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ໂຄງສ້າງຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມ (ສອນໄດ້ແຕ່ ມ1 ຫາມ7) 
ລະດຼັບປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 12+4 

 
1. ຊ ື່ຫ ຼັກສູດ 

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

2. ຊ ື່ປະກາສະນີຍະບຼັດ  
 ຊ ື່  (ຂຽນເປຼັນພາສາລາວ):ປະກາສະນຍີະບຼັດປະລນິຍາຕຄູີມຼັດທະຍມົ, ໃນສາຍວຊິາ: ຄູພະລະສກຶສາ 
ຊ ື່  (ຂຽນເປຼັນພາສາອຼັງກດິ): Bachelor of Secondary Teacher Education, majoring in Physical 
Education. 

3. ໜ່ວຍງານຮຼັບຜິດຊອບ 
ກມົສາ້ງຄູກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

4. ປຼັດຊະຍາ ແລະ ຈດຸປະສົງຂອງຫ ຼັກສູດ  
ກ. ປຼັດຊະຍາຂອງຫ ຼັກສດູ: 

ຄູມແີນວຄດິຫ ຼັກໝຼັນ້ຊນົຊຼັນ້, ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈຕ ື່ ອຸດມົການ ແລະແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພຼັກ, ຮຼັກ ແລະປົກປອ້ງ
ລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົ, ມສີະຕ-ິເຄາົລບົຕ ື່ ລະບຽບວໄິນ ແລະກດົໝາຍ, ມຄີວາມກາ້ຫານໃນການຕ ື່ ສູຕ້າ້ນປະກດົການ
ຫຍ ທ້ ຕ້ື່ າງໆ. ຄູຕອ້ງມແີນວຄດິທີື່ ດ ີແລະ ແບບແຜນດ າລງົຊວີດິທີື່ ປອດໃສ; ບຸກຄະລກິສະຫງື່າ, ມຄຸີນນະທ າ, ມຈີຼັນຍາທ າ, ມີ
ຄວາມຮຼັບຜດິຊອບແລະຄວາມສາມຼັກຄ.ີ ຮຼັກອາຊບີຄູແພງເດຼັກ; ນ າໃຊຄ້ວາມຮູແ້ລະທຼັກສະທີື່ ກາ້ວໜາ້, ອຸທດິຕນົເພ ື່ ອການສກຶສາ, 
ເປຼັນນຼັກພຼັດທະນາທີື່ ດ.ີ 
ຂ. ຈຸດປະສົງຂອງຫ ຼັກສູດ: 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມ ລະດຼັບປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 12+4 ມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອແນໃສ່ສ້າງໃຫ້ນຼັກສຶກສາຄູ: 

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

2. ສາມາດແກໄ້ຂບຼັນຫາຢື່ າງມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງ, ມຄີວາມຮຼັບຜດິຊອບ ແລະ ພຼັດທະນາຄວາມຮູ ້ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດຂອງຕນົໃນອະນາຄດົ. 

3. ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາຊບີຄູ; ສາມາດສອນໄດທຸ້ກຂຼັນ້ໃນຊຼັນ້ມ ຼັດທະຍມົສກຶສາ (ສອນໄດ ້
ແຕື່ ມ.1 ຫາມ.7) ແລະ ພວົພຼັນຊື່ ວຍເຫ  ອຄູສອນຢູື່ ໃນໂຮງຮຽນ ພອ້ມທຼັງເປຼັນຫ ຼັກແຫ ື່ ງທາງດາ້ນວຊິາການ. 

ຄ. ສະມຼັດຖະພາບລວມຂອງນຼັກສຶກສາຄູ: 
ນຼັກສກຶສາຄທູີື່ສ າເລຼັດຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະດຼັບປະລິນຍາຕ ີ(ສອນໄດແ້ຕ່ມ.1 ຫາມ.7) ຈະມີ/ສາມາດ: 

ກອບຄວາມ
ຮູ້ດ້ານວິຊາ
ຄູໃນ 3 
ດ້ານ 

ສະມຼັດຖະພາບລວມ ຕົວຊີີ້ບອກ ຊ ື່ວິຊາ ແລະ 
ລະຫຼັດ 

ປີຮຽນ 
 

1. ຄວາມ ຮູ້
ລາຍວິຊາ 
 
 
 
 

1. ສະມຼັດຖະນະ (ລະດຼັບຄວາມ
ສາມາດ) ທາງດ້ານລາຍວິຊາ 
ແລະ ເຕຼັກນິກການສອນ. 

ຄວາມສາມາດແນະນ ານຼັກຮຽນໃນການຄົນ້
ຫາຄວາມຮູພ້ ນ້ຖານຂອງລາຍວຊິາ ແລະ 
ນ າໃຊຄ້ວາມຮູເ້ຂົາ້ໃນຊວີດິປະຈ າວຼັນ. 

1. ສາມາດອະທບິາຍເນ ອ້ໃນລາຍວຊິາ
ພະລະສກຶສາ. 

2. ສາມາດນ າໃຊເ້ຕຼັກນກິການສອນຮູບແບບ
ຕື່ າງໆ. 

3. ສາມາດນ າໃຊທ້ຼັກສະໃນການເຝິກແອບ. 

ໜວດກາຍະກ າ 
 

ໜວດແລື່ ນ-ລານ 
 

ໜວດກລິາ 
 

ປີ 
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2. ຄວາມຮູ້
ທ າ ງ ດ້ ານ
ວິຊາຄູ. 
 
 
 
 

2. ສະມຼັດຖະນະ (ລະດຼັບຄວາມ
ສາມາດ) ທາງດ້ານວິຊາຄູ. 
ຄວາມສາມາດໃນການສາ້ງສະພາບແວດ
ລ້ອມການຮຽນຮູ ້ທີື່ ປອດໄພທາງດ ້ານ 
ຈ ິດ ຕ ະວິທ ະຍ າ, ທີື່ ເອ ້ອ ອ ານ ວ ຍ ຕ ື່
ສຸຂະພາບທີື່ ດຂີອງຜູຮ້ຽນ. 
 

1. ສາມາດຊອກຮູ ້ຈຸດພິເສດ ແລະ ຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງຜູຮ້ຽນ. 

 
2. ສາມາດກ ານດົຈດຸປະສງົຂອງການຮຽນໃນ 3 
ດາ້ນຄ : ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ, ທຼັດສະນະ
ຄະຕ ິແລະ ຄື່ ານຍິມົ. 
3. ສາມາດຊຸກຍູ ້ແລະ ໃຫ ້ກ າລຼັງໃຈຜູຮ້ຽນ
ດວ້ຍວທິທີີື່ ເໝາະສມົ. 

 
4. ສາມາດກ າໄດຄ້ວາມແຕກຕື່ າງຂອງຜູຮ້ຽນ: 
ເພດ, ຊນົເຜົື່ າ, ຜູທຸ້ກຍາກ, ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດໃຫ້
ມບີດົບາດໃນ ແລະ ນອກ ຫອ້ງຮຽນ. 
5. ສາມາດສົື່ ງເສມີໃຫນ້ຼັກຮຽນມຄີວາມສະອາດ
, ມອີະນາໄມ ແລະ ມໂີພຊະນາການທີື່ ດ ີ
6. ສາມາດສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມການຮຽນໃຫ້
ມສຸີຂະອະນາໄມທຼັງໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ. 
7. ສາມາດວຼັດ-ປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງ
ນຼັກຮຽນເພ ື່ ອື່ ເປຼັນການປຼັບປຸງແລະພຼັດທະນາ
ການຮຽນ-ການສອນໃຫດ້ຂີ ນ້. 
8. ສາມາດສ ື່ ສານໃຫສ້ອດຄື່ ອງກຼັບລະດຼັບຂອງ
ນຼັກຮຽນ ແລະ ໃຫຄ້ າປຶກສາແກື່ ນຼັກຮຽນໃຫສ້ະ
ໝ ື່ າສະເໝ.ີ 
9. ມທີຼັກສະໃນການຕຼັງ້ຄ າຖາມ ແລະ ນ າໃຊ ້
ເທຼັກນກິການສອນແບບຕື່ າງໆໄດ.້ 

ວທິສີດິສອນ
ພະລະສກຶສາ 
0911502 

ວເິຄະຫລຼັກສູດ ມຕ , 
ມປ 

0911403 
ກະຍະກ າຟີ ນ້ຖານ
ແລະອຸປະກອນ 

0911209 
ປະເພດແລື່ ນ-ລານ 

0911108 
 

ປະຊາກອນແລະ ສຸ
ຂະສກຶສາສງິແວດ

ລອ້ມ 
0911708 

ປີ 3  
 
 
ປີ2 
 
 
ປີ1 
 
 
ປີ1 
 
 

ປີ4 

3. ສະມຼັດຖະນະ (ລະດຼັບຄວາມ
ສາມາດ) ທາງດ້ານການຈຼັດ ຕຼັີ້ງຄຸ້ມ
ຄອງ. 
ຄວາມສາມາດໃນການສາ້ງສະພາບແວດ
ລອ້ມໃຫເ້ປຼັນລະບຽບພາຍໃນຫອ້ງຮຽນ. 

1. ສາມາດຈຼັດສະພາບແວດລອ້ມໃຫແ້ທດເໝາະ
ຕ ື່ ການຮຽນ. 

2. ສາມາດຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານຫອ້ງສອນໄດ.້ 
3. ສາມາດສົື່ ງເສມີຜູຮ້ຽນໃຫມ້ຄີວາມສາມຼັກຄີ, 

ມມີະນຸດສ າພຼັນທີື່ ດີ, ນຼັບຖ ຄວາມແຕກຕື່ າງ 
ແລະ ຮດີຄອງປະເພດນຂີອງຜູຮ້ຽນ. 

4. ສາມາດສົື່ ງເສມີຜູຮ້ຽນເກຼັື່ ງ ແລະ ບ າລຸງຜູຮ້ຽນ
ອື່ ອນຢື່ າງເທົື່ າທຽມ ແລະ ເປຼັນປົກກະຕ.ິ 

ກະຍະກ າຟີ ນ້ຖານ
ແລະອຸປະກອນ 

0911107 
ປະເພດແລື່ ນ-ລານ 

0911108 
 

ໜວດກລິາ 
 

ປີ 1 
 
 

ປີ 1 
 
 

ປີ 1-4 
 

3. ຄວາມຮູ້
ທາງດ້ານບ 
ລິບົດ 
 
 
 
 

4. ສະມຼັດຖະນະ (ລະດຼັບຄວາມ
ສາມາດ) ໃນການຮ່ວມມ  ກຼັບເພ ື່ອນ
ຮ່ວມງານ. 
ຄວາມສາມາດໃນການເຮຼັດວຽກກຼັບເພ ື່ ອນ
ຮື່ ວມງານ ແລະ ການປະກອບສື່ ວນເຂົາ້ໃນ
ອງົການຈຼັດຕຼັງ້ຂອງໂຮງຮຽນ. 
 

1. ສາມາດແລກປື່ ຽນຄວາມຮູ ,້ ເນ ອ້ໃນລາຍ
ວຊິາ, ວທິສີດິສອນກຼັບເພ ື່ ອນຮື່ ວມງານ ແລະ ຜູ ້
ມປີະສບົການ. 
2. ສາມາດໃຫກ້ານຊື່ ວຍເຫ  ອເພ ື່ ອນຮື່ ວມງານ
ທາງດາ້ນວຊິາການລວມທຼັງການໃຫຄ້ວາມຄດິ
ເຫຼັນແນະນ າຢື່ າງມລີຼັກສະນະສາ້ງສຼັນ. 

ກະຍະກ າຟີ ນ້ຖານ
ແລະອຸປະກອນ 

0911107 
ຈດິຕະສາດການກລິາ 

0911110 

ປີ 1 
 
 

ປີ 1 
 

5. ສະມຼັດຖະນະ (ລະດຼັບຄວາມ
ສາມາດ) ໃນການຮ່ວມມ ກຼັບຊຸມຊົນ

1. ສາມາດເຜຍີແຜື່ ວຽກງານການສກຶສາລງົສູື່
ຊຸມຊນົ. 

ຈຼັດການແຂື່ ງຂຼັນ 
0911203 
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ອ້ອມຂ້າງໂຮງຮຽນ. 
ຄວາມສາມາດໃນກາປະກອບສື່ ວນຮື່ ວມມ 
ກຼັບຊຸມຊນົ(ຜູປົ້ກຄອງ) ແລະ ອງົການ ຈຼັດ
ຕຼັງ້ຢູື່ ທອ້ງຖິື່ ນ. 
 

2. ສາມາດປະສານສມົທບົກຼັບຄະນະພຼັດທະນາ
ການສກຶສາຂຼັນ້ບາ້ນ ແລະຜູປົ້ກຄອງ ໃນ
ການສກຶສາ ອບົຮມົຜູຮ້ຽນ. 

3. ມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນການສາ້ງແຜນ ພຼັດທະນາ
ໂຮງຮຽນຮື່ ວມກຼັບຊຸມຊນົ. 

4. ສາມາດສາ້ງເຄ ື່ ອຂື່ າຍພຼັດທະນາວຊິາຊບີ. 
5. ສາມາດຊອກຮູຮ້ ື່ າຮຽນພາສາທອ້ງຖິື່ ນ ແລະ 

ຮູນ້ າໃຊວ້ທິະຍາກອນທອ້ງຖິື່ ນມາຊື່ ວຍໃນ
ການສອນ. 

ມວຍລາຍຟ ນ້ເມ ອງ
ລາວ 

0911607 
ແບບຫລີນ້ 
 0911410 

 
ຈດິຕະສາດການກລິາ 

0911110 
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6. ສະມຼັດຖະນະ (ລະດຼັບຄວາມ
ສາມາດ) ໃນການໄຕ່ຕອງປະ
ເມີນ ແລະ ພຼັດທະນາຕົນເອງ. 

ຄວາມສາມາດໃນການໄຕື່ ຕອງປະເມີນ
ລະດຼັບຄວາມສາມາດຂອງຕນົ ແລະ ການ
ພຼັດທະນາຕນົເອງທາງດາ້ນວຊິາຊີບ ເພ ື່ ອ
ໃຫທ້ຼັນກຼັບສະພາບການປື່ ຽນແປງໃໝື່ . 

1. ສາມາດໄຕື່ ຕອງ ແລະ ປະເມນີລະດຼັບຄວາມ
ສາມາດ ຂອງຕນົເພ ື່ ອຊອກຫາວທິພີຼັດທະນາໃຫ ້
ກາ້ວໜາ້. 
2. ສາມາດພຼັດທະນາຕນົເອງໃຫມ້ຄີວາມຮູທ້າງ
ດາ້ນພາສາອຼັງກດິ ແລະ ICT. 
3. ສາມາດແລກປື່ ຽນຄວາມຮູ ,້ ເນ ອ້ໃນລາຍ
ວຊິາ, ວທິສີດິສອນກຼັບເພ ື່ ອນຮື່ ວມງານ ແລະ ຜູ ້
ມປີະສບົການ. 
4. ສາມາດພຼັດທະນາ ແລະ ດ າເນນີການວິໄຈ
ໃນຫອ້ງຮຽນໄດ.້ 

ຈດິຕະສາດການກລິາ 
0911110 

 
ຄອມພວີເຕ ີ
0911101 

ວທິະຍາສາດການ
ກລິາ 

0911310 
ບ ລຫິານການກລິາ 

0911311 
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7. ສະມຼັດຖະນະ (ລະດຼັບຄວາມ
ສາມາດ) ທາງດ້ານການພົວພຼັນ
ລະຫວ່າງບຸກຄົນ. 

ສະມຼັດຖະນະໃນການສາ້ງບຼັນຍາກາດແຫື່ ງ
ຄວາມເປຼັນມດິ, ການຮື່ ວມມ  ແລະ ການ
ຕດິຕ ື່ ສ ື່ ສານຢື່ າງເປີດກວາ້ງ. 

1. ສາມາດໃຫຄ້ວາມເປຼັນມິດແກື່ ຜູຮ້ຽນ, ມີ
ຄວາມສາມຼັກຄ,ີ ຮຼັກແພງ; ຊື່ ວຍເຫ  ອ ແລະ 
ເຄາົລບົນຼັບຖ  ຊຶື່ ງກຼັນ ແລະກຼັນ. 

2. ສາມາດສຶກສາໃຫ ້ຜູ ້ຮຽນປະຕິບຼັດກົດ
ລະບຽບ ແລະ  ເອາົໃຈໃສື່ ຄວາມແຕກຕື່ າງ, 
ຄວາມສະ  ເໝີພາບໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 
ຊອກຮູຈ້ດຸພເິສດຂອງຜູຮ້ຽນ. 

3. ສາມາດຮຼັບຟຼັງຄ າຄດິເຫຼັນຂອງເພ ື່ ອນຮື່ ວມ
ງານ. 

4. ສາມາດປະສານສມົທບົກຼັບເພ ື່ ອນຮື່ ວມງານ, 
ຜູປົ້ກຄອງ ແລະ ຊຸມຊນົດວ້ຍຫ າຍຮູບການ. 

ວທິສີດິສອນ
ພະລະສກຶສາ 
0911601 

ວເິຄາະຫລຼັກສູດ ມ 
ຕົນ້, ມ ປາຍ 
0911403 

 
 

ວທິຈີ ຼັດການແຂງຂຼັນ 
0911203 
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ປີ 2 

 
 
 

ປີ 1 

 
5. ກ ານົດການເປີດສອນ ແລະ ໄລຍະເວລາ 

ການສາ້ງຄູມຼັດທະຍມົ ລະດຼັບປະລນິຍາຕ ີລະບບົ 12+4 ແມື່ ນຈະເລີື່ ມເປີດສອນແຕື່ ສກົຮຽນ 2013-2014ເປຼັນຕົນ້ໄປ. 
6. ຄາດຄະເນແຜນການຮຼັບນຼັກສກຶສາ 

ອງີຕາມແຜນຄວາມຕອ້ງການຄູ ແລະ ແຜນຮຼັບນຼັກສກຶສາຄູຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໃນແຕື່ ລະປີ. 
 
7. ເງ ື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົີ້າສຶກສາ 
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 ມກີລິຍິາມາລະຍາດດ ີ
 ມຄີວາມຮຼັກໃນອາຊບີຄູ 
 ມມີະນຸດສ າພຼັນທີື່ ດ ີ
 ມຄີວາມດຸໝຼັື່ ນເອາົໃຈໃສື່ ສກຶສາຮ ື່ າຮຽນ 
 ເປຼັນຜູມ້ສຸີຂະພາບຈດິທີື່ ດ ີແລະ ຮື່ າງກາຍແຂງແຮງ 
 ເປຼັນນຼັກຮຽນທີື່ ຈບົຊຼັນ້ມ ຼັດທະຍມົຕອນປາຍ ຫ   ທຽບເທົື່ າ; ມຜີນົການຮຽນດ.ີ 
 ເປຼັນຄູສອນທີື່ ມວຸີດທກິານສກຶສາລະດຼັບຊຼັນ້ສູງຫ  ພະນຼັກງານທີື່ ຮຽນຈບົສາຍຄູລະດຼັບຊຼັນ້ສູງແລະປີການສອນຫ  

ເຮຼັດວຽກແຕື່  02 ປີຂຶນ້ໄປ ທີື່ ມຜີນົງານດເີດຼັື່ ນແລະໄດຮ້ຼັບການເຫຼັນດຈີາກກມົກອງ 
8. ວິທີຄຼັດເລ ອກຜູເ້ຂົີ້າສຶກສາ 
 ວິທີຄຼັດເລ ອກ 

ຜູທ້ີື່ ຈະເຂົາ້ຮຽນສາ້ງຄູມຼັດທະຍມົ ລະດຼັບປະລນິຍາຕ ີລະບບົ 12+4 ຕອ້ງຜື່ ານຂະບວນການຄຼັດເລ ອກດຼັື່ ງນີ:້ 
 ເຂົາ້ຮຽນຕາມແຜນແບື່ ງປຼັນຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາໂດຍອງີຕາມແຜນຄວາມຕອ້ງການຄູຂອງ

ໂຮງຮຽນແລະທອ້ງຖິື່ ນ. 
 ສອບຄຼັດເລ ອກເຂົາ້ຮຽນທາງດາ້ນທດິສະດ-ີພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິແລະສ າພາດ 

 
9. ການຈຼັດຕຼັີ້ງການຮຽນ-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 າກຼັບ 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 ີ20-28ຊົື່ ວໂມງ. 
11. ໂຄງສ້າງຫ ຼັກສູດ 
ສາຍວິຊາ: ຄູພະລະສຶກສາ 

ໜື່ ວຍກດິລວມ ໝດົຫ ຼັກສູດ 160 ໜ່ວຍກິດ ໂດຍມສີຼັດສື່ ວນໜື່ ວຍກດິແຕື່ ລະໝວດວຊິາດຼັື່ ງນີ ້
ໝວດວຊິາຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປ 20 ໜື່ ວຍກດິ  = (12.5%) 
ໝວດວຊິາພ ນ້ຖານວຊິາສະເພາະ  45 ໜື່ ວຍກດິ  = (28.125%) 
ໝວດວຊິາສະເພາະ   91 ໜື່ ວຍກດິ = (56.875%) 
ໝວດວຊິາເລ ອກ   4 ໜື່ ວຍກດິ  = (2.5%) 

ໝວດວິຊາຮຽນ 
ປີທີ1 ປີທີ2 ປີທີ3 ປີທີ4 

ພາກຮຽນ ພາກຮຽນ ພາກຮຽນ ພາກຮຽນ 
1 2 1 2 1 2 1 2 

1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປ  
20ໜ່ວຍກິດ 

        

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 ວທິຈີ ຼັດການແຂື່ ງຂຼັນ3(2-2-0)  3(2-2-0)       
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1.5 ວຼັດທະນະທ າລາວ, ອາຊຽນແລະ
ມ ລະດກົ2(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 ປອ້ງກຼັນຊາດປອ້ງກຼັນຄວາມ 
ສະຫງບົ 1(0-0-6)              

 
1(0-0-6) 

      

2. ໝວດຄວາມຮູ້ພ ີ້ນຖານ
ວິຊາ 

ສະເພາະ45ໜ່ວຍກິດ 

        

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 ວໄປ2(2-0-0)  2(2-0-0)       
2.12 ວເິຄາະຫ ຼັກສູດ ມ.ຕົນ້ ແລະ ມ.
ປາຍ4(2-4-0) 

   
4(2-4-0) 

    

2.13 ການວໄິຈ3(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 ວທິສີອນວຊິາພະລະສກຶສາ 1, 
2.4(2-4-0) 

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

  

2.18ປະສບົການ 1,  2,  3. 
3(0-6-0) 

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

  

2.19ສກຶສາສາດທົື່ ວໄປ 1,  2. 
4(3-2-0) 

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

   

2.20ບ ລຫິານການສກຶສາ2(2-0-0)      2(2-0-0)   
2.21ຈດິຕະວທິະຍາພຼັດທະນາການ      
2(2-0-0) 

    
2(2-0-0) 

   

3. ໝວດວິຊາສະເພາະ 
91ໜ່ວຍກິດ 

        

ພາກກາຍະGYMNASTICES 8 
ໜ່ວຍກິດ 

        

3.22 ກາຍຍະກ າ-ພ ນ້ຖານ4(0-4-12) 2(0-2-6) 2(0-2-6)       
3.23 ກາຍະກ າອຸປະກອນ4(0-4-12)   2(0-2-6) 2(0-2-6)     
ພາກ ແລ່ນ-ລາATHLETICES    
8 ໜ່ວຍກິດ 

        

3.24 ປະເພດແລື່ ນ4(0-4-12) 2(0-2-6) 2(0-2-6)       
3.25 ປະເພດລານ4(0-4-12)    2(0-2-6) 2(0-2-6)    

ພາກວິຊາກິລາ    60ໜ່ວຍກິດ         

3.26 ບານເຕະ4(0-4-12)   2(0-2-6) 2(0-2-6)     
3.27 ບານສົື່ ງ3(0-2-12)     3(0-2-12)    
3.28 ບານບວ້ງ3(0-2-12)      3(0-2-12)   
3.29 ກະຕ 3້(0-2-12)   3(0-2-12)      
3.30 ດອກປີກໄກື່ 3(0-2-12)      3(0-2-12)   
3.31 ເທຄວຼັນໂດ3(0-2-12) 3(0-2-12)        
3.32 ຢູໂດ3(0-2-12)       3(0-2-12)  
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3.33 ມວຍສາກນົ3(0-2-12)       3(0-2-12)  
3.34 ມວຍລາວ3(0-2-12)       3(0-2-12)  
3.35 ປິື່ ງປື່ ອງ3(0-2-12)      3(0-2-12)   
3.36 ມວຍລາຍພ ນ້ເມ ອງລາວ 
3(0-2-12) 

     
3(0-2-12) 

  

3.37 ເປຕຼັງ2(0-2-6)       2(0-2-6)  
3.38 ແບບຫ ິນ້2(0-2-6)    2(0-2-6)     
3.39 ເທນນດິ2(0-2-6)     2(0-2-6)    
3.40 ລອຍນ າ້2(0-2-6)    2(0-2-6)     
3.41 ແອໂຣບກິ2(0-2-6)       2(0-2-6)  
3.42 ຍກົນ າ້ໜຼັກ2(0-2-6)     2(0-2-6)    
3.43 ຄູເຝຶກກ າມະການຕຼັດສນິ 
2(1-2-0) 

  
2(1-2-0) 

     

3.44 ກະຍະພາບບ າບຼັດ2(1-2-0)     2(1-2-0)    
3.45 ປະຫວຼັດສາດການກລິາ 
2(2-0-0) 

  
2(2-0-0) 

     

3.46 ວທິະຍາສາດການກລິາ 
2(2-0-0) 

  
2(2-0-0) 

     

3.47 ບ ລຫິານການກລິາ2(2-0-0)   2(2-0-0)      
3.48 ຈດິຕະສາດການກລິາ 
2(2-0-0) 

2(2-0-0) 
       

3.49 ແພດກລິາ2(2-0-0)     2(2-0-0)    
ຂ. ໝວດວິຊາບຼັງຄຼັບ 
04  ໜ່ວຍກິດ        

 

3.50 ປະຊາກອນແລະສຸຂະສກຶສາ 
ສິື່ ງແວດລອ້ມ4(2-2-6)       4(2-2-6) 

 

ຄ. ການຂຽນແລະປ້ອງກຼັນບົດ 
ຈົບຊຼັີ້ນ11   ໜ່ວຍກິດ 

        

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

       
2(0-0-12) 

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

       
9(0-18-0) 

4. ໝວດວິຊາເລ ອກ 
04  ໜ່ວຍກິດ 

        

4.53 ໜາ້ເກຼັກ,ໝາກຄື່ າງ, ຍທິະນ ູ
4(0-6-6) 

     
4(0-6-6) 

  

ລວມທຼັງໝົດ 160 
 (54-130-246) 

20 
(8-16-
24) 

20 
(10-14-

18) 

22 
(12-12-

24) 

22 
(6-22-30) 

22 
(10-14-

30) 

21 
(2-20-
54) 

22 
(6-14-54) 

11 
(0-18-
12) 

ຈ ານວນວິຊາຕ ື່ພາກຮຽນ 10 10 11 11 11 8 8 ລ 

ໝາຍເຫດ:ນຼັກສຶກສາທຸກຄົນຕ້ອງຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊຼັີ້ນ 
 
 
11.1ເນ ີ້ອໃນຫຍ ີ້ຂອງລາຍວິຊາ 
11.1.1 ເນ ີ້ອໃນຫຍ ີ້ໝວດວຊິາຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປ 

0911101 ຄອມພິວເຕີພ ີ້ນຖານ 1   1(0-2-0) 
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ທຼັກສະຄອມພິວເຕີຂຼັນ້ເລີື່ ມຕົນ້: ພາກສື່ ວນຕື່ າງໆຂອງຄອມພິວເຕີ, ວິທີການເຮຼັດວຽກຂອງຄອມພິວເຕີ,ການເປີດ
ຄອມພວິເຕີ ແລະ ເຂົາ້ສູື່ ລະບບົ (turn on and log on), Desktop; ແປ້ນພມິ ແລະ ເມາົສ(໌Keyboard and Mouse): 
ຄ າສຼັື່ ງຂອງແປນ້ພມິ, ເມາົສ ໌ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງມຼັນ;ລະບບົປະຕບິຼັດການ (OS) ແລະ ຊອບແວຣນ າໃຊ ້(Apps): OS, ປຸື່ ມຄ າສຼັື່ ງ 
Start, ການຈຼັດການກຼັບໜາ້ຕື່ າງໂປຣແກຣມ, ການຊ ຄ້ອມພວິເຕ,ີ ການຊ ຊ້ອບແວຣ ແລະ ໂປຣແກຣມຕື່ າງໆ; ການປິດຄອມພວິ
ເຕ:ີ ການອອກຈາກລະບບົ ແລະ ການປິດຄອມພວິເຕ,ີ ການຊອກຫາຊື່ ວຍເຫ  ອເພີື່ ມເຕມີ, ຄ າສຼັບກື່ ຽວກຼັບຄອມພວິເຕ;ີ ການນ າໃຊ ້
ອຸປະກອນເສມີຕື່ າງໆ(Printer, Air card, USB, …), ການຊອກຫາຂ ມູ້ນ 

 
0911201 ຄອມພິວເຕີພ ີ້ນຖານ 2 1(0-2-0) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບການນ າໃຊໂ້ປຣແກຣມຊຸດ Microsoft Office Wordເຊິື່ ງເປຼັນໂປຣແກຣມທີື່ ນຍິມົໃຊໂ້ດຍທົື່ ວໄປໃນ ການ

ຈຼັດການກຼັບເອກະສານ ທີື່ ຕດິພຼັນກຼັບຊວີດິປະຈ າວຼັນຂອງພວກເຮາົ,ໃນນີ ້ແມື່ ນເລຼັື່ ງໃສື່  ການເຮຼັດວຽກກຼັບ ໄຟລເ໌ອກະສານແບບ word, ການພມິ
ຂ ຄ້ວາມແບບຕື່ າງໆໃຫເ້ປຼັນເອກະສານລວມເຖງິການຈຼັດໜາ້ເອກະສານ ກື່ ອນສຼັື່ ງພມິອອກທາງເຄ ື່ ອງພມິ. 

 
0911301 ຄອມພິວເຕີພ ີ້ນຖານ 3 1(0-2-0) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບການນ າໃຊໂ້ປຣແກຣມຊຸດ Microsoft Office Excelເຊິື່ ງເປຼັນໂປຣແກຣມທີື່ ນຍິມົໃຊໂ້ດຍທົື່ ວໄປໃນ 

ການຈຼັດການກຼັບເອກະສານທີື່ ມກີານຄ ານວນທາງຄະນດິສາດ ແລະ ການວເິຄາະຂ ມູ້ນທີື່ ງື່ າຍດາຍຂຼັນ້ພ ນ້ຖານ,ໃນນີ ້ແມື່ ນເລຼັື່ ງໃສື່  ການ
ເຮຼັດວຽກກຼັບ ໄຟລເ໌ອກະສານແບບ word, ການພມິຂ ຄ້ວາມແບບຕື່ າງໆ ໃຫເ້ປຼັນເອກະສານ ລວມເຖງິການຈຼັດໜາ້ເອກະສານ ກື່ ອນ
ສຼັື່ ງພມິອອກທາງເຄ ື່ ອງພມິ. 

 
0911401 ຄອມພິວເຕີພ ີ້ນຖານ4 1(0-2-0) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບການນ າໃຊໂ້ປຣແກຣມຊຸດ Microsoft Office powerpointເຊິື່ ງເປຼັນໂປຣແກຣມທີື່ ນຍິມົໃຊໂ້ດຍທົື່ ວ

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

 
 
0911202 ICT ພ ີ້ນຖານ 2(1-2-0) 
ນ າສະເໜກີື່ ຽວກຼັບ 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. 

 
0911102 ເທຼັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈ າວຼັນ 2(1-2-0) 
ສກຶສາເຖິງບຼັນຫາຕື່ າງໆທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກຼັບການດ າລງົຊວີດິປະຈ າວຼັນ ເຊຼັື່ ນ: ການຈຼັດແຈງ, ເກຼັບມຽ້ນ ແລະ ຮຼັກສາເຄ ື່ ອງ

ອຸປະໂພກ ບ ລໂິພກໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນເຮ ອນໃຫເ້ປຼັນລະບຽບ ສະອາດງາມຕາ, ການປຸງແຕື່ ງອາຫານລາວ ແລະ ສາກນົ, ການ
ກະເສດແບບປະສມົປະສານ (ປູກຝຼັງ, ລຽ້ງສຼັດ) ຕະຫ ອດຮອດວຊິາ ຊື່ າງຈ ານວນໜຶື່ ງ ເຊຼັື່ ນ: ຊື່ າງໄມ,້ ຊື່ າງປູນຊມີ ຼັງ, ຊື່ າງໄຟຟາ້ 
ແລະ ຊື່ າງກນົຈຼັກຂຼັນ້ພຶ ນ້ຖານ. ນອກນຼັນ້ຍຼັງຮຽນຮູເ້ຖງິສ ື່ ທາງສຼັງຄມົໃນການແລກປື່ ຽນຂ ມູ້ນຂື່ າວສານ ແລະ ວຖິຊີວີດິໃນແບບດຈິີ
ຕອນ. 
 

0911203 ຈຼັດການແຂ່ງຂຼັນ 3(2-2-0) 
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ນຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ:ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ, ແລະຈດຸປະສງົຂອງການແຂື່ ງຂຼັນກລິາຂຼັນ້ພ ນ້ຖານ, ການ
ແຂື່ ງຂຼັນກລິາລະຫວື່ າງໂຮງຮຽນ, ໂຄງຮື່ າງການຈຼັດຕຼັງ້, ວທິຈີ ຼັດການແຂື່ ງຂຼັນ, ການໃຫຄ້ະແນນ ແລະ ໂຄງຮື່ າງຄະນະກ າມະການ
ຈຼັດງານມະຫາກ າຊເີກມຄຼັງ້ທ ີ25. 

 
0911302 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 ຂອງASEAN. 
- ບາງຈດຸພເິສດທາງດາ້ນວຼັດທະນະທ າຂອງບຼັນດາປະເທດ ອາຊຽນ. 
- ການພວົພຼັນຮື່ ວມມ ທາງດາ້ນວຼັດທະນະທ າລາວ ກຼັບອາຊຽນ. 

3. ມ ລະດົກ ໂລກ. 
- ບຼັນດາມາດຖານແລະ ຊະນດິ ຂອງມ ລະດກົ ໂລກ. 
- ສະຖຕິຂິອງມ ລະດກົ. 
- ກື່ ຽວກຼັບອງົການUNESCO-ICOMOS. 
ສະຖຕິທິີື່ ສຸດຂອງອນິດູຈນີ. 
0911103 ພາສາລາວນ າໃຊ້                  3(2-2-0) 

      ນຼັກຮຽນຄູຈະໄດສ້ກຶສາກື່ ຽວກຼັບການຟຼັງ, ຫ ຼັກການເວົາ້, ຫ ຼັກການອື່ ານ, ຫ ຼັກການຂຽນ ແລະ ການໃຊສ້ ານວນພາສາເຂົາ້ໃນການຂຽນບດົ
ຕື່ າງໆ ເຊຼັື່ ນ ການຂຽນວຼັກຕອນ, ການຂຽນຈດົໝາຍ, ການຂຽນບດົບຼັນທກຶ, ການຂຽນຄ າຮອ້ງ ແລະ ການຂຽນບດົວຊິາການຕື່ າງໆ. 

0911204  ຄະນິດສາດນ າໃຊ້                  3(2-2-0) 
ສກຶສາເຖງິ: ກຸື່ ມຈ ານວນດການຄດິໄລື່ ພດຶຊະຄະນດິ, ໄລຍະ, ຄື່ າສ າບູນ, ສມົຜນົ, ອະສມົຜນົ, ລະບບົສມົຜນົ, ໄຕມູມມິ

ຕ,ິ ຕ າລາ, ເຂດກ ານດົ, ຂອບເຂດ, ຜນົຕ າລາ, ຈນຸລະຄະນດິ, ສຼັງຄະນດິ, ເວຼັກເຕ,ີທດິສະດກີະຕວງແລະສະຖຕິພິ ນ້ຖານ. 
0911205 ປ້ອງກຼັນຊາດປ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງົບ                  1(0-0-6) 
ວຊິານີຮ້ຽນຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບ ລະບຽບແຖວພ ນ້ຖານ, ຍຸດທະວທິ ີແລະ ສລິະປະຍຸກ 
 

 11.1.2 ເນ ີ້ອໃນຫຍ ີ້ໝວດຄວາມຮູ້ພ ີ້ນຖານວິຊາສະເພາະ 
0911104 ພາສາອຼັງກິດ1           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. 

 
0911206        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. 

 

0911303        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. 

0911402        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. 

 
 0911501        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. 

 

 

 

 
0911105       ວິທະຍາສາດການເມ ອງ 1 1(1-0-0) 
ລະບບົການເມ ອງການ ແລະ ການປົກຄອງຂອງ ສ ປປ ລາວ, ລະບອບປະຊາທປີະໄຕປະຊາຊນົ, ນະໂຍບາຍໂຄງປະກອບ 

ແລະ ກນົໄກເສດຖະກດິ, ນະໂຍບາຍການປອ້ງກຼັນຊາດ-ປ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງບົ, ນະໂຍບາຍວຼັດທະນະທ າ-ສຼັງຄມົ ແລະ ນະໂຍ
ບາຍການຕື່ າງປະເທດຂອງ ສ ປປ ລາວ. 

0911207      ວິທະຍາສາດການເມ ອງ 2 2(2-0-0) 
ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບປຼັດຊະຍາ, ປຼັຊະຍາ ມາກຊສິ, ວຼັດຖຸ ແລະ ຈດິໃຈ, ບຼັນດາຫ ຼັກມູນພ ນ້ຖານຂອງລຼັດທວິຼັດຖຸນຍິມົ

ສຼັດຈະວພິາກ, ບຼັນດາກດົເກນພ ນ້ຖານຂອງວທິສີຼັດຈະວພິາກວຼັດຖຸນຍິມົ, ບຼັນດາຄູື່ ມາດຕະເກນ, ທດິສະດກີານຮຼັບຮູ,້ ການກ າເນດີ 
ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະສາດການເມ ອງ, ການຜະລດິສນິຄາ້ ແລະ ການກ າເນດີທນຶນຍິມົ, ທນຶ ແລະ ມູນຄື່ າສື່ ວນເກນີ, 
ການສະສມົທນຶ ແລະ ໄພຫວື່ າງງານ. 

 
0911304       ວິທະຍາສາດການເມ ອງ 3 2(2-0-0) 
ລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ, ບຼັນດາກະແສແນວຄດິແບບໄຝື່ ຝຼັນ, ພາລະກ າປະຫຼັວດສາດຂອງຊນົຊຼັນ້ກ າມະກອນ, ພະ

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

 
0911208 ຈິດຕະວິທະຍາທົື່ວໄປ 2(2-0-0) 
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ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງຈດິຕະວທິະຍາ,ອດິທພິນົຂອງກ າມະພຼັນແລະສິື່ ງແວດລອ້ມ,ພຶນ້ຖານທາງສະລລີະວທິະຍາ
ກຼັບພດຶຕກິ າ, ສະຕປິຼັນຍາ,ອາລມົ,ແຮງຈງູໃຈ, ການຮຼັບຮູ,້ ການຮຽນຮູ,້ ການຄົນ້ຄດິແລະຈດິສ ານກຶ,ບຸກຄະລກິະພາບແລະຄວາມ
ແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງບຸກຄນົ,ການປຼັບຕວົແລະສຸຂະພາບຈດິ, ຄຸນທາດແລະນດິໄສຄວາມຕອ້ງການແລະທຼັກສະ. 

 
0911403 ວິເຄາະຫ ຼັກສູດ ມ.ຕົີ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ 4(2-4-0) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບທດິສະດ,ີ ການຮຽນ-ການສອນ, ຈດຸມຸງ້ໝາຍ ແລະຫ ຼັກສູດມຼັດທະຍມົ, ຫ ຼັກການ ແລະວທິສີອນ, ການ

ວາງແຜນການສອນ, ບຼັນຍາກາດໃນຫອ້ງຮຽນ, ໃຊທ້ຼັກສະໃນການສອນ, ທຼັກສະການສອນແບບຈລຸະພາກ ແລະປະເພດກດິຈະກ າ
ເສມີຫ ຼັກສູດ. 

 
0911701 ການວໄິຈ 3(2.2.0)   
ວວິຼັດທະນາການແລະ ປະເພດຂອງການວໄິຈແບບປະຕບິຼັດ, ການວໄິຈປະຕບິຼັດການທາງການສກຶສາ, ການວໄິຈປະຕບິຼັດ

ການເພ ື່ ອສາ້ງພະລຼັງຮື່ ວມໃນໂຮງຮຽນ, ການວໄິຈໃນຊຼັນ້ຮຽນ ແລະການພຼັດທະນາການສອນ, ເທຼັກນກິການຮວບຮວມຂ ມູ້ນ
ສ າລຼັບການວໄິຈປະຕບິຼັດການ, ການວເິຄາະ ແລະ ນ າສະເໜຜີນົການວໄິຈ. 

 
0911702 ວຼັດແລະປະເມີນຜົນການສຶກສາ         2(2-0-0)   
ຄວາມໝາຍຂອງການວຼັດຜົນ, ການປະເມີນຜົນ ມີຄຸນນະທ າແລະຈຼັນຍາບຼັນຂອງນຼັກວຼັດຜົນແລະປະເມີນຜົນ. ມີ

ຈດຸປະສງົຂອງການວຼັດຜນົທາງການສກຶສາ, ຄຸນປະໂຫຍດ, ລຼັກສະນະຂອງການວຼັດ, ລະດຼັບຂອງການວຼັດຜນົ ,ຫ ຼັກການວຼັດຜນົ
ການສກຶສາແລະ ການປະເມນີຜນົການຮຽນໂດຍການນ າໃຊຣູ້ບຣກິ. 

 
 
0911106 ເທຼັກໂນໂລຊີການສກຶສາ 2(1-2-0) 
ສກຶສາເຖິງບຼັນຫາຕື່ 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. 
 

0911404 ຈິດຕະວິທະຍາສຼັງຄົມ                2(2-0-0) 
ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງຈດິຕະວທິະຍາສຼັງຄມົ,ກດົເກນການກ າເນດີຈດິຕະພາບສຼັງຄມົ,ການຮຼັບຮູທ້າງສຼັງຄມົ,ແຮງຈງູ

ໃຈທາງສຼັງຄມົ,ອດິທພິນົທາງສຼັງຄມົ,ທຼັດສະນະຄະຕ,ິພດຶຕກິ າມະນຸດໃນກຸື່ ມ,ປະຕສິ າພຼັນທາງສຼັງຄມົແລະຄວາມເປຼັນຜູນ້ າ 
 
0911502 ວິທສີອນພະລະສຶກສາ 1 2(2-0-0) 
ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສ າຄຼັນ, ຈດຸປະສງົ ຂອງວຊິາພະລະສກຶສາ, ການພຼັດທະນາພະລະສກຶສາ-ກລິາພາຍໃນໂຮງຮຽນ, ຄູ

ສອນ ແລະ ການສອນພະລະສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ, ການສາ້ງແຜນການສອນ ແລະ ວທິສີອນພະລະສກຶສາ. 
 
0911601 ວິທສີອນພະລະສຶກສາ 2 2(0-4-0) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບການປະເມນີການສອນ, ວທິສີອນ ແລະ ວທິຂີຽນນບດົລາຍງານ. 
 
0911405 ປະສົບການວິຊາຊີບຄູ 1 1(0-2-0) 
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ຄວາມເປຼັນມາຂອງສກຶສາສາດ, ການພຼັດທະນາຕນົເອງຂອງຄູ, ການສອນຕາມກດິຈະກ າກຸື່ ມ, ການຈຼັດລະບບົແລະການ
ວາງແຜນການສອນ, ການສກຶສາສະພາບການຮຽນ - ການສອນ, ການປະເມນີການຮຽນ - ການສອນແລະການເຝິກການສອນ
ແບບຈລຸະພາກແລະອ ື່ ນໆ... 

 
0911503 ປະສົບການວິຊາຊີບຄູ 2 1(0-2-0) 
ການພຼັດທະນາວຊິາຊບີຄູ, ຮຽນທຼັກສະການສອນຕວົຈງິ, ຮຽນຮູວ້ທິກີານວາງແຜນການສອນ, ວທິີສອນຕວົຈງິ, ຈ ຼັດ

ຕຼັງ້ນ າພານຼັກຮຽນເຄ ື່ ອນໄຫວວຽກງານນອກຫຼັລກສູດ. 
 
0911602 ປະສົບການວິຊາຊີບຄູ 3 1(0-2-0) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ ການພຼັດທະນາວຊິາຊບີຄູ, ຮຽນທຼັກສະການສອນຕວົຈງິ ເພ ື່ ອເຮຼັດໃຫຄ້ວາມຮູດ້າ້ນວຊິາຄູໜຼັກແໜນ້, 

ຮຽນຮູວ້ທິກີານວາງແຜນການສອນຕວົຈງິ, ແຜນການຄຸມ້ຄອງຈຼັດຕຼັງ້ນ າພານຼັກຮຽນເຮຼັດວຽກຕວົຈງິ, ຈ ຼັດຕຼັງ້ນຼັກຮຽນເຄ ື່ ອນໄຫວ
ວຽກນອກຫຼັລກສູດ. 

 
 0911406 ສຶກສາສາດທົື່ວໄປ1 2(1-2-0)  

 ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ ຫລຼັກການສດິສອນ,ເນ ອ້ໃນສດິສອນ, ຫ ຼັກການສກຶສາ, ວທິສີກຶສາ, ການວາງແຜນການສອນ, ຫລຼັກສູດ
ການຮຽນ - ການສອນ, ແຜນພຼັດທະນາການສກຶສາ 2001 – 2020. 
 
 

0911504  ສຶກສາສາດທົື່ວໄປ 2 2(2-0-0) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ ຫລຼັກການສິດສອນ,ເນ ອ້ໃນສິດສອນ, ຫລຼັກການສຶກສາ, ວິທີສຶກສາ, ການວາງແຜນການສອນ, 

ຫລຼັກສູດການຮຽນ - ການສອນ, ແຜນພຼັດທະນາການສກຶສາ 2001 – 2020, ທຼັກສະການສອນ, ຮູບແບບການສອນ ແລະ ວຽກ
ງານຄູປະຈ າຫອ້ງ. 

 
0911603 ບ ລິຫານການສຶກສາ             2(2-0-0) 
ຄວາມເປຼັນມາຂອງການບ ລຫິານການສກຶສາ, ທຼັກສະ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງການບ ລຫິານການສກຶສາ, ຜູນ້ າ, ພາວະຜູນ້ າ ແລະ 

ຜູບ້ ລຫິານການສກຶສາ, ທດິສະດອີງົການ ແລະ ການຈຼັດອງົການ, ການຕດິຕ ື່ ສ ື່ ສານ, ການປະສານງານ ແລະ ການຕຼັດສນິໃຈສຼັື່ ງການ
, ສລິະປະໃນການເຮຼັດວຽກຮື່ ວມກຼັນ, ວທິກີານເຮຼັດວຽກເປຼັນທມີ. ການສກຶສາຮຽນຮື່ ວມ, ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະສດິທເິດຼັກ. 

 
0911505   ຈິດຕະວິທະຍາພຼັດທະນາການ        2(2-0-0) 

 ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ທດິສະດຕີື່ າງໆທີື່ ຄົນ້ຄວາ້ກື່ ຽວກຼັບພຼັດທະນາການຂອງຄນົແລະປະໂຫຍດຂອງວຊິາຈດິຕະວທິະຍາ
ພຼັດທະນາການ. 
 ພຼັດທະນາການດາ້ນຕື່ າງໆຂອງຄນົໃນແຕື່ ລະໄວ, ເຊິື່ ງເລີື່ ມຕຼັງ້ແຕື່ ມ  ເ້ກດີຈນົເຖງິມ ເ້ຖົາ້ແກື່ ຊະລາການ. 

ປຼັດໄຈຕື່ າງໆທີື່ ມອີິດທິພົນຕ ື່ ພຼັດທະນາການດາ້ນຕື່ າງໆຂອງຄົນເຮົາໃນແຕື່ ລະໄວ, ວິທີການແກໄ້ຂບຼັນດາຂ ບ້ ົກຜື່ ອງຂອງ
ພຼັດທະນາການດາ້ນຕື່ າງໆໃນແຕື່ ລະໄວ. 
 
11.1.3 ເນ ີ້ອໃນຫຍ ີ້ໝວດວຊິາສະເພາະ 
ກ. ວິຊາສະເພາະ 

0911107 ກາຍະກ າພ ີ້ນຖານ 1   2(0-2-6) 
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ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ລະບຽບຮູບແຖວ,ການຍື່  າເທົາ້ກ ຼັບທີື່ ໜາ້ເດນີ,ແຖວຢຸດ,ລະບຽບພຼັກລະບຽບກງົ,ການຫຼັດກາຍບ ລຫິານ 
9 ທື່ າ. 

 
0911209 ກາຍະກ າພ ີ້ນຖານ 2 2(0-2-6) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ:ລະບຽບຮູບແຖວ,ການຍື່  າເທົາ້ກ ຼັບທີື່ ໜາ້ເດນີ,ແຖວຢຸດ,ລະບຽບພຼັກລະບຽບກງົ,ການຫຼັດກາຍບ ລຫິານ 9 

ທື່ າ. 
 
0911305 ກາຍະກ າອຸປະກອນ 1 2(0-2-6) 

 ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ:ການປິນ້ຂວ າ້ທ າມະດາ,ການປີນ້ຫງາຍທ າມະດາການປີນ້ຂວ າ້ດວ້ຍທື່ າ,ການປີນ້ຫງາຍດວ້ຍທື່ າ,ການປີນ້ສະແຄງ
ລງົຂາດຽວແລະການປີນ້ສະແຄງລງົສອງຕນີ. 

 
0911407 ກາຍະກ າອຸປະກອນ 2 2(0-2-6) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ການຕຼັງ້ບື່ າ,ການຕຼັງ້ຫວົ,ການປີື່ ນຫງາຍກາຍບື່ າ,ການຕລີຼັງກາຕຼັງ້ຫວົ,ການໂອນເທິື່ ງຄານໄປທາງໜາ້-ຫ ຼັງ,

ກາໂອນຄ ນຫ ຼັງປິື່ ນຕວົ,ໂອນຕວົໄປທາງໜາ້ປິື່ ນ 90’ ລງົ ແລະ ໂອນລງົທາງໜາ້. 
 
 
0911108 ແລ່ນ-ລານ 1  2(0-2-6) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບເຕຼັກນກິການແລື່ ນໄລຍະສຼັນ້, ແລື່ ນປື່ ຽນສົື່ ງ ແລະ ແລື່ ນໄລຍະກາງ 
 
0911210 ແລ່ນ-ລານ 2  2(0-2-6) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບເຕຼັກນກິການຢື່ າງກລິາ, ເຕຼັກນກິການແລື່ ນໄລຍະຍາວ ແລະ ເຕຼັກນກິການແລື່ ນຂາ້ມຮົວ້ 

 
0911408 ແລ່ນ-ລານ 3 2(0-2-6) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບເຕຼັກນກິການໝາກແຕກ, ການຊຼັດຫ າວ ແລະ ການແກວື່ ງຈານ 
 
0911506 ແລື່ ນ-ລານ 4 2(0-2-6) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບເຕຼັກນກິການແກວື່ ງໝາກແຕກ, ຊຼັດຫລາວ, ລູກຕຸມ້ໂສງ້ ແລະ ເຕຼັກນກິການເຝິກທື່ າປະສມົ 7 ປະເພດຍງິ 

ແລະ 10 ປະເພດຊາຍ. 

 
0911306 ບານເຕະ 1 2 (0-2-6) 
ນຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ:ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບການຫ ິນ້ກລິາບານເຕະ, ການອບົອຸື່ ນ

ຮື່ າງກາຍເຝິກຊອ້ມກອື່ ນການແຂື່ ງຂຼັນ,ທຼັກສະການເຄ ື່ ອນທີື່ ພ ນ້ຖານໃນການຫ ີນ້ກລິາບານເຕະແລະບຼັນດາເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ. 
 

0911409 ບານເຕະ 2 2(0–2–6) 
ນຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບການຫ ິນ້ກລິາບານເຕະ, ບຼັນດາ

ເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ, ການສາ້ງກດິຈະກ າໃນການຮຽນ - ການສອນ, ການຫ ິນ້ບານເປຼັນຄະນະແລະລະບຽບກະຕກິາຂອງການແຂື່ ງຂຼັນ
ທີື່ ຄວນຮູ.້ 
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0911507 ບານສົື່ງ 3 (0 – 2 – 12) 
ນຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບການຫ ິນ້ກລິາບານສົື່ ງ, ບຼັນດາເຕຼັກນກິ

ພ ນ້ຖານ, ການສາ້ງກດິຈະກ າໃນການຮຽນ - ການສອນ, ການຫ ິນ້ບານເປຼັນຄະນະແລະລະບຽບກະຕກິາຂອງການແຂື່ ງຂຼັນທີື່ ຄວນ
ຮູ.້ 

 
0911604 ບານບ້ວງ 3 (0 – 2 –12) 
ນຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ,ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ,ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບການຫ ິນ້

ກລິາບານບວ້ງ, ບຼັນດາເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ, ການສາ້ງກດິຈະກ າໃນການຮຽນ - ການສອນ, ການຫ ິນ້ບານເປຼັນຄະນະແລະລະບຽບ
ກະຕກິາຂອງການແຂື່ ງຂຼັນທີື່ ຄວນຮູ.້ 

 
0911307 ກະຕ ີ້ຫວາຍ 3 (0– 2 –12) 
ນຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບການຫ ິນ້ກລິາກະຕ ຫ້ວາຍ, ບຼັນດາ

ເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ, ການສາ້ງກດິຈະກ າໃນການຮຽນ - ການສອນ, ການຫ ິນ້ຕ ເ້ປຼັນຄະນະແລະລະບຽບກະຕກິາຂອງການແຂື່ ງຂຼັນທີື່
ຄວນຮູ.້ 

 
 
 

0911605 ດອກປີກໄກ ່ 3 (0– 2 – 12) 
ນຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບການຫ ິນ້ກລິາດອກປີກໄກື່ , ບຼັນດາ

ເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ, ການສາ້ງກດິຈະກ າໃນການຮຽນ - ການສອນ, ການຫ ິນ້ບານເປຼັນຄະນະແລະລະບຽບກະຕກິາຂອງການແຂື່ ງຂຼັນ
ທີື່ ຄວນຮູ.້ 

 
0911109 ມວຍເທຼັກຄວຼັນໂດ 3 (0– 2 – 12) 

ຮຽນກື່ ຽວກຼັບປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ,ເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ ,ການຈຼັດການ ແຂື່ ງຂຼັນ ແລະ ການນຼັບຄະແນນ 
 

 0911703 ຢູໂດ 3 (0 – 2 – 12) 
ນຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ,ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ,ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບການຫ ິນ້

ກລິາຢູໂດ, ບຼັນດາເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ, ການສາ້ງກດິຈະກ າໃນການຮຽນ - ການສອນ, ລະບຽບກະຕກິາ,ຄູເຝິກແລະກ າມະການ
ຕຼັດສນິ. 

 
0911704 ມວຍສາກົນ 3(0-2-12) 

ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ : ທດິສະດກີື່ ຽວກຼັບມວຍສາກນົ, ເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານໃນການຫ ິນ້, ກະຕກິາການແຂື່ ງຂຼັນ, ຮູບແບບການ
ເຝິກຊອ້ມ ແລະການແຂື່ ງຂຼັນ. 

 
0911705 ມວຍລາວ 3(0-2-12) 
ນຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ,ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ,ຄຸນປະໂຫຍດ,ເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ,ວທິີ

ການນ າໃຊອຸ້ປະກອນລະບຽບກະຕກິາແລະກ າມະການມວຍລາວ. 
 
0911606 ປິື່ງປ່ອງ 3(0-2-12) 
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ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກລິາປິງ້ປື່ ອງ, ກາກຽມທຼັກສະຂອງລະບບົທົື່ ວໄປ, ທຼັກສະການຫ ີນ້ກລິາປິື່ ງປື່ ອງແລະເຕຼັກນກິ
ໃນການຫ ີິນ້. 

 
0911607 ສິນລະປະມວຍລາຍລາວພ ີ້ນເມ ອງ 3(0-2-12) 

ອະທບິາຍຕ ານານ, ປະຫວຼັດຄວວາມເປຼັນມາ, ຄວາມໝາຍ-ຄວາມສ າຄຼັນ, ວທິກີານເຝິກແອບການຕ ື່ ສູປ້ອ້ງກຼັນຕວົ ແລະ 
ພທິກີ າໄດ.້ 

 
0911706 ເປຕຼັງ 2(0-2-6) 

 ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບກຕິຼັກນກິພ ນ້ຖານໃນການເລີື່ ມຫ ິນ້ກລິາເປ, ລະບຽບ ແລະກະຕກິາການຫ ິນ້ເປຕຼັງ. 
 

0911410 ແບບຫ ິີ້ນ 2( 0-2-6 ) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ, ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບວຊິາແບບຫ ິນ້, ເຕຼັກນກິ 

ພຶນ້ຖານຂອງການຫ ິນ້, ລະບຽບ ແລະກະຕກິາ 
 

0911508 ເທຼັນນສິ 2( 0-2-6 ) 
ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ,ເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ ,ການຈຼັດການ ແຂື່ ງຂຼັນ ແລະ ການນຼັບຄະແນນຂອງກລິາເທຼັນນສິ (Tennis). 
 

0911411 ລອຍນ ີ້າ 2(0-2-6) 
ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ, ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການລອຍນ າ້,ແບບທ າມະດາ ແລະຊວື່ ຍເຫ ອຶຄນົຈມົນ າ້. 
 

0911707 ແອໂຣບິກ 2(0-2-6) 
ນຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ:ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ, ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ ຂອງການເຕຼັນ້ແອໂລ

ບກິ. 
 

0911509 ຍົກນ ີ້າໜຼັກ 2(0-2-6) 
ຮຽນຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບ ປະຫວຼັດຄວາໃປຼັນມາຂອງກລິາຍກົນ າ້ໜຼັກ 

 
0911308 ຄູຝຶກ ແລະ ກ າມະການຕຼັດສິນ 2 (1 – 2 – 0) 
ນຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ຄວາມຮູຟ້ ນ້ຖານ, ຄວາມໝາຍສ າຄຼັນ, ໜາ້ທີື່ ຄວາມຮຼັບຜດິຊອບ, ຫ ຼັກການທົື່ ວໄປ, 

ຄຸນລຼັກສະນະ, ການນ າໃຊຈ້ດິຕະວທິະຍາການກລິາ, ທຼັດສະນະຄະຕ,ິ ຈຼັນຍາບຼັນ,ເຕຼັກນກິ-ຍຸດທະວທິ,ີ ການພຼັດທະນາ ທາງດາ້ນ
ວຊິາການຂອງຄູຝຶກ ແລະ ກ າມະການຕຼັດສນິ. 

ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມໝາຍ  ,ຄວາມສ າຄຼັນ , ການປະຖມົພະຍາບານຂຼັນ້ພ ນ້ຖານກາຍະພາບບ າບຼັດ.ການ
ປອ້ງກຼັນການບາດເຈຼັບ ,ການຮຼັກສາ ,ຟ ນ້ຟູ.ແລະ ການເຝິກແອບຮື່ າງກາຍການນວດດວ້ຍຕນົເອງ  , 

0911510 ກາຍະພາບບ າບຼັດ 2(1-2-0) 

0911309 ປະຫວຼັດສາດການກິລາ 2(2-0-0) 
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ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ: ຕົນ້ກ າເນດີຂອງພະລະສກຶສາລະການແຂື່ ງຂຼັນໃນແຕື່ ລະຍຸກແຕື່ ລະສະໄໝຢູື່ ໃນ
ໂລກ ແລະການສອນພະລະສກຶສາ - ກລິາໃນຍຸສະໄໝລາວ, ການຮຽນ - ການສອນພາຍໃນລາວແລະການຮຽນ - ການສອນໃນ
ສຼັດຕະວຼັດໃໝື່ . 

ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ຄວາມຮູພ້ ນ້ຖານກື່ ຽວກຼັບວທິະຍາສາດການກລິາ, ກາຍະວພິາກສາດ-ສະລລິະວທິະຍາຂອງມະນຸດ, 
ການອອກກ າລຼັງກາຍຂຼັນ້ພ ນ້ຖານ, ສຼັດສື່ ວນຂອງຮື່ າງກາຍ, ການເສມີສາ້ງສະມຼັດຖະພາບທາງກາຍດການພຈິາລະນາເລ ອກ
ກດິຈະກ າ, ໂພຊະນາການ ແລະການບາດເຈຼັບທາງກລິາ. 

ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບຄວາມຮູພ້ ນ້ຖານ, ທາດແທ,້ ຫ ຼັກການ, ວທິກີານ, ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ພະລະບດົບາດການບ ລຫິານ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງ, ລະບບົການຈຼັດຕຼັງ້ກລິາ-ກາຍະກ າ, ການຈຼັດຕຼັງ້ວາງແຜນຂອງຜູນ້ າ, ການວໄິຈຂ ມູ້ນຂື່ າວສານ, ການຊີນ້ າ, ການກວດກາ, 
ການໂຄສະນາດາ້ນເສດຖະກດິການເງນິ ແລະ ການຕະຫ າດກລິາ-ກາຍະກ າ. 

ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ຄວາມໝາຍຂອງຈດິຕະວທິະຍາການກລິາກາຍຍະກ າ, ບຸກຄະລກິພາບ, ແຮງຈງູໃຈ ແລະ ການຕ ື່ ນຕວົ, 
ຄວາມວຕິກົກຼັງວນົຄວາມຕງຶຄຽດ, ຈດິຕະວທິະຍາສຼັງຄມົໃນການກລິາ, ການກຽມພອ້ມທາງດາ້ນຈດິໃຈ,ເຝຶກສອນ, ຄຸນນະທ າ ຈາ
ລຍິະທ າ, ແລະ ຄວາມເບ ື່ ອໜື່ າຍໃນການເຝ ກໜຼັກເກນີໄປຂອງນຼັກກລິາ. 

ຮຽນກື່ ຽວກຼັບການແພດແລະການກລິາ , ສາລລິະວທິະຍາກື່ ຽວກຼັບກລິາ, ຄວາມປອດໄພແລະສິື່ ງແວດລອ້ມໃນການຫ ິນ້
ກລິາ,ຈດິຕະວທິະຍາໃນການຫ ິນ້ກລິາ,ໂພຊະນະການໃນການກລິາ, ການລິນ້ກລິາຂອງແມື່ ຍງິ, ເດຼັກນອ້ຍແລະຜູສູ້ງອາຍຸ, ການ
ກວດການສະມຼັດຖະພາບຮື່ າງກາຍຂອງນຼັກກລິາ, ຄວາມຮູພ້ ນ້ຖານກື່ ຽວກຼັບສຸຂະພາບຂອງນຼັກກລິາ, ຄວາມຮູພ້ ນ້ຖານໃນການ
ພະຍາບານຂຼັນ້ພ ນ້ຖານສ າລຼັບຄູເຝ ກແລະຄວາມຮູພ້ ນ້ຖານໃນການຄວບຄຸສານຕອ້ງຫາ້ມໃນການກລິາ. 

 
ຂ. ວິຊາບຼັງຄຼັບ 

0911708 ປະຊາກອນ ແລະສຸຂະສິື່ ງແວດລອມ້ 4 ( 2-2-6 ) 
ສກຶສາເຖງິຄວາມໝາຍ ແລະອງົປະກອບຂອງປະຊາກອນ, ການເກດີ, ການຕາຍ, ການຍາ້ຍຖີື່ ນຂອງປະຊາກອນ, ການ

ປື່ ຽນແປງພາວະປະຊາກອນ, ການມຂີະໜາດຄອບຄວົທີື່ ເໝາະສມົ, ສຸຂະພາບຂອງແມື່  ແລະ ເດຼັກ, ສຸຂະພາບຈະເລນີພຼັນ, ການ
ຕດິສິື່ ງເສບຕດິ, ໂຣກຕດິຕ ື່ ທາງເພດສ າພຼັນ, ການຕດິເຊ ອ້ພະຍາດຕື່ າງໆ, ຊຼັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ. 
 
ຄ.  ການຂຽນແລະປ້ອງກຼັນບົດຈົບຊຼັີ້ນ 

0911801 ບດົໂຄງການຈບົຊຼັນ້ (Final Report)   2(0-0-12) 

 
0911802 ຝຶກຫຼັດສອນ (Teaching Practice)    9(0-18-0) 

 

11.1.4ເນ ີ້ອໃນຫຍ ີ້ຂອງໝວດວຊິາເລ ອກ 
0911608 ໜ້າເກຼັກ + ໝາກຂ່າງ 4 (0 – 6 – 6) 

ນຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ,ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ,ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບການຫ ິນ້
ກລິາໜາ້ເກຼັກ + ໝາກຂື່ າງ, ບຼັນດາເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ, ລະບຽບກະຕກິາ,ຄູເຝິກ ແລະກ າມະການຕຼັດສນິ. 

0911310 ວິທະຍາສາດການກິລາ  2(2-0-0) 

0911311 ບ ລິຫານການກິລາ 2(2-0-0) 

0911110 ຈິດຕະສາດການກິລາ 2( 2-0-0 ) 

0911511 ແພດກິລາ 2(2-0-0) 
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0911608 ຍິງທະນ ູ 4(0-6-6) 
ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ:ທດິສະດກີື່ ຽວກຼັບການຍງິທະນ,ູ ເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານໃນການຫ ິນ້, ກະຕກິາການແຂື່ ງຂຼັນ, ຮູບແບບການເຝຶກຊອ້ມ

ແລະແຂື່ ງຂຼັນ້. 
12. ການລົງທະບຽນຮຽນ 

ປະຕບິຼັດຕາມຂ ກ້ ານດົ ແລະ ລະບຽບການຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
 

13. ຂ ີ້ກ ານົດການວຼັດ-ປະເມນີຜນົການຮຽນແລະການສ າເລຼັດການສຶກສາ 
ກ. ການວຼັດ ແລະ ປະເມີນຜົນລາຍວິຊາໃນການສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະດຼັບປະລິນຍາຕີແມ່ນປະຕິບຼັດດຼັື່ງນີີ້: 

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 

 
14. ຄູສອນ (ຄູສອນປະຈ າແລະຮຼັບເຊນີ) 
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     
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15. ສະຖານທີື່ຈຼັດການຮຽນ-ການສອນ 
 ນ າໃຊອ້າຄານສະຖານທີື່ , ຫອ້ງສະໝຸດ, ຫອ້ງທດົລອງ ແລະ ສງິອ ານວຍຄວາມສະດວກຕື່ າງໆຂອງສະຖາບຼັນ. 
 
16. ງົບປະມານ 

ນ າໃຊງ້ບົປະມານຂອງລຼັດຖະບານແລະການສະໜຼັບສະໜນູຂອງອງົການຈຼັດຕຼັງ້ສາກນົແລະຕື່ າງປະເທດ. 
 
 
 
 
 

II 
ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
Course    Syllabus 

I. ໝວດຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປ 
ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 

ຊ ື່ວິຊາ: ຄອມພິວເຕີພ ີ້ນຖານ 1   
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ: 0911101 
ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 1ປີ1 

ຊົື່ ວໂມງ 32 ຊົື່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜື່ ວຍກດິ 1(0-2-0) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 

 
ວຊິານີມ້ ີ 1 ໜື່ ວຍກດິ ໃນນຼັນ້ ມ ີ2 ຊົື່ ວໂມງພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຕ ື່ ອາທດິເທົື່ າ 32 ຊົື່ ວໂມງໃນ 16 ອາທດິ ສື່ ວນ
ຊົື່ ວໂມງພາກທດິສະດ ີແລະ ພາກສະໜາມ ໃຫດ້ຼັດປຼັບເອາົຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ລວມທຼັງໝດົມ ີ32 ຊົື່ ວໂມງ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກສກຶສາຄູຈະສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍໄດອ້ງົປະກອບທີື່ ສ າຄຼັນໃນຄອມພວິເຕ ີ
2. ອະທບິາຍໄດກ້ານເຮຼັດວຽກພ ນ້ຖານຂອງຄອມພວິເຕ.ີ 
3. ອະທບິາຍໄດຄ້ວາມແຕກຕື່ າງກຼັນລະຫວື່ າງຊອບແວຣ ແລະ ຮາດແວຣ. 
4. ເປີດ-ປິດແລະ log on-log off ຄອມພວິເຕໄີດ ້
5. ໃຊຊ້ອບແວຣລະບບົປະຕບິຼັດການ (Operation System: OS) ແລະ ຊອບແວຣນ າໃຊ ້

(Application Software: Apps) ໃນຂຼັນ້ພ ນ້ຖານໄດ ້
6. ໃຊອຸ້ປະກອນເສມີຕື່ າງໆຂອງຄອມພວິເຕໄີດ ້ (Keyboard, Mouse, Printer, Air card, 

USB, …) 
7. ເລ ອກຊ  ້ຄອມພວິເຕ ີແລະ ຊອບແວຣຕື່ າງໆໄດຢ້ື່ າງຖ ກຕອ້ງ ແລະ ເໝາະສມົໄດ ້
8. ຊອກຫາການຊື່ ວຍເຫ  ອເພີື່ ມເຕມີ 
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ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 
 

ທຼັກສະຄອມພວິເຕຂີຼັນ້ເລີື່ ມຕົນ້: ພາກສື່ ວນຕື່ າງໆຂອງຄອມພວິເຕ,ີ ວທິກີານເຮຼັດວຽກຂອງຄອມພວິເຕ,ີ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 ຊອບ
ແວຣນ າໃຊ ້(Apps): OS, ປຸື່ ມຄ າສຼັື່ ງ Start, ການຈຼັດການກຼັບໜາ້ຕື່ າງໂປຣແກຣມ, ການຊ ຄ້ອມພວິເຕ,ີ ການ
ຊ ຊ້ອບແວຣ ແລະ ໂປຣແກຣມຕື່ າງໆ; ການປິດຄອມພວິເຕ:ີ ການອອກຈາກລະບບົ ແລະ ການປິດຄອມພວິເຕ,ີ 
ການຊອກຫາຊື່ ວຍເຫ  ອເພີື່ ມເຕມີ, ຄ າສຼັບກື່ ຽວກຼັບຄອມພວິເຕ;ີ ການນ າໃຊອຸ້ປະກອນເສມີຕື່ າງໆ(Printer, Air 
card, USB, …), ການຊອກຫາຂ ມູ້ນ 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ8 ບດົ ເຊິື່ ງຈະໄດຈ້ ຼັດການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, ໃນນຼັນ້ຄູໃຊຮູ້ບການສອນໂດຍ ການບຼັນ
ລະຍາຍ, ສາທດິ ແລະ ນ າພານຼັກຮຽນປະຕບິຼັດຕວົຈງິໃນຫອ້ງຮຽນ. ນອກນຼັນ້ຄູໃຫ ້ວຽກມອບ ໝາຍເປຼັນກຸື່ ມ ຫ   
ບຸກຄນົ ເຮຼັດເປຼັນບດົລາຍງານມານ າສະເໜ.ີ 

ແຜນການສອນ 
 
 

ອາທດິ 1 
 

ບດົທ ີ1 
ທຼັກສະຄອມພວິເຕຂີຼັນ້ເລີື່ ມຕົນ້ 

(BASIC COMPUTER SKILLS) 
1.1 ພາກສື່ ວນຕື່ າງໆຂອງຄອມພວິເຕ ີ(Anatomy of a Computer) 
1.2 ວທິກີານເຮຼັດວຽກຂອງຄອມພວິເຕ ີ(How Computers Work) 
1.3 ການເປີດຄອມພວິເຕ ີແລະ ເຂົາ້ສູື່ ລະບບົ (Turning the Computer On and Logging 

On) 
1.4 The Desktop (ສື່ ວນປະກອບຕື່ າງໆຂອງໜາ້ຈ  Windows) 

ອາທດິ 2 
 

ບດົທ ີ2  
ແປນ້ພມິ ແລະ ເມາົສ ໌ 

(THE KEYBOARD AND MOUSE) 
2.1 ຄ າສຼັື່ ງຂອງແປນ້ພມິ (Keyboard Commands) 
2.2 ເມາົສ ໌(The Mouse) 
2.3 ໜາ້ທີື່ ຂອງເມາົສ ໌(Left-Clicking, Double-Clicking, and Right-Clicking) 

ອາທດິ 3 
 

ບດົທ ີ3 
ລະບບົປະຕບິຼັດການ ແລະ ຊອບແວຣນ າໃຊ ້

(OPERATING SYSTEMS AND APPLICATION SOFTWARE) 
3.1 ລະບບົປະຕບິຼັດການ (OS) 
3.2 ປຸື່ ມຄ າສຼັື່ ງ Start (The Start Menu) 
3.3 ການຈຼັດການກຼັບໜາ້ຕື່ າງໂປຣແກຣມ (Managing Windows) 
3.4 ການຊ ຄ້ອມພວິເຕ ີ(Buying a Computer) 
3.5 ການຊ ຊ້ອບແວຣ ແລະ ໂປຣແກຣມຕື່ າງໆ (Other Programs and Software) 

ອາທດິ 4 
 

ບດົທ ີ4 
ການປິດຄອມພວິເຕ ີ

(SHUTTING DOWN THE COMPUTER) 
4.1 ການອອກຈາກລະບບົ ແລະ ການປິດຄອມພວິເຕ ີ(Logging Off vs. Shutting Down) 
4.2 ການຊອກຫາຊື່ ວຍເຫ  ອເພີື່ ມເຕມີ (Finding More Help) 
4.3 ຄ າສຼັບກື່ ຽວກຼັບຄອມພວິເຕ ີ(Vocabulary to Know) 

ອາທດິ 5 ບດົທ ີ5  
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 ການປຸງແຕື່ ງຄ າສຼັບ 
(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 

ອາທດິ 6 
 

ບດົທ ີ5 (ຕ ື່ ) 
ການປຸງແຕື່ ງຄ າສຼັບ 

(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. 

ອາທດິ 7 
 

ບດົທ ີ6 
ກະດາດຄ ານວນ 

(SPREADSHEETS) 
6.1 Developing, formatting, modifying and using a spreadsheet 
6.2 Using standard formulas and functions 

 

ອາທດິ 8 
 

ບດົທ ີ6 (ຕ ື່ ) 
ກະດາດຄ ານວນ 

(SPREADSHEETS) 
6.3 Creating formatting graphs or charts 
6.4 Creating mathematical and logical formulas using standard 

ອາທດິ 9 
 

ບດົທ ີ7 
ການນ າສະເໜ ີ

(PRESENTATION) 
6.1 Application window elements 
6.2 Developing a Presentation 

ອາທດິ 10 
 

ບດົທ ີ7 (ຕ ື່ ) 
ການນ າສະເໜ ີ

(PRESENTATION) 
6.3 Working with Slides 
6.4 Slide Master 

ອາທດິ 11 
 

ບດົທ ີ7 (ຕ ື່ ) 
ການນ າສະເໜ ີ

(PRESENTATION) 
6.5 Presentation Content 
6.6 Working with Tables 
6.7 Using charts 
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ອາທດິ 12 
 

ບດົທ ີ7 (ຕ ື່ ) 
ການນ າສະເໜ ີ

(PRESENTATION) 
6.8 Organization charts 
6.9 Pictures, clip arts, media clips 

ອາທດິ 13 
 

ບດົທ ີ7 (ຕ ື່ ) 
ການນ າສະເໜ ີ

(PRESENTATION) 
6.10 Shapes and text-boxes 
6.11 Presentation outputs 

ອາທດິ 14 
 

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

4.1 removable storage device 
4.2 printer and printing 

ອາທດິ 15 
 

ບດົທ ີ8 (ຕ ື່ ) 
ການນ າໃຊອຸ້ປະກອນເສມີຕື່ າງໆ(removable storage device, printer, wireless) 

4.3 wireless and internet 
ອາທດິ 16 

 
ອາຈານນ າພານຼັກສກຶສາເຮຼັດວຽກເປຼັນກຸື່ ມ ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຄົນ້ຫາຂ ມູ້ນໂດຍນ າໃຊ ້Search Engine ແລະ 
ໂປຣແກຣມທີື່ ໄດຮ້ຽນ ຕາມຫວົຂ ທ້ີື່ ໃຫ ້ແລວ້ຂຽນບດົລາຍງານ ແລະ ນ າສະເໜ.ີ 

ການປະເມນີ 
 
 

1. ການຂຶນ້ຫອ້ງຮຽນ10% 
2. ວຽກມອບໝາຍ (ບຸກຄນົ)     10% 
3. ວຽກມອບໝາຍ (ກຸື່ ມ)      5% 
4. ສອບພາກທດິສະດ ີ         25 % 
5. ສອບຕວົຈງິ          50 % 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

- http://www.ITdesk.info 
- http://www.rtlibrary.org/computerclasses.html 
- http://www.lib.unc.edu/cws 

ຜູຂ້ຽນ 
 

- ອຈ ຈຼັນທະລາ ພລິມົລາສຼັກ ສະຖາບຼັນຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາໂທ: 22241381 
- ອຈ ມະນຸສຼັກ ຈ ຼັດຕຸໄຊ ວທິະຍາໄລຄູ ສະຫວຼັນນະເຂດ ໂທ: 77077424 
- ອຈ ແກວ້ມະນ ີມາກວໄິລ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ໂທ: 23427777 
- ອຈ ບຸນປຼັນ ໄຊຍະສນິ ກມົສາ້ງຄູ ໂທ: 55405963 
- ອ.ຈ ອານຸສດິ ມະໂນສານ ວທິະຍາໄລຄູ ຫ ວງພະບາງ ໂທ: 020 55608105 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ຄອມພິວເຕີພ ີ້ນຖານ 2   

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0911201 

ລະບບົ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 2 ປີ1 
ຊົື່ ວໂມງ 32 ຊົື່ ວໂມງ 

ຈ ານວນໜື່ ວຍກດິ 1(0-2-0) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 

 
ວຊິານີມ້ ີ 1 ໜື່ ວຍກດິ ໃນນຼັນ້ ມ ີ2 ຊົື່ ວໂມງພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຕ ື່ ອາທດິເທົື່ າ 32 ຊົື່ ວໂມງໃນ 16 ອາທດິ ສື່ ວນ
ຊົື່ ວໂມງພາກທດິສະດ ີແລະ ພາກສະໜາມ ໃຫດ້ຼັດປຼັບເອາົຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ລວມທຼັງໝດົມ ີ32 ຊົື່ ວໂມງ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກຮຽນຄູຈະສາມາດ: 
 ຈຼັດການກຼັບເອກະສານໃຫເ້ປຼັນລະບຽບງາມຕາ ໃນຮູບແບບຂອງ File word 
 ພມິເອກະສານ, ບດົລາຍງານ, ແບບຟອມຕື່ າງໆໄດ ້ດວ້ຍການນ າໃຊໂ້ປຣ- ແກຣມ Microsoft Word 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 
 

ວຊິານີເ້ປຼັນວຊິາທີື່ ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບການນ າໃຊໂ້ປຣແກຣມຊຸດ Microsoft Office Wordເຊິື່ ງເປຼັນໂປຣແກຣມ
ທີື່ ນຍິມົໃຊໂ້ດຍທົື່ ວໄປໃນ ການຈຼັດການກຼັບເອກະສານ ທີື່ ຕດິພຼັນກຼັບຊວີດິປະຈ າວຼັນຂອງພວກເຮາົ,ໃນນີ ້ ແມື່ ນເລຼັື່ ງ
ໃສື່  ການເຮຼັດວຽກກຼັບ ໄຟລເ໌ອກະສານແບບ word, ການພມິຂ ຄ້ວາມແບບຕື່ າງໆ ໃຫເ້ປຼັນເອກະສານ ລວມເຖງິການ
ຈຼັດໜາ້ເອກະສານ ກື່ ອນສຼັື່ ງພມິອອກທາງເຄ ື່ ອງພມິ. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ9 ບດົ ເຊິື່ ງຈະໄດຈ້ ຼັດການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, ໃນນຼັນ້ຄູໃຊຮູ້ບການສອນໂດຍ ການບຼັນ
ລະຍາຍ, ສາທດິ ແລະ ນ າພານຼັກຮຽນປະຕບິຼັດຕວົຈງິໃນຫອ້ງຮຽນ. ນອກນຼັນ້ຄູໃຫ ້ວຽກມອບ ໝາຍເປຼັນກຸື່ ມ ຫ   
ບຸກຄນົ ເຮຼັດເປຼັນບດົລາຍງານມານ າສະເໜ.ີ 

ແຜນການສອນ 
 
 

ອາທດິ 1 
 

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

ບົດທີ 1 
ການເຮຼັດວຽກກ່ຽວກຼັບ ໄຟລ໌ເອກະສານ (Files) 

 
1.5 ການເປີດໂປຣແກຣມ Micosoft Word (2003/2007/2010) 
1.6 ສື່ ວນປະກອບຕື່ າງໆຂອງໜາ້ຈ   Micosoft Word (2003/2007/2010) 
1.7 ການນ າໃຊ ້Menu bar 
1.8 ການນ າໃຊ ້Tools bar 
1.9 ການສາ້ງ ໄຟລເ໌ອກະສານໃໝື່  (New document) 
1.10 ການບຼັນທກຶ ຫ   ຈ ຼັດເກຼັບ (save) ໄຟລເ໌ອກະສານແບບຕື່ າງໆ 
1.11 ການເປີດເອກະສານທີື່ ໄດຈ້ ຼັດເກຼັບໄວແ້ລວ້ 
1.12 ການເຮຼັດວຽກຮື່ ວມກຼັນຫ າຍ File 
1.13 ການປິດ File 

ອາທດິ 2 
 

ບົດທີ 2  
ການເຮຼັດວຽກກ່ຽວກຼັບຂ ີ້ຄວາມ (Text) 

 
2.4 ການປື່ ຽນ ລະຫຼັດ ພາສາ ເປຼັນພາສາລາວ (Font code) ກື່ ອນພມິ 
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2.5 ການພມິຂ ຄ້ວາມ ແລະ ການແຊກຂ ຄ້ວາມ 
2.6 ການເລ ອກຂ ຄ້ວາມ (select) 
2.7 ການປື່ ຽນຂະໜາດ, ສ ີແລະ ຮູບແບບຂອງຕວົອຼັກສອນ (Font)  
2.8 ການກ ານດົຂ ຄ້ວາມເປຼັນຕວົເຂຼັມ້, ເນີງ້, ຂດີກອ້ງຂ ຄ້ວາມ 
2.9 ການຈຼັດຕ າແໜື່ ງຂ ຄ້ວາມໃນໜາ້ເອກະສານ (ຊາ້ຍ, ກາງ, ຂວາ) 
2.10 ການພມິຕວົຫອ້ຍ ແລະ ກ າລຼັງ 
2.11 ການແຊກເຄ ື່ ອງໝາຍ symbol 
2.12 ການລບຶຂ ຄ້ວາມ (Delete) 
2.13 ການຍາ້ຍ ແລະ ການສ າເນາົຂ ຄ້ວາມພາຍໃນໄຟລດ໌ຽວ ຫ   ຕື່ າງໄຟລ ໌
2.14 ການເອີນ້ຂ ຄ້ວາມກຼັບຄ ນ (Undo/Redo) 

ອາທດິ 3 
 

ເຝກິປະຕິບຼັດ ບົດທີ 1 ແລະ 2 
ການເຮຼັດວຽກກື່ ຽວກຼັບ File ແລະ Text 

ອາທດິ 4 
 

ບົດທີ 3 
ການຈຼັດຮູບແບບຂອງ Paragraph 

 
3.6 ອງົປະກອບຂອງ Paragraph 
3.7 ການຕຼັງ້ກຼັນ້ໜາ້-ກຼັນ້ຫ ຼັງ (Indentt) 
3.8 ການຈຼັດການກຼັບຫຍ ໜ້າ້ (Line and tab) 
3.9 ການສາ້ງ Columns 
3.10 ການສາ້ງ Drop Cap 

ອາທດິ 5 
 

ບົດທີ 4 
ການໃສ່ເຄ ື່ອງໝາຍຫົວແຖວ 

( 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 ການເພີມ້ ແລະ ຍກົເລກີ Bulleted and Numbered 
4.8 ການປື່ ຽນຮູບແບບຂອງ  Bulleted and Numbered 

ອາທດິ 6 
 

ເຝກິປະຕິບຼັດ ບົດທີື່ 3 ແລະ 4 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບ Paragraph ແລະ ການໃສື່ ເຄ ື່ ອງໝາຍຫວົແຖວ 

ອາທດິ 7 
 

ບົດທີ 5  
ການເຮຼັດວຽກກຼັບ ບຣອກຂ ີ້ຄວາມ ແລະ ອຼັກສອນລວດລາຍ 

(Text Box and Word Art) 
 

5.5 ການຮຽກໃຊ ້ແລະ ພມິຂ ຄ້ວາມໃສື່ ບຣອກ  
5.6 ການຫຍ  ້- ຂະຫຍາຍ ບຣອກຂ ຄ້ວາມ 
5.7 ການຈຼັດຕ າແໜື່ ງຂອງບຣອກຂ ຄ້ວາມ (Text wrapping) 
5.8 ການປຼັບແຕື່ ງພ ນ້, ສຂີອບ ຂອງ ບຣອກຂ ຄ້ວາມ 
5.9 ການລບຶບຣອກຂ ຄ້ວາມ 

ອາທດິ 8 ບົດທີ 5 (ຕ ື່) 
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 ການເຮຼັດວຽກກຼັບ ບຣອກຂ ີ້ຄວາມ ແລະ ອຼັກສອນລວດລາຍ 
(Text Box and Word Art) 

 
5.10 ການຮຽກໃຊ ້ແລະ ພມິຕວົອຼັກສອນລວດລາຍ 
5.11 ການຫຍ -້ຂະຫຍາຍ ຕວົອຼັກສອນລວດລາຍ 
5.12 ການຈຼັດຕ າແໜື່ ງຂອງຕວົອຼັກສອນລວດລາຍ (ຍາ້ຍ ແລະ ໝນູ) 
5.13 ການປຼັບແຕື່ ງ ຮູບແບບຕວົອຼັກສອນ, ສພີ ນ້ ແລະ ສຂີອບ ຂອງຕວົອຼັກສອນລວດລາຍ 
5.14 ການລບຶຕວົອຼັກສອນລວດລາຍ 

ອາທດິ 9 
 

ເຝກິປະຕິບຼັດ ບົດທີ 5 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບ ບຣອກຂ ຄ້ວາມ ແລະ ອຼັກສອນລວດລາຍ 

ອາທດິ 10 
 

ບດົທ ີ6 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບ ຕາຕະລາງ(Tables) 

6.5 ການສາ້ງຕາຕະລາງຈາກປຸື່ ມ Insert Table ເທງິ Toolbar 
6.6 ການສາ້ງ Table ຈາກປຸື່ ມຄ າສຼັື່ ງເທງິ Menu bar 
6.7 ການເພີື່ ມແຖວ ຫ   ຖຼັນ ໃສື່ ໃນ Table 
6.8 ການລບຶແຖວ ຫ   ຖຼັນ ອອກຈາກ Table 
6.9 ການຍາ້ຍ, ຕຼັດ ແລະ ການປຼັບຂະໜາດໃນຕາຕະລາງ 
6.10 ການເຊ ື່ ອມ ແລະ ເພີື່ ມເຕມີ ເຊລ ໌(Merge cells / Split cells) 
6.11 ການ ປຼັບຂະໜາດຄວາມກວາ້ງ, ຄວາມສູງ ຂອງ ຕາຕະລາງ (Width / Height) 
6.12 ການປຼັບຂະໜາດຖຼັນ ຫ   ແຖວ ຂອງຕາຕະລາງໃຫສ້ະເມກີຼັນ (Distribute 

Rows/Columns) 
6.13 ການໃສື່ ສພີ ນ້, ສຂີອບ ແລະ ປື່ ຽນຮູບແບບຕື່ າງໆຂອງຕາຕະລາງ (Shading /Borders) 
6.14 ການລບຶຕາຕະລາງ 

ອາທດິ 11 
 

ເຝກິປະຕິບຼັດ ບົດທີ 6 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບ ຕາຕະລາງ 

ອາທດິ 12 
 

ບົດທີ 7 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບຮູບພາບ(Clip Art ,  Smart Art,  Chart and Shapes) 

7.1 ການນ າຮູບພາບຈາກ Clip Art ເຂົາ້ໃນເອກະສານ 
7.2 ການນ າ File ຮູບພາບຈາກ Picture ເຂົາ້ໃນເອກະສານ 
7.3 ການປຼັບແຕື່ ງຮູບພາບດວ້ຍແຖບຄ າສຼັື່ ງ Adjust ແລະ Arrange 
7.4 ການນ າໃຊ ້Auto Shapes 
7.5 ການ າໃຊ ້Smart Art 
7.6 ການນ າໃຊ ້Chart  

ອາທດິ 13 
 

ເຝກິປະຕິບຼັດ ບົດທີ 7 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບຮູບພາບ(Clip Art ,  Smart Art,  Chart and Shapes) 

ອາທດິ 14 
 

ບົດທີ 8 
ການພມິຄະນິດສາດ (Equation) 

8.1 ການພມິຄະນດິສາດດວ້ຍ Equation 3.0 
8.2 ການພມິຄະນດິສາດດວ້ຍ Equation tools 2007 
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ອາທດິ 15 
 

ບົດທີ 9 
ການຈຼັດຮູບແບບຂອງໜ້າເອກະສານກ່ອນສຼັື່ງພຣິນ 

 
9.1 ການກ ານດົຂະໜາດຂອງໜາ້ເຈຍ້ (Page size) 
9.2 ການກ ານດົຂອບເອກະສານ ແລະ ການກ ານດົລວງພມິ (Margins and Orientation) 
9.3 ການໃສື່  ເລກໜາ້ (Number page) ແລະ Header and Footer 
9.4 ການສາ້ງໜາ້ປົກເອກະສານ (Page cover) 
9.5 ການກວດເບິື່ ງເອກະສານກື່ ອນການພມິ (Print preview) 
9.6 ການສຼັື່ ງພມິເອກະສານອອກທາງເຄ ື່ ອງພມິ 

ອາທດິ 16 
 

ຄູນ າພາທວນຄ ນ ແລະ ສອບເສຼັງທາ້ຍພາກ 

ການປະເມນີ 
 
 

1. ການຂຶນ້ຫອ້ງຮຽນ10% 
2. ວຽກມອບໝາຍ (ບຸກຄນົ)     10% 
3. ວຽກມອບໝາຍ (ກຸື່ ມ)      5% 
4. ສອບພາກທດິສະດ ີ         25 % 
5. ສອບຕວົຈງິ          50 % 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

- ວຊິນິມຸື່ ງສນິແລະຄະນະ, “ຄອມພວິເຕທີົື່ ວໄປ 1 ” ສາຍສາ້ງຄູມຼັດທະຍມົຕົນ້ລະບບົ 3 ປີປີທ ີ3, ກະຊວງສກຶສາທິ
ການກມົສາ້ງຄູສູນພຼັດທະນາຄູ, 2009 
- http://www.ITdesk.info  
- http://www.rtlibrary.org/computerclasses.html 
- http://www.lib.unc.edu/cws 
- www.gcflearnfree.org 

ຜູຂ້ຽນ 
 

- ອຈ ຈຼັນທະລາ ພລິມົລາສຼັກ ສະຖາບຼັນຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາໂທ: 22241381 
- ອຈ ມະນຸສຼັກ ຈ ຼັດຕຸໄຊ ວທິະຍາໄລຄູ ສະຫວຼັນນະເຂດ ໂທ: 77077424 
- ອຈ ແກວ້ມະນ ີມາກວໄິລ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ໂທ: 23427777 
- ອຈ ບຸນປຼັນ ໄຊຍະສນິ ກມົສາ້ງຄູ ໂທ: 55405963 
- ອ.ຈ ອານຸສດິ ມະໂນສານ ວທິະຍາໄລຄູ ຫ ວງພະບາງ ໂທ: 020 55608105 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ຄອມພິວເຕີພ ີ້ນຖານ 3   

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0911301 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 1ປີ 2 
ຊົື່ ວໂມງ 32 ຊົື່ ວໂມງ 

ຈ ານວນໜື່ ວຍກດິ 1(0-2-0) 

http://www.lib.unc.edu/cws
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ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 1 ໜື່ ວຍກດິ ໃນນຼັນ້ ມ ີ2 ຊົື່ ວໂມງພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຕ ື່ ອາທດິເທົື່ າ 32 ຊົື່ ວໂມງໃນ 16 ອາທດິ ສື່ ວນ
ຊົື່ ວໂມງພາກທດິສະດ ີແລະ ພາກສະໜາມ ໃຫດ້ຼັດປຼັບເອາົຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ລວມທຼັງໝດົມ ີ32 ຊົື່ ວໂມງ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກຮຽນຄູຈະສາມາດ: 
 ຈຼັດການກຼັບເອກະສານໃຫເ້ປຼັນລະບຽບງາມຕາ ໃນຮູບແບບຂອງ File Excel 
 ພມິເອກະສານ, ແບບຟອມຕື່ າງໆໄດ ້ດວ້ຍການນ າໃຊໂ້ປຣແກຣມ Microsoft Excel 
 ຄດິໄລື່  ແລະ ວເິຄາະຂ ມູ້ນຂຼັນ້ພ ນ້ຖານໄດດ້ວ້ຍການນ າໃຊໂ້ປຣແກຣມ Microsoft Excel 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 
 

ວຊິານີເ້ປຼັນວຊິາທີື່ ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບການນ າໃຊໂ້ປຣແກຣມຊຸດ Microsoft Office Excelເຊິື່ ງເປຼັນໂປຣແກຣມ
ທີື່ ນຍິມົໃຊໂ້ດຍທົື່ ວໄປໃນ ການຈຼັດການກຼັບເອກະສານທີື່ ມກີານຄ ານວນທາງຄະນດິສາດ ແລະ ການວເິຄາະຂ ມູ້ນທີື່

ງື່ າຍດາຍຂຼັນ້ພ ນ້ຖານ,ໃນນີ ້ ແມື່ ນເລຼັື່ ງໃສື່  ການເຮຼັດວຽກກຼັບ ໄຟລເ໌ອກະສານແບບ word, ການພມິຂ ຄ້ວາມແບບ
ຕື່ າງໆ ໃຫເ້ປຼັນເອກະສານ ລວມເຖງິການຈຼັດໜາ້ເອກະສານ ກື່ ອນສຼັື່ ງພມິອອກທາງເຄ ື່ ອງພມິ. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ8 ບດົ ເຊິື່ ງຈະໄດຈ້ ຼັດການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, ໃນນຼັນ້ຄູໃຊຮູ້ບການສອນໂດຍ ການບຼັນ
ລະຍາຍ, ສາທດິ ແລະ ນ າພານຼັກຮຽນປະຕບິຼັດຕວົຈງິໃນຫອ້ງຮຽນ. ນອກນຼັນ້ຄູໃຫ ້ວຽກມອບ ໝາຍເປຼັນກຸື່ ມ ຫ   
ບຸກຄນົ ເຮຼັດເປຼັນບດົລາຍງານມານ າສະເໜ.ີ 

ແຜນການສອນ 
 
 

ອາທດິ 1 
 

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

ບົດທີ 1 
ຮູ້ຈຼັກກຼັບ ໂປຣແກຣມ Microsofl Excel (2003 /2007/2010) 

1. ເລີື່ ມຕົນ້ໃຊງ້ານ Microsofl Excel (2003/2007/2010) 
1.1 ການເປີດ ແລະ ປິດ ໂປຣແກຣມ Microsoft Excel (2003/2007/2010) 
1.2 ສື່ ວນປະກອບຂອງໜາ້ຈ  Microsoft Excel (2003/2007/2010) 
1.3 ການນ າໃຊ ້Manu bar 
1.4 ການນ າໃຊ ້Tools bar 
1.5 ຄວາມຮູພ້ ນ້ຖານກື່ ຽວກຼັບ Spread Sheet 
1.6 ການປື່ ຽນຊ ື່  Work Sheet  
1.7 ການເພີື່ ມ Work Sheet  
1.8 ການລບຶ Work Sheet 
1.9 ການສ າເນາົ (Copy) Work sheet 

ອາທດິ 2 
 

ບົດທີ 2  
ການເຮຼັດວຽກກຼັບຂ ີ້ຄວາມໃນ cell 

 
2. ການປອ້ນຂ ຄ້ວາມລງົໃນ cell 
2.1 ການປອ້ນຂ ມູ້ນລງົໃນ Cell   
2.2 ການຈຼັດຕ າແໜື່ ງຂອງຂ ຄ້ວາມໃນ cell  
2.3 ການປື່ ຽນຮູບແບບ Font, ຂະໜາດ, ສ,ີ ການແກໄ້ຂຂ ຄ້ວາມ 
2.4 ການເລ ອກ Cell ແລະ Range ຕື່ າງໆ 
2.5 ຕ າແໜື່ ງອາ້ງອງີຂອງ Cell 
2.6 ການນ າໃຊ ້Standard toolbar 
2.7 ການປອ້ນຂ ມູ້ນປະເພດຂ ຄ້ວາມ (Text) 
2.8 ການປອ້ນຂ ມູ້ນເປຼັນຕວົເລກ (Number) 
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2.9 ການປອ້ນຂ ມູ້ນເປຼັນສູດ (Formulas & Function) 
2.10 ການສ າເນາົຂ ຄ້ວາມ (Copy) ໃນ cell 
2.11 ການລບຶຂ ຄ້ວາມໃນ cell 
2.12 ການບຼັນທກຶ Work book (save) 

ອາທດິ 3 
 

ເຝກິປະຕິບຼັດ ບົດທີ 1 ແລະ 2 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບຂ ີ້ຄວາມໃນ cell 

ອາທດິ 4 
 

ບົດທີ 3 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບ cell 

 
3. ການປຼັບແຕື່ ງ ແລະ ແກໄ້ຂ cell ໃນ Work Sheet 
3.1 ການຍາ້ຍຕ າແໜື່ ງ Pointer ໃນ Cell ຕື່ າງໆ 
3.2 ການເພີື່ ມ Rows/Columns  
3.3 ການປຼັບຂະໜາດຂອງ Columns /Rows 
3.4 ການຍາ້ຍ ແລະ ການສ າເນາົຂ ມູ້ນໃນ Cell 
3.5 ການລບຶຂ ມູ້ນໃນ Cell 
3.6 ການລບຶ Columns /Rows 

ອາທດິ 5 
 

ບົດທີ 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 
ການໃຊ ້ AutoFormat 

ອາທດິ 6 
 

ເຝກິປະຕິບຼັດ ບົດທີ 3 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບ cell 

ອາທດິ 7 
 

ບົດທີ 4 
ການຄ ານວນໃນ Excel 

4.1 ການຄ ານວນເລກພ ນ້ຖານ (ບວກ,ລບົ,ຄູນ,ຫານ,ກ າລຼັງ,ຖອນຮາກ) 
4.2 ການຄ ານວນກື່ ຽວກຼັບເວລາ (ວຼັນທ,ີ ປີ, ອາຍຸ, ...) 
4.3 ການຄ ານວນກື່ ຽວກຼັບສະຖຕິ,ິ ບຼັນຊ ີ
4.4 ການສາ້ງສູດຕື່ າງໆ ດວ້ຍການພມິ 

ອາທດິ 8 
 

ເຝກິປະຕິບຼັດ ບົດທີ 4 
ການສາ້ງສູດດວ້ຍການພມິ 

ອາທດິ 9 
 

ບົດທີ 4 (ຕ ື່) 
ການຄ ານວນໃນ Excel 

 
4.5 ການໃຊສູ້ດ(Function)ຕື່ າງໆ ດວ້ຍ Plate panesໃນ Formula bar 
4.6 ການຄ ານວນແບບຂາ້ມsheetແລະຂາ້ມ File 
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4.7 ການສ າເນາົສູດ(Copy) 
4.8 ການວາງຂ ມູ້ນທີື່  ສ າເນາົແບບພເິສດ (Pate special) 

ອາທດິ 10 
 

ເຝກິປະຕິບຼັດ ບົດທີ 4 (ຕ ື່) 
ການໃຊສູ້ດສ າເລຼັດຮູບໃນ Excel 

ອາທດິ 11 
 

ບົດທີ 4 (ຕ ື່) 
ການຄ ານວນໃນ Excel 

4.9 ການວເິຄາະຂ ມູ້ນ ຄະແນນທດົສອບ Test score 
4.10 ການວເິຄາະຂ ມູ້ນ ຄະແນນແບບ Rating Scale 

ອາທດິ 12 
 

ເຝກິປະຕິບຼັດ ບົດທີ 4 (ຕ ື່) 
ການວເິຄາະຂ ມູ້ນພ ນ້ຖານ 

ອາທດິ 13 
 

ບົດທີ 5  
ການເຮຼັດວຽກກຼັບແຜນພູມ ແລະ ກຣາຟ (Chart / Graph) 

 
5.1 ການເລີື່ ມສາ້ງ Chart  
5.2 ການຍາ້ຍ, ການຫຍ /້ຂະຫຍາຍຂະໜາດ ຂອງ Chart 
5.3 ການປຼັບແຕື່ ງ ແກໄ້ຂສື່ ວນຕື່ າງໆຂອງ Chart 
5.4 ການໃຊ ້Chart formatting toolbar 
5.5 ການສ າເນາົ Chart ໄປໃຊຮ້ື່ ວມກຼັບໂປຣແກຣມອ ື່ ນ 

ອາທດິ 14 
 

ເຝກິປະຕິບຼັດ ບົດທີ 5 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບແຜນພູມ ແລະ ກຣາຟ (Chart / Graph) 

ອາທດິ 15 
 

ບົດທີ 6 
ການສຼັື່ງພິມເອກະສານອອກທາງເຄ ື່ອງພມິ 

 
6.1 ການກະກຽມເອກະສານກື່ ອນສຼັື່ ງພມິອອກທາງເຄ ື່ ອງພມິ 
6.2 ການກ ານດົຂະໜາດເຈຍ້ 
6.3 ການຕຼັງ້ຂອບເຈຍ້ 
6.4 ການຕຼັງ້ເລກໜາ້ໃສື່ ຂອບຫວົ ຫ   ຂອບຕນີເຈຍ້ 
6.5 ການຕຼັງ້ຄື່ າພມິຊ າ້ຫວົແຖວ ຫ   ຫວົຖຼັນ 
6.6 ການສຼັື່ ງພມິອອກທາງເຄ ື່ ອງພມິ 

ອາທດິ 16 
 

ຄູນ າພາທວນຄ ນ ແລະ ສອບເສຼັງທາ້ຍພາກ 

ການປະເມນີ 
 
 

1. ການຂຶນ້ຫອ້ງຮຽນ10% 
2. ວຽກມອບໝາຍ (ບຸກຄນົ)     10% 
3. ວຽກມອບໝາຍ (ກຸື່ ມ)      5% 
4. ສອບພາກທດິສະດ ີ         25 % 
5. ສອບຕວົຈງິ          50 % 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

- ວຊິນິມຸື່ ງສນິແລະຄະນະ, “ຄອມພວິເຕທີົື່ ວໄປ 1 ” ສາຍສາ້ງຄູມຼັດທະຍມົຕົນ້ລະບບົ 3 ປີປີທ ີ3, ກະຊວງສກຶສາທິ
ການກມົສາ້ງຄູສູນພຼັດທະນາຄູ, 2009 
- http://www.ITdesk.info  
- http://www.rtlibrary.org/computerclasses.html 
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- http://www.lib.unc.edu/cws 
- www.gcflearnfree.org 

ຜູຂ້ຽນ 
 

- ອຈ ຈຼັນທະລາ ພລິມົລາສຼັກ ສະຖາບຼັນຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາໂທ: 22241381 
- ອຈ ມະນຸສຼັກ ຈ ຼັດຕຸໄຊ ວທິະຍາໄລຄູ ສະຫວຼັນນະເຂດ ໂທ: 77077424 
- ອຈ ແກວ້ມະນ ີມາກວໄິລ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ໂທ: 23427777 
- ອຈ ບຸນປຼັນ ໄຊຍະສນິ ກມົສາ້ງຄູ ໂທ: 55405963 
- ອ.ຈ ອານຸສດິ ມະໂນສານ ວທິະຍາໄລຄູ ຫ ວງພະບາງ ໂທ: 020 55608105 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ຄອມພິວເຕີພ ີ້ນຖານ 4   

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0911401 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 2ປີ 2 
ຊົື່ ວໂມງ 32 ຊົື່ ວໂມງ 

ຈ ານວນໜື່ ວຍກດິ 1(0-2-0) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 

 
ວຊິານີມ້ ີ 1 ໜື່ ວຍກດິ ໃນນຼັນ້ ມ ີ2 ຊົື່ ວໂມງພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຕ ື່ ອາທດິເທົື່ າ 32 ຊົື່ ວໂມງໃນ 16 ອາທດິ ສື່ ວນ
ຊົື່ ວໂມງພາກທດິສະດ ີແລະ ພາກສະໜາມ ໃຫດ້ຼັດປຼັບເອາົຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ລວມທຼັງໝດົມ ີ32 ຊົື່ ວໂມງ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກຮຽນຄູຈະສາມາດ: 
 ຈຼັດການກຼັບເອກະສານໃຫເ້ປຼັນລະບຽບງາມຕາ ໃນຮູບແບບຂອງ File Powerpoint 
 ສາ້ງສະໄລດກ໌ານນ າສະເໜໄີດ ້ດວ້ຍການນ າໃຊໂ້ປຣ- ແກຣມ Microsoft powerpoint 
 ສະເໜ ີບດົນ າສະເໜໄີດຢ້ື່ າງຄື່ ອງແຄວ້ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 
 

ວຊິານີເ້ປຼັນວຊິາທີື່ ຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບການນ າໃຊໂ້ປຣແກຣມຊຸດ Microsoft Office powerpointເຊິື່ ງເປຼັນ
ໂປຣແກຣມທີື່ ນຍິມົໃຊໂ້ດຍທົື່ ວໄປໃນ ການຈຼັດການກຼັບເອກະສານ ທີື່ ຕດິພຼັນກຼັບຊວີດິປະຈ າວຼັນຂອງພວກເຮາົ,ໃນນີ ້
ແມື່ ນເລຼັື່ ງໃສື່  ການເຮຼັດວຽກກຼັບ ໄຟລເ໌ອກະສານແບບ word, ການພມິຂ ຄ້ວາມແບບຕື່ າງໆ ໃຫເ້ປຼັນເອກະສານ 
ລວມເຖງິການຈຼັດໜາ້ເອກະສານ ກື່ ອນສຼັື່ ງພມິອອກທາງເຄ ື່ ອງພມິ. 

ການດ າເນນີການສອນ ວຊິານີມ້ ີ8 ບດົ ເຊິື່ ງຈະໄດຈ້ ຼັດການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, ໃນນຼັນ້ຄູໃຊຮູ້ບການສອນໂດຍ ການບຼັນ

http://www.lib.unc.edu/cws
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 ລະຍາຍ, ສາທດິ ແລະ ນ າພານຼັກຮຽນປະຕບິຼັດຕວົຈງິໃນຫອ້ງຮຽນ. ນອກນຼັນ້ຄູໃຫ ້ວຽກມອບ ໝາຍເປຼັນກຸື່ ມ ຫ   
ບຸກຄນົ ເຮຼັດເປຼັນບດົລາຍງານມານ າສະເໜ.ີ 

ແຜນການສອນ 
 
 

ອາທດິ 1 
 

ພາກທີ 3 
ໂປຣແກຣມ Microsofl PowerPoint 

ບົດທີ 1 
ຮູ້ຈຼັກກຼັບໂປຣແກຣມ Microsoft PowerPoint (2003 /2007/2010) 

 
1. ເລີມ້ຕົນ້ໃຊງ້ານ Microsoft PowerPoint 
1.1 ການເປີດ ແລະ ປິດ ໂປຣແກຣມ Microsoft PowerPoint 
1.2 ສື່ ວນປະກອບຂອງໜາ້ຈ  Microsoft PowerPoint 
1.3 ຮູຈ້ ຼັກກຼັບປຸື່ ມຄ າສຼັື່ ງ(Customize Quick Access tools bar) 

ອາທດິ 2 
 

ບົດທີ 2  
ການເຮຼັດວຽກກຼັບຂ ີ້ຄວາມໃນສະໄລດ໌ 

 
2.1  ການສາ້ງສະໄລດ ໌(Slide) ເບ ອ້ງຕົນ້ 
2.2 ການພມິຂ ມູ້ນໃສື່ ສະໄລດ ໌
2.3 ການພມິຂ ມູ້ນລງົໃນສະໄລດໃ໌ນສື່ ວນ Outline View 
2.4 ການພມິຂ ມູ້ນລງົໃນສະໄລດໃ໌ນສື່ ວນ Slide Window 
2.5 ການຫຍ /້ຂະຫຍາຍຄວາມກວາ້ງຂອງ Text Box 
2.6 ການລບຶ, ການເພີື່ ມ Text Box 
2.8 ການເພີື່ ມສະໄລດໃ໌ໝື່  
2.10 ການເລ ື່ ອນສະໄລດ ໌
2.10  ການສາ້ງບຼັນທກຶຊື່ ວຍຈ າໃນສະໄລດ ໌
2.11  ການບຼັນທກຶສະໄລດ ໌(save) 

ອາທດິ 3 
 

ເຝກິປະຕິບຼັດ ບົດທີ 1 ແລະ 2 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບຂ ຄ້ວາມໃນສະໄລດ ໌

ອາທດິ 4 
 

ບົດທີ 3 
ການອອກແບບ ແລະ ປຼັບແຕ່ງ ສະໄລດ໌ 

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

ອາທດິ 5 
 

ເຝກິປະຕິບຼັດ ບົດທີ 3 
ການອອກແບບ ແລະ ປຼັບແຕື່ ງ ສະໄລດ ໌

ອາທດິ 6 
 

ບົດທີ 3 (ຕ ື່) 
ການອອກແບບ ແລະ ປຼັບແຕ່ງ ສະໄລດ໌ 
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3.3 ການສາ້ງສະໄລດໂ໌ຊວ ໌Slide Show 
3.3.1 ເລີມ້ຕົນ້ສະແດງ Slide show 
3.3.2 ການກ ານດົການສະແດງສະໄລດ ໌Setup slide show 
 ການສາ້ງການລີງ້ສູື່ ໄຟລເ໌ອກະສານອ ື່ ນ 
3.3.4 ການໃຊຄ້ າສຼັື່ ງຄວບຄຸມຂະນະສະແດງສະໄລດ ໌
3.3.5 ການຕຼັງ້ເວລາໃຫກ້ຼັບສະໄລດ ໌

ອາທດິ 7 
 

ເຝກິປະຕິບຼັດ ບົດທີ 3 (ຕ ື່) 
ການອອກແບບ ແລະ ປຼັບແຕື່ ງ ສະໄລດ ໌

ອາທດິ 8 
 

ບົດທີ 4 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບຮູບພາບປະກອບສະໄລດ໌ 

 
4.1 ການນ າເຂົາ້ຮູບພາບຈາກ ClipArt Gllery ຫ   ໄຟລຮູ໌ບພາບແບບຕື່ າງໆເຂົາ້ມາໃນສະໄລດ ໌
4.3 ການປຼັບແຕື່ ງຮູບພາບທີື່ ນ າເຂົາ້ມາໃນສະໄລດ ໌
4.3 ການໃຊເ້ຄ ື່ ອງມ ຊື່ ວຍໃນການແຕມ້ຮູບພາບ 
4.4 ການນ າເຂົາ້ໄຟລ ໌ video ແລະ ໄຟລສ໌ຽງເຂົາ້ໃນສະໄລດ ໌

ອາທດິ 9 
 

ເຝກິປະຕິບຼັດ ບົດທີ 4 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບຮູບພາບປະກອບສະໄລດ ໌

ອາທດິ 10 
 

ບົດທີ 5  
ການເຮຼັດວຽກກຼັບສະໄລດ໌ປະເພດຕາຕະລາງ 

 
5.1 ການແຊກຕາຕະລາງເຂົາ້ມາໃນສະໄລດ ໌
5.2 ການພມິຂ ຄ້ວາມລງົໃນຕາຕະລາງ 
5.3 ການຈຼັດການກຼັບຂ ຄ້ວາມໃນຕາຕະລາງ 

ອາທດິ 10 
 

ເຝກິປະຕິບຼັດ ບົດທີ 5 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບສະໄລດປ໌ະເພດຕາຕະລາງ 

ອາທດິ 11 
 

ບົດທີ 5 (ຕ ື່) 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບສະໄລດ໌ປະເພດຕາຕະລາງ 

 
5.5 ການປຼັບແຕື່ ງ ແກໄ້ຂ ຕາຕະລາງ 
5.5 ການໃຊງ້ານຕາຕະລາງສ າເລຼັດຮູບ 
5.6 ການລບຶຕາຕະລາງ (Delete) 

ອາທດິ 12 
 

ເຝກິປະຕິບຼັດ ບົດທີ 5 (ຕ ື່) 
ການເຮຼັດວຽກກຼັບສະໄລດປ໌ະເພດຕາຕະລາງ 

ອາທດິ 13 
 

ບດົທ ີ6 
ການນ າສະໄລດ໌ໄປໃຊ້ງານ 

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



31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ອາທດິ 14 
 

ບົດທີ 7 
ທຼັກສະການນ າສະເໜີດ້ວຍ Microsoft Powerpoint 

 
7.1 ຂຼັນ້ຕອນການນ າມະເໜ ີ
7.2 ເຕຼັກນກິໃນການນ າສະເໜ ີ
7.3 ບາງຂ ແ້ນະນ າເພີມ້ເຕມີ 

ອາທດິ 15 
 

ເຝກິປະຕິບຼັດ ບົດທີ 7 
ທຼັກສະການນ າສະເໜ ີ

ອາທດິ 16 
 

ຄູນ າພາທວນຄ ນ ແລະ ສອບເສຼັງທາ້ຍພາກ 

ການປະເມນີ 
 
 

1. ການຂຶນ້ຫອ້ງຮຽນ10% 
2. ວຽກມອບໝາຍ (ບຸກຄນົ)     10% 
3. ວຽກມອບໝາຍ (ກຸື່ ມ)      5% 
4. ສອບພາກທດິສະດ ີ         25 % 
5. ສອບຕວົຈງິ          50 % 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

- ວຊິນິມຸື່ ງສນິແລະຄະນະ, “ຄອມພວິເຕທີົື່ ວໄປ 1 ” ສາຍສາ້ງຄູມຼັດທະຍມົຕົນ້ລະບບົ 3 ປີປີທ ີ3, ກະຊວງສກຶສາທິ
ການກມົສາ້ງຄູສູນພຼັດທະນາຄູ, 2009 
- http://www.ITdesk.info  
- http://www.rtlibrary.org/computerclasses.html 
- http://www.lib.unc.edu/cws 
- www.gcflearnfree.org 

ຜູຂ້ຽນ 
 

- ອຈ ຈຼັນທະລາ ພລິມົລາສຼັກ ສະຖາບຼັນຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາໂທ: 22241381 
- ອຈ ມະນຸສຼັກ ຈ ຼັດຕຸໄຊ ວທິະຍາໄລຄູ ສະຫວຼັນນະເຂດ ໂທ: 77077424 
- ອຈ ແກວ້ມະນ ີມາກວໄິລ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ໂທ: 23427777 
- ອຈ ບຸນປຼັນ ໄຊຍະສນິ ກມົສາ້ງຄູ ໂທ: 55405963 
- ອ.ຈ ອານຸສດິ ມະໂນສານ ວທິະຍາໄລຄູ ຫ ວງພະບາງ ໂທ: 020 55608105 

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

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0911202 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 2 ປີ 1 
ຊົື່ ວໂມງ 48 ຊົື່ ວໂມງ 

ຈ ານວນໜື່ ວຍກດິ 2(1-2-0) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ ວຊິານີມ້ ີ2 ໜື່ ວຍກດິ ໃນນຼັນ້ ມ ີ1 ຊົື່ ວໂມງພາກທດິສະດແີລະ 2 ຊົື່ ວໂມງ ພາກປະຕບິຼັດ, ລວມມ ີ48 ຊົື່ ວໂມງ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກສກຶສາຄູຈະສາມາດ: 
9. ອະທບິາຍໄດຄ້ວາມໝາຍແລະ ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງ ICT 
10. ອະທບິາຍໄດອຸ້ປະກອນທີື່ ຮຼັບໃຊໃ້ຫແ້ກື່ ຂອງ ICT. 
11. ອະທບິາຍໄດພ້ວົພຼັນລະຫວື່ າງ ICT ແລະ ສຼັງຄມົ. 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 
 

ນ າສະເໜກີື່ ຽວກຼັບ 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 າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ4 ບດົ ເຊິື່ ງຈະໄດຈ້ ຼັດການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, ໃນນຼັນ້ຄູໃຊຮູ້ບການສອນໂດຍ ການບຼັນ
ລະຍາຍ, ສາທດິ ແລະ ນ າພານຼັກຮຽນປະຕບິຼັດຕວົຈງິໃນຫອ້ງຮຽນ.ນອກນຼັນ້ຄູໃຫວ້ຽກມອບໝາຍເປຼັນກຸື່ ມຫ  
ບຸກຄນົເຮຼັດເປຼັນບດົລາຍງານມານ າສະເໜ.ີ 

ແຜນການສອນ 
 
 

ອາທດິ 1 
 

ບດົທ ີ1 
ນ າສະເໜກີື່ ຽວກຼັບ 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 

ອາທດິ 2 
 

ບດົທ ີ2  
ອຸປະກອນຂອງ ICT 

(ICT Equipments) 
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2.15 Hardware 
2.1.1 Hardware basics 
2.1.2 Computer performance 

ອາທດິ 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 

ອາທດິ 4 
 

ບດົທ ີ2 (ຕ ື່ ) 
ອຸປະກອນຂອງ ICT 

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

2.2.1 Operation System 1 (PC and Laptop)  

ອາທດິ 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, …) 

ອາທດິ 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 

ອາທດິ 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 

ອາທດິ 8 
 

ບດົທ ີ3 
ປະເພດຂອງເຄ ື່ ອຂື່ າຍ 

(TYPES OF NETWORKS) 
3.1Internet, intranet,extranet 
 

ອາທດິ 9 
 

ບດົທ ີ3 (ຕ ື່ ) 
ປະເພດຂອງເຄ ື່ ອຂື່ າຍ 

(TYPES OF NETWORKS) 
3.2 Data flow/transfer 

ອາທດິ 10 ບດົທ ີ4  



34 
 

 ການພວົພຼັນລະຫວື່ າງ ICT ແລະ ສຼັງຄມົ 
(THERELATIONSHIP BETWEENICTAND SOCIETY) 

4.1 ICT in Everyday Life 
4.1.1 Internet services 
4.1.2 Teleworking 

ອາທດິ 11 
 

ບດົທ ີ4 (ຕ ື່ ) 
ການພວົພຼັນລະຫວື່ າງ ICT ແລະ ສຼັງຄມົ 

(THERELATIONSHIP BETWEENICTAND SOCIETY) 
4.1 ICT in Everyday Life (ຕ ື່ ) 

4.1.3 E-learning 

ອາທດິ 12 
 

ບດົທ ີ4 (ຕ ື່ ) 
ການພວົພຼັນລະຫວື່ າງ ICT ແລະ ສຼັງຄມົ 

(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 

ອາທດິ 13 
 

ບດົທ ີ4 (ຕ ື່ ) 
ການພວົພຼັນລະຫວື່ າງ ICT ແລະ ສຼັງຄມົ 

(THERELATIONSHIP BETWEENICTAND SOCIETY) 
4.2 Influence on health 
4.3 Environmental impact 

ອາທດິ 14 
 

ບດົທ ີ4 (ຕ ື່ ) 
ການພວົພຼັນລະຫວື່ າງ ICT ແລະ ສຼັງຄມົ 

(THERELATIONSHIP BETWEENICTAND SOCIETY) 
4.4 Protection when using ICT  

4.4.1 Data security  
4.4.2 Malicious programs 

ອາທດິ 15 
 

ບດົທ ີ4 (ຕ ື່ ) 
ການພວົພຼັນລະຫວື່ າງ ICT ແລະ ສຼັງຄມົ 

(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 

ອາທດິ 16 
 

ອາຈານນ າພານຼັກສກຶສາເຮຼັດວຽກເປຼັນກຸື່ ມ ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຄົນ້ຫາຂ ມູ້ນໂດຍນ າໃຊ ້Search Engine ແລະ 
ໂປຣແກຣມທີື່ ໄດຮ້ຽນ ຕາມຫວົຂ ທ້ີື່ ໃຫ ້ແລວ້ຂຽນບດົລາຍງານ ແລະ ນ າສະເໜ.ີ 

ການປະເມນີ 
 
 

1. ການຂຶນ້ຫອ້ງຮຽນ10% 
2. ວຽກມອບໝາຍ(ບຸກຄນົ)     10% 
3. ວຽກມອບໝາຍ (ກຸື່ ມ)   5% 
4. ສອບພາກທດິສະດ ີ       25 % 
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5. ສອບຕວົຈງິ    50 % 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 

 
- 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 

ຜູຂ້ຽນ 
Author 

- ອຈ ຈຼັນທະລາ ພລິມົລາສຼັກ ສະຖາບຼັນຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາໂທ: 22241381 
- ອຈ ມະນຸສຼັກ ຈ ຼັດຕຸໄຊວທິະຍາໄລຄູ ສະຫວຼັນນະເຂດ ໂທ: 77077424 
- ອຈ ແກວ້ມະນ ີມາກວໄິລ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ໂທ: 23427777 
- ອຈ ບຸນປຼັນ ໄຊຍະສນິ ກມົສາ້ງຄູ ໂທ: 55405963 
- ອ.ຈ ອານຸສດິ ມະໂນສານ ວທິະຍາໄລຄູ ຫ ວງພະບາງ ໂທ: 020 55608105 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
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ຊ ື່ວິຊາ:  ເທຼັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈ າວຼັນແລະສິື່ງແວດລ້ອມ 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ:0911102 
ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 1ປີ 1 

ຊົື່ ວໂມງ 48 ຊົື່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜື່ ວຍກດິ 2(1-2-0) 

ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ2 ໜື່ ວຍກດິ ໃນນຼັນ້ ມ ີ1 ຊົື່ ວໂມງບຼັນລະຍາຍຕ ື່ ອາທດິເທົື່ າ 16 ຊົື່ ວໂມງໃນ 16 ອາທດິ ແລະ 2 ຊົື່ ວໂມງພາກ
ປະຕບິຼັດຕ ື່ ອາທດິເທົື່ າ 32 ຊົື່ ວໂມງໃນ 16 ອາທດິ, ສື່ ວນຊົື່ ວໂມງພາກສະໜາມໃຫດ້ຼັດປຼັບຈາກຊົື່ ວໂມງພາກປະຕບິຼັດ, 
ລວມມ ີ48 ຊົື່ ວໂມງ. 

ຈດຸປະສງົ 
 
 

ເມ ື່ ອຮຽນວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກສກຶສາຄູຈະສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍໄດຄ້ວາມໝາຍຂອງ ແລະ ການນ າໃຊເ້ຕຼັກໂນໂລຊໃີນຊວີດິປະຈ າວຼັນ 
2. ອະທບິາຍໄດສ້ ື່ ທາງສຼັງຄມົ (Social Media) ທີື່ ປະສມົປະສານກຼັບເຕຼັກໂນໂລຊ ີແລະ ປະຕສິ າພຼັນທາງສຼັງຄມົ 
3. ອະທບິາຍໄດວ້ຖິຊີວີດິໃນແບບດຈິຕີອນ (Digital Lifestyle). 
4. ແນະນ າວທິນີ າໃຊສ້ ື່ ສຼັງຄມົອອນໄລນ ໌ເພ ື່ ອແລກປື່ ຽນຂ ມູ້ນຂື່ າວສານໃນສຼັງຄມົຢື່ າງຖ ກຕອ້ງເໝາະສມົ. 
5. ອະທບິາຍຄວາມຮູເ້ບ ອ້ງຕົນ້ກື່ ຽວກຼັບສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະການພຼັດທະນາແບບຍ ນຍງົ 
6. ມຄີວາມຮູກ້ື່ ຽວກຼັບສິື່ ງແວດລອ້ມໂດຍລວມ ແລະ ສະພາບສິື່ ງແວດລອ້ມໃນລາວ 
7. ມຈີດິສ ານກຶອຼັນຖ ກຕອ້ງຕ ື່ ກ ຼັບການປົກປຼັກຮຼັກສາສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະພາວະໂລກຮອ້ນ 
8. ອະທບິາຍກື່ ຽວກຼັບວຽກງານສິື່ ງແວດລອ້ມ, ການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດໃນອງົກອນຕາມມາດຕະຖານ ISO 14001 ແລະ 

3R 
9. ຮູຈ້ ຼັກບຼັນຫາສິື່ ງແວດລອ້ມ, ມນົລະມດິ  ແລະ ການຮື່ ວມມ ເພ ື່ ອການຄວບຄຸມມນົລະ 
10. ອະທບິາຍໄດ ້ຄວາມຮູກ້ື່ ຽວກຼັບລະເບດີບ ື່ ທຼັນແຕກ, ວທິຫີ ກີເວຼັນ້ ແລະ ນະໂຍບາຍ ການຄຸມ້ຄອງ ລບຕ ໃນ ສປປ 

ລາວ 
11. ອະທບິາຍໄດ ້ຄວາມຮູກ້ື່ ຽວກຼັບໄພພບິຼັດ, ວທິປີອ້ງກຼັນ ແລະ ແກໄ້ຂ ແລະ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ວຽກງານ ໄພພບິຼັດ 

ໃນ ສປປ ລາວ. 
ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້

 
 

ວຊິານີເ້ປຼັນວຊິາທີື່ ສກຶສາເຖງິບຼັນຫາຕື່ າງໆທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກຼັບການດ າລງົຊວີດິປະຈ າວຼັນ ຊ ື່ ງປະກອບມ ີ4 ພາກໃຫື່ ຍ ເຊຼັື່ ນ: 
ພາກ ເຕຼັກໂນໂລຊໃີນຊວີດິປະຈ າວຼັນ, ພາກສິື່ ງແວດລອ້ມ, ພາກ ລະເບດີບ ື່ ທຼັນແຕກ ແລະ ພາກໄພພບິຼັດ. ໃນພາກ ເຕຼັກ
ໂນໂລຊໃີນຊວີດິປະຈ າວຼັນ ຈະເວົາ້ເຖງິ ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງເຕຼັກໂນໂລຊ,ີ ການນ າໃຊເ້ຕຼັກໂນໂລຊໃີນ
ສຼັງຄມົລາວ, ສ ື່ ທາງສຼັງຄມົໃນການແລກປື່ ຽນຂ ມູ້ນຂື່ າວສານ ແລະ ວຖິຊີວີດິໃນແບບດຈິຕີອນ. ສ າລຼັບ ພາກ 
ສິື່ ງແວດລອ້ມ ແມື່ ນເວົາ້ເຖງິ ຄວາມຮູເ້ບ ອ້ງຕົນ້ກື່ ຽວກຼັບສິື່ ງແວດລອ້ມ, ລະບບົນເິວດແລະ ມນົລະພດິ, ທດິສະດ ີ5 ສ. 
ຕາມມາດຕະຖານ ISO 14001 ແລະ 3R (Reduce, Reuse, Recycle), ສິື່ ງແວດລອ້ມແລະລະບບົນເິວດ
ກຼັບການພຼັດທະນາ, ບຼັນຫາສິື່ ງແວດລອ້ມ, ການຄວບຄຸມມນົລະພດິ ແລະການຮື່ ວມມ , ການປື່ ຽນແປງຂອງທ າມະຊາດ 
ແລະ ພາວະໂລກຮອ້ນ (ປະກດົການເຮ ອນກະຈກົ) ແລະ ຜນົກະທບົຈາກອຸດສາຫະກ າຕ ື່ ຊຸມຊນົ.ໃນພາກລະເບດີບ ື່ ທຼັນ
ແຕກ 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. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ16 ບດົ ແຕື່ ລະບດົມຫີ າຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ ເຊິື່ ງຈະໄດຈ້ ຼັດການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ16 ອາທດິ, ໃນນຼັນ້ຄູໃຊຮູ້ບ
ການສອນຫ າຍວທິ ີເຊຼັື່ ນ: ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຄົນ້ຄວາ້ເປຼັນກຸື່ ມ ຫ   ບຸກຄນົ ແລະ ນ າພານຼັກຮຽນປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 
 

ພາກທີ 1 
ເຕຼັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈ າວຼັນ 

ບົດທີ 1 
ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນຂອງເຕຼັກໂນໂລຊີ 
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ອາທດິ 1 
 

1.1. ຄວາມໝາຍຂອງເຕຼັກໂນໂລຊ ີ
1.2. ຄວາມສ າຄຼັນຂອງເຕຼັກໂນໂລຊ ີ
1.3. ຄວາມໝາຍຂອງເຕຼັກໂນໂລຊໃີນຊວີດິປະຈ າວຼັນ 

ອາທດິ 2 
 

ບົດທີ 2 
ການນ າໃຊ້ເຕຼັກໂນໂລຊີໃນຊວິີດປະຈ າວຼັນໃນສຼັງຄົມລາວ 

2.1. ການນ າໃຊທ້າງດາ້ນການສ ື່ ສານ 
2.2. ການນ າໃຊໃ້ນສ ານຼັກງານອງົການ  
2.3. ທື່ າອື່ ຽງໃນການນ າໃຊ ້ເຕຼັກໂນໂລຊໃີນຊວີດິປະຈ າວຼັນ 

ອາທດິ 3 
 

ບົດທີ 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 

ອາທດິ 4 
 

ບົດທີ 4 
Digital Lifestyle 

4.1 Digital Photography 
4.2 Face book 
4.3 Skype 
4.4 Blog Basics 

ອາທດິ 5 
 

ພາກທີ 2 
ສິື່ງແວດລ້ອມ 
ບົດທີ 5 

ຄວາມຮູ້ເບ ີ້ອງຕົີ້ນກ່ຽວກຼັບສິື່ງແວດລ້ອມ, ລະບົບນິເວດແລະ ມົນລະພິດ 
1. ບດົບາດ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງສິື່ ງແວດລອ້ມ. 
2. ຄວາມດຸນດື່ ຽງຂອງລະບບົນເິວດ. 
3. ການປຼັບຕວົຂອງລະບບົນເິວດ. 
4. ການສູນເສຍ ແລະ ເພມີທະວ.ີ 

ອາທດິ 6 
 

ບົດທີ 6 
ທິດສະດີ 5 ສ. ຕາມມາດຕະຖານISO 14001ແລະ3R (Reduce, Reuse, Recycle) 

1. ມາດຕະຖານ  ISO 14001 
2. 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 

ອາທດິ 7 
 

ບົດທີ 7 
ສິື່ງແວດລ້ອມແລະລະບົບນິເວດກຼັບການພຼັດທະນາ  

1. ຄວາມຮູພ້ ນ້ຖານດາ້ນນເິວດວທິະຍາ. 
2. ສາເຫດການເຊ ື່ ມໂຊມຂອງຊຼັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ. 
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3. ສກຶສາຜນົກະທບົສິື່ ງແວດລອ້ມ. 
4. ການປອ້ງກຼັນ ແລະ ແກໄ້ຂບຼັນຫາ. 

ອາທດິ 8 
 

ບົດທີ 8 
ບຼັນຫາສິື່ງແວດລ້ອມ, ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະການຮ່ວມມ  

1. ບຼັນຫາສິື່ ງແວດລອ້ມ 
2. ການຄວບຄຸມມນົລະພດິ 
3. ການຮື່ ວມມ  

ອາທດິ 9 
 

ບົດທີ 9 
ການປ່ຽນແປງຂອງທ າມະຊາດ 

1. ການປື່ ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ 
2. ພາວະໂລກຮອ້ນ (ປະກດົການເຮ ອນແກວ້) 

ອາທດິ 10 
 

ບົດທີ 10 
ຜົນກະທົບຈາກອຸດສາຫະກ າຕ ື່ສຼັງຄົມ 

1. ຜນົກະທບົຈາກການຕດິຕຼັງ້ໂຮງງານອຸດສາຫະກ າຕື່ າງໆ 
2. ຜນົກະທບົຈາກການຜະລດິອຸດສາຫະກ າຕື່ າງໆ 

ອາທດິ 11 
 

ພາກທີ 3 
ລະເບີດບ ື່ທຼັນແຕກ 

ບົດທີ 11 
ຄວາມເປຼັນມາຂອງ ລະເບີດບ ື່ທຼັນແຕກ (ລບຕ) 

1. ທີື່ ມາຂອງລະເບດີບ ື່ ທຼັນແຕກ (ລບຕ)  
2. ພ ນ້ທີື່ ປົກຄຸມລະເບດີບ ື່ ທຼັນແຕກໃນ ສປປ ລາວ 
3. ລະເບດີບ ື່ ທຼັນແຕກ ປະເພດຕື່ າງໆ 

ອາທດິ 12 
 

ບົດທີ 12 
ຄວາມອຼັນຕະລາຍ ແລະ ວທິີຫ ກີເວຼັີ້ນ 

1. ຄວາມອຼັນຕະລາຍ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງ ລບຕ ຕ ື່ ການພຼັດທະນາເສດຖະກດິສຼັງຄມົ 
2. ວທິຫີ ກີເວຼັນ້ຄວາມສື່ ຽງຕ ື່ ອຼັນຕະລາຍ 
3. ວທິສີອນ ເລ ອ້ງ ລະເບດີບ ື່ ທຼັນແຕກ (ລບຕ) ໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ 

ອາທດິ 13 
 

ບົດທີ 13 
ນະໂຍບາຍ ການຄຸ້ມຄອງ ລບຕ ໃນ ສປປ ລາວ 

1. ໂຄງຮື່ າງການຈຼັດຕຼັງ້ໃນການຄຸມຄອງ ລບຕ 
2. ສນົທສິຼັນຍາ ແລະ ນຕິກິ າຕື່ າງໆ ກື່ ຽວກຼັບ ລະເບດີບ ື່ ທຼັນແຕກ (ລບຕ) 
3. ຍຸດທະສາດໃນການກ າຈ ຼັດ ແລະ ສະກຼັດກຼັນ້ ກື່ ຽວກຼັບ ລະເບດີບ ື່ ທຼັນແຕກ (ລບຕ) 

 
ອາທດິ 14 

 
ພາກທີ 4 
ໄພພິບຼັດ 
ບົດທີ 14 

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມເປຼັນມາຂອງໄພພິບຼັດ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງໄພພບິຼັດ 
2. ໄພພບິຼັດປະເພດຕື່ າງໆ 
3. ສາຍເຫດການເກດີໄພພບິຼັດ 
4. ຜນົກະທບົຂອງໄພພບິຼັດຕ ື່ ການພຼັດທະນາເສດຖະກດິ-ສຼັງຄມົ 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ຈຼັດການແຂ່ງຂຼັນ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0911203  

ພາກຮຽນ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ2  ປີ 1 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 64ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 3(2-2-0) 

ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 3 ໜື່ ວຍ ມ2ີຊົື່ ວໂມງພາກທດິສະດແີລະ 2ຊົື່ ວໂມງພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິລວມມ ີ 64 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 
ອາທດິ 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະສາມາດ:  
1.ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດຕວົຈງິ ແລະ ສອນໄດໃ້ນຂຼັນ້ພ ນ້ຖານໄດ ້

ອາທດິ 15 
 

ບົດທີ 15 
ການປ້ອງກຼັນ ແລະ ວທິີແກໄ້ຂ ໄພພິບຼັດ 

5. ໄພພບິຼັດທີື່ ມ ຼັກເກດີໃນຂງົເຂດອາຊຽນ 
6. ໄພພບິຼັດທີື່ ມ ຼັກເກດີໃນ ສປປ ລາວ 
7. ວທິກີານປອ້ງກຼັນໄພພບິຼັດໃນ ສປປ ລາວ 
8. ວທິກີານແກໄ້ຂໄພພບິຼັດໃນ ສປປ ລາວ 

ອາທດິ 16 
 

ບົດທີ 16 
ການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານ ໄພພິບຼັດ ໃນ ສປປ ລາວ 

9. ໂຄງຮື່ າງການຈຼັດຕຼັງ້ໃນການຄຸມຄອງ ວຽກງານ ໄພພບິຼັດ 
10. ສນົທສິຼັນຍາ ແລະ ນຕິກິ າຕື່ າງໆ ກື່ ຽວກຼັບ ວຽກງານ ໄພພບິຼັດ 
11. ຍຸດທະສາດໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມສື່ ຽງຕ ື່ ໄພພບິຼັດ 

ການປະເມນີ 
 
 

1. ການຂຶນ້ຫອ້ງຮຽນ10% 
2. ວຽກມອບໝາຍ(ບຸກຄນົ)     20% 
3. ວຽກມອບໝາຍ (ກຸື່ ມ) 10% 
4. ສອບເສຼັງກາງພາກ20 % 
5. ສອບເສຼັງທາ້ຍພາກ  40 % 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

- ວອນ ສຸລວິງົ ແລະ ບຸນຖອງ ໝ ື່ ນໂສພາ (2009) ເຕຼັກໂນໂລຊໃີນຊວີດິປະຈ າວຼັນ ກະຊວງສກຶສາ   ທກິານ, ກມົສາ້ງ
ຄູ, ສູນພຼັດທະນາຄູ. 

- ຈ ຼັນດາ ເທພາຮຼັກ ຜນົກະທບົສິື່ ງແວດລອ້ມ ຄສ 2013 ຄະນະສກຶສາສາດ 
- ຮື່ າງແຜນການຄຸມ້ຄອງໄພພບິຼັດແຫື່ ງຊາດ 2011- 2015. ອງົການ ສປຊ ເພ ື່ ອການພຼັດທະນາປະຈ າລາວ ໂຄງການເລກ

ທ ີ00074178 
- (ຍຼັງເອກະສານອາ້ງອງີ ລບຕ) 

ຜູຂ້ຽນ 
 
 

- ຈຼັນທະລາ ພລິມົລາສຼັກ      ສະຖາບຼັນຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ       ໂທ: 020 22241381 
- ຈຼັນດາ ເທພາຮຼັກ ຄະນະສກຶສາສາດ ພາກສາ້ງຄູວທິະຍາສາດສຼັງຄມົ ສາຍພູມສາດ 
- ບ ລມົ ເກດຕະວງົວທິະຍາໄລຄູສະຫວຼັນນະເຂດ ໂທ: 020 55062959 
- ອານຸສດິ ມະໂນສານ         ວທິະຍາໄລຄູຫ ວງພະບາງ                          ໂທ: 020 55608105 
- ແກວ້ມະນ ີມາກວໄິລ        ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ                        ໂທ: 020 23427777 
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2. ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປະຕບິຼັດວຽກງານຕວົຈງິ. 
ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້

 
ນຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: 
ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ, ແລະຈດຸປະສງົຂອງການແຂື່ ງຂຼັນກລິາຂຼັນ້ພ ນ້ຖານ, ການແຂື່ ງຂຼັນກລິາລະຫວື່ າງ
ໂຮງຮຽນ, ໂຄງຮື່ າງການຈຼັດຕຼັງ້, ວທິຈີ ຼັດການແຂື່ ງຂຼັນ, ການໃຫຄ້ະແນນ ແລະ ໂຄງຮື່ າງຄະນະກ າມະການຈຼັດ
ງານມະຫາກ າຊເີກມຄຼັງ້ທ ີ25 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ5 ແຕື່ ລະບດົມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາສອນທຼັງໝດົ 16 ອາທດິໂດຍໃຊວ້ທິສີອນແບບບຼັນລະຍາຍ, 
ສນົທະນາ ແລະ ບດົເຝິກຫຼັດ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິທ ີ1 
 

ບົດທີ 1 
ຄວາມໝາຍ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ວຽກງານຈຼັດການແຂ່ງຂຼັນ 

1. ຄວາມໝຍ ແລະ ຈດຸປະສງົຊອງການແຂື່ ງຂຼັນ 
2. ວຽກງານຈຼັດການແຂື່ ງຂຼັນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ,ສນົທະນາເປຼັນກຸື່ ມ 

 
ອາທດິທ ີ2 

 

 
ບົດທີ 2 

ການແຂ່ງຂຼັນກິລາຂຼັີ້ນພ ີ້ນຖານ 
   +  ການແຂື່ ງຂຼັນກລິາພາຍໃນໂຮງຮຽນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສນົທະນາເປຼັນກຸື່ ມ 

ອາທດິທ ີ3 
 

ບົດທີ 3 
ການແຂ່ງຂຼັນລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ 

   +  ຄະນະກ າມະການ 
   +  ນະໂຍບາຍການແຂື່ ງຂຼັນ 
   +  ສຸຂະພາບຜູເ້ຂົາ້ແຂື່ ງຂຼັນ 
   +  ດາ້ນການເງນິ 
   +  ກມະການຊີນ້ າ ແລະ ກ າມະການຕຼັດສນິ 
   +  ແບບການນຈຼັດການແຂື່ ງຂຼັນ 
   +  ການໃກລ້າງວຼັນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍ, ສນົທະນາເປຼັນກຸື່ ມ 
ອາທດິທ ີ4 

 
ບົດທີ 4 

ໂຄງຮ່າງການຈຼັດຕຼັີ້ງການແຂ່ງຂຼັນ 
- ໂຄງຮື່ າງຈຼັດຕຼັງ້ການແຂື່ ງຂຼັນລະດຼັບສູງ 
-  ກ າມະການ ແລະ ອະນຸກ າມະການ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍ, ສນົທະນາເປຼັນກຸື່ ມ  
ອາທດິທ ີ5-8 

 
ບົດທີ 5 

ວິທີຈຼັດການແຂ່ງຂຼັນ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ 
- ວທິຈີ ຼັດການແຂື່ ງຂຼັນແບບພບົກຼັນໝດົ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ເຮຼັດບດົເຝິກຫຼັດແຕື່  
ລະຄນົ 

ອາທດິທ ີ9-11 
 

ບົດທີ 5 ( ຕ ື່ ) 
ວິທີຈຼັດການແຂ່ງຂຼັນ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ 

- ວທິຈີ ຼັດການແຂື່ ງຂຼັນແບບເສຍຄຼັດອອກ 
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ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ເຮຼັດບດົເຝິກຫຼັດ 
ອາທດິທ ີ12-15 

 
ບົດທີ 5 ( ຕ ື່ ) 

ວິທີຈຼັດການແຂ່ງຂຼັນ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ 
- ວທິຈີ ຼັດການແຂື່ ງຂຼັນເສຍ 2 ເທ ື່ ອຄຼັດອອກ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ເຮຼັດບດົເຝິກຫຼັດ 
ອາທດິທ ີ16 

 
ທວນຄ ນບດົຮຽນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ທວນຄ ນບດົຮຽນທຼັງໝດົ 
ການປະເມນີຜນົ 

 
ການມາຮື່ ວມຮຽນ            10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ               10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ   20%    
ກວດຫາ                  20% 
ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ       40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

 ພູແກວ້ ພານໄທອນິທະວງົ, ຊ ື່ ປຶມ້: ຈ ຼັດການແຂື່ ງຂຼັນ 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ພູແກວ້ ພານໄທອນິທະວງົ, ຫວົໜາ້ພາກວຊິາສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວຍິາໄລແຫື່ ງຊາດ
ເບໂີທ : 55611493 
ແສງເພຼັດ ພູວງົ ຮອງຫວົໜາ້ພາກວຊິາຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ 
 

 
 
 
 
 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ວຼັດທະນະທ າລາວ, ອາຊຽນແລະ ມ ລະດກົ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0911302 

ລະບບົ/ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ 1 ປີ 2 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 32 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(2-0-0) 

ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີ ້ມ ີ2 ໜື່ ວຍກດິ, ໃນນຼັນ້ຮຽນ 2 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິ ໃນ 16 ອາທດິ. ລວມຊົື່ ວໂມງຮຽນທຼັງໝດົ ມ ີ32 
ຊົື່ ວໂມງ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກຮຽນຄູຈະສາມາດ: 
 ຮຽນຮູແ້ລະເຂົາ້ໃຈກື່ ຽວກຼັບຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນຂອງວຼັດທະນະທ າສຼັງຄມົລາວ ແລະ ອາຊຽນ 
 ອະທບິາຍປະຫວຼັດ ແລະ ຄວາມເປຼັນມາຂອງອາຊຽນ 
 ຈ າແນກ, ສົື່ ງເສມີ ແລະ ແລກປື່ ຽນຄວາມຮູທ້າງດາ້ນວຼັດທະນະທ າ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນທີີື່ ມຫີລາກຫ າຍສສີຼັນ

ຂອງອາຊຽນ. 
 ອະທບິາຍ ກື່ ຽວກຼັບມ ລະດກົ, ບຼັນດາມາດຖານ ແລະສະຖຕິ ິກື່ ຽວກຼັບມ ລະດກົໂລກ. 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ສກຶສາກື່ ຽວກຼັບຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນຂອງວຼັດທະນະທ າສຼັງຄມົລາວ, ອາຊຽນແລະ ມ ລະດກົໂລກ:  
3. ວຼັດທະນະທ າສຼັງຄົມລາວ:  
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- ມູນເຊ ອ້ປະເພນ,ີ ມາລະຍາດໃນສຼັງຄມົ ແລະໜາ້ທີື່ ຂອງພນົລະເມ ອງ. 
- ວຼັດທະນະທ າ-ສຼັງຄມົໃນປຼັດຈບຸຼັນ, ຊວີດິທາງສາສະໜາແລະ ການພຼັດທະນາວຼັດທະນະທ າ 

4. ວຼັດທະນະທ າສຼັງຄົມອາຊຽນ: 
- ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ຂອງASEAN. 
- ບາງຈດຸພເິສດທາງດາ້ນວຼັດທະນະທ າຂອງບຼັນດາປະເທດ ອາຊຽນ. 
- ການພວົພຼັນຮື່ ວມມ ທາງດາ້ນວຼັດທະນະທ າລາວ ກຼັບອາຊຽນ. 

3. ມ ລະດົກ ໂລກ. 
- ບຼັນດາມາດຖານແລະ ຊະນດິ ຂອງມ ລະດກົ ໂລກ. 
- ສະຖຕິຂິອງມ ລະດກົ. 
- ກື່ ຽວກຼັບອງົການUNESCO-ICOMOS. 
- ສະຖຕິທິີື່ ສຸດຂອງອນິດູຈນີ. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີໃ້ຊເ້ວລາຮຽນ 16 ອາທດິ, ມ ີ 12 ບດົ, ແຕື່ ລະບດົແບື່ ງອອກເປຼັນ ຫ າຍຫວົເລ ື່ ອງຍື່ ອຍທີື່ ຈະສອນໃນແຕື່
ລະອາທດິ ເຊຼັື່ ນ: ການຟຼັງບຼັນຍາຍ, ການຄົນ້ຄວ້າ, ການສ າພາດ, ທຼັດສະນະສກຶສາ, ເບິື່ ງ VDO, ຝຶກປະຕບິຼັດ, 
ຂຽນບດົລາຍງານ ແມື່ ນວທິກີານທີື່ ຈະໃຊສ້ອນໃນວຊິານີ.້ 

ອາທດິ 1  
 

ບົດທີ 1 
ປະຫວຼັດ ແລະ ຄວາມເປຼັນມາຂອງອາຊຽນ 
1. ໂຄງຮື່ າງການຈຼັດຕຼັງ້ຂອງອາຊຽນ 
2. ຖະແຫ ງການ ແລະ ສຼັນຍາ 
3. ປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ 

ອາທດິ 2  
 

ບົດທີ 2 
ມະໂນພາບກື່ ຽວກຼັບວຼັດທະນະທ າລາວ ແລະ ອາຊຽນ 
1. ຄວາມສ ານກຶກື່ ຽວກຼັບວຼັດທະນະທ າລາວ ແລະ ອາຊຽນ 
2. ໂຄງສາ້ງທາງດາ້ນສຼັງຄມົລາວ ແລະ ອາຊຽນ 
3. ປະເພນລີາວບູຮານ ແລະ ອາຊຽນ: ຄວາມເປຼັນມາຂອງຮດິຄອງປະເພນ.ີ 

ອາທດິ 3  
 

ບດົທ ີ3 
ການແຕື່ ງກາຍ (ລາວ ແລະ ອາຊຽນ ) 
  - ການນຸື່ ງຫົື່ ມໃນໂອກາດຕື່ າງໆ: ໃນເຮ ອນ, ງານປະເພນ,ີ ພທິທີາງການ, ງານແຕື່ ງດອງ ແລະຂອງນຼັກຮຽນ. 

ອາທດິ 4  
 

ບດົທ ີ4 
ມາລະຍາດໃນສຼັງຄມົຂອງອາຊຽນ 
1. ມາລະຍາດແມື່ ນຫຍຼັງ 
2. ມາລະຍາດໃນການທຼັກທາຍ 
3. ມາລະຍາດດາ້ນອລິຍິະບດົ 
4. ມາລະຍາດທາງດາ້ນຄຸນສມົບຼັດ 

ອາທດິ 5  
 

ບດົທ ີ5 
ໜາ້ທີື່ ພນົລະເມ ອງອາຊຽນຕ ື່ ກ ຼັບວຼັດທະນະທ າ 
1. ໜາ້ທີື່ ການປົກປຼັກຮຼັກສາວຼັດທະນະທ າຮດິຄອງປະເພນ ີ
2. ໜາ້ທີື່ ການເສມີຂະຫຍາຍຮດິຄອງປະເພນ ີ
3. ໜາ້ທີື່ ໃນການພຼັດທະນາວຼັດທະນະທ າ 
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ອາທດິ 6  
 

ບດົທ ີ6 
ວຼັດທະນະທ າສຼັງຄມົໃນປຼັດຈບຸຼັນຂອງລາວ ແລະ ອາຊຽນ 
1. ວຼັດທະນະທ າຂອງຊາດອາຊຽນ 
2. ວຼັດທະນະທ າແບບປະສມົປະສານໃນອາຊຽນ 

ອາທດິ 7  
 

ບດົທ ີ7 
ການພຼັດທະນາກຼັບວຼັດທະນະທ າປະເພນ ີ
1. ວທິະຍາສາດ ແລະ ເທຼັກໂນໂລຢີ 
2. ການພຼັດທະນາສຼັງຄມົ 
3. ວຼັດທະນະທ າ ແລະ ຂື່ າວສານຂ ມູ້ນ 

ອາທດິ 8  
 

ບດົທ ີ10 
ຊວີດິທາງສາສະໜາ 
1. ສາສະໜາພຸດ: ນກິາຍມະຫາຍານ ແລະນກິາຍເຖຣະວະດາ(ຫນິະຍານ)                
2. ສາສະໜາອດິສະລາມ 
3. ສາດສະໜາຄຣດິສະຕຽນ 

ອາທດິ 9  
 

ບດົທ ີ9 
         ASEAN ກຼັບການປົກປຼັກຮຼັກສາສະພາບແວດລອ້ມ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງສິື່ ງແວດລອ້ມ 
2. ປະເພດຂອງບຼັນຫາສິື່ ງແວດລອ້ມ 

ອາທດິ 10  
 

 ບດົທ ີ10 (ຕ ື່ ) 
ບດົບາດຂອງວຼັດທະນະທ າກຼັບການປົກປຼັກຮຼັກສາສະພາບແວດລອ້ມໃນ ASEAN 
3. ທດິທາງໃນການແກໄ້ຂບຼັນຫາສິື່ ງແວດລອ້ມ 
4. ບດົບາດຂອງວຼັດທະນະທ າ ກຼັບການປົກປຼັກຮຼັກສາສະພາບແວດລອ້ມ 

ອາທດິ 11  
 

ພາກທ ີII 
ກ່ຽວກຼັບມ ລະດົກໂລກ 

ບດົທ ີ11 
1) ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນຂອງມ ລະດກົໂລກ.        
2) ກື່ ຽວກຼັບການຈຼັດຕຼັງ້ ແລະໜາ້ທີື່  ຂອງອງົການUNESCO-ICOMOS:  
3) ບຼັນດາມາດຖານ ຂອງມ ລະດກົໂລກ. 

ອາທດິ 12  
 

ບດົທ ີ11 (ຕ ື່  ) 
ກ່ຽວກຼັບມ ລະດົກໂລກ 

1) ຊະນດິຂອງມ ລະດກົໂລກ: ມ ລະດກົທາງວຼັດທະນະທ າ, ມ ລະດກົທາງທ າມະຊາດ, ມ ລະດກົປະສມົ, 
ແລະ ມ ລະດກົທາງເອກະສານ. 

2) ລະບຽບການ ແລະຂຼັນ້ຕອນພຈິາລະນາ ກື່ ຽວກຼັບເປົາ້ໝາຍສະເໜເີປຼັນມ ລະດກົໂລກ. 

ອາທດິ 13  
 

ບດົທ ີ11 (ຕ ື່  ) 
ກ່ຽວກຼັບມ ລະດົກໂລກ 

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

ອາທດິ 14  
 

ບດົທ ີ11 (ຕ ື່  ) 
ກ່ຽວກຼັບມ ລະດົກໂລກ. 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ພາສາລາວນ າໃຊ ້

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0911103 

ລະບບົ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 1 ປີ 1 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 64 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 3(2-2-0) 

- ມ ລະດກົໂລກ ໃນລາວ  

ອາທດິ 15  
 

ບດົທ ີ11 (ຕ ື່  ) 
ກ່ຽວກຼັບມ ລະດົກໂລກ. 

- ມ ລະດກົໂລກ ASEAN (ລະດຼັບພາກພ ນ້ ແລະ ລະດຼັບໂລກ). 

ອາທດິ 16 
 

ບດົທ ີ12 
ສະຖິຕິ ທີື່ສຸດ ຂອງອິນດູຈນີ. 

- ກື່ ຽວກຼັບອົງການທີື່ສຸດຂອງອິນດູຈີນ. 
            -  ສະຖຕິ ິທີື່ ສຸດ ຂອງອນິດູຈນີ 

ການຕລີາຄາຜນົການຮຽນ  ການມາຮຽນ        10% 
 ກດິຈະກ າບຸກຄນົ/ກຸື່ ມ        30% 
 ການກວດກາ    20% 
 ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ        40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ  1. ປຶມ້ວຼັດທະນະທ າລາວ-ອາຊຽນ ລະບບົ 11+2, 11+3 ປີ 2009 ກະຊວງສກຶສາທກິານ. 
2. WHC.UNESCO.ORG 
3. whc.unesco.org/en/list 
4. Indochinarecords.com 

ຜູຂ້ຽນ 1. ປະຢຼັດ ລຼັດຕະນາ             020 9815 0505 
2. ພມົມາ ສ ສມົມ ີ               020 9958 6896 
3. ພອນສະຫວຼັນ ກ າກຽ້ງຍມົ  020 2222 6226     
4. ໂພໄຊ ເພຼັດພູຄ າ              020 9629 9979 
5. ມະນວີຼັນ ອນິທລິາດ           020 5544 5828  
6. ຄ າພຼັນ ສທີລິຼັດ, ສະຖາບຼັນຄົນ້ຄວາ້ວຼັດທະນະທ າ, ສວສຊ.  

Tel. &Fax (Office): 021.212.023, (mobile): 020.9973.7434Email: 
<sithilathk@yahoo.com> 
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ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

     ວຊິານີ ້ມ ີ3 ໜື່ ວຍກດິ ໃນນຼັນ້ 2 ຊົື່ ວໂມງບຼັນຍາຍຕ ື່  1 ອາທດິ ໃນ 16 ອາທດິ ເທົື່ າກຼັບ 2 ໜື່ ວຍ
ກດິ, 2 ຊົື່ ວໂມງພາກປະຕບິຼັດຕ ື່  1 ອາທດິ ໃນ 16 ອາທດິ ເທົື່ າກຼັບ 1 ໜື່ ວຍກດິ, ໃນ 16 ອາທດິ 
ລວມມ ີ64 ຊົື່ ວໂມງ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນວຊິານີແ້ລວ້ ນຼັກຮຽນຄູສາມາດ: 
- ຈ າແນກບດົຂຽນປະເພດຕື່ າງໆໄດ.້ 
- ນ າໃຊທ້ຼັກສະ ແລະ ຫ ຼັກການພາສາລາວໄດຢ້ື່ າງຖ ກຕອ້ງ 
- ຂຽນບດົປະເພດຕື່ າງໆເພ ື່ ອນ າໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈ າວຼັນ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

      ວຊິານີ ້ ນຼັກຮຽນຄູຈະໄດສ້ກຶສາກື່ ຽວກຼັບການຟຼັງ, ຫ ຼັກການເວົາ້, ຫ ຼັກການອື່ ານ, ຫ ຼັກການຂຽນ ແລະ 
ການໃຊສ້ ານວນພາສາເຂົາ້ໃນການຂຽນບດົຕື່ າງໆ ເຊຼັື່ ນ ການຂຽນວຼັກຕອນ, ການຂຽນຈດົໝາຍ, ການຂຽນ
ບດົບຼັນທກຶ, ການຂຽນຄ າຮອ້ງ ແລະ ການຂຽນບດົວຊິາການຕື່ າງໆ. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

 ວຊິານີ ້ ມ ີ 15 ບດົ ເຊິື່ ງການດ າເນນີການສອນແມື່ ນສມົທບົຫ າຍວທິປີະສມົປະສານກຼັນ ເປຼັນຕົນ້ແມື່ ນ ການ
ບຼັນຍາຍ, ການອະທບິາຍ, ການສນົທະນາ, ກດິຈະກ າກຸື່ ມ, ການເຝິກປະຕບິຼັດຕວົຈງິ ແລະ ການສກຶສານອກ
ສະຖານທີື່ . 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 1  

ບດົທ ີ1 ການຟຼັງ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການຟຼັງ 
2. ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ມາລະຍາດຂອງການຟຼັງ 
3. ການພຼັດທະນາສະມຼັດຖະພາບໃນການຟຼັງ 
4. ປະເພດຂອງການຟຼັງ 
5. ເຝິກປະຕບິຼັດການຟຼັງຈາກສ ື່ ຕື່ າງໆ 

ອາທດິ 2  

ບດົທ ີ2 ການເວົາ້ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການເວົາ້  
2. ຈດຸປະສງົ ແລະ ມາລະຍາດໃນການເວົາ້.  
3. ປະເພດຂອງການເວົາ້ 
4. ຫ ຼັກການທົື່ ວໄປຂອງການເວົາ້ໃນກອງປະຊຸມ 

ອາທດິ 3 

ບດົທ ີ3 ການໂຕວ້າທ ີ
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການໂຕວ້າທ ີ
2. ຫ ຼັກການຂອງການໂຕວ້າທ ີ
3. ອງົປະກອບຂອງການໂຕວ້າທ ີ
4. ບາດກາ້ວໃນການໂຕວ້າທ ີ
5. ມາລະຍາດຂອງນຼັກໂຕວ້າທ ີ

ອາທດິ 4  

ບດົທ ີ4 ການອື່ ານ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການອື່ ານ  
2. ຈດຸປະສງົ ແລະ ຄຸນຄື່ າຂອງການອື່ ານ 
3. ຄຸນລຼັກສະນະຂອງນຼັກອື່ ານທີື່ ດ ີ
4. ວທິກີານອື່ ານ 

ອາທດິ 5  

ບດົທ ີ5 ການຂຽນ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການຂຽນ 
2. ປະເພດ ຫ   ຮູບແບບຂອງການຂຽນ 
3. ບຼັນຫາທີື່ ຄວນເອາົໃຈໃສື່ ໃນການຂຽນ 
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4. ການກຽມຕວົຂຽນ 
5. ການໃຊໂ້ວຫານເຂົາ້ໃນການຂຽນ 

ອາທດິ 6  

ບດົທ ີ6 ການຂຽນໂຄງຮື່ າງ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການຂຽນໂຄງຮື່ າງ 
2. ຂຼັນ້ຕອນການຂຽນໂຄງຮື່ າງ 
3. ປະເພດຂອງໂຄງຮື່ າງ 
4. ການສາ້ງປະໂຫຍກ 

ອາທດິ 7  

ບດົທ ີ7 ການຂຽນວຼັກຕອນ 
1. ວຼັກຕອນ ແລະ ການພຼັດທະນາການຂຽນວຼັກຕອນ 
2. ລຼັກສະນະຂອງວຼັກຕອນທີື່ ດ ີ
3. ປະເພດຂອງວຼັກຕອນ 
4. ການຂະຫຍາຍປະໂຫຍກໃຈຄວາມສ າຄຼັນຂອງວຼັກຕອນ 
5. ການເຊ ື່ ອມຕ ື່ ວຼັກຕອນ 

ອາທດິ 8  

ບດົທ ີ8 ການຂຽນບດົບຼັນທກຶ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງບດົບຼັນທກຶ 
2. ປະເພດຂອງບດົບຼັນທກຶ 
3. ຮູບແບບການຂຽນບດົບຼັນທກຶ 
4. ຫ ຼັກການ ແລະ ວທິຂີຽນບດົບຼັນທກຶ 

 

ອາທດິ 9  

ບດົທ ີ9ການຂຽນລາຍງານວຊິາການ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການຂຽນລາຍງານວຊິາການ 
2. ສື່ ວນປະກອບຂອງລາຍງານວຊິາການ 
3. ຂຼັນ້ຕອນການຂຽນລາຍງານວຊິາການ 
4. ບດົຕວົຢື່ າງຂອງບດົລາຍງານວຊິາການ 

ອາທດິ 10  

ບດົທ ີ10 ການຂຽນຈດົໝາຍ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງຈດົໝາຍ  
2. ປະເພດຂອງຈດົໝາຍ 
3. ຫ ຼັກການ ແລະວທິຂີຽນຈດົໝາຍ 
4. ຮູບແບບຂອງການຈື່ າໜາ້ຊອງ 

ອາທດິ 11  

ບດົທ ີ11 ການຂຽນຄ າຮອ້ງ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການຂຽນຄ າຮອ້ງ 
2. ປະເພດຂອງຄ າຮອ້ງ 
3. ວທິຂີຽນຄ າຮອ້ງ 
4. ບດົຕວົຢື່ າງການຂຽນຄ າຮອ້ງ 

ອາທດິ 12  

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

ອາທດິ 13  

ບດົທ ີ13 ການຂຽນບດົຊີແ້ຈງ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການຂຽນບດົຊີແ້ຈງ 
2. ຈດຸປະສງົຂອງການຂຽນບດົຊີແ້ຈງ 
3. ຮູບແບບຂອງການຂຽນບດົຊີແ້ຈງ 
4. ວທິຂີຽນບດົຊີແ້ຈງ 

ອາທດິ 14  

ບດົທ ີ14 ການຂຽນບດົສະແດງທຼັດສະນະ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງບດົສະແດງທຼັດສະນະ 
2. ປະເພດຂອງການຂຽນບດົສະແດງທຼັດສະນະ 
3. ຫ ຼັກການຂຽນບດົສະແດງທຼັດສະນະ 
4. ບດົຕວົຢື່ າງການຂຽນສະແດງທຼັດສະນະ 

ອາທດິ 15  

ບດົທ ີ15 ການຂຽນບດົໂຄງການວຊິາການ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການຂຽນບດົໂຄງການວຊິາການ 
2. ຈດຸປະສງົການຂຽນບດົໂຄງການວຊິາການ 
3. ປະເພດຂອງການຂຽນບດົໂຄງການວຊິາການ 
4. ສື່ ວນປະກອບຂອງບດົໂຄງການວຊິາການ 

 

ອາທດິ 16  

ບດົທ ີ15 ການຂຽນບດົໂຄງການວຊິາການ (ຕ ື່ ) 
5. ຂຼັນ້ຕອນການຂຽນບດົໂຄງການວຊິາການ 
6. ບດົຕວົຢື່ າງໂຄງການວຊິາການ 
7. ສກຶສາຂ ມູ້ນນອກສະຖານທີື່  

ການປະເມນີ  

1. ເຂົາ້ຮື່ ວມຮຽນ           10% 
2. ລາຍງານບຸກຄນົ              20% 
3. ລາຍງານກຸື່ ມ              10% 
4. ກວດກາກາງພາກ             20% 
5. ສອບເສຼັງຈບົລາຍວຊິາ       40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ  

1. ແບບຮຽນຫການນ າໃຊພ້າສາລາວ 1  ສ າລຼັບສາຍສາ້ງຄູມຼັດທະຍມົຕົນ້, ລະບບົ 11+3 ລະບບົ 3 ປີ, 
ພມິປີ 2008 , ກະຊວງສກຶສາທກິານ, ກມົສາ້ງຄູ ສູນພຼັດທະນາຄູ. 

2. ແບບຮຽນພາສາລາວ 1  ສ າລຼັບສາຍສາ້ງຄູມຼັດທະຍມົຕົນ້, ລະບບົ 11+3 ລະບບົ 3 ປີ, ພມິປີ 
2008 , ກະຊວງສກຶສາທກິານ, ກມົສາ້ງຄູ ສູນພຼັດທະນາຄູ. 

3. ແບບຮຽນພາສາລາວ 2ສ າລຼັບສາຍສາ້ງຄູມຼັດທະຍມົຕົນ້, ລະບບົ 11+3 ລະບບົ 3 ປີ, ພມິປີ 
2008 , ກະຊວງສກຶສາທກິານ, ກມົສາ້ງຄູ ສູນພຼັດທະນາຄູ. 

4. ແບບຮຽນພາສາລາວ ແລະ ວຼັນນະຄະດ ີສ າລຼັບຊຼັນ້ມຼັດທະຍມົ ປີທ ີ1, 2 ແລະ 3 ກະຊວງສກຶສາທິ
ການສະຖາບຼັນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ ປີ 2008. 

ຜູຂ້ຽນ  

ອາຈານ ພມົມາ ສ ສມົມ ີ               020 9958 6896 
ອາຈານ ພອນສະຫວຼັນ ກ າກຽ້ງຍມົ   020 2222 6226   
ອາຈານ ປະຢຼັດ ລຼັດຕະນາ             020 9815 0505  
ອາຈານ ໂພໄຊ ເພຼັດຄ າພູ               020 9629 9979 
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ອາຈານ ມະນວີຼັນ ອນິທລິາດ           020 5544 5828 
 
 

 
 
 
 

 
ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ຄະນິດສາດນ າໃຊ້ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0911204 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນ 2ປີ 1 
ຊົື່ ວໂມງ 64 ຊົື່ ວໂມງ 

ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 3 ( 2 – 2 – 0 ) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 

 
ວຊິານີມ້ ີ3 ໜື່ ວຍກດິໃນນຼັນ້ມຊີົື່ ວໂມງບຼັນລະຍາຍຕ ື່ ອາທດິໃນ 16 ອາທດິແລະ 2 ຊົື່ ວໂມງພາກທດິສະດຕີ ື່
ອາທດິເທົື່ າກຼັບ 32 ຊົື່ ວໂມງແລະປະຕບິຼັດ 2 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິເທົື່ າກຼັບ 32 ຊົື່ ວໂມງ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ອຮຽນວິຊານີແລ້ວນຼັກສຶກສາຄຈູະສາມາດ: 
1. ຮູກ້ື່ ຽວກຸື່ ມຈ ານວນດການຄດິໄລື່ ພດຶຊະຄະນດິ, ໄລຍະ, ຄື່ າສ າບູນ, ສມົຜນົ, ອະສມົຜນົ, ລະບບົ

ສມົຜນົ, ໄຕມູມມຕິ,ິ ຕ າລາ, ເຂດກ ານດົ, ຂອບເຂດ, ຜນົຕ າລາ, ຈນຸລະຄະນດິ, ສຼັງຄະນດິ, ເວຼັກ
ເຕ,ີທດິສະດກີະຕວງແລະສະຖຕິພິ ນ້ຖານ. 

2. ນ າໃຊຄຸ້ນລຼັກກສະນະທາງຄະນດິສາດເຂົາ້ໃນການແກບ້ຼັນຫາທາງດາ້ນວຊິາຕື່ າງທີື່ ຕນົເອງຮຽນ. 
3. ໜນູໃຊບ້ດົຮຽນດຼັື່ ງກື່ າວເຂົາ້ໄປຊື່ ວຍໃນການຄົນ້ຄວ້າຮ ື່ າຮຽນວຊິາອ ື່ ນໆ. 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ສກຶສາເຖງິ: ກຸື່ ມຈ ານວນດການຄດິໄລື່ ພດຶຊະຄະນດິ, ໄລຍະ, ຄື່ າສ າບູນ, ສມົຜນົ, ອະສມົຜນົ, ລະບບົສມົ
ຜນົ, ໄຕມູມມຕິ,ິ ຕ າລາ, ເຂດກ ານດົ, ຂອບເຂດ, ຜນົຕ າລາ, ຈນຸລະຄະນດິ, ສຼັງຄະນດິ, ເວຼັກເຕ,ີທດິສະດີ
ກະຕວງແລະສະຖຕິພິ ນ້ຖານ. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ10 ບດົແຕື່ ລະບດົມຫີ າຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍເຊິື່ ງໄດຈ້ ຼັດການຮຽນ - ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, ມນນຼັນ້
ອາຈານສອນໃຊຮູ້ບການສອນຫ າຍວທິເີຊຼັື່ ນ : ອະທບິາຍ, ສນົທະນາຄົນ້ຄວ້າເປຼັນກຸື່ ມຫ ບຸຶກຄນົຫ ຼັງຈາກນຼັນ້
ນ າພານຼັກສກຶສາແກບ້ດົເຝຶກຫຼັດ. 

ອາທດິທ ີ1 
 

ບົດທ1ີ 
ກຸ່ມຈ ານວນ, ການຄິດໄລ່ສ ານວນພຶດຊະຄະນິດ, ໄລຍະແລະຄ່າສ າບູນ 

1. ກຸື່ ມຈ ານວນ 
2. ສະເໝຜີນົຄວນຈ ື່  
3. ອະສະເໜຜີນົ 
4. ການຂອບຂຼັນ້ຈ ານວນ 
5. ເລກກ າລຼັງ 
6. ເລກຮາກ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ອາຈານອະທບິາຍ, ສນົທະນາແລວ້ແບື່ ງນຼັກຮຽນອອກເປຼັນ 6 ກຸື່ ມໃຫແ້ຕື່ ລະກຸື່ ມ
ຄົນ້ຄວ້າແຕື່ ລະຫວົຂ ແ້ລວ້ຂຶນ້ລາຍງານຈາກນຼັນ້ຄູສະຫ ູບຄ ກື່ ຽວກຼັບບດົຮຽນແລວ້ຕຼັງ້ຄ າຖາມໃຫແ້ຕື່ ລະຄນົ
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ອອກມາແກໂ້ດຍວທິຈີກົສະຫ າກເອາົປະມານ 2 – 3 ຄນົ 
 

ອາທດິທ ີ2 
 

ບົດທ1ີ 
ກຸ່ມຈ ານວນ, ການຄິດໄລ່ສ ານວນພຶດຊະຄະນິດ, ໄລຍະແລະຄ່າສ າບູນ ( ຕ ື່ ) 

7. ໄລຍະຫື່ າງລະຫວື່ າງສອງຈ ານວນ 
8. ຄື່ າສ າບູນ 
9. ການພວົພຼັນລະຫວື່ າງໄລຍະຫື່ ວາງແລະຄື່ າສ າບູນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ:ຄູສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນໃນຫອ້ງກື່ ຽວກຼັບຫວົຂ ແ້ລວ້ຕຼັງ້ຄ າຖາມໃຫນ້ຼັກຄົນ້ຄດິ
ດວ້ຍຕນົເອງກື່ ຽວກຼັບໄລຍະຫື່ າງລະຫວື່ າງສອງຈ ານວນແລະຄື່ າສ າບູນ 
ຈາກນຼັນ້ຄູສະຫ ູບເປຼັນບດົໃຫນ້ຼັກຮຽນ. 

ບົດທ2ີ 
ສົມຜົນ, ອະສົມຜົນແລະລະບົບສົມຜົນ 

1. ສມົຜນົ 
1.1. ສມົຜນົຂຼັນ້ໜຶື່ ງທີື່ ມໜີຶື່ ງຕວົລຼັບ 
1.2. ສມົຜນົຂຼັນ້ສອງທີື່ ມໜີຶື່ ງຕວົລຼັບ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ:ຄູອະທບິາຍແລະຕຼັງ້ຄ າຖາມຖາມນຼັກຮຽນທີື່ ເຄຍີຮຽນຜື່ ານມາໃນຊຼັນ້ມຼັດທະຍມົວື່ າ
ເຄຍີແກສ້ມົຜນົປະເພດໃດແນື່ ໂດຍໃຊຄ້ າຖາມເຈາະຈີມ້. 
ຈາກນຼັນ້ຄູຕຼັງ້ບດົເລກກື່ ຽວກຼັບສມົຜນົຂຼັນ້ໜຶື່ ງແລະຂຼັນ້ສອງແລວ້ໃຫນ້ຼັກຮຽນສະຫ ູບ 
ເປຼັນບດົຮຽນ. 

ອາທດິທ ີ3 
 

ບົດທ2ີ 
ສົມຜົນ, ອະສົມຜົນແລະລະບົບສົມຜົນ 

2. ສມົຜນົທົື່ ວໄປ 
2.1. ສມົຜນົໃຈກ າລຼັງ 
2.2. ສມົຜນົໂລກາລດິ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ຄູອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົນ້ຄວ້າຮື່ ວມກຼັບນຼັກຮຽນຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກຮຽນອອກ
ເປຼັນກຸື່ ມໂດຍແບື່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລວ້ໃຫແ້ຕື່ ລະກຸື່ ມຂ ນ້ລາຍງານແລວ້ຄ ສະຫ ູບຄ . 

ອາທດິທ ີ4 
 

ບົດທ2ີ 
ສົມຜົນ, ອະສົມຜົນແລະລະບົບສົມຜົນ 

3. ອະສມົຜນົ 
3.1. ອະສມົຜນົຂຼັນ້ໜຶື່ ງທີື່ ມໜີຶື່ ງຕວົລຼັບ 
3.2. ອະສມົຜນົຂຼັນ້ສອງທີື່ ມໜີຶື່ ງຕວົລຼັບ 
4. ລະບບົສມົຜນົ 
4.1. ການແກລ້ະບບົສມົຜນົດວ້ຍວທິບີວກພດຶຊະຄະນດິ 
4.2. ການແກລ້ະບບົສມົຜນົດວ້ຍວທິຄີຼັດແທນ 
4.3. ການແກລ້ະບບົສມົຜນົດວ້ຍວທິເີສຼັນ້ສະແດງ 
4.4. ການແກລ້ະບບົສມົຜນົດວ້ຍວທິປີຽບທຽບ 
4.5. ການແກລ້ະບບົສມົຜນົດວ້ຍວທິເີດແຕກມນີຼັງ 
4.6. ການແກລ້ະບບົສມົຜນົດວ້ຍວທິເີກົື່ າເຊ ີ
ບດົເຝຶກປະຈ າບດົ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ຄູອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົນ້ຄວ້າຮື່ ວມກຼັບນຼັກຮຽນຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກຮຽນອອກ
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ເປຼັນກຸື່ ມໂດຍແບື່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລວ້ໃຫແ້ຕື່ ລະກຸື່ ມຂ ນ້ລາຍງານແລວ້ຄ ສະຫ ູບຄ . 
ອາທດິທ ີ5 

 
ບົດທ ີ3 
ໄຕມູມມຕິິ 

1. ຕ າລາໄຕມູມມຕິ ິ
2. ວງົມນົໄຕມູມມຕິ ິ
3. ການພວົພຼັນໄຕມູມມຕິໃິນຮູບສາມແຈ 
4. ການແກສ້ມົຜນົມູນຖານ 
5. ສມົຜນົໄຕມູນມຕິ ິ

ບດົເຝຶກຫຼັດປະຈ າບດົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ຄູອະທບິາຍກື່ ຽວກຼັບວງົມນົໄຕມູມມຕິແິລະການພວົພຼັນໄຕມູມມຕິຈິາກນຼັນ້ຄູໃຫ ້
ນຼັກຮຽນອອກມາຕ ື່ ມໃສວງົມນົໄຕມູມແລະຕາຕະລາງໄຕມູມມຕິແິລວ້ນ າພານຼັກຮຽນແກສ້ມົຜນົໄຕມູມມຕິ.ິ 

ອາທດິທ ີ6 
 

ບົດທ ີ4 
ຕ າລາ, ເຂດກ ານົດແລະຂອບເຂດຂອງຕ າລາ 

1. ມະໂນພາບກື່ ຽວກຼັບຕ າລາ 
2. ເຂດກ ານດົຂອງຕ າລາ 
3. ຂອບເຂດຂອງຕ າລາ 

ບດົເຝຶກຫຼັດປະຈ າບດົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ຄູອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົນ້ຄວ້າຮື່ ວມກຼັບນຼັກຮຽນຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກຮຽນອອກ
ເປຼັນກຸື່ ມໂດຍແບື່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລວ້ໃຫແ້ຕື່ ລະກຸື່ ມຂ ນ້ລາຍງານແລວ້ຄ ສະຫ ູບຄ . 

ອາທດິທ ີ7 
 

ບົດທ ີ5 
ຜົນຕ າລາແລະການນ າໃຊ້ຜົນຕ າລາ 

1. ມະໂນພາບແລະນຍິາມຂອງຜນົຕ າລາ 
2. ຄຸນລຼັກສະນະຂອງຜນົຕ າລາ 
3. ການນ າໃຊຜ້ນົລາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ຄູອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົນ້ຄວ້າຮື່ ວມກຼັບນຼັກຮຽນຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກຮຽນອອກ
ເປຼັນກຸື່ ມໂດຍແບື່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລວ້ໃຫແ້ຕື່ ລະກຸື່ ມຂ ນ້ລາຍງານແລວ້ຄ ສະຫ ູບຄ . 

ອາທດິທ ີ8 
 

ທວນຄ ນບດົຮຽນ ( ກວດກາກາງພາກ ) 

ອາທດິທ ີ9 
 

ບົດທ ີ6 
ຈຸນລະຄະນິດ 

1. ການນ າໃຊຈ້ນຸລະຄະນດິ 
2. ການຄດິໄລື່ ຄື່ າໄກຄ້ຽງ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ຄູອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົນ້ຄວ້າຮື່ ວມກຼັບນຼັກຮຽນຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກຮຽນອອກ
ເປຼັນກຸື່ ມໂດຍແບື່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລວ້ໃຫແ້ຕື່ ລະກຸື່ ມຂ ນ້ລາຍງານແລວ້ຄ ສະຫ ູບຄ . 

ອາທດິທ ີ10 
 

ບົດທ ີ7 
ສຼັງຄະນິດ 

1. ມະໂນພາບກື່ ຽວກຼັບສຼັງຄະນດິ 
2. ສຼັງຄະນດິບ ື່ ກ ານດົຂອບ 
3. ສຼັງຄະນດິປະເພດຕື່ າງໆ 
4. ສຼັງຄະນດິກ ານດົຂອບ 
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ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ຄູອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົນ້ຄວ້າຮື່ ວມກຼັບນຼັກຮຽນຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກຮຽນອອກ
ເປຼັນກຸື່ ມໂດຍແບື່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລວ້ໃຫແ້ຕື່ ລະກຸື່ ມຂ ນ້ລາຍງານແລວ້ຄ ສະຫ ູບຄ . 

ອາທດິທ ີ11 
 

ບົດທ ີ 8 
ເວຼັກເຕີ 

1. ເວຼັກເຕພີ ນ້ຖານ, ຕວົປະສານເວຼັກເຕ ີ
2. ເວຼັກເຕໃີນລະບບົເສຼັນ້ເຄົາ້ຕຼັງ້ສາກ 
3. ສມົຜນົເສຼັນ້ຊ ື່  
4. ຜນົຄູນມທີດິ, ຜນົຄູນບ ື່ ມທີດິ, ຜນົຄູນປະສມົ 
5. ບດົເຝຶກຫຼັດປະຈ າບດົ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົນ້ຄວ້າຮື່ ວມກຼັບນຼັກຮຽນຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກຮຽນອອກ
ເປຼັນກຸື່ ມໂດຍແບື່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລວ້ໃຫແ້ຕື່ ລະກຸື່ ມຂ ນ້ລາຍງານແລວ້ຄ ສະຫ ູບຄ . 

ອາທດິທ ີ12 
 

ບົດທ ີ9 
ທິດສະດີກະຕວງ 

1. ທດິສະດກີະຕວງ 
2. ເຫດການ 
3. ຄື່ າກະຕວງ 
4. ຕວົປື່ ຽນບຼັງເອນີ 

ບດົເຝຶກຫຼັດປະຈ າບດົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ຄູອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົນ້ຄວ້າຮື່ ວມກຼັບນຼັກຮຽນຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກຮຽນອອກ
ເປຼັນກຸື່ ມໂດຍແບື່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລວ້ໃຫແ້ຕື່ ລະກຸື່ ມຂ ນ້ລາຍງານແລວ້ຄ ສະຫ ູບຄ . 

ອາທດິທ ີ13 
 

ບົດທ ີ10 
ສະຖິຕິເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 

1. ຄື່ າສະເລື່ ຍ 
2. ຖານນຍີມົ 

ແກກ້ດິຈະກ າ 
ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ : ຄູອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົນ້ຄວ້າຮື່ ວມກຼັບນຼັກຮຽນຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກຮຽນອອກເປຼັນ
ກຸື່ ມໂດຍແບື່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລວ້ໃຫແ້ຕື່ ລະກຸື່ ມຂ ນ້ລາຍງານແລວ້ຄ ສະຫ ູບຄ . 

ອາທດິທ ີ14 
 

ບົດທ ີ10 
ສະຖິຕິເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 

3. ມຼັດທະຍະຖານ 
4. ຄື່ າຜຼັນປື່ ຽນມາດຕາຖານ 

ແກກ້ດິຈະກ າ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ຄູອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົນ້ຄວ້າຮື່ ວມກຼັບນຼັກຮຽນຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກຮຽນອອກ
ເປຼັນກຸື່ ມໂດຍແບື່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລວ້ໃຫແ້ຕື່ ລະກຸື່ ມຂ ນ້ລາຍງານແລວ້ຄ ສະຫ ູບຄ . 
 

ອາທດິທ ີ15 
 

ບົດທ ີ10 
ສະຖິຕິເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 

5. ການແຈກຢາຍຄື່ າກະຕວງ 
6. ຕວົປື່ ຽນບຼັງເອນີຕ ື່ ເນ ື່ ອງ 

ບດົເຝຶກຫຼັດປະຈ າບດົ 
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ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ຄູອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ, ຄົນ້ຄວ້າຮື່ ວມກຼັບນຼັກຮຽນຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກຮຽນອອກ
ເປຼັນກຸື່ ມໂດຍແບື່ ງຕາມຄວາມເໜາະສມົແລວ້ໃຫແ້ຕື່ ລະກຸື່ ມຂ ນ້ລາຍງານແລວ້ຄ ສະຫ ູບຄ . 

ອາທດິທ ີ16 
 

ອາຈານນ າພານຼັກສຶກສາຄົີ້ນຄ້ວາເພ ື່ອກຽມສອບເສຼັງພາກຮຽນ 

ການຕລີາຄາ 
 

ຂ ນ້ຫອ້ງຮຽນ               10% 
ນຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມ                30% 
ເສຼັງກາງພາກ                    20% 

1. ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ                   40% 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 

 
1. ຄະນດິສາດມ 1, ມ2, ມ3 ກະຊວງສກຶສາທ ນການແລະກລິາສວສຊ 1997 
2. ເລຂາຄະນດິມ4 ກະຊວງສກຶສາທ ນການແລະກລິາສວສຊ 1998 
3. ພດຶຊະຄະນດິມ4 ກະຊວງສກຶສາທ ນການແລະກລິາສວສຊ 1999 
4. ເລຂາຄະນດິ 1 ,2 ໂຮງຮຽນສາ້ງຄູ ( 8+3 ) ກະຊວງສກຶສາທກິານ, ສູນພຼັດທະນາຄູ 1998 
5. ໄຕມູມມຕິ1ິ  ໂຮງຮຽນສາ້ງຄູ ( 8+3 ) ກະຊວງສກຶສາທກິານ, ສູນພຼັດທະນາຄູ 1998 
6. ວເິຄາະຄະນດິຊຼັນ້ມ 5 ກະຊວງສກຶສາທ ນການແລະກລິາສວສຊ 2003 
7. ພດຶຊະຄະນດິ - ເລຂາຄະນດິຊຼັນ້ມ 6 ກະຊວງສກຶສາທ ນການແລະກລິາສວສຊ 2006 
8. ຄະນດິສາດພ ນ້ຖານ 1,2 ສ າລຼັບວທິະຍາໄລຄູ, ກະຊວງສກຶສາທ ນການແລະກລິາ 1998 
9. ວເິຄາະຄະນດິ 1 ສ າລຼັບວທິະຍາໄລຄູ, ກະຊວງສກຶສາທ ນການແລະກລິາ 1998 
10. ຄະນດິສາດນ າໃຊ ້1,2 ສ າລຼັບວທິະຍາໄລຄູ, ກະຊວງສກຶສາທ ນການແລະກລິາ 2008 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ອ.ຈສົມພົງບຸນເພຼັງຫວົໜາ້ໜື່ ວຍງານຄະນດິສາດວທິະຍາໄລຄູປາກເຊ 
020 9763 4777 ຫ   020 9982 5822  ຫ   020 2226 7782  
Email    somphong2@yahoo.-com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ປ້ອງກຼັນຊາດປ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງົບ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0911205 

 ລະບບົ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 2 ປີ 1 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 96 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 1( 0-0-6 ) 

mailto:somphong2@yahoo.-com
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ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ1 ໜື່ ວຍກດິຕ ື່  16 ອາທດິ ແລະ 6ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິມທີຼັງພາກທດິສະດ ີແລະ ພາກປະຕບິຼັດຕວົ
ຈງິຄຽງຄູື່ ກ ຼັນ ລວມມ ີ96 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ ນຼັກສກຶສາສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງ້ໄດ,້ ວເິຄາະໄດແ້ລະ ສາມາດນ າໃຊ ້
ໄດ.້ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້ ວຊິານີຮ້ຽນຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບ ລະບຽບແຖວພ ນ້ຖານ, ຍຸດທະວທິ ີແລະ ສລິະປະຍຸກ 
ການດ າເນນີການສອນ 
 ວຊິານີມ້ ີ4 ພາກ 8 ບດົແຕື່ ລະບດົມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍ,ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໝດົ 16 ອາທດິໂດຍໃຊວ້ທິີ

ສອນແບບບຼັນລະຍາຍ, ທດົລອງ ແລະ ບດົເຝິກຫຼັດ 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 1-2 

 
 

ພາກທີ I 
ບົດທີ 1 

ສົມທົບເສດຖະກິດກຼັບການປ້ອງກຼັນຊາດ. ປ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງົບ 
1. ພ ນ້ຖານທດິສະດ ີ
2. ທດິທາງ ແລະ ເນ ອ້ໃນສມົທບົເສດຖະກດິກຼັບການປອ້ງກຼັນຊາດປອ້ງກຼັນຄວາໃສະຫງບົ 
3. ບາງຫ ຼັກການ ແລະ ມາດຕະການພ ນຖານໃນການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະບາຍ, ສນົທະນາ, ວຽກບາ້ນ 
ອາທດິ 3-4 

 
 

ບົດທີ 2 
ຍຸດທະສາດການສຼັບປ່ຽນໂດຍສຼັນຕ,ິ ການກ ື່ການກະບົດລຸກຮ ີ້ຂຶີ້ນໂຄ້ນລົີ້ມ ແລະ ທິດ

ທາງວິທກີານຕ ື່ຕ້ານ 
1. ການສາ້ງ ແລະຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດຫຼັນປື່ ຽນໂດຍສຼັນຕຈິ ຼັກຂອງກະພຼັດ 
2. ຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຂອງການດ າເນນີຍຸດທະສາດການຫຼັນປື່ ຽນໂດຍສຼັນຕ ິ
3. ການດ າເນນີຍຸດທະສາດການຫຼັນປື່ ຽນໂດຍສຼັນຕຕິ ື່ ຕື່ າງປະເທດ ແລະ ປະເທດເຮາົ 
4. ທດິທາງ ແລະ ວທິຕີອບຕາ້ນຍຸດທະສາດຫຼັນປື່ ຽນໂດຍສຼັນຕ,ິ ການລຸກຮ ຂ້ ຶນ້ກ ື່ ກະບດົໂຄນ້ລົມ້ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ວຽກບາ້ນ 
ອາທດິ 5-6 

 
ພາກທີ II 
ບົດທີ 3 

ລະບຽບການຕົບມ ເປົື່າ 
1. ບຼັນຫາອບົຮມົ 1 ໜາ້ເດນີ 
2. ບຼັນຫາອບົຮມົ 2 ຈຼັງຫວະແຖວຢຸດ 
3. ບຼັນຫາອບົຮມົ 3 ຈຼັງຫວະຢ ້າເທົາ້ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດລວມກຸື່ ມ, ແບື່ ງເປຼັນກຸື່ ມນອ້ຍ
ໃຫແ້ຕື່ ລະຄນົຜຼັດປື່ ຽນກຼັນເປຼັນຜູບ້ ຼັນຊາແຖວ 

ອາທດິ 7-8 
 
 

ພາກທີ III 
ບົດທີ 4 

ຫ ຼັກການຍິງປ ນທະຫານລາບ 
1. ການເລຼັງປ ນ 
2. ເສຼັນ້ເລຼັງຖ ກແມື່ ນຫຍຼັງ ? 
3. ຜນົສະທອ້ນຂອງການເລຼັງຜດິຕ ື່ ໝາກຜນົຍງິ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ,ສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາແຕື່ ລະຄນົ 
ໄດເ້ລຼັງປ ນຕວົຈງິ 

ອາທດິ 9-10 ບົດທ ີ5 
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ຄວາມຮູພ້ ີ້ນຖານກ່ຽວກຼັບໝາກແຕກ 
1. ປະຫວຼັດຫຍ ,້ ຈດຸພເິສດຮູບຮື່ າງ ແລະ ການປະກອບສາ້ງ 
2. ຄວາມໝາຍ ແລະ ສະມຼັດທະພາບ 
3. ການເຄ ື່ ອນໄຫວຂອງໝາກແຕກ ແລະ ເຕຼັກນກິການນ າໃຊ ້

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາທດົລອງ 
ການໃຊໝ້າກແຕກຕວົຈງິ ໂດຍຝຊໝ້າກແຕກປອມ 

ອາທດິ 11-12 
 

ບົດທີ 6 
ປະຕິບຼັດຍິງປ ນ ບົດເປີດສາກປ ນອາກາ AK 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ນຼັກສກຶສາຈະໄດຍ້ງິປ ນຕວົຈງິ, ເປົາ້ເອ 4  
ໄລຍະ 100 ແມຼັດ ຄນົລະ 3 ລູກ    

ອາທດິ 13-14 
 
 

ບົດທີ 7 
ປ ນຫ ຼັກຍາວເຊກາເຊ CKC 

1. ຄຸຸນຄື່ າ, ສະມຼັດຕະພາບ ແລະ ການປະກອບສາ້ງ 
2. ການສາ້ງ ແລະ ປະກອບທ າມະດາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :  ຄູອະທບິາຍ,ສາທດິ ໃຫນ້ຼັກສກຶສາມາ້ແລະ ປະກອບເທ ື່ ອລະຄນົ 

ອາທດິ 15-16: 
 
 

ພາກທີ IV 
ບົດທີ 8 

ຍຸດທະວທິບີຸກຄົນ 
1. ຈຼັງຫວະບຸກຄນົເຄ ື່ ອນທີື່  
2. ຈຼັງຫວະສອຍໃຊພູ້ມປີະເທດ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກ 
ແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການມາຮື່ ວມຮຽນ           10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ              10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ   20%    
ກວດຫາ                  20% 
ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ        40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

ບວົທອງ ຄ າຜອງບຸດດ,ີ ບຸນທະວ ີສຸລວິຼັນ, ສລີາ ອນິທະພມົ 
ຊ ື່ ປຶມ້: ຄູື່ ມ  ຄູ, ວຊິາປອ້ງກຼັນຊາດ-ປອ້ງກຼັນຄວາມສະຫງບົ, ສ າລຼັບໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ, ອາຊວີະສກຶສາ, 
ວທິະຍາໄລ, ສະຖາບຼັນສາ້ງຄູ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ, ກະຊວງສກຶສາທກິານກມົພະລະ 
ແລະ ສລິະປະສກຶສາ 2010 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ພູແກວ້ ພານໄທອນິທະວງົ, ພາກສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວຍິາໄລແຫື່ ງຊາດ   ເບີ
ໂທ : 55611493 
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II. ໝວດຄວາມຮູ້ພ ີ້ນຖານວຊິາສະເພາະ 
Note: there are many different kinds of references, but teachers can choose one them. 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ:ພາສາອຼັງກິດທົື່ວໄປ ເຫ ຼັີ້ມ1 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0911104 

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 
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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 
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 
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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. 
 Explains of using contractions and asks students practice  

 
 
Reference 
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(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 
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Week 7 Unit 7 
Huay xai is a town  in Bokeo Province 

 
 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 
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 Vocabulary 
 Pronunciation 
 Listening and speaking 
 Reading , speaking and writing 

 
Activity : 
 

 Ask students look at the pictures and  write the words in to the pictures 
 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 : 
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 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 
 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 
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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 
 

 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). 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:phetoubonh@yahoo.com
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Note: there are two main kinds of references, but teachers can choose one them. 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ:ພາສາອຼັງກິດທົື່ວໄປເຫ ຼັີ້ມ 2 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0911206 

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 
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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 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 
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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. 

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 
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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: 
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 
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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% 
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 

 MR. Phetoubonh SAYSEEDA LuangPrabang Teacher Training College. 
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Compiled by: 
 

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. 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ:ພາສາອຼັງກິດທົື່ວໄປ ເຫ ຼັີ້ມ 3 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ : 0911303 
Semester System 12+4. Semester 1 year 2. 

Timing 48 periods 
Credits 2(1-2-0) 
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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: 
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. 
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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) 
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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 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 
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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 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 
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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. 
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.  

 MR. Phetoubonh SAYSEEDA LuangPrabang Teacher Training College. 
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Compiled by: 
 

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. 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ:ພາສາອຼັງກິດທົື່ວໄປ ເຫ ຼັີ້ມ4 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0911402 

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

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ:ພາສາອຼັງກິດທົື່ວໄປ ເຫ ຼັີ້ມ5 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0911501 

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: 
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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: 
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. 
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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 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 
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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 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). 
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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 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 
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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 
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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. 
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.  

 MR. Phetoubonh SAYSEEDA LuangPrabang Teacher Training College. 
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Compiled by: 
 

Office: 071 212058 
Mobile: 020 55171 626 
Email address: phetoubonh@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 

ຊ ື່ວິຊາ: ວິທະຍາສາດການເມ ອງ 1 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ : 0911105 
ລະບບົ-ພາກ 12+4 ພາກຮຽນທ ີ1 ປີທີື່  1 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ  16ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 1(1-0-0) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີ:້ ມ ີ1 ໜື່ ວຍກດິ. ໃນນຼັນ້ 1 ຊົື່ ວໂມງບຼັນຍາຍຕ ື່ ອາທດິໃນ 16 ອາທດິເທົື່ າກຼັບ 16 ຊົື່ ວໂມງ  ລວມທຼັງ
ໝດົມ ີ 16 ຊົື່ ວໂມງ 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກສກຶສາ ສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍບຼັນຫາພ ນ້ຖານຂອງລະບບົການເມ ອງ-ການປົກຄອງຂອງ ສ ປປ ລາວໄດ.້ 
2. ຈ າແນກຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງລະບອບປະຊາທປິະໄຕທນຶນຍິມົ ແລະ ປະຊາທປິະໄຕ

ປະຊາຊນົໄດ.້ 
3. ນ າໃຊນ້ະໂຍບາຍການປົກຄອງຂອງພຼັກ-ລຼັດເຂົາ້ໃນພດຶຕກິ າຕຈົງິໄດ ້
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ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ລະບບົການເມ ອງການ ແລະ ການປົກຄອງຂອງ ສ ປປ ລາວ, ລະບອບປະຊາທປີະໄຕປະຊາຊນົ, ນະໂຍ
ບາຍໂຄງປະກອບ ແລະ ກນົໄກເສດຖະກດິ, ນະໂຍບາຍການປອ້ງກຼັນຊາດ-ປອ້ງກຼັນຄວາມສະຫງບົ, ນະ
ໂຍບາຍວຼັດທະນະທ າ-ສຼັງຄມົ ແລະ ນະໂຍບາຍການຕື່ າງປະເທດຂອງ ສ ປປ ລາວ. 
 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ11 ບດົໃນແຕື່ ລະບດົມຫີ າຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊີື່ ງຈະໄດຈ້ ຼັດການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, 
ໃຊຮູ້ບແບບການສອນແບບວທິບີຼັນຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາຄົນ້ຄວາ້ເປຼັນກຸື່ ມ ແລະ ໃຫນ້ຼັກສກຶສາ
ເຮຼັດບດົລາຍງານ 
 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 1 
 

ບົດທ ີ1 
ລະບົບການເມ ອງແລະການປົກຄອງຂອງສປປລາວ 

1. ການເມ ອງແລະອ ານາດການເມ ອງ 
1.1 ການເມ ອງແມື່ ນຫຍຼັງ? 
1.2 ອ ານາດແລະອ ານາດການເມ ອງ 
1.3  ພາລະບດົບາດຂອງການເມ ອງ 
1.4   ກນົໄກປະຕບິຼັດອ ານາດການເມ ອງ 

 
 

ອາທດິ 2 
 

ບົດທ ີ1 (ຕ ື່) 
ລະບົບການເມ ອງແລະການປົກຄອງຂອງສປປລາວ 

2. ລະບບົການເມ ອງ 
2.1 ອງົການຈຼັດຕຼັງ້ພຼັກ (ພຼັກປະຊາຊນົປະຕວິຼັດລາວ) 
2.2  ອງົການອ ານາດລຼັດ 
2.3  ບຼັນດາອງົການຈຼັດຕຼັງ້ມະຫາຊນົແລະແນວໂຮມ 

 
 

ອາທດິ 3 
 

ບົດທ ີ1 (ຕ ື່) 
ລະບົບການເມ ອງແລະການປົກຄອງຂອງສປປລາວ 

3. ລະບບົການປົກຄອງ 
3.1  ອງົການນຕິບິຼັນຍຼັດ ( ສະພາແຫື່ ງຊາດ)ໝວດທ ີV 
3.2 ອງົການບ ລຫິານ 

3.3 ອ ານາດຕຸລາການ 
ອາທດິ 4 

 
ບົດທ ີ2 

ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົ 

1.1 ຄວາມໝາຍຂອງປະຊາທປິະໄຕ 
1.2 ລະບອບປະຊາທປິະໄຕນາຍທນຶ 
1.3 ລະບອບປະຊາທປິະໄຕສຼັງຄມົນຍິມົ 
1.4 ລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົ 

 
 
 

ອາທດິ 5 

ບົດທ ີ2 (ຕ ື່) 
ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ 

2. ເນ ອ້ໃນການປຼັບປຸງບູລະນະ ແລະເສມີຂະຫຍາຍລະບອບປະຊາທ ິປະໄຕປະຊາຊນົ 
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 2.1 ເນ ອ້ໃນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 
2.2 ເນ ອ້ໃນທາງດາ້ນການເມ ອງ 
2.3 ເນ ອ້ໃນທາງດາ້ນສຼັງຄມົ 
2.4 ຈດຸໝາຍຂອງລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົ 
2.5 ທາດແທຂ້ອງລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົ 
2.6 ໜາ້ທີື່ ຂອງລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົ 
2.7 ທດິທາງໃນການຂະຫຍາຍປະຊາທປິະໄຕຢູື່ ປະເທດເຮາົໃນປຼັດຈບຸຼັນ 
2.8 ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກອຼັນອ ານວຍສ າລຼັບພາລະກດິປົກປຼັກຮຼັກສາແລະສາ້ງສາ
ປະເທດ 

 
 
 

ອາທດິ 6 
 

ບົດທ ີ2 (ຕ ື່) 
ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ 

3. ສາ້ງບຼັນດາປະຖມົປຼັດໄຈເພ ື່ ອກາ້ວຂຶນ້ສຼັງຄມົນຍິມົເທ ື່ ອລະກາ້ວ 
3.1 ກ ື່ ສາ້ງແລະປຼັບປຸງພຼັກໃຫໜ້ຼັກແໜນ້ເຂຼັມ້ແຂງໃນທຸກດາ້ນ 
3.2 ສາ້ງອ ານາດລຼັດປະຕວິຼັດໃຫໜ້ຼັກແໜນ້ເຂຼັມ້ແຂງ 
3.3 ສາ້ງພ ນ້ຖານວຼັດຖຸເຕຼັກນກິ,ສາ້ງເສດຖະກດິແຫື່ ງຊາດໃຫນ້ຼັບມ ນ້ ຼັບຂະຫຍາຍຕວົ 
3.4 ສາ້ງລະບບົຄຸມ້ຄອງຂອງລຼັດທີື່ ມຄີວາມສຼັກສດິ 

 
ອາທດິທ7ີ 

 
ບົດທ ີ2 (ຕ ື່) 

ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ 
3.5 ສາ້ງລະບບົກດົໝາຍແຫື່ ງລຼັດທີື່ ນ ຼັບມ ນ້ ຼັບສມົບູນຄຽງຄູື່ ກ ຼັບຂະບວນວວິຼັດພຼັດທະນາເສດຖະກດິ

ສຼັງຄມົ 
3.6 ສາ້ງຄວາມສາມຼັກຄປີອງດອງລະຫວື່ າງປະຊາຊນົແລະລະຫວື່ າງຊຼັນ້ຄນົໃນສຼັງຄມົ 
3.7 ສາ້ງແລະພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນຸໃຫສ້າມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງການ

ພຼັດທະນາປະເທດຊາດໃນທຸກດາ້ນ 
3.8 ສາ້ງກ າລຼັງປອ້ງກຼັນຊາດປອ້ງກຼັນຄວາມສະຫງບົໃຫເ້ຂຼັມ້ແຂງ 

 
 
 

ອາທດິ 8 
 

ບົດທ ີ3 
ນະໂຍບາຍໂຄງປະກອບແລະກົນໄກຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ 

1. ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຂອງປະເທດເຮາົ 
   1.1ບດົບາດແລະການປະກອບສາ້ງຂອງໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ 
    1.2ໂຄງປະກອບພາກສື່ ວນເສດຖະກດິ 
    1.3ໂຄງປະກອບຂະແໜງການເສດຖະກດິ 
    1.4ໂຄງປະກອບເຂດແຄວນ້ເສດຖະກດິ 
    1.5ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິພວົພຼັນກຼັບຕື່ າງປະເທດ 

 
 

ອາທດິ 9 
 

ບົດທ ີ3 (ຕ ື່) 
ນະໂຍບາຍໂຄງປະກອບແລະກົນໄກຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ 

2.ການພຼັດທະນາເສດຖະກດິຕະຫ າດພາຍໃຕກ້ານນ າພາຂອງພຼັກ,ການ 
ຄຸມ້ຄອງຂອງລຼັດ 

 2.1ທາດແທຂ້ອງເສດຖະກດິຕະຫ າດທີື່ ມກີານນ າພາຂອງພຼັກການຄຸມ້ຄອງຂອງລຼັດ 
2.2 ຫ ຼັກການພ ນ້ຖານຂອງເສດຖະກດິຕະຫ າດທີື່ ມກີານນ າພາຂອງພຼັກການຄຸມ້ຄອງຂອງລຼັດ 
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2.3 ເງ  ື່ອນໄຂແລະມາດຕາການຂອງເສດຖະກດິຕະຫ າດທີື່ ມກີານຄຸມ້ຄອງຂອງລຼັດ 
 

 
 
 

ອາທດິ10 
 

ບົດທ ີ3 (ຕ ື່) 
ນະໂຍບາຍໂຄງປະກອບແລະກົນໄກຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ 

3. ກນົໄກຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິ 
 3.1 ຄວາມໝາຍກື່ ຽວກຼັບກນົໄກຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິ 
3.2  ການສາ້ງກນົໄກຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິ 

3.3  ການຄຸມ້ຄອງຂອງລຼັດ 
 

ອາທດິ 11 
 

ບົດທ ີ4 
ນະໂຍບາຍການປ້ອງກຼັນຊາດ-ປ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງົບ 

1. ນະໂຍບາຍປອ້ງກຼັນຊາດ-ປອ້ງກຼັນຄວາມສະຫງບົ 
1.1 ບດົບາດຄວາມສ າຄຼັນຂອງວຽກງານປອ້ງກຼັນຊາດ-ປອ້ງກຼັນຄວາມສະຫງບົໃນໄລຍະໃໝື່  
1.2 ທດິທາງໜາ້ທີື່ ວຽກງານປອ້ງກຼັນຊາດ-ປອ້ງກຼັນຄວາມສະຫງບົໃນໄລຍະໃໝື່  

ອາທດິ 12 
 

ບົດທ ີ5 
ນະໂຍບາຍວຼັດທະນະທ າ-ສຼັງຄົມແລະພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນດຸ 

1. ນະໂຍບາຍດາ້ນວຼັດທະນະທ າ-ສຼັງຄມົ 
  1.1 ວຼັດທະນະທ າແລະວຼັດທະນະທ າແຫື່ ງຊາດລາວ 
  1.2 ການອານຸລຼັກຮຼັກສາແລະເສມີຂະຫຍາຍວຼັດທະນະທ າຂອງຊາດຕດິພຼັນກຼັບການພຼັດທະນາສຼັງຄມົ 

ອາທດິ 13 
 

ບົດທ ີ5 (ຕ ື່) 
ນະໂຍບາຍວຼັດທະນະທ າ-ສຼັງຄົມແລະພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນດຸ 

2.  ນະໂຍບາຍສຼັງຄມົ (ວຽກງານສະຫວຼັດດກີານສຼັງຄມົ) 
  2.1  ບດົບາດແລະເນ ອ້ໃນນະໂຍບາຍສຼັງຄມົ 
  2.2 ນະໂຍບາຍສຼັງຄມົໃນໄລຍະຕົນ້ແຫື່ ງການກ ື່ ສາ້ງສຼັງຄມົໃໝື່  

 
ອາທດິ 14 

 

ບົດທ ີ5 (ຕ ື່) 
ນະໂຍບາຍວຼັດທະນະທ າ-ສຼັງຄົມແລະພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນດຸ 

3. ນະໂຍບາຍຊນົເຜົື່ າ (ວຽກງານຊນົເຜົື່ າ) 
 3.1   ເນ ອ້ໃນນະໂຍບາຍຊນົເຜົື່ າຂອງພຼັກ-ລຼັດໃນປຼັດຈບຸຼັນ 
 3.2  ການປະຕບິຼັດນະໂຍບາຍຊນົເຜົື່ າ 

ອາທດິ 15 
 

ບົດທ ີ5 (ຕ ື່) 
ນະໂຍບາຍວຼັດທະນະທ າ-ສຼັງຄົມແລະພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນດຸ 

4. ການພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນຸດ 
 4.1ຄວາມໝາຍສ າຄຼັນຂອງການພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນຸດ 

    4.2ຈດຸໝາຍ, ທດິທາງແລະໜາ້ທີື່ ໃນການພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ອາທດິ 15 

 
ບົດທ ີ6 

ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງສ.ປ.ປ.ລາວ 
1. ທຼັດສະນະພ ນ້ຖານຂອງນະໂຍບາຍຕື່ າງປະເທດຂອງພຼັກ-ລຼັດຖະບານ 
2. ທດິທາງໃຫຍື່ ຂອງນະໂຍບາຍການຕື່ າງປະເທດຂອງພຼັກ-ລຼັດໃນໄລຍະໃໝື່  
3. ບດົບາດຂອງ ສ ປປ ລາວໃນອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

ການປະເມນີຜນົ 
 

1. ການຂຶນ້ຫອ້ງ    10% 
2. ສື່ ວນຮື່ ວມ        10% 
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3. ກດິຈະກ າກຸື່ ມ     10% 
4. ກວດກາກາງພາກ 30% 
5. ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ  40% 

 
ເອກະສານອາ້ງອງິ 

 

- ກດົລະບຽບຂອງພຼັກປະຊາຊນົປະຕວິຼັດລາວສະໄໝທ ີIX, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ, 2001 
- ກອງປະຊຸມຄຼັງ້ທ ີ II ຂອງຄະນະຊາວໝຸື່ ມປະຊາຊນົປະຕວິຼັດລາວ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນດ 1999 
ກະຊວງຖະແຫ ງຂື່ າວແລະວຼັດທະນະທ າ 
- ຄະນະໂຄສະນາອບົຮມົສູນກາງພຼັກ, ເອກະສານຄົນ້ຄວາ້ຮ ື່ າຮຍນສ າລຼັບສະມາຊກິພຼັກ 1992 
- ຄະນະໂຄສະນາອບົຮມົສູນກາງພຼັກ, ເອກະສານເຝິກອບົຮມົນາຍບາ້ນ 1996 
- ລຼັດຖະທ າມະນນູແຫື່ ງສ.ປ.ປ.ລາວ, 1991 

ຜູຂ້ຽນ ອ ຈ ສນິນະວງົ  ມວນມະນ ີຄສສ    ໂທ 22078638 
 
 
 
 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ວິທະຍາສາດການເມ ອງ2 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0911207 

ລະບບົ-ພາກ 12+4 ພາກຮຽນທ ີ2 ປີທີື່  1 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 32 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(2-0-0) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີ:້ ມ ີ2 ໜື່ ວຍກດິ. ໃນນຼັນ້ 2 ຊົື່ ວໂມງບຼັນຍາຍຕ ື່ ອາທດິໃນ 16 ອາທດິເທົື່ າກຼັບ 32ຊົື່ ວໂມງ  
ລວມທຼັງໝດົມ ີ 32 ຊົື່ ວໂມງ 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກສກຶສາ ສາມາດ: 
4. ອະທບິາຍບຼັນຫາພ ນ້ຖານຂອງປຼັດຊະຍາ ແລະ ເສດຖະສາດໄດ.້ 
5. ຈ າແນກທດິສະດມີາກ-ເລນນິກຼັບທດິສະດອີ ື່ ນໆໄດ.້ 
6. ອະທບິາຍການກ າເນດີ ແລະແບບວທິກີານຜະລດິທນຶນຍິມົໄດ.້ 
7. ນ າເອາົບຼັນດາທດິສະດດີຼັື່ ງກື່ າວໄປນ າໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈ າວຼັນໄດ.້ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບປຼັດຊະຍາ, ປຼັຊະຍາ ມາກຊສິ, ວຼັດຖຸ ແລະ ຈດິໃຈ, ບຼັນດາຫ ຼັກມູນພ ນ້ຖານ
ຂອງລຼັດທິວຼັດຖຸນຍິມົສຼັດຈະວພິາກ, ບຼັນດາກດົເກນພ ນ້ຖານຂອງວທິສີຼັດຈະວພິາກວຼັດຖຸນຍິມົ, 
ບຼັນດາຄູື່ ມາດຕະເກນ, ທດິສະດກີານຮຼັບຮູ,້ ການກ າເນດີ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະສາດການ
ເມ ອງ, ການຜະລດິສນິຄາ້ ແລະ ການກ າເນດີທນຶນຍິມົ, ທນຶ ແລະ ມູນຄື່ າສື່ ວນເກນີ, ການສະສມົ
ທນຶ ແລະ ໄພຫວື່ າງງານ. 
 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ11 ບດົໃນແຕື່ ລະບດົມຫີ າຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊີື່ ງຈະໄດຈ້ ຼັດການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 
ອາທດິ, ໃຊຮູ້ບແບບການສອນແບບວທິບີຼັນຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາຄົນ້ຄວາ້ເປຼັນກຸື່ ມ ແລະ ໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາເຮຼັດບດົລາຍງານ 
 

 ພາກທີ I 
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ອາທດິທ1ີ 
 

ຄວາມຮູພ້  ນ້ຖານກື່ ຽວກຼັບປຼັດຊະຍາ 
ບດົທ1ີ 

ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບປຼັດຊະຍາ 
1.ຄວາມສ ານກຶກື່ ຽວກຼັບປຼັດຊະຍາ. 
2.ເງ  ື່ອນໄຂຂອງການກ າເນດີປຼັດຊະຍາ. 
3.ບຼັນຫາພ ນ້ຖານຂອງປຼັດຊະຍາ 

ອາທດິທ ີ2 
 

ບດົທ2ີ 
ປຼັດຊະຍາມາກຊສິ 

1.ປຼັດຊະຍາກື່ ອນສະໄໝມາກ. 
2.ທື່ ານ ກາກມາກ(1818-1883) 

ອາທດິທ ີ3 
 

ບດົທ2ີ(ຕ ື່ ) 
ປຼັດຊະຍາມາກຊສິ 

3.ທື່ ານ ຟະຣຣີກີ ອຼັງແກນ(1820-1895) 
4.ທື່ ານວາລາດເີມຍ ອລິດິ ເລນນິ(1870-1924) 
5.ເງ  ື່ອນໄຂກ າເນດີຂອງປຼັດຊະຍາມາກ-ເລນນິ 

 
ອາທດິທ4ີ 

 

ບດົທ3ີ 
ວຼັດຖຸ ແລະ ຈດິໃຈ 

1.ວຼັດຖຸ ແລະ ຮູບການຄງົຕວົຂອງວຼັດຖຸ. 
2.ການກ າເນດີ ແລະ ທາດແທຂ້ອງຈດິໃຈ. 
3.ການພວົພຼັນລະຫວື່ າງວຼັດຖຸກຼັບຈດິໃຈ 

 
ອາທດິທ5ີ 

 

ບດົທ ີ4 
ບຼັນດາຫ ຼັກມູນພ ນ້ຖານຂອງລຼັດທວິຼັດຖຸນຍິມົສຼັດຈະວພິາກ 

1.ວທິສີຼັດຈະວພິາກ. 
2.ບຼັນດາຫ ຼັກມູນພ ນ້ຖານຂອງລຼັດທວິຼັດຖຸນຍິມົສຼັດຈະວພິາກ 
 

 
ອາທດິທ6ີ 

 

ບດົທ ີ5 
ບຼັນດາກດົເກນພ ນ້ຖານຂອງວທິສີຼັດຈະວພິາກວຼັດຖຸນຍິມົ 

1.ກດົເກນວາດວຍ້ຄວາມເປຼັນເອກະພາບແລະຕ ື່ ສູບ້ ຼັນດາດາ້ນທີື່ ກງົກຼັນຂາ້ມ 
2.ກດົເກນການຫຼັນປື່ ຽນຈາກການປື່ ຽນແປງທາງດາ້ນຄຸນະພາບແລະກງົກຼັນຂາ້ມ. 
3.ກດົເກນປະຕເິສດຊອ້ນປະຕເິສດ 

 
ອາທດິທ7ີ 

 

ບດົທ ີ6 
ບຼັນດາຄູື່ ມາດຕະເກນພ ນ້ຖານຂອງລຼັດທວິຼັດຖຸນຍິມົສຼັດຈະວພິາກ. 

1.ອຼັນສະເພາະແລະອຼັນລວມ 
2.ສາເຫດແລະໝາກຜນົ 
3.ອຼັນແນື່ ນອນແລະອຼັນບຼັງເອນີ 

 
ອາທດິທ8ີ 

 

ບດົທ ີ6 (ຕ ື່ ) 
ບຼັນດາຄຸື່ ມາດຕະເກນພ ນ້ຖານຂອງລຼັດທວິຼັດຖຸນຍິມົສຼັດຈະວພິາກ 

4.ເນ ອ້ໃນ ແລະ ຮູບການ 
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5.ທາດແທ ້ແລະ ປະກດົການ 
6.ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມເປຼັນຈງິ 

 
ອາທດິທ9ີ 

 

ບດົທ ີ7 
ທດິສະດຄີວາມຮຼັບຮູ ້

1.ທາດແທຂ້ອງຄວາມຮຼັບຮູ.້ 
2.ບດົບາດ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງພ ດຕກິ າ. 
3.ບຼັນຫາສຼັດຈະທ າ. 
4.ການພວົພຼັນລະຫວື່ າງພດຶຕກິ າກຼັບທດິສະດ.ີ 
 

 
ອາທດິທ1ີ0 

 

ພາກທ2ີ 
ຄວາມຮູພ້ ນ້ຖານເສດຖະສາດການເມ ອງ 

ບດົທ8ີ 
ການກ າເນດີ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະສາດການເມ ອງ 

1.ຄວາມໝາຍຂອງເສດຖະສາດການເມ ອງ. 
2.ການກ າເນດີ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະສາດການເມ ອງກື່ ອນລຼັດທທິນຶນຍີມົ. 
 

 
ອາທດິທ1ີ1 

 

ບດົທ8ີ(ຕ ື່ ) 
ການກ າເນດີ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະສາດການເມ ອງ 

ຂະບວນວວິຼັດການອອກແຮງງານ ແລະ ປຼັດໄຈຕື່ າງໆຂອງການອອກແຮງງານ 
4.ເປົາ້ໝາຍຄົນ້ຄວ້າຂອງເສດຖະສາດການເມ ອງ. 
5.ລຼັກສະນະຊນົຊຼັນ້ ແລະ ລຼັກສະນະວທິະຍາສາດຂອງເສດຖະສາດການເມ ອງ. 
6.ຄວາມໝາຍພດຶຕກິ າຂອງການຄົນ້ຄວ້າເສດຖະສາດການເມ ອງ 
 

 
ອາທດິທ1ີ2 

 

ບດົທ9ີ 
ການຜະລດິສນິຄາ້ແລະການກ າເນດີລຼັດທທິນຶນຍິມົ 

1.ສນິຄາ້ແລະການຜະລດິສນິຄາ້. 
 

 
ອາທດິທ1ີ3 

 

ບດົທ ີ9 (ຕ ື່ ) 
ການຜະລດິສນິຄາ້ແລະການກ າເນດີລຼັດທທິນຶນຍິມົ 

2.ເງນິ , ໜາ້ທີື່ ແລະຄວາມສ າຄຼັນຂອງເງນິ. 
3.ກດົເກນມູນຄື່ າ. 
4.ການກ າເນດີຂອງແບບວທິກີານຜະລດິທນຶນຍິມົ. 

 
 

ອາທດິທ1ີ4 
 

ບດົທ1ີ0 
ທນຶແລະມູນຄື່ າສື່ ວນເກນີ 

1.ທນຶ, ການຜຼັນປື່ ຽນເງນິກາຍເປຼັນທນຶ 
2.ໂຄງປະກອບຂອງທນຶ 

 
ອາທດິທ1ີ5 

ບດົທ1ີ0(ຕ ື່ ) 
ທນຶ ແລະ ມູນຄື່ າສື່ ວນເກນີ 
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 3.ມູນຄື່ າສື່ ວນເກນີ. 
4.ກດົເກນເສດຖະກດິພ ນ້ຖານທນຶນຍິມົ. 

 
 

ອາທດິທ1ີ6 
 

ບດົທ1ີ1 
ການສະສມົທນຶ ແລະ ໄພຫວື່ າງງານ 

1.ຄວາມໝາຍຂອງການສະສມົທນຶ. 
2.ໄພຫວື່ າງງານ 

 
 

ການຕລີາຄາ 
 
 

1. ຂ ນ້ຫອ້ງຮຽນ                     10% 
2. ສື່ ວນຮື່ ວມ                         10% 
3. ກດິຈະກ າກຸື່ ມ                      10% 
4. ກວດກາກາງພາກ                   30% 
5. ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ                   40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 1 ປ ນກິຕິນິ ຄວາມຮູພ້ ນ້ຖານເສດຖະສາດການເມ ອງ ສ ານຼັກພມິ “ ກາ້ວໜາ້“ ມດົສະກ ູ1985. 
2.ມາກ-ອຼັງແກນ-ເລນນິ, ຢ ວ ສະຕາລນິ  ວື່ າດວ້ຍການສະສມົ ແລະ ການໃຊສ້ອຍ ສ ານຼັກພມິ “ 
ກາ້ວໜາ້“ ມດົສະກ ູປີ 1987 
3.ເສດຖະສາດການເມ ອງມາກ-ເລນນິ ພາກທນຶນຍິມົ ຫ ຼັກສູດຊຼັນ້ກາງແປຈາກພາສາຫວຽດນາມ. 
4.ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫື່ ຍຄຼັງ້ທີື່  iv,v,vi ຂອງສູນກາງພຼັກປະຊາຊນົປະຕວິຼັດລາວ. 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ອ ຈ ສນິນະວງົ  ມວນມະນ ີ  ຄສສ   ໂທ  22078638 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ວິທະຍາສາດການເມ ອງ 3 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0911304 

ລະບບົ-ພາກ 12+4 ພາກຮຽນທ ີ1 ປີທີື່  2 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 32 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(2-0-0) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີ:້ ມ ີ2 ໜື່ ວຍກດິ. ໃນນຼັນ້ 2 ຊົື່ ວໂມງບຼັນຍາຍຕ ື່ ອາທດິໃນ 16 ອາທດິເທົື່ າກຼັບ 32ຊົື່ ວໂມງ  ລວມ
ທຼັງໝດົມ ີ 32 ຊົື່ ວໂມງ 

ຈຸດປະສົງ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກສກຶສາ ສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພຼັກ-ລຼັດທີື່ ວາງອອກໃນແຕື່ ລະສະໄໝໄດ ້
2. ອະທບິາຍບຼັນດາທດິສະດສີຼັງຄມົນຍິມົ ແລະ ທດິສະດອີ ື່ ນໆໄດ ້
3. ນ າເອາົທດິສະດດີຼັື່ ງກື່ າວໄປໝນູໃຊເ້ຂົາ້ໃນຊວີດິປະຈ າວຼັນຂອງຕນົເອງໄດ.້ 
4. ຮູໄ້ດແ້ນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພຼັກ-ລຼັດທີື່ ວາງອອກໃນແຕື່ ລະສະໄໝ 
5. ນ າໄປປະຕບິຼັດໄດໃ້ນການດ າລງົຊວີດິປະຈ າວຼັນ 
6. ຝຶກຜນົຫ  ື່ ຫ ອມຕນົເອງໃຫກ້າຍເປຼັນພນົລະເມ ອງດຂີອງຊາດ 
7. ເຊ ື່ ອມຊ ມຕ ື່ ແນວທາງຂອງພຼັກ-ລຼັດ 

 
ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້

 
ລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ, ບຼັນດາກະແສແນວຄດິແບບໄຝື່ ຝຼັນ, ພາລະກ າປະຫຼັວດສາດຂອງຊນົ
ຊຼັນ້ກ າມະກອນ, ພະເດຼັດການກ າມະຊບີ ແລະ ພຼັນທະພາບກ າມະກອນຊາວນາ, ຫ ຼັກມູນຂອງທດິສະດີ
ມາກ-ເລນນິຕ ື່ ກ ຼັບການສາ້ງສຼັງຄມົນຍິມົ ແລະ ການປະຕວິຼັດສຼັງຄມົນຍິມົ. 

ການດ າເນນີການ
ສອນ 

 

ວຊິານີມ້ ີ6ບດົໃນແຕື່ ລະບດົມຫີ າຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊີື່ ງຈະໄດຈ້ ຼັດການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທດິ, 
ໃຊວ້ທິສີອນແບບ ວທິບີຼັນຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາຄົນ້ຄວາ້ເປຼັນກຸື່ ມ ແລະ ໃຫນ້ຼັກສກຶສາເຮຼັດບດົ
ລາຍງານ 
 

 
ອາທດິທ1ີ 

 

ບົດທ1ີ 
ລຼັດທິສຼັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດແມນ່ພາກສ່ວນໜຶື່ງຂອງລຼັດທິມາກ-ເລນິນ 

1.ລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດແມື່ ນຫຍຼັງ? 
1.1.ທີື່ ຕຼັງ້ຂອງລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ 
1.2.ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ວທິຄີົນ້ຄວາ້ຂອງລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ 
1.3.ພາລະບດົບາດຂອງລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ 
2.ຄວາມໝາຍຂອງລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ 

 
 

ອາທດິທ2ີ 
 

ບົດທ1ີ(ຕ ື່) 
ລຼັດທິສຼັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດແມນ່ພາກສ່ວນໜຶື່ງຂອງລຼັດທິມາດ-ເລນິນ 

3.ສື່ ວນປະກອບຂອງທດິສະດມີາກ-ເລນນິ 
3.1.ປຼັດຊະຍາມາກ-ເລນນິ 
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3.2.ເສດຖະສາດການເມ ອງຂອງມາກ-ເລນນິ 
3.3.ລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ 
4.ລຼັກສະນະຂອງລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ 
4.1.ລຼັກສະນະພຼັກ ແລະ ລຼັກສະນະຊນົຊຼັນ້ 
4.2.ລຼັກສະນະສາກນົນຍິມົ 
4.3.ລຼັກສະນະປະຕວິຼັດ ແລະ ປະດດິສາ້ງ 

 
ອາທດິທ3ີ 

 

ບົດທ1ີ(ຕ ື່) 
ລຼັດທິສຼັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດແມນ່ພາກສ່ວນໜຶື່ງຂອງລຼັດທິມາດ-ເລນິນ 

5.ລຼັກສະນະຂອງລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ 
5.1.ລຼັກສະນະພຼັກ ແລະ ລຼັກສະນະຊນົຊຼັນ້ 
5.2.ລຼັກສະນະສາກນົນຍິມົ 
5.3.ລຼັກສະນະປະຕວິຼັດ ແລະ ປະດດິສາ້ງ 

 
 
 

ອາທິດທ4ີ 
 

 
ບົດທ2ີ 

ບຼັນດາກະແສແນວຄິດແບບໄຝ່ຝຼັນ 
1.ສະໄໝບູຮານກາງຢູື່ ເກຣຼັກ ແລະ ໂຣມຼັນ 
1.1.ຢູື່ ເກຣຼັກບູຮານ 
1.2.ຢູື່ ໂຣມຼັນ 
2.ບຼັນດາກະແສແນວຄດິທີື່ ພົນ້ເດຼັື່ ນໃນສະຕະວຼັດທ1ີ6-17 
2.1.ທື່ ານໂທມຼັດມ (ຄສ1478-1535) 
2.1.ທື່ ານໂຕມາໂຊກ າປາແນນລາ(ຄສ1568-1639) 
 

 
ອາທດິທ5ີ 

 

 
ບົດທ2ີ(ຕ ື່) 

ບຼັນດາກະແສແນວຄິດແບບໄຝ່ຝຼັນ 
3.ບຼັນດາກະແສແນວຄດິໃຝື່ ຝຼັນໃນສະຕະວຼັດທ1ີ7-18 
3.1.ທື່ ານອູອນິສະແຕລ ີ1609-1652 
3.2.ທື່ ານແຊນແມນລ ີ1664-1729 
3.3.ທື່ ານແຊງຊມີອງ1960-1825 
3.4.ທື່ ານຊາກເລຟູີລເີອ1772-1837 
 

ອາທດິທ6ີ 
 

ບົດທ2ີ(ຕ ື່) 
ບຼັນດາກະແສແນວຄິດແບບໄຝ່ຝຼັນ 

4.ລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົໄຝື່ ຝຼັນ ແບບປະຕວິຼັດ ແລະ ແບບປາທປິະໄຕສະຕະວຼັດທ1ີ9 
4.1.ຢູື່ ລຼັດເຊຍ 
4.2.ທີື່ ຕຼັງ້ປະຫວຼັດສາດຂອງລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົແບບໄຝື່ ຝຼັນ 
4.3.ບດົຮຽນຕ ື່ ປະຫວຼັດສາດ  
 

 ບົດທ3ີ 
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ອາທດິທ ີ7 
 

ພາລະກ າປະຫວຼັດສາດຂອງຊົນຊຼັີ້ນກ າມະກອນ 
1.ຄວາມສ ານກຶກື່ ຽວກຼັບຊນົຊຼັນ້ກ າມະກອນ ແລະ ພາລະກ າປະຫວຼັດສາດຂອງຊນົຊຼັນ້ກ າມະກອນ 
1.1.ຄວາມສ ານກຶກື່ ຽວກຼັບຊນົຊຼັນ້ກ າມະກອນ 
1.2.ພາລະກ າປະຫວຼັດສາດຂອງຊນົຊຼັນ້ກ າມະກອນ 
2.ໜາ້ທີື່ ປະຫວຼັດສາດຂອງຊນົຊຼັນ້ກ າມະກອນ 
2.1.ການຕ ື່ ສູຍ້ດຶອ ານາດຂອງຊນົຊຼັນ້ກ າມະກອນ 
2.2.ການກ ື່ ສາ້ງສຼັງຄມົນຍິມົຄອມມູຍນດິ 
2.3.ການປົດປື່ ອຍມວນມະນຸດ 

 
 

ອາທດິທ ີ9 
 

ບົດທ4ີ 
ຜະເດຼັດການກ າມະຊີບ ແລະ ພຼັນທະພາບກ າມະກອນຊາວນາ 

1.ຜະເດຼັດການກ າມະຊບີ 
1.1.ລຼັກສະນະຈ າເປຼັນຂອງຜະເດຼັດການກ າມະຊບີ 
1.2.ບຼັນດາຮູບການຂອງລະບອບຜະເດຼັດການກ າມະຊບີ 
2.ລະບບົຜະເດຼັດການກ າມະຊບີ 

 
ອາທດິທ ີ10 

 

ບົດທ4ີ(ຕ ື່) 
ຜະເດຼັດການກ າມະຊີບ ແລະ ພຼັນທະພາບກ າມະກອນຊາວນາ 

3.ບດົບາດ ແລະ ນາ້ທີື່ ຂອງຜະເດຼັດການກ າມະຊບີ 
3.1.ບດົບາດຂອງລຼັດ 
3.2.ພາລະໜາ້ທີື່ ຂອງຜະເດຼັດການກ າມະຊບີ 
4.ພຼັນທະພາບກ າມະກອນ, ຊາວນາ, ປຼັນຍາຊນົພາຍໃຕກ້ານນ າພາຂອງພຼັກ 
4.1.ທີື່ ຕຼັງ້ບດົບາດຄວາມໝາຍສ າຄຼັນຂອງພຼັນທະພາບ 
4.2.ລຼັກສະນະເປຼັນເຈົາ້ຂອງພຼັນທະພາບກ າມະກອນ 
4.3.ພຼັນທະພາບກ າມະກອນ, ຊາວນາ, ປຼັນຍາຊນົໃນໄລຍະໃໝື່  

 
ອາທດິທ1ີ1 

 

ບົດທີ5 
ຫ ຼັກມູນຂອງທດິສະດມີາກ-ເລນິນຕ ື່ກຼັບການສ້າງສຼັງຄົມນິຍົມ 

1.ບຼັນດາຫ ຼັກມູນທດິສະດມີາກ-ເລນນິ 
1.1.ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງສຼັງຄມົ 
1.2.ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ຍຸດໂທບາຍແມື່ ນປຼັດໄຈຕຼັດສນິທຸກໄຊຊະນະ 
1.3.ທາດແທ ້ແລະ ເນ ອ້ໃນຂອງລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ 
 

 
ອາທດິທ1ີ2 

 

ບົດທີ5(ຕ ື່) 
ຫ ຼັກມູນຂອງທດິສະດມີາກ-ເລນິນຕ ື່ກຼັບການສ້າງສຼັງຄົມນິຍົມ 

2.ຄວາມຮູໃ້ໝື່ ຕ ື່ ກ ຼັບການສາ້ງສຼັງຄມົນຍິມົ 
2.1.ຄວາມຮູທ້າງດາ້ນການເມ ອງ 
2.2.ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 
2.3.ທາງດາ້ນແນວຄດິວຼັດທະນະທ າ 
 



100 
 

 
ອາທດິທ1ີ3 

 

ບົດທີ6 
ການປະຕິວຼັດສຼັງຄົມນິຍມົ 

1.ມູນເຫດອຼັນເລກິເຊີື່ ງຂອງການປະຕວິຼັດສຼັງຄມົນຍິມົ 
1.1.ຄວາມສ ານກຶກື່ ຽວກຼັບການປະຕວິຼັດສຼັງຄມົນຍິມົ 
1.2.ມູນເຫດຂອງການປະຕວິຼັດສຼັງຄມົນຍິມົ 
1.3.ການປະຕວິຼັດສຼັງຄມົນຍິມົໃນປະເທດຕື່ າງໆ 

 
 

ອາທດິທ1ີ4 
 

ບົດທ6ີ(ຕ ື່) 
ການປະຕິວຼັດສຼັງຄົມນິຍມົ 

2.ຈດຸໝາຍ ແລະ ກ າລຼັງດຼັນຂອງກ າມະກອນ, ຊາວນາປຼັນຍາຊນົ ແລະ ເນ ອ້ໃນຂອງການປະຕວິຼັດ
ສຼັງຄມົນຍິມົ 
2.1.ຈດຸໝາຍ 
2.2.ກ າລຼັງດຼັນຂອງກ າມະກອນ, ຊາວນາ, ປຼັນຍາຊນົ 
2.3.ເນ ອ້ໃນຂອງການປະຕວິຼັດສຼັງຄມົນຍິມົ 
3.ລຼັກສະນະ ແລະ ຈດຸພເິສດຂອງການປະຕວິຼັດສຼັງຄມົນຍິມົ 
4.ການປະຕວິຼັດປະຊາທປິະໄຕໄປສູື່ ການປະຕວິຼັດສຼັງຄມົນຍິມົ 

 
ອາທດິທ1ີ5 

 

ບົດທ7ີ 
ຕົີ້ນກ າເນີດ ແລະ ໄລຍະພ ີ້ນຖານແຫ່ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລຼັດທິສຼັງຄົມນຍິມົ

ວິທະຍາສດ 
1.ເງ  ື່ອນໄຂປະຫວຼັດສາດແຫື່ ງການກ າເນດີລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ 
1.1.ເງ  ື່ອນໄຂປະຫວຼັດສາດ 
1.2.ບ ື່ ເກດີຂອງທດິສະດມີາກ-ເລນນິ 
2.ໄລຍະພ ນ້ຖານແຫື່ ງການກ າເນດີລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດສະໄໝມາກ-ອຼັງແກນ 
2.1.ໄລຍະທ1ີ(1844-1848) 
2.2.ໄລຍະທ2ີ(1848-1871) 

 
 

ອາທດິທ1ີ6 
 

ບົດທ8ີ 
ຕົີ້ນກ າເນີດ ແລະ ໄລຍະພ ີ້ນຖານແຫ່ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລຼັດທິສຼັງຄົມນຍິມົ

ວິທະຍາສດ 
3.ໄລຍະຂະຫຍາຍຕວົຂອງລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດສະໄໝເລນນິ 
3.1.ໄລຍະທ1ີ 
3.1.ໄລຍະທ2ີ 

ການຕີລາຄາ 
 
 

1. ຂ ນ້ຫອ້ງຮຽນ                    10% 
2. ສື່ ວນຮື່ ວມ                        10% 
3. ກດິຈະກ າກຸື່ ມ                     1 0% 
4. ກວດກາກາງພາກ                 30% 
5. ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ                  40% 
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ເອກະສານອ້າງອີງ 
 

1.ປ ມ້ລຼັດທມິາກ-ເລນນິແມື່ ນຫຍຼັງກຼັນແທ?້ 
2.ປ ມ້ລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດແມື່ ນຫຍຼັງກຼັນແທ?້ 
3.ຄວາມຮູກ້ື່ ຽວກຼັບລຼັດທຄິອມມຸຍນດິ 
4.ແບບຮຽນທດິສະດສີຼັງຄມົນຍິມົ ສາ້ງຄູ ລະບບົ 11+3 ປີທ ີ3 ສູນພຼັດທະນາຄູ 1998 
5.ລຼັດທມິາກ-ເລນນິ ສ ານຼັກພມິກາ້ວໜາ້ ມດົສະກ ູ1987 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ອ.ຈ ສນິນະວງົ ມວນມະນ ີ ຄສສ  ໂທ  22078638 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ຈິດຕະວິທະຍາທົື່ວໄປ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911208 

 ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ2 ປີທ ີ1 
ຊົື່ ວໂມງ  32 ຊົື່ ວໂມງ 

ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(2-0-0) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ ວຊິານີມ້ ີ2 ໜື່ ວຍກດິ ໃນນຼັນ້ມຊີົື່ ວໂມງບຼັນຍາຍ 2 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່  1 ອາທດິ 

ຈດຸປະສງົ ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກສກຶສາຈະສາມາດ: ອະທບິາຍໄດຄ້ວາມ  ໝາຍ, ຄວາມສ າຄຼັນຂອງວຊິາ
ຈດິຕະວທິະຍາ, ຊີແ້ຈງໄດເ້ຖງິສາເຫດທີື່ ພາໃຫຄ້ນົເຮາົມຄີວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງບຸກຄນົແລະສາມາດນ າໃຊ ້
ຄວາມຮູທ້າງດາ້ນຈດິຕະວທິະຍາເຂົາ້ໃນການເຮຼັດວຽກ, ການດ າເນນີຊວີດິປະຈ າວຼັນແລະຢູື່ ຮື່ ວມກຼັບຜູອ້ ື່ ນໃນ
ສຼັງຄມົຢື່ າງມຄີວາມສຸກ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້ ວຊິານີຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງຈດິຕະວທິະຍາ,ອດິທພິນົຂອງກ າມະພຼັນແລະສິື່ ງແວດລອ້ມ,ພຶນ້
ຖານທາງສະລລີະວທິະຍາກຼັບພດຶຕກິ າ, ສະຕປິຼັນຍາ,ອາລມົ,ແຮງຈງູໃຈ, ການຮຼັບຮູ,້ ການຮຽນຮູ,້ ການຄົນ້ຄດິ
ແລະຈດິສ ານກຶ,ບຸກຄະລກິະພາບແລະຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງບຸກຄນົ,ການປຼັບຕວົແລະສຸຂະພາບຈດິ, ຄຸນທາດ
ແລະນດິໄສຄວາມຕອ້ງການແລະທຼັກສະ 

ການດ າເນນີການສອນ ວຊິານີມ້ບີດົຮຽນທຼັງໝດົຈ ານວນ10ບດົ,  ແຕື່ ລະບດົມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໝດົ16ອາທດິ, ດວ້ຍ
ການນ າໃຊວ້ທິສີດິສອນແບບອະທບິາຍ,  ສນົທະນາ ( ກຸື່ ມນອ້ຍ - ກຸື່ ມໃຫື່ ຍ ) 

ອາທດິທ ີ1 
 
 
 

ສະເໜີໂຄງສ້າງຫ ຼັກສູດ 
ບົດທ ີ1 ຄວາມຮູພ້ຶີ້ນຖານກຽ່ວກຼັບຈິດຕະວິທະຍາ 
1. ປະຫວຼັດ,ຄວາມໝາຍແລະຄຸນປະໂຫຍດຂອງຈດິຕະວທິະຍາ 
2. ກຸື່ ມແນວຄດິທາງດາ້ນຈດິຕະວທິະຍາ 
3. ສາຂາແລະວທິຄີົນ້ຄວ້າທດົລອງຂອງຈດິຕະວທິະຍາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ 
2. ຄູ-ອາຈານຕຼັງ້ຄ າຖາມສນົທະນາ 
3. ຄູສະຫ ູບແລະໃຫຄ້ າຖາມຄົນ້ຄວ້ານຼັກສກຶສາ 

 
ອາທດິທ ີ2 

 
 
 

ບົດທ ີ2 ອິດທິພົນຂອງກ າມະພຼັນ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ 
1. ກ າມະພຼັນ ແລະ ການຖື່ າຍທອດທາງກ າມະພຼັນ 
2. ສິື່ ງແວດລອ້ມກຼັບພດຶຕກິ າ 
3. ການພວົພຼັນລະຫວື່ າງກ າມະພຼັນ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ 
2. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາສນົທະນາ 
3. ຄູຕຼັງ້ຄ າຖາມ 
4. ຄູໃຫອ້າສາສະມຼັກຂຶນ້ຕອບຄ າຖາມ 

 5. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນ ແລະ ໃຫຄ້ າຖາມຄົນ້ຄວ້າ 
ອາທດິທ ີ3 

 
ບົດທ ີ3ພຶີ້ນຖານທາງສະລີລະວິທະຍາກຼັບພຶດຕິກ າ 
1. ຄວາມສ າພຼັນລະຫວື່ າງສະລລີະວທິະຍາກຼັບຈດິຕະວທິະຍາ 
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2. ລະບບົກາ້ມເນ ອ້ແລະລະບບົຕ໋ອມ 
3. ລະບບົປະສາດກຼັບພດຶຕກິ າ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ 
2. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາສນົທະນາ 
3. ຄູຕຼັງ້ຄ າຖາມ 
4. ຄູໃຫອ້າສາສະມຼັກຂຶນ້ຕອບຄ າຖາມ 
5. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນແລະໃຫຄ້ າຖາມຄົນ້ຄວ້າແກື່ ນຼັກສກຶສາ 

ອາທດິທ ີ4 
 
 
 

ບົດທ4ີສະຕິປຼັນຍາ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງສະຕປິຼັນຍາ 
2. ທດິສະດກີື່ ຽວກຼັບສະຕປິຼັນຍາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ 
2. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາສນົທະນາເປຼັນກຸື່ ມ 

ອາທດິທ ີ5 
 
 
 

ບົດທ4ີສະຕິປຼັນຍາ (ຕ ື່) 
3. ການທດົສອບສະຕປິຼັນຍາ 
4. ລະດຼັບສະຕປິຼັນຍາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍຕຼັງ້ຄ າຖາມກື່ ຽວກຼັບຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງ IQ ແລະ EQ  
2. ໃຫອ້າສາສະມຼັກຂຶນ້ຕອບຄ າຖາມ 
3. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນແລະໃຫຄ້ າຖາມຄົນ້ຄວ້າແກື່ ນຼັກສກຶສາ 

ອາທດິທ ີ6 
 
 
 

ບົດທ ີ5 ອາລົມແລະແຮງຈູງໃຈ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງອາລມົ 
2. ທດິສະດກີື່ ຽວກຼັບອາລມົ 
3. ພຼັດທະນາການກື່ ຽວກຼັບອາລມົ 
4. ການຄວຍຄຸມອາລມົ 
5. ຄວາມສະຫ າດທາງອາລມົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
1. ຄູບຼັນຍາຍ 
2. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາສນົທະນາແລກປື່ ຽນຄວາມຄດິເຫຼັນກື່ ຽວກຼັບວທິຄີວບຄຸມອາລມົຮາ້ຍຕາມປະສບົການຂອງ
ນຼັກສກຶສາແຕື່ ລະຄນົ 
3. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາສນົທະນາກື່ ຽວກຼັບການສາ້ງແຮງຈງູໃນການຮຽນ 
4. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນແລະໃຫຄ້ າຖາມຄົນ້ຄວ້າແກື່ ນຼັກສກຶສາ 
 

ອາທດິທ ີ7 
 
 
 

ບົດທ ີ5 ອາລົມ ແລະ ແຮງຈູງໃຈ (ຕ ື່) 
6. ແຮງຈງູໃຈ 
7. ປະເພດແຮງຈງູໃຈ 
8. ການວຼັດແຮງຈງູໃຈ 
9. ການພວົພຼັນລະຫວື່ າງອາລມົ ແລະ ແຮງຈງູໃຈ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
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1. ຄູບຼັນຍາຍ 
2. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາສນົທະນາແລກປື່ ຽນຄວາມຄດິເຫຼັນກື່ ຽວກຼັບວທິຄີວບຄຸມອາລມົຮາ້ຍຕາມປະສບົການຂອງ
ນຼັກສກຶສາແຕື່ ລະຄນົ 
3. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາສນົທະນາກື່ ຽວກຼັບການສາ້ງແຮງຈງູໃນການຮຽນ 
4. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນແລະໃຫຄ້ າຖາມຄົນ້ຄວ້າແກື່ ນຼັກສກຶສາ 
 

ອາທດິທ ີ8 
 
 
 

ບົດທ ີ6 ການຮຼັບຮູ້ແລະການຮຽນຮູ້ 
1. ການສ າຜຼັດ 
2. ການຮຼັບຮູ ້
3. ວຸດທພິາວະແລະການຮຽນຮູ ້
4. ການຖື່ າຍທອດການຮຽນຮູ ້
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍບດົຮຽນ, ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາສນົທະນາ 
2. ຄູຕຼັງ້ຄ າຖາມກື່ ຽວກຼັບຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງການຮຼັບຮູ ້ແລະ ການຮຽນຮູ ້
3. ຄູໃຫອ້າສາສະມຼັກຂຶນ້ຕອບຄ າຖາມ 
4. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນ ແລະ ໃຫຄ້ າຖາມຄົນ້ຄວ້າແກື່ ນຼັກສກຶສາ 

ອາທດິທ ີ9 
 

ກວດກາກາງພາກຮຽນ 
 

ອາທດິທ ີ10 
 
 
 

ບົດທ ີ7 ການຄົີ້ນຄິດແລະຈນິຕະນາການ 
1. ການຄົນ້ຄດິ 
2. ຈນິຕະນາການ 
3. ພາສາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ 
2. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາສນົທະນາ 
3. ຄູຕຼັງ້ຄ າຖາມ 
4. ຄູໃຫອ້າສາສະມຼັກຂຶນ້ຕອບຄ າຖາມ 
5. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນ ແລະ ໃຫຄ້ າຖາມຄົນ້ຄວ້າແກື່ ນຼັກສກຶສາ 

ອາທດິທ ີ11 
 
 
 

ບົດທ ີ7 (ຕ ື່)ການຄົີ້ນຄິດ ແລະ ຈິນຕະນາການ 
4. ການຈ ື່ ແລະການລ ມ 
5. ການໃສື່ ໃຈ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ 
2. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາສນົທະນາ 
3. ຄູຕຼັງ້ຄ າຖາມ 
4. ຄູໃຫອ້າສາສະມຼັກຂຶນ້ຕອບຄ າຖາມ 
5. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນ ແລະ ໃຫຄ້ າຖາມຄົນ້ຄວ້າແກື່ ນຼັກສກຶສາ 

ອາທດິທ ີ12 
 
 

ບົດທ ີ8 ບຸກຄະລິກະພາບ, ການປຼັບຕົວ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ໂຄງສາ້ງບຸກຄະລກິະພາບ 
2. ຄວາມສ າຄຼັນຂອງບຸກຄະລກິະພາບ 
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 3. ທດິສະດກີື່ ຽວກຼັບບຸກຄະລກິະພາບ 
4. ຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງບຸກຄນົ 
5. ການປຼັບຕວົ 
6. ສາເຫດຂອງການປຼັບຕວົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ, ຄູຕຼັງ້ຄ າຖາມໃຫນ້ຼັກສກຶສາສນົທະນາ 
2. ຄູໃຫອ້າສາສະມຼັກຂຶນ້ຕອບຄ າຖາມ 
3. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນແລະໃຫຄ້ າຖາມຄົນ້ຄວ້າແກື່ ນຼັກສກຶສາ 

ອາທດິທ ີ13 
 
 
 

ບົດທ ີ8 ບຸກຄະລິກະພາບ, ການປຼັບຕົວ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ (ຕ ື່) 
7. ກນົໄກໃນການປຼັບຕວົ 
8. ວທິແີກໄ້ຂບຼັນຫາທາງຈດິຕະວທິະຍາ 
9. ສຸຂະພາບກາຍແລະສຸຂະພາບຈດິ 
10. ໂລກປະສາດແລະໂລກຈດິ 
11. ວທິຮີຼັກສາແລະສົື່ ງເສມີສຸຂະພາບຈດິ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ, ຄູຕຼັງ້ຄ າຖາມໃຫນ້ຼັກສກຶສາສນົທະນາ 
2. ຄູໃຫອ້າສາສະມຼັກຂຶນ້ຕອບຄ າຖາມ 
3. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນແລະໃຫຄ້ າຖາມຄົນ້ຄວ້າແກື່ ນຼັກສກຶສາ 
 

ອາທດິທ ີ14 
 
 
 

ບົດທ ີ9 ຄຸນທາດ ແລະ ນິດໄສ 
1. ຄວາມໝາຍຄຸນທາດ ແລະ ທດິສະດກີື່ ຽວກຼັບຄຸນທາດ 
2. ປະເພດ ແລະ ລຼັກສະນະຕື່ າງໆຂອງຄຸນທາດ 
3. ນດິໄສ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງນດິໄສ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ 
2. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາສນົທະນາ 
3. ຄູຕຼັງ້ຄ າຖາມກື່ ຽວກຼັບຄວາມແຕກຕື່ າງຄຸນທາດ ແລະ ນດິໄສ 
4. ຄູໃຫອ້າສາສະມຼັກຂຶນ້ຕອບຄ າຖາມ 
5. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນ ແລະ ໃຫຄ້ າຖາມຄົນ້ຄວ້າແກື່ ນຼັກສກຶສາ 

ອາທດິທ ີ15 
 
 
 

 ບົດທ ີ10 ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ທຼັກສະ 
1. ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ທດິສະດຄີວາມຕອ້ງການ 
2. ຄວາມໝາຍຂອງທຼັກສະ 
3. ປະເພດຂອງທຼັກສະ 
4. ລຼັກສະນຕື່ າງໆຂອງທຼັກສະ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ, ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາສນົທະນາ 
2. ຄູຕຼັງ້ຄ າຖາມກື່ ຽວກຼັບຄວາມແຕກຕື່ າງຄວາມຕອ້ງການຂອງແຕື່ ລະບຸກຄນົ 
3. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນແລະໃຫຄ້ າຖາມຄົນ້ຄວ້າແກື່ ນຼັກສກຶສາ 
  

ອາທດິທ ີ16 ສອບເສຼັງຈົບໜ່ວຍກິດ 
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ການຕລີາຄາ 

 
 

1. ເຂົາ້ຮື່ ວມຮຽນ10% 
2. ກດິຈະກ າກຸື່ ມ                10% 
3. ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ              20% 
4. ກວດກາ 20% 
5. ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 
 
 

ເຂຼັມເພຼັດບູລມົໄຊຍພ໌ອ້ມດວ້ຍຄະນະ,ຈິດຕະວິທະຍາທົື່ວໄປ,ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດຄະນະສກຶສາສາດ,
ວຽງຈຼັນ 2007 
ຈລິະພາເຕຼັງໄຕລຼັດພອ້ມດວ້ຍຄະນະ, ຈິດຕະວິທະຍາທົື່ວໄປ 
ພາກວຊິາຈດິຕະວທິະຍາຄະນະສລິປະສາດມະຫາວທິະຍາໄລທ າມະ 
ສາດ,ພສ 2550 
ຈລິະພາເຕຼັງໄຕລຼັດພອ້ມດວ້ຍຄະນະ, ຈິດຕະວິທະຍາທົື່ວໄປ 
ພາກວຊິາຈດິຕະວທິະຍາຄະນະສລິປະສາດມະຫາວທິະຍາໄລທ າມະ 
ສາດ,ພສ 2552 
ວໄິລວຼັນສສີງົຄາມພອ້ມດວ້ຍຄະນະ, ຈິດຕະວິທະຍາທົື່ວບຼັນນານຸກມົຂອງຫອ້ງສະມຸດແຫື່ ງຊາດ,ບ ລສິຼັດທະຮບິ
ໂພກຸງເທບພສ 2549 
ໄພບູນເທວະຣຼັກຈິດຕະວິທະຍາພາກວຊິາຈດິຕະວທິະຍາຕະນະຄູສາດຈລຸາລງົກອນມະຫາວທິະຍາໄລພສ 
2537 

ຜູຂ້ຽນ 
 

 

ນລີາວຼັນ ບຸບຜາວຼັນ 
ພາກສາ້ງຄູຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ. Tel:  020 55679863 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ວິເຄາະຫ ຼັກສູດ ມ.1-ມ.7 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0911403 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ 12+2, ພາກຮຽນທ ີ2 ປີ 2 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 96 ຊົື່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜື່ ວຍກດິ 4(2-4-0) 
ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ ວຊິານີ ້ມ ີ4 ໜື່ ວຍກດິ ໃນນີ ້ມ ີ2ຊົື່ ວໂມງພາກທດິສະດ,ີ 4 ຊົື່ ວໂມງ ພາກບຼັນຍາຍ ຕ ື່ ອາທດິ ເທົື່ າ 96ຊົື່ ວ

ໂມງ  
ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກຮຽນຄູຈະສາມາດ: 
 ວເິຄາະໄຈແ້ຍກກື່ ຽວກຼັບເນ ອ້ໃນບດົຮຽນແຕື່ ລະບດົ ໃນວຊິາ ICT ຂອງຊຼັນ້ມຼັດທະຍມົໄດ ້
 ສາ້ງແຜນການສອນ ແລະ ປຼັບປຸງແຜນການສອນໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ. 
 ສາມາດສາ້ງແບບທດົສອບໄດຕ້າມຄາດໝາຍຂອງບດົຮຽນ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິາວເິຄາະຫ ຼັກສູດ ICT ຊຼັນ້ມຼັດທະຍມົແມື່ ນຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບການວເິຄາະໄຈແ້ຍກ ເນ ອ້ໃນຫ ຼັກສູດ ວຊິາ 
ICT ຊຼັນ້ມຼັດທະຍມົ ແຕື່  ຂຼັນ້ ມ1 ຮອດ ມ7 ເຊີື່ ງພາກທດິສະດຈີະເໜຼັນ້ໃສື່  ພດຶຕກິ າການສກຶສາຂອງທດິສະ
ດ ີບຣູມ (Bloom ‘s taxonomy) ແລະ ຂຼັນ້ຕອນ ຫ  ວທິກີານວເິຄາະຫ ຼັກສູດ ຈາກນຼັນ້ຈະລງົເລກິໃນ
ລາຍວຊິາ ICT ແລະ ບດົຮຽນໃນແຕື່ ລະຂຼັນ້ໂດຍໃຫນ້ຼັກສກຶສາໄດເ້ຝິກວເິຄາະຕວົຈງິ ພອ້ມທຼັງທດົລອງສາ້ງ
ແບບທດົສອບໄປຕາມແຕື່ ລະບດົທີື່ ວເິຄາະນຼັນ້. 

ການດ າເນນີການສອນ 
Methodology 

ວຊິານີປ້ະກອບມ ີ10 ບດົ, ແຕື່ ລະບດົປະກອບດວ້ຍ ຫ າຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍຈະໄດຈ້ ຼັດ ການຮຽນ-ການສອນທຼັງ
ໝດົພາຍໃນ 16 ອາທດິ, ໃນນຼັນ້ຄູອາດໃຊຫ້ າຍຮູບແບບການສອນປະສມົປະສານກຼັນເຊຼັື່ ນ: ການບຼັນຍາຍ 
ປະກອບການສາຍ LCD, ໃຫ ້ກດິຈະກ າ ເຝິກວເິຄາະເປຼັນກຸື່ ມ ແລະ ລາຍບຸກຄນົ ໃນຫອ້ງຮຽນ, ນອກຈາກ
ນີ ້ຄູອາດໃຫວ້ຽກມອບໝາຍເປຼັນກຸື່ ມ ຫ   ເປຼັນລາຍບຸກຄນົເຮຼັດເປຼັນບດົລາຍງານສົື່ ງ ເປຼັນໄຟລເ໌ອເລກໂຕຣນກິ 
ຫ   ດວ້ຍເຈຍ້ ຄວບຄູື່ ກຼັບການດ າເນນີການສອນໃນບາງບດົ. 

ອາທິດ 1 
 

ບົດທີ 1 
ບົດນ າ  

(The Introduction to Curriculum Analysis) 
1.1. ຄວາມໝາຍຂອງຫ ຼັກສູດ 
1.2. ສື່ ວນປະກອບຂອງຫ ຼັກສູດ 
1.3. ຈດຸປະສງົຂອງຫ ຼັກສູດ 
1.4. ເນ ອ້ໃນຂອງຫ ຼັກສູດ 
1.5. ການປະຕບິຼັດຫ ຼັກສູດ 
1.6. ປະເພດຕື່ າງໆຂອງຫ ຼັກສູດ 
1.7. ການພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດ 
1.8. ວທິກີານໃນການພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດ 

ອາທິດ 2 
 

ບົດທີ 2 
ພຶດຕິກ າການສຶກສາ 

(Bloom’s Taxonomy) 
2.1 ພດຶຕກິ າດາ້ນສະຕປິຼັນຍາ (Cognitive Domain) 
2.2 ພດຶຕກິ າດາ້ນຈດິສ ານກຶ (Affective Domain) 
2.3 ພດຶຕກິ າດາ້ນທຼັກສະ (Psycho-Motor Domain) 
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ອາທິດ 3 
 

ບົດທີ 3 
ການວິເຄາະຫ ຼັກສູດ 

3.1 ການວເິຄາະຫ ຼັກສູດເປຼັນແຕື່ ລະວຊິາ 
3.2 ການວເິຄາະຫ ຼັກສູດເປຼັນແຕື່ ລະບດົຮຽນ 
3.3 ປະໂຫຍດຂອງການວເິຄາະຫ ຼັກສູດ 

ອາທິດ 4 ບົດທີ 4 
ວິເຄາະຫ ຼັກສູດ ICT ຂຼັີ້ນ ມ 1 

1. ບດົບາດສ າຄຼັນຂອງເຕຼັກໂນໂລຊຂີ ມູ້ນຂື່ າວສານ 
2. ຂ ມູ້ນແລະຂ ມູ້ນຂື່ າວສານ 
3. ສະເໜພີຼັດທະນາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຄອມພວິເຕ ີ
4. ປະເພດ, ຄວາມສາມາດຂອງຄອມພວິເຕ ີ

ອາທິດ 5 ບົດທີ 5 
ວິເຄາະຫ ຼັກສູດ ICT ຂຼັີ້ນ ມ 2 

ແນະນ າວິທີສອນເຄ ື່ອງຄອມພິວເຕີແລະອຸປະກອນຕ່າງໆ 
1. ຄອມພວິເຕແີລະສື່ ວນປະກອບຂອງຄອມພວິເຕ ີ
2. ຊອບແວ (Software) 
3. ອງົປະກອບທາງໃນ  
4. ອງົປະກອບທາງນອກ 
5. ສາຍພວົພຼັນຂອງຮາດແວ (Hardware) 

ອາທິດ 6 
 

ບົດທີ 6 
ວິເຄາະຫ ຼັກສູດ ICT ຂຼັີ້ນ ມ 3 

ເຄ ື່ອງມ ຕິດຕຼັີ້ງສ້ອມແປງ ແລະການຕິດຕຼັີ້ງຮາດແວທາງໃນ 
1. ຮາດແວທີື່ ເປຼັນອງົປະກອບທາງໃນຂອງຄອມພວິເຕ ີ  
2. ຮາດແວທີື່ ເປຼັນອງົປະກອບທາງນອກຂອງຄອມພວິເຕ ີ
3. ສາຍພວົພຼັນກຼັນຂອງຮາດແວໃນເຄ ື່ ອງຄອມພວິເຕ ີ
4. ເຄ ື່ ອງມ ໃນການຕດິຕຼັງ້ ແລະ ການສອ້ມແປງຄອມພວິເຕ ີ
5. ການຕດິຕຼັງ້ຮາດແວໃນ(Case)ຂອງຄອມພວິເຕ ີ

ອາທິດ 7 
 

ບົດທີ 6 (ຕ ື່) 
ວິເຄາະຫ ຼັກສູດ ICT ຂຼັີ້ນ ມ 3 

ລະບົບປະຕິບຼັດການຂອງວິນໂດ (Windows) ແລະ ໂປຣແກຣມຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
1. ການຕດິຕຼັງ້ລະບບົປະຕບິຼັດການ Windows 
1. ການຕດິຕຼັງ້ ໄດຣເວ ີ(Drivers) ສ າລຼັບອຸປະກອນຕື່ າງໆ 
2. ການຕດິຕຼັງ້ໂປຣແກຣມທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ 

ອາທິດ 8 
 

ບົດທີ 6 (ຕ ື່) 
ວິເຄາະຫ ຼັກສູດ ICT ຂຼັີ້ນ ມ 3 

-ເຄ ອຂ່າຍ ຄອມພິວເຕີ (Computer Network) 
1. ຄວາມຮູເ້ບ ອ້ງຕົນ້ກື່ ຽວກຼັບເຄ ອຂື່ າຍ 
2. ໂຄງສາ້ງຂອງການເຊ ື່ ອມຕ ື່ ເຄ ອຂື່ າຍ 
3. ຄວາມຮູເ້ບ ອ້ງຕົນ້ກື່ ຽວກຼັບອນິເຕເີນຼັດ 
4. ການນ າໃຊອ້ນິເຕເີນຼັດ (Internet) 
5. ການຄົນ້ຫາຂ ມູ້ນ (Search Engine) 
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6. ການສນົທະນາຜື່ ານອນິເຕເີນຼັດ(Chat) 
ອາທິດ 9 
 

ບົດທີ 7  
ວິເຄາະຫ ຼັກສູດ ICT ຂຼັີ້ນ ມ 4 

Microsoft Office ແລະ ໂປຣແກຣມຕ່າງໆ 
1. ແນະນ າວທິສີອນກື່ ຽວກຼັບ Word, Excel ແລະ PowerPoint 
2. ແນະນ າວທິສີອນການນ າໃຊໂ້ປຣແກຣມຕື່ າງໆ 
       2.1  ໂປຣແກຣມPaint, Calculator  
       2.2 ໂປຣແກຣມWindows Media Player, Nero 

ອາທິດ 10 
 

ບົດທີ 8 
ວິເຄາະຫ ຼັກສູດ ICT ຂຼັີ້ນ ມ 5 

ລະບົບຂ ີ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບຮຼັກສາຄວາມປອດໄພ 
1. ລະບບົຂ ມູ້ນຂື່ າວສານ 
2. ການພຼັດທະນາລະບບົຂ ມູ້ນຂື່ າວສານ 
3. ລະບບົຮຼັກສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພວິເຕ ີ
4. ລະບບົຮຼັກສາຄວມປອດໄພໃນອງົກອນ, ໃນເຄ ອຄື່ າຍແລະ ສື່ ວນບຸກຄນົ 

ອາທິດ 11 
 

ບົດທີ 8 (ຕ ື່) 
ວິເຄາະຫ ຼັກສູດ ICT ຂຼັີ້ນ ມ 5 

ປຼັນຍາປະດິດ 
3.1 ຄວາມໝາຍ, ລຼັກສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງປຼັນຍາປະດດິ 
3.2 ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຂ ຈ້ າກຼັດຂອງປຼັນຍາປະດດິ 
3.3 ການນ າໃຊປ້ຼັນຍາປະດດິໃນຂະແໜງການອ ື່ ນ 

ອາທິດ 12 
 

-ບົດທີ 9 
ວິເຄາະຫ ຼັກສູດ ICT ຂຼັີ້ນ ມ 6 

ລະບົບຖານຂ ີ້ມູນ 
1. ຂ ມູ້ນ ແລະ ຖານຂ ມູ້ນ 
2. ການສາ້ງຖານຂ ມູ້ນດວ້ຍ Access 

ອາທິດ 13 ບົດທີ 10 
ວິເຄາະຫ ຼັກສູດ ICT ຂຼັີ້ນ ມ 7 

ການຕິດຕ ື່ສ ື່ສານ ແລະ ການຄົີ້ນຫາຂ ີ້ມູນຜ່ານອິນເຕີເນຼັດ 
5.1 ການນ າໃຊອິ້ນເຕີເນຼັດຂຼັີ້ນພ ີ້ນຖານ 
5.2 ການສ້າງ ແລະ ນ າໃຊ້ E-mail 
5.3 ການຄົີ້ນຫາຂ ີ້ມູນຜ່ານອິນເຕີເນຼັດ (Search engine) 

ອາທິດ 14 ບົດທີ 10 (ຕ ື່) 
ວິເຄາະຫ ຼັກສູດ ICT ຂຼັີ້ນ ມ 7 

ການສ້າງສ ື່ນ າສະເໜີຂ ີ້ມູນດ້ວຍ Excel 
1. ການສະເໜຂີ ມູ້ນດວ້ຍຮູບແບບຕາຕະລາງ 
2. ການສະເໜຂີ ມູ້ນດວ້ຍຮູບແບບແຜື່ ນພູມແບບຕື່ າງໆ 

ອາທິດ 15 ບົດທີ 10 (ຕ ື່) 
ວິເຄາະຫ ຼັກສູດ ICT ຂຼັີ້ນ ມ 7 

ການສ້າງສ ື່ນ າສະເໜີຂ ີ້ມູນດ້ວຍ Powerpoint 
3. ການສ້າງສະໄລ 
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ການປຼັບແຕ່ງສະໄລ ດ້ວຍແຖບຄ າສຼັື່ງຕ່າງໆ 
ອາທິດ 16 ນ າພາທວນຄ ນ ແລະ ສອບເສຼັງທ້າຍພາກ 
ການຕີລາຄາ - ການຮື່ ວມຮຽນ  10% 

- ກວດກາຍື່ ອຍ               15% 
- ກດິຈະກ າກຸື່ ມ               10%  
- ສອບເສຼັງກາງພາກ  20% 
- ສອບເສຼັງທາ້ຍພາກ         45% 

ເອກະສານອ້າງອີງ -  ຈຼັນທະລາພລິມົລາສຼັກແລະຄະນະ, “ວທິສີອນICT” ສາຍສາ້ງຄູມຼັດທະຍມົຕົນ້ລະບບົ 3 ປີປີທ ີ3, ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານກມົສາ້ງຄູສູນພຼັດທະນາຄູ, 2010 

ຊ ື່ຜູ້ຂຽນ - ອ.ຈ ອານຸສດິ ມະໂນສານ ວທິະຍາໄລຄູ ຫ ວງພະບາງ ໂທ: 020 55608105 
-  ອ.ຈ ບ ລມົ ເກດຕະວງົ ວ.ຄ ສະຫວຼັນນະເຂດ, ໂທຣ: 020 55062959 
- ອຈ ແກວ້ມະນ ີມາກວໄິລ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ໂທ: 23427777 
- ອຈ  ຈ ຼັນທະລາ ພລິມົລາສຼັກ ສະຖາບຼັນຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາໂທ: 22241381 
- ອຈ  ບຸນປຼັນ ໄຊຍະສນິ ກມົສາ້ງຄູ ໂທ: 55405963 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ການວໄິຈ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0911701 

ລະບບົ-ພາກຮຽນ 
 

ລະບບົ 12+4 ພາກຮຽນທ ີ 1 ປີທ ີ4 

ຊົື່ ວໂມງ 64ຊົື່ ວໂມງ 
ໜື່ ວຍກດິ 3(2.2.0)   

ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ ວຊິານີມ້ ີ3ໜື່ ວຍກດິໃນນຼັນ້ມ ີ2ຊົື່ ວໂມງບຼັນຍາຍຕ ື່  1 ອາທດິແລະ 2 ຊົື່ ວໂມງປະຕບິຼັດຕວົຈງິ,ແຕື່ ລະອາ
ທດິມກີດິຈະກ າເສມີທຸກໆທາ້ຍຊົື່ ວໂມງ ລວມ 48 ຊົື່ ວໂມງ 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ອຮຽນຈບົວິຊານີີ້ແລ້ວ ນຼັກສຶກສາຄູສາມາດ:  
 ນຍິາມ, ອະທບິາຍຄວາມໝາຍ, ວວິຼັດທະນາການແລະ ປະເພດຂອງການວໄິຈແບບປະຕບິຼັດການ

ໄດ.້  
 ຈ າແນກຂ ແ້ຕກຕື່ າງການຄົນ້ຄວ້າແບບປະຕບິຼັດການ ແລະ ການຄົນ້ຄວ້າທາງການສກຶສາ, ປະເພດ, 

ຮູບແບບ, ຂຼັນ້ຕອນ ແລະ ເປົາ້ໝາຍການຄົນ້ຄວ້າແບບປະຕບິຼັດການໄດ.້  
 ກ ານດົບຼັນຫາຂອງໂຮງຮຽນ, ຈພຸຼັດທະນາໃນໂຮງຮຽນໄດ.້ 
 ຈ າແນກຂ ດ້-ີເສຍຕ ື່ ການຄົນ້ຄວ້າໃນຫອ້ງຮຽນ, ຊີແ້ຈງບາດກາ້ວ,ຂຼັນ້ຕອນ ແລະວທິດີ າເນນີການ

ຄົນ້ຄວ້າໃນຫອ້ງຮຽນໄດ.້  
 ຂຽນລາຍງານຜນົການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ນ າສະເໜດີວ້ຍຕນົເອງໄດ.້  

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິານີຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບວວິຼັດທະນາການແລະ ປະເພດຂອງການວໄິຈແບບປະຕບິຼັດ, ການວໄິຈປະຕບິຼັດການ
ທາງການສກຶສາ, ການວໄິຈປະຕບິຼັດການເພ ື່ ອສາ້ງພະລຼັງຮື່ ວມໃນໂຮງຮຽນ, ການວໄິຈໃນຊຼັນ້ຮຽນ ແລະ
ການພຼັດທະນາການສອນ, ເທຼັກນກິການຮວບຮວມຂ ມູ້ນສ າລຼັບການວໄິຈປະຕບິຼັດການ, ການວເິຄາະ ແລະ 
ນ າສະເໜຜີນົການວໄິຈ 

ການດ າເນນີ 
ການສອນ 

 

ວຊິານີ ້ມ1ີ3ບດົ. ແຕື່ ລະບດົມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາສອນ 16 ອາທດິໂດຍໃຊວ້ທິສີດິສອນ: ບຼັນຍາຍ, 
ສນົທະນາ, ລາຍງານປາກເປົື່ າ, ລາຍງານກຸື່ ມ, ລາຍງານດື່ ຽວ, ລາຍງານເຈຍ້ເປຼັນກຸື່ ມ ແລະ ດື່ ຽວ, ມອບວຽກ
ເຮຼັດລາຍງານຈບົວຊິາຕາມຄວາມເໝາະສມົ.   

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິທ ີ1 
 

ອາທດິທ ີ2 
 
 

ອາທດິທ ີ3 
 

ບົດທີ 1 
ແນວຄິດ ແລະ ຄວາມເປຼັນມາຂອງວິໄຈປະຕິບຼັດການ 

1. ແນວຄດິຂອງການວໄິຈການປະຕບິຼັດ 
2. ຄວາມເປຼັນມາຂອງການວໄິຈ 
3. ຄວາມໝາຍມະໂນພາບເບ ອ້ງຕົນ້ຂອງການວໄິຈປະຕບິຼັດການ 
4. ປະເພດຂອງການວໄິຈປະຕບິຼັດການ 
5. ຄຸນລຼັກສະນະ 10 ປະການ ຂອງການວໄິຈປະຕບິຼັດການ 
6. ຫ ຼັກການສ າຄຼັນ 16 ປະການ ຂອງການວໄິຈປະຕບິຼັດການ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຄູສນົທະນາກື່ ຽວກຼັບ ປະເພດການຄົນ້ຄວ້າ, ປຽບທຽບທດິສະດ ີ
ພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິ, ມອບວຽກເປຼັນກຸື່ ມ, ບຸກຄນົ ແລະ ລາຍງານເປຼັນເຈຍ້ ແລະ ສະເໜຢູີື່ ຫອ້ງຮຽນ ຈາກ
ນຼັນ້ອາຈານ ແລະ ນຼັກສກຶສາສະຫ ຸບເອາົໃຈຄວາມ.  

 
 

ອາທດິທ ີ4 

ບົດທ ີ2 
ການວໄິຈປະຕິບຼັດການທາງການສຶກສາ 

1. ເປົາ້ໝາຍຂອງການວໄິຈປະຕບິຼັດການທາງການສກຶສາ 
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ອາທດິທ ີ5 

 
 

2. ຮູບແບບຂອງການວໄິຈປະຕບິຼັດການທາງການສກຶສາ 
3. ຂຼັນ້ຕອນຂອງການວໄິຈປະຕບິຼັດການທາງການສກຶສາ 
4. ຂ ແ້ຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງການວໄິຈທາງການສກຶສາກຼັບການວໄິຈປະຕບິຼັດການ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ:ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຄູ ຈ າແນກແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງການວໄິຈທາງການສກຶສາກຼັບການວໄິຈ
ປະຕບິຼັດການພອ້ມທຼັງຍກົຕວົຢື່ າງປະກອບ ແລະ ສະຫ ຸບເປຼັນເນ ອ້ໃນ.  

 
 

ອາທດິທ ີ6 
 
 

ອາທດິທ ີ7 
 

ອາທດິທ ີ8 
 

ບົດທີ 3 
ວິໄຈປະຕິບຼັດການເພ ື່ອສ້າງພະລຼັງຮ່ວມໃນໂຮງຮຽນ 

1. ໂຄງສາ້ງການປະຕບິຼັດວຽກງານໃນໂຮງຮຽນ 
2. ເປົາ້ໝາຍຂອງການວໄິຈປະຕບິຼັດການໃນໂຮງຮຽນ 
3. ບຼັນຫາຂອງໂຮງຮຽນ 
4. ຈດຸພຼັດທະນາໃນໂຮງຮຽນ 
5. ຂະບວນການວໄິຈປະຕບິຼັດການໃນໂຮງຮຽນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຄູກ ານດົບຼັນຫາໃນໂຮງຮຽນ ແລວ້ ສຼັງເຄາະເອາົບຼັນຫາທີື່ ຫ  ື່ ແຫ ມ 
ແລະ ພົນ້ເດຼັື່ ນ ຈາກນຼັນ້ສະເໜວີທິແີກໄ້ຂດວ້ຍການຈຼັດກຸື່ ມ ແລວ້ ສມົທຽບເຫດຜນົແຕື່ ລະກຸື່ ມ ອາຈານ ນຼັກ
ສກຶສາ ສະຫ ຸບເປຼັນເນ ອ້ໃນ 

 
 

ອາທດິທ ີ9 
 

ອາທດິທ ີ10 
 

ອາທດິທ ີ11 
 

ບົດທີ 4  
ວິໄຈໃນຊຼັີ້ນຮຽນ ແລະ ການພຼັດທະນາການສອນ 

1. ເປຼັນຫຍຼັງຄູຕອ້ງດ າເນນີການວໄິຈພາກປະຕບິຼັດໃນຫອ້ງຮຽນ 
2. ການວໄິຈພາກປະຕບິຼັດໃນຫອ້ງຮຽນແມື່ ນຫຍຼັງ?  
3. ຂະບວນການດ າເນນີການວໄິຈໃນຫອ້ງຮຽນ 
4. ຂ ດ້ ີແລະ ຂ ຈ້ າກຼັດຂອງການວໄິຈໃນຫອ້ງຮຽນ 
5. ການວເິຄາະບຼັນຫາ ແລະ ການກ ານດົບຼັນຫາການວໄິຈ-  

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ:  
¬ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຄູຊອກຫາທດົລອງດ າເນນີການຄົນ້ຄວ້າແບບປະຕບິຼັດການກຸື່ ມແລວ້ສະເໜຜີນົໄດຮ້ຼັບ ຈາກ
ນຼັນ້ ອາຈານ ແລະ ນຼັກສກຶສາ ສະຫ ຸບເນ ອ້ໃນຮື່ ວມກຼັນ.  

 
 

ອາທດິທ ີ12 
 
 

ອາທດິທ ີ13 
 
 

ອາທດິທ ີ14 
 

ບົດທີ 5 
ເທຼັກນິກການຮວບຮວມຂ ີ້ມນູສ າລຼັບການວໄິຈປະຕິບຼັດການ 

1. ການຮວບຮວມຂ ມູ້ນຈາກເອກະສານຫ ຼັກຖານ 
   1.1 ການສຼັງເກດ 
   1.2 ການສ າພາດ 
   1.3 ບຼັນທກຶ 
   1.4 ການຮວບຮວມຂ ມູ້ນດວ້ຍແບບສອບຖາມ 
3. ການຮວບຮວມຂ ມູ້ນດວ້ຍແບບວຼັດ ຫ   ມາດຕາວຼັດ 
4. ເທຼັກນກິການຮວບຮື່ ວມຂ ມູ້ນຈາກຜູຮ້ຽນ 
5. ວທິກີານຮວບຮື່ ວມຂ ມູ້ນໂດຍແບບປະເມນີຕາມສະພາບຕວົຈງິ 
6. ເທຼັກນກິການຮວບຮວມຂ ມູ້ນຈາກຕວົນຼັກວໄິຈ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຄູທດົລອງ ສຼັງເກດ, ສ າພາດ ແລະ ອອກແບບສອບຖາມແລວ້ສາທດິ
ຢູື່ ໃນຫອ້ງຮຽນກື່ ອນໄປດ າເນນີການຈງິຢູື່ ພາກສະໜາມ.  

 
 

ບົດທີ 6 
ການວິເຄາະ ແລະ ນ າສະເໜີຜົນການວໄິຈ 

1. ການວເິຄາະຂ ມູ້ນ 
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ອາທດິທ ີ15 

 
 

ອາທດິທ ີ16 

1.1 ກຽມຂ ມູ້ນ/ຈ ຼັດລຽງຂ ມູ້ນ 
1.2 ກ ານດົ/ຕຼັງ້ຄື່ າໃຫຕ້ວົປື່ ຽນຕົໜ້ ແລະ ຕວົປື່ ຽນຕາມ 
1.3 ປອ້ນຂ ມູ້ນ 
1.4 ວເິຄາະຂ ມູ້ນຕາມຈດຸປະສງົຂອງການວໄິຈ 

2. ການຂຽນລາຍງານການວໄິຈ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຄູທດົລອງຕຼັງ້ລະຫຼັດຂ ມູ້ນ ແລະ ວເິຄາະຂ ມູ້ນ  

ການປະເມນີ 
 

 ຂ ນ້ຫອ້ງ          10% 
 ກດິຈະກ າ         30% 
 ກວດກາງພາກ      20% 
 ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ    40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

ປະວດິ ເອລາວຼັນ “ການວິໄຈພາກປະຕິບຼັດການ (Action Research)” 
ພາກວຊິາວໄິຈແລະພຼັດທະນາການສກຶສາຄະນະສກຶສາສາດມະຫາວ ິ-   
ທະຍາໄລມະຫາສາລະຄາມ. 
ກມົສາ້ງຄູ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ “ຄູ່ມ ການວິໄຈພາກປະຕິບຼັດສ າລຼັບນຼັກສຶກສາລາວ” 
ວຽງຈຼັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ 13 ທຼັນວາ 2002. 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ ກມົສາ້ງຄູ “ການວິໄຈພາກປະຕິບຼັດໃນຫ້ອງຮຽນ”ປີ 
   2001. 
ການປະເມີນຕົນເອງເພ ື່ອການພຼັດທະນາໂຮງຮຽນເຂົີ້າສູມ່າດຕາຖານ,ການສຶກສາໂດຍການ
ວິໄຈປະຕິບຼັດການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ,ກຸງເທບ: ກະຊວງສກຶສາທກິານ, 2542. 

ຜູຂ້ຽນ 
 

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: ການວຼັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ : 0911702 
ລະບບົ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ1 ປີທ ີ4 

ຊົື່ ວໂມງ 32 ຊົື່ ວໂມງ 
ໜື່ ວຍກດິ 2(2-0-0)   
ອະທບິາຍ 
ໜື່ ວຍກດິ ວຊິານີມ້ ີ2 ໜື່ ວຍກດິ ໃນນຼັນ້ ມ ີ2 ຊົື່ ວໂມງພາກທດິສະດ ີລວມ 32 ຊົື່ ວໂມງ 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ ນຼັກສກຶສາຄູສາມາດ:  
   - ນ າໃຊທ້ດິສະດເີຂົາ້ໃນພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິ 
   - ວເິຄາະ, ສຼັງເຄາະຄະແນນດບິ ,ການຕຼັດເກຣດ ຫ   ການໃຫລ້ະດຼັບຜນົການຮຽນ 
ແບບຄະແນນປື່ ຽນຮູບ, ຄະແນນມາດຕະຖານ Z ແລະ T, ການຕຼັດເກຣດ ຫ   ການໃຫລ້ະດຼັບຜນົການຮຽນ
ຂອງນຼັກຮຽນ. 
   - ໄຈແ້ຍກ ແລະສຼັງເກດ, ສາ້ງແບບສ າພາດ ແລະແບບສອບຖາມປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄດຄ້ື່ ອງ 
ແຄວ້ທຼັງຮຼັບປະກຼັນການຈຼັດອຼັນດຼັບດາ້ນຄຸນນະພາບ. 
    -ອະທບິາຍຄວາມໝາຍ,ຄວາມສ າຄຼັນຂອງຣູບຣກິ,ປະເພດຂອງຣູບຣກິ ແລະ ຂຼັນ້ຕອນຂອງຣູບຣກິ
(Rubrics)ໄດ.້ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິານີຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ ຄວາມໝາຍຂອງການວຼັດຜນົ, ການປະເມນີຜນົ ມຄຸີນນະທ າ 
ແລະ ຈຼັນຍາບຼັນຂອງນຼັກວຼັດຜນົ ແລະ ປະເມນີຜນົ. ມຈີດຸປະສງົຂອງການວຼັດຜນົທາງການສກຶສາ, ຄຸນ
ປະໂຫຍດ, ລຼັກສະນະຂອງການວຼັດ, ລະດຼັບຂອງການວຼັດຜນົ , 
ຫ ຼັກການວຼັດຜນົການສກຶສາແລະ ການປະເມນີຜນົການຮຽນໂດຍການນ າໃຊຣູ້ບຣກິ 

ການດ າເນນີ 
ການສອນ 

 

ວຊິານີ ້ມ9ີບດົ. ແຕື່ ລະບດົມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາສອນ 16 ອາທດິ ໂດຍໃຊວ້ທິສີດິສອນ: ບຼັນຍາຍ, 
ສນົທະນາ, ລາຍງານປາກເປົື່ າ, ລາຍງານກຸື່ ມ, ລາຍງານດື່ ຽວ, ລາຍງານເຈຍ້ເປຼັນກຸື່ ມ ແລະ ດື່ ຽວ, ມອບວຽກ
ເຮຼັດລາຍງານຈບົວຊິາຕາມຄວາມເໝາະສມົ.   

 
 

ອາທດິທ ີ1 
 

 

 

ອາທດິທ ີ2 
 

ບົດທີ 1 
ຄວາມຮູ້ເບ ີ້ອງຕົີ້ນກ່ຽວກຼັບການວຼັດ ແລະ ການປະເມີນຜນົການສຶກສາ 

 
1. ຄວາມໝາຍຂອງການວຼັດຜນົ ແລະ ການປະເມນີຜນົ 
2. ຄຸນນະທ າ ແລະ ຈຼັນຍາບຼັນຂອງນຼັກວຼັດຜນົ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
3. ຈດຸປະສງົຂອງການວຼັດຜນົທາງການສກຶສາ 
4. ປະໂຫຍດຂອງການວຼັດຜນົ ແລະ ການປະເມນີຜນົການສກຶສາ 
5. ລຼັກສະນະຂອງການວຼັດຜນົການສກຶສາ 
6. ລະດຼັບຂອງການວຼັດຜນົ 
7. ຫລຼັກການວຼັດຜນົການສກຶສາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອະພິປາຍ, ສນົທະນາ, ຈຼັດກຸື່ ມຄົນ້ຄວາ້ ແລະຂຽນບດົລາຍງານ. 

 
ອາທດິທ ີ3 

 

ບົດທ ີ2  
ຈຸດມຸ່ງໝາຍ ແລະ ການປະເມີນຜນົ 

1. ການປະເມນີຜນົສ າເລຼັດຂອງການຮຽນຮູ ້
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ອາທດິທ ີ4 
 

2. ຈດຸມຸື່ ງໝາຍສ າລຼັບການພຼັດທະນາຜູຮ້ຽນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອະພິປາຍ, ສນົທະນາ, ຈຼັດກຸື່ ມຄົນ້ຄວາ້ ແລະຂຽນບດົລາຍງານ. 

 
 
 
 
 

ອາທດິທ ີ5 
 

 
 
 

ອາທດິທ ີ6 
 
 

ບົດທີ 3  
ເຄ ື່ອງມ ສ າລຼັບການວຼັດຜົນການສຶກສາ 

1. ແບບສຼັງເກດ 
2. ແບບສ າພາດ 
3. ແບບສອບຖາມ 
4. ການໃຫປ້ະຕບິຼັດຕວົຈງິ 
5. ການຈຼັດອຼັນດຼັບຄຸນະພາບ 
6. ແບບສຼັງຄມົມຕິ ິ
7. ການສກຶສາເປຼັນແຕລະກ ລະນ ີ
8. ແບບທດົສອບ 
9. ການໃຫສ້າ້ງຈນິຕະນາການ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອະພິປາຍ, ສນົທະນາ, ຈຼັດກຸື່ ມຄົນ້ຄວາ້ ແລະຂຽນບດົລາຍງານ. 

 
 

ອາທດິທ ີ7 
 
 
 

ອາທດິທ ີ8 
 

ບົດທີ 4 
ການຂຽນຂ ີ້ສອບວຼັດພຶດຕິກ າດ້ານສະຕິປຼັນຍາ 

1. ຄວາມຮູຄ້ວາມຈ າ 
2. ຄວາມເຂົາ້ໃຈ 
3. ການນ າໄປໃຊ ້
4. ການວເິຄາະ 
5. ການປະເມນີຜນົ 
6. ການປະດດິສາ້ງ  

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອະພິປາຍ, ສນົທະນາ, ຈຼັດກຸື່ ມຄົນ້ຄວາ້ ແລະຂຽນບດົລາຍງານ. 
 

ອາທດິທ ີ9 
 

ອາທດິທ ີ10 
 

ບົດທີ 5 
ລຼັກສະນະ ແລະ ການຊອກຫາຄຸນະພາບຂອງເຄ ື່ອງມ  

1. ລຼັກສະນະຂອງເຄ ື່ ອງມ ທີື່ ດສີ າລຼັບການວຼັດຜນົ 
2. ການຊອກຫາຄຸນະພາບຂອງເຄ ື່ ອງມ   

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອະພິປາຍ, ສນົທະນາ, ຈຼັດກຸື່ ມຄົນ້ຄວາ້ ແລະຂຽນບດົລາຍງານ. 
 
 
 

ອາທດິທ ີ11 
 
 

ອາທດິທ ີ12 
 
 

ບົດທີ 6  
ສະຖິຕິເບ ີ້ອງຕົີ້ນກ່ຽວກຼັບການວຼັດຜົນ 

1. ສະຫະສ າພຼັນ 
2. ສື່ ວນຮອ້ຍ 
3. ການວຼັດແນວໂນມ້ເຂົາ້ສູື່ ສື່ ວນກາງ 
4. ການວຼັດການກະຈາຍ 
5. ການແຈກຄວາມຖີື່  

 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອະພິປາຍ, ສນົທະນາ, ຈຼັດກຸື່ ມຄົນ້ຄວາ້ ແລະຂຽນບດົລາຍງານ. 
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ອາທດິທ ີ13 
 
 

ອາທດິທ ີ14 
 

ບົດທີ 7  
ຄະແນນ ແລະ ການໃຫ້ລະດຼັບຄະແນນ 

1. ຄະແນນດບິ 
2. ການຕຼັດເກຣດ ຫ   ການໃຫລ້ະດຼັບຜນົການຮຽນ 
3. ຄະແນນປື່ ຽນຮູບ 
4. ຄະແນນມາດຕະຖານ Z ແລະ T 
5. ການຕຼັດເກຣດ ຫ   ການໃຫລ້ະດຼັບຜນົການຮຽນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອະພິປາຍ, ສນົທະນາ, ຈຼັດກຸື່ ມຄົນ້ຄວາ້ ແລະຂຽນບດົລາຍງານ. 
 
 

ອາທດິທ ີ15 
 
 

ອາທດິທ ີ16 
 

ບົດທີ 8 
ການປະເມີນຜົນໂດຍໃຊ້ແຟມ້ສະສົມຜົນງານ 

1. ສື່ ວນປະກອບຂອງແຟມ້ສະສມົຜນົງານ 
2. ຂຼັນ້ຕອນການຈຼັດແຟມ້ສະສມົຜນົງານ 
3. ເກນການກວດສອບຄຸນະພາບຂອງການປະເມນີຜນົແຟມ້ສະສມົຜນົງານ 

ບົດທີ 9 
ການປະເມີນຜົນການຮຽນໂດຍການນ າໃຊ້ຣູບຣິກ(Rubrics) 

1. ຄວາມໝາຍສ າຄຼັນຂອງຣູບຣກິ 
2. ການປະມນີຜນົການຮຽນຂອງຣູບຣກິ 
3. ຂຼັນ້ຕອນແນວຄວາມຄດິທີື່ ຈະປະເມນີຜນົ 
4. ປະເພດຂອງຣູບຣກິ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອະພິປາຍ, ສນົທະນາ, ຈຼັດກຸື່ ມຄົນ້ຄວາ້ ແລະຂຽນບດົລາຍງານ. 
ການປະເມນີ 

 
 ຂ ນ້ຫອ້ງ          10% 
 ກດິຈະກ າ         30% 
 ກວດກາງພາກ      20% 
 ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ    40% 

ເອກະສານ 
ອາ້ງອງີ 

 
 
 
 
 

 

-ສຸດສາຄອນ ສດິທສິຼັກ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ “ການວຼັດ ແລະ ປະເມນີຜນົ ສ າລຼັບໂຮງຮຽນ ສາ້ງຄູ ລະບບົ 
8+3, 11+1 ແລະ 11+3” ສູນພຼັດທະນາຄູ 1998. 
ສມົລວຍ ສຸຕຍິະໄທ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ “ຄວາມຮູເ້ບ ອ້ງຕົນ້ກື່ ຽວກຼັບການວຼັດ ແລະ ປະ ເມນີ ຜນົ”  
ກະຊວງສກຶສາທກິານ. 
-ພສິດິ ຕຼັນດະວະນດິ “ການປະເມນີຜນົ ແລະ ການສາ້ງແບບທດົສອບ” ສະຖາບຼັນຣາດ ຊະ ພຼັດສຸຣນິ. 
2537  
(ປະເທດໄທ). 
ສຣິວິຼັນ ໄຊຍານະ “ສະຖຕິ ິແລະ ການວໄິຈເບ ອ້ງຕົນ້” ວທິະຍາໄລຄູຊຽງໃໝື່  2532. 
-ຄູື່ ມ  ແນະນ າວທິສີອນໂດການຮື່ ວມມ ລະຫວື່ າງກມົມຼັດທະຍມົສກຶສາ,ສະຖາບຼັນຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶ
ສາ,ໜື່ ວຍງານຂອງໂຄງການ (2013) 

ຜູຂ້ຽນ 
 

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 ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ: 0911106 
ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນ 1ປີ 1 

ຊົື່ ວໂມງ 48 ຊົື່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜື່ ວຍກດິ 2(1-2-0) 

ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ2 ໜື່ ວຍກດິ ໃນນຼັນ້ ມ ີ1 ຊົື່ ວໂມງບຼັນລະຍາຍຕ ື່ ອາທດິເທົື່ າ 16 ຊົື່ ວໂມງໃນ 16 ອາທດິ ແລະ 2 
ຊົື່ ວໂມງພາກປະຕບິຼັດຕ ື່ ອາທດິເທົື່ າ 32 ຊົື່ ວໂມງໃນ 16 ອາທດິ, ລວມມ ີ48 ຊົື່ ວໂມງ. 

ຈດຸປະສງົ 
 
 

ເມ ື່ ອຮຽນວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກສກຶສາຄູຈະສາມາດ: 
1. ນ າໃຊເ້ຕຼັກໂນໂລຊທີີື່ ທຼັນສະໄໝເຂົາ້ໃນການຈຼັດການຮຽນ-ການສອນໄດ.້ 
2. ນ າໃຊສ້ ື່ ການສອນປະເພດຕື່ າງໆປະກອບບດົສອນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງໄດ.້ 
3. ຕດິຕຼັງ້ ແລະ ແກໄ້ຂບຼັນຫາກື່ ຽວກຼັບອຸປະກອນເຕຼັກໂນໂລຊ ີ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟາ້ເອເລຼັກໂຕຣນກິ

ຂຼັນ້ພ ນ້ຖານໄດ.້ 
ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້

 
 

ສກຶສາເຖງິບຼັນຫາຕື່ າງໆທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກຼັບການນ າໃຊເ້ຕຼັກໂນໂລຊເີຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ເຊຼັື່ ນ: ຄວາມໝ
າຍ ແລະ ວວິຼັດທະນາການຂອງເຕຼັກໂນໂລຊກີານສກຶສາ,ການນ າໃຊເ້ຕຼັກໂນໂລຊ ີແລະ ການໃຊສ້ ື່ ການສອນ
ປະເພດຕື່ າງໆເຂົາ້ໃນການສອນ ໄດແ້ກື່ : ສ ື່ ມວນຊນົເພ ື່ ອການສກຶສາ, ການສກຶສາທາງໄກ, ໂທລະທຼັດເພ ື່ ອ
ການສກຶສາ, ດາວທຽມເພ ື່ ອການສກຶສາ, ຄອມພວິເຕ ີແລະ ອນິເຕເີນຼັດເພ ື່ ອການສກຶສາ ແລະວຊິາຊື່ າງໄຟຟາ້
ຂຼັນ້ພ ນ້ຖານຈ ານວນໜຶື່ ງ. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 11 ບດົ ແຕື່ ລະບດົມຫີ າຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ ເຊິື່ ງຈະໄດຈ້ ຼັດການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ16 ອາທດິ, ໃນ
ນຼັນ້ຄູໃຊຮູ້ບການສອນຫ າຍວທິ ີ ເຊຼັື່ ນ: ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຄົນ້ຄວາ້ເປຼັນກຸື່ ມ ຫ   ບຸກຄນົ ແລະ ນ າພາ
ນຼັກຮຽນປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 
 

ອາທດິ 1 
 

ບົດທີ 1 
ນະວຼັດຕະກ າ ແລະ ເຕຼັກໂນໂລຊີການສຶກສາ 

1.1. ຄວາມໝາຍຂອງນະວຼັດຕະກ າການສກຶສາ 
1.2. ຫ ຼັກການຂອງນະວຼັດຕະກ າການສກຶສາ 
1.3. ປະເພດຂອງນະວຼັດຕະກ າການສກຶສາ 
1.4. ມະໂນພາບກື່ ຽວກຼັບເຕຼັກໂນໂລຊກີານສກຶສາ 
1.5  ການພວົພຼັນລະຫວື່ າງນະວຼັດຕະກ າ ແລະ ເຕຼັກໂນໂລຊກີານສກຶສາ 

ອາທດິ 2 
 

ບົດທີ 2 
ເຕຼັກໂນໂລຊີການສຶກສາ 

2.1. ຄວາມໝາຍຂອງເຕຼັກໂນໂລຊກີານສກຶສາ 
2.2. ຄວາມໝາຍຂອງເຕຼັກໂນໂລຊກີານສອນ 
2.3. ວວິຼັດທະນາການຂອງເຕຼັກໂນໂລຊກີານສກຶສາ 
2.4. ວວິຼັດທະນາການຂອງເຕຼັກໂນໂລຊກີານສອນ 

ອາທດິ 3 
 

ບົດທີ 3 
ສ ື່ການສອນ 

3.1. ຄວາມໝາຍຂອງສ ື່ ການສອນ 
3.2. ຄຸນຄື່ າຂອງສ ື່ ການສອນ 
3.3. ຫ ຼັກການໃຊສ້ ື່ ການສອນ 
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ອາທດິ 4 
 

ບົດທີ 3(ຕ ື່) 
ສ ື່ການສອນ 

3.4. ຄວາມໝາຍຂອງສ ື່ ປະເພດຮູບພາບ ກຣາຟິກ 
3.5. ສ ື່ ປະເພດເຄ ື່ ອງສາຍ 

ອາທດິ 5 
 

ບົດທີ 4 
ເຕຼັກໂນໂລຊີການສອນ 

4.1. ເຕຼັກໂນໂລຊຂີະບວນການ 
4.2. ການສອນແບບໂປຣແກຣມ 

ອາທດິ 6 
 

ບົດທີ 4 (ຕ ື່) 
ເຕຼັກໂນໂລຊີການສອນ 

4.3. ການສອນລາຍບຸກຄນົ 
4.4. ສູນການຮຽນ 

ອາທດິ 7 
 

ບົດທີ 5 
ສ ື່ມວນຊົນເພ ື່ອການສຶກສາ 

5.1. ຄວາມໝາຍຂອງສ ື່ ມວນຊນົເພ ື່ ອການສກຶສາ 
5.2. ປະເພດຂອງສ ື່ ມວນຊນົ 
4.3. ລຼັກສະນະການໃຊສ້ ື່ ມວນຊນົເພ ື່ ອການສກຶສາ 

ອາທດິ 8 
 

ບົດທີ 6 
ການສຶກສາທາງໄກ 

6.1. ຄວາມໝາຍຂອງການສກຶສາທາງໄກ 
6.2. ຫ ຼັກການຂອງການສອນທາງໄກ 
6.3. ຂຼັນ້ຕອນຂອງການສອນທາງໄກ 
6.4. ວທິຮີຽນຂອງນຼັກຮຽນແບບການສອນທາງໄກ 

ອາທດິ 9 
 

ບົດທີ 6 (ຕ ື່) 
ການສຶກສາທາງໄກ 

6.5. ສ ື່ ໃນການສກຶສາທາງໄກ 
6.6. ການຈຼັດການສກຶສາທາງໄກ 
6.7. ລະບບົຄມົມະນາຄມົໃນການສກຶສາທາງໄກ 

ອາທດິ 10 
 

ບົດທີ 7 
ໂທລະທຼັດເພ ື່ອການສຶກສາ 

6.1. ຄວາມໝາຍຂອງໂທລະທຼັດເພ ື່ ອການສກຶສາ 
6.2. ປະເພດຂອງລາຍການໂທລະທຼັດ 
6.3. ການຜະລດິລາຍການໂທລະທຼັດເພ ື່ ອການສກຶສາ 

ອາທດິ 11 
 

ບົດທີ 7 (ຕ ື່) 
ໂທລະທຼັດເພ ື່ອການສຶກສາ 

6.4. ໂທລະທຼັດເພ ື່ ອການສກຶສາ ແລະ ໂທລະທຼັດເພ ື່ ອການສອນ 
6.5. ການສົື່ ງສຼັນຍານຜື່ ານດາວທຽມ 
6.6. ລະບບົການປະຊຸມທາງໂທລະທຼັດ 
6.7. ການໃຊໂ້ທລະທຼັດເພ ື່ ອການສອນ 

ອາທດິ 12 
 

ບົດທີ 8 
ດາວທຽມເພ ື່ອການສຶກສາ 

8.1. ຄວາມຮູກ້ື່ ຽວກຼັບດາວທຽມ 
8.2. ປະເພດຂອງດາວທຽມ 
8.3. ສະຖານພີາກພ ນ້ດນິ 
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8.4. ເຄ ື່ ອງຮຼັບສຼັນຍານດາວທຽມ 
8.5. ບ ຼັອກໄດອະແກຣມ TVRO 
8.6 ໂຄງສາ້ງການສົື່ ງຂ ມູ້ນຜື່ ານດາວທຽມ 
8.7. ປະໂຫຍດທີື່ ໄດຈ້າກດາວທຽມ 

ອາທດິ 13 
 

ບົດທີ 9 
ຄອມພິວເຕີການສຶກສາ 

9.1. ຄວາມໝາຍຂອງຄອມພວິເຕ ີ
9.2. ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ 
9.3. ປະເພດຂອງຄອມພວິເຕ ີ

ອາທດິ 14 
 

ບົດທີ 9 (ຕ ື່) 
ຄອມພິວເຕີການສຶກສາ 

9.4. ລະບບົຄອມພວິເຕ ີ
9.5. ການນ າໃຊຄ້ອມພວິເຕໃີນການສກຶສາ 
9.6. ຂ ດ້ ີແລະ ຂ ຈ້ າກຼັດໃນການນ າໃຊຄ້ອມພວິເຕໃີນການສກຶສາ 

ອາທດິ 15 
 

ບົດທີ 10 
ອິນເຕີເນຼັດ 

10.1. ຄວາມໝາຍຂອງອນິເຕເີນຼັດ 
10.2. ຄວາມສ າຄຼັນຂອງອນິເຕເີນຼັດ 
10.3. ອນິເຕເີນຼັດໃນການສກຶສາ 
10.4. ເວລີວ໌າຍເວຼັບ WWW 

ອາທດິ 16 
 

ບົດທີ 11 
ເຄ ື່ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນອີເລຼັກໂຕຣນິກ 

11.1. ໄຟຟາ້ ແລະ ວງົຈອນໄຟຟາ້ 
11.2. ອຸປະກອນປະກອບວງົຈອນໄຟຟາ້ທີື່ ສ າຄຼັນ ແລະ ຄວນຮູ ້
11.3. ເຄ ື່ ອງມ ທີື່ ໃຊສ້ າລຼັບສອ້ມແປງອຸປະກອນເຕຼັກໂນໂລຊ ີແລະ ໄຟຟາ້ເອເລຼັກໂຕຣນກິ 
11.4. ການໃຊອຸ້ປະກອນໄຟຟາ້ຢື່ າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປອດໄພ 

ການປະເມນີ 
 
 

1. ການຂຶນ້ຫອ້ງຮຽນ10% 
2. ວຽກມອບໝາຍ(ບຸກຄນົ)     10% 
3. ວຽກມອບໝາຍ (ກຸື່ ມ)   10% 
4. ສອບກາງພາກ        25 % 
5. ສອບທາ້ຍ  45 % 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

- ບຸນເລດີ ຈ ຼັນດນຸີພາບ ແລະ ຄະນະ (2009). ເທຼັກໂນໂລຢີການສກຶສາ.ກະຊວງສກຶສາທກິານ, ກມົສາ້ງຄູ, 
ສູນພຼັດທະນາຄູ. 

ຜູຂ້ຽນ 
 
 

- ອານຸສດິ ມະໂນສານ         ວທິະຍາໄລຄູຫ ວງພະບາງ                          ໂທ: 020 55608105 
- ແກວ້ມະນ ີມາກວໄິລ        ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ                        ໂທ: 020 23427777 
- ຈຼັນທະລາ ພລິມົລາສຼັກ      ສະຖາບຼັນຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ       ໂທ: 020 22241381 
- ບຸນປຼັນ ໄຊຍະສນິ           ກມົສາ້ງຄູ                                            ໂທ: 020 55405963 
- ບ ລມົ ເກດຕະວງົວທິະຍາໄລຄູສະຫວຼັນນະເຂດ                                ໂທ: 020 55062959 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ຈິດຕະວິທະຍາສຼັງຄົມ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ: 0911404 

ລະບບົ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ2ປີທ ີ2 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 32 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(2-0-0) 
ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ ວຊິານີມ້ ີ2 ໜື່ ວຍກດິໃນນຼັນ້ມ ີ2 ຊມບຼັນຍາຍຕ ື່ 1ອາທດິ;ບ ື່ ມກີານລງົສະໜາມ 
ຈດຸປະສງົ ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກສກຶສາຈະສາມາດ:ເຂົາ້ໃຈພດຶຕກິ າຂອງສະມາຊກິໃນກຸື່ ມແລະໃນທມີງານໄດຢ້ື່ າງດີ

, ວເິຄາະການເກດີພດຶຕກິ າຂອງຄນົໃນສຼັງຄມົໄດຢ້ື່ າງຖ ກຕອ້ງແລະສາມາດນ າໃຊທ້ດິສະດຈີດິຕະວທິະຍາສຼັງຄມົ
ເຂົາ້ໃນການນ າພາໝູື່ ຄະນະແລະອງົການຢື່ າງມປີະສດິທພິາບ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້ ວຊິານີຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງຈດິຕະວທິະຍາສຼັງຄມົ,ກດົເກນການກ າເນດີຈດິຕະພາບສຼັງ 
ຄມົ,ການຮຼັບຮູທ້າງສຼັງຄມົ, ແຮງຈງູໃຈທາງສຼັງຄມົ,ອດິທພິນົທາງສຼັງຄມົ,ທຼັດສະນະຄະຕ,ິ ພດຶຕກິ າມະນຸດໃນ
ກຸື່ ມ,ປະຕສິ າພຼັນທາງສຼັງຄມົແລະຄວາມເປຼັນຜູນ້ າ 

ການດ າເນນີການສອນ ວຊິານີມ້ບີດົ 9 ບດົແຕື່ ລະບດົມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໝດົ 16 ອາທດິ.ໂດຍໃຊວ້ທິສີດິສອນ:
ບຼັນຍາຍ,ສ າມະນາ 

ແຜນການສອນ 
ອາທດິ1- 2 

ບົດທ ີ1 
ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງຈິດຕະວິທະຍາສຼັງຄົມ 
1. ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງຈດິຕະວທິະຍາສຼັງຄມົແລະຄວາມເຊ ື່ ອໃນຍຸກສະໄໝ 
2. ຄວາມໝາຍ,ຂອດເຂດແລະຄຸນປະໂຫຍດຂອງຈດິຕະວທິະຍາສຼັງຄມົ 
3. ຄວາມສ າພຼັນລະຫວື່ າງຈດິຕະວທິະຍາສຼັງຄມົກຼັບວທິະຍາສາດອ ື່ ນໆ 
4. ກຸື່ ມທດິສະດທີີື່ ສ າຄຼັນຂອງຈດິຕະວທິະຍາສຼັງຄມົ 
5. ວທິກີານສກຶສາວໄິຈທີື່ ໃຊໃ້ນການສກຶສາຈດິຕະວທິະຍາສຼັງຄມົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ 
2. ຄູແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາ 
3. ຄູມອບຫວົຂ ໃ້ຫນ້ຼັກສກຶສາເພ ື່ ອຈ ຼັດສ າມະນາ 
4. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຶນ້ລາຍງານຕາມຫວົຂ ທ້ີື່ ມອບໃຫ ້
5. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນ 

ອາທດິ 3- 4 ບົດທ ີ2 
ກົດເກນການກ າເນີດຈິດຕະພາບສຼັງຄົມແລະການຖ່າຍທອດທາງສຼັງຄົມ 
1. ຈດິຕະພາບຂອງຫ າຍຄນົແມື່ ນການສື່ ອງແສງສະພາບການດ າລງົຊວີດິສຼັງຄມົ 
2. ບຼັນດາກດົເກນຈດິຕະພາບສຼັງຄມົ 
3. ບຼັນດາປາກດົການຈດິຕະພາບສຼັງຄມົທີື່ ມອີດິທພິນົທາງຈດິຂອງຄນົເຮາົ 
4. ຈດິຕະພາບສຼັງຄມົທີື່ ກ ື່ ໃຫເ້ກດີລຼັກສະນະຕຼັງ້ໜາ້ຂອງມະຫາຊນົ 
5. ການຖື່ າຍທອດທາງສຼັງຄມົ 
6. ການອບົຮມົລຽ້ງດູ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ 
2. ຄູແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາ 
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3. ຄູມອບຫວົຂ ໃ້ຫນ້ຼັກສກຶສາເພ ື່ ອຈ ຼັດສ າມະນາ 
4. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຶນ້ລາຍງານຕາມຫວົຂ ທ້ີື່ ມອບໃຫ ້
5. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນ 

ອາທດິທ ີ5 ບົດທ ີ3 
ການຮຼັບຮູ້ທາງສຼັງຄົມ 

1. ຄວາມໝາຍການຮຼັບຮູແ້ລະການຮຼັບຮູທ້າງສຼັງຄມົ 
2.ລຼັກສະນະທ າມະຊາດຂອງການຮຼັບຮູສ້ຼັງຄມົ 
3. ອງົປະກອບທີື່ ມອີດິທພິນົຕ ື່ ການຮຼັບຮູທ້າງສຼັງຄມົ 
4. ການເກດີຄວາມປະທຼັບໃຈ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ 
2. ຄູແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາ 
3. ຄູມອບຫວົຂ ໃ້ຫນ້ຼັກສກຶສາເພ ື່ ອຈ ຼັດສ າມະນາ 
4. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຶນ້ລາຍງານຕາມຫວົຂ ທ້ີື່ ມອບໃຫ ້
5. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນ 

ອາທດິທ ີ6 ບົດທ ີ4 
ແຮງຈູງໃຈທາງສຼັງຄົມ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງແຮງຈງູແລະແຮງຈງູໃຈທາງສຼັງຄມົ 
2. ປະເພດຂອງແຮງຈງູໃຈແລະແຮງຈງູໃຈທາງສຼັງຄມົ 
3. ທດິສະດທີີື່ ສ າຄຼັນກື່ ຽວກຼັບແຮງຈງູໃຈທາງສຼັງຄມົ 
4. ວທິສີາ້ງແຮງຈງູໃຈ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ 
2. ຄູແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາ 
3. ຄູມອບຫວົຂ ໃ້ຫນ້ຼັກສກຶສາເພ ື່ ອຈ ຼັດສ າມະນາ 
4. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຶນ້ລາຍງານຕາມຫວົຂ ທ້ີື່ ມອບໃຫ ້
5. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນ 

ອາທດິທ ີ7 ບົດທ ີ5 
ອິດທິພົນທາງສຼັງຄົມ 

1. ການຈງູໃຈ 
2. ອດິທພິນົຂອງສຼັງຄມົໃນແບບການຄອ້ຍ 
3. ອດິທພິນົຂອງສຼັງຄມົໃນແບບຂອງການຍອມຮຼັບເຮຼັດຕາມຄ າຂ  
4. ການເຊ ື່ ອຟຼັງຕ ື່ ອ ານາດ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ 
2. ຄູແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາ 
3. ຄູມອບຫວົຂ ໃ້ຫນ້ຼັກສກຶສາເພ ື່ ອຈ ຼັດສ າມະນາ 
4. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຶນ້ລາຍງານຕາມຫວົຂ ທ້ີື່ ມອບໃຫ ້
5. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນ 

ອາທດິທ ີ8-9 ບົດທ ີ6 



122 
 

ທຼັດສະນະຄະຕິ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງທຼັດສະນະຄະຕ ິ
2. ລຼັກສະນະທ າມະຊາດຂອງທຼັດສະນະຄະຕ ິ
3. ປະໂຫຍດຂອງທຼັດສະນະຄະຕ ິ
4. ການວຼັດທຼັດສະນະຄະຕ ິ
5. ອງົປະກອບທີື່ ມອີດິທພິນົຕ ື່ ການເກດີແລະການປື່ ຽນແປງທຼັດສະນຄະຕ ິ
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ 
2. ຄູແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາ 
3. ຄູມອບຫວົຂ ໃ້ຫນ້ຼັກສກຶສາເພ ື່ ອຈ ຼັດສ າມະນາ 
4. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຶນ້ລາຍງານຕາມຫວົຂ ທ້ີື່ ມອບໃຫ ້
5. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນ 

ອາທດິທ ີ10-11 ບົດທ ີ7 
ພຶດຕິກ າມະນຸດໃນກຸມ່ 

1. ຄວາມໝາຍແລະໂຄງ້ສາ້ງຂອງກຸື່ ມ 
2. ການເກດີຂອງກຸື່ ມແລະມູນເຫດຈງູໃຈໃນການເຂົາ້ຮື່ ວມກຸື່ ມ 
3. ປະເພດຂອງກຸື່ ມ 
4. ລຼັກສະນະບາງຢື່ າງຂອງກຸື່ ມຂະໜາດນອ້ຍ 
5. ສິື່ ງທີື່ ມອີດິທພິນົຕ ື່ ການເຮຼັດວຽກແລະການຕຼັດສນິໃຈຂອງກຸື່ ມ 
6. ພດຶຕກິ າຂອງສະມາຊກິໃນກຸື່ ມ 
7. ປະຕສິ າພຼັນໃນກຸື່ ມແລະການຂຼັດແຍື່ ງລະຫວື່ າງກຸື່ ມ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ 
2. ຄູແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາ 
3. ຄູມອບຫວົຂ ໃ້ຫນ້ຼັກສກຶສາເພ ື່ ອຈ ຼັດສ າມະນາ 
4. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຶນ້ລາຍງານຕາມຫວົຂ ທ້ີື່ ມອບໃຫ ້
5. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນ 

ອາທດິທ ີ12-13 ບົດທ ີ8 
ປະຕິສ າພຼັນທາງສຼັງຄົມ 

1. ພດຶຕກິ າການຊື່ ວຍເຫ  ອ 
2. ພດຶຕກິ າການຮື່ ວມມ ແລະພດຶຕກິ າການແຂື່ ງຂຼັນ 
3. ພດຶຕກິ າການຂຼັດແຍງ້ 
4. ພດຶຕກິ າຮຸນແຮງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ 
2. ຄູແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາ 
3. ຄູມອບຫວົຂ ໃ້ຫນ້ຼັກສກຶສາເພ ື່ ອຈ ຼັດສ າມະນາ 
4. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຶນ້ລາຍງານຕາມຫວົຂ ທ້ີື່ ມອບໃຫ ້
5. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນ 

ອາທດິທ ີ14-15 ບົດທ ີ9 
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ຄວາມເປຼັນຜູ້ນ າ 
1. ຄວາມເປຼັນຜູນ້ າແລະຜູນ້ າ 
2. ຄວາມເຊ ື່ ອກື່ ຽວກຼັບການເປຼັນຜູນ້ າ 
3. ປະເພດຂອງຜູນ້ າ 
4. ພດຶຕກິ າຂອງຜູນ້ າແລະປະເພດຂອງພດຶຕກິ າທີື່ ຜູນ້ າຄວນສະແດງອອກ 
5. ໜາ້ທີື່ ຂອງຜູນ້ າ 
6. ຄວາມສາມາດທີື່ ຜູນ້ າຄວນມ ີ
7. ແນວທາງໃນການນ າພາໝູື່ ຄະນະ 
8. ນດິໄສຂອງໝູື່ ຄະນະ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ຄູບຼັນຍາຍ 
2. ຄູແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາ 
3. ຄູມອບຫວົຂ ໃ້ຫນ້ຼັກສກຶສາເພ ື່ ອຈ ຼັດສ າມະນາ 
4. ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຶນ້ລາຍງານຕາມຫວົຂ ທ້ີື່ ມອບໃຫ ້
5. ຄູສະຫ ູບບດົຮຽນ 

ອາທດິທ ີ16 ເສຼັງທ້າຍພາກຮຽນ 
ການປະເມນີຜນົ  ການມາຮື່ ວມຮຽນ    10% 

 ກດິຈະກ າກຸື່ ມ       10% 
 ກດິຈະກ າຂອງບຸກຄນົ 20% 
 ກວດກາ           20% 
 ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ     40% 

ເອກະສານອາ້ງອງິ ເຂຼັມເພຼັດບູລມົໄຊຍພ໌ອ້ມດວ້ຍຄະນະຈິດຕະວິທະຍາສຼັງຄົມຄະນະສກຶສາ,ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດວຽງ
ຈຼັນ 2001 
ຈລິະພາເຕຼັງໄຕລຼັດພອ້ມດວ້ຍຄະນະ, ຈິດຕະວິທະຍາທົື່ວໄປພາກວຊິາຈດິຕະວທິະຍາຄະນະສລິປະສາດ
ມະຫາວທິະຍາໄລທ າມະສາດ,ພສ 2552 
ຈ າຮອງເງນີດຈີິດຕະວິທະຍາສຼັງຄົມ, ໂອດຽນສະໂຕ, ພສ 2552 
ຈທຸາລຼັດເອ ອ້ອ ານວຍຈິດຕະວິທະຍາສຼັງຄົມ, ຈລຸາລງົກອນມາະຫາວທິະຍາໄລພສ 2549 
ວໄິລວຼັນສສີງົຄາມພອ້ມດວ້ຍຄະນະ, ຈິດຕະວິທະຍາທົື່ວໄປ 
ບຼັນນານຸກມົຂອງຫອ້ງສະມຸດແຫື່ ງຊາດ,ບ ລສິຼັດທະຮບິໂພກຸງເທບພສ 2549 
ສະຫງວນສວີລິຼັດໄຊຈິດຕະວິທະຍາສຼັງຄົມເພ ື່ອການສຶກສາ 
ພາກວຊິາຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາແລະການແນະແນວ,ພສ 2527 
7.ສດິທໂິຊກວະລານຸສຼັນຕກຸິນຈດິຕະວທິະຍາສຼັງຄມົພສ 2547 
ໂຍທນິສຼັນສະນະຍຸດພອ້ມດວ້ຍຄະນະຈິດຕະວິທະຍາສຼັງຄົມພສ 2529  
ທະວຼັດບຸນຍະມະນພີາວະຜູ້ນ າແລະການປ່ຽນແປງພສ 2550 
ພງົພຼັນພງົໂສພາພຶດຕິກ າກຸ່ມພສ 2542 
ບຸຍວຼັນເຫວພ້ອ້ມດວ້ຍຄະນະຈິດຕະວິທະຍາສຼັງຄົມ, ຮື່ າໂນຍ້ 1995 
ວງົແສງເດ ອນປະຊາສຸກພຶດຕິກ າອົງກອນມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດຄະນະສກຶສາສາດ 2008 

ຜູຂ້ຽນ ວງົແສງເດ ອນປະຊາສຸກສຼັງກຼັດພາກສາ້ງຄູຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ              ເບໂີທ:55612501 
Emailaddress pvongsengdeuane@yahoo.com 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 

ຊ ື່ວິຊາ: ວິທສີອນພະລະສກຶສາ 1 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ: 0911502 
ພາກຮຽນ-ພາກຮຽນ ລະບບົ4ປີພາກຮຽນທ ີ1,ປີ 3 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ  32 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(2-0-0)  
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ພາກຮຽນທີື່  ນຶື່ ງ ວຊິານີມ້ ີ2 ໜື່ ວຍກດິ ໃນນີມ້ ີ2 ຊົື່ ວໂມງຂຶນ້ຫອ້ງບຼັນຍາຍ,ລວມມ ີ32ຊວົໂມງຕ ື່ 16 
ອາທດິ 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກຮຽນສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງໄດ ້ແລະ ນ າໄປສອນໄດໃ້ນຂຼັນ້
ພ ນ້ຖານ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິາຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບຄວາມໝາຍ, ຄວາມສ າຄຼັນ, ຈດຸປະສງົ ຂອງວຊິາພະລະສກຶສາ, ການພຼັດທະນາ
ພະລະສກຶສາ-ກລິາພາຍໃນໂຮງຮຽນ, ຄູສອນ ແລະ ການສອນພະລະສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ, ການສາ້ງ
ແຜນການສອນ ແລະ ວທິສີອນພະລະສກຶສາ 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ8ບດົ ແຕື່ ລະບດົມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາສອນທຼັງໝດົ 16 ອາທດິໂດຍໃຊວ້ທິສີອນແບບ
ບຼັນລະຍາຍ, ທດົລອງ ແລະ ບດົເຝິກຫຼັດສອນ 

ແຜນການສອນ 
Lesson planning 
ອາທດິທ ີ1 
Week 1 

ບົດທີ 1 
ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສ າຄຼັນ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງພະລະສຶກສາ 

1. ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສ າຄຼັນ 
2. ຈດຸປະສງົຂອງພະລະສກຶສາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ,ສນົທະນາເປຼັນກຸື່ ມ 
ອາທດິທ ີ2 
Week2 

ບົດທີ 2 
ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຄູພະລະສຶກສາ 

1. ບດົບາດຂອງຄູພະລະສກຶສາ 
2. ໜາ້ທີື່ ຂອງຄູພະລະສກຶສາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສນົທະນາເປຼັນກຸື່ ມ 
ອາທດິທ ີ3-4 
Week3-4 

ບົດທີ 3 
ຄວາມຮຼັບຜິດຊອບຄູພະລະສຶກສາ 

1. ຄວາມຮຼັບຜດິຊອບຕ ື່ ວຊິາສະເພາະ 
2. ຄວາມຮຼັບຜດິຊອບຕ ື່ ນ ຼັກສກຶສາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ 
ອາທດິທ ີ5-6 
Week5-6 

ບົດທີ 4 
 ການພຼັດທະນາພະລະສຶກສາ ແລະ ກລິາໃນໂຮງຮຽນ 

1. ການພຼັດທະນາໂຄງການສອນພະລະສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ 
2. ການພຼັດທະນາໂຄງການແຂື່ ງຂຼັນກລິາໃນໂຮງຮຽນ 
3. ການພຼັດທະນາການແຂື່ ງຂຼັນກລິາລະຫວື່ າງໂຮງຮຽນ 

ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ : ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ບດົເຝິກຫຼັດ 
ອາທດິທ ີ7-8 
Week 7-8 

ບົດທີ 5 
ຄູສອນ ແລະ ວິທສີອນພະລະສຶກສາ 
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1. ຄູສອນພະລະສກຶສາ 
2. ວທິສີອນພະລະສກຶສາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍ, ສນົທະນາເປຼັນກຸື່ ມ 
ອາທດິທ ີ9-10 
Week 9-10 

ບົດທີ 6 
ການສ້າງແຜນການ 

1. ການສາ້ງແຜນການສອນ 
2. ການສາ້ງແຜນການເຄ ື່ ອນໄຫວກລິາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ເຮຼັດບດົເຝິກຫຼັດ 
ອາທດິທ ີ11-12 
Week 11-12 

ບົດທີ 7 
ການແຕ່ງບົດສອນ ແລະ ການດ າເນີນການສອນ 

1. ການແຕື່ ງບດົສອນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ສາທດິການສອນ 

ແຜນການສອນ 
Lesson planning 
ອາທດິທ ີ13-14 
Week 13-14 

ພາກປະຕິບຼັດຕົວຈິງ (ຕ ື່) 
ການແຕ່ງບົດສອນ ແລະການສອນທົດລອງ 

1. ແຕື່ ງບດົສອນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູແນະນ າໃຫນ້ຼັກສກຶສາແຕື່ ງບດົສອນ,ຜື່ ານບດົສອນ ແລະແຕື່ ລະຄນົຂຶນ້
ຫອ້ງສອນທດົລອງ, ມກີານໃຫຄ້ະແນນບດົສອນແລະກາສອນ 

ແຜນການສອນ 
Lesson planning 
ອາທດິທ ີ15-16 
Week 15 -16 

ພາກປະຕິບຼັດຕົວຈິງ (ຕ ື່) 
ການແຕ່ງບົດສອນ ແລະການສອນທົດລອງ 

 
2. ການສອນທດົລອງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູແນະນ າໃຫນ້ຼັກສກຶສາແຕື່ ງບດົສອນ,ຜື່ ານບດົສອນ ແລະແຕື່ ລະຄນົຂຶນ້

ຫອ້ງສອນທດົລອງ, ມກີານໃຫຄ້ະແນນບດົສອນແລະກາສອນ 
ການປະເມນີຜນົ 
Evaluation 

ການມາຮື່ ວມຮຽນ          10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ             10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ  20%    
ກວດຫາ                 20% 
ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ       40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
References 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ, ກມົພະລະ. ປຶມ້ຄູື່ ມ  ການຮຽນ-ການສອນຫ ຼັກການ ແລະ ວທິສີອນ
ພະລະສກຶສາ, ປີ 1999  

ຜູຂ້ຽນ 
Author 

ພູແກວ້ ພານໄທອນິທະວງົ, ພາກສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວຍິາໄລແຫື່ ງຊາດ   ເບີ
ໂທ : 55611493 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ວິທສີອນພະລະສກຶສາ 2 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ:0911601 

ພາກຮຽນ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4  ປີພາກຮຽນທ ີ2 ປີ 3 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 64ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(0-4-0) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ ໃນພາກຮຽນທີື່ ສອງ ວຊິານີມ້ ີ2 ໜື່ ວຍກດິ ໃນນີມ້ ີ4 ຊົື່ ວໂມງພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິ 16 ຕ ື່ ອາທດິ 
ຈດຸປະສງົ ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກຮຽນສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ປະເມນີ ແລະ ຂຽນການລາຍງານໄດ ້
ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້ ວຊິານີຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບການປະເມນີການສອນ, ວທິສີອນ ແລະ ວທິຂີຽນນບດົລາຍງານ 
ການດ າເນນີການສອນ ວຊິານີລ້ງົພາກສະໜາມ, ຕດິຕາມຮື່ ວມຊົື່ ວໂມງສອນ, ຂຽນບດົລາຍງານ ແລະ ປະເມນີການສອນ 
ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິທ ີ1-8 
 

ລົງພາກສະໜາມ 
1. ລງົຮື່ ວມຊົື່ ວໂມງສອນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູແນະນ າໃຫນ້ຼັກສກຶສາລງົຕດິຕາມຊົື່ ວໂມງສອນພະລະສກຶສາຢູື່ ໂຮງຮຽນ
ອອ້ມຂາ້ງ ມ.ຊ ,  

ແຜນການສອນ 
Lesson planning 
ອາທດິທ ີ9-11 
Week 

ລົງພາກສະໜາມ 
  2. ປະເມນີການສອນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູແນະນ າໃຫນ້ຼັກສກຶສາລງົຕດິຕາມຊົື່ ວໂມງສອນພະລະສກຶສາຢູື່ ໂຮງຮຽນ
ອອ້ມຂາ້ງ ມ.ຊ , ໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະເມນີການສອນຂອງຄູທີື່ ຕດິຕາມ ແລະ ໃຫແ້ຕື່ ລະຄນົຂຽນບົ
ດລາຍງານການລງົຕດິຕາມການສອນ 
 

ແຜນການສອນ 
Lesson planning 
ອາທດິທ ີ12-16 
Week 

ລົງພາກສະໜາມ 
 3. ຂຽນບດົລາຍງານ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູແນະນ າໃຫນ້ຼັກສກຶສາລງົຕດິຕາມຊົື່ ວໂມງສອນພະລະສກຶສາຢູື່ ໂຮງຮຽນ
ອອ້ມຂາ້ງ ມ.ຊ , ໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະເມນີການສອນຂອງຄູທີື່ ຕດິຕາມ ແລະ ໃຫແ້ຕື່ ລະຄນົຂຽນບົ
ດລາຍງານການລງົຕດິຕາມການສອນ 

ການປະເມນີຜນົ 
Evaluation 

ການມາຮື່ ວມຮຽນ10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ 10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ  20%    
ກວດຫາ20% 
ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ 40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
References 

 ກະຊວງສກຶສາທກິານ, ກມົພະລະ    ຊ ື່ ປຶມ້: ຄູື່ ມ  ການຮຽນ-ການສອນຫ ຼັກການ ແລະ ວທິສີອນ
ພະລະສກຶສາ, ປີ 1999 

ຜູຂ້ຽນ 
Author 

ພູແກວ້ ພານໄທອນິທະວງົ, ພາກສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວຍິາໄລແຫື່ ງຊາດ   
ເບໂີທ : 55611493 

 
 
 
 



127 
 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ປະສົບການວິຊາຊີບຄູ 1 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911405 

ລະບບົ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ2 ປີທ ີ2 
ຊົື່ ວໂມງ 32 ຊົື່ ວໂມງ 

ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 1(0-2-0) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ ວຊິານີມ້ ີ1 ໜື່ ວຍກດິ, ໃນນຼັນ້ມ ີ2 ຊົື່ ວໂມງອະທບິານ ແລະ ສນົທະນາຕ ື່ ອາທດິ 

ຈດຸປະສງົ 
 

ໃຫນ້ຼັກສກຶສາສາມາດ: ນ າໃຊຄ້ວາມຮູຈ້າກການຮຽນວຊິານີເ້ຂົາ້ໃນການສດິສອນແລະສກຶສານຼັກຮຽນໃຫເ້ກດີຜນົ
ຕາມຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາ, ສາມາດພຼັດທະນາຕນົເອງເພ ື່ ອຈະເປຼັນຄູ, ຮູວ້ທິກີານກະກຽມການສອນ, ຮູຈ້ ຼັກນ າ
ໃຊວ້ທິກີານສອນເຂົາ້ໃນການປະກອບອາຊບີຄູຢື່ າງມປີະສດິທພິາບ. 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິ ເວົາ້ເຖງິຄວາມເປຼັນມາຂອງສກຶສາສາດ, ການພຼັດທະນາຕນົເອງຂອງຄູ, ການສອນຕາມກດິຈະກ າກຸື່ ມ, ການຈຼັດລະບບົ
ແລະການວາງແຜນການສອນ, ການສກຶສາສະພາບການຮຽນ - ການສອນ, ການປະເມນີການຮຽນ - ການສອນແ
ລະການເຝິກການສອນແບບຈລຸະພາກແລະອ ື່ ນໆ... 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ດ າເນນີການສອນພາຍໃນ16 ອາທດິເຊິື່ ງມທີຼັງໝດົ12 ບດົ, ແຕື່ ລະບດົມຫີ າຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍໂດຍໃຊວ້ທິກີານສດິສອນ
ປະສານກຼັນທຼັງວທິກີານສອນແບບເກົື່ າແລະແບບໃໝື່ ເຊຼັື່ ນ: ການບຼັນລະຍາຍ, ການສນົທະນາ, ການອະທບິາຍເປຼັນ
ກຸື່ ມແລະການລາຍງານເປຼັນບຸກຄນົ. 

ອາທດິທ ີ1 
 
 
 

- ສະເໜໂີຄງສາ້ງຫ ຼັກສູດ 
ບົດທ1ີ:    ສະຖານະວິຊາຊີບສຶກສາສາດ 
1. ຄວາມເປຼັນມາຂອງສກຶສາສາດ 
2. ເນ ອ້ໃນຂອງສກຶສາສາດ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1. ບຼັນຍາຍແລະອະທບິາຍ 

ອາທດິທ ີ2 
 
 
 

ບົດທີ 1 (ຕ ື່) 
3. ວຊິາຊບີສກຶສາສາດ 
•ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1) ໃຫນ້ຼັກຮຽນເລົື່ າປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງການຮຽນ - ການສອນໃນລາວທີື່ ຕນົໄດຮູ້ມ້າ. ( ເອາົຜູສ້ະໝຼັກໃຈ ) 
2) ຄູສະເໜຄີວາມເປຼັນມາຂອງສກຶສາສາດ 
3) ໃຫນ້ຼັກຮຽນສນົທະນາກຼັນແລວ້ບງົຕວົເອາົ 2-3 ຄນົສະເໜບີດົບາດຂອງຄູ? 

4) ຄູສະຫ ຸບແລະໃຫຄ້ະແນນການຕອບ 
ອາທດິທ ີ3 

 
 
 

ບົດທ ີ2: ຄູກຼັບການພຼັດທະນາຕົນເອງ 
1. ແນວຄດິໃນການພຼັດທະນາຕນົເອງຂອງຄູ 
2. ການປະເມນີລຼັກສະນະແລະພດຶຕກິ າຂອງຄູເພ ື່ ອການພຼັດທະນາຕນົເອງ. 
3. ວທິກີານພຼັດທະນາຕນົເອງຂອງຄູ 

•ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1) ຕຼັງ້ຄ າຖາມໃຫນ້ຼັກຮຽນຄດຶ 2 ນາທ ີ

( ຖາມ 2 - 3 ຄນົທຼັງບງົຕວົແລະສະໝຼັກໃຈ ) 
   2) ຄູສະຫ ຸບແລະໃຫຄ້ະແນນການຕອບ 

ອາທດິທ ີ4 
 

ບົດທ ີ3: ຄູກຼັບຂະບວນການກຸ່ມສ າພຼັນ 
1. ຄູກຼັບຂະບວນການກຸື່ ມສ າພຼັນ 
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2. ຄວາມສ າຄຼັນ, ຄວາມໝາຍແລະຄວາມເປຼັນມາຂອງກຸື່ ມສ າພຼັນ 
3. ການວາງແຜນ, ການນ າແຜນໄປປະຕບິຼັດບດົຮຽນຈາກກດິຈະກ າກຸື່ ມສ າພຼັນ 
4. ກຸື່ ມສ າພຼັນເພ ື່ ອການຮຽນ - ການສອນ 
5. ຕວົຢື່ າງການໃຊຫ້ ຼັກການກຸື່ ມສ າພຼັນໃນການສອນ 
•ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1) ຄູສະເໜບີດົບາດຂອງກຸື່ ມສ າພຼັນ 
2) ແບື່ ງນຼັກສກຶສາເປຼັນຈ,ຸ ຈລຸະ 3 - 4 ຄນົໃຫນ້ຼັກຮຽນສນົທະນາກຼັນກື່ ຽວກຼັບການວາງແຜນແລະຂຽນແຜນການ
ຮື່ ວມກຼັນເປຼັນກຸື່ ມ60 ນາທ ີ
3) ຈກົສະຫ າກເອາົ 3 - 4 ຈອຸອກສະເໜແີຜນການກຸື່ ມຕນົຈລຸະ 3 ນາທ ີ
4) ຄູສະຫ ຸບແລະແນະນ າວທິຂີຽນແຜນການ 
 

ອາທດິທ ີ5 
 
 
 

ບົດທ ີ4: ການຈຼັດລະບົບ ແລະ ການວາງແຜນການສອນ 
1. ແນວຄດິໃນການຈຼັດລະບບົການສອນ 
2. ການວາງແຜນການສອນ 

•ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1) ຄູບຼັນລະຍາຍແນວຄດິໃນການຈຼັດລະບບົການສອນ 
2)ໃຫນ້ຼັກສກຶສາອື່ ານແລະສນົທະນາກຼັນວື່ າ: ກື່ ອນການສອນຄູຄວນກະກຽມຫຍຼັງແດື່ ?  ( ເວລາ 5 ນາທ ີ) 
3) ບງົຕວົແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາສະໝຼັກໃຈຕອບ 2 - 3 ຄນົໃຫຕ້ອບ: ກື່ ອນການສອນຄູຄວນກະກຽມຫຍຼັງແດື່ ? 

ອາທດິທ ີ6 
 
 
 

ບົດທ ີ4 (ຕ ື່) 
3. ການຂຽນແຜນການສອນ 
4. ຮູບແບບແລະປະເພດແຜນການສອນ 
•ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1) ຄູສະຫ ຸບ ແລະ ແນະນ າວທິຂີຽນແຜນການ 
2) ແບື່ ງນຼັກສກຶສາເປຼັນກຸື່ ມ, ກຸື່ ມລະ 2 - 3 ຄນົແຕື່ ງບດົສອນຮື່ ວມກຼັນ 
( ໃຊເ້ວລາ 60 ນາທ ີ) 
3) ໃຫຕ້ວົແທນກຸື່ ມອອກສະເໜບີດົສອນຂອງຕນົກຸື່ ມລະ 2 ນາທ ີ
4) ຄູສະຫ ຸບຕລີາຄາຜນົການແຕື່ ງບດົສອນ 

ອາທດິທ ີ7 
 
 
 

ບົດທ ີ5:  ການສຶກສາສະພາບການຮຽນ - ການສອນ 
1.ແນວຄດິໃນການສກຶສາສະພາບການຮຽນ - ການສອນ 
2. ການສກຶສາສະພາບການຮຽນ - ການສອນໃນຫອ້ງຮຽນ 
•ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
ຄູບຼັນລະຍາຍເປຼັນຕົນ້ຕ , ສນົທະນາບາງຄຼັງ້ຄາວ 

ອາທດິທ ີ8 
 

ສອບເສຼັງກາງພາກຮຽນ 

ອາທດິທ ີ9 
 
 
 

ບົດທ ີ6: ການປະເມີນຜົນການຮຽນ - ການສອນ 
1. ການປະເມນີຜນົການຮຽນ 
2. ຂະບວນການປະເມນີການຮຽນ - ການສອນ 
3. ຂະບວນການປະເມນີການຮຽນ 
4. ຂະບວນການປະເມນີການສອນ 
5. ເຄ ື່ ອງມ ທີື່ ໃຊໃ້ນການປະເມນີຜນົການຮຽນ - ການສອນ 
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•ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1) ໃຊເ້ວລາ3 ນາທລີະດມົສະໝອງ: ໃຫນ້ຼັກສກຶສາເວົາ້ອອກມາວື່ າການກະທ າໃດແດື່ ທີື່ ແມື່ ນການປະເມນີຜນົການ
ຮຽນ - ການສອນ? 
2) ຈກົສະຫ າກເອາົນຼັກສກຶສາຕອບຄ າຖາມ 3 - 4 ຄນົ 
3) ຄູສະຫ ຸບຕລີາຄາຜນົການຕອບແລະໃຫຄ້ະແນນ 

ອາທດິທ ີ10 
 
 
 

ບົດທ ີ7: ການເຝິກທຼັກສະການສອນແບບຈຸລະພາກ 
1. ແນວຄວາມຄດິໃນການສອນແບບຈລຸະພາກ 
2. ຜນົຢອ້ນກຼັບໃນການສອນຈລຸະພາກ 

•ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1) ຄູບຼັນລະຍາຍ 

ອາທດິທ ີ11 
 
 
 

ບົດທ ີ7 (ຕ ື່) 
1. ທຼັກສະການສອນແບບຈລຸະພາກ(1)  
2. ທຼັກສະການສອນແບບຈລຸະພາກ (2) 
•ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາເປຼັນຈ,ຸ ຈລຸະ3 - 4 ຄນົ 

1) ກຸື່ ມເລກຄກີໃຫຄ້ົນ້ຄວາ້ທຼັກສະການສອນແບບຈລຸະພາກ(1) 
2) ກຸື່ ມເລກຄູື່ ໃຫຄ້ົນ້ຄວາ້ທຼັກສະການສອນແບບຈລຸະພາກ(2) 
 ( ໃຊເ້ວລາ 10 ນາທ ີ) 
3) ຈກົສະຫ າກເອາົຕວົແທນກຸື່ ມເລກຄູື່ ແລະຄກີອອກສະເໜຄີ າຕອບ 
4) ຄູສະຫ ຸບຕລີາຄາຜນົການລາຍງານ 

ອາທດິທ ີ12 
 
 
 

ບົດທ ີ8: ການຈຼັດກິດຈະກ າການຮຽນ - ການສອນ 
1. ແນວຄດິໃນການຈຼັດກດິຈະກ າການຮຽນ - ການສອນ 
2. ການຈຼັດກດິຈະກ າເສມີຫ ຼັກສູດ 
•ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
1) ຄູບຼັນລະຍາຍ 
2) ຖາມນຼັກສກຶສາ: ເຮຼັດຫຍຼັງແດື່ ທີື່ ເປຼັນກດິຈະກ າເສມີຫ ຼັກສູດ? 

( ໃຫສ້ະໝຼັກຕອບແລະບງົຕວົຕອບ 2 - 3 ຄນົ ) 
3) ຄູສະຫ ຸບຄ າຕອບຄ ນແລະໃຫຄ້ະແນນ 

ອາທດິທ ີ13 
 

ປະຕິບຼັດການສອນຕົວຈິງ 
1) ໃຫຕ້ວົແທນເລ ອກເອາົຜູຮ້ຽນດ,ີ ມແີວວການສອນດມີາສອນສາທດິ 
  ( ແຕື່ ລະຫອ້ງຄຼັດເລ ອກເອງເອາົ 3 - 4 ຄນົ) ສອນຜູລ້ະ 15 ນາທ ີ
2) ນຼັື່ ງສຼັງເກດການສອນແຕື່ ລະຄນົແລະປະກອບຄ າເຫຼັນປຼັບປຸງການສອນ 

ອາທດິທ ີ14 
 

ປະຕິບຼັດການສອນຕົວຈິງ 
1) ຄຼັດເລ ອກນຼັກສກຶສາທີື່ ຮຽນອື່ ອນ, ຄວາມກາ້ຫານບ ື່ ດອີອກເຝິກສອນໃຕກ້ານຊີນ້ າຂອງຄູຜູລ້ະ 15 ນາທ.ີ( ຄູ
ປະກອບຄ າເຫຼັນແລະຊີແ້ນະຢື່ າງເຕຼັມທີື່ ) 

ອາທດິທ ີ14 
 
 
 

ປະຕິບຼັດການສອນຕົວຈິງ 
2) ສື່ ວນຜູຮ້ຽນປານກາງແລະເກຼັື່ ງໃຫຈ້ ຼັດກຼັນສອນເອງ ( ມອບໃຫຄ້ະນະຫອ້ງເປຼັນຜູຮ້ຼັບຜດິຊອບ, ພອ້ມກຼັນຈຼັດ
ປະເພດການສອນພອ້ມແລະບຼັນທກຶຜູຂ້າດ, ຜູບ້ ື່ ໃສື່ ໃຈໃນການເຝິກສອນມາພອ້ມເພາະມຜີນົຕ ື່ ການໃຫຄ້ະແນນຈບົ
ວຊິາ) 

ອາທດິທ ີ16 ສອບເສຼັງຈົບໜ່ວຍກິດ 
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ການຕລີາຄາ 
 
 
 

 ເຂົາ້ຮື່ ວມຮຽນ      10% 
 ກດິຈະກ າກຸື່ ມ          10% 
 ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ 20% 
 ກວດກາ20% 
 ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ           40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 
 
 

- ສກຶສາສາດທົື່ ວໄປພາກວຊິາສກຶສາສາດມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ຄສສ 2002. 
- ທຼັກສະການຮຽນຮື່ ວມສປປລາວມຼັງກອນ 2002. 
- ກມົສາ້ງຄູ 2002ການວໄິຈພາກປະຕບິຼັດສ າລຼັບນຼັກການສກຶສາລາວກະຊວງສກຶສາທກິານ 
- ທດິສະນາແຂມມະນ,ີ ວທິະຍາສາດການສອນພມິຄຼັງ້ທີື່  2 ພສ 2546 ສ ານຼັກພມິແຫື່ ງຈລຸາລງົກອນມະຫາ

ວທິະຍາໄລ. 
- ຜູຊ້ື່ ວຍສາສະດາຈານອາພອນໃຈທື່ ຽງຫ ຼັກການສອນ ( ສະບຼັບປຼັບປຸງ )  ພມິຄຼັງ້ທ ີ3  ພສ 2546 ແລະພມິຄຼັງ້ທ ີ

4 ພສ 2550 
- ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ( ເອກະສານແນະນ າການຮຽນສ າລຼັບນຼັກສກຶສາມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ) 2007 
- 2008  ຈຼັດພມິໂດຍຫອ້ງການວຊິາການ. 
- ຊານໄຊຍມົດບິ 7ມຖຸີນາ2548, ເທຼັກນກິແລະວທິກີານສອນຮື່ ວມສະໄໝ. 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ກິື່ ງຄ າ ແສນສຸກ 
ພາກສາ້ງຄູຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ. Tel:  020 56861697 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 

ຊ ື່ວິຊາ: ປະສົບການວິຊາຊີບຄູ 2 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0911503 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ1 ປີທ ີ3 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 32 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 1(0-2-0) 

ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ4 ໜື່ ວຍກດິ ໃນນີ ້2 ຊມ ສອນທດົລອງໃນຫອ້ງຮຽນຕ ື່  1 ອາທດິ, 12 ຊມ ເຝິກສອນຕວົ
ຈງິ ແລະ ລງົຕດິຕາມການສອນຢູື່ ໂຮງຮຽນແຫື່ ງຕື່ າງໆຕາມເງ  ື່ອນໄຂຕວົຈງິ  

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກສກຶສາຈະສາມາດ:  
1) ນ າໃຊຄ້ວາມຮູວ້ຊິາສະເພາະທີື່ ໄດຮ້ຽນມາເຂົາ້ໃນການສອນຕວົຈງິຢູື່ ໃນໂຮງຮຽນຕື່ າງໆ 
2) ນຼັກສກຶສາໄດສ້ະແດງຄວາມສາມາດດາ້ນວຊິາຊບີຄູເຂົາ້ໃນການຈຼັດ ການຮຽນ - ການສອນ 
3) ໃຫນ້ຼັກສກຶສາໄດສ້ອນຕວົຈງິໃນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ໄປສຼັງເກດການສອນຂອງຄູໃນໂຮງຮຽນ 

ເນ ອ້ໃນຫ ຍ້ 
 

ວຊິານີຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ ການພຼັດທະນາວຊິາຊບີຄູ, ຮຽນທຼັກສະການສອນຕວົຈງິ, ຮຽນຮູວ້ທິກີານວາງ
ແຜນການສອນ, ວທິສີອນຕວົຈງິ, ຈ ຼັດຕຼັງ້ນ າພານຼັກຮຽນເຄ ື່ ອນໄຫວວຽກງານນອກຫຼັລກສູດ. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີ ້ 6 ອາທດິສອນທດົລອງໃນຫອ້ງຮຽນ, ສອນແຕື່ ລະວຊິາທີື່ ກ ານດົໄວໃ້ນຊົື່ ວໂມງສອນ, 10 
ອາທດິ ແມື່ ນສອນຕວົຈງິ ແລະ ລງົຕດິຕາມການສອນຕວົຈງິຂອງຄູຢູື່ ໃນໂຮງຮຽນຕື່ າງໆ ວທິສີດິສອນ
ແມື່ ນ, ອະທບິາຍ, ລງົສຼັງເກດການຮຽນ - ການສອນ ຂອງຄູສອນຕວົຈງິ 

 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິທ ີ1, 2 

 
ບົດສອນທ ີ1 ວິຊາຈິດຕະທົື່ວໄປ 
 

ອາທດິທ ີ3, 4 
 

ບົດສອນທ ີ2 ຈິດຕະພຼັດທະນາການ 

ອາທດິທ ີ5 ບົດສອນທີ 3 ຈິດຕະຊຸມຊນົ 

ອາທດິທ ີ6 ບົດສອນທ ີ4 ສຶກສາສາດ 
ອາທດິທ ີ7, 8,9,10,11, 12, 

13, 14, 15, 16 
1. ລງົຕດິຕາມການສອນຕວົຈງິຢູື່ ໃນໂຮງຮຽນ (ສາທດິ ແລະ ໂຮງຮຽນແຫື່ ງຕື່ າງໆຕາມເງ  ື່ອນໄຂເໝາະ
ສມົ)ເພ ື່ ອຖອດຖອນບດົຮຽນ 
2. ສອນຕວົຈງິແຕື່ ລະຊຼັນ້ຮຽນມ4 - ມ7 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

-ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ - ຄູື່ ມ  ການລງົເຝິກຫຼັດວຊິາຊບີຄູ - ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ - 2002 
-ສູນພຼັດທະນາຄູ - ປ ມ້ເຝິກຫຼັດສອນສ າລຼັບໂຮງຮຽນສາ້ງຄູລະບບົ 8+3 ປີທ ີ3 - ສູນພຼັດທະນາຄູ - 
1998 
-ກະຊວງສກຶສາ - ຫຼັລກການສອນປະຖມົ - ກະຊວງສກຶສາສູນພຼັດທະນາຄູ - 1998 

ຜູຂ້ຽນ ນຸດຕາສມົສະນດິພາກວຊິາສາ້ງຄູຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ 
Tel: 56868373 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 

ຊ ື່ວິຊາ: ປະສົບການວິຊາຊີບຄູ 3  

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0911602 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ2 ປີທ ີ3 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 32 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 1(0-2-0) 

ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ4 ໜື່ ວຍກດິ ໃນນີ ້2 ຊມ ສອນທດົລອງໃນຫອ້ງຮຽນຕ ື່  1 ອາທດິ, 12 ຊມ. ລງົຕດິຕາມ
ການສອນ ແລະ ເຝິກສອນຕວົຈງິຢູື່ ໃນໂຮງຮຽນແຫື່ ງຕື່ າງໆຕາມເງ  ື່ອນໄຂເໝາະສມົ  

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກສກຶສາຈະສາມາດ:  
1) ມທີຼັກສະໃນການສອນ, ເຝິກຝົນດາ້ນອາຊບີຄ : ການສອນ, ການສກຶສາອບົຮມົນຼັກຮຽນ ແລະ 
ການຈຼັດຕຼັງ້ນ າພາ 
2) ນຼັກສກຶສາໄດສ້ະແດງຄວາມສາມາດດາ້ນວຊິາຊບີຄູເຂົາ້ໃນການຈຼັດ ການຮຽນ - ການສອນຢູື່ ໃນ
ໂຮຽນແຫື່ ງຕື່ າງໆຕາມເງ  ື່ອນໄຂ 
3) ໃຫນ້ຼັກສກຶສາໄດສ້ອນຕວົຈງິໃນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ໄປສຼັງເກດການສອນຂອງຄູໃນໂຮງຮຽນ,  

ເນ ອ້ໃນຫ ຍ້ 
 

ວຊິານີຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ ການພຼັດທະນາວຊິາຊບີຄູ, ຮຽນທຼັກສະການສອນຕວົຈງິ ເພ ື່ ອເຮຼັດໃຫຄ້ວາມຮູ ້
ດາ້ນວຊິາຄູໜຼັກແໜນ້, ຮຽນຮູວ້ທິກີານວາງແຜນການສອນຕວົຈງິ, ແຜນການຄຸມ້ຄອງຈຼັດຕຼັງ້ນ າພາ
ນຼັກຮຽນເຮຼັດວຽກຕວົຈງິ, ຈ ຼັດຕຼັງ້ນຼັກຮຽນເຄ ື່ ອນໄຫວວຽກນອກຫຼັລກສູດ. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີ ້ 4 ອາທດິສອນທດົລອງໃນຫອ້ງຮຽນແລກປື່ ຽນບດົຮຽນເຊິື່ ງກຼັນ ແລະກຼັນ, ສອນເນ ອ້ໃນ
ບດົຮຽນຕື່ າງໆທີື່ ກ ານດົໄວໃ້ນຊົື່ ວໂມງສອນ, 12 ອາທດິແມື່ ນສອນຕວົຈງິ ແລະ ລງົຕດິຕາມການສອນ
ຕວົຈງິຂອງຄູຢູື່ ໃນໂຮງຮຽນຕື່ າງໆ ວທິສີດິສອນແມື່ ນ, ອະທບິາຍ, ລງົສຼັງເກດການຮຽນ - ການສອນ 
ຂອງຄູສອນແຕື່ ລະຊຼັນ້ຮຽນທີື່ ກ ານດົ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິທ ີ1 

ບດົສອນທ ີ1 ວຊິາຈດິຕະຄອບຄວົ 
 

ອາທດິທ ີ2 
 

ບດົສອນທ ີ2 ຈດິຕະການທື່ ອງທື່ ຽວ 

ອາທດິທ ີ3 ບດົສອນທ ີ3 ຈດິຕະສຼັງຄມົ 
ອາທດິທ ີ4 ບດົສອນທ ີ4 ຈດິຕະສຼັງຄມົ 

ອາທດິທ ີ5, 6, 7, 8, 9 
3. ,11, 12, 13, 14, 

15, 
 

1.ລງົຕດິຕາມການສອນຕວົຈງິຢູື່ ໃນໂຮງຮຽນ (ສາທດິແລະໂຮງຮຽນແຫື່ ງຕື່ າງໆຕາມເງ  ື່ອນໄຂເໝາະ
ສມົ)ເພ ື່ ອຖອດຖອນບດົຮຽນ 
2.ສອນຕວົຈງິຢູື່ ໃນໂຮງຮຽນ (ສາທດິແລະໂຮງຮຽນແຫື່ ງຕື່ າງໆຕາມເງ  ື່ອນໄຂ ເໝາະສມົ) 
3. ສອນແຕື່ ລະຊຼັນ້ຮຽນມ4 - ມ7 
4. ນຼັກສກຶສາຂຶນ້ຫອ້ງແຕື່ ລະຄຼັງ້ມກີານຖອດຖອນບດົຮຽນເຊິື່ ງກຼັນແລະກຼັນ 

ອາທດິທ ີ16 
 

ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິແມື່ ນ: ໃຫນ້ຼັກສກຶສາແຕື່ ງບດົສອນເປຼັນສະບຼັບສມົບູນ 
ເອີນ້ວື່ າ: ແຟມບດົສອນຂອງແຕື່ ລະຄນົ 
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ການປະເມນີຜນົ 
Evaluation 

-ການມາຮຽນຕດິຕາມການສອນ  10% 
-ມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນການສຼັງເກດ     10% 
-ມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນການເຄ ື່ ອໄຫວກດິຈະກ າຕື່ າງໆ 20% 
-ກວດກາ ດວ້ຍການສົື່ ງກດິຈະກ າ (ບດົລາຍງານ) 

ສອບເສຼັງດວ້ຍ ການສົື່ ງແຟມບດົສອນຂອງແຕື່ ລະຄນົ 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 

Referents 
-ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ - ຄູື່ ມ  ການລງົເຝິກຫຼັດວຊິາຊບີຄູ - ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ - 2002 
-ສູນພຼັດທະນາຄູ - ປ ມ້ເຝິກຫຼັດສອນສ າລຼັບໂຮງຮຽນສາ້ງຄູລະບບົ 8+3 ປີທ ີ3 - ສູນພຼັດທະນາຄູ - 
1998 
-ກະຊວງສກຶສາ - ຫຼັລກການສອນປະຖມົ - ກະຊວງສກຶສາສູນພຼັດທະນາຄູ - 1998 

ຜູຂ້ຽນ ນຸດຕາສມົສະນດິພາກວຊິາສາ້ງຄູຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ 
Tel: 56868373 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
 ຊ ື່ວິຊາ: ສຶກສາສາດທົື່ວໄປ1 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ:0911406 

ລະບບົ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ2 ປີທ ີ2 
ຊົື່ ວໂມງ 48 ຊົື່ ວໂມງ 

ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(1-2-0) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ ວຊິານີມ້ ີ2 ໜື່ ວຍກດິ ໃນນຼັນ້ມ ີ1 ຊມ ບຼັນຍາຍຕ ື່  1 ອາທດິ, 2 ຊມ ເຝິກຫຼັດ, ບ ື່ ມກີານທດົລອງ 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ອຮຽນຈບົວິຊານີີ້ແລ້ວ ນຼັກສຶກສາສາມາດ:  
1.ອະທບິາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງສກຶສາສາດໄດ ້
2. ຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈບດົບາດ, ໜາ້ທີື່  ແລະ ວທິຄີົນ້ຄວາ້ວຊິາສກຶສາສາດ 
3. ເຂົາ້ໃຈເຖງີແຜນການພຼັດທະນາການສກຶສາຂອງຊາດແຕື່  2001 – 2020 
4. ສາມາດສາ້ງຫ ຼັກສູດ, ວາງແຜນແລະສາມາດແຕື່ ງບດົສອນແບບເອາົຄູເປຼັນໃຈກາງແລະແບບເອາົນຼັກຮຽນ
ເປຼັນໃຈກາງ 

ເນ ອ້ໃນ 
 

ວຊິວຊິານີຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ ຫຼັລກການສດິສອນ,ເນ ອ້ໃນສດິສອນ, ຫ ຼັກການສກຶສາ, ວທິສີກຶສາ, ການວາງແຜນການ
ສອນ, ຫຼັລກສູດການຮຽນ - ການສອນ, ແຜນພຼັດທະນາການສກຶສາ 2001 – 2020. 

ດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 5 ບດົ, ແຕື່ ລະບດົມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໝດົ 16 ອາທດິ ໂດຍໃຊວ້ທິສີດິສອນ: 
ອະທບິາຍ, ບຼັນຍາຍ, ສນົທະນາ ແລະ ສ າມະນາໃນຫອ້ງ 

ອາທດິທ ີ1 
 
 
 

ບົດທີ 1ຄວາມຮູ້ພ ີ້ນຖານກ່ຽວກຼັບສຶກສາສາດ 
1.ຄວາມສ ານກຶລວມກື່ ຽວກຼັບສກຶສາສາດ 
  1.1 ຄວາມໝາຍຂອງສກຶສາສາດ 
  1.2 ຄວາມສ າຄຼັນຂອງສກຶສາສາດ 
2. ບດົບາດແລະໜາ້ທີື່ ຂອງສກຶສາສາດ 
   2.1 ບດົບາດຂອງສກຶສາສາດ 
   2.2 ໜາ້ທີື່ ຂອງສກຶສາສາດ 

ອາທດິທ ີ2 
 
 
 

3. ສາຂາຂອງສກຶສາສາດ ແລະ ການພວົພຼັນກຼັບວທິະຍາສາດອ ື່ ນໆ 
   3.1 ສາຂາຂອງວຊິາສກຶສາສາດ 
   3.2 ການພວົພຼັນກຼັບວທິະຍາສາດອ ື່ ນໆ 
4. ວທິຄີົນ້ຄວ້າຂອງສກຶສາສາດ 
  ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
  -ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຽນບດົສະຫ ຸບ ບດົບາດ, ໜາ້ທີື່  ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງສກຶສາສາດ 

ອາທດິທ ີ3 
 
 
 

ບົດທ ີ2 ການສຶກສາຢູ່ໃນລາວ 
1. ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງການສກຶສາໃນລາວໂດຍສຼັງເຂບ 
1.1 ການສກຶສາກອື່ ນປີ 1975 
1.2 ການສກຶສາຫ ຼັງປີ 1975 ເຖງິ 1999 

ອາທດິທ ີ4 
 
 
 

ບົດທີ 2 (ຕ ື່)  
2. ລຼັກສະນະຂອງການສກຶສາ 
2.1 ລຼັກສະນະຊາດ 
2.2 ລຼັກສະນະວທິະຍາສາດ 
2.3 ລຼັກສະນະມະຫາຊນົ 
3. ລະບບົການສກຶສາໃນລາວ ໂດຍສຼັງເຂບ 
1. ການສກຶສາໃນລະບບົໂຮງຮຽນ 
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2. ການສກຶສານອກລະບບົ 
ອາທດິທ ີ5 

 
 
 

ບົດທ ີ3 ແຜນການພຼັດທະນາການສຶກສາແຕ່ 2001 - 2020 
1.ທດິທາງ, ຄາດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະວທິປີະຕບິຼັດແຜນການພຼັດທະນາການສກຶສາ ແຫື່ ງຊາດ 
1.1 ທດິທາງລວມຂອງແຜນການພຼັດທະນາສກຶສາແຫື່ ງຊາດ 
  1.2 ຄາດໝາຍລວມຂອງແຜນການພຼັດທະນາສກຶສາແຫື່ ງຊາດ 
  1.3 ນະໂຍບາຍຂອງແຜນການພຼັດທະນາການສກຶສາແຫື່ ງຊາດ 
1.4 ວທິພີຼັດທະນາການສກຶສາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
 

ອາທດິທ ີ6 
 
 
 

ບົດທ ີ3(ຕ ື່)ແຜນການພຼັດທະນາການສຶກສາແຕ່ 2001 - 2020 
  1.5 ແຜນການພຼັດທະນາການສກຶສາ 
2. ແຜນງານເພ ື່ ອປະຕບິຼັດຍຸດທະສາດການສກຶສາແຫື່ ງຊາດ 
2.1 ແຜນງານພຼັດທະນາສາມຼັນສກຶສາ 
2.2 ແຜນງານພຼັດທະນາການສກຶສານອກລະບບົໂຮງຮຽນ 
2.3 ແຜນງານພຼັດທະນາອະຊວີະສກຶສາແລະມະຫາວທິະຍາໄລ 
2.4 ແຜນງານພຼັດທະນາກ ື່ ສາ້ງບ າລຸງຄູ 
2.5 ແຜນງານປົກຄອງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ 
 2.6 ມາດຕາຖານແລະວທິກີານຕື່ າງໆ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
  -ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຽນບດົລາຍງານກື່ ຽວກຼັບແຜນນການພຼັດທະນາການສກຶສາມຄີວາມສ າຄຼັຼັຼັຼັຼັນແນວໃດ? ຕ ື່ ກ ຼັບ
ການພຼັດທະນາປະເທດຊາດ 

ອາທດິທ ີ7 
 
 
 

ບົດທ ີ4  ວິທີສຶກສາເນ ີ້ອໃນສຶກສາ 
1. ຫ ຼັກການສກຶສາ 
1.1 ການສກຶສາຕອ້ງຮຼັບປະກຼັນຈດຸປະສງົການສກຶສາຂອງພຼັກ 
1.2 ການສກຶສາຕອ້ງຕດິພຼັນກຼັບການອອກແຮງງານ ແລະເຄ ື່ ອນໄຫວສຼັງຄມົ 
1.3 ສກຶສາໃນຂະບວນການລວມໝູື່  
1.4 ການນຼັບຖ ນຼັກຮຽນ ແລະວາງຄາດໝາຍສູງຕ ື່ ນຼັກຮຽນ 
1.5 ສົື່ ງເສມີດາ້ນດ ີແລະດຼັດແປງດາ້ນອື່ ອນ 
1.6 ການສກຶສາສມົທບົລະຫວື່ າງໂຮງຮຽນ,ຄອບຄວົ ແລະ ສຼັງຄມົ 
1.7 ການສກຶສາຕອ້ງອງີໃສື່ ຈດຸພເິສດຂອງນຼັກຮຽນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
  -ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຽນບດົສະຫລຸບກື່ ຽວກຼັບເນ ອ້ໃນການສກຶສາມຄີວາມສ າຄຼັຼັຼັຼັຼັນແນວໃດຕ ື່ ກ ຼັບການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຄນົເຮາົ 

ອາທດິທ ີ8 
 
 

ບົດທີ 4 (ຕ ື່) 
2. ວທິ ີແລະເສຼັນ້ທາງດ າເນນີການສກຶສາ 
  2.1 ວທິສີກຶສາອບົຮມົ 
  2.2 ວທິປຸີກລະດມົ 
  2.3 ວທິຈີ ຼັດຕຼັງ້ໃຫນ້ຼັກຮຽນເພ ື່ ອເຄ ື່ ອນໄຫວກດິຈະກ າ 
  2.4 ເສຼັນ້ທາງດ າເນນີຂະບວນການສກຶສາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
  -ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຽນບດົສະຫລຸບກື່ ຽວກຼັບເນ ອ້ໃນການສກຶສາມຄີວາມສ າຄຼັຼັຼັຼັຼັນແນວໃດຕ ື່ ກ ຼັບການການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຄນົເຮາົ 

 ບົດທ4ີ (ຕ ື່) 
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ອາທດິທ ີ9 
 

3.ເນ ອ້ໃນສກຶສາ 
3.1 ດາ້ນປຼັນຍາຈດິສກຶສາ 
3.2 ດາ້ນຄຸນສມົບຼັດສກຶສາ 
3.3 ພາລະສກຶສາ 
3.4 ສລິະປະສກຶສາ 
3.5 ແຮງງານສກຶສາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
  -ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຽນບດົສະຫລຸບກື່ ຽວກຼັບເນ ອ້ໃນການສກຶສາມຄີວາມສ າຄຼັຼັຼັຼັຼັນແນວໃດຕ ື່ ກ ຼັບການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຄນົເຮາົ 

ອາທດິທ ີ10 ກວດກາກາງພາກຮຽນ 

ອາທດິທ ີ11 
 

ບົດທ ີ5 ຄວາມໝາຍ, ລຼັກສະນະຂອງການສອນແລະແຜນວາດການຈ ື່ຈ າ 
1. ຄວາມໝາຍແລະຄວາມສ າຄຼັນຂອງການສອນ 
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງການສອນ 
1.2 ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການສອນ 
1.3 ອງົປະກອບການສອນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ 
ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຽນຄ ນເຖງິຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການສອນ 

ອາທດິທ ີ12 
 
 
 

ບົດທ ີ5(ຕ ື່) 
2. ລຼັກສະນະພ ີ້ນຖານຂອງການສອນ 
2.1 ລຼັກສະນະຂອງການສອນ 
2.2 ລຼັກສະນະການສອນທີື່ ດ ີ
2.3 ການຮຽນຮູ ້
+ ປຽບທຽບຫ ຼັກການຮຽນຮູ ້ແລະ ຫ ຼັກການສອນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
+ ໃຫນ້ຼັກສກຶສາເວົາ້ເຖງິລຼັກສະນະການສອນທີື່ ດ ີ
+ ໃຫນ້ຼັກສກຶສາແຕມ້ຕາຕະລາງປຽບທຽບຫ ຼັກການຮຽນຮູ ້ແລະ ຫ ຼັກການສອນ 

ອາທດິທ ີ12 
 
 
 

ບົດທີ 5 (ຕ ື່) ຄວາມໝາຍ, ລຼັກສະນະຂອງການສອນແລະແຜນວາດການຈ ື່ຈ າ 
3. ແຜນວາດຊ່ວຍຈ ື່ຈ າ 
3.1 ຄວາມໝາຍຂອງແຜນວາດຊື່ ວຍຈ ື່ ຈ າ 
3.2 ຈດຸປະສງົຂອງແຜນວາດຊື່ ວຍຈ ື່ ຈ າ 
3.2 ຈະສາ້ງແຜນວາດຊື່ ວຍຈ ື່ ຈ າແນວໃດ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
+ໃຫນ້ຼັກສກຶສາອະທບິາຍຄວາມໝາຍແລະແຕມ້ແຜນວາດຂອງແຜນວາດຈ ື່ ຈ າ 

ອາທດິທ ີ13 
 
 
 

ບົດທີ 6 ຫ ຼັກການ ແລະ ວິທສິີດສອນ 
1. ຫ ຼັກການສກຶສາ 
1.1 ຄວາມສ ານກຶກື່ ຽວກຼັບຫ ຼັກການສກຶສາ 
1.2 ຫ ຼັກການສກຶສາ 
ກິດຈະກ າ: 
+ ໃຫນ້ຼັກສກຶສາອະທບິາຍເຖງິຄວາມສ າຄຼັນແນວໃດໃນການສກຶສານຼັກຮຽນ 

ອາທດິທ ີ14 
 
 
 

ບົດທີ 6 (ຕ ື່) ຫ ຼັກການ ແລະ ວິທີສິດສອນ 
2.ວທິກີານສກຶສາ 
2.1 ຄວາມໝາຍຂອງວທິກີານສກຶສາ 
2.2 ວທິສີກຶສາ 
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ກິດຈະກ າ: 
+ ວທິສີກຶສາມຄີວາມສ າຄຼັນແນວໃດໃນການສກຶສານຼັກຮຽນ 

ອາທດິທ ີ15  ສະຫ ຸບບດົຮຽນຄ ນ 
ອາທດິທ ີ16 ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ 
ການຕລີາຄາ 

 
 
 

ເຂົາ້ຮື່ ວມຮຽນ                        10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ                         10%  
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ  20% 
ກວດກາ 20%    

 ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ40% 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 

 
 
 

    - ທດິສະນາ ແຂມມະນ ີ- ຍຸດທະສາດການສອນ - ຈລຸາລງົກອນມະຫາວທິະຍາໄລ ພ.ສ 2546 
- ກະຊວງສກຶສາ - ແຜນຍຸດທະສາດການສກຶສາ 20 ປີ (2001 – 2020) - ກະຊວງສກຶສາທກິານ - 2001 
- ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະກລິາ ຄູື່ ມ  ແນະນ າວທິສີດິສອນ-ກມົມຼັດທະຍມົສກຶສາ-ສະຖາບຼັນຄົນ້ຄວ້າ
ວທິະຍາສາດການສກຶສາ-ກມົສາ້ງຄູ-ໜື່ ວຍຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ແລະ International Techolology 
Management Corporation (INTEM) 
- ອາພອນ ໃຈທື່ ຽງ  - ຫຼັລກການສດິສອນ - ໂອດຽນສໂຕຣ ໌- ພ.ສ 2550 
- ບຣານບົ ແລະ ວ. ອາສະລາສໂຈນນິ - ສກຶສາສາດຂຼັນ້ພ ນ້ຖານ - ກາ້ວໜາ້ມດົສະກູ - 1985  
- ສຸວດິ ມູນຄ າ ແລະ ອ ລະໄທ ມູນຄ າ - ວທິກີານຈຼັດການຮຽນຮູເ້ພ ື່ ອພຼັດທະນາການຄດິ - ຈລຸາລງົກອນ
ມະຫາວທິະຍາໄລ - ພ.ສ 2546 
- ກມົອະຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊຼັນ້ສູງ - ຄູື່ ມ  ແນະແນວວຊິາຊບີ - ກະຊວງສກຶສາທກິານ -  2001 
- ບຸນຊມົ ສສີະອາດ - ການພຼັດທະນາຫຼັລກສູດ ແລະ ການວໄິຈກື່ ຽວກຼັບຫຼັລກສູດ - ກຸງເທບ:ສຸວຣິຍິາສານ - 
ພ.ສ 2546 
- ຍນົ ຊຸມຈດິ - ຄວາມເປຼັນຄູ - ໂອດຽນສໂຕຣ ໌- ພ.ສ 2550 
- ກະຊວງສກຶສາ - ແຜນປະຕບິຼັດງານແຫື່ ງຊາດການສກຶສາເພ ື່ ອທຸກຄນົ 
2003 - 2015 - ກະຊວງສກຶສາທກິານກມົສາມຼັນສກຶສາ - 2001 
-ຈນູ ຊູລາ - ຫຼັລກສູດການສກຶສາຂຼັນ້ພ ນ້ຖານ - ກມົວຊິາການກະຊວງກະຊວງ 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ຮສ. ວງົແສງເດ ອນ ປະຊາສຸກ 
ພາກສາ້ງຄູຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ. Tel:  020 55612501 ຫ  020 5540548 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ສຶກສາສາດທົື່ວໄປ 2 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911504 

ລະບບົ-ພາກຮຽນ 
 

ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ1 ປີທ ີ3 

ຊົື່ ວໂມງ 
 

32 ຊົື່ ວໂມງ 

ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

2(2-0-0) 

ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ2 ໜື່ ວຍກດິ ໃນນຼັນ້ມ ີ2 ຊມ ບຼັນຍາຍຕ ື່  1 ອາທດິ 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ອຮຽນຈບົວິຊານີີ້ແລ້ວ ນຼັກສຶກສາສາມາດ:  
1.ຮຽນຮູ,້ ເຂົາ້ໃຈບດົບາດ, ໜາ້ທີື່  ແລະ ວທິຄີົນ້ຄວາ້ວຊິາສກຶສາສາດ 
2. ເຂົາ້ໃຈເຖງີແຜນການພຼັດທະນາການສກຶສາຂອງຊາດແຕື່  2001 – 2020 
3. ເຂົາ້ໃຈ ຮຽນຮູເ້ຖງິການສາ້ງຫຼັລກສູດ ແລະ ວາງແຜນການສດິສອນແຕື່ ງບດົສອນທດົລອງ 
4. ຮຽນຮູ ້ເຂົາ້ໃຈເຖງິຮູບແບບການສດິສອນ, ຫຼັລກການສດິສອນ ແລະ ວຽກງານຄູປະຈ າຫອ້ງ 
5. ສາມາດນ າໃຊຄ້ວາມຮູເ້ຂົາ້ໃນການສດິສອນຢື່ າງມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງ 

ເນ ອ້ໃນ 
 

 ວຊິານີຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ ຫຼັລກການສດິສອນ,ເນ ອ້ໃນສດິສອນ, ຫລຼັກການສກຶສາ, ວທິສີກຶສາ, ການວາງແຜນການ
ສອນ, ຫຼັລກສູດການຮຽນ - ການສອນ, ແຜນພຼັດທະນາການສກຶສາ 2001 – 2020, ທຼັກສະການສອນ, ຮູບ
ແບບການສອນ ແລະ ວຽກງານຄູປະຈ າຫອ້ງ 

ດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ10 ບດົ, ແຕື່ ລະບດົມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໝດົ 16 ອາທດິ ໂດຍໃຊວ້ທິສີດິສອນ: ອະທບິາຍ
, ບຼັນຍາຍ, ສນົທະນາ ແລະ ສ າມະນາໃນຫອ້ງ 

ອາທດິທ ີ1 
 
 
 

ບົດທີ 1. ຄວາມຮູ້ພ ີ້ນຖານກຽ່ວກຼັບສຶກສາສາດ 
1. ຄວາມສ ານກຶລວມກື່ ຽວກຼັບສກຶສາສາດ 
  1.1 ຄວາມໝາຍຂອງສກຶສາສາດ 
  1.2 ຄວາມສ າຄຼັນຂອງສກຶສາສາດ 
2. ບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງສກຶສາສາດ 
   2.1 ບດົບາດຂອງສກຶສາສາດ 
   2.2 ໜາ້ທີື່ ຂອງສກຶສາສາດ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
-ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຽນບດົສະຫ ຸບ ບດົບາດ, ໜາ້ທີື່  ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງສກຶສາສາດ 

ອາທດິທ ີ2 
 
 
 

ບົດທີ 1 (ຕ ື່) 
3. ສາຂາຂອງສກຶສາສາດ ແລະ ການພວົພຼັນກຼັບວທິະຍາສາດອ ື່ ນໆ 
   3.1 ສາຂາຂອງວຊິາສກຶສາສາດ 
   3.2 ການພວົພຼັນກຼັບວທິະຍາສາດອ ື່ ນໆ 
4. ວທິຄີົນ້ຄວ້າຂອງສກຶສາສາດ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
-ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຽນບດົສະຫ ຸບ ບດົບາດ, ໜາ້ທີື່  ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງສກຶສາສາດ 
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ອາທດິທ ີ3 
 
 
 

ບົດທ ີ2 ການສຶກສາ ແລະກ ານຂະຫຍາຍຕົວດ້ານບຸກຄະລິກພາບ 
1. ຄວາມສ ານກຶລວມກື່ ຽວກຼັບການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນບຸກຄະລພິາບ 
   1.1 ທຼັດສະນະຕື່ າງໆກື່ ຽວກຼັບການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນບຸກຄະລພິາບ 
   1.2 ການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນບຸກຄະລພິາບ 
2. ບດົບາດຂອງເງ  ື່ອນໄຂໂດຍກ າເນດີ 
   2.1 ຈ າແນກເງ  ື່ອນໄຂໂດຍກ າເນດີ 
   2.2 ບດົບາດຂອງເງ  ື່ອນໄຂໂດຍກ າເນດີ 
3. ຜນົສະທອ້ນຈາກສິື່ ງແວດລອ້ມ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
-ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຽນບດົສະຫ ຸບ ບດົບາດ, ໜາ້ທີື່  ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງສກຶສາສາດ 

ອາທດິທ ີ4 
 
 
 

ບົດທ ີ2 (ຕ ື່) 
4. ບດົບາດຂອງການສກຶສາ 
 4.1 ທີື່ ຕຼັງ້ແລະບດົບາດຂອງການສກຶສາຕ ື່ ການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນບຸກຄະລກິພາບ 
 4.2 ການພວົພຼັນລະຫວື່ າງການສກຶສາກຼັບປຼັດໃຈໂດຍກ າເນດີ 
 4.3 ການພວົພຼັນລະຫວື່ າງການສກຶສາກຼັບສິື່ ງແວດລອ້ມ 
 4.4 ບາງທຼັດສະນະສ າຄຼັນກື່ ຽວກຼັບບດົບາດຂອງການສກຶສາຕ ື່ ກ ຼັບການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນບຸກຄະລພິາບ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
-ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຽນບດົລາຍງານກື່ ຽວກຼັບການສກຶສາມຄີວາມສ າຄຼັຼັຼັຼັຼັນແນວໃດຕ ື່ ກ ຼັບການການຂະຫຍາຍຕວົຂອງບຸກ
ຄະລພິາບ 
  - ການສກຶສາມບີດົບາດແນວໃດ?ຕ ື່ ກ ຼັບການການພຼັດທະນາຂອງຄນົເຮາົ 

ອາທດິທ ີ5 
 
 
 

ບົດທ ີ3 ແຜນການພຼັດທະນາການສຶກສາແຕ່ 2001 - 2020 
1.ແຜນການທີື່ ຈະຕອ້ງປະຕບິຼັດ 
1.1 ແຜນງານພຼັດທະນາສາມຼັນສກຶສາ 
  1.2 ແຜນງານພຼັດທະນາການສກຶສານອກລະບບົໂຮງຮຽນ 
  1.3 ແຜນງານພຼັດທະນາອະຊວີະສກຶສາແລະມະຫາວທິະຍາໄລ 
  1.4 ແຜນງານພຼັດທະນາກ ື່ ສາ້ງບ າລຸງຄູ 
  1.5 ແຜນງານບ ລຫິານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ 
2. ມາດຕາການ ແລະ ວທິກີານຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດ 
ກິດຈະກ າ: 
- ບຼັນຍາຍແລະອະທບິາຍ 

ອາທດິທ ີ6 
 
 
 

ບົດທີ 3 (ຕ ື່) 
3. ແຜນງານເພ ື່ ອປະຕບິຼັດຍູດທະສາດການສກຶສາແຫື່ ງຊາດ 
  3.1 ແຜນງານພຼັດທະນາສາມຼັນສກຶສາ 
  3.2 ແຜນງານພຼັດທະນາການສກຶສານອກລະບບົໂຮງຮຽນ 
  3.3 ແຜນງານພຼັດທະນາອະຊວີະສກຶສາແລະມະຫາວທິະຍາໄລ 
  3.4 ແຜນງານພຼັດທະນາກ ື່ ສາ້ງບ າລຸງຄູ 
  3.5 ແຜນງານບ ລຫິານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ 
3.6 ມາດຕາຖານແລະວທິກີານຕື່ າງໆ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
-ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຽນບດົລາຍງານກື່ ຽວກຼັບແຜນນການພຼັດທະນາການສກຶສາມຄີວາມສ າຄຼັຼັຼັຼັຼັນແນວໃດ? ຕ ື່ ກ ຼັບການ
ພຼັດທະນາປະເທດຊາດ 
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ອາທດິທ ີ7 
 
 
 

ບົດທ ີ4 ເນ ີ້ອໃນການສກຶສາ 
1.ສກຶສາໂລກກະທຼັດແລະອຸດມົຄະຕ ິ
  1.1 ໂລກກະທຼັດ 
  1.2 ອຸດມົຄະຕ ິ
2. ສກຶສາຄຸນສມົບຼັດອຼັນດໃີຫແ້ກື່ ນຼັກຮຽນ 
  2.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄຸນສມົບຼັດ 
  2.2 ເນ ອ້ໃນຂອງການສກຶສາຄຸນສມົບຼັດ 
3. ພາລະສກຶສາ 
4. ສລິະປະສກຶສາ 
5. ແຮງງານສກຶສາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
-ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຽນບດົສະຫລຸບກື່ ຽວກຼັບເນ ອ້ໃນການສກຶສາມຄີວາມສ າຄຼັຼັຼັຼັຼັນແນວໃດຕ ື່ ກ ຼັບການການຂະຫຍາຍຕວົ
ຂອງຄນົເຮາົ 

ອາທດິທ ີ8 
 
 
 

ບົດທ ີ5 ຫຼັລກການສຶກສາແລະວິທີສຶກສາ 
1. ຫຼັລກການສກຶສາ 
  1.1 ຄວາມສ ານກຶລວມກື່ ຽວກຼັບຫຼັລກການສກຶສາ 
  1.2 ຫຼັລກການສກຶສາ 
2. ວທິກີານສກຶສາ 
  2.1 ຄວາມໝາຍຂອງວທິກີານສກຶສາ 

2.2  ວທິກີານສກຶສາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
- ຫຼັລກການສກຶສາ ແລະ ວທິສີກຶສາມຄີວາມສ າຄຼັນແນວໃດໃນການສກຶສານຼັກຮຽນ 

ອາທດິທ ີ9 ກວດກາກາງພາກຮຽນ 
ອາທດິທ ີ10 

 
 
 

ບົດທີ 7 ຫຼັລກການສິດສອນ ແລະ ວິທີສິດສອນ 
1. ຫຼັລກການສດິສອນ 
2. ລະບບົຫຼັລກການສດິສອນ 
3. ບຼັນດາວທິສີດິສອນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 

-ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຽນສະຫລຸບຫຼັລກການສດິສອນ ແລະ ວທິສີດິສອນດວ້ຍຄວາມເຂົາ້ໃຈ 
ອາທດິທ ີ11 

 
 
 

ບົດທີ 8 ຫຼັລກສູດການສອນ ແລະ ການວາງແຜນການສອນ 
1.ຫຼັລກສູດ 
  1.1 ຄວາມໝາຍຂອງຫຼັລກສູດ ແລະ ການສອນ 
  1.2 ຄວາມສ າຄຼັນຂອງຫຼັລກສູດ ແລະ ການສອນ 
  1.3 ຄວາມສ າພຼັນລະຫື່ ວາງຫຼັລກສູດ ແລະ ການສອນ 
  1.4 ປະເພດຂອງຫຼັລກສູດ 
2. ການວາງແຜນການສອນ 
3. ການສອນຕວົຈງິ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຽນແຜນການສອນເພ ື່ ອກຽມຂຶນ້ຫອ້ງສອນ 

ອາທດິທ ີ12 
 
 

ບົດທີ 9 ຮູບການຈຼັດຕຼັີ້ງສິດສອນ 
1. ຄວາມສ ານກຶລວມກື່ ຽວກຼັບຮູບການຈຼັດຕຼັງ້ສດິສອນ 
  1.1 ຮູບການຈຼັດຕຼັງ້ສດິສອນແບບເປຼັນຫອ້ງ 
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   1.2 ບດົສອນປະສມົ 
2. ທດິທາງການຍກົສູງປະສດິຕພິາບຂອງບດົສອນ 
  2.1 ການກ ານດົຈດຸປະສງົຂອງບດົສອນ 
  2.2 ເລ ອກໂຄງປະກອບຂອງບດົສອນໃຫສ້ອດຄື່ ອງກຼັບຈດຸປະສງົ ແລະ ເນ ອ້ໃນບດົສອນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
- ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຽນບດົສອນ 
- ສອນທດົລອງໃນຫອ້ງ 

ອາທດິທ ີ13 
 
 
 

ບົດທີ 9 ຮູບການຈຼັດຕຼັີ້ງສິດສອນ (ຕ ື່) 
2.3 ການສອນແບບລາຍບຸກຄນົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
- ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຽນບດົສອນສອນທດົລອງໃນຫອ້ງ 

ອາທດິທ ີ14 
 
 
 

ບົດທ ີ10 ວຽກຄູປະຈ າຫ້ອງ 
1.ບດົບາດຂອງຄູປະຈ າຫອ້ງ 
2. ໜາ້ທີື່ ຂອງຄູປະຈ າຫອ້ງ 
3. ແຜນການດ າເນນີວຽກງານຂອງຄູປະຈ າຫອ້ງ 
4. ເງ  ື່ອນໄຂຜູເ້ປຼັນຄູປະຈ າຫອ້ງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: 
- ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຽນແຜນການຂອງຄູປະຈ າຫອ້ງ, ໃຫນ້ຼັກສກຶສາລາຍງານໃນຫອ້ງ 

ອາທດິທ ີ15 ສະຫຼຸບບົດຮຽນຄ ນ 
ອາທດິທ ີ16 ສອບເສຼັງຈົບໜ່ວຍກິດ 
ການຕລີາຄາ 

 
 
 

ເຂົາ້ຮື່ ວມຮຽນ                10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ                10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ    20% 
ກວດກາ                     20% 

ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ                40% 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 

 
 
 

- ທດິສະນາ ແຂມມະນ ີ- ຍຸດທະສາດການສອນ - ຈລຸາລງົກອນມະຫາວທິະຍາໄລ ພ.ສ 2546 
- ກະຊວງສກຶສາ - ແຜນຍຸດທະສາດການສກຶສາ 20 ປີ (2001 – 2020) - ກະຊວງສກຶສາທກິານ - 2001 
- ອາພອນ ໃຈທື່ ຽງ  - ຫຼັລກການສດິສອນ - ໂອດຽນສໂຕຣ ໌- ພ.ສ 2550 
- ບຣານບົ ແລະ ວ. ອາສະລາສໂຈນນິ - ສກຶສາສາດຂຼັນ້ພ ນ້ຖານ - ກາ້ວໜາ້ມດົສະກູ - 1985  
- ສຸວດິ ມູນຄ າ ແລະ ອ ລະໄທ ມູນຄ າ - ວທິກີານຈຼັດການຮຽນຮູເ້ພ ື່ ອພຼັດທະນາການຄດິ - ຈລຸາລງົກອນ
ມະຫາວທິະຍາໄລ - ພ.ສ 2546 
- ກມົອະຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊຼັນ້ສູງ - ຄູື່ ມ  ແນະແນວວຊິາຊບີ - ກະຊວງສກຶສາທກິານ -  2001 
- ບຸນຊມົ ສສີະອາດ - ການພຼັດທະນາຫຼັລກສູດ ແລະ ການວໄິຈກື່ ຽວກຼັບຫຼັລກສູດ - ກຸງເທບ:ສຸວຣິຍິາສານ - 
ພ.ສ 2546 
- ຍນົ ຊຸມຈດິ - ຄວາມເປຼັນຄູ - ໂອດຽນສໂຕຣ ໌- ພ.ສ 2550 
- ກະຊວງສກຶສາ - ແຜນປະຕບິຼັດງານແຫື່ ງຊາດການສກຶສາເພ ື່ ອທຸກຄນົ 
2003 - 2015 - ກະຊວງສກຶສາທກິານກມົສາມຼັນສກຶສາ - 2001 
-ຈນູ ຊູລາ - ຫຼັລກສູດການສກຶສາຂຼັນ້ພ ນ້ຖານ - ກມົວຊິາການກະຊວງກະຊວງ 
 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ກິື່ ງຄ າ ແສນສຸກ 
ພາກສາ້ງຄູຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ. Tel:  020 56861697 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ບ ລິຫານການສຶກສາ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0911603 

ລະບົບ-ພາກຮຽນ ລະບົບ 4 ປີ  ,ພາກຮຽນທ2ີ ປີທີ 3. 
ຊົື່ວໂມງ 32  ຊົື່ວໂມງ 

ຈ ານວນໜ່ວຍກິດ 2(2-0-0) 
ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 

 
ວຊິານີມ້2ີໜື່ ວຍກດິ, ປະກອບດ້ວຍ 2 ພາກ ລວມມີ 11 ບົດ ໂດຍຈຼັດການຮຽນ-ການສອນຄ 2 
ຊົື່ ວໂມງບຼັນຍາຍຕ ື່ 1 ອາທິດ, ສ າມະນາ, ຂຽນບດົລາຍງານເປຼັນກຸື່ ມ ແລະສື່ ວນບຸກຄນົ 1 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ ນຼັກສກຶສາສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍຄວາມເປຼັນມາ, ທຼັກສະ ແລະ ໜາ້ທີື່ ການບ ລຫິານການສກຶສາໄດ.້ 
2. ບອກຄວາມໝາຍຜູນ້ າ, ພາວະຜູນ້ າ, ຜູບ້ ລຫິານການສກຶສາ ແລະ ທດິສະດອີງົການ, ການຈຼັດອງົການ

ໄດໂ້ດຍພ ນ້ຖານ. 
3. ຊີແ້ຈງວທິກີານຕດິຕ ື່ ສ ື່ ສານ, ການປະສານງານແລະການຕຼັດສນິໃຈສຼັື່ ງການໄດ ້
4. ອະທບິາຍສລິະປະໃນການຮື່ ວມກຼັນ ແລະ ວທິກີານເຮຼັດວຽກເປຼັນທມີໄດ.້ 
5. ອະທບິາຍໄດຄ້ວາມໝາຍຂອງການສກຶສາຮຽນຮື່ ວມ. 
6. ອະທບິາຍໄດກ້ື່ ຽວກຼັບເພດ, ບດົບາຍຍງິ-ຊາຍ ແລະຮຼັບຮູຄ້ວາມໝາຍຄວາມ 
ສ າຄຼັນຂອງເດຼັກນອ້ຍກ ຄ ສດິທວິື່ າດວ້ຍການປົກປອ້ງແມື່ ຍງິ ແລະເດຼັກ. 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ຄວາມເປຼັນມາຂອງການບ ລຫິານການສກຶສາ, ທຼັກສະ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງການບ ລຫິານການສກຶສາ, 
ຜູນ້ າ, ພາວະຜູນ້ າ ແລະ ຜູບ້ ລຫິານການສກຶສາ, ທດິສະດອີງົການ ແລະ ການຈຼັດອງົການ, ການຕດິຕ ື່ ສ ື່ ສານ
, ການປະສານງານ ແລະ ການຕຼັດສນິໃຈສຼັື່ ງການ, ສລິະປະໃນການເຮຼັດວຽກຮື່ ວມກຼັນ, ວທິກີານເຮຼັດວຽກ
ເປຼັນທມີ. ການສກຶສາຮຽນຮື່ ວມ, ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະສດິທເິດຼັກ:   

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ໃນວຊິານີມ້ ີ11ບດົ ໃນແຕື່ ລະບດົມຫີ າຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໝດົ 16 ອາທດິ  ໃຊວ້ທິີ
ສອນແບບບຼັນຍາຍ, ວເິຄາະ, ວຈິານ, ສນົທະນາ, ການນ າສະເໜີໃນຫອ້ງຮຽນ, ການຖາມ, ການຕອບ, 
ສະແດງຄວາມຄດິເຫຼັນ, ສະຫ ຸບ. 

 
ແຜນການສອນ 

 
 

ອາທດິ 1 
 
 
 

ພາກທ ີI 
ບົດທີ 1 

ຄວາມເປຼັນມາຂອງການບ ລິຫານການສຶກສາ 
1. ຄວາມເປຼັນມາຂອງການບ ລຫິານ 
2. ການແບື່ ງຍຸກຂອງການບ ລຫິານ 
3. ຄວາມໝາຍຂອງການບ ລຫິານ 
4. ການບ ລຫິານການສກຶສາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ:ແບບບຼັນຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຈຼັດກື່ ຸຸມຄົນ້ຄວາ້ຂຽນບດົລາຍງານເປຼັນ
ກຸື່ ມ-ສື່ ວນບຸກຄນົແລະສະຫ ຸບ. 

 
 
 
 

ອາທດິ 2 
 

ບົດທີ 2 
ທຼັກສະ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງການບ ລິຫານການສຶກສາ 

 
1. ທຼັກສະຂອງຜູບ້ ລຫິານ 
2. ໜາ້ທີື່ ຂອງຜູບ້ ລຫິານການສກຶສາ 
3. ຄວາມໝາຍຂອງການບ ລຫິານວຽກງານບຸກຄນົ 
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4. ການບ ລຫິານກື່ ຽວກຼັບຊຸມຊນົ ແລະ ການປະຊາສ າພຼັນໂຮງຮຽນ 
5. ຂະບວນການບ ລຫິານການສກຶສາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ:ແບບບຼັນຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຈຼັດກື່ ຸຸມຄົນ້ຄວາ້ຂຽນບດົລາຍງານເປຼັນ
ກຸື່ ມ-ສື່ ວນບຸກຄນົແລະສະຫ ຸບ. 

 
 
 
 

ອາທດິ 3 
 
 
 
 

ອາທດິ 4 
 
 

ບົດທີ 3 
ຜູ້ນ າ, ພາວະຜູ້ນ າ ແລະ ຜູບ້ ລິຫານ 

 
1. ຄວາມໝາຍຜູນ້ າ, ພາວະຜູນ້ າ ແລະ ຜູບ້ ລຫິານ 
2. ທດິສະດຜູີນ້ າ, ພາວະຜູນ້ າ 
3. ຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງຜູນ້ າກຼັບຜູບ້ ລຫິານ 
4. ຄຸນນະສມົບຼັດຂອງຜູນ້ າ, ພາວະຜູນ້ າ 
5. ສລິະປະການເປຼັນຜູນ້ າ, ພາວະຜູນ້ າ ແລະ ຜູບ້ ລຫິານ 
6. ບດົບາດຂອງຜູນ້ າ, ພາວະຜູນ້ າ ແລະ ຜູບ້ ລຫິານ 
7. ທຼັກສະທສີ າຄຼັນຂອງຜູນ້ າ, ພາວະຜູນ້ າ ແລະ ຜູບ້ ລຫິານປະສບົຜນົສ າເລຼັດ. 
8. ຈດິຕະວທິະຍາຂອງການເປຼັນຜູນ້ າ, ພາວະຜູນ້ າ ແລະ ຜູບ້ ລຫິານ 
9. ພດຶຕກິ າຂອງຜູນ້ າ, ພາວະຜູນ້ າ ແລະ ຜູບ້ ລຫິານ  

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ:ແບບບຼັນຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຈຼັດກື່ ຸຸມຄົນ້ຄວາ້ຂຽນບດົລາຍງານເປຼັນ
ກຸື່ ມ-ສື່ ວນບຸກຄນົແລະສະຫ ຸບ. 

 
 

 
ອາທດິ 5 

 
 

ບົດທີ 4 
ອົງການ, ການຈຼັດອົງການ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງອງົການ, ການຈຼັດອງົການ 
2. ປະເພດຂອງອງົການ 
3. ວທິສີາ້ງມະນຸດສ າພຼັນໃນອງົການ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ:ແບບບຼັນຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຈຼັດກື່ ຸຸມຄົນ້ຄວາ້ຂຽນບດົລາຍງານເປຼັນ
ກຸື່ ມ-ສື່ ວນບຸກຄນົແລະສະຫ ຸບ. 

 
 

ອາທດິ 6 
 

 
ອາທດິ 7 

 
 

ບົດທີ 5 
ການຕິດຕ ື່ສ ື່ສານ ແລະ ການປະສານງານ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງການຕດິຕ ື່ ສ ື່ ສານ ແລະ ການປະສານງານ 
2. ຄວາມສ າຄຼັນ, ຂະບວນການ ແລະ ອງົປະກອບຂອງຂອງການຕດິຕ ື່ ສ ື່ ສານ 
3. ປະເພດ, ບດົບາດ ແລະ ບຼັນຫາທເີກດີຈາກການຕດິຕ ື່ ສ ື່ ສານ  
4. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການປະສານງານ 
5. ຂະບວນການຂອງການປະສານງານ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ:ແບບບຼັນຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຈຼັດກື່ ຸຸມຄົນ້ຄວາ້ 
ຂຽນບດົລາຍງານເປຼັນກຸື່ ມ-ສື່ ວນບຸກຄນົແລະສະຫ ຸບ. 

 
 
 

ອາທດິ 8 
 

ບົດທີ 6 
ການຕຼັດສິນໃຈສຼັື່ງການ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງ ການຕຼັດສນິໃຈສຼັື່ ງການ 
2. ຄວາມສະຄຼັນ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການຕຼັດສນິໃຈສຼັື່ ງການ 
3. ປະເພດ ແລະ ຂະບວນ ຂອງການຕຼັດສນິໃຈສຼັື່ ງການ 
4. ປະເດຼັື່ ນທີື່ ຄວນຄດິຂອງການຕຼັດສນິໃຈສຼັື່ ງການ 
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ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ:ແບບບຼັນຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຈຼັດກື່ ຸຸມຄົນ້ຄວາ້ 
ຂຽນບດົລາຍງານເປຼັນກຸື່ ມ-ສື່ ວນບຸກຄນົແລະສະຫ ຸບ. 

 
 

ອາທດິ 9 
 
 
 

ອາທດິ 10 
 

 

ບົດທີ 7 
ສິລະປະໃນການເຮຼັດວຽກງານຮ່ວມກຼັນ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງສາດ ແລະ ສລິະປະໃນການເຮຼັດວຽກງານຮື່ ວມກຼັນ 
2. ຫ ຼັກປຼັດຊະຍາຂອງມະນຸດສ າພຼັນ 
3. ວທິຈີງູໃຈໃນການເຮຼັດວຽກງານຮື່ ວມກຼັນ 
4. ເທຼັກນກິການຈງູໃຈພະນຼັກງານ 
5. ຄວາມຕອ້ງການຂອງມະນຸດ 
6. ຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງບຸກຄນົ ແລະ ການດ າເນນີການຈງູໃຈ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ:ແບບບຼັນຍາຍ, ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຈຼັດກື່ ຸຸມຄົນ້ຄວາ້ 
ຂຽນບດົລາຍງານເປຼັນກຸື່ ມ-ສື່ ວນບຸກຄນົແລະສະຫ ຸບ. 

 
 
 

ອາທດິ 11 
 
 
 
 

ອາທດິ 12 
 

ບົດທີ 8 
ການເຮຼັດວຽກເປຼັນທມີ 

1. ຄວາມໝາຍການເຮຼັດວຽກເປຼັນທມີ 
2. ຄວາມສ າຄຼັນການເຮຼັດວຽກເປຼັນທມີ 
3. ລຼັກສະນະການ ການເຮຼັດວຽກເປຼັນທມີ 
4. ຂະບວນການການເຮຼັດວຽກເປຼັນທມີ 
5. ການສາ້ງທມີທີື່ ມປີະສດິທພິາບ 
6. ຫ ຼັກການປະຕບິຼັດໃນການເຮຼັດວຽກເປຼັນທມີ 
7. ບຼັນຫາ ແລະ ວທິແີກໄ້ຂບຼັນຫາການເຮຼັດວຽກເປຼັນທມີ 
8. ການພຼັດທະນາການເຮຼັດວຽກເປຼັນທມີ 

ກດິຈະກ າ: ອະທບິາຍ ,ສນົທະນາ ,ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຈຼັດນຼັກສກຶສາເປຼັນປະຕບິຼັດຕວົຈງິຢູື່ ກຼັບຫອ້ງຮຽນ. 
 
 
 
 
 
 

ອາທດິ 13 
 

 

ພາກທ ີII 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສິດທິເດຼັກ 

ບົດທີ 1 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 

1.  ຄວາມໝາຍຂອງການສກຶສາຮຽນຮື່ ວມ 
2.  ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາຮຽນຮື່ ວມ 
3.  ກຸື່ ມເປົາ້ໝາຍຂອງການສກຶສາຮຽນຮື່ ວມ 
4.  ທດິທາງໃນການປະຕບິຼັດ 
5.  ການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດ 

ກິດຈະກ າ: ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຄົນ້ຄວາ້ເປຼັນກຸື່ ມ ຫລ ບຸກຄນົ ຂຶນ້ລາຍງານ. 
 
 
 
 

ອາທດິ 14 

ບົດທີ 2 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

I. ເພດແລະບດົບາດຍງິຊາຍຕ ື່ ກ ຼັບການພຼັດທະນາ 
II. ນຕິກິ າທີື່ ກື່ ຽວຂອງເຖງິບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 
III. ການເຊ ອມບດົບາດຍງິຊາຍ-ເຂົາ້ໃນການພຼັດທະນາການສກຶສາ 

 
ກິດຈະກ າ: ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຄົນ້ຄວາ້ເປຼັນກຸື່ ມ ຫລ ບຸກຄນົ ຂຶນ້ລາຍງານ 
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ອາທດິ 15-16 
 
 

ບົດທີ 3 
ສິດທິເດຼັກ 

I. ຄວາມໝາຍຂອງຄ າວື່ າ: ສດິທເິດຼັກ 
II. ສດິທເິດຼັກດາ້ນຕື່ າງໆ 
III. ສດິທ ິແລະຄວາມຮຼັບຜດິຊອບຂອງເດຼັກ 
IV. ພຼັນທະຂອງພາກສື່ ວນຕື່ າງໆຕ ື່ ສດິທເິດຼັກ 

ກິດຈະກ າ: ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຄົນ້ຄວາ້ເປຼັນກຸື່ ມ ຫລ ບຸກຄນົ ຂຶນ້ລາຍງານ 
 

ການປະເມນີຜນົ 
 

- ການຂຶນ້ຫອ້ງຮຽນ10% 
- ນຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມ30% 
- ສອບເສຼັງກາງພາກ20% 
- ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ   40% 

 
 
 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາແຫ່ງສປປລາວສະບຼັບ 
ປຼັບປຸງ. ຈຼັດພມິ: ໂຄງການສະໜຼັບສະໜນູການສກຶສາຂຼັນ້ພ ນ້ຖານ : ກມົຈຼັດຕຼັງ້ແລະພະນຼັກງານ (PESL), 
2008. 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ. ແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 2006-
2015, 2008. 
ກະນກົຈຼັນຂະຈອນ. ການບ ລິຫານງານວິຊາການໃນໂຮຽນມຼັດທະຍົມສຶກສາ. 
ກຸງເທບ:ກອງການມຼັດທະຍມົສກຶສາກມົສາມຼັນສກຶສາ, 2535. 
ການຈຼັດຕຼັີ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວ
ໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ປີ 2005. 

ສມົຊາດກດິຍຼັນຍງົ. ຄວາມສະຫລາດຮູ້ຂອງຜູ້ນ າ. ພມິຄຼັງ້ທ ີ3 ກຸງເທບ: ເອຼັມໄອທຄີອນຊຼັນຕິງ້ ໂຮງພມິ: ທລີະ
ປອ້ມວຼັນນະກ າ, 2546. 
ສມົຍດົນາວກີານ. ການບ ລິຫານແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ສ ານຼັກພມິ: ບຼັນນະກດິ 1991 ຈ າກຼັດ, 
ຄູ່ມ ເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກຼັບການຊີີ້ແຈງການສ້າງຕຼັີ້ງໂຮງຮຽນເພ ື່ອນເດຼັກ,ປີ 2007.  
ກດົໝາຍປົກຄອງແມື່ ຍງິ ປີ 2009 
ຄູື່ ມ  ການເຝິກອບົຮມົ : ຮ່ວມກຼັນຮຽນຮູ້ສິດທິມະນຸດຂອງແມຍິ່ງ,UNIFEM. 
     (ບ ື່ ໄດລ້ະບຸປີ). 
ຊານໄຊ ອາຈນິສະມາຈານການບ ລິຫານການສຶກສາ, ກຸງເທບ:ພມິຄຼັງ້ທ ີ2545. 
ດະໄນ ທຽນພຸດ, ນຼັກບ ລິຫານມ ອາຊີບ, ກຸງເທບ: ໂອເອສພຣຕິິງ້ເຮົາ້, 
ພມິຄຼັງ້ທ1ີ 2530. 
ນບົພງົ ບຸນຈດິລາດຸນ, ການພຼັດທະນາປະສົບການ ແລະ ສຼັງຄົມ, ພມິຄຼັງ້ທ ີ 2, 
ກຸງເທບ, 2539. 
ພະຍອມ ວງົສານສງິ, ອົງການ ແລະ ການຈຼັດອົງການ, ພມິຄຼັງ້ທ ີ7,  ກຸງ 
ເທບ, 2542.  
ວໂິຣດສານຣຼັດຕະນະ. ໂຮງຮຽນອົງການແຫ່ງການຮຽນຮ້ ຸ ແນວຄິດທາງການບ ລິຫານການ
ສຶກສາ.ພມິຄຼັງ້ທ ີ3. ກຸງເທບ : ທບິວສຸິດ, 2545. 
ວຈິດິ ສຣີອາ້ນ ແລະ ຄະນະ, ການບ ລິຫານບຸກຄົນ, ເອກະສານປະກອບການ 
ສອນຊຸດວຊິາໜື່ ວຍທ ີ1-7ມະຫາວທິະຍາໄລສຸໂຂໄທທ າມາທລິາດ,  ພມິຄຼັງ້ທ ີ18, ກຸງເທບ, 2537. 
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ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ , ປີ 2009. 
ລົມ ແພງສຸກ. ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພຼັດທະນາຄຸນະພາບການສຶກສາຂອງຄະນະ

ກ າມະການບ ລິຫານການສຶກສາຂຼັີ້ນພ ີ້ນຖານໂຮງຮຽນມຼັດທະຍົມສົມບູນແຂວງບ ລິ
ຄ າໄຊ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລຼັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ.ວທິະຍານພິນົປະລນິຍາ
ສກຶສາສາດມະຫາບຼັນດດິຫລຼັກສູດສນິລະປະສາດ, ສາຂາວຊິາພຼັດທະນາສກຶສາມະຫາວທິະ - 

   ຍາໄລບູລະພາ, 2552. 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ສົມສະນິດວົງຄ າຈຼັນພາກວິຊາ: ບ ລິຫານການສຶກສາຄະນະສຶກສາສາດມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ 

ເບໂີທ: (020): 58625363 (020): 22435568 
Email: somesanithv@hotmail.com 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ອຈ. ສີລະຄອນສອນເພຼັດ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ/ກົມອະນຸບານແລະປະຖົມສຶກສາ  (ສູນການສຶກສາຮຽນ

ຮ່ວມ) 
ເບໂີທ: (020): 56467307 
Email:IEC_ LAO@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:somesanithv@hotmail.com
mailto:IEC_LAO@hotmail.com
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ຈິດຕະວິທະຍາພຼັດທະນາການ 
ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 

ລະຫຼັດວິຊາ :0911505 
ລະບບົ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ1 ປີທ ີ3 

ຊົື່ ວໂມງ 32 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(2-0-0) 

ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ ວຊິານີມ້ ີ2 ໜື່ ວຍກດິ ມ ີ2 ຊົື່ ວໂມງ ພາກທດິສະດ ີລວມ 32 ຊົື່ ວໂມງ 
ຈດຸປະສງົ ໃຫນ້ຼັກຮຽນສາມາດ: 

1. ອະທບິາຍໄດກ້ື່ ຽວກຼັບປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ທດິສະດຕີື່ າງໆທີື່ ຄົນ້ຄວາ້ກື່ ຽວກຼັບພຼັດທະນາການຂອງຄນົແລະ
ປະໂຫຍດຂອງວຊິາຈດິຕະວທິະຍາພຼັດທະນາການຄນົເຮາົ. 
2. ຈ າແນກໄດກ້ື່ ຽວກຼັບພຼັດທະນາການດາ້ນຕື່ າງໆຂອງຄນົໃນແຕື່ ລະໄວ,ນ າໃຊຄ້ວາມຮູກ້ື່ ຽວກຼັບຈດິຕະວທິະຍາ
ພຼັດທະນາການເຂົາ້ໃນການສດິສອນແລະການດ າລງົຊວີດິ. 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້ ໃນວິຊານີີ້ນຼັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກຼັບ: 
1. ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ທດິສະດຕີື່ າງໆທີື່ ຄົນ້ຄວາ້ກື່ ຽວກຼັບພຼັດທະນາການຂອງຄນົແລະປະໂຫຍດຂອງວຊິາ
ຈດິຕະວທິະຍາພຼັດທະນາການ 
2. ພຼັດທະນາການດາ້ນຕື່ າງໆຂອງຄນົໃນແຕື່ ລະໄວ, ເຊິື່ ງເລີື່ ມຕຼັງ້ແຕື່ ມ  ເ້ກດີຈນົເຖງິມ ເ້ຖົາ້ແກື່ ຊະລາການ. 
3. ປຼັດໄຈຕື່ າງໆທີື່ ມອີດິທພິນົຕ ື່ ພຼັດທະນາການດາ້ນຕື່ າງໆຂອງຄນົເຮາົໃນແຕື່ ລະໄວ, ວທິກີານແກໄ້ຂບຼັນດາຂ ບ້ກົຜື່ ອງ
ຂອງພຼັດທະນາການດາ້ນຕື່ າງໆໃນແຕື່ ລະໄວ. 

ການດ າເນນີການສອນ ວຊິານີມ້ຈີ ານວນ6ບດົ,  ແຕື່ ລະບດົມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໝດົ16ອາທດິ, ດວ້ຍການນ າໃຊວ້ທິສີດິສອນ-
ແບບອະທບິາຍ, ສນົທະນາ ( ກຸື່ ມນອ້ຍ - ກຸື່ ມໃຫື່ ຍ ), 

ອາທດິທ ີ1 
 
 

ສະເໜີໂຄງສ້າງຫ ຼັກສູດ 
ບົດທ ີ1 

ຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປກ່ຽວກຼັບຈິດຕະວິທະຍາພຼັດທະນາການ 
1. ປະຫວຼັດແລະປະໂຫຍດຂອງຈິດຕະວິທະຍາພຼັດທະນາການ 
1.1 ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງວຊິາຈດິຕະວທິະຍາພຼັດທະນາການ 
1.2 ປະໂຫຍດຂອງວຊິາຈດິຕະວທິະຍາພຼັດທະນາການ 
ກິດຈະກ າ 
- ຄູນ າສະເໜບີດົຮຽນ, ອະທບິາຍພອ້ມທຼັງຍກົຕວົຢື່ າງປະກອບ, ໃຫວ້ຽກບາ້ນໂດຍການແບື່ ງກຸື່ ມຄົນ້ຄວາ້ທດິສະດີ

ຕື່ າງໆເພ ື່ ອນ າສະເໜໃີນອາທດິຕ ື່ ໄປ. 
ອາທດິ2 

 
 
 

ບົດທ ີ1 (ຕ ື່ ) 
2. ທິດສະດີຂອງຈິດຕະວິທະຍາພຼັດທະນາການ 
2.1 ທດິສະດຊີວີະວທິະຍາ ( Biological Theories ) 
2.2 ທດິສະດຈີດິວເິຄາະ ( Psychoanalysis Theories ) 
2.3 ທດິສະດພີດຶຕກິ ານຍິມົ( Behavior Theories ) 
2.4 ທດິສະດປີຼັນຍານຍິມົ ( Cognitive Theories ) 
2.5 ທດິສະດດີອີາເລຼັກຕກິຊຂ໌ອງທື່ ານເລບເຊມາໂນວຊິໄວກຼັອດສະກ ີ
2.6 ທດິສະດມີະນຸດນຍິມົ ( Human Theories ) 
2.7 ທດິສະດພີຼັດທະນາການຕາມຂຼັນ້ຕອນປະຈ າໄວຂອງທື່ ານຮາວກິເຮສິ 
3. ວິທີສຶກສາຂອງຈິດຕະວິທະນາພຼັດທະນາການ 
3.1 ວທິສີກຶສາທີື່ ບ ື່ ໄດດ້ າເນນີການທດົລອງ 
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3.2 ວທິສີກຶສາແບບດ າເນນີການທດົລອງ 
ກິດຈະກ າ 
- ແຕື່ ລະກຸື່ ມນ າສະເໜຜີນົການຄົນ້ຄວາ້ກື່ ຽວກຼັບທດິສະດຕີື່ າງໆຂອງຈດິຕະວທິະຍາພຼັດທະນາການ 
- ຄູສຼັງລວມ, ສະຫ ຸບຄ ນໂດຍຫຍ  ້
- ອະທບິາຍຫວົຂ ທ້3ີພອ້ມທຼັງຍກົຕວົຢື່ າງປະກອບ 
- ແນະນ າການຄົນ້ຄວາ້ຕາມຫວົຂ ບ້ດົຮຽນ 

ອາທດິ3 
 
 
 

ບົດທ ີ2 
ພຼັດທະນາການຂອງໄວເດຼັກອ່ອນ 

1. ເດຼັກແດງ ( Infancy ) ແຕ່ມ ີ້ເກີດ - 2 ອາທິດ 
1.1 ການປຼັບຕວົ 
1.2 ພຼັດທະນາການດາ້ນຕື່ າງໆ 
2. ເດຼັກອ່ອນຕອນຕົີ້ນ ( Babyhood ) ອາຍຸແຕ່ 2 ອາທິດ - 2 ປີ 
2.1 ພຼັດທະນາທາງດາ້ນຮື່ າງກາຍ( Physical Development ) 
2.2 ພຼັດທະນາການທາງດາ້ນພາສາແລະສະຕປິຼັນຍາ 

( Speech & Cognitive Development ) 
2.3 ພຼັດທະນາການທາງດາ້ນອາລມົ( Emotional  Development ) 
2.4 ພຼັດທະນາການທາງດາ້ນສຼັງຄມົ ( Social Development ) 
3 ເດຼັກອ່ອນຕອນປາຍ ( ອາຍຸ 2 - 3 ປີ) 
3.1 ພຼັດທະນາທາງດາ້ນຮື່ າງກາຍ( Physical Development ) 
3.2 ພຼັດທະນາການທາງດາ້ນພາສາແລະສະຕປິຼັນຍາ 

( Speech& Cognitive Development ) 
3.3 ພຼັດທະນາການທາງດາ້ນອາລມົ( Emotional  Development ) 
3.4 ພຼັດທະນາການທາງດາ້ນສຼັງຄມົ ( Social Development 
ກິດຈະກ າ 
- ຄູນ າສະເໜ,ີ ອະທບິາຍພອ້ມທຼັງຍກົຕວົຢື່ າງປະກອບແລະສນົທະນາລວມທົື່ ວຫອ້ງກື່ ຽວກຼັບພຼັດທະນາການຂອງ
ເດຼັກແດງ 
- ແບື່ ງກຸື່ ມຄົນ້ຄວາ້ກື່ ຽກຼັບ: ເດຼັກອື່ ອນຕອນຕົນ້ແລະຕອນປາຍ 
- ຄູສຼັງລວມແລະສະຫ ຸບຄ ນໂດຍຫຍ  ້

ອາທດິທ ີ4 
 
 
 

ບົດທ ີ2 (ຕ ື່ ) 
4 ຈຸດພເິສດຂອງເດຼັກອ່ອນ 
4.1 ຜນົສ າເລຼັດທີື່ ສ າຄຼັນຂອງເດຼັກອື່ ອນ 
4.2 ພຼັດທະນາການທາງດາ້ນສະຕປິຼັນຍາຂອງເດຼັກ 
4.3 ປຼັດໄຈໃນການປະກອບສາ້ງບຸກຄະລກິກະພາບຂອງເດຼັກອື່ ອນ 
ກິດຈະກ າ 
- ຄູອະທບິາຍ, ຍກົຕວົຢື່ າງປະກອບແລະສນົທະນາລວມທົື່ ວຫອ້ງ 
ແນະນ ານຼັກຮຽນຄົນ້ຄວາ້ຕາມຫວົຂ ບ້ດົຮຽນ 

ອາທດິທ5ີ 
 
 
 

ບົດທີ 3 
ພຼັດທະນາການຂອງເດຼັກໄວກ່ອນເຂົີ້າຮຽນ ແລະ ໄວປະຖົມສຶກສາ 

(ອາຍຸ3 - 12 ປີ) 
1. ພຼັດທະນາການຂອງເດຼັກໄວກ່ອນເຂົີ້າຮຽນ ຫ   ໄວອະນຸບານ (3 - 6ປີ) 
1.1 ພຼັດທະນາທາງດາ້ນຮື່ າງກາຍ( Physical Development ) 
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1.2 ພຼັດທະນາການທາງດາ້ນອາລມົ( Emotional  Development ) 
1.3 ພຼັດທະນາການທາງດາ້ນສຼັງຄມົ ( Social Developmant ) 
1.4 ພຼັດທະນາການທາງດາ້ນພາສາ( Language Developmant ) 
1.5 ພຼັດທະນາການທາງດາ້ນສະຕປິຼັນຍາ( Intellectual  Development ) 
1.6 ໄວເດຼັກຕອນຕົນ້ສະໄໝໃໝື່  
ກິດຈະກ າ 
- ຄູບຼັນລະຍາຍ 
- ສນົທະນາເປຼັນກຸື່ ມຕາມຫວົຂ ຂ້ອງບດົຮຽນ 
- ຄູສະຫ ຸບ, ສຼັງລວມບດົຮຽນຄ ນໂດຍຫຍ  ້

ອາທດິທ ີ6 
 
 
 

ບົດທີ 3 ( ຕ ື່ ) 
2. ພຼັດທະນາການໄວປະຖົມສຶກສາ ( 6 – 12 ປີ ) 
2.1 ໄວເດຼັກຕອນກາງ( Middle Childhood ) ອາຍຸ 6 – 10ປີ 
2.2 ໄວເດຼັກຕອນປາຍອາຍຸ 10 – 12 ປີ 
ກິດຈະກ າ 
- ສນົທະນາເປຼັນກຸື່ ມຕາມຫວົຂ ຂ້ອງບດົຮຽນ 
- ຄູສະຫ ຸບ, ສຼັງລວມບດົຮຽນຄ ນໂດຍຫຍ  ້
- ແນະນ າການຄົນ້ຄວາ້ຕາມຫວົຂ ບ້ດົຮຽນ 
- ແນະນ າການຂຽນບດົລາຍງານ : ສຼັງລວມກື່ ຽວກຼັບການລງົຕວົຈງິຢູື່ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ປະຖມົແລະມຼັດທະຍມົ 

ອາທດິທ ີ7  
 

ກວດກາກາງພາກ 
 

ອາທດິທ ີ8  
 
 
 

ບົດທີື່4 
ພຼັດທະນາການຂອງໄວລຸ້ນ 

1. ພຼັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ( Physical Development ) 
2. ພຼັດທະນາການທາງດ້ານສະຕິປຼັນຍາ( Intellectual  Developmant ) 
3. ພຼັດທະນາການທາງດ້ານບກຸຄະລິກກະພາບ 

( Personality Development ) 
ກິດຈະກ າ 
- ຄູບຼັນລະຍາຍ 
-  ຄູສະຫ ຸບ, ສຼັງລວມບດົຮຽນຄ ນໂດຍຫຍ  ້
-  ແນະນ າການຄົນ້ຄວາ້ຕາມຫວົຂ ບ້ດົຮຽນ 
 

ອາທດິທ ີ9  
 
 
 

ບົດທີ 4  (ຕ ື່) 
ພຼັດທະນາການຂອງໄວລຸ້ນ 

4. ພຼັດທະນາການທາງດ້ານອາລົມ ( Emotional  Development ) 
5. ພຼັດທະນາການທາງດ້ານສຼັງຄົມ ( Social Development ) 
ກິດຈະກ າ 
- ຄູສະຫ ຸບ, ສຼັງລວມບດົຮຽນຄ ນໂດຍຫຍ  ້
- ແນະນ າການຄົນ້ຄວາ້ຕາມຫວົຂ ບ້ດົຮຽນ 

ອາທດິທ ີ10 
 
 

ບົດທີ 5 
ພຶດຕິກ າໄວລຸ້ນ 

1. ຄວາມໝາຍແລະຄວາມສ າຄຼັນຂອງພຶດຕິກ າໄວລຸ້ນ 
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 2. ແນວຄິດກ່ຽວກຼັບພຶດຕິກ າທີື່ເປຼັນບຼັນຫາ 
ກິດຈະກ າ 
- ອະທບິາຍກື່ ຽວກຼັບຄວາມໝາຍແລະຄວາມສ າຄຼັນຂອງພດຶຕກິ າໄວລຸນ້ 
- ສນົທະນາເປຼັນກຸື່ ມຕາມຫວົຂ ຂ້ອງບດົກື່ ຽວກຼັບພດຶຕກິ າທີື່ ເປຼັນບຼັນຫາ 
- ຄູສະຫ ຸບ, ສຼັງລວມບດົຮຽນຄ ນໂດຍຫຍ ແ້ນະນ າຄົນ້ຄວາ້ຫວົຂ ຕ້ ື່ ໄປ 

ອາທດິທ ີ11 
 
 
 

ບົດທີ 5 ( ຕ ື່) 
3. ຂະບວນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າຂອງໄວລຸ້ນ 
ກິດຈະກ າ 
- ສນົທະນາເປຼັນກຸື່ ມຕາມຫວົຂ ຂ້ອງບດົຮຽນ 

( ຂະບວນການປື່ ຽນແປງພດຶຕກິ າຂອງໄວລຸນ້ ) 
- ຄູສະຫ ຸບ, ສຼັງລວມບດົຮຽນຄ ນໂດຍຫຍ  ້
-  ແນະນ ານຼັກຮຽນຄົນ້ຄວາ້ຕາມຫວົຂ ບ້ດົຮຽນ 

ອາທດິທ ີ12 
 
 
 

ບົດທີ 6  
ລຼັກສະນະຂອງໄວກາງຄົນແລະໄວຊະລາ 

1. ໄວກາງຄົນຕອນຕົີ້ນຫ  ໄວຜູ້ໃຫຍ່ ( ອາຍຸ 22 – 40 ປີ ) 
ກິດຈະກ າ: 
ອະທບິາຍ, ຍກົຕວົຢື່ າງປະກອບພອ້ມທຼັງສນົທະນາລວມທົື່ ວຫອ້ງ 

ອາທດິທ ີ13 
 
 
 

ບົດທີ 6 ( ຕ ື່) 
2. ໄວກາງຄົນຕອນປາຍຫ  ໄວທອງ ( ອາຍຸ 41 – 60 ປີ ) 
ກິດຈະກ າ: 
- ອະທບິາຍ, ຍກົຕວົຢື່ າງປະກອບພອ້ມທຼັງສນົທະນາລວມທົື່ ວຫອ້ງ 

ອາທດິທ ີ14 
 
 
 

ບົດທ ີ6 (ຕ ື່) 
3. ໄວຊະລາ ( ອາຍຸ61ປີຂຶີ້ນໄປ ) 
ກິດຈະກ າ: 
- ອະທບິາຍ, ຍກົຕວົຢື່ າງປະກອບພອ້ມທຼັງສນົທະນາລວມທົື່ ວຫອ້ງ 
-  ແນະນ າການຄົນ້ຄວາ້ຕາມຫວົຂ ບ້ດົຮຽນ 

ອາທດິທ ີ15 
 

 
ທວນຄ ນ 

ອາທດິທ ີ16 
 

ສອບເສຼັງຈົບໜ່ວຍກິດ 

ການຕລີາຄາ 
 
 

1. ເຂົາ້ຮື່ ວມຮຽນ10% 
2. ກດິຈະກ າກຸື່ ມ 10% 
3.     ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ20% 
4.     ກວດກາ20% 
3.     ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ 40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 
 

- ສເີຮ ອນແກວ້ກຼັງວານ.  
“ຈດິຕະພຼັດທະນາການທຸກຊື່ ວງໄວ”ເຫ ຼັມ້1 & 2ມະຫາວທິະຍາໄວທ າມະຊາດ, ພມິຄຼັງ້ທ7ີກຼັນຍາ1997 

-  ປະຍຸນສມີະນສີອນ“ຈດິຕະວທິະຍາໄວລຸນ້”ວທິະຍາໄວຄູຈຼັນທະກະເສມ, 1989 
-  ປະສາດອສີອນປ ີດາ“ຈດິຕະວທິະຍາໄວລຸນ້”ມະຫາວທິະຍາໄລສນິນະຄະລນິມະຫາສາລະຄາມ, 1980 
-  ວໄິລວຼັດທະນາ“ອະນາໄມແມື່ ແລະເດຼັກ”ໜື່ ວຍການສກຶສານເິທດກມົການເຝິກຫຼັດຄູ, 1990 
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-  ເຂຼັມເພຼັດບູລມົໄຊຍພ໌ອ້ມຄະນະ“ຈດິຕະວທິະຍາໄວລຸນ້”ສ າລຼັບຄະນະສກຶສາສາດມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ, 
2001 
- ກະຊວງສກຶສາທກິານສູນພຼັດທະນາຄູ“ພຼັດທະນາການໄວເດຼັກ” 

ສ າລຼັບໂຮງຮຽນສາ້ງຄູລະບບົ8+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 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ນລີາວຼັນ ບຸບຜາວຼັນ 
ພາກສາ້ງຄູຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ. Tel:  020 55679863 
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III.ໝວດວິຊາສະເພາະ 
ກ. ວິຊາສະເພາະ 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ກາຍະກ າພ ີ້ນຖານ 1   

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911107 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ1 ປີ 1 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 128 ຊົື່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜື່ ວຍກດິ 2(0-2-6)  
ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 2 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່
ກ ຼັນລວມມ ີ32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 6 ຊົື່ ວໂມງ 
ແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ96 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະສາມາດ:  
1.ອະທບິາຍ ແລະ ຊີແ້ຈງທຼັກສະກາຍະກ າພ ນ້ຖານໄດ ້
2. ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປະຕບິຼັດວຽກງານຕວົຈງິ. 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິານີຈ້ະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ລະບຽບຮູບແຖວ,ການຍື່  າເທົາ້ກ ຼັບທີື່ ໜາ້ເດນີ,ແຖວຢຸດ,ລະບຽບ
ພຼັກລະບຽບກງົ,ການຫຼັດກາຍບ ລຫິານ 9 ທື່ າ. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີປ້ະກອບມ ີ1 ພາກຮຽນມທີຼັງໝດົ8 ບດົ. ແຕື່ ລະບບົມຫີລາຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນ
ທຼັງໜດົ 16 ອາທດິ. ໂດຍໃຊວ້ທິສີອນ: ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 1 
 

ພາກທີ I 
ລະບຽບຮູບແຖວ 

ບົດທ ີ1 
ບົດບາດໜ້າທີື່ຂອງກິລາກາຍະກ າ 

 
1. ນຍິາມຂອງກລິາກາຍະກ າ 
2. ບດົບາດໜາ້ທີື່ ຂອງກລິາກາຍະກ າ 
3. ແບບຫ ີນ້ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູບ້ຼັນຍາຍອະທບິາຍແລະປະກອບກຼັບການ
ສນົທະນາ. 
ສ າລຼັບຂ ທ້ ີ3 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປ
ພອ້ມ. 

ອາທດິ 2-3 
 

ບົດທ ີ2 
ລະບຽບຮູບແຖວພ ີ້ນຖານ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ການຈຼັດຕຼັງ້ແຖວ 
3. ການນຼັບເລກພາຍໃນແຖວ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິ
ໄປພອ້ມ. 

ອາທດິ 4-5 ບົດທ ີ3 
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 ລະບຽບພາຍໃນແຖວ 
1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ການຈຼັດຕຼັງ້ແຖວ 
3. ການນຼັບເລກພາຍໃນແຖວ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິ
ໄປພອ້ມ. 

ອາທດິ 6-7 
 

ບົດທ ີ4 
ການເຝິທະສະໃນການເຂົີ້າແຖວ ແລະການອອກຄ າສຼັື່ງ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ການເຝິທະສະໃນການເຂົາ້ແຖວ ແລະການອອກຄ າສຼັື່ ງ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິ
ໄປພອ້ມ. 

ອາທດິ 8-9 
 

ບົດທ ີ5 
ການຈຼັດແຖວຕຼັີ້ງ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ການຈຼັດແຖວຕຼັງ້ 
3. ແບບຫລີນ້ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປ
ພອ້ມ. 

ອາທດິ 10-11 
 

ບົດທ ີ6 
ການຈຼັດແຖວຂວາງ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ການຈຼັດແຖວຂວາງ 
3. ແບບຫ ີນ້ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປ
ພອ້ມ 

ອາທດິ 12-13 
 

ບົດທ ີ7 
ລະບຽບກົງ - ລະບຽບພຼັກ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ລະບຽບກງົ - ລະບຽບພຼັກ 
3. ແບບຫ ີນ້ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິ 14-15 
 

ບົດທ ີ8 
ການຫຼັນຂວາ - ເຄິື່ງຂວາຫຼັນ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ການຫຼັນຂວາ - ເຄິື່ ງຂວາຫຼັນ 
3. ແບບຫ ີນ້ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 
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ອາທດິ 16 
 

 
ນຼັກສກຶສາລງົພາກສະໜາມ ,ທວນຄ ນ,ຂຽນບດົລາຍງານ ແລະປະເມນີ. 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການຂ ນ້ຫອ້ງຮຽນ              10% 
ນຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມ30% 
ເສຼັງກາງພາກ20% 
ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ 40% 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ກນິນະວງົ ສຊີານນົ ສະຖາບຼັນຄນົຄວ້າວທິະຍາສາດແຫື່ ງຊາດ 
ໂທ: 22205614 
Email: …………………………………………. 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ກາຍະກ າພ ີ້ນຖານ 2 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911209 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ2 ປີ 1 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 128 ຊົື່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜື່ ວຍກດິ 2(0-2-6)  
ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 2 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່
ກ ຼັນລວມມ ີ32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 6 ຊົື່ ວໂມງ 
ແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ96 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະສາມາດ:  
1.ອະທບິາຍ ແລະ ຊີແ້ຈງທຼັກສະກາຍະກ າພ ນ້ຖານໄດ ້
2. ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປະຕບິຼັດວຽກງານຕວົຈງິ. 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິານີຈ້ະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ລະບຽບຮູບແຖວ,ການຍື່  າເທົາ້ກ ຼັບທີື່ ໜາ້ເດນີ,ແຖວຢຸດ,ລະບຽບພຼັກ
ລະບຽບກງົ,ການຫຼັດກາຍບ ລຫິານ 9 ທື່ າ. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີປ້ະກອບມ ີ1 ພາກຮຽນມທີຼັງໝດົ3 ບດົ. ແຕື່ ລະບບົມຫີລາຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນ
ທຼັງໜດົ 16 ອາທດິ. ໂດຍໃຊວ້ທິສີອນ: ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 1-3 
 

ບົດທ ີ9 
ການຫຼັນຊາຍ, ເຄີື່ງຊ້າຍຫຼັນ ແລະ ກຼັບຫ ຼັງຫຼັນ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ການຫຼັນຊາຍ ,ເຄິື່ ງຊາຍຫຼັນ ແລະ ກຼັບຫ ຼັງຫຼັນ 
3. ແບບຫ ີນ້ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິ 4-6 
 

ບົດທ ີ10 
ການຍ ື່າເທົີ້າກຼັບທີື່ ການເດີນ ແລະ ແຖວຢຸດ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ການຍ ື່ າເທົາ້ກ ຼັບທ,ີການເດນີ ແລະ ແຖວຢຸດ 
3. ແບບຫ ີນ້ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິ 7-8 
 

ບົດທ ີ11 
ທ່າຫຼັດກາຍ 9 ທ່າພ ີ້ນຖານ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ການຫຼັດກາຍບ ລຫິານທື່ າທ ີ1-3 
3. ເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 
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ອາທດິ 9-10 
 

ບົດທ ີ11 (ຕ ື່) 
ທ່າຫຼັດກາຍ 9 ທ່າພ ີ້ນຖານ 

4. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
5. ການຫຼັດກາຍບ ລຫິານທື່ າທ ີ4-6 
6. ເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິ 11-12 
 

ບົດທີ 11  (ຕ ື່) 
ທ່າຫຼັດກາຍ 9 ທ່າພ ີ້ນຖານ 

7. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
8. ການຫຼັດກາຍບ ລຫິານທື່ າທ ີ7-9 
9. ເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິ 13-14 
 

ບົດທ ີ11 (ຕ ື່) 
ທ່າຫຼັດກາຍ 9 ທ່າພ ີ້ນຖານ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ທວນຄ ນການຫຼັດກາຍບ ລຫິານແຕື່ ທື່ າທ ີ1-9 
3. ເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດເຝິກແອບເປຼັນ 
ກຸື່ ມແຕື່ ທື່ າທ ີ1-9 ໂດຍການແນະນ າຂອງອາຈານ 

ອາທດິ 15 ໃຫນ້ຼັກສກຶສາທວນບດົຮຽນຄ ນ,ປະຕບິຼັດຕວົຈງິໂດຍມຄູີນ າພາ 
ອາທດິ 16 ນຼັກສກຶສາລງົພາກສະໜາມ ,ທວນຄ ນ,ຂຽນບດົລາຍງານ ແລະ ປະເມນີ. 
ການປະເມນີຜນົ 
 

ການຂ ນ້ຫອ້ງຮຽນ              10% 
ນຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມ30% 
ເສຼັງກາງພາກ20% 
ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ 40% 

ຜູຂ້ຽນ 
Utthor 

ກນິນະວງົ ສຊີານນົ ສະຖາບຼັນຄນົຄວ້າວທິະຍາສາດແຫື່ ງຊາດ 
ໂທ: 22205614 
Email: …………………………………………. 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ກາຍະກ າອຸປະກອນ 1 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911305 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ1 ປີ 2 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 128 ຊົື່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜື່ ວຍກດິ 2(0-2-6)  
ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 2 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່
ກ ຼັນລວມມ ີ32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 6 ຊົື່ ວໂມງ 
ແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ96 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະສາມາດ:  
1.ອະທບິາຍ ແລະ ຊີແ້ຈງທຼັກສະກາຍະກ າເສລໄີດ ້
2. ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປະຕບິຼັດວຽກງານຕວົຈງິ. 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິານີຈ້ະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ການປິນ້ຂວ າ້ທ າມະດາ,ການປີນ້ຫງາຍທ າມະດາ 
ການປີນ້ຂວ າ້ດວ້ຍທື່ າ,ການປີນ້ຫງາຍດວ້ຍທື່ າ,ການປີນ້ສະແຄງລງົຂາດຽວແລະການປີນ້ສະແຄງ
ລງົສອງຕນີ. 
 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີປ້ະກອບມ ີ1 ພາກຮຽນມທີຼັງໝດົ 6 ບດົ. ແຕື່ ລະບບົມຫີລາຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາ
ຮຽນທຼັງໜດົ 16 ອາທດິ ໂດຍໃຊວ້ທິສີອນ: ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 1-3 
 

ບົດທ ີ1 
ການປິີ້ນຂວ ີ້າທ າມະດາ 

4. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
5. ການປິນ້ຂວ າ້ທ າມະດາ 
6. ແບບຫ ີນ້ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິ 4-6 
 

ບົດທ ີ2 
ການປີີ້ນຫງາຍທ າມະດາ 

4. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
5. ການປີນ້ຫງາຍທ າມະດາ 
6. ແບບຫ ີນ້ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 



158 
 

ອາທດິ 7-8 
 

ບົດທ ີ3 
ການປີີ້ນຂວ ີ້າດ້ວຍທ່າ 

10. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
11. ການປີນ້ຂວ າ້ດວ້ຍທື່ າ 
12. ເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິ 9-10 
 

ບົດທ ີ4 
ການປີີ້ນຫງາຍດ້ວຍທ່າ 

13. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
14. ການປີນ້ຫງາຍດວ້ຍທື່ າ 
15. ເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິ 11-12 
 

ບົດທ ີ5 
ການປີີ້ນສະແຄງລົງຂາດຽວ 

16. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
17. ການປີນ້ສະແຄງລງົຂາດຽວ 
18. ເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິ 13-14 
 

ບົດທ ີ6  
ການປີີ້ນສະແຄງລົງສອງຕນີ 

4. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
5. ການປີນ້ສະແຄງລງົສອງຕນີ 
6. ເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິ 15 
 

 
 ໃຫນ້ຼັກສກຶສາທວນບດົຮຽນຄ ນ,ປະຕບິຼັດຕວົຈງິໂດຍມຄູີນ າພາ 

ອາທດິ 16 ນຼັກສກຶສາລງົພາກສະໜາມ ,ທວນຄ ນ,ຂຽນບດົລາຍງານ ແລະປະເມນີ. 
ການປະເມນີຜນົ 
 

ການຂ ນ້ຫອ້ງຮຽນ              10% 
ນຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມ30% 
ເສຼັງກາງພາກ20% 
ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ 40% 

ຜູຂ້ຽນ 
Utthor 

ກນິນະວງົ ສຊີານນົ ສະຖາບຼັນຄນົຄວ້າວທິະຍາສາດແຫື່ ງຊາດ 
ໂທ: 22205614 
Email: …………………………………………. 

 



159 
 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ກາຍະກ າອຸປະກອນ 2 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0911407 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ2 ປີ 2 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 128 ຊົື່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜື່ ວຍກດິ 2(0-2-6)  
ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 2 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່
ກ ຼັນລວມມ ີ32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 6 ຊົື່ ວໂມງ 
ແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ96 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະສາມາດ:  
1.ອະທບິາຍ ແລະ ຊີແ້ຈງທຼັກສະກາຍະກ າເສລ,ີກາຍະກ າອຸປະກອນໄດ ້
2. ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປະຕບິຼັດວຽກງານຕວົຈງິ. 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິານີຈ້ະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ການຕຼັງ້ບື່ າ,ການຕຼັງ້ຫວົ,ການປີື່ ນຫງາຍກາຍບື່ າ, 
ການຕລີຼັງກາຕຼັງ້ຫວົ,ການໂອນເທິື່ ງຄານໄປທາງໜາ້-ຫ ຼັງ,ກາໂອນຄ ນຫ ຼັງປິື່ ນຕວົ,ໂອນຕວົໄປທາງ
ໜາ້ປິື່ ນ 90’ ລງົ ແລະ ໂອນລງົທາງໜາ້. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີປ້ະກອບມ ີ1 ພາກຮຽນມທີຼັງໝດົ 8ບດົ. ແຕື່ ລະບບົມຫີລາຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນ
ທຼັງໜດົ 16 ອາທດິ. ໂດຍໃຊວ້ທິສີອນ: ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 1 
 

ບົດທ ີ7 
ການຕຼັີ້ງບ່າ 

7. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
8. ການການຕຼັງ້ບື່ າ 
9. ແບບຫ ີນ້ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ:ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິ 2 
 

ບົດທ ີ8 
ການຕຼັີ້ງຫົວ 

7. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
8. ການຕຼັງ້ຫວົ 
9. ເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິ 3-4 
 

ບົດທ ີ9 
ການປີີ້ນຫງາຍກາຍບ່າ 

19. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
20. ການປີນ້ຫງາຍກາຍບື່ າ 
21. ເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 
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ອາທດິ 5-6 
 

ບົດທ ີ10 
ການຕລີຼັງກາຕຼັີ້ງຫົວ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ການຕລີຼັງກາຕຼັງ້ຫວົ 
3. ເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິ 7-8 
 

ບົດທ ີ11 
ການໂອນເທິງຄານໄປທາງໜ້າ - ຫ ຼັງ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 

2. ການໂອນເທງິຄານໄປທາງໜາ້ - ຫ ຼັງ 
3. ເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິ9-10 
 

ບົດທ ີ12  
ການໂອນຄ ນຫ ຼັງປິື່ນຕົວ 

7. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
8. ການປີນ້ສະແຄງລງົສອງຕນີ 
9. ເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິ 11-12 
 

ບົດທ ີ13 
ໂອນຕົວໄປທາງໜ້າປິື່ນ 90’ ລົງ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ໂອນຕວົໄປທາງໜາ້ປີື່ ນ 90’ລງົ 
3. ເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິ 13-14 
 

ບົດທ ີ14 
ໂອນລົງທາງໜ້າ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ໂອນລງົທາງໜາ້ 
3. ເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິ 15 
 

 
 ໃຫນ້ຼັກສກຶສາທວນບດົຮຽນຄ ນ,ປະຕບິຼັດຕວົຈງິໂດຍມຄູີນ າພາ 
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ອາທດິ 16 ນຼັກສກຶສາລງົພາກສະໜາມ ,ທວນຄ ນ,ຂຽນບດົລາຍງານ ແລະປະເມນີ. 
ການປະເມນີຜນົ 
 

ການຂ ນ້ຫອ້ງຮຽນ              10% 
ນຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມ30% 
ເສຼັງກາງພາກ20% 
ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ 40% 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ກນິນະວງົ ສຊີານນົ ສະຖາບຼັນຄນົຄວ້າວທິະຍາສາດແຫື່ ງຊາດ 
ໂທ: 22205614 
Email: …………………………………………. 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ແລ່ນ-ລານ 1 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0911108  

ພາກຮຽນ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ1 ປີ 1  
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 128 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(0-2-6) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 2 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່
ກ ຼັນລວມມ ີ 32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 6 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ 96 
ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກຮຽນສາມາດ: ອະທບິາຍໄດກ້ື່ ຽວກຼັບເຕຼັກນກິຂອງການແລື່ ນ
ໄລຍະສຼັນ້, ສາມາດປະຕບິຼັດຕວົຈງິ ແລະ ສອນໄດໃ້ນຂຼັນ້ພ ນ້ຖານ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້ ວຊິາຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບເຕຼັກນກິການແລື່ ນໄລຍະສຼັນ້, ແລື່ ນປື່ ຽນສົື່ ງ ແລະ ແລື່ ນໄລຍະກາງ 
ການດ າເນນີການສອນ 

 
ວຊິານີມ້ ີ 3 ບດົໃນນີມ້ຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາສອນທຼັງໝດົ 16 ອາທດິໂດຍໃຊວ້ທິສີອນ
ແບບອະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ທດົລອງ 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິທ ີ1 
 

ບົດທີ 1 
ແລ່ນໄລຍະສຼັີ້ນ 

1. ເຕຼັກນກິການແລື່ ນໄລຍະສຼັນ້ 
- ການອອກແລື່ ນ 
- ແລື່ ນໄລຍະສຼັນ້ຫ ຼັງອອກແລື່ ນ 
- ແບບຫ ິນ້ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອະທບິາຍເຕຼັກນກິການອອກແລື່ ນໄລຍະສຼັນ້, ສາທດິວທິຕີອກແປນ້
ຢຼັນ, ເຝິກແອບການອອກແລື່ ນເທ ື່ ອລະ 2 ຄນົ ໄລຍະ 5 ແມຼັດ, ແລື່ ນ 15 ແມຼັດ ຄນົລະ 3 ຄຼັງ້
, ແບື່ ງກຸື່ ມຕາມຈ ານວນນຼັກຮຽນທີື່ ມໃີຫເ້ໝາະສມົບ ື່ ໃຫຫ້ າຍເກນີໄປເພ ື່ ອຫ ິນ້  ເກມແລື່ ນແຂື່ ງ 
ຂຼັນ 

ອາທດິທ ິ2 
 

ບົດທີ 1(ຕ ື່ ) 
ແລ່ນໄລຍະສຼັີ້ນ 

2. ເຕຼັກນກິການອອກແລື່ ນ 
3. ເຕຼັກນກິການແລື່ ນຫ ຼັງການອອກແລື່ ນ 
4. ເຕຼັກນກິການແລື່ ນລະຫວື່ າງທາງແລື່ ນ 
5. ແບບຫ ິນ້ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍເຕຼັກນກິໃຫນ້ຼັກຮຽນເຝິກແອບອອກແລື່ ນເທ ື່ ອລະ 2 ຄນົ
x4ຄຼັງ້, ໄລຍະ5 ແມຼັດ, ແລື່ ນຫ ຼັງການອອກແລື່ ນ 2ຄນົx4ຄຼັງ້ ໄລຍະ20 ແມຼັດ ແລະ ແລື່ ນແຕື່
ຄນົອອກແລື່ ນຫາລະຫວື່ າງທາງແລື່ ນ2ຄນົx3 ຄຼັງ້ໄລຍະ 80 ແມຼັດ, ແບບຫ ິນ້ເພ ື່ ອຜື່ ອນຄາຍ
ກາ້ມຊີນ້ 

ອາທດິທ ີ3 
 

ບົດທີ 1 
ແລ່ນໄລຍະສຼັີ້ນ ( ຕ ື່ ) 

6. ເຕຼັກນກິການເຂົາ້ເສຼັນ້ໄຊ 
7. ເຝິກກ າລຼັງ 
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ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍເຕຼັກນກິການເຂົາ້ເສຼັນ້ໄຊທຼັງ 2 ວທິ,ີ ໃຫນ້ຼັກຮຽນເຝິກ
ແອບການເຂົາ້ເສຼັນ້ໄຊດວ້ຍການແລື່ ນເປຼັນຄູື່ ໄລຍະ 3 ແມຼັດ, 5 ແມຼັດ, 15 ແມຼັດ ແລະ 20 
ແມຼັດໄລຍະ 3 ຄຼັງ້. ປະຕບິຼັດການເຂົາ້ເສຼັນ້ໄຊດວ້ຍການແລື່ ນໄລຍະທາງ 50ແມຼັດ 2 ຄນົ 3ຄຼັງ້, 
ເຝິກຄວາມໄວດວ້ຍການແລື່ ນ 40ແມຼັດ x5ຄຼັງ້. 

ອາທດິທ ີ4 
 

ບົດທີ 1 
ແລ່ນໄລຍະສຼັີ້ນ ( ຕ ື່ ) 

8. ເຕຼັກນກິການອອກແລື່ ນ 
ກິດຈະກ າກະຈ າບົດ : ບດົສອນການແລື່ ນ 100 ແມຼັດ (Test) ຄນົລະຄຼັງ້ຈ າເວລາ 

ອາທດິທ ີ5 
 

ບົດທີ 1 
ແລ່ນໄລຍະສຼັີ້ນ ( ຕ ື່ ) 

9. ເຕຼັກນກິການແລື່ ນໄລຍະສຼັນ້ 
- ເຕຼັກນກິການແລື່ ນໄລຍະສຼັນ້ແຕກຕື່ າງກຼັນ 
- ເຕຼັກນກິການອອກແລື່ ນທາງໂຄງ້ 
- ເຕຼັກນກິການແລື່ ນທາງໂຄງ້ 
- ແບບຫ ິນ້ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍເຕຼັກນກິການແລື່ ນທາງໂຄງ້ ແລະ ການອອກແລື່ ນທາງໂຄງ້,
ໃຫນ້ຼັກຮຽນເຝິກແອບການອອກແລື່ ນທາງໂຄງ້ຄນົລະ3ຄຼັງ້,ໃຫນ້ຼັກຮຽນເຝິກເຕຼັກນກິການແລື່ ນ
ທາງໂຄງ້, ໃຫນ້ຼັກຮຽນຫ ິນ້ເກມຜື່ ອນຄາຍກາ້ມຊີນ້ 

ອາທດທ ີ6-7 
 

ບົດທີ 1 
ແລ່ນໄລຍະສຼັີ້ນ ( ຕ ື່ ) 

- ເຕຼັກນກິການແລື່ ນ 100 ແມຼັດ 
- ເຕຼັກນກິການແລື່ ນ 200 ແມຼັດ 
- ເຕຼັກນກິການແລື່ ນ 400 ແມຼັດ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ໃຫນ້ຼັກຮຽນຜຼັດປື່ ຽນການແລື່ ນຕາມລ າດຼັບ100 ແມຼັດ, 200 ແມຼັດ, 
4ແມຼັດທດົສອບແລື່ ນແຕື່ ລະຄນົໂດຍການຈຼັບເວລາ. 

ອາທດິທ ີ8 
 

ບົດທີ 2 
ການແລ່ນປ່ຽນສົື່ງ 

1. ເຕຼັກນກິານປື່ ຽນສົື່ ງໄລຍະສຼັນ້ 
- ເຕຼັກນກິການປື່ ຽນສົື່ ງໄມ ້

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຫນ້ຼັກຮຽນຈຼັບຄູື່ ກ ຼັນເຝິກແອບວທິກີານປື່ ຽນສົື່ ງໄມແ້ຕື່ ເທງິລງົລຸື່ ມ 
ແລະ ແຕື່ ລຸື່ ມຂຶນ້ເທງິຢູື່ ກ ຼັບທີື່ , ສົື່ ງໄມດ້ວ້ຍການຍື່ າງຜຼັດປື່ ຽນກຼັນຈ ານວນ 5ຄຼັງ້,ສົື່ ງໄມດ້ວ້ຍການ
ແລື່ ນຊາ້ໆໄລຍະ 5ແມຼັດ ຜຼັດປື່ ຽນກຼັນຜູລ້ະ 5ຄຼັງ້. 

ອາທດິທ ີ9 
 

ບົດທີ 2  
ການແລ່ນປ່ຽນສົື່ງ ( ຕ ື່ ) 

2. ເຕຼັກນກິການປື່ ຽນສົື່ ງໄລຍະສຼັນ້ 
- ເຕຼັກນກິການປື່ ຽນສົື່ ງໄມຢູ້ື່ ໃນເຂດປື່ ຽນສົື່ ງ 
- ເຝິກກ າລຼັງ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຫນ້ຼັກຮຽນຈຼັບຄູື່ ເຝິກນກິການປື່ ຽນສົື່ ງໄມຢູ້ື່ ໃນເຂດປື່ ຽນສົື່ ງ, ເຝິກ
ຄວາມໄວດວ້ຍການແລື່ ນ15 ແມຼັດໄປ-ກຼັບ 5ຄຼັງ້x 5ເທ ື່ ອ 
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ອາທດິທ ີ10 
 

ບົດທີ 3 
ການແລ່ນໄລຍະກາງ 

1. ເຕຼັກນກິການແລື່ ນໄລຍະກາງ 
- ເຕຼັກນກິການອອກແລື່ ນ ແລະ ເພີື່ ມຄວາມໄວ 
- ເຕຼັກນກິການແລື່ ນລະຫວື່ າງທາງແລື່ ນ 
- ເຕຼັກນກິານເຄ ື່ ອນໄຫວຂອງຂາ ແລະ ແຂນ 

2. ແບບຫ ິນ້ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອະທບິາຍ ແລະ ສາທດິການແລື່ ນ, ໃຫນ້ຼັກຮຽນເຝິການແລື່ ນ ແລະ 
ການເພີື່ ມຄວາມໄວເທ ື່ ອລະຄນົ, ເຝິກການວາງຂາ ແລະ ແກວື່ ງແຂນເທ ື່ ອລະ 2 ຄນົ ທາງຊ ື່  
ແລະ ທາງໂຄງ້ແບບຫ ິນ້ເພ ື່ ອເພີື່ ມຄວາມທນົໃນການແລື່ ນ. 

ອາທດິທ ີ11 
 

ບົດທີ 3( ຕ ື່ ) 
ການແລ່ນໄລຍະກາງ  

3. ເຕຼັກນກິການແລື່ ນໄລຍະ 400 ແມຼັດ 
- ທດົສອບ ( Test ) 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍເຕຼັກນກິການແລື່ ນ 400 ແມຼັດ,ໃຫນ້ຼັກຮຽນເຝິກທດົ
ລອງຄນົລະ 2 ເທ ື່ ອ, ທດົສອບຕວົຈງິເທ ື່ ອລະ 2 ຄນົ 400ແມຼັດ ຈຼັບເວລາ 

ອາທດິທ ີ12 
 

ບົດທີ 3 
ການແລ່ນໄລຍະກາງ ( ຕ ື່ ) 

4. ເຕຼັກນກິການແລື່ ນ 800 ແມຼັດ 
- ທດົສອບ ( Test ) 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍເຕຼັກນກິການແລື່ ນ 800 ແມຼັດ, ຈ ຼັດເປຼັນຄູື່ ເຝິກ ຄູື່ ລະ
ເທ ື່ ອ,ທດົສອບຕວົຈງິແມື່ ນເທ ື່ ອລະ 2 ຄນົ 800 ແມຼັດ ຈຼັບເວລາແຕື່ ລະຄນົ 

ອາທດິທ ີ13 
 

ບົດທີ 3 
ການແລ່ນໄລຍະກາງ ( ຕ ື່ ) 

- ເຕຼັກນກິການແລື່ ນ 1500 ແມຼັດ 
- ທດົສອບ ( Test )  

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກຮຽນກຸື່ ມລະ 5 ຄນົແລື່ ນທດົສອບຈຼັບເວ
ແຕື່ ລະຄນົ 

ອາທດິທ ີ14 
 

ບົດທີ 3 
ແລ່ນໄລຍະກາງ ( ຕ ື່ ) 

   -  ເຕຼັກນກິການແລື່ ນ3000 ແມຼັດ 
- ທດົສອບ ( Test )  

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາກຸື່ ມລະ 10 ຄນົທດົສອບແລື່ ນ 
3000 ແມຼັດ ດວ້ຍການຈຼັບເວລາແຕື່ ລະຄນົ 

ອາທດິທ ີ15-16 
 

ບົດທີ 3 
ການແລ່ນໄລຍະກາງ ( ຕ ື່ ) 

- ເຕຼັກນກິການແລື່ ນ5000 ແມຼັດ 
- ທດົສອບ ( Test ) 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍເຕຼັກນກິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກຮຽນ 10 ຄນົແລື່ ນທດົສອບດວ້ຍ
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ການຈຼັບເວລາແຕື່ ລະຄນົ 
ການປະເມນີຜນົ 
 

ການມາຮື່ ວມຮຽນ            10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ               10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ    20%    
ກວດຫາ                   20% 
ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ        40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

ມະຫາວທິະຍາໄລກລິາ, ຊ ື່ ປຶມ້: ແລື່ ນ-ລານ ຄູື່ ມ  ສ າລຼັບນຼັກສກຶສາປະລນິຍາຕກີລິາ, ພມິທີື່
ໂຮງພມິກລິາ-ກາຍະກ າ HANOI ປີ 2006 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ພູແກວ້ ພານໄທອນິທະວງົ, ພາກສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວຍິາໄລແຫື່ ງ
ຊາດ 
ເບໂີທ : 55611493 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ແລ່ນ-ລານ 2 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911210 

ພາກຮຽນ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ2 ປີ 1  
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 128 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(0-2-6) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 2 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່
ກ ຼັນລວມມ ີ32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 6 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ96 ຊົື່ ວໂມງ
ຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກຮຽນສາມາດ: ອະທບິາຍ, ເຮຼັດຕວົຈງິ ແລະ ສອນໄດໃ້ນຂຼັນ້
ພ ນ້ຖານ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິາຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບເຕຼັກນກິການຢື່ າງກລິາ, ເຕຼັກນກິການແລື່ ນໄລຍະຍາວ ແລະ ເຕຼັກນກິການ
ແລື່ ນຂາ້ມຮົວ້ 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ4 ບດົໃນນີມ້ຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາສອນທຼັງໝດົ 16 ອາທດິໂດຍໃຊວ້ທິສີອນແບບ
ອະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ທດົລອງ 

ອາທດິທ ີ1 
 

ບົດທີ 4 
ເຕຼັກນກິການຢ່າງ 

1 ເຕຼັກນກິການຢື່ າງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍເຕຼັກນກິການຢື່ າງ, ຄູສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາທດົລອງ 2-3 ຄນົ, 
ເຝິກແອບຢື່ າງເປຼັນບຸກຄນົໄລຍະ 10 ແມຼັດ, 20 ແມຼັດ ແລະ 50 ແມຼັດ 

ອາທດິທ ີ2 
 

ບົດທີ 4 
ເຕຼັກນກິການຢ່າງ ( ຕ ື່ ) 

1. ເຕຼັກນກິການຢື່ າງ 
- ທດົສອບ ( Test ) 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ເຝິກແອບການຢື່ າງ 400 ແມຼັດ ຄນົລະ 2 ຄຼັງ້. ທດົສອບການຢື່ າງເທ ື່ ອ
ລະ 2 ຄນົ 800 ແມຼັດ ດວ້ຍການຈຼັບເວລາ 

ອາທດິທ ີ3 
 

ບົດທີ 5 
ເຕຼັກນກິການແລນ່ໄລຍະຍາວ 

- ເຕຼັກນກິການແລື່ ນໄລຍະຍາວ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິການເຄ ື່ ອນໄຫວຂາໃຫນ້ຼັກຮຽນເຝິກແອບແລື່ ນເປຼັນ
ກຸື່ ມໃຫຍື່  400 ແມຼັດ 1 ຄຼັງ້, 800ແມຼັດ 1 ຄຼັງ້ ຈ ຼັບເວລາ 

ອາທດິທ ີ4 
 

ບົດທີ 5( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການແລນ່ໄລຍະຍາວ  

- ທດົສອບ 5000 ແມຼັດ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກຮຽນກຸື່ ມລະ 10-15 ຄນົ ທດົສອບການແລື່ ນ 5000 ແມຼັດ 
ດວ້ຍການຈຼັບເວລາ 

ອາທດິທ ີ5 
 

ບົດທີ 6 
ເຕຼັກນກິການແລນ່ຂ້າມຮົີ້ວ 100 ແມຼັດ 

- ເຕຼັກນກິການແລື່ ນຂາ້ມຮົວ້ 
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ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍເຕຼັກນກິ, ໃຫນ້ຼັກຮຽນອອກມາສາທດິ 2 ຄນົກື່ ຽວກຼັບການ
ເຄ ື່ ອນໄຫວຂອງຂາ, ແຂນ. ໃຫນ້ຼັກຮຽນເຝິກການພຼັບຂາ, ການແກວື່ ງແຂນຢູື່ ກ ຼັບພ ນ້ຫ າຍໆຄຼັງ້ 

ອາທດິທ ີ6 
 

ບົດທີ 6( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການແລນ່ຂ້າມຮົີ້ວ 

- ເຕຼັກນກິານແລື່ ນຂາ້ມຮົວ້  
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຫນ້ຼັກຮຽນເຝີກແອບການພຼັບຂາ ແລະ ການແກວື່ ງແຂນຢູື່ ກ ຼັບພ ນ້, 
ໃຫນ້ຼັກຮຽນເຝິກການເຄ ື່ ອນໄຫວຂອງຂາດວ້ຍການຢື່ າງໄລຍະທາງ 500 ແມຼັດ, ແລື່ ນຊາ້ໆ
ປະຕບິຼັດທື່ າຂາ້ມຮົວ້ 50 ແມຼັດ, ແລື່ ນໄວປະຕບິຼັດຄ ເກົື່ າ, ແລື່ ນໄວປະຕບິຼັດຕາມຂຼັນ້ຕອນການ
ຂາ້ມຮົວ້ແຕື່ ບ ື່ ທຼັນໃຊຮ້ົວ້ເທ ື່ ອ 

ອາທດິທ ີ7 
 

ບົດທີ 6( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການແລນ່ຂ້າມຮົີ້ວ 

- ເຕຼັກນກິານແລື່ ນຂາ້ມຮົວ້  
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຫນ້ຼັກຮຽນປະຕບິຼັດແລື່ ນຂາ້ມຮົວ້ ( ບ ື່ ມຮີົວ້ ), ໃຊຮ້ົວ້ຕ ື່ າ ແລະ ໃຊ ້
ຮົວ້ສູງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ແລື່ ນ 400ແມຼັດ ຫາຮົວ້ 

ອາທດິທ ີ8 
 

ບົດທີ 6 (ຕ ື່) 
ເຕຼັກນກິການແລນ່ຂ້າມຮົີ້ວ 

- ທດົສອບ ( Test ) 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຫນ້ຼັກຮຽນແລື່ ນທດົສອບດວ້ຍການຈຼັບເວລາ 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິທ ີ9 
 

ບົດທີ 7 
ເຕຼັກນກິການເຕຼັີ້ນຍາວ 

1. ເຕຼັກນກິການເຕຼັນ້ແບບນຼັື່ ງ 
   +  ການແລື່ ນຊື່ ວຍແຮງ 
   +  ການວາງຕນີກະໂດດ 
- ເຝິກກ າລຼັງ  

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍເຕຼັກນກິ, ສາທດິການແທກໄລບະທາງແລື່ ນ, ສາທດິການ
ວາງຕນີກະໂດດ, ໃຫນ້ຼັກຮຽນຜຼັດປື່ ຽນກຼັນເຝິກແອບຕາມລ າດຼັບເຝິກກ າລຼັງຂາດວ້ຍການເຕຼັນ້ຢູື່
ຂຸື່ ມຊາຍຄນົລະ 5 ເທ ື່ ອໆລະ 50 ຄຼັງ້ 

ອາທດິທ ີ10 
 

ບົດທີ 7 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການເຕຼັີ້ນຍາວ 

1. ເຕຼັກນກິການເຕຼັນ້ແບບນຼັື່ ງ  
+  ການຢຼັນຕນີກະໂດດ 
+  ການລອຍຕວົເທງິອາກາດ 
+  ການລງົສູື່ ພ ນ້ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ ແລະ ສາທດິເຕຼັກນກິການວາງຕນີກະໂດດ, ການລອຍຕວົ
ເທງິອາກາດ ແລະ ການລງົສູື່ ພ ນ້ໃຫຮ້ຽນຜຼັດປື່ ຽນກຼັນເຝິກການລອຍຕວົ ແລະ ການລງົສູື່ ພ ນ້ຈນົ
ກວື່ າສ າເລຼັດເຕຼັກນກິ, ປະຕບິຼັດເຕຼັກນກິການເຕຼັນ້ແບບນຼັື່ ງໃຫສ້ າເລຼັດ 

ອາທດິທ ີ11 
 

ບົດທີ 7 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນິກການເຕຼັີ້ນຍາວ 

- ທດົສອບ ( Test ) ເຕຼັນ້ແບບນຼັື່ ງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຫນ້ຼັກຮຽນເຕຼັນ້ທດົສອບຄ ກຼັບການແຂື່ ງຂຼັນມກີານວຼັດແທກສະຖຕິິ
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ແຕື່ ລະຄນົ 
ອາທດິທ ີ12 
 

ບົດທີ 7 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການເຕຼັີ້ນຍາວ 

2. ເຕຼັກນກິການເຕຼັນ້ຍາວແບບແອນຕວົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍ ແລະ ສາທດິການແອນຕວົ, ໃຫນ້ຼັກຮຽນຜຼັດປື່ ຽນກຼັນເຝິກ
ຈນົສ າເລຼັດເຕຼັກນກິ 

ອາທດິທ ີ13 
 

ບົດທີ 7 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັີ້ກນກິການເຕຼັີ້ນຍາວ 

- ທດົສອບ ( Test ) ເຕຼັນ້ແບບແອນຕວົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຫນ້ກສກຶສາເຕຼັນ້ທດົສອບຄ ກຼັບການແຂື່ ງຂຼັນຕວົຈງິ,ວຼັດແທກສະຖຕິ ິ

ອາທດິທ ີ14 
 

ບົດທີ 7 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການເຕຼັີ້ນຍາວ 

3. ເຕຼັກນກິການເຕຼັນ້ຍາວແບບມດີຕຼັດ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ ແລະ ສາທດິເຕຼັກນກິການເຕຼັນ້ແບບມດີຕຼັດ, ໃຫນ້ຼັກສກຶ
ສາຜຼັດປື່ ຽນກຼັນເຝິກເຕຼັກນກິເຕຼັນ້ຍາວແບບມດີຕຼັດຈນົສ າເລຼັດ 

ອາທດິທ ີ15-16 
 

ບົດທີ 7 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັີ້ກນກິການເຕຼັີ້ນຍາວ 

- ທດົສອບ ( Test ) ເຕຼັນ້ແບບແອນຕວົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຫນ້ຼັກສກຶສາເຕຼັນ້ທດົລອງແບບແຂື່ ງຂຼັນມກີານວຼັດແທກສະຖຕິ ິ

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການມາຮື່ ວມຮຽນ          10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ             10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ  20%    
ກວດຫາ                 20% 
ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ       40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

ມະຫາວທິະຍາໄລກລິາ, ຊ ື່ ປຶມ້: ແລື່ ນ-ລານ ຄູື່ ມ  ສ າລຼັບນຼັກສກຶສາປະລນິຍາຕກີລິາ, ພມິທີື່
ໂຮງພມິກລິາ-ກາຍະກ າ HANOI ປີ 2006 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ພູແກວ້ ພານໄທອນິທະວງົ, ພາກສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວຍິາໄລແຫື່ ງຊາດ 
ເບໂີທ : 55611493 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ແລ່ນ-ລານ 3 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911408 

ພາກຮຽນ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ 2 ປີ 2  
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 128 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(0-2-6) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 2 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່
ກ ຼັນລວມມ ີ32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 6 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ96 ຊົື່ ວໂມງ
ຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກຮຽນສາມາດ: ອະທບິາຍ, ເຮຼັດຕວົຈງິ ແລະ ສອນໄດໃ້ນຂຼັນ້ພ ນ້ຖານ 
ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້ ວຊິາຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບເຕຼັກນກິການໝາກແຕກ, ການຊຼັດຫ າວ ແລະ ການແກວື່ ງຈານ  
ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ3 ບດົໃນນີມ້ຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາສອນທຼັງໝດົ 16 ອາທດິໂດຍໃຊວ້ທິສີອນແບບ
ອະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ທດົລອງ 

ອາທດິທ ີ1 
 

ບົດທີ 8 
ເຕຼັກນກິການເຕຼັີ້ນ 3 ກ້າວ 

1. ການແລື່ ນຊື່ ວຍແຮງ 
2. ການວາງຕນີກະໂດດຄຼັງ້ທ ີ1 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍການເຕຼັນ້ 3 ກາ້ວ, ສາທດິການວຼັດແທກທາງແລື່ ນ ແລະ 
ການວາງຕນີກະໂດດຄຼັງ້ 1  ໃຫນ້ຼັກສກຶສາເຝິກວທິແີທກທາງແລື່ ນ ແລະ ຜຼັດປື່ ຽນກຼັນເຝິກການງາ
ງຕນີກະໂດດໂດຍການຢື່ າງ 5 ແມຼັດ, ແລື່ ນ 5ແມຼັດ, ແລື່ ນຊາ້ 10 ແມຼັດ ແລະ ແລື່ ນໄວ 10 ແມຼັດ 
ກະໂດດຄຼັງ້ທ ີ1 

ອາທດິທ ີ2 
 

ບົດທີ 8 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການເຕຼັີ້ນ 3 ກ້າວ 

2. ເຝິກການວາງຕນີກະໂດດຄຼັງ້ 1 ແລະ 2 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິການເຕຼັນ້ຕ ື່ ເນ ື່ ອງກຼັນລະຫວື່ າງກາ້ວ 1 ແລະ ກາ້ວ 2
ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຜຼັດປື່ ຽນກຼັນເຝິກໂດດແລື່ ນໄລຍະ10ແມຼັດ,ແລື່ ນໄວ 15 ແມຼັດ 

ອາທດິທ ີ3 
 

ບົດທີ 8 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການເຕຼັີ້ນ 3 ກ້າວ 

3. ເຕຼັກນກິການເຕຼັນ້ 3 ກາ້ວ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍທຼັງໝດົເຕຼັກນກິ, ໃຫນ້ຼັກຮຽນເຝິກການໂດດກາ້ວທ ີ3 ແລະ 
ເຝິກທຼັງໝດົເຕຼັກນກິໃຫສ້ າເລຼັດ 

ອາທດິທ ີ4 
 

ບົດທີ 8 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການເຕຼັີ້ນ 3 ກ້າວ 

- ທດົສອບ ( Test ) ການເຕຼັນ້ 3 ກາ້ວ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຫນ້ຼັກສກຶສາທດົສອຍການເຕຼັນ້ແບບການແຂື່ ງຂຼັນ ວຼັດແທກສະຖຕິ ິ

ອາທດິທ ີ5 
 

ບົດທີ 9 
ເຕຼັກນກິການເຕຼັີ້ນສູງ 

1. ເຕຼັກນກິການເຕຼັນ້ສູງ 
+  ເຕຼັກ້ນກິການແລື່ ນຊື່ ວຍແຮງ 
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+  ການວາງຕນີກະໂດດ 
+  ເຝິກກ າລຼັງຂາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິການແທກທາງແລື່ ນ, ວທິແີລື່ ນ, ການວາງຕນີກະ
ໂດດ, ໃຫນ້ຼັກຮຽນແຕື່ ລະຄນົປະຕບິຼັດຕາມ ແລະເຝິກການວາງຕນີດວ້ຍການຢື່ າງ 3 ກາ້ວ, ແລື່ ນ 
5 ຄຼັງ້ຄນົລະ 3-4 ຄຼັງ້, ແລື່ ນໄລຍະ 10-15 ແມຼັດ ເຝິກການວາງຕນີກະໂດດ, ເຝິກແອບກ າລຼັງຂາ
ດວ້ຍການຫ ິນ້ແບບຫ ິນ້ແລື່ ນແຂື່ ງຂຼັນ 

ອາທດິທ ີ6 
 

ບົດທີ 9 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການເຕຼັີ້ນສູງ 

2. ເຕຼັກນກິເຕຼັນ້ສູງທາງຫ ຼັງ 
   +  ການລອຍຕວົເທງິອາກາດ 
   +  ການລງົສູື່ ພ ນ້  
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເຝິກການຂາ້ມຮາວດາ້ນຫ ຼັງ, ການເຕະ
ຂາເວລາຂາ້ມຮາວ ແລະ ການລງົສູື່ ພ ນ້ຫ າຍໆຄຼັງ້ໂດຍໃຊຮ້າວຕ ື່ າ ແລະ ສູງຂຶນ້ຕາມລ າດຼັບ 

ອາທດິທ ີ7 
 

ບົດທີ 9 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການເຕຼັີ້ນສູງ 

4. ທດົສອບ ( Test ) ການເຕຼັນ້ສູງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຫນ້ຼັກສກຶສາເຕຼັນ້ທດົສອບຄ ການແຂື່ ງຂຼັນສາກນົວຼັດສະຖຕິ ິ

ອາທດິທ ີ8 
 

ບົດທີ 9 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການເຕຼັີ້ນສູງ 

3. ເຕຼັກນກິເຕຼັນ້ສູງແບບກາ້ວຂາ້ມຮາວ 
   +  ເຕຼັກນກິການຂາ້ມຮາວ 
   +  ການລງົສູື່ ພ ນ້  
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາເຝິກທື່ າຂາ້ມຮາວ, ທື່ າລງົສູື່ ພ ນ້ຫ າຍໆ
ຄຼັງ້ດວ້ຍການໃຊຮ້າວຕ ື່ າ ແລວ້ສູງຂຶນ້ຕາມລ າດຼັບ 

ອາທດິທ ີ9 
 

ບົດທີ 9 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການເຕຼັີ້ນສູງ 

5. ທດົສອບ ( Test ) ການເຕຼັນ້ທື່ າຂາ້ມຮາວ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຫນ້ຼັກສກຶສາເຕຼັນ້ທດົສອບແບບການແຂື່ ງຂຼັນດວ້ຍການວຼັດສະຖຕິ ິ

ອາທດິທ ີ10 
 

ບົດທີ 9 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການເຕຼັີ້ນສູງ 

4. ເຕຼັກນກິເຕຼັນ້ສູງແບບສະແຄງ 
   +  ທື່ າການຂາ້ມຮາວ 
   +  ການລງົສູື່ ພ ນ້  
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາເຝິກທື່ າຂາ້ມຮາວໃນທື່ າສະແຄງ, 
ການລງົສູື່ ພ ນ້ຫ າຍໆຄຼັງ້ດວ້ຍການໃຊຮ້າວຕ ື່ າ ແລວ້ຍກົຮາວຂຶນ້ຕາມລ າດຼັບ 

ອາທດິທ ີ11 
 

ບົດທີ 9 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການເຕຼັີ້ນສູງ 

6. ທດົສອບ ( Test ) ການເຕຼັນ້ທື່ າສະແຄງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຫນ້ຼັກສກຶສາເຕຼັນ້ທດົສອບແບບການແຂື່ ງຂຼັນຕວົຈງິມກີານວຼັດສະຖຕິ ິ
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ອາທດິທ ີ12-13 
 

ບົດທີ 10 
ເຕຼັກນກິການຊຸກລູກນ ີ້າໜຼັກ 

1. ເຕຼັກນກິການຊຸກລູກນ າ້ໜຼັກ 
   +  ວທິຈີ ຼັບລູກນ າ້ໜຼັກ 
   +  ວທິກີຽມ 
   +  ການຊຸກລູກໃນຈຼັງຫວະສຸດທາ້ຍ   
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດວທິຈີ ຼັບລູກນ າ້ໜຼັກ, ວທິີ
ກຽມຫ ຼັງຈາກນຼັນ້ໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດທື່ າຊຸກລູກໃນຈຼັງຫວະສຸດທາ້ຍ ມ ເປົື່ າຫ າຍໆຄຼັງ້ ແລະ ຊຸກ
ລູກຕວົຈງິ 

ອາທດິທ ີ14-15 
 

ບົດທີ 10 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການຊຸກລູກນ ີ້າໜຼັກ 

2. ເຕຼັກນກິການຊຸກລູກທາງຫ ຼັງ 
   +  ວທິກີານສະໄລ 
   +  ເຕຼັກນກິການຊຸກຄຼັງ້ສຸຫທາ້ຍ   
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດເຕຼັກນກິການເຄ ື່ ອນຍາ້ຍ, 
ການຊຸກແຮງຄຼັງ້ສຸດທາ້ຍ ແລະ ສ າເລຼັດທື່ າຊຸກທາງຫ ຼັງໂດຍການຜຼັດປື່ ຽນກຼັນປະຕບິຼັດຫ າຍໆຄຼັງ້ ມ  
ເປົື່ າ ແລະ ມອຸີປະກອນ 

ບດົທ ີ16 
 

ບົດທີ 10 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການຊຸກລູກນ ີ້າໜຼັກ 

7. ທດົສອບ ( Test ) ການຊຸກທາງຫ ຼັງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຫນ້ຼັກສກຶສາເຕຼັນ້ທດົສອບແບບການແຂື່ ງຂຼັນສາກນົມກີານເກຼັບກ າສະ 
ຖຕິແິຕື່ ລະຄນົ 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການມາຮື່ ວມຮຽນ          10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ             10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ  20%    
ກວດຫາ                 20% 
ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ       40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

ມະຫາວທິະຍາໄລກລິາ, ຊ ື່ ປຶມ້: ແລື່ ນ-ລານ ຄູື່ ມ  ສ າລຼັບນຼັກສກຶສາປະລນິຍາຕກີລິາ, ພມິທີື່ ໂຮງພມິ
ກລິາ-ກາຍະກ າ HANOI ປີ 2006 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ພູແກວ້ ພານໄທອນິທະວງົ, ພາກສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວຍິາໄລແຫື່ ງຊາດ 
ເບໂີທ : 55611493 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ແລ່ນ-ລານ 4 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911506 

ພາກຮຽນ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ 1 ປີ 3  
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 128 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(0-2-6) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 2 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່
ກ ຼັນລວມມ ີ32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 6 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ96 ຊົື່ ວໂມງ
ຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກຮຽນສາມາດ: ອະທບິາຍ, ເຮຼັດຕວົຈງິ ແລະ ສອນໄດໃ້ນຂຼັນ້
ພ ນ້ຖານ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິາຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບເຕຼັກນກິການແກວື່ ງໝາກແຕກ, ຊຼັດຫລາວ, ລູກຕຸມ້ໂສງ້ ແລະ ເຕຼັກນກິການ
ເຝິກທື່ າປະສມົ 7 ປະເພດຍງິ ແລະ 10 ປະເພດຊາຍ 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ4 ບດົໃນນີມ້ຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາສອນທຼັງໝດົ 16 ອາທດິໂດຍໃຊວ້ທິສີອນແບບ
ອະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ທດົລອງ 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິທ ີ1 
 

ບົດທີ 11 
ເຕຼັກນກິແກວ່ງໝາກແຕກ ແລະ ຊຼັດຫ າວ 

1. ເຕຼັກນກິການແກວື່ ງໝາກແຕກ 
+  ວທິຈີ ຼັບໝາກແຕກ ແລະ ທື່ າກຽມ 
+  ການແລື່ ນຊື່ ວຍແຮງ 
+  ການແກວື່ ງແຂນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິເຕຼັກນກິການແກວື່ ງໃຫນ້ຼັກຮຽນເຝິກເປຼັນກຸື່ ມໃນ
ທື່ າມ ເປົື່ າ ແລະ ເຝິກມອຸີປະກອນແຕື່ ລະຄນົຜຼັດປື່ ຽນກຼັນໄປ 

ອາທດິທ ີ2 
 

ບົດທີ 11 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິແກວ່ງໝາກແຕກ ແລະ ຊຼັດຫ າວ 

1. ທດົສອບການແກວື່ ງໝາກແຕກ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຫນ້ຼັກສກຶສາທດົສອບການແກວື່ ງຄນົລະ 3 ຄຼັງ້ ມກີານແທກສະຖຕິ ິ

ອາທດິທ ີ3 
 

ບົດທີ 11 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິແກວ່ງໝາກແຕກ ແລະ ຊຼັດຫ າວ 

2. ເຕຼັກນກິກາຊຼັດຫ າວ 
   +  ວທິຈີ ຼັບ ແລະ ການກຽມ 
   +  ແລື່ ນຊື່ ວຍແຮງ 
   +  ອອກແຮງຄຼັງ້ສຸດທາ້ຍ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິວທິຈີ ຼັບ ແລະການແລື່ ນ 4 ກາ້ວສຸດທາ້ຍ,ການ
ອອກແຮງຄຼັງ້ສຸດທາ້ຍໃຫນ້ຼັກຮຽນປະຕບິຼັດມ ເປົື່ າເປຼັນກຸື່ ມເທ ື່ ອລະຂຼັນ້ຕອນການແລື່ ນໃຫນ້ຼັກຮຽນ
ປະຕບິຼັດມ ເປົື່ າຂຼັນ້ຕອນການແລື່ ນໄລຍະ 10 ແມຼັດຂອງ 4 ກາ້ວສຸດທາ້ຍ ຄວາມໄວທ າມະດາ 

ອາທດິທ ີ4 
 

ບົດທີ 11 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິແກວ່ງໝາກແຕກ ແລະ ຊຼັດຫ າວ 

2. ເຕຼັກນິກກາຊຼັດຫ າວ 



173 
 

ກດິຈະກ າປະຈ າບດົ : ໃຫນ້ຼັກຮຽນປະຕບິຼັດທຼັງໝດົເຕຼັກນກິຂອງຊຼັດຫ າວໂດຍແບື່ ງເປຼັນ
ກຸື່ ມ, ກຸື່ ມລະ 5 ຄນົ x 5 ຄຼັງ້. ໃຫນ້ຼັກຮຽນປະຕບິຼັດເທ ື່ ອລະຄນົຄ ການແຂື່ ງຂຼັນ ຄນົລະ 
3 ຄຼັງ້ເຝິກກ າລຼັງແຂນ 

ອາທດິທ ີ5 
 

ບົດທີ 11 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການແກວ່ງໝາກແຕກ ແລະ ຊຼັດຫ າວ 

2. ທດົສອບ ( Test ) ການຊຼັດຫ າວ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ທດົສອບການຊຼັດຫ າວຄ ກຼັບການແຂື່ ງຂຼັນຕວົຈງິ, ມກີານຈຼັບສະຖຕິ ິ

ອາທດິທ ີ6 
 

ບົດທີ 12 
ເຕຼັກນິກການແກວ່ງຈານ 

- ເຕຼັກນກິການແກື່ ວງຈານ 
   +  ວທິຈີ ຼັບຈານ 
   +  ການໝນູຕວົ 
   +  ການປື່ ອຍຈານອອກມ  
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ ໃຫນ້ຼັກສກຶສາໄດຈ້ ຼັບຈານທດົລອງແຕື່ ລະຄນົເຝິກ
ການໝນູຕວົ ( ບ ື່ ມຈີານ ) ຫ າຍໆຄຼັງ້, ເຝິກການໝນູຕວົ ( ມຈີານ ) ພອ້ມທຼັງປະຕບິຼັດການປື່ ອຍ
ຈານອອກມ ຫ າຍໆຄຼັງ້ແຕື່ ຊາ້ຫາໄວ 

ອາທດິທ ີ7 
 

ບົດທີ 12 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການແກວ່ງຈານ 

- ເຕຼັກນກິການແກວື່ ງຈານ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດເຕຼັກນກິການແກື່ ວງມ ເປົື່ າ
ໂດຍແບື່ ງເປຼັນກຸື່ ມປະຕບິຼັດຫ າຍໆຄຼັງ້, ໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດມອຸີປະກອນໃນທື່ າສຸດທາ້ຍການ
ປື່ ອຍຈານເທ ື່ ອລະຄນົຫ າຍໆຄຼັງ້, ໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດເຕຼັກນກິທຼັງໝດົມອຸີປະກອນເທ ື່ ອລະຄນົ
ຫ າຍໆຄຼັງ້ 

3. ສອບ ( Test ) ການແກວື່ ງຈານ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຫນ້ຼັກສກຶສາທດົສອບການແກວື່ ງຄ ກຼັບແຂື່ ງຂຼັນຕວົຈງິທດົ 

ອາທດິທ ີ8 
 

ບົດທີ 13 
ເຕຼັກນກິແກວ່ງລູກຕຸ້ມໂສ້ 

1. ວທິຈີ ຼັບລູກ 
2. ວທິກີານໝນູ 
3. ວທິກີານປື່ ອຍລູກ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດການຈຼັບລູກແຕື່ ລະຄນົໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດເຕຼັກນກິການໝນູມ ເປົື່ າແຕື່ ລະຄນົແຕື່ ລະຄນົປະຕບິຼັດການປື່ ອຍລູກມ ເປົື່ າ  

ອາທດິທ ີ9 
 

ບົດທີ 13 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການແກວ່ງລູກຕຸ້ມໂສ ້

4. ເຕຼັກນກິການແກວື່ ງລູກຕຸມ້ໂສ ້
- ທດົສອບ ( Test ) ການແກວື່ ງ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດເຕຼັກນກິການແກວື່ ງໃນທື່ າທຸມ້ມ ເປົື່ າທຼັງໝດົທຸກ
ຄນົພອ້ມກຼັນ ແລະ ແຕື່ ລະຄນົປະຕບິຼັດຢູື່ ຈດຸກ ານດົແກວື່ ງໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດມອຸີປະກອນ
ແຕື່ ລະຄນົໃນຈດຸແກວື່ ງ 

ອາທດິທ ີ10-11 ບົດທີ 14 
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 ເຕຼັກນກິການແກວ່ງລູກຕຸ້ມໂສ ້
1. ເຕຼັກນກິການເຝິກປະເພດປະສມົ ( ຍງິ ) 7 ປະເພດ 
- ແລື່ ນ 100 ແມຼັດ ຮົວ້                - ເຕຼັນ້ສູງ 
- ຊຸກນ າ້ໜຼັກ                            - ແລື່ ນ 200 ແມຼັດ 
- ເຕຼັນ້ຍາວ                              - ຊຼັດຫ າວ 
- ແລື່ ນ 800 ແມຼັດ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ໃຫນ້ຼັກສກຶສາເຝິກແອບແຕື່ ລະປະເພດຕາມລ າດຼັບຂອງການແຂື່ ງຂຼັນລະ 
ດຼັບສາກນົຂອງເພດຍງິ 

ອາທດິທ ີ12-14 
 

ບົດທີ 14 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການແກວ່ງລູກຕຸ້ມໂສ ້

2. ເຕຼັນນກິການເຝິກປະເພດປະສມົ ( ຊາຍ ) 10 ປະເພດ 
- ແລື່ ນ 100 ແມຼັດ                       - ເຕຼັນ້ສູງ 
- ຊຸກນ າ້ໜຼັກ                              - ເຕຼັນ້ຍາວ 
- ແລື່ ນ 400 ແມຼັດ                       - ແກວື່ ງຈານ 
- ຊຼັດຫ າວ                                 - ເຕຼັນ້ຄ າ້ທ ື່  
- ແລື່ ນ 1500 ແມຼັດ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ໃຫນ້ຼັກສກຶສາເຝິກແອບແຕື່ ລະປະເພດຕາມລ າດຼັບຂອງການແຂື່ ງຂຼັນລະ 
ດຼັບສາກນົຂອງເພດຍງິ 

ອາທດິທ ີ15-16 
 

ບົດທີ 14 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິການເຝິກແບບປະເພດປະສົມ 

- ທດົສອບ ( Test ) ການແຂື່ ງຂຼັນປະເພດປະສມົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ:ປະຕບິຼັດຕາມການແຂື່ ງຂຼັນສາກນົ ທຼັງປະເພດ ຍງິ ແລະ ປະເພດຊາຍ 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການມາຮື່ ວມຮຽນ   10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ 10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ  20%    
ກວດຫາ 20% 
ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ   40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

ມະຫາວທິະຍາໄລກລິາ, ຊ ື່ ປຶມ້: ແລື່ ນ-ລານ ຄູື່ ມ  ສ າລຼັບນຼັກສກຶສາປະລນິຍາຕກີລິາ, ພມິທີື່ ໂຮງພມິ
ກລິາ-ກາຍະກ າ HANOI ປີ 2006 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ພູແກວ້ ພານໄທອນິທະວງົ, ພາກສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວຍິາໄລແຫື່ ງຊາດ 
ເບໂີທ : 55611493 

 
 
 
 
 
 
 
 



175 
 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ບານເຕະ 1 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911306 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທີື່  1 ປີທີື່  2 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 128 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2 (0-2-6) 

ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 2 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່ ກຼັນລວມມີ
32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 6 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ96 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງໄດ,້ ວເິຄາະໄດແ້ລະສາມາດນ າໃຊໄ້ດ.້ 
ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້

 
ໃນວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ:ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບການຫ ິນ້
ກລິາບານເຕະ, ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍເຝິກຊອ້ມ 
ກອື່ ນການແຂື່ ງຂຼັນ,ທຼັກສະການເຄ ື່ ອນທີື່ ພ ນ້ຖານໃນການຫ ີນ້ກລິາບານເຕະແລະບຼັນດາເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ໃນວຊິາຮຽນນີປ້ະກອບມ ີ8ບດົເຊິື່ ງໃນແຕື່ ລະບດົຮຽນປະກອບມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໝດົ 16 
ອາທດິໂດຍນ າໃຊວ້ທິສີອນໃນຮູບແບບອະທບິາຍແລະປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 1 
 

 ບົດທີື່ 1  
ຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປກ່ຽວກຼັບການຫ ິີ້ນກິລາບານເຕະ 

1  ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງການຫ ິນ້ກລິາບານເຕະ 
2  ຄຸນຄື່ າແລະຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຫ ິນ້ 
3  ການບ າລຸງຮື່ າງກາຍແລະຮຼັກສາສຸຂະພາບ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ໃນບດົນີອ້າຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍ, ບຼັນຍາຍແລະສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນ. 
 
 
 

ອາທດິ 2 
 

ບົດທີື່ 1 ( ຕ ື່ ) 
ຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປກ່ຽວກຼັບການຫ ິີ້ນກິລາບານເຕະ 

5  ການນ າໃຊແ້ລະຮຼັກສາອຸປະກອນ 
6  ມາລະຍາດຂອງຜູຫ້ ິນ້ແລະຜູຊ້ມົທີື່ ດ ີ
7 ການບາດເຈຼັບທີື່ ມ ຼັກເກດີຂຶນ້ໃນການຫ ິນ້ 

      8 ຫ ຼັກການປະຕບິຼັດຕນົເພ ື່ ອກາ້ວໄປສູື່ ຜູຫ້ ິນ້ທີື່ ມເີຕຼັກນກິສູງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ໃນບດົນີອ້າຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍ, ບຼັນຍາຍແລະສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນ. 

ອາທດິ 3 
 

ບົດທີື່ 2 
ການອົບອຸ່ນຮ່າງກາຍກອ່ນການເຝິກຊ້ອມແລະແຂ່ງຂຼັນ 

1 ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍແບບລວມ 
2 ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍແບບສະເພາະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ຫວົຂ ບ້ດົນີອ້າຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິ
ໄປພອ້ມ. 

 
 

ອາທດິ 4-5 
 

ບົດທີື່ 3 
ທຼັກສະການເຄ ື່ອນທີື່ພ ີ້ນຖານໃນການຫ ິີ້ນກິລາບານເຕະ 

1 ທຼັກສະການເຄ ື່ ອນທີື່ ແບບບ ື່ ມບີານ 
2 ທຼັກສະການເຄ ື່ ອນທີື່ ແບບມບີານ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶ
ສາອອກເປຼັນແຖວຫ   ເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກທຼັກສະພ ນ້ຖານ. 
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ອາທດິ 6 
 

ບົດທີື່ 4 
ເຕຼັກນິກການເຕະບານດ້ວຍຂ້າງຕີນດ້ານໃນ 

1 ຈຼັງຫວະການແລື່ ນເຂົາ້ໄປເຕະບານ 
2 ຈຼັງຫວະການວາງຕນີ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶ
ສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 

 
 
 

ອາທດິ 7 
 

ບົດທີື່ 4 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນິກການເຕະບານດ້ວຍຂ້າງຕີນດ້ານໃນ 

      3. ຈຼັງຫວະການອາ້ຕນີ 
      4. ການສ າຜຼັດກຼັບໜື່ ວຍບານ 
      5. ທດິທາງຂອງບານ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາ
ອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ 

 
ອາທດິ 8 

 

ບົດທີື່ 5 
ເຕຼັກນິກການເຕະບານດ້ວຍຫ ຼັງຕີນ 

1 ຈຼັງຫວະການແລື່ ນເຂົາ້ໄປເຕະບານ 
2 ຈຼັງຫວະການວາງຕນີ 
3 ຈຼັງຫວະການອາ້ຕນີ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ,ອະທບິາຍແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາ
ອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 

ອາທດິ 9 
 

ບົດທີື່ 5 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນິກການເຕະບານດ້ວຍຫ ຼັງຕີນ 

4. ການສ າຜຼັດກຼັບໜື່ ວຍບານ 
5. ທດິທາງຂອງບານ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ,ອະທບິາຍແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາ
ອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເປຼັນຜູຕ້ດິຕາມ. 

ອາທດິ 10-11 
 

ບົດທີື່ 6 
ເຕຼັກນິກການເຕະບານດ້ວຍປາຍຕີນດ້ານໃນ 

1 ຈຼັງຫວະການແລື່ ນເຂົາ້ໄປເຕະບານ 
2 ຈຼັງຫວະການວາງຕນີ 
3 ຈຼັງຫວະການອາ້ຕນີ 
4 ການສ າຜຼັດກຼັບໜື່ ວຍບານ 
5 ທດິທາງຂອງບານ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາ
ອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 

ອາທດິ 12 
 

ບົດທີື່ 7  
ເຕຼັກນິກການເດາະບານ 

1 ການເດາະບານດວ້ຍຫ ຼັງຕນີ 
2 ການເດາະບານດວ້ຍຂາ້ງຕນີດາ້ນໃນ 
3 ການເດາະບານດວ້ຍຂາ້ງຕນີດາ້ນນອກ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາ
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ອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 
ອາທດິ 13 

 
ບົດທີື່ 7 ( ຕ ື່ ) 

ເຕຼັກນິກການເດາະບານ 
4 ການເດາະບານດວ້ຍຫວົເຂົື່ າ 
5 ການເດາະບານດວ້ຍບື່ າໄລື່  
6 ການເດາະບານດວ້ຍຫວົ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶ
ສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 

ອາທດິ 14 
 

ບົດທີື່ 8 
   ເຕຼັກນກິການເອົາຫົວຕີບານ 

1 ການເອາົຫວົຕບີານດາ້ນໜາ້ 
2 ການເອາົຫວົຕບີານຂາ້ງຊາ້ຍ 
3 ການເອາົຫວົຕບີານຂາ້ງຂວາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶ
ສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 
 

 
ອາທດິ 15 

 

 
ໃຫນ້ຼັກສກຶສາທວນບດົຮຽນຄ ນ,ປະຕບິຼັດຕວົຈງິໂດຍມຄູີນ າພາ 

 
ອາທດິ 16 

ນຼັກສກຶສາລງົພາກສະໜາມ ,ທວນຄ ນ,ຂຽນບດົລາຍງານ ແລະປະເມນີ. 

 
ການປະເມນີຜນົ 

 

 
ການຮຽນຮື່ ວມ               10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ                10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ     20% 
ກວດກາ                    20% 
 ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ              40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

1. ພູແກວ້ພານໄທອນິທະວງົ, ປຶມ້ຄູື່ ມ  ການຮຽນ - ການສອນວຊິາບານເຕະ, ພມິທີື່ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງ
ຊາດລາວ, ປີ 2012. 
2. ຄ າພຼັນອື່ ອນພຼັນ, ປ ມ້ຄູື່ ມ  ການຮຽນ - ການສອນວຊິາບານເຕະ, ພມິທີື່ ໂຮງພມິກະຊວງສກຶສາທກິານ, 
ປີ 2009. 
3. ຮສ ເຈ ິື່ ນດງຶຢຸງ, ປຶມ້ຄູື່ ມ  ການຮຽນ - ການສອນວຊິາບານເຕະ, ພມິທີື່ ໂຮງພມິກລິາກາຍະກ າແຫື່ ງ
ຊາດສສຫວຽດນາມ, ປີ 2007. 
4. ເຈ ິື່ ນກວຼັກດວື່ ານ, ປຶມ້ກະຕກິາການຫ ິນ້ກລິາບານເຕະ, ພມິທີື່ ໂຮງພມິກລິາກາຍະກ າແຫື່ ງຊາດສສ
ຫວຽດນາມ, ປີ 2007. 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ອຈ ໄຊຍະສຼັກ ພຼັນທະວງົ 
ເບໂີທ 98480089 
Email: ………………………………. 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ບານເຕະ 2 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911409 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທີື່  2 ປີທ ີ2 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 128 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(0–2–6) 

ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 2 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່ ກຼັນລວມມ ີ
32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 6 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ96 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງໄດ,້ ວເິຄາະໄດແ້ລະສາມາດນ າໃຊໄ້ດ.້ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ໃນວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບການຫ ິນ້
ກລິາບານເຕະ, ບຼັນດາເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ, ການສາ້ງກດິຈະກ າໃນການຮຽນ - ການສອນ, ການຫ ິນ້ບານເປຼັນ
ຄະນະແລະລະບຽບກະຕກິາຂອງການແຂື່ ງຂຼັນທີື່ ຄວນຮູ.້ 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ໃນວຊິາຮຽນນີປ້ະກອບມ ີ 7 ບດົເຊິື່ ງໃນແຕື່ ລະບດົຮຽນປະກອບມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໝດົ 16 
ອາທດິໂດຍນ າໃຊວ້ທິສີອນໃນຮູບແບບອະທບິາຍແລະປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 1 
 

ບົດທີື່ 9 
ຊ ື່ບົເຕຼັກນກິການໂຍນບານ 

1 ການໂຍນບານກຼັບທີື່  
2 ການໂຍນບານດວ້ຍການເຄ ື່ ອນທີື່  

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ:  ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶ
ສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 

ອາທດິ 2 
 

ບົດທີື່ 10 
ເຕຼັກນິກການໄປບານ 

1 ການໄປບານແບບບ ື່ ມບີານ 
2 ການໄປບານແບບມບີານ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາ
ອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 

ອາທດິ 3 
 

ບົດທີື່ 11 
ເຕຼັກນິກການຢຸດບານ 

1. ການຢຸດບານດວ້ຍຂາ້ງຕນີດາ້ນໃນ 
2. ການຢຸດບານດວ້ຍຫ ຼັງຕນີ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາ
ອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 

ອາທດິ 4 
 

ບົດທີື່ 11 (ຕ ື່) 
ເຕຼັກນິກການຢຸດບານ 

3. ການຢຸດບານດວ້ຍພ ນ້ຕນີ 
   4. ການຢຸດບານດວ້ຍຫວົເຂົື່ າ 
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ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາ
ອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 

ອາທດິ 5 
 

ບົດທີື່ 11 (ຕ ື່) 
ເຕຼັກນິກການຢຸດບານ 

  5. ການຢຸດບານດວ້ຍໜາ້ເອກິ 
  6. ການຢຸດບານດວ້ຍຫວົ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາ
ອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 

 
ອາທດິ6 

 

ບົດທີື່ 12 
ເຕຼັກນິກການຮຼັບບານຂອງຜູ້ຮຼັກສາປະຕູ 

1 ເຕຼັກນກິການຮຼັບບານດວ້ຍສອງມ  
2 ເຕຼັກນກິການຮຼັບບານສູງພຽງຫວົເຂົື່ າດວ້ຍສອງມ  
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶ
ສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 

ອາທດິ 7 
 

ບົດທີື່ 12 (ຕ ື່) 
ເຕຼັກນິກການຮຼັບບານຂອງຜູ້ຮຼັກສາປະຕູ 

3 ເຕຼັກນກິການຮຼັບບານສູງພຽງແອວດວ້ຍສອງມ  
4 ເຕຼັກນກິການຮຼັບບານສູງພຽງໜາ້ເອກິດວ້ຍສອງມ  
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶ
ສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 

ອາທດິ 8 
 

ບົດທີື່ 12 (ຕ ື່) 
ເຕຼັກນິກການຮຼັບບານຂອງຜູ້ຮຼັກສາປະຕູ 

5 ເຕຼັກນກິການຮຼັບບານສູງເສິື່ ງໜາ້ດວ້ຍສອງມ  
6 ເຕຼັກນກິການຮຼັບບານຢູື່ ເທງິຫວົດວ້ຍສອງມ  
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶ
ສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 

ອາທດິ 9 
 

ບົດທີື່ 12 (ຕ ື່) 
ເຕຼັກນິກການຮຼັບບານຂອງຜູ້ຮຼັກສາປະຕູ 

7 ເຕຼັກນກິການຮຼັບບານສູງຂາ້ງຊາ້ຍ - ຂວາດວ້ຍສອງມ  
8. ເຕຼັກນກິການສະກຼັດບານເລ ອດນິຂາ້ງຊາ້ຍ-ຂວາດວ້ຍມ ຂາ້ງດຽວ. 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶ
ສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 

ອາທດິ 10 
 

ບົດທີື່ 12 (ຕ ື່) 
ເຕຼັກນິກການຮຼັບບານຂອງຜູ້ຮຼັກສາປະຕູ 

9.ເຕຼັກນກິການສະກຼັດບານຢູື່ ກາງອາກາດຂາ້ງຊາ້ຍ-ຂວາດວ້ຍມ ສອງຂາ້ງ. 
10. ເຕຼັກນກິການສະກຼັດບານຂາ້ມຄານດວ້ຍມ ຂາ້ງດຽວ ແລະສອງຂາ້ງ. 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶ
ສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 

ອາທດິ 11 
 

ບົດທີື່ 13 
ການຫ ິີ້ນບານເປຼັນຄະນະ 

1 ການກຽມຄະນະເພ ື່ ອລງົແຂື່ ງຂຼັນ 
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2 ຕ າແໜື່ ງ ແລະໜາ້ທີື່ ຕື່ າງຯຂອງຜູຫ້ ິນ້ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶ
ສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 

ອາທດິ 12 
 

ບົດທີື່ 13 (ຕ ື່) 
ການຫ ິີ້ນບານເປຼັນຄະນະ 

3 ການຫ ິນ້ບານເພ ື່ ອບຸກ 
4 ການຫ ິນ້ບານເພ ື່ ອປອ້ງກຼັນ 
5 ການຫ ິນ້ບານໃນຮູບແບບການບຸກ ແລະປອ້ງກຼັນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶ
ສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 

ອາທດິ 13 
 

ບົດທີື່ 14 
ລະບຽບ ແລະກະຕິກາຂອງການແຂ່ງຂຼັນກິລາບານເຕະ 

1 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍຂະໜາດຂອງເດີື່ ນແຂື່ ງຂຼັນ 
2 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍໜື່ ວຍບານທີື່ ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການແຂື່ ງຂຼັນ 
3 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍອຸປະກອນຂອງຜູຫ້ ິນ້ 
4 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍຈ ານວນຜູຫ້ ິນ້ 
5 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍກ າມະການຕຼັດສນິ 
6 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍກ າມະການຊື່ ວຍ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶ
ສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 

 
ອາທດິ 14 

 

ບົດທີື່ 14 
ລະບຽບ ແລະກະຕິກາຂອງການແຂງ່ຂຼັນກິລາບານເຕະ 

7 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍເວລາຂອງການແຂື່ ງຂຼັນ 
8 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍການເລີື່ ມຫ ິນ້ ແລະການເລີື່ ມຫ ິນ້ຄ ນໃໝື່  
9 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍບານໃນການແຂື່ ງຂຼັນ ແລະບານນອກການແຂື່ ງຂຼັນ 
10 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍບານເຂົາ້ປະຕູ 
11 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍການລ າ້ໜາ້ 
12 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍການຫ ິນ້ຜດິກະຕກິາໃນຮູບແບບຕື່ າງຯ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາ
ອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເນຜູຕ້ດິຕາມ. 

ອາທດິ 15 
 

ບົດທີື່ 14 (ຕ ື່) 
ລະບຽບ ແລະກະຕິກາຂອງການແຂ່ງຂຼັນກິລາບານເຕະ 

13 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍການເຕະບານໂທດ 
14 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍການເຕະບານໂທດຢູື່ ຈດຸໂທດ 
15 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍການໂຍນບານຈາກເສຼັນ້ຂາ້ງ 
16 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍການເຕະບານຈາກເຂດໜາ້ປະຕູ 
17 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍການເຕະບານແຈ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາ
ອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ ໂດຍອາຈານເປຼັນນຜູຕ້ດິຕາມ. 

ອາທດິ 16  ນຼັກສກຶສາລງົພາກສະໜາມ ,ທວນຄ ນ,ຂຽນບດົລາຍງານ ແລະປະເມນີ. 
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ການປະເມນີຜນົ 
 

ການຮຽນຮື່ ວມ 10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ 10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ 20% 
ກວດກາ 20% 
ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ 40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

1. ພູແກວ້ພານໄທອນິທະວງົ, ປຶມ້ຄູື່ ມ  ການຮຽນ - ການສອນວຊິາບານເຕະ, ພມິທີື່ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງ
ຊາດລາວ, ປີ 2012. 
2. ຄ າພຼັນອື່ ອນພຼັນ, ປ ມ້ຄູື່ ມ  ການຮຽນ - ການສອນວຊິາບານເຕະ, ພມິທີື່ ໂຮງພມິກະຊວງສກຶສາທກິານ, 
ປີ 2009. 
3. ຮສ ເຈ ິື່ ນດງຶຢຸງ, ປຶມ້ຄູື່ ມ  ການຮຽນ - ການສອນວຊິາບານເຕະ, ພມິທີື່ ໂຮງພມິກລິາກາຍະກ າແຫື່ ງ
ຊາດສສຫວຽດນາມ, ປີ 2007. 
4. ເຈ ິື່ ນກວຼັກດວື່ ານ, ປຶມ້ກະຕກິາການຫ ິນ້ກລິາບານເຕະ, ພມິທີື່ ໂຮງພມິກລິາກາຍະກ າແຫື່ ງຊາດສສ
ຫວຽດນາມ, ປີ 2007. 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ອຈ ໄຊຍະສຼັກພຼັນທະວງົ 
ເບໂີທ 98480089 
Email: ……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



182 
 

ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ບານສົື່ງ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911507 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທີື່  1 ປີທີື່  3 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 224 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 3 (0 – 2 – 12) 

ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 3 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່
ກ ຼັນລວມມ ີ 32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 12 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ 192 
ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງໄດ,້ ວເິຄາະໄດແ້ລະສາມາດນ າ
ໃຊໄ້ດ.້ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ໃນວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບ
ການຫ ິນ້ກລິາບານສົື່ ງ, ບຼັນດາເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ, ການສາ້ງກດິຈະກ າໃນການຮຽນ - ການສອນ, 
ການຫ ິນ້ບານເປຼັນຄະນະແລະລະບຽບກະຕກິາຂອງການແຂື່ ງຂຼັນທີື່ ຄວນຮູ.້ 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ໃນວຊິາຮຽນນີປ້ະກອບມ ີ 10 ບດົເຊິື່ ງໃນແຕື່ ລະບດົຮຽນປະກອບມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງ
ໝດົ 16 ອາທດິໂດຍນ າໃຊວ້ທິສີອນໃນຮູບແບບອະທບິາຍແລະປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 1 
 

ບົດທີື່ 1 
ຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປກ່ຽວກຼັບການຫ ິີ້ນກິລາບານສົື່ງ 

1  ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກລິາບານສົື່ ງ 
2  ຄຸນຄື່ າແລະຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຫ ິນ້ 
3  ການບ າລຸງຮື່ າງກາຍແລະຮຼັກສາສຸຂະພາບ 
4  ການຫ ິນ້ຕ ດ້ວ້ຍຄວາມປອດໄພ 
5  ການນ າໃຊແ້ລະຮຼັກສາອຸປະກອນ 
6  ມາລະຍາດຂອງຜູຫ້ ິນ້ແລະຜູຊ້ມົທີື່ ດ ີ
7  ການບາດເຈຼັບທີື່ ມ ຼັກເກດີຂຶນ້ໃນການຫ ິນ້ 
8  ຫ ຼັກການປະຕບິຼັດຕນົເພ ື່ ອກາ້ວໄປສູື່ ຜູຫ້ ິນ້ທີື່ ມເີຕຼັກນກິສູງ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍແລະສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນ. 
 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 2 
 

 
ບົດທີື່ 2 

ການອົບອຸນ່ຮ່າງກາຍກ່ອນການເຝກິຊ້ອມແລະແຂງ່ຂຼັນ 
3 ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍແບບລວມ 
4 ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍແບບສະເພາະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິ
ໄປພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 3 
 

ບົດທີື່ 3 
ທຼັກສະການເຄ ື່ອນທີື່ພ ີ້ນຖານໃນການຫ ິີ້ນກິລາບານສົື່ງ 

1 ການຢ ນກຽມຕວົເພ ື່ ອຮຼັບບານ 
2 ການເຄ ື່ ອນທີື່ ໄປຫາຂາ້ງຊາ້ຍແລະຂາ້ງຂວາ 
3 ການເຄ ື່ ອນທີື່ ໄປໜາ້ແລະຖອຍຫ ຼັງ 
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4 ການແລື່ ນແລວ້ໂດດພຸງ້ຕວົອອກໄປຮຼັບບານຂາ້ງຊາ້ຍ - ຂວາແລະໜາ້ - ຫ ຼັງ. 
5 ການເຄ ື່ ອນທີື່ ໂດດຂຶນ້ອຼັດບານ 
6 ການເຄ ື່ ອນທີື່ ໂດດຂຶນ້ຕບົບານ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 4 - 5 
 

ບົດທີື່ 4 
ການໂຕ່ງບານ 

1 ວທິປີະສານມ ເພ ື່ ອໂຕື່ ງບານ 
2 ວທິໂີຕື່ ງບານທາງດາ້ນໜາ້ 
3 ວທິໂີຕື່ ງບານທາງດາ້ນຊາ້ຍ 
4 ວທິໂີຕື່ ງບານທາງດາ້ນຂວາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງ
ນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 6 - 7 
 

ບົດທີື່ 5 
ການຊູບານ (ການຍົກບານ) 

1 ລຼັກສະນະການຢ ນກຽມຕວົເບ ອ້ງຕົນ້ເພ ື່ ອຊູບານ 
2 ວທິນີ າໃຊມ້  ເພ ື່ ອຊູບານ 
3 ການຊູບານໄປທາງດາ້ນໜາ້, ຫ ຼັງ, ຂາ້ງຊາ້ຍແລະຂາ້ງຂວາດວ້ຍມ ຂາ້ງດຽວ. 
4 ການຊູບານໄປທາງດາ້ນໜາ້, ຫ ຼັງ, ຂາ້ງຊາ້ຍແລະຂາ້ງຂວາດວ້ຍມ ສອງຂາ້ງ. 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 8 - 9 
 

ບົດທີື່ 6 
ການກຸບບານ 

1 ວທິກຸີບບານກຼັບທີື່  
2 ວທິກຸີບບານດວ້ຍການເຄ ື່ ອນທີື່  
3 ວທິກຸີບບານ A, B ແລະ C 
4 ການກຸບບານຢູື່ ໃນເສຼັນ້ 3 ແລະນອກເສຼັນ້ 3 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 10 
 

ບົດທີື່ 7 
ການໄຂບານ 

1 ການໄຂບານກຼັບທີື່  
2 ການໄຂບານດວ້ຍການເຄ ື່ ອນທີື່  

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 11  
 

ບົດທີື່ 8 
ການອຼັດບານ (ບ໋ອກບານ) 

1 ການອຼັດບານດວ້ຍ 1, 2 ແລະ 3 ຄນົ 
2 ການອຼັດບານຢູື່ ຈດຸໃຈກາງຂອງຕານື່ າງ 
3 ການອຼັດບານຢູື່ ສອງຂາ້ງຂອງຕານື່ າງ 
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ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິວທິກີານປະຕບິຼັດຮູບ
ແບບຕື່ າງຯໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ, ເຊິື່ ງອາຈານເປຼັນຄນົ
ແນະນ າ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 12 - 14 
 

ບົດທີື່ 9 
ການຫ ິີ້ນບານສົື່ງເປຼັນຄະນະ 

1 ການກະກຽມຄະນະເພ ື່ ອແຂື່ ງຂຼັນ 
2 ຕ າແໜື່ ງ ແລະໜາ້ທີື່ ຂອງຜູຫ້ ິນ້ 
3 ການຢ ນໃນຕ າແໜື່ ງການຫ ິນ້ ແລະການໝນູຕ າແໜື່ ງໄຂບານ. 
4 ຍຸດທະວທິກີານບຸກ ແລະປອ້ງກຼັນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູແ້ນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະຍກົບຼັນຫາຕື່ າງຯມາສນົທະນາ
ກຼັບນຼັກສກຶສາ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນຫ າຍຄະນະເພ ື່ ອທດົສອບການແຂື່ ງຂຼັນ ແລວ້ຜຼັດປື່ ຽນ
ກຼັນເຂົາ້ອອກ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 15 - 16 
 

ບົດທີື່ 10 
ກະຕກິາຂອງການແຂ່ງຂຼັນບາງດ້ານທີື່ຄວນຮູ້ 

1 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍເດີື່ ນ ແລະອຸປະກອນການແຂື່ ງຂຼັນ 
2 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍຈ ານວນຜູຫ້ ິນ້ທີື່ ເຂົາ້ຮື່ ວມການແຂື່ ງຂຼັນ 
3 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍລະບຽບການແຂື່ ງຂຼັນ 
4 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍການຢຸດ ແລະການຖື່ ວງເວລາຂອງການແຂື່ ງຂຼັນ 
5 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍຜູຫ້ ິນ້ LIBERO 
6 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍພດຶຕກິ າຂອງນຼັກກລິາ 
7 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍສດິ ແລະໜາ້ທີື່ ຂອງກ າມະການຕື່ າງຯ. 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສນົທະນາກື່ ຽວກຼັບການເຮຼັດ
ຜດິກະຕກິາກ ລະນຕີື່ າງຯທີື່ ມ ຼັກເກດີຂຶນ້ໃນການແຂື່ ງຂຼັນ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນຄະນະເພ ື່ ອ
ແຂື່ ງຂຼັນກຼັນໂດຍມອີາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າກະຕກິາຂອງການຫ ິນ້. 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການຮຽນຮື່ ວມ                10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ                10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ     20% 
ກວດກາ                    20% 
ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ             40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

1. ຄ າພຼັນອື່ ອນພຼັນ, ປຶມ້ຄູື່ ມ   ການຮຽນ - ການສອນກລິາບານສົື່ ງ, ພມິທີື່ ໂຮງພມິກະຊວງສກຶສາທິ
ການ, ປີ 1997. 
2. ຟາ້ມທຣຽດງາ, ປ ມ້ກະຕກິາການຫ ິນ້ກລິາບານສົື່ ງ ແລະບານສົື່ ງຫາດຊາຍ, ພມິທີື່ ໂຮງພມິກລິາ
ກາຍະກ າແຫື່ ງຊາດສສຫວຽດນາມ, ປີ 2007. 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ອຈຄ າຫ າ້ ແກວ້ເມ ອງຊ າສຼັງກຼັດຢູື່ ພາກວຊິາສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ, ຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາ
ວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດລາວ. 
ເບໂີທ: 020 77760995 
Email: Khamlars_ 1983@yahoo.com 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 

ຊ ື່ວິຊາ: ບານບ້ວງ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911604  

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທີື່  2 ປີທີື່  3 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 224 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 3 (0 – 2 –12) 

ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 3 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່
ກ ຼັນລວມມ ີ 32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 12 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ 192 
ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ 
Objectives 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງໄດ,້ ວເິຄາະໄດແ້ລະສາມາດນ າ
ໃຊໄ້ດ.້ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ໃນວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ,ຄວາມໝາຍ 
ຄວາມສ າຄຼັນ,ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບການຫ ິນ້ກລິາບານບວ້ງ, ບຼັນດາເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ, ການ
ສາ້ງກດິຈະກ າໃນການຮຽນ - ການສອນ, ການຫ ິນ້ບານເປຼັນຄະນະແລະລະບຽບກະຕກິາຂອງ
ການແຂື່ ງຂຼັນທີື່ ຄວນຮູ.້ 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ໃນວຊິາຮຽນນີປ້ະກອບມ ີ 12 ບດົເຊິື່ ງໃນແຕື່ ລະບດົຮຽນປະກອບມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງ
ໝດົ 16 ອາທດິໂດຍນ າໃຊວ້ທິສີອນໃນຮູບແບບອະທບິາຍແລະປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 1-2 
 

ບົດທີື່ 1 
ຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປກ່ຽວກຼັບການຫ ິີ້ນກິລາບານບ້ວງ 

1  ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ 
2  ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ 
3  ສະຖານທີື່  ແລະອຸປະກອນ 
4  ມາລະຍາດຂອງຜູຫ້ ິນ້ແລະຜູຊ້ມົທີື່ ດ ີ
5  ການບາດເຈຼັບທີື່ ມ ຼັກເກດີຂຶນ້ໃນການຫ ິນ້ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍແລະສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 3-4 
 

ບົດທີື່ 2 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານຂອງກິລາບານບ້ວງ 

1 ເຕຼັກນກິຫ ິນ້ບານບວ້ງ 
2 ທຼັກສະການເຄ ື່ ອນໄຫວເບ ອ້ງຕນົບ ື່ ມບີານ 
3 ທຼັກສະການເຄ ື່ ອນໄຫວປະກອບບານ 
4 ການຮຼັບບານ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິ
ໄປພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 5-7 
 

ບົດທີື່ 3 
ການສົື່ງບານ 

1 ການສົື່ ງບານດວ້ຍສອງມ ລະດຼັບໜາ້ເອກິ 
2 ການສົື່ ງບານດວ້ຍມ ຂາ້ງດຽວເທງິບື່ າໄຫ ື່  
3 ການສົື່ ງບານຕ ື່ າກວື່ າລະດຼັບແອບດວ້ຍມ ຂາ້ງດຽວແລະສອງຂາ້ງ 



186 
 

4 ການສົື່ ງບານດວ້ຍສອງມ ເທງິຫວົ 
5 ການສົື່ ງບານໂຄງ້ 
6 ການສົື່ ງບານດວ້ຍມ ຕ ື່ ມ   
7 ການສົື່ ງບານໃນກ ລະນຄີຼັບຂຼັນ 
8 ການສົື່ ງບານກະເດຼັນພ ນ້ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງ
ນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນແຖວຫ   ເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 8 
 

ບົດທີື່ 4 
ການຕົບບານ 

1 ການຕບົບານຕ ື່ າ 
2 ການຕບົບານສູງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດ 

ເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນແຖວ, ເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 9  

 

ບົດທີື່ 5 
ການລ້ຽງບານ 

1 ການລຽ້ງບານ 
2 ການໝນູໂຕ. 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶ
ສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ . 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 10  
 

ບົດທີື່ 6 
ການຫ ອກລ ີ້ ແລະການປ້ອງກຼັນ 

1 ການຫ ອກລ ໂ້ດຍການໝນູໂຕກຼັບ 
2 ການໝນູໂຕປອ້ງກຼັນຄູື່ ຕ ື່ ສູ ້

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶ
ສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 11 
 

ບົດທີື່ 7 
ການໂຍນບານເຂົີ້າບ້ວງ 

1 ການໂຍນບານເຂົາ້ບວ້ງແບບກຼັບທີື່  
2 ການໂຍນບານເຂົາ້ບວ້ງແບບເຄ ື່ ອນທີື່  

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶ
ສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 12  
 

ບົດທີື່ 8 
ການຫ ິີ້ນບານບ້ວງເປຼັນຄະນະ 

1 ການກຽມຄະນະເພ ື່ ອລງົແຂື່ ງຂຼັນ. 
2 ຕ າແໜື່ ງ ແລະໜາ້ທີື່ ຂອງຜູຫ້ ິນ້ຕື່ າງຯ 
3 ຍຸດທະວທິກີານບຸກ ແລະປອ້ງກຼັນຄູື່ ແຂື່ ງ. 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສນົທະນາ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາ
ອອກເປຼັນຄະນະເພ ື່ ອແຂື່ ງຂຼັນກຼັນໂດຍມອີາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ. 

ແຜນການສອນ 
 

ບົດທີື່ 9 
ລະບຽບ 
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ອາທດິ 13 
 

1 ລະບຽບການເຂົາ້ຮື່ ວມ 
2 ລະບຽບການແຂື່ ງຂຼັນ 
3 ລະບຽບການປະທວ້ງ 
4 ລະບຽບການລງົໂທດ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶ
ສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 14 
 

ບົດທີື່ 10 
ກະຕກິາ 

1 ກະຕກິາການແຂື່ ງຂຼັນທມີຍງິ 
2 ກະຕກິາການແຂື່ ງຂຼັນທມີຊາຍ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 15 
 

ບົດທີື່ 11 
ຄູເຝິກ 

1 ຄຸນສມົບຼັດຂອງຄູເຝິກ 
2 ສດິ ແລະໜາ້ທີື່ ຂອງຄູເຝິກ 
3 ຄູເຝິກ ແລະການເຂົາ້ຮື່ ວມການແຂື່ ງຂຼັນກລິາບານບວ້ງ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 16 
 

ບົດທີື່ 12 
ກ າມະການຕຼັດສນິ 

1 ຄຸນສມົບຼັດຂອງກ າມະການຕຼັດສນິ 
2 ສດິ ແລະໜາ້ທີື່ ຂອງກ າມະການຕຼັດສນິ 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການຮຽນຮື່ ວມ                     10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ                       10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ     20% 
ກວດກາ                              20% 
ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ                   40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

- ຄ າພຼັນອື່ ອນພຼັນ, ປ ມ້ຄູື່ ມ  ການຮຽນ - ການສອນກລິາບານບວ້ງ, ພມິທີື່ ໂຮງພມິກະຊວງສກຶສາ
ທກິານ, ປີ 1997. 
- ສມົກຽດອຼັກສອນຖງຶ, ປ ມ້ຄູື່ ມ  ການຫ ິນ້ກລິາບານບວ້ງ, ພມິທີື່ ໂຮງພມິຮາ້ງຫຸນ້ສື່ ວນຈ າກຼັດ
ອາດຣໂ໌ປຣເກດປະເທດໄທ, ປີ 2005. 
- ຄູື່ ມ  ການຮຽນ-ການສອນວຊິາບານບວ້ງກມົພະລະສກຶສາ ແລະສນິລະປະສກຶສາ 2006. 
- ປ ມ້ຄູື່ ມ  ກະຕກິາສະຫະພຼັນກລິາບານບວ້ງແຫື່ ງຊາດລາວປີ 2008. 
- ປ ມ້ຄູື່ ມ  ວຊິາບານບວ້ງຂອງໄທ. 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ອຈບຸນເສດີສຸລວິງົສຼັງກຼັດຢູື່ ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ,  
ເບໂີທ: 020 97891070 
Email:  
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ກະຕ ີ້ຫວາຍ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911307 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທີື່  1 ປີທີື່  2  
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 224 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 3 (0– 2 –12) 

ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 3 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່
ກ ຼັນລວມມ ີ 32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 12 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ 192 
ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງໄດ,້ ວເິຄາະໄດແ້ລະສາມາດນ າ
ໃຊໄ້ດ.້ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ໃນວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບ
ການຫ ິນ້ກລິາກະຕ ຫ້ວາຍ, ບຼັນດາເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ, ການສາ້ງກດິຈະກ າໃນການຮຽນ - ການ
ສອນ, ການຫ ິນ້ຕ ເ້ປຼັນຄະນະແລະລະບຽບກະຕກິາຂອງການແຂື່ ງຂຼັນທີື່ ຄວນຮູ.້ 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ໃນວຊິາຮຽນນີປ້ະກອບມ ີ10 ບດົເຊິື່ ງໃນແຕື່ ລະບດົຮຽນປະກອບມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງ
ໝດົ 16 ອາທດິໂດຍນ າໃຊວ້ທິສີອນໃນຮູບແບບອະທບິາຍແລະປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 1 
 

ບົດທີື່ 1 
ຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປກ່ຽວກຼັບການຫ ິີ້ນກິລາກະຕ ີ້ຫວາຍ 

1  ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກລິາກະຕ ຫ້ວາຍ 
2  ຄຸນຄື່ າແລະຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຫ ິນ້ 
3  ການບ າລຸງຮື່ າງກາຍແລະຮຼັກສາສຸຂະພາບ 
4  ການຫ ິນ້ຕ ດ້ວ້ຍຄວາມປອດໄພ 
5  ການນ າໃຊແ້ລະຮຼັກສາອຸປະກອນ 
6  ມາລະຍາດຂອງຜູຫ້ ິນ້ແລະຜູຊ້ມົທີື່ ດ ີ
7  ການບາດເຈຼັບທີື່ ມ ຼັກເກດີຂຶນ້ໃນການຫ ິນ້ 
8  ຫ ຼັກການປະຕບິຼັດຕນົເພ ື່ ອກາ້ວໄປສູື່ ຜູຫ້ ິນ້ທີື່ ມເີຕຼັກນກິສູງ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍແລະສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນ. 
 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 2 
 

ບົດທີື່ 2 
ການອົບອຸນ່ຮ່າງກາຍກ່ອນການເຝກິຊ້ອມແລະແຂງ່ຂຼັນ 

1 ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍແບບລວມ 
2 ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍແບບສະເພາະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິ
ໄປພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 3 
 

ບົດທີື່ 3 
ທຼັກສະການເຄ ື່ອນທີື່ພ ີ້ນຖານໃນການຫ ິີ້ນກິລາກະຕ ີ້ຫວາຍ 

1 ການຢ ນກຽມພອ້ມໃນທື່ າຊງົຕວົ 
2 ການເຄ ື່ ອນທີື່ ຕາມທດິທາງຕື່ າງຯ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.ຫ ຼັງ
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ຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກທຼັກສະພ ນ້ຖານ. 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 4 - 5 

 

ບົດທີື່ 4 
ການເດາະກະຕ ີ້ 

1 ການເດາະກະຕ ດ້ວ້ຍຂາ້ງຕນີດາ້ນໃນ 
2 ການເດາະກະຕ ດ້ວ້ຍຂາ້ງຕນີດາ້ນນອກ 
3 ການເດາະກະຕ ດ້ວ້ຍຫ ຼັງຕນີ 
4 ການເດາະກະຕ ດ້ວ້ຍຫວົເຂົື່ າ 
5 ການເດາະກະຕ ດ້ວ້ຍຫວົ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.ຫ ຼັງ
ຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກທຼັກສະພ ນ້ຖານ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 6 - 7 
 

ບົດທີື່ 5 
ການຮຼັບກະຕ ີ້ 

1 ການຮຼັບກະຕ ດ້ວ້ຍຂາ້ງຕນີດາ້ນໃນ 
2 ການຮຼັບກະຕ ດ້ວ້ຍຂາ້ງຕນີດາ້ນນອກ 
3 ການຮຼັບກະຕ ດ້ວ້ຍຫ ຼັງຕນີ 
4 ການຮຼັບກະຕ ດ້ວ້ຍຫວົເຂົື່ າ 
5 ການຮຼັບກະຕ ດ້ວ້ຍຫວົ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.ຫ ຼັງ
ຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກທຼັກສະພ ນ້ຖານ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 8 - 9 
 

ບົດທີື່ 6 
ການກຸບຕ ີ້ 

1 ຕ າແໜື່ ງການຢ ນກຽມຕວົ 
2 ການກຸບຕ ດ້ວ້ຍການໝນູຕວົຊ ື່ ຈາກດາ້ນຫ ຼັງ 
3 ການກຸບຕ ດ້ວ້ຍການໝນູຕວົຫງື່ຽງຈາກດາ້ນຂາ້ງ. 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶ
ສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 10 - 11 
 

ບົດທີື່ 7 
ການຂຶີ້ນອຼັດກະຕ ີ້ (ການບອ໋ກຕ ີ້) 

1 ການຂຶນ້ອຼັດກະຕ ດ້ວ້ຍຂາຂາ້ງດຽວ ແບບໜຶື່ ງຄນົ ແລະສອງຄນົພອ້ມກຼັນ. 
2 ການຂຶນ້ອຼັດກະຕ ດ້ວ້ຍຫ ຼັງແບບໜຶື່ ງຄນົ ແລະສອງຄນົພອ້ມກຼັນ. 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶ
ສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 12 - 13 
 

ບົດທີື່ 8 
ການໄຂກະຕ ີ້ (ການເສບີຕ ີ້) ແລະການໂຍນ 

1 ການໄຂຕ ແ້ບບຕ ື່ າແລະສູງ 
2 ການໂຍນຕ ຕ້ ື່ າ ແລະສູງ 
3 ການໄຂຕ ດ້ວ້ຍຂາ້ງຕນີດາ້ນໃນ 
4 ການໄຂຕ ດ້ວ້ຍຫ ຼັງຕນີ 
5 ການໄຂຕ ດ້ວ້ຍພ ນ້ຕນີ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ. ຫ ຼັງ
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ຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກທຼັກສະພ ນ້ຖານ. 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 14 

 

ບົດທີື່ 9 
ການຫ ິີ້ນກະຕ ີ້ເປຼັນຄະນະ 

1 ການກຽມຄະນະເພ ື່ ອລງົແຂື່ ງຂຼັນ. 
2 ຕ າແໜື່ ງ ແລະໜາ້ທີື່ ຂອງຜູຫ້ ິນ້ຕື່ າງຯ 
3 ຍຸດທະວທິກີານບຸກ ແລະປອ້ງກຼັນຄູື່ ແຂື່ ງ. 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :  ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍ ແລະ ແນະນ າສິື່ ງຕື່ າງຯໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນຄະນະເພ ື່ ອເຝິກຊອ້ມ ແລະ ແຂື່ ງຂຼັນຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 15 - 16 
 

ບົດທີື່ 10 
ລະບຽບ ແລະກະຕກິາຂອງການແຂ່ງຂຼັນ 

1 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍຂະໜາດຂອງເດີື່ ນແຂື່ ງຂຼັນ 
2 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍການນຼັບຄະແນນ 
3 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍການປື່ ຽນຕວົຜູຫ້ ິນ້ 
4 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍການຂ ເວລານອກ 
5 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍການເຮຼັດຜດິກະຕກິາຮູບແບບຕື່ າງຯ 
6 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍການຂາດມາລະຍາດໃນການແຂື່ ງຂຼັນ 
7 ກະຕກິາວື່ າດວ້ຍໜາ້ທີື່ ຂອງກ າມະການຕຼັດສນິ ແລະກ າມະກາຊື່ ວຍ. 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :  ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍ ແລະ ແນະນ າສິື່ ງຕື່ າງຯໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນຄະນະເພ ື່ ອເຝິກຊອ້ມ ແລະ ແຂື່ ງຂຼັນຕວົຈງິ. 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການຮຽນຮື່ ວມ                10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ                10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ     20% 
ກວດກາ                    20% 
ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ              40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

1. ຄ າພຼັນອື່ ອນພຼັນ, ປ ມ້ຄູື່ ມ  ການຮຽນ - ການສອນກລິາກະຕ ຫ້ວາຍ, ພມິທີື່ ໂຮງພມິກະຊວງສກຶ
ສາທກິານ, ປີ 1997. 
2. ປຶມ້ຄູື່ ມ  ການຫ ິນ້ກລິາກະຕ ຫ້ວາຍ ແລະກະຕ ລ້ອດບວ້ງ, ພມິທີື່ ບ ລສິຼັດພເີອຼັນເຄແອນສະກາ
ຍພຮິນ້ຕິງ້ສຈ໌ າກຼັດປະເທດໄທ, ປີ 2005. 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ອຈຄ າຫ າ້ ແກວ້ເມ ອງຊ າສຼັງກຼັດຢູື່ ພາກວຊິາສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ, ຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາ
ວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດລາວ. 
ເບໂີທ: 020 77760995 
Email: Khamlars_ 1983@yahoo.com 
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ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ດອກປີກໄກ ່

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911605 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທີື່  2 ປີທີື່  3 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 224 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 3 (0– 2 – 12) 

ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 3 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່
ກ ຼັນລວມມ ີ 32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 12 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ 192 
ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະສາມາດ : ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງໄດ,້ ວເິຄາະໄດແ້ລະສາມາດ
ນ າໃຊໄ້ດ.້ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ໃນວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບ
ການຫ ິນ້ກລິາດອກປີກໄກື່ , ບຼັນດາເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ, ການສາ້ງກດິຈະກ າໃນການຮຽນ - ການ
ສອນ, ການຫ ິນ້ບານເປຼັນຄະນະແລະລະບຽບກະຕກິາຂອງການແຂື່ ງຂຼັນທີື່ ຄວນຮູ.້ 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ໃນວຊິາຮຽນນີປ້ະກອບມ ີ10 ບດົເຊິື່ ງໃນແຕື່ ລະບດົຮຽນປະກອບມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍໃຊເ້ວລາຮຽນ
ທຼັງໝດົ 16 ອາທດິມ ີ48ຊົື່ ວໂມງໂດຍນ າໃຊວ້ທິສີອນໃນຮູບແບບອະທບິາຍແລະປະຕບິຼັດຕວົ
ຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 1 
 

ບົດທີື່ 1 
ຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປກ່ຽວກຼັບການຫ ິີ້ນກິລາດອກປີກໄກ່ 

1  ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກລິາດອກປີກໄກື່  
2  ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ 
3  ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຫ ິນ້ກລິາດອກປີກໄກື່  
4  ການບ າລຸງຮື່ າງກາຍແລະຮຼັກສາສຸຂະພາບ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍແລະສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນ. 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 2 

 

ບົດທີື່ 2 
ສະຖານທີື່,ອຸປະກອນ,ມາລະຍາດຂອງຜູ້ຫ ິີ້ນ ແລະຜູ້ຊົມ 

ແລະການບ ລິຫານຮ່າງກາຍກ່ອນການເຝິກຊ້ອມ 
1 ສະຖານທີື່  ແລະອຸປະກອນ 
2 ການນ າໃຊແ້ລະຮຼັກສາອຸປະກອນ 
3  ມາລະຍາດຂອງຜູຫ້ ິນ້ແລະຜູຊ້ມົທີື່ ດ ີ

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍແລະສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນ. 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 3 

 

ບົດທີື່ 3 
ການອົບອຸນ່ຮ່າງກາຍກ່ອນການເຝກິຊ້ອມແລະແຂງ່ຂຼັນ 

1 ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍແບບລວມ 
2 ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍແບບສະເພາະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິ
ໄປພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 

ບົດທີື່ 4 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານຂອງກິລາດອກປີກໄກ ່
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ອາທດິ 4 
 

1 ເຕຼັກນກິການເຄ ື່ ອນທີື່  
2 ການຈຼັບໄມແ້ລແກຼັດ 
3 ການບຼັງຄຼັບໄມດ້ອກປີກໄກື່  
4 ການຕລູີກດອກປີກໄກື່  
5 ຟຸດເວບີ (ການວອມ) 
6 ການຈຼັບລູກດອກປີກໄກື່  
7 ການວອມດາວ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 5 
 

ບົດທີື່ 5 
ການສົື່ງລູກ ແລະຮຼັບລູກດອກປີກໄກ່ 

1 ການສົື່ ງລູກດອກປີກໄກື່  
- ການສົື່ ງລູກໜາ້ມ  
- ການສົື່ ງລູກຫ ຼັງມ   

2 ການຮຼັບລູກດອກປີກໄກື່  
- ຮຼັບລູກໜາ້ມ  
- ຮຼັບລູກຫ ຼັງມ   

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນແຖວເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 6-7 
 

ບົດທີື່ 6 
ການຕີດອກປກີໄກ ່

1 ສວນດາດຂາ້ງ (ແບກແຮນ-ໂຟແຮນ) 
2 ຕໂີດື່ ງດາ້ນຫ ຼັງ 
3 ລູກຕບົ 
4 ລູກຍອດຫ  ຕຼັດຢອດໜາ້ຕາໜື່ າງ (ຊາ້ຍ-ຂວາ) 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກ
ສກຶສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນແຖວ, ເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 8-9 
 

ບົດທີື່ 7 
ການຫ ິີ້ນກິລາດອກປີກໄກປ່ະເພດຕ່າງໆ 

1 ການຫ ິນ້ປະເພດດື່ ຽວ 
2 ການຫ ິນ້ປະເພດຄູື່  
3 ການຫ ິນ້ປະເພດຄູື່ ປະສມົ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກ
ສກຶສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 10 - 11 
 

ບົດທີື່ 8 
ການຕີດອກເປຼັນຄະນະ 

1 ໜາ້ທີື່ ແລະຕ າແໜື່ ງຂອງຜູຫ້ ິນ້ 
2 ຍຸດທະວທິກີານຕບຸີກແລະປອ້ງກຼັນຄູື່ ແຂື່ ງ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ,ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶ
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ສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 12 - 13 

 

ບົດທີື່ 9 
ລະບຽບແລະກະຕິກາຂອງການແຂ່ງຂຼັນທີື່ຄວນຮູ້ 

1 ຮູບຮື່ າງແລະຂະໜາດຂອງເດີື່ ນແຂື່ ງຂຼັນ 
2 ລະບບົການນຼັບຄະແນນ 
3 ການປື່ ຽນເດີື່ ນແຂື່ ງຂຼັນ 
4 ການໄຂດອກແລະການເຮຼັດຜດິກະຕກິາກື່ ຽວກຼັບການໄຂດອກ 
5 ສດິແລະໜາ້ທີື່ ຂອງບຼັນດາກ າມະການ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສນົທະນາ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາ
ອອກເປຼັນຄະນະເພ ື່ ອແຂື່ ງຂຼັນກຼັນໂດຍມອີາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 14 - 15 
 

ບົດທ ີ10 
ຄູເຝິກ 

1 ຄຸນສມົບຼັດຄູເຝິກ 
2 ສດິ ແລະໜາ້ທີື່ ຂອງຄູເຝິກ 
3 ການເຝິກ ແລະ ເຂົາ້ຮື່ ວມການແຂື່ ງຂຼັນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ,ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶ
ສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 16 

 
ນຼັກສກຶສາລງົພາກສະໜາມ ,ທວນຄ ນ,ຂຽນບດົລາຍງານ ແລະປະເມນີ. 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການຮຽນຮື່ ວມ               10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ                10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ     20% 
ກວດກາ                    20% 
ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ              40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

- ກະຕກິາດອກປີກໄກື່ ສະບຼັບປຼັບປຸງໃໝື່ ປີ 2006 
- ປ ມ້ກະຕກິາດອກປີກໄກື່  (ກະຊວງສກຶສາທກິານປີ 1991) 
- ວື່ າດວ້ຍການປຼັບປຸງການຈຼັດຕຼັງ້ຄະນະບ ລຫິານສະຫະພຼັນກລິາແຫື່ ງ 

ຊາດຊຸດໃໝື່  
-  ຄູື່ ມ  ການຮຽນ-ການສອນວຊິາດອກປີກໄກື່ ລະບບົ 11+3 
-  ຈິງ້ຊວານໂດະ, ປຶມ້ຄູື່ ມ  ກະຕກິາການຫ ິນ້ກລິາດອກປີກໄກື່ , ພມິທີື່ ໂຮງພມິຄະນະ

ກ າມະການກລິາກາຍະກ າແຫື່ ງຊາດສສຫວຽດນາມ, ປີ 2007. 
ຜູຂ້ຽນ 

 
ອຈອ າພອນດຢີາງຫວາຍສຼັງກຼັດຢູື່ ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ,. 
ເບໂີທ: 020 56917793 
Email:  
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ເທຼັກຄວຼັນໂດ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911109 

ລະບບົພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ,ພາກຮຽນທIີປີ 1 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 224ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 3(0-2-12) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 3 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່
ກ ຼັນລວມມ ີ 32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 12 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ 192 
ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງ້ໄດ,້ ວເິຄາະໄດ ້ ແລະສາມາດນ າ
ໃຊໄ້ດ.້ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້ ວຊິານີຮ້ຽນກື່ ຽວກຼັບປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ,ເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ ,ການຈຼັດການ ແຂື່ ງຂຼັນ ແລະ 
ການນຼັບຄະແນນ. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 3 ພາກ ມ ີ 12ບດົ. ແຕື່ ລະບບົມຫີລາຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໜດົ 16 
ອາທດິ. ໂດຍໃຊວ້ທິສີອນແບບ: ບຼັນລະຍາຍ, ປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 1 
 

ພາກທີ 1 
ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກິລາເທຄວຼັນໂດ 

ບົດທີ 1 
1. ຄວາມເປຼັນມາຂອງເທຄວຼັນໂດຄວາມໝາຍ, ຄວາມສ າຄຼັນ 
2. ຄຸນປະໂຫຍດຂອງກລິາເທຄວຼັນໂດ 
3. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງກລິາເທຄວຼັນໂດ 
4. ສະໝາມແຂື່ ງຂຼັນແລະອຸປະກອນການແຂື່ ງຂຼັນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1-4 ອາຈານເປຼັນຜູບ້ຼັນລະຍາຍ, ອະທບິາຍໂດຍຫຍ ແ້ລວ້
ໃຫເ້ອກະສານນຼັກສກຶສາໄປຄົນ້ຄວາ້. 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 2 
 

ພາກທີ 2 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານຂອງກະລາເທຄວຼັນໂດ ( TKD ) 

ບົດທີ 2 
ພ ີ້ນຖານການອົບອຸ່ນຮ່າງກາຍ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍທົື່ ວໄປ 
2. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍແບບສະເພາະ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1   ອາຈານເປຼັນຜູບ້ຼັນລະຍາຍ, ອະທບິາຍໂດຍຫຍ ແ້ລວ້
ໃຫເ້ອກະສານນຼັກສກຶສາໄປຄົນ້ຄວາ້.  
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ2 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທແິລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 3 
 

ບົດທີ 3 
ພ ີ້ນຖານການຢ ນ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ ແບບລວມ ແລະ ແບບສະເພາະ 
2. ການຢ ນກຽມ ແລະການເຄາົລບົ 
3. ການອອກໝຼັດ 
4. ການຮຼັບໝຼັດ 
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ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1  ອາຈານມອບໃຫນ້ຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງ
ພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ 2-4 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປ
ພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 4 
 

ບົດທີ 4 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານການໃຊ້ມ  

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ ແບບລວມ ແລະ ແບບສະເພາະ 
2. ທື່ າກ າ ກ າປຼັນ້ 
3. ທື່ າການອອກໝຼັດ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1  ອາຈານມອບໃຫນ້ຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງ
ພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ 2-3 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປ
ພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 5 
 

ບົດທີ 5 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານໃນການໃຊ້ຕີນ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ ແບບລວມ ແລະ ແບບສະເພາະ 
2 ພ ນ້ຖານການເຕະ 6 ທື່ າ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1  ອາຈານມອບໃຫນ້ຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງ
ພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ2 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 6 
 

ບົດທີ 6 
ພ ີ້ນຖານການເຄ ື່ອນໄຫວ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ ແບບລວມ ແລະ ແບບສະເພາະ 
2. ການເຄ ື່ ອນໄຫວດາ້ນໜາ້ 
3. ການເຄ ື່ ອນໄຫວດາ້ນຂາ້ງ 
4. ການເຄ ື່ ອນໄຫວດາ້ນຫ ຼັງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1  ອາຈານມອບໃຫນ້ຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງ
ພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ 2-4 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປ
ພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 7 
 

ບົດທີ 7 
ການປະສົມປະສານ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ ແບບລວມ ແລະ ແບບສະເພາະ 
2. ການປະສມົປະສານລະຫວື່ າງຕນີ + ມ ແລະ ການເຄ ື່ ອນໄຫວ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1  ອາຈານມອບໃຫນ້ຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງ
ພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ2 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ. 
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ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 8-12 
 

ພາກທີ 3 
ທ່າຟ້ອນລາຍມວຍ ແລະ ການເຝິກແອບເພ ື່ອແຂ່ງຂຼັນ 

ບົດທີ 8 
1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ ແບບລວມ ແລະ ແບບສະເພາະ 
2. ທື່ າຟອ້ນລາຍມວຍ 1-4 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1  ອາຈານມອບໃຫນ້ຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງ
ພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ2 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 13  
 

ບົດທີ 10 
ການເຝິກແອບເພ ື່ອເຂົີ້າແຂ່ງຂຼັນ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ ແບບລວມ ແລະ ແບບສະເພາະ 
2. ການກຽມຕວົຂອງນຼັກກລິາ 
3. ເຕຼັກນກິການເຝິກແອບ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1  ອາຈານມອບໃຫນ້ຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງ
ພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ 2-3 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປ
ພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 14 
 

ບົດທີ 11 
ພ ີ້ນຖານການປ້ອງກຼັນໂຕ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍແບບລວມ ແລະ ແບບສະເພາະ 
2. ການປອ້ງກຼັນອຸບຼັດຕເິຫດທົື່ ວໄປ 
3. ການປອ້ງກຼັນຕວົເວລາແຂື່ ງຂຼັນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1  ອາຈານມອບໃຫນ້ຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງ
ພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ2-3 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປ
ພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 15 
 

ບົດທີ 12 
ລະບຽບ ແລະ ກະຕກິາການແຂ່ງຂຼັນ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ ແບບລວມ ແລະ ແບບສະເພາະ 
2. ລະບຽບການແຂື່ ງຂຼັນ 
3. ກະຕກິາສາກນົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1  ອາຈານມອບໃຫນ້ຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງ
ພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ2-3 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປ
ພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 16 
 

ບົດທີ 13 
ກ າມະການຕຼັດສິນ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ ແບບລວມ ແລະ ແບບສະເພາະ 
2. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງກ າມະການ 
3. ການຕຼັດສນິຂອງກ າມະການ 
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ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1  ອາຈານມອບໃຫນ້ຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງ
ພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ2-3 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປ
ພອ້ມ. 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການຮຽນຮື່ ວມ             10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ             10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ  20% 
ກວດກາ                 20% 
ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ           40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ ສະຫະພຼັນເທຄວຼັນໂດສາກນົ - ຄູມ ການສອນເທຄວຼັນໂດ - 1993 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ອຈພລິາວຼັນຈຼັນທະກາລສີຼັງກຼັດພາກສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ 
ເບໂີທ:ີ 020 760 23 905 
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ຢູໂດ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911703  

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທີື່  1 ປີທີື່  4 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 224 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 3 (0 – 2 – 12) 

ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 3 ໜື່ ວຍກດິຕ ື່  16 ອາທດິ ແລະ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິມທີຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກ
ປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່ ກ ຼັນລວມມ ີ192ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງໄດ,້ ວເິຄາະໄດແ້ລະສາມາດນ າ
ໃຊໄ້ດ.້ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ໃນວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ,ຄວາມໝາຍ 
ຄວາມສ າຄຼັນ,ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບການຫ ິນ້ກລິາຢູໂດ, ບຼັນດາເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ, ການສາ້ງ
ກດິຈະກ າໃນການຮຽນ - ການສອນ, ລະບຽບກະຕກິາ, 
ຄູເຝິກແລະກ າມະການຕຼັດສນິ. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ໃນວຊິາຮຽນນີປ້ະກອບມ9ີ ບດົເຊິື່ ງໃນແຕື່ ລະບດົຮຽນປະກອບມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງ
ໝດົ 16 ອາທດິໂດຍນ າໃຊວ້ທິສີອນໃນຮູບແບບອະທບິາຍແລະປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 1-2 
 

ບົດທີື່ 1 
ຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປຂອງກິລາມວຍຢູໂດ Judo 

1  ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກລິາໂຢໂດ 
2  ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ 
3  ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຫ ີນ້ກລິາຢູໂດ 
4 ສະຖານທີື່  ແລະອຸປະກອນ 
5  ມາລະຍາດຂອງຜູຫ້ ິນ້ແລະຜູຊ້ມົທີື່ ດ ີ
6  ການບາດເຈຼັບທີື່ ມ ຼັກເກດີຂຶນ້ໃນການຫ ິນ້ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍແລະສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນ. 
 
 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 3 
 

ບົດທີື່ 2 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານຂອງກິລາມວຍຢູໂດ 

(ຫ ຼັກການກອ່ນເຝກິຊ້ອມ) 
1 ການເຄາົລບົ 
1 ວທິນຸີື່ ງຊຸດຢູໂດ 
2 ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິ
ໄປພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 4-5 
 

ບົດທີື່ 3 
ການຢ ນຊົງໂຕ,ການເຄ ື່ອນຍ້າຍບາດຕີນ,ວິທີການຈຼັບຄູ່ຕ ື່ສູ້,ຫ ຼັກການລົີ້ມທ່າ 

ອຸເກມ ີ(UKAMI) 
1 ການຢ ນຊງົຕວົ ( Zisentai) 
2 ການເຄ ື່ ອນຍາ້ຍບາດຕນີ (Tisabaki) 
3 ວທິກີານຈຼັບຄູື່ ຕ ື່ ສູ ້(kumita) 
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4 ລົວ້ຕບົອຸເກມດິາ້ນຫ ຼັງມ  ດຽວ (ຊາ້ຍ-ຂວາ) (yoko-ukami) 
5 ລົວ້ຕບົອຸເກມດິາ້ນຫ ຼັງສອງມ  (Ushoro-Ukemi) 
6 ລົວ້ຕບົອຸເກມດິາ້ນໜາ້ສອງມ  (mae-Ukemi) 
7 ມວ້ນຕວົຕບົ (ຊາ້ຍ-ຂວາ) (Zenpo-kaiten-ukami) 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນແຖວຫ   ເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 6 
 

ບົດທີື່ 4 
ການເຄ ື່ອນໄຫວເຂົີ້າທຸມ້ 

1 ທຸມ້ດວ້ຍບື່ າ (ອໂີປ-ຊໂີອ-ນາເຢ) (ipon-seoi-nage) 
2 ທຸມ້ດວ້ຍບື່ າພຼັບແຂນ (ຊໂີອ-ນາເຢ) (seoi-nage) 
3 ທຸມ້ດວ້ຍກະໂພກ (ໂອ-ໂກຊ)ິ (o-goshi) 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກ
ສກຶສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນແຖວ, ເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 7-8 
 

ບົດທີື່ 4 (ຕ ື່) 
ການເຄ ື່ອນໄຫວເຂົີ້າທຸມ້ 

 
3 ທຸມ້ກວດຂາດວ້ຍກະໂພກ (ຫາໂລໂກຊ)ິ(Harai Goshi) 
4 ທຸມ້ງ  ເຂົື່ າຫ  ສະປິງກະໂພກ (ຫເິນໂກຊ)ິ(Hane GosHi) 
5 ທຸມ້ສອດຂາໝນູ (ອຸຈມີາຕາ້)(uchimata) 
6 ທຸມ້ຢຼັນທອ້ງ (Tomoe nage) 
7 ທຸມ້ກຽ້ວຕຼັດຂາດາ້ນໃນ (ໂອອຸຊກິາລ)ິ(ouchi Gari) 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກ
ສກຶສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ . 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 9-10  
 

ບົດທີື່ 5 
ທ່າລ໋ອກ (NavaZa) 

1 ລ໋ອກດາ້ນຂາ້ງ (Hon –kesa-Gatame) 
2  ລ໋ອກເຕຼັງທາງດາ້ນຫວົ (Kimi-shiro-gatami) 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກ
ສກຶສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 11 
 

ບົດທີື່ 6 
ລະບຽບ 

1 ການເຂົາ້ຮື່ ວມແຂື່ ງຂຼັນ 
2  ຜູເ້ຂົາ້ຮື່ ວມແຂື່ ງຂຼັນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກ
ສກຶສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 12  
 

ບົດທີື່ 7 
ກະຕິກາ 

1  ກະຕກິາການແຂື່ ງຂຼັນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສນົທະນາ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາ
ອອກເປຼັນຄະນະເພ ື່ ອແຂື່ ງຂຼັນກຼັນໂດຍມອີາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ. 
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ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 13-14 
 

ບົດທີື່ 8 
ຄູເຝິກ 

1 ຄຸນສມົບຼັດຂອງຄູເຝິກ 
2 ສດິ ແລະໜາ້ທີື່ ຂອງຄູເຝິກ 
3 ການເຝິກ ແລະການເຂົາ້ຮື່ ວມການແຂື່ ງຂຼັນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກ
ສກຶສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 15 
 

ບົດທີື່ 9 
ກ າມະການຕຼັດສນິ 

1 ຄຸນສມົບຼັດຂອງກ າມະການຕຼັດສນິ 
2 ສດິແລະໜາ້ທີື່ ຂອງກ າມະການຕຼັດສນິ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 16 

 
ນຼັກສກຶສາລງົພາກສະໜາມ ,ທວນຄ ນ,ຂຽນບດົລາຍງານ ແລະປະເມນີ. 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການຮຽນຮື່ ວມ               10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ                10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ     20% 
ກວດກາ                    20% 
ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ             40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

- ຮຽບຮຽງໂດຍທື່ ານຈກິາໂລກາໂນຈາກປ ມ້ຕ າລາ kodokan jodoແລະ 
. kodokan jodo ຂອງkokyo newyork  london 
- ຄູື່ ມ  ການຮຽນ-ການສອນວຊິາຢູໂດລະບບົ 11+3. 
- ປ ມ້ລວມກະຕກິາແລະພ ນ້ຖານຂອງການຫ ິນ້ຢູໂດໂດຍທື່ ານລຼັງສາທດິ 
ບຸນຊ ື່  ( ໄທ ). 
- ຄູື່ ມ  ການເຝິກຊອ້ມແລະເຂົາ້ຮື່ ວມການແຂື່ ງຂຼັນລະບບົ 11+3+1+2. 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ອຈອ າພອນດຢິາງຫວາຍສຼັງກຼັດຢູື່ ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ,  
ເບໂີທ: 020 56917793 
Email:  
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ມວຍສາກົນ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911704 

 ລະບບົ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ 1 ປີ 4 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 224ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 3(0-2-12) 
ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ3 ໜື່ ວຍກດິມ ີ2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່ ກ ຼັນລວມ
ມ ີ32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 12 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ192 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງ້ໄດ,້ ວເິຄາະໄດ ້ແລະສາມາດນ າໃຊໄ້ດ.້ 
ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິານີຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ : ທດິສະດກີື່ ຽວກຼັບມວຍສາກນົ, ເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານໃນການຫ ິນ້, ກະຕກິາການ
ແຂື່ ງຂຼັນ, ຮູບແບບການເຝິກຊອ້ມ ແລະການແຂື່ ງຂຼັນ. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີປ້ະກອບມທີຼັງໝດົ12ບດົ. ແຕື່ ລະບບົມຫີລາຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍສອນທດິສະດ ີແລະພາກປະຕ ິບຼັດ
ອະບາຍ,ບຼັນຍາຍ,ສນົທະນາເປຼັນກຸື່ ມ,  ແລະ ເຝິກແອບຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 1 
 
 

ບົດທ ີ1 
ຫ ຼັກການເຝິກແອບມວຍສາກົນ 

1. ທດິສະດໃີນການເຝິກແອບມວຍສາກນົ 
2. ຫ ຼັກການເຝິກແອບມວຍສາກນົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທິສີອນແບບອະທບິາຍ, ບຼັນຍາຍ, ສນົທະນາ. 

ອາທດິທ ິ2 
 

ບົດທ ີ2 (ຕ ື່) 
ການວາງແຜນການເຝິກແອບ 

1. ແຜນການເຝິກແອບປະຈ າອາທດິ  
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທີກີານສອນແບບບຼັນຍາຍປະສມົປະສານກຼັບການສນົທະນາດວ້ຍການ
ແບື່ ງກຸື່ ມຄົນ້ຄວາ້ ແລວ້ຂຶນ້ມາລາຍງານ, ໂດຍອາຈານເປຼັນຜູແ້ນະນ າ ແລະສະຫ ຸບ 

ອາທດິທ ິ3 
 

ບົດທ ີ2 (ຕ ື່) 
ການວາງແຜນການເຝິກແອບ 

2. ແຜນການເຝິກແອບປະຈ າເດ ອນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທີກີານສອນແບບບຼັນຍາຍປະສມົປະສານກຼັບການສນົທະນາດວ້ຍການ
ແບື່ ງກຸື່ ມຄົນ້ຄວາ້ ແລວ້ຂຶນ້ມາລາຍງານ, ໂດຍອາຈານເປຼັນຜູແ້ນະນ າ ແລະສະຫ ຸບ 

ອາທດິທ ິ4 
 

ບົດທ ີ2 (ຕ ື່) 
ການວາງແຜນການເຝິກແອບ 

3. ແຜນການເຝິກແອບປະຈ າປີ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທີກີານສອນແບບບຼັນຍາຍປະສມົປະສານກຼັບການສນົທະນາດວ້ຍການ
ແບື່ ງກຸື່ ມຄົນ້ຄວາ້ ແລວ້ຂຶນ້ມາລາຍງານ, ໂດຍອາຈານເປຼັນຜູແ້ນະນ າ ແລະສະຫ ຸບ 

ອາທດິທ ີ5-6 
 

ບົດທ ີ3 
ການກຽມຮ່າງກາຍເພ ື່ອເພີື່ມປະສິດທິພາບໃນການຕີມວຍ 

1. ການເຝິກແອບທາງດາ້ນຮື່ າງກາຍ 
2. ການເຝິກແອບທາງດາ້ນເຕຼັກນກິ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ອະທບິາຍ, ສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງກື່ ອນ, ແລວ້ໃຫນຼັກຮຽນ
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ແບື່ ງກຸື່ ມ ພາເຝິກແອບໂດຍ ອ.ຈ ເປຼັນຜູຕ້ດິຕາມພອ້ມທຼັງໃຫຄ້ າແນະນ າ. 
ອາທດິທ ີ7-8 
 

ບົດທ ີ4 
ອຸປະກອນ 

1. ລຼັກສະນະອຸປະກອນຂອງມວຍສາກນົ 
2. ປະເພດອຸປະກອນ 
3. ການນ າໃຊອຸ້ປະກອນຕື່ າງໆ 
4. ການຮຼັກສາອຸປະກອນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທິສີອນແບບອະທບິາຍ, ບຼັນຍາຍ, ສນົທະນາ. 

ອາທດິທ ີ9-10 
 

ບົດທ ີ5 
ການກະກຽມນຼັກກິລາເຂົີ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂຼັນ 

1. ການກຽມຄວາມພອ້ມກື່ ອນການແຂື່ ງຂຼັນ 
2. ເວລາແຂື່ ງຂຼັນ 
3. ຫ ຼັກການແຂື່ ງຂຼັນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທິສີອນແບບອະທບິາຍ, ບຼັນຍາຍ, ສນົທະນາ. 

ອາທດທ ີ11-12 
 

ບົດທ ີ6 
ພະລະບົດບາດ, ໜາທີື່ຂອງກ າມະການ 

1. ກ າມະການຄວບຄຸມການແຂື່ ງຂຼັນ 
2. ຄະນະກ າມະການຕຼັດສນິ 
3. ການໃຫຄ້ະແນນ 
4. ກ າມະການຈຼັບເວລາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ອະທບິາຍ, ສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງກື່ ອນ, ແລວ້ໃຫນຼັກຮຽນ
ແບື່ ງກຸື່ ມ ພາເຝິກແອບໂດຍ ອ.ຈ ເປຼັນຜູຕ້ດິຕາມພອ້ມທຼັງໃຫຄ້ າແນະນ າ. 

ອາທດິທ ີ13-16  
 

ບົດທ ີ7 
ການວາງແຜນການສອນ, ການແຕ່ງບົກສອນແລະການສອນຕົວຈິງ 

1. ວາງແຜນການສອນ 
2. ການແຕື່ ງບດົສອນ 
3. ການສອນຕວົຈງິ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຜູອ້ອະທບິາຍ, ສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງກື່ ອນ, ແລວ້ໃຫນຼັກຮຽນ
ແບື່ ງກຸື່ ມ ພາເຝິກແອບໂດຍ ອ.ຈ ເປຼັນຜູຕ້ດິຕາມພອ້ມທຼັງໃຫຄ້ າແນະນ າ. 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການມາຮື່ ວມຮຽນ          10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ             10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ  20%    
ກວດຫາ                 20% 
ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ       40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

- ຄູື່ ມ  ຮຽນການສອນວຊິາມວຍສາກນົຍກົລະດຼັບການສກຶສາຊຼັນ້ສູງພະລະສກຶສາ 2008 
- ປຶມ້ການກະກຽມຮື່ າງກາຍນຼັກມວຍປະເທດກຸຍບາ 

ຜູຂ້ຽນ 
 

 ອາຈານບຸນເນ ື່ ອງກ າແພງທອງ, ສຼັງກຼັດຢູື່ ໂຮງຮຽນວທິະຍາໄລພະລະທົື່ ງປົື່ ງ 
ເບໂີທ: 020 230 38 415 
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ມວຍລາວ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911705 

ລະບບົ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ1 ປີ 4 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 32 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 3(0-2-12) 
ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ3 ໜື່ ວຍກດິມ ີ2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່ ກ ຼັນລວມມ ີ
32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 12 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ192 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງ້ໄດ,້ ວເິຄາະໄດ ້ແລະສາມາດນ າໄປໃຊໄ້ດ.້ 
ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ໃນວຊິານີນ້ ຼັກສຶກສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ,ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ,ຄຸນ
ປະໂຫຍດ,ເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ,ວທິກີານນ າໃຊອຸ້ປະກອນລະບຽບກະຕກິາແລະກ າມະການມວຍລາວ. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ໃນວຊິາຮຽນນີປ້ະກອບມ ີ12 ບດົເຊິື່ ງໃນແຕື່ ລະບດົຮຽນປະກອບມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໝດົ 16 
ອາທດິໂດຍນ າໃຊວ້ທິສີອນໃນຮູບແບບອະທບິາຍແລະປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 1 
 
 

ພາກທີ I 
ຄວາມຮູທ້ົື່ວໄປກ່ຽວກຼັບກລິາມວຍລລາວ 

ບົດທີ 1 
 ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກິລາມວຍລາວ 

1 ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງມວຍລາວ 
2 ລະບບົການຈຼັດຕຼັງ້ຂອງມວຍລາວ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍແລະສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນ. 
ອາທດິ 2 
 
 

ບົດທີ 2 
ຄວາມໝາຍ,ຄວາມສ າຄຼັນແລະຄຸນປະໂຫຍດຂອງກິລາມວຍລາວ 

1 ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນຂອງກລິາມວຍລາວ 
2 ຄຸນປະໂຫຍດຂອງກລິາມວຍລາວ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍແລະສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນ. 
 
ອາທດິ 3 
 

ພາກທີ II 
ເຕຼັກນກິຂຼັີ້ນພ ີ້ນຖານຂອງກິລາມວຍລາວ 

ບົດທີ 3 
ການຫ້າງມວຍແລະການເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

1. ການຫາ້ງມວຍ 
2. ການເຄ ື່ ອນຍາ້ຍບາດຕນີ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 
ອາທດິ 4-5 
 

ບົດທີ 4 
ທຼັກຊະພ ີ້ນຖານຂອງການຊົກມຼັດແລະການປ້ອງກຼັນ 

     1. ການຊກົມຼັດກງົ 
     2. ການຊກົມຼັດຫຸບ 
     3. ການຊກົມຼັດອາປະຄຼັດ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 

ອາທດິ 6 ບົດທີ 5 
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ທຼັກສະພ ີ້ນຖານຂອງການເຕະແລະການປ້ອງກຼັນ 
1. ການເຕະດວ້ຍຂາເບ ອ້ງຊາ້ຍ 
2. ການເຕະດວ້ຍຂາເບ ອ້ງຂວາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 
ອາທດິ 7 
 
 

ບົດທີ 6 
ທຼັກສະພ ີ້ນຖານຂອງການໃຊ້ເຂົື່າແລະການປ້ອງກຼັນ 

1. ການຕດີວ້ຍເຂົື່ າເບ ອ້ງຊາ້ຍ 
2. ການຕດີວ້ຍເຂົື່ າເບ ອ້ງຂວາ 
3. ການປອ້ງກຼັນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 
ອາທດິ 8 
 

ບົດທີ 7 
ທຼັກສະພ ີ້ນຖານຂອງການຢຼັນແລະການປ້ອງກຼັນ 

1. ການຢຼັນດວ້ຍຕນີເບ ອ້ງຊາຍ 
2. ການຢຼັນດວ້ຍຕນີເບ ອ້ງຂວາ 
3. ການປອ້ງກຼັນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 
ອາທດິ 9-10 
 

ບົດທ ີ8 
ທຼັກສະພ ີ້ນຖານການໃຊ້ສອກແລະການປ້ອງກຼັນ 

    1. ການໃຊສ້ອກງ ຼັດ 
    2. ການໃຊສ້ອກຟຼັນ (ແກື່ ວງສອກ) 
    3. ການໃຊສ້ອກສຼັບ 
    4. ການໃຊສ້ອກກຼັບຫ ຼັງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 

ອາທດິ 11-12 
 
 

ພາກທີ III 
ລະບຽບກະຕິກາ,ກ າມະການແລະຄູເຝິກມວຍລາວ 

ບົດທີ 9 
ລະບຽບກະຕິກາຂອງກິລາມວຍລາວ 

1. ເວທມີວຍລາວ 
2. ເຄ ື່ ອງແຕື່ ງຕວົນຼັກມວຍ 
3. ການຊຼັື່ ງນ າ້ໜຼັກ 
4. ຈ ານວນນ າ້ໜຼັກ 
5. ການຈກົສະຫ າກແລະການຊະນະຜື່ ານ 
6. ຈ ານວນຍກົແຂື່ ງຂຼັນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ:ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍແລະສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນ. 
ອາທດິ 13 
 

ບົດທີ 10 
ລຼັກສະນະແລະໜ້າທີື່ຂອງກ າມະການມວຍລາວ 

1. ລຼັກສະນະຂອງກ າມະການຕຼັດສນິ 
2. ກ າມະການເທງິເວທແີລະກ າມະການໃຫຄ້ະແນນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 
ອາທດິ 14 ບົດທີ 11 
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 ລຼັກສະນະແລະໜ້າທີື່ຂອງຄູເຝິກມວຍລາວ 
1. ລຼັກສະນະຂອງຄູເຝິກມວຍລາວ 
2. ໜາ້ທີື່ ຂອງຄູເຝິກມວຍລາວ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 
ອາທດິ 15 
 

ບົດທີ 11 
ລຼັກສະນະແລະໜ້າທີື່ຂອງຜູ້ໃຫ້ນ ີ້າມວຍລາວ 

1. ລຼັກສະນະຂອງຜູໃ້ຫນ້ າ້ມວຍລາວ 
2. ໜາ້ທີື່ ຂອງຜູໃ້ຫນ້ າ້ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 
ອາທດິ 16 
 

ນຼັກສກຶສາລງົພາກສະໜາມ ,ທວນຄ ນ,ຂຽນບດົລາຍງານ ແລະປະເມນີ. 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການມາຮື່ ວມຮຽນ          10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ             10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ  20%    
ກວດຫາ                 20% 
ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ       40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

- ເອກະສານມວຍລາຍລາວຂຽນຂຶນ້ໃນປີ 1955 
- ເອກກະສານຈາກການເຝິກອບົຮມົມວຍລາວປີ 2008,2009,1010 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ອຈ ວຽງໄຊນວນວໄິລໂຮງຮຽນວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ 
ເບໂີທ  :02 0 54022017 
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ:  ປິື່ງປ່ອງ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911606 

ລະບບົ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ 2 ປີ 3 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 224 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 3(0-2-12) 

ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ3 ໜື່ ວຍກດິມ ີ2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່ ກ ຼັນລວມມ ີ
32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 12 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ192 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກສກຶສາສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງ້ໄດ,້ ວເິຄາະໄດ ້ແລະສາມາດນ າໃຊໄ້ດ.້ 
ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້

 
ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກລິາປິງ້ປື່ ອງ, ກາກຽມທຼັກສະຂອງລະບບົທົື່ ວໄປ, ທຼັກສະການຫ ີນ້ກລິາປິື່ ງ
ປື່ ອງແລະເຕຼັກນກິໃນການຫ ີິນ້. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີປ້ະກອບມ ີ 5 ບດົ ແລະຫ າຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ : ການສອນໃຊວ້ທິອີາທບິາຍ, ສນົທະນາ, ສາທດິ,ແລະ
ພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 1 
 
 

ບົດທີ 1 
ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ແລະຄວາມຮູ້ພ ີ້ນຖານຂອງກິລາປິິ໋ງປ໋ອງ 

1. ຄວາມເປຼັນມາຂອງກລິາປ໋ິງປ໋ອງ 
2. ການພຼັດທະນາກລິາປ໋ິງປ໋ອງ 
3. ຄຸນປະໂຫຍດຂອງກລິາປ໋ິງປ໋ອງ 
4. ຄຸນລຼັກສະນະຂອງກລິາປ໋ິງປ໋ອງ 
5. ສະຖານທີື່  
6. ອຸປະກອນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຫວົຂ ທ້ ີ1-6 ຄູໃຊວ້ທິສີອນແບບອະທບິາຍ, ບຼັນຍາຍ, ສນົທະນາ. 

ອາທດິ 2 
 

ບົດທີ 1 (ຕ ື່) 
ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ແລະຄວາມຮູ້ພ ີ້ນຖານຂອງກິລາປິິ໋ງປ໋ອງ 

7. ການເລ ອກແຜນຢາງ 
8. ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຮຼັກສາອຸປະກອນທົື່ ວໄປ 
9. ຄວາມປອດໄພໃນການຫ ິນ້ກລິາປິື່ ງປ໋ອງ 
10. ມາລະຍາດຂອງຜູເ້ບິື່ ງ ແລະ ຜູຫ້ ີນ້ກລິາປ໋ິງປ໋ອງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຫວົຂ ອ້າຈານໃຊວ້ທິສີອນແບບອະທບິາຍ, ບຼັນຍາຍ, ສນົທະນາ. ພອ້ມກຼັບ
ສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ. 

ອາທດິ 3 
 
 

ບົດທີ 2 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານຂອງການຫ ິີ້ນກິລາປິິ໋ງປ໋ອງ 

1. ການອນົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານຂອງການຈຼັບໄມປ໋ິ້ງປ໋ອງ 
3. ການສາ້ງຄວາມຄຸນ້ເຄຍີກຼັບອຸປະກອນກລິາປ໋ິງປ໋ອງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃນຫວົຂ ນ້ ີຄູ້ໃຊຫ້ ຼັກການສອນແບບອະທບິາຍ,ສາທດິຫ ຼັງຈາກນຼັນ້ໃຫນ້ຼັກສກຶສາ
ອອກເປຼັນກຸື່ ມປະຕບິຼັດໄປພອ້ມພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ ແລະ ຊີນ້ າຂອງຄູ 

 ບົດທີ 2 ( ຕ ື່ ) 
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ອາທດິ 4-5 
 
 

ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານຂອງການຫ ິີ້ນກິລາປິິ໋ງປ໋ອງ 
4. ການຕລູີກປ໋ິງປ໋ອງ 
5. ທື່ າງທາງ ແລະ ວທິກີານຕ ີ
6. ການເຄ ື່ ອນທີື່  
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃນຫວົຂ ນ້ ີຄູ້ໃຊຫ້ ຼັກການສອນແບບອະທບິາຍ,ສາທດິຫ ຼັງຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກສກຶ
ສາອອເປຼັນກຸື່ ມປະຕບິຼັດໄປພອ້ມພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ ແລະ ຊີນ້ າຂອງຄູ 

 
ອາທດິ 6-8 

 
 

ບົດທີ 2 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານຂອງການຫ ິີ້ນກິລາປິິ໋ງປ໋ອງ 

7. ການໝນູຂອງລູກປ໋ິງປ໋ອງຊະນດິຕື່ າງໆ 
8. ການໄຂລູກປ໋ິງປ໋ອງ 
9. ການຮຼັບລູກປ໋ິງປ໋ອງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃນຫວົຂ ນ້ ີຄູ້ໃຊຫ້ ຼັກການສອນແບບອະທບິາຍ,ສາທດິຫ ຼັງຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກສກຶ
ສາອອກເປຼັນກຸື່ ມປະຕບິຼັດໄປພອ້ມພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ ແລະ ຊີນ້ າຂອງຄູ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 9-10 
 
 

ບົດທີ 2 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານຂອງການຫ ິີ້ນກິລາປິິ໋ງປ໋ອງ 

10. ຈດຸ ແລະ ຕ າແໜື່ ງວາງລູກ 
11. ລ າດຼັບການໄຂລູກປ໋ິງປ໋ອງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃນຫວົຂ ນ້ ີຄູ້ໃຊຫ້ ຼັກການສອນແບບອະທບິາຍ,ສາທດິຫ ຼັງຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກສກຶ
ສາອອກເປຼັນກຸື່ ມປະຕບິຼັດໄປພອ້ມພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ ແລະ ຊີນ້ າຂອງຄູ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 11-14 
 
 

ບົດທີ 3 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານໃນການຕົບລູກປິິ໋ງປ໋ອງ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ທຼັກສະໃນການຕບົລູກປ໋ິງປ໋ອງ 
3. ການຕບົລູກປິື່ ງປ໋ອງດວຍ້ໜາ້ມ  
4. ການຕບົລູກປ໋ິງປ໋ອງດວ້ຍຫ ຼັງມ   
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃນຫວົຂ ທ້ ີ1 ມອບໃຫນ້ຼັກສກຶສາເປຼັນຜູປ້ະຕບິຼັດ. 
 ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ2-4 ອາຈານອະທບິາຍ,ສາທດິຫ ຼັງຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມປະຕບິຼັດໄປພອ້ມ
ພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ ແລະ ຊີນ້ າຂອງຄູ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 15-16 
 
 

ບົດທີ 5 
ເຕຼັກນກິ ແລະ ຍຸດທະວິທກີານຫ ິີ້ນກິລາປິິ໋ງປ໋ອງ 

1. ການອບົອຸື່ ມຮື່ າງກາຍ 
2. ເຕຼັກນກິການຫ ິນ້ກລິາປ໋ິງປ໋ອງ 
3. ຍຸດທະວທິກີານແຂື່ ງຂຼັນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃນຫວົຂ ທ້ ີ1 ມອບໃຫນ້ຼັກສກຶສາເປຼັນຜູປ້ະຕບິຼັດ. 
    ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ 2-4 ອາຈານອະທບິາຍ,ສາທດິຫ ຼັງຈາກນຼັນ້ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມປະຕບິຼັດໄປ
ພອ້ມພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ ແລະ ຊີນ້ າຂອງຄູ 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການມາຮື່ ວມຮຽນ          10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ             10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ  20%    
ກວດກາ                 20% 
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ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ       40% 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 

 
1. ລະດມົ ປຶມ້ຄູື່ ມ  ການຮຽນ-ການສອນວຊິາປ໋ິງປ໋ອງ  
2. ຄະນະກ າມະການກລິາແຫື່ ງຊາດຫວຽດນາມ, ປຶມ້ກະຕກິາກລິາປ໋ິງປ໋ອງຂອງ ສ ສ ຫວຽດນາມ ພມິທີື່
ໂຮງພມິກລິາ-ກາຍະກ າຮື່ າໂນຍ້ ປີ 2004 
3. ກ ລະກດິ ສະເຫ ມີກດິເສລ ີປຶມ້ເຝິກຄດິ.....ກື່ ອນເຝິກຊອ້ມ2 ຂອງໄທ ພມິທີື່ ບ ລສິຼັດ ພຣາວເພຣດົ
ຈ າກຼັດ ປີ 2000 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ວຽງຄອນ ຈຼັນທະມາລາ ພາກສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ 
ເບໂີທ: 020 99708707 
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 

ຊ ື່ວິຊາ: ສິນລະປະມວຍລາຍລາວພ ີ້ນເມ ອງ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911607 

 ລະບບົ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ2 ປີ 3 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 224 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 3(0-2-12) 
ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

 ວຊິານີມ້ ີ3 ໜື່ ວຍກດິມ ີ2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່ ກ ຼັນລວມມ ີ
32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 12 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ192 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງ້ໄດ,້ ວເິຄາະໄດ ້ແລະສາມາດນ າໄປໃຊໄ້ດ.້ 
ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ອະທບິາຍຕ ານານ, ປະຫວຼັດຄວວາມເປຼັນມາ, ຄວາມໝາຍ-ຄວາມສ າຄຼັນ, ວທິກີານເຝິກແອບການຕ ື່ ສູ ້
ປອ້ງກຼັນຕວົ ແລະ ພທິກີ າໄດ ້

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ3 ພາກ 9 ບດົແຕື່ ລະບດົມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໝດົ 16 ອາທດິໂດຍໃຊວ້ທິສີອນ
ແບບບຼັນລະຍາຍ, ທດົລອງ ແລະ ບດົເຝິກຫຼັດ 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 1 
 
 

ພາກທີ I 
ຄວາມຮູທ້ົື່ວໄປກ່ຽວກຼັບສລິະປະມວຍລາຍລາວ 

ບົດທີ 1 
ຕ ານານ ແລະ ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ 

1. ຕ ານານ 
2. ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ,ສນົທະນາ 
ອາທດິ 2-3 
 
 

ບົດທີ 2 
ການຕຼັີ້ງຄາຍ, ໄຫວ້ຄູ ແລະ ການຕົບລາຍໝາກແປບຂຶີ້ນຄ້າງ 

1. ການຕຼັງ້ຄາຍ, ໄຫວຄູ້ 
2. ການຕບົລາຍໝາກແປບຂຶນ້ຄາ້ງ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 
 
ອາທດິ 4 
 

 
ພາກທີ II 

ເຕຼັກນກິຂຼັີ້ນພ ີ້ນຖານ 
ບົດທີ 3 

ວິທກີານເຝິກແອບ ແລະ ການເຄ ື່ອນທີື່ປ່ຽນທິດທາງ 
1. ວທິກີານເຝິກແອບ 
2. ການເຄ ື່ ອນທີື່ ປື່ ຽນທດິທາງ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 
ອາທດິ 5 
 

ບົດທີ 4 
ການເຝິກພະລະກ າລຼັງ 

1. ການເຝິກຄວາມໄວ 
2. ການເຝິກຄວາມທນົ 
3. ການເຝິກຄວາມແຮງ 
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ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 
ອາທດິ 6-7 
 
 

ບົດທີ 5 
ການນ າໃຊ້ອະໄວຍະວະຂອງຮ່າງກາຍເປຼັນອາວຸດ ແລະ ການປ້ອງກຼັນຕົວ 

1. ການໃຊໝ້ຼັດ 
2. ການປອ້ງກຼັນຕວົ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 
ອາທດິ 8 
 
 

ບົດທີ 6 
ການຢ ນ ແລະ ການຕຼັີ້ງທາ່ມວຍ 

1. ການຢ ນ 
2. ການຕຼັງ້ທື່ າງມວຍ 

ກດິຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 
ອາທດິ 9 
 

ບົດທີ 7 
ການບຸກ ແລະ ການປ້ອງກຼັນການຕ ື່ສູ້ 

1. ການບຸກ 
2. ການປອ້ງກຼັນການຕ ື່ ສູ ້

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 
ອາທດິ 10-13 
 

ບົດທ ີ8 
ໄມ້ມວຍໃນມວຍພ ີ້ນເມ ອງລາວ 

    1. ໄມມ້ວຍ 
    2. ໄມລ້າຍ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 

ອາທດິ 14-15 
 
 

ພາກທີ III 
ຫ ຼັກການເຝິກແອບຂອງສິລະປະມວຍລາຍລາວ 

ບົດທີ 9 
ຫ ຼັກການເຝິກແອບ, ພິທີກ າ ແລະ ສຸດຍອດການຕ ື່ສູ້ສິລະປະມວຍລາຍພ ີ້ນເມ ອງລາວ 

1. ຫ ຼັກການເຝິກແອບສລິະປະມວຍລາຍລາວ 
2. ພທິກີ າ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 
ອາທດິ 16 
 

ພາກທີ III 
ຫ ຼັກການເຝິກແອບຂອງສິລະປະມວຍລາຍລາວ 

ບົດທີ 9 (ຕ ື່) 
ຫ ຼັກການເຝິກແອບ, ວິທກີ າ ແລະ ສຸດຍອດ 
ຂອງການຕ ື່ສິລະປະມວຍລາຍພ ີ້ນເມ ອງລາວ 

3. ສຸດຍອດການຕ ື່ ສູຂ້ອງສລິະປະມວຍລາຍລາວ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິ, ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາເຝິກແອບໂດຍການຊີນ້ າຂອງຄູ 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການມາຮື່ ວມຮຽນ          10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ             10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ  20%    
ກວດຫາ                 20% 
ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ       40% 
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ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

4. ມະຫາສລີາວລິາວງົສ ໌. ປຶມ້ປະຫວຼັດສາດ ແຕື່ ບູຮານ ເຖງິ 1946  
5. ບຸນມ ີເທບສເີມ ອງ. ປຶມ້ປະຫວຼັດສາດຊນົຊາດລາວ  
6. ສ. ເດສະວງົ. ປຶມ້ປະຫວຼັດສາດຮຼັບຮູຊ້ນົຊາດລາວ  
7. ອຕອ ສສຸີພຼັນ ວຣິະຈດິ. ບຼັນທກຶຕ າລາມວຍ ປີ 1971 
8. ສທີນົ ເມ ອງງອຍ. ຕ າລາ ແລະ ພາບວາດ  ແຂວງຫ ວງພະບາງ 
9. ສງິຄ າ ພງົປະຈດິ ແລະ ທື່ ານ ກ ລະກຼັນ ກວນເມ ອງຈຼັນ ຕ າລາມວຍລາຍລາວ. ປີ 1995 
10.  ຂຼັນທະລ ີໂພທສິານ. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຮບີໂຮມ 
11. ບຸນເສດີ ສຸລວິງົ . ປຶມ້ຄູື່ ມ   ການຮຽນ-ການສອນ ສລິະປະມວຍລາຍພ ນ້ເມ ອງລາວ. ປີ 2010 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ອຈ ບຸນເສດີ, ໂຮງຮຽນວທິະຍາໄລພະລະທົື່ ງປົື່ ງ 
ເບໂີທ  :020 55 720 692  
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ເປຕຼັງ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911706 

ລະບບົ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ພາກຮຽນທ ີ1 ປີທ ີ4 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 128 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(0-2-6) 

ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ2 ໜື່ ວຍກດິມ ີ2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່ ກ ຼັນລວມມ ີ32 
ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 6 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ96 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກສກຶສາສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງ້ໄດ,້ ວເິຄາະໄດ ້ແລະສາມາດນ າໃຊໄ້ດ.້ 
ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້ ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບກຕິຼັກນກິພ ນ້ຖານໃນການເລີື່ ມຫ ິນ້ກລິາເປ, ລະບຽບ ແລະກະຕກິາການຫ ິນ້ເປຕຼັງ 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ3 ບດົ. ແຕື່ ລະບບົມຫີລາຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໜດົ 16 ອາທດິ. ໂດຍໃຊວ້ທິສີອນ: 
ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
ອາທດິ 1-2 

 

ບົດທີ 1 
ຄວາມຮູທ້ົື່ວໄປກ່ຽວກຼັບກລິາເປຕຼັງ 

1. ລຼັກສະນະລວມຂອງກລິາເປຕອງ 
2. ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນຂອລກລິາເປຕອງ 
3. ສະຖານທີື່  ແລະ ການເກຼັບຮຼັກສາອຸປະກອນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທິອີະທບິາຍ, ບຼັນລະຍາຍ, ສຼັນທະນາ 
ອາທດິ 3-4 

 
ບົດທີ 2 

ຕຼັກນິກພ ີ້ນຖານໃນການເລີື່ມຫ ິີ້ນກລິາເປຕອງ 
1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ການຖ ບູນ 
3. ການຢ ນໃນວງົ 
4. ວທິໂີຍນລູກປິື່ ນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທິອີະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດ ໂດຍອາຈານຕດິ 
ຕາມແນະນ າໄປພອ້ມ. 

ອາທດິ 5 
 

ບົດທີ 2 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານໃນການເລີື່ມຫ ິີ້ນກລິາເປຕອງ 

5. ການໂຍນແບບໂດື່ ງສູງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທິອີະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດ ໂດຍອາຈານຕດິ 
ຕາມແນະນ າໄປພອ້ມ. 

ອາທດິ 6 
 

ບົດທີ 2 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານໃນການເລີື່ມຫ ິີ້ນກລິາເປຕອງ 

  6. ການໂຍນແບບໂດື່ ງປານກາງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທິອີະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດ ໂດຍອາຈານ
ຕດິຕາມແນະນ າໄປພອ້ມ. 

 
ອາທດິ 7 

 

ບົດທີ 2 ( ຕ ື່ ) 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານໃນການເລີື່ມຫ ິີ້ນກລິາເປຕອງ 

7. ໂຍນບູນລງົພ ນ້ 
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ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທິອີະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດ ໂດຍອາຈານ
ຕດິຕາມແນະນ າໄປພອ້ມ. 

ອາທດິ 8 
 

ບົດທີ 2 ( ຕ ື່ ) 
ການອົບອຸ່ນຮ່າງກາຍກ່ອນການຮຽນ 

8. ທື່ າຢ ນໂຍນລູກບູນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທິອີະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດ ໂດຍອາຈານ
ຕດິຕາມແນະນ າໄປພອ້ມ. 

ອາທດິ 9 
 

ບົດທີ 2 ( ຕ ື່ ) 
ການອົບອຸ່ນຮ່າງກາຍກ່ອນການຮຽນ 

9. ທື່ ານຼັື່ ງໂຍນລູກບູນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທິອີະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດ ໂດຍອາຈານ
ຕດິຕາມແນະນ າໄປພອ້ມ. 

ອາທດິ 10-11 
 

ບົດທີ 2 ( ຕ ື່ ) 
ການອົບອຸ່ນຮ່າງກາຍກ່ອນການຮຽນ 

10. ທື່ າໂຍນແບບຕື່ າງໆ 
11. ການເຝິກທຼັກສະໃນການຫ ິນ້ເປຕຼັງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທິອີະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດ ໂດຍອາຈານ
ຕດິຕາມແນະນ າໄປພອ້ມ. 

ອາທດິ  12 
 

ບົດທີ 3 
1. ລະບຽບ ແລະກະຕກິາການຫ ິນ້ເປຕຼັງ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທິອີະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດ ໂດຍອາຈານ
ຕດິຕາມແນະນ າໄປພອ້ມ. 

ອາທດິ 13-16 
 

ບົດທີ 3 
2. ວື່ າດວ້ຍລະບຽບການຫ ິນ້ເປຕອງ 
3. ວື່ າດວ້ຍການນຼັບຄະແນນ ແລະ ການວຼັດແທກ 

 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທິອີະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດແລະເຝຶກຊອມ້
ການໂຍນບູນ ໂດຍອາຈານຕດິຕາມແນະນ າໄປພອ້ມ. 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການມາຮື່ ວມຮຽນ          10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ             10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ  20%    
ກວດຫາ                 20% 
ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ       40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

ວຊິນິມຸື່ ງສນິ. ເອກະສານຮບີໂຮມກລິາເປຕຼັງ. ປີ 2007 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ວງົວໄິລ ໄຊຍະບຼັນດດິ ພາກສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ 
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ແບບຫ ິີ້ນ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911410 

ລະບບົ -  ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ2 ປີ 2 
ຊົື່ ວໂມງ 128 ຊົື່ ງໂມງ 

ຄື່ າໝື່ ວຍກດິ 2( 0-2-6 ) 
ອະທບິາຍໝື່ ວຍກດິ 

 
ວຊິານີມ້ ີ 2 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່ ກຼັນລວມມ ີ
32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 6 ແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ96 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກສກຶສາສາມາດ: 
- ອະທບິາຍທດິສະດໄີດ,້ ເຝ ກທຼັກສະໄດ,້ ປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄດ ້
- ນ າໃຊກ້ດິຈະກ າທີື່ ຮຽນມາເຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການສອນໄດ ້

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິານີຈ້ະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ, ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບວຊິາແບບຫ ິນ້, 
ເຕຼັກນກິພຶນ້ຖານຂອງການຫ ິນ້, ລະບຽບ ແລະກະຕກິາ 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີປ້ະກອບມ ີ1 ພາກຮຽນມທີຼັງໝດົມ2ີ ພາກ. ພາກ 1 ມ ີ9 ບດົ,ພາກ 2 ມ ີ6 ບດົ ແຕື່ ລະບບົມີ
ຫລາຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໜດົ 16 ອາທດິ. ໂດຍໃຊວ້ທິສີອນ: ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະ
ປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ1 
 
 
 

ພາກທ1ີ 
ແບບຫ ິີ້ນພ ີ້ນບ້ານ 

ບົດທ ີ1 
ຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປກ່ຽວກຼັບແບບຫ ິີ້ນ 

1. ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນຂອງແບບຫ ິນ້ 
2. ປະໂຫຍດຂອງການຫ ິນ້ 

 
ອາທດິ2 

 
 
 

ບົດທ ີ2 
ການຫ ິີ້ນໄກ່ຕີກຼັນ, ຮຼັກສາຄຼັນທຸງ,ເຕຼັີ້ນຂ້າມຫ ຼັງ 

1. ການຫ ິນ້ໄກື່ ຕກີ ຼັນ 
2. ການຫ ິນ້ຮຼັກສາຄຼັນທຸງ 
3. ການເຕຼັນ້ຂາ້ມຫ ຼັງ 

ອາທດິ3 
 
 
 

ບົດທ ີ3 
ການຫ ິີ້ນຕົບມີເປຼັນຈຼັື່ງຫວະ 3 ບາດ, ປິດຕາຈຼັບແບ້, ກະຕ່າຍບ ື່ມີຄອກ 

1  ການລິນ້ແບບຕບົມ ເປຼັນຈຼັື່ ງຫວະ 
2  ການຫ ິນ້ປິດຕາຈຼັບແບ ້
3  ການຫ ິນ້ກະຕື່ າຍບ ື່ ມຄີອກ 

ອາທດິທ ີ4 
 
 
 

ບົດທ ີ4 
ການຫ ິີ້ນຟ້າແມບ,ຟ້າຮ້ອງ,ຝົນຕົກ, ຕຼັື່ງອີີ້ວິິເສດ ແລະຮຼັກສາຄວາມທ່ຽງ 

1   ການຫ ິນ້ຟາ້ຮອ້ງ, ຟາ້ແມບ,ຝົນຕກົ 
2   ຕຼັື່ ງອີວ້ເິສດ 
3   ການຫ ິນ້ຮຼັກສາຄວາມທື່ ຽງ 

ອາທດິທ ີ5 ບົດທ ີ5 
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ການຫ ິີ້ນຊ້ອນກຼັນ, ທວາຍລຼັກຊະນະຂອງສຼັດ, ໃຜກະຕວງເກຼັື່ງ 
1  ການຫ ິນ້ແລື່ ນຊອ້ນກຼັນ 
2.  ການຫ ິນ້ທວາຍລຼັກສະນະຂອງສຼັດ 
3  ການຫ ິນ້ໃຜກະຕວງເກຼັື່ ງ 

ອາທດິທ ີ6 
 
 
 

ບົດທ ີ6 
ການຫ ິີ້ນເຈ່ຍກຼັນແລ່ນ , ແລ່ນຂາດຽວ, ແລ່ນຍາດທຸງ 

   1 ການຫ ິນ້ເຈຍ້ກຼັນແລື່ ນ 
   2 ການຫ ນິແລື່ ນຂາດຽວ 
   3. ການຫ ິນ້ແລື່ ນຍາດທຸງ 

ອາທດິທ ີ7 
 
 
 

ບົດທ ີ7 
ການຫ ິີ້ນລອງກ າລຼັງ, ໃຜເກຼັື່ງ, ໄຕ່ໄປຄ ບົີ້ງ 

   1  ການຫ ິນ້ລອງກ າລຼັງ 
   2  ການຫ ິນ້ໃຜເກຼັື່ ງ 
   3  ການຫ ິນ້ໄຕື່ ໄປຄ ບົງ້ 

ອາທດິທ ີ8 
 
 
 

ບົດທ ີ8 
ການຫ ິີ້ນສາມຼັກຄີລຸກຂ ີ້ນ, ປ້ອງເປຼັດເຂົີ້າຄອກ, ແລ່ນເກຼັບເຄ ື່ອງ 

1  ການຫ ິນ້ສາມຼັກຄກີຼັນລຸກຂ ນ້ 
2  ການຫ ິນ້ປອ້ງເປຼັດເຂົາ້ຄອກ 
 3 ການຫ ິນ້ແລື່ ນເກຼັບເຄ ື່ ອງ 

ອາທດິທ ີ9 
 
 
 

ບົດທ ີ9 
ການຫ ີີ້ນໄລ່ຟົດເຕຼັີ້ນຂ້າມໄມ,້ ແຂ່ງເຮ ອບົກ 

1 ການຫ ິນ້ໄລື່ ຟົດ 
2. ການຫ ິນ້ເຕຼັນ້ຂາ້ມໄມ ້
3 ການຫ ິນ້ແຂື່ ງເຮ ອບກົ 

ອາທດິທ ີ10 
 
 
 

ພາກທ ີII 
ເຕຼັກນິກ 
ບົດທ ີ10 

                   ແບບຫ ິີ້ນກາ້ວໄປສູ່ການກິລາ 
  1 ການຫ ິນ້ກະຕື່ າຍປະຈນົໄພ 
  2 ການຫ ິນ້ສົື່ ງບານໃນວງົ 
  3 ການຫ ິນ້ຂີື່ ມາ້ໂຍນບານ 

ອາທດິທ ີ11 
 
 

ບົດທ ີ11 
ແບບຫ ິີ້ນກາ້ວໄປສູ່ການກິລາ ( ຕ ື່ ) 

 1 ການຫ ິນ້ໂຍນບານ 
 2 ການຫ ິນ້ສົື່ ງບານຫ ອດຫວື່ າງຂາ 
 3 ການຫ ນິສົື່ ງແລະຮຼັບບານໃຫໄ້ວ 

ອາທດິທ ີ12 
 
 
 

ບົດທ ີ12 
ແບບຫ ິີ້ນກາ້ວໄປສູ່ການກິລາ ( ຕ ື່ ) 

 1  ການຫ ິນ້ບານມະຫາສະໜຸກ 
 2  ການຫ ິນ້ສົື່ ງບານເຖງິຜູຮ້ຼັກສາປະຕູ 
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 3  ການຫ ິນ້ແລື່ ນສົື່ ງບານ 
 
 

ອາທດິທ ີ13 
 

ບົດທ ີ13 
ແບບຫ ິີ້ນກາ້ວໄປສູ່ການກິລາ ( ຕ ື່ ) 

 1  ການຫ ິນ້ກິງ້ບານໃສື່ ເປົາ້ 
 2  ການຫ ິນ້ບານເຕະໃສື່ ເປົາ້ 

ອາທດິທ ີ14 
 
 
 

ບົດທ ີ14 
ແບບຫ ິີ້ນກາ້ວໄປສູ່ການກິລາ ( ຕ ື່ ) 

 1 ການຫ ິນ້ຕບົບານອອມ້ເຫ ຼັກ 
 2 ການຫ ນິທທດົສອບສມີ   
 3 ການຫ ິນ້ລງົຍາດບານ 

ອາທດິທ ີ15 
 
 

ທວນບດົຮຽນຄ ນ 
ໃຫນ້ຼັກສກຶສາທວນບດົຮຽນຄ ນ,ປະຕບິຼັດຕວົຈງິໂດຍມຄູີນ າພາ 

ອາທດິທ ີ16 
 

ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຂຽນບດົລາຍງານ ແລະປະເມນີ 

ການຕລີາຄາ 
 
 

 

-   ການຂ ນ້ຫອ້ງຮຽນ              10% 
-   ນຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມ           30 % 
-   ກວດກາກາງພາກ              20% 
-   ເສຼັງຈບົມື່ ວຍກດິ              40% 

ເອກະສານອາ້ງອງິ -  ຄູື່ ມ  ພະລະສກຶສາຊຼັນ້ປະຖມົ 
-  ຄູື່ ມ  ການຮຽນການສອນແບບຫ  ນ້ ແລະກລິາພາມື່ ວນ 
-  ຄູື່ ມ  ຈາກຕ າລາໃທ.ສ າລຼັບເດຼັກ ແລະ ເຍາົວະຊນົ 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ສູນທະວໄີຊຍະແສງ ວທິະຍາໄລພະລະສສຶາ 
ໂທ: 020 55491683 
Email: …………………………………………. 
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 

ຊ ື່ວິຊາ: ເທຼັນນິສ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911508 

ລະບບົພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ,ພາກຮຽນທ ີ1ປີ 3.  
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 128ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(0-2-6) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ2 ໜື່ ວຍກດິມ ີ2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່ ກ ຼັນລວມ
ມ ີ32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 6 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ96 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງ້ໄດ,້ ວເິຄາະໄດ ້ແລະສາມາດນ າໃຊໄ້ດ.້ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້ ວຊິານີຮ້ຽນກື່ ຽວກຼັບປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ,ເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ ,ການຈຼັດການ ແຂື່ ງຂຼັນ ແລະ ການ
ນຼັບຄະແນນຂອງກລິາເທຼັນນສິ (Tennis). 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 5 ບດົ. ແຕື່ ລະບບົມຫີລາຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໜດົ 16 ອາທດິ. ໂດຍໃຊວ້ທິີ
ສອນແບບ: ບຼັນລະຍາຍ, ປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 1 
 

ບົດທີ 1 
ປະຫວຼັດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກິລາເທຼັນນິສ (Tennis) 

1. ປະຫວຼັດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງກລິາເທຼັນນສິ (Tennis) ໃນ ໂລກ 
2. ຄວາມໝາຍ ,ຄວາມສ າຄຼັນຂອງກລິາເທຼັນນສິ (Tennis) 
3. ສະຖານທ ີແລະ ອຸປະກອນຂອງກລິາເທຼັນນສິ (Tennis) 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :  ສ າລຼັບຂ  ້ 1 ,2 ແລະ 3 ອາຈານເປຼັນຜູບ້ຼັນລະຍາຍ, ອະທບິາຍ ແລະ 
ສນົທະນາໄປພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 2-6 
 

ບົດທີ 2 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານໃນການຕິເທຼັນນິສ (Tennis) ດ້ວຍໜ້າມ  

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ເຕຼັກນກິການຈຼັບໄມດ້ວ້ຍໜາ້ມ  
3. ເຕຼັກນກິການຢ ນຊົງົຕົວົ 
4. ເຕຼັກນກິການເງອຶດໄມເ້ອາົຈ ຼັງຫວະດວ້ຍໜາ້ມ  
5. ເຕຼັກນກິການເຄ ື່ ອນທໄີປທາງຊາ້ຍ - ທາງຂວາ 
6. ເຕຼັກນກິການເຄ ື່ ອນທີື່ ໄປທາງໜາ້ - ທາງຫລຼັງ 
7. ການເຝິກທຼັກສະ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :  ສ າລຼັບຂ  ້ 1-6 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິ  ແລະ ໃຫນ້ຼັກສກຶສາ
ປະຕີບິ ຼັດໄປພອ້ມທຼັງ. 

ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ7 ແມື່ ນຈຼັດນຼັກສກຶສາໃຫເ້ປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກທຼັກສະໃຫມ້ຄີວາມຄື່ ອງແຄວຂຶນ້. 
ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 7-10 
 

ບົດທີ 3 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນໃນການຕິເທຼັນນິສ (Tennis) ດ້ວຍຫລຼັງມ  

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ເຕຼັກນກິການຈຼັບໄມດ້ວ້ຍຫລຼັງມ  
3. ເຕຼັກນກິການຢ ນຊົງົຕົວົ 
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4. ເຕຼັກນກິການເງອຶດໄມເ້ອາົຈ ຼັງຫວະດວ້ຍຫລຼັງມ  
5. ເຕຼັກນກິການເຄ ື່ ອນທໄີປທາງຊາ້ຍ - ທາງຂວາ 
6. ເຕຼັກນກິການເຄ ື່ ອນທີື່ ໄປທາງໜາ້ ແລະ ທາງຫລຼັງ 
7. ການເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :  ສ າລຼັບຂ  ້ 1 ແມື່ ນໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າ
ຂອງຄູ. 
ສ າລຼັບຂ  ້ 2-6 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ ,ສາທດິ  ແລະ ໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕີບິ ຼັດຈງິໄປພອ້ມ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ7 ແມື່ ນຈຼັດນຼັກສກຶສາໃຫເ້ປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກທຼັກສະໃຫມ້ຄີວາມຄື່ ອງແຄວຂຶນ້. 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 11-13 
 

ບົດທີ 4 
ເຕຼັກນກິການໄຂລູກເທຼັນນສິ (Tennis) 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ເຕຼັກນກິການໄຂລູກເທຼັນນສິ (Tennis) 
3. ການເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຂ  ້ 1 ແມື່ ນໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າ
ຂອງຄູ. 
ສ າລຼັບຂ  ້ 2 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ ,ສາທດິ  ແລະ ໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕີບິ ຼັດຈງິໄປພອ້ມ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ3 ແມື່ ນຈຼັດນຼັກສກຶສາໃຫເ້ປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກທຼັກສະໃຫມ້ຄີວາມຄື່ ອງແຄວຂຶນ້. 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 14-16 
 

ບົດທີ 5 
ການຈຼັດການແຂ່ງຂຼັນ ແລະ ການໄລ່ຄະແນນໃນການແຂ່ງຂຼັນ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
2. ວທິຈີ ຼັດການແຂື່ ງຂຼັນ 
3. ການໄລື່ ຄະແນນໃນການແຂື່ ງຂຼັນ 
4. ການໄລື່ ຄະແນນໄທເບຣກ (Tie - break) 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :  ສ າລຼັບຂ  ້ 1ແລະ 2 ແມື່ ນໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານ
ຕດິຕາມແລະຊີນ້ າຂອງຄູ. 
ສ າລຼັບຂ  ້ 3 ແລະ 4 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ ,ສາທດິ  ແລະ ໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕີບິ ຼັດຈງິໄປພອ້ມ. 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການຮຽນຮື່ ວມ           10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ             10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ  20% 
ກວດກາ                 20% 
ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ           40% 

ເອກະສານອາ້ງອງິ 
 

ຄະນະກ າມະການກລິາກາຍະກ າແຫື່ ງຊາດຫວຽດນາມ, ເຈນີວຼັນມິື່ ງ, ດາວຈແີທື່ ງ, ເລແທກສາງ- ກະຕິ
ກາກລິາເທຼັນນດິ, ຄູື່ ມ  ການສອນກລິາເທຼັນນດິ - ຮາໂນຍ້, ຮາໂນຍ້ - 2006, 2002 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ອຈບຸນຫລປີຼັດສາພຼັນ, ອຈສວຍວງົຄ າສຼັງກຼັດພາກສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ 
ເບໂີທ:ີ 020 2240 42 97 
Emall: Ly-0203.Yahoo.com 
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ລອຍນ ີ້າ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911411 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ2 ປີ 2 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 128 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(0-2-6) 

ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 2 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່ ກ ຼັນລວມມ ີ 32 
ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 6 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ96 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະສາມາດ:  
1. ອະທບິາຍ ແລະ ຊີແ້ຈງເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານໃນການລອຍນ າ້ໄດ ້
2. ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປະຕບິຼັດວຽກງານຕວົຈງິ. 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິານີຈ້ະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ, ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການລອຍນ າ້,ແບບທ າມະດາ ແລະ
ຊວື່ ຍເຫ ອຶຄນົຈມົນ າ້. 

ການດ າເນນີການ
ສອນ 

ວຊິານີມ້4ີບດົ. ແຕື່ ລະບບົມຫີລາຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໜດົ 16 ອາທດິ. ໂດຍໃຊວ້ທິສີອນ: 
ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 1 
 

ບົດທ ີ1 
ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນຂອງກິລາລອຍນ ີ້າ 

1. ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສ າຄຼັນ 
2. ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການລອຍນ າ້ 
3. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍແບບລວມແລະແບບສະເພາະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1 ແລະ 2 ອາຈານເປຼັນຜູບ້ຼັນລະຍາຍ, ອະທບິາຍໂດຍຫຍ ແ້ລວ້ໃຫ ້
ເອກະສານນຼັກສກຶສາໄປຄົນ້ຄວາ້. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ3 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 2-3 
 

ບົດທ ີ2  
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານການລອຍນ ີ້າແບບທ າມະດາ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍແບບລວມແລະແບບສະເພາະ 
2. ທຼັກສະໃນການດດີຂາ 
3. ທຼັກສະໃນການແກວື່ ງແຂນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ສ າລຼັບຫວົຂ  ້1 ແມື່ ນໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ-ຊີນ້ າຂອງຄູ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ2 ແລະ 3 ອາຈານອະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 4-6 
 

ບົດທ ີ2 (ຕ ື່) 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານການລອຍນ ີ້າແບບທ າມະດາ 

4. ທຼັກສະໃນການດດີຂາ 
5. ທຼັກສະໃນການແກວື່ ງແຂນ 
6. ທຼັກສະໃນການເປົື່ າລມົ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ 4, 5 ແລະ 6 ອາຈານອະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດ
ຕວົຈງິໄປພອ້ມ. 

 ບົດທ ີ2 (ຕ ື່)  
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານການລອຍນ ີ້າແບບທ າມະດາ 
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ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 7-9 
 

7. ທຼັກສະໃນການດດີຂາປະສມົກຼັບການແກວື່ ງແຂນ 
8. ການຜື່ ອນຄາຍດວ້ຍການເປົື່ າລມົ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :  ສ າລຼັບຫວົຂ ນ້ ີອ້າຈານອະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປ
ພອ້ມ. 

 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 10-12 

 

ບົດທ ີ2 (ຕ ື່) 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານການລອຍນ ີ້າແບບທ າມະດາ 

9. ທຼັກສະໃນການດດີຂາ, ແກວື່ ງແຂນປະສມົກຼັບການຫາຍໃຈ 
10. ການຜື່ ອນຄາຍດວ້ນການເປົື່ າລມົ 
11. ການເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ9 ແລະ10 ອາຈານອະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົ
ຈງິໄປພອ້ມ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ11 ອາຈານຈຼັດນຼັກສກຶປະຕບິຼັດກຼັນເປຼັນກຸື່ ມພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມແລະຊີນ້ າຂອງຄູ. 

 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 13-14 

 

ບົດທີ3 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານການລອຍນ ີ້າແບບທ າມະດາ 

12. ການຜື່ ອນຄາຍດວ້ນການເປົື່ າລມົ 
13. ການເຝິກທຼັກ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ສ າລຼັບຫວົຂ  ້12 ແມື່ ນໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ-ຊີນ້ າຂອງຄູ 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ 13 ອາຈານຈຼັດນຼັກສກຶປະຕບິຼັດກຼັນເປຼັນກຸື່ ມເຝິກແອບເນຼັນ້ຄວາມຄື່ ອງແຄວ້ແລະຄວາມຊ ານຊິ າ
ນາມພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມແລະຊີນ້ າຂອງຄູ. 

 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 14-16 

 

ບົດທີ4 
ເຕຼັກນກິການຊວ່ຍເຫລ ອຄົນຕົກນ ີ້າ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍແບບລວມແລະແບບສະເພາະ 
2. ເຕຼັກນກິການຊື່ ວຍເຫລ ອຄນົຕກົນ າ້ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້1 ແມື່ ນໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ-ຊີນ້ າຂອງຄູ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ2 ອາຈານອະທບິາຍ, ສາທດິ ແລະ ໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ. 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການຮຽນຮື່ ວມ           10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ             10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ  20% 
ກວດກາ                 20% 
ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ           40% 

ເອກະສານອາ້ງອງິ ຮສຫງຽນວຼັນຈຼັກ, ເລື່ ວຼັນແຊື່ ມ -ຮື່ າໂນຍ້, ຮື່ າໂນຍ້ - ຄສ 1999ແລະ 2008 
ຜູຂ້ຽນ 

 
ແສງເພຼັດ ພູວງົ ຮອງຫວົໜາ້ພາກວຊິາສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ 
ອຈບຸນຫລປີຼັດສາພຼັນສຼັງກຼັດພາກສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ 
ເບໂີທ:ີ 020 2240 42 97 
Emall: Ly-0203.Yahoo.com 
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ແອໂຣບິກ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0911707 

ລະບບົ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ1 ປີ 4 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 128 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(0-2-6) 

ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 2 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່ ກ ຼັນລວມມ ີ
32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 6 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ96 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະສາມາດ:  
1.ອະທບິາຍ ແລະ ຊີແ້ຈງທຼັກສະການເຕຼັນ້ແອໂລບກິໄດ ້
2. ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປະຕບິຼັດວຽກງານຕວົຈງິ. 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ນຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: 
ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ, ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ ຂອງການເຕຼັນ້ແອໂລບກິ 

ການດ າເນນີການ
ສອນ 

ວຊິານີມ້ ີ7 ບດົໃນນີມ້ຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາສອນທຼັງໝດົ 16 ອາທດິໂດຍໃຊວ້ທິສີອນແບບອະທບິາຍ
, ສາທດິ, ສນົທະນາ ແລະ ປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິທ ີ1-2 
 

ບົດທີ 1 
ຄວາມຮູທ້ົື່ວໄປກ່ຽວກຼັບການເຕຼັີ້ນແອໂລບິກ 

 1. ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງແອໂລບກິ 
 2. ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການເຕຼັນ້ແອໂລບກິ 
 3. ສະຖາທີື່  ແລະ ການເກຼັບຮຼັກສາອຸປະກອນ 
 4. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍແບບລວມ ແລະ ແບບສະເພາະ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ 1-3 ອາຈານເປຼັນຜູບ້ຼັນລະຍາຍ, ອະທບິາຍເນ ອ້ໃນໂດຍຫຍ  ້ແລວ້
ເອາົເອກະສານໃຫນ້ຼັກສກຶສາໄປສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ແລະສະຫລຸບເນ ອ້ໃນສ າຄຼັນມາສົື່ ງອາຈານ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ  ້4 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ.  

ອາທດິທ ິ3-4 
 

ບົດທີ 2 
ການເຝິກທ່າເຕຼັີ້ນພ ນຖານ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍກື່ ອນການຮຽນ 
2. ການຢ າ້ເທົາ້ 
3. ການເຕຼັນ້ກຼັບທີື່  
4. ການຍາ້ຍບາດຕນີ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :   ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ1  ແມື່ ນໃຫນ້ຼັກສສຶາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານ
ຕດິຕາມ - ຊີນ້ າຂອງຄູ 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ2-4 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິທ ີ5-6 
 

ບົດທີ 3 
ການເຝິກທ່າເຕຼັີ້ນແບບປະສົມປະສານ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງການກື່ ອນການຮຽນ 
2. ການປະສມົປະສານທື່ າເຕຼັນ້ຕື່ າງ (ການຢ າ້ເທົາ້, ການເຕຼັນ້ກຼັບທີື່ , ການຍາ້ຍບາດຕນີ) ໃຫເ້ຂົາ້ກ ຼັບຈຼັງຫວະ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ1  ແມື່ ນໃຫນ້ຼັກສສຶາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ - 
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ຊີນ້ າຂອງຄູ 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ2 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ອາທດິທ ີ7-8 
 

ບົດທີ 4 
ເຝິກການເຕຼັີ້ນທ່າກະແທກ (ແດ໋ນ) 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງການກື່ ອນການຮຽນ 
2. ການດດີຂາ 
3.  ການຕເີຂົື່ າ 
4. ການຕໝີຼັດ 
5. ບດົເຝິກຫຼັດທ ີ7 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ:  ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ1 ແມື່ ນໃຫນ້ຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ 
- ຊີນ້ າຂອງຄູ 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ2-4 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ5 ແມື່ ນໃຫນ້ຼັກຮຽນແບື່ ງກຸື່ ມພາກຼັນເຝິກແອບ ອາຈານເປຼັນຜູຕ້ດິຕາມ 

ອາທດິທ ີ9-10 
 

ບົດທີ 5 
ການເຝິກເຕຼັີ້ນທ່າກະແທກ ( ແດ໋ນ ) ເຂົີ້າກຼັບຈຼັງຫວະ 

1. ອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍກື່ ອນການຮຽນ 
2. ເຝິກທື່ າເຕຼັນ້ກະແທກແຕື່ ລະທື່ າເຂົາ້ກ ຼັບຈຼັງຫວະແບບຕ ື່ ເນ ື່ ອງ ແລະ ແບບປະສມົ 
3. ບດົເຝິກກກຫຼັດທ ີ9 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :  ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ1  ແມື່ ນໃຫນ້ຼັກສສຶາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ 
- ຊີນ້ າຂອງຄູ 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ2 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ.  
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ3 ແມື່ ນໃຫນ້ຼັກສກຶສາແບື່ ງກຸື່ ມເຝິກແອບພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ າແລະຕດິຕາມຂອງຄູ. 

ອາທດທ ີ11-12 
 

ບົດທີ 6 
ການເຝິກເຕຼັີ້ນແຕ່ລະທ່າເຂົີ້າເປຼັນຈຼັງຫວະດຽວ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍກື່ ອນການຮຽນ 
2. ເຝິກເຕຼັນ້ແຕື່ ລະທື່ າທ າອດິຄ ການຢ າ້ເທົາ້ຈນົເຖງິທື່ າກະແທກ (ແດ໋ນ )ແບບຕ ື່ ເນ ື່ ອງແລະ ປະສມົປະສານ 
3. ຝິກທື່ າຜື່ ອນຄາຍ 
4. ບດົເຝິກຫຼັດ 10-13 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ1  ແມື່ ນໃຫນ້ຼັກສສຶາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ - 
ຊີນ້ າຂອງຄູ 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ2 ແລະ 3 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ.  
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ4 ແມື່ ນໃຫນ້ຼັກສກຶສາແບື່ ງກຸື່ ມເຝິກແອບພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ າແລະຕດິຕາມຂອງຄູ. 

ອາທດິທ ີ13-14 
 

ບົດທີ 7 
ການປະຍຸກທ່າເຕຼັີ້ນຕ່າງໆ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍກື່ ອນການຮຽນ 
2. ການປະຍຸກທື່ າເຕຼັນ້ບຼັດສະລບົ 
3. ການປະຍຸກທື່ າເຕຼັນ້ສາວຊຽງຂວາງ 
4. ການປະຍຸກທື່ າເຕຼັນ້ໂຊກມອຍ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ:ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ1  ແມື່ ນໃຫນ້ຼັກສສຶາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ - 
ຊີນ້ າຂອງຄູ 



223 
 

ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ2-4 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ. 
ອາທດິທ ີ15 ນຼັກສກຶສາທວນບົດຮຽນຄ ນ ແລະ ປະຕິບຼັດຕົວຈິງໂດຍມີຄູເປຼັນຜູ້ຊີແນະ 

ອາທດິທ ີ16 ນຼັກສກຶສາຂຽນບດົລາຍງານ ແລະປະເມນີ. 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການມາຮື່ ວມຮຽນ          10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ             10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ  20%    
ກວດຫາ                 20% 
ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ       40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ www. Basic Arobic.com 
ຜູຂ້ຽນ 

 
ແສງເພຼັດ ພູວງົ ຮອງຫວົໜາ້ພາກວຊິາສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ 
ຈຼັນທະລາດ ພູມພພິຼັກ, ພາກສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດເບໂີທ 

020 22228063  
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ຍົກນ ີ້າໜຼັກ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911509 

ລະບບົ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີI ປີ3 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 128 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(0-2-6) 

ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ2 ໜື່ ວຍກດິມ ີ2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່ ກ ຼັນລວມມ ີ
32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 6 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ96 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກສກຶສາສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງ້ໄດ,້ ວເິຄາະໄດ ້ແລະສາມາດນ າໃຊໄ້ດ.້ 
ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້ ວຊິານີຮ້ຽນຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບ ປະຫວຼັດຄວາໃປຼັນມາຂອງກລິາຍກົນ າ້ໜຼັກ 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ4  ບດົແຕື່ ລະບດົມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໝດົ 16 ອາທດິໂດຍໃຊວ້ທິສີອນແບບບຼັນ
ລະຍາຍ, ທດົລອງ ແລະ ບດົເຝິກຫຼັດ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 1-2 
 
 

ບົດທີ 1 
ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກິລາຍົກນ ີ້າໜຼັກ 

1. ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກລິາຍກົນ າ້ໜຼັກ 
2. ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກລິາຍກົນ າ້ໜຼັກທະວບີເອເຊຍ 
3. ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກລິາຍກົນ າ້ໜຼັກລາວ 
4. ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບກລິາຍກົນ າ້ໜຼັກ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສນົທະນາ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 2 
 
 

ບົດທີ 1(ຕ ື່) 
ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກິລາຍົກນ ີ້າໜຼັກ 

3. ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກລິາຍກົນ າ້ໜຼັກລາວ 
4. ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມຮູທ້ົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບກລິາຍກົນ າ້ໜຼັກ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສນົທະນາ 

ອາທດິ 3 
 
 

ບົດທີ 2 
ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານຂອງກິລາຍົກນ ີ້າໜຼັກ 

1. ຄວາມຮູພ້ ນ້ຖານທີື່ ຜູເ້ຝິກສອນຄວນຮູ ້
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິຫ ຼັງຈາກນຼັນ້ໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດໂດຍຄູຕດິຕາມ ແລະຊີີນ້ າ 

ອາທດິ4 -10 
 
 

ບົດທີ 2(ຕ ື່) 
ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານຂອງກິລາຍົກນ ີ້າໜຼັກ 

2. ທຼັກສະພ ນ້ຖານຂອງກລິາຍກົນ າ້ໜຼັກ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສາທດິຫ ຼັງຈາກນຼັນ້ໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດໂດຍຄູຕດິຕາມ ແລະຊີີນ້ າ 

ອາທດິ 11-14 
 

ບົດທີ 3 
ບົດເຝິກແອບກິລາຍົກນ ີ້າໜຼັກ 

1. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍທົື່ ວໄປ 
2. ເຮຼັດບດົເຝິກແອບທື່ າຕື່ າງໆໃນກລິາຍກົນ າ້ໜຼັກ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຫວົຂ ນ້ ີຄູ້ອະທບິາຍ, ສາທດິຫ ຼັງຈາກນຼັນ້ໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕາມຈຼັງຫວະໂດຍ
ຄູເປຼັນຄນົຊີນ້ າ 
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ອາທດິ 15-16 
 
 

ບົດທີ 4 
ແຜນການເຝິກຊ້ອມ 

1. ການວາງແຜນການຝິກຊອ້ມໃນກລິາຍກົນ າ້ໜຼັກ 
2. ຂ ຄ້ວນເອາົໃຈໃສື່ ໃນການຂຽນຕາຕະລາງໃນການເຝິກຊອ້ມ 
3. ການແບື່ ງຕາຕະລາງເຝິກຊອ້ມ 
4. ແຜນການຂຽນຕາຕະລາງເຝິກຊອ້ມ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ,ສນົທະນາ ວຽກບາ້ນ 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການມາຮື່ ວມຮຽນ            10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ               10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ   20%    
ກວດຫາ                  20% 
ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ        40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

 ພູແກວ້ ພານໄທອນິທະວງົ 
ຊ ື່ ປຶມ້: ຄູື່ ມ  ຍກົນ າ້ໜຼັກສ າລຼັບນຼັກສກຶສາປະລນິຍາຕ ີກລິາ-ກາຍະກ າ 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ພູແກວ້ ພານໄທອນິທະວງົ ພາກສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  
ເບໂີທ : 55611493 
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ຄູຝກຶ ແລະ ກ າມະການຕຼັດສິນ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911308 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທີື່  1 ປີທີື່  2 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 48 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2 (1 – 2 – 0) 

ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍ
ກດິ 

 

ວຊິານີມ້ ີ2 ໜື່ ວຍກດິຕ ື່  16 ອາທດິມ ີ1ຊົື່ ວໂມງພາກທດິສະດແີລະ 2 ຊົື່ ວໂມງພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິລວມມ ີ
48 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່  16 ອາທດິ 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະສາມາດ : 
-ເປຼັນຄູຝຶກ ຫ   ຜູຊ້ື່ ວຍຄູຝຶກກລິາບານເຕະໄດໃ້ນຂຼັນ້ຟ ນ້ຖານ 
-ເປຼັນກ າມະການຕຼັດສນິ ຫ   ຜູຊ້ື່ ວຍກ າມະການຕຼັດສນິໄດ ້
-ນ າເອາົບດົຮຽນທີື່ ຮຽນມາໄປໝນູໃຊເ້ຂົາ້ໃນພາກທດິສະດແີລະປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄດ.້ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ໃນວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ຄວາມຮູຟ້ ນ້ຖານ, ຄວາມໝາຍສ າຄຼັນ, ໜາ້ທີື່ ຄວາມ
ຮຼັບຜດິຊອບ, ຫ ຼັກການທົື່ ວໄປ, ຄຸນລຼັກສະນະ, ການນ າໃຊຈ້ດິຕະວທິະຍາການກລິາ, ທຼັດສະນະຄະຕ,ິ 
ຈຼັນຍາບຼັນ, ເຕຼັກນກິ-ຍຸດທະວທິ,ີ ການພຼັດທະນາ ທາງດາ້ນວຊິາການຂອງຄູຝຶກ ແລະ ກ າມະການຕຼັດສນິ 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ໃນວຊິາຮຽນນີປ້ະກອບມ ີ10 ບດົເຊິື່ ງໃນແຕື່ ລະບດົຮຽນປະກອບມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໝດົ 16 
ອາທດິມ ີ48ຊົື່ ວໂມງໂດຍນ າໃຊວ້ທິສີອນໃນຮູບແບບອະທບິາຍແລະປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 1 
 

ພາກທີ I   
ຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປກ່ຽວກຼັບຄູຝຶກ 

ບົດທ ີ1 
ຄວາມໝາຍສ າຄຼັນ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງຄູຝຶກ 

      1.ຄວາມໝາຍສ າຄຼັນ 
2.ອງົປະກອບຕື່ າງໆ (ຄວາມຮູຟ້ ນ້ຖານ) 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍແລະສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 2 
 

ບົດທີື່ 2 
ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຄູຝຶກ 

   1.ໜາ້ທີື່ ຂອງຄູຝຶກ 
   2.ພາລະບດົບາດຂອງຄູຝຶກ 
   3.ການພຼັດທະນາຕນົເອງຂອງຄູຝຶກ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍແລະສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນ. 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 3 

 

ບົດທີື່ 3 
ຫ ຼັກການຂອງການສິດສອນ ຝຶກແອບ ແລະ ສ ື່ສານ 

   1.ຈດຸປະສງົໃນການສດິສອນ 
   2.ວທິຈີ ຼັດແບື່ ງການຝຶກແອບ ແລະ ການສດິສອນ 
3.ຄວາມສ າຄຼັນ ແລະ ປະສດິທພິາບໃນການສ ື່ ສານ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 

ບົດທີື່ 4 
ຄຸນລຼັກສະນະຂອງຄູຝຶກ 
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ອາທດິ 4-5 
 

1.ລະບບົການປະກອບສາ້ງທາງດາ້ນຮື່ າງກາຍ 
2.ບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງກາ້ມຊີນ້ 
3.ລະບບົຫາຍໃຈໃນເວລາອອກກ າລຼັງກາຍ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶ
ສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 6 
 

ບົດທີື່ 5 
ການນ າໃຊ້ຈິດຕະວິທະຍາໃນການເປຼັນຄູຝຶກ 

1.ຄວາມສ າຄຼັນຂອງຈດິຕະວທິະຍາໃນການກລິາ 
   2.ການສກຶສາຈດິຕະສາດຂອງນຼັກກລິາ 
   3.ການສກຶສາຄວາມສ າພຼັນຂອງນຼັກກລິາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶ
ສາອອກເປຼັນແຖວເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 7 
 

ບົດທີື່ 6 
ວິທີສອນດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບຼັດຕົວຈິງ 

   1.ການຝຶກສອນນຼັກກລິາທີື່ ມອີະຍຸແຕກຕື່ າງກຼັນ 
2.ການຈຼັດແບື່ ງລະດຼັບອາຍຸໃນການສດິສອນ 

3.ການກະກຽມທາງດາ້ນພາລະກ າລຼັງຂອງນຼັກກລິາໜຸື່ ມນອ້ຍ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນແຖວ, ເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 8 
 

ບົດທີື່ 7 
ເຕຼັກນກິ ແລະ ຍຸດທະສາດຟ ີ້ນຖານ 

   1.ເຕຼັກນກິຟ ນ້ຖານ 
   2.ສາມຫ ຼັກການໃຫື່ ຍທີື່ ສ າຄຼັນໃນປະເພດກລິາບານເຕະ 
   3.ນຍິາມ ແລະ ບຼັນຫາທີື່ ມ ຼັກເກດີຂຶນ້ 

4.ຄວາມສາມາດຂອງຄູຝຶກໃນການແກໄ້ຂບຼັນຫາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 9 
 

ບົດທີື່ 8 
ແບບແຜນ ແລະ ຫ ຼັກສູດຂອງການຝຶກແອບ 

    1.ວທິກີານສອນດາ້ນເຕຼັກນກິ 
    2.ການຝຶກຮູບແບບການຫ ິນ້ (ແບບຕຼັງ້ຮຼັບ ຫ   ບຸກ) 
    3.ຂະບວນການຕື່ າງໆໃນການຝຶກຊອ້ມ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ,ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 10 
 

ບົດທີື່ 9 
ການຄຼັດເລ ອກເອົານຼັກກິລາ 

   1.ສະມຼັດຖະພາບການເຄ ອນໄຫວຂອງປະເພດກລິາ 
2.ການປອ້ງກຼັນການຫ ິນ້ກລິາທີື່ ກ ື່ ໃຫເ້ກດີການບາດເຈຼັບ 

3.ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ,ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
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ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 11 

 

ພາກທີ II   
ກ າມະການຕຼັດສນິ 

ບົດທ ີ10 
ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງກ າມະການຕຼັດສິນ 

   1.ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນ 
2.ນຍິາມ ຄ າວື່ າ: ກ າມະການ 
3.ໜາ້ທີື່  ແລະ ຄວາມຮຼັບຜດິຊອບ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍແລະສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 12  
 

ບົດທ ີ11 
ຫ ຼັກການທົື່ວໄປຂອງກ າມະການຕຼັດສິນ 

   1.ການພຼັດທະນາຕນົເອງໃນດາ້ນຕື່ າງໆ 
2.ການຮຽນຮູຕ້ ື່ ເວທສີາກນົ 

3.ການນ າໃຊຈ້ດິຕະວທິະຍາເຂົາ້ໃນການປະຕບິຼັດໜາ້ທີື່  
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍແລະສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 13  
 

ບົດທ ີ12 
ອຸດົມການ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕິຂອງກ າມະການ 

1.ຈຼັນຍາບຼັນ 
   2.ການຕຼັດສນິໃຈ ຫ   ການຕຼັດສນິບຼັນຫາ 
3.ການແກໄ້ຂບຼັນຫາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍແລະສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນ. 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 14 

 

ບົດທ ີ13 
ການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆກ່ອນການລົງສູສ່ະໜາມ 

   1.ການກຽມຄວາມພອ້ມທາງດາ້ນຮື່ າງກາຍ 
2.ໄລຍະເວລາກື່ ອນການເຂົາ້ສູື່ ສະໜາມ 
3.ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ,ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 15 
 

ບົດທ ີ14 
ໜ້າທີື່ຂອງກ າມະການແຕລ່ະຄົນ 

   1.ກ າມະການຜູທ້ໜີຶື່ ງ 
2.ກ າມະການຜູທ້ສີອງ ແລະ ຜູທ້ສີາມ 

3.ກ າມະການຜູທ້ສີີື່  
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ,ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
ອາທດິ 16 

ນຼັກສກຶສາລງົພາກສະໜາມ ,ທວນຄ ນ,ຂຽນບດົລາຍງານ ແລະປະເມນີ. 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການຮຽນຮື່ ວມ               10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ                10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ     20% 
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ກວດກາ                    20% 
ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ              40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

-ຂ ມູ້ນຈາກສະຫະພຼັນບານເຕະແຫື່ ງຊາດລາວ 
-ປ ມ້ກະຕກິາກລິາບານເຕະສະຫະພຼັນບານເຕະແຫື່ ງຊາດລາວ 2009. ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ ທື່ ານ ບຸນ
ເຮຼັື່ ງ ທຈ າເລນີສຸກ ຄະນະປະທານສະຫະພຼັນບານເຕະແຫື່ ງຊາດ 
-ປ ມ້ຈດິຕະວທິະຍາການເປຼັນຄູຝຶກ ທື່ ານ ດຣ ຊານໄຊ ອາຈນິສະມາຈານ ກຸງເທບ ພມິຄຼັງ້ທ1ີ ເດ ອນ
ທຼັນວາ ປີ ພສ 2550 
-ເອກະສານປະກອບການຝຶກອບົຮມົຄູຝຶກລະດຼັບ “C” ຂອງສະຫະພຼັນບານເຕະອາຊ.ີ 

AFC “C” LICENCE COACHING COURSE VIENTIAN LAOS 18-30 JUNE 2007. BY 
MR MARO MALON (PHILIPPINE) 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ອຈວສິດິ ແສງອ າພຼັນສຼັງກຼັດຢູື່ ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ,. 
ເບໂີທ: 020 22994040 
Email:  
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ກາຍະພາບບ າບຼັດ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ : 0911510 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ພາກຮຽນທ ີ1 ປີທ ີ3  
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 48 ຊົື່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜື່ ວຍກດິ 2(1-2-0) 

ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ ວຊິານີມ້ ີ2 ໜື່ ວຍກດິ (ພາກຮຽນ 1ປີທ ີ3 , ລວມມ ີ16 ອາທດິ 48 ຊົື່ ວໂມງ. 
ຈດຸປະສົື່ ງ 

 
ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາສາມາດ: 
- ອະທບິາຍ: ຄວາມຮູພ້ ນ້ຖານ ແລະ ເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານກາຍະພາບບ າບຼັດ ກລິາໄດ ້
-ນ າເອາົຄວາມຮູທ້າງດາ້ນ ກາຍະພາບບ າບຼັດ ເຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ,ການເຄ ື່ ອນໃຫວກລິາ ແລະ ຊວີດິປະຈ າວຼັນໄດ.້ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

- ວຊິານີໄ້ດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສ າຄຼັນ, ການປະຖມົພະຍາບານຂຼັນ້ພ ນ້ຖານກາຍະພາບ
ບ າບຼັດ.ການປອ້ງກຼັນການບາດເຈຼັບ, ການຮຼັກສາ, ຟ ນ້ຟູ, ການນວດດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ ການເຝິກແອບຮື່ າງກາຍ. 

ວທິດີ າເນນີການຮຽນ-
ການສອນ 

ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຈ ຼັດກຸື່ ມຄົນ້ຄວາ້, ບຸກຄນົ ແລະ ສິື່ ງປະຈຼັກຕາ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິທ ີ1 
 

ພາກທ ີI 
ຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປກ່ຽວກຼັບກາຍະພາບບ າບຼັດ 

ບົດທ ີ1 
ພາກສະເໜ ີ

ກາຍະພາບບ າບຼັດ 
1 ຄວາມເປຼັນມາ 
2 ຄວາມສ າຄຼັນ  
3. ຄຸນປະໂຫຍດ 

ອາທດິທ ີ2 
 

ບົດທ ີ2 
ການບ າບຼັດກາ້ມຊີີ້ນ 

1. ລະບບົຂອງກາ້ມຊີນ້ 
2. ການທ າງານຂອງກາ້ມຊີນ້ 
3. ວທິກີານບ າບຼັດກາ້ມຊີນ້ 

ອາທດິທ ີ3 
 

ບົດທ ີ3 
ການຮຼັກສາ ແລະ ຟ ີ້ນຟ ູ

1 ການຮຼັກສາ ແລະ ຟ ນ້ຟູ 
2 ການປີື່ ນປົວດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ 
3 ການປິື່ ນປົວດວ້ຍຄວາມເຢຼັນ 

ອາທດິທ ີ4 
 

ບົດທ ີ3 (ຕ ື່) 
ການຮຼັກສາ ແລະ ຟ ີ້ນຟ ູ

4 ການຢ ດຢຽດກາ້ມຊີນ້ 
5 ອຸປະກອນທາງກາຍະພາບບ າບຼັດ 

ອາທດິທ ີ5 
 

ບົດທ ີ4 
ການນວດກາຍະພາບບ າບຼັດ 

1 ມາລະຍາດໃນການນວດບ າບຼັດ 
2ຂ ຫ້າ້ມໃນການນວດບ າບຼັດ 

ອາທດິທ ີ6 
 

ບົດທ ີ4 (ຕ ື່) 
ການນວດກາຍະພາບບ າບຼັດ 
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3ຂ ຄ້ວນລະວຼັງ 
4ຄ າແນະນ າ 

ອາທດິທ ີ7 
 

ບົດທ ີ4 (ຕ ື່) 
ການນວດກາຍະພາບບ າບຼັດ 

5 ແຜນການນວດນຼັກກລິາທຸກປະເພດ 
ອາທດິທ ີ8 

 
ບົດທ ີ4 (ຕ ື່) 

ການນວດກາຍະພາບບ າບຼັດ 
6 ການນວດອາການເຈຼັບກາ້ນຄ  

ອາທດິທ ີ9 
 

ບົດທ ີ4 (ຕ ື່) 
ການນວດກາຍະພາບບ າບຼັດ 

7 ການນວດອາການເຈຼັບຫວົ 
8 ການນວດອາການເຈຼັບບື່ າໄຫ  

ອາທດິທ ີ10 
 

ບົດທ ີ4 (ຕ ື່) 
ການນວດກາຍະພາບບ າບຼັດ 

9 ການນວດອາການເຈຼັບຫ ຼັງ ແລະ ແອວ 
ອາທດິທ ີ11 

 
ບົດທ ີ5 

ການນວດດ້ວຍຕົນເອງ 
1 ການນວດບ ລເິວນຫວົ  
2. ການນວດຄ  ແລະ ບື່ າໄຫ ື່  

ອາທດິທ ີ12 
 

ບົດທ ີ5 
ການນວດດ້ວຍຕົນເອງ 

3ການນວດຫ ຼັງ ແລະ ແອວ 
4 ການນວດແຂນ ແລະ ຂາ (ການນວດຂ ື່ ຫວົເຂົື່ າ-ນວດແຄື່ ງ) 

ອາທດິທ ີ13 
 

ບົດທ ີ6 
ການປ້ອງກຼັນການບາດເຈຼັບທາງກິລາ 

1 ແນວໂນມ້ທີື່ ເຮຼັດໃຫເ້ກດີການບາດເຈຼັບ 
2 ຊະນດິການບາດເຈຼັບທາງກລິາ 

ອາທດິທ ີ14 
 

ບົດທ ີ6 
ການປ້ອງກຼັນການບາດເຈຼັບທາງກິລາ 

3 ວທິປີອ້ງກຼັນການບາດເຈຼັບທາງກລິາ 
4 ການກວດສຸຂະພາບກື່ ອນການຫ ີນ້ກລິາ 

ອາທດິທ ີ15 ນຼັກສກຶສາ ຂຽນບດົລາຍງານ ແລະປະເມນີ. 
ອາທດິທ ີ16 ທວນຄ ນພາກທິດສະດີ,ກວດກາແລະສອບເສງ 

 
ການຕລີາຄາ 

 

-ການຂ ນ້ຫອ້ງຮຽນ        10% 
-ການມສີື່ ວນຮື່ ວມກດິຈະກ າ  20% 
-ກວດກາ (ບຸກຄນົ)        30% 
-ເສຼັງຈບົວຊິາ             40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ -ເອກະສານສອນຍກົລະດຼັບຕ ື່ ເນ ື່ ອງຊຼັນ້ສູງຂອງດຣອາລງົກອນເພຼັງສະຫຼັວນສກົຮຽນ : 2008-2009. 
-ລຽບລຽງຈາກບດົປອ້ງກຼັນແລະປະຖມົພະຍາບານການບາດເຈຼັບທາງກລິາລຽບລຽງໂດຍອູມາລາກອນຄງົວໄິລຄະນະ
ພະຍາບານຈລູາລງົກອນມະຫາວທິະຍາໄລຊຽງໄໝື່ ຈ ຼັດພມີຄຼັງ້ທ າອດິພດຶສະພາພສ 2543. 
-ຄູື່ ມ  ການຮຽນ-ການສອນວຊິາກາຍະພາບບ າບຼັດມະຫາວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດສຸຂະພາບປີ 2007 
-ຄູື່ ມ  ການຮຽນ-ການສອນວຊິາກາຍະພາບບ າບຼັດປະເທດໄທ 1991 

ຜູຂ້ຽນ 
 

- ທື່ ານ ນ. ຕາດ າ ພມົມະລາດ, ທື່ ານ ນ.ພອນພລິມົ ຈ ຼັນທະວງົສຼັກ 
ທື່ ານ ບຸນຍງົ ລາດຊະວງົ ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ    ໂທ: 020 
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ:ປະຫວຼັດສາດການກິລາ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911309  

ລະບບົ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ1  ປີ 2 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 32 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(2-0-0) 

ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ ວຊິານີມ້2ີໜື່ ວຍກດິຕ ື່  16 ອາທດິ ແລະ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິຂຶນ້ຫອ້ງບຼັນຍາຍ ລວມມ ີ32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16ອາທດິ 
ຈດຸປະສງົ 

 
ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກຮຽນສາມາດ: ບອກໄດ,້ ອະທບິາຍໄດ,້ ການກ າເນດີພະລະສກຶສາແລະການ
ສອນພະລະສກຶສາໃນໂລກ, ໃນລາວໃນແຕື່ ລະຍຸກແຕື່ ລະສະໄໝ. 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິານີຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ: ຕົນ້ກ າເນດີຂອງພະລະສກຶສາແລະການແຂື່ ງຂຼັນໃນແຕື່ ລະຍຸກ
ແຕື່ ລະສະໄໝຢູື່ ໃນໂລກ ແລະການສອນພະລະສກຶສາ - ກລິາໃນຍຸສະໄໝລາວ, ການຮຽນ - ການສອນພາຍ
ໃນລາວແລະການຮຽນ - ການສອນໃນສຼັດຕະວຼັດໃໝື່ . 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 12 ບດົ ແຕື່ ລະບດົມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາສອນທຼັງໝດົ 16 ອາທດິໂດຍໃຊວ້ທິສີອນແບບບຼັນ
ລະຍາຍ, ສນົທະນາ, ອະພປິາຍ , ບດົເຝິກຫຼັດ, ລາຍງານ ແລະສົື່ ງບດົ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 1 
 
 

ພາກທີ I 
ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກິລາ-ກາຍະກ າ 

ບົດທີ 1 
ກລິາ-ກາຍະກ າໃນສະໄໝປະຖມົບູຮານ 

1. ຕົນ້ກ າເນດີກລິາ-ກາຍະກ າ 
2. ກລິາ-ກາຍະກ າຢູື່ ໃນສະໄໝປະຖມົບູຮານ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທິກີານສອນແບບບຼັນຍາຍປະສມົປສານກຼັບການສນົທະນາດວຍ້ການແບື່ ງກຸື່ ມ
ຄົນ້ຄວ້າແລວ້ຂຶນ້ມາລາຍງານ.ໂດຍອາຈານເປຼັນຜູໃ້ຫຄ້ າແນະນ າພອມ້ທຼັງສະຫ ຸບ. 

ອາທດິ 2 
 
 

ບົດທີ 2 
ກິລາ-ກາຍະກ າໃນສະໄໝສຼັກດີນາ 

1. ກລິາ-ກາຍະກ າໃນຕົນ້ສະໄໝສຼັກດນີາ 
2. ກລິາ-ກາຍະກ າໃນສະໄໝລຼັດທສິຼັກດນີາຂະຫຍາຍຕວົ ( ສຼັດຕະວຼັດທ ີX-XIV ) 
3. ກລິາ-ກາຍະກ າໃນສະໄໝລະບອບສຼັກດນີາລົມ້ລະລາຍ ແລະ ການກ າເນດີຂອງລະບອບນາຍທນຶ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຫວົຂ  ້ 1 ແລະ 2 : ໃຊວ້ທິກີານສອນແບບບຼັນຍາຍປະສມົປະສານກຼັບການສນົທະ 
ນາ. ຫວົຂ  ້3 : ແບື່ ງກຸື່ ມຄົນ້ຄວ້າແລວ້ຂຶນ້ມາລາຍງານ.ໂດຍອາຈານເປຼັນຜູໃ້ຫຄ້ າແນະນ າພອມ້ທຼັງສະຫ ຸບ. 

ອາທດິ 3 
 

ບົດທີ 3 
ກິລາ-ກາຍະກ າໃນໄລຍະທ າອິດຂອງສະໄໝໃໝ່ 

1. ຈນິຕະນາການຕື່ າງໆທີື່ ເປຼັນພ ນ້ຖານຂອງລະບບົພະລະສກຶສາ 
2. ການປະກດົຂຶນ້ ແລະ ການພຼັດທະນາລະບບົພະລະສກຶສາຂອງບຼັນດາປະເທດຕື່ າງໆ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຫວົຂ  ້ 1 ແລະ 2ໃຊວ້ທິກີານສອນແບບບຼັນຍາຍປະສມົປະສານກຼັບການສນົທະນາ. 
ໂດຍອາຈານເປຼັນຜູໃ້ຫຄ້ າແນະນ າພອ້ມທຼັງສະຫ ຸບ. 

ອາທດິ 4 
 
 

ບົດທີ 3 ( ຕ ື່ ) 
ກິລາ-ກາຍະກ າໃນໄລຍະທ າອິດຂອງສະໄໝໃໝ່ 

3. ພະລະສກຶສາ ແລະ ກລິາຢູື່ ໃນບຼັນດາປະເທດຕື່ າງໆ 
4. ແນວຄວາມຄດິຂອງລຼັດທສິຼັງຄມົນຍິມົກື່ ຽວກຼັບວຽກງານພະລະສກຶສາ 
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5. ທດິສະດຂີອງຜູສ້າ້ງຕຼັງ້ລຼັດທກິ າມະກອນກື່ ຽວກຼັບພະລະສກຶສາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຫວົຂ  ້ 3 ແລະ 4 : ໃຊວ້ທິກີານສອນແບບບຼັນຍາຍປະສມົປະສານກຼັບການສນົທະ 
ນາ. ຫວົຂ  ້5 : ແບື່ ງກຸື່ ມຄົນ້ຄວ້າແລວ້ຂຶນ້ມາລາຍງານ.ໂດຍອາຈານເປຼັນຜູໃ້ຫຄ້ າແນະນ າພອມ້ທຼັງສະຫ ຸບ. 

 
ອາທດິ 5 

 
 

 
ບົດທີ 4 

ກິລາ-ກາຍະກ າໃນໄລຍະທີສອງຂອງສະໄໝໃໝ່ 
1. ການປະກດົຂຶນ້ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະບວນກລິາກ າມະກອນ 
2. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງກລິາ ແລະ ບດົເຝິກແບບຕື່ າງໆຂອງພະລະສກຶສາ 
3. ທດິສະດຂີອງພະລະສກຶສາທີື່ ກາ້ວໜາ້ຢູື່ ໃນປະເທດລຼັດເຊຍກື່ ອນການປະຕວິຼັດສຼັງຄມົນຍິມົ ເດ ອນຕຸລາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ຫວົຂ  ້ 1 ແລະ 2 : ໃຊວ້ທິກີານສອນແບບບຼັນຍາຍປະສມົປະສານກຼັບການສນົທະ 
ນາ. ຫວົຂ  ້3 : ແບື່ ງກຸື່ ມຄົນ້ຄວ້າແລວ້ຂຶນ້ມາລາຍງານ.ໂດຍອາຈານເປຼັນຜູໃ້ຫຄ້ າແນະນ າພອມ້ທຼັງສະຫ ຸບ. 

ອາທດິ 6 
 
 

ບົດທີ 5 
ກິລາ-ກາຍະກ າໃນລະຫວາ່ງສົງຄາມໂລກຄຼັີ້ງທີ I ແລະ ຄຼັີ້ງທີ II 

1. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະບວນການກລິາ-ກາຍະກ າ 
2. ຂະບວນການກລິານານຍທນຶ 
3. ວທິກີານຕື່ າງໆໃນລະບບົພະລະສກຶສາຂອງພວກນາຍທນຶ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຫວົຂ  ້1 ແລະ3 : ໃຊວ້ທິກີານສອນແບບບຼັນຍາຍປະສມົປະສານກຼັບການສນົທະ 
ນາ. ຫວົຂ 2້ : ແບື່ ງກຸື່ ມຄົນ້ຄວ້າແລຂ້ຶນ້ມາລາຍງານ.ໂດຍອາຈານເປຼັນຜູໃ້ຫຄ້ າແນະນ າພອມ້ທຼັງສະຫ ຸບ. 

ອາທດິ 7 
 
 

ບົດທີ 6 
ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງກລິາ-ກາຍະກ າຫ ຼັງຈາກສົງຄາມໂລກ 

ຄຼັງ້ທ ີII ໄດສ້ິນ້ສຸດລງົ 
1. ກລິາ-ກາຍະກ າຢູື່ ໃນບຼັນດາປະເທດສຼັງຄມົນຍິມົ 
2. ກລິາ-ກາຍະກ າຢູື່ ໃນບຼັນດາປະເທດທີື່ ກ າລຼັງພຼັດທະນາ 
3. ກລິາ-ກາຍະກ າຢູື່ ໃນບຼັນດາປະເທດທນຶນຍິມົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທິກີານສອນແບບບຼັນຍາຍປະສມົປະສານກຼັບການສນົທະນາ.  ໂດຍອາຈານ
ເປຼັນຜູໃ້ຫຄ້ າແນະນ າພອມ້ທຼັງສະຫ ຸບ. 

ອາທດິ 8 
 
 

ບົດທີ 7 
ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງກລິາໂອແລມປິກ ( Olympic ) 

1. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງກລິາ ແລະ ການສາ້ງຕຼັງ້ອງົການຈຼັດຕຼັງ້ກລິາສາກນົຂຶນ້ 
2. ການສາ້ງຕຼັງ້ຄະນະກ າມະການໂອແລມປິກ ( Olympic ) ສາກນົຂຶນ້ 
3. ງານມະຫາກ າກລິາໂອແລມປິກ (Olympic)ກື່ ອນສງົຄາມໂລກຄຼັງ້ທ ີI 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຫວົຂ  ້ 1 ແລະ 2ໃຊວ້ທິກີານສອນແບບບຼັນຍາຍປະສມົປະສານກຼັບການສນົທະນາ. 
ຫວົຂ  ້3 : ແບື່ ງກຸື່ ມຄົນ້ຄວ້າແລວ້ຂຶນ້ມາລາຍງານ.ໂດຍອາຈານເປຼັນຜູໃ້ຫຄ້ າແນະນ າພອມ້ທຼັງສະຫ ຸບ. 

ອາທດິ 9 
 
 

ບົດທີ 8 
ຂະບວນກິລາໂອແລມປກິ ( Olypic ) ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມໂລກ 

ຄຼັີ້ງທີ I ແລະ II 
1. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະບວນກລິາສາກນົ 
2. ງານມະຫາກ າກລິາໂອແລມປິກລະຫວື່ າງສງົຄາມໂລກຄຼັງ້ທ ີI ແລະ II      
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຫວົຂ  ້1 ແລະ 2ໃຊວ້ທິກີານສອນແບບບຼັນຍາຍປະສມົປະສານກຼັບການສນົທະນາ.  

ອາທດິ 10 ບົດທີ 9 
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ຂະບວນການກິລາໂອແລມປິກ ( Olympic ) ຫ ຼັງຈາກສົງຄາມໂລກ 
ຄຼັີ້ງທີ II ໄດ້ສິີ້ນສຸດລົງ 

1. ສະພາບການທາງດາ້ນປະຫວຼັດສາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງກລິາສາກນົ 
2. ການຈຼັດງານມະຫາກ າກລິາໂອແລມປິກ (Olympic) ຫ ຼັງຈາກສງົຄາມໂລກຄຼັງ້ທ ີII ໄດສ້ິນ້ສຸດລງົ 
3. ການຕ ື່ ສູເ້ພ ອປະຊາທປິະໄຕໃນຂະບວນການກລິາສາກນົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຫວົຂ  ້ 2ໃຊວ້ທິກີານສອນແບບບຼັນຍາຍປະສມົປະສານກຼັບການສນົທະນາ. ຫວົຂ 1້
ແລະ 3 : ແບື່ ງກຸື່ ມຄົນ້ຄວ້າແລວ້ຂຶນ້ມາລາຍງານ.ໂດຍອາຈານເປຼັນຜູໃ້ຫຄ້ າແນະນ າພອມ້ທຼັງສະຫ ຸບ. 

ອາທດິ 11 
 
 

ບົດທີ 10 
ປະຫວຼັດການຂະຫຍາຍຕວົຂອງກິລາ-ກາຍະກ າໃນອາຊີ ແລະ ອາຊຽນ 

1. ງານມະຫາກ າກລິາອາຊ ີ
2. ການຈຼັດງານມະຫາກ າກລິາອາຊ ີ
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທິກີານສອນແບບບຼັນຍາຍປະສມົປະສານກຼັບການສນົທະນາ.ໂດຍອາຈານເປຼັນ
ຜູໃ້ຫຄ້ າແນະນ າພອ້ມທຼັງສະຫ ຸບ. 

 
ອາທດິ 12 

 
 

ບົດທີ 10 
ປະຫວຼັດການຂະຫຍາຍຕວົຂອງກິລາ-ກາຍະກ າໃນອາຊີ ແລະ ອາຊຽນ 

3. ງານມະຫາກ າກລິາອາຊຕີາເວຼັນອອກສຽງໃຕ ້( SEAGAMES ) 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ແບື່ ງກຸື່ ມຄົນ້ຄວ້າແລວ້ຂຶນ້ມາລາຍງານ.ໂດຍອາຈານເປຼັນຜູໃ້ຫຄ້ າແນະນ າພອ້ມທຼັງ
ສະຫ ຸບ. 

ອາທດິ 13 
 

ພາກທີ II 
ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກິລາລາວ 

ບົດທີ 11 
ປະຫວຼັດການຂະຫຍາຍຕວົຂອງກິລາພ ີ້ນເມ ອງແລະກິລາ-ກາຍະກ າຢູໃ່ນລາວ 

1. ປະຫວຼັດການຂະຫຍາຍຕວົຂອງກລິາພ ນ້ເມ  ອງລາວ 
2. ປະຫວຼັດການຂະຕວົຂອງກລິາ-ກາຍະກ າຢູື່ ໃນລາວ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຫວົຂ  ້ 1 ແລະ 2ແບື່ ງກຸື່ ມຄົນ້ຄວ້າແລວ້ຂຶນ້ມາລາຍງານ.ໂດຍອາຈານເປຼັນຜູໃ້ຫຄ້ າ
ແນະນ າພອມ້ທຼັງສະຫ ຸບ. 

ອາທດິ 14 
 

ພາກທີ II 
ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກິລາລາວ 

ບົດທີ 11 
ປະຫວຼັດການຂະຫຍາຍຕວົຂອງກິລາພ ີ້ນເມ ອງແລະກິລາ-ກາຍະກ າຢູໃ່ນລາວ 

3. ການພຼັດທະນາກລິາລາວໃນໄລຍະປີ 1975-2009 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ແບື່ ງກຸື່ ມຄົນ້ຄວ້າແລວ້ຂຶນ້ມາລາຍງານ.ໂດຍອາຈານເປຼັນຜູໃ້ຫຄ້ າແນະນ າພອມ້ທຼັງ
ສະຫ ຸບ. 

ອາທດິ 15 
 

ບົດທີ 12 
ຕົີ້ນກ າເນດີໂຮງຮຽນກິລາ ແລະ ການຈຼັດງານມະຫາກ າກິລາແຫ່ງຊາດ 

1. ຕົນ້ກ າເນດີກລິາຢູື່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. 
2. ງານມະຫາກ າກລິແຫື່ ງຊາດ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທິກີານສອນແບບບຼັນຍາຍປະສມົປະສານກຼັບການສນົທະນາ. ແບື່ ງກຸື່ ມຄົນ້   
ຄວ້າແລວ້ຂຶມ້າລາຍງານ.ໂດຍອາຈານເປຼັນຜູໃ້ຫຄ້ າແນະນ າພອມ້ທຼັງສະຫ ຸບ. 
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ອາທດິ 16 
 

ບົດທີ 12 ( ຕ ື່ ) 
ຕົີ້ນກ າເນດີໂຮງຮຽນກິລາ ແລະ ການຈຼັກງານ 

3. ການເຄ ື່ ອນໄຫວຂອງຄະນະກລິາຄນົພກິານ ແລະ ກລິາພ ນ້ເມ  ອງລາວ 
4. ບຼັນດາສະຫະພຼັນກລິາຕື່ າງໆຢູື່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ໃຊວ້ທິກີານສອນແບບບຼັນຍາຍປະສມົປະສານກຼັບການສນົທະນາ. ໂດຍອາຈານ
ເປຼັນຜູໃ້ຫຄ້ າແນະນ າພອມ້ທຼັງສະຫ ຸບ. 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການມາຮື່ ວມຮຽນ          10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ             10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ  20%    
ກວດຫາ                 20% 
ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ       40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

1. 1. ສາດສະດາຈານ ຫຽນຊື່ ວນສິື່ ງ. ປະຫວຼັດສາດກລິາ-ກາຍະກ າຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ,  ພມິມທີື່ ໂຮງພມິ
ກລິາ-ກາຍະກ າຮື່ າໂນຍ້ ປີ 2000  

2. 2. ປຶມ້ປະຫວຼັດສາດລາວສະໄໝໃໝື່  ແລະ ສະໄໝປຼັດຈບຸຼັນ1998 
3. 3. ປຶມ້ວຼັນກ າເນດີກລິາລາວຄບົຮອບ 40 ປີ ຂອງຄະນະກ າມະການກລິາແຫື່ ງຊາດ ປີ 2006 
4. 4. ປຶມ້ຂະບວນການກລິາໂອແລຼັມປິກ ( Olympic ) 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ແສງເພຼັດ ພູວງົ ຮອງຫວົໜາ້ພາກວຊິາສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ 
ຈຼັນທະລາດ ພູມພພິຼັກ, ພາກສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດເບໂີທ 020 
22228063 
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ:ວິທະຍາສາດການກລິາ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911310  

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ1 ປີ 2 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 32 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(2-0-0)  

ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້2ີໜື່ ວຍກດິຕ ື່  16 ອາທດິ ແລະ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິຂຶນ້ຫອ້ງບຼັນຍາຍ ລວມມ ີ 32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 
ອາທດິ 

ຈດຸປະສງົ ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກສກຶສາສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງ້ໄດ,້ ວເິຄາະໄດ ້ແລະສາມາດນ າໃຊໄ້ດ.້ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິານີຈ້ະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ຄວາມຮູພ້ ນ້ຖານກື່ ຽວກຼັບວທິະຍາສາດການກລິາ, ກາຍະວພິາກສາດ-ສະລິ
ລະວທິະຍາຂອງມະນຸດ, ການອອກກ າລຼັງກາຍຂຼັນ້ພ ນ້ຖານ, ສຼັດສື່ ວນຂອງຮື່ າງກາຍ, ການເສມີສາ້ງສະມຼັດ 
ຖະພາບທາງກາຍດການພຈິາລະນາເລ ອກກດິຈະກ າ, ໂພຊະນາການ ແລະການບາດເຈຼັບທາງກລິາ. 

ການດ າເນນີການ
ສອນ 

ວຊິານີມ້ ີ2 ບດົ. ແຕື່ ລະບບົມຫີລາຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໜດົ 16 ອາທດິ. ໂດຍໃຊວ້ທິສີອນ: 
ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 1-2 
 

ບົດທ ີ1 
ຄວາມຮູພ້ ີ້ນຖານກ່ຽວກຼັບວິທະຍາສາດການກິລາ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງຄ າວື່ າ “ວທິະຍາສາດການກລິາ” 
2. ຄວາມມຸງ້ໝາຍຂອງວທິະຍາສາດການກລິາ 
3. ຂອບເຂດຂອງວທິະຍາສາດການກລິາ 
4. ບດົບາດ ແລະຄວາມສ າຄຼັນຂອງວທິະຍາສາດການກລິາ 
5. ຄຸນປະໂຫຍດຂອງວທິະຍາສາດການກລິາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1-4 ອາຈານເປຼັນຜູບ້ຼັນລະຍາຍ,ອະທບິາຍ ແລະປະກອບກຼັບການ
ສນົທະນາ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ 5 ອາຈານເປຼັນຜູບ້ຼັນລະຍາຍ, ອະທບິາຍໂດຍຫຍ ແ້ລວ້ໃຫນ້ຼັກສກຶສາຈຼັດເປຼັນກຸື່ ມສນົທະນາ
ສະຫລຸບເນ ອ້ໃນສົື່ ງ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 3-4 
 

ບົດທ ີ2 
ກາຍະວິພາກສາດ ແລະຊະລິລະວທິະຍາຂອງມະນດຸ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງຄ າວື່ າ “ກາຍະວພິາກສາດແລະສລິລິະວທິະຍາຂອງມະນຸດ”. 
2. ໂຄງສາ້ງໂດຍທົື່ ວໄປຂອງຮື່ າງກາຍມະນຸດ. 
3. ໂຄງສາ້ງຂອງເຊວແລະໜາ້ທີື່ ຂອງເຊວ. 
4. ລະບບົກະດູດ, ລະບບົກາ້ມຊິນ້, ລະບບົປະສາດ, ລະບບົຫາຍໃຈແລະລະບບົໄຫລວຽນຂອງ

ເລ ອດ. 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ສ າລຼັບຫວົຂ ນ້ ີອ້າຈານເປຼັນຜູບ້ຼັນລະຍາຍ, ອະທບິາຍ ແລະປະກອບກຼັບການ
ສນົທະນາ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 5 
 

ບົດທ ີ3 
ສະລິລະວິທະຍາ,ການອອກກ າລຼັງກາຍຂຼັີ້ນພ ີ້ນຖານ 

   1. ກນົໄກການສະໜອງ, ການປຼັບຕວົຕ ື່ ການອອກກ າລຼັງກາຍແລະການຫລິນ້ກລິາ. 
   2. ການປື່ ຽນແປງຂອງລະບບົປະສາດ 
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   3. ການປື່ ຽນແປງຂອງລະບບົກາ້ມຊິນ້. 
   4. ການປື່ ຽນແປງຂອງລະບບົຕື່ ອມບ ື່ ມທີ ື່ ແລະລະບບົເມແທບ ລມິ 
   5. ການປື່ ຽນແປງຂອງລະບບົໄຫລວຽນ-ຫາຍໃຈ 
   6. ການປື່ ຽນແປງຂອງລະບບົຄວບຄຸມອຸນນະພູມ 
   7. ຜນົທາງສະລລິະວທິະຍາຂອງການເຝິກທາງກາຍ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1-6 ອາຈານເປຼັນຜູບ້ຼັນລະຍາຍ, ອະທບິາຍ ແລະກະກອບກຼັບການ
ສນົທະນາ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ 7 ອາຈານມອບໃຫນ້ຼັກສກຶສາເອາົໄປຄົນ້ຄວາ້ເຮຼັດວຽກອບາ້ນແລວ້ສະຫລຸບເອາົເນ ອ້ໃນສ າ 
ຄຼັນມາສົື່ ງ . 

 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 6-7 

 

ບົດທ ີ4 
ສຼັດສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍແລະການຄວບຄຸມນ ີ້າໜຼັກຕວົ 

1. ການແບື່ ງຮູບແບບຮື່ າງກາຍຂອງມະນຸດ 
2. ຄວາມສ າພຼັນລະຫວື່ າງສື່ ວນສູງກຼັບນ າ້ໜຼັກຕວົ 
3. ຜນົຂອງການອອກກ າລຼັງກາຍທີື່ ມຕີ ື່ ນ າ້ໜຼັກຕວົ 
4. ໄຂມຼັນແລະການວຼັດແທກໄຂມຼັນໃນຮື່ າງກາຍ 
5. ຄວາມອຼັນຕະຫລາຍຈາກຄວາມອວ້ນ 
6. ປຼັດໃຈສ າຄຼັນທີື່ ເປຼັນເຫດພາໃຫອ້ວ້ນ 
7. ວທິລີດົຄວາມອວ້ນ 
8. ເປຼັນຫຍຼັງຈ ຶື່ ງຕອ້ງລດົຄວາມອວ້ນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1-7 ອາຈານເປຼັນຜູບ້ຼັນລະຍາຍ, ອະທບິາຍ ແລະກະກອບກຼັບການ
ສນົທະນາ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ8 ອາຈານຈຼັດນຼັກສກຶສາເປຼັນກຸື່ ມແລະສນົທະນາກຼັນໃນຫອ້ງແລວ້ສະຫລຸບເນ ອ້ໃນສ າຄຼັນສົື່ ງ
ອາຈານ . 

 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 8 

 

ບົດທ ີ5 
ສະມຼັດຖະພາບທາງກາຍ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງຄ າວື່ າ “ສະມຼັດຖະພາບທາງກາຍ” 
2. ອງົປະກອບຂອງສະມຼັດຖະພາບທາງກາຍ 
3. ຄວາມສ າຄຼັນຂອງສະມຼັດຖະພາບທາງກາຍ 
4. ປຼັດໃຈທີື່ ມອີດິທພິນົຕ ື່ ສະມຼັດຖະພາບທາງກາຍ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ສ າລຼັບຫວົຂ ນ້ ີອ້າຈານເປຼັນຜູບ້ຼັນລະຍາຍ, ອະທບິາຍ ແລະກະກອບກຼັບການສນົ 
ທະນາ. 

 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 9-10 

 

ບົດທ ີ6 
ການທດົສອບສະມຼັດຖະພາບທາງກາຍ 

1. ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການທດົສອບສະມຼັດຖະພາບທາງກາຍ 
2. ວທິກີານທີື່ ນຍິມົໃຊໃ້ນການທດົສອບສະມຼັດຖະພາບທາງກາຍ 
3. ແບບທດົສອບສະມຼັດຖະພາບທາງກາຍຂອງ AAHPER 
4. ແບບທດົສອບສະມຼັດຖະພາບທາງກາຍຂອງ ICSPFT 
5. ແບບທດົສອບສະມຼັດສະພາບອ ື່ ນໆທີື່ ໜາ້ສນົໃຈ 
6. ການກວດສອບຕນົເອງໂດຍການສຼັື່ ງນ າ້ໜຼັກຕວົ 
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7. ການກວດສອບຕນົເອງໂດຍການຈຼັບຊບີພະຈອນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1-6 ອາຈານເປຼັນຜູບ້ຼັນລະຍາຍ, ອະທບິາຍ ແລະກະກອບກຼັບການ
ສນົທະນາ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ7 ອຈເປຼັນຜູບ້ຼັນອະທບິາຍ,  ສາທດິ ແລວ້ຈຼັດນຼັກສກຶສາເປຼັນກຸື່ ມພາຍໃນຫອ້ງ ເຝິກທຼັກສະ
ໃນການຈຼັບຊບີພະຈອນ. 

 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 11 

 

ບົດທ ີ7 
ການເສີມສ້າງສະມຼັດຖະພາບທາງກາຍ 

1. ຄວາມສ າຄຼັນ ແລະຄວາມຈ າເປຼັນໃນການເສມີສາ້ງສະມຼັດຖະພາບທາງກາຍ 
2. ປະເພດຂອງການອອກກ າລຼັງກາຍ 
3. ຫລຼັກການເຝິກເພ ື່ ອເສມີສາ້ງສະມຼັດຖະພາບທາງກາຍ 
4. ການເຝິກແບບຕື່ າງໆເພ ື່ ອເສມີສາ້ງສະມຼັດຖະພາບທາງກາຍ ແລະ ເພ ື່ ອການແຂື່ ງຂຼັນ. 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1-3 ອາຈານເປຼັນຜູບ້ຼັນລະຍາຍ, ອະທບິາຍ ແລະກະກອບກຼັບການ
ສນົທະນາ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ 4 ອາຈານອະທບິາຍໂດຍຫຍ ແ້ລວ້ມອບເປຼັນວຽກບາ້ນໃຫນ້ຼັກສກຶສາເຮຼັດບດົເຝິກແອບມາ
ສົື່ ງເພ ື່ ອເສມີສາ້ງສະມຼັດຖະພາບທາງກາຍມາສົື່ າງ. 

 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 12-13 

 

ບົດທ ີ8 
ການພິຈາລະນາເລ ອກກິດຈະກ າການຫລິີ້ນກິລາ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງຄ າວື່ າ “ກລິາ ແລະການອອກກ າລຼັງກາຍ” 
2. ລຼັກສະນະສ າຄຼັນຂອງກລິາ 
3. ປະເພດຂອງກລິາ 
4. ປະເພດຂອງການອອກກ າລຼັງກາຍ 
5. ການພຈິາລະນາເລ ອກກລິາຫລ ການອອກກ າລຼັງກາຍ 
6. ການອອກກ າລຼັງກາຍ ແລະການເຝິກສ າລຼັບຜູຍ້ງິ 
7. ຜນົຂອງການຫລິນ້ກລິາຫລ ການອອກກ າລຼັງກາຍ 
8. ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຫລິນ້ກລິາຫລ ການອອກ າລຼັງກາຍ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1-7 ອາຈານເປຼັນຜູບ້ຼັນລະຍາຍ, ອະທບິາຍ ແລະກະກອບກຼັບການ
ສນົທະນາ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ 8 ອາຈານອະທບິາຍໂດຍຫຍ ແ້ລວ້ມອບເປຼັນວຽກບາ້ນໃຫນ້ຼັກສກຶສາສະຫລຸບເນ ອ້ໃນສ າ 
ຄຼັນມາສົື່ ງ. 

 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 14-15 

 

ບົດທ ີ9 
ໂພຊະນາການທາງກິລາ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງຄ າວື່ າ “ໂພຊະນາການ” 
2. ອາຫານຫລຼັກ 5 ໝູື່ ທີື່ ສ າຄຼັນ 
3. ສານອາຫານ 
4. ເມແທບບ ລມີ. 
5. ການໃຊພ້ະລຼັງງານໃນຮື່ າງກາຍ 
6. ຄວາມຕອ້ງການອາຫານກື່ ອນ ແລະຫລຼັງການຫລິນ້ກລິາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1-6 ອາຈານເປຼັນຜູບ້ຼັນລະຍາຍ, ອະທບິາຍ ແລະກະກອບກຼັບການ
ສນົທະນາ. 
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ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 16 

 

ບົດທ ີ10 
ການບຼັດເຈຼັບທາງກິລາ 

1. ສະຖານທີື່ -ທີື່ ເກດີອຸປະຕເິຫດທາງກລິາ 
2. ລຼັກສະນະ ແລະຊະນດິຂອງການບາດເຈຼັບທາງກລິາ 
3. ສາເຫດທີື່ ພາໃຫເ້ກດີການບາດເຈຼັບທາງກລິາ 
4. ການປອ້ງກຼັນການບາດເຈຼັດທາງກລິາ. 
5. ຂ ປ້ະຕບິຼັດ 10 ປະການກື່ ຽວກຼັບການຫລິນ້ກລິາ ແລະການອອກກ າລຼັງກາຍ. 
6. ບດົເຝິກຫຼັດ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 1-5 ອາຈານເປຼັນຜູບ້ຼັນລະຍາຍອະທບິາຍ ແລະກະກອບກຼັບການ
ສນົທະນາ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ 6 ອາຈານມອບເປຼັນວຽກບາ້ນໃຫນ້ຼັກສກຶສາໄປຊອກຫາສາເຫດທີື່ ພາໃຫເ້ກດີການບາດເຈຼັບ
ທາງກລິາທີື່ ນອກຈາກບດົຮຽແລວ້ ສະຫລຸບມາສົື່ ງອາຈານ. 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການຮຽນຮື່ ວມ              10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ               10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ   20% 
ກວດກາ                  20% 
ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ            40% 

ເອກະສານອາ້ງອງິ 
 

ຮສພຊິດິ (ໄທ), ເລຮວິຮຶື່ ງ (ຫວຽດນາມ), ຮສລວີກວື່ າງຮຽບ(ຫວຽດນາມ) - ວທິະຍາສາດການກລິາ, 
ບ າລຸງທາງກລິາ ແລະສຸຂະພາບ, ແພດກລິາ-ໂອເອຼັດພ ນ້ຕິື່ ງເຮົາ້, ຮື່ າໂນຍ້ - ພສ 2547, ຄສ 2000, 2008 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ອຈໄຊຍະສຼັກ ພຼັນທະວງົວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ 
ເບໂີທ:ີ 020 98480089 
Emall: …………………………………………………… 
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ບ ລິຫານການກິລາ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911311 

ພາກຮຽນ-ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ 1 ປີ 2 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 32ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(2-0-0) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້2ີໜື່ ວຍກດິຕ ື່  16 ອາທດິ ແລະ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິຂຶນ້ຫອ້ງບຼັນຍາຍ ລວມມ ີ32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ 

ຈດຸປະສງົ ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກຮຽນສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງໄດ ້ແລະ ນ າໄປໃຊໃ້ນພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄດ ້
ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິາຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບຄວາມຮູພ້ ນ້ຖານ, ທາດແທ,້ ຫ ຼັກການ, ວທິກີານ, ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ພະລະບດົບາດການບ ລ ິ
ຫານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ, ລະບບົການຈຼັດຕຼັງ້ກລິາ-ກາຍະກ າ, ການຈຼັດຕຼັງ້ວາງແຜນຂອງຜູນ້ າ, ການວໄິຈຂ ມູ້ນຂື່ າວ 
ສານ, ການຊີນ້ າ, ການກວດກາ, ການໂຄສະນາດາ້ນເສດຖະກດິການເງນິ ແລະ ການຕະຫ າດກລິາ-ກາຍະກ າ 

ການດ າເນນີການສອນ ວຊິານີມ້ ີ8ບດົ ແຕື່ ລະບດົມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາສອນທຼັງໝດົ 16 ອາທດິໂດຍໃຊວ້ທິສີອນແບບບຼັນລະ
ຍາຍ, ສນົທະນາ ແລະ ບດົເຝິກຫຼັດ 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິທ ີ1-3 
 

ບົດທີ 1 
 ຄວາມຮູພ້ ີ້ນຖານ່ຽວກຼັບການບ ລິຫານ 

1. ພ ນ້ຖານທດິສະດຂີອງບ ລຫິານສຼັງຄມົນຍິມົ 
2. ຫ ຼັກການບ ລຫິານ 
3. ວທິບີ ລຫິານ 
4. ເປົາ້ໝາຍບ ລຫິານ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ,ສນົທະນາ 
ອາທດິທ ີ4 
 

ບົດທີ 2 
ລະບົບການຈຼັດຕຼັີ້ງບ ລິຫານກິລາ-ກາຍະກ າ 

1. ທດິສະດກີື່ ຽວກຼັບລະບບົບ ລຫິານ 
2. ລະບບົແນວທາງຂອງພຼັກ-ລຼັດ 
3. ລະບບົຈຼັດຕຼັງ້ບ ລຫິານກລິາ-ກາຍະກ າ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ຄູອະທບິາຍ, ສນົທະນາ 
ອາທດິທ ີ5-6 
 

ບົດທີ 3 
ຜູບ້ ລິຫານ 

1. ບດົບາດຂອງຜູບ້ ລຫິານ 
2. ຄວາມຕອ້ງການຜູບ້ ລຫິານ 
3. ການນ າໃຊພ້ະນຼັກງານບ ລຫິານ 
4. ການຕລີາຄາພະນຼັກງານບ ລຫິານ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ 
ອາທດິທ ີ8-10 
 

ບົດທີ 5 
  ຂະບວນການບ ລິຫານ 

1. ການບ ລຫິານແຜນການເຄ ື່ ອນໄຫວ 
2. ຮູບແບບການເຄ ື່ ອນໄຫວຂອງຜູບ້ ລຫິານຂອງກລິາ-ກາຍະກ າ, ຄູເຝິກ ແລະ ຜູຮ້ ຼັບຜດິຊອບກະລາ-ກາຍະກ າ 
3. ຂື່ າວສານໃນຂະບວນການບ ລຫິານ 
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4. ການນ າສະເໜ,ີ ອະທບິາຍ 
5. ແຜນການ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ບດົເຝິກຫຼັດ 
ອາທດິທ ີ11 
 

ບົດທີ 6 
ການຊີີ້ນ າ ແລະ ກວດກາ 

1. ການຊີນ້ າ 
2. ການກວດກາ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ,ບດົເຝິກຫຼັດ 
ອາທດິທ ີ12-13 
 

ບົດທີ 7 
ການໂຄສະນາກິລາ-ກາຍະກ າ 

1. ຈຼັດຕຼັງ້ ແລະ ບ ລຫິານໂຄສະນາກລິາ-ການຍະກ າ 
2. ຫ ຼັກການໂຄສະນາກລິາ-ກາຍະກ າ 
3. ວທິແີກໄ້ຂໂຄສະນາກລິາ-ກາຍະກ າ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ເຮຼັດບດົເຝິກຫຼັດ 
ອາທດິທ ີ14-16 
 

ບົດທີ 8 
ເສດຖະກິດກິລາ-ກາຍະກ າ 

1. ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງເສດຖະກດິກລິາ-ກາຍະກ າ 
2. ການພວົພຼັນເສດຖະກດິໃນກລິາ-ກາຍະກ າ 
3. ງບົປະມານສ າລຼັບກລິາ-ກາຍະກຸ າ 
4. ແຜນການ ການເງນິຂອງກລິາ-ກາຍະກ າ 
5. ພ ນ້ຖານວຼັດສະດຸຂອງກລິາ-ກາຍະກ າ 
6. ແຮງງານ-ເງນິເດ ອນຂອງພະນຼັກງານກລິາ-ກາຍະກ າ 
7. ຜນົໄດຮ້ຼັບໃຮຂງົເຂດກລິາ-ກາຍະກ າ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ບດົເຝິກຫຼັດ 
ການປະເມນີຜນົ 
 

ການມາຮື່ ວມຮຽນ          10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ             10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ  20%    
ກວດຫາ                 20% 
ສອບເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ       40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

PST Phan Dril Bam 
ຊ ື່ ປຶມ້: ຄູື່ ມ  ບ ລຫິານກລິາ-ກາຍະກ າ, ໂຮງພມິກລິາ-ກາຍະກ າ HANOI ປີ 1998 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ພູແກວ້ ພານໄທອນິທະວງົ, ຫວົໜາ້ພາກວຊິາສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວຍິາໄລແຫື່ ງຊາດ   
ເບໂີທ : 55611493 
ແສງເພຼັດ ພູວງົ ຮອງຫວົໜາ້ພາກວຊິາສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ 
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 

ຊ ື່ວິຊາ: ຈິດຕະສາດການກິລາ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911110  

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ1 ປີ 1 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ  32 ຊົື່ ວໂມງ 
ຈ ານວນໜື່ ວຍກດິ 2( 2-0-0 )  
ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ ວຊິານີມ້ ີ2 ໜື່ ວຍກດິ, 2 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິພາກທດິສະດ ີລວມມ ີ32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່  16 ອາທດິ 
ຈດຸປະສງົ 
 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະສາມາດ:  
ອະທບິາຍ, ນ າອາົຄວາມຮູ,້ ປະສບົການທາງດາ້ນຈດິຕະວທິະຍາ-ການກລິາເຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການ
ສອນ, ການເຄ ື່ ອນໄຫວກດິຈະກ າຕື່ າງໆໃຫມ້ປີະສດິທ ິພາບ 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິານີຈ້ະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ຄວາມໝາຍຂອງຈດິຕະວທິະຍາການກລິາກາຍຍະກ າ, ບຸກຄະລກິ
ພາບ, ແຮງຈງູໃຈ ແລະ ການຕ ື່ ນຕວົ, ຄວາມວຕິກົກຼັງວນົຄວາມຕງຶຄຽດ, ຈດິຕະວທິະຍາສຼັງຄມົໃນ
ການກລິາ, ການກຽມພອ້ມທາງດາ້ນຈດິໃຈ,ເຝຶກສອນ, ຄຸນນະທ າ ຈາລຍິະທ າ, ແລະ ຄວາມເບ ື່ ອ
ໜື່ າຍໃນການເຝ ກໜຼັກເກນີໄປຂອງນຼັກກລິາ 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ວຊິານີປ້ະກອບມ ີ7 ບດົແຕື່ ລະບບົມຫີລາຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ຈະໄດຈ້ ຼັດການຮຽນ-ການສອນ ໃນ 16 
ອາທດິ ໃນນຼັນ້ໃຊຮູ້ບການສອນຫ າຍວທິ ີເຊຼັື່ ນ: ອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຄົນ້ຄວາ້ເປຼັນກຸື່ ມຫ  ບຸກຄນົ 
ໂດຍພາຍໃຕກ້ານແນະນ າຈາກຄູ 

ແຜນການສອນ 
 
ອາທດິ 1 
 

ບົດທ1ີ 
ພາກສະເໜ ີ
1 ຄວາມໝາຍຂອງຈິດຕະວິທະຍາການກິລາກາຍະກ າ 
2 ຄວາມສ າພຼັນລະຫວື່ າງຈດິຕະວທິະຍາກຼັບການກລິາ 
3 ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຈດິຕະວທິະຍາການກລິາ 

ອາທດິ 2 
 

ບົດທ ີ2 
ບຸກຄະລິກພາບຂອງນຼັກກລິາ 
      1 ຄວາມໝາຍຂອງບຸພຄະລກິພາບ 
      2 ທດິສະດຂີອງບຸກຄະລກິພາບ 

ອາທດິ 3 
 

ບົດທ ີ2 ( ຕ ື່ ) 
ບຸກຄະລິກພາບຂອງນຼັກກລິາ 
    3 ບຸກຄະລກິພາບກຼັບຄວາມສາມາດຂອງນຼັກກລິາ 

ອາທດິ 4 
 

ບົດທ ີ3 
ຄວາມຕຼັີ້ງໃຈ ແລະການຕ ື່ນຕົວ 

1 ຄວາມຕຼັງ້ໃຈ 
2 ການຕ ື່ ນຕວົ 

ອາທດິ 5 
 

ບົດທ ີ3 ( ຕ ື່ ) 
ຄວາມຕຼັີ້ງໃຈ ແລະການຕ ື່ນຕົວ 
3 ຄວາມສ າພຼັນລະຫວື່ າງການຕ ື່ ນຕວົວກຼັບການສະແດງຄວາມສາມາດໃນການຫ ິນ້ກລິາກລິາຂອງ
ນຼັກກລິາ 

ອາທດິ 6 ບົດທ ີ4 
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 ຈິດຕະວິທະຍາສຼັງຄົມໃນການກິລາ 
1 ຄວາມກາ້ວລາ້ວ( ຄວາມຮຸນແຮງ )ໃນການກລິາ 
2 ປະເພດຂອງຄວາມກາ້ວລາ້ວ ( ຄວາມຮຸນແຮງ ) 
3 ປຼັດໃຈ ແລະສາຍເຫດທີື່ ພາໃຫເ້ກດີຄວາມກາ້ວລາ້ວ(ຄວາມຮຸນແຮງ ) 
4 ວທິລີດົຄວາມກາ້ວລາ້ວ ( ຄວາມຮຸນແຮງ ) 

ອາທດິ 7 
 

ບົດທ ີ4 ( ຕ ື່ ) 
ຈິດຕະວິທະຍາສຼັງຄົມໃນການກິລາ 
4 ວທິລີດົຄວາມກາ້ວລາ້ວ (ຄວາມຮຸນແຮງ ) 
5 ລຼັກສະນະຂອງຜູຊ້ມົທີື່ ມຜີນົກະທບົໃນການກລິາ 
6  ອດິທພິນົຂອງຜູຊ້ມົທີື່ ມຕີ ື່ ນ ຼັກກລິາ 

ອາທດິ 8 
 

ບົດທ ີ4 ( ຕ ື່ ) 
ຈິດຕະວິທະຍາສຼັງຄົມໃນການກິລາ 
 7 ການສາ້ງຄວາມສາມຼັກຄໃີນທມິ 
 8 ການເປຼັນຜູນ້ າໃນການກລິາ 
 9 ລຼັກສະນະຂອງຜູນ້ າ 

   10 ການຄຼັດເລ ອກຜູນ້ າ 
ອາທດິ 9 
 

ບົດທ ີ5 
ການກຽມພ້ອມທາງຈິດໃຈຂອງນຼັກກິລາ 

1 ການກຽມຕວົຂອງນຼັກກລິາກື່ ອນການແຂື່ ງຂຼັນ 
2 ການເຝ ກຄວາມພອ້ມທາງຈດິໃຈກື່ ອນການແຂື່ ງຂຼັນ 

ອາທດິ 10 
 

ບົດທ ີ5 ( ຕ ື່ ) 
ການກຽມພ້ອມທາງຈິດໃຈຂອງນຼັກກິລາ 
3 ການຄວບຄຸມຈດິໃຈໃນໄລຍະການແຂື່ ງຂຼັນ 

ອາທດິ 11 
 

ບົດທ ີ6 
ຈາລິຍະທ າກຼັບການກິລາ 
1 ຄວາມສ າຄຼັນກຼັບຈາລຍິະທ າ 
2 ທດິສະດກີື່ ຽວກຼັບຈາລຍິະທ າ 
3 ຄຸນນະທ າ ແລະຈາລຍິະທ າການກລິາ 

ອາທດິ 12 
 

ບົດທ ີ6 ( ຕ ື່ ) 
ຈາລິຍະທ າກຼັບການກິລາ 
4 ກລິາກຼັບການແຂື່ ງຂຼັນ 
5 ອງົປະກອບທີື່ ກ ານດົຄຸນນະທ າ ແລະຈາລຍິະທ າໃນການກລິາ 
6 ຄວາມມນີ າ້ໃຈຂອງນຼັກກລິາ 

ອາທດິ 13 
 

ບົດທ ີ7 
ຄວາມເບ ື່ອໜ່າຍການເຝ ກໜຼັກເກີນໄປ ແລະອາການໝົດແຮງ 
1 ຂະບວນການທີື່ ອາດນ າໄປສູື່ ອາການໝດົແຮງ 
2 ແບບຈ າລອງການໝດົແຮງ ແລະການຢຸດຫ ີນ້ 

ອາທດິ 14 
 

ບົດທ ີ7 ( ຕ ື່ ) 
ຄວາມເບ ື່ອໜ່າຍການເຝ ກໜຼັກເກີນໄປ ແລະອາການໝົດແຮງ 
3 ອາການສະແດງ ແລະ ແຊກຊອ້ນຂອງລຼັກສະນະໝດົແຮງ 
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ອາທດິ 15 ທວນຄ ນພາກທດິສະດ ີ, ກວດກາ ແລະສອບເສຼັງ 

ອາທດິ 16 ນຼັກສກຶສາ ຂຽນບດົລາຍງານ ແລະປະເມນີ. 

ການຕລີາຄາ 
 
 

- ການຂ ນ້ຫອ້ງຮຽນ  10% 
- ນຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມ 30% 
- ກວດກາກາງພາກ 20% 
- ເສຼັງຈບົໝື່ ວຍກດິ 40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ - ປ ມ້ຈດິຕະວທິະຍາທົື່ ວໄປສ າລຼັບວທິະຍາສາດພ ນ້ຖານມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດຄະນະ
ສກຶສາສາດປີ 2011 

- ປີມ້ຈດິຕະວທິະຍາການກລິາມະຫາວທິະຍາໄລສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ 
ຮື່ າໂນຍ້ 

- ປ ມ້ຈດິຕະວທິະຍາການກລິາປະເທດໄທພສ 2544 
ຜູຂ້ຽນ 
 

ອ.ຈສູນທະວ ີໄຊຍະແສງຮອງຂະແໜງວຊິາການວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ 
ໂທ: 55491683 
Email: …………………………………………. 
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ແພດກິລາ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911511 

ລະບບົພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີ ,ພາກຮຽນທ1ີ ປີ 3 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 32ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 2(2-0-0) 

ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ ວຊິານີມ້ ີ2 ໜື່ ວຍກດິຕ ື່  16 ອາທດິ ແລະ 2ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິພາກທດິສະດລີວມມ ີ32 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່  16 ອາທດິ 
ຈດຸປະສງົ ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງ້ໄດ,້ ວເິຄາະໄດ ້ແລະສາມາດນ າໃຊໄ້ດ.້ 
ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້ ວຊິານີຮ້ຽນກື່ ຽວກຼັບການແພດແລະການກລິາ , ສາລລິະວທິະຍາກື່ ຽວກຼັບກລິາ, ຄວາມປອດໄພແລະ

ສິື່ ງແວດລອ້ມໃນການຫ ິນ້ກລິາ,ຈດິຕະວທິະຍາໃນການຫ ິນ້ກລິາ,ໂພຊະນະການໃນການກລິາ, ການລິນ້ກລິາ
ຂອງແມື່ ຍງິ, ເດຼັກນອ້ຍແລະຜູສູ້ງອາຍຸ, ການກວດການສະມຼັດຖະພາບຮື່ າງກາຍຂອງນຼັກກລິາ, ຄວາມຮູ ້
ພ ນ້ຖານກື່ ຽວກຼັບສຸຂະພາບຂອງນຼັກກລິາ, ຄວາມຮູພ້ ນ້ຖານໃນການພະຍາບານຂຼັນ້ພ ນ້ຖານສ າລຼັບຄູເຝ ກ
ແລະຄວາມຮູພ້ ນ້ຖານໃນການຄວບຄຸສານຕອ້ງຫາ້ມໃນການກລິາ 

ການດ າເນນີການ
ສອນ 

ວຊິານີມ້ ີ 10ບດົ. ແຕື່ ລະບບົມຫີລາຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໜດົ 16 ອາທດິ. ໂດຍໃຊວ້ທິສີອນ
ແບບ: ບຼັນລະຍາຍ, ສນົທະນາ, ສາທດິ, ແລກປື່ ຽນໂດຍໃຫນ້ຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມ 

ແຜນກາສອນ 
 

ອາທດິ 1 
 

ບົດທີ 1 
ການເພດ ແລະການກິລາ 

1. ບດົນ າ 
2. ບຼັນດາທມິແພດກລິາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິໂດຍໃຫນ້ຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມອາຈານ: ມອບໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 2 
 

ບົດທີ 1 ( ຕ ື່ ) 
ການເພດ ແລະການກິລາ 

3ໜາ້ທີື່ ຮຼັບຜດິຊອບຂອງແພດປະຈ າທມິ 
4. ການສ ື່ ສານລະຫື່ ວາງແພດ ແລະທມິກລິາ 
5. ການປະສານງານລະຫວື່ າງແພດປະຈ າທມິ ແລະນຼັກວຊິາການສາຂາຕື່ າງໆ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິໂດຍໃຫນ້ຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມອາຈານ: ມອບໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 

ແຜນກາສອນ 
 

ອາທດິ 3 
 

ບົດທີ 2 
ສະລລິະວິທະຍາກ່ຽວກຼັບກິລາ 
1. ກາ້ມຊິນ້ 
2. ລະບບົພະລຼັງງານ 
3. ຄວາມແຂງແຮງ 
4. ຄວາມອອື່ ນຕວົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິໂດຍໃຫນ້ຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມອາຈານ: ມອບໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 
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ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 4 
 

ບົດທີ 2 ( ຕ ື່ ) 
ສະລລິະວິທະຍາກ່ຽວກຼັບກິລາ 
5. ສື່ ວນປະກອບຂອງຮື່ າງກາຍ ແລະການວຼັດສຼັດສື່ ວນຂອງຮື່ າງກາຍ 
6. ຄວາມທນົທານລະບບົຫວົໃຈ ແລະປອດ 
7. ຄວາມຮູສ້ກຶໃນການເຈຼັບປວດ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິໂດຍໃຫນ້ຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມອາຈານ: ມອບໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 5 
 

ບົດທີ 3 
ຄວາມປອດໄພ ແລະສິື່ງແວດລ້ອມ 
1. ຄວາມປອດໄພ 
2. ອຸປະກອນການແຂື່ ງຂຼັນ 
3. ການປອ້ງກຼັນ ແລະບາດເຈຼັບຂອງຕາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິໂດຍໃຫນ້ຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມອາຈານ: ມອບໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 6 
 

ບົດທີ 3 ( ຕ ື່ ) 
ຄວາມປອດໄພ ແລະສິື່ງແວດລ້ອມ 
4. ການແຂື່ ງຂຼັນຢູື່ ບ ລເິວນສູງ 
5. ບຼັນຫາກື່ ຽວກຼັບອຸນຫະພູມ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິໂດຍໃຫນ້ຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມອາຈານ: ມອບໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 7 
 

ບົດທີ 4 
ຈິດຕະວິທະຍາໃນການຫ ິີ້ນກິລາ 

1. ໜາ້ທີື່ ຂອງຈດິຕະວທີະຍາໃນການຫ ິນ້ກລິາ 
2. ຫ ຼັກການບາງຢື່ າງທາງດາ້ນຈດິຕະວທິະຍາທີື່ ຈ າເປຼັນສ າລຼັບການຫ ິນ້ກລິາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິໂດຍໃຫນ້ຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມອາຈານ: ມອບໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 8 
 

ບົດທີ 5 
ໂພສະນາການໃນການຫ ິີ້ນກິລາ 

1. ທາດນ າຕານ 
2ໂປ ຕນີ 
3. ໄຂມຼັນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິໂດຍໃຫນ້ຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມອາຈານ: ມອບໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 9 
 

ບົດທີ 5 ( ຕ ື່ ) 
ໂພສະນາການໃນການຫ ິີ້ນກິລາ 

4. ວດິຕະມນິ ແລະ ເກ ອແຮື່  
5. ການຄວບຄຸມນ າ້ນຼັກນຼັກກລິາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິໂດຍໃຫນ້ຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມອາຈານ: ມອບໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 

ແຜນການສອນ ບົດທີ 6 
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ອາທດິ 10 

 

ການຫ ິີ້ນກິລາຂອງແມ່ຍິງ, ເດຼັກນ້ອຍ ແລະຜູ້ສູງອາຍ ຸ
1. ການຫ ິນ້ກລິາຂອງແມື່ ຍງິ 
2. ການຫ ີນ້ກລິາຂອງເດຼັກນອ້ຍ 
3. ການຫ ີນ້ກລິາຂອງຜູສູ້ງອາຍຸ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິໂດຍໃຫນ້ຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມອາຈານ: ມອບໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 11 
 

ບົດທີ 7 
ການກວດກາສະມຼັດຖະພາບຮ່າງກາຍຂອງນຼັກກິລາ 

1. ການກຽມຕວົສ າລຼັບການທດົສອບສະມຼັດຖະພາບຮື່ າງກາຍ 
2. ການທດົສອບຄວາມແຂງແຮງຂອງກາ້ມຊີນ້ 
3. ການທດົສອບກ າລຼັງຂອງກາ້ມຊີນ້ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິໂດຍໃຫນ້ຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມອາຈານ: ມອບໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 12 
 

ບົດທີ 7 ( ຕ ື່ ) 
ການກວດກາສະມຼັດຖະພາບຮ່າງກາຍຂອງນຼັກກິລາ 

4. ການທດົສອບຄວາມທດົທານຂອງກາ້ມຊີນ້ 
5. ການທດົສອບລະບບົຫາຍໃຈ 
6. ການທດົສອບຄວາມອອື່ ນຕວົ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິໂດຍໃຫນ້ຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມອາຈານ: ມອບໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 13 
 

ບົດທີ 7 ( ຕ ື່ ) 
ການກວດກາສະມຼັດຖະພາບຮ່າງກາຍຂອງນຼັກກິລາ 

7. ການທດົສອບຄວາມໄວ 
8. ການທດົສອບຄວາມຄື່ ອງແຄວ້ວື່ ອງໄວ 
9. ການທດົສອບລະບບົຫວົໃຈເສຼັນ້ເລ ອດ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິໂດຍໃຫນ້ຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມອາຈານ: ມອບໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 14 
 

ບົດທີ 8 
ຄວາມຮູພ້ ນຖານກ່ຽວກຼັບສຸຂະພາບຂອງນຼັກກິລາ 

1. ບຼັນຫາທີື່ ພບົເລ ອ້ຍໃນເວລາຫ ິນ້ກລິາ 
2. ການບາດເຈຼັບຂອງຜວີໜຼັງ ແລະພາກສື່ ວນອອື່ ນ 
3. ການບາດເຈຼັບຂອງກາ້ມຊີນ້ ແລະ ເອຼັນ 
4. ການບາດເຈຼັບຂອງກະດູກ ແລະຂ ື່ ກະດູກ 
5. ການຕາຍກະທຼັນຫຼັນຂອງນຼັກກລິາ 
6. ການກະກຽມນຼັກກລິາກື່ ອນການເດນີທາງໄປແຂື່ ງຂຼັນ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິໂດຍໃຫນ້ຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມອາຈານ: ມອບໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 15 

ບົດທີ 9 
ຄວາມຮູພ້ ີ້ນຖານໃນການພະຍາບານຂຼັີ້ນພ ີ້ນຖານສ າລຼັບຄູເຝ ກ 

1. ອາການນ າກື່ ອນເສຍຊວິດິ 
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 2 ການເສຍຊດິວດິເບ ອ້ງຕົນ້ 
3. ການຊື່ ວຍຄນົຈມົນ າ້ 
4. ວທິຈີ ຼັດການກຼັບນຼັກກລິາທີື່ ບາດເຈຼັບຈາກການຫ ິນ້ກລິາ 
5. ຫ ຼັກການ, ການປິື່ ນປົວການບາດເຈຼັບຈາກການຫ ິນ້ກລິາ 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິໂດຍໃຫນ້ຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມອາຈານ: ມອບໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 16 
 

ບົດທີ 10 
ຄວາມຮູພີ້ີ້ນຖານກ່ຽວກຼັບການຄວບຄຸມສານຕ້ອງຫ້າມໃນການກິລາ 

1. ນຍິາມ 
2. ການຈ າແນກປະເພດຂອງ Doping 
3 ລາຍຊ ື່ ຢາທີື່ ຕອ້ງຫາ້ມຕາມຂ ກ້ ານດົຂອງອງົການ WADA ( World anti doping agency ) 
ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິໂດຍໃຫນ້ຼັກສກຶສາມສີື່ ວນຮື່ ວມອາຈານ: ມອບໃຫ ້
ນຼັກສກຶສາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ, ຊີນ້ າຂອງຄູູ. 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການຮຽນຮື່ ວມ             10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ             10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ  20% 
ກວດກາ                 20% 
ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ           40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

ປີຄູ້ື່ ມ  ການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາແພດກລິາຍກົລະດຼັບວຸດທກິານສກຶສາຊຼັນ້ສູງວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາປີ 
2011  ໂດຍດຣອາລງົກອນພງົສະຫວຼັນ 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ອຈນ. ສູນທະວ ີໄຊຍະແສງສຼັງກຼັດວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ 
ເບໂີທ:ີ 020 55491683 
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ຂ. ໝວດວິຊາບຼັງຄຼັບ 
ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 

ຊ ື່ວິຊາ:  ປະຊາກອນ ແລະສຸຂະສິື່ງແວດລອ້ມ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911708  

ລະບບົ-ພາກຮຽນ ລະບບົ4 ປີ ພາກຮຽນ 1 ປີ 4 

ຊົື່ ວໂມງ 192 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ  4 ( 2-2-6 ) 

ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ4 ໜື່ ວຍກດິ ໃນນຼັນ້ມ ີ2 ຊົື່ ວໂມງທດິສະດຕີ ື່ ອາທດິ ໃນ 16ອາທດິ, 2 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນພາກປະຕບິຼັດຕວົ
ຈງິໃນຫອ້ງຮຽນ ແລະພາກລງົສະໜາມຕ ື່ ອາທດິແລະ 6 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ96 ຊົື່ ວ ໂມງຕ ື່
16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ 
Objectives 

ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກສກຶສາສາມາດ: 
- ບອກຄວາມໝາຍ ແລະອງົປະກອບຂອງປະຊາກອນໄດ.້ 
- ອະທບິາຍການຄດິໄລື່ ອຼັດຕາການຈະເລນີພຼັນ, ການເກດີ, ການຕາຍຂອງປະຊາກອນໄດ.້ 
- ອະທບິາຍການປື່ ຽນແປງ, ການຍາ້ຍຖີື່ ນຂອງປະຊາກອນໄດ.້ 
- ອະທບິາຍສຸຂະພາບຈະເລນີພຼັນໄດ.້ 
- ບອກຄວາມໝາຍ ແລະປະເພດສິື່ ງເສບຕດິໄດ ້
- ອະທບິາຍຜນົສະທອ້ນ ແລະວທິປີອ້ງກຼັນການຕດິສິື່ ງເສບຕດິ. 
- ອະທບິາຍສາເຫດ, ອາການ, ວທິປີອ້ງກຼັນ ແລະການປີື່ ນປົວຂອງພະຍາດໄດ.້ 
- ອະທບິາຍບດົບາດຍງິ-ຊາຍໄດ.້ 
- ອະທບິາຍໄດກ້ານປົກປຼັກຮຼັກສາ, ການຄຸມ້ຄອງສິື່ ງແວດລອ້ມ. 

ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິານີສ້ກຶສາເຖງິຄວາມໝາຍ ແລະອງົປະກອບຂອງປະຊາກອນ, ການເກດີ, ການຕາຍ, ການຍາ້ຍຖີື່ ນຂອງ
ປະຊາກອນ, ການປື່ ຽນແປງພາວະປະຊາກອນ, ການມຂີະໜາດຄອບຄວົທີື່ ເໝາະສມົ, ສຸຂະພາບຂອງແມື່  ແລະ 
ເດຼັກ, ສຸຂະພາບຈະເລນີພຼັນ, ການຕດິສິື່ ງເສບຕດິ, ໂຣກຕດິຕ ື່ ທາງເພດສ າພຼັນ, ການຕດິເຊ ອ້ພະຍາດຕື່ າງໆ, 
ຊຼັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ.  

ການດ າເນນີການ
ສອນ 

 

ວຊິານີຈ້ ຼັດການຮຽນ-ການສອນຢູື່ ໃນ 16 ອາທດິ, ມ ີ16 ບດົ, ແຕື່ ລະບດົມຫີວົຂ ຍ້ື່ ອຍໃນການສອນແຕື່ ລະ ອາ
ທດິໂດຍໃຊຫ້ ຼັກການ ແລະວທິສີດິສອນແບບປະສມົປະສານກຼັນກຼັບຫ າຍວທິຄີ : ການອະທບິາຍ, ສນົ ທະນາ, 
ສາທດິ, ຈຼັດກຸື່ ມ, ສກຶສານອກສະຖານທີື່ ແລະຂຽນບດົລາຍງານ. 

ອາທດິທ1ີ 
 

ບົດທ1ີ 
ຄວາມຮູທ້ົື່ວໄປກ່ຽວກຼັບປະຊາກອນ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງປະຊາກອນ 
2. ປະຊາກອນສາດ 
3. ປະຊາກອນສກຶສາ 

ກິດຈະກ າສອນຕົວຈິງ. 
- ຄູອະທບິາຍ, ຕຼັງ້ຄ າຖາມ, ສນົທະນາກຼັບນຼັກສກຶສາເປຼັນບຸກຄນົ, ເປຼັນກຸື່ ມໃນຫອ້ງຮຽນ. 

ອາທດິທ2ີ 
 

ບົດທ2ີ 
ທິດສະດກີ່ຽວກຼັບປະຊາກອນ 

1. ທດິສະດກີານປື່ ຽນແປງຂອງມຼັນທຸດ 
2. ທດິສະດຊີວີະວທິະຍາກື່ ຽວກຼັບການເພີື່ ມປະຊາກອນ 
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3. ທດິສະດວີວິຼັດທະນາການຂອງປະຊາກອນ 
4. ທດິສະດຕີອບໂຕຫ້ າຍທາງ 

ກິດຈະກ າສອນຕົວຈິງ: 
- ຄູອະທບິາຍ,ສນົທະນາກຼັບນຼັກສກຶສາ, ເປຼັນກຸື່ ມໃນຫອ້ງຮຽນ. 

ອາທດິທ3ີ 
 

ບົດທ3ີ 
ລຼັກສະນະພາວະປະຊາກອນຂອງປະເທດລາວ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງພາວະປະຊາກອນລາວ 
2. ຂະໜາດປະຊາກອນຂອງປະເທດລາວ 
3. ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນລາວ 
4. ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງປະຊາກອນລາວ 
5. ອງົປະກອບຂອງປະຊາກອນ 
6. ອຼັດຕາການຈະເລນີພຼັນ, ການເກດີ, ການຕາຍ ແລະການຂະຫຍາຍຕວົ 
7. ການຍາ້ຍຖ ື່ ນ 

ກິດຈະກ າສອນຕົວຈິງ: 
- ຄູອະທບິາຍ, ຕຼັງ້ຄ າຖາມ, ສນົທະນາກຼັບນຼັກສກຶສາເປຼັນບຸກຄນົ, ເປຼັນກຸື່ ມໃນຫອ້ງຮຽນ. 
- ຄູແນະນ າວທິຄີດິໄລສູດປະຊາກອນ. 

ອາທດິທີື່ 4 
 

ບົດທ4ີ 
ສາຍພົວພຼັນລະຫວ່າງປະຊາກອນ-ຊຼັບພະຍາກອນກຼັບສິື່ງແວດລ້ອມ 

1. ຄວາມໝາຍ ແລະຄວາມສ າຄຼັນຂອງຄຸນນະພາບຊວີດິ 
2. ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນຮື່ າງກາຍ ແລະຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນຈດິໃຈ ແລະທີື່ ມາຂອງຄວາມທະເຍີ

ທະຍານຂອງສື່ ວນບຸກຄນົ 
3. ສາຍພວົພຼັນລະຫວື່ າງປະຊາກອນ-ຊຼັບພະຍາກອນກຼັບສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະຄຸນນະພາບຊວີດິ 
4. ສິື່ ງແວດລອ້ມກຼັບຄຸນນະພາບຊວີດິ 

ກິດຈະກ າສອນຕົວຈິງ 
- ຄູອະທບິາຍ, ສນົທະນາກຼັບນຼັກສກຶສາເປຼັນບຸກຄນົ, ເປຼັນກຸື່ ມໃນຫອ້ງຮຽນ. 

ອາທດິທ5ີ 
 

ບົດທ5ີ 
ຄວາມສ າພຼັນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງພາວະປະຊາກອນກຼັບສະພາບເສດຖະກິດ, ສຼັງຄົມ 

ແລະການເມ ອງທີື່ມຜີົນຕ ື່ຄຸນນະພາບຊີວິດ 
1. ຄວາມສ າພຼັນລະຫວື່ າງການປື່ ຽນແປງພາວະປະຊາກອນກຼັບສະພາບເສດຖະກດິທີື່ ມຜີນົຕ ື່ ຄຸນນະພາ

ບຊວີດິ 
2. ຄວາມສ າພຼັນລະຫວື່ າງການປື່ ຽນແປງພາວະປະຊາກອນທາງສຼັງຄມົ-ການເມ ອງທີື່ ມຜີນົຕ ື່ ຄຸນນະພາບຊີ

ວດິ 
ກິດຈະກ າສອນຕົວຈິງ: 
- ຄູອະທບິາຍ, ຕຼັງ້ຄ າຖາມ, ສນົທະນາກຼັບນຼັກສກຶສາເປຼັນບຸກຄນົ, ເປຼັນກຸື່ ມໃນຫອ້ງຮຽນ. 

ອາທດິທ6ີ 
 

ບົດທ6ີ 
ນະໂຍບາຍຂອງພຼັກລຼັດຖະບານລາວກ່ຽວກຼັບປະຊາກອນ 

1. ສະພາບປະຊາກອນໃນປະເທດລາວ 
2. ນະໂຍບາຍຂອງພຼັກ, ລຼັດຖະບານກື່ ຽວກຼັບປະຊາກອນ 
3. ນະໂຍບາຍເກກີລູກຫື່ າງໃນສປປລາວ 

ກິດຈະກ າສອນຕົວຈິງ:     - ຄູອະທບິາຍ, ສນົທະນາ, ຕຼັງ້ຄ າຖາມກຼັບນຼັກສກຶສາໝດົຫອ້ງ. 
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ອາທດິທ7ີ 
 

ບົດທ7ີ 
ການພຼັດທະນາຄອບຄົວໃຫມ້ີຄຸນນະພາບ 

1. ຂະໜາດຄອບຄວົ 
2. ການພຼັດທະນາຄອບຄວົໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ 

ກິດຈະກ າສອນຕົວຈິງ: 
ຄູອະທບິາຍ, ຕຼັງ້ຄ າຖາມ, ສນົທະນາກຼັບນຼັກສກຶສາໝດົຫອ້ງ. 

 
ອາທດິທ8ີ 

 

 
ບົດທ8ີ 

ບົດບາດຂອງເພດ ແລະການຮຼັກສາສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດຼັກ 
1. ເພດ-ບດົບາດທາງເພດ-ເພດສກຶສາ 
2. ລະບບົສບຶພຼັນຂອງເພດຊາຍ 
3. ລະບບົສ ບພຼັນຂອງເພດຍງິ 
4. ກາປະຕສິນົທ ິ
5. ການຮຼັກສາສຸຂະພາບຂອງແມື່ ໃນໄລຍະຖ ພາ ແລະລຽ້ງລູກດວ້ຍນ າ້ນມົແມື່  
6. ຄຸນນະພາບຂອງນມົແມື່  
7. ອາຫານ ແລະຄຸນປະໂຫຍດຂອງອາຫານ 
8. ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 
9. ວທິກີານພຼັດທະນາແບບມສີື່ ວນຮື່ ວມ 

ກິດຈະກ າສອນຕົວຈິງ: 
- ຄູອະທບິາຍ, ຕຼັງ້ຄ າຖາມ, ສນົທະນາ, ສາທດິຮູບໂປດສະເຕກີື່ ຽວກຼັບເພດຍງິ-ຊາຍ, ແຜື່ ນພຼັບການ

ຮຼັກສາສຸຂະພາບຂອງແມື່  ແລະ ເດຼັກໃນໄລຍະຖ ພາ. 
ອາທດິທ9ີ 

 
ບົດທ9ີ 

ສຸຂະພາບຈະເລນີພຼັນ, ການມລີູກກ່ອນອາບຸກະສານ, ການຖ ພາໂດຍບ ື່ໄດ້ວາງແຜນ,ການເອົາ
ລູກອອກ ແລະພາວະແຊກຊ້ອນ 

1. ນຍິາມສຸຂະພາບຈະເລນີພຼັນ 
2. ສດິທສຸິຂະພາບຈະເລນີພຼັນຂອງແມື່ ຍງິ ແລະຜູຊ້າຍ 
3. ການມລູີກກື່ ອນອາຍຸກະສຽນ 
4. ການຖ ພາໂດຍບ ື່ ມກີານວາງແຜນ 
5. ການເອາົລູກອອກ 
6. ການຫ ຸລູກພາວະແຊກຊອ້ນ 

ກິດຈະກ າສອນຕົວຈິງ: 
- ຄູອະທບິາຍ, ຕຼັງ້ຄ າຖາມ, ສນົທະນາກຼັບນຼັກສກຶສາເປຼັນບຸກຄນົ, ເປຼັນກຸື່ ມໃນຫອ້ງຮຽນ. 

ອາທດິທ1ີ0 
 

ບົດທ1ີ0 
ສິື່ງເສບຕິດ ແລະຜົນສະທອ້ນຕ ື່ມະມຸດ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງສິື່ ງເສບຕດິ 
2. ປະເພດຂອງສິື່ ງເສບຕດິ 
3. ສາເຫດຕົນ້ຕ ທີື່ ພາໃຫຕ້ດິສິື່ ງເສບຕດິ 
4. ສິື່ ງເສບຕດິໃຫໂ້ທດ 
5. ວທິປີອ້ງກຼັນເພ ື່ ອຫ ກີລຽງຈາກການຕດິສິື່ ງເສບຕດິ 

ກິດຈະກ າສອນຕົວຈິງ 
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- ຄູສາທດິຮູບໂປດສະເຕກີື່ ຽວກຼັບສິື່ ງເສບຕດິພອ້ມທຼັງອະທບິາຍສນົທະນາກຼັບນຼັກສກຶສາ 
ອາທດິທ1ີ1 

 
ບົດທ1ີ1 

ຄວາມຮູທ້ົື່ວໄປກ່ຽວກຼັບໂຣກເອດ 
1. ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງໂຣກເອດ 
2. ນຍິາມໂຣກເອດ 
3. ໄວຣຼັດເອຈໄອວ(ີIHV)ທີື່ ພາໃຫເ້ກດີໂຣກເອດ 
4. ໄລຍະຂະຫຍາຍຕວົຂອງໂຣກເອດ 
5. ການປະຕບິຼັດຕນົເມ ື່ ອຕດິເຊ ອ້ເອຈໄອວ/ີເອດ 
6. ຜນົສະທອ້ນຂອງໂຣກເອດ 
7. ວທິປີອ້ງກຼັນໂຣກເອດ 
8. ການຊື່ ວຍເຫ  ອ ແລະການໃຫກ້ ື່ າລຼັງໃຈຜູຕ້ດິເຊ ອ້ເອຈໄອວຜູີເ້ປຼັນເອດ 

ກິດຈະກ າສອນຕົວຈິງ 
- ຄູແນະນ າໃຫນ້ຼັກສກຶສາຄົນ້ຄວ້າເປຼັນກຸື່ ມແລວ້ຂ ນ້ລາຍງານຜນົຢູື່ ກະດານ. 

ອາທດິທ1ີ2 
 

ບົດທ1ີ2 
ພະຍາດຕິດຕ ື່ທາງເພດສ າພຼັນ 

1. ຊຟີີລສິ 
2. ໂຣກໜອງໃນ 
3. ໂຣກຫອນໄກື່  
4. ຜນົເສຍຂອງການຂອງການເປຼັນໂຣກຕດິຕ ື່ ທາງເພດສ າພຼັນ 
5. ພາວະມລູີກຍາກ 
6. ມະເຮຼັງລະບບົສ ບພຼັນ 

ກິດຈະກ າສອນຕົວຈິງ: 
- ຄູໃຫນ້ຼັກສກຶສາສຼັງເກດຮູບໂປດສະເຕກີື່ ຽວກຼັບເຊ ອ້ພະຍາດແລວ້ຕຼັງ້ຄ າຖາມສນົທະນາໃນຫອ້ງຮຽນ. 

ອາທດິທ1ີ3 
 

ບົດທ1ີ3 
ພະຍາດບາງຊະນິດ 

1. ພະຍາດໄຂຍຸ້ງ 
2. ພະຍາດໄຂເ້ລ ອດອອກ 
3. ພະຍາດຖອກທອ້ງ 
4. ແມື່ ກາຟາກລ າໄສ(້ແມື່ ທອ້ງ) 
5. ພະຍາດໃບໄມໃ້ນຕຼັບ 

ກິດຈະກ າສອນຕົວຈິງ: 
- ຄູແນະນ າໂປດສະເຕວີງົຈອນຊວີດິຂອງເຊ ອ້ພະຍາດໂດຍຕຼັງ້ຄ າຖາມ, ສນົທະນາກຼັບນຼັກສກຶສາໝດົ

ຫອ້ງ. 
ອາທດິທ1ີ4 

 
ບົດທ1ີ4 

ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນຂອງສິື່ງແວດລ້ອມ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງສິື່ ງແວດລອ້ມ 
2. ຄວາມສ າພຼັນລະຫວື່ າງປະຊາກອນກຼັບສິື່ ງແວດລອ້ມ 

ກິດຈະກ າສອນຕົວຈິງ: 
ຄູອະທບິາຍ, ສນົທະນາກຼັບນຼັກສກຶໝດົຫອ້ງ. 

ອາທດິທ1ີ5 ບົດທ1ີ5 
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 ຄວາມຮູພ້ ີ້ນຖານກ່ຽວກຼັບສິື່ງແວດລ້ອມໂລກ 
1. ສະພາບມນົລະພດິ 
2. ການປື່ ຽນແປງສະພາບແວດລອ້ມຂອງໂລກ 
3. ບຼັນຫາປະຊາກອນຂອງໂລກເພີື່ ມຂ ນ້ 
4. ການຫ ຸດໜອ້ຍຖອຍລງົຂອງຊວີະນາໆພຼັນ 
5. ການປົກປຼັກຮຼັກສາສິື່ ງແວດລອ້ມໃນເວທສີາກນົ 

ກິດຈະກ າສອນຕົວຈິງ. 
- ຄູແບື່ ງກຸື່ ມນຼັກຮຽນຄົນ້ຄວ້າຕາມຄວາມເໝາະສມົແລວ້ໃຫຕ້ື່ າງໜາ້ກຸື່ ມຂ ນ້ລາຍງານ. 

ອາທດິທ1ີ6 
 

ບົດທ1ີ6 
ສິື່ງແວດລ້ອມກຼັບການພຼັດທະນາໃນສປປລາວ 

1. ທຼັດສະນະເກົື່ າ ແລະ ໃໝື່ ຕ ື່ ການພຼັດທະນາ 
2. ທື່ າແຮງດາ້ນຊຼັບພະຍາກອນທ າມະຊາດທີື່ ເປຼັນພ ນ້ຖານໃຫແ້ກື່ ການພຼັດທະນາເສດຖະກດິສຼັງຄມົລາວ 
3. ການຄຸມ້ຄອງ ແລະການປົກປຼັກຮຼັກສາສິື່ ງແວດລອ້ມໃນສປປລາວໃນໄລຍະຜື່ ານມາ 
4. ນະໂຍບາຍຂອງລຼັດຖະບານຕ ື່ ວຽກງານສິື່ ງແວດລອ້ມ 

ກິດຈະກ າສອນຕົວຈິງ: 
- ຄູອະທບິາຍ, ສນົທະນາກຼັບນຼັກສກຶສາເປຼັນບຸກຄນົ, ເປຼັນກຸື່ ມໃນຫອ້ງຮຽນ. 

ການປະເມນີ 
 

 ຮື່ ວມຮຽນ   10% 
 ກດິຈະກ າບຸກຄນົ          10% 
 ກດິຈະກ າກຸື່ ມ 10%  
 ສອບຍື່ ອຍ               10% 
 ສອບເສຼັງກາງພາກ          20% 
 ສອບເສຼັງທາ້ຍພາກ 40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

1. ສມີມະນນີະນງົສຼັກ ແລະຈຼັນທະມາລາສຸທ າມະວງົ. ປະຊາກອນສິື່ ງແວດລອ້ມສາຍສາ້ງຄູມຼັດທະຍມົ ປີ
1, ພມິຄຼັງ້ທ1ີ ທີື່  Nhan Dan Printing House HCMC. 9/1/2009. 

2. ນາຍປະເສມີຄດິພພິຼັນ. ປະຊາກອນສາດ: ສາລະສ າຄຼັນໂດຍສຼັງເຂບ. ສ ານຼັກພມິມະຫາວທິະຍາໄລຈລຸາ
ລງົກອນ. ພມິຄຼັງ້ທີື່  2. ພສ 2540 

3. ສງິທອງສສີະຫວຼັດ ແລະວນິກຸກດວງຄ າມື່ ວນ.ສຸຂະສກຶສາ2 ສາຍສາ້ງຄູອະນຸບານປີ1, ພມິຄຼັງ້ທ1ີ ທີື່  
Nhan Dan Printing House HCMC. 9/1/2009. 

4. ສວີໄິລ ແກວ້ພລິາວຼັນ ແລະຄ າສຸກທອງກື່ ານ.ໂລກອອ້ມຕວົ2 ສາຍສາ້ງຄູປະຖມົປີ2, ພມິຄຼັງ້ທ1ີ ທີື່  
Nhan Dan Printing House HCMC. 9/1/2009. 

ຜູຂ້ຽນ 
 

ອາຈານ ອ າພອນ ວິໄລຄ າປານ ທີື່ວິທະຍາໄລຄູຫ ວງນ ີ້າທາ 
020 5606 8949 
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IV.ໝວດວິຊາເລ ອກ 
ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 

ຊ ື່ວິຊາ: ໜ້າເກຼັກ + ໝາກຂາ່ງ 

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911608  

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທີື່  2 ປີທ ີ3 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 192 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 4 (0 – 6 – 6) 

ອະທບິາຍຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ 4 ໜື່ ວຍກດິມ ີ 6ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່ ກ ຼັນລວມມ ີ
96 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 6 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ96 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງໄດ,້ ວເິຄາະໄດແ້ລະສາມາດນ າໃຊໄ້ດ.້ 
ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້

 
ໃນວຊິານີນ້ ຼັກສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ,ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ,ຄວາມຮູ ້
ທົື່ ວໄປກື່ ຽວກຼັບການຫ ິນ້ກລິາໜາ້ເກຼັກ + ໝາກຂື່ າງ, ບຼັນດາເຕຼັກນກິພ ນ້ຖານ, ລະບຽບກະຕກິາ,ຄູເຝິກ 
ແລະ ກ າມະການຕຼັດສນິ. 

ການດ າເນນີການສອນ 
 

ໃນວຊິາຮຽນນີປ້ະກອບມ ີ4 ພາກລວມມ ີ2 ວຊິາ, ວຊິາລະ 6 ບດົເຊິື່ ງໃນແຕື່ ລະບດົຮຽນປະກອບມຫີວົຂ ້
ຍື່ ອຍໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໝດົ 16 ອາທດິໂດຍນ າໃຊວ້ທິສີອນໃນຮູບແບບອະທບິາຍແລະປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 1 
 

ພາກທີ I 
ຄວາມຮູທ້ົື່ວໄປກ່ຽວກຼັບກລິາໜ້າເກຼັກ 

ບົດທີື່ 1 
ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກິລາໜ້າເກຼັກ 

1  ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ 
2  ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ 
3  ສະຖານທີື່  ແລະອຸປະກອນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍແລະສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນ. 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 2 

 

ພາກທີ II 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານຂອງກິລາໜ້າເກຼັກ 

ບົດທ ີ2 
ການຍິງໜ້າເກຼັກໃນທ່ານຼັື່ງ 

1 ວທິຍີງິໜາ້ເກຼັກທື່ ານຼັື່ ງ ແບບທ1ີ 
2 ວທິຍີງິໜາ້ເກຼັກທື່ ານຼັື່ ງ ແບບທ2ີ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ. 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 3 

 

ບົດທີື່ 3 
ການຍິງໜ້າເກຼັກໃນທ່າຢ ນ 

1 ວທິຍີງິໜາ້ເກຼັກທື່ າຢ ນ ແບບທ1ີ 
2 ວທິຍີງິໜາ້ເກຼັກທື່ າຢ ນ ແບບທ2ີ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະສາທດິໃຫນ້ຼັກຮຽນເບິື່ ງ.ແບື່ ງນຼັກສກຶສາ
ອອກເປຼັນແຖວຫ   ເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 4-5 

ພາກທ ີIII 
ລະບຽບກະຕິກາ,ຄູເຝິກ ແລະກ າມະການຕຼັດສິນ 

ບົດທີື່ 4 
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 ລະບຽບກະຕິກາ 
1 ລະບຽບການເຂົາ້ຮື່ ວມ 
2 ລະບຽບການແຂື່ ງຂຼັນ 
3 ລະບຽບການປະທວ້ງ 
4 ລະບຽບການລງົໂທດ 
5 ກະຕກິາການແຂື່ ງຂຼັນປະເພດດື່ ຽວຊາຍ-ຍງິ 
6 ກະຕກິາການແຂື່ ງຂຼັນປະເພດຄູື່ ຊາຍ-ຍງິ 
7 ກະຕກິາການແຂື່ ງຂຼັນປະເພດໝູື່ ຄະນະຊາຍ-ຍງິ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 6  
 

ບົດທີື່ 5 
ຄູເຝິກ 

1 ຄຸນສມົບຼັດຂອງຄູເຝີກ 
2 ສດິ ແລະໜາ້ທີື່ ຂອງຄູເຝີກ 
3 ການເຝິກ ແລະ ເຂົາ້ຮື່ ວມການແຂື່ ງຂຼັນກລິາໜາ້ເກຼັກ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ . 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 7  
 

ບົດທີື່ 6 
ກ າມະການຕຼັດສນິ 

8 ຄຸນສມົບຼັດຂອງກ າມະການຕຼັດສນິ 
2  ສດິ ແລະໜາ້ທີື່ ຂອງກ າມະການຕຼັດສນິ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
ອາທດິ 8  

ກວດກາກາງພາກຮຽນທດິສະດີແລະປະຕິບຼັດຕົວຈງິໄປພ້ອມ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 9 
 

ພາກທີ Iv 
ຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປກ່ຽວກຼັບກລິາໝາກຂ່າງ 

ບົດທີື່ 1 
ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງກິລາໝາກຂ່າງ 

1  ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ 
2  ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ 
3  ສະຖານທີື່  ແລະອຸປະກອນ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍແລະສນົທະນາກຼັບນຼັກຮຽນ. 
ແຜນການສອນ 

 
ອາທດິ 10 

 

ບົດທີື່ 2 
ການຫຼັນໝາກຂ່າງ 

1 ວທິຫີຼັນໝາກຂື່ າງແບບທ ີ1 
2 ວທິຫີຼັນໝາກຂື່ າງແບບທ ີ2 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົອະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ. 
ແຜນການສອນ 

 
ບົດທີື່ 3 

ການຕີໝາກຂ່າງ 
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ອາທດິ 11-12 
 

1 ການຕໝີາກຂື່ າງແບບທ ີ1 
2 ການຕໝີາກຂື່ າງແບບທ ີ2 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 13-14 
 

ບົດທີື່ 4 
ລະບຽບກະຕິກາ 

1 ລະບຽບການເຂົາ້ຮື່ ວມ 
2 ລະບຽບການແຂື່ ງຂຼັນ 
3 ລະບຽບການປະທວ້ງ 
4 ລະບຽບການລງົໂທດ 
5 ກະຕກິາການແຂື່ ງຂຼັນປະເພດດື່ ຽວຊາຍ-ຍງິ 
6 ກະຕກິາການແຂື່ ງຂຼັນປະເພດຄູື່ ຊາຍ-ຍງິ 
7 ກະຕກິາການແຂື່ ງຂຼັນປະເພດໝູື່ ຄະນະຊາຍ-ຍງິ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 15 
 

ບົດທີື່ 5 
ຄູເຝິກ 

1 ຄຸນສມົບຼັດຂອງຄູເຝິກ 
2 ສດິ ແລະໜາ້ທີື່ ຂອງຄູເຝິກ 
3 ຄູເຝິກ ແລະການເຂົາ້ຮື່ ວມການແຂື່ ງຂຼັນກລິາໝາກຂື່ າງ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 16 
 

ບົດທີື່ 6 
ກ າມະການຕຼັດສນິ 

1 ຄຸນສມົບຼັດຂອງກ າມະການຕຼັດສນິ 
2 ສດິ ແລະໜາ້ທີື່ ຂອງກ າມະການຕຼັດສນິ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ອາຈານເປຼັນຄນົແນະນ າ, ອະທບິາຍ ແລະ ເຮຼັດເປຼັນຕວົຢື່ າງໃຫນ້ຼັກສກຶສາເບິື່ ງ.
ແບື່ ງນຼັກສກຶສາອອກເປຼັນກຸື່ ມເພ ື່ ອເຝິກແອບ. 

ການປະເມນີຜນົ 
 

ການຮຽນຮື່ ວມ  10% 
ກດິຈະກ າກຸື່ ມ 10% 
ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງບຸກຄນົ     20% 
ກວດກາ  20% 
ເສຼັງຈບົໜື່ ວຍກດິ 40% 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

- ປ ມ້ກະຕກິາແລະລະບຽບການແຂື່ ງຂຼັນກລິາໜເ້ກຼັກຂອງສະຫະພຼັນໜາ້ເກຼັກແຫື່ ງຊາດປີ 2004 
- ປ ມ້ຄູື່ ມ  ການຮຽນ-ການສອນກລິາໜາ້ເກຼັກລະບບົ 11+3 ສກົ 2009 
- ອງີໃສື່ ຂ ມູນທີື່ ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແລະປະສບົການຕວົຈງິມາປະກອບໃສື່  
- ປ ມ້ຄູື່ ມ  ກະຕກິາແລະລະບຽບການແຂື່ ງຂຼັນກລິາສະຫະພຼັນໝາກຂື່ າງແຫື່ ງຊາດລາວປີ 2004. 
- ປ ມ້ຄູື່ ມ  ການຮຽນ-ການສອນກລິາໝາກຂື່ າງລະບບົ 11+3 ສກົ 2009 

ຜູຂ້ຽນ ອຈບຸນເສດີສຸລວິງົສຼັງກຼັດຢູື່ ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ, ເບໂີທ: 020 97891070  Email:  
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ຮ່າງຫ ຼັກສູດລາຍວິຊາ 
ຊ ື່ວິຊາ: ຍິງທະນ ູ

ຫ ຼັກສູດສ້າງຄູມຼັດທະຍົມລະບົບ 12+4 
ລະຫຼັດວິຊາ :0911608 

ລະບບົ - ພາກຮຽນ ລະບບົ 4 ປີພາກຮຽນທ ີ2 ປີ3 
ຈ ານວນຊົື່ ວໂມງ 192 ຊົື່ ວໂມງ 
ຄື່ າໜື່ ວຍກດິ 4(0-6-6) 
ອະທບິາຍໜື່ ວຍກດິ 
 

ວຊິານີມ້ ີ4 ໜື່ ວຍກດິມ ີ6ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ ອາທດິທຼັງພາກທດິສະດແີລະພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິຄຽງຄູື່ ກ ຼັນລວມມ ີ96 
ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ ແລະ 6 ຊົື່ ວໂມງແມື່ ນວຽກມອບໝາຍລວມມ ີ96 ຊົື່ ວໂມງຕ ື່ 16 ອາທດິ. 

ຈດຸປະສງົ ເມ ື່ ອຮຽນຈບົວຊິານີແ້ລວ້ນຼັກສກຶສາສາມາດ: ອະທບິາຍໄດ,້ ຊີແ້ຈງ້ໄດ,້ ວເິຄາະໄດ ້ແລະສາມາດນ າໃຊໄ້ດ.້ 
ເນ ອ້ໃນຫຍ  ້
 

ວຊິານີຈ້ະໄດຮ້ຽນຮູກ້ື່ ຽວກຼັບ: êò©-¦½-©ó-¡È¼¸¡ñ®-¡òì¾- ò̈¤-ê½ø, Àªñ¡ò¡²œ«¾Ã -¡¾Í™, ¡½ªò-¡¾-
¡¾-Á¢È¤¢ñ, »ø®-Á®®-¡¾-À±ò¡§Éº´ -Áì½ -Á¢È¤¢ñ. 

ການດ າເນນີການ
ສອນ 

ວຊິານີມ້ ີ 2 ບດົ. ແຕື່ ລະບບົມຫີລາຍຫວົຂ ຍ້ື່ ອຍ, ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາຮຽນທຼັງໜດົ 8 ອາທດິ. ໂດຍໃຊວ້ທິສີອນ: 
ອະທບິາຍ, ສາທດິແລະປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 1 - 2 
 

ບົດທ ີ1 
ທິດສະດກີ່ຽວກຼັບກລິາຍິງທະນູ 

1. ປະຫວຼັດຕົນ້ກ າເນດີຂອງກລິາຍິງິທະນ ູ
2. ກດົລະບຽບການຮຽນຍງິທະນ ູ
3. ການອບົອຸື່ ນຮື່ າງກາຍລວມແລະແບບສະເພາະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ 1 ແລະ 2 ອາຈານເປຼັນຜູບ້ຼັນລະຍາຍ, ອະທບິາຍເນ ອ້ໃນໂດຍຫຍ  ້
ແລວ້ເອາົເອກະສານໃຫນ້ຼັກສກຶສາໄປສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ແລະສະຫລຸບເນ ອ້ໃນສ າຄຼັນມາສົື່ ງອາຈານ. 
ສ າລຼັບຫວົຂ  ້3 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 3 - 4 
 

ບົດທ ີ2 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານໃນການຍິງທະນູ 

1. ການອບົອຸນຮື່ າງກາຍ 
2. ການຢ ນ 
3. ການສຽບລູກທະນ ູ
4. ການຈຼັບຄຼັນທະນ ູ
5. ການກ າສາຍທະນ ູ

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ: ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ 1  ແມື່ ນໃຫນ້ຼັກສສຶາຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດກຼັນເອງພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມ - 
ຊີນ້ າຂອງຄູ 
ສ າລຼັບຫວົຂ  ້2-5 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄປພອ້ມ. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 5 - 7 
 

ບົດທ ີ2 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານໃນການຍິງທະນູ (ຕ ື່) 

6. ການນາ້ວສາຍ (ດງຶສາຍ) 
7. ຈດຸມາກ 
8. ການເລຼັື່ ງສູງ 
9. ການຄກີ 
10. ການຊງົຕວົ 
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11. ການຂຶນ້ສາຍທະນ ູ
12. ການເຝິກທຼັກສະ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ :ສ າລຼັບຫວົຂ  ້6-11 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດຕວົ
ຈງິໄປພອ້ມ 
ສ າລຼັບຫວົຂ ທ້ ີ12 ອາຈານຈຼັດນຼັກສກຶສາເປຼັນກຸື່ ມເຝິກທຼັກສະຕື່ າງດຼັື່ ງຢູື່ ໃນຫວົຂ ຂ້າ້ງເທງິນຼັນ້. 

ແຜນການສອນ 
 

ອາທດິ 8 
 

ບົດທ ີ2 
ເຕຼັກນກິພ ີ້ນຖານໃນການຍິງທະນູ (ຕ ື່) 

13. ທະນໂູຄງກຼັບແລະທະນທູດົກ າລຼັງ 
14. ເຄ ື່ ອງກຼັນແຂນ 
15. ເສ ອ້ກຼັນເອກີ 

ກິດຈະກ າປະຈ າບົດ : ສ າລຼັບຫວົຂ  ້ 13-15 ອາຈານເປຼັນຜູອ້ະທບິາຍ, ສາທດິແລະໃຫນ້ຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດ
ຕວົຈງິໄປພອ້ມ 

ເອກະສານອາ້ງອງິ ບຸນໂຮມສລີຜິນົ -ຄູື່ ມ  ການຮຽນການສອນຍງິທະນ ູ- ກມົພະລະແລະສນິລະປະ - 2010 
ຜູຂ້ຽນ 

 
ອຈບຸນຫລປີຼັດສາພຼັນສຼັງກຼັດພາກສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ 
ເບໂີທ:ີ 020 2240 42 97 
Emall: Ly-0203.Yahoo.com 

 


