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ຄຄູມ່ຄື ູ

ການເຮອືນ 
ຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາປີທີ 6 

 

 

 ຮຽບຮຽງໂດຍ:  ມະນໃີສ ໂພທິສານ, ວທິະຍາໄລເຕັກນກິປາກປາສກັ 

    ຄອນສະຫວນັ ພນັທະວງົ, ວທິະຍາໄລເຕັກນກິປາກປາສກັ 

 

 ກວດແກໂ້ດຍ:  ສລຸິຄາໍກອນ ສສີລຸາດ, ສນູພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ 

   ສກຸສະຫວນັ ພອນເທວາ, ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 
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ຄາໍນາໍ 

 ຈດຸປະສງົ ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງປ້ຶມເຫ້ັຼມນີແ້ມນ່ປະຕິບດັຕາມສດູຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ 

ຕອນປາຍສະບບັປີ 2011 ທ່ີໄດຮ້ບັການປບັປງຸລະບບົການສກຶສາຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ໃຫ ້

ມຄີນຸນະພາບ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງສງັຄມົໃນປດັຈບຸນັ 

ແລະ ໃຫເ້ທດເໝາະກບັຍດຸທະສາດຂອງການພດັທະນາການສກຶສາທ່ີກະຊວງສກຶສາທິການ 

ແລະ ກລິາວາງອອກ. 

 ສະນ ັນ້, ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາຈຶ່ງໄດຮ້ຽບຮຽງ ປ້ຶມຄູມ່ຄື ູ

ວຊິາການເຮອືນ ຊຶ່ ງເປັນປ້ຶມທ່ີໃຫຂ້ໍມ້ນູ, ບດົຮຽນ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນຂະບອນການ 

ສອນວຊິາເຕັກນກິວຊິາຊບິ ແລະ ພ້ືນຖານທ່ີຈາໍເປັນໃນການດາໍລງົຊວີດິ. ໃນປ້ຶມເຫ້ັຼມນີມ້ທີງັ 

ທິດສະດ,ີ ກຈິະກາໍ ການປະຕບິດັຕວົຈງິເຮັດໃຫມ້ທີກັສະໃນການສອນຢາ່ງເປັນລະບບົ ແລະ 

ມແີບບແຜນວທີິການສດິສອນກບັຄນົອື່ ນໄດ.້ ວຽກງານການເຮອືນເປັນວຽກງານທີໃຊຫຼ້າຍ 

ທ່ີສດຸທງັເປັນວຽກງານບໍລິການອກີດວ້ຍ. ສະນ ັນ້, ນກັຮຽນ, ຄອູາຈານ ແລະ ຜູທ່ີ້ສນົ 

ໃຈອາຊບິໃນດາ້ນນີ ້ ຈຶ່ງຈາໍເປັນຕອ້ງໄດອ້າ່ນ ແລະ ຮຽນປ້ຶມເຫ້ັຼມນີ.້ ຄະນະຮຽບຮຽງຫວງັວາ່ 

ປ້ຶມແຫຼມ້ນີຈ້ະໃຫຂ້ໍມ້ນູ ແລະ ຊວ່ຍນກັຮຽນ ແລະ ຄ ູ ໃນການຮຽນການສອນ ວຊິາ 

ການເຮອືໄດບ່ໍ້ຫຼາຍກໜໍອ້ຍ. 

 ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ ປ້ຶມເຫ້ັຼມນີອ້າດບ່ໍສາມາດຫີຼກເວັນ້ຂໍຂ້າດຕກົບກົຜອ່ງໄດ,້ ສະນ ັນ້ 

ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາກຄໍຄືະນະຄ ົນ້ຄວາ້ຮຽບຮຽງ ຫວງັຢາ່ງຍິ່ ງວາ່ 

ຈະໄດຮ້ບັຄາໍຕາໍນຕິຊິມົ ຈາກນກັຮຽນ, ຄອູາຈານ ແລະ ທາ່ນຜູອ້າ່ນ ເພ່ືອເປັນການປະສວ່ນ 

ເຂ້ົາໃນການປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງປ້ຶມໃນອານາຄດົ. 

 

 

ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 
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ແແນະນາໍລວາມ 

1. ຈດຸໝາຍ 
 ວຊິາຄະຫະກາໍ ແມນ່ພ້ືນຖານວຊິາຊບີໜ່ຶງທ່ີມເີນືອ້ໃນສາລະ ແລະ ຊວ່ຍພດັ 

ທະນາໃຫຜູ້ຮ້ຽນໄດມ້ກີານປຽ່ນແປງ ແລະ ສາມາດນາໍເອົາຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັ ການປງຸ

ແຕງ່ອາຫານ, ການເຮອືນ ແລະ ການຕດັຫຍບິນາໍມາໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັໄດເ້ປັນ

ຢາ່ງດ.ີ ສາ້ງໃຫຜູ້ຮ້ຽນສາມາດເຫັນຊອ່ງທາງໃນການປະກອບອາຊບີຮກັການເຮັດວຽກ

ງານ ແລະ ມຈີດິສາໍນກຶທ່ີດຕ່ໍີການເຮັດວຽກງານ ພອ້ມທງັມທີກັສະຂະບວນການທາງ

ດາ້ນການງານອາຊບີຢາ່ງແທຈ້ງິ.  
2. ຈດຸປະສງົ  

2.1. ດາ້ນຄວາມຮູ ້

1) ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູ:້ 

- ຫຼກັການ ແລະ ວທີິການໃນການປງຸແຕງ່ອາຫານ, ການປະດດິ

ເຄື່ ອງໃຊພ້າຍໃນເຮອືນ ແລະ ການຕດັຫຍບິເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ. 

- ຫຼກັການໃນການປງຸແຕງ່ອາຫານຄາວຫວານ, ການປະດດິເຄື່ ອງໃຊ ້

ແລະ ການຕດັຫຍບິເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ. 

2.2. ດາ້ນທກັສະ 

1) ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 

- ປະຕບິດັກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ອາຫານ, ການປະດດິເຄື່ ອງໃຊ ້ ແລະ 

ການຕດັຫຍບິເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ. 

- ປະຍກຸ ແລະ ດດັແປງໃນການປງຸແຕງ່ອາຫານ, ການປະດດິ 

ເຄື່ ອງໃຊ ້ແລະ ການຕດັຫຍບິເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມໄດ.້ 

- ມທີກັສະຂະບວນການໃນການອອກແຮງງານດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ ຮວ່ມ 

ໝູດ່ວ້ຍຄວາມປອດໄພ. 
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- ສາມາດ ຕດັສນິໃຈ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາໃນການອອກແຮງງານ. 

- ມທີກັສະໃນການໝນູໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດ 

ລວ້ມທ່ີມຄີວາມແທດເໝາະກບັຕວົຈງິ. 

2.3. ດາ້ນທດັສະນະຄະຕ ິແລະ ຄາ່ນຍິມົ 

1) ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນ: 

- ມທີດັສະນະທາ່ທີ ທ່ີດຄີ:ື ມຄີວາມດໝຸ ັ່ນ, ອດົທນົ, ປະຢດັ ແລະ ມ ີ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ. 

- ມລີະບຽບວໄິນຄ:ື ມຄີວາມຊື່ ສດັ, ຕງົຕ່ໍເວລາ, ຫືຼ ນາໍໃຊເ້ວລາ ໃຫ້
ເປັນປະໂຫຍດ. 

- ມຫຼີກັສະນະນໄິສທ່ີດຄີ:ື ມຄີວາມລະອຽດປານດີ, ຮອບຄອບ, ມ ີ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ມຄີວາມປອດໄພ. 

- ມຈີດິໃຈກວ້າງຂວາງ, ມກັຊວ່ຍເຫືຼອໝູເ່ພ່ືອນ ແລະ ບ່ໍເຫັນແກຕ່ວົ. 

33. ເນືອ້ໃນ 

ພາກທີ I ປງຸແຕງ່ອາຫານ    18 ຊ ົ່ວໂມງ 

  ບດົທີ 1 : ລາບຊີນ້ງວົ    1 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ເຄື່ ອງປະກອບ 

2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິປງຸ 

  ບດົທີ 2 : ອບົຊີນ້ງວົ    1 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ເຄື່ ອງປະກອບ 

2. ການກະກຽມ 
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3. ວທີິປງຸ 

  ບດົທີ 3 : ລາບໄກ ່    1 ຊ ົ່ວໂມງ  

1. ເຄື່ ອງປະກອບ 

2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິປງຸ 

  ບດົທີ 4 : ກອ້ຍປາ    1 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ເຄື່ ອງປະກອບ 

2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິປງຸ 

  ບດົທີ 5 : ຍາໍສະຫຼດັລາວ   1 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ເຄື່ ອງປະກອບ 

2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິປງຸ 

  ບດົທີ 6 : ຍາໍປາມກຶ    1 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ເຄື່ ອງປະກອບ 

2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິປງຸ 

  ບດົທີ 7 : ໄຂລ່ກູເຂຍີ    1 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ເຄື່ ອງປະກອບ 
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2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິປງຸ 

  ບດົທີ : 8 ແກງເຜັດຊີນ້ງວົ   1 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ເຄື່ ອງປະກອບ 

2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິປງຸ 

  ບດົທີ : 9 ຕ ົມ້ສ ົມ້ໄກລ່າດ   1 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ເຄື່ ອງປະກອບ 

2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິປງຸ 

  ບດົທີ : 10 ປາໜ້ຶງໝາກນາວ   1 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ເຄື່ ອງປະກອບ 

2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິປງຸ 

  ບດົທີ : 11 ຕ ົມ້ແຈວ່ປາແຫງ້   1 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ເຄື່ ອງປະກອບ 

2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິປງຸ 

  ບດົທີ : 12 ຈນຶດກູຂາ້ງໝ ູ   1 ຊ ົ່ວໂມງ 
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1. ເຄື່ ອງປະກອບ 

2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິປງຸ 

  ບດົທີ : 13 ເຂ້ົາໜມົຕະໂກ ້   1 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ເຄື່ ອງປະກອບ 

2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິປງຸ 

  ບດົທີ : 14 ນ ໍາ້ຫວົສໃີຄ   1 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ເຄື່ ອງປະກອບ 

2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິປງຸ 

  ບດົທີ : 15 ເຂ້ົາໜມົໝາກອ ຶ   1 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ເຄື່ ອງປະກອບ 

2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິປງຸ 

  ບດົທີ : 16 ນ ໍາ້ໝາກຕມູ   1 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ເຄື່ ອງປະກອບ 

2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິປງຸ 

  ບດົທີ : 17 ການຈດັລາຍການອາຫານ   1 ຊ ົ່ວໂມງ 
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1. ການຈດັລາຍການອາຫານ 

2. ຕາຕະລາງການຈດັລາຍການອາຫານປະຈາໍອາທິດ 

ບດົທີ : 18 ການຂຶນ້ລາຍການອາຫານ    1 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ການຂຶນ້ລາຍການອາຫານສາໍລບັຄນົຈາໍນວນຫຼາຍ 

2. ອາຫານຈາໍນວນຫຼາຍໝາຍເຖງິຫຍງັ 

3. ຫຼກັການກຽມອາຫານຈາໍນວນຫຼາຍ ແລະ ຫຼກັການຊີື ້

4. ສະຖານທ່ີ 

ພພາກທີ II ການເຮອືນ     38 ຊ ົ່ວໂມງ 

  ບດົທີ : 1 ວທີິຖກັດວ້ຍເຂັມຂໍ ແລະ ເຂັມຄູ ່  2 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ການກະກຽມເຄື່ ອງໃຊ ້

2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິຫຍບິ 

4. ຄນຸປະໂຫຍດ 

  ບດົທີ : 2 ວທີິຖກັຜາ້ພນັຄໍດວ້ຍເຂັມຂໍ ແລະ ເຂັມຄູ ່ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ການກະກຽມເຄື່ ອງໃຊ ້

2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິຫຍບິ 

4. ຄນຸປະໂຫຍດ 

  ບດົທີ : 3 ວທີິຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາ   2 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ການກະກຽມເຄື່ ອງໃຊ ້
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2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິຫຍບິ 

4. ຄນຸປະໂຫຍດ 

  ບດົທີ : 4 ວທີິຖກັໝວກ    2 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ການກະກຽມເຄື່ ອງໃຊ ້

2. ການກະກຽມ 

3. ວທີິຫຍບິ 

4. ຄນຸປະໂຫຍດ 

  ບດົທີ : 5 ວທີິຕດັ ແລະ ຫຍບິເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ  6 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຄນຸສມົບດັທີດຂີອງຊາ່ງຕດັຫຍບິ 

2. ເຄື່ ອງມ ືແລະ ການໃຊ ້

3. ເທັກນກິການຫຍບິ 

4. ການເຮັດເຄື່ ອງໝາຍໃນແບບຕດັກະໂປ່ງ 

5. ຫຼກັການໃຊສ້ ີແລະ ຄດິໄລຄ່າໍນວນຜາ້ສາໍລບັຕດັກະໂປ່ງ 

 ບດົທີ : 6 ວທີິຕດັ ແລະ ຫຍບິເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີ 12 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ສວ່ນປະກອບຂອງຈກັ 

2. ວທີິຮຽນຫຍບິຈກັ 

3. ວທີິແກໄ້ຂບນັຫາຈກັຫຍບິ 

4. ການບາໍລງຸຮກັສາຈກັ 
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ບດົທີ : 7 ວທີິຕດັ ແລະ ຫຍບິເສືອ້ຄໍເຊດີຜູຊ້າຍ  8 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ວທີິສາ້ງແບບ 

2. ວທີິຕດັ ແລະ ວາງແບບ 

3. ວທີິຫຍບິປະກອບ 

44. ນະນາໍວທີິສດິສອນ ແລະ ກດິຈະກາໍການສອນ 

 ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັແຜນຍດຸທະສາດການສກຶສາ, ການສອນທ່ີສ ົ່ງເສມີໃຫ ້ນກັຮຽນ

ມກີານເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ປະກອບສວ່ນຫຼາຍຂຶນ້ໃນການສາ້ງຄວາມຮູ ້ ຖວືາ່ການສອນໂດຍ

ເອົານກັຮຽນເປັນຈໃຸຈກາງເປັນວທີິການໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັ. ສະນ ັນ້, ການສອນວຊິາຄະຫະກາໍຈຶ່ງ

ຕອ້ງເນັນ້ໜກັການຈດັບນັຍາກາດ ໃຫມ້ກີານຮຽນຮູຈ້າກການເຫັນ, ການຄດິ, ການປະຕບິດັ

ງານ ແລະ ການແກບ້ນັຫາຮວ່ມກນັ. ການສອນແບບເອົານກັຮຽນເປັນໃຈກາງ ມກີານເຊື່ ອມ

ໂຍງລະຫວ່າງການປະຕບິດັ 5 ຂ ັນ້ຕອນ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້: 

1. ການໃຊຄ້າໍຖາມຂອງຄ ູ

2. ການຮຽນຮູຈ້າກການເຮັດຕວົຈງິ 

3. ການຮຽນຮູຈ້າກການສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ 

4. ການຮຽນຮູຈ້າກໝູເ່ພ່ືອນ ແລະ ຈາກການສນົທະນາເປັນກຸມ່ 

5. ການຮຽນຮູຈ້າກການສະຫຸຼບຂອງຄ ູ

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຄຈູ ຶ່ງຕອ້ງເປັນຜູທ່ີ້ມຄີວາມຮູກ້ວ້າງຂວາງໃນຫຼາຍດາ້ນ, ສາມາດໃຫຄ້າໍ 

ແນະນາໍ, ຄາໍຖາມ ແລະ ສະຫຸຼບບດົຮຽນໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງ ແລະ ຊດັເຈນ. 

ການສະຫຸຼບບດົຮຽນໃນແຕລ່ະບດົເປັນສິ່ ງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ ່ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຈດົຈາໍສິ່ ງ

ທ່ີຕນົເອງໄດປ້ະຕບິດັໄປແລວ້ນ ັນ້ ໃຫແ້ຈງ້ຂຶນ້ຕື່ ມ ແລະ ຍງັໃຫຜູ້ທ່ີ້ປະຕບິດັ ບ່ໍທນັໝູໄ່ດມ້ ີ

ໂອກາດຈດົກາ່ຍສິ່ ງທ່ີຕນົຍງັຄາ້ງຄາ່. ດ ັງ່ນ ັນ້, ທກຸໆຄ ັງ້ຫຼງັຈາກນກັຮຽນ ໄດຮ້ຽນປະຕບິດັຕວົ

ຈງິແລວ້ ຄອູາດໃຫນ້ກັຮຽນເວ້ົາຄນືບາດກາ້ວທ່ີຕນົເອງໄດປ້ະຕບິດັ ແລະ ຄອູາດຈະຍງັໄດ້
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ສະຫຸຼບຄນືບາດກາ້ວທງັໝດົທ່ີໄດປ້ະຕບິດັໃນຊ ົ່ວໂມງນ ັນ້, ຄອູາດແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ

ເປັນບດົຮຽນຂອງແຕລ່ະບດົໂດຍຫຍໍເ້ພ່ືອໃຫຈ້າໍງາ່ຍ. 

55. ແນະນາໍການໃຊສ້ື່ ການສອນ 
  1). ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຄາໍຕອບ 

  2). ປ້ືມຄູມ່ຄື ູແລະ ປ້ືມແບບຮຽນຄະຫະກາໍ 

  3). ຮບູພາບປະກອບທ່ີມເີນືອ້ໃນກຽ່ວຂອ້ງ 

6. ແນະນາໍການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົເປັນຂ ັນ້ທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸ ແລະ ຂາດບ່ໍໄດໃ້ນ

ຂະບວນການຮຽນ ການສອນ. ຈດຸປະສ ົ່ງຕ ົນ້ຕ່ໍຂອງການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ແມນ່ເພ່ືອຢງັເບິ່ ງຄວາມຮູທ່ີ້ນກັຮຽນໄດຮ້ບັໃນໄລຍະການຮຽນ, ພອ້ມດຽວກນັກເໍພ່ືອ

ຊວ່ຍໃຫນ້ກັຮຽນມວີທີິຮຽນທ່ີດເີຊ ັນ່: ຮູຈ້ກັຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນດວ້ຍຕນົເອງ, ຮູແ້ລກ 

ປຽ່ນບດົຮຽນນາໍໝູເ່ພ່ືອນ, ຮູສ້ະຫຸຼບເນືອ້ໃນທ່ີສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນ ແລະ ຮູສ້ະແດງ

ຄວາມຄດິເຫັນຂອງຕນົ. ການວດັ ແລະ ການປະເມນີຜນົຍງັຊວ່ຍໃຫຄ້ສູອນໄດປ້ະ

ເມນີການສດິສອນຂອງຕນົ ແລະ ສາມາດປບັປງຸວທີິການສອນຂອງຕນົເອງໃຫດ້ຂີຶນ້. 

ສະນ ັນ້, ໃນການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົຂອງນກັຮຽນຈຶ່ງແບງ່ອອກເປັນຫຼາຍຂ ັນ້ຕອນ, 

ເຊື່ ງແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນມລີາຍລະອຽດ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 1: ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງນກັຮຽນໃນກຸມ່. 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 2: ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົການສະເໜີບດົ. 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 3: ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ

ຮຽນ. 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 4: ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົຫຼງັການສອນຈບົບດົຮຽນ ແລະ ສອ່ນຈບົ

ຫຼກັສດູ. 
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 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົການຮຽນຄວນປະຕບິດັແບບຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ເປັນ

ລະບບົທ່ີປະກອບດວ້ຍຈດຸໝາຍ ແລະ ວທີິການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ການສາ້ງ

ເຄື່ ອງມ ືແລະ ການດາໍເນນີການຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວ.້ ຂ ັນ້ຕອນທ່ີເປັນໄປໄດໃ້ນ

ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົສະແດງໄດຕ້າມແຜນ່ພມູຕ່ໍໄປນີ:້ 

ກກາໍນດົຈໝຸາຍຂອງການຮຽນ 
 ຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດໃນການຄ ົນ້ຄດິ ດວ້ຍການຄ ົນ້ຄວາ້ເຈດຕະນາ ຄນຸ

ນະທາໍ, ຈະລິຍະທາໍ, ຄາ່ນຍິມົທ່ີດ ີແລະ ຫຼກັສະນະທ່ີຕອ້ງການໂອກາດໃນການຮຽນຮູ ້ແລະ 

ອື່ ນໆ 

ວທີິການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 ປະເມນີຈາກການມສີວ່ນຮວ່ມ ປະເມນີຈາກຄາໍແນະນາໍຂອງຄ ູປະເມນີຈາກ

ແບບທດົສອບໃນກມຸ ແລະ ໃນຫອ້ງຮຽນ 

 ຜນົທ່ີໄດຈ້າກການປະເມນີນາໍມາຕດັສນິລະດບັຄນຸນະພາບໂດຍໃຊເ້ກນທ່ີ

ກາໍນດົເພ່ືອສະຫຸຼບຄວາມກາ້ວໜາ້ ແລະ ຜນົສາໍເລັດຂອງການຮຽນ 

7. ແນະນາໍການສາ້ງແຜນການສອນປະຈາໍປີ 
ການສາ້ງແຜນ່ການສດິສອນປະຈາໍປີ ຜູສ້ອນຕອ້ງໄດສ້ກຶສາບນັຫາທ່ີສາໍຄນັ

ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້  

1. ສກຶສາຕາຕະລາງສອນແຕລ່ະວຊິາ ຂອງແຕລ່ະຫອ້ງຕາມຕາຕະລາງ

ສດິສອນປະຈາໍປີສກົຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ.  

2. ສກຶສາແຜນປະຕບິດັງານຂອງວຊິາການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການສອນ ໂດຍ

ອງີໃສເ່ງ ື່ອນໄຂຕາ່ງໆ ເຊ ັນ່: ມ ືພ້ກັຮຽນຢູໃ່ນສກົຮຽນ, ມ ືເ້ລີ່ ມຕ ົນ້ສອນ, 

ໄລຍະເວລາທວນຄນື ແລະ ເວລາສອບເສັງພາກຮຽນທີ 1–2 . 
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ຕຕວົຢາ່ງແຜນການສອນປະຈາໍສກົຮຽນ: 

 ວຊິາ: ຄະຫະກາໍ (ພາກປງຸແຕງ່ອາຫານ) ຊ ັນ້ ມ 6 ເວລາ 2 ຊວົໂມງ/

ອາທິດ 

ລາໍດບັ ຫວົຂໍ/້ເນືອ້ໃນ ຈາໍນວນຊ ົ່ວໂມງສອນ ອາທິດ ທີ  
ບດົທີ 1 ລາບຊີນ້ງວົ 

1. ເຄື່ ອງປະກອບ 
2. ການກະກຽມ 
3. ວທີິປງຸ 

2 ຊ ົ່ວໂມງ ອາທິດ ທີ 1 

ບດົທີ 2 ອບົຊີນ້ງວົ  
1. ເຄື່ ອງປະກອບ 
2. ການກະກຽມ 
3. ວທີິປງຸ 

2 ຊ ົ່ວໂມງ ອາທິດ ທີ 2 

 

8. ແນະນາໍການແຕງ່ບດົສອນ 

 ຜູສ້ອນມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງສກຶສາເນືອ້ໃນຄວາມຮູ ້ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັວຊິາສອນ

ຈາກຫຼາຍແຫງ່ເພ່ືອສາ້ງບດົສອນ ແລະ ນາໍໄປສອນໃຫສ້າໍເລັດຕາມຄາດໝາຍ ໂດຍ

ອງີໃສປ້ຶ່ມຄູມ່ຄືທ່ີູທາງສະບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ (ສ ວ ສ) ໄດຮ້ຽບຮຽງ 

ແລະ ສາ້ງຂຶນ້. 

ແນະນາໍການສອນແຕລ່ະບດົ 
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ບບດົທີ 1  ລາບຊີນ້ງວົ 

ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງ

 

 

1. ຈດຸປະສງົ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
1) ບອກຊື່ ເຄື່ ອງປະກອບ, ການກະກຽມ, ວທີິປງຸແຕງ່ລາບຊີນ້ງວົ. 
2) ປງຸແຕງ່ລາບຊີນ້ງວົໄດເ້ປັນຢາ່ງດ.ີ 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູ:້ 
1) ເຄື່ ອງປະກອບ 
2) ການກະກຽມ 
3) ວທີິປງຸ 
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33. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
1) ການກະກຽມວດັຖດຸບິໃນການປງຸແຕງ່ 
2) ຮບູພາບຕວົຈງິ ແລະ ເຄື່ ອງປະຈກັຕາ 
3) ປ້ຶມແບບຮຽນ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
ກ. ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 

 ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ ແລະ ໃຫນ້ກັ 
ຮຽນອອກມາເລ່ົາສູຸໝ່ ູຟ່ງັ. 

ຂ. ຂ ັນ້ຕອນສອນ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ການປງຸແຕງ່ລາບຊີນ້ງວົ 

1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊືອ້າຫານປະເພດລາບຊີນ້ຕາ່ງໆທີນກັຮຽນຮູຈ້ກັມາ
ຄນົລະ 1 ຢາ່ງ. 

2) ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ່
ນີ:້ 
- ເຄື່ ອງປະກອບ 
- ການກະກຽມ 
- ວທີິປງຸ 

3) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ມາລາຍງານຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົໃຫ້
ຄ ົນ້ຄວາ້. 

4) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍການລາຍງານຂອງ
ໝູທີ່ເວ້ົາມານ ັນ້ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ມຂີໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໝູພ່ອ້ມວທີິການ
ແກ ້ໄຂບນັຫາ. 

5) ຄແູນະນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ 
ແລະ ຈດົກາ່ຍເປັນບດົຮຽນ 

ກດິຈະກາໍທີ 2: ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ. 
1) ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນໄວໃ້ນ

ຕອນທາ້ຍຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 
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2) ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນ 
ລາຍບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 

ຄຄາໍຕຕອບບບດົເເຝິກຫຫດັ  
1. ເຄື່ ອງປະກອບລາບຊີນ້ງວົມຄີ ື: 

1. ຊີນ້ງວົ    1kg 
2. ເຄື່ ອງໃນງວົ    0.5 ກໂິລ 
3. ເພຍ້ສດົ    5 ບວ່ງແກງ 
4. ນ ໍາ້ປາແດກ    2 ບວ່ງແກງ 
5. ໝາກເຜັດຜງົ    1 ບວ່ງແກງ 
6. ໝາກເຜັດດບິ    1 ບວ່ງແກງ 
7. ເຂ້ົາຂ ົວ້    2 ບວ່ງແກງ 
8. ຫອມບ ົ່ວໃບ    1 ມດັ 
9. ຫອມປ້ອມ    1 ມດັ 
10.ຫອມລາບ    1,5 ຖວ້ຍນອ້ຍ 

22. ການກະກຽມ:  
1. ນາໍເອົາຊີນ້ງວົລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ ນາໍມາຊອຍເປັນຕອ່ນ 

ນອ້ຍໆ ບາງໆປະໄວ.້ 
2. ເຄື່ ອງໃນ ລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດນາໍມາຕ ົມ້ໃຫສ້ກຸດ ີແລວ້ຊອຍ 

ເປັນຕອ່ນບາງໆປະໄວ.້ 
3. ເພຍ້ນາໍມາຕ ົມ້ໃຫສ້ກຸ ແລວ້ຕອງເອົາແຕນ່ ໍາ້ປະໄວ.້ 
4. ນ ໍາ້ປາແດກຕ ົມ້ໃຫສ້ກຸປະໄວ ້ແລວ້ຕອງປະໄວ.້ 
5. ຫອມບ ົ່ວ, ຫອມປ້ອມ, ໝາກເຜັດດບິລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ 

ແລວ້ນາໍມາຊອຍບາງໆ. 
6. ຫອມລາບລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ ແລວ້ເດັດເປັນໃບປະໄວ.້  

3. ວທີິປງຸ: 
1. ເອົາຊີນ້ທ່ີຊອຍໄວນ້ ັນ້ມາຊາວໃສເ່ຄື່ ອງໃນໃຫທ້ ົ່ວ ແລວ້ເອົາ
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ເພຍ້, ນ ໍາ້ປາແດກລງົໃສມ່ກັໄວປ້ະມານ 10 ນາທີ ຫືຼ ຫຼາຍ
ກວາ່ນ ັນ້ເພ່ືອໃຫຊ້ີນ້ເຂ້ົາເນືອ້ກນັ. 

22. ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ເອົາໝາກເຜັດຜງົ, ໝາກເຜັດດບິ, ເຂ້ົາຂ ົວ້ 
ຊາວໃຫເ້ຂ້ົາກນັປງຸລດົໃຫພໍ້ດ,ີ ແລວ້ນາໍເອົາຜກັຫອມທ່ີຕຽມ 
ໄວນ້ ັນ້ລງົໃສ ່ແລວ້ຈຶ່ງຕກັໃສຈ່ານ ແລະ ນາໍໄປຮບັປະທານ.  

  
ຄ. ຂ ັນ້ຕອນສະຫຸຼບ 

1. ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັອະທິບາຍແນວຄດິຂອງນກັຮຽນ ໃນການນາໍ 
ເອົາຄວາມຮູທ່ີ້ໄດມ້າຈາກການຮຽນເລື່ ອງການປງຸແຕງ່ລາບຊີນ້ງວົ 

2. ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນຄາໍສະຫຸຼບໃສກ່ະດານເປັນ 
ບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

3. ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ນາໍເອົາຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ 
ລາບຊີນ້ງວົໄປໃຊໃ້ນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ. 

ສະຫຸຼບ:: 
 ການປງຸແຕງ່ລາບຊີນ້ງວົໃຫມ້ຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນອາຫານ, ມລີດົຊາດ
ແຊບໜາ້ ຮບັປະທານ ເຮົາຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງປະກອບທ່ີສດົ, ສະອາດ ເປັນຕ ົນ້
ວາ່ຊີນ້ຕາ່ງໆ ຕອ້ງສດົ, ການປງຸຕອ້ງເຮັດຕາມວທີິ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການປງຸ
ແຕງ່ອາຫານທ່ີ ຖກືວທີິຈະຊວ່ຍໃຫອ້າຫານມລີດົຊາດແຊບ ແລະ ມ ີ
ປະໂຫຍດຕ່ໍສຂຸະພາບ ນາໍອກີ.   

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
1) ດາ້ນຄວາມຮູ ້

- ປະເມນີຈາກການສນົທະນາຖາມ-ຕອບແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫປ້ະ 
ເມນີຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນ ປະເມນີຈາກການສອນຫຼງັຈາກ 
ຈບົບດົຮຽນ 
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2) ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 
- ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ ໂດຍ 

ເນັນ້ໜກັຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຂະຫຍນັ, ການປະຢດັ ແລະ 
ຄວາມອດົທນົ ແລະ ຄວາມສະອາດ.  

3) ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍປະເມນີ 

ຈາກຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົ 
ບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 2 ອບົຊີນ້ງວົ 

ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງ

 

 

1. ຈດຸປະສງົ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
1) ບອກຊື່ ເຄື່ ອງປະກອບ, ການກະກຽມ, ວທີິປງຸແຕງ່ອບົຊີນ້ງວົ. 
2) ປງຸແຕງ່ອບົຊີນ້ງວົໄດເ້ປັນຢາ່ງດ.ີ 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູ ້
1) ເຄື່ ອງປະກອບ 
2) ການກະກຽມ 
3) ວທີິປງຸ 
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33. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
1) ການກະກຽມວດັຖດຸບິໃນການປງຸແຕງ່ 
2) ຮບູພາບຕວົຈງິ ແລະ ເຄື່ ອງປະຈກັຕາ 
3) ປ້ືມແບບຮຽນ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
ກ. ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 

 ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ ແລະ 
ໃຫນ້ກັຮຽນອອກມາເລ່ົາສູຸໝ່ ູຟ່ງັ. 

ຂ. ຂ ັນ້ຕອນສອນ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ການປງຸແຕງ່ອບົຊີນ້ງວົ 

1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊື່ອາຫານປະເພດອບົຕາ່ງໆທີນກັຮຽນຮູຈ້ກັມາຄນົລະ 
1 ຢາ່ງ. 

2) ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ້ນີ:້ 
- ເຄື່ ອງປະກອບ 
- ການກະກຽມ 
- ວທີິປງຸ 

3) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ມາລາຍງານຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົໃຫຄ້ ົນ້ 
ຄວາ້. 

4) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍລາຍງານຂອງໝູທີ່ເວ້ົາ 
ມານ ັນ້ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ມຂີໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໝູພ່ອ້ມວທີິການແກໄ້ຂບນັຫາ. 

5) ຄແູນະນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ແລະ 
ຈດົກາ່ຍເປັນບດົຮຽນ 

ກດິຈະກາໍທີ 2: ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ. 
1) ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນໄວໃ້ນ 

ຕອນທາ້ຍຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 
2) ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນ 

ລາຍບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 

13_  M6 HouseK_TG.pdf   2313_  M6 HouseK_TG.pdf   23 7/30/2015   4:34:54 PM7/30/2015   4:34:54 PM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



19 
 

ຄຄາໍຕຕອບບບດົເເຝິກຫຫດັ  

11.. ເເຄື່ ອງປະກອບອບົຊີນ້ງວົມຄີ:ື 
1. ຊີນ້ງວົ     1 kg 
2. ຂາ່ອອ່ນ    1 ຫວົ 
3. ຫວົສໃີຄ    10 ຫວົ 
4. ໝາກເຜັດດບິ    10 ໜວ່ຍ 
5. ນ ໍາ້ປາ     2 ບວ່ງແກງ 
6. ນ ໍາ້ຕານ     1 ບວ່ງແກງ 
7. ເຄື່ ອງອບົ    1 ຫ່ໍ 
8. ໃບຂີຫ້ດູ    10 ໃບ 
9. ຫວົຜກັບ ົ່ວແຫງ້    5 ຫວົ 
10.ຫວົຜກັທຽມແຫງ້   1 ຫວົໃຫຍ ່
11.ນ ໍາ້ມນັຫອຍ    5 ບວ່ງແກງ 
12.ເຫ້ົຼາຂາວ    1 ບວ່ງແກງ 
13.ເປືອກໝາກນດັ    2 ປ່ຽງ 
14.ນ ໍາ້     1 ຖວ້ຍໃຫຍ ່
15.ຫວົຜກັບ ົ່ວໃຫຍ ່   2 ຫວົ 

2. ການກະກຽມ: 
1. ນາໍເອົາຊີນ້ງວົລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດແລວ້ຕດັປນັຕອ່ນພໍດຄີາໍ. 
2. ຂາ່ອອ່ນ, ຫວົສໃີຄ, ລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດຊອຍບາງໆຕາໍໃສ ່

ກນັໃຫແ້ຫຼກປະໄວ.້ (ຂາ່ ແລະ ຫວົສໃີຄເຮົາຈະຕາໍ ຫືຼ 
ຈະຊອຍເປັນຕອ່ນກໄໍດຕ້າມໃຈມກັ) 

3. ໃບຂີຫ້ດູລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດເດັດເປັນໃບ. 
4. ເປືອກໝາກນດັລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດຕດັເປັນຕອ່ນພໍດ.ີ 
5. ຫວົຜກັບ ົ່ວ, ຫວົຜກັທຽມແຫງ້ແກະກາບອອກ 
6. ໝາກເຜັດດບິລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ ເດັດຂວ ັນ້ອອກ ແລວ້ຕາໍ 
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ໃສກ່ບັຫວົສໃີຄ ແລະ ຫວົຜກັບ ົ່ວ, ຫວົຜກັທຽມແຫງ້. 
7. ຫວົຜກັບ ົ່ວໃຫຍລ່າ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດຕດັເປັນຕອ່ນພໍດຄີາໍປະ

ໄວ.້ 
33. ວທີິປງຸ: 
ເອົາຊີນ້, ໃສເ່ຄື່ ອງຫອມທ່ີຕາໍໄວນ້ ັນ້, ໃສນ່ ໍາ້ປາ, ນ ໍາ້ຕານ, ເຫ້ົຼາຂາວ, 

ເຄື່ ອງອບົ, ນ ໍາ້ມນັຫອຍ, ນ ໍາ້, ໃບຂີຫ້ດູ ແລະ ເປືອກໝາກນດັ, 
ຫວົຜກັບ ົ່ວໃຫຍຊ່າວໃຫເ້ຂ້ົາກນັ ແລວ້ນາໍໄປໃສໝ້ໍ່ຄາ້ງໄຟປານກາງຕ ົມ້ຈນົ
ສກຸປງຸລດົຊາດໃຫພໍ້ດແີລວ້ຕກັໃສຈ່ານ ແລະ ນາໍໄປຮບັປະທານ.  
ຄຄ. ຂ ັນ້ສະຫຸຼບ 

1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັອະທິບາຍແນວຄດິຂອງນກັຮຽນໃນການນາໍເອົາ
ຄວາມຮູທ່ີ້ໄດມ້າຈາກການຮຽນເລື່ ອງ 
ການປງຸແຕງ່ອບົຊີນ້ງວົ. 

2) ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນຄາໍສະຫຸຼບໃສກ່ະດານເປັນ
ບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

3) ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົນາໍເອົາຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່
ອບົຊີນ້ງວົໄປໃຊໃ້ນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ. 

ສະຫຸຼບ:: 
 ການປງຸແຕງ່ອບົຊີນ້ງວົໃຫມ້ຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນອາຫານ, ມລີດົຊາດ
ແຊບໜາ້ ຮບັປະທານ ເຮົາຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງປະກອບທ່ີສດົ, ສະອາດເປັນຕ ົນ້
ວາ່ຊີນ້ ແລະ ເຄື່ ອງໃນທ່ີຈະນາໍມາປງຸແຕງ່ອບົຊີນ້ງວົຕາ່ງໆຕອ້ງສດົ, ການ
ປງຸຕອ້ງເຮັດຕາມວທີິ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີຖກືວທີິຈະ
ຊວ່ຍໃຫອ້າຫານມລີດົຊາດແຊບ ແລະ ມປີະໂຫຍດຕ່ໍສຂຸະພາບນາໍອກີ.  
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55. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

1) ດາ້ນຄວາມຮູ ້

- ປະເມນີຈາກການສນົທະນາຖາມ-ຕອບແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ,້ ປະເມນີ
ຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນປະເມນີຈາກການສອນຫຼງັຈາກຈບົບດົຮຽນ 

2) ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 

- ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ ໂດຍເນັນ້ໜກັ
ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຂະຫຍນັ, ການປະຢດັ , ຄວາມອດົທນົ ແລະ 
ຄວາມສະອາດ. 

3) ດາ້ນທກັສະ 

- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ, ປະເມນີ ຈາກ
ຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 3 ລາບໄກ ່

ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງ

 

 
1. ຈດຸປະສງົ 

ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ  
1) ບອກຊື່ ເຄື່ ອງປະກອບ, ການກະກຽມ, ວທີິປງຸແຕງ່ລາບໄກ ່
2) ປງຸແຕງ່ລາບໄກໄ່ດເ້ປັນຢາ່ງດ ີ

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູ ້
1) ເຄື່ ອງປະກອບ 
2) ການກະກຽມ 
3) ວທີິປງຸ 
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33. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
1) ການກະກຽມວດັຖດຸບິໃນການປງຸແຕງ່ 
2) ຮບູພາບຕວົຈງິ ແລະ ເຄື່ ອງປະຈກັຕາ 
3) ປ້ຶມແບບຮຽນ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
ກ. ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 
 ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ 
ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນອອກມາເລ່ົາສູຸໝ່ ູຟ່ງັ. 

ຂ. ຂ ັນ້ຕອນສອນ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ການປງຸແຕງ່ລາບໄກ ່

1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊືອ້າຫານປະເພດລາບຕາ່ງໆທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັມາຄນົ 
ລະ 1 ຢາ່ງ. 

2) ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
- ເຄື່ ອງປະກອບ 
- ການກະກຽມ 
- ວທີິປງຸ 

3) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ມາລາຍງານຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົໃຫ້
ຄ ົນ້ຄວາ້. 

4) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍລາຍງານຂອງໝູທ່ີ່ເວ້ົາ 
ມານ ັນ້ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ມຂີໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໝູພ່ອ້ມວທີິການແກໄ້ຂ 
ບນັຫາ. 

5) ຄແູນະນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ 
ແລະ ຈດົກາ່ຍເປັນບດົຮຽນ 

ກດິຈະກາໍທີ 2: ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ. 
1) ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນໄວໃ້ນຕອນ

ທາ້ຍຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 
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2) ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນ
ລາຍບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 

ຄຄາໍຕຕອບບບດົເເຝິກຫຫດັ  
11.ເເຄື່ ອງປະກາບລາບໄກມ່ຄີ:ື 

1. ຊີນ້ໄກ ່    500g 
2. ເຄື່ ອງໃນໄກ ່   300g 
3. ເຂ້ົາຂ ົວ້     5 ບວ່ງແກງ 
4. ໝາກນາວ    3 ໜວ່ຍ 
5. ໝາກເຜັດສແີດງ   10 ໜວ່ຍ 
6. ຂາ່ອອ່ນ    1 ຫວົ 
7. ປີກວ້ຍທະນ ີ   1 ຫວົ 
8. ນ ໍາ້ປາ     2 ບວ່ງແກງ 
9. ປາແດກ    0.5 ຖວ້ຍນອ້ຍ 
10.ຫອມບ ົ່ວ    1 ມດັ 
11.ຫອມປ້ອມ    1 ມດັ 
12.ຜກັບ ົ່ວແຫງ້    10 ຫວົ 
13.ຫອມລາບເດັດເປັນໃບ   1.5 ຖວ້ຍນອ້ຍ 

2.ການກະກຽມ: 
1. ໄກລ່າ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ ລບືໜງັອອກເອົາແຕຊ່ີນ້ຟກັໃຫ ້

ແຫຼກ ແລວ້ນາໍໄປຂ ົວ້ໃຫສ້ກຸປະໄວ.້ 
2. ສາໍລບັເຄື່ ອງໃນໄກ ່ແລະ ໜງັນາໍມາຊອຍບາງໆ ແລວ້ເອົາ 

ໄປຂ ົວ້ໃສນ່ ໍາ້ມນັ ໜອ້ຍໜ່ຶງ. 
3. ຂາ່, ໝາກເຜັດສແີດງຊອຍບາງໆ.  
4. ໝາກປີປອກກາບອອກລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ ແລວ້ນາໍມາຊອຍ 

ບາງໆ (ເວລາຊອຍແມນ່ເອົານ ໍາ້ໝາກນາວບບິໃສນ່ ໍາ້ 1-2 
ປ່ຽງ ເພ່ຶອບ່ໍໃຫໝ້າກປີດາໍ). 
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5. ຫອມປ້ອມ, ຫອມບ ົ່ວ, ລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ ແລວ້ນາໍມາ 
ຊອຍແລບໆ. 

6. ຫອມລາບລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດເດັດເປັນໃບປະໄວ.້ 
7. ຫອມບ ົ່ວແຫງ້ປອກກາບອອກຊອຍບາງໆ ແລວ້ນາໍໄປຈນື 

ໃຫເ້ຫ່ືຼອງກອບປະໄວ.້ 
8. ນ ໍາ້ປາແດກຕ ົມ້ໃຫສ້ກຸປະໄວ.້ 

33.ວວທີິປງຸ: 
1. ເອົາຊີນ້ໄກ,່ ເຄື່ ອງໃນໄກມ່າຊາວໃສໃ່ຫເ້ຂ້ົາກນັ, ປງຸລດົ 

ຊາດດວ້ຍນ ໍາ້ປາແດກ, ນ ໍາ້ປາ, ໝາກເຜັດ, ເຂ້ົາຂ ົວ້, ຂາ່
ອອ່ນ, ໝາກປີ, ໝາກນາວຊາວໃຫເ້ຂ້ົາກນັ. 

2. ເອົາຜກັຫອມຕາ່ງໆຊາວໃຫເ້ຂ້ົາກນັປງຸລດົຊາດໃຫພໍ້ດຕີກັ 
ໃສຈ່ານ ແລວ້ນາໍໄປຮບັປະທານ. 
 

ຄຄ. ຂ ັນ້ຕອນສະຫຸຼບ 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັອະທິບາຍແນວຄດິຂອງນກັຮຽນໃນການນາໍເອົາ

ຄວາມຮູທ່ີ້ໄດມ້າຈາກການຮຽນເລື່ ອງການປງຸແຕງ່ລາບໄກ ່
2) ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນຄາໍສະຫຸຼບໃສກ່ະດານເປັນບດົຮຽນ 

ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 
3) ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົນາໍເອົາຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ລາບ

ໄກໄ່ປໃຊໃ້ນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ. 
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ສສະຫຸຼບ:: 
 ການປງຸແຕງ່ລາບໄກໃ່ຫມ້ຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນອາຫານ, ມລີດົຊາດແຊບໜາ້ຮບັ
ປະທານ ເຮົາຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງປະກອບທ່ີສດົ, ສະອາດເປັນຕ ົນ້ວາ່ໄກຕ່ອ້ງສດົ, ການປງຸ
ຕອ້ງເຮັດ ຕາມວທີິ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີຖກືວທີິຈະຊວ່ຍໃຫອ້າຫານ
ມລີດົຊາດ ແຊບ ແລະ ມປີະໂຫຍດຕ່ໍສຂຸະພາບນາໍອກີ.   

55.ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
1) ດາ້ນຄວາມຮູ ້

-ປະເມນີຈາກການສນົທະນາຖາມ-ຕອບແຕລ່ະກດິຈະກາໍ ທ່ີກາໍນດົໃຫ,້ ປະ
ເມນີຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນ ປະເມນີຈາກການສອນຫຼງັຈາກຈບົ
ບດົຮຽນ 

2) ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 
-ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດການປະຕບິດັ ກດິຈະກາໍຂອງ ນກັຮຽນ ໂດຍເນັນ້

ໜກັຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມ ຂະຫຍນັ, ການປະຢດັ,  ຄວາມອດົທນົ 
ແລະ ຄວາມ ສະອາດ. 

3) ດາ້ນທກັສະ 
-ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ, ປະເມນີຈາກຜນົ 

ງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ ຂອງກຸມ່ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 4 ກອ້ຍປາ 

ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງ

 

 
1. ຈດຸປະສງົ 

ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
1) ບອກຊື່ ເຄື່ ອງປະກອບ, ການກະກຽມ, ວທີິປງຸແຕງ່ກອ້ຍປາ 
2) ປງຸແຕງ່ກອ້ຍປາໄດເ້ປັນຢາ່ງດ ີ

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູ ້
1) ເຄື່ ອງປະກອບ 
2) ການກະກຽມ 
3) ວທີິປງຸ 

 

13_  M6 HouseK_TG.pdf   3213_  M6 HouseK_TG.pdf   32 7/30/2015   4:34:54 PM7/30/2015   4:34:54 PM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



28 
 

33. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
1) ການກະກຽມວດັຖດຸບິໃນການປງຸແຕງ່ 
2) ຮບູພາບຕວົຈງິ ແລະ ເຄື່ ອງປະຈກັຕາ 
3) ປ້ືມແບບຮຽນ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 

ກ. ຂ ັນ້ນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 
 ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ 
ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນອອກມາເລ່ົາສູຸໝ່ ູຟ່ງັ. 

ຂ. ຂ ັນ້ສອນ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ການປງຸແຕງ່ກອ້ຍປາ 

1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊື່ອາຫານປະເພດກອ້ຍຕາ່ງໆທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັມາຄນົ
ລະ 1 ຢາ່ງ. 

2) ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນ ຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ່ 
ນີ:້ 
- ເຄື່ ອງປະກອບ 
- ການກະກຽມ 
- ວທີິປງຸ 

3) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂືນ້ມາລາຍງານ ຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົໃຫຄ້ ົນ້ 
ຄວາ້. 

4) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍລາຍງານຂອງໝູທ່ີ່ 
ເວ້ົາມານ ັນ້ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ມຂີໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໝູພ່ອ້ມວທີິການແກ ້
ໄຂບນັຫາ. 

5) ຄແູນະນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ 
ແລະ ຈດົກາ່ຍເປັນບດົຮຽນ 

ກດິຈະກາໍທີ 2: ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ. 
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1) ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມ ທ່ີຂຽນໄວໃ້ນຕອນ
ທາ້ຍຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

2) ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍ
ບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 

ຄຄາໍຕຕອບບບດົເເຝິກຫຫດັ  
11.ເເຄື່ ອງປະກອບກອ້ຍປາມດີ ັງ່ນີ:້ 

1. ປາສາໍລບັເຮັດກອ້ຍໄດ ້  1 kg 
2. ຂາ່ອອ່ນ    1 ຫວົນອ້ຍ 
3. ໝາກເຜັດຜງົ    1 ບວ່ງແກງ 
4. ເຂ້ົາຂ ົວ້     4 ບວ່ງແກງ 
5. ໝາກປີ     1 ຫວົ 
6. ຫອມບ ົ່ວແຫງ້    5 ຫວົ 
7. ຫອມລາບ    1.5 ຖວ້ຍນອ້ຍ 
8. ຜກັບ ົ່ວສດົ    1 ມດັ 
9. ຫອມປ້ອມ    1 ມດັ 
10.ປາແດກ    1 ຖວ້ຍນອ້ຍ 
11.ໝາກນາວ    4 ໜວ່ຍ 
12.ເກອື     1 ບວ່ງຊາ 

2. ການກະກຽມ:  
 1. ເອົາປາມາຄວົແລວ້ລືບໜງັອອກນາໍມາຊອຍເປັນຕອ່ນບາງໆນາໍມາຊາວ 
ໃສເ່ກອຶໜອ້ຍໜ່ຶງເພ່ືອ ໃຫຊ້ີນ້ປານ ັນ້ຫນັດ.ີ ຫຼງັຈາກນ ັນ້ເອົານ ໍາ້ໝາກນາວໃສ ່
ຊາວໃຫເ້ຂ້ົາກນັຈນົຊີນ້ປາຫ ັ່ນ ແລວ້ປັນ້ເອົານ ໍາ້ໝາກນາວອອກໃຫໝ້ດົ ແລວ້ນາໍໄປ 
ເອາະເພ່ືອເຮັດເປັນນ ໍາ້ກອ້ຍ ປະໄວ ້ (ຖາ້ຈະເຮັດກອ້ຍສກຸຕອ້ງເອົາຊີນ້ປາໄປລວກ 
ພໍໃຫຊ້ີນ້ໝາດແລວ້ຈຶ່ງນາໍມາໃສຊ່າມປະໄວໃ້ຫເ້ຢັນ) 

2. ໝາກປີປອກກາບແຂງອອກລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ ແລວ້ນາໍມາຊອຍບາງໆ 
ປະໄວ ້(ເວລາຊອຍໃຫເ້ອົານ ໍາ້ໃສຊ່າມ ແລະ ບບີນ ໍາ້ໝາກນາວໃສເ່ພ່ືອ ບ່ໍໃຫໝ້າກປີ
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ນ ັນ້ດາໍ) 
3.  ຂາ່ອອ່ນ, ຜກັບ ົ່ວແຫງ້ ແລະ ຫອມປ້ອມຫອມບ ົ່ວໃບລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະ 

ອາດແລວ້ນາໍມາຊອຍບາງໆປະໄວ.້ 
4. ຫອມລາບລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດແລວ້ນາໍມາເດັດເປັນໃບ. 
5. ນ ໍາ້ປາແດກຕ ົມ້ໃຫສ້ກຸປະໄວ.້ 

33.ວວທີິປງຸ: 
1. ເອົາຊີນ້ປາ, ນ ໍາ້ກອ້ຍ, ນ ໍາ້ປາແດກ, ໝາກເຜັດ, ຂາ່ອອ່ນ, ຫວົຜກັບ ົ່ວ

ແຫງ້, ເຂ້ົາຂ ົວ້, ໝາກປີ ຊາວໃຫເ້ຂ້ົາກນັປງຸລດົໃຫ ້ພໍດ ີ 
2. ນາໍເອົາຜກັທ່ີຕຽມໄວນ້ ັນ້ລງົໃສແ່ລວ້ຈຶ່ງຕກັໃສຈ່ານ ແລະ ນາໍ ໄປຮບັ

ປະທານ. 
 

ຄຄ. ຂ ັນ້ສະຫຸຼບ 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັອະທິບາຍແນວຄດິ ຂອງນກັຮຽນໃນການນາໍເອົາ 

ຄວາມຮູທ່ີ້ໄດມ້າຈາກການຮຽນເລື່ ອງການປງຸແຕງ່ກອ້ຍປາ 
2) ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນຄາໍສະຫຸຼບໃສກ່ະດານເປັນບດົຮຽນ 

ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 
3) ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົນາໍເອົາຄວາມຮູ ້ ກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ 

ກອ້ຍປາ ໄປໃຊໃ້ນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ. 

ສະຫຸຼບ:: 
 ການປງຸແຕງ່ກອ້ຍປາໃຫມ້ຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນອາຫານ, ມລີດົຊາດ
ແຊບໜາ້ຮບັປະທານ ເຮົາຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງປະກອບທ່ີສດົ, ສະອາດເປັນຕ ົນ້
ວາ່ປາຕອ້ງໃໝສ່ດົ, ການປງຸຕອ້ງເຮັດຕາມວທີິ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການປງຸ 
ແຕງ່ອາຫານທ່ີຖກືວທີິຈະຊວ່ຍໃຫອ້າຫານມລີດົຊາດແຊບ ແລະ ມປີະ 
ໂຫຍດຕ່ໍສຂຸະພາບນາໍອກີ.   
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55. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

1) ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ປະເມນີຈາກການສນົທະນາຖາມ-ຕອບແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ,້ ປະເມນີ

ຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນປະເມນີຈາກການສອນຫຼງັຈາກຈບົບດົຮຽນ 
2) ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 

- ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ ໂດຍ ເນັນ້ໜກັ
ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຂະຫຍນັ, ການປະຢດັ , ຄວາມ ອດົທນົ ແລະ 
ຄວາມສະອາດ 

3) ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ, ປະເມນີຈາກ

ຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 5 ຍາໍສະຫຼດັລາວ 
ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງ

 

 
1. ຈດຸປະສງົ 

ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
1) ບອກຊື່ ເຄື່ ອງປະກອບ, ການກະກຽມ, ວທີິປງຸແຕງ່ຍາໍສະຫຼດັ 
2) ປງຸແຕງ່ຍາໍສະຫຼດັໄດເ້ປັນຢາ່ງດ ີ

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູ ້

1) ເຄື່ ອງປະກອບ 
2) ການກະກຽມ 
3) ວທີິປງຸ 
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33. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
1) ການກະກຽມວດັຖດຸບິໃນການປງຸແຕງ່ 
2) ຮບູພາບຕວົຈງິ ແລະ ເຄື່ ອງປະຈກັຕາ 
3) ປ້ຶມແບບຮຽນ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
ກ. ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 

 ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ອາຫານ ທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ ແລະ 
ໃຫນ້ກັຮຽນອອກມາເລ່ົາສູຸໝ່ ູຟ່ງັ. 

ຂ. ຂຂ ັນ້ຕອນສອນ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ການປງຸແຕງ່ອ ົ່ວດອກແຄ 

1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊືອ້າຫານປະເພດຍາໍຕາ່ງໆທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັມາຄນົລະ 1 
ຢາ່ງ. 

2) ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
- ເຄື່ ອງປະກອບ 
- ການກະກຽມ 
- ວທີິປງຸ 

3) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂືນ້ມາລາຍງານຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້. 
4) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍລາຍງານຂອງໝູທ່ີ່ເວ້ົາມາ 

ນ ັນ້ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ມຂີໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໝູພ່ອ້ມວທີິການແກໄ້ຂບນັຫາ. 
5) ຄແູນະນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ແລະ 

ຈດົກາ່ຍເປັນບດົຮຽນ 
ກດິຈະກາໍທີ 2: ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

1) ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມ ທ່ີຂຽນໄວໃ້ນຕອນ 
ທາ້ຍຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

2) ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍ 
ບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
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ຄຄາໍຕຕອບບບດົເເຝິກຫຫດັ  
11.. ເຄືື່ ອງປະກອບຍາໍສະຫຼດັດມຄີດື ັງ່ນີ:້ 

1. ຜກັສະຫຼດັ    1 kg 
2. ຊີນ້ໝຕູດິມນັ    0,5 kg 
3. ຢໍໝ ູ     1 ຫ່ໍນອ້ຍ 
4. ໝາກແຕງ    1kg 
5. ໝາກເລ່ັນ    5 ໜວ່ຍ 
6. ຫອມປ້ອມ    1 ມດັ 
7. ຫອມບ ົ່ວໃບ    1 ມດັ 
8. ໄຂໄ່ກ ່     10 ໜວ່ຍ 
9. ຫວົຜກັບ ົ່ວແຫງ້    5 ຫວົ 
10.ຫວົຜກັທຽມແຫງ້   2 ຫວົໃຫຍ ່
11.ແຊນເນີລ້ີ້    1 ມດັ 
12.ນ ໍາ້ຕານ     5 ບວ່ງແກງ 
13.ນ ໍາ້ປາ     2 ບວ່ງແກງ 
14. ເກອື     1 ບວ່ງແກງ 
15.ນ ໍາ້ມນັ     2 ບວ່ງແກງ 
16.ໝາກນາວ    5 ໜວ່ຍ 
17.ນ ໍາ້     1 ຖວ້ຍໃຫຍ ່

2.ການກະກຽມ: 
1. ຜກັສະຫຼດັເດັດເປັນໃບແລວ້ລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດປະໄວໃ້ຫ້

ສະເດັດນ ໍາ້. 
2. ຊີນ້ໝລູາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດນາໍມາຊອຍບາງໆ. 
3. ຢໍໝນູາໍມາຊອຍບາງໆ. 
4. ໝາກແຕງປອກເປືອກອອກລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດແລວ້ຊອຍ

ເປັນຕອ່ນບາງໆປະໄວ.້ 
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5. ໝາກເລ່ັນລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດຊອຍເປັນຕອ່ນບາງໆປະໄວ.້ 
6. ຫອມບ ົ່ວໃບ, ຫອມປ້ອມ, ແຊນເນລີີລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດຕດັ 

ເປັນຕອ່ນປະມານສອງຂໍມ້.ື 
7. ໄຂໄ່ກຕ່ ົມ້ໃຫສ້ກຸນາໍມາແຊໃ່ສນ່ ໍາ້ເຢັນ ແລວ້ປອກເປືອກອອກ 

ນາໍມາຜາ່ເຄິ່ ງແຍກໄຂແ່ດງ ແລະ ໄຂຂ່າວ, ສວ່ນໄຂແ່ດງ 
ແມນ່ນາໍມາຕາໍໃຫແ້ຫຼກປະໄວ.້ 

8. ຫວົຜກັບ ົ່ວແຫງ້, ຫວົຜກັທຽມແຫງ້ ແກະກາບອອກແລວ້ 
ຊອຍບາງໆປະໄວ.້ 

9. ໝາກນາວລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດບບີເອົາແຕນ່ ໍາ້ປະໄວ.້ 
33.ວວທີິປງຸ: 

1. ເອົານ ໍາ້ມນັໃສໝ້ໍ່ຄາ້ງໄຟໃຫຮ້ອ້ນ, ແລວ້ເອົາຫອມບ ົ່ວ, ຫອມ 
ທຽມແຫງ້ມາຂ ົວ້ໃຫຫ້ອມ, ເອົາຊີນ້ໝທ່ີູຕຽມໄວນ້ ັນ້ນາໍມາຂ ົວ້ 
ໃສປ່ງຸລດົຊາດວ້ຍນ ໍາ້ຕານ, ນ ໍາ້ປາ, ເກອື ຫຼງັຈາກນ ັນ້ໃສ ່
ນ ໍາ້ຂ ົວ້ໃຫສ້ກຸປງົລງົປະໄວໃ້ຫເ້ຢັນ, ເອົານ ໍາ້ໝາກນາວໃສ ່
ປງຸລດົໃຫສ້ ົມ້ຫວານຫຼງັຈາກນ ັນ້ເອົາໄຂແ່ດງທ່ີຕຽມໄວຊ້າວ
ໃຫ ້ເຂ້ົາກນັເຮັດເປັນນ ໍາ້ຍາໍປະໄວ.້ 

2. ເອົາສະລດັ, ໝາກແຕງ, ໝາກເລ່ັນ, ຫອມບ ົ່ວ, ຫອມປ້ອມ, 
ແຊນເນລີີ, ຢໍໝຊູາວໃຫເ້ຂ້ົາກນັຫຼງັຈາກນ ັນ້ ນາໍເອົານ ໍາ້ຍາໍ 
ທ່ີຕຽມໄວນ້ ັນ້ມາຊາໃສໃ່ຫເ້ຂ້ົາກນັປງຸລດົໃຫພໍ້ດ ີແລວ້ຈຶ່ງຕກັ 
ໃສຈ່ານ ແລະ ນາໍໄປຮບັປະທານ. 

ຄຄ. ຂ ັນ້ຕອນສະຫຸຼບ 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັອະທິບາຍ ແນວຄດິຂອງນກັຮຽນໃນການ 

ນາໍເອົາຄວາມຮູທ່ີ້ໄດມ້າຈາກການຮຽນເລື່ ອງ ການປງຸແຕງ່ຍາໍ
ສະຫຼດັ. 

2) ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນຄາໍສະຫຸຼບໃສກ່ະດານ 
ເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 
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3)  ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ນາໍເອົາຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການປງຸ 
ແຕງ່ຍາໍສະຫຼດັ ໄປໃຊໃ້ນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ. 

ສສະຫຫຸຼບບ::  
ການປງຸແຕງ່ຍາໍສະຫຼດັໃຫມ້ຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນອາຫານ, ມລີດົຊາດແຊບໜາ້ຮບັ 
ປະທານ ເຮົາຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງປະກອບທ່ີສດົ, ສະອາດ ເປັນຕ ົນ້ວາ່ຊີນ້ ແລະ 
ຜກັສະຫຼດັຕອ້ງໃໝ,່ ການປງຸຕອ້ງເຮັດຕາມວທີິ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການປງຸແຕງ່ 
ອາຫານທ່ີຖກືວທີິຈະຊວ່ຍໃຫອ້າຫານມລີດົຊາດແຊບ ແລະ ມປີະໂຫຍດຕ່ໍສຂຸະ 
ພາບນາໍອີກ.  

  
5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

1) ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ປະເມນີຈາກການສນົທະນາຖາມ-ຕອບແຕລ່ະກດິຈະກາໍ ທ່ີກາໍນດົໃຫ,້ ປະເມນີ

ຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນ ປະເມນີຈາກການສອນຫຼງັຈາກຈບົບດົຮຽນ 
2) ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 
- ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດການປະຕິບດັ ກດິຈະກາໍຂອງ ນກັຮຽນ ໂດຍເນັນ້ໜກັ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມ ຂະຫຍນັ, ການປະຢດັ, ຄວາມອດົທນົ ແລະ 
ຄວາມ ສະອາດ. 

3) ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ, ປະເມນີຈາຜນົງານ 

ຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ ຄວາ້ຂອງກຸມ່ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 6 ຍາໍປາມກຶ 

ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງ

 

 
1. ຈດຸປະສງົ 

ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
1) ບອກຊື່ ເຄື່ ອງປະກອບ, ການກະກຽມ, ວທີິປງຸແຕງ່ຍາໍປາມກຶ 
2) ປງຸແຕງ່ຍາໍປາມກຶໄດເ້ປັນຢາ່ງດ ີ

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູ ້
1) ເຄື່ ອງປະກອບ 
2) ການກະກຽມ 
3) ວທີິປງຸ 
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33. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
1) ການກະກຽມວດັຖດຸບິໃນການປງຸແຕງ່ 
2) ຮບູພາບຕວົຈງິ ແລະ ເຄື່ ອງປະຈກັຕາ 
3) ປ້ືມແບບຮຽນ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
ກ. ຂຂ ັນ້ນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 
 ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ ແລະ 

ໃຫ ້ນກັຮຽນອອກມາເລ່ົາສູຸໝ່ ູຟ່ງັ. 
ຂ. ຂຂ ັນ້ສອນ 

ກດິຈະກາໍທີ 1: ການປງຸແຕງ່ຍາໍປາມກື 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊືອ້າຫານປະເພດຍາໍຕາ່ງໆທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັມາຄນົລະ 

1 ຢາ່ງ. 
2) ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ້ນີ:້ 

- ເຄື່ ອງປະກອບ 
- ການກະກຽມ 
- ວທີິປງຸ 

3) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂືນ້ມາລາຍງານ ຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົໃຫຄ້ ົນ້ 
ຄວາ້. 

4) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍລາຍງານຂອງໝູທ່ີ່ເວ້ົາ 
ມານ ັນ້ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ມຂີໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໝູພ່ອ້ມວທີິການແກໄ້ຂ 
ບນັຫາ. 

5) ຄແູນະນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ 
ແລະ ຈດົກາ່ຍເປັນບດົຮຽນ 

ກດິຈະກາໍທີ 2: ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ືມແບບຮຽນ. 
1) ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນໂດຍການນາໍໃຊ ້ ຄາໍຖາມທ່ີຂຽນໄວໃ້ນ 

ຕອນທາ້ຍຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 
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2)ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນ 
ລາຍບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 

ຄຄາໍຕຕອບບບດົເເຝິກຫຫດັ  
11. ເເຄື່ ອງປະກອບຍາໍປາມກືມດີ ັງ່ນີ:້ 

1. ປາມກຶກວ້ຍ     1 kg 
2. ຜກັທຽມດອງ     1 ປກຸນອ້ຍ 
3. ຫອມບ ົ່ວໃຫຍ ່     2 ຫວົ 
4. ກາລດົ      2 ຫວົ 
5. ຫວົສໄີຄ      3 ຫວົ 
6. ຫວົຜກັທຽມແຫງ້     1 ຫວົ 
7. ຂງິ      1 ຫວົໃຫຍ ່
8. ຫອມບ ົ່ວໃບ     1 ມດັ 
9. ຫອມປ້ອມ     1 ມດັ 
10.ແຊນເນລີີ     1 ມດັ 
11.ໝາກເຜັດນອ້ຍສແີດງ    15 ໜວ່ຍ 
12.ຊອດ໊ໝາກເຜັດ     0.5 ແກວ້ນອ້ຍ 
13.ນ ໍາ້ຕານ      2 ບວ່ງແກງ 
14.ນ ໍາ້ປາ      4 ບວ່ງແກງ 
15.ໝາກນາວ     6 ໜວ່ຍ 
16.ເກອື      1 ບວ່ງແກງ  

2. ການກະກຽມ: 
1. ປາມກຶລອກເອົາເຍືອ້ເມອືກອອກລາ້ງໃຫສ້ະອາດຊອຍເປັນຕອ່ນ 

ພໍດຄີາໍນາໍໄປລວກໃຫສ້ກຸຕກັອອກໃຫສ້ະເດັດນ ໍາ້ປະໄວ.້ 
2. ຂງີ, ກາລດົ, ຫອມບ ົ່ວໃຫຍ,່ ຫວົສໃີຄລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ 

ຊອຍບາງໆປະໄວ.້  
3. ຫອມບ ົ່ວ, ຫອມປ້ອມ ແລະ ແຊນເນລີີລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ 
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ຊອຍເປັນຕອ່ນຍາວ. 
4. ໝາກເຜັດນອ້ຍສແີດງຊອຍເປັນຕອ່ນນອ້ຍສະຫຼຽງ. 
5. ຜກັທຽມດອງຊອຍເປັນຕອ່ນນອ້ຍຕາມລວງຂວາງ. 
6. ໝາກນາວບບີເອົາແຕນ່ ໍາ້ປະໄວ.້ 

33.  ວທີິປງຸ: 
1.   ເອົານ ໍາ້ຕານ, ເກອື, ໝາກເຜັດສແີດງ, ຫວົຜກັທຽມແຫງ້ຕາໍ 

ໃຫເ້ຂ້ົາກນັໃສນ່ ໍາ້ປາ ແລວ້ຄນົໃຫເ້ປ່ືອຍຫຼງັຈາກນ ັນ້ໃສຊ່ອ໋ດ 
ໝາກເຜັດ, ນ ໍາ້ຜກັທຽມ ແລະ ຫວົຜກັທຽມດອງ, ນ ໍາ້ໝາກນາວ 
ຫວົສໃີຄ, ໝາກເຜັດແດງຊອຍ ປງຸລດົຊາດໃຫພໍ້ດ ີ ເຮັດເປັນ 
ນ ໍາ້ຍາໍປະໄວ.້ 

2. ນາໍປາມກຶ, ກາລດົ, ຫວົຜກັບ ົ່ວໃຫຍຊ່າວໃຫເ້ຂ້ົາກນັ ແລວ້ 
ເອົານ ໍາ້ຍາໍໃສ ່ ຊາວໃຫເ້ຂ້ົາກນັອກີເທ່ືອໜ່ຶງ ປງຸລດົໃຫພໍ້ດໃີສ ່
ຫອມຕາ່ງໆເສບີໄດທ້ນັທີ. 

ຄຄ. ຂ ັນ້ສະຫຸຼບ 
1)ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັອະທິບາຍແນວຄດິຂອງນກັຮຽນໃນການນາໍເອົາຄວາມຮູ້

ທ່ີໄດມ້າຈາກການຮຽນເລ່ືອງການປງຸແຕງ່ຍາໍປາມກື 
2)ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນຄາໍສະຫຸຼບໃສກ່ະດານເປັນບດົຮຽນໃຫ້

ນກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 
3)ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົນາໍເອົາຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ຍາໍປາມກື

ໄປໃຊໃ້ນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ. 

ສະຫຸຼບ:: 
 ການປງຸແຕງ່ຍາໍປາມກືໃຫມ້ຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນອາຫານ, ມລີດົຊາດ
ແຊບໜາ້ ຮບັປະທານ ເຮົາຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງປະກອບທ່ີສດົ, ສະອາດເປັນຕ ົນ້
ວາ່ປາມກືຕອ້ງໃໝ ່ແລະ ສດົ ການປງຸຕອ້ງເຮັດຕາມວທີິ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນ
ການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີຖກືວທີິຈະຊວ່ຍໃຫອ້າຫານມລີດົຊາດແຊບ ແລະ ມ ີ
ປະໂຫຍດຕ່ໍສຂຸະພາບນາໍອກີ.  
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55. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
1) ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ປະເມນີຈາກການສນົທະນາຖາມ-ຕອບແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ,້ ປະເມນີ

ຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນປະເມນີຈາກການສອນຫຼງັ ຈາກຈບົບດົຮຽນ 
2) ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 
- ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ ໂດຍເນັນ້ໜກັ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຂະຫຍນັ, ການປະຢດັ, ຄວາມອດົທນົ ແລະ 
ຄວາມສະອາດ. 

3) ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ, ປະເມນີຈາກ

ຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 7 ໄຂລ່ກູເຂຍີ 
ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງ

 

 
1. ຈດຸປະສງົ 

ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
1) ບອກຊື່ ເຄື່ ອງປະກອບ, ການກະກຽມ, ວທີິປງຸແຕງ່ໄຂລ່ກູເຂຍີ 
2) ປງຸແຕງ່ໄຂລ່ກູເຂຍີໄດເ້ປັນຢາ່ງດ ີ

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູ ້

1) ເຄື່ ອງປະກອບ 
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2)ການກະກຽມ 
3) ວທີິປງຸ 

33. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
1) ການກະກຽມວດັຖດຸບິໃນການປງຸແຕງ່ 
2) ຮບູພາບຕວົຈງິ ແລະ ເຄື່ ອງປະຈກັຕາ 
3) ປ້ຶມແບບຮຽນ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
ກ. ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 

 ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ ແລະ 
ໃຫນ້ກັຮຽນອອກມາເລ່ົາສູຸໝ່ ູຟ່ງັ. 

ຂ. ຂຂ ັນ້ຕອນສອນ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ການປງຸແຕງ່ໄຂລ່ກູເຂຍີ 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊືອ້າຫານປະເພດໝກົຕາ່ງໆ ທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັມາຄນົລະ 1 

ຢາ່ງ. 
2) ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ້ນີ:້ 

- ເຄື່ ອງປະກອບ 
- ການກະກຽມ 
- ວທີິປງຸ 

3) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂືນ້ມາລາຍງານ ຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົໃຫຄ້ ົນ້ ຄວາ້. 
4) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍລາຍງານຂອງໝູທ່ີ່ເວ້ົາມານ ັນ້

ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ມຂີໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໝູພ່ອ້ມວທີິການແກໄ້ຂບນັ ຫາ. 
5) ຄແູນະນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ແລະ ຈດົກາ່ຍ

ເປັນບດົຮຽນ 
ກດິຈະກາໍທີ 2: ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ືມແບບຮຽນ. 

1) ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນໂດຍການນາໍໃຊ ້ ຄາໍຖາມທ່ີຂຽນໄວໃ້ນຕອນ 
ທາ້ຍຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 
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2) ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍ 
ບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
 

ຄຄາໍຕຕອບບບດົເເຝິກຫຫດັ  
11. ເເຄື່ ອງປະກອບໄຂລ່ກູເຂຍີມຄີ:ື 

1. ໄຂ ່    10 ໜວ່ຍ 
2. ນ ໍາ້ຕານ     0.5 ຖວ້ຍ 
3. ນ ໍາ້     1 ຖວ້ຍ 
4. ນ ໍາ້ໝາກຂາມ    1 ຖວ້ຍ 
5. ນ ໍາ້ມນັ     0.5 ລີດ 
6. ຜກັທຽມແຫງ້    5 ຫວົ 
7. ຜກັຫອມບ ົ່ວ    5 ຫວົ 
8. ຫອມປ້ອມ    1 ມດັ 
9. ໝາກເຜັດໃຫຍແ່ຫງ້   5 ໜວ່ຍ 
10.ເກອື     0.5 ບວ່ງແກງ 
11.ນ ໍາ້ປາ     3 ບວ່ງແກງ 

2.ການກະກຽມ: 
1. ໄຂຕ່ ົມ້ໃຫສ້ກຸ ນາໍມາແຊນ່ ໍາ້ໃຫເ້ຢັນ ແລວ້ປອກເປືອກອອກ 
2. ຜກັບ ົ່ວ, ຜກັທຽມ ແກະກາບອອກຊອຍບາງໆ ແລວ້ຈນືໃຫ້

ກອບ ແລວ້ປະໄວ.້ 
3. ໝາກເຜັດໃຫຍຊ່ອຍຕາມລວງຍາວ ແລວ້ນາໍມາຈນືປະໄວ.້ 
4. ຫອມປ້ອມລາ້ງໃຫສ້ະອາດ ແລວ້ເດັດເປັນໃບ. 
5. ໝາກຂາມປຽກນາໍມາແຊນ່ ໍາ້ປະໄວ.້ 

3.ວທີິປງຸ: 
1. ເອົານ ໍາ້ມນັໃສໝ້ໍ່ຄາ້ງໄຟໃຫຮ້ອ້ນເອົາໄຂທ່ີ່ປອກ ແລວ້ມາຈນືໃຫ ້

ເຫືຼອງກອບ ຕກັອອກ ແລວ້ນາໍມາຜາ່ເຄິ່ ງຕາມລວງຍາວປະໄວ.້ 
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2. ເອົານ ໍາ້ຕານມາຂຽ້ວ ໃຫເ້ປັນຢາງໜຽວ ແລວ້ນາໍນ ໍາ້ ແລະ ນ ໍາ້ໝາກ 
ຂາມ, ເກອື, ນ ໍາ້ປາມາໃສປ່ງຸລດົໃຫ ້ສ ົມ້ຫວານ ແລະ ເຄັມເລັກ 
ໜອ້ຍ ນາໍມາລາດໃສໄ່ຂ ່ ແຕງ່ໜາ້ດວ້ຍຫວົຜກັບ ົ່ວ, ຫວົຜກັທຽມ 
ຈນື, ໝາກເຜັດຈຽວ ແລະ ໃບຫອມປ້ອມ. 

ຄຄ. ຂ ັນ້ສະຫຸຼບ 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັອະທິບາຍແນວຄດິຂອງນກັຮຽນໃນການນາໍເອົາ

ຄວາມຮູທ່ີ້ໄດມ້າຈາກການຮຽນເລື່ ອງການປງຸແຕງ່ໄຂລ່ກູເຂຍີ. 
2) ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນຄາໍສະຫຸຼບໃສກ່ະດານເປັນບດົຮຽນ

ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 
3) ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົນາໍເອົາຄວາມຮູ ້ ກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ໄຂ່

ລກູເຂຍີໄປໃຊໃ້ນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ. 

ສະຫຸຼບ: 
 ການປງຸແຕງ່ໄຂລ່ກູເຂຍີໃຫມ້ຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນອາຫານ, ມລີດົຊາດ
ແຊບໜາ້ ຮບັປະທານ ເຮົາຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງປະກອບທ່ີສດົ, ສະອາດເປັນຕ ົນ້ວາ່
ໄຂໄ່ກຕ່ອ້ງໃໝ ່ ແລະ ສດົ ການປງຸຕອ້ງເຮັດຕາມວທີິ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການ
ປງຸ ແຕງ່ອາຫານທ່ີຖກືວທີິຈະຊວ່ຍໃຫອ້າຫານມລີດົຊາດແຊບ ແລະ ມ ີ
ປະໂຫຍດຕ່ໍສຂຸະພາບນາໍອກີ.  
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55. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
1) ດາ້ນຄວາມຮູ ້

- ປະເມນີຈາກການສນົທະນາຖາມ-ຕອບ ແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ,້ 
ປະເມນີຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນປະເມນີຈາກການສອນຫຼງັຈາກ
ຈບົບດົຮຽນ 

2) ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 
- ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ ໂດຍເນັນ້ 

ໜກັຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຂະຫຍນັ, ການປະຢດັ, ຄວາມອດົທນົ 
ແລະ ຄວາມສະອາດ. 

3) ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ, ປະເມນີຈາກ 

ຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 8 ແກງເຜັດຊີນ້ງວົ 

ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງ

 

 
1. ຈດຸປະສງົ 

ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
1)ບອກຊື່ ເຄື່ ອງປະກອບ, ການກະກຽມ, ວທີິປງຸແຕງ່ແກງເຜັດຊີນ້ງວົ 
2)ປງຸແຕງ່ແກງເຜັດຊີນ້ງວົໄດເ້ປັນຢາ່ງດ ີ

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູ ້
1) ເຄື່ ອງປະກອບ 
2) ການກະກຽມ 
3) ວທີິປງຸ 
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33. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
1) ການກະກຽມວດັຖດຸບິໃນການປງຸແຕງ່ 
2) ຮບູພາບຕວົຈງິ ແລະ ເຄື່ ອງປະຈກັຕາ 
3) ປ້ຶມແບບຮຽນ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
ກ. ຂຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 
 ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ ແລະ 

ໃຫນ້ກັຮຽນອອກມາເລ່ົາສູຸໝ່ ູຟ່ງັ. 
ຂ. ຂຂ ັນ້ຕອນສອນ 

ກດິຈະກາໍທີ 1: ການປງຸແຕງ່ແກງເຜັດຊີນ້ງວົ 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊືອ້າຫານປະເພດອ ົ່ວຕາ່ງໆທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັມາຄນົລະ 

1 ຢາ່ງ. 
2) ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

- ເຄື່ ອງປະກອບ 
- ການກະກຽມ 
- ວທີິປງຸ 

3) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ມາລາຍງານຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົໃຫຄ້ ົນ້ 
ຄວາ້. 

4) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍລາຍງານຂອງໝູທ່ີ່ເວ້ົາ 
ມານ ັນ້ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ມຂີໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໝູພ່ອ້ມວທີິການແກໄ້ຂ 
ບນັຫາ. 

5) ຄແູນະນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ແລະ 
ຈດົກາ່ຍເປັນບດົຮຽນ 
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ກດິຈະກາໍທີ 2: ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ືມແບບຮຽນ. 
1) ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນ ໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນໄວໃ້ນ 

ຕອນທາ້ຍຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 
2) ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນ

ລາຍບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 

ຄຄາໍຕຕອບບບດົເເຝິກຫຫດັ  

11. ເເຄື່ ອງປະກອບແກງເຜັດຊີນ້ງວົມຄີ:ື 
1. ຊີນ້ງວົ     1 kg 
2. ໝາກພາ້ວແຫງ້    0.5 kg 
3. ໝາກເຂອື     15 ໜວ່ຍ 
4. ໝາກແຄງ້ບດິຂວ ັນ້ອອກ   1 ຖວ້ຍນອ້ຍ 
5. ໝາກຖ ົວ່ຍາວ    10 ຝກັ 
6. ໜ່ໍໄມ ້     3 ຂດີ 
7. ໝາກເຜັດໃຫຍແ່ຫງ້    20 ໜວ່ຍ 
8. ຫວົຜກັທຽມແຫງ້    3 ຫວົໃຫຍ ່
9. ຫວົຜກັບ ົ່ວແຫງ້    10 ຫວົ 
10.ຂາ່ອອ່ນ     1 ຫວົ 
11.ບວົລະພາ     1 ມດັ 
12.ໃບຂີຫ້ດູ     5 ໃບ 
13.ນ ໍາ້ຕານ     2 ບວ່ງແກງ 
14.ເກອື     1 ບວ່ງແກງ 
15.ກະປິ     1 ບວ່ງແກງ 
16.ນ ໍາ້ປາ     3 ບວ່ງແກງ 
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22. ກການນກກະກຽມ::  
1. ຊີນ້ງວົລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດຊອຍເປັນຕອ່ນໃຫຍພໍ່ສມົຄວນ. 
2. ໝາກພາ້ວຂດູແລວ້ປັນ້ເອົານ ໍາ້ຫວົໜ່ຶງຖວ້ຍໃຫຍ ່ ແລະ ນ ໍາ້ປາຍ 

2 ຖວ້ຍແກງ. 
3. ໝາກເຜັດແຫງ້ແກນ່ເອົາອອກແຊນ່ ໍາ້ໃຫອ້ອ່ນຝກັໃຫແ້ຫຼກ ແລວ້ 

ນາໍມາຕາໍ. 
4. ໜ່ໍໄມຊ້ອຍແລວ້ຕ ົມ້ໃຫຈ້ດື ແກະສະລກັແລວ້ຊອຍເປັນຕອ່ນຕາມ 

ລວງຂວາງ. 
5. ໝາກຖ ົວ່ຕດັເປັນຕອ່ນຂະໜາດ 2 ຂໍມ້.ື 
6. ບວົລະພາ, ໃບຂີຫ້ດູລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດແລວ້ເດັດເປັນໃບ 
7. ໝາກເຂອືຊອຍເປັນຕອ່ນແຊນ່ ໍາ້ໄວ.້ 
8. ໝາກແຄງ້ລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ ແລະ ເດັດຂວ ັນ້ອອກ. 
9. ຂາ່ອອ່ນລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດແລວ້ຊອຍເປັນຕອ່ນບາງໆ. 
10.ຫວົຜກັບ ົ່ວ, ຫວົຜກັທຽມແຫງ້ແກະກາບອອກແລວ້ຊອຍບາງໆ. 

3. ວທີິປງຸ: 
1. ເອົາຫວົຜກັທຽມແຫງ້, ຫວົຜກັບ ົ່ວແຫງ້, ໝາກເຜັດ, ກະປິ ແລະ 

ເກອືຕາໍໃຫເ້ຂ້ົາກນັເຮັດເປັນເຄື່ ອງຫອມ. 
2. ເອົານ ໍາ້ຫວົກະທິໃສໝ້ໍ່ຄາ້ງໄຟໃຫຮ້ອ້ນ ແລະຂຽ້ວໃຫແ້ຕກມນັ 

ເອົາເຄື່ ອງຫອມລງົຂ ົວ້ໃສຈ່ນົຫອມ ແລະ ມໜີາ້ສແີດງຫຼງັຈາກນ ັນ້ 
ເອົາຊີນ້, ນ ໍາ້ປາ, ນ ໍາ້ຕານ, ໃບຂີຫ້ດູລງົຂ ົວ້ໃສແ່ລວ້ ເອົານ ໍາ້ປາຍ 
ກະທິໃສຕ່ ົມ້ໄວໃ້ຫສ້ກຸເປ່ືອຍພໍດ ີ ເອົາໜ່ໍໄມ,້ ໝາກເຂອື, ໝາກ
ແຄງ້, ໝາກຖ ົວ່ລງົໃສກ່ະພໍສກຸປງຸລດົໃຫພໍ້ດ ີ ແລວ້ເອົາຜກັ
ບວົລະພາໃສ ່ ປງົ ແລວ້ຈຶ່ງປງົລງົຕກັໃສຖ່ວ້ຍ ແລະ ນາໍໄປຮບັ
ປະທານ  
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ຄຄ. ຂ ັນ້ຕອນສະຫຸຼບ 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັອະທິບາຍແນວຄດິຂອງນກັຮຽນໃນການນາໍເອົາຄວາມຮູທ່ີ້

ໄດມ້າຈາກການຮຽນເລື່ ອງການປງຸແຕງ່ແກງ ເຜັດຊີນ້ງວົ 
2) ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນຄາໍສະຫຸຼບໃສກ່ະດານ ເປັນບດົຮຽນໃຫ້

ນກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 
3) ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົນາໍເອົາຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ແກງເຜັດ

ຊີນ້ງວົໄປໃຊໃ້ນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ. 

ສະຫຸຼບ:: 
 ການປງຸແຕງ່ແກງເຜັດຊີນ້ງວົໃຫມ້ຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນອາຫານ, ມລີດົຊາດ
ແຊບໜາ້ຮບັປະທານ ເຮົາຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງປະກອບທ່ີສດົ, ສະອາດເປັນຕ ົນ້ວາ່ຊີນ້
ຕອ້ງໃໝ ່ ແລະ ສດົ, ການປງຸຕອ້ງເຮັດຕາມວທີິ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການປງຸ
ແຕງ່ອາຫານທ່ີ ຖກືວທີິຈະຊວ່ຍໃຫອ້າຫານມລີດົຊາດແຊບ ແລະ ມປີະໂຫຍດ
ຕ່ໍສຂຸະພາບນາໍອກີ.  

 
5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

1) ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ປະເມນີຈາກການສນົທະນາຖາມ-ຕອບແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ,້ ປະເມນີ

ຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນປະເມນີຈາກການສອນຫຼງັ ຈາກຈບົບດົຮຽນ 
2) ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 

- ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ ໂດຍ ເນັນ້ໜກັ
ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຂະຫຍນັ, ການປະຢດັ,  ຄວາມ ອດົທນົ ແລະ 
ຄວາມສະອາດ. 
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33) ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ, ປະເມນີຈາກ

ຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ ຂອງກຸມ່ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 9 ຕ ົມ້ສ ົມ້ໄກລ່າດ 
ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງ

 

 

1. ຈດຸປະສງົ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
1) ບອກຊື່ ເຄື່ ອງປະກອບ, ການກະກຽມ, ວທີິປງຸແຕງ່ຕ ົມ້ສ ົມ້ ໄກລ່າດ 
2) ປງຸແຕງ່ຕ ົມ້ສ ົມ້ໄກລ່າດໄດເ້ປັນຢາ່ງດ ີ

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູ ້
1) ເຄື່ ອງປະກອບ 
2) ການກະກຽມ 
3) ວທີິປງຸ 
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33. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
1) ການກະກຽມວດັຖດຸບິໃນການປງຸແຕງ່ 
2) ຮບູພາບຕວົຈງິ ແລະ ເຄື່ ອງປະຈກັຕາ 
3) ປ້ືມແບບຮຽນ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
ກ. ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 
 ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ ແລະ ໃຫ້

ນກັຮຽນອອກມາເລ່ົາສູຸໝ່ ູຟ່ງັ. 
ຂ. ຂຂ ັນ້ຕອນສອນ 

ກດິຈະກາໍທີ 1: ການປງຸແຕງ່ຕ ົມ້ສ ົມ້ໄກລ່າດ 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊືອ້າຫານປະເພດຕ ົມ້ສ ົມ້ຕາ່ງໆທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັມາຄນົລະ 1 

ຢາ່ງ. 
2) ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ້ນີ:້ 

- ເຄື່ ອງປະກອບ 
- ການກະກຽມ 
- ວທີິປງຸ 

3) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂືນ້ມາລາຍງານ ຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົ ໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້. 
4) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍລາຍງານຂອງ ໝູທ່ີ່ເວ້ົາມາ

ນ ັນ້ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ມຂີໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໝູພ່ອ້ມວທີິ ການແກໄ້ຂບນັຫາ. 
5) ຄແູນະນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນ ຟງັ ແລະ ຈດົ

ກາ່ຍເປັນບດົຮຽນ 
ກດິຈະກາໍທີ 2: ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມ ທ່ີມໃີນປ້ືມແບບຮຽນ. 

1) ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນ ໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນ
ໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

2) ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູ ້
ນກັຮຽນເປັນລາຍບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
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ຄຄາໍຕຕອບ  
1. ເເຄື່ ອງປະກອບຕ ົມ້ສ ົມ້ໄກລ່າດມຄີ:ື 

1. ໄກລ່າດ     1 kg 
2. ຂງິ     1 ຫວົ 
3. ຂາ່ອອ່ນ    1 ຫວົ 
4. ຫວົສໃີຄ    3 ຫວົ 
5. ໝາກເຜັດດບິແດງ   3 ໜວ່ຍ 
6. ໝາກຂາມປຽກ    1 ປັ່ນນອ້ຍ 
7. ໝາກເລ່ັນນອ້ຍ    6 ໜວ່ຍ 
8. ຫວົຜກັບ ົ່ວໃຫຍ ່    1 ຫວົ 
9. ຫວົຜກັບ ົ່ວແຫງ້    3 ຫວົ 
10.ຫອມບ ົ່ວໃບ    1 ມດັ 
11.ຫອມປ້ອມ    1 ມດັ 
12. ເກອື     1 ບວ່ງຊາ 
13.ນ ໍາ້ປາ     1 ບວ່ງແກງ 

2. ການກະກຽມ: 
1. ໄກຄ່ວົລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດຕດັເປັນຕອ່ນພໍດປີະໃຫສ້ະເດັດນ ໍາ້. 
2. ຂງິປອກເປືອກອອກລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດທບຸພໍແຕກປະໄວ.້ 
3. ຂາ່ອອ່ນລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ ແລວ້ຊອຍເປັນຕອ່ນບາງໆປະໄວ.້ 
4. ຫວົສໃີຄລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ ແລວ້ທບຸໃຫແ້ຕກປະໄວ.້ 
5. ໝາກເຜັດດບິລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດແລວ້ຜາ່ເຄິ່ ງ. 
6. ໝາກຂາມປຽກແຊໃ່ສນ່ ໍາ້ປະມານ 1 ຖວ້ຍນອ້ຍ. 
7. ໝາກເລ່ັນລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດນາໍມາຜາ່ເຄິ່ ງປະໄວ.້ 
8. ຫວົຜກັບ ົ່ວໃຫຍປ່ອກກາບອອກລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ ຊອຍໃຫໄ້ດປ້ະ 

ມານ 6–8 ຕອ່ນ. 
9. ຫວົຜກັບ ົ່ວແຫງ້ນາໍໄປໝກົໄຟໃຫຫ້ອມ. 
10.ຫອມບ ົ່ວ, ຫອມປ້ອມລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດຕດັເປັນຕອ່ນຍາວ ປະ ມານ
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ສອງຂໍມ້ປືະໄວ.້.  
33.ວວທີິປງຸ: 

1. ເອົານ ໍາ້ໃສໝ້ໍ່ຄາ້ງໄຟຟດົ ໃສຫ່ວົສໃີຄ, ຂງີ, ຂາ່ອອ່ນ, ຫວົຜກັບ ົ່ວແຫງ້
, ໝາກເຜັດ, ເກອື, ນ ໍາ້ປາ ຫຼງັຈາກນ ັນ້ເອົາໄກລ່ງົ ໃສຕ່ ົມ້ຈນົໄກສ່ກຸ 
ປງຸລດົດວ້ຍນ ໍາ້ໝາກຂາມປຽກ, ໝາກເລ່ັນ, ຫວົຜກັບ ົ່ວໃຫຍ ່ເວລາປງົ
ໂຮຍໜາ້ດວ້ຍຫອມບ ົ່ວໃບ ແລະ ຫອມປອ້ມຕກັຕກັໃສຖ່ວ້ຍ ແລະ ນາໍ
ໄປຮບັປະທານ. 

 
  

ຄ. ຂ ັນ້ສະຫຸຼບ 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັອະທິບາຍແນວຄດິຂອງນກັ ຮຽນໃນການນາໍເອົາຄວາມ
ຮູທ່ີ້ໄດມ້າຈາກການຮຽນເລື່ ອງການປງຸແຕງ່ຕ ົມ້ສ ົມ້ໄກລ່າດ 

2) ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນຄາໍສະຫຸຼບ ໃສກ່ະດານເປັນບດົຮຽນ
ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

3) ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົນາໍເອົາຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ ຕ ົມ້ສ ົມ້
ໄກລ່າດໄປໃຊໃ້ນຄອບຄວົຂອງຕນົ ເອງ. 

ສະຫຸຼບ: 
ການປງຸແຕງ່ຕ ົມ້ສ ົມ້ໄກລ່າດໃຫມ້ຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນອາຫານ, ມລີດົຊາດແຊບ
ໜາ້ຮບັປະທານ ເຮົາຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງປະກອບທ່ີສດົ, ສະອາດເປັນຕ ົນ້ວາ່ໄກ່
ຕອ້ງມາຕອ້ງສດົ, ການປງຸແຕງ່ຕອ້ງເຮັດຕາມວທີິ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການປງຸ
ແຕງ່ອາຫານທ່ີຖກືວທີິຈະຊວ່ຍໃຫອ້າຫານມລີດົຊາດແຊບ ແລະ ມປີະ 
ໂຫຍດຕ່ໍສຂຸະພາບນາໍອກີ.  
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55. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
1) ດາ້ນຄວາມຮູ ້

- ປະເມນີຈາກການສນົທະນາຖາມ-ຕອບແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ,້ ປະ
ເມນີຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນປະເມນີຈາກການສອນຫຼງັຈາກຈບົ
ບດົຮຽນ 

2) ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 
- ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ ໂດຍເນັນ້

ໜກັຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຂະຫຍນັ, ການປະຢດັ, ຄວາມອດົທນົ 
ແລະ ຄວາມສະອາດ. 

3) ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ, ປະເມນີຈາກ

ຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 10 ປາໜ້ຶງໝາກນາວ 

ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງ

 

 
1.  ຈດຸປະສງົ 

ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
1) ບອກຊື່ ເຄື່ ອງປະກອບ, ການກະກຽມ, ວທີິປງຸແຕງ່ປາໜ້ຶງໝາກ ນາວ 
2) ປງຸແຕງ່ປາໜ້ຶງໝາກນາວໄດເ້ປັນຢາ່ງດ ີ

2.  ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູ ້
1) ເຄື່ ອງປະກອບ 
2) ການກະກຽມ 
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3) ວທີິປງຸ 
33.  ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 

1) ການກະກຽມວດັຖດຸບິໃນການປງຸແຕງ່ 
2) ຮບູພາບຕວົຈງິ ແລະ ເຄື່ ອງປະຈກັຕາ 
3) ປ້ືມແບບຮຽນ 

4.  ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
ກ. ຂຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 
 ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ ແລະ ໃຫ້

ນກັຮຽນອອກມາເລ່ົາສູຸໝ່ ູຟ່ງັ. 
ຂ. ຂຂ ັນ້ຕອນສອນ 

ກດິຈະກາໍທີ 1: ການປງຸແຕງ່ປາໜ້ືງໝາກນາວ 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊືອ້າຫານປະເພດໜ້ືງປາຕາ່ງໆທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັມາຄນົລະ 1 

ຢາ່ງ. 
2) ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ້ນີ:້ 

- ເຄື່ ອງປະກອບ 
- ການກະກຽມ 
- ວທີິປງຸ 

3) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂືນ້ມາລາຍງານ ຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍ ນດົໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້. 
4) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍລາຍງານຂອງໝູທ່ີ່ເວ້ົາມານ ັນ້

ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ມຂີໍ ້ແນະນາໍຕ່ໍໝູພ່ອ້ມວທີິການແກໄ້ຂບນັຫາ. 
5) ຄແູນະນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນ ຟງັ ແລະ ຈດົ

ກາ່ຍເປັນບດົຮຽນ 
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ກດິຈະກາໍທີ 2: ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ືມແບບຮຽນ. 
1. ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນໄວໃ້ນຕອນ

ທາ້ຍຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 
2. ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນ ເປັນລາຍ

ບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
 

ຄຄາໍຕຕອບບບດົເເຝິກຫຫດັ  
11. ເເຄື່ ອງປະກອບປາໜ້ຶງໝາກນາວມຄີ:ື 

1. ປານນິ ຫືຼ ປານາງ    1 kg 
2. ຊອີິວ້ຂາວ     1 ບວ່ງຊາ 
3. ຊອີິວ້ດາໍ     1 ບວ່ງຊາ 
4. ເກອື      1 ບວ່ງຊາ 
5. ໝາກນາວ     2 ໜວ່ຍ 
6. ພິກໄທ      1 ບວ່ງຊາ 
7. ຫວົຜກັທຽມ     1 ຫວົໃຫຍ ່
8. ໝາກເຜັດສແີດງ    5 ໜວ່ຍ 
9. ນ ໍາ້ຕານ      2 ບວ່ງແກງ 
10.ນ ໍາ້ປາ      2 ບວ່ງແກງ 
11.ຫອມປ້ອມ     1 ມດັ 

2. ການກະກຽມ: 
1. ປານນິຄວົແລວ້ລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ ແລວ້ນາໍມາເອອືບໃສຊ່ ີ

ອິວ້ຂາວ, ຊອີິວ້ດາໍ, ເກອື, ພິກໄທ, ຫວົຜກັທຽມແຫງ້ປະໄວ.້ 
2. ຫອມປ້ອມຫອມປ້ອມ, ໝາກເຜັດ, ໝາກນາວລາ້ງນ ໍາ້ໃຫ ້

ສະອາດ. 
3. ເອົາໝາກເຜັດ, ກະທຽມ, ນ ໍາ້ຕານ, ຕາໍໃຫເ້ຂ້ົາກນັ ໃສນ່ ໍາ້ ປາ, 

ນ ໍາ້ໝາກນາວເຮັດເປັນແຈວ່ສ ົມ້ຫວານປະໄວ.້ 
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33.  ວວທີິປປງຸ::  
1. ນາໍປາທ່ີເອອືບແລວ້ມາຈດັໃສຈ່ານ ແລວ້ນາໍໄປໜ້ຶງໃສໝ້ໍ່ຊງຶ ໃຫ້

ສກຸປະມານ 30 ນາທີ ປງົລງົຫຼງັຈາກນ ັນ້ປາດໝາກນາວ ປະ 
ມານ 1 ໝວ່ຍຝານເປັນປຽ່ງບາງໆໃສປ່າ ແລວ້ເອົານ ໍາ້ແຈວ່ທ່ີຕຽມ
ໄວນ້ ັນ້ລາດໃສໂ່ຮຍ່ໜາ້ດວ້ຍໃບຫອມປ້ອມ ແລວ້ ນາໍໄປຮບັປະ 
ທານໄດ.້  

  
ຄ. ຂ ັນ້ຕອນສະຫຸຼບ 

1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັອະທິບາຍແນວຄດິຂອງນກັຮຽນໃນການນາໍເອົາ
ຄວາມຮູທ່ີ້ໄດມ້າຈາກການຮຽນເລື່ ອງການປງຸແຕງ່ປາໜ້ຶງໝາກນາວ 

2) ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນຄາໍສະຫຸຼບໃສກ່ະດານເປັນ 
ບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

3) ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົນາໍເອົາຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່
ປາໜ້ຶງໝາກນາວໄປໃຊໃ້ນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ. 

 

ສະຫຸຼບ: 
 ການປງຸແຕງ່ປາໜ້ຶງໝາກນາວໃຫມ້ຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນອາຫານ, ມ ີ
ລດົຊາດແຊບໜາ້ຮບັປະທານ ເຮົາຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງປະກອບທ່ີສດົ, ສະອາດ
ເປັນຕ ົນ້ວາ່ປາຕອ້ງໃໝ ່ແລະ ສດົ ການປງຸຕອ້ງເຮັດຕາມວທີິ ແລະ ຂ ັນ້
ຕອນການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີຖກືວທີິຈະຊວ່ຍໃຫອ້າຫານມລີດົຊາດແຊບ 
ແລະ ມປີະໂຫຍດຕ່ໍສຂຸະພາບນາໍອກີ.   
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55. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
1) ດາ້ນຄວາມຮູ ້

- ປະເມນີຈາກການສນົທະນາຖາມ-ຕອບແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ,້ ປະເມນີ
ຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນປະເມນີຈາກການສອນຫຼງັຈາກຈບົ
ບດົຮຽນ 

2) ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 
- ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ ໂດຍ ເນັນ້

ໜກັຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຂະຫຍນັ, ການປະຢດັ ຄວາມ ອດົທນົ ແລະ 
ຄວາມສະອາດ. 

3) ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ, ປະເມນີ ຈາກ

ຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ ຂອງກຸມ່ຫຼງັຈາກຮຽນ ຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 11 ຕ ົມ້ແຈວ່ປາແຫງ້ 

ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງ

 

 

1. ຈດຸປະສງົ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 

1) ບອກຊື່ ເຄື່ ອງປະກອບ, ການກະກຽມ, ວທີິປງຸແຕງ່ຕ ົມ້ແຈວ່ປາແຫງ້ 
2) ປງຸແຕງ່ຕ ົມ້ແຈວ່ປາແຫງ້ໄດເ້ປັນຢາ່ງດ ີ

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູ ້

1) ເຄື່ ອງປະກອບ 
2) ການກະກຽມ 
3) ວທີິປງຸ 
4)  
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33.  ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
1) ການກະກຽມວດັຖດຸບິໃນການປງຸແຕງ່ 
2) ຮບູພາບຕວົຈງິ ແລະ ເຄື່ ອງປະຈກັຕາ 
3) ປ້ືມແບບຮຽນ 

4.  ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
ກ. ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 
 ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນ

ອອກມາເລ່ົາສູຸໝ່ ູຟ່ງັ. 
ຂ. ຂຂ ັນ້ຕອນສອນ 

ກດິຈະກາໍທີ 1: ການປງຸແຕງ່ຕ ົມ້ແຈວ່ປາແຫງ້ 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊືອ້າຫານປະເພດຕ ົມ້ແຈວ່ຕາ່ງໆທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັມາຄນົລະ 1 

ຢາ່ງ. 
2) ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ່ ນີ:້ 

- ເຄື່ ອງປະກອບ 
- ການກະກຽມ 
- ວທີິປງຸ 

3) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂືນ້ມາລາຍງານ ຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົໃຫ ້ຄ ົນ້ຄວາ້. 
4) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍລາຍງານຂອງໝູທ່ີ່ ເວ້ົາມານ ັນ້

ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ມຂີໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໝູພ່ອ້ມວທີິການແກ ້ໄຂບນັຫາ. 
5) ຄແູນະນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ແລະ ຈດົ

ກາ່ຍເປັນບດົຮຽນ 
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ກດິຈະກາໍທີ 2: ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ. 
1) ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍ

ຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 
2) ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນ ເປັນລາຍ

ບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 

ຄຄາໍຕຕອບບບດົເເຝິກຫຫດັ  

11.  ເຄື່ ອງປະກອບຕ ົມ້ແຈວ່ປາແຫງ້ມຄີ:ື 
1. ປາແຫງ້ໂຕໃຫຍ ່   0, 5 kg 
2. ໝາກເຂອື    0, 5 kg 
3. ຫວົຜກັບ ົ່ວແຫງ້    5 ຫວົ 
4. ຫວົຜກັທຽມແຫງ້   1 ຫວົໃຫຍ ່
5. ໝາກເຜັດສແີດງ   10 ໜວ່ຍ 
6. ຫອມປ້ອມ    1 ມດັ 
7. ຫອມບ ົ່ວໃບ    1 ມດັ 
8. ນ ໍາ້ປາແດກ    1 ຈອງນອ້ຍ 
9. ຫວົສໃີຄ    2 ຫວົ 

2. ການກະກຽມ: 
1. ໝາກເຂອືນາໍມາໝກົໄຟໃຫສ້ກຸ ຫຼງັຈາກນ ັນ້ເອົາກາບດາໍອອກ 

ໃຫໝ້ດົ. 
2. ຫວົຜກັບ ົ່ວແຫງ້, ຫວົຜກັທຽມແຫງ້ນາໍມາຈີ່ໄຟໃຫຫ້ອມ ນາໍ

ມາເອົາກາບອອກປະໄວ.້ 
3. ໝາກເຜັດສແີດງລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ ນາໍມາໝກົໄຟໃຫສ້ກຸ

ປະໄວ.້ 
4. ຫອມບ ົ່ວໃບ, ຫອມປ້ອມລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດນາໍມາຊອຍ

ບາງໆປະໄວ.້ 
5. ຫວົສໃີຄລາ້ງນາໍໃຫສ້ະອາດທບຸໃຫແ້ຕກ. 
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33.  ວວທີິປປງຸ::  
1. ເອົານ ໍາ້ໃສໝ້ໍ່ຄາ້ງໄຟໃຫຟ້ດົ, ໃສຫ່ວົສໃີຄ, ນ ໍາ້ປາແດກ ແລະ ປາ

ແຫງ້ຕ ົມ້ຈນົສກຸປງົລງົ ແລວ້ນາໍມາໃຈກ້າ້ງອອກ ປະໄວ.້ 
2. ເອົາໝາກເຜັດ, ຫວົຜກັບ ົ່ວແຫງ້, ຫວົຜກັທຽມແຫງ້ມາຕາໍ ໃຫ້

ເຂ້ົາກນັລະອຽດດ ີແລວ້ເອົາໝາກເຂອືລງົໃສຕ່າໍໃຫເ້ຂ້ົາ ກນັອກີເທ່ືອ
ໜ່ື່ຶງຫຼງັຈາກນ ັນ້ ເອົາປາແຫງ້ທ່ີຕຽມໄວນ້ ັນ້ມາ ໃສ,່ ແລວ້ໃສນ່ ໍາ້
ຕ ົມ້ປາພໍປະມານ, ໂຮຍໜາ້ດວ້ຍໃບຫອມ ປ້ອມຫອມບ ົ່ວ (ເຮັດ
ຄາ້ຍຄກືບັປົ່ນປາ) ແລວ້ຕກັໃສຖ່ວ້ຍ ແລະ ນາໍໄປຮບັປະທານ. 

  
  

ຄ. ຂ ັນ້ຕອນສະຫຸຼບ 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັອະທິບາຍແນວຄດິຂອງນກັຮຽນໃນການນາໍເອົາຄວາມຮູທ່ີ້

ໄດມ້າຈາກການຮຽນເລື່ ອງການປງຸແຕງ່ຕ ົມ້ແຈວ່ປາແຫງ້ 
2) ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນຄາໍສະຫຸຼບໃສກ່ະດານເປັນ ບດົຮຽນໃຫ້

ນກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 
3) ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ນາໍເອົາຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ ຕ ົມ້ແຈວ່ປາ

ແຫງ້ໄປໃຊໃ້ນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ. 

ສະຫຸຼບ:: 
 ການປງຸແຕງ່ຕ ົມ້ແຈວ່ປາແຫງ້ໃຫມ້ຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນອາຫານ, ມລີດົ
ຊາດແຊບໜາ້ຮບັປະທານ ເຮົາຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງປະກອບທ່ີສດົ, ສະອາດ
ເປັນຕ ົນ້ວາ່ປາແຫງ້ຕອ້ງໃໝ,່ ການປງຸຕອ້ງເຮັດຕາມວທີິ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນ
ການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີຖກືວທີິຈະຊວ່ຍໃຫອ້າຫານມລີດົຊາດແຊບ ແລະ ມ ີ
ປະໂຫຍດຕ່ໍສຂຸະພາບນາໍອກີ.  

 
 
 

13_  M6 HouseK_TG.pdf   7113_  M6 HouseK_TG.pdf   71 7/30/2015   4:34:56 PM7/30/2015   4:34:56 PM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



67 
 

55.  ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
1. ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ປະເມນີຈາກການສນົທະນາຖາມ-ຕອບແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົ ໃຫ,້ ປະເມນີ

ຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນປະເມນີຈາກການ ສອນຫຼງັຈາກຈບົບດົຮຽນ 
2. ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 
- ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດການປະຕບິດັ ກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ ໂດຍເນັນ້ໜກັ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຂະຫຍນັ, ການປະຢດັ ຄວາມອດົທນົ ແລະ 
ຄວາມສະອາດ. 

3. ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ, ປະ ເມນີຈາກ

ຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ ຂອງກຸມ່ຫຼງັຈາກ ຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 12 ຈນືດກູຂາ້ງໝ ູ

ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງ

 

 
1. ຈດຸປະສງົ 

ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
1) ບອກຊື່ ເຄື່ ອງປະກອບ, ການກະກຽມ, ວທີິປງຸແຕງ່ຈນືດກູຂາ້ງໝ ູ
2) ປງຸແຕງ່ຈນືດກູຂາ້ງໝໄູດເ້ປັນຢາ່ງດ ີ

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູ ້
1) ເຄື່ ອງປະກອບ 
2) ການກະກຽມ 
3) ວທີິປງຸ 
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33. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
1) ການກະກຽມວດັຖດຸບິໃນການປງຸແຕງ່ 
2) ຮບູພາບຕວົຈງິ ແລະ ເຄື່ ອງປະຈກັຕາ 
3) ປ້ຶມແບບຮຽນ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
ກ. ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 
 ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ ແລະ ໃຫນ້ກັ 

ຮຽນອອກມາເລ່ົາສູຸໝ່ ູຟ່ງັ. 
ຂ. ຂ ັນ້ຕອນສອນ 

ກດິຈະກາໍທີ 1: ການປງຸແຕງ່ຈນືດກູຂາ້ງໝ ູ
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊືອ້າຫານປະເພດຈນືຕາ່ງໆທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັມາຄນົລະ 1 

ຢາ່ງ. 
2) ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ້ນີ:້ 

- ເຄື່ ອງປະກອບ 
- ການກະກຽມ 
- ວທີິປງຸ 

3) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂືນ້ມາລາຍງານຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍ ນດົໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້. 
4) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍລາຍງານຂອງ ໝູທ່ີ່ເວ້ົາມານ ັນ້

ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ມຂີໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໝູພ່ອ້ມ ວທີິການແກໄ້ຂບນັຫາ. 
5) ຄແູນະນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ແລະ ຈດົ

ກາ່ຍເປັນບດົຮຽນ 

13_  M6 HouseK_TG.pdf   7413_  M6 HouseK_TG.pdf   74 7/30/2015   4:34:56 PM7/30/2015   4:34:56 PM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



70 
 

ກດິຈະກາໍທີ 2: ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ືມແບບຮຽນ. 
1) ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນໄວ ້

ໃນຕອນທາ້ຍຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 
2) ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນ 

ເປັນລາຍບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 

ຄຄາໍຕຕອບບບດົເເຝິກຫຫດັ  

11.. ເເຄື່ ອງປະກອບຈນືດກູຂາ້ງໝມູຄີ:ື 
1. ກະດກູຂາ້ງໝ ູ   1 kg 
2. ຫວົຜກັທຽມແຫງ້   1 ຫວົໃຫຍ ່
3. ນ ໍາ້ຕານ    1 ບວ່ງແກງ 
4. ເກອື     1 ບວ່ງຊາ 
5. ນ ໍາ້ປາ     1 ບວ່ງແກງ 
6. ພິກໄທ    1 ບວ່ງຊາ 
7. ນ ໍາ້ມນັ    1 ລິດ 

2.ການກະກຽມ:  
1. ກະດກູຂາ້ງໝລູາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ ຕດັເປັນຕອ່ນພໍດປີະໄວໃ້ຫ ້

ສະເດັດນ ໍາ້.  
2. ຫວົຜກັທຽມແຫງ້ແກະກາບອອກທບຸພໍແຕກປະໄວ.້ 

3.ວທີິປງຸ: 
1. ເອົາກະດກູໝທ່ີູຕຽມໄວນ້ ັນ້ມາເອອືບໃສຫ່ວົຜກັທຽມ, ນ ໍາ້ຕານ, 

ເກອື, ນ ໍາ້ປາ, ພິກໄທ ຄນົໃຫເ້ຂ້ົາກນັໝກັໄວປ້ະມານ 15 ນາທີ 
2. ເອົານ ໍາ້ມນັໃສໝ້ໍ່ຄາ້ງໄຟໃຫຮ້ອ້ນ ຈຶ່ງເອົາກະດກູໝລູງົໃສຈ່ນືໃຫ ້

ສກຸເຫືຼອງກອບ, ຕກັຂຶນ້ໃຫສ້ະເດັດນ ໍາ້ມນັປະໄວໃ້ຫເ້ຢັນ. 
3. ຈດັໃສຈ່ານແລວ້ນາໍໄປຮບັປະທານ  
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ຄຄ. ຂ ັນ້ຕອນສະຫຸຼບ 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັອະທິບາຍແນວຄດິ ຂອງນກັຮຽນໃນການນາໍເອົາ 

ຄວາມຮູທ່ີ້ໄດມ້າຈາກການຮຽນເລື່ ອງການປງຸແຕງ່ຈນືດກູຂາ້ງໝ.ູ 
2) ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນຄາໍສະຫຸຼບໃສກ່ະດານເປັນ 

ບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 
3) ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົນາໍເອົາຄວາມຮູກ້ຽວ່ກບັການປງຸແຕງ່ 

ຈນືດກູຂາ້ງໝໄູປໃຊໃ້ນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ. 

ສະຫຸຼບ:: 
 ການປງຸແຕງ່ຈນືດກູຂາ້ງໝໃູຫມ້ຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນອາຫານ, ມລີດົ
ຊາດແຊບ ໜາ້ຮບັປະທານ ເຮົາຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງປະກອບທ່ີສດົ, ສະອາດ
ເປັນຕ ົນ້ວາ່ໝຕູອ້ງໃໝ ່ ແລະ ສດົ, ການປງຸຕອ້ງເຮັດຕາມວທີິ ແລະ ຂ ັນ້
ຕອນການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີຖກືວທີິຈະຊວ່ຍໃຫອ້າຫານມລີດົຊາດແຊບ ແລະ 
ມປີະໂຫຍດຕ່ໍສຂຸະພາບນາໍອກີ.  

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
1) ດາ້ນຄວາມຮູ ້

- ປະເມນີຈາກການສນົທະນາຖາມ-ຕອບ ແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ,້ 
ປະເມນີຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນປະເມນີຈາກການສອນຫຼງັຈາກ
ຈບົບດົຮຽນ 

2) ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 
- ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດການປະຕບິດັ ກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ ໂດຍ

ເນັນ້ໜກັຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຂະຫຍນັ, ການປະຢດັ ຄວາມ 
ອດົທນົ ແລະ ຄວາມສະອາດ. 
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33) ດາ້ນທກັສະ 
-  ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ, ປະເມນີຈາກ 

ຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ 
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ບບດົທີ 13 ເຂ້ົາໜມົຕະໂກ ້

ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງ

 

 

1. ຈດຸປະສງົ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 

1) ບອກຊື່ ເຄື່ ອງປະກອບ, ການກະກຽມ, ວທີິປງຸແຕງ່ເຂ້ົາໜມົຕະໂກ ້
2) ປງຸແຕງ່ເຂ້ົາໜມົຕະໂກໄ້ດເ້ປັນຢາ່ງດ ີ

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູ ້

1) ເຄື່ ອງປະກອບ 
2) ການກະກຽມ 
3) ວທີິປງຸ 

3.  ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
1) ການກະກຽມວດັຖດຸບິໃນການປງຸແຕງ່ 
2) ຮບູພາບຕວົຈງິ ແລະ ເຄື່ ອງປະຈກັຕາ 
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3) ປ້ືມແບບຮຽນ 
44) ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
ກ. ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 

 ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ ແລະ ໃຫນ້ກັ 
ຮຽນອອກມາເລ່ົາສູຸໝ່ ູຟ່ງັ. 

ຂ. ຂຂ ັນ້ຕອນສອນ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ການປງຸແຕງ່ເຂ້ົາໜມົຕະໂກ ້

1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊືອ້າຫານປະເພດເຂ້ົາໜມົຕາ່ງໆທ່ີນກັຮຽນຮູ ້ຈກັມາຄນົລະ 
1 ຢາ່ງ. 

2) ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ້ນີ:້ 
- ເຄື່ ອງປະກອບ 
- ການກະກຽມ 
- ວທີິປງຸ 

3) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂືນ້ມາລາຍງານຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົ ໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້. 
4) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍລາຍງານຂອງ ໝູທ່ີ່ເວ້ົາມານ ັນ້

ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ມຂີໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໝູພ່ອ້ມວທີິ ການແກໄ້ຂບນັຫາ. 
5) ຄແູນະນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນ ຟງັ ແລະ ຈດົ

ກາ່ຍເປັນບດົຮຽນ 
ກດິຈະກາໍທີ 2: ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ືມແບບຮຽນ. 

1) ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນໄວ ້ໃນຕອນທາ້ຍ
ຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

2) ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນ ເປັນລາຍ
ບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
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ຄຄາໍຕຕອບບບດົເເຝິກຫຫດັ  
11. ເເຄື່ ອງປະກອບເຂ້ົາໜມົຕະໂກມ້ຄີ:ື 

1. ແປ້ງສາລີ    0,5 ຖວ້ຍນອ້ຍ 
2. ນ ໍາ້ຕານຊາຍ    1,1/2 ຖວ້ຍນອ້ຍ 
3. ນ ໍາ້ປາຍກະທິ    3 ຖວ້ຍນອ້ຍ 
4. ສາລີຕ ົມ້ສກຸແລວ້ຊອຍ   1,1/2 ຖວ້ຍນອ້ຍ 
5. ໃບເຕຍີ    1 ຖວ້ຍນອ້ຍ 
6. ເກອື     0,5 ບວ່ງຊາ 
7. ໃບຕອງ ຫືຼ ຈະເອົາໃບເຕຍີເຮັດເປັນກະໂທງຕາມຈາໍນວນທ່ີ

ຕອ້ງການ 
8. ໄມຂ້ດັຕາມຈາໍນວນທ່ີຕອ້ງການ 

2. ການກະກຽມ: 
1. ເອົາໃບເຕຍີມາລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ ແລວ້ນາໍມາຍອ່ງເອົານ ໍາ້ 

ໃຫໄ້ດ ້1 ຖວ້ຍນອ້ຍ 
2. ສາລີຕ ົມ້ສກຸ ແລວ້ຊອຍໃຫໄ້ດປ້ະມານ 1,1/2 ຖວ້ຍນອ້ຍ. 
3. ກະທິໝາກພາ້ວຄ ັນ້ນ ໍາ້ປາຍ 3 ຖວ້ຍປະໄວ.້ 
4. ໃບຕອງ ຫືຼ ໃບເຕຍີນາໍມາລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ ເຊັດໃຫແ້ຫງ້ 

ແລວ້ນາໍມາເຮັດເປັນກະໂທງປະໄວ.້ ໝາຍເຫດ: (ກະໂທງ 
ເຮັດເຂ້ົາໜມົແມນ່ກະໂທງທ່ີຮຽນການເຮອືນໃນຊ ັນ້ ມ 5) 

3. ວທີິເຮັດໜາ້ເຂ້ົາໜມົຕະໂກ:້  
1. ແປ້ງສາລີ, ນ ໍາ້ຫວົກະທິ, ນ ໍາ້ຕານ, ເກອືຄນົໃຫເ້ຂ້ົາກນັ 
ຈຶ່ງນາໍໃສໝ້ໍ່ຄາ້ງໄຟອອ່ນໆຄນົຈນົສກຸ ແລວ້ນາໍມາຢອດໃສຕ່ວົ
ຕະໂກໃ້ຫເ້ຕັມພໍດປີະໄວໃ້ຫເ້ຢັນແລວ້ ນາໍໄປຮບັປະທານເປັນ
ຂອງຫວານ. 
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ຄຄ. ຂຂ ັນ້ຕອນສະຫຸຼບ 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັອະທິບາຍແນວຄດິຂອງນກັຮຽນໃນການນາໍເອົາຄວາມຮູ້

ທ່ີໄດມ້າຈາກການຮຽນເລ່ືອງການປງຸແຕງ່ເຂ້ົາໜມົຕະໂກ ້
2) ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນຄາໍສະຫຸຼບໃສກ່ະດານເປັນບດົຮຽນໃຫ ້

ນກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 
3) ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ນາໍເອົາຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ເຂ້ົາ 

ໜມົຕະໂກໄ້ປໃຊໃ້ນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ.  

ສະຫຸຼບ: 
 ການປງຸແຕງ່ເຂ້ົາໜມົຕະໂກໃ້ຫມ້ຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນອາຫານ, ມລີດົຊາດ
ແຊບໜາ້ຮບັປະທານ ເຮົາຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງປະກອບທ່ີສດົ, ສະອາດເປັນຕ ົນ້ວາ່ກະທິ
ໝາກພາ້ວ, ສາລີ, ແປ້ງຕອ້ງໃໝ,່ ການປງຸຕອ້ງເຮັດຕາມວທີິ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນ
ການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີຖກືວທີິຈະຊວ່ຍໃຫອ້າຫານມລີດົຊາດແຊບ ແລະ ມປີະ 
ໂຫຍດ ຕ່ໍສຂຸະພາບນາໍອກີ.  

5) ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
1) ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ປະເມນີຈາກການສນົທະນາຖາມ-ຕອບ ແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ,້ ປະເມນີ

ຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນປະເມນີຈາກການສອນຫຼງັຈາກຈບົບດົຮຽນ 
2) ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 
- ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດ ການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ ໂດຍ ເນັນ້ໜກັ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຂະຫຍນັ, ການປະຢດັ ຄວາມ ອດົທນົ ແລະ ຄວາມ
ສະອາດ. 

3) ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັ ຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ, ປະເມນີຈາກ

ຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 14 ນ ໍາ້ຫວົສໃີຄ 
ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງ
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11. ຈດຸປະສງົ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
1) ບອກຊື່ ເຄື່ ອງປະກອບ, ການກະກຽມ, ວທີິປງຸແຕງ່ນ ໍາ້ຫວົສໃີຄ. 
2) ປງຸແຕງ່ນ ໍາ້ຫວົສໃີຄໄດເ້ປັນຢາ່ງດ.ີ 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູ ້
1) ເຄື່ ອງປະກອບ 
2) ການກະກຽມ 
3) ວທີິປງຸ 

3. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
1) ການກະກຽມວດັຖດຸບິໃນການປງຸແຕງ່ 
2) ຮບູພາບຕວົຈງິ ແລະ ເຄື່ ອງປະຈກັຕາ 
3) ປ້ືມແບບຮຽນ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
ກ. ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 

 ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ ແລະ ໃຫ້
ນກັຮຽນອອກມາເລ່ົາສູຸໝ່ ູຟ່ງັ. 

ຂ. ຂຂ ັນ້ຕອນສອນ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ການປງຸແຕງ່ນ ໍາ້ຫວົສໃີຄ 

1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊື່ອາຫານປະເພດນ ໍາ້ຕາ່ງໆທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັມາຄນົລະ 1 ຢາ່ງ. 
2) ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

- ເຄື່ ອງປະກອບ 
- ການກະກຽມ 
- ວທີິປງຸ 

3) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ມາລາຍງານ ຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້. 
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4) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍລາຍງານຂອງໝູທ່ີ່ ວ ົາ້ມານ ັນ້
ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ມຂີໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໝູພ່ອ້ມວທີິການແກໄ້ຂບນັຫາ. 

5) ຄແູນະນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ແລະ ຈດົ
ກາ່ຍເປັນບດົຮຽນ 

ກດິຈະກາໍທີ 2: ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

1) ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍ
ຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

2) ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນ ລາຍ
ບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 

ຄຄາໍຕຕອບບບດົເເຝິກຫຫດັດ  

11.. ເເຄື່ ອງປະກອບນ ໍາ້ຫວົສໃີຄມຄີ:ື 
1. ຫວົສໃີຄ     1 kg 
2. ໃບເຕຍີ     10 ໃບ 
3. ນ ໍາ້ຕານ     1 kg 
4. ນ ໍາ້      6 ລິດ 

3. ການກະກຽມ : 
1. ຫວົສໃີຄລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດ ແລວ້ນາໍມາທບຸພໍແຕກປະໄວ.້ 
2. ໃບເຕຍີລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດແລວ້ຕດັເຄິ່ ງປະໄວ.້ 

3. ວທີິປງຸ: 
1. ເອົານ ໍາ້ໃສໝ້ໍ່ຄາ້ງໄຟໃຫຟ້ດົເອົາໃບເຕຍີໃສ ່ ແລວ້ຕ ົມ້ປະມານ 10 

ນາທີ ໃສນ່ ໍາ້ຕານຄນົໃຫເ້ຂ້ົາກນັ ໃສຫ່ວົສໃີຄ ຕ ົມ້ໃຫຟ້ດົ ປງົລງົຕອງ
ເອົາກາບອອກໃຫໝ້ດົແລວ້ຕກັໃສຈ່ອກດື່ມຮອ້ນໆຖາ້ມກັເຢັນກເໍອົານ ໍາ້
ກອ້ນໃສ.່  
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ຄຄ. ຂ ັນ້ຕອນສະຫຸຼບ 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັອະທິບາຍແນວຄດິຂອງນກັຮຽນໃນການນາໍເອົາຄວາມຮູ້

ທ່ີໄດມ້າຈາກການຮຽນເລ່ືອງການປງຸແຕງ່ນ ໍາ້ຫວົສໃີຄ 
2) ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນຄາໍສະຫຸຼບໃສກ່ະດານເປັນ ບດົຮຽນ

ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 
3) ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົນາໍເອົາຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ນ ໍາ້

ຫວົສໃີຄໄປໃຊໃ້ນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ. 

ສະຫຸຼບ: 
 ການປງຸແຕງ່ນ ໍາ້ຫວົສໃີຄ ໃຫມ້ຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນອາຫານ, ມລີດົຊາດ
ແຊບໜາ້ ຮບັປະທານ ເຮົາຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງປະກອບທ່ີສດົ, ສະອາດເປັນຕ ົນ້ວາ່
ຫວົສໃີຄຕອ້ງເກບັມາໃໝ່ໆ , ການປງຸຕອ້ງເຮັດຕາມວທີິ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການປງຸ 
ແຕງ່ອາຫານທ່ີຖກືວທີິຈະຊວ່ຍໃຫອ້າຫານມລີດົຊາດແຊບ ແລະ ມປີະໂຫຍດຕ່ໍ 
ສຂຸະພາບດນີາໍອກີ.  

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
1) ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ປະເມນີຈາກການສນົທະນາຖາມ-ຕອບແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ,້ ປະເມນີຈາກ

ການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນປະເມນີຈາກການສອນຫຼງັຈາກຈບົບດົຮຽນ 
2) ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 
- ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດການປະຕບິດັ ກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ ໂດຍນ ັນ້ໜກັຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຂະຫຍນັ, ການປະຢດັ, ຄວາມອດົທນົ ແລະ ຄວາມສະອາດ. 
3) ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັ ຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ, ປະເມນີຈາກຜນົງານ

ຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 15 ເຂ້ົາໜມົໝາກອ ຶ

ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງ

 

 

1. ຈດຸປະສງົ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
1) ບອກຊື່ ເຄື່ ອງປະກອບ, ການກະກຽມ, ວທີິປງຸແຕງ່ເຂ້ົາໜມົໝາກ ອ.ຶ 
2) ປງຸແຕງ່ເຂ້ົາໜມົໝາກອໄຶດເ້ປັນຢາ່ງດ ີ

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູ ້
1) ເຄື່ ອງປະກອບ 
2) ການກະກຽມ 
3) ວທີິປງຸ 
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33. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
1) ການກະກຽມວດັຖດຸບິໃນການປງຸແຕງ່ 
2) ຮບູພາບຕວົຈງິ ແລະ ເຄື່ ອງປະຈກັຕາ 
3) ປ້ືມແບບຮຽນ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
ກ. ຂຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 

 ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນ
ອອກມາເລ່ົາສູໝູ່ຟ່ງັ. 

ຂ. ຂຂ ັນ້ຕອນສອນ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ການປງຸແຕງ່ເຂ້ົາໜມົໝາກອ ຶ

1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊືອ້າຫານປະເພດເຂ້ົາໜມົຕາ່ງໆທ່ີນກັຮຽນຮູ ້ຈກັມາຄນົລະ 1 
ຢາ່ງ. 

2) ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ້ນີ:້ 
- ເຄື່ ອງປະກອບ 
- ການກະກຽມ 
- ວທີິປງຸ 

3) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ມາລາຍງານຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົ ໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້. 
4) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍລາຍງານຂອງ ໝູທ່ີ່ເວ້ົາມານ ັນ້

ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ມຂີໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໝູພ່ອ້ມວທີິ ການແກໄ້ຂບນັຫາ. 
5) ຄແູນະນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນ ຟງັ ແລະ ຈດົ

ກາ່ຍເປັນບດົຮຽນ 
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ກດິຈະກາໍທີ 2: ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ. 
1)ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນ ໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍຂອງ

ບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 
2)ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ເປັນກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູ ້ນກັຮຽນເປັນລາຍບກຸຄນົ

ຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 

ຄຄາໍຕຕອບບບດົເເຝິກຫຫດັ  
11.. ເເຄື່ ອງປະກອບເຂ້ົາໜມົໝາກອມຶຄີ:ື 

1. ໝາກອດຶບິປອກເປືອກ   1 kg 
2. ແປ້ງເຂ້ົາຈາ້ວ    0,5 ຖວ້ຍນອ້ຍ 
3. ແປ້ງສງິກະໂປ    0,5 ຖວ້ຍນອ້ຍ 
4. ນ ໍາ້ກະທິ     1 ຖວ້ຍ 
5. ໝາກພາ້ວກະຈາຂດູ   1 ຂດີ 
6. ເກອື     1/2 ບວ່ງຊາ 
7. ນ ໍາ້ຕານ     1 ຖວ້ຍນອ້ຍ 

2.ການກະກຽມ 

1. ໝາກອປຶອກເປຶອກເອົາແກນ່ອອກລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດນາໍໄປໜ້ຶງໃຫ ້
ສກຸແລວ້ບດົໃຫລ້ະອຽດ. 

2. ໝາກພາ້ວກະຈານາໍມາຂດູໃຫເ້ປັນເສັ້ນປະໄວ ້ (ໝາກພາ້ວກະຈາ 
ແມນ່ໝາກພາ້ວທ່ີບ່ໍແກ ່ແລະ ບ່ໍອອ່ນພໍດກີນິ) 

3.ວທີິປງຸ:  

1. ເອົາໝາກອ,ຶ ແປ້ງເຂ້ົາຈາ້ວ, ແປ້ງສງິກາໂປ, ນ ໍາ້ຕານນວດໃຫ ້
ເຂ້ົາກນັຫຼງັຈາກນ ັນ້ໃສໝ່າກພາ້ວກະຈາ ຂດູ 50 ກາຼມ ໃສເ່ກອື 1/4 
ບວ່ງຊາໃສ ່ແລວ້ໃສກ່ະທິໝາກພາ້ວເທ່ືອລະໜອ້ຍ ຄນົສວ່ນ ປະສມົ
ໃຫເ້ຂ້ົາກນັ.  
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22.. ຕກັສວ່ນປະສມົໃສຖ່ວ້ຍນອ້ຍ, ຖາດ, ຫືຼຈະເຮັດເປັນກະໂທງໃສກ່ໍ່ໄດ ້
ຫຼງັຈາກນ ັນ້ເອົາໝາກພາ້ວກະຈາຂດູໂຮຍໜາ້ເຂ້ົາໜມົ ແລວ້ ເອົາ 
ໄປໜ້ຶງປະມານ 15 ນາທີ ຈນົສກຸຍກົລງົປະໄວໃ້ຫເ້ຢັນແລວ້ນາໍໄປ 
ຮບັປະທານເປັນຂອງຫວານ.  

  
ຄ. ຂ ັນ້ຕອນສະຫຸຼບ 

1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັອະທິບາຍແນວຄດິຂອງນກັຮຽນ ໃນການ ນາໍເອົາຄວາມຮູ້
ທ່ີໄດມ້າຈາກການຮຽນ ເລ່ືອງການປງຸແຕງ່ເຂ້ົາ ໜມົໝາກອ ຶ

2) ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນຄາໍສະຫຸຼບໃສກ່ະດານ ເປັນບດົຮຽນໃຫ້
ນກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

3) ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ນາໍເອົາຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການປງຸ ແຕງ່ເຂ້ົາໜມົ
ໝາກອໄຶປໃຊໃ້ນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ. 
 

ສະຫຸຼບ: 
 ການປງຸແຕງ່ເຂ້ົາໜມົໝາກອໃຶຫມ້ຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນອາຫານ, ມລີດົຊາດ
ແຊບໜາ້ຮບັປະທານ ເຮົາຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງປະກອບທ່ີສດົ, ສະອາດເປັນຕ ົນ້ວາ່ໝ
າກພາ້ວຕອ້ງສດົ, ການປງຸຕອ້ງເຮັດຕາມວທີິ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການປງຸ
ແຕງ່ອາຫານທ່ີຖກືວທີິຈະຊວ່ຍໃຫອ້າຫານມລີດົຊາດແຊບ ແລະ ມປີະໂຫຍດຕ່ໍ
ສຂຸະພາບນາໍອກີ.   

 
5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

1) ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ປະເມນີຈາກການສນົທະນາຖາມ-ຕອບແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ,້ ປະເມນີ
ຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນປະເມນີຈາກການສອນຫຼງັຈາກຈບົບດົຮຽນ 
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22) ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 
- ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ ໂດຍເນັນ້ໜກັ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຂະຫຍນັ, ການປະ ຢດັ ຄວາມອດົທນົ ແລະ ຄວາມ
ສະອາດ. 

3) ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ, ປະເມນີຈາກຜນົ 

ງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 16ນ ໍາ້ໝາກຕມູ 

ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງ

 
 

 

 
1. ຈດຸປະສງົ 

ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
1) ບອກຊື່ ເຄື່ ອງປະກອບ, ການກະກຽມ, ວທີິປງຸແຕງ່ນ ໍາ້ໝາກຕມູ 
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2) ປງຸແຕງ່ນ ໍາ້ໝາກຕມູໄດເ້ປັນຢາ່ງດ ີ
22. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 

ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູ ້
1) ເຄື່ ອງປະກອບ 
2) ການກະກຽມ 
3) ວທີິປງຸ 

3. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
1) ການກະກຽມວດັຖດຸບິໃນການປງຸແຕງ່ 
2) ຮບູພາບຕວົຈງິ ແລະ ເຄື່ ອງປະຈກັຕາ 
3) ປ້ຶມແບບຮຽນ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
ກ. ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 

 ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ອາຫານທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ ແລະ 
ໃຫນ້ກັຮຽນອອກມາເລ່ົາສູຸໝ່ ູຟ່ງັ. 

ຂ. ຂຂ ັນ້ຕອນສອນ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ການປງຸແຕງ່ນ ໍາ້ໝາກຕມູ 

1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊື່ອາຫານປະເພດນ ໍາ້ຕາ່ງໆທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັມາຄນົລະ 1 
ຢາ່ງ. 

2) ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ້ນີ:້ 
- ເຄື່ ອງປະກອບ 
- ການກະກຽມ 
- ວທີິປງຸ 

3) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ມາລາຍງານຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້. 
4) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍລາຍງານຂອງໝູທ່ີ່ເວ້ົາມານ ັນ້

ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ມຂີໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໝູພ່ອ້ມວທີິການແກໄ້ຂ ບນັຫາ. 
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5) ຄແູນະນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ແລະ ຈດົ
ກາ່ຍເປັນບດົຮຽນ 

ກດິຈະກາໍທີ 2: ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

1) ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນ ໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນໄວໃ້ນຕອນ ທາ້ຍ
ຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

2) ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍ
ບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 

ຄຄາໍຕຕອບບບດົເເຝິກຫຫດັ  

11..ເເຄື່ ອງປະກອບນ ໍາ້ໝາກຕມູມຄີ:ື 
1. ໝາກຕມູ     2 ຂດີ 
2. ນ ໍາ້     6 ລິດ 
3. ນ ໍາ້ຕານ     1 kg 
4. ນ ໍາ້ກອ້ນ     ຕາມທ່ີຕອ້ງການ 

2. ການກະກຽມ 
1. ໝາກຕມູແຫງ້ລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດແລວ້ນາໍໄປປ້ີງໃຫຫ້ອມ. 

3. ວທີິປງຸ: 
2. ໝາກຕມູລາ້ງນ ໍາ້ໃຫສ້ະອາດແລວ້ນາໍໄປປ້ີງໃຫຫ້ອມ. 
3. ເອົານ ໍາ້ໃສໝ້ໍ່ຄາ້ງໄຟໃຫຟ້ດົ ແລວ້ເອົາໝາກຕມູໃສເ່ຮັດໄຟອອ່ນໆ ຕ ົມ້

ປະມານ 1 ຊ ົ່ວໂມງ ຕກັໝາກຕມູອອກແລວ້ໃສນ່ ໍາ້ຕານພໍລະ ລາຍຕອງ
ດວ້ຍຜາ້ຂາວແລວ້ຕ ົມ້ອກີເທ່ືອໜ່ຶງພໍຟດົ ແລວ້ປິດໄຟປະໄວ ້ໃຫເ້ຢັນເອົານ ໍາ້ 
ກອ້ນໃສຈ່ອກແລວ້ຕກັນ ໍາ້ໝາກຕມູໃສຈ່ດັເສບີເຢັນໆ.  

ຄຄ. ຂ ັນ້ຕອນສະຫຸຼບ 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັອະທິບາຍແນວຄດິຂອງນກັຮຽນ ໃນການນາໍເອົາ ຄວາມຮູທ່ີ້ໄດ້

ມາຈາກການຮຽນ ເລື່ ອງການປງຸແຕງ່ນ ໍາ້ ໝາກຕມູ 
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2) ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນຄາໍສະຫຸຼບໃສກ່ະດານເປັນບດົຮຽນ ໃຫນ້ກັ 
ຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

3) ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົນາໍເອົາຄວາມຮູ ້ ກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ນ ໍາ້ໝາກຕມູໄປ
ໃຊໃ້ນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ. 

ສສະຫຸຼບ:: 
 ການປງຸແຕງ່ນ ໍາ້ໝາກຕມູໃຫມ້ຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນອາຫານ, ມລີດົຊາດ
ແຊບໜາ້ຮບັ ປະທານ ເຮົາຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງປະກອບທ່ີໃໝ,່ ສະອາດເປັນຕ ົນ້ວາ່
ຕມູຕອ້ງຕາກໃຫແ້ຫງ້, ການປງຸຕອ້ງເຮັດຕາມວທີິ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການປງຸ
ແຕງ່ອາຫານທ່ີຖກືວທີິ ຈະຊວ່ຍໃຫອ້າຫານມລີດົຊາດແຊບ ແລະ ມປີະໂຫຍດ
ຕ່ໍສຂຸະພາບນາໍອກີ.  

  
5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

1) ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ປະເມນີຈາກການສນົທະນາຖາມ-ຕອບ ແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ,້ ປະ

ເມນີຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນ ປະເມນີຈາກການສອນຫຼງັຈາກຈບົ
ບດົຮຽນ. 

2) ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 
- ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ ໂດຍເນັນ້ໜກັ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຂະຫຍນັ, ການປະຢດັ, ຄວາມອດົທນົ ແລະ 
ຄວາມສະອາດ. 

3) ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ, ປະເມນີຈາກ

ຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 

13_  M6 HouseK_TG.pdf   9413_  M6 HouseK_TG.pdf   94 7/30/2015   4:34:57 PM7/30/2015   4:34:57 PM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



90 
 

ບບດົທີ 17 ການຈດັລາຍການອາຫານ 

ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງ

 

 

1. ຈດຸປະສງົ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
1) ບອກວທີິໃນການຈດັລາຍການອາຫານ 
2) ຮູວ້ທີິຈດັລາຍການອາຫານແຕລ່ະມ ີໄ້ດເ້ປັນຢາງດ.ີ 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
1) ການຈດັລາຍການອາຫານ 
2) ຕາງຕະລາ້ງການຈດັອາຫານແຕລ່ະວນັ ແລະ ການຈດັປະຈາໍອາທິດ 

3. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
1) ຮບູພາບຕວົຈງິໃນການຈດັລາຍການອາຫານ  
2) ປ້ືມແບບຮຽນ 
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44. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
ກ. ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 

 ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການຈດັລາຍການອາຫານ ແລະ ໃຫ ້ນກັຮຽນອອກມາເລ່ົາ
ສູຸໝ່ ູຟ່ງັ. 

ຂ. ຂຂ ັນ້ຕອນສອນ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ການຈດັລາຍການອາຫານ 

1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນ ບອກວທີິຈດັລາຍການອາຫານທີນກັຮຽນຮູຈ້ກັມາ ຄນົລະ 1 ຢາ່ງ. 
2) ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍ ້ດ ັງ່ລຸມ້ນີ:້ 

- ການຈດັລາຍການອາຫານ 
- ຕວົຢາ່ງການຈດັລາຍການອາຫານປະຈາໍວນັ 
- ຕາຕະລາງການຈດັລາຍການອາຫານປະຈາໍອາທິດ 

3) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ມາລາຍງານ ຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົ ໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້. 
4) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັສະແດງຄວາມຄດິເຫັນຕ່ໍລາຍງານຂອງ ໝູທີ່ເວ້ົາມານ ັນ້ຖກື 

ຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ມຂີໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໝູພ່ອ້ມວທີິ ການແກໄ້ຂບນັຫາ. 
5) ຄແູນະນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນ ຟງັ ແລະ ຈດົກາ່ຍ

ເປັນບດົຮຽນ 
ກດິຈະກາໍທີ 2: ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

6) ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນໂດຍການນາໍໃຊ ້ ຄາໍຖາມທ່ີຂຽນໄວ ້ ໃນຕອນທາ້ຍ
ຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

7) ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນ ເປັນລາຍບກຸຄນົ
ຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
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ຄາໍຕຕອບບດົເເຝິກຫດັ  
1.. ການຈດັລາຍການອາຫານມຄີ:ື 

ອາຫານເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນຂອງຮາ່ງກາຍ ຕອ້ງໄດຮ້ບັປະທານໃຫພ້ຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງ 
ການຂອງຮາ່ງກາຍ ເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດແກຮ່າ່ງກາຍ ແລະ ເຮັດໃຫສ້ຂຸະພາບ 
ແຂງແຮງ, ຖາ້ເຮົາຮບັປະທານອາຫານທ່ີດມີທີາດຫ່ໍຼລຽ້ງພຽງພໍຮາ່ງກາຍກຈໍະມຄີວາມອດຸມົ 
ສມົບນູ ແລະ ມສີຂຸະພາບດ,ີ ກງົກນັຂາ້ມຖາ້ໄດຮ້ບັອາຫານ ແລະ ທາດຫ່ໍຼລຽ້ງບ່ໍພຽງພໍ
ສຂຸະພາບກໍ່ຈະອອ່ນເພຍມອີາການຊມືເສ້ົາ, ຫງດຸ ຫງດິ ແລະ ເຈບັເປັນໄດງ້າ່ຍ. 

2. ຕວົຢາ່ການຈດັລາຍການອາຫານໃນມືໜ່ຶ້ງ: (ຄວນໃຫມ້ ີ3ໝວດ) 
2. ອາຫານທຽ່ງ: ເຂ້ົາໜຽວ ຫືຼ ເຂ້ົາຈາ້ວ ແກງ, ເອາະ, ໝາກໄມ ້ 
3. ອາຫານຄ ໍາ່: ເຂ້ົາໜຽວ ຫືຼ ເຂ້ົາຈາ້ວ ຂ ົວ້, ລາບ, ແກງ, ໝາກໄມ ້ແລະ ນມົ 
2. ຂໍຄ້ວນສງັເກດໃນການຈດັອາຫານໃນມືໜ່ຶ້ງມຄີ:ຶ 
ການຈດັອາຫານໃນມືໜ່ຶ້ງ, ແມບ່າ້ນຄວນຈະຕອ້ງໄດຮູ້ເ້ຖງິສະພາບຮາ່ງກາຍ  ແລະ 

ຄວາມຕອ້ງການຂອງ ສະມາຊກິ ແຕລ່ະຄນົຢູໃ່ນຄອບຄວົ, ແຕລ່ະຄາບເຂ້ົາ  ຄວນຈະໄດ ້
ຮບັອາຫານໃດແດ,່ ນອກນີກ້ໍ່ຍງັຕອ້ງຮູກ້ະຕວງໃຫເ້ໝາະກບັຈາໍນວນ ແລະ ຄວາມຕອ້ງ 
ການຂອງສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ, ລກູ, ຜວົ, ພ່ໍ, ແມ,່ ພ່ີນອ້ງ ແຕລ່ະຄນົມຄີວາມ
ຕອ້ງການບ່ໍຄກືນັ ຂຶນ້ກບັອາຍ,ຸ ສຂຸະພາບ ແລະ ກາໍລງັກາຍຂອງແຕລ່ະຄນົ. ຄນົເຮັດ 
ວຽກ ແບກຫາບຕອ້ງການພະລງັງານຫຼາຍ, ຄນົເຮັດວຽກດວ້ຍສະໝອງຄວນງດົອາຫານ 
ປະເພດພະລງັງານລງົ, ຄນົເຈບັຕອ້ງໃຫອ້າຫານຫຼາຍຂຶນ້. 
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ຄຄ. ຂ ັນ້ຕອນສະຫຸຼບ 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັອະທິບາຍແນວຄດິຂອງນກັຮຽນ ໃນການນາໍ ເອົາຄວາມຮູທ່ີ້

ໄດມ້າຈາກການຮຽນ ເລື່ ອງການຈດັລາຍການອາຫານ 
2) ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນຄາໍສະຫຸຼບໃສກ່ະດານເປັນບດົຮຽນໃຫ້

ນກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 
3) ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ນາໍເອົາຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການຈດັລາຍການອາ 

ຫານໄປໃຊໃ້ນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ. 
 

ສະຫຸຼບ: 
ການຈດັລາຍການອາຫານເປັນສງິສາໍຄນັອນັໜ່ຶງ ທ່ີນກັຮຽນຕອ້ງໄດຮ້ຽນ ຮູ້
ເພ່ືອນາໍໄປໃຊໃ້ນຄອບຄວົ ແລະ ຊວີດິປະຈາໍວນັໃຫແ້ທນເໝາະກບັ ສະພາບ
ແວດລອ້ມ ແລະ ການເປັນຢູຕ່າມແຕລ່ະທອ້ງຖີ່ນ ແລະ ເພ່ືອ ໃຫແ້ຕລ່ະ
ຄອບຄວົໄດມ້ສີຂຸະພາບທ່ີດແີຂງແຮງສມົບນູ ກນີອາຫານຄບົໝ ູ ແລະ ຖກືຫຼກັ
ອານາໄມໃຫແ້ກຕ່ວົເຮົາເອງ. 

 
 
5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

1) ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ປະເມນີຈາກການສນົທະນາຖາມ-ຕອບ ແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ,້ ປະ

ເມນີຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນປະເມນີ ຈາກການສອນຫຼງັຈາກຈບົບດົ 
ຮຽນ 

2) ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 
- ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດການປະຕບິດັ ກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ ໂດຍເນັນ້

ໜກັຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຂະຫຍນັ, ການປະຢດັ, ຄວາມອດົທນົ ແລະ 
ຄວາມສະອາດ. 

13_  M6 HouseK_TG.pdf   9813_  M6 HouseK_TG.pdf   98 7/30/2015   4:34:57 PM7/30/2015   4:34:57 PM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



94 
 

33) ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ, ປະເມນີຈາກ

ຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 18 ການຂຶນ້ລາຍການອາຫານ 

ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງ

 

 

1. ຈດຸປະສງົ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
1) ບອກວທີິໃນການຂຶນ້ລາຍການອາຫານ 
2) ຮູວ້ທີິຂຶນ້ລາຍການອາຫານແຕລ່ະມ ືໄ້ດເ້ປັນຢາ່ງດ.ີ 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
1) ການຂຶນ້ລາຍການອາຫານ 

3. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
1) ຮບູພາບຕວົຈງິໃນການຂຶນ້ລາຍການອາຫານ  
2) ປ້ຶມແບບຮຽນ 
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44. ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ 
ກ. ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 
 ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການຂືນ້ລາຍການອາຫານ ແລະ ໃຫ ້ນກັຮຽນອອກມາເລ່ົາສູຸ່
ໝູຟ່ງັ. 

ຂ. ຂຂ ັນ້ຕອນສອນ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ການຂືນ້ລາຍການອາຫານ 

1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນ ບອກວທີິຈດັລາຍການອາຫານທີນກັຮຽນຮູຈ້ກັມາຄນົລະ 1 ຢາ່ງ. 
2) ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ ບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍ ້ດ ັງ່ລຸມ້ນີ:້ 
3) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ຂືນ້ມາລາຍງານ ຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົໃຫຄ້ ົນ້ຄວາ້. 

- ການຂືນ້ລາຍການອາຫານສາໍລບັຄນົຈາໍນວນຫຼາຍ 
- ຫຼກັການກຽມອາຫານຈາໍນວນຫຼາຍ ແລະ ຫຼກັການຊື ້
- ໜວ່ຍປງຸແຕງ່ 
- ໜວ່ຍແຈກຢາຍອາຫານ 
- ໜວ່ຍເຮັດຄວາມສະອາດ. 

 
4) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍລາຍງານຂອງ ໝູທີ່ເວ້ົາມານ ັນ້

ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ມຂີໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໝູພ່ອ້ມວທີິ ການແກໄ້ຂບນັຫາ. 
5) ຄແູນະນາໍ ແລະ ສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນ ຟງັ ແລະ ຈດົ

ກາ່ຍເປັນບດົຮຽນ 
ກດິຈະກາໍທີ 2: ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ືມແບບຮຽນ. 

1) ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍ
ຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

2) ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນ ເປັນລາຍ
ບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
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ຄຄາໍຕຕອບບບດົເເຝິກຫຫດັ  
11. ການຂືນ້ລາຍການອາຫານສາໍລບັຄນົຈາໍນວນຫຼາຍ.ມຄີ:ື 

 ຄວາມສາໍຄນັໃນການຂືນ້ລາຍການອາຫານ ນ ັນ້ແມນ່ເປັນສິ່ ງທ່ີ 
ຈາໍເປັນທ່ີສດຸ ໂດຍສະເພາະຜູຄ້ວບຄມຸອາຫານເນື່ອງຈາກວາ່ ມນັເປັນການ
ກຽ່ວຂອ້ງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ເຊິ່ ງຈາໍເປັນທ່ີເຮົາຕອ້ງຮຽນຮູ.້ ການຂືນ້
ລາຍການອາຫານແຕລ່ະເທ່ືອຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິງບົປະມານ ທ່ີເປັນສງິສາໍຄນັທ່ີ
ເຮົາຈາໍເປັນຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິ. ເນື່ອງຈາກວາ່ກອ່ນຈະໄດອ້າຫານແຕລ່ະຢາ່ງເຮົາ
ຕອ້ງມງີບົປະມານ, ສະນ ັນ້ຕອ້ງໄດຮູ້ຈ້ກັງບົປະມານຄກັແນ ່ເພ່ືອຈະໄດເ້ອົາມາ
ປຽບທຽບໃສກ່ບັຄາ່ຄອງຊບີໃນປະຈບູນັ ແລະ ກໍ່ຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິເລື່ ອງການ
ປະຢດັ ແຕຕ່ອ້ງໃຫໄ້ດອ້າຫານທ່ີມຄີນຸຄາ່ສມົກບັລາຄາ  

2. ຫຼກັການກຽມອາຫານຈາໍນວນຫຼາຍ ແລະ ຫຼກັການຊື ້
ເຮົາຄວນຂຽນລາຍການຊືໃ້ສກ່ະດານເຊ່ັນ: ຊືເ້ປັນລາຍອາທິດ, ລາຍ 

ເດອືນ ຫືຼ ລາຍປີ, ສາໍລບັເຄື່ ອງແຫງ້ຕອ້ງມຕີາຕະລາງຊືເ້ຊ່ັນ: ຊືແ້ບບສ ັງ່ 
ການ, ສ ັງ່ຊືຕ້ອ້ງໃຫຄ້ກັແນ,່ ຖາ້ຈະຊືຊ້ີນ້ຕອ້ງບອກຊະນດິຂອງຊີນ້, ຖາ້ຈະຊື ້
ປາຕອ້ງບອກຊະນດິຂອງປາ ຫືຼ ເຄື່ ອງກະປ໋ອງຕອ້ງບອກຂະໜາດ, ນ ໍາ້ໜກັ, 
ຍີ່ ຫໍ້, ເມ ື່ອເຂົາເອົາເຄື່ ອງມາສ ົ່ງຕອ້ງກວດເບິ່ ງຄກັແນວ່າ່ກງົກບັບນັຊ ີ ຫືຼ ບ່ໍ ? 
ຖາ້ບ່ໍກງົກນັໃຫໝ້າຍເຫດເອົາໄວແ້ລວ້ຈິ່ງເກບັມຽ້ນໄວໃ້ນສາງ. 

3. ໜວ່ຍປງຸແຕງ່ປະກອບມ:ີ 

1. ໝ້ໍແກງຂະໜາດຕາ່ງໆ 
2. ໝ້ໍກະທະຂະໜາດຕາ່ງໆ 
3. ຊງຶຂະໜາດຕາ່ງໆ 
4. ໝ້ໍໜ້ຶງເຂ້ົາຂະໜາດຕາ່ງໆ 
5. ຈອງຂະໜາດຕາ່ງໆ 
6. ເຄື່ ອງປງຸທກຸຊະນດິ 
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ຄຄ. ຂ ັນ້ຕອນສະຫຸຼບ 
1) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັອະທິບາຍແນວຄດິຂອງນກັຮຽນ ໃນການນາໍເອົາຄວາມຮູທ່ີ້ໄດ້

ມາຈາກການຮຽນເລື່ ອງການຂືນ້ລາຍການອາຫານ 
2) ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນຄາໍສະຫຸຼບໃສກ່ະດານເປັນບດົຮຽນໃຫ້

ນກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 
3) ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົນາໍເອົາຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັ ການຂືນ້ລາຍການອາຫານ

ໄປໃຊໃ້ນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ. 

ສະຫຸຼບ: 
ການຂືນ້ລາຍການອາຫານເປັນສງິສາໍຄນັອນັໜ່ຶງ ທ່ີນກັຮຽນຕອ້ງໄດຮ້ຽນຮູ ້
ເພ່ືອນາໍໄປໃຊໃ້ນຄອບຄວົ ແລະ ຊວີດິປະຈາໍວນັໃຫແ້ທນເໝາະກບັສະພາບ 
ແວດລອ້ມ ແລະ ການເປັນຢູຕ່າມແຕລ່ະທອ້ງຖີ່ນ ແລະ ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນໄດ ້
ຮຽນຮູເ້ຖງິຫຼກັການໃນການຂືນ້ລາຍການອາຫານສາໍລບັຄນົຈາໍນວນຫຼາຍ ໃນ 
ເວລາມກີານຈດັງານຕາ່ງໆ 
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55. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
1) ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ປະເມນີຈາກການສນົທະນາຖາມ-ຕອບ ແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ,້ ປະ

ເມນີຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນ ປະເມນີຈາກການສອນຫຼງັຈາກຈບົ
ບດົຮຽນ 

2) ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 
- ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ ໂດຍເນັນ້ໜກັ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຂະຫຍນັ, ການປະຢດັ ຄວາມອດົທນົ ແລະ 
ຄວາມສະອາດ. 

3) ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ, ປະເມນີຈາກຜນົ 

ງານຂອງນກັຮຽນ ຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ພພາກທີ II ການເຮອືນ 
ເວລາ 30 ຊ ົ່ວໂມງ 

ບດົທີ 1 ວທີິຖກັດວ້ຍເຂັມຂໍ ແລະ ເຂັມຄູ ່
ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ

I. ຈດຸປະສງົ. 
1. ບອກຊື່  ແລະ ແນະນາໍໃຊອ້ປຸະກອນໃນການຖກັດວ້ຍເຂັມຂໍ ແລະ ເຂັມຄູໄ່ດ.້ 

2. ອະທິບາຍວທີິຖກັລາຍແບບຕາ່ງໆ ດວ້ຍເຂັມຂໍ ແລະ ເຂັມຄູໄ່ດຂ້ ັນ້ພ້ືນຖານ. 

3. ມທີກັສະ ແລະ ຫວົຄດິປະດດິສາ້ງດວ້ຍການນາໍເອົາດາ້ຍ ຫືຼ ແລນມາຖກັດວ້ຍ 

ເຂັມຂໍ ແລະ ເຂັມຄູໄ່ດ.້ 

II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
1. ອປຸະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມຕືາ່ງໆໃນການຖກັ. 

2. ພ້ືນຖານໃນການຖກັດວ້ຍເຂັມຂໍ ແລະ ເຂັມຄູ.່ 

3. ວທີິຈບັແລນ ແລະ ຈບັເຂັມຖກັ. 

III. ສື່ ການຮຽນ - ການສອນ 
1. ປ້ືມແບບຮຽນ ມ 6. 

2. ເຈຍ້ຄາໍຖາມທ່ີມຢີູໃ່ນບດົຮຽນ. 

3. ຮບູພາບ, ສິ່ ງປະຈກັຕາ. 

VI. ກດິຈະກາໍການຮຽນ - ການສອນ 

ກ.  ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັອອກມາເລ່ົາປະສບົການຂອງຕນົເອງກຽ່ວກບັ, ວທີິ

ການຖກັດວ້ຍເຂັມ້ຂໍ ແລະ ເຂັມຄູທີ່ຕນົເອງຮູຈ້ກັໃຫໝູ້ຟ່ງັ. 
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 - ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນ, ດວ້ຍວທີິການຖກັດວ້ຍເຂັມ້ຂໍ 

ແລະ ເຂັມຄູ.່ 

 ຂຂ. ຂ ັນ້ຕອນສອນ 

 ກດິຈະກາໍທີ 1: 
- ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນ, ການຖກັດວ້ຍເຂັມ້ຂໍ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນ ກຽ່ວກບັວທີິຖກັດວ້ຍເຂັມຂໍ. 

 ກດິຈະກາໍທີ 2: 
- ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນ, ການຖກັດວ້ຍເຂັມຄູ.່ 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັວທີິຖກັດວ້ຍເຂັມຄູ.່ 

 ກດິຈະກາໍທີ 3: ວທີິຖກັດວ້ຍເຂັມຂໍ 
1.) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊື່ອປຸະກອນ ແລະ ການນາໍໃຊໃ້ນການຖກັດວ້ຍເຂັມຂໍທ່ີນກັ 

ຮຽນຮູຈ້ກັ. 

2.) ຄແູບງ່ກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວ້າບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

- ການນາໍໃຊເ້ຂັມຂໍສາໍລບັຖກັ. 

- ວທີິຈບັແລນ ແລະ ຈບັເຂັມຂໍ. 

- ວທີິຖກັລາຍຕາ່ງໆດວ້ຍເຂັມຂໍ. 

 ກດິຈະກາໍທີ 4: ວທີິຖກັດວ້ຍເຂັມຄູ.່ 
1.) ຄບູອກນກັຮຽນຊືເ້ຄື່ ອງອປຸະກອນ ແລະ ການນາໍໃຊໃ້ນການຖກັດວ້ຍເຂັມຄູ ່ທ່ີ 

ນກັຮຽນຮູຈ້ກັ. 

2.) ຄແູບງ່ກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວ້າບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

- ການນາໍໃຊເ້ຂັມຄູສ່າໍລບັຖກັ. 

- ວທີິຈບັແລນ ແລະ ຈບັເຂັມຄູ.່ 
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- ວທີິຖກັລາຍຕາ່ງໆດວ້ຍເຂັມຄູ.່ 

  ກດິຈະກາໍທີ 5: ວທີິຖກັດວ້ຍເຂັມຂໍ. 
1.) ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົປະຕບິດັຕວົຈງິ, ໃນແຕລ່ະກຸມ່ຄຈູະບນັທຶກຜນົງານການ 

ປະຕບິດັຕວົຈງິຂອງນກັຮຽນໃສຮ່າ່ງປ້ຶມ ຜນົງານທ່ີຂຽນໄວໃ້ນຮາ່ງເນືອ້ໃນລວມ. 

2.) ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ລາຍງານຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົໃຫຄ້ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ປະຕບິດັ 

ຕວົຈງິ. 

3.) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນສະແດງຄວາມຄດິເຫັນຕ່ໍການລາຍງານຂອງໝູໃ່ນກຸມ່ທ່ີເລ່ົາມານ ັນ້ 

ຖກຶຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍທ່ີມຂີໍແ້ນະນາໍຈາກໝູ ່ແລະ ມວີທີິການແກໄ້ຂບນັຫາ. 

4.) ຄແູນະນາໍສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ແລະ ຈດົກາ່ຍເປັນ 

ບດົຮຽນ. 

  ກດິະກາໍທີ 6: ວທີິຖກັດວ້ຍເຂັມຄູ ່
1.) ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົປະຕບິດັຕວົຈງິ, ໃນແຕລ່ະກຸມ່ຄຈູະບນັທຶກຜນົງານການ 

ປະຕບິດັຕວົຈງິຂອງນກັຮຽນໃສຮ່າ່ງປ້ຶມຜນົງານທ່ີຂຽນໄວໃ້ນຮາ່ງເນືອ້ໃນລວມ. 

2.) ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ລາຍງານຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົໃຫຄ້ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ປະຕບິດັ

ຕວົຈງິ. 

3.) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນສະແດງຄວາມຄດິເຫັນຕ່ໍການລາຍງານຂອງໝູໃ່ນກຸມ່ທ່ີເລ່ົາມານ ັນ້

ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍທ່ີມຂີໍແ້ນະນາໍຈາກໝູ ່ແລະ ມວີທີິການແກໄ້ຂບນັຫາ. 

4.) ຄແູນະນາໍສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ແລະ ຈດົກາ່ຍເປັນ 

ບດົຮຽນ. 

 ກດິະກາໍທີ 7:  
- ຄເູອົາຮບູພາບໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັເລ່ົາປະສບົການ ຂອງ

ຕນົກຽ່ວກບັວທີິຖກັ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນ ກຽ່ວກບັວທີິຖກັ. 
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- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັວທີິຖກັເພ່ືອໃຫ ້

ນກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ ແລະ ແນະນາໍວທີິຖກັ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍ ແລະ ສາທິດວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດພອ້ມທງັອະທິບາຍ ວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍ

ແນະນາໍບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕິບດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມວທີິຖກັ ແຕ່
ລະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫ ້

ນກັຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫ ້ນກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ວທີິຖກັຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງໃຜລາວ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກວທີິຖກັແຕລ່ະ 

ຂ ັນ້ຕອນ ຕາມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ ເມ ື່ອສາໍເລັດແລວ້ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 

- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັປະຕບິດັຕວົຈງິ ຕາມແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນໃຫຊ້າໍນານ. 

ກກດິຈະກາໍ 8:  
- ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

- ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນ ໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍຂອງ

ບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບຄ ົນ້ຄວາ້ສາທິດເປັນກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍ 

ບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
- --ຄແູບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວ້າຄາໍຖາມ ໂດຍໃຊຄ້າໍຖາມ 

ຂຽນໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍ ຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ເປັນກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍບກຸຄນົ

ຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
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ຄຄາໍຕອບບດົເຝິກຫດັ 
1. ວທີິຖກັດາ້ຍ ຫືຼ ແລນ ເພ່ິນນຍິມົໃຊມ້ ີ2 ວທີິຄ:ື 

- ວທີິຖກັດວ້ຍເຂັມຂໍ. 

- ວທີິຖກັດວ້ຍເຂັມຄູ.່ 

2. ວທີິຖກັສວ່ນຫຼາຍເພ່ິນໃຊມ້ເືບືອ້ງຊາ້ຍຈບັແລນ ແລະ ໃຊມ້ເືບືອ້ງຂວາຈບັເຂັມຖກັ. 

ວທີິຈບັເຂັມຖກັ 
ຈບັເຂັມດວ້ຍມຂືວາ ຈບັແບບຈບັສໍດາໍໃຊນ້ິວ້ໂປ້ມ ືຫາ່ງຈາກປາຍເຂັມປະມານ 4 ຊມ. 
- ຈບັດາ້ຍໃຫເ້ປັນວງົ ໃຊເ້ຂັມຂໍເກາະເອົາດາ້ຍແລວ້ດງຶຜາ່ນຫວ່ງທ່ີຢູໃ່ນເຂັມ ຈະໄດ ້

ຫວ່ງໂສໃ້ໝ.່ 
- ຖກັຕໍໄປເລື້ອຍໆຈນົຍາວໃຫໄ້ດເ້ທ່ົາກບັຄວາມຕອ້ງການ. 

 ວທີິຈບັແລນ ຫືຼ ຈບັດາ້ຍ 

 

 

ຮບູ 1 ການດງຶດາ້ຍອອກຈາກກໍ ້

ຖາ້ໄສກ້າງບ່ໍເປັນເຈຍ້ແຂງຄວນ

ດງຶດາ້ຍ ຈາກໄສກ້າງອອກມາໃຊ້
ຈະສະດວກ. 

 

ຮບູທີ 1 
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ຮບູ 2 ໃຊມ້ຂືວາຈບັດາ້ຍໃສ່
ນີວ້ກອ້ຍຂອງມຊືາ້ຍປ່ອຍປາຍ

ດາ້ຍຍາວປະມານ 20 cm. 
 

ຮບູທີ 2 

ຮບູ 3 ໃຊມ້ຂືວາຈບັແລນພາດ

ຜາ່ນນີວ້ກາງ ແລະ ນີວ້ນາງກຽ່ວ
ແລນ ໄປທ່ີນີວ້ຊີທ້າງດາ້ນໜາ້ມ.ື 

ຮບູທີ.3 

ຮບູ 4 ໃຊນ້ີວ້ຫວົໂປ້ມ ືແລະ 

ນີວ້ກາງຈບັແລນ. 
 

ຮບູທີ 4 
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ວທີິຈບັເຂັມ ແລະ ສນັຍາລກັທ່ີໃຊກ້ານຖກັດວ້ຍເຂັມຂໍ. 

 
 ວທີິຖກັບາດໂສກ້ອ່ນທ່ີຈະຂຶນ້ຕ ົນ້ຖກັລາຍຕາ່ງໆ ນ ັນ້ຕອ້ງ ຖກັບາດໂສເ້ພ່ືອເປັນ ການ

ຂຶນ້ຕ ົນ້ຖກັ ແລະ ໃນການຖກັເລີ່ ມຕ ົນ້ຂອງການຖກັແຕລ່ະລາຍນ ັນ້ກຄໍວນມຄີວາມຍາວ ຫືຼ 

ຂະໜາດຂອງບາດໂສ ້ທ່ີຈະຕອ້ງຖກັ ພອ້ມທງັຂະໜາດ ຂອງເຂັມທ່ີຕອ້ງໃຊຖ້ກັ ຕາມວດັສະ

ດອຸປຸະກອນທ່ີໄດກ້າ່ວ ໄວໃ້ນການຖກັແຕລ່ະອນັ. 

 

ວທີິຈບັເຂັມຖກັ.. 
ຮບູ 1 ຈບັແລນຕາມເຕັກນກິເບືອ້ງ
ຕ ົນ້ ແລວ້ ໃຊມ້ຂືວາເກາະແລນໃຫ້
ບດິໄປທາງດາ້ນຫຼງັ 
 

ຮບູທີ 1 

ຮບູທີ5 

ຮບູ 5ລກັສະນະການຈບັດາ້ຍນີວ້ຫວົ ແມ ່
ມ ືແລະ ນີວ້ຊີຕ້ອ້ງຂະໜາດກນັ ແລະ 

ປາຍດາ້ຍທ່ີເຫືຼອຈາກຫວົແມນ່ີມ້ປືະມານ 

5-6 cm ມຂືວາຈບັເຂັມຖກັ ຈາກຫວົເຂັມ

ເຖງິແມມ່ຫືາ່ງປະມານ 4 cm ແລະ ຈາກ

ຫວົເຂັມຖກັເຖງິ ນີວ້ກາງປະມານ 1cm. 
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ຮບູ 2 ໃຊເ້ຂັມເກາະເອົາແລນ ແລະ 
ພອ້ມກນັນ ັນ້ກຕໍອ້ງດງຶຜາ່ນຫວ່ງທາໍ
ອດິ ຫືຼ ບາດໂສບ້າດທາໍອດິ. 

ຮບູທີ 2 

ຮບູ 3 ໃຊເ້ຂັມເກາະເອົາແລນ 
ແລະ ພອ້ມ ກນັນ ັນ້ກຕໍອ້ງດງຶ
ຜາ່ນຫວ່ງທ່ີ 2 ຫືຼ ບາດໂສບ້າດ
ທ່ີ 2 

ຮບູທີ 3 

ຮບູ 4 ໃຊເ້ຂັມເກາະເອົາແລນ

ເປັນຫວ່ງ ຫືຼ ເປັນບາດໂສຕ່ໍ້ໆໄປ
ເຊ່ັນດຽວກບັບາດໂຊບ່າດທີ2 

ຮບູ 4 
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ຂຂ ັນ້ຕອນການເລ່ີມຕ ົນ້ຖກັບາດໂສ ້

 

 
ຮບູ 3 ສອດເຂັມໂຄຣເຊກາງຫວ່ງ ຮບູ 4 ບດິຫວ່ງຈາກດາ້ນນິວ້ໂປ້ມລືງົມາ 

ຮບູ 5 ຖກັບາດໂສຫ້ວ່ງຕ່ໍໆໄປ

ໃຫປ້ະຕບິດັເຊ່ັນດຽວກນັ. 
 

ຮບູ 5 

ຮບູ 1 ກຽ້ວດາ້ຍໄວໃ້ນມຊືາ້ຍ 

ຮບູ1 

ຮບູ 2 ມຂືວາຈບັເຂັມໂຄຣເຊ 

ຮບູ 2  

ຮບູ3 

ຮບູ4 
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ຮບູ 7 ດງຶຫວ່ງຂຶນ້ມາໄດ ້1 ຫວ່ງ 
ຮບູ 8 ຖກັຫວ່ງຄຂືໍ ້2.6-2.7 ຈນົໄດຫ້ວ່ງ

ຕາມຄວາມຕອ້ງການ 

ຮບູ 10 ລກັສະນະຫວ່ງໂສທ່ີ້ໄດດ້າ້ນຫຼງັ 

ຮບູ 9 ລກັສະນະຫວ່ງໂສທ່ີ້ໄດດ້າ້ນຫນາ້ 

ຮບູ 5 ບດິຫວ່ງຈາກດາ້ນລຸມ່ຂຶນ້

ຮບູ5 

ຮບູ 6 ໃຊເ້ຂັມໂຄຣເຊກຽ່ວໄໝຈາກນິວ້ຊີ້

ຜາ່ນ ຫວ່ງທ່ີນິວ້ໂປ້ມ ື

ຮບູ6 

ຮບູ7 

ຮບູ8 
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ພພ້ືນຖານການຖກັລາຍຕາ່ງໆດວ້ຍເຂັມຂໍ. 

 
ລາຍແບບທີ 1 

 
ລາຍແບບທີ 2 

 
ລາຍແບບທີ 3 

 

ລາຍແບບທີ 4 
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ລາຍແບບທີ 5 

 
ລາຍແບບທີ 6 

 

ລາຍແບບທີ 7 

 
ລາຍແບບທີ 8 
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ລາຍແບບທີ 9 

 

ລາຍແບບທີ 10 

 
ລາຍແບບທີ 11 

 

ລາຍແບບທີ 12 
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ລາຍແບບທີ 13 

 
ລາຍແບບທີ 14 

 
ລາຍແບບທີ 15 

 
ລາຍແບບທີ 16 
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22 ພ້ືນຖານການຖກັດວ້ຍເຂັມຄູ.່ 
ການຈບັໄມຖ້ກັມຊືາ້ຍໃຊນ້ິວ້ຊີ ້ແລະ ຫວົໂປ້ມຈືບັທາງປາຍໄມສ້ວ່ນທ່ີເຫືຼອອກີ 3 ນີວ້

ໃຫງ້ເໍຂ້ົາຈບັໄມຖ້ກັໃຫດ້ໃີນລກັສະນະສະບາຍ ບ່ໍຕອ້ງຄງຶມ ືມຂືວາຈບັແບບຈບັສໍດາໍ ໃຫໄ້ມ ້
ຈບັຢູລ່ະຫວາ່ງນິວ້ໂປ້ມ ືແລະ ນິວ້ຊີໂ້ດຍມນີີວ້ກາງຊວ່ຍປະຄອງ. 

ດງຶປາຍແລນ ຫືຼ ດາ້ຍຖກັອອກຈາກກໍໃ້ຫຍ້າວພໍສາໍລບັບດິຫວ່ງສອດໃສໄ່ມຖ້ກັ 

 ວທີິເລ່ີມຕ ົນ້ຖກັ ຫືຼ ກໍ່ບາດຖກັ 

 
 

 

 

 

 

ຮບູ1 

ຮບູ 1 ໃຫແ້ລນກຽ້ວຢູມ່ເືບືອ້ງຊາ້ຍຕາມຮບູ. 
 

ຮບູ2 

ຮບູ 2 ເອົາເຂັມຖກັສອດເອົາເສັ້ນແລນ ແລວ້ 
ກຽ້ວເອົາແລນທ່ີນີວ້ຊີຕ້າມລກູສອນ. 

ຮບູ3 ປດົເສັ້ນແລນອອກຈາກໂປ້ມ.ື 

ຮບູ3 
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ຮບູ 4 ດງຶເສ້ົນແລນໃຫເ້ຄ່ັງດວ້ຍນິວ້ຊີ ້ແລະ 
ໂປ້ມແືລວ້ຈະໄດຫ້ວ່ງຖກັ ຫວ່ງທີ1ຫ 

ຮບູ4 

ຮບູ6 

ຮບູ 5 ເລີ່ ມຕ ົນ້ຖກັຫວ່ງທີ2ໃຫປ້ະ ຕບິດັຄື
ກບັຮບູ1 ຫາ ຮບູ4 
 

ຮບູ5 

ຮບູ7 
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ການຖກັແບບທ່ີ 2 

 

 

 

  

 

ຮບູ 1 ບດິແລນໃຫເ້ປັນວງົກມົ ໃຫດ້າ້ນ
ຂວາທບັດາ້ນຊາ້ຍ 

ຮບູ 1 
ຮບູ 2 ແລນດາ້ນເທີງພາດໄປດາ້ນຫຼງັແລວ້

ດງຶຫວ່ງຜາ່ນອອກມາດາ້ນໜາ້  

 

ຮບູ 2 
ຮບູ 3 

ນາໍໃຊເ້ຂັມຖກັ 2 ອນັຊອ້ນກນັ ນາໍສອດເຂ້ົາ
ຫວ່ງ ແລວ້ດງຶປາຍແລນ ໃຫພໍ້ດກີບັເຂັມຖກັ 
 

ຮບູ 3 
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ຮບູ 5 ໃຊມ້ຂືວາຈບັເຂັມຖກັ ສອດໄມຈ້າກ 
ດາ້ນນອກທາງນິວ້ມຫືວົໂປ້ມຜືາ່ນເຂ້ົາຫວ່ງກາງ 
ແລວ້ ໄປກຽ້ວຫວ່ງຈາກນິວ້ຊີ ້ແລວ້ກບັມາຜາ່ນ
ຫວ່ງຢູຫ່ວົ ໂປ້ມອືກີເທ່ືອໜ່ຶງ. 

 

ຮບູ 5 

ຮບູ 4 

ໃຊມ້ຊືາ້ຍຈບັປາຍແລນທງັ 2 ເສັ້ນ ຢູນ່ິວ້ໂປ້ມ ື
ແລະ ນີວ້ຊີ ້

ຮບູ 4  

ຮບູ 6 ໄດຫ້ວ່ງເພ່ີມອກີ 1 ຫວງ່  

ຮບູ 6 
ຮບູ 7 ປດົຫວ່ງຈາກນີວ້ຫວົໂປ້ມໃືຫຫຸຼ້ດອອກ 
ຈະໄດຫ້ວ່ງທ່ີສມົບນູອກີ 1 ຫວ່ງ 

ຮບູ 7 
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 ວທີິການຖກັລງົ  

 

 ແບບ  K ສນັຍາລກັ ແລະ 

ອກັສອນຫຍໍໃ້ນວທີິຖກັ ແມນ່ວທີິຖກັ ຫືຼ 

ແທງເຂັມລງົ ດ ັງ່ທີຈະອະທິບາຍຕາມ 

ຂ ັນ້ຕອນດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

ຮບູ 1 ປາຍແລນທ່ີຢູດ່າ້ນຫຼງັແທງເຂັມ

ຖກັເຂ້ົາກາງຫວ່ງດາ້ນໜາ້ອອກໄປດາ້ນ

ຫຼງັ 

ຮບູ 1 

ຮບູ 8 ເລີ່ ມຖກັຫວ່ງຕ່ໍໆໄປຄດື ັງ່ຮບູທ່ີ 7 ຂາ້ງ
ເທີງນີ.້ 
 

ຮບູ 8 
ຮບູ 9 ລກັສະນະຫວ່ງທ່ີຖກັໄດຕ້າມ ຄວາມ
ຕອ້ງການ  

ຮບູ 9 

ຮບູ 10 ຖກັອອກ 1 ອນັແລວ້ເລີ່ ມ ຖກັໃນ
ແຖວຕ່ໍໄປເປັນແຖວ ທ່ີ 1 
 

ຮບູ 10 

13_  M6 HouseK_TG.pdf   12313_  M6 HouseK_TG.pdf   123 7/30/2015   4:34:58 PM7/30/2015   4:34:58 PM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



119 

 

 

  

 

 ຮບູ 4 ຮບູລກັສະນະຫວ່ງໂຕ K ທ່ີໄດ ້

 

 

 ຮບູ 4 

ພ້ືນຖານການຖກັ ການຖກັຂຶນ້ 

 

ຮບູ 3 ປດົຫວ່ງຈາກເຂັມຖກັດາ້ນ
ຊາ້ຍອອກ 

ຮບູ 3 

ຮບູ 2 ນາໍເອົາປາຍແລນທ່ີຢູດ່າ້ນຫຼງັພາດໄປເທີງ
ເຂັມຖກັແລວ້ຍກົຫວ່ງອອກຈາກເຂັມຖກັດາ້ນຊາ້ຍ
ຂາ້ມແລນທ່ີພາດຢູດ່າ້ນຂວາ 
 

ຮບູ 2 

ແບບ KK ສນັຍະລກັ ແລະ ອກັສອນຫຍໍໃ້ນວທີິ

ຖກັແມນ່ວທີິຖກັ ຫືຼ ແທງເຂັມລງົ ດ ັງ່ທີຈະ

ອະທິບາຍຕາມຂ ັນ້ຕອນດ ັງ່ ລຸມ່ນີ:້ 

ຮບູ 1  ປາຍແລນທ່ີຢູດ່າ້ນໜາ້ຂອງຜືນຖກັ. 

ຮບູ 1 
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ຮບູ 4 ລກັສະນະຫວ່ງໂຕ P ທ່ີໄດ.້ 
 

 
  

 

 ຮບູ 4 

 

ຮບູ 2 ແທງເຂັມຜາ່ນກາງຫວ່ງ
ດາ້ນຊາ້ຍຂຶນ້ທາງດາ້ນໜາ້ການຖກັ
ແລວ້ພາດແລນໄປເທີງເຂັມຖກັດາ້ນ
ຂວາ. 

ຮບູ 2  

ຮບູ 3 ເລື່ ອນຫວ່ງລອດຜາ່ນເຂັມຖກັ

ດາ້ນຊາ້ຍ ປດົຫວ່ງຈາກເຂັມຖກັດາ້ນ

ຊາ້ຍ. 

ຮບູ 2  
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ຄຄ. ສະຫຸຼບ 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ອະທິບາຍແນວຄວາມຄດິຂອງກຸມ່ວາ່ ຈະນາໍເອົາຄວາມຮູທ່ີ້ໄດ ້

ຈາກການຮຽນກຽ່ວກບັວທີິຖກັ ຈະຕອ້ງນາໍໄປໃຊປ້ະໂຫຍດແນວໃດ? 

- ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນສະຫຸຼບໃສກ່ະດານເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນ 

ຈດົກາ່ຍ ຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນ. 

- ຄແູນະນາໍນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ ນາໍເອົາຄວາມຮູດ້ ັງ່ກາ່ວ ໄປໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັ. 

ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ  

ກ. ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ປະເມນີຜນົຈາກການສນົທະນາ ຖາມ-ຕອບ ຕາມແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ.້ 

- ປະເມນີຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນ. 

ປະເມນີຈາກການສອບເສັງ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 

 

ຂ. ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 

ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດຕລີາຄາຂອງນກັຮຽນໃນການຂຶນ້ຫອ້ງ, ລງົຫອ້ງ, ການເຂ້ົາ
ຮວ່ມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ໂດຍເນັນ້ໃສຄ່ວາມເອົາໃຈໃສ,່ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຫາ້ວຫນັ, 

ຄວາມອດົທນົ, ປະຫຍດັ ແລະ ມຈີດິໃຈກວາ້ງຂວາງ. 

ຄ. ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ. 

- ປະເມນີຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 2 ວທີິຖກັຜາ້ພນັຄໍດວ້ຍເຂັມຂໍ ຫືຼ ຄູ ່

ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 
I. ຈດຸປະສງົ. 
1. ບອກຊື່  ແລະ ແນະນາໍໃຊອ້ປຸະກອນໃນການຖກັຜາ້ພນັຄໍດວ້ຍເຂັມຂໍ ຫືຼ ເຂັມ ຄູ່

ໄດ.້ 

2. ອະທິບາຍວທີິຖກັລາຍແບບຕາ່ງໆ ດວ້ຍເຂັມຂໍ ແລະ ເຂັມຄູໄ່ດຂ້ ັນ້ພ້ືນຖານ. 

3. ມທີກັສະ ແລະ ຫວົຄດິປະດດິສາ້ງດວ້ຍການນາໍເອົາດາ້ຍ ຫືຼ ແລນມາຖກັດວ້ຍ 

ເຂັມຂໍ ແລະ ເຂັມຄູໄ່ດ.້ 

II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
1. ອປຸະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມຕືາ່ງໆໃນການຖກັ. 

2. ພ້ືນຖານໃນການຖກັດວ້ຍເຂັມຂໍ ແລະ ເຂັມຄູ.່ 

3. ວທີິຖກັລາຍຜາ້ພນັຄໍ. 

III. ສື່ ການຮຽນ - ການສອນ 
1. ປ້ືມແບບຮຽນ ມ 6. 

2. ເຈຍ້ຄາໍຖາມທີມຢີູໃ່ນບດົຮຽນ. 

3. ຮບູພາບ, ສິ່ ງປະຈກັຕາ. 

VI. ກດິຈະກາໍການຮຽນ - ການສອນ  

ກ. ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັອອກມາເລ່ົາປະສບົການຂອງຕນົເອງກຽ່ວກບັ, ວທີິ 

ຖກັຜາ້ພນັຄໍດວ້ຍເຂັມຂໍ ຫືຼ ເຂັມຄູທ່ີ່ຕນົເອງຮູຈ້ກັໃຫໝູ້ຟ່ງັ. 

- ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນ, ວທີິການຖກັຜາ້ພນັຄໍດວ້ຍເຂັມຂໍ 

ຫືຼ ເຂັມຄູ.່ 
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 ຂຂ. ຂ ັນ້ຕອນຕອນສອນ 

 ກດິຈະກາໍທີ 1: 
- ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນ, ການຖກັຜາ້ພນັຄໍດວ້ຍເຂັມ້ຂໍ ຫືຼ 

ເຂັມຄູ.່ 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັວທີິຖກັຜາ້ພນັຄໍດວ້ຍເຂັມຂໍ ຫືຼ ເຂັມຄູ.່ 

 ກດິຈະກາໍທີ 2: 
- ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນ, ການຖກັຜາ້ພນັຄໍດວ້ຍເຂັມຂໍ ຫືຼ 

ເຂັມຄູ.່ 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັວທີິຖກັຜາ້ພນັຄໍດວ້ຍເຂັມຂໍ ຫືຼ ເຂັມຄູ.່ 

 ກດິຈະກາໍທີ 3: ວທີິຖກັຜາ້ພນັຄໍດວ້ຍເຂັມຂໍ (ເລືອກເອົາລາຍຕາມໃຈ). 
1.) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊື່ອປຸະກອນ ແລະ ການນາໍໃຊໃ້ນການຖກັຜາ້ພນັຄໍດວ້ຍເຂັມ 

ຂໍ ທີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ. 

2.) ຄແູບງ່ກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວ້າບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

- ການນາໍໃຊເ້ຂັມຂໍສາໍລບັຖກັຜາ້ພນັຄໍ. 

- ວທີິຖກັຜາ້ພນັຄໍລາຍຕາ່ງໆດວ້ຍເຂັມຂໍ. 

 ກດິຈະກາໍທີ 4: ວທີິຖກັຜາ້ພນັຄໍດວ້ຍເຂັມຄູ ່(ເລືອກເອົາລາຍຕາມໃຈ). 
1.) ຄບູອກນກັຮຽນຊືເ້ຄື່ ອງອປຸະກອນ ແລະ ການນາໍໃຊໃ້ນການຖກັຜາ້ພນັຄໍດວ້ຍ 

ເຂັມຄູ ່ທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ. 

2.) ຄແູບງ່ກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວ້າບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

- ການນາໍໃຊເ້ຂັມຄູສ່າໍລບັຖກັຜາ້ພນັຄໍ. 

- ວທີິຖກັຜາ້ພນັຄໍລາຍຕາ່ງໆດວ້ຍເຂັມຄູ.່ 
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  ກດິຈະກາໍທີ 5: ວທີິຖກັຜາ້ພນັຄໍດວ້ຍເຂັມຂໍ. 
1.) ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົປະຕບິດັຕວົຈງິ, ໃນແຕລ່ະກຸມ່ຄຈູະບນັທຶກຜນົງານການປະ 

ຕບິດັຕວົຈງິຂອງນກັຮຽນໃສຮ່າ່ງປ້ຶມຜນົງານທ່ີຂຽນໄວໃ້ນຮາ່ງເນືອ້ໃນລວມ. 

2.) ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ລາຍງານຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົໃຫຄ້ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ປະຕບິດັ 

ຕວົຈງິ. 

3.) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍການລາຍງານຂອງໝູໃ່ນກຸມ່ທ່ີເລ່ົາມານ ັນ້ 

ຖກຶຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍທ່ີມຂີໍແ້ນະນາໍຈາກໝູ ່ແລະ ມວີທີິການແກໄ້ຂບນັຫາ. 

4.) ຄແູນະນາໍສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ແລະ ຈດົກາ່ຍເປັນ 

ບດົຮຽນ. 

  ກດິະກາໍທີ 6: ວທີິຖກັຜາ້ພນັຄໍດວ້ຍເຂັມຄູ ່
1.) ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົປະຕບິດັຕວົຈງິ, ໃນແຕລ່ະກຸມ່ຄຈູະບນັທຶກຜນົງານການປະ 

ຕບິດັຕວົຈງິຂອງນກັຮຽນໃສຮ່າ່ງປ້ຶມຜນົງານທ່ີຂຽໄວໃ້ນຮາ່ງເນືອ້ໃນລວມ. 

2.) ຕໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ລາຍງານຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົໃຫຄ້ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ປະຕບິດັ 

ຕວົຈງິ. 

3.) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ຕ່ໍການລາຍງານຂອງມູໃ່ນກຸມ່ທ່ີເລ່ົາມານ ັນ້ 

ຖກຶຕອ້ງ ຫືຼ ບໍ ທ່ີມຂີໍແ້ນະນາໍຈາກໝູ ່ແລະ ມວີທີິການແກໄ້ຂບນັຫາ. 

4.) ຄແູນະນາໍສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ແລະ ຈດົກາ່ຍເປັນ 

ບດົຮຽນ. 

ກດິະກາໍທີ 7:  
- ຄເູອົາຮບູພາບໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັເລ່ົາປະສບົການຂອງ 

ຕນົກຽ່ວກບັວທີິຖກັ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນ ກຽ່ວກບັວທີິໃຊເ້ຂັມຖກັ. 
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- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັວທີິຖກັເພ່ືອໃຫ ້

ນກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ ແລະ ແນະນາໍວທີິຖກັ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍ ແລະ ສາທິດວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດພອ້ມທງັອະທິບາຍ ວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍ 

ແນະນາໍບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕິບດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມວທີິຖກັ ແຕ່
ລະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີຖກືຕອ້ງ 

ໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ວທີິຖກັຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງໃຜລາວ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກວທີິຖກັແຕລ່ະ

ຂ ັນ້ຕອນ ຕາມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ ເມ ື່ອສາໍ ເລັດແລວ້ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 

- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັປະຕບິດັຕວົຈງິ ຕາມແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນໃຫຊ້າໍນານ. 

ກກດິຈະກາໍ 8:  
- ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ 

- ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນ ໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນໄວ ້ ໃນຕອນທາ້ຍຂອງ

ບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບຄ ົນ້ຄວາ້ສາທິດເປັນກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍບກຸ 

ຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
- --ຄແູບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວ້າຄາໍຖາມ ໂດຍໃຊຄ້າໍຖາມ 

ຂຽນໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍ ຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ເປັນກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍບກຸຄນົ 

ຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
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ຄຄາໍຕອບບດົເຝິກຫດັ 
1. ອປຸະກອນ. 
- ແລນຖກັ (ເສັນ້ຂະໜາດກາງ) 1 ກໍ ້ສຕີາມຄວາມຕອ້ງການ. 
- ເຂັມຖກັ 1 ຄູ ່ຂະໜາດຂອງເຂັມໃຫເ້ໝາະສມົກບັເສັ້ນແລນ. 
2. ວທີິຖກັ. 

ໃຫຖ້ກັລາຍໝາຍເຖງິການຖກັ K1 ຫວ່ງສະລບັ P1 ຫວ່ງຈນົສດຸ ຫືຼ ໝດົແຖວຖາ້
ໝດົແຖວດວ້ຍ K1 ໃຫຂ້ຶນ້ຕ ົນ້ຖກັແຖວໃໝດ່ວ້ຍ P1 ແລະ ຖາ້ສດຸ ຫືຼ ໝດົແຖວດວ້ຍ 
P1 ໃຫຂ້ຶນ້ຕ ົນ້ຖກັແຖວໃໝດ່ວ້ຍ K1 ໃຫຖ້ກັສະຫຼບັແຖວ ແລະ ປະຕບິດັດ ັງ່ນີ:້ 

ຂຶນ້ຕ ົນ້ປະມານ 15 ຊງັຕແີມດັ 
ແຖວທີ 1= “K1P1” ໃຫຖ້ກັສະຫຼບັກນັ ຫືຼ ຊ ໍາ້ກນັຕາມລາຍຄ:ື ແທງເຂັມລງົ 1 

ຫວ່ງ ແລະ ແທງເຂັມລງົ 1 ຫວ່ງ “…….” ຈນົສດຸແຖວ. 
ແຖວທີ 2= “K1P1” ໃຫຖ້ກັສະຫຼບັກນັ ຫືຼ ຊ ໍາ້ກນັຕາມລາຍຄເືກົ່ າ “…….” ຈນົສດຸ 

ແຖວ. 
ແຖວທີ 3 ແລະ ແຖວຕ່ໍໆໄປກໃໍຫຖ້ກັສະຫຼບັກນັແບບນີໄ້ປໃຫຍ້າວໄດ ້ 1,20 ແມດັ 

ຕາມຄວາມຕອ້ງການ ໃຫຖ້ກັ ຫືຼ ແທງເຂັມລງົ ແລະ ຖກັປ້ີນ ແທງເຂັມຂຶນ້ທາໍມະດາບ່ໍຕື່ ມ 
ແລະ ບ່ໍຫຸຼດບອ່ນໃດ ມແີຕຖ່ກັຕ່ໍໆໄປຈນົໃຫຍ້າວ ຕາມຄວາມຕອ້ງການແລວ້ຈື່ງຖກັມວ້ນ 
ແລະ ເຮັດຍອ່ຍມດັໃສຜ່າ້ທງັສອງຂາ້ງ ຫືຼ ສນົແພ. 

3. ຂະໜາດສາໍເລັດ. 
- ຄວາມກວ້າງ 15 ຊງັຕແີມດັ. 
- ຄວາມຍາວ 1,20 ແມດັ. 

 

ຄ. ສະຫຸຼບ 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ອະທິບາຍແນວຄວາມຄດິຂອງກຸມ່ວາ່ຈະນາໍເອົາຄວາມຮູທ່ີ້ໄດ້

ຈາກການຮຽນກຽ່ວກບັວທີິຖກັ ຈະຕອ້ງນາໍໄປໃຊປ້ະໂຫຍດແນວໃດ? 
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- ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນສະຫຸຼບໃສກ່ະດານ ເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນ 

ຈດົກາ່ຍ ຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນ. 

- ຄແູນະນາໍນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ ນາໍເອົາຄວາມຮູດ້ ັງ່ກາ່ວ ໄປໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັ. 

ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ  

ກ. ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ປະເມນີຜນົຈາກການສນົທະນາ ຖາມ-ຕອບ ຕາມແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ.້ 

- ປະເມນີຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນ. 

- ປະເມນີຈາກການສອບເສັງ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 

ຂ. ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 
ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດຕລີາຄາຂອງນກັຮຽນໃນການຂຶນ້ຫອ້ງ, ລງົຫອ້ງ, ການເຂ້ົາ

ຮວ່ມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ໂດຍເນັນ້ໃສຄ່ວາມເອົາໃຈໃສ,່ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຫາ້ວຫນັ, 

ຄວາມອດົທນົ, ປະຫຍດັ ແລະ ມຈີດິໃຈກວາ້ງຂວາງ. 

ຄ. ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ. 

- ປະເມນີຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 3 ວທີິຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາ 

ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 
I. ຈດຸປະສງົ. 
1. ບອກຊື່  ແລະ ແນະນາໍໃຊອ້ປຸະກອນໃນການຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາດວ້ຍເຂັມຂໍໄດ.້ 

2. ອະທິບາຍວທີິຖກັລາຍແບບຕາ່ງໆ ດວ້ຍເຂັມຂໍໄດຂ້ ັນ້ພ້ືນຖານ. 

3. ມທີກັສະ ແລະ ຫວົຄດິປະດດິສາ້ງດວ້ຍການນາໍເອົາດາ້ຍ ຫືຼ ແລນມາຖກັດວ້ຍ

ເຂັມຂໍໄດ.້ 

II. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ. 
1. ອປຸະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມຕືາ່ງໆໃນການຖກັ. 

2. ພ້ືນຖານໃນການຖກັດວ້ຍເຂັມຂໍ. 

3. ວທີິຖກັລາຍຖງົ ຫືຼ ກະເປົາ. 

III. ສື່ ການຮຽນ - ການສອນ. 
1. ປ້ືມແບບຮຽນ ມ 6. 

2. ເຈຍ້ຄາໍຖາມທີມຢີູໃ່ນບດົຮຽນ. 

3. ຮບູພາບ, ສິ່ ງປະຈກັຕາ. 

VI. ກດິຈະກາໍການຮຽນ - ການສອນ.  

ກ. ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ. 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັອອກມາເລ່ົາປະສບົການຂອງຕນົເອງກຽ່ວກບັ, ວທີິ 

ຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາເຂັມທ່ີຕນົເອງຮູຈ້ກັໃຫໝູ້ຟ່ງັ. 

- ຄຖູາຂໍນກັຮຽນກຽ່ວກບັການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນ, ວທີິການຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາດວ້ຍ 

ເຂັມຂໍ. 
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 ຂຂ. ຂ ັນ້ຕອນສອນ 

 ກດິຈະກາໍທີ 1: 
- ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນ, ການຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາດວ້ຍເຂັມ້

ຂໍ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັວທີິຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາດວ້ຍເຂັມຂໍ. 

 ກດິຈະກາໍທີ 2: 
- ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນ, ການຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາດວ້ຍ 

ເຂັມຂໍ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັວທີິຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາດວ້ຍເຂັມຂໍ. 

 ກດິຈະກາໍທີ 3: ວທີິຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາດວ້ຍເຂັມຂໍ (ເລືອກເອົາລາຍ 

ຕາມໃຈ). 
1.) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊື່ອປຸະກອນ ແລະ ການນາໍໃຊໃ້ນການຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາ 

ດວ້ຍເຂັມຂໍທີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ. 

2.) ຄແູບງ່ກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວ້າບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

- ການນາໍໃຊເ້ຂັມຂໍສາໍລບັຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາ. 

- ວທີິຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາລາຍຕາ່ງໆດວ້ຍເຂັມຂໍ. 

ກດິຈະກາໍທີ 4: ວທີິຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາດວ້ຍເຂັມຂໍ(ເລືອກເອົາລາຍ 

ຕາມໃຈ). 
1.) ຄບູອກນກັຮຽນຊືເ້ຄື່ ອງອປຸະກອນ ແລະ ການນາໍໃຊໃ້ນການຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາ 

ດວ້ຍເຂັມຂໍທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ. 

2.) ຄແູບງ່ກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວ້າບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

- ການນາໍໃຊເ້ຂັມຄູສ່າໍລບັຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາ. 
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- ວທີິຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາລາຍຕາ່ງໆດວ້ຍເຂັມຂໍ. 

  ກດິຈະກາໍທີ 5: ວທີິຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາດວ້ຍເຂັມຂໍ. 
1.) ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົປະຕບິດັຕວົຈງິ, ໃນແຕລ່ະກຸມ່ຄຈູະບນັທຶກຜນົງານການ 

ປະຕບິດັຕວົຈງິຂອງນກັຮຽນໃສຮ່າ່ງປ້ຶມຜນົງານທ່ີຂຽນໄວໃ້ນຮາ່ງເນືອ້ໃນລວມ. 

2.) ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ລາຍງານຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົໃຫຄ້ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ປະຕບິດັ 

ຕວົຈງິ. 

3.) ຄໃູຫນ້ກັຮຽນສະແດງຄວາມຄດິເຫັນຕ່ໍການລາຍງານຂອງໝູໃ່ນກຸມ່ທ່ີເລ່ົາມານ ັນ້ 

ຖກຶຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍທ່ີມຂີໍແ້ນະນາໍຈາກໝູ ່ແລະ ມວີທີິການແກໄ້ຂບນັຫາ. 

4.) ຄແູນະນາໍສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ແລະ ຈດົກາ່ຍເປັນ 

ບດົຮຽນ. 

ກດິະກາໍທີ 6:  
- ຄເູອົາຮບູພາບໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັເລ່ົາປະສບົການຂອງ 

ຕນົກຽ່ວກບັວທີິຖກັ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນ ກຽ່ວກບັວທີິໃຊເ້ຂັມຖກັ. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັວທີິຖກັເພ່ືອໃຫ ້

ນກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ ແລະ ແນະນາໍວທີິຖກັ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍ ແລະ ສາທິດວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດພອ້ມທງັອະທິບາຍ ວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍ 

ແນະນາໍບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕິບດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມວທີິຖກັແຕ ່

ລະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີຖກືຕອ້ງ 

ໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 
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- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ວທີິຖກັຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງໃຜລາວ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກວທີິຖກັແຕລ່ະ 

ຂ ັນ້ຕອນ ຕາມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ ເມ ື່ອສາໍ ເລັດແລວ້ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 

- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັປະຕບິດັຕວົຈງິ ຕາມແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນໃຫຊ້າໍນານ. 

ກກດິຈະກາໍ 7:  
- ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

- ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນ ໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນໄວ ້ໃນຕອນທາ້ຍ ຂອງ

ບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບຄ ົນ້ຄວາ້ສາທິດເປັນກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍບກຸ 

ຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
- --ຄແູບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວ້າຄາໍຖາມ ໂດຍໃຊຄ້າໍຖາມ 

ຂຽນໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ເປັນກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍບກຸຄນົ

ຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
ຄາໍຕອບບດົເຝິກຫດັ 
1. ອປຸະກອນ 
- ເຂັມຖກັ (ເຂັມຄູ)່ = 1 ຄູ ່
- ແລນສອງສ ີ= 2 ກໍ ້
- ເຂັມຫຍບິແລນ = 1 ເສັ້ນ 
- ກະດມູ = 1 ເມດັ 
2. ວທີິຖກັກະເປົາດວ້ຍເຂັມຄູ ່
ເລີ້ມຕ ົນ້ຂຶນ້ຫວ່ງ 36 ຫວ່ງດວ້ຍແລນທງັສອງສ ີ ແລະ ສອງເສັ້ນພອ້ມກນັ ໃຫຖ້ກັ

ເປັນແຜນ່. 
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ແຖວທີ 1-6 = “K2, P2” ໝາຍເຖງິຖກັລງົ 2, ຖກັຂຶນ້ 2 (ຖກັຊ ໍາ້ຈນົໝດົແຖວ) 
ແຖວທີ 7-8 = ”K” ຖກັລງົທງັດາ້ນໜາ້ ແລະ ດາ້ນຫຼງັ (ໃຫຖ້ກັລງົຈນົໝດົແຖວ) 

 ແຖວທີ 9 = “K1, P4, K4” ຖກັລງົ 1, ຂຶນ້ 4, ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອດ 5 ຫວ່ງສດຸ
ທາ້ຍ “P4,K1” ຖກັຂຶນ້ 4, ລງົ 1. 
 ແຖວທີ 10 = “K4, P4, K4” ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4, ລງົ 4, ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອດ 2 
ຫວ່ງສດຸທາ້ຍ “P2” ຖກັຂຶນ້ 2. 
 ແຖວທີ 11 = “K3, P4, K4”ຖກັລງົ 3, ຂຶນ້ 4, ລງົ 4, ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອດ 3 
ຫວ່ງສດຸທາ້ຍ “P3” ຖກັຂຶນ້ 3. 
 ແຖວທີ 12 = “K2, P4, K4” ຖກັລງົ 2, ຂຶນ້ 4, ລງົ 4, ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອດ 4 
ຫວ່ງສດຸທາ້ຍ “P4” ຖກັຂຶນ້ 4. 
 ແຖວທີ 13 = “K1, P4, K4” ຖກັຂຶນ້ 1, ລງົ 4, ຂຶນ້ 4, ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອດ 5 
ຫວ່ງສດຸທາ້ຍ “K4,P1” ຖກັລງົ 4, ຖກັຂຶນ້ 1. 
 ແຖວທີ 14 = “P4, K4, P4” ຖກັຂຶນ້ 4, ລງົ4, ຂຶນ້ 4, ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອດ 2 
ຫວ່ງສດຸທາ້ຍ “K3” ຖກັລງົ 2. 
 ແຖວທີ 15 = “P3, K4, P4” ຖກັຂຶນ້ 3, ລງົ4, ຂຶນ້ 4, ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອດ 3 
ຫວ່ງສດຸທາ້ຍ “K3” ຖກັລງົ3. 
 ແຖວທີ 16 = “P2, K4, P4” ຖກັຂຶນ້ 2, ລງົ4, ຂຶນ້ 4, ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອດ 4 
ຫວ່ງສດຸທາ້ຍ “K4” ຖກັລງົ 4. 
 ແຖວທີ 17 = ໃຫຖ້ກັວທີິດຽວກບັແຖວທີ 9. 
 ແຖວທີ 18 = ໃຫຖ້ກັວທີິດຽວກບັແຖວທີ 10. 
 ແຖວທີ 19 = ໃຫຖ້ກັວທີິດຽວກບັແຖວທີ 11. 
 ແຖວທີ 20 = ໃຫຖ້ກັວທີິດຽວກບັແຖວທີ 12. 
 ແຖວທີ 21 = ໃຫຖ້ກັວທີິດຽວກບັແຖວທີ 13. 
 ແຖວທີ 22 = “P4, K4, P4” ຖກັຂຶນ້4, ລງົ4, ຂຶນ້ 4, ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອດ 2 
ຫວ່ງສດຸທາ້ຍ “K2” ຖກັລງົ 2. 
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 ແຖວທີ 23 = “P4, K4, P4” ຖກັຂຶນ້ 2, ລງົ4, ຂຶນ້ 4, ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອດ 3 
ຫວ່ງສດຸທາ້ຍ “K3” ຖກັລງົ 3. 
 ແຖວທີ 24 = “P2, K4, P4” ຖກັຂຶນ້ 2, ລງົ4, ຂຶນ້ 4, ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອດ 4 
ຫວ່ງສດຸທາ້ຍ “K4” ຖກັລງົ 4. 
 ແຖວທີ 25 = “K1, P4, K4” ຖກັລງົ1, ຂຶນ້4, ລງົ 4, ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອດ 5 
ຫວ່ງສດຸທາ້ຍ “P4, K1” ຖກັຂຶນ້ 4, ລງົ 1. 
 ແຖວທີ 26 = “K4, P4, K4” ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4, ລງົ 4, ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອດ 2 
ຫວ່ງສດຸທາ້ຍ “P2” ຖກັຂຶນ້ 2 

ແຖວທີ 27 = “K3, P4, K4” ຖກັລງົ 3, ຂຶນ້ 4, ລງົ 4, ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອດ 3 
ຫວ່ງສດຸທາ້ຍ “P3” ຖກັຂຶນ້ 3. 
 ແຖວທີ 28 = “K2, P4, K4” ຖກັລງົ 2, ຂຶນ້ 4, ລງົ 4, ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອດ 4 
ຫວ່ງສດຸທາ້ຍ “P4” ຖກັຂຶນ້ 4. 
 ແຖວທີ 29 = “P1, K4, P4” ຖກັຂຶນ້ 2, ລງົ 4, ຂຶນ້ 4, ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອດ 5
ຫວ່ງສດຸທາ້ຍ “K4, P1” ຖກັລງົ 4,ຂຶນ້ 1. 
 ແຖວທີ 30, 38, 46, 5, 62 =.ໃຫຖ້ກັຄກືນັກບັແຖວທີ 22 

ແຖວທີ 31, 39, 47, 55, 63 =ໃຫຖ້ກັຄກືນັກບັແຖວທີ 23 
ແຖວທີ 32, 40, 48, 56, 64 =ໃຫຖ້ກັຄກືນັກບັແຖວທີ 24 
ແຖວທີ 33, 41, 49, 57 =ໃຫຖ້ກັຄກືນັກບັແຖວທີ 25 
ແຖວທີ 34, 42, 50, 58 =ໃຫຖ້ກັຄກືນັກບັແຖວທີ 26 
ແຖວທີ 35, 43, 51, 59 =ໃຫຖ້ກັຄກືນັກບັແຖວທີ 27 
3. ອປຸະກອນການຖກັກະເປົາດວ້ຍເຂັມຂໍ. 
- ດາ້ຍຖກັເບ ີ16 ຂະໜາດກໍລ້ະ 100 ກາຼມ (ສຂີຽວ, ຂາວ, ຟ້າ, ນ ໍາ້ຕານ)  
- ເຂັມຂໍສະລບັຖກັ. 
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ຄຄ. ສະຫຸຼບ 
-  ຄໃູຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ອະທິບາຍແນວຄວາມຄດິຂອງກຸມ່ ວາ່ຈະນາໍເອົາຄວາມຮູທ່ີ້ໄດ ້

ຈາກການຮຽນກຽ່ວກບັວທີິຖກັ ຈະຕອ້ງນາໍໄປໃຊປ້ະໂຫຍດແນວໃດ? 

- ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນສະຫຸຼບໃສກ່ະດານ ເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນ 

ຈດົກາ່ຍຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນ. 

- ຄແູນະນາໍນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ ນາໍເອົາຄວາມຮູດ້ ັງ່ກາ່ວ ໄປໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັ. 

ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ  

ກ. ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ປະເມນີຜນົຈາກການສນົທະນາ ຖາມ-ຕອບ ຕາມແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ.້ 

- ປະເມນີຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນ. 

- ປະເມນີຈາກການສອບເສັງ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 

ຂ. ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 

ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດຕລີາຄາຂອງນກັຮຽນໃນການຂຶນ້ຫອ້ງ, ລງົຫອ້ງ, ການເຂ້ົາ
ຮວ່ມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ໂດຍເນັນ້ໃສຄ່ວາມເອົາໃຈໃສ,່ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຫາ້ວຫນັ, 

ຄວາມອດົທນົ, ປະຢດັ ແລະ ມຈີດິໃຈກວາ້ງຂວາງ. 

ຄ. ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ. 

- ປະເມນີຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 4 ວທີິຖກັໝວກ 

ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 
IV. ຈດຸປະສງົ. 
1. ບອກຊື່  ແລະ ແນະນາໍໃຊອ້ປຸະກອນໃນການຖກັໝວກດວ້ຍເຂັມຄູໄ່ດ.້ 

2. ອະທິບາຍວທີິຖກັລາຍແບບຕາ່ງໆ ດວ້ຍເຂັມຂໍໄດຂ້ ັນ້ພ້ືນຖານ. 

3. ມທີກັສະ ແລະ ຫວົຄດິປະດດິສາ້ງດວ້ຍການນາໍເອົາດາ້ຍ ຫືຼ ແລນມາຖກັດວ້ຍ 

ເຂັມຂໍໄດ.້ 

V. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ. 
1. ອປຸະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມຕືາ່ງໆໃນການຖກັ. 

2. ພ້ືນຖານໃນການຖກັດວ້ຍເຂັມຂໍ. 

3. ວທີິຖກັລາຍຖງົ ຫືຼ ກະເປົາ. 

VI. ສື່ ການຮຽນ - ການສອນ. 
1. ປ້ືມແບບຮຽນ ມ 6. 

2. ເຈຍ້ຄາໍຖາມທີມຢີູໃ່ນບດົຮຽນ. 

3. ຮບູພາບ, ສິ່ ງປະຈກັຕາ. 

VII.  ກດິຈະກາໍການຮຽນ - ການສອນ.  

ກ. ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ. 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັອອກມາເລ່ົາປະສບົການຂອງຕນົເອງກຽ່ວກບັ, ວທີິ 

ຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາເຂັມທ່ີຕນົເອງຮູຈ້ກັໃຫໝູ້ຟ່ງັ. 

- ຄຖູາມຂໍນກັຮຽນກຽ່ວກບັການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນ, ວທີິການຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາດວ້ຍ 

ເຂັມ້ຂໍ. 
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 ຂຂ. ຂ ັນ້ຕອນສອນ 

 ກດິຈະກາໍທີ 1: 
- ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນ, ການຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາດວ້ຍ 

ເຂັມ້ຂໍ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັວທີິຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາດວ້ຍເຂັມຂໍ. 

 ກດິຈະກາໍທີ 2: 
- ຄຖູາມນກັຮຽນກຽ່ວກບັການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນ, ການຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາດວ້ຍ 

ເຂັມຂໍ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັວທີິຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາດວ້ຍເຂັມຂໍ. 

 ກດິຈະກາໍທີ 3: ວທີິຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາດວ້ຍເຂັມຂໍ (ເລືອກເອົາລາຍ 

ຕາມໃຈ). 
1. ຄໃູຫນ້ກັຮຽນບອກຊື່ອປຸະກອນ ແລະ ການນາໍໃຊໃ້ນການຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາ 

ດວ້ຍເຂັມຂໍທີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ. 

2. ຄແູບງ່ກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວ້າບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

- ການນາໍໃຊເ້ຂັມຂໍສາໍລບັຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາ. 

- ວທີິຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາລາຍຕາ່ງໆດວ້ຍເຂັມຂໍ. 

 ກດິຈະກາໍທີ 4: ວທີິຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາດວ້ຍເຂັມຂໍ (ເລືອກເອົາລາຍ 

ຕາມໃຈ). 
1. ຄບູອກນກັຮຽນຊືເ້ຄື່ ອງອປຸະກອນ ແລະ ການນາໍໃຊໃ້ນການຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາ 

ດວ້ຍເຂັມຂໍທ່ີນກັຮຽນຮູຈ້ກັ. 

2. ຄແູບງ່ກຸມ່ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວ້າບດົຮຽນຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

- ການນາໍໃຊເ້ຂັມຄູສ່າໍລບັຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາ. 
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- ວທີິຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາລາຍຕາ່ງໆດວ້ຍເຂັມຂໍ. 

  ກດິຈະກາໍທີ 5: ວທີິຖກັຖງົ ຫືຼ ກະເປົາດວ້ຍເຂັມຂໍ. 
1. ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົປະຕບິດັຕວົຈງິ, ໃນແຕລ່ະກຸມ່ຄຈູະບນັທຶກຜນົງານການ 

ປະຕບິດັຕວົຈງິຂອງນກັຮຽນໃສຮ່າ່ງປ້ືມຜນົງານທ່ີຂຽນໄວໃ້ນຮາ່ງເນືອ້ໃນລວມ. 

2. ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ລາຍງານຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ຄກູາໍນດົໃຫຄ້ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ປະຕບິດັ 

ຕວົຈງິ. 

3. ຄໃູຫນ້ກັຮຽນສະແດງຄວາມຄດິເຫັນຕ່ໍການລາຍງານຂອງໝູໃ່ນກຸມ່ທ່ີເລ່ົາມານ ັນ້ 

ຖກຶຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍທ່ີມຂີໍແ້ນະນາໍຈາກໝູ ່ແລະ ມວີທີິການແກໄ້ຂບນັຫາ. 

4. ຄແູນະນາໍສະຫຸຼບຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ແລະ ຈດົກາ່ຍເປັນ 

ບດົຮຽນ. 

 ກດິະກາໍທີ 6:  
- ຄເູອົາຮບູພາບໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັເລ່ົາປະສບົການຂອງ 

ຕນົກຽ່ວກບັວທີິຖກັ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນ ກຽ່ວກບັວທີິໃຊເ້ຂັມຖກັ. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັວທີິຖກັເພ່ືອໃຫ ້

ນກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ ແລະ ແນະນາໍວທີິຖກັ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍ ແລະ ສາທິດວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດພອ້ມທງັອະທິບາຍ ວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍ 

ແນະນາໍບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕິບດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມວທີິຖກັແຕ ່

ລະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີຖກືຕອ້ງ 

ໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 
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- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ວທີິຖກັຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງໃຜລາວ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກວທີິຖກັແຕລ່ະ 

ຂ ັນ້ຕອນ ຕາມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ ເມ ື່ອສາໍເລັດແລວ້ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 

- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນ ໄປປະຕບິດັປະຕບິດັຕວົຈງິ ຕາມແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນໃຫຊ້າໍນານ. 

  ກດິຈະກາໍ 7:  
- ການກວດແກບ້ດົຝຶກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

- ຄເູອົາບດົຝຶກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນ ໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນໄວ ້ ໃນຕອນທາ້ຍຂອງ 

ບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບຄ ົນ້ຄວາ້ສາທິດເປັນກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍບກຸ 

ຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
- --ຄແູບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວ້າຄາໍຖາມ ໂດຍໃຊຄ້າໍຖາມ 

ຂຽນໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍ ຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ເປັນກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍບກຸ ຄນົ

ຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
ຄາໍຕອບບດົເຝິກຫດັ 
1. ອປຸະກອນ: 

- ໄມຖ້ກັ (ເປັນຄູຕ່ດິກນັ ແລະ ແບບມສີາຍຢາງຢູທ່າງກາງ) 1 ຄູ ່
- ໄມຖ່ກັ (ແບບມປີາບແຫຼມທງັ 2 ສ ົນ້) 5 ອນັ 
- ແລນ (2 ສ)ີ 2 ກໍ ້
- ເຂັມຫຍບິແລນ 1 ອນັ 

2. ວທີິຖກັ 
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- ເລີ່ ມຕ ົນ້ຖກັ 
ຂຶນ້ຫວ່ງ 160 ຫວ່ງດວ້ຍແລນ (ໃຫຖ້ກັເປັນວງົ) 

ແຖວທີ 1-4: ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 2. 

ແຖວທີ 5-8: ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 1. 

ແຖວທີ 9-12: ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
 ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 2. 
ແຖວທີ 13-16: ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 

ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 1. 
ແຖວທີ 17-20: ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 

ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 2. 
ແຖວທີ 21-24: ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 

ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 1. 
ແຖວທີ 25-28: ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 

ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 2. 
ແຖວທີ 29-32: ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 

ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 1. 
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ແຖວທີ 33-36: ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 2. 

ແຖວທີ 37-40: ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 1. 

ແຖວທີ 41-44: ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 2. 

ແຖວທີ 45-48: ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 1. 

ແຖວທີ 49-52: ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 2. 

ແຖວທີ 53-56: ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 1. 

ແຖວທີ 57-60: ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 2. 

ແຖວທີ 61-64: ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 1. 

ແຖວທີ 65-68: ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 2. 

ແຖວທີ 69-72: ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 4 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 1. 

ແຖວທີ 73: ຖກັລງົ 4, ຖກັຂຶນ້ຮອບ 2 ຫວ່ງ (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
ແຖວທີ 74: ໄມທີ້ 1 ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 3 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ 2 ຄ ັງ້) 

ໄມທີ້ 2 ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 3 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ 2 ຄ ັງ້) 
ໄມທີ້ 3 ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 3 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ 2 ຄ ັງ້) 
ໄມທີ້ 4 ຖກັລງົ 4, ຂຶນ້ 3 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ 2 ຄ ັງ້) 

ແຖວທີ 75: ຖກັຮອບຫວ່ງ 2, ລງົ 2, ຂຶນ້ 3 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 

13_  M6 HouseK_TG.pdf   14513_  M6 HouseK_TG.pdf   145 7/30/2015   4:34:59 PM7/30/2015   4:34:59 PM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



141 

 

ແຖວທີ 76: ຖກັລງົ 2, ຂຶນ້ 3 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
 ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 2. 
ແຖວທີ 77: ຖກັລງົ 3, ຂຶນ້ 1, ຂຶນ້ຮອບ 2 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
ແຖວທີ 78: ຖກັລງົ 3, ຂຶນ້ 3 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
ແຖວທີ 79: ຖກັລງົ 1, ເລື່ ອນ 2 ຂດີ, ລງົ 2 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
ແຖວທີ 80: ຖກັລງົ 2, ຂຶນ້ 2 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
 ປ່ຽນແລນຖກັກໍທີ້ 1. 
ແຖວທີ 81: ຖກັລງົ 2, ຂຶນ້ຮອບ 2 (ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
ແຖວທີ 82: ຖກັລງົຮອບ 2, ຂຶນ້ 2(ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 
ແຖວທີ 83: ຖກັລງົຮອບ 2(ໃຫຖ້ກັຊ ໍາ້ຈນົຮອບວງົ) 

ຄຄ. ສະຫຸຼບ 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ອະທິບາຍແນວຄວາມຄດິຂອງກຸມ່ ວາ່ຈະນາໍເອົາຄວາມຮູທ່ີ້ 

ໄດຈ້າກການຮຽນກຽ່ວກບັວທີິຖກັ ຈະຕອ້ງນາໍໄປໃຊປ້ະໂຫຍດແນວໃດ? 

- ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນສະຫຸຼບໃສກ່ະດານ ເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນ 

ຈດົກາ່ຍ ຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນ. 

- ຄແູນະນາໍນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ ນາໍເອົາຄວາມຮູດ້ ັງ່ກາ່ວ ໄປໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັ. 

VIII. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ  

ກ. ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ປະເມນີຜນົຈາກການສນົທະນາ ຖາມ-ຕອບ ຕາມແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ.້ 

- ປະເມນີຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນ. 

- ປະເມນີຈາກການສອບເສັງ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽ 
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ຂຂ. ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 

ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດຕລີາຄາຂອງນກັຮຽນໃນການຂຶນ້ຫອ້ງ, ລງົຫອ້ງ, ການເຂ້ົາ
ຮວ່ມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ໂດຍເນັນ້ໃສຄ່ວາມເອົາໃຈໃສ,່ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຫາ້ວຫນັ, 

ຄວາມອດົທນົ, ປະຢດັ ແລະ ມຈີດິໃຈກວາ້ງຂວາງ. 

ຄ. ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ. 

- ປະເມນີຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 5: ວທີິຕດັ ແລະ ຫຍບິເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ (ແບບເບືອ້ງຕ ົນ້) 

ເວລາ 8 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສງົ. 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ. 

ອະທິບາຍ ແລະ ບອກວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕໄດຖ້ກືຕອ້ງ. 
ອະທິບາຍ ແລະ ບອກວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິໄດຖ້ກືຕອ້ງຕາມຫຼກັການ. 
ຝຶກປະຕບິດັຕດັ ແລະ ຫຍບິເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົໄດຕ້າມຂ ັນ້ຕອນ. 
ອະທິບາຍປະໂຫຍດຂອງການຕດັ ແລະ ຫຍບິໄດ.້ 

2. ເນືອ້ໃນບດົ. 
ວທີິຕດັ ແລະ ຫຍບິເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ. 
ວທີິແທກຂະໜາດໂຕ. 
ວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ. 
ວທີິຕດັ ແລະ ວາງແບບ. 
ວທີິຫຍບິປະກອບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ. 

3. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ. 
ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືວູຊິາຄະຫະກາໍຊ ັນ້ ມ ໍ6. 

ຮບູພາບແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ, ອປຸະກອນຕວົຈງິ. 

ສິ່ ງປະຈກັຕາ. 
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4. ກກດິຈະກາໍ. 
ກ. ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 

ຄໃູຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັອອກມາ ເລ່ົາຈາກປະສບົການຂອງຕນົເອງກຽ່ວກບັແບບ 
ເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົທ່ີຕນົເອງຮູຈ້ກັໃຫໝູ້ຟ່ງັ. 

ຂ. ຂ ັນ້ຕອນສອນ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບແບບເສື້ອຜູຍ້ິງຄໍກມົໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັ 

ເລ່ົາປະສບົການຂອງຕນົກຽ່ວກບັການແທກເອົາຂະໜາດໂຕ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕ. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍ

ກມົ ແລະ ວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ ແລະ ແນະນາໍ 

ວທີິແທກໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົມສີວ່ນ

ຮວ່ມ 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕພອ້ມທງັອະທິບາຍ ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍ 

ແນະນາໍບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມແທກໃຫ້
ກນັ. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີຖກືຕອ້ງ 

ໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ ແລະ ວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕ.  
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- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກແທກເອົາຂະໜາດ 

ໂຕຕາມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ (ກຽ່ວກບັວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕຕາມບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນ

ຜາ່ນມາ) ເມ ື່ອສາໍເລັດແລວ້ ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 

- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັແທກເອົາຂະໜາດໂຕ. 

ກກດິຈະກາໍທີ 2:  

- ຄເູອົາຮບູພາບວທີິສາ້ງແບບເສື້ອຜູຍ້ິງຄໍກມົໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນອາສາ 

ສະໝກັເລ່ົາປະສບົການຂອງຕນົ ກຽ່ວກບັການສາ້ງແບບເສືອ້. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນ ກຽ່ວກບັວທີິສາ້ງແບບເສືອ້. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັວທີິສາ້ງແບບ 

ເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ ແລະ ແນະນາໍວທີິການສາ້ງແບບໃຫ ້

ຖກືຕອ້ງ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍແບບ ແລະ ສາທິດວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ພອ້ມທງັອະທິບາຍແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍແນະນາໍ

ບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມສາ້ງແບບ 

ເສືອ້. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນ ທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫນ້ກັ 

ຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ສາ້ງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົຕາມຂະໜາດໂຕຂອງໃຜລາວ 

ຫືຼ ຕາຕະລາງຂະໜາດໂຕຕາມມາດຕະຖານ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກສາ້ງແບບຕາມ

ເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ (ວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ຕາມບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ) ເມ ື່ອສາໍເລັດ

ແລວ້ ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 
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- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັສາ້ງແບບເສືອ້. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິສາ້ງແບບເສືອ້. 

ກກດິຈະກາໍທີ 3:  

- ຄເູອົາຮບູພາບວິທີວາງແບບເສື້ອ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັເລ່ົາປະສບົ ການ

ຂອງຕນົກຽ່ວກບັການວາງແບບ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັວທີິວາງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັວທີິວາງແບບ 

ເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ ແລະ ແນະນາໍວທີິວາງແບບໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍວທີິວາງແບບ ແລະ ສາທິດວທີິວາງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍ 

ກມົ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດວທີິວາງແບບພອ້ມທງັອະທິບາຍ ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍແນະນາໍບນັ 

ຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມວາງແບບ

ເສືອ້. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດ ວທີິວາງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ ຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີຖກື 

ຕອ້ງໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິວາງແບບເສືອ້ຕາມແບບເສືອ້ ທ່ີແຕລ່ະຄນົສາ້ງແບບໄວ.້ 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກວາງແບບຕາມ

ເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ (ວທີິວາງແບບເສືອ້ຕາມບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ) ເມ ື່ອສາໍເລັດ

ແລວ້ ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 

- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັວາງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິວາງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ. 

-  
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ກກດິຈະກາໍທີ 4:  

- ຄເູອົາຮບູພາບວິທີເພ່ືອຜາ້ສາໍລບັຫຍິບໃຫ້ນກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ ໃຫ້ນກັຮຽນອາສາສະ

ໝກັເລ່ົາປະສບົການຂອງຕນົ ກຽ່ວກບັການເພ່ືອຜາ້ ແລະ ຕດັເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັການເພ່ືອຜາ້ ແລະ ຕດັເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັການເພ່ືອຜາ້ 

ແລະ ຕດັເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ, ແນະນາໍວທີິການເພ່ືອຜາ້ 

ແລະ ຕດັເສືອ້ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບມາອະທິບາຍ ພອ້ມທງັສາທິດການເພ່ືອຜາ້ ແລະ ຕດັເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດການເພ່ືອຜາ້ ແລະ ຕດັເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົພອ້ມທງັອະທິບາຍ 

ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍແນະນາໍບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມໃນການວາງ 

ແບບ ແລະ ສາໍລບັຕດັເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິການເພ່ືອຜາ້ ແລະ ຕດັເສືອ້ຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີ 

ຖກືຕອ້ງໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກການວາງແບບ 

ຕດັ ແລະ ການເພ່ືອຜາ້ສາໍລບັຫຍບິເສືອ້ຕາມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ (ການເພ່ືອຜາ້ ແລະ 

ຕດັເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົຕາມບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ) ເມ ື່ອສາໍເລັດແລວ້ເອົາມາ ໃຫຄູ້

ກວດເອົາຄະແນນ.  

- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັການວາງແບບຕດັ ແລະ ເພ່ືອຜາ້ສາໍລບັຫຍບິເສືອ້. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງີການວາງແບບຕດັ ແລະ ເພ່ືອຜາ້ສາໍລບັຫຍບິເສືອ້. 

ກດິຈະກາໍ 5:  
- ຄເູອົາຮບູພາບວທີິຫຍບິເສື້ອໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັເລ່ົາປະ 

ສບົການຂອງຕນົ ກຽ່ວກບັການຫຍບິເສືອ້. 
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- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນ ກຽ່ວກບັການຫຍບິເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັການຫຍບິເສືອ້ 

ຜູຍ້ງິຄໍກມົເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ ແລະ ແນະນາໍວທີິຫຍບິເສືອ້ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍ ແລະ ສາທິດວທີິຫຍບິປະກອບເສືອ້ແຕລ່ະ ຂ ັນ້

ຕອນ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດພອ້ມທງັອະທິບາຍ ວທີິຫຍບິປະກອບເສືອ້ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ 

ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍແນະ ນາໍບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມວທີິຫຍບິ 

ເສືອ້ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິຫຍບິປະກອບເສືອ້ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ຕາມເນືອ້ໃນບດົ 

ຮຽນທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫນ້ກັຮຽນຟງັພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິວທີິຫຍບິປະກອບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກວທີິຫຍບິປະກອບ 

ເສືອ້ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນຕາມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ (ວທີິຫຍບິເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົແຕລ່ະຂ ັນ້ ຕອນ

ຕາມບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ) ເມ ື່ອສາໍເລັດແລວ້ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 

- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັວທີິຫຍບິເສືອ້ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ວທີິຫຍບິເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົໃຫສ້າໍເລັດ. 

ກກດິຈະກາໍທີ 6:  
- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ຄາໍຖາມ ໂດຍໃຊຄ້າໍຖາມ 

ທ່ີຂຽນໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ເປັນກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍ ບກຸຄນົ

ຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
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- ຄແູບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວ້າຄາໍຖາມ ໂດຍໃຊຄ້າໍຖາມ 

ຂຽນໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍຂອງບດົແຕລ່ະບດົ. 

ກກດິະກາໍທີ 7:  
- ຄເູອົາຮບູພາບໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັເລ່ົາປະສບົ ການຂອງ

ຕນົກຽ່ວກບັວທີິຖກັ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນ ກຽ່ວກບັວທີິຖກັ. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັວທີິຖກັເພ່ືອ ໃຫ້
ນກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ ແລະ ແນະນາໍວທີິຖກັ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍ ແລະ ສາທິດວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດພອ້ມທງັອະທິບາຍ ວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍ 

ແນະນາໍບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕິບດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມວທີິຖກັ ແຕ່
ລະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີຖກືຕອ້ງ 

ໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ວທີິຖກັຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງໃຜລາວ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກວທີິຖກັແຕລ່ະ 

ຂ ັນ້ຕອນຕາມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ ເມ ື່ອສາໍເລັດແລວ້ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 

- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັປະຕບິດັຕວົຈງິ ຕາມແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນໃຫຊ້າໍນານ. 

ກດິຈະກາໍທີ 8:  
- ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

- ຄເູອົາບດົຝຶກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນ ໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນໄວ ້ ໃນຕອນທາ້ຍຂອງ 

ບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 
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- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບຄ ົນ້ຄວາ້ສາທິດເປັນກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍ 

ບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
- --ຄແູບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວ້າຄາໍຖາມ ໂດຍໃຊຄ້າໍຖາມ 

ຂຽນໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ເປັນກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນ ລາຍບກຸຄນົ

ຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
ຄຄາໍຕອບບດົເຝິກຫດັ 

ວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕເສືອ້ຄໍກມົແບບບ່ໍມເີກດັ 
1. ຄວາມຍາວເສືອ້ໃຫແ້ທກຈາກຈດຸຂາ້ງຄໍລງົໄປຫາຄວາມຕອ້ງການ. 
2. ຮອບເອກິແທກບອ່ນເອກິໃຫຍທ່ີ່ສດຸ ເວລາແທກເອົານີວ້ມໜ່ຶືງນີວ້ສອດຈບັເຊອືກແທກໃຫ້

ພໍດ.ີ 
3. ຮອບຄໍແທກໂດຍຮອບບອ່ນຖານຄໍໂດຍຜາ່ນປຸ່ມຄໍໜາ້ ແລະ ຫຼງັໃຫພໍ້ດ.ີ 
4. ບາ່ໄຫຼກ່ວ້າງທາງດາ້ນຫຼງັໂດຍແທກຈາກປຸ່ມດກູຕ່ໍບອ່ນບາ່ໄຫຼ ່ແລະ ແຂນຂາ້ງຊາ້ຍ ໄປ

ຫາຂາ້ງຂວາ. 
5. ຮອບວງົແຂນໃຫ້ສອດເຊືອກເຂ້ົາກອ້ງແຂນ (ຂີ້ແຮ)້ ໃນຮອບວງົແຂນເຖີງປຸ່ມຕ່ໍດູກ 

ບອ່ນບ່າ່ໄຫຼ ່ແລະແຂນ ແທກໃຫພໍ້ດ.ີ 
6. ແຂນຍາວແທກປຸ່ມດກູຕ່ໍບອ່ນບາ່ໄຫຼ ່ແລະ ແຂນລງົມາຕາມຄວາມຕອ້ງການ. 
7. ຮອບປາຍແຂນແທກໃຫພໍ້ດບີວກເພ່ີມ 6-8 cm. 
8. ບາ່ໜາ້ໃຫແ້ທກຈາກບອ່ນພບັແຂນເບືອ້ງຂວາໄປຫາເບືອ້ງຊາ້ຍທາງໜາ້. 
9. ບາ່ຫຼງັໃຫແ້ທກຈາກບອ່ນພບັແຂນເບືອ້ງຊາ້ຍໄປຫາເບືອ້ງຂວາທາງຫຼງັ. 
10. ຮອບຕະໂພກໃຫແ້ທກບອ່ນຕະໂພກທ່ີໃຫຍທ່ີ່ສດຸເວລາແທກໃຫເ້ອົານິວ້ມໜ່ຶືງນິວ້ສອດຈບັ

ເຊອືກແທກໃຫພໍ້ດ.ີ 
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� ການແບງ່ເສັ້ນໃນການສາ້ງແບບ. 

ການແບງ່ເສັ້ນໃນການສາ້ງແບບເສືອ້ເລີ່ ມຂດີເສັ້ນຕງັສາກຈາກແຈຂວາມແືທກຕ ໍາ່ລງົ
ປະມານ 10 cm ແລະ ແທກເຂ້ົາປະມານ 10cm ເປັນຈດຸ 1 ໃຫຂ້ດີເສັ້ນຕ ັງ້ສາກຂະໜານ
ກບັເຈຍ້. 
 

ເສັ້ນເລິກຈາກຄໍໜາ້ 

ເສັ້ນບາ່ໜາ້ 

ເສັ້ນເອກິ 

ເສັ້ນແອວ 

ເສັ້ນຕະໂພກເທິງ 

ເສັ້ນຕະໂພກລຸມ່  

3 1 

8 
2 

10 

7 

4 
9 5 

6 
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1. ເສັ້ນເລິກຄໍຫາເສັ້ນແອວໄດມ້ານຈາກຄວາມຍາວດາ້ນໜາ້ທ່ີແທກໄດ.້ 
2. ເສັ້ນແອວຫາເສັ້ນຕະໂພກລຸມ່ປະມານ 20 cm. 
3. ເສັ້ນແອວຫາເສັ້ນຕະໂພກເທີງແບງ່ເຄິ່ ງເສັ້ນແອວຫາເສ້ັນຕະໂພກລຸມ່ ຫືຼ 10 cm. 
4. ເສັ້ນແອວຫາເສັ້ນເອກິແບງ່ເຄິ່ ງຈາກເສັ້ນເລິກຄໍໜາ້ຫາເສ້ັນແອວ. 
5. ເສັ້ນເອກິຫາເສັ້ນບາ່ແບງ່ເຄິ່ ງເສັ້ນເລິກຄໍໜາ້ຫາເສັ້ນເອກິ 
ວວທີິຂະຫຍາຍຄໍເສືອ້ 
 

1. ນາໍແບບແຜນ່ໜາ້ ແລະ ແຜນ່ຫຼງັໃຫເ້ສັ້ນບາ່ 
ຕດິກນັ. 

2. ແທກຮອບຄໍຄວນຈະໄດຮ້ອບຄໍ + 3 ແລວ້ຫານ 
ໃຫ ້2  (33 + 3  = 36 ຫານ 2 = 18). 

 
 
3. ຖາ້ຫາກເຫືຼອໜອ້ຍ ຫືຼ ຫຼາຍເກນີໄປຕອ້ງຂະຫຍາຍເຂ້ົາ ຫືຼ ອອກເປັນເສັ້ນຂະໜານກບັ

ວງົ ຄໍເດມີ. 
4. ສືອ້ຄໍກມົໃກຄໍ້ຈະຕອ້ງຍບັຄໍໃຫກ້ວ້າງອອກອກີເພ່ືອໃຫນຸ້ງ່ໄດສ້ະດວກ. 
5. ດາ້ນໜາ້ລງົ 0.5 cm. 
6. ດາ້ນຂາ້ງອອກ 0.5 cm. 
7. ດາ້ນຫຼງັລງົ 0.25 cm. 
� ວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ແຜນ່ໜາ້: 

1-2 = ຄວາມຍາວຂອງເສືອ້ທ່ີແທກໄດ.້ 
1-3 = ບາ່ໄຫຼຫ່າແອວທ່ີແທກໄດ ້
1-4 = ຮອບເອກິຫານ 4 
1-5 = ຮອບຄໍຫານ 6+1 
1-6 = ເທ່ົາກບັຈດຸ 1–5 (ຄວາມກວ້າງຂອງຄໍເສືອ້) 
5-7 = ເທ່ົາກບັຈດຸ 1-6 ແລວ້ຂດີເສັ້ນໂຄງ້ວງົຄໍເສືອ້ຈາກຈດຸ 5-6 
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5-8 = ແບງ່ເຄິ່ ງລະຫວາ່ງຈດຸ  5-4 (ເສັ້ນບາ່ໜາ້) 
1-9 = ເຄິ່ ງໜ່ຶງຂອງຄວາມກວ້າງບາ່ໄຫຼ ່ຫືຼ ບາ່ໄຫຼຫ່ານ 2 
9-10 = ແທກລງົປະມານ 4-5 cm ແລວ້ຂດີເສັ້ນບາ່ຈາກຈດຸ 6-10 (ເສັ້ນບາ່ເສືອ້ແຜນ່

ໜາ້) 
8-11 = ເທ່ົາກບັເຄິ່ ງໜ່ຶງຂອງບາ່ໜາ້ ຫືຼ ບາ່ໜາ້ ຫານ 2+1,5-2 cm 
4-12 = ຮອບເອກິຫານ 4+3-4 cm (ເພ່ືອຫຼມົ) ຄວາມກວ້າງຂອງເສັ້ນເອກິ ແລວ້ໂຄງ້ວງົ

ແຂນເສືອ້ຈາກຈດຸ 10-11-12. 
2-13 = ຮອບຕະໂພກ ÷ 4+2-3 cm (ເພ່ືອຫຼມົ) ຄວາມກວ້າງອຂອງເສັ້ນຕະໂພກ ແລວ້

ຂດີເສັ້ນຕະໂພກ ແລວ້ຂດີເສັ້ນຈາກຈດຸ 13-12 ຜາ່ນເສັ້ນແອວເປັນຈດຸ 14 (ເສັ້ນຂາ້ງ
ເສືອ້). 

14-15 = ແທກເຂ້ົາປະມານ 1-1,5 cm ແລວ້ຂດີເສັ້ນໂຄງ້ແອວຈາກຈດຸ 12-15-13  
� ວວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ແຜນ່ຫຼງັ: 
- ໃຫຂ້ດີເສັ້ນຕ ັງ້ສາກຈາກຈດຸ 16 ຄເືສັ້ນບາ່ໄຫຼ ່
- ໃຫຂ້ດີເສັ້ນຕ ັງ້ສາກຈາກຈດຸ 17 ຄເືສັ້ນຄວາມຍາວເສືອ້ 
- ໃຫຂ້ດີເສັ້ນຕ ັງ້ສາກຈາກຈດຸ 18 ຄເືສັ້ນແອວ 
- ໃຫຂ້ດີເສັ້ນຕ ັງ້ສາກຈາກຈດຸ 19 ຄເືສັ້ນເອກິ 
- ໃຫຂ້ດີເສັ້ນຕ ັງ້ສາກຈາກຈດຸ 20 ຄເືສັ້ນບາ່ຫຼງັ 

16-21 = ເທ່ົາກບັຮອບຄໍຫານ 6+1 cm ຫືຼ ເທ່ົາກບັຄວາມກວ້າງຂອງຄໍເສືອ້ແຜນ່ໜາ້. 
21-22 = ປະມານ 1,5-2 cm (ຄວາມເລິກຂອງຄໍເສືອ້ແຜນ່ຫຼງັ) ແລວ້ໂຄງ້ວງົຄໍ ເສືອ້ຫຼງັ

ຈາກຈດຸ 16-22. 
16-23 = ເຄິ່ ງໜ່ຶງຂອງບາ່ໄຫຼ ່ຫືຼ ບາ່ໄຫຼ ່÷2 
23-24 = ແທກລງົປະມານ 1,5-2 cm ແລວ້ຂດີເສັ້ນຈາກຈດຸ 22-24 (ເສັ້ນບາ່ເສືອ້ແຜນ່

ຫຼງັ). 
20-25 = ເທ່ົາກບັເຄິ່ ງໜ່ຶງຂອງບາ່ຫຼງັ ຫານ 2+1 cm. 
19-26 = ຮອບເອກິຫານ 4+3-4 cm (ເພ່ືອຫຼມົ) ແລວ້ໂຄງ້ວງົແຂນເສືອ້ຈາກຈດຸ 14-15-

26 (ຄວາມກວ້າງຂອງເສັ້ນເອກິແຜນ່ຫຼງັ). 
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17-27 = ເທ່ົາກບັຄວາມກວ້າງຂອງເສັ້ນຕະໂພກເສືອ້ແຜນ່ໜາ້ຄຈືດຸ 1-13  (ຄວາມກວ້າງ 
ຂອງຕະໂພກແຜນ່ຫຼງັ) ແລວ້ຂດີເສັ້ນຈາກຈດຸ 27-26 ໂດຍຜາ່ນເສັ້ນແອວເປັນຈດຸ 
28. 

28-29 = ແທກເຂ້ົາປະມານ 1-1,5cm ຫືຼ ເທ່ົາກບັຈດຸ 14-15 ແລວ້ຂດີເສັ້ນໂຄງ້ຈາກຈດຸ 
26-29. 

  
ວທີິການວາງແບບຕດັ 

ການວາງແບບຕດັຜາ້ໂດຍທົ່ວໄປທ່ີເປັນຜາ້ສລີຽບ ແລະ ຜາ້ທ່ີບ່ໍມບີນັຫາໃນການວາງ
ແບບຕດັ ໂດຍທົ່ວໄປມວີທີິການວາງດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
1. ຕອ້ງພິຈາລະນາເຄື່ ອງໝາຍແບບຕດັວາ່ຈະວາງແບບຕດັຢ່າງໃດເຊ່ັນ: ວາງຜາ້

ທາງຍາວ, ວາງຜາ້ທາງຂວາງ, ວາງຜາ້ທາງສະຫຼຽງຕາມລກັສະນະຂອງເກນຜາ້ 
ຫືຼ ເສ້ັນຜາ້ທ່ີກາໍນດົຢູ່ເທິງແບບຕດັວາງຜາ້ເທິງສນັທບົ, ວາງຜາ້ທາງແຄມຜາ້ ຫືຼ 
ແຜນ່ຂາ້ງຊາ້ຍ ແລະ ແຜນ່ຂາ້ງຂວາຕດັຄກືນັ ຫືຼ ບ່ໍ. 

2. ລີດຜາ້ໃຫລ້ຽບເສຍກອ່ນຈຶ່ງຕດັ. 
3. ຖາ້ຕອ້ງການຜາ້ 2 ແຜນ່ ຫືຼ ສນັທບົຜາ້ໃນກລໍະນທ່ີີວາງສນັທບົຜາ້ຈະຕອ້ງວາງ

ໃຫພໍ້ດ ີຄເືບິ່ ງຈາກແບບຕດັຈະບ່ໍເຫັນຜາ້ ແລະ ເບິ່ ງຈາກຜາ້ຈະບ່ໍເຫັນແບບຕດັ. 
4. ວາງແບບຕດັແຜ່ນໃຫຍກ່ອ່ນແລວ້ຈຶ່ ງວາງແຜ່ນນອ້ຍສອດເຂ້ົາຕາມເນືອ້ທ່ີຜ້າທ່ີ

ເຫືຼອ. 
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5. ວາງສວ່ນທ່ີກວາ້ງທ່ີສດຸໄວທ້າງບອ່ນສ ົນ້ຜາ້ເຊ່ັນ: ຕີນກະໂປ່ງ ຫືຼ ຕີນເສືອ້ ເພ່ືອ
ໃຫຜ້າ້ທ່ີເຫືຼອຕດິຕ່ໍກນັກວາ້ງໆ. 

6. ແຄມຂອງຜາ້ສາບເສືອ້ທ່ີມລີກັສະນະເສັ້ນຊື່ ຄວນຢູບ່ອ່ນທາງແຄມຜາ້ສະເໝີ. 
7. ການວາງແບບຕດັທ່ີມເີກນຜາ້ ຫືຼ ເສ້ັນຜາ້ຊື່ ຕອ້ງຂະໜານກບັເສັ້ນດາ້ຍຂອງຜາ້ 

ຖາ້ຕອ້ງການໃຫໄ້ດເ້ກນຜາ້ຊື່ ແທ້ໆຄວນໃຊໄ້ມບ້ນັທດັແທກຈາກເກນຜາ້ທາງສ ົນ້
ຜາ້ທງັສອງຂາ້ງຈະຕອ້ງໃຫເ້ທ່ົາກນັ. 

8. ວາງແບບຕດັໃຫຄ້ບົທກຸແຜນ່ຂອງແບບ ແລະ ໃຫປ້ະຢດັເນືອ້ຜາ້ທ່ີສດຸ. 
9. ຂດັເຂັມມດຸໃຫ້ຫ່າງຈາກແຄມທ່ີຈະເພ່ືອແບບປະມານ 2-3 ຊມ ເພ່ືອຄວາມ

ສະດວກໃນການກິງ້ຜາ້ເອົາເສັ້ນສາໍລບັຫຍບິ. 

 
ໝາຍເຫດ: 
 ໃນກລໍະນທ່ີີວາງແບບຕດັໃສເ່ນືອ້ຜາ້ຖິມ້ໂຕ, ບາງເບົາມກັຈະເລ່ືອນໄປມາ ຄວນຈບັ
ໜ້າຜ້າ ແລະ ແຄມຜ້າທງັ 2 ຂາ້ງໃຫ້ຊື່ ກນັຕາມຄວາມຍາວຂອງຜ້າ ແລະ ໃຫ້ເສັ້ນດາ້ຍ
ທາງຕ ໍາ່ຕດັກບັເສັ້ນດາ້ຍທາງເຄືອຕດັກນັເປັນແຈສາກ (ເກນຜາ້) ແລະ ໃຊເ້ຂັມໝດຸຂດັໃຫ້
ລຽບ ແລວ້ຈຶ່ ງວາງແຈຜາ້ໃຫ້ຕິດກບັແຈໂຕະຕດັຜາ້ຂາ້ງໜ່ຶງທ່ີສະດວກໃນການວາງແບບຕດັ 
ເພ່ືອຄດັແບບຕດັກບັຜາ້ຈະຕອ້ງໃຊເ້ຂັມໝດຸແຫຼມ ແລະ ນອ້ຍ. 
22.8 ວທີິຫຍບິປະກອບເສືອ້ທ ົ່ວໄປ 
ຂ ັນ້ຕອນການຫຍບິເສືອ້ 

1. ຫຍບິກນັຫຸຼຍ້ ຫືຼ ເລັນແຄມຜາ້ຕາໍແໜງ່ຕາ່ງໆດ ັງ່ນີ ້
ບອ່ນດກູຂາ້ງ 
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ບອ່ນດກູບາ່ 
ບອ່ນດກູຕ່ໍເສັ້ນຕາ່ງໆ 
ບອ່ນດກູກອ້ງແຂນ 

22. ວທີິການຫຍບິສວ່ນປະກອບຂອງເສືອ້ແຜນ່ໜາ້ ແລະ ແຜນ່ຫຼງັ 
ຫຍບິກນັຢືດວງົຄໍເສືອ້ແຜນ່ໜາ້ ແລະ ແຜນ່ຫຼງັ 
ຫຍບິຮກູະດມຸແບບກຸນ້ດວ້ຍຜາ້ ຫືຼ ຫຍບິຊບິ (ຖາ້ມ)ີ 
ຫຍບິເກດັ ຫືຼ ຫຍບິຕ່ໍເສັ້ນຕາ່ງໆ 
ຫຍບິຖງົ ຫືຼ ສວ່ນທ່ີຕກົແຕງ່ຕາ່ງໆຕາມແບບທ່ີໄດອ້ອກແບບໄວ ້

3. ວທີິການຫຍບິສວ່ນປະກອບຂອງແຂນເສືອ້ 
ຫຍບິບາດຈກັຫາ່ງຈາກເສັ້ນຫຍບິວງົແຂນ ຫືຼ ເອີນ້ວາ່ຫຍບິກນັຢືດ 
ຫຍບິສວ່ນທ່ີຕກົແຕງ່ແຂນເສືອ້ (ຖາ້ມ)ີ 
ຫຍບິຕ່ໍດກູບອ່ນກອ້ງແຂນ 
ດາມພບັປາຍແຂນລີດໃຫລ້ຽບ 

4. ວທີິຫຍບິໃບຄໍເສືອ້ ຫືຼ ສາບຄໍເສືອ້ 
ດາມ ຫືຼ ລີດຜາ້ຮອງໃນ (ຜາ້ກາວ) ຕດິກບັຄໍເສືອ້ ຫືຼ ຜາ້ສາບເສືອ້ 
ຫຍບິຕກົແຕງ່ຄໍເສືອ້ (ຖາ້ມ)ີ 
ຫຍບິປ້ີນຄໍເສືອ້ ຫືຼ ຫຍບິຕ່ໍສາບເສືອ້ແຜນ່ໜາ້ ແລະ ແຜນ່ຫຼງັ 

5. ວທີິຫຍບິປະກອບໂຕເສືອ້ 
ຫຍບິຕ່ໍດກູບາ່ ແລວ້ລີດແບດກູ 
ຫຍບິເຂ້ົາຄໍເສືອ້ ຫືຼ ຫຍບິສາບຄໍເສືອ້ຕດິກບັໂຕເສືອ້ 
ຫຍບິສາບຕນີເສືອ້ (ຖາ້ມ)ີ 
ຫຍບິດກູຂາ້ງແລວ້ລີດແບດກູ 
ດາມພບັຕນີເສືອ້ແລວ້ລີດໃຫລ້ຽບ 
ຫຍບິເຂ້ົາວງົແຂນເສືອ້ຕດິກບັວງົແຂນໂຕເສືອ້ 

6. ວທີິຫຍບິກະດມຸ ແລະ ຮກູະດມຸເສືອ້ 
7. ວທີິສອຍຕນີເສືອ້ ແລະ ປາຍແຂນເສືອ້ 
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ເເທັກນກິການຫຍບິສວ່ນປະກອບຂອງເສືອ້ຄໍກມົ 

 ວທີິການຫຍບິສວ່ນປະກອບຂອງເສືອ້ແຜນ່ໜາ້ ແລະ ແຜນ່ຫຼງັ 

  
 

  
 

  

1 ຫຫຍບິກນັຍດືດວງົຄໍເສືອ້:  
ຫຍິບກນັຢືດຄໍໜ້າ ແລະ ຄໍຫຼງັ 

ຫຍິບໃຫ້ຫ່າງຈາກເສັ້ນທ່ີກິ້ງໄວ້ປະ 
ມານ 0,2 ຊມ. 

2 ຫຫຍບິເກດັ:  
ພບັເສັ້ນສນັທບົບ່ອນເສັ້ນກາງ

ເກດັ ໃຊເ້ຂັມມດຸຂດັຕາມທາງຂວາງ
ແລ້ວຫຍິບໃຫ້ປາຍເກັດແຫຼມໂດຍໃຫ້
ຫາ່ງຈາກຈດຸເອກິ 2 cm ຈະຕອ້ງຫຍບິ
ໃຫພໍ້ດກີບັເສັ້ນເກດັ. 
 

3 ::ຫຍບິກນັຫຫຸຼຍ້ຂາ້ງເສືອ້ 
- ໃນດກູຜາ້ທາງຍາວເຊັນ: ເສັ້ນດກູຂາ້ງ

ຈະຫຸຼດອອກໄດ້ຫຼາຍຖາ້ຜ້າໜາຕ້ອງ
ຫຍບິດວ້ຍຈກັເລັນແຄມ ຖາ້ຜາ້ບາງ
ໃຫພ້ບັແຄມຜາ້ເຂ້ົາປະມານ 0.5 cm,  
ແລວ້ຈື່ງຫຍຍິຈກັເຕັງແຄມຜາ້ໄວ.້ 

 

ເສັ້ນຫຍບິກນັຍດື 
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6   ຫຫຍບິຜາ້ສາບຄໍເສືອ້  
 ດາມ ຫືຼ ລີດຜາ້ກາວຊະນດິບາງຕິດ
ກບັຜາ້ສາບຄໍໜາ້-ຄໍຫຼງັ ແລະ ຫຍບິດກູບາ່
ຂອງຜາ້ສາບຄໍໜ້າຕິດກບັຜາ້ສາບຄໍຫຼງັແລວ້
ລີດແບດກູ. 

4   ຫຫຍບິກນັຫຸຼຍ້ປປາຍແຂນເສືອ້ 
- ຫຍິບກນັຫຸຼ້ຍປາຍແຂນເພ່ືອພບັ 

ປາຍແຂນຂຶນ້  
 

5.ຫຫຍບິກນັຢຶດວງົແຂນ 
ເດີນເສັ້ນສາໍລບັດຶງຫູ່ວງົ
ແຂນ ໃຫເ້ຮັດບາດເຂັມ
ຫ່າງຈາກເສັ້ນກິ້ງປະ 
ມານ 0,2 ຊມ 
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9  ຕດັບາກຄໍເສືອ້ໃຫເ້ປັນເສັ້ນສະ 

ຫຼຽງກນັຮອບຄໍເສືອ້ທ່ີຫຍບິແລວ້. 

 

8 ຕດັດກູໃຫຫຸຼ້ດລື່ ນກນັ (ຕດັແຜນ່ທີ 1 

ໃຫນ້ອ້ຍ ແລະ ໃຫແ້ຜນ່ທີ 2 ຍາວລື່ ນກນັ

ອອກຈາກແຜນ່ທີ 1) ເພ່ືອບ່ໍໃຫດ້ກູໜາ. 

7   ຫຫຍບິຜາ້ສາບຕິດກບັໂຕເສືອ້ 

 ໃຫ້ພບັຜ້າສາບກະດູມອອກ 
ມາ ແລວ້ ວາງຜາ້ສາບຄໍເສືອ້ຕິດກບັ
ໂຕເສື້ອໂດຍວາງໃຫທ້າງດຂີອງສາບ 
ຄໍເສືອ້ ແປະທາງດຂີອງໂຕເສືອ້ແລວ້ 
ຫຍບິອອ້ມຄໍເສືອ້  
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111 ຫຍບິຕີນເສືອ້ 
 - ຫຍບິເສັ້ນດກູຂາ້ງຕດິກນັໂດຍໃຊເ້ຂັມໝດຸດາມ ແລະ ລີດແບດກູຂາ້ງເສືອ້ 
 - ຕດັກນັລຸຍ່ເສັ້ນດກູຂາ້ງ ແລະ ປາຍດກູໃຫແ້ຫຼມ 

 
 - ການຫຍບິກນັລຸຍ່ຮອບຕນີເສືອ້ 
 - ພບັສາບອອກຂາ້ງນອກແລວ້ຫຍບິຈກັຕາມເສັ້ນຮອຍພບັ 
 - ພບັຕີນເສືອ້ຂຶນ້ດາມຕາມເສ້ັນໝາຍໄວ ້ໃຫດ້າມຕີນເສືອ້ທາງລຸມ່ເສຍກອ່ນແລວ້ຈຶ່ງ
ດາມຕນີເສືອ້ທາງເທີງ 

12 ລີດພບັຕີນເສືອ້ຕາມເສັ້ນທີເພ່ືອໄວ ້

 

10 ຫຫຍບິກນັເຫ່ືຼອມ 

 ປ້ີນຜາ້ສາບຄໍເສື້ອເຂ້ົາທາງໃນ 
ແລະ ຫຍິບກນັເຫ່ືຼອມຜ້າສາບໃຫ້ຕິດ
ກບັໂຕເສືອ້ ແລະ ດາມ ຫືຼ ລີດໃຫ້
ລຽບ. 

 

ເສືອ້ແຜນ່ຫຼງັ ເສືອ້ແຜນ່ໜາ້ 

ຕນີເສືອ້ 
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113 ວທີິເຂ້ົາແຂນເສືອ້ 
- ດງຶຮດູຫວົແຂນເສືອ້ພຽງເລັກນອ້ຍ (ບ່ໍໃຫເ້ປັນຮອຍ) ລີດບ່ໍໃຫເ້ປັນຮອຍຮດູວ້ຍວທີິໃຊໝ້ອນ 
ຫືຼ ປາຍເຕົາລີດຜາ້ດວ້ຍອາຍນ ໍາ້ເພືອໃຫເ້ຫັນຮອຍຮ.ູ 
- ຈບັແຂນເສືອ້ເຂ້ົາໃນວງົແຂນເສືອ້ ໃຫຜ້າ້ດາ້ນດຕີິດດາ້ນດ ີ ລະວງັຢາ່ໃຫຜິ້ດຂາ້ງຕອ້ງ
ສງັເກດຮອຍບາກແຂນດາ້ນໜາ້ຈະຕອ້ງຢູກ່ບັເສືອ້ແຜນ່ໜາ້. 
- ໃຊເ້ຂັມໝດຸກດັເຂ້ົາເຄີ່ ງກາງແຂນຢູຊ່ື່ ເສັ້ນດກູບາ່ໄຫຼ ່ (ເສັ້ນດກູກອ້ງທ້ອງແຂນບ່ໍຈາໍເປັນ
ຕອ້ງຊື່ ກບັເສັ້ນດກູຂາ້ງ). 
- ໃຊເ້ຂັມໝດຸຂດັທາງຂວາງໃຫເ້ປັນໄລຍະຕອ້ງແນໃ່ຈວາ່ພໍດແີລວ້ຈຶ່ງລງົມຫືຍບິ, ຖາ້ບ່ໍຊາໍ
ນານຄວນດາມເສຍ່ກອ່ນຈຶ່ງນາໍໄປຫຍບິຈກັ. 
- ວທີິຫຍບິຈບັແຂນທ່ີມຮີອຍໝາຍຮດູຢູຂ່າ້ງເທີງໂຕເສືອ້ຢູທ່າງລຸມ່, ເລີ່ ມຕ ົນ້ຫຍບິແທກຈາກ
ກອ້ງແຂນເສືອ້ປະມານ 8 cm ແລວ້ຫຍບິໄປເປັນຮອບໆ ແລະ ກາຍເຂ້ົາປະມານ 1 cm.  
- ໃນເວລາທ່ີຫຍບິຕອ້ງໃຫເ້ສັ້ນດກູທ່ີຮດູເຂ້ົາທາງໃນ ເມ ື່ອປ້ີນແຂນອອກມາຈະບ່ໍເຫັນຮອຍ
ຮດູ. 
- ລອງໂຕເມ ື່ອແຂນພໍດກີບັຜູນຸ້ງ່ໃຫຫ້ຍບິອກີ 1 ເສັ້ນຫາ່ງຈາກຮອຍຫຍບິເກົ່ າ 1 cm ຕດັໃຫ້
ພໍດຮີອຍຫຍບິແລວ້ເລ່ັນແຄມຮອບວງົແຂນ. 
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ຄຄ. ສະຫຸຼບ 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ອະທິບາຍແນວຄວາມຄດິຂອງກຸມ່ ວາ່ຈະນາໍເອົາຄວາມຮູທ່ີ້ໄດ ້

ຈາກການຮຽນກຽ່ວກບັວທີິຖກັ ຈະຕອ້ງນາໍໄປໃຊປ້ະໂຫຍດແນວໃດ? 

- ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນສະຫຸຼບໃສກ່ະດານ ເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນ 

ຈດົກາ່ຍຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນ. 

- ຄແູນະນາໍນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ ນາໍເອົາຄວາມຮູດ້ ັງ່ກາ່ວ ໄປໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັ. 

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ  

ກ. ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ປະເມນີຜນົຈາກການສນົທະນາ ຖາມ-ຕອບ ຕາມແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ.້ 

- ປະເມນີຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນ. 

- ປະເມນີຈາກການສອບເສັງ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 

ຂ. ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 

ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດຕລີາຄາຂອງນກັຮຽນໃນການຂຶນ້ຫອ້ງ, ລງົຫອ້ງ, ການເຂ້ົາ
ຮວ່ມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ໂດຍເນັນ້ໃສຄ່ວາມເອົາໃຈໃສ,່ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຫາ້ວຫນັ, 

ຄວາມອດົທນົ, ປະຢດັ ແລະ ມຈີດິໃຈກວາ້ງຂວາງ. 

ຄ. ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ. 

- ປະເມນີຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 6: ວທີິຕດັ ແລະ ຫຍບິເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີ 

ເວລາ 8 ຊ ົ່ວໂມງ 

I.  ຈດຸປະສງົ. 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ. 

ອະທິບາຍ ແລະ ບອກວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕໄດຖ້ກືຕອ້ງ. 
ອະທິບາຍ ແລະ ບອກວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິໄດຖ້ກືຕອ້ງຕາມຫຼກັການ. 
ຝຶກປະຕບິດັຕດັ ແລະ ຫຍບິເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີໄດຕ້າມຂ ັນ້ຕອນ. 
ອະທິບາຍປະໂຫຍດຂອງການຕດັ ແລະ ຫຍບິໄດ.້ 

II. ເນືອ້ໃນບດົ. 
ວທີິຕດັ ແລະ ຫຍບິເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີ. 
ວທີິແທກຂະໜາດໂຕ. 
ວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີ. 
ວທີິຕດັ ແລະ ວາງແບບ. 
ວທີິຫຍບິປະກອບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີ. 

III. ສື່ ການຮຽນ - ການສອນ. 
ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ປ້ຶມຄູມ່ຄືວູຊິາຄະຫະກາໍຊ ັນ້ ມ ໍ6. 

ຮບູພາບແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີ, ອປຸະກອນຕວົຈງິ. 

ສິ່ ງປະຈກັຕາ. 
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IV.  ກກດິຈະກາໍ. 
ກ. ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 

ຄໃູຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັອອກມາ ເລ່ົາຈາກປະສບົການຂອງຕນົເອງກຽ່ວ ກບັແບບ
ເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີທ່ີຕນົເອງຮູຈ້ກັໃຫໝູ້ຟ່ງັ. 

ຂ. ຂ ັນ້ຕອນສອນ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນ

ອາສາສະໝກັເລ່ົາປະສບົການຂອງຕນົກຽ່ວກບັການແທກເອົາຂະໜາດໂຕ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕ. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິ ຄໍ

ບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີ ແລະ ວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ 

ແລະ ແນະນາໍວທີິແທກໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີ ແລະ ໃຫ້
ແຕລ່ະຄນົມສີວ່ນຮວ່ມ 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕພອ້ມທງັອະທິບາຍ ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍ 

ແນະນາໍບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມແທກໃຫ້
ກນັ. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີຖກືຕອ້ງ 

ໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີ ແລະ ວທີິແທກ 

ເອົາຂະໜາດໂຕ.  
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- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກແທກ ເອົາຂະ 

ໜາດໂຕຕາມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ (ກຽ່ວກບັວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕຕາມບດົຮຽນທ່ີໄດ ້

ຮຽນຜາ່ນມາ) ເມ ື່ອສາໍເລັດແລວ້ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 

- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັແທກເອົາຂະໜາດໂຕ. 

ກກດິຈະກາໍທີ 2:  

- ຄເູອົາຮບູພາບວິທີສາ້ງແບບເສື້ອຜູ້ຍິງຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊີດໃຫ້ນກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ 

ໃຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັເລ່ົາປະສບົການຂອງຕນົ ກຽ່ວກບັການສາ້ງແບບເສືອ້. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນ ກຽ່ວກບັວທີິສາ້ງແບບເສືອ້. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັວທີິສາ້ງແບບ 

ເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ ແລະ ແນະນາໍວທີິການສາ້ງແບບໃຫ ້

ຖກືຕອ້ງ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍແບບ ແລະ ສາທິດວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍ

ເປີດ, ຄໍເຊດີ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ພອ້ມທງັອະທິບາຍແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍແນະນາໍ

ບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມສາ້ງ ແບບ 

ເສືອ້. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫ້
ນກັຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິສາ້ງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີຕາມຂະໜາດ 

ຕວົຂອງໃຜລາວ ຫືຼ ຕາຕະລາງຂະໜາດຕວົຕາມມາດຕະຖານ. 
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- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກສາ້ງແບບຕາມ 

ເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ (ວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ຕາມບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ) ເມ ື່ອສາໍເລັດ 

ແລວ້ ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 

- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັສາ້ງແບບເສືອ້. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິສາ້ງແບບເສືອ້. 

ກກດິຈະກາໍທີ 3:  

- ຄເູອົາຮບູພາບວິທີວາງແບບເສື້ອ ແລະ ໃຫ້ນກັຮຽນອາສາສະໝກັເລ່ົາປະສບົການ 

ຂອງຕນົກຽ່ວກບັການວາງແບບ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັວທີິວາງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີ. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັວທີິວາງແບບ 

ເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ ແລະ ແນະນາໍວທີິວາງ 

ແບບໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍວທີິວາງແບບ ແລະ ສາທິດວທີິວາງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິ 

ຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດວທີິວາງແບບພອ້ມທງັອະທິບາຍ ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍແນະນາໍບນັ 

ຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມວາງແບບ 

ເສືອ້. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິວາງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີຕາມເນືອ້ໃນ 

ບດົຮຽນທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິວາງແບບເສືອ້ຕາມແບບເສືອ້ທ່ີແຕລ່ະຄນົສາ້ງແບບໄວ.້ 
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- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກວາງແບບຕາມ 

ເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ (ວທີິວາງແບບເສືອ້ຕາມບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ) ເມ ື່ອສາໍເລັດ 

ແລວ້ ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 

- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັວາງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິວາງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີ. 

ກກດິຈະກາໍ 4:  

- ຄເູອົາຮບູພາບວທີິເພ່ືອຜາ້ສາໍລບັຫຍິບໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນອາສາ ສະ

ໝກັເລ່ົາປະສບົການຂອງຕນົ ກຽ່ວກບັການເພ່ືອຜາ້ ແລະ ຕດັເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ 

ຄໍເຊດີ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັການເພ່ືອຜາ້ ແລະ ຕດັເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, 

ຄໍເຊດີ. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັການເພ່ືອຜາ້ 

ແລະ ຕດັເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ, ແນະນາໍ

ວທີິການເພ່ືອຜາ້ ແລະ ຕດັເສືອ້ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບມາອະທິບາຍ ພອ້ມທງັສາທິດການເພ່ືອຜາ້ ແລະ ຕດັເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, 

ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດການເພ່ືອຜາ້ ແລະ ຕດັເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີພອ້ມ

ທງັອະທິບາຍ ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍແນະນາໍບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມໃນການວາງ 

ແບບ ແລະ ສາໍລບັຕດັເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍບວົ, ຄໍເປີດ, ຄໍເຊດີ. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິການເພ່ືອຜາ້ ແລະ ຕດັເສືອ້ຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີຖກື 

ຕອ້ງໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 
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- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກການວາງແບບ 

ຕດັ ແລະ ການເພ່ືອຜາ້ສາໍລບັຫຍບິເສືອ້ຕາມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ (ການເພ່ືອຜາ້ ແລະ 

ຕດັເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົຕາມບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ) ເມ ື່ອສາໍເລັດແລວ້ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດ 

ເອົາຄະແນນ.  

- ຄູໃຫ້ວຽກບ້ານນກັຮຽນໄປປະຕິບດັການວາງແບບຕດັ ແລະ ເພ່ືອຜ້າສາໍລບັຫຍິບ 

ເສືອ້. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິການວາງແບບຕດັ ແລະ ເພ່ືອຜາ້ສາໍລບັຫຍບິເສືອ້. 

ກກດິຈະກາໍ 5:  
- ຄເູອົາຮບູພາບວທີິຫຍບິເສື້ອໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັເລ່ົາປະ 

ສບົການຂອງຕນົ ກຽ່ວກບັການຫຍບິເສືອ້. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນ ກຽ່ວກບັການຫຍບິເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັການຫຍບິເສືອ້

ຜູຍ້ງິຄໍກມົເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ ແລະ ແນະນາໍວທີິຫຍບິເສືອ້ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍ ແລະ ສາທິດວທີິຫຍບິປະກອບເສືອ້ແຕລ່ະຂ ັນ້ 

ຕອນ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດພອ້ມທງັອະທິບາຍ ວທີິຫຍບິປະກອບເສືອ້ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ 

ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍແນະນາໍບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມວທີິຫຍບິ 

ເສືອ້ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິຫຍບິປະກອບເສືອ້ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນ 

ທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫນ້ກັຮຽນຟງັພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິວທີິຫຍບິປະກອບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ. 
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- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກວທີິຫຍບິປະກອບ 

ເສືອ້ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນຕາມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ (ວທີິຫຍບິເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ 

ຕາມບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ) ເມ ື່ອສາໍເລັດແລວ້ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 

- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັວທີິຫຍບິເສືອ້ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ວທີິຫຍບິເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົໃຫສ້າໍເລັດ. 

ກກດິຈະກາໍ 6:  
- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ຄາໍຖາມ ໂດຍໃຊຄ້າໍຖາມ 

ທ່ີຂຽນໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ເປັນກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍບກຸຄນົ 

ຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 

- ຄແູບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວ້າຄາໍຖາມ ໂດຍໃຊຄ້າໍຖາມ 

ຂຽນໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍຂອງບດົແຕລ່ະບດົ. 

ກດິະກາໍທີ 7:  
- ຄເູອົາຮບູພາບໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັເລ່ົາປະສບົການ ຂອງ

ຕນົກຽ່ວກບັວທີິຖກັ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນ ກຽ່ວກບັວທີິຖກັ. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັວທີິຖກັເພ່ືອໃຫ ້

ນກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ ແລະ ແນະນາໍວທີິຖກັ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍ ແລະ ສາທິດວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດພອ້ມທງັອະທິບາຍ ວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍ 

ແນະນາໍບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕິບດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມວທີິຖກັ ແຕ່
ລະຂ ັນ້ຕອນ. 
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- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນ ທ່ີຖກືຕອ້ງ

ໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ວທີິຖກັຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງໃຜລາວ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກວທີິຖກັແຕລ່ະ 

ຂ ັນ້ຕອນຕາມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ ເມ ື່ອສາໍເລັດແລວ້ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 

- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັປະຕບິດັຕວົຈງິ ຕາມແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ໃຫຊ້າໍນານ. 

ກກດິຈະກາໍ 8:  
- ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

- ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນ ໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນໄວ ້ ໃນຕອນທາ້ຍຂອງ 

ບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບຄ ົນ້ຄວາ້ສາທິດເປັນກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍ

ບກຸຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
- --ຄແູບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວ້າຄາໍຖາມ ໂດຍໃຊຄ້າໍຖາມ 

ຂຽນໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍ ຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ເປັນກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍ ບກຸຄນົ

ຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
ຄາໍຕອບບດົເຝິກຫດັ 

1. ວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ຄໍເປີດ. 
� ນາໍແບບຕດັເສືອ້ແບບເບືອ້ງຕ ົນ້ມາດດັແປງແບບນີ:້ 

- ນາໍແບບຕດັເສືອ້ແບບເບືອ້ງຕ ົນ້ແຜນ່ໜາ້ ແລະ ແຜນ່ຫຼງັມາດດັແປງເປັນແບບຕດັເສືອ້ 
ໂຕຫຼມົຄ:ື ຂດີເສັ້ນຂາ້ງໃໝຈ່າກຈດຸ 1-2 ແລະ ຈດຸ 3-4. 
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- ກາໍນດົເສັ້ນປິດເກດັເອກິໃໝຢູ່ເ່ສັ້ນວງົແຂນໃຫຕ້ ໍາ່ກວາ່ເສັ້ນບາ່ໜາ້ປະມານ 1 ຊມ, ຂດີ
ເສັ້ນເກດັໃໝຈ່າກຈດຸ 5-6 ຈາກເສັ້ນວງົແຂນຫາຈດຸເອກິສງູແລວ້ປິດເກດັບາ່ເສືອ້ ແຜນ່
ໜາ້ແລວ້ຈະເປັນເກດັໃໝຢູ່ວ່ງົແຂນ. 

  
 

1. ວາງຈດຸ 1 ຢູເ່ສັ້ນເລິກຄໍໜາ້ 
1-2 = ແທກລງົປະມານ 1c m. 
2-3 = ແທກອອກປະມານ 1,5–2 cm ແລວ້ຂດີເສັ້ນລງົຫາເສ້ັນຕນີເສືອ້ເປັນຈດຸ 4 (ເພ່ືອ

ສາໍລບັໃສກ່ະດມູເສືອ້) ຈດຸ 5 ເປັນຈດຸຄວາມກວ້າງຄໍໜາ້. 
3-6 = ແທກລງົປະມານ 10-12 cm ເປັນເສັ້ນເປີດຄໍໜາ້. 
 
ວທີິສາ້ງແບບຄໍເສືອ້ 
ຮບູທີ1: ນາໍແບບຕດັເສືອ້ແຜນ່ໜາ້ ແລະ ແຜນ່ຫຼງັມາວາງເສັ້ນບາ່ໃຫຕ້ດິກນັ ແລວ້ແທກ 

ຮອບວງົຄໍເສືອ້ຈາກຈດຸ 1 ຜາ່ນຈດຸ 2 ໄປເຖງິຈດຸ 3 ແລວ້ໄດຮ້ອບວງົຄໍເສືອ້ເພ່ືອນາໍ 
ໄປສາ້ງແບບຕດັຄໍເສືອ້. 
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ຮບູທີ 2: ສາ້ງແບບຕດັຄໍເສືອ້ 
1-3 = ຂດີເສັ້ນຈາກຈດຸ 1-3 = ຮອບວງົຄໍເສືອ້ທ່ີແທກໄດໃ້ຫຈ້ດຸ 1-2 = ຮອບວງົຄໍເສືອ້ 

ແຜນ່ຫຼງັ (ຈດຸ 1-2 ໃນຮບູທີ 1) 
1-4 = ຂດີເສັ້ນຕ ັງ້ສາກຈາກຈດຸ 1-4 ປະມານ 7 cm (ຄວາມກວ້າງຂອງໃບຄໍເສືອ້) 
4-5 = ເທ່ົາກບັຈດຸ 1-3  
5-6 = ແທກອອກປະມານ 2-3 cm (ຕາມຄວາມຕອ້ງການ) 
3-7 = ແທກຂຶນ້ປະມານ 1 cm ແລວ້ຂດີເສັ້ນໂຄງ້ວງົຄໍເສືອ້ທາງລຸມ່ຈາກຈດຸ 2-7  
6-8 = ແທກຂຶນ້ປະມານ 3-5 cm ແລວ້ຂດີເສັ້ນຈາກຈດຸ 7-8 ແລະ ຈດຸ 8-4 
ຂໍແ້ນະນາໍ: ສວ່ນແຫຼມ ແລະ ແຈຂອງໃບຄໍເສືອ້ຂຶນ້ກບັຄວາມຕອ້ງການ 

� ວທີິຫຍບິຄໍເສືອ້ 
ຮບູ 12: ນາໍໃບຄໍເສືອ້ແຜນ່ເທີງ ແລະ ຜາ້ຮອງ ຫືຼ ຜາ້ກາວຕດັໃຫຕ້ດິກນັ (ຖາ້ມກັຄໍຕ ັງ້ຄວນ 
ໃຊຜ້າ້ກາວເປັນຜາ້ຮອງໃນ) ເຈາະຄໍປະໄວປ້ະມານ 1 cm ທງັສອງຂາ້ງ ແລວ້ນາໍມາແປະ
ຕດິກນັກບັຜາ້ໃນ 

 
ຮບູທ່ີ 13: ນາໍໃບຄໍມາຫຍບິຕາມເສັນທ່ີກິງ້ໄວແ້ລວ້ຕດັແຄມຜາ້ຮອງໃນ ໃຫໃ້ກ້ໆ ກບັເສັ້ນ ທ່ີ
ຫຍບິໄວແ້ລວ້ຕດັແຄມເສືອ້ໃຫເ້ຫືຼອປະມານ 1 cm ຕດັບາກປາຍແຫຼມຂອງໃບຄໍຖີມ້ ແລະ
ຕດັບາກສວ່ນທ່ີເປັນເສັ້ນໂຄງ້ໃຫເ້ລິກເຂ້ົາປະມານ 0,5 cm ຕາມໃນຮບູ. 
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ຮຮບູທ່ີ 14: ເມ ື່ອຕດັບາກດກູດາ້ນໃນຂອງຄໍເສືອ້ລຽບລງົ ແລວ້ປ້ີນໃຫດ້ກູຢູທ່າງດາ້ນໃນ ດາມ
ໃບຄໍໃຫຮ້ອບແລວ້ ແລະ ລີດໃບຄໍໃຫລ້ຽບ. 
ໝາຍເຫດ: ການດາມໃບຄໍທງັ 2 ຊ ັນ້ ໃຫຕ້ດິກນັເພ່ືອຈະນາໍໄປຫຍບິຄວນດາມໃຫໃ້ກ້ໆ  
ຮອຍທ່ີກີງ້ໄວບ່ໍ້ຄວນດາມທບັຮອຍເທິງ ເມ ື່ອນາໍໄປຫຍບິຈະໄດຫ້ຍບິໃຫພໍ້ດກີບັຮອຍກິງ້ 

 
ຮບູທ່ີ 15:ນາໍໃບຄໍມາດາມໃຫຕ້ດິກບັຄໍເສືອ້ດາ້ນໃນ ແລວ້ຫຍບິໃຫຕ້ດິກນັຕດັບາກແຄມຜາ້
ຫາ່ງໆຕດັດກູຍງັເຫືຼອແຕ ່1 cm. 

 

ຮບູທ່ີ 16: ພບັແຄມໃບຄໍດາ້ນນອກດາມໄວສ້ອຍໃບຄໍແບບນີບ່ໍ້ຄວນຫຍບິດວ້ຍຈກັ 
ຂໍແ້ນະນາໍ: ການໃຊຜ້າ້ຮອງທາງໃນຄວນພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສມົຂອງຜາ້ແຜນ່ນອກ 
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ຄຄ. ສະຫຸຼບ 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ອະທິບາຍແນວຄວາມຄດິຂອງກຸມ່ ວາ່ຈະນາໍເອົາຄວາມຮູທ່ີ້ໄດ ້

ຈາກການຮຽນກຽ່ວກບັວທີິຖກັ ຈະຕອ້ງນາໍໄປໃຊປ້ະໂຫຍດແນວໃດ? 

- ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນສະຫຸຼບໃສກ່ະດານ ເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນ 

ຈດົກາ່ຍ ຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນ. 

- ຄແູນະນາໍນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ ນາໍເອົາຄວາມຮູດ້ ັງ່ກາ່ວ ໄປໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັ. 

V.ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ  

ກ. ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ປະເມນີຜນົຈາກການສນົທະນາ ຖາມ-ຕອບ ຕາມແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ.້ 

- ປະເມນີຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນ. 

- ປະເມນີຈາກການສອບເສັງ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 

ຂ. ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 

ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດຕລີາຄາຂອງນກັຮຽນໃນການຂຶນ້ຫອ້ງ, ລງົຫອ້ງ, ການເຂ້ົາ
ຮວ່ມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ໂດຍເນັນ້ໃສຄ່ວາມເອົາໃຈໃສ,່ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຫາ້ວຫນັ, 

ຄວາມອດົທນົ, ປະຢດັ ແລະ ມຈີດິໃຈກວາ້ງຂວາງ. 

ຄ. ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ. 

- ປະເມນີຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 
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ບບດົທີ 7:  

ວທີິຕດັ ແລະ ຫຍບິເສືອ້ຄໍເຊດີຜູຊ້າຍ 

ເວລາ 8 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຈດຸປະສງົ. 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ. 

ອະທິບາຍ ແລະ ບອກວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕໄດຖ້ກືຕອ້ງ. 
ອະທິບາຍ ແລະ ບອກວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ຜູຊ້າຍໄດຖ້ກືຕອ້ງຕາມຫຼກັການ. 
ຝຶກປະຕບິດັຕດັ ແລະ ຫຍບິເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີໄດຕ້າມຂ ັນ້ຕອນ. 
ອະທິບາຍປະໂຫຍດຂອງການຕດັ ແລະ ຫຍບິໄດ.້ 

II. ເນືອ້ໃນບດົ. 
ວທີິຕດັ ແລະ ຫຍບິເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີ. 
ວທີິແທກຂະໜາດໂຕ. 
ວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີ. 
ວທີິຕດັ ແລະ ວາງແບບ. 
ວທີິຫຍບິປະກອບເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີ. 

III. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ. 
ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືວູຊິາຄະຫະກາໍຊ ັນ້ ມ ໍ6. 

ຮບູພາບແບບເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີ, ອປຸະກອນຕວົຈງິ. 

ສິ່ ງປະຈກັຕາ. 
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IV. ກກດິຈະກາໍ. 
ກ. ຂ ັນ້ນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ 

ຄໃູຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັອອກມາ ເລ່ົາຈາກປະສບົການຂອງຕນົເອງກຽ່ວກບັແບບ 
ເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີທ່ີຕນົເອງຮູຈ້ກັໃຫໝູ້ຟ່ງັ. 

ຂ. ຂ ັນ້ຕອນສອນ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບແບບເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັ 

ເລ່ົາປະສບົການຂອງຕນົກຽ່ວກບັການແທກເອົາຂະໜາດໂຕ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕ. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັແບບເສືອ້ ຜູຊ້າຍ

ຄໍເຊດີ ແລະ ວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ ແລະ ແນະນາໍ

ວທີິແທກໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍແບບເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີ ແລະ  ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົມສີວ່ນ 

ຮວ່ມ 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕພອ້ມທງັອະທິບາຍ ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍ 

ແນະນາໍບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມແທກໃຫ້
ກນັ. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນ ທ່ີຖກືຕອ້ງ 

ໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິແບບເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີ ແລະ ວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕ.  
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- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກແທກ ເອົາຂະ  

ໜາດໂຕຕາມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ (ກຽ່ວກບັວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕຕາມບດົຮຽນທ່ີໄດ ້

ຮຽນຜາ່ນມາ) ເມ ື່ອສາໍເລັດແລວ້ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 

- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັແທກເອົາຂະໜາດໂຕ. 

ກກດິຈະກາໍທີ 2:  

- ຄູເອົາຮບູພາບວິທີສາ້ງແບບເສື້ອຜູ້ຊາຍຄໍເຊີດໃຫ້ນກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ ໃຫ້ນກັຮຽນ 

ອາສາສະໝກັເລ່ົາປະສບົການຂອງຕນົ ກຽ່ວກບັການສາ້ງແບບເສືອ້. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນ ກຽ່ວກບັວທີິສາ້ງແບບເສືອ້. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ 

ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ ແລະ ແນະນາໍວທີິການສາ້ງແບບໃຫ ້

ຖກືຕອ້ງ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍແບບ ແລະ ສາທິດວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ພອ້ມທງັອະທິບາຍແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍແນະນາໍ

ບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມສາ້ງ ແບບ

ເສືອ້. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫນ້ກັ 

ຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິສາ້ງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົຕາມຂະໜາດໂຕຂອງໃຜລາວ 

ຫືຼ ຕາຕະລາງຂະ  ໜາດໂຕຕາມມາດຕະຖານ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກສາ້ງແບບຕາມ

ເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ (ວທີິສາ້ງແບບເສືອ້ຕາມບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ) ເມ ື່ອສາໍເລັດ

ແລວ້ ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 
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- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັສາ້ງແບບເສືອ້. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິສາ້ງແບບເສືອ້. 

ກກດິຈະກາໍທີ 3:  

- ຄເູອົາຮບູພາບວິທີວາງແບບເສື້ອ ແລະ ໃຫ້ນກັຮຽນອາສາສະໝກັເລ່ົາປະສບົການ 

ຂອງຕນົກຽ່ວກບັການວາງແບບ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັວທີິວາງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັວທີິວາງແບບເສືອ້ 

ຜູຍ້ງິຄໍກມົເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ ແລະ ແນະນາໍວທີິວາງແບບໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍວທີິວາງແບບ ແລະ ສາທິດວທີິວາງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິ 

ຄໍກມົ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດວທີິວາງແບບພອ້ມທງັອະທິບາຍ ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍແນະນາໍ 

ບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມວາງແບບ 

ເສືອ້. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິວາງແບບເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົ ຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີຖກື 

ຕອ້ງໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິວາງແບບເສືອ້ຕາມແບບເສືອ້ທ່ີແຕລ່ະຄນົສາ້ງແບບໄວ.້ 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກວາງແບບຕາມ

ເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ (ວທີິວາງແບບເສືອ້ຕາມບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ) ເມ ື່ອສາໍເລັດ

ແລວ້ ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 

- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັວາງແບບເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງີວາງແບບເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີ. 
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ກກດິຈະກາໍ 4:  

- ຄເູອົາຮບູພາບວທີິເພ່ືອຜາ້ສາໍລບັຫຍິບໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນອາສາ ສະ

ໝກັເລ່ົາປະສບົການຂອງຕນົ ກຽ່ວກບັການເພ່ືອຜາ້ ແລະ ຕດັເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັການເພ່ືອຜາ້ ແລະ ຕດັເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີ. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັການເພ່ືອຜາ້ 

ແລະ ຕດັເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ, ແນະນາໍວທີິການເພ່ືອຜາ້ 

ແລະ ຕດັເສືອ້ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບມາອະທິບາຍ ພອ້ມທງັສາທິດການເພ່ືອຜາ້ ແລະ ຕດັເສືອ້ຜູຊ້າຍ ຄໍ

ເຊດີ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດການເພ່ືອຜາ້ ແລະ ຕດັເສືອ້ຜູຍ້ງິຄໍກມົພອ້ມທງັອະທິບາຍ 

ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍແນະນາໍບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມໃນການ 

ວາງແບບ ແລະ ສາໍລບັຕດັເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີ. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິການເພ່ືອຜາ້ ແລະ ຕດັເສືອ້ຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີຖກື 

ຕອ້ງໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກການວາງແບບ 

ຕດັ ແລະ ການເພ່ືອຜາ້ສາໍລບັຫຍບິເສືອ້ຕາມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ (ການເພ່ືອຜາ້ ແລະ 

ຕດັເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີຕາມບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ) ເມ ື່ອສາໍເລັດແລວ້ເອົາມາໃຫຄ້ ູ

ກວດເອົາຄະແນນ.  

- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັການວາງແບບຕດັ ແລະ ເພ່ືອຜາ້ສາໍລບັຫຍບິເສືອ້. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິການວາງແບບຕດັ ແລະ ເພ່ືອຜາ້ສາໍລບັຫຍບິເສືອ້. 
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ກກດິຈະກາໍ 5:  
- ຄເູອົາຮບູພາບວທີິຫຍບິເສື້ອໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັເລ່ົາປະ 

ສບົການຂອງຕນົ ກຽ່ວກບັການຫຍບິເສືອ້. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນ ກຽ່ວກບັການຫຍບິເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີ. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັການຫຍບິເສືອ້ ຜູ້
ຊາຍຄໍເຊດີເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ ແລະ ແນະນາໍວທີິຫຍບິເສືອ້ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍ ແລະ ສາທິດວທີິຫຍບິປະກອບເສືອ້ແຕລ່ະຂ ັນ້ 

ຕອນ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດພອ້ມທງັອະທິບາຍ ວທີິຫຍບິປະກອບເສືອ້ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ 

ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍແນະ ນາໍບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມວທີິຫຍບິ 

ເສືອ້ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິຫຍບິປະກອບເສືອ້ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ຕາມເນືອ້ໃນບດົ 

ຮຽນທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫນ້ກັຮຽນຟງັພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິວທີິຫຍບິປະກອບເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກວທີິຫຍບິປະກອບ 

ເສືອ້ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນຕາມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ (ວທີິຫຍບິເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີແຕລ່ະ ຂ ັຕ້ອນ 

ຕາມບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາ) ເມ ື່ອສາໍເລັດແລວ້ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 

- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປະຕບິດັວທີິຫຍບິເສືອ້ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ວທີິຫຍບິເສືອ້ຜູຊ້າຍຄໍເຊດີໃຫສ້າໍເລັດ. 

 

 

 

13_  M6 HouseK_TG.pdf   18513_  M6 HouseK_TG.pdf   185 7/30/2015   4:35:01 PM7/30/2015   4:35:01 PM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



181 

 

ກກດິຈະກາໍ 6:  
- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ຄາໍຖາມ ໂດຍໃຊຄ້າໍຖາມ 

ທ່ີຂຽນໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ເປັນກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍບກຸຄນົ 

ຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 

- ຄແູບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວ້າຄາໍຖາມ ໂດຍໃຊຄ້າໍຖາມ 

ຂຽນໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍຂອງບດົແຕລ່ະບດົ. 

ກດິຈະກາໍທີ 7:  
- ຄເູອົາຮບູພາບໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນອາສາສະໝກັເລ່ົາປະສບົການ ຂອງ

ຕນົກຽ່ວກບັວທີິຖກັ. 

- ຄສູນົທະນາຮວ່ມກບັນກັຮຽນ ກຽ່ວກບັວທີິຖກັ. 

- ຄຈູດັແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັວທີິຖກັເພ່ືອໃຫ້
ນກັຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອກນັ ແລະ ແນະນາໍວທີິຖກັ. 

- ຄເູອົາຮບູພາບພອ້ມທງັອະທິບາຍ ແລະ ສາທິດວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສາທິດພອ້ມທງັອະທິບາຍ ວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ແລວ້ໃຫໝູ້ຊ່ວ່ຍ 

ແນະນາໍບນັຫາທ່ີຄວນປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂຕື່ ມ. 

- ຄນູາໍພານກັຮຽນປະຕິບດັຕວົຈງິ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອອກມາມສີວ່ນຮວ່ມວທີິຖກັແຕ່
ລະຂ ັນ້ຕອນ. 

- ຄແູນະນາໍອະທິບາຍສາທິດວທີິຖກັແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນທ່ີຖກືຕອ້ງ 

ໃຫນ້ກັຮຽນຟງັ ພອ້ມທງັສະຫຸຼບເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຈດົກາ່ຍ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ວທີິຖກັຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງໃຜລາວ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການມອບວຽກຕວົຈງິ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປເຝິກວທີິຖກັແຕລ່ະ 

ຂ ັນ້ຕອນຕາມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ ເມ ື່ອສາໍເລັດແລວ້ເອົາມາໃຫຄ້ກູວດເອົາຄະແນນ. 
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- ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປປປະຕບິດັຕວົຈງິ ຕາມແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນໃຫຊ້າໍນານ. 

ກກດິຈະກາໍ 8:  
- ການກວດແກບ້ດົເຝິກຫດັຕາມຄາໍຖາມທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

- ຄເູອົາບດົເຝິກຫດັໃຫນ້ກັຮຽນ ໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທ່ີຂຽນໄວ ້ ໃນຕອນທາ້ຍຂອງ 

ບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບຄ ົນ້ຄວາ້ສາທິດເປັນກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍບກຸ 

ຄນົຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
- --ຄແູບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວ້າຄາໍຖາມ ໂດຍໃຊຄ້າໍຖາມ 

ຂຽນໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍ ຂອງບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ. 

- ຄນູາໍໃຊຮ້ບູແບບການຄ ົນ້ຄວາ້ເປັນກຸມ່ ຫືຼ ທດົສອບຄວາມຮູນ້ກັຮຽນເປັນລາຍບກຸຄນົ

ຕາມຄວາມມກັຂອງຄ.ູ 
ຄາໍຕອບບດົເຝິກຫດັ 

1 ຂະໜາດໂຕ: 
- ຄວາມຍາວເສືອ້  = 68 cm  
- ບາ່ຫາແອວ  = 45 cm   
- ຄວາມກວ້າງບາ່ໄຫຼ ່ = 43 cm  
- ຮອບເອກິ   = 88 cm  
- ຮອບຄໍ   = 38 cm  
- ຮອບກກົແຂນ  = 38 cm  
- ຄວາມຍາວຂອງແຂນ = 23 cm (ແຂນຍາວ 75 cm)  
- ຮອບປາຍແຂນ  = 32 cm (ຮອບຂໍແ້ຂນສາໍລບັແຂນຍາວ 20 cm)  
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22 ວທີິແທກເອົາຂະໜາດໂຕ: 
- ກອ່ນຈະວດັແທກເອົາຂະໜາດໂຕ ຜູຖ້ກືແທກຢືນກງົໃນທາ່ສະບາຍ ແລະ ແທກໃຫ ້

ຖກືຕອ້ງດ ັງ່ນີ:້ 
ຄວາມຍາວເສືອ້: 
- ແທກຈາກຕ ົນ້ບາ່ໄຫຼ ່ຫືຼ ຂາ້ງຄໍລງົຫາຕະໂພກ (ເທ່ົາກບັຄວາມຕອ້ງການ) 
ບາ່ຫາແອວ: 
- ແທກຈາກຕ ົນ້ບາ່ໄຫຼ ່ຫືຼ ຂາ້ງຄໍລງົຫາແອວ 
ຮອບເອກິ:  
- ແທກຮອບເອກີບອ່ນກອ້ງຂີແ້ຮ ້ ໂດຍເອົານີວ້ມສືອງນີວ້ສອດໃສອ່ຊອືກແທກເລ່ືອນໄປ 

ມາໄດ.້ 
- ແທກຮອບຄໍພໍດໂີດຍເອົານີວ້ມ ື1 ນີວ້, ສອດໃສເ່ຊອືກແທກ (ບ່ໍໃຫແ້ທກທບັຄໍເສືອ້). 
ຄວາມຍາວຂອງແຂນ: 
- ແທກຈາກດກູຕ່ໍໄຫຼລ່ງົຫາແຂນຍາວເທ່ົາກບັຄວາມຕອ້ງການ (ເວາລາເອົາໂປ້ມຮືອງເຊອືກ 

ແທກ). 
ຮອບປາຍແຂນ:  
- ແທກຮອບປາຍແຂນໃຫພໍ້ດກີບັຄວາມຕອ້ງການ 

ວທີີສາ້ງແບບເສືອ້ 
1 ການສາ້ງແບບເສືອ້ແຜນ່ໜາ້ 
1 ຈດຸເລີ່ ມຕ ົນ້ (ຂດີເສັ້ນອອກສອງທາງ) 
1 – 2 = ຄວາມຍາວຂອງເສືອ້ທ່ີແທກໄດ ້68 cm (ສ ັນ້ບາ່ໄຫຼຫ່າເສັ້ນຕນີເສືອ້) 
1 – 3 = ຄວາມຍາວຂອງບາ່ແອວທ່ີແທກໄດ ້  (ຫືຼ ເອົາເທ່ົາກບັ ½ ຂອງຄວາມຍາວ 

ຂອງເສອືແລວ້ + 10 cm) 
1 – 4 = ຮອບເອກິຫານ 4–1 = 21 cm (ຄວາມເລິກເສັ້ນເອກິ) ຫຼງັຈາກນີຂ້ດີເສັ້ນ

ຕ ັງ້ສາກອອກແຕລ່ະຈດຸຄ ື1, 2, 3, 4. 
1 – 5 = ຮອບຄໍຫານ 6=38/6=6,3=6,5 cm ຕາມຄວາມກວ້າງຂອງແຜນ່ໜາ້ 
1 – 7 = ຄວາມກວ້າງຂອງບາ່ໄຫຼຫ່ານ 2=34/2=21,5 cm  
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7 – 8 = ແທກລງົປະມານ 4 cm ( ສ ັນ້ບາ່ໄຫຼ)່ ແລວ້ຂດີເສັ້ນຫຸຼດບາ່ໄຫຼຈ່າກຈດຸ 5-
8 ແລະ ຂດີເສັ້ນຕ ັງ້ສາກລງົຫາເສ້ັນເອກິແບງ່ເຄິ່ ງແລວ້ຈື່ງໂຄງ້ວງົແຂນ. 

4 – 9 = ຮອບເອກິຫານ 4+3=88/4+3=25cm ແລວ້ຂດີເສັ້ນຕ ັງ້ສາກລງົຫາເສ້ັນ 
ເອກິແບງ່ເຄິ່ ງແລວ້ຈຶ່ງໂຄງ້ວງົແຂນ 

10 – 12 = ປະມານ 1,5 cm ແລວ້ຂດີເສັ້ນຈາກຈດຸ 9–12–11 
6 – 13  = ປະມານ 1,5 cm  
2 – 14  = ເທ້ົາກບັຈດຸ 6–13 ແລວ້ຂດີເສັ້ນຈາກຈດຸ 13–14 (ສາໍລບັໃສກ່ະດມູເສືອ້) 
13 – 15 = ປະມານ 4–5 cm 
14 – 16 = ຈາກຈດຸ 13–15 ແລວ້ຂດີຈາກຈດຸ 15–16 (ສາໍລບັເປັນສາບກະດມູເສືອ້) 
ໝໝາຍເຫດ:  

� ຖາ້ຄນົຕຸຍ້ ຫືຼ ຄນົທອ້ງໃຫຍໃ່ຫແ້ທກຕນີເສືອ້ບອ່ນໃສກ່ະດມຸລງົປະມານ 1,5 cm 
ແລວ້ຂດີເສັ້ນໄປຫາຂາ້ງເສືອ້ຕາມຈດຸທ່ີແທກໄວ.້ 

# ການວາງບອ່ນຕດິປາກຖງົເສືອ້ 
� ແທກຈາກຈດຸ 4 ເຂ້ົາປະມານ 5–6 cm ແລະ ແທກຂຶນ້ຈາກເອກິປະມານ 2–3cm 

ເປັນຈດຸກ. 
� ກ-ຂ =  ຮອບເອກິຫານ 8 ຫືຼ ປະມານ 12– 3 (ຄວາມກວ້າງຂອງປາກຖງົ) 
� ກ-ຄ =  ຈາກຈດຸ ກ-ຂ+2–2,5 cm (ຄວາມກວ້າງຂອງຖງົ) 
� ກ-ງ = ຈາກຈດຸ ກ-ຄ ແລວ້ຂດີເສັ້ນຖງົເສືອ້ຕາມຈດຸທ່ີແທກໄວແ້ລວ້ ຂດີເສັ້ນກ ົນ້ຖງົ
ຕາມຄວາມຕອ້ງການ. 

2 ການສາ້ງແບບເສືອ້ແຜນ່ຫຼງັ: 
� ການສາ້ງແບບເສືອ້ແຜນ່ຫຼງັກຄໍກືານສາ້ງເສືອ້ແຜນ່ໜາ້ສະນ ັນ້ຕອ້ງເອົາແບບເສືອ້ເປັນ

ຫຼກັຂດີເສັ້ນຕ ັງ້ຈາກຈດຸ 1, 2, 3, 4 ເພ່ືອຊວ່ຍໃຫຈ້ຶ່ງາ່ຍແຕລ່ະເສ້ັນເປັນຈດຸຄ:ື 1, 2, 3, 4 
1 – 17  = ປະມານ 4 cm 
17 – 18 = ຄວາມກວ້າງຂອງບາ່ໄຫຼຫ່ານ 2=43/2=21,5 cm  
18 – 19 = ປະມານ 1,5 cm ແລວ້ຂດີເສັ້ນໂຄງ້ຈາກຈດຸ 17-19 ຂດີເສັ້ນຕ ັງ້ສາກລງົ
ມາຫາເສັ້ນແອວແລວ້ແບງ່ເຄິ່ ງແຕລ່ະເສ້ັນໂຄງ້ວງົແຂນແຜນ່ຫຼງັ. 
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4 – 20 = ຮອບເອກິຫານ 4+3–1=88/4+3–1=24 cm ຫືຼ ເທ່ົາກບັຄວາມກວ້າງ 
ຂອງເສືອ້ແຜນ່ໜາ້ລບົ 1 cm (ຖາ້ມກັຫຼມົບ່ໍຕອ້ງລບົ)=25–1=24 cm ຫຼງັຈາກນ ັນ້ຂດີເສັນ້ 
ຕ ັງ້ສາກລງົຫາແອວ ແລະ ເສັ້ນຕນີເສືອ້ເປັນຈດຸ 21 ແລະ ຈດຸ 22  

33 ການສາ້ງແບບເສືອ້ແຜນ່ຫຼງັ 
1 – 2 = ຄວາມກວ້າງບາ່ໄຫຼຫ່ານ 2=23/2=21,5 cm  
1 – 3 = ປະມານ 11–12 cm 
2 – 4 = ຈດຸ 1–3 ແລວ້ຂດີຕາມຈດຸທ່ີແທກໄວຄ້:ື 1, 2, 3, 4. 
7 – 8 = ປະມານ 1 cm  
1 – 5 = ຮອບຄໍຫານ 6–2 cm 
8 – 6 = ບາ່ເສືອ້ແຜນ່ໜາ້ 

4 ການສາ້ງແບບແຂນເສືອ້ (ແຂນສ ັນ້) 
1 – 2 = ຄວາມຍາວຂອງແຂນເສືອ້ທີແທກໄດ ້23 cm  
1 – 3 = ປະມານ 11–12 cm 
2 – 4 = ຮອບປາຍແຂນຫານ 2=32/2=16 cm  
1 – 5 =  ຮອບວງົແຂນແຜນ່ໜາ້-ແຜນ່ຫຼງັ ແລະ ສາບເສືອ້ແຜນ່ຫຼງັຫານ 2 
1 – 6 = ແທກລງົປະມານ 2 cm ແລວ້ຂດີເສັ້ນຈາກຈດຸ 5-6 ແບງ່ອອກເປັນ 4 

ສວ່ນເທ່ົາກບັສວ່ນທ່ີ 1 ແທກຂຶນ້ປະມານ 1–1,5 cm ສວ່ນທ່ີ 3 ແທກລງົ
ປະມານ 0,5–0,7 cm ແລວ້ຂດີເສັ້ນໂຄງ້ວງົແຂນຕາມຈດຸທ່ີ ແທກໄວ.້ 

5 ການສາ້ງແບບແຂນເສືອ້ 
1 – 2 = ຄວາມຍາວຂອງແຂນທີສາບປາຍແຂນອອກແລວ້ ສມົມດຸຄວາມຍາວຂອງແຂນ 

57 cm–6=51 cm  
1 – 3 = ປະມານ 1-12 cm  
2  - 4 = ຮອບປາຍແຂນຫານ 2+2 (ເພ່ືອພບັກບິ)+1,5cm ໃສກ່ະດມູ =20/2+ 

2+1,5=3,5 cm  
1 – 5 =  ວງົແຂນແຜນ່ໜາ້-ແຜນ່ຫຼງັຫານ2  
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1 – 6 =  ແທກລງົປະມານ 2 cm ແລວ້ຂດີເສັ້ນຈາກຈດຸ 5-6 ແບງ່ອອກເປັນ 4 
ສວ່ນເທ່ົາກບັສວ່ນທ່ີ 1 ແທກຂຶນ້ປະມານ 1–1,5cm ສວ່ນທ່ີ 3 ແທກລງົ
ປະມານ 0,5–0,7 cm ແລວ້ຂດີເສັ້ນໂຄງ້ວງົແຂນຕາມຈດຸທ່ີ ແທກໄວ.້ 

## ໝາຍເຫດ: 
� ແບງ່ເຄິ່ ງຈດຸ 2–4 ແລວ້ຂດີເສັ້ນຕ ັງ້ສາກ 

#  ວທີິສາ້ງແບບຄໍເຊດີ 
ຖານຄໍ: 
1 – 2 = ເຄິ່ ງໜ່ຶງາຂອງຄໍ 
1 – 3 = ຂດິເສັ້ນຈາກຈດຸ 1–3 ປະມານ 3 cm ແລວ້ຂດີເສັ້ນຈາກຈດຸ 3–4 
2 – 4 = ຈາກຈດຸ 1–3 ແລວ້ແບງ່ອອກເປັນ 2 ສວ່ນເທ່ົາກນັເປັນຈດຸ 5 
4 – 6 = ປະມານ 2 cm ຂດີເສັ້ນໂຄງ້ຈາກຈດຸ 5–6  
2 – 7 = ປະມານ 8 cm 
1 – 8 = ປະມານ 0,5 cm ຂດີເສັ້ນໂຄງ້ຈາກຈດຸ 8–7 ແລວ້ຂດີຈາກຈດຸ 5 
3 – 9 = ປະມານ 0,5 cm ຂດີເສັ້ນຈາກຈດຸ 9–6 
# ໃບຄໍ: 
3 – 10  = ໃບຄໍດາ້ນຫຼງັປະມານ 5–5,5 cm 
10 – 11 = ຂດີເສັ້ນຕ ັງ້ສາກຈກຈດຸ 10–11 ເທ່ົາກບັຈດຸ 3–6 
11 – 12 = ຂດີເສັ້ນຕ ັງ້ສາກອອກປະມານ 2–2,5 cm 
6 – 13  = ຂດີເສັ້ນຈາກຈດຸ 6 ເຖງີຈດຸ 12 ຫາຈດຸ 13 ຍາວປະມານ 9 cm ຂຶນ້ກບັ

ຄວາມຕອ້ງການ. 
10 – 14 = ແບງ່ເສັ້ນຈາກຈດຸ 10–2 ອອກເປັນ 2 ສວ່ນແລວ້ຂດີເສັ້ນຈາກຈດຸ 13–14 
10 – 15 = ວາງຈດຸ 15 ໃຫໄ້ລຍະຍາວ 10–15 ກວ້າງ 14 cm ເປັນຄວາມກວ້າງໃບ

ຄໍດາ້ນຫຼງັ 
3 – 16  = ວາງຈດຸ 16 ໃຫໄ້ລຍະ 3–16 ກວ້າງ 6 cm ວາງເສັ້ນຕ ັງ້ສາກຈາກຈດຸ 
16-17 ໃຫເ້ທ່ົາກບັຈດຸ 3–15 
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6 – 17 – 15 = ຂດີເສັ້ນໂຄງ້ໃບຄໍຈາກຈດຸ 6 ຜາ່ນຈດຸ 17 ໄປຫາຈດຸ 15 ຂດີເສັ້ນ
ຕາ່ງໆຮຽບຮອ້ຍແລວ້ໃບຄໍແຍກອອກມາສະເພາະສວ່ນທ່ີຕອ້ງການ. 
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ຄຄ. ສະຫຸຼບ 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ອະທິບາຍແນວຄວາມຄດິຂອງກຸມ່ ວາ່ຈະນາໍເອົາຄວາມຮູທ່ີ້ໄດ ້

ຈາກການຮຽນກຽ່ວກບັວທີິຖກັຈະຕອ້ງນາໍໄປໃຊປ້ະໂຫຍດແນວໃດ?. 

- ຄສູະຫຸຼບຜນົການອະທິບາຍ ແລະ ຂຽນສະຫຸຼບໃສກ່ະດານເປັນບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນ 

ຈດົກາ່ຍ ຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນ. 

- ຄແູນະນາໍນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ ນາໍເອົາຄວາມຮູດ້ ັງ່ກາ່ວ ໄປໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັ. 

V. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ  

ກ. ດາ້ນຄວາມຮູ ້
- ປະເມນີຜນົຈາກການສນົທະນາ ຖາມ-ຕອບ ຕາມແຕລ່ະກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໃຫ.້ 

- ປະເມນີຈາກການກວດກາໃນຊ ົ່ວໂມງຮຽນ. 

- ປະເມນີຈາກການສອບເສັງ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 

ຂ. ດາ້ນຄນຸສມົບດັ 
ປະເມນີດວ້ຍການສງັເກດຕລີາຄາຂອງນກັຮຽນໃນການຂຶນ້ຫອ້ງ, ລງົຫອ້ງ, ການເຂ້ົາ

ຮວ່ມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ໂດຍເນັນ້ໃສຄ່ວາມເອົາໃຈໃສ,່ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມຫາ້ວຫນັ, 

ຄວາມອດົທນົ, ປະຫຍດັ ແລະ ມຈີດິໃຈກວາ້ງຂວາງ. 

ຄ. ດາ້ນທກັສະ 
- ປະເມນີຈາກການປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນການເຮັດກດິຈະກາໍ. 

- ປະເມນີຜນົງານຂອງນກັຮຽນຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ. 

ຈ 
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