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ຄາໍນາໍ
ເພ່ືອເປັນການປບັປງຸການຮຽນການສອນພາສາລາວໃຫ້ມີຄນຸນະພາບ ແລະ ຊວ່ຍຄູໃນການ

ສອນແບບເອົານກັຮຽນເປັນໃຈກາງ ການນາໍໃຊ້ຍດຸທະວທີິ ເຕັກນກິເຂ້ົາໃນການສອນ. ສະຖາບນັຄ ົນ້
ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາໄດ້ສາໍເລັດການຮຽບຮຽງປ້ຶມຄູມ່ືຄູພາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາປີທີ 2
ສະບບັທດົລອງເພ່ືອ ໃຫຄ້ໄູດນ້າໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການສອນ. ປ້ຶມສະບບັນີ້ໄດປ້ະຕບິດັການສອນແບບເອົານກັ
ຮຽນເປັນໃຈກາງ ໂດຍເລືອກເອົາຍດຸທະວິທີທ່ີສອດຄອ່ງກບັແຕລ່ະເນືອ້ໃນມາເປັນກດິຈະກາໍໃນການ
ສອນ.

ການຮຽບຮຽງປ້ຶມຄູມ່ຄືສູະບບັນີໄ້ດຮ້ບັການຮວ່ມມຈືາກຫຼາຍພາກສວ່ນເຊ່ັນ: ກມົສາມນັສກຶສາ,
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ, ຄສູອນຈາກໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສມົບນູວຽງຈນັ ແລະ ຜູຊ້ຽ່ວຊານວຊິາພາ
ສາລາວໃນໂຄງການ. ປ້ຶມຄູມ່ຄືພູາສາລາວທ່ີມີຢູ່ແລວ້ກໍເວ້ົາວາ່ ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບເອົານກັຮຽນເປັນ
ໃຈກາງ ແຕວ່າ່, ການສອນຕວົຈງິຄຍູງັບ່ໍໄດ້ໃຊວ້ທີິການທ່ີຫຼາກຫຼາຍ, ບ່ໍໄດກ້າໍນດົກດິຈະກາໍໃຫນ້ກັຮຽນ
ໄດປ້ະຕບິດັ ເພ່ືອບ ົ່ງບອກວາ່ການຮຽນທ່ີເອົາຜູຮ້ຽນໃຈກາງ. ບາງກດິຈະກາໍທ່ີເຮັດໄດ້ ກຍໍງັບ່ໍທນັຊດັ
ເຈນ ຫືຼ ໄດແ້ຕຮ່ບູນອກດາ້ນເນືອ້ໃນຍງັບ່ໍໄດ້ ເຊ່ັນ: ກດິຈະກາໍກຸມ່ ກພໍຽງແຕເ່ອົານກັຮຽນນ ັງ່ເປັນກຸມ່
ແລວ້ຄກູສໍອນໄປຕາມຮບູການເດມີຈນົນກັຮຽນບ່ໍໄດເ້ຮັດກດິຈະກາໍທ່ີບ ົ່ງບອກເຖງິຄວາມຮູທ່ີ້ໄດຕ້ ັງ້ໜາ້
ເປັນເຈົາ້ການຮຽນເອົາຄວາມຮູ.້ ປ້ຶມຄູມ່ຄືຫູວົນີ້ ຈະຊວ່ຍໃຫກ້ານປະຕບິດັຕາມຍດຸທະສາດການສອນ
ແບບເອົານກັຮຽນເປັນໃຈກາງປະສບົຜນົສາໍເລັດ ດວ້ຍນາໍໃຊຍ້ດຸທະວທີິຫຼາຍຮບູແບບທ່ີສອດຄອ່ງກບັ
ເນືອ້ໃນການຮຽນມາເປັນກດິຈະກາໍການສອນ ເຊ່ັນ: ວທີິສອນແບບປະຕິສາໍພນັ, ລະດມົສະໝອງ,ຄ ົນ້
ຄວາ້ເປັນກຸມ່, ຄດິເອງ, ສນົທະນາເປັນຄູ,່ ແລກປ່ຽນກບັໝູ່ເພ່ືອນ, ຖາມ-ຕອບ, ໃຫ້ຄາໍແນະນາໍ, ເຮັດ
ກດິຈະກາໍ, ກວດຜນົງານ, ປບັປງຸແກ້ໄຂ, ສະທອ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ທ່ີຖກືຕອ້ງ ແລະ ອື່ ນເພ່ືອເອົາມາ
ເປັນກດິຈະກາໍໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ປະຕບິດັຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ເພ່ືອບນັລຸຕາມຈດຸປະສງົ.

ໂຄງສາ້ງປ້ຶມຄູ່ມືຄສູະບບັນີໄ້ດ້ແນະນາໍເປັນພາກຕາມເນືອ້ໃນຂອງປ້ຶມແບບຮຽນ:
ພາກທີ I ການອາ່ນ, ພາກທີ II ການຂຽນ/ຫດັແຕງ່, ພາກທີ III ການຟງັ ແລະ ການເວ້ົາ, ພາກທີ
IV ຫຼກັການໃຊ້ພາສາ. ແຕ່ລະພາກປະກອບດວ້ຍ3 ສະບບັຂໍ້ບ ົ່ງບອກເນືອ້ໃນທ່ີສໍາຄນັຄ:ື
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ປ້ຶມຄູ່ມືຄູໃນຄ ັງ້ນີ້ ກໍຄງົບ່ໍປາສະຈາກຂໍຂ້າດຕກົບກົພອ່ງໄດຍ້ອ້ນເຫດຜນົທາງດ້າ້ນປະສບົການ ແລະ
ເວລາການຮຽບຮຽງກຈໍາໍກດັ. ສະນ ັນ້, ໃນບ ັນ້ການທດົລອງນາໍໃຊ້ປ້ຶມແນະນາໍຄໃູນພາກຮຽນທີ 1
ຂອງສກົຮຽນ 2021-22 ນີ້ ຂໍໃຫ້ຄອູາຈານຜູນ້າໍໃຊຕ້ວົຈງິ ແລະ ທກຸພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການ
ທດົລອງຊວ່ຍໃຫຄ້າໍແນະນາໍ ປະກອບຄາໍຄດິເຫັນ ແລະ ຕາໍນຕິຊິມົ ເພ່ືອຄະນະຮຽບຮຽງຈະໄດ້ປບັປງຸ
ແກໄ້ຂໃຫດ້ຂີຶນ້ ແລວ້ຈດັພິມອອກນາໍໃຊ້ຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ.
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I. ຜນົສາໍເລັດດາ້ນການຮຽນ 

1. ມາດຕະຖານເນືອ້ໃນ:  
ຜູຮ້ຽນສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມໝາຍຂອງຄາໍຮອ້ຍແກວ້-ຮອ້ຍກອງ, ຫຼກັການ ແລະ ວທີິອາ່ນຄາໍຮອ້ຍ 
ແກວ້-ຮອ້ຍກອງ ແລະ ອາ່ນບດົທ່ີປະພນັເປັນຄາໍຮອ້ຍແກວ້-ຮອ້ຍກອງປະເພດຕາ່ງໆ. 
2. ມາດຕະຖານການປະຕບິດັ:  
ຜູຮ້ຽນສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄາໍຮອ້ຍແກວ້ຮອ້ຍກອງ ຮູຫຼ້ກັກາ ແລະ ວທີິອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້- 
ຮອ້ຍກອງ ແລະ ສາມາດອາ່ນບດົທ່ີປະພນັເປັນຄາໍຮອ້ຍແກວ້-ຮອ້ຍກອງປະເພດຕາ່ງໆ. 

II. ສະມດັຕະຖະພາບດາ້ນການຮຽນ  

ເນືອ້ໃນ ສະມດັຖະພາບ 

ວຊິາ: ພາສາລາວ ມ.2 
 ພາກທີ I ການອາ່ນ 
ບດົທີ 1 
ການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍຮອ້ຍແກວ້ 
2. ຫຼກັການໃນການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ 
3. ວທີິການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ 

3.1 ການອາ່ນບດົຄວາມ 
3.2 ການອາ່ນນທິານ 

   3.3 ການອາ່ນເລື່ ອງສ ັນ້ 

 
 
 

 ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ ແລະ 
  ຄວາມສາໍຄນັຂອງການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ໄດ.້  

 ບອກຫຼກັການ ແລະ ວທີິການອາ່ນປະເພດຄາໍຮອ້ຍ 
ແກວ້ໄດ.້  

 ອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ໄດລ້ຽ່ນໄຫຼ ແລະ ແຈມ່ແຈງ້. 
 ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຕຄີວາມ ຂອງບດົ 

ຄວາມ, ເລື່ ອງເລ່ົາ ແລະ ເລື່ ອງສ ັນ້ໄດ.້ 
 ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ແລະ ມແີນວຄິດ

ສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 
 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັ

ສະການວຄິາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງການ
ຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 
 

 

ພາກທີ I  
ການອາ່ນ 
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ບດົທີ 2 
ການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍກອງ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍຮອ້ຍກອງ 
2. ຫຼກັການໃນການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍກອງ 
3. ວທີິອາ່ນຄາໍຮອ້ຍກອງ 

3.1 ການອາ່ນກາບ 
3.2 ການອາ່ນກອນ 
3.3 ການອາ່ນໂຄງ 
3.4 ການອາ່ນສານ 

 ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ
ຂອງຄາໍຮອ້ຍກອງໄດ.້  

 ບອກຫຼກັການ ແລະ ວທີິຂອງການອາ່ນປະເພດຄາໍ 
ຮອ້ຍກອງໄດ.້   

 ອາ່ນອອກສຽງຄາໍຮອ້ຍກອງຖກືຈງັຫວະ, ອອ່ນໂຍນ, 
ແຈມ່ແຈງ້ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມໝາຍໄດ.້  

 ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ແລະ ມແີນວ
ຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່
ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັ
ສະການວຄິາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ
ການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

 

III. ແຜນການຈດັການຮຽນການສອນ   
ການສອນທ່ີເນັນ້ເອົານກັຮຽນເປັນໃຈກາງ ໂດຍນາໍໃຊວ້ທີິການສອນ 15 ວທີິ ເຊ່ັນ: ວທີິການສອນແບບ

ສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ ແລະ ການສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ໃຫຍໃ່ນພາກນີ ້ ຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັການອາ່ນຄາໍ
ຮອ້ຍແກວ້ ແລະ ຮອ້ຍກອງ ເຊິ່ ງແບງ່ອອກເປັນສອງບດົ ຄື: ການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ ແລະ ຄາໍຮອ້ຍກອງ. 

ບດົທີ 1: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູຄ້ວາມໝາຍຂອງຮອ້ຍແກວ້, ຫຼກັການ ແລະ ວທີິອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ປະ 
ເພດ ບດົຄວາມ, ນທິານ ແລະ ເລື່ ອງສ ັນ້. ນກັຮຽນຈະໄດເ້ຮັດກດິຈະກາໍລວມກຸມ່ ເພື່ ອອາ່ນປະເພດບດົຄາໍຮອ້ຍ
ແກວ້ເຫ່ົຼານ ັນ້ໃຫລ້ຽ່ນໄຫຼ ແລະ ສາມາດສະຫຸຼບເນືອ້ເລື່ ອງໄດ.້ 

ບດົທີ 2: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູຄ້ວາມໝາຍຂອງຄາໍຮອ້ຍກອງ, ຫຼກັການ ແລະ ວທີິອາ່ນຄາໍຮອ້ຍກອງ
ປະເພດກາບ, ກອນ, ໂຄງ, ສານ ຕາ່ງໆ. ນກັຮຽນຈະໄດເ້ຮັດກດິຈະກາໍລວມກຸມ່ ເພື່ ອອາ່ນປະເພດບດົຄາໍຮອ້ຍ
ກອງເຫ່ົຼານ ັນ້ໃຫລ້ຽ່ນໄຫຼ, ຖກືຈງັຫວະ ແລະ ສາມາດສະຫຸຼບເນືອ້ເລື່ ອງໄດ.້ 
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1. ຈດຸປະສງົ:                 ເວລາ 6 ຊ ົ່ວໂມງ                                             

ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:                  
-  ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ໄດ.້  
-  ບອກຫຼກັການ ແລະ ວທີິການອາ່ນປະເພດຄາໍຮອ້ຍແກວ້ໄດ.້  
-  ອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ໄດລ້ຽ່ນໄຫຼ ແລະ ແຈມ່ແຈງ້. 
-  ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຕຄີວາມ ຂອງບດົຄວາມ, ເລື່ ອງເລ່ົາ ແລະ ເລື່ ອງສ ັນ້ໄດ.້ 
-  ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 
- ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ  

    ການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 
2. ເນືອ້ໃນ 

    ຄາໍຮອ້ຍແກວ້ ແມນ່ບດົທ່ີຂຽນເປັນຄາໍເວ້ົາທາໍມະດາ ໂດຍບ່ໍບງັຄບັການສາໍຜດັຄປືະເພດຄາໍຮອ້ຍກອງ 
ການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ຕອ້ງອາ່ນໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມອກັຂະຫຼະວທີິ ແລະ ສຽງຂອງພາສາ ເຊ່ັນ: ອາ່ນບດົ
ຂາ່ວ, ບດົຄວາມ, ບດົແຈງ້ການບດົຖະແຫຼງການ, ບດົວຈິານເຫດການ, ນທິານ, ເລື່ ອງສ ັນ້ ແລະ ອື່ ນໆ  
ເຮັດໃຫຜູ້ຟ້ງັມຄີວາມຮູດ້າ້ນວຊິາການ ປະທບັໃຈ ສະເທືອນໃຈ, ແລະ ໃຫຄ້ນຸຄາ່ທາງອາລມົຈດິ.  

3. ສື່ ການຮຽນການສອນ  
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄມູຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ ມ.2 
- ວດັຈະນະນກຸມົພາສາລາວ. 

- ປ້ຶມເລື່ ອງ, ນທິານ, ບດົຄວາມໃນໜງັສພິືມ ຫຼື ວາລະສານຕາ່ງໆຂອງລາວ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ  

 

                         ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)  

 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ (ເວລາ 10 ນາທີ)  
ມ ືນ້ ີແ້ມນ່ຊ ົ່ວໂມງທາໍອດິຂອງການຮຽນພາສາລາວຊ ັນ້ ມ.2. ຜາ່ນມານກັຮຽນກເໍຄຍີ 

ໄດຮ້ຽນຢູຊ່ ັນ້ ມ.1 ແລວ້. ສະນ ັນ້, ຄຈູະຖາມວາ່:ນກັຮຽນໄດຮ້ຽນຮູຫ້ຍງັແດກ່ຽ່ວກບັພາສາ 

ບດົທີ 1                         
ການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ 
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ລາວ? (ໃຫນ້ກັຮຽນ 3-4 ຄນົຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ) ຄຕູດິຕາມຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນ, ຄຖູາມຕ່ໍວາ່: 
ນກັຮຽນເຄຍີໄດຍ້ິນຄາໍວາ່: ທກັສະການຮຽນພາສາລາວ ຫືຼ ບ່ໍ? ຖາ້ເຄຍີໄດຍ້ນິຈ ົງ່ບອກມາເບິ່ ງວາ່ມທີກັສະໃດ
ແດ?່ (ໃຫນ້ກັຮຽນ 3-4 ຄນົຕອບ). 
 ຄາດໝາຍການຕອບ:  

ທກັສະການຮຽນຮູພ້າສາລາວມ ີ4 ທກັສະຄື: ການອາ່ນ, ການຂຽນ, ການເວົ້າ, ການຟງັ. 
 ສອນຄວາມໝາຍ ແລະ ຫຼກັການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້   
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ (ເວລາ 40 ນາທີ)  

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 4-6 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
- ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນຄວາມໝາຍ, ຫຼກັການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ (ໜາ້ 1 ໃນປ້ຶມ

ແບບຮຽນ). ແລວ້ສນົທະນາກນັເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ. 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:   

1. ຄາໍຮອ້ຍແກວ້ແມນ່ຄາໍແນວໃດ?                               
2. ຫຼກັການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ມແີນວໃດ?   
3. ການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ມຄີວາມສາໍຄນັແນວໃດໃນຊວີິດປະຈາໍວນັ? 
- ຄໃູຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ສນົທະນາທງັ 3 ຄາໍຖາມ ເພ່ືອປຽບທຽບຄວາມເຂ້ົາໃຈລະຫວາ່ງກຸມ່ຕາ່ງໆ.    
- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້ ຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີໄດສ້ນົທະນາກນັ. 
- ຕາງໜາ້ກຸມ່ ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆຟງັ, ກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 
- ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ຄາໍຮອ້ຍແກວ້ແມນ່ບດົປະເພດບດົທ່ີຂຽນເປັນຄາໍເວ້ົາທາໍມະດາ ໂດຍບ່ໍບງັຄບັການສາໍຜດັຄປືະເພດ ຄາໍ

ຮອ້ຍກອງເຊ່ັນ: ບດົຂາ່ວ, ບດົຄວາມ, ບດົແຈງ້ການ, ບດົຖະແຫຼງການ, ບດົວຈິານເຫດການ, ນທິານ
, ເລື່ ອງສ ັນ້ ແລະ ອື່ ນໆ. 

2. ຫຼກັການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ແມນ່ການອາ່ນໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມອກັຂະຫຼະວທີິ ຫືຼ ອາ່ນໃຫຖ້ກືຕາມສຽງຂອງ
ພາສາໂດຍບ່ໍເນັນ້ສະເພາະບາງຄາໍ, ກຸມ່ຄາໍ ຫືຼ ປະໂຫຍກໃດໜ່ຶງ, ແຕຕ່ອ້ງເອົາໃຈໃສດ່າ້ນວກັຕອນໃຫ້
ຖກືຕອ້ງ ແລະ ເນັນ້ສຽງໃຫເ້ໝາະສມົກບັປະເພດຂອງບດົທ່ີອາ່ນ. 

3. ການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍການຮຽນຮູວ້ຊິາການຕາ່ງໆຊວ່ຍໃຫຜູ້ອ້າ່ນມຄີວາມຮູກ້ວາ້ງ 
ຂວາງ, ສາມາດນາໍຄວາມຮູໄ້ປໃຊໃ້ນການພດັທະນາວຽກງານຕວົຈງິ, ທງັເຮັດໃຫຜູ້ອ້າ່ນມຄີວາມສະ 
ເທືອນໃຈ, ປະທບັໃຈ ແລະ ໃຫຄ້ນຸຄາ່ທາງອາລມົຈດິ.  
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ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)       
  ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ:  

    ຄອູະທິບາຍການອາ່ນມອີາ່ນອອກສຽງ ແລະ ອາ່ນບໍ່ອອກສຽງຊຶ່ ງມຈີດຸປະສງົຕາ່ງກນັ  
ໃນນ ັນ້ການອາ່ນບ່ໍອອກສຽງແມນ່ອາ່ນເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຕນົເອງ, ການອາ່ນອອກສຽງ ແມນ່
ເພ່ືອຕນົເອງແລະຜູອ້ື່ ນເຮາົຈະໄດຮ້ຽນຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ການອາ່ນອອກສຽງຄາໍຮອ້ຍແກວ້. 
 
 ສອນວທີິການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້  
 ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ (ເວລາ 45 ນາທີ)   
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 4-6 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
- ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນວທີິການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ (ໜາ້ທີ 2 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ)ແລະ ສນົທະນາກນັ

ເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ. 
 ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສກ່ະດານ: 

1. ການອາ່ນບດົຄວາມສາລະຄະດມີຈີດຸປະສງົເພ່ືອຫຍງັ?    
2. ບດົຄວາມມລີກັສະນະສະເພາະແນວໃດ?    
3. ການອາ່ນບດົຄວາມຜູອ້າ່ນຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິຫຍງັແດ?່  
- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສນົທະນາກນັເພື່ ອຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 
- ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ສະເໜີຜນົງານ ໂດຍໃຫມ້ທີງັ ຍງິ ແລະຊາຍ. 
- ໃຫໝູ້ເ່ພ່ືອນກຸມ່ອື່ ນໆປະກອບຄາໍເຫັນ.  
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 
- ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ຈດຸປະສງົຂອງການອາ່ນບດົຄວາມສາລະຄະດ ີເພ່ືອໃຫໄ້ດຄ້ວາມຄດິ, ຄວາມຮູດ້າ້ນວຊິາ ການ, 

ຄວາມເພີດເພີນ ແລະ ອື່ ນໆ. 
2. ບດົຄວາມມລີກັສະນະສະເພາະແຕກຕາ່ງຈາກບດົຄາໍຮອ້ຍແກວ້ປະເພດອື່ ນໆ ເຊ່ັນ:  

1) ມເີນືອ້ໃນໃຫຄ້ວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມຄດິ. 
2) ມສີວ່ນສະແດງຄວາມຄດິເຫັນຂອງຜູຂ້ຽນ. 
3) ມເີນືອ້ໃນກຽ່ວຂອ້ງກບັເລື່ ອງທ່ີກາໍລງັສນົໃຈຂອງຄນົທ ົ່ວໄປ. 
4) ມກີານເລືອກເຟ້ັນ ນາໍສະເໜີພຽງແຕປ່ະເດັນໃດປະເດັນໜ່ຶງຂອງເລື່ ອງ. 

3. ການອາ່ນບດົຄວາມຜູອ້າ່ນຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງຂໍມ້ນູ ແລະ ຄວາມຄດິເຫັນທ່ີຜູຂ້ຽນນາໍ
ມາສະເໜີມເີຫດຜນົ ຫືຼ ບ່ໍ. ນອກຈາກນີ ້ຍງັຮູຈ້ກັວເິຄາະວທີິການນາໍສະເໜີ, ການໃຊພ້າສາຄວາມທນັ
ສະໄໝຕ່ໍເຫດການ, ວນິດິໄສຄນຸຄາ່ ແລະ ການນາໍໄປໃຊໃ້ນຊີວດິປະຈາໍວນັ.  

 ວຽກບາ້ນ:  
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ໃຫນ້ກັຮຽນທກຸຄນົຝຶກອາ່ນບດົຄວາມ “ວດັທະນະທາໍລາວຄນົລາວເສມີສາ້ງ” ແລະ ບດົຄວາມ “ຄນົ
ສວຍໂອກາດ” ໃຫລ້ຽ່ນໄຫຼ.                  

          
 
 
 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)  
 ສອນການອາ່ນບດົຄວາມ   

 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ  (ເວລາ 5 ນາທີ) 
ຄອູະທິບາຍຫຍໍ ້ສິ່ ງທ່ີຄວນຄາໍນງຶເຖງິໃນເວລາອາ່ນບດົຄວາມ: ເວລາອາ່ນບດົຄວາມ 

ຄວນຄາໍນງຶເຖງິຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງຂໍມ້ນູ ແລະ ຄວາມຄດິເຫັນຂອງຜູຂ້ຽນ, ວເິຄາະກນົລະວ ິ
ທີໃນການນາໍສະເໜີ, ການໃຊສ້ບັພາສາ, ຂໍມ້ນູທ່ີປາກດົເຫັນ, ຄວາມທນັສະໄໝຂອງເຫດການ 
ແລະ ສດຸທາ້ຍຈິ່ງວນິດິໄສວາ່ ບດົຄວາມນີມ້ຄີນຸຄາ່ຫຼາຍໜອ້ຍພຽງໃດ, ເພາະວາ່ເນືອ້ໃນ
ໃຈຄວາມທ່ີໄດຈ້າກການອາ່ນບດົຄວາມ ຄກືານຮູຈ້ກັນາໍໄປໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັ.   
 ສອນອາ່ນອອກສຽງບດົຄວາມ "ວດັທະນະທາໍລາວຄນົລາວເສມີສາ້ງ" 
 ກດິຈະກາໍ: ໃຊວ້ທີິສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ. 

- ຄຈູດັນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ່ເພ່ືອອາ່ນບດົຄວາມ “ວດັທະນະທາໍລາວຄນົລາວ 
  ເສມີສາ້ງ” (ໜາ້ 2-3 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ).  
- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໃນກຸມ່ຜດັປ່ຽນກນັອາ່ນອອກສຽງຕອນ, ບດົຄວາມທ່ີໄດມ້ອບໝາຍໃຫລ້ຽ່ນໄຫຼ, 
  ຄອ່ງແຄວ້ດວ້ຍການແບງ່ຕອນໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນດ ັງ່ນີ:້  
- ຕອນທີ 1 ອາ່ນເລີ່ ມຕ ົນ້ ເຖງິຫ ັນ້ແຫຼະເນາະ (ແຖວທີ 5).   

- ຕອນທີ 2 ຫາກເວົ້າເຖງິວດັທະນະທາໍ ເຖງິຂອງປະຫວດັສາດ (ແຖວທີ 10).   
- ຕອນທີ 3 ໃນປດັຈບຸນັ ເຖງິມະນດຸດວ້ຍກນັ (ແຖວທີ 21)   
- ຕອນທີ 4 ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ ເຖງິໃຈປະສງົແລວ້ກພໍໍ (ແຖວທີ 30)   
- ຕອນທີ 5 ໃນພາວະທາງດາ້ນວດັຖ ຸເຖງິການນຸງ່ຖ ືແລະ ອື່ ນໆ (ແຖວທີ 38).   
- ຕອນທີ 6 ວດັທະນະທາໍລາວ ເຖງິສດຸທາ້ຍ (ແຖວທີ 42).   
- ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນຕາມການມອບໝາຍໃຫຕ້າມລາໍດບັຕ່ໍເນື່ອງກນັໂດຍໃຫມ້ຕີາງໜາ້ທງັຍງິ  

ແລະ ຊາຍອາ່ນ  (20 ນາທີ). 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນຊວ່ຍກນັປະກອບຄາໍເຫັນວາ່ ການອາ່ນຂອງແຕລ່ະກຸມ່ລຽ່ນໄຫຼຈະແຈງ້, ຖກືວກັ

ຕອນ ຫຼ ືບ່ໍ (5 ນາທີ). 
 ຄາດໝາຍການອາ່ນ 

- ອາ່ນອອກສຽງດງັແຈມ່ແຈງ້ຊດັເຈນ. 
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-  ເວລາອາ່ນປງົສຽງຖກືວກັຕອນຕາມການຍະຫວາ່ງ ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍວກັຕອນ. 
- ໃຊສ້ຽງ ແລະ ທາ່ທາງປະກອບການອາ່ນເໝາະສມົ. 
 
 
 
 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)  
 ສອນການອາ່ນນທິານ 

 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ (5 ນາທີ)   
ຄອູະທິບາຍຄວາມໝາຍ, ປະເພດ ແລະ ວທີິອາ່ນນທິານໂດຍຫຍໍນ້ທິານແມນ່ວນັນະຄະ 

ດທ່ີີເກົ່ າແກ,່ ໃຫຄ້ວາມບນັເທິງ, ເປັນສື່ ຖາ່ຍທອດສາລະອນັມຄີນຸຄາ່ເຊ່ັນ: ຄະຕທິາໍ,ຂໍຄ້ດິກຽ່ວ 
ກບັຊວີດິ ແລະ ສງັຄມົ. ແຕລ່ະຊາດ ມນີທິານເປັນສມົບດັປະຈາໍຊາດຂອງຕນົ.  

ນທິານມຫຼີາຍປະເພດເຊ່ັນ: ນທິານພ້ືນເມອືງ, ນທິານຊາດກົ, ນທິານນາໆຊາດ... ການອາ່ນ
ນທິານຜູອ້າ່ນຄວນມຈີດຸປະສງົມກີານສອດແຊກອາລມົຄວາມຮູສ້ກຶຂອງຕນົລງົໃສໃ່ນນທິານເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈ, 
ຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັ, ນາໍໄປເລ່ົາ ແລະນາໍໃຊໃ້ຫເ້ກດີປະໂຫຍດແກຕ່ນົເອງໄດ.້ 
 ສອນອາ່ນຈບັໃຈຄວາມ  (45 ນາທີ) 

 ກດິຈະກາໍ:  ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບກຸມ່ຍອ່ຍ 
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 4-6 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝະສມົເພ່ືອອາ່ນນທິານ “ຕວົະກນິເຂ້ົາ 
  ພະຍາ” ແລະ “ຊຽງສທີາຮອ້ງໄຫ”້ ແລະ ຝຶກເລ່ົາປາກເປົ່ າ (15 ນາທີ). 
- ໃຫກ້ ຸມ່ 1-2-3 ອາ່ນນທິານ “ຕວົະກນິເຂົ້າພະຍາ”.  
- ໃຫກ້ ຸມ່ 4-5-6 ອາ່ນນທິານ “ຊຽງສທີາຮອ້ງໄຫ”້. 
-  ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ມາເລ່ົາປາກເປ່ົານທິານທ່ີກຸມ່ຕນົອາ່ນ ໃຫສູ້ໝ່ ູໃ່ນຫອ້ງຟງັ (20 ນາທີ).  
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນຊວ່ຍກນັປະກອບຄາໍເຫັນວາ່ ການເລ່ົາຂອງຕາງໜ້າແຕລ່ະກຸມ່ໄດໃ້ຈຄວາມຄບົຖວ້ນບ່ໍ,  
ເລ່ົາເປັນຂໍຄ້ວາມທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍບ່ໍ, ການໃຊທ້າ່ທາງປະກອບເປັນແນວໃດ (10 ນາທີ) 

 ຄາດໝາຍການເລ່ົາ: 
- ໃນການເລ່ົາຕອ້ງບອກຊື່ ເລື່ ອງ. 
- ບອກຊື່ຕວົລະຄອນວາ່ແມນ່ໃຜ?  
- ລາວເຮັດຫຍງັເລ່ົາເປັນຂໍຄ້ວາມສ ັນ້ໆຕາມລາໍດບັເລື່ ອງ. 
- ລາວເຮັດແນວໃດ, ມຫີຍງັເກດີຂຶນ້ ແລະ ເປັນແນວໃດຕ່ໍໆໄປ. 
- ສດຸທາ້ຍສະຫຸຼບວາ່ເລ່ືອງເປັນແນວໃດ. 
 
 



8 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 5 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນການອາ່ນເລື່ ອງສ ັນ້  

 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ  (10 ນາທີ)           
- ອາທິດຜາ່ນມາພວກເຮົາໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັການອາ່ນນທິານຜູໃ້ດຍງັຈື່ ບໍວາ່: ນທິານ 

ແມນ່ຫຍງັ ແລະ ມວີທີິອາ່ນແນວໃດ? (ໃຫນ້ກັຮຽນ 2-3 ຄນົຕອບ).  
- ຄອູງີໃສເ່ນືອ້ໃນບດົຮຽນການອາ່ນນທິານອາທິດກອ່ນ ອະທິບາຍຄນືສ ັນ້ໆ. 
- ສາໍນວນ “ຂອງສກັສດິບ່ໍໃຫລ້ອງ ມາ້ຄະນອງບ່ໍໃຫຂ້ີ່ ” ມຄີວາມໝາຍແນວໃດ?  
ໝາຍຄວາມວາ່: ສິ່ ງໃດທ່ີເພ່ິນຫາ້ມ ເຮາົບ່ໍຮູ ້ກບ່ໍໍຄວນລອງ ແລະ ບ່ໍຄວນຫຼບົຫຼູຖ່າ້ບ່ໍເຊື່ອຟງັຈະເປັນ 
ດ ັງ່ຊຽງສທີາ ໄດປ້າຄ່ໍໃຫຍມ່າ ກຖໍກືລກູສາວເຮັດຫຸຼດມໄືຫຼໄປໃນນ ໍາ້. 

- ມ ືນ້ີພ້ວກເຮົາຈະສບືຕ່ໍຮຽນການອາ່ນເລ່ືອງສ ັນ້. 
 ອາ່ນຕຄີວາມເລື່ ອງສ ັນ້    

 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ: (5 ນາທີ) 
ຄອູະທິບາຍທິດສະດໃີນການອາ່ນເລື່ ອງສ ັນ້ໂດຍຫຍໍ້:  ເລື່ ອງສ ັນ້ໝາຍເຖງິບດົວນັນະຄະດທ່ີີ

ສ ັນ້, ເປັນປະເພດຄາໍຮອ້ຍແກວ້ ມຈີດຸປະສງົສະແດງຄວາມຄດິພຽງຢາ່ງດຽວ, ເຫດການ ທ່ີກາ່ວເຖງິ
ຈະຈບົໃນເລື່ ອງພຽງໜ່ຶງ ຫຼື ສອງເຫດການ, ມຕີວົລະຄອນບໍ່ ຫຼາຍ. ການອາ່ນເລື່ ອງສ ັນ້ຄວນ
ເອົາໃຈໃສໂ່ຄງເລ່ືອງ, ເນືອ້ເລື່ ອງ, ວທີິການດາໍເນນີເລື່ ອງ, ຕວົລະຄອນ, ສາກ(ສະຖານທ່ີ ແລະ 
ເວລາ), ແນວຄດິທດັສະນະ ຫຼື ເຈຕະນາລມົຂອງຜູແ້ຕງ່ ແລະ ການໃຊສ້າໍນວນພາສາ. 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ (35 ນາທີ) 

 - ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 4-6 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ເພ່ືອອາ່ນເລື່ ອງ: “ອາໍນາດ” (ໜາ້ 6-9  

   ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ) ແລະ ສນົທະນາເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ.    

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:    
1. ເລື່ ອງ “ອາໍນາດ” ມເີນືອ້ໃນສອ່ງແສງເຖງິຫຍງັ? 
2. ເລື່ ອງ “ອາໍນາດ” ໃຊສ້າໍນວນພາສາແນວໃດ? 
- ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນ, ສນົທະນາກນັ ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈ (20 ນາທີ). 
- ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນຄາໍຖາມ ແລະ ຄາໍຕອບຂອງກຸມ່ຕນົສູໝູ່ຟ່ງັ (20 ນາທີ). 
- ໃຫໝູ້ເ່ພ່ືອນກຸມ່ອື່ ນໆປະກອບຄາໍເຫັນ.  
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ.  
- ຄແູນະນາໍໃຫນັກຮຽນບັນທຶກຄາຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃສປຶ້ມຂອງຕົນ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ:   
1. ເລື່ ອງສ ັນ້ “ອາໍນາດ” ເວົ້າເຖງິ ໄມຕ້ີຍງຸກມໍອີາໍນາດຢາ່ງໜ່ຶງມນັສາມາດປາບຍງຸໄດ ້ຜູຂ້ຽນຖໄືມຕ້ຍີງຸ 

 ເປັນອາວດຸປາບຍງຸທ່ີທນັສະໄໝສມົຄວນໃນຍກຸປດັຈບຸນັ ເພາະເປັນສິ່ ງທ່ີໃຊງ້າ່ຍ, ມປີະສດິທິພາບດ ີ
 ແລະ ລາຄາຖກື. 
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2. ຜູຂ້ຽນໄດເ້ລອືກໃຊອ້ປຸະກອນ,ຄາໍສບັ ແລະ ສາໍນວນພາສາເວ້ົາແບບທົ່ວໄປທ່ີສາທາດເຂ້ົາໃຈໄດ້
ງາ່ຍ, ປະໂຫຍກບ່ໍຄມຸເຄອື, ສະແດງເນືອ້ໃນອອກຈະແຈງ້ດ.ີ 
 
 
 
 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 6 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 

 ສອນການອາ່ນເລື່ ອງສ ັນ້  
 ອາ່ນຕຄີວາມ “ສິນ້ໄໝຜືນເກົ່ າໆ” 

 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊວ້ທີິສອນແບບເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ  
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 4-6 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົເພ່ືອອາ່ນເລື່ ອງ:    
“ສິນ້ໄໝຜືນເກົ່ າໆ” (ໜາ້ 10-12 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ) ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ.      

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:    
1. ເລື່ ອງ “ສິນ້ໄໝຜືນເກົ່ າໆ” ມເີນືອ້ໃນສອ່ງແສງເຖງິຫຍງັ? 
2. ຜູຂ້ຽນໃຊສ້າໍນວນພາສາແນວໃດ? 
- ແຕລ່ະກຸມ່ຝຶກອາ່ນເລື່ ອງ ແລະ ຄ ົນ້ຄວາ້ຕອບຄາໍຖາມດຽວກນັໃສເ່ຈຍ້ ເພື່ ອສມົທຽບຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ລະຫວາ່ງກຸມ່ຕາ່ງໆ (25 ນາທີ). 
- ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນຄາໍຖາມ ແລະ ຄາໍຕອບຂອງກຸມ່ຕນົສູໝູ່ຟ່ງັ (25 ນາທີ). 
- ໃຫໝູ້ເ່ພື່ ອນກຸມ່ອື່ນໆປະກອບຄາໍເຫັນ.  
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ.  
- ຄແູນະນາໍໃຫນັກຮຽນບັນທຶກຄາຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃສປ້ຶມຂອງຕົນ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ:  
1. ເລື່ ອງນີ ້ເວົ້າເຖງິຄນຸຄາ່ ແລະ ການອະນລຸກັຮກັສາສລິະປະ, ສໄີມລ້າຍມຂືອງແມຍ່ງິລາວ ຊຶ່ ງ

ຕວົລະຄອນນາງນວນ ເປັນຕວົແທນໃຫແ້ກແ່ມຍ່ງິລາວ ແລະ ສິນ້ໄໝມອ້ນຜືນເກົ່ າໆ ແຕມ່ ີ
ລວດລາຍອນັປານດີ ເປັນຕວົແທນໃຫແ້ກສ່ລິະປະລາຍລາວ. ຜູຂ້ຽນຢາກສ ົ່ງເສມີໃຫຄ້ນົລາວສະໄ
ໝໃໝ ່ຮູຄ້ນຸຄາ່ສລິະປະຄວາມງາມ ແລະ ມສີະເໜຂ່ອງສິນ້ໄໝລາວ. 

2. ຜູຂ້ຽນໄດເ້ລອືກໃຊຄ້າໍສບັ ແລະ ສາໍນວນພາສາແບບພ້ືນບາ້ນທ່ີສາມາດເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ, ປະໂຫຍກ 
ສ ັນ້, ບ່ໍຄມຸເຄອືສາມາດສະແດງເນືອ້ໃນອອກຈະແຈງ້.          

 5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ການສນົທະນາ.  
- ສງັເກດການອາ່ນຕຄີວາມ, ການອາ່ນອອກສຽງ.  
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      ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 
1.ຈດຸປະສງົ:                              
 ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 

- ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍຂອງ ຄາໍຮອ້ຍກອງໄດ.້  

- ບອກຫຼກັການ ແລະ ວທີິຂອງການອາ່ນປະເພດຄາໍຮອ້ຍກອງໄດ.້   

- ອາ່ນອອກສຽງຄາໍຮອ້ຍກອງຖກືຈງັຫວະ, ອອ່ນໂຍນ,ແຈມ່ແຈງ້ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມໝາຍໄດ.້ 
- ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 
- ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ  

     ການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 
1. ເນືອ້ໃນ 
      ຄາໍຮອ້ຍກອງແມນ່ຄາໍປະພນັທ່ີຂຽນເປັນກາບກອນ ໂດຍມຫຼີກັການບງັຄບັໃນການສາໍຜດັ ແລະ ມ ີ
ຫຼກັການກາໍນດົໃຫໃ້ຊຄ້າໍເອກ ຄາໍໂທຖກືຕອ້ງຕາມໂຄງປະກອບຂອງມນັ. ຫຼກັການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍກອງຕອ້ງ
ອາ່ນເປັນຈງັຫວະ ແລະ ທາໍນອງໂດຍເນື່ອງສຽງຕາມລກັສະນະການສາໍຜດັຂອງປະເພດບດົນ ັນ້ໆເຊັນ:   

- ການອາ່ນກາບຕອ້ງອາ່ນປງົສຽງເປັນຈງັຫວະຕາມຈາໍນວນຄາໍຂອງຕອນໜາ້ ແລະ ຫຼງັຕອນຈບົໃຫລ້າກສຽງ
ຍາວໄປໜອ້ຍໜ່ຶງ.  

- ການອາ່ນກອນມກີານສາໍຜດັເກາະກາ່ຍກນັເປັນແຖວ ຄກືບັກອນຂອງຫຼ ັງັຄາເຮອືນ.  ກອນບດົໜ່ຶງອາດຈະ
ມ ີ7, 9, 11 ຫືຼ 15 ຄາໍ. ກອນມຫຼີາຍຊະນດິຄ ືກອນອາ່ນ, ກອນຂບັ, ກອນລາໍ, ກອນຜະຫຍາ, ກອນ
ຮາ່ຍ ແລະ ອື່ ນໆ.   

- ການອາ່ນໂຄງ ໂຄງແມນ່ກອນປະເພດໜຶ່ ງທ່ີມກີານເນື່ອງສຽງກນັເປັນດ ັງ່ໂຄງກະດກູ ຫືຼ ໂຄງການຮາ່ງ
ເຮອືນທ່ີຫາກປໍກຸໃໝ.່   

- ການອາ່ນສານ ສານແມນ່ກອນປະເພດໜຶ່ ງທ່ີມກີານສາໍຜດັເນື່ອງສຽງກນັຄກືບັກອນອາ່ນທາໍມະດາມຫຼີາຍ
ປະເພດ ຄສືານຫງົ, ສານນກົແກວ້ ແລະ ສານສາລີກາ ແລະ ອື່ ນໆ... 

ບດົທີ 2 
ການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍກອງ 
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3. ສື່ການຮຽນການສອນ  
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄມູຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ ມ.2 
- ວດັຈະນະນກຸມົພາສາລາວ 

- ປ້ຶມກາບ, ກອນ,ໂຄງ, ສານ ຫືຼ ບດົກາບ, ກອນ, ໂຄງ, ສານທ່ີມໜີງັສພິືມ ຫືຼ ວາລະສານ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ  
 

 

 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ  50 ນາທີ) 
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍໃໝ່ (5 ນາທີ)  

  ຄສູະເໜີ ແລະ ສນົທະນາກບັນກັຮຽນວາ່ ວທີິອາ່ນຄາໍຮອ້ຍກອງມຫຼີາຍວທີິ
ເພາະວາ່ຄາໍຮອ້ງກອງມຫຼີາຍປະເພດ ເຊິ່ ງແຕລ່ະປະເພດກມໍຫຼີກັການອາ່ນຂອງໃຜລາວ
ເຊ່ັນ: ກາບ, ກອນ, ໂຄງ, ສານເຊິ່ ງມລີກັສະນະທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ເຊິ່ ງພວກເຮົາຈະໄດ້
ຮຽນຕ່ໍໄປນີ:້ 
 ສອນຄວາມໝາຍ ແລະ ຫຼກັການອາ່ນຄາໍຮອ້ງກອງ (10 ນາທີ)  
 ກດິຈະກາໍ 1: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ໃຫຍ ່ 

ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນຄວາມໝາຍ ແລະ ຫຼກັການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍກອງໃນແບບຮຽນ ແລະ  
ສນົທະນາກນັໃນກຸມ່ ເພື່ ອຕອບຄາໍຖາມ. 

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມໃຫນ້ກັຮຽນຕອບເທ່ືອລະຂໍ້:    
1. ຄາໍຮອ້ຍກອງ ແມນ່ຫຍງັ?     
2. ຫຼກັການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍກອງມແີນວໃດແດ?່     

- ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບປາກເປົ່ າຂໍ ້1 =  2 ຄນົ ແລະ ຂໍ ້2 = 3-4 ຄນົ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັ:  

 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 
1. ຄາໍຮອ້ຍກອງແມນ່ຄາໍປະພນັທ່ີມຫຼີກັການບງັຄບັໃນການກາໍນດົຈາໍນວນຄາໍ, ການສາໍຜດັແລະ ມ ີ 
  ຫຼກັການກາໍນດົໃຫໃ້ຊຄ້າໍເອກ ໂທຖກືຕອ້ງຕາມໂຄງປະກອບຂອງມນັ. 
2. ຫຼກັການອາ່ນຄາໍຮອ້ຍກອງຕອ້ງອາ່ນເປັນຈງັຫວະ ແລະ ທາໍນອງໂດຍມກີານເນື່ອງສຽງຕາມລກັສະນະ 

ການສາໍຜດັຂອງປະເພດບດົນ ັນ້ໆເພື່ ອໃຫເ້ກດີຄວາມມວ່ນຊື່ ນ ແລະ ອອນຊອນໃນຈງັຫວະ ແລະ ທາໍ 
ນອງຂອງບດົ.  ການອາ່ນບດົຮອ້ຍກອງໃຫມ້ວ່ນນ ັນ້ຈະຕອ້ງຮູຈ້ກັລກັສະນະຂອງການສາໍຜດັ ແລະ  
ການຈດັວາງວກັຕອນບດົແຕລ່ະປະເພດ. 
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ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນວທີິອາ່ນກາບ  
 ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ນອ້ຍ (10 ນາທີ)  

ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 4-6 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ເພ່ືອອາ່ນວທີິ 
ການອາ່ນຄາໍກາບແລວ້ຕອບຄາໍຖາມ. 

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:   
1. ກາບແມນ່ຫຍງັ? 
2. ໂຄງສາ້ງຂອງກາບເປັນແນວໃດ?ແລະ ວທີິອາ່ນມແີນວໃດ? 
- ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບກຸມ່ລະ 1 ຄນົຕອບຄໍຖາມ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັ: 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ”ກາບ” ແມນ່ບດົປະພນັປະເພດໜ່ຶງທ່ີມກີານສາໍຜດັຊອ້ນກນັໄປເລື້ອຍໆແຕຕ່ ົນ້ຈນົຈບົ.  
2. ໂຄງສາ້ງກາບຂອງກາບ 7 ວກັໜ່ຶງມ ີ2 ຕອນ, ຕອນໜາ້ມ ີ3 ຄາໍ ແລະ ຕອນຫຼງັມ ີ4 ຄາໍ.  
   ການອາ່ນກາບຕອ້ງອາ່ນປງົສຽງເປັນຈງັຫວະຕາມຈາໍນວນຄາໍຂອງຕອນໜາ້ ແລະ ຫຼງັ ຕອນຈບົ 

ໃຫລ້າກສຽງຍາວໄປໜອ້ຍໜ່ຶງ.  
 ສອນການອາ່ນຕວົຈງິ (40 ນາທີ)                                                                                                   

      - ໃຫນ້ກັຮຽນຮກັສາກຸມ່ເດມີ.  
- ແຕລ່ະກຸມ່ສບັປ່ຽນກນັອາ່ນກາບໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ 17 ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຫຼກັການອາ່ນ. 
- ໃຫຕ້າ່ງໜກ້ ຸມ່ອາ່ນສູກ່ ຸມ່ອື່ ນຟງັ 
- ໝູເ່ພ່ືອນປະກອບຄາໍເຫັນໃນການອາ່ນວາ່ຖກື ຫືຼ ຜິດແນວໃດ.  
- ຄສູະຫຸຼບການອາ່ນທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັ. 
 

   ຊ ົ່ວໂມງທີ 3: (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ )      
 

 ສອນວທີິອາ່ນກອນ 
 ກດິຈະກາໍ 1: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ (10 ນາທີ)  

ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 8 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ເພື່ ອອາ່ນວທີິການອາ່ນຄາໍກອນແລວ້
ຕອບຄາໍຖາມ. 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:   

- ໂຄງສາ້ງຂອງກອນເປັນແນວໃດ? ແລະ ວທີິອາ່ນມແີນວໃດ? 
- ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບກຸມ່ລະ 1 ຄນົ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັ: 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
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ກອນ ແມນ່ບດົປະພນັປະເພດໜ່ຶງທ່ີມກີານສາໍຜດັເກາະກາ່ຍກນັເປັນແຖວ ຄກືບັກອນຂອງຫຼ ັງັຄາ
ເຮອືນ.ກອນບດົໜ່ຶງອາດຈະມ ີ7, 9, 11 ຫືຼ 15 ຄາໍ. ກອນມຫຼີາຍຊະນດິຄ ືກອນອາ່ນ, ກອນຂບັ, ກອນລາໍ
ກອນຜະຫຍາ, ກອນຮາ່ຍ ແລະ ອື່ນໆ. ການອາ່ນຕອ້ງອາ່ນປງົສຽງເປັນຈງັຫວະຕາມກຸມ່ ຄາໍທ່ີກາໍນດົໄວໂ້ດຍ
ສະເພາະກອນອາ່ນ ແລະ ກອນລາໍ ນອກຈາກຄາໍທ່ີເປັນເນືອ້ໃນແລວ້ກຍໍງັມບີບຸພະບດົ ແລະ ຄາໍສອ້ຍຢູໃ່ນ
ແຖວດຽວກນັ.  
 ກດິຈະກາໍ 2: ສອນການອາ່ນກອນຕວົຈງິ 
 ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ  (40 ນາທີ) 

ອງີໃສຄ່າໍແນະນາໍວທີິອາ່ນກອນໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ສບັປ່ຽນກນັກນັອາ່ນຄາໍກອນໃນແບບຮຽນໜາ້ 
18-20 ຕາມກາກາໍນດົໃຫ:້  

 ກຸມ່ 1-2   ອາ່ນກອນອາ່ນ. 
 ກຸມ່ 3-4   ອາ່ນກອນຜະຫຍາ. 
 ກຸມ່ 5-6   ອາ່ນກອນລາໍ. 
 ກຸມ່ 7-8   ອາ່ນກອນຮາ່ຍ. 

- ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ. 
- ໝູເ່ພ່ືອນປະກອບຄາໍເຫັນ ແລະ ຄສູະຫຸຼບການອາ່ນທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັ. 
 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)       
 ສອນອາ່ນໂຄງ  
  ກດິຈະກາໍ 1: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ (50 ນາທີ) 

ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 7 ກຸມ່ເພື່ ອອາ່ນວທີິການອາ່ນຄາໍກອນ ແລະ ສານແລວ້ຕອບ
ຄາໍຖາມ. 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:  

1. ໂຄງແມນ່ຫຍງັ? ໂຄງມຈີກັຊະນດິ? 
 2. ສານແມນ່ຫຍງັ? ອະທິບາຍ ແລະ ຍກົຕວົຢາ່ງ. 
- ໃຫນ້ກັຮຽນ 3-4 ຄນົຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ. 

 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 
1. ໂຄງແມນ່ກອນປະເພດໜ່ຶງ ທ່ີມກີານເນື່ອງສຽງກນັເປັນດ ັງ່ໂຄງກະດກູ ຫືຼ ໂຄງການຮາ່ງເຮອືນທ່ີຫາກ ໍ
ປກຸໃໝ.່ ຄາໍໂຄງຂອງລາວມຫຼີາຍແບບ ໂດຍກາໍນດົຊື່  ເອີນ້ຕາມຈາໍນວນຄາໍທ່ີປະກອບເຂ້ົາໃນວກັໜຶ່ ງໆ  
ໄດແ້ກໂ່ຄງສອງ, ໂຄງສາມ, ໂຄງສີ່ , ໂຄງຫາ້, ໂຄງຫກົ ແລະ ໂຄງເຈດັ. ການອາ່ນໂຄງຈະອາ່ນຕາມ 
ລກັສະນະຂອງໂຄງແຕລ່ະແບບເວັນ້ ຫືຼ ຢດຸສຽງໃນແຕລະວກັນ ັນ້ແມນ່ຂຶນ້ກບັໂຄງແຕລ່ະແບບເຊ່ັນ: 
ການອາ່ນໂຄງສອງຈະເວັນ້ສຽງເທ່ືອລະສອງຄາໍ, ໂຄງສາມ-ສາມຄາໍ, ໂຄງສີ່ -ສີ່ ຄາໍ, ໂຄງຫາ້-ຫາ້ 
ຄາໍ, ໂຄງຫກົ-ຫກົຄາໍ ແລະ ໂຄງເຈັດ-ເຈັດຄາໍ. 
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2. ສານແມນ່ກອນປະເພດໜ່ຶງ ທ່ີມກີານສາໍຜດັເນື່ອງສຽງກນັຄກືບັກອນອາ່ນທາໍມະດາ. ໃນສະໄໝບຮູານ 
ເພິ່ ນເຄຍີໃຊສ້ານຂຽນສ ົ່ງຂາ່ວຄາວຫາກນັ ຫືຼ ຂຽນຕ່ໍແຍຢອກໃຍກນັລະຫາ່ງບາ່ວສາວ. ມຫຼີາຍປະເພດຄ:ື  
ສານຫງົ, ສານນກົແກວ້ ແລະ ສານສາລີກາ ແລະ ອື່ ນໆການອາ່ນສານຕອ້ງອາ່ນຕາມລກັສະນະຂອງ 
ສານ, ມກີານປງົສຽງຄກືບັກອນອາ່ນແຕກ່ອນສານເພິ່ ນຂຽນຕດິຕ່ໍກນັໄປເລີຍບໍ່ ໄດລ້ງົແຖວ. ການອາ່ນສານ,  
ມກີານສາໍຜດັເນື່ອງສຽງກນັເລືອ້ຍຈນົຈບົບດົ. ສະນ ັນ້, ເວລາອາ່ນຕອ້ງເວັນ້ສຽງ ຫືຼ ຢດຸສຽງແຕລ່ະບອ່ນ 
ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ຈະຂຶນ້ສຽງ, ລງົສຽງ ເໝາະສມົກບັກອນ ຜູອ້າ່ນຕອ້ງມຄີວາມເຄຍີຊນິໃນຫຼກັການເນື່ ອຶງ
ສຽງ ຈຶ່ງຈະອາ່ນກອນສານໄດດ້.ີ  

 ກດິຈະກາໍ 2: ສອນການອາ່ນໂຄງ ແລະ ສານຕວົຈງິ 
ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ສບັປ່ຽນກນັອາ່ນໂຄງ-ສານໃນແບບຮຽນໜາ້ 21-25 ຕາມການກາໍນດົໃຫ້:  

 ກຸມ່ທີ 1: ອາ່ນໂຄງ 2 
 ກຸມ່ທີ 2: ອາ່ນໂຄງ 3 
 ກຸມ່ທີ 3: ອາ່ນໂຄງ 4 
 ກຸມ່ທີ 4: ອາ່ນໂຄງ 5 
 ກຸມ່ທີ 5: ອາ່ນໂຄງ 6 
 ກຸມ່ທີ 6: ອາ່ນໂຄງ 7 
 ກຸມ່ທີ 7: ອາ່ນກອນສານ  

-  ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນໂຄງ ແລະ ສານສູໝູ່ກ່ ຸມ່ອື່ ນຟງັ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບການອາ່ນທ່ີຖກືຕອ້ງ.  
 

     5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ:   
- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ.  
- ການອາ່ນອອກສຽງໃນບດົຮອ້ຍກອງແຕລ່ະປະເພດ. 
 
 
 
 
 
 
 

I. ຜນົສາໍເລັດດາ້ນການຮຽນ 
1. ມາດຕະຖານເນືອ້ໃນ:  

ຜູຮ້ຽນສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມໝາຍ ຂອງບດັເຊນີ, ປະກາດແຈງ້ການ, ຄາໍຂວນັ, ຄາໍຄມົ, ຄະຕພິດົ
, ໄປສະນຍີະບດັ, ຄາໍອວຍພອນ, ບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັ, ຈດົໝາຍພວົພນັວຽກ, ການຂຽນບດົລາຍງານ,ການ

ພາກທີ II 
 ການຂຽນ/ຫດັແຕງ່ 
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ຂຽນສະແດງຄວາມຮູສ້ຶກຈາກປະສບົການ ແລະ ການຂຽນເລື່ ອງຕາມຈນິຕະນາການ. ຮຽນຮູວ້ທີິ ແລະ ການ
ຂຽນປະເພດບດົຕາ່ງໆດ່ງັກາ່ວມານ ັນ້.  

2. ມາດຕະຖານການປະຕບິດັ:  
ຜູຮ້ຽນສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງບດັເຊນີ, ປະກາດແຈງ້ການ, ຄາໍຂວນັ, ຄາໍຄມົ,ຄະຕພິດົ, 

ໄປສະນຍີະບດັ, ຄາໍອວຍພອນ, ບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັ, ຈດົໝາຍພວົພນັວຽກ, ການຂຽນບດົລາຍງານ, ການ
ຂຽນສະແດງຄວາມຮູສ້ຶກຈາກປະສບົການ, ການຂຽນເລື່ ອງຕາມຈນິຕະນາການ ແລະ ສາມາດຂຽນປະເພດບດົ
ຕາ່ງໆດ່ງັກາ່ວມານ ັນ້. 

 
 

II. ສະມດັຖະພາບດາ້ນການຮຽນ   

ເນືອ້ໃນ ສະມດັຖະພາບ 

ພາກທີ II ການຂຽນ/ຫດັແຕງ່ 
ບດົທີ 3 

ການຂຽນບດັເຊນີ ແລະ ປະກາດແຈງ້ 

ການ 

1. ການຂຽນບດັເຊນີ: ຄວາມໝາຍ ແລະ ວທີິ 
ຂອງບດັເຊນີ. 

2. ການຂຽນປະກາດແຈງ້ການ:  ຄວາມໝາຍ,
ພາກສວ່ນປະກອບ ແລະ ວທີິຂຽນປະກາດ 

ແຈງ້ການ 

 ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົ 
 ຂອງບດັເຊນີ ແລະ ປະກາດແຈງ້ການໄດ.້ 
 ສາມາດຂຽນບດັເຊນີ ແລະ ປະກາດແຈງ້ການ 

   ໄດຖ້ກືຕອ້ງ. 
 ໃຊສ້າໍນວນນິມ້ນວນໃນການຂຽນບດັເຊນີ ແລະ 

ປະກາດແຈງ້ການໄດ.້    
 ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ແລະ ມ ີ

ແນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍ
ຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາ
ທກັສະການວຄິາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັ
ຂອງການຕດັສິນໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 
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ບດົທີ 4 
ການຂຽນຄາໍຂວນັ, ຄາໍຄມົ ແລະ ຄະຕພິດົ 

1. ການຂຽນຄາໍຂວນັ: ຄວາມໝາຍ ແລະ ວທີິ 
ການຂຽນຄາໍຂວນັ 

2. ການຂຽນຄາໍຄມົ: ຄວາມໝາຍ ແລະ ວທີິ
ການ 
   ຂຽນຄາໍຄມົ. 
3. ການຂຽນຄະຕພິດົ: ຄວາມໝາຍ ແລະ ວທີິ  
   ການຂຽນຄະຕພິດົ. 

 ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ ແລະ ຫຼກັການ 
ຂຽນຄາໍຂວນັ, ຄາໍຄມົ ແລະ ຄະຕພິດົ.  

 ຂຽນຄາໍຂວນັ ແລະ ຄາໍຄມົແບບງາ່ຍໆຕາມ 
  ຫຼກັການ ແລະ ວທີິ ທ່ີຖກືຕອ້ງໄດ.້  
 ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ແລະ ມ ີ

ແນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍ
ຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາ
ທກັສະການວຄິາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັ
ຂອງການຕດັສິນໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

ບດົທີ 5 
ກນຂຽນໄປສະນຍີະບດັ ແລະ ຄາໍອວຍພອນ 
1. ການຂຽນໄປສະນຍີະບດັ: ຄວາມໝາຍ 

ແລະ ວທີິການຂຽນໄປສະນຍີະບດັ 
2. ການຂຽນຄາໍອວຍພອນ: ຄວາມໝາຍ 

ແລະ ວທີິການຂຽນຄາໍອວຍພອນ 

 ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ, ແນວຄດິ ແລະ 
ຮບູແບບຂອງໄປສະນຍີະບດັ ແລະ ບດັອວຍ 
ພອນໄດ.້  

 ຂຽນໄປສະນຍີະບດັ ແລະ ບດັອວຍພອນຕາມ 
ຮບູແບບ ແລະ ໂຄງສາ້ງໄດຖ້ກືຕອ້ງ.  
 ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ແລະ ມ ີ

ແນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮດັກດິຈະ
ກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາ
ທກັສະການວຄິາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍ
ຄນັຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

 

ບດົທີ 6 
ກນຂຽນບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງບດົບນັທຶກ 
2. ບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັ 
3. ວທີິການຂຽນບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັ 

 ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົ 
ຂອງປ້ຶມບນັ ທຶກປະຈາໍວນັໄດ.້  

 ປະກອບປ້ຶມບນັທຶກປະຈາໍວນັ ທ່ີເໝາະກບັ 
ແນວຄດິ ແລະ ຄວາມຮູສ້ຶກຂອງຕນົໄດ.້ 
 ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ແລະ ມ ີ

ແນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮດັກດິຈະ
ກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 
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 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາ
ທກັສະການວຄິາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍ
ຄນັຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

 

ບດົທີ 7 
ການຂຽນຈດົໝາຍພວົພນັວຽກ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງຈດົໝາຍ 
2. ຄວາມໝາຍຂອງຈດົໝາຍພວົພນັວຽກ 
3.ພາກສວ່ນປະກອບຂອງຈດົໝາຍພວົພນັ 
ວຽກ. 

4. ວທີິການຂຽນຈດົໝາຍພວົພນັວຽກ 

 ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ ແລະຄວາມ 
ສາໍຄນັຂອງຈດົ ໝາຍພວົພນັວຽກໄດ.້  

 ບອກ ແລະ ອະທິບາຍພາກສວ່ນ, ວທີິການ 
ຂອງການຂຽນຈດົໝາຍພວົພນັວຽກໄດ.້   

 ຂຽນຈດົໝາຍພວົພນັວຽກໂດຍໃຊວ້ທີິ ແລະ 
ໂຄງຮາ່ງທ່ີກາໍນດົໄດ.້  

 ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ແລະ ມີ
ແນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະ
ກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາ
ທກັສະການວຄິາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍ
ຄນັຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 
 

ບດົທີ 8 
ການຂຽນບດົລາຍງານ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງບດົລາຍງານ. 
2. ຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງບດົ 
   ລາຍງານ. 
3. ປະເພດຂອງບດົລາຍງານ. 
4. ບດົລາຍງານວຽກງານທ ົ່ວໄປ: ຄວາມໝາຍ 
ແລະ ວາລະຂອງການລາຍງານວຽກງານ 
ທ ົ່ວໄປ 
5. ວທີິການລາຍງານວຽກງານທົ່ວໄປ: ວທີິ 
ແລະ ຮບູການລາຍງານ. 

 ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາໍຄນັ, 
ຈດຸປະ 

 ສງົ ແລະ ປະເພດຂອງບດົລາຍງານໄດ.້  
 ບອກແລະອະທິບາຍວທີິການຂຽນບດົລາຍງານ

ທົ່ວໄປໄດ.້ 
 ຂຽນບດົລາຍງານຕາມຮບູການ ແລະ ວທີິ ທ່ີ

ກາໍນດົໄດ.້ 
 ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ແລະ ມ ີ

ແນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍ
ຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາ
ທກັສະການວຄິາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັ
ຂອງການຕດັສິນໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

 

ບດົທີ 9 
ການຂຽນສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶຈາກປະສບົການ 

 ຈາໍແນກໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ ຂອງການຂຽນ 

ສະແດງຄວາມສກຶຈາກປະສບົການ. 
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1. ການສື່ ສານກນັຕາມປກົກະຕ ິ
2. ການຂຽນແບບສາ້ງສນັ 
3. ວທີິພນັລະນາ: ໃຊຄ້າໍເວ້ົາສະແດງຄວາມ
ຮູສ້ກຶໂດຍກງົ ແລະ ຄາໍເວົ້າທ່ີມຄີວາມໝາຍ
ປຽບທຽບ 

 ບອກ ແລະ ອະທິບາຍການຂຽນແບບສາ້ງສນັ 
ແລະ ວທີິພນັລະນາສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶໄດ.້   

 ແຕງ່ຂໍຄ້ວາມພນັລະນາດວ້ຍການສະແດງ 
   ຄວາມຮູສ້ກຶຈາກປະສບົການໄດ.້ 
 ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ແລະ ມ ີ

ແນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍ
ຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາ
ທກັສະການວຄິາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັ
ຂອງການຕດັສິນໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

 

ບດົທີ 10 
ການຂຽນເລື່ ອງຕາມຈນິຕະນາການ 

1. ການຂຽນສະແດງຈນິຕະນາການ 
2. ເລື່ ອງເລ່ົາ ຫືຼ ບນັລະຍາຍແບບ
ຈນິຕະນາການ 
   2.1 ລກັສະນະໂຄງຮາ່ງໃນການດາໍເນນີ
ເລື່ ອງ 
   2.2 ລກັສະນະຂອງພາສາ 
3. ສິ່ ງທ່ີຄວນຮູໃ້ນເວລາຂຽນ 

 ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມ 
ສາໍຄນັຂອງເລ່ືອງຈນິຕະນາການໄດ.້ 

 ບອກ ແລະອະທິບາຍລກັສະນະໂຄງຮາ່ງຂອງ 
       ການຂຽນເລື່ ອງຕາມຈນິຕະນາ ການໄດ.້  

 ຂຽນເລື່ ອງຕາມຈນິຕະນາການຖກືຕອ້ງຕາມ
ລກັສະນະໂຄງຮາ່ງຂອງການຂຽນຕາມ
ຈນິຕະນາການໄດ.້  

 ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ແລະ ມ ີ
ແນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະ
ກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາ
ທກັສະການວຄິາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄິດທ່ີສາໍຄນັ
ຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

 

III. ແຜນການຈດັການຮຽນການສອນ   
ໃນພາກນີ ້ຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັການຂຽນ ແລະ ຫດັແຕງ່ເຊິ່ ງແບງ່ອອກເປັນ 8 ບດົ, ແຕບ່ດົທີ 3 ເຖງິ 

10 ຄ:ື ການຂຽນບດັເຊນີ ແລະ ປະກາດແຈງ້ການ; ການຂຽນຄາໍຂວນັ, ຄາໍຄມົ ແລະ ຄະຕພິດົ; ການຂຽນ
ໄປສະນຍີະບດັ ແລະ ຄາໍອວຍພອນ; ການຂຽນບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັການຂຽນຈດົໝາຍພວົພນັວຽກ; ການຂຽນ
ບດົລາຍງານ; ການຂຽນສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶຈາກປະສບົການ ແລະ ການຂຽນເລ່ືອງຕາມຈນິຕະນາການ. 
   ບດົທີ 3: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັ ຄວາມໝາຍຂອງບດັເຊນີ ແລະ ປະກາດແຈງ້ການ, ວທີິຂຽນບດັ
ເຊນີ ແລະ ປະກາດແຈງ້ການຕາມຮາ່ງທ່ີກາໍນດົຢາ່ງເປັນທາງການ. 
   ບດົທີ 4:  ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັ ຄວາມໝາຍຂອງການຂຽນຄາໍຂວນັຄາໍຄມົ ແລະ ຄະຕິພດົ, ວທີິຂຽນ 
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ການຂຽນຄາໍຂວນັ, ຄາໍຄມົ ແລະ ຄະຕພິດົ. 
ບດົທີ 5: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັ ຄວາມໝາຍຂອງໄປສະນຍີະບດັ ແລະ ຄາໍອວຍພອນ, ວິທີຂຽນໄປ 

ສະນຍີະບດັ ແລະ ຂຽນຄາໍອວຍພອນ. 
ບດົທີ 6: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັ ຄວາມໝາຍຂອງບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັ ແລະ ວທີິຂຽນບດົບນັທຶກ

ປະຈາໍວນັ. 
ບດົທີ 7: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງຈດົໝາຍ, ຈດົໝາຍພວົພນັວຽກ, ພາກສວ່ນ

ປະກອບແລະ ວທີິຂຽນຈດົໝາຍພວົພນັວຽກ. 
ບດົທີ 8: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງບດົລາຍງານ, ປະ 

ເພດຂອງບດົລາຍງານ, ວທີິ ແລະ ຮບູການລາຍງານທົ່ວໄປ. 
ບດົທີ 9: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັ ການຂຽນສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶຈາກປະສບົການ ແລະ ຮບູແບບ 

ຕາ່ງໆຂອງການຂຽນສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶຈາກປະສບົການ. 
ບດົທີ 10: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັ ການຂຽນເລື່ ອງຕາມຈນິຕະນາການ, ການເລ່ົາ ຫືຼ ບນັລະຍາຍ 

ຈນິຕະນາການ ແລະ ສິ່ ງທ່ີຄວນຮູໃ້ນເວລາຂຽນເລ່ືອງຕາມຈນິຕະນາການ. 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. ຈດຸປະສງົ:                          ເວລາ 3 ຊ ົ່ວໂມງ 

ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງບດັເຊນີ ແລະ ປະກາດແຈງ້ການໄດ.້ 
- ສາມາດຂຽນບດັເຊນີ ແລະ ປະກາດແຈງ້ການໄດຖ້ກືຕອ້ງ. 
- ໃຊສ້າໍນວນນິມ້ນວນໃນການຂຽນບດັເຊນີ ແລະ ປະກາດແຈງ້ການໄດ.້    
-  ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 
- ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ  

     ການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 
2. ເນືອ້ໃນ 

- ບດັເຊນີແມນ່ແຜນ່ເຈຍ້ຊະນດິໜ່ຶງທີ່ ບ່ໍໃຫຍປ່ານໃດ, ໜາ ແລະ ແຂງໜອ້ຍໜຶ່ ງທ່ີໃຊຂ້ຽນຂໍຄ້ວາມ, 

ຄາໍເຊນີຊວນຜູໃ້ດ, ຜູໜ່ຶ້ງໃນການຂຽນບດັເຊນີແມນ່ເລ່ັງໃສເ່ນືອ້ໃນການເຊນີໃຫສ້ ັນ້ເລືອກຂໍຄ້ວາມທ່ີສາໍ

ບດົທີ 3 
ການຂຽນບດັເຊນີ ແລະ ປະກາດແຈງ້ການ 
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ຄນັເທ່ົານ ັນ້, ຂໍມ້ນູຕອ້ງໃຫຄ້ບົຖວ້ນ. ສາໍລບັຂໍຄ້ວາມທ່ີນາໍມາໃຊ ້ເຊ່ັນ:  ຊື່ຄນົ, ຈດຸປະສງົໃນການເຊນີ, 

ວນັເດອືນປືີ ແລະ ອື່ ນໆ.  

- ປະກາດແຈງ້ການແມນ່ການແຈງ້ຂາ່ວ, ປ່າວປະກາດຂອງຜູໃ້ດຜູໜ່ຶ້ງເຊິ່ ງອາດຈະເປັນເລື່ ອງສວ່ນຕວົ, 
ຄອບຄວົ ຫືຼ ສວ່ນລວມ. ສວ່ນປະກອບຂອງປະກາດແຈງ້ການມ:ີ ຄາໍຂວນັຂອງປະເທດ, ສະຖານທ່ີ, 
ວນັ, ເດອືນ, ປີທ່ີປະກາດ, ຫວົຂໍຂ້ອງປະກາດ, ຂໍຄ້ວາມຂຶນ້ຕ ົນ້: ເຖງິ...,ເລື່ ອງ..., ບອ່ນອງີ...,  ເນືອ້
ໃນຂອງປະກາດແຈງ້ການໂດຍທົ່ວໄປມ ີ2 ຫຍໍໜ້າ້: ເປັນຈດຸປະສງົແລະ ລາຍລະອຽດເປັນການ 

 ເປິດເລື່ ອງ, ສວ່ນທາ້ຍປະກອບມ:ີ ຄາໍລງົທາ້ຍ, ຕາໍແໜງ່ຜູລ້ງົນາປະກາດ, ສິ່ ງຕດິຄດັມາ, ລາຍ 
 ເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ, ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸ. 

3. ສື່ການຮຽນການສອນ  
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄມູຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ ມ.2 
- ວດັຈະນະນກຸມົພາສາລາວ 

- ຮາ່ງການຂຽນບດັເຊນີ ແລະ ປະກາດແຈງ້ການແບບຕາ່ງໆຂອງລາວ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ  
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນຄວາມໝາຍ ແລະ ວທີິຂຽນບດັເຊນີ (50 ນາທີ) 

  ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ (10 ນາທີ) 
ໃນຊ ົ່ວໂມງຜາ່ນມາແລວ້ນ ັນ້, ພວກນກັຮຽນໄດຮ້ຽນພາສາລາວບດົທີ 2 ມາແລວ້ 

ນ ັນ້. ຄຢູາກຖາມນກັຮຽນທກຸຄນົວາ່ໄດຮ້ຽນຮູຫ້ຍງັແດກ່ຽ່ວກບັຄາໍຮອ້ຍກອງ? ໃຫນ້ກັຮຽນ 3-4 
ຄນົໄດຕ້ອບຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົາ້. ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມແບບລວມໆວາ່: ນອ້ງໃດໄດເ້ຮດັ
ວຽກບາ້ນສາໍເລັດແດ?່ ຜາ່ນມານກັຮຽນເຄຍີໄດເ້ຫັນຍິນຄາໍວາ່ ບດັເຊນີ ຫືຼ ບ່ໍ? ໃຫນ້ກັຮຽນ 3-4 ຄນົຕອບ.  
ໃນຊ ົ່ວໂມງນີ,້ ພວກເຮາົຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງບດັເຊນີ ແລະ ການຂຽນບດັເຊນີດ ັງ່ຕ່ໍ 
ໄປນີ:້ 
 ຄວາມໝາຍຂອງບດັເຊນີ ແລະ ວທີິຂຽນ 
  ກດິຈະກາໍ 1: ໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ (20 ນາທີ) 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ  

1. ບດັເຊນີແມນ່ຫຍງັ?  
2. ວທີິຂຽນບດັເຊນີມແີນວໃດ? 

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ່ ເພື່ ອອາ່ນຄາໍນຍິາມ ແລະ ສນົທະນາກນັ. 
- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຕອບໃສເ່ຈຍ້.  
- ຕາງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫກຸ້ມ່ອື່ນໆຟງັ, ກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນ ສະຫຸຼບການຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 
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- ຄແູນະນາໍໃຫຮ້ຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ:  

1. ບດັເຊນີແມນ່ແຜນ່ເຈຍ້ຊະນດິໜ່ຶງທ່ີບ່ໍໃຫຍປ່ານໃດ, ໜາ ແລະ ແຂງໜອ້ຍໜ່ຶງທ່ີໃຊຂ້ຽນຂໍຄ້ວາມ, 

  ຄາໍເຊນີຊວນຜູໃ້ດ, ຜູໜ່ຶ້ງ ຫືຼ ກຸມ່ຄນົໃດໜ່ຶງໃຫໄ້ປຮວ່ມງານ ຫືຼ ພິທີໃດໜ່ຶງທ່ີມເີນືອ້ໃນສ ັນ້, ກະທດັ 

ຮດັແຕຄ່ບົຖວ້ນສມົບນູ. 

2. ໃນການຂຽນບດັເຊນີແມນ່ເລັງໃສເ່ນືອ້ໃນການເຊນີໃຫສ້ ັນ້ເລແືກຂໍຄ້ວາມທ່ີສາໍຄນັເທ່ົານ ັນ້, ຂໍມ້ນູ

ຕອ້ງໃຫຄ້ບົຖວ້ນ. ສິ່ ງສາໍຄນັ ແລະ ຂາດບ່ໍໄດໃ້ນການຂຽນບດັເຊນີແມນ່: ເຊນີໄປຮວ່ມງານຫຍງັໃນ

ໂອກາດອນັໃດ, ເວລາໃດ, ຢູບ່າ້ນໃດ, ເມອືງ ແລະ ແຂວງໃດ. ນອກນ ັນ້, ຍງັມລີາຍລະອຽດອື່ ນໆ

ທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສຫຼ່ືບ່ໍເຊ່ັນ: ການນຸງ່ຖ,ື ການກນິດື່ ມ, ມວ່ນຊື່ ນການ ສະແດງ ອື່ ນໆ. ນອກຈາກນີ,້ 

ການຂຽນບດັເຊກີຂໍຽນໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມກາລະເທສະ ແລະ ເໝະາສມົກບັຈດຸປະສງົຂອງການເຊນີ. 

ຕວົຢາ່ງ:ໂອກາດໃນການຂຽນບດັເຊນີຄ:ື ງານບາສສີູຂ່ວນັ, ຂຶນ້ເຮອືນໃໝ,່ ງານແຕງ່ດອງ, ງານ

ວນັເກດີ ຫືຼ ງານພິທີທາງສາສະໜາເຊ່ັນ: ງານເຮັດບນຸບາ້ນ, ງານບນຸເຮອືນອື່ ນໆ... 

 

  ກດິຈະກາໍ 2: ຝຶກການຂຽນຕວົຈງິ (20 ນາທີ) 
  ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ  

- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນ ແລະ ສນົທະນາກຽ່ວກບັໂຄງຮາ່ງບດັເຊນີທ ົ່ວໄປ 

ແລະ ບດັເຊນີໄປຮວ່ມງານແຕງ່ດອງໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ 29-30.  

- ອງີໃສໂ່ຄງຮາ່ງທ່ີໄດສ້ນົທະນາ ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຂຽນບດັເຊນີຕາມຫວົຂໍທ່ີ້ກາໍນດົໃຫ.້ 

 ກຸມ່ທີ 1-2 ໃຫຂ້ຽນບດັເຊນີຜູອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນ. 
 ກຸມ່ທີ 3-4 ໃຫຂ້ຽນບດັເຊນີຫວົໜາ້ສະມາຄມົພ່ໍແມຜ່ ູປ້ກົຄອງຂອງນກັຮຽນ. 
 ກຸມ່ທີ 5-6 ໃຫຂ້ຽນບດັເຊນີແຂກໄປຮວ່ມງານແຕງ່ດອງ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ:  

ສາໍລບັຂໍຄ້ວາມທ່ີນາໍມາໃຊເຊ່ັນ:  ຊື່ ຄນົ, ຈດຸປະສງົໃນການເຊນີ, ວນັເດອືນປີ ແລະ ອື່ ນໆ ໃຫນ້ກັ 

ຮຽນສມົມດຸເອົາເອງ ຕາມຄວາມອາດສາມາດທ່ີເປັນໄປໄດຂ້ອງແຕລ່ະໂຄງຮາ່ງບດັເຊນີ. 
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ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊ ້ເວລາ 50 ນາທີ) 

 ສອນຄວາມໝາຍ ແລະ ພາກສວ່ນປະກອບຂອງການປະກາດແຈງ້ການ.  
  ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍໃໝ ່(5 ນາທີ)  
ຊ ົ່ວໂມງນີພ້ວກເຮົາຈະມາຮຽນຮູຄ້ວາມໝາຍຂອງການປະກາດແຈງ້ການ ແລະ ມາຮູຈ້ກັ 
ສວ່ນປະກອບຂອງບດົປະກາດແຈງ້ການ. 

 ຄວາມໝາຍ ແລະ ພາກສວ່ນປະກອບຂອງການປະກາດແຈງ້ການ 

  ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ (45 ນາທີ) 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:  

1. ປະກາດແຈງ້ການແມນ່ຫຍງັ?  

2. ພາກສວ່ນປະກອບຂອງປະກາດແຈງ້ການມອີນັໃດແດ?່  

-  ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ ເພ່ືອອາ່ນຄວາມໝາຍ ແລະ ສວ່ນປະກອບຂອງປະກາດແຈງ້ການ. 
-  ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 
-  ຕາງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນອາ່ນຄາໍຕອບໃຫໝູ້ຟ່ງັ ແລະ ໝູກ່ ຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ. 
-  ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 
-  ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ:  

1.  ປະກາດແຈງ້ການແມນ່ການແຈງ້ຂາ່ວ, ປ່າວປະກາດຂອງຜູໃ້ດຜູໜ່ຶ້ງເຊິ່ ງອາດຈະເປັນເລື່ ອງສວ່ນຕວົ  

   ຄອບຄວົ ຫືຼ ສວ່ນລວມເພື່ ອສະເໜີໃຫຜູ້ອ້ື່ ນຊາບນາໍ. ໃນສະໄໝກອ່ນບ່ໍມເີຄື່ ອງມ ື່ທນັສະໄໝກໃໍຊຄ້ນົ 

ຮອ້ງປ່າວ, (ຕຄີອ້ງຮອ້ງປ່າວ) ເຕອືນກນັພາຍໃນບາ້ນ. ໃນສະໄໝນີ,້ ແມນ່ມເີຄື່ ອງຂະຫຍາຍສຽງ 

ທນັສະໄໝເພ່ືອຊວ່ຍໃນການປະກາດຂາ່ວແຈງ້ການໃຫໄ້ດຍ້ນິທ ົ່ວເຖງິ, ວອ່ງໄວຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ມ ີ

ຫຼາຍຊອ່ງທາງເຊ່ັນ: ປະກາດທາງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ, ໂທລະໂຄງ່, ໂທລະພາບ, ໂທລະສບັ ແລະ  

ອື່ ນໆສາມາດປະກາດສ ົ່ງສຽງອອກທາງອາກາດໄດ.້ ເຮັດໃຫຜູ້ຟ້ງັໄດຮ້ບັຂາ່ວສານຢາ່ງໄວວາ ແລະ  

ທນັເຫດການ. 

2. ສວ່ນປະກອບຂອງປະກາດແຈງ້ການມ:ີ 

1) ຄາໍຂວນັຂອງປະເທດ. 

2) ສະຖານທ່ີ ຫືຼ ບອ່ນປະກາດເຊ່ັນ: ບາ້ນ, ຫອ້ງການ, ໜວ່ຍງານ. 

3) ວນັ, ເດອືນ, ປີທ່ີປະກາດ. 

4) ຫວົຂໍຂ້ອງປະກາດ. 

5) ຂໍຄ້ວາມຂຶນ້ຕ ົນ້: ເຖງິ……..,ເລື່ ອງ………, ບອ່ນອງີ………. 

6) ເນືອ້ໃນຂອງປະກາດແຈງ້ການໂດຍທົ່ວໄປມ ີ2 ຫຍໍໜ້າ້:  

 -ເປັນຈດຸປະສງົແລະລາຍລະອຽດ.  
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 -  ເປັນການປິດເລື່ ອງ. 

7) ສວ່ນທາ້ຍປະກອບມ:ີ  

 - ຄາໍລງົທາ້ຍ.  

 - ຕາໍແໜງ່ຜູລ້ງົນາປະກາດ. 

 - ສິ່ ງຕດິຄດັມາ.  

 - ລາບເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ. 

 - ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸ 

 

         ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 

 ສອນພາກສວ່ນຕາ່ງໆຂອງປະກາດແຈງ້ການ  
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ (10 ນາທີ)  

ໃນບດົຜາ່ນມາເຮາົໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍ ແລະ ສວ່ນປະກອບຕາ່ງໆຂອງປະ 

ກາດແຈງ້ການນກັຮຽນຍງັຈື່ ບ່ໍວາ່ປະກາດແຈງ້ການແມນ່ຫຍງັ? ແລະ ມນັມອີງົປະກອບອນັ

ໃດແດ?່ ໃຫນ້ກັຮຽນຊວ່ຍກນັຕອບ 3-4 ຄນົ. ຄສູະເໜີວາ່ຕ່ໍໄປນີເ້ຮົາຈະໄດຈ້າໍແນກສວ່ນ

ປະກອບຕາ່ງຂອງປະກາດແຈງ້ການທ່ີກາໍນດົໃຫ.້ 

  ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ (40 ນາທີ) 
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ່ ເພື່ ອສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມກຽ່ວກບັແຈງ້ 

   ການທ່ີກາໍນດົໃຫ:້ 
 ກຸມ່ 1-2 ຕອບຄາໍຖາມກຽ່ວກບັແຈງ້ການຕວົຢາ່ງ 1 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນໜາ້ 33. 
 ກຸມ່ 3-4 ຕອບຄາໍຖາມກຽ່ວກບັແຈງ້ການຕວົຢາ່ງ 2 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ 34. 
 ກຸມ່ 5-6 ຕອບຄາໍຖາມກຽ່ວກບັແຈງ້ການຕວົຢາ່ງ 3 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ 35. 

1)  ປະກາດແຈງ້ການເລື່ ອງຫຍງັ? 

2)  ປະກາດໃຫໃ້ຜຮູ?້ 

3)  ໃຜເປັນຜູປ້ະກາດ? 

4)  ປະກາດເວລາໃດ? 

5)  ວຽກກຽ່ວກບັຫຍງັ? 

6)  ໃຜເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ? 

- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້ຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີກຸມ່ໄດສ້ນົທະນາກນັ. 

- ຕາງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆຟງັ, ກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ. 
- ຄແູນະນາໍການຕອບຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ແລະ ສະຫຸຼບການຕອບ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ:  
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        ອງີຕາມຂໍຄ້ວາມທ່ີຄດັອອກຈາກຕວົຢາ່ງຄາໍປະກາດແຕລ່ະຂໍ ້1, 2, 3. 

  5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ:   

- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ.  

- ກວດການຂຽນຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນ. 

 

 

 

 

 
ເລາ 3 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສງົ:                      
ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  

- ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ ແລະ ຫຼກັການຂຽນຄາໍ ຂວນັ, ຄາໍຄມົ ແລະ ຄະຕພິດົ.  
- ຂຽນຄາໍຂວນັ ແລະ ຄາໍຄມົແບບງາ່ຍໆຕາມຫຼກັການ ແລະ ວທີິ ທ່ີຖກືຕອ້ງໄດ.້  
- ສະແດງການເຮດັວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັໂດຍຜາ່ນການເຮດັກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 
- ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ  

     ການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 
2. ເນືອ້ໃນ 
     - ຄາໍຂວນັແມນ່ສາໍນວນຄາໍເວ້ົາທ່ີແຕງ່ຂຶນ້ເປັນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ ຫືຼ ຮອ້ຍກອງ ເພື່ ອເຕອືນໃຈ, ປກຸລະດມົ   
       ຈດິໃຈໃນການພດັທະນາ, ຍອ້ງຍໍຊມົເຊຍີຊວນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ. 

- ຄາໍຄມົແມນ່ຄາໍເວົ້າທ່ີມສີາໍນວນແຫຼມຄມົຄວາມໝາຍເລິກເຊິ່ ງມຄີະຕເິຕອືນໃຈຊວນໃຫຄ້ ົນ້ຄດິ   

  ພິຈາລະນາ, ວທີິໃຊສ້າໍນວນພາສາທ່ີສ ັນ້, ກະທດັຮດັ ແຕມ່ຄີວາມໝາຍຄບົຖວ້ນແລະ ເລິກເຊິ່ ງອາ່ນ 

  ແລວ້ເຂ້ົາໃຈໄດໂ້ດຍພື້ນຖານ.  

 - ຄາໍຄະຕພິດົ ແມນ່ຄາໍເວ້ົາປະເພດໜ່ຶງທ່ີໃຊຖ້ອ້ຍຄາໍສາໍນວນໃນການປະດດິແຕງ່, ມຸງ່ຫວງັເພື່ ອສຶກສາ   

   ແນວຄິດ, ການປະພດຶ ແລະ ການກະທາໍຂອງຄນົ ການຂຽນໃຊຖ້ອ້ຍຄາໍສາໍນວນທ່ີມຄີວາມໝາຍທ່ີ 

   ເປັນແບບຢາ່ງ.  

3. ສື່ ການຮຽນການສອນ  

- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄມູຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ ມ.2 

- ວດັຈະນະນກຸມົພາສາລາວ. 

- ປ້ຶມຄາໍຂວນັ, ຄາໍຄມົ, ຄະຕພິດົຕາ່ງໆ ທ່ີມຢີູໃ່ນວາລະສານ ແລະ ໜງັສືພິມສະບບັຕາ່ງໆຂອງລາວ. 

ບດົທີ 4 
 ການຂຽນຄາໍຂວນັ, ຄາໍຄມົ ແລະ ຄະຕິພດົ 
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4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ  
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)  
 ສອນຄວາມໝາຍຂອງຄາໍຂວນັ (50 ນາທີ)  

  ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ (5 ນາທີ) 
ໃນຊ ົ່ວໂມງຜາ່ນມາແລວ້ນ ັນ້, ພວກນກັຮຽນໄດຮ້ຽນບດົທີ 3 ມາແລວ້ນ ັນ້. ຄຢູາກຖາມ

ນກັຮຽນທກຸຄນົວາ່ນກັຮຽນຮູຫ້ຍງັແດກ່ຽ່ວກບັການປະກາດແຈງ້ການ? ໃຫນ້ກັຮຽນ 2-3 ຄນົໄດ້
ຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງເຂົາເຈົາ້.  

 ກດິຈະກາໍ 1: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ໃຫຍ ່(5 ນາທີ) 
- ຄສູນົທະນາ ແລະ ຖາມວາ່ນກັຮຽນເຄຍີໄດຍ້ນິຄາໍວາ່: ຄາໍຍນິດ,ີ ຄາໍຊມົເຊຍີ, ຄາໍຕາໍນ,ິ ຄາໍຕກັເຕອືນ, 

ຄາໍແນະນາໍ ແລະ ອື່ ນໆແຕລ່ະຢາ່ງໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ?    
- ໃຫນ້ກັຮຽນ 2-3 ຄນົຕອບປາກເປ່ົາຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ. 
 ກດິຈະກາໍ 2: ໃຊກ້ານສອນແບບກຸມ່ຍອ່ຍ (40 ນາທີ)                          

      - ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 4 ກຸມ່ ເພ່ືອຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາໍຄນັ  
        ແລະ ວທີິຂຽນຄາໍຂວນັ. 

- ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້ນອ້ຍ 4 ຊຸດ. 

1. ຄາໍຂວນັແມນ່ຄາໍແນວໃດ? ມນັມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍຄນົເຮາົແນວໃດ? ( 2 ຊຸດ) 

2. ການຂຽນຄາໍຂວນັມຫຼີກັການ? (2 ຊຸດ) 

- ຄຢູາຍຄາໍຖາມໃຫກ້ ຸມ່ລະ 1 ຊຸດ. 
- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ຕາມເນືອ້ໃນຂອງແບບຮຽນ ເພື່ ອຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 
- ຕາງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆຟງັ, ກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ. 
- ຄແູນະນາໍການຕອບຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ ແລະ ສະຫຸຼບການຕອບເປັນເອກະພາບກນັ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ:  

1. ຄາໍຂວນັແມນ່ສາໍນວນຄາໍເວ້ົາທ່ີແຕງ່ຂຶນ້ເພື່ ອເຕອືນໃຈ ຫືຼ ປກຸລະດມົຂະບວນການໃນການສາ້ງສາ

ພດັທະນາ,ຍອ້ງຍໍຊມົເຊຍີ ແລະ ຊວນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມເປັນຄະຕິເຕືອນໃຈຄາ້ຍຄຄືາໍສພຸາສດິ 

ເພາະວາ່ມເີນືອ້ໃນເພ່ືອສ ັງ່ສອນ ຫືຼ ປກຸລະດມົຂະບວນການສາ້ງສາພດັທະນາ, ຍອ້ງຍໍຊມົເຊຍີ 

ແລະ ຊວນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ. ຄາໍຂວນັມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍສງັຄມົ: ຊວ່ຍເຕອືນຄນົໃນສງັຄມົໃຫປ້ະພຶດ

ປະຕບິດັຕາມໃນທາງທ່ີດ.ີ 

2. ຫຼກັການຂຽນຄາໍຂວນັມ ີ4 ແບບຄ:ື 

1) ຂຽນເປັນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ ຫືຼ ຮອ້ຍກອງ.  

2) ຂຽນເປັນຂໍຄ້ວາມສ ັນ້ໆບ່ໍໃຫເ້ກນີ 16 ຄາໍ.  

3) ຂຽນໃຊຖ້ອ້ຍຄາໍຮດັກມຸ, ມຄີວາມໝາຍ, ໂດດເດ່ັນ ແລະ ຈບັໃຈ.  
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4) ຄາໍຂວນັສາມາດຂຽນໄດທ້ກຸເລື່ ອງຕາມແຕລ່ະໂອກາດ. 

 ກດິຈະກາໍ 3: ຝຶກແຕງ່ຄາໍຂວນັ 

- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄດິສາ້ງຄາໍຂວນັເປັນຂອງກຸມ່ຕນົເອງ ໃຫໄ້ດ1້-2 ຂໍຄ້ວາມ. 

- ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ. 

- ຄ ູແລະ ໝູເ່ພ່ືອນປະກອບຄາໍເຫັນ ແລະ ປບັປງຸໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 

 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນຄວາມໝາຍຂອງການຂຽນຄາໍຄມົ  

  ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍໃໝ ່(5 ນາທີ)  
ຄຖູາມນກັຮຽນວາ່ເຄຍີໄດຍ້ນິຄາໍວາ່ ຄາໍຄມົບໍ່ ? ຄາໍຄມົແມນ່ຄາໍແນວໃດ? ໃຫນ້ກັຮຽ2-3 

ຄນົຕອບຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈ. ໃນຊ ົ່ວໂມງນີພ້ວກເຮົາຈະມາຮຽນຮູຄ້ວາມໝາຍຂອງຄາໍຄມົ ແລະ 
ວທີິຂຽນຄາໍຄມົ. 

 ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນແບບກຸມ່ຍອ່ຍ (40 ນາທີ) 
      ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 2-4 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ເພ່ືອສນົທະນາ 

 ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສກ່ະດານ:  

1. ຄາໍຄມົແມນ່ຄາໍແນວໃດ?  

2. ເພ່ິມວີທີິຂຽນຄາໍຄມົແນວໃດ? ໃຫຕ້ວົຢາ່ງ. 

- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້.  

- ຕາງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫກ້ ຸມ່ອື່ ນໆຟງັ, ກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍຄດິຄາໍເຫັນ. 
     - ຄແູນະນາໍການຕອບຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ແລະ ສະຫຸຼບການຕອບ. 
      - ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບ.  

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດົຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ:  

1. ຄາໍຄມົແມນ່ຄາໍເວ້ົາທ່ີມສີາໍນວນແຫຼມຄມົຄວາມໝາຍເລິກເຊິ່ ງມຄີະຕເິຕອືນໃຈຊວນໃຫຄ້ ົນ້ຄດິ

ພິຈາລະນາ.   

2. ວທີິຂຽນຄາໍຄມົເພ່ິນໃຊສ້າໍນວນພາສາທ່ີສ ັນ້, ກະທດັຮດັ ແຕມ່ຄີວາມໝາຍຄບົຖວ້ນແລະ ເລິກເຊິ່ ງ 

ອາ່ນແລວ້ເຂ້ົາໃຈໄດໂ້ດຍພ້ືນຖານເຊ່ັນ:  

- ຢາກຂາ້ເພິ່ ນ ໂຕຕາຍ 

- ລ ົມ້ແລວ້ລກຸ 

- ຂາ້ມນ ໍາ້ຢາ່ປດົຂວົ. 

      - ຄໃູຫວ້ຽກບາ້ນໃຫຊ້ອກຄາໍຄມົໃຫໄ້ດຜູ້ລ້ະ 5 ຄາໍ ແລະ ອາ່ນຄວາມໝາຍຄາໍຄະຕພິດົ. 



27 
 

 

                                                     ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນຄວາມໝາຍຂອງຄາໍຄະຕພິດົ  

  ນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົກດິຈະກາໍໃໝ ່(10 ນາທີ) 
   ຄໃູຫນ້ກັຮຽນທ່ີໄດເ້ຮັດວຽກບາ້ນ ອາ່ນຄາໍຄມົທ່ີກຽມໄວໃ້ຫໝູ້ໃ່ນຫອ້ງຟງັ.  ຄສູນົທະນາ ແລະ

ທວນ ຄືນວາ່ ຄາໍຂວນັ ກບັຄາໍຄມົ ມຄີວາມໝາຍຕາ່ງກນັແນວໃດ? ໃຫນ້ກັຮຽນ 2-3 ຄນົຕອບ
ຕາມຄວາເຂ້ົາໃຈ. ຈາກນ ັນ້, ຄສູະເໜີວາ່ ຊ ົ່ວໂມງນີພ້ວກເຮົາຈະມາຮຽນຮູຄ້ວາມ 
ໝາຍ ແລະ ວທີິຂຽນຄາໍຄະຕພິດົ. 

 ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນແບບກຸມ່ຍອ່ຍ (40 ນາທີ) 
          -  ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 2-4 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ເພ່ືອສນົທະນາ. 

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມໃສກ່ະດານ  

1. ຄາໍຄະຕພິດົແມນ່ຄາໍແນວໃດ?  

2. ວທີິຂຽນຄາໍຄະຕພິດົເພ່ິນໃຊຄ້າໍແບບໃດ? ໃຫຕ້ວົຢາ່ງ. 

   - ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 4 ກຸຕ່າມຄວາມເໝາະສມົ 

- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້ຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ. 

- ຕາງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫກ້ ຸມ່ອື່ນໆຟງັ, ກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ. 
- ຄແູນະນາໍການຕອບຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ແລະ ສະຫຸຼບການຕອບ 
- ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບ.  

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດົຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ:  

1. ຄາໍຄະຕພິດົ ແມນ່ຄາໍເວ້ົາປະເພດໜ່ຶງ, ທ່ີໃຊຖ້ອ້ຍຄາໍສາໍນວນໃນການປະດດິແຕງ່ເພ່ິນແຕງ່ຂຶນ້ມາເຊິ່ ງ 

ມຈີດຸມ ຸງ່ຫວງັເພ່ືອສກຶສາແນວຄດິ, ການປະພຶດ ແລະ ການກະທາໍຂອງຄນົໃຫເ້ປັນຜູທ່ີ້ມຄີນຸສມົບດັ, 

ທດັສະນະທ່ີເປັນເປັນແບບຢາ່ງທ່ີຖກືຕອ້ງ, ເໝາະສມົກບັສະພາບແວດລອ້ມ, ວດັທະນະທາໍສງັຄມົໃນ  

ແຕລ່ະຍກຸສະໄໝ. 

2. ວທີິຂຽນຄາໍຄະຕພິດົ, ແມນ່ເລືອກໃຊຖ້ອ້ຍຄາໍສາໍນວນທ່ີມຄີວາມໝາຍ ໃນແງສ່ະແດງປະຕພິານ, ຄວາມມ ີ

ໄຫວພິກເພື່ ອຜູອ້າ່ນຈະໄດຄ້ ົນ້ຄດິຫາຄວາມໝາຍທ່ີແທຈ້ງິ ແລະ ເພື່ ອເປັນການຝຶກທດັສະນະແນວ 

ຄວາມຄດິທ່ີສະຫຼາດສອ່ງໃສແຊກຊອ້ນເຂົ້າໃນການຕຄີວາມໝາຍໃນກະໂຕຄາໍຄະຕພິດົນ ັນ້ໆ. 

ຕວົຢາ່ງ: ການຂຽນຄາໍຄະຕພິດົ 

1. ຈ ົງ່ອອ່ນໂຍນ ແຕຢ່າ່ອອ່ນແອ. 

2. ນ ໍາ້ຂຸນ່ແພນ້ ໍາ້ໃສໃຈດແີພໃ້ຈຮາ້ຍ. 

3. ເງນິຄາໍເປັນຂອງນອກກາຍ. 
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4. ໄມອ້ອ່ນດດັງາ່ຍໄມແ້ກດ່ດັຍາກ. 

5. ການສຶກສາຄແືສງສະຫວາ່ງ. 

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ:   

- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ.  

- ກວດການຂຽນຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນ. 

 ວຽກບາ້ນ: ຄມູອບວຽກບາ້ນໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນບດົຮຽນທີ 5 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ (ໜາ້ 41-46). 

 

 

 

 

 

ເວລາ 3 ຊ ົ່ວໂມງ 
1. ຈດຸປະສງົ:                            

ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
 - ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ, ແນວຄດິ ແລະ ຮບູແບບຂອງໄປສະນຍີະບດັ ແລະ ບດັອວຍພອນໄດ.້  
 - ຂຽນໄປສະນຍີະບດັ ແລະ ບດັອວຍພອນຕາມຮບູແບບ ແລະ ໂຄງສາ້ງໄດຖ້ກືຕອ້ງ.  

     - ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 
     - ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ  

    ການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 
2. ເນືອ້ໃນ 

        ໄປສະນຍີະບດັແມນ່ແຜນ່ເຈຍ້ແຂງຊະນດິໜ່ຶງ ທ່ີທ່ີໃຊຂ້ຽນຈດົໝາຍສ ົ່ງໄປທາງໄປສະນ.ີ 
  ການຂຽນໄປສະນຍີະບດັ ແມນ່ຂຽນຈດົໝາຍນອ້ຍ, ຄາໍອວຍພອນ ຫືຼ ສາໍນວນທ່ີຄນົເຮົາໃຊອ້ວຍພອນ 

  ເຊິ່ ງກນັ ແລະກນັໃນໂອກາດວນັສາໍຄນັຕາ່ງໆ. ວທີິການຂຽນຄາໍອວຍພອນແມນ່ຂຽນຕາມຮບູແບບມາລະ 

  ຍາດຂອງສງັຄມົໃຊຂ້ໍຄ້ວາມສ ັນ້ໆໃນບອ່ນຈາໍກດັ. 

3. ສື່ ການຮຽນການສອນ  
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄມູຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ ມ.2 
- ໄປສະນຍີະບດັ ແລະ ບດັອວຍພອນຕາ່ງໆຂອງລາວ. 

- ວດັຈະນະນກຸມົພາສາລາວ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ  
 

 

ບດົທີ 5 
 ການຂຽນໄປສະນຍີະບດັ ແລະ ຄາໍອວຍພອນ 
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ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນຄວາມໝາຍຂອງໄປສະນຍີະບດັ  
  ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ (10 ນາທີ) 

ໃນຊ ົ່ວໂມງຜາ່ນມາແລວ້ນ ັນ້, ພວກນກັຮຽນໄດຮ້ຽນການຂຽນຄາໍຂວນັ ຄາໍຄມົ ແລະ
ຄະຕພິດົ ມາແລວ້ນ ັນ້. ຄຢູາກຖາມນກັຮຽນທກຸຄນົວາ່ ນກັຮຽນຮູຫ້ຍງັແດກ່ຽ່ວກບັວທີິຂຽນຄາໍ
ຂວນັ, ຂຽນຄາໍຄມົ ແລະ ຄາໍຄະຕພິດົ? ໃຫນ້ກັຮຽນ 2-3 ຄນົໄດຕ້ອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ຂອງເຂົາເຈົາ້.  ດ ັງ່ນ ັນ້ໃນຊ ົ່ວໂມງນີ,້ຄຈູະພານກັຮຽນມາຮຽູນຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງໄປສະນຍີະບດັ, ຄາໍ
ອວຍພອນເຊິ່ ງມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນໃນສງັຄມົປດັຈບຸນັ. 
  ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນແບບກຸມ່ຍອ່ຍ (20 ນາທີ) 

     -  ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 3-4 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ.  
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມໃສກ່ະດານ:  

1. ໄປສະນຍີະບດັແມນ່ຫຍງັ?  

2. ການຂຽນໄປສະນຍີະບດັມວີທີິແນວໃດແດ?່ 

  - ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ ກ ຸມ່ໄດສ້ນົທະນາກນັ. 

  - ຕາງໜ້າກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫກຸ້ມ່ອື່ນໆຟງັ, ກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ. 
  - ຄແູນະນາໍການຕອບຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ແລະ ສະຫຸຼບການຕອບຄາໍຖາມ. 
- ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບ.  

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດົຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ:  

1. ສະນຍີະບດັແມນ່ແຜນ່ເຈຍ້ແຂງຊະນດິໜ່ຶງ, ທ່ີມຂີະໝາດນອ້ຍໃຊຂ້ຽນຈດົໝາຍສ ົ່ງໄປທາງໄປສະນ.ີ 

ໄປສະນຍີະບດັແຕລ່ະແຜນ່ຈະມບີອ່ນທ່ີໃຊຂ້ຽນຂໍຄ້ວາມ ຫືຼ ຈດົໝາຍໃສແ່ຕມ່ເີນືອ້ທ່ີຈາໍກດັເຊິ່ ງຈາໍເປັນຈະ 

ຕອ້ງຂຽນຂໍຄ້ວາມສ ັນ້ ແລະ ຫຍໍທ່ີ້ສດຸເທ່ົານ ັນ້, ພອ້ມກນັນີ,້ ບາງໄປສະນຍີະບດັຍງັມທ່ີີຢູຂ່ອງຜູສ້ ົ່ງ ແລະ  

ຜູຮ້ບັນາໍອກີ, ເວລາສ ົ່ງໄປສະນຍີະບດັຊະນດິນີ,້ ຜູສ້ ົ່ງບ່ໍຈາໍເປັນເອົາໃສໃ່ນຊອງກໄໍດ.້ 

2. ການຂຽນໄປສະນຍີະບດັ ແມນ່ການຂຽນຈດົໝາຍນອ້ຍ, ຂໍຄ້ວາມສ ັນ້ໆໃນບອ່ນຈາໍກດັເຊິ່ ງຜູຂ້ຽນຕອ້ງພະຍາ 

ຍາມເລືອກເຟັ້ນເອົາເນືອ້ໃນສາໍຄນັເທ່ົານ ັນ້ມາຂຽນ. ການຂຽນໄປສະນຍີະບດັຕອ້ງຂຽນໃຫຖ້ກືຕອ້ຕາມ 

ກາລະ ເທສະ, ເໝາະສມົກບັສະຖານະພາບຂອງບກຸຄນົ.  

  ກດິຈະກາໍ:  ຝຶກຂຽນໄປສະນຍີະບດັ  (20 ນາທີ ) 
-  ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຂຽນໄປສະນຍີະບດັເຖງິຜູໃ້ດຜູໜ່ຶ້ງ ອງີຕາມປ້ຶມແບບຮຽນໜາ້ 42. 

-  ໃຫຕ້າ່ງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຂໍຄ້ວາມໃຫກຸ້ມ່ອື່ນຟງັແລວ້ຕດິໃສບ່ອ່ນກາໍນດົໃຫ.້ 

- ຄ ູແລະ ໝູເ່ພ່ືອນປະກອບຄາໍເຫັນປບັປງຸໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 
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                                                     ຊ ົ່ວໂມງທີ 2: (ເວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນຄວາມໝາຍຂອງຄາໍອວຍພອນ  
  ນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົກດິຈະກາໍໃໝ ່(10 ນາທີ) 

ພວກນກັຮຽນໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັການຂຽນໄປສະນຍີະບດັມາແລວ້ ແລະ ໄດຝຶ້ກຂຽນຂໍ ້
ຄວາມໃສພ່ອ້ມ ເທ່ືອນີນ້ກັຮຽນຈະໄດຂ້ຽນຂໍຄ້ວາມໃນຈດຸປະສງົໜ່ຶງອກີທ່ີເປັນການອວຍພອນ.  
ນກັຮຽນຮູບ່ໍ້ວາ່ ຄາໍອວຍພອນແມນ່ຫຍງັ? ຄໃູຫນ້ກັຮຽນ 3-4 ຄນົຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ. 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຊ ົ່ວໂມງ 
ນີພ້ວກເຮົາຈະມາຮຽນຮູຄ້ວາມໝາຍຂອງຄາໍອວຍພອນ ແລະ ວທີິຂຽນຄາໍອວຍພອນນາໍກນັດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ.້ 
 ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນແບບກຸມ່ຍອ່ຍ (40 ນາທີ) 

   -  ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 2-3 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ເພື່ ອສນົທະນາໃນຄາໍຖາມ  
      ລຸມ່ນີ ້

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ  

1. ຄາໍອວຍພອນແມນ່ຄາໍແນວໃດ?  

2. ເພ່ິນມວີທີິຂຽນຄາໍອວຍພອນຄແືນວໃດ? 

  -  ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້ຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີກຸມ່ໄດສ້ນົທະນາກນັ. 

       -  ຕາງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫກຸ້ມ່ອື່ນໆຟງັ, ກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ. 
       -  ຄແູນະນາໍການຕອບຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ແລະ ສະຫຸຼບການຕອບ 
       - ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບ.  

       - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດົຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມ. 

  ຄາດໝາຍການຕອບ:  

1. ຄາໍອວຍພອນແມນ່ຄາໍເວ້ົາ ຫືຼ ສາໍນວນທ່ີຄນົເຮົາໃຊອ້ວຍພອນເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັໃນໂອກາດວນັສາໍຄນັ 
ຕາ່ງໆຂອງຊາດເຊ່ັນ: ອວຍພອນເນື່ອງໃນໂອກາດວນັຊາດ, ວນັບນຸປີໃໝລ່າວ, ວນັແມຍ່ງິສາກນົ, ວນັ 
ກາໍມະກອນ, ວນັຄແູຫງ່ຊາດ ແລະ ວນັແມຍ່ິງລາວອື່ ນໆ... 

2.  ວທີິການຂຽນຄາໍອວຍພອນແມນ່ການຂຽນທ່ີມຮີບູແບບຕາມມາລະຍາດຂອງສງັຄມົເຊ່ັນ:ຜູນ້ອ້ຍອວຍ  

   ພອນໃຫຜູ້ໃ້ຫຍ ່ແລະ ຜູໃ້ຫຍອ່ວຍພອນໃຫຜູ້ນ້ອ້ຍ ແລະ ການອວຍພອນລະຫວາ່ງໝູເ່ພ່ືອນດວ້ຍກນັ 

   ຄວນເລອືກເຟ້ນຄາໍສບັ, ສາໍນວນທ່ີສພຸາບອອ່ນໂຍນ, ຖກືກາລະເທສະໂດຍສະເພາະສາໍນວນພາສາທ່ີໃຊ ້

    ຂຽນຕອ້ງໃຊພ້າສາກາງ, ຂຽນໃຫສ້ ັນ້ກະທດັຮດັ, ຊດັເຈນແຕໃ່ຫມ້ຄີວາມໝາຍຄບົຖວ້ນ,ເຮດັອາ່ນຜູ ້

    ອາ່ນເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ. ຄາໍອວຍພອນອາດຂຽນໃສໄ່ປສະນຍີະບດັ ຫືຼ ເຈຍ້ແບບຈດົໝາຍອວຍພອນ (ດ ັງ່ໃນ 

    ຕວົຢາ່ງ) ຂາ້ງເທິງ. ການສ ົ່ງຄາໍອວຍພອນ ອາດຈະສ ົ່ງທາງໂທລະສບັ ຫຼື ໂທລະເລກກໄໍດ.້ ເຊ່ັນ 

    ໂທລະເລກອວຍພອນດ ັງ່ນີເ້ປັນຕ ົນ້. 

 ຄມູອບວຽກບາ້ນໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນທິດສະດ ີຫຼກັການຂຽນຄາໍອວຍພອນ. 
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ຊ ົ່ວໂມງທີ 3  (ເວລາ 50 ນາທີ)  
 ສອນການຂຽນຄາໍອວຍພອນຕວົຈງິ  
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍໃໝ ່(10 ນາທີ) 

ໃນຊ ົ່ວໂມງຜາ່ນນີ,້ ເຮົາໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັວທີິຂຽນຄາໍອວຍພອນ ຄວນກາໍໄດຫຼ້ກັການ 
ຂຽນໃຫຖ້ກືກບັເວລາ, ບດົບາດ ພາຍຫຼງັຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັທິດສະດ ີແລະ ຫຼກັການແລວ້ຊ ົ່ວໂມງ 
ນີ,້ ເຮົາມາລງົມປືະຕບິດັຕວົຈງິນ ັນ້ກຄໍ ືຮຽນຂຽນຄາໍອວຍພອນໃນຫວົຂໍໃ້ດໜ່ຶງ, ໃນໂອກາດໃດໜ່ຶ
ງດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ.້ 
 ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນແບບກຸມ່ຍອ່ຍ (40 ນາທີ) 

   - ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 2-3 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ເພ່ືອສນົທະນາຕາມຕວົຢາ່ງ
ໃນແບບຮຽນແລວ້ຂຽນຄາໍອວຍພອນ. 

 ຕ ັງ້ຄາໍແນະນາໍ  
1. ຈ ົງ່ຂຽນຄາໍອວຍພອນວນັເກດີຂອງໝູເ່ພື່ ອນ. 
2. ຈ ົງ່ຂຽນຄາໍອວຍພອນຄ ູເນື່ອງໃນໂອກາດວນັຄແູຫງ່ຊາດ. 
3. ຈ ົງ່ຂຽນຄາໍອວຍພອນເນື່ອງໃນໂອກາດວນັເກດີຂອງພ່ໍ ຫືຼ ແມ.່ 

-  ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຂຽນຄາໍອວຍພອນກຸມ່ລະຫວົຂໍຕ້າມທິດສະດຫຼີກັການທ່ີຮຽນມາຊ ົ່ວໂມງກອ່ນນີ.້ 
-  ຕາງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫກ້ ຸມ່ອື່ ນໆຟງັ, ກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ. 
-  ຄແູນະນາໍການຕອບຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ແລະ ສະຫຸຼບການຕອບ. 
- ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດົຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມ. 

 ຄາດໝາຍການຂຽນ:  

1. ກາ່ວເຖງິໂອກາດທ່ີຈະຂຽນຄາໍອວຍພອນ 

2. ກາ່ວເຖງິຄວາມຮູສ້ກຶຂອງຕນົຕ່ໍຜູທ່ີ້ຖກືອວຍພອນ 

3. ກາ່ວເຖງິບນຸຄນຸຂອງເພ່ິນ ແລະຄາໍອວຍພອນໃຫເ້ພ່ິນ 

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ:   

  - ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ  

  -  ກວດຂໍຄ້ວາມໃນການຂຽນຄາໍອວຍພອນ. 

 ວຽກບາ້ນ: ຄມູອບວຽກບາ້ນໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົທີ 6 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ (ໜາ້ 47-48) 
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ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສງົ:                       
ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງປ້ຶມບນັ ທຶກປະຈາໍວນັໄດ.້  
- ປະກອບປ້ຶມບນັທຶກປະຈາໍວນັ ທີ່ ເໝາະກບັແນວຄດິ ແລະ ຄວາມຮູສ້ກຶຂອງຕນົໄດ.້ 

     - ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 
     - ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ  
       ການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 
2. ເນືອ້ໃນ 

      ບດົບນັທຶກ ແມນ່ບດົແຕງ່ປະເພດໜຶ່ ງ ເຊິ່ ງໃຊສ້າໍລບັບນັທຶກວຽກງານ, ບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັແມນ່ບດົ 
ບນັທຶກຂອງບກຸຄນົທ່ີໃຊບ້ນັທຶກເຫດການ,ການຂຽນບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັຊວ່ຍໃຫເ້ຮົາຈຈືາໍເຫດການຕາ່ງໆ.  

3. ສື່ ການຮຽນການສອນ  
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄມູຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ ມ.2 
- ປ້ຶມບນັທຶກ ແລະ ບດົບນັທຶກທ່ີຂຽນລງົໃນວາລະສານ ຫືຼ ໜງັສພິືມຕາ່ງໆຂອງລາວ. 

- ວດັຈະນະນກຸມົພາສາລາວ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 

 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
  

 ສອນການຂຽນບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັ   
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ  (10 ນາທີ)  
      ໃນບດົທີ 5 ຜາ່ນມາ  ນກັຮຽນໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັ ການຂຽນໄປສະນຍີະບດັ ແລະ 
ຄາໍອວຍພອນນກັຮຽນຍງັຈື່ໄດບໍ້?  

1.ໄປສະນຍີະບດັແມນ່ຫຍງັ?  
   2.ຄາໍອວຍພອນແມນ່ຫຍງັ? 

  - ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈ 2-3 ຄນົ ໃນບດົທີ 6 ນີ ້ພວກເຮົາຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັການຂຽນ 
 ບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັ. ການຂຽນມຄີວາມສາໍຄນັກບັໝດົທກຸຄນົ ຖາ້ຢາກຂຽນໄດດ້ເີຮົາຕອ້ງໄດຝຶ້ກ 
ແອບໃຫມ້ທີກັສະໃນການຂຽນ,  ເລື່ ອງທ່ີໃຫຄ້ວາມຮູ ້ຫືຼ ເລື່ ອງກຽ່ວກບັຊວີດິປະຈາໍວນັແລະ ອື່ ນໆ.  
ການຂຽນບດົບນັທຶກປະວນັຊວ່ຍໃຫເ້ຮົາຈື່ຈາໍເຫດການຕາ່ງໆທ່ີເກດີຂຶນ້ໃນແຕລ່ະວນັ. 

ບດົທ ີ6   
ການຂຽນບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັ  
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 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບກຸມ່ຍອ່ຍ  (ເວລາ 40 ນາທີ) 

  - ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 4-6 ກຸມ່  ອາ່ນຄວາມໝາຍຂອງບດົບນັທຶກ ແລະ ບດົບນັທຶກ 

   ປະຈາໍວນັ(ໜາ້ 47 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ) ແລະ ສນົທະນາເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ.      

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:                                                 
  1. ບດົບນັທຶກມຄີວາມໝາຍແນວໃດ?                                          

      2. ບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັແມນ່ບດົແນວໃດ? 
      3. ເປັນຫຍງັຈິ່ງໄດຂ້ຽນບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັ?  
      4. ການຂຽນບນັທຶກປະຈາໍວນັມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກບັການດາໍລງົຊວີດິແນວໃດ?  

   -  ໃຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ 1-2 ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມຂໍທີ້ 1, 2, 4.     
   -  ໃຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ 3-4 ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອບຄາໍຖມຂໍທີ້ 2, 3, 4. 
   -  ໃຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ 5-6 ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອບຄາໍຖມຂໍທີ້ 1, 3, 4. 
   -  ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້ຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີໄດສ້ນົທະນາກນັ. 
   -  ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ຊາຍ1, ຍງິ1 ຜູໜ່ຶ້ງອາ່ນຄາໍຖາມ, ອີກຜູໜ່ຶ້ງອາ່ນຄາໍຕອບ. 
   -  ໃຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ. 
   - ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫເ້ປັນເອກະພາບ. 
   - ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ບດົບນັທຶກ ແມນ່ບດົແຕງ່ປະເພດໜຶ່ ງ ເຊິ່ ງໃຊສ້າໍລບັບນັທຶກວຽກງານ ຫືຼ ເຫດການຕາ່ງໆໃນຊວີດິ. 

 ບນັທຶກການເຄອືນໄຫວຂອງບກຸຄນົ ຫືຼ ເຫດການທາງປະຫວດັສາດ ແລະ ອື່ ນໆ. 
2. ບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັ ແມນ່ບດົບນັທຶກຂອງບກຸຄນົທ່ີໃຊບ້ນັທຶກເຫດການ ເພ່ືອເກບັກາໍຂໍມ້ນູໃນການ 
  ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຕະຫຼອດເຖງິຄວາມຮູສ້ກຶນກຶຄດິຂອງຕນົໃນແຕລ່ະວນັ. 

3. ການຂຽນບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັຊວ່ຍໃຫເ້ຮົາຈື່ຈາໍເຫດການຕາ່ງໆທ່ີເກກີຂຶນ້ໃນແຕລ່ະວນັ ແລະ ຍງັ 
ສາ້ງໃຫເ້ປັນຄນົຮູຈ້ກັເຮັດວຽກຢາ່ງມລີະບຽບແບບແຜນ. 

4. ຍອ້ນນກັຮຽນນກັສຶກສາຈະເປັນກາໍລງັແຮງຂອງຊາດໃນອະນາຄດົ ຈິ່ງຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຮ້ຽນຮູ ້ ແລະ 
ຝຶກແອບບນັທຶກການເຮດັວຽກຂອງຕນົເອງ ເພື່ ອຈະໄດປ້ບັປງຸການເຮັດວຽກແຕລ່ະວນັໃຫດ້ຂີຶນ້. 
 

 

 
                                                 ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນ ວທີິການຂຽນບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັ  
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ: (ເວລາ 5 ນາທີ) 

ຄສູະເໜີແລະສນົທະນາກບັນກັຮຽນວາ່ ວທີິການຂຽນບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັ ມນັຂຶນ້ກບັຮບູ 
ແບບຂອງການຂຽນ ລກັສະນະໃນການຂຽນໂດຍທົ່ວໄປຈະມຫຼີາຍວທີິອງີຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
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ຂອງແຕລ່ະຄນົສາໍລບັຕອນນີເ້ຮາົຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັວທີິການຂຽນບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັເຊິ່ ງເຮົາຈະໄດຮ້ຽນຮູ້
ກຽ່ວກບັຫຼກັການຂຽນທ່ີຖກືຕອ້ງ:    
 ກດິຈະກາໍ1: ນາໍໃຊວ້ທີິສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ໃຫຍ ່ (ເວລາ 45 ນາທີ)  

- ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນວທີິການຂຽນບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັ (ໜາ້ 48 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ)  
  ແລະ ສນົທະນາກນັເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ. 

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:   
- ການຂຽນບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັມວີທີິແນວໃດ? 

      - ໃຫນ້ກັຮຽນຍງິ 3 ຊາຍ 3 ຄນົຕອບຄນົລະ 1 ຂໍຕ້າມຄວາມເຂ້ົາໃຈ. 
      - ໃຫໝູ້ຜ່ ູອ້ື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ.  
      -  ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັ. 
      -  ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 

 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 
1) ວນັທີ ເດອືນ ປີ ແລະ ເຫດການ 
2) ເນືອ້ໃນ 
3) ບນັທຶກເຫດການ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວທ່ີສາໍຄນັ 
4) ບ່ໍບນັທຶກການເຄື່ ອໄຫວທ່ີເປັນມະຍກິມະຍອ່ຍ 
5) ຂຽນຕາມຄວາມຈງິ 
6) ໃຊພ້າສາກະທດັຮດັ 
 

 ກດິຈະກາໍ 2:  ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບກຸມ່ຍອ່ຍ 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມຂຽນໃສກ່ະດານ:                                        

1. ບດົບນັທຶກຂອງໃຜ?                            
2. ເວລາໃດ? 
3. ເລື່ ອງຫຍງັ? 
4. ເຄື່ ອນໄຫວແນວໃດ? 
5. ໃຊພ້າສາແນວໃດ? 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດັເປັນກຸມ່ 4 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ 
- ໃຫຕ້ລ່ະກຸມ່ອາ່ນບດົບນັທຶກຕວົຢາ່ງ 1 ແລະ 2 ໜາ້ 48 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ 

ແລວ້ຕອບຖາມໃສເ່ຈຍ້. 
       - ໃຫນ້ກັຮຽນກກຸມ່ 1-2 ຕອບກຽ່ວກບັຕວົຢາ່ງ 1. 
       - ໃຫນ້ກັຮຽນກກຸມ່ 3-4 ຕອບກຽ່ວກບັຕວົຢາ່ງ 2. 
       - ໃຫໝູ້ເ່ພ່ືອນປະກອບຄາໍເຫັນ. 
      - ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັ. 
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      - ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 
 ຄາດໝາຍການຕອບ: 

    ຕວົຢາ່ງ 1: ບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັຂອງທາ້ວກ.ໍ 
1) ວນັທີ15/1/1996 ການສອບເສັງພາກຮຽນທີ 1. 
2) ເນືອ້ໃນ ສ ັນ້,ກະທດັຮດັ. 
3) ບນັທຶກເຫດການ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວທ່ີສາໍຄນັ.  
4) ຂຽນຕາມຄວາມຈງິ. 
5) ການໃຊພ້າສາເປັນປະໂຫຍກສ ັນ້, ກະທດັຮດັ, ຈະແຈງ້ ແລະ ເກາະກາ່ຍກນັດ.ີ 

    ຕວົຢາ່ງ 2: ບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັຂອງທາ່ນ ພມູ ີວງົວຈິດິ  (ປະຕບິດັຄກືບັຕວົຢາ່ງ 1). 
1) ວນັທີ2 ກມຸພາ 1945 ພມູພາບຂອງຕວົເມອືງຊາໍເໜືອ. 
2) ເປັນລກັສະບດົພນັລະນາພາບເຊິ່ ງມສີາຍນ ໍາ້, ຖະໜນົ, ເຮອືນ, ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຄນົ. 
3) ບນັທຶກເຫດການ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວທ່ີສາໍຄນັ.  
4) ຂຽນຕາມຄວາມຈງິ. 
5) ການໃຊພ້າສາເປັນປະໂຫຍກປະສມົຍາວ, ແຈມ່ແຈງ້ ແລະ ເກາະກາ່ຍກນັດ.ີ 

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ:   
- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ການສນົທະນາ.  
- ກວດການຂຽນຈາກການເຮັດກດິຈະກາໍ. 

 ວຽກບາ້ນ: ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນຕວົຢາ່ງ 3 ແລະ ຕວົຢາ່ງ 4. 
 

 
 

 
                                                                 ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 
1. ຈດຸປະສງົ:               

ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງຈດົໝາຍພວົພນັວຽກໄດ.້  
- ບອກ ແລະ ອະທິບາຍພາກສວ່ນ, ວທີິການຂອງການຂຽນຈດົໝາຍພວົພນັວຽກໄດ.້   
- ຂຽນຈດົໝາຍພວົພນັວຽກ ໂດຍໃຊວ້ທີິ ແລະ ໂຄງຮາ່ງທ່ີກາໍນດົໄດ.້   

  - ສະແດງການເຮດັວຽກແບບເປັນກຸມ່ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

  - ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວຄິາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງການ  

    ຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້                         

ບດົທີ 7 
ການຂຽນຈດົໝາຍພວົພນັວຽກ  
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2. ເນືອ້ໃນ 
ຈດົໝາຍ ແມນ່ໜງັສທ່ີືຂຽນສ ົ່ງຂາ່ວຫາກນັລະຫວາ່ງບກຸຄນົ ຫືຼ ກມົກອງຕາ່ງໆ, ການກາໍນດົປະເພດ 

ຂອງຈດົໝາຍຈະແຕກຕາ່ງກນັໄປຕາມຈດຸປະສງົຂອງຜູຂ້ຽນເຊ່ັນ:ຈດົໝາຍທ່ີຂຽນຕດິຕ່ໍກນັລະຫວາ່ງບກຸຄນົ, 

 ໜວ່ຍງານ,  ເພື່ ອປະໂຫຍດໃນການດາໍເນນີງານຕາ່ງໆ ຫືຼ ຂໍຄວາມຮວ່ມມຢືາ່ງໃດຢາ່ງໜ່ຶງ.  

3. ສື່ການຮຽນການສອນ  
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄມູຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ ມ.2 
- ຈດົໝາຍພວົພນັວຽກແບບຕາ່ງໆຕາມແຕລ່ະສາໍນກັງານ ຫຼ ືຫອ້ງການຕາ່ງໆຂອງລາວ. 

- ວດັຈະນະນກຸມົພາສາລາວ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ  
 

 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)   
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ  (ເວລາ 10 ນາທີ)  

ອາທິດຜາ່ນມາພວກເຮົາໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັກຽ່ວກບັເຫດການທ່ີມ ື້

ຖກືຈບັໄປຂງັຄກຸຂອງທາ່ນພມູ ີວງົວຈິດິ. ໄດເ້ອົາວຽກບາ້ນໄປອາ່ນຢູເ່ຮອືນ. ນກັຮຽນຄນົໃດ
ຈະສະໝກັຂຶນ້ຂຽນໃສກ່ະດານ ຫືຼ ຂຶນ້ອາ່ນຕາມທ່ີໄດຂ້ຽນມາ. 

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ 
ວທີິຂຽນບດົບນັທຶກປະຈາໍວນັມ ືຖ້ກືຈບັໄປຂງັຄກຸຂອງທາ່ນພມູ ີວງົວຈິດິມແີນວໃດ? 

 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 
1) ວນັທີ 28 ກລະກດົ 1959  ມ ືທ່ີ້ທາ່ນຖກືຈບັໄປຂງັຄກຸ. 
2) ລກັສະນະບດົພນັລະນາພາບການເຄື່ ອນໄຫວຂອງເຫດການທ່ີເກດີຂຶນ້ຢາ່ງເປັນລາໍດບັ, ເປັນຂ ັນ້ 

ຕອນແຕຕ່ ົນ້ຈນົຈບົ. 
3) ບນັທຶກເຫດການ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວທ່ີສາໍຄນັ. 
4) ຂຽນຕາມຄວາມຈງິ. 
5) ການໃຊພ້າສາເປັນປະໂຫຍກປະສມົຍາວ, ກະທດັຮດັ, ຈະແຈງ້ ແລະ ເກາະກາ່ຍກນັດ.ີ 

 ສອນການຂຽນຈດົໝາຍພວົພນັວຽກ  
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບກຸມ່ຍອ່ຍ.  (ເວລາ 40 ນາທີ) 
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 4 ກຸມ່ ອາ່ນຄວາມໝາຍຂອງຈດົໝາຍ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຈດົໝາຍພວົພນັ 

(ໜາ້ 53-54 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ) ແລະ ສນົທະນາກນັເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ. 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:    

1. ຈດົໝາຍມຄີວາມໝາຍແນວໃດ? ແລະມກີານກາໍນດົແນວໃດ?                                      
2. ຈດົໝາຍພວົພນັວຽກມຄີວາມໝາຍແນວໃດ? ແລະຂຽນເພ່ືອຫຍງັ?  
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- ໃຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ 1-2 ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມຂໍທີ້ 1.     
- ໃຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ 3-4 ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມຂໍທີ້ 2. 
- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້ຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີໄດສ້ນົທະນາກນັ.   
- ໃຫນ້ກັຮຽນໃນຫອ້ງປະກອບຄາໍເຫັນໃນການຕອບຄາໍຖາມ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບ, ປບັປງຸຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫເ້ປັນເອກະພາບ. 
- ແນະນາໍນກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມບດົຮຽນຂອງຕນົ. 

 

 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 
 ຈດົໝາຍແມນ່ໜງັສທ່ີືຂຽນສ ົ່ງຂາ່ວຫາກນັລະຫວາ່ງບກຸຄນົ ຫືຼ ກມົກອງຕາ່ງໆໂດຍໃຊກ້ານນາໍສ ົ່ງທາງ 

ໄປສະນ ີຫືຼ ຝາກໄປນາໍບກຸຄນົກໄໍດ.້ການກາໍນດົປະເພດຂອງຈດົໝາຍຈະແຕກຕາ່ງກນັໄປຕຈດຸປະສງົ 
ຂອງຜູຂ້ຽນຈດົໝາຍເຊ່ັນ: ຖາ້ຜູຂ້ຽນມຈີດຸປະສງົພວົພນັວຽກ ກເໍອີນ້ວາ່ຈດົໝາຍພວົພນັວຽກ, ຖາ້ຜູ ້
ຂຽນມຈີດຸປະສງົອວຍພອນກເໍອີນ້ວາ່ຈດົໝາຍອວຍພອນ. 

 ຈດົໝາພວົພນັວຽກແມນ່ຈດົໝາຍທ່ີຂຽນຕດິຕ່ໍກນັລະຫວາ່ງບກຸຄນົ, ໜວ່ຍງານ ຫຼື ອງົການຕາ່ງໆເພ່ືອ
ແຈງ້ການພວົພນັວຽກ. ແລະ ຂຽນເພ່ືອປະໂຫຍດໃນການດາໍເນນີງານຕາ່ງໆ ຫືຼ ຂຄໍວາມຮວ່ມມ ື
ຢາ່ງໃດຢາ່ງໜ່ຶງ ເຊິ່ ງຈາໍເປັນຕອ້ງໃຊຫຼ້າຍໃນຊວີດິປະຈາໍວນັເຊ່ັນ: ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອ ແລະ ສະເໜີ 
ອື່ ນໆ. 
 
 

  

ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)    
 ສອນພາກສວ່ນປະກອບຂອງຈດົໝາຍພວົພນັວຽກ  

 ນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົໃໝ ່ (5 ນາທີ)  
     ຄສູະເໜີ ແລະ ສນົທະນາກບັນກັຮຽນວາ່ການຂຽນຈດົໝາຍໂດຍທົ່ວໄປຈະມຢີູ່ຫຼາຍ 
ຢາ່ງອງີຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງແຕລ່ະຄນົສາໍລບັຕອນນີເ້ຮາົຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັການຂຽນຈດົ 
ໝາຍພວົພນັວຽກ. 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊວ້ທີິສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ   
 ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສກ່ະດານ:    

1. ພາກສວ່ນປະກອບຂອງຈດົໝາຍພວົພນັວຽກມແີນວໃດ? 
2. ວທີິການຂຽນຈດົໝາຍພວົພນັວຽກມແີນວໃດ? 

  - ຄຈູດັນກັຮຽນ ເປັນ 4 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
  - ໃຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ 1-2 ຕອບຄາໍຖາມຂໍທີ້ 1 ໃສເ່ຈຍ້. 
  - ໃຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ 3-4 ຕອບຄາໍຖາມຂໍທີ້ 2 ໃສເ່ຈຍ້. 
  - ໃຫຕ້າງໜາ້ກມຸ ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫໝູ້ໃ່ນກຸມ່ອື່ ນຟງັ ແລະ ປະກອບຄາໍເຫັນ. 
  - ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບ, ປບັປງຸຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັ.  
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  - ແນະນາໍນກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມບດົຮຽນຂອງຕນົ. 
 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 

1. ພາກສວ່ນປະກອບຂອງຈດົໝາຍພວົພນັວຽກມ:ີ 
1) ຄາໍຂວນັຂອງປະເພດ. 
2) ສະຖານທ່ີຂຽນຈດົໝາຍຢູຂ່າ້ງຊາ້ຍ ແລະ ເລກທ່ີຢູຂ່າ້ງຂວາ. 
3) ທ່ີ, ວນັ ເດອືນ ປີຂຽນຈດົໝາຍ ຈດັຢູຂ່າ້ງຂວາ. 
4) ຫວົຂໍ ້
5) ຄາໍຂຶນ້ຕ ົນ້ມ ີ3 ພາກສວ່ນຄ:ື 

- ຮຽນ: 
- ເລ່ືອງ: 
- ບອ່ນອງີ: 

6) ເນືອ້ໃນ 
- ຈດຸປະສງົ ແລະ ລາຍລະອຽດ. 
- ຄວາມຄາດຫວງັທ່ີຈະໄດຮ້ບັ, ຄວາມຂອບໃຈລວ່ງໜາ້ ຫຼື ສະແດງຄວາມໄມຕຈີດິ. 

7) ສວ່ນທາ້ຍ: 
              - ຄາໍລງົທາ້ຍ 
              - ການສະແດງຄວາມເຄົາລບົ 
              - ຕາໍແໜງ່ຂອງຜູລ້ງົນາມໃນຈດົໝາຍ 
              - ສິ່ ງທ່ີຄດັຕດິມາພອ້ມຢູຂ່າ້ງຊາ້ຍ (ບາງກລໍະນບ່ໍີມກີໄໍດ)້  
              - ລາຍເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ 
              - ຊື່  ແລ ນາມສະກນຸ 

8) ໝາຍເລກໂທລະສບັ ໄວຂ້າ້ງລຸມ່ ດາ້ນຂວາຂອງຈດົໝາຍ 
         2. ວທີິການຂຽນຈດົໝາຍພວົພນັວຽກມ:ີ 

               1) ຂຽນໃຫສ້ະອາດຮຽບຮອ້ຍ. 
               2) ຂຽນໃຫຖ້ກືຕາມຮບູແບບມາດຕະຖານ. 
               3) ສະກດົຄາໍ ແລະ ໃຊສ້າໍນວນພາສາໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 
               4) ຂຽນຂໍຄ້ວາມໃຫຊ້ດັເຈນ ເພ່ືອໃຫຜູ້ຮ້ບັສານສາມາດຮູຈ້ດຸປະສງົ. 
               5) ຄວນຕີພມິດກີວາ່ການຂຽນດວ້ຍມ.ື 
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ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)    
 ນາໍເຂົ້າສູບ່ດົໃໝ ່ (ເວລາ 5 ນາທີ)    

ຄສູະເໜີ ແລະ ສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັການຂຽນຈດົໝາຍຕ່ໍໄປເຮົາຈະໄດຮ້ຽນ 
ວທີິຂຽນຮາ່ງຈດົໝາຍພວົພນັວຽກ. 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ. (ເວລາ 45 ນາທີ)   

  - ຄຈູດັນກັຮຽນ ເປັນ 4 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
  - ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ ອງີໃສຮ່າ່ງຈດົໝາພວົພນັວຽກໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ 55.  
  - ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ ເລືອກຫວົຂໍໃ້ດໜ່ຶງເພ່ືອຂຽນຈດົໝາພວົພນັວຽກເລື່ ອງ: 

o ຂບໍານເຕະ ນາໍກມົກລິາ. 
o ຂເໍຄື່ອງດນົຕ ີນາໍອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ. 

  - ໃຫຕ້າງໜາ້ກມຸ ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫໝູ້ໃ່ນກຸມ່ອື່ ນຟງັ ແລະ ປະກອບຄາໍເຫັນ. 
  - ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບ, ປບັປງຸຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັ.  
  - ແນະນາໍນກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມບດົຮຽນຂອງຕນົ. 

 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 
ອງີຕາມຄວາມສອດຄອ່ງຂອງແຕລະຫວົຂໍ.້                                                      

 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ:   

- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ.  
- ກວດການຂຽນຈດົໝາຍພວົພນັວຽກ. 

 ວຽກບາ້ນ: ຈ ົງ່ຝຶຶກຂຽນຈດົໝານພວົພນັວຽກໄປຍງັຫອ້ງສະໝດຸໂຮງຮຽນເພ່ືອຂໍອະນຍຸາດຢືມປ້ຶມ 

ແບບຮຽນ.  

 

    

 

ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 
1. ຈດຸປະສງົ:          
     ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
     - ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາໍຄນັ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ປະເພດຂອງບດົລາຍງານໄດ.້  
     - ບອກ ແລະ ອະທິບາຍວທີິການຂຽນບດົລາຍງານທົ່ວໄປໄດ.້ 
     - ຂຽນບດົລາຍງານຕາມຮບູການ ແລະ ວທີິ ທ່ີກາໍນດົໄດ.້ 

  - ສະແດງການເຮດັວຽກແບບເປັນກຸມ່ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

  - ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວຄິາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງການ  

ບດົທີ 8   
ການຂຽນບດົລາຍງານ  
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 ຕດັສິນໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້   
2 ເນຶືອ້ໃນ 

       ບດົລາຍງານ ແມນ່ບດົປະເພດໜ່ຶງທ່ີຂ ັນ້ລຸຸມ່ໃຊລ້າຍງານວຽກງານຕາ່ງໆຂອງຕນົຕ່ໍຂ ັນ້ເທິງ.  
ວຽກງານທົ່ວໄປແມນ່ບດົລາຍງານກຽ່ວກບັວຽກງານຂອງບກຸຄນົ ຫືຼ ອງັການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆ. ການລາຍງານ 
ແບບສາມນັແມນ່ການລາຍງານປະຈາໍອາທິດ, ປະຈາໍເດອືນ, ປະຈາໍສາມເດອືນ... ການລາຍງານວສິາມນັ 
ແມນ່ການລາຍງານບ່ໍເປັນປະຈາໍຄເືມ ື່ອມເີຫດການໃດໜ່ຶງເກດີຂຶນ້ ຈາໍເປັນຕອ້ງລາຍງານໃຫທ້ນັເວລາ, ບດົ
ລາຍງານແບບນີເ້ພ່ິນບ່ໍໄດກ້າໍນດົຮາ່ງໄວ ້ແຕກ່ານຂຽນຕອ້ງຊື່ ສດັແລະຖກືຕອ້ງຕາມສະພາບການ. ການ
ລາຍງານປາກເປ່ົາ ເປັນລາຍງານເຊິ່ ງໜາ້ກນັດວ້ຍການເວ້ົາ ແລະ ອະທິບາຍ.  

  3. ສື່ການຮຽນການສອນ  
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄມູຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ ມ.2 
- ແບບຂອງບດົລາຍງານວຽກງານຂອງສາໍນກັງານ ຫືຼ ຫອ້ງການຕາ່ງໆທ່ີໃຊກ້ນັຢູໃ່ນປດັຈບຸນັ. 

- ວດັຈະນະນກຸມົພາສາລາວ. 

  4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 

 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)  
   
 ສອນການຂຽນບດົລາຍງານ   

 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ  (10 ນາທີ)  
ໃນບດົທີ 7 ຜາ່ນມານກັຮຽນໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງຈດົໝາຍ,  ຄວາມໝາຍ

ຂອງຈດົໝາຍພວົພນັວຽກ ແລະ ມວີຽກບາ້ນໃຫຂ້ຽນຈດົໝາຍໄປຢືມປ້ຶມຫອ້ງສະໝດຸ 
ນກັຮຽນຄນົໃດໄດເ້ຮັດວຽກບາ້ນຂຶນ້ມາສະເໜີເບິ່ ງດຈຸະຂຽນໃສກ່ະດານ ຫືຼ ອາ່ນກໄໍດ.້( ໃຫສ້ະເໜີ 1-2 
ຄນົ) 

ຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ຮຽນບດົທີ 8  ພວກເຮົາຈະໄດຮ້ຽນລງົເລິກຕື່ ມອກີກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍ, ຈດຸປະສງົ ແລະ
ຄວາມສາໍຄນັ, ປະເພດຂອງບດົລາຍງານການຂຽນມຄີວາມສາໍຄນັກບັໝດົທກຸຄນົ ຢາກຂຽນບດົລາຍງານໄດ້
ດເີຮາົຕອ້ງ ຝຶກແອບໃຫມ້ທີກັສະໃນການຂຽນ.   
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບກຸມ່ຍອ່ຍ.  (40 ນາທີ) 
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 4-6 ກຸມ່. ອາ່ນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມ 
  ສາໍຄນັປະເພດຂອງບດົລາຍງານ (ໜາ້ 59 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ) ແລະ ສນົທະນາເພ່ືອ 
  ຕອບຄາໍຖາມ. 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມຂຽນໃສກ່ະດານ ຫືຼ ເຈຍ້ຢາຍໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່:    

1. ບດົລາຍງານມຄີວາມໝາຍແນວໃດ?  ມວີທີິລາຍງານແບບໃດແດ?່                                       
2. ບດົລາຍງານມຄີວາມສາໍຄນັແນວໃດ? ແລະມຈີກັປະເພດ? 
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- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້.  
-  ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ ແລວ້ຕດິໃສບ່ອ່ນກາໍນດົໃຫ.້  
- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ປະກອບຄາໍເຫັນ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫເ້ປັນເອກະພາບ. 
- ຄແູນະນາໍນກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມບດົຮຽນຂອງຕນົ. 
 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 

 ບດົລາຍງານ ແມນ່ບດົປະເພດໜ່ຶງທ່ີຂ ັນ້ລຸຸມ່ໃຊລ້າຍງານວຽກງານຕາ່ງໆຂອງຕນົຕ່ໍຂ ັນ້ເທິງ ຫືຼ ຕ່ໍ
ອງົການປກົຄອງຂອງລດັ. ວທີິລາຍງານມ ີ2 ຮບູແບບຄ ືລາຍງານປາກເປ່ົາ ແລະ ລາຍງານເປັນ
ລາລກັອກັສອນ. 

 ບດົລາຍງານມຄີວາມສາໍຄນັ ເພ່ືອເຮັດໃຫອ້ງົການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆ ໄດຮ້ບັຮູວ້ຽກງານເຊິ່ ງກນັ ແລະ 
ກນັ, ຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານຕອ້ງລາຍງານຕ່ໍຂ ັນ້ເທິງຂອງຕນົ ເພ່ືອຈະໄດວ້າງແຜນການດາໍເນນີງານຕ່ໍ
ໄປໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. ການລາຍງານມ ີ2 ປະເພດຄລືາຍງານການເມອືງ ແລະ ລາຍງານທົ່ວໄປ. 

 
     ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 

  ສອນວາລະຂອງການລາຍງານວຽກງານທ ົ່ວໄປ  
 ນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົໃໝ ່ (5 ນາທີ )  
    ຄສູະເໜີ ແລະ ສນົທະນາກບັນກັຮຽນວາ່ ວາລະຂອງການລາຍງານວຽກງານທ ົ່ວໄປ 
ຈະມຢີູຫຼ່າຍຢາ່ງອງີຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງແຕລ່ະຄນົສາໍລບັຕ່ໍໄປນີນ້ີເ້ຮົາຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວ 
ກບັການລາຍງານສາມນັ, ວສິາມນັ ແລະ ວທິີລາຍງານ ເຊິ່ ງເຮົາໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັວາລະຂອງການລາຍ
ງານວຽກງານທົ່ວໄປທ່ີຖກືຕອ້ງ. 
 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊວ້ທີິສອນແບບ ສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ (ເວລາ 45 ນາທີ) 

ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 4 ກຸມ່. ອາ່ນກຽ່ວກບັການລາຍງານທ ົ່ວໄປ, ສາມນັ, ວສິາມນັ 
ແລະ ວທີິລາຍງານ(ໜາ້ 59-60 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ) ແລວ້ສນົທະນາເພ່ືອຕອບຄາໍ
ຖາມ. 

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມໃສກ່ະດານ:    
 1. ບດົລາຍງານວຽກງານທົ່ວໄປມຄີວາມໝາຍແນວໃດ?     
2. ການລາຍງານສາມນັແມນ່ແນວໃດ? 
 3. ການລາຍງານວສິາມນັແມນ່ແນວໃດ? 
4.ວທີິການລາຍງານຄວນປະຕບິດັແນວໃດ? 

- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້.. 
- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ລາຍງານຄາໍຕອບ ແລະ ກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບ ຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ.  
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- ຄແູນະນາໍນກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມບດົຮຽນຂອງຕນົ. 
 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 
1. ບດົລາຍງານວຽກງານທົ່ວໄປແມນ່ບດົລາຍງານກຽ່ວກບັວຽກງານຂອງບກຸຄນົ ຫືຼ ອງົການຈດັຕ ັງ້ 

      ຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ກອງເຍົາວະຊນົ,ໜວ່ຍຊາວໜຸມ່, ຫອ້ງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ຕ່ໍອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີມສີວ່ນຮບັ 
      ຜິດຊອບ. ການລາຍງານແມນ່ເວ້ົາເຖງິວຽກງານທ່ີໄດເ້ຮັດ, ພວມເຮັດ ຫືຼ ຈະເຮັດໃນຂອບເຂດ 
      ເວລາໜຶ່ ງອາທິດ, ໜຶ່ ງເດອືນ, ສາມເດອືນ... 

2. ການລາຍງານສາມນັການລາຍງານປະຈາໍອາທິດ, ປະຈາໍເດອືນ,  ປະຈາໍສາມເດອືນ.ຕອ້ງລາຍງານ 
ເປັນປະຈາໍ ເມ ື່ອຮອດກາໍນດົ ຕອ້ງເຮັດບດົລາຍງານໃຫສ້າໍເລັດ ເພື່ ອສ ົ່ງເຖງິບກຸຄນົ ຫືຼ ອງົການທ່ີຮບັ 
ຜິດຊອບ, ເຊິ່ ງມຫຼີາຍສາໍນກັງານໄດວ້າງຮາ່ງໄວ.້ 

3. ການລາຍງານວສິາມນັແມນ່ການລາຍງານບ່ໍເປັນປະຈາໍ ມແີຕສ່ະພາບຜິດປກົກະຕ ິຫຼື ມເີຫດການໃດ 
ໜ່ຶງເກດີຂຶນ້ ຈາໍເປັນຕອ້ງລາຍງານໃຫທ້ນັເວລາ,ບດົລາຍງານແບບນີເ້ພ່ິນບ່ໍໄດກ້າໍນດົຮາ່ງໄວ.້ 

    4..ການຂຽນລາຍງານຕອ້ງຊື່ສດັ ແລະ ຖກືຕອ້ງຕາມສະພາບການ ຫືຼ ຜນົຂອງວຽກງານ; ດກີຕໍອ້ງວາ່ດ,ີ 
ຮາ້ຍກຕໍອ້ງວາ່ຮາ້ຍ, ບ່ໍຄວນຕດັຫຼື ເຕມີໃສເ່ກນີຄວາມຈງິ ຕອ້ງລາຍງານໃຫຖ້ກືກບັວຽກງານຕວົຈງິ 
ທ່ີເຮັດໄດເ້ພ່ືອໃຫຂ້ ັນ້ເທິງກຽມແຜນການ ຫືຼ ວາງທິດທາງຕ່ໍໄປໃຫຖ້ກືຕອ້ງເໝາະສມົ.  
ບດົລາຍງານຕອ້ງໃຫທ້ນັເວລາ, ຖາ້ບ່ໍດ ັງ່ນ ັນ້ຈະເຮັດໃຫວ້ຽກງານຊກັຊາ້ ແລະ ບ່ໍທນັກບັສະພາບການ.  
ກອ່ນການຂຽນລາຍງາຍຕອ້ງຄ ົນ້ ຄວາ້ຄາໍສ ັ່ງ ແລະ ຄ ົນ້ຄວາ້ຈດຸພິເສດຂອງບນັຫາພອ້ມທງັຮວບຮວມ 
ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆ ແລວ້ກຽມຂໍຄ້ວາມລາຍງານ. 

 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)     
 ສອນຮບູການລາຍງານການຂຽນທ ົ່ວໄປ   

 ນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົໃໝ ່ (ເວລາ 5 ນາທີ)    
    ຄສູະເໜີ ແລະ ສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັການລາຍງານທົ່ວໄປມລີາຍງານອນັໃດແດ ່
ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ 2-3 ຄນົ.   ຕ່ໍໄປນີເ້ຮາົຈະມາຝຶກລາຍງານວຽກທ່ີໄດປ້ະຕບິດັດວ້ຍການຂຽນ 
ແລະ ດວ້ຍປາກເປົ່ າ.  
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ. (ເວລາ 45 ນາທີ) 
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 4 - 6 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
- ໃຫແ້ຕລ່ະອາ່ນກຽ່ວກບັຮບູການລາຍງານການຄດັເລອືກຄະນະຫອ້ງຊຸດໃໝ ່ໜາ້ 60 

ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ເພື່ ອເປັນຕວົຢາ່ງໃນການຂຽນລາຍງານ. 
   -  ຄກູາໍນດົຫວົຂໍກ້ານລາຍງານດ ັງ່ນີ:້. 

o ການຄດັເລືອກຄະນະຊາວໜຸມ່ຊຸດໃໝ.່ 
o ການປກູຜກັຂອງຫອ້ງຮຽນ. 
o ການອອກແຮງງານລວມຂອງໂຮງຮຽນ. 
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   - ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ເລືອກຫວົຂໍໃ້ດໜ່ຶງເພ່ືອຂຽນລາຍງານໃສເ່ຈຍ້. 
   - ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນບດົລາຍງານຂອງຕນົໃຫໝູ້ໃ່ນຫອ້ງຟງັ. 
   - ໃຫໝູ້ເ່ພ່ືອນປະກອບຄາໍເຫັນ. 
   - ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບການຂຽນລາຍງານທ່ີຖກືຕອ້ງ 

 ຄາດໝາຍການລາຍງານ 
       - ອງີໃສໂ່ຄງຮາ່ງທ່ີເປັນແບບຢາ່ງ ແລະເນືອ້ໃນທ່ີລາຍງານ.        

 
                                                          ຊ ົ່ວໂມງທີ 4  (ໃຊເ້ວລາ 50  ນາທີ)     

 ສອນການລາຍງານປາກເປ່ົາ    
 ນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົໃໝ ່(5 ນາທີ)    

      ໃນຊ ົ່ວໂມງຜາ່ນມາ ນກັຮຽນໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັບດົລາຍງານການຂຽນເພ່ືອເປັນການ 
ຢ ັງ້ຢືນຄວາມຄວາມເມ ື່ອຮູ ້ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ທກັສະໃນບດົລາຍງານການຂຽນຕາມຮບູແບບນ ັນ້ ນກັຮຽນ
ຈະໄດຝຶ້ກລາຍງານປາກເປົ່ າຕ່ໍໄປ. 

 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບກຸມ່ຍອ່ຍ (45 ນາທີ) 
 ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 4-6 ກຸມ່. ອາ່ນກຽ່ວກບັການລາຍງານປາກເປ່ົາ (ໜາ້ 62 ໃນ

ປ້ຶມແບບຮຽນແລະ ສນົທະນາເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ. 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມໃສກ່ະດານ                                                       

1. ບດົລາຍງານປາກເປ່ົາແມນ່ແນວໃດ? 
2. ຮບູແບບບດົລາຍງານດວ້ຍການຂຽນກບັການລາຍງານດວ້ຍປາກເປ່ົາຕາ່ງກນັແນວໃດ? 

- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້.  
- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບ, ປບັປງຸ ຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ.  
- ແນະນາໍນກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມບດົຮຽນຂອງຕນົ. 
 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ 
1. ລາຍງານປາກເປ່ົາແມນ່ລາຍງານເຊິ່ ງໜາ້ກນັລະຫວາ່ງຜູລ້າຍງານກບັຜູຮ້ບັການລາຍງານ ດວ້ຍການ 
  ເວ້ົາ ຫືຼ ອະທິບາຍໃຫເ້ຂ້ົາໃຈ, 
2. ຮບູແບບບດົລາຍງານທງັ 2 ປະເພດຕາ່ງກນັທ່ີພາກຕ ົນ້ ແລະ ພາກສດຸທາ້ຍ ສວ່ນພາກເນືອ້ໃນ 
   ແມນ່ຄກືນັ. 

 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ:   
- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ການເຮັດກດິຈະກາໍ.  
- ກວດການຂຽນບດົລາຍງານ. 

 ວຽກບາ້ນ: ຈ ົງ່ຝຶກການຂຽນບດົລາຍງານການເຮດັອະນາໄມຫອ້ງຮຽນຂອງຕນົໃຫຄ້ປູະຈາໍຫອ້ງຊາບ. 
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ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 

 

1. ຈດຸປະສງົ:          
ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 

- ຈາໍແນກໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ ຂອງການຂຽນສະແດງຄວາມສກຶຈາກປະສບົການໄດ.້ 

- ບອກ ແລະ ອະທິບາຍການຂຽນແບບສາ້ງສນັ ແລະ ວທີິພນັລະນາສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶໄດ.້   
- ແຕງ່ຂໍຄ້ວາມພນັລະນາ ດວ້ຍການສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶຈາກປະສບົການໄດ.້ 

  - ສະແດງການເຮດັວຽກແບບເປັນກຸມ່ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

  - ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວຄິາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງການ  

  ຕດັສິນໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້   
2. ເນືອ້ໃນ 

      ການຂຽນສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶຈາກປະສບົການແມນ່ຄວາມຮູສ້ກຶຂອງຄນົເຮົາເຊ່ັນ: ດໃີຈ, ເສຍໃຈ 
ແລະ ອື່ ນໆ ການສື່ ສານກນັຕາມປກົກະຕ ິແມນ່ເຮົາມໂີອກາດສະແດງຄວາມຮູສ້ກືໄດຕ້າມອາລມົ ແລະ 
ສະຖານະການທີເກດີຂຶນ້. ການຂຽນແບບສາ້ງສນັເຮາົອາດສະແດງຄວາມຮູສ້ກືຕາ່ງໆໄດທ້ງັໃນຮບູແບບ
ຂອງຄາໍຮອ້ຍແກວ້ ແລະ ຄາໍຮອ້ຍກອງ. ວທີິພນັລະນາ ແມນ່ການຂຽນທ່ີມຈີດຸປະສງົແນໃສກ່ານອະທິ 
ບາຍ ຂະຫຍາຍຄວາມໃຫເ້ຫັນສະພາບທ່ີລະອຽດອອ່ນ ແລະ ຊດັເຈນຂອງສິ່ ງໃດສິ່ ງໜ່ຶງ.  

3. ສື່ ການຮຽນການສອນ  
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄມູຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ ມ.2 
- ປ້ຶມຄາໍກອນ...ທ່ີສາມາດຫາມາໄດ.້ 

- ປ້ຶມອາ່ນ, ວາລະສານ, ໜງັສພິືມ ແລະ ອື່ ນໆ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ   
 

 

ບດົທີ 9   
ການຂຽນສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶຈາກປະສບົການ  
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ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)  
 ສອນການຂຽນສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶຈາກປະສບົການ 
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ  (15 ນາທີ)  

 

ໃນບດົທີ 8 ຜາ່ນມາ  ນກັຮຽນໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມໝາຍ,ຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມ
ສາໍຄນັ, ປະເພດ, ວທີິ ແລະ ຮບູການລາຍງານລາຍທົ່ວໄປເຊິ່ ງມທີງັຮຽນຮູທິ້ດສະດ ີແລະ 
ປະຕບິດັການຂຽນຕວົຈງິໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ມວີຽກບາ້ນໃຫນ້ກັຮຽນລາຍງານກຽ່ວກບັ
ວຽກບາ້ນທ່ີຄໃູຫກ້ຽມມາ ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນການເຮັດອະນາໄມຫອ້ງຮຽນໃຫໝູ້ຟ່ງັ 1-2 ຄນົ.    
ຕ່ໍໄປນີພ້ວກເຮາົຈະໄດສ້ບືຕ່ໍສກຶສາຮຽນຮູກ້ານຂຽນສະແດງຄວາມຮູສ້ຶກຈາກປະສບົການ. 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບກຸມ່ຍອ່ຍ.  (35 ນາທີ) 
 ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້ນອ້ຍຂໍລ້ະ 2 ຊຸດ:                                                          

1. ການຂຽນສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶຈາກປະສບົການແມນ່ແນວໃດ? ( 
2. ການສື່ ສານກນັຕາມປກົກະຕມິແີນວໃດ? 
3. ການຂຽນແບບສາ້ງສນັເຮັດແນວໃດ?             

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 4-6 ກຸມ່ ອາ່ນສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶຈາກປະສບົການ, ການສື່ ສານກນັຕາມ 
ປກົກະຕ,ິ ການຂຽນແບບສາ້ງສນັ (ໜາ້ 64 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ) ແລະ ສນົທະ ນາເພ່ືອຕອບຄາໍ 
ຖາມ. 

- ໃຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ 1-2 ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມຂໍທີ້ 1.     
- ໃຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ 3-4 ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອບຄາໍຖມຂໍທີ້ 2. 
-  ໃຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ 3-4 ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອບຄາໍຖມຂໍທີ້ 3. 
-  ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ ສບັປ່ຽນກນັອາ່ນຄາໍຕອບສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ.   
-  ໃຫນ້ກັຮຽນໃນຫອ້ງປະກອບຄາໍເຫັນໃນການຕອບຄາໍຖາມ. 
-  ຄ ູແລະ ນກັຮຽນ ສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫເ້ປັນເອກະພາບ. 

 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 
1. ການຂຽນສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶຈາກປະສບົການແມນ່ຄວາມຮູສ້ກຶຂອງຄນົເຮາົ ແຕກຕາ່ງກນັໄປຕາມ

ຄວາມສາໍພນັຂອງສາເຫດ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ພາໃຫເ້ກດີສາເຫດຂອງຄວາມຮູສ້ກຶ ນ ັນ້ໆ ແລະ ສາໍພນັກບັ
ພຶດຕກິາໍແຕກຕາ່ງກນັໄປ ຕາມພ້ືນຖານທາງຈດິໃຈຂອງບກຸຄນົ ຄວາມຮູສ້ກຶຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ດໃີຈ, ເສຍໃຈ, 
ເຄ່ັງຕງຶ, ຕື່ ນເຕັ້ນ, ຜິດຫວງັ, ກງັວນົ, ຫງວ່ມເຫງາົ, ເຈບັປວດ, ສະຫງບົ.  

2. ການສື່ສານກນັຕາມປກົກະຕ ິແມນ່ເຮົາມໂີອກາດສະແດງຄວາມຮູສ້ກືໄດຕ້າມອາລມົ ແລະສະຖານະ 
ການທ່ີເກດີຂຶນ້ເຊ່ັນ: ຂຽນສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶຍນິດເີມ ື່ອຮູຂ້າ່ວດຈີາກເພ່ືອນ ແລະ ຂຽນສະແດງ   
ຄວາມຮູສ້ກຶເສຍໃຈເມ ື່ອຮູຂ້າ່ວຮາ້ຍ.  

3. ການຂຽນແບບສາ້ງສນັເຮົາອາດສະແດງຄວາມຮູສ້ກືຕາ່ງໆ ໄດທ້ງັໃນຮບູແບບຂອງຄາໍຮອ້ຍແກວ້ 
ແລະ ຄາໍຮອ້ຍກອງບດົຂຽນແບບສາ້ງສນັປະກອບດວ້ຍເນືອ້ໃນ, ຮບູແບບເນືອ້ໃນທ່ີໄດຈ້າກປະສບົ
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ການໃນຊວີດິ ແລະ ຈາກຄວາມຮູສ້ກຶນກຶຄດິທ່ີເກດີຂຶນ້ເນື່ອງຈາກປະສບົການນ ັນ້ໆ ສວ່ນຮບູແບບຂຶນ້
ຢູກ່ບັຜູຂ້ຽນວາ່ຈະເປັນຄາໍປະພນັຊະນດິໃດ ຈິ່ງຈະເໝາະສມົກບັເນືອ້ໃນ. 
 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນວທີິພນັລະນາ       

 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊວ້ທີິສອນແບບ ສນົທະນາກຸມ່ໃຫຍ ່(ເວລາ 45 ນາທີ)  
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:    

1. ການຂຽນແບບພນັລະນາແມນ່ແນວໃດ?  
2. ຢາກຂຽນຄວາມຮູສ້ກຶຈາກປະສບົການໄດດ້ຕີອ້ງເຮັດແນວໃດ? 
3. ຄາໍເວ້ົາທ່ີສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶແບງ່ອອກເປັນຈກັປະເພດ? ຄປືະເພດໃດແດ?່ 

- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຍງິ 1 ຊາຍ 1 ຄນົຕອບຄາໍຖາມຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີໄດສ້ນົທະນາໃນກຸມ່. 
- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ປະກອບຄາໍເຫັນໃສຄ່າໍຕອບ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບ ຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ.  
- ຄແູນະນາໍນກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມບດົຮຽນຂອງຕນົ. 

  ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 
1. ວທີິພນັລະນາ ແມນ່ການຂຽນທ່ີມຈີດຸປະສງົແນໃສກ່ານອະທິບາຍ ຂະຫຍາຍຄວາມໃຫເ້ຫັນສະພາບ 
  ຫືຼ ລກັສະນະທ່ີລະອຽດອອ່ນ ແລະ ເດ່ັນຊດັຂຶນ້ຂອງສິ່ ງໃດສິ່ ງໜ່ຶງ ຫຼາຍກວາ່ທ່ີຈະຄາໍນງຶເຖງິເລ່ືອງ 

ຫືຼ ເຫດການທ່ີດາໍເນນີໄປຢາ່ງມລີະດບັຕ່ໍເນື່ອງ. ເປັນການພນັລະນາຄວາມຮູສ້ກຶກຈໍະມເີນືອ້ໃນທ່ີກະ 
ທບົອາລມົກໍ່ໃຫເ້ກດີຄວາມຮູສ້ກຶປະທບັໃຈ ຫືຼ ສະເທືອນໃຈໄປກບັເນືອ້ໃນຂອງບດົພນັລະນານ ັນ້ໆ. 

2. ຢາກຂຽນຄວາມຮູສ້ກຶຈາກປະສບົການໄດດ້ນີ ັນ້, ຜູຂ້ຽນຈະຕອ້ງຝຶກຕນົເອງໃຫເ້ປັນຄນົຮູສ້ງັເກດ 
ແລະ ຮູຈ້ກັເລອືກໃຊສ້າໍນວນຄາໍເວ້ົາມາຂຽນສະແດງຄວາມຮູສ້ຶກນ ັນ້ໆ ໃຫສ້ມົກບັຄວາມເປັນຈງິ 
ເພື່ ອໃຫຜູ້ອ້າ່ນເກດີຄວາມຮູສ້ກຶຄອ້ຍຕາມ ຫືຼ ສະເທືອນອາລມົໄປນາໍ. 

3. ຄາໍເວ້ົາທ່ີສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶແບງ່ອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: ຄາໍເວ້ົາທ່ີສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶໂດຍກງົ, 
ຄາໍເວ້ົາທ່ີສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶປຽບທຽບ. 

 
ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)     

 ສອນຄາໍເວ້ົາທ່ີສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶໂດຍກງົ  
 ນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົໃໝ່ (ເວລາ 5 ນາທີ)  

 ຄສູະເໜ ີ ແລະ ສນົທະນາກບັນກັຮຽນກຽ່ວກບັການເວົ້າທ່ີສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶ
ໂດຍກງົວາ່ແມນ່ເວົ້າແນວໃດ.  
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 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ໃຫຍ.່  (ເວລາ 45 ນາທີ) 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:    

1. ຄວາມຮູສ້ກຶ ແລະ ອາລມົທາງດຂີອງຄນົເຮົາສະແດງອອກແນວໃດ? 
2. ຄວາມຮູສ້ກຶ ແລະ ອາລມົທາງຮາ້ຍຂອງຄນົເຮົາສະແດງອອກແນວໃດ? 
3. ຂຽນຕວົຢາ່ງການສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶທ່ີເປັນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ມແີນວໃດ? 
4. ຕວົຢາ່ງການສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶທ່ີເປັນຄາໍຮອ້ຍກອງມແີນວໃດ? 

 -  ໃຫນ້ກັຮຽນຍິງ1 ຊາຍ1 ຄນົຕອບຄາໍຖາມຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
 - ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ປະກອບຄາໍເຫັນໃສຄ່າໍຕອບ. 
 -  ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບ ຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ.  

          -  ຄແູນະນາໍນກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມບດົຮຽນຂອງຕນົ. 
 ຄາດໝາຍການຕອບ 

1. ຄວາມຮູສ້ກຶທາງດເີຊ່ັນ: ສດົຊື່ນ, ສມົຫວງັ, ຍິນດ,ີ ສມົໃຈ, ປ້ຶມປິຕີ, ເຂັມ້ແຂງ, ໝ ັນ້ໃຈ, ເຕັມໃຈ... 
2. ການສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶທ່ີເປັນຄາໍຮອ້ຍກອງ:  
3. ເປັນຕາຊມົຊື່ ນດວ້ຍດອມໝູຊ່າວນາການສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶທ່ີເປັນຄາໍຮອ້ຍແກວ້: ປີນີພ້ະຍາດໂຄວດິ-
19 ລະບາດແຮງເຮັດໃຫໂ້ຮງຮຽນແຫງ່ຕາ່ງໆໄດພ້ກັໂຮງຮຽນໄປຕາມໆກນັທາໍນອງດຽວກບັປີແລວ້ນີ້

ເຮັດໃຫບ້ດົຮຽນຂອງຂອ້ຍບ່ໍໄປບ່ໍມາ, ສິ່ ງທ່ີເຄຍີໄດກ້ລໍືມໄປ.  (ຂໍຄ້ວາມນີ ້
       ສະແດງເຖງິຄວາມຮູສ້ກຶເສຍໃຈ). 

4.  ເປັນຄາໍຮອ້ຍກອງ 
ເຫັນໝູ ່  ທນັຍາຫານ   ເບກີບານໃຈເຈົາ້ 
ຫຼຽວລງົ  ນາເຫັນເຂ້ົາ    ຂຽວອອນລາໍອອ່ນ 
ທກຸບອ່ນ ເຖງິພື້ນນ ໍາ້    ເກນີກວາ້ງຂວາ່ງໄກ ແທເ້ດ. 
 
 

 
ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)     

 ສອນຄາໍເວົ້າທ່ີສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶປຽບທຽບ  
 

 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ໃຫຍ່.  (ເວລາ 50 ນາທີ)  
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:  

    ຄາໍເວ້ົາທ່ີສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶປຽບທຽບ ແມນ່ແນວໃດ? 
- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຍງິ 1 ຊາຍ 1 ຄນົຕອບຄາໍຖາມຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີໄດສ້ນົ 

ທະນາໃນກຸມ່. 
- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ປະກອບຄາໍເຫັນໃສຄ່າໍຕອບ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບ ຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ.  
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-  ຄແູນະນາໍນກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມບດົຮຽນຂອງຕນົ. 
 ຄາດໝາຍການຕອບ 
ການປຽບທຽບ ແມນ່ຊວ່ຍໃຫກ້ານຂຽນສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶຊດັເຈນຂຶນ້ ໂດຍບໍ່ ຕອ້ງໃຊຄ້າໍຫຼາຍເກນີໄປ
ອາດຈະໃຊພ້ຽງວະລີ ຫືຼ ປະໂຫຍກສ ັນ້ໆກໄໍດຄ້ວາມໝາຍຕາມທ່ີຕອ້ງການ ເຊ່ັນ:  
- ຂອ້ຍຮູສ້ກຶວາ່ຫິວເຂ້ົາຄໄືສຊ້ຂິາດ. 
- ພໍໄດຍ້ນິພ່ໍເວ້ົາວາ່ຈະພາໄປທຽ່ວພວກລກູກຕໍື່ ນເຕັນ້ດໃີຈ ຄກືບັປາຊມົນ ໍາ້ໃໝ.່ 
- ຢາ່ເຮດັຄກືະຕາ່ຍຕື່ ນຕມູເລື່ ອງມນັບ່ໍສາໍຄນັປານໃດ. 
- ຖາ້ວາ່ຂອ້ຍເສັງຂຶນ້ຫອ້ງໄດຂ້ອ້ຍຈະຮູສ້ກຶດໃີຈ. 

      
5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ:   
    - ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ການສນົທະນາ. 
 
 

 
 
 
 
 

ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 
 

1. ຈດຸປະສງົ:          
ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 

- ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ຂອງການຂຽນເລື່ ອງຕາມຈນິຕະນາການໄດ.້ 

- ບອກ ແລະ ອະທິບາຍວທີິການຂຽນບດົແບບຈນິຕະນາການໄດ.້   
- ເກດີຄວາມຮກັໃນການຂຽນບດົເລື່ ອງຕາມຈນິຕະນາການຕາ່ງໆ. 

 - ສະແດງການເຮດັວຽກແບບເປັນກຸມ່ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 - ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວຄິາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງການ  

   ຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້   
 

2. ເນືອ້ໃນ 
ການຂຽນສະແດງຈນິຕະນາການ: ຈນິຕະນາການໝາຍເຖງິຄວາມຄດິຄາໍນງຶເຖງິສິ່ ງທ່ີເກດີຂຶນ້ໃນຈດິໃຈ 

ຂອງຄນົເຮົາ ອາດເປັນການນກຶວາດພາບຂຶນ້ຕາມຄວາມຄດິຝນັຂອງຄນົແຕລ່ະຄນົ ຫືຼ ຄວາມຄດິຄາໍນງຶນ ັນ້ຊຶ່ ງ 
ອາດເປັນຜນົມາຈາກການມປີະສບົການຕາ່ງໆໃນຊວີດິມາກອ່ນແຕໄ່ດສ້າ້ງຂຶນ້ເປັນພາບໃໝໃ່ນຈດິໃຈຢາ່ງເລິກ 

ບດົທ ີ10   
ການຂຽນເລື່ ອງຕາມຈນິຕະນາການ  
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ເຊິ່ ງກໄໍດ.້ 
3. ສື່ການຮຽນການສອນ  

- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄມູຄືພູາສາລາວຊ ັນ້ ມ.2 
- ປ້ຶມຄາໍກອນທ່ີສາມາດຫາມາໄດ.້ 

- ປ້ຶມອາ່ນ, ວາລະສານ, ໜງັສພິືມ ແລະ ອື່ ນໆ. 

- ວດັຈະນານກຸມົພາສາລາວ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ   
 
 

 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)  
 ສອນຄວາມໝາຍຂອງການຂຽນສະແດງຈນິຕະນາການ 
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ  (5 ນາທີ)  

 

      ໃນບດົທີ 9 ຜາ່ນມານກັຮຽນໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຫຍງັແດ?່ 
   - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນ 1-2 ຄນົຂຶນ້ຕອບ. 

ຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ຮຽນບດົທີ 10 ພວກເຮົາຈະໄດສ້ບືຕ່ໍສຶກສາຮຽນຮູກ້ານຂຽນສະແດງຈນິຕະນາການ. 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊວ້ທີິສອນແບບສນົທະນາຖາມ-ຕອບກຸມ່ໃຫຍ ່(ເວລາ 45 ນາທີ)  
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:    

1. ຄວາມໝາຍຂອງການຂຽນສະແດງຈນິຕະນາການແມນ່ແນວໃດ?  
2. ເລື່ ອງເລ່ົາ ຫືຼ ບນັລະຍາຍແບບຈນິຕະນາການແມນ່ແນວໃດ? 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຍງິ, ຊາຍ 5-6 ຄນົຕອບຄາໍຖາມຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ. 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຜູອ້ື່ ນໆໃນຫອ້ງປະກອບຄາໍເຫັນໃສຄ່າໍຕອບ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບ ຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ.  
- ຄແູນະນາໍນກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 

  ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ຄວາມໝາຍຂອງການຂຽນສະແດງຈນິຕະນາການໝາຍເຖງິຄວາມຄດິທີເກດີຂຶນ້ໃນຈດິໃຈຂອງຄນົ 
ເຮາົອາດເປັນການວາດພາບຂຶນ້ຕາມຄວາມຄິດຂອງແຕລ່ະຄນົ ຫືຼ ອາດເປັນຜນົມາຈາກການມປີະສບົ 
ການຕາ່ງໆໃນຊວີດິມາກອ່ນ, ແຕໄ່ດສ້າ້ງຂຶນ້ເປັນພາບໃໝໃ່ຫຫຼ້າກຫຼາຍ ຫຼື ເລິກເຊິ່ ງ.  

2. ເລື່ ອງເລ່ົາ ຫືຼ ບນັລະຍາຍແບບຈນິຕະນາການແມນ່ການຂຽນເລື່ ອງເລ່ົາຈາກຈນິຕະນາການສວ່ນ 
ຫຼາຍຈະເປັນເລື່ ອງນທິານ ຫືຼ ນຍິາຍ. 
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ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນການຂຽນສະແດງຈນິຕະນາການ 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບກຸມ່ຍອ່ຍ.  (50 ນາທີ) 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:                                                          

1. ລກັສະນະໂຄງຮາ່ງໃນການນາໍເນນີເລື່ ອງມຫີຍງັແດ?່  
2. ລກັສະນະຂອງພາສາມແີນວໃດ? 
3. ການຂຽນສະແດງຈນິຕະນາການຂຽນແນວໃດ?             

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 6 ກຸມ່ ອາ່ນການຂຽນສະແດງຈນິຕະນາການ, ລກັສະນະໂຄງຮາ່ງໃນການນາໍ
ເນນີເລື່ ອງ, ລກັສະນະຂອງພາສາ (ໜາ້ 75-76 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ) ແລະ ສນົທະ ນາເພ່ືອຕອບຄາໍ
ຖາມ. 

- ໃຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ 1-2 ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມຂໍທີ້ 1.     
- ໃຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ 3-4 ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອບຄາໍຖມຂໍທີ້ 2. 
-  ໃຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ 5-6 ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອບຄາໍຖມຂໍທີ້ 3. 
-  ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ ສບັປ່ຽນກນັອາ່ນຄາໍຕອບສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ.   
-  ໃຫນ້ກັຮຽນໃນຫອ້ງປະກອບຄາໍເຫັນໃນການຕອບຄາໍຖາມ. 
-  ຄ ູແລະ ນກັຮຽນ ສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫເ້ປັນເອກະພາບ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ລກັສະນະໂຄງຮາ່ງໃນການນາໍເນນີເລື່ ອງມ:ີ  

- ການນາໍເລື່ ອງ, ກາ່ວຄວາມເປັນໄປຂອງເລື່ ອງ ບອກຕວົລະຄອນ ສະຖານທີ ແລະ ເວລາ. 
- ລາໍດບັຂອງເຫດການໃນເລື່ ອງ. 
- ສະແດງໃຫເ້ຫັນຂໍຂ້ດັແຍງ່ຂອງເລ່ືອງ. 
- ສະແດງການແກແ້ກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ຂອງເລື່ ອງ ຫືຼ ການແກບ້ນັຫາ. 
- ອາດຈະໃຫຄ້ະຕພິດົ ຫືຼ ຂໍເ້ຕອືນໃຈທາ້ຍເລື່ ອງ. 

2. ລກັສະນະຂອງພາສາ: 
  - ໃຊຄ້າໍບພຸະບດົບ ົ່ງບອກເວລາ, ສະຖານທ່ີໃຊຄ້າໍແທນນາມບລຸດຸທີ 3 ໃນການກາ່ວເຖງິ ຫືຼ ອາ້ງອງີ

ບກຸຄນົ ຫືຼ ສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ. 
- ອາດມກີານຫຍໍເ້ລື່ ອງ. 
- ໃຊຄ້າໍຕ່ໍເພື່ ອເຊື່ ອມຄວາມສາໍພນັຂອງເລື່ ອງ ແລະ ບ ົ່ງບອກຄວາມເປັນເຫດຜນົ, ຄວາມຄອ້ຍຕາມ  

ແລະ ຄວາມຂດັແຍງ່.  
3. ການຂຽນສະແດງຈນິຕະນາການ 
     ການຂຽນສະແດງຈນິຕະນາການຕອ້ງອາໄສພະລງັຈດິຈນິຕະນາການເປັນສາໍຄນັພາບທ່ີເກດີໃນ 
ຫວ່ງນກຶຕອ້ງແຈມ່ແຈງ້ຊດັເຈນບດົຂຽນອາດເປັນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ ຫຼື ຮອ້ຍກອງກໄໍດ ້ແລະ ແນວທາງ 
ໃນການຂຽນກວາ້ງຂວາງຄື: 
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   ກ. ກອ່ນຈະລງົມຂືຽນຕອ້ງເຮັດໃຈໃຫສ້ະບາຍບ່ໍມຄີວາມກງັວນົອນັຈະເປັນອປຸະສກັໃນການຂຽນ. 
   ຂ. ຄດຶສາ້ງພາບຂຶນ້ໃນຫວ່ງນກຶໃຫຄ້ອ່ຍໆແຈມ່ແຈງ້ຊດັເຈນຂຶນ້ຈນົສາມາດຖາ່ຍທອດພາບຝນັນ ັນ້ 
      ອອກມາເປັນບດົຂຽນ. 
   ຄ. ການຂຽນຖາ່ຍທອດພາບໃນຄວາມຄດິ ຕອ້ງເລືອກເຟັ້ນຄາໍເວ້ົາທ່ີນາໍມາຂຽນເພ່ືອໃຫພ້າບໃນ 
      ຫວ່ງນກຶມຄີວາມຊດັເຈນ ແລະ ສື່ ຄວາມໝາຍໄປຍງັຜູອ້ື່ ນໄດຕ້າມທ່ີເຮົາຕອ້ງການ.    
   ງ. ການຫາຄາໍເວ້ົາມາໃຊເ້ພ່ືອຖາ່ຍທອດພາບນ ັນ້ ສິ່ ງສາໍຄນັຄ ືຄວນລາໍດບັຄວາມກອ່ນ ຫືຼ ຫຼງັ 
     ເພ່ືອໃຫພ້າບນ ັນ້ສື່ ຄວາມໝາຍໄປຍງັຜູອ້າ່ນໄດແ້ຈມ່ແຈງ້ຊດັເຈນ. 
  ຈ. ສາ້ງໂຄງຮາ່ງເລື່ ອງໄວເ້ປັນຫວົຂໍສ້ ັນ້ໆຢາ່ງສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ສາໍພນັກບັພາບໃນຄວາມນກຶ 
     ຄດິຢາ່ງເໝາະສມົ ແລະ ຂຽນເລື່ ອງໄປຈນົເຖງິຈດຸໝາຍທ່ີກາໍນດົໄວຢ້າ່ງເປັນລະບຽບ. 

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຜູອ້ື່ ນໆໃນຫອ້ງປະກອບຄາໍເຫັນໃສຄ່າໍຕອບ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບ ຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ.  
- ຄແູນະນາໍນກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 
 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 

 ສອນສິ່ ງທ່ີຄວນຮູໃ້ນເວລາຂຽນ                            
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ  (5 ນາທີ)  

 

      ໃນອາທິດແລວ້ຜາ່ນມານກັຮຽນໄດຮ້ຽນບດົທ່ີເທ່ົາໃດ, ຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຫຍງັແດ?່ 
  ຄໃູຫນ້ກັຮຽນ 1-2 ຄນົຂຶນ້ຕອບ.     
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊວ້ທີິສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ (ເວລາ 45 ນາທີ)  
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:    

 ສິ່ ງທ່ີຄວນຮູໃ້ນເວລາຂຽນສະແດງຈນິຕະນາການມຫີຍງັແດ?່  
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 6 ກຸມ່. 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນສິ່ ງທ່ີຄວນຮູໃ້ນເວລາຂຽນໃນປ້ຶມແບບຮຽນໜາ້ທີ 76-77, (10 ນາທີ). 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຂຽນຕອບຄາໍຖາມຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈໃສເ່ຈຍ້. 
- ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ອາ່ນຄາໍຕອບ. 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ອື່ນໆໃນຫອ້ງປະກອບຄາໍເຫັນໃສຄ່າໍຕອບ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບ ຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັແລວ້ເອົາເຈຍ້ຄາໍຕອບໄປຕດິ 
  ໃສກ່ະດານບອ່ນທ່ີຄກູາໍນດົໄວ.້  
- ຄແູນະນາໍນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 
  ຄາດໝາຍການຕອບ: 

ການເຝິກຂຽນຕາມຈນິຕະນາການໃຫເ້ປັນຕາອາ່ນ ແລະເປັນຕາສນົໃຈນ ັນ້ນອກຈາກຄວາມຮູເ້ບືອ້ງ 
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   ຕ ົນ້ທ່ີກາ່ວມາແລວ້ນ ັນ້ຜູຂ້ຽນຄວນຮູສ້ິ່ ງຕາ່ງດ ັງ່ນີ:້  
ກ. ຮູດ້າໍເນນີການຂຽນໂດຍມກີານເປີດເລ່ືອງ, ເດນີເລື່ ອງ ແລະ ສະຫຼບູເລື່ ອງ. 
ຂ. ການສະແດງຄວາມຄດິເຂ້ົາໃນການຂຽນຄວນມຫຼີກັຖານອາ້ງອງີທ່ີໜາ້ເຊື່ ອຖ.ື 
ຄ. ຮູສ້ະແດງຄວາມຄດິເປັນຂອງຕນົເອງ ແລະ ເກບັກາໍຄາໍເວ້ົາຂອງບກຸຄນົສາໍຄນັ ຫືຼ  
   ສພຸາສດິເພ່ືອປະກອບການຂຽນຂອງຕນົ. 
ງ. ຮູໃ້ຊຄ້າໍເຊື່ອມ, ຄາໍຕ່ໍ ໃນການຂຽນບດົໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ເໝາະສມົ. 
ຈ. ຂຽນໃຫຖ້ກືຫຼກັໄວຍາກອນ. 
ສ. ຂຽນໃຫເ້ປັນລະບຽບ, ຊດັເຈນ, ອາ່ນງາ່ຍ ແລະ ສະອາດ. 
 
 

                                               ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)     
 ສອນປະຕບິດັຕວົຈງິການຂຽນສະແດງຈນິຕະນາການ 

 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບ ຄດິເອງ, ເປັນຄູ,່ ແບງ່ປນັ. (ເວລາ 50 ນາທີ) 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນອາ່ນບດົອາ່ນເພ່ີມ (ເລ່ືອງກາໍພາ້ໄກແ່ກວ້), ໜາ້ທີ 77-81. 
  ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:  
 ນທິານ (ເລື່ ອງກາໍພາ້ໄກແ່ກວ້) ເປັນນທິານປະເພດໃດ? 

- ນກັຮຽນຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ. 
- ຄສູະຫຼບເປັນນທິານບຮູານ, ປະເພດຄາໍຮອ້ຍແກວ້. 
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 3-4 ກຸມ່. 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົພາຍໃນກຸມ່ຄດິເອງກອ່ນວາ່ຈະຂຽນເລື່ ອງສະແດງຈນິຕະນາການກຽ່ວກບັຫຍງັ,  

      ແລວ້ມາສະເໜີ ຫືຼ ສນົທະນາກບັໝູໃ່ນກຸມ່ຕນົເອງ. 
    - ໝູໃ່ນກຸມ່ຕນົເຫັນດວີາ່ກຸມ່ເຮົາຕອ້ງຂຽນເລື່ ອງ..., ແຕລ່ະກຸມ່ສະເໜີເລື່ ອງທ່ີກຸມ່ຕນົຕກົລງົ 
      ກນັໃຫໝູ້ກ່ ຸມ່ອື່ ນຮູນ້າໍ. 
    - ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຂຽນເລ່ືອງທ່ີແຕລ່ະກຸມ່ເຫັນດ ີແລະ ຕກົລງົກນັ. 
    - ຄໃູຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ສບັປ່ຽນກນັກວດໃຫກ້ນັ. 
    - ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ອາ່ນ, ສະມາຊກິກຸມ່ອື່ ນໆປະກອບຄາໍເຫັນ, ຈາກນ ັນ້ ກເໍອົາໄປຕດິ 
      ໄວກ້ະດານບອ່ນທ່ີຄກູາໍນດົໃຫ.້  
    -  ຄແູນະນາໍນກັຮຽນບນັທຶກບດົເລື່ ອງໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 
5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ:   
- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ການສນົທະນາ. 
- ກວດການຂຽນເລື່ ອງສະແດງຈນິຕະນາການຂອງນກັຮຽນ. 
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ພາກທີ III 

ການຟງັ ແລະ ການເວ້ົາ 

 

I. ຜນົສາໍເລັດດາ້ນການຮຽນ 
1. ມາດຕະຖານດາ້ນເນືອ້ໃນ: 

     ໃນບດົທີ 11 ຜູຮ້ຽນສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມຮູໃ້ນເບືອ້ງຕ ົນ້ກຽ່ວກບັການເວ້ົາ, ປະເພດຂອງການເວ້ົາ

ກບັບກຸຄນົ ແລະ ເວົ້າໃນທ່ີປະຊຸມ. ການເວ້ົາມຄີວາມສາໍຄນັຊວ່ຍໃນການດາໍລງົຊວີດິປະຈາໍວນັ ແລະ ການຜກູ

ສາໍພນັລະຫວາ່ງບກຸຄນົ ຈດຸປະສງົໃນການເວົ້າແມນ່ ເພື່ ອໃຫຄ້ວາມຮູ ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມຄດິ, ເພື່ ອຈງູໃຈ 

ແລະ ເພ່ືອສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ. ຫຼກັການເວ້ົາໄດແ້ກອ່ງົປະກອບການເວົ້າ, ຫຼກັການເວ້ົາທ່ີດ ີແລະ

ມາລະຍາດ ໃນການເວ້ົາ.   

      ໃນບດົທີ 12 ການເວົ້າໃນໂອກາດຕາ່ງໆ, ຄວາມສາໍຄນັຂອງການເວ້ົາ,ເນືອ້ໃນທ່ີໃຊເ້ວ້ົາ,ປະເພດຂອງ

ການເວ້ົາໃນໂອກາດຕາ່ງເຊ່ັນ: ການແນະນາໍຜູບ້ນັລະຍາຍ, ການກາ່ວຕອ້ນຮບັ, ການກາ່ວຕອບການຕອ້ນຮບັ, 

ການກາ່ວຂອບໃຈ ແລະ ການກາ່ວຄາໍອວຍພອນ. 

     ບດົທີ 13   ການກາ່ວມອບລາງວນັ ຫືຼ ຂອງຂວນັ, ການກາ່ວຮບັ, ການກາ່ວມອບວດັຖສຸິ່ ງຂອງ, ການ

ກາ່ວຄາໍອາໍລາ ແລະ ການກາ່ວໄວອ້າໄລ. 

    ບດົທີ 14   ການເວົ້າສະຫຸຼບເລື່ ອງທ່ີໄດຟ້ງັ, ການຟງັແລະເບິ່ ງຕາມຈດຸປະສງົ, ການຟງັແລະເບິ່ ງສື່ ເພື່ ອ 

ຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັ, ວທີິຟງັແລະເບິ່ ງເພື່ ອຈບັໃຈຄວາມ, ວເິຄາະຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ມາລະຍາດໃນການຟງັ 

ແລະ ເບິ່ ງ.  

2.ມາດຕະຖານການປະຕບິດັ: 
 ຜູຮ້ຽນສາມາດອະທິບາຍຄວາມຄວາມຮູເ້ບືອ້ງຕ ົນ້ໃນການເວ້ົາກບັບກຸຄນົ ແລະ ເວ້ົາໃນທ່ີປະຊຸມ  ບອກ

ໄດວ້າ່ການເວ້ົາມຄີວາມສາໍຄນັມນັຊວ່ຍໃນການດາໍລງົຊວີດິ ແລະ ການຜກູພນັກບັຄນົໃນສງັຄມົໄດຕ້າມ
ຈດຸປະສງົຄໃືຫຄ້ວາມຮູຄ້ວາມຄດິ ຈງູໃຈ ແລະເພື່ ອສະແດງຄວາມຄດິເຫັນໂດຍເວ້ົາແບບມຫຼີກັການ ແລະ ມ ີ
ມາລະຍາດໃນການເວ້ົາ. ເວົ້າໃນໂອກາດຕາ່ງໆເຊ່ັນ ແນະນາໍຜູບ້ນັຍາຍ,ກາ່ວຕອ້ນຮບັ,ກວ່ຕອບການຕອ້ນຮບັ, 
ກາ່ວຂອບໃຈ  ກາ່ວອວຍພອນ, ກາ່ວມອບລາງວນັ, ມອບສິ່ ງຂອງ, ກາ່ວອາໍລາ ແລະ ກາ່ງວໄວອ້າໄລ.. ເວັາ້
ສະຫຸຼບເລື່ ອງທ່ີໄດເ້ບິ່ ງ ແລະໄດຟ້ງັ, ການເບິ່ ງ ແລະຟງັຕາມຈດຸປະສງົເຊ່ັນ: ເບິ່ ງ ແລະຟງັເພື່ ອຈບັໃຈຄວາມ 
ເພ່ືອວເິຄາະ ແລະມມີາລຍາດໃນການເບີ່ ງ ແລະຟງັ. 
 
 II ສະມດັຖະພາບດາ້ນການຮຽນ 
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ເນືອ້ໃນ ສະມດັຖະພາບ 

ພາກທີ III 

ການຟງັ ແລະການເວົ້າ 

ບດົທີ 11 
ການເວົ້າ 

1. ຄວາມຮູເ້ບືອ້ງຕ ົນ້ກຽ່ວກບັການເວ້ົາ 

2. ປະເພດຂອງການເວ້ົາ 

  2.1 ການເວ້ົາລະຫວາ່ງບກຸຄນົ 

  2.2 ການເວ້ົາຕ່ໍທ່ີປະຊຸມ 

3. ຄວາມສາໍຄນັຂອງການເວົ້າ 

  3.1 ຊວ່ຍໃນການສື່ ສານໃນຊວີດິປະ 

     ຈາໍວນັ 

3.2  ຊວ່ຍໃຫປ້ະສບົຄວາມສາໍເລັດ 
 ໃນອາຊີບການງານ 

3.1  ຊວ່ຍໃນການຜກູມດິ ຫຼ ືຜກູ 
ສາໍພນັລະຫວາ່ງບກຸຄນົ 

4. ຈດຸມຸງ່ໝາຍຂອງການເວ້ົາ 

  4.1 ເວ້ົາເພື່ ອໃຫຄ້ວາມຮູ,້ ຄວາມ 

     ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຄວາມຄດິ 

  4.2 ເວ້ົາເພື່ ອຈງູໃຈໃຫຄ້ອ້ຍຕາມ 

  4.3 ເວ້ົາເພື່ ອໃຫເ້ກດີຄວາມບນັເທີງ 

  4.4 ການເວ້ົາສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ 

5. ຫຼກັການເວ້ົາ 

   5.1 ອງົປະກອບຂອງການເວ້ົາ 

   5.2 ຫຼກັການເວ້ົາທ່ີດ ີ

6. ມາລະຍາດໃນການເວົ້າ 

 

ບດົທີ 12 

ການເວົ້າໃນໂອກາດຕາ່ງໆ 

 

 ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມຮູ ້ເບືອ້ງຕ ົນ້
, ປະເພດ, ຄວາມສາໍຄນັ, ຈດຸມຸງ່ໝາຍ ແລະ
ຫຼກັການໃນການເວ້ົາໄດ.້  

 ບອກ ແລະ ອະທິບາຍເຖງິມາລະຍາດ, ວທີິການ 
ແລະ ເຕັກນກິໃນການເວ້ົາໄດ.້ 

 ສະແດງອາລມົຢາ່ງເໝາະສມົ ໂດຍໃຊເ້ຕັກນກິຕາ່ງໆ
ເພື່ ອສື່ສານ ແລະເຂ້ົາໃຈຢາ່ງຖກືຕອ້ງໄດ.້  

 ໃຊສ້ຽງທ່ີສພຸາບອອນ່ໂຍນໃນເວລາເວ້ົາຕ່ໍໜາ້ໝູ່
ເພື່ ອນ ຫືຼ ໃນຊຸມຊນົໄດ.້ 

 ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິ
ສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັ
ສະການວເິຄາະ ແລະການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງການ
ຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ອະທິບາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງການເວ້ົາໃນໂອກາດ
ຕາ່ງໆໄດ.້ 
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1. ຄວາມສາໍຄນັຂອງການເວ້ົາໃນ 
ໂອກາດຕາ່ງໆ 

2. ເນືອ້ໃນທ່ີໃຊເ້ວ້ົາໃນໂອກາດຕາ່ງໆ 

3. ປະເພດຂອງການເວ້ົາໃນໂອກາດ 

   ຕາ່ງໆ 

  3.1 ການແນະນາໍຜູບ້ນັລະຍາຍ 

  3.2 ການກາ່ວຂອບໃຈຜູເ້ວ້ົາ 

  3.3 ການກາ່ວຕອ້ນຮບັ 

  3.4 ການກາ່ວຕອບການຕອ້ນຮບັ 

  3.5 ການກາ່ວຄາໍອວຍພອນ 

 

ບດົທີ 13 

ການເວົ້າໃນໂອກາດຕາ່ງໆ (ຕ່ໍ) 

1. ການກາ່ວມອບລາງວນັ ຫຼືຂອງຂວນັ 
2. ການກາ່ວຕອບຮບັການມອບ 

3. ການກາ່ວມອບວດັຖສຸິ່ ງຂອງ 

4. ການກາ່ວຄາໍອາໍລາ 

5. ການກາ່ວຄາໍໄວອ້າໄລ 

 

ບດົທີ 14 

ການເວົ້າສະຫຸຼບເລື່ ອງທ່ີໄດຟ້ງັ 

 1. ການຟງັ ແລະ ເບິ່ ງຕາມຈດຸປະສງົ 

1.1 ການຟງັ ແລະ ການເບິ່ ງສື່ ເພ່ືອ  

  ຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັ 

1.2 ວທີິຟງັ ແລະ ເບິ່ ງເພື່ ອຈບັໃຈ 

    ຄວາມສາໍຄນັ 

2. ການຟງັ ແລະ ການເບິ່ ງສື່ ເພ່ືອ ວເິຄາະ
ຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ຄວາມຄດິເຫັນ 

3. ມາລະຍາດໃນການຟງັ ແລະ ເບິ່ ງ 

3.1 ມາລະຍາດໃນການຟງັ 

 ບອກເນືອ້ໃນ ແລະ ປະເພດຂອງການເວ້ົາໃນ
ໂອກາດຕາ່ງໆໄດ.້ 

 ແນະນາໍຕນົເອງ, ກາ່ວຂອບໃຈ ແລະ ກາ່ວຄາໍອວຍ 
ພອນໄດ.້ 

 ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງ 
ສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັ
ສະການວເິຄາະ ແລະການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງການ
ຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

 

 

 

 ເວົ້າໃນກຸມ່ ເຊ່ັນ: ການກາ່ວມອບລາງວນັ ຫຼື ຂອງ 
ຂວນັ, ຕອບຮບັການມອບສິ່ ງຂອງ, ການກາ່ວອາໍລາ 
ແລະ ການສະແດງຄວາມເສ້ົາສະຫລດົໃຈ. 

 ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິ
ສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັ
ສະການວເິຄາະ ແລະການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງການ
ຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 
 

 ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມສາໍຄນັ, 
ເນືອ້ໃນ ແລະ ຈດຸປະສງົໃນເວລາຟງັເລື່ ອງ ຫືຼ ຂາ່ວ
ໄດ.້  

 ວເິຄາະຂໍເ້ທັດຈງິ ແລະ ຄວາມຄດິເຫັນໃນເວລາເບິ່ ງ
ເລື່ ອງ ຫຼື ຂາ່ວໄດ.້  

 ສະແດງມາລະຍາດໃນການຟງັ ແລະ ການເບິ່ ງໄດ.້ 
 ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິ

ສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 
 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັ

ສະການວເິຄາະ ແລະການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງການ
ຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 
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3.2 ມາລະຍາດໃນການເບິ່ ງ  

III. ແຜນສາໍລບັການຮຽນການສອນ 
ການສອນທ່ີເນັນ້ເອົານກັຮຽນເປັນໃຈກາງ ໂດຍນາໍໃຊວ້ທີິການສອນ 15 ວທີິ ເຊ່ັນ: ວທີິການສອນແບບ

ສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ, ການສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ໃຫຍ,່ ການສອແບບຄ ົນ້ພບົ ແລະ ການສອນແບບຄດິ
ເອງ, ຈບັຄູ ່ແລະ ແລກປ່ຽນ.  
    ໃນພາກນີ ້ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ຫຼກັການໃນການເວົ້າໃນໂອກາດຕາ່ງໆເຊ່ັນ

ແນະນາໍຜບູນັຍາຍ, ກາ່ວຕອ້ນຮບັ, ຂອບໃຈ, ກາ່ວອວຍພອນ, ກາ່ວມອບຂອງຂວນັ ລາງວນັ, ກາ່ວມອບວດັຖຸ

ສິ່ ງຂອງ, ກາວອາໍລາ ແລະ ກາ່ວໄວອ້າໄລ. ການສະຫຸຼບເລື່ ອງທ່ີໄດເ້ບິ່ ງແລະຟງັ, ການເບິ່ ງ ແລະຟງັຕາມ

ຈດຸປະສງົຄ:ື ເພື່ ອຈບັໃຈຄວາມ, ເພື່ ອວເິຄາະ ແລະ ມມີາລະຍາດໃນການຟງັ ແລະເບິ່ ງ. 

 
 
 

ບດົທີ 11  

ການຟງັ ແລະ ການເວ້ົາ 
 

ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ  
1. ຈດຸປະສງົ 

ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມຮູເ້ບືອ້ງຕ ົນ້ຄ:ື ປະເພດ, ຄວາມສາໍຄນັ, ຈດຸມ ຸງ່ໝາຍ ແລະ

ຫຼກັການໃນການເວ້ົາໄດ.້  
- ບອກ ແລະ ອະທິບາຍເຖງິມາລະຍາດ, ວທີິການ ແລະ ເຕັກນກິໃນການເວ້ົາໄດ.້ 
- ສະແດງອາລມົຢາ່ງເໝາະສມົ ໂດຍໃຊເ້ຕັກນກິຕາ່ງໆເພື່ ອສື່ ສານ ແລະເຂ້ົາໃຈຢ່າງຖກືຕອ້ງໄດ.້  
- ໃຊສ້ຽງທ່ີສພຸາບອອນ່ໂຍນໃນເວລາເວ້ົາຕ່ໍໜາ້ໝູເ່ພື່ ອນ ຫືຼ ໃນຊຸມຊນົໄດ.້ 
- ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 
-  ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ  
   ການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

2.ເນືອ້ໃນ 

      ຄວາມຮູເ້ບື້ອງຕ ົນ້ກຽ່ວກບັການເວົ້າ, ປະເພດຂອງການເວ້ົາເຊ່ັນ: ການເວ້ົາລະຫວາ່ງບກຸຄນົ ແລະ 

ການເວ້ົາຕ່ໍທ່ີປະຊຸມ.  ຄວາມສາໍຄນັຂອງການເວ້ົາເພື່ ອຊວ່ຍໃນການສື່ ສານໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ, ຊວ່ຍໃຫປ້ະສບົ

ຄວາມສາໍເລັດໃນອາຊບີການງານ, ຊວ່ຍໃນການຜກູມດິ ຫືຼ ຜກູສາໍພນັລະຫວາ່ງບກຸຄນົ. 
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ຈດຸມຸງ່ໝາຍຂອງການເວົ້າ ເວ້ົາເພື່ ອໃຫຄ້ວາມຮູ,້ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຄວາມຄິດ,ເວ້ົາເພື່ ອຈງູໃຈໃຫຄ້ອ້ຍຕາມ, 

ເວ້ົາເພື່ ອໃຫເ້ກດີຄວາມບນັເທີງ ແລະ ການເວົ້າສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ.   ຫຼກັການເວ້ົາມອີງົປະກອບຂອງການ

ເວ້ົາ, ຫຼກັການເວ້ົາທ່ີດ ີແລະ ມາລະຍາດໃນການເວ້ົາ. 

3. ສື່ການຮຽນການສອນ 
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ຊ ັນ້ມດັທະຍມົປີທີ 2 

  - ປ້ຶມອາ່ນ, ວາລະສານ, ໜງັສືພິມ ແລະ ອື່ ນໆ. 
  - ວດັຈະນານກຸມົພາສາລາວ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 
 
 
                                                   ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)   
 ນາໍເຂ້ົາບດົໃໝ ່ ( 5 ນາທີ ) 

ໃນບດົທີ 10 ຜາ່ນມາ ນກັຮຽນໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັໃນການຂຽນ
ເລື່ ອງຕາມຈນິຕະນາການ ແລະ ກໄໍດຝຶ້ກການຂຽນມາແລວ້ ເພ່ືອເປັນການພດັທະນາທກັສະ
ເຫ່ົຼານ ັນ້ໃຫດ້ຂີຶນ້ ເຮົາຍງັຈະຕອ້ງໄດຮູ້ກ້ຽ່ວກບັອງົປະກອບອື່ ນທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຕື່ ມອກີ. ໃນບດົທີ 
11 ເຮົາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມຮູເ້ບືອ້ງຕ ົນ້ກຽ່ວກບັການເວ້ົາ, ປະເພດຂອງການເວ້ົາ ແລະ 
ຄວາມສາໍຄນັຂອງການເວ້ົາ. 
 ສອນຄວາມຮູເ້ບືອ້ງຕ ົນ້ກຽ່ວກບັການເວ້ົາ  
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: 

1. ຄວາມຮູເ້ບືອ້ງຕ ົນ້ກຽ່ວກບັການເວ້ົາແມນ່ຫຍງັ? 
2. ປະເພດຂອງຄາໍເວ້ົາມຫີຍງັແດ?່ 
3. ຄວາມສາໍຄນັຂອງການເວ້ົາແມນ່ຫຍງັ? 
4. ຈດຸມຸງ້ໝາຍຂອງການເວ້ົາແມນ່ຫຍງັ? 
5. ຫຼກັການເວ້ົາແມນ່ຫຍງັ? 
6. ມາລະຍາດຂອງການເວ້ົາແມນ່ຫຍງັ? 

- ຄບູອກນກັຮຽນຈດັເປັນ 4-6 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົເພື່ ອສນົທະນາ. 
- ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້ ກຸມ່ລະ 1 ຂໍ ້
- ຕາງໜາ້ກຸມ່ ສະເໜີຜນົງານໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆຟງັ ເພ່ືອປະກອບຄາໍເຫັນ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັດ ັງ່ນີ:້ 

 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 
1. ຄວາມຮູເ້ບືອ້ງຕ ົນ້ກຽ່ວກບັການເວ້ົາ: ການເວ້ົາເປັນການສ ົ່ງສານໃຫບ້ກຸຄນົອື່ ນຮູເ້ຖງິຄວາມຕອ້ງການ, 

ຄວາມຮູສ້ກຶຂອງຄນົເຮາົໄດໄ້ວ, ຊດັເຈນ ແລະ ສາໍຄນັຫຼາຍໃນຊວິດິປະຈາໍວນັ. 
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2. ການເວົ້າສາມາດຈາໍແນກອອກເປັນປະເພດດ ັງ່ນີ:້ ການເວ້ົາລະຫວາ່ງບກຸຄນົທ່ີສະໜິດສະໜມົກນັ, ການ
ເວ້ົາລະຫວາ່ງບກຸຄນົທ່ີບ່ໍສະໜິດສະໜມົກນັ, ການເວ້ົາແບບອາ່ນເຊ່ັນ: ການກາ່ວສນູທອນພດົ, ປາໄສ, 
ປາຖະກະຖາ ແລະ ໂຕວ້າທີ. 

3. ຄວາມສາໍຄນັຂອງການເວ້ົາ ເປັນທກັສະໃນຂະບວນການສື່ຄວາມໝາຍຂອງຄນົເຮົາທ່ີໃຊສ້ຽງ ແລະ ທາ່
ທາງປະກອບການເວ້ົາ ຈື່ງມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍປະການ. 

4. ການເວົ້າທກຸຄ ັງ້ຕອ້ງມຈີດຸມ ຸງ້ໝາຍໃຫຊ້ດັເຈນ ເພາະການເວ້ົາແຕລ່ະຈດຸມ ຸງ້ໝາຍຈະມວີທີິການເວ້ົາ
ແຕກຕາ່ງກນັໄປ. 

5. ຫຼກັການເວ້ົາເປັນທກັສະທ່ີສາມາດເຝິກຝນົໄດ ້ໃນການເຝິກຄວນເລີ່ ມຈາກເລື່ ອງໃກ ້ໆ ຕວົກອ່ນ. 
6. ມາລະຍາດໃນການເວ້ົາ ການເວ້ົາກບັຜູອ້ື່ ນໂດຍສະເພາະໃນທ່ີຊຸມຊນົ ຄວນມມີາລະຍາດ ຫືຼ ຂໍຄ້ວນ

ລະວງັໃນການເວ້ົາຢູຫຼ່າຍປະການ. 
4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 
 
                                                   ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)   
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ  ( 5 ນາທີ ) 

 ໃນຊ ົ່ວໂມງທີ 1 ຜາ່ນມານກັຮຽນໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັໃນຄວາມຮູ້
ເບືອ້ງຕ ົນ້ກຽ່ວກບັການເວ້ົາ, ປະເພດຂອງການເວົ້າ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງການເວ້ົາແລະ ກໄໍດ້
ຝຶກການເວົ້າມາແລວ້ ເພ່ືອເປັນການພດັທະນາທກັສະເຫ່ົຼານ ັນ້ໃຫດ້ຂີຶນ້ ເຮົາຍງັຈະຕອ້ງໄດຮູ້ກ້ຽ່ວ
ກບັອງົປະກອບອື່ນທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຕື່ ມອກີ. ໃນຊ ົ່ວໂມງທີ 2 ເຮາົຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຈດຸມ ຸງ່ 
ໝາຍຂອງການເວ້ົາ ແລະ ຫຼກັການເວ້ົາ. 
 ສອນຈດຸມຸງ່ໝາຍຂອງການເວ້ົາ  
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ນອ້ຍ 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:  

1. ການເວ້ົາເພື່ ອໃຫຄ້ວາມຮູ,້ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແມນ່ເວ້ົາແນວໃດ? 
2. ການເວ້ົາເພ່ືອຈງູໃຈໃຫຄ້ອ້ຍຕາມ ແມນ່ເວົ້າແນວໃດ? 
3. ການເວ້ົາເພື່ ອໃຫເ້ກດີຄວາມບນັເທີງ ແມນ່ເວົ້າແນວໃດ?  
4. ການເວ້ົາສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ແມນ່ເວ້ົາແນວໃດ?   
5. ການຝຶກເວ້ົາ ມວີທີິຂ ັນ້ຕອນແນວໃດ?    

- ຄບູອກນກັຮຽນຈດັເປັນ 5 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົເພ່ືອສນົທະນາ. 
- ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຕອບ 1 ຄາໍຖາມຕາມລາໍດບັ 1-5.   

   - ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ຈດຸມງຸໝາຍຂອງການເວ້ົາ ເພື່ ອຕອບຄາໍຖາມ. 

- ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້ ກຸມ່ລະ 1 ຂໍ ້
- ຕາງໜາ້ກຸມ່ ສະເໜີຜນົງານໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆຟງັ ເພ່ືອປະກອບຄາໍເຫັນ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັດ ັງ່ນີ:້ 
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 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 
1. ເວ້ົາເພື່ ອໃຫຄ້ວາມຮູ,້ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຄວາມຄດິ: ເປັນຄວາມເວ້ົາທ່ີຕອ້ງມຫຼີກັຖານ ຫືຼ ຂໍມ້ນູທ່ີ  
 ເປັນຈງິ ເຊີ່ ງສາມາດພິສດູ ແລະ ອາ້ງອງີໄດນ້ອກຈາກນີຄ້ວນມຂີໍມ້ນູປະກອບການເວ້ົາດວ້ຍ. ເພື່ ອເປັນ
ການເພ່ີມຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖໃືນເລື່ ອງທ່ີເວ້ົາເຊ່ັນ: ການເວ້ົາເຖງິການຫຸຼດຈາໍນວນປະຊາກອນ ກຄໍວນມສີະຖຕິິ
ມາອາ້ງອີງດວ້ຍ. 

2. ເວ້ົາເພື່ ອຈງູໃຈໃຫຄ້ອ້ຍຕາມ: ເປັນການເວົ້າເພ່ືອໃຫເ້ກດີຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຈນົປ່ຽນຄວາມຄດິ ຫືຼ ຄວາມ   
   ຄອ້ຍຕາມ ມກັໃຊພ້າສາ, ຄາໍເວ້ົາ ຫືຼ ສຽງທ່ີສາ້ງຄວາມຮູສ້ກຶກບັຜູຟ້ງັ ແລະ ອາດປຽບທຽບກບັຈດຸເດ່ັນທ່ີ  
   ຕອ້ງການນາໍສະເໜີດວ້ຍເຊ່ັນ: ການເວ້ົາໂຄສະນາປະຊາສາໍພນັສນິຄາ້ຕາ່ງໆ ມກັຈະມກີານວເິຄາະຈດຸເດ່ັນ  
   ຂອງຜະລດິຕະພນັມາສະເໜີແກຜູ່ບໍ້ລໂິພກ. 
3. ເວ້ົາເພື່ ອໃຫເ້ກດີຄວາມບນັເທີງ: ເປັນການເວ້ົາເພື່ ອໃຫເ້ກດີຄວາມສະໜກຸສະໜານບນັເທີງອາລມົໃຫແ້ກຜູ່້

ຟງັ ຫືຼ ຄາຍຄວາມຄຽດອາດມກີານສອດແຊກເນືອ້ໃນຕາມສມົຄວນເຊ່ັນ: ການເວ້ົາໃສມ່ໂິກຣໂຟນ (ໄມ
ໂຄຣໂຟນ).  

4. ການເວ້ົາສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ: ເປັນການເວ້ົາທ່ີຜູເ້ວົ້າຕອ້ງການໃຫຜູ້ຟ້ງັສນົໃຈ ແລະ ມຄີວາມເຫັນຄອ້ຍ
ຕາມ ເພ່ືອປະໂຫຍດຢາ່ງໃດຢາ່ງນື່ ງ ຫືຼ ອາດແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຕ່ໍເລື່ ອງໃດເລື່ ອງໜ່ືງເຊ່ັນ: ການ
ອະພິປາຍເຖງິການສາ້ງສາທາລະນປູະໂພກໃນຊຸມຊນົເປັນຕ ົນ້. 

5. ໃນການເຝິກຄວນເລ່ີມຈາກເລື່ ອງໃກ້ໆ ຕວົກອ່ນ. ໃຊຄ້າໍເວ້ົາທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ເພ່ືອສາ້ຄວາມສນົໃຈ ໂດຍເລີ່ ມ
ຈາກຄວາມກາ້ເວ້ົາຢາ່ງຄອ່ງແຄວ້, ໃຊຖ້ອ້ຍຄາໍຊດັເຈນ ອອກສຽງດງັພໍສມົຄວນ, ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ
ອກັຂະຫຼະວທີິ ແລະ ຄວາມນຍິມົ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 
 
   ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)  

 
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ  ( 5 ນາທີ )   

      ຜາ່ນມາໃນຊ ົ່ວໂມງທີ 2 ນກັຮຽນໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັກຽ່ວກບັຈດຸມຸງ່
ໝາຍຂອງການເວ້ົາ ແລະ ຫຼກັການເວ້ົາ ແລະ ກໄໍດຝຶ້ກການເວ້ົາມາແລວ້ ເພ່ືອເປັນການພດັທະນາ
ທກັສະເຫ່ົຼານ ັນ້ໃຫດ້ຂີຶນ້ ເຮົາຍງັຈະຕອ້ງໄດຮູ້ກ້ຽ່ວກບັອງົປະກອບອື່ ນທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຕື່ ມອກີ. ໃນ
ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 ເຮົາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັອງົປະກອບຂອງການເວ້ົາ:  
 ອງົປະກອບຂອງການເວ້ົາ 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ. 

 ຄຂູຽນຄາໍຖາມລຸມ່ນີໃ້ສເ່ຈຍ້ນອ້ຍ ໃບລະ 1 ຄາໍຖາມ:  
1. ວທີິເວົ້າເພື່ ອນາໍສະເໜີມແີນວໃດແດໃ່ດ? 
2. ເລື່ ອງທ່ີຈະເວ້ົາສາມາດແບງ່ໄດແ້ນວໃດ? 
3. ຜູເ້ວ້ົາຄວນຄາໍນງຶເຖງິຜູຟ້ງັແນວໃດ?  
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4. ຜູເ້ວ້ົາຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິວທີິເວົ້າແນວໃດແດ?່ 
- ຄຈູດັນກັຮຽນເປັນ 4 ກຸມ່ ແລະ ຢາຍຄາໍຖາມໃຫກຸ້ມ່ລະ 1 ຊຸດ. 

- ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ອງົປະກອບຂອງການເວ້ົາ ໃນແບບຮຽນ ໜາ້ 92-93 ເພື່ ອຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 

 ກຸມ່ 1 ຄ ົນ້ຄວາ້ ຂໍທີ້ 1 ແລະ ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 

 ກຸມ່ 2 ຄ ົນ້ຄວາ້ ຂໍທີ້ 2 ແລະ ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 

 ກຸມ່ 3 ຄ ົນ້ຄວາ້ ຂໍທີ້ 3 ແລະ ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 

 ກຸມ່ 4 ຄ ົນ້ຄວາ້ ຂໍທີ້ 4 ແລະ ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 

- ຕາ່ງໜາ້ກຸມ່ສະເໜີຜນົງານໃຫໝູ້ເ່ພື່ ອນໃນຫອ້ງຟງັ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບການຕອບຂອງໝູເ່ພື່ ອນດ ັງ່ນີ:້ 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ການເວ້ົາມອີງົປະກອບທ່ີສາໍຄນັດ ັງ່ນີ:້  

- ການເວົ້າໂດຍທນັທີ ເປັນການເວ້ົາທ່ີນາໍສະເໜີໂດຍກະທນັຫນັ ຫືຼ ມກີານຕຽມຕວົບ່ໍຫຼາຍເຊ່ັນ: ການເວົ້າ  
  ອວຍພອນວນັເກດີ ແລະ ການເວ້ົາໃນງານແຕງ່ງານເປັນຕ ົນ້.  
- ການເວົ້າໂດຍໃຊໂ້ຄງຮາ່ງ ເປັນການເວົ້າທ່ີມເີວລາກຽມຕວົພໍສມົຄວນຄ ືມກີານຊອ້ມເວ້ົາ ຫືຼ ມອີປຸະກອນ 
  ປະກອບການເວ້ົາ.  
- ການເວົ້າໂດຍການທອ່ງຈາໍ ເປັນການເວ້ົາເນັນ້ຄວາມຊດັເຈນໃນເນືອ້ໃນທ່ີເວ້ົາຫຼາຍກວາ່ລີລາການເວ້ົາທ່ີ 
  ເປັນທາໍມະຊາດ.  
- ການເວົ້າໂດຍອາ່ນຈາກຮາ່ງ ເປັນການເວ້ົາທ່ີເນັນ້ຄວາມສວຍງາມຂອງພາສາ ແຕພ່ະຍາຍາມເວ້ົາຢາ່ງ 
  ເປັນທາໍມະຊາດ. 

2. ເລື່ ອງທ່ີຈະເວ້ົາແບງ່ໄດດ້ ັງ່ນີ:້  
- ການເວົ້າກຽ່ວກບັຫຼກັການ ເປັນເລື່ ອງກຽ່ວກບັຫຼກັການນະໂຍບາຍຂອງສວ່ນລວມເຊ່ັນ: ໂຄງການອບົຮມົ 
  ເມດຕາທາໍໃຫແ້ກເ່ຍົາວະຊນົ.  
- ການເວົ້າກຽ່ວກບັຄວາມເປັນຈງິ ເປັນເລື່ ອງທ່ີມຂໍີພິ້ສດູ ແລະ ມກີານອາ້ງອງິແລວ້ເຊ່ັນ: ການເວ້ົາ 
  ປຽບທຽບໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍເມ ື່ອ 10 ປີກອ່ນກບັໃນປດັຈບຸນັ.  
- ການເວົ້າກຽ່ວກບັຄນຸຄາ່ ເປັນເລື່ ອງຂອງບກຸຄນົ, ກຸມ່ບກຸຄນົ ການກະທາໍ ຫືຼ ວດັຖທ່ີຸມຄີາ່ຄວນແກກ່ານ 
  ຊື່ນຊມົເຊ່ັນ: ການເວ້ົາຊກັຊວນໃຫອ້ະນລຸກັສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

3. ຜູເ້ຂ້ົາມາຟງັສາມາດຈດັເປັນປະເພດໄດຄ້ແືນວນີ:້   
 - ເວ້ົາໂດຍຄາໍນງຶເຖງິເພດເພດເຊ່ັນ: ເພດຍງິ-ເພດຊາຍ. ເວ້ົາໂດຍຄາໍນງຶເຖງິໄວເຊ່ັນ: ໄວເດັກ, ໄວ 

ໜຸມ່,ຜູເ້ຖົາ້.  
 - ເວົ້າໂດຍຄາໍນງຶເຖງິຄວາມສນົໃຈເຊ່ັນ: ເດັກສນົໃຈຟງັເລື່ ອງທ່ີຕື່ ນເຕ່ັນ ເປັນຕ ົນ້.  

4. ສະພາບຂອງເວລາ, ສະຖານທ່ີ ແລະ ບນັຍາກາດໃນຂະນະທ່ີເວ້ົາແບງ່ອອກເປັນຄືດ ັງ່ນີ:້   
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  ການເວ້ົາທ່ີເປັນທາງການເປັນການເວ້ົາທ່ີມກີານວາງແຜນ ຫືຼ ມກີາໍນດົການທ່ີແນນ່ອນເຊ່ັນ: ການກາ່ວປາໄສ
ການກາ່ວສນູທອນພດົ ເປັນຕ ົນ້. ການເວ້ົາເຄີ່ ງທາງການ ເປັນການເວ້ົາທ່ີຫຸຼດຄວາມເປັນແບບແຜນຈາກ
ການເວ້ົາທ່ີເປັນທາງການລງົມາເຊ່ັນ: ການກາ່ວຕອ້ນຮບັນກັສກຶສາໃໜ່ ເປັນຕ ົນ້. ການເວ້ົາຢາ່ງບໍ່ ເປັນທາງ
ການ ເປັນການເວົ້າໃນບນັຍາກາດທ່ີຜູເ້ວ້ົາ ມຄີວາມສະໜິດສະໜມົເປັນກນັເອງເຊ່ັນ: ການເລ່ົາເລື່ ອງ
ຕະຫຼກົ, ການເວ້ົາທກັທາຍກບັເພ່ືອນໆເປັນຕ ົນ້.    

         
  
 

 ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)  
 ຫຼກັການເວ້ົາທ່ີດ ີແລະ ມາລະຍາດໃນການເວ້ົາ 
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ 

ໃນບດົທີ 11 ຜາ່ນມາໃນຊ ົ່ວໂມງທີ 3 ນກັຮຽນໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັອງົປະກອບຂອງການເວ້ົາ 
ແລະ ກໄໍດຝຶ້ກການເວ້ົາມາແລວ້ ເພື່ ອເປັນການພດັທະນາທກັສະເຫ່ົຼານ ັນ້ໃຫດ້ຂີຶນ້ ເຮົາຍງັ
ຈະຕອ້ງໄດຮູ້ກ້ຽ່ວກບັອງົປະກອບອື່ ນທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຕື່ ມອກີ. ໃນບດົທີ 11 ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 
ຊ ົ່ວໂມງສດຸທາ້ຍ ເຮົາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຫຼກັການເວົ້າທ່ີດ ີແລະ ມາລະຍາດໃນການເວ້ົາ:  
 ກດິຈະກາໍ 1: ຫຼກັການເວ້ົາທ່ີດ ີແລະ ມາລະຍາດໃນການເວ້ົາ 
 ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ. 
 ຄຂູຽນຄາໍຖາມລຸມ່ນີໃ້ສເ່ຈຍ້ນອ້ຍ ຂໍລ້ະ 1 ໃບ: 

1. ຫຼກັການເວ້ົາທີ່ ດເີປັນຄແືນວໃດ? 
2. ການເວ້ົາທ ົ່ວໄປມຫຼີກັການຄແືນວໃດ? 
3. ການເວ້ົາຕ່ໍທ່ີປະຊຸມ ເປັນການເວ້ົາທີ່ ມແີບບແຜນມຫຼີກັການຄແືນວໃດ?  
4. ການເວ້ົາໃຫໜ້າ້ສນົໃຈ ມລີກັສະນະປະຕບິດັທ່ີສາໍຄນັຄແືນວໃດ? 
5. ຂ ັນ້ຕອນການເວ້ົາຕ່ໍທ່ີປະຊຸມ ມຂີ ັນ້ຕອນແນວໃດ? 
6. ມາລະຍາດໃນການເວົ້າໃນທ່ີຊຸມຊນົ ຄວນມມີາລະຍາດ ຫືຼ ມຂີໍຄ້ວນລະວງັໃນການເວ້ົາຄືແນວໃດ?  

- ຄຈູດັນກັຮຽນເປັນ 6 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ຢາຍຄາໍຖາມໃຫກ້ ຸມ່ລະ 1 ຊຸດ. 

- ໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ຫຼກັການເວ້ົາທ່ີດ ີແລະ ມາລະຍາດໃນການເວ້ົາ ໃນແບບຮຽນ ໜາ້ 93-94 ເພ່ືອ  

  ຕອບຄາໍຖາມ. 

 ກຸມ່ 1 ຄ ົນ້ຄວາ້ ຂໍທີ້ 1 ແລະ ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 

 ກຸມ່ 2 ຄ ົນ້ຄວາ້ ຂໍທີ້ 2 ແລະ ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 

 ກຸມ່ 3 ຄ ົນ້ຄວາ້ ຂໍທີ້ 3 ແລະ ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 

 ກຸມ່ 4 ຄ ົນ້ຄວາ້ ຂໍທີ້ 4 ແລະ ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 

 ກຸມ່ 5 ຄ ົນ້ຄວາ້ ຂໍທີ້ 5 ແລະ ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 
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 ກຸມ່ 6 ຄ ົນ້ຄວາ້ ຂໍທີ້ 6 ແລະ ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 

- ຕາງໜາ້ກຸມ່ສະເໜີຜນົງານໃຫໝູ້ເ່ພື່ ອນໃນຫອ້ງຟງັ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບການຕອບຂອງໝູເ່ພື່ ອນດ ັງ່ນີ:້ 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ຫຼກັການເວ້ົາທ່ີດ ີຫືຼ ການເວົ້າໃຫຖ້ກືຕອ້ງຊດັເຈນ ໂດຍຄາໍນງຶເຖງິສະຖານທ່ີ ແລະ ບກຸຄນົ (ຜູຟ້ງັ) ໂດຍ

ສາ້ງຄວາມພໍໃຈໃຫແ້ກຜ່ ູຟ້ງັ ສື່ ຄວາມໄດກ້ງົກບັຄວາມປາຖະໜາ ມຜີນົບນັລຕຸາມຄວາມຕອ້ງການ. 
2. ການເວ້ົາທ ົ່ວໄປມຫຼີກັການດ ັງ່ນີ:້ ເວົ້າຊດັເຈນຄ:ື ການອອກສຽງພະຍນັຊະນະ, ສະຫຼະ, ວນັນະຍດຸ,ຕວົ

ສະກດົ,ພະຍນັຊະນະຄວບ, ຕວົ ຣ.ລ.ຄາໍສະໝາດ ແລະ ຄາໍສນົທິໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. ໃຊພ້າສາເຂ້ົາໃຈງາ່ຍຄ ື
ເວ້ົາປະໂຫຍກສ ັນ້ໆ ບ່ໍຊ ໍາ້ຄາໍເກົ່ າ, ລາໍດບັຄວາມໃຫຕ່ໍ້ເນື່ອງ ບ່ໍກບັໄປກບັມາຈນົໜາ້ເບື່ ອ. ໃຊຖ້ອ້ຍຄາໍໃຫ້
ເກດີມະໂນພາບ ເຫັນຈງິຕາມສິ່ ງທ່ີເວ້ົາຢາ່ງຊດັເຈນ. ໃຊຄ້າໍສພຸາບ ເໝາະສມົກບັບກຸຄນົ ເວລາ ແລະ 
ສະຖານທ່ີໄດຖ້ກືຕອ້ງ. ໃຊສ້າໍນຽງຊວນຟງັ ສຽງມຄີວາມນີມ້ນວນອອ່ນຫວານ ບ່ໍດງັແຮງ ຫືຼ ຄອ່ຍເກນີໄປ 
ແລະ ບ່ໍເວ້ົາໄວ ຫືຼ ຊາ້ເກນີໄປ ຄວນໃສອ່າລມົເນັນ້ຄວາມໜກັເບົາ, ສງູ, ຕ ໍາ່ ໄດຢ້າ່ງເໝາະສມົໜາ້ຟງັ. 
ໃຊຖ້ອ້ຍຄາໍທ່ີເປັນປະໂຫຍດ ບ່ໍຄວນເວ້ົາໂມໂ້ອອ້ວດ ສຽດສ,ີ ຕາໍນວິຈິານ ຜູອ້ື່ ນໃຫບ່ໍ້ພໍໃຈ ໂດຍຍດຶຫຼກັ”
ເວ້ົາດມີສີແີກຕ່ວົ“ ໃຫຫຼ້າຍ. 

3. ການເວ້ົາຕ່ໍທ່ີປະຊຸມ ເປັນການເວ້ົາທ່ີມແີບບແຜນມຫຼີກັການດ ັງ່ນີ:້ ການກຽມບດົທ່ີຈະເວົ້າ ການກຽມຮາ່ງບດົ
ທ່ີຈະເວ້ົາເປັນສິ່ ງສາໍຄນັຫຼາຍເພາະເຮັດໃຫເ້ກດີຄວາມເຊື່ ອໜ ັນ້ໃນໂຕເອງ. 

4. ການເວ້ົາໃຫໜ້າ້ສນົໃຈ ມລີກັສະນະປະຕບິດັທ່ີສາໍຄນັດ ັງ່ນີ:້ ຂະນະທ່ີເວົ້າໃຫກ້ວາດສາຍຕາເບີ່ ງຜູຟ້ງັໃຫ້
ທ ົ່ວ ບ່ໍເບີ່ ງບອ່ນໃດບອ່ນນື່ງ. ຜູເ້ວົ້າທ່ີດຕີອ້ງສະແດງອາລມົທາງສໜີ້າ ໃຫຄ້ອ້ຍຕາມເລື່ ອງທ່ີຜູເ້ວ້ົາຕາມ
ສມົຄວນ. ສະແດງທາ່ທາງເປັນກນັເອງກບັຜູຟ້ງັ ເວ້ົາຢາ່ງມຊີວິດິຊວີາ ແລະ ເປັນທາໍມະຊາດຢ່າງເໝາະ
ສມົ. ການແຕງ່ກາຍຕອ້ງສພຸາບຮຽບຮອ້ຍ ເພຶ່ ອເປັນການເສມີບກຸຄະລກິະພາບໃຫເ້ປັນໜາ້ນບັຖ.ື ສາ້ງ
ບນັຍາກາດໃຫສ້ະໜກຸສະໜານ ດວ້ຍການໃຊອ້າລມົສະໜກຸ ຊວ່ຍໃຫເ້ລື່ ອງໜາ້ສນົໃຈ.  

5. ຂ ັນ້ຕອນການເວ້ົາຕ່ໍທ່ີປະຊຸມ ມລີາໍດບັຂ ັນ້ຕອນດ ັງ່ນີ:້ ການເວ້ົາທກັທາຍຜູຟ້ງັ. ການກາ່ວອະລາໍພະບດົນາໍ
ເລື່ ອງເປັນສິ່ ງທ່ີດ.ີ ການກາ່ວນາໍເລື່ ອງ ຊຶ່ ງເປັນສວ່ນເນືອ້ໃນໂດຍເວົ້າຕາມລາໍດບັຫວົຂໍໃ້ຫຍ ່ຂໍຍ້ອ່ຍທ່ີກຽມ
ໄວແ້ລວ້. ການກາ່ວສະຫຸຼບຄ:ື ການກາ່ວທວນຄນື ແລະ ກາ່ວເນັນ້ຈດຸສາໍຄນັ. ການກາ່ວເຊນີຊວນໃຫຜູ້້
ຟງັຄອ້ຍຕາມ ຫືຼ ປະຕບິດັຕາມສິ່ ງທ່ີເວ້ົາ. ການຈບົການເວ້ົາ ເມ ື່ອຈບົເລື່ ອງແລວ້ຄວນກາ່ວຂອບໃຈຕ່ໍຜູຟ້ງັ 
ໂດຍຍກົຍອ້ງຜູຕ້ ັງ້ໃຈຟງັຈນົຈບົ ອາດມກີານເປີດໂອກາດໃຫຊ້ກັຖາມ ຖາ້ມເີວລາຫືຼອ. 

6. ມາລະຍາດໃນການເວ້ົາໃນທ່ີຊຸມຊນົ ຄວນມມີາລະຍາດ ຫືຼ ມຂີໍຄ້ວນລະວງັໃນການເວ້ົາດ ັງ່ນີ:້ ການ
ວາງທາ່ທາງ ຄວນລະມດັລະວງັໃນອລິິຍະບດົຕາ່ງໆ ບ່ໍວາ່ຈະເປັນທາ່ນ ັງ່, ທາ່ຢືນ ຫືຼ ຍາ່ງ ຄວນຢູໃ່ນ
ອາການທ່ີສງັລວມ, ລວມທງັການແຕງ່ກາຍ ຄວນແຕງ່ໃຫຮ້ຽບຮອ້ຍສະອາດ. ການປະຕສິນັຖານທກັທາຍ
ຜູຟ້ງັ ການເອີນ້ຕນົເອງ. ການຈດັລາໍດບັເລື່ ອງທ່ີຈະເວ້ົາ ຄວນໃຊຖ້ອ້ຍຄາໍນ ໍາ້ສຽງທ່ີ ນີມ້ນວນເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ. 
ບ່ໍເວ້ົາຕິດຂດັຫຼາຍເກນີໄປ ແລະ ບ່ໍເວ້ົາກະຕກຸກະຕກັ ຫືຼ ຊາ້ເກນີໄປ. ການດງຶດດູຄວາມສນົໃຈ ຄວນເວ້ົາ
ໃຫກ້ຽດຜູຟ້ງັ ແລະ ອື່ ນໆ.  
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5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
- ສງັເກດຈາກ:ຕອບຄາໍຖາມຂອງຄ ູຫຼື ໃຫຄ້າໍເຫັນກຽ່ວກບັແຕລ່ະບນັຫາທ່ີຄຕູ ັງ້ຂືນ້. 

         - ການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ຂອງນກັຮຽນ  
         - ການເວ້ົາຂອງນກັຮຽນ  

 
  
 

ບດົທີ 12  

ການເວ້ົາໃນໂອກາດຕາ່ງໆ 
 

ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ  
1. ຈດຸປະສງົ 

ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ອະທິບາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງການເວ້ົາໃນໂອກາດຕາ່ງໆໄດ.້ 
- ບອກເນືອ້ໃນ ແລະ ປະເພດຂອງການເວ້ົາໃນໂອກາດຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ການແນະນາໍຜູບ້ນັລະຍາຍ 

        ການກາ່ວຂອບໃຈຜູເ້ວ້ົາ ການກາ່ວຕອ້ນຮບັ ການກາ່ວຕອບການຕອ້ນຮບັການກາ່ວຄາໍອວຍ  

        ພອນໄດ ້

- ສະແດງການເຮດັວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮດັກດິຈະກາໍຂອງ  
  ກຸມ່ໄດ.້ 
- ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັ 
  ຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

2.ເນືອ້ໃນ 

       ການເວ້ົາ, ຄວາມສາໍຄນັຂອງການເວ້ົາ, ເນືອ້ໃນທ່ີໃຊເ້ວ້ົາ ແລະ ປະເພດຂອງການເວ້ົາໃນໂອກາດ

ຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ການແນະນາໍຜູບ້ນັລະຍາຍ, ການກາ່ວຂອບໃຈຜູເ້ວົ້າ, ການກາ່ວຕອ້ນຮບັ, 

  ການກາ່ວຕອບການຕອ້ນຮບັ ແລະ ການກາ່ວຄາໍອວຍພອນ. 

3. ສື່ການຮຽນການສອນ 
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ຊ ັນ້ມດັທະຍມົປີທີ 2 

 - ປ້ຶມອາ່ນ, ວາລະສານ, ໜງັສພິືມ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 - ວດັຈະນານກຸມົພາສາລາວ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 
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                                            ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)   

                                                  
 ນາໍເຂ້ົາບດົໃໝ ່ ( 5 ນາທີ ) 

  ໃນບດົທີ 11 ເຮົາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມຮູເ້ບືອ້ງຕ ົນ້ກຽ່ວກບັການເວ້ົາ, 
ປະເພດຂອງການເວ້ົາລະຫວາ່ງບກຸຄນົ ແລະ ເວ້ົານທ່ີປະຊຸມ, ຄວາມສາໍຄນັຂອງ
ການເວ້ົາເພ່ືອການສື່ ສານ ແລະ ຈດຸມຸງ່ໝາຍໃນການເວ້ົາ. ນກັຮຽນຍງັຈື່ບໍ່ ວາ່ການ
ເວ້ົາມຄີວາມສາໍຄນັແນວໃດ?  ຈດຸມຸງ່ໝາຍໃນການເວົ້າເພ່ືອຫຍງັແດ?່  ໃຫນ້ກັຮຽນ
ຕອບ 2-3 ຄນົ. 
 ສອນຄວາມຮູເ້ບືອ້ງຕ ົນ້ກຽ່ວກບັການເວ້ົາ  
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍການສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ 

 ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ຫຼື ກະດານດາໍ 
1 ການເວ້ົາແມນ່ສິ່ ງຈາໍເປັນແນວໃດ? ການເວົ້າໃນໂອກາດຕາ່ງໆມແີນວໃດແດ?່ 
2. ການແນະນາໍຜູບ້ນັຍາຍ ຫືຼວທິະຍາກອນ ຈະຕອ້ງເວົ້າແນວໃດແດ?່ 
3. ການກາ່ວຂອບໃຈຜູເ້ວ້ົາ ຄວນມລີກັສະນະແນວໃດ? 

   - ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 6 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
   - ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 

- ຕາງໜາ້ກຸມ່ ສະເໜີຜນົງານໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆຟງັ ເພ່ືອປະກອບຄາໍເຫັນ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັດ ັງ່ນີ:້ 

 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 
1. ການເວົ້າແມນ່ສິ່ ງຈາໍເປັນໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ ເພາະວາ່ຄນົເຮາົຢູໃ່ນສງັຄມົ.  ການເວ້ົາທ່ີເຮົາປະຕບິດັຢູ່

ສະເໝ ີມ ີການເວ້ົາແນະນາໍ, ເວ້ົາຕອບຮບັ, ເວົ້າຂອບໃຈ, ກາ່ວໄວອ້າໄລ ແລະ ອື່ ນໆ. 
2. ການແນະນາໍຜູບ້ນັຍາຍ ຫືຼ ວທິະຍາກອນ ຈະຕອ້ງເວ້ົາດ ັງ່ນີ:້ 

- ແນະໍນາໍໃຫເ້ໝາະກບັບກຸຄະລກິະພາບ ແລະ ສື່ ສຽງຂອງເພ່ິນ. 
- ແນະນາໍສ ັນ້ໆດວ້ຍປາກເປ່ົາ ໃຊເ້ວລາແນະນາໍປະມານ 1-2 ນາທີ. 
- ການໃຊພ້າສາ ຕອ້ງໃຫເ້ໝາະກບັຜູຟ້ງັ ບ່ໍຄວນເວ້ົາ້ວາ່ຕນົເອງຮູຈ້ກັຜູໄ້ດຮ້ບັການແນະນາໍນີ ້ 
  ໜອ້ຍທີສດຸ. 
- ບ່ໍຍອ້ງຍໍ ແລະ ເນັນ້ຄວາມສາມາດຂອງຜູບ້ນັຍາຍຫຼາຍເກນີໄປ. 
- ຄວນເນັນ້ຈດຸສນົໃຈທ່ີມຄີວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງຫວົຂ ້ແລະ ຜູບ້ນັຍາຍ. 
- ສດຸທາ້ຍປະກາດຊື່ຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັການແນະນາໍ. 

   3. ການກາ່ວຂອບໃຈຜູເ້ວົ້າຄວນມລີກັສະນະດ ັງ່ນີ:້ 
      - ຂອບໃຈຜູເ້ວົ້າ. 
      - ເວົ້າເຖງິຄວາມສາໍຄນັຂອງເລື່ ອງທ່ີເວ້ົາຈບົໄປນ ັນ້ແບບສ ັນ້ໆ. 
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      - ເນັນ້ປະໂຫຍກ ແລະ ຂໍຄ້ວາມທ່ີຜູຟ້ງັໄດຮ້ບັ. 
      - ລງົທາ້ຍດວ້ຍການກາ່ວຂອບໃຈຜູເ້ວົ້າອກີຄ ັງ້ໜ່ຶງ. 

 
 
                                            ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)   

                                                  
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ  ( 5 ນາທີ ) 

  ເຮາົໄດຮ້ຽນການແນະນາໍຜູບ້ນັຍາຍ ແລະ ກາ່ວຂອບໃຈວທິະຍາກອນບນັຍາຍມາແລວ້ 
ເຮາົມາຝຶກຈບັໃຈຄວາມໃນການຟງັບນັຍາຍຕ່ໍໄປນີ:້ 
 ສອນການຈບັໃຈຄວາມ 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍການສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ 
 ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ຫຼື ກະດານດາໍ 

1.  ຈ ົງ່ອາ່ນການເວັາ້ແນະນາໍຜູບ້ນັຍາຍ ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ 98 ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມ. 
1) ໃຜເປັນຜູແ້ນະນາໍຜູບ້ນັຍາຍ ຫືຼ ວທິະຍາກອນ? 
2) ວທິະຍາກອນຊື່ ວາ່ແນວໃດ? ເພິ່ ນເຮັດວຽກຢູໃ່ສ? ຕາໍແໜງ່ຫຍງັ? 
3) ເພ່ິນຮຽນຈບົຂ ັນ້ໃດ? ຈາກໃສ? ເພ່ິນເຄຍີຮບັຕາໍແໜງ່ໃດມາກອ່ນ? 
4) ເພ່ິນຈະບນັຍາຍເລື່ ອງຫຍງັ? 

2. ຈ ົງ່ອາ່ນການກາກາ່ວຕອ້ນຮບັ ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ 100 ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມ. 
          1) ໃຜເປັນຜູກ້າ່ວຕອ້ນຮບັ? 

2) ກາ່ວຕອ້ນຮບັໃຜ? ພວກເພິ່ ນມາເຮັດຫຍງັ? 
3) ຜູມ້າຢ້ຽມຢາມ ໄດເ້ຫັນກດິຈະການໃດແດ?່ 
4) ຕອນທາ້ຍຜູກ້າ່ວຕອນຮບັມຄີວາມຫວງັແນວໃດ?? 

   - ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 4 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
   - ໃຫກຸ້ມ່ 1 ແລະ 2 ຕອບຄາໍຖາມ ຂໍ ້1 ໃສເ່ຈຍ້. 
   - ໃຫກຸ້ມ່ 3 ແລະ 4 ຕອບຄາໍຖາມ ຂໍ ້2 ໃສເ່ຈຍ້. 

- ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ ສະເໜີຜນົງານໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆຟງັ ເພ່ືອປະກອບຄາໍເຫັນ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັດ ັງ່ນີ:້ 

 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 
  ຕອບຄາໍຖາມ ການແນະນາໍຜູບ້ນັຍາຍ: 

      1) ໂຄສກົ ຫຼື ພິທີກອນ. 
      2) ວທິະຍາກອນຊື່ ວາ່ ອາຈານ ບນຸເພັງ ພທູອງ. ເພິ່ ນເຮັດວຽກຢູໂ່ຮງພິມສກຶສາ ໃນຕາໍແໜງ່ຜູ ້ 
         ຈດັການຝາ່ຍວຊິາການ ແລະ ບກຸຄະລາກອນ. 

3) ເພ່ິນຮຽນຈບົປະລິນຍາໂທ ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ. ເພ່ິນເຄຍີໄດຮ້ບັຕາໍແໜງ່ຜູ ້ 
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   ອາໍນວຍການ ແລະ ກອ້ງການສກຶສາ. 
4) ເພ່ິນບນັຍາຍເລື່ ອງ ”ການສຶກສາໃນຍກຸໂລກາພິວດັ” 
  ຕອບຄາໍຖາມການກາ່ວຕອ້ນຮບັ: 

1) ຜູຈ້ດັການ ແລະ ພະນກັງານໂຮງພິມສກຶສາ. 
2) ກາ່ວຕອ້ນຮບັອາຈານ ແລະນກັສກຶສາວທິະຍາໄລ. ເພິ່ ນມາຢຽ້ມຢາມໂຮງພິມ. 
3) ຜູມ້າຢຽ້ມຢາມໄດເ້ຫັນລະບບົການຂາຍ ແລະ ການພິມ. 

      4) ຫວງັວາ່ທກຸທາ່ນຈະພໍໃຈ ແລະໄດຮ້ບັປະສບົການຈາກການມາຢຽ້ມຢາມ. 
 

 
                                            ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)   

                                                  
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ  ( 5 ນາທີ ) 

  ເຮາົຈະໄດຮ້ຽນການການກາ່ວຕອບ ການຕອ້ນຮບັ ແລະ ກາ່ວຄາໍອວຍພອນ ດ ັງ່ລາຍ
ລະອຽດຕ່ໍໄປນີ:້ 
 ສອນການການກາ່ວຕອບ ການຕອ້ນຮບັ ແລະ ກາ່ວຄາໍອວຍພອນ 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍການສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ 
 ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ຫຼື ກະດານດາໍ 

1. ການກາ່ວຕອບການຕອ້ນຮບັຄວນປະຕິບດັແນວໃດ? 
2. ການກາ່ວຄາໍອວຍພອນ ແມນ່ກາ່ວໃນໂອກາດໃດ? ແລະມຫຼີກັການແນວໃດ?  

   - ຄຈູດັນກັຮຽນເປັນ 4 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
   - ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 

- ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ ສະເໜີຜນົງານໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆຟງັ ເພ່ືອປະກອບຄາໍເຫັນ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັດ ັງ່ນີ:້ 

 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 
1. ການກາ່ວຕອບຮບັ ຄວນປະຕບິດັດ ັງ່ນີ:້ 

  - ກາ່ວຂອບໃຈສ ັນ້ໆ. 
  - ຄວນກາ່ວຍອ້ງຍໍຊື່ ສຽງຂອງຄະນະ. 
  - ກາ່ວເຖງິນະໂຍບາຍໃນການມາຢຽ້ມຢາມ. 
  - ເວົ້າເຖງິຄວາມຫວງັທ່ີຈະມາຢຽ້ມຢາມອກີໃນອະນາຄດົ. 

   2. ການກາ່ວຄາໍອວຍພອນ ແມນ່ການກາ່ວໃນໂອກາດງານອນັເປັນມງຸຄນຸ ຫຼື ວນັສາໍຄນັຂອງບກຸຄນົ 
      ເຊ່ັນ: ວນັຂຶນ້ປີໃໝ,່ ວນັຂຶນ້ເຮອືນໃໝ,່ ງານວນັເກດີ ໂດຍມຫຼີກັການຄ:ື 
       - ກາ່ວເຖງິໂອກາດ ແລະ ວນັສາໍຄນັທ່ີໄດມ້າອວຍພອນ. 
       - ຖາ້ອວຍພອນຜູໃ້ຫຍ ່ນຍິມົອາ້ງສິ່ ງສກັສດິມາອວຍພອນ. 
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       - ກາ່ວເຖງິຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງເຈົາ້ພາບ ແລະຜູອ້ວຍພອນ. 
       - ໃຊຄ້າໍເວ້ົາທ່ີສພຸາບ ນິມ້ນວນອອ່ນຫວານ ຖກືຕອ້ງເໝາສມົກບັຜູຟ້ງັ. 

 

 
                                                 ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)  
  
  ສອນປະຕບິດັການແນະນາໍ, ການຕອ້ນຮບັ ຂອບໃຈ ແລະ ກາ່ວຄາໍອວຍພອນ                                           
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ  ( 5 ນາທີ ) 

  ເຮາົຈະໄດຮ້ຽນການກາ່ວແນະນາໍ, ກາ່ວຂອບໃຈ, ກາ່ວຕອ້ນຮບັ ແລະ ກາ່ວຄາໍ
ອວຍພອນ ຕ່ໍໄປພວກເຮາົຈະໄດຝຶ້ກປະຕບິດັຕວົຈງິຕ່ໍໄປນີ:້ 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍການສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ 
 ຄຂູຽນຄາໍສ ັງ່ໃສກ່ະດານດາໍ ດ ັງ່ນີ:້ 
      1. ໃຫນ້ກັຮຽນຂຽນການແນະນາໍ ນກັວຊິາການຈາກກະຊວງກະສກິາໍ ບນັຍາຍເລື່ ອງ 
         ການປກູຜກັແບບປອດສານພິດ. 
      2. ໃຫນ້ກັຮຽນຂຽນການແນະນາໍ ນກັວຊິາການຈາກກະຊວງວດັທະນະທາໍ ບນັຍາຍເລື່ ອງ 
         ການແຕງ່ກາບກອນ. 
  - ຄຈູດັນກັຮຽນເປັນ 4 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ 
  - ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ ເລືອກຂຽນການແນະໍນາໍໃນຂໍໃ້ດໜ່ຶງໃສເ່ຈຍ້. 
  - ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຜນົງານສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ ແລວ້ຕດິໃສບ່ອ່ນກາໍນດົໃຫ.້ 
  - ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັດ ັງ່ນີ:້ 
 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 

ອງີໃສຕ່ວົຢາ່ງການເວ້ົາແນະນາໍຜູບ້ນັຍາຍ ປ້ຶມແບບຮຽນໜາ້ 98 ເປັນບອ່ນປຽບທຽບ. 
 

5. ການວດັແລະປະເມນີຜນົ 
- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ເຮດັກດິຈະກາໍກຸມ່. 
- ກວດການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນໃນແຕລະກດິຈະກາໍ. 
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ບດົທີ 13  

ການເວ້ົາໃນໂອກາດຕາ່ງໆ (ຕ່ໍ) 
 

ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ  
1. ຈດຸປະສງົ 

ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ອະທິບາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງການມອບຂອງຂວນັ ແລະ ມອບວດັຖສຸິ່ ງຂອງໄດ.້ 
- ບອກຫຼກັການຂອງການມອບຂອງຂວນັ ແລະ ວດັຖສຸິ່ ງຂອງໄດ.້ 
- ບອກຫຼກການໃນການກາ່ວອາໍລາໄດ ້
- ສະແດງການເຮດັວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮດັກດິຈະກາໍຂອງ  
  ກຸມ່ໄດ.້ 
- ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັ 
  ຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

2.ເນືອ້ໃນ 

       ການມອບລາງວນັໃຫແ້ກຜູ່ເ້ສຍສະຫຼະ ແລະ ມຜີນົງານ, ການມອບວດັຖສຸິ່ ງຂອງໃຫແ້ກສ່ວ່ນລວມ ຫືຼ 

ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ແລະ ການກາ່ວອາໍລາຂອງຜູຜ້ ູໃ້ດຜູໜ່ຶ້ງທ່ີຈະໂຍກຍາ້ຍໜາ້ທ່ີໄປປະຈາໍການບອ່ນໃ

ໝ ່ແລະ ການກາ່ວໄວອ້າໄລເຖງິຜູທີ້ເສຍຊວີດິ. 

3. ສື່ການຮຽນການສອນ 
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ຊ ັນ້ມດັທະຍມົປີທີ 2 

 - ປ້ຶມອາ່ນ, ວາລະສານ, ໜງັສພິືມ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 - ວດັຈະນານກຸມົພາສາລາວ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 
 

 
                                            ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)   

                                                  
 ນາໍເຂົ້າບດົໃໝ່  ( 5 ນາທີ ) 

  ໃນບດົທີ 12 ເຮົາຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັການເວ້ົາໃນໂອກາດຕາ່ງໆມາຫຼາຍປະເພດແລວ້ ໃນບດົ
ນີເ້ຮົາກຈໍະສບືຕ່ໍການເວ້ົາໃນການມອບໃບຍອ້ງຍໍ ຫືຼ ຂອງຂວນັ. 
 ສອນການກາ່ວມອບ 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍການສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ 
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 ? ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສກ່ະດານດາໍ 
1. ຜູທ່ີ້ກກາ່ວມອບໃບຍອ້ງຍໍຄວນມຫຼີກັການເວ້ົາແນວໃດ?  
2. ຈ ົງ່ອາ່ນການກາ່ວມອບຂອງຂວນັ ແລະ ລາງວນັ ແລວ້ສະຫຸຼບວາ່ ໃຜ? ເຮັດຫຍງັ? ຢຸ່

ໃສ? ເຮດັໃຫໃ້ຜ?  ຍອ້ນຫຍງັຈິ່ງເຮັດ? 
3. ຈ ົງ່ອາ່ນການກາ່ວຕອບຮບັການມອບຂອງຂວນັ ແລະ ລາງວນັ ແລວ້ສະຫຸຼບວາ່ ໃຜ? ເຮດັຫຍງັ? 

ເວລາໃດ? ເພ່ິນຮູສ້ກຶແນວໃດ? ເປັນຫຍງັຈິ່ງເຮັດແນວນ ັນ້? ເພ່ິນກາ່ວຄາໍສດຸທາ້ຍແນວໃດ? 
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 4 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

   - ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມທງັ 3 ຂໍໃ້ສເ່ຈຍ້. 
- ຕາງໜາ້ກຸມ່ ສະເໜີຜນົງານໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆຟງັ ເພ່ືອປະກອບຄາໍເຫັນ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັດ ັງ່ນີ:້ 

 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 
1. ຫຼກັການໃນການກາ່ວມອບຄວນຈະເວ້ົາດ ັງ່ນີ ້ 

1) ອະທິບາຍວາ່ເປັນຫຍງັຈິ່ງມອບຂອງຂວນັ ມອບໃນໂອກາດໃດ. 
2) ເປັນຜູມ້ອບຂອງຂວນັນີໃ້ນນາມຜູໃ້ດ. 
3) ຜູຮ້ບັໃບຍອ້ງຍໍນີມ້ຄີນຸງາມຄວາມດແີນວໃດ. 
4) ເວ້ົາໃຫຜ້ຟູງັມຄີວາມຕື່ ນເຕັ້ນ ເພ່ືອຢາກທາໍຄວາມດ.ີ 
5) ກາ່ວເຖງິໃບຍອ້ງຍໍວາ່ເປັນສິ່ ງຕອບແທນຄນຸງາມຄວາມດ ີແລວ້ເຊນີຜູຮ້ບັອອກມຮບັໃບຍອ້ງຍໍ.  

2. ການກາ່ວມອບ: ທາງໂຮງຮຽນ ເປັນຜູກ້າ່ວມອຍໃບຍອ້ງຍໍ ໃຫແ້ກທ່າ່ນ ທອງເພັດ ຢູທ່ີ່ໂຮງຮຽນ 
ຍອ້ນທາ່ນທອງເພັດໄດອ້ປຸະຖາໍໂຮງຮຽນຕະຫຼອດມາ. 

3. ການກາ່ວຕອບຮບັ: ທາ່ນ ທອງເພັດ ກາ່ວຕອບຮບັການມອບໃບຍອ້ງຍໍ ໃນຕອນເຊ້ົາວນັນີ ້ເພ່ິນ
ຮູສ້ກຶເປັນກຽດ ແລະ ມຄີວາມພມູໃຈ, ເພ່ິນເຮດັແນວນ ັນ້ເພາະມຄີວາມຕ ັງ້ໃຈມານານແລວ້ ສດຸທາ້ຍ
ທາ່ນໄດກ້າ່ວຂອບໃຈທາງໂຮງຮຽນທ່ີໄດມ້ອບໃບຍອ້ງຍໍ. 

      -  

 
 
                                                 ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)   

                                                  
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ  ( 5 ນາທີ ) 

  ເຮາົໄດຮ້ຽນການກາ່ວມອບ ແລະ ກາ່ວຮບັມອບໃບຍອ້ງຍໍມາແລວ້ ບດັນີຈ້ະໄດຮ້ຽນ
ການກາ່ວມອບວດັຖສຸິ່ ງຂອງທ່ີໃຊເ້ປັນສາລະນະປະໂຫຍດອນັໄດແ້ກ ່ໂຮງຮຽນ ໂຮງໝໍ  
ຫໍສະມໝດຸ ແລະ ອາຄານສະຖານທ່ີອື່ ນໆດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
 ສອນການການກາ່ວມອບວດັຖສຸິ່ ງຂອງ 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍການສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ 
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 ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສກ່ະດານດາໍ 
1. ການກາ່ວເປີດໂຮງຮຽນທ່ີສາ້ງໃໝ ່ຜູກ້າ່ວຄວນເວົ້າອນັໃດເປັນຕ ົນ້ຕໍ?. 
2. ການກາ່ວເປີດຫອ້ງການໄປສະນ ີຜູກ້າ່ວຄວນເວ້ົາອນັໃດເປັນຕ ົນ້ຕໍ?. 
3. ການກາ່ວເປີດອາຄານຫຼງັໃໝ ່ຜູກ້າ່ວຄວນເວົ້າອນັໃດເປັນຕ ົນ້ຕໍ?. 
4. ການກາ່ວເປີດອະນສຸາວະລີບກຸຄນົສາໍຄນັ ຜູກ້າ່ວຄວນເວົ້າອນັໃດເປັນຕ ົນ້ຕໍ?. 
5. ຈ ົງ່ອາ່ນຕວົຢາ່ງການມອບວດັຖ ຸໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ 106 ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມ: 

1) ເນືອ້ໃນທ່ີອາ່ນແມນ່ເລື່ ອງ ໃຜ? ເຮດັຫຍງັ? ຢູໃ່ສ? ເວລາໃດ? ມນູຄາ່ຫຼາຍປານໃດ? 
2) ການມອບ ແລະ ຮບັ ລະຫວາ່ງໃຜ ກບັ ໃຜ ການມອບສິ່ ງນີມ້ຄີວາມໝາຍແນວໃດແດ?່ 

   - ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 4 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
   - ໃຫກຸ້ມ່ 1  ຕອບຄາໍຖາມ ຂໍ ້1 ໃສເ່ຈຍ້. 
   - ໃຫກຸ້ມ່ 2  ຕອບຄາໍຖາມ ຂໍ ້2 ໃສເ່ຈຍ້. 
   - ໃຫກຸ້ມ່ 3  ຕອບຄາໍຖາມ ຂໍ ້3 ໃສເ່ຈຍ້. 
   - ໃຫກຸ້ມ່ 4  ຕອບຄາໍຖາມ ຂໍ ້4 ໃສເ່ຈຍ້. 

- ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ ສະເໜີຜນົງານໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆຟງັ ເພ່ືອປະກອບຄາໍເຫັນ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັດ ັງ່ນີ:້ 

 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 
      1 ຜູກ້າ່ວ ຄວນເວ້ົາເຖງິຄວາມສາໍຄນັຂອງການສກຶສາກບັການປກົຄອງ ແລະ ປະໂຫຍດທ່ີຈະໄດຮ້ບັ. 

2 ຄວນເວ້ົາເຖງິຄວາມສາໍຄນັຂອງການສື່ ສານ, ການຕດິຕ່ໍຄມົມະນາຄມົໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ປະໂຫຍດທ່ີ
ຈະໄດຮ້ບັ. 

3  ຄວນເວ້ົາວາ່ອາຄານນີມ້ອບໃຫໃ້ຜ ໜວ່ຍງານນີມ້ຄີວາມສາໍຄນັແນວໃດ ແລະຈດຸປະສງົໃນການກໍ່ສາ້ງ  
  ແລະປະໂຫຍດທ່ີຈະໄດຮ້ບັ. 

4 ຄວນອາ້ງເຖງິອະນສຸາວະລີ ຫືຼ ສິ່ ງກໍ່ສາ້ງນ ັນ້ເປັນທ່ີລະນກຶເຖງິບກຸຄນົ ແລະ ຕອ້ງກາ່ວເຖງິຊວີະ
ປະຫວດັ ແລະ ຄນຸງາມຄວາມດຂີອງເພ່ິນ, ຖາ້ມອບເປັນສາທາລະນປະໂຫຍດຕອ້ງເວ້ົາເຖງິຈດຸປະສງົ
ໃນການສາ້ງ ແລະປະໂຫຍດທ່ີຈະໄດຮ້ບັ. 

5 ເລື່ ອງທ່ີອາ່ນ: 
1) ໃນວນັທີ 13 ກນັຍາ ປີ 2006 ທະນາຄານແຫງ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດຈ້ດັພິທີມອບ-ຮບັເຄື່ ອງ ຄອມ

ພິວເຕຈີາໍນວນ 5 ຊຸດ ມນູຄາ່ 41 ລາ້ນກບີ. 
2) ພິທີມອບເຄື່ ອງຄອມພິວເຕລີະຫວາ່ງ ທາ່ນ ກມິຈງັມນິ ກງົສນູກດິຕມິະສກັຂອງປະເທດ ສ.ເກາົຫີຼ 

ຜູກ້າ່ວມອບ ແລະ ທາ່ນ ອ້ໍ ວລິະພນົ ຫວົໜາ້ຫອ້ງການທະນາຄານ ແຫງ່ ສ.ປ.ປ ລາວເປັນຜູ້
ກາ່ວຮບັ ແລະ ຈະນາໍໃຊເ້ຄື່ອງຄອມພິວເຕນີີເ້ຂ້ົາໃນການພດັທະນານະໂຍບາຍຕາ່ງໆຂອງ
ທະນາຄານ. 
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                                                  ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)   
 
   ສອນການການກາ່ວອາໍລາ                                                
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ  ( 5 ນາທີ ) 

  ເຮາົຈະໄດຮ້ຽນການກາ່ວມອບ ກາ່ວຮບັສິ່ ງຂອງຕາ່ງໆແລວ້ ການກາ່ວໃນສະຖານະ
ການອື່ ນ ເຮົາກຈໍະມວີທີິກາ່ວທ່ີສອດຄອ່ງກບັສະຖານະການນ ັນ້ໆ ດ ັງ່ພວກເຮາົຈະໄດຮ້ຽນຕ່ໍໄປ
ນີແ້ມນ່ການກາ່ວອາໍລາໃນກລໍະນທ່ີີ ເພ່ືອນຮວ່ມງານຜູໃ້ດຜູໜ່ຶ້ງຈະຈາກໄປຮບັຕາໍແໜງ່ອື່ນ ຫືຼ 
ປະຈາໍການຢູບ່ອ່ນອື່ ນ ຜູຈ້ະຈາກໄປຈະຕອ້ງກາ່ວເປັນການອາໍລາ. 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍການສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ 
 ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສກ່ະດານດາໍ 

1. ຜູຈ້ະຈາກໄປຄວນກາ່ວແນວໃດຈຶ່ງເປັນການກາ່ວທ່ີດ?ີ 
2. ໃຫແ້ຕລ່ະກຸອ່າ່ນຕວົຢາ່ງການກາ່ວອາໍລາ ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ 107 ແລວ້ຕອບ

ຄາໍຖາມລຸມ່ນີ:້ 
1) ຜູຈ້ະຈາກໄປກາ່ວໃນໂອກາດໃດ? 
2) ເປັນຫຍງັທາ່ນຜູນ້ີຈ້ ິ່ງຈາກໄປ? 
3) ຜູຈ້າກໄປມຄີວາມຮູສ້ກຶແນວໃດຕ່ໍເພ່ືອນຮວ່ມງານ? 
4) ຜູຈ້ະຈາກໄປກາ່ວແນວໃດໃນຕອນທາ້ຍ? 

   - ຄຈູດັນກັຮຽນເປັນ 4 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
   - ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຕອບທກຸຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 

- ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ ສະເໜີຜນົງານໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆຟງັ ເພ່ືອປະກອບຄາໍເຫັນ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັດ ັງ່ນີ:້ 

 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 
1. ການກາ່ວອາໍລາ ຄວນປະຕບິດັດ ັງ່ນີ:້ 
  - ກາ່ວເຖງິສາເຫດທ່ີຕອ້ງຈາກໄປ. 
  - ເວົ້າເຖງິໜາ້ທ່ີໃໝ,່ ວຽກໃໝ,່ ສະຖານທ່ີໃໝ ່ແຕບ່ໍ່ຄວນທຽບຕາໍແໜງ່ເກົ່ າ ຫືຼ ໃໝໃ່ນທາງທ່ີບ່ໍດ.ີ 
  - ເນັນ້ເຖງິຄດິຮອດທ່ີບ່ໍຢາກຈາກໄປ ກາ່ວເຖງິຄວາມສາມກັຄຮີກັແພງຂອງເພ່ືອນຮວ່ມງານເກົ່ າ ອາດ 
    ຈະຍກົຕວົຢາ່ງການຊວ່ຍເຫືຼອທ່ີດນີາໍກໄໍດ.້ 
  - ສະແດງຄວາມຕ ັງ້ໃຈວາ່ ຈະສບືຕ່ໍຕດິຕ່ໍໝູເ່ພື່ ອນເກົ່ າຢູສ່ະເໝ.ີ 
  - ກາ່ວປະຕຍິານວາ່ຍງັຈະຈດົຈາໍຄວາມດຄີວາມງາມນີຕ້ະຫຼອດໄປ. 
  - ກາ່ວຂອບໃຈຜູໄ້ດເ້ຂົ້າມາຮວ່ມງານນີ.້ 

   2. ການກາ່ວອາໍລາ 
          1) ຜູຈ້ະຈາກໄປກາ່ວໃນໂອກາດງານລຽ້ງສ ົ່ງຕນົເອງ. 
       2) ການຈາກໄປກເໍພ່ື່ືອເປັນຜູຈ້ດັການສາຂາໃໝ ່ທ່ີທາງຜູຈ້ດັການໃຫຍໄ່ດຂ້ະຫຍາຍສາຂາອອກໄປ. 



72 
 

       3) ຜູຈ້ະຈາກໄປມຄີວາມຮູສ້ກຶອດົຄດິຮອດບ່ໍໄດ ້ເພາະພວກທາ່ນເປັນໝູເ່ພ່ືອນທ່ີດ.ີ 
       4) ຕອນທາ້ຍ ທາ່ນໄດກ້າ່ວຂອບໃຈທກຸຄນົທ່ີໄດມ້າຮວ່ມງານ. 
 
 
 
 
                                                 ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)  
  
  ສອນການກາ່ວໄວອ້າໄລ                                            
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ  ( 5 ນາທີ ) 

  ເຮາົຈະໄດຮ້ຽນການກາ່ວມອບ, ກາ່ວອາໍລາ, ກາ່ວຕອ້ນຮບັ ແລະ ກາ່ວຄາໍອວຍພອນ ມາ
ຫຼາຍແລວ້ ຕອນທາ້ຍນີ ້ເຮົາຈະໄດຮ້ຽນການກາ່ວໄວອ້າໄລ, ການກາ່ວໄວອາໄລເປັນການກາ່ວໃນ
ງານປງົສບົ ຫຼື ງານເອົາດກູເຂ້ົາທາດ ລະຫວາ່ງຜູທ່ີ້ຍງັຢູ ່ແລະ ຜູທ່ີ້ຈາກໄປຢາ່ງບ່ໍມວີນັກບັມາ: 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍການສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ 
 ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສກ່ະດານດາໍ 

1. ໃນງານປງົສບົບກຸຄນົແບບເປັນທາງການ ແມນ່ໃຜເປັນຜູກ້າ່ວໄວອ້າໄລ? ແລະ 
ແມນ່ໃຜເປັນຜູກ້າ່ວສະແດງຄວາມຂອບໃຈແຂກທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມງານປງົສບົ? 

      2. ໃນການກາ່ວຄາໍໄວອ້າໄລເພ່ິນໄດແ້ນະນາໍວທີິເວ້ົາແນວໃດແດ?່ 
  - ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ ຕອບຄາໍຖາມທກຸຂໍໃ້ສເ່ຈຍ້ 
  - ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຜນົງານສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ ແລວ້ຕດິໃສບ່ອ່ນກາໍນດົໃຫ.້ 
  - ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງເປັນເອກະພາບກນັດ ັງ່ນີ:້ 
 ຄາດໝາຍຄາໍຕອບ: 

1. ໃນງານສບົທ່ີເປັນທາງການແມນ່ຄະນະຈດັຕ ັງ້ເປັນຜູກ້າ່ວໄວອ້າໄລ ແລະຜູຕ້າງໜາ້ເຈົາ້ພາບເປັນຜູກ້າ່ວ
ຂອບໃຈບນັດາແຂກທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມການສ ົ່ງສະການ. 

2. ໃນການກາ່ວໄວອ້າໄລ ເພິ່ ນໄດແ້ນະນາໍໄວຄ້:ື 
  - ເວົ້າເຖງິປະຫວດັຂອງຜູເ້ສຍຊວີດິ. 
  - ເວົ້າເຖງິຜນົງານທ່ີເພ່ິນໄດສ້າ້ງໄວ.້ 
  - ເນັນ້ເຫດການບາງຕອນຂອງຊວີດິທ່ີໜາ້ສນົໃຈ. 
  - ເຫດທ່ີເຮັດໃຫເ້ຂົາເປັນຜູມ້ຊີື່ ສຽງ ແລະ ມກີຽດ. 
  - ເວົ້າເຖງິຄວາມອາໄລຂອງຜູຢູ້ເ່ບອືງຫຼງັ. 
  - ຫີຼກລຽ້ງການກາ່ວເຖງິຄວາມຜິດພາດໃນໄລຍະຜາ່ນມາຂອງຜູເ້ສຍຊວີດິ ແຕຕ່ອ້ງເນັນ້ເຖງິຄນຸຄວາມ 
    ດທ່ີີເຂົາໄດສ້າ້ງໄວ.້ 
  - ກາ່ວສ ົ່ງວນິຍານຜູຕ້າຍໄປສູສ່ຄຸະຕ.ິ 
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4. ການວດັແລະປະເມນີຜນົ 

- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ເຮັດກດິຈະກາໍກຸມ່. 
- ກວດກາຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນໃນແຕລະກດິຈະກາໍ. 
 

 
 

 

 

 

ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ  
1. ຈດຸປະສງົ 

ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ອະທິບາຍ ແລະສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມສາໍຄນັ, ເນືອ້ໃນແລະຈດຸປະສງົໃນເວລາຟງັເລື່ ອງ ຫືຼ ຂາ່ວໄດ.້  

- ວເິຄາະຂໍເ້ທັດຈງິ ແລະ ຄວາມຄດິເຫັນໃນເວລາເບິ່ ງເລ່ືອງ ຫືຼ ຂາ່ວໄດ.້  

- ສະແດງມາລະຍາດໃນການຟງັ ແລະ ການເບິ່ ງໄດ.້ 

- ສະແດງການເຮດັວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮດັກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

- ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງການ 

  ຕດັສິນໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
  - ການຟງັ ແລະ ເບິ່ ງຕາມຈດຸປະສງົຕອ້ງຮູອ້ງົປະກອບຂອງເລື່ ອງ, ຮູວ້ທີິຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັຂອງເລ່ືອງ.  
   ວາ່ເປັນເລື່ ອງກຽ່ວກບັຫຍງັ ໃຜ, ເຮັດຫຍງັ, ເຮັດກບັໃຜ, ຢູໃ່ສ, ເມ ື່ອໃດ ແລະ ເປັນແນວໃດ. 
 - ວທີິຟງັ ແລະ ເບິ່ ງເພື່ ອຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັຄ:ື ຕອ້ງຟງັເລື່ ອງໃຫຕ້ະຫຼອດ ເພື່ ອຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັໃຫ ້
    ລະອຽດຖກືຕອ້ງ ແລະ ສາມາດສະຫຸຼບໃຈຄວາມສາໍຄນັຂອງເລ່ືອງ. 
   - ວເິຄາະຄວາມຈງິຄ ືວເິຄາະເລື່ ອງ ແລະ ເຫດການຂອງບກຸຄນົ, ວເິຄາະຄວາມຄດິເຫັນຄື ຂໍຄ້ວາມທ່ີສະ 
     ແດງຄວາມເຊື່ ອ ຄວາມຄດິ ຫືຼ ຄວາມຮູສ້ຶກຕ່ໍສິ່ ງໃດສິ່ ງໜ່ຶງ. 
   - ມາລະຍາດໃນການຟງັ ແລະ ເບິ່ ງ: ຄວນເຂ້ົານ ັງ່ປະຈາໍທ່ີກອ່ນເວລາ ແລະ ນ ັງ່ແຖວໜາ້, ຖາ້ມາຊາ້ 
    ຄວນຢືນ ແລະ ກ ົມ້ຫວົໜອ້ຍໜ່ຶງຕ່ໍຄະນະປະທານເພື່ ອເປັນການຂໍອະນຍຸາດ. 

 
  3. ສື່ ການຮຽນການສອນ  

- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄມູຄືພູາສາລາວຂ ັນ້ ມ.2 
- ວດັຈະນະນກຸມົພາສາລາວ 

          ບດົທີ 14                         
ການເວ້ົາສະຫຸຼບເລ່ືອງທ່ີໄດຟ້ງັ  
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- ປ້ຶມເລື່ ອງ, ນທິານ, ບດົຄວາມໃນໜງັສພິືມ ຫຼື ວາລະສານຕາ່ງໆຂອງລາວ 

- ປ້ືມພາສາລາວທ່ີສາມາດຫາມາໄດ.້ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ   

 

      ຊ ົ່ວໂມງທີ 1: (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)  

 ສອນການຟງັ ແລະ ການເບ່ິງຕາມຈດຸປະສງົ 

 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ (ເວລາ 10 ນາທີ)  

        ຜາ່ນມານກັຮຽນ ກເໍຄຍີໄດຮ້ຽນການເວົ້າໃນໂອກາດຕາ່ງໆມາແລວ້.  
ນກັຮຽນໄດຮ້ຽນຮູກ້ານເວ້ົາໃນໂອກາດໃດແດ?່  (ໃຫນ້ກັຮຽນ 3-4 ຄນົ ຕອບຕາມ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈ). ຄຕູດິຕາມຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນ, ຄຖູາມຕ່ໍວາ່ນກັຮຽນເຄຍີມອບ
ຂອງຂວນັໃຫໃ້ຜແດ?່ ໃນໂອກາດໃດ? ຈ ົງ່ກາ່ວມອບຂອງຂວນັ ຫືຼ ຊ່ໍດອກໄມ ້ ເພ່ືອອວຍພອນໃຫພ່ໍ້ແມໃ່ນ
ໂອກາດປີໃໝລ່າວ? (ໃຫນ້ກັຮຽນ 2-3 ຄນົກາ່ວມອບ). 
 ຄາດໝາຍການຕອບ:  
   ໃນໂອກາດປີໃໝນ່ີ ້ລກູຂມໍອບຊ່ໍດອກໄມອ້ນັວງຍງາມ ເພ່ືອບຊູາບນຸຄນຸອນັປະເສດີ ແລະ ຂອໍວຍພອນ
ໃຫພ່ໍ້ແມຈ່ງົມ່ສີຂຸະພາບແຂງແຮງ ມຄີວາມສກຸກາຍສະບາຍໃຈ ຂໍຂອບໃຈທ່ີພ່ໍແມໄ່ດລ້ຽ້ງລກູມາຈນົໃຫຍສ່ງູ 
ລກູຂໍປະຕບິດັຕນົເປັນລກູທ່ີດຂີອງພ່ໍແມຕ່ະຫຼອດໄປ. 
 
 ສອນການຟງັ ແລະ ການເບິ່ ງ  
 ກດິຈະກາໍ:  ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນກຸມ່ຍອ່ຍ  

- ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ ່ຫືຼ ກະດານດາໍ  
     1. ການຟງັແລະການເບິ່ ງຕາມຈດຸປະສງົຈະຕອ້ງເຮດັແນວໃດ?                               
        2. ການຟງັແລະການເບິ່ ງສື່ ເພ່ືອຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັຈະຕອ້ງໃຫຮູ້ຫ້ຍງັແດ?່ 
         3.  ອງົປະກອບຂອງເລື່ ອງທ່ີຟງັ ແລະ ເບິ່ ງ ມຫີຍງັແດ?່ 

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 4 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ.   
- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ ສນົທະນາ ແລະຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້  
- ຕາງໜາ້ກຸມ່ ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆຟງັ,  
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 
- ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ການຟງັ ແລະ ເບິ່ ງຕາມຈດຸປະສງົແມນ່ ຕ ັງ້ໃຈເພື່ ອໃຫຊ້າບຈດຸປະສງົຂອງເລື່ ອງ ສາມາດຈບັປະເດັນ  

ສາໍຄນັ ແລະ ວເິຄາະວຈິານເລື່ ອງຕາ່ງໆທງັສາມາດຖາ່ຍທອດໃຫຜູ້ອ້ື່ ນເຂ້ົາໃຈໄດ.້ 
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 2. ການຟງັ ແລະ ການເບິ່ ງສື່ ເພ່ືອຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັ ເປັນການຟງັ ແລະ ເບິ່ ງ ເພ່ືອໃຫຮູ້ວ້າ່ສິ່ ງທ່ີໄດຟ້ງັ 
ແລະ ເບິ່ ງນ ັນ້ກາ່ວເຖງິຫຍງັ ຫືຼ ໃຜ, ເຮັດຫຍງັ, ຢູໃ່ສ. 

 3. ອງົປະກອບຂອງເລື່ ອງທ່ີຟງັ ແລະ ເບິ່ ງມ:ີ 
- ໃຈຄວາມຫຼກັ ຫືຼ ໃຈຄວາມສາໍຄນັ ເປັນເນືອ້ໃນຫຼກັຂອງສິ່ ງທ່ີໄດຟ້ງັ. 
- ໃຈຄວາມສາໍຮອງເປັນເນືອ້ໃນທ່ີຊວ່ຍຂະຫຍາຍຄວາມຂອງໃຈຄວາມຫຼກັ. 
- ລາຍລະອຽດເປັນສວ່ນທ່ີອະທິບາຍ, ຂະຫຍາຍໃຈຄວາມຫຼກັ ແລະ ໃຈຄວາມສາໍຮອງໃຫມ້ ີ

ຄວາມໝາຍສມົບນູ, ເຂ້ົາໃຈງາ່ຍຂຶນ້. 
- ການສະຫຸຼບເປັນການສງັລວມເນືອ້ໃນທງັໝດົທ່ີໄດຟ້ງັ ແລະ ເບິ່ ງແລວ້ຫຍໍໃ້ຫສ້ ັນ້ລງົ.  

 
 

           ຊ ົ່ວໂມງທີ 2: (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)       
 ສອນວທີິການຟງັ ແລະ ການເບິ່ ງເພ່ືອຈບັໃຈຄວາມ  
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ: (ເວລາ 5 ນາທີ)   

  ຄອູະທິບາຍວາ່ ການຟງັ ແລະ ການເບິ່ ງມຫຼີາຍຮບູແບບ ຂຶນ້ກບັປະເພດບດົທ່ີເຮົາຈະຟງັ ແລະ ເບິ່ ງ, 
ໃນນ ັນ້ການຟງັ ແລະ ເບິ່ ງກມໍຫຼີາຍວທີິ ແລະ ຫຼາຍຈດຸປະສງົ ທ່ີເຮາົຈະໄດຮ້ຽນຕ່ໍໄປນີ ້ແມນ່ວທີິການຟງັ ແລະ 
ການເບິ່ ງເພ່ືອຈບັໃຈຄວາມ. 
 ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ (ເວລາ 45 ນາທີ)   

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 4 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
- ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນວທີິການຟງັ ແລະ ການເບິ່ ງເພ່ືອຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ວເິຄາະຄວາມເປັນຈງິ 

(ໜາ້111-112  ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ) ແລະ ສນົທະນາກນັເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ. 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: 
       1. ວທີິການຟງັ ແລະ ການເບິ່ ງເພື່ ອຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັຄວນເຮັດແນວໃດ?    
       2. ການຟງັເພ່ືອວເິຄາະຄວາມເປັນຈງິ ຄວນພິຈາລະນາແນວໃດ? 
       3. ການຟງັເພ່ືອວເິຄາະຄວາມຄດິເຫັນ ຄວນພິຈາລະນາແນວໃດ? 

- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສນົທະນາກນັເພື່ ອຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 
- ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ສະເໜີຄາໍຕອບ ໂດຍໃຫມ້ທີງັ ຍງິ ແລະຊາຍ. 
- ໃຫໝູ້ເ່ພ່ືອນກຸມ່ອື່ ນໆປະກອບຄາໍເຫັນ.  
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 
- ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 
 ຄາດໝາຍການຕອບ: 

1. ວທີິການຟງັ ແລະ ການເບິ່ ງເພ່ືອຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັຄວນເຮັດ ສິ່ ງທ່ີຄວນເຮັດຄ ືຟງັເລື່ ອງໃຫຕ້ະຫຼອດ 
   ຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັຂອງເລື່ ອງເປັນຕອນໆວາ່ເປັນເລື່ ອງກຽ່ວກບັຫຍງັ, ໃຜ, ເຮັດຫຍງັ, ຢູ່ໃສ, ເຮັດກບັ 
   ໃຜ, ເມ ື່ອໃດ ແລະ ເປັນຢາ່ງໃດ. ສະຫຸຼບຄວາມ ສາມາດສງັລວມເນືອ້ໃນສາໍຄນັຢາ່ງຄບົຖວ້ນ. 
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2. ການຟງັເພ່ືອວເິຄາະຄວາມເປັນຈງິ ຄວນພິຈາລະນາວາ່ແມນ່ເລື່ ອງ ຫືຼ ເຫດການຂອງບກຸຄນົທ່ີເກດີຂຶນ້ 
ເປັນຄວາມຈງິສາມາດອາ້ງອງີ ແລະ ພິສດູໄດ.້ 

3. ການຟງັເພ່ືອວເິຄາະຄວາມຄດິເຫັນ ຄວນພິຈາລະນາຄວາມຄດິເຫັນແມນ່ຂໍຄ້ວາມທ່ີສະແດງຄວາມເຊື່ ອ  
ຄວາມຄດິ ຫືຼ ຄວາມຮູສ້ຶກຕ່ໍສິ່ ງໃດສິ່ ງໜ່ຶງເປັນບກຸຄນົ ຫືຼ ການກະທາໍຂອງຜູກ້າ່ວເທ່ົານ ັນ້ ສວ່ນຜູອ້ື່ ນ
ຄດິແນວໃດກໄໍດເ້ພາະເປັນເລື່ ອງສວ່ນບກຸຄນົ 
 

                                                     ຊ ົ່ວໂມງທີ 3: (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ ) 
 ສອນມາລະຍາດຂອງການຟງັ ແລະ ການເບິ່ ງ   
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ    (ເວລາ 5 ນາທີ) 

        ນກັຮຽນໄດຮ້ຽນວທີິການຟງັແລະການເບິ່ ງຕາ່ງໆມາແລວ້  ໃນການເບິ່ ງ ແລະ ຟງັທ່ີດຜີູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຈະ
ຕອ້ງປະຕບິດັຕນົໃຫເ້ປັນລະບຽບ ບ່ໍສາ້ງຄວາມລາໍຄານ ຫຼື ແຕະຕອ້ງຜູອ້ື່ ນນ ັນ້ແມນ່ການມມີາລະຍາດທ່ີຕາ່ງ
ຄນົຄວນປະຕບິດັ ດ ັງ່ຈະໄດຮ້ຽນຕ່ໍໄປນີ:້  
 ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນແບບຖາມ-ຕອບ.(ເວລາ 45 ນາທີ)  
- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົອາ່ນມາລະຍາດໃນການຟງັ ແລະ ການເບິ່ ງ(ໜາ້112-113 

ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. 
 ຄກູຽມຄາໍຖາມລຸມ່ນີເ້ພ່ືອເຮດັກດິຈະກາໍ 

ລ/ດ                        ເນືອ້ໃນ ຖກື ຜິດ 

1 ເມ ື່ອຜູເ້ວ້ົາຂຶນ້ສູເ່ວທີ ບ່ໍຄວນຕບົມເືພາະເປັນການລບົກວນ   

2 ຖາ້ຜູເ້ວ້ົາເປັນຜູນ້າໍພກັລດັ ຫືຼ ປະທານກອງປະຊຸມ ຜູຟ້ງັຄວນລກຸຢືນ
ຂຶນ້ເພ່ືອຕອ້ນຮບັ. 

  

3 ຄວນຟງັດວ້ຍຄວາມຕ ັງ້ໃຈ ມຄີວາມສະຫງບົ, ແຕບ່ໍ່ບນັທຶກຂໍສ້າໍຄນັ
ເພ່ືອນາໍໄປເວ້ົາຕ່ໍ. 

  

4 ບ່ໍຄວນລມົກນັ, ສ ົ່ງສຽງດງັລບົກວນຄນົອື່ນ ເພາະເປັນການບ່ໍໃຫກ້ຽດ
ຜູເ້ວ້ົາ. 

  

5 ປິດໂທລະສບັ ຫືຼ ເປີດລະບບົສ ັນ່ ເພື່ ອບ່ໍໃຫສ້ຽງລບົກວນ.   

6 ເມ ື່ອຜູເ້ວ້ົາ ເວ້ົາຈບົລງົບ່ໍຄວນຕບົມໃືຫກ້ຽດກໄໍດເ້ພາະເປັນໜາ້ທ່ີຂອງ
ເພ່ິນ 

  

7  ເມ ື່ອມວີຽກຈາໍເປັນອອກຈາກຫອ້ງປະຊຸມທ່ີຜູເ້ວ້ົາກາໍລງັເວ້ົາຢູ່. ຄວນ
ສະແດງຄວາມເຄົາລບົໂດຍການກ ົມ້ຫວົລງົເລັກໜອ້ຍເພື່ ອ
ຂອໍະນຍຸາດ. 

  

8 ຖາ້ເປັນຜູນ້າໍພກັລດັ ຫືຼ ພະສງົ ໃຫໂ້ອວາດ ເມ ື່ອເພ່ິນຈບົລງົ ບ່ໍຄວນ
ຕບົມ.ື 
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9 ເມ ື່ອຜູເ້ວ້ົາເປີດໂອກາດໃຫຖ້າມ ກຖໍາມໄດໂ້ລດ ບ່ໍຍກົມ ືຫືຼ
ຂອໍະນຍຸາດກໄໍດ.້ 

  

10 ການຖາມໃຊຖ້ອຍຄາໍສພຸາບ ສ ັນ້ກະທດັຮດັ ແລະ ກງົກບັປະເດັນ.   

11 ເມ ື່ອຜູເ້ວ້ົາລງົຈາກເວທີ ຫຼື ມກີານມອບຂອງທ່ີລະນກຶໃຫແ້ກຜູ່ເ້ວ້ົາບ່ໍ
ຄວນຕບົມ ື

  

12 ເມ ື່ອຜູເ້ວ້ົາເປັນຜູໃ້ຫຍຈ່ະອອກຫອ້ງປະຊຸມ ຄວນລກຸຢືນຂຶ້ນ້ໃຫກ້ຽດ
ເພ່ືອເປັນການສ ົ່ງທາ່ນ. 

  

           
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຈດັເປັນ 6 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ສາ້ງຕາຕະລາງເພື່ ອຕອບຄາໍຖາມດ ັງ່ນີ ້

 
 

         
       - ຄອູາ່ນຂໍຄ້ວາມທ່ີກຽມໄວ ້ເທ່ືອລະຂໍ ້(1-12) ໃຫນ້ກັຮຽນໝາຍ  ຫືຼ × ໃສຕ່າຕະລາງ. 
       - ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ແລກປ່ຽນເຈຍ້ຄາໍຕອບ ເພື່ ອກວດໃຫກ້ນັ ແລະ ບອກວາ່ຜິດ-ຖກືຈກັຂໍ.້ 

- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນຊວ່ຍກນັປະກອບຄາໍເຫັນ ແລະ ຫາຄາໍຕອບທ່ີເປັນເອກະພາບກນັ. 
ຄແູນະນາໍນກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້້ື່ມຂອງຕນົ 

 ຄາດໝາຍການຕອບ 
                

 
 ລ/ດ 

      ຄາໍຕອບ 
   × 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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ລ/ດ                        ເນືອ້ໃນ ຖກື ຜິດ 

1 ເມ ື່ອຜູເ້ວ້ົາຂຶນ້ສູເ່ວທີ ບ່ໍຄວນຕບົມເືພາະເປັນການລບົກວນ  × 

2 ຖາ້ຜູເ້ວ້ົາເປັນຜູນ້າໍພກັລດັ ຫືຼ ປະທານກອງປະຊຸມ ຜູຟ້ງັຄວນລກຸຢືນ
ຂຶນ້ເພື່ ອຕອ້ນຮບັ. 

  

3 ຄວນຟງັດວ້ຍຄວາມຕ ັງ້ໃຈ ມຄີວາມສະຫງບົ, ແຕບ່ໍ່ບນັທຶກຂໍສ້າໍຄນັ
ເພ່ືອນາໍໄປເວົ້າຕ່ໍ. 

 × 

4 ບ່ໍຄວນລມົກນັ, ສ ົ່ງສຽງດງັລບົກວນຄນົອື່ ນ ເພາະເປັນການບ່ໍໃຫກ້ຽດ
ຜູເ້ວ້ົາ. 

  

5 ປິດໂທລະສບັ ຫືຼ ເປີດລະບບົສ ັນ່ ເພື່ ອບ່ໍໃຫສ້ຽງລບົກວນ.   

6 ເມ ື່ອຜູເ້ວ້ົາ ເວ້ົາຈບົລງົບ່ໍຄວນຕບົມໃືຫກ້ຽດກໄໍດເ້ພາະເປັນໜາ້ທ່ີຂອງ
ເພ່ິນ 

 × 

7  ເມ ື່ອມວີຽກຈາໍເປັນອອກຈາກຫອ້ງປະຊຸມທ່ີຜູເ້ວົ້າກາໍລງັເວ້ົາຢູ່. ຄວນ
ສະແດງຄວາມເຄົາລບົໂດຍການກ ົມ້ຫວົລງົເລັກໜອ້ຍເພື່ ອ
ຂອໍະນຍຸາດ. 

  

8 ຖາ້ເປັນຜູນ້າໍພກັລດັ ຫືຼ ພະສງົ ໃຫໂ້ອວາດ ເມ ື່ອເພິ່ ນຈບົລງົ ບ່ໍຄວນ
ຕບົມ.ື 

  

9 ເມ ື່ອຜູເ້ວ້ົາເປີດໂອກາດໃຫຖ້າມ ກຖໍາມໄດໂ້ລດ ບ່ໍຍກົມ ືຫືຼ
ຂອໍະນຍຸາດກໄໍດ.້ 

 × 

10 ການຖາມໃຊຖ້ອຍຄາໍສພຸາບ ສ ັນ້ກະທດັຮດັ ແລະ ກງົກບັປະເດັນ.   

11 ເມ ື່ອຜູເ້ວ້ົາລງົຈາກເວທີ ຫຼື ມກີານມອບຂອງທ່ີລະນກຶໃຫແ້ກຜ່ ູເ້ວ້ົາບ່ໍ
ຄວນຕບົມ ື

 × 

12 ເມ ື່ອຜູເ້ວ້ົາເປັນຜູໃ້ຫຍຈ່ະອອກຫອ້ງປະຊຸມ ຄວນລກຸຢືນຂຶ້ນ້ໃຫກ້ຽດ
ເພ່ືອເປັນການສ ົ່ງທາ່ນ. 

  

 
 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ:   

- ສງັເກດຈາກການເຮັດກດິຈະກາໍຕອບຄາໍຖາມ  
 ມອບວຽກຍາ້ນ: ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນ ຫືຼ ຟງັຂາ່ວກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັພະຍາດ ໂຄວດິ 19 

             ເພື່ ອມາລາຍງານໃນຊ ົ່ວໂມງໜາ້. 
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ພາກທີ IV 

ຫຼກັການໃຊພ້າສາ 

 

I. ຜນົສາໍເລັດດາ້ນການຮຽນ 
1. ມາດຕະຖານດາ້ນເນືອ້ໃນ: 

     ໃນບດົທີ 15 ຄວາມໝາຍຂອງພະຍາງ, ການປະກອບພະຍາງ, ການຈາໍແນກພະຍາງໄດແ້ກພ່ະຍາງ

ເປັນ ແລະ ພະຍາງຕາຍໃນການເວ້ົາ.   

    ໃນບດົທີ 16 ປະເພດຂອງຄາໍເວົ້າໃນພາສາລາວ 7 ປະເພດ, ຄວາມໝາຍ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍທ່ີນາໍ  

 ໃຊໃ້ນຂໍຄ້ວາມ ແລະ ປະໂຫຍກ. 

     ໃນບດົທີ 17  ຄວາມໝາຍຂອງກອນ ແລະ ປະເພດຕາ່ງໆຂອງການກອນ.  

2.ມາດຕະຖານການປະຕບິດັ: 
 ຜູຮ້ຽນສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງພະຍາງ, ການປະກອບພະຍາງ ແລະ ພະຍາງເປັນ ພະຍາງ

ຕາຍ, ຈາໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງຄາໍກບັພະຍາງ.  ບອກປະເພດຄາໍ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍໃນປະໂຫຍກ 
ແລະ ຂໍຄ້ວາມຕາ່ງໆ.  ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງກອນ, ບອກປະເພດ,  ຫຼກັການສາໍຜດັຂອງກອນເຫ່ົຼານ ັນ້  
ແລະ ຝຶກແຕງ່ກອນແຕລ່ະປະເພດໃນຂ ັນ້ພື້ນຖານ. 
 
 
 
 
 
 II ສະມດັຖະພາບດາ້ນການຮຽນ 

ເນືອ້ໃນ ສະມດັຖະພາບ 

ພາກທີ IV 

ຫຼກັການໃຊພ້າສາ 

ບດົທີ 15 

ພະຍາງ ແລະ ຄາໍ 

1. ພະຍາງ 

1.1 ການປະກອບພະຍາງ 

1.2 ພະຍາງເປັນ ແລະ ພະຍາງຕາຍ 

2. ຄາໍ 

 
 
 

 ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ, ອງົ
ປະກອບ ແລະ ປະເພດຂອງພະຍາງ ແລະ ຄາໍ
ສບັໄດ.້  

 ຈາໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງພະຍາງ ແລະ 
ຄາໍສບັໄດ.້ 
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2.1 ອງົປະກອບຂອງຄາໍ 

2.2 ຮບູລກັສະນຂອງຄາໍລາວ 

2.3 ຊະນດິຂອງຄາໍເວ້ົາ 

 

ບດົທີ 16 

ປະເພດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍ 

ຄາໍມ ີ7 ປະເພດ ແລະ ມໜີ້າທ່ີດ ັງ່ນີ:້ 

1. ຄາໍນາມ 

1.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍນາມ 

1.2 ໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍນາມ 

2. ຄາໍແທນນາມ 

2.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍແທນນາມ 

2.2 ຄາໍແທນນາມບອກບລຸດຸ 

2.3 ຄາໍແທນນາມບອກຄນຸນາມ 

2.4 ໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍແທນນາມ 

3. ຄາໍກາໍມະ 

3.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍກາໍມະ 

3.2 ໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍກາໍມະ 

4. ຄາໍຄນຸນາມ 

4.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍຄນຸນາມ 

4.2 ໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍຄນຸນາມ 

5. ຄາໍເຊື່ ອມ 

5.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍເຊື່ອມ 

5.2 ໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍເຊື່ອມ 

6. ຄາໍຕ່ໍ 

6.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍຕ່ໍ 

6.2 ໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍຕ່ໍ 

7. ຄາໍອທຸານ 

7.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍອທຸານ 

7.2 ໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍອທຸານ 

 ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິ
ສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັ
ສະການວເິຄາະ ແລະການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ
ການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

 
 ອະທິບາຍ, ຈາໍແນກປະເພດ ແລະໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍ

ໄດ.້ 
 ຈາໍແນກຄາໍ 7 ປະເພດຄ:ື ຄາໍນາມ, ຄາໍແທນນາມ

, ຄາໍກາໍມະ, ຄາໍຄນຸນາມ, ຄາໍເຊື່ອມ, ຄາໍຕ່ໍ ແລະ 
ຄາໍອທຸານ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍຕາ່ງໆດ ັງ່ກາ່ວ
ຖກືຕອ້ງ. 

 ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄິດ
ສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັ
ສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ
ການຕດັສນິໃຈໃນຕວົຈງິໄດ.້ 
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ບດົທີ 17 

ການແຕງ່ກອນ 

1. ກອນ 

2. ກອນອາ່ນ 

3. ກອນສາໍຜດັທາ້ຍ 

 ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ, 
ຄວາມສາໍຄນັຂອງກອນໄດ.້ 

 ອາ່ນບດົກອນຢາ່ງຖກືຕອ້ງ ໂດຍການປງົສຽງຖກື
ວກັຕອນໄດ.້  

 ແຕງ່ກອນສາໍຜດັທາ້ຍໄດ.້  
 ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິ

ສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 
 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັ

ສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ
ການຕດັສນິໃຈໃນຕວົຈງິໄດ.້ 
 

III. ແຜນສາໍລບັການຮຽນການສອນ 
ການສອນທ່ີເນັນ້ເອົານກັຮຽນເປັນໃຈກາງ ໂດຍນາໍໃຊວ້ທີິການສອນ 15 ວທີິ ເຊ່ັນ: ວທີິການສອນແບບ

ສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ, ການສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ໃຫຍ,່ ການສອແບບຄ ົນ້ພບົ ແລະ ການສອນແບບຄດິ
ເອງ, ຈບັຄູ ່ແລະ ແລກປ່ຽນ.  
    ໃນບດົທີ 15 ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງພະຍາງ, ການປະກອບພະຍາງ, ພະຍາງເປັນ 

ແລະ  ພະຍາງຕາຍ.  ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍ, ອງົປະກອບຂອງຄາໍ,, ລກັສະນະຂອງຄາໍໃນພາສາລາວ, ຊະນິ

ຂອງຄາໍໄດແ້ກ ່ຄາໍເຄ້ົາ ແລະ ຄາໍປະສມົ. 

    ໃນບດົທີ 16 ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງຄາໍ ແລະ ປະເພດຂອງຄາໍຄ:ື ຄາໍນາມ, ແທນ

ນາມ, ກາໍມະ, ຄນຸນາມ,ຄາໍເຊື່ ອມ, ຄາໍຕ່ໍ ແລະ ຄາໍອທຸານ ຕະຫຼອດທງັໜາ້ທ່ີໃນການນາໍໃຊ.້ 

     ໃນບດົທີ 17 ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງກອນ ແລະ ການແບງ່ຊະນດິຂອງກອນເຊ່ັນ: 

ກອນອາ່ນ, ກອນລາໍ ແລະ ກອນຮາ່ຍ. ແບງ່ຍອ່ຍຕາມການນາໍໃຊເ້ຊ່ັນ: ກອນອາ່ນທາໍມະດາສວ່ນຫຼາຍເພິ່ ນ

ຂຽນໃສໃ່ບລານ ຫືຼ ໜງັສຜືກູ ກຽ່ວກບັນທິານ ຫືຼ ຊາດກົຕາ່ງໆ.  ກອນລາໍເປັນກອນທ່ີສາໍຜດັຫຼາຍຮບູແບບອງີ

ຕາມການໃຊເ້ຊ່ັນ: ກອນລາໍມ ີລາໍຕດັ ລາໍເຍີນ້ ລາໍລອ່ງ ລາໍຜະຫຍາ… ກອນຂບັມ ີຂບັງ ຶ່ມ ຂບັທຸມ້ ຂບັຊາໍ 

ເໜືອ…ກອນຮາ່ຍກມໍ ີກອນຮາ່ຍສາໍລບັເທດ ແລະ ຮາ່ຍສາໍລບັສດູຂວນັ ເປັນຕ ົນ້.  

 
 
 

          ບດົທີ 15                         
ພະຍາງ ແລະ ຄາໍ 
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                                                                ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 
1.ຈດຸປະສງົ: 
     ໃຫ້ນກັຮຽນສາມາດ                                         

 - ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ ຂອງພະຍາງ ແລະ ຄາໍ  
  - ຮູວ້ທີິປະກອບໃຫເ້ປັນພະຍາງ ແລະ ຄາໍ ໃຫເ້ປັນຄາໍເວ້ົາໄດ.້  
  - ຈາໍແນກພະຍາງເປັນ ແລະ ພະຍາງຕາຍໄດ.້ 
  - ນາໍໃຊພ້ະຍາງ ແລະ ຄາໍໃຫຖ້ກືຕອ້ງໃນການແຕງ່ປະໂຫຍກ. 
  - ຈາໍແນກຄາໍເຄ້ົາ ແລະ ຄາໍປະສມົໄດ.້ 

2.ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
      ພະຍາງ ໝາຍເອົາການປະກອບອກັສອນດວ້ຍສະຫຼະ ພະຍນັຊະນະ ແລວ້ອາ່ນອອກສຽງໄດອ້າດຈະມີ

ວນັນະຍດຸ ຫຼື ບ່ໍມກີໄໍດ.້ ໃນພະຍາງອາດຈະເປັນພະຍາງເປັນ ແລະ ພະຍາງຕາຍອງີຕາມການປະກອບສາ້ງ. 

     ຄາໍ ໝາຍເອົາສຽງທ່ີຄນົເຮົາເວົ້າອອກມາແລວ້ມຄີວາມໝາຍ ຄາໍໜ່ຶງໆອາດຈະມພີະຍາງດຽວ ຫືຼ ຫຼາຍ

ພະຍາງກໄໍດ.້ ຊະນດິຂອງຄາໍ: ຄາໍທ່ີເປັນເຄ້ົາລາວເດມີສວ່ນຫຼາຍເປັນຄາໍໂດດ ຄາໍທ່ີມພີະຍາງດຽວ. ຄາໍທ່ີໄດ້
ມາຈາກພາສາອື່ ນຈະມາຫຼາຍພະຍາງ. ການປະສມົຄາໍມທີງັການປະສມົລະຫວາ່ງຄາໍລາວເດມີກບັລາວເດມີ 

ແລະ ລາມເດມີກບັຄາໍທ່ີໄດມ້າຈາກພາສາອື່ ນ. 

  3. ສື່ ການຮຽນການສອນ  

- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄມູຄືພູາສາລາວຂ ັນ້ ມ.2 
- ວດັຈະນະນກຸມົພາສາລາວ 

- ປ້ຶມເລື່ ອງ, ນທິານ, ບດົຄວາມໃນໜງັສພິືມ ຫຼື ວາລະສານຕາ່ງໆຂອງລາວ 

- ປ້ືມພາສາລາວທ່ີສາມາດຫາມາໄດ.້ 

  4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ  
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 1: (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ )  

 ສອນກຽ່ວກບັພະຍາງ 
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ (ເວລາ 10 ນາທີ)  
ຜາ່ນມານກັຮຽນ ກເໍຄຍີໄດຮ້ຽນການເວົ້າ, ກາຟງັ ແລະ ການເບິ່ ງຕາ່ງໆມາແລວ້.  

ສະນ ັນ້, ຄຢູາກຖາມວາ່: ນກັຮຽນໄດຮ້ຽນຮູກ້ານເວົ້າສະຫຸຼບເລື່ ອງທ່ີໄດຟ້ງັ ແລະ ເບິ່ ງວທີິ
ການປ້ອງກນັພະຍາດໂຄວດິ-19?  (ໃຫນ້ກັຮຽນ 2-3 ຄນົ ຕອບຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈ). ຄູ
ຕດິຕາມ ແລະ ສະຫຸຼບຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນ.  

 ຄາດໝາຍການຕອບ  
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ວທີິການປ້ອງກນັພະຍາດໂຄວດິ-19 ແມນ່ຮກັສາໄລຍະຫາ່ງ, ໝ ັ່ນລາ້ງມດືວ້ຍສະບ ູຫືຼເຈວ, ໃສຜ່າ້ອດັ
ປາກທກຸຄ ັງ້ກອ່ນຈະອອກຈາກເຮອືນ, ຖາ້ບ່ໍຈາໍເປັນບ່ໍໃຫອ້ອກຈາກເຮອືນ, ໃນເຮອືນໃຫມ້ອີາກາດລວ່ງ. 

 
 ກດິຈະກາໍ:  ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ (ເວລາ 40 ນາທີ)  

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 4 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
- ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນພະຍາງ,ການປະກອບພະຍາງ (ໜາ້ 115-116 ໃນປ້ຶມ

ແບບຮຽນ) ແລວ້ສນົທະນາກນັເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ. 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:   

1. ພະຍາງແມນ່ຫຍງັ? ຍກົຕວົຢາ່ງ  
2. ພະຍາງໜ່ຶງໆປະກອບດວ້ຍສຽງໜອ້ຍສດຸມຈີກັສຽງ? ມສີຽງໃດແດ?່ ຍກົຕວົຢາ່ງ. 

   3. ການປະກອບພະຍາງແມນ່ແນວໃດ?  
   4. ພະຍນັຊະນະແກນແມນ່ຫຍງັ? 
   5. ຕວົສະກດົ ແມນ່ຫຍງັ ມຈີກັຕວົ? 
- ຄໃູຫກ້ ຸມ່ 1-2 ສນົທະນາຕອບຄາໍຖາມຂໍ ້1-2,   
- ຄໃູຫກ້ ຸມ່ 3-4 ສນົທະນາຕອບຄາໍຖາມຂໍ ້3-4,                                           
- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້ ຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີໄດສ້ນົທະນາກນັ. 
- ຕາງໜາ້ກຸມ່ ອາ່ນຄາໍຕອບ, ກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 

       - ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 
 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ແມນ່ສຽງທີ່ ດງັອອກມາຈາກປາກແຕລ່ະເທ່ີອແຕມ່ຄີວາມໝາຍນ ັນ້ຮຽກວາ່ ພະຍາງ ຄາໍເວ້ົາໃນພາສາລາວ

ສວ່ນຫຼາຍເປັນຄາໍທ່ີມພີະຍາງດຽວ ຫືຼ ສວ່ນດຽວເຊ່ັນ; ພ່ໍ, ແມ,່ ບາ້ນ, ເມອືງ... ແຕບ່າງຄາໍມຫຼີາຍ
ພະຍາງ ຫຼື ຫຼາຍສວ່ນເຊ່ັນ: 
   ນກັຮຽນ  ເປັນຄາໍທ່ີມ ີ2 ພະຍາງ 
   ວນັນະຍດຸ    =     3 ພະຍາງ 
   ພະຍນັຊະນະ  =    4 ພະຍາງ 
   ປະຊາທິປະໄຕ  =   5 ພະຍາງ 

2. ພະຍາງໜຶ່ ງໆປະກອບດວ້ຍສຽງຢາ່ງໜອ້ຍທ່ີສດຸ 2 ສຽງຄ:ື ສຽງພະຍນັຊະນະ ແລະ ສຽງສະຫຼະ. 
ຕວົຢາ່ງ: ກາ, ປາ, ນາ...  

3. ການປະກອບພະຍາງແມນ່ການເອົາພະຍນັຊະນະ, ສະຫຼະ, ວນັນະຍດຸ ຫຼື ຕວົສະກດົປະກອບເຂ້ົາກນັໃຫ້
ເປັນຄາໍເວ້ົາ,  
ຕວົຢາ່ງ:     ຫາ   ມພີະຍນັຊະນະ ກບັ ສະຫຼະ. 
           ຫາ້     ມພີະຍນັຊະນະ, ສະຫຼະ, ວນັນະຍດຸ. 
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           ຫາ່ນ    ມພີະຍນັຊະນະ, ສະຫຼະ, ວນັນະຍດຸ ແລະ ຕວົສະກດົ. 
4. ພະຍນັຊະນະແກນ ແມນ່ພະຍນັຊະນະທ່ີເອົາສຽງຂອງຕນົໄປເປັນແກນສຽງຂອງຄາໍເວົາຄ:ື  

+ ພະຍນັຊະນະຕວົດຽວເປັນແກນເຊ່ັນ: ຕາ ມ ືບາ້ນ ເຮອືນ ຊາ້ງ ມາ້.. 
   + ຕ ົນ້ພະຍາງສອງຕວົເປັນແກນເຊ່ັນ: ຂວາ ຄວາຍ ແຂວງ ສວາຍ.. 
5. ຕວົສະກດົແມນ່ພະຍນັຊະນະເຄ້ົາທ່ີເອົາຕວົໄປສະກດົຢູທ່າ້ຍຄາໍ. ຕວົສະກດົມ ີ8 ຕວົຄ:ື 

      ກ ງ ຍ ດ ນ ບ ມ ວ. 
 ຕວົຢາ່ງ:     ປາກ   ຕວົສະກດົແມນ່ ກ 
             ປາງ               ງ 
             ປາຍ               ຍ 
             ປາດ               ດ 
             ປານ               ນ 
             ປາບ               ບ 
             ປາມ               ມ 
             ປາວ               ວ 
 

 
      ຊ ົ່ວໂມງທີ 2: (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)       

 ສອນພະຍາງເປັນ,ພະຍາງຕາຍ ແລະ ຄາໍ  
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ: (ເວລາ 5 ນາທີ)   
ຄອູະທິບາຍວາ່ ພວກເຮາົຂຽນ ແລະ ເວ້ົາເຊິ່ ງມຫຼີາຍພະຍາງ,ຮູກ້ານປະກອບເປັນພະຍາງ, ແຕ່

ລະພະຍາງຈະມຊີື່ ເອີນ້ ຕ່ໍໄປນີພ້ວກເຮົາຈະໄດຮ້ຽນພະຍາງເປັນ, ພະຍາງຕາຍ ແລະຄາໍ.  
 ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ (ເວລາ 45 ນາທີ)   

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 4-6 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
- ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນພະຍາງເປັນ, ພະຍາງຕາຍ ແລະ ຄາໍ (ໜາ້116-118 ໃນປ້ຶມ

ແບບຮຽນ) ແລະ ສນົທະນາກນັເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ. 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມໃສກ່ະດານ 

1. ພະຍາງເປັນແມນ່ແນວໃດ?    
2. ພະຍາງຕາຍແມນ່ແນວໃດ?    
3. ຄາໍແມນ່ຫຍງັ?  

- ນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສນົທະນາກນັເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 
- ຕາງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ສະເໜີບດົຮຽນ ໂດຍໃຫມ້ທີງັ ຍງິ ແລະຊາຍ. 
- ໃຫໝູ້ເ່ພ່ືອນກຸມ່ອື່ ນໆປະກອບຄາໍເຫັນ.  
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 
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- ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 
 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ພະຍາງເປັນປະກອບດວ້ຍສະຫຼະສຽງຍາວ (ສະຫຼະເປັນ) ຕວົສະກດົເປັນ ຫຼ ືສະຫຼະພເິສດ 

ຕວົຢາ່ງ: 1. + ສະຫຼະສຽງຍາວ ກາ ກ ີກ ືກ ູເກ ແກ ໂກ ກ ໍເກ ີເກອື ເກຍ ກວົ 
          + ຕວົສະກດົເປັນ ງ ຍ ນ ມ ວ 
          + ສະຫຼະພິເສດ ໄກ ໃກ ເກາົ ກາໍ  
ຕວົຢາ່ງ: 2. + ສະຫຼະສຽງຍາວ ປະກອບກບັຕວົສະກດັເປັນ 
- ກາງ ກງີ ກງື ກງູ ເກງ ແກງ ໂກງ ກງໍ(ກອງ) ເກງີ ເກອືງ ເກຍງ(ກຽງ) ກວົງ(ກວງ) 
- ກາຍ ກຍີ ກຍື ກຍູ ເກຍ ແກຍ ໂກຍ ກຍໍ(ກອຍ) ເກຍີ ເກອືຍ ເກຍຍ(ກຽຍ) ກວົຍ(ກວຍ) 
           + ສະຫຼະສຽງສ ັນ້ ປະກອບກບັຕວົສະກດັເປັນ 
- ກະງ(ກງັ) ກງິ ກງຶ ກງຸ ເກະງ(ເກງັ) ແກະງ(ແກງັ) ໂກະງ(ກງັ) ເກາະງ(ກອັງ) ເກງິ ເກອຶງ 

ເກຍັງ(ກຽັງ)  ກວົະງ(ກວັງ) 
- ກະມ(ກມັ) ກມິ ກມຶ ກມຸ ເກະມ(ເກມັ) ແກະມ(ແກມັ) ໂກະມ(ກມັ) ເກາະມ(ກອັມ) ເກມິ ເກອຶມ 

ເກຍັມ(ກຽັມ)  ກວົະມ(ກວັມ) 
2. ພະຍາງຕາຍປະກອບດວ້ຍສະຫຼະສຽງສ ັນ້(ສະຫຼະຕາຍ) ຫືຼ ຕວົສະກດົຕາຍ ຍກົເວັນ້ສະຫຼະພິເສດ  

ຕວົຢາ່ງ: 1. ສະຫຼະສຽງສ ັນ້  ກະ ກ ິກ ຶກ ຸເກະ ແກະ ໂກະ ເກາະ ເກ ິເກອຶ ເກຍັ ກວົະ 
          ຕວົສະກດົຕາຍ  ກ ດ ບ 
ຕວົຢາ່ງ: 2. ສະຫຼະສຽງສ ັນ້ຕວົສະກດົຕາຍ 

 ກະກ(ກກັ) ກກິ ກກຶ ກກຸ ເກະກ(ເກກັ) ແກະກ(ແກກັ) ໂກະກ(ກກົ) ເກາະກ(ກອັກ) ເກກິ ເກອຶກ ເກຍັກ
(ກຽັກ) ກວົະກ(ກວັກ). 
         - ສະຫຼະສຽງຍາວຕວົສະກດົຕາຍ 
ກາກ ກກີ ກກື ກກູ ເກກ ແກກ ໂກກ ກກໍ(ກອກ) ເກກີ ເກອືກ ເກຍກ(ກຽກ) ກວົກ(ກວກ). 
ກາດ ກດີ ກດື ກດູ ເກດ ແກດ ໂກດ ກດໍ(ກອດ) ເກດີ ເກອືດ ເກຍດ(ກຽດ) ກວົດ(ກວດ). 

3. ຄາໍ ຫືຼ ຄາໍເວ້ົາ ໝາຍເຖງິສຽງທ່ີຄນົເຮົາເປ່ັງອອກມາຈາກປາກ ແຕມ່ຄີວາມໝາຍຢາ່ງໃດຢາ່ງໜຶ່ ງ. ເຊິ່ ງ
ມ ີ1 ຫືຼ ຫຼາຍພະຍາງເຊ່ັນ:  
- ພະຍາງດຽວ: ຄນົ, ສດັ, ກນິ, ນອນ, ດ,ີ ຮາ້ຍ... 
- ຄາໍຫຼາຍພະຍາງ: ປະເທດ, ປາຖະໜາ, ສາທາລະນະ, ວດັທະນາຖາວອນ... 

 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ການປະກອບສວ່ນເຮັດກດິຈະກາໍ. 
- ສງັເກດຜນົໄດຮ້ບັຈາກການເຮັດກດິຈະກາໍ. 

  

 ວຽກບາ້ນ:  
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ໃຫນ້ກັຮຽນທກຸຄນົຝຶກຂຽນຂໍຄ້ວາມແລວ້ຂຽນພະຍາງເປັນ ແລະ ພະຍາງຕາຍ ຢາ່ງລະ 10ຄາໍ  
 

 
 

 
       ຊ ົ່ວໂມງທີ 3: (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ ) 

 ສອນການອາ່ນບດົຄວາມ   
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ  (ເວລາ 5 ນາທີ) 
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ 

ຄໃູຫນ້ກັຮຽນແກວ້ຽກບາ້ນໃສກ່ະດານ, ກວດຕາມບດົນກັຮຽນ.  
 ກດິຈະກາໍ: ໃຊວ້ທີິສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ໃຫຍ.່ (ເວລາ 45 ນາທີ)      

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົອາ່ນອງົປະກອບຂອງຄາໍ ແລະ ຮບູລກັສະນະຂອງຄາໍ (ໜາ້ 
118-119ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ).ເພື່ ອຕອບຄາໍຖາມ.  

 ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສກະດານ 
1. ອງົປະກອບຂອງຄາໍມຫີຍງັແດ?່ 
2. ສຽງຂອງຄາໍແມນ່ແນວໃດ? 
3. ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍແມນ່ແນວໃດ? 
4. ຮບູລກັສະນະຂອງຄາໍແມນ່ແນວໃດ? 

- ໃຫຕ້າງໜາ້ອາ່ນຄາໍຕອບ ຕາມການມອບໝາຍໃຫຕ້າມລາໍດບັຕ່ໍເນື່ອງກນັ ໂດຍໃຫ ້
ມຕີາງໜາ້ທງັຍງິ ແລະ ຊາຍອາ່ນ.   

- ໃຫໝູ້ເ່ພື່ ອນກຸມ່ອື່ ນໆປະກອບຄາໍເຫັນ.  
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 
- ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 

 ຄາດໝາຍການອາ່ນ 
1. ອງົປະກອບຂອງຄາໍມ ີ2 ຢາ່ງຄ:ື ສຽງ ແລະ ຄວາມໝາຍ 
2. ສຽງຂອງຄາໍແມນ່ຄນົເຮົາເມ ື່ອຢາກສື່ ຄວາມໝາຍໃດໝຶ່ ງໃຫຜູ້ອ້ື່ ນຮບັຮູ ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈຈະຕອ້ງອາໄສ

ສຽງ, ຄາໍທກຸຄາໍຈະໃຊຂ້ຽນ, ໃຊຄ້ ົນ້ຄດິ ຫືຼ ເວ້ົາຈາລວ້ນແຕອ່າໄສສຽງເປັນອງົປະກອບພື້ນຖານ. 
ຕວົຢາ່ງ: ເຮອືນ, ນກົ, ຍາ່ງ... 

3.  ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍໝາຍເຖງິໃຈຄວາມຂອງແຕລ່ະສຽງທ່ີສະແດງອອກ. ຖາ້ມແີຕສ່ຽງບ່ໍໄດສ້ະແດງ
ເຖງິໃຈຄວາມເພິ່ ນບ່ໍເອີນ້ວາ່ຄາໍໄດ.້ 
ຕວົຢາ່ງ: ເຮອືນ ແມນ່ສິ່ ງປກຸສາ້ງສາໍລບັທ່ີຢູອ່າໄສ. 
        ນກົ  ແມນ່ສດັປີກຊະນດິໜ່ຶງ.  
        ກນິ  ແມນ່ເອົາອາຫານເຂ້ົາປາກຫຍ ໍາ້. 
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4. ທກຸໆຄາໍທ່ີໃຊຢູ້ໃ່ນພາສາລາວມຫຼີາຍຄາໍປນົເປກນັຢູເ່ຊ່ັນ: ຄາໍລາວເດມີ, ຄາໍທ່ີໄດມ້າຈາກພາສາອື່ ນ 
ແລະ ຄາໍທ່ີບນັຍດັ(ສາ້ງ)ຂຶນ້ໃໝເ່ພື່ ອໃຊເ້ປັນຄາໍສບັທາງວຊິາການ, ມທີງັພາສາເວ້ົາ ແລະ ພາສາ
ຂຽນ. 

 
         ຊ ົ່ວໂມງທີ 4: (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)  

 ສອນຊະນດິຂອງຄາໍເວ້ົາ 
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ (5 ນາທີ)   
ຄອູະທິບາຍອງົປະກອບຂອງຄາໍມ:ີສຽງ, ຄວາມໝາຍ ແລະ ຮບູລກັສະນະຂອງຄາໍ  
 ກດິຈະກາໍ:  ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບກຸມ່ຍອ່ຍ   (ເວລາ45 ນາທີ) 

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 5 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝະສມົ ອາ່ນຊະນດິຂອງຄາໍເວ້ົາ(ໜາ້119-
120 ໃນປ້ືມແບບຮຽນ) ເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ. 

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມໃສກ່ະດານ 
1. ຄາໍເວ້ົາໃນພາສາລາວມຈີກັຊະນດິ? ມຊີະນດິໃດແດ?່ 
2. ຄາໍເຄ້ົາແມນ່ຄາໍແນວໃດ? 
3. ລກັສະນະຂອງຄາໍເຄ້ົາແມນ່ແນວໃດ? 
4. ຄາໍປະສມົມຄີວາມໝາຍແນວໃດ? 
 5.ລກັສະນະຂອງຄາໍປະສມົແມນ່ແນວໃດ? 
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ລະຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ເພ່ືອຊອກຫາຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້.  

        - ຄໃູຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ລາຍງາຍຕາມເຈຍ້ທ່ີກຽມມາ. 
- ໃຫໝູ້ເ່ພ່ືອນກຸມ່ອື່ ນໆປະກອບຄາໍເຫັນ.  
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 
- ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ 
1. ມຫຼີາຍຊະນດິ ແຕຂ່ ັນ້ມ.2 ຈະຮຽນ 2 ຊະນດິຄ:ື ຄາໍເຄ້ົາ ແລະ ຄາໍປະສມົ 
2. ຄາໍເຄ້ົາ ແມນ່ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍໃນຕວົຂອງມນັມາແຕເ່ດມີ ພາສາລາວມຄີາໍເຄ້ົາ 2 ຈາໍພວກຄື: ຄາໍ

ເຄ້ົາລາວເດມີ ແລະ ຄາໍເຄ້ົາມາຈາກພາສາອື່ ນ. ຄາໍເຄ້ົາລາວເດມີສວ່ນຫຼາຍເປັນຄາໍໂດດ ຫືຼ ຄາໍ
ພະຍາງດຽວ. ຄາໍເຄ້ົາມາຈາກພາສາອື່ ນສວ່ນຫຼາຍແມນ່ຄາໍຫຼາຍພະຍາງ. 

   ຕວົຢາ່ງ: - ຄາໍເຄ້ົາລາວເດມີ: ດນິ, ໄຟ, ຟ້າ, ໄປ, ກນິ, ດ.ີ.. 
          - ຄາໍເຄ້ົາມາຈາກພາສາອື່ ນ: ມະນດຸ, ວຊິາ, ເຕັກນກິ, ສວີໄິລ, ຄອມພີວເຕ.ີ.. 
3. ລກັສະນະທ່ີເດ່ັນຂອງຄາໍເຄ້ົາລາວເດມີ ແມນ່ເປັນຄາໍໂດດ, ຄາໍໜ່ຶງເປັນໄດຫຼ້າຍປະເພດພອ້ມທງັມ ີ

ຫຼາຍຄວາມໝາຍ. 
 ຕວົຢາ່ງ: ກບັ 
  - ຄາໍນາມເຊ່ັນ: ກບັໄຟ, ກບັສໍຂາວ, ກບັໃສໜ່.ູ.. 
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  - ຄາໍກາໍມະເຊ່ັນ: ກບັມາ, ກນັຄນື, ກບັໃຈ... 
  - ຄາໍເຊື່ ອມເຊ່ັນ: ເຫັນກບັຕາ, ກນິເຂ້ົາກບັແຈວ່... 
  - ຄາໍຕ່ໍເຊ່ັນ: ຂອ້ຍກບັເຈົາ້, ລີນ້ກບັແຂວ້, ໝາກບັແມວ... 
    + ລກັສະນະຂອງຄາໍເຄ້ົາມາຈາກພາສາອື່ ນ ແມນ່ເປັນຄາໍທ່ີມຫຼີາຍພະຍາງ ຄາໍໜຶ່ ງມກັເປັນໄດ້

ປະເພດດຽວ ແລະ ມຄີວາມໝາຍດຽວ. 
   ຕວົຢາ່ງ: ຄາໍເວ້ົາ: ວຊິາ 

 - ເພິ່ ນສອນວຊິາຫແັຕງ່. 
 - ມ ືນ້ ີຮ້ຽນ 2 ວິຊາ. 
 - ວຊິານີຂ້ອ້ຍຮຽນໄດດ້.ີ 
 ຄາໍວາ່: ວຊິາ ແຕລ່ະປະໂຫຍກລວ້ນແຕແ່ມນ່ຄາໍນາມ ແລະ ມຕີວາມໝາຍຄກືນັ. 

4. ຄາໍປະສມົ ແມນ່ຄາໍທ່ີໄດມ້າຈາກການເອົາຄາໍເຄ້ົາຫຼາຍຄາໍປະສມົເຂ້ົາກນັ ເພື່ ອສາ້ງເປັນຄາໍ 
            ໃໝ.່  ຕວົຢາ່ງ:  

  - ຄາໍເຄ້ົາລາວເດມີປະສມົກນັເອງ: ຫອ້ງຮຽນ, ທາ່ເຮອື, ໄຟຟ້າ, ຮາ້ນກນິດື່ມ, ຊາ່ງຕດັຜມົ... 
 - ຄາໍເຄ້ົາລາວເດມີປະສມົກບັຄາໍເຄ້ົາມາຈາກພາສາອື່ ນ: ພນົລະເມອືງ, ລດົຖບີ, ພນົລະເຮອືນ... 
- ຄາໍເຄ້ົາມາຈາກພາສາອື່ ນປະສມົກນັເອງ: ວທິະຍາສາດ, ປະຫວດັສາດ, ພມູສາດ 

5. ຄາໍປະສມົມລີກັສະນະຕາ່ງໆດ ັງ່ນີ:້ 
  + ຄາໍປະສມົໄດມ້າຈາກການປະສມົຄາໍເຄ້ົາດວ້ຍກນັເຊ່ັນ: 
   - ໄຟ+ຟ້າ    ເປັນ   ໄຟຟ້າ 
   - ຂອງ+ຂວນັ  ເປັນ   ຂອງຂວນັ 
   - ໄສ+້ເສອື    ເປັນ   ໄສເ້ສອື 
   + ຄາໍປະສມົໄດມ້າຈາກການປະສມົຄາໍເຄ້ົາກບັຄາໍປະສມົເຊ່ັນ: 
   - ໂຕະ+ນກັຮຽນ    ເປັນ   ໂຕະນກັຮຽນ 
   - ຫອ້ງ+ທດົລອງ   ເປັນ    ຫອ້ງທດົລອງ 
   - ໂຮງງານ+ຫວາຍ  ເປັນ  ໂຮງງານຫວາຍ 
   + ຄາໍປະສມົໄດມ້າຈາກການປະສມົຄາໍປະສມົດວ້ຍກນັເຊ່ັນ: 
   - ສນິຄາ້+ຂາອອກ    ເປັນ   ສນິຄາ້ຂາອອກ 
   - ຂອງຂວນັ+ຕວົເດ່ັນ  ເປັນ   ຂອງຂວນັຕວົເດ່ັນ 
   - ຫໍພກັ+ນກັຮຽນ      ເປັນ   ຫໍພກັນກັຮຽນ 

 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ:   
- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ການສນົທະນາ.  
- ສງັເກດການອາ່ນຕຄີວາມ, ການອາ່ນອອກສຽງ. 

 ວຽກບາ້ນ 
 ນກັຮຽນຈ ົງ່ຊອກຫາຄາໍເຄ້ົາ ແລະ ຄາໍປະສມົລຸມ່ນີ:້ 
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  ມະນດຸ, ເຕັກນກິ, ວຊິາ. ສວິໄິລ, ເຕັກນກິ, ລດົຖບີ, ໄຟຟ້າ, ທາ່ເຮອື, ຫອ້ງຮຽນ, ປ່ອງຢຽ້ມ, 
ປະເທດ.   

 
 

          ບດົທີ 16                         
ປະເພດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍ 

 
                                                         ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 
1.ຈດຸປະສງົ:  
   ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:                  

- ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ ຂອງຄາໍນາມ, ຄາໍແທນນາມ, ຄາໍກາໍມະ, ຄາໍຄນຸນາມ, 
  ຄາໍເຊື່ອມ, ຄາໍຕ່ໍ ແລະ ຄາໍອທຸານໄດ.້  
- ຈາໍແນກໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍນາມ, ຄາໍແທນນາມ, ຄາໍກາໍມະ, ຄາໍຄນຸນາມ, ຄາໍເຊື່ອມ, ຄາໍຕ່ໍ ແລະ ຄາໍອທຸານ.  
- ນາໍໃຊຄ້າໍນາມ, ຄາໍແທນນາມ, ຄາໍກາໍມະ, ຄາໍຄນຸນາມ, ຄາໍເຊື່ ອມ, ຄາໍຕ່ໍ ແລະ ຄາໍອທຸານ. ເຂ້ົາໃນ 
  ການແຕງ່ປະໂຫຍກໄດ.້ 

 2.ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
 - ຄາໍນາມແມນ່ຄາໍທ່ີເປັນຊືເ້ອີນ້ຂອງຄນົ, ສດັ, ວດັຖສຸິ່ ງຂອງ, ເຫດການ, ປະກດົການຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ງວົ,  
      ຄວາຍ, ດນິ,ນ ໍາ້, ຄວາມງາມ, ການຍາ່ງ... 
 - ຄາໍແທນນາມແມນ່ຄາໍທ່ີໃຊແ້ທນຄາໍນາມ ເພື່ ອບ່ໍໃຫລ້ື້ມຄວາມເກົ່ າເຊ່ັນ: ຂອ້ຍ, ເຈົາ້, ລາວ... 
 - ຄາໍກາໍມະແມນ່ຄາໍທ່ີບອກການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຄາໍນາມ, ຄາໍແທນນາມເຊ່ັນ: ນ ັງ່, ນອນ, ຍາ່ງ, ແລນ່,  
      ຮຽນ... 
    - ຄາໍຄນຸນາມແມນ່ຄາໍທ່ີບອກລກັສະນະຂອງຄາໍນາມ, ຄາໍແທນ, ຄາໍກາໍມະ ແລະ ຄາໍຄນຸນາມດວ້ຍ 
      ກນັເຊ່ັນ: ງາມ, ຂາວ, ຮອ້ນ, ເຄັມ, ຄອ່ຍ... 
  - ຄາໍເຊື່ອມແມນ່ຄາໍເຊື່ອມຄາໍນີກ້ບັຄາໍອື່ ນ, ປະໂຫຍກນີກ້ບັປະໂຫຍກອື່ ນ. ຂໍຄ້ວາມນີກ້ບັຂໍຄ້ວາມອື່ ນເພື່ ອ 
      ໃຫມ້ຄີວາມໝາຍແຈງ້ຂຶນ້ຕື່ ມເຊ່ັນ: ເພື່ ອ, ດວ້ຍ, ເຊິ່ ງ... 
  - ຄາໍຕ່ໍແມນ່ຄາໍຕ່ໍຄາໍນີກ້ບັຄາໍອື່ ນ, ປະໂຫຍກນີກ້ບັປະໂຫຍກອື່ນ. ຂໍຄ້ວາມນີກ້ບັຂໍ້ຄວາມອື່ ນເຊ່ັນ: ກບັ,  
       ແລະ, ເພາະ, ແຕ,່ ຍອ້ນ, ປານວາ່... 
  - ຄາໍອທຸານແມນ່ຄາໍທ່ີສະແດງຄວາມດໃີຈ, ຕື່ ນເຕັນ້, ຕກົໃຈ, ປະຫຼາດໃຈ, ເສຍໃຈ,ງດຶງໍ ້ຄາໍອທຸານບ່ໍມ ີ
      ຄວາມໝາຍແນນ່ອນເຊ່ັນ: 
     + ຄາໍອທຸານທາໍມະດາ: ແນ,່ ບະ, ໂຢວ໊, ໂອ,໊ ໂອຍ໊... 
  + ຄາໍອທຸານເພີ່ ມທາ້ຍ: ລກູເຕ້ົາ, ນ ໍາ້ໄນ, ເຮອືນຊານ...  
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  3. ສື່ ການຮຽນການສອນ  
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວຂ ັນ້ ມ.2 
- ວດັຈະນະນກຸມົພາສາລາວ 

- ປ້ຶມເລື່ ອງ, ນທິານ, ບດົຄວາມໃນໜງັສພິືມ ຫຼື ວາລະສານຕາ່ງໆຂອງລາວ 

- ປ້ືມພາສາລາວທ່ີສາມາດຫາມາໄດ.້ 

  4.  ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ  
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 1: (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ )  

 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ (ເວລາ 10 ນາທີ)  
         ຜາ່ນມານກັຮຽນ ກເໍຄຍີໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັພະຍາງ ແລະຄາໍ  ສະນ ັນ້, ຄູ
ຢາກຖາມວາ່: ນກັຮຽນໄດຮ້ຽນຮູພ້ະຍາງ ແລະ ຄາໍວາ່ຕາ່ງກນັແນວໃດ?  (ໃຫ້
ນກັຮຽນ 3-4 ຄນົ ຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ). ຄຕູດິຕາມຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນ, ຄ ູ
ໃຫນ້ກັຮຽນຂຶນ້ແກບ້ດົເຝິກຫດັ (ນກັຮຽນ 3-4 ຄນົຕອບ).  

 ຄາດໝາຍການຕອບ:  
- ພະຍາງແມນ່ສຽງທ່ີດງັອອກມາຈາກປາກແຕລ່ະເທ່ີອອາດຈະມຄີວາມໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍມກີໄໍດ ້
  ນ ັນ້ຮຽກວາ່ ພະຍາງ.  

     - ຄາໍ ໝາຍເຖງິສຽງທ່ີຄນົເຮາົເປ່ັງອອກມາຈາກປາກແຕມ່ຄີວາມໝາຍຢາ່ງໃດຢາ່ງໜ່ຶງ.  
       ເຊິ່ ງມ ີ1 ຫືຼ ຫຼາຍພະຍາງ. 

 ແກບ້ດົເຝິກຫດັ 
      - ຄາໍເຄ້ົາ:  ມະນດຸ, ເຕັກນກິ, ວຊິາ. ສວິໄິລ,  ປະເທດ. 
      - ຄາໍປະສມົ: ລດົຖບີ, ໄຟຟ້າ, ທາ່ເຮອື, ຫອ້ງຮຽນ, ປ່ອງຢຽ້ມ.  
 
 ສອນປະເພດຄາໍນາມ  
 ກດິຈະກາໍ:  ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ບອ່ຍ (ເວລາ 40 ນາທີ)  

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ອາ່ນປະເພດຄາໍ 
   (ໜາ້122- 124 ໃນປ້ືມແບບຮຽນ).ເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ. 

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມໃສກະດານ   
1. ຄາໍເວ້ົາໃນພາສາລາວມຈີກັປະເພດ? ຄືປະເພດໃດແດ?່                               
2. ຄາໍນາມແມນ່ຄາໍແນວໃດ? 
3. ຄາໍນາມມໜີາ້ທ່ີແນວໃດ?  

- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ 1 ຕອບຄາໍຖາມຂໍທີ້ 1,  
- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ 2-3-4 ຕອບຄາໍຖາມ 2, 
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- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ 5 ຕອບຄາໍຖາມ 3, 
- ຕາງໜາ້ກຸມ່ ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆຟງັ, ກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 
- ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ຄາໍເວ້ົາໃນພາສາລາວມ ີ7 ປະເພດຄ:ື ຄາໍນາມ, ຄາໍແທນນາມ, ຄາໍກາໍມະ, ຄາໍຄນຸນາມ, ຄາໍເຊື່ອມ

, ຄາໍຕ່ໍ, ຄາໍອທຸານ.  
2. ຄາໍນາມແມນ່ຄາໍທ່ີເປັນຊື່ ເອີນ້ຂອງຄນົ, ສດັ, ວດັຖສຸິ່ ງຂອງ, ເຫດການ, ປາກດົການຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ງວົ

, ຄວາຍ, ດນິ, ນ ໍາ້, ຄວາມດ,ີ ການກນິ... 
ຄາໍນາມມ ີ5 ຊະນດິຄ ື
+ ສາມນັນາມ ແມນ່ຄາໍຊີບ້ອກທ ົ່ວໄປເຊ່ັນ: ຄນົ, ສດັ, ປ້ືມ,ລດົ... 
+ ວສິາມນັນາມ ແມນ່ຄາໍຊີບ້ອກສະເພາະເຊ່ັນ: ນາງຄາໍ, ທາດຫຼວງ, ເມອືງວງັວຽງ, ແຂວງຊຽງ 
  ຂວາງ... 
+ ສະມຫຸະນາມ ແມນ່ຄາໍຊີບ້ອກໝວດໝູ,່ ຄະນະ, ຝງູ, ກອງເຊ່ັນ: ໝູນ່ກັຮຽນ, ຄະນະຜູແ້ທນ, 
  ກອງທະຫານ, ຝງູນກົ... 
+ ລກັສະນະນາມ ແມນ່ຄາໍຊີບ້ອກລກັສະນະເຊ່ັນ: ໜ່ວຍ, ກາ້ນ, ໃບ, ຜືນ,ຄນັ... 
+ ອາການນາມ ແມນ່ຄາໍທ່ີໃຊຄ້າໍວາ່: ການ ແລະ ຄວາມ ຢໜູາ້ຄາໍກາໍມະ ແລະ ຄາໍຄນຸນາມເຊ່ັນ: 
  ການກນິ, ການຮຽນ, ຄວາມງາມ, ຄວາມດ.ີ.. 

3. ຄາໍນາມ ເຮດັໜາ້ທ່ີເປັນຄາໍຕວົຕ ັງ້ ແລະ ຄາໍປະກອບ 
ຕວົຢາ່ງ:  
 + ເປັນຄາໍຕວົຕ ັງ້     - ນກັຮຽນອາ່ນໜງັສ ື
                   - ພ່ໍໄຖນາ 
  + ເປັນຄາໍປະກອບ   - ຂອ້ຍຂຽນໜງັສ ື

                            - ແມດ່າໍນາ 
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         ຊ ົ່ວໂມງທີ 2: (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)       
 ສອນຄາໍແທນນາມ ແລະ ຄາໍກາໍມະ  

 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ: (ເວລາ 5 ນາທີ)   
ຄອູະທິບາຍວາ່ ຄາໍເວ້ົາມຫຼີາຍປະເພດອງີຕາມລກັສະນະ ໜາ້ທ່ີແລະການສະແດງໃນປະ
ໂຫຍກ ດ ັງ່ພວກເຮາົຈະໄດຮ້ຽນຕ່ໍໄປນີ:້  

  ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ນອ້ຍ (ເວລາ 45 ນາທີ)   

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 4 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ.ອາ່ນຄາໍກາໍມະ(ໜາ້ທີ 2 ໃນປ້ຶມ
ແບບຮຽນ) ແລະ ສນົທະນາກນັເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ.  
 ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສກ່ະດານ 

1. ຄາໍແທນນາມແມນ່ຄາໍແນວໃດ? ຄາໍແທນນາມມໜີາ້ທ່ີແນວໃດ? 
2. ຄາໍກາໍມະແມນ່ແນວໃດ?   ຄາໍກາໍມະມໜີາ້ທ່ີແນວໃດ?     

- ໃຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ 1-2 ຄາໍຖາມ 1,  
-  ໃຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ 3-4 ຄາໍຖາມ 2,   
-  ແຕລ່ະກຸມ່ ສນົທະນາກນັເພື່ ອຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 
- ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ສະເໜີຜນົງານ ໂດຍໃຫມ້ທີງັ ຍງິ ແລະຊາຍ. 
- ໃຫກ້ ຸມ່ອື່ ນໆປະກອບຄາໍເຫັນ.  
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 
- ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 
 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ຄາໍແທນນາມ ແມນ່ຄາໍທ່ີໃຊແ້ທນຄາໍນາມຕາ່ງໆ ເພື່ ອບ່ໍໃຫລ້ື້ມຄນືຄວາມເກົ່ າມໜີາ້ທ່ີເປັນຄາໍຕວົຕ ັງ້ 

ແລະ ຕວົປະກອບໃນປະໂຫຍກໄດເ້ຊ່ັນ: 
  + ຄາໍແທນນາມບອກບລຸດຸ  

- ບລຸດຸທີ 1 ຂອ້ຍ, ຂາ້ພະເຈົາ້, ກ,ູ ພວກເຮົາ, ພວກຂາ້ພະເຈົາ້... 
- ບລຸດຸທີ 2 ເຈົາ້, ທາ່ນ, ມງຶ, ພວກເຈົາ້, ພວກທາ່ນ... 
- ບລຸດຸທີ 3 ລາວ, ເພິ່ ນ, ມນັ, ພວກເຂົາ, ພວກມນັ... 

   + ຄາໍແທນນາມບອກຄນຸນາມ  
- ໃຊແ້ທນຕວົໂດຍກງົເຊ່ັນ:  

ຕວົຢາ່ງ: ຂອ້ຍມກັມາ້ຕວົແລນ່ໄວ 
        ເພິ່ ນນຄິມົຄນົຜູເ້ວ້ົາມວ່ນ 

- ໃຊເ້ປັນຄາໍຖາມເຊ່ັນ: ໃຜ, ຜູໃ້ດ, ຢູໃ່ສ, ອນັໃດ, ຫຍງັ... 
ຕວົຢາ່ງ:  ໃຜໄປນາໍ?  
         ອນັໃດເປັນຂອງເຈົາ້? 

- ໃຊແ້ທນຄາໍນາມເຊ່ັນ: ລາງ, ບາງ, ບາງພອ່ງ, ຕາ່ງ, ກນັ... 
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ຕວົຢາ່ງ: ໃນຕະຫຼາດບາງຄນົຊືບ້າງຄນົຂາຍ 
  ທກຸຄນົຕາ່ງກພໍາກນັມວ່ນຊື່ ນ 

- ໃຊແ້ທນຄາໍນາມທ່ີຊີໃ້ຫເ້ຫັນເຊ່ັນ: ນີ,້ ນ ັນ້, ຫ ັນ້, ພຸນ້, ພີ້... 
ຕວົຢາ່ງ: ນີແ້ມນ່ປ້ືມອາ່ນ. 
  ນ ັນ້ແມນ່ສວນຜກັກາດ. 

- ໃຊແ້ທນຄາໍນາມທ່ີບ່ໍມກີາໍນດົແນນ່ອນເຊ່ັນ: ໃຜ, ໃສ, ຜູໃ້ດ, ອນັໃດ 
ຕວົຢາ່ງ: ອນັນີຜ້ ູໃ້ດກເໍຮັດໄດ.້ 
  ເອົາອນັໃດກໄໍດ.້ 

 
2. ຄາໍກາໍມະແມນ່ຄາໍທ່ີສະແດງການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຄາໍນາມ ແລະ ຄາໍແທນນາມ. ຄາໍກາໍມະມ ີ2 

ຊະນດິຄ:ື ຄາໍກາໍມະຄບົ ແລະ ຄາໍກາໍມະຂາດ 
+ ຄາໍກາໍມະຄບົ ແມນ່ກາໍມະຫຼກັທ່ີມຄີວາມໝາຍຄບົຖວ້ນໃນຕວົຂອງມນັເອງ, ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງມຄີາໍອື່ ນ
ມາປະກອບກເໍຂົ້າໃຈໄດເ້ຊ່ັນ: 
 ຕວົຢາ່ງ: - ນກັຮຽນນ ັງ່. 

    - ໄກຂ່ນັ, 
    - ນກົບນິ, 
 + ຄາໍກາໍມະຂາດ ແມນ່ກາໍມະຫຼກັທ່ີບໍ່ ມຄີວາມໝາຍຄບົຖວ້ນໃນຕວົ ຕອ້ງມຄີາໍອື່ ນປະກອບເຂ້ົາຂາ້ງຫຼງັ 
      ຈິ່ງມຄີວາມໝາຍເຊ່ັນ: 

  ຕວົຢາ່ງ: - ຂອ້ຍກນິເຂ້ົາ. 
  - ແມເ່ຫັນນກົ. 
         - ເອື້ອຍຂຽນຈດົໝາຍ, 

      + ເປັນກາໍມະຊວ່ຍໃຫແ້ກຄ່າໍກາໍມະຫຼກັເຊ່ັນ: ຕອ້ງ,ຄງົ,ຈະ,ພວມ, ໄດ,້ ໃຫ,້ ຖກື... 
  ຕວົຢາ່ງ: - ເຈົາ້ຕອ້ງກນິເຂ້ົາເຊ້ົາທກຸມ ື.໊ 
  - ເພິ່ ນພວມກຽ່ວເຂ້ົາ 

 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ການປະກອບສວ່ນເຮັດກດິຈະກາໍ. 
- ສງັເກດຜນົໄດຮ້ບັຈາກການເຮັດກດິຈະກາໍ. 

  

 ວຽກບາ້ນ:  
ນກັຮຽນຈ ົງ່ຂຽນຄາໍກາໍມະຄບົ 5 ຄາໍ ແລະ ກາໍມະຂາດ 5 ຄາໍ 
  

 
          ຊ ົ່ວໂມງທີ 3: (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)  
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 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ (ເວລາ 10 ນາທີ)  
      ຜາ່ນມານກັຮຽນ ກເໍຄຍີໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັຄາໍແທນນາມ ແລະ ຄາໍກາໍມະ  ສະນ ັນ້, ຄູ

ຢາກຖາມວາ່: ຄາໍແທນນາມ ແລະ ຄາໍກາໍມະແມນ່ຄາໍແນວໃດ?  (ໃຫນ້ກັຮຽນ 3-4 ຄນົ 
ຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ). ຄຕູດິຕາມຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນ, ຄ ູໃຫນ້ກັຮຽນຂຶນ້ແກບ້ດົເຝິກຫດັ 
(ນກັຮຽນ 3-4 ຄນົຕອບ).  
 ຄາດໝາຍການຕອບ:  

         ຄາໍແທນນາມ ແມນ່ຄາໍໃຊແ້ທນນາມທ່ີກາ່ວມາແລວ້, ຄາໍກາໍມະແມນ່ຄາໍທ່ີສະສະແດງການເຄື່ ອນ 
  ໄຫວ ແລະ ການກະທາໍຂອງຄາໍນາມ, ຄາໍແທນນາມ 
  ແກບ້ດົເຝິກຫດັ: - ຄາໍກາໍມະຄບົ:ນອນ, ນ ັງ່, ຢືນ, ຍາ່ງ, ແລນ່... 
              - ຄາໍກາໍມະຂາດ: ໄປ, ກນິ, ເຫັນ, ຂຽນ, ອາ່ນ...      
 
 ສອນຄາໍຄນຸນາມ   

 ກດິຈະກາໍ: ໃຊວ້ທີິສອນແບບສນົທະນາປະສບົການ(ເວລາ 40 ນາທີ)  
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 5 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ  
- ນກັຮຽນອາ່ນຄາໍຄນຸນາມ (ໜາ້ 126-127 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ) ເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ.  

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້ນອ້ຍຂໍ້ລະ 1 ຄາໍຖາມ 
1. ຄາໍຄນຸນາມແມນ່ຄາໍແນວໃດ? ແລະມນັມຈີກັປະເພດ? 
2. ຈ ົງ່ໃຫຕ້ວົຢາ່ງຄາໍຄນຸນາມບອກຂະໜາດ, ບອກສຽງ, ບອກຄວາມຮູສ້ຶກ ແລະ ບອກຈາໍນວນ ຢາ່ງ

ລະ 3 ຄາໍ. 
3. ຈ ົງ່ໃຫຕ້ວົຢາ່ງຄາໍຄນຸນາມບອກຊະນດິ, ບອກກິ່ນ,ບອກອາການ ແລະ ບອກຄວາມຢືນຢນັ ຢາ່ງ

ລະ 3 ຄາໍ. 
4. ຈ ົງ່ໃຫຕ້ວົຢາ່ງຄາໍຄນຸນາມບອກຮບູ, ບອກລດົຊາດ, ບອກເວລາ ແລະ ບອກຄວາມສງົໄສ ຢາ່ງ

ລະ 3 ຄາໍ. 
5. ຈ ົງ່ໃຫຕ້ວົຢາ່ງຄາໍຄນຸນາມບອກສ,ີ ບອກສະຖານທ່ີ, ບອກປະຕເິສດ, ບອກຄາໍຮບັຂານ ແລະ 

ບອກຄວາມສາໍພນັ ຢາ່ງລະ 3 ຄາໍ. 
- ຄຢູາຍຄາໍຖາມໃຫກຸ້ມ່ລະ 1 ຄາໍຖາມ ເພື່ ອຕອບໃສເ່ຈຍ້. 
- ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ສະເໜີຜນົງານ ໂດຍໃຫມ້ທີງັ ຍງິ ແລະຊາຍ. 
- ໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆປະກອບຄາໍເຫັນ.  
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 
- ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ 
1. ຄາໍຄນຸນາມແມນ່ຄາໍຊີບ້ອກລກັສະນະຂອງຄາໍນາມ, ຄາໍແທນນາມ, ຄາໍກາໍມະ ຫືຼ ຄາໍຄນຸນາມ 

        ດວ້ຍກນັ.  ຄາໍຄນຸນາມມ ີ17 ຊະນດິ. 
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2. - ບອກຂະໜາດເຊ່ັນ: ກວາ້ງ, ແຄບ, ໃຫຍ,່ ນອ້ຍ, ສ ັນ້, ຍາວ.. 
  - ບອກສຽງເຊ່ັນ: ຄອ່ຍ, ແຮງ, ດງັ, ມວ່ນ,, ແຫບ, ແຫຼມ... 
  - ບອກຄວາມຮູສ້ກຶເຊ່ັນ: ຮອ້ນ, ໜາວ, ເຢັນ, ອຸນ່, ມນື, ຊາ... 
  - ບອກຈາໍນວນເຊ່ັນ: ໜ່ຶງ, ສອງ, ໜອ້ຍ, ຫຼາຍ, ກວາ່, ກາຍ, ຖກື, ແພງ... 

     3. - ບອກຊະນດິເຊ່ັນ: ດ,ີ ງາມ, ໜຸມ່, ເຖົາ້, ຊ ົ່ວ, ຮາ້ຍ... 
  - ບອກກິ່ນເຊ່ັນ: ຫອມ, ຂວິ, ເໝັນ, ຄາມ, ກຍຸ... 
  - ບອກອາການເຊ່ັນ: ໄວ, ຊາ້, ສະຫຼາດ, ໝ ັ່ນ, ຄ້ນ່, ໂງ.່.. 
  - ບອກຄວາມຢືນຢນັເຊ່ັນ: ນີ,້ ນ ັນ້, ພຸນ້, ຈງິ, ແທ,້ ຄກັ, ອີ່ ຫີຼ... 

     4. - ບອກຮບູເຊ່ັນ: ກມົ, ແບ, ແບນ, ແພບ, ສງູ, ຕ ໍາ່, ມນົ... 
  - ບອກລດົຊາດເຊ່ັນ: ເຜັດ, ເຄັມ, ສ ົມ້, ຫວານ, ນວົ, ແຊບ... 
  - ບອກເວລາເຊ່ັນ: ເຊ້ົາ, ສວາຍ, ບາ່ຍ, ຄ ໍາ່, ມດື, ກອ່ນ, ລນຸ... 
  - ບອກຄວາມສງົໄສເຊ່ັນ: ຢາ່ງໃດ, ຈ ັງ່ໃດ, ໃສ, ໃຜ, ເຫດໃດ, ອນັໃດ... 

     5. - ບອກສເີຊ່ັນ: ດາໍ, ຂາວ, ແດງ, ເຫຼືອງ, ຂຽວ, ແຫຼ,້ ອອນ... 
  - ບອກສະຖານທ່ີເຊ່ັນ: ໃກ,້ ໄກ, ໃຕ,້ ເໜືອ, ລຸມ່, ເທິງ, ນອກ, ໃນ.. 
  - ບອກປະຕເິສດເຊ່ັນ: ບໍ່ , ຢາ່, ຢາ່ໄດ,້ ຢາ່ຮາ່ວ, ຫຶ, ອຶ...   
  - ບອກຄາໍຮບັຂານເຊ່ັນ: ເອ,ີ ອື, ເຈົາ້, ແມນ່, ໄດ,້ ໂດຍ... 
  - ບອກຄວາມສາໍພນັເຊ່ັນ: ທ່ີ, ຜູ,້ ຕວົ, ເຊິ່ ງ, ອນັ... 
  
   

                                                  ຊ ົ່ວໂມງທີ 4: (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ ) 
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ (ເວລາ 5 ນາທີ)   

ຄອູະທິບາຍທວນຄນືຄວາມໝາຍຂອງຄາໍຄນຸນາມວາ່ ແມນ່ຄາໍຊີບ້ອກລກັສະນະ ຫືຼ ຂະຫຍາຍ 
  ຄາໍນາມ, ຄາໍແທນນາມ, ຄາໍກາໍມະ ຫືຼ ຄາໍຄນຸນາມດວ້ຍກນັ.ໃນການພວົພນັລະຫວາ່ງຄາໍຍງັມລີກັສະນະ  
  ເຊື່ ອມ ແລະ ຕ່ໍໃສກ່ນັດ ັງ່ພວກເຮົາຈະໄດຮ້ຽນຕ່ໍໄປ. 
 ສອນຄາໍເຊື່ ອມ ຄາໍຕ່ໍ ແລະ ຄາໍອທຸານ 

 ກດິຈະກາໍ:  ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບປະສບົການ (ເວລາ 5 ນາທີ)   
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 5 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝະສມົອາ່ນຄາໍເຊື່ອມ, ຄາໍຕ່ໍ 

ແລະ ຄາໍອທຸານ (ໜາ້ 127-129 ໃນປ້ືມແບບຮຽນ) ເພື່ ອຕອອບຄາໍຖາມ. 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມໃສກ່ະດານ 

  1. ຄາໍເຊື່ ອມແມນ່ແນວໃດ? 
3. ຄາໍເຊື່ອມມໜີາ້ທ່ີແນວໃດ? 
4. ຄາໍຕ່ໍແມນ່ແນວໃດ? 
5. ຄາໍຕ່ໍມໜີາ້ທ່ີແນວໃດ? 
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- ຄໃູຫນ້ກັຮຽນກຸມ່ລະ 1 ຄາໍຖາມ ແຕລ່ະກຸມ່ສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມຍກົຕວົຢາ່ງຕາມທ່ີເຄຍີ
ໄດຮ້ຽໜຮູຜ້າ່ນມາໃສເ່ຈຍ້. 

- ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ສະເໜີຜນົງານ ໂດຍໃຫມ້ທີງັ ຍງິ ແລະຊາຍ. 
- ໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆປະກອບຄາໍເຫັນ.  
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 
- ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ 
1. ຄາໍເຊື່ອແມນ່ຄາໍທ່ີເຊື່ອມປະໂຫຍກໜຶ່ ງຕດິກບັຂໍຄ້ວາມໜ່ຶງ ເພື່ ອຊີແ້ຈງຄວາມໝາຍໃຫແ້ຈງ້ຂຶນ້ຕື່ ມ 

ຕາມທາໍມະດາຄາໍເຊື່ອມຈະຢູໜ່າ້ຄາໍນາມ, ຄາໍແທນນາມ, ຄາໍກາໍມະ ບາງເທ່ືອກໍ່ມຢີູໜ່າ້ ຫືຼ ທາ້ຍ
ປະໂຫຍກ. 
   + ຄາໍເຊື່ ອມມ ີ2 ຊະນດິຄ:ື ຊະນດິເຊື່ ອມຕດິ ແລະ ຊະນດິ ບ່ໍເຊື່ອມຕດິ. 

- ເຊື່ ອມຕດິ; ສູ,່ ຕາມ, ໃນ, ໃກ,້ ໄກ, ເທິງ, ຍງັ... 
- ບ່ໍເຊື່ອມຕດິ: ດລູາ, ດກູອ່ນ, ຂາ້ແຕ,່ ແລນາ, ລະບໍ, ຈ ັງ່ຊ ັນ້ແລວ້... 
2. ໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍເຊື່ ອມ 

+ ຄາໍເຊື່ ອມທ່ີໃຊເ້ຊື່ ອມຕດິຄາໍອື່ ນ 
- ເຊື່ ອມຕດິຄາໍນາມ 

ຕວົຢາ່ງ:  ທາ້ວສທີາກາໍລງັແລນ່ຕາມທາງ. 
  ເຮອືນຂອງຂອ້ຍຢູໃ່ກໂ້ຮງຮຽນ. 

- ເຊື່ ອມຕດິຄາໍແທນນາມ 
ຕວົຢາ່ງ:  ນີແ້ມນ່ຂອງຂວນັສາໍລບັເຈົ້າ. 
  ປະເທດລາວແມນ່ບາ້ນເກດີເມອືງນອນຂອງພວກເຮົາ. 

- ເຊື່ ອມຕດິຄາໍກາໍມະ 
ຕວົຢາ່ງ: ເພ່ິນມາເພື່ ອກາ່ວເຕອືນ. 
  ນີແ້ມນ່ຫອ້ງສາໍລບັອາ່ນໜງັສ.ື 
 + ຄາໍເຊື່ ອມທ່ີບ່ໍເຊື່ ອມຕິດຄາໍອື່ ນ 

- ໃຊເ້ປັນຄາໍຂຶນ້ຕ ົນ້ເພື່ ອຮຽກຮອ້ງ ຫືຼ ເຕອືນບອກ 
ຕວົຢາ່ງ: ຂາ້ແຕສ່ະມາຊກິທງັຫຼາຍ. 
  ດກູອ່ນທາ່ນມກີຽດ. 

- ໃຊເ້ປັນຄາໍມອບທາ້ຍປະໂຫຍກ 
ຕວົຢາ່ງ: ເຈົາ້ບ່ໍເອົາ, ຂອ້ຍກບ່ໍໍເອົາລະບໍ. 
  ພວກເຮົາບ່ໍບອກເພ່ິນກບ່ໍໍມາຈ ັງ່ຊ ັນ້ແລວ້. 
+ຄາໍຄນຸນາມ ແລະ ຄາໍເຊື່ ອມ ບາງຄາໍມລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັເຊ່ັນ: ໄກ, ໃກ,້ ໃນ, ເທິງ ເໜືອ, ໃຕ໊
... ຢາກຮູຕ້ອ້ງໄດສ້ງັເກດ 
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 ຕວົຢາ່ງ: ຄາໍຄນຸນາມ: ເຈົ້ານ ັງ່ໃກ,້ ຂອ້ຍນ ັງ່ໄກ, ນກົຈບັເທິງ... 
  ຄາໍເຊື່ອມ: ເຈົາ້ນ ັງ່ໃກຄ້,ູ ຂອ້ຍນ ັງ່ໄກກະດານ, ນກົຈບັເທິງງາ່ໄມ.້.. 

3. ຄາໍຕ່ໍແມນ່ຄາໍທີໃຊຕ່ໍ້ຄາໍອື່ ນ, ຕ່ໍປະໂຫຍກໜ່ຶງໃສປ່ະໂຫຍກອື່ນ, ຕ່ໍຂໍຄ້ວາມໜ່ຶງໃສກ່ບັຂໍຄ້ວາມອື່ ນ, 
ເພື່ ອເຮັດໃຫເ້ນືອ້ໃນຄາໍເວົ້າ ຫືຼ ຂອງປະໂຫຍກຖກືຕາມແນວຄດິ ທ່ີຢາກສະແດງອອກ ໃຫຄ້າໍເວ້ົາ, 
ປະໂຫຍກ ຫືຼ ຂໍຄ້ວາມຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ກບັ, ແລະ, ແຕ,່ ຍອ້ນ, ຈຶ່ງ, ຈນົ, ກປໍານ, ສ ໍາ່, ເພາະ, ປານ
ວາ່, ປານກບັວາ່, ຍອ້ນ, ຈຶ່ງ, ກ,ໍ ທງັ... 

4. ໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍຕ່ໍ 
+ ຕ່ໍຄາໍກບັຄາໍ 
ຕວົຢາ່ງ: ປ້ືມກບັສໍ 
  ຂຽນ ແລະ ອາ່ນ 
  ເຈົາ້ ຫືຼ ຂອ້ຍ 
+ ຕ່ໍປະໂຫຍກກບັປະໂຫຍກ 
  ຕວົຢາ່ງ: ຂອ້ຍມກັກນິໝາກກວ້ຍ ແຕນ່ອ້ງຂອງຂອ້ຍບໍ່ ມກັ. 
  ລາວດໃີຈຫຼາຍເພາະລາວເສັງໄດທີ້ໜ່ຶງ. 
  ລາວເວ້ົາປານກບັວາ່ລາວຮູໝ້ດົທກຸອນັ. 

  + ຕ່ໍຂໍຄ້ວາມກບັຂໍຄ້ວາມ 
 ຕວົຢາ່ງ: ທາ້ວສຫຼີິ້ນກລິາຈນົເຫື່ ອໄຫຼອາບໜາ້ກຍໍງັບ່ໍເຊົາ, ສວ່ນທາ້ວຄາໍແດງຫ້ີຼນ 
           ໜອ້ຍດຽວກເໍຊົາ,  ຍອ້ນຝນົຕກົແຮງເພິ່ ນຈຶ່ງບ່ໍມາ. 
5. ຄາໍອທຸານແມນ່ຄາໍທ່ີໃຊເ້ພື່ ອສະແດງຄວາມຍິນດ,ີ ຄວາມຕື້ນ່ເຕັ້ນ, ຄວາມຕກົໃຈ, 
   ປະຫຼາດໃຈ, ຄວາມຊມົເຊຍີ, ຄວາມເສຍໃຈ, ຄວາມອດັສະຈນັ. ສວ່ນຫຼາຍບ່ໍມ ີ
   ຄວາມໝາຍແນນ່ອນໃນຕວົ. 
+ ຄາໍອທຸານມ ີ2 ຈາໍພວກຄ:ື ຄາໍອທຸານທາໍມະດາ ແລະ ຄາໍອທຸານເພີ່ ມທາ້ຍ. 
- ຄາໍອທຸານທາໍມະດາ: ແນ!່ ບະ! ບາ໋! ໂຢວ້! ໂອ!໊ ໂອຍ໊... 
- ຄາໍອທຸານເພີ່ ມທາ້ຍ: ລກູເຕ້ົາ, ເລກຜາ, ນ ໍາ້ໄນ, ເຮອືນຊານ, ພຜູາ... 
6. ໜາ້ທ່ີຂອງຄາໍອທຸານ 
 ກ. ຄາໍອທຸານທາໍມະດາ 
      ມໜີາ້ທ່ີສະແດງອາການໃນໃຈໂດຍຜູເ້ວ້ົາຢາກສະແດງອອກ 
 + ສະແດງຄວາມຍນິດ ີແລະ ດໃີຈ 
 ຕວົຢາ່ງ: ພວກເຮົາເສັງໄດຄ້ະແນນດໝີດົທກຸຄນົ ໄຊໂຢ! 
    ພວກເຮົາດໃີຈຫຼາຍໂຮຮີ່ ! 
 + ສະແດງຄວາມປະຫຼາດໃຈ 
 ຕວົຢາ່ງ: ໂອ!໊ ເປັນຫຍງັຈິ່ງເປັນແນວນີ ້
    ບາ໋! ກະດຽວວາ່ເພິ່ ນບອກເຈົ້າແລວ້ 
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 + ສະແດງຄວາມຕກົໃຈຢາ້ນກວົ 
 ຕວົຢາ່ງ: ອຸຍ້! ເກອືບລ ົມ້ 
   ໂອຍ໊! ຊງົຊຮິາ້ຍແທ ້
   ໂຢວ້! ຄເືປັນໜາ້ຢາ້ນແທ ້
  ຂ. ຄາໍອທຸານເພີ່ ມທາ້ຍ 
ໜາ້ທ່ີຊວ່ຍຄາໍອື່ ນໃຫມ້ລີກັສະນະຕາ່ງຈາກເດມີ, ໃນຕວົຂອງມນັບ່ໍມຄີວາມໝາຍແທ້. 
 ຕວົຢາ່ງ: ລກູເຕ້ົາເຫ່ົຼາກ ໍ
   ເຮອືນຊານບາ້ນຊອ່ງ 
   ໄຮນ່າຕາກາ. 

 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ   
- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ການສນົທະນາ.  
- ສງັເກດການເຮັດກດິຈະກາໍ.  

 ວຽກບາ້ນ 
       1. ຈ ົງ່ຊອກຫາຂໍຄ້ວາມໃດໜ່ຶງແລວ້ຂຽນເອົາຄາໍກາໍມະ? 
       2. ຈ ົງ່ຊອກຫາຂໍຄ້ວາມໃດໜ່ຶງແລວ້ຂຽນເອົາຄາໍເຊື່ອມ ແລະ ຄາໍຕ່ໍ? 

                   (ຖາ້ຄາໍຊ ໍາ້ກນັໃຫເ້ອົາຕວົດຽວ) 
 

 

 

 

 

        ບດົທີ 17                         
ການແຕງ່ກອນ 

 
1.ຈດຸປະສງົ: 

ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ                         ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 
- ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງການແຕງ່ກອນ.  
- ຮູນ້າໍໃຊທິ້ດສະດເີຂ້ົາໃນການແຕງ່ກອນ ແລະມຄີວາມຮູເ້ບືອ້ງຕ ົນ້ກຽ່ວກບັການແຕງ່ກອນ. 
- ສາມາດອາ່ນກອນໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງ. 
- ມຄີວາມສະຫງວນມກັໃນການແຕງ່ກອນ. 
- ສະແດງການເຮດັວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮດັກດິຈະກາໍຂອງ  
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  ກຸມ່ໄດ.້ 
- ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັ 
  ຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 
 

  2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
   ກອນ ແມນ່ບດົປະເພດໜ່ຶງທ່ີມກີານສາໍຜດັເກາະກາ່ຍກນັເປັນແຖວຄດື ັງ່ກອນເຮອືນ, ລກັສະນະຂອງກອນ

ວກັໜ່ຶງມ ີ7-15 ຄາໍ . ມຄີາໍບພຸະບດົຕື່ ມເຂ້ົາຂາ້ງໜາ້ ແລະ ຄາໍສອ້ຍຕື່ ມເຂ້ົາຂາ້ງຫຼງັ.  
ກອນອາ່ນ ແມນ່ກອນທ່ີອາ່ນໃຫເ້ນື່ອງກນັ, ໃຊສ້ຽງຕາມຫຼກັໄມເ້ອກ, ໄມໂ້ທຂອງກອນ, ໃຊສ້າໍລບັອາ່ນ (ບ່ໍ

ນຍິມົໃຊລ້າໍ)  
ກອນສາໍຜດັທາ້ຍ ແມນ່ກອນທ່ີມລີກັສະນະຄືກບັກອນອາ່ນທາໍມະດາ ແລະ ກອນວດິຊຸມາລີ ແຕວ່າ່ທາງ

ທາ້ຍຂອງແຕລ່ະວກັມຄີາໍສາໍຜດັກນັຄ:ື ສາໍຜດັຄບົ, ສາໍຜດັເຟ້ືອງ,ສາໍຜດັສບັຫວາ່ງ. 
3. ສື່ການຮຽນການສອນ  

- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄມູຄືພູາສາລາວຂ ັນ້ ມ.2 
- ວດັຈະນະນກຸມົພາສາລາວ 

- ປ້ຶມເລື່ ອງ, ນທິານ, ບດົຄວາມໃນໜງັສພິືມ ຫຼື ວາລະສານຕາ່ງໆຂອງລາວ 

- ປ້ືມກາບກອນທ່ີສາມາດຫາມາໄດ.້ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ  
 

 

 

 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 1: ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ   

 ສອນຄວາມໝາຍຂອງກອນ ແລະ ກອນອາ່ນ 
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ (ເວລາ 10 ນາທີ)  

ຜາ່ນມານກັຮຽນ ໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັປະເພດຂອງຄາໍເວ້ົາ ຄຖູາມວາ່ຄາໍເວ້ົາໃນພາສາລາວມີ
ປະເພດໃດແດ?່ ນກັຮຽນສະໝກັໃຈ ຫືຼ ບ ົ່ງຕວົ 3-4 ຄນົຕອບຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈ. ຕ່ໍໄປນີ້

ເຮາົຈະໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັກາບກອນ ໃຜຮູແ້ດວ່າ່ກອນ ມກີອນຫຍງັແດ?່ ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບຕາມ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ 
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   ກດິຈະກາໍ:  ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ     (ເວລາ 40 ນາທີ)  
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 4-6 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ.ອາ່ນກອນ ແລະ ກອນ

ອາ່ນ (ໜາ້ 131 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ) ແລວ້ສນົທະນາກນັເພື່ ອຕອບຄາໍຖາມ. 
 ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສກ່ະດານ   

1. ກອນແມນ່ຫຍງັ?    
2. ກອນມຈີກັຊະນດິ? ມຊີະນດິໃດແດ?່                            
3.. ກອນອາ່ນແມນ່ກອນແນວໃດ?    

- ຄໃູຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ສນົທະນາທງັ 3 ຄາໍຖາມ ເພ່ືອປຽບທຽບຄວາມເຂ້ົາໃຈລະຫວາ່ງກຸມ່ຕາ່ງໆ.    
- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້ ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈທ່ີໄດສ້ນົທະນາກນັ. 
- ຕາງໜາ້ກຸມ່ ຂຽນຄາໍຕອບໃສກ່ະດານ, ກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ. 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 
- ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ກອນແມນ່ບດົຂຽນທ່ີມກີານສາໍຜດັເກາະກາ່ຍກນັເປັນລະບຽບ ລຽນແຖວຄດື ັງ່ກອນເຮອືນ ລກັສະນະ  
   ຂອງກອນວກັໜ່ຶງໆມ ີ7 ຫາ 15 ຄາໍ ມຄີາໍບພຸະບດົຕື່ ມເຂ້ົາຂາ້ງໜາ້ ແລະ ຄາໍສອ້ຍຕື່ ມເຂ້ົາຂາ້ງຫຼງັ.  
2.  ກອນມຫຼີາຍຊະນດິຄ:ື  

1) ກອນອາ່ນທາໍມະດາ ຫືຼ ກອນໜງັສຜືກູ. 

2) ກອນອາ່ນວດິຊຸມາລ ີ

3) ກອນສາໍຜດັທາ້ຍ: ຄບົ, ເຟ້ືອງ, ສບັຫວາ່ງ 

4) ກອນຊອ້ນເລັບ 

5) ກອນກາບ 

6) ກອນຮາ່ຍ 

7) ກອນໂຄງ 

8) ກອນສານ 

9) ກອນຂບັ 

10)  ກອນຜະຫຍາ 

3. ກອນອາ່ນ ແມນ່ກອນທ່ີອາ່ນໃຫເ້ນື່ອງກນັມກີານໃຊສ້ຽງຕາມຫຼກັໄມເ້ອກ, ໄມໂ້ທຂອງກອນ, ໃຊແ້ຕສ່າໍ
ລບັອາ່ນ ກອນອາ່ນມຕີ ັງ້ແຕ ່2 ວກັ, 3 ວກັ,4 ວກັ ອງີຕາມຄວາມໝາຍຂອງຄວາມເວ້ົາ. 
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       ຊ ົ່ວໂມງທີ 2: (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)       
 ສອນການອາ່ນທາໍມະດາ 

 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ: (ເວລາ 5 ນາທີ)   
ຄອູະທິບາຍວາ່ ກອນມຫຼີາຍຊະນດິ, ເຮົາຈະໄດຮ້ຽນຕ່ໍໄປນີ ້ແມນ່ກອນອາ່ນທາໍມະດາ. 
 ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນແບບປະສບົການ (ເວລາ 45 ນາທີ)   

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 4 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ.ອາ່ນກອນອາ່ນທາໍມະດາ  
(ໜາ້ 132-33 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ) ແລະ ສນົທະນາກນັເພື່ ອຕອບຄາໍຖາມ. 

 ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສກ່ະດານ 
 ກອນອາ່ນທາໍມະດາແມນ່ກອນແນວໃດ? ຍກົຕວົຢາ່ງ   

- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ ສນົທະນາກນັເພື່ ອຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້.  
-  ຄຂູຽນຕວົຢາ່ງໃສເ່ຈຍ້ນອ້ຍແຜນລະໜ່ຶງວກັຢາຍກຸມ່ລະບາດ ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຂືຶນ້ຕດິຕ່ໍໃສກ່ນັຢູ່

ກະດານຕາມລາໍດບັ. 
- ຕາງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ສະເໜີຜນົງານ  ແລະ ສີ່ ຄນົຕ່ໍເຈຍ້ແຜນ່ນອ້ຍໃຫເ້ປັນບາດກອນ ແລວ້ອາ່ນ

ອອກສຽງໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ຄອ່ງແຄວ້ໂດຍໃຫມ້ຍີງິ ແລະຊາຍ. 
- ໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆປະກອບຄາໍເຫັນ.  
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 
- ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
ກອນອາ່ນທາໍມະດາແມນ່ບດົກອນທ່ີເພິ່ ນແຕງ່ໃນໜງັສືຜກູ ຫືຼ ໃບລານ ສວ່ນຫຼາຍເປັນເລື່ ອງກຽ່ວກບັ
ນທິານ ແລະ ຕາໍນານຕາ່ງໆ ຈາໍນວນຄາໍມແີຕ ່7 ຫາ 15 ຄາໍ ແຕສ່ວ່ນຫຼາຍມ ີ7 ຫາ 13 ເປັນກອນ
ທ່ີອາ່ນມວ່ນ, ມຄີາໍບພຸະບດົ ແລະ ຄາໍສອ້ຍ. ເພິ່ ນເອົາໃຈໃສວ່າງຄາໍເອກ,ຄາໍໂທໃຫແ້ມນ່ບອ່ນຕາມ
ຫຼກັການເນື່ອງສຽງໃນກອນ. 
ຕວົຢາ່ງ: ກອນອາ່ນທາໍມະດາ 
       (ໜງັສສືນິໄຊຕອນພະຍາກດຸສະລາດຄດິຮອດນອ້ງສາວ) 
ບາດ 1 
ວກັ 1  ບດັນີຈ້ກັກາ່ວ  ພໄູຊທາ້ວ  ກດຸສະລາດພະຍາເມອືງ ກອ່ນແລວ້ 
  ວກັ 2   ພະຄະນງິຕນົເເດ ຄ ັງ່ທວງເທມາ້ງ 
ວກັ 3   ໂກສແີຄນ້  ເຄອືງພະໄທໝອງໝົ່ນ 
  ວກັ 4   ກບ່ໍໍມເີຫືອດແຫງ້ ນ ໍາ້ຕາຍອ້ຍຍາ່ວໄຫຼ 
  ບາດ2     
  ວກັ 1    ພະບາດໄທ ້  ຄະນງິຮອດກະນດິຖາ 
 ວກັ 2   ວນັຄນືຄດິ  ຊູຍ່າມບ່ໍມມີ ົວ້ 
  ວກັ 3   ກບ່ໍໍມໃີຜຮູ ້  ເປັນຕາຍຕາ້ນຂາ່ວ 
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  ວກັ 4   ເຈົາ້ຢາດນ ໍາ້  ບນຸຍູຮ້ອດພະອວນ 
ບາດ3 
 ວກັ 1   ນບັແຕທ່ກຸໂສກກ ັນ້ ເກນີຍິ່ ງສາມເດອືນ 
  ວກັ 2   ບ່ໍສະເຫວຍີເພົາພໍ ຄາບຄາຍຄາແຄນ້ 
  ວກັ 3   ອງົຜອມພຽ້ງ  ຕອ້ງຕາຍເຫືຼອງຫຼາ່ 
 ວກັ 4   ເສເນດລອ້ມ  ຫຼາຍຊ ັນ້ບ່ໍບານ 
  ບາດ 4 
ວກັ 1   ບ່ໍໄຄສ່ກຸຢູສ່າ້ງ  ສະເຫວຍີລາດເປັນພະຍາ  ໄດແ້ລວ້ 
  ວກັ 2   ເພ່ືອຄະນງິນງົສ ີ ຊູວ່ນັບໍ່ ມເີອືອ້ນ 
  ວກັ 3   ກາໍໃດໂອ ້  ອະນຊຸາເຈົາ້ພີ່   ແພງເອຍີ 
  ວກັ 4   ປານນີຍ້ກັຂາ້ເຈົາ້ ກນິແລວ້ຮູວ້າ່ຍງັ ພີ່ ເດ 

  
 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ  
- ສງັເກດການອາ່ນອອກສຽງ ແລະ ການປະກອບສວ່ນເຮັດກດິຈະກາໍ. 

  

 ວຽກບາ້ນ:  
ໃຫນ້ກັຮຽນຝຶກອາ່ນກອນໜງັສສືິນໄຊໃຫຖ້ກືຕອ້ງລຽ່ນໄຫຼ. 
 

 
 
         ຊ ົ່ວໂມງທີ 3: (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ ) 

 ສອນກອນສາໍຜດັທາ້ຍ ແລະ ສາໍຜດັຄບົ.   
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ  (ເວລາ 10 ນາທີ) 

ຄອູະທິບາຍຫຍໍ ້ການອາ່ນກອນ ແລວ້ຕາງໜາ້ນກັຮຽນອາ່ນຕາມບດົເຝິກຫດັ 
 ກດິຈະກາໍ: ໃຊວ້ທີິສອນແບບປະສບົການ (ເວລາ 40 ນາທີ)  

- ຄຈູດັນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົອາ່ນສາໍຜດັທ້າຍ ແລະ ສາໍຜດັຄບົ (ໜາ້ 
133-134 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ) ເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ.  

 ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສກ່ະດານ 
1. ກອນສາໍຜດັທາ້ຍແມນ່ກອນແນວໃດ? 
2. ສາໍຜດັຄບົແມນ່ແນວໃດ? ຍກົຕວົຢາ່ງ 

- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ສນົທະນາກນັເພື່ ອຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້.  
- ຄຂູຽນຕວົຢາ່ງໃສເ່ຈຍ້ນອ້ຍແຜນລະໜ່ຶງວກັຢາຍໃຫກຸ້ມ່ລະບາດ. 
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-  ຕາງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ສະເໜີຜນົງານ  ແລະ ສີ່ ຄນົຂຶນ້ຕດິເຈຍ້ແຜນ່ນອ້ຍເພື່ ອຕ່ໍກອນໃຫເ້ປັນບາດ
ຜດັປ່ຽນກນັອາ່ນອອກສຽງຕາມຕວົຢາ່ງກອນສາໍຜດັຄບົໃຫຖ້ກືຕອ້ງຄອ່ງແຄວ້ໂດຍໃຫມ້ຍີິງ ແລະ 
ຊາຍ.  

      - ໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆປະກອບຄາໍເຫັນ.  
      - ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 
      - ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 

 ຄາດໝາຍກອນອາ່ນ 
1. ກອນສາໍຜດັທາ້ຍແມນ່ ທາ້ຍຂອງກອນທກຸວກັມກີານສາໍຜດັກນັ ເຊິ່ ງມ ີ3 ແບບຄ:ື 
  ສາໍຜດັຄບົ, ສາໍຜດັເຟ້ືອງ, ສາໍຜດັສບັຫວາ່ງ.  

2. ສາໍຜດັຄບົແມນ່ແບບສາໍຜດັຄຍົບາດໝາຍຄວາມວາ່ຢູທ່າ້ຍຂອງທກຸໆວກັສາໍຜດັກນັ. 
 

0  0 0 ◌ ່ ◌ ້  0 ◌ ່ 0 0 0 

      0  0 0 0 0  ◌ ່ 0 0 0 ◌ ້
      0  0 0 0 ◌ ້  0 0 0 0 ◌ ່
      0  0 0 ◌ ່ ◌ ້  0 ◌ ້ ◌ ່ 0 0 
 

ຕວົຢາ່ງກອນ: ໜາ້ທ່ີຂອງອະນຊຸນົ 
   ພ່ໍຊສິອນສ ັງ່ເຈົາ້   ນອ້ຍໜຸມ່ກມຸມານ ກອ່ນເນ ີ
   ໃຫຄ້ອ່ຍທນົທານອດົ  ໝັ່ນພຽນຢາ່ຄາ້ນ 
   ໝັ່ນໃນການບາ້ນ  ທງັຮຽນແຕມ້ອາ່ນ 
   ວຽກຊໜິກັໜວ່ງລ ໍາ້  ກໃໍສແຈງ້ເບກີບານ 
      ພວກເຈົ້າຍງັໜຸມ່ນອ້ຍ ອະນາຄດົຍງັຫຼາຍ 
   ພວກເຈົ້າຄຄືວາມຫວງັ  ໃຫແ້ກຄ່ນົທງັຄາ້ຍ 
   ໃຜກແໍພງເພີງລ ໍາ້  ບ່ໍຊງີຊງັແໜງໜາ່ຍ 
   ຢາກໃຫສ້ກຸຍິ່ ງລ ໍາ້  ແສນຊ ັນ້ຄອ່ຍສະບາຍ 
      ດ ັງ່ນ ັນ້ຕວົພວກເຈົ້າ  ກກໍໍ່ຕອ້ງແຕງ່ແປງໃຈ 
   ໃຫຄ້ອ່ຍເປັນໄປເໝືອນ  ລະບຽບການວາງໄວ ້
   ລະບຽບວໄິນນ ັນ້   ໃຫຫຼ້ານເອົາໃຈໃສ ່
   ປະຕິບດັໃຫໄ້ດ ້  ຢາ່ໜີລີຫີຼ້ກໃກ ້

 
 

      ຊ ົ່ວໂມງທີ 4: (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)  
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 ສອນສາໍຜດັເຟ້ືອງ, ສາໍຜດັສບັຫວາ່ງ 
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ (5 ນາທີ)   
ຄອູະທິບາຍກອນອາ່ນປະເພດ ກອນສາໍຜດັທາ້ຍມສີາມແບບເຮາົຮຽນຜາ່ນມາແມນ່ກອນສາໍ

ຜດັຄບົ ແມນ່ການສາໍຜດັທາ້ຍຂອງທກຸໆວກັ ຕ່ໍໄປເຮົາຈະໄດຮ້ຽນສາໍຜດັເຟ້ືອງ ແລະ ສາໍຜດັ
ສບັຫວາ່ງ.  

 ກດິຈະກາໍ:  ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບປະສບົການ  (ເລລາ 45 ນາທີ)  
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 4-6 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝະສມົ ອາ່ນ (ໜາ້133-135ໃນປ້ືມ

ແບບຮຽນ) ເພື່ ອຕອບຄາໍຖາມ. 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມໃສກ່ະດານ 

1. ສາໍຜດັເຟ້ືອງແມນ່ແນວໃດ? ຍກົຕວົຢາ່ງ 
2. ສາໍຜດັສບັຫວາ່ງແມນ່ແນວໃດ? ຍກົຕວົຢາ່ງ  

    - ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ສນົທະນາກນັເພື່ ອຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້, ຂຽນຕວົຢ່າງໃສເ່ຈຍ້ນອ້ຍ 
       ແຜນລະໜ່ຶງວກັຢາຍໃຫກຸ້ມ່ລະບາດ. 

- ຕາງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ສະເໜີຜນົງານ  ແລະ ຕ່ໍກອນໃຫເ້ປັນບາດຜດັປ່ຽນກນັອາ່ນອອກສຽງຕວົຢາ່ງກອນສາໍ
ຜດັຄບົໃຫຖ້ກືຕອ້ງລຽ່ນໄຫຼໂດຍໃຫມ້ຍີິງ ແລະຊາຍ.  

    - ໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆປະກອບຄາໍເຫັນ.  
    - ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 
    - ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ສາໍຜດັເຟ້ືອງ ແມນ່ແຕລ່ະເຟ້ືອງມ ີ2 ວກັ ມຄີາໍສາໍຜດັກນັຢູທ່າ້ຍວກັ 

0  0 0 ◌ ່ ◌ ້  0 ◌ ່ 0 0 0 

      0  0 0 0 0  ◌ ່ 0 0 0 ◌ ້
0   0 0 0 ◌ ້  0 0 0 0 ◌ ່

      0  0 0 ◌ ່ ◌ ້  0 ◌ ້ ◌ ່ 0 0 
 
ຕວົຢາ່ງ: ກອນໜາ້ທ່ີກອງຫຼອນ  

ທກຸຊະນດິວຽກບາ້ນ  ການແຕງ່ແປງສະຖານ 
 ເຮາົຮວ່ມກນັໄປເຮັດ  ບ່ໍກຽດກວົງອນຄາ້ນ 
 ພາພວກຊຸມຊາວບາ້ນ ກະທາໍການທກຸຢາ່ງ 
 ໄປແອບແຝງຢູຂ່າ້ງ  ປະສງົຊີສ້ອ່ງທາງ  
    ເປັນແນນຢາງຢູເ່ລືອ້ຍ ເສຍສະຫຼະກາຍໃຈ 
 ແມນ່ວາ່ໜກັເບົາຫຍງັ ກກໍະທາໍຈນົໄດ ້
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 ເຮັດໃຫໄ້ທເມອືງບາ້ນ ຊະນດິພນັຮກັຮໍ່  
 ຊມົຊື່ ນທງັຍກົຍອ້ງ  ວາ່ເປັນເຕ້ົາເຫ່ົຼາກ ໍ

2. ສາໍຜດັສບັຫວາ່ງ, ແມນ່ຄາໍສດຸທາ້ຍວກັທີໜ່ຶງສາໍຜດັກບັຄາໍສດຸທາ້ຍຂອງວກັທີສາມ,ແມນ່ຄາໍສດຸ 
        ທາ້ຍວກັທີສອງສາໍຜດັກບັຄາໍສດຸທາ້ຍຂອງວກັທີສີ່ .  

0  0 0 ◌ ່ ◌ ້  0 ◌ ່ 0 0 0 

      0  0 0 0 0  ◌ ່ 0 0 0 ◌ ້
      0  0 0 0 ◌ ້  0 0 0 0 ◌ ່
      0  0 0 ◌ ່ ◌ ້  0 ◌ ້ ◌ ່ 0 0 
 
ຕວົຢາ່ງ: ກອນໜາ້ທ່ີຂອງຊາວໝຸມ່ 
    ຊາວໜຸມ່ເປັນຊ່ໍເຊືອ້  ກາໍລງັໃຫຍສ່າໍຄນັ 
 ນບັແມນ່ອະນາຄດົ   ແກນ່ກາໍລງັເມອືງບາ້ນ 
 ທງັແມນ່ຊຸມຊນົຊ ັນ້   ພະລນັແຮງກາ້ກ ັນ່ 
 ເປັນຫວົຈກັຊຸກຍູ ້   ໃຫຄ້ນົຕ ັງ້ແຕງ່ການ    
          ບ່ໍວາ່ປະເທດບາ້ນ   ສະຖານຖິ່ນດນິໃດ 
 ກຍໍອ່ມມຄີນົຫານ   ໜຸມ່ຄະນອງເນອືງລ ົນ້ 
 ມນັແມນ່ຄນົພວມສາ້ງ  ແປງທາງຊວີດິໃໝ ່
 ຍາກທ່ໍໃດກໄໍດ ້   ປະສງົສູຊ້ອກຊນົ 
    ຄາວເມ ື່ອຍາມໜຸມ່ນອ້ຍ  ສະແຫວງຮ ໍາ່ຮຽນໜງັສ ື
 ຍາກກພໍນັພຽນອດົ   ຮ ໍາ່ຮຽນຈນົແລວ້ 
 ໝດົຊູອ່ນັຮຽນໄດ ້   ຈດົຈາໍຈນົວາ່ຈື່ 
 ບດັນີນ້າໍອອກໃຊ ້   ໃຫມ້ນັໄດຊູ້ແ່ນວ 

 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ   
- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ການສນົທະນາ.  
- ສງັເກດການເຮັດກດິຈະກາໍ ແລະ ການອາ່ນອອກສຽງ.  
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