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ບດົສະແດງຄວາມຂອບໃຈ 
ຂາ້ພະເຈົາ້ ໃນນາມເປັນນກັວໄິຈທີ່  ວທິະຍາໄລຄູ ດງົຄໍາຊາ້ງ  ມຄີວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ ງທີ່ ມໂີອກາດ

ໄດສ້ກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ກ່ຽວກບັການປະເມນີຜນົສໍາເລດັການຮຽນ ແລະ ສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັການຄວາມສາມາດຄດິ
ຫຼາກຫຼາຍຂອງນກັຮຽນຂັນ້ ປ1 ຕາມຫຼກັສູດໃໝ່ 
         ນະທີ່ ນີ ້ຂໍສະແດງຄວາມຮູບຸ້ນຄຸນເປັນຢ່າງສູງມາຍັງ ຜູອ້ໍານວຍການ, ທີ່ ປຶກສາ, ຫົວໜ້າຫອ້ງການ
ອະນຸບານ-ປະຖົມ ທີ່ ໄດເ້ສຍສະຫຼະເວລາ ໃຫຄ້ໍາປຶກສາ, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັ ຄູປະຖົມຂັນ້ ປ1 ແລະ 
ນກັຮຽນປະຖມົ ສາທດິ ດງົຄໍາຊາ້ງ ນໍາດວ້ຍທີ່ ໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມໃືນການວໄິຈຄັງ້ນີ ້

ທາ້ຍນີຂ້ໍອວຍພອນໄຊອນັປະເສດີມາຍງັທຸກໆທ່ານຈົ່ ງມສຸີຂະພາບແຂງແຮງປະສບົຜົນສໍາເລດັໃນໜາ້ທີ່

ວຽກງານມຄີວາມສຸກຄວາມຈະເລນີຕະຫຼອດໄປດວ້ຍເຖດີ. 
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ຄໍານໍາ 
ບດົວໄິຈທີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຂ້ຽນລາຍງານຄັງ້ນີແ້ມ່ນວໄິຈກ່ຽວກບັການປະເມນີຜນົສໍາເລດັການຮຽນຂອງ

ນກັຮຽນຂັນ້ປ1ກ່ຽວກບັການປຽບທຽບຈາໍນວນ ແລະ ປະເມນີຄວາມສາມາດໃນການຄດິຫຼາກຫຼາຍວທິ ີເພື່ ອ
ປຽບທຽບຈາໍນວນໃນຫຼກັສູດໃໝ່ໃນວຊິາຄະນດິສາດ ເຊິ່ ງເປັນການເປີດການຮຽນການສອນໃນສກົຮຽນທາໍອດິ, 
ເພື່ ອປະເມນີວ່ານກັຮຽນຈະສາມາດບນັລຸຕາມຈດຸປະສງົຂອງບດົຮຽນຫຼບືໍ່  ແລະ ບນັລຸຕາມມາດຕະຖານຂອງ
ຫຼກັສູດຫຼບືໍ່  ຫຼ ືບນັລຸຈດຸປະສງົຂອງບດົຮຽນຫຼບືໍ່ . 
 ເປັນຄັງ້ທາໍອດິທີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ເຮດັວໄິຈ ເຊິ່ ງຍງັບໍ່ ທນັມໃີຜເຮດັມາກ່ອນ ເຖງິຢ່າງໃດ ກໍຄງົຈະບໍ່ ປັດ
ສະຈາກຂໍຂ້າດຕກົບກົຜ່ອງ ແລະ ຈະມປີະໂຫຍດຕໍ່ ການຮຽ-ການສອນບໍ່ ຫຼາຍກໍໜອ້ຍ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະຂໍຮບັເອາົຄໍາຕິ
ຊມົ ແລະ ຄໍາຄດິເຫນັຂອງທ່ານ ເພື່ ອນໍາໄປແກໄ້ຂເພີ່ ມເຕມີ ແລະ ປັບປຸງການວໄິຈໃຫເ້ຂັມ້ແຂງຂຶນ້ກ່ວາເກົ່ າ .  
 ສຸດທາ້ຍນີ ້ຂາ້ພະເຈົາ້ຫວງັຢ່າງຍິ່ ງວ່າຄງົຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ບນັດາທ່ານຜູອ່້ານ  ແລະ ຜູສ້ກຶສາ 
ຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັການສອນຫຼກັສູດໃໝ່ໃນຂັນ້ ປ1  ເພື່ ອໄປປັບປຸງການສອນຂອງຕນົເອງໃຫດ້ຂີຶນ້ເທື່ ອລະກາ້ວ 
ເພື່ ອໃຫນ້ກຮຽນຮຽນໄດຢ່້າງບນັລຸຈດຸປະສງົຂອງຫຼກັສູດ 

 
 
 
 
 

 
 

ບດົຄດັຫຍໍ ້
      ການວໄິຈຄັງ້ນີມ້ຈີດຸປະສງົເພື່ ອ ປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນຂັນ້ປ1 ກ່ຽວກບັການປຽບທຽບຈາໍນວນ 
ແລະ ປະເມນີຄວາມສາມາດໃນການຄດິຫຼາກຫຼາຍວທິ,ີ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍທີ່ ໃຊໃ້ນການວໄິຈແມ່ນນກັຮຽນຂັນ້ ປ1 ທີ່

ໂຮງຮຽນປະຖມົສາທດິ ດງົຄໍາຊາ້ງ, ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ 38 ຄນົ , ຍງິ 16 ຄນົ. ໄດສ້ອນຕວົຈງິໃນວນັທ ີ
13.09.2019, ໃຊເ້ວລາ 2 ຊົ່ ວໂມງຕາມເວລາຂອງຫຼກັສູດກໍານດົໄວຕ້າມປົກກະຕໃິນຂັນ້ ປ1. ການວໄິຈຄັງ້ນີແ້ມ່ນ
ສກຶສາກ່ຽວກບັການປຽບທຽບຈາໍນວນ ຢູ່ໃນບດົທ1ີ , ຊົ່ ວໂມງທ3ີ ແລະ ຊົ່ ວໂມງທ4ີ ເນືອ້ໃນທີ່ ນໍາມາວໄິຈເພື່ ອປະ
ເມນີຜນົໃນຄັ ້ັງ້ນີມ້ ີ3 ເນືອ້, ສ່ວນທດິສະດທີີ່ ນໍາໃຊແ້ມ່ນທດິສະດກ່ີຽວກບັຫຼກັສູດ ແລະ ເຕກັນກິການສອນກ່ຽວ
ກບັປຶມ້ແບບໃໝ່, ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນການວໄິຈແມ່ນບດົສອນ 1 ບດົໃຊເ້ວລາ 2 ຊົ່ ວໂມງ, ແບບສງັເກດຜນົການຮຽນ
ຂອງນກັຮຽນ ແລະ ແບບບນັທກຶການສງັເກດຄວາມສາມາດຄດິຫຼາກຫຼາຍວທິ ີກ່ຽວກບັການປຽບທຽບຈາໍນວນ, 
ວທິເີກບັຂໍມູ້ນແມ່ນສງັເກດນກັຮຽນໃນເວລາຮຽນ ແລວ້ 
ໝາຍໃສ່ແບບຟອມ, ສງັເກດການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ແລະ ບນັທກຶສິ່ ງຕ່າງໆທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃສ່ປຶ້ມບນັທກຶຂອງຜູວ້ໄິຈ. 
ວທິວີເິຄາະຂໍມູ້ນແມ່ນນໍາຜນົການປະເມນີທີ່ ບນັທກຶໄວແ້ຕ່ລະລາຍການມາຄດິໄລ່ແຕ່ລະດາ້ນເປັນສ່ວນຮອ້ຍ ແລວ້
ຈຶ່ ງສະເລ່ຍລວມທງັໝດົ 
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      ຜ່ານການວໄິຈຄັງ້ນີສ້ະຫຼຸບໄດວ່້າ: ນກັຮຽນປະສບົຜນົສາໍເລດັຂອງບດົຮຽນຕາມຈດຸປະສງົຂອງບດົຮຽນເຊິ່ ງ
ສະແດງອອກເຂາົເຈົາ້ສາມາດແບ່ງວດັຖຸອອກເປັນສອງກຸ່ມ ແລວ້ປຽບທຽບສອງຈາໍນວນໄດ ້ແລະ ຮູວ່້າສິ່ ງໃດຫາຼຍ
ກວ່າ ພອ້ມທງັສາມາດບອກເຫດຜນົວທິທີີ່ ເຮດັໃຫຮູ້ວ່້າສິ່ ງໃດຫາຼຍກ່ວາດວ້ຍການສມົທຽບໜຶ່ ງຕໍ່ ໜຶ່ ງ ແລະ ຖາ້ຈາໍ
ນວນໃດຫາກລື່ ນກາຍໄປ ຈາໍນວນນັນ້ຈະຫຼາຍກວ່າ, ນກັຮຽນສາມາດແບ່ງເປັນສອງກຸ່ມຕາມທຸກຂໍຂ້ອງບດົຮຽນ 
ແລະ ສາມາດປຽບທຽບໄດໝ້ດົທງັໃນສາມຂໍ ້ຕາມຄວາມຄາດຄະເນຂອງຫຼກັສູດທີ່ ກໍານດົໄວ.້ ຢັງ້ຢືນໄດວ່້າ
ນກັຮຽນມຜີນົສໍາເລດັທາງການຮຽນຕາມເປົາ້ໝາຍຂອງຫຼກັສູດໄດ ້ແລະ ສາໍເລດັ ຕາມາດຕະຖານ 
ຂອງຫຼກັສູດກໍານດົໄວ,້ ຜນົສໍາເລດັການຮຽນຂອງນກັຮຽນສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຫຼກັສູດມຄີວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ ຄວາມ
ສາມາດຂອງນກັຮຽນ ແລະ ເໝາະສມົຕາມພດັທະນາການຂອງຜູຮ້ຽນ ອກີເຫດຜນົໜຶ່ ງກໍແມ່ນວທິກີານສອນ, ກດິ
ຈະກໍາການສອນ ແລະ ການນໍາໃຊຄ້ໍາຖາມກະຕຸນ້ທີ່ ດເີປັນລະບບົ ຈຶ່ ງນາໍໄປສູ່ເປົາ້ໝາຍໄດສ້ໍາເລດັ  

ສ່ວນວ່າເລື່ ອງການຄດິຫາຼກຫາຼຍແມ່ນນກັຮຽນຍງັບໍ່ ສາມາດຄດິຫຼາກຫຼາຍວທິໄີດ,້ ຄດິໄດພ້ຽງແຕ່  
ວທິໃີນແຕ່ລະຂໍນ້ ັນ້ ຫຼ ືສາມາດຄດິໄດຕ້າມການກໍານດົຂອງຫຼກັສູດ, ແຕ່ຖາ້ວ່າຄູເປັນຜູແ້ບ່ງເປັນສອງກຸ່ມໃຫກ່້ອນ
ແລວ້ ພວກເຂາົກໍສາມາດປຽບທຽບສິ່ ງໃດຫຼາຍກ່ວາໄດ ້ແລະ ໃຫເ້ຫດຜນົໄດ,້ ແຕ່ຈະໃຫຄ້ດິເປັນສອງກຸ່ມໃນຮູບ
ແບບອື່ ນໆດວ້ຍຕນົເອງແມ່ນຄດິບໍ່ ໄດ.້ ສະຫຼຸບວ່າການຄດິຫຼາກຫຼາຍຂອງນກັຮຽນຍງັຢູ່ໃນຂັນ້ເລີ່ ມຕົນ້ ຕອ້ງໄດ ້
ຊອກວທິເີພື່ ອພດັທະນາວທິຄີດິຫາຼກຫຼາຍຕື່ ມອກີ 
 
ຄໍາສບັສໍາຄນັ: ການປະເມນີຜນົສໍາເລດັການຮຽນ 
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ບດົນໍາ 
I.  ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັ 

1. ຄວາມເປັນມາ 
ການສກຶສາໄດຮ້ບັການປະຕຮູິບໃໝ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕຮູິບຫຼກັສູດໃໝ່ ວຊິາຄະນດິສາດກໍໄດ ້

ຖກືປັບປຸງໃໝ່ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັວຊິາອື່ ນໆ ແລະ ໄດຖ້ກືນໍາໃຊກ່້ອນວຊິາອື່ ນໆໃນສກົຮຽນ 2018 ເຊິ່ ງເປັນສກົຮຽນ 
ທໍາອດິຂອງການຮຽນການສອນໃນຊັນ້ປະຖມົ ໂດຍລວມແລວ້ຄະນດິສາດແມ່ນວຊິາທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນທີ່ ສຸດ
ໃນການນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນຊວີດິປະຈາໍວນັຂອງຄນົເຮາົເຊັ່ ນ: ຄະນດິສາດຊ່ວຍພດັທະນາຄວາມຄດິ, ສະຕປັິນຍາ, ການ
ແກປັ້ນຫາ, ສາ້ງຄນົໃຫເ້ປັນຜູມ້ລີະບຽບແບບແຜນ, ມເີຫດມຜີນົ ແລະ ມຄີວາມສາ້ງສນັ. ປັດຈບຸນັວທິະຍາ 
ສາດ ແລະ ເທກັໂນໂລຍໄີດທ້ນັສະໄໝຫຼາຍຂຶນ້ກໍຍອ້ນຄະນດິສາດເປັນເຄື່ ອງມຊ່ືວຍສາ້ງ ແລະ ຊ່ວຍຄໍານວນໃນ
ດາ້ນຕ່າງໆ, ທຸກໆໜາ້ວຽກທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັເບືອ້ງຫຼງັຂອງຜນົສໍາເລດັນັນ້ແມ່ນຍອ້ນຄະນດິສາດຕວົຢ່າງວ່າ 
ເສດຖະກດິ, ການຄາ້, ເທກັໂນໂຍຢີທນັສະໄໝ, ໂທລະສບັ, ເຄື່ ອງບນິຕ່າງໆ, ຍານອາວະກາດ, ຈະຫຼວດ, 
ລະເບດີນວິເຄຍ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມດວງຈນັ ແລະ ດາວຕ່າງໆໃນຈກັກະວານກໍລວ້ນແຕ່ແມ່ນອາໄສຄະນດິສາດ
ທງັນັນ້ . ນອກຈາກນີຄ້ະນດິສາດຍງັເຮດັໃຫຄ້ນົມຄີວາມພອ້ມໃນທຸກໆດາ້ນ, ພດັທະນາໃຫແ້ຕ່ລະບຸກຄນົເປັນຄນົ
ດມີເີຫດຜນົຄວາມເປັນຄນົຊ່າງຄດິມລີະບຽບໃນການຄດິ ມກີານວາງແຜນໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ເປັນຜູມ້ຄີວາມ
ຮບັຜດິຊອບສຸງ ແລະ ຄນົທີ່ ມບີດົບາດການນໍາສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນຄນົທີ່ ເກັ່ ງຄະນດິສາດທງັນັນ້  
  ຍອ້ນຄະນດິສາດສໍາຄນັຄແືນວນັນ້ການຮຽນການສອນຄະນດິສາດ ກໍຕອ້ງເນັນ້ໃຫນ້ກັຮຽນມຜີນົສາໍເລດັ
ຕາມຈດຸປະສງົຂອງຫຼກັສູດ, ຖາ້ຈະໃຫດ້ກ່ີວານັນ້ກໍຢາກຈະໃຫມ້ຜີນົສໍາເລດັສູງກ່ວາຄາດໝາຍທີ່ ຫຼກັສູດກໍານດົໄວ.້
ຖາ້ນກັຮຽນແຕ່ໄວເລີ່ ມຕົນ້ການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖາມໂດຍສະເພາະນກັຮຽນຂັນ້ ປ1 ນີ,້ ຖາ້ຄນົເປັນຄູຫາກສດິສອນ
ໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ເຂົາ້ໃຈບດົຮຽນຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ, ສາມາດຄດິຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບໄດໃ້ນຫຼກັສູດ ນກັຮຽນລາວກໍຄຄືນົລາວ
ເຮາົໃນຍຸກໃໝ່ ຍຸກຫຼກັສູດພດັທະນາໃໝ່ນີ ້ນກັຮຽນຈະກາຍເປັນຄນົທີ່ ສະຫຼາດຫຼກັແຫມຼ ສາມາດຄດິຫຼາກຫຼາຍ, 
ຄດິມເີຫດມຜີນົ, ເປັນຄນົທີ່ ມທີາງອອກສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ເກດີຂຶນ້ທີ່ ຈະປະເຊນີຢູ່ໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ ຢູ່ຕໍ່ ໜ໊າ
ເຂາົເຈົາ້ຢ່າງກະທນັຫນັ ເຂາົກໍຈະແກໄ້ຂບນັຫາໄດຢ່້າງໝັນ້ໃຈ. ກງົກນັຂາ້ມ ຖາ້ການສອນຂອງຄູຫາກເຮດັໃຫ ້
ນກັຮຽນມຜີນົສໍາເລດັການຮຽນຫາກຕໍ່ າ ເຂາົເຈົາ້ບໍ່ ສາມາດບນັລຸດຕາມມາດຕະຖານຂອງຫຼກັສູດແລວ້, ຈະເຮດັໃຫ ້
ເຂາົເຈົາ້ອ່ອນແອ ຂາດຄວາມສາມາດ  ຂາດຄວາມໝັນ້ໃຈ, ເຮດັໃຫບ້ໍ່ ມກັຄະນດິສາດ ຮາ້ຍໄປກ່ວານັນ້ກໍຈະເປັນຄນົ
ບໍ່ ສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາໃນຊວີດິປະຈາໍວນັໄດ ້
   ພກັ ແລະ ລດັຂອງເຮາົໄດວ້າງແນວທາງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດຖວ່ືາແມ່ນເປົາ້ໝາຍສາໍຄນັ
ອນັດບັໜຶ່ ງໄປກ່ອນບາດກາ້ວໜຶ່ ງຂອງການພດັທະນາປະເທດຊາດ, ເປັນບຸລມີະສດິຂອງການສກຶສາ ເພື່ ອພດັທະນາ
ຄນົໃຫມ້ຄີວາມພອ້ມທຸກດາ້ນ ແລະ ວຽກງານການສກຶສາກໍມຄີວາມສໍາຄນັທີ່ ສຸດສໍາລບັການສດິສອນເພື່ ອໃຫ ້
ນກັຮຽນເກດີມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ  ເພື່ ອໄປພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫຈ້ະເລນີຮຸ່ງເຮອືງມແີຕ່ການສກຶສາເທົ່ າ
ນັນ້ຈະເກດີມຄີວາມສວີໄິລໄດ.້ ຈາກບນັຫາດັ່ ງກ່າວ ພກັ-ລດັ ຈິ່ ງຖເືອາົໂຄງການປະຕຮູິບການສກຶສາເປັນໜຶ່ ງ ເພື່ ອ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ. ນອກຈາກນີ ້ ພກັ ແລະ ລດັກໍຍງັວາງຍຸດທະສາດການພດັທະນາການສກຶ
ສາ ແລະ ກລິາ ຮອດປີ 2025 ແມ່ນເນັນ້ໜກັ ແລະ ເລັ່ ງໃສ່ 5 ຂງົ ເຂດວຽກງານດັ່ ງນີ:້ 
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 ປັບປຸງຄຸນນະພາບສາມນັສກຶສາທງັໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນເພື່ ອໃຫຜູ້ຮ້ຽນທຸກຄນົມຄຸີນສມົບດັ, ມຄີວາມຮູ ້

ສາມາດເພື່ ອສບືຕໍ່ ໃນສາຍວຊິາຊບີ ແລະ ສາຍການສກຶສາຊັນ້ສູງ 

 ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຍກົລະດບັຄແູບບຮອບດາ້ນກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາກໍາລງັແຮງໃຫ ້

ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ. 

  ປັບປຸງລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາໂດຍເນັນ້ໃສ່ການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດຂອງຜູ ້

ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາໃນແຕ່ລະຂັນ້. 

 ປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາກລິາກາຍະກໍາເຮດັໃຫພ້ນົລະເມອືງລາວມສຸີຂະພາບເຂັມ້ແຂງດາ້ນຮ່າງກາຍ, ອາລມົຈດິ, 
ມນີໍາ້ໃຈນກັກລິາທີ່ ຜ່ອງໃສ, ສາ້ງສະຕຊິາດ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, 

ຮບັໃຊພ້າລະກດິປົກປັກຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາປະເທດຊາດ. 

  ເພີ່ ມທະວຄີວາມສາມກັຄ,ີ ມດິຕະພາບ, ສນັຕພິາບຮ່ວມກບັບນັດາປະເທດຢູ່ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົເພື່ ອຍກົ

ຖານະຂອງຊາດ. 
  ນີແ້ມ່ນສິ່ ງທີ່ ຊບັພະຍາກອນຂອງຊາດເຮາົຕອ້ງພອ້ມພຽງກນັປະຕບິດັໃຫໄ້ດ ້ໂດຍອງີໃສ່ການສກຶສາ

ເປັນຕົນ້ຕໍ 

2. ຄວາມສໍາຄນັ 

ການນໍາໃຊຫຼ້ກັສູດໃໝ່ໂດຍສະເພາະວຊິາຄະນດິສາດຂັນ້ປ1 ນີແ້ມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍທີ່ ສຸດເພາະ 
ວ່າແມ່ນຫຼກັສູດທີ່ ຫາກໍປັບປຸງໃໝ່ ເປັນການນໍາໃຊໃ້ນສກົຮຽນທໍາອດິໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍຕໍ່ ຄູ

ສອນ, ເປັນສິ່ ງທີ່ ໜາ້ຕື່ ນເຕັນ້ສນົໃຈຂອງຄູ ນກັຮຽນ ແລະ ປະຊາຊນົລາວທົ່ ວປະເທດ ເໝອືນກບັວ່າການສກຶສາ

ຂອງລາວປັດຈບຸນັໄດກ້າ້ວຂຶນ້ທຽບທນັກບັສາກນົ ແລະ ພາກພືນ້.  ເພາະວ່າຫຼກັສູດໃໝ່ຂອງວຊິາຄະນດິສາດແມ່ນ

ໄດຕ້ອບສະໜອງເນືອ້ໃນບດົຮຽນ ທີ່ ໜາ້ສນົໃຈ, ຈດັເນືອ້ໃນເປັນລະບບົ, ຄບົຖວ້ນ ແລະ ໃຫແ້ນວຄວາມຄດິທີ

ຫຼາກຫຼາຍຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ ມຄີວາມພດັທະນາສູງຕໍ່ ການສກຶສາ ເຊິ່ ງບໍ່ ເຄຍີມມີາກ່ອນໃນປະຫວດັສາດການສກຶສາຂອງ
ຊາດລາວເຮາົ, ເຊິ່ ງເປັນສກັກະຫາຼດໃໝ່ທີ່ ທຸກຊັນ້ຄນົໃນລາວຂອງເຮາົຈະໄດຮ້ໍ່ າຮຽນແຕ່ຕວົເມອືງຈນົຮອດພູດອຍ 

ແລະ ເຖງິເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີກໍຈະໄດຮ້ບັການສກຶສາທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ, ເມື່ ອເປັນເຊັ່ ນນັນ້ຄວາມຕອ້ງການຂອງ

ການສກຶສາເພື່ ທຸກຄນົກໍຕອ້ງການໃຫທຸ້ກຄນົມຜີນົສໍາເລດັບໍ່ ແຕກຕ່າງກນັ. ຖາ້ເຮດັໄດແ້ນວນີຄ້ນົລາວ, ປະເທດລາວ 

ແລະ ການພດັທະນາເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງລາວເຮາົກໍຈະຫຼຸດພົນ້ໄປໄດ.້ ເພາະຄະນດິສາດຫຼກັສູດໃໝ່ນີ ້

ເນັນ້ ສາ້ງໃຫນ້ກັຮຽນມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງເບິ່ ງກວ້າງມອງໄກ ມຄີວາມສະຫຼາດຄົນ້ຄດິຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ, ເປັນຄນົມີ

ລະບຽບແບບແຜນ ຊ່າງຄດິຊ່າງອອກແບບ, ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລວ້ສາມາດນໍາຄວາມຮູທ້ີ່ ບົ່ ງຊອ້ນນັນ້ໄປນໍາ

ໃຊໃ້ນການແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນຊຸມຊນົໄດ.້  

         ຍອ້ນເຫນັໄດຄ້ວາມສໍາຄນັຄດືັ່ ງກ່າວນັນ້ ຈຶ່ ງເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍວ່າຈະສອນແນວໃດ,ຈະເຮດັວທິໃີດນກັຮຽນ
ຈຶ່ ງຈະປະສບົຜນົສໍາເລດັຕາມຄາດໝາຍຂອງຈດຸປະສງົໃນຫຼກັສູດ ແລະ ບນັລຸຕາມມາດຕະຖານຂອງຫຼກັສູດທີ່ ກໍາ
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ນດົໄວ,້ ຄູຈະມເີຕກັນກິຄແືນວໃດນກັຮຽນຈຶ່ ງຈະມສ່ີວນຮ່ວມຫຼາຍ ແລະ ຈະສອນແນວໃດຈຶ່ ງແມ່ນສອນແບບ

ເນັນ້ຜູຮ້ຽນເປັນໃຈກາງເພື່ ອຕອບສະໜອງໄດຄ້ດືັ່ ງທີ່ ກ່າວມານັນ້, ຜູວ້ໄິຈຈຶ່ ງສນົໃຈທີ່ ສຸດທີ່ ຈະວໄິຈກ່ຽວກບັການ

ປະເມີນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນຂັນ້ ປ1 ກ່ຽວກບັການປຽບທຽບສອງຈາໍນວນ ວ່າຈະມຜີນົການຮຽນບນັລຸຕາມ
ຈດຸປະສງົຂອງຫຼກັສູດຫຼ ືບໍ່  ? ເພາະວ່າແມ່ນບດົຮຽນທີ່ ຍາກ ແລະ ທາ້ທາຍສໍາລບັນກັຮຽນຫາຼຍທີ່ ສຸດໃນການຄດິ

ຫຼາກຫຼາຍໃນບດົທໍາອດິຂອງຫຼກັສູດໃໝ່ນີ ້

3. ຄໍາຖາມວໄິຈ 
ຜນົສໍາເລດັການຮຽນກ່ຽວກບັ ການປຽບທຽບຈາໍນວນ ຜ່ານການຮຽນໃນຮູບແບບໃໝ່ຂອງວຊິາ
ຄະນດິສາດສໍາລບັ ນກັຮຽນຂັນ້ ປ1 ໃນບດົຮຽນທ ີ1 ຈະເປັນແນວໃດ ? 
4. ຈດຸປະສງົ 
ການວໄິຈຄັງ້ນີແ້ມ່ນເພື່ ອ: 

- ປະເມນີຜນົສໍາເລດັການຮຽນ ກ່ຽວກບັການປຽບທຽບຈາໍນວນ ຂອງນກັຮຽນຂັນ້ປ1 
- ປະເມນີຄວາມສາມາດໃນການຄດິຫາຼກຫຼາຍວທິ ີເພື່ ອປຽບທຽບຈາໍນວນ 

5.  ຂອບເຂດຂອງການວໄິຈ  
5.1  ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ 

ການວໄິຈຄັງ້ນີກຸ່້ມເປົາ້ໝາຍແມ່ນນກັຮຽນຂັນ້ ປ1 ທີ່ ໂຮງຮຽນປະຖມົສາທດິ ດງົຄໍາຊາ້ງ,  ເຊິ່ ງມີ
ນກັຮຽນທງັໝດົ 38 ຄນົ , ຍງິ 16 ຄນົ. ເຊິ່ ງໄດທ້ດົລອງສອນຕວົຈງິໃນວນັທ ີ13.09.2019, ໃຊເ້ວລາ 2 
ຊົ່ ວໂມງຕາມເວລາຂອງຫຼກັສູດກໍານດົໄວ,້ ໃຊເ້ວລາສອນຕາມຕາຕະລາງປົກກະຕຂິອງຫຼກັສູດການຮຽນ
ການສອນໃນຂັນ້ ປ1  
5.2 ເນືອ້ໃນ 

ການວໄິຈຄັງ້ນີແ້ມ່ນສກຶສາກ່ຽວກບັການປຽບທຽບຈາໍນວນ ຢູ່ໃນບດົທ1ີ , ຊົ່ ວໂມງທ3ີ ແລະ 
ຊົ່ ວໂມງທ4ີ ເນືອ້ໃນທີ່ ນໍາມາວໄິຈເພື່ ອປະເມນີຜນົໃນຄັ ້ັງ້ນີມ້ ີ3 ເນືອ້ໃນຄ:ື  ການປຽບທຽບລດົເກງັກບັລດົ
ກະບະ, ການປຽບທຽບແມວໃຫຍ່ແມວນອ້ຍ ແລະ ການປຽບທຽບຮູບເລຂາຄະນດິຮູບສາມແຈ ແລະ 
ຮູບວງົມນົ ເຊິ່ ງແຕ່ລະອນັມເີນືອ້ໃນຍ່ອຍດັ່ ງນີ:້  
 ການປຽບທຽບລດົເກງັກບັລດົກະບະ ມ ີ4 ວທິປີຽບທຽບຄ:ື  

1) ການປຽບທຽບລດົເກງັ ກບັ ລດົກະບະ 
2) ການປຽບທຽບລດົສແີດງ ກບັ ລດົສຂີາວ 
3) ການປຽບທຽບລດົເກງັສແີດງ ກບັ ລດົກະບະສແີດງ 
4) ການປຽບທຽບລດົເກງັສຂີາວ ກບັ ກະບະສຂີາວ  
 ການປຽບທຽບແມວ ມ ີ4 ວທິປີຽບທຽບຄ:ື  

1) ການປຽບທຽບແມວສຂີາວ ກບັ ແມວສໝີົ່ ນ  
2) ການປຽບທຽບແມວນອ້ຍ ກບັ ແມວໃຫຍ່ 
3) ການປຽບທຽບແມວນອນ ກບັ ແມວຢືນ 
4) ການປຽບທຽບແມວຍິມ້ ກບັ ແມວ ບໍ່ ຍິມ້  
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 ການປຽບທຽບຮູບເລຂາຄະນດິ ມ ີ4 ວທິປີຽບທຽບຄ:ື  
1) ການປຽບທຽບຮູບສາມແຈ ກບັ ຮູບວງົມນົ 
2) ການປຽບທຽບສເີຫຼອືງ ກບັ ສຟີາ້ 
3) ການປຽບທຽບຮູບສາມແຈສຟີາ້ ກບັ ຮູບວງົມນົສຟີາ້ 
4) ການປຽບທຽບຮູບສາມແຈສເີຫຼອືງ ກບັ ຮູບວງົມນົສເີຫຼອືງ 

6. ປະໂຫຍດຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັ  
- ຈະໄດຮ້ບັຮູຜ້ນົສໍາເລດັການຮຽນ ກ່ຽວກບັການປຽບທຽບຈາໍນວນ ບນັລຸຕາມຈດຸປະສງົຂອງຫຼກັສູດ 

ຂອງນກັຮຽນຂັນ້ ປ1 
- ຈະຮບັຮູເ້ຖງິຄວາມສາມາດໃນການຄດິຫາຼກຫາຼຍວທິຂີອງນກັຮຽນ ຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນ 

ທີ່ ກໍານດົໃຫມ້າ 
-    ຈະໄດຮ້ບັຮູວ້ທິຈີດັກດິຈະກໍາການສອນ ແລະ ຄໍາຖາມກະຕຸນ້ທີ່ ຊ່ວຍໃຫນ້ກັຮຽນປະສບົຜນົສໍາເລດັ 

    7. ນຍິາມສບັ 
-  ປະເມນີຜນົສໍາເລດັການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ໝາຍເຖງິ ການປະເມນີຜນົການຮຽນພາຍຫຼງັການສອນ 
-  ປະເມນີຄວາມສາມາດໃນການຄດິຫຼາກຫຼາຍວທິ ີໝາຍເຖງິ ຄວາມສາມາດຄົນ້ຄດິປຽບທຽບໄດຫຼ້າຍໆ

ວທິ ີ
- ຫຼກັສູດໃໝ່ ໝາຍເຖງິ ຫຼກັສູດທີ່ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ມາໃໝ່ ແລະ ກໍາ

ລງັສອນຕວົຈງິໃນສກົຮຽນນີເ້ປັນສກົຮຽນທາໍອດິ 
- ກດິຈະກໍາການສອນໝາຍເຖງິ: ກດິຈະກໍາທີ່ ◌ູ◌້ວໄິຈສາ້ງຂຶນ້ໄປສອນກບັນກັຮຽນແຕ່ລະຂັນ້ຕອນ 
- ຄໍາຖາມກະຕຸນ້ໝາຍເຖງິ: ຄໍາຖາມທີ່ ກະຕຸນ້ໃຫນ້ກັຮຽນໃຫເ້ຂົາ້ໃຈຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່ ຈະໃຫຕ້ອບໃຫຖ້ກື

ຕາມຈດຸປະສງົຂອງບດົຮຽນ ເພື່ ໃຫນ້ກັຮຽນບນັລຸຄວາມຮູຄ້ວາມເຂົາ້ໃຈຢ່າງແທຈ້ງິໃນການປຽບທຽບ
ຫຼາຍກ່ວາ 

- ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ: ໝາຍເຖງິກຸ່ມນກັຮຽນທງັໝດົໃນຫອ້ງທີ່ ເລອືກເອາົມາວໄິຈ 
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ບດົທ2ີ 
ທດິສະດ ີແລະ ງານວໄິຈທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

1. ທດິສະດ ີ
1.1 ທດິສະດກ່ີຽວກບັຫຼກັສູດ 

ເນືອ້ໃນຫຼກັສູດໃໝ່ວຊິາຄະນດິສາຂັນ້ ປ1 ປະກອບມ ີ18 ບດົດັ່ ງນີ:້ 
1) ບດົທ1ີ : ການປຽບທຽບຈາໍນວນ ມ ີ4 ຊົ່ ວໂມງ 
2) ຍດົທ2ີ: ຈາໍນວນແຕ່ 1 ເຖງິ 10 ແລະ 0 ມ ີ13 ຊົ່ ວໂມງ 
3) ຍດົທ3ີ:  ລໍາດບັທ ີ  ມ ີ3 ຊົ່ ວໂມງ 
4) ຍດົທ4ີ:  ການແບ່ງຈາໍນວນອອກເປັນສອງສ່ວນ   ມ ີ20 ຊົ່ ວໂມງ 
5) ຍດົທ5ີ:   ການບວກ  ມ ີ14 ຊົ່ ວໂມງ 
6) ຍດົທ6ີ:  ການລບົ   ມ ີ17 ຊົ່ ວໂມງ 
7) ຍດົທ7ີ:  ຈາໍນວນທີ່ ຫຼາຍກ່ວາ10   ມ ີ12 ຊົ່ ວໂມງ 
8) ຍດົທ8ີ:  ເວລາ   ມ ີ2 ຊົ່ ວໂມງ 
9) ຍດົທ9ີ:  ຮູບຮ່າງຂອງສີ່ ງຕ່າງໆທີ່ ຢູ່ອອ້ມຕວົເຮາົ  ມ ີ5 ຊົ່ ວໂມງ 
10) ຍດົທ1ີ0:  ການຄດິໄລ່ຂອງສາມຈາໍນວນ   ມ ີ6 ຊົ່ ວໂມງ 
11) ຍດົທ1ີ1:  ການປຽບທຽບຄວາມຍາວ   ມ ີ4 ຊົ່ ວໂມງ 
12) ຍດົທ1ີ2:  ການບວກ ( ຕໍ່  )   ມ ີ12 ຊົ່ ວໂມງ 
13) ຍດົທ1ີ3:  ການປຽບທຽບປະລມິານ   ມ ີ4 ຊົ່ ວໂມງ 
14) ຍດົທ1ີ4: ການລບົ ( ຕໍ່  )    ມ ີ11  ຊົ່ ວໂມງ 
15) ຍດົທ1ີ5:  ການປຽບທຽບຄວາມກວ້າງ   ມ ີ2 ຊົ່ ວໂມງ 
16) ຍດົທ1ີ6:  ຮູບຮ່າງຂອງສີ່ ງຕ່າງໆທີ່ ຢູ່ອອ້ມຕວົເຮາົ  ( ຕ່ໍ )  ມ ີ6 ຊົ່ ວໂມງ    
17) ຍດົທ1ີ7:  ຈາໍນວນທີ່ ຫຼາຍກ່ວາ 20   ມ ີ16 ຊົ່ ວໂມງ 
18) ຍດົທ1ີ8:  ເລກລາວ   ມ ີ2 ຊົ່ ວໂມງ 

2. ທດິສະດກ່ີຽວກບັການສອນ 
2.1 ວທິສີອນແບບແກບ້ນັຫາ 

ວທິສີອນແບບແກບ້ນັຫາແມ່ນວທິໃີຫຜູ້ຮ້ຽນຄດິແກບ້ນັຫາ  
ມ ີ5 ຂັນ້ຕອນດັ່ ງນີ:້ 

1) ເຂົາ້ໃຈບນັຫາ 
ແມ່ນຂັນ້ໃຫນ້ກັຮຽນເຂົາ້ໃຈໂຈດບນັຫາ, ໃຊຮູ້ບພາບ ຫຼ ືສື່ ອຸປະກອນຈະຊ່ວຍໃຫນ້ກັຮຽນ
ເຂົາ້ໃຈດ.ີ ກໍລະນນີີ ້ປຶມ້ແບບຮຽນບໍ່ ຈາໍເປັນໃຊ.້  

2) ແກບ້ນັຫາເປັນບຸກຄນົ 
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ໃຫເ້ວລາແກ່ນກັຮຽນໄດຄ້ົນ້ຄດິ ແລະ ແກໂ້ຈດບນັຫາດວ້ຍຕນົເອງ. ບໍ່ ຕອ້ງສອນ ແຕ່ວ່າຍ່າງ
ສງັ ເກດເບິ່ ງຄວາມຄດິຂອງນກັ ຮຽນເທົ່ ານັນ້ຄວນ: 
1. ໃຫຄ້ໍາແນະນໍາເປັນບຸກຄນົຖາ້ຈາໍເປັນ. 
2. ເລອືກເອາົແນວຄວາມຄດິຈໍານວນໜຶ່ ງມາສນົທະນານໍາກນັໃນຂັນ້ຕໍ່ ໄປ.  

3) ປຽບທຽບຄວາມຄດິຂອງນກັຮຽນ ແລະ ສນົທະນາ 
ໃຫເ້ລອືກເອາົນກັຮຽນບາງຄນົອອກມາສະເໜແີນວຄວາມຂອງເຂາົຕໍ່ ໜາ້ໝູ່ ໃນຫອ້ງ.  
ຄູເປັນຜູອ້ໍານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ ອນໍາເອາົແນວຄວາມຄດິຂອງນກັຮຽນອອກມາໃຫໄ້ດ.້  
ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫສ້ອນກ່ຽວກບັຄວາມຮູໃ້ໝ່ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນນໍາໃຊປຶ້ມ້ແບບຮຽນຢ່າງມີ
ປະສທິພິາບ. 

4) ແກບ້ດົຝຶກຫດັ 
ໃຫເ້ວລາແກ່ນກັຮຽນໄດແ້ກບ້ດົຝຶກຫດັ ຢູ່ໃນປຶມ້ແບບຮຽນ ທີ່ ພວົພນັກບັໂຈດບນັຫາໃນ
ມືນ້ີ.້ໃຫນ້ກັຮຽນແກບ້ດົຝຶກຫດັໃສ່ໃນປຶມ້ຂຽນຂອງເຂາົ.. 

5) ສະຫຼຸບບດົຮຽນ 
ຊ່ວຍນກັຮຽນສະຫຼຸບບດົຮຽນ ແລະ ໃຫຄ້ໍາແນະນໍາ ຖາ້ຈາໍເປັນ.ສະຫຼຸບເນືອ້ໃນບດົຮຽນຂອງ
ມືນ້ີ ້ແລະ ສະຫຼຸບໃສ່ໄວໃ້ນປຶມ້ຂຽນ. 

2.2  ເຕກັນກິການນາໍໃຊປຶ້ມ້ແບບຮຽນໃໝ່ 
- ຄູສອນບໍ່ ຄວນໃຫນ້ກັຮຽນເປີດເບິ່ ງປຶມ້ແບບຮຽນຕະຫຼອດເວລາ ເພາະວ່າບາງບດົກໍມຄີໍາຕອບຢູ່ແລວ້ 
- ສອນດວ້ຍການເລີ່ ມເຮດັກດິຈະກໍາ 
- ຄູຕອ້ງກະກຽມສື່ ການສອນ ຂອງຈງິ ຫຼ ືຮູບພາບໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງ 
- ຢາກສອນໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົດກີໍບໍ່ ຕອ້ງເປີດmmປຶມ້ແບບຮຽນໃນຂະນະນັນ້ 
- ໃຫເ້ຮດັເປັນສະຖານະການຈງິ ໃຫຮູ້ບເຄື່ ອນໄຫວໄດ ້ນກັຮຽນກໍຈະເຂົາ້ໃຈດ ີ
- ເອາົເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນມາຂຽນໃສ່ກະດານນໍາ ຈະເປັນການດີ 
- ຄູຕອ້ງເຮດັຕາມຂັນ້ຕອນຂອງປຶມ້ແບບຮຽນທີ່ ກໍານດົໄວ,້ ຖາ້ບໍ່ ດັ່ ງນັນ້ນກັຮຽນຈະເກດີຄວາມສບັສນົ 
- ໃນບດົຮຽນໃດໜຶ່ ງ ຄວນບນັລຸຈດຸປະສງົ 
- ການປະເມນີຄວນປະເມນີລະຫວ່າງສອນ ແລະ ຕອນທາ້ຍບດົ 
- ປະມນີນກັຮຽນບນັລຸຕາມຈດຸປະສງົຫຼບືໍ່ ໃຫສ້ງັເກດຈາກການເຮດັບດົຝຶກຫດັໃສ່ປຶມ້ຂຽນ, ຟັງຈາກການ

ສະຫຼຸບບດົຮຽນ ແລະ ຈາກການທດົສອບຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນ, ຖາ້ນກັຮຽນໆບໍ່ ໄດກ້ໍປ່ຽນຮູບແບບການ
ສອນໃໝ່ 
2.3  ຄວາມໝາຍຂອງການປຽບທຽບ 

ການປຽບທຽບໝາຍເຖງິ ການເອາົວດັຖຸສອງຢ່າງ ຫຼ ືສອງກຸ່ມມາປຽບທຽບກນັ, ຖາ້ວດັຖຸໃດຫາກ 
ກາຍລື່ ນໄປແມ່ນວດັຖຸນັນ້ຫຼາຍກ່ວາ, ຖາ້ປຽບທຽບວດັຖຸເປັນກຸ່ມແມ່ນຈະຕອ້ງປຽບທຽບດວ້ຍການຈບັຄູ່  ໜຶ່ ງ ຕໍ່  
ໜຶ່ ງ ຖາ້ວັດັຖຸກຸ່ມໃດຫາກເຫຼອືບໍ່ ມຄີູ່  ສະແດງວ່າວດັຖຸກຸ່ມນັນ້ຫາຼຍກ່ວາ.  
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              ດັ່ ງນັນ້ການປຽບທຽບໃນບດົທີ່ ຜູວ້ໄິຈຈະວໄິຈນີ ້ແມ່ນການປຽບທຽບແບບຈບັຄູ່ ໜຶ່ ງຕໍ່ ໜຶ່ ງ ໂດຍບໍ່ ໃຫ ້
ນບັ ແລວ້ສງັເກດຈາໍນວນທີ່ ລື່ ນໄປ ແລວ້ບອກໄດວ່້າ ສິ່ ງນັນ້ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ວ່າກ່ອນຈະປຽບທຽບໄດແ້ມ່ນນກັຮຽນ
ຈະຕອ້ງໄດແ້ບ່ງເປັນສອງກຸ່ມໄດກ່້ອນ ຫຼງັຈາກນັນ້ຈຶ່ ງຈບັຄູ່ ປຽບທຽບ 

3. ທດິສະດກີານຮຽນຮູ ້
3.1 ທດິສະດກີານຮຽນຮູຂ້ອງ ທ່ານ   Piaget ( 1896-1980 ) 

ແມ່ນແນວຄວາມຄດິໜື່ ງທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັໃນການຈດັກດິຈະກໍາການຮຽນຮູໂ້ດຍຜ່ານໂຄງສາ້ງແມ່ນການ
ພດັທະນາການຮຽນຮູ ້ທີ່ ສະແດງອອກທາງດາ້ນຈດິໃຈ, ຊື່ ງແນວຄດິພາໃຫເ້ກດີຄວາມຮູໃ້ນການປະຕສິໍາພນັກບັ
ສະພາບແວດລອ້ມອອ້ມຂາ້ງ, ດັ່ ງນັນ້, ປີອາເຊ (Piaget) ຈື່ ງໄດນ້ໍາໃຊຫຼ້ກັການຊວິະສາດ ກ່ຽວກບັການປັບປ່ຽນ
ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາການທາງດາ້ນສະຕປັິນຍາຂອງຄນົເຮາົ. ປີອາເຊ (Piaget) ບໍ່ ເຊື່ ອວ່າຄວາມສະຫຼາດຈະມມີາ
ແຕ່ເກດີ, ແຕ່ແແມ່ນການສໍາຜດັອນິຊຂີອງຄນົເຮາົໄດຮ້ບັເອາົຄວາມຮູກ່້ຽວກບັວດັຖຸສີ່ ງຂອງ ທີ່ ຢູ່ອອ້ມຕວົເຮາົເຂົາ້
ໄປໃນສະໝອງ, ຈາກນັນ້ສະໝອງຈະວເິຄາະແລວ້ເກບັຮກັສາຄວາມຮູນ້ ັນ້ໄວແ້ລວ້ພດຶຕກິໍາຂອງຄນົຈະປ່ຽນໄປ
ຍອ້ນໝາກຜົນຂອງຄວາມຮູໃ້ໝ່, ຂະບວນການທີ່ ກ່າວມານີ ້ແມ່ນຄວາມຮບັຮູ.້ ການຮຽນຮູຂ້ອງເດກັຈະຮຽນຮູ ້
ໂດຍຜ່ານການຫຼິນ້.  ສະນັນ້, ເດກັແຕ່ລະຄນົຈໍາຕອ້ງໄດສ້ໍາຫຼວດ ແລະ ສກຶສາ (ໂລກ) ດວ້ຍຕນົເອງເພາະເປົ້າໝາຍ
ການຮຽນຮູໄ້ດຖ້ືກອອກແບບໂດຍການພວົພນັກບັຄວາມສນົໃຈ ແລະ ລະດບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງແຕ່ລະຊໍາ
ອາຍຸ. ດັ່ ງປີອາເຊເວົາ້ວ່າ ( ຄນົເຮາົເມື່ ອເກດີການຮຽນຮູຈ້ະມກີານປ່ຽນແປງຂືນ້ໃນໂຄງສາ້ງທາງດາ້ນສະຕປັິນຍາຂອງ
ຜູຮ້ຽນ ) ດັ່ ງປີອາເຊໄດແ້ບ່ງພດັທະນາການຂອງເດກັອອກເປັນຂັນ້ຕອນທີ່ ແຕກຕ່າງກນັຕາມສໍ່ າອາຍຸດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
1) ອາຍຸແຕ່ 0-2 ປີ ແມ່ນໄລຍະການຮບັຮູ(້ການສະແດງອອກທາງອາລມົ) ເດກັເລີ່ ມມປີະຕສິໍາພນັກບັສະພາບ

ແວດລອ້ມ, ການພດັທະນາແມ່ນອີ່ ງໃສ່ວດັຖຸຈງິ. 

2) ອາຍຸແຕ່ 2-7 ປີ ແມ່ນໄລຍະທີ່ ເດກັເປັນຄນົຢາກຮູ-້ຢາກເຫນັ, ມກັສໍ,້ ມກັຖາມເຈາະຈີມ້, ຈື່ ສນັຍາລກັຕ່າງໆ

ແບບຕາຍຕວົ, ເລີ່ ມຮູຄ້ໍາສບັ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍສບັທງັຊອກຮູເ້ຫດການແປກໆ. 

3) ອາຍຸແຕ່ 7-12 ປີ ແມ່ນໄລຍະການກຽມເປັນໄວລຸນ້ ການຮຽນຮູກ້ດົລະບຽບເປັນເໝອືການອະນຸລກັ ແລະ ຈໍາ
ແນກກດິຈະກໍາ, ມກີານທົດລອງ ແລະ ເຂົາ້ໃຈການປ່ຽນແປງ, ໄລຍະນີກ້ານພດັທະນາມຄີວາມກາ້ວໜາ້, 

ເດກັເລີ່ ມມເີຫດຜນົເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈໃຫຕ້ນົເອງ. 

4) ອາຍຸແຕ່ 12 ປີ ຂືນ້ໄປ ແມ່ນໄລຍະເປັນໄວລຸນ້ການຄົນ້ຄດິແບບມເີຫດຜົນ, ມຄີວາມໄຝຝັນ, ຄດິກ່ຽວກບັ

ອານາຄດົຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ນາມະທໍາ. 
3.2 ທດິສະດຂີອງທ່ານ ວກິອັດສະກ ີVegotsky (  1896-1934 ) 

ການຮຽນຮູໂ້ດຍຜ່ານປະຕສິໍາພນັໃນສງັຄມົ ແມ່ນການຮຽນຮູຈ້າກປະສບົການຈາກຜູອ້ື່ ນ ຫຼ ືການຮຽນຮູ ້  
ຈາກການສງັເກດ, ການປະຕບິດັຕາມຄນົອື່ ນ. ການຮຽນຮູໂ້ດຍຜ່ານພດຶຕກິໍາ ແມ່ນການຮຽນຮູຈ້າກການສງັເກດ 
ແລະ ການປະຕບິດັຕາມ. ການຮຽນຮູແ້ບບນີຈ້ະປະສບົຜນົສໍາເລດັໄດຕ້ອ້ງປະກອບດວ້ຍ 4 ຂັນ້ຕອນຄ ື: ຄວາມ
ຕັງ້ໃຈ, ການຮຽນຮູແ້ບບອດັຕະໂນມດັ, ການໃຫກ້ໍາລງັໃຈ ແລະ ການຮຽນແບບພດຶຕກິໍາຄນົອື່ ນ. ສະພາບແວດ
ລອ້ມທາງສັງຄົມ ເປັນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ ສົ່ ງຜົນກະທົບຕໍ່ ການພັດທະນາຄວາມຮູຂ້ອງເດັກ ດັ່ ງຄໍາເວົາ້ຂອງ ທ່ານ 
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Vegotsky ໄດກ່້າວໄວວ່້າ ການຮຽນຮູຂ້ອງເດກັປະກອບມ ີ3 ດາ້ນຕົນ້ຕໍຄ ືການຄົນ້ຄິດ, ການໃຊພ້າສາ ແລະ 
ຂະບວນການໃຊເ້ຫດຜນົ ສິ່ ງທີ່ ເດກັເຮດັໄດດ້ວ້ຍການຊ່ວຍເຫຼອືໃນມືນ້ີ,້ ລາວຈະເຮດັໄດດ້ວ້ຍຕນົເອງໃນມືໜ້າ້ ” 
3.3 ທດິສະດຂີອງທ່ານ Skinner ( 1904-1990 ) 

ໃນແນວຄວາມຄດິທີ່ ວ່າ : ” ມະນຸດເກີດມາກບັຄວາມວ່າງເປ່ົາ ແຕ່ຈໍາເປັນຕອ້ງໄດຮ້ັບການຖ່າຍທອດ
ຄວາມຮູຈ້າກປະສົບການ ແລະ ການສງັເກດ”  ສະນັນ້, ມະນຸດເກດີຂຶນ້ມາຕອ້ງໄດສ້ໍາຜັດກບັທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສະພາບແວດລອ້ມອອ້ມຂາ້ງທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕໍ່ ການດໍາລງົຊວີດິ. ເມື່ ອເປັນດັ່ ງນັນ້ຈື່ ງເຮດັໃຫຄ້ນົເຮາົເກດີ
ການຮຽນຮູໂ້ດຍຜ່ານການສໍາຜດັດວ້ຍອນິຊທີງັ 5 ແລວ້ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມຮູໃ້ໝ່ ດັ່ ງນັນ້, ແນວຄວາມຄດິຫຼກັຂອງ
ທດິສະດກີານຮຽນຮູໂ້ດຍຜ່ານພດຶຕກິໍາແມ່ນ : ການກະຕຸນ້ການຕອບສະໜອງການເສມີແຮງ. Skinnerເວົາ້ວ່າ :” 
ການກະທໍາໃດໆຖາ້ໄດຮ້ບັການເສມີແຮງ ຈະມແີນວໂນມ້ທີ່ ຈະເກດີຂືນ້ອກີ ສ່ວນການກະທໍາທີ່ ບໍ່ ມກີານເສມີແຮງ
ແນວໂນມ້ຂອງຄວາມຖີ່ ໃນການກະທາໍຈະຫຼຸດລງົ ແລະ ຫາຍໄປໃນທີ່ ສຸດ ” . 
3.4 ທດິສະດຂີອງທ່ານຈອນບກິ (John Biggs 2003, ໜາ້ 80 ) 

ທດິສະດກີານຮຽນຮູກ່້ຽວກບັ ການຮຽນການສອນຂອງທ່ານຈອນບກິໄດສ້ະເໜວ່ີາ ການຮຽນຮູຂ້ອງຄນົ
ເຮາົຖາ້ຫາກມແີຕ່ອ່ານຈະມຄີວາມຈື່ ພຽງແຕ່ 10%, ແຕ່ຖາ້ໄດຟັ້ງຈະມຄີວາມຮບັຮູ ້20%, ຖາ້ໄດເ້ຫນັຈະຮບັຮູໄ້ດ ້ 
30%, ແຕ່ຖາ້ວ່າໄດຟ້ັງ ແລະ ໄດເ້ຫນັຈະມຄີວາມຮູໄ້ດ ້50%, ຖາ້ໄດເ້ວົາ້ຈະມຄີວາມຮູໄ້ດ ້70%, ຖາ້ໄດນ້ໍາໃຊ ້
ຈະມຄີວາມຮູໄ້ດ8້0%, ແລະ ຖາ້ຫາກວ່າໄດແ້ລກປ່ຽນ, ໄດເ້ຜີຍແຜ່, ໄດສ້ນົທະຈະຮຽນຮູໄ້ດເ້ຖງິ 95%, ອງີໃສ່
ທດິສະດດີັ່ ງກ່າວເຮດັໃຫມ້ຄີວາມເຂົາ້ໃຈຫຼາຍຂືນ້ຕໍ່ ກບັການຈດັກດິຈະກໍາການຮຽນຮູ,້ ໂດຍສະເພາະການຈດັກດິ
ຈະກໍາ ຕອ້ງໄດປ້ະສມົປະສານຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ ນ ໃຫເ້ດກັໄດອ່້ານ, ໄດຟັ້ງ, ໄດບ້ນັທກຶ, ໄດສ້ນົທະນາແລກປ່ຽນຄໍາ
ຄດິເຫນັ ແລະ ໄດປ້ະຕບິດັຕວົຈງິ ກດິຈະກໍາດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະຊວ່ຍໃຫເ້ດກັເກດີການຮຽນຮູໄ້ດດ້,ີ ແຕ່ຖາ້ຄູຈດັກດິຈະ
ກໍາຢ່າງໜຶ່ ງຢ່າງດຽວຈະເຮດັໃຫກ້ານຮຽນຮູຂ້ອງເດກັບໍ່ ໄດຮ້ບັຜນົດ,ີ ສະນັນ້, ຄູຕອງ້ຈດັກດິຈະກໍາການຮຽນຮູຫຼ້າຍ
ຮູບແບບຄວບຄູ່ ກນັເພື່ ອໃຫເ້ດກັໄດຮ້ຽນຮູໂ້ດຍຜ່ານປະສບົການຕວົຈງິຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ມຜີນົໄດຮ້ບັໃນການຮຽນມີ
ຄຸນນະພາບດຂີືນ້. 
3.5 ທດິສະດຂີອງທ່ານຈອນດວິອ ີ(John Dewey 2549: 64)  

ການຮຽນຮູເ້ກດີຈາກຜູຮ້ຽນໄດລ້ງົມປືະຕບິດັ ແລະ ເຝິກຝົນດວ້ຍຕນົເອງ ຄວາມຈະເລນີງອກງາມຂຶນ້ຢູ່ກບັ
ການເຝິກຝົນສະຕປັິນຍາເຊິ່ ງຜູຮ້ຽນຈະໄດປ້ະສບົການຈາກຕນົເອງ. ເມື່ ອເດກັໄດເ້ຝິກຝົນສະຕປັິນຍາຂອງຕນົເອງ
ແລວ້, ເດກັຈະໄດຮ້ບັແນວຄວາມຄດິໃໝ່ໆເຊິ່ ງຈະເປັນພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການຮຽນຂັນ້ຕໍ່ ໄປເຮດັໃຫເ້ຂາົໃຈຄວາມ
ສໍາພນັລະຫວ່າງຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດເພື່ ອໄປປະຍຸກໃຊໃ້ຫປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິ. 
3.6 ແນວຄດິພະຫຸປັນຍາ ຂອງ ທ່ານ ໂຮເວດີ ກາຣດເນຣີ ( Howard Gardner 2549: 67 ) 

    ຄນົເຮາົເຊື່ ອກນັວ່າຄວາມສະຫຼາດເປັນເລື່ ອງຂອງພອນສະຫວນັທີ່ ຕດິຄນົເຮາົມາແຕ່ກ າເນດີ ແລະ ບໍ່  
ສາມາດພດັທະນາເພີ່ ມເຕມີໄດ.້ນກັຈດິຕະວທິະຍາ ທ່ານໂຮເວດີກາຣດເນຣີ( Howard Gardner 2549: 67 )
ເຊິ່ ງໄດສ້ະແດງແນວຄດິຂອງທ່ານໄວໃ້ນປຶ້ມ Frames of Mind ທີ່ ພມິເມື່ ອປີ 1983 ເພິ່ ນໄດເ້ວົາ້ວ່າ " ຄນົເຮາົ
ທຸກຄນົລວ້ນແຕ່ມຄີວາມສະຫຼາດ, ແຕ່ຄວາມສະຫຼາດຂອງແຕ່ລະຄນົບໍ່ ຄກືນັ " ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຈາກບນັຫາ
ດັ່ ງກ່າວນີ,້ ຄຕູອ້ງຈດັກດິຈະກໍາໃຫແ້ທດເໝາະກນັສໍ່ າອາຍຸ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເດກັເຊັ່ ນວ່າ: ເດກັບາງຄນົອາດ
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ຈະມກັປັ້ນ, ບາງຄນົມກັແຕມ້ຮູບ, ບາງຄນົມກັທາສີໃນເວລາຈດັການຮຽນ-ການສອນ ຄູຕອ້ງຮູຄ້ວາມແຕກຕ່າງ
ຂອງເດກັ. 
4 ງານວໄິຈທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ຍອ້ນເປັນຫຼກັສູດໃໝ່ ເຊິ່ ງຫາກໍຖກືນໍາໃຊໃ້ນສກົຮຽນນີເ້ປັນຄັງ້ທໍາອດິ ຈຶ່ ງຍງັບໍ່ ທນັມງີານວໄິຈທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
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ບດົທ3ີ 
ວທິດີໍາເນນີການວໄິຈ 

 
1. ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ 

ການວໄິຈຄັງ້ນີກຸ່້ມເປົາ້ໝາຍແມ່ນນກັຮຽນຂັນ້ ປ1 ທີ່ ໂຮງຮຽນປະຖມົສາທດິ ດງົຄໍາຊາ້ງ, ເຊິ່ ງມນີກັຮຽນທງັ 
ໝດົ 38 ຄນົ , ຍງິ 16 ຄນົ. ເຊິ່ ງໄດທ້ດົລອງສອນຕວົຈງິໃນວນັທ ີ13.09.2019, ໃຊເ້ວລາ 2 ຊົ່ ວໂມງຕາມເວ 
ລາຂອງຫຼກັສູດກໍານດົໄວ,້ ໃຊເ້ວລາສອນຕາມຕາຕະລາງປົກກະຕຂິອງຫຼກັສູດການຮຽນການສອນໃນຂັນ້ ປ1  

2. ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນການວໄິຈ 
- ບດົສອນ 2 ບດົ ໆລະ 1 ຊົ່ ວໂມງລວມເປັນ 2 ຊົ່ ວໂມງ  
- ແບບສງັເກດຜນົສໍາເລດັການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ເຊິ່ ງສງັເກດຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນ  
- ປຶມ້ບນັທກຶການສງັເກດຄວາມສາມາດຄດິຫຼາກຫຼາຍວທິກີານ ກ່ຽວກບັການປຽບທຽບຈາໍນວນ 
- ປຶມ້ບນັທກຶຜນົການສງັເກດກດິຈະກໍາການສອນ ເບິ່ ງຄວາມເໝາະສມົຂອງແຕ່ລະກດິຈະກໍາ 
- ປຶມ້ບນັທກຶການນໍາໃຊຄ້ໍາຖາມກະຕຸນ້ຂອງຄູ 

3. ການຫາຄຸນນະພາບຂອງເຄື່ ອງມ ື
ການຫາຄຸນນະພາບຂອງເຄື່ ອງມແືມ່ນຫາດວ້ຍການສມົທຽບເຄື່ ອງມທືີ່ ສາ້ງຂຶນ້ໃສ່ກບັມາດຕະຖານຂອງ
ຫຼກັສູດໃໝ່ທີ່ ກໍານດົໄວ ້ວ່າໃຫຜູ້ຮ້ຽນມຜີນົສາໍເລດັດາ້ນໃດແດ່ໃນເນືໃ້ນດັ່ ງກ່າວນັນ້, ຫຼງັຈາກນັນ້ນໍາໄປໃຫທ້ີ່

ປຶກສາກວດຄວາມເໝາະສມົ 
4. ວທິເີກບັຂໍມູ້ນ 

- ສງັເກດຈາກຜນົສໍາເລດັການຮຽນຂອງນກັຮຽນໃນເວລາຮຽນ ແລວ້ໝາຍໃສ່ແບບຟອມສງັເກດການຮຽນ
ຂອງນກັຮຽນ 

- ບນັທກຶສິ່ ງຕ່າງໆທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃສ່ປຶມ້ບນັທກຶກ່ຽວກບັການຄດິຫາຼກຫາຼຍ, ການຈດັກດິຈະກໍາ ແລະ ການນໍາ
ໃຊຄ້ໍາຖາມກະຕຸນ້ , ນອກເໜອືຈາກໃນຮ່າງແບບຟອມ ໂດຍບນັທກຶໃສ່ປຶມ້ບນັທກຶຂອງຜູວ້ໄິຈເອງ 

5. ວທິວີເິຄາະຂໍມູ້ນ 
ນໍາຜນົໄດຮ້ບັຈາກແບບສງັເກດ ແລະ ປຶມ້ບນັທກຶທີ່ ບນັທກຶໄວແ້ຕ່ລະລາຍການມາລວມລວມຈດັໝວດຕາມ
ຈດຸປະສງົ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງການວໄິຈ, ຈາກນັນ້ຄດິໄລ່ແຕ່ລະດາ້ນເປັນສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ ພນັລະນາ ຫຼ ື
ບນັຍາຍເປັນຄໍາເວົາ້ 

6. ສະຖຕິທິີ່ ໃຊ ້
ການວໄິຈຄັງ້ນີໄ້ດນ້ໍາໃຊກ້ານຄດິໄລ່ເປັນສ່ວນຮອ້ຍ ຫຼ ືເປີເຊນັຕາມແຕ່ລະລາຍຂໍ ້ແລວ້ມາສະເລ່ຍລວມ ແລະ 
ວເິຄາະແບບໃຊສ້ະຖຕິບິນັຍາຍ ຫຼ ືວເິຄາະແບບຄຸນນະພາບ 

 
 
 
 



11 
 

ບດົທີ4ີ 
ຜນົການວເິຄາະຂໍມູ້ນ 

 
1. ຜນົການວເິຄາະຂໍມູ້ນ 

1.1 ວເິຄາະຜນົສໍາເລດັການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ເຊິ່ ງສງັເກດຕາມ 3 ເນືອ້ໃນ ແຕ່ລະເນືອ້ໃນມ ີ4 ດາ້ນ
ດັ່ ງນີ:້ 

ລ\ດ ລາຍການ ຜນົການປະເມນີ ( % ) 
ຜ່ານ ບໍ່ ຜ່ານ  

1. ການປຽບທຽບລດົເກງັກບັລດົກະບະ    
 1) ການປຽບທຽບລດົເກງັ ກບັ ລດົກະບະ 100 %   

2) ການປຽບທຽບລດົສແີດງ ກບັ ລດົສຂີາວ 100 %   
3) ການປຽບທຽບລດົເກງັສແີດງ ກບັ ລດົກະບະສແີດງ 100 %   
4) ການປຽບທຽບລດົເກງັສຂີາວ ກບັ ກະບະສຂີາວ  100 %   

2. ການປຽບທຽບແມວ     
 
 

1) ການປຽບທຽບແມວສຂີາວ ກບັ ແມວສໝີົ່ ນ  100 %   
2) ການປຽບທຽບແມວນອ້ຍ ກບັ ແມວໃຫຍ່ 100 %   
3) ການປຽບທຽບແມວນອນ ກບັ ແມວຢືນ 100 %   
4) ການປຽບທຽບແມວຍິມ້ ກບັ ແມວ ບໍ່ ຍິມ້  100 %   

3. ການປຽບທຽບຮູບເລຂາຄະນດິ    
 1) ການປຽບທຽບຮູບສາມແຈ ກບັ ຮູບວງົມນົ 68,42 % 31,58  
 2) ການປຽບທຽບສເີຫຼອືງ ກບັ ສຟີາ້ 100 %   
 3) ການປຽບທຽບຮູບສາມແຈສຟີາ້ ກບັ ຮູບວງົມນົສຟີາ້ 100 %   
 4) ການປຽບທຽບຮູບສາມແຈສເີຫຼອືງ ກບັ ຮູບວງົມນົສເີຫຼອືງ 100 %   
 ລວມ 1168,42   
 ສະເລ່ຍ 97,36% 2,64%  
 
 ໂດຍລວມເຫນັວ່າຄະແນນແຕ່ລະດາ້ນແມ່ນບນັລຸຕາມຈດຸປະສງົຂອງຫຼກັສູດ ເຊິ່ ງມຄີະແນນແຕ່ລະດາ້ນເທົ່ າ 
100 %ເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ສ່ວນຄະແນນສະເລ່ຍລວມຄິດເປັນສ່ວນຮອ້ຍແມ່ນ 97,36%, ສ່ວນດາ້ນການ
ປຽບທຽບຮູບສາມແຈກບັຮູບວງົມນົ ແມ່ນໄດ ້68,42 % 
1.2 ວເິຄາະຜນົຂອງຄວາມສາມາດຄດິຫຼາກຫຼາຍວທິ ີກ່ຽວກບັການປຽບທຽບຈາໍນວນ  

ນກັຮຽນສາມາດປຽບໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 
1.2.1  ການປຽບທຽບລດົເກງັກບັລດົກະບະ   
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- ນກັຮຽນສາມາດແບ່ງເປັນສອງກຸ່ມຄກຸ່ືມລດົສແີດງ ກບັ ລດົສຂີາວໄດກ່້ອນໝູ່ , ຕໍ່ ມາແມ່ນແບ່ງ ລດົເກງັ 
ກບັ ລດົກະບະ ແລະ ສາມາດປຽບທຽບໄດວ່້າລດົສແີດງ ຫາຼຍກ່ວາລດົສຂີາວ. ລດົເກງັໜອ້ຍ 

ກ່ວາລດົກະບະ. ແຕ່ເມື່ ອຖາມວ່າຮູໄ້ດແ້ນວໃດວ່າລດົສແີດງຫາຼຍກ່ວາລດົສຂີາວ ນກັຮຽນບໍ່ ສາມາດ
ໃຫເ້ຫດຜນົໄດ,້ ຕອບໄດແ້ຕ່ພຽງຄໍາວ່າ: ຍອ້ນວ່າມນັຫຼາຍກ່ວາ, ມນັຫຼາຍ 

- ສ່ວນການແບ່ງເປັນສອງກຸ່ມກໍລະນອີື່ ນໆ ແມ່ນບໍ່ ສາມາດແບ່ງໄດ,້ ແຕ່ຖາ້ຄູແບ່ງເປັນສອງກຸ່ມໃຫ ້ແລວ້
ໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ປຽບທຽບ ເຫນັວ່າສາມາດປຽບທຽບຫາຼຍກ່ວາໄດ ້ແຕ່ໃຫເ້ຫດຜນົບໍ່ ໄດ ້

- ໃນຂັນ້ນີຄູ້ໄດຊ່້ວຍບອກວທິບີອກເຫດຜນົ ໃຫສ້ງັເກດຈາໍນວນທີ່ ລື່ ນໄປ, ຖາ້ຈາໍນວນໃດລື່ ນແມ່ນຈາໍ
ນວນນັນ້ຫຼາຍກ່ວາ 

- ນກັຮຽນເລີ່ ມບອກເຫດຜນົໄດ ້
 1.2.2 ການປຽບທຽບກ່ຽວກບັເລື່ ອງແມວ 
- ນກັຮຽນສາມາດແບ່ງເປັນສອງກຸ່ມຄກຸ່ືມແມວດໍາ ກບັ ແມວຂາວໄດກ່້ອນໝູ່ , ຕໍ່ ມາແມ່ນແບ່ງ ແມວໃຫຍ່ 

ກບັແມວນອ້ຍ ແລະ ສາມາດປຽບທຽບໄດວ່້າແມວໃດ ຫາຼຍກ່ວາ. ແຕ່ເມື່ ອຖາມວ່າຮູໄ້ດແ້ນວໃດ ໃນ
ເວລານີ ້ນກັຮຽນສາມາດບອກເຫດຜນົໄດ ້

- ສ່ວນການແບ່ງເປັນສອງກຸ່ມກໍລະນອີື່ ນໆ ແມ່ນບໍ່ ສາມາດແບ່ງໄດ,້ ແຕ່ຖາ້ຄູແບ່ງເປັນສອງກຸ່ມໃຫ ້ແລວ້
ໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ປຽບທຽບໄດ ້ຮູວ່້າແນວໃດຫຼາຍກ່ວາໄດ ້

      1.2.3 ການປຽບທຽບຮູບເລຂາຄະນດິ  
- ນກັຮຽນສາມາດແບ່ງເປັນສອງກຸ່ມຄກຸ່ືມສເີຫຼອືງ ກບັ ກຸ່ມສຟີາ້ໄດກ່້ອນໝູ່ , ຕໍ່ ມາແມ່ນແບ່ງຮູບສາມແຈ 

ກບັ ຮູບວງົມນົ  ແລະ ສາມາດປຽບທຽບໄດວ່້າຮູບຊະນດິໃດ ຫຼາຍກ່ວາ. ແຕ່ເມື່ ອຖາມວ່າຮູໄ້ດແ້ນວໃດ 
ໃນເວລານີ ້ນກັຮຽນສາມາດບອກເຫດຜນົໄດເ້ຊັ່ ນກນັກບັເລື່ ອງແມວ 

- ສ່ວນການແບ່ງເປັນສອງກຸ່ມກໍລະນອີື່ ນໆ ແມ່ນບໍ່ ສາມາດແບ່ງໄດ,້ ແຕ່ຖາ້ຄູແບ່ງເປັນສອງກຸ່ມໃຫ ້ແລວ້
ໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ປຽບທຽບໄດ ້ເຫນັວ່າສາມາດປຽບທຽບວ່າຮູບໃດຫຼາຍກ່ວາໄດ ້

           ການຄດິແບບຫຼາກຫຼາຍໃນການປຽບທຽບຄັງ້ນີໝ້າຍເຖງິການຈາໍແນກເປັນສອງກຸ່ມໃນແຕ່ລະກຸ່ມໃຫຍ່
ອກີ. ເຊັ່ ນວ່າ: ແບ່ງລດົເປັນສອງກຸ່ມໄດກຸ່້ມໃດແດ່? ນກັຮຽນສາມາດຕອບໄດວ່້າ: ກຸ່ມລດົສແີດງກບັລດົສຂີາວ   
( ລດົສຂີາວມລີດົກະບະ ແລະ ລດົເກງັ ), ຖາ້ຖາມຢໍາ້ໄປອກີວ່າ ສາມາດແບ່ງເປັນສອງກູ່ ມແບບອື່ ນໄດແ້ນວໃດອກີ 
? ຈາກຄໍາຖາມນີນ້ກັຮຽນບໍ່ ສາມາດຕອບໄດ.້ ໂດຍລວມແລວ້ນກັຮຽນບໍ່ ສາມາດຄດິຫຼາກຫຼາຍວທິປີຽບທຽບໄດ.້  
         ແຕ່ຖາ້ຄູຖາມໄປເທື່ ອລະຂັນ້ຕອນພດັເຫນັວ່າຕອບໄດໝ້ດົທຸກກໍລະນໃີນຂອບເຂດເນືອ້ໃນທີ່ ກໍານດົໄວເ້ຊັ່ ນ
ວ່າຖາມແບບນີຕ້ອບໄດດ້ຄີ:ື ລດົສຂີາວແບ່ງເປັນສອງກຸ່ມໄດກຸ່້ມໃດແດ່ ? ( ກະບະ ແລະເກງັ ), ຖາມຕໍ່ ວ່າອນັໃດ
ຫຼາຍກ່ວາ ? ນກັຮຽນຕອບໄດວ່້າລດົກະບະຫາຼຍກ່ວາ. ເຫນັວ່າຍງັຄດິຫຼາກຫຼາຍບໍ່ ໄດດ້ດີວ້ຍຕນົເອງຕອ້ງໄດກ້ະຕຸນ້
ຊ່ວຍຈຶ່ ງຕອບໄດ ້
1.3 ວເິຄາະຜນົການຈດັກດິຈະກາໍການສອນ 
           ໂດຍລວມແລວ້ການດໍາເນນີການຈດັກດິຈະກໍາການສອນ ຕາມແຜນການສອນທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນບດົສອນ 
ແມ່ນເຫນັວ່າກດິຈະກໍາແຕ່ລະຂັນ້ຕອນມຄີວາມເໝາະສມົຫາຼຍ, ນກັຮຽນໄດເ້ຮດັໄປຕາມແຕ່ລະຂັນ້ຕອນ, ນກັ 
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ຮຽນໄດເ້ຮດັຕວົຈງິເປັນບຸກຄນົ, ນກັຮຽນໄດເ້ຮດັຈບັຄູ່ ແລກປ່ຽນກບັໝູ່ , ບນັຍາກາດການຮຽນມ່ວນຊື່ ນສະໜຸກສະ
ໜານ, ນກັຮຽນບໍ່ ເບື່ ອໜ່າຍ, ສິ່ ງສໍາຄນັນກັຮຽນບນັລຸຕາມຈດຸປະສງົຂອງຫຼກັສູດ, ທຸກກດິຈະກໍາເໝາະສມົກບັ
ຫຼກັສູດໃໝ່ ແລະ ເໝາະສມົກບັລະດບັຂອງນກັຮຽນ 
 

1.4 ວເິຄາະຜນົການນາໍໃຊຄ້ໍາຖາມກະຕຸນ້ 
ການໃຊຄ້ໍາຖາມໃນການສອນແຕ່ລະກດິຈະກໍາມບີາງຄໍາຖາມເໝາະສມົ ແລະ ມບີາງຄໍາຖາມບໍ່ ເໝາະສົມ
ນກັຮຽນບໍ່ ເຂົາ້ໃຈ ເຊິ່ ງສະຫຼຸບໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 

 ຄໍາຖາມທີ່ ຄວນຖາມ ແລະ ຖາມຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງທີ່ ເຮດັໃຫນ້ກັຮຽນຕອບໄດດ້ມີຄີ:ື 
- ພວກນອ້ງສງັເກດເຫນັຫຍງັແດ່ ? ( ຕອບ: ລດົສແີດງ, ລດົສຂີາວ ) 
- ສງັເກດເຫນັຫຍງັອກີແດ່ ? ( ຕອບ: ລດົກະບະ, ລດົເກງັ ) 
- ລດົກະບະ , ລດົເກງັ ແມ່ນຄນັໃດ ອອກໄປຊີໃ້ຫເ້ບິ່ ງແດ່ ? ( ນກັຮຽນອອກໄປຊີ ້) 
- ຕໍ່ ໄປໃຫແ້ບ່ງເປັນສອງກຸ່ມຈະໄດກຸ່້ມໃດແດ່ ? ( ຕອບໄດກ່້ອນໝູ່ ແມ່ນກຸ່ມສແດງ ກບັ

ສຂີາວ ) 
- ສອງກຸ່ມນີກຸ່້ມໃດຫຼາຍກ່ວາ ? ( ສງັເກດ ຕອບຜດິ ຕອບຖກືຕອນນີ ້) 
- ຄູບອກຕໍ່ ວ່າໃຫເ້ອາົາກະຕຸກສຟີາ້ວາງໃສ່ລດົສແີດງ ແລວ້ນໍາໄປລຽນແຖວໃສ່ຕາກາໂລ ແລະ 

ວາງຝາກະຕຸກສີຂາວໃສ່ລົດສີຂາວ ແລວ້ເອົາໄປວາງໃສ່ຕາກາໂລແຖວລຸ່ມແລວ້ຈັບຄູ່
ປຽບທຽບ, ນກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລວ້ຈຶ່ ງຕອບໄດ ້ວ່າລດົໃດຫາຼຍກ່ວາ 

- ຄູຖາມຕໍ່ ວ່າຮູໄ້ດແ້ນວໃດວ່າຫາຼຍກ່ວາ ? ( ຕອບບໍ່ ໄດ ້ໃຫເ້ຫດຜນົບໍ່ ໄດ,້ ມແີຕ່ ວ່າມນັຫຼາຍ
ກ່ວາ ມນັຫຼາຍກ່ວາ ). ສະແດງວ່ານກັຮຽນບໍ່ ຮູອ້ະທບິາຍບໍ່ ຮູລ້ ື່ ນ, ບໍ່ ຮູຫຸຼ້ດ. ສະນັນ້ ຄູຕອ້ງ
ໄດໃ້ຊຄ້ໍາຖາມກະຕຸນ້ວ່າ: ເຫນັບໍວ່າສໃີດບໍ່ ມຄີູ່  , ຕອນນີກ້ໍຕອບໄດອ້ກີ. ຖາ້ສໃີດບໍ່ ມຄີູ່ ໝ
າຍຄວາມວ່າແນວໃດ ? ຕອນນີກ້ໍຍງັຕອບຍາກເຊັ່ ນກນັ. ສະນັນ້ຕອນນີຄູ້ຕອ້ງໄດອ້ະທບິາຍ
ວທິທີີ່ ຮູວ່້າສິ່ ງໃດຫຼາຍກ່ວາ ແມ່ນຮູໄ້ດຍ້ອ້ນສິ່ ງນັນ້ລື່່ ນກາຍໄປ ຫຼ ືບໍ່ ມຄີູ່  ແມ່ນສິ່ ງນັນ້ຫຼາຍກ່
ວາ ແລະ ອື່ ນໆ. ສງັລວມໄດວ່້າການໃຊຄ້ໍາຖາມກະຕຸນ້ໄດນ້ໍາໃຊຫຼ້າຍ ແລະ ມປີະໂຫຍດສູງ
ສຸດຕໍ່ ຜນົສໍາເລດັການຮຽນ ມຫຼີາຍໆຄໍາຖາມກະຕຸນ້ຈນົຄບົໃນການດໍາເນນີການສອນທຸກ
ຂັນ້ຕອນ 
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ບດົທີ5ີ 
ອະພປິາຍຜນົ ແລະ ສະຫຼຸບ 

1. ອະພປິາຍຜນົ 
1.1 ວເິຄາະຜນົສໍາເລດັການການຮຽນຂອງນກັຮຽນ 

       ນກັຮຽນມຜີນົການຮຽນໃນຄະແນນສະເລ່ຍສູງເຖງິ 97,36% ອາດຈະເປັນເພາະວ່າ: ຄູໃຊສ້ື່ ການ 
ສອນປະຈກັຕານກັຮຽນຢ່າງໜາ້ສນົໃຈ, ນກັຮຽນໄດເ້ຮດັດວ້ຍຕນົເອງຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ ນມທີງັເຮດັເປັນບຸກຄນົ 
ແລະ ເປັນກຸ່ມ. ນກັຮຽນໄດລ້ຽນຝາກະຕຸກໃສ່ຕາຕະລາງເພື່ ອປຽບທຽບດວ້ຍຕນົເອງ ເຮດັໃຫນ້ກັຮຽນເຂົາ້ໃຈງ່າຍ 
 ແລະ ເຂົາ້ໃຈດ.ີສ່ວນຄູກໍຕດິຕາມຊ່ວຍເຫຼອືຈດຸທີ່ ນກັຮຽນບໍ່ ສາມາດເທົ່ າທຽມໝູ່  ແລະ ບໍ່ ມກັປາກ ແຕ່ເຂາົເຈົາ້ກໍ
ສາມາດຕອບສິ່ ງໃດຫຼາຍກ່ວາໄດ.້ ສ່ວນຜູທ້ີ່ ຕອບບ່ໍໄດ ້ອາດຈະແມ່ນຕອບບໍ່ ທນັໝູ່  ບໍ່ ພອ້ມໝູ່  ແຕ່ຄວາມຈງິເມື່ ອ
ຖາມເຂົາ້ເລກິເຖງິຕວົເຂາົເຈົາ້ແລວ້ກໍສາມາດຕອບໄດເ້ຊັ່ ນກນັ ເຊິ່ ງຜນົສໍາເລດັນີສ້ອດຄ່ອງກບັທດິສະດຂີອງທ່ານ 
ທດິສະດກີານຮຽນຮູຂ້ອງ ທ່ານ   Piaget ( 1896-1980 ) ກ່ຽວກບັການປັບປ່ຽນພດັທະນາການທາງດາ້ນສະຕິ

ປັນຍາຂອງຄນົເຮາົ ທ່ານເຊື່ ອວ່າຄວາມສະຫຼາດຈະແມ່ນການສໍາຜດັອນິຊ,ີ ຄນົເຮາົໄດຮ້ບັເອາົຄວາມຮູກ່້ຽວກບັວດັຖຸ
ສີ່ ງຂອງ ທີ່ ຢູ່ອອ້ມຕວົເຮາົເຂົາ້ໄປໃນສະໝອງ, ການຮຽນຮູຂ້ອງເດກັຈະຮຽນຮູໂ້ດຍຜ່ານການຫຼິນ້. ສະນັນ້ຈຶ່ ງເຮດັ

ໃຫຜ້ນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນໄດຮ້ບັຜນົສໍາເລດັ 

1.2 ວເິຄາະຜນົຄວາມສາມາດຄດິຫຼາກຫຼາຍວທິ ີ 
     ການຄດິແບບຫຼາກຫຼາຍໃນການປຽບທຽບຄັງ້ນີໝ້າຍເຖງິການຈາໍແນກລດົເປັນສອງກຸ່ມ ໃນປະເພດລດົທງັ
ສີ່ ປະເພດນັນ້ ມາຈດັກຸ່ມແລວ້ປຽບທຽບກນັຈະໄດກ້ານປຽບທຽບທງັໝດົ 12 ປະເພດ ແຕ່ໃນຈດຸປະສງົຂອງ
ບດົຮຽນແມ່ນໃຫສ້າມາດບອກໄດ ້4 ປະເພດ, ແຕ່ຜູວ້ໄິຈຕອ້ງການສກຶສາທງັໝດົທຸກປະເພດ, ສະນັນ້ເມື່ ອ
ວໄິຈແລວ້ພບົວ່າ ນກັຮຽນສາມາດບນັລຸຕາມຈດຸປະສງົຂອງບດົຮຽນ. ແຕ່ວ່າບໍ່ ສາມາດຈດັເປັນສອງກຸ່ມ
ກໍລະນອີື່ ນໆ , ແຕ່ເມື່ ອຄູຈດັເປັນສອງກຸ່ມໃຫກ່້ອນ ແລວ້ຕັງ້ຄໍາຖາມໃຫຕ້ອບ ພວກເຂາົເຈົາ້ແມ່ນສາມາດ
ປຽບທຽບໄດ ້ເຊິ່ ງບນັລຸໄດຍ້ອ້ນການຕັງ້ຄໍາຖາມກະຕຸນ້ໄປເທື່ ອລະຂັນ້ຕອນ ເຮດັໃຫເ້ຂົາ້ໃຈບດົຮຽນເພີ່ ມຂຶນ້. 
ໂດຍລວມແລວ້ນກັຮຽນບໍ່ ສາມາດຄດິຫຼາກຫຼາຍວທິໃີນການປຽບທຽບ. ສະຫຼຸບໄດວ່້າຖາ້ຢາກໃຫນ້ກັຮຽນສໍາ
ເລດັຜນົໄດຕ້ອ້ງຄຕູອ້ງຈດັກດິຈະກໍາໃຫແ້ທດເໝາະກນັສໍ່ າອາຍຸ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເດກັ ເຊິ່ ງສອດຄ່ອງ
ກບັທດິສະດແີນວຄດິພະຫຸປັນຍາ ຂອງ ທ່ານໂຮເວດີກາຣດເນຣີ( Howard Gardner 2549: 67 ) 

1.3  ວເິຄາະຜນົການຈດັກດິຈະກາໍການສອນ 
           ໂດຍລວມແລວ້ການດໍາເນນີການຈດັກດິຈະກໍາການສອນ ຕາມແຜນການສອນທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນບດົສອນ 
ແມ່ນເຫນັວ່າກດິຈະກໍາແຕ່ລະຂັນ້ຕອນມຄີວາມເໝາະສມົຫາຼຍ, ນກັຮຽນໄດເ້ຮດັໄປຕາມແຕ່ລະຂັນ້ຕອນ, ນກັ 
ຮຽນໄດເ້ຮດັຕວົຈງິເປັນບຸກຄນົ, ນກັຮຽນໄດເ້ຮດັຈບັຄູ່ ແລກປ່ຽນກບັໝູ່ , ບນັຍາກາດການຮຽນມ່ວນຊື່ ນສະໜຸກສະ
ໜານ, ນກັຮຽນບໍ່ ເບື່ ອໜ່າຍ, ສິ່ ງສໍາຄນັນກັຮຽນບນັລຸຕາມຈດຸປະສງົຂອງຫຼກັສູດ, ທຸກກດິຈະກໍາເໝາະສມົກບັ
ຫຼກັສູດໃໝ່ ແລະ ເໝາະສມົກບັລະດບັຂອງນກັຮຽນ.ຕໍ່ ເນື່ ອງເປັນລະບບົ ແລະ ປະຍຸກໃຫໜ້າ້ສນົໃຈ ການມກີດິ
ຈະກໍາທີ່ ດຄີແືນວນີແ້ມ່ນຍອ້ນຜູວ້ໄິຈໄດສ້ກຶສາຄົນ້ຄວ້າຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ, ຜນົການຄົນ້ຄວ້ານີເ້ຫນັວ່າມປີະໂຫຍດຫຼາຍ 
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ການຈດັການຮຽນການສອນລກັສະນີແ້ມ່ນສອດຄ່ອງກບັທດິສະດທີດິສະດຂີອງທ່ານຈອນບກິ (John Biggs 
2003, ໜາ້ 80 ), ທີ່ ສະເໜວ່ີາ ການຮຽນຮູຂ້ອງຄນົເຮາົຖາ້ຫາກມແີຕ່ອ່ານຈະມຄີວາມຈື່ ພຽງແຕ່ 10%, ແຕ່ຖາ້ໄດ ້
ຟັງຈະມຄີວາມຮບັຮູ ້20%, ຖາ້ໄດເ້ຫນັຈະຮບັຮູໄ້ດ ້ 30%, ແຕ່ຖາ້ວ່າໄດຟັ້ງ ແລະ ໄດເ້ຫນັຈະມຄີວາມຮູໄ້ດ ້
50%, ຖາ້ໄດເ້ວົາ້ຈະມຄີວາມຮູໄ້ດ ້70%, ຖາ້ໄດນ້ໍາໃຊຈ້ະມຄີວາມຮູໄ້ດ8້0%, ແລະ ຖາ້ຫາກວ່າໄດແ້ລກປ່ຽນ, 
ໄດເ້ຜຍີແຜ່, ໄດສ້ນົທະຈະຮຽນຮູໄ້ດເ້ຖງິ 95%, ອງີໃສ່ທດິສະດດີັ່ ງກ່າວເຮດັໃຫມ້ຄີວາມເຂົາ້ໃຈຫຼາຍຂືນ້ຕໍ່ ກບັ
ການຈດັກດິຈະກໍາການຮຽນຮູ,້ ໂດຍສະເພາະການຈດັກດິຈະກໍາ ຕອ້ງໄດປ້ະສມົປະສານຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ ນ ໃຫ ້
ເດກັໄດອ່້ານ, ໄດຟັ້ງ, ໄດບ້ນັທກຶ, ໄດສ້ນົທະນາແລກປ່ຽນຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ໄດປ້ະຕບິດັຕວົຈງິ ກດິຈະກໍາດັ່ ງກ່າວ
ນີຈ້ະຊວ່ຍໃຫເ້ດກັເກດີການຮຽນຮູໄ້ດດ້,ີ ແຕ່ຖາ້ຄູຈດັກດິຈະກໍາຢ່າງໜຶ່ ງຢ່າງດຽວຈະເຮດັໃຫກ້ານຮຽນຮູຂ້ອງເດກັບໍ່

ໄດຮ້ບັຜນົດ,ີ ສະນັນ້, ຄຕູອງ້ຈດັກດິຈະກໍາການຮຽນຮູຫຼ້າຍຮູບແບບຄວບຄູ່ ກນັເພື່ ອໃຫເ້ດກັໄດຮ້ຽນຮູໂ້ດຍຜ່ານ
ປະສບົການຕວົຈງິຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ມຜີນົໄດຮ້ບັໃນການຮຽນມຄຸີນນະພາບດຂີືນ້. 
1.4 ວເິຄາະຜນົການນາໍໃຊຄ້ໍາຖາມກະຕຸນ້ 

ການໃຊຄ້ໍາຖາມໃນການສອນແຕ່ລະກດິຈະກໍາມບີາງຄໍາຖາມເໝາະສມົ ແລະ ມບີາງຄໍາຖາມບໍ່ ເໝາະສົມ
ນກັຮຽນບໍ່ ເຂົາ້ໃຈ ເຊິ່ ງສະຫຼຸບໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 

 ຄໍາຖາມທີ່ ຄວນຖາມ ແລະ ຖາມຢ່າງຕໍ່ ເນ ື່ ອງທີ່ ເຮດັໃຫນ້ກັຮຽນຕອບໄດດ້ມີຄີ:ື  
- ພວກນອ້ງສງັເກດເຫນັຫຍງັແດ່ ? ( ຕອບ: ລດົສແີດງ, ລດົສຂີາວ ) 
- ສງັເກດເຫນັຫຍງັອກີແດ່ ? ( ຕອບ: ລດົກະບະ, ລດົເກງັ ) 
- ລດົກະບະ , ລດົເກງັ ແມ່ນຄນັໃດ ອອກໄປຊີໃ້ຫເ້ບິ່ ງແດ່ ? ( ນກັຮຽນອອກໄປຊີ ້) 
- ຕໍ່ ໄປໃຫແ້ບ່ງເປັນສອງກຸ່ມຈະໄດກຸ່້ມໃດແດ່ ? ( ຕອບໄດກ່້ອນໝູ່ ແມ່ນກຸ່ມສແດງ ກບັ

ສຂີາວ ) 
- ສອງກຸ່ມນີກຸ່້ມໃດຫຼາຍກ່ວາ ? ( ສງັເກດ ຕອບຜດິ ຕອບຖກືຕອນນີ ້) 
- ຄູບອກຕໍ່ ວ່າໃຫເ້ອາົາກະຕຸກສຟີາ້ວາງໃສ່ລດົສແີດງ ແລວ້ນໍາໄປລຽນແຖວໃສ່ຕາກາໂລ ແລະ 

ວາງຝາກະຕຸກສີຂາວໃສ່ລົດສີຂາວ ແລວ້ເອົາໄປວາງໃສ່ຕາກາໂລແຖວລຸ່ມແລວ້ຈັບຄູ່
ປຽບທຽບ, ນກັຮຽນປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລວ້ຈຶ່ ງຕອບໄດ ້ວ່າລດົໃດຫາຼຍກ່ວາ 

- ຄູຖາມຕໍ່ ວ່າຮູໄ້ດແ້ນວໃດວ່າຫຼາຍກ່ວາ ? ( ຕອບບໍ່ ໄດ ້ໃຫເ້ຫດຜນົບໍ່ ໄດ,້ ມແີຕ່ ວ່າມນັຫາຼຍ 
ກ່ວາ ມນັຫຼາຍກ່ວາ ). ສະແດງວ່ານກັຮຽນບໍ່ ຮູອ້ະທບິາຍບໍ່ ຮູລ້ ື່ ນ, ບໍ່ ຮູຫຸຼ້ດ. ສະນັນ້ ຄູຕອ້ງໄດໃ້ຊຄ້ໍາຖາມກະຕຸນ້ວ່າ: 
ເຫນັບໍວ່າສໃີດບໍ່ ມຄູ່ີ , ຕອນນີກ້ໍຕອບໄດອ້ກີ. ຖາ້ສໃີດບໍ່ ມຄີູ່ ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ? ຕອນນີກ້ໍຍງັຕອບຍາກເຊັ່ ນ
ກນັ. ສະນັນ້ຕອນນີຄູ້ຕອ້ງໄດອ້ະທບິາຍວທິທີີ່ ຮູວ່້າສິ່ ງໃດຫຼາຍກ່ວາ ແມ່ນຮູໄ້ດຍ້ອ້ນສິ່ ງນັນ້ລື່່ ນກາຍໄປ ຫຼ ືບໍ່ ມຄີູ່  
ແມ່ນສິ່ ງນັນ້ຫາຼຍກ່ວາ ແລະ ອື່ ນໆ. ສງັລວມໄດວ່້າການໃຊຄ້ໍາຖາມກະຕຸນ້ໄດນ້ໍາໃຊຫຼ້າຍ ແລະ ມປີະໂຫຍດສູງສຸດ
ຕໍ່ ຜນົສໍາເລດັການຮຽນ ມຫຼີາຍໆຄໍາຖາມກະຕຸນ້ຈນົຄບົໃນການດໍາເນນີການສອນທຸກຂັນ້ຕອນ 

 ຄໍາຖາມທີ່ ບໍ່ ຄວນຖາມ 
- ຄໍາຖາມທີ່ ບໍ່ ຄວນຖາມມເຊັ່ ນຕວົຢ່າງ: ສາມາດແບ່ງເປັນສອງກູ່ ມແບບອື່ ນໄດແ້ນວໃດອກີ ? 

ຈາກຄໍາຖາມນີນ້ກັຮຽນບໍ່ ສາມາດຕອບໄດ.້ ເປັນຄໍາຖາມທີ່ ບໍ່ ເໝາະສມົ ເຮດັໃຫນ້ກັຮຽນຄດິ
ກວ້າງບໍ່ ໄດ ້ແລະ ຍງັມຄີໍາຖາມຄາ້ຍຄກືນັອກີ. ສະນັນ້ບໍ່ ຄວນຖາມ 
ສະນັນ້ຍອ້ນມກີານໃຊຄ້ໍາຖາມກະຕຸນ້ຫຼາຍຈຶ່ ງເຮດັໃຫນ້ກັຮຽນໄດປ້ະສບົຜນົສາໍເລດັຕາມ 
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ເນືອ້ໃນທງັໝດົ. ເຊິ່ ງເປັນການສອດຄ່ອງຕາມທດິສະດຂີອງທ່ານ ວກິອັດສະກ ີVegotsky ( 1896-1934 )ທີ່ ວ່າ: 
 ການຮຽນຮູໂ້ດຍຜ່ານປະຕສິໍາພນັໃນສງັຄມົ ແມ່ນການຮຽນຮູຈ້າກປະສບົການຈາກຜູອ້ື່ ນ ຫຼ ື ການຮຽນຮູຈ້າກການ
ສງັເກດ, ການປະຕບິດັຕາມຄນົອື່ ນ. ການຮຽນຮູໂ້ດຍຜ່ານພດຶຕກິໍາ ແມ່ນການຮຽນຮູຈ້າກການສງັເກດ ແລະ ການ
ປະຕບິດັຕາມ. ການຮຽນຮູແ້ບບນີຈ້ະປະສບົຜນົສາໍເລດັໄດຕ້ອ້ງປະກອບດວ້ຍ 4 ຂັນ້ຕອນຄ ື: ຄວາມຕັງ້ໃຈ, ການ
ຮຽນຮູແ້ບບອດັຕະໂນມດັ, ການໃຫກ້ໍາລງັໃຈ ແລະ ການຮຽນແບບພດຶຕກິໍາຄນົອື່ ນ. ສະພາບແວດລອ້ມທາງສງັຄມົ 
ເປັນປັດໃຈສໍາຄນັທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ການພດັທະນາຄວາມຮູຂ້ອງເດກັ ດັ່ ງຄໍາເວົາ້ຂອງ ທ່ານ Vegotsky ໄດກ່້າວໄວ ້
ວ່າ ການຮຽນຮູຂ້ອງເດກັປະກອບມ ີ 3 ດາ້ນຕົນ້ຕໍຄ ື ການຄົນ້ຄດິ, ການໃຊພ້າສາ ແລະ ຂະບວນການໃຊເ້ຫດຜນົ 
ສິ່ ງທີ່ ເດກັເຮດັໄດດ້ວ້ຍການຊ່ວຍເຫຼອືໃນມືນ້ີ,້ ລາວຈະເຮດັໄດດ້ວ້ຍຕນົເອງໃນມືໜ້າ້ ” 

2. ສະຫຸຼບຜນົ 
   ຜ່ານການວໄິຈຄັງ້ນີສ້ະຫຼຸບໄດວ່້າ: ນກັຮຽນສາມາດແບ່ງວດັຖຸອອກເປັນສອງກຸ່ມ ແລວ້ປຽບທຽບ 

ສອງຈາໍນວນໄດ ້ຮູວ່້າສິ່ ງໃດຫາຼຍກວ່າ ແລະ ສາມາດບອກເຫດຜນົວທິຮູີວ່້າສິ່ ງໃດຫາຼຍກ່ວາດວ້ຍການສມົທຽບໜຶ່ ງ
ຕໍ່ ໜຶ່ ງ ແລະ ຖາ້ຈາໍນວນໃດຫາກລື່ ນກາຍໄປ ຈາໍນວນນັນ້ຈະຫາຼຍກວ່າ, ນກັຮຽນສາມາດແບ່ງເປັນສອງກຸ່ມຕາມທຸກ
ຂໍຂ້ອງບດົຮຽນ ແລະ ສາມາດປຽບທຽບໄດໝ້ດົທງັໃນສາມຂໍ ້ຕາມຄວາມຄາດຄະເນຂອງຫຼກັສູດທີ່ ກໍານດົໄວ.້ 
ຢັງ້ຢືນໄດວ່້ານກັຮຽນມຜີນົສໍາເລດັທາງການຮຽນຕາມເປົາ້ໝາຍຂອງຫຼກັສູດໄດ ້ແລະ ສໍາເລດັ ຕາມມາດຕະຖານ
ຂອງຫຼກັສູດກໍານດົໄວ.້ ເປັນເຊັ່ ນນີກ້ໍຍອ້ນການຈດັກດິຈະກໍາການສອນຕອ້ງໃຫນ້ກັຮຽນໄດປ້ະຕບິດັຕວົຈງິທຸກຄນົ, 
ເອີນ້ວ່າເນັນ້ຜູຮ້ຽນເປັນໃຈກາງ,ມຄີວາມມ່ວນຊື່ ນ, ມບີນັຍາກາດ. ຄຈູດັກດິຈະກໍາເໝາະສມົ ແລະ ນກັຮຽນໄດເ້ຮດັ
ຕວົຈງິ, ໄດແ້ລກປ່ຽນກບັໝູ່ , ຄູມກີານກະຕຸນ້ດວ້ຍຄໍາຖາມທີ່ ງ່າຍຫຼາກຫຼາຍ, ຖາມເທື່ ອລະຂັນ້ຕອນງ່າຍໆສໍາລບັ
ນກັຮຽນ,  ສັນ້, ເຮດັໃຫນ້ກັຮຽນເຂົາ້ໃຈບດົຮຽນ ແລະ ສາມາດຕອບໄດ,້ ເຂາົຕອບຄາໍຖາມໄດຖ້າ້ວ່າຄູເປັນຜູແ້ບ່ງ
ເປັນສອງກຸ່ມໃຫແ້ລວ້ ພວກເຂາົກໍສາມາດປຽບທຽບສິ່ ງໃດຫຼາຍກ່ວາໄດ.້ ສະຫຼຸບໄດວ່້າຜນົສໍາເລດັການຮຽນຂອງ
ນກັຮຽນໄດດ້ກ່ີຽວກບັການປຽບທຽບນັນ້ແມ່ນຍອ້ນການຈດັກດິຈະກໍເໝາະສມົ, ການນໍາໃຊຄ້ໍາຖາມກະຕຸນ້ເໝາະ
ສມົຖກືຕອ້ງ,ນກັຮຽນໄດເ້ຮດັຕວົຈງິດວ້ຍຕນົເອງ 

       ສ່ວນວ່າເລື່ ອງການຄດິຫຼາກຫຼາຍແມ່ນນກັຮຽນຍງັບໍ່ ສາມາດຄດິຫຼາກຫຼາຍວທິໄີດ,້ ຄດິໄດພ້ຽງແຕ່ 2  
ວທິໃີນແຕ່ລະຂໍນ້ ັນ້, , ແຕ່ຈະໃຫຄ້ດິເປັນສອງກຸ່ມໃນຮູບແບບອື່ ນໆດວ້ຍຕນົເອງແມ່ນຄດິບໍ່ ໄດ.້ ສະຫຼຸບວ່າການຄດິ
ຫຼາກຫຼາຍຂອງນກັຮຽນຍງັຢູ່ໃນຂັນ້ເລີ່ ມຕົນ້ ຕອ້ງໄດຊ້ອກວທິເີພື່ ອພດັທະນາຕື່ ມອກີ 

3. ຂໍສ້ະເໜແີນະ 
ເພື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດຄດິຫຼາກຫຼາຍ ຄວນຈດັປະສບົການໃນເລື່ ອງນີໃ້ຫຫຼ້າຍຂຶນ້ໃນຊົ່ ວໂມງກດິຈະກໍາ 

ເສມີຕື່ ມອກີ ເພື່ ອເສມີສາ້ງທກັສະການຄດິຂອງນກັຮຽນ, ຖາ້ມກີານວໄິຈຄັງ້ຕໍ່ ໄປແມ່ນຈະວໄິຈເລື່ ອງການສອນຈາໍ
ນວນແຕ່ 1-5  
ສ່ວນຄູສອນຄວນນໍາເອາົວທິນີີໄ້ປນໍາໃຊໃ້ນຫອ້ງຮຽນຂອງຕນົລອງເບິ່ ງ ແລວ້ ຜນົສໍາເລດັການຮຽນຈະເປັນແນວໃດ  
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   ເອກະສານອາ້ງອງີ                                                                                                                                  
 

1. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລີາ, ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ, ພມິປີ2017, 
                                             ແບບຮຽນຄະນດິສາດຊັນ້ປະຖມົສກຶສາຊັນ້ປ.1 
2. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລີາ, ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ, ພມິປີ2017, 

                                       ຄູ່ ມຄືູຄະນດິສາດຊັນ້ປະຖມົສກຶສາຊັນ້ປ.1                                                                                                                              
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1. ບດົສອນ             
 

ແຜນການສອນ 

- ວຊິາ: ຄະນດິສາດ                                          

- ຂ ັນ້: ປ1 
- ບດົທີ 1: ການປຽບທຽບຈາໍນວນ  ( ຕ່ໍ )                                                          - ຊ ົ່ວໂມງທີ:  3-4 
ຫວົບດົ: ຂໍທີ້        ແບງ່ອອກເປັນ 2 ກຸມ່ ກຸມ່ໃດຫຼາຍກວ່າ                                            - ວນັທີສອນ: 
........................ 

ຈດຸປະສງົ 
 

ເນືອ້ໃນ 
 

ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ ອຸປະ 
ກອນ 

 

ເວລາ ປະເມນີ 
ຜນົ 

 

   ຂັນ້ນາໍ 
- ຈດັຕັງ້ຫອ້ງ ແລະ ກວດກາຈາໍນວນພນົ 
- ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າໂດຍການເອາົຮູບທງັ 4 ຂໍຜ່້ານມາ, ມາຖາມຄນື ໂດຍຍກົຂຶນ້ໄວໆ ໃຫໜ້າ້ສນົໃຈ ແລວ້ໃຫນ້ກັຮຽນບອກສິ່ ງ
ຫຼາຍກ່ວາ, ໜອ້ຍກ່ວາ ແລະ ເທົ່ າກນັ, ຈາກນັນ້ໃຫນ້ກັຮຽນອອກໄປອະທບິາຍວທິຮູີສ້ິ່ ງນັນ້ແນວໃດ ? 2-3 ຄນົໆລະກໍລະນ ີ
- ຄນູໍາພາລຽ້ວເຂົາ້ບດົຮຽນໃໝ່ດວ້ຍການສາ້ງຄວາມສນົໃຈໃຫນ້ກັຮຽນ ໂດຍຄູຍກົຮູບລດົໃນຂໍ ້2 ຕາມປຶມ້ແບບຮຽນ ຍກົຂຶນ້-ເອາົ
ລງົໄວໆ ແລວ້ຖາມວ່າ:ພວກຫຼານເຫນັຫຍງັແດ່ໃຜຕາດ ີຮູບ້ໍວ່າແມ່ນຫຍງັ ? ນກັຮຽນຕອບຕາມໃຈ 
 

 5 ນທ   

ເມື່ອຮຽນຈບົ
ບດົຮຽນນີ ້

ແລວ້ນກັຮຽນ
ສາມາດ:  

 

 
 
 
 
 

 ຂັນ້ສອນ 
- ຄູຕດິຮູບລດົເກງັ ແລະ ລດົກະບະ ໃສ່ກະດານໃຫນ້ກັຮຽນສງັເກດ,  ແລວ້ສນົທະນາກບັນກັຮຽນດັ່ ງນີ:້ 

+ ພວກນອ້ງເຫນັຫຍງັແດ່ໃນຮູບນີ ້? ( ລດົເກງັ, ລດົກະບະ, ລດົສແີດງ, ລດົສຂີາວ) 
+ ໃຫອ້າສາສະມກັເທື່ ອລະຄນົອອກໄປຊີເ້ບິ່ ງວ່າອນັໃດແມ່ນລດົເກງັຜູໜ້ື່ ງຊີ,້ ອນັໃດແມ່ນລດົກະບະອກີຜູໜ້ຶ່ ງ, ອນັໃດ
ແມ່ນສແີດງອກີຜູໜ້ຶ່ ງ ແລະ ອນັໃດແມ່ນສຂີາວ ອກີຜູໜ້ຶ່ ງ 

 
 

ຮບູ 
ກອບ 
ປີ 

50 ນທ 
 
 
 
 

 
 
ສງັເກດ 
ຈາກ: 
-ການຕອບ 
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1. ປຽບທຽບຈາໍ
ນວນໃນແຕ່ລະ 
ກຸ່ມແບບຈບັຄູ່ 
1 ຕ່ໍ 1 ແລວ້
ບອກກຸ່ມທີ່

ຫຼາຍ 
ກ່ວາ ແລະ ໜ້
ອຍກ່ວາໄດ ້

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ບດົທີ 1 
 ການປຽບ 

ທຽບຈາໍນວນ (ຕ່ໍ) 
 
 

 
       
 ແບງ່ອອກເປັນ  
2 ກຸມ່  
ກຸມ່ໃດ 
ຫຼາຍກວ່າ  
  

- ຕໍ່ ໄປຄູຖາມຕ່ໍໄປວ່າດັ່ ງນີ:້ ມລີດົຫາຼຍຄນັນໍ ລອງແບ່ງລດົເຫຼົ່ ານີອ້ອກເປັນ 2 ກຸ່ມ  ຈະແບ່ງໄດກຸ່້ມໃດແດ່ກບັກຸ່ມໃດ ? ຈົ່ ງ
ຫາວທິປີຽບທຽບໃຫຮູ້ວ່້າກຸ່ມໃດຫຼາຍກ່ວາ ? 
(  ເຊັ່ ນ: ກຸ່ມສແີດງ ກບັກຸ່ມສຂີາວ ແດງຫາຼຍກ່ວາ, ກຸ່ມລດົເກງັກບັກະບະກະບະຫຼາຍກ່ວາ ) 
( ຄູຕັງ້ໃຈຟັງຄໍາຕອບຂອງນກັຮຽນທຸກຄນົ , ຈາກນັນ້ໃຫເ້ທື່ ອລະຄນົສະເໜຄໍີາຕອບຂອງຕນົເອງ ແລະ ໃຫໝູ້່ ສະແດງຄໍາ
ເຫນັຕໍ່ ຄໍາຕອບຂອງໝູ່  

- ຕໍ່ ໄປຄູໃຫນ້ກັຮຽນຜູໜ້ຶ່ ງອອກໄປຕດິຝາກະຕຸກໃສ່ລດົສແີດງທຸກຄນັ, ຈາກນັນ້ເກບັຟາຕຸກທີ່ ແທນໃຫລ້ດົສແີດງມາລຽນ
ໃສ່ຕາກາໂລແຖວທ ີ1  ຕອນນີຄູ້ຕດິຕາກາໂລທີ່ ມ ີ2 ແຖວໃສ່ລຸ່ມຮູບລດົ 
ຈາກນັນ້ອກີຄູໃຫນ້ກັຮຽນຜູໜ້ຶ່ ງອອກໄປຕດິຝາກະຕຸກໃສ່ລດົສຂີາວທຸກຄນັ, ຈາກນັນ້ເກບັຟາກະຕຸກທີ່ ແທນໃຫລ້ດົ
ສຂີາວມາລຽນໃສ່ຕາກາໂລແຖວທ ີ2. ຈາກນັນ້ໃຫນ້ກັຮຽນປຽບທຽບລດົສໃີດຫາຼຍກ່ວາ ? 

- ຕໍ່ ໄປໃຫນ້ກັຮຽນປຽບທຽບ 2 ກຸ່ມອື່ ນໆຕາມທີ່ ເຂາົເຈົາ້ສງັເກດໄດຕ້າມວທິດີຽວກນັ 
ກບັທີ່ ເຮດັຜ່ານມາ. ເຊັ່ ນວ່າ: ກຸ່ມລດົເກງັກບັກະບະ ອນັໃດຫາຼຍກ່ວາ?, ກຸ່ມລດົເກງັແດງກບັຂາວ, ກຸ່ມລດົກະບະແດງ
ກບັຂາວ ແລະ ອື່ ນໆ.. 

- ຕໍ່ ໄປໃຫນ້ກັຮຽນທຸກທຄນົເບິ່ ງຮູບໃນປຶ້ມແບບຮຽນຂອງຕນົເອງ, ແລວ້ເອາົຝາກະຕຸກສຟີາ້ວາງໃສ່ລດົສແີດງໄປພອ້ມໆ
ກນັ ແລະ ເອາົຝາກະຕຸກສຂີາວວາງໃສ່ລດົກະບະ, ຈາກນັນ້ໃຫເ້ອາົຝາກະຕຸກມາລຽນເຮດັ 2 ແຖວຕາມລດົແຕ່ລະແນວ 
ແລວ້ປຽບທຽບລດົທີ່ ຫຼາຍກ່ວາ,ໃຫແ້ຕ່ລະຄນົ ເຮດັ 3-4ຄັງ້, ເຮດັແລວ້ເຮດັອກີ, ອກີເທື່ ອໜຶ່ ງ... 

- ຕໍ່ ໄປຄູໃຫນ້ກັຮຽນປຽບທຽບຮູບແມວ ເຊັ່ ນ: ແມວຂາວກບັແມວດໍ, ແມວນອ້ຍກບັແມວໃຫຍ່, ແມວຍິມ້ກບັແມວບູດ, 
ແມວຫາງຊີກ້ບັແມວຫາງບ່ໍຊີ,້ ແມວນອນກບັນັ່ ງ, ແມວຢືນກບັນອນ.....ເຮດັແບບດຽວກນັໃຊຝ້າກະຕຸກສຟີາ້ກບັສຂີາວ 
ມາປຽບທຽບໃສ່ແຖວຕາກາໂລ 

- ຕໍ່ ໄປຄູໃຫນ້ກັຮຽນປຽບທຽບຮູບເລຂາຄະນດິ ໃສ່ກະດານແລວ້ສນົທະນາດັ່ ງນີ:້ ມສີຫີຍງັແດ່? ແລະ ມຮູີບຮ່າງຕ່າງກນັ
ຫຼາຍອນັແມ່ນບໍ? ມາແບ່ງອອກເປັນສອງກຸ່ມ  ຈະແບ່ງໄດກຸ່້ມແບບໃດແດ່ ? ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ ,ຈາກນັນ້ໃຫທຸ້ກຄນົ
ເຮດັແບບດຽວກນັໃຊຝ້າກະຕຸກສຟີາ້ກບັສຂີາວ ມາປຽບທຽບໃສ່ແຖວຕາກາໂລຄກືນັ ເຊັ່ ນ: ຮູບສເີຫຼອືງກບັສຟີາ້, ຮູບ
ສາມແຈກບັວງົມນົ, ວງົມນົເຫຼອືງກບັວງົມນົຟາ້, ສາມແຈເຫຼອືງກບັສາມແຈຟາ້...... ຄູຕດິຕາມຊ່ວຍເຫຼອື 
 

 ສະຫຼຸບ 
ພວກເຮາົສາມາດຊອກຫາຈໍານວນໃດຫຼາຍກ່ວາ, ໜອ້ຍກ່ວາ ຫຼ ືເທົ່ າກນັ ໂດບການປຽບທຽບແບບ 1 ຕໍ່  1 ໃສ່ກນັ, ຖາ້
ຈາໍນວນໃດລື່ ນໄປແມ່ນຈາໍນວນນັນ້ຫຼາຍກ່ວາ  
 

 ຝຶກທກັສະ 
- ຕໍ່ ໄປຄູໃຫແ້ຕ່ລະຄນົເປີດປຶມ້ແບບຮຽນຂອງຕນົເອງ ແລວ້ເຮດັໃຫຄູ້ເບິ່ ງພອ້ມໆກນັເທື່ ອລະຮູບແຕ່ຂໍ ້ 1-3 ໂດຍເອາົຝາ

ກະຕຸກວາງໃສ່ຮູບໃນປຶ້ມແບບຮຽນຕາມກຸ່ມທີ່ ເລອືກໄດ ້ ແລວ້ມາວາງໃສ່ຕາກາໂລແລວ້ປຽບທຽບ, ເຮດັຈນົນກັຮຽນ
ເຂົາ້ໃຈ, ຄູຕດິຕາມຊ່ວຍເຫຼອື  

 3 
  ຂໍ ້ 
ຕາມ 
ແບບ 
ຮຽນ 
 

ຕາຕະລາງ 
ກາໂລ 

 
ຝາກະຕກຸສຟ້ີາ 

ສຂີາວ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5ນທ 
 
 

20ນທ 

ຄໍາຖາມກ່ຽວກບັ
ການແບ່ງ 
ເປັນ2ກຸ່ມແລວ້
ປຽບທຽບ 
 
 
 
- ການປະຕ ິ
ບດັກດິຈະກໍາຝາ
ກະຕຸກ 
ແລວ້ປຽບທຽບ 
 
 
- ການອະ 

ທບິາຍ
ເຫດຜນົຂອງ
ສິ່ ງທີ່ ຫຼາຍກ່ວາ 
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 ວດັຜນົ 
- ຄູຖາມນກັຮຽນວ່າ: ມືນ້ີພ້ວກຫຼານໄດຮ້ຽນຮູຫ້ຍງັແດ່ ? ໃຫບ້າງຄນົຕອບ 
-  ຄູໃຫນ້ກັຮຽນທຸກຄນົເຮດັຄນືກຸ່ມແມວດໍາກບັແມວຂາວ ກຸ່ມໃດຫາຼຍກ່ວາ ? 
ຄູຕດິຕາມຜນົໄດຮ້ບັ 

 ສກຶສາຕກັເຕອືນ ແລະ ມອບວຽກບາ້ນ 
- ສກຶສານກັຮຽນຮກັສາປຶ້ມແບບຮຽນໃຫສ້ະອາດແລະຖກືວທິ,ີ ຮກັສາອະນາໄມຕນົຕວົກ່ອນມາໂຮງຮຽນ, ຮກັສາຄວາມ

ສະອາດຫອ້ງຮຽນ ແລະ ໃຫປ້ະຢັດນໍາ້ 
- ມອບວຽກບາ້ນ ໃຫນ້ກັຮຽນສງັເກດສດັໃນຄອບຄວົຂອງຕນົວ່າສດັໃດມຫຼີາຍກ່ວາ? 

 
 

 
 

5ນທ 
 
 
 

5 ນທ 

 
 

 
 
- ຄໍາຕອບ 

ຂອງນກັຮຽນ 
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2. ຮູບພາບ 
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ປະຫວດັຫຍໍຜູ້ຂ້ຽນ 
 

                      ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ : ອຈ ປທ ນາງ ສຸຈດິຕາ ປັດສາພນັ  
                                         ວນັເດອືນປີເກດີ 30/10/1965 
                                        ສະຖານທີ່ ເກດີ ບາ້ນເວນີ ເມອືງມຸນລະປະໂມກ ແຂວງຈາໍປາສກັ 
                                       ທີ່ ຢູ່ປັດຈບຸນັ ບາ້ນດງົຄໍາຊາ້ງ ເມອືງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
                                      ຕາໍແໜ່ງ ແລະ ປະຫວດັການເຮດັວຽກ  ອາຈານຊັນ້ 5  ຂັນ້ 15  
 ປະຫວດັການສກຶສາ 

ແຕ່ປີ 1986- ປັດຈບຸນັ   ອາຈານສອນໃນວທິະຍາໄລຄູດງົຄໍາຊາ້ງ 
ປະຫວດັການສກຶສາ    
1989 ຈບົຫຼກັສູດປະລນິຍາຕທີີ່  ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສາຍຄະນດິສາດ - ຟີຊກິສາດ 
2010 ຈບົຫຼກັສູດປະລນິຍາໂທທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລບູຣພາ ປະເທດໄທ 
ສາຂາວຊິາ  ການພດັທະນາຄຣຸສກຶສາ  
 ບ່ອນເຮດັວຽກປັດຈບຸນັ 

      ວທິະຍາໄລຄູດງົຄໍາຊາ້ງ 
     ປັດຈບຸນັ: ໄດຕ້ໍແໜ່ງວຊິາການ ຂັນ້ ອາຈານ   
 
 


