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ໂຄງສ້າງຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມ (ສອນໄດ້ແຕ່ ມ1 ຫາ ມ7) 

ລະດຼັບປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 12+4 
1. ຊ ື່ຫ ຼັກສູດ 

- ຊ ື່ ຫ ຼັກສູດ (ຂຽນເປຼັນພາສາລາວ) :   ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະດຼັບປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 12+4 
- ຊ ື່ ຫ ຼັກສູດ (ຂຽນເປຼັນພາສາອຼັງກດິ) :  Secondary Teacher Education Program, Bachelor Degree  

(12+4) 
 

2. ຊ ື່ປະກາສະນີຍະບຼັດ  
- ຊ ື່  (ຂຽນເປຼັນພາສາລາວ) :   ປະກາສະນີຍະບຼັດປະລິນຍາຕ ີຄູມຼັດທະຍມົ, ໃນສາຍວິຊາ ຄູສິລະ 

ປະສຶກສາ 
- ຊ ື່  (ຂຽນເປຼັນພາສາອຼັງກດິ) :  Bachelor of Secondary Teacher Education, majoring in Arts  

Education. 

 

3. ໜ່ວຍງານຮຼັບຜິດຊອບ 
ກມົສາ້ງຄູ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
 

4. ປຼັດຊະຍາ ແລະ ຈດຸປະສົງຂອງຫ ຼັກສູດ  
ກ. ປຼັດຊະຍາຂອງຫ ຼັກສດູ: 

ຄູມແີນວຄດິຫ ຼັກໝຼັນ້ຊນົຊຼັນ້, ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈຕ ື່ ອຸດມົການ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພຼັກ, ຮຼັກ ແລະ 
ປົກປອ້ງລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົ, ມສີະຕ-ິເຄາົລບົຕ ື່ ລະບຽບວໄິນ ແລະ ກດົໝາຍ, ມຄີວາມກາ້ຫານໃນ ການ
ຕ ື່ ສູຕ້າ້ນປະກດົການຫຍ ທ້ ຕ້ື່ າງໆ. ຄູຕອ້ງມແີນວຄດິທີື່ ດ ີແລະ ແບບແຜນດ າລງົຊວີດິທີື່ ປອດໃສ; ບຸກຄະລກິ ສະຫງື່ າ, 
ມຄຸີນນະທ າ, ມຈີຼັນຍາທ າ, ມຄີວາມຮຼັບຜດິຊອບ ແລະ ຄວາມສາມຼັກຄ.ີ ຮຼັກອາຊບີຄູແພງເດຼັກ; ນ າໃຊຄ້ວາມຮູ ້ແລະ 
ທຼັກສະ ທີື່ ກາ້ວໜາ້, ອຸທດິຕນົເພ ື່ ອການສກຶສາ, ເປຼັນນຼັກພຼັດທະນາທີື່ ດ.ີ 
 

ຂ. ຈຸດປະສົງຂອງຫ ຼັກສູດ: 
   ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍມົ ລະດຼັບປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 12+4 ມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອແນໃສ່ສ້າງໃຫນ້ຼັກສຶກສາຄູ : 

1. ມຄີວາມພອ້ມໃນຄວາມເປຼັນຄູ, ມວີໄິສທຼັດທີື່ ກວາ້ງໄກ ແລະ ມຈີ ຼັນຍາບຼັນທາງດາ້ນວຊິາຊບີຄູ; ສອດຄື່ ອງກຼັບ 
3 ລຼັກສະນະ ແລະ 5 ຫ ຼັກມູນຂອງການສກຶສາ 

2. ສາມາດແກໄ້ຂບຼັນຫາຢື່ າງມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງ, ມຄີວາມຮຼັບຜດິຊອບ ແລະ ພຼັດທະນາຄວາມຮູ ້ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດຂອງຕນົໃນອະນາຄດົ 

3. ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາຊບີຄູ; ສາມາດສອນໄດທຸ້ກຂຼັນ້ໃນຊຼັນ້ມ ຼັດທະຍມົສກຶສາ (ສອນໄດແ້ຕື່  
ມ.1 ຫາ ມ.7) ແລະ ພວົພຼັນຊື່ ວຍເຫ  ອຄູສອນຢູື່ ໃນໂຮງຮຽນ ພອ້ມທຼັງເປຼັນຫ ຼັກແຫ ື່ ງທາງດາ້ນວຊິາການ 
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ຄ. ສະມຼັດຖະພາບລວມຂອງນຼັກສຶກສາຄູ: 
ນຼັກສກຶສາຄທູີື່ສ າເລຼັດຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະດຼັບປະລິນຍາຕ ີ(ສອນໄດແ້ຕ່ ມ.1 ຫາ ມ.7) ຈະມ/ີສາມາດ : 
ກອບຄວາມຮູ ້
ດາ້ນວຊິາຄູໃນ 3 

ດາ້ນ 

ສະມຼັດຖະພາບລວມ  ຕວົຊີບ້ອກ ຊ ື່ ວຊິາ ແລະ  
ລະຫຼັດວຊິາ 

ປີ 
ຮຽນ 

 
1. ຄວາມ ຮູລ້າຍ
ວຊິາ. 
 
 
  

1. ສະມຼັດຖະນະ (ລະດຼັບຄວາມ
ສາມາດ) ທາງດາ້ນລາຍວິຊາ 
ແລະ ເຕຼັກນກິການສອນ. 

    ຄວາມສາມາດແນະນ າ
ນຼັກຮຽນໃນການຄົນ້ຫາຄວາມຮູ ້
ພ ນ້ຖານຂອງລາຍວຊິາ ແລະ ນ າ
ໃຊຄ້ວາມຮູເ້ຂົາ້ໃນຊີວິດປະຈ າ
ວຼັນ. 
  

1. ສາມາດອະທິບາຍເນ ອ້ໃນລາຍ
ວິຊາສິລະປະດົນຕີ ມີ: ທິດສະດີ
ດົນຕີ, ເສບດົນຕີ, ຮອ້ງ, ຂຼັບລ າ 
ແລະຟ້ອນ,  ຈ ຼັດສາ້ງລາຍການ - 
ເສບລວມໄດ.້ 
2. ສາມາດ ເຂົາ້ໃຈ ແລະບອກພາສາ
ສິລະປະດົນຕີ ທຼັງຂອງພ ນ້ເມ  ອງ 
ແລະສາກນົໄດ.້  

 
3. ສາມາດນ າໃຊທ້ຼັກສະເຂົາ້ໃນການ
ປະຕ ິບຼັດຕວົຈງິ ໃນດາ້ນ: 
ທິດສະດີ:  ອື່ ານໂຊນແຟຖ ກຕາມ
ເຄ ື່ ອງ  ໝາຍດນົຕ,ີ ຮູປ້ະຫວຼັດສາດ
ດົ ນ ຕີ ລ າວ  ແ ລ ະ ສ າກົ ນ , ຄຸ ນ
ລຼັກສະນະເຄ ື່ ອງດນົຕໄີດ.້ 
ຮອ້ງເພງ: ຮອ້ງເພງຖ ກຕາມລະດຼັບ
ສຽງ, ຈ ຼັງຫວະ ແລະສະແດງທື່ າທາງ
ເຄ ື່ ອນໄຫວປະກອບເພງໄດ.້ຮອ້ງ
ດື່ ຽວ ແລະຮອ້ງລວມໝູື່ ໄດ.້ 
ດົນຕີ: ເສບເພງ, ເສບຕາມໂນດ, 
ເສບດື່ ຽວ ແລະເສບລວມໝູື່ ໄດ.້ 
ຟອ້ນ: ຟ້ອນພ ນ້ເມ ອງ, ຟ້ອນລາວ 
ໄໝ  ແລະຟ້ອນປະກອບຂຼັບລ າ
ທອ້ງຖິື່ ນໄດ.້ 
4. ສາມາດຈຼັດສາ້ງລາຍການ ແລະ
ເສບລວມ. 

ທດິສະດດີນົຕ ີ
0912107 

 
 

 
ເສບດນົຕ(ີພ ນ້ເມ  ອງ-

ສາກນົ) 
0912307 

 
ຟອ້ນ (ພ ນ້ເມ  ອງ, 

ທອ້ງຖິື່ ນ ແລະ ສະໄໝ) 
0912309 

 
 
 
 

ຂຼັບລ າທອ້ງຖິື່ ນ, ຮອ້ງ
ເພຼັງ 

0912605 
 
 
 
 
 

ຈຼັດສາ້ງລາຍການ 
0912707 
ເສບລວມ 
0912611 

ປີ 1-2 
 
 
 
 

ປີ 2 
 
 
 

ປີ 1-2 
 
 
 
 
 
 

ປີ 3-4 
 

 
 
 
 
 
 

ປີ 4 
 

ປີ 3 
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  1. ສາມາດອະທິບາຍເນ ອ້ໃນລາຍ
ວຊິາສ ິລະປະກ າ. 
2. ສາມາດ ເຂົາ້ໃຈ ແລະບອກກື່ ຽວ
ກຼັບສູນທະລຍິະທາງສລິະປະ. 
3. ສາມາດນ າໃຊທ້ຼັກສະໃນການ
ປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 
ສລິະປະລາຍລາວ: 
   ແຕມ້ແລະລະບາຍສ ີລາຍລາວ
ແຕື່ ລະຊະ ນດິໃຫຖ້ ກສຼັດສື່ ວນ 
ແລະສວຍງາມ. 
ສາ້ງສຼັນສລິະປະ: 
   ສາ້ງສຼັນສລິະປະໄດຢ້ື່ າງອດິສະລະ 
ແລະ ສະແດງອອກຕາມຕາມອາລມົ
ຂອງຕນົເອງໄດ.້                   
 ຮູບເໜ ອນ: 
  ແຕ ້ມແລະລະບາຍສີ ຕາມຂຼັ ້ນ
ຕອນໃຫຖ້ ກສຼັດສື່ ວນ ຄາ້ຍຄ ຕາມ
ແບບ ແລະສວຍງາມ. 
ປຼັນ້: 
   ປຼັ ້ນໃຫຖ້ ກຕອ້ງ ຄາ້ຍຄ ແບບສວຍ
ງາມ.ແລະ ຕາມຈນິຕະນາການໄດ.້ 
ພາບພມິ: 
   ພມິພາບຕາມຂຼັນ້ຕອນໃຫ ້
ຖ ກຕອ້ງສວຍງາມ ແລະ ຕາມ
ຈນິຕະນາການໄດ.້ 
ແກະສະຫລຼັກ: 
  ແກະສະຫລຼັກ ຮູບຊົງຕື່ າງໆຕາມ
ຈນິຕະນາ ການໃຫ ້ສວຍງາມ.ແລະ
ສາ້ງສຼັນໄດ.້ 
ປະດຼັບປະດາ: 
   ແຕມ້ປະດຼັບປະດາ ແລະ ລະບາຍ
ສີຮູບພາບ ແລະສິື່ ງຕື່ າງໆໃຫສ້ວຍ
ງາມໄດຢ້ື່ າງອດິສະຫ ະ. 

ວທິສີອນສລິະປະກ າ 
0912601 

 
 

 
 

ສລິະປະລາຍລາວ 
0912509 

 
 

ສາ້ງສຼັນສລິະປະ 
0912212 

 
 

ຮູບເໜ ອນ-ປຼັນ້-ພາບພມິ 
ແກະສະຫລຼັກ 
0912607 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ປະດຼັບປະດາ 
0912411 

ປີ 3 
 
 
 
 
 

ປີ 3 
 
 
 

ປີ 1-2 
 
 
 

ປີ 3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ປີ 2 
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2. ຄວາມຮູ້
ທາງດ້ານວິຊາ
ຄູ. 
 
  
 
  

2. ສະມຼັດຖະນະ (ລະດຼັບ
ຄວາມສາມາດ) ທາງດ້ານ
ວິຊາຄູ. 
   ຄວາມສາມ າດໃນກ ານສ ້າງ
ສະພາບແວດລອ້ມການຮຽນຮູທ້ີື່
ປອດໄພທາງດາ້ນ ຈດິຕະວທິະຍາ, 
ທີື່ ເອ ້ອອ ານວຍຕ ື່ ສຸຂະພາບທີື່ ດີ
ຂອງຜູຮ້ຽນ. 
 
 
 
   

1. ສາມາດຊອກຮູຈຸ້ດພິເສດ ແລະ 
ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູຮ້ຽນ. 
2. ສາມາດກ ານົດຈຸດປະສົງຂອງ
ການຮຽນໃນ 3 ດາ້ນຄ : ຄວາມຮູ ້
ຄວາມສາມາດ , ທຼັດສະນະຄະຕ ິ
ແລະ ຄື່ ານຍິມົ. 
3. ສາມາດຊຸກຍູ ້ແລະ ໃຫກ້ າລຼັງໃຈ
ຜູຮ້ຽນດວ້ຍວທິທີີື່ ເໝາະສມົ. 
4. ສາມາດກ າໄດຄ້ວາມແຕກຕື່ າງ 
ຂອງຜູຮ້ຽນ: ເພດ, ຊນົເຜົື່ າ, ຜູທຸ້ກ
ຍາກ, ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດໃຫມ້ບີດົບາດ
ໃນ ແລະ ນອກ ຫອ້ງຮຽນ. 
5. ສາມາດສົື່ ງເສີມໃຫນ້ຼັກຮຽນມີ
ຄວາມສະອາດ, ມອີະນາໄມ ແລະ 
ມໂີພຊະນາການທີື່ ດ.ີ 
6. ສາມາດສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມ
ການຮຽນໃຫມ້ີສຸຂະອະນາໄມທຼັງ
ໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ. 
7. ສາມາດວຼັດ-ປະເມີນຜົນການ
ຮຽນຂອງນຼັກຮຽນເພ ື່ ອື່ ເປຼັນການ
ປຼັບປຸງ  ແລະ ພຼັດທະນາການຮຽນ-
ການສອນໃຫດ້ຂີ ນ້. 
8. ສາມາດສ ື່ ສານໃຫສ້ອດຄື່ ອງກຼັບ
ລະດຼັບຂອງນຼັກຮຽນ ແລະ ໃຫຄ້ າ
ປຶກສາແກື່ ນຼັກຮຽນໃຫສ້ະໝ ື່ າສະ 
ເໝ.ີ 
9. ມີທຼັກສະໃນການຕຼັງ້ຄ າຖາມ 
ແລະ ນ າໃຊເ້ທຼັກນກິການສອນແບບ
ຕື່ າງໆໄດ.້ 

ວທິສີດິສອນສລິະປະ
ດນົຕ.ີ 

0912502 
 
 

ວທິສີດິສອນສລິະປະກ າ. 
0912601 

ປີ 3 
 
 

 
 

ປີ 3 

3. ສະມຼັ ດຖະນະ (ລະດຼັ ບ
ຄວາມສາມາດ) ທາງດ້ານ
ການຈຼັດ ຕຼັັ້ງຄຸ້ມຄອງ. 
   ຄວາມສາມາດໃນການສາ້ງ
ສະພາບແວດລອ້ມໃຫເ້ປຼັນ

1. ສາມາດຈຼັດສະພາບແວດລອ້ມ
ໃຫແ້ທດເໝາະຕ ື່ ການຮຽນ. 
2. ສາມາດຄຸມ້ຄອງບ ລິຫານຫອ້ງ
ສອນໄດ.້ 

ວທິະຍາສາດການເມ ອງ 
0912105 

 
 

ປີ 1 
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ລະບຽບພາຍໃນຫອ້ງຮຽນ. 
 

3. ສາມາດສົື່ ງເສີມ ຜູ ້ຮຽນໃຫ ້ມີ
ຄວາມສາມຼັກຄ,ີ ມມີະນຸດສ າພຼັນທີື່

ດີ, ນຼັບຖ ຄວາມແຕກຕື່ າງ ແລະ 
ຮດີຄອງປະເພດນຂີອງຜູຮ້ຽນ. 
4. ສາມາດສົື່ ງເສມີຜູຮ້ຽນເກຼັື່ ງ ແລະ 
ບ າລຸງຜູ ້ຮຽນອື່ ອນຢື່ າງເທົື່ າທຽມ 
ແລະ ເປຼັນປົກກະຕ.ິ 

ບ ລຫິານການສກຶສາ 
0912603 

ວເິຄາະຫລຼັກສູດ 
0912403 
ການວໄິຈ 
0912701 

ປີ 3 
 

ປີ 2 
 

ປີ 4 

3. ຄວາມຮູ້
ທາງດ້ານບ ລິ
ບົດ. 
 
  
  
 

4. ສະມຼັ ດຖ ະນ ະ  (ລ ະດຼັ ບ
ຄວາມສາມາດ) ໃນການຮ່ວມ
ມ  ກຼັບເພ ື່ອນຮ່ວມງານ. 
    ຄວາມສາມາດໃນການເຮຼັດ
ວຽກກຼັບເພ ື່ ອນຮື່ ວມງານ ແລະ 
ກ ານປະກອບສື່ ວນ ເຂົ ້າໃນອົງ
ການຈຼັດຕຼັງ້ຂອງໂຮງຮຽນ. 

1. ສາມາດແລກປື່ ຽນຄວາມຮູ,້ ເນ ອ້
ໃນລາຍວິຊາ, ວິທີສິດສອນກຼັບ
ເພ ື່ ອນຮື່ ວມງານ ແລະ ຜູມ້ ີປະສົບ
ການ. 
2. ສາມາດໃຫກ້ານຊື່ ວຍເຫ  ອເພ ື່ ອນ
ຮື່ ວມງານທາງດາ້ນວິຊາການລວມ
ທຼັງການໃຫຄ້ວາມຄດິເຫຼັນແນະນ າ
ຢື່ າງມລີຼັກສະນະສາ້ງສຼັນ. 

ຈຼັດສາ້ງລາຍການ 
0912707 

 
ເສບລວມ, ຟອ້ນ, ຮອ້ງ 

ແລະ ຂຼັບ-ລ າ; 
0912611 

ປະດຼັບປະດາ. 
0912411 

ປີ 4 
 
 

ປີ 3-4 
 
ປີ 2 

5. ສະມຼັດຖະນະ (ລະດຼັບຄວາມ
ສາມາດ) ໃນການຮື່ ວມມ ກຼັບຊຸມ
ຊນົອອ້ມຂາ້ງໂຮງຮຽນ. 
  ຄວາມສາມາດໃນການປະກອບ 
ສື່ ວນຮື່ ວມມ ກຼັບຊຸມຊນົ(ຜູປົ້ກ 
ຄອງ) ແລະ ອງົການ ຈຼັດຕຼັງ້ຢູື່ ທອ້ງ 
ຖິື່ ນ. 
 

1. ສາມາດເຜຍີແຜື່ ວຽກງານການສກຶ
ສາລງົສູື່ ຊຸມຊນົ. 

 
2. ສາມ າດປະສານສົມທົບກຼັບ
ຄະນະພຼັດທະນາການສກຶສາຂຼັນ້ບາ້ນ 
ແລະ ຜູ ້ປົກຄອງ ໃນການສຶກສາ 
ອບົຮມົຜູຮ້ຽນ. 
3. ມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນການສາ້ງແຜນ 
ພຼັດທະນາໂຮງຮຽນຮື່ ວມກຼັບຊຸມ
ຊນົ. 
4. ສາມາດສາ້ງເຄ ື່ ອຂື່ າຍພຼັດທະນາ
ວຊິາຊບີ. 
5. ສາມາດຊອກຮູຮ້ ື່ າຮຽນພາສາ
ທອ້ງຖິື່ ນ ແລະ ຮູນ້ າໃຊ ້
ວທິະຍາກອນທອ້ງຖິື່ ນມາຊື່ ວຍໃນ
ການສອນ. 

ເສບດນົຕ ີ(ພ ນ້ເມ  ອງ-
ສາກນົ) 

0912408 
ຟອ້ນ (ພ ນ້ເມ  ອງ,ທອ້ງ 
ຖິື່ ນ ແລະ ສະໄໝ) 

0912410 
ຂຼັບລ າທອ້ງຖິື່ ນ, ຮອ້ເພຼັງ 

0912605 
ຈຼັດສາ້ງລາຍການ 

0912707 
ສລິະປະລາຍລາວ 

0912509 

ປີ 1-2 
 

 
ປີ 1-2 

 
 
ປີ 3-4 

 
ປີ 4 

 
 
ປີ 3 

6 . ສະມຼັ ດຖະນະ  (ລ ະດຼັ ບ
ຄວາມສາມາດ) ໃນການ
ໄຕ່ ຕ ອ ງປະ ເມີ ນ  ແ ລະ 

1. ສາມາດໄຕື່ ຕອງ ແລະ ປະເມີນ
ລະດຼັບຄວາມສາມາດ ຂອງຕນົເພ ື່ ອ

ຈຼັດສາ້ງລາຍການ 
0912707 

ປີ 4 
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ພຼັດທະນາຕົນເອງ. 
     ຄວາມສາມາດໃນການໄຕື່ ຕອງ
ປະເມນີລະດຼັບຄວາມສາມາດຂອງ
ຕນົ ແລະ ການພຼັດທະນາຕນົເອງ
ທາງດາ້ນວຊິາຊບີ ເພ ື່ ອໃຫທ້ຼັນກຼັບ
ສະພາບການປື່ ຽນແປງໃໝື່ . 

ຊອກຫາວທິພີຼັດທະນາໃຫກ້າ້ວໜາ້. 
2. ສາມາດພຼັດທະນາຕນົເອງໃຫມ້ີ
ຄວາມ ຮູ ້ທ າງດ ້ານ  ພາສາອຼັງກິດ 
ແລະ ICT. 
3. ສາມາດແລກປື່ ຽນຄວາມຮູ,້ ເນ ອ້
ໃນລາຍວິຊາ, ວິທີສິດສອນກຼັບ
ເພ ື່ ອນຮື່ ວມງານ ແລະ ຜູມ້ ີປະສົບ
ການ. 
4. ສາມາດພຼັດທະນາ ແລະ ດ າເນນີ
ການວໄິຈໃນຫອ້ງຮຽນໄດ ້

 
ຄອມພວິເຕ ີ
0912101 
ພາສາອຼັງກດິ 
0912104 

ວທິສີອນສລິະປະສກຶສາ 
0912502 

 
ການວໄິຈ 
0912701 

 
ປີ 1 

 
ປີ 1 
 

ປີ 3 
 

 
ປີ 4 

7.  ສະມຼັດຖະນະ (ລະດຼັ ບ
ຄວາມສາມາດ) ທາງດ້ານ
ການພົວພຼັນລະຫວ່າງ
ບຸກຄົນ. 

     ສະມຼັດຖະນະໃນການສ ້າງ
ບຼັນຍາກາດແຫື່ ງຄວາມເປຼັນມິດ, 
ກ ານຮື່ ວມມ  ແລະ ກ ານຕິດຕ ື່
ສ ື່ ສານຢື່ າງເປີດກວາ້ງ. 

1. ສາມາດໃຫຄ້ວາມເປຼັນມດິແກື່ ຜູ ້
ຮຽນ, ມຄີວາມສາມຼັກຄ,ີ ຮຼັກແພງ; 
ຊື່ ວຍເຫ  ອ ແລະ ເຄົາລົບນຼັບຖ  ຊຶື່ ງ
ກຼັນ ແລະ ກຼັນ. 
2. ສ າມ າດ ສຶ ກ ສ າໃຫ ້ ຜູ ້ ຮ ຽ ນ
ປ ະ ຕິ ບຼັ ດ ກົ ດ ລ ະ ບ ຽ ບ  ແ ລ ະ  
ເອາົໃຈໃສື່ ຄວາມແຕກຕື່ າງ, ຄວາມ
ສະ ເໝີພາບໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 
ຊອກຮູຈ້ດຸພເິສດຂອງຜູຮ້ຽນ. 
3. ສາມາດຮຼັບຟຼັງຄ າຄິດເຫຼັນຂອງ
ເພ ື່ ອນຮື່ ວມງານ. 
4. ສາມ າດປະສານສົມທົບກຼັບ
ເພ ື່ ອນຮື່ ວມງານ, ຜູປົ້ກຄອງ ແລະ 
ຊຸມຊນົດວ້ຍຫ າຍຮູບການ. 

ວທິະຍາສາດການເມ ອງ 
0912207 

 
 

ບ ລຫິານການສກຶສາ 
0912603 

 
 

ຈດິຕະສາດທົື່ ວໄປ 
0912208 

ວຼັດທະນະທ າລາວ, 
ອາຊຽນ ແລະ ມ ລະດກົ

ໂລກ 
0912302 

ປີ 1-2 
 
 
 

ປີ 3 
  
 
 

ປີ 1 
 

ປີ 2 
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5. ກ ານົດການເປີດສອນ ແລະ ໄລຍະເວລາ 
ການສາ້ງຄູມຼັດທະຍມົ ລະດຼັບປະລນິຍາຕ ີລະບບົ 12+4 ແມື່ ນຈະເລີື່ ມເປີດສອນແຕື່ ສກົຮຽນ 2013-2014 ເປຼັນຕົນ້ໄປ 
 

6. ຄາດຄະເນແຜນການຮຼັບນຼັກສກຶສາ 
ອງີຕາມແຜນຄວາມຕອ້ງການຄູ ແລະ ແຜນຮຼັບນຼັກສກຶສາຄູຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໃນແຕື່ ລະປີ 
 

7. ເງ ື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົັ້າສຶກສາ 
 ມກີລິຍິາມາລະຍາດດ ີ  
 ມຄີວາມຮຼັກໃນອາຊບີຄູ   
 ມມີະນຸດສ າພຼັນທີື່ ດ ີ  
 ມຄີວາມດຸໝຼັື່ ນເອາົໃຈໃສື່ ສກຶສາຮ ື່ າຮຽນ   
 ເປຼັນຜູມ້ສຸີຂະພາບຈດິທີື່ ດ ີແລະ ຮື່ າງກາຍແຂງແຮງ 
 ເປຼັນນຼັກຮຽນທີື່ ຈບົຊຼັນ້ມ ຼັດທະຍມົຕອນປາຍ ຫ   ທຽບເທົື່ າ; ມຜີນົການຮຽນດ.ີ 
 ເປຼັນຄູສອນທີື່ ມວຸີດທກິານສກຶສາລະດຼັບຊຼັນ້ສູງ ຫ   ພະນຼັກງານທີື່ ຮຽນຈບົສາຍຄູລະດຼັບຊຼັນ້ສູງ ແລະ ປີການ

ສອນ ຫ   ເຮຼັດວຽກ ແຕື່  02 ປີ ຂຶນ້ໄປ ທີື່ ມຜີນົງານດເີດຼັື່ ນ ແລະ ໄດຮ້ຼັບ ການເຫຼັນດ ີຈາກກມົກອງ 
 

8. ວິທີຄຼັດເລ ອກຜູເ້ຂົັ້າສຶກສາ 
    ວິທີຄຼັດເລ ອກ 

ຜູທ້ີື່ ຈະເຂົາ້ຮຽນສາ້ງຄູມຼັດທະຍມົ ລະດຼັບປະລນິຍາຕ ີລະບບົ 12+4 ຕອ້ງຜື່ ານຂະບວນການຄຼັດເລ ອກດຼັື່ ງນີ:້ 
 ເຂົາ້ຮຽນຕາມແຜນແບື່ ງປຼັນຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໂດຍອງີຕາມແຜນຄວາມ ຕອ້ງການຄູຂອງ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ທອ້ງຖິື່ ນ. 
 ສອບຄຼັດເລ ອກເຂົາ້ຮຽນທາງດາ້ນທດິສະດ-ີພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິ ແລະ ສ າພາດ 

 

9. ການຈຼັດຕຼັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ 
 ຮຽນຕາມລະບບົໜື່ ວຍກດິ ຊຶື່ ງມກີານຄດິໄລື່ ໜື່ ວຍກດິດຼັື່ ງນີ:້ 

 ສ າລຼັບການບຼັນຍາຍ 1 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່  1 ອາທດິ ໃນ 1 ພາກຮຽນ (16 ຊົື່ ວໂມງ) ເທົື່ າກຼັບ 1 ໜື່ ວຍກດິ 
 ສ າລຼັບການປະຕບິຼັດຕວົຈງິ ຫ   ທດົລອງ 2-3 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່  1 ອາທດິ ໃນ 1 ພາກຮຽນ (32-48 ຊົື່ ວໂມງ) ເທົື່ າ

ກຼັບ 1 ໜື່ ວຍກດິ 
 ສ າລຼັບການລງົຝຶກຫຼັດ ຫ   ລງົພາກສະໜາມທີື່ ໃຊເ້ວລາຝຶກ 3-6 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິ ໃນ 1 ພາກຮຽນ (48-96 

ຊົື່ ວໂມງ) ເທົື່ າກຼັບ 1 ໜື່ ວຍກດິ 
 

10. ໄລຍະເວລາການສຶກສາ 
ການຮຽນທຼັງໝດົໃຊເ້ວລາ 4 ປີ, ມທີຼັງໝດົ 8 ພາກຮຽນ, ພາກຮຽນໜຶື່ ງມ ີ16 ອາທດິ, ອາທດິໜຶື່ ງມ ີ 25-28 

ຊົື່ ວໂມງ.      
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11. ໂຄງສ້າງຫ ຼັກສູດ  
 
                                                   ສາຍວິຊາ: ຄູສິລະປະສຶກສາ 
            ໜ່ວຍກິດລວມ ໝົດຫ ຼັກສດູ  160 ໜ່ວຍກິດ ໂດຍມສີຼັດສວ່ນໜ່ວຍກິດແຕລ່ະໝວດວິຊາດຼັື່ງນີັ້ : 
                        ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປ   20 ໜ່ວຍກິດ  = (12.5%) 
                        ໝວດວິຊາພ ັ້ນຖານວິຊາສະເພາະ           45 ໜ່ວຍກິດ  = (28.125%) 
                        ໝວດວິຊາສະເພາະ     91 ໜ່ວຍກິດ  = (56.875%) 
                        ໝວດວິຊາເລ ອກ               4 ໜ່ວຍກິດ  = (2.5%) 

Ï¸© ò̧§¾/ ò̧§¾»¼ 

ó̄êó  1 ó̄êó  2 ó̄êó  3 ó̄êó  4 

²¾¡»¼ ²¾¡»¼ ²¾¡»¼ ²¾¡»¼ 

1 2 1 2 1 2 1 2 
1.ໝວດວິຊາຄວາມຮູທ້ົື່ວໄປ  

                    20 ໜ່ວຍ
ກິດ 

        

1.1  ຄອມພວິເຕ ີ1, 2, 3, 4.      4(0-8-0) 1(0-2-0) 1(0-2-0) 1(0-2-0) 1(0-2-0)     
1.2  ICT                            2(1-2-0)  2(1-2-0)        
1.3  ເທຼັກໂນໂລຊໃີນຊວີດິປະຈ າວຼັນ 2(1-2-
0) 

2(1-2-0)        

1.4  ພະລະສກຶສາ                  3(2-2-0)  3(2-2-0)       
1.5  ວຼັດທະນະທ າລາວ, ອາຊຽນ ແລະ    

ມ ລະດກົ                     2(2-0-0) 
  

2(2-0-0) 
     

1.6  ພາສາລາວນ າໃຊ ້            3(2-2-0) 3(2-2-0)        
1.7  ຄະນດິສາດນ າໃຊ ້            3(2-2-0)  3(2-2-0)       
1.8  ປອ້ງກຼັນຊາດປອ້ງກຼັນຄວາມສະຫງບົ                 
                                       1(0-0-6)              

 
1(0-0-6) 

      

2.ໝວດວິຊາຄວາມຮູພ້ ັ້ນຖານ        
   ວິຊາສະເພາະ       45 ໜວ່ຍ
ກິດ 

        

2.9  ພາສາອຼັງກດິ 1, 2, 3, 4, 5.          
                                   10(5-10-0) 

2(1-2-0) 2(1-2-0) 2(1-2-0) 2(1-2-0) 2(1-2-0) 
   

2.10 ວທິະຍາສາດການເມ ອງ 1, 2, 3.      
                                      5(5-0-0) 

1(1-0-0) 2(2-0-0) 2(2-0-0) 
     

2.11 ຈດິຕະວທິະຍາທົື່ ວໄປ       2(2-0-0)  2(2-0-0)       
2.12 ວເິຄາະຫ ຼັກສູດ ມ.ຕົນ້ ແລະ ມ.ປາຍ             
                                      4(2-4-0) 

     
4(2-4-0) 

    

2.13 ການວໄິຈ                    3(2-2-0)       3(2-2-0)   
2.14 ວຼັດແລະປະເມນີຜນົການສກຶສາ                  
                                      2(2-0-0)   

       
2(2-0-0) 

 

2.15 ເທຼັກໂນໂລຊກີານສກຶສາ     2(1-2-0) 2(1-2-0)        
2.16 ຈດິຕະວທິະຍາສຼັງຄມົ      2(2-0-0)     2(2-0-0)     
2.17 ວທິສີອນວຊິາສລິະປະສກຶສາ  1, 2.                     
                                     4(2-4-0) 

    
2(2-0-0) 2(0-4-0) 

  

2.18 ປະສບົການ 1, 2, 3.      3(0-6-0)     1(0-2-0) 1(0-2-0)  1(0-2-0)     
2.19  ສກຶສາສາດທົື່ ວໄປ 1, 2.   4(3-2-0)    2(1-2-0) 2(2-0-0)    
2.20 ບ ລຫິານການສກຶສາ        2(2-0-0)      2(2-0-0)   
2.21 ຈດິຕະວທິະຍາພຼັດທະນາການ                    
                                      2(2-0-0) 

    
2(2-0-0) 

   

ຍັງບ ໍ່ ທັນໄດ້ຮຽນ2014-15 

ຍັງບ ໍ່ ທັນໄດ້ຮຽນ2014-15 
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3. ໝວດວິຊາສະເພາະ  91 

ໜ່ວຍກິດ   

        

¡. ວິຊາສິລະປະດົນຕ ີ 43 

ÎÈ¸¨¡ò© 

        

3.22 ທດິສະດພີ ນ້ຖານດນົຕ ີ1, 2, 3.        

                                        6(6Œ0Œ0)                                               

2(2Œ0Œ0)

  

2(2Œ0Œ0)

  

2(2Œ0Œ0)       

 

3.23 ອື່ ານຊອນແຟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.                                     
                                      8(0Œ14Œ3) 

1(0Œ2Œ0) 1(0Œ2Œ0) 1(0Œ2Œ0) 1(0Œ2Œ0) 1(0Œ2Œ0) 1(0Œ2Œ0) 2(0Œ2Œ3) 

 

3.24 ດນົຕພີ ນ້ເມ ອງ 
(ແຄນ, ລະນາດ, ຂມິ, ຊ )      
         1, 2, 3.                     6(5Œ0Œ3)                                                                          

  2(2Œ0Œ0) 2(1Œ0Œ3) 2(2Œ0Œ0)    

 

3.25 ຮຽນເສບດນົຕ ີ(ປີອາໂນ) 1, 2.    

                                         4(3Œ0Œ3)  

    2(2Œ0Œ0) 2(1Œ0Œ3)    

  

 

3.26 ຟອ້ນ(ພ ນ້ເມ ອງ, ທອ້ງຖິື່ ນ ແລະສະໄ
ໝ)      
         1, 2, 3.                    6(2Œ6Œ3) 

 1(0Œ2Œ0) 2(1Œ2Œ0) 3(1Œ2Œ3)   

 

 

3.27  ຂຼັບລ າທອ້ງຖິື່ ນ 1, 2.     4(2Œ4Œ0)          2(2Œ0Œ0) 2(0Œ4Œ0)  

3.28  ຮອ້ງເພຼັງ 1, 2.            4(2Œ4Œ0)         2(2Œ0Œ0) 2(0Œ4Œ0)  

3.29  ປະຫວຼັດສາດດນົຕລີາວ-ສາກນົ                 

                                         2(2Œ0Œ0) 

2(2Œ0Œ0)

  

 

    

  

 

3.30 ຄຸນລຼັກສະນະເຄ ື່ ອງດນົຕ ີ  1(0Œ2Œ0)       1(0Œ2Œ0)  

3.31 ຈຼັດສາ້ງລາຍການ            2(2Œ0Œ0)             2(2Œ0Œ0)  

¢. ວິຊາສິລະປະກ າ   37 

ÎÈ¸¨¡ò©                    

 

 
     

 

3.32  ທດິສະດສີ ີ                 2(2Œ0Œ0) 2(2Œ0Œ0)        

3.33  ປະຫວຼັດສາດສນິລະປະ   2(2Œ0Œ0) 2(2Œ0Œ0)        

3.34  ຈຼັດພາບ                     2(2Œ0Œ0)     2(2Œ0Œ0)    

3.35  ກາຍະວພິາກສາດ          2(2Œ0Œ0) 2(2Œ0Œ0)        

3.36  ສລິະປະລາຍລາວ          3(1Œ2Œ3)     3(1Œ2Œ3)    

3.37  ສາ້ງສຼັນສລິະປະ 1, 2.    4(3Œ2Œ0)  2(2Œ0Œ0) 2(1Œ2Œ0)      

3.38  ທຼັດສະນຍີະພາບ           2(1Œ2Œ0)     2(1Œ2Œ0)    

3.39 ປະດຼັບປະດາ  1, 2.        4(2-Œ4--0)   2(1Œ2Œ0) 2(1Œ2Œ0)     

3.40  ຮູບເໜ ອນ 1, 2.           4(3Œ2Œ0)     2(2Œ0Œ0) 2(1Œ2Œ0)   

3.41  ປຼັນ້ 1, 2.                   4(3Œ2Œ0)      2(2Œ0Œ0) 2(1Œ2Œ0)  

3.42  ພາບພມິ 1, 2.             4(3Œ2Œ0)      2(2Œ0Œ0) 2(1Œ2Œ0)  

3.43  ແກະສະຫລຼັກ 1, 2.      4(2Œ2Œ3)      2(2Œ0Œ0) 2(0Œ2Œ3)  

ຄ. ການຂຽນແລະປ້ອງກຼັນບດົ
ຈົບຊຼັັ້ນ    
                           11 ໜ່ວຍ
ກິດ 

        

3.44 ບດົໂຄງການຈບົຊຼັນ້ (Final Report)        
                                     2(0-0-12) 

       
2(0-0-12) 

3.45 ຝຶກຫຼັດສອນ (Teaching 
Practice)      
                                     9(0-18-0) 

       
9(0-18-0) 

ຮຽນແລ້ວ ໃນພາກຮຽນທີ  2  2014-
15 

ຮຽນແລ້ວ ໃນພາກຮຽນທີ  2  2014-
15 

ຍ້າຍໄປຮຽນ2 ປີ 1 

ຍ້າຍໄປຮຽນປີ 1 
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 4. Ï¸© ò̧§¾Àìõº¡ 04 

ÎÈ¸¨¡ò©                                                             

        

4.46 ສລິະປະດນົຕ(ີເສບລວມ)                           

4(2-2-6) 
  

4.47 ສລິະປະກ າ                                            

  ລວມທຼັງໝົດ :            160    
                         (92-116-
42) 

22 
(16-12-

0) 

22 
(14-14-

6) 

20 
(14-12-

0) 

22 
(10-18-

9) 

    21 
(15-10-3) 

22 
(15-12-

6) 

20 
(8-20-6) 

11 
(0-18-12) 

  ຈ ານວນວິຊາຕ ື່ພາກຮຽນ 12 12 11 11 11 11 10 ສ 

 
ໝາຍເຫດ: ນຼັກສກຶສາທຸກຄນົຕອ້ງຂຽນບດົໂຄງການຈບົຊຼັນ້. 
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11.1 ເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງລາຍວິຊາ 
             11.1.1 ເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປ 

0912101 ຄອມພິວເຕີພ ັ້ນຖານ 1   1(0-2-0) 
ທຼັກສະຄອມພວິເຕີຂຼັນ້ເລີື່ ມຕົນ້: ພາກສື່ ວນຕື່ າງໆຂອງຄອມພວິເຕ,ີ ວທິີການເຮຼັດວຽກຂອງຄອມພວິເຕີ,ການເປີດ

ຄອມພວິເຕ ີແລະ ເຂົາ້ສູື່ ລະບບົ (turn on and log on), Desktop; ແປນ້ພມິ ແລະ ເມາົສ(໌Keyboard and Mouse): 
ຄ າສຼັື່ ງຂອງແປນ້ພມິ, ເມາົສ ໌ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງມຼັນ; ລະບບົປະຕບິຼັດການ (OS) ແລະ ຊອບແວຣນ າໃຊ ້(Apps): OS, ປຸື່ ມຄ າ
ສຼັື່ ງ Start, ການຈຼັດການກຼັບໜາ້ຕື່ າງໂປຣແກຣມ, ການຊ ຄ້ອມພວິເຕ,ີ ການຊ ຊ້ອບແວຣ ແລະ ໂປຣແກຣມຕື່ າງໆ; ການປິດ
ຄອມພວິເຕ:ີ ການອອກຈາກລະບບົ ແລະ ການປິດຄອມພວິເຕ,ີ ການຊອກຫາຊື່ ວຍເຫ  ອເພີື່ ມເຕມີ, ຄ າສຼັບກື່ ຽວກຼັບຄອມພວິເຕ;ີ 
ການນ າໃຊອຸ້ປະກອນເສມີຕື່ າງໆ (Printer, Air card, USB, …), ການຊອກຫາຂ ມູ້ນ. 

 0912201 ຄອມພິວເຕີພ ັ້ນຖານ 2  1(0-2-0) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບການນ າໃຊໂ້ປຣແກຣມຊຸດ Microsoft Office Word ເຊິື່ ງເປຼັນໂປຣແກຣມທີື່ ນຍິມົໃຊໂ້ດຍທົື່ ວໄປ

ໃນ ການຈຼັດການກຼັບເອກະສານ ທີື່ ຕດິພຼັນກຼັບຊວີດິປະຈ າວຼັນຂອງພວກເຮາົ, ໃນນີ ້ແມື່ ນເລຼັື່ ງໃສື່  ການເຮຼັດວຽກກຼັບ ໄຟລເ໌ອກະສານ
ແບບ word, ການພມິຂ ຄ້ວາມແບບຕື່ າງໆ ໃຫເ້ປຼັນເອກະສານ ລວມເຖງິການຈຼັດໜາ້ເອກະສານ ກື່ ອນສຼັື່ ງພມິອອກທາງເຄ ື່ ອງພມິ. 

 0912301 ຄອມພິວເຕີພ ັ້ນຖານ 3  1(0-2-0) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບການນ າໃຊໂ້ປຣແກຣມຊຸດ Microsoft Office Excel ເຊິື່ ງເປຼັນໂປຣແກຣມທີື່ ນຍິມົໃຊໂ້ດຍທົື່ ວໄປ

ໃນ ການຈຼັດການກຼັບເອກະສານ ທີື່ ມກີານຄ ານວນທາງຄະນດິສາດ ແລະ ການວເິຄາະຂ ມູ້ນທີື່ ງື່ າຍດາຍຂຼັນ້ພ ນ້ຖານ, ໃນນີ ້ແມື່ ນເລຼັື່ ງ
ໃສື່  ການເຮຼັດວຽກກຼັບ ໄຟລເ໌ອກະສານແບບ word, ການພມິຂ ຄ້ວາມແບບຕື່ າງໆ ໃຫເ້ປຼັນເອກະສານ ລວມເຖິງການຈຼັດໜາ້
ເອກະສານ ກື່ ອນສຼັື່ ງພມິອອກທາງເຄ ື່ ອງພມິ. 

 0912401 ຄອມພິວເຕີພ ັ້ນຖານ 4   1(0-2-0) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບການນ າໃຊໂ້ປຣແກຣມຊຸດ Microsoft Office powerpoint ເຊິື່ ງເປຼັນໂປຣແກຣມທີື່ ນຍິມົໃຊໂ້ດຍ

ທົື່ ວໄປໃນ ການຈຼັດການກຼັບເອກະສານ ທີື່ ຕດິພຼັນກຼັບຊວີດິປະຈ າວຼັນຂອງພວກເຮາົ, ໃນນີ ້ແມື່ ນເລຼັື່ ງໃສື່  ການເຮຼັດວຽກກຼັບ ໄຟລ໌
ເອກະສານແບບ word, ການພມິຂ ຄ້ວາມແບບຕື່ າງໆ ໃຫເ້ປຼັນເອກະສານ ລວມເຖງິການຈຼັດໜາ້ເອກະສານ ກື່ ອນສຼັື່ ງພມິອອກທາງ
ເຄ ື່ ອງພມິ. 

0912202 ICT ພ ັ້ນຖານ   2(1-2-0) 
ນ າສະເໜີກ່ຽວກຼັບ ICT: Evolution of Communication, What Is ICT? Technology Timeline, 

Hardware, Software, Networks, ICT in daily life, Influence on Health, Environmental Impact, 

Protection when using ICT, Legal Regulation. 

 0912102 ເທຼັກໂນໂລຊີໃນຊີວດິປະຈ າວຼັນ                     2(1-2-0) 
ສກຶສາເຖງິບຼັນຫາຕື່ າງໆທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກຼັບການດ າລງົຊວີດິປະຈ າວຼັນ ຊ ື່ ງປະກອບມ ີ4 ພາກໃຫື່ ຍ ເຊຼັື່ ນ: ພາກ ເຕຼັກໂນໂລຊີ

ໃນຊວີດິປະຈ າວຼັນ, ພາກສິື່ ງແວດລອ້ມ, ພາກ ລະເບດີບ ື່ ທຼັນແຕກ ແລະ ພາກໄພພບິຼັດ. ໃນພາກ ເຕຼັກໂນໂລຊໃີນຊວີດິປະຈ າວຼັນ 
ຈະເວົາ້ເຖງິ ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງເຕຼັກໂນໂລຊ,ີ ການນ າໃຊເ້ຕຼັກໂນໂລຊໃີນສຼັງຄມົລາວ, ສ ື່ ທາງສຼັງຄມົໃນການ
ແລກປື່ ຽນຂ ມູ້ນຂື່ າວສານ ແລະ ວຖິີຊວີດິໃນແບບດຈິຕີອນ. ສ າລຼັບ ພາກ ສິື່ ງແວດລອ້ມ ແມື່ ນເວົາ້ເຖງິ ຄວາມຮູເ້ບ ອ້ງຕົນ້ກື່ ຽວ
ກຼັບສິື່ ງແວດລອ້ມ, ລະບບົນເິວດ ແລະ ມນົລະພດິ, ທດິສະດ ີ5 ສ. ຕາມມາດຕະຖານ ISO 14001 ແລະ 3R (Reduce, 
Reuse, Recycle), ສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ລະບບົນເິວດກຼັບການພຼັດທະນາ, ບຼັນຫາສິື່ ງແວດລອ້ມ, ການຄວບຄຸມມນົລະພດິ 
ແລະ ການຮື່ ວມມ , ການປື່ ຽນແປງຂອງທ າມະຊາດ ແລະ ພາວະໂລກຮອ້ນ (ປະກດົການເຮ ອນກະຈກົ) ແລະ ຜນົກະທບົຈາກ
ອຸດສາຫະກ າຕ ື່ ຊຸມຊນົ. ໃນພາກລະເບດີບ ື່ ທຼັນແຕກ ແມື່ ນ ເລຼັື່ ງໃສື່  ຄວາມເປຼັນມາຂອງ ລະເບດີບ ື່ ທຼັນແຕກ, ຄວາມອຼັນຕະລາຍ 
ແລະ ວທິຫີ ກີເວຼັນ້ ແລະ ນະໂຍບາຍ ການຄຸມ້ຄອງ ລບຕ ໃນ ສປປ ລາວ. ສື່ ວນ ພາກ ໄພພບິຼັດ ປະກອບມ ີຄວາມໝາຍ ແລະ 
ຄວາມເປຼັນມາຂອງໄພພບິຼັດ, ການປອ້ງກຼັນ ແລະ ວທິແີກໄ້ຂ ໄພພບິຼັດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ວຽກງານ ໄພພບິຼັດ ໃນ ສປປ ລາວ. 
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  0912203 ພະລະສຶກສາ                     3(2-2-0)  
ນຼັກຮຽນຄູຈະມສີວື່ ນຮື່ ວມໃນການປະຕບິຼັດກດິຈະກ າຕື່ າງໆທາງດາ້ນເຕຼັກ ນກິຂອງກລິາກາຍະກ າພ ນ້ຖານ, ແລື່ ນ - 

ລານ, ເຕະບານ, ບານສົື່ ງ ແລະ ກະຕກິາການຫ ິນ້ຂຼັນ້ພ ນ້ຖານ. 
 0912302  ວຼັດທະນະທ າລາວ, ອາຊຽນແລະ ມ ລະດກົ                     2(2-0-0)  
ສກຶສາກື່ ຽວກຼັບຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນຂອງວຼັດທະນະທ າສຼັງຄມົລາວ, ອາຊຽນແລະ ມ ລະດກົໂລກ:  

1. ວຼັດທະນະທ າສຼັງຄົມລາວ:  
- ມູນເຊ ອ້ປະເພນ,ີ ມາລະຍາດໃນສຼັງຄມົ ແລະໜາ້ທີື່ ຂອງພນົລະເມ ອງ. 
- ວຼັດທະນະທ າ-ສຼັງຄມົໃນປຼັດຈບຸຼັນ, ຊວີດິທາງສາສະໜາແລະ ການພຼັດທະນາວຼັດທະນະທ າ 

2. ວຼັດທະນະທ າສຼັງຄົມອາຊຽນ: 
- ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ຂອງ ASEAN. 
- ບາງຈດຸພເິສດທາງດາ້ນວຼັດທະນະທ າຂອງບຼັນດາປະເທດ ອາຊຽນ. 
- ການພວົພຼັນຮື່ ວມມ ທາງດາ້ນວຼັດທະນະທ າລາວ ກຼັບອາຊຽນ. 

3. ມ ລະດົກ ໂລກ. 
- ບຼັນດາມາດຖານແລະ ຊະນດິ ຂອງມ ລະດກົ ໂລກ. 
- ສະຖຕິຂິອງມ ລະດກົ. 
- ກື່ ຽວກຼັບອງົການ UNESCO-ICOMOS. 
ສະຖຕິທິີື່ ສຸດຂອງອນິດູຈນີ. 
  0912103 ພາສາລາວນ າໃຊ້                     3(2-2-0)  
 ສກຶສາກື່ ຽວກຼັບການຟຼັງ, ຫ ຼັກການເວົາ້, ຫ ຼັກການອື່ ານ, ຫ ຼັກການຂຽນ ແລະ ການໃຊສ້ ານວນພາສາເຂົາ້ໃນການຂຽນບດົ

ຕື່ າງໆ ເຊຼັື່ ນ ການຂຽນວຼັກຕອນ, ການຂຽນຈດົໝາຍ, ການຂຽນບດົບຼັນທກຶ, ການຂຽນຄ າຮອ້ງ ແລະ ການຂຽນບດົວຊິາການ
ຕື່ າງໆ. 

 0912204 ຄະນິດສາດນ າໃຊ້                     3(2-2-0)  
ສກຶສາເຖງິ: ກຸື່ ມຈ ານວນດການຄດິໄລື່ ພດຶຊະຄະນດິ, ໄລຍະ, ຄື່ າສ າບູນ, ສມົຜນົ, ອະສມົຜນົ, ລະບບົສມົຜນົ, ໄຕມູມ

ມຕິ,ິ ຕ າລາ, ເຂດກ ານດົ, ຂອບເຂດ, ຜນົຕ າລາ, ຈນຸລະຄະນດິ, ສຼັງຄະນດິ, ເວຼັກເຕ,ີທດິສະດກີະຕວງແລະສະຖຕິພິ ນ້ຖານ. 
 0912205 ປ້ອງກຼັນຊາດປ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງົບ                     1(0-0-6)  

ວຊິານີຮ້ຽນຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບ ລະບຽບແຖວພ ນ້ຖານ, ຍຸດທະວທິ ີແລະ ສລິະປະຍຸກ 
 

11.1.2 ເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ໝວດຄວາມຮູ້ພ ັ້ນຖານວິຊາສະເພາະ 
 0912104        ພາສາອຼັງກິດ   1                     2(1-2-0)                 

- English book one is a basic for students who study at social sciences and natural sciences sections for 

Teacher Training College that they finished from secondary level. English book one designed on the 

basic from secondary level and it’s a basic for students who continue to study English book two.  

- Learners will practice and develop four skills like: listening, speaking reading and writing. Moreover, 

they should study grammar rules and English daily life. 

 

 0912206         ພາສາອຼັງກິດ   2                     2(1-2-0)                 
- English book two is a basic for students who study at social sciences and natural sciences sections for 

Teacher Training College that they finished from secondary level. English book two compiled from New 

Interchange one that is suitable for students who already studied English book one and continue to study 

English book two.  
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- Learners will practice conversation and develop four skills like: listening, speaking, reading and 

writing. Moreover, they should study grammar rules and English daily life. 

 

 0912303        ພາສາອຼັງກິດ   3                     2(1-2-0)                 
- English three is appropriate for students who study at social sciences and natural sciences sections for 

Teacher Training College that they finished from secondary level. English three compiled from New 

Interchange one that is suitable for students who already studied English book two and continue to study 

English three.  

- Learners will practice conversation and develop four skills, grammar and daily vocabulary. 

 

 0912402        ພາສາອຼັງກິດ   4                     2(1-2-0)                 
English four is suitable for students who study at social sciences and natural sciences sections for 

Teacher Training College that they finished from secondary level. English four compiled from New 

Interchange two that is suitable for students who already studied English book three and continue to 

study English four. Learners will practice conversation and develop four skills, grammar and daily 

vocabulary. 

 

 0912501        ພາສາອຼັງກິດ   5                     2(1-2-0)                 
- English five is high level for students who study at social sciences and natural sciences sections for 

Teacher Training College that they finished from secondary level. English five compiled from New 

Interchange two that is suitable for students who already studied English four and continue to study 

English five. 

- Learners will practice conversation and develop four skills, grammar and daily vocabulary. 

 
 0912105       ວິທະຍາສາດການເມ ອງ 1                1(1-0-0)                                  
ລະບບົການເມ ອງການ ແລະ ການປົກຄອງຂອງ ສ ປປ ລາວ, ລະບອບປະຊາທີປະໄຕປະຊາຊນົ, ນະໂຍບາຍໂຄງ

ປະກອບ ແລະ ກນົໄກເສດຖະກດິ, ນະໂຍບາຍການປອ້ງກຼັນຊາດ-ປ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງບົ, ນະໂຍບາຍວຼັດທະນະທ າ-ສຼັງຄມົ 
ແລະ ນະໂຍບາຍການຕື່ າງປະເທດຂອງ ສ ປປ ລາວ. 

 0912207       ວິທະຍາສາດການເມ ອງ 2                 2(2-0-0)                                 
ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບປຼັດຊະຍາ, ປຼັຊະຍາ ມາກຊສິ, ວຼັດຖຸ ແລະ ຈດິໃຈ, ບຼັນດາຫ ຼັກມູນພ ນ້ຖານຂອງລຼັດທວິຼັດຖຸ

ນຍິມົສຼັດຈະວພິາກ, ບຼັນດາກດົເກນພ ນ້ຖານຂອງວທິສີຼັດຈະວພິາກວຼັດຖຸນຍິມົ, ບຼັນດາຄູື່ ມາດຕະເກນ, ທດິສະດກີານຮຼັບຮູ,້ ການ
ກ າເນດີ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະສາດການເມ ອງ, ການຜະລດິສນິຄາ້ ແລະ ການກ າເນດີທນຶນຍິມົ, ທນຶ ແລະ ມູນຄື່ າ
ສື່ ວນເກນີ, ການສະສມົທນຶ ແລະ ໄພຫວື່ າງງານ. 

0912304       ວິທະຍາສາດການເມ ອງ 3                 2(2-0-0)                                 
ລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ, ບຼັນດາກະແສແນວຄດິແບບໄຝື່ ຝຼັນ, ພາລະກ າປະຫຼັວດສາດຂອງຊນົຊຼັນ້ກ າມະກອນ, 

ພະເດຼັດການກ າມະຊບີ ແລະ ພຼັນທະພາບກ າມະກອນຊາວນາ, ຫ ຼັກມູນຂອງທດິສະດມີາກ-ເລນນິຕ ື່ ກ ຼັບການສາ້ງສຼັງຄມົນຍິມົ 
ແລະ ການປະຕວິຼັດສຼັງຄມົນຍິມົ. 

  0912208 ຈິດຕະວິທະຍາທົື່ວໄປ                 2(2-0-0)                        
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງຈດິຕະວທິະຍາ,ອດິທພິນົຂອງກ າມະພຼັນແລະສິື່ ງແວດລອ້ມ,ພຶນ້ຖານທາງ

ສະລລີະວທິະຍາກຼັບພດຶຕກິ າ, ສະຕປິຼັນຍາ,ອາລມົ,ແຮງຈງູໃຈ, ການຮຼັບຮູ,້ ການຮຽນຮູ,້ ການຄົນ້ຄດິແລະຈດິສ ານກຶ,ບຸກຄະລິ
ກະພາບແລະຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງບຸກຄນົ,ການປຼັບຕວົແລະສຸຂະພາບຈດິ, ຄຸນທາດແລະນດິໄສຄວາມຕອ້ງການແລະທຼັກ
ສະ. 

 0912403 ວິເຄາະຫ ຼັກສູດສິລິປະສຶກສາ 4 ( 2 –  4 –  0 ) 
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 ສກຶສາກື່ ຽວກຼັບຫ ຼັກການ, ວທິກີານວເິຄາະຫ ຼັກສູດ ແລະ ດ າເນນີການວເິຄາະຫ ຼັກສູດສລິະປະສກຶ ສາ ຊຼັນ້ມຼັດທະຍມົ
ແຕື່ ມ1 ຫາ ມ7 ເພ ື່ ອເປຼັນພ ນ້ຖານໃຫແ້ກື່ ການວາງແຜນ ການ, ແນວທາງໃນການຈຼັດກດິຈະກ າການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ວຼັດ
ປະເມນີຜນົໄດຢ້ື່ າງຖ ກຕອ້ງ. 

 0912701 ການວໄິຈ 3(2.2.0)   
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບວວິຼັດທະນາການແລະ ປະເພດຂອງການວໄິຈແບບປະຕບິຼັດ, ການວໄິຈປະຕບິຼັດການທາງການສກຶສາ, 

ການວໄິຈປະຕບິຼັດການເພ ື່ ອສາ້ງພະລຼັງຮື່ ວມໃນໂຮງຮຽນ, ການວໄິຈໃນຊຼັນ້ຮຽນ ແລະການພຼັດທະນາການສອນ, ເທຼັກນກິການ
ຮວບຮວມຂ ມູ້ນສ າລຼັບການວໄິຈປະຕບິຼັດການ, ການວເິຄາະ ແລະ ນ າສະເໜຜີນົການວໄິຈ. 

 0912702 ວຼັດແລະປະເມີນຜົນການສຶກສາ                 2(2-0-0)                  
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ ຄວາມໝາຍຂອງການວຼັດຜນົ, ການປະເມນີຜນົ ມຄຸີນນະທ າ ແລະ ຈຼັນຍາບຼັນຂອງນຼັກວຼັດຜນົ ແລະ 

ປະເມນີຜນົ. ມຈີດຸປະສງົຂອງການວຼັດ ຜນົທາງ ການສກຶສາ, ຄຸນປະໂຫຍດ, ລຼັກສະນະຂອງການວຼັດ, ລະດຼັບຂອງການວຼັດຜນົ , 
ຫ ຼັກການວຼັດຜນົການສກຶສາແລະ ການປະເມນີຜນົການຮຽນໂດຍການນ າໃຊຣູ້ບຣກິ. 

 0912106 ເທຼັກໂນໂລຊີການສກຶສາ              2(1-2-0)                        
ສກຶສາເຖງິບຼັນຫາຕື່ າງໆທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກຼັບການນ າໃຊເ້ຕຼັກໂນໂລຊເີຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ເຊຼັື່ ນ: ຄວາມໝາຍ ແລະ 

ວວິຼັດທະນາການຂອງເຕຼັກໂນໂລຊກີານສກຶສາ,ການນ າໃຊເ້ຕຼັກໂນໂລຊ ີແລະ ການໃຊສ້ ື່ ການສອນປະເພດຕື່ າງໆເຂົາ້ໃນການສອນ
ໄດແ້ກື່ : ສ ື່ ມວນຊນົເພ ື່ ອການສກຶສາ, ການສກຶສາທາງໄກ, ໂທລະທຼັດເພ ື່ ອການສກຶສາ, ດາວທຽມເພ ື່ ອການສກຶສາ, ຄອມພວິເຕ ີ
ແລະ ອນິເຕເີນຼັດເພ ື່ ອການສກຶສາ ແລະວຊິາຊື່ າງໄຟຟາ້ຂຼັນ້ພ ນ້ຖານຈ ານວນໜຶື່ ງ. 

0912404 ຈິດຕະວິທະຍາສຼັງຄົມ                2(2-0-0) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງຈດິຕະວທິະຍາສຼັງຄມົ,ກດົເກນການກ າເນດີຈດິຕະພາບສຼັງຄມົ,ການຮຼັບຮູ ້

ທາງສຼັງຄມົ,ແຮງຈງູໃຈທາງສຼັງຄມົ,ອດິທພິນົທາງສຼັງຄມົ,ທຼັດສະນະຄະຕ,ິພດຶຕກິ າມະນຸດໃນກຸື່ ມ,ປະຕສິ າພຼັນທາງສຼັງຄມົແລະ
ຄວາມເປຼັນຜູນ້ າ. 

 0912502   ວິທີສິດສອນສິລະປະດົນຕຣີ            2(2-0-0)  
ຫ ຼັກການ ແລະ ວທິກີານສດິສອນສລິະປະ  ດນົຕ:ີ ທດິສະດດີນົຕຣີສາກນົ,ໂຊນແຟ, ຮອ້ງເພງ, ຟອ້ນ ແລະ ເສບດນົຕຣີ

(ປີອາໂນ) 
0912601 ວິທີສິດສອນສິລະປະກ າ 2(0-4-0) 

ພຼັດທະນາຄວາມຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈກື່ ຽວກຼັບວທິກີານສດິສອນໃນແຕື່ ລະວຊິາສລິະປະກ າ, ເຝິກທຼັກສະການແຕື່ ງບດົສອນ 
ແລະສອນທດົລອງ ເພ ື່ ອໃຫເ້ກດີຄວາມຊ ານານ ແລະ ສາມາດນ າເອາົຄວາມຮູ ້ໄປສດິສອນໄດ.້ 

0912405  ປະສົບການ 1              1(0-2-0)                                                                 
ເວົາ້ເຖງິຄວາມເປຼັນມາຂອງສກຶສາສາດ, ການພຼັດທະນາຕນົເອງຂອງຄູ, ການສອນຕາມກດິຈະກ າກຸື່ ມ, ການຈຼັດລະບບົ

ແລະການວາງແຜນການສອນ, ການສກຶສາສະພາບການຮຽນ - ການສອນ, ການປະເມນີການຮຽນ - ການສອນແລະການເຝິກ
ການສອນແບບຈລຸະພາກແລະອ ື່ ນໆ... 

 0912503  ປະສົບການ 2                 1(0-2-0)                                           
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ ການພຼັດທະນາວຊິາຊບີຄູ, ຮຽນທຼັກສະການສອນຕວົຈງິ, ຮຽນຮູວ້ທິກີານວາງແຜນການສອນ, ວທິີ

ສອນຕວົຈງິ, ຈ ຼັດຕຼັງ້ນ າພານຼັກຮຽນເຄ ື່ ອນໄຫວວຽກງານນອກຫຼັລກສູດ. 
 0912602  ປະສົບການ 3                2(1-2-0)                                                              
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ ການພຼັດທະນາວຊິາຊບີຄູ, ຮຽນທຼັກສະການສອນຕວົຈງິ ເພ ື່ ອເຮຼັດໃຫຄ້ວາມຮູດ້າ້ນວຊິາຄູໜຼັກແໜນ້, 

ຮຽນຮູວ້ທິກີານວາງແຜນການສອນຕວົຈງິ, ແຜນການຄຸມ້ຄອງຈຼັດຕຼັງ້ນ າພານຼັກຮຽນເຮຼັດວຽກຕວົຈງິ, ຈ ຼັດຕຼັງ້ນຼັກຮຽນເຄ ື່ ອນໄຫວ
ວຽກນອກຫລຼັກສູດ.  
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 0912406   ສຶກສາສາດທົື່ວໄປ 1                             2(1-2-0)                                           
 ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ ຫລຼັກການສດິສອນ, ເນ ອ້ໃນສດິສອນ, ຫ ຼັກການສກຶສາ, ວທິສີກຶສາ, ການວາງແຜນການສອນ, 

ຫລຼັກສູດການຮຽນ - ການສອນ, ແຜນພຼັດທະນາການສກຶສາ 2001 – 2020. 
0912504  ສຶກສາສາດທົື່ວໄປ 2                  2(2-0-0) 

ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ ຫລຼັກການສດິສອນ,ເນ ອ້ໃນສດິສອນ, ຫລຼັກການສກຶສາ, ວທິີສກຶສາ, ການວາງແຜນການສອນ, 
ຫລຼັກສູດການຮຽນ - ການສອນ, ແຜນພຼັດທະນາການສກຶສາ 2001 – 2020, ທຼັກສະການສອນ, ຮູບແບບການສອນ ແລະ 
ວຽກງານຄູປະຈ າຫອ້ງ. 

 0912603   ບ ລິຫານການສຶກສາ                2(2-0-0)                        
ຄວາມເປຼັນມາຂອງການບ ລຫິານການສກຶສາ, ທຼັກສະ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງການບ ລຫິານການສກຶສາ, ຜູນ້ າ, ພາວະຜູນ້ າ 

ແລະ ຜູບ້ ລຫິານ ການສກຶສາ, ທດິສະດອີງົການ ແລະ ການຈຼັດອງົການ, ການຕດິຕ ື່ ສ ື່ ສານ, ການປະສານງານ ແລະ ການຕຼັດສນິ
ໃຈສຼັື່ ງການ, ສລິະປະໃນການເຮຼັດວຽກຮື່ ວມກຼັນ, ວທິກີານເຮຼັດວຽກເປຼັນທມີ. ການສກຶສາຮຽນຮື່ ວມ, ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ 
ສດິທເິດຼັກ. 

 0912505    ຈິດຕະວິທະຍາພຼັດທະນາການ        2(2-0-0)                                  
    ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ທິດສະດີຕື່ າງໆທີື່ ຄົນ້ຄວາ້ກື່ ຽວກຼັບພຼັດທະນາການຂອງຄົນແລະປະໂຫຍດຂອງວິຊາ
ຈດິຕະວທິະຍາພຼັດທະນາການ. ພຼັດທະນາການດາ້ນຕື່ າງໆຂອງຄນົໃນແຕື່ ລະໄວ, ເຊິື່ ງເລີື່ ມຕຼັງ້ແຕື່ ມ  ເ້ກດີຈນົເຖງິມ ເ້ຖົາ້ແກື່ ຊະລາ
ການ. ປຼັດໄຈຕື່ າງໆທີື່ ມອີດິທພິນົຕ ື່ ພຼັດທະນາການດາ້ນຕື່ າງໆຂອງຄນົເຮາົໃນແຕື່ ລະໄວ, ວທິກີານແກໄ້ຂບຼັນດາຂ ບ້ກົຜື່ ອງຂອງ
ພຼັດທະນາການດາ້ນຕື່ າງໆໃນແຕື່ ລະໄວ. 
 

11.1.3 ເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ໝວດວຊິາສະເພາະ 
ກ. ວິຊາສະເພາະ 

0912107 ທິດສະດີພ ັ້ນຖານດົນຕ ີ1 2 (2-0-0) 
ນຍິາມກື່ ຽວກຼັບດນົຕ.ີ ຊ ື່ ຂອງແຖວໂຊນແຟ ແລະ ເສຼັນ້ສ າຮອງ. ຊ ື່ ບຼັນດາຮູບໂນດໂຊນແຟ ແລະ ຄື່ າຄວາມຍາວຂອງຮູບ

ໂນດຕື່ າງໆ. ຄວາມໝາຍຂອງກະແຈ, ກະແຈຊອນ ແລະກະແຈຟາໄດ.້ບຼັນດາຊ ື່ ໂນດໂຊນແຟ, ທີື່ ຕຼັງ້ ແລະ ເຄ ື່ ອງໝາຍຫຍ ທ້ີື່ ແທນ
ໃຫໂ້ນດດຼັື່ ງກື່ າວ. ຊ ື່ ຂອງເຄ ື່ ອງໝາຍພຼັກ ຫ   ໝາຍງຽບ ແລະ ເຄ ື່ ອງໝາຍເຍ ອ້ນສຽງ. ຄວາມໝາຍຂອງຈຼັງຫວະ,ຈຼັງຫວະ 2/4, 
3/4 ແລະ 4/4 ພອ້ມທຼັງສາມາດຕຈີ ຼັງຫວະ. ຂຼັນ້ໂນດ, ຂຼັນ້ສຽງ ແລະໄລຍະສຽງ. ເຄ ື່ ອງໝາຍປື່ ຽນສຽງ. 

0912209    ທິດສະດີພ ັ້ນຖານດົນຕີ 2 2(2-0-0) 
ຄວາມໝາຍເຄ ື່ ອງໝາຍກຼັບ. ຄວາມໝາຍຂອງຈຼັງຫວະ 4/4, 3/4, 2/2 ແລະ 6/8 ພອ້ມວທິຕີຈີ ຼັງຫວະ. ຮື່ າງສຽງ, ຮື່ າງ

ສຽງໃຫຍື່  ແລະນອ້ຍ. ຄວາມໝາຍສ າຄຼັນຂອງຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມແຮງໃນດນົຕ.ີ ຄວາມໝາຍຂອງພວງສຽງ, ພວງ 3, ພວງ 
5, ພວງ 6 ແລະ ພວງ 7. ເຄ ື່ ອງໝາຍປື່ ຽນສຽງຫວົບດົ: ໝາຍລ ື່ ນ ແລະຫລຸດ. ກາມສຽງຟາໃຫຍື່ , ກາມສຽງເຣນອ້ຍ, ອຼັບແປ 
ແລະກຸື່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3. 

 0912305 ທິດສະດີພ ັ້ນຖານດົນຕີ 3 2(2-0-0) 
ເຄ ື່ ອງໝາຍດນົຕຊີະນດິຕື່ າງໆ. ຄວາມໝາຍປື່ ຽນສຽງຫວົບດົ. ກາມສຽງຊອນໃຫຍື່  ແລະກາມມນີອ້ຍ. ກາມສຽງຄູື່  

ແລະ ໄລຍະສຽງຄູື່ . ກຸື່ ມສຽງ (Chord), ກຸື່ ມສຽງໃຫຍື່  (Chord Major), ກຸື່ ມສຽງນອ້ຍ (Chord minor) ແລະ ກຸື່ ມສຽງ
ປີນ້. ບຼັນດາກຸື່ ມສຽງໃຫຍື່  ແລະ ນອ້ຍ. ກຸື່ ມສຽງTSD. 

 0912108 ອ່ານສອນແຟ 1 1 (0-2-0) 

 - ອື່ ານກາມສຽງ, ບດົອຼັບແປ ແລະກຸື່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 ໃນກາມໂດໃຫຍື່ ແລະກາມລານອ້ຍ (A minor). 

- ການອື່ ານບດົໂຊນແຟທີື່ ປະກອບດວ້ຍ ກະແຈ(Key) ແລະຈຼັງຫວະ(Rhythm) ຕື່ າງໆ ໃນກາມໂດໃຫຍື່  (C major) ແລະກາມ
ລານອ້ຍ (A minor).  
- ອື່ ານບດົໂຊນແຟທີື່ ປະກອບດວ້ຍໝາຍພຼັກ ພອ້ມເຄ ື່ ອງໝາຍຕື່ າງໆໄດ.້ 



16 

 

 0912210 ອ່ານສອນແຟ 2 1 (0-2-0) 
- ການອື່ ານບດົໂຊນແຟ ໃນກາມ: ໂດໃຫຍື່  (C major), ກາມລານອ້ຍ (A minor), ກາມຊອນໃຫຍື່  (G major) 
ແລະກາມມນີອ້ຍ (E minor).  
- ອື່ ານບດົໂຊນແຟທີື່ ປະກອບດວ້ຍໝາຍພຼັກ ພອ້ມເຄ ື່ ອງໝາຍຕື່ າງໆໄດ.້ 

 - ອື່ ານກາມສຽງ, ບດົອຼັບແປ ແລະກຸື່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 ໃນ 4 ກາມເທງິນີ.້ 
 0912306 ອ່ານສອນແຟ 3 1 (0-2-0) 

 - ອື່ ານກາມສຽງ, ບດົອຼັບແປ ແລະກຸື່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 ໃນ 6 ກາມເທງິນີ.້ 
 0912407 ອ່ານສອນແຟ 4 1 (0-2-0) 

 - ອື່ ານກາມສຽງ, ບດົອຼັບແປ ແລະກຸື່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 ໃນ 4 ກາມເທງິນີ.້ 
 0912506 ອ່ານສອນແຟ 5 1 (0-2-0) 

 - ອື່ ານກາມສຽງ, ບດົອຼັບແປ ແລະກຸື່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 ໃນ 4 ກາມເທງິນີ.້ 
 0912604 ອ່ານສອນແຟ 6 1 (0-2-0) 

 - ອື່ ານກາມສຽງ, ບດົອຼັບແປ ແລະກຸື່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 ໃນ 4 ກາມເທງິນີ.້ 
  0912703  ອ່ານສອນແຟ 7 1 (0-2-0) 

- ການອື່ ານບດົໂຊນແຟໃນກາມ: C major -A minor, G major - E minor, F major - D minor, Bb 
major - G minor, D major - H minor. 

 - ອື່ ານບດົໂຊນແຟທີື່ ປະກອບດວ້ຍໝາຍພຼັກ ພອ້ມເຄ ື່ ອງໝາຍຕື່ າງໆໄດ.້ 
 - ອື່ ານກາມສຽງ, ບດົອຼັບແປ ແລະກຸື່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 ໃນ 10ກາມເທງິນີ.້ 

 0912307    ແຄນ 2(2-0-0) 
- ຮຽນຈະຮຽນເປົື່ າແຄນລ າທອ້ງຖິື່ ນ  ເຊິື່ ງຈະສາມາດເສບປະກອບສື່ ວນສາ້ງບຼັນຍາການໃນງານບຸນ, ນອກນຼັນ້ ຍຼັ

ງເປຼັນການອະນຸລຼັກສລິະປະວຼັດທະນະທ າຂອງຊາດໄວຄ້ຽຄູື່ ກ ຼັບຄນົລາວຕະຫ ອດໄປ. 
0912408 ລະນາດ 2 (1-0-3) 

- ຮຽນເສບເພງສາຍລມົເຢຼັນ, ເພງດອກບວົທອງ, ເພງລາວແພນນອ້ຍ ແລະເພງລາວສຽງທຽນ ເຊິື່ ງຈະສາມາດເສບ
ປະກອບສື່ ວນສາ້ງບຼັນຍາການໃນງານບຸນ, ນອກນຼັນ້ ຍຼັງເປຼັນການອະນຸລຼັກສລິະປະວຼັດທະນະທ າຂອງຊາດໄວຄ້ຽຄູື່
ກ ຼັບຄນົລາວຕະຫ ອດໄປ. 

 0912507 ຂິມ 2 (2-0-0) 

- ຮຽນເສບເພງລາວຈະເລນີສ,ີ ເພງລາວດວງເດ ອນ, ເພງສອ້ຍສນົຕຼັດ, ເພງຊາ້ ແລະເພງໄວ ເຊິື່ ງຈະສາມາດເສບ
ປະກອບສື່ ວນສາ້ງບຼັນຍາການໃນງານບຸນ, ນອກນຼັນ້ ຍຼັງເປຼັນການອະນຸລຼັກສລິະປະວຼັດທະນະທ າ. 

- ການອື່ ານບດົໂຊນແຟ ໃນກາມ:  C major, A minor, G major, E minor. F major, D minor.  
- ອື່ ານບດົໂຊນແຟທີື່ ປະກອບດວ້ຍໝາຍພຼັກ ພອ້ມເຄ ື່ ອງໝາຍຕື່ າງໆໄດ.້ 

- ການອື່ ານບດົໂຊນແຟ ໃນກາມ: C major, A minor, D major ແລະ H minor. 
- ອື່ ານບດົໂຊນແຟທີື່ ປະກອບດວ້ຍໝາຍພຼັກ ພອ້ມເຄ ື່ ອງໝາຍຕື່ າງໆໄດ.້ 

- ການອື່ ານບດົໂຊນແຟໃນກາມ: Bb major, G minor, D major ແລະ H minor. 
- ອື່ ານບດົໂຊນແຟທີື່ ປະກອບດວ້ຍໝາຍພຼັກ ພອ້ມເຄ ື່ ອງໝາຍຕື່ າງໆໄດ.້ 

- ການອື່ ານບດົໂຊນແຟໃນກາມ: Bb major, G minor, F major ແລະ D minor. 
- ອື່ ານບດົໂຊນແຟທີື່ ປະກອບດວ້ຍໝາຍພຼັກ ພອ້ມເຄ ື່ ອງໝາຍຕື່ າງໆໄດ.້ 
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0912308 ປີອາໂນ 1                           2 (2-0-0) 

-ໃນວຊິານີຜູ້ຮ້ຽນຈະໄດ:້ຮຽນກື່ ຽວກຼັບ ການໄລື່ ກາມສຽງສຽງໂດໃຫຍື່  ( Key = C  Major ), ເຝິກຫ ີນ້ໂນດເພງຂຼັນ້
ພ ນ້ຖານຈຼັງຫວະ 4/4( ໂນດມນົ, ໂນດຂາວ ແລະໂນດດ າ). 
-ໄລື່ ກາມສຽງຟາໃຫຍື່  ( Key = F  Major )ເພງSeven Steps,ເພງ  You  Are  My  Sunshine. 

 0912409 ປີອາໂນ 2 2(1-0-3) 
-ໃນວຊິານີຜູ້ຮ້ຽນຈະຮຽນ ເພງ Scarborough  Fair, ເພງ No  Other  Love, ໄລື່ ກາມສຽງລານອ້ຍ( Key = 
A  Minor ), ເພງ SAKURA  SAKURA. 

 0912211 ຟ້ອນ 1 1(0-2-0) 

- ມຄີວາມຮູພ້ ນ້ຖານທາງດາ້ນການຟອ້ນ ແລະ ນ າເອາົຄວາມຮູດ້ຼັື່ ງກື່ າວໄປໝນູໃຊເ້ຂົາ້ໃນຊວີດິປະຈ າວຼັນ. 
 0912309 ຟ້ອນ 2 2(1-2-0) 

-  ມຄີວາມຮ ູ້ພ ູ້ນຖານທາງດູ້ານການຟູ້ອນ ແລະ ນາໍເອົາຄວາມຮ ູ້ດ ັັ່ງກ ັ່າວໄປນາໍໃຊູ້ເຂົູ້າໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ. 
 0912410 ຟ້ອນ 3 3(1-2-3) 
- ມຄີວາມຮູພ້ ນ້ຖານທາງດາ້ນການຟອ້ນ ແລະ ນ າເອາົຄວາມຮູດ້ຼັື່ ງກື່ າວໄປນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນຊວີດິປະຈ າວຼັນ. 
0912605 ຂຼັບລ າທ້ອງຖິື່ນ 1                    2(2-0-0) 
- ຄວາມໝາຍຂອງຂຼັບ ແລະລ າທອ້ງຖິື່ ນ, ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ທ ານອງຈຼັງຫວະການຂຼັບ, ລ າແຕື່ ລະທອ້ງຖິື່ ນ ຊຶື່ ງ

ແມື່ ນການນ າໃຊກ້ອນຜະຫຍາ. 
 0912704   ຂຼັບລ າທ້ອງຖິື່ນ 2 2(0-4-0) 
- ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ທ ານອງຈຼັງຫວະການຂຼັບ, ລ າແຕື່ ລະທອ້ງຖິື່ ນ ແລະການແຕື່ ງຂຼັບລ າທອ້ງຖິື່ ນ. 

0912606 ຮ້ອງເພງ 1 2(2-0-0) 
- ສກຶສາໃຫນ້ຼັກສກຶສາມຄີວາມຮູພ້ ນ້ຖານທາງດາ້ນການ ຮອ້ງເພງ ແລະ ນ າເອາົຄວາມຮູດ້ຼັື່ ງກື່ າວໄປນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນຊວີດິ

ປະຈ າວຼັນ. 
 0912705 ຮ້ອງເພງ 2 2(0-4-0) 

- ສກຶສາໃຫນ້ຼັກສກຶສາມຄີວາມຮູພ້ ນ້ຖານທາງດາ້ນການ ຮອ້ງເພງ ແລະ ນ າເອາົຄວາມຮູດ້ຼັື່ ງກື່ າວໄປນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນຊວີດິ
ປະຈ າວຼັນ. 

      0912109 ປະຫວຼັດສາດດົນຕຣີ ແລະ ປະຫວຼັດນຼັກປະພຼັນເພງ  2 (2-0-0) 
-- ຮຽນຮູພ້ ນ້ຖານກື່ ຽວກຼັບປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງເຄ ື່ ອງດນົຕຣ ີລາວ ແລະດນົຕຣຕີາເວຼັນຕກົບາງຊະນດິ. 

 0912706 ຄຸນລຼັກສະນະເຄ ື່ອງດົນຕ ີ 1(0-2-0)                                   
-ໃນວຊິານີຜູ້ຮ້ຽນຈະໄດຮ້ຽນກື່ ຽວກຼັບ: ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ໂຄງສາ້ງ, ລະບບົສຽງ ແລະຈດຸພເິສດຂອງເຄ ື່ ອງດນົຕປີະ
ເພດດດີ, ສ,ີ ຕ,ີ ເປົື່ າ ຂອງລາວ ແລະ ສາກນົ. 
- ປະເພດວງົດນົຕ:ີ ວງົມະໂຫລ,ີ ວງົປີື່ ພາດ, ວງົເຄ ື່ ອງສາຍ ແລະ ວງົດນົຕພີ ນ້ບາ້ນຂອງລາວບຼັນດາເຜົື່ າ. 
- ເຄ ື່ ອງດນົຕສີາກນົ ແລະວງົອ ແກຼັດສະຕາ. 
0912707 ຈຼັດສ້າງລາຍການ 2 (2-0-0) 

- ຄວາມໝາຍສ າຄຼັນ ແລະ ທດິສະດ ີຂອງການຈຼັດສາ້ງລາຍການ. 
- ທຼັກສະການເວົາ້ ແລະ ການເປຼັນພທິກີອນ. 
- ການຊຼັບຊອ້ນລາຍການສລິະປະວຼັນນະຄະດ,ີ ການຂຽນລາຍການພທິກີານໃດໜຶື່ ງ. 
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- ບດົບາດຂອງດນົຕ ີແລະການນ າໃຊດ້ນົຕເີຂົາ້ໃນການສາ້ງລາຍການ. 
- ການກ າກຼັບການສະແດງຂອງນຼັກຮຽນເທງິເວທ,ີ ເຊິື່ ງເປຼັນຮູບແບບ ທີື່ ມລີຼັກສະນະປະສມົປະສານ, ມສີສີຼັນມຊີວີດິຊວີາ ມີ

ສື່ ວນຮື່ ວມຈາກຫ າຍຂະແໜງການສະແດງ. ທຼັງສອດຄື່ ອງກຼັບຈດຸພເິສດຂອງແຕື່ ລະງານ ໃນແຕື່ ລະທອ້ງຖິື່ ນ. 
 
ຂ. ວິຊາບຼັງຄຼັບ 

0912110 ທິດສະດສີ ີ 2(2-0-0) 
- ທດິສະດສີ,ີ ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ, ຕະກຸນ, ວຼັນນະຂອງສ,ີ ສໃີກຄ້ຽງ, ສກີງົກຼັນຂາ້ມ ແລະ ອ ື່ ນໆ.  
- ວທິປີະດດິສຈີາກທ າມະຊາດ ແລະການປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 
- ວທິກີານນ າໃຊສ້.ີ 

0912111   ປະຫວຼັດສາດສິລະປະ 2(2-0-0) 
- ປະຫວຼັດສາດສລິະປະຂອງໂລກ ແລະ ຂອງລາວ, ສລິະປະຕາເວຼັນຕກົ ແລະ ຕາເວຼັນອອກຕຼັງ້ແຕື່ ຍຸກສະໄໝກື່ ອນປະ

ຫວຼັດສາດເຖງິຍຸກປະຈບຸຼັນ,ອດິທພິນົທີື່ ພາໃຫເ້ກດີການປື່ ຽນແປງສລິະປະກ າ ແລະ ຄວາມແຕກຕື່ າງຂອງລຼັກສະນະ
ສລິະປະໃນຍຸກສະໄໝຕື່ າງໆ, ຂະບວນວວິຼັດທະນາການ ແລະ ປະຫຼັວດສາດອຼັນຍາວນານຂອງປະຊາຊນົບຼັນດາຊາດ
ໃນແຕື່ ລະຍຸກແຕື່ ລະສະໄໝ. 

 0912508 ຈຼັດພາບ 2(2-0-0) 
- ອງົປະກອບຂອງສລິະປະ ( ຈດຸ, ເສຼັນ້, ຮູບຮື່ າງ, ຮູບຊງົ, ສ,ີ ຄື່ າຂອງສ,ີ ພ ນ້ຜວີ,ຊື່ ອງວື່ າງ …) 
- ລະບຽບຂອງການຈຼັດອງົປະກອບຂອງສລິະປະ( ຄວາມສມົດູນ, ຄວາມເປຼັນເອກະພາບ,ຈດຸສນົໃຈ,ຄວາມກມົກ ນ,

ຄວາມຂຼັດແຍື່ ງ,ຈຼັງຫວະ, ການເຄ ື່ ອນໄຫວ, ການແປປື່ ຽນ, ສຼັດສື່ ວນ ,ຄວາມແຕກຕື່ າງ ແລະ ອ ື່ ນໆ. ວທິຈີ ຼັດພາບດວ້ຍ
ເທຼັກນກິສຕີື່ າງໆ. 

 0912112   ກາຍະວິພາກສາດ 2(2-0-0) 
- ສຼັດສື່ ວນຂອງຄນົ, ສຼັດ ເຊຼັື່ ນ: ໂຄງກະດູກ, ລະບບົກາ້ມຊີນ້ຕື່ າງໆ, ລຼັກສະນະການເຄ ື່ ອນໄຫວ, ການທ າງານຂອງ

ຮື່ າງກາຍ ແລະ ພວົພຼັນກຼັນແຕື່ ລະພາກສື່ ວນຂອງຄນົ ແລະ ສຼັດ. 
 0912509 ສິລະປະລາຍລາວ 3(1-2-3) 
- ຄວາມເປຼັນມາຂອງລາຍລາວ 
- ເຂົາ້ໃຈຂຼັນ້ຕອນຂອງການແຕມ້ຢື່ າງຖ ກຕອ້ງ 
- ແຕມ້ຕາມແບບ ແລະ ປະດດິດອກລາຍໃຫສ້ວຍງາມຂ ນ້ຕ ື່ ມ 
- ນ າໃຊກ້ານແຕມ້ລາຍເຂົາ້ໃນພາກປະຕບິຼັດໃຫແ້ທດເໝາະກຼັບຕວົຈງິ 
 0912212 ສ້າງສຼັນສິລະປະ 4(3-2-0) 
- ທດິສະດກີານສາ້ງສນິສລິະປະ 
- ການສາ້ງສຼັນສລິະປະດວ້ຍວຼັດສະດຸ ທ າມະຊາດ ແລະ ເສດເຫ ອຶຕື່ າງໆ. 
- ການປະດດິເຄ ື່ ອງຫລີນ້, ເຄ ື່ ອງເອ ້,ເຄ ື່ ອງແຂວນ ແລະ ອ ື່ ນໆ  
- ການວາງສະແດງຜນົງານສລິະປະ. 
 0912510 ທຼັດສະນຍີະພາບ 2(1-2-0) 

- ເຄ ື່ ອງໝາຍຂອງເສຼັນ້, ການນ າໃຊຈ້ດຸຕື່ າງໆ 
- ເສຼັນ້ລະດຼັບຕາ, ເທງິສາຍຕາ, ລຸື່ ມສາຍຕາ, ການອອກແບບສາ້ງຮູບຕື່ າງໆ, ການພວົພຼັນຂອງເງາົ ແລະ ແສງສະຫວື່ າງ. 
- ການແຕມ້ທຼັດສະນຍິະພາບຂອງວຼັດຖຸ , ເຮ ອນ, ຖະນນົຫນົທາງຕື່ າງໆ 
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 0912311 ປະດຼັບປະດາ 4(2-4-3) 
- ທດິສະດແີລະຫລຼັກການພ ນ້ຖານກື່ ຽວກຼັບການແຕມ້ປະດຼັບປະດາ. 
- ການປະດຼັບປະດາພາຍໃນ, ພາຍນອກ,ເຄ ື່ ອງນຸື່ ງຫົື່ ມ, ຜະລດິຕະພຼັນ ແລະອຸດສາຫະກ າຕື່ າງໆ. 
- ການອອກແບບປະດຼັບປະດາຮູບຊງົ, ດອກດວງ, ແຜື່ ນແພ, ຂຽນຕວົໜຼັງສ , ຄ າຂວຼັນ, ຄ າຄະຕພິດົ, ປົກປ ມ້, ປາ້ຍ

ໂຄສະນາ , ຫອ້ງຮຽນ, ຫອ້ງປະຊຸມ ແລະ ອ ື່ ນໆ. 
- ວທິກີານອອກແບບປະດຼັບປະດາແບບຕື່ າງໆ  

 0912511 ແຕ້ມຮູບເໝ ອນ 4(3-2-0) 
- ການຮື່ າງພາບ ແລະ ແຕມ້ວຼັດຖຸຫຸື່ ນນິງ້. 
- ແຕມ້ແລະລະບາຍສ ີຮູບຫວົຄນົ, ຄນົເຄິື່ ງຕວົ ແລະ ເປ ອຍຄງີ ແລະ ນຸື່ ງເຄ ື່ ອງໝດົຕວົ. 
- ວທິກີື່ າຍແບບ, ລອກແບບ  ຮູບແບບທີື່ ມ ີ2 ມຕິ ິແລະ 3 ມຕິ.ິ 
- ນ າໃຊອຸ້ປະກອນການແຕມ້ແລະລະບາຍສຕີື່ າງໆ. 

0912608 ປຼັັ້ນ 4(3-2-0) 
- ຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມເປຼັນມາຂອງປະຕມິະກ າ 
- ວທິກີານສຼັງເກດຮູບຮື່ າງ, ຮູບຊງົ ວຼັດຖຸ ແລະ ທື່ າທາງ, ບຸກຄະລກິຂອງຄນົ ໂດຍ ສມົທຽບກຼັບແບບຕວົຈງິ. 
- ວທິກີານສາ້ງໂຄງຮື່ າງ ແລະ ຂຼັນ້ຕອນຂອງການປຼັນ້. 
- ວທິສີະເກຼັດ ແລະ ແຕມ້ແບບ ເພ ື່ ອນ າມາປຼັນ້.  
- ວທິປີຼັນ້ຮູບຕົວົຈງິໃຫຖ້ ກສຼັດສື່ ວນຕາມຫ ຼັກການກາຍະວພິາກ 

0912609  ພາບພິມ 4(3-2-0) 
-  ທດິສະດພີ ນ້ຖານ, ຫ ຼັກການ ແລະ ຂຼັນ້ຕອນການພມິພາບ. 
- ການສາ້ງແມື່ ພມິແບບງື່າຍ. 
- ການນ າໃຊວ້ຼັດສະດຸເນ ອ້ອື່ ອນ ແລະ ເສດວຼັດສະດຸເຂົາ້ໃນການພມິ. 
- ເທຼັກນກິການພມິດວ້ຍມ  ແລະ ອຸປະກອນການພມິພາບຕື່ າງໆ 

0912610 ແກະສະຫ ຼັກ 4(3-2-0) 
- ຂຼັນ້ຕອນການແກະສະລຼັກໃຫເ້ປຼັນຮູບຊງົ ແລະ ວຼັດສະດຸແບບຕື່ າງໆ 

- ຮູນ້ າໃຊວ້ຼັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນການແກະສະລຼັກແບບຕື່ າງ 
 

ຄ.  ການຂຽນແລະປ້ອງກຼັນບົດຈົບຊຼັັ້ນ 
0912801 ບດົໂຄງການຈບົຊຼັນ້ (Final Report)   2(0-0-12) 

 
0912802 ຝຶກຫຼັດສອນ (Teaching Practice)    9(0-18-0)                                        

 
11.1.4 ເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ໝວດວຊິາເລ ອກ 

0912611 ເສບລວມ 4 (2-2-6) 
ຮຽນວທິຈີ ຼັດຕຼັງ້ເຄ ື່ ອງເສບ ແລະການຂຶນ້,ລງົເພງໃນການເສບເປຼັນວງົເຊຼັື່ ນ: ເພງລາວກະແຊ, ເພງສາຍລມົເຢຼັນ,ເພງນາງ

ນາກ, ເພງຈ າປາເມ ອງລາວ, ເພງກນິນະລ ີແລະ ເພງລາວພຸງຂາວ. 
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12. ການລົງທະບຽນຮຽນ 
ປະຕບິຼັດຕາມຂ ກ້ ານດົ ແລະ ລະບຽບການຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
 

13. ຂ ັ້ກ ານົດການວຼັດ-ປະເມນີຜນົການຮຽນ ແລະ ການສ າເລຼັດການສຶກສາ 
ກ. ການວຼັດ ແລະ ປະເມີນຜົນລາຍວິຊາໃນການສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະດຼັບປະລິນຍາຕີແມ່ນປະຕິບຼັດດຼັື່ງນີັ້: 

ການເຂົາ້ຮື່ ວມຮຽນ                                  10% 
ການຮື່ ວມກດິຈະກ າກຸື່ ມ     10% 
ການປະຕບິຼັດກດິຈະກ າບຸກຄນົ    25% 
ກວດກາກາງພາກຮຽນ     25% 
ສອບເສຼັງທາ້ຍພາກຮຽນ     30% 

         ລວມ:        100% 
 

ຂ. ການຈຼັດລະດຼັບຜົນການຮຽນ: 
ລະດຼັບຄະແນນ ຄວາມໝາຍ  

ຄື່ າລະດຼັບ 
 

ຄະແນນ (%) ສຼັນຍາລຼັກ 
ພາສາລາວ 

ສຼັນຍາລຼັກ 
ພາສາອຼັງກດິ ພາສາລາວ ພາສາອຼັງກດິ 

ກ A ດເີລດີ Excellent 4 85-100 
ຂ+ B+ ດຫີ າຍ Very good 3,5 80-84 
ຂ B ດ ີ good 3 75-79 
ຄ+ C+ ປານກາງ Faily good 2,5 70-74 
ຄ C ພ ໃຊ ້ Fair 2 65-69 
ງ+ D+ ອື່ ອນ Poor 1,5 60-64 
ງ D ອື່ ອນຫ າຍ(ບ ື່ ຜື່ ານ) Very Poor 1 50-59 
ຕ F ບ ື່ ຜື່ ານ Fail 0 49 ລງົມາ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

14. ຄູສອນ (ຄູສອນປະຈ າ ແລະ ຮຼັບເຊີນ) 
ກ. ຄູສອນປະຈ າ 

ລ/ດ ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ວຸດທິການສຶກສາ ວິຊາສອນ ພາກສ່ວນ
ສຼັງກຼັດ 

1     

2     

     

 ຂ. ຄູສອນຮຼັບເຊີນ 
ລ/ດ ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ວຸດທິການສຶກສາ ວິຊາສອນ ພາກສ່ວນ

ສຼັງກຼັດ 
1     

2     

     

15. ສະຖານທີື່ຈຼັດການຮຽນ-ການສອນ 
  ນ າໃຊອ້າຄານສະຖານທີື່ , ຫອ້ງສະໝຸດ, ຫອ້ງທດົລອງ ແລະ ສງິອ ານວຍຄວາມສະດວກຕື່ າງໆຂອງສະຖາບຼັນ 
 
16. ງົບປະມານ 

ນ າໃຊງ້ບົປະມານຂອງລຼັດຖະບານ ແລະ ການສະໜຼັບສະໜນູຂອງອງົການຈຼັດຕຼັງ້ສາກນົ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ. 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ  
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I. ໝວດຄວາມຮູູ້ທ ົ່ວໄປ 
ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 

ຊ ົ່ວິຊາ: ຄອມພິວເຕີພ ື້ນຖານ 1   
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ: 0912101 
ລະບ ບ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 1ປີ1 

ຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 1(0-2-0) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍ

ກິດ 
 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ1 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນ ມ ີ2 ຊົົ່ ວໂມງພາກປະຕບິດັຕວົຈງິຕ ົ່ ອາທດິເທົົ່ າ 32 ຊົົ່ ວໂມງໃນ 16 ອາທດິ 
ສົ່ ວນຊົົ່ ວໂມງພາກທດິສະດ ີແລະ ພາກສະໜາມ ໃຫ ີ້ດດັປັບເອາົຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ລວມທງັໝດົມ ີ32 
ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
 

ເມ ົ່ອຮຽນວິຊານີື້ແລູ້ວນຼັກສຶກສາຄູຈະສາມາດ : 
1. ອະທບິາຍໄດ ີ້ອງົປະກອບທີົ່ ສ າຄນັໃນຄອມພວິເຕ ີ
2. ອະທບິາຍໄດ ີ້ການເຮດັວຽກພ ີ້ນຖານຂອງຄອມພວິເຕ.ີ 
3. ອະທບິາຍໄດ ີ້ຄວາມແຕກຕົ່ າງກນັລະຫວົ່ າງຊອບແວຣ ແລະ ຮາດແວຣ. 
4. ເປີດ-ປິດແລະ log on-log off ຄອມພວິເຕໄີດ ີ້ 
5. ໃຊ ີ້ຊອບແວຣລະບບົປະຕບິດັການ (Operation System: OS) ແລະ ຊອບແວຣນ າໃຊ ີ້ 

(Application Software: Apps) ໃນຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານໄດ ີ້ 
6. ໃຊ ີ້ອຸປະກອນເສມີຕົ່ າງໆຂອງຄອມພວິເຕໄີດ ີ້ (Keyboard, Mouse, Printer, Air card, 

USB, …) 
7. ເລ ອກຊ ີ້ ຄອມພວິເຕ ີແລະ ຊອບແວຣຕົ່ າງໆໄດ ີ້ຢົ່ າງຖ ກຕ ີ້ອງ ແລະ ເໝາະສມົໄດ ີ້ 
8. ຊອກຫາການຊົ່ ວຍເຫ  ອເພີົ່ ມເຕມີ 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 
 

ທກັສະຄອມພວິເຕຂີັ ີ້ນເລີົ່ ມຕົ ີ້ນ: ພາກສົ່ ວນຕົ່ າງໆຂອງຄອມພວິເຕ,ີ ວທິກີານເຮດັວຽກຂອງຄອມພວິເຕ,ີ
ການເປີດຄອມພວິເຕ ີແລະ ເຂົ ີ້າສ ົ່ ລະບບົ (turn on and log on), Desktop; ແປີ້ນພມິ ແລະ ເມາົສ໌
(Keyboard and Mouse): ຄ າສັົ່ ງຂອງແປີ້ນພມິ, ເມາົສ ໌ ແລະ ໜີ້າທີົ່ ຂອງມນັ;ລະບບົປະຕບິດັການ 
(OS) ແລະ ຊອບແວຣນ າໃຊ ີ້ (Apps): OS, ປຸົ່ ມຄ າສັົ່ ງ Start, ການຈດັການກບັໜີ້າຕົ່ າງໂປຣແກຣມ, 
ການຊ ີ້ຄອມພວິເຕ,ີ ການຊ ີ້ຊອບແວຣ ແລະ ໂປຣແກຣມຕົ່ າງໆ; ການປິດຄອມພວິເຕ:ີ ການອອກຈາກ
ລະບບົ ແລະ ການປິດຄອມພວິເຕ,ີ ການຊອກຫາຊົ່ ວຍເຫ  ອເພີົ່ ມເຕມີ, ຄ າສບັກົ່ ຽວກບັຄອມພວິເຕ;ີ ການນ າ
ໃຊ ີ້ອຸປະກອນເສມີຕົ່ າງໆ(Printer, Air card, USB, …), ການຊອກຫາຂ ີ້ມ ນ 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ 8 ບດົ ເຊິົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, ໃນນັ ີ້ນຄ ໃຊ ີ້ຮ ບການສອນໂດຍ 
ການບນັລະຍາຍ, ສາທດິ ແລະ ນ າພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິໃນຫ ີ້ອງຮຽນ. ນອກນັ ີ້ນຄ ໃຫ ີ້ ວຽກມອບ ໝ
າຍເປັນກຸົ່ ມ ຫ   ບຸກຄນົ ເຮດັເປັນບດົລາຍງານມານ າສະເໜ.ີ 

ແຜນການສອນ 
 
 

ອາທິດ 1 
 

ບດົທ ີ1 
ທກັສະຄອມພວິເຕຂີັ ີ້ນເລີົ່ ມຕົ ີ້ນ 

(BASIC COMPUTER SKILLS) 

1.1 ພາກສົ່ ວນຕົ່ າງໆຂອງຄອມພວິເຕ ີ(Anatomy of a Computer) 
1.2 ວທິກີານເຮດັວຽກຂອງຄອມພວິເຕ ີ(How Computers Work) 
1.3 ການເປີດຄອມພວິເຕ ີແລະ ເຂົ ີ້າສ ົ່ ລະບບົ (Turning the Computer On and Logging On) 
1.4 The Desktop (ສົ່ ວນປະກອບຕົ່ າງໆຂອງໜີ້າຈ  Windows) 



3 

 

ອາທິດ 2 
 

ບດົທ ີ2  
ແປີ້ນພມິ ແລະ ເມາົສ ໌ 

(THE KEYBOARD AND MOUSE) 

2.1 ຄ າສັົ່ ງຂອງແປີ້ນພມິ (Keyboard Commands) 
2.2 ເມາົສ ໌(The Mouse) 
2.3 ໜີ້າທີົ່ ຂອງເມາົສ ໌(Left-Clicking, Double-Clicking, and Right-Clicking) 

ອາທິດ 3 
 

ບດົທ ີ3 
ລະບບົປະຕບິດັການ ແລະ ຊອບແວຣນ າໃຊ ີ້ 

(OPERATING SYSTEMS AND APPLICATION SOFTWARE) 

3.1 ລະບບົປະຕບິດັການ (OS) 
3.2 ປຸົ່ ມຄ າສັົ່ ງ Start (The Start Menu) 
3.3 ການຈດັການກບັໜີ້າຕົ່ າງໂປຣແກຣມ (Managing Windows) 
3.4 ການຊ ີ້ຄອມພວິເຕ ີ(Buying a Computer) 
3.5 ການຊ ີ້ຊອບແວຣ ແລະ ໂປຣແກຣມຕົ່ າງໆ (Other Programs and Software) 

ອາທິດ 4 
 

ບດົທ ີ4 
ການປິດຄອມພວິເຕ ີ

(SHUTTING DOWN THE COMPUTER) 

4.1 ການອອກຈາກລະບບົ ແລະ ການປິດຄອມພວິເຕ ີ(Logging Off vs. Shutting Down) 

4.2 ການຊອກຫາຊົ່ ວຍເຫ  ອເພີົ່ ມເຕມີ (Finding More Help) 

4.3 ຄ າສບັກົ່ ຽວກບັຄອມພວິເຕ ີ(Vocabulary to Know) 

ອາທິດ 5 
 

ບດົທ ີ5  
ການປຸງແຕົ່ ງຄ າສບັ 

(WORD PROCESSING) 

5.1 Creating, formatting and finishing small-sized word processing documents 

such as letters and other everyday documents 

5.2 Duplicate and move text within and between documents 

ອາທິດ 6 
 

ບດົທ ີ5 (ຕ ົ່ ) 
ການປຸງແຕົ່ ງຄ າສບັ 

(WORD PROCESSING) 

5.3 Use some of the features associated with word processing applications such 

as creating standard tables, using pictures and images within a document 

5.4 Using mail merge tools. 

ອາທິດ 7 
 

ບດົທ ີ6 
ກະດາດຄ ານວນ 

(SPREADSHEETS) 

6.1 Developing, formatting, modifying and using a spreadsheet 

6.2 Using standard formulas and functions 

ອາທິດ 8 
 

ບດົທ ີ6 (ຕ ົ່ ) 
ກະດາດຄ ານວນ 

(SPREADSHEETS) 

6.3 Creating formatting graphs or charts 

6.4 Creating mathematical and logical formulas using standard 
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ອາທິດ 9 
 

ບດົທ ີ7 
ການນ າສະເໜ ີ

(PRESENTATION) 

6.1 Application window elements 

6.2 Developing a Presentation 

ອາທິດ 10 
 

ບດົທ ີ7 (ຕ ົ່ ) 
ການນ າສະເໜ ີ

(PRESENTATION) 

6.3 Working with Slides 

6.4 Slide Master 

ອາທິດ 11 
 

ບດົທ ີ7 (ຕ ົ່ ) 
ການນ າສະເໜ ີ

(PRESENTATION) 

6.5 Presentation Content 

6.6 Working with Tables 

6.7 Using charts 

ອາທິດ 12 
 

ບດົທ ີ7 (ຕ ົ່ ) 
ການນ າສະເໜ ີ

(PRESENTATION) 

6.8 Organization charts 

6.9 Pictures, clip arts, media clips 

ອາທິດ 13 
 

ບດົທ ີ7 (ຕ ົ່ ) 
ການນ າສະເໜ ີ

(PRESENTATION) 

6.10 Shapes and text-boxes 

6.11 Presentation outputs 

ອາທິດ 14 
 

ບດົທ ີ8 
ການນ າໃຊ ີ້ອຸປະກອນເສມີຕົ່ າງໆ (removable storage device, printer, wireless) 

4.1 removable storage device 

4.2 printer and printing 

ອາທິດ 15 
 

ບດົທ ີ8 (ຕ ົ່ ) 
ການນ າໃຊ ີ້ອຸປະກອນເສມີຕ່າງໆ (removable storage device, printer, wireless) 

4.3 wireless and internet 
ອາທິດ 16 

 
ອາຈານນ າພານກັສກຶສາເຮດັວຽກເປັນກຸົ່ ມ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຄົ ີ້ນຫາຂ ີ້ມ ນໂດຍນ າໃຊ ີ້ Search Engine 
ແລະ ໂປຣແກຣມທີົ່ ໄດ ີ້ຮຽນ ຕາມຫວົຂ ີ້ທີົ່ ໃຫ ີ້ ແລ ີ້ວຂຽນບດົລາຍງານ ແລະ ນ າສະເໜ.ີ 

ການປະເມີນ 
 
 

1. ການຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງຮຽນ               10 % 
2. ວຽກມອບໝາຍ (ບຸກຄນົ)     10 % 
3. ວຽກມອບໝາຍ (ກຸົ່ ມ)          5 % 
4. ສອບພາກທດິສະດ ີ            25 % 
5. ສອບຕວົຈງິ                     50 % 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
 

- http://www.ITdesk.info 

- http://www.rtlibrary.org/computerclasses.html 

- http://www.lib.unc.edu/cws 
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ຜູູ້ຂຽນ 
 

- ອຈ ຈນັທະລາ ພລິມົລາສກັ ສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາໂທ: 22241381 
- ອຈ ມະນຸສກັ ຈດັຕຸໄຊ ວທິະຍາໄລຄ  ສະຫວນັນະເຂດ ໂທ: 77077424 
- ອຈ ແກ ີ້ວມະນ ີມາກວໄິລ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດ ໂທ: 23427777 
- ອຈ ບຸນປັນ ໄຊຍະສນິ ກມົສ ີ້າງຄ  ໂທ: 55405963 
- ອ.ຈ ອານຸສດິ ມະໂນສານ ວທິະຍາໄລຄ  ຫ ວງພະບາງ ໂທ: 020 55608105 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ຄອມພິວເຕີພ ື້ນຖານ 2   

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0912201 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 2 ປີ1 
ຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 1(0-2-0) 

ອະທິບາຍໜ່ວຍກດິ 
ວຊິານີ ີ້ມ ີ1 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນ ມ ີ2 ຊົົ່ ວໂມງພາກປະຕບິດັຕວົຈງິຕ ົ່ ອາທດິເທົົ່ າ 32 ຊົົ່ ວໂມງໃນ 16 ອາທດິ 
ສົ່ ວນຊົົ່ ວໂມງພາກທດິສະດ ີ ແລະ ພາກສະໜາມ ໃຫ ີ້ດດັປັບເອາົຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ລວມທງັໝດົມ ີ
32 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
ເມ ົ່ ອຮຽນຈບົວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວນກັຮຽນຄ ຈະສາມາດ: 
 ຈດັການກບັເອກະສານໃຫ ີ້ເປັນລະບຽບງາມຕາ ໃນຮ ບແບບຂອງ File word 
 ພມິເອກະສານ, ບດົລາຍງານ, ແບບຟອມຕົ່ າງໆໄດ ີ້ດ ີ້ວຍການນ າໃຊ ີ້ໂປຣ-ແກຣມ Microsoft Word 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

ວຊິານີ ີ້ເປັນວຊິາທີົ່ ຮຽນຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັການນ າໃຊ ີ້ໂປຣແກຣມຊຸດ Microsoft Office Wordເຊິົ່ ງເປັນໂປຣ
ແກຣມທີົ່ ນຍິມົໃຊ ີ້ໂດຍທົົ່ ວໄປໃນ ການຈດັການກບັເອກະສານ ທີົ່ ຕດິພນັກບັຊວີດິປະຈ າວນັຂອງພວກເຮາົ,
ໃນນີ ີ້ ແມົ່ ນເລັົ່ ງໃສົ່  ການເຮດັວຽກກບັ ໄຟລເ໌ອກະສານແບບ word, ການພມິຂ ີ້ຄວາມແບບຕົ່ າງໆ ໃຫ ີ້ເປັນ
ເອກະສານ ລວມເຖງິການຈດັໜີ້າເອກະສານ ກົ່ ອນສັົ່ ງພມິອອກທາງເຄ ົ່ ອງພມິ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ9 ບດົ ເຊິົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, ໃນນັ ີ້ນຄ ໃຊ ີ້ຮ ບການສອນໂດຍ 
ການບນັລະຍາຍ, ສາທດິ ແລະ ນ າພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິໃນຫ ີ້ອງຮຽນ. ນອກນັ ີ້ນຄ ໃຫ ີ້ ວຽກມອບ 
ໝາຍເປັນກຸົ່ ມ ຫ   ບຸກຄນົ ເຮດັເປັນບດົລາຍງານມານ າສະເໜ.ີ 

ແຜນການສອນ
ອາທິດ 1 

ພາກທີ 1 
ການນ າໃຊູ້ໂປຣແກຣມ Microsoft Word (2003/2007/2010) 

ບ ດທີ 1 
ການເຮຼັດວຽກກ່ຽວກຼັບ ໄຟລ໌ເອກະສານ (Files) 

1.5 ການເປີດໂປຣແກຣມ Micosoft Word (2003/2007/2010) 
1.6 ສົ່ ວນປະກອບຕົ່ າງໆຂອງໜີ້າຈ   Micosoft Word (2003/2007/2010) 
1.7 ການນ າໃຊ ີ້ Menu bar 
1.8 ການນ າໃຊ ີ້ Tools bar 
1.9 ການສ ີ້າງ ໄຟລເ໌ອກະສານໃໝົ່  (New document) 
1.10 ການບນັທກຶ ຫ   ຈດັເກບັ (save) ໄຟລເ໌ອກະສານແບບຕົ່ າງໆ 
1.11 ການເປີດເອກະສານທີົ່ ໄດ ີ້ຈດັເກບັໄວ ີ້ແລ ີ້ວ 
1.12 ການເຮດັວຽກຮົ່ ວມກນັຫ າຍ File 
1.13 ການປິດ File 

ອາທິດ 2 

ບ ດທີ 2  
ການເຮຼັດວຽກກ່ຽວກຼັບຂ ື້ຄວາມ (Text) 

2.4 ການປົ່ ຽນ ລະຫດັ ພາສາ ເປັນພາສາລາວ (Font code) ກົ່ ອນພມິ 
2.5 ການພມິຂ ີ້ຄວາມ ແລະ ການແຊກຂ ີ້ຄວາມ 
2.6 ການເລ ອກຂ ີ້ຄວາມ (select) 
2.7 ການປົ່ ຽນຂະໜາດ, ສ ີແລະ ຮ ບແບບຂອງຕວົອກັສອນ (Font)  
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2.8 ການກ ານດົຂ ີ້ຄວາມເປັນຕວົເຂັ ີ້ມ, ເນີ ີ້ງ, ຂດີກ ີ້ອງຂ ີ້ຄວາມ 
2.9 ການຈດັຕ າແໜົ່ ງຂ ີ້ຄວາມໃນໜີ້າເອກະສານ (ຊ ີ້າຍ, ກາງ, ຂວາ) 
2.10 ການພມິຕວົຫ ີ້ອຍ ແລະ ກ າລງັ 
2.11 ການແຊກເຄ ົ່ ອງໝາຍ symbol 
2.12 ການລບຶຂ ີ້ຄວາມ (Delete) 
2.13 ການຍ ີ້າຍ ແລະ ການສ າເນາົຂ ີ້ຄວາມພາຍໃນໄຟລດ໌ຽວ ຫ   ຕົ່ າງໄຟລ ໌
2.14 ການເອີ ີ້ນຂ ີ້ຄວາມກບັຄ ນ (Undo/Redo) 

ອາທິດ 3 
ເຝິກປະຕິບຼັດ ບ ດທີ 1 ແລະ 2 

ການເຮດັວຽກກົ່ ຽວກບັ File ແລະ Text 

ອາທິດ 4 

ບ ດທີ 3 
ການຈຼັດຮູບແບບຂອງ Paragraph 

3.6 ອງົປະກອບຂອງ Paragraph 
3.7 ການຕັ ີ້ງກັ ີ້ນໜ ີ້າ-ກັ ີ້ນຫ ງັ (Indentt) 
3.8 ການຈດັການກບັຫຍ ີ້ໜ ີ້າ (Line and tab) 
3.9 ການສ ີ້າງ Columns 
3.10 ການສ ີ້າງ Drop Cap 

ອາທິດ 5 

ບ ດທີ 4 
ການໃສ່ເຄ ົ່ອງໝາຍຫ ວແຖວ 

( Bulleted and Numbered lists ) 
4.4 ການນ າໃຊ ີ້ Bulleted and Numbered lists 
4.5 ການນ າໃຊ ີ້  Nested lists  
4.6 ການນ າໃຊ ີ້ Formatting lists 
4.7 ການເພີ ີ້ມ ແລະ ຍກົເລກີ Bulleted and Numbered 
4.8 ການປົ່ ຽນຮ ບແບບຂອງ  Bulleted and Numbered 

ອາທິດ 6 
ເຝິກປະຕິບຼັດ ບ ດທີົ່ 3 ແລະ 4 

ການເຮດັວຽກກບັ Paragraph ແລະ ການໃສົ່ ເຄ ົ່ ອງໝາຍຫວົແຖວ 

ອາທິດ 7 

ບ ດທີ 5  
ການເຮຼັດວຽກກຼັບ ບຣອກຂ ື້ຄວາມ ແລະ ອຼັກສອນລວດລາຍ 

(Text Box and Word Art) 
5.5 ການຮຽກໃຊ ີ້ ແລະ ພມິຂ ີ້ຄວາມໃສົ່ ບຣອກ  
5.6 ການຫຍ ີ້ - ຂະຫຍາຍ ບຣອກຂ ີ້ຄວາມ 
5.7 ການຈດັຕ າແໜົ່ ງຂອງບຣອກຂ ີ້ຄວາມ (Text wrapping) 
5.8 ການປັບແຕົ່ ງພ ີ້ນ, ສຂີອບ ຂອງ ບຣອກຂ ີ້ຄວາມ 
5.9 ການລບຶບຣອກຂ ີ້ຄວາມ 

ອາທິດ 8 

ບ ດທີ 5 (ຕ ົ່) 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບ ບຣອກຂ ື້ຄວາມ ແລະ ອຼັກສອນລວດລາຍ 

(Text Box and Word Art) 
5.10 ການຮຽກໃຊ ີ້ ແລະ ພມິຕວົອກັສອນລວດລາຍ 
5.11 ການຫຍ ີ້-ຂະຫຍາຍ ຕວົອກັສອນລວດລາຍ 
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5.12 ການຈດັຕ າແໜົ່ ງຂອງຕວົອກັສອນລວດລາຍ (ຍ ີ້າຍ ແລະ ໝ ນ) 
5.13 ການປັບແຕົ່ ງ ຮ ບແບບຕວົອກັສອນ, ສພີ ີ້ນ ແລະ ສຂີອບ ຂອງຕວົອກັສອນລວດລາຍ 
5.14 ການລບຶຕວົອກັສອນລວດລາຍ 

ອາທິດ 9 
 

ເຝິກປະຕິບຼັດ ບ ດທີ 5 
ການເຮດັວຽກກບັ ບຣອກຂ ີ້ຄວາມ ແລະ ອກັສອນລວດລາຍ 

ອາທິດ 10 
 

ບດົທ ີ6 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບ ຕາຕະລາງ(Tables) 

6.5 ການສ ີ້າງຕາຕະລາງຈາກປຸົ່ ມ Insert Table ເທງິ Toolbar 
6.6 ການສ ີ້າງ Table ຈາກປຸົ່ ມຄ າສັົ່ ງເທງິ Menu bar 
6.7 ການເພີົ່ ມແຖວ ຫ   ຖນັ ໃສົ່ ໃນ Table 
6.8 ການລບຶແຖວ ຫ   ຖນັ ອອກຈາກ Table 
6.9 ການຍ ີ້າຍ, ຕດັ ແລະ ການປັບຂະໜາດໃນຕາຕະລາງ 
6.10 ການເຊ ົ່ ອມ ແລະ ເພີົ່ ມເຕມີ ເຊລ ໌(Merge cells / Split cells) 
6.11 ການ ປັບຂະໜາດຄວາມກວ ີ້າງ, ຄວາມສ ງ ຂອງ ຕາຕະລາງ (Width / Height) 
6.12 ການປັບຂະໜາດຖນັ ຫ   ແຖວ ຂອງຕາຕະລາງໃຫ ີ້ສະເມກີນັ (Distribute 

Rows/Columns) 
6.13 ການໃສົ່ ສພີ ີ້ນ, ສຂີອບ ແລະ ປົ່ ຽນຮ ບແບບຕົ່ າງໆຂອງຕາຕະລາງ (Shading /Borders) 
6.14 ການລບຶຕາຕະລາງ 

ອາທິດ 11 
ເຝິກປະຕິບຼັດ ບ ດທີ 6 

ການເຮດັວຽກກບັ ຕາຕະລາງ 

ອາທິດ 12 

ບ ດທີ 7 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບຮູບພາບ(Clip Art ,  Smart Art,  Chart and Shapes) 

7.1 ການນ າຮ ບພາບຈາກ Clip Art ເຂົ ີ້າໃນເອກະສານ 
7.2 ການນ າ File ຮ ບພາບຈາກ Picture ເຂົ ີ້າໃນເອກະສານ 
7.3 ການປັບແຕົ່ ງຮ ບພາບດ ີ້ວຍແຖບຄ າສັົ່ ງ Adjust ແລະ Arrange 
7.4 ການນ າໃຊ ີ້ Auto Shapes 
7.5 ການ າໃຊ ີ້ Smart Art 
7.6 ການນ າໃຊ ີ້ Chart  

ອາທິດ 13 
ເຝິກປະຕິບຼັດ ບ ດທີ 7 

ການເຮຼັດວຽກກຼັບຮູບພາບ(Clip Art ,  Smart Art,  Chart and Shapes) 

ອາທິດ 14 

ບ ດທີ 8 
ການພິມຄະນິດສາດ (Equation) 

8.1 ການພມິຄະນດິສາດດ ີ້ວຍ Equation 3.0 
8.2 ການພມິຄະນດິສາດດ ີ້ວຍ Equation tools 2007 

ອາທິດ 15 

ບ ດທີ 9 
ການຈຼັດຮູບແບບຂອງໜ້າເອກະສານກ່ອນສຼັົ່ງພຣິນ 

9.1 ການກ ານດົຂະໜາດຂອງໜີ້າເຈ ີ້ຍ (Page size) 
9.2 ການກ ານດົຂອບເອກະສານ ແລະ ການກ ານດົລວງພມິ (Margins and Orientation) 
9.3 ການໃສົ່  ເລກໜີ້າ (Number page) ແລະ Header and Footer 
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9.4 ການສ ີ້າງໜ ີ້າປົກເອກະສານ (Page cover) 
9.5 ການກວດເບິົ່ ງເອກະສານກົ່ ອນການພມິ (Print preview) 
9.6 ການສັົ່ ງພມິເອກະສານອອກທາງເຄ ົ່ ອງພມິ 

ອາທິດ 16 ຄ ນ າພາທວນຄ ນ ແລະ ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກ 

ການປະເມີນ 

1. ການຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງຮຽນ               10% 
2. ວຽກມອບໝາຍ (ບຸກຄນົ)     10% 
3. ວຽກມອບໝາຍ (ກຸົ່ ມ)          5% 
4. ສອບພາກທດິສະດ ີ            25% 
5. ສອບຕວົຈງິ                     50% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

- ວຊິນິມຸົ່ ງສນິແລະຄະນະ, “ຄອມພວິເຕທີົົ່ ວໄປ 1 ” ສາຍສ ີ້າງຄ ມດັທະຍມົຕົ ີ້ນລະບບົ 3 ປີປີທ ີ3, ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານກມົສ ີ້າງຄ ສ ນພດັທະນາຄ , 2009 
- http://www.ITdesk.info    

- http://www.rtlibrary.org/computerclasses.html   

- http://www.lib.unc.edu/cws 

- www.gcflearnfree.org  

ຜູູ້ຂຽນ 

- ອຈ ຈນັທະລາ ພລິມົລາສກັ ສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາໂທ: 22241381 
- ອຈ ມະນຸສກັ ຈດັຕຸໄຊ ວທິະຍາໄລຄ  ສະຫວນັນະເຂດ ໂທ: 77077424 
- ອຈ ແກ ີ້ວມະນ ີມາກວໄິລ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດ ໂທ: 23427777 
- ອຈ ບຸນປັນ ໄຊຍະສນິ ກມົສ ີ້າງຄ  ໂທ: 55405963 
- ອ.ຈ ອານຸສດິ ມະໂນສານ ວທິະຍາໄລຄ  ຫ ວງພະບາງ ໂທ: 020 55608105 

http://www.itdesk.info/
http://www.rtlibrary.org/computerclasses.html
http://www.lib.unc.edu/cws
http://www.gcflearnfree.org/
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ຄອມພິວເຕີພ ື້ນຖານ 3   

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0912301 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 1ປີ 2 
ຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 1(0-2-0) 

ອະທິບາຍໜ່ວຍກດິ 
ວຊິານີ ີ້ມ ີ1 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນ ມ ີ2 ຊົົ່ ວໂມງພາກປະຕບິດັຕວົຈງິຕ ົ່ ອາທດິເທົົ່ າ 32 ຊົົ່ ວໂມງໃນ 16 ອາທດິ 
ສົ່ ວນຊົົ່ ວໂມງພາກທດິສະດ ີ ແລະ ພາກສະໜາມ ໃຫ ີ້ດດັປັບເອາົຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ລວມທງັໝດົມ ີ
32 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 

ເມ ົ່ ອຮຽນຈບົວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວນກັຮຽນຄ ຈະສາມາດ: 
 ຈດັການກບັເອກະສານໃຫ ີ້ເປັນລະບຽບງາມຕາ ໃນຮ ບແບບຂອງ File Excel 
 ພມິເອກະສານ, ແບບຟອມຕົ່ າງໆໄດ ີ້ ດ ີ້ວຍການນ າໃຊ ີ້ໂປຣແກຣມ Microsoft Excel 
 ຄດິໄລົ່  ແລະ ວເິຄາະຂ ີ້ມ ນຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານໄດ ີ້ດ ີ້ວຍການນ າໃຊ ີ້ໂປຣແກຣມ Microsoft Excel 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

ວຊິານີ ີ້ເປັນວຊິາທີົ່ ຮຽນຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັການນ າໃຊ ີ້ໂປຣແກຣມຊຸດ Microsoft Office Excel ເຊິົ່ ງເປັນໂປຣ
ແກຣມທີົ່ ນຍິມົໃຊ ີ້ໂດຍທົົ່ ວໄປໃນ ການຈດັການກບັເອກະສານທີົ່ ມກີານຄ ານວນທາງຄະນດິສາດ ແລະ ການ
ວເິຄາະຂ ີ້ມ ນທີົ່ ງົ່ າຍດາຍຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານ,ໃນນີ ີ້ ແມົ່ ນເລັົ່ ງໃສົ່  ການເຮດັວຽກກບັ ໄຟລເ໌ອກະສານແບບ word, 
ການພມິຂ ີ້ຄວາມແບບຕົ່ າງໆ ໃຫ ີ້ເປັນເອກະສານ ລວມເຖງິການຈດັໜີ້າເອກະສານ ກົ່ ອນສັົ່ ງພມິອອກທາງ
ເຄ ົ່ ອງພມິ. 

ການດ າເນີນການສອນ 
ວຊິານີ ີ້ມ ີ8 ບດົ ເຊິົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, ໃນນັ ີ້ນຄ ໃຊ ີ້ຮ ບການສອນໂດຍ 
ການບນັລະຍາຍ, ສາທດິ ແລະ ນ າພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິໃນຫ ີ້ອງຮຽນ. ນອກນັ ີ້ນຄ ໃຫ ີ້ ວຽກມອບ 
ໝາຍເປັນກຸົ່ ມ ຫ   ບຸກຄນົ ເຮດັເປັນບດົລາຍງານມານ າສະເໜ.ີ 

ແຜນການສອນ 
 
 

ອາທິດ 1 
 

ພາກທີ 2 
ການນ າໃຊູ້ໂປຣແກຣມ Microsoft Excel (2003/2007/2010) 

ບ ດທີ 1 
ຮູູ້ຈຼັກກຼັບ ໂປຣແກຣມ Microsofl Excel (2003 /2007/2010) 

1. ເລີົ່ ມຕົ ີ້ນໃຊ ີ້ງານ Microsofl Excel (2003/2007/2010) 
1.1 ການເປີດ ແລະ ປິດ ໂປຣແກຣມ Microsoft Excel (2003/2007/2010) 
1.2 ສົ່ ວນປະກອບຂອງໜີ້າຈ  Microsoft Excel (2003/2007/2010) 
1.3 ການນ າໃຊ ີ້ Manu bar 
1.4 ການນ າໃຊ ີ້ Tools bar 
1.5 ຄວາມຮ ີ້ພ ີ້ນຖານກົ່ ຽວກບັ Spread Sheet 
1.6 ການປົ່ ຽນຊ ົ່  Work Sheet  
1.7 ການເພີົ່ ມ Work Sheet  
1.8 ການລບຶ Work Sheet 
1.9 ການສ າເນາົ (Copy) Work sheet 

ອາທິດ 2 
ບ ດທີ 2  

ການເຮຼັດວຽກກຼັບຂ ື້ຄວາມໃນ cell 
2. ການປີ້ອນຂ ີ້ຄວາມລງົໃນ cell 
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2.1 ການປີ້ອນຂ ີ້ມ ນລງົໃນ Cell   
2.2 ການຈດັຕ າແໜົ່ ງຂອງຂ ີ້ຄວາມໃນ cell  
2.3 ການປົ່ ຽນຮ ບແບບ Font, ຂະໜາດ, ສ,ີ ການແກ ີ້ໄຂຂ ີ້ຄວາມ 
2.4 ການເລ ອກ Cell ແລະ Range ຕົ່ າງໆ 
2.5 ຕ າແໜົ່ ງອ ີ້າງອງີຂອງ Cell 
2.6 ການນ າໃຊ ີ້ Standard toolbar 
2.7 ການປີ້ອນຂ ີ້ມ ນປະເພດຂ ີ້ຄວາມ (Text) 
2.8 ການປີ້ອນຂ ີ້ມ ນເປັນຕວົເລກ (Number) 
2.9 ການປີ້ອນຂ ີ້ມ ນເປັນສ ດ (Formulas & Function) 
2.10 ການສ າເນາົຂ ີ້ຄວາມ (Copy) ໃນ cell 
2.11 ການລບຶຂ ີ້ຄວາມໃນ cell 
2.12 ການບນັທກຶ Work book (save) 

ອາທິດ 3 
ເຝິກປະຕິບຼັດ ບ ດທີ 1 ແລະ 2 

ການເຮຼັດວຽກກຼັບຂ ື້ຄວາມໃນ cell 

ອາທິດ 4 

ບ ດທີ 3 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບ cell 

3. ການປັບແຕົ່ ງ ແລະ ແກ ີ້ໄຂ cell ໃນ Work Sheet 
3.1 ການຍ ີ້າຍຕ າແໜົ່ ງ Pointer ໃນ Cell ຕົ່ າງໆ 
3.2 ການເພີົ່ ມ Rows/Columns  
3.3 ການປັບຂະໜາດຂອງ Columns /Rows 
3.4 ການຍ ີ້າຍ ແລະ ການສ າເນາົຂ ີ້ມ ນໃນ Cell 
3.5 ການລບຶຂ ີ້ມ ນໃນ Cell 
3.6 ການລບຶ Columns /Rows 

ອາທິດ 5 

ບ ດທີ 3 (ຕ ົ່) 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບ cell 

3.7 ການນ າໃຊ ີ້  Freeze panes 
3.8 ການນ າໃຊ ີ້ Formatting Toolbars 
3.9 ການນ າໃຊ ີ້ Format Cells Dialog box 
3.10 ການກ ານດົ date & times 
3.11 ການໃຊ ີ້  Format Painter 
3.12ການໃຊ ີ້  AutoFormat 

ອາທິດ 6 
ເຝິກປະຕິບຼັດ ບ ດທີ 3 
ການເຮດັວຽກກບັ cell 

ອາທິດ 7 

ບ ດທີ 4 
ການຄ ານວນໃນ Excel 

4.1 ການຄ ານວນເລກພ ີ້ນຖານ (ບວກ,ລບົ,ຄ ນ,ຫານ,ກ າລງັ,ຖອນຮາກ) 
4.2 ການຄ ານວນກົ່ ຽວກບັເວລາ (ວນັທ,ີ ປີ, ອາຍຸ, ...) 
4.3 ການຄ ານວນກົ່ ຽວກບັສະຖຕິ,ິ ບນັຊ ີ
4.4 ການສ ີ້າງສ ດຕົ່ າງໆ ດ ີ້ວຍການພມິ 
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ອາທິດ 8 
ເຝິກປະຕິບຼັດ ບ ດທີ 4 
ການສ ີ້າງສ ດດ ີ້ວຍການພມິ 

ອາທິດ 9 

ບ ດທີ 4 (ຕ ົ່) 
ການຄ ານວນໃນ Excel 

4.5 ການໃຊ ີ້ສ ດ(Function)ຕົ່ າງໆ ດ ີ້ວຍ Plate panesໃນ Formula bar 
4.6 ການຄ ານວນແບບຂ ີ້າມsheetແລະຂ ີ້າມ File 
4.7 ການສ າເນາົສ ດ(Copy) 
4.8 ການວາງຂ ີ້ມ ນທີົ່  ສ າເນາົແບບພເິສດ (Pate special) 

ອາທິດ 10 
ເຝິກປະຕິບຼັດ ບ ດທີ 4 (ຕ ົ່) 

ການໃຊ ີ້ສ ດສ າເລດັຮ ບໃນ Excel 

ອາທິດ 11 

ບ ດທີ 4 (ຕ ົ່) 
ການຄ ານວນໃນ Excel 

4.9 ການວເິຄາະຂ ີ້ມ ນ ຄະແນນທດົສອບ Test score 
4.10 ການວເິຄາະຂ ີ້ມ ນ ຄະແນນແບບ Rating Scale 

ອາທິດ 12 
ເຝິກປະຕິບຼັດ ບ ດທີ 4 (ຕ ົ່) 
ການວເິຄາະຂ ີ້ມ ນພ ີ້ນຖານ 

ອາທິດ 13 

ບ ດທີ 5  
ການເຮຼັດວຽກກຼັບແຜນພູມ ແລະ ກຣາຟ (Chart / Graph) 

5.1 ການເລີົ່ ມສ ີ້າງ Chart  
5.2 ການຍ ີ້າຍ, ການຫຍ ີ້/ຂະຫຍາຍຂະໜາດ ຂອງ Chart 
5.3 ການປັບແຕົ່ ງ ແກ ີ້ໄຂສົ່ ວນຕົ່ າງໆຂອງ Chart 
5.4 ການໃຊ ີ້ Chart formatting toolbar 
5.5 ການສ າເນາົ Chart ໄປໃຊ ີ້ຮົ່ ວມກບັໂປຣແກຣມອ ົ່ ນ 

ອາທິດ 14 
ເຝິກປະຕິບຼັດ ບ ດທີ 5 

ການເຮດັວຽກກບັແຜນພ ມ ແລະ ກຣາຟ (Chart / Graph) 

ອາທິດ 15 

ບ ດທີ 6 
ການສຼັົ່ງພິມເອກະສານອອກທາງເຄ ົ່ອງພິມ 

6.1 ການກະກຽມເອກະສານກົ່ ອນສັົ່ ງພມິອອກທາງເຄ ົ່ ອງພມິ 
6.2 ການກ ານດົຂະໜາດເຈ ີ້ຍ 
6.3 ການຕັ ີ້ງຂອບເຈ ີ້ຍ 
6.4 ການຕັ ີ້ງເລກໜີ້າໃສົ່ ຂອບຫວົ ຫ   ຂອບຕນີເຈ ີ້ຍ 
6.5 ການຕັ ີ້ງຄົ່ າພມິຊ ີ້າຫວົແຖວ ຫ   ຫວົຖນັ 
6.6 ການສັົ່ ງພມິອອກທາງເຄ ົ່ ອງພມິ 

ອາທິດ 16 ຄ ນ າພາທວນຄ ນ ແລະ ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກ 

ການປະເມີນ 

1. ການຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງຮຽນ               10% 
2. ວຽກມອບໝາຍ (ບຸກຄນົ)     10% 
3. ວຽກມອບໝາຍ (ກຸົ່ ມ)          5% 
4. ສອບພາກທດິສະດ ີ            25% 
5. ສອບຕວົຈງິ                     50% 
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ເອກະສານອ້າງອີງ 

- ວຊິນິມຸົ່ ງສນິແລະຄະນະ, “ຄອມພວິເຕທີົົ່ ວໄປ 1 ” ສາຍສ ີ້າງຄ ມດັທະຍມົຕົ ີ້ນລະບບົ 3 ປີປີທ ີ3, ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານກມົສ ີ້າງຄ ສ ນພດັທະນາຄ , 2009 
- http://www.ITdesk.info  

- http://www.rtlibrary.org/computerclasses.html 

- http://www.lib.unc.edu/cws 

- www.gcflearnfree.org 

ຜູູ້ຂຽນ 

- ອຈ ຈນັທະລາ ພລິມົລາສກັ ສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາໂທ: 22241381 
- ອຈ ມະນຸສກັ ຈດັຕຸໄຊ ວທິະຍາໄລຄ  ສະຫວນັນະເຂດ ໂທ: 77077424 
- ອຈ ແກ ີ້ວມະນ ີມາກວໄິລ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດ ໂທ: 23427777 
- ອຈ ບຸນປັນ ໄຊຍະສນິ ກມົສ ີ້າງຄ  ໂທ: 55405963 
- ອ.ຈ ອານຸສດິ ມະໂນສານ ວທິະຍາໄລຄ  ຫ ວງພະບາງ ໂທ: 020 55608105 

http://www.lib.unc.edu/cws
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ຄອມພິວເຕີພ ື້ນຖານ 4   

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0912401 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 2ປີ 2 
ຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 1(0-2-0) 

ອະທິບາຍໜ່ວຍກດິ 
 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ1 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນ ມ ີ2 ຊົົ່ ວໂມງພາກປະຕບິດັຕວົຈງິຕ ົ່ ອາທດິເທົົ່ າ 32 ຊົົ່ ວໂມງໃນ 16 ອາທດິ 
ສົ່ ວນຊົົ່ ວໂມງພາກທດິສະດ ີ ແລະ ພາກສະໜາມ ໃຫ ີ້ດດັປັບເອາົຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ລວມທງັໝດົມ ີ
32 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
 

ເມ ົ່ ອຮຽນຈບົວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວນກັຮຽນຄ ຈະສາມາດ: 
 ຈດັການກບັເອກະສານໃຫ ີ້ເປັນລະບຽບງາມຕາ ໃນຮ ບແບບຂອງ File Powerpoint 
 ສ ີ້າງສະໄລດກ໌ານນ າສະເໜໄີດ ີ້ ດ ີ້ວຍການນ າໃຊ ີ້ໂປຣ- ແກຣມ Microsoft powerpoint 
 ສະເໜ ີບດົນ າສະເໜໄີດ ີ້ຢົ່ າງຄົ່ ອງແຄ ີ້ວ 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 
 

ວຊິານີ ີ້ເປັນວຊິາທີົ່ ຮຽນຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັການນ າໃຊ ີ້ໂປຣແກຣມຊຸດ Microsoft Office powerpointເຊິົ່ ງ
ເປັນໂປຣແກຣມທີົ່ ນຍິມົໃຊ ີ້ໂດຍທົົ່ ວໄປໃນ ການຈດັການກບັເອກະສານ ທີົ່ ຕດິພນັກບັຊວີດິປະຈ າວນັຂອງ
ພວກເຮາົ,ໃນນີ ີ້ ແມົ່ ນເລັົ່ ງໃສົ່  ການເຮດັວຽກກບັ ໄຟລເ໌ອກະສານແບບ word, ການພມິຂ ີ້ຄວາມແບບຕົ່ າງໆ 
ໃຫ ີ້ເປັນເອກະສານ ລວມເຖງິການຈດັໜີ້າເອກະສານ ກົ່ ອນສັົ່ ງພມິອອກທາງເຄ ົ່ ອງພມິ. 

ການດ າເນີນການສອນ 
 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ8 ບດົ ເຊິົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, ໃນນັ ີ້ນຄ ໃຊ ີ້ຮ ບການສອນໂດຍ 
ການບນັລະຍາຍ, ສາທດິ ແລະ ນ າພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິໃນຫ ີ້ອງຮຽນ. ນອກນັ ີ້ນຄ ໃຫ ີ້ ວຽກມອບ 
ໝາຍເປັນກຸົ່ ມ ຫ   ບຸກຄນົ ເຮດັເປັນບດົລາຍງານມານ າສະເໜ.ີ 

ແຜນການສອນ 
 
 

ອາທິດ 1 
 

ພາກທີ 3 
ໂປຣແກຣມ Microsofl PowerPoint 

ບ ດທີ 1 
ຮູູ້ຈຼັກກຼັບໂປຣແກຣມ Microsoft PowerPoint (2003 /2007/2010) 

1. ເລີ ີ້ມຕົ ີ້ນໃຊ ີ້ງານ Microsoft PowerPoint 
1.1 ການເປີດ ແລະ ປິດ ໂປຣແກຣມ Microsoft PowerPoint 
1.2 ສົ່ ວນປະກອບຂອງໜີ້າຈ  Microsoft PowerPoint 
1.3 ຮ ີ້ຈກັກບັປຸົ່ ມຄ າສັົ່ ງ(Customize Quick Access tools bar) 

ອາທິດ 2 

ບ ດທີ 2  
ການເຮຼັດວຽກກຼັບຂ ື້ຄວາມໃນສະໄລດ ໌

2.1  ການສ ີ້າງສະໄລດ ໌(Slide) ເບ ີ້ອງຕົ ີ້ນ 
2.2 ການພມິຂ ີ້ມ ນໃສົ່ ສະໄລດ ໌
2.3 ການພມິຂ ີ້ມ ນລງົໃນສະໄລດໃ໌ນສົ່ ວນ Outline View 
2.4 ການພມິຂ ີ້ມ ນລງົໃນສະໄລດໃ໌ນສົ່ ວນ Slide Window 
2.5 ການຫຍ ີ້/ຂະຫຍາຍຄວາມກວ ີ້າງຂອງ Text Box 
2.6 ການລບຶ, ການເພີົ່ ມ Text Box 
2.8 ການເພີົ່ ມສະໄລດໃ໌ໝົ່  
2.10 ການເລ ົ່ ອນສະໄລດ ໌
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2.10  ການສ ີ້າງບນັທກຶຊົ່ ວຍຈ າໃນສະໄລດ ໌
2.11  ການບນັທກຶສະໄລດ ໌(save) 

ອາທິດ 3 
ເຝິກປະຕິບຼັດ ບ ດທີ 1 ແລະ 2 
ການເຮດັວຽກກບັຂ ີ້ຄວາມໃນສະໄລດ ໌

ອາທິດ 4 

ບ ດທີ 3 
ການອອກແບບ ແລະ ປຼັບແຕ່ງ ສະໄລດ ໌

3.1 ການໃຊ ີ້ Design ແລະ Layout 
3.1.1  ການໃຊ ີ້  Design Template 
3.1.2 ການໃຊ ີ້ Slide Layout  
3.2. ການໃຊ ີ້ Effects ໃສົ່ ສະໄລດ ໌
3.2.1  ການໃຊ ີ້ Transition effect 
3.2.2 ການໃຊ ີ້ Animation effect 

ອາທິດ 5 
ເຝິກປະຕິບຼັດ ບ ດທີ 3 

ການອອກແບບ ແລະ ປັບແຕົ່ ງ ສະໄລດ ໌

ອາທິດ 6 

ບ ດທີ 3 (ຕ ົ່) 
ການອອກແບບ ແລະ ປຼັບແຕ່ງ ສະໄລດ ໌

3.3 ການສ ີ້າງສະໄລດໂ໌ຊວ ໌Slide Show 
3.3.1 ເລີ ີ້ມຕົ ີ້ນສະແດງ Slide show 
3.3.2 ການກ ານດົການສະແດງສະໄລດ ໌Setup slide show 
3.3.3 ການສ ີ້າງການລີ ີ້ງສ ົ່ ໄຟລເ໌ອກະສານອ ົ່ ນ 
3.3.4 ການໃຊ ີ້ຄ າສັົ່ ງຄວບຄຸມຂະນະສະແດງສະໄລດ ໌
3.3.5 ການຕັ ີ້ງເວລາໃຫ ີ້ກບັສະໄລດ ໌

ອາທິດ 7 
ເຝິກປະຕິບຼັດ ບ ດທີ 3 (ຕ ົ່) 

ການອອກແບບ ແລະ ປັບແຕົ່ ງ ສະໄລດ ໌

ອາທິດ 8 

ບ ດທີ 4 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບຮູບພາບປະກອບສະໄລດ໌ 

4.1 ການນ າເຂົ ີ້າຮ ບພາບຈາກ ClipArt Gllery ຫ   ໄຟລຮ໌ ບພາບແບບຕົ່ າງໆເຂົ ີ້າມາໃນສະໄລດ ໌
4.2 ການປັບແຕົ່ ງຮ ບພາບທີົ່ ນ າເຂົ ີ້າມາໃນສະໄລດ ໌
4.3 ການໃຊ ີ້ເຄ ົ່ ອງມ ຊົ່ ວຍໃນການແຕ ີ້ມຮ ບພາບ 
4.4 ການນ າເຂົ ີ້າໄຟລ ໌ video ແລະ ໄຟລສ໌ຽງເຂົ ີ້າໃນສະໄລດ ໌

ອາທິດ 9 
ເຝິກປະຕິບຼັດ ບ ດທີ 4 

ການເຮດັວຽກກບັຮ ບພາບປະກອບສະໄລດ ໌

ອາທິດ 10 

ບ ດທີ 5  
ການເຮຼັດວຽກກຼັບສະໄລດປ໌ະເພດຕາຕະລາງ 

5.1 ການແຊກຕາຕະລາງເຂົ ີ້າມາໃນສະໄລດ ໌
5.2 ການພມິຂ ີ້ຄວາມລງົໃນຕາຕະລາງ 
5.3 ການຈດັການກບັຂ ີ້ຄວາມໃນຕາຕະລາງ 

ອາທິດ 10 
ເຝິກປະຕິບຼັດ ບ ດທີ 5 

ການເຮດັວຽກກບັສະໄລດປ໌ະເພດຕາຕະລາງ 
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ອາທິດ 11 

ບ ດທີ 5 (ຕ ົ່) 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບສະໄລດປ໌ະເພດຕາຕະລາງ 

5.4 ການປັບແຕົ່ ງ ແກ ີ້ໄຂ ຕາຕະລາງ 
5.5 ການໃຊ ີ້ງານຕາຕະລາງສ າເລດັຮ ບ 
5.6 ການລບຶຕາຕະລາງ (Delete) 

ອາທິດ 12 
ເຝິກປະຕິບຼັດ ບ ດທີ 5 (ຕ ົ່) 

ການເຮດັວຽກກບັສະໄລດປ໌ະເພດຕາຕະລາງ 

ອາທິດ 13 

ບດົທ ີ6 
ການນ າສະໄລດ໌ໄປໃຊູ້ງານ 

6.1 ການພມິສະໄລດແ໌ບບ Slide 
6.2 ການພມິສະໄລດແ໌ບບ Handout 
6.3 ການຂຽນສະໄລດລ໌ງົແຜົ່ ນ CD 
6.4 ການກອບປີ ຫ   save ລງົ flash drive/USB 

ອາທິດ 14 

ບ ດທີ 7 
ທຼັກສະການນ າສະເໜີດວ້ຍ Microsoft Powerpoint 

7.1 ຂັ ີ້ນຕອນການນ າມະເໜ ີ
7.2 ເຕກັນກິໃນການນ າສະເໜ ີ
7.3 ບາງຂ ີ້ແນະນ າເພີ ີ້ມເຕມີ 

ອາທິດ 15 
ເຝິກປະຕິບຼັດ ບ ດທີ 7 
ທກັສະການນ າສະເໜ ີ

ອາທິດ 16 ຄ ນ າພາທວນຄ ນ ແລະ ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກ 

ການປະເມີນ 

1. ການຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງຮຽນ  10% 
2. ວຽກມອບໝາຍ (ບຸກຄນົ)     10% 
3. ວຽກມອບໝາຍ (ກຸົ່ ມ)      5% 
4. ສອບພາກທດິສະດ ີ         25 % 
5. ສອບຕວົຈງິ          50 % 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

- ວຊິນິມຸົ່ ງສນິແລະຄະນະ, “ຄອມພວິເຕທີົົ່ ວໄປ 1 ” ສາຍສ ີ້າງຄ ມດັທະຍມົຕົ ີ້ນລະບບົ 3 ປີປີທ ີ3, ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານກມົສ ີ້າງຄ ສ ນພດັທະນາຄ , 2009 
- http://www.ITdesk.info  

- http://www.rtlibrary.org/computerclasses.html 

- http://www.lib.unc.edu/cws 

- www.gcflearnfree.org 

ຜູູ້ຂຽນ 

- ອຈ ຈນັທະລາ ພລິມົລາສກັ ສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາໂທ: 22241381 
- ອຈ ມະນຸສກັ ຈດັຕຸໄຊ ວທິະຍາໄລຄ  ສະຫວນັນະເຂດ ໂທ: 77077424 
- ອຈ ແກ ີ້ວມະນ ີມາກວໄິລ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດ ໂທ: 23427777 
- ອຈ ບຸນປັນ ໄຊຍະສນິ ກມົສ ີ້າງຄ  ໂທ: 55405963 
- ອ.ຈ ອານຸສດິ ມະໂນສານ ວທິະຍາໄລຄ  ຫ ວງພະບາງ ໂທ: 020 55608105 

http://www.lib.unc.edu/cws
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ICT ພ ື້ນຖານ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0912202 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 2 ປີ 1 
ຊ ົ່ວໂມງ 48 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 2(1-2-0) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນ ມ ີ1 ຊົົ່ ວໂມງພາກທດິສະດແີລະ 2 ຊົົ່ ວໂມງ ພາກປະຕບິດັ, ລວມມ ີ48 
ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 

ເມ ົ່ອຮຽນວິຊານີື້ແລູ້ວນຼັກສຶກສາຄູຈະສາມາດ : 
9. ອະທບິາຍໄດ ີ້ຄວາມໝາຍແລະ ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງ ICT 
10. ອະທບິາຍໄດ ີ້ອຸປະກອນທີົ່ ຮບັໃຊ ີ້ໃຫ ີ້ແກົ່ ຂອງ ICT. 
11. ອະທບິາຍໄດ ີ້ພວົພນັລະຫວົ່ າງ ICT ແລະ ສງັຄມົ. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
ນ າສະເໜກີົ່ ຽວກບັ ICT:Evolution of Communication, What Is ICT?Technology 

Timeline, Hardware, Software, Networks, ICT in daily life, Influence on Health, 

Environmental Impact, Protection when using ICT, Legal Regulation 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ4 ບດົ ເຊິົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, ໃນນັ ີ້ນຄ ໃຊ ີ້ຮ ບການສອນໂດຍ 
ການບນັລະຍາຍ, ສາທດິ ແລະ ນ າພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິໃນຫ ີ້ອງຮຽນ.ນອກນັ ີ້ນຄ ໃຫ ີ້ວຽກມອບໝ
າຍເປັນກຸົ່ ມຫ  ບຸກຄນົເຮດັເປັນບດົລາຍງານມານ າສະເໜ.ີ 

ແຜນການສອນ 
 
 

ອາທິດ 1 

ບດົທ ີ1 
ນ າສະເໜກີົ່ ຽວກບັ ICT 

(INTRODUCTION TO ICT) 

1.14 Evolution Of Communication 

1.15 What Is ICT? 

1.2.1 Information 

1.2.2 Communication 

1.2.3 Technology 

1.2.4 Technology timeline 

ອາທິດ 2 

ບດົທ ີ2  
ອຸປະກອນຂອງ ICT 

(ICT Equipments) 

2.15 Hardware 

2.1.1 Hardware basics 

2.1.2 Computer performance 

ອາທິດ 3 

ບດົທ ີ2 (ຕ ົ່ ) 
ອຸປະກອນຂອງ ICT 

(ICT Equipments) 

2.1 Hardware (ຕ ່ ) 

2.1.3 Memory and storage devices  

2.1.4 Input and output devices 

ອາທິດ 4 
ບດົທ ີ2 (ຕ ົ່ ) 

ອຸປະກອນຂອງ ICT 
(ICT Equipments) 
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2.2 Software (Programs To Facilitate Easier Computer Accessibility) 

2.2.1 Operation System 1 (PC and Laptop)  

ອາທິດ 5 

ບດົທ ີ2 (ຕ ົ່ ) 
ອຸປະກອນຂອງ ICT 

(ICT Equipments) 

2.2 Software (Programs To Facilitate Easier Computer Accessibility) (ຕ ່ ) 

2.2.2 Operation System 2 (Mobile Phone, Ipad, …) 

ອາທິດ 6 

ບດົທ ີ2 (ຕ ົ່ ) 
ອຸປະກອນຂອງ ICT 

(ICT Equipments) 

2.2 Software (Programs To Facilitate Easier Computer Accessibility) (ຕ ່ ) 

2.2.3 Application Software (commercial): Microsoft Office 

ອາທິດ 7 

ບດົທ ີ2 (ຕ ົ່ ) 
ອຸປະກອນຂອງ ICT 

(ICT Equipments) 

2.2 Software (Programs To Facilitate Easier Computer Accessibility) (ຕ ່ ) 

2.2.4 Application Software (open source): Apache OpenOffice 

ອາທິດ 8 

ບດົທ ີ3 
ປະເພດຂອງເຄ ົ່ ອຂົ່ າຍ 

(TYPES OF NETWORKS) 

3.1  Internet, intranet,extranet 

ອາທິດ 9 

ບດົທ ີ3 (ຕ ົ່ ) 
ປະເພດຂອງເຄ ົ່ ອຂົ່ າຍ 

(TYPES OF NETWORKS) 

3.2 Data flow/transfer 

ອາທິດ 10 

ບດົທ ີ4  
ການພວົພນັລະຫວົ່ າງ ICT ແລະ ສງັຄມົ 

(THERELATIONSHIP BETWEENICTAND SOCIETY) 

4.1 ICT in Everyday Life 

4.1.1 Internet services 

4.1.2 Teleworking 

ອາທິດ 11 

ບດົທ ີ4 (ຕ ົ່ ) 
ການພວົພນັລະຫວົ່ າງ ICT ແລະ ສງັຄມົ 

(THERELATIONSHIP BETWEENICTAND SOCIETY) 

4.1 ICT in Everyday Life (ຕ ່ ) 

4.1.3 E-learning 

ອາທິດ 12 

ບດົທ ີ4 (ຕ ົ່ ) 
ການພວົພນັລະຫວົ່ າງ ICT ແລະ ສງັຄມົ 

(THERELATIONSHIP BETWEENICTAND SOCIETY) 

4.1 ICT in Everyday Life (ຕ ົ່ ) 
4.1.4 E-mail, IM, VoIP, RSS, blog, podcast 

4.1.5 Virtual communities 
ອາທິດ 13 ບດົທ ີ4 (ຕ ົ່ ) 
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ການພວົພນັລະຫວົ່ າງ ICT ແລະ ສງັຄມົ 
(THERELATIONSHIP BETWEENICTAND SOCIETY) 

4.2 Influence on health 

4.3 Environmental impact 

ອາທິດ 14 

ບດົທ ີ4 (ຕ ົ່ ) 
ການພວົພນັລະຫວົ່ າງ ICT ແລະ ສງັຄມົ 

(THERELATIONSHIP BETWEENICTAND SOCIETY) 

4.4 Protection when using ICT  

4.4.1 Data security  

4.4.2 Malicious programs 

ອາທິດ 15 

ບດົທ ີ4 (ຕ ົ່ ) 
ການພວົພນັລະຫວົ່ າງ ICT ແລະ ສງັຄມົ 

(THERELATIONSHIP BETWEENICTAND SOCIETY) 

4.5 Legal regulations  

4.5.1 Law on Personal Data Protection (Protection of personal data) 

4.5.2 Law of ICT in Lao PDR 
ອາທິດ 16 

 
ອາຈານນ າພານກັສກຶສາເຮດັວຽກເປັນກຸົ່ ມ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຄົ ີ້ນຫາຂ ີ້ມ ນໂດຍນ າໃຊ ີ້ Search Engine 
ແລະ ໂປຣແກຣມທີົ່ ໄດ ີ້ຮຽນ ຕາມຫວົຂ ີ້ທີົ່ ໃຫ ີ້ ແລ ີ້ວຂຽນບດົລາຍງານ ແລະ ນ າສະເໜ.ີ 

ການປະເມີນ 

1. ການຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງຮຽນ     10% 
2. ວຽກມອບໝາຍ(ບຸກຄນົ)     10% 
3. ວຽກມອບໝາຍ (ກຸົ່ ມ)   5% 
4. ສອບພາກທດິສະດ ີ       25 % 
5. ສອບຕວົຈງິ    50 % 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

- http://www.ITdesk.info 

- http://www.wikipedia.org/ 

- http://www.openoffice.org/ 

- http://www.juniperresearch.com/shop/products/report/pdf/contents/3021JRL-

MOS09-TOC-sec.pdf 

ຜູູ້ຂຽນ 
Author 

- ອຈ ຈນັທະລາ ພລິມົລາສກັ ສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາໂທ: 22241381 
- ອຈ ມະນຸສກັ ຈດັຕຸໄຊວທິະຍາໄລຄ  ສະຫວນັນະເຂດ ໂທ: 77077424 
- ອຈ ແກ ີ້ວມະນ ີມາກວໄິລ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດ ໂທ: 23427777 
- ອຈ ບຸນປັນ ໄຊຍະສນິ ກມົສ ີ້າງຄ  ໂທ: 55405963 
- ອ.ຈ ອານຸສດິ ມະໂນສານ ວທິະຍາໄລຄ  ຫ ວງພະບາງ ໂທ: 020 55608105 

http://www.juniperresearch.com/shop/products/report/pdf/contents/3021JRL-MOS09-TOC-sec.pdf
http://www.juniperresearch.com/shop/products/report/pdf/contents/3021JRL-MOS09-TOC-sec.pdf
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ:  ເທຼັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈ າວຼັນ 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ:0912102 
ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 1ປີ 1 

ຊ ົ່ວໂມງ 48 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 2(1-2-0) 
ອະທິບາຍຄ່າ
ໜ່ວຍກິດ 

 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນ ມ ີ1 ຊົົ່ ວໂມງບນັລະຍາຍຕ ົ່ ອາທດິເທົົ່ າ 16 ຊົົ່ ວໂມງໃນ 16 ອາທດິ ແລະ 2 
ຊົົ່ ວໂມງພາກປະຕບິດັຕ ົ່ ອາທດິເທົົ່ າ 32 ຊົົ່ ວໂມງໃນ 16 ອາທດິ, ສົ່ ວນຊົົ່ ວໂມງພາກສະໜາມໃຫ ີ້ດດັປັບ
ຈາກຊົົ່ ວໂມງພາກປະຕບິດັ, ລວມມ ີ48 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
 
 

ເມ ົ່ ອຮຽນວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວນກັສກຶສາຄ ຈະສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍໄດ ີ້ຄວາມໝາຍຂອງ ແລະ ການນ າໃຊ ີ້ເຕກັໂນໂລຊໃີນຊວີດິປະຈ າວນັ 
2. ອະທບິາຍໄດ ີ້ສ ົ່ ທາງສງັຄມົ (Social Media) ທີົ່ ປະສມົປະສານກບັເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ປະຕສິ າພນັ

ທາງສງັຄມົ 
3. ອະທບິາຍໄດ ີ້ວຖິຊີວີດິໃນແບບດຈິຕີອນ (Digital Lifestyle). 
4. ແນະນ າວທິນີ າໃຊ ີ້ສ ົ່ ສງັຄມົອອນໄລນ ໌ເພ ົ່ ອແລກປົ່ ຽນຂ ີ້ມ ນຂົ່ າວສານໃນສງັຄມົຢົ່ າງຖ ກຕ ີ້ອງເໝາະ

ສມົ. 
5. ອະທບິາຍຄວາມຮ ີ້ເບ ີ້ອງຕົ ີ້ນກົ່ ຽວກບັສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ ແລະການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ 
6. ມຄີວາມຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມໂດຍລວມ ແລະ ສະພາບສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມໃນລາວ 
7. ມຈີດິສ ານກຶອນັຖ ກຕ ີ້ອງຕ ົ່ ກບັການປົກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ ແລະພາວະໂລກຮ ີ້ອນ 
8. ອະທບິາຍກົ່ ຽວກບັວຽກງານສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ, ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັໃນອງົກອນຕາມມາດຕະຖານ ISO 

14001 ແລະ 3R 
9. ຮ ີ້ຈກັບນັຫາສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ, ມນົລະມດິ  ແລະ ການຮົ່ ວມມ ເພ ົ່ ອການຄວບຄຸມມນົລະ 
10. ອະທບິາຍໄດ ີ້ ຄວາມຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັລະເບດີບ ົ່ ທນັແຕກ, ວທິຫີ ກີເວັ ີ້ນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ການຄຸ ີ້ມຄອງ 

ລບຕ ໃນ ສປປ ລາວ 
11. ອະທບິາຍໄດ ີ້ ຄວາມຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັໄພພບິດັ, ວທິປີີ້ອງກນັ ແລະ ແກ ີ້ໄຂ ແລະ ແລະ ການຄຸ ີ້ມຄອງ 

ວຽກງານ ໄພພບິດັ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 
 

ວຊິານີ ີ້ເປັນວຊິາທີົ່ ສກຶສາເຖງິບນັຫາຕົ່ າງໆທີົ່ ກົ່ ຽວຂ ີ້ອງກບັການດ າລງົຊວີດິປະຈ າວນັ ຊ ົ່ ງປະກອບມ ີ4 
ພາກໃຫົ່ ຍ ເຊັົ່ ນ: ພາກ ເຕກັໂນໂລຊໃີນຊວີດິປະຈ າວນັ, ພາກສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ, ພາກ ລະເບດີບ ົ່ ທນັແຕກ 
ແລະ ພາກໄພພບິດັ. ໃນພາກ ເຕກັໂນໂລຊໃີນຊວີດິປະຈ າວນັ ຈະເວົ ີ້າເຖງິ ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມ
ສ າຄນັຂອງເຕກັໂນໂລຊ,ີ ການນ າໃຊ ີ້ເຕກັໂນໂລຊໃີນສງັຄມົລາວ, ສ ົ່ ທາງສງັຄມົໃນການແລກປົ່ ຽນຂ ີ້ມ ນ
ຂົ່ າວສານ ແລະ ວຖິຊີວີດິໃນແບບດຈິຕີອນ. ສ າລບັ ພາກ ສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ ແມົ່ ນເວົ ີ້າເຖງິ ຄວາມຮ ີ້ເບ ີ້ອງຕົ ີ້ນ
ກົ່ ຽວກບັສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ, ລະບບົນເິວດແລະ ມນົລະພດິ, ທດິສະດ ີ5 ສ. ຕາມມາດຕະຖານ ISO 14001 
ແລະ 3R (Reduce, Reuse, Recycle), ສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມແລະລະບບົນເິວດກບັການພດັທະນາ, 
ບນັຫາສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ, ການຄວບຄຸມມນົລະພດິ ແລະການຮົ່ ວມມ , ການປົ່ ຽນແປງຂອງທ າມະຊາດ ແລະ 
ພາວະໂລກຮ ີ້ອນ (ປະກດົການເຮ ອນກະຈກົ) ແລະ ຜນົກະທບົຈາກອຸດສາຫະກ າຕ ົ່ ຊຸມຊນົ.ໃນພາກ
ລະເບດີບ ົ່ ທນັແຕກ ແມົ່ ນ ເລັົ່ ງໃສົ່  ຄວາມເປັນມາຂອງ ລະເບດີບ ົ່ ທນັແຕກ, ຄວາມອນັຕະລາຍ ແລະ ວທິີ
ຫ ກີເວັ ີ້ນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ການຄຸ ີ້ມຄອງ ລບຕ ໃນ ສປປ ລາວ. ສົ່ ວນ ພາກ ໄພພບິດັ ປະກອບມ ີຄວາມ
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ໝາຍ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງໄພພບິດັ, ການປີ້ອງກນັ ແລະ ວທິແີກ ີ້ໄຂ ໄພພບິດັ ແລະ ການຄຸ ີ້ມຄອງ 
ວຽກງານ ໄພພບິດັ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ16 ບດົ ແຕົ່ ລະບດົມຫີ າຍຫວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍ ເຊິົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ16 ອາທດິ, 
ໃນນັ ີ້ນຄ ໃຊ ີ້ຮ ບການສອນຫ າຍວທິ ີເຊັົ່ ນ: ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນຄວ ີ້າເປັນກຸົ່ ມ ຫ   ບຸກຄນົ ແລະ 
ນ າພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 
 

ອາທິດ 1 

ພາກທີ 1 
ເຕຼັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈ າວຼັນ 

ບ ດທີ 1 
ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນຂອງເຕຼັກໂນໂລຊ ີ

1.1. ຄວາມໝາຍຂອງເຕກັໂນໂລຊ ີ
1.2. ຄວາມສ າຄນັຂອງເຕກັໂນໂລຊ ີ
1.3. ຄວາມໝາຍຂອງເຕກັໂນໂລຊໃີນຊວີດິປະຈ າວນັ 

ອາທິດ 2 

ບ ດທີ 2 
ການນ າໃຊູ້ເຕຼັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈ າວຼັນໃນສຼັງຄ ມລາວ 

2.1. ການນ າໃຊ ີ້ທາງດ ີ້ານການສ ົ່ ສານ 
2.2. ການນ າໃຊ ີ້ໃນສ ານກັງານອງົການ  
2.3. ທົ່ າອົ່ ຽງໃນການນ າໃຊ ີ້ ເຕກັໂນໂລຊໃີນຊວີດິປະຈ າວນັ 

ອາທິດ 3 

ບ ດທີ 3 
Article I. Email Basics and Information Savvy 

3.1  Email Basics  

3.1.1 Beyond Email (All About Online Communication) 

3.1.2 Outlook and Gmail 

3.2 Information  Savvy 

3.2.1 Search Better 

3.2.2 Use Information Correctly 

3.2.3 Google 

3.2.4 Tech Savvy Tips and Tricks 

ອາທິດ 4 

ບ ດທີ 4 
Digital Lifestyle 

4.1 Digital Photography 

4.2 Face book 

4.3 Skype 

4.4 Blog Basics 

ອາທິດ 5 

ພາກທີ 2 
ສິົ່ງແວດລອ້ມ 
ບ ດທີ 5 

ຄວາມຮູູ້ເບ ື້ອງຕ ື້ນກ່ຽວກຼັບສິົ່ງແວດລ້ອມ, ລະບ ບນິເວດແລະ ມ ນລະພິດ 
1. ບດົບາດ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ. 
2. ຄວາມດຸນດົ່ ຽງຂອງລະບບົນເິວດ. 
3. ການປັບຕວົຂອງລະບບົນເິວດ. 
4. ການສ ນເສຍ ແລະ ເພມີທະວ.ີ 

ອາທິດ 6 ບ ດທີ 6 
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ທິດສະດີ 5 ສ. ຕາມມາດຕະຖານISO 14001ແລະ3R (Reduce, Reuse, Recycle) 
1. ມາດຕະຖານ  ISO 14001 
2. 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 

ອາທິດ 7 

ບ ດທີ 7 
ສິົ່ງແວດລ້ອມແລະລະບ ບນິເວດກຼັບການພຼັດທະນາ  

1. ຄວາມຮ ີ້ພ ີ້ນຖານດ ີ້ານນເິວດວທິະຍາ. 
2. ສາເຫດການເຊ ົ່ ມໂຊມຂອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ. 
3. ສກຶສາຜນົກະທບົສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ. 
4. ການປີ້ອງກນັ ແລະ ແກ ີ້ໄຂບນັຫາ. 

ອາທິດ 8 

ບ ດທີ 8 
ບຼັນຫາສິົ່ງແວດລ້ອມ, ການຄວບຄຸມມ ນລະພິດ ແລະການຮ່ວມມ  

1. ບນັຫາສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ 
2. ການຄວບຄຸມມນົລະພດິ 
3. ການຮົ່ ວມມ  

ອາທິດ 9 

ບ ດທີ 9 
ການປ່ຽນແປງຂອງທ າມະຊາດ 

1. ການປົ່ ຽນແປງສະພາບດນິຟີ້າອາກາດ 
2. ພາວະໂລກຮ ີ້ອນ (ປະກດົການເຮ ອນແກ ີ້ວ) 

ອາທິດ 10 

ບ ດທີ 10 
ຜ ນກະທ ບຈາກອຸດສາຫະກ າຕ ົ່ສຼັງຄ ມ 

1. ຜນົກະທບົຈາກການຕດິຕັ ີ້ງໂຮງງານອຸດສາຫະກ າຕົ່ າງໆ 
2. ຜນົກະທບົຈາກການຜະລດິອຸດສາຫະກ າຕົ່ າງໆ 

ອາທິດ 11 

ພາກທີ 3 
ລະເບີດບ ົ່ທຼັນແຕກ 

ບ ດທີ 11 
ຄວາມເປຼັນມາຂອງ ລະເບດີບ ົ່ທຼັນແຕກ (ລບຕ) 

1. ທີົ່ ມາຂອງລະເບດີບ ົ່ ທນັແຕກ (ລບຕ)  
2. ພ ີ້ນທີົ່ ປົກຄຸມລະເບດີບ ົ່ ທນັແຕກໃນ ສປປ ລາວ 
3. ລະເບດີບ ົ່ ທນັແຕກ ປະເພດຕົ່ າງໆ 

ອາທິດ 12 

ບ ດທີ 12 
ຄວາມອຼັນຕະລາຍ ແລະ ວິທີຫ ີກເວຼັື້ນ 

1. ຄວາມອນັຕະລາຍ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງ ລບຕ ຕ ົ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ 
2. ວທິຫີ ກີເວັ ີ້ນຄວາມສົ່ ຽງຕ ົ່ ອນັຕະລາຍ 
3. ວທິສີອນ ເລ ີ້ອງ ລະເບດີບ ົ່ ທນັແຕກ (ລບຕ) ໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ 

ອາທິດ 13 

ບ ດທີ 13 
ນະໂຍບາຍ ການຄຸູ້ມຄອງ ລບຕ ໃນ ສປປ ລາວ 

1. ໂຄງຮົ່ າງການຈດັຕັ ີ້ງໃນການຄຸມຄອງ ລບຕ 
2. ສນົທສິນັຍາ ແລະ ນຕິກິ າຕົ່ າງໆ ກົ່ ຽວກບັ ລະເບດີບ ົ່ ທນັແຕກ (ລບຕ) 
3. ຍຸດທະສາດໃນການກ າຈດັ ແລະ ສະກດັກັ ີ້ນ ກົ່ ຽວກບັ ລະເບດີບ ົ່ ທນັແຕກ (ລບຕ) 
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ອາທິດ 14 

ພາກທີ 4 
ໄພພິບຼັດ 
ບ ດທີ 14 

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມເປຼັນມາຂອງໄພພິບຼັດ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງໄພພບິດັ 

2. ໄພພບິດັປະເພດຕົ່ າງໆ 

3. ສາຍເຫດການເກດີໄພພບິດັ 

4. ຜນົກະທບົຂອງໄພພບິດັຕ ົ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

ອາທິດ 15 

ບ ດທີ 15 
ການປູ້ອງກຼັນ ແລະ ວິທແີກູ້ໄຂ ໄພພິບຼັດ 

5. ໄພພບິດັທີົ່ ມກັເກດີໃນຂງົເຂດອາຊຽນ 

6. ໄພພບິດັທີົ່ ມກັເກດີໃນ ສປປ ລາວ 

7. ວທິກີານປີ້ອງກນັໄພພບິດັໃນ ສປປ ລາວ 

8. ວທິກີານແກ ີ້ໄຂໄພພບິດັໃນ ສປປ ລາວ 

ອາທິດ 16 

ບ ດທີ 16 
ການຄຸູ້ມຄອງ ວຽກງານ ໄພພິບຼັດ ໃນ ສປປ ລາວ 

9. ໂຄງຮົ່ າງການຈດັຕັ ີ້ງໃນການຄຸມຄອງ ວຽກງານ ໄພພບິດັ 
10. ສນົທສິນັຍາ ແລະ ນຕິກິ າຕົ່ າງໆ ກົ່ ຽວກບັ ວຽກງານ ໄພພບິດັ 
11. ຍຸດທະສາດໃນການຄຸ ີ້ມຄອງ ແລະ ການຫ ຸດຜົ່ ອນຄວາມສົ່ ຽງຕ ົ່ ໄພພບິດັ 

ການປະເມີນ 

1. ການຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງຮຽນ 10% 
2. ວຽກມອບໝາຍ(ບຸກຄນົ)     20% 
3. ວຽກມອບໝາຍ (ກຸົ່ ມ) 10% 
4. ສອບເສງັກາງພາກ20 % 
5. ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກ  40 % 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

- ວອນ ສຸລວິງົ ແລະ ບຸນຖອງ ໝ ົ່ ນໂສພາ (2009) ເຕກັໂນໂລຊໃີນຊວີດິປະຈ າວນັ ກະຊວງສກຶສາ   ທິ
ການ, ກມົສ ີ້າງຄ , ສ ນພດັທະນາຄ . 

- ຈນັດາ ເທພາຮກັ ຜນົກະທບົສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ ຄສ 2013 ຄະນະສກຶສາສາດ 
- ຮົ່ າງແຜນການຄຸ ີ້ມຄອງໄພພບິດັແຫົ່ ງຊາດ 2011- 2015. ອງົການ ສປຊ ເພ ົ່ ອການພດັທະນາປະຈ າລາວ 

ໂຄງການເລກທ ີ00074178 
- (ຍງັເອກະສານອ ີ້າງອງີ ລບຕ) 

ຜູູ້ຂຽນ 

- ຈນັທະລາ ພລິມົລາສກັ      ສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາ       ໂທ: 020 22241381 
- ຈນັດາ ເທພາຮກັ ຄະນະສກຶສາສາດ ພາກສ ີ້າງຄ ວທິະຍາສາດສງັຄມົ ສາຍພ ມສາດ 
- ບ ລມົ ເກດຕະວງົວທິະຍາໄລຄ ສະຫວນັນະເຂດ ໂທ: 020 55062959 
- ອານຸສດິ ມະໂນສານ         ວທິະຍາໄລຄ ຫ ວງພະບາງ                          ໂທ: 020 55608105 
- ແກ ີ້ວມະນ ີມາກວໄິລ        ມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດ                        ໂທ: 020 23427777 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ:   ພະລະສຶກສາ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0912203 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 2 ປີ 1 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 64 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຄ່າໜ່ວຍກິດ 3(2-2-0) 

ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍກິດ ວຊິານີ ີ້ມ ີ3 ໜົ່ ວຍກດິ2ຊົົ່ ວໂມງພາກທດິສະດ ີແລະ 2ຊົົ່ ວໂມງພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ ລວມມ ີ64 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຈຸດປະສ ງ ເມ ົ່ ອຮຽນຈບົວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວ ນກັສກຶສາສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ ີ້, ຊີ ີ້ແຈ ີ້ງໄດ ີ້, ວເິຄາະໄດ ີ້ ແລະ ສາມາດນ າໃຊ ີ້ໄດ ີ້. 
ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

 
ວຊິານີ ີ້ນກັຮຽນຄ ຈະມສີວົ່ ນຮົ່ ວມໃນການປະຕບິດັກດິຈະກ າຕົ່ າງໆທາງດ ີ້ານເຕກັນກິຂອງກລິາກາຍະກ າ
ພ ີ້ນຖານ, ແລົ່ ນ - ລານ, ເຕະບານ, ບານສົົ່ ງ ແລະ ກະຕກິາການຫ ິ ີ້ນຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານ. 

ການດ າເນີນການສອນ 
ວຊິານີ ີ້ມ ີ4 ພາກ 8 ບດົແຕົ່ ລະບດົມຫີວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍ, ເຊິົ່ ງໃຊ ີ້ເວລາຮຽນທງັໝດົ 16 ອາທດິໂດຍໃຊ ີ້ວທິສີອນ
ແບບບນັລະຍາຍ, ທດົລອງ ແລະ ບດົເຝິກຫດັ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທິດ 1 

ບ ດທ ີ1 
ບ ດບາດໜ້າທີົ່ຂອງກິລາກາຍະກ າ 

1. ນຍິາມຂອງກລິາກາຍະກ າ 
2. ບດົບາດໜີ້າທີົ່ ຂອງກລິາກາຍະກ າ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ອາຈານເປັນຜ ີ້ບນັຍາຍອະທບິາຍແລະປະກອບກບັການສນົທະນາ 

ອາທິດ 2 

ບ ດທ ີ2 
ລະບຽບຮູບແຖວ 

1. ການຈດັແຖວຕັ ີ້ງ 
2. ການຈດັແຖວຂວາງ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ອາຈານເປັນຜ ີ້ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັຕວົຈງິໄປພ ີ້ອມ. 

ອາທິດ 3 

ບ ດທ ີ2 (ຕ ົ່) 
ລະບຽບຮູບແຖວ 

1. ລະບຽບກງົ - ລະບຽບພກັ 
2. ການຫນັຊ ີ້າຍ,ການຫນັຂວາ,ການກບັຫ ງັຫນັ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: ອາຈານເປັນຜ ີ້ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັຕວົຈງິໄປພ ີ້ອມ 

ອາທິດ 4-5 

ບ ດທ ີ2 (ຕ ົ່) 
ລະບຽບຮູບແຖວ 

1. ການຫດັກາຍບ ລຫິານແຕົ່ ທົ່ າທ ີ1 - 9 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: ອາຈານເປັນຜ ີ້ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັຕວົຈງິໄປພ ີ້ອມ 

ອາທິດ 6 

ບ ດທ ີ3 
ກາຍະກ າເສລ ີ

1. ປີີ້ນຂວ ີ້າທ າມະດາ 
2. ປີີ້ນຂວ ີ້າມທີົ່ າ 
3. ປີີ້ນຫງາຍກົ່ າຍບົ່ າ ແລະຕັ ີ້ງແຂນມ ີ້ວນຕວົ   

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ອາຈານເປັນຜ ີ້ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັຕວົຈງິໄປພ ີ້ອມ 
ອາທິດ 7 ບ ດທ ີ3 (ຕ ົ່) 
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ກາຍະກ າເສລ ີ    
ປີີ້ນສະແຄງ          
1. ປີີ້ນຂວ ີ້າຈົ່ າງຂາ 
2. ປີີ້ນຂວ ີ້າທ າມະດາ , ເຕັ ີ້ນຈົ່ າງຂາ , ເຕັ ີ້ນແອນຄງີ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ອາຈານເປັນຜ ີ້ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັຕວົຈງິໄປພ ີ້ອມ 

ອາທິດ 8 

ບ ດທ ີ4 
ແລ່ນ-ລານ 

1. ການແລົ່ ນໄລຍະສັ ີ້ນ 
2. ການແລົ່ ນປົ່ ຽນສົົ່ ງ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ອາຈານເປັນຜ ີ້ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັຕວົຈງິໄປພ ີ້ອມ 

ອາທິດ 9 
 
 

ບ ດທ ີ4 (ຕ ົ່) 
ແລ່ນ-ລານ 

1. ການເຕັ ີ້ນສ ງແບບສະແຄງ 
2. ການເຕັ ີ້ນຍາວ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ອາຈານເປັນຜ ີ້ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັຕວົຈງິໄປພ ີ້ອມ 

ອາທິດ 10 

ບ ດທ ີ4 (ຕ ົ່) 
ແລ່ນ-ລານ 

1. ຊຸກລ ກນ ີ້າໜກັ 
2. ວທິກີານສ ີ້າງເດີົ່ ນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ອາຈານເປັນຜ ີ້ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັຕວົຈງິໄປພ ີ້ອມ 

ອາທິດ 11 

ບ ດທ ີ5 
ບານສ ົ່ງ 

1. ການໂຕົ່ ງບານ 
2. ການຊ ບານ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ອາຈານເປັນຜ ີ້ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັຕວົຈງິໄປພ ີ້ອມ 

ອາທິດ 12 

ບ ດທ ີ5 (ຕ ົ່) 
ບານສ ົ່ງ 

1. ການໄຂບານ 
2. ການຕບົບານ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ອາຈານເປັນຜ ີ້ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັຕວົຈງິໄປພ ີ້ອມ 

ອາທິດ 13 

ບ ດທ ີ5 (ຕ ົ່) 
ບານສ ົ່ງ 

1. ການເຕັ ີ້ນຂຶ ີ້ນອດັບານ 
2. ການດ າເນນີການຫ ິ ີ້ນບານສົົ່ ງ 
3. ລະບຽບກະຕກິາການຮຽນຮ ີ້ 
4. ວທິກີານສ ີ້າງເດີົ່ ນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ອາຈານເປັນຜ ີ້ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັຕວົຈງິໄປພ ີ້ອມ 

ອາທິດ 14 
ບ ດທ ີ6 
ບານເຕະ 
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1. ການເຕະບານ 
2. ການຢຸດບານ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ອາຈານເປັນຜ ີ້ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັຕວົຈງິໄປພ ີ້ອມ 

ອາທິດ 15 

ບ ດທ ີ6 (ຕ ົ່) 
ບານເຕະ 

1. ການລ ີ້ຽງບານ 
2. ການຫ ິ ີ້ນບານດ ີ້ວຍຫວົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ອາຈານເປັນຜ ີ້ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັຕວົຈງິໄປພ ີ້ອມ 

ອາທິດ 16 

ບ ດທ ີ6 (ຕ ົ່) 
ບານເຕະ 

1. ການຍງິປະຕ  
2. ການຫ ິ ີ້ນກລິາບານເຕະ ແລະ ການສ ີ້າງເດີົ່ ນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ອາຈານເປັນຜ ີ້ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັຕວົຈງິໄປພ ີ້ອມ 

ການປະເມີນຜ ນ 

ການມາຮົ່ ວມຮຽນ           10% 
ກດິຈະກ າກຸົ່ ມ              10% 
ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງບຸກຄນົ   20%    
ກວດຫາ                  20% 
ສອບເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ       40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
ປຶີ້ມແບບຮຽນພະລະສກຶສາປີ 2 ລະບບົ11+3 ສາຍສ ີ້າງຄ ມດັທະຍມົຕົ ີ້ນ, ກມົສ ີ້າງຄ , ກະຊວງສກຶສາທກິານ 
2009. 

ຜູູ້ຂຽນ 
ອ.ຈໄຊຍະສກັພນັທະວງົສງັກດັຢ ົ່ ວທິະຍໄລພະລະສກຶສາ 
  ເບໂີທ : 020 98480089  
Email: xaiyasack_lao@hotmail.com . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:xaiyasack_lao@hotmail.com
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ວຼັດທະນະທ າລາວ, ອາຊຽນແລະ ມ ລະດ ກ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0912302 

ລະບ ບ/ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ 1 ປີ 2 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຄ່າໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0) 

ອະທິບາຍໜ່ວຍ
ກິດ 

ວຊິານີ ີ້ ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິ, ໃນນັ ີ້ນຮຽນ 2 ຊົົ່ ວໂມງຕ ົ່ ອາທດິ ໃນ 16 ອາທດິ. ລວມຊົົ່ ວໂມງຮຽນທງັໝດົ ມ ີ
32 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
 

ເມ ົ່ ອຮຽນວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວນກັຮຽນຄ ຈະສາມາດ: 
 ຮຽນຮ ີ້ແລະເຂົ ີ້າໃຈກົ່ ຽວກບັຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັຂອງວດັທະນະທ າສງັຄມົລາວ ແລະ ອາຊຽນ 
 ອະທບິາຍປະຫວດັ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງອາຊຽນ 
 ຈ າແນກ, ສົົ່ ງເສມີ ແລະ ແລກປົ່ ຽນຄວາມຮ ີ້ທາງດ ີ້ານວດັທະນະທ າ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນທີີົ່ ມຫີລາກ

ຫ າຍສສີນັຂອງອາຊຽນ. 
 ອະທບິາຍ ກົ່ ຽວກບັມ ລະດກົ, ບນັດາມາດຖານ ແລະສະຖຕິ ິກົ່ ຽວກບັມ ລະດກົໂລກ. 
 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

ສກຶສາກົ່ ຽວກບັຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັຂອງວດັທະນະທ າສງັຄມົລາວ, ອາຊຽນແລະ ມ ລະດກົໂລກ:  
1.ວຼັດທະນະທ າສຼັງຄ ມລາວ:  

- ມ ນເຊ ີ້ອປະເພນ,ີ ມາລະຍາດໃນສງັຄມົ ແລະໜີ້າທີົ່ ຂອງພນົລະເມ ອງ. 
- ວດັທະນະທ າ-ສງັຄມົໃນປັດຈບຸນັ, ຊວີດິທາງສາສະໜາແລະ ການພດັທະນາວດັທະນະທ າ 

2.ວຼັດທະນະທ າສຼັງຄ ມອາຊຽນ: 

- ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ ຂອງASEAN. 
- ບາງຈດຸພເິສດທາງດ ີ້ານວດັທະນະທ າຂອງບນັດາປະເທດ ອາຊຽນ. 
- ການພວົພນັຮົ່ ວມມ ທາງດ ີ້ານວດັທະນະທ າລາວ ກບັອາຊຽນ. 

3. ມ ລະດ ກ ໂລກ. 
- ບນັດາມາດຖານແລະ ຊະນດິ ຂອງມ ລະດກົ ໂລກ. 
- ສະຖຕິຂິອງມ ລະດກົ. 
- ກົ່ ຽວກບັອງົການUNESCO-ICOMOS. 
- ສະຖຕິທິີົ່ ສຸດຂອງອນິດ ຈນີ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ໃຊ ີ້ເວລາຮຽນ 16 ອາທດິ, ມ ີ12 ບດົ, ແຕົ່ ລະບດົແບົ່ ງອອກເປັນ ຫ າຍຫວົເລ ົ່ ອງຍົ່ ອຍທີົ່ ຈະສອນໃນ
ແຕົ່ ລະອາທດິ ເຊັົ່ ນ: ການຟັງບນັຍາຍ, ການຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາ, ການສ າພາດ, ທດັສະນະສກຶສາ, ເບິົ່ ງ VDO, ຝຶກ
ປະຕບິດັ, ຂຽນບດົລາຍງານ ແມົ່ ນວທິກີານທີົ່ ຈະໃຊ ີ້ສອນໃນວຊິານີ ີ້. 

ອາທິດ 1 

ບ ດທີ 1 
ປະຫວດັ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງອາຊຽນ 

1. ໂຄງຮົ່ າງການຈດັຕັ ີ້ງຂອງອາຊຽນ 
2. ຖະແຫ ງການ ແລະ ສນັຍາ 
3. ປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ 



28 

 

ອາທິດ 2 

ບ ດທີ 2 
ມະໂນພາບກົ່ ຽວກບັວດັທະນະທ າລາວ ແລະ ອາຊຽນ 

1. ຄວາມສ ານກຶກົ່ ຽວກບັວດັທະນະທ າລາວ ແລະ ອາຊຽນ 
2. ໂຄງສ ີ້າງທາງດ ີ້ານສງັຄມົລາວ ແລະ ອາຊຽນ 
3. ປະເພນລີາວບ ຮານ ແລະ ອາຊຽນ: ຄວາມເປັນມາຂອງຮດິຄອງປະເພນ.ີ 

ອາທິດ 3 

ບດົທ ີ3 
ການແຕົ່ ງກາຍ (ລາວ ແລະ ອາຊຽນ ) 

  - ການນຸົ່ ງຫົົ່ ມໃນໂອກາດຕົ່ າງໆ: ໃນເຮ ອນ, ງານປະເພນ,ີ ພທິທີາງການ, ງານແຕົ່ ງດອງ ແລະຂອງ
ນກັຮຽນ. 

ອາທິດ 4 

ບດົທ ີ4 
ມາລະຍາດໃນສງັຄມົຂອງອາຊຽນ 

1. ມາລະຍາດແມົ່ ນຫຍງັ 
2. ມາລະຍາດໃນການທກັທາຍ 
3. ມາລະຍາດດ ີ້ານອລິຍິະບດົ 
4. ມາລະຍາດທາງດ ີ້ານຄຸນສມົບດັ 

ອາທິດ 5 

ບດົທ ີ5 
ໜີ້າທີົ່ ພນົລະເມ ອງອາຊຽນຕ ົ່ ກບັວດັທະນະທ າ 

1. ໜີ້າທີົ່ ການປົກປັກຮກັສາວດັທະນະທ າຮດິຄອງປະເພນ ີ
2. ໜີ້າທີົ່ ການເສມີຂະຫຍາຍຮດິຄອງປະເພນ ີ
3. ໜີ້າທີົ່ ໃນການພດັທະນາວດັທະນະທ າ 

ອາທິດ 6 

ບດົທ ີ6 
ວດັທະນະທ າສງັຄມົໃນປັດຈບຸນັຂອງລາວ ແລະ ອາຊຽນ 

1. ວດັທະນະທ າຂອງຊາດອາຊຽນ 
2. ວດັທະນະທ າແບບປະສມົປະສານໃນອາຊຽນ 

ອາທິດ 7 

ບດົທ ີ7 
ການພດັທະນາກບັວດັທະນະທ າປະເພນ ີ
1. ວທິະຍາສາດ ແລະ ເທກັໂນໂລຢີ 
2. ການພດັທະນາສງັຄມົ 
3. ວດັທະນະທ າ ແລະ ຂົ່ າວສານຂ ີ້ມ ນ 

ອາທິດ 8 

ບດົທ ີ10 
ຊວີດິທາງສາສະໜາ 

1. ສາສະໜາພຸດ: ນກິາຍມະຫາຍານ ແລະນກິາຍເຖຣະວະດາ(ຫນິະຍານ)                
2. ສາສະໜາອດິສະລາມ 
3. ສາດສະໜາຄຣດິສະຕຽນ 

ອາທິດ 9 

ບດົທ ີ9 
ASEAN ກບັການປົກປັກຮກັສາສະພາບແວດລ ີ້ອມ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ 
2. ປະເພດຂອງບນັຫາສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ 
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ອາທິດ 10 

ບດົທ ີ10 (ຕ ົ່ ) 
ບດົບາດຂອງວດັທະນະທ າກບັການປົກປັກຮກັສາສະພາບແວດລ ີ້ອມໃນ ASEAN 

3. ທດິທາງໃນການແກ ີ້ໄຂບນັຫາສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ 
4. ບດົບາດຂອງວດັທະນະທ າ ກບັການປົກປັກຮກັສາສະພາບແວດລ ີ້ອມ 

ອາທິດ 11 

ພາກທ ີII 
ກ່ຽວກຼັບມ ລະດ ກໂລກ 

ບດົທ ີ11 
1) ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັຂອງມ ລະດກົໂລກ.        
2) ກົ່ ຽວກບັການຈດັຕັ ີ້ງ ແລະໜີ້າທີົ່  ຂອງອງົການUNESCO-ICOMOS:  
3) ບນັດາມາດຖານ ຂອງມ ລະດກົໂລກ. 

ອາທິດ 12 

ບດົທ ີ11 (ຕ ົ່  ) 
ກ່ຽວກຼັບມ ລະດ ກໂລກ 

1) ຊະນດິຂອງມ ລະດກົໂລກ: ມ ລະດກົທາງວດັທະນະທ າ, ມ ລະດກົທາງທ າມະຊາດ, ມ ລະດກົ
ປະສມົ, ແລະ ມ ລະດກົທາງເອກະສານ. 

2) ລະບຽບການ ແລະຂັ ີ້ນຕອນພຈິາລະນາ ກົ່ ຽວກບັເປົີ້າໝາຍສະເໜເີປັນມ ລະດກົໂລກ. 

ອາທິດ 13 

ບດົທ ີ11 (ຕ ົ່  ) 
ກ່ຽວກຼັບມ ລະດ ກໂລກ 

- ສະຖຕິຂິອງມ ລະດກົໂລກ  (ເຖງິປີ 2013)              
- ສະຖຕິ ິມ ລະດກົໂລກ-ຈດັຕາມທະວບີ.  

ອາທິດ 14 
ບດົທ ີ11 (ຕ ົ່  ) 

ກ່ຽວກຼັບມ ລະດ ກໂລກ. 
- ມ ລະດກົໂລກ ໃນລາວ  

ອາທິດ 15 
ບດົທ ີ11 (ຕ ົ່  ) 

ກ່ຽວກຼັບມ ລະດ ກໂລກ. 
- ມ ລະດກົໂລກ ASEAN (ລະດບັພາກພ ີ້ນ ແລະ ລະດບັໂລກ). 

ອາທິດ 16 

ບດົທ ີ12 
ສະຖິຕິ ທີົ່ສຸດ ຂອງອນິດູຈນີ. 

- ກົ່ ຽວກບັອ ງການທີົ່ສດຸຂອງອິນດູຈນີ. 
            -  ສະຖຕິ ິທີົ່ ສຸດ ຂອງອນິດ ຈນີ 

ການຕີລາຄາຜ ນ
ການຮຽນ 

 ການມາຮຽນ                     10% 
 ກດິຈະກ າບຸກຄນົ/ກຸົ່ ມ            30% 
 ການກວດກາ    20% 
 ສອບເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ              40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

1. ປຶີ້ມວດັທະນະທ າລາວ-ອາຊຽນ ລະບບົ 11+2, 11+3 ປີ 2009 ກະຊວງສກຶສາທກິານ. 
2. WHC.UNESCO.ORG 

3. whc.unesco.org/en/list 

4. Indochinarecords.com 
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ຜູູ້ຂຽນ 

1. ປະຢັດ ລດັຕະນາ             020 9815 0505 
2. ພມົມາ ສ ສມົມ ີ               020 9958 6896 
3. ພອນສະຫວນັ ກ າກ ີ້ຽງຍມົ  020 2222 6226     
4. ໂພໄຊ ເພດັພ ຄ າ              020 9629 9979 
5. ມະນວີນັ ອນິທລິາດ           020 5544 5828  
6. ຄ າພນັ ສທີລິດັ, ສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວດັທະນະທ າ, ສວສຊ.  

Tel. &Fax (Office): 021.212.023, (mobile): 020.9973.7434 

Email: <sithilathk@yahoo.com> 



31 

 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ພາສາລາວນ າໃຊູ້ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ:0912103 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 1 ປີ 1 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 64 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຄ່າໜ່ວຍກິດ 3(2-2-0) 

ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍ
ກິດ 

     ວຊິານີ ີ້ ມ ີ3 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນ 2 ຊົົ່ ວໂມງບນັຍາຍຕ ົ່  1 ອາທດິ ໃນ 16 ອາທດິ ເທົົ່ າກບັ 2 ໜົ່ ວຍກດິ, 2 
ຊົົ່ ວໂມງພາກປະຕບິດັຕ ົ່  1 ອາທດິ ໃນ 16 ອາທດິ ເທົົ່ າກບັ 1 ໜົ່ ວຍກດິ, ໃນ 16 ອາທດິ ລວມມ ີ64 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
 

ເມ ົ່ ອຮຽນວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວ ນກັຮຽນຄ ສາມາດ: 
- ຈ າແນກບດົຂຽນປະເພດຕົ່ າງໆໄດ ີ້. 
- ນ າໃຊ ີ້ທກັສະ ແລະ ຫ ກັການພາສາລາວໄດ ີ້ຢົ່ າງຖ ກຕ ີ້ອງ 
- ຂຽນບດົປະເພດຕົ່ າງໆເພ ົ່ ອນ າໃຊ ີ້ໃນຊວີດິປະຈ າວນັ 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

      ວຊິານີ ີ້ ນກັຮຽນຄ ຈະໄດ ີ້ສກຶສາກົ່ ຽວກບັການຟັງ, ຫ ກັການເວົ ີ້າ, ຫ ກັການອົ່ ານ, ຫ ກັການຂຽນ ແລະ ການ
ໃຊ ີ້ສ ານວນພາສາເຂົ ີ້າໃນການຂຽນບດົຕົ່ າງໆ ເຊັົ່ ນ ການຂຽນວກັຕອນ, ການຂຽນຈດົໝາຍ, ການຂຽນບດົ
ບນັທກຶ, ການຂຽນຄ າຮ ີ້ອງ ແລະ ການຂຽນບດົວຊິາການຕົ່ າງໆ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

 

 ວຊິານີ ີ້ ມ ີ 15 ບດົ ເຊິົ່ ງການດ າເນນີການສອນແມົ່ ນສມົທບົຫ າຍວທິປີະສມົປະສານກນັ ເປັນຕົ ີ້ນແມົ່ ນ ການ
ບນັຍາຍ, ການອະທບິາຍ, ການສນົທະນາ, ກດິຈະກ າກຸົ່ ມ, ການເຝິກປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ການສກຶສານອກ
ສະຖານທີົ່ . 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທິດ 1 

ບດົທ ີ1 ການຟັງ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການຟັງ 
2. ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ມາລະຍາດຂອງການຟັງ 
3. ການພດັທະນາສະມດັຖະພາບໃນການຟັງ 
4. ປະເພດຂອງການຟັງ 
5. ເຝິກປະຕບິດັການຟັງຈາກສ ົ່ ຕົ່ າງໆ 

ອາທິດ 2 

ບດົທ ີ2 ການເວົ ີ້າ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການເວົ ີ້າ  
2. ຈດຸປະສງົ ແລະ ມາລະຍາດໃນການເວົ ີ້າ.  
3. ປະເພດຂອງການເວົ ີ້າ 
4. ຫ ກັການທົົ່ ວໄປຂອງການເວົ ີ້າໃນກອງປະຊຸມ 

ອາທິດ 3 

ບດົທ ີ3 ການໂຕ ີ້ວາທ ີ
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການໂຕ ີ້ວາທ ີ
2. ຫ ກັການຂອງການໂຕ ີ້ວາທ ີ
3. ອງົປະກອບຂອງການໂຕ ີ້ວາທ ີ
4. ບາດກ ີ້າວໃນການໂຕ ີ້ວາທ ີ
5. ມາລະຍາດຂອງນກັໂຕ ີ້ວາທ ີ

ອາທິດ 4 
ບດົທ ີ4 ການອົ່ ານ 

1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການອົ່ ານ  
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2. ຈດຸປະສງົ ແລະ ຄຸນຄົ່ າຂອງການອົ່ ານ 
3. ຄຸນລກັສະນະຂອງນກັອົ່ ານທີົ່ ດ ີ
4. ວທິກີານອົ່ ານ 

ອາທິດ 5 

ບດົທ ີ5 ການຂຽນ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການຂຽນ 
2. ປະເພດ ຫ   ຮ ບແບບຂອງການຂຽນ 
3. ບນັຫາທີົ່ ຄວນເອາົໃຈໃສົ່ ໃນການຂຽນ 
4. ການກຽມຕວົຂຽນ 
5. ການໃຊ ີ້ໂວຫານເຂົ ີ້າໃນການຂຽນ 

ອາທິດ 6 

ບດົທ ີ6 ການຂຽນໂຄງຮົ່ າງ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການຂຽນໂຄງຮົ່ າງ 
2. ຂັ ີ້ນຕອນການຂຽນໂຄງຮົ່ າງ 
3. ປະເພດຂອງໂຄງຮົ່ າງ 
4. ການສ ີ້າງປະໂຫຍກ 

ອາທິດ 7 

ບດົທ ີ7 ການຂຽນວກັຕອນ 
1. ວກັຕອນ ແລະ ການພດັທະນາການຂຽນວກັຕອນ 
2. ລກັສະນະຂອງວກັຕອນທີົ່ ດ ີ
3. ປະເພດຂອງວກັຕອນ 
4. ການຂະຫຍາຍປະໂຫຍກໃຈຄວາມສ າຄນັຂອງວກັຕອນ 
5. ການເຊ ົ່ ອມຕ ົ່ ວກັຕອນ 

ອາທິດ 8 

ບດົທ ີ8 ການຂຽນບດົບນັທກຶ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງບດົບນັທກຶ 
2. ປະເພດຂອງບດົບນັທກຶ 
3. ຮ ບແບບການຂຽນບດົບນັທກຶ 
4. ຫ ກັການ ແລະ ວທິຂີຽນບດົບນັທກຶ 

ອາທິດ 9 

ບດົທ ີ9ການຂຽນລາຍງານວຊິາການ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການຂຽນລາຍງານວຊິາການ 
2. ສົ່ ວນປະກອບຂອງລາຍງານວຊິາການ 
3. ຂັ ີ້ນຕອນການຂຽນລາຍງານວຊິາການ 
4. ບດົຕວົຢົ່ າງຂອງບດົລາຍງານວຊິາການ 

ອາທິດ 10 

ບດົທ ີ10 ການຂຽນຈດົໝາຍ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງຈດົໝາຍ  
2. ປະເພດຂອງຈດົໝາຍ 
3. ຫ ກັການ ແລະວທິຂີຽນຈດົໝາຍ 
4. ຮ ບແບບຂອງການຈົ່ າໜ ີ້າຊອງ 

ອາທິດ 11 
ບດົທ ີ11 ການຂຽນຄ າຮ ີ້ອງ 

1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການຂຽນຄ າຮ ີ້ອງ 
2. ປະເພດຂອງຄ າຮ ີ້ອງ 
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3. ວທິຂີຽນຄ າຮ ີ້ອງ 
4. ບດົຕວົຢົ່ າງການຂຽນຄ າຮ ີ້ອງ 

ອາທິດ 12 

ບດົທ ີ12 ການຂຽນບດົອະທບິາຍ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການຂຽນບດົອະທບິາຍ 
2. ຈດຸປະສງົຂອງການຂຽນບດົອະທບິາຍ 
3. ປະເພດຂອງການຂຽນບດົອະທບິາຍ 
4. ວທິຂີຽນບດົອະທບິາຍ 
5. ບດົຕວົຢົ່ າງຂອງບດົອະທບິາຍ 

ອາທິດ 13 

ບດົທ ີ13 ການຂຽນບດົຊີ ີ້ແຈງ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການຂຽນບດົຊີ ີ້ແຈງ 
2. ຈດຸປະສງົຂອງການຂຽນບດົຊີ ີ້ແຈງ 
3. ຮ ບແບບຂອງການຂຽນບດົຊີ ີ້ແຈງ 
4. ວທິຂີຽນບດົຊີ ີ້ແຈງ 

ອາທິດ 14 

ບດົທ ີ14 ການຂຽນບດົສະແດງທດັສະນະ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງບດົສະແດງທດັສະນະ 
2. ປະເພດຂອງການຂຽນບດົສະແດງທດັສະນະ 
3. ຫ ກັການຂຽນບດົສະແດງທດັສະນະ 
4. ບດົຕວົຢົ່ າງການຂຽນສະແດງທດັສະນະ 

ອາທິດ 15 

ບດົທ ີ15 ການຂຽນບດົໂຄງການວຊິາການ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການຂຽນບດົໂຄງການວຊິາການ 
2. ຈດຸປະສງົການຂຽນບດົໂຄງການວຊິາການ 
3. ປະເພດຂອງການຂຽນບດົໂຄງການວຊິາການ 
4. ສົ່ ວນປະກອບຂອງບດົໂຄງການວຊິາການ 

ອາທິດ 16 

ບດົທ ີ15 ການຂຽນບດົໂຄງການວຊິາການ (ຕ ົ່ ) 
5. ຂັ ີ້ນຕອນການຂຽນບດົໂຄງການວຊິາການ 
6. ບດົຕວົຢົ່ າງໂຄງການວຊິາການ 
7. ສກຶສາຂ ີ້ມ ນນອກສະຖານທີົ່  

ການປະເມີນ 

1. ເຂົ ີ້າຮົ່ ວມຮຽນ           10% 
2. ລາຍງານບຸກຄນົ          20% 
3. ລາຍງານກຸົ່ ມ              10% 
4. ກວດກາກາງພາກ         20% 
5. ສອບເສງັຈບົລາຍວຊິາ    40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

1. ແບບຮຽນຫການນ າໃຊ ີ້ພາສາລາວ 1  ສ າລບັສາຍສ ີ້າງຄ ມດັທະຍມົຕົ ີ້ນ, ລະບບົ 11+3 ລະບບົ 3 ປີ, 
ພມິປີ 2008 , ກະຊວງສກຶສາທກິານ, ກມົສ ີ້າງຄ  ສ ນພດັທະນາຄ . 

2. ແບບຮຽນພາສາລາວ 1  ສ າລບັສາຍສ ີ້າງຄ ມດັທະຍມົຕົ ີ້ນ, ລະບບົ 11+3 ລະບບົ 3 ປີ, ພມິປີ 2008 
, ກະຊວງສກຶສາທກິານ, ກມົສ ີ້າງຄ  ສ ນພດັທະນາຄ . 

3. ແບບຮຽນພາສາລາວ 2ສ າລບັສາຍສ ີ້າງຄ ມດັທະຍມົຕົ ີ້ນ, ລະບບົ 11+3 ລະບບົ 3 ປີ, ພມິປີ 2008 
, ກະຊວງສກຶສາທກິານ, ກມົສ ີ້າງຄ  ສ ນພດັທະນາຄ . 
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4. ແບບຮຽນພາສາລາວ ແລະ ວນັນະຄະດ ີສ າລບັຊັ ີ້ນມດັທະຍມົ ປີທ ີ1, 2 ແລະ 3 ກະຊວງສກຶສາທິ
ການສະຖາບນັການຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາ ປີ 2008. 

ຜູູ້ຂຽນ 

ອາຈານ ພມົມາ ສ ສມົມ ີ               020 9958 6896 
ອາຈານ ພອນສະຫວນັ ກ າກ ີ້ຽງຍມົ   020 2222 6226   
ອາຈານ ປະຢັດ ລດັຕະນາ             020 9815 0505  
ອາຈານ ໂພໄຊ ເພດັຄ າພ                020 9629 9979 
ອາຈານ ມະນວີນັ ອນິທລິາດ           020 5544 5828 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ຄະນິດສາດນ າໃຊູ້ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ:0912204 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນ 2ປີ 1 
ຊ ົ່ວໂມງ 64 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຄ່າໜ່ວຍກິດ 3 ( 2 – 2 – 0 ) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມ ີ3 ໜົ່ ວຍກດິໃນນັ ີ້ນມຊີົົ່ ວໂມງບນັລະຍາຍຕ ົ່ ອາທດິໃນ 16 ອາທດິແລະ 2 ຊົົ່ ວໂມງພາກທດິສະດຕີ ົ່
ອາທດິເທົົ່ າກບັ 32 ຊົົ່ ວໂມງແລະປະຕບິດັ 2 ຊົົ່ ວໂມງຕ ົ່ ອາທດິເທົົ່ າກບັ 32 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 

ເມ ົ່ອຮຽນວິຊານແີລູ້ວນຼັກສຶກສາຄຈູະສາມາດ: 
1. ຮ ີ້ກົ່ ຽວກຸົ່ ມຈ ານວນດການຄດິໄລົ່ ພດຶຊະຄະນດິ, ໄລຍະ, ຄົ່ າສ າບ ນ, ສມົຜນົ, ອະສມົຜນົ, ລະບບົ

ສມົຜນົ, ໄຕມ ມມຕິ,ິ ຕ າລາ, ເຂດກ ານດົ, ຂອບເຂດ, ຜນົຕ າລາ, ຈນຸລະຄະນດິ, ສງັຄະນດິ, ເວກັ
ເຕ,ີທດິສະດກີະຕວງແລະສະຖຕິພິ ີ້ນຖານ. 

2. ນ າໃຊ ີ້ຄຸນລກັກສະນະທາງຄະນດິສາດເຂົ ີ້າໃນການແກ ີ້ບນັຫາທາງດ ີ້ານວຊິາຕົ່ າງທີົ່ ຕນົເອງຮຽນ. 
3. ໜ ນໃຊ ີ້ບດົຮຽນດັົ່ ງກົ່ າວເຂົ ີ້າໄປຊົ່ ວຍໃນການຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາຮ ົ່ າຮຽນວຊິາອ ົ່ ນໆ. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
ສກຶສາເຖງິ: ກຸົ່ ມຈ ານວນດການຄດິໄລົ່ ພດຶຊະຄະນດິ, ໄລຍະ, ຄົ່ າສ າບ ນ, ສມົຜນົ, ອະສມົຜນົ, ລະບບົສມົ
ຜນົ, ໄຕມ ມມຕິ,ິ ຕ າລາ, ເຂດກ ານດົ, ຂອບເຂດ, ຜນົຕ າລາ, ຈນຸລະຄະນດິ, ສງັຄະນດິ, ເວກັເຕ,ີທດິສະດີ
ກະຕວງແລະສະຖຕິພິ ີ້ນຖານ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ10 ບດົແຕົ່ ລະບດົມຫີ າຍຫວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍເຊິົ່ ງໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ - ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, ມນນັ ີ້ນ
ອາຈານສອນໃຊ ີ້ຮ ບການສອນຫ າຍວທິເີຊັົ່ ນ : ອະທບິາຍ, ສນົທະນາຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາເປັນກຸົ່ ມຫ ບຸຶກຄນົຫ ງັຈາກນັ ີ້ນ
ນ າພານກັສກຶສາແກ ີ້ບດົເຝຶກຫດັ. 

ອາທິດທີ 1 

ບ ດທ1ີ 
ກຸ່ມຈ ານວນ, ການຄິດໄລ່ສ ານວນພຶດຊະຄະນິດ, ໄລຍະແລະຄ່າສ າບູນ 

1. ກຸົ່ ມຈ ານວນ 
2. ສະເໝຜີນົຄວນຈ ົ່  
3. ອະສະເໜຜີນົ 
4. ການຂອບຂັ ີ້ນຈ ານວນ 
5. ເລກກ າລງັ 
6. ເລກຮາກ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ :ອາຈານອະທບິາຍ, ສນົທະນາແລ ີ້ວແບົ່ ງນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸົ່ ມໃຫ ີ້ແຕົ່ ລະກຸົ່ ມ
ຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາແຕົ່ ລະຫວົຂ ີ້ແລ ີ້ວຂຶ ີ້ນລາຍງານຈາກນັ ີ້ນຄ ສະຫ  ບຄ ກົ່ ຽວກບັບດົຮຽນແລ ີ້ວຕັ ີ້ງຄ າຖາມໃຫ ີ້ແຕົ່ ລະຄນົ
ອອກມາແກ ີ້ໂດຍວທິຈີກົສະຫ າກເອາົປະມານ 2 – 3 ຄນົ 

ອາທິດທີ 2 

ບ ດທ1ີ 
ກຸ່ມຈ ານວນ, ການຄິດໄລ່ສ ານວນພຶດຊະຄະນິດ, ໄລຍະແລະຄ່າສ າບູນ ( ຕ ົ່ ) 

7. ໄລຍະຫົ່ າງລະຫວົ່ າງສອງຈ ານວນ 
8. ຄົ່ າສ າບ ນ 
9. ການພວົພນັລະຫວົ່ າງໄລຍະຫົ່ ວາງແລະຄົ່ າສ າບ ນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ:ຄ ສນົທະນາກບັນກັຮຽນໃນຫ ີ້ອງກົ່ ຽວກບັຫວົຂ ີ້ແລ ີ້ວຕັ ີ້ງຄ າຖາມໃຫ ີ້ນກັຄົ ີ້ນຄດິດ ີ້ວຍ
ຕນົເອງກົ່ ຽວກບັໄລຍະຫົ່ າງລະຫວົ່ າງສອງຈ ານວນແລະຄົ່ າສ າບ ນ 
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ຈາກນັ ີ້ນຄ ສະຫ  ບເປັນບດົໃຫ ີ້ນກັຮຽນ. 
ບ ດທ2ີ 

ສ ມຜ ນ, ອະສ ມຜ ນແລະລະບ ບສ ມຜ ນ 
1. ສມົຜນົ 
1.1. ສມົຜນົຂັ ີ້ນໜຶົ່ ງທີົ່ ມໜີຶົ່ ງຕວົລບັ 
1.2. ສມົຜນົຂັ ີ້ນສອງທີົ່ ມໜີຶົ່ ງຕວົລບັ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ:ຄ ອະທບິາຍແລະຕັ ີ້ງຄ າຖາມຖາມນກັຮຽນທີົ່ ເຄຍີຮຽນຜົ່ ານມາໃນຊັ ີ້ນມດັທະຍມົວົ່ າ
ເຄຍີແກ ີ້ສມົຜນົປະເພດໃດແນົ່ ໂດຍໃຊ ີ້ຄ າຖາມເຈາະຈີ ີ້ມ. 
ຈາກນັ ີ້ນຄ ຕັ ີ້ງບດົເລກກົ່ ຽວກບັສມົຜນົຂັ ີ້ນໜຶົ່ ງແລະຂັ ີ້ນສອງແລ ີ້ວໃຫ ີ້ນກັຮຽນສະຫ  ບເປັນບດົຮຽນ. 

ອາທິດທີ 3 

ບ ດທ2ີ 
ສ ມຜ ນ, ອະສ ມຜ ນແລະລະບ ບສ ມຜ ນ 

2. ສມົຜນົທົົ່ ວໄປ 
2.1. ສມົຜນົໃຈກ າລງັ 
2.2. ສມົຜນົໂລກາລດິ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ :ຄ ອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາຮົ່ ວມກບັນກັຮຽນຈາກນັ ີ້ນແບົ່ ງນກັຮຽນອອກ
ເປັນກຸົ່ ມໂດຍແບົ່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລ ີ້ວໃຫ ີ້ແຕົ່ ລະກຸົ່ ມຂ ີ້ນລາຍງານແລ ີ້ວຄ ສະຫ  ບຄ . 

ອາທິດທີ 4 

ບ ດທ2ີ 
ສ ມຜ ນ, ອະສ ມຜ ນແລະລະບ ບສ ມຜ ນ 

3. ອະສມົຜນົ 
3.1. ອະສມົຜນົຂັ ີ້ນໜຶົ່ ງທີົ່ ມໜີຶົ່ ງຕວົລບັ 
3.2. ອະສມົຜນົຂັ ີ້ນສອງທີົ່ ມໜີຶົ່ ງຕວົລບັ 
4. ລະບບົສມົຜນົ 
4.1. ການແກ ີ້ລະບບົສມົຜນົດ ີ້ວຍວທິບີວກພດຶຊະຄະນດິ 
4.2. ການແກ ີ້ລະບບົສມົຜນົດ ີ້ວຍວທິຄີດັແທນ 
4.3. ການແກ ີ້ລະບບົສມົຜນົດ ີ້ວຍວທິເີສັ ີ້ນສະແດງ 
4.4. ການແກ ີ້ລະບບົສມົຜນົດ ີ້ວຍວທິປີຽບທຽບ 
4.5. ການແກ ີ້ລະບບົສມົຜນົດ ີ້ວຍວທິເີດແຕກມນີງັ 
4.6. ການແກ ີ້ລະບບົສມົຜນົດ ີ້ວຍວທິເີກົົ່ າເຊ ີ
ບດົເຝຶກປະຈ າບດົ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ :ຄ ອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາຮົ່ ວມກບັນກັຮຽນຈາກນັ ີ້ນແບົ່ ງນກັຮຽນອອກ
ເປັນກຸົ່ ມໂດຍແບົ່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລ ີ້ວໃຫ ີ້ແຕົ່ ລະກຸົ່ ມຂ ີ້ນລາຍງານແລ ີ້ວຄ ສະຫ  ບຄ . 

ອາທິດທີ 5 

ບ ດທ ີ3 
ໄຕມູມມຕິິ 

1. ຕ າລາໄຕມ ມມຕິ ິ
2. ວງົມນົໄຕມ ມມຕິ ິ
3. ການພວົພນັໄຕມ ມມຕິໃິນຮ ບສາມແຈ 
4. ການແກ ີ້ສມົຜນົມ ນຖານ 
5. ສມົຜນົໄຕມ ນມຕິ ິ

ບດົເຝຶກຫດັປະຈ າບດົ 
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ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ :ຄ ອະທບິາຍກົ່ ຽວກບັວງົມນົໄຕມ ມມຕິແິລະການພວົພນັໄຕມ ມມຕິຈິາກນັ ີ້ນຄ ໃຫ ີ້
ນກັຮຽນອອກມາຕ ົ່ ມໃສວງົມນົໄຕມ ມແລະຕາຕະລາງໄຕມ ມມຕິແິລ ີ້ວນ າພານກັຮຽນແກ ີ້ສມົຜນົໄຕມ ມມຕິ.ິ 

ອາທິດທີ 6 

ບ ດທ ີ4 
ຕ າລາ, ເຂດກ ານ ດແລະຂອບເຂດຂອງຕ າລາ 

1. ມະໂນພາບກົ່ ຽວກບັຕ າລາ 
2. ເຂດກ ານດົຂອງຕ າລາ 
3. ຂອບເຂດຂອງຕ າລາ 

ບດົເຝຶກຫດັປະຈ າບດົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ :ຄ ອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາຮົ່ ວມກບັນກັຮຽນຈາກນັ ີ້ນແບົ່ ງນກັຮຽນອອກ
ເປັນກຸົ່ ມໂດຍແບົ່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລ ີ້ວໃຫ ີ້ແຕົ່ ລະກຸົ່ ມຂ ີ້ນລາຍງານແລ ີ້ວຄ ສະຫ  ບຄ . 

ອາທິດທີ 7 

ບ ດທ ີ5 
ຜ ນຕ າລາແລະການນ າໃຊູ້ຜ ນຕ າລາ 

1. ມະໂນພາບແລະນຍິາມຂອງຜນົຕ າລາ 
2. ຄຸນລກັສະນະຂອງຜນົຕ າລາ 
3. ການນ າໃຊ ີ້ຜນົລາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ :ຄ ອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາຮົ່ ວມກບັນກັຮຽນຈາກນັ ີ້ນແບົ່ ງນກັຮຽນອອກ
ເປັນກຸົ່ ມໂດຍແບົ່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລ ີ້ວໃຫ ີ້ແຕົ່ ລະກຸົ່ ມຂ ີ້ນລາຍງານແລ ີ້ວຄ ສະຫ  ບຄ . 

ອາທິດທີ 8 ທວນຄ ນບດົຮຽນ ( ກວດກາກາງພາກ ) 

ອາທິດທີ 9 

ບ ດທ ີ6 
ຈຸນລະຄະນິດ 

1. ການນ າໃຊ ີ້ຈນຸລະຄະນດິ 
2. ການຄດິໄລົ່ ຄົ່ າໄກ ີ້ຄຽງ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ :ຄ ອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາຮົ່ ວມກບັນກັຮຽນຈາກນັ ີ້ນແບົ່ ງນກັຮຽນອອກ
ເປັນກຸົ່ ມໂດຍແບົ່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລ ີ້ວໃຫ ີ້ແຕົ່ ລະກຸົ່ ມຂ ີ້ນລາຍງານແລ ີ້ວຄ ສະຫ  ບຄ . 

ອາທິດທີ 10 

ບ ດທ ີ7 
ສຼັງຄະນິດ 

1. ມະໂນພາບກົ່ ຽວກບັສງັຄະນດິ 
2. ສງັຄະນດິບ ົ່ ກ ານດົຂອບ 
3. ສງັຄະນດິປະເພດຕົ່ າງໆ 
4. ສງັຄະນດິກ ານດົຂອບ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ :ຄ ອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາຮົ່ ວມກບັນກັຮຽນຈາກນັ ີ້ນແບົ່ ງນກັຮຽນອອກ
ເປັນກຸົ່ ມໂດຍແບົ່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລ ີ້ວໃຫ ີ້ແຕົ່ ລະກຸົ່ ມຂ ີ້ນລາຍງານແລ ີ້ວຄ ສະຫ  ບຄ ນ. 

ອາທິດທີ 11 

ບ ດທ ີ 8 
ເວຼັກເຕີ 

1. ເວກັເຕພີ ີ້ນຖານ, ຕວົປະສານເວກັເຕ ີ
2. ເວກັເຕໃີນລະບບົເສັ ີ້ນເຄົ ີ້າຕັ ີ້ງສາກ 
3. ສມົຜນົເສັ ີ້ນຊ ົ່  
4. ຜນົຄ ນມທີດິ, ຜນົຄ ນບ ົ່ ມທີດິ, ຜນົຄ ນປະສມົ 
5. ບດົເຝຶກຫດັປະຈ າບດົ 
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ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ຄ ອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາຮົ່ ວມກບັນກັຮຽນຈາກນັ ີ້ນແບົ່ ງນກັຮຽນອອກ
ເປັນກຸົ່ ມໂດຍແບົ່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລ ີ້ວໃຫ ີ້ແຕົ່ ລະກຸົ່ ມຂ ີ້ນລາຍງານແລ ີ້ວຄ ສະຫ  ບຄ . 

ອາທິດທີ 12 

ບ ດທ ີ9 
ທິດສະດີກະຕວງ 

1. ທດິສະດກີະຕວງ 
2. ເຫດການ 
3. ຄົ່ າກະຕວງ 
4. ຕວົປົ່ ຽນບງັເອນີ 

ບດົເຝຶກຫດັປະຈ າບດົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ :ຄ ອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາຮົ່ ວມກບັນກັຮຽນຈາກນັ ີ້ນແບົ່ ງນກັຮຽນອອກ
ເປັນກຸົ່ ມໂດຍແບົ່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລ ີ້ວໃຫ ີ້ແຕົ່ ລະກຸົ່ ມຂ ີ້ນລາຍງານແລ ີ້ວຄ ສະຫ  ບຄ . 

ອາທິດທີ 13 

ບ ດທ ີ10 
ສະຖິຕິເບ ື້ອງຕ ື້ນ 

1. ຄົ່ າສະເລົ່ ຍ 
2. ຖານນຍີມົ 

ແກ ີ້ກດິຈະກ າ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ຄ ອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາຮົ່ ວມກບັນກັຮຽນຈາກນັ ີ້ນແບົ່ ງນກັຮຽນອອກ
ເປັນກຸົ່ ມໂດຍແບົ່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລ ີ້ວໃຫ ີ້ແຕົ່ ລະກຸົ່ ມຂ ີ້ນລາຍງານແລ ີ້ວຄ ສະຫ  ບຄ . 

ອາທິດທີ 14 

ບ ດທ ີ10 
ສະຖິຕິເບ ື້ອງຕ ື້ນ 

3. ມດັທະຍະຖານ 
4. ຄົ່ າຜນັປົ່ ຽນມາດຕາຖານ 

ແກ ີ້ກດິຈະກ າ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ :ຄ ອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາຮົ່ ວມກບັນກັຮຽນຈາກນັ ີ້ນແບົ່ ງນກັຮຽນອອກ
ເປັນກຸົ່ ມໂດຍແບົ່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລ ີ້ວໃຫ ີ້ແຕົ່ ລະກຸົ່ ມຂ ີ້ນລາຍງານແລ ີ້ວຄ ສະຫ  ບຄ . 

ອາທິດທີ 15 

ບ ດທ ີ10 
ສະຖິຕິເບ ື້ອງຕ ື້ນ 

5. ການແຈກຢາຍຄົ່ າກະຕວງ 
6. ຕວົປົ່ ຽນບງັເອນີຕ ົ່ ເນ ົ່ ອງ 

ບດົເຝຶກຫດັປະຈ າບດົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ :ຄ ອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາຮົ່ ວມກບັນກັຮຽນຈາກນັ ີ້ນແບົ່ ງນກັຮຽນອອກ
ເປັນກຸົ່ ມໂດຍແບົ່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລ ີ້ວໃຫ ີ້ແຕົ່ ລະກຸົ່ ມຂ ີ້ນລາຍງານແລ ີ້ວຄ ສະຫ  ບຄ . 

ອາທິດທີ 16 ອາຈານນ າພານຼັກສຶກສາຄ ື້ນຄ້ວາເພ ົ່ອກຽມສອບເສຼັງພາກຮຽນ 

ການຕີລາຄາ 

ຂ ີ້ນຫ ີ້ອງຮຽນ             10% 
ນກັສກຶສາມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ                30% 
ເສງັກາງພາກ              20% 
ສອບເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ             40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
1. ຄະນດິສາດມ 1, ມ2, ມ3 ກະຊວງສກຶສາທ ນການແລະກລິາສວສຊ 1997 
2. ເລຂາຄະນດິມ4 ກະຊວງສກຶສາທ ນການແລະກລິາສວສຊ 1998 
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3. ພດຶຊະຄະນດິມ4 ກະຊວງສກຶສາທ ນການແລະກລິາສວສຊ 1999 
4. ເລຂາຄະນດິ 1 ,2 ໂຮງຮຽນສ ີ້າງຄ  ( 8+3 ) ກະຊວງສກຶສາທກິານ, ສ ນພດັທະນາຄ  1998 
5. ໄຕມ ມມຕິ1ິ  ໂຮງຮຽນສ ີ້າງຄ  ( 8+3 ) ກະຊວງສກຶສາທກິານ, ສ ນພດັທະນາຄ  1998 
6. ວເິຄາະຄະນດິຊັ ີ້ນມ 5 ກະຊວງສກຶສາທ ນການແລະກລິາສວສຊ 2003 
7. ພດຶຊະຄະນດິ - ເລຂາຄະນດິຊັ ີ້ນມ 6 ກະຊວງສກຶສາທ ນການແລະກລິາສວສຊ 2006 
8. ຄະນດິສາດພ ີ້ນຖານ 1,2 ສ າລບັວທິະຍາໄລຄ , ກະຊວງສກຶສາທ ນການແລະກລິາ 1998 
9. ວເິຄາະຄະນດິ 1 ສ າລບັວທິະຍາໄລຄ , ກະຊວງສກຶສາທ ນການແລະກລິາ 1998 
10. ຄະນດິສາດນ າໃຊ ີ້ 1,2 ສ າລບັວທິະຍາໄລຄ , ກະຊວງສກຶສາທ ນການແລະກລິາ 2008 

ຜູູ້ຂຽນ 
ອ.ຈ ສ ມພ ງ ບຸນເພຼັງຫວົໜີ້າໜົ່ ວຍງານຄະນດິສາດວທິະຍາໄລຄ ປາກເຊ 
020 9763 4777 ຫ   020 9982 5822  ຫ   020 2226 7782  
Email    somphong2@yahoo.-com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:somphong2@yahoo.-com
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ປູ້ອງກຼັນຊາດປູ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງົບ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912205 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 2 ປີ 1 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 96 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຄ່າໜ່ວຍກິດ 1( 0-0-6 ) 
ອະທິບາຍຄ່າ
ໜ່ວຍກິດ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ1 ໜົ່ ວຍກດິຕ ົ່  16 ອາທດິ ແລະ 6ຊົົ່ ວໂມງຕ ົ່ ອາທດິມທີງັພາກທດິສະດ ີແລະ ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ
ຄຽງຄ ົ່ ກນັ ລວມມ ີ96 ຊົົ່ ວໂມງຕ ົ່ 16 ອາທດິ 

ຈຸດປະສ ງ ເມ ົ່ ອຮຽນຈບົວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວ ນກັສກຶສາສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ ີ້, ຊີ ີ້ແຈ ີ້ງໄດ ີ້, ວເິຄາະໄດ ີ້ແລະ ສາມາດນ າໃຊ ີ້ໄດ ີ້. 
ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ ວຊິານີ ີ້ຮຽນຮ ີ້ທົົ່ ວໄປກົ່ ຽວກບັ ລະບຽບແຖວພ ີ້ນຖານ, ຍຸດທະວທິ ີແລະ ສລິະປະຍຸກ 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ4 ພາກ 8 ບດົແຕົ່ ລະບດົມຫີວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍ,ເຊິົ່ ງໃຊ ີ້ເວລາຮຽນທງັໝດົ 16 ອາທດິໂດຍໃຊ ີ້ວທິສີອນ
ແບບບນັລະຍາຍ, ທດົລອງ ແລະ ບດົເຝິກຫດັ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທິດ 1-2 

ພາກທີ I 
ບ ດທີ 1 

ສ ມທ ບເສດຖະກິດກຼັບການປູ້ອງກຼັນຊາດ. ປູ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງົບ 
1. ພ ີ້ນຖານທດິສະດ ີ
2. ທດິທາງ ແລະ ເນ ີ້ອໃນສມົທບົເສດຖະກດິກບັການປີ້ອງກນັຊາດປີ້ອງກນັຄວາໃສະຫງບົ 
3. ບາງຫ ກັການ ແລະ ມາດຕະການພ ນຖານໃນການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ຄ ອະບາຍ, ສນົທະນາ, ວຽກບ ີ້ານ 

ອາທິດ 3-4 

ບ ດທີ 2 
ຍຸດທະສາດການສຼັບປ່ຽນໂດຍສຼັນຕ,ິ ການກ ົ່ການກະບ ດລຸກຮ ື້ຂຶື້ນໂຄູ້ນລ ື້ມ ແລະ ທິດທາງ

ວິທກີານຕ ົ່ຕ້ານ 
1. ການສ ີ້າງ ແລະຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດຫນັປົ່ ຽນໂດຍສນັຕຈິກັຂອງກະພດັ 
2. ຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົີ້າໝາຍຂອງການດ າເນນີຍຸດທະສາດການຫນັປົ່ ຽນໂດຍສນັຕ ິ
3. ການດ າເນນີຍຸດທະສາດການຫນັປົ່ ຽນໂດຍສນັຕຕິ ົ່ ຕົ່ າງປະເທດ ແລະ ປະເທດເຮາົ 
4. ທດິທາງ ແລະ ວທິຕີອບຕ ີ້ານຍຸດທະສາດຫນັປົ່ ຽນໂດຍສນັຕ,ິ ການລຸກຮ ີ້ຂຶ ີ້ນກ ົ່ ກະບດົໂຄ ີ້ນລົ ີ້ມ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ຄ ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ວຽກບ ີ້ານ 

ອາທິດ 5-6 

ພາກທີ II 
ບ ດທີ 3 

ລະບຽບການຕ ບມ ເປ ົ່າ 
1. ບນັຫາອບົຮມົ 1 ໜ ີ້າເດນີ 
2. ບນັຫາອບົຮມົ 2 ຈງັຫວະແຖວຢຸດ 
3. ບນັຫາອບົຮມົ 3 ຈງັຫວະຢ ີ້າເທົ ີ້າ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ຄ ອະທບິາຍ, ສາທດິ, ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັລວມກຸົ່ ມ, ແບົ່ ງເປັນກຸົ່ ມນ ີ້ອຍໃຫ ີ້
ແຕົ່ ລະຄນົຜດັປົ່ ຽນກນັເປັນຜ ີ້ບນັຊາແຖວ 

ອາທິດ 7-8 
ພາກທີ III 
ບ ດທີ 4 

ຫ ຼັກການຍິງປ ນທະຫານລາບ 



41 

 

1. ການເລງັປ ນ 
2. ເສັ ີ້ນເລງັຖ ກແມົ່ ນຫຍງັ ? 
3. ຜນົສະທ ີ້ອນຂອງການເລງັຜດິຕ ົ່ ໝາກຜນົຍງິ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ຄ ອະທບິາຍ,ສາທດິໃຫ ີ້ນກັສກຶສາແຕົ່ ລະຄນົໄດ ີ້ເລງັປ ນຕວົຈງິ 

ອາທິດ 9-10 

ບ ດທ ີ5 
ຄວາມຮູູ້ພ ື້ນຖານກ່ຽວກຼັບໝາກແຕກ 

1. ປະຫວດັຫຍ ີ້, ຈດຸພເິສດຮ ບຮົ່ າງ ແລະ ການປະກອບສ ີ້າງ 
2. ຄວາມໝາຍ ແລະ ສະມດັທະພາບ 
3. ການເຄ ົ່ ອນໄຫວຂອງໝາກແຕກ ແລະ ເຕກັນກິການນ າໃຊ ີ້ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ຄ ອະທບິາຍ, ສາທດິໃຫ ີ້ນກັສກຶສາທດົລອງການໃຊ ີ້ໝາກແຕກຕວົຈງິ ໂດຍໃຊ ີ້ໝາ
ກແຕກປອມ 

ອາທິດ 11-12 
ບ ດທີ 6 

ປະຕິບຼັດຍິງປ ນ ບ ດເປີດສາກປ ນອາກາ AK 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ : ນກັສກຶສາຈະໄດ ີ້ຍງິປ ນຕວົຈງິ, ເປົີ້າເອ 4 ໄລຍະ 100 ແມດັ ຄນົລະ 3 ລ ກ    

ອາທິດ 13-14 

ບ ດທີ 7 
ປ ນຫ ຼັກຍາວເຊກາເຊ CKC 

1. ຄຸຸນຄົ່ າ, ສະມດັຕະພາບ ແລະ ການປະກອບສ ີ້າງ 
2. ການສ ີ້າງ ແລະ ປະກອບທ າມະດາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ :  ຄ ອະທບິາຍ,ສາທດິ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາມ ີ້າແລະ ປະກອບເທ ົ່ ອລະຄນົ 

ອາທິດ 15-16: 

ພາກທີ IV 
ບ ດທີ 8 

ຍຸດທະວທິບີຸກຄ ນ 
1. ຈງັຫວະບຸກຄນົເຄ ົ່ ອນທີົ່  
2. ຈງັຫວະສອຍໃຊ ີ້ພ ມປີະເທດ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: ຄ ອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບົ່ ງກຸົ່ ມນກັສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີ ີ້ນ າຂອງຄ  

ການປະເມີນຜ ນ 

ການມາຮົ່ ວມຮຽນ           10% 
ກດິຈະກ າກຸົ່ ມ              10% 
ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງບຸກຄນົ   20%    
ກວດຫາ                  20% 
ສອບເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ        40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

ບວົທອງ ຄ າຜອງບຸດດ,ີ ບຸນທະວ ີສຸລວິນັ, ສລີາ ອນິທະພມົ 
ຊ ົ່ ປຶີ້ມ: ຄ ົ່ ມ  ຄ , ວຊິາປີ້ອງກນັຊາດ-ປີ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ສ າລບັໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ, ອາຊວີະສກຶສາ, 
ວທິະຍາໄລ, ສະຖາບນັສ ີ້າງຄ  ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດ, ກະຊວງສກຶສາທກິານກມົພະລະ ແລະ 
ສລິະປະສກຶສາ 2010 

ຜູູ້ຂຽນ 
ພ ແກ ີ້ວ ພານໄທອນິທະວງົ, ພາກສ ີ້າງຄ ພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວຍິາໄລແຫົ່ ງຊາດ   
ເບໂີທ : 55611493 
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2. ໝວດຄວາມຮູູ້ພ ື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 
 
           Note: there are many different kinds of references, but teachers can choose one them. 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ:ພາສາອຼັງກິດທ ົ່ວໄປ ເຫ ຼັື້ມ1 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0912104 

Semester System 12+4. Semester 1 

Timing 48 periods 

Credits 2(1-2-0) 

Credits value 
This subject has 2 credits. There are 3 hours in a week and 48 hours in a 

semester.  

Objectives 

- After learning this subject students will be able to communicate with friends in 

basic English. 

- Student teachers will able to use English in their daily lives and can continue 

the next level. 

Synopsis 

- English book one is a basic for students who study at social sciences and natural 

sciences sections for Teacher Training College that they finished from secondary 

level. English book one designed on the basic from secondary level and it’s a 

basic for students who continue to study English book two.  

- Learners will practice and develop four skills like: listening , speaking reading 

and writing. Moreover, they should study grammar rules and English daily life. 

 

Methodology 

English book one takes 16 weeks (three periods per week). This subjects use 

techniques in teaching such as: class discussion, take part in conversation, group 

works, pair works, write their own information, write letters or write reports to 

teacher. 

Week 1 

Unit 1 

                            What is your name? 

1. Alphabet quiz 

2. Listening 

3. Listening 

4. Reading and writing 

5. Listening 

6. Speaking and writing 

7. Writing 

Activity :  

 Teacher elicits the ideas about the alphabet from students by using 

alphabet cards 

 Listening to the tape and complete the words 

 Pair works to do the matching  

 Group practice speaking 

 Practice writing in pairs 

 

Reference 

(2002) English Language for Laos, Beginners, Student Book 1, p.16-17 

 

Week 2 

Unit2 

I’m from Laos 

1. Classroom language 
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2. Vocabulary 

3. Listening and writing 

4. Speaking 

5. Speaking 

 

Activity : 

 Work in pairs to do the matching 

 Eliciting the names of countries from students by using map 

 Listening to the tape and write the names of people 

 Work in pairs to practice their speaking with the conversation 

 Ask and answer the questions 

Reference 

(2002) English Language for Laos, Beginners, Student Book 1, p. 18-19 

 

Week 3 

Unit 3 

He’s sixteen years old 

1. Pronunciation 

2. New language-numbers 

3. New language – How old ----? 

4. Speaking 

5. Grammar 

6. Reading, speaking and writing 

Activity :   

 Listen to the tape of the sound ( th) and practice with partner 

 Pair work to match the number to the word  

 Listen to the sentence and repeat 

 Work in pairs to ask and answer the questions 

 Teacher explains of using subject and object pronounces , then students 

work in pairs to complete the conversation 

 Complete the information to complete the pictures 

 

Reference 

(2002) English Language for Laos, Beginners, Student Book 1, p 20-21 

Week 4 

Unit4 

How old are you ? 

1. New language – Numbers 

2. Listening 

3. New language 

4. Listening and speaking 

5. Speaking 

6. Grammar 

7. Contractions 

 

Activity :  

 Ask students copy the number in their note book. Student listen to the 

tape and repeat 

 Listen to the tape and write the number 

 Work in pairs to practice ask and answer the questions 

 Listen and fill in the table 

 Ask the partner and complete the table exercise 4.a 

 Teacher explains the grammar structure of ( is , am , are), then complete 

the table. 
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 Explains of using contractions and asks students practice  

 

 

Reference 

(2002) English Language for Laos, Beginners, Student Book 1, p 22-23 

 

Week 5 

Unit 5 

I’m a students 

 

1. Vocabulary-job 

2. New-language- yes/No questions 

3. Grammar and speaking 

4. Questions 

5. Reading and speaking 

6. Classroom language 

 

Activity : 

 Match the words to pictures and practice reading 

 Ask and answer the questions  in pairs 

 Explain the grammar structure of using  Yes/ No questions and students 

practice. 

 Work in pairs to match the questions to the information 

 Work in pairs to ask the information about your partner and complete the 

table. 

 

Reference 

(2002) English Language for Laos, Beginners, Student Book 1, p 24-25 

 

 

 

Week 6 

Unit6 

There is a pen on the table 

 

1. New language-vocabulary 

2. New-language – is there a / an……………..? 

3. Pronunciation-liking  

4. Speaking 

5. Vocabulary and speaking 

 

Activity : 

 

 Elicit the words from students by using pictures 

 Explain how to use  Is there a/ an  then fill in the gaps 

 Listen to the tape and write the words that they hear 

 Work in pairs and take turn asking what they have in their bays   

 

Reference  

(2002) English Language for Laos, Beginners, Student Book 1, p 32-33 

 

 

Week 7 
Unit 7 

Huay xai is a town  in Bokeo Province 
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 Map of Lao PDR 

 Vocabulary 

 Speaking 

 Listening and speaking 

 Grammar-plural nouns 

 Reading, writing and listening 

 

Activity 

 

 Stick Laos map on the board and ask students to writes the provinces in 

Laos in to the map 

 Fill in the gaps by using the words given with their partners 

 Work in pairs, take turn asking the questions by looking at the map of 

Laos 

 Explain  the structure of using Plural nouns and do the activity number 6 

 

Reference  

(2002) English Language for Laos, Beginners, Student Book 1, p 34-35 

Week 8 

 

Unit 8 

London is big and noisy 

 

1. Vocabulary 

2. Speaking 

3. Listening and speaking 

4. Reading 

5. Writing 

 

Activity 

 Ask students to do the alphabetical order ,  mark the stress and write the 

words in Lao 

 Ask students to look at the pictures and writes sentences 

 Listen to the tape , then do the activities    a,     b ,    c , d  ,e 

 Read the text and answer the questions 

 Use the words in the box and fill in the gaps 

 

Reference  

(2002) English Language for Laos, Beginners, Student Book 1, p 36-37 

 

Week 9 

Unit 9 

There’s a hospital in Paksan 

 

 Vocabulary 

 Pronunciation 

 Listening and speaking 

 Reading , speaking and writing 

 

Activity : 

 

 Ask students look at the pictures and  write the words in to the pictures 
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 Listen to the tape and write the words in the correct column with the 

sound   / S /  , / Z /  , /IZ / 

 Listen to the tape and do the activities   a  ,  b,  c 

 Read the text, then write the names of villages and districts in to the map 

 

Reference  

(2002) English Language for Laos, Beginners, Student Book 1, p 38-39 

 

Week 10 

Unit10 

Where’s the post office ? 

 

 Vocabulary-revision 

 New language-prepositions 

 Writing 

 New language – asking for and giving directions 

 Speaking 

 Using a dictionary 

 

Activity : 

 In pairs  to writes the names of the places 

 In pairs to ask an answer the questions in the pictures 

 Use the preposition to fill in the gaps 

 Listen to the conversation and fill in the gaps 

 Teacher explains of how to use dictionary 

 

Reference  

(2002) English Language for Laos, Beginners, Student Book 1, p 40-41 

Week 11 

Unit11 

 

She’s Khantaly’s mother 

 Vocabulary 

 New language-possessive  ‘ S ‘ 

 New language-family 

 Listening and speaking 

 Writing  

 

Activity : 

 Teacher presents new language by using pictures 

 Explain and give  examples of using  Possessive ‘ S’ 

 Work in pairs and fill in the gaps 

 Listen to the tape, then write True or False in to the pictures 

 Look at the pictures and fill in the gaps 

 

Reference  

(2002) English Language for Laos, Beginners, Student Book 1, p 48-49 

Week 12 

Unit 12 

My brother’s fifteen and he’s a students 

 

 Pronunciation 

 Listening, speaking and writing 

 Reading 
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 New language- ‘ and ‘ and ‘too’ 

 Listening new vocabulary 

 

Activity  

 Write the words in correct order, then listen to the tape and repeat 

 Listen to the tape and do the exercises (  a, b ,c, d ,  e,  f)  

 Work in pairs and answer the questions 

 Explain of using ‘  and ‘ and ‘ too’ 

 

Reference  

(2002) English Language for Laos, Beginners, Student Book 1, p 49-50 

Week 13 

Unit 13 

I have two brothers and a sister 

 

 New language -  have / ha 

 New language – don’t have / a , any 

 Writing 

 Listening and speaking 

Activity 

 Read the text and look at the sentences  True  or False 

 Work in pairs and make the sentence with  have and has 

 Students take turn telling about their family and take note 

 Students practice writing the capital letter 

 Work in pairs and read the text, then underline the  subject pronounces 

and possessive adjectives. 

 Listen to the tape and fill in the table 

 

Reference  

(2002) English Language for Laos, Beginners, Student Book 1, p 52-53 

 

Week 14 

Unit 14 

Do you have a motorbike ? 

 

 New language-vocabulary 

 New language – Do you have a ………………? 

 New language – ‘ and’ / ‘ or ‘ 

 Grammar 

 Vocabulary revision and speaking 

 

Activity  

 Write the words in to the pictures 

 Listening to the tape and fill in the gaps 

 Explain how to use  ‘  and  ‘  /  ‘ or ‘ 

 Work in pairs and fill in the gaps by using  have , do and don’t 

 Look at the pictures and write the word in to each picture 

Reference  

(2002) English Language for Laos, Beginners, Student Book 1, p 54-55 

  

Week 15 

Unit 15 

I have a headache 
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 Vocabulary – part of the body 

 Listening and speaking 

 Reading and writing 

 New language- How are you ? 

 New language 

 

Activity 

 Write the words next to the number in the picture 

 Listen to the tape , then play the game 

 Match the descriptions to the pictures 

 Listen and fill in the gap 

 Look at the pictures, then listen to the tape and write the number next to 

the word 

 

 

(2002) English Language for Laos, Beginners, Student Book 1, p 54-55 

 

Week 16 

Revision and final exam 

-Teacher leads students review the important points of the lessons that students 

already studied. 

-Take final examination.  

Evaluation 

1. Class participation 10 % (come school on time, wearing and good manner). 

2.individual 45 %( active and homework). 

3. Group works 20 % (share ideas in group, active in working). 

4. Final exam 25 %. 

 

References 

 

1. English Language for Laos.  

2. Word by Word English- Thai picture dictionary.  

3. Steven J. Molinsky . Bill Bliss.  

 

Compiled by: 

 

MR. Phetoubonh SAYSEEDA Luangprabang Teacher Training College. 

Office: 071 212058 

Mobile: 020 55171 626 

Email address: phetoubonh@yahoo.com 

          Note: there are two main kinds of references, but teachers can choose one them. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:phetoubonh@yahoo.com
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ:ພາສາອຼັງກິດທ ົ່ວໄປເຫ ຼັື້ມ 2 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912206 

Semester System 12+4. Semester 2 year 1. 

Timing 48 periods 

Credits 2(1-2-0) 

Credits value 
This subject has 2 credits. There are 3 hours in a week and 48 hours in a 

semester.  

Objectives 

- After learning this subject students will able to communicate with friends in 

basic English. 

- Student teachers able to use English in their daily lives and can continue the 

next levels. 

Synopsis 

- English book two is a basic for students who study at social sciences and natural 

sciences sections for Teacher Training College that they finished from secondary 

level. English book two compiled from New Interchange one that is suitable for 

students who already studied English book one and continue to study English 

book two.  

- Learners will practice conversation and develop four skills like: listening, 

speaking, reading and writing. Moreover, they should study grammar rules and 

English daily life. 

Methodology 

English book two takes 16 weeks (three periods per week). This subject uses 

techniques in teaching such as: discussion in class, take part in conversation, 

group works discussion,pair works, write their own information, or reports to 

teacher. 

Lesson planning 

Week 1 

Unit 01.Please call me Chuck. 

Activity: 

Teacher explains about the lesson. Introduce themselves. Checking information. 

Name and titles. Introducing someone.Grammar Focus (Wh-questions and 

statements with be).Complete conversations and practice them. Teacher tells 

students do exercise 1-5 on page 1-3 work book 1. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.2-4. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p 1-3. 

Week 2 

Unit 02Please call me Chuck (continue). 

Activity: Teacher explains about greeting around the world. Asking about 

someone. Grammar(Yes|No questions and short answers with be). Listen to these 

conversation s and complete the information about each person. Read about 

meeting and greeting customs.Teacher tells students do exercise 6-11 on page 3-6 

work book 1. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.5-7. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p.3-6. 

 

Week 3 

Unit 03How do you spend your day?  

Activity: 
Teacher discuses with students about work and school days. Complete the word 

map with jobs from the list. Match the information in columns A, B and C.Listen 
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and practice conversation. Grammar (simple present Wh-questions and statements, 

complete conversation and practice)Teacher tells students do exercise 1-5 on page 

7-9 work book 1. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.8-10. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p.7-9. 

Week 4 

Unit 04How do you spend your day?(continue). 

 

Activity: 

 Teacher tells students write of what they do and do not write their names on. 

Practice conversation. Pronunciation (unstressed words. Grammar (time 

expressions) Listen and complete the chart. Read the article and tick the correct 

boxes. Ask and answer the questions. Teacher tells students do exercise 6-11 on 

page 10-12 work book 1. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.11-13.. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p.10-12. 

Week 5 

Unit 05How much is it? 

 

Activity: 
Teacher tells students look though spending habits of adults and teenagers. 

Practice conversation. Grammar (demonstratives; one, ones). Ask and answer by 

using each picture. Listen and complete the chart. Pronunciation (liking sounds). 

Teacher tells students do exercise 1-6 on page 13-16 work book 1. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.14-16. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p.13-16. 

Week 6 

Unit 06How much is it?(continue) 

Activity: 
Teacher tells students Identify things in the pictures. Listen and practice 

conversation. Grammar(preferences; comparisons with adjectives). Writing. Read 

the article and tick true or false. Teacher tells students do exercise 7-11 on page 

16-18 work book 1 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.17-19. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p.16-18. 

Week 7 

Unit 07Do you like jazz? 

Activity: 
Teacher elicits music from students. Complete the chart with words. Listen 

and practice conversation. Grammar(Yes|No and Wh-questions with do-

complete conversations). Pronunciation. Group works,survey (using do you 

like…?).Then report to the class.Teacher tells students do exercise 1-6 on 

page 19-21 work book 1. 
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References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.20-22. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p.19-21. 

Week 8 

Unit 08Do you like jazz? (continue)  

Activity: 
Teacher tells students listen to four people playing games. Listen and practice 

conversation. Grammar(Would;verb+to+verb). Listen to three people inviting 

friends to events and activities.Writing assignment. Read about three musicians 

and complete the chart.Teacher tells students do exercise 7-12 on page 22-24 

work book 1.  

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.23-25. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p.22-24. 

Week 9 

Unit 09Tell me about your family. 

Activity: 
-Teacher puts students in groups and discuss about family. Listen to two famous 

people. Conversation about family. Pronunciation. Grammar (present continuous). 

Teacher tells students review of Unit 1-4 and do exercise 1-5 on page 26-27 work 

book 1. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.28-30. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p.26-27. 

Week 10 

Unit 10Tell me about your family(continue). 

Activity: 
Teacher tells students look through facts about family in the United States and ask 

some questions. Listen and practice conversation. Grammar (determiners). Write 

about families in your country look at a model. Read about changing 

family.Teacher tells students do exercise 6-11 on page 28-30 work book 1. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.31-33. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p.28-30. 

Week 11 

Unit 11How often do you exercise? 

Activity: 
Teacher elicit some sports from students and work in pairs. Listen and practice 

conversation. Grammar (adverbs of frequency). Pronunciation sentence stress. 

Work in groups. Listen what Ted, Wanda and Kim like to do in the evening and 

complete the chart.Teacher tells students do exercise 1-7 on page 31-34 work book 

1. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.34-36. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p.31-34. 

Week 12 
Unit 12How often do you exercise? (continue). 

Activity: 
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Teacher tells students write about their favourite activities. Listen and practice 

conversation. Listen to three people discuss sports and exercise. Grammar 

(questions with how; short answers). Read the text and which of these statements 

are probably true. Teacher tells students do exercise 6-11 on page 35-36 work 

book 1. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book oneEnglish for 

international communication, p.36-39. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p.35-36. 

Week 13 

Unit 13We had a great time! 

Activity: 
Teacher tells students complete tasks and talk about them. Listen and practice the 

dialoque. Grammar (past tense and complete conversations). Pronunciation 

(reduced forms of did you).Collocation. Ask and answer questions. Listen and tick 

the correct information about each person. Teacher tells students do exercise 6-11 

on page 37-39 work book 1. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.40-42. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p.27-39. 

Week 14 

Unit 14We had a great time! (continue). 

Activity: 

Teacher tells students listen and practice conversation. Grammar (past tense of be 

complete conversations). Ask the questions. Listen and complete the chart. Read 

and write a postcard. Read and tick the statements that are true. Teacher tells 

students do exercise 8-11 on page 40-42 work book 1. 

References 

1. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English 

for international communication, p.43-45. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p.40-42. 

Week 15 

Unit 15How do you like the neighbour hood? 

Activity: 
Teacher tells students match the words with definitions. Write definitions for these 

places. Listen and practice conversation. Grammar (There is, there are; one, any 

some). Pronunciation(reduced forms of there is|there are). Work in groups(take 

turn asking and answering the questions about places. Listen and complete the 

chart.Teacher tells students do exercise 1-5 on page 43-46 work book 1. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.46-48. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.43-46. 

Week 16 

Revision and final exam 

-Teacher leads students review the important points of the lessons that students 

already studied. 

- Take final examination.  

Evaluation 

1. Class participation 10 % (come school on time, wearing and good manner). 

2.individual 25 %( active and homework). 

3. Group works 20 % (share ideas in group, active in working). 

4. Mid term test 20% 
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5. Final exam 25 %. 

References 

 

4. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication. 

5. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication 

 

Compiled by: 

 

MR. Phetoubonh SAYSEEDA LuangPrabang Teacher Training College. 

Office: 071 212058 

Mobile: 020 55171 626 

Email address: phetoubonh@yahoo.com 

               Note: there are two main kinds of references, but teachers can choose one them. 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ:ພາສາອຼັງກິດທ ົ່ວໄປ ເຫ ຼັື້ມ 3 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ :0912303 
Semester System 12+4. Semester 1 year 2. 

Timing 48 periods 

Credits 2(1-2-0) 

Credits value This subject has 2 credits, 3 hours in a week and 48 hours in a semester.  

Objectives 

- After learning this subject students will able to communicate with friends in 

basic English. 

- Student teachers able to use English in their daily lives and can continue the 

next levels. 

Synopsis 

- English three is appropriate for students who study at social sciences and 

natural sciences sections for Teacher Training College that they finished from 

secondary level. English three compiled from New Interchange one that is 

suitable for students who already studied English book two and continue to study 

English three.  

- Learners will practice conversation and develop four skills, grammar and daily 

vocabulary. 

Methodology 

English three takes 16 weeks (three periods per week). This book usesmany 

techniques in teaching such as: take part in conversation, group works 

discussion, pair works, write their own information write and write  reports to 

teacher. 

Lesson planning 

Week 1 

Unit 01.How do you like the neighbourhood?(continue)  

Activity: 

Teacher tells students look through 10 important in community and ask them what 

is important to you in a community? Listen and practice conversation. Grammar 

(how much and how many). Write a paragraph about where you live. Read the 

article and complete the chart.Teacher tells students do exercise 6-9 on page 47-

48 work book 1. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.49-51. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p 47-46. 

Week 2 

Unit 02What does he look like? 

Activity: Teacher tells students look at expressions to describe people. Describe 

themselves by using expressions. Listen and practice conversation. Grammar 

(questions for describing people) and write questions to match these statements. 

Listen to the speakers describe these people and number them. Write a 

description or a person in class. Talk about these questions. Students review of 

Units 5-8 on page 52-53. Teacher tells students do exercise 1-5 on page 49-51 

work book 1. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.54-56. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p 49-51. 

Week 3 
Unit 3What does he look like?(continue). 

Activity: 
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Teacher puts students in pairs to practice conversation. Grammar (modifiers with 

participles and prepositions). Pronunciation (contrastive stress). Read the about 

hip-hop fashion. Look at pictures and label them. 

Teacher tells students do exercise 6-10 on page 52-54 work book 1 

References 

Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p 57-59. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p 52-54. 

Week 4 

Unit 04Have you ever ridden a camel? 

Activity: 
Teacher discusses in class unusual ways to spend in their provinces|villages. 

Listen and practice conversation. Grammar (present perfect; already, yet| present 

perfect and past tensethen complete mini dialoques by using them). Teacher tells 

students do exercise 1-5 on page 55-58 work book 1 

References 

Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.60-63. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p 55-58. 

Week 5 

Unit 05Have you ever ridden a camel? (continue). 

Activity: 
Teacher leads students practice pronunciation. Listen and complete the chart 

.Find two words or phrases in the list that are usually paired with each verbs. 

Work in groups ask their classmates by using have you ever...? Write a 

paragraph describe something that you’ve never done. Read the article, what 

three of them enjoy and complete the chart. Teacher tells students do exercise 6-

9 on page 59-60 work book 1. 

References 

Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.63-65. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p 59-60. 

Week 6 

Unit 06It’s a very exciting city! 

Activity: 
Teacher tells students match words from A –B. Listen and practice conversation. 

Grammar (adverb and adjective; conjunctions). Listen to Joyce and Nick talk 

about their hometowns and tick the correct box. Work in groups and ask what’s 

your city like? Write a short composition about it and exchange composition to 

other students in class. Teacher tells students do exercise 1-6 on page 61-64 work 

book 1 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.66-68. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p 61-64. 

Week 7 

Unit 07It’s a very exciting city!(continue) 

Activity: 
Studentslisten and practice conversation. Grammar (modal verbs) Students 

complete sentences. Pronunciation. Listen to three people and complete 

information. Group work, use questions to ask members. Read three cities and tick 

the correct city to match each description. Complete the chart with information 
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about each city and compare with a partner. Teacher tells students do exercise 7-

10 on page 65-66 work book 1. 

 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.68-71. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p 65-66. 

 

Week 8 

Unit 08It’s really works! 

Activity: 
Teacher tells students look through problems and discus in class. Listen and 

practice conversation. Grammar (infinitive complements and match numbers-

letters together.Talk about the problems in part A and givesome advice. 

Pronuciation(reduced form of to). Work in pairs and talk about problems. Use 

the words in the list to complete expressions.Teacher tells students do exercise 1-

6 on page 67-71 work book 1 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.72-74. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p 67-71. 

Week 9 

Unit 09 It’s really works! (continue). 

Activity: 
-Teacher tells students look through modal verbs can, should may for requests; 

suggestions and complete mini dialoques. Listen and tick the items that people 

buy. Write about an interesting home or folk remedy.Read the article and complete 

the chart Teacher tells students do exercise 7 on page 72 work book 1 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.75-77. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p 72. 

Week 10 

Unit 10 May I take your order,please? 

Activity: 
Teacher discusses questions about food. Pair works to listen and practice 

conversation. Grammar (so,too,neither, either).Write responses to show 

agreement with these statement and compare with the partners. Pronunciation 

(stress in responses). Work in pairs to complete the chart with words from the 

list)Review of Units 9-12 Teacher tells students do exercise 1-5 on page 73-76 

work book 1. 

 

References 

Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.80-83. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p 73-76. 

Week 11 

Unit 11May I take your order, please? (continue). 

Activity: 
Teacher put students in pairs to practice conversation. Grammar ( modal verbs 

would and will for requests and complete conversation then practice it. Role play 

(in a shop) Listen and fill their order. Students write about the meal that they have 
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eaten at a restaurant. Work in pairs to read the article then talk about question. 

Teacher tells students do exercise 6-8 on page 77-78 work book 1. 

References 
Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one English for 

international communication, p.83-85. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p 77-78. 

Week 12 

Unit 12 The biggest and the best! 

Activity: 
Teacher tells students circle the word that doesn’t belong in each list. Listen and 

practice conversation. Grammar (comparison with adjectives and complete each 

number. Pronunciation (question of choice). Work in groups to discuss some 

questionsWrite about one of the place that they discuss. Listen to TV game show 

and tick the correct answer.Grammar (question with how) Read the article and talk 

about the questions. Teacher tells students do exercise 1-11 on page 79-84 work 

book 1.References 

Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.86-88. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p 79-84. 

Week 13 

Unit 13I’m going to see a musical. 

Activity: 
Teacher tells students look through snapshort youth at play. Pair works and 

practice conversation. Grammar 1(future with present continuous and be going to 

then complete each number). Complete the word map thenadd two more words to 

each category.Listen and practice conversation. Grammar 2(tell and ask) Write a 

request to partner and ask him or her to give the messages for you. 

Pronunciation(reduced forms of could you and would you) Teacher tells students 

do exercise 1-9 on page 85-89 work book 1. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.89-91. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p 85-89. 

Week 14 

Unit 14  

1. I’m going to see a musical (continue). 

2.  A change for the better! 

Activity: 
Teacher tells students listen to telephone calls to Mr. Kim and Ms. Carson, and 

write down the messages. Role play. Read the article then look at the statement 

and tick.Teacher discusses change. Listen and practice conversation 

Grammar(past tense, comparative and present perfect).Complete the word map 

with the phrases from the list. Teacher tells students do exercise 10-11; 1-5 on 

page 90-93 work book 1. 

References 

Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.92-94. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p 90-93. 

Week 15 

Unit 15 A change for the better!(continue) 

Activity: 
Teacher put students in pairs and practice conversation. Grammar (verb+infinitive 

andcomplete the statement are true for you). Work in group to ask some questions. 
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Pronunciation(reduce to). Write your plan for future.Listen to three people 

discussing their plans for the future. Read the article and what are each student’s 

interests Teacher tells students do exercise 6-10 on page 94-96 work book 1. 

Students review of Units 13-16. 

References 

Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p.95-97. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book one, English for 

international communication, p 94-96. 

Week 16 

Revision and final exam 

-Teacher leads students review the important points of the lessons that students 

already studied. 

- Take final examination.  

Evaluation 

1. Class participation 10 % (come school on time, wearing and good manner). 

2.individual 25 %( active in learning and do homework). 

3. Group works 20 % (share ideas in group, active in working). 

4. Mid term test 20% 

5. Final exam 25 %. 

References 

 

1. New interchange student’s book 1. Jack C. Richards with Jonathan Hull 

and Susan Proctor. Cambridge University press.  

 

Compiled by: 

 

MR. Phetoubonh SAYSEEDA LuangPrabang Teacher Training College. 

Office: 071 212058 

Mobile: 020 55171 626 

Email address: phetoubonh@yahoo.com 

Note: there are two main kinds of references, but teachers can choose one them. 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ:ພາສາອຼັງກິດທ ົ່ວໄປ ເຫ ຼັື້ມ4 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912402 

Semester System 12+4. Semester 2 year 2. 

Timing 48 periods 

Credits 2(1-2-0) 

Credits value This subject has 2 credits, 3 hours in a week and 48 hours in a semester.  

Objectives 

- After learning this book students will able to communicate with friends in 

English. 

- Student teachers able to use English in their daily lives and can continue the 

next levels. 

Synopsis 

- English four is suitable for students who study at social sciences and natural 

sciences sections for Teacher Training College that they finished from secondary 

level. English four compiled from New Interchange two that is suitable for 

students who already studied English book three and continue to study English 

four.  

- Learners will practice conversation and develop four skills, grammar and daily 

vocabulary. 

 

Methodology 

English four takes 16 weeks (three periods per week). This book uses many of 

techniques in teaching such as: take part in conversation, group works 

discussion, pair works, write their own information and write letter and reports to 

teacher. 

Lesson planning 

Week 1 

Unit 01.A time to remember. 

Activity: 

Teacher tells students look through multicultural city and discuss some 

questions.Listen and practice conversation, Grammar (past tense, complete three 

conversations using pat of verbs). Listen to interviews with two immigrants and 

complete the chart. Interview a classmate you don’t know very well and report to 

the class. Complete the word map and add one more word to each category. 

Choose three words from the word map and use them to describe some of your 

childhood memories. Teacher tells students do exercise 1-5 on page 1-4 work book 

2. 

. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book Two, English for 

international communication, p.2-4. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 1-4. 

Week 2 

Unit 02A time to remember.(continue) 

Activity:Students listen and practice conversation. Grammar (used to) Complete 

sentences then compare with a partner. Write more five sentences about yourself 

using used to. Listen and practice pronunciation using used to. Add more three 

questions to the list and take turn to ask and answer with partner. Writing about 

thing you used to do as a child. Read the article and put the events in Joan 

Chen’s life into the correct order (1-8). Teacher tells students do exercise 7-10 on 

page 5-6 work book 2. 

 

References 
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1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book Two, English for 

international communication, p.5-7. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 5-6. 

Week 3 

Unit 03Caught in the rush 

Activity: 
Teacher tells students match A with B then check together. Students add more 

compound nouns with police, telephone ,fire and train. Listen and practice 

conversation with partners. Grammar (adverbs of quantity)complete the 

statements about transportation problems. Then compare with a partner. Listen to 

someone talk about how Singapore has tried to solve its traffic problems.Check() 

True or False. Work in groups and rate the transportation services in your city. 

Then explain your ratings to the class. Write a paragraph about transportation in 

your city, then change paper to other students in class. 

Teacher tells students do exercise 1-5 on page 7-11 work book 2. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book Two, English for 

international communication, p.8-10. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 7-11. 

Week 4 

Unit 4Caught in the rush(continue). 

Activity: 
Teacher tells students look special modes of transportation. Then talk about some 

questions. Listen and practice conversation. Listen the rest of conversation and 

tick () the information the Erica asks for. Grammar (indirect questions from Wh-

questions. Write indirect questions using these Wh-questions then compare with a 

partner.Work inpairs. What would a tourist visiting your city ask about? Think of 

six questions about transportation, accommodations, sigh seeing, and other 

services in your city. Read the article. In which airport can you do the following? 

Write the letter of the correct place. 

Teacher tells students do exercise 7-8 on page 12 work book 2. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book Two, English for 

international communication, p.10-13. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 12. 

Week 5 

Unit 05Time for a change! 

Activity: 
Teacher tells students read adjectives used to describe houses and apartments. 

Which words are positive wirte (P)? And which are negative write(N)?. Tell your 

partner two positives and two negatives. Listen and practice conversation. 

Grammar(Evaluations and comparisons) read the opinions about these. Then 

rephrase the opinions using the words in parentheses. Listen and practice stress 

the words in the sentences. Listen to three people call about apartment ant tick 

() the words that best describe each apartment.Students look at snapshot and 

talk about these questions. 

Teacher tells students do exercise 1-5 on page 13-15 work book 2. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book Two, English for 

international communication, p.14-16. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p. 13-15. 

Week 6 Unit 06Time for a change!(continue). 
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Activity: 
Teacher tells students listen and practice conversation. Listen to the rest 

conversation. What other changes would Brian and Terry like to make?Grammar 

(wish is followed by past tense forms but refers to the present).Write a response 

using wish for each statement. Listen to four people talk about things they wish 

they could change and tick()the topic each person is talking about.Write down 

your wishes. Then compare with a partner. Read the article. What do these people 

do now What is one difficulty with their new lifestyles? What is one reward? 

Complete the chart. 

Teacher tells students do exercise 6-9 on page 16-18 work book 2. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book Two, English for 

international communication, p.17-19. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p16-18. 

Week 7 

Unit 07I’ve never heard of that! 

 

Activity: 
Teacher tells students look at the dishes and ask them some questions about 

them. Listen and practice conversation. Listen the rest of the conversation and 

how did John like the fried brains? What else did he order? Listen and practice 

reduce forms. Grammar (simple past and present perfect) Complete mini 

conversation and practice them. Listen to six people ask questions about food 

and drink in a restaurant. Tick the item that each person is talking about. Pair 

work ask your partner some questions and four more of you own. 

Teacher tells students do exercise 1- 4 on page 19-22 work book 2. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book Two, English for 

international communication, p.20-22 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 19-22. 

Week 8 

Unit 8I’ve never heard of that!(continue) 

Activity: 
Teacher discusses with students about cooking methods. How do you cook these 

food? Tick() the methods that are most common in your country. Listen and 

practice conversation.Listen the rest of conversation and then answer the 

questions. Grammar (sequence adverbs then compare with their friends). Listen 

to people explain how to make these snacks . Which snacks are they talking 

about and number 1-4.Write a recipe for an interesting dish. First, list the 

ingredients you need. Then describe how to make the dish. Read the article and 

look at the food pyramid. Then tick()true or false. 

Teacher tells students review Unit 5-8 on page 23-24. 

 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book Two, English for 

international communication, p.23-25. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p.23-24. 

Week 9 

Unit 09 Going places. 

Activity: 
-Teacher tells students look through on vacation then complete the task. Listen and 

practice conversation. Grammar (future with be going to and will). Complete the 

conversation with appropriate forms of be going to or will. Then compare with 
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partners. Write about the trip you planned. Listen to Judy, Paul, and Brenda 

describe their summer plans. Tick ()the correct piece of information about each 

person’s plans. Complete the chart. Then add one more word to each category. 

Teacher tells students do exercise 1-4 on page 25-27 work book 2. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book Two, English for 

international communication, p28.-30 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 25-27. 

Week 10 

Unit 10 Going places. (continue). 

Activity: 
Students listen and practice conversation. Grammar (modals for necessity and 

suggestion).  Give advice to someone who is thinking of taking a vacation 

abroad.Then compare with a partner. Listen and practice pronunciation. Pair work 

and ask your partner about the interesting plan around the world. Listen to 

spokesperson say and write down four information that they hear. Read about 

travelling in Europe and restate son of the information from the article. 

Teacher tells students do exercise 5-9 on page 28-30 work book 2. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book Two, English for 

international communication, p.31-33. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 28-30. 

Week 11 

Unit 11Sure. Noproblem! 

Activity: 
Teacher tells students look through common complain of family and ask them 

some complain. Listen and practice conversation. Grammar (two-part verbs; will 

for responding to requests). Completethe requests with these words and 

pictures.Listen and practice a two-part verbs. Find a phrase in the list that is usually 

paired with each verb. Listen to parents ask their children to do things. Match each 

conversation with the picture it describes. 

Teacher tells students do exercise 1-5 on page 31-33 work book 2. 

References. 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book one, English for 

international communication, p 34-36. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 31-33 

Week 12 

Unit 12 Sure. No problem! (continue). 

Activity: 
Teacher tells students listen and practice conversation. Teacher asks students 

how do people usually apologize in your country? What do you usually do when 

you apologize? Listen to three people complaining and tick () in the box that 

you hear. Grammar (requests with modals ans would you mind....?). Match the 

requests with the appropriate responses. Write a letter to a “rich relative”, asking 

him or her to lend you some money. Explain why you need it and when you will 

pay it back. Read the article. Imagine you work for the Fresh Air Fund. A mother 

wants to send her child and calls to ask for information. How would you answer 

these questions? Talk about these questions and give reasons for your answer. 

Teacher tells students do exercise 6-11 on page 34-36 work book 2. 

 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book Two, English for 

international communication, p.37-39. 
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2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 34-36. 

Week 13 

Unit 13What’s this for? 

Activity: 
Teacher tells students look through advances in science and technology then ask 

students some questions.Listen and practice conversation. Listen the rest of 

conversation. What else does Andrea use her computer for? Grammar (infinitives 

and gerunds) Complete the phrases in column A with B (more than one is 

possible). Mark the stress syllable then listen and check. What are uses for 

computers at home? At school? In a factory? In a restaurant? Complete the chart. 

Then add two more uses for each place.Group work. compare your lists with 

classmates and talk about the different uses for computers.Listen to people use 

computer in their work and make two guesses. Listen and practice conversation. 

Grammar (infinitive components) Which ones refer toa microwave oven (M). A 

hair dryer (H)? A laptop computer (L)? More than one answer is possible. 

Teacher tells students do exercise 1-6 on page 37-40 work book 2. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book Two, English for 

international communication, p.40-42. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 37-40. 

Week 14 

Unit 14 -What’s this for?(continue)Let’s celebrate! 

Activity: 
Teacher tells students listen to people give advice about three of the things and 

write down the name of each item. Choose a useful item that you own and write 

a paragraph giving advice on how to use it. Read the text and tell two ways that 

technology will probablychange your life in the next 20-25 years? Tell students 

read through holidays and festivals then discuss some questions.Complete the 

word map and add two more words to each category then compare with their 

partners. Listen and practice conversation. Listen to the rest of the conversation. 

What are Leo and Natasha going to wear to the Halloween party? Grammar 

(relative clauses of time) complete sentences in column A with information 

column B. Then compare with a partner. 

Teacher tells students do exercise 7-10;1-3 on page 40-44 work book 2. 

1. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book two, English 

for international communication, p  

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 40-44. 

Week 15 

Unit 15 Let’s celebrate! (continue) 
 (Activity: 

Teacher tells students listen to Mike talk about Carnival and take note to the 

answer. Pair work, take turn asking questions and others of your own. Write about 

your favourite holiday or festival. Listen and practice conversation. Listen to the 

rest of the conversation and take notes to answer questions.Listen and practice the 

words with the most important information in a sentence are usually stressed. 

Grammar (adverbial clauses of time) read the information and match the clausese 

in column A with information from column B. Work in groups and talk 

aboutmarriage customs in your country by using some questions are given. Read 

the article and make five correct sentences using an item from each column. 

Teacher tells students do exercise 4-10 on page 45-48 work book 2. 

References 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book Two, English for 

international communication, p.43-45. 
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2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 45-48. 

Week 16 

Revision and final exam 

-Teacher leads students review the important points of the lessons that students 

already studied. 

- Take final examination.  

Evaluation 

1. Class participation 10 % (come school on time, wearing and good manner). 

2.individual 25 %( active in learning and do homework). 

3. Group works 20 % (share ideas in group, active in working). 

4. Mid term test 20% 

5. Final exam 25 %. 

References 

 

2. New interchange student’s book 2. Jack C. Richards with Jonathan Hull 

and Susan Proctor. Cambridge University press.  

 

Compiled by: 

 

MR. Phetoubonh SAYSEEDA LuangPrabang Teacher Training College. 

Office: 071 212058 

Mobile: 020 55171 626 

Email address: phetoubonh@yahoo.com 

Note: there are two main kinds of references, but teachers can choose one them. 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ:ພາສາອຼັງກິດທ ົ່ວໄປ ເຫ ຼັື້ມ5 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912501 

Semester System 12+4. Semester 1 year 3. 

Timing 48 periods 

Credits 2(1-2-0) 

Credits value This subject has 2 credits, 3 hours in a week and 48 hours in a semester.  

Objectives 

- After learning this subject students will be able to communicate with friends in 

English. 

- Student teachers able to use English in their daily lives and can present their 

works in English.  ,teht e BseB they also can participate workshop in English. 

Synopsis 

- English five is high level for students who study at social sciences and natural 

sciences sections for Teacher Training College that they finished from secondary 

level. English five compiled from New Interchange two that is suitable for 

students who already studied English four and continue to study English five. 

- Learners will practice conversation and develop four skills, grammar and daily 

vocabulary. 

Methodology 

English five takes 16 weeks (three periods per week). This subjects use many 

techniques in teaching such as: take part in conversation, group works, pair 

works, write their private information and write reports to teacher. 

Lesson planning 

Week 1 

Unit 01.Back to the future. 

Activity: 

Teacher tells students look through past, present, future and discuss how they are 

different. Listen and practice conversation. Class activity: how is your town or 

city changing. Grammar(Time contrasts, past, present and future then match A to 

B together).Listen and practice intonation. Listen and tick () each person talk 

about. Work in groups and discus about changing timeaccording to topic. 

Teacher tells students do exercise 1-5 on page 49-52 work book 2. 

References. 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book two, English for 

international communication, p 54-56. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 49-52. 

Week 2 

Unit 02Back to the future(continue). 

Activity: 
Teacher puts students in pairs to interview partners and write in a paragraph 

about his or her hopes (do not write names on it). Listen and practice 

conversation. Grammar(conditional sentences with if clauses and match clauses 

in column A with B).Work in pairs, can you find two consequences for each 

possible event and complete the chart with information from the list.Work in 

groups to play game by using if....Read the article. What happens when you fall 

in love compared to when stay in love tick() the correct boxes. 

Teacher tells students do exercise 6-10 on page 52-54 work book 2. 

References. 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book two, English for 

international communication, p 56-59. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 52-54. 

Week 3 
Unit 03I don’t like working on weekends! 

Activity: 
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Teacher tells students look through the 10hottest and discusses some questions. 

Work in pairs listen and practice conversation. Listen to Brad call about the job. 

What else does the job require. Grammar (gerunds; short responses then match A 

with B) Listen and practice final sound (t). Listen to people talk about the kind of 

work they are looking for and tick () the job that would be best for each 

person.Work in groups and ask some questions (Are you good at….?). Prepare a 

personal job profile. Write down your name, skills, and jobpreferences then 

compare profiles with your classmates. 

Teacher tells students do exercise 1-5 on page 55-56 work book 2. 

References. 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book two, English for 

international communication, p 60-62. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 55-56. 

Week 4 

Unit 04 I don’t like working on weekends!(continue) 

 

Activity: 
Teacher tells students write P(positive) or N(negative) next to each adjective and 

then listen to four conversations about these people. Tick() the adjective the best 

describes each person. Listen and practice conversation Listen to Tim and Brenda 

discuss two more job? Why wouldn’t they be good at them.Grammar (clause with 

because) Complete the sentences in A with B. Then compare with partners. Write 

either about a job you would be goodat or a job that you could neverdo. Change a 

paper you agree or not give reasons. Read the text and find the job that’s right for 

you. Based on the information in the article, tick () the job you feel would not 

be good choice for each personality type. Then explain your answers to a partner. 

Teacher tells students do exercise 6-10 on page 75-60 work book 2. 

References. 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book two, English for 

international communication, p 63-65. 

2.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 75-60 

Week 5 

Unit 05It’s really worth seeing! 

Activity: 
Teacher tells students read through famous landmarks and talk about the questions 

in class. Listen and practice conversation. Listen to what else the guide says and 

write description. Grammar (passive with by(simple past). Match the phrases in 

column A with Bthen compare with partner.Write five statements like the ones in 

part A of exercise 3. These statements should be true and two should be false. 

Listen and practice final consonant sounds are often linked to the vowel sounds 

that follow them. Listen to three tour guides describe some very old monuments 

Take notes to answer the questions and compare with partners. 

Teacher tells students do exercise 1-5 on page 61-64 work book 2.References. 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book tow, English for 

international communication, p 66-68. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 61-64. 

Week 6 

Unit 06It’s really worth seeing! (continue) 

Activity: 
Teacher tells students complete the chart with words from the list. Listen and 

practice conversation. Ac outthe conversation again asking and answering about 

a country other than Japan.Grammar (passive without by (simple present)) 

Complete the sentences use the passive of verbs. Pair workask and answer the 
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questions. Write three more world-knowledge question like the ones in part 

A.Listen to a short talk about Columbia and complete the chart. Write a short 

composition about a country but do not write its name. Then change composition 

and guess country’s name. Read seven modern wonders of the world. Then talk 

about the questions. 

 Teacher tells students do exercise 6-10 on page 64-66 work book 2. 

References. 

1. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book two, English 

for international communication, p 68-71. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 64-66. 

Week 7 

Unit 07It’s been a long time! 

Activity: 
Teacher students read success stories and talk about these questions. Listen and 

practice conversation. Listen to the rest of conversation. What Richard do after 

he graduated and what does he do now? Grammar (present continuous and 

simple past). Complete sentences then compare with a partner. Listen to people 

talk about their professions. What profession they in and how did they get their 

lucky breaks. Write down each person.What age rangcan each of these words be 

used for and compare information in class.Write a short biography of an 

interesting person in your familya grandparent, an aunt or uncle-or of someone 

else you know about. Exchange paper and answer questions your partner may 

have? 

Teacher tells students do exercise 1-5 on page 67-69 work book 2. 

References. 

1. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book two, English 

for international communication, p 67-69. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p67-69 

Week 8 

Unit 08It’s been a long time!continue) 

Activity: 

Teacher tells students listen and practice conversation. Listen to two other 

people at the party. What has happened since they last saw each other. Grammar 

(present perfect continuous) complete conversations then practice them with a 

partner. Listen and practice conversation pay attention contrastive stress. Write 

interesting things can you find out about your classmates. Ask some questions 

below and other of your own. Read the article. How did these three young 

people first show they were prodigies? What has each one accomplished? 

Complete the chart. 

Teacher tells students do exercise 6-10 on page 70-72 work book 2. 

References. 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book two, English for 

international communication, p 75-79. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p. 70-72. 

 

Week 9 

Unit 09 A terrific book, but a terrible movie! 

Activity: 
Teacher tells students read through some of the world’s most successful movies 

and use some questions to discus. Listen and practice conversation. Listen to the 

rest of conversation. What happens next and what do they decide to 

do?Grammar (participles as adjectives)complete sentences then compare with a 

partner. Completethe chart with synonyms from the list.Write six sentences like 
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the ones in exercise 3 about the movie. Listen to people talk about books and 

movies. Tick()the adjective that best describes what they say about each one. 

Which syllable is stressed in each of these words? Mark the stress then listenand 

tick () 

Teacher tells students do exercise 1-5 on page 73-75 work book 2. 

References. 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book two, English for 

international communication, p 80-82. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 73-75. 

 

Week 10 

Unit 10 A terrific book, but a terrible movie!(continue). 

Activity: 
Teacher tells students take turn toask and answer these questions and others of 

your own. Listen and practice conversation. Grammar (relative clauses),rewrite 

B’s answers using relative clauses. Then practice with a partner. Work in groups 

and write about a short story then read to the class. Listen to two critics talk about 

a new movie. What do they like or not like about it. Rate each item in the chart 

from 1 to 3. Pair work, choose a movie you both have seen recently and discuss 

it. Then each person writes a review of it. Read the review. What rating would 

each critic give Star Wars? Circle the words in each review that helped you decide 

on the critics’ ratings. 

Teacher tells students do exercise 6-10 on page 76-78 work book 2. 

References. 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book two, English for 

international communication, p 83-86. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 76-78. 

 

Week 11 

Unit 11So that’s what it means! 

Activity: 
Teacher tells students look at body language and ask them about people use in 

their locals. Students choose and act some body language. Listen and practice 

conversation. Listen to Raj talking to his friend. What does he find unusual about 

the way people in North America communicate?Grammar (modals and adverbs) 

What do you think these gestures mean? Make a statement about each gesture 

using the meanings from the list and compare with a partner. Group work,Think 

of gestures that communicate these meanings and take turn to act. What emotions 

do you think this person is communicating with his facial expressions? Match each 

picture with the emotion. Play game. Think of two other meaning that you can 

communicate with gestures or expressions. Write your meaning on and put them 

in a pile. Each student takes one and act out. re with 

Teacher tells students do exercise 1-4 on page 79-81 work book 2. 

References. 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book two, English for 

international communication, p -86.88. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 79-81. 

 

Week 12 

Unit 12So that’s what it means!(continue). 

Activity: 
Listen and practice word expressing strong emotions. Write four sentences using 

strong emotion. Work in groups and take common proverbs to discus and tell 
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them meaning. Write about one of your favouriteproverb in aparagraph and read 

for the class. Listen and practice conversation. Listen to the rest of conversation 

and tell which picture shows the highway they were driving. Grammar 

(permission, obligation and prohibition) Match the signs with meanings. Write 

sentences about the meaning of each sign and read to the class. Listen to people 

talk about the meaning of these signs Number the signs they discuss from 1-5. 

Draw a sign or symbol to express theses meanings. Then compare with others 

Who has the best sign or symbol for each oneRead the article and circle the letter 

of the correct answer. 

Teacher tells students do exercise 5-9 on page 82-84 work book 2. 

References. 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book two, English for 

international communication, p 89-91. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 82-84. 

 

Week 13 

Unit 13What would you do? 

Activity: 
Teacher tells students read through some stories of honesty and discussome 

questions. Listen and practice conversation. Listen to the rest of the conversation 

what would Lou do if e found some money?Grammar (unreal conditional 

sentences with if clauses)match the clauses in column A with information from 

column B. Add your own information to the clauses in column A. Then take turns 

reading your sentences aloud. Listen to three people talking about predicaments. 

Summarize each predicament and write it in the chart. Discus in groups about 

some the situation below.Find nine pairs of opposites in this list. Complete the 

chart. Then compare with a partner. Listen and practice conversation. What would 

you do if a houseguest stayed too long? Grammar (past modals) read the situation 

in column A. What would have been the best thing to do? Choose suggestions 

from column B. Then compare with a partner. 

Teacher tells students do exercise 1-4 on page 85-87 work book 2. 

References. 

1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book two, English for 

international communication, p 92-94. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 85-87. 

 

Week 14 

Unit 14 

1. What would you do?(continue) 

2. What’s your excuse? 

Activity: 
Listen and practice reduce form of have. Think about things that have happened 

in your life over the past few years. What opportunities did you miss? Write 

down five things you should or shouldn’t have done. Listen to people calling Dr. 

Hilda, a counsellor on a radio talk show. Complete the chart. Read the letters to 

the “Ask Alice” advice column and Alice’s replies. Match the letters with the 

replies. Write a letter to “Ask Alice” about a problem like the ones 

above.Teacher tells students read through the excuses and discus some 

questions. Tells students write their own excuse for the real situation. Listen and 

practice conversation.  

Teacher tells students do exercise 5-9;1-3 on page 83-86 work book 2. 

References. 
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1.Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book two, English for 

international communication, p 95-98. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 83-86. 

 

Week 15 

Unit 15 What’s your excuse? (continue) 

Activity: 
Grammar (reported speech: requests) teacher tells students notice how requests 

are reported with the verbs ask, tell and say + the infinitive. Write down her 

requests using ask, tell, or say. Then compare with a partner. Write three positive 

and three negative requests using reported requests. Find three words or phrases 

in the list that are usually paired with each verb. Listen and practice conversation. 

Listen and act out the conversation in part A. Make up your own excuses for not 

accepting Albert’s invitation. Listen to Albert inviting friends to his party 

onSaturday. What excuses do people give for not coming?Grammar (reported 

speech) Cindy is having a party. Look at these excuses. Change them into reported 

speech. Listen to how had, would and was in these sentences. Write about excuses 

for your teacher to have extra class. Listen and write four messages on her 

answermachine. Read the article. Then look at these situations 1, 2, 3 and 4 are 

example? (more than one answer is possible). 

Teacher tells students do exercise 4-8 on page 87-96 work book 2. 

References. 

1. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Student’s Book two, English for 

international communication, p 87-96 99-105. 

2. Jack. C Ricnards (1997): New Interchange Work Book two, English for 

international communication, p 87-96. 

 

Week 16 

Revision and final exam 

-Teacher leads students review the important points of the lessons that students 

already studied. 

- Take final examination. 

Evaluation 

1. Class participation 10 % (come school on time, wearing and good manner). 

2.individual 25 %( active in learning and do homework). 

3. Group works 20 % (share ideas in group, active in working). 

4. Mid term test 20% 

5. Final exam 25 %. 

References 

 

3. New interchange student’s book 2. Jack C. Richards with Jonathan Hull 

and Susan Proctor. Cambridge University press.  

 

Compiled by: 

 

MR. Phetoubonh SAYSEEDA LuangPrabang Teacher Training College. 

Office: 071 212058 

Mobile: 020 55171 626 

Email address: phetoubonh@yahoo.com 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ວິທະຍາສາດການເມ ອງ 1 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912105 

 
ລະບ ບ-ພາກ 12+4 ພາກຮຽນທ ີ1 ປີທີົ່  1 

ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ  16ຊົົ່ ວໂມງ 
ຄ່າໜ່ວຍກິດ 1(1-0-0) 

ອະທິບາຍໜ່ວຍ
ກິດ 

ວຊິານີ ີ້: ມ ີ1 ໜົ່ ວຍກດິ. ໃນນັ ີ້ນ 1 ຊົົ່ ວໂມງບນັຍາຍຕ ົ່ ອາທດິໃນ 16 ອາທດິເທົົ່ າກບັ 16 ຊົົ່ ວໂມງ  ລວມທງັ
ໝດົມ ີ 16 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຈຸດປະສ ງ 

ເມ ົ່ ອຮຽນວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວນກັສກຶສາ ສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍບນັຫາພ ີ້ນຖານຂອງລະບບົການເມ ອງ-ການປົກຄອງຂອງ ສ ປປ ລາວໄດ ີ້. 
2. ຈ າແນກຄວາມແຕກຕົ່ າງລະຫວົ່ າງລະບອບປະຊາທປິະໄຕທນຶນຍິມົ ແລະ ປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊໄົດ ີ້. 
3. ນ າໃຊ ີ້ນະໂຍບາຍການປົກຄອງຂອງພກັ-ລດັເຂົ ີ້າໃນພດຶຕກິ າຕຈົງິໄດ ີ້ 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
ລະບບົການເມ ອງການ ແລະ ການປົກຄອງຂອງ ສ ປປ ລາວ, ລະບອບປະຊາທປີະໄຕປະຊາຊນົ, ນະໂຍບາຍ
ໂຄງປະກອບ ແລະ ກນົໄກເສດຖະກດິ, ນະໂຍບາຍການປີ້ອງກນັຊາດ-ປີ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ນະໂຍບາຍ
ວດັທະນະທ າ-ສງັຄມົ ແລະ ນະໂຍບາຍການຕົ່ າງປະເທດຂອງ ສ ປປ ລາວ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ11 ບດົໃນແຕົ່ ລະບດົມຫີ າຍຫວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍ, ເຊີົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, 
ໃຊ ີ້ຮ ບແບບການສອນແບບວທິບີນັຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາຄົ ີ້ນຄວ ີ້າເປັນກຸົ່ ມ ແລະ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາເຮດັ
ບດົລາຍງານ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທິດ 1 

ບ ດທ ີ1 
ລະບ ບການເມ ອງແລະການປ ກຄອງຂອງສປປລາວ 

1. ການເມ ອງແລະອ ານາດການເມ ອງ 
1.1 ການເມ ອງແມົ່ ນຫຍງັ? 
1.2 ອ ານາດແລະອ ານາດການເມ ອງ 
1.3  ພາລະບດົບາດຂອງການເມ ອງ 
1.4   ກນົໄກປະຕບິດັອ ານາດການເມ ອງ 

 
ອາທິດ 2 

ບ ດທ ີ1 (ຕ ົ່) 
ລະບ ບການເມ ອງແລະການປ ກຄອງຂອງສປປລາວ 

2. ລະບບົການເມ ອງ 
2.1 ອງົການຈດັຕັ ີ້ງພກັ (ພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ) 
2.2  ອງົການອ ານາດລດັ 
2.3  ບນັດາອງົການຈດັຕັ ີ້ງມະຫາຊນົແລະແນວໂຮມ 

 
ອາທິດ 3 

ບ ດທ ີ1 (ຕ ົ່) 
ລະບ ບການເມ ອງແລະການປ ກຄອງຂອງສປປລາວ 

3. ລະບບົການປົກຄອງ 
3.1  ອງົການນຕິບິນັຍດັ ( ສະພາແຫົ່ ງຊາດ)ໝວດທ ີV 
3.2 ອງົການບ ລຫິານ 

     3.3 ອ ານາດຕຸລາການ 
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ອາທິດ 4 

ບ ດທ ີ2 
ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊ ນ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົ 
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງປະຊາທປິະໄຕ 
1.2 ລະບອບປະຊາທປິະໄຕນາຍທນຶ 
1.3 ລະບອບປະຊາທປິະໄຕສງັຄມົນຍິມົ 
1.4 ລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົ 

ອາທິດ 5 

ບ ດທ ີ2 (ຕ ົ່) 
ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊ ນ 

2. ເນ ີ້ອໃນການປັບປຸງບ ລະນະ ແລະເສມີຂະຫຍາຍລະບອບປະຊາທ ິປະໄຕປະຊາຊນົ 
2.1 ເນ ີ້ອໃນທາງດ ີ້ານເສດຖະກດິ 
2.2 ເນ ີ້ອໃນທາງດ ີ້ານການເມ ອງ 
2.3 ເນ ີ້ອໃນທາງດ ີ້ານສງັຄມົ 
2.4 ຈດຸໝາຍຂອງລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົ 
2.5 ທາດແທ ີ້ຂອງລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົ 
2.6 ໜີ້າທີົ່ ຂອງລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົ 
2.7 ທດິທາງໃນການຂະຫຍາຍປະຊາທປິະໄຕຢ ົ່ ປະເທດເຮາົໃນປັດຈບຸນັ 
2.8 ສ ີ້າງສະພາບແວດລ ີ້ອມພາຍນອກອນັອ ານວຍສ າລບັພາລະກດິປົກປັກຮກັສາແລະສ ີ້າງສາປະເທດ 

ອາທິດ 6 

ບ ດທ ີ2 (ຕ ົ່) 
ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊ ນ 

3. ສ ີ້າງບນັດາປະຖມົປັດໄຈເພ ົ່ ອກ ີ້າວຂຶ ີ້ນສງັຄມົນຍິມົເທ ົ່ ອລະກ ີ້າວ 
3.1 ກ ົ່ ສ ີ້າງແລະປັບປຸງພກັໃຫ ີ້ໜກັແໜີ້ນເຂັ ີ້ມແຂງໃນທຸກດ ີ້ານ 
3.2 ສ ີ້າງອ ານາດລດັປະຕວິດັໃຫ ີ້ໜກັແໜີ້ນເຂັ ີ້ມແຂງ 
3.3 ສ ີ້າງພ ີ້ນຖານວດັຖຸເຕກັນກິ,ສ ີ້າງເສດຖະກດິແຫົ່ ງຊາດໃຫ ີ້ນບັມ ີ້ນບັຂະຫຍາຍຕວົ 
3.4 ສ ີ້າງລະບບົຄຸ ີ້ມຄອງຂອງລດັທີົ່ ມຄີວາມສກັສດິ 

ອາທິດທີ7 

ບ ດທ ີ2 (ຕ ົ່) 
ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊ ນ 

3.5 ສ ີ້າງລະບບົກດົໝາຍແຫົ່ ງລດັທີົ່ ນບັມ ີ້ນບັສມົບ ນຄຽງຄ ົ່ ກບັຂະບວນວວິດັພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ 
3.6 ສ ີ້າງຄວາມສາມກັຄປີອງດອງລະຫວົ່ າງປະຊາຊນົແລະລະຫວົ່ າງຊັ ີ້ນຄນົໃນສງັຄມົ 
3.7 ສ ີ້າງແລະພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸໃຫ ີ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ ີ້ອງການຂອງການພດັທະ 

ນາປະເທດຊາດໃນທຸກດ ີ້ານ 
3.8 ສ ີ້າງກ າລງັປີ້ອງກນັຊາດປີ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົໃຫ ີ້ເຂັ ີ້ມແຂງ 

 
 

ອາທິດ 8 

ບ ດທ ີ3 
ນະໂຍບາຍໂຄງປະກອບແລະກ ນໄກຄຸູ້ມຄອງເສດຖະກິດ 

1. ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຂອງປະເທດເຮາົ 
   1.1 ບດົບາດແລະການປະກອບສ ີ້າງຂອງໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ 
    1.2 ໂຄງປະກອບພາກສົ່ ວນເສດຖະກດິ 
    1.3 ໂຄງປະກອບຂະແໜງການເສດຖະກດິ 
    1.4 ໂຄງປະກອບເຂດແຄວ ີ້ນເສດຖະກດິ 
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    1.5 ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິພວົພນັກບັຕົ່ າງປະເທດ 

 
 

ອາທິດ 9 

ບ ດທ ີ3 (ຕ ົ່) 
ນະໂຍບາຍໂຄງປະກອບແລະກ ນໄກຄຸູ້ມຄອງເສດຖະກິດ 

2.ການພດັທະນາເສດຖະກດິຕະຫ າດພາຍໃຕ ີ້ການນ າພາຂອງພກັ,ການຄຸ ີ້ມຄອງຂອງລດັ 
 2.1ທາດແທ ີ້ຂອງເສດຖະກດິຕະຫ າດທີົ່ ມກີານນ າພາຂອງພກັການຄຸ ີ້ມຄອງຂອງລດັ 
2.2 ຫ ກັການພ ີ້ນຖານຂອງເສດຖະກດິຕະຫ າດທີົ່ ມກີານນ າພາຂອງພກັການຄຸ ີ້ມຄອງຂອງລດັ 
2.3 ເງ  ົ່ອນໄຂແລະມາດຕາການຂອງເສດຖະກດິຕະຫ າດທີົ່ ມກີານຄຸ ີ້ມຄອງຂອງລດັ 

 
 
 

ອາທິດ10 

ບ ດທ ີ3 (ຕ ົ່) 
ນະໂຍບາຍໂຄງປະກອບແລະກ ນໄກຄຸູ້ມຄອງເສດຖະກິດ 

3. ກນົໄກຄຸ ີ້ມຄອງເສດຖະກດິ 
 3.1 ຄວາມໝາຍກົ່ ຽວກບັກນົໄກຄຸ ີ້ມຄອງເສດຖະກດິ 
3.2  ການສ ີ້າງກນົໄກຄຸ ີ້ມຄອງເສດຖະກດິ 

           3.3  ການຄຸ ີ້ມຄອງຂອງລດັ 

 
ອາທິດ 11 

ບ ດທ ີ4 
ນະໂຍບາຍການປູ້ອງກຼັນຊາດ-ປູ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງົບ 

1. ນະໂຍບາຍປີ້ອງກນັຊາດ-ປີ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 
1.1 ບດົບາດຄວາມສ າຄນັຂອງວຽກງານປີ້ອງກນັຊາດ-ປີ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົໃນໄລຍະໃໝົ່  
1.2 ທດິທາງໜີ້າທີົ່ ວຽກງານປີ້ອງກນັຊາດ-ປີ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົໃນໄລຍະໃໝົ່  

ອາທິດ 12 

ບ ດທ ີ5 
ນະໂຍບາຍວຼັດທະນະທ າ-ສຼັງຄ ມແລະພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນດຸ 

1. ນະໂຍບາຍດ ີ້ານວດັທະນະທ າ-ສງັຄມົ 
  1.1 ວດັທະນະທ າແລະວດັທະນະທ າແຫົ່ ງຊາດລາວ 
  1.2 ການອານຸລກັຮກັສາແລະເສມີຂະຫຍາຍວດັທະນະທ າຂອງຊາດຕດິພນັກບັການພດັທະນາສງັຄມົ 

ອາທິດ 13 

ບ ດທ ີ5 (ຕ ົ່) 
ນະໂຍບາຍວຼັດທະນະທ າ-ສຼັງຄ ມແລະພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນດຸ 

2.  ນະໂຍບາຍສງັຄມົ (ວຽກງານສະຫວດັດກີານສງັຄມົ) 
  2.1  ບດົບາດແລະເນ ີ້ອໃນນະໂຍບາຍສງັຄມົ 
  2.2 ນະໂຍບາຍສງັຄມົໃນໄລຍະຕົ ີ້ນແຫົ່ ງການກ ົ່ ສ ີ້າງສງັຄມົໃໝົ່  

 
ອາທິດ 14 

ບ ດທ ີ5 (ຕ ົ່) 
ນະໂຍບາຍວຼັດທະນະທ າ-ສຼັງຄ ມແລະພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນດຸ 

3. ນະໂຍບາຍຊນົເຜົົ່ າ (ວຽກງານຊນົເຜົົ່ າ) 
 3.1   ເນ ີ້ອໃນນະໂຍບາຍຊນົເຜົົ່ າຂອງພກັ-ລດັໃນປັດຈບຸນັ 
 3.2  ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍຊນົເຜົົ່ າ 

ອາທິດ 15 

ບ ດທ ີ5 (ຕ ົ່) 
ນະໂຍບາຍວຼັດທະນະທ າ-ສຼັງຄ ມແລະພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນດຸ 

4. ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 
 4.1ຄວາມໝາຍສ າຄນັຂອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 

    4.2ຈດຸໝາຍ, ທດິທາງແລະໜີ້າທີົ່ ໃນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 

ອາທິດ 15 
ບ ດທ ີ6 

ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງສ.ປ.ປ.ລາວ 
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1. ທດັສະນະພ ີ້ນຖານຂອງນະໂຍບາຍຕົ່ າງປະເທດຂອງພກັ-ລດັຖະບານ 
2. ທດິທາງໃຫຍົ່ ຂອງນະໂຍບາຍການຕົ່ າງປະເທດຂອງພກັ-ລດັໃນໄລຍະໃໝົ່  
3. ບດົບາດຂອງ ສ ປປ ລາວໃນອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

ການປະເມີນຜ ນ 

1. ການຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງ    10% 
2. ສົ່ ວນຮົ່ ວມ        10% 
3. ກດິຈະກ າກຸົ່ ມ     10% 
4. ກວດກາກາງພາກ 30% 
5. ເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ  40% 

 
ເອກະສານອ້າງອິງ 

- ກດົລະບຽບຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວສະໄໝທ ີIX, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, 2001 
- ກອງປະຊຸມຄັ ີ້ງທ ີII ຂອງຄະນະຊາວໝຸົ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັດ 1999 ກະຊວງ
ຖະແຫ ງຂົ່ າວແລະວດັທະນະທ າ 
- ຄະນະໂຄສະນາອບົຮມົສ ນກາງພກັ, ເອກະສານຄົ ີ້ນຄວ ີ້າຮ ົ່ າຮຍນສ າລບັສະມາຊກິພກັ 1992 
- ຄະນະໂຄສະນາອບົຮມົສ ນກາງພກັ, ເອກະສານເຝິກອບົຮມົນາຍບ ີ້ານ 1996 
- ລດັຖະທ າມະນ ນແຫົ່ ງສ.ປ.ປ.ລາວ, 1991 

ຜູູ້ຂຽນ ອ ຈ ສນິນະວງົ  ມວນມະນ ີຄສສ    ໂທ 22078638 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ວິທະຍາສາດການເມ ອງ2 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912207 

ລະບ ບ-ພາກ 12+4 ພາກຮຽນທ ີ2 ປີທີົ່  1 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຄ່າໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0) 

ອະທິບາຍໜ່ວຍກດິ 
ວຊິານີ ີ້: ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິ. ໃນນັ ີ້ນ 2 ຊົົ່ ວໂມງບນັຍາຍຕ ົ່ ອາທດິໃນ 16 ອາທດິເທົົ່ າກບັ 32ຊົົ່ ວໂມງ  ລວມ
ທງັໝດົມ ີ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຈຸດປະສ ງ 

ເມ ົ່ ອຮຽນວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວນກັສກຶສາ ສາມາດ: 
4. ອະທບິາຍບນັຫາພ ີ້ນຖານຂອງປັດຊະຍາ ແລະ ເສດຖະສາດໄດ ີ້. 
5. ຈ າແນກທດິສະດມີາກ-ເລນນິກບັທດິສະດອີ ົ່ ນໆໄດ ີ້. 
6. ອະທບິາຍການກ າເນດີ ແລະແບບວທິກີານຜະລດິທນຶນຍິມົໄດ ີ້. 
7. ນ າເອາົບນັດາທດິສະດດີັົ່ ງກົ່ າວໄປນ າໃຊ ີ້ໃນຊວີດິປະຈ າວນັໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

ຄວາມຮ ີ້ທົົ່ ວໄປກົ່ ຽວກບັປັດຊະຍາ, ປັຊະຍາ ມາກຊສິ, ວດັຖຸ ແລະ ຈດິໃຈ, ບນັດາຫ ກັມ ນພ ີ້ນຖານຂອງ
ລດັທວິດັຖຸນຍິມົສດັຈະວພິາກ, ບນັດາກດົເກນພ ີ້ນຖານຂອງວທິສີດັຈະວພິາກວດັຖຸນຍິມົ, ບນັດາຄ ົ່ ມາດ
ຕະເກນ, ທດິສະດກີານຮບັຮ ີ້, ການກ າເນດີ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະສາດການເມ ອງ, ການຜະລດິ
ສນິຄ ີ້າ ແລະ ການກ າເນດີທນຶນຍິມົ, ທນຶ ແລະ ມ ນຄົ່ າສົ່ ວນເກນີ, ການສະສມົທນຶ ແລະ ໄພຫວົ່ າງງານ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ11 ບດົໃນແຕົ່ ລະບດົມຫີ າຍຫວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍ, ເຊີົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, 
ໃຊ ີ້ຮ ບແບບການສອນແບບວທິບີນັຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາຄົ ີ້ນຄວ ີ້າເປັນກຸົ່ ມ ແລະ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາເຮດັ
ບດົລາຍງານ 

 
ອາທິດທ1ີ 

ພາກທີ I 
ຄວາມຮ ີ້ພ ີ້ນຖານກົ່ ຽວກບັປັດຊະຍາ 

ບດົທ1ີ 
ຄວາມຮ ີ້ທົົ່ ວໄປກົ່ ຽວກບັປັດຊະຍາ 

1.ຄວາມສ ານກຶກົ່ ຽວກບັປັດຊະຍາ. 
2.ເງ  ົ່ອນໄຂຂອງການກ າເນດີປັດຊະຍາ. 
3.ບນັຫາພ ີ້ນຖານຂອງປັດຊະຍາ 

ອາທິດທ ີ2 

ບດົທ2ີ 
ປັດຊະຍາມາກຊສິ 

1.ປັດຊະຍາກົ່ ອນສະໄໝມາກ. 
2.ທົ່ ານ ກາກມາກ(1818-1883) 

ອາທິດທ ີ3 

ບດົທ2ີ(ຕ ົ່ ) 
ປັດຊະຍາມາກຊສິ 

3.ທົ່ ານ ຟະຣຣີກີ ອງັແກນ(1820-1895) 
4.ທົ່ ານວາລາດເີມຍ ອລິດິ ເລນນິ(1870-1924) 
5.ເງ  ົ່ອນໄຂກ າເນດີຂອງປັດຊະຍາມາກ-ເລນນິ 
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ອາທິດທ4ີ 

 

ບດົທ3ີ 
ວດັຖຸ ແລະ ຈດິໃຈ 

1.ວດັຖຸ ແລະ ຮ ບການຄງົຕວົຂອງວດັຖຸ. 
2.ການກ າເນດີ ແລະ ທາດແທ ີ້ຂອງຈດິໃຈ. 
3.ການພວົພນັລະຫວົ່ າງວດັຖຸກບັຈດິໃຈ 

 
ອາທິດທ5ີ 

 

ບດົທ ີ4 
ບນັດາຫ ກັມ ນພ ີ້ນຖານຂອງລດັທວິດັຖຸນຍິມົສດັຈະວພິາກ 

1.ວທິສີດັຈະວພິາກ. 
2.ບນັດາຫ ກັມ ນພ ີ້ນຖານຂອງລດັທວິດັຖຸນຍິມົສດັຈະວພິາກ 

 
ອາທິດທ6ີ 

 

ບດົທ ີ5 
ບນັດາກດົເກນພ ີ້ນຖານຂອງວທິສີດັຈະວພິາກວດັຖຸນຍິມົ 

1.ກດົເກນວາດວ ີ້ຍຄວາມເປັນເອກະພາບແລະຕ ົ່ ສ ີ້ບນັດາດ ີ້ານທີົ່ ກງົກນັຂ ີ້າມ 
2.ກດົເກນການຫນັປົ່ ຽນຈາກການປົ່ ຽນແປງທາງດ ີ້ານຄຸນະພາບແລະກງົກນັຂ ີ້າມ. 
3.ກດົເກນປະຕເິສດຊ ີ້ອນປະຕເິສດ 

 
ອາທິດທ7ີ 

 

ບດົທ ີ6 
ບນັດາຄ ົ່ ມາດຕະເກນພ ີ້ນຖານຂອງລດັທວິດັຖຸນຍິມົສດັຈະວພິາກ. 

1.ອນັສະເພາະແລະອນັລວມ 
2.ສາເຫດແລະໝາກຜນົ 
3.ອນັແນົ່ ນອນແລະອນັບງັເອນີ 

 
ອາທິດທ8ີ 

 

ບດົທ ີ6 (ຕ ົ່ ) 
ບນັດາຄຸົ່ ມາດຕະເກນພ ີ້ນຖານຂອງລດັທວິດັຖຸນຍິມົສດັຈະວພິາກ 

4.ເນ ີ້ອໃນ ແລະ ຮ ບການ 
5.ທາດແທ ີ້ ແລະ ປະກດົການ 
6.ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມເປັນຈງິ 

 
ອາທິດທ9ີ 

 

ບດົທ ີ7 
ທດິສະດຄີວາມຮບັຮ ີ້ 

1.ທາດແທ ີ້ຂອງຄວາມຮບັຮ ີ້. 
2.ບດົບາດ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງພ ດຕກິ າ. 
3.ບນັຫາສດັຈະທ າ. 
4.ການພວົພນັລະຫວົ່ າງພດຶຕກິ າກບັທດິສະດ.ີ 

 
ອາທິດທ1ີ0 

 

ພາກທ2ີ 
ຄວາມຮ ີ້ພ ີ້ນຖານເສດຖະສາດການເມ ອງ 

ບດົທ8ີ 
ການກ າເນດີ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະສາດການເມ ອງ 

1.ຄວາມໝາຍຂອງເສດຖະສາດການເມ ອງ. 
2.ການກ າເນດີ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະສາດການເມ ອງກົ່ ອນລດັທທິນຶນຍີມົ. 

 
ອາທິດທ1ີ1 

ບດົທ8ີ(ຕ ົ່ ) 
ການກ າເນດີ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະສາດການເມ ອງ 
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 ຂະບວນວວິດັການອອກແຮງງານ ແລະ ປັດໄຈຕົ່ າງໆຂອງການອອກແຮງງານ 
4.ເປົີ້າໝາຍຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາຂອງເສດຖະສາດການເມ ອງ. 
5.ລກັສະນະຊນົຊັ ີ້ນ ແລະ ລກັສະນະວທິະຍາສາດຂອງເສດຖະສາດການເມ ອງ. 
6.ຄວາມໝາຍພດຶຕກິ າຂອງການຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາເສດຖະສາດການເມ ອງ 

 
ອາທິດທ1ີ2 

 

ບດົທ9ີ 
ການຜະລດິສນິຄ ີ້າແລະການກ າເນດີລດັທທິນຶນຍິມົ 

1.ສນິຄ ີ້າແລະການຜະລດິສນິຄ ີ້າ. 

 
ອາທິດທ1ີ3 

ບດົທ ີ9 (ຕ ົ່ ) 
ການຜະລດິສນິຄ ີ້າແລະການກ າເນດີລດັທທິນຶນຍິມົ 

2.ເງນິ , ໜີ້າທີົ່ ແລະຄວາມສ າຄນັຂອງເງນິ. 
3.ກດົເກນມ ນຄົ່ າ. 
4.ການກ າເນດີຂອງແບບວທິກີານຜະລດິທນຶນຍິມົ. 

 
ອາທິດທ1ີ4 

ບດົທ1ີ0 
ທນຶແລະມ ນຄົ່ າສົ່ ວນເກນີ 

1.ທນຶ, ການຜນັປົ່ ຽນເງນິກາຍເປັນທນຶ 
2.ໂຄງປະກອບຂອງທນຶ 

 
ອາທິດທ1ີ5 

ບດົທ1ີ0(ຕ ົ່ ) 
ທນຶ ແລະ ມ ນຄົ່ າສົ່ ວນເກນີ 

3.ມ ນຄົ່ າສົ່ ວນເກນີ. 
4.ກດົເກນເສດຖະກດິພ ີ້ນຖານທນຶນຍິມົ. 

 
ອາທິດທ1ີ6 

 

ບດົທ1ີ1 
ການສະສມົທນຶ ແລະ ໄພຫວົ່ າງງານ 

1.ຄວາມໝາຍຂອງການສະສມົທນຶ. 
2.ໄພຫວົ່ າງງານ 

ການຕີລາຄາ 

1. ຂ ີ້ນຫ ີ້ອງຮຽນ                     10% 
2. ສົ່ ວນຮົ່ ວມ                         10% 
3. ກດິຈະກ າກຸົ່ ມ                      10% 
4. ກວດກາກາງພາກ                   30% 
5. ເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ                   40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

1 ປ ນກິຕິນິ ຄວາມຮ ີ້ພ ີ້ນຖານເສດຖະສາດການເມ ອງ ສ ານກັພມິ “ ກ ີ້າວໜີ້າ“ ມດົສະກ  1985. 
2.ມາກ-ອງັແກນ-ເລນນິ, ຢ ວ ສະຕາລນິ  ວົ່ າດ ີ້ວຍການສະສມົ ແລະ ການໃຊ ີ້ສອຍ ສ ານກັພມິ “ 
ກ ີ້າວໜີ້າ“ ມດົສະກ  ປີ 1987 
3.ເສດຖະສາດການເມ ອງມາກ-ເລນນິ ພາກທນຶນຍິມົ ຫ ກັສ ດຊັ ີ້ນກາງແປຈາກພາສາຫວຽດນາມ. 
4.ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫົ່ ຍຄັ ີ້ງທີົ່  iv,v,vi ຂອງສ ນກາງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ. 

ຜູູ້ຂຽນ ອ ຈ ສນິນະວງົ  ມວນມະນ ີ  ຄສສ   ໂທ  22078638 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ວິທະຍາສາດການເມ ອງ 3 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912304 

ລະບ ບ-ພາກ 12+4 ພາກຮຽນທ ີ1 ປີທີົ່  2 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຄ່າໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0) 

ອະທິບາຍໜ່ວຍກດິ 
 

ວຊິານີ ີ້: ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິ. ໃນນັ ີ້ນ 2 ຊົົ່ ວໂມງບນັຍາຍຕ ົ່ ອາທດິໃນ 16 ອາທດິເທົົ່ າກບັ 32ຊົົ່ ວໂມງ  ລວມ
ທງັໝດົມ ີ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຈຸດປະສ ງ 
 

ເມ ົ່ ອຮຽນວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວນກັສກຶສາ ສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັທີົ່ ວາງອອກໃນແຕົ່ ລະສະໄໝໄດ ີ້ 
2. ອະທບິາຍບນັດາທດິສະດສີງັຄມົນຍິມົ ແລະ ທດິສະດອີ ົ່ ນໆໄດ ີ້ 
3. ນ າເອາົທດິສະດດີັົ່ ງກົ່ າວໄປໝ ນໃຊ ີ້ເຂົ ີ້າໃນຊວີດິປະຈ າວນັຂອງຕນົເອງໄດ ີ້. 
4. ຮ ີ້ໄດ ີ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັທີົ່ ວາງອອກໃນແຕົ່ ລະສະໄໝ 
5. ນ າໄປປະຕບິດັໄດ ີ້ໃນການດ າລງົຊວີດິປະຈ າວນັ 
6. ຝຶກຜນົຫ  ົ່ ຫ ອມຕນົເອງໃຫ ີ້ກາຍເປັນພນົລະເມ ອງດຂີອງຊາດ 
7. ເຊ ົ່ ອມຊ ມຕ ົ່ ແນວທາງຂອງພກັ-ລດັ 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

ລດັທສິງັຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ, ບນັດາກະແສແນວຄດິແບບໄຝົ່ ຝັນ, ພາລະກ າປະຫວັດສາດຂອງຊນົຊັ ີ້ນ
ກ າມະກອນ, ພະເດດັການກ າມະຊບີ ແລະ ພນັທະພາບກ າມະກອນຊາວນາ, ຫ ກັມ ນຂອງທດິສະດມີາກ-
ເລນນິຕ ົ່ ກບັການສ ີ້າງສງັຄມົນຍິມົ ແລະ ການປະຕວິດັສງັຄມົນຍິມົ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ6ບດົໃນແຕົ່ ລະບດົມຫີ າຍຫວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍ, ເຊີົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, 
ໃຊ ີ້ວທິສີອນແບບ ວທິບີນັຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາຄົ ີ້ນຄວ ີ້າເປັນກຸົ່ ມ ແລະ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາເຮດັບດົລາຍ
ງານ 

 
ອາທິດທ1ີ 

 

ບ ດທ1ີ 
ລຼັດທິສຼັງຄ ມນິຍ ມວິທະຍາສາດແມນ່ພາກສ່ວນໜຶົ່ງຂອງລຼັດທິມາກ-ເລນນິ 

1.ລດັທສິງັຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດແມົ່ ນຫຍງັ? 
1.1.ທີົ່ ຕັ ີ້ງຂອງລດັທສິງັຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ 
1.2.ເປົີ້າໝາຍ ແລະ ວທິຄີົ ີ້ນຄວ ີ້າຂອງລດັທສິງັຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ 
1.3.ພາລະບດົບາດຂອງລດັທສິງັຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ 
2.ຄວາມໝາຍຂອງລດັທສິງັຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ 

 
ອາທິດທ2ີ 

 

ບ ດທ1ີ(ຕ ົ່) 
ລຼັດທິສຼັງຄ ມນິຍ ມວິທະຍາສາດແມນ່ພາກສ່ວນໜຶົ່ງຂອງລຼັດທິມາດ-ເລນນິ 

3.ສົ່ ວນປະກອບຂອງທດິສະດມີາກ-ເລນນິ 
3.1.ປັດຊະຍາມາກ-ເລນນິ 
3.2.ເສດຖະສາດການເມ ອງຂອງມາກ-ເລນນິ 
3.3.ລດັທສິງັຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ 
4.ລກັສະນະຂອງລດັທສິງັຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ 
4.1.ລກັສະນະພກັ ແລະ ລກັສະນະຊນົຊັ ີ້ນ 
4.2.ລກັສະນະສາກນົນຍິມົ 
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4.3.ລກັສະນະປະຕວິດັ ແລະ ປະດດິສ ີ້າງ 

 
ອາທິດທີ3 

ບ ດທ1ີ(ຕ ົ່) 
ລຼັດທິສຼັງຄ ມນິຍ ມວິທະຍາສາດແມນ່ພາກສ່ວນໜຶົ່ງຂອງລຼັດທິມາດ-ເລນນິ 

5.ລກັສະນະຂອງລດັທສິງັຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ 
5.1.ລກັສະນະພກັ ແລະ ລກັສະນະຊນົຊັ ີ້ນ 
5.2.ລກັສະນະສາກນົນຍິມົ 
5.3.ລກັສະນະປະຕວິດັ ແລະ ປະດດິສ ີ້າງ 

 
 

ອາທິດທ4ີ 
 

 
ບ ດທ2ີ 

ບຼັນດາກະແສແນວຄິດແບບໄຝ່ຝຼັນ 
1.ສະໄໝບ ຮານກາງຢ ົ່ ເກຣກັ ແລະ ໂຣມນັ 
1.1.ຢ ົ່ ເກຣກັບ ຮານ 
1.2.ຢ ົ່ ໂຣມນັ 
2.ບນັດາກະແສແນວຄດິທີົ່ ພົ ີ້ນເດັົ່ ນໃນສະຕະວດັທ1ີ6-17 
2.1.ທົ່ ານໂທມດັມ (ຄສ1478-1535) 
2.1.ທົ່ ານໂຕມາໂຊກ າປາແນນລາ(ຄສ1568-1639) 

 
ອາທິດທ5ີ 

 

 
ບ ດທ2ີ(ຕ ົ່) 

ບຼັນດາກະແສແນວຄິດແບບໄຝ່ຝຼັນ 
3.ບນັດາກະແສແນວຄດິໃຝົ່ ຝັນໃນສະຕະວດັທ1ີ7-18 
3.1.ທົ່ ານອ ອນິສະແຕລ ີ1609-1652 
3.2.ທົ່ ານແຊນແມນລ ີ1664-1729 
3.3.ທົ່ ານແຊງຊມີອງ1960-1825 
3.4.ທົ່ ານຊາກເລຟີ ລເີອ1772-1837 

ອາທິດທ6ີ 
 

ບ ດທ2ີ(ຕ ົ່) 
ບຼັນດາກະແສແນວຄິດແບບໄຝ່ຝຼັນ 

4.ລດັທສິງັຄມົນຍິມົໄຝົ່ ຝັນ ແບບປະຕວິດັ ແລະ ແບບປາທປິະໄຕສະຕະວດັທ1ີ9 
4.1.ຢ ົ່ ລດັເຊຍ 
4.2.ທີົ່ ຕັ ີ້ງປະຫວດັສາດຂອງລດັທສິງັຄມົນຍິມົແບບໄຝົ່ ຝັນ 
4.3.ບດົຮຽນຕ ົ່ ປະຫວດັສາດ  

 
ອາທິດທີ 7 

 

ບ ດທ3ີ 
ພາລະກ າປະຫວຼັດສາດຂອງຊ ນຊຼັື້ນກ າມະກອນ 

1.ຄວາມສ ານກຶກົ່ ຽວກບັຊນົຊັ ີ້ນກ າມະກອນ ແລະ ພາລະກ າປະຫວດັສາດຂອງຊນົຊັ ີ້ນກ າມະກອນ 
1.1.ຄວາມສ ານກຶກົ່ ຽວກບັຊນົຊັ ີ້ນກ າມະກອນ 
1.2.ພາລະກ າປະຫວດັສາດຂອງຊນົຊັ ີ້ນກ າມະກອນ 
2.ໜ ີ້າທີົ່ ປະຫວດັສາດຂອງຊນົຊັ ີ້ນກ າມະກອນ 
2.1.ການຕ ົ່ ສ ີ້ຍດຶອ ານາດຂອງຊນົຊັ ີ້ນກ າມະກອນ 
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2.2.ການກ ົ່ ສ ີ້າງສງັຄມົນຍິມົຄອມມ ຍນດິ 
2.3.ການປົດປົ່ ອຍມວນມະນຸດ 

 
ອາທິດທີ 9 

 

ບ ດທ4ີ 
ຜະເດຼັດການກ າມະຊີບ ແລະ ພຼັນທະພາບກ າມະກອນຊາວນາ 

1.ຜະເດດັການກ າມະຊບີ 
1.1.ລກັສະນະຈ າເປັນຂອງຜະເດດັການກ າມະຊບີ 
1.2.ບນັດາຮ ບການຂອງລະບອບຜະເດດັການກ າມະຊບີ 
2.ລະບບົຜະເດດັການກ າມະຊບີ 

 
ອາທິດທີ 10 

 

ບ ດທ4ີ(ຕ ົ່) 
ຜະເດຼັດການກ າມະຊີບ ແລະ ພຼັນທະພາບກ າມະກອນຊາວນາ 

3.ບດົບາດ ແລະ ນ ີ້າທີົ່ ຂອງຜະເດດັການກ າມະຊບີ 
3.1.ບດົບາດຂອງລດັ 
3.2.ພາລະໜີ້າທີົ່ ຂອງຜະເດດັການກ າມະຊບີ 
4.ພນັທະພາບກ າມະກອນ, ຊາວນາ, ປັນຍາຊນົພາຍໃຕ ີ້ການນ າພາຂອງພກັ 
4.1.ທີົ່ ຕັ ີ້ງບດົບາດຄວາມໝາຍສ າຄນັຂອງພນັທະພາບ 
4.2.ລກັສະນະເປັນເຈົ ີ້າຂອງພນັທະພາບກ າມະກອນ 
4.3.ພນັທະພາບກ າມະກອນ, ຊາວນາ, ປັນຍາຊນົໃນໄລຍະໃໝົ່  

 
ອາທິດທີ11 

 

ບ ດທີ5 
ຫ ຼັກມູນຂອງທດິສະດມີາກ-ເລນນິຕ ົ່ກຼັບການສ້າງສຼັງຄ ມນິຍ ມ 

1.ບນັດາຫ ກັມ ນທດິສະດມີາກ-ເລນນິ 
1.1.ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງສງັຄມົ 
1.2.ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ຍຸດໂທບາຍແມົ່ ນປັດໄຈຕດັສນິທຸກໄຊຊະນະ 
1.3.ທາດແທ ີ້ ແລະ ເນ ີ້ອໃນຂອງລດັທສິງັຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ 

 
ອາທິດທ1ີ2 

 

ບ ດທີ5(ຕ ົ່) 
ຫ ຼັກມູນຂອງທດິສະດມີາກ-ເລນນິຕ ົ່ກຼັບການສ້າງສຼັງຄ ມນິຍ ມ 

2.ຄວາມຮ ີ້ໃໝົ່ ຕ ົ່ ກບັການສ ີ້າງສງັຄມົນຍິມົ 
2.1.ຄວາມຮ ີ້ທາງດ ີ້ານການເມ ອງ 
2.2.ທາງດ ີ້ານເສດຖະກດິ 
2.3.ທາງດ ີ້ານແນວຄດິວດັທະນະທ າ 

 
ອາທິດທ1ີ3 

 

ບ ດທີ6 
ການປະຕິວຼັດສຼັງຄ ມນິຍ ມ 

1.ມ ນເຫດອນັເລກິເຊີົ່ ງຂອງການປະຕວິດັສງັຄມົນຍິມົ 
1.1.ຄວາມສ ານກຶກົ່ ຽວກບັການປະຕວິດັສງັຄມົນຍິມົ 
1.2.ມ ນເຫດຂອງການປະຕວິດັສງັຄມົນຍິມົ 
1.3.ການປະຕວິດັສງັຄມົນຍິມົໃນປະເທດຕົ່ າງໆ 

 
ອາທິດທ1ີ4 

 

ບ ດທ6ີ(ຕ ົ່) 
ການປະຕິວຼັດສຼັງຄ ມນິຍ ມ 

2.ຈດຸໝາຍ ແລະ ກ າລງັດນັຂອງກ າມະກອນ, ຊາວນາປັນຍາຊນົ ແລະ ເນ ີ້ອໃນຂອງການປະຕວິດັສງັຄມົ
ນຍິມົ 
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2.1.ຈດຸໝາຍ 
2.2.ກ າລງັດນັຂອງກ າມະກອນ, ຊາວນາ, ປັນຍາຊນົ 
2.3.ເນ ີ້ອໃນຂອງການປະຕວິດັສງັຄມົນຍິມົ 
3.ລກັສະນະ ແລະ ຈດຸພເິສດຂອງການປະຕວິດັສງັຄມົນຍິມົ 
4.ການປະຕວິດັປະຊາທປິະໄຕໄປສ ົ່ ການປະຕວິດັສງັຄມົນຍິມົ 

 
ອາທິດທ1ີ5 

 

ບ ດທ7ີ 
ຕ ື້ນກ າເນີດ ແລະ ໄລຍະພ ື້ນຖານແຫ່ງການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງລຼັດທິສຼັງຄ ມນຍິ ມ

ວິທະຍາສດ 
1.ເງ  ົ່ອນໄຂປະຫວດັສາດແຫົ່ ງການກ າເນດີລດັທສິງັຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ 
1.1.ເງ  ົ່ອນໄຂປະຫວດັສາດ 
1.2.ບ ົ່ ເກດີຂອງທດິສະດມີາກ-ເລນນິ 
2.ໄລຍະພ ີ້ນຖານແຫົ່ ງການກ າເນດີລດັທສິງັຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດສະໄໝມາກ-ອງັແກນ 
2.1.ໄລຍະທ1ີ(1844-1848) 
2.2.ໄລຍະທ2ີ(1848-1871) 

 
ອາທິດທ1ີ6 

 

ບ ດທ8ີ 
ຕ ື້ນກ າເນີດ ແລະ ໄລຍະພ ື້ນຖານແຫ່ງການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງລຼັດທິສຼັງຄ ມນຍິ ມ

ວິທະຍາສດ 
3.ໄລຍະຂະຫຍາຍຕວົຂອງລດັທສິງັຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດສະໄໝເລນນິ 
3.1.ໄລຍະທ1ີ 
3.1.ໄລຍະທ2ີ 

ການຕີລາຄາ 
 
 

1. ຂ ີ້ນຫ ີ້ອງຮຽນ                    10% 
2. ສົ່ ວນຮົ່ ວມ                        10% 
3. ກດິຈະກ າກຸົ່ ມ                     1 0% 
4. ກວດກາກາງພາກ                 30% 
5. ເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ                  40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

1.ປ ີ້ມລດັທມິາກ-ເລນນິແມົ່ ນຫຍງັກນັແທ ີ້? 
2.ປ ີ້ມລດັທສິງັຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດແມົ່ ນຫຍງັກນັແທ ີ້? 
3.ຄວາມຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັລດັທຄິອມມຸຍນດິ 
4.ແບບຮຽນທດິສະດສີງັຄມົນຍິມົ ສ ີ້າງຄ  ລະບບົ 11+3 ປີທ ີ3 ສ ນພດັທະນາຄ  1998 
5.ລດັທມິາກ-ເລນນິ ສ ານກັພມິກ ີ້າວໜີ້າ ມດົສະກ  1987 

ຜູູ້ຂຽນ ອ.ຈ ສນິນະວງົ ມວນມະນ ີ ຄສສ  ໂທ  22078638 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ຈິດຕະວິທະຍາທ ົ່ວໄປ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912208 

ລະບ ບ-ພາກ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ2 ປີທ ີ1 
ຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຄ່າໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍກດິ ວຊິານີ ີ້ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນມຊີົົ່ ວໂມງບນັຍາຍ 2 ຊົົ່ ວໂມງຕ ົ່  1 ອາທດິ 

ຈຸດປະສ ງ 

ເມ ົ່ ອຮຽນຈບົວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວນກັສກຶສາຈະສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ ີ້ຄວາມ  ໝາຍ, ຄວາມສ າຄນັຂອງວຊິາ
ຈດິຕະວທິະຍາ, ຊີ ີ້ແຈງໄດ ີ້ເຖງິສາເຫດທີົ່ ພາໃຫ ີ້ຄນົເຮາົມຄີວາມແຕກຕົ່ າງລະຫວົ່ າງບຸກຄນົແລະສາມາດນ າ
ໃຊ ີ້ຄວາມຮ ີ້ທາງດ ີ້ານຈດິຕະວທິະຍາເຂົ ີ້າໃນການເຮດັວຽກ, ການດ າເນນີຊວີດິປະຈ າວນັແລະຢ ົ່ ຮົ່ ວມກບັຜ ີ້
ອ ົ່ ນໃນສງັຄມົຢົ່ າງມຄີວາມສຸກ 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

ວຊິານີ ີ້ຮຽນຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງຈດິຕະວທິະຍາ,ອດິທພິນົຂອງກ າມະພນັແລະ
ສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ,ພຶ ີ້ນຖານທາງສະລລີະວທິະຍາກບັພດຶຕກິ າ, ສະຕປັິນຍາ,ອາລມົ,ແຮງຈ  ງໃຈ, ການຮບັຮ ີ້, 
ການຮຽນຮ ີ້, ການຄົ ີ້ນຄດິແລະຈດິສ ານກຶ,ບຸກຄະລກິະພາບແລະຄວາມແຕກຕົ່ າງລະຫວົ່ າງບຸກຄນົ,ການປັບ
ຕວົແລະສຸຂະພາບຈດິ, ຄຸນທາດແລະນດິໄສຄວາມຕ ີ້ອງການແລະທກັສະ 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ມບີດົຮຽນທງັໝດົຈ ານວນ10ບດົ,  ແຕົ່ ລະບດົມຫີວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍ, ເຊິົ່ ງໃຊ ີ້ເວລາຮຽນທງັໝດົ16ອາທດິ, 
ດ ີ້ວຍການນ າໃຊ ີ້ວທິສີດິສອນແບບອະທບິາຍ,  ສນົທະນາ ( ກຸົ່ ມນ ີ້ອຍ - ກຸົ່ ມໃຫົ່ ຍ ) 

ອາທິດທີ 1 

ສະເໜີໂຄງສ້າງຫ ຼັກສູດ 
ບ ດທ ີ1 ຄວາມຮູູ້ພຶື້ນຖານກ່ຽວກຼັບຈິດຕະວິທະຍາ 
1. ປະຫວດັ,ຄວາມໝາຍແລະຄຸນປະໂຫຍດຂອງຈດິຕະວທິະຍາ 
2. ກຸົ່ ມແນວຄດິທາງດ ີ້ານຈດິຕະວທິະຍາ 
3. ສາຂາແລະວທິຄີົ ີ້ນຄ ີ້ວາທດົລອງຂອງຈດິຕະວທິະຍາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ 
2. ຄ -ອາຈານຕັ ີ້ງຄ າຖາມສນົທະນາ 
3. ຄ ສະຫ  ບແລະໃຫ ີ້ຄ າຖາມຄົ ີ້ນຄ ີ້ວານກັສກຶສາ 

ອາທິດທີ 2 

ບ ດທ ີ2 ອິດທິພ ນຂອງກ າມະພຼັນ ແລະ ສິົ່ງແວດລ້ອມ 
1. ກ າມະພນັ ແລະ ການຖົ່ າຍທອດທາງກ າມະພນັ 
2. ສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມກບັພດຶຕກິ າ 
3. ການພວົພນັລະຫວົ່ າງກ າມະພນັ ແລະ ສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ 
2. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສນົທະນາ 
3. ຄ ຕັ ີ້ງຄ າຖາມ 
4. ຄ ໃຫ ີ້ອາສາສະມກັຂຶ ີ້ນຕອບຄ າຖາມ 

 5. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນ ແລະ ໃຫ ີ້ຄ າຖາມຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາ 

ອາທິດທີ 3 
ບ ດທ ີ3ພຶື້ນຖານທາງສະລີລະວິທະຍາກຼັບພຶດຕິກ າ 
1. ຄວາມສ າພນັລະຫວົ່ າງສະລລີະວທິະຍາກບັຈດິຕະວທິະຍາ 
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2. ລະບບົກ ີ້າມເນ ີ້ອແລະລະບບົຕ໋ອມ 
3. ລະບບົປະສາດກບັພດຶຕກິ າ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ 
2. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສນົທະນາ 
3. ຄ ຕັ ີ້ງຄ າຖາມ 
4. ຄ ໃຫ ີ້ອາສາສະມກັຂຶ ີ້ນຕອບຄ າຖາມ 
5. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນແລະໃຫ ີ້ຄ າຖາມຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາແກົ່ ນກັສກຶສາ 

ອາທິດທີ 4 

ບ ດທ4ີສະຕິປຼັນຍາ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງສະຕປັິນຍາ 
2. ທດິສະດກີົ່ ຽວກບັສະຕປັິນຍາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ 
2. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສນົທະນາເປັນກຸົ່ ມ 

ອາທິດທີ 5 

ບ ດທ4ີສະຕິປຼັນຍາ (ຕ ົ່) 
3. ການທດົສອບສະຕປັິນຍາ 
4. ລະດບັສະຕປັິນຍາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍຕັ ີ້ງຄ າຖາມກົ່ ຽວກບັຄວາມແຕກຕົ່ າງລະຫວົ່ າງ IQ ແລະ EQ  
2. ໃຫ ີ້ອາສາສະມກັຂຶ ີ້ນຕອບຄ າຖາມ 
3. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນແລະໃຫ ີ້ຄ າຖາມຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາແກົ່ ນກັສກຶສາ 

ອາທິດທີ 6 

ບ ດທ ີ5 ອາລ ມແລະແຮງຈູງໃຈ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງອາລມົ 
2. ທດິສະດກີົ່ ຽວກບັອາລມົ 
3. ພດັທະນາການກົ່ ຽວກບັອາລມົ 
4. ການຄວຍຄຸມອາລມົ 
5. ຄວາມສະຫ າດທາງອາລມົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
1. ຄ ບນັຍາຍ 
2. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສນົທະນາແລກປົ່ ຽນຄວາມຄດິເຫນັກົ່ ຽວກບັວທິຄີວບຄຸມອາລມົຮ ີ້າຍຕາມປະສບົການ
ຂອງນກັສກຶສາແຕົ່ ລະຄນົ 
3. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສນົທະນາກົ່ ຽວກບັການສ ີ້າງແຮງຈ  ງໃນການຮຽນ 
4. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນແລະໃຫ ີ້ຄ າຖາມຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາແກົ່ ນກັສກຶສາ 

ອາທິດທີ 7 

ບ ດທ ີ5 ອາລ ມ ແລະ ແຮງຈູງໃຈ (ຕ ົ່) 
6. ແຮງຈ  ງໃຈ 
7. ປະເພດແຮງຈ  ງໃຈ 
8. ການວດັແຮງຈ  ງໃຈ 
9. ການພວົພນັລະຫວົ່ າງອາລມົ ແລະ ແຮງຈ  ງໃຈ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
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1. ຄ ບນັຍາຍ 
2. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສນົທະນາແລກປົ່ ຽນຄວາມຄດິເຫນັກົ່ ຽວກບັວທິຄີວບຄຸມອາລມົຮ ີ້າຍຕາມປະສບົການ
ຂອງນກັສກຶສາແຕົ່ ລະຄນົ 
3. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສນົທະນາກົ່ ຽວກບັການສ ີ້າງແຮງຈ  ງໃນການຮຽນ 
4. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນແລະໃຫ ີ້ຄ າຖາມຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາແກົ່ ນກັສກຶສາ 

ອາທິດທີ 8 

ບ ດທ ີ6 ການຮຼັບຮູູ້ແລະການຮຽນຮູູ້ 
1. ການສ າຜດັ 
2. ການຮບັຮ ີ້ 
3. ວຸດທພິາວະແລະການຮຽນຮ ີ້ 
4. ການຖົ່ າຍທອດການຮຽນຮ ີ້ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍບດົຮຽນ, ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສນົທະນາ 
2. ຄ ຕັ ີ້ງຄ າຖາມກົ່ ຽວກບັຄວາມແຕກຕົ່ າງລະຫວົ່ າງການຮບັຮ ີ້ ແລະ ການຮຽນຮ ີ້ 
3. ຄ ໃຫ ີ້ອາສາສະມກັຂຶ ີ້ນຕອບຄ າຖາມ 
4. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນ ແລະ ໃຫ ີ້ຄ າຖາມຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາແກົ່ ນກັສກຶສາ 

ອາທິດທີ 9 ກວດກາກາງພາກຮຽນ 

ອາທິດທີ 10 

ບ ດທ ີ7 ການຄ ື້ນຄິດແລະຈິນຕະນາການ 
1. ການຄົ ີ້ນຄດິ 
2. ຈນິຕະນາການ 
3. ພາສາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ 
2. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສນົທະນາ 
3. ຄ ຕັ ີ້ງຄ າຖາມ 
4. ຄ ໃຫ ີ້ອາສາສະມກັຂຶ ີ້ນຕອບຄ າຖາມ 
5. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນ ແລະ ໃຫ ີ້ຄ າຖາມຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາແກົ່ ນກັສກຶສາ 

ອາທິດທີ 11 

ບ ດທ ີ7 (ຕ ົ່)ການຄ ື້ນຄິດ ແລະ ຈິນຕະນາການ 
4. ການຈ ົ່ ແລະການລ ມ 
5. ການໃສົ່ ໃຈ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ 
2. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສນົທະນາ 
3. ຄ ຕັ ີ້ງຄ າຖາມ 
4. ຄ ໃຫ ີ້ອາສາສະມກັຂຶ ີ້ນຕອບຄ າຖາມ 
5. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນ ແລະ ໃຫ ີ້ຄ າຖາມຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາແກົ່ ນກັສກຶສາ 

ອາທິດທີ 12 

ບ ດທ ີ8 ບຸກຄະລິກະພາບ, ການປຼັບຕ ວ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ໂຄງສ ີ້າງບຸກຄະລກິະພາບ 
2. ຄວາມສ າຄນັຂອງບຸກຄະລກິະພາບ 
3. ທດິສະດກີົ່ ຽວກບັບຸກຄະລກິະພາບ 



85 

 

4. ຄວາມແຕກຕົ່ າງລະຫວົ່ າງບຸກຄນົ 
5. ການປັບຕວົ 
6. ສາເຫດຂອງການປັບຕວົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ, ຄ ຕັ ີ້ງຄ າຖາມໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສນົທະນາ 
2. ຄ ໃຫ ີ້ອາສາສະມກັຂຶ ີ້ນຕອບຄ າຖາມ 
3. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນແລະໃຫ ີ້ຄ າຖາມຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາແກົ່ ນກັສກຶສາ 

ອາທິດທີ 13 

ບ ດທ ີ8 ບຸກຄະລິກະພາບ, ການປຼັບຕ ວ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ (ຕ ົ່) 
7. ກນົໄກໃນການປັບຕວົ 
8. ວທິແີກ ີ້ໄຂບນັຫາທາງຈດິຕະວທິະຍາ 
9. ສຸຂະພາບກາຍແລະສຸຂະພາບຈດິ 
10. ໂລກປະສາດແລະໂລກຈດິ 
11. ວທິຮີກັສາແລະສົົ່ ງເສມີສຸຂະພາບຈດິ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ, ຄ ຕັ ີ້ງຄ າຖາມໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສນົທະນາ 
2. ຄ ໃຫ ີ້ອາສາສະມກັຂຶ ີ້ນຕອບຄ າຖາມ 
3. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນແລະໃຫ ີ້ຄ າຖາມຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາແກົ່ ນກັສກຶສາ 

ອາທິດທີ 14 

ບ ດທ ີ9 ຄຸນທາດ ແລະ ນດິໄສ 
1. ຄວາມໝາຍຄຸນທາດ ແລະ ທດິສະດກີົ່ ຽວກບັຄຸນທາດ 
2. ປະເພດ ແລະ ລກັສະນະຕົ່ າງໆຂອງຄຸນທາດ 
3. ນດິໄສ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງນດິໄສ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ 
2. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສນົທະນາ 
3. ຄ ຕັ ີ້ງຄ າຖາມກົ່ ຽວກບັຄວາມແຕກຕົ່ າງຄຸນທາດ ແລະ ນດິໄສ 
4. ຄ ໃຫ ີ້ອາສາສະມກັຂຶ ີ້ນຕອບຄ າຖາມ 
5. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນ ແລະ ໃຫ ີ້ຄ າຖາມຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາແກົ່ ນກັສກຶສາ 

ອາທິດທີ 15 

 ບ ດທ ີ10 ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ທຼັກສະ 
1. ຄວາມຕ ີ້ອງການ ແລະ ທດິສະດຄີວາມຕ ີ້ອງການ 
2. ຄວາມໝາຍຂອງທກັສະ 
3. ປະເພດຂອງທກັສະ 
4. ລກັສະນຕົ່ າງໆຂອງທກັສະ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ, ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສນົທະນາ 
2. ຄ ຕັ ີ້ງຄ າຖາມກົ່ ຽວກບັຄວາມແຕກຕົ່ າງຄວາມຕ ີ້ອງການຂອງແຕົ່ ລະບຸກຄນົ 
3. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນແລະໃຫ ີ້ຄ າຖາມຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາແກົ່ ນກັສກຶສາ 

ອາທິດທີ 16 ສອບເສຼັງຈ ບໜ່ວຍກດິ 

ການຕີລາຄາ 
1. ເຂົ ີ້າຮົ່ ວມຮຽນ                            10% 
2. ກດິຈະກ າກຸົ່ ມ                               10% 
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3. ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງບຸກຄນົ              20% 
4. ກວດກາ                                     20% 
5. ເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ                           40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

ເຂມັເພດັບ ລມົໄຊຍພ໌ ີ້ອມດ ີ້ວຍຄະນະ,ຈິດຕະວິທະຍາທ ົ່ວໄປ,ມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດຄະນະສກຶ
ສາສາດ,ວຽງຈນັ 2007 
ຈລິະພາເຕງັໄຕລດັພ ີ້ອມດ ີ້ວຍຄະນະ, ຈິດຕະວທິະຍາທ ົ່ວໄປ 
ພາກວຊິາຈດິຕະວທິະຍາຄະນະສລິປະສາດມະຫາວທິະຍາໄລທ າມະ 
ສາດ,ພສ 2550 
ຈລິະພາເຕງັໄຕລດັພ ີ້ອມດ ີ້ວຍຄະນະ, ຈິດຕະວທິະຍາທ ົ່ວໄປ 
ພາກວຊິາຈດິຕະວທິະຍາຄະນະສລິປະສາດມະຫາວທິະຍາໄລທ າມະ 
ສາດ,ພສ 2552 
ວໄິລວນັສສີງົຄາມພ ີ້ອມດ ີ້ວຍຄະນະ, ຈິດຕະວິທະຍາທ ົ່ວບນັນານຸກມົຂອງຫ ີ້ອງສະມຸດແຫົ່ ງຊາດ,
ບ ລສິດັທະຮບິໂພກຸງເທບພສ 2549 
ໄພບ ນເທວະຣກັຈິດຕະວິທະຍາພາກວຊິາຈດິຕະວທິະຍາຕະນະຄ ສາດຈລຸາລງົກອນ
ມະຫາວທິະຍາໄລພສ 2537 

ຜູູ້ຂຽນ 
ນລີາວນັ ບຸບຜາວນັ 
ພາກສ ີ້າງຄ ຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ. Tel:  020 55679863 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ວິເຄາະຫ ຼັກສູດສິລປິະສຶກສາ 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ :0912403 
ລະບ ບ/ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ (12+4) ພາກຮຽນທ ີ 2  ປີ 2 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 96 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຄ່າໜ່ວຍກິດ 4 ( 2 – 4 – 0 ) 

ອະທິບາຍໜ່ວຍ
ກິດ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ4 ໜົ່ ວຍກດິ. ໃນນັ ີ້ນ ປະກອບມກີານສອນທດິສະດຈີ ານວນ  2 ຊົົ່ ວໂມງ ແລະ 4 ຊມ ສ າລບັ
ພາກບນັຍາຍ ລວມ 96 ຊມ 

ຈຸດປະສ ງ 
 

ເມ ົ່ ອຮຽນວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວ ນກັຮຽນຄ ສາມາດ: 
- ຈ າແນກໂຄງປະກອບສ ີ້າງຂອງຫ ກັສ ດສລິະປະສກຶສາ ຊັ ີ້ນມດັທະຍມົໄດ ີ້. 
- ອະທບິາຍບນັດາເນ ີ້ອໃນຂອງຫ ກັສ ດສລິະປະສກຶສາ ຊັ ີ້ນມດັທະຍມົໄດ ີ້. 
- ວາງແຜນການ, ແນວທາງໃນການຈດັກດິຈະກ າການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ວດັປະເມນີຜນົໄດ ີ້

ຢົ່ າງຖ ກຕ ີ້ອງ. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

ວຊິານີ ີ້ ສກຶສາກົ່ ຽວກບັຫ ກັການ, ວທິກີານວເິຄາະຫ ກັສ ດ ແລະ ດ າເນນີການວເິຄາະຫ ກັສ ດສລິະປະສກຶ 
ສາ ຊັ ີ້ນມດັທະຍມົແຕົ່ ມ1 ຫາ ມ7 ເພ ົ່ ອເປັນພ ີ້ນຖານໃຫ ີ້ແກົ່ ການວາງແຜນ ການ, ແນວທາງໃນການຈດັ
ກດິຈະກ າການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ວດັປະເມນີຜນົໄດ ີ້ຢົ່ າງຖ ກຕ ີ້ອງ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ ມ ີ8 ບດົ ເຊິົ່ ງດ າເນນີການສອນແມົ່ ນສມົທບົຫ າຍວທິປີະສມົປະສານກນັ ເປັນຕົ ີ້ນແມົ່ ນການອະທ ິ
ບາຍ, ການສນົທະນາ, ການບນັຍາຍ, ກດິຈະກ າກຸົ່ ມ ເພ ົ່ ອວເິຄາະຫ ກັສ ດສລິະປະສກຶສາ  ຊັ ີ້ນມດັທະຍມົ.  

ອາທິດທີ 1 

ບ ດທີ 1ຄວາມຮູູ້ພ ື້ນຖານກ່ຽວກຼັບການວິເຄາະຫ ຼັກສູດ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງຫ ກັສ ດ ແລະ ການວເິຄາະຫ ກັສ ດ 

1.1 ຄວາມໝາຍຂອງຫ ກັສ ດ 
1.2 ຄວາມໝາຍຂອງການວເິຄາະຫ ກັສ ດ 

2. ຈດຸປະສງົຂອງການວເິຄາະຫ ກັສ ດ 
3. ຂັ ີ້ນຕອນຂອງການວເິຄາະຫ ກັສ ດ 
4. ຜນົປະໂຫຍດຂອງການວເິຄາະຫ ກັສ ດ 

ອາທິດທີ 2 
ບ ດທີ 2ວິເຄາະຫ ຼັກສູດສິລະປະສຶກສາ ຊຼັື້ນມຼັດທະຍ ມ ປີທີ 1 

1. ວເິຄາະຫ ກັສ ດສລິະປະດນົຕຣ ີ
2. ວເິຄາະຫ ກັສ ດສລິະປະກ າ 

ອາທິດທີ 3 
ບ ດທີ 2ວິເຄາະຫ ຼັກສູດສິລະປະສຶກສາຊຼັື້ນມຼັດທະຍ ມ ປີທີ 1 (ຕ ົ່) 

3. ລາຍງານຜນົການວເິຄາະຫ ກັສ ດ 

ອາທິດທີ 4 
ບ ດທີ 3ວິເຄາະຫ ຼັກສູດສິລະປະສຶກສາຊຼັື້ນມຼັດທະຍ ມ ປີທີ 2 

1. ວເິຄາະຫ ກັສ ດສລິະປະດນົຕຣ ີ
2. ວເິຄາະຫ ກັສ ດສລິະປະກ າ 

ອາທິດທີ 5 
ບ ດທີ 3ວິເຄາະຫ ຼັກສູດສິລະປະສຶກສາ ຊຼັື້ນມຼັດທະຍ ມ ປີທີ 2 (ຕ ົ່) 

3. ລາຍງານຜນົການວເິຄາະຫ ກັສ ດ 

ອາທິດທີ 6 
ບ ດທີ 4ວິເຄາະຫ ຼັກສູດສິລະປະສຶກສາ ຊຼັື້ນມຼັດທະຍ ມ ປີທີ 3 

1. ວເິຄາະຫ ກັສ ດສລິະປະດນົຕຣ ີ
2. ວເິຄາະຫ ກັສ ດສລິະປະກ າ 
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ອາທິດທີ 7 
ບ ດທີ 4ວິເຄາະຫ ຼັກສູດສິລະປະສຶກສາ ຊຼັື້ນມຼັດທະຍ ມ ປີທີ 3 (ຕ ົ່) 

3. ລາຍງານຜນົການວເິຄາະຫ ກັສ ດ 

ອາທິດທີ 8 
ບ ດທີ 5ວິເຄາະຫ ຼັກສູດສິລະປະສຶກສາ ຊຼັື້ນມຼັດທະຍ ມ ປີທີ 4 

1. ວເິຄາະຫ ກັສ ດສລິະປະດນົຕຣ ີ
2. ວເິຄາະຫ ກັສ ດສລິະປະກ າ 

ອາທິດທີ 9 
ບ ດທີ 5ວິເຄາະຫ ຼັກສູດສິລະປະສຶກສາຊຼັື້ນມຼັດທະຍ ມ ປີທີ 4 (ຕ ົ່) 

3. ລາຍງານຜນົການວເິຄາະຫ ກັສ ດ 

ອາທິດທີ 10 
ບ ດທີ 6ວິເຄາະຫ ຼັກສູດສິລະປະສຶກສາຊຼັື້ນມຼັດທະຍ ມ ປີທີ 5 

1. ວເິຄາະຫ ກັສ ດສລິະປະດນົຕຣ ີ
2. ວເິຄາະຫ ກັສ ດສລິະປະກ າ 

ອາທິດທີ 11 
ບ ດທີ 6ວິເຄາະຫ ຼັກສູດສິລະປະສຶກສາຊຼັື້ນມຼັດທະຍ ມ ປີທີ 5 (ຕ ົ່) 

3. ລາຍງານຜນົການວເິຄາະຫ ກັສ ດ 

ອາທິດທີ 12 
ບ ດທີ 7ວິເຄາະຫ ຼັກສູດສິລະປະສຶກສາຊຼັື້ນມຼັດທະຍ ມ ປີທີ 6 

1. ວເິຄາະຫ ກັສ ດສລິະປະດນົຕຣ ີ
2. ວເິຄາະຫ ກັສ ດສລິະປະກ າ 

ອາທິດທີ 13 
ບ ດທີ 7ວິເຄາະຫ ຼັກສູດສິລະປະສຶກສາຊຼັື້ນມຼັດທະຍ ມ ປີທີ 6 (ຕ ົ່) 

3. ລາຍງານຜນົການວເິຄາະຫ ກັສ ດ 

ອາທິດທີ 14 
ບ ດທີ 8ວິເຄາະຫ ຼັກສູດສິລະປະສຶກສາຊຼັື້ນມຼັດທະຍ ມ ປີທີ 7 

1. ວເິຄາະຫ ກັສ ດສລິະປະດນົຕຣ ີ
2. ວເິຄາະຫ ກັສ ດສລິະປະກ າ 

ອາທິດທີ 15 
ບ ດທີ 8ວິເຄາະຫ ຼັກສູດສິລະປະສຶກສາຊຼັື້ນມຼັດທະຍ ມ ປີທີ 7 (ຕ ົ່) 

3. ລາຍງານຜນົການວເິຄາະຫ ກັສ ດ 
ອາທິດທີ 16 ນ າພານຼັກສຶກສາທວນຄ ນ 

ການຕລີາຄາ 
ຜ ນການຮຽນ 

6. ເຂົ ີ້າຮົ່ ວມຮຽນ            10% 
7. ລາຍງານບຸກຄນົ           20% 
8. ລາຍງານກຸົ່ ມ               10% 
9. ກວດກາກາງພາກ          20% 
10. ສອບເສງັຈບົລາຍວຊິາ    40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

1. ແບບຮຽນວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ ສ າລບັໂຮງຮຽນສ ີ້າງຄ ມດັທະຍມົຕົ ີ້ນ ລະບບົ 3ປີ, ກະຊວງສກຶ
ສາທກິານກມົສ ີ້າງຄ , ສ ນພດັທະນາຄ  2009.  

2. ແບບຮຽນ ສລິະປະສກຶສາ ຊັ ີ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ ປີທ ີ1,2,3,4,5, 6 ກະຊວງສກຶສາທກິານ ສະ
ຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາ 2008. 

3. ແບບຮຽນສລິະປະສກຶສາ ຊັ ີ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ ປີທ ີ1,2,3,4,5, 6 ກະຊວງສກຶສາທກິານ ສະ
ຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາ 2008. 

4. ແບບຮຽນຫ ກັການມດັທະຍມົ ສ າລບັໂຮງຮຽນສ ີ້າງຄ ມດັທະຍມົຕົ ີ້ນ ລະບບົ 3ປີ, ກະ ຊວງສກຶ
ສາທກິານກມົສ ີ້າງຄ , ສ ນພດັທະນາຄ  2009.  

ຊ ົ່ຜູູ້ຂຽນ  
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ການວໄິຈ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0912701 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 12+4 ພາກຮຽນທ ີ 1 ປີທ ີ4 
ຊ ົ່ວໂມງ 64ຊົົ່ ວໂມງ 
ໜ່ວຍກິດ 3(2-2-0)   

ອະທິບາຍໜ່ວຍ
ກິດ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ3ໜົ່ ວຍກດິໃນນັ ີ້ນມ ີ2ຊົົ່ ວໂມງບນັຍາຍຕ ົ່  1 ອາທດິແລະ 2 ຊົົ່ ວໂມງປະຕບິດັຕວົຈງິ,ແຕົ່ ລະອາ
ທດິມກີດິຈະກ າເສມີທຸກໆທ ີ້າຍຊົົ່ ວໂມງ ລວມ 48 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຈຸດປະສ ງ 
 

ເມ ົ່ອຮຽນຈ ບວິຊານີື້ແລູ້ວ ນຼັກສກຶສາຄູສາມາດ:  
 ນຍິາມ, ອະທບິາຍຄວາມໝາຍ, ວວິດັທະນາການແລະ ປະເພດຂອງການວໄິຈແບບປະຕບິດັການໄດ ີ້.  
 ຈ າແນກຂ ີ້ແຕກຕົ່ າງການຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາແບບປະຕບິດັການ ແລະ ການຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາທາງການສກຶສາ, ປະເພດ, 

ຮ ບແບບ, ຂັ ີ້ນຕອນ ແລະ ເປົີ້າໝາຍການຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາແບບປະຕບິດັການໄດ ີ້.  
 ກ ານດົບນັຫາຂອງໂຮງຮຽນ, ຈພຸດັທະນາໃນໂຮງຮຽນໄດ ີ້. 
 ຈ າແນກຂ ີ້ດ-ີເສຍຕ ົ່ ການຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາໃນຫ ີ້ອງຮຽນ, ຊີ ີ້ແຈງບາດກ ີ້າວ,ຂັ ີ້ນຕອນ ແລະວທິດີ າເນນີການຄົ ີ້ນ

ຄ ີ້ວາໃນຫ ີ້ອງຮຽນໄດ ີ້.  
 ຂຽນລາຍງານຜນົການຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາ ແລະ ນ າສະເໜດີ ີ້ວຍຕນົເອງໄດ ີ້.  

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

ວຊິານີ ີ້ຮຽນຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັວວິດັທະນາການແລະ ປະເພດຂອງການວໄິຈແບບປະຕບິດັ, ການວໄິຈປະຕບິດັການ
ທາງການສກຶສາ, ການວໄິຈປະຕບິດັການເພ ົ່ ອສ ີ້າງພະລງັຮົ່ ວມໃນໂຮງຮຽນ, ການວໄິຈໃນຊັ ີ້ນຮຽນ ແລະ
ການພດັທະນາການສອນ, ເທກັນກິການຮວບຮວມຂ ີ້ມ ນສ າລບັການວໄິຈປະຕບິດັການ, ການວເິຄາະ ແລະ 
ນ າສະເໜຜີນົການວໄິຈ 

ການດ າເນີນ 
ການສອນ 

 

ວຊິານີ ີ້ ມ1ີ3ບດົ. ແຕົ່ ລະບດົມຫີວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍ, ເຊິົ່ ງໃຊ ີ້ເວລາສອນ 16 ອາທດິໂດຍໃຊ ີ້ວທິສີດິສອນ: ບນັຍາຍ, 
ສນົທະນາ, ລາຍງານປາກເປົົ່ າ, ລາຍງານກຸົ່ ມ, ລາຍງານດົ່ ຽວ, ລາຍງານເຈ ີ້ຍເປັນກຸົ່ ມ ແລະ ດົ່ ຽວ, ມອບ
ວຽກເຮດັລາຍງານຈບົວຊິາຕາມຄວາມເໝາະສມົ.   

ແຜນການສອນ 
 

ອາທິດທີ 1 
 

ອາທິດທີ 2 
 
 

ອາທິດທີ 3 
 

ບ ດທີ 1 
ແນວຄິດ ແລະ ຄວາມເປຼັນມາຂອງວໄິຈປະຕິບຼັດການ 

1. ແນວຄດິຂອງການວໄິຈການປະຕບິດັ 
2. ຄວາມເປັນມາຂອງການວໄິຈ 
3. ຄວາມໝາຍມະໂນພາບເບ ີ້ອງຕົ ີ້ນຂອງການວໄິຈປະຕບິດັການ 
4. ປະເພດຂອງການວໄິຈປະຕບິດັການ 
5. ຄຸນລກັສະນະ 10 ປະການ ຂອງການວໄິຈປະຕບິດັການ 
6. ຫ ກັການສ າຄນັ 16 ປະການ ຂອງການວໄິຈປະຕບິດັການ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຄ ສນົທະນາກົ່ ຽວກບັ ປະເພດການຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາ, ປຽບທຽບທດິສະດ ີ
ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ, ມອບວຽກເປັນກຸົ່ ມ, ບຸກຄນົ ແລະ ລາຍງານເປັນເຈ ີ້ຍ ແລະ ສະເໜຢີ ົ່ ຫ ີ້ອງຮຽນ ຈາກ
ນັ ີ້ນອາຈານ ແລະ ນກັສກຶສາສະຫ ຸບເອາົໃຈຄວາມ.  

 
 

ອາທິດທີ 4 
 

ບ ດທ ີ2 
ການວໄິຈປະຕິບຼັດການທາງການສຶກສາ 

1. ເປົີ້າໝາຍຂອງການວໄິຈປະຕບິດັການທາງການສກຶສາ 
2. ຮ ບແບບຂອງການວໄິຈປະຕບິດັການທາງການສກຶສາ 
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ອາທິດທີ 5 
 
 

3. ຂັ ີ້ນຕອນຂອງການວໄິຈປະຕບິດັການທາງການສກຶສາ 
4. ຂ ີ້ແຕກຕົ່ າງລະຫວົ່ າງການວໄິຈທາງການສກຶສາກບັການວໄິຈປະຕບິດັການ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ:ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຄ  ຈ າແນກແຕກຕົ່ າງລະຫວົ່ າງການວໄິຈທາງການສກຶສາກບັການວິ
ໄຈປະຕບິດັການພ ີ້ອມທງັຍກົຕວົຢົ່ າງປະກອບ ແລະ ສະຫ ຸບເປັນເນ ີ້ອໃນ.  

 
 

ອາທິດທີ 6 
 
 

ອາທິດທີ 7 
 

ອາທິດທີ 8 
 

ບ ດທີ 3 
ວິໄຈປະຕິບຼັດການເພ ົ່ອສ້າງພະລຼັງຮ່ວມໃນໂຮງຮຽນ 

1. ໂຄງສ ີ້າງການປະຕບິດັວຽກງານໃນໂຮງຮຽນ 
2. ເປົີ້າໝາຍຂອງການວໄິຈປະຕບິດັການໃນໂຮງຮຽນ 
3. ບນັຫາຂອງໂຮງຮຽນ 
4. ຈດຸພດັທະນາໃນໂຮງຮຽນ 
5. ຂະບວນການວໄິຈປະຕບິດັການໃນໂຮງຮຽນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຄ ກ ານດົບນັຫາໃນໂຮງຮຽນ ແລ ີ້ວ ສງັເຄາະເອາົບນັຫາທີົ່ ຫ  ົ່ ແຫ ມ 
ແລະ ພົ ີ້ນເດັົ່ ນ ຈາກນັ ີ້ນສະເໜວີທິແີກ ີ້ໄຂດ ີ້ວຍການຈດັກຸົ່ ມ ແລ ີ້ວ ສມົທຽບເຫດຜນົແຕົ່ ລະກຸົ່ ມ ອາຈານ 
ນກັສກຶສາ ສະຫ ຸບເປັນເນ ີ້ອໃນ 

 
 

ອາທິດທີ 9 
 

ອາທິດທີ 10 
 

ອາທິດທີ 11 
 

ບ ດທີ 4  
ວິໄຈໃນຊຼັື້ນຮຽນ ແລະ ການພຼັດທະນາການສອນ 

1. ເປັນຫຍງັຄ ຕ ີ້ອງດ າເນນີການວໄິຈພາກປະຕບິດັໃນຫ ີ້ອງຮຽນ 
2. ການວໄິຈພາກປະຕບິດັໃນຫ ີ້ອງຮຽນແມົ່ ນຫຍງັ?  
3. ຂະບວນການດ າເນນີການວໄິຈໃນຫ ີ້ອງຮຽນ 
4. ຂ ີ້ດ ີແລະ ຂ ີ້ຈ າກດັຂອງການວໄິຈໃນຫ ີ້ອງຮຽນ 
5. ການວເິຄາະບນັຫາ ແລະ ການກ ານດົບນັຫາການວໄິຈ-  

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ:  
¬ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຄ ຊອກຫາທດົລອງດ າເນນີການຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາແບບປະຕບິດັການກຸົ່ ມແລ ີ້ວສະເໜຜີນົໄດ ີ້ຮບັ ຈາກ
ນັ ີ້ນ ອາຈານ ແລະ ນກັສກຶສາ ສະຫ ຸບເນ ີ້ອໃນຮົ່ ວມກນັ.  

 
 

ອາທິດທີ 12 
 
 

ອາທິດທີ 13 
 
 

ອາທິດທີ 14 
 

ບ ດທີ 5 
ເທຼັກນກິການຮວບຮວມຂ ື້ມູນສ າລຼັບການວິໄຈປະຕິບຼັດການ 

1. ການຮວບຮວມຂ ີ້ມ ນຈາກເອກະສານຫ ກັຖານ 
   1.1 ການສງັເກດ 
   1.2 ການສ າພາດ 
   1.3 ບນັທກຶ 
   1.4 ການຮວບຮວມຂ ີ້ມ ນດ ີ້ວຍແບບສອບຖາມ 
3. ການຮວບຮວມຂ ີ້ມ ນດ ີ້ວຍແບບວດັ ຫ   ມາດຕາວດັ 
4. ເທກັນກິການຮວບຮົ່ ວມຂ ີ້ມ ນຈາກຜ ີ້ຮຽນ 
5. ວທິກີານຮວບຮົ່ ວມຂ ີ້ມ ນໂດຍແບບປະເມນີຕາມສະພາບຕວົຈງິ 
6. ເທກັນກິການຮວບຮວມຂ ີ້ມ ນຈາກຕວົນກັວໄິຈ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຄ ທດົລອງ ສງັເກດ, ສ າພາດ ແລະ ອອກແບບສອບຖາມແລ ີ້ວ
ສາທດິຢ ົ່ ໃນຫ ີ້ອງຮຽນກົ່ ອນໄປດ າເນນີການຈງິຢ ົ່ ພາກສະໜາມ.  

 
ອາທິດທີ 15 

ບ ດທີ 6 
ການວິເຄາະ ແລະ ນ າສະເໜີຜ ນການວິໄຈ 
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ອາທິດທີ 16 
 

1. ການວເິຄາະຂ ີ້ມ ນ 
1.1 ກຽມຂ ີ້ມ ນ/ຈດັລຽງຂ ີ້ມ ນ 
1.2 ກ ານດົ/ຕັ ີ້ງຄົ່ າໃຫ ີ້ຕວົປົ່ ຽນຕົ ີ້ໜ ແລະ ຕວົປົ່ ຽນຕາມ 
1.3 ປີ້ອນຂ ີ້ມ ນ 
1.4 ວເິຄາະຂ ີ້ມ ນຕາມຈດຸປະສງົຂອງການວໄິຈ 

2. ການຂຽນລາຍງານການວໄິຈ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຄ ທດົລອງຕັ ີ້ງລະຫດັຂ ີ້ມ ນ ແລະ ວເິຄາະຂ ີ້ມ ນ  

ການປະເມີນ 
 

 ຂ ີ້ນຫ ີ້ອງ          10% 
 ກດິຈະກ າ         30% 
 ກວດກາງພາກ      20% 
 ເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ    40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

ປະວດິ ເອລາວນັ “ການວໄິຈພາກປະຕບິດັການ (Action Research)” 
ພາກວຊິາວໄິຈແລະພດັທະນາການສກຶສາຄະນະສກຶສາສາດມະຫາວ ິ-  ທະຍາໄລມະຫາສາລະຄາມ. 
ກມົສ ີ້າງຄ , ກະຊວງສກຶສາທກິານ “ຄ ົ່ ມ  ການວໄິຈພາກປະຕບິດັສ າລບັນກັສກຶສາລາວ”ວຽງຈນັ, ສ.ປ.ປ 
ລາວ 13 ທນັວາ 2002. 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ ກມົສ ີ້າງຄ  “ການວໄິຈພາກປະຕບິດັໃນຫ ີ້ອງຮຽນ”ປີ 2001. 
ການປະເມນີຕນົເອງເພ ົ່ ອການພດັທະນາໂຮງຮຽນເຂົ ີ້າສ ົ່ ມາດຕາຖານ,ການສກຶສາໂດຍການວໄິຈປະຕບິດັ
ການແບບມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ,ກຸງເທບ: ກະຊວງສກຶສາທກິານ, 2542. 

ຜູູ້ຂຽນ 
ທອງໄຊ ພງົພານດິ ພາກວຊິາບ ລຫິານການສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ  
ເບໂີທ: 020 22130004 
E-Mail: thongsaiphongphanit@yahoo.com 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ການວຼັດ ແລະ ປະເມີນຜ ນການສຶກສາ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912702 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ1 ປີທ ີ4 
ຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 
ໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0)   
ອະທິບາຍ 
ໜ່ວຍກິດ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນ ມ ີ2 ຊົົ່ ວໂມງພາກທດິສະດ ີລວມ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຈຸດປະສ ງ 
 

ເມ ົ່ ອຮຽນຈບົວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວ ນກັສກຶສາຄ ສາມາດ:  
   - ນ າໃຊ ີ້ທດິສະດເີຂົ ີ້າໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ 
   - ວເິຄາະ, ສງັເຄາະຄະແນນດບິ ,ການຕດັເກຣດ ຫ   ການໃຫ ີ້ລະດບັຜນົການຮຽນ 
ແບບຄະແນນປົ່ ຽນຮ ບ, ຄະແນນມາດຕະຖານ Z ແລະ T, ການຕດັເກຣດ ຫ   ການໃຫ ີ້ລະດບັຜນົການ
ຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 
   - ໄຈ ີ້ແຍກ ແລະສງັເກດ, ສ ີ້າງແບບສ າພາດ ແລະແບບສອບຖາມປະຕບິດັຕວົຈງິໄດ ີ້ຄົ່ ອງ 
ແຄ ີ້ວທງັຮບັປະກນັການຈດັອນັດບັດ ີ້ານຄຸນນະພາບ. 
    -ອະທບິາຍຄວາມໝາຍ,ຄວາມສ າຄນັຂອງຣ ບຣກິ,ປະເພດຂອງຣ ບຣກິ ແລະ ຂັ ີ້ນຕອນຂອງຣ ບຣກິ
(Rubrics)ໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

ວຊິານີ ີ້ຮຽນຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັ ຄວາມໝາຍຂອງການວດັຜນົ, ການປະເມນີຜນົ ມຄຸີນນະທ າແລະຈນັຍາບນັຂອງ
ນກັວດັຜນົແລະປະເມນີຜນົ. ມຈີດຸປະສງົຂອງການວດັຜນົທາງການສກຶສາ, ຄຸນປະໂຫຍດ, ລກັສະນະ
ຂອງການວດັ, ລະດບັຂອງການວດັຜນົ ,ຫ ກັການວດັຜນົການສກຶສາແລະ ການປະເມນີຜນົການຮຽນໂດຍ
ການນ າໃຊ ີ້ຣ ບຣກິ 

ການດ າເນີນ 
ການສອນ 

 

ວຊິານີ ີ້ ມ9ີບດົ. ແຕົ່ ລະບດົມຫີວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍ, ເຊິົ່ ງໃຊ ີ້ເວລາສອນ 16 ອາທດິ ໂດຍໃຊ ີ້ວທິສີດິສອນ: ບນັຍາຍ, 
ສນົທະນາ, ລາຍງານປາກເປົົ່ າ, ລາຍງານກຸົ່ ມ, ລາຍງານດົ່ ຽວ, ລາຍງານເຈ ີ້ຍເປັນກຸົ່ ມ ແລະ ດົ່ ຽວ, ມອບ
ວຽກເຮດັລາຍງານຈບົວຊິາຕາມຄວາມເໝາະສມົ.   

 
 

ອາທິດທີ 1 
 

 

 

ອາທິດທີ 2 
 

ບ ດທີ 1 
ຄວາມຮູູ້ເບ ື້ອງຕ ື້ນກ່ຽວກຼັບການວຼັດ ແລະ ການປະເມນີຜ ນການສຶກສາ 

 
1. ຄວາມໝາຍຂອງການວດັຜນົ ແລະ ການປະເມນີຜນົ 
2. ຄຸນນະທ າ ແລະ ຈນັຍາບນັຂອງນກັວດັຜນົ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
3. ຈດຸປະສງົຂອງການວດັຜນົທາງການສກຶສາ 
4. ປະໂຫຍດຂອງການວດັຜນົ ແລະ ການປະເມນີຜນົການສກຶສາ 
5. ລກັສະນະຂອງການວດັຜນົການສກຶສາ 
6. ລະດບັຂອງການວດັຜນົ 
7. ຫລກັການວດັຜນົການສກຶສາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: ອະພິປາຍ, ສນົທະນາ, ຈດັກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ແລະຂຽນບດົລາຍງານ. 

 
ອາທິດທີ 3 

 

ບ ດທ ີ2  
ຈຸດມຸ່ງໝາຍ ແລະ ການປະເມີນຜ ນ 

1. ການປະເມນີຜນົສ າເລດັຂອງການຮຽນຮ ີ້ 
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ອາທິດທີ 4 
 

2. ຈດຸມຸົ່ ງໝາຍສ າລບັການພດັທະນາຜ ີ້ຮຽນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: ອະພິປາຍ, ສນົທະນາ, ຈດັກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ແລະຂຽນບດົລາຍງານ. 

 
 
 
 
 

ອາທິດທີ 5 
 
 
 
 

ອາທິດທີ 6 
 
 

ບ ດທີ 3  
ເຄ ົ່ອງມ ສ າລຼັບການວຼັດຜ ນການສຶກສາ 

1. ແບບສງັເກດ 
2. ແບບສ າພາດ 
3. ແບບສອບຖາມ 
4. ການໃຫ ີ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ 
5. ການຈດັອນັດບັຄຸນະພາບ 
6. ແບບສງັຄມົມຕິ ິ
7. ການສກຶສາເປັນແຕລະກ ລະນ ີ
8. ແບບທດົສອບ 
9. ການໃຫ ີ້ສ ີ້າງຈນິຕະນາການ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: ອະພິປາຍ, ສນົທະນາ, ຈດັກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ແລະຂຽນບດົລາຍງານ. 

 
 

ອາທິດທີ 7 
 
 
 

ອາທິດທີ 8 
 

ບ ດທີ 4 
ການຂຽນຂ ື້ສອບວຼັດພຶດຕກິ າດ້ານສະຕິປຼັນຍາ 

1. ຄວາມຮ ີ້ຄວາມຈ າ 
2. ຄວາມເຂົ ີ້າໃຈ 
3. ການນ າໄປໃຊ ີ້ 
4. ການວເິຄາະ 
5. ການປະເມນີຜນົ 
6. ການປະດດິສ ີ້າງ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: ອະພິປາຍ, ສນົທະນາ, ຈດັກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ແລະຂຽນບດົລາຍງານ. 
 

ອາທິດທີ 9 
 

ອາທິດທີ 10 
 

ບ ດທີ 5 
ລຼັກສະນະ ແລະ ການຊອກຫາຄຸນະພາບຂອງເຄ ົ່ອງມ  

1. ລກັສະນະຂອງເຄ ົ່ ອງມ ທີົ່ ດສີ າລບັການວດັຜນົ 
2. ການຊອກຫາຄຸນະພາບຂອງເຄ ົ່ ອງມ   

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: ອະພິປາຍ, ສນົທະນາ, ຈດັກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ແລະຂຽນບດົລາຍງານ. 

ອາທິດທີ 11 
 
 

ອາທິດທີ 12 
 
 

ບ ດທີ 6  
ສະຖິຕິເບ ື້ອງຕ ື້ນກ່ຽວກຼັບການວຼັດຜ ນ 

1. ສະຫະສ າພນັ 
2. ສົ່ ວນຮ ີ້ອຍ 
3. ການວດັແນວໂນ ີ້ມເຂົ ີ້າສ ົ່ ສົ່ ວນກາງ 
4. ການວດັການກະຈາຍ 
5. ການແຈກຄວາມຖີົ່  

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: ອະພິປາຍ, ສນົທະນາ, ຈດັກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ແລະຂຽນບດົລາຍງານ. 
 
 

ບ ດທີ 7  
ຄະແນນ ແລະ ການໃຫູ້ລະດຼັບຄະແນນ 
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ອາທິດທີ 13 

 
 

ອາທິດທີ 14 
 

1. ຄະແນນດບິ 
2. ການຕດັເກຣດ ຫ   ການໃຫ ີ້ລະດບັຜນົການຮຽນ 
3. ຄະແນນປົ່ ຽນຮ ບ 
4. ຄະແນນມາດຕະຖານ Z ແລະ T 
5. ການຕດັເກຣດ ຫ   ການໃຫ ີ້ລະດບັຜນົການຮຽນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: ອະພິປາຍ, ສນົທະນາ, ຈດັກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ແລະຂຽນບດົລາຍງານ. 

 
 

ອາທິດທີ 15 
 
 

ອາທິດທີ 16 
 

ບ ດທີ 8 
ການປະເມີນຜ ນໂດຍໃຊູ້ແຟູ້ມສະສ ມຜ ນງານ 

1. ສົ່ ວນປະກອບຂອງແຟີ້ມສະສມົຜນົງານ 
2. ຂັ ີ້ນຕອນການຈດັແຟີ້ມສະສມົຜນົງານ 
3. ເກນການກວດສອບຄຸນະພາບຂອງການປະເມນີຜນົແຟີ້ມສະສມົຜນົງານ 

ບ ດທີ 9 
ການປະເມີນຜ ນການຮຽນໂດຍການນ າໃຊູ້ຣູບຣິກ(Rubrics) 

1. ຄວາມໝາຍສ າຄນັຂອງຣ ບຣກິ 
2. ການປະມນີຜນົການຮຽນຂອງຣ ບຣກິ 
3. ຂັ ີ້ນຕອນແນວຄວາມຄດິທີົ່ ຈະປະເມນີຜນົ 
4. ປະເພດຂອງຣ ບຣກິ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: ອະພິປາຍ, ສນົທະນາ, ຈດັກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ແລະຂຽນບດົລາຍງານ. 

ການປະເມີນ 
 

 ຂ ີ້ນຫ ີ້ອງ          10% 
 ກດິຈະກ າ         30% 
 ກວດກາງພາກ      20% 
 ເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ    40% 

ເອກະສານ 
ອ້າງອີງ 

 
 
 
 
 
 

- ສຸດສາຄອນ ສດິທສິກັ ພ ີ້ອມດ ີ້ວຍຄະນະ “ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ ສ າລບັໂຮງຮຽນ ສ ີ້າງຄ 
 ລະບບົ 8+3, 11+1 ແລະ 11+3” ສ ນພດັທະນາຄ  1998. 

ສມົລວຍ ສຸຕຍິະໄທ ພ ີ້ອມດ ີ້ວຍຄະນະ “ຄວາມຮ ີ້ເບ ີ້ອງຕົ ີ້ນກົ່ ຽວກບັການວດັ ແລະ ປະ ເມນີ ຜນົ” 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ. 

- ພສິດິ ຕນັດະວະນດິ “ການປະເມນີຜນົ ແລະ ການສ ີ້າງແບບທດົສອບ” ສະຖາບນັຣາດ ຊະ ພດັ
ສຸຣນິ. 2537 (ປະເທດໄທ). 

ສຣິວິນັ ໄຊຍານະ “ສະຖຕິ ິແລະ ການວໄິຈເບ ີ້ອງຕົ ີ້ນ” ວທິະຍາໄລຄ ຊຽງໃໝົ່  2532. 
- ຄ ົ່ ມ  ແນະນ າວທິສີອນໂດການຮົ່ ວມມ ລະຫວົ່ າງກມົມດັທະຍມົສກຶສາ,ສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ

ວທິະຍາສາດການສກຶສາ,ໜົ່ ວຍງານຂອງໂຄງການ (2013) 

ຜູູ້ຂຽນ 
 

ທອງໄຊ ພງົພານດິ ພາກວຊິາບ ລຫິານການສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ  
ເບໂີທ: 020 22130004 
E-Mail: thongsaiphongphanit@yahoo.com 

 
 
 
 

mailto:thongsaiphongphanit@yahoo.com
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ເທຼັກໂນໂລຊີການສຶກສາ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ:0912106 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 1ປີ 1 
ຊ ົ່ວໂມງ 48 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 2(1-2-0) 
ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນ ມ ີ1 ຊົົ່ ວໂມງບນັລະຍາຍຕ ົ່ ອາທດິເທົົ່ າ 16 ຊົົ່ ວໂມງໃນ 16 ອາທດິ ແລະ 2 
ຊົົ່ ວໂມງພາກປະຕບິດັຕ ົ່ ອາທດິເທົົ່ າ 32 ຊົົ່ ວໂມງໃນ 16 ອາທດິ, ລວມມ ີ48 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
 
 

ເມ ົ່ ອຮຽນວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວນກັສກຶສາຄ ຈະສາມາດ: 
1. ນ າໃຊ ີ້ເຕກັໂນໂລຊທີີົ່ ທນັສະໄໝເຂົ ີ້າໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນໄດ ີ້. 
2. ນ າໃຊ ີ້ສ ົ່ ການສອນປະເພດຕົ່ າງໆປະກອບບດົສອນທີົ່ ກົ່ ຽວຂ ີ້ອງໄດ ີ້. 
3. ຕດິຕັ ີ້ງ ແລະ ແກ ີ້ໄຂບນັຫາກົ່ ຽວກບັອຸປະ ອນເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ອຸປະກອນໄຟຟີ້າເອເລກັໂຕຣນກິຂັ ີ້ນ

ພ ີ້ນຖານໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 
 

ສກຶສາເຖງິບນັຫາຕົ່ າງໆທີົ່ ກົ່ ຽວຂ ີ້ອງກບັການນ າໃຊ ີ້ເຕກັໂນໂລຊເີຂົ ີ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ເຊັົ່ ນ: ຄວາມໝ
າຍ ແລະ ວວິດັທະນາການຂອງເຕກັໂນໂລຊກີານສກຶສາ,ການນ າໃຊ ີ້ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ການໃຊ ີ້ສ ົ່ ການສອນ
ປະເພດຕົ່ າງໆເຂົ ີ້າໃນກ ນສອນ ໄດ ີ້ແກົ່ : ສ ົ່ ມວນຊນົເພ ົ່ ອການສກຶສາ, ການສກຶສາທາງໄກ, ໂທລະທດັເພ ົ່ ອ
ການສກຶສາ, ດາວທຽມເພ ົ່ ອການສກຶສາ, ຄອມພວິເຕ ີແລະ ອນິເຕເີນດັເພ ົ່ ອການສກຶສາ ແລະວຊິາຊົ່ າງໄຟຟີ້າ
ຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານຈ ານວນໜຶົ່ ງ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ11 ບດົ ແຕົ່ ລະບດົມຫີ າຍຫວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍ ເຊິົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ກາສອນພາຍໃນ16 ອາທດິ, ໃນນັ ີ້ນ
ຄ ໃຊ ີ້ຮ ບການສອນຫ າຍວທິ ີເຊັົ່ ນ: ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນຄວ ີ້າເປັນກຸົ່ ມ ຫ   ບຸກຄນົ ແລະ ນ າພານກັຮຽນ
ປະຕບິດັຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 
 

ອາທິດ 1 
 

ບ ດທີ 1 
ນະວຼັດຕະກ າ ແລະ ເຕຼັກໂນໂລຊີການສຶກສາ 

1.1. ຄວາມໝາຍຂອງນະວດັຕະກ າການສກຶສາ 
1.2. ຫ ກັການຂອງນະວດັຕະກ າການສກຶສາ 
1.3. ປະເພດຂອງນະວດັຕະກ າການສກຶສາ 
1.4. ມະໂນພາບກົ່ ຽວກບັເຕກັໂນໂລຊກີານສກຶສາ 
1.5  ການພວົພນັລະຫວົ່ າງນະວດັຕະກ າ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊກີານສກຶສາ 

ອາທິດ 2 
 

ບ ດທີ 2 
ເຕຼັກໂນໂລຊີການສກຶສາ 

2.1. ຄວາມໝາຍຂອງເຕກັໂນໂລຊກີານສກຶສາ 
2.2. ຄວາມໝາຍຂອງເຕກັໂນໂລຊກີານສອນ 
2.3. ວວິດັທະນາການຂອງເຕກັໂນໂລຊກີານສກຶສາ 
2.4. ວວິດັທະນາການຂອງເຕກັໂນໂລຊກີານສອນ 

ອາທິດ 3 
 

ບ ດທີ 3 
ສ ົ່ການສອນ 

3.1. ຄວາມໝາຍຂອງສ ົ່ ການສອນ 
3.2. ຄຸນຄົ່ າຂອງສ ົ່ ການສອນ 
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3.3. ຫ ກັການໃຊ ີ້ສ ົ່ ການສອນ 

ອາທິດ 4 
 

ບ ດທີ 3(ຕ ົ່) 
ສ ົ່ການສອນ 

3.4. ຄວາມໝາຍຂອງສ ົ່ ປະເພດຮ ບພາບ ກຣາຟິກ 
3.5. ສ ົ່ ປະເພດເຄ ົ່ ອງສາຍ 

ອາທິດ 5 
 

ບ ດທີ 4 
ເຕຼັກໂນໂລຊີການສອນ 

4.1. ເຕກັໂນໂລຊຂີະບວນການ 
4.2. ການສອນແບບໂປຣແກຣມ 

ອາທິດ 6 
 

ບ ດທີ 4 (ຕ ົ່) 
ເຕຼັກໂນໂລຊີການສອນ 

4.3. ການສອນລາຍບຸກຄນົ 
4.4. ສ ນການຮຽນ 

ອາທິດ 7 
 

ບ ດທີ 5 
ສ ົ່ມວນຊ ນເພ ົ່ອການສຶກສາ 

5.1. ຄວາມໝາຍຂອງສ ົ່ ມວນຊນົເພ ົ່ ອການສກຶສາ 
5.2. ປະເພດຂອງສ ົ່ ມວນຊນົ 
4.3. ລກັສະນະການໃຊ ີ້ສ ົ່ ມວນຊນົເພ ົ່ ອການສກຶສາ 

ອາທິດ 8 
 

ບ ດທີ 6 
ການສຶກສາທາງໄກ 

6.1. ຄວາມໝາຍຂອງການສກຶສາທາງໄກ 
6.2. ຫ ກັການຂອງການສອນທາງໄກ 
6.3. ຂັ ີ້ນຕອນຂອງການສອນທາງໄກ 
6.4. ວທິຮີຽນຂອງນກັຮຽນແບບການສອນທາງໄກ 

ອາທິດ 9 
 

ບ ດທີ 6 (ຕ ົ່) 
ການສຶກສາທາງໄກ 

6.5. ສ ົ່ ໃນການສກຶສາທາງໄກ 
6.6. ການຈດັການສກຶສາທາງໄກ 
6.7. ລະບບົຄມົມະນາຄມົໃນການສກຶສາທາງໄກ 

ອາທິດ 10 
 

ບ ດທີ 7 
ໂທລະທຼັດເພ ົ່ອການສກຶສາ 

6.1. ຄວາມໝາຍຂອງໂທລະທດັເພ ົ່ ອການສກຶສາ 
6.2. ປະເພດຂອງລາຍການໂທລະທດັ 
6.3. ການຜະລດິລາຍການໂທລະທດັເພ ົ່ ອການສກຶສາ 

ອາທິດ 11 
 

ບ ດທີ 7 (ຕ ົ່) 
ໂທລະທຼັດເພ ົ່ອການສກຶສາ 

6.4. ໂທລະທດັເພ ົ່ ອການສກຶສາ ແລະ ໂທລະທດັເພ ົ່ ອການສອນ 
6.5. ການສົົ່ ງສນັຍານຜົ່ ານດາວທຽມ 
6.6. ລະບບົການປະຊຸມທາງໂທລະທດັ 
6.7. ການໃຊ ີ້ໂທລະທດັເພ ົ່ ອການສອນ 
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ອາທິດ 12 
 

ບ ດທີ 8 
ດາວທຽມເພ ົ່ອການສກຶສາ 

8.1. ຄວາມຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັດາວທຽມ 
8.2. ປະເພດຂອງດາວທຽມ 
8.3. ສະຖານພີາກພ ີ້ນດນິ 
8.4. ເຄ ົ່ ອງຮບັສນັຍານດາວທຽມ 
8.5. ບ ອັກໄດອະແກຣມ TVRO 
8.6 ໂຄງສ ີ້າງການສົົ່ ງຂ ີ້ມ ນຜົ່ ານດາວທຽມ 
8.7. ປະໂຫຍດທີົ່ ໄດ ີ້ຈາກດາວທຽມ 

ອາທິດ 13 
 

ບ ດທີ 9 
ຄອມພິວເຕີການສຶກສາ 

9.1. ຄວາມໝາຍຂອງຄອມພວິເຕ ີ
9.2. ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ 
9.3. ປະເພດຂອງຄອມພວິເຕ ີ

ອາທິດ 14 
 

ບ ດທີ 9 (ຕ ົ່) 
ຄອມພິວເຕີການສຶກສາ 

9.4. ລະບບົຄອມພວິເຕ ີ
9.5. ການນ າໃຊ ີ້ຄອມພວິເຕໃີນການສກຶສາ 
9.6. ຂ ີ້ດ ີແລະ ຂ ີ້ຈ າກດັໃນການນ າໃຊ ີ້ຄອມພວິເຕໃີນການສກຶສາ 

ອາທິດ 15 
 

ບ ດທີ 10 
ອິນເຕີເນຼັດ 

10.1. ຄວາມໝາຍຂອງອນິເຕເີນດັ 
10.2. ຄວາມສ າຄນັຂອງອນິເຕເີນດັ 
10.3. ອນິເຕເີນດັໃນການສກຶສາ 
10.4. ເວລີວ໌າຍເວບັ WWW 

ອາທິດ 16 
 

ບ ດທີ 11 
ເຄ ົ່ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນອເີລຼັກໂຕຣນກິ 

11.1. ໄຟຟີ້າ ແລະ ວງົຈອນໄຟຟີ້າ 
11.2. ອຸປະກອນປະກອບວງົຈອນໄຟຟີ້າທີົ່ ສ າຄນັ ແລະ ຄວນຮ ີ້ 
11.3. ເຄ ົ່ ອງມ ທີົ່ ໃຊ ີ້ສ າລບັສ ີ້ອມແປງອຸປະກອນເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ໄຟຟີ້າເອເລກັໂຕຣນກິ 
11.4. ການໃຊ ີ້ອຸປະກອນໄຟຟີ້າຢົ່ າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປອດໄພ 

ການປະເມີນ 
 
 

1. ການຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງຮຽນ 10% 
2. ວຽກມອບໝາຍ(ບຸກຄນົ)     10% 
3. ວຽກມອບໝາຍ (ກຸົ່ ມ)   10% 
4. ສອບກາງພາກ        25 % 
5. ສອບທ ີ້າຍ   45 % 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
 

- ບຸນເລດີ ຈນັດນຸີພາບ ແລະ ຄະນະ (2009). ເທກັໂນໂລຢີການສກຶສາ.ກະຊວງສກຶສາທກິານ, ກມົສ ີ້າງຄ , 
ສ ນພດັທະນາຄ . 

ຜູູ້ຂຽນ - ອານຸສດິ ມະໂນສານ         ວທິະຍາໄລຄ ຫ ວງພະບາງ        ໂທ: 020 55608105 



98 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ແກ ີ້ວມະນ ີມາກວໄິລ        ມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດ     ໂທ: 020 23427777 
- ຈນັທະລາ ພລິມົລາສກັ      ສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາ   ໂທ: 020 22241381 
- ບຸນປັນ ໄຊຍະສນິ           ກມົສ ີ້າງຄ                     ໂທ: 020 55405963 
- ບ ລມົ ເກດຕະວງົ    ວທິະຍາໄລຄ ສະຫວນັນະເຂດ     ໂທ: 020 55062959 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ຈດິຕະວິທະຍາສຼັງຄ ມ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ:0912404 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ2ປີທ ີ2 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຄ່າໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0) 

ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍກິດ ວຊິານີ ີ້ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິໃນນັ ີ້ນມ ີ2 ຊມບນັຍາຍຕ ົ່ 1ອາທດິ;ບ ົ່ ມກີານລງົສະໜາມ 

ຈຸດປະສ ງ 
ເມ ົ່ ອຮຽນຈບົວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວນກັສກຶສາຈະສາມາດ:ເຂົ ີ້າໃຈພດຶຕກິ າຂອງສະມາຊກິໃນກຸົ່ ມແລະໃນທມີງານໄດ ີ້
ຢົ່ າງດ,ີວເິຄາະການເກດີພດຶຕກິ າຂອງຄນົໃນສງັຄມົໄດ ີ້ຢົ່ າງຖ ກຕ ີ້ອງແລະສາມາດນ າໃຊ ີ້ທດິສະດີ
ຈດິຕະວທິະຍາສງັຄມົເຂົ ີ້າໃນການນ າພາໝ ົ່ ຄະນະແລະອງົການຢົ່ າງມປີະສດິທພິາບ 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

ວຊິານີ ີ້ຮຽນຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງຈດິຕະວທິະຍາສງັຄມົ,ກດົເກນການກ າເນດີຈດິຕະພາບ
ສງັຄມົ,ການຮບັຮ ີ້ທາງ 
ສງັຄມົ,ແຮງຈ  ງໃຈທາງສງັຄມົ,ອດິທພິນົທາງສງັຄມົ,ທດັສະນະ 
ຄະຕ,ິພດຶຕກິ າມະນຸດໃນກຸົ່ ມ,ປະຕສິ າພນັທາງສງັຄມົແລະຄວາມ 
ເປັນຜ ີ້ນ າ 

ການດ າເນີນການສອນ 
ວຊິານີ ີ້ມບີດົ 9 ບດົແຕົ່ ລະບດົມຫີວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍເຊິົ່ ງໃຊ ີ້ເວລາຮຽນທງັໝດົ 16 ອາທດິ.ໂດຍໃຊ ີ້ວທິສີດິສອນ:
ບນັຍາຍ,ສ າມະນາ 

ແຜນການສອນ 
ອາທິດ1- 2 

ບ ດທ ີ1 
ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງຈິດຕະວິທະຍາສຼັງຄ ມ 
1. ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງຈດິຕະວທິະຍາສງັຄມົແລະຄວາມເຊ ົ່ ອໃນຍຸກສະໄໝ 
2. ຄວາມໝາຍ,ຂອດເຂດແລະຄຸນປະໂຫຍດຂອງຈດິຕະວທິະຍາສງັຄມົ 
3. ຄວາມສ າພນັລະຫວົ່ າງຈດິຕະວທິະຍາສງັຄມົກບັວທິະຍາສາດອ ົ່ ນໆ 
4. ກຸົ່ ມທດິສະດທີີົ່ ສ າຄນັຂອງຈດິຕະວທິະຍາສງັຄມົ 
5. ວທິກີານສກຶສາວໄິຈທີົ່ ໃຊ ີ້ໃນການສກຶສາຈດິຕະວທິະຍາສງັຄມົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ 
2. ຄ ແບົ່ ງກຸົ່ ມນກັສກຶສາ 
3. ຄ ມອບຫວົຂ ີ້ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາເພ ົ່ ອຈດັສ າມະນາ 
4. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຶ ີ້ນລາຍງານຕາມຫວົຂ ີ້ທີົ່ ມອບໃຫ ີ້ 
5. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນ 

ອາທິດ 3- 4 

ບ ດທ ີ2 
ກ ດເກນການກ າເນດີຈິດຕະພາບສຼັງຄ ມແລະການຖາ່ຍທອດທາງສຼັງຄ ມ 
1. ຈດິຕະພາບຂອງຫ າຍຄນົແມົ່ ນການສົ່ ອງແສງສະພາບການດ າລງົຊວີດິສງັຄມົ 
2. ບນັດາກດົເກນຈດິຕະພາບສງັຄມົ 
3. ບນັດາປາກດົການຈດິຕະພາບສງັຄມົທີົ່ ມອີດິທພິນົທາງຈດິຂອງຄນົເຮາົ 
4. ຈດິຕະພາບສງັຄມົທີົ່ ກ ົ່ ໃຫ ີ້ເກດີລກັສະນະຕັ ີ້ງໜ ີ້າຂອງມະຫາຊນົ 
5. ການຖົ່ າຍທອດທາງສງັຄມົ 
6. ການອບົຮມົລ ີ້ຽງດ  
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ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ 
2. ຄ ແບົ່ ງກຸົ່ ມນກັສກຶສາ 
3. ຄ ມອບຫວົຂ ີ້ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາເພ ົ່ ອຈດັສ າມະນາ 
4. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຶ ີ້ນລາຍງານຕາມຫວົຂ ີ້ທີົ່ ມອບໃຫ ີ້ 
5. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນ 

ອາທິດທ ີ5 

ບ ດທ ີ3 
ການຮຼັບຮູູ້ທາງສຼັງຄ ມ 

1. ຄວາມໝາຍການຮບັຮ ີ້ແລະການຮບັຮ ີ້ທາງສງັຄມົ 
2.ລກັສະນະທ າມະຊາດຂອງການຮບັຮ ີ້ສງັຄມົ 
3. ອງົປະກອບທີົ່ ມອີດິທພິນົຕ ົ່ ການຮບັຮ ີ້ທາງສງັຄມົ 
4. ການເກດີຄວາມປະທບັໃຈ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ 
2. ຄ ແບົ່ ງກຸົ່ ມນກັສກຶສາ 
3. ຄ ມອບຫວົຂ ີ້ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາເພ ົ່ ອຈດັສ າມະນາ 
4. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຶ ີ້ນລາຍງານຕາມຫວົຂ ີ້ທີົ່ ມອບໃຫ ີ້ 
5. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນ 

ອາທິດທ ີ6 

ບ ດທ ີ4 
ແຮງຈູງໃຈທາງສຼັງຄ ມ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງແຮງຈ  ງແລະແຮງຈ  ງໃຈທາງສງັຄມົ 
2. ປະເພດຂອງແຮງຈ  ງໃຈແລະແຮງຈ  ງໃຈທາງສງັຄມົ 
3. ທດິສະດທີີົ່ ສ າຄນັກົ່ ຽວກບັແຮງຈ  ງໃຈທາງສງັຄມົ 
4. ວທິສີ ີ້າງແຮງຈ  ງໃຈ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ 
2. ຄ ແບົ່ ງກຸົ່ ມນກັສກຶສາ 
3. ຄ ມອບຫວົຂ ີ້ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາເພ ົ່ ອຈດັສ າມະນາ 
4. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຶ ີ້ນລາຍງານຕາມຫວົຂ ີ້ທີົ່ ມອບໃຫ ີ້ 
5. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນ 

ອາທິດທ ີ7 

ບ ດທ ີ5 
ອິດທິພ ນທາງສຼັງຄ ມ 

1. ການຈ  ງໃຈ 
2. ອດິທພິນົຂອງສງັຄມົໃນແບບການຄ ີ້ອຍ 
3. ອດິທພິນົຂອງສງັຄມົໃນແບບຂອງການຍອມຮບັເຮດັຕາມຄ າຂ  
4. ການເຊ ົ່ ອຟັງຕ ົ່ ອ ານາດ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ 
2. ຄ ແບົ່ ງກຸົ່ ມນກັສກຶສາ 
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3. ຄ ມອບຫວົຂ ີ້ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາເພ ົ່ ອຈດັສ າມະນາ 
4. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຶ ີ້ນລາຍງານຕາມຫວົຂ ີ້ທີົ່ ມອບໃຫ ີ້ 
5. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນ 

ອາທິດທ ີ8-9 

ບ ດທ ີ6 
ທຼັດສະນະຄະຕ ິ

1. ຄວາມໝາຍຂອງທດັສະນະຄະຕ ິ
2. ລກັສະນະທ າມະຊາດຂອງທດັສະນະຄະຕ ິ
3. ປະໂຫຍດຂອງທດັສະນະຄະຕ ິ
4. ການວດັທດັສະນະຄະຕ ິ
5. ອງົປະກອບທີົ່ ມອີດິທພິນົຕ ົ່ ການເກດີແລະການປົ່ ຽນແປງທດັສະນຄະຕ ິ
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ 
2. ຄ ແບົ່ ງກຸົ່ ມນກັສກຶສາ 
3. ຄ ມອບຫວົຂ ີ້ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາເພ ົ່ ອຈດັສ າມະນາ 
4. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຶ ີ້ນລາຍງານຕາມຫວົຂ ີ້ທີົ່ ມອບໃຫ ີ້ 
5. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນ 

ອາທິດທ ີ10-11 

ບ ດທ ີ7 
ພຶດຕິກ າມະນຸດໃນກຸ່ມ 

1. ຄວາມໝາຍແລະໂຄ ີ້ງສ ີ້າງຂອງກຸົ່ ມ 
2. ການເກດີຂອງກຸົ່ ມແລະມ ນເຫດຈ  ງໃຈໃນການເຂົ ີ້າຮົ່ ວມກຸົ່ ມ 
3. ປະເພດຂອງກຸົ່ ມ 
4. ລກັສະນະບາງຢົ່ າງຂອງກຸົ່ ມຂະໜາດນ ີ້ອຍ 
5. ສິົ່ ງທີົ່ ມອີດິທພິນົຕ ົ່ ການເຮດັວຽກແລະການຕດັສນິໃຈຂອງກຸົ່ ມ 
6. ພດຶຕກິ າຂອງສະມາຊກິໃນກຸົ່ ມ 
7. ປະຕສິ າພນັໃນກຸົ່ ມແລະການຂດັແຍົ່ ງລະຫວົ່ າງກຸົ່ ມ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ 
2. ຄ ແບົ່ ງກຸົ່ ມນກັສກຶສາ 
3. ຄ ມອບຫວົຂ ີ້ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາເພ ົ່ ອຈດັສ າມະນາ 
4. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຶ ີ້ນລາຍງານຕາມຫວົຂ ີ້ທີົ່ ມອບໃຫ ີ້ 
5. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນ 

ອາທິດທ ີ12-13 

ບ ດທ ີ8 
ປະຕິສ າພຼັນທາງສຼັງຄ ມ 

1. ພດຶຕກິ າການຊົ່ ວຍເຫ  ອ 
2. ພດຶຕກິ າການຮົ່ ວມມ ແລະພດຶຕກິ າການແຂົ່ ງຂນັ 
3. ພດຶຕກິ າການຂດັແຍ ີ້ງ 
4. ພດຶຕກິ າຮຸນແຮງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ 
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2. ຄ ແບົ່ ງກຸົ່ ມນກັສກຶສາ 
3. ຄ ມອບຫວົຂ ີ້ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາເພ ົ່ ອຈດັສ າມະນາ 
4. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຶ ີ້ນລາຍງານຕາມຫວົຂ ີ້ທີົ່ ມອບໃຫ ີ້ 
5. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນ 

ອາທິດທ ີ14-15 

ບ ດທ ີ9 
ຄວາມເປຼັນຜູູ້ນ າ 

1. ຄວາມເປັນຜ ີ້ນ າແລະຜ ີ້ນ າ 
2. ຄວາມເຊ ົ່ ອກົ່ ຽວກບັການເປັນຜ ີ້ນ າ 
3. ປະເພດຂອງຜ ີ້ນ າ 
4. ພດຶຕກິ າຂອງຜ ີ້ນ າແລະປະເພດຂອງພດຶຕກິ າທີົ່ ຜ ີ້ນ າຄວນສະແດງອອກ 
5. ໜີ້າທີົ່ ຂອງຜ ີ້ນ າ 
6. ຄວາມສາມາດທີົ່ ຜ ີ້ນ າຄວນມ ີ
7. ແນວທາງໃນການນ າພາໝ ົ່ ຄະນະ 
8. ນດິໄສຂອງໝ ົ່ ຄະນະ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ຄ ບນັຍາຍ 
2. ຄ ແບົ່ ງກຸົ່ ມນກັສກຶສາ 
3. ຄ ມອບຫວົຂ ີ້ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາເພ ົ່ ອຈດັສ າມະນາ 
4. ຄ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຶ ີ້ນລາຍງານຕາມຫວົຂ ີ້ທີົ່ ມອບໃຫ ີ້ 
5. ຄ ສະຫ  ບບດົຮຽນ 

ອາທິດທ ີ16 ເສຼັງທ້າຍພາກຮຽນ 

ການປະເມີນຜ ນ 

 ການມາຮົ່ ວມຮຽນ    10% 
 ກດິຈະກ າກຸົ່ ມ       10% 
 ກດິຈະກ າຂອງບຸກຄນົ 20% 
 ກວດກາ           20% 
 ເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ     40% 

ເອກະສານອ້າງອິງ 

ເຂມັເພດັບ ລມົໄຊຍພ໌ ີ້ອມດ ີ້ວຍຄະນະຈິດຕະວທິະຍາສຼັງຄ ມຄະນະສກຶສາ,ມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດ
ວຽງຈນັ 2001 
ຈລິະພາເຕງັໄຕລດັພ ີ້ອມດ ີ້ວຍຄະນະ, ຈິດຕະວທິະຍາທ ົ່ວໄປພາກວຊິາຈດິຕະວທິະຍາຄະນະສລິ
ປະສາດມະຫາວທິະຍາ 
ໄລທ າມະສາດ,ພສ 2552 
ຈ າຮອງເງນີດຈີິດຕະວິທະຍາສຼັງຄ ມ, ໂອດຽນສະໂຕ, ພສ 2552 
ຈທຸາລດັເອ ີ້ອອ ານວຍຈິດຕະວິທະຍາສຼັງຄ ມ, ຈລຸາລງົກອນມາະຫາວທິະຍາໄລພສ 2549 
ວໄິລວນັສສີງົຄາມພ ີ້ອມດ ີ້ວຍຄະນະ, ຈິດຕະວິທະຍາທ ົ່ວໄປ 
ບນັນານຸກມົຂອງຫ ີ້ອງສະມຸດແຫົ່ ງຊາດ,ບ ລສິດັທະຮບິໂພກຸງເທບພສ 2549 
ສະຫງວນສວີລິດັໄຊຈິດຕະວິທະຍາສຼັງຄ ມເພ ົ່ອການສກຶສາ 
ພາກວຊິາຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາແລະການແນະແນວ,ພສ 2527 
7.ສດິທໂິຊກວະລານຸສນັຕກຸິນຈດິຕະວທິະຍາສງັຄມົພສ 2547 
ໂຍທນິສນັສະນະຍຸດພ ີ້ອມດ ີ້ວຍຄະນະຈິດຕະວທິະຍາສຼັງຄ ມພສ 2529  
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ທະວດັບຸນຍະມະນພີາວະຜູູ້ນ າແລະການປ່ຽນແປງພສ 2550 
ພງົພນັພງົໂສພາພຶດຕິກ າກຸ່ມພສ 2542 
ບຸຍວນັເຫວ ີ້ພ ີ້ອມດ ີ້ວຍຄະນະຈິດຕະວິທະຍາສຼັງຄ ມ, ຮົ່ າໂນ ີ້ຍ 1995 
ວງົແສງເດ ອນປະຊາສຸກພຶດຕິກ າອ ງກອນມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດຄະນະສກຶສາສາດ 2008 

ຜູູ້ຂຽນ 
ວງົແສງເດ ອນປະຊາສຸກສງັກດັພາກສ ີ້າງຄ ຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ 
ເບໂີທ:55612501 
Emailaddress pvongsengdeuane@yahoo.com 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article II. ຊ ົ່ວິຊາ: ວິທີສດິສອນສິລະປະດ ນຕຣີ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912502 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ 12+4  ພາກຮຽນ I ປີ3 
ຊ ົ່ວໂມງ 32 

ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0) 
ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍກິດ  ວຊິານີ ີ້ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນມ ີ2 ຊມ ເປັນພາກທດິສະດ,ີ  ລວມ  32 ຊມ 

ຈຸດປະສ ງ 
- ເພ ົ່ ອໃຫ ີ້ນກັສກຶສາ ສາມາດ: 
1.ນ າໃຊ ີ້ທດິສະດໄີປໝ ນໃຊ ີ້ໃນການສດິສອນນກັຮຽນຊັ ີ້ນມດັທະຍມົຢົ່ າງມປີະສດິທພິາບ 
2. ນ າໃຊ ີ້ວທິກີານສອນທີົ່ ຫ າກຫ າຍເຂົ ີ້າໃນການສດິສອນສລິະປະດນົຕ.ີ 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
ໃນວຊິານີ ີ້ຜ ີ້ຮຽນຈະໄດ ີ້ຮຽນ: 

- ຫ - ຫ ກັການ ແລະ ວທິກີານສດິສອນສລິະປະ  ດນົຕ:ີ ທດິສະດດີນົຕຣສີາກນົ,ໂຊນແຟ, ຮ ີ້ອງເພງ, ຟີ້ອນ 
ແລະ ເສບດນົຕຣ(ີປີອາໂນ) 

ການດ າເນີນການສອນ 
ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນບນັຍາຍ, ແບບອະທບິາຍ, ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາ ເຝິກແຕົ່ ງບດົ
ສອນ ແລະສອນທດົລອງ. 

ແຜນການສອນ 
ອາທິດ 1 

ບດົທ ີ1 
ວທິສີດິສອນ ວຊິາທດິສະດດີນົຕຣສີາກນົ 

ອາທິດ 2 
 

ບດົທ ີ2 
ວທິສີດິສອນ ວຊິາໂຊນແຟ 

ອາທິດ 3 
 

ບດົທ ີ3 
ວທິສີດິສອນ ວຊິາຮ ີ້ອງເພງແລະວຊິາຂບັລ າ 

ອາທິດ 4 
 

ບດົທ ີ4 
ວທິສີດິສອນ ວຊິາຟີ້ອນ 

ອາທິດ 5 
 

ບດົທ ີ5 
ວທິສີດິສອນເສບເຄ ົ່ ອງດນົຕຣ ີວຊິາປີອາໂນ 

ອາທິດ 6 
 

ບດົທ ີ6 
ວທິສີດິສອນເສບເຄ ົ່ ອງດນົຕຣີພ ີ້ນເມ ອງ 

(ວຊິາ ແຄນ, ລະນາດ, ຊ  ແລະຂມິ) 
ອາທິດ 7 

 
ບດົທ7ີ 

ເຝິກແຕົ່ ງບດົສອນ ແລະສອນທດົລອງວຊິາທດິສະດດີນົຕຣີສາກນົ 
ອາທິດ 8 

 
ບດົທ ີ7 (ຕ ົ່ ) 

ເຝິກແຕົ່ ງບດົສອນ ແລະສອນທດົລອງວຊິາທດິສະດດີນົຕຣີສາກນົ 
ອາທິດ 9 

 
ບດົທ ີ8 

ເຝິກແຕົ່ ງບດົສອນ ແລະສອນທດົລອງວຊິາໂຊນແຟ 
ອາທິດ 10 

 
ບດົທ ີ8(ຕ ົ່ ) 

ເຝິກແຕົ່ ງບດົສອນ ແລະສອນທດົລອງວຊິາໂຊນແຟ 
ອາທິດ 11 ບດົທ ີ9 
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 ເຝິກແຕົ່ ງບດົສອນ ແລະສອນທດົລອງວຊິາຮ ີ້ອງເພງແລະວຊິາຂບັລ າ 
ອາທິດ 12 

 
ບດົທ ີ9(ຕ ົ່ ) 

ເຝິກແຕົ່ ງບດົສອນ ແລະສອນທດົລອງວຊິາຮ ີ້ອງເພງແລະວຊິາຂບັລ າ 
ອາທິດ 13 

 
ບດົທ ີ10 

ເຝິກແຕົ່ ງບດົສອນ ແລະສອນທດົລອງວຊິາຟີ້ອນ 
ອາທິດ 14 

 
ບດົທ ີ10 (ຕ ົ່ ) 

ເຝິກແຕົ່ ງບດົສອນ ແລະສອນທດົລອງວຊິາຟີ້ອນ 
ອາທິດ 15 

 
ບດົທ ີ11 

ເຝິກແຕົ່ ງບດົສອນ ແລະສອນທດົລອງ(ວຊິາ ແຄນ, ລະນາດ, ຊ  ແລະຂມິ) 
ອາທິດ 16 

 
ບດົທ ີ16 

ເຝິກແຕົ່ ງບດົສອນ ແລະສອນທດົລອງວຊິາປີອາໂນ 

ການປະເມີນ 
 
 

ຮຽນຮົ່ ວມ 30%  
- ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 20%  
- ກວດກາຍົ່ ອຍ 20 %   
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ 30% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
 

-ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວທິສີດິສອນດນົຕຣີ 9+3 ແລະ ລະບບົ12+2ຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ 
- ເອກະສານແລະຂ ີ້ມ ນຈາກອນິຕະເນດັ. 

ຜູູ້ຂຽນ ອຈ ສາວວນັ ໄຊຄ ນ 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article III. ຊ ົ່ວິຊາ: ວິທີສດິສອນສິລະປະກ າ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912601 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ  2 ປີ 3 
ຊ ົ່ວໂມງ 64 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ  2(0-4-0) 
ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍກິດ ວຊິານີ ີ້ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນມ ີ4 ຊມ ສ າລບັບນັຍາຍ ລວມ 64 ຊມ 

ຈຸດປະສ ງ 

ເມ ົ່ ອຮຽນວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວນກັສກຶສາຄ ຈະສາມາດ: 
 - ອະທບິາຍ ວທິສີດິສອນລາຍວຊິາຕົ່ າງໆຂອງສລິະປະກ າໄດ ີ້. 
 - ແຕົ່ ງບດົສອນ, ສດິສອນທດົລອງ ແລະປະເມນີຜນົການສອນໄດ ີ້. 
 - ສດິສອນວຊິາສລິະປະກ າໃນໂຮງຮຽນສາມນັສກຶສາໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 ໃນ      ວຊິານີ ີ້ຜ ີ້ຮຽນຈະໄດ ີ້ພດັທະນາຄວາມຮ ີ້ ແລະ ເຂົ ີ້າໃຈກົ່ ຽວກບັວທິກີານສດິສອນໃນແຕົ່ ລະວຊິາສລິະ

ປະກ າ, ເຝິກທກັສະການແຕົ່ ງບດົສອນ ແລະສອນທດົລອງ ເພ ົ່ ອໃຫ ີ້ເກດີຄວາມຊ ານານ ແລະ ສາມາດນ າ
ເອາົຄວາມຮ ີ້ ໄປສດິສອນໄດ ີ້. 

ການດ າເນີນການສອນ 
   ວຊິານີ ີ້ລວມມ ີ16 ບດົ ແຕົ່ ລະບດົມ ີ2 ຊົົ່ ວໂມງ ເຊິົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 32 
ອາທດິ, ໃນນັ ີ້ນຈະໃຊ ີ້ວທິ ີອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ສາທດິ, ສະແດງຮ ບປະຈກັຕາ, ຄົ ີ້ນຄວ ີ້າເປັນບຸກຄນົ 
ຫ   ເປັນກຸົ່ ມ , ນ າພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
ອາທິດ 1 

ບດົທ ີ1 
ຄວາມສ າຄນັຂອງສລິະປະໃນສງັຄມົ 

ອາທິດ 2 
ບດົທ ີ2 

ຄວາມສ າຄນັຂອງວຊິາສລິະປະກ າຢ ົ່ ໂຮງຮຽນສາມນັ. 

ອາທິດ 3 
ບດົທ ີ3 

ການວເິຄາະຫລກັສ ດສລິະປະກ າ 

ອາທິດ 4 
ບດົທ ີ4 

ວທິສີອນແຕ ີ້ມທດັສະນຍິະພາບ 

ອາທິດ 5 
ບດົທ ີ5 

ວທິສີອນແຕ ີ້ມຕາມແບບ 

ອາທິດ 6 
ບດົທ ີ6 

ວທິສີອນແຕ ີ້ມຕາມຫວົບດົ 

ອາທິດ 7 
ບດົທ ີ7 

ວທິສີອນແຕ ີ້ມຕາມບດົເລ ົ່ ອງ 

ອາທິດ 8 
ບດົທ ີ8 

ວທິສີອນແຕ ີ້ມລາຍລາວ 

ອາທິດ 9 
ບດົທ ີ9 

ວທິສີອນແຕ ີ້ມປະດບັປະດາ 

ອາທິດ 10 
ບດົທ ີ10 

ວທິສີອນພາບພມິ 
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ອາທິດ 11 
ບດົທ ີ11 

ວທິສີອນປັີ້ນ 

ອາທິດ 12 
ບດົທ ີ12 

ວທິສີອນສ ີ້າງສນັສລິະປະ 

ອາທິດ 13 
ບດົທ ີ13 

ວທິສີອນແກະສະຫລກັ 

ອາທິດ 14 
ບດົທ ີ14 

ວທິສີອນຈດັພາບ ປະກ າ 

ອາທິດ 15 
ບດົທ ີ15 

ການວດັປະເມນີຜນົວຊິາສລິະກ າ 
ອາທິດ 16 ການເຝິກສອນທ ດລອງ 

ການປະເມີນ 

1. 1. ການຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງຮຽນ                 10% 
2. 2. ນກັສກຶສາມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ           30% 
3. 3. ກວດກາກາງພາກ                 20% 
4. 4. ເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ                  40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
- ເອກະສານຕົ່ າງໆທາງສລິະປະຂອງຕົ່ າງປະເທດ 
 - ປ ີ້ມ Art in Action ຂອງ ອະເມຣກິາ  
-  ສລິະປະໃນຊັ ີ້ນປະຖມົ ແລະມດັທະຍມົສກຶສາ ຂອງຍີົ່ ປຸົ່ ນ. 

ຜູູ້ຂຽນ 
ສຈີນັ ສຸຂະຜນົ ພະແນກສລິະປະສກຶສາ  ກມົພະລະແລະສລິະປະສກຶສາ 
ໂທ: 54108989 
Email: Sichanhh@ hotmail.com 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article IV. ຊ ົ່ວິຊາ: ປະສ ບການວິຊາຊີບຄູ 1 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912405 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ2 ປີທ ີ2 
ຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຄ່າໜ່ວຍກິດ 1(0-2-0) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍກດິ ວຊິານີ ີ້ມ ີ1 ໜົ່ ວຍກດິ, ໃນນັ ີ້ນມ ີ2 ຊົົ່ ວໂມງອະທບິານ ແລະ ສນົທະນາຕ ົ່ ອາທ ິ

ຈຸດປະສ ງ 
 

ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສາມາດ: ນ າໃຊ ີ້ຄວາມຮ ີ້ຈາກການຮຽນວຊິານີ ີ້ເຂົ ີ້າໃນການສດິສອນແລະສກຶສານກັຮຽນໃຫ ີ້ເກດີ
ຜນົຕາມຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາ, ສາມາດພດັທະນາຕນົເອງເພ ົ່ ອຈະເປັນຄ , ຮ ີ້ວທິກີານກະກຽມການສອນ, 
ຮ ີ້ຈກັນ າໃຊ ີ້ວທິກີານສອນເຂົ ີ້າໃນການປະກອບອາຊບີຄ ຢົ່ າງມປີະສດິທພິາບ. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

ວຊິ ເວົ ີ້າເຖງິຄວາມເປັນມາຂອງສກຶສາສາດ, ການພດັທະນາຕນົເອງຂອງຄ , ການສອນຕາມກດິຈະກ າກຸົ່ ມ, ການຈດັ
ລະບບົແລະການວາງແຜນການສອນ, ການສກຶສາສະພາບການຮຽນ - ການສອນ, ການປະເມນີການຮຽນ - 
ການສອນແລະການເຝິກການສອນແບບຈລຸະພາກແລະອ ົ່ ນໆ... 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

 

ດ າເນນີການສອນພາຍໃນ16 ອາທດິເຊິົ່ ງມທີງັໝດົ12 ບດົ, ແຕົ່ ລະບດົມຫີ າຍຫວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍໂດຍໃຊ ີ້ວທິກີານ
ສດິສອນປະສານກນັທງັວທິກີານສອນແບບເກົົ່ າແລະແບບໃໝົ່ ເຊັົ່ ນ: ການບນັລະຍາຍ, ການສນົທະນາ, ການ
ອະທບິາຍເປັນກຸົ່ ມແລະການລາຍງານເປັນບຸກຄນົ. 

ອາທິດທີ 1 
 
 
 

- ສະເໜໂີຄງສ ີ້າງຫ ກັສ ດ 
ບ ດທ1ີ:    ສະຖານະວິຊາຊີບສຶກສາສາດ 
1. ຄວາມເປັນມາຂອງສກຶສາສາດ 
2. ເນ ີ້ອໃນຂອງສກຶສາສາດ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1. ບນັຍາຍແລະອະທບິາຍ 

ອາທິດທີ 2 
 
 
 

ບ ດທີ 1 (ຕ ົ່) 
3. ວຊິາຊບີສກຶສາສາດ 
• ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1) ໃຫ ີ້ນກັຮຽນເລົົ່ າປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງການຮຽນ-ການສອນໃນລາວທີົ່ ຕນົໄດ ີ້ຮ ີ້ມາ.(ເອາົຜ ີ້ສະໝກັໃຈ) 
2) ຄ ສະເໜຄີວາມເປັນມາຂອງສກຶສາສາດ 
3) ໃຫ ີ້ນກັຮຽນສນົທະນາກນັແລ ີ້ວບງົຕວົເອາົ 2-3 ຄນົສະເໜບີດົບາດຂອງຄ ? 

4) ຄ ສະຫ ຸບແລະໃຫ ີ້ຄະແນນການຕອບ 

ອາທິດທີ 3 
 
 
 

ບ ດທ ີ2: ຄູກຼັບການພຼັດທະນາຕ ນເອງ 
1. ແນວຄດິໃນການພດັທະນາຕນົເອງຂອງຄ  
2. ການປະເມນີລກັສະນະແລະພດຶຕກິ າຂອງຄ ເພ ົ່ ອການພດັທະນາຕນົເອງ. 
3. ວທິກີານພດັທະນາຕນົເອງຂອງຄ  

• ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1) ຕັ ີ້ງຄ າຖາມໃຫ ີ້ນກັຮຽນຄດຶ 2 ນາທ ີ( ຖາມ 2 - 3 ຄນົທງັບງົຕວົແລະສະໝກັໃຈ ) 

   2) ຄ ສະຫ ຸບແລະໃຫ ີ້ຄະແນນການຕອບ 
ອາທິດທີ 4 

 
ບ ດທ ີ3: ຄູກຼັບຂະບວນການກຸ່ມສ າພຼັນ 
1. ຄ ກບັຂະບວນການກຸົ່ ມສ າພນັ 
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2. ຄວາມສ າຄນັ, ຄວາມໝາຍແລະຄວາມເປັນມາຂອງກຸົ່ ມສ າພນັ 
3. ການວາງແຜນ, ການນ າແຜນໄປປະຕບິດັບດົຮຽນຈາກກດິຈະກ າກຸົ່ ມສ າພນັ 
4. ກຸົ່ ມສ າພນັເພ ົ່ ອການຮຽນ - ການສອນ 
5. ຕວົຢົ່ າງການໃຊ ີ້ຫ ກັການກຸົ່ ມສ າພນັໃນການສອນ 
•ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1) ຄ ສະເໜບີດົບາດຂອງກຸົ່ ມສ າພນັ 
2) ແບົ່ ງນກັສກຶສາເປັນຈ,ຸ ຈລຸະ 3 - 4 ຄນົໃຫ ີ້ນກັຮຽນສນົທະນາກນັກົ່ ຽວກບັການວາງແຜນແລະຂຽນ
ແຜນການຮົ່ ວມກນັເປັນກຸົ່ ມ60 ນາທ ີ
3) ຈກົສະຫ າກເອາົ 3 - 4 ຈອຸອກສະເໜແີຜນການກຸົ່ ມຕນົຈລຸະ 3 ນາທ ີ
4) ຄ ສະຫ ຸບແລະແນະນ າວທິຂີຽນແຜນການ 

ອາທິດທີ 5 
 
 
 

ບ ດທ ີ4: ການຈຼັດລະບ ບ ແລະ ການວາງແຜນການສອນ 
1. ແນວຄດິໃນການຈດັລະບບົການສອນ 
2. ການວາງແຜນການສອນ 

•ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1) ຄ ບນັລະຍາຍແນວຄດິໃນການຈດັລະບບົການສອນ 
2)ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາອົ່ ານແລະສນົທະນາກນັວົ່ າ: ກົ່ ອນການສອນຄ ຄວນກະກຽມຫຍງັແດົ່ ?  ( ເວລາ 5 ນາທ ີ) 
3) ບງົຕວົແລະໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສະໝກັໃຈຕອບ 2 - 3 ຄນົໃຫ ີ້ຕອບ: ກົ່ ອນການສອນຄ ຄວນກະກຽມຫຍງັແດົ່ ? 

ອາທິດທີ 6 
 
 
 

ບ ດທ ີ4 (ຕ ົ່) 
3. ການຂຽນແຜນການສອນ 
4. ຮ ບແບບແລະປະເພດແຜນການສອນ 
• ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1) ຄ ສະຫ ຸບ ແລະ ແນະນ າວທິຂີຽນແຜນການ 
2) ແບົ່ ງນກັສກຶສາເປັນກຸົ່ ມ, ກຸົ່ ມລະ 2 - 3 ຄນົແຕົ່ ງບດົສອນຮົ່ ວມກນັ 
( ໃຊ ີ້ເວລາ 60 ນາທ ີ) 
3) ໃຫ ີ້ຕວົແທນກຸົ່ ມອອກສະເໜບີດົສອນຂອງຕນົກຸົ່ ມລະ 2 ນາທ ີ
4) ຄ ສະຫ ຸບຕລີາຄາຜນົການແຕົ່ ງບດົສອນ 

ອາທິດທີ 7 
 
 
 

ບ ດທ ີ5:  ການສກຶສາສະພາບການຮຽນ - ການສອນ 
1.ແນວຄດິໃນການສກຶສາສະພາບການຮຽນ - ການສອນ 
2. ການສກຶສາສະພາບການຮຽນ - ການສອນໃນຫ ີ້ອງຮຽນ 
• ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
ຄ ບນັລະຍາຍເປັນຕົ ີ້ນຕ , ສນົທະນາບາງຄັ ີ້ງຄາວ 

ອາທິດທີ 8 ສອບເສຼັງກາງພາກຮຽນ 

ອາທິດທີ 9 
 
 
 

ບ ດທ ີ6: ການປະເມີນຜ ນການຮຽນ - ການສອນ 
1. ການປະເມນີຜນົການຮຽນ 
2. ຂະບວນການປະເມນີການຮຽນ - ການສອນ 
3. ຂະບວນການປະເມນີການຮຽນ 
4. ຂະບວນການປະເມນີການສອນ 
5. ເຄ ົ່ ອງມ ທີົ່ ໃຊ ີ້ໃນການປະເມນີຜນົການຮຽນ - ການສອນ 
• ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
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1) ໃຊ ີ້ເວລາ3 ນາທລີະດມົສະໝອງ: ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາເວົ ີ້າອອກມາວົ່ າການກະທ າໃດແດົ່ ທີົ່ ແມົ່ ນການປະເມນີຜນົ
ການຮຽນ - ການສອນ? 
2) ຈກົສະຫ າກເອາົນກັສກຶສາຕອບຄ າຖາມ 3 - 4 ຄນົ 
3) ຄ ສະຫ ຸບຕລີາຄາຜນົການຕອບແລະໃຫ ີ້ຄະແນນ 

ອາທິດທີ 10 
 
 
 

ບ ດທ ີ7: ການເຝກິທຼັກສະການສອນແບບຈຸລະພາກ 
1. ແນວຄວາມຄດິໃນການສອນແບບຈລຸະພາກ 
2. ຜນົຢີ້ອນກບັໃນການສອນຈລຸະພາກ 
• ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 

1) ຄ ບນັລະຍາຍ 

ອາທິດທີ 11 
 
 
 

ບ ດທ ີ7 (ຕ ົ່) 
1. ທກັສະການສອນແບບຈລຸະພາກ(1)  
2. ທກັສະການສອນແບບຈລຸະພາກ (2) 
• ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
ແບົ່ ງນກັສກຶສາເປັນຈ,ຸ ຈລຸະ3 - 4 ຄນົ 

1) ກຸົ່ ມເລກຄກີໃຫ ີ້ຄົ ີ້ນຄວ ີ້າທກັສະການສອນແບບຈລຸະພາກ(1) 
2) ກຸົ່ ມເລກຄ ົ່ ໃຫ ີ້ຄົ ີ້ນຄວ ີ້າທກັສະການສອນແບບຈລຸະພາກ(2) ( ໃຊ ີ້ເວລາ 10 ນາທ ີ) 

3) ຈກົສະຫ າກເອາົຕວົແທນກຸົ່ ມເລກຄ ົ່ ແລະຄກີອອກສະເໜຄີ າຕອບ 
4) ຄ ສະຫ ຸບຕລີາຄາຜນົການລາຍງານ 

ອາທິດທີ 12 
 
 
 

ບ ດທ ີ8: ການຈຼັດກິດຈະກ າການຮຽນ - ການສອນ 
1. ແນວຄດິໃນການຈດັກດິຈະກ າການຮຽນ - ການສອນ 
2. ການຈດັກດິຈະກ າເສມີຫ ກັສ ດ 
• ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
1) ຄ ບນັລະຍາຍ 
2) ຖາມນກັສກຶສາ: ເຮດັຫຍງັແດົ່ ທີົ່ ເປັນກດິຈະກ າເສມີຫ ກັສ ດ?(ໃຫີ້ສະໝກັຕອບແລະບງົຕວົຕອບ 2-3ຄນົ) 
3) ຄ ສະຫ ຸບຄ າຕອບຄ ນແລະໃຫີ້ຄະແນນ 

ອາທິດທີ 13 
 

ປະຕິບຼັດການສອນຕ ວຈິງ 
1) ໃຫ ີ້ຕວົແທນເລ ອກເອາົຜ ີ້ຮຽນດ,ີ ມແີວວການສອນດມີາສອນສາທດິ 
  ( ແຕົ່ ລະຫ ີ້ອງຄດັເລ ອກເອງເອາົ 3 - 4 ຄນົ) ສອນຜ ີ້ລະ 15 ນາທ ີ
2) ນັົ່ ງສງັເກດການສອນແຕົ່ ລະຄນົແລະປະກອບຄ າເຫນັປັບປຸງການສອນ 

ອາທິດທີ 14 
 

ປະຕິບຼັດການສອນຕ ວຈິງ 
1) ຄດັເລ ອກນກັສກຶສາທີົ່ ຮຽນອົ່ ອນ, ຄວາມກ ີ້າຫານບ ົ່ ດອີອກເຝິກສອນໃຕ ີ້ການຊີ ີ້ນ າຂອງຄ ຜ ີ້ລະ 15 ນາທ.ີ 
( ຄ ປະກອບຄ າເຫນັແລະຊີ ີ້ແນະຢົ່ າງເຕມັທີົ່ ) 

ອາທິດທີ 14 
 
 
 

ປະຕິບຼັດການສອນຕ ວຈິງ 
2) ສົ່ ວນຜ ີ້ຮຽນປານກາງແລະເກັົ່ ງໃຫ ີ້ຈດັກນັສອນເອງ ( ມອບໃຫ ີ້ຄະນະຫ ີ້ອງເປັນຜ ີ້ຮບັຜດິຊອບ, ພ ີ້ອມກນັ
ຈດັປະເພດການສອນພ ີ້ອມແລະບນັທກຶຜ ີ້ຂາດ, ຜ ີ້ບ ົ່ ໃສົ່ ໃຈໃນການເຝິກສອນມາພ ີ້ອມເພາະມຜີນົຕ ົ່ ການໃຫ ີ້
ຄະແນນຈບົວຊິາ) 

ອາທິດທີ 16 ສອບເສຼັງຈ ບໜ່ວຍກດິ 
ການຕີລາຄາ 

 
 ເຂົ ີ້າຮົ່ ວມຮຽນ                10% 
 ກດິຈະກ າກຸົ່ ມ                  10% 
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 ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງບຸກຄນົ 20% 
 ກວດກາ                       20% 
 ເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ               40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

- ສກຶສາສາດທົົ່ ວໄປພາກວຊິາສກຶສາສາດມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດ ຄສສ 2002. 
- ທກັສະການຮຽນຮົ່ ວມສປປລາວມງັກອນ 2002. 
- ກມົສ ີ້າງຄ  2002ການວໄິຈພາກປະຕບິດັສ າລບັນກັການສກຶສາລາວກະຊວງສກຶສາທກິານ 
- ທດິສະນາແຂມມະນ,ີ ວທິະຍາສາດການສອນພມິຄັ ີ້ງທີົ່  2 ພສ 2546 ສ ານກັພມິແຫົ່ ງຈລຸາລງົກອນມະຫາ 
ວທິະຍາໄລ. 
- ຜ ີ້ຊົ່ ວຍສາສະດາຈານອາພອນໃຈທົ່ ຽງຫ ກັການສອນ ( ສະບບັປັບປຸງ )  ພມິຄັ ີ້ງທ ີ3  ພສ 2546 ແລະພມິ 
ຄັ ີ້ງທ ີ4 ພສ 2550 
- ມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດ ( ເອກະສານແນະນ າການຮຽນສ າລບັນກັສກຶສາມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດ) 
2007 - 2008  ຈດັພມິໂດຍຫ ີ້ອງການວຊິາການ. 
- ຊານໄຊຍມົດບິ 7ມຖຸີນາ2548, ເທກັນກິແລະວທິກີານສອນຮົ່ ວມສະໄໝ. 

ຜູູ້ຂຽນ 
ກິົ່ ງຄ າ ແສນສຸກ 
ພາກສ ີ້າງຄ ຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ. Tel:  020 56861697 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article V. ຊ ົ່ວິຊາ: ປະສ ບການວິຊາຊີບຄູ 2 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912503 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ ລະບບົ4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ1 ປີທ ີ3 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຄ່າໜ່ວຍກິດ 1(0-2-0) 

ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍ
ກິດ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ4 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນີ ີ້ 2 ຊມ ສອນທດົລອງໃນຫ ີ້ອງຮຽນຕ ົ່  1 ອາທດິ, 12 ຊມ ເຝິກສອນຕວົຈງິ 
ແລະ ລງົຕດິຕາມການສອນຢ ົ່ ໂຮງຮຽນແຫົ່ ງຕົ່ າງໆຕາມເງ  ົ່ອນໄຂຕວົຈງິ  

ຈຸດປະສ ງ 

ເມ ົ່ ອຮຽນຈບົວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວນກັສກຶສາຈະສາມາດ:  
1) ນ າໃຊ ີ້ຄວາມຮ ີ້ວຊິາສະເພາະທີົ່ ໄດ ີ້ຮຽນມາເຂົ ີ້າໃນການສອນຕວົຈງິຢ ົ່ ໃນໂຮງຮຽນຕົ່ າງໆ 
2) ນກັສກຶສາໄດ ີ້ສະແດງຄວາມສາມາດດ ີ້ານວຊິາຊບີຄ ເຂົ ີ້າໃນການຈດັ ການຮຽນ - ການສອນ 
3) ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາໄດ ີ້ສອນຕວົຈງິໃນຫ ີ້ອງຮຽນ ແລະ ໄປສງັເກດການສອນຂອງຄ ໃນໂຮງຮຽນ 

ເນ ື້ອໃນຫ ື້ຍ 
ວຊິານີ ີ້ຮຽນຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັ ການພດັທະນາວຊິາຊບີຄ , ຮຽນທກັສະການສອນຕວົຈງິ, ຮຽນຮ ີ້ວທິກີານວາງ
ແຜນການສອນ, ວທິສີອນຕວົຈງິ, ຈດັຕັ ີ້ງນ າພານກັຮຽນເຄ ົ່ ອນໄຫວວຽກງານນອກຫລັກສ ດ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ 6 ອາທດິສອນທດົລອງໃນຫ ີ້ອງຮຽນ, ສອນແຕົ່ ລະວຊິາທີົ່ ກ ານດົໄວ ີ້ໃນຊົົ່ ວໂມງສອນ, 10 ອາທດິ 
ແມົ່ ນສອນຕວົຈງິ ແລະ ລງົຕດິຕາມການສອນຕວົຈງິຂອງຄ ຢ ົ່ ໃນໂຮງຮຽນຕົ່ າງໆ ວທິສີດິສອນແມົ່ ນ, 
ອະທບິາຍ, ລງົສງັເກດການຮຽນ - ການສອນ ຂອງຄ ສອນຕວົຈງິ 

ແຜນການສອນ 
ອາທິດທີ 1, 2 

ບ ດສອນທ ີ1 ວິຊາຈິດຕະທ ົ່ວໄປ 

ອາທິດທີ 3, 4 ບ ດສອນທ ີ2 ຈິດຕະພຼັດທະນາການ 
ອາທິດທີ 5 ບ ດສອນທີ 3 ຈິດຕະຊຸມຊ ນ 
ອາທິດທີ 6 ບ ດສອນທ ີ4 ສຶກສາສາດ 
ອາທິດທີ 7, 

8,9,10,11, 12, 
13, 14, 15, 16 

1. ລງົຕດິຕາມການສອນຕວົຈງິຢ ົ່ ໃນໂຮງຮຽນ (ສາທດິ ແລະ ໂຮງຮຽນແຫົ່ ງຕົ່ າງໆຕາມເງ  ົ່ອນໄຂເໝາະສມົ)
ເພ ົ່ ອຖອດຖອນບດົຮຽນ 
2. ສອນຕວົຈງິແຕົ່ ລະຊັ ີ້ນຮຽນມ4 - ມ7 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
-ມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດ - ຄ ົ່ ມ  ການລງົເຝິກຫດັວຊິາຊບີຄ  - ມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດ - 2002 
-ສ ນພດັທະນາຄ  - ປ ີ້ມເຝິກຫດັສອນສ າລບັໂຮງຮຽນສ ີ້າງຄ ລະບບົ 8+3 ປີທ ີ3 - ສ ນພດັທະນາຄ -1998 
-ກະຊວງສກຶສາ - ຫລັກການສອນປະຖມົ - ກະຊວງສກຶສາສ ນພດັທະນາຄ  - 1998 

ຜູູ້ຂຽນ 
ນຸດຕາສມົສະນດິພາກວຊິາສ ີ້າງຄ ຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ 
Tel: 56868373 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article VI. ຊ ົ່ວິຊາ: ປະສ ບການວິຊາຊີບຄູ 3  

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912602 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ2 ປີທ ີ3 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຄ່າໜ່ວຍກິດ 1(0-2-0) 

ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍ
ກິດ 

 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ4 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນີ ີ້ 2 ຊມ ສອນທດົລອງໃນຫ ີ້ອງຮຽນຕ ົ່  1 ອາທດິ, 12 ຊມ. ລງົຕດິຕາມການ
ສອນ ແລະ ເຝິກສອນຕວົຈງິຢ ົ່ ໃນໂຮງຮຽນແຫົ່ ງຕົ່ າງໆຕາມເງ  ົ່ອນໄຂເໝາະສມົ  

ຈຸດປະສ ງ 
 

ເມ ົ່ ອຮຽນຈບົວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວນກັສກຶສາຈະສາມາດ:  
1) ມທີກັສະໃນການສອນ, ເຝິກຝົນດ ີ້ານອາຊບີຄ : ການສອນ, ການສກຶສາອບົຮມົນກັຮຽນ ແລະ ການຈດັ 
ຕັ ີ້ງນ າພາ 
2) ນກັສກຶສາໄດ ີ້ສະແດງຄວາມສາມາດດ ີ້ານວຊິາຊບີຄ ເຂົ ີ້າໃນການຈດັ ການຮຽນ - ການສອນຢ ົ່ ໃນໂຮຽນ
ແຫົ່ ງຕົ່ າງໆຕາມເງ  ົ່ອນໄຂ 
3) ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາໄດ ີ້ສອນຕວົຈງິໃນຫ ີ້ອງຮຽນ ແລະ ໄປສງັເກດການສອນຂອງຄ ໃນໂຮງຮຽນ,  

ເນ ື້ອໃນຫ ື້ຍ 
 

ວຊິານີ ີ້ຮຽນຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັ ການພດັທະນາວຊິາຊບີຄ , ຮຽນທກັສະການສອນຕວົຈງິ ເພ ົ່ ອເຮດັໃຫ ີ້ຄວາມຮ ີ້ດ ີ້ານ
ວຊິາຄ ໜກັແໜີ້ນ, ຮຽນຮ ີ້ວທິກີານວາງແຜນການສອນຕວົຈງິ, ແຜນການຄຸ ີ້ມຄອງຈດັຕັ ີ້ງນ າພານກັຮຽນ
ເຮດັວຽກຕວົຈງິ, ຈດັຕັ ີ້ງນກັຮຽນເຄ ົ່ ອນໄຫວວຽກນອກຫລັກສ ດ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

 

ວຊິານີ ີ້ 4 ອາທດິສອນທດົລອງໃນຫ ີ້ອງຮຽນແລກປົ່ ຽນບດົຮຽນເຊິົ່ ງກນັ ແລະກນັ, ສອນເນ ີ້ອໃນບດົຮຽນ
ຕົ່ າງໆທີົ່ ກ ານດົໄວ ີ້ໃນຊົົ່ ວໂມງສອນ, 12 ອາທດິແມົ່ ນສອນຕວົຈງິ ແລະ ລງົຕດິຕາມການສອນຕວົຈງິຂອງຄ 
ຢ ົ່ ໃນໂຮງຮຽນຕົ່ າງໆ ວທິສີດິສອນແມົ່ ນ, ອະທບິາຍ, ລງົສງັເກດການຮຽນ - ການສອນ ຂອງຄ ສອນແຕົ່ ລະ
ຊັ ີ້ນຮຽນທີົ່ ກ ານດົ 

ແຜນການສອນ 
ອາທິດທີ 1 

ບດົສອນທ ີ1 ວຊິາຈດິຕະຄອບຄວົ 

ອາທິດທີ 2 ບດົສອນທ ີ2 ຈດິຕະການທົ່ ອງທົ່ ຽວ 
ອາທິດທີ 3 ບດົສອນທ ີ3 ຈດິຕະສງັຄມົ 
ອາທິດທີ 4 ບດົສອນທ ີ4 ຈດິຕະສງັຄມົ 

ອາທິດທີ 5, 6, 7, 
8, 9 

3. ,11, 12, 
13, 14, 

15, 

1.ລງົຕດິຕາມການສອນຕວົຈງິຢ ົ່ ໃນໂຮງຮຽນ (ສາທດິແລະໂຮງຮຽນແຫົ່ ງຕົ່ າງໆຕາມເງ  ົ່ອນໄຂເໝາະສມົ)
ເພ ົ່ ອຖອດຖອນບດົຮຽນ 
2.ສອນຕວົຈງິຢ ົ່ ໃນໂຮງຮຽນ (ສາທດິແລະໂຮງຮຽນແຫົ່ ງຕົ່ າງໆຕາມເງ  ົ່ອນໄຂ ເໝາະສມົ) 
3. ສອນແຕົ່ ລະຊັ ີ້ນຮຽນມ4 - ມ7 
4. ນກັສກຶສາຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງແຕົ່ ລະຄັ ີ້ງມກີານຖອດຖອນບດົຮຽນເຊິົ່ ງກນັແລະກນັ 

ອາທິດທີ 16 
ສອບເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິແມົ່ ນ: ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາແຕົ່ ງບດົສອນເປັນສະບບັສມົບ ນ ເອີ ີ້ນວົ່ າ: ແຟມບດົສອນຂອງ
ແຕົ່ ລະຄນົ 

ການປະເມີນຜ ນ 
Evaluation 

- ການມາຮຽນຕດິຕາມການສອນ  10% 
- ມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການສງັເກດ     10% 
- ມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການເຄ ົ່ ອໄຫວກດິຈະກ າຕົ່ າງໆ 20% 
- ກວດກາ ດ ີ້ວຍການສົົ່ ງກດິຈະກ າ (ບດົລາຍງານ) 
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ສອບເສງັດ ີ້ວຍ ການສົົ່ ງແຟມບດົສອນຂອງແຕົ່ ລະຄນົ 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
Referents 

-ມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດ - ຄ ົ່ ມ  ການລງົເຝິກຫດັວຊິາຊບີຄ  - ມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດ - 2002 
-ສ ນພດັທະນາຄ  - ປ ີ້ມເຝິກຫດັສອນສ າລບັໂຮງຮຽນສ ີ້າງຄ ລະບບົ 8+3 ປີທ ີ3 - ສ ນພດັທະນາຄ  - 1998 
-ກະຊວງສກຶສາ - ຫລັກການສອນປະຖມົ - ກະຊວງສກຶສາສ ນພດັທະນາຄ  - 1998 

ຜູູ້ຂຽນ 
ນຸດຕາສມົສະນດິພາກວຊິາສ ີ້າງຄ ຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ 
Tel: 56868373 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
 ຊ ົ່ວິຊາ: ສຶກສາສາດທ ົ່ວໄປ 1                             

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0912406 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ2 ປີທ ີ2 
ຊ ົ່ວໂມງ 48 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຄ່າໜ່ວຍກິດ 2(1-2-0) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍກດິ ວຊິານີ ີ້ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນມ ີ1 ຊມ ບນັຍາຍຕ ົ່  1 ອາທດິ, 2 ຊມ ເຝິກຫດັ, ບ ົ່ ມກີານທດົລອງ 

ຈຸດປະສ ງ 
 

 ເມ ົ່ອຮຽນຈ ບວິຊານີື້ແລູ້ວ ນຼັກສກຶສາສາມາດ:  
1. ອະທບິາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງສກຶສາສາດໄດ ີ້ 
2. ຮ ີ້ ແລະ ເຂົ ີ້າໃຈບດົບາດ, ໜີ້າທີົ່  ແລະ ວທິຄີົ ີ້ນຄວ ີ້າວຊິາສກຶສາສາດ 
3. ເຂົ ີ້າໃຈເຖງີແຜນການພດັທະນາການສກຶສາຂອງຊາດແຕົ່  2001 – 2020 
4. ສາມາດສ ີ້າງຫ ກັສ ດ, ວາງແຜນ ແລະ ສາມາດແຕົ່ ງບດົສອນແບບເອາົຄ ເປັນໃຈກາງແລະ ແບບເອາົ
ນກັຮຽນເປັນໃຈກາງ 

ເນ ື້ອໃນ 
 

ວຊິ  ວຊິານີ ີ້ຮຽນຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັ ຫລັກການສດິສອນ, ເນ ີ້ອໃນສດິສອນ, ຫ ກັການສກຶສາ, ວທິສີກຶສາ, ການວາງ
ແຜນການສອນ, ຫລັກສ ດການຮຽນ - ການສອນ, ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ 2001 – 2020. 

ດ າເນີນການສອນ 
 

 ວຊິານີ ີ້ມ ີ5 ບດົ, ແຕົ່ ລະບດົມຫີວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍເຊິົ່ ງໃຊ ີ້ເວລາຮຽນທງັໝດົ 16 ອາທດິ ໂດຍໃຊ ີ້ວທິສີດິສອນ: 
ອະທບິາຍ, ບນັຍາຍ, ສນົທະນາ ແລະ ສ າມະນາໃນຫ ີ້ອງ 

ອາທິດທີ 1 
 
 
 

 ບ ດທີ 1 ຄວາມຮູູ້ພ ື້ນຖານກ່ຽວກຼັບສກຶສາສາດ 
1.ຄວາມສ ານກຶລວມກົ່ ຽວກບັສກຶສາສາດ 
  1.1 ຄວາມໝາຍຂອງສກຶສາສາດ 
  1.2 ຄວາມສ າຄນັຂອງສກຶສາສາດ 
2. ບດົບາດ ແລະ ໜີ້າທີົ່ ຂອງສກຶສາສາດ 
   2.1 ບດົບາດຂອງສກຶສາສາດ 
   2.2 ໜ ີ້າທີົ່ ຂອງສກຶສາສາດ 

ອາທິດທີ 2 
 
 
 

 3. ສາຂາຂອງສກຶສາສາດ ແລະ ການພວົພນັກບັວທິະຍາສາດອ ົ່ ນໆ 
   3.1 ສາຂາຂອງວຊິາສກຶສາສາດ 
   3.2 ການພວົພນັກບັວທິະຍາສາດອ ົ່ ນໆ 
4. ວທິຄີົ ີ້ນຄ ີ້ວາຂອງສກຶສາສາດ 
  ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
  -ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຽນບດົສະຫ ຸບ ບດົບາດ, ໜ ີ້າທີົ່  ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງສກຶສາສາດ 

ອາທິດທີ 3 
 
 
 

ບ ດທ ີ2 ການສຶກສາຢູ່ໃນລາວ 
1. ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງການສກຶສາໃນລາວໂດຍສງັເຂບ 
1.1 ການສກຶສາກອົ່ ນປີ 1975 
1.2 ການສກຶສາຫ ງັປີ 1975 ເຖງິ 1999 

ອາທິດທີ 4 
 
 
 

  ບ ດທີ 2 (ຕ ົ່)  
2. ລກັສະນະຂອງການສກຶສາ 
2.1 ລກັສະນະຊາດ 
2.2 ລກັສະນະວທິະຍາສາດ 
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2.3 ລກັສະນະມະຫາຊນົ 
3. ລະບບົການສກຶສາໃນລາວ ໂດຍສງັເຂບ 
1. ການສກຶສາໃນລະບບົໂຮງຮຽນ 
2. ການສກຶສານອກລະບບົ 

ອາທິດທີ 5 
 
 
 

ບ ດທ ີ3 ແຜນການພຼັດທະນາການສກຶສາແຕ່ 2001 - 2020 
1. ທດິທາງ, ຄາດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ວທິປີະຕບິດັແຜນການພດັທະນາການສກຶສາ ແຫົ່ ງຊາດ 
  1.1 ທດິທາງລວມຂອງແຜນການພດັທະນາສກຶສາແຫົ່ ງຊາດ 
  1.2 ຄາດໝາຍລວມຂອງແຜນການພດັທະນາສກຶສາແຫົ່ ງຊາດ 
  1.3 ນະໂຍບາຍຂອງແຜນການພດັທະນາການສກຶສາແຫົ່ ງຊາດ 
  1.4 ວທິພີດັທະນາການສກຶສາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 

ອາທິດທີ 6 
 
 
 

ບ ດທ ີ3(ຕ ົ່) ແຜນການພຼັດທະນາການສຶກສາແຕ່ 2001 - 2020 
  1.5 ແຜນການພດັທະນາການສກຶສາ 
2. ແຜນງານເພ ົ່ ອປະຕບິດັຍຸດທະສາດການສກຶສາແຫົ່ ງຊາດ 
 2.1 ແຜນງານພດັທະນາສາມນັສກຶສາ 
 2.2 ແຜນງານພດັທະນາການສກຶສານອກລະບບົໂຮງຮຽນ 
 2.3 ແຜນງານພດັທະນາອະຊວີະສກຶສາ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ 
 2.4 ແຜນງານພດັທະນາກ ົ່ ສ ີ້າງບ າລຸງຄ  
 2.5 ແຜນງານປົກຄອງ ແລະ ຄຸ ີ້ມຄອງການສກຶສາ 
 2.6 ມາດຕາຖານ ແລະ ວທິກີານຕົ່ າງໆ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
  -ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຽນບດົລາຍງານກົ່ ຽວກບັແຜນນການພດັທະນາການສກຶສາມຄີວາມສ າຄັັັັນັແນວໃດ? 
ຕ ົ່ ກບັການພດັທະນາປະເທດຊາດ 

ອາທິດທີ 7 
 
 
 

  ບ ດທ ີ4  ວິທີສກຶສາເນ ື້ອໃນສຶກສາ 
1. ຫ ກັການສກຶສາ 
1.1 ການສກຶສາຕ ີ້ອງຮບັປະກນັຈດຸປະສງົການສກຶສາຂອງພກັ  
1.2 ການສກຶສາຕ ີ້ອງຕດິພນັກບັການອອກແຮງງານ ແລະເຄ ົ່ ອນໄຫວສງັຄມົ 
1.3 ສກຶສາໃນຂະບວນການລວມໝ ົ່  
1.4 ການນບັຖ ນກັຮຽນ ແລະວາງຄາດໝາຍສ ງຕ ົ່ ນກັຮຽນ 
1.5 ສົົ່ ງເສມີດ ີ້ານດ ີແລະດດັແປງດ ີ້ານອົ່ ອນ 
1.6 ການສກຶສາສມົທບົລະຫວົ່ າງໂຮງຮຽນ,ຄອບຄວົ ແລະ ສງັຄມົ 
1.7 ການສກຶສາຕ ີ້ອງອງີໃສົ່ ຈດຸພເິສດຂອງນກັຮຽນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
  -ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຽນບດົສະຫລຸບກົ່ ຽວກບັເນ ີ້ອໃນການສກຶສາມຄີວາມສ າຄັັັັນັແນວໃດຕ ົ່ ກບັການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຄນົເຮາົ 

ອາທິດທີ 8 
 
 

ບ ດທີ 4 (ຕ ົ່) 
2. ວທິ ີແລະເສັ ີ້ນທາງດ າເນນີການສກຶສາ 
  2.1 ວທິສີກຶສາອບົຮມົ 
  2.2 ວທິປຸີກລະດມົ 
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  2.3 ວທິຈີດັຕັ ີ້ງໃຫ ີ້ນກັຮຽນເພ ົ່ ອເຄ ົ່ ອນໄຫວກດິຈະກ າ 
  2.4 ເສັ ີ້ນທາງດ າເນນີຂະບວນການສກຶສາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
  -ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຽນບດົສະຫລຸບກົ່ ຽວກບັເນ ີ້ອໃນການສກຶສາມຄີວາມສ າຄັັັັນັແນວໃດຕ ົ່ ກບັການການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຄນົເຮາົ 

 
ອາທິດທີ 9 

 

  ບ ດທ ີ4 (ຕ ົ່) 
3.ເນ ີ້ອໃນສກຶສາ 
3.1 ດ ີ້ານປັນຍາຈດິສກຶສາ 
3.2 ດ ີ້ານຄຸນສມົບດັສກຶສາ 
3.3 ພາລະສກຶສາ 
3.4 ສລິະປະສກຶສາ 
3.5 ແຮງງານສກຶສາ  
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
  -ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຽນບດົສະຫລຸບກົ່ ຽວກບັເນ ີ້ອໃນການສກຶສາມຄີວາມສ າຄັັັັນັແນວໃດຕ ົ່ ກບັການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຄນົເຮາົ 

ອາທິດທີ 10 ກວດກາກາງພາກຮຽນ 

ອາທິດທີ 11 
 

ບ ດທ ີ5 ຄວາມໝາຍ, ລຼັກສະນະຂອງການສອນ ແລະ ແຜນວາດການຈ ົ່ຈ າ  
1. ຄວາມໝາຍ ແລະຄວາມສ າຄຼັນຂອງການສອນ 
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງການສອນ 
1.2 ຄວາມສ າຄນັຂອງການສອນ 
1.3 ອງົປະກອບການສອນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ 
ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຽນຄ ນເຖງິຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການສອນ 

ອາທິດທີ 12 
 
 
 

 ບ ດທີ 5(ຕ ົ່) 
 2. ລຼັກສະນະພ ື້ນຖານຂອງການສອນ 
2.1 ລກັສະນະຂອງການສອນ 
2.2 ລກັສະນະການສອນທີົ່ ດ ີ
2.3 ການຮຽນຮ ີ້ 
+ ປຽບທຽບຫ ກັການຮຽນຮ ີ້ ແລະ ຫ ກັການສອນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
+ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາເວົ ີ້າເຖງິລກັສະນະການສອນທີົ່ ດ ີ
+ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາແຕ ີ້ມຕາຕະລາງປຽບທຽບຫ ກັການຮຽນຮ ີ້ ແລະ ຫ ກັການສອນ 

ອາທິດທີ 12 
 
 
 

ບ ດທີ 5 (ຕ ົ່) ຄວາມໝາຍ, ລຼັກສະນະຂອງການສອນ ແລະ ແຜນວາດການຈ ົ່ຈ າ  
3. ແຜນວາດຊ່ວຍຈ ົ່ຈ າ 
3.1 ຄວາມໝາຍຂອງແຜນວາດຊົ່ ວຍຈ ົ່ ຈ າ 
3.2 ຈດຸປະສງົຂອງແຜນວາດຊົ່ ວຍຈ ົ່ ຈ າ 
3.2 ຈະສ ີ້າງແຜນວາດຊົ່ ວຍຈ ົ່ ຈ າແນວໃດ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
+ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາອະທບິາຍຄວາມໝາຍແລະແຕ ີ້ມແຜນວາດຂອງແຜນວາດຈ ົ່ ຈ າ 
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ອາທິດທີ 13 
 
 
 

ບ ດທີ 6 ຫ ຼັກການ ແລະ ວທິີສິດສອນ 
1. ຫ ຼັກການສຶກສາ 
1.1 ຄວາມສ ານກຶກົ່ ຽວກບັຫ ກັການສກຶສາ 
1.2 ຫ ກັການສກຶສາ 
ກິດຈະກ າ: 
+ ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາອະທບິາຍເຖງິຄວາມສ າຄນັແນວໃດໃນການສກຶສານກັຮຽນ 

ອາທິດທີ 14 
 
 
 

ບ ດທີ 6 (ຕ ົ່) ຫ ຼັກການ ແລະ ວິທີສິດສອນ 
2.ວທິກີານສກຶສາ 
2.1 ຄວາມໝາຍຂອງວທິກີານສກຶສາ 
2.2 ວທິສີກຶສາ 
ກິດຈະກ າ: 
+ ວທິສີກຶສາມຄີວາມສ າຄນັແນວໃດໃນການສກຶສານກັຮຽນ 

ອາທິດທີ 15  ສະຫ ຸບບດົຮຽນຄ ນ 
ອາທິດທີ 16 ສອບເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ 

ການຕີລາຄາ 
 
 
 

ເຂົ ີ້າຮົ່ ວມຮຽນ                        10% 
ກດິຈະກ າກຸົ່ ມ                         10%  
ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງບຸກຄນົ       20% 
ກວດກາ                               20%    

 ເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ                        40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
 
 
 

    - ທດິສະນາ ແຂມມະນ ີ- ຍຸດທະສາດການສອນ - ຈລຸາລງົກອນມະຫາວທິະຍາໄລ ພ.ສ 2546 
- ກະຊວງສກຶສາ - ແຜນຍຸດທະສາດການສກຶສາ 20 ປີ (2001 – 2020) - ກະຊວງສກຶສາທກິານ - 
2001 
- ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະກລິາ ຄ ົ່ ມ  ແນະນ າວທິສີດິສອນ-ກມົມດັທະຍມົສກຶສາ-ສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາ
ວທິະຍາສາດການສກຶສາ-ກມົສ ີ້າງຄ -ໜົ່ ວຍຄຸ ີ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ International Techolology 
Management Corporation (INTEM) 
- ອາພອນ ໃຈທົ່ ຽງ  - ຫລັກການສດິສອນ - ໂອດຽນສໂຕຣ ໌- ພ.ສ 2550 
- ບຣານບົ ແລະ ວ. ອາສະລາສໂຈນນິ - ສກຶສາສາດຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານ - ກ ີ້າວໜີ້າມດົສະກ  - 1985  
- ສຸວດິ ມ ນຄ າ ແລະ ອ ລະໄທ ມ ນຄ າ - ວທິກີານຈດັການຮຽນຮ ີ້ເພ ົ່ ອພດັທະນາການຄດິ - ຈລຸາລງົກອນ
ມະຫາວທິະຍາໄລ - ພ.ສ 2546 
- ກມົອະຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊັ ີ້ນສ ງ - ຄ ົ່ ມ  ແນະແນວວຊິາຊບີ - ກະຊວງສກຶສາທກິານ -  
2001 
- ບຸນຊມົ ສສີະອາດ - ການພດັທະນາຫລັກສ ດ ແລະ ການວໄິຈກົ່ ຽວກບັຫລັກສ ດ - ກຸງເທບ:ສຸວຣິຍິາ
ສານ - ພ.ສ 2546 
- ຍນົ ຊຸມຈດິ - ຄວາມເປັນຄ  - ໂອດຽນສໂຕຣ ໌- ພ.ສ 2550 
- ກະຊວງສກຶສາ - ແຜນປະຕບິດັງານແຫົ່ ງຊາດການສກຶສາເພ ົ່ ອທຸກຄນົ  
2003 - 2015 - ກະຊວງສກຶສາທກິານກມົສາມນັສກຶສາ - 2001 
-ຈ  ນ ຊ ລາ - ຫລັກສ ດການສກຶສາຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານ - ກມົວຊິາການກະຊວງກະຊວງ 

ຜູູ້ຂຽນ 
 

  ຮສ. ວງົແສງເດ ອນ ປະຊາສຸກ 
ພາກສ ີ້າງຄ  ຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ. Tel:  020 55612501 ຫ   020 5540548 



119 

 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article VII. ຊ ົ່ວິຊາ: ສຶກສາສາດທ ົ່ວໄປ 2 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ :0912504 
ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ1 ປີທ ີ3 

ຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຄ່າໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0) 

ອະທິບາຍໜ່ວຍກດິ ວຊິານີ ີ້ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນມ ີ2 ຊມ ບນັຍາຍຕ ົ່  1 ອາທດິ 

ຈຸດປະສ ງ 
 

ເມ ົ່ອຮຽນຈ ບວິຊານີື້ແລູ້ວ ນຼັກສຶກສາສາມາດ:  
1.ຮຽນຮ ີ້, ເຂົ ີ້າໃຈບດົບາດ, ໜີ້າທີົ່  ແລະ ວທິຄີົ ີ້ນຄວ ີ້າວຊິາສກຶສາສາດ 
2. ເຂົ ີ້າໃຈເຖງີແຜນການພດັທະນາການສກຶສາຂອງຊາດແຕົ່  2001 – 2020 
3. ເຂົ ີ້າໃຈ ຮຽນຮ ີ້ເຖງິການສ ີ້າງຫລັກສ ດ ແລະ ວາງແຜນການສດິສອນແຕົ່ ງບດົສອນທດົລອງ 
4. ຮຽນຮ ີ້ ເຂົ ີ້າໃຈເຖງິຮ ບແບບການສດິສອນ, ຫລັກການສດິສອນ ແລະ ວຽກງານຄ ປະຈ າຫ ີ້ອງ 
5. ສາມາດນ າໃຊ ີ້ຄວາມຮ ີ້ເຂົ ີ້າໃນການສດິສອນຢົ່ າງມຫີວົຄດິປະດດິສ ີ້າງ 

ເນ ື້ອໃນ 
 

 ວຊິານີ ີ້ຮຽນຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັ ຫລັກການສດິສອນ,ເນ ີ້ອໃນສດິສອນ, ຫລກັການສກຶສາ, ວທິສີກຶສາ, ການວາງແຜນການ
ສອນ, ຫລັກສ ດການຮຽນ - ການສອນ, ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ 2001 – 2020, ທກັສະການສອນ, ຮ ບແບບ
ການສອນ ແລະ ວຽກງານຄ ປະຈ າຫ ີ້ອງ 

ດ າເນີນການສອນ 
 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ10 ບດົ, ແຕົ່ ລະບດົມຫີວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍເຊິົ່ ງໃຊ ີ້ເວລາຮຽນທງັໝດົ 16 ອາທດິ ໂດຍໃຊີ້ວທິສີດິສອນ: ອະທບິາຍ, 
ບນັຍາຍ, ສນົທະນາ ແລະ ສ າມະນາໃນຫີ້ອງ 

ອາທິດທີ 1 
 
 
 

ບ ດທີ 1. ຄວາມຮູູ້ພ ື້ນຖານກ່ຽວກຼັບສກຶສາສາດ 
1. ຄວາມສ ານກຶລວມກົ່ ຽວກບັສກຶສາສາດ 
  1.1 ຄວາມໝາຍຂອງສກຶສາສາດ 
  1.2 ຄວາມສ າຄນັຂອງສກຶສາສາດ 
2. ບດົບາດ ແລະ ໜີ້າທີົ່ ຂອງສກຶສາສາດ 
   2.1 ບດົບາດຂອງສກຶສາສາດ 
   2.2 ໜ ີ້າທີົ່ ຂອງສກຶສາສາດ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
-ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຽນບດົສະຫ ຸບ ບດົບາດ, ໜ ີ້າທີົ່  ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງສກຶສາສາດ 

ອາທິດທີ 2 
 
 
 

ບ ດທີ 1 (ຕ ົ່) 
3. ສາຂາຂອງສກຶສາສາດ ແລະ ການພວົພນັກບັວທິະຍາສາດອ ົ່ ນໆ 
   3.1 ສາຂາຂອງວຊິາສກຶສາສາດ 
   3.2 ການພວົພນັກບັວທິະຍາສາດອ ົ່ ນໆ 
4. ວທິຄີົ ີ້ນຄ ີ້ວາຂອງສກຶສາສາດ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
-ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຽນບດົສະຫ ຸບ ບດົບາດ, ໜ ີ້າທີົ່  ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງສກຶສາສາດ 

ອາທິດທີ 3 
 
 
 

ບ ດທ ີ2 ການສຶກສາ ແລະກ ານຂະຫຍາຍຕ ວດ້ານບກຸຄະລິກພາບ 
1. ຄວາມສ ານກຶລວມກົ່ ຽວກບັການຂະຫຍາຍຕວົດ ີ້ານບຸກຄະລພິາບ 
   1.1 ທດັສະນະຕົ່ າງໆກົ່ ຽວກບັການຂະຫຍາຍຕວົດ ີ້ານບຸກຄະລພິາບ 
   1.2 ການຂະຫຍາຍຕວົດ ີ້ານບຸກຄະລພິາບ 
2. ບດົບາດຂອງເງ  ົ່ອນໄຂໂດຍກ າເນດີ 
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   2.1 ຈ າແນກເງ  ົ່ອນໄຂໂດຍກ າເນດີ 
   2.2 ບດົບາດຂອງເງ  ົ່ອນໄຂໂດຍກ າເນດີ 
3. ຜນົສະທ ີ້ອນຈາກສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
-ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຽນບດົສະຫ ຸບ ບດົບາດ, ໜ ີ້າທີົ່  ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງສກຶສາສາດ 

ອາທິດທີ 4 
 
 
 

ບ ດທ ີ2 (ຕ ົ່) 
4. ບດົບາດຂອງການສກຶສາ 
 4.1 ທີົ່ ຕັ ີ້ງແລະບດົບາດຂອງການສກຶສາຕ ົ່ ການຂະຫຍາຍຕວົດ ີ້ານບຸກຄະລກິພາບ 
 4.2 ການພວົພນັລະຫວົ່ າງການສກຶສາກບັປັດໃຈໂດຍກ າເນດີ 
 4.3 ການພວົພນັລະຫວົ່ າງການສກຶສາກບັສິົ່ ງແວດລ ີ້ອມ 
 4.4 ບາງທດັສະນະສ າຄນັກົ່ ຽວກບັບດົບາດຂອງການສກຶສາຕ ົ່ ກບັການຂະຫຍາຍຕວົດ ີ້ານບຸກຄະລພິາບ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
-ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຽນບດົລາຍງານກົ່ ຽວກບັການສກຶສາມຄີວາມສ າຄັັັັນັແນວໃດຕ ົ່ ກບັການການຂະຫຍາຍຕວົ
ຂອງບຸກຄະລພິາບ 
  - ການສກຶສາມບີດົບາດແນວໃດ?ຕ ົ່ ກບັການການພດັທະນາຂອງຄນົເຮາົ 

ອາທິດທີ 5 
 
 
 

ບ ດທ ີ3 ແຜນການພຼັດທະນາການສກຶສາແຕ່ 2001 - 2020 
1.ແຜນການທີົ່ ຈະຕ ີ້ອງປະຕບິດັ 
1.1 ແຜນງານພດັທະນາສາມນັສກຶສາ 
  1.2 ແຜນງານພດັທະນາການສກຶສານອກລະບບົໂຮງຮຽນ 
  1.3 ແຜນງານພດັທະນາອະຊວີະສກຶສາແລະມະຫາວທິະຍາໄລ 
  1.4 ແຜນງານພດັທະນາກ ົ່ ສ ີ້າງບ າລຸງຄ  
  1.5 ແຜນງານບ ລຫິານ ແລະ ການຄຸ ີ້ມຄອງການສກຶສາ 
2. ມາດຕາການ ແລະ ວທິກີານຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ 
ກິດຈະກ າ: 
- ບນັຍາຍແລະອະທບິາຍ 

ອາທິດທີ 6 
 
 
 

ບ ດທີ 3 (ຕ ົ່) 
3. ແຜນງານເພ ົ່ ອປະຕບິດັຍ ດທະສາດການສກຶສາແຫົ່ ງຊາດ 
  3.1 ແຜນງານພດັທະນາສາມນັສກຶສາ 
  3.2 ແຜນງານພດັທະນາການສກຶສານອກລະບບົໂຮງຮຽນ 
  3.3 ແຜນງານພດັທະນາອະຊວີະສກຶສາແລະມະຫາວທິະຍາໄລ 
  3.4 ແຜນງານພດັທະນາກ ົ່ ສ ີ້າງບ າລຸງຄ  
  3.5 ແຜນງານບ ລຫິານ ແລະ ການຄຸ ີ້ມຄອງການສກຶສາ 
3.6 ມາດຕາຖານແລະວທິກີານຕົ່ າງໆ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
-ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຽນບດົລາຍງານກົ່ ຽວກບັແຜນນການພດັທະນາການສກຶສາມຄີວາມສ າຄັັັັນັແນວໃດ? ຕ ົ່
ກບັການພດັທະນາປະເທດຊາດ 

ອາທິດທີ 7 
 
 

ບ ດທ ີ4 ເນ ື້ອໃນການສຶກສາ 
1.ສກຶສາໂລກກະທດັແລະອຸດມົຄະຕ ິ
  1.1 ໂລກກະທດັ 
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   1.2 ອຸດມົຄະຕ ິ
2. ສກຶສາຄຸນສມົບດັອນັດໃີຫ ີ້ແກົ່ ນກັຮຽນ 
  2.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄຸນສມົບດັ 
  2.2 ເນ ີ້ອໃນຂອງການສກຶສາຄຸນສມົບດັ 
3. ພາລະສກຶສາ 
4. ສລິະປະສກຶສາ 
5. ແຮງງານສກຶສາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
-ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຽນບດົສະຫລຸບກົ່ ຽວກບັເນ ີ້ອໃນການສກຶສາມຄີວາມສ າຄັັັັນັແນວໃດຕ ົ່ ກບັການການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຄນົເຮາົ 

ອາທິດທີ 8 
 
 
 

ບ ດທ ີ5 ຫຼັລກການສຶກສາແລະວິທສີຶກສາ 
1. ຫລັກການສກຶສາ 
  1.1 ຄວາມສ ານກຶລວມກົ່ ຽວກບັຫລັກການສກຶສາ 
  1.2 ຫລັກການສກຶສາ 
2. ວທິກີານສກຶສາ 
  2.1 ຄວາມໝາຍຂອງວທິກີານສກຶສາ 

2.2  ວທິກີານສກຶສາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
- ຫລັກການສກຶສາ ແລະ ວທິສີກຶສາມຄີວາມສ າຄນັແນວໃດໃນການສກຶສານກັຮຽນ 

ອາທິດທີ 9 ກວດກາກາງພາກຮຽນ 

ອາທິດທີ 10 
 
 
 

ບ ດທີ 7 ຫຼັລກການສິດສອນ ແລະ ວທິີສິດສອນ 
1. ຫລັກການສດິສອນ 
2. ລະບບົຫລັກການສດິສອນ 
3. ບນັດາວທິສີດິສອນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 

-ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຽນສະຫລຸບຫລັກການສດິສອນ ແລະ ວທິສີດິສອນດ ີ້ວຍຄວາມເຂົ ີ້າໃຈ 

ອາທິດທີ 11 
 
 
 

ບ ດທີ 8 ຫຼັລກສູດການສອນ ແລະ ການວາງແຜນການສອນ 
1.ຫລັກສ ດ 
  1.1 ຄວາມໝາຍຂອງຫລັກສ ດ ແລະ ການສອນ 
  1.2 ຄວາມສ າຄນັຂອງຫລັກສ ດ ແລະ ການສອນ 
  1.3 ຄວາມສ າພນັລະຫົ່ ວາງຫລັກສ ດ ແລະ ການສອນ 
  1.4 ປະເພດຂອງຫລັກສ ດ 
2. ການວາງແຜນການສອນ 
3. ການສອນຕວົຈງິ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຽນແຜນການສອນເພ ົ່ ອກຽມຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງສອນ 

ອາທິດທີ 12 
 
 

ບ ດທີ 9 ຮູບການຈຼັດຕຼັື້ງສດິສອນ 
1. ຄວາມສ ານກຶລວມກົ່ ຽວກບັຮ ບການຈດັຕັ ີ້ງສດິສອນ 
  1.1 ຮ ບການຈດັຕັ ີ້ງສດິສອນແບບເປັນຫ ີ້ອງ 
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   1.2 ບດົສອນປະສມົ 
2. ທດິທາງການຍກົສ ງປະສດິຕພິາບຂອງບດົສອນ 
  2.1 ການກ ານດົຈດຸປະສງົຂອງບດົສອນ 
  2.2 ເລ ອກໂຄງປະກອບຂອງບດົສອນໃຫ ີ້ສອດຄົ່ ອງກບັຈດຸປະສງົ ແລະ ເນ ີ້ອໃນບດົສອນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
- ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຽນບດົສອນ 
- ສອນທດົລອງໃນຫ ີ້ອງ 

ອາທິດທີ 13 
 
 
 

ບ ດທີ 9 ຮູບການຈຼັດຕຼັື້ງສດິສອນ (ຕ ົ່) 
2.3 ການສອນແບບລາຍບຸກຄນົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
- ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຽນບດົສອນສອນທດົລອງໃນຫ ີ້ອງ 

 
ອາທິດທີ 14 

 
 
 

ບ ດທ ີ10 ວຽກຄູປະຈ າຫ້ອງ 
1.ບດົບາດຂອງຄ ປະຈ າຫ ີ້ອງ 
2. ໜ ີ້າທີົ່ ຂອງຄ ປະຈ າຫ ີ້ອງ 
3. ແຜນການດ າເນນີວຽກງານຂອງຄ ປະຈ າຫ ີ້ອງ 
4. ເງ  ົ່ອນໄຂຜ ີ້ເປັນຄ ປະຈ າຫ ີ້ອງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ: 
- ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຂຽນແຜນການຂອງຄ ປະຈ າຫ ີ້ອງ, ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາລາຍງານໃນຫ ີ້ອງ 

ອາທິດທີ 15 ສະຫຼຸບບ ດຮຽນຄ ນ 
ອາທິດທີ 16 ສອບເສຼັງຈ ບໜ່ວຍກດິ 

ການຕີລາຄາ 

ເຂົ ີ້າຮົ່ ວມຮຽນ                    10% 
ກດິຈະກ າກຸົ່ ມ                     10% 
ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງບຸກຄນົ    20% 
ກວດກາ                            20% 

ເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ                     40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

- ທດິສະນາ ແຂມມະນ ີ- ຍຸດທະສາດການສອນ - ຈລຸາລງົກອນມະຫາວທິະຍາໄລ ພ.ສ 2546 
- ກະຊວງສກຶສາ - ແຜນຍຸດທະສາດການສກຶສາ 20 ປີ (2001-2020) - ກະຊວງສກຶສາທກິານ - 2001 
- ອາພອນ ໃຈທົ່ ຽງ  - ຫລັກການສດິສອນ - ໂອດຽນສໂຕຣ ໌- ພ.ສ 2550 
- ບຣານບົ ແລະ ວ. ອາສະລາສໂຈນນິ - ສກຶສາສາດຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານ - ກ ີ້າວໜີ້າມດົສະກ  - 1985  
- ສຸວດິ ມ ນຄ າ ແລະ ອ ລະໄທ ມ ນຄ າ - ວທິກີານຈດັການຮຽນຮ ີ້ເພ ົ່ ອພດັທະນາການຄດິ - ຈລຸາລງົກອນ
ມະຫາວທິະຍາໄລ - ພ.ສ 2546 
- ກມົອະຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊັ ີ້ນສ ງ - ຄ ົ່ ມ  ແນະແນວວຊິາຊບີ - ກະຊວງສກຶສາທກິານ -  2001 
- ບຸນຊມົ ສສີະອາດ - ການພດັທະນາຫລັກສ ດ ແລະ ການວໄິຈກົ່ ຽວກບັຫລັກສ ດ - ກຸງເທບ:ສຸວຣິຍິາສານ - ພ.ສ 
2546 
- ຍນົ ຊຸມຈດິ - ຄວາມເປັນຄ  - ໂອດຽນສໂຕຣ ໌- ພ.ສ 2550 
- ກະຊວງສກຶສາ - ແຜນປະຕບິດັງານແຫົ່ ງຊາດການສກຶສາເພ ົ່ ອທຸກຄນົ 
2003 - 2015 - ກະຊວງສກຶສາທກິານກມົສາມນັສກຶສາ - 2001 
-ຈ  ນ ຊ ລາ - ຫລັກສ ດການສກຶສາຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານ - ກມົວຊິາການກະຊວງກະຊວງ 

ຜູູ້ຂຽນ 
 

ກິົ່ ງຄ າ ແສນສຸກ 
ພາກສ ີ້າງຄ ຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ. Tel:  020 56861697 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article VIII. ຊ ົ່ວິຊາ: ບ ລິຫານການສຶກສາ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912603 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບ ບ 4 ປີ,  ພາກຮຽນທີ2 ປີທີ 3. 
ຊ ົ່ວໂມງ 32  ຊ ົ່ວໂມງ 

ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0) 
ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມ2ີໜົ່ ວຍກດິ, ປະກອບດ້ວຍ 2 ພາກ ລວມມ ີ11 ບ ດ ໂດຍຈຼັດການຮຽນ-ການສອນຄ 2 
ຊົົ່ ວໂມງບນັຍາຍຕ ົ່ 1 ອາທິດ, ສ າມະນາ, ຂຽນບດົລາຍງານເປັນກຸົ່ ມ ແລະສົ່ ວນບຸກຄນົ 1ຊົົ່ ວໂມງຕ ົ່ ອາທດິ. 

ຈຸດປະສ ງ 
 

ເມ ົ່ ອຮຽນຈບົວຊິານີ ີ້ແລ ີ້ວ ນກັສກຶສາສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍຄວາມເປັນມາ, ທກັສະ ແລະ ໜີ້າທີົ່ ການບ ລຫິານການສກຶສາໄດ ີ້. 
2. ບອກຄວາມໝາຍຜ ີ້ນ າ, ພາວະຜ ີ້ນ າ, ຜ ີ້ບ ລຫິານການສກຶສາ ແລະ ທດິສະດອີງົການ, ການຈດັອງົການ

ໄດ ີ້ໂດຍພ ີ້ນຖານ. 
3. ຊີ ີ້ແຈງວທິກີານຕດິຕ ົ່ ສ ົ່ ສານ, ການປະສານງານແລະການຕດັສນິໃຈສັົ່ ງການໄດ ີ້ 
4. ອະທບິາຍສລິະປະໃນການຮົ່ ວມກນັ ແລະ ວທິກີານເຮດັວຽກເປັນທມີໄດ ີ້. 
5. ອະທບິາຍໄດ ີ້ຄວາມໝາຍຂອງການສກຶສາຮຽນຮົ່ ວມ. 
6. ອະທບິາຍໄດ ີ້ກົ່ ຽວກບັເພດ, ບດົບາຍຍງິ-ຊາຍ ແລະຮບັຮ ີ້ຄວາມໝາຍຄວາມ 
ສ າຄນັຂອງເດກັນ ີ້ອຍກ ຄ ສດິທວິົ່ າດ ີ້ວຍການປົກປີ້ອງແມົ່ ຍງິ ແລະເດກັ. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

ຄວາມເປັນມາຂອງການບ ລຫິານການສກຶສາ, ທກັສະ ແລະ ໜີ້າທີົ່ ຂອງການບ ລຫິານການສກຶສາ, ຜ ີ້ນ າ, 
ພາວະຜ ີ້ນ າ ແລະ ຜ ີ້ບ ລຫິານການສກຶສາ, ທດິສະດອີງົການ ແລະ ການຈດັອງົການ, ການຕດິຕ ົ່ ສ ົ່ ສານ, ການ
ປະສານງານ ແລະ ການຕດັສນິໃຈສັົ່ ງການ, ສລິະປະໃນການເຮດັວຽກຮົ່ ວມກນັ, ວທິກີານເຮດັວຽກເປັນທີ
ມ. ການສກຶສາຮຽນຮົ່ ວມ, ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະສດິທເິດກັ:   

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

 

ໃນວຊິານີ ີ້ມ ີ11ບດົ ໃນແຕົ່ ລະບດົມຫີ າຍຫວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍ ເຊິົ່ ງໃຊ ີ້ເວລາຮຽນທງັໝດົ 16 ອາທດິ  ໃຊ ີ້ວທິີ
ສອນແບບບນັຍາຍ, ວເິຄາະ, ວຈິານ, ສນົທະນາ, ການນ າສະເໜໃີນຫ ີ້ອງຮຽນ, ການຖາມ, ການຕອບ, 
ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ, ສະຫ ຸບ. 

 
ແຜນການສອນ 

 
 

ອາທິດ 1 
 
 
 

ພາກທ ີI 
ບ ດທີ 1 

ຄວາມເປຼັນມາຂອງການບ ລິຫານການສຶກສາ 
1. ຄວາມເປັນມາຂອງການບ ລຫິານ 
2. ການແບົ່ ງຍຸກຂອງການບ ລຫິານ 
3. ຄວາມໝາຍຂອງການບ ລຫິານ 
4. ການບ ລຫິານການສກຶສາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ:ແບບບນັຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຈດັກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າຂຽນບດົລາຍງານເປັນ 

ກຸົ່ ມ-ສົ່ ວນບຸກຄນົແລະສະຫ ຸບ. 
 
 
 
 

ອາທິດ 2 

ບ ດທີ 2 
ທຼັກສະ ແລະ ໜ້າທີົ່ຂອງການບ ລິຫານການສກຶສາ 

1. ທກັສະຂອງຜ ີ້ບ ລຫິານ 
2. ໜີ້າທີົ່ ຂອງຜ ີ້ບ ລຫິານການສກຶສາ 
3. ຄວາມໝາຍຂອງການບ ລຫິານວຽກງານບຸກຄນົ 
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 4. ການບ ລຫິານກົ່ ຽວກບັຊຸມຊນົ ແລະ ການປະຊາສ າພນັໂຮງຮຽນ 
5. ຂະບວນການບ ລຫິານການສກຶສາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ:ແບບບນັຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຈດັກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າຂຽນບດົລາຍງານເປັນ 

ກຸົ່ ມ-ສົ່ ວນບຸກຄນົແລະສະຫ ຸບ. 

 
 
 
 

ອາທິດ 3 
 
 
 
 

ອາທິດ 4 
 
 

ບ ດທີ 3 
ຜູູ້ນ າ, ພາວະຜູູ້ນ າ ແລະ ຜູູ້ບ ລິຫານ 

1. ຄວາມໝາຍຜ ີ້ນ າ, ພາວະຜ ີ້ນ າ ແລະ ຜ ີ້ບ ລຫິານ 
2. ທດິສະດຜີ ີ້ນ າ, ພາວະຜ ີ້ນ າ 
3. ຄວາມແຕກຕົ່ າງລະຫວົ່ າງຜ ີ້ນ າກບັຜ ີ້ບ ລຫິານ 
4. ຄຸນນະສມົບດັຂອງຜ ີ້ນ າ, ພາວະຜ ີ້ນ າ 
5. ສລິະປະການເປັນຜ ີ້ນ າ, ພາວະຜ ີ້ນ າ ແລະ ຜ ີ້ບ ລຫິານ 
6. ບດົບາດຂອງຜ ີ້ນ າ, ພາວະຜ ີ້ນ າ ແລະ ຜ ີ້ບ ລຫິານ 
7. ທກັສະທສີ າຄນັຂອງຜ ີ້ນ າ, ພາວະຜ ີ້ນ າ ແລະ ຜ ີ້ບ ລຫິານປະສບົຜນົສ າເລດັ. 
8. ຈດິຕະວທິະຍາຂອງການເປັນຜ ີ້ນ າ, ພາວະຜ ີ້ນ າ ແລະ ຜ ີ້ບ ລຫິານ 
9. ພດຶຕກິ າຂອງຜ ີ້ນ າ, ພາວະຜ ີ້ນ າ ແລະ ຜ ີ້ບ ລຫິານ  
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ:ແບບບນັຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຈດັກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າຂຽນບດົລາຍງານເປັນ 

ກຸົ່ ມ-ສົ່ ວນບຸກຄນົແລະສະຫ ຸບ. 

 
 
 

ອາທິດ 5 
 
 

ບ ດທີ 4 
ອ ງການ, ການຈຼັດອ ງການ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງອງົການ, ການຈດັອງົການ 
2. ປະເພດຂອງອງົການ 
3. ວທິສີ ີ້າງມະນຸດສ າພນັໃນອງົການ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ:ແບບບນັຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຈດັກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າຂຽນບດົລາຍງານເປັນ 

ກຸົ່ ມ-ສົ່ ວນບຸກຄນົແລະສະຫ ຸບ. 

 
 
 

ອາທິດ 6 
 
 

ອາທິດ 7 
 
 

ບ ດທີ 5 
ການຕິດຕ ົ່ສ ົ່ສານ ແລະ ການປະສານງານ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງການຕດິຕ ົ່ ສ ົ່ ສານ ແລະ ການປະສານງານ 
2. ຄວາມສ າຄນັ, ຂະບວນການ ແລະ ອງົປະກອບຂອງຂອງການຕດິຕ ົ່ ສ ົ່ ສານ 
3. ປະເພດ, ບດົບາດ ແລະ ບນັຫາທເີກດີຈາກການຕດິຕ ົ່ ສ ົ່ ສານ  
4. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການປະສານງານ 
5. ຂະບວນການຂອງການປະສານງານ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ:ແບບບນັຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຈດັກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າຂຽນບດົລາຍງານເປັນ 

ກຸົ່ ມ-ສົ່ ວນບຸກຄນົແລະສະຫ ຸບ. 

 
 
 

ອາທິດ 8 
 

ບ ດທີ 6 
ການຕຼັດສິນໃຈສຼັົ່ງການ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງ ການຕດັສນິໃຈສັົ່ ງການ 
2. ຄວາມສະຄນັ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການຕດັສນິໃຈສັົ່ ງການ 
3. ປະເພດ ແລະ ຂະບວນ ຂອງການຕດັສນິໃຈສັົ່ ງການ 
4. ປະເດັົ່ ນທີົ່ ຄວນຄດິຂອງການຕດັສນິໃຈສັົ່ ງການ 



125 

 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ:ແບບບນັຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຈດັກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າຂຽນບດົລາຍງານເປັນ 

ກຸົ່ ມ-ສົ່ ວນບຸກຄນົແລະສະຫ ຸບ. 
 
 

ອາທິດ 9 
 
 
 

ອາທິດ 10 
 
 
 
 

ບ ດທີ 7 
ສິລະປະໃນການເຮຼັດວຽກງານຮ່ວມກຼັນ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງສາດ ແລະ ສລິະປະໃນການເຮດັວຽກງານຮົ່ ວມກນັ 
2. ຫ ກັປັດຊະຍາຂອງມະນຸດສ າພນັ 
3. ວທິຈີ  ງໃຈໃນການເຮດັວຽກງານຮົ່ ວມກນັ 
4. ເທກັນກິການຈ  ງໃຈພະນກັງານ 
5. ຄວາມຕ ີ້ອງການຂອງມະນຸດ 
6. ຄວາມແຕກຕົ່ າງລະຫວົ່ າງບຸກຄນົ ແລະ ການດ າເນນີການຈ  ງໃຈ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບ ດ:ແບບບນັຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຈດັກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າຂຽນບດົລາຍງານເປັນ 

ກຸົ່ ມ-ສົ່ ວນບຸກຄນົແລະສະຫ ຸບ. 

 
 
 

ອາທິດ 11 
 
 
 
 

ອາທິດ 12 
 
 
 

ບ ດທີ 8 
ການເຮຼັດວຽກເປຼັນທມີ 

1. ຄວາມໝາຍການເຮດັວຽກເປັນທມີ 
2. ຄວາມສ າຄນັການເຮດັວຽກເປັນທມີ 
3. ລກັສະນະການ ການເຮດັວຽກເປັນທມີ 
4. ຂະບວນການການເຮດັວຽກເປັນທມີ 
5. ການສ ີ້າງທມີທີົ່ ມປີະສດິທພິາບ 
6. ຫ ກັການປະຕບິດັໃນການເຮດັວຽກເປັນທມີ 
7. ບນັຫາ ແລະ ວທິແີກ ີ້ໄຂບນັຫາການເຮດັວຽກເປັນທມີ 
8. ການພດັທະນາການເຮດັວຽກເປັນທມີ 

ກດິຈະກ າ: ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ແລະ ຈດັນກັສກຶສາເປັນປະຕບິດັຕວົຈງິຢ ົ່ ກບັຫ ີ້ອງຮຽນ. 

ອາທິດ 13 

ພາກທ ີII 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສິດທິເດຼັກ 

ບ ດທີ 1 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 

1.  ຄວາມໝາຍຂອງການສກຶສາຮຽນຮົ່ ວມ 
2.  ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາຮຽນຮົ່ ວມ 
3.  ກຸົ່ ມເປົີ້າໝາຍຂອງການສກຶສາຮຽນຮົ່ ວມ 
4.  ທດິທາງໃນການປະຕບິດັ 
5.  ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ 

ກິດຈະກ າ: ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນຄວ ີ້າເປັນກຸົ່ ມ ຫລ ບຸກຄນົ ຂຶ ີ້ນລາຍງານ. 

 
 
 
 

ອາທິດ 14 

ບ ດທີ 2 
ບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ 

I. ເພດແລະບດົບາດຍງິຊາຍຕ ົ່ ກບັການພດັທະນາ 
II. ນຕິກິ າທີົ່ ກົ່ ຽວຂອງເຖງິບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 
III. ການເຊ ອມບດົບາດຍງິຊາຍ-ເຂົ ີ້າໃນການພດັທະນາການສກຶສາ 

ກິດຈະກ າ: ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນຄວ ີ້າເປັນກຸົ່ ມ ຫລ ບຸກຄນົ ຂຶ ີ້ນລາຍງານ 



126 

 

 
 
 
 

ອາທິດ 15-16 
 
 

ບ ດທີ 3 
ສິດທິເດຼັກ 

I. ຄວາມໝາຍຂອງຄ າວົ່ າ: ສດິທເິດກັ 
II. ສດິທເິດກັດ ີ້ານຕົ່ າງໆ 
III. ສດິທ ິແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງເດກັ 
IV. ພນັທະຂອງພາກສົ່ ວນຕົ່ າງໆຕ ົ່ ສດິທເິດກັ 

ກິດຈະກ າ: ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນຄວ ີ້າເປັນກຸົ່ ມ ຫລ ບຸກຄນົ ຂຶ ີ້ນລາຍງານ 

ການປະເມີນຜ ນ 
 

- ການຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງຮຽນ        10% 
- ນກັສກຶສາມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ   30% 
- ສອບເສງັກາງພາກ        20% 
- ສອບເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ   40% 

 
 
 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ. ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາແຫ່ງສປປລາວສະບຼັບປຼັບປຸງ. ຈດັພມິ: 
ໂຄງການສະໜບັສະໜ ນການສກຶສາຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານ : ກມົຈດັຕັ ີ້ງແລະພະນກັງານ (PESL), 2008. 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ. ແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລະບ ບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 2006-
2015, 2008. 
ກະນກົຈນັຂະຈອນ. ການບ ລຫິານງານວິຊາການໃນໂຮຽນມຼັດທະຍ ມສກຶສາ. ກຸງເທບ:ກອງການ
ມດັທະຍມົສກຶສາກມົສາມນັສກຶສາ, 2535.ການຈຼັດຕຼັື້ງແລະການເຄ ົ່ອນໄຫວຂອງຄະນະກ າມາ
ທິການແຫ່ງຊາດເພ ົ່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມຍ່ິງ 2005. 
ສມົຊາດກດິຍນັຍງົ. ຄວາມສະຫລາດຮູູ້ຂອງຜູູ້ນ າ. ພມິຄັ ີ້ງທ ີ3 ກຸງເທບ: ເອມັໄອທຄີອນຊນັຕິ ີ້ງ 
ໂຮງພມິ:ທລີະປີ້ອມວນັນະກ າ, 2546. 
ສມົຍດົນາວກີານ. ການບ ລິຫານແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ສ ານກັພມິ: ບນັນະກດິ 1991 ຈ າກດັ, 
ຄູ່ມ ເຝິກອ ບຮ ມກ່ຽວກຼັບການຊີື້ແຈງການສ້າງຕຼັື້ງໂຮງຮຽນເພ ົ່ອນເດຼັກ,ປີ 2007. 
ກດົໝາຍປົກຄອງແມົ່ ຍງິ ປີ 2009 
ຄ ົ່ ມ  ການເຝິກອບົຮມົ: ຮ່ວມກຼັນຮຽນຮູູ້ສິດທມິະນຸດຂອງແມ່ຍິງ, UNIFEM. (ບ ົ່ ໄດ ີ້ລະບຸປີ). 
ຊານໄຊ ອາຈນິສະມາຈານການບ ລິຫານການສຶກສາ, ກຸງເທບ:ພມິຄັ ີ້ງທ ີ2545. 
ດະໄນ ທຽນພຸດ, ນຼັກບ ລິຫານມ ອາຊີບ, ກຸງເທບ: ໂອເອສພຣຕິິ ີ້ງເຮົ ີ້າ,ພມິຄັ ີ້ງທ1ີ 2530. 
ນບົພງົ ບຸນຈດິລາດຸນ, ການພຼັດທະນາປະສ ບການ ແລະ ສຼັງຄ ມ, ພມິຄັ ີ້ງທ ີ 2, ກຸງເທບ, 2539. 
ພະຍອມ ວງົສານສງິ, ອ ງການ ແລະ ການຈຼັດອ ງການ, ພມິຄັ ີ້ງທ ີ7,  ກຸງເທບ, 2542.  

 ວໂິຣດສານຣດັຕະນະ. ໂຮງຮຽນອ ງການແຫ່ງການຮຽນຮ ຸ້ ແນວຄິດທາງການບ ລິຫານການ
ສຶກສາ. ພມິຄັ ີ້ງທ ີ3. ກຸງເທບ : ທບິວສຸິດ, 2545. 
ວຈິດິ ສຣີອ ີ້ານ ແລະ ຄະນະ, ການບ ລິຫານບຸກຄ ນ, ເອກະສານປະກອບການສອນຊຸດວຊິາໜົ່ ວຍທ ີ
1-7ມະຫາວທິະຍາໄລສຸໂຂໄທທ າມາທລິາດ,  ພມິຄັ ີ້ງທ ີ18, ກຸງເທບ, 2537. 
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການສຶກສາຮຽນຮວ່ມ , ປີ 2009. 

 ລມົ ແພງສຸກ. ການມສີ່ວນຮ່ວມໃນການພຼັດທະນາຄຸນະພາບການສຶກສາຂອງຄະນະ
ກ າມະການບ ລິຫານການສຶກສາຂຼັື້ນພ ື້ນຖານໂຮງຮຽນມຼັດທະຍ ມສ ມບູນແຂວງບ ລິຄ າໄຊ 
ແຫ່ງ ສາທາລະນະລຼັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊ ນລາວ.ວທິະຍານພິນົປະລນິຍາສກຶສາສາດມະຫາ
ບນັດດິຫລກັສ ດສນິລະປະສາດ, ສາຂາວຊິາພດັທະນາສກຶສາມະຫາວທິະ - ຍາໄລບ ລະພາ, 2552. 
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ຜູູ້ຂຽນ 
 

ສ ມສະນິດວ ງຄ າຈຼັນພາກວິຊາ: ບ ລິຫານການສຶກສາຄະນະສຶກສາສາດມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ 

ເບີໂທ: (020): 58625363 (020): 22435568 
Email: somesanithv@hotmail.com 

ຜູູ້ຂຽນ 
 

ອຈ. ສີລະຄອນສອນເພຼັດ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ/ກ ມອະນຸບານແລະປະຖ ມສຶກສາ  (ສູນການສຶກສາຮຽນ

ຮ່ວມ) 
ເບີໂທ: (020): 56467307 
Email:IEC_LAO@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:somesanithv@hotmail.com
mailto:IEC_LAO@hotmail.com
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article IX. ຊ ົ່ວິຊາ: ຈິດຕະວິທະຍາພຼັດທະນາການ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912505 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ1 ປີທ ີ3 
ຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຄ່າໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍກດິ ວຊິານີ ີ້ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິ ມ ີ2 ຊົົ່ ວໂມງ ພາກທດິສະດ ີລວມ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຈຸດປະສ ງ 

ໃຫູ້ນຼັກຮຽນສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍໄດ ີ້ກົ່ ຽວກບັປະຫວດັຄວາມເປັນມາ, ທດິສະດຕີົ່ າງໆທີົ່ ຄົ ີ້ນຄວ ີ້າກົ່ ຽວກບັພດັທະນາການຂອງ
ຄນົແລະປະໂຫຍດຂອງວຊິາຈດິຕະວທິະຍາພດັທະນາການຄນົເຮາົ. 
2. ຈ າແນກໄດ ີ້ກົ່ ຽວກບັພດັທະນາການດ ີ້ານຕົ່ າງໆຂອງຄນົໃນແຕົ່ ລະໄວ,ນ າໃຊ ີ້ຄວາມຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັ
ຈດິຕະວທິະຍາພດັທະນາການເຂົ ີ້າໃນການສດິສອນແລະການດ າລງົຊວີດິ. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

ໃນວິຊານີື້ນຼັກຮຽນຈະໄດູ້ຮຽນກ່ຽວກຼັບ: 
1. ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ, ທດິສະດຕີົ່ າງໆທີົ່ ຄົ ີ້ນຄວ ີ້າກົ່ ຽວກບັພດັທະນາການຂອງຄນົແລະປະໂຫຍດຂອງ
ວຊິາຈດິຕະວທິະຍາພດັທະນາການ 
2. ພດັທະນາການດ ີ້ານຕົ່ າງໆຂອງຄນົໃນແຕົ່ ລະໄວ, ເຊິົ່ ງເລີົ່ ມຕັ ີ້ງແຕົ່ ມ  ີ້ເກດີຈນົເຖງິມ ີ້ເຖົ ີ້າແກົ່ ຊະລາການ. 
3. ປັດໄຈຕົ່ າງໆທີົ່ ມອີດິທພິນົຕ ົ່ ພດັທະນາການດ ີ້ານຕົ່ າງໆຂອງຄນົເຮາົໃນແຕົ່ ລະໄວ, ວທິກີານແກ ີ້ໄຂບນັດາ
ຂ ີ້ບກົຜົ່ ອງຂອງພດັທະນາການດ ີ້ານຕົ່ າງໆໃນແຕົ່ ລະໄວ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ມຈີ ານວນ6ບດົ,  ແຕົ່ ລະບດົມຫີວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍ, ເຊິົ່ ງໃຊ ີ້ເວລາຮຽນທງັໝດົ16ອາທດິ, ດ ີ້ວຍການນ າໃຊ ີ້
ວທິສີດິສອນແບບອະທບິາຍ, ສນົທະນາ ( ກຸົ່ ມນ ີ້ອຍ - ກຸົ່ ມໃຫົ່ ຍ ), 

ອາທິດທີ 1 
 
 

ສະເໜີໂຄງສ້າງຫ ຼັກສູດ 
ບ ດທ ີ1 

ຄວາມຮູູ້ທ ົ່ວໄປກ່ຽວກຼັບຈດິຕະວິທະຍາພຼັດທະນາການ 
1. ປະຫວຼັດແລະປະໂຫຍດຂອງຈິດຕະວິທະຍາພຼັດທະນາການ 
1.1 ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງວຊິາຈດິຕະວທິະຍາພດັທະນາການ 
1.2 ປະໂຫຍດຂອງວຊິາຈດິຕະວທິະຍາພດັທະນາການ 
ກິດຈະກ າ 
- ຄ ນ າສະເໜບີດົຮຽນ, ອະທບິາຍພ ີ້ອມທງັຍກົຕວົຢົ່ າງປະກອບ, ໃຫ ີ້ວຽກບ ີ້ານໂດຍການແບົ່ ງກຸົ່ ມ

ຄົ ີ້ນຄວ ີ້າທດິສະດຕີົ່ າງໆເພ ົ່ ອນ າສະເໜໃີນອາທດິຕ ົ່ ໄປ. 

ອາທິດ2 
 
 
 

ບ ດທ ີ1 (ຕ ົ່ ) 
2. ທິດສະດີຂອງຈິດຕະວິທະຍາພຼັດທະນາການ 
2.1 ທດິສະດຊີວີະວທິະຍາ ( Biological Theories ) 
2.2 ທດິສະດຈີດິວເິຄາະ ( Psychoanalysis Theories ) 
2.3 ທດິສະດພີດຶຕກິ ານຍິມົ( Behavior Theories ) 
2.4 ທດິສະດປັີນຍານຍິມົ ( Cognitive Theories ) 
2.5 ທດິສະດດີອີາເລກັຕກິຊຂ໌ອງທົ່ ານເລບເຊມາໂນວຊິໄວກອັດສະກ ີ
2.6 ທດິສະດມີະນຸດນຍິມົ ( Human Theories ) 
2.7 ທດິສະດພີດັທະນາການຕາມຂັ ີ້ນຕອນປະຈ າໄວຂອງທົ່ ານຮາວກິເຮສິ 
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3. ວິທີສຶກສາຂອງຈິດຕະວິທະນາພຼັດທະນາການ 
3.1 ວທິສີກຶສາທີົ່ ບ ົ່ ໄດ ີ້ດ າເນນີການທດົລອງ 
3.2 ວທິສີກຶສາແບບດ າເນນີການທດົລອງ 
ກິດຈະກ າ 
- ແຕົ່ ລະກຸົ່ ມນ າສະເໜຜີນົການຄົ ີ້ນຄວ ີ້າກົ່ ຽວກບັທດິສະດຕີົ່ າງໆຂອງຈດິຕະວທິະຍາພດັທະນາການ 
- ຄ ສງັລວມ, ສະຫ ຸບຄ ນໂດຍຫຍ ີ້ 
- ອະທບິາຍຫວົຂ ີ້ທ3ີພ ີ້ອມທງັຍກົຕວົຢົ່ າງປະກອບ 
- ແນະນ າການຄົ ີ້ນຄວ ີ້າຕາມຫວົຂ ີ້ບດົຮຽນ 

ອາທິດ3 
 
 
 

ບ ດທ ີ2 
ພຼັດທະນາການຂອງໄວເດຼັກອ່ອນ 

1. ເດຼັກແດງ ( Infancy ) ແຕມ່ ື້ເກີດ - 2 ອາທິດ 
1.1 ການປັບຕວົ 
1.2 ພດັທະນາການດ ີ້ານຕົ່ າງໆ 
2. ເດຼັກອອ່ນຕອນຕ ື້ນ ( Babyhood ) ອາຍຸແຕ ່2 ອາທິດ - 2 ປີ 
2.1 ພດັທະນາທາງດ ີ້ານຮົ່ າງກາຍ( Physical Development ) 
2.2 ພດັທະນາການທາງດ ີ້ານພາສາແລະສະຕປັິນຍາ 

( Speech & Cognitive Development ) 
2.3 ພດັທະນາການທາງດ ີ້ານອາລມົ( Emotional  Development ) 
2.4 ພດັທະນາການທາງດ ີ້ານສງັຄມົ ( Social Development ) 
3 ເດຼັກອອ່ນຕອນປາຍ ( ອາຍຸ 2 - 3 ປີ) 
3.1 ພດັທະນາທາງດ ີ້ານຮົ່ າງກາຍ( Physical Development ) 
3.2 ພດັທະນາການທາງດ ີ້ານພາສາແລະສະຕປັິນຍາ 

( Speech& Cognitive Development ) 
3.3 ພດັທະນາການທາງດ ີ້ານອາລມົ( Emotional  Development ) 
3.4 ພດັທະນາການທາງດ ີ້ານສງັຄມົ ( Social Development 
ກິດຈະກ າ 
- ຄ ນ າສະເໜ,ີ ອະທບິາຍພ ີ້ອມທງັຍກົຕວົຢົ່ າງປະກອບແລະສນົທະນາລວມທົົ່ ວຫ ີ້ອງກົ່ ຽວກບັພດັທະນາ
ການຂອງເດກັແດງ 
- ແບົ່ ງກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າກົ່ ຽກບັ: ເດກັອົ່ ອນຕອນຕົ ີ້ນແລະຕອນປາຍ 
- ຄ ສງັລວມແລະສະຫ ຸບຄ ນໂດຍຫຍ ີ້ 

ອາທິດທີ 4 
 
 
 

ບ ດທ ີ2 (ຕ ົ່ ) 
4 ຈຸດພິເສດຂອງເດຼັກອ່ອນ 
4.1 ຜນົສ າເລດັທີົ່ ສ າຄນັຂອງເດກັອົ່ ອນ 
4.2 ພດັທະນາການທາງດ ີ້ານສະຕປັິນຍາຂອງເດກັ 
4.3 ປັດໄຈໃນການປະກອບສ ີ້າງບຸກຄະລກິກະພາບຂອງເດກັອົ່ ອນ 
ກິດຈະກ າ 
- ຄ ອະທບິາຍ, ຍກົຕວົຢົ່ າງປະກອບແລະສນົທະນາລວມທົົ່ ວຫ ີ້ອງ 
ແນະນ ານກັຮຽນຄົ ີ້ນຄວ ີ້າຕາມຫວົຂ ີ້ບດົຮຽນ 

ອາທິດທີ5 ບ ດທີ 3 
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ພຼັດທະນາການຂອງເດຼັກໄວກ່ອນເຂ ື້າຮຽນ ແລະ ໄວປະຖ ມສຶກສາ 
(ອາຍ3ຸ - 12 ປີ) 

1. ພຼັດທະນາການຂອງເດຼັກໄວກ່ອນເຂ ື້າຮຽນ ຫ   ໄວອະນຸບານ (3 - 6ປີ) 
1.1 ພດັທະນາທາງດ ີ້ານຮົ່ າງກາຍ( Physical Development ) 
1.2 ພດັທະນາການທາງດ ີ້ານອາລມົ( Emotional  Development ) 
1.3 ພດັທະນາການທາງດ ີ້ານສງັຄມົ ( Social Developmant ) 
1.4 ພດັທະນາການທາງດ ີ້ານພາສາ( Language Developmant ) 
1.5 ພດັທະນາການທາງດ ີ້ານສະຕປັິນຍາ( Intellectual  Development ) 
1.6 ໄວເດກັຕອນຕົ ີ້ນສະໄໝໃໝົ່  
ກິດຈະກ າ 
- ຄ ບນັລະຍາຍ 
- ສນົທະນາເປັນກຸົ່ ມຕາມຫວົຂ ີ້ຂອງບດົຮຽນ 
- ຄ ສະຫ ຸບ, ສງັລວມບດົຮຽນຄ ນໂດຍຫຍ ີ້ 

ອາທິດທີ 6 
 
 
 

ບ ດທີ 3 ( ຕ ົ່ ) 
2. ພຼັດທະນາການໄວປະຖ ມສຶກສາ ( 6 •  12 ປີ ) 
2.1 ໄວເດກັຕອນກາງ( Middle Childhood ) ອາຍຸ 6 – 10ປີ 
2.2 ໄວເດກັຕອນປາຍອາຍຸ 10 – 12 ປີ 
ກິດຈະກ າ 
- ສນົທະນາເປັນກຸົ່ ມຕາມຫວົຂ ີ້ຂອງບດົຮຽນ 
- ຄ ສະຫ ຸບ, ສງັລວມບດົຮຽນຄ ນໂດຍຫຍ ີ້ 
- ແນະນ າການຄົ ີ້ນຄວ ີ້າຕາມຫວົຂ ີ້ບດົຮຽນ 
- ແນະນ າການຂຽນບດົລາຍງານ : ສງັລວມກົ່ ຽວກບັການລງົຕວົຈງິຢ ົ່ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ປະຖມົແລະ
ມດັທະຍມົ 

ອາທິດທີ 7 ກວດກາກາງພາກ 

ອາທິດທີ 8 
 
 
 

ບ ດທີົ່4 
ພຼັດທະນາການຂອງໄວລຸູ້ນ 

1. ພຼັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ( Physical Development ) 
2. ພຼັດທະນາການທາງດ້ານສະຕິປຼັນຍາ( Intellectual  Developmant ) 
3. ພຼັດທະນາການທາງດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບ 

( Personality Development ) 
ກິດຈະກ າ 
- ຄ ບນັລະຍາຍ 
-  ຄ ສະຫ ຸບ, ສງັລວມບດົຮຽນຄ ນໂດຍຫຍ ີ້ 
-  ແນະນ າການຄົ ີ້ນຄວ ີ້າຕາມຫວົຂ ີ້ບດົຮຽນ 

ອາທິດທີ 9 
 
 
 

ບ ດທີ 4  (ຕ ົ່) 
ພຼັດທະນາການຂອງໄວລຸູ້ນ 

4. ພຼັດທະນາການທາງດ້ານອາລ ມ ( Emotional  Development ) 
5. ພຼັດທະນາການທາງດ້ານສຼັງຄ ມ ( Social Development ) 
ກິດຈະກ າ 
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- ຄ ສະຫ ຸບ, ສງັລວມບດົຮຽນຄ ນໂດຍຫຍ ີ້ 
- ແນະນ າການຄົ ີ້ນຄວ ີ້າຕາມຫວົຂ ີ້ບດົຮຽນ 

ອາທິດທີ 10 
 
 
 

ບ ດທີ 5 
ພຶດຕິກ າໄວລຸູ້ນ 

1. ຄວາມໝາຍແລະຄວາມສ າຄຼັນຂອງພຶດຕິກ າໄວລຸູ້ນ 
2. ແນວຄິດກ່ຽວກຼັບພຶດຕກິ າທີົ່ເປຼັນບຼັນຫາ 
ກິດຈະກ າ 
- ອະທບິາຍກົ່ ຽວກບັຄວາມໝາຍແລະຄວາມສ າຄນັຂອງພດຶຕກິ າໄວລຸ ີ້ນ 
- ສນົທະນາເປັນກຸົ່ ມຕາມຫວົຂ ີ້ຂອງບດົກົ່ ຽວກບັພດຶຕກິ າທີົ່ ເປັນບນັຫາ 
- ຄ ສະຫ ຸບ, ສງັລວມບດົຮຽນຄ ນໂດຍຫຍ ີ້ແນະນ າຄົ ີ້ນຄວ ີ້າຫວົຂ ີ້ຕ ົ່ ໄປ 

ອາທິດທີ 11 
 
 
 

ບ ດທີ 5 ( ຕ ົ່) 
3. ຂະບວນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າຂອງໄວລຸູ້ນ 
ກິດຈະກ າ 
- ສນົທະນາເປັນກຸົ່ ມຕາມຫວົຂ ີ້ຂອງບດົຮຽນ 

( ຂະບວນການປົ່ ຽນແປງພດຶຕກິ າຂອງໄວລຸ ີ້ນ ) 
- ຄ ສະຫ ຸບ, ສງັລວມບດົຮຽນຄ ນໂດຍຫຍ ີ້ 
-  ແນະນ ານກັຮຽນຄົ ີ້ນຄວ ີ້າຕາມຫວົຂ ີ້ບດົຮຽນ 

ອາທິດທີ 12 
 
 
 

ບ ດທີ 6  
ລຼັກສະນະຂອງໄວກາງຄ ນແລະໄວຊະລາ 

1. ໄວກາງຄ ນຕອນຕ ື້ນຫ  ໄວຜູູ້ໃຫຍ່ ( ອາຍຸ 22 •  40 ປີ ) 
ກິດຈະກ າ: 
ອະທບິາຍ, ຍກົຕວົຢົ່ າງປະກອບພ ີ້ອມທງັສນົທະນາລວມທົົ່ ວຫ ີ້ອງ 

ອາທິດທີ 13 
 
 
 

ບ ດທີ 6 ( ຕ ົ່) 
2. ໄວກາງຄ ນຕອນປາຍຫ  ໄວທອງ ( ອາຍ ຸ41 •  60 ປີ ) 
ກິດຈະກ າ: 
- ອະທບິາຍ, ຍກົຕວົຢົ່ າງປະກອບພ ີ້ອມທງັສນົທະນາລວມທົົ່ ວຫ ີ້ອງ 

ອາທິດທີ 14 
 
 
 

ບ ດທ ີ6 (ຕ ົ່) 
3. ໄວຊະລາ ( ອາຍ6ຸ1ປີຂຶື້ນໄປ ) 
ກິດຈະກ າ: 
- ອະທບິາຍ, ຍກົຕວົຢົ່ າງປະກອບພ ີ້ອມທງັສນົທະນາລວມທົົ່ ວຫ ີ້ອງ 
-  ແນະນ າການຄົ ີ້ນຄວ ີ້າຕາມຫວົຂ ີ້ບດົຮຽນ 

ອາທິດທີ 15 ທວນຄ ນ 
ອາທິດທີ 16 ສອບເສຼັງຈ ບໜ່ວຍກດິ 

ການຕີລາຄາ 
 
 

1. ເຂົ ີ້າຮົ່ ວມຮຽນ                      10% 
2. ກດິຈະກ າກຸົ່ ມ                      10% 
3.     ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງບຸກຄນົ       20% 
4.     ກວດກາ                             20% 
3.     ເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ                    40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
 

- ສເີຮ ອນແກ ີ້ວກງັວານ.  
“ຈດິຕະພດັທະນາການທຸກຊົ່ ວງໄວ”ເຫ ັ ີ້ມ1 & 2ມະຫາວທິະຍາໄວທ າມະຊາດ, ພມິຄັ ີ້ງທ7ີກນັຍາ1997 
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 -  ປະຍຸນສມີະນສີອນ“ຈດິຕະວທິະຍາໄວລຸ ີ້ນ”ວທິະຍາໄວຄ ຈນັທະກະເສມ, 1989 
-  ປະສາດອສີອນປ ີດາ“ຈດິຕະວທິະຍາໄວລຸ ີ້ນ”ມະຫາວທິະຍາໄລສນິນະຄະລນິມະຫາສາລະຄາມ, 1980 
-  ວໄິລວດັທະນາ“ອະນາໄມແມົ່ ແລະເດກັ”ໜົ່ ວຍການສກຶສານເິທດກມົການເຝິກຫດັຄ , 1990 
-  ເຂມັເພດັບ ລມົໄຊຍພ໌ ີ້ອມຄະນະ“ຈດິຕະວທິະຍາໄວລຸ ີ້ນ”ສ າລບັຄະນະສກຶສາສາດມະຫາວທິະຍາໄລ
ແຫົ່ ງຊາດ, 2001 
- ກະຊວງສກຶສາທກິານສ ນພດັທະນາຄ “ພດັທະນາການໄວເດກັ” 

ສ າລບັໂຮງຮຽນສ ີ້າງຄ ລະບບົ8+3ປີທ1ີ, 1998 
-  RYRC ASIA at LOA Œ SINGAPORE TRAINING CENTRE 

       JULY 26th  to Auqst 4th 2004 

ADVANCED TRAINING ONEFFECTIVE TRAINING DESIGN AND 

FACILITATIONON EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT . 64 Page 
ຜູູ້ຂຽນ 

 
ນລີາວນັ ບຸບຜາວນັ 
ພາກສ ີ້າງຄ ຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ. Tel:  020 55679863 
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3. ໝວດວິຊາສະເພາະ 
ກ. ວິຊາສະເພາະ 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article X. ຊ ົ່ວິຊາ: ທິດສະດີພ ື້ນຖານດ ນຕ ີ1 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0912107 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີຮຽນ, ພາກຮຽນ I ປີ 1 (ເຖງິ ພາກຮຽນ1 ປີ 2). 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 2 (2-0-0). 
ອະທິບາຍຄ່າ
ໜ່ວຍກິດ 

ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ6 ໜົ່ ວຍກດິ, ຮຽນໃນ 3 ພາກຮຽນ. ພາກຮຽນລະ 2 ໜົ່ ວຍກດິ, ອາທດິລະ 2 
ຊົົ່ ວໂມງ, ລວມ 32 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
ເມ ົ່ອຮຽນບ ດນີື້ແລູ້ວນຼັກສກຶສາຄູຈະສາມາດ: 
ສກຶສາໃຫ ີ້ນກັສກຶສາມຄີວາມຮ ີ້ພ ີ້ນຖານທາງດ ີ້ານທດິສະດສີລິະປະດນົຕສີາກນົ ເຊັົ່ ນ: ບນັດາອງົ
ປະກອບຕົ່ າງໆຂອງດນົດ ີແລະ ນ າເອາົຄວາມຮ ີ້ດັົ່ ງກົ່ າວໄປນ າໃຊ ີ້ເຂົ ີ້າໃນຊວີດິປະຈ າວນັ. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

1.  ນຍິາມກົ່ ຽວກບັດນົຕ.ີ 
2. ຊ ົ່ ຂອງແຖວໂຊນແຟ ແລະ ເສັ ີ້ນສ າຮອງ. 
3. ຊ ົ່ ບນັດາຮ ບໂນດໂຊນແຟ ແລະ ຄົ່ າຄວາມຍາວຂອງຮ ບໂນດຕົ່ າງໆ. 
4. ຄວາມໝາຍຂອງກະແຈ, ກະແຈຊອນ ແລະກະແຈຟາໄດ ີ້. 
5. ບນັດາຊ ົ່ ໂນດໂຊນແຟ, ທີົ່ ຕັ ີ້ງ ແລະ ເຄ ົ່ ອງໝາຍຫຍ ີ້ທີົ່ ແທນໃຫ ີ້ໂນດດັົ່ ງກົ່ າວ. 
6. ຊ ົ່ ຂອງເຄ ົ່ ອງໝາຍພກັ ຫ   ໝາຍງຽບ ແລະ ເຄ ົ່ ອງໝາຍເຍ ີ້ອນສຽງ. 
7. ຄວາມໝາຍຂອງຈງັຫວະ,ຈງັຫວະ 2/4, 3/4 ແລະ 4/4 ພ ີ້ອມທງັສາມາດຕຈີງັຫວະ. 
8. ຂັ ີ້ນໂນດ, ຂັ ີ້ນສຽງ ແລະໄລຍະສຽງ. 
9. ເຄ ົ່ ອງໝາຍປົ່ ຽນສຽງ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ16 ບດົ ແຕົ່ ລະບດົມຫີ າຍຂ ີ້ຍົ່ ອຍ ເຊິົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນ ພາຍໃນ 16 ອາທດິ, 
ໃນນັ ີ້ນອາຈານໃຊ ີ້ຮ ບການສອນຫ າຍວທິເີຊັົ່ ນ: ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນ 
ຄ ີ້ວາເປັນກຸົ່ ມຫ  ບຸກຄນົ ຫ ງັຈາກນັ ີ້ນໃຫ ີ້ນກັສກຶສານ າສະເໜຜີນົ ແລະ ຮົ່ ວມກນັສະຫ  ບ. 

ອາທິດທີ 1 

ບ ດທີ 1 
ຄວາມເຂ ື້າໃຈກ່ຽວກຼັບສຽງ 

1. ວົ່ າດ ີ້ວຍສຽງໂດຍທົົ່ ວໄປ. 
2. ບ ົ່ ເກດີຂອງສຽງ. 
3. ສຽງມາດຕະຖານ. 
4. ສຽງສບັສນົ. 
5. ປະໂຫຍດຂອງສຽງທີົ່ ມຕີ ົ່ ມະນຸດຊາດ. 

ອາທິດທີ 2 
 
 

ບ ດທີ 2 
ພາກທິດສະດີດ ນຕ ີ

1. ນຍິາມກົ່ ຽວກບັດນົຕ.ີ 
2. ແຖວໂຊນແຟ ແລະ ເສັ ີ້ນສ າຮອງ. 

ອາທິດທີ 3 
ບ ດທີ 3 

ໂນດໂຊນແຟ ແລະ ຄຸນຄາ່ຂອງໂນດ 
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1. ໂນດໂຊນແຟພ ີ້ນຖານ ແລະ ຮ ບຮົ່ າງຂອງໂນດໂຊນແຟຊະນດິຕົ່ າງໆ. 
2. ຄຸນຄົ່ າຂອງໂນດໂຊນແຟ (ໂນດມນົ ເຖງິ 4 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 4 

ບ ດທີ 4 
ກະແຈ 

1.  ກະແຈດນົຕ.ີ 
2. ກະແຈຊອນ. 
3. ກະແຈຟາ ແລະ ກະແຈໂດ. 
4. ວທິຂີຽນກະແຈຊອນ, ກະແຈຟາ ແລະກະແຈໂດ. 

ອາທິດທີ 5 

ບ ດທີ 5 
ຊ ົ່, ທີົ່ຕຼັື້ງ ແລະ ການຂຽນຫຍ ື້ໂນດ 

1.  ຊ ົ່ ໂນດ. 
2. ທີົ່ ຕັ ີ້ງ 7 ໂນດພ ີ້ນຖານໃນແຖວໂຊນແຟ. 
3. ການຂຽນຫຍ ີ້ບນັດາໂນດໂຊແຟ.  

ອາທິດທີ 6 

ບ ດທີ 6 
ເຄ ົ່ອງໝາຍງຽບ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງເຄ ົ່ ອງໝາຍງຽບ. 
2. ຊະນດິຂອງເຄ ົ່ ອງໝາຍງຽບ. 

ອາທິດທີ 7 

ບ ດທີ 7 
ເຄ ົ່ອງໝາຍຈ ື້າ  

1. ເຄ ົ່ ອງໝາຍຈ ີ້າ. 
2. ເຄ ົ່ ອງໝາຍຈ ີ້າໃນໂນດ ແລະ ໃນໝາຍງຽບ 

ອາທິດທີ 8 

ບ ດທີ 8 
ເຄ ົ່ອງໝາຍກ່ຽວກຼັບສຽງ 

1. ເຄ ົ່ ອງໝາຍເຍ ີ້ອນສຽງ 
2. ເຄ ົ່ ອງໝາຍເອ ີ້ອນສຽງ 

ອາທິດທີ 9 

ບ ດທີ 9 
ຈຼັງຫວະ ແລະ ໝາຍຈຼັງຫວະ 

1. ນຍິາມກົ່ ຽວກບັຈງັຫວະ  
2. ເຄ ົ່ ອງໝາຍຈງັຫວະ  
3. ບາດເຄາະໃນດນົຕ.ີ 
4. ວທິຕີຈີງັຫວະ: ແບບມ ເຄາະ ແລະ ແບບເງ  ອດມ . 

ອາທິດທີ 10 

ບ ດທີ 10 
ຈຼັງຫວະ 2/4 

1. ຈງັຫວະ  
2. ວທິຕີຈີງັຫວະ: ແບບມ ເຄາະ ແລະ ເງ  ອດມ . 

ອາທິດທີ 11 

ບ ດທີ 11 
ຂຼັື້ນໂນດ 

1. ນຍິາມຂັ ີ້ນໂນດ 
2.ໄລຍະຂັ ີ້ນໂນດ 

ອາທິດທີ 12 ບ ດທີ 12 
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ຂຼັື້ນສຽງ 
1. ຂັ ີ້ນສຽງ. 
2. ບນັດາຂັ ີ້ນສຽງ. 

ອາທິດທີ 13 

ບ ດທີ 13 
ໄລຍະສຽງ 

1. ໄລຍະສຽງ. 
2. ບນັດາໄລຍະສຽງ. 

ອາທິດທີ 14 
ບ ດທີ 14 

ໄລຍະສຽງ(ຕ ົ່) 
1. ບນັດາໄລຍະສຽງ. 

ອາທິດທີ 15 

ບ ດທີ 15 
ເຄ ົ່ອງໝາຍປ່ຽນສຽງ 

1. ເຄ ົ່ ອງໝາຍປົ່ ຽນສຽງ. 
2. ລະບບົເຄ ົ່ ອງໝາຍປົ່ ຽນສຽງ-ໝາຍລ ົ່ ນ. 

ອາທິດທີ 16 
ບ ດທີ 16 

ເຄ ົ່ອງໝາຍປ່ຽນສຽງ (ຕ ົ່) 
1. ລະບບົເຄ ົ່ ອງໝາຍປົ່ ຽນສຽງ-ໝາຍຫລຸດ. 

 
ປະເມີນຜ ນ 

 

1: ນກັຮຽນຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງ 10% 
2: ນກັຮຽນມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ 20% 
3: ກວດກາກາງພາກ 20% 
4: ສອບເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ 40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
 
 

- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາວລິະປະດນົຕ ີ ຊັ ີ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ີ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ມ1 ເຖງິ ມ.6.ສະບບັປີ 
2010- 2014 . ສາຍສາມນັສກຶສາ ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

- ທົ່ ານ ໄຊຍະສນິ ສໂີຄດຈນຸນະມາລີ ,ທົ່ ານ ຄ າພນັ ສທີລິດັ , ປຶື້ມດ ນຕຣວີິທະຍາ  ,ວທິະຍາໄລ
ສລິະປະສກຶສາ ,ກມົພະລະ-ສ ິິລະປະສກຶສາ  ,ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ,ປີ 2010 .  

ຜູູ້ຂຽນ 
 

- ທົ່ ານ ຄ າຈນັ ລດັທະຍອດ ຫວົຫນ ີ້າພະແນກປະເມນີຜນົ ສວສ 
- ທົ່ ານ ຄ າພນັ ສທີລິດັ ຮອງສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາວດັທະນະທ າ (ຜ ີ້ກວດແກ ີ້) 
Tel. &Fax (Office): 021.212.023, (mobile): 020.9973.7434 
Email: sithilathk@yahoo.com (ຜ ີ້ກວດແກ ີ້) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sithilathk@yahoo.com
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XI. ຊ ົ່ວິຊາ: ທິດສະດີພ ື້ນຖານດ ນຕີ 2 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912209   

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ຮຽນ, ພາກຮຽນ II ປີ 1 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0) 
ອະທິບາຍຄ່າ
ໜ່ວຍກິດ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນມຊີົົ່ ວໂມງຮຽນ 2 ຊົົ່ ວໂມງຕ ົ່ ອາທດິ, ໃນ 16 ອາທດິ, ເທົົ່ າກບັ 32 
ຊົົ່ ວໂມງ. ໃນ 16 ອາທດິ  ລວມ 32 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
ເພ ົ່ ອໃຫ ີ້ນກັສກຶສາ:  
ມຄີວາມຮ ີ້ພ ີ້ນຖານທາງດ ີ້ານສລິະປະດນົຕເີຊັົ່ ນ: ບນັດາອງົປະກອບຕົ່ າງໆຂອງດນົດ ີແລະ ນ າເອາົ
ຄວາມຮ ີ້ດັົ່ ງກົ່ າວໄປນ າໃຊ ີ້ເຂົ ີ້າໃນຊວີດິປະຈ າວນັໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫບ ື້ 

ເມ ົ່ອຮຽນບ ດນີື້ນຼັກສຶກສາຈະໄດູ້ຮຽນ: 
1. ຄວາມໝາຍເຄ ົ່ ອງໝາຍກບັ. 
2. ຄວາມໝາຍຂອງຈງັຫວະ 4/4, 3/4, 2/2 ແລະ 6/8 ພ ີ້ອມວທິຕີຈີງັຫວະ. 
3. ຮົ່ າງສຽງ, ຮົ່ າງສຽງໃຫຍົ່  ແລະນ ີ້ອຍ. 
4. ຄວາມໝາຍສ າຄນັຂອງຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມແຮງໃນດນົຕ.ີ 
5. ຄວາມໝາຍຂອງພວງສຽງ, ພວງ 3, ພວງ 5, ພວງ 6 ແລະ ພວງ 7. 
6. ເຄ ົ່ ອງໝາຍປົ່ ຽນສຽງຫວົບດົ: ໝາຍລ ົ່ ນ ແລະຫລຸດ. 
7. ກາມສຽງຟາໃຫຍົ່ , ກາມສຽງເຣນ ີ້ອຍ, ອບັແປ ແລະກົ່ ິຸມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ14 ບດົ ແຕົ່ ລະບດົມຫີ າຍຂ ີ້ຍົ່ ອຍ ເຊິົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນ ພາຍໃນ 16 ອາທດິ, 
ໃນນັ ີ້ນອາຈານໃຊ ີ້ຮ ບການສອນຫ າຍວທິເີຊັົ່ ນ: ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນ 
ຄ ີ້ວາເປັນກຸົ່ ມ ຫ   ບຸກຄນົ ຫ ງັຈາກນັ ີ້ນໃຫ ີ້ນກັສກຶສານ າສະເໜຜີນົ ແລະ ຮົ່ ວມກນັສະຫ  ຸບ. 

ອາທິດທີ 1 

ບ ດທີ 1 
ເຄ ົ່ອງໝາຍກຼັບ 

1.  ເຄ ົ່ ອງໝາຍກບັ. 
2. ຊະນດິຂອງເຄ ົ່ ອງໝາຍກບັ 

ອາທິດທີ 2 
ບ ດທີ 1 

ຄວາມໝາຍກຼັບ(ຕ ົ່) 
- ຊະນດິຂອງເຄ ົ່ ອງໝາຍກບັ 

ອາທິດທີ 3 

ບ ດທີ 2 
ຈຼັງຫວະ 4/4 

1.  ໝາຍຈງັຫວະ 4/4 
2. ວທິຕີຈີງັຫວະ 4/4 

ອາທິດທີ 4 

ບ ດທີ 3 
ຈຼັງຫວະ 3/4 

1.  ໝາຍຈງັຫວະ 3/4 
2. ວທິຕີຈີງັຫວະ 3/4 

ອາທິດທີ 5 ບ ດທີ 4 
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ຮ່າງສຽງໃຫຍ່ 
1. ຮົ່ າງສຽງ 
2. ຮົ່ າງສຽງໃຫຍົ່  

ອາທິດທີ 6 
ບ ດທີ 5 

ຮ່າງສຽງນ້ອຍ 

ອາທິດທີ 7 
ບ ດທີ 6 

ຮ່າງສຽງໃຫຍ່ ແລະ ຮ່າງສຽງນ້ອຍ 

ອາທິດທີ 8 

ບ ດທີ 7 
ຄວາມໄວ 

1.  ນຍິາມກົ່ ຽວກບັຄວາມໄວ 
2. ເຄ ົ່ ອງໝາຍບອກຄວາມໄວຊະນດິຕົ່ າງໆ 

ອາທິດທີ 9 

ບ ດທີ 8 
ເຄ ົ່ອງໝາຍຄວາມແຮງ 

1.  ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມແຮງ 
2. ເຄ ົ່ ອງໝາຍບອກຄວາມແຮງຊະນດິຕົ່ າງໆ 

ອາທິດທີ 10 

ບ ດທີ 9 
ພວງສຽງ 

1.  ຄວາມໝາຍຂອງພວງສຽງ 
2. ຊະນດິຂອງພວງສຽງ 

ອາທິດທີ 11 

ບ ດທີ 10 
ເຄ ົ່ອງໝາຍປ່ຽນສຽງຫ ວບ ດ 

1.   ນຍິາມເຄ ົ່ ອງໝາຍປົ່ ຽນສຽງຫວົບດົ 
2.  ຊະນດິຂອງເຄ ົ່ ອງໝາຍປົ່ ຽນສຽງຫວົບດົ: ລ ົ່ ນ ແລະ ຫ ຸດ 

ອາທິດທີ 12 
ບ ດທີ 10 

ເຄ ົ່ອງໝາຍປ່ຽນສຽງຫ ວບ ດ (ຕ ົ່) 

ອາທິດທີ 13 

ບ ດທີ 11 
ກາມຟາໃຫຍ່ 

1. ກາມຟາໃຫຍົ່ . 
2. ອບັແປ ແລະ ກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 

ອາທິດທີ 14 

ບ ດທີ 12 
ກາມເຣນ້ອຍ 

1. ກາມເຣນ ີ້ອຍ 
2. ອບັແປ ແລະ ກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 

ອາທິດທີ 15 

ບ ດທີ 13 
ຈຼັງຫວະ 2/2 

1. ໝາຍຈງັຫວະ 2/2 
2. ວທິຕີຈີງັຫວະ 2/2 

ອາທິດທີ 16 
ບ ດທີ 14 

ຈຼັງຫວະ 6/8 
1. ໝາຍຈງັຫວະ 6/8 
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2. ວທິຕີຈີງັຫວະ 6/8 

 
ປະເມີນຜ ນ 

 

1: ນກັຮຽນຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງ 10% 
2: ນກັຮຽນມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ 20% 
3: ກວດກາກາງພາກ 20% 
4: ສອບເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ 40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
 
 

- ປຶີ້ມຄ ົິ່ມ  ຄ ວຊິາວລິະປະດນົຕ ີຊັ ີ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ີ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ມ 1 ເຖງິ ມ.6.ສະບບັປີ 
2010- 2014 . ສາຍສາມນັສກຶສາ ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

- ທົ່ ານ ໄຊຍະສນິ ສໂີຄດຈນຸນະມາລີ  ,ທົ່ ານ ຄ າພນັ ສທີລິດັ , ປຶື້ມດ ນຕຣວີິທະຍາ  ,ວທິະຍາໄລ
ສລິະປະສກຶສາ ,ກມົພະລະ-ສລິະປະສກຶສາ , ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ  ,ປີ 2010 .  

ຜູູ້ຂຽນ 
 

- ທົ່ ານ ຄ າຈນັ ລດັທະຍອດ ຫວົຫນ ີ້າພະແນກປະເມນີຜນົ ສວສ 
- ທົ່ ານ ຄ າພນັ ສທີລິດັ ຮອງສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາວດັທະນະທ າ (ຜ ີ້ກວດແກ ີ້) 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XII. ຊ ົ່ວິຊາ: ທິດສະດີພ ື້ນຖານດ ນຕີ 3 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0912305 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ຮຽນ ພາກຮຽນ I ປີ 2. 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0) 
ອະທິບາຍຄ່າ
ໜ່ວຍກິດ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນມຊີົົ່ ວໂມງຮຽນ 2 ຊົົ່ ວໂມງຕ ົ່ ອາທດິ ໃນ 16 ອາທດິ, ເທົົ່ າກບັ 32 
ຊົົ່ ວໂມງ. ໃນ 16 ອາທດິ  ລວມ 32 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
ເພ ົ່ ອໃຫ ີ້ນກັສກຶສາ:  
ມຄີວາມຮ ີ້ພ ີ້ນຖານທາງດ ີ້ານສລິະປະດນົຕເີຊັົ່ ນ: ບນັດາອງົປະກອບຕົ່ າງໆຂອງດນົດ ີແລະ ນ າເອາົ
ຄວາມຮ ີ້ດັົ່ ງກົ່ າວໄປນ າໃຊ ີ້ເຂົ ີ້າໃນຊວີດິປະຈ າວນັໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

ເມ ົ່ອຮຽນບ ດນີື້ນຼັກສຶກສາຈະໄດູ້ຮຽນ: 
1. ເຄ ົ່ ອງໝາຍດນົຕຊີະນດິຕົ່ າງໆ. 
2. ຄວາມໝາຍປົ່ ຽນສຽງຫວົບດົ. 
3. ກາມສຽງຊອນໃຫຍົ່  ແລະກາມມນີ ີ້ອຍ. 
4. ກາມສຽງຄ ົ່  ແລະ ໄລຍະສຽງຄ ົ່ . 
5. ກຸົ່ ມສຽງ (Chord), ກຸົ່ ມສຽງໃຫຍົ່  (ChordMajor), ກຸົ່ ມສຽງນ ີ້ອຍ (Chord 

minor) ແລະ ກຸົ່ ມສຽງປີີ້ນ. 
6. ບນັດາກຸົ່ ມສຽງໃຫຍົ່  ແລະ ນ ີ້ອຍ. 
7. ກຸົ່ ມສຽງTSD. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ15 ບດົ ແຕົ່ ລະບດົມຫີ າຍຂ ີ້ຍົ່ ອຍ ເຊິົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນ ພາຍໃນ 16 ອາທດິ, 
ໃນນັ ີ້ນອາຈານໃຊ ີ້ຮ ບການສອນຫ າຍວທິເີຊັົ່ ນ: ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນ 
ຄ ີ້ວາເປັນກຸົ່ ມ ຫ   ບຸກຄນົ ຫ ງັຈາກນັ ີ້ນໃຫ ີ້ນກັສກຶສານ າສະເໜຜີນົ ແລະ ຮົ່ ວມກນັສະຫ  ຸບ. 

ອາທິດທີ 1 

ບ ດທີ 1 
ເຄ ົ່ອງໝາຍດ ນຕ ີ

1.  ໝາຍເສລ ີ
2. ໝາຍໂກດາ 

ອາທິດທີ 2 
 
 
 

ບ ດທີ 2 
ຈຼັງຫວະເອ າທ່ວງ 

1. ຈງັຫວະເອາົທົ່ ວງ 
2. ວທິອີົ່ ານຈງັຫວະເອາົທົ່ ວງ 

ອາທິດທີ 3 

ບ ດທີ 3 
ເຄ ົ່ອງໝາຍປ່ຽນສຽງຫ ວບ ດ 

1. ລະບບົຂອງເຄ ົ່ ອງໝາຍປົ່ ຽນສຽງຫວົບດົ 
2. ວທິຊີອກກາມສຽງໃນເຄ ົ່ ອງໝາຍລ ນ 

ອາທິດທີ 4 
ບ ດທີ 4 

ເຄ ົ່ອງໝາຍປ່ຽນສຽງຫ ວບ ດ (ຕ ົ່) 
1. ລະບບົຂອງເຄ ົ່ ອງໝາຍປົ່ ຽນສຽງຫວົບດົ 
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2. ວທິຊີອກກາມສຽງໃນເຄ ົ່ ອງໝາຍລ ນ 

ອາທິດທີ 5 

ບ ດທີ 5 
ກາມຊອນໃຫຍ ່

1. ໂຄງສ ີ້າງກາມສຽງຊອນໃຫຍົ່  
2. ກາມຊອນໃຫຍົ່  

ອາທິດທີ 6 

ບ ດທີ 6 
ກາມມນີ້ອຍ 

1. ໂຄງສ ີ້າງກາມສຽງມນີ ີ້ອຍ. 
2. ກາມມນີ ີ້ອຍ. 

ອາທິດທີ 7 

ບ ດທີ 7 
ກາມສຽງຄູ່ 

1. ກາມສຽງຄ ົ່  (ໃຫຍົ່ -ນ ີ້ອຍ) 
2. ກາມສຽງຄວບ (Cis = Des) 

ອາທິດທີ 8 
ບ ດທີ 8 

ໄລຍະສຽງຄູ່  
ໄລຍະສຽງຄ ົ່  (enharmonic) 

ອາທິດທີ 9 

ບ ດທີ 9 
ກຸ່ມສຽງ (ຂອດ) 

1. ນຍິາມກົ່ ຽງກບັຂອດ.  
2. ຂອດ 3 ສຽງ, 4 ສຽງ ແລະ 5 ສຽງ. 

ອາທິດທີ 10 
ບ ດທີ 10 

ກຸ່ມສຽງໃຫຍ່ (Chord Major) 
 

ອາທິດທີ 11 
ບ ດທີ 11 

ກຸ່ມສຽງນ້ອຍ(Chord Minor) 

ອາທິດທີ 12 
ບ ດທີ 12 
ຂອດປິື້ນ 

ອາທິດທີ 13 
ບ ດທີ 13 

ບຼັນດາຂອດໃຫຍ່  
ບນັດາຂອດໃຫຍົ່ :C, F, G, A ,D ,E. 

ອາທິດທີ 14 
ບ ດທີ 14 

ບຼັນດາຂອດນອ້ຍ  
ບນັດາຂອດນ ີ້ອຍ: Dm, Em, Gm, Am. 

ອາທິດທີ 15 
ບ ດທີ 15 

ກຸ່ມສຽງ TSD ໃນກາມໂດໃຫຍ່ 

ອາທິດທີ 16 
ບ ດທີ 15 (ຕ ົ່ ) 

ກຸ່ມສຽງ TSD ໃນກາມໂດໃຫຍ່  
 

ປະເມີນຜ ນ 
 

1: ນກັຮຽນຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງ       10% 
2: ນກັຮຽນມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ  20% 
3: ກວດກາກາງພາກ       20% 
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 4: ສອບເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ 40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
 
 

- ປຶີ້ມຄ ົິ່ມ  ຄ ວຊິາວລິະປະດນົຕ ີຊັ ີ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ີ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ມ 1 ເຖງິ ມ.6.ສະບບັປີ 
2010- 2014 . ສາຍສາມນັສກຶສາ ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

- ທົ່ ານ ໄຊຍະສນິ ສໂີຄດຈນຸນະມາລີ  ,ທົ່ ານ ຄ າພນັ ສທີລິດັ , ປຶື້ມດ ນຕຣວີິທະຍາ  ,ວທິະຍາໄລ
ສລິະປະສກຶສາ ,ກມົພະລະ-ສລິະປະສກຶສາ , ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ  ,ປີ 2010 .  

ຜູູ້ຂຽນ 
 

- ທົ່ ານ ຄ າຈນັ ລດັທະຍອດ ຫວົຫນ ີ້າພະແນກປະເມນີຜນົ ສວສ 
- ທົ່ ານ ຄ າພນັ ສທີລິດັ ຮອງສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາວດັທະນະທ າ (ຜ ີ້ກວດແກ ີ້) 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XIII. ຊ ົ່ວິຊາ: ອ່ານສອນແຟ 1 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ :0912108 
ລະບ ບ-ພາກຮຽນ 12+4  ພາກຮຽນ 1ປີ 1 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 1 (0-2-0) 
ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 7 ໜົ່ ວຍກດິ, ມ7ີພາກຮຽນ.ພາກຮຽນລະ 1ໜົ່ ວຍກດິ, ອາ ທດິລະ 2 ຊົົ່ ວໂມງ, ລວມ
ທງັໝດົ 32 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
ຜ ີ້ທີົ່ ຮຽນຈບົວຊິາໂຊນແຟນີ ີ້ແລ ີ້ວຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ອົ່ ານໂນດໂຊນແຟແຕົ່ ລະປະເພດຂອງໂນດ, ຖ ກຕາມຈງັຫວະພ ີ້ອມເຄ ົ່ ອງໝາຍ ຕົ່ າງໆໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

ວຊິານີ ີ້ຈະໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັ : 
- ການອົ່ ານບດົໂຊນແຟທີົ່ ປະກອບດ ີ້ວຍ ກະແຈ(Key) ແລະຈງັຫວະ(Rhythm) ຕົ່ າງໆໃນກາມໂດໃຫຍົ່  

(C major)ແລະກາມລານ ີ້ອຍ (A minor). 
- ອົ່ ານບດົໂຊນແຟທີົ່ ປະກອບດ ີ້ວຍໝາຍພກັ ພ ີ້ອມເຄ ົ່ ອງໝາຍຕົ່ າງໆໄດ ີ້. 
- ອົ່ ານກາມສຽງ, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 ໃນກາມໂດໃຫຍົ່ ແລະກາມລານ ີ້ອຍ (A 

minor). 
ການດ າເນີນການ

ສອນ 
ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນແບບອະທບິາຍ, ສາທດິ, ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັແບບລວມໝ ົ່  
ແລະດົ່ ຽວ. 

ອາທິດທີ 1 

ບ ດທ ີ1 : 
ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ແລະ ບ ດຫຼັດອ່ານໂຊນແຟ. 

- ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ ແລະຄວາມສ າຄນັ. 
- ບດົຫດັອົ່ ານກາມສຽງໂດໃຫຍົ່  ແລະບດົອບັແປ. 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມໂດໃຫຍົ່  ປະເພດໂນດມນົ. 

ອາທິດທີ 2 
 
 
 

ບ ດທ ີ2    
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມໂດໃຫຍ່ 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມສຽງໂດໃຫຍົ່  ແລະບດົອບັແປ. 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມໂດໃຫຍົ່  ປະເພດໂນດຂາວ ແລະໂນດມນົ. 

ອາທິດທີ 3 

ບ ດທ3ີ 
ບ ດຫຼັດອ່ານ ກາມໂດໃຫຍ່ 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມສຽງໂດໃຫຍົ່ , ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
-ບດົໂຊນແຟໃນກາມໂດໃຫຍົ່  ປະເພດໂນດຂາວ ແລະໂນດມນົ. 

ອາທິດທີ 4 

ບ ດທ4ີ 
ບ ດຫຼັດອ່ານ ກາມໂດໃຫຍ່ 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມສຽງໂດໃຫຍົ່ , ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມໂດໃຫຍົ່ ປະເພດໂນດຂາວແລະໂນດດ າ. 

ອາທິດທີ 5 
ບ ດທ5ີ 

ບ ດຫຼັດອ່ານ ກາມໂດໃຫຍ່ 
- ບດົຫດັອົ່ ານກາມສຽງໂດໃຫຍົ່ , ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
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- ບດົໂຊນແຟໃນກາມໂດໃຫຍົ່ ປະເພດໂນດຂາວແລະໂນດດ າ. 

ອາທິດທີ 6 

ບ ດທ6ີ 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມໂດໃຫຍ່ 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມສຽງໂດໃຫຍົ່ , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມໂດໃຫຍົ່ ປະເພດໂນດຂາວແລະໂນດດ າ. 

ອາທິດທີ 7 

ບ ດທີ 7 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມໂດໃຫຍ່ 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມສຽງໂດໃຫຍົ່ , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟ ໃນກາມໂດໃຫຍົ່  ປະເພດໂນດຂາວ ແລະໂນດດ າ. 

ອາທິດທີ 8 

ບ ດທີ8 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມໂດໃຫຍ່ 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມສຽງໂດໃຫຍົ່ , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມໂດໃຫຍົ່  ປະເພດໂນດຂາວ ແລະໂນດດ າ. 

ອາທິດທີ 9 

ບ ດທີ9 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມໂດໃຫຍ່ 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມສຽງໂດໃຫຍົ່ , ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມໂດໃຫຍົ່ ປະເພດໂນດຂາວແລະໂນດດ າ. 

ອາທິດທີ 10 

ບ ດທີ10 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມລານ້ອຍ(A minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມລານ ີ້ອຍ (A minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມລານ ີ້ອຍ (A minor), ປະເພດໂນດຂາວ ແລະໂນດດ າ. 

ອາທິດທີ 11 

ບ ດທີ11 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມລານ້ອຍ(A minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມລານ ີ້ອຍ (A minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມລານ ີ້ອຍ (A minor), ປະເພດໂນດຂາວ ແລະໂນດດ າ. 

ອາທິດທີ 12 

ບ ດທີ12 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມລານ້ອຍ(A minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມລານ ີ້ອຍ (A minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມລານ ີ້ອຍ (A minor), ປະເພດໂນດຂາວ ແລະໂນດດ າ. 

ອາທິດທີ 13 

ບ ດທີ13 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມລານ້ອຍ(A minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມລານ ີ້ອຍ (A minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມລານ ີ້ອຍ (A minor), ປະເພດໂນດຂາວ ແລະໂນດດ າ. 

ອາທິດທີ 14 

ບ ດທີ14 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມລານ້ອຍ(A minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມລານ ີ້ອຍ (A minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ A minor), ປະເພດໂນດຂາວ, ໂນດດ າແລະໂນດ 1 ຂດີ. 

ອາທິດທີ 15 
ບ ດທີ15 

ບ ດຫຼັດອ່ານກາມລານ້ອຍ(A minor) 
- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມລານ ີ້ອຍ (A minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 



144 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ A minor), ປະເພດໂນດຂາວ, ໂນດດ າແລະໂນດ 1 ຂດີ. 

ອາທິດທີ 16 

ບ ດທີ16 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມລານ້ອຍ(A minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມລານ ີ້ອຍ (A minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ A minor), ປະເພດໂນດຂາວ, ໂນດດ າແລະໂນດ 1 ຂດີ. 

 
ປະເມີນຜ ນ 

 
 

 - ຮຽນຮົ່ ວມ                       30%  
- ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 20%  
- ກວດກາຍົ່ ອຍ                   20 %   
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ         30% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
 
 

- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາສລິະປະດນົຕຊີັ ີ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ ປີທ ີ1,2, 3. 
- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາໂຊນແຟລະບບົ9+3,ລະບບົ12+2 ແລະປະລນິຍາຕລີະບບົຕ ົ່ ເນ ົ່ ອງຂອງວທິະຍາໄລສລິະ
ປະສກຶສາ. 

- ທົ່ ານ ໄຊຍະສນິ ສໂີຄດຈນຸນະມາລ,ີ ທົ່ ານ ຄ າພນັ ສທີລິດັ (2010), ປຶີ້ມ ດ ນຕຣີວິທະຍາ, 
ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ, ກມົພະລະ-ສລິະປະສກຶສາ. 

ຜູູ້ຂຽນ 
 

- ອາຈານ ສາວວນັ ໄຊຄ ນ(ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ) ເບໂີທ 55907025 
- ທ. ຄ າພນັ ສທີລິດັ, ຮອງຫວົໜີ້າສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວດັທະນະທ າ, ສວສຊ.  
   ເບໂີທ. 020.9973.7434,  ຫ ີ້ອງການ: 021.212.023 
Email: sithilathk@yahoo.com(ຜ ີ້ກວດແກ ີ້) 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XIV. ຊ ົ່ວິຊາ: ອ່ານສອນແຟ 2 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ :0912210   
ລະບ ບ-ພາກຮຽນ 12+4  ພາກຮຽນ 2ປີ1 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 1(0-2-0) 
ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ7ໜົ່ ວຍກດິ ມ7ີ ພາກຮຽນ. ພາກຮຽນລະ1ໜົ່ ວຍກດິ,ອາທດິລະ2 ຊົົ່ ວໂມງ, ລວມທງັ
ໝດົ32ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
ຜ ີ້ທີົ່ ຮຽນຈບົວຊິາໂຊນແຟນີ ີ້ແລ ີ້ວຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ອົ່ ານໂນດໂຊນແຟແຕົ່ ລະປະເພດຂອງໂນດແລະຕາມກາມສຽງຕົ່ າງໆໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

ວຊິານີ ີ້ຈະໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັ : 
- ການອົ່ ານບດົໂຊນແຟ ໃນກາມ: ໂດໃຫຍົ່  (C major),ກາມລານ ີ້ອຍ (A minor), ກາມຊອນໃຫຍົ່  (G 

major)ແລະກາມມນີ ີ້ອຍ (E minor). 
- ອົ່ ານບດົໂຊນແຟທີົ່ ປະກອບດ ີ້ວຍໝາຍພກັ ພ ີ້ອມເຄ ົ່ ອງໝາຍຕົ່ າງໆໄດ ີ້. 
- ອົ່ ານກາມສຽງ, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 ໃນ 4 ກາມເທງິນີ ີ້. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນແບບອະທບິາຍ, ສາທດິ, ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັແບບລວມໝ ົ່  
ແລະດົ່ ຽວ. 

ອາທິດທີ 1 

ບ ດທີ1 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມ C major 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມ C major, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ C major (ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 2 
 
 
 

ບ ດທ2ີ 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມ C major 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມ C major, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ C major (ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 3 

ບ ດທ3ີ 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມ C major 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມ C major, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ C major (ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 4 

ບ ດທ4ີ 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມ A minor 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມ  A minor, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ A minor  (ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 5 

ບ ດທ ີ5 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມ A minor 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມ  A minor , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ A minor  (ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 6 ບ ດທ ີ6 
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ບ ດຫຼັດອ່ານກາມ A minor 
- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມ  A minor , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ A minor  (ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 7 

ບ ດທ ີ7 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊອນໃຫຍ່ (G major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມຊອນໃຫຍົ່  (G major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊອນໃຫຍົ່  (G major) (ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 8 

ບ ດທ ີ8 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊອນໃຫຍ່ (G major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມຊອນໃຫຍົ່  (G major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊອນໃຫຍົ່  (G major) (ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 9 

ບ ດທ ີ9 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊອນໃຫຍ່ (G major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມຊອນໃຫຍົ່  (G major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊອນໃຫຍົ່  (G major) (ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 10 

ບ ດທ ີ10 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊອນໃຫຍ່ (G major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມຊອນໃຫຍົ່  (G major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊອນໃຫຍົ່  (G major) (ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 11 

ບ ດທ ີ11 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊອນໃຫຍ່ (G major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມຊອນໃຫຍົ່  (G major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊອນໃຫຍົ່  (G major) (ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 12 

ບ ດທ ີ12 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມມີນ້ອຍ (E minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມມນີ ີ້ອຍ (E minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມມນີ ີ້ອຍ (E minor)(ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 13 

ບ ດທ ີ13 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມມີນ້ອຍ (E minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມມນີ ີ້ອຍ (E minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມມນີ ີ້ອຍ (E minor)(ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 14 

ບ ດທ ີ14 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມມີນ້ອຍ (E minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມມນີ ີ້ອຍ (E minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມມນີ ີ້ອຍ (E minor)(ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 15 

ບ ດທ ີ15 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມມີນ້ອຍ (E minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມມນີ ີ້ອຍ (E minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມມນີ ີ້ອຍ (E minor)(ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 16 ບ ດທ ີ16 
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ບ ດຫຼັດອ່ານກາມມີນ້ອຍ (E minor) 
- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມມນີ ີ້ອຍ (E minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມມນີ ີ້ອຍ (E minor)(ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

 
ປະເມີນຜ ນ 

 
 

 - ຮຽນຮົ່ ວມ                        30%  
-  ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 20%  
-  ກວດກາຍົ່ ອຍ                   20 %   
-  ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ         30% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
 
 

- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາສລິະປະດນົຕຊີັ ີ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ ປີທ ີ1,2, 3. 
- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາໂຊນແຟລະບບົ9+3,ລະບບົ12+2 ແລະປະລນິຍາຕລີະບບົຕ ົ່ ເນ ົ່ ອງຂອງວທິະຍາໄລສລິະ
ປະສກຶສາ. 

- ທົ່ ານ ໄຊຍະສນິ ສໂີຄດຈນຸນະມາລ,ີ ທົ່ ານ ຄ າພນັ ສທີລິດັ (2010), ປຶີ້ມ ດ ນຕຣີວິທະຍາ, 
ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ, ກມົພະລະ-ສລິະປະສກຶສາ. 

 

ຜູູ້ຂຽນ 
 

- ອາຈານ ສາວວນັ ໄຊຄ ນ(ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ) ເບໂີທ 55907025 
- ທ. ຄ າພນັ ສທີລິດັ, ສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວດັທະນະທ າ, ສວສຊ. (ຜ ີ້ກວດແກ ີ້) 
   ເບໂີທ. 020.9973.7434,  ຫ ີ້ອງການ: 021.212.023 
Email: sithilathk@yahoo.com 

mailto:sithilathk@yahoo.com
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XV. ຊ ົ່ວິຊາ: ອ່ານສອນແຟ 3 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ :0912306 
ລະບ ບ-ພາກຮຽນ 12+4  ພາກຮຽນ I ປີ2 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 1(0-2-0) 
ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ7ໜົ່ ວຍກດິ ມ7ີພາກຮຽນ. ພາກຮຽນລະ 1ໜົ່ ວຍກດິ ອາທດິລະ2ຊົົ່ ວໂມງລວມທງັໝດົ32
ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
ຜ ີ້ທີົ່ ຮຽນຈບົວຊິາໂຊນແຟນີ ີ້ແລ ີ້ວຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ອົ່ ານໂນດໂຊນແຟແຕົ່ ລະປະເພດຂອງໂນດແລະຕາມກາມສຽງຕົ່ າງໆໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

ວຊິານີ ີ້ຈະໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັ : 
- ການອົ່ ານບດົໂຊນແຟ ໃນກາມ:  C major, A minor, G major, E minor. F major, D minor. 
- ອົ່ ານບດົໂຊນແຟທີົ່ ປະກອບດ ີ້ວຍໝາຍພກັ ພ ີ້ອມເຄ ົ່ ອງໝາຍຕົ່ າງໆໄດ ີ້. 
- ອົ່ ານກາມສຽງ, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 ໃນ 6 ກາມເທງິນີ ີ້. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນແບບອະທບິາຍ, ສາທດິ, ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັແບບລວມໝ ົ່  
ແລະດົ່ ຽວ. 

ອາທິດທີ 1 

ບ ດທ ີ1 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊອນໃຫຍ່ (G major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມຊອນໃຫຍົ່  (G major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊອນໃຫຍົ່  (G major) (ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 2 
 
 
 

ບ ດທ ີ2 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊອນໃຫຍ່ (G major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມຊອນໃຫຍົ່  (G major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊອນໃຫຍົ່  (G major) (ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 3 

ບ ດທ ີ3 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມມີນ້ອຍ (E minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມມນີ ີ້ອຍ (E minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມມນີ ີ້ອຍ (E minor)(ໂນດຂາວ~ໂນດ 1 ຂດີ). 

ອາທິດທີ 4 

ບ ດທ ີ4 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມມີນ້ອຍ (E minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມມນີ ີ້ອຍ (E minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມມນີ ີ້ອຍ (E minor) 

ອາທິດທີ 5 

ບ ດທ ີ5 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມໂດໃຫຍ່ (C major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມໂດໃຫຍົ່  (C major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມໂດໃຫຍົ່  (C major)  

ອາທິດທີ 6 ບ ດທ ີ6 
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ບ ດຫຼັດອ່ານກາມໂດໃຫຍ່ (C major) 
- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມໂດໃຫຍົ່  (C major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມໂດໃຫຍົ່  (C major)  

ອາທິດທີ 7 

ບ ດທ ີ7 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມລານ້ອຍ (A minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມລານ ີ້ອຍ (A minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມລານ ີ້ອຍ (A minor) 

ອາທິດທີ 8 

ບ ດທ ີ8 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມລານ້ອຍ (A minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມລານ ີ້ອຍ (A minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມລານ ີ້ອຍ (A minor) 

ອາທິດທີ 9 

ບ ດທ ີ9 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຟາໃຫຍ່ (F major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມຟາໃຫຍົ່  (F major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຟາໃຫຍົ່  (F major) 

ອາທິດທີ 10 

ບ ດທ ີ10 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຟາໃຫຍ່ (F major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມຟາໃຫຍົ່  (F major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຟາໃຫຍົ່  (F major) 

ອາທິດທີ 11 

ບ ດທ ີ11 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຟາໃຫຍ່ (F major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມຟາໃຫຍົ່  (F major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຟາໃຫຍົ່  (F major) 

ອາທິດທີ 12 

ບ ດທ ີ12 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຟາໃຫຍ່ (F major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມຟາໃຫຍົ່  (F major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຟາໃຫຍົ່  (F major) 

ອາທິດທີ 13 

ບ ດທ ີ13 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມເຣນ້ອຍ (D minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor) 

ອາທິດທີ 14 

ບ ດທ ີ14 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມເຣນ້ອຍ (D minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor) 

ອາທິດທີ 15 

ບ ດທ ີ15 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມເຣນ້ອຍ (D minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor) 

ອາທິດທີ 16 ບ ດທ ີ16 



150 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ບ ດຫຼັດອ່ານກາມເຣນ້ອຍ (D minor) 
- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor) 

 
ປະເມີນຜ ນ 

 
 

 - ຮຽນຮົ່ ວມ                      30%  
- ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 20%  
- ກວດກາຍົ່ ອຍ                   20 %   
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ         30% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
 
 

- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາສລິະປະດນົຕຊີັ ີ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ ປີທ ີ1,2, 3. 
- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາໂຊນແຟລະບບົ9+3,ລະບບົ12+2 ແລະປະລນິຍາຕລີະບບົຕ ົ່ ເນ ົ່ ອງຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະ
ສກຶສາ. 

- ທົ່ ານ ໄຊຍະສນິ ສໂີຄດຈນຸນະມາລ,ີ ທົ່ ານ ຄ າພນັ ສທີລິດັ (2010), ປຶີ້ມ ດ ນຕຣີວິທະຍາ, ວທິະຍາໄລ
ສລິະປະສກຶສາ, ກມົພະລະ-ສລິະປະສກຶສາ. 

ຜູູ້ຂຽນ 
 

- ອາຈານ ສາວວນັ ໄຊຄ ນ(ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ) ເບໂີທ 55907025 
- ທ. ຄ າພນັ ສທີລິດັ, ສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວດັທະນະທ າ, ສວສຊ. (ຜ ີ້ກວດແກ ີ້) 
   ເບໂີທ. 020.9973.7434,  ຫ ີ້ອງການ: 021.212.023 
Email: sithilathk@yahoo.com 

mailto:sithilathk@yahoo.com
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XVI. ຊ ົ່ວິຊາ: ອ່ານສອນແຟ 4 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ :0912407 
ລະບ ບ-ພາກຮຽນ 12+4  ພາກຮຽນ II ປີ 2 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 1(0-2-0) 
ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ7ໜົ່ ວຍກດິ, ມ7ີ ພາກຮຽນ. ພາກຮຽນລະ1ໜົ່ ວຍກດິ,ອາທດິລະ2ຊົົ່ ວໂມງ, ລວມທງັໝດົ
32ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
ຜ ີ້ທີົ່ ຮຽນຈບົວຊິາໂຊນແຟນີ ີ້ແລ ີ້ວຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ອົ່ ານໂນດໂຊນແຟແຕົ່ ລະປະເພດຂອງໂນດແລະຕາມກາມສຽງຕົ່ າງໆໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

ວຊິານີ ີ້ຈະໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັ : 
- ການອົ່ ານບດົໂຊນແຟ ໃນກາມ: C major, A minor, D major ແລະ H minor. 
- ອົ່ ານບດົໂຊນແຟທີົ່ ປະກອບດ ີ້ວຍໝາຍພກັ ພ ີ້ອມເຄ ົ່ ອງໝາຍຕົ່ າງໆໄດ ີ້. 
- ອົ່ ານກາມສຽງ, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 ໃນ 4 ກາມເທງິນີ ີ້. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນແບບອະທບິາຍ, ສາທດິ, ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັແບບລວມໝ ົ່  
ແລະດົ່ ຽວ. 

ອາທິດທີ 1 

ບ ດທ ີ1 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມໂດໃຫຍ່ (C major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມໂດໃຫຍົ່  (C major) ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມໂດໃຫຍົ່  (C major) 

ອາທິດທີ 2 
 
 
 

ບ ດທ ີ2 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມໂດໃຫຍ່ (C major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມໂດໃຫຍົ່  (C major) ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມໂດໃຫຍົ່  (C major) 

ອາທິດທີ 3 

ບ ດທ ີ3 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມລານ້ອຍ (A minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມລານ ີ້ອຍ (A minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມລານ ີ້ອຍ (A minor), 

ອາທິດທີ 4 

ບ ດທ ີ4 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມລານ້ອຍ (A minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມລານ ີ້ອຍ (A minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມລານ ີ້ອຍ (A minor), 

ອາທິດທີ 5 

ບ ດທ ີ5 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມເຣໃຫຍ່ (D major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມເຣໃຫຍົ່  (D major) , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມເຣໃຫຍົ່  (D major) 

ອາທິດທີ 6 
ບ ດທ ີ6 

ບ ດຫຼັດອ່ານກາມເຣໃຫຍ່ (D major) 
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- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມເຣໃຫຍົ່  (D major) , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມເຣໃຫຍົ່  (D major) 

ອາທິດທີ 7 

ບ ດທ ີ7 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມເຣໃຫຍ່ (D major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມເຣໃຫຍົ່  (D major) , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມເຣໃຫຍົ່  (D major) 

ອາທິດທີ 8 

ບ ດທ ີ8 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມເຣໃຫຍ່ (D major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມເຣໃຫຍົ່  (D major) , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມເຣໃຫຍົ່  (D major) 

ອາທິດທີ 9 

ບ ດທ ີ9 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມເຣໃຫຍ່ (D major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມເຣໃຫຍົ່  (D major) , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມເຣໃຫຍົ່  (D major) 

ອາທິດທີ 10 

ບ ດທ ີ10 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີນ້ອຍ (H minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor), , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor), 

ອາທິດທີ 11 

ບ ດທ ີ11 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີນ້ອຍ (H minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor), , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor), 

ອາທິດທີ 12 

ບ ດທ ີ12 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີນ້ອຍ (H minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor), , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor), 

ອາທິດທີ 13 

ບ ດທ ີ13 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີນ້ອຍ (H minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor), , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor), 

ອາທິດທີ 14 

ບ ດທ ີ14 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີນ້ອຍ (H minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor), , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor), 

ອາທິດທີ 15 

ບ ດທ ີ15 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີນ້ອຍ (H minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor), , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor), 

ອາທິດທີ 16 
ບ ດທ ີ16 

ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີນ້ອຍ (H minor) 
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- ບດົຫດັອົ່ ານ ກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor), , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor), 

 
ປະເມີນຜ ນ 

 
 

- ຮຽນຮົ່ ວມ                      30%  
- ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 20%  
- ກວດກາຍົ່ ອຍ                  20 %   
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ         30% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
 
 

- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາສລິະປະດນົຕຊີັ ີ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ ປີທ ີ1,2, 3. 
- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາໂຊນແຟລະບບົ9+3,ລະບບົ12+2 ແລະປະລນິຍາຕລີະບບົຕ ົ່ ເນ ົ່ ອງຂອງວທິະຍາໄລສລິະ
ປະສກຶສາ. 

- ທົ່ ານ ໄຊຍະສນິ ສໂີຄດຈນຸນະມາລ,ີ ທົ່ ານ ຄ າພນັ ສທີລິດັ (2010), ປຶີ້ມ ດ ນຕຣີວິທະຍາ, 
ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ, ກມົພະລະ-ສລິະປະສກຶສາ. 

ຜູູ້ຂຽນ 
 

- ອາຈານ ສາວວນັ ໄຊຄ ນ(ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ) ເບໂີທ 55907025 
- ທ. ຄ າພນັ ສທີລິດັ, ສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວດັທະນະທ າ, ສວສຊ. (ຜ ີ້ກວດແກ ີ້) 
   ເບໂີທ. 020.9973.7434,  ຫ ີ້ອງການ: 021.212.023 
Email: sithilathk@yahoo.com 

mailto:sithilathk@yahoo.com
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XVII. ຊ ົ່ວິຊາ: ອ່ານສອນແຟ 5 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ :0912506 
ລະບ ບ-ພາກຮຽນ 12+4  ພາກຮຽນ Iປີ3 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 1(0-2-0) 
ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ7ໜົ່ ວຍກດິ ມ ີ7 ພາກຮຽນ. ພາກຮຽນລະ 1ໜົ່ ວຍກດິ,ອາທດິລະ2ຊົົ່ ວໂມງ, ລວມທງັ
ໝດົ32ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
ຜ ີ້ທີົ່ ຮຽນຈບົວຊິາໂຊນແຟນີ ີ້ແລ ີ້ວຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ອົ່ ານໂນດໂຊນແຟແຕົ່ ລະປະເພດຂອງໂນດແລະຕາມກາມສຽງຕົ່ າງໆໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

ວຊິານີ ີ້ຈະໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັ : 
- ການອົ່ ານບດົໂຊນແຟໃນກາມ:Bb major, G minor, D majorແລະH minor. 
- ອົ່ ານບດົໂຊນແຟທີົ່ ປະກອບດ ີ້ວຍໝາຍພກັ ພ ີ້ອມເຄ ົ່ ອງໝາຍຕົ່ າງໆໄດ ີ້. 
- ອົ່ ານກາມສຽງ, ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 ໃນ 4 ກາມເທງິນີ ີ້. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນແບບອະທບິາຍ, ສາທດິ, ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັແບບລວມໝ ົ່  
ແລະດົ່ ຽວ. 

ອາທິດທີ 1 

ບ ດທ ີ1 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມເຣໃຫຍ່(D major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມເຣໃຫຍົ່ (D major), ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມເຣໃຫຍົ່ (D major) 

ອາທິດທີ 2 
 
 
 

ບ ດທ ີ2 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມເຣໃຫຍ່(D major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມເຣໃຫຍົ່ (D major), ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມເຣໃຫຍົ່ (D major) 

ອາທິດທີ 3 

ບ ດທ ີ3 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມເຣໃຫຍ່(D major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມເຣໃຫຍົ່ (D major), ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມເຣໃຫຍົ່ (D major) 

ອາທິດທີ 4 

ບ ດທ ີ4 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີນ້ອຍ (H minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor), ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor) 

ອາທິດທີ 5 

ບ ດທ ີ5 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີນ້ອຍ (H minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor), ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor) 

ອາທິດທີ 6 
ບ ດທ ີ6 

ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີນ້ອຍ (H minor) 
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- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor), ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊນີ ີ້ອຍ (H minor) 

ອາທິດທີ 7 

ບ ດທ ີ7 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີຫລຸດໃຫຍ່(Bb major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່ (Bb major), ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່ (Bb major) 

ອາທິດທີ 8 

ບ ດທ ີ8 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີຫລຸດໃຫຍ່(Bb major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່ (Bb major), ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່ (Bb major) 

ອາທິດທີ 9 

ບ ດທ ີ9 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີຫລຸດໃຫຍ່(Bb major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່ (Bb major), ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່ (Bb major) 

ອາທິດທີ 10 

ບ ດທ ີ10 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີຫລຸດໃຫຍ່(Bb major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່ (Bb major), ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່ (Bb major) 

ອາທິດທີ 11 

ບ ດທ ີ11 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີຫລຸດໃຫຍ່(Bb major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່ (Bb major), ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່ (Bb major) 

ອາທິດທີ 12 

ບ ດທ ີ12 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີຫລຸດໃຫຍ່(Bb major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່ (Bb major), ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່ (Bb major) 

ອາທິດທີ 13 

ບ ດທ ີ13 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊອນນ້ອຍ (G minor), 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊອນນ ີ້ອຍ (G minor), ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊອນນ ີ້ອຍ (G minor) 

ອາທິດທີ 14 

ບ ດທ ີ14 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊອນນ້ອຍ (G minor), 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊອນນ ີ້ອຍ (G minor), ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊອນນ ີ້ອຍ (G minor) 

ອາທິດທີ 15 

ບ ດທ ີ15 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊອນນ້ອຍ (G minor), 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊອນນ ີ້ອຍ (G minor), ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊອນນ ີ້ອຍ (G minor) 

ອາທິດທີ 16 
ບ ດທ ີ16 

ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊອນນ້ອຍ (G minor), 
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- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊອນນ ີ້ອຍ (G minor), ບດົອບັແປແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊອນນ ີ້ອຍ (G minor) 

 
ປະເມີນຜ ນ 

 
 

- ຮຽນຮົ່ ວມ                30%  
- ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 20%  
- ກວດກາຍົ່ ອຍ 20             %   
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ     30% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
 
 

- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາສລິະປະດນົຕຊີັ ີ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ ປີທ ີ1,2, 3. 
- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາໂຊນແຟລະບບົ9+3,ລະບບົ12+2 ແລະປະລນິຍາຕລີະບບົຕ ົ່ ເນ ົ່ ອງຂອງວທິະຍາໄລສລິະ
ປະສກຶສາ. 

- ທົ່ ານ ໄຊຍະສນິ ສໂີຄດຈນຸນະມາລ,ີ ທົ່ ານ ຄ າພນັ ສທີລິດັ (2010), ປຶີ້ມດ ນຕຣີວິທະຍາ, ວທິະຍາໄລ
ສລິະປະສກຶສາ, ກມົພະລະ-ສລິະປະສກຶສາ. 

ຜູູ້ຂຽນ 
 

- ອາຈານ ສາວວນັ ໄຊຄ ນ(ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ) ເບໂີທ 55907025 
- ທ. ຄ າພນັ ສທີລິດັ, ສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວດັທະນະທ າ, ສວສຊ. (ຜ ີ້ກວດແກ ີ້) 
ເບໂີທ. 020.9973.7434,  ຫ ີ້ອງການ: 021.212.023 
Email: sithilathk@yahoo.com 

mailto:sithilathk@yahoo.com
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XVIII. ຊ ົ່ວິຊາ: ອ່ານສອນແຟ 6 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ :0912604 
ລະບ ບ-ພາກຮຽນ 12+4  ພາກຮຽນ II ປີ 3 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 1(0-2-0) 
ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ7ໜົ່ ວຍກດິ ມ ີ7 ພາກຮຽນ, ພາກຮຽນລະ 1ໜົ່ ວຍກດິ ອາທດິລະ2ຊົົ່ ວໂມງລວມທງັໝດົ
32ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
ຜ ີ້ທີົ່ ຮຽນຈບົວຊິາໂຊນແຟນີ ີ້ແລ ີ້ວຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ອົ່ ານໂນດໂຊນແຟແຕົ່ ລະປະເພດຂອງໂນດແລະຕາມກາມສຽງຕົ່ າງໆໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

ວຊິານີ ີ້ຈະໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັ : 
- ການອົ່ ານບດົໂຊນແຟໃນກາມ:Bb major, G minor,F major ແລະ D minor. 
- ອົ່ ານບດົໂຊນແຟທີົ່ ປະກອບດ ີ້ວຍໝາຍພກັ ພ ີ້ອມເຄ ົ່ ອງໝາຍຕົ່ າງໆໄດ ີ້. 
- ອົ່ ານກາມສຽງ, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 ໃນ 4 ກາມເທງິນີ ີ້. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນແບບອະທບິາຍ, ສາທດິ, ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັແບບລວມໝ ົ່  
ແລະດົ່ ຽວ. 

ອາທິດທີ 1 

ບ ດທ ີ1 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີຫລຸດໃຫຍ່ (Bb major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່  (Bb major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່  (Bb major) 

ອາທິດທີ 2 
 
 
 

ບ ດທ ີ2 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີຫລຸດໃຫຍ່ (Bb major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່  (Bb major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່  (Bb major) 

ອາທິດທີ 3 

ບ ດທ ີ3 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີຫລຸດໃຫຍ່ (Bb major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່  (Bb major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່  (Bb major) 

ອາທິດທີ 4 

ບ ດທ ີ4 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊີຫລຸດໃຫຍ່ (Bb major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່  (Bb major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊຫີລຸດໃຫຍົ່  (Bb major) 

ອາທິດທີ 5 

ບ ດທ ີ5 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊອນນ້ອຍ (G minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊອນນ ີ້ອຍ (G minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊອນນ ີ້ອຍ (G minor) 

ອາທິດທີ 6 
ບ ດທ ີ6 

ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊອນນ້ອຍ (G minor) 



158 

 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊອນນ ີ້ອຍ (G minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊອນນ ີ້ອຍ (G minor) 

ອາທິດທີ 7 

ບ ດທ ີ7 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊອນນ້ອຍ (G minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊອນນ ີ້ອຍ (G minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊອນນ ີ້ອຍ (G minor) 

ອາທິດທີ 8 

ບ ດທ ີ8 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຊອນນ້ອຍ (G minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຊອນນ ີ້ອຍ (G minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຊອນນ ີ້ອຍ (G minor) 

ອາທິດທີ 9 

ບ ດທ ີ9 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຟາໃຫຍ່ (F major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຟາໃຫຍົ່  (F major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຟາໃຫຍົ່  (F major) 

ອາທິດທີ 10 

ບ ດທ ີ10 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຟາໃຫຍ່ (F major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຟາໃຫຍົ່  (F major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຟາໃຫຍົ່  (F major) 

ອາທິດທີ 11 

ບ ດທ ີ11 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຟາໃຫຍ່ (F major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຟາໃຫຍົ່  (F major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຟາໃຫຍົ່  (F major) 

ອາທິດທີ 12 

ບ ດທ ີ12 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມຟາໃຫຍ່ (F major) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມຟາໃຫຍົ່  (F major), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມຟາໃຫຍົ່  (F major) 

ອາທິດທີ 13 

ບ ດທ ີ13 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor) 

ອາທິດທີ 14 

ບ ດທ ີ14 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor) 

ອາທິດທີ 15 

ບ ດທ ີ15 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor) 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor) 

ອາທິດທີ 16 ບ ດທ ີ16 



159 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ບ ດຫຼັດອ່ານກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor) 
- ບດົຫດັອົ່ ານກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor), ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມເຣນ ີ້ອຍ (D minor) 

 
ປະເມີນຜ ນ 

 
 

- ຮຽນຮົ່ ວມ                        30%  
- ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 20%  
- ກວດກາຍົ່ ອຍ 20                     %   
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ          30% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
 
 

- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາສລິະປະດນົຕຊີັ ີ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ ປີທ ີ1,2, 3. 
- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາໂຊນແຟລະບບົ9+3,ລະບບົ12+2 ແລະປະລນິຍາຕລີະບບົຕ ົ່ ເນ ົ່ ອງຂອງວທິະຍາໄລສລິະ
ປະສກຶສາ. 

- ທົ່ ານ ໄຊຍະສນິ ສໂີຄດຈນຸນະມາລ,ີ ທົ່ ານ ຄ າພນັ ສທີລິດັ (2010), ປຶີ້ມ ດ ນຕຣີວິທະຍາ, 
ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ, ກມົພະລະ-ສລິະປະສກຶສາ. 

ຜູູ້ຂຽນ 
 

- ອາຈານ ສາວວນັ ໄຊຄ ນ(ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ) ເບໂີທ 55907025 
- ທ. ຄ າພນັ ສທີລິດັ, ສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວດັທະນະທ າ, ສວສຊ. (ຜ ີ້ກວດແກ ີ້) 
   ເບໂີທ. 020.9973.7434,  ຫ ີ້ອງການ: 021.212.023 
Email: sithilathk@yahoo.com 

mailto:sithilathk@yahoo.com
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XIX. ຊ ົ່ວິຊາ: ອ່ານສອນແຟ 7 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ :  0912703   
ລະບ ບ-ພາກຮຽນ 12+4  ພາກຮຽນ I ປີ 4 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 1(0-2-0) 
ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 7 ໜົ່ ວຍກດິ ມ ີ7 ພາກຮຽນ. ພາກຮຽນລະ 1 ໜົ່ ວຍກດິ ອາທດິລະ 2 ຊົົ່ ວໂມງ, ລວມທງັ
ໝດົ 32 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
ຜ ີ້ທີົ່ ຮຽນຈບົວຊິາໂຊນແຟນີ ີ້ແລ ີ້ວຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ອົ່ ານໂນດໂຊນແຟແຕົ່ ລະປະເພດຂອງໂນດແລະຕາມກາມສຽງຕົ່ າງໆໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

ວຊິານີ ີ້ຈະໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັ : 
- ການອົ່ ານບດົໂຊນແຟໃນກາມ: C major -A minor, G major - E minor, F major - D minor, 
Bb major -G minor, D major - H minor. 
- ອົ່ ານບດົໂຊນແຟທີົ່ ປະກອບດ ີ້ວຍໝາຍພກັ ພ ີ້ອມເຄ ົ່ ອງໝາຍຕົ່ າງໆໄດ ີ້. 
- ອົ່ ານກາມສຽງ, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 ໃນ 10ກາມເທງິນີ ີ້. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນແບບອະທບິາຍ, ສາທດິ, ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັແບບລວມໝ ົ່  ແລະ
ດົ່ ຽວ. 

ອາທິດທີ 1 

ບ ດທ ີ1 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມC major 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມC major, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ C major. 

ອາທິດທີ 2 
 
 
 

ບ ດທ ີ2 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມA minor 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມA minor, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ A minor. 

ອາທິດທີ 3 

ບ ດທ ີ3 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມF major 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມF major, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ  F major 

ອາທິດທີ 4 

ບ ດທ ີ4 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມF major 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມF major, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ  F major 

ອາທິດທີ 5 

ບ ດທ ີ5 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມD minor  

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມD minor , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ D minor 

ອາທິດທີ 6 ບ ດທ ີ6 
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ບ ດຫຼັດອ່ານກາມD minor  
- ບດົຫດັອົ່ ານກາມD minor , ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ D minor 

ອາທິດທີ 7 

ບ ດທ ີ7  
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມBb major 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມBb major, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3  
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ Bb major   

ອາທິດທີ 8 

ບ ດທ ີ8 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມBb major 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມBb major, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ Bb major   

ອາທິດທີ 9 

ບ ດທ ີ9 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມG minor 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມ G minor, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ G minor   

ອາທິດທີ 10 

ບ ດທ ີ10 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມG minor 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມ G minor, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ G minor   

ອາທິດທີ 11 

ບ ດທ ີ11 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມ D major 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມ D major, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ D major   

ອາທິດທີ 12 

ບ ດທ ີ12 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມ D major 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມ D major, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ D major   

ອາທິດທີ 13 

ບ ດທ ີ13 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມH minor 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມ H minor, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ H minor   

ອາທິດທີ 14 

ບ ດທ ີ14 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມH minor 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມ H minor, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ H minor.   

ອາທິດທີ 15 

ບ ດທ ີ15 
ບ ດຫຼັດອ່ານກາມG major 

- ບດົຫດັອົ່ ານກາມ G major, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ G major.   

ອາທິດທີ 16 ບ ດທ ີ16 
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ບ ດຫຼັດອ່ານກາມE minor 
- ບດົຫດັອົ່ ານກາມ E minor, ບດົອບັແປ ແລະກຸົ່ ມສຽງລຽງຢາຍໄລຍະ3 
- ບດົໂຊນແຟໃນກາມ E minor.   

 
ປະເມີນຜ ນ 

 
 

- ຮຽນຮົ່ ວມ                        30%  
- ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 20%  
- ກວດກາຍົ່ ອຍ                   20 %   
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ        30% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
 
 

- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາສລິະປະດນົຕຊີັ ີ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ ປີທ ີ1,2, 3. 
- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາໂຊນແຟລະບບົ9+3,ລະບບົ12+2 ແລະປະລນິຍາຕລີະບບົຕ ົ່ ເນ ົ່ ອງຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະ
ສກຶສາ. 

- ທົ່ ານ ໄຊຍະສນິ ສໂີຄດຈນຸນະມາລ,ີ ທົ່ ານ ຄ າພນັ ສທີລິດັ (2010), ປຶີ້ມ ດ ນຕຣີວິທະຍາ, ວທິະຍາໄລ
ສລິະປະສກຶສາ, ກມົພະລະ-ສລິະປະສກຶສາ. 

ຜູູ້ຂຽນ 
 

- ອາຈານ ສາວວນັ ໄຊຄ ນ(ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ) ເບໂີທ 55907025 
- ທ. ຄ າພນັ ສທີລິດັ, ສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວດັທະນະທ າ, ສວສຊ. (ຜ ີ້ກວດແກ ີ້) 
   ເບໂີທ. 020.9973.7434,  ຫ ີ້ອງການ: 021.212.023 
Email: sithilathk@yahoo.com 

mailto:sithilathk@yahoo.com
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XX. ຊ ົ່ວິຊາ:ແຄນ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912307 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ 12+4  ພາກຮຽນ I ປີ 2 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0) 
ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 6 ໜົ່ ວຍກດິ ມ ີ3 ພາກຮຽນ, ພາກຮຽນລະ 2 ໜົ່ ວຍກດິມ1ີ6 ອາທດິ,ອາທດິລະ 2 ຊົົ່ ວ
ໂມງລວມທງັໝດົ 32 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 

- ນກັສກຶສາສາມາດ 
- ອະທບິາຍ, ນ າໃຊ ີ້ທດິສະດເີຂົ ີ້າໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິໄດ ີ້. 
- ເປົົ່ າແຄນໃຫ ີ້ຖ ກຕາມຈງັຫວະທ ານອງຂອງເພງໄດ ີ້. 
- ອົ່ ານ, ຂຽນໂນດແຄນແລະໂນດໂຊນແຟໄດ ີ້. 
-ສາມາດເສບເພງເຂົ ີ້າກບັດນົຕຣີພ ີ້ນເມ ອງຊະນດິອ ົ່ ນໄດ ີ້. 
-ສາມາດນ າໃຊ ີ້ຄວາມຮ ີ້ແລະຄວາມສາມາດທາງດ ີ້ານວຊິາສະເພາະເພ ົ່ ອໄປສດິສອນນກັຮຽນຊັ ີ້ນມດັທະຍມົ
ແລະປະກອບສົ່ ວນຮບັໃຊ ີ້ສງັຄມົໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
ວຊິານີ ີ້ຜ ີ້ຮຽນຈະຮຽນເປົົ່ າແຄນລ າທ ີ້ອງຖິົ່ ນ ເຊິົ່ ງຈະສາມາດເສບປະກອບສົ່ ວນສ ີ້າງບນັຍາການໃນງານບຸນ, 
ນອກນັ ີ້ນ ຍງັເປັນການອະນຸລກັສລິະປະວດັທະນະທ າຂອງຊາດໄວ ີ້ຄຽຄ ົ່ ກບັຄນົລາວຕະຫ ອດໄປ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນແບບອະທບິາຍ, ສາທດິ, ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັແບບລວມໝ ົ່  
ແລະດົ່ ຽວ. 

ອາທິດທີ 1 
ບດົທ ີ1  

ອົ່ ານໂນດ ລ າສພີນັດອນ 

ອາທິດທີ 2 
ບດົທ ີ1 ( ຕ ົ່  ) 

ເປົົ່ າ ລ າສພີນັດອນ 

ອາທິດທີ 3 
ບດົທ ີ2 

ອົ່ ານໂນດ ຂບັໂສມ 

ອາທິດທີ 4 
ບດົທ ີ2 (ຕ ົ່ ) 
ເປົົ່ າ ຂບັໂສມ 

ອາທິດທີ 5 
ບດົທ3ີ 

ອົ່ ານໂນດ ຂບັຊ າເໜ ອ 

ອາທິດທີ 6 
ບດົທ ີ3 (ຕ ົ່ ) 

-ອົ່ ານໂນດ ຂບັຊ າເໜ ອ 

ອາທິດທີ 7 
ບດົທ ີ4 

ອົ່ ານໂນດລ າມະຫາໄຊ  

ອາທິດທີ 8 
ບດົທ ີ4 ( ຕ ົ່  ) 

-ເປົົ່ າ ໂນດລ າມະຫາໄຊ 

ອາທິດທີ 9 
ບດົທ ີ5 

-ອົ່ ານໂນດ ລ າເຕີ ີ້ຍ 
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ອາທິດທີ 10 
ບດົທ ີ5 ( ຕ ົ່  ) 
ເປົົ່ າ ລ າເຕີ ີ້ຍ 

ອາທິດທີ 11 
ບດົທ ີ6 

ອົ່ ານໂນດ ລາຍລມົພດັໄຜົ່  

ອາທິດທີ 12 
ບດົທ ີ6 ( ຕ ົ່  ) 

ເປົົ່ າ ລາຍລມົພດັໄຜົ່  

ອາທິດທີ 13 
ບດົທ ີ6 ( ຕ ົ່  ) 

ເປົົ່ າ ລາຍລມົພດັໄຜົ່  

ອາທິດທີ 14 
ບດົທ ີ7 

ອົ່ ານໂນດ ລາຍສຸດສະແນນ 

ອາທິດທີ 15 
ບດົທ ີ7 ( ຕ ົ່  ) 

ເປົົ່ າ ລາຍສຸດສະແນນ 

ອາທິດທີ 16 
ບດົທ ີ7 ( ຕ ົ່  ) 

ເປົົ່ າ ລາຍສຸດສະແນນ 
 

ປະເມີນຜ ນ 
 
 

- ຮຽນຮົ່ ວມ                        30%  
- ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ   20%  
- ກວດກາຍົ່ ອຍ 20                       %   
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ          30% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
-ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາແຄນລະບບົ 9+3 ແລະ ລະບບົ 12+2ຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ 
-ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາແຄນລະບບົ ຕ ົ່ ເນ ົ່ ອງຊັ ີ້ນສ ງຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ 

ຜູູ້ຂຽນ 
 

ອາຈານ ສາວວນັ ໄຊຄ ນ (ວທິະຍາສລິະປະສກຶສາ) ເບໂີທ: 55907025 
ອາຈານ ບຸນທົ່ ຽງ ສສີກັດາ(ໂຮງຮຽນສລິະປະແຫົ່ ງຊາດ)ເບໂີທ 58618190 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XXI. ຊ ົ່ວິຊາ:ລະນາດ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912408 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ 12+4  ພາກຮຽນ IIປີ2 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 64 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 2 (1-0-3) 
ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 2 ໜົ່ ວຍກດິ ມ1ີ6 ອາທດິ,1ຊົົ່ ວໂມງສ າລບັບນັຍາຍແລະ 3 ຊມສ າລບັວຽກບ ີ້ານລວມທງັ
ໝດົ64ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 

- ນກັສກຶສາສາມາດ 
- ອະທບິາຍແລະນ າໃຊ ີ້ພາກທດິສະດເີຂົ ີ້າໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິໄດ ີ້. 
- ຕລີະນາດໃຫ ີ້ຖ ກຕາມຈງັຫວະທ ານອງຂອງເພງໄດ ີ້. 
- ອົ່ ານ , ຂຽນໂນດລະນາດ ແລະ ໂນດໂຊນແຟໄດ ີ້. 
-ສາມາດເສບເພງເຂົ ີ້າກບັດນົຕຣີພ ີ້ນເມ ອງຊະນດິອ ົ່ ນໄດ ີ້. 
-ສາມາດນ າໃຊ ີ້ຄວາມຮ ີ້ແລະຄວາມສາມາດທາງດ ີ້ານວຊິາສະເພາະເພ ົ່ ອໄປສດິສອນນກັຮຽນຊັ ີ້ນມດັທະຍມົ 
ແລະປະກອບສົ່ ວນຮບັໃຊ ີ້ສງັຄມົໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

ວຊິານີ ີ້ຜ ີ້ຮຽນຈະຮຽນເສບເພງສາຍລມົເຢັນ, ເພງດອກບວົທອງ, ເພງລາວແພນນ ີ້ອຍ ແລະເພງລາວສຽງ
ທຽນເຊິົ່ ງຈະສາມາດເສບປະກອບສົ່ ວນສ ີ້າງບນັຍາການໃນງານບຸນ, ນອກນັ ີ້ນຍງັເປັນການອະນຸລກັສລິະ
ປະວດັທະນະທ າຂອງຊາດໄວ ີ້ 
ຄຽຄ ົ່ ກບັຄນົລາວຕະຫ ອດໄປ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນແບບອະທບິາຍ, ສາທດິ, ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັແບບລວມໝ ົ່  
ແລະດົ່ ຽວ. 

ອາທິດທີ 1 
ບດົທ ີ1 

ອົ່ ານໂນດເພງສາຍລມົເຢັນ 

ອາທິດທີ 2 
ບດົທ1ີ ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ : ສາຍລມົເຢັນ 

ອາທິດທີ 3 
ບດົທ ີ1 ( ຕ ົ່  ) 

-ເສບເພງ : ສາຍລມົເຢັນ 

ອາທິດທີ 4 
ບດົທ ີ4 

ອົ່ ານໂນດເພງ ດອກບວົທອງ  

ອາທິດທີ 5 
ບດົທ ີ4 ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ : ດອກບວົທອງ 

ອາທິດທີ 6 
ບດົທ ີ4 ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ : ດອກບວົທອງ 

ອາທິດທີ 7 
ບດົທ ີ4 

ອົ່ ານໂນດເພງ ລາວສວຍງາມ 

ອາທິດທີ 8 
ບດົທ ີ4 ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ :  ລາວສວຍງາ 
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ອາທິດທີ 9 
ບດົທ ີ4 ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ : ລາວສວຍງາມ 

ອາທິດທີ 10 
ບດົທ ີ5 

ອົ່ ານໂນດເພງ : ລາວແພນນອ ີ້ຍ 

ອາທິດທີ 11 
ບດົທ ີ5 ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ : ລາວແພນນອ ີ້ຍ 

ອາທິດທີ 12 
 

ບດົທ ີ5 ( ຕ ົ່  ) 
ເສບເພງ : ລາວແພນນອ ີ້ຍ 

ອາທິດທີ 13 
ບດົທ ີ5 ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ : ລາວແພນນອ ີ້ຍ 

ອາທິດທີ 14 
ບດົທ ີ6 

ອົ່ ານໂນດເພງ ລາວສຽງທຽນ  

ອາທິດທີ 15 
ບດົທ ີ6 ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ :ລາວສຽງທຽນ 

ອາທິດທີ 16 
ບດົທ ີ6 ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ : ລາວສຽງທຽນ 
 

ປະເມີນຜ ນ 
 
 

- ຮຽນຮົ່ ວມ                30%  
- ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 20%  
- ກວດກາຍົ່ ອຍ 20             %   
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ      30% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
-ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາລະນາດລະບບົ 9+3ຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ 
-ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາລະນາດລະບບົ ຕ ົ່ ເນ ົ່ ອງຊັ ີ້ນສ ງຂອງວທິະຍາໄລ 
ສລິະປະສກຶສາ 

ຜູູ້ຂຽນ 
 

ອາຈານ ສາວວນັ ໄຊຄ ນ (ວທິະຍາສລິະປະສກຶສາ) ເບໂີທ: 55907025 
ອາຈານ ບຸນທົ່ ຽງ ສສີກັດາ(ໂຮງຮຽນສລິະປະແຫົ່ ງຊາດ)ເບໂີທ 58618190 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XXII. ຊ ົ່ວິຊາ:ຂິມ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0912507 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ 12+4  ພາກຮຽນ I ປີ3 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 2 (2-0-0) 
ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 6 ໜົ່ ວຍກດິ ມ ີ3 ພາກຮຽນ, ພາກຮຽນລະ 2 ໜົ່ ວຍກດິມ1ີ6 ອາທດິ,ອາທດິລະ 2 ຊົົ່ ວ
ໂມງລວມທງັໝດົ 32 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 

- ນກັສກຶສາສາມາດ 
- ອະທບິາຍ, ນ າໃຊ ີ້ທດິສະດເີຂົ ີ້າໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິໄດ ີ້. 
- ຕຂີມິໃຫ ີ້ຖ ກຕາມຈງັຫວະທ ານອງຂອງເພງໄດ ີ້. 
- ອົ່ ານ , ຂຽນໂນດຂມິແລະ ໂນດໂຊນແຟໄດ ີ້. 
-ສາມາດເສບເພງເຂົ ີ້າກບັດນົຕພີ ີ້ນເມ ອງຊະນດິອ ົ່ ນໄດ ີ້. 
-ສາມາດນ າໃຊ ີ້ຄວາມຮ ີ້ແລະຄວາມສາມາດທາງດ ີ້ານວຊິາສະເພາະເພ ົ່ ອໄປສດິສອນນກັຮຽນຊັ ີ້ນມດັທະຍມົ 
ແລະປະກອບສົ່ ວນຮບັໃຊ ີ້ສງັຄມົໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

ວຊິານີ ີ້ຜ ີ້ຮຽນຈະຮຽນເສບເພງລາວຈະເລນີສ,ີ ເພງລາວດວງເດ ອນ, ເພງສ ີ້ອຍສນົຕດັ, ເພງຊ ີ້າ ແລະເພງໄວ
ເຊິົ່ ງຈະສາມາດເສບປະກອບສົ່ ວນສ ີ້າງບນັຍາການໃນງານບຸນ, ນອກນັ ີ້ນ ຍງັເປັນການອະນຸລກັສລິະປະວດັ
ທະນະທ າ 
ຂອງຊາດໄວ ີ້ຄຽຄ ົ່ ກບັຄນົລາວຕະຫ ອດໄປ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນແບບອະທບິາຍ, ສາທດິ, ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັແບບລວມໝ ົ່  
ແລະດົ່ ຽວ. 

ອາທິດທີ 1 
ບດົທ ີ1 

ອົ່ ານໂນດເພງ: ລາວຈະເລນີສ ີ

ອາທິດທີ 2 
-ບດົທ1ີ ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ : ລາວຈະເລນີສ ີ

ອາທິດທີ 3 
ບດົທ ີ1 ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ : ລາວຈະເລນີສ ີ

ອາທິດທີ 4 
ບດົທ ີ2 

ອົ່ ານໂນດເພງ ລາວດວງເດ ອນ  

ອາທິດທີ 5 
ບດົທ ີ2 ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ: ລາວດວງເດ ອນ 

ອາທິດທີ 6 
ບດົທ ີ2 ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ: ລາວດວງເດ ອນ 

ອາທິດທີ 7 
ບດົທ ີ3 

ອົ່ ານໂນດເພງ ສ ີ້ອຍສນົຕດັ  

ອາທິດທີ 8 
ບດົທ ີ3 ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ: ສ ີ້ອຍສນົຕດັ 
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ອາທິດທີ 9 
ບດົທ ີ3 ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ: ສ ີ້ອຍສນົຕດັ 

ອາທິດທີ 10 
ບດົທ ີ4 

ອົ່ ານໂນດເພງ ຊ ີ້າ 

ອາທິດທີ 11 
ບດົທ ີ4 ( ຕ ົ່  ) 
ເສບເພງ :ຊ ີ້າ 

ອາທິດທີ 12 
ບດົທ ີ4 ( ຕ ົ່  ) 
ເສບເພງ :ຊ ີ້າ 

ອາທິດທີ 13 
ບດົທ ີ4 

ອົ່ ານໂນດເພງ ໄວ 

ອາທິດທີ 14 
ບດົທ ີ4 ( ຕ ົ່  ) 
ເສບເພງ :ໄວ 

ອາທິດທີ 15 
ບດົທ ີ4 ( ຕ ົ່  ) 
ເສບເພງ :ໄວ 

ອາທິດທີ 16 
ບດົທ ີ4 ( ຕ ົ່  ) 
ເສບເພງ :ລາ 

 
ປະເມີນຜ ນ 

 
 

ຮຽນຮົ່ ວມ                        30%  
- ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 20%  
- ກວດກາຍົ່ ອຍ 20                     %   
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ         30% 
 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາຂມິລະບບົ 9+3ແລະ ລະບບົ 12+2ຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ 
-ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາຂມິລະບບົ ຕ ົ່ ເນ ົ່ ອງຊັ ີ້ນສ ງຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ 
 

ຜູູ້ຂຽນ 
 

ອາຈານ ສາວວນັ ໄຊຄ ນ (ວທິະຍາສລິະປະສກຶສາ) ເບໂີທ: 55907025 
ອາຈານ ບຸນທົ່ ຽງ ສສີກັດາ(ໂຮງຮຽນສລິະປະແຫົ່ ງຊາດ)ເບໂີທ 58618190 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XXIII. ຊ ົ່ວິຊາ: ປີອາໂນ 1 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0912308 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ 12+4  ພາກຮຽນ I ປີ 2 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 2 (2-0-0) 

ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍກິດ ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 2 ໜົ່ ວຍກດິ ມ1ີ6 ອາທດິ,ອາທດິລະ 2ຊົົ່ ວໂມງລວມທງັໝດົ 32ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
-ເພ ົ່ ອໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສາມາດ: ອະທບິາຍຈດຸພເິສດແລະຄວາມສ າຄນັຂອງປີອາໂນ, ຫ ກັການຫ ິ ີ້ນ, 

ວທິຫີ ີ ີ້ນປີອາໂນແລະການຫ ິ ີ້ນປີອາໂນໂນດຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານ (ເມໂລດ,ີ ຂອດ)ໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

-ໃນວຊິານີ ີ້ຜ ີ້ຮຽນຈະໄດ ີ້:ຮຽນກົ່ ຽວກບັການໄລົ່ ກາມສຽງສຽງໂດໃຫຍົ່  
( Key = C  Major ), ເຝິກຫ ີ ີ້ນໂນດເພງຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານຈງັຫວະ 4/4 
( ໂນດມນົ, ໂນດຂາວ ແລະໂນດດ າ) 
-ໄລົ່ ກາມສຽງຟາໃຫຍົ່  ( Key = F  Major )ເພງSeven Steps,ເພງ  You  Are  My  
Sunshine 

ການດ າເນີນການສອນ 
ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນແບບອະທບິາຍ, ສາທດິ, ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັແບບລວມ
ໝ ົ່  ແລະດົ່ ຽວ. 

ອາທິດທີ 1 

ບດົທ ີ1 : 
1. ຈດຸພເິສດແລະຄວາມສ າຄນັຂອງປີອາໂນ. 

          2. ຫ ກັການຫ ິ ີ້ນແລະວທິຫີ ີ ີ້ນປີອາໂນ. 
 3.ລ ກປີອາໂນ, ຕວົໂນດແລະເລກປະຈ ານີ ີ້ວມ . 

 4. ບນັທດັໂນດຂອງປີອາໂນ. 

ອາທິດທີ 2 
ບດົທ ີ2    

ໄລົ່ ກາມສຽງໂດໃຫຍົ່  ( Key = C  Major ) 

ອາທິດທີ 3 

ບດົທ3ີ 
1. ໄລົ່ ກາມສຽງໂດໃຫຍົ່  ( Key = C  Major )(ຕ ົ່ ) 
2. ເຝິກຫ ີ ີ້ນໂນດເພງຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານຈງັຫວະ 4/4 

( ໂນດມນົ, ໂນດຂາວ ແລະໂນດດ າ) 

ອາທິດທີ 4 
ບດົທ3ີ(ຕ ົ່ ) 

1. ໄລົ່ ກາມສຽງໂດໃຫຍົ່  ( Key = C  Major )(ຕ ົ່ ) 
2. ເຝິກຫ ີ ີ້ນໂນດເພງຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານຈງັຫວະ 4/4 

ອາທິດທີ 5 
ບດົທ4ີ 

ເພງ Twinkle, Twinkli, Little Star 

ອາທິດທີ 6 
ບດົທ4ີ ( ຕ ົ່ ) 

ເພງ Twinkle, Twinkli, Little Star 

ອາທິດທີ 7 
ບດົທ5ີ 
ເພງ Ligt 

ອາທິດທີ 8 ບດົທ5ີ ( ຕ ົ່ ) 
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ເພງ Ligtly  Row 

ອາທິດທີ 9 
ບດົທ6ີ 

ເພງ Danny  Boy 

ອາທິດທີ 10 
ບດົທ6ີ ( ຕ ົ່  ) 

ເພງ Danny  Boy 

ອາທິດທີ 11 
ບດົທ7ີ  

ເພງ WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN 

ອາທິດທີ 12 
ບດົທ7ີ ( ຕ ົ່  ) 

ເພງ WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN 

ອາທິດທີ 13 
ບດົທ1ີ 

1. ໄລົ່ ກາມສຽງຟາໃຫຍົ່  ( Key = F Major ) 
2. ເພງSeven Steps   

ອາທິດທີ 14 
ບດົທ1ີ(ຕ ົ່ ) 

1. ໄລົ່ ກາມສຽງຟາໃຫຍົ່  ( Key = F Major ) 
2. ເພງSeven Steps   

ອາທິດທີ 15 
ບດົທ2ີ 

     ເພງ  You  Are  My  Sunshine 

ອາທິດທີ 16 
ບດົທ2ີ ( ຕ ົ່  ) 

    ເພງ  You  Are  My  Sunshine 
 

ປະເມີນຜ ນ 
 
 

- ຮຽນຮົ່ ວມ                      30%  
- ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 20%  
- ກວດກາຍົ່ ອຍ 20                    %   
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ        30% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາປີອາໂນລະບບົ 9+3ຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ. 
- ປຶີ້ມເຝິກອບົຮມົວຊິາປີອາໂນ ຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ. 
- ປຶີ້ມວຊິາປີອາໂນຂອງຕົ່ າງປະເທດ. 

ຜູູ້ຂຽນ 
 

ອຈ ສາວວນັ ໄຊຄ ນ, ວຊິາການ ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. 
mobile 020.5590.7025. 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 

Article XXIV. ຊ ົ່ວິຊາ: ປີອາໂນ 2 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ: 0912409 
ລະບ ບ-ພາກຮຽນ 12+4  ພາກຮຽນ II ປີ 2 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 64 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 2(1-0-3) 
ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ2 ໜົ່ ວຍກດິມ1ີ6 ອາທດິ,ອາທດິລະ 1ຊົົ່ ວໂມງ ສ າລບັທດິສະດ ີ ແລະ 3 ຊມ ສ າລບັ
ວຽກບ ີ້ານລວມທງັໝດົ 64 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ -ເພ ົ່ ອໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສາມາດ: ເສບເພງລາວ ແລະ ສາກນົຈງັຫວະຕົ່ າງໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
-ໃນວຊິານີ ີ້ຜ ີ້ຮຽນຈະຮຽນເພງ Scarborough  Fair, ເພງ No  Other  Love, ໄລົ່ ກາມສຽງລານ ີ້ອຍ
( Key = A  Minor ), ເພງ SAKURA  SAKURA 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນແບບອະທບິາຍ, ສາທດິ, ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັແບບລວມໝ ົ່  
ແລະດົ່ ຽວ. 

ອາທິດທີ 1 
ບດົທ1ີ 

ເພງວນັໄດ ີ້ຮບັໃບປະກາດ 

ອາທິດທີ 2 
ບດົທ1ີ (ຕ ົ່ ) 

ເພງວນັໄດ ີ້ຮບັໃບປະກາດ 

ອາທິດທີ 3 
ບດົທ2ີ 

ເພງ Scarborough  Fair 

ອາທິດທີ 4 
ບດົທ2ີ ( ຕ ົ່  ) 

ເພງ Scarborough  Fair 

ອາທິດທີ 5 
ບດົທ3ີ 

ເພງ No  Other  Love 

ອາທິດທີ 6 
ບດົທ3ີ( ຕ ົ່  ) 

ເພງ No  Other  Love 

ອາທິດທີ 7 
ບດົທ4ີ 

1.ໄລົ່ ກາມສຽງລານ ີ້ອຍ( Key = A  Minor ) 
2.ເພງ SAKURA  SAKURA 

ອາທິດທີ 8 
ບດົທ4ີ( ຕ ົ່  ) 

1.ໄລົ່ ກາມສຽງລານ ີ້ອຍ( Key = A  Minor ) 
2.ເພງ SAKURA  SAKURA 

ອາທິດທີ 9 
ບດົທ5ີ  
ເພງຊາດ 

ອາທິດທີ 10 
ບດົທ5ີ ( ຕ ົ່  ) 
ເພງຊາດ 

ອາທິດທີ 11 ບດົທ5ີ ( ຕ ົ່  ) 
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ເພງຊາດ 

ອາທິດທີ 12 
ບດົທ6ີ 

ເພງຈ າປາເມ ອງລາວ 

ອາທິດທີ 13 
ບດົທ6ີ ( ຕ ົ່  ) 

ເພງຈ າປາເມ ອງລາວ 

ອາທິດທີ 14 
ບດົທ6ີ ( ຕ ົ່  ) 

ເພງຈ າປາເມ ອງລາວ 

ອາທິດທີ 15 
ບດົທ7ີ 

ເພງ ດອກບວົທອງ 

ອາທິດທີ 16 
ບດົທ7ີ ( ຕ ົ່  ) 

ເພງ ດອກບວົທອງ 
 

ປະເມີນຜ ນ 
 
 

- ຮຽນຮົ່ ວມ                      30%  
- ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 20%  
- ກວດກາຍົ່ ອຍ                  20 %   
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ         30% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາປີອາໂນລະບບົ 9+3ຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ. 
- ປຶີ້ມເຝິກອບົຮມົວຊິາປີອາໂນ ຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ. 
- ປຶີ້ມວຊິາປີອາໂນຂອງຕົ່ າງປະເທດ. 

ຜູູ້ຂຽນ 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XXV. ຊ ົ່ວິຊາ: ຟູ້ອນ 1 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0912211 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 12+4 ປີ, ພາກຮຽນ II ປີທ1ີ 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 1(0-2-0) 
ອະທິບາຍຄ່າ
ໜ່ວຍກິດ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ1 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນມທີງັທດິສະດ ີແລະ ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ ໄປພ ີ້ອມ, ລວມມ ີ16 ອາທດິ, 
ອາທດິລະ 2 ຊົົ່ ວໂມງ, ລວມທງັໝດົ ເທົົ່ າກບັ 32 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 

ນກັຮຽນຄ ສາມາດ: 
- ອະທບິາຍແລະ ນ າໃຊ ີ້ທດິສະດເີຂົ ີ້າໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິໄດ ີ້. 
- ຟີ້ອນໃຫ ີ້ຖ ກຕາມແຕົ່ ລະທົ່ າຟີ້ອນ, ຕາມແຕົ່ ລະຈງັຫວະໄດ ີ້. 
- ນ າເອາົບນັດາຄວາມຮ ີ້ຕົ່ າງໆ ທີົ່ ໄດ ີ້ຮຽນມາໄປໜ ນໃຊ ີ້ເຂົ ີ້າໃນຊວີດິປະຈ າວນັ. 
 
 
 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 ໃນ      ວຊິານີ ີ້ນກັຮຽນຄ ຈະມຄີວາມຮ ີ້ພ ີ້ນຖານທາງດ ີ້ານການຟີ້ອນ ແລະ ນ າເອາົຄວາມຮ ີ້ດັົ່ ງກົ່ າວໄປໝ ນໃຊ ີ້

ເຂົ ີ້າໃນຊວີດິປະຈ າວນັ. 
ການດ າເນີນການ

ສອນ 
ວຊິານີ ີ້ລວມມ ີ12 ບດົ ແຕົ່ ລະບດົມຫີ າຍຂ ີ້ຍົ່ ອຍເຊິົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, 
ໃນນັ ີ້ນ ການສອນຈະຕ ີ້ອງໃຊ ີ້ວທິສີອນແບບບນັບາຍ ແລະ ສາທດິ. 

ອາທິດທີ 1 

ບ ດທີ 1 
ການຟູ້ອນ 

1: ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງການຟີ້ອນ 
- ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັຂອງການຟີ້ອນ. 
- ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຟີ້ອນ. 
2. ທດິຂອງການຟີ້ອນ 
3. ທົ່ າພ ີ້ນຖານຂອງມ  
4. ທົ່ າພ ີ້ນຖານຂອງຕນີ 

ອາທິດທີ 2 

ບ ດທີ 2 
ຫ ຼັກສ າຄຼັນຂອງການຟູ້ອນ 

1: ນາດຕະສບັ: (ມ ີ3 ໝວດ) 
  ກ. ໝວດນາມສບັ: (ມ ແບ; ມ ຕັ ີ້ງວງົ; ມ ຈບີ; ທົ່ າຕນີ 

ອາທິດທີ 3 
ບ ດທີ 2 (ຕ ົ່) 

1: ນາດຕະສບັ  
 ຂ. ໝວດກລິຍິາສບັ: (ສົ່ ວນຫວົ,ຄ  ໄຫ ົ່ ; ສົ່ ວນມ  ແຂນ; ສົ່ ວນລ າຕວົ; ສົ່ ວນຂາ ຕນີ ). 

ອາທິດທີ 4 

ບ ດທີ 2 (ຕ ົ່)  
 ຄ.  ໝວດນາດຕະສບັ ເບດັຕະເຫ ດັ: (ຕວົນາງ, ຕວົທ ີ້າວ, ນາງຕະຫ າດ, ນາງກະສດັ, ນາງໂຮງ...) 
2: ພາສາທ່າ: ( ມ ີ3 ປະເພດ) 
 ກ. ກລິຍິາທີົ່ ໃຊ ີ້ແທນຄ າເວົ ີ້າ: (ການຮບັ, ປະຕເິສດ, ສັົ່ ງ, ເອີ ີ້ນ ເປັນຕົ ີ້ນ) 

ອາທິດທີ 5 
ບ ດທີ 2 (ຕ ົ່) 

ຂ. ກລິຍິາອາການ ຫ   ອາລຍິະບດົ: (ຢ ນ, ເດນີ, ນັົ່ ງ, ເຄາົລບົ ແລະ ອ ົ່ ນໆ) 
ຄ. ກລິຍິາທີົ່ ສະແດງເຖງິອາການພາຍໃນ: ( ເສຍໃຈ, ດໃີຈ,ໂສກເສົ ີ້າ, ຄຽດ, ຮກັ. 
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ອາທິດທີ 6 

ບ ດທີ 3 
1. ຫ ຼັກການ ແລະ ວິທີຟູ້ອນລ າວ ງລາວ 

1.1 ຫ ກັການ ແລະ ວທິຟີີ້ອນລ າວງົລາວ 
1.2. ມາລະຍາດໃນການຟີ້ອນ 
2. ຟູ້ອນລ າວ ງລາວມາດຕະຖານ 
2.1. ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງລ າວງົລາວມາດຕະຖານ 
2.2. ຄວາມສ າຄນັຂອງການຟີ້ອນລ າວງົ 
2.3. ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຟີ້ອນ 
2.4. ການນ າໃຊ ີ້ລ າວງົແຕົ່ ລະປະເພ 

ອາທິດທີ 7 
ບ ດທີ 4 

 ຟູ້ອນລ າວ ງລາວມາດຕະຖານ 
ແບບທ ີ1 ມຊີ ົ່ ວົ່ າ: ຈງັຫວະ ເຊນີຊວນ. 

ອາທິດທີ 8 
ບ ດທີ 4 (ຕ ົ່) 

ທວນຄ ນ ຟູ້ອນລ າວ ງລາວມາດຕະຖານ 
ແບບທ ີ1 ມຊີ ົ່ ວົ່ າ: ຈງັຫວະ ເຊນີຊວນ. 

ອາທິດທີ 9 
ບ ດທີ 4 (ຕ ົ່) 

ຟູ້ອນລ າວ ງລາວມາດຕະຖານ 
ແບບທ ີ2 ມຊີ ົ່ ວົ່ າ: ຈງັຫວະ ຄຽງນາງ-ຄຽງຊາຍ. 

ອາທິດທີ 10 
ບ ດທີ 4 (ຕ ົ່) 

ທວນຄ ນ ຟູ້ອນລ າວ ງລາວມາດຕະຖານ 
ແບບທ ີ2 ມຊີ ົ່ ວົ່ າ: ຈງັຫວະ ຄຽງນາງ-ຄຽງຊາຍ. 

ອາທິດທີ 11 
ບ ດທີ 4 (ຕ ົ່) 

ຟູ້ອນລ າວ ງລາວມາດຕະຖານ 
ຟີ້ອນລ າວງົລາວມາດຕະຖານແບບທ ີ3 ມຊີ ົ່ ວົ່ າ: ຈງັຫວະ ຖອຍເພ ົ່ ອກ ີ້າວ 

ອາທິດທີ 12 
ບ ດທີ 4 (ຕ ົ່) 

ທວນຄ ນ ຟູ້ອນລ າວ ງລາວມາດຕະຖານ  
ແບບທ ີ3 ມຊີ ົ່ ວົ່ າ: ຈງັຫວະ ຖອຍເພ ົ່ ອກ ີ້າວ 

ອາທິດທີ 13 
ບ ດທີ 4 (ຕ ົ່) 

ຟູ້ອນລ າວ ງລາວມາດຕະຖານ 
ແບບທ ີ4 ມຊີ ົ່ ວົ່ າ: ຈງັຫວະ ສະຫ ບັຟັນປາ. 

ອາທິດທີ 14 
ບ ດທີ 4 (ຕ ົ່) 

ທວນຄ ນ ຟູ້ອນລ າວ ງລາວມາດຕະຖານ 
ແບບທ ີ4 ມຊີ ົ່ ວົ່ າ: ຈງັຫວະ ສະຫ ບັຟັນປາ. 

ອາທິດທີ 15 
ບ ດທີ 4 (ຕ ົ່) 

ຟູ້ອນລ າວ ງລາວມາດຕະຖານ 
ແບບທ ີ5 ມຊີ ົ່ ວົ່ າ: ຈງັຫວະ ນກົແອົ່ ນເຈດີ. 

ອາທິດທີ 16 
ບ ດທີ 4 (ຕ ົ່) 

ທວນຄ ນ ຟູ້ອນລ າວ ງລາວມາດຕະຖານ 
ແບບທ ີ5 ມຊີ ົ່ ວົ່ າ: ຈງັຫວະ ນກົແອົ່ ນເຈດີ. 

 1: ນກັຮຽນຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງ        10% 
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ປະເມີນຜ ນ 
 
 

2: ນກັຮຽນມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ   20% 
3: ກວດກາກາງພາກ       20% 
4: ສອບເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ  40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

1: ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ  ວຊິາສລິະປະດນົຕ ີຊັ ີ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ີ້ນ ແລະ ຊັ ີ້ນມດັທະຍມົຕອນ   
  ປາຍ, ມາເຖງິ ມ 6 ສະບບັທ ີ2010 – 2012 ສາຍສາມນັສກຶສາ ກະຊວງສກຶ  
  ສາ ແລະ ກລິາ. 
2: ປຶີ້ມແບບຮຽນຟີ້ອນພ ີ້ນເມ ອງລະບບົ 9+3 ກະຊວງສກຶສາທກິານ ກມົພະລະ        
  ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ 2011. 
3: ປ ີ້ມວຊິາຟີ້ອນສ ີ້າງຄ ອະນຸບານ ລະບບົ 8+3ປີ 1987  
4: ປຶີ້ມວທິສີອນ ວຊິາ ສລິະປະດນົຕ ີສ າລບັໂຮງຮຽນສ ີ້າງຄ ລະບບົ 11+3 ປີທ ີl,  ປີທ ີll. 

ຜູູ້ຂຽນ 
 

1: ທອງໃໝົ່  ສຸວມິນົສຸວມິນົ ຮອງຫວົໜີ້າກມົພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ 
2 ຄ າໃບ ສຸທ າມະວງົ ຮອງຫວົໜີ້າພາກວຊິາ ສ ີ້າງຄ ພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ ີ
ອາຈານ ບຸນທົ່ ຽງ ສສີກັດາ(ໂຮງຮຽນສລິະປະແຫົ່ ງຊາດ) ເບໂີທ 58618190    ( ຜ ີ້ກວດແກ ີ້) 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XXVI. ຊ ົ່ວິຊາ: ຟູ້ອນ 2 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ:0912309 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 12+4 ປີ, ພາກຮຽນ I ປີທ ີ2 
ຊ ົ່ວໂມງ 48 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຄ່າໜ່ວຍກິດ 2(1-2-0) 

ອະທິບາຍໜ່ວຍກດິ 
ວຊິານີ ີ້ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນມທີງັທດິສະດ ີແລະ ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ ໄປພ ີ້ອມ, ລວມມ ີ16 ອາທດິ, 
ອາທດິລະ 3 ຊົົ່ ວໂມງ, ລວມທງັໝດົ ເທົົ່ າກບັ 48 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
 

ນກັຮຽນຄ ສາມາດ: 
- ອະທບິາຍ ແລະ ນ າໃຊ ີ້ທດິສະດເີຂົ ີ້າໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິໄດ ີ້. 
- ຟີ້ອນໃຫ ີ້ຖ ກແຕົ່ ລະທົ່ າຂອງບດົຟີ້ອນ ແລະ ຕາມຈງັຫວະຂອງບດົຟີ້ອນຕົ່ າງໆ. 
- ນ າເອາົບດົຮຽນທີົ່ ໄດ ີ້ຮຽນມາໄປໜ ນໃຊ ີ້ເຂົ ີ້າໃນຊວີດິປະຈ າວນັໃຫ ີ້ຖ ກຕ ີ້ອງ ແລະ  
- ເໝາະສມົ.  

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

ວຊິານີ ີ້ນກັຮຽນຄ ຈະມຄີວາມຮ ີ້ພ ີ້ນຖານທາງດ ີ້ານການຟີ້ອນ ແລະ ນ າເອາົຄວາມຮ ີ້ດັົ່ ງກົ່ າວໄປນ າໃຊ ີ້ເຂົ ີ້າ
ໃນຊວີດິປະຈ າວນັ. 

 
ການດ າເນີນການ

ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ ລວມມ ີ6 ບດົ, ແຕົ່ ລະບດົມຫີ າຍຫວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍ ຊຶົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນ 
ພາຍໃນ 16 ອາທດິ, ອາທດິລະ 4 ຊົົ່ ວໂມງ ລວມທງັໝດົ ເທົົ່ າກບັ 64 ຊົົ່ ວໂມງ ໃນນັ ີ້ນ ການສອນຈະ
ໃຊ ີ້ວທິສີອນແບບບນັບາຍ ແລະ ສາທດິ. 

ອາທິດທີ 1 
 

ບດົທ ີ1 
ການຟີ້ອນພ ີ້ນເມ ອງລາວ 

1. ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງການຟີ້ອນພ ີ້ນເມ ອງລາວ 
2. ຄວາມສ າຄນັຂອງການຟີ້ອນພ ີ້ນເມ ອງລາວ 

ບດົທ ີ2 
ຟີ້ອນຈ າປາເມ ອງລາວ 

ອາທິດທີ 2 
 

ບດົທ ີ2 (ຕ ົ່ ) 
ທວນຄ ນ ຟີ້ອນຈ າປາເມ ອງລາວ 

ອາທິດທີ 3 
 

ບດົທ ີ2(ຕ ົ່ ) 
ທວນຄ ນ ຟີ້ອນຈ າປາເມ ອງລາວ 

ອາທິດທີ 4 
 

ບດົທ ີ3 
                     ຟີ້ອນເຜົົ່ າລາວ 

ອາທິດທີ 5 
 

ບດົທ ີ3 (ຕ ົ່ ) 
   ທວນຄ ນ ຟີ້ອນເຜົົ່ າລາວ 

ອາທິດທີ 6 
 

ບດົທ ີ3 (ຕ ົ່ ) 
ທວນຄ ນ ຟີ້ອນເຜົົ່ າລາວ 

ອາທິດທີ 7 
 

ບດົທ ີ4 
ຟີ້ອນລາວຮົ່ ວມສ ພນັ 

ອາທິດທີ 8 ບດົທ ີ4 (ຕ ົ່ ) 
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 ທວນຄ ນ ຟີ້ອນລາວຮົ່ ວມສ າພນັ 
ອາທິດທີ 9 

 
ບດົທ ີ4 (ຕ ົ່ ) 

ທວນຄ ນ ຟີ້ອນລາວຮົ່ ວມສ າພນັ 
ອາທິດທີ 10 

 
ບດົທ ີ4 

ທວນຄ ນ ຟີ້ອນລາວຮົ່ ວມສ າພນັ 

ອາທິດທີ 11 
ບດົທ ີ5 

ຟີ້ອນແສງທຽນແສງທ າ 
ອາທິດທີ 12 

 
ບດົທ ີ5 (ຕ ົ່ ) 

ທວນຄ ນ ຟີ້ອນແສງທຽນແສງທ າ  
ອາທິດທີ 13 

 
ບດົທ ີ5 (ຕ ົ່ ) 

ທວນຄ ນ ຟີ້ອນແສງທຽນແສງທ າ  
ອາທິດທີ 14 

 
ບດົທ ີ6 

ຟີ້ອນອວຍພອນ 
ອາທິດທີ 15 

 
ບດົທ ີ6 (ຕ ົ່ ) 

ທວນຄ ນ ຟີ້ອນອວຍພອນ 
ອາທິດທີ 16 

 
ບດົທ ີ6 (ຕ ົ່ ) 

ທວນຄ ນ ຟີ້ອນອວຍພອນ 

ການຕີລາຄາ 

1: ນກັຮຽນຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງ     20% 
2: ນກັຮຽນມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ   20% 
3: ກວດກາກາງພາກ    20% 
4: ສອບເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ 40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

1: ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ  ວຊິາສລິະປະດນົຕ ີຊັ ີ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ີ້ນ ແລະ ຊັ ີ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ, ມາເຖງິ ມ 6 
ສະບບັທ ີ2010 – 2012 ສາຍສາມນັສກຶສາ ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 
2: ປຶີ້ມແບບຮຽນຟີ້ອນພ ີ້ນເມ ອງລະບບົ 9+3 ກະຊວງສກຶສາທກິານ ກມົພະລະ ແລະສລິະປະສກຶສາ 
ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ 2011. 
3: ປ ີ້ມວຊິາຟີ້ອນສ ີ້າງຄ ອະນຸບານ ລະບບົ 8+3 ປີ 1987 
4: ປຶີ້ມວທິສີອນ ວຊິາ ສລິະປະດນົຕ ີສ າລບັໂຮງຮຽນສ ີ້າງຄ ລະບບົ 11+3 ປີທ ີl, ປີທ ີll. 

 
ຜູູ້ຂຽນ 

1 ທອງໃໝົ່  ສຸວມິນົ ຮອງຫວົໜີ້າກມົພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ 
2 ຄ າໃບ ສຸທ າມະວງົ ຮອງຫວົໜີ້າພາກວຊິາ ສ ີ້າງຄ ພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ ີ
3 ອາຈານ ບຸນທົ່ ຽງ ສສີກັດາ(ໂຮງຮຽນສລິະປະແຫົ່ ງຊາດ) ເບໂີທ 58618190 
( ຜ ີ້ກວດແກ ີ້) 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XXVII. ຊ ົ່ວິຊາ: ຟູ້ອນ 3 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0912410 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 12+4 ປີ, ພາກຮຽນທIີI ປີທ2ີ  
ຊ ົ່ວໂມງ 96 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຄ່າໜ່ວຍກິດ 3(1-2-3) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍ

ກິດ 
 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ3 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນມທີງັທດິສະດ ີແລະ ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິໄປພ ີ້ອມ, ລວມມ ີ16 ອາທດິ, 
ອາທດິລະ 3 ຊົົ່ ວໂມງ ແລະ ອກີ 3 ຊມ ເປັນວຽກບ ີ້ານ, ລວມທງັໝດົ ເທົົ່ າກບັ 96 ຊົົ່ ວໂມງ. ໃນນັ ີ້ນ ການ
ສອນຈະຕ ີ້ອງໃຊ ີ້ວທິສີອນແບບບນັບາຍ ແລະ ສາທດິ. 

ຈຸດປະສ ງ 
 

   ນກັຮຽນສາມາດ: 
- ອະທບິາຍ ແລະ ນ າໃຊ ີ້ທດິສະດເີຂົ ີ້າໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິໄດ ີ້. 
- ຟີ້ອນໃຫ ີ້ຖ ກແຕົ່ ລະທົ່ າຂອງບດົຟີ້ອນ ແລະ ຕາມຈງັຫວະຂອງບດົຟີ້ອນຕົ່ າງໆ. 
- ນ າເອາົບດົຮຽນທີົ່ ໄດ ີ້ຮຽນມາໄປໜ ນໃຊ ີ້ເຂົ ີ້າໃນຊວີດິປະຈ າວນັໃຫ ີ້ຖ ກຕ ີ້ອງ ແລະ  
- ເໝາະສມົ.  

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

- ວຊິານີ ີ້ນກັຮຽນຄ ຈະມຄີວາມຮ ີ້ພ ີ້ນຖານທາງດ ີ້ານການຟີ້ອນ ແລະ ນ າເອາົຄວາມຮ ີ້ດັົ່ ງກົ່ າວໄປນ າໃຊ ີ້ເຂົ ີ້າ
ໃນຊວີດິປະຈ າວນັ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ ລວມມ ີ8 ບດົ, ແຕົ່ ລະບດົມຫີ າຍຫວົຂ ີ້ຍົ່ ອຍ ຊຶົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ
, ອາທດິລະ 4 ຊົົ່ ວໂມງ ໃນນັ ີ້ນ ການສອນຈະຕ ີ້ອງໃຊ ີ້ວທິສີອນແບບບນັບາຍ ແລະ ສາທດິ 

ອາທິດທີ 1 
 

ບດົທ ີ1 
ຟີ້ອນພ ີ້ນເມ ອງ 

                    ຟີ້ອນລາວກະແຊ 
ອາທິດທີ 2 

 
ບດົທ ີ1 (ຕ ົ່ ) 

   ທວນຄ ນ ຟີ້ອນລາວກະແຊ 
ອາທິດທີ 3 

 
ບດົທ ີ2 

ຟີ້ອນດອກບວົທອງ 
ອາທິດທີ 4 

 
ບດົທ ີ2 (ຕ ົ່ ) 

ທວນຄ ນ ຟີ້ອນດອກບວົທອງ 
ອາທິດທີ 5 

 
ບດົທ ີ3  

ຟີ້ອນລາວດວງເດ ອນ 
ອາທິດທີ 6 

 
ບດົທ ີ3 (ຕ ົ່ ) 

   ທວນຄ ນ ຟີ້ອນລາວດວງເດ ອນ 

ອາທິດທີ 7 
 

ບດົທ ີ4  
ຟີ້ອນລາວສະໄໝ 

ຟີ້ອນເຊີ ີ້ງສຽງແຄນລາວ 
ອາທິດທີ 8 

 
ບດົທ ີ4 (ຕ ົ່ ) 

ທວນຄ ນ ຟີ້ອນເຊີ ີ້ງສຽງແຄນລາວ 
ອາທິດທີ 9 ບດົທ ີ5 
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 ຟີ້ອນແດນແຫົ່ ງອດິສະຫ ະ 
ອາທິດທີ 10 

 
ບດົທ ີ5 (ຕ ົ່ ) 

ທວນຄ ນ ຟີ້ອນແດນແຫົ່ ງອດິສະຫ ະ 
ອາທິດທີ 11 

 
ບດົທ ີ6 

ຟີ້ອນປະກອບລ າທ ີ້ອງຖິົ່ ນ ຈງັຫວະ ລ າສາລະວນັ 
ອາທິດທີ 12 

 
ບດົທ7ີ 

ຟີ້ອນປະກອບລ າທ ີ້ອງຖິົ່ ນ ຈງັຫວະລ າຕັົ່ ງຫວາຍ  
ອາທິດທີ 13 

 
ບດົທ8ີ 

ຟີ້ອນປະກອບລ າທ ີ້ອງຖິົ່ ນ ຈງັຫວະລ າຜ ີ້ໄທ 
ອາທິດທີ 14 

 
ບດົທ ີ9 

ຟີ້ອນປະກອບລ າທ ີ້ອງຖິົ່ ນ ຈງັຫວະລ າຄອນສະຫວນັ  
ອາທິດທີ 15 

 
ບດົທ1ີ0 

ຟີ້ອນພ ີ້ນຖານ ເຜົົ່ າລາວສ ງ 
ອາທິດທີ 16 

 
ບດົທ1ີ1 

ຟີ້ອນພ ີ້ນຖານ ເຜົົ່ າລາວເທງິ 

ການຕີລາຄາ 

1: ນກັຮຽນຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງ       20% 
2: ນກັຮຽນມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ  20% 
3: ກວດກາກາງພາກ       20% 
4: ສອບເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ 40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

1: ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ  ວຊິາສລິະປະດນົຕ ີ ຊັ ີ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ີ້ນ ແລະ ຊັ ີ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ, ມາເຖງິ ມ 6 
ສະບບັທ ີ2010 – 2012 ສາຍສາມນັສກຶສາ ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 
2: ປຶີ້ມແບບຮຽນຟີ້ອນພ ີ້ນເມ ອງລະບບົ 9+3 ກະຊວງສກຶສາທກິານ ກມົພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ 
ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ 2011. 
3: : ປ ີ້ມວຊິາຟີ້ອນສ ີ້າງຄ ອະນຸບານ ລະບບົ 8+3 ປີ 1997 
4: ປຶີ້ມວທິສີອນ ວຊິາ ສລິະປະດນົຕ ີສ າລບັໂຮງຮຽນສ ີ້າງຄ ລະບບົ 11+3 ປີທ ີl, ປີທ ີll ແລະ ປີທ ີlll. 

ຜູູ້ຂຽນ 
1 ທອງໃໝົ່  ສຸວມິນົ ຮອງຫວົໜີ້າກມົພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ 
2 ຄ າໃບ ສຸທ າມະວງົ ຮອງຫວົໜີ້າພາກວຊິາ ສ ີ້າງຄ ພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ.ີ 
ອາຈານ ບຸນທົ່ ຽງ ສສີກັດາ(ໂຮງຮຽນສລິະປະແຫົ່ ງຊາດ) ເບໂີທ 58618190     ( ຜ ີ້ກວດແກ ີ້) 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XXVIII. ຊ ົ່ວິຊາ:  ຂຼັບລ າທ້ອງຖິົ່ນ 1 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມ ລະບ ບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ:0912605 
ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບ ບ 4 ປີ ພາກຮຽນ II ປີ 3 

ຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊ ົ່ວໂມງ 
ຄ່າໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0) 

ອະທິບາຍໜ່ວຍ
ກິດ 

ວິຊານີື້ມີ 2 ໜ່ວຍກິດ ໃນນຼັື້ນມີ 2ຊ ົ່ວໂມງປະຕິບຼັດຕ ວຈິງຕ ົ່ ອາທິດ ໃນ 16ອາທິດ, ລວມມີ  
32 ຊ ົ່ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
ເມ ົ່ອຮຽນວິຊານີື້ແລູ້ວນຼັກສຶກສາຄູຈະສາມາດ: 
ບອກປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງແຕົ່ ລະຂບັ-ລ າທ ີ້ອງຖິົ່ ນ,ຈ າແນກກອນຜະຫຍາ;ຈ າແນກໄດ ີ້ປະເພດຂບັລ າ
, ສາມາດຂບັ-ລ າທ ີ້ອງຖິົ່ ນໄດ ີ້ 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

ຄວາມໝາຍຂອງຂບັແລະລ າທ ີ້ອງຖິົ່ ນ, ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ, ທ ານອງຈງັຫວະການຂບັ, ລ າແຕົ່ ລະທ ີ້ອງ
ຖິົ່ ນ ຊຶົ່ ງແມົ່ ນການນ າໃຊ ີ້ກອນຜະຫຍາ 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ 11 ບດົແຕົ່ ລະບດົມຫີ າຍຂ ີ້ຍົ່ ອຍ ເຊິົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, ໃນນັ ີ້ນ
ອາຈານໃຊ ີ້ຮ ບການສອນຫ າຍວທິ ີ ເຊັົ່ ນ ອະທບິາຍ,ເຮດັຕວົຈງິເປັນກຸົ່ ມ ນ າພາຂບັລ າຮົ່ ວມໝ ົ່  ຫ  ບຸກຄນົຫ ງັ
ຈາກນັ ີ້ນໃຫ ີ້ນກັສກຶສານ າສະເໜດີ ີ້ວຍການຂບັລ າຕວົຈງິຮົ່ ວມໝ ົ່  ຫ  ບຸກຄນົ. 

ອາທິດທີ 1 
 

ບ ດທ ີ1 
ການຂຼັບ-ລ າທ້ອງຖິົ່ນ 

1. ຄວາມເປັນມາຂອງຂບັ-ລ າທ ີ້ອງຖິົ່ ນ. 
2. ຄວາມແຕກຕົ່ າງລະຫວົ່ າງຂບັ-ລ າ 
3. ປະເພດຂບັ-ລ າທ ີ້ອງຖິົ່ ນໃນແຕົ່ ລະເຂດ-ແຂວງ 
4 ຂຽນຊ ົ່ ຂບັ-ລ າຕົ ີ້ນກ າເນດີແລະປະເພດ 

ອາທິດທີ 2 
 

ບ ດທ ີ2 
ກອນຜະຫຍາ 

- ຄວາມໝາຍຂອງກອນຜະຫຍາ 
- ປະເພດຂອງກອນຜະຫຍາ 
- ເນ ີ້ອໃນຂອງກອນຜະຫຍາ 

ອາທິດທີ 3 
 

ບ ດທ ີ2 
ກອນຜະຫຍາ (ຕ ົ່) 

- ຄວາມໝາຍຂອງກອນຜະຫຍາ 
- ປະເພດຂອງກອນຜະຫຍາ 
- ເນ ີ້ອໃນຂອງກອນຜະຫຍາ 

ອາທິດທີ 4 
 

ບ ດທີ3 
ການແຕ່ງກອນລ າ 

- ຫ ກັການສ າຜດັຂອງກອນລ າ-ຂບັ 

ອາທິດທີ 5 
 

ບ ດທີ3(ຕ ົ່) 
ການແຕ່ງກອນລ າ 

- ການແຕົ່ ງກອນຕວົຈງິ 
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ອາທິດທີ 6 
 

ບ ດທີ3(ຕ ົ່) 
ການແຕ່ງກອນລ າ 

- ການແຕົ່ ງກອນຕວົຈງິ 

ອາທິດທີ 7 
 

ບ ດທີ4 
ທ ານອງ, ຈຼັງຫວະ ການລ າຂຶື້ນຕ ື້ນ ແລະ ມ້ວນທ້າຍບ ດ 

(ຂຼັບ-ລ າພາກເໜ ອ) 
- ທ ານອງການຂບັ-ລ າ 
- ຈງັຫວະການຂບັ-ລ າ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນຂບັ-ລ າ 
- ການລງົທ ີ້າຍຂບັ-ລ າ 

ອາທິດທີ 8 
 

ບ ດທີ4 (ຕ ົ່) 
ທ ານອງ, ຈຼັງຫວະ ການລ າຂຶື້ນຕ ື້ນ ແລະ ມ້ວນທ້າຍບ ດ 

(ຂຼັບ-ລ າພາກເໜ ອ) 
- ທ ານອງການຂບັ-ລ າ 
- ຈງັຫວະການຂບັ-ລ າ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນຂບັ-ລ າ 
- ການລງົທ ີ້າຍຂບັ-ລ າ 

ອາທິດທີ 9 
 

ບ ດທີ5 
ທ ານອງ, ຈຼັງຫວະ ການລ າຂຶື້ນຕ ື້ນ ແລະ ມ້ວນທ້າຍບ ດ 

(ຂຼັບ-ລ າພາກກາງ) 
- ທ ານອງການຂບັ-ລ າ 
- ຈງັຫວະການຂບັ-ລ າ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນຂບັ-ລ າ 
- ການລງົທ ີ້າຍຂບັ-ລ າ 

ອາທິດທີ 10 
 

ບ ດທີ5 (ຕ ົ່) 
ທ ານອງ, ຈຼັງຫວະ ການລ າຂຶື້ນຕ ື້ນ ແລະ ມ້ວນທ້າຍບ ດ 

(ຂຼັບ-ລ າພາກກາງ) 
- ທ ານອງການຂບັ-ລ າ 
- ຈງັຫວະການຂບັ-ລ າ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນຂບັ-ລ າ 
- ການລງົທ ີ້າຍຂບັ-ລ າ 

ອາທິດທີ 11 
 

ບ ດທີ6 
ທ ານອງ, ຈຼັງຫວະ ການລ າຂຶື້ນຕ ື້ນ ແລະ ມ້ວນທ້າຍບ ດ 

(ຂຼັບ-ລ າພາກໃຕູ້) 
- ທ ານອງການຂບັ-ລ າ 
- ຈງັຫວະການຂບັ-ລ າ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນຂບັ-ລ າ 
- ການລງົທ ີ້າຍຂບັ-ລ າ 
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ອາທິດທີ 12 
 

ບ ດທີ6 (ຕ ົ່) 
ທ ານອງ, ຈຼັງຫວະ ການລ າຂຶື້ນຕ ື້ນ ແລະ ມ້ວນທ້າຍບ ດ 

(ຂຼັບ-ລ າພາກໃຕູ້) 
- ທ ານອງການຂບັ-ລ າ 
- ຈງັຫວະການຂບັ-ລ າ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນຂບັ-ລ າ 
- ການລງົທ ີ້າຍຂບັ-ລ າ 

ອາທິດທີ 13 
 

ບ ດທີ7 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງຂຼັບທຸູ້ມຫ ວງພະບາງ 

- ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ 
- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
- ການແຕົ່ ງບດົ 

ອາທິດທີ 14 
 

ບ ດທີ7 (ຕ ົ່) 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງຂຼັບທຸູ້ມຫ ວງພະບາງ 

- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
- ການແຕົ່ ງບດົ 

ອາທິດທີ 15 
 

ບ ດທີ8 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງຂຼັບພວນ 

- ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ 
- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
- ການແຕົ່ ງບດົ 

ອາທິດທີ 16 
 

ບ ດທີ8 (ຕ ົ່) 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງຂຼັບພວນ 

- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
- ການແຕົ່ ງບດົ 

ການຕີລາຄາ - ຮຽນຮົ່ ວມ                        30%  
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- ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ  20%  
- ກວດກາຍົ່ ອຍ                   20 %   
 - ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ        30% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

1. ພະແນກໂຄສະນາ-ອບົຮມົ-ຖະແຫ ງຂົ່ າວ-ວດັທະນະທ າແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ການຂບັລ າ
ທ ີ້ອງຖິົ່ ນ, 1991 

2. ດ.ຣ ທອງຄ າ ອົ່ ອນມະນສີອນ, ມ ລະດກົລ າສພີນັດອນ-ລ າໂສມ, ມ ນນທິໂິຕໂຍຕາແຫົ່ ງປະເທດ
ຍີົ່ ປຸົ່ ນ, 1998 

ຜູູ້ຂຽນ 

1.ໂພໄຊ ຈນັທະວງົສາ ສະມາຄມົພດັທະນາທກັສະຊວີດິ(LSDA)ໂທ:55405203 
E-mail: Phoxay_LSDA@yahoo.com. 
2. ອຈ ສາວວນັ ໄຊຄ ນ, ວຊິາການ ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. 
mobile 020.5590.7025. (ກວດແກ ີ້). 
3. ອາຈານ ບຸນທົ່ ຽງ ສສີກັດາ(ໂຮງຮຽນສລິະປະແຫົ່ ງຊາດ)ເບໂີທ 58618190 

mailto:Phoxay_LSDA@yahoo.com
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XXIX. ຊ ົ່ວິຊາ:  ຂຼັບລ າທ້ອງຖິົ່ນ 2 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມ ລະບ ບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ:0912704 
ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ I ປີ 4 

ຊ ົ່ວໂມງ 64 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຄ່າໜ່ວຍກິດ 2(0-4-0) 

ອະທິບາຍໜ່ວຍ
ກິດ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິ ໃນນັ ີ້ນມ ີ4  ຊົົ່ ວໂມງປະຕບິດັຕວົຈງິຕ ົ່  ອາທດິ ໃນ 16ອາທດິ,ຊົົ່ ວໂມງໃນ 16 
ອາທດິ ລວມມ ີ64 ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
À´ˆºຮຽນວິຊານີື້ແລູ້ວນຼັກສກຶສາຄູຈະສາມາດ : 
- ບອກປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງແຕົ່ ລະຂບັ-ລ າທ ີ້ອງຖິົ່ ນ,ສາມາດຂບັ-ລ າ ແລະແຕົ່ ງຂບັລ າ

ທ ີ້ອງຖິົ່ ນໄດ ີ້ 
ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ, ທ ານອງຈງັຫວະການຂບັ, ລ າແຕົ່ ລະທ ີ້ອງຖິົ່ ນ ແລະການແຕົ່ ງຂບັລ າທ ີ້ອງຖິົ່ ນ 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ4 ບດົແຕົ່ ລະບດົມຫີ າຍຂ ີ້ຍົ່ ອຍ ເຊິົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, ໃນນັ ີ້ນ
ອາຈານໃຊ ີ້ຮ ບການສອນຫ າຍວທິ ີເຊັົ່ ນ ອະທບິາຍ,ເຮດັຕວົຈງິເປັນກຸົ່ ມ ນ າພາຂບັລ າ ແຕົ່ ງບດົຂບັລ າຮົ່ ວມໝ ົ່  
ຫ  ບຸກຄນົຫ ງັຈາກນັ ີ້ນໃຫ ີ້ນກັສກຶສານ າສະເໜດີ ີ້ວຍການຂບັລ າຕວົຈງິຮົ່ ວມໝ ົ່  ຫ  ບຸກຄນົ. 

ອາທິດທີ 1 
 

ບ ດທ1ີ 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງລ າເຕີື້ຍ 

- ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ 
- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
- ການແຕົ່ ງບດົ 

ອາທິດທີ 2 
 

ບ ດທ2ີ (ຕ ົ່) 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງລ າເຕີື້ຍ 

- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
- ການແຕົ່ ງບດົ 

ອາທິດທີ 3 
 

ບ ດທ3ີ 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງລ າຄອນສະຫວຼັນ 

- ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ 
- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
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- ການແຕົ່ ງບດົ 

ອາທິດທີ 4 
 

ບ ດທີ3 (ຕ ົ່) 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງລ າຄອນສະຫວຼັນ 

- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
- ການແຕົ່ ງບດົ 

ອາທິດທີ 5 
 

ບ ດທີ4 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງລ າຜູູ້ໄທ 

- ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ 
- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
- ການແຕົ່ ງບດົ 

ອາທິດທີ 6 
 

ບ ດທີ4 (ຕ ົ່) 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງລ າຜູູ້ໄທ 

- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
- ການແຕົ່ ງບດົ 

ອາທິດທີ 7 
 

ບ ດທີ5 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງລ າຕຼັົ່ງຫວາຍ 

- ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ 
- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
- ການແຕົ່ ງບດົ 

ອາທິດທີ 8 
 

ບ ດທີ5 (ຕ ົ່) 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງລ າຕຼັົ່ງຫວາຍ 

 
- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
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- ການແຕົ່ ງບດົ 

ອາທິດທີ 9 
 

ບ ດທີ6 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງລ າສາລະວຼັນ 

- ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ 
- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
- ການແຕົ່ ງບດົ 

ອາທິດທີ 10 

ບ ດທີ6 (ຕ ົ່) 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງລ າສາລະວຼັນ 

- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ  
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
- ການແຕົ່ ງບດົ 

ອາທິດທີ 11 
 

ບ ດທີ7 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງລ າສີພຼັນດອນ 

- ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ    
- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
- ການແຕົ່ ງບດົ 

ອາທິດທີ 12 
 

ບ ດທີ7ຕ ົ່) 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງລ າສີພຼັນດອນ 

- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
- ການແຕົ່ ງບດົ 

ອາທິດທີ 13 
 

ບ ດທີ7(ຕ ົ່) 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງລ າສີພຼັນດອນ 

- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
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- ການແຕົ່ ງບດົ 

ອາທິດທີ 14 

ບ ດທີ8 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງຂຼັບພວນ 

- ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ 
- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
- ການແຕົ່ ງບດົ 

ອາທິດທີ 15 
 

ບ ດທີ8 (ຕ ົ່) 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງຂຼັບພວນ 

- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
- ການແຕົ່ ງບດົ 

ອາທິດທີ 16 
 

ບ ດທີ8 (ຕ ົ່) 
ການຂຼັບ ແລະ ການແຕ່ງຂຼັບພວນ 

- ທ ານອງ,ຈງັຫວະ,ການຂບັການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ,ການມ ີ້ວນທ ີ້າຍບດົ 
- ການອອກສຽງ 
- ການຂຶ ີ້ນຕົ ີ້ນ, ເດນີກອນ, ລງົສຽງ 
- ຂບັລ າຕວົຈງິ 
- ການແຕົ່ ງບດົ 

ການຕີລາຄາ 

- ຮຽນຮົ່ ວມ                           30%  
- ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 20%  
- ກວດກາຍົ່ ອຍ 20             %   
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ         30% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 

3. ພະແນກໂຄສະນາ-ອບົຮມົ-ຖະແຫ ງຂົ່ າວ-ວດັທະນະທ າແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ການຂບັລ າ
ທ ີ້ອງຖິົ່ ນ, 1991 

4. ດ.ຣ ທອງຄ າ ອົ່ ອນມະນສີອນ, ມ ລະດກົລ າສພີນັດອນ-ລ າໂສມ, ມ ນນທິໂິຕໂຍຕາແຫົ່ ງປະເທດ
ຍີົ່ ປຸົ່ ນ, 1998 

ຜູູ້ຂຽນ 
ໂພໄຊ ຈນັທະວງົສາ ສະມາຄມົພດັທະນາທກັສະຊວີດິ(LSDA)ໂທ:55405203 
E-mail: Phoxay_LSDA@yahoo.com 

mailto:Phoxay_LSDA@yahoo.com
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XXX. ຊ ົ່ວິຊາ:ຮ້ອງເພງ 1 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມ ລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0912606 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ, ຮຽນໃນພາກຮຽນ II ປີ 3  
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0) 

ອະທິບາຍຄ່າໜ່ວຍກິດ ວິຊານີື້ມີໜ່ວຍ2ໜ່ວຍກິດ ໃນນຼັື້ນມີຊ ົ່ວໂມງຮຽນ 2ຊ ົ່ວໂມງຕ ົ່ອາທດິ,ລວມ 16ອາທິດ. ໃນ 
16 ອາທິດ ລວມມີ 32ຊ ົ່ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ ເມ ົ່ອຮຽນວິຊານີື້ແລູ້ວນຼັກສຶກສາຄູຈະສາມາດ: 
1. ບອກຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັຂອງການຮ ີ້ອງເພງໄດ ີ້. 
2. ບອກວທິຮີ ີ້ອງເພງຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານໄດ ີ້. 
3. ຮ ີ້ອງເພງທີົ່ ກ ານດົໄວ ີ້ໃນປຶີ້ມສະບບັນີ ີ້ໄດ ີ້. 
4. ບອກເນ ີ້ອໃນຄວາມໝາຍເພງໄດ ີ້. 
5. ຮ ີ້ອງເພງຖ ກຕາມລະດບັສຽງ, ຖ ກຕາມຈງັຫວະ ແລະສະແດງທົ່ າທາງເຄ ົ່ ອນໄຫວປະກອບເພງໄດ ີ້. 
6. ຮ ີ້ອງດົ່ ຽວ ແລະຮ ີ້ອງລວມໝ ົ່ ໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ ສກຶສາໃຫ ີ້ນກັສກຶສາມຄີວາມຮ ີ້ພ ີ້ນຖານທາງດ ີ້ານການ ຮ ີ້ອງເພງ ແລະ ນ າເອາົຄວາມຮ ີ້ດັົ່ ງກົ່ າວໄປນ າໃຊ ີ້ເຂົ ີ້າ
ໃນຊວີດິປະຈ າວນັ. 

ການດ າເນີນການສອນ ວຊິານີ ີ້ມ ີ9 ບດົ ເຊິົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນ ພາຍໃນ 16 ອາທດິ,  
ແຜນການສອນ ອາທິດ

ທີ 1 
ບ ດທີ 1 

ຄວາມຮູູ້ກ່ຽວກຼັບການຮ້ອງເພງ ແລະ ຮ້ອງເພງ ‘ຊາດລາວ’ 
1/ ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັຂອງການຮ ີ້ອງເພງ 
2/ ຮ ີ້ອງເພງຊາດລາວ 

ແຜນການສອນ ອາທິດ
ທີ 2 

ບ ດທີ 2 
ຄວາມຮູູ້ກ່ຽວກຼັບການຮ້ອງເພງ ຮ້ອງເພງ ‘ເຍ າວະຊ ນຂອງປະເທດຊາດ’ 

1/ ວທິຮີ ີ້ອງເພງ. 
2/ ຮ ີ້ອງເພງ ‘ເຍາົວະຊນົຂອງປະເທດຊາດ’ 

ແຜນການສອນ ອາທິດ
ທີ 3 

ບ ດທີ 2 
ຮ້ອງເພງ ເຍ າວະຊ ນຂອງປະເທດຊາດ (ຕ ົ່) 

ແຜນການສອນ ອາທິດ
ທີ 4 

ບ ດທີ 3 
ຮ້ອງເພງ ລາວກະແຊ 

ແຜນການສອນ ອາທິດ
ທີ 5 

ບ ດທີ 4 
ຮ້ອງເພງ ຮຼັກເມ ອງລາວ 

ແຜນການສອນ ອາທິດ
ທີ 6 

ບ ດທີ 4 
ຮ້ອງເພງ ຮຼັກເມ ອງລາວ (ຕ ົ່) 

ແຜນການສອນ ອາທິດ
ທີ 7 

ບ ດທີ 5 
ຮ້ອງເພງ ຈ າປາເມ ອງລາວ 

ແຜນການສອນ ອາທິດ
ທີ 8 

ບ ດທີ 5 
ຮ້ອງເພງ ຈ າປາເມ ອງລາວ (ຕ ົ່) 
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ແຜນການສອນ ອາທິດ
ທີ 9 

ບ ດທີ 6 
ຮ້ອງເພງ ເຍ າວະຊ ນຍຸກໃໝ່ 

ແຜນການສອນ ອາທິດ
ທີ 10 

ບ ດທີ 6 
ຮ້ອງເພງ ເຍ າວະຊ ນຍຸກໃໝ່ (ຕ ົ່) 

ແຜນການສອນ ອາທິດ
ທີ 11 

ບ ດທີ 7 
ຮ້ອງເພງ  ດອກບ ວທອງ 

ແຜນການສອນ ອາທິດ
ທີ 12 

ບ ດທີ 7 
ຮ້ອງເພງ  ດອກບ ວທອງ (ຕ ົ່) 

ແຜນການສອນ ອາທິດ
ທີ 13 

ບ ດທີ 8 
ຮ້ອງເພງ ກູູ້ຊາດ 

ແຜນການສອນ ອາທິດ
ທີ 14 

ບ ດທີ 8 
ຮ້ອງເພງ ກູູ້ຊາດ (ຕ ົ່) 

ແຜນການສອນ ອາທິດ
ທີ 15 

ບ ດທີ 9 
ຮ້ອງເພງ ແດນແຫ່ງອິດສະຫ ະ 

ແຜນການສອນ ອາທິດ
ທີ 16 

ບ ດທີ 9 
ຮ້ອງເພງ ແດນແຫ່ງອິດສະຫ ະ (ຕ ົ່) 

 
ປະເມີນຜ ນ 
Evaluation 

 

1: ນກັຮຽນຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງ       10% 
2: ນກັຮຽນມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ  20% 
3: ກວດກາກາງພາກ       20% 
4: ສອບເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ 40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
References 
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Tel. &Fax (Office): 021.212.023, (mobile): 020.9973.7434 
Email: <sithilathk@yahoo.com> 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Article XXXI. ຊ ົ່ວິຊາ:ຮ້ອງເພງ 2 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມ ລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ:0912705 

ລະບ ບ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ, ຮຽນໃນພາກຮຽນ I ປີ 4. 
ຈ ານວນຊ ົ່ວໂມງ 64 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 2(0-4-0) 
ອະທິບາຍຄ່າ
ໜ່ວຍກິດ 

ວິຊານີື້ມີ 2ໜ່ວຍກິດ ໃນນຼັື້ນມີຊ ົ່ວໂມງຮຽນ 4ຊ ົ່ວໂມງຕ ົ່ອາທິດ,ລວມ 16ອາທິດ. ໃນ 16 
ອາທິດ ລວມມີ 64 ຊ ົ່ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ ເມ ົ່ອຮຽນວິຊານີື້ແລູ້ວນຼັກສຶກສາຄູຈະສາມາດ: 
1.  ຮ ີ້ອງເພງທີົ່ ກ ານດົໄວ ີ້ໃນປຶີ້ມສະບບັນີ ີ້ໄດ ີ້. 

1. ບອກວທິຮີ ີ້ອງເພງຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານໄດ ີ້. 
2. ຮ ີ້ອງເພງທີົ່ ກ ານດົໄວ ີ້ໃນປຶີ້ມສະບບັນີ ີ້ໄດ ີ້. 
3. ບອກເນ ີ້ອໃນຄວາມໝາຍເພງໄດ ີ້. 
4. ຮ ີ້ອງເພງຖ ກຕາມລະດບັສຽງ, ຖ ກຕາມຈງັຫວະແລະສະແດງທົ່ າທາງເຄ ົ່ ອນໄຫປະກອບເພງໄດ ີ້. 
5. ຮ ີ້ອງດົ່ ຽວ ແລະຮ ີ້ອງລວມໝ ົ່ ໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫບ ື້ ສກຶສາໃຫ ີ້ນກັສກຶສາມຄີວາມຮ ີ້ພ ີ້ນຖານທາງດ ີ້ານການ ຮ ີ້ອງເພງ ແລະ ນ າເອາົຄວາມຮ ີ້ດັົ່ ງກົ່ າວໄປນ າໃຊ ີ້
ເຂົ ີ້າໃນຊວີດິປະຈ າວນັ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ8 ບດົເພງ ເຊິົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນ ພາຍໃນ 16 ອາທດິ,  

ແຜນການສອນ 
ອາທິດທີ 1 

ບ ດທີ 1 
ຮ້ອງເພງ ຍາມເຊ ື້າຕ ູ

ແຜນການສອນ 
ອາທິດທີ 2 

ບ ດທີ 1 
ຮ້ອງເພງ ຍາມເຊ ື້າຕູ (ຕ ົ່) 

ແຜນການສອນ 
ອາທິດທີ 3 

ບ ດທີ 2 
ຮ້ອງເພງ ເມ ອງລາວໃໝໝ່ຼັື້ນຍ ນ 

ແຜນການສອນ 
ອາທິດທີ 4 

ບ ດທີ 2 
ຮ້ອງເພງ ເມ ອງລາວໃໝໝ່ຼັື້ນຍ ນ (ຕ ົ່) 

ແຜນການສອນ 
ອາທິດທີ 5 

ບ ດທີ 3 
ຮ້ອງເພງ ສ ົ່ງພອນປີໃໝ່ 

ແຜນການສອນ 
ອາທິດທີ 6 

ບ ດທີ 3 
 ຮ້ອງເພງ ສ ົ່ງພອນປີໃໝ່ (ຕ ົ່) 

ແຜນການສອນ 
ອາທິດທີ 7 

ບ ດທີ 4 
ຮ້ອງເພງ ອ ດທ ນ 

ແຜນການສອນ 
ອາທິດທີ 8 

ບ ດທີ 4 
ຮ້ອງເພງ ອ ດທ ນ (ຕ ົ່) 

ແຜນການສອນ 
ອາທິດທີ 9 

ບ ດທີ 5 
ຮ້ອງເພງ ຊ ມເຊີຍກອງປູ້ອງກຼັນອາກາດ 

ແຜນການສອນ 
ອາທິດທີ 10 

ບ ດທີ 5 
ຮ້ອງເພງ ຊ ມເຊີຍກອງປູ້ອງກຼັນອາກາດ (ຕ ົ່) 
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ແຜນການສອນ 
ອາທິດທີ 11 

ບ ດທີ 6 
ຮ້ອງເພງ ອ້າຍຊ່າງແສງ 

ແຜນການສອນ 
ອາທິດທີ 12 

ບ ດທີ 6 
ຮ້ອງເພງ ອ້າຍຊ່າງແສງ (ຕ ົ່) 

ແຜນການສອນ 
ອາທິດທີ 13 

ບ ດທີ 7 
ຮ້ອງເພງ ປະເທດລາວສວຍງາມ 

ແຜນການສອນ 
ອາທິດທີ 14 

ບ ດທີ 7 
ຮ້ອງເພງ ປະເທດລາວສວຍງາມ (ຕ ົ່)  

ແຜນການສອນ 
ອາທິດທີ 15 

ບ ດທີ 8 
ຮ້ອງເພງ ໄຊຊະນະນ ື້າບາກ 

ແຜນການສອນ 
ອາທິດທີ 16 

ບ ດທີ 8 
ຮ້ອງເພງ ໄຊຊະນະນ ື້າບາກ (ຕ ົ່)  

 
ປະເມີນຜ ນ 
Evaluation 

 

1: ນກັຮຽນຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງ 10% 
2: ນກັຮຽນມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ 20% 
3: ກວດກາກາງພາກ 20% 
4: ສອບເສງັຈບົໜົ່ ວຍກດິ 40% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
References 

 

ປຶີ້ມຄ ມ  ຄ ວຊິາວລິະປະດນົຕ ີ ຊັ ີ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ີ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ມ1 ເຖງິ ມ.6. ສະບບັປີ 
20102014. ສາຍສາມນັສກຶສາ, ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 
 ປຶີ້ມເພງອະມະຕະ, ກມົສລິະປະການສະແດງ, ກະຊວງຖະແຫລງຂົ່ າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະທົ່ ອງທົ່ ຽວ. 

ຜູູ້ຂຽນAuthor 
 

- ທ. ຄ າຈນັ ລດັທະຍອດ    ຫວົໜີ້າພະແນກປະເມນີຜນົ ສ.ວ.ສ 
(ຜູູ້ກວດແກູ້) 
- ທ. ຄ າພນັ ສທີລິດັ, ຮອງຫວົໜີ້າສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວດັທະນະທ າ, ສວສຊ.  

Tel. &Fax (Office): 021.212.023, (mobile): 020.9973.7434 
Email: <sithilathk@yahoo.com> 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ:ປະຫວຼັດສາດດ ນຕຣີ ແລະປະຫວຼັດນຼັກປະພຼັນເພງ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມ ລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ:0912109 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ 12+4  ພາກຮຽນ I ປີ I 
ຊ ົ່ວໂມງ 32 

ຄ່າໜ່ວຍກິດ 2 (2-0-0) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 2 ໜົ່ ວຍກດິ, 1 ພາກຮຽນ, ຈດັເຂົ ີ້າໃນທີົ່  1 ຂອງປີທ ີ1, ມ ີ2 ໜົ່ ວຍກດິ, ອາທດິລະ2
ຊົົ່ ວໂມງລວມທງັໝດົ32ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
 

- ສາມາດອະທບິາຍປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງເຄ ົ່ ອງດນົຕຣີລາວ ແລະ ສາກນົບາງຊະນດິໄດ ີ້. 
- ສາມາດບອກຊ ົ່ ນກັປະພນັເພງລາວ ແລະ ສາກນົບາງທົ່ ານທີົ່ ມຊີ ົ່ ສຽງ. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

- ໃນວຊິານີ ີ້ຜ ີ້ຮຽນຈະໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້ພ ີ້ນຖານກົ່ ຽວກບັປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງເຄ ົ່ ອງດນົຕຣ ີລາວ ແລະ
ດນົຕຣຕີາເວນັຕກົບາງຊະນດິ. 

- ຮ ີ້ນກັປະພນັເພງລາວ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດບາງທົ່ ານ. 
ການດ າເນີນການ

ສອນ 
ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນແບບອະທບິາຍ, ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາເບິົ່ ງຮ ບພາບ ແລະ ຟັງສຽງເພງ
ທີົ່ ນກັປະພນັໄດ ີ້ແຕົ່ ງ. 

ອາທິດ 1 
 

ພາກທີ I ປະຫວຼັດສາດດ ນຕລີາວ 
ບດົທ1ີ 

ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ ແລະຄວາມສ າຄນັຂອງດນົຕຣລີາວ 
ຈາກດດຶດ າບນັ ເຖງິຕົ ີ້ນສະຕະວດັ XX 

ອາທິດ 2 
 

ບດົທ ີ2 
ສລິະປະດນົຕຣລີາວ ໃນສະຕະວດັ  XX 

1. ສລິະປະດນົຕຣລີາວ ໃນເຂດການປົກຄອງຣາຊາທປິະໄຕ. 
2. ສລິະປະດນົຕຣລີາວ ໃນເຂດປົດປົ່ ອຍແນວລາວຮກັຊາດ ຈນົເຖງິປີ 1975.  

ອາທິດ 3 
 

ບດົທ ີ3 
ສລິະປະວດັທະນະທ າ ເຄ ົ່ ອງດນົຕຣ ີແລະວງົດນົຕຣລີາວເດມີ 

1/ ເຄ ົ່ ອງດນົຕຣີລາວເດມີປະເພດ: ດດີ ສ ີຕ ີເປົົ່ າ. 
2/ ປະເພດວງົດນົຕຣລີາວເດມີ: ມະໂຫລ,ີ ປີົ່ ພາດ, ເຄ ົ່ ອງສາຍ ແລະ ວງົປະສມົ. 

ອາທິດ 4 
 

ບດົທ ີ4 
ຄວາມເປັນມາຂອງສລິະປະເພງລາວເດມີ ແລະການລະຄອນ 

1/ ຄວາມເປັນມາຂອງສລິະປະເພງລາວເດມີ. 
2/ ສລິະປະການລະຄອນລາວ. 

ອາທິດ 5 
 

ບດົທ ີ5 
ສລິະປະດນົຕພີ ີ້ນບ ີ້ານ-ທ ີ້ອງຖິົ່ ນບນັດາເຜົົ່ າລາວ. 

ອາທິດ 6 
 

ພາກທີ II ປະຫວຼັດສາດດ ນຕຕີາເວຼັນຕ ກ 
ບດົທີົ່  6 

- ດນົຕຣສີະໄໝ ກຣກິ (Ancient Greek music) 
- ດນົຕຣສີະໄໝ ໂຣມນັ (Roman) 

ອາທິດ 7 ບດົທີົ່  7 
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 - ດນົຕຣສີະໃໝກາງ (The Middle Ages) 
- ດນົຕຣສີະໄໝຣເີນຊອງ (The Renaissance) 

ອາທິດ 8 
 

ບ ດທີົ່8 
- ດນົຕຣສີະໄໝ ບາໂຣກ (The Baroque Age) 

- ດນົຕຣສີະໄໝຄຣາສກິ (The Classical Period) 
ອາທິດ 9 

 
ບ ດທີົ່9 

- ດນົຕຣສີະໄໝໂຣແມນຕກິ(The Romantic Period) 
- ດນົຕຣສີະໄໝ ອເິພຣຊຊັົ່ ນນສິຕດິ(The Impressionistic) 

ອາທິດ 10 
 

ບ ດທີົ່ 10 
ດນົຕຣສີະໄໝສະຕະວດັທ ີ20 ແລະ ປະຈບຸນັ  
(The Twentieth century – recent) 

ອາທິດ 11 
 

ບ ດທີ 11 
ປະຫວດັນກັປະພນັເພງຄລາຊກິ 

- ທົ່ ານໂຈຮານເຊບາສຕຽນບກັ (Johan Sebastian Bach) 
- ທົ່ ານໂວຟກງັອາມາເດອຸສໂມຊາດ (Wolfgang AmadeusMozart) 

ອາທິດ 12 
 

ບ ດທີ 12 
- ທົ່ ານລຸດວກິວານເບໂທເວນ ( Ludwig Van Beethoven) 

- ທົ່ ານຟຣານຊໂຈເຊຟໄຮເດນິ (Franz joseph Haydn) 
ອາທິດ 13 

 
ພາກທີ III 

ປະຫວຼັດນຼັກປະພຼັນເພງລາວ 
ບ ດທີ 13 

ທົ່ ານ ສສິະນະ ສສີານ 
ທົ່ ານອຸດຕະມະ ຈລຸາມະນ ີ
ທົ່ ານ ຄ າຫ ີ້າ ໜ ົ່ ແກ ີ້ວ 

ອາທິດ 14 
 

ບ ດທີ 14 
ປະຫວຼັດນຼັກປະພຼັນເພງລາວ(ຕ ົ່) 

 ທົ່ ານ ສຸບນັ ສຸວນັນະວງົ 
 ທົ່ ານປະເສດີ  ສຊີານນົ 
 ທົ່ ານ ສນັຕ ິ ພມິສຸວນັ 

ອາທິດ 15 
 

ບ ດທີ 15 
¯½¹¸ñນຼັກປະພຼັນເພງລາວ (ຕ ົ່) 

     - ທົ່ ານ ດຣ. ທອງດ ີສຸນທອນວຈິດິ 
- ທົ່ ານ ບຸນທະມາລ ີບຸນຊົ່ ວຍ 
 - ທົ່ ານໂພໄຊ ພມົມະໄກສອນ 

ອາທິດ 16 
 

ບ ດທີ 16 
¯½¹¸ñນຼັກປະພຼັນເພງລາວ (ຕ ົ່) 
 ທ່ານ ບ ວທອງ ພູນສະລດິ 

        ທ່ານ ໄຊຍະສິນ ສີໂຄດຈຸນນະມານີ 
 ທ່ານ ບ ວເງິນ  ຊາພູວ ງ 



194 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ການວຼັດ ແລະ ປະ
ເມີນ 

-  ຮຽນຮົ່ ວມ 30%  
- ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 20%  
-  ກວດກາຍົ່ ອຍ 20 %   
-  ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ 30% 

ເອກະສານອ້າງອີງ - ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາປະຫວດັສາດດນົຕລີະບບົ 9+3ຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ.  
- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ  ຊັ ີ້ນສ ງ ແລະປະລນິຍາຕລີະບບົຕ ົ່ ເນ ົ່ ອງ ຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ. 
- ເອກະສານ ແລະຂ ີ້ມ ນຈາກອນິເຕເີນດັ. 

ຜູູ້ຂຽນ - ອຈ ສາວວນັ ໄຊຄ ນ, ວຊິາການ ຈາກວທິະຍາໄລ ສລິະປະສກຶສາ. ກຊ.ສກ 
- ຜ ີ້ກວດແກ ີ້ : ທ. ຄ າພນັ ສທີລິດັ, ຮອງຫວົໜີ້າສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວດັທະນະທ າ, ສວສຊ.  

Tel. &Fax (Office): 021.212.023, (mobile): 020.9973.7434.  
Email: <sithilathk@yahoo.com> 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ:ຄຸນລຼັກສະນະເຄ ົ່ອງດ ນຕ ີ

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມ ລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ:0912706 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ 12+4  ພາກຮຽນ I ປີ4 
ຊ ົ່ວໂມງ 32 

ຄ່າໜ່ວຍກິດ 1(0-2-0) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍກິດ ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 1 ໜົ່ ວຍກດິ, ມ ີ16 ອາທດິ,ອາທດິລະ2 ຊົົ່ ວໂມງລວມທງັໝດົ32ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
 

ເພ ົ່ ອໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສາມາດ : ອະທບິາຍ ຄຸນລກັສະນະຂອງເຄ ົ່ ອງດນົຕ ີປະເພດດດິ, ສ,ີ ຕ,ີ ເປົົ່ າ ຂອງ
ລາວ ແລະສາກນົໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

-ໃນວຊິານີ ີ້ຜ ີ້ຮຽນຈະໄດ ີ້ຮຽນກົ່ ຽວກບັ:ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ, ໂຄງສ ີ້າງ, ລະບບົສຽງ ແລະຈດຸພເິສດ
ຂອງເຄ ົ່ ອງດນົຕປີະເພດດດີ, ສ,ີ ຕ,ີ ເປົົ່ າ ຂອງລາວ ແລະ ສາກນົ. 

- ປະເພດວງົດນົຕ:ີ ວງົມະໂຫລ,ີ ວງົປີົ່ ພາດ, ວງົເຄ ົ່ ອງສາຍ ແລະ ວງົດນົຕພີ ີ້ນບ ີ້ານຂອງລາວບນັດາເຜົົ່ າ. 
- ເຄ ົ່ ອງດນົຕສີາກນົ ແລະວງົອ ແກດັສະຕາ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນແບບອະທບິາຍ, ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຟັງສຽງຂອງເຄ ົ່ ອງດນົຕຣ ີ
ແລະເບິົ່ ງຮ ບປະຈກັຕາ ຫ  ເຄ ົ່ ອງດນົຕຕີວົຈງີ.  

ອາທິດ 1 
 

ພາກທີ I  
ເຄ ົ່ອງດ ນຕີພ ື້ນເມ ອງລາວ 

ບດົທ ີ1    
ເຄ ົ່ອງດ ນຕີປະເພດເປ ົ່າ, ສແີລະປະເພດດີດ 

1/ ຫ ກັການຈດັປະເພດເຄ ົ່ ອງດນົຕພີ ີ້ນເມ ອງລາວ. 
2/ ຄຸນລກັສະນະຂອງ:  

1) ປະເພດ ເປົົ່ າ: ແຄນ7 + ແຄນ8, ຂຸົ່ ຍຕັ ີ້ງ + ຂຸົ່ ຍຂວາງ,ໂຫວດ, ສະໄນ. 
2) ປະເພດ ສ:ີ  ຊ ອີ ີ້, ຊ ອ ີ້ ແລະຊ ບັ ີ້ງ. 
3) ປະເພດດດີ: ກະຈບັປີ 

ອາທິດ 2 
 

ບດົທ2ີ 
ເຄ ົ່ ອງດນົຕ ີປະເພດຕ ີແລະປະເພດເຄາະ 

- ຄຸນລກັສະນະຂອງປະເພດ ຕ ີແລະເຄາະ: 
1) ລະນາດເອກ ແລະ ລະນາດທຸ ີ້ມ 
2) ຂມີ 
3) ກອງ 
4) ຄ ີ້ອງ, ຄ ີ້ອງວງົນ ີ້ອຍແລະຄ ີ້ອງວງົໃຫຍົ່  

ອາທິດ 3 
 

ບດົທ3ີ 
ເຄ ົ່ ອງດນົຕ ີປະເພດຕ ີແລະປະເພດເຄາະ 

- ຄຸນລກັສະນະຂອງປະເພດ ຕ ີແລະເຄາະ 
1) ກະລ  
2) ໄມ ີ້ງາບແງບັ 
3) ສິົ່ ງ ແລະສາບ 

ອາທິດ 4 ພາກທ ີII   
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 ເຄ ົ່ອງດ ນຕີສາກ ນ 
ບ ດທ1ີ 

ເຄ ົ່ອງດ ນຕີ ປະເພດດິດ 
1. ຫລກັການການຈດັປະເພດເຄ ົ່ ອງດນົຕສີາກນົ. 
2. ຄຸນລກັສະນະຂອງເຄ ົ່ ອງດນົຕປີະເພດສາຍ: 

1) ກຕິາໂປົ່ ງ (Guitar) ແລະກຕິາໄຟຟີ້າ (Electric Guitar) 
2) ກຕິາເບດ (Bass) 
3) ຮາບ (Harp) 
4) ລ ດ (Lute) 

ອາທິດ 5 
 

ພາກທ ີII   
ເຄ ົ່ ອງດນົຕສີາກນົ 

ບດົທ1ີ 
ເຄ ົ່ ອງດນົຕ ີປະເພດສາຍ 

- ຫລກັການການຈດັປະເພດເຄ ົ່ ອງດນົຕສີາກນົ 
1) ກຕິາໂປົ່ ງ (Guitar) ແລະກຕິາໄຟຟີ້າ(Electric Guitar) 
2) ກຕິາເບດ (Bass) 
3) ຮາບ (Harp) 
4) ລ ດ (Lute) 

ອາທິດ 6 
 

ບດົທ2ີ 
ເຄ ົ່ ອງດນົຕຊີະນດິເປົົ່ າ 

1. ຟລຸດ ( Flute ) 
2. ຄລາຣແິນທັ (Clarinet) 
3. ບະຊ ນ(Bassoon) 

 
ອາທິດ 7 

 
ບດົທ3ີ 

ເຄ ົ່ ອງດນົຕຊີະນດິເປົົ່ າ 
  1.ແຊກັໂຊໂຟນ 
  2.ຮອນ (Horn) 
  3.ທຣມັເພທັ (Trumpet) 
  4.ທຣມັໂບນ (Trombone) 
  5. ຕ ບາ (Tuba) 

ອາທິດ 8 
 

ບດົທ4ີ 
ເຄ ົ່ ອງດນົປະເພດສາຍ 

1. ໄວໂອລນິ (Violin) 
2. ໄວໂອລາ (Viola) ແລະເຈໂລ(Cello) 
3. ດບັເບນີເບສ (Double Bass) 

ອາທິດ 9 
 

ບດົທ4ີ 
ເຄ ົ່ ອງດນົຕປີະເພດຕ ີ
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1. ທມິປານ(ີTimpani) ແລະກອງໃຫຍົ່  (Drum) 
2. ໄຊໂລໂຟນ (Xylophone) 

ອາທິດ 10 
 

ບດົທ5ີ 
ເຄ ົ່ ອງດນົປະເພດລ ກ/ນິ ີ້ວ 

1. ປີອາໂນ(piano) 
 2. ອ ແກນ ແລະພາຍເພອີ ແກນ(Pipe organ)  
3. ອາກອັກເດອງົ (Accordion) 

ອາທິດ 11 
 

ພາກທ ີII   
ປະເພດວງົດນົຕ ີ

ບດົທ6ີ 
ວງົດນົຕມີະໂຫລ ີ

ອາທິດ 12 
 

ບດົທ7ີ 
ວງົດນົຕ ີປີົ່ ພາດ 

ອາທິດ 13 
 

ບດົທ8ີ 
ວງົເຄ ົ່ ອງສາຍ ແລະ ວງົດນົຕພີ ີ້ນບ ີ້ານຂອງລາວບນັດາເຜົົ່ າ. 

ອາທິດ 14 
 

ບດົທ8ີ (ຕ ົ່ ) 
ວງົດນົຕອີ ແກດັສະຕາ (ດນົຕຄີລາຊກິ) 

ອາທິດ 15 
 

ບດົທ9ີ 
ຄຸນລກັສະນະເຄ ົ່ ອງດນົຕຂີອງບນັດາປະເທດອາຊຽນ  

ອາທິດ 16 
 

ບດົທ9ີ (ຕ ົ່ ) 
ຄຸນລກັສະນະເຄ ົ່ ອງດນົຕຂີອງບນັດາປະເທດອາຊຽນ 

ການວຼັດ ແລະ ປະ
ເມີນ 

- ຮຽນຮົ່ ວມ 30%  
-  ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 20%  
-  ກວດກາຍົ່ ອຍ 20 %   
-  ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ 30% 

ເອກະສານອ້າງອີງ - ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາປະຫວດັສາດດນົຕລີະບບົ 9+3 ຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ 
- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ຄຸນລກັສະນະ12+2 ຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ. 
- ປຶີ້ມ ຄຸນລກັສະນະເຄ ົ່ ອງດນົຕສີາກນົຂອງປະເທດບຸນກາຣ ີແລະຫວຽດນາມ. 
- ເອກະສານ ແລະຂ ີ້ມ ນຈາກອນິຕະເນດັ. 

ຜູູ້ຂຽນ   
ກວດແກູ້ໂດຍ - ອຈ ສາວວນັ ໄຊຄ ນ, ວຊິາການ ຈາກວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ. ກຊ.ສກ. 

- ທ. ຄ າພນັ ສທີລິດັ, ຮອງຫວົໜີ້າສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວດັທະນະທ າ, ສວສຊ. (ຜ ີ້ກວດແກ ີ້) Tel. 
&Fax (Office): 021.212.023, (mobile): 020.9973.7434. Email: 
<sithilathk@yahoo.com> 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ຈຼັດສ້າງລາຍການ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມ ລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0912707 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ ລະບ ບ 4 ປີ ພາກຮຽນ I ປີ 4 
ຊ ົ່ວໂມງ 32ຊ ົ່ວໂມງ 

ຄ່າໜ່ວຍກິດ 2 (2 • 0 • 0) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍກິດ ວິຊານີື້ມີ 2ໜ່ວຍກິດ ໃນນຼັື້ນມີຊ ົ່ວໂມງຮຽນ 2ຊ ົ່ວໂມງຕ ົ່ອາທິດ,ລວມ 16ອາທິດ. ໃນ 16 

ອາທິດ ລວມມີ 32  ຊ ົ່ວໂມງ. 
ຈຸດປະສ ງ 

 
• • • • ຮຽນວິຊານີື້ແລູ້ວນຼັກສກຶສາຄູຈະສາມາດ: 
- ຈດັລາຍການສະແດງ ທີົ່ ມຊີວີດິຊວີາ, ມົ່ ວນຊ ົ່ ນ ແລະ ຈບັໃຈຜ ີ້ຊມົໄດ ີ້. 
- ມປີະສບົການໃນການສ ີ້າງລາຍການທີົ່ ມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຈາກຫ າຍພາກສົ່ ວນ. 
- ຄົ ີ້ນຫາລາຍການສລິະປະວດັທະນະທ າທ ີ້ອງຖິົ່ ນ ທີົ່ ມສີສີນັ, ມເີອກະລກັສະເພາະຂອງຊນົເຜົົ່ າຕົ່ າງໆ

ມາປະດດິແຕົ່ ງເປັນລາຍການ. ສົົ່ ງເສມີ ແລະອະນຸລກັຮກັສາພ ມປັນຍາທ ີ້ອງຖິົ່ ນໃຫ ີ້ຍ ນຍງົຕ ົ່ ໄປ. 
ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

 
ອງົປະກອບຂອງການຈດັສ ີ້າງລາຍການເຊັົ່ ນ:  
- ຄວາມໝາຍສ າຄນັ ແລະ ທດິສະດ ີຂອງການຈດັສ ີ້າງລາຍການ. 
- ທກັສະການເວົ ີ້າ ແລະ ການເປັນພທິກີອນ. 
- ການຊບັຊ ີ້ອນລາຍການສລິະປະວນັນະຄະດ,ີ ການຂຽນລາຍການພທິກີານໃດໜຶົ່ ງ. 
- ບດົບາດຂອງດນົຕ ີແລະການນ າໃຊ ີ້ດນົຕເີຂົ ີ້າໃນການສ ີ້າງລາຍການ. 
- ການກ າກບັການສະແດງຂອງນກັຮຽນເທງິເວທ,ີ ເຊິົ່ ງເປັນຮ ບແບບ ທີົ່ ມລີກັສະນະປະສມົປະສານ, ມີ

ສສີນັມຊີວີດິຊວີາ ມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຈາກຫ າຍຂະແໜງການສະແດງ. ທງັສອດຄົ່ ອງກບັຈດຸພເິສດຂອງແຕົ່
ລະງານ ໃນແຕົ່ ລະທ ີ້ອງຖິົ່ ນ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ວຊິານີ ີ້ມ ີ9 ບດົ, ແຕົ່ ລະບດົມຫີ າຍຂ ີ້ຍົ່ ອຍ ເຊິົ່ ງຈະໄດ ີ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, ໃນນັ ີ້ນ
ອາຈານໃຊ ີ້ຮ ບການສອນຫ າຍວທິ ີ ເຊັົ່ ນ ອະທບິາຍ,ສນົທະນາຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາເປັນກຸົ່ ມຫ  ບຸກຄນົຫ ງັ, ຈາກນັ ີ້ນນ າພາ
ນກັສກຶສາປະຕບິດັຕວົຈງິ. 

ອາທິດ 1 
 

ບ ດທ ີ1: ທິດສະດີການຈຼັດສ້າງລາຍການ 
- ຄວາມໝາຍຂອງການຈດັສ ີ້າງລາຍການ. 
- ປະເພດຂອງລາຍການ. 

ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ: ອາຈານອະທບິາຍ, ສນົທະນາລວມກບັນກັສກຶສາ, ແບົ່ ງກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ຫ  ເຮດັຕວົຈງິ 
ອາທິດ 2 

 
ບ ດທ ີ1: ທິດສະດີການຈຼັດສ້າງລາຍການ ( ຕ ົ່ ) 

- ການວາງຈດຸປະສງົ. 
- ການປະກອບເນ ີ້ອໃນ. 

ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ: ອາຈານອະທບິາຍ, ສນົທະນາລວມກບັນກັສກຶສາ, ແບົ່ ງກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ຫ  ເຮດັຕວົຈງິ 
ອາທິດ 3 

 
ບ ດທ ີ1: ທິດສະດີການຈຼັດສ້າງລາຍການ ( ຕ ົ່ ) 

- ການຊບັຊ ີ້ອນລາຍການແບບມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ. 
ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ: ອາຈານອະທບິາຍ, ສນົທະນາລວມກບັນກັສກຶສາ, ແບົ່ ງກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ຫ  ເຮດັຕວົຈງິ 

ອາທິດ 4 
 

ບ ດທ ີ1: ທິດສະດີການຈຼັດສ້າງລາຍການ ( ຕ ົ່ ) 
- ວທິກີານດງຶດ ດຜ ີ້ຊມົ. 

ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ: ອາຈານອະທບິາຍ, ສນົທະນາລວມກບັນກັສກຶສາ, ແບົ່ ງກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ຫ  ເຮດັຕວົຈງິ 
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ອາທິດ 5 
 

ບ ດທ ີ1: 
ທິດສະດີການຈຼັດສ້າງລາຍການ ( ຕ ົ່ ) 

- ບຸກຄະລາກອນທີົ່ ເຮດັວຽກຈດັສ ີ້າງລາຍການ. 
ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ: ອາຈານອະທບິາຍ, ສນົທະນາລວມກບັນກັສກຶສາ, ແບົ່ ງກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ຫ  ເຮດັຕວົຈງິ 

ອາທິດ 6 
 

ບ ດທ ີ1: 
ທິດສະດີການຈຼັດສ້າງລາຍການ ( ຕ ົ່ ) 

- ສິົ່ ງທີົ່ ຄວນເອາົໃຈໃສົ່ ໃນການຈດັສ ີ້າງລາຍການ 
ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ: ອາຈານອະທບິາຍ, ສນົທະນາລວມກບັນກັສກຶສາ, ແບົ່ ງກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ຫ  ເຮດັຕວົຈງິ 

ອາທິດ 7 
 

ບ ດທ ີ2 ທຼັກສະການເວ ື້າ 
1. ສີລິະປະການເວົ ີ້າ 
2. ອງົປະກອບຂອງການເວົ ີ້າ 
3. ລກັສະນະຂອງການເວົ ີ້າທີົ່ ດ ີ

ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ: ອາຈານອະທບິາຍ, ສນົທະນາລວມກບັນກັສກຶສາ, ແບົ່ ງກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ຫ  ເຮດັຕວົຈງິ 
ອາທິດ 8 

 
ບ ດທ ີ2 ທຼັກສະການເວ ື້າ(ຕ ົ່) 

4. ຄຸນສມົບດັຂອງນກັເວົ ີ້າທີົ່ ດ ີ
5. ຫ ກັການເວົ ີ້າທີົ່ ດ ີ

ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ: ອາຈານອະທບິາຍ, ສນົທະນາລວມກບັນກັສກຶສາ, ແບົ່ ງກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ຫ  ເຮດັຕວົຈງິ 
ອາທິດ 9 

 
ບ ດທ ີ3: ການເປຼັນພິທີກອນເວທ ີ

- ຄວາມໝາຍຂອງພທິກີອນເວທ ີ
- ຄຸນລກັສະນະທີົ່ ດຂີອງພທິກີອນເວທ ີ
- ສິົ່ ງທີົ່ ຄວນເອາົໃຈໃສົ່ ຂອງພທິກີອນເວທ ີ
- ການໃຊ ີ້ໄມໂຄໂຟນ 

ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ: ອາຈານອະທບິາຍ, ສນົທະນາລວມກບັນກັສກຶສາ, ແບົ່ ງກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ຫ   ເຮດັຕວົຈງິ, ເຮດັຕວົຈງິ
ເປັນລາຍບຸກຄນົ 

ອາທິດ 10 
 

ບ ດທ ີ3: ການເປຼັນພິທີກອນເວທີ(ຕ ົ່) 
ເຝິກຕ ວຈິງການເປຼັນພິທກີອນ ຫ   ຄະນະຈຼັດຕຼັື້ງ ແລະ ການນ າໃຊູ້ໄມ 

ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ: ອາຈານອະທບິາຍ,  ເຮດັຕວົຈງິເປັນລາຍບຸກຄນົ ໂດຍໃຫີ້ເວລາໄປເຝິກແອບ ແລ ີ້ວຈຶົ່ ງໃຫ ີ້ມາ 
ສະເໜ ີ

ອາທິດ 11 
 

ບ ດທີ4: ບ ດບາດຂອງດ ນຕີ ແລະການນ າໃຊູ້ດ ນຕີ 
- ບດົບາດຄວາມສ າຄນັຂອງດນົຕໃີນລາຍການສະແດງສລິະປະ. 
- ການນ າໃຊ ີ້ດນົຕເີຂົ ີ້າໃນການສີ້າງລາຍການ. 

ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ: ອາຈານອະທບິາຍ, ສນົທະນາລວມກບັນກັສກຶສາ, ແບົ່ ງກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ຫ   ເຮດັຕວົຈງິ, ເຮດັຕວົຈງິ
ເປັນລາຍບຸກຄນົ 

ອາທິດ 12 
 

ບ ດທີ5 
ພາກທ ດສອບການຈຼັດສ້າງລາຍການ 

ໃນໂອກາດວຼັນຄູແຫ່ງຊາດ 
- ການຈດັເວທ ີ
- ການຈດັລາຍການ 
- ການດ າເນນີການແບບຄບົຊຸດ 1 ຊົົ່ ວໂມງ/1ລາຍການ 
ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ: ອາຈານອະທບິາຍ, ສນົທະນາລວມກບັນກັສກຶສາ, ແບົ່ ງກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ຫ   ເຮດັຕວົຈງິ 

ອາທິດ 13 ບ ດທີ6 
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 ພາກທ ດສອບການຈຼັດສ້າງລາຍການ 
ໃນໂອກາດວຼັນເດຼັກສາກ ນແຫ່ງຊາດ 

- ການຈດັເວທ ີ
- ການຈດັລາຍການ 
- ການດ າເນນີການແບບຄບົຊຸດ 1 ຊົົ່ ວໂມງ/1ລາຍການ 
ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ: ອາຈານອະທບິາຍ, ສນົທະນາລວມກບັນກັສກຶສາ, ແບົ່ ງກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ຫ   ເຮດັຕວົຈງິ 

ອາທິດ 14 
 

ບ ດທີ7 
ພາກທ ດສອບການຈຼັດສ້າງລາຍການ 

ໃນໂອກາດສະຫຼຸບສ ກຮຽນ 
- ການຈດັເວທ ີ
- ການຈດັລາຍການ 
- ການດ າເນນີການແບບຄບົຊຸດ 1 ຊົົ່ ວໂມງ/1ລາຍການ 
ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ: ອາຈານອະທບິາຍ, ສນົທະນາລວມກບັນກັສກຶສາ, ແບົ່ ງກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ຫ   ເຮດັຕວົຈງິ 

ອາທິດ 15 
 

ບ ດທີ8 
ພາກທ ດສອບການຈຼັດສ້າງລາຍການ 

ໃນໂອກາດວຼັນຊາດ 
- ການຈດັເວທ ີ
- ການຈດັລາຍການ 
- ການດ າເນນີການແບບຄບົຊຸດ 1 ຊົົ່ ວໂມງ/1ລາຍການ 
ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ: ອາຈານອະທບິາຍ, ສນົທະນາລວມກບັນກັສກຶສາ, ແບົ່ ງກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ ຫ   ເຮດັຕວົຈງິ 

ອາທິດ 16 
 

ບ ດທີ9 
ພາກທ ດສອບການຈຼັດສ້າງລາຍການ 

ໃນໂອກາດວຼັນຄູແມ່ຍິງສາກ ນ 
- ການຈດັເວທ ີ
- ການຈດັລາຍການ 
- ການດ າເນນີການແບບຄບົຊຸດ 1 ຊົົ່ ວໂມງ/1ລາຍການ 
ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ: ອາຈານອະທບິາຍ, ສນົທະນາລວມກບັນກັສກຶສາ, ແບົ່ ງກຸົ່ ມຄົ ີ້ນຄວ ີ້າຫ  ເຮດັຕວົຈງິ. 

ການວຼັດ ແລະ ປະ
ເມີນ 

1. ການຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງຮຽນ             10% 
2. ນກັສກຶສາມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ          30% 
3. ກດິຈະກ າກຸົ່ ມ                 30% 
4. ການເຮດັຕວົຈງິລາຍບຸກຄນົ      30% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 1. ໂພໄຊ ຈນັທະວງົສາ, ທກັສະການນ າພາກດິຈະກ າເດກັອາສາສະໝກັ ,ສະມາຄມົພດັທະນາທກັສະຊວີດິ, 
2012 

ຜູູ້ຂຽນ - ທ. ໂພໄຊ ຈນັທະວງົສາ ສະມາຄມົພດັທະນາທກັສະຊວີດິ(LSDA) ໂທ:55405203     
E-mail: Phoxay_LSDA@yahoo.com 
- ທ. ຄ າພນັ ສທີລິດັ, ຮອງຫວົໜີ້າສະຖາບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້າວດັທະນະທ າ, ສວສຊ.  

Tel. &Fax (Office): 021.212.023, (mobile): 020.9973.7434 
)ຜ ີ້ກວດແກ ີ້( . Email: <sithilathk@yahoo.com> 

mailto:Phoxay_LSDA@yahoo.com
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ຂ. ໝວດວິຊາບຼັງຄຼັບ 
 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ:ທິດສະດີສ ີ

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມ ລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0912110 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ 12+4 ພາກຮຽນທ ີ1 ປີ 1 
ຊ ົ່ວໂມງ 32ຊົົ່ ວໂມງ 

ຄ່າໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍກິດ ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 2 ໜົ່ ວຍກດິ, ມ ີ1 ພາກຮຽນ, ມ1ີ6 ອາທດິ,ອາທດິລະ2ຊົົ່ ວໂມງລວມທງັໝດົ

32ຊົົ່ ວໂມງ. 
ຈຸດປະສ ງ 

 
 ເພ ົ່ ອໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຮ ີ້: 

- ທດິສະດສີທີ າມະຊາດ ແລະ ສວີທິະຍາສາດ. 
- ປະສມົສໃີຫ ີ້ຖ ກຕ ີ້ອງຕາມຫລກັການ 
- ໜ ນໃຊ ີ້ເຂົ ີ້າໃນວຊິາສະເພາະການແຕ ີ້ມ, ການປະດບັປະດາຕກົແຕົ່ ງສະຖານທີົ່  ແລະ 

ອ ົ່ ນໆ 
ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

 
 ນກັສກຶສາຈະໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້: 

- ທດິສະດສີ,ີ ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັ, ຕະກຸນ, ວນັນະຂອງສ,ີ ສໃີກ ີ້ຄຽງ, ສີ
ກງົກນັຂ ີ້າມແລະອ ົ່ ນໆ.  

- ວທິປີະດດິສຈີາກທ າມະຊາດ ແລະການປະຕບິດັຕວົຈງິ. 
- ວທິກີານນ າໃຊ ີ້ສ.ີ 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ການດ າເນນີການສອນໂດຍການອະທບິາຍ, ແນະນ າ, ສນົທະນາ, ສາທດິ, ປະຕບິດັຕວົຈງິເປັນກຸົ່ ມ 
ຫ   ຄນົດຽວ 

ອາທິດ 1 
 

ບດົທ ີ1 
ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັຂອງສ ີ

ບດົທ ີ2 
ສວີທິະຍາສາດ 

ອາທິດ 2 
 

ບດົທ ີ3 
ຕະກຸນຂອງສ ີ
ບດົທ ີ4 

ວນັນະຂອງສ ີ
ອາທິດ 3 

 
ບດົທ ີ5 
ສໃີກ ີ້ຄຽງ 

ອາທິດ 4 
 

ບດົທ ີ6 
ການຂ ີ້າສ ີ

ອາທິດ 5 
 

ບດົທ ີ7 
ສກີງົກນັຂ ີ້າມ 

ອາທິດ 6 
 

ບດົທ ີ8 
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ປະໂຫຍດຂອງສ ີ
ອາທິດ 7 

 
ບດົທ ີ9 

ການຫາຄົ່ າຂອງຕະກ ນສ ີ
ອາທິດ 8 

 
ບດົທ ີ10 
ສຕີດັກນັ 

ອາທິດ 9 
 

ບດົທ ີ11 
ສທີີົ່ ປະກດົເດັົ່ ນຊດັ 

ອາທິດ 10 
 

ບດົທ ີ12 
ສຂີດັຈັົ່ ງຫວະ 

ອາທິດ 11 
 

ບດົທ ີ13 
ສທີີົ່ ຖ ກລບົກວນຈາກສກີງົກນັຂ ີ້າມ 

ອາທິດ 12 
 

ບດົທ ີ14 
ການປະສມົສ ີ(ປະຕບິດັຕວົຈງິ) 

ອາທິດ 13 
 

ບດົທ ີ14 ຕ ົ່  
ການປະສມົສ ີ(ປະຕບິດັຕວົຈງິ) 

ອາທິດ 14 
 

ບດົທ ີ15 
ການປະດດິສຈີາກທ າມະຊາດ  (ການປະຕບິດັຕວົຈງິ) 

ອາທິດ 15 
 

ບດົທ ີ15 ຕ ົ່  
ການປະດດິສຈີາກທ າມະຊາດ ແລະ ການປະຕບິດັຕວົຈງິ 

ອາທິດ 16 
 

ບດົທ ີ16 
ວທິກີານນ າໃຊ ີ້ສ ີ

ການວຼັດ ແລະ ປະ
ເມີນ 

- ຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງ                       10% 
- ມສີົ່ ວນຮົ່ ວມກດິຈະກ າໃນຫ ີ້ອງ       20% 
- ກວດກາກາງພາກຮຽນ             25% 
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ           45% 

ເອກະສານອ້າງອີງ - ປ ີ້ມທດິສະດສີຂີອງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ 
ຜູູ້ຂຽນ ກວດແກ ີ້ໂດຍ :ອ.ຈ ສຈີນັ ສຸຂະຜນົ, ອ.ຈ ຄ າສຸກ ແກ ີ້ວວງົຊາຍ 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ປະຫວຼັດສາດສິລະປະ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມ ລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ:0912111 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ 12+4 ພາກຮຽນ1ປີ 1 
ຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຄ່າໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 2 ໜົ່ ວຍກດິ, ມ ີ1 ພາກຮຽນ ມ ີ16 ອາທດິ, ອາທດິລະ 2 ຊົົ່ ວໂມງ ລວມທງັໝດົ 32 
ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
 

 ເພ ົ່ ອໃຫ ີ້ນກັຮຽນຮ ີ້: 
- ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັຂອງປະຫວດັສາດສລິະປະໂລກ ແຕົ່ ລະຍຸກ ແຕົ່ ລະສະໄໝ.  
- ຄຸນຄົ່ າ ແລະ ຄວາມງາມຂອງດ ີ້ານສລິະປະກ າ : ຈດິຕະກ າ, ປະຕມິາກ າ ແລະ 

ສະຖາປັດຕະຍະກ າ ຂອງຕະເວນັຕກົ, ຕາເວນັອອກ ແລະ ຂອງລາວ. 
- ນ າໃຊ ີ້ວຊິາປະຫວດັສາດສລິະປະເຂົ ີ້າໃນການສດິສອນໃນສາມນັສກຶສາ . 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

ວຊິານີ ີ້ຜ ີ້ຮຽນຈະໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້: 
ປະຫວັດສາດສລິະປະຂອງໂລກ ແລະຂອງລາວ, ສລິະປະຕາເວນັຕກົ ແລະ ຕາເວນັອອກຕັ ີ້ງແຕົ່ ຍຸກສະ
ໄໝກົ່ ອນປະຫວັດສາດເຖງິຍຸກປະຈບຸນັ,ອດິທພິນົທີົ່ ພາໃຫ ີ້ເກດີການປົ່ ຽນແປງສລິະປະກ າ ແລະຄວາມ
ແຕກຕົ່ າງຂອງລກັສະນະສລິະປະໃນຍຸກສະໄໝຕົ່ າງໆ, ຂະບວນວວິດັທະນາການ ແລະປະຫວັດສາດ
ອນັຍາວນານຂອງປະຊາຊນົບນັດາຊາດໃນແຕົ່ ລະຍຸກແຕົ່ ລະສະໄໝ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

   -  ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນແບບບນັຍາຍ, ອະທບິາຍ, ຄົ ີ້ນຄວ ີ້າດ ີ້ວຍຕນົເອງ, 
ທດັສະນະສກຶສາ (ໃຊ ີ້ເວລານອກ) 

ອາທິດ 1 
 

ພາກທ ີI 
ປະຫວດັສາດໂລກ 

ບດົທ ີ1 
ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັຂອງວຊິາ ປະຫວດັສາດສລິະປະ 

ບດົທ ີ2 
ຂອບເຂດຂອງການສກຶສາວຊິາປະຫວດັສາດສລິະປະ. 

-ວທິສີກຶສາປະຫວດັສາດໃຫ ີ້ໄດ ີ້ຮບັຜນົ 
ອາທິດ 2 

 
ບດົທ ີ3 

ສລິະປະກບັສາດສະໜາ 
 

- ອດິທພິນົເຮດັໃຫ ີ້ວຽກສລິະປະກ າແຕກຕົ່ າງກນັ 
- ສ ີ້າງການສ ີ້າງສນັສລິະປະກບັສາດສະໜາ 

ພາກທ ີI 
ປະຫວັດສາດສລິະປະຕາເວນັຕກົ 

ບດົທ4ີ 
ສລິະປະເອຍບິ 

ອາທິດ 3 ບດົທ5ີ 
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 ປະຫວດັສາດສລິະປະ ແຄ ີ້ວນເມໂສໂປເຕເມຍັ 
ບດົທ ີ6 

ປະຫວດັສາດສລິະປະກຣກີ 
ອາທິດ 4 

 
ບດົທ ີ7 

ປະຫວດັສາດສລິະປະ ໂຣມນັ 
ບດົທ8ີ 

ປະຫວັດສລິະປະ ໄບເຊນັໄທ 
ອາທິດ 5 

 
ບດົທ ີ9 

ປະຫວັດສາດສລິະປະສະໄໝຟ ີ້ນຟ  
ບດົທ ີ10 

ສລິະປະໃນໄລຍະປະຕຮິ ບສລິະປະ 
ອາທິດ 6 

 
ບດົທ ີ11 

ປະຫວັດສາດສລິະປະລດັທເິອກັສເພຣສຊນັນສິມ ໌ແລະນາມມະທ າ 
ອາທິດ 7 

 
ພາກທ ີI ຂ 

ປະຫວັດສາດຕາເວນັອອກ 
ບດົທ ີ12 

ທີົ່ ຕັ ີ້ງລກັສະນະເດັົ່ ນຂອງອະລຍິະທ າແບບອນິເດຍ 
ບດົທ ີ13 

ອດິທພິນົຈາກແບບສລິະປະຕົ່ າງປະເທດ, ການກ ານດົແບບ, ສລິະປະອນິເດຍ ແລະ ສລິະປະອນິເດຍ
ສະໄໝເລີົ່ ມປະຫວດັສາດ. 

ອາທິດ 8 
 

ພາກທ ີII 
ປະຫວດັສາດສລິະປະກ າລາວ 

ບດົທ ີ14 
ຄນົລາວບນັດາເຜົົ່ າ 

ອາທິດ 9 
 

ບດົທ ີ15 
ສະຖານວດັຖຸບ ຮານຂອງລາວ 

ບດົທ ີ16 
ຮົ່ ອງຮົ່ ອຍປະຫວັດສາດຢ ົ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ 

ອາທິດ 10 
 

ພາກທ ີII ກ 
ສລິະປະລາວສະໄໝກົ່ ອນການສ ີ້າງຕັ ີ້ງອານາຈກັລ ີ້ານຊ ີ້າງ 

ບດົທ ີ17 
ສະໄໝສໂີຄດຕອງບອງແລະສະໄໝຊາຍຟອງ. 

ອາທິດ 11 
 

ບດົທ ີ18 
ສະຖາປັດຕະຍາກ າ,ສລິະປະ,ປະຕມິາກ າສລິ ສະໄໝສໂີຄດຕະບອງ ແລະສະໄໝຊາຍຟອງ. 

1. ຜາສາດຫນີວດັພ ຈ າປາສກັ 
2. ພະທາດອງີຮງັ 
3. ພະທາດສໂີຄດຕະບອງ 
4. ພະທາດຫ ວງວຽງຈນັ 
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ອາທິດ 12 
 

ບດົທ ີ19  
ໄຫຫນີເມ ອງພວນຊຽງຂວາງ 

ອາທິດ 13 
 

ພາກທIີI ຂ 
ສະໄໝອານາຈກັລ ີ້ານຊ ີ້າງຫລວງພະບາງຈະເລນີຮຸົ່ ງເຮ ອງ (ຄ.ສ 1257-1560) 

ບດົທ2ີ0 
ສລິະປະລ ີ້ານຊ ີ້າງຫລວງພະບາງຈະເລນີຮຸົ່ ງເຮ ອງສະກຸນຊົ່ າງຊຽງແສນ. 

ອາທິດ 14 
 

ບດົທ ີ21 
ສລິະປະລ ີ້ານຊ ີ້າງຫລວງພະບາງຈະເລນີຮຸົ່ ງເຮ ອງສະກຸນຊົ່ າງວຽງຄ າ, ສະກຸນຊົ່ າງວດັວຊຸິນ ແລະວດັຊຽງ

ທອງ 
ບດົທ ີ22 

ວດັວຊຸິນ ແລະວດັຊຽງທອງຫລວງພະບາງ. 
ອາທິດ 15 

 
ພາກທ ີII ຄ 

 ອານາຈກັລ ີ້ານຊ ີ້າງຈະເລນີຮຸົ່ ງເຮ ອງ. 
ບດົທ2ີ3 

ສລິະປະລ ີ້ານຊ ີ້າງຈະເລນີຮຸົ່ ງເຮ ອງ 
ບດົທ2ີ4 (ຕ ົ່ ) 

ປະຫວດັຫ ພະແກ ີ້ວ, ວດັອນິແປງ, ວດັອງົຕ ີ້ ແລະ ວດັອນິແປງ 
ອາທິດ 16 

 
ພາກທ ີII ງ 

 ປະຫວດັສາດສລິະປະສະໄໝອານາຈກັລ ີ້ານຊ ີ້າງແຕກແຍກເປັນ 3 ອານາຈກັ 
ບດົທ2ີ5 

ສລິະສະໄໝ 3 ອານາຈກັ 
ບດົທ2ີ6 

ປະຫວດັສາດສສີະເກດວຽງຈນັ, ວດັແສນສຸຂາລາມຫ ວງພະບາງ 
ການວຼັດ ແລະ ປະ

ເມີນ 
ຮຽນຮົ່ ວມ 30% 
- ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 10% 
- ກວດກາຍົ່ ອຍ 20% 
- ກວດກາກາງພາກຮຽນ 20% 
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ 50% 

ເອກະສານອ້າງອີງ - ປ ີ້ມຫ ກັສ ດໂຮງຮຽນສ ີ້າງຄ ສລິະ ລະບບົ 11+3 ກະຊວງສກຶສາທກິານ    ກມົສ ີ້າງຄ  2002 
ຜູູ້ຂຽນ 

ກວດແກູ້ໂດຍ 
 ຮຽບຮຽງໂດຍ: ອ.ຈວນັມະນອີນິທລິາດ 
ກວດແກ ີ້ໂດຍ : ອ.ຈ ສຈີນັ ສຸຂະຜນົ ອ.ຈ ຄ າສຸກ ແກ ີ້ວວງົຊາຍ 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ:ຈຼັດພາບ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມ ລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ:0912508 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ 12+4 ພາກຮຽນທ ີ1 ປີ 3 
ຊ ົ່ວໂມງ 32 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຄ່າໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍກິດ ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 2 ໜົ່ ວຍກດິ, ມ ີ1 ພາກຮຽນ, ມ1ີ6 ອາທດິ,ອາທດິລະ2ຊົົ່ ວໂມງລວມທງັໝດົ32ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
 

 ເພ ົ່ ອໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຮ ີ້: 
- ທດິສະດ ີແລະ ຫ ກັການ ພ ີ້ນຖານການຈດັພາບ 
- ອງົປະກອບແລະລະບຽບການຈດັອງົປະກອບ. 
- ໜ ນໃຊ ີ້ເຂົ ີ້າໃນວຊິາສະເພາະການແຕ ີ້ມ, ອອກແບບ, ປະດບັປະດາ, ຕກົແຕົ່ ງ, ປັີ້ນ, ແກະສະລກັ 

ແລະ ອ ົ່ ນໆ 
ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 

 
 ນກັສກຶສາຈະໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້: 
- ອງົປະກອບຂອງສລິະປະ ( ຈດຸ, ເສັ ີ້ນ, ຮ ບຮົ່ າງ, ຮ ບຊງົ, ສ,ີ ຄົ່ າຂອງສ,ີ ພ ີ້ນຜວີ,ຊົ່ ອງວົ່ າງ …) 
- ລະບຽບຂອງການຈດັອງົປະກອບຂອງສລິະປະ( ຄວາມສມົດ ນ, ຄວາມເປັນເອກະພາບ,ຈດຸສນົໃຈ,
ຄວາມກມົກ ນ, ຄວາມຂດັແຍົ່ ງ,ຈງັຫວະ, ການເຄ ົ່ ອນໄຫວ, ການແປປົ່ ຽນ, ສດັສົ່ ວນ ,ຄວາມແຕກ
ຕົ່ າງແລະອ ົ່ ນໆ. 
- ວທິຈີດັພາບດ ີ້ວຍເທກັນກິສຕີົ່ າງໆ. 

ການດ າເນີນການສອນ ການດ າເນນີການສອນໂດຍການອະທບິາຍ, ແນະນ າ, ສນົທະນາ, ປະຕບິດັຕວົຈງິເປັນກຸົ່ ມ ຫ   ຄນົດຽວ 
ອາທິດ 1 

 
ບດົທ ີ1 

ທດິສະດຂີອງການຈດັພາບ 
ອາທິດ 2 

 
ບດົທ ີ2 

ຫ ກັການການຈດັອງົປະກອບ 
ອາທິດ 3 

 
ບດົທ ີ3 

ຄວາມສມົດ ນ 
ອາທິດ 4 

 
ບດົທ ີ4 

ຄວາມເປັນເອກະພາບ 
ອາທິດ 5 

 
ບດົທ ີ5 
ຈດຸສນົໃຈ 

ອາທິດ 6 
 

ບດົທ ີ6 
ຄວາມກມົກ ນ 

ອາທິດ 7 
 

ບດົທ ີ7 
ຄວາມຂດັແຍົ່ ງ 

ອາທິດ 8 
 

ບດົທ ີ8 
ຈງັຫວະ 

ອາທິດ 9 
 

ບດົທ ີ9 
ການເຄ ົ່ ອນໄຫວ 
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ອາທິດ 10 
 

ບດົທ ີ10 
ການແປປົ່ ຽນ 

ອາທິດ 11 
 

ບດົທ ີ11 
ສດັສົ່ ວນ 

ອາທິດ 12 
 

ບດົທ ີ12 
ຄວາມແຕກຕົ່ າງ 

ອາທິດ 13 
 

ບດົທ ີ13 
ບ ລເິວນຫວົ່ າງ 

ອາທິດ 14 
 

ບດົທ ີ14 
ການຈດັພາບດ ີ້ວຍເຕກັນກິຂາວດ າ 

ອາທິດ 15 
 

ບດົທ ີ15 
ການຈດັພາບດ ີ້ວຍເຕກັນກິສນີ ີ້າ 

ອາທິດ 16 
 

ບດົທ ີ16 
ການຈດັພາບດ ີ້ວຍເຕກັນກິສອີາຄຣລີກິ 

ການວຼັດ ແລະ ປະເມີນ - ຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງ                      10% 
- ມສີົ່ ວນຮົ່ ວມກດິຈະກ າໃນຫ ີ້ອງ       20% 
- ກວດກາກາງພາກຮຽນ             25% 
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ            45% 

ເອກະສານອ້າງອີງ - ຂ ີ້ມ ນເອກະສານຂອງຕົ່ າງປະເທດ 
ຜູູ້ຂຽນ ອ.ຈ ສຈີນັ ສ ຂະຜນົ ອ.ຈ ຄ າສຸກ ແກ ີ້ວວງົຊາຍ 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ກາຍະວິພາກສາດ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມ ລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ:0912112 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ 12+4  ພາກຮຽນ I ປີ1 
ຊ ົ່ວໂມງ 32 

ຄ່າໜ່ວຍກິດ 2 (2-0-0) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍກິດ 

 
ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 2 ໜົ່ ວຍກດິ ມ ີ1 ພາກຮຽນ, ມ1ີ6 ອາທດິ,ອາທດິລະ2ຊົົ່ ວໂມງສ າລບັທດິສະດ ີແລະ 2 
ຊົົ່ ວໂມງ ລວມທງັໝດົ32ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
 

 ເພ ົ່ ອໃຫ ີ້ນກັຮຽນຮ ີ້: 
- ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັຂອງວຊິາກາຍະວພິາກສາດ: 
- ສດັສົ່ ວນຂອງຄນົ, ໂຄງຮົ່ ງຂອງກະດ ກ, ກ ີ້າມຊີ ີ້ນສົ່ ວນຕົ່ າງໆ 
- ກາຍະວພິາກສາດຂອງສດັ 
- ໜ ນໃຊ ີ້ວຊິາກາຍະວພິາກສາດເຂົ ີ້າໃນການແຕີ້ມ ແລະ ປັີ້ນໄດ ີ້ຖ ກຕ ີ້ອງ 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

 ນກັຮຽນຈະໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້: 
- ສດັສົ່ ວນຂອງຄນົ, ສດັ ເຊັົ່ ນ: ໂຄງກະດ ກ, ລະບບົກ ີ້າມຊີ ີ້ນຕົ່ າງໆ, ລກັສະນະການເຄ ົ່ ອນໄຫວ, ການທ າງານ

ຂອງຮົ່ າງກາຍ ແລະ ພວົພນັກນັແຕົ່ ລະພາກສົ່ ວນຂອງຄນົ ແລະ ສດັ 
ການດ າເນີນການສອນ ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນແບບອະທບິາຍ, ສາທດິ, ສນົທະນາ, ຄົ ີ້ນຄວ ີ້າແບບລວມໝ ົ່  ແລະດົ່ ຽວ. 

ອາທິດ 1 
 

ເປີດຫວົເລ ົ່ ອງ 
- ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັຂອງວຊິາກາຍະວພິາກສາດ 

ອາທິດ 2 
 

ພາກທ ີI 
ສດັສົ່ ວນ ແລະ ໂຄງກະດ ກຂອງຄນົ 

ບດົທ ີ1 
ສດັສົ່ ວນຂອງຄນົ  

(Human proportion) 

ອາທິດ 3 
 

ບດົທ ີ2 
ກະດ ກກະໂຫ ກຫວົ  

(Skull bone) 
ອາທິດ 4 

 
ບດົທ ີ3 
ກະດ ກສນັຫ ງັ 

(Vertebral column) 
ອາທິດ 5 

 
ບດົທ ີ4 

ກະດ ກສົ່ ວນກາງເອກິ  
( Thorax) 

ອາທິດ 6 
 

ບດົທ ີ5 
ກະດ ກໂຄງສ ີ້າງຕອນເທງິ ແລະ ຕອນລຸົ່ ມ  
(Upper and Lower extremity ) 

ອາທິດ 7 
 

ບດົທ ີ6 
ກະດ ກໂຄງສ ີ້າງຕອນເທງິສົ່ ວນແຂນ ແລະ ຕອນລຸົ່ ມສົ່ ວນຂາ 

(Upper extremity of the arms and Lower extremity of the legs) 
ອາທິດ 8 ບດົທ ີ7 
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 ຄວາມສ າພນັສົ່ ວນຕົ່ າງໆຂອງໂຄງກະດ ກກບັການແຕີ້ມ ແລະ ປັີ້ນ 
ອາທິດ 9 

 
ພາກທ ີII 

ລະບບົກ ີ້າມຊີ ີ້ນສົ່ ວນຕົ່ າງໆ 
ບດົທ ີ8 

ລະບບົກ ີ້າມຊີ ີ້ນ  
(Muscular System) 

ອາທິດ 10 
 

ບດົທີົ່  9 
ລະບບົກ ີ້າມຊີ ີ້ນສົ່ ວນຫວົ ແລະ ລ າຄ   

(Muscle of the head and the neck) 
ອາທິດ 11 

 
ບດົທ ີ10 

ກ ີ້າມຊີ ີ້ນສົ່ ວນລ າຕວົ 
(Muscle of the torso) 

ອາທິດ 12 
 

ບດົທ ີ11 
ກ ີ້າມຊີ ີ້ນສົ່ ວນແຂນ 

(Muscle of the upper extremity) 
ກ ີ້າມຊີ ີ້ນສົ່ ວນຂາ 

( Muscle of the lower extremity) 
ອາທິດ 13 

 
ບດົທ ີ12 

- ການໝ ນໃຊ ີ້ລະບບົກ ີ້າມຊີ ີ້ນເຂົ ີ້າໃນການແຕີ້ມ ແລະ ປັີ້ນ 
ອາທິດ 14 

 
ບດົທ ີ12 ຕ ົ່  

ກາຍະວພິາກສາດຂອງສດັ 
ອາທິດ 15 

 
ພາກທ ີIII 

ຄວາມແຕກຕົ່ າງຂອງຄນົ ແລະ ສດັ 
ບດົທ ີ13 

ຄວາມແຕກຕົ່ າງຂອງຮົ່ າງກາຍຂອງຄນົ ແລະ ສດັ 
ອາທິດ 16 

 
ບດົທ ີ13 ຕ ົ່  

ຄວາມແຕກຕົ່ າງດ ີ້ວຍອະລຍິະບດົເຄ ົ່ ອນໄຫວ 
ຄວາມແຕກຕົ່ າງຂອງມະນຸດໃນແງົ່ມະນຸດວທິະຍາ 

ການວຼັດ ແລະ ປະ
ເມີນ 

- ຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງ                 10% 
- ມສີົ່ ວນຮົ່ ວມກດິຈະກ າໃນຫີ້ອງ  20% 
- ກວດກາກາງພາກຮຽນ        25% 
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ       45% 

ເອກະສານອ້າງອີງ  
ຜູູ້ຂຽນ ກວດແກ ີ້ ໂດຍ: ອ.ຈ ສຈີນັ ສຸຂະຜນົ ອ.ຈ ຄ າສຸກ ແກ ີ້ວວງົຊາຍ 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ:ສິລະປະລາຍລາວ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມ ລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ:0912509 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ 12+4 ພາກຮຽນທ ີ1 ປີ 3 
ຊ ົ່ວໂມງ 48 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຄ່າໜ່ວຍກິດ 3 (1-2-3) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍ

ກິດ 
 

ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 3 ໜົ່ ວຍກດິ, ມ ີ1 ພາກຮຽນ, ມ1ີ6ອາທດິ,ອາທດິລະ3ຊົົ່ ວໂມງສ າລບັທດິສະດ ີ1 
ຊົົ່ ວໂມງ, 2 ຊົົ່ ວໂມງ 
 ພາກປະຕບິດັລວມ 48 ຊົົ່ ວໂມງ ສ າລບັວຽກບ ີ້ານ 48 ຊົົ່ ວໂມງ,ລວມທງັໝດົ96ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
 

 ເພ ົ່ ອໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຮ ີ້: 
- ຄວາມເປັນມາຂອງລາຍລາວ 
- ເຂົ ີ້າໃຈຂັ ີ້ນຕອນຂອງການແຕ ີ້ມຢົ່ າງຖ ກຕ ີ້ອງ 
- ແຕ ີ້ມຕາມແບບ ແລະ ປະດດິດອກລາຍໃຫ ີ້ສວຍງາມຂ ີ້ນຕ ົ່ ມ 
- ນ າໃຊ ີ້ການແຕ ີ້ມລາຍເຂົ ີ້າໃນພາກປະຕບິດັໃຫ ີ້ແທດເໝາະກບັຕວົຈງິ 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

 ນກັສກຶສາຈະໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້: 
- ຫ ກັການ ແລະ ຂັ ີ້ນຕອນການແຕ ີ້ມລາຍລາວ 
- ແຕ ີ້ມກົ່ າຍແບບລາຍລາວ ແບບຕົ່ າງໆ 
- ແຕ ີ້ມລາຍດອກຕົ່ າງໆຕາມແບບສະບບັເດມີ ແລະ ປະດດິສ ີ້າງດ ີ້ວຍຕນົເອງ 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

 

ການດ າເນນີການສອນວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນນ າໃຊ ີ້ການອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ສງັເກດຮ ບປະຈກັຕາ, ສາທດິ, 
ຈດັກຸົ່ ມປະຕບິດັ, ສກຶສາດ ີ້ວຍຕນົເອງ  
ແລະ ຄົ ີ້ນຄວ ີ້າຕາມປຶີ້ມຕ າລາຕົ່ າງໆ 

ອາທິດ 1 
 

ບດົທ ີ1 
ແຕ ີ້ມລາຍຈງັຕາອ ີ້ອຍ 

ອາທິດ 2 
 

ບດົທ ີ2 
ແຕ ີ້ມລາຍດອກກນັດກົສາມຕວົ 

ອາທິດ 3 
 

ບດົທ ີ3 
ແຕ ີ້ມລາຍດອກກ ີ້າມປ  

ອາທິດ 4 
 

ບດົທ ີ4 
ແຕ ີ້ມລາຍດອກຕາເວນັ 

ອາທິດ 5 
 

ບດົທ ີ5 
ຫວົເທບ ເທວະດາແບບຕົ່ າງໆ 

ອາທິດ 6 
 

ບດົທ ີ6 
ແຕ ີ້ມລາຍຫວົຍກັ ຫານຸມານ 

ອາທິດ 7 
 

ບດົທ ີ7 
ແຕ ີ້ມຫວົທ ີ້າວ ແບບຕົ່ າງໆ 

ອາທິດ 8 
 

ບດົທ ີ8 
ແຕ ີ້ມຫວົນາງແບບຕົ່ າງໆ 
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ອາທິດ 9 
 

ບດົທ ີ9 
ລາຍຫວົເສາົ-ຕນີເສາົ 

ອາທິດ 10 
 

ບດົທ ີ10 
ລາຍສ ີ້ອຍສາ ແລະ ວນັແລົ່ ນ 

ອາທິດ 11 
 

ບດົທ ີ11 
ແຕ ີ້ມໂງົ່ແບບຕົ່ າງໆ 

ອາທິດ 12 
 

ບດົທ ີ12 
ລາຍແຂນນາງແບບຕົ່ າງໆ 

ອາທິດ 13 
 

ບດົທ ີ13 
ແຕ ີ້ມລາຍຫວົນາກ 

ອາທິດ 14 
 

ບດົທ ີ14 
ລາຍເຄ ອແບບຕົ່ າງໆ 

ອາທິດ 15 
 

ບດົທ ີ15 
ລາຍປະດບັແຈກສາກແບບຕົ່ າງໆ 

ອາທິດ 16 
 

ບດົທ ີ16 
ອອກລາຍປະກອບໃບຍ ີ້ອງຍ  

ການວຼັດ ແລະ ປະ
ເມີນ 

- ຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງ     10% 
- ມສີົ່ ວນຮົ່ ວມກດິຈະກ າໃນຫ ີ້ອງ20% 
- ກວດກາກາງພາກຮຽນ   25% 
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ45% 

ເອກະສານອ້າງອີງ - ປ ີ້ມລາຍລາວ ຫ ວງພະບາງ ແລະ ຂອງກະຊວງຖະແຫ ົ່ ງຂາວ 
ຜູູ້ຂຽນ ອ.ຈ ສຈີນັ ສຸຂະຜນົ ອ.ຈ ຄ າສຸກ ແກ ີ້ວວງົຊາຍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



212 

 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ສ້າງສຼັນສລິະປະ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມ ລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ:0912212 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ 12+4 ພາກຮຽນທ ີ2 ປີ 1 ພາກຮຽນ 1 ປີ 2 
ຊ ົ່ວໂມງ 80 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຄ່າໜ່ວຍກິດ 4(3-2-0) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 4 ໜົ່ ວຍກດິ, ມ ີ2 ພາກຮຽນ, ມ ີ32ອາທດິ,ອາທດິລະ2-3ຊົົ່ ວໂມງລວມທງັໝດົ80
ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ 
 

 ເພ ົ່ ອໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຮ ີ້: 
- ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັຂອງການສ ີ້າງສນັສລິະປະ. 
- ວທິກີານສ ີ້າງສນັສລິະປະຮ ບແບບທີົ່ ຫລາກຫລາຍ. 
- ນ າໃຊ ີ້ວດັສະດຸແລະອຸປະກອນຕົ່ າງໆເຂົ ີ້າໃນການສ ີ້າງສນັສລິະປະໄດ ີ້ຢົ່ າງອດິສະລະ. 
- ໜ ນໃຊ ີ້ທດິສະດເີຂົ ີ້າໃນການສ ີ້າງສນັຜນົງານສລິະປະແລະສດິສອນໃນໂຮງຮຽນສາມນັສກຶສາໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

 ນກັສກຶສາຈະໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້: 
- ທດິສະດກີານສ ີ້າງສນິສລິະປະ 
- ການສ ີ້າງສນັສລິະປະດ ີ້ວຍວດັສະດຸ ທ າມະຊາດ ແລະ ເສດເຫ ອຶຕົ່ າງໆ. 
- ການປະດດິເຄ ົ່ ອງຫລີ ີ້ນ, ເຄ ົ່ ອງເອ ີ້ ,ເຄ ົ່ ອງແຂວນ ແລະອ ົ່ ນໆ 
- ການວາງສະແດງຜນົງານສລິະປະ. 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ການດ າເນນີການສອນໂດຍການອະທບິາຍ, ແນະນ າ, ສນົທະນາ, ສາທດິ, ປະຕບິດັຕວົຈງິເປັນກຸົ່ ມ ຫ   
ຄນົດຽວ 

 ພາກຮຽນທ ີ1 
ອາທິດ 1-2 

 
ບດົທ ີ1 

ທດິສະດກີານສ ີ້າງສນິສລິະປະ 
ອາທິດ 3-4 

 
ບດົທ ີ2 

ການສ ີ້າງສນັສລິະປະດ ີ້ວຍການຕດັ ຈກີ ຕດິ  
ອາທິດ 4-5 

 
ບດົທ ີ3 

ການປະດດິເຄ ົ່ ອງແຂວນ 
ອາທິດ 6-7 

 
ບດົທ ີ4 

ປະດດິເຄ ົ່ ອງແອ ີ້ປະດບັ 
ອາທິດ 8-9 

 
ບດົທ ີ5 

ປະດດິເຄ ົ່ ອງຫ ິ ີ້ນ 
ອາທິດ 10-11 

 
ບດົທ ີ6 

ສ ີ້າງສນັສລິະປະດ ີ້ວຍຫນີ  
ອາທິດ 12-13 

 
ບດົທ ີ7 

ສ ີ້າງສນັສລິະປະດ ີ້ວຍເສດຜ ີ້າເເພ 
ອາທິດ 14-15 

 
ບດົທ ີ8 

ສ ີ້າງສນັສລິະປະດ ີ້ວຍແກົ່ ນພ ດ 
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ອາທິດ 16 ວາງສະແດງຜນົງານ 
 ພາກຮຽນທີ II 

ອາທິດ 17-18 ບດົທ ີ9 
ການສ ີ້າງສນັສລິະປະດ ີ້ວຍເປ ອກໄຂົ່ ເປັນຮ ບຕົ່ າງໆ 

ອາທິດ 19-20 ບດົທ ີ10 
ການສ ີ້າງສນັສລິະປະດ ີ້ວຍວດັສະດຸຫ າກຫ າຍ 

ອາທິດ 21-23 ສ ີ້າງສນັຜນົງານຕາມຈນິຕະນາການ  
ອາທິດ 24-30 ສ ີ້າງສນັຜນົງານສລິະປະ 
ອາທິດ 31-32 ວາງສະແດງຜນົງານ 
ການຕີລາຄາ 

 
- ຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງ                       10% 
- ມສີົ່ ວນຮົ່ ວມກດິຈະກ າໃນຫ ີ້ອງ       20% 
- ກວດກາກາງພາກຮຽນ            25% 
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ           45% 

ເອກະສານອ້າງອີງ  
ຜູຂຽນ ອ.ຈ ສຈີນັ ສຸຂະຜນົ ອ.ຈ ຄ າສຸກ ແກ ີ້ວວງົຊາຍ 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ:ທຼັດສະນຍີະພາບ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມ ລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0912510 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ 12+4 ພາຮຽນ1ປີ 3 
ຊ ົ່ວໂມງ 48  

ຄ່າໜ່ວຍກິດ 2(1-2-0) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍກິດ ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 2 ໜົ່ ວຍກດິ, ມ ີ1 ພາກຮຽນ, ມ ີ16 ອາທດິ, ອາທດິລະ 3 ຊົົ່ ວໂມງ, ທດິສະ

ດ ີ1 ຊົົ່ ວໂມງ, ປະຕບິດັ 2 ຊົົ່ ວໂມງລວມ 48 ຊົົ່ ວໂມງ. 
ຈຸດປະສ ງ 

 
 ເພ ົ່ ອໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຮຽນຮ ີ້: 
- ຄວາມສ າຄນັຂອງວຊິາທດັສະນຍີະພາບ. 
- ການນ າໃຊ ີ້ຈດຸ ແລະ ເສັ ີ້ນຕົ່ າງໆ, ເຂົ ີ້າໃນການແຕ ີ້ມ ແລະ ອອກແບບວດັຖຸສິົ່ ງຂອງ, 

ເຄຫາສະຖານ ແລະ ອ ົ່ ນໆໄດ ີ້ດ ີ້ວຍຕນົເອງ. 
- ໜ ນໃຊ ີ້ເຂົ ີ້າໃນວຊິາສລິະປະກ າແລະສອນໃນຊັ ີ້ນສາມນັສກຶສາໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

 ນກັສກຶສາຈະໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້: 
- ເຄ ົ່ ອງໝາຍຂອງເສັ ີ້ນ, ການນ າໃຊ ີ້ຈດຸຕົ່ າງໆ 
- ເສັ ີ້ນລະດບັຕາ, ເທງິສາຍຕາ, ລຸົ່ ມສາຍຕາ, ການອອກແບບສ ີ້າງຮ ບຕົ່ າງໆ, ການພວົພນັ

ຂອງເງາົ ແລະ ແສງສະຫວົ່ າງ. 
- ການແຕ ີ້ມທດັສະນຍິະພາບຂອງວດັຖຸ , ເຮ ອນ, ຖະນນົຫນົທາງຕົ່ າງໆ 

ການດ າເນີນການສອນ - ໃຊ ີ້ວທິສີອນແບບອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ສະແດງຮ ບປະຈກັຕາແລະປະຕບິດັຕວົຈງິ. 
ອາທິດ 1 

 
ບດົທ ີ1 

ຄວາມຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັວຊິາທດັສະນຍີະພາບ 
ອາທິດ 2 

 
ບດົທ ີ2 

ຄວາມຮ ີ້ກົ່ ຽວກບັເຄ ົ່ ອງໝາຍຂອງເສັ ີ້ນ 
-ວທິແີຕ ີ້ມຮ ບໃນທດັສະນຍີະພາບ 

ອາທິດ 3 
 

ບດົທ ີ3 
ການນ າໃຊ ີ້ຈດຸຕົ່ າງໆ 

ອາທິດ 4 
 

ບດົທ ີ3 (ຕ ົ່ ) 
ການນ າໃຊ ີ້ຈດຸຕົ່ າງໆ 

ອາທິດ 5 
 

ບດົທ ີ4 
ການນ າໃຊ ີ້ຈດຸເທງິສາຍຕາ ແລະຈດຸລຸົ່ ມສາຍຕາ 

ອາທິດ 6 
 

ບດົທ ີ5 
ການແຕ ີ້ມຮ ບກບັສີົ່ ຫລົ່ ຽມຍາວຢ ົ່ ລຸົ່ ມເສັ ີ້ນລະດບັສາຍຕາ. 

ອາທິດ 7 
 

ບດົທ ີ6 
ການແຕ ີ້ມຮ ບກາກະບາກ 

ອາທິດ 8 
 

ບດົທ7ີ 
ການແຕ ີ້ມຕັ ີ້ງແປີ້ນມ ີ້າ 

ອາທິດ 9 ບດົທ8ີ 
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 ການແຕ ີ້ມຮ ບຂັ ີ້ນໄດ 
ອາທິດ 10 

 
ບດົທ8ີ (ຕ ົ່ ) 

ການແຕ ີ້ມຮ ບຂັ ີ້ນໄດ 
ອາທິດ 11 

 
ບດົທ9ີ 

ການແຕ ີ້ມຕັ ີ້ງເກົ ີ້າອີ ີ້ 
ອາທິດ 12 

 
ບດົທ9ີ (ຕ ົ່ ) 

ການແຕ ີ້ມຕັ ີ້ງເກົ ີ້າອີ ີ້ 
ອາທິດ 13 

 
ບດົທ ີ10 

ການແຕ ີ້ມໂຕະຄ  
ອາທິດ 14 

 
ບດົທ ີ11 

ການແຕ ີ້ມເຮ ອນປະກອບຫນົທາງ. 
ອາທິດ 15 

 
ບດົທ ີ11 

ການແຕ ີ້ມເຮ ອນປະກອບຫນົທາງ 
ອາທິດ 16 

 
ບດົທ ີ12 

 ການແຕ ີ້ມອອກແບບ ແລະຈດັວາງຫ ີ້ອງຮບັແຂກ 
ການຕີລາຄາ 

 
ການຮຽນຮົ່ ວມ 
- ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 10% 
- ກວດກາຍົ່ ອຍ 20% 
- ກວດກາກາງພາກ 20% 
- ກວດກາທ ີ້າຍພາກຮຽນ 50% 

ເອກະສານອ້າງອີງ  
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ:ປະດຼັບປະດາ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມ ລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ:0912311 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 12+4 ປີພາຮຽນ I-II ປີ 2 
ຊ ົ່ວໂມງ 144 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຄ່າໜ່ວຍກິດ 4(2-4-3) 
ອະທິບາຍໜ່ວຍ

ກິດ 
 

ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 4 ໜົ່ ວຍກດິ, ໃນນັ ີ້ນມຊີົົ່ ວໂມງບນັລະຍາຍຕ ົ່  2 ຊົົ່ ວໂມງມພີາກຮຽນລະ 1 ໜົ່ ວຍ
ກດິມ ີ16 ອາທດິອາທດິລະ 1 ຊົົ່ ວໂມງປະຕບິດັ 4 ໜົ່ ວຍກດິ ວຽກມອບໝາຍ 3 ຊົົ່ ວໂມງ ລວມມ ີ
144 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຈຸດປະສ ງ 
 

 ເພ ົ່ ອໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຮ ີ້: 
- ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັແລະເຫນັຄຸນຄົ່ າຂອງວຊິາປະດບັປະດາ. 
- ອອກແບບແລະສ ີ້າງສນັສລິະປະປະດບັປະດາແບບຕົ່ າງໆໄດ ີ້ຢົ່ າງອດິສະລະ. 
- ນ າໃຊ ີ້ວດັສະດຸອຸປະກອນຕົ່ າງໆເຂົ ີ້າໃນການອອກແບບປະດບັປະດາ. 
- ໜ ນໃຊ ີ້ວຊິາປະດບັປະດາເຂົ ີ້າໃນການຮຽນການສອນ-ຕາມຫລກັສ ດຂອງສາມນັສກຶສາ. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

 ນກັສກຶສາຈະໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້: 
- ທດິສະດແີລະຫລກັການພ ີ້ນຖານກົ່ ຽວກບັການແຕ ີ້ມປະດບັປະດາ. 
- ການປະດບັປະດາພາຍໃນ, ພາຍນອກ,ເຄ ົ່ ອງນຸົ່ ງຫົົ່ ມ, ຜະລດິຕະພນັ ແລະອຸດສາຫະກ າຕົ່ າງໆ. 
- ການອອກແບບປະດບັປະດາຮ ບຊງົ, ດອກດວງ, ແຜົ່ ນແພ, ຂຽນຕວົໜງັສ , ຄ າຂວນັ, ຄ າຄະຕິ
ພດົ, ປົກປ ີ້ມ, ປີ້າຍໂຄສະນາ , ຫີ້ອງຮຽນ, ຫີ້ອງປະຊຸມແລະອ ົ່ ນໆ. 
- ວທິກີານອອກແບບປະດບັປະດາແບບຕົ່ າງໆ 

ການດ າເນີນການ
ສອນ 

ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ການອະທບິາຍ, ແນະນ າ ແລະການສນົທະນາ ,ສາທດິ,ເບິົ່ ງຮ ບປະຈກັຕາ
ແລະປະຕບິດັຕວົຈງິ. 

 ພາກຮຽນທ ີ1 
ອາທິດ 1-2 

 
ພາກທ ີI ພາກທດິສະດ ີ

ບດົທ ີ1 
ບາງບນັຫາລວມກົ່ ຽວກບັການປະດບັປະດາ 

ບດົບາດຂອງການປະດບັປະດາໃນຊວີດິປະຈ າວນັ ແລະ ໃນສລິະປະ. 
ປະດບັປະດາຮບັໃຊ ີ້ໃຫ ີ້ແກົ່ ຊວີດິປະຈ າວນັໃນສງັຄມົ. 

ຄວາມຮ ີ້ທາງດ ີ້ານ ປະດບັປະດາ ແລະ ການຮຽນສລິະປະ. 
ອາທິດ 3-4 

 
ບດົທ ີ2  

ພາສາ ແລະ ປະເພດປະດບັປະດາ 
ປະດບັປະດາໃນງານຫດັຖະກ າ. 

ອອກແບບ ປະດບັປະດາພາຍໃນ ແລະ ນອກຫ ີ້ອງ. 
ການປະດບັປະດາເວທກີານສະແດງ. 

 ປະດບັປະດາເຄ ົ່ ອງຜະລດິພນັອຸດສະຫະກ າ. 
ປະດບັປະດາເຄ ົ່ ອງນຸົ່ ງຫົົ່ ມ 

ປະດບັປະດາສລິະປະການພມິດ ີ້ວຍການແກະສະຫ ກັໄມ ີ້ 
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ອາທິດ 5-6 
 

ບດົທ ີ3 
ທດິສະດກີົ່ ຽວກບັສ ີ

ສໃີນທ າມະຊາດ ແລະ ສໃີນສລິະປະກ າ 
ສໃີນທ າມະຊາດ 
ສໃີນສລິະປະກ າ 

ອາທິດ 7-8 
 

ບດົທ ີ4  
ປະດບັປະດາພ ີ້ນຖານ 
ດອກດວງປະດບັປະດາ 

ອຸປະກອນທີົ່ ນ າໃຊ ີ້ໃນການຮຽນປະດບັປະດາ 
ອາທິດ 9-10 

 
ບດົທ ີ5 

ຫ ກັການຂອງການຈດັພາບ ໃນວຊິາປະດບັປະດາ 
ການກບັໄປກບັມາ 
ການຕດິພນັກນັ 

ການຈດັພາບແບບເຊິົ່ ງໜ ີ້າ 
ການສ ີ້າງຄ ົ່ ນຟອງຂອງພາບ 

ອາທິດ 11-12 
 

ບດົທ ີ6 
ດອກດວງປະດບັປະດາ 

ຄວາມສວຍງາມຂອງດອກດວງໃນທ າມະຊາດ ແລະ ດອກລາຍສລິະປະຂອງຊນົຊາດຊນົເຜົົ່ າ. 
ວທິຄີດັເລ ອກ ແລະ ແຕ ີ້ມລະບາຍສ.ີ 
ການສ ີ້າງດອກດວງແບບວທິງີົ່ າຍ. 

ອາທິດ 13-14 
 

ບດົທ ີ7 
ປະດບັປະດາຮ ບວງົມນົ ແລະ ຮ ບຈະຕຸລດັ 

ຄວາມໝາຍ,ບດົບາດ ຂອງການປະດບັປະດາຮ ບວງົມນົ ແລະ ຮ ບຈະຕຸລດັໃນຊວີດິປະຈ າວນັ. 
ຈ າແນກຮ ບວງົມນົ,ຮ ບຈະຕຸລດັ  ທີົ່ ມກີານປະດບັປະດາ. 

ການນ າໃຊ ີ້ຫ ກັການຂອງການປະດບັປະດາພ ີ້ນຖານເຂົ ີ້າໃນການຈດັພາບຂອງການແຕ ີ້ມປະດບັປະດາ
ຮ ບວງົມນົ ແລະ ຮ ບຈະຕຸລດັ. 

ວທິປີະຕບິດັ 
ອາທິດ 15-16 

 
ບດົທ ີ8 

ປະດບັປະດາຮ ບຂອບ 
ບດົບາດ ແລະ ການນ າໃຊ ີ້ການປະດບັປະດາຮ ບຂອບເຂົ ີ້າໃນການຮບັຊວີດິປະຈ າວນັ. 

ການນ າໃຊ ີ້ຫ ກັການຂອງການປະດບັປະດາພ ີ້ນຖານເຂົ ີ້າໃນການຈດັພາບ ຂອງການແຕ ີ້ມປະດບັ
ປະດາຮ ບຂອບ. 

 ພາກຮຽນທ ີ2 
ອາທິດ 17-18 

 
ບດົທ ີ9 

ປະດບັປະດາແຜົ່ ນແພ 
ການພວົພນັກນັລະຫວົ່ າງການປະດບັປະດາພ ີ້ນຖານ,ການອອກແບບດອກດວງ ແລະ ປະດບັປະດາ

ແຜົ່ ນແພ. 
ການອອກແບບດອກດວງ ແລະ ປະດບັປະດາແຜົ່ ນແພ 
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ຮ ບຮົ່ າງພ ີ້ນຖານ ແລະ ປະດບັປະດາແຜົ່ ນແພ. 
ບດົບາດຂອງການປະດບັແຜົ່ ນແພໃນການດ າລງົຊວີດິ 

ອາທິດ 19-20 
 

ບດົທ ີ9 (ຕ ົ່ ) 
ປະດບັປະດາແຜົ່ ນແພ 

ຫ ກັການພ ີ້ນຖານຂອງການປະດບັປະດາແຜົ່ ນແພ. 
ຫ ກັການສບັຊ ີ້ອນແບບຂອງແຜົ່ ນແພ. 

ວທິປີະຕບິດັ 
ຊອກດອກດວງ 

ອອກແບບນ ີ້ອຍດ ີ້ວຍສ ີ
ວທິປີະຕບິດັໃນການແຕ ີ້ມບດົໃຫຍົ່  

ອາທິດ 21-22 
 

ບດົທ ີ10  
ການອອກແບບໂຕໜງັສ  ແລະ ການຈດັວາງ 

ສງັລວມ 
ຕົ ີ້ນກ າເນດີ, ຄວາມໝາຍ ຂອງໂຕໜງັສ ໃນຊວີດິສງັຄມົ 

ພະຍນັຊະນະ ແລະ ຈດຸພເິສດຂອງໂຕໜງັສ  
ອາທິດ 23-24 
Week 23-24 

ບດົທ ີ11 
ປະດບັປະດາພະນງັກຽດ 

ການປະດບັປະດາທງັໝດົພະນງັກຽດ 
ປະດບັປະດາຫວົຂ ີ້ພະຫນງັກຽດ 

ອາທິດ 25-26 
 

ບດົທ ີ12 
ປະດບັປະດາຫ ີ້ອງປະຊຸມ  
ປະດບັປະດາຫ ີ້ອງປະຊຸມ  

ວທິປີະດບັປະດາຫ ີ້ອງປະຊຸມ 
ອາທິດ 27-28 
Week 27-28 

ບດົທ ີ14  
ການຂຽນຄ າຂວນັ 
ປະເພດຄ າຂວນັ 
ວທິຂີຽນຄ າຂວນັ 

ອາທິດ 29-30 
 

ບດົທ ີ15 
ອອກແບບໜີ້າປົກປຶີ້ມ 

ສິົ່ ງທີົ່ ຈ າເປັນໃນການບນັຈໃຸນໜີ້າປົກປຶີ້ມ. 
ບາງວທິໃີນການເຮດັໜີ້າປົກປຶີ້ມ. 
ແນວທາງໃນການແຕ ີ້ມໜີ້າປົກປຶີ້ມ. 

ອາທິດ 31-32 
 

ບດົທ ີ16 
ປະດບັປະດາ ແລະ ຂຽນຄ າຄະຕພິດົ 

ນຍິາມ 
ວທິປີະດບັປະດາ ແລະ ຂຽນຄ າຄະຕພິດົ 

ການຕີລາຄາ 
 

ການຮຽນຮົ່ ວມ 
1. ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 10 % 
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2. ກວດກາຍົ່ ອຍ 20 % 
3. ກວດກາພາກຮຽນ 20 % 
4. ກວດກາທ ີ້າຍພາກ 50 % 

ເອກະສານອ້າງອີງ - ປ ີ້ມແບບຮຽນວຊິາສລິະປະກ າວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ 
ຜູຂຽນ 
ກວດແກູ້ 

ອ.ຈ ປະກາຍທອງ ແທົ່ ນທງົກຸມມານ 
ກວດແກ ີ້: ອ.ຈ ສຈີນັ ສຸຂະຜນົ, ອ.ຈ ຄ າສຸກ ແກ ີ້ວວງົຊາຍ 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ:ແຕູ້ມຮູບເໝ ອນ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມ ລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0912511 

ລະບ ບ -  ພາກຮຽນ 12+4 ພາກຮຽນທ ີ1-2 ປີ 3 
ຊ ົ່ວໂມງ 80 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຄ່າໝ່ວຍກິດ 4(3-2-0) 
ອະທິບາຍໝ່ວຍກິດ ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 4 ໜົ່ ວຍກດິ, ມ ີ2 ພາກຮຽນ, ມ ີ32ອາທດິ,ອາທດິລະ5ຊົົ່ ວໂມງສ າລບັທດິ

ສະດ ີ3 ຊົົ່ ວໂມງ ປະຕບິດັຕວົຈງິ2 ຊົົ່ ວໂມງ,ລວມທງັໝດົ80ຊົົ່ ວໂມງ. 
ຈຸດປະສ ງ  ເພ ົ່ ອໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສາມາດ: 

- ສງັເກດ ຮ ບຮົ່ າງ, ຮ ບຊງົ, ສດັສົ່ ວນ, ແສງ, ເງາົ ແລະ ສສີນັ ລກັສະນະພາຍນອກຂອງ
ວດັຖຸ ແລະ ຄນົ.  

- ແຕ ີ້ມຈດັພາບ ໃຫ ີ້ຖ ກຕ ີ້ອງຕາມຫ ກັການ.  
- ແຕ ີ້ມແລະລະບາຍສ ີຮ ບວດັຖຸເຄ ົ່ ອງໃຊ ີ້ຕົ່ າງໆ ແລະ ຮ ບຄນົຕາມແບບໃຫ ີ້ຄ ີ້າຍຄ ໄດ ີ້. 
- ມຫີວົຄດິປະດດິສ ີ້າງໃນການແຕ ີ້ມ ແລະ ສະແດງອອກເຖງິຄວາມຮ ີ້ສກຶໄດ ີ້ຢົ່ າງອດິສະລະ. 
- ວເິຄາະວຈິານຮ ບແຕ ີ້ມຕົ່ າງໆ. 
- ນ າໃຊ ີ້ວຊິາແຕ ີ້ມຮ ບເໝ ອນເຂົ ີ້າໃນວຊິາແຕ ີ້ມອ ົ່ ນໆໃຫ ີ້ໄດ ີ້ດແີລະສດິສອນໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

 ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້: 
- ການຮົ່ າງພາບ ແລະ ແຕ ີ້ມວດັຖຸຫຸົ່ ນນິ ີ້ງ. 
- ແຕ ີ້ມແລະລະບາຍສ ີຮ ບຫວົຄນົ, ຄນົເຄິົ່ ງຕວົ ແລະ ເປ ອຍຄງີ ແລະ ນຸົ່ ງເຄ ົ່ ອງໝດົຕວົ. 
- ວທິກີົ່ າຍແບບ, ລອກແບບ  ຮ ບແບບທີົ່ ມ ີ2 ມຕິ ິແລະ 3 ມຕິ.ິ 
- ນ າໃຊ ີ້ອຸປະກອນການແຕ ີ້ມແລະລະບາຍສຕີົ່ າງໆ. 

ການດ າເນີນການ ສອນ ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນແບບອະທບິາຍ, ສາທດິ, ສນົທະນາ, ແນະນ າ, 
ສງັເກດຮ ບພາບປະຈກັຕາ ແລະ ຈດັເປັນກຸົ່ ມໃນການປະຕບິດັຕວົຈງິ 

 ພາກຮຽນທ ີ1 
ອາທິດ 1 - 2 ບດົທ ີ1 

ຮົ່ າງພາບວດັຖຸຫຸົ່ ນນິ ີ້ງ 
ອາທິດ 3 - 4 ບດົທ ີ2 

ແຕ ີ້ມຮ ບວດັຖຸຫຸົ່ ນນິ ີ້ງ 
ອາທິດ 5 - 6 ບດົທ ີ3 

ແຕ ີ້ມຮ ບຫວົຄນົ 
ອາທິດທີ 7 - 8 ບດົທ ີ3 ຕ ົ່  

ແຕ ີ້ມຮ ບຫວົຄນົ 
ອາທິດທີ 9 - 10 ບດົທ ີ4 

ແຕ ີ້ມຮ ບຄນົເຄິົ່ ງຄງີ 
ອາທິດທີ 11 - 12 ບດົທ ີ4 ຕ ົ່  

ແຕ ີ້ມຮ ບຄນົເຄິົ່ ງຄງີ 
ອາທິດທີ 13 - 14 ບດົທ ີ5 
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ຮົ່ າງພາບຄນົໝດົໂຕ 
ອາທິດທີ 15 - 16 ບດົທ ີ5   

ແຕ ີ້ມຮ ບຜ ີ້ຊາຍຢ ນເປ ອຍຄງີນຸົ່ ງສົ ີ້ງຂາສັ ີ້ນໝດົໂຕ 
 ພາກຮຽນທ ີ2 

ອາທິດທີ 17 - 18 ບດົທ ີ6 
ແຕ ີ້ມລະບານສວີດັຖຸຫຸົ່ ນນີ ີ້ງ  

ອາທິດທີ 19 - 20 ບດົທ ີ6 
ແຕ ີ້ມລະບາຍສຮີ ບຄນົ (ຍງິ ແລະ ຊາຍ) ຫ ິ ີ້ນດນົຕ ີ

ອາທິດທີ 21 - 22 ບດົທ ີ6 ຕ ົ່  
ແຕ ີ້ມລະບາຍສຮີ ບຄນົ(ຍງິ ແລະ ຊາຍ) ຫ ິ ີ້ນດນົຕ ີ

ອາທິດທີ 23 - 24 ບດົທ ີ7 
ສະເກດັພາບຄນົໃນທົ່ າຕົ່ າງໆ( ດ ີ້ວຍສ ີ) 

ອາທິດທີ 25 - 26 ບດົທ ີ8 
ແຕ ີ້ມລະບາຍສຮີ ບຜ ີ້ຊາຍເປ ອຍຄງີນຸົ່ ງສົ ີ້ງຂາສັ ີ້ນໝດົໂຕ 

ອາທິດທີ 27 - 28 ບດົທ ີ9 
ແຕ ີ້ມລະບາຍສຮີ ບຜ ີ້ຊາຍເປ ອຍຄງີນຸົ່ ງສົ ີ້ງຂາສັ ີ້ນໝດົໂຕ 

ອາທິດທີ 29 - 30 ບດົທ ີ10 
ແຕ ີ້ມລະບາຍສຮີ ບຜ ີ້ຊາຍນຸົ່ ງເຄ ົ່ ອງໝດົໂຕ 

ອາທິດທີ 31 - 32 ບດົທ ີ10 
ແຕ ີ້ມລະບາຍສຮີ ບຜ ີ້ຊາຍນຸົ່ ງເຄ ົ່ ອງໝດົໂຕ 

ການວຼັດ ແລະ ປະເມີນ - ຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງ                                        10% 
- ມສີົ່ ວນຮົ່ ວມກດິຈະກ າໃນຫ ີ້ອງ       20% 
- ກວດກາກາງພາກຮຽນ           25% 
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ                  45% 

ເອກະສານອ້າງອີງ  
ຜູູ້ຂຽນ ອ.ຈ ສຈີນັ ສຸຂະຜນົ ອ.ຈ ຄ າສຸກ ແກ ີ້ວວງົຊາຍ 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ: ປຼັື້ນ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມ ລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ:0912608 

ລະບ ບ - ພາກຮຽນ 12+4 ພາກຮຽນທ ີ2 ປີ 3 ແລະ ພາກຮຽນ 1 ປີ 4 
ຊ ົ່ວໂມງ 80 ຊົົ່ ວໂມງ 

ຄ່າໝ່ວຍກິດ 4(3-2-0) 
ອະທິບາຍໝ່ວຍ

ກິດ 
ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 4 ໜົ່ ວຍກດິ, ມ ີ2 ພາກຮຽນ, ມ3ີ2ອາທດິ,ອາທດິລະຊົົ່ ວໂມງສ າລບັທດິສະດ ີ
ແລະ 4 ຊົົ່ ວໂມງສ າລບັສ າມະນາ ແລະ ປະຕບິດັຕວົຈງິລວມທງັໝດົ80ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ  ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາສາມາດ: 
- ປັີ້ນຮ ບວດັຖຸ, ຄນົ, ແລະ ສດັ. 
- ນ າໃຊ ີ້ວດັຖຸອຸປະກອນຕົ່ າງໆທີົ່ ມໃີນທ ີ້ອງຖິົ່ ນເຂົ ີ້າໃນການປັີ້ນ. 
- ປັີ້ນຮ ບນ ນ ແລະ ລອຍຕວົ ຮ ບວດັຖຸ, ຮ ບຄນົເຄິົ່ ງຄງີ ແລະ ໝດົໂຕໄດ ີ້. 
- ເຝິກທກັສະເພ ົ່ ອຖົ່ າຍທອດຮ ບຊງົຕາມຄວາມຮ ີ້ສກຶ ແລະ ອາລມົ ອອກມາເປັນຮ ບແບບ 
3 ມຕິໃິຫ ີ້ໄກ ີ້ຄຽງກບັຕວົຈງິ. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

 ໃຫ ີ້ນກັຮຽນໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້: 
- ຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງປະຕມິະກ າ 
- ວທິກີານສງັເກດຮ ບຮົ່ າງ, ຮ ບຊງົ ວດັຖຸ ແລະ ທົ່ າທາງ, ບຸກຄະລກິຂອງຄນົ ໂດຍ ສມົ

ທຽບກບັແບບຕວົຈງິ. 
- ວທິກີານສ ີ້າງໂຄງຮົ່ າງ ແລະ ຂັ ີ້ນຕອນຂອງການປັີ້ນ. 
- ວທິສີະເກດັ ແລະ ແຕ ີ້ມແບບ ເພ ົ່ ອນ າມາປັີ້ນ.  
- ວທິປັີີ້ນຮ ບຕົວົຈງິໃຫ ີ້ຖ ກສດັສົ່ ວນຕາມຫ ກັການກາຍະວພິາກ 

ການດ າເນີນການ 
ສອນ 

ການດ າເນນີການສອນໂດຍການອະທບິາຍ, ແນະນ າ, ສາທດິ (ເບິົ່ ງຮ ບພາບ), ຈດັກຸົ່ ມໃນການ
ປະຕບິດັຕວົຈງິ 

 ພາກຮຽນທ ີ1 
ອາທິດ 1 - 2 ບດົທ ີ1 

ຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງປະຕມິາກ າ 
ອາທິດ 3 - 4 ບດົທ ີ2 

ການປັີ້ນຮ ບສດັ 
ອາທິດ 5 - 6 ບດົທ ີ3 

ການປັີ້ນຮ ບວດັຖຸເຄ ົ່ ອງໃຊ ີ້ຕົ່ າງໆ 
ອາທິດທີ 7 - 8 ບດົທ ີ3 ຕ ົ່  

ການປັີ້ນຮ ບວດັຖຸເຄ ົ່ ອງໃຊ ີ້ຕົ່ າງໆ 
ອາທິດທີ 9 - 10 ບດົທ ີ4 

ການປັີ້ນຫຸົ່ ນກະໂຫ ກຫວົ 
ອາທິດທີ 11 - 12 ບດົທ ີ4 ຕ ົ່  

ການປັີ້ນຫຸົ່ ນກະໂຫ ກຫວົ 
ອາທິດທີ 13 - 14 ບດົທ ີ5 
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ການປັີ້ນຮ ບຫຸົ່ ນຫວົຄນົ  
ອາທິດທີ 15 - 16 ບດົທ ີ5 ຕ ົ່  

ການປັີ້ນຮ ບຫຸົ່ ນຫວົຄນົ 
 ພາກຮຽນທ ີ2 

ອາທິດທີ 17 - 18 ບດົທ ີ6 
ການປັີ້ນຮ ບຫວົຄນົຈງິ (ຫຸົ່ ນຜ ີ້ຍງິ) 

ອາທິດທີ 19 - 20 ບດົທ ີ6 ຕ ົ່  
ການປັີ້ນຮ ບຫວົຄນົຈງິ (ຫຸົ່ ນຜ ີ້ຍງິ) 

ອາທິດທີ 21 - 22 ບດົທ ີ7 
ການປັີ້ນຮ ບຫວົຄນົຈງິ (ຫຸົ່ ນຜ ີ້ຊາຍ) 

ອາທິດທີ 23 - 24 ບດົທ ີ7 ຕ ົ່  
ການປັີ້ນຮ ບຫວົຄນົຈງິ (ຫຸົ່ ນຜ ີ້ຊາຍ) 

ອາທິດທີ 25 - 26 ບດົທ ີ7  
ການປັີ້ນຮ ບຄນົເຄິົ່ ງຄງີ (ຮ ບປັີ້ນປ ນຂາວ) 

ອາທິດທີ 27 - 28 ບດົທ ີ7 ຕ ົ່  
ການປັີ້ນຮ ບຄນົເຄິົ່ ງຄງີ (ຮ ບປັີ້ນປ ນຂາວ) 

ອາທິດທີ 29 - 30 ບດົທ ີ8 
ການປັີ້ນຮ ບຄົນົໝດົໂຕ  

ອາທິດທີ 31 - 32 ບດົທ ີ8 ຕ ົ່  
ການປັີ້ນຮ ບຄົນົໝດົໂຕ  

ການວຼັດ ແລະ ປະ
ເມີນ 

- ຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງ                      10% 
- ມສີົ່ ວນຮົ່ ວມກດິຈະກ າໃນຫ ີ້ອງ       20% 
- ກວດກາກາງພາກຮຽນ             25% 
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ       45% 

ເອກະສານອ້າງອີງ - ປຶີ້ມສລິະແຕ ີ້ມຂອງປະເທດຢີົ່ ປຸົ່ ນ: ການສະແດງອອກເຖງິຄວາມຮ ີ້ສກຶ ແລະ ການເຫນັ
ຄຸນຄົ່ າທາງຄວາມງາມ 

- ປຶີ້ມສລິະປະ ແລະ ອຸປະກອນການແຕ ີ້ມຂອງຢີົ່ ປຸົ່ ນ: ການສະແດງອອກເຖງິຄວາມຮ ີ້ສກຶ 
ແລະ ເຕກັນກິຕົ່ າງໆໃນການປັີ້ນ 

- ປຶີ້ມແຕ ີ້ມຮ ບຊັ ີ້ນມດັທະຍມົ ແລະ ຊັ ີ້ນອຸດມົຂອງປະເທດຢີົ່ ປຸົ່ ນ 
ຜູູ້ຂຽນ 

ຜູູ້ກວດແກູ້ 
- ອ.ຈ ສຈີນັ ສຸຂະຜນົ , ອ.ຈ ຄ າສຸກ ແກ ີ້ວວງົຊາຍ 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 

ຊ ົ່ວິຊາ:ພາບພິມ 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ: 0912609 
ລະບ ບ -  ພາກຮຽນ 12+4 ພາກຮຽນທ ີ2 ປີ 3 ພາກຮຽນ 1 ປີທ ີ4 

ຊ ົ່ວໂມງ 80 ຊົົ່ ວໂມງ 
ຄ່າໝ່ວຍກິດ 4(3-2-0) 

ອະທິບາຍໝ່ວຍກິດ ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 4 ໜົ່ ວຍກດິ, ມ ີ2 ພາກຮຽນ, ມ3ີ2ອາທດິ,ອາທດິລະ2-3ຊົົ່ ວໂມງລວມ
ທງັໝດົ80ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ  ເພ ົ່ ອໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຮ ີ້: 
- ຄວາມໝາຍແລະຄວາມສ າຄນັຂອງການພມິພາບ. 
- ການພມິພາບໃຫ ີ້ເປັນງານສລິະປະທີົ່ ມເີນ ີ້ອໃນຄວາມໝາຍ ແລະ ສວຍງາມ. 
- ສ ີ້າງສນັການພມິພາບດ ີ້ວຍວດັສະດຸທ າມະຊາດຕົ່ າງໆໄດ ີ້ຢົ່ າງອດິສະຫ ະ. 
- ໝ ນໃຊ ີ້ວຊິາພາບພມິເຂົ ີ້າໃນການສດິສອນໃນໂຮງຮຽນສາມນັສກຶສາໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

 ນກັສກຶສາຈະໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້: 
- ທດິສະດພີ ີ້ນຖານ, ຫ ກັການ ແລະ ຂັ ີ້ນຕອນການພມິພາບ. 
- ການສ ີ້າງແມົ່ ພມິແບບງົ່າຍ. 
- ການນ າໃຊ ີ້ວດັສະດຸເນ ີ້ອອົ່ ອນ ແລະ ເສດວດັສະດຸເຂົ ີ້າໃນການພມິ. 
- ເທກັນກິການພມິດ ີ້ວຍມ  ແລະ ອຸປະກອນການພມິພາບຕົ່ າງໆ 

 ພາກຮຽນທ ີ1 
ການດ າເນີນການ ສອນ ການດ າເນນີການສອນໂດຍການອະທບິາຍ, ແນະນ າ, ສນົທະນາ, ສາທດິ, ປະຕບິດັຕວົຈງິ

ເປັນກຸົ່ ມ ຫ   ຄນົດຽວ 
ອາທິດ 1 - 2 ບດົທ ີ1 

ທດິສດິຂີອງການພມິພາບ 
ອາທິດ 3 - 4 ບດົທ ີ2 

ການພມິພາບດ ີ້ວຍວດັສະດຸຕົ່ າງໆ 
ອາທິດ 5 - 6 ບດົທ ີ3 

ການພມິພາບຈາກພດຶ 
ອາທິດທີ 7 - 8 ບດົທ ີ4 

ການພມິພາບດ ີ້ວຍສດີຽວ 
ອາທິດທີ 9 - 10 ບດົທ ີ5 

ການພມິພາບດ ີ້ວຍວດັສະດຸທ າມະຊາດ 
ອາທິດທີ 11 - 12 ບດົທ ີ6 

ການພມິພາບດ ີ້ວຍວດັຖ ທີົ່ ເປັນຜະລດິຕະພນັ 
ອາທິດທີ 13 - 14 ບດົທ ີ7 

ການພມິດ ີ້ວຍແມົ່ ພມິທີົ່ ສ ີ້າງຂຶ ີ້ນ 
ອາທິດທີ 15 - 16 ວາງສະແດງຜນົງານ 
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 ພາກຮຽນທ ີ2 
ອາທິດທີ 17 - 18 ບດົທ ີ8 

ການພມິພາບດ ີ້ວຍວດັສະດຸເນ ີ້ອອົ່ ອນ 
ອາທິດທີ 19 - 20 ບດົທ ີ9 

ການພມິພາບດ ີ້ວຍມ  
ອາທິດທີ 21 - 22 ບດົທ ີ10 

ການພມິພາບດ ີ້ວຍດນິໜຽວ 
ອາທິດທີ 23 - 24 ບດົທ ີ11 

ການພມິດ ີ້ວຍຫວົມນັຕົ່ າງໆ 
ອາທິດທີ 25 - 26 ບດົທ ີ12 

ການພມິພາບດ ີ້ວຍເຈ ີ້ຍ 
ອາທິດທີ 27 - 28 ບດົທ ີ13 

ການພມິພາບຕາມຈນິຕະນາການ 
ອາທິດທີ 29 - 30 ບດົທ ີ14 

ການພມິພາບດ ີ້ວຍແຜົ່ ນໄມ ີ້ 
ອາທິດທີ 31 - 32 ວາງສະແດງຜນົງານ 

ການວຼັດ ແລະ ປະເມີນ - ຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງ                       10% 
- ມສີົ່ ວນຮົ່ ວມກດິຈະກ າໃນຫ ີ້ອງ        20% 
- ກວດກາກາງພາກຮຽນ              25% 
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ            45% 

ເອກະສານອ້າງອີງ  
ຜູູ້ຂຽນ ອ.ຈ ສຈີນັ ສຸຂະຜນົ ອ.ຈ ຄ າສຸກ ແກ ີ້ວວງົຊາຍ 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ົ່ວິຊາ:ແກະສະຫ ຼັກ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ:0912610 

ລະບ ບ -  ພາກຮຽນ 12+4 ພາກຮຽນທ ີ2 ປີ 3 ພາກຮຽນທ ີ1 ປີທ ີ4 
ຊ ົ່ວໂມງ 80ຊົົ່ ວໂມງ 

ຄ່າໝ່ວຍກິດ 4(3-2-0) 
ອະທິບາຍໝ່ວຍກິດ ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 4 ໜົ່ ວຍກດິ, ມ ີ2 ພາກຮຽນ, ມ3ີ2ອາທດິ,ອາທດິລະ2-3ຊົົ່ ວໂມງລວມທງັ

ໝດົ80ຊົົ່ ວໂມງ. 
ຈຸດປະສ ງ  ເພ ົ່ ອໃຫ ີ້ນກັສກຶສາຮ ີ້: 

- ທດິສະດພີ ີ້ນຖານຂອງການແກະສະລກັ 
- ຮ ີ້ໜ ນໃຊ ີ້ເຂົ ີ້າໃນການສສິອນ 
- ວທິກີານແກະສະລກັແບບຕົ່ າງໆ 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

 ນກັສກຶສາຈະໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້: 
- ຂັ ີ້ນຕອນການແກະສະລກັໃຫ ີ້ເປັນຮ ບຊງົ ແລະ ວດັສະດຸແບບຕົ່ າງໆ 
- ຮ ີ້ນ າໃຊ ີ້ວດັສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນການແກະສະລກັແບບຕົ່ າງ 

ການດ າເນີນການ 
ສອນ 

ການດ າເນນີການສອນໂດຍການອະທບິາຍ, ແນະນ າ, ສນົທະນາ, ສາທດິ, ປະຕບິດັຕວົຈງິເປັນ
ກຸົ່ ມ ຫ   ຄນົດຽວ 

 ພາກຮຽນທ ີ1 
ອາທິດ 1 - 2 ບດົທ ີ1 

ທດິສະດຂີອງການແກະສະລກັ 
ອາທິດ 3 - 4 ບດົທ ີ2 

ແກະສະລກັລາຍກະຈງັຕາອ ີ້ອຍ  
ອາທິດ 5 - 6 ບດົທ ີ3 

ການແກະສະລກັຮ ບດອກໄມ ີ້ 
ອາທິດທີ 7 - 8 ບດົທ ີ4 

ການແກະສະລກັດອກກນັດກົ 
ອາທິດທີ 9 - 10 ບດົທ ີ5 

ການແກະສະລກັລາຍກ ີ້າມປ  
ອາທິດທີ 11 - 12 ບດົທ ີ6 

ການແກະສະລກັລາຍຫວົນາກ 
ອາທິດທີ 13 - 14 ບດົທ ີ7 

ການແກະສະລກັຮ ບຫງົ 
ອາທິດທີ 15 - 16 ວາງສະແດງຜນົງານ 

 ພາກຮຽນທ ີ2 
ອາທິດທີ 17 - 18 ບດົທ ີ8 

ການແກະສະລກັຮ ບສດັ 12 ລາສ ີ
ອາທິດທີ 19 - 20 ບດົທ ີ9 
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ການແກະສະລກັຮ ບດອກໄມ ີ້ຕາມລະດ ການ 
ອາທິດທີ 21 - 22 ບດົທ ີ10 

ການແກະສະລກັຮ ບສດັໃນນະວະນຍິາຍ 
ອາທິດທີ 23 - 24 ບດົທ ີ11 

ການແກະສະລກັຮ ບສດັບກົ 
ອາທິດທີ 25 - 26 ບດົທ ີ12 

ການແກະສະລກັຮ ບສດັນ ີ້າ 
ອາທິດທີ 27 - 28 ບດົທ ີ13 

ການແກະສະລກັຮ ບຕາມຈນິຕະນາການ 
ອາທິດທີ 29 - 30 ບດົທ ີ14 

ການແກະສະລກັແບບສ ີ້າງສນັ 
ອາທິດທີ 31 - 32 ວາງສະແດງຜນົງານ 

ການວຼັດ ແລະ ປະເມີນ - ຂຶ ີ້ນຫ ີ້ອງ                               10% 
- ມສີົ່ ວນຮົ່ ວມກດິຈະກ າໃນຫ ີ້ອງ       20% 
- ກວດກາກາງພາກຮຽນ                 25% 
- ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ               45% 

ເອກະສານອ້າງອີງ  
ຜູູ້ຂຽນ ອ.ຈ ສຈີນັ ສຸຂະຜນົ ອ.ຈ ຄ າສຸກ ແກ ີ້ວວງົຊາຍ 
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IV. ໝວດວິຊາເລ ອກ 
ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 

ຊ ົ່ວິຊາ:ເສບລວມ 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍ ມລະບ ບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ:0912611  
ລະບ ບ -  ພາກຮຽນ 12+4  ພາກຮຽນ IIປີ 3 

ຊ ົ່ວໂມງ 160 
ຄ່າໝ່ວຍກິດ 4 (2-2-6) 

ອະທິບາຍໝ່ວຍກິດ ວຊິານີ ີ້ມທີງັໝດົ 4 ໜົ່ ວຍກດິມ1ີ6 ອາທດິ,ອາທດິລະ 4 ຊົົ່ ວໂມງສ າລບັພາກທດິສະດແີລະພາກ
ບນັຍາຍອກີ 6 ຊມເປັນວຽກບ ີ້ານລວມທງັໝດົ 160ຊົົ່ ວໂມງ. 

ຈຸດປະສ ງ - ນກັສກຶສາສາມາດ 
- ຈດັຕັ ີ້ງແລະບນັຊາວງົດນົຕຣໄີດ ີ້. 
- ເສບເພງຮົ່ ວມກນັເປັນວງົໄດ ີ້. 
- ນ າພານກັຮຽນຊັ ີ້ນມດັທະຍມົເສບເປັນວງົໄດ ີ້. 

ເນ ື້ອໃນຫຍ ື້ 
 

ວຊິານີ ີ້ຜ ີ້ຮຽນຈະໄດ ີ້ຮຽນວທິຈີດັຕັ ີ້ງເຄ ົ່ ອງເສບ ແລະການຂຶ ີ້ນ,ລງົເພງໃນການເສບເປັນວງົເຊັົ່ ນ: ເພງ
ລາວກະແຊ, ເພງສາຍລມົເຢັນ,ເພງນາງນາກ, ເພງຈ າປາເມ ອງລາວ, ເພງກນິນະລແີລະເພງລາວພຸຂາວ. 

ການດ າເນີນການ 
ສອນ 

ການດ າເນນີວຊິານີ ີ້ແມົ່ ນໃຊ ີ້ວທິກີານສອນແບບອະທບິາຍ, ສາທດິ, ໃຫ ີ້ນກັສກຶສາປະຕບິດັແບບລວມ
ໝ ົ່ . 

ອາທິດທີ 1 
 

ພາກປະຕບິດັ 
ບດົທ ີ1 

          1. ຄວາມສ າຄນັຂອງການຕດິຕັ ີ້ງ ແລະບດົບາດການບນັຊາ 
             2. ເສບເພງສາຍລມົເຢັນ  

ອາທິດທີ 2 ບດົທ ີ1 (ຕ ົ່ )  
ເພງສາຍລມົເຢັນ 

ອາທິດທີ 3 ບດົທ ີ2  
ເສບເພງ : ລາວກະແຊ 

ອາທິດທີ 4 ບດົທ ີ2 ( ຕ ົ່  ) 
ເສບເພງ ລາວກະແຊ 

ອາທິດທີ 5 ບດົທ ີ3 
ເສບເພງ ນາງນາກ 

 ( ດອກໄມ ີ້ ) 
ອາທິດທີ 6 ບດົທ ີ3 ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ  ນາງນາກ 
ອາທິດທີ 7 ບດົທ ີ3 ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ : ນາງນາກ 
ອາທິດທີ 8 ບດົທ ີ4  

ເສບເພງ ຈ າປາເມ ອງລາວ 
ອາທິດທີ 9 ບດົທ ີ4 ( ຕ ົ່  ) 
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ເສບເພງ ຈ າປາເມ ອງລາວ 
ອາທິດທີ 10 ບດົທ ີ4 ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ ຈ າປາເມ ອງລາວ 
ອາທິດທີ 11 ບດົທ ີ5 

ເສບເພງ  ກນິນະລ ີ
ອາທິດທີ 12 

 
ບດົທ ີ5  ( ຕ ົ່  ) 

ເສບເພງ  ກນິນະລ ີ
ອາທິດທີ 13 

 
  ບດົທ ີ5  ( ຕ ົ່  ) 
ເສບເພງ : ກນິນະລ ີ

ອາທິດທີ 14 ບດົທ6ີ 
ເສບເພງລາວພຸງຂາວ  

ອາທິດທີ 15 ບດົທ ີ6 ( ຕ ົ່  ) 
ເສບເພງລາວ ພຸງຂາວ 

ອາທິດທີ 16 
 

ບດົທ ີ6 ( ຕ ົ່  ) 
ເສບເພງ : ລາວພຸງຂາວ 

ການຕີລາຄາ - ຮຽນຮົ່ ວມ 30%  
-  ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າ 20%   
- ກວດກາຍົ່ ອຍ 20 %   
-  ສອບເສງັທ ີ້າຍພາກຮຽນ 30% 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
 

- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາລະນາດລະບບົ 9+3ຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ 
- ປຶີ້ມຄ ົ່ ມ  ຄ ວຊິາລະນາດລະບບົ ຕ ົ່ ເນ ົ່ ອງຊັ ີ້ນສ ງຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ 

ຜູູ້ຂຽນ ອຈ ບຸນທົ່ ຽງ ສສີກັດາ (ໂຮງຮຽນສລິະປະແຫົ່ ງຊາດ)ໂທ: 58618190 
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