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ຄາໍນາໍ
ເພ່ືອເປັນການປບັປງຸການຮຽນການສອນພາສາລາວໃຫ້ມີຄນຸນະພາບ ແລະ ຊວ່ຍຄູໃນການ

ສອນແບບເອົານກັຮຽນເປັນໃຈກາງການນາໍໃຊ້ຍດຸທະວທີິເຕັກນກິເຂ້ົາໃນການສອນ. ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້
ວທິະຍາສາດການສກຶສາໄດ້ສາໍເລັດການຮຽບຮຽງປ້ຶມຄູມ່ືຄູພາສາລາວຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາປີທີ 5 ສະ
ບບັທດົລອງເພ່ືອໃຫຄ້ໄູດນ້າໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການສອນ. ປ້ຶມນີ້ໄດປ້ະຕບິດັການສອນແບບເອົານກັຮຽນເປັນ
ໃຈກາງ ໂດຍເລືອກເອົາຍດຸທະວິທີທ່ີສອດຄອ່ງກບັແຕລ່ະເນືອ້ໃນມາເປັນກດິຈະກາໍໃນການສອນ.

ການຮຽບຮຽງປ້ຶມຄູມ່ຄືສູະບບັນີໄ້ດຮ້ບັການຮວ່ມມຈືາກຫຼາຍພາກສວ່ນ ເຊ່ັນ: ກມົສາມນັສກຶສາ,
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ, ຄສູອນຈາກໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສມົບນູວຽງຈນັ ແລະ ຜູຊ້ຽ່ວຊານວຊິາພາ
ສາລາວໃນໂຄງການ. ປ້ຶມຄູມ່ຄືພູາສາລາວທ່ີມີຢູ່ແລວ້ກໍເວ້ົາວາ່ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບເອົານກັຮຽນເປັນ
ໃຈກາງແຕວ່າ່, ການສອນຕວົຈງິຄຍູງັບ່ໍໄດ້ໃຊວ້ທີິການທ່ີຫຼາກຫຼາຍ, ບ່ໍໄດກ້າໍນດົກດິຈະກາໍໃຫນ້ກັຮຽນ
ໄດປ້ະຕບິດັເພ່ືອບ ົ່ງບອກວາ່ການຮຽນທີເອົານກັຮຽນໃຈກາງ. ບາງກດິຈະກາໍທ່ີເຮັດໄດກ້ຍໍງັບ່ໍທນັຊດັ
ເຈນ ຫືຼ ໄດແ້ຕຮ່ບູນອກດາ້ນເນືອ້ໃນຍງັບ່ໍໄດ້ ເຊ່ັນ: ກດິຈະກາໍກຸມ່ກພໍຽງແຕເ່ອົານກັຮຽນນ ັງ່ເປັນກຸມ່
ແລວ້ຄກູສໍອນໄປຕາມຮບູການເດມີ ຈນົນກັຮຽນບ່ໍໄດເ້ຮັດກດິຈະກາໍທ່ີບ ົ່ງບອກເຖງິຄວາມຮູທ່ີ້ໄດຕ້ ັງ້ໜາ້
ເປັນເຈົາ້ການຮຽນເອົາຄວາມຮູ.້ ປ້ຶມຄູມ່ຄືສູະບບັນີຈ້ະຊວ່ຍໃຫກ້ານປະຕບິດັຕາມຍດຸທະສາດການສອນ
ແບບເອົານກັຮຽນເປັນໃຈກາງປະສບົຜນົສາໍເລັດດວ້ຍນາໍໃຊຍ້ດຸທະວທີິຫຼາຍຮບູແບບທ່ີສອດຄອ່ງກບັ
ເນືອ້ໃນການຮຽນມາເປັນກດິຈະກາໍການສອນເຊ່ັນ: ວທີິສອນແບບປະຕິສາໍພນັ, ລະດມົສະໝອງ,ຄ ົນ້
ຄວາ້ເປັນກຸມ່, ຄດິເອງ, ສນົທະນາເປັນຄູ,່ ແລກປ່ຽນກບັໝູ່ເພ່ືອນ, ຖາມ-ຕອບ, ໃຫ້ຄາໍແນະນາໍ, ເຮັດ
ກດິຈະກາໍກວດຜນົງານ, ປບັປງຸແກ້ໄຂ, ສະທອ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ທ່ີຖກືຕອ້ງ ແລະ ອື່ ນໆເພ່ືອເອົາມາ
ເປັນກດິຈະກາໍໃຫ້ນກັຮຽນໄດ້ປະຕບິດັຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ເພ່ືອບນັລຸຕາມຈດຸປະສງົ.

ໂຄງສາ້ງປ້ຶມຄູ່ມືຄນູີໄ້ດ້ແນະນາໍເປັນພາກຕາມເນືອ້ໃນຂອງປ້ຶມແບບຮຽນ:
ພາກທີ I ການອາ່ນ, ພາກທີ II ການຂຽນ/ຫດັແຕງ່, ພາກທີ III ການຟງັ ແລະ ການເວ້ົາ, ພາກທີ
IV ຫຼກັການໃຊ້ພາສາ. ແຕ່ລະພາກປະກອບດວ້ຍ3 ຫວົຂໍ້ບ ົ່ງບອກເນືອ້ໃນທ່ີສໍາຄນັຄ:ື

I ຜນົສາໍເລັດທາງດາ້ນການຮຽນ.
II. ສະມດັຖະພານທາງດາ້ນການຮຽນ.
III. ແຜນການຈດັການຮຽນການສອນ.
ເຖງິຢາ່ງໃດກໍຕາມ ການຮຽບຮຽງປ້ຶມຄູ່ມືຄູໃນຄ ັງ້ນີກ້ໍຄງົບ່ໍປາສະຈາກຂໍຂ້າດຕກົບກົພອ່ງໄດ້

ຍອ້ນເຫດຜນົທາງດ້າ້ນປະສບົການ ແລະ ເວລາການຮຽບຮຽງກຈໍາໍກດັ. ສະນ ັນ້, ໃນບ ັນ້ການທດົລອງ
ນາໍໃຊ້ປ້ຶມແນະນາໍຄໃູນພາກຮຽນທີ 1 ຂອງສກົຮຽນ 2021-22 ນີຂ້ໍໃຫ້ຄອູາຈານຜູນ້າໍໃຊຕ້ວົຈງິ ແລະ
ທກຸພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການທດົລອງຊວ່ຍໃຫຄ້າໍແນະນາໍ ປະກອບຄາໍຄດິເຫັນ ແລະ ຕາໍນຕິຊິມົ
ເພ່ືອຄະນະຮຽບຮຽງຈະໄດ້ປບັປງຸແກໄ້ຂໃຫດ້ຂີຶນ້ແລວ້ຈດັພິມອອກນາໍໃຊ້ຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ.
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I. ຜນົສາໍເລັດດາ້ນການຮຽນ 
1. ມາດຕະຖານເນືອ້ໃນ 
ຜູຮ້ຽນສະແດງໃຫເ້ຫັນ:  
1) ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາໍຄນັ, ປະເພດ, ລະດບັຂອງການອາ່ນ ແລະ ວທີິອາ່ນປ້ຶມເພື່ ອຄວາມ

ຕອ້ງການຕາ່ງໆ. 
2) ວທີິເກບັກາໍຂໍມ້ນູຈາກການອາ່ນ ໂດຍສະເພາະການອາ່ນເພື່ ອຈບັໃຈຄວາມລວມ ແລະ ຈບັໃຈ

ຄວາມສາໍຄນັ. 
2. ມາດຕະຖານການປະຕບິດັ:  
  ຜູຮ້ຽນຈະສາມາດ: 
1) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາໍຄນັ, ປະເພດ, ລະດບັ ແລະ ວທີິການອາ່ນປ້ຶມ ແລວ້ຕອບຄາໍ

ຖາມ ຕາມບດົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.  ອາ່ນເລ່ືອງລາວຕາ່ງໆ, ສະຫຸຼບຫຍໍ້ ແລະ ບອກຈດຸປະສງົຂອງເລື່ ອງ
ຖກືຕອ້ງ. ຕອບບດົຝຶກຫດັໃນບດົຮຽນເພື່ ອກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມການຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັການອາ່ນ
ບດົຕາມແຕລ່ະປະເພດ. 

2) ບອກຄນຸສມົບດັຂອງຜູອ້າ່ນ, ການອາ່ນເພື່ ອຈບັໃຈຄວາມລວມ ແລະ ການອາ່ນເພື່ ອຈບັໃຈຄວາມ
ສາໍຄນັ ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມຕາມບດົທ່ີໄດອ້າ່ນມານ ັນ້. ອາ່ນປ້ຶມ ແລະ ສິ່ ງພິມຕາ່ງໆ ແລວ້ສະຫຸຼບ
ໃຈ ຄວາມສາໍຄນັຂອງບດົ.  ຕອບບດົຝຶກຫດັໃນບດົຮຽນເພື່ ອກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມການຮຽນຮູ້
ກຽ່ວກບັຄນຸສມົບດັຜູອ້າ່ນ ແລະ ການເກບັກາໍໃຈຄວາມສາໍຄນັຈາກການອາ່ນບດົຕາ່ງໆ. 

3) ເສມີຂະຫຍາຍຍດຸທະສາດການສອນເອົາຜູຮ້ຽນເປັນໃຈກາງ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຕາມວທີິ
ສອນແບບສະດມົສະໜອງ; ແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ໃຫຍ;່ ກຸມ່ຍອ່ຍ; ແບບຄດິເອງ, ເປັນຄູ ່ແລະ 
ແບງ່ປນັ. 

II. ສະມດັຖະພາບຂອງການຮຽນ 

ພາກທີ I 
ການອາ່ນ 

ເນືອ້ໃນ             ສະມດັຖະພາບ 

ພາກຮຽນທີ I 
ພາກທີ I ການອາ່ນ 

ບດົທີ 1: ຄວາມຮູພ້ື້ນຖານກຽ່ວກບັການອາ່ນ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງການອາ່ນ 
2. ຄວາມສາໍຄນັຂອງການອາ່ນ 

2. ປະເພດຂອງການອາ່ນ 
1.1 ການອາ່ນເພື່ ອການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ 

 ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາໍຄນັ 
ໂດຍຈາໍແນກໃຫເ້ຫັນຄວາມແຕກຕາ່ງດາ້ນ
ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ບອກປະ 
ເພດການອາ່ນເພື່ ອຈດຸປະສງົຕາ່ງໆໄດ.້  

 ບອກລະດບັຂອງການອາ່ນເຊ່ັນ: ອາ່ນ 
ອອກສຽງ ແລະອາ່ນຢາ່ງມປີະສທິິພາບໄດ.້ 

 ບອກວທີິອາ່ນປ້ຶມເພື່ ອຄວາມຕອ້ງການຄ ົນ້  
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III. ແຜນການຈດັການຮຽນການສອນ 

ໃນພາກນີ ້ຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັການອາ່ນ ເຊິ່ ງແບງ່ອອກເປັນ 2 ບດົຄ:ື  ຄວາມຮູພ້ື້ນຖານກຽ່ວ 
ກບັການອາ່ນ ແລະ ວທີິເກບັກາໍຂໍມ້ນູຈາກການອາ່ນ. 

ບດົທີ 1: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູຄ້ວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງການອາ່ນ, ປະເພດ ແລະ ວທີິ 
ການອາ່ນ ເພື່ ອຈດຸປະສງົຕາ່ງໆ. ນກັຮຽນຈະໄດເ້ຮັດກດິຈະກາໍຮວມກຸມ່ເພື່ ອອາ່ນເລື່ ອງໃດໜ່ຶງ ຫືຼ  
ຂໍຄ້ວາມໃດໜ່ຶງ, ສະຫຸຼບ ແລະ ບອກຈດຸປະສງົຂອງເລື່ ອງທ່ີໄດອ້າ່ນ. 

ບດົທີ 2: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູຄ້ນຸສມົບດັຂອງຜູອ້າ່ນ, ການອາ່ນເພື່ ອຈບັໃຈຄວາມລວມ ແລະ  
ໃຈຄວາມສາໍຄນັ. ນກັຮຽນຈະໄດເ້ຮດັກດິຈະກາໍລວມກຸມ່ ເພື່ ອອາ່ນເລື່ ອງ ຫຼື ຂໍຄ້ວາມໃດໜ່ຶງ, ສະຫຸຼບ 
 ແລະ ຈບັໃຈຄວາມສາໍຂອງເລື່ ອງທ່ີໄດອ້າ່ນ. 
 

1.2  ອາ່ນເພື່ ອບນັເທີງ 
1.3 ອາ່ນເພື່ ອຄວາມຕອ້ງການອື່ ນໆ 

3. ລະດບັຂອງການອາ່ນ 
4.1  ອາ່ນອອກສຽງ 
4.2  ອາ່ນມປີະສດິທິພາບ 

4 ວທີິອາ່ນປ້ຶມ 
4.1 ວທີິອາ່ນເພື່ ອຕອ້ງການສກຶສາຄ ົນ້ 

ຄວາ້ 
4.2 ວທີິອາ່ນເພື່ ອຄວາມບນັເທີງ 
4.3 ວທີິອາ່ນເພື່ ອຄວາມຕອ້ງການອື່ ນໆ 

 ຄວາ້, ຄວາມບນັເທີງ ແລະ ເພື່ ອຄວາມ 
ຕອ້ງການອື່ ນໆໄດ.້  

 ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະ 
ມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິ 
ຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້  

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະ 
ນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ 
ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິ 
ຈງິໄດ.້ 

 

ບດົທີ 2 ວທີິເກບັກາໍຂໍມ້ນູຈາກການອາ່ນ 
1. ຄນຸສມົບດັຂອງຜູອ້າ່ນ 
2. ການອາ່ນເພ່ືອຈບັໃຈຄວາມລວມ 
3. ການອາ່ນເພ່ືອຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັ 

3.1 ລກັສະນະຂອງໃຈຄວາມສາໍຄນັ 
3.2 ວທີິການເກບັໃຈຄວາມສາໍຄນັ 

 ບອກຄນຸສມົບດັຂອງຜູອ້າ່ນ ແລະ ອາ່ນ
ເລື່ ອງໃດໜ່ຶງແລວ້ສະຫຸຼບໃຈຄວາມ 
ລວມໄດ.້ 

 ອາ່ນປ້ຶມ ຫືຼ ສິ່ ງພິມຕາ່ງໆ ແລະ ສະຫຸຼບ
ໃຈຄວາມສາໍຄນັໄດ.້  

 ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະມ ີ
ແນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດ
ກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້  

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ 
ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການ
ຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິ 
ຈງິໄດ.້ 
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ບດົທີ 1: 
ຄວາມຮູພ້ື້ນຖານກຽ່ວກບັການອາ່ນ 

 
    ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສງົ: 
ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  

-  ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາໍຄນັ ໂດຍຈາໍແນກໃຫເ້ຫັນຄວາມແຕກຕາ່ງດາ້ນຄວາມ 
ໝາຍ, ຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ບອກປະເພດການອາ່ນເພື່ ອຈດຸປະສງົຕາ່ງໆໄດ.້ 

-  ບອກລະດບັຂອງການອາ່ນເຊ່ັນ: ອາ່ນອອກສຽງ ແລະ ອາ່ນຢາ່ງມປີະສທິິພາບໄດ.້ 
-  ບອກວທີິອາ່ນປ້ຶມ ເພື່ ອຄວາມຕອ້ງການຄ ົນ້ຄວາ້, ຄວາມບນັເທີງ ແລະ ເພ່ືອຄວາມຕອ້ງການ 

ອື່ ນໆໄດ.້ 
-  ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະມແີນວຄດິສາ້ງສນັໂດຍຜາ່ນການເຮດັກດິຈະກາໍຂອງ 

 ກຸມ່ໄດ.້ 
-  ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍ 

 ຄນັຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້ 
 

2. ເນືອ້ໃນ: 
       ການອາ່ນແມນ່ຂະບວນການຄ ົນ້ຄວາ້ຫາຄວາມໝາຍຈາກຕວົໜງັສ.ື ການອາ່ນມຄີວາມສາໍຄນັ 
  ແລະ ຈາໍເປັນຢາ່ງຍິ່ ງສາໍລບັນກັຮຽນນກັສກຶສາ. ການອາ່ນເພື່ ອສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ ແມນ່ການອາ່ນ 
  ເພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັຄວາມຮູຈ້າກປ້ຶມຕາໍລາຕາ່ງໆເຊ່ັນ: 

- ຄວາມບນັເທີງ ຄອືາຫານທາງໃຈ ເຊິ່ ງເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນຕ່ໍຊວີດິຂອງຄນົເຊ່ັນດຽວກນັກບັອາຫານ  
ແລະ ອາກາດ. ການອາ່ນເພື່ ອຄວາມຕອ້ງການອື່ນໆ ແມນ່ການອາ່ນເພື່ ອຊອກຫາຂໍມ້ຂູາ່ວສານ 
ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສງັຄມົຕາ່ງໆ.  ຜູທ່ີີ້ອາ່ນອອກສຽງໄດຈ້ະຕອ້ງຮູຕ້ວົໜງັສື, ເຄື່ ອງໝາຍວກັ 
ຕອນ ແລະ ຫຼກັໄວຍາກອນ. ຢາກອາ່ນໃຫມ້ປີະສດິທິພາບໄດ ້ຈະຕອ້ງໝັ່ນຝຶກຝນົທກັສະທາງ 
ດາ້ນຫຼກັໄວຍາກອນ, ຝຶກອາ່ນໄວ ໂດຍສະເພາະການອາ່ນໃນໃຈ. 

- ວທີິອາ່ນປ້ຶມເພື່ ອການສຶກສາຄ ົນ້ຄວາ້ ໝາຍເຖງິການເລືອກອາ່ນປ້ຶມທ່ີຖກືຕາມຈດຸປະສງົຂອງ 
ການຄ ົນ້ຄວາ້ໃນຫວົຂໍໃ້ດໜ່ຶງ. ການອາ່ນເພື່ ອຄວາມບນັເທີງ ແມນ່ການອາ່ນເພື່ ອຄວາມສະໜກຸ 
ສະໜານ, ເພ່ືອຜອ່ນຄາຍອາລມົ ແລະ ທງັໄດຮ້ບັສາລະປະໂຫຍດໄປພອ້ມ. 

- ການອາ່ນປ້ຶມເພື່ ອຄວາມຕອ້ງການອື່ ນໆ ໝາຍເຖງິປະເພດປ້ຶມແນະນາໍໃນການດາໍລງົຊວີດິ,  
- ການແກໄ້ຂບນັຫາຕາ່ງໆ, ການປບັປງຸທລຸະກດິການເງນິ ແລະ ເສມີສາ້ງບກຸຄະລກິະພາບຂອງ 
  ຕນົເອງ. 
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3. ສື່ການຮຽນການສອນ: 
-  ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ປີທີ 5. 
-  ປ້ຶມກາບກອນ, ນທິານ, ເລ່ືອງສ ັນ້, ໜງັສພືິມ ແລະ ວາລະສານຕາ່ງໆຂອງລາວ. 
-  ວດັຈະນານກຸມົພາສາລາວ. 
 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ: 
                                 ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ 
 

 ນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົ (10 ນາທີ) 
ຊ ົ່ວໂມງນີເ້ປັນຊ ົ່ວໂມງເລີ່ ມຕ ົນ້ຂອງການຮຽນວຊິາພາສາລາວໃນຂ ັນ້ ມ.5. ສະນ ັນ້, ຄຄູວນ 

ທບົທວນຄືນການຮຽນພາສາລາວໃນຂ ັນ້ ມ.ຕ ົນ້ ເພື່ ອເປັນການລະດມົສະໝອງລຽ້ວເຂ້ົາສູບ່ດົໃໝໃ່ນຂ ັນ້ 
ມ.5.  ໃນຂ ັນ້ ມ.ຕ ົນ້ ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັການອາ່ນມາແລວ້ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຄວາມໝາຍ, 
ຄວາມສາໍຄນັຂອງການອາ່ນ. ການອາ່ນໝາຍເຖງິ ການແປຕວົອກັສອນອອກມາເປັນຄວາມເວ້ົາ ແລະ 
ມຄີວາມໝາຍສາໍລບັໃຊສ້ື່ ຄວາມຄດິລະຫວາ່ງຜູຂ້ຽນກບັຜູອ້າ່ນ. ການອາ່ນມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະ ຈາໍ
ເປັນໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ ໂດຍສະເພາະໃນຍກຸປດັຈບຸນັ ເຊິ່ ງເປັນຍກຸແຫງ່ການສື່ ສານໄຮພ້ມົແດນ ຈຶ່ງຈາໍ
ເປັນຕອ້ງໃຊກ້ານອາ່ນ ເພື່ ອຫາຂໍມ້ນູຂາ່ວສານໃໝ່ໆ  ມາຊວ່ຍແກໄ້ຂບນັຫາຕາ່ງໆທ່ີເກດີຂຶນ້ ໃນຊວີດິ
ປະຈາໍວນັ. 
   ໃນຂ ັນ້ ມ.5 ນີ ້ພວກເຮົາກຈໍະສບືຕ່ໍສກຶສາຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັການອາ່ນ ໂດຍສະເພາະຄວາມຮູພ້ື້ນ 
ຖານຂອງການອາ່ນ ເຊິ່ ງຈະລງົເລກິກຽ່ວກບັຈດຸປະສງົຂອງການອາ່ນ, ລະດບັການອາ່ນ, ວທີິການ 
ອາ່ນປ້ຶມ ແລະ ເລື່ ອງອື່ ນໆຕື່ ມອກີ. 
 

 ສອນຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງການອາ່ນ 
 ກດິຈະກາໍ: ສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ໃຫຍ່  (30 ນາທີ) 
 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົອາ່ນຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງການອາ່ນ 
ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ (ໜາ້ທີ1, ເວລາ 5 ນາທີ) ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມ  
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: 
1. ຂະບວນການຄ ົນ້ຄວາ້ຫາຄວາມໝາຍຈາກຕວົໜງັສແືມນ່ຫຍງັ? 
2. ການອາ່ນມຄີວາມຈາໍເປັນແນວໃດຕ່ໍນກັຮຽນນກັສຶກສາ? 

 - ໃຫນ້ກັຮຽນ 2-3 ຄນົ ຕອບຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈ. 
 - ໃນເວລາດາໍເນນີການສນົທະນາຄາໍຫຼກັທ່ີໄດຕ້ ັງ້ຂຶນ້ນ ັນ້, ຄອູາດຕ ັງ້ຄາໍຖາມຍອ່ຍເຈາະຈິມ້ ແລະ  
   ເປັນການລະດມົສະໝອງຕື່ ມ. 
 - ຄ ູແລະ ນກັຮຽນຮວ່ມກນັສະຫຸຼບຄາໍຕອບ ໃຫເ້ປັນເອກະພາບ. 
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 ຄາດໝາຍການຕອບ: (10 ນາທີ) 
1. ການອາ່ນແມນ່ຂະບວນການຄ ົນ້ຄວາ້ຫາຄວາມໝາຍຈາກຕວົໜງັສ ືຫືຼ ຂໍຄ້ວາມທ່ີຜູຂ້ຽນໆໄວ ້

ເຊິ່ ງເລີ່ ມຈາກການຮບັຮູຄ້າໍ, ການອອກສຽງຄາໍ, ການຮູຄ້ວາມໝາຍຂອງຄາໍ, ການເຂ້ົາໃຈ 
ຄວາມໝາຍຕາມຕວົອກັສອນ, ການຕຄີວາມ ແລະ ການປະສມົປະສານຄວາມຮູ ້ທ່ີໄດຈ້າກສິ່ ງ 
ທ່ີອາ່ນກບັປະສບົການເດມີ ແລະ ການນາໍໄປໃຊໃ້ຫເ້ກດີປະໂຫຍດ. 

2. ການອາ່ນມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນຢາ່ງຍິ່ ງສາໍລບັນກັຮຽນນກັສກຶສາ ເຊິ່ ງຈະຕອ້ງໄດເ້ຮັດ 
ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ສະໝ ໍາ່ສະເໝີ, ເພາະຄວາມສາມາດໃນການອາ່ນຈະມຜີນົກະທບົໂດຍກງົ 
ຕ່ໍປະສດິທິພາບໃນການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. ດ ັງ່ນ ັນ້,ນກັຮຽນຄວນຝຶກຝນົຕນົເອງໃຫມ້ນີດິໄສ 
ມກັການອາ່ນ ແລະ ເປັນນກັອາ່ນທ່ີດ.ີ 

 
ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 

 ສອນກຽ່ວກບັປະເພດຂອງການອາ່ນ  

 ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ (40 ນາທີ) 
 ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້ ຂໍລ້ະ 2 ຊຸດ: 

1. ການອາ່ນເພື່ ອການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ແມນ່ອາ່ນແນວໃດ?  ( 2 ຊຸດ) 
2. ການອາ່ນເພື່ ອຄວາມບນັເທີງແມນ່ອາ່ນແນວໃດ?  ( 2 ຊຸດ) 
3. ການອາ່ນເພື່ ອຄວາມຕອ້ງການອື່ ນໆແມນ່ອາ່ນແນວໃດ? ( 2 ຊຸດ) 

    - ຄແູບງ່ນກັຮຽນເປັນ 6 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
    - ຄຢູາຍຄາໍຖາມໃຫກຸ້ມ່ລະ 1 ຊຸດ. 

- ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນຕອນຄດັເລ່ືອງ “ຕກົເປັນທາດຂອງເຕັກໂນໂລຊ ີຫືຼ ເປັນເຈົາ້ເຕັກໂນໂລຊ”ີ  
   ໜາ້ 7-9 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນແລວ້ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 
- ຕາງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບສູໝູ່ເ່ພ່ືອນໃນຫອ້ງຟງັ, ໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນເພ່ີມເຕີມ. 

- ຄປູະກອບຄາໍເຫັນໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ ແລວ້ສງັລວມຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ. 
 ຄາດໝາຍການຕອບ:  (15 ນາທີ) 

1. ການອາ່ນເພື່ ອສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ ແມນ່ການອາ່ນເພ່ືອໃຫໄ້ດຮ້ບັຄວາມຮູຈ້າກປ້ຶມຕາໍລາຕາ່ງໆທີ່  
 ໃຫຂ້ໍມ້ນູແກກ່ານສຶກສາຄ ົນ້ຄວາ້, ສວ່ນຜູປ້ະກອບອາຊບີຕາ່ງໆກອໍາ່ນເພ່ືອເພ່ີມພນູຄວາມຮູໃ້ນ 
 ການພດັທະນາອາຊບີໃຫກ້າ້ວໜາ້. 

2. ຄວາມບນັເທີງຄອືາຫານທາງໃຈ ເຊິ່ ງເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນຕ່ໍຊວີດິຂອງຄນົເຊ່ັນດຽວກນັກບັອາຫານ 
 ແລະ ອາກາດ. ປະເພດໜງັສທ່ີືອາ່ນເພ່ືອຄວາມບນັເທີງ ໄດແ້ກ:່ ປະເພດນທິານ, ບດົເພງ 
 ແລະ ບດົວນັນະຄະດປີະເພດຮອ້ຍແກວ້, ຮອ້ຍກອງຕາ່ງໆ. 

3. ການອາ່ນເພື່ ອຄວາມຕອ້ງການອື່ ນໆ ແມນ່ການອາ່ນເພ່ືອຊອກຫາຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການເຄື່ ອນ 
 ໄຫວຂອງສງັຄມົຕາ່ງໆ ແລະ ບນັຫາຕາ່ງໆທີ່ ເກດີຢູໃ່ນລາວ ກຄໍໃືນໂລກ, ບນັຫາສິ່ ງແວດ 

ລອ້ມ, ຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັວຊິາຊບີ, ຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັສຂຸະພາບ. 
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- ສາໍລບັຈດຸປະສງົຂອງຜູຂ້ຽນເລື່ ອງ “ເປັນທາດຂອງເຕັກໂນໂລຊ ີຫຼື ເປັນເຈົາ້ເຕັກໂນໂລຊ”ີ 
ຄອູາດສະຫຸຼບສງັລວມ ດ ັງ່ນີ:້ 

ຕອນຄດັທີ 1: ປດັຈບຸນັໂລກໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງ ແລະ ພດັທະນາໃນທກຸໆດາ້ນຢາ່ງ
ວອ່ງໄວ ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ດາ້ນເຕັກໂນໂລຊຕີາ່ງໆ, ບນັດາໂຮງຈກັໂຮງງານ, ຍານພາຫະນະ, 
ອປຸະ ກອນທາງທະຫານ ເກອືບວາ່ໄດຫ້ນັເປັນອດັຕະໂນມດັໝດົແລວ້ ໂດຍໃຊສ້ະໝອງກນົເພ່ືອ
ຄວບຄມຸບນັຊາ ຄນົອາດວາ່ງງານຫຼາຍຂຶນ້ໃນອະນາຄດົອນັໃກນ້ີ.້ 
   ຕອນຄດັທີ 2: ສະເພາະອປຸະກອນການສື່ສານຕາ່ງໆ ຍິ່ ງພດັທະນາຢາ່ງວອ່ງໄວ ໂທລະສບັ 
ຈາກການໃຊສ້າຍຫນັມາບ່ໍຕອ້ງໃຊສ້າຍ, ຈາກຄວາມໄວ 3G ເປັນ 5G, 6G ຮບູແບບກທໍນັສະ  
ໄໝ, ແປກຕາ ໜາ້ສນົໃຈ ເຮັດໃຫຜູ້ຊ້ມົໃຊຫຼ້ງົໄຫຼ, ມວົເມາົ ນາໍສິ່ ງທ່ີແປກໃໝ.່ 
  ຕອນຄດັທີ 3: ຈດຸປະສງົຂອງຜູຂ້ຽນ ແມນ່ຢາກໃຫພ້ວກເຮົາເປັນເຈົາ້ການໃນການຊມົໃຊເ້ຕັກ 
ໂນໂລຊ ີໃຫມ້ປີະໂຫຍດສງູສດຸຕ່ໍການດາໍລງົຊວີດິຂອງຄນົເຮົາ, ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຊມົໃຊເ້ຕັກໂນໂລ
ຊໄີປໃນທາງທ່ີບ່ໍເປັນປະໂຫຍດ. ຕວົຢາ່ງການໃຊໂ້ທລະສບັ ພວກເຮົາສາມາດດາວໂຫຼດໄດຫຼ້າຍໆ
ເວັບ ເຊ່ັນ: ກເູກນີ, ເຟສບກຸ, ຢທູບູ, ຕກິຕອັກ... ເຊິ່ ງແຕລ່ະເວັບມຂີໍມ້ນູສາລະພດັຢາ່ງ ມທີງັ
ບວກທງັລບົ.  ສະນ ັນ້, ພວກເຮົາຈະຕອ້ງຮູເ້ລືອກໃຊຂ້ໍມ້ນູຕາ່ງໆເຫ່ົຼານ ັນ້ໃຫເ້ປັນປະໂຫຍດ,  
ຫາກໃຊແ້ຕໂ່ທລະສບັຫ້ິຼນເກມຈນົລືມກນິ, ລືມນອນ ນີເ້ພິ່ ນເອີນ້ວາ່ “ເປັນທາດຂອງເຕັກໂນໂລຊ”ີ. 

 
 ວຽກບາ້ນ:  
  ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົອາ່ນບດົ ກອນ “ດວງແກວ້ໃນດວງໃຈ” ໜາ້ທີ 10 -13 ໃນປ້ຶມ
ແບບຮຽນ ແລວ້ສະຫຸຼບເນືອ້ໃນຫຍໍໃ້ຫໄ້ດປ້ະມານ 7-8 ແຖວ. 
 
 

   ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 

 ທວນຄືນບດົຮຽນເກົ່ າ: (10 ນາທີ) 
- ອາທິດກອ່ນ ພວກເຮາົໄດຮ້ຽນ ຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ປະເພດ 
ຂອງການອາ່ນ ນກັຮຽນຍງັມຄີວາມສນົໃຈຢາກຖາມຫຍງັອກີບໍ?  (ເຈາະຈີມ້ຄນື 
ບາງປະເດັນທ່ີນກັຮຽນສນົໃຈ) 
-  ຄເູກບັວຽກທ່ີໄດມ້ອບໝາຍໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນບດົກອນ “ດວງແກວ້ໃນດວງໃຈ”ເພື່ ອປະເມນີຄວາມ 
ເຂ້ົາໃຈຕ່ໍເນືອ້ໃນຂອງບດົກອນດ ັງ່ກາ່ວ. 
- ມ ືນ້ີ ້ພວກເຮາົຈະສບືຕ່ໍຮຽນກຽ່ວກບັການອາ່ນ ໂດຍສະເພາະເລື່ ອງລະດບັ ແລະ ວທີິຂອງການ

ອາ່ນ. 
 

 ສອນລະດບັຂອງການອາ່ນ  
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 ກດິຈະກດິ:  ໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ໃຫຍ ່(ເວລາ 40 ນາທີ) 
 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

-  ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນທກຸຄນົ ອາ່ນລະດບັການອາ່ນ ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ  
(ໜາ້ທີ 2-3 ເວລາ 5 ນາທີ) ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມ.  

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: 
1. ອາ່ນອອກສຽງໄດຕ້ອ້ງຮູຫ້ຍງັແດ?່ 
2. ອາ່ນມປີະສິດທິພາບຕອ້ງປະກອບດວ້ຍຄວາມສາມາດປະການໃດແດ?່ 
3. ຄວນຝຶກອາ່ນແນວໃດໃຫມ້ປີະສດິທິພາບ? 

   - ແຕລ່ະຄາໍຖາມໃຫນ້ກັຮຽນສະໝກັຕອບ 2-3 ຄນົ. ນອກນ ັນ້, ຄຕູອ້ງຕ ັງ້ຄາໍຖາມເຈາະຈີມ້ຕື່ ມ 
ແລະ ບ ົ່ງຕວົນກັຮຽນບາງຄນົທ່ີສງັເກດເຫັນວາ່ບ່ໍເຂ້ົາໃຈຕອບ. ຄາດໝາຍຄ:ື ໃຫນ້ກັຮຽນແຕ ່
ລະຄນົໄດຕ້ອບຄາໍຖາມ. 

   - ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນ ແລະ ອະທິບາຍໃຫເ້ຂ້ົາໃຈເປັນເອກະພາບກນັ ແລະ ແນະນາໍ 
ໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກໃສປ້ຶ່ມຂອງຕນົ. 

 
 ຄາດໝາຍການຕອບ (10 ນາທີ) 
1. ການອາ່ນອອກສຽງໄດຈ້ະຕອ້ງຮູຕ້ວົໜງັສ,ື ເຄື່ ອງໝາຍວກັຕອນ ແລະ ຫຼກັໄວຍາກອນ. 
2. ຢາກອາ່ນໃຫມ້ປີະສດິທິພາບໄດ ້ຜູອ້າ່ນຕອ້ງມຄີວາມສາມາດອາ່ນໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງ, ຄອ່ງ 
ແຄວ້, ຈບັເນືອ້ໃນໃຈຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມແນວຄດິຂອງຜູຂ້ຽນ, ເຖງິວາ່ ຜູຂ້ຽນຈະຕ ັງ້ໃຈຂຽນ
ແບບລບັລມົຄມົໃນປານໃດກຕໍາມ ແຕກ່ສໍາມາດເຂ້ົາໃຈເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງຜູຂ້ຽນຢາກສະແດງ
ອອກ ແລະ ສາມາດຄດັເລືອກເອົາສິ່ ງທ່ີເປັນປະໂຫຍດຈາກການອາ່ນນ ັນ້ໄດ.້ 

3. ຢາກອາ່ນໃຫມ້ປີະສດິທິພາບໄດ ້ຈະຕອ້ງໝັ່ນຝຶກຝນົທກັສະທາງດາ້ນຫຼກັໄວຍາກອນ, ຝຶກ 
ອາ່ນໄວ ໂດຍສະເພາະການອາ່ນໃນໃຈ, ຮູຈ້ກັຄດັເລືອກເລື່ ອງທ່ີເປັນສາລະປະໂຫຍກໃນແຕລ່ະ
ໂອກາດ, ຝຶກຄວາມເຄຍີຊນິໃນການມກັຮກັການອາ່ນປ້ຶມທກຸປະເພດ, ຝຶກຄວາມສາມາດໃນການ
ຈບັໃຈຄວາມຂອງເລື່ ອງທ່ີໄດອ້າ່ນ ແລະ ຝຶກຄວາມສາມາດໃນການອາ່ນຢາ່ງມວີຈິາລະນະຍານ 
ຄ:ື ການອາ່ນທ່ີໃຊສ້ະຕປິນັຍາ ເພື່ ອຕດັສນິໃຈຕ່ໍເລື່ ອງລາວຕາ່ງໆທ່ີໄດອ້າ່ນ. 

 
 

         ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນວທີິອາ່ນ  
 ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ (40 ນາທີ) 
 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ່ ເພື່ ອສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ. 

   - ມອບໃຫ ້2 ກຸມ່ສນົທະນາຄາໍຖາມໜ່ຶງ, ໝາຍຄວາມວາ່ ສອງກຸມ່    
   ໃຊຄ້າໍຖາມດຽວ ເພ່ືອຈະໄດປ້ຽບທຽບຜນົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ລະຫວາ່ງສອງກຸມ່ຈະເຂ້ົາໃຈຄກືນັ ຫືຼ    
    ຕາ່ງກນັ. 
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   - ໃຫເ້ວລາແຕລ່ະກຸມ່ສນົທະນາປະມານ 15 ນາທີ ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 
 

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: 
1. ວທີິອາ່ນປ້ຶມເພື່ ອສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ຈະຕອ້ງອາ່ນຈດຸສາໍຄນັໃດແດ?່  
- ອາ່ນບດົກອນ “ດວງແກວ້ໃນດວງໃຈ” ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ທີ 10-11, ເລີ່ ມບາດທີ 1-10,  

  ຜູຂ້ຽນມຈີດຸປະສງົເວົ້າເຖງິຫຍງັ? 
2. ວທີິອາ່ນປ້ຶມເພື່ ອຄວາມບນັເທີງ ຄວນປະຕບິດັແນວໃດ? 
- ອາ່ນບດົກອນ “ດວງແກວ້ໃນດວງໃຈ” ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ທີ 11-12 ເລີ່ ມບາດທີ 11-15,    
 ຜູຂ້ຽນມຈີດຸປະສງົເວ້ົາເຖງິຫຍງັ? 
3. ວທີິອາ່ນປ້ຶມເພື່ ອສະໜອງຄວາມຕອ້ງການອື່ ນໆຄວນເຮັດແນວໃດ? 
   - ອາ່ນບດົກອນ “ດວງແກວ້ໃນດວງໃຈ” ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ 12-13 ເລີ່ ມບາດທີ 16-21, 
     ຜູຂ້ຽນມຈີດຸປະສງົເວົ້າເຖງິຫຍງັ? 

  - ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບ ແລະ ອາ່ນກອນທ່ີກຸມ່ຕນົຮບັຜິດຊອບ ສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ ໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນ     
   ປະກອບຄາໍເຫັນ. 
  - ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບແຕລ່ະຄາໍຖາມໃຫເ້ປັນເອກະພາບ ແລະ ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນບນັທຶກໃສປ້ຶ່ມ 
   ຂອງຕນົ. 
 

 ຄາດໝາຍການຕອບ (10 ນາທີ) 
1. ວທີິອາ່ນປ້ຶມເພື່ ອການສຶກສາຄ ົນ້ຄວາ້ ໝາຍເຖງິການເລືອກອາ່ນປ້ຶມທ່ີຖກືຕາມຈດຸປະສງົຂອງ 

ການຄ ົນ້ຄວາ້ໃນຫວົຂໍໃ້ດໜ່ຶງ. ເມ ື່ອເລືອກໄດປ້ຶ້ມທ່ີຖກືຕາມຈດຸປະສງົແລວ້ ຈະຕອ້ງຮູວ້ທີິອາ່ນເພື່ ອຮບັ 
ໃຊກ້ານສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້. ປ້ຶມຮບັໃຊກ້ານຄ ົນ້ຄວາ້ປະກອບດວ້ຍ: ຄາໍນາໍ, ສາລະບານ, ພາກບນັຊຕີາຕະ 
ລາງສະແດງສະຖຕິ,ິ ຮບູພາບ ຫຼື ແຜນທ່ີປະກອບ, ພາກເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍຂອງປ້ຶມ, ພາກບດົອາ່ນເພີ່ ມ
ເຊິ່ ງເປັນບດົເສມີເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ, ພາກບນັນານກຸມົໝາຍເຖງິບນັຊປ້ຶີມໃຊປ້ະກອບການຂຽນເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
ແລະ ພາກສວ່ນສດຸທາ້ຍແມນ່ດດັສະນ(ີເລກໝາຍບອກໝວດໝູຂ່ອງປ້ຶມ) ເຊິ່ ງປ້ຶມປະກອບການ
ຄ ົນ້ຄວາ້ອາດຈະມພີາກສວ່ນນີ ້ເພື່ ອຊວ່ຍໃຫຜູ້ອ້າ່ນຊອກຄ ົນ້ອາ່ນເພີ່ ມໄດວ້ອ່ງໄວຂຶນ້. ການອາ່ນປ້ຶມ
ເພື່ ອການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ນີ ້ກຈໍະຕອ້ງຮູເ້ລືອກອາ່ນຕາມແຕລ່ະພາກສວ່ນນ ັນ້ຫວົຂໍໃ້ດເໝາະກບັ
ຈດຸປະສງົການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງຕນົ ກເໍລືອກອາ່ນເພື່ ອບ່ໍໃຫເ້ສຍເວລາໃນການອາ່ນ. 

2. ການອາ່ນເພື່ ອຄວາມບນັເທີງ ແມນ່ການອາ່ນເພື່ ອຄວາມສະໜກຸສະໜານ, ເພື່ ອຜອ່ນຄາຍອາ 
ລມົ ແລະ ທງັໄດຮ້ບັສາລະປະໂຫຍດໄປພອ້ມ. ແຕລ່ະຄນົມຄີວາມຕອ້ງການຄວາມບນັເທີງຕາ່ງກນັ. 
ສະນ ັນ້, ວທີິເລອືກອາ່ນປ້ຶມເພື່ ອຄວາມບນັເທີງ ຄວນເລອືກເລ່ືອງທ່ີກງົກບັຄວາມຕອ້ງການ. ບາງຄນົ
ຕອ້ງການຄວາມເພີດເພີນ ຈາກການອາ່ນເລື່ ອງຊວີດິໃນນະວະນຍິາຍ, ນທິານ, ເລື່ ອງຕະຫຼກົເຮຮາ, 
ສາລະຄະດທີອ່ງທຽ່ວ, ປ້ຶມຄະຕິເຕືອນໃຈ ຫືຼ ຫຼກັທາໍຄາໍສອນຕາ່ງໆ. ບນັດາເລື່ ອງເຫ່ົຼານີລ້ວ້ນແຕ່
ສາມາດໃຫຄ້ວາມບນັເທີງ ແລະ ສາລະໜາ້ຮູໄ້ດທ້ງັນ ັນ້. 

3. ການອາ່ນປ້ຶມເພື່ ອຄວາມຕອ້ງການອື່ ນໆ ໝາຍເຖງິປະເພດປ້ຶມແນະນາໍໃນການດາໍລງົຊວີດິ, 
 ການແກໄ້ຂບນັຫາຕາ່ງໆ, ການປບັປງຸທລຸະກດິການເງນິ ແລະ ເສມີສາ້ງບກຸຄະລິກະພາບຂອງຕນົ 
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 ເອງ. ວທີິອາ່ນກຈໍະຕອ້ງໄດເ້ລືອກອາ່ນເລື່ ອງທ່ີເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອຕນົ  
 ເອງ. 

4. ຈດຸປະສງົຂອງການຂຽນກອນ “ດວງແກວ້ໃນດວງໃຈ” ເຊິ່ ງໄດໃ້ຫວ້ຽກບາ້ນນກັຮຽນໄປສະ 
ຫຸຼບເນືອ້ໃນຫຍໍຂ້ອງບດົກອນແລວ້ ອາດຈະອງີໃສບ່ດົສະຫຸຼບຫຍໍ ້ທ່ີເຫັນວາ່ຖກືຕອ້ງຂອງນກັຮຽນເພື່ ອ 
ເປັນຄາໍຕອບຈາໍນວນໜ່ຶງ. ສາມາດສະຫຸຼບຫຍໍ້ ດ ັງ່ນີ:້ 

- ບາດທີ 1-10: ຈດຸປະສງົຂອງຜູຂ້ຽນ: ຍອ້ງຍໍສບັພະຄນຸຂອງນມົແມ ່ແລະ ຄວາມທກຸທໍລະ 
ມານໃນການຖພືາ ແລະ ການຄອດລກູຂອງຜູເ້ປັນແມ.່ 

- ບາດທີ 11-15: ຈດຸປະສງົຂອງຜູຂ້ຽນ: ເວົ້າເຖງິຄວາມລາໍບາກຍາກເຂັນ ຂອງຜູເ້ປັນແມໃ່ນ 
ການດແູລຮກັສາ ແລະ ລຽ້ງດລູກູຕ ັງ້ແຕເ່ປັນເດັກແດງ ຈນົເຖງິໄວສກຶສາຮ ໍາ່ຮຽນ. 

- ບາດທີ 16-21: ຈດຸປະສງົຂອງຜູຂ້ຽນ: ສນັລະເສນີຄນຸງາມຄວາມດອີນັສງູສ ົ່ງຂອງຜູເ້ປັນແມ,່  
ຂໂໍທດຂໍອະໄພນາໍແມໃ່ນສິ່ ງທ່ີລກູລວ່ງເກນີແມ ່ແລະ ອວຍພອນອນັປະເສດີແດແ່ມຜູ່ບ້ງັເກດີເກົາ້ ສາໍ 
ນວນລາວເຄຍີກາ່ວໄວວ້າ່ “ຄນຸພ່ໍທ່ໍພເູຂົາກາ້ ຄນຸແມທ່ໍ່ຟ້າກບັແຜນ່ດນິ”. 
 
 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ: 
- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການເຮັດກດິຈະກາໍ. 
- ສງັເກດຈາກຜນົໄດຮ້ບັຈາກການເຮັດກດິຈະກາໍ ແລະ ການເຮັດວຽກບາ້ນ. 
 
 
    ແຜນວາດຊວ່ຍຈື່ ບດົທີ 1:  ຄວາມຮູພ້ື້ນຖານກຽ່ວກບັການອາ່ນ 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

ຄວາມຮູ້ພ້ືນຖານ
ຂອງການອ່ານ 

ຄວາມໝາຍຂອງການ
ອ່ານ 

ຄວາມສໍ າຄັນຂອງການ
ອ່ານ 

ປະເພດຂອງການອ່ານ 

ລໍ າດັບຂອງການອ່ານ 

ອ່ານເພື່ ອການສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າ 

ອ່ານເພື່ ອຄວາມບັນເທີ ງ 

ອ່ານເພື່ ອຄວາມຕ້ອງການອື່ ນໆ 

ອ່ານອອກສຽງ 
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ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 
1. ຈດຸປະສງົ: 

 ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ບອກຄນຸສມົບດັຂອງຜູອ້າ່ນ ແລະ ອາ່ນເລື່ ອງໃດໜຶ່ ງແລວ້ສະຫຸຼບໃຈຄວາມລວມໄດ.້ 
- ອາ່ນປ້ຶມ ຫຼື ສິ່ ງພິມຕາ່ງໆ ແລະ ສະຫຸຼບໃຈຄວາມສາໍຄນັໄດ.້  
- ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະມແີນວຄດິສາ້ງສນັໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງ 
ກຸມ່ໄດ.້  

- ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີ 
ສາໍຄນັຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້ 
 

2. ເນືອ້ໃນ: 
   - ຄນຸສມົບດັທ່ີເວົ້າຢູນ່ີ ້ບ່ໍໄດໝ້າຍເຖງິກລິິຍາມາລະຍາດຂອງຜູອ້າ່ນ, ແຕໝ່າຍເຖງິລກັສະນະຂອງ 
ການອາ່ນ. ການອາ່ນ ບໍ່ ວາ່ຈະອາ່ນເລ່ືອງໃດກຕໍາມ ສິ່ ງສາໍຄນັເມ ື່ອອາ່ນແລວ້ເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈເນືອ້
ໃນຂອງເລື່ ອງໂດຍລວມຢ່າງຖກືຕອ້ງ ເຊ່ັນ: ເລື່ ອງນ ັນ້ແມນ່ເລື່ ອງຫຍງັ, ກາ່ວເຖງິໃຜ, ເຮັດຫຍງັ, 
ເກດີຂຶນ້ເມ ື່ອໃດ ແລະ ຍອ້ນຫຍງັ. 
  - ລກັສະນະຂອງໃຈຄວາມສາໍຄນັຢູທ່ີ່ນີ ້ໝາຍເຖງິໃຈຄວາມສາໍຄນັຂອງຫຍໍໜ້າ້ໃດໜ່ຶງຢູໃ່ນເລື່ ອງໃດ
ເລື່ ອງໜ່ຶງ ບໍ່ ໄດໝ້າຍເຖງິໃຈຄວາມສາໍຄນັຂອງໝດົເລື່ ອງ. 

ບດົທີ 2 
ວທີິເກບັກາໍຂໍມ້ນູຈາກການອາ່ນ 

ວິ ທີ ອ່ານປຶຶ
້

ມ 

ອ່ານມີປະສິ ດທິ ພາບ 

ອ່ານເພື່ ອການສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າ 

ອ່ານເພື່ ອຄວາມບັນເທີ ງ 

ອ່ານເພື່ ອຄວາມຕ້ອງການອື່ ນໆ 
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3. ສື່ການຮຽນການສອນ: 

- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ປ້ຶມຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ປີທີ 5. 
- ປ້ຶມກາບກອນ, ເລື່ ອງສ ັນ້, ນທິານ, ໜງັສພິືມ ແລະ ວາລະສານຕາ່ງໆ. 
- ວດັຈະນານກຸມົ. 
 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ: 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ: (10 ນາທີ)  
- ອາທິດທ່ີແລວ້ ໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັລະດບັຂອງການອາ່ນ ແລະ ວທີິອາ່ນປ້ຶມ. ຜູ້ໃດຍງັຈື່ ບ່ໍວາ່: 

  ລະດບັການອາ່ນປ້ຶມມຈີກັລະດບັ? ຄລືະດບັໃດແດ?່ (ໃຫນ້ກັຮຽນສະໝກັຕອບ 2-3 ຄນົ)ການອາ່ນມ ີ
ປະສດິທິພາບຕອ້ງມຄີວາມສາມາດຫຍງັແດ?່ (ໃຫນ້ກັຮຽນສະໝກັຕອບ 2-3ຄນົ). 

- ຄເູນັນ້ເລື່ ອງຄວາມສາມາດໃນການຈບັໃຈຄວາມ ໃຫໄ້ດຕ້າມຈດຸປະສງົຂອງຜູຂ້ຽນ ເພື່ ອລຽ້ວ 
ເຂ້ົາສູບ່ດົ: “ວທີິເກບັກາໍຂໍມ້ນູຈາກການອາ່ນ”. 
 
 ສອນຄນຸສມົບດັຂອງຜູອ້າ່ນ ແລະ ການອາ່ນເພ່ືອຈບັໃຈຄວາມ 
 ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ໃຫຍ ່(40 ນາທີ) 
 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

   - ຈດັສາໍມະນາລວມກຸມ່ໃຫຍ ່ຫຼື ລວມຫອ້ງ ເພາະເປັນພາກທິດສະດ.ີ 
   - ໃຫນ້ກັຮຽນຈບັຄູກ່ນັອາ່ນ “ຄນຸສບົບດັຂອງຜູອ້າ່ນ ແລະ ການອາ່ນ 
     ເພື່ ອຈບັໃຈຄວາມລວມ” 5  ນາທີ ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມ. 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: 

1. ຄນຸສມົບດັຂອງຜູອ້າ່ນຄວນປະກອບດວ້ຍອນັໃດແດ?່ 
2. ການອາ່ນຈບັໃຈຄວາມລວມຈະຕອ້ງໃຫຮູ້ຫ້ຍງັແດ?່  

   - ແຕລ່ະຄາໍຖາມໃຫນ້ກັຮຽນສະໝກັຕອບ 3-4 ຄນົ. ນອກນ ັນ້, ຄຕູອ້ງຕ ັງ້ຄາໍຖາມເຈາະຈີມ້ຕື່ ມ 
ແລະ ບ ົ່ງຕວົນກັຮຽນບາງຄນົທ່ີສງັເກດເຫັນວາ່ບໍ່ ເຂົ້າໃຈຕອບ. ຄາດໝາຍກຄໍ:ື ໃຫນ້ກັຮຽນ
ແຕລ່ະຄນົໄດຕ້ອບຄາໍຖາມ. 

   - ຄສູະຫຸຼບການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນ ແລວ້ສະຫຸຼບເປັນຄາໍຕອບໃຫນ້ກັຮຽນຈດົເອົາ. 
 
 ຄາດໝາຍການຕອບ:  

1. ຄນຸສມົບດັທ່ີເວ້ົາຢູນ່ີ ້ບ່ໍໄດໝ້າຍເຖງິກລິິຍາມາລະຍາດຂອງຜູອ້າ່ນ, ແຕໝ່າຍເຖງິລກັສະນະ 
ຂອງຜູອ້າ່ນ. ສະນ ັນ້, ຢາກອາ່ນໄດດ້ ີຈະຕອ້ງສາ້ງນດິໄສຂອງຕນົໃຫເ້ປັນຜູສ້ນົໃຈໃນການຊອກຮູຮ້ ໍາ່ 
ຮຽນ, ມກັຮກັການອາ່ນ ແລະ ອາ່ນປ້ຶມຫຼາຍປະເພດ. ການອາ່ນຕອ້ງມກີານບນັທຶກຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ໃນ 
ທ່ີຕນົສນົໃຈ ເພື່ ອເອົາໄວເ້ປັນບດົຮຽນ ຫືຼ ນາໍໄປເປັນຂໍມ້ນູໃນເວລາສນົທະນາກບັຜູອ້ື່ ນ. ຄນຸສມົບດັທ່ີ 



 

12 
 

ສາໍຄນັຂອງຜູອ້າ່ນ ຈະຕອ້ງເປັນຜູຊ້າ່ງສງັເກດ ໂດຍສະເພາະສງັເກດເບິ່ ງໂຄງປະກອບຂອງປ້ຶມທ່ີອາ່ນ 
ຕ ັງ້ແຕພ່າກສວ່ນໜາ້ປກົ ຈນົເຖງິພາກສວ່ນດດັສະນ ີ(ຕວົເລກລະຫດັຂອງປ້ຶມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັປ້ຶມທ່ີ
ອາ່ນ) ເພື່ ອສະດວກໃນການໄປຊອກອາ່ນເພ່ີມຢູໃ່ນຫໍສະໝດຸຕາ່ງໆ. 

2. ການອາ່ນ ບ່ໍວາ່ຈະອາ່ນເລື່ ອງໃດກຕໍາມ ສິ່ ງສາໍຄນັເມ ື່ອອາ່ນແລວ້ເຮົາສາມາດເຂ້ົາໃຈເນືອ້ໃນ 
ຂອງເລ່ືອງໂດຍລວມຢາ່ງຖກືຕອ້ງ ເຊ່ັນ: ເລື່ ອງນ ັນ້ແມນ່ເລ່ືອງຫຍງັ, ກາ່ວເຖງິໃຜ, ເຮັດຫຍງັ, ເກດີ
ຂຶນ້ເມ ື່ອໃດ ແລະ ຍອ້ນຫຍງັ. ສິ່ ງເຫ່ົຼານີ ້ເພິ່ ນເອີນ້ວາ່ ໃຈຄວາມລວມຂອງເລື່ ອງ. 
 
 

   ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນການອາ່ນເພື່ ອຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັ  
 ກດິຈະກາໍ:  ໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ (40 ນາທີ)  

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
- ຈດັນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ່ (ຄແູບງ່ກຸມ່ຕາມວທີິນບັເລກແບບງາ່ຍໆ ຄ:ື 
   1-5 ເປັນກຸມ່ໜ່ຶງ, 6-10 ກຸມ່ໜ່ຶງ) ເພ່ືອສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ. 

   - ຄມູອບໃຫ ້3 ກຸມ່ສນົທະນາຄາໍຖາມໜ່ຶງ, ເພື່ ອຈະໄດປ້ຽບທຽບຜນົຂອງກດິຈະກາໍລະຫວາ່ງ 
     ສາມກຸມ່ຈະເຂ້ົາໃຈຄກືນັ ຫຼື ຕາ່ງກນັ. 
   - ໃຫເ້ວລາແຕລ່ະກຸມ່ສນົທະນາປະມານ 25 ນາທີ ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. 

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:  
  1. ລກັສະນະຂອງໃຈຄວາມສາໍຄນັແມນ່ຫຍງັ? 
     - ຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັເລື່ ອງ “ພ້ືນຖານໃນການສາ້ງວທີິການປະພຶດ” (ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ  
      ໜາ້ 17)  
  2. ເກບັໃຈຄວາມສາໍຄນັ ເກບັເລື່ ອງຫຍງັແດ?່ 
   - ຈບັໃຈຄວາມສາໍເລື່ ອງ “ແບບແຜນການດາໍລງົຊວີດິ” (ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ 18). 
- ຕາງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບທິດສະດ ີແລະ ໃຈຄວາມສາໍຄນັຂອງເລື່ ອງທ່ີກ ຸມ່ຕນົໄດອ້າ່ນສູໝ່ ູໃ່ນ 
ຫອ້ງຟງັ ແລວ້ສ ົ່ງເຈຍ້ຄາໍຕອບໃຫຄ້ ູເພ່ືອສງັຮວມຄາໍຕອບ. 

- ຄສູະຫຸຼບຫຍໍ ້ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈເປັນເອກະພາບກນັ.  
 

 ຄາດໝາຍການຕອບ:  (10 ນາທີ) 
1. ດາ້ນທິດສະດ:ີ 
- ລກັສະນະຂອງໃຈຄວາມສາໍຄນັຢູທ່ີ່ນີ ້ໝາຍເຖງິໃຈຄວາມສາໍຄນັຂອງຫຍໍໜ້າ້ໃດໜ່ຶງຢູໃ່ນເລື່ ອງ 

ໃດເລື່ ອງໜ່ຶງ ບ່ໍໄດໝ້າຍເຖງິໃຈຄວາມສາໍຄນັຂອງໝດົເລື່ ອງ. ການຂຽນແຕລ່ະເລື່ ອງ ເມ ື່ອເວ້ົາໝດົຂໍ ້
ປີກຍອ່ຍໜ່ຶງແລວ້ ເພ່ິນມກັຈະລງົແຖວ ນ ັນ້ແຫຼະຄຫືຍໍໜ້າ້ໜ່ຶງ.  ສະນ ັນ້, ໃຈຄວາມສາໍຄນັຂອງຫຍໍໜ້າ້ 
ໜ່ຶງໆ ກຄໍຂືໍສ້ະຫຸຼບຄວາມຄິດຂອງຫຍໍໜ້າ້ນ ັນ້ໆ, ຕາມທາໍມະດາຫຍໍໜ້າ້ໜ່ຶງ ມກັຈະມປີະເດັນດຽວ ຫືຼ 
ເວ້ົາງາ່ຍໆວາ່ ມປີະໂຫຍກດຽວ ເຊິ່ ງອາດຈະຢູໜ່າ້, ກາງ ຫືຼ ຫຼງັຂໍປີ້ກຍອ່ຍນ ັນ້ໆ, ດ ັງ່ຕວົຢາ່ງການ
ຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັຂອງຫຍໍໜ້າ້ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. 
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- ວທີິຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັ ຈະຕອ້ງຈບັໃຈຄວາມຕາມຕວົຢາ່ງໃນປ້ຶມແແບຮຽນ, ລາຍລະອຽດຂອງ
ເລື່ ອງ, ສບັສາໍນວນພາສາ, ສະຖຕິິ (ຖາ້ມ)ີ ແລະ ບນັດາຄາໍຖາມ ຫືຼ ຄາໍເວ້ົາຂອງຜູຂ້ຽນ ເປັນຕ ົນ້. 

2. ຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັຂອງເລ່ືອງ:  
“ພ້ືນຖານໃນການການສາ້ງວທີິປະພຶດ” 

ຫຍ້ໍໜາ້ 1: ຄນຸສມົບດັແມນ່ມາດຕາເກນໜ່ຶງ ສາໍລບັວດັແທກການປະພຶດຂອງຄນົເຮົາ ວາ່ໃຜຜິດ, 
   ໃຜຖກື, ມສີາຍກຽ່ວພນັຢາ່ງສະໜິດແໜນ້ກບັກດົໝາຍ, ອນັໃດກດົໝາຍໄດຂ້ຽນຂໍຫ້າ້ມເອົາໄວ ້ຖາ້  
   ເຮາົລະເມດີກດົໝາຍ ຫຼື ເຮັດຜິດກດົໝາຍ ກເໍທ່ົາກບັວາ່ເຮດັຜິດຄນຸສມົບດັ. 
   ຫຍ້ໍໜາ້ 2: ນອກຈາກຄນຸສມົບດັທ່ີໄດຖ້ກືກາໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍແລວ້ ຍງັມຄີນຸສມົບດັທ່ີນອນຢູ່ໃນ 
    ຮດີຄອງປະເພນ,ີ ເຖງິວາ່ບ່ໍໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍກຕໍາມ ແຕມ່ນັກເໍປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງ  
    ຄນຸສມົບດັເຊິ່ ງພວກເຮົາຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັ. 
   “ແບບແຜນການດາໍລງົຊວີດິ” 
   ຫຍ້ໍໜາ້ 1: ແບບແຜນການດາໍລງົຊວີດິ ແມນ່ເປັນມນູເຊືອ້ມາແຕດ່ນົນານແລວ້ ເຊ່ັນ: ສງັຄມົລາວ 
   ເຮາົໃນຊວີດິຕວົຈງິ ແມນ່ໃຫຄ້ວາມເຄົາລບົນບັຖຜື ູເ້ຖົາ້ຜູແ້ກ,່ ຜູອ້າວໂຸສ ຫືຼ ນກັປະຕວິດັ. 

 ຫຍ້ໍໜ້າ 2: ຄນົຮຸນ່ກອ່ນຖວືາ່ໃຜບ່ໍໄດບ້ວດ ແມນ່ເປັນຄນົດບິຄນົແດງ, ແຕໃ່ນປດັຈບຸນັ ເຖງິວາ່ມ ີ
    ການບວດ ກມໍເີປ້ົາໝາຍແຕກຕາ່ງກນັອອກໄປ. 

 ຫຍ້ໍໜ້າ 3:  ການນຸງ່ສິ້ນຂອງແມຍ່ງິລາວມນັໄດກ້າຍເປັນວດັທະນະທາໍຂອງຄນົລາວໄປແລວ້. 
 ວຽກບາ້ນ:  

- ໃຫນ້ກັຮຽນໄປອາ່ນ “ມາລະຍາດໃນງານຊຸມນມຸ” ໜາ້ 18 - 21 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນແລວ້ສະ 
ຫຸຼບຫຍໍ ້ເພື່ ອປະເມນີຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການອາ່ນເພື່ ອຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັ. 

- ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນຖປ້ຶືມແບບຮຽນ ມ.2, ມ.3, ມ.4 ມານາໍເພື່ ອຈະເປັນບອ່ນອງີໃນການສນົ 
ທະນາອາທິດໜາ້. 
 

 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
-  ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການເຮັດກດິຈະກາໍ. 
-  ສງັເກດຈາກການອາ່ນເພື່ ອຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັ. 

 
 

ແຜນວາດຊວ່ຍຈື່ ບດົທີ 2: ວທີິເກບັກາໍຂໍມ້ນູຈາກການອາ່ນ 
 
 
 
 
 
 
 

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້
ອ່ານ 

ວິ ທີ ເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນຈາກການອ່ານ 

ການອ່ານເພື່ ອຈັບໃຈ
ຄວາມ 

ການອ່ານເພື່ ອຈັບໃຈ
ຄວາມສໍ າຄັນ 
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ພາກທີ II 
ການຂຽນ 

 
 

I. ຜນົສາໍເລັດດາ້ນການຮຽນ 
1. ມາດຕະຖານເນືອ້ໃນ  

  ຜູຮ້ຽນສະອດງໃຫເ້ຫັນ:  
1) ຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການຂຽນ, ການສະກດົຄາໍ, ລະດບັຂອງການໃຊພ້າສາ, ການເລອືກໃຊຄ້າໍ ແລະ 

ປະໂຫຍກ ແລະ ການໃຊສ້າໍນວນຕາ່ງໆເຂ້ົາໃນການຂຽນ. 

ລັກສະນະຂອງ
ໃຈຄວາມສໍ າຄັນ 

ວິ ທີ ການຈັບໃຈ
ຄວາມສໍ າຄັນ 
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2) ຄາໍ ແລະ ສາໍນວນທາງທລຸະກດິ, ຄວາມສາໍຄນັຂອງການໃຊພ້າສາໃນທາງທລຸະກດິ, ຄາໍສບັ
ຕາ່ງໆທາງທລຸະກດິ, ສາໍນວນທລຸະກດິ ແລະ ການສາ້ງສາໍນວນທາງທລຸະກດິ. 

3) ການຂຽນເພື່ ອການສື່ ສານ, ຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງການຂຽນເພື່ ຶອການສື່ ສານ, ການຂຽນ
ກບັການສື່ ສານ ແລະ ຈດຸມຸງ່ໝາຍຂອງການສື່ ສານ. 

4) ວທີິຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ, ຄວາມໝາຍຂອງການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ, ຫຼກັການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ, ວທີິປະຕບິດັ
ຂອງຜູຂ້ຽນຫຍໍຄ້ວາມ, ວທີິປະຕບິດັໃນການຫຍໍຄ້ວາມ ແລະ ຮບູແບບຂຶນ້ຕ ົນ້ຂອງການຂຽນຫຍໍ້
ຄວາມ. 

5) ການຂຽນລາຍງານການປະຊຸມ, ຄວາມໝາຍຂອງການຂຽນລາຍງານການປະຊຸມ, ຫຼກັການຂຽນ
ລາຍງານການປະຊຸມ ແລະ ຮບູແບບການລາຍງານການປະຊຸມ. 

6) ການຂຽນຂາ່ວ, ຄວາມໝາຍຂອງຂາ່ວ, ຫຼກັການໃນການຂຽນຂາ່ວ, ລາຍລະອຽດໃນການຂຽນ
ຂາ່ວ ແລະ ການແນະນາໍໃນການຂຽນຂາ່ວ. 

 

2. ມາດຕະຖານການປະຕບິດັ:  
  ໃນພາກນີ,້ ຜູຮ້ຽນຈະໄດຮ້ຽນ ກຽ່ວກບັ ຄວາມຮູພ້ື້ນຖານກຽ່ວກບັການຂຽນ, ຄາໍ ແລະ ສາໍ

ນວນທລຸະກດິ, ການຂຽນເພື່ ອການສື່ ສານ, ວທີິຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ, ການຂຽນລາຍງານການປະຊຸມ ແລະ 
ການຂຽນຂາ່ວ  ເຊິ່ ງຜູຮ້ຽນຈະສາມາດ: 

1) ບອກກຽ່ວກບັການຂຽນເຊ່ັນ: ການສະກດົຄາໍຖກືຕອ້ງ, ເລືອກໃຊຄ້າໍ, ສາໍນວນ ແລະ ປະໂຫຍກ 

ເໝາະສມົເພື່ ອຂຽນປະເພດຄາໍຮອ້ຍແກວ້ ແລະ ຮອ້ຍກອງ.  

2) ບອກລະດບັຂອງພາສາທ່ີຈະໃຊ ້ໃຫເ້ໝາະສມົກບັກາລະ, ເທສະ, ບກຸຄນົ ແລະ ສະຖານະການ

ໄດແ້ກ ່ພາສາທາງການ, ເຄິ່ ງທາງການ ແລະ ພາສາເວ້ົາສນົທະນາທ ົ່ວໄປ.  

3) ເລືອກໃຊຄ້າໍສບັ, ປະໂຫຍກ ແລະ ສາໍນວນຕາ່ງໆໃນການຂຽນ ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມຕາມຄວາມຮູ້
ພື້ນຖານທ່ີໄດຮ້ຽນມານ ັນ້.       

4) ຕອບບດົຝຶກຫດັໃນບດົຮຽນເພື່ ອກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມການຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັການຂຽນຈາກ 

  ຄວາມຮູພ້ື້ນຖານກຽ່ວກບັການຂຽນ. 

5) ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງການໃຊພ້າສາໃນທາງທລຸະກດິ, ຄາໍສບັສາໍນວນທາງ

ທລຸະກດິ ແລະ ຫຼກັການໃນການສາ້ງສາໍນວນທາງທລຸະກດິ ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມທ່ີກຽ່ວກບັສາໍ

ນວນພາສາໃນທາງທລຸະກດິ. 

6) ຂຽນຄາໍສບັ, ສາໍນວນທລຸະກດິທ ົ່ວໄປ ແລະ ບອກຫຼກັການຂອງການສາ້ງສາໍນວນທລຸະກດິແບບ

ງາ່ຍໆ.  

7) ຕອບບດົຝຶກຫດັໃນບດົຮຽນເພື່ ອກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມການຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັສບັ, ສາໍນວນ   

   ແລະ ຫຼກັການສາ້ງສາໍນວນທາງທລຸະກດິຈາກການອາ່ນແຕລ່ະປະເພດໃນບດົ. 

8) ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັ ຂອງການຂຽນເພື່ ອການສື່ ສານ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ 
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   ຕາມບດົທ່ີໄດຮ້ຽນມານ ັນ້.  

9) ຈາໍແນກການຂຽນກບັການສື່ ສານ, ບອກຈດຸໝາຍໃນການຂຽນເຊ່ັນ: ຂຽນເພື່ ອເລ່ົາເລື່ ອງ,  

  ອະທິບາຍ, ໂຄສະນາ, ປກຸໃຈ, ສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ, ສາ້ງຈນິຕະນາການ, ສຽດສ ີແລະ  

  ສາ້ງສນັຕາມຈດຸປະສງົທ່ີຍກົຂຶນ້ໃນບດົ.  

10) ຕອບບດົຝຶກຫດັໃນບດົຮຽນເພື່ ອກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມການຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັການຂຽນຕາມທ່ີໄດ ້

   ຮຽນໃນບດົ.  

11)  ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຫຼກັການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມຕາມບດົທ່ີໄດອ້າ່ນມາ  

ນ ັນ້.  

12)  ບອກວທີິປະຕບິດັຂອງຜູຂ້ຽນຫຍໍ້ຄວາມ ແລະ ການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມສ ັນ້ໆຈາກບດົທ່ີໄດອ້າ່ນ.  

13)   ຂຽນຫຍໍຄ້ວາມຄາໍຮອ້ຍແກວ້, ຄາໍຮອ້ຍກອງສ ັນ້ໆ ແລະ ການຂຽນຫຍໍຈ້ດົໝາຍຕດິຕ່ໍທາງການ

ຕາມຮບູແບບທ່ີຖກືຕອ້ງ.  

14) ຕອບບດົຝຶກຫດັໃນບດົຮຽນເພື່ ອກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມການຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັວທິີຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ 

   ຕາມແຕລ່ະປະເພດໃນບດົ.  

15) ເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍ ຂອງບດົລາຍງານການປະຊຸມ, ບອກຫຼກັການ ແລະ ຮບູແບບ ຂອງການ 

   ຂຽນລາຍງານການປະຊຸມ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມກຽ່ວກບັບດົທ່ີໄດຮ້ຽນມານ ັນ້.  

16) ຂຽນບດົລາຍງານການປະຊຸມໂດຍໃຊຮ້ບູແບບ ແລະ ໂຄງຮາ່ງລາຍງານການປະຊຸມທ່ີ 

   ຖກືຕອ້ງ.  

17) ຕອບບດົຝຶກຫດັໃນບດົຮຽນເພື່ ອກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມການຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັເນືອ້ໃນແຕລ່ະ   

   ປະເພດໃນບດົ.  

18)  ເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ຫຼກັການຂອງການຂຽນຂາ່ວ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ 

ຕາມບດົທ່ີໄດຮ້ຽນມານ ັນ້.   

19)  ຂຽນຂາ່ວໂດຍໃຊຮ້ບູແບບ ແລະ ຫຼກັການຂອງການຂຽນຂາ່ວທ່ີຖກືຕອ້ງ.  

20)  ຕອບບດົຝຶກຫດັໃນບດົຮຽນເພື່ ອກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມການຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັການຂຽນຂາ່ວຈາກ 

ການອາ່ນແຕລ່ະປະເພດໃນບດົ. 

21)  ເສມີຂະຫຍາຍຍດຸທະສາດການສອນເອົາຜູຮ້ຽນເປັນໃຈກາງ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຕາມ
ວທີິສອນແບບສະດມົສະໜອງ; ແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ໃຫຍ;່ ກຸມ່ຍອ່ຍ; ແບບບດົບາດສມົໝດຸ; 
ແບບເກມແຂງ່ຂນັ; ແບບຄດິເອງ, ເປັນຄູ ່ແລະ ແບງ່ປນັ. 

II. ສະມດັຖະພາບດາ້ນການຮຽນ 
ເນືອ້ໃນ ສະມດັຕະພາບ 

ພາກທີ II ການຂຽນ 
ບດົທີ 3: ຄວາມຮູພ້ື້ນຖານກຽ່ວກບັການຂຽນ 

 ອະທິບາຍກຽ່ວກບັການສະກດົຄາໍ ແລະເລືອກ 
 ໃຊລ້ະດບັພາສາຖກືຕາມກາລະ, ເທສະ ແລະ 
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1. ຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການຂຽນ 
2. ການສະກດົຄາໍ 
3. ລະດບັຂອງພາສາ 
  3.1 ພາສາທາງການ ຫຼື ພາສາແບບແຜນ. 
3.2 ພາສາເຄິ່ ງທາງການ ຫືຼ ເຄິ່ ງພາສາ. 

ແບບແຜນ. 
3.3  ພາສາເວ້ົາ ຫືຼ ພາສາສນົທະນາ. 

4. ການເລືອກຄາໍ ແລະ ປະໂຫຍກ 
   4.1 ການໃຊຄ້າໍ. 
   4.2  ປະໂຫຍກ 
5. ສາໍນວນໃນການຂຽນ: ແບບບນັຍາຍສາໍ 
ນວນ,ພນັລະນາສາໍນວນ, ເທດສະໜາ ສາໍ
ນວນ,  ຍກົຕວົຢາ່ງສາໍນວນ ແລະ  

ສະຖາ ນະການຕາ່ງໆໄດ.້ 
 ເລືອກໃຊຄ້າໍສບັ, ປະໂຫຍກ ແລະ ສາໍນວນ 

ແບບຕາ່ງໆເຂົ້າໃນການຂຽນໄດ.້ 
 ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະ ມ ີ

ແນວຄດິສາ້ງສນັໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍ 
ຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາ 
ທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັ 
ຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້ 

  

 

ບດົທີ 4:  ຄາໍ ແລະ ສາໍນວນທາງທລຸະກດິ 
1. ຄວາມສາໍຄນັຂອງການໃຊພ້າສາໃນທາງ
ທລຸະກດິ 

 2. ຄາໍສບັທາງທລຸະກດິ 
 3. ສາໍນວນທາງທລຸະກດິ 
4. ຫຼກັການສາ້ງສາໍນວນທາງທລຸະກດິ  

 

 ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມ 
ໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງການໃຊພ້າສາໃນທາງ 
ທລຸະກດິໄດ.້  

 ບອກຄາໍສບັ, ສາໍນວນ ແລະ ຫຼກັການສາ້ງສາໍ 
ນວນທາງທລຸະກດິໄດ.້   

 ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະ ມ ີ
ແນວຄດິສາ້ງສນັໂດຍຜາ່ນການ 
ເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄິດຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັ 
ສະການວເິຄາະ ແລະ ສາໍຄນັຂອງການຕດັ 
ສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້ 

ບດົທີ 5: ການຂຽນເພ່ືອການສື່ ສານ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັ 
ຂອງການຂຽນເພ່ືອການສື່ ສານ  
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງການຂຽນເພື່ ອການສື 

ສານ. 
1.2 ຄວາມສາໍຄນັຂອງການຂຽນເພື່ ອການສື 

ສານ. 
2. ການຂຽນກບັການສື່ ສານ 
3. ຈດຸມຸງ່ໝາຍຂອງການຂຽນ:  ການຂຽນ
ເພື່ ອເລ່ົາເລື່ ອງ, ເພື່ ອອະທິບາຍ, ເພື່ ອ
ໂຄສະນາ, ເພື່ ອປກຸໃຈ, ເພື່ ອສະແດງ 

 ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມ 
ໝາຍຄວາມຍຄວາມສາໍຄນັຂອງການຂຽນ 
ເພື່ ອການສື່ ສານໄດ.້   

 ອະທິບາຍການຂຽນກບັການສື່ ສານ ແລະ 
ບອກຈດຸມງຸໝາຍຂອງການຂຽນເພື່ ອການສື່  
ສານຕາ່ງໆໄດ.້ 

 ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະ ມ ີ
ແນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະ 
ກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້  

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາ 
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ຄວາມຄດິເຫັນ, ເພື່ ອສາ້ງຈນິຕະນາການ, 
ແບບສຽດສ ີແລະ ການຂຽນແບບສາ້ງສນັ. 

ທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີ 
ສາໍຄນັຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້ 

ບດົທີ 6: ວທີິຂຽນຫຍ້ໍຄວາມ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງການຂຽນຫຍ້ໍຄວາມ 
2. ຫຼກັການຂຽນຫຍ້ໍຄວາມ 
3. ວທີິປະຕບິດັຂອງຜູຂ້ຽນຫຍໍຄ້ວາມ 
  3.1 ຫຍໍຄ້ວາມຈາກການຟງັ 
  3.2 ຫຍໍຄ້ວາມຈາກການອາ່ນ 
4  ວທີິປະຕບິດັໃນການຂຽນຫຍ້ໍຄວາມ 
5 ຮບູແບບຂຶນ້ຕ ົນ້ຂອງການຂຽນ 
ຫຍ້ໍຄວາມ 
  5.1 ການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມຮອ້ຍແກວ້ ແລະ 

ຮອ້ຍກອງ 
  5.2 ການຫຍໍຈ້ດົໝາຍ 
  5.3 ການຫຍໍຈ້ດົໝາຍຕອບຮບັ 
  5.4 ການຫຍໍຈ້ດົໝາຍທາງລດັຖະການ 

 ອະທິບາຍ ແລະສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມ 
ໝາຍ, ຫຼກັ ການ ແລະ ວທີິປະຕບິດັຂອງ 
ການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມໄດ.້   

 ຂຽນຫຍໍຄ້ວາມຈາກບດົທ່ີອາ່ນປະເພດຄາໍຮອ້ຍ 
ແກວ້ ແລະ ຮອ້ຍກອງໄດ.້   

 ປະຕບິດັວິທີການຂຽນ ແລະ ຂຽນຕາມຮບູ 
ແບບການຂຶນ້ຕ ົນ້ຂອງການຂຽນຫຍໍ ້
ຄວາມໄດ.້  

 ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະ ມ ີ
ແນວຄດິສາ້ງສ ັໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍ  
 ຂອງກຸມ່ໄດ.້  

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາ 
ທກັສະ ການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍ 
ຄນັຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້ 

ບດົທີ 7: ການຂຽນລາຍງານການ 
ປະຊຸມ  
1. ຄວາມໝາຍຂອງການຂຽນລາຍງານ

ການປະຊຸມ 
2. ຫຼກັການການຂຽນລາຍງານການປະຊຸມ 
3. ຮບູແບບການຂຽນລາຍງານການປະຊຸມ 

 

 ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມ 
ໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງການຂຽນບດົລາຍ 
ງານກອງປະຊຸມໄດ.້    

 ບອກຫຼກັການການ ແລະ ຮບູແບບການຂຽນ 
ບດົລາຍງານການປະຊຸມໄດ.້  

 ຂຽນບດົລາຍງານການປະຊຸມຕາມຮບູແບບ 
ແລະ ໂຄງຮາ່ງຂອງການຂຽນລາຍງານໄດ.້ 

 ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະ ມີ
ແນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິ 
ຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້  

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະ 
ນາທກັສະ ການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິ 
ທ່ີສາໍຄນັຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້   

ບດົທີ 8: ການຂຽນຂາ່ວ 
 1. ຄວາມໝາຍຂອງຂາ່ວ 
 2. ການຂຽນຂາ່ວ 

      2.1 ຫຼກັການຂຽນຂາ່ວ 
      2.2 ລາຍລະອຽດໃນການຂຽນຂາ່ວ 

 ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມ 
ໝາຍ ຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ຫຼກັການຂອງການ 
ຂຽນຂາ່ວໄດ.້ 

 ຂຽນຂາ່ວໂດຍໃຊຮ້ບູແບບ ແລະ ຫຼກັການ 
ຂຽນຂາ່ວທ່ີຖກືຕອ້ງໄດ.້  
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2.3 ຄາໍແນະນາໍໃນການຂຽນຂາ່ວ  ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະ ມ ີ
 ແນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະ 

ກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້  
 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາ 

ທກັສະ ການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີ 
ສາໍຄນັຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້ 

 
III. ແຜນການຈດັການຮຽນການສອນ  

ໃນພາກນີຈ້ະໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັການຂຽນ ເຊິ່ ງແບງ່ອອກເປັນ 6 ບດົ ຄ:ື  ຄວາມຮູພ້ື້ນຖານກຽ່ວ
ກບັການຂຽນ; ຄາໍ ແລະ ສາໍນວນທາງທລຸະກດິ; ການຂຽນເພື່ ອການສື່ ສານ; ວທີິຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ; ການ
ຂຽນລາຍງານການປະຊຸມ ແລະ ການຂຽນຂາ່ວ. 
    ບດົທີ 3: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັການຂຽນ, ການສະກດົຄາໍ, ລະດບັຂອງພາສາທ່ີໃຊຂ້ຽນ 
 ແລະ ສາໍນວນໃນການຂຽນແບບຕາ່ງໆ. ຝຶກການສະກດົຄາໍ ແລະ ການຂຽນສາໍນວນຕາ່ງໆ. 
    ບດົທີ 4: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມສາໍຄນັຂອງການໃຊພ້າສາໃນທາງທລຸະກດິ, ຄາໍສບັ
ທາງທລຸະກດິ, ສາໍນວນທາງທລຸະກດິ ແລະ ຫຼກັການໃນການສາ້ງສາໍນວນທາງທລຸະກດິ. ຝຶກຈື່ຈາໍຄາໍ
ສບັທາງທລຸະກດິທ່ີສາໍຄນັ. 
    ບດົທີ 5: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມໝາຍ ຄວາມສາໍຄນັຂອງການຂຽນ ພື່ ອການສື່  
ສານ, ຈາໍແນກການຂຽນກບັການສື່ ສານ, ຈດຸມຸງ່ໝາຍຂອງການຂຽນເພື່ ອການສື່ ສານຕາ່ງໆ ແລະ ຝຶກ 
ຂຽນການສື່ ສານເພື່ ອຈດຸມຸງ່ໝາຍຕາ່ງໆ.  
    ບດົທີ 6: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມໝາຍ, ຫຼກັການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ, ວທີິປະຕບິດັຂອງ 
ຜູຂ້ຽນຫຍໍຄ້ວາມ, ວທີິປະຕບິດັໃນການຫຍໍຄ້ວາມ ແລະ ຮບູແບບການຂຶນ້ຕ ົນ້ຂອງການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ 
ປະເພດຕາ່ງໆ. ຝຶກຫຍໍຄ້ວາມບດົທ່ີໄດອ້າ່ນ ແລະ ການຂຽນຮບູແບບຂຶນ້ຕ ົນ້ຂອງການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ. 
    ບດົທີ 7: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງບດົລາຍງານການປະຊຸມ, ຫຼກັການ ແລະ 
ຮບູແບບຂອງການຂຽນລາຍງານການປະຊຸມ ແລະ ຝຶກຂຽນບດົລາຍງານການປະຊຸມ.  
    ບດົທີ 8: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາໍຄນັ, ຫຼກັການຂອງການຂຽນຂາ່ວ 
ແລະ ຝຶກຂຽນຂາ່ວຕາມຮບູແບບຂອງການຂຽນຂາ່ວ.  

 
ບດົທີ 3 

ຄວາມຮູພ້ື້ນຖານກຽ່ວກບັການຂຽນ 
 

 
ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສງົ: 
 ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
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- ອະທິບາຍກຽ່ວກບັການສະກດົຄາໍ ແລະ ເລືອກໃຊລ້ະດບັພາສາຖກືຕາມກາລະ, ເທສະ ແລະ 
ສະຖານະການຕາ່ງໆໄດ.້ 
- ເລອືກໃຊຄ້າໍສບັ, ປະໂຫຍກ ແລະ ສາໍນວນແບບຕາ່ງໆເຂ້ົາໃນການຂຽນໄດ.້ 
- ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍ 
ຂອງກຸມ່ໄດ.້ 
- ຈດັແນວຄວາມຄິດຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັ 
ຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້ 
- ຈດັແນວຄວາມຄິດຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັ 
ຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້ 
2. ເນືອ້ໃນ: 
- ການຂຽນຈະຕອ້ງມຄີວາມຮູພ້ື້ນຖານດ່ງັນີ:້ ການສະກດົຄາໍຖກືຕອ້ງ, ຮູປ້ະເພດຂອງຄາໍວາ່ ແມນ່ 
ຄາໍນາມ, ກລິິຍາ, ຄນຸນາມ;  ຮູເ້ລືອກໃຊສ້ບັ, ສາໍນວນ, ປະໂຫຍກເຂ້ົາໃນການຂຽນບດົປະເພດ 
ຄາໍຮອ້ຍແກວ້, ຮອ້ຍກອງ ແລະ ໜງັສປືະເພດຕາ່ງໆ. 
- ການສະກດົຄາໍຈະຕອ້ງໃຫຖ້ກືຕາມອກັຂະຫຼະ,ກງົກບັຄວາມໝາຍທ່ີຕອ້ງການ. 
- ພາສາທາງການ ຫືຼ ພາສາແບບແຜນ ແມນ່ສບັສາໍນວນທ່ີໃຊເ້ປັນທາງການໃນການຂຽນບດົ 
ປະເພດຕາ່ງໆ. ພາສາເຄິ່ ງທາງການ ແມນ່ພາສາທ່ີສາມາດໃຊທ້ງັເວົ້າ ແລະ ຂຽນ, ພາສາເວ້ົາໝາຍ
ເຖງິພາສາທ່ີໃຊເ້ວ້ົາທ ົ່ວໄປທາໍມະດາ, ການໃຊຂ້ຽນກໃໍຊຂ້ຽນສະເພາະຈດົໝາຍສວ່ນຕວົ. 
3. ສື່ການຮຽນການສອນ: 

- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ປີທີ 5. 
- ວາລະສານ ແລະ ໜງັສພືິມ. 
- ວດັຈະນານກຸມົພາສາລາວ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ: 
                                ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 

 
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ: (10 ນາທີ) 
   ອາທິດແລວ້ ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັ “ວທີິເກບັກາໍຂໍມ້ນູຈາກການ 

ອາ່ນ” ຜູໃ້ດຍງັຈື່ ບ່ໍວາ່:  
- ຄນຸສມົບດັຂອງຜູອ້າ່ນປະກອບມຫີຍງັແດ?່ (ໃຫນ້ກັຮຽນ 2-3 ຄນົຕອບ): ລກັສະນະ ຫືຼ ຄນຸສມົ 

ຂອງຜູອ້າ່ນປະກອບດວ້ຍ: ຕອ້ງສາ້ງຕນົເອງໃຫເ້ປັນຜູສ້ນົໃຈຕ່ໍການອາ່ນ, ເມ ື່ອເວລາອາ່ນຕອ້ງບນັທຶກ 
ຂໍຄ້ວາມສາໍຄນັ ແລະ ສິ່ ງສາໍຄນັຄວນເປັນຜູທ່ີ້ມກັຊາ່ງສງັເກດວາ່ ສວ່ນປະກອບຂອງປ້ຶມທ່ີອາ່ນມສີວ່ນ 
ປະກອບຫຍງັແດ ່ຕ ັງ້ແຕໜ່າ້ປກົ, ຄາໍນາໍ, ສາລະບານ ຈນົຮອດດດັສະນ ີເປັນຕ ົນ້. 

-  ການອາ່ນເພື່ ອຈບັໃຈຄວາມລວມ ແມນ່ແນວໃດ? (ໃຫນ້ກັຮຽນ 2-3 ຄນົຕອບ): ໃຈຄວາມລວມ 
ໝາຍເຖງິເນືອ້ໃນລວມຂອງເລື່ ອງ ເຊ່ັນ: ເລື່ ອງນ ັນ້ກາ່ວເຖງິໃຜ? ເຮັດຫຍງັ? ທ່ີໃດ? ເມ ື່ອໃດ? ຍອ້ນ 
ຫຍງັ? ທງັຮູວ້າ່ຂໍຄ້ວາມໃດເປັນຫວົໃຈສາໍຄນັຂອງເລື່ ອງ.  

- ການອາ່ນເພື່ ອຈບັໃຈຄວາມສາໍຄນັ ແມນ່ແນວໃດ? (ໃຫນ້ກັຮຽນ 2-3 ຄນົຕອບ): ການອາ່ນ 
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ເພ່ືອຈບັຄວາມຄນັສາໍຄນັ ໝາຍເຖງິໃຈຄວາມສາໍຄນັຂອງຫຍໍໜ້າ້ໃດໜ່ຶງ ຢູໃ່ນເລ່ືອງໃດເລື່ ອງໜຶ່ ງບ່ໍໄດ້
ໝາຍເຖງິໃຈຄວາມສາໍຄນັຂອງໝດົເລື່ ອງ.  
- ກວດວຽກບາ້ນ: ໄດມ້ອບໃຫນ້ກັຮຽນໄປອາ່ນ “ມາລະຍາດໃນງານຊຸມນມຸ” ໜ້າ 18-2ໃນປ້ຶມ 
ແບບຮຽນ ແລວ້ສະຫຸຼບຫຍໍ້. ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົສ ົ່ງໃຫຄ້ ູ 
 
 ສອນຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການຂຽນ ແລະ ການສະກດົຄາໍ  
 ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ (20 ນາທີ) 

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
- ຈດັນກັຮຽນອອກເປັນ 5 ກຸມ່ ຕາມວທີິງາ່ຍໆຄ:ື 1-6 ເປັນກຸມ່ໜ່ຶງ, 7-12 

ເປັນກຸມ່ໜ່ຶງ, ມອບໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ເລອືກຄາໍທ່ີສະກດົຖກື (ຄູ
ກຽມຂຽນຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້ເປັນ 5 ຊຸດມາແຕເ່ຮອືນ). 

- ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ຕາມແບບຮຽນ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້ ໂດຍໃຊເ້ວລາ 15 ນາທີ. 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: 

1. ການຂຽນຕອ້ງປະກອບດວ້ຍຄວາມຮູພ້ື້ນຖານຫຍງັແດ?່ 
2. ຈ ົງ່ເລືອກຄາໍທ່ີສະກດົຖກືຕອ້ງລຸມ່ນີ:້ (ກຸມ່ລະ 6 ຄາໍ) 

  ກະສກິາໍ-ກະຊກິາໍ / ກະເສຕະກາໍ-ກະເສດຕະກາໍ/ ກະຕະເວທີ-ກາຕະເວທີ / ກາລນຸາ-ກະລນຸາ/ 
ກະວນີພິນົ-ກາວນີພິນົ / ກາມາໂລມ-ກາມາລມົ/ ກາຍະກາໍ-ກາຍຍະກາໍ / ກລີຍິາ-ກລິິຍາ/ ກາຍະບໍລ ິ
ຫານ-ກາຍຍະບໍລຫິານ / ກດົອາດຍາການເສກິ-ກດົໄອຍາການເສກິ/ ຂະນະ-ຄະນະ(ເວລາ) / -ຂເີປັນ 
ອາວດຸ-ຂປີະນາວດຸ/ ຄນຸະທາໍ-ຄນຸນະທາໍ / ຄນຸນະພາບ-ຄນຸະພາບ/ ຈະລາຈອນ-ຈາລະຈອນ / 
ຈາລະຈນົ-ຈະລາຈນົ/ ຈນັຍາບນັ-ຈນັຍະບນັ/ ຈນິຕານະການ-ຈນິຕະນາການ/ ສະຕະວດັ-ສດັຕະວດັ / 
ສະຖາປານາ-ສະຖາປະນາ/ ສະມາຊກິ-ສະມາສກິ / ສະມດັຕະພາບ-ສະມດັຖະພາບ/ ສາເຫດ-
ສາຍເຫດ / ສນິລະປະ-ສລິະປະ/ ສຂຸະພາບ-ສກຸກະພາບ / ສາໍພດັ-ສາໍຜດັ/ ສນັຍະລກັ-ສນັຍາລກັ / 
ສບັສມົບດັ-ຊບັສມົບດັ/ ຍຕຸທິາໍ-ຍດຸຕທິາໍ / ທຕູະນທຸດູ-ທຕູານທຸດູ. 

- ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫໝູ້ໃ່ນຫອ້ງຟງັ ແລວ້ໄປຕດິໃສບ່ອ່ນທ່ີກາໍນດົໃຫ.້ 
- ນກັຮຽນໃນກຸມ່ອື່ ນຕດິຕາມການລາຍງານ ແລະ ຊວ່ຍກນັຕອບຕື່ ມສິ່ ງທ່ີເຫັນວາ່ບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ.  
- ຄສູະຫຸຼບການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນ ແລະ ປບັປງຸຄາໍຕອບໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ການຂຽນຈະຕອ້ງມຄີວາມຮູພ້ື້ນຖານ ດ່ງັນີ:້ ການສະກດົຄາໍຖກືຕອ້ງ, ຮູປ້ະເພດຂອງຄາໍວາ່ 

ແມນ່ຄາໍນາມ, ກລິຍິາ, ຄນຸນາມ, ຮູເ້ລືອກໃຊສ້ບັ, ສາໍນວນ, ປະໂຫຍກ ເຂ້ົາໃນການຂຽນບດົປະເພດ 
ຄາໍຮອ້ຍແກວ້, ຮອ້ຍກອງ ແລະ ໜງັສປືະເພດຕາ່ງໆ. 

2. ຄາໍທ່ີສະກດົຖກືຕາມອກັຂະຫຼະໄດແ້ກ:່ ກະສກິາໍ, ກະເສດຕະກາໍ, ກະຕະເວທີ, ກະລນຸາ, ກະ 
ວນີພິນົ, ກາມາລມົ, ກາຍະກາໍ, ກລິິຍາ, ກາຍະບໍຫານ, ກດົໄອຍາການເສກິ, ຂະນະ(ເວລາ), ຂປີະນາ
ວດຸ, ຄນຸະທາໍ, ຄນຸະພາບ, ຈະລາຈອນ, ຈະລາຈນົ, ຈນັຍາບນັ. ຈນິຕະນາການ, ສະຕະວດັ, 
ສະຖາປະນາ, ສະມາຊກິ, ສະມດັຖະພາບ, ສາເຫດ, ສລິະປະ, ສຂຸະພາບ, ສາໍຜດັ, ສນັຍະລກັ, ຊບັ 
ສມົບດັ, ຍຕຸິທາໍ, ທຕູານທຸດູ. 
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     ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 

 ສອນການໃຊພ້າສາໃນລະດບັຕາ່ງໆ  
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ (25 ນາທີ) 

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
- ຄອູະທິບາຍຫຍໍ ້ລະດບັພາສາທ່ີໃຊໃ້ຫເ້ໝາະສມົກບັກາລະ, ເທສະ, ບກຸຄນົ, ສະຖານະການ 

ແລະ ປະເພດຂອງບດົຕາ່ງໆ. 
- ຈດັນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ່, ສອງກຸມ່ຕ່ໍ 1 ຄາໍຖາມ ເພ່ືອຈະໄດປ້ຽບທຽບຜນົຂອງກດິຈະກາໍ 
  ລະຫວາ່ງສອງກຸມ່ຈະເຂ້ົາໃຈຄກືນັ ຫືຼ ຕາ່ງກນັ. 
- ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ຕາມປ້ຶມແບບຮຽນ ມ.5, ມ.4 (ເບິ່ ງຕວົຢາ່ງການຂຽນລາຍງານວຊິາ 

   ການ, ບດົສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶ), ມ.2 (ເບິ່ ງຕວົຢາ່ງການຂຽນຄາໍອວຍພອນ) ແລະ ຕອບຄາໍ 
   ຖາມໃສເ່ຈຍ້. 
 

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: 
1. ພາສາທາງການ ຫືຼ ພາສາແບບແຜນແມນ່ພາສາແນວໃດ? 
- ໃຫໃ້ຊພ້າສາທາງການ ຂຽນບດົອວຍພອນຄ ູເນື່ອງໃນວນັຄແູຫງ່ຊາດ 7 /11/ 
2. ພາສາເຄິ່ ງທາງການ ຫືຼ ພາສາເຄິ່ ງແບບແຜນ ແມນ່ພາສາແນວໃດ? 
- ໃຫໃ້ຊພ້າສາເຄິ່ ງທາງການຂຽນບດົລາຍງານຫຍໍກ້ຽ່ວກບັການສນົທະນາຂອງກຸມ່ຕນົໃຫແ້ກຄ່.ູ 
3. ພາສາເວ້ົາ ຫືຼ ພາສາສນົທະນາແມນ່ພາສາແນວໃດ?  
- ໃຫໃ້ຊພ້າສາເວ້ົາ ຂຽນບດົສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶຍນິດ ີທ່ີໄດຂ້ຶນ້ຮຽນຊ ັນ້ ມ.5. 
- ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນຜນົຂອງການສນົທະນາຂອງກຸມ່ຕນົ ສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງ ຟງັ, ສະມາຊກິ 
ກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນເພ່ີມ ແລວ້ສ ົ່ງໃຫຄ້ເູພ່ືອປະກອບຄາໍເຫັນແນະນາໍ. 

- ຄປູະກອບຄາໍເຫັນຕ່ໍຜນົການສນົທະນາຂອງແຕລ່ະກຸມ່ ແລວ້ສະຫຸຼບສງັລວມເພື່ ອຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
ເປັນເອກະພາບກນັ 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ພາສາທາງການ ຫືຼ ພາສາແບບແຜນ ແມນ່ສບັສາໍນວນທ່ີໃຊເ້ປັນທາງການໃນການຂຽນບດົ 

ປະເພດຕາ່ງໆຢາ່ງເປັນທາງການ ເຊ່ັນ: ບດົລາຍງານ, ບດົກາ່ວຄາໍປາໄສບດົປາຖະກະຖາ, ໜງັສແືຈງ້ 
ການໃນທາງລດັຖະການ ເປັນຕ ົນ້. 

2. ພາສາເຄິ່ ງທາງການ ແມນ່ພາສາທ່ີສາມາດໃຊທ້ງັເວ້ົາ ແລະ ຂຽນໂດຍບ່ໍເຄ່ັງຄດັຄືພາສາທາງ 
ການ, ສວ່ນຫຼາຍມກັຈະໃຊຕ້ດິຕ່ໍທາງທລຸະກດິ, ໃຊຂ້ຽນສາລະຄະດບີາງປະເພດ ເຊິ່ ງເປັນພາສາທ່ີໃຊ ້
ໃນກດິຈະກາໍການປະຊຸມ, ການອະພິປາຍ ແລະ ການສນົທະນາຂອງຜູບ່ໍ້ລຶງ້ເຄຍີກນັ. 

3. ພາສາເວົ້າ ໝາຍເຖງິພາສາທ່ີໃຊເ້ວ້ົາທ ົ່ວໄປທາໍມະດາ, ການໃຊຂ້ຽນກໃໍຊຂ້ຽນຈດົໝາຍສວ່ນ 
ຕວົ, ໃຊຂ້ຽນເລື່ ອງສ ັນ້, ນະວະນຍິາຍ, ລະຄອນ ຫືຼ ຂຽນຂາ່ວບນັເທີງຕາ່ງໆໄດ.້  
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- ຕວົຢາ່ງທ່ີນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ແຕງ່ນ ັນ້ ຄເູບິ່ ງຕາມຕວົຢາ່ງທ່ີໄດຮ້ຽນໃນຊ ັນ້ ມ.2 ແລະ ມ.4. 
 

 ວຽກບາ້ນ: 
ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົຊອກຕວົຢາ່ງ ຄາໍສບັທ່ີມຄີວາມໝາຍໃກຄ້ຽງກນັ ຜູລ້ະ 3 ຄາໍ; 

ສາໍນວນປຽບທຽບ 3 ສາໍນວນ ແລະ ປະໂຫຍກໃຈຄວາມດຽວ, ສອງໃຈຄວາມ ຊະນດິລະ 2 ປະ 
ໂຫຍກ ນອກຈາກປ້ຶມແບບຮຽນ. 

 
 
ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 

 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ: (10 ນາທີ) 
- ທບົທວນບດົຮຽນຜາ່ນມາ ໂດຍສະເພາະເລື່ ອງການສະກດົຄາໍ ຕວົຢາ່ງ 

ບນັດາຄາໍຕ່ໍໄປນີ ້ຄາໍໃດສະກດົຖກື: ສາສະໜາ-ສາດສະໜາ/ ເສດຖະກດິ-ເສຖະ 
ກດິ / ຊວີະປະຫວດັ-ຊລີະປະຫວດັ / ຊນົນະບດົ-ຊນົລະບດົ ນາຍກົລດັຖະມນຸຕ-ີ
ນາຍຍກົລດັຖະມນົຕ ີ/ ນດິໄສ-ນໄິສ / ປດັໄຈ-ປດັໃຈ / ຕ ົນ້ໄຜ-່ຕ ົນ້ໃຜ ່/ ອປຸະກອນ-ອບຸປະກອນ / 
ໄວຮຸນ່-ໄວລຸນ້ / ເລື່ ອງ-ເລື້ອງ. 
 
 ສອນການເລືອກໃຊຄ້າໍ ແລະ ປະໂຫຍກ 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ (25 ນາທີ) 

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
- ຄອູະທິບາຍຫຍໍ ້ກຽ່ວກບັການເລືອກໃຊຄ້າໍສບັເຂ້ົາໃນກາຂຽນ ດ່ງັນີ:້  

   ການເລືອກໃຊຄ້າໍສບັ ແມນ່ການເລືອກໃຊຄ້າໍ ທ່ີເໝາະສມົກບັແວດບດົທ່ີຈະຂຽນ, ເພາະຄາໍສບັ ມ ີ
ຫຼາກຫຼາຍອາດມຄີາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍໃກກ້ນັ ຄວນໃຊສ້ບັໃດ ຈິ່ງເໝາະກບັບດົທ່ີຈະຂຽນ ເຊ່ັນ: 
“ເຂ້ົາກນັ” ເຮາົອາດໃຊຄ້າໍ: ຖກືກນັ, ສະໜິດສະໜມົກນັ, ເຂ້ົາໃຈກນັ,... ເປັນຕ ົນ້; ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍ
ປຽບທຽບກມໍຫຼີາຍຄາໍ ເຮົາຄວນໃຊຄ້າໍໃດ ຈິ່ງເໝາະກບັບດົທ່ີເຮົາຂຽນ ເຊ່ັນ: “ໂງ”່ ອາດໃຊຄ້າໍ: 
ສະຫຼາດໜອ້ຍ, ປານຄວາຍ, ໝກີນິເຜ້ິງ,...ເປັນຕ ົນ້. 

- ຈດັນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ມອບໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ສງັຮວມວຽກບາ້ນທ່ີໄດມ້ອບ 
ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ  ຊອກຄາໍສບັຄວາມໝາຍໃກຄ້ຽງກນັ ຜູລ້ະ 3 ຄາໍ; ສບັສາໍນວນປຽບທຽບ 3 
ສາໍນວນ ແລະ ແຕງ່ປະໂຫຍກໃຈຄວາມດຽວ, ສອງໃຈຄວາມ ຢາ່ງລະ 2 ປະໂຫຍກ ນອກຈາກປ້ຶມ
ແບບຮຽນ.  

- ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນຜນົຂອງການສນົທະນາຂອງກຸມ່ຕນົ ສູໝ່ ູໃ່ນຫອ້ງຟງັ, ສະມາຊກິກຸມ່ 
ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນເພ່ີມ ແລວ້ສ ົ່ງໃຫຄ້ເູພື່ ອປະກອບຄາໍເຫັນແນະນາໍ. 

- ຄປູະກອບຄາໍເຫັນຕ່ໍຜນົການສນົທະນາຂອງແຕລ່ະກຸມ່, ສະຫຸຼບສງັລວມເພ່ືອຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນ 
ເອກະພາບກນັ.  
 
 ຄາດໝາຍການຕອບ: (15 ນາທີ) 
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1. ສງັລວມຄນືຄາໍສບັທ່ີມຄີວາມໝາຍໃກຄ້ຽງກນັ, ສາມາດໃຊແ້ທນກນັໃນແວດບດົດຽວກນັໄດ ້ທ່ີ 
       ນກັຮຽນຊອກມາຖກືຕອ້ງ. 

2. ສງັລວມຄນືປະໂຫຍກໃຈຄວາມດຽວ ແລະ ສອງໃຈຄວາມທ່ີຖກືຕອ້ງຕາມຫຼກັໄວຍາກອນທ່ີ  
  ນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຍກົຂຶນ້ມາ. 
3. ສງັລວມຄນືສບັສາໍນວນປຽບທຽບທ່ີຖກືຕອ້ງທ່ີນກັຮຽນຊອກມາ ແລະ ຍກົຕວົຢາ່ງເພ່ີມ ເຊ່ັນ:  
  ຍາ່ງຊາ້ຄເືຕ່ົາ, ງາມປານແຕມ້, ໄວປານຟ້າແມບ, ໃຈດຄີພືະເວດ, ດາໍປານກາ, ຂາວປານ  
  ນວນຝາ້ຍ, ຮາ້ຍກວາ່ຍກັຂນີ,ີ... 
 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນສາໍນວນໃນການຂຽນ  
 ກດິຈະກດິ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ (25 ນາທີ) 

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
- ຄອູະທິບາຍການໃຊສ້າໍນວນການຂຽນແຕລ່ະແບບໂດຍຫຍໍ ້ດ່ງັນີ:້ 
ສາໍນວນໃນການຂຽນຢູ່ທ່ີນີ ້ບໍ່ ໄດມ້ຄີວາມໝາຍ ສບັ ຫືຼ ສາໍນວນໃນໄວຍາກອນ  

ດ່ງັທ່ີພວກເຮົາໄດຮ້ຽນມາ;  “ສາໍນວນ” ຢູນ່ ີ ້ເປັນຄາໍນາມ ໝາຍເຖງິ ວາດ ຫືຼ ແບບຂອງຄາໍເວ້ົາ, 
ແບບລາໍ, ແບບເທດ, ແບບຂຽນຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ສາໍນວນເລ່ົາ, ສາໍນວນພນັລະນາ, ສາໍນວນແນະນາໍ, 
ສາໍນວນທ່ີແຂງກະດາ້ງ ເປັນຕ ົນ້. ເພ່ິນແບງ່ຮບູແບບ ຫຼື ວາດຂຽນອອກເປັນ 5 ແບບ ຄ:ື ແບບ
ບນັຍາຍສາໍນວນ, ແບບພນັລະນາສາໍນວນ, ແບບເທດສະໜາສາໍນວນ, ແບບຍກົຕວົຢາ່ງສາໍນວນ 
ແລະ ແບບປຽບທຽບສາໍນວນ ເຊິ່ ງແຕລ່ະແບບສາໍນວນ ໄດອ້ະທິບາຍແຈງ້ຢູໃ່ນປ້ຶມແບບຮຽນແລວ້. 
- ຄຈູດັນກັຮຽນອອກເປັນ  6 ກຸມ່, ມອບຂໍຄ້ວາມໃຫກຸ້ມ່ລະ 1 ຂໍຄ້ວາມ ເພ່ືອສນົທະນາທຽບກບັທິດ 
  ສະດໃີນປ້ຶມແບບຮຽນວາ່ ກຸມ່ຕນົໄດຮ້ບັຂໍຄ້ວາມຖກືກບັວາດ ຫຼື ການຂຽນແບບໃດ ແລະ ໃຫຄ້າໍ 
  ອະທິບາຍຫຍໍ ້ແລວ້ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້. 

 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:   (ຄກູຽມບດັຄາໍຖາມມາແຕເ່ຮອືນ) 

   ແຕລ່ະຂໍຄ້ວາມຕ່ໍໄປນີ ້ແມນ່ການໃຊສ້າໍນວນຂຽນຕາມແບບໃດ? 
1. ຄນົທ່ີມຄີວາມຕ ັງ້ໃຈ, ດໝຸ ັນ່, ອດົທນົ ຍອ່ມປະສບົຜນົສາໍເລັດໃນພາຍຫຼງັ. 
2. ໄຫໃຫຍລ່ ົນ້ ໄຫນອ້ຍບໍ່ ເຕັມ. 
3. ເຮາົຕອ້ງທາໍບນຸກນິທານໄວຫຼ້າຍໆ ເພ່ືອຊາດໜາ້ຈະໄດຮ້ບັບນຸກສຸນົ. 
4. ນາງເປັນຄນົພຽບພອ້ມທກຸຢາ່ງ ມຄີວາມຮູສ້ງູ, ຮບູຮາ່ງສວຍງາມ, ເວ້ົາຈາອອ່ນຫວານ, ຈດິໃຈ 

ກວາ້ງຂວາງ ແລະ ມກັຊວ່ຍເຫືຼອໝູເ່ພື່ ອນ. 
5. ຜູກ້ນິໆພໍຮາກຜູຢ້າກໆພໍຕາຍ. 

- ແຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫໝູ້ໃ່ນຫອ້ງຟງັ, ສະມາຊກິກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ ແລວ້ສ ົ່ງຄາໍ 
    ຕອບໃຫຄ້.ູ 
-  ຄສູະຫຸຼບການຕອບຂອງແຕລ່ະກຸມ່ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ແນະນາໍຄາໍຕອບໃຫເ້ຂ້ົາໃຈເປັນເອກະ 
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   ພາບກນັ. 
 

 ຄາດໝາຍການຕອບ  
 1. ສາໍນວນແບບທີ 1: ແມນ່ການໃຊສ້າໍນວນແບບບນັຍາຍສາໍນວນ. 
2. ສາໍນວນແບບທີ 2: ແມນ່ການໃຊສ້າໍນວນແບບປຽບທຽບສາໍນວນ. 
3. ສາໍນວນແບບທີ 3: ແມນ່ການໃຊສ້າໍນວນແບບເທດສະໜາສາໍນວນ. 
4. ສາໍນວນແບບທີ 4: ແມນ່ການໃຊສ້າໍນວນແບບພນັລະນາສາໍນວນ. 
5. ສາໍນວນແບບທີ 5: ແມນ່ການໃຊສ້າໍນວນແບບປຽບທຽບສາໍນວນ. 

 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ: 
- ການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ຄວາມຫາ້ວຫນັໃນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ. 
- ຜນົຂອງການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງແຕລ່ະກຸມ່. 
 

 ວຽກບາ້ນ: 
ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົທີ 4: ຄາໍ ແລະ ສາໍນວນທາງທລຸະກດິ: ໃຫເ້ກບັກາໍຄາໍສບັ  

   ແລະ ສາໍນວນທລຸະກດິ. 
 

 
ແຜນວາດຊວ່ຍຈື່ ບດົທີ 3: ຄວາມຮູພ້ື້ນຖານກຽ່ວກບັການຂຽນ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ການເລື ອກໃຊ້ຄໍ າ 
ແລະ ປະໂຫຍກ 

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຂຽນ 

ການສະກົດຄໍ າ ການຂຽນຄໍ າຮ້ອຍ
ແກ້ວປະເພດຕ່າງໆ 

ການຂຽນຄໍ າຮ້ອຍ
ກອງປະເພດຕ່າງໆ 

ລະດັບພາສາ 

 

ພາສາທາງການ 

ເຄິ່ ງທາງການ 

ພາສາເວົ ້ າ 

ສໍ ານວນການຂຽນ/ 
ວາດຂຽນ/ ແບບຂຽນ 

ບັນຍາຍສໍ ານວນ 

ພັນລະນາສໍ ານວນ 

ເທດສະໜາສໍ ານວນ 

ຍົກຕົວຢ່າງສໍ ານວນ 

ປຽບທຽບສໍ ານວນ 
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ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 
1. ຈດຸປະສງົ:  
 ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 

- ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງການໃຊພ້າສາໃນທາງທ ຸ
ລະກດິໄດ.້ 

- ບອກຄາໍສບັ, ສາໍນວນ ແລະ ຫຼກັການສາ້ງສາໍນວນທາງທລຸະກດິໄດ.້ 
- ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮດັກດິຈະກາໍ  

   ຂອງກຸມ່ໄດ.້ ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວິເຄາະ ແລະ ການ  

   ຄ ົນ້ຄິດທ່ີສາໍຄນັຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້ 

2. ເນືອ້ໃນ: 

- ພາສາແມນ່ພາຫານະສາໍລບັຄບົຄາ້ສະມາຄມົ ແລະ ຕດິຕ່ໍສື່ ສານລະຫວາ່ງຄນົກບັຄນົຢູໃ່ນສງັຄມົ. 
ການເລືອກໃຊສ້ບັພາສາຖກືກບັໜາ້ວຽກ, ໃຊສ້ບັພາສາຈະແຈງ້ກງົກບັເລື່ ອງ, ເໝາະກບັກາລະເທສະ 
ເຮັດໃຫຜູ້ຮ້ບັສານເຂ້ົາໃຈ ນີຄ້ປືດັໄຈສາໍຄນັຂອງສບັ ແລະ ສາໍນວນທາງທລຸະກດິ. 
- ສບັ, ສາໍນວນທ່ີໃຊພ້າສາທາງທລຸະກດິ ສາໍລບັຕດິຕ່ໍສື່ ສານກນັນ ັນ້ ມທີງັຄາໍທາງທລຸະກດິ ແລະ ຄາໍ
ຂອງວຽກອື່ ນໆປະກອບນາໍ, ເພາະວຽກທລຸະກດິເປັນກດິຈະກາໍທ່ີຈະຕອ້ງໃຊວ້ທິະຍາສາດຫຼາຍຢາ່ງເຂ້ົາ
ມາຊວ່ຍ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຈຸດຸໝາຍ. 
- ສິ່ ງສາໍຄນັການໃຊພ້າສາທາງທລຸະກດິ ຈະຕອ້ງໃຊສ້ບັສາໍນວນໃຫມ້ລີກັສະນະດງຶດດູຈດິໃຈຄູຄ່າ້. 
- ການໃຊພ້າສາທາງທລຸະກດິ ຄວນຄາໍນງຶສະເໝີວາ່ ການໃຊສ້ບັສາໍນວນທາງທລຸະກດິກງົກບັ 
  ຄວາມໝາຍ, ບ່ໍຫຍາບຄາຍ, ຖກືກາລະເທສະ, ເໝາະກບັເປົ້າໝາຍ ນ ັນ້ແຫຼະຄຜືນົກາໍໄລໃນ 
  ການເຮັດທລຸະກດິ. 
3. ສື່ການຮຽນການສອນ: 
  - ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ປີທີ 5. 
  - ປ້ຶມສບັພານກຸມົເສດຖະກດິ. 
  - ປ້ຶມການຂຽນຈດົໝາຍທາງທລຸະກດິພາສາລາວ. 
  - ປ້ຶມວດັຈະນະນກຸມົພາສາລາວ. 
4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ: 

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

ອາທິດຜາ່ນມາພວກເຮົາໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັ ການເລືອກໃຊຄ້າໍ, ປະໂຫຍກ ແລະ 
ສາໍນວນເຂ້ົາໃນການຂຽນຜູໃ້ດຍງັຈື່ ບ່ໍວາ່: ການຂຽນ ຜູຂ້ຽນຕອ້ງເລືອກໃຊ ້

ບດົທີ 4 
ຄາໍ ແລະ ສາໍນວນທລຸະກດິ 
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ຄາໍ, ປະໂຫຍກ ແລະ ສາໍນວນແນວໃດ? (ໃຫນ້ກັຮຽນສະໝກັຕອບ 2-3 ຄນົ). 
- ຄທູວນຄນື: ການຂຽນ ຜູຂ້ຽນຈະຕອ້ງໃຊຄ້າໍທ່ີກດົຖກືຕອ້ງຕາມຫຼກັໄວຍາກອນ, 
ກງົກບັຄວາມໝາຍທ່ີຕອ້ງການ; ການເລອືກປະໂຫຍກຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິວາ່ ປະໂຫຍກໃຈຄວາມດຽວ ຫືຼ 
ຫຼາຍໃຈຄວາມ, ບໍ່ ຄວນຂຽນລວາດໆ ໂດຍບ່ໍຮູວ້າ່ ປະໂຫຍກໃດເປັນປະໂຫຍກໃດ. ສາໍລບັການເລອືກ
ໃຊສ້າໍນວນ ຫືຼ ວາດໃນການຂຽນ ກຕໍອ້ງເລືອກໃຊສ້າໍນວນກງົກບັເປົ້າໝາຍຂອງການຂຽນເຊ່ັນ: ຂຽນ
ແບບບນັຍາຍ, ແບບພນັລະນາ, ແບບເທດສະໜາ, ແບບຍກົຕວົຢ່າງ, ແບບສມົທຽບ ເປັນຕ ົນ້.  
 
 ສອນຄວາມສາໍຄນັຂອງການໃຊພ້າສາທາງທລຸະກດິ  
  ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ໃຫຍ ່(25 ນາທີ) 

 ແນະນາໍ ແລະມອບໝາຍ: 
  - ຈດັສນົທະນາລວມກຸມ່ໃຫຍ ່ຫືຼ ລວມຫອ້ງ ເພາະເປັນພາກທິດສະດ.ີ  

 - ໃຫນ້ກັຮຽນຈບັຄູກ່ນັອາ່ນຄວາມສາໍຄນັຂອງການໃຊພ້າສາທາງທລຸະກດິໃນປ້ຶມ 
    ແບບຮຽນ ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມ. 

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: 
1. ພາສາມສີວ່ນສາໍຄນັແນວໃດໃນການຊວ່ຍໃຫກ້ານເຮດັທລຸະກດິປະສບົຜນົສາໍເລັດ? 
2. ການໃຊສ້ບັສາໍນວນທາງທລຸະກດິຄວນຫີຼກເວັນ້ສບັສາໍນວນໃດແດ?່ 
3. ຫວົໃຈຂອງການໃຊສ້າໍນວນທາງທລຸະກດິຄວນໃຊສ້ບັສາໍນວນແບບໃດ? 
4. ການໃຊພ້າສາທາງທລຸະກດິຄວນຄາໍນງຶແນວໃດແດ?່ 
-  ການສນົທະນາ ຄວນສນົທະນາເປັນຂໍ້ໆ ໄປ ແລະ ທກຸຂໍຄ້ຄູອຍແນະນາໍ ແລະ ກະຕຸນ້ໃຫນ້ກັ 
ຮຽນຕອບ ໂດຍຄວບຄມຸເວລາໃນການສນົທະນາ ບ່ໍໃຫເ້ກນີເວລາ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໃຫ.້ 

-  ແຕລ່ະຄາໍຖາມ ຄຄູວນຕ ັງ້ຄາໍຖາມເຈາະຈີມ້ຕື່ ມ, ອາດບ ົ່ງຕວົໃຫນ້ກັຮຽນບາງຄນົຕອບຕື່ ມ.  
-  ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບ ເພື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈເປັນເອກະພາບກນັ. 
 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ພາສາແມນ່ພາຫານະສາໍລບັຄບົຄາ້ສະມາຄມົ ແລະ ຕດິຕ່ໍສື່ ສານລະຫວາ່ງຄນົກບັຄນົຢູໃ່ນ 

ສງັຄມົ. ຫາກບ່ໍມພີາສາ ທກຸກດິຈະກາໍຂອງສງັຄມົກຈໍະຢດຸສະງກັ. ສະນ ັນ້, ການເຮັດທລຸະກດິ ກແໍມນ່ 
ກດິຈະກາໍໜ່ຶງຂອງສງັຄມົ, ຫາກບ່ໍຮູໃ້ຊພ້າສາທ່ີເໝາະກບັການເຮັດທລຸະກດິ, ການເຮດັທລຸະກດິກຈໍະ 
ບ່ໍປະສບົຜນົສາໍເລັດ. ບຮູານລາວເຄີຍກາ່ວໄວວ້າ່ “ເວ້ົາຖກືຂໍ ້ຂໍກນິກບ່ໍໍຖີ່  ເວ້ົາບ່ໍຖກືຂໍ ້ຂໍຊືກ້ບ່ໍໍຂາຍ”. 

2. ການໃຊພ້າສາທາງທລຸະກດິ ຄວນຫຼີກເວັນ້ການໃຊສ້ບັບ່ໍສພຸາບ, ໃຊສ້ບັກງົກບັຄວາມໝາຍ 
ເຮັດໃຫຜູ້ຮ້ບັສານຮບັຮູ ້ແລະ ເຂ້ົາໃຈຢາ່ງຊດັເຈນ, ຫາກການໃຊພ້າສາບ່ໍຊດັເຈນ ຈະເປັນຜນົກະທບົ 
ທາງລບົຕ່ໍທລຸະກດິຂອງຕນົ. 

3. ສິ່ ງສາໍຄນັການໃຊພ້າສາທາງທລຸະກດິ ຈະຕອ້ງໃຊສ້ບັສາໍນວນໃຫມ້ລີກັສະນະດງຶດດູຈດິໃຈ 
ຄູຄ່າ້ ຫືຼ ລກູຄາ້, ເວ້ົານວົຫວົມວ່ນ, ຫວາ່ນລອ້ມລກູຄາ້ໃຫຄ້ອ້ຍຕາມ ເພື່ ອຈະມາຮບັບໍລິການໃນທລຸະ 
ກດິຂອງຕນົ. 

4. ສະຫຸຼບແລວ້ ການໃຊພ້າສາທາງທລຸະກດິ ຄວນຄາໍນງຶສະເໝີວາ່ ການໃຊສ້ບັສາໍນວນທາງ 
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ທລຸະກດິກງົກບັຄວາມໝາຍ, ບ່ໍຫຍາບຄາຍ, ຖກືກາລະ ເທສະ, ເໝາະກບັເປົ້າໝາຍ ນ ັນ້ແຫຼະຄຜືນົ 
ກາໍໄລໃນການເຮດັທລຸະກດິ. 
 
 

     ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນຄາໍສບັທາງທລຸະກດິ 

 ນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົ (5 ນາທີ)  
ຄອູະທິບາຍຫຍໍກ້ຽ່ວກບັຄາໍວາ່ ທລຸະກດິ ແລະ ຄາໍສບັທລຸະກດິແມນ່ຫຍງັ? ທລຸະ

ກດິແມນ່ການດາໍເນນີກດິຈະກາໍທ່ີມລີກັສະນະຄາ້ຂາຍ, ບໍລິການການຄາ້, ການຂນົສ ົ່ງ, 
ການສະໜອງຕ່ໍກນັລະຫວາ່ງຜູຜ້ະລິດກບັຜູບໍ້ລິໂພກ. ສວ່ນຄາໍສບັທາງທລຸະກດິ ໝາຍ
ເຖງິຄາໍຕາ່ງໆທ່ີໃຊໃ້ນທາງຕດິຕ່ໍສື່ສານໃນການເຮັດການຄາ້, ບໍລິການ, ການຊືຂ້າຍ ແລະ ການເງນິ
ເປັນຕ ົນ້.  

 
 ກດິຈະກາໍ: ສອນແບບເກມແຂງ່ຂນັ (45 ນາທີ) 

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

- ຄກູຽມບດັຄາໍສບັ ທ່ີຜູເ້ຮັດທລຸະກດິຄວນຮູມ້າແຕເ່ຮອືນ ບດັລະ 1 ຄາໍ, ຈາໍ 
ນວນ 48 ບດັ (ໜາ້ 28-34 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ, ຫາກຈາໍນວນນກັຮຽນຫຼາຍກວາ່ 
48 ຄນົ ຄສູາມາດເອົາຄາໍສບັເພີ່ ມຢູໜ່າ້ 35) ໂດຍຂຽນແຕລ່ະຄາໍ ບ່ໍມກີານອະທິ 
ບາຍຄວາມໝາຍ. ປ່ອນໃສກ່ບັເຈຍ້ເພື່ ອຕຽມໃຫນ້ກັຮຽນມາຈກົເອົາ. 

- ຄແູນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນໃນໃຈແບບທອ່ງຈາໍຄາໍສບັ ແລະ ຄວາມໝາຍ ທ່ີຜູເ້ຮດັທລຸະກດິຄວນ 
ຮູ ້ໜາ້ 28-34 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ (ຄາໍທີ 2.1 ເຖງິຄາໍ 2.48) ໃຊເ້ວລາ (8 ນາທີ). 

- ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົຂຶນ້ໄປຈກົເອົາບດັຄາໍ ຢູໃ່ນຫີບບດັຄາໍ ທ່ີຕ ັງ້ໄວໂ້ຕະຄ ູເທ່ືອລະ 
ຄນົ. ຈກົເອົາບດັໜ່ຶງຂຶນ້ມາ ຖກືບດັໃດໃຫອ້າ່ນ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຫຍໍພ້ອ້ມ (ຜູຕ້ອບຖກື 
ຕອ້ງຊມົເຊຍີ, ຜູຕ້ອບບ່ໍໄດໃ້ຫໝູ້ຕ່ອບຊວ່ຍ) ໃຊເ້ວລາຜູໜ່ຶ້ງບ່ໍໃຫເ້ກນີ 1 ນາທີ. ຄາໍໃດຕອບແລວ້ເອົາ
ອອກເລີຍ. 

- ຄສູະຫຸຼບຈດຸດ,ີ ຈດຸອອ່ນໃນການເຮັດກດິຈະກາໍໂດຍຫຍໍ ້ແລະ ຮກັສາບດັຄາໍສບັໄວ ້ເພື່ ອຈະ 
ໄດເ້ຮດັກດິຈະກາໍຕ່ໍໃນອາທິດໜາ້. 
 
 ຄາດໝາຍການຕອບ: 

ຄອູງີໃສຄ່າໍແປ ຫືຼ ຄາໍອະທິບາຍຄາໍສບັຢູໃ່ນປ້ຶມແບບຮຽນເປັນຫຼກັເພື່ ອຕອບນກັຮຽນ, ແຕຄ່ວນ
ອະທິບາຍເພີ່ ມບາງສບັທ່ີບ່ໍທນັຈະແຈງ້ ເພື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນເຂົ້າໃຈແຈງ້ຕື່ ມອກີ. 

  
 ວຽກບາ້ນ: 
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ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປອາ່ນຄາໍສບັທ່ີມກັໃຊໃ້ນທາງທລຸະກດິ ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ 34-36 
ແລະ ໃຫຈ້ື່ຈາໍຄວາມໝາຍພອ້ມ. 

 
ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 

 ສອນສາໍນວນທາງທລຸະກດິ  
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ: (10 ນາທີ)  

ອາທິດຜາ່ນມາພວກເຮົາໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັ ສບັສາໍນວນທາງທລຸະກດິ. ຜູໃ້ດຍງັ
ຈື່ ບ່ໍວາ່: ທລຸະກດິແມນ່ຫຍງັ? ສບັສາໍນວນທາງທລຸະກດິຄວນມລີກັສະນະແນວໃດ? 
(ແຕລ່ະຄາໍຖາມໃຫນ້ກັຮຽນ ສະໝກັຕອບ 2-3 ຄນົ). 

- ຄທູບົທວນຄນື: ທລຸະກດິແມນ່ການດາໍເນນີງານກຽ່ວກບັການຊື-້ຂາຍ, ການ 
ບໍລິການລກູຄາ້, ການຂນົສ ົ່ງ, ການສະໜອງຕ່ໍກນັລະຫວາ່ງຜູຜ້ະລິດກບັຜູບໍ້ລິໂພກ. ສວ່ນສບັສາໍນວນ
ທາງທລຸະກດິ ແມນ່ສບັສາໍນວນ ທ່ີກງົກບັແຕລ່ະໜາ້ວຽກດ ັງ່ກາ່ວມານ ັນ້, ແຕຕ່ອ້ງມລີກັສະນະກະທດັ
ຮດັ, ຊນັເຈນ, ຖກືກບັກາລະ, ເທສະ ແລະ ມລີກັສະນະໃຊສ້ບັສາໍນວນທ່ີພາໃຫເ້ກດີຄວາມດງຶດດູ
ຄວາມສນົໃຈຈາກຄູຄ່າ້ ແລະ ຜູບໍ້ລໂິພກ. 

 
 ກດິຈະກາໍ:  ສອນແບບເກມແຂງ່ຂນັ (40 ນາທີ) 

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ:  
- ຄອູະທິບາຍຫຍໍກ້ຽ່ວກບັສາໍນວນທລຸະກດິ (5 ນາທີ):   ຖອ້ຍຄາໍສາໍນວນ 

ທາງທລຸະກດິ ນອກຈາກສບັສາໍນວນທລຸະກດິສະເພາະດາ້ນແລວ້ ເພິ່ ນຍງັໃຊສ້ບັສາໍ
ນວນດາ້ນອື່ ນປະກອບນາໍ. ວຽກທລຸະກດິເປັນວຽກທ່ີໃຊວ້ທິະຍາສາດຫຼາຍຢາ່ງມາ
ຊວ່ຍ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລເຸປ້ົາໝາຍ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ການໃຊຖ້ອ້ຍຄາໍສາໍນວນທາງທລຸະກດິ ຈຶ່ງຕອ້ງພຖິພິີຖນັໃນ
ການໃຊຫຼ້ກັຈດິຕະວທິະຍາ ເພື່ ອສາ້ງຖອ້ຍຄາໍສາໍນວນໃຫມ້ຄີວາມດງຶດດູໃຈ, ເຮັດໃຫຄູ້ຄ່າ້ ຫຼື ລກູຄາ້
ເກດີຄວາມສດັທາຕ່ໍຕນົ. ສວ່ນການສາ້ງສາໍນວນທລຸະກດິແນວໃດນ ັນ້ ຊ ົ່ວໂມງຕ່ໍໄປ ພວກເຮົາຈະມາ
ຮຽນຮູນ້າໍກນັອກີ. 

-  ຄກູຽມບດັຄາໍສບັທລຸະກດິມາແຕເ່ຮອືນບດັລະ 1 ຄາໍ, ຈາໍນວນ 51 ບດັ (ໜາ້ 34-36 ໃນປ້ຶມ 
ແບບຮຽນ) ປ່ອນໃສຫີ່ບເຈຍ້ເພື່ ອຕຽມໃຫນ້ກັຮຽນມາຈກົເອົາ. 

- ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົຂຶນ້ໄປຈກົເອົາບດັຄາໍສບັ ຢູໃ່ນຫີບບດັຄາໍ ທ່ີຕ ັງ້ໄວໂ້ຕະຄ ູເທ່ືອ 
ລະຄນົ. ຈກົເອົາບດັໜ່ຶງຂຶນ້ມາ ຖກືບດັໃດໃຫອ້າ່ນ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຫຍໍພ້ອ້ມ, ເພາະບນັ 
ດາຄາໍສບັເຫ່ົຼານີ ້ໄດໃ້ຫນ້ກັຮຽນອາ່ນຢູເ່ຮອືນມາແລວ້ (ຜູຕ້ອບຖກືຕອ້ງຊມົເຊຍີ, ຜູຕ້ອບບ່ໍໄດໃ້ຫໝູ້່
ຕອບຊວ່ຍ) ໃຊເ້ວລາຜູໜ່ຶ້ງບ່ໍໃຫເ້ກນີ 1 ນາທີ. ຄາໍໃດຕອບແລວ້ເອົາອອກເລຍີ. 

- ຄສູະຫຸຼບຈດຸດ,ີ ຈດຸອອ່ນໃນການເຮັດການເຮັດກດິຈະກາໍໂດຍຫຍໍ.້ 
 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
ຄອູງີໃສຄ່າໍແປ ຫືຼ ຄາໍອະທິບາຍຄາໍສບັຢູໃ່ນປ້ຶມແບບຮຽນເປັນຫຼກັເພື່ ອຕອບນກັຮຽນ, ແຕຄ່ວນ 

ອະທິບາຍເພີ່ ມບາງສບັທ່ີບ່ໍທນັຈະແຈງ້ ເພື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນເຂົ້າໃຈແຈງ້ຕື່ ມອກີ.  
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ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນການສາ້ງສາໍນວນທາງທລຸະກດິ  
 ກດິຈະກາໍ: ສອນແບບເກມແຂງ່ຂນັ (45 ນາທີ)  

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ:  
- ຄອູະທິບາຍຫຍໍກ້ຽ່ວກບັຫຼກັການສາ້ງສາໍນວນສບັທລຸະກດິ (5 ນາທີ) 

ການສາ້ງສາໍນວນທລຸະກດິ ກອ່ນອື່ນຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຫຼກັການສະກດົຄາໍໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຫຼກັ
ໄວຍາກອນລາວ, ໃຊຄ້າໍທ່ີມເີນືອ້ໃນຈະແຈງ້ ກງົກບັຈດຸປະສງົ, ດງຶດດູຄູຄ່າ້ ຫືຼ ລກູຄາ້, ໃຊສ້າໍນວນ
ແຍບຍມົຄມົຄາຍ, ແປກໃໝ ່ແຕເ່ຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ແລະ ມເີຫດຜນົ ເຊ່ັນ: ສື່ ໂຄສະນາຂາຍສນິຄາ້ຕາມ
ວທິະຍ,ຸ ໂທລະພາບ ແລະ ຕາມສິ່ ງພິມຕາ່ງໆ.  

- ຄເູອົາບດັຄາໍສບັ ທ່ີຜູເ້ຮັດທລຸະກດິຄວນຮູ ້ໃຊເ້ຮດັກດິຈະກາໍໃນອາທິດແລວ້ ແລະ ບດັຄາໍທ່ີ 
ໃຊເ້ຮັດກດິຈະກາໍໃນຊ ົ່ວໂມງທ່ີແລວ້ປນົກນັ ປ່ອນໃສຫີ່ບບດັຄາໍສບັ. ຜູໃ້ດຈກົຖກືຄາໍສບັກຽ່ວກບັເລ່ືອງ 
ໃດ ກຕໍອບຕາມບດັຄາໍນ ັນ້. ຫາກຖກືບດັເກົ່ າ ທ່ີໄດໃ້ຊອ້າທິດແລວ້ ກຖໍວືາ່ເປັນການທບົທວນຄືນອກີ 
ເທ່ືອໜ່ຶງ. 

- ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ຂຶນ້ໄປຈກົເອົາບດັຄາໍ ຢູໃ່ນຫີບບດັຄາໍສບັ, ຖກືບດັໃດໃຫອ້າ່ນ 
ແລະ ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຫຍໍພ້ອ້ມ ຢູຕ່ໍ່ໜາ້ກະດານເລີຍ (ຜູຕ້ອບຖກືຕອ້ງຊມົເຊຍີ, ຜູຕ້ອບບ່ໍໄດໃ້ຫ ້
ໝູຕ່ອບຊວ່ຍ) ໃຊເ້ວລາຜູໜ້ຶ່ ງບ່ໍໃຫເ້ກນີ 1 ນາທີ. 

- ຄຄູອຍຕດິຕາມການອະທິບາຍຄວາມໝາຍຄາໍ ຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ເພື່ ອປະເມນີຄວາມ 
ຮບັຮູຂ້ອງນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ. 

- ຄສູະຫຸຼບຈດຸດ,ີ ຈດຸອອ່ນໃນການເຮັດກດິຈະກາໍໂດຍຫຍໍ.້ 
 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
ຄອູງີໃສຄ່າໍແປ ຫືຼ ຄາໍອະທິບາຍຄາໍສບັຢູໃ່ນປ້ຶມແບບຮຽນເປັນຫຼກັເພື່ ອຕອບນກັຮຽນ, ແຕຄ່ວນ 

ອະທິບາຍເພີ່ ມບາງສບັທ່ີບ່ໍທນັຈະແຈງ້ ເພື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນເຂົ້າໃຈແຈງ້ຕື່ ມອກີ. 
 
 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ: 
- ການສນົທະນາຖາມຕອບ ແລະ ການມສີວ່ນຮວມໃນການເຮັດກດິຈະກາໍ. 
- ຜນົຂອງການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງແຕລ່ະກຸມ່. 

 
 ວຽກບາ້ນ:   

ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົທີ 5: ການຂຽນເພື່ ອການສື່ສານ 
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ແຜນວາດຊວ່ຍຈື່ ບດົທີ 4: ຄາໍ ແລະ ສາໍນວນທາງທລຸະກດິ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຄາໍ ແລະ ສາໍນວນທາງທລຸະກດິ 

ສາໍນວນທລຸະກດິ ຄາໍທາງທລຸະກດິ (ມ ີ

48 ຄາໍທ່ີຄວນຮູ)້ 

ຄວາມສາໍຄນັຂອງການໃຊພ້າສາ

ໃນທາງທລຸະກດິ 

ຫຼກັການສາ້ງສາໍນວນ

ທລຸະກດິ 

ມເີຫດຜນົ, ບ່ໍເຮັດໃຫຜູ້ອ້າ່ນຜູຟ້ງັ

ໄຂວເ່ຂວ 

ຄາໍເວ້ົາແຍບຍມົຄມົຄາຍ, ສຽ້ມແຫຼມ 

ຈະແຈງ້, ເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ, ແປກ ໃໝທ່ີ່

ມຮີບູພາບ 

ຖອ້ຍຄາໍຖກືຕາມຫຼກັໄວຍາກອນ 

ໃຊສ້ບັຊດັເຈນ ກງົກບັຈດຸປະສງົ ບ່ໍ

ໃຊຄ້າໍແບບລວມໆ 

ສາ້ງສາໍນວນປະທບັໃຈ, ຊວນໃຫຜູ້້
ອາ່ນຜູຟ້ງັເພີດເພີນນາໍ 
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ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 
1. ຈດຸປະສງົ: 

ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງການຂຽນເພື່ ອການສື່ ສານໄດ.້   

- ອະທິບາຍການຂຽນກບັການສື່ ສານ ແລະ ບອກຈດຸມຸງ່ໝາຍຂອງການຂຽນເພື່ ອການສື່ ສານ 
      ຕາ່ງໆໄດ.້ ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮດັ 
      ກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້  

- ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍ 
     ຄນັຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້ 
2. ເນືອ້ໃນ: 

- ການສື່ ສານດວ້ຍການຂຽນ ແມນ່ການໃຊສ້ນັຍະລກັທາງຕວົອກັສອນ ບນັທຶກຄວາມນກຶຄິດແລວ້ 
  ສື່ ໄປຍງັຜູອ້ື່ ນ ເພິ່ ນເອີນ້ວາ່ ການຂຽນເພື່ ອການສື່ສານ.  
- ການຂຽນແມນ່ການສື່ ຄວາມຮູ,້ ຄວາມຄດິ, ທດັສະນະ, ແນວຄດິ ແລະ ອາລມົໄປຍງັຜູອ້າ່ນ. 
- ຜູຂ້ຽນຈະຕອ້ງໄດຝຶ້ກ 4 ທກັສະການໃຊພ້າສາ ຄ:ື ອາ່ນ, ຂຽນ, ຟງັ, ເວ້ົາໃຫຄ້ອ່ງແຄວ້. 
- ການຂຽນກບັການສື່ ສານມສີາຍພວົພນັກນັຢາ່ງສະໜິດແໜນ້. 
- ຂຽນເພື່ ອການສື່ ສານມຫຼີາຍຈດຸມຸງ່ໝາຍ ເຊ່ັນ: ຂຽນເພື່ ອເລ່ົາເລື່ ອງ, ເພື່ ອອະທິບາຍ, ເພື່ ອ   
 ໂຄສະນາ, ເພື່ ອປກຸໃຈ, ເພື່ ອສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ, ເພ່ືອສາ້ງຈນິຕະນາການ, ເພື່ ອສຽດສ ີ 
  ແລະ ເພື່ ອເປັນການສາ້ງສນັ ເປັນຕ ົນ້. 

 
3. ສື່ ການຮຽນການສອນ: 
 - ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ປີທີ 5. 
 - ວາລະສານ ແລະ ໜງັສພິືມ. 
4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ: 
 

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

ອາທິດຜາ່ນມາພວກເຮົາໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັ ຄາໍ ແລະ ສາໍນວນທາງທລຸະກດິ, 
ໂດຍສະເພາະແມນ່ຫຼກັການໃນການສາ້ງສາໍນວນທາງທລຸະກດິ. ຜູໃ້ດຍງັຈື່ບໍ່ ວາ່: 
ການສາ້ງສາໍນວນທາງທລຸະກດິ ມຫຼີກັການໃດແດ?່ (ໃຫນ້ກັຮຽນສະໝກັຕອບ 2-3 
ຄນົ). 

ບດົທີ 5 
ການຂຽນເພື່ ອການສື່ ສານ 
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ຄາໍສບັທາງທລຸະກດິ ໝາຍເຖງິຄາໍຕາ່ງໆທ່ີໃຊໃ້ນການຕດິຕ່ໍສື່ ສານ ເພື່ ອເຮັດການຄາ້ຂາຍ, ການ
ບໍລິການ, ການເງນິ ເປັນຕ ົນ້. ສະນ ັນ້, ການສາ້ງສບັສາໍນວນໃຊໃ້ນທາງທລຸະກດິຕອ້ງມລີກັສະນະກະ 
ທດັຮດັ, ຊນັເຈນ, ສະກດົຄາໍຖກືຕອ້ງ, ຖກືກບັກາລະ, ເທສະ ແລະ ມຄີວາມໝາຍແຍບຍມົຄມົຄາຍ 
ອນັພາໃຫເ້ກດີຄວາມດງຶດດູ, ຈງູໃຈຈາກຄູຄ່າ້ ແລະ ຜູບໍ້ລໂິພກ. 

 
 ສອນຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາໍຄນັຂອງການຂຽນເພ່ືອກາສື່ ສານ 

 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ໃຫຍ ່(25 ນາທີ) 
 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

   -  ຈດັສນົທະນາລວມກຸມ່ໃຫຍ ່ຫືຼ ລວມຫອ້ງ ເພາະເປັນພາກທິດສະດ.ີ 
   - ໃຫນ້ກັຮຽນຈບັຄູກ່ນັອາ່ນຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາໍຄນັຂອງການຂຽນເພື່ ອ 
     ການສື່ ສານໃນປ້ຶມແບບຮຽນ (5 ນາທີ) ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມ. 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: 

1. ການໃຊສ້ນັຍະລກັທາງຕວົອກັສອນບນັທຶກຄວາມນກຶຄດິແລວ້ສື່ ໄປຍງັຜູອ້ື່ ນເພິ່ ນເອີນ້ວາ່ຫຍງັ? 
2. ຢາກໃຊກ້ານຂຽນເພື່ ອການສື່ ສານໄດດ້ ີຜູຂ້ຽນຕອ້ງມຄີນຸສມົບດັຫຍງັແດ?່ 
3. ປດັຈບຸນັນີ ້ເຕັກໂນໂລຊກີານສື່ ສານທນັສະໄໝແລວ້ ຍງັຈະໃຊກ້ານຂຽນເພື່ ອການສື່ສານຢູບ່ໍ່, 

ຍອ້ນຫຍງັ? 
- ການສນົທະນາຄວນສນົທະນາເປັນຂໍ້ໆ ໄປ ແລະ ທກຸຂໍຄ້ຄູອຍແນະນາໍ, ກະຕຸນ້ໃຫນ້ກັຮຽນ 
ຕອບ ໂດຍການຕ ັງ້ຄາໍຖາມສ ັນ້ໆ ເຈາະຈີມ້ແຕລ່ະຄາໍຖາມຕື່ ມ, ຕອ້ງຄວບຄມຸເວລາ ສນົທະນາ ທງັ 
3 ຄາໍຖາມ ບໍ່ ໃຫເ້ກນີ 30 ນາທີ ; 10 ນາທີຍງັເຫຼືອໃຊສ້ະຫຸຼບ. 
-  ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບ ເພື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈເປັນເອກະພາບກນັ. 
 

 ຄາດໝາຍການຕອບ:  
1. ການໃຊສ້ນັຍະລກັທາງຕວົອກັສອນ ບນັທຶກຄວາມນກຶຄດິແລວ້ສື່ ໄປຍງັຜູອ້ື່ ນ ເພິ່ ນເອີ້ນວາ່ ການ 

ຂຽນເພື່ ອການສື່ສານ. ເມ ື່ອໄດຮ້ບັສນັຍະລກັທາງອກັສອນນ ັນ້ແລວ້ ຜູຮ້ບັສານຈິ່ງນາໍມາອາ່ນ ຫຼື ແປ
ຕວົອກັສອນເປັນຄວາມໝາຍໃຫເ້ຂ້ົາໃຈ. ຢາກໃຊກ້ານຂຽນເພື່ ອການສື່ ສານໄດດ້ ີຜູຂ້ຽນຈະຕອ້ງມ ີ
ຄວາມຮູ,້ ຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນເລື່ ອງການໃຊສ້ບັພາສາເພື່ ອການສື່ ສານດ ີຈິ່ງຈະເຮັດໃຫກ້ານຂຽນເພື່ ອການ
ສື່ ສານມປີະສິດທິພາບ. 

2. ການຂຽນແມນ່ການສື່ ຄວາມຮູ,້ ຄວາມຄິດ, ທດັສະນະ, ແນວຄິດ ແລະ ອາລມົໄປຍງັຜູອ້າ່ນ.
ສະນ ັນ້, ຜູຂ້ຽນຈະຕອ້ງມຄີວາມພຽບພອ້ມໄປດວ້ຍຄນຸສມົບດັຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ຄວາມຮູທ້າງພາສາອດຸມົສມົ 
ບນູ ໂດຍສະເພາະເລ່ືອງສບັສາໍນວນ, ມຄີວາມສາມາດໃນການຂຽນ ແລະ ຮູວ້ທີິຂຽນ ເພາະການຂຽນ 
ບດົ ແຕລ່ະປະເພດ ລວ້ນແຕມ່ວີທີິສະເພາະຂອງມນັ. 

3. ໃນຍກຸປດັຈບຸນັເຖງິວາ່ເຕັກໂນໂລຊເີພື່ ອການສື່ ສານຈະກາ້ວໜາ້ທນັສະໄໝປານໃດກຕໍາມແຕກ່ ໍ
ບ່ໍສາມາດຫີຼກລຽ່ງການໃຊຕ້ວົອກັສອນໄດ,້ ເພາະວາ່ ຕວົອກັສອນເປັນຫຼກັຖານທ່ີສາໍຄນັໃນການສື່ ສານ, 
ເຖງິວາ່ ການສື່ ສານດວ້ຍວາຈາ (ການເວ້ົາ) ຈະມຄີວາມເຂ້ົາອກົເຂ້ົາໃຈກນັຢາ່ງຈະແຈງ້ປານໃດກຕໍາມ, 
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ຫາກບ່ໍມກີານບກັທຶກເປັນລາຍລກັອກັສອນ ກບໍໍ່ ຖວືາ່ ມຜີນົທາງກດົໝາຍໄດ.້ ສະນ ັນ້, ການຂຽນເພ່ືອ 
ການສື່ ສານຈິ່ງຄວາມສາໍຄນັເປັນ ແລະ ຈາໍເປັນຍິ່ ງ  ຕ່ໍກບັການຕດິຕ່ໍສື່ ສານ ແລະ ຄບົຄາ້ສະມາຄມົຢູ ່
ໃນສງັຄມົທກຸຍກຸທກຸສະໄໝ. 
 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນການຂຽນກບັການສື່ ສານ  
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ  

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

- ຄອູະທິບາຍຫຍໍກ້ຽ່ວກບັການຂຽນ ກບັ ການສື່ ສານ (5 ນາທີ):   
ການຂຽນແມນ່ການສື່ ຄວາຮູ,້ ຄວາມຄດິ, ທດັສະນະ ແລະ ອາລມົຜາ່ນ 

ຕວົອກັສອນ; ສວ່ນການສື່ ສານ ແມນ່ການສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍກນັແລະກນັ ລະຫວາ່ງ ຄນົກບັຄນົຢູ່ໃນ
ສງັຄມົ ເຊິ່ ງລວມມທີງັການເວົ້າ ແລະ ການຂຽນ.  

- ຈດັນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ່, ສອງກຸມ່ຕ່ໍຄາໍຖາມໜ່ຶງ (ເພ່ືອສມົທຽບຄວາມເຂ້ົາໃຈລະຫວາ່ງ 
ສອງກຸມ່) ເພ່ືອສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້. (ໃຊເ້ວລາ 35 ນາທີ: ສນົທະນາກຸມ່ 20 ນາທີ 
ແລະ ລາຍງານ 15 ນາທີ)) 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: 

1. ຢາກຂຽນໄດດ້ຈີະຕອ້ງໄດຝຶ້ກຝນົຫຍງັແດ?່ 
+ ບນັດາເຜ່ົາທ່ີບໍ່ ມຕີວົອກັສອນ, ນອກຈາກການເວ້ົາແລວ້ ເຂົາຍງັໃຊຫ້ຍງັອກີເພື່ ອສື່ ສານກນັ? 

 2. ເປັນຫຍງັຈິ່ງເວ້ົາວາ່ ການຂຽນເພ່ືອການສື່ ສານ ແມນ່ສລິະປະສາດຂອງມະນດຸ? 
 + ຄນົກກື ສື່ ສານກນັດວ້ຍວທີິໃດ? ແລະ ຄນົກກືສາມາດຂຽນ, ອາ່ນໜງັສໄືດບໍ້, ຍອ້ນຫຍງັ? 

 3. ການຂຽນກບັການສື່ ສານມສີາຍພວົພນັແນວໃດນາໍກນັ? 
  + ນອກຈາກການເວ້ົາ ແລະ ການຂຽນແລວ້ ເຮົາຍງັໃຊເ້ຄື່ ອງມຫືຍງັອກີເພ່ືອສື່ ສານນາໍກນັ? 

   - ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຜນົການຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ຕນົສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ, ສະມາຊກິກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ. 

   - ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບ ເພື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈເປັນເອກະພາບກນັ ແລະ ແນະນາໍໃຫບ້ນັທຶກເອົາ. 
 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: (10 ນາທີ) 
1. ຢາກຂຽນໄດດ້ກີອ່ນອື່ ນຜູຂ້ຽນຈະຕອ້ງໄດຝຶ້ກ 4 ທກັສະການໃຊພ້າສາ ຄ:ື ອາ່ນ,  ຂຽນ, ຟງັ, 

ເວ້ົາໃຫຄ້ອ່ງແຄວ້, ໂດຍສະເພາະປະມວນສບັສາໍນວນຕອ້ງອດຸມົສມົບນູ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຍງັຈະຕອ້ງ 
ຊອກຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຫຼກັການ, ວທີິ ແລະ ທິດສະດໃີນການຂຽນຕື່ ມອກີ. 

+ ສາໍລບັບນັດາເຜ່ົາທ່ີບ່ໍມຕີວົອກັສອນ ນອກຈາກການໃຊພ້າສາເວ້ົາສື່ ສານນາໍກນັແລວ້ ເຂົາຍງັ 
ໃຊບ້ນັດາເຄື່ ອງໝາຍຕາ່ງໆຢູຕ່າມທາໍມະຊາດ ຫືຼ ເຂົາປະດດິສາ້ງຂຶນ້ເອງ ແລະ ກາໍນດົໃຊນ້າໍກນັຢູໃ່ນ 
ສງັຄມົເພື່ ອໃຊສ້ື່ ນສານນາໍກນັອກີເຊ່ັນ: ສານຕາແຫຼວ ຫືຼ ໄມໄ້ຂວກ່ນັ ປກັໃກສ້ິ່ ງໃດໜຶ່ ງເພ່ືອບ ົ່ງບອກ
ວາ່ສິ່ ງເຫ່ົຼານ ັນ້ເປັນສິ່ ງຕອ້ງຫາ້ມ, ການຫກັຟດົໄມຢ້າຍເປັນຈດຸໆໄປ ເພ່ືອບ ົ່ງບອກເສັ້ນທາງໄປ ເພ່ືອບ່ໍ
ໃຫຫຼ້ງົທາງ ເປັນຕ ົນ້. 
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2. ຄາໍວາ່ “ສລິະປະສາດ” ແມນ່ຕາໍລາ ຫືຼ ວຊິາວາ່ດວ້ຍການຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັສມີ ືມຫຼີາຍປະການ 
ເຊ່ັນ: ວຊິາຄາໍນວນໂຫລາສາດ, ການຟ້ອນ, ການແຕມ້ແຕງ່, ເສບ, ຮອ້ງລາໍທາໍເພງລວມທງັການຂດີ 
ຂຽນອກີດວ້ຍ.  ສະນ ັນ້ , ພ່ິນຈິ່ງເວ້ົາວາ່ ການຂຽນເພ່ືອການສື່ ສານເປັນສລິະປະສາດຂອງມະນດຸ. 

+ ຄນົກກືສື່ ສານກນັດວ້ຍວທີິໃຊພ້າສາມ ືແລະ ພວກເຂົາຍງັມຄີວາມສາມາດເລ່ົາຮຽນຂຽນອາ່ນ 
ໄດ,້ ຕາ່ງແຕວ່າ່ ເຂົາບ່ໍສາມາດເປ່ັງສຽງອອກໄດ ້ຍອ້ນພິການທາງລະບບົຜະລດິສຽງ, ສວ່ນສະໝອງ 
ແລະ ພາກສວ່ນອື່ ນໆ ຂອງຮາ່ງກາຍຍງັປກົກະຕ;ິ ສວ່ນການເລ່ົາຮຽນຂຽນອາ່ນຂອງຄນົປາກກກື(ປາກ 
ກກືມາແຕກ່າໍເນດີ) ອາດຊາ້ກວາ່ ຄນົປກົກະຕ ິແລະ ການສອນກຈໍະຕອ້ງມໂີຮງຮຽນສະເພາະ. 

3. ການຂຽນກບັການສື່ ສານມສີາຍພວົພນັກນັຢາ່ງສະໜິດແໜນ້, ເພາະວາ່ ການຂຽນເປັນພາຫະ 
ນະອນັໜ່ຶງຂອງການສື່ ສານ. ການສື່ ສານຈະຕອ້ງໃຊທ້ງັການເວ້ົາ ແລະ ການຂຽນໄປຄວບຄູກ່ນັ.  
    +  ນອກຈາກການເວ້ົາ ແລະ ຕວົອກັສອນແລວ້ ຄນົເຮາົຍງັໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍຕາ່ງໆ ເຂ້ົາໃນການ 
ສື່ ສານຕື່ ມອກີ ເຊ່ັນ: ເຄື່ ອງໝາຍຢູຕ່າມຕາໍລາວຊິາການ, ເຄື່ ອງໝາຍກດົຈະລາຈອນ, ໄຟສນັຍານ 
ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍອື່ນໆ ທ່ີສື່ ເຖງິຄວາມໝາຍໃດໜ່ຶງ ເປັນຕ ົນ້. 
 

 ວຽກບາ້ນ: 
- ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປອາ່ນ “ຈດຸມ ຸງ່ໝາຍຂອງການຂຽນ” (ໜາ້ທີ 39-40) ແລວ້ 

ເລືອກຝຶກຂຽນບດົຕາມຈດຸມ ຸງ່ໝາຍໃດໜ່ຶງຕາມໃຈ. 
- “ທງຸຊາດລາວ” ຖເືປັນສື່ ຢ່າງໜ່ຶງໄດບໍ້? ແລະ ສື່ ເຖງິຫຍງັແດ?່  

 
 

 ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ (10 ນາທີ) 

 ອາທິດຜາ່ນມາ ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນຮູ ້ກຽ່ວກບັການຂຽນກບັການສື່ ສານ ແລະ 
ມວີຽກບາ້ນທ່ີໃຫນ້ກັຮຽນໄປອາ່ນ ແລະ ຄດິ. ມເີລື່ ອງຫຍງັແດ?່  ມຄີ:ື 

1). ອາ່ນ ແລະ ຝຶກຂຽນບດົຕາມຈດຸມຸງ່ໝາຍໃດໜ່ຶງ? (ຈະໃຫແ້ຕລ່ະຄນົ 
ນາໍໄປອາ່ນສູກ່ນັຟງັໃນເວລາເຮັດກດິຈະກາໍ). 
2). “ທງຸຊາດລາວ” ຖວືາ່ ເປັນສື່ ຢາ່ງໜ່ຶງໄດບໍ້? (ໃຫນ້ກັຮຽນສະໝກັຕອບ 2-3 ຄນົ)  

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
ທງຸຊາດ ເປັນສື່ ຢາ່ງໜ່ຶງບ ົ່ງບອກເຖງິເອກະລກັຂອງຊາດໜ່ຶງໆ. 3 ສໃີນທງຸຊາດລາວ: ສແີດງ 

= ສະແດງເຖງິຄວາມກາ້ຫານ, ຜືນແຜນ່ດນິນີ ້ຍາດມາໄດ ້ແລະ ປກົປກັຮກັສາ ດວ້ຍເລອືດຂອງເຫ່ົຼາ 
ນກັຮບົຜູກ້າ້ຫານ; ສຟ້ີາ = ສະແດງລາວເປັນຊາດໜ່ຶງທ່ີມກັຄວາມສະຫງບົຮ ົ່ມເຢັນ ໃຕທ້ອ້ງຟ້າສຄີາມ; 
ສຂີາວວງົເດອືນ = ສະແດງເຖງິຄນົລາວເປັນຄນົທ່ີມຈີດິໃຈຂາວສະອາດ, ມກັສນັຕພິາບ. 
 
 ສອນຈດຸມຸງ່ໝາຍຂອງການຂຽນ  
 ກດິຈະກາໍ : ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ  

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
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- ຄຈູດັນກັຮຽນອອກເປັນ 5 ກຸມ່ຕາມວທີິແບບນບັ: 1-6 ຫືຼ 7 =ກຸມ່ 1;  
     8-14 =ເປັນກຸມ່2;... 

-  ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ສນົທະນາທິດສະດ ີແລະ ຝຶກຂຽນຕາມ 5 ຈດຸມຸງ່ໝາຍຂອງການຂຽນ ຄ:ື ຂຽນ 
ເພື່ ອເລ່ົາເລື່ ອງ, ເພື່ ອອະທິບາຍ, ເພື່ ອໂຄສະນາ, ເພື່ ອປກຸໃຈ ແລະ ຂຽນເພື່ ອສະແດງຄວາມ 
ຄດິເຫັນ. ໃຊເ້ວລາສນົທະນາ ແລະ ບດົ 40 ນາທີ) 

- ແຕລ່ະກຸມ່ສະຫຸຼບທິດສະດໂີດຍຫຍໍ ້ແລະ ຂຽນບດົ ເຊິ່ ງແຕລ່ະບດົບ່ໍໃຫຫຸຼ້ດ 5 ແຖວໃສເ່ຈຍ້. 
ກຸມ່ທີ 1: ຂຽນເພື່ ອເລ່ົາເລ່ືອງ “ຂອ້ຍເຫັນລດົໄຟເປັນເທ່ືອທາໍອິດ”. (ເຂື່ອນໄຟຟ້າ) 
ກຸມ່ທີ 2: ຂຽນເພື່ ືອອະທິບາຍ “ແນະນາໍການໃຊໂ້ທລະສບັມຖື/ືເຄື່ ອງຄອມພີວເຕ/ີ...” 
ກຸມ່ທີ 3: ຂຽນເພື່ ອໂຄສະນາ “ພິດຢາເສບຕິດ”, “ຄວາມຮູ”້, “ການຮຽນ”, “ຄນຸສມົບດັ” (ຂຽນ
ສາໍນວນເພື່ ອໂຄສະນາຕາມ 4 ຂໍນ້ີ)້ 

      ກຸມ່ທີ 4: ຂຽນເພື່ ອປກຸໃຈ “ຊາວໜຸມ່ຄນືກົອນິຊຂີອງຍກຸສະໄໝ” 
 ກຸມ່ທີ 5: ຂຽນສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ “ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ” 
 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
  ສອນຈດຸມຸງ່ໝາຍຂອງການຂຽນ (ຕ່ໍ) 

 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ໃຫຍ ່
 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

- ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ສະເໜີຜນົຂອງການສນົທະນາ ແລະ ອາ່ນບດົຂຽນ
ທ່ີກຸມ່ຕນົຮບັຜິດຊອບຂຽນໃນກດິຈະກາໍ ຊ ົ່ວໂມງທີ 1  ໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນໆໃນຫອ້ງ
ຟງັຕາມລາໍດບັ. 

- ສະມາຊກິກຸມ່ອື່ ນ ຕິດຕາມເພື່ ອປະກອບຄາໍເຫັນ (40 ນາທີ). 
- ຄສູະຫຸຼບ, ແນະນາໍຄາໍຕອບ ເພື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບກນັ. 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: (10 ນາທີ) 
1. ຂຽນເພື່ ອເລ່ົາເລື່ ອງ: ແມນ່ການຂຽນຄນືເລື່ ອງ ທ່ີຕນົປະສບົພບົພ້ໍມາກອ່ນ ໂດຍເລ່ົາຕາມລາໍ 

ດບັເຫດການທ່ີຕນົໄດເ້ຫັນ. ສິ່ ງສາໍຄນັຄກືານໃຊສ້ບັພາສາຕອ້ງໃຫຮ້ດັກມຸຈະແຈງ້, ສາ້ງໃຫເ້ຫັນພາບ 
ແລະ ເລື່ ອງທ່ີເລ່ົາເປັນເລື່ ອງທ່ີໜາ້ສນົໃຈແກຜູ່ຟ້ງັ. ການຕ ັງ້ຊື່ ເລື່ ອງ ກສໍາໍຄນັ, ຊື່ ເລື່ ອງຕອ້ງສ ັນ້ ກະ 
ຕຸນ້ຄວາມສນົໃຈ ເຊ່ັນ: ລດົໄຟຫວົກະສນຸ, ນກັຮຽນຫວົໃສ, ຕາໍຫຼວດໃຈເດັດ ເປັນຕ ົນ້. 

- ເລື່ ອງທ່ີນກັຮຽນຝຶກຂຽນ ສງັເກດເບິ່ ງວາ່: ເລື່ ອງສະໜອງຕາມຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ທິດສະດຕີາມ 
ແບບຮຽນໜອ້ຍ-ຫຼາຍສ ໍາ່ໃດ, ເລື່ ອງທ່ີຂຽນເປັນໜາ້ສນົໃຈບ່ໍ, ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງເຄ່ັງຄດັຫຼາຍເພາະນີເ້ປັນ 
ການຝຶກຂຽນ ແລະ ກເໍປັນກດິຈະກາໍເປີດ. 

2. ຂຽນເພື່ ອອະທິບາຍ: ແມນ່ການຂຽນເລື່ ອງປະເພດ ການແນະນາໍວິທີໃຊ,້ ວທີິແກໄ້ຂບນັຫາສະ 
ນ ັນ້, ການຂຽນບດົປະເພດນີ ້ຕອ້ງໃຊສ້ບັພາສາບ່ໍຄມຸເຄອື, ຈດັຂ ັນ້ຕອນໄປຕາມລາໍດບັວທີິ ຫືຼ ການແກ ້
ໄຂບນັຫາ, ຫາກສາມາດໃຊເ້ລກລາໍດບັ ຈດັເປັນຂໍ້ໆ ໄປກຍໍິ່ ງເປັນການດ ີແລະ ຈະແຈງ້ແກຜູ່ໃ້ຊ ້ຫືຼ 
ແກໄ້ຂບນັຫາ ເຊ່ັນ: ແນະນາໍ ຫືຼ ອະທິບາຍການໃຊເ້ຄື່ ອງເອເລັກໂຕຣນກິຕາ່ງໆ ເປັນຕ ົນ້. 
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- ເລື່ ອງທ່ີນກັຮຽນຝຶກຂຽນ ສງັເກດເບິ່ ງວາ່: ເລື່ ອງສະໜອງຕາມຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ທິດສະດຕີາມ 
ແບບຮຽນໜອ້ຍ-ຫຼາຍສ ໍາ່ໃດ, ການອະທິບາຍ, ແນະນາໍຈະແຈງ້ຫືຼບ່ໍ ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງເຄ່ັງຄດັຫຼາຍເພາະ 
ນີເ້ປັນການຝຶກຂຽນ ແລະ ກເໍປັນກດິຈະກາໍເປີດ. 
   3. ຂຽນເພ່ືອໂຄສະນາ: ແມນ່ການຂຽນເພື່ ອໃຫເ້ກດີການດງຶດດູ, ກະຕຸນ້ຜູຟ້ງັໃຫເ້ກດີຄວາມ 
ສນົໃຈ. ສະນ ັນ້, ການໃຊສ້ບັພາສາຕອ້ງສ ັນ້, ຈື່ງາ່ຍ, ມກີານສາໍຜດັເກາະກາ່ຍຍິ່ ງເປັນການດເີຊ່ັນ: ຢາ
ເສບຕດິ ເປັນພິດໄພ ຈ ົງ່ຢາ່ໄປຫຍຸງ້ກຽ່ວ; ກລີາເປັນຢາວເິສດ ທກຸເພດໄວຄວນໃຫຄ້ວາມສນົໃຈ. 

- ເລື່ ອງທ່ີນກັຮຽນຝຶກຂຽນ ສງັເກດເບິ່ ງວາ່: ເລື່ ອງສະໜອງຕາມຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ທິດສະດຕີາມ 
ແບບຮຽນໜອ້ຍ-ຫຼາຍສ ໍາ່ໃດ, ສາໍນວນໂຄສະນາທ່ີນກັຮຽນແຕງ່ ເໝາະສມົບໍ, ບໍ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງເຄ່ັງຄດັ 
ຫຼາຍ, ເພາະນີ ້ເປັນການຝຶກຂຽນ ແລະ ກເໍປັນກດິຈະກາໍເປີດ. 
   4. ຂຽນເພ່ືອປກຸໃຈ: ເປັນການຂຽນທີ່ ໃຊສ້ບັພາສາ ເຮັດໃຫຄ້ນົເຂັມ້ແຂງ, ພອ້ມພຽງ, ເຮັດໃຫຄ້ນົ 
ກາ້ຫານ, ຂຶນ້ໃຈ. ການຂຽນປະເພດນີ ້ມກັກຽ່ວກບັການເມອືງ, ສງັຄມົ ທ່ີປກຸໃຈໃຫຮ້ກັຊາດ, ມຈີດິໃຈ 
ອງົອາດກາ້ຫານ ເປັນອນັໜ່ຶງອນັດຽວ. ສະນ ັນ້, ສບັສາໍນວນທ່ີໃຊຕ້ອ້ງຈະແຈງ້ ແລະ ຍກົຕວົຢາ່ງປະ 
ກອບບາງຈດຸ ເພື່ ອໃຫເ້ຫັນຄວາມເປັນຈງິ.  

ໃນຫວົຂໍທ່ີ້ກາໍນດົໃຫນ້ກັຮຽນຂຽນເພື່ ອປກຸໃຈ “ຊາວໜຸມ່ຄນືກົອນິຊແີຫງ່ຍກຸສະໄໝ” (ຕອນໜຶ່ ງ 
ຂອງຄາໍເວ້ົາທ່ີໂດງ່ດງັ ຂອງປະທານ ໄກສອນ ພມົວຫິານ ທ່ີເຄົາລບົຮກັ). ບດົຂຽນໃຫສ້ະແດງອອກ 
ບາງຈດຸສາໍຄນັດ ັງ່ນີ:້ ຊາວໜຸມ່ແມນ່ຄນົທ່ີຍງັຢູໃ່ນໄວຄກຶຄະນອງ, ມກີາໍລງັວງັຊາ, ຫາ້ວຫນັ, ກາ້ຄດິ 
ກາ້ເຮັດ, ກາ້ເສຍສະຫຼະ, ບໍ່ ຫວນັໄຫວຕ່ໍອປຸະສກັ; ໃນສະໄໝສງົຄາມກມໍແີຕຊ່າວໜຸມ່ນີແ້ຫຼະທ່ີມຄີວາມ 
ກາ້ຫານ ປະຈນັບານກບັສດັຕເູພື່ ອປດົປ່ອຍຊາດ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈ ິ່ງມຫຼີາຍສາໍນວນທ່ີຍກົຍອ້ງຊາວໜຸມ່ວາ່: 
ເປັນກະດນູສນັຫຼງັຂອງຊາດ; ຊາວໝຸມ່ເປັນແຂນຂວາຂອງພກັ ຊາວໜຸມ່ປຽບເໝືອນນກົອນິຊທ່ີີບ່ໍຫວນັ 
ກວົຕ່ໍພາຍລຸມົແດງ, 
   5. ຂຽນເພ່ືອສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ:  ແມນ່ການຂຽນເພື່ ອສະແດງຄວາມຮູສ້ຶກ, ຄວາມຄດິເຫັນຕ່ໍ 
ເລື່ ອງ ຫືຼ ເຫດການໃດໜຶ່ ງໃນສງັຄມົ, ອາດຈະເປັນການແນະນາໍ, ວເິຄາະ, ວພິາກວຈິານ ຕາ່ງໆ. 

- ຫວົຂໍ ້“ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ” ທ່ີໃຫນ້ກັຮຽນຝຶກຂຽນ, ເນືອ້ໃນການຂຽນໃຫສ້ະແດງ 
ອອກໄດ:້ ຄວາມສາໍຄນັຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມ, ມະນດຸໄດສ້າ້ງຫຼາຍສິ່ ງຫຼາຍຢາ່ງທ່ີເປັນຜນົສະທອ້ນຕ່ໍສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມເຮັດໃຫສ້ິ່ ງແວດລອ້ມ, ດນິຟ້າອາກາດມກີານປ່ຽນແປງ. ສະນ ັນ້, ພວກເຮາົທກຸຄນົມໜີາ້ທ່ີ 
ເພື່ ອປກົຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
 
 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
- ການສນົທະນາຖາມຕອບ ແລະ ການມສີວ່ນຮວມໃນການເຮັດກດິຈະກາໍ. 
- ຜນົຂອງການເຮດັກດິຈະກາໍຂອງແຕລ່ະກຸມ່. 
 ວຽກບາ້ນ: 
   ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນໄປອາ່ນນທິານ ເລ່ືອງ “ກາໍພາ້ສະຫຼາດ ອາມາດຫຶງສາ ພະຍາໂງຈ່າ້”  
 ໜາ້ທີ  44-48 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ແລວ້ຫຍໍເ້ນືອ້ໃນຂອງເລ່ືອງຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ ໂດຍໃຫຕ້າ່ງ  
 ຈາກການຫຍໍຄ້ວາມຂອງຕວົຢາ່ງໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. 
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ແຜນວາດຊວ່ຍຈື່ ບດົທີ 5: ການຂຽນເພ່ືອການສື່ ສານ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               ເວລາ 6 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສງົ: 

ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ, ຫຼກັການ ແລະ ວທີິປະຕບິດັຂອງການຂຽນ

ຫຍໍຄ້ວາມໄດ.້ 
- ຂຽນຫຍໍຄ້ວາມຈາກບດົທ່ີອາ່ນ ປະເພດຄາໍຮອ້ຍແກວ້ ແລະ ຮອ້ຍກອງໄດ.້   
- ປະຕບິດັວທີິການຂຽນ ແລະ ຂຽນຕາມຮບູແບບການຂຶນ້ຕ ົນ້ຂອງການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມໄດ.້  
- ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍ 
- ຂອງກຸມ່ໄດ.້  

ບດົທ ີ6 
ວທີິຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ 

 

ການຂຽນເພ່ືອການສື່ ສານ 

ຈດຸມຸງ່ໝາຍຂອງການ

ສື່ ສານ 

ການຂຽນກບັການສື່ສານ 
ຄວາມໝາຍ ຄວາມສາໍຄນັຂອງ

ການຂຽນເພື່ ອການສື່ ສານ 

ການຂຽນເພ່ືອ

ເລ່ົາເລື່ ອງ 

ການຂຽນເພ່ືອ

ອະທິບາຍ 

ການຂຽນເພ່ືອໂຄສະນາ 

ການຂຽນເພ່ືອປກຸໃຈ 

ຄວາມໝາຍຂອງການຂຽນເພ່ືອ

ການສື່ ສານ 

ຄວາມສາໍຄນັຂອງການຂຽນເພ່ືອ

ການສື່ ສານ 

ເພ່ືອສະແດງຄວາມເຫັນ 

ການຂຽນແບບສາ້ງສນັ 

ການຂຽນສຽດສີ 

ເພ່ືອສາ້ງ

ຈນິຕະນາການ 
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- ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະ ການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັ
ຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້ 

2. ເນືອ້ໃນ: 
   ການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມແມນ່ການເກບັຄວາມສາໍຄນັຂອງເລື່ ອງມາສະເໜີໃໝໂ່ດຍບ່ໍໄດເ້ຮັດໃຫສ້າລະ
ສາໍຄນັຂອງເນືອ້ຄວາມເສຍຫາຍໄປ ຫືຼ ຂາດໄປ.  ຜູທ່ີ້ຈະຫຍໍເ້ນືອ້ຄວາມຕອ້ງຮູຈ້ກັສງັເກດວາ່ ຂໍ ້
ຄວາມໃດເປັນສາໍຄນັ ແລະ ຂໍຄ້ວາມໃດເປັນສາໍຮອງ. 
3. ສື່ການຮຽນການສອນ: 

- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ປີທີ 5. 
- ບດົກາບກອນ, ນທິານ, ເລື່ ອງສ ັນ້, ວາລະສານ ແລະ ໜງັສືພິມ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ: 
         
           ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນຄວາມໝາຍ ແລະ ຫຼກັການຂອງການຂຽນຫຍ້ໍຄວາມ  
 ທວນຄືນບດົຮຽນເກົ່ າ: (10 ນາທີ) 
ອາທິດແລວ້ ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັ “ການຂຽນເພື່ ອການສື່ ສານ” ຜູໃ້ດຍງັຈື່
ບ່ໍວາ່:  
+ ການຂຽນເພື່ ອການສື່ ສານແມນ່ແນວໃດ? (ໃຫນ້ກັຮຽນ 2-3 ຄນົຕອບ): 

  ການຂຽນເພື່ ອການສື່ ສານ ແມນ່ການໃຊສ້ນັຍະລກັທາງຕວົອກັສອນບນັທຶກຄວາມນກຶຄິດ ແລວ້ສື່ ໄປ 
ຍງັຜູອ້ື່ ນໃຫຮ້ບັເອົາສນັຍະລກັທາງຕວົອກັສອນນ ັນ້ ແລວ້ນາໍມາແປເປັນຄວາມໝາຍໃຫເ້ຂ້ົາໃຈ. ສະນ ັນ້, 
ການສື່ ສານດວ້ຍການຂຽນຈະປະສບົຜນົສາໍເລັດດ ີຫືຼ ບ່ໍນ ັນ້ ກຕ່ໍໍເມ ື່ອຜູຂ້ຽນມຄີວາມຮູ,້ ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈ 
ຫຼກັໄວຍາກອນເປັນຢາ່ງດ.ີ ຫາກການໃຊຕ້ວົອກັສອນບໍ່ຖກືຕາມຫຼກັໄວຍາກອນ ຜູຮ້ບັສານຈະມຄີວາມ 
ເຂ້ົາໃຈຄາດເຄື່ ອນ ຕວົຢາ່ງ: ທາ້ວ ກ ຂຽນຈດົໝາຍສ ົ່ງໃຫທ້າ້ວ ຂ ເພື່ ອຊືກ້ວ້ຍມາໃຫ ້ຂຽນວາ່ “ສຽ່ວ 
ເອຍີ ໂຕໄປຕະຫຼາດຊືກ້ວຍມາໃຫເ້ຮົາແດ!່”  ຜນົໄດຮ້ບັກຄໍ ືທາ້ວ ຂ ຈະບ່ໍໄດກ້ນິກວ້ຍ, ແຕກ່ບັໄດ ້
ກວຍ ມາໃສຂ່ີເ້ຫຍືອ້ຊື່ ໆ. ຫືຼ ການໂຄສະນາຢາ “ກນິແລວ້ແຂງ ແຮງບ່ໍມ ີພະຍາດບຽດບຽນ” ຈະບ່ໍ 
ໄດຕ້າມຈປຸະສງົຂອງຜູໂ້ຄສະນາ ທ່ີຢາກສື່ ວາ່ “ກນິແລວ້ແຂງແຮງ ບ່ໍມພີະຍາດບຽດບຽນ”. 
 
 ກດິຈະກາໍ: ສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ໃຫຍ ່(30 ນາທີ) 

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
 ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົອາ່ນຄວາມໝາຍ ແລະ ຫຼກັການຂອງການຂຽນຫຍໍ ້
ຄວາມໃນປ້ຶມແບບຮຽນ (ໜາ້ທີ 43) 5 ນາທີ ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມ. 

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:  
1. ການສະຫຸຼບຫຍໍ້ຈາກການອາ່ນ ຫືຼ ຟງັເລື່ ອງໃດໜ່ຶງເພິ່ ນວາ່ແນວໃດ? 
2. ການໃຊຄ້າໍແທນນາມບລຸດຸທີສາມ ຫືຼ ອອກຊື່ຜູກ້ຽ່ວ ໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ, ໃຫຕ້ວົຢາ່ງ? 
3. ຖາ້ຫຍໍຄ້ວາມປະເພດບດົຄາໍຮອ້ຍກອງ ຕອ້ງເຮັດແນວໃດ? 

  - ໃຫນ້ກັຮຽນ 2-3 ຄນົ ຕອບຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈ.  ນອກຈາກຄາໍຖາມຫຼກັແລວ້ ຄສູາມາດຕ ັງ້ຄາໍ   
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    ຖາມເຈາະຈີມ້ເພ່ີມ ແລະ ກະຕຸນ້ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ, ອາດບ ົ່ງຕວົນກັຮຽນບາງຄນົທ່ີເຫັນວາ່ບ່ໍມ ີ 
    ຄວາມກາ້ຫານຂຶນ້ຕອບຕື່ ມ. 

- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນຮວ່ມກນັສະຫຸຼບຄາໍຕອບ ໃຫເ້ປັນເອກະພາບ. 
 
 ຄາດໝາຍການຕອບ: (10 ນາທີ) 
1. ການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ ແມນ່ການການຂຽນຫຍໍ້ເນືອ້ເລື່ ອງ ຂອງເລື່ ອງໃດເລື່ ອງໜ່ຶງທ່ີໄດອ້າ່ນໄດ ້

ຟງັ ໂດຍນາໍເອົາເນືອ້ໃນສາໍຄນັຂອງເລື່ ອງນ ັນ້ ມາຮຽບຮຽງຄນືໃຫສ້ ັນ້ເຂ້ົາ ໂດຍຍງັຄງົຮກັສາ  
ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍຂອງເລື່ ອງເອົາໄວ.້ ສະນ ັນ້, ຜູທ່ີ້ຂຽນຫຍໍເ້ນືອ້ຄວາມ ຈະຕອ້ງຮູຄ້ດັເລອືກວາ່ ອນັ  
ໃດເປັນເນືອ້ໃນສາໍຄນັ, ອນັໃດເປັນເນືອ້ໃນສາໍຮອງ ໝາຍຄວາມວາ່ ເປັນພາກສວ່ນອະທິບາຍ  
ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ.    

2. ຫຼກັການຂຽນຫຍໍ້ຄວາມ: ຫຼກັການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມທ່ີຂຽນໄວໃ້ນແບບຮຽນ ສວ່ນຫຼາຍເມ ື່ອອາ່ນ 
     ແລວ້ ນກັຮຽນເຂ້ົາໃນໄດເ້ລີຍ. ຍງັຫຼກັການທ່ີວາ່: 

- ການໃຊຄ້າໍແທນນາມບລຸດຸທີສາມ ຫຼື ອອກຊື່ ຜູກ້ຽ່ວ:  ຄວນອະທິບາຍເພ່ີມຕື່ ມວາ່ ຄາໍແທນ 
ນາມ ຫືຼ ສບັພະນາມບລຸດຸທີສາມ ໝາຍເຖງິຄາໍແທນຊື່ບກຸຄນົທີສາມ ເຊ່ັນ: ເພິ່ ນ, ລາວ, ມນັ, 
ເຂົາ, ພວກເພ່ິນ, ພວກມນັ, ພວກເຂົາ ເປັນຕ ົນ້.   ສວ່ນການເວົ້າເຖງິຊື່ ຜູກ້ຽ່ວໂດຍກງົ ໝາຍ
ເຖງິ ຊື່ ຕວົລະຄອນ ຫຼ ືຊື່ ຜູຢູ້່ໃນເລື່ ອງທ່ີໄດອ້າ່ນໄດຟ້ງັນ ັນ້ເອງ. 

- ການຫຍໍປ້ະເພດຄາໍຮອ້ຍກອງ ໝາຍເຖງິບດົກາບກອນ ຕອ້ງຖອດເນືອ້ໃນເປັນຄາໍທາໍມະດາ ຫືຼ 
ເປັນຄາໍຮອ້ຍແກວ້ກອ່ນ ຈຶ່ງຫຍໍຄ້ວາມ. 

 

 

 

                     ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 

 ສອນວທີິປະຕິບດັຂອງຜູຂ້ຽນຫຍໍຄ້ວາມ  
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊວ້ທີິສອນແບບເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ 
 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

- ຄອູະທິບາຍຫຍໍ ້ວທີິປະຕບິດັຂອງຜູຂ້ຽນຫຍໍຄ້ວາມ ດ ັງ່ນີ:້ (10 ນາທີ) 
   ຕາມປກົະຕ ິການຫຍໍຄ້ວາມມສີອງແບບຄ:ື ການຫຍໍຄ້ວາມຈາກການຟງັ ແລະ ການຫຍໍຄ້ວາມ
ຈາກການອາ່ນ. ຢາກຫຍໍຄ້ວາມໄດດ້ ີມປີະສດິທິພາບ ການຫຍໍຄ້ວາມທງັສອງແບບນີ ້ລວ້ນແຕ່
ຕອ້ງການສະມາທິ ໃນການຟງັ ຫືຼ ການອາ່ນ. ຫາກບ່ໍຕ ັງ້ໃຈຟງັ ຫຼື ອາ່ນ ແມນ່ບ່ໍສາມາດຈະຫຍໍຄ້ວາມ
ໄດ.້ ຕວົຢາ່ງ: ສອງຄນົນ ັງ່ຟງັນທິານເລື່ ອງໃດໜ່ຶງ, ຜູໜ່ຶ້ງຕ ັງ້ໃຈຟງັ ແລະ ຜູໜ່ຶ້ງທງັຟງັທງັລມົ ຫືຼເຮັດ
ຢາ່ງອື່ນ. ແນນ່ອນວາ່ເມ ື່ອໃຫສ້ອງຄນົນີ ້ເລ່ົາຄນືນທິານທ່ີໄດຟ້ງັ, ຜູຕ້ ັງ້ໃຈຟງັ ຈະເລ່ົາຄືນໄດດ້ກີວາ່ 
ແລະ ກງົກນັຂາ້ມຜູບ່ໍ້ຕ ັງ້ໃຈຟງັຈະເລ່ົາຄນືແບບສບັຢກົສບັຢ່າງ ຫືຼ ບ່ໍກບ່ໍໍສາມາດເລ່ົາຄນືໄດເ້ລີຍ. ນອກ 
ຈາກການມສີະມາທິໃນການອາ່ນ ຫືຼ ຟງັແລວ້ ຜູຂ້ຽນຫຍໍຄ້ວາມຍງັຕອ້ງມຄີວາມຮູ ້ໃນການຂຽນແບບ
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ຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ການຂຽນຈດົໝາຍ, ການຂຽນໂຄສະນາ, ຂຽນປະກາດ, ຄາໍຖະແຫຼງ ແລະ ອື່ ນໆເພື່ ອ
ຈະຮບັຮູໃ້ຈຄວາມໄດຢ້າ່ງວອ່ງໄວ. 

- ອາທິດກອ່ນຄໄູດແ້ນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປອາ່ນນທິານເລື່ ອງ “ກາໍພາ້ສະຫຼາດ ອາມາດ 
ຫຶງສາ ພະຍາໂງຈ່າ້” ແລະ ໃຫເ້ລ່ົາຫຍໍເ້ລື່ ອງດ ັງ່ກາ່ວ. ຕ່ໍໄປນີ ້ຈະໃຫພ້ວກນກັຮຽນຈດັກຸມ່ ເພ່ືອເລ່ົາ
ຫຍໍນ້ທິານດ ັງ່ກາ່ວ. 

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 4-5 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
- ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຮວ່ມກນັອາ່ນ ແລະ ຫຍໍ້ນທິານ “ກາໍພາ້ສະຫຼາດ ອາມາດຫຶງສາ ພະຍາໂງຈ່າ້” 

ໃຫມ້ຄີວາມແຕກຕາ່ງຈາກການຫຍໍໃ້ນຕວົຢາ່ງປ້ຶມແບບຮຽນ ແລວ້ສະຫຸຼບການຫຍໍໃ້ສເ່ຈຍ້.(15 ນາທີ) 
  - ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ ເລ່ົານທິານຫຍໍ້ທ່ີກຸມ່ຕນົຫຍໍ ້ສູໝ່ ູໃ່ນຫອ້ງຟງັ. (20 ນາທີ) 
  - ຄຕູດິຕາມການເລ່ົາຂອງຕາງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ ແລະ ປະກອບຄາໍເຫັນວາ່ ການເລ່ົາຫຍໍນ້ທິານຂອງ 
ກຸມ່ເປັນແນວໃດ. 
 
 ຄາດໝາຍການຕອບ: 

ການຫຍໍນ້ທິານ “ກາໍພາ້ສະຫຼາດ ອາມາດຫຶງສາ ພະຍາໂງຈ່າ້” ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງໃຫຄ້ຕືວົຢາ່ງຢູ ່
ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. ຕອ້ງການພຽງແຕວ່າ່: ການຫຍໍນ້ ັນ້ໄປຕາມຫຼກັການຫືຼບ່ໍ ແລະ ເນືອ້ໃນ ຂພໍຽງແຕ ່
ວາ່ ເມ ື່ອຟງັແລວ້ໃຫຮູ້ວ້າ່ ນທິານເລື່ ອງນີໄ້ດເ້ວ້ົາເຖງິ ເລື່ ອງ: ພະຍາໂງ,່ ກາໍພາ້ສະຫຼາດ ແລະ ບ່ໍສະ 
ເພາະແຕພ່ະຍາໂງ ່ພວກເສນາອາມາດກໂໍງຄ່ກືນັ ຊຶ່ ງສະແດງອອກບາງຄາໍເວ້ົາຂອງ ພະຍາ, ກາໍພາ້ 
ແລະ ເສນາອາມາດ. 

ອະທິບາຍສບັ:  “ຫຶງສາ” ໝາຍວາ່ບຽດບຽນ, ການທາໍຮາ້ຍໃຫ,້ ການຄດຶໃຫຜູ້ອ້ື່ ນໄດຮ້ບັທກຸ. 
 

 ວຽກບາ້ນ: ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນບດົກອນ “ແຜນດນິແມ“່ ແລວ້ຂຽນເປັນບດົຄາໍຮອ້ຍແກວ້. 
 
ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 

  ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ:  (5 ນາທີ)  
- ຄຖູາມທວນຄນືກຽ່ວກບັ ຫຼກັການຂຽນຫຍໍ້ຄວາມໃນຊ ົ່ວໂມງກອ່ນວາ່:  

ການຫຍໍຄ້ວາມມຫຼີກັການຫຍງັແດ?່ (ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ 2-3 ຄນົ)  
- ການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມມຈີກັແບບ, ແຕລ່ະແບບຄວນເຮັດແນວໃດ?(ໃຫ້

ນກັຮຽນຕອບ 2-3 ຄນົ)  
- ຄສູງັລວມຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນ. ທວນຄືນຕາມບດົອະທິບາຍຫຍໍ້ໃນຊ ົ່ວກອ່ນ. 

 
 ສອນວທີິປະຕິບດັໃນການຫຍໍຄ້ວາມ  
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊວ້ທີິສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ  

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

- ຄອູະທິບາຍວທີິປະຕບິດັໃນການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ ດ ັງ່ນີ:້ (10 ນາທີ)  
   ເມ ື່ອໄດຟ້ງັ ຫືຼ ອາ່ນເລື່ ອງໃດໜ່ຶງ ຈະຕອ້ງທາໍຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຈບັປະເດັນ
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ທ່ີສາໍຄນັວາ່: ແມນ່ໃຜ? ເຮັດຫຍງັ? ຢູໃ່ສ? ເມ ື່ອໃດ? ເປັນແນວໃດ? ແລວ້ເກບັໃຈຄວາມສາໍຄນັ
ມາຮຽບຮຽງຂໍຄ້ວາມໃໝ ່ຊຶ່ ງມວີທີິປະບດັ ເຊ່ັນ: ບ່ໍຈາໍເປັນໃຊສ້ບັສາໍນວນເດມີທງັໝດົ, ໃຊຄ້າໍແທນ
ນາມບລຸດຸທີສາມ ຫືຼ ຊື່ ຂອງຕວົລະຄອນໃນເລື່ ອງໂດຍກງົ, ບ່ໍຄວນໃຊຕ້ວົອກັສອນຫຍໍ.້  ສາໍລບັບດົຄາໍ
ຮອ້ຍກອງ ຈະຕອ້ງອາ່ນໃຫເ້ຂ້ົາໃຈ ຫືຼ ຂຽນເປັນບດົຄາໍຮອ້ຍແກວ້ ແລວ້ຈຶ່ງຫຍໍຄ້ວາມ ເປັນຕ ົນ້. 

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 7 ກຸມ່ ເພື່ ອຄ ົນ້ຄວາ້ກອນ “ແຜນ່ດນິແມ”່. 
- ມອບກອນໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນ ແລະ ຂຽນເປັນຄາໍເວ້ົາທາໍມະດາ (ຮອ້ຍແກວ້) ບາດລະກຸມ່, 

ໂດຍໃຫອ້ະທິບາຍຄາໍສບັຍາກໃນບາດຂອງກຸມ່ຕນົຮບັຜິດຊອບ ຂຽນໃສເ່ຈຍ້. (15 ນາທີ). 
- ຕາງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ອາ່ນຄາໍຕອບສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ, ສະມາຊກິກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ (15 

ນາທີ). 
 

 ຄາດໝາຍການຕອບ:  
ຈດຸປະສງົຂອງກດິຈະກາໍນີ ້ຢາກທດົສອບຄວາມສາມາດໃນການແປຄາໍຮອ້ຍກອງເປັນຄາໍຮອ້ຍ 

ແກວ້ຂອງນກັຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຮູ ້ແລະ ເຂ້ົາໃຈບນັດາສບັສາໍນວນທ່ີໃຊໃ້ນການຂຽນກາບກອນ 
ກບັ ຄາໍເວ້ົາທາໍມະດາ ເຊ່ັນ: ດວງອໄຸທແຍງເຍອືງ = ດວງອາທິດສອ່ງແສງ; ທິວແຖວທາໍມະຊາດ= 
ທິວທດັຕາມທາໍມະຊາດ; ອະຫຼາ່ມເຫຼືອງກຫຼຸາບເຫ້ືຼອມ = ແສງຕາເວັນຕອ້ງດອກກຫຼຸາບເກດີສີເຫືຼອງ 
ເຫ້ືຼອມ ເປັນຕ ົນ້.  
 
 
 
 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນຮບູແບບຂຶນ້ຕ ົນ້ຂອງການຂຽນຫຍ້ໍຄວາມ 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊວ້ທີິສອນແບບຖາມ ຕອບກຸມ່ໃຫຍ ່ 

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: (10 ນາທີ)  
- ກອ່ນເຂ້ົາສູກ່ານຮຽນຮບູແບບຂຶນ້ຕ ົນ້ຂອງການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ, ຄທູບົ 

ທວນຄືນວາ່: ຜາ່ນມາພວກເຮົາໄດຮ້ຽນຮູ ້ກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍ, ຫຼກັການ, ວທີິປະຕບິດັຂອງຜູຂ້ຽນຫຍໍ້
ຄວາມ, ວິທີປະຕບິດັໃນການຫຍໍຄ້ວາມ ແລະ ທບົທວນການຫຍໍຄ້ວາມນທິານ “ກາໍພາ້ສະຫຼາດ 
ອາມາດຫຶງສາ ພະຍາໂງຈ່າ້” ແລະ ບດົກອນ “ແຜນດນິແມ”່. ພວກນກັຮຽນຍງັມຫີຍງັສນົໃຈ ກຽ່ວກບັ
ບນັຫາຕາ່ງໆເຫ່ົຼານ ັນ້ບ່ໍ, ຫາກມ ີເຊນີຖາມ (ໃຫໂ້ອກາດນກັຮຽນຖາມ 4-5 ນາທີ). 

ຕ່ໍໄປນີ ້ພວກເຮົາຈະສກຶສາກຽ່ວກບັ ຮບູແບບຂຶນ້ຕ ົນ້ເລື່ ອງຕາ່ງໆຂອງການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ. ຮບູ 
ແບບ ຫືຼ ຮບູການໃນການຂຶນ້ຕ ົນ້ຂອງບດົຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ ແມນ່ການຂຽນເພື່ ອເຮັດໃຫຜູ້ອ້າ່ນຮູທ່ີ້ມາຂອງ 
ເລື່ ອງທ່ີຫຍໍຄ້ວາມນ ັນ້, ຫາກສນົໃຈຢາກອາ່ນລາຍລະອຽດ ກສໍາມາດຊອກອາ່ນຕາມການຂຽນແນະນາໍ 
ຢູໃ່ນຮບູແບບຂຶນ້ຕ ົນ້ນ ັນ້ໄດ.້ 

ຮບູແບບຂຶນ້ຕ ົນ້ຂອງການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມທ່ີຈະສກຶສາໃນຊ ົ່ວໂມງນີ ້ມ ີ4 ຮບູແບບຄ:ື ຮບູແບບຫຍໍ ້
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ຄວາມປະເພດຄາໍຮອ້ຍແກວ້, ຮອ້ຍກອງ, ການຫຍໍຈ້ດົໝາຍ, ການຫຍໍ້ຈດົໝາຍຕອບຮບັ ແລະ ຫຍໍ ້
ຈດົໝາຍທາງລດັຖະການ. ນກັຮຽນຈ ົງ່ອາ່ນຮບູແບບຫຍໍຄ້ວາມເຫ່ົຼານ ັນ້ 5 ນາທີແລວ້ຕອບຄາໍຖາມ: 

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:  
1. ການຂຽນຫຍ້ໍຄວາມຮອ້ຍແກວ້ ແລະ ຮອ້ຍກອງມຄີາໍຂຶນ້ຕ ົນ້ແບບໃດ? 
2. ການຂຽນຫຍໍຈ້ດົໝາຍມຄີາໍຂຶນ້ຕ ົນ້ໃດ? 
3. ການຂຽນຫຍໍຈ້ດົໝາຍຕອບຮບັປະຕບິດັແນວໃດ? 
4. ການຂຽນຫຍໍຈ້ດົໝາຍທາງລດັຖະການປະຕບິດັແນວໃດ? 
- ແຕລ່ະຄາໍຖາມໃຫນ້ກັຮຽນສະໝກັຕອບ 2-3 ຄນົ. ຄຽງຄູກ່ບັການຕອບຄາໍຖາມຫຼກັ ຄຄູວນ

ຕ ັງ້ຄາໍຖາມເຈາະຈິມ້ສ ັນ້ໆ ເພື່ ອສາ້ງບນັຍາກາດໃນການຮຽນຮູ.້ ການຕອບແຕລ່ະຄາໍຖາມບ່ໍໃຫເ້ກນີ 5 
ນາທີ. 

- ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ຂ້ົາໃຈເປັນເອກະພາບກນັ. 
 

 ຄາດໝາຍການຕອບ:  
1. ການຫຍໍ້ຄວາມບດົຮອ້ຍແກວ້ ແລະ ຮອ້ຍກອງ ຂຶນ້ຕ ົນ້ດວ້ຍ: ຊື່ ເລື່ ອງ ແມນ່ເລື່ ອງຫຍງັ, ແມນ່ 

ໃຜເປັນຜູຂ້ຽນ, ຄດັຈາກປ້ຶມເຫັຼ້ມໃດ, ໜາ້ທ່ີເທ່ົາໃດ, ຈາກນ ັນ້ ຈິ່ງຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ. ຄຕືວົຢ່າງການຫຍໍນ້ ິ
ທານ “ກາໍພາ້ສະຫຼາດ ອາມາດຫຶງສາ ພະຍາໂງຈ່າ້” ແລະ ບດົກອນ “ແຜນ່ດນິ” ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

2. ການຫຍໍ້ຈດົໝາຍ ຂຶນ້ຕ ົນ້ດວ້ຍ: ຫຍໍຈ້ດົໝາຍຂອງໃຜ, ເລື່ ອງຫຍງັ ເຊ່ັນ: ຢຽ້ມຢາມ, ຊມົເຊຍີ 
ຜນົສາໍເລັດ, ສະແດງຄວາມຍນິດ ີເປັນຕ ົນ້; ຂຽນວນັ, ເດອືນ, ປີໃດ. ຈາກນ ັນ້ ຈິ່ງຂຽນຫຍໍເ້ນືອ້ໃນ 
ຂອງຈດົໝາຍ. (ດ ັງ່ຕວົຢາ່ງໃນປ້ຶມແບບຮຽນ). 

3. ການຫຍໍຈ້ດົໝາຍຕອບຮບັ ປະຕບິດັດ ັງ່ນີ:້ ຫຍໍຈ້ດົໝາຍຂອງໃຜ, ຝາກໃຫໃ້ຜ, ເລື່ ອງຫຍງັລງົ 
ວນັ, ເດອືນ, ປີໃດ, ເນືອ້ໃນຈດົໝາຍສະບບັທາໍອດິວາ່ແນວໃດ, ໃຜຕອບ, ມຄີວາມໝາຍແນວໃດ. ຄື
ຕວົຢາ່ງໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

4. ຫຍໍຈ້ດົໝາຍທາງລດັຖະການປະຕບິດັດ ັງ່ນີ:້ ຫຍໍຈ້ດົໝາຍຂອງໃຜ, ເຖງິໃຜ, ຕາໍແໜງ່ໃດ,
ເລື່ ອງຫຍງັ, ເລກທີເທ່ົາໃດ, ວນັ, ເດອືນ, ປີໃດ, ມຄີວາມໝາຍແນວໃດ, ຄຕືວົຢາ່ງໃນປ້ຶມ
ແບບຮຽນ. 

 
  ວຽກບາ້ນ: 
 ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ອາ່ນຕວົຢາ່ງຈດົໝາຍອວຍພອນວນັຊາດຫວຽດນາມ ພອ້ມບດົຫຍໍ ້

ຈດົໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ອາ່ນບດົກອນ “ຄນົງາມ” (ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ 53). 
          
        
                                    ຊ ົ່ວໂມງທີ 5 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 

 ຝຶກການຫຍໍບ້ດົຄາໍຮອ້ຍກອງ 
  ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ: (10 ນາທີ) 

ອາທິດຜາ່ນມາພວກເຮົາໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັວທີິປະຕບິດັໃນການຫຍໍຄ້ວາມ 
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 ແລະ ຮບູແບບຂຶນ້ຕ ົນ້ຂອງການຂຽນຫຍໍ້ຄວາມ. ຜູໃ້ດຍງັຈື່ ບ່ໍວາ່: ວທີິຫຍໍຄ້ວາມມວີທີິປະຕບິດັແນວໃດ
ແດ?່ (ໃຫນ້ກັຮຽນສະໝກັຕອບ 2-3 ຄນົ); ຮບູແບບຂຶນ້ຕ ົນ້ຂອງການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ ໝາຍຄວາມວາ່
ແນວໃດ? (ໃຫນ້ກັຮຽນສະໝກັຕອບ 2-3 ຄນົ). 

ທວນຄືນວຽກບາ້ນ: ໃຫນ້ກັຮຽນສອງສາມຄນົ ເລ່ົາຄນືບດົຫຍໍຄ້ວາມຂອງຈດົໝາຍອວຍພອນວນັ 
ຊາດຫວຽດນາມ. 

- ຄສູະຫຸຼບຫຍໍກ້ານຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນ ແລວ້ລຽ້ວເຂ້ົາກດິຈະກາໍໃໝ ່ຄ:ື ຝຶກການຫຍໍຄ້ວາມ
ບດົຄາໍຮອ້ຍກອງ, ບດົກອນ "ງາມຄນົ". 
 

 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ (35 ນາທີ) 
 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

-   ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 5 ກຸມ່ເພ່ືອອາ່ນ ແລະ ຫຍໍຄ້ວາມບດົກອນ "ງາມ
ຄນົ" ປ້ຶມແບບຮຽນໜາ້ທີ 53. 

-  ມອບໃຫກ້ ຸມ່ລະ 1 ບາດກອນ ເພ່ືອອາ່ນ ແລະ ຂຽນເປັນສາໍນວນຄາໍເວ້ົາທາໍມະດາ ແລວ້ຂຽນ 
ຫຍໍຄ້ວາມຂອງບາດກອນນ ັນ້ໆໃສເ່ຈຍ້. (ໃຫເ້ວລາ 15 ນາທີ). 
-  ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ ກຸມ່ລະສອງຄນົ(ຍງິ-ຊາຍ) ຂຶນ້ອາ່ນບາດກອນ, ຜູໜ້ຶ່ ງອາ່ນເປັນກອນ, ຜູສ້ອງ 
ອາ່ນເປັນຄາໍທາໍມະດາ ແລະ ບດົຫຍໍຄ້ວາມ. (ໃຊເ້ວລາກຸມ່ລະບ່ໍໃຫເ້ກນີ 5 ນາທີ).  
-  ໃຫສ້ະມາຊກິກຸມ່ອື່ ນ ຫືຼ ໝູຄູ່ໃ່ນຫອ້ງປະກອບຄາໍຄດິເຫັນເພີ່ ມເຕມີ. 

           ຊ ົ່ວໂມງທີ 6 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ຝຶກການຫຍໍບ້ດົກອນ "ງາມຄນົ" (ຕ່ໍ) 
 ກດິຈະກາໍ : ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ໃຫຍ ່

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
-  ສບືຕ່ໍໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ ກຸມ່ລະສອງຄນົ (ຍງິ-ຊາຍ) ຂຶນ້ອາ່ນບາດກອນ, ຜູໜ້ຶ່ ງ

ອາ່ນເປັນກອນ, ຜູສ້ອງອາ່ນເປັນຄາໍທາໍມະດາ ແລະ ບດົຫຍໍຄ້ວາມ. (ໃຊເ້ວລາ 
20 ນາທີ).  

-  ເມ ື່ອແຕລ່ະກຸມ່ລາຍງານສາໍເລັດ, ຄເູລອືກອາສາສະໝກັ ຕາງໜາ້ຫອ້ງ 3 ຄນົ  
  ຂຶນ້ອາ່ນບດົກອນ “ຄນົງາມ” ໝດົບດົ, ຍງິ-ຊາຍ ອາ່ນຕ່ໍກນັບາດຕ່ໍບາດ ໂດຍອາ່ນໃຫຖ້ກືຕອ້ງ  

      ຕາມຫຼກັການອາ່ນກອນ, ເມ ື່ອອາ່ນຈບົ ຜູທີ້ 3 ອາ່ນບດົຫຍໍຄ້ວາມບດົກອນ.  
 

 ຄາດໝາຍການຕອບ:  
+ ເນືອ້ໃນຫຍໍແ້ຕລ່ະບາດ: 
ບາດທີ 1: ຄວາມງາມຂອງຄນົເຮາົຈະສມົບນູແບບໄດຕ້ອ້ງງາມທງັກາຍ ແລະ ໃຈຄຽງຄູກ່ນັ. 

ບາດທີ 2: ຄນົເຮົາກບ່ໍໍຕາ່ງຫຍງັກບັດອກໄມຈ້ະຮູວ້າ່ ດຫືຼີບ່ໍ ກຕໍອ້ງມຜີ ູອ້ື່ ນຍອ້ງ. 

ບາດທີ 3: ຢາກຮູທ້າດແທຂ້ອງຄນົ ກຕ່ໍໍເມ ື່ອມກີານສະແດງອອກ. 

ບາດທີ 4: ຄນົທ່ີມຄີວາມງາມທງັກາຍ ແລະ ໃຈເຖງິຈະຢູໃ່ນສະຖານະການໃດສງັຄມົກຍໍອມຮບັ. 
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ບາດທີ 5: ຄນົທ່ີມຄີວາມສາມາດ ແລະ ຄນຸສມົບດັຄຽງຄູກ່ນັແມນ່ຄນົທ່ີມຄີວາມງາມທ່ີແທຈ້ງິ. 

+ ເນືອ້ໃນຫຍ້ໍລວມ: 

   ຄນົເຮົາກອ່ນຈະເປັນຄນົງາມທ່ີສມົບນູແບບໄດ ້ຕອ້ງເປັນຄນົງາມທ່ີພຽບພອ້ມທາງກາຍ ແລະ 

ໃຈ ໂດຍສງັຄມົເປັນຜູຍ້ກົຍໍ, ຄນົເຮົາ ກບ່ໍໍຕາ່ງຫຍງັກບັດອກໄມຈ້ະຮູວ້າ່ຫອມຫຼືບ່ໍ ກຕໍອ້ງອາໄສສາຍ

ລມົພດັຜາ່ນ. ຄນົເຮົາກເໍຊ່ັນກນັ ຈະດຫືຼີບ່ໍດ ີກຕໍອ້ງຜາ່ນການສະແດງອອກ, ເພາະຄວາມດຄີວາມງາມ

ທ່ີແທຈ້ງິຂອງຄນົຕອ້ງມທີງັຄວາມສາມາດ ແລະ ຄນຸສມົບດັຄຽງຄູກ່ນັ ຈຶ່ງຈະເປັນຄນົງາມທ່ີແທຈ້ງິໄດ.້ 

 

 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ: 
- ການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ຄວາມຫາ້ວຫນັໃນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ. 
- ຜນົຂອງເຮັດກດິຈະກາໍຂອງແຕລ່ກຸມ່. 
 
 ວຽກບາ້ນ:  
ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ບດົທີ 7: ການຂຽນງາຍການປະຊຸມ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ວິ ທີ ຂຽນຫຍໍ ້ ຄວາມ 

ຮູບແບບຂຶ ້ ນຕ້ົນຂອງ
ການຂຽນຫຍໍ ້ ຄວາມ 

ຫັຼກການຂຽນຫຍໍ ້

ຄວາມ 

ຄວາມໝາຍ ຂອງ    
ການຂຽນຫຍໍ ້ ຄວາມ 

ຫຍໍ ້ ຄວາມ
ຈາກການຟັງ 

ຫຍໍ ້ ຄວາມຮ້ອຍແກ້ວ 
ແລະ ຮ້ອຍກອງ 

ການຫຍໍ ້ ຈົດໝາຍ 

ວິ ທີ ປະຕິບັດໃນການ
ຫຍໍ ້ ຄວາມ 

ວິ ທີ ປະຕິບັດຂອງຜູ້
ຂຽນຫຍໍ ້ ຄວາມ ຫຍໍ ້ ຈົດໝາຍລັດຖະການ

ການ

ຫຍໍ ້ ຈົດໝາຍຕອບຮັບ 

ຫຍໍ ້ ຄວາມ
ຈາກການອ່ານ

ອ່ານ
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ບດົທີ 7 
ການຂຽນລາຍງານການປະຊຸມ 

 
              ເວລາ 6 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສງົ: 
ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:   
- ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງການຂຽນບດົລາຍງານກອງ 

ປະຊຸມໄດ.້ 
- ບອກຫຼກັການການ ແລະ ຮບູແບບການຂຽນບດົລາຍງານການປະຊຸມໄດ.້  

      - ຂຽນບດົລາຍງານການປະຊຸມຕາມຮບູແບບ ແລະ ໂຄງຮາ່ງຂອງການຂຽນລາຍງານໄດ.້ 
- ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮດັກດິຈະ 

ກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້  
- ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັ 
ຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້ 

2. ເນືອ້ໃນ: 
     ການຂຽນບນັທຶກລາຍງານປະຊຸມໝາຍເຖງິການບນັທຶກລະອຽດຂອງເລື່ ອງທີປຶກສາຫາລກືນັ 
   ໃນເຊິ່ ງຈດັພິມຕາມຮບູແບບທ່ີຖກືຕອ້ງ ເພ່ືອເປັນຫຼກັຖານຂອງການປະຕບິດັງານ. 
3. ສື່ການຮຽນການສອນ: 

 - ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ປີທີ 5. 
- ບດົຂຽນລາຍງານການປະຊຸມຕາ່ງໆ. 
 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ: 
        ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 

 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ:  ( 5 ນາທີ )  
    ອາທິດແລວ້ ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັ “ວທີິຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ” ຜູໃ້ດຍງັ 
 ຈື່ ບ່ໍວາ່: ຄວາມໝາຍຂອງການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມແມນ່ແນວໃດ? (ໃຫຕ້ອບຕາມ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈ 2-3 ຄນົ).  ການຂຽນຫຍໍຄ້ວາມ ແມນ່ການເກບັຄວາມສາໍຄນັຂອງ
ເລື່ ອງມາສະເໜີໃໝ ່ໂດຍບ່ໍເຮັດໃຫເ້ນືອ້ໃນສາໍຄນັຂອງບດົເສຍໄປ ຫຼ ືຂາດໄປ ຜູທ່ີ້ຈະຫຍໍເ້ນືອ້ຄວາມ
ຕອ້ງຮູຈ້ກັສງັເກດວາ່ ຕອນໃດເປັຕອນສາໍຄນັ ແລະ ຕອນໃດສາໍຮອງ. 
 
 ສອນຄວາມໝາຍ ແລະ ຫຼກັການຂອງການຂຽນລາຍງານການ 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ (40 ນາທີ) 
 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 3-4 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົເພ່ືອສນົທະນາຄາໍຖາມ. 
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- ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນຄວາມໝາຍ ແລະ ຫຼກັການຂອງການຂຽນລາຍງານການປະຊຸມໜາ້ທີ 54, ຂໍ ້
ທີ 1 ແລະ ຂໍທີ້ 2 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ເພ່ືອສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ.  
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: 
1. ລາຍງານການປະຊຸມ ຕອ້ງລາຍງານຫຍງັແດ?່  
2. ການຂຽນລາຍງານການປະຊຸມມຫຼີກັການໃດແດ?່ 
- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ສນົທະນາທງັສອງຄາໍຖາມ ເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈໃສເ່ຈຍ້. 
- ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນຟງັ, ສະມາຊກິກຸມ່ອື່ ນຕດິຕາມ ແລະ ສງັເກດ 
  ການຕອບຂອງກຸມ່ອື່ ນວາ່ ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈຄືກຸມ່ຂອງຕນົບໍ່ . (ໃຊເ້ວລາ 20 ນາທີ). 
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັດ ັງ່ນີ:້ (ໃຊເ້ວລາ 20 ນາທີ). 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ລາຍງານການປະຊຸມ ແມນ່ການລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວຂອງການດາໍເນນີກອງຊຸມ, ນບັຕ ັງ້ 

ແຕເ່ລີ່ ມຕ ົນ້ຈນົຈບົ ຕາມຮບູແບບຂອງການຈດັກອງປະຊຸມ. ການຂຽນລາຍງານການປະຊຸມນອກຈາກ 
ການລາຍງານໄປຕາມຂ ັນ້ຕອນຂອງກອງປະຊຸມແລວ້, ຍງັຕອ້ງເອົາໃສໃ່ນການບນັທຶກລາຍງານເນືອ້ໃນ 
ສາໍຄນັ ແລະ ມະຕຂິອງປະຊຸມນາໍອີກ ເພື່ ອເປັນຫຼກັຖານໃນການປະປະຕບິດັຕາມເນືອ້ໃນຈດິໃຈທ່ີ
ຕກົລງົກນັໃນກອງປະຊຸມ. 

2. ຫຼກັການຂຽນລາຍງານການປະຊຸມມ ີຄ:ື 
- ຂຽນຕາມຮບູແບບການລາຍງານກອງປະຊຸມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 
- ຈດົທກຸຂໍຄ້ວາມສາໍຄນັຂອງກອງປະຊຸມ. 
- ສາໍລບັຂໍຄ້ດິເຫັນຕ່ໍກອງປະຊຸມ ຄວນສະຫຸຼບເອົາຂໍຄ້ວາມທ່ີສາໍຄນັເທ່ົານ ັນ້. 
- ສາໍລບັມະຕຂິອງກອງປະຊຸມ ຕອ້ງໄດບ້ນັທຶກ ແລະ ລາຍງານລະອຽດ. 
 
 
            ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊ້ເ້ວລາ 50 ນາທີ) 

 ສອນຮບູແບບການລາຍງານການປະຊຸມ (ເວລາ 50 ນາທີ).  

 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊວ້ທີິສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ 
 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

- ຄອູະທິບາຍຮບູແບບການລາຍງານການປະຊຸມຫຍໍ ້ດ ັງ່ນີ:້  
   ການລາຍງານການປະຊຸມມ ີ3 ຮບູແບບຄ:ື ລາຍງານແບບລະອຽດ, ລາຍງານແບບຫຍໍ ້ແລະ 
ລາຍງານແບບສະຫຸຼບ. 

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ່ ເພື່ ອຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ (ເວລາ 20 ນາທີ).  
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: 

1. ລາຍງານແບບລະອຽດແມນ່ແນວໃດ? 
2. ລາຍງານແບບຫຍໍແ້ມນ່ແນວໃດ? 
3. ລາຍງານແບບສະຫຸຼບແມນ່ແນວໃດ? 
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 - ມອບໃຫສ້ອງກຸມ່ຕ່ໍໜ່ຶງຄາໍຖາມ ເພ່ືອຈະໄດສ້ມົທຽບຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງແຕລ່ະກຸມ່. 
 - ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫໝູ້ໃ່ນຫອ້ງຟງັ. (ເວລາ 20 ນາທີ) 
 - ນກັຮຽນໃນກຸມ່ອື່ ນຕດິຕາມການລາຍງານ ແລະ ຊວ່ຍກນັຕອບຕື່ ມສິ່ ງທ່ີເຫັນວາ່ບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ.                                                                                     
 - ຄສູະຫຸຼບ ແລະ ປບັປງຸຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ ດ ັງ່ນີ:້ 
 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: (ເວລາ 10 ນາທີ) 
1.  ການລາຍງານຢາ່ງລະອຽດ ເພ່ິນເຄຍີໃຊເ້ຄື່ ອງບນັທຶກສຽງເຂ້ົາຊວ່ຍ ເພ່ືອບນັທຶກສຽງຂອງຄາໍ 

ປາໄສ, ສຽງຂອງຜູປ້ະກອບຄາໍຄດິເຫັນຕາ່ງໆ. ແຕໃ່ນເມ ື່ອຂຽນລາຍງານ ກຈໍະຕອ້ງຂຽນໄປຕາມຮບູ 
ແບບຂອງຮາ່ງບດົລາຍງານທ່ີໄດກ້າໍນດົ. ເຄື່ ອງບນັທຶກສຽງບ່ໍສາມາດແທນການລາຍງານແບບຂຽນໄດ.້  

2.  ການລາຍງາຍຫຍໍ ້ຈະລາຍງານແຕປ່ະເດັນສາໍຄນັຂອງກອງປະຊຸມແບບສ ັນ້ໆ ເຊ່ັນ:  ປະຊຸມ 
ເລື່ ອງຫຍງັ, ມະຕິກອງປະຊຸມມຫີຍງັແດ.່ ການລາຍງາຍແບບນີ ້ບໍ່ ມກັໃຊລ້າຍງານແບບຂຽນເທ່ົາໃດ 
ອາດຈະໃຊລ້າຍງານແບບປາກເປ່ົາໄດ.້ 

3.  ລາຍງານແບບສະຫຸຼບ ເປັນຮບູແບບທ່ີນຍິມົໃຊຫຼ້າຍກວາ່ ເພາະການລາຍງານແບບນີ ້ຈະສະ 
ຫຸຼບສາລະສາໍຄນັຂອງເລ່ືອງທ່ີພິຈາລະນາ, ຄວາມຄດິເຫັນ ແລະ ເຫດຜນົໃນການພິຈາລະນາພອ້ມ
ດວ້ຍມະຕຂິອງກອງປະຊຸມ.  
 
 ວຽກບາ້ນ: 

ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປອາ່ນ ເນືອ້ໃນຂອງ “ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່ແ້ທນທ ົ່ວປະເທດ ຄ ັງ້ທີ IX  
ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕິວດັລາວ ໄຂຂຶນ້ຢາ່ງສະຫງາ່ຜາ່ເຜີຍ ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ” ໜາ້ທີ 60-66 
ໃນປ້ຶມແບບຮຽນໃຫເ້ຂ້ົາໃຈ ເພ່ືອກຽມເຮດັບດົລາຍງານ. 
 
 

      ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນການປະກອບຂໍມ້ນູໃສຮ່າ່ງລາຍງານການປະຊຸມ  
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ: (10 ນາທີ)  
ຄຖູາມທວນຄນືກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີຮຽນຜາ່ນມາ, ອາທິດກອ່ນພວກເຮົາໄດຮ້ຽນ ກຽ່ວກບັຮບູແບບ 

ການລາຍງານການປະຊຸມ ຜູໃ້ດຍງັຈື່ ບ່ໍວາ່: ການລາຍງານການປະຊຸມມຫຼີາຍຮບູແບບ ແລະ ສວ່ນ
ຫຼາຍເພ່ິນນຍິມົລາຍງານຕາມຮບູແບບໃດ, ຍອ້ນຫຍງັ? (ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ 2-3 ຄນົ). 
   ຄອູີງໃສເ່ນືອ້ໃນຢູໃ່ນປ້ຶມຄູມ່ຄື ູອະທິບາຍຄນືໂດຍຫຍໍ.້ 
 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊວ້ທີິສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ (40 ນາທີ) 

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

 ຄອູະທິບາຍໂຄງຮາ່ງລາຍງານການປະຊຸມ ແບບລາຍງານລະອຽດໂດຍຫຍໍ ້
  ດ ັງ່ນີ:້  (10 ນາທີ) 
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    ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
 

 (ຊື່ຂອງອງົການທ່ີລາຍງານ)                                      ເລກທີ........./........ 
   .............................                                          ............ວນັທີ...... 

ບດົລາຍງານການປະຊຸມ: (ຊື່ ກອງປະຊຸມ) 
- ອງີຕາມ: (ຜນົສາໍເລັດຂອງປະຊຸມ.......) 
- ກອງປະຊຸມ.....(ຊື່ກອງປະຊຸມ) ພາຍໃຕກ້ານເປັນປະທານຂອງທາ່ນ: ................................ 
ໄດໄ້ຂຂຶນ້ແຕວ່ນັທີ: ................ເຖງິວນັທີ................ທ່ີຫອ້ງປະຊຸມ...................................... 
    ກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີມ້ຜີ ູເ້ຂ້ົຮ່ວ່ມທງັໝດົ: ..........ຄນົ, ຍງິ...........ຄນົ,  ເຊິ່ ງມາຈາກ ............. 
- ຈດຸປະສງົຂອງກອງປະຊຸມ:...................................................................................... 
- ເນືອ້ໃນ ແລະ ວທີິດາໍເນນີກອງປະຊຸມ: ..................................................................... 
- ກດິຈະກາໍຂອງກອງປະຊຸມ: .................................................................................... 
- ຜນົໄດຮ້ບັຂອງກອງປະຊຸມ:...................................................................................... 
1) ......................................................................................................................... 
2)........................................................................................................................... 
 3)............................................................................................................................ 
-  ຈດຸດ ີແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ: 
1. ຈດຸດ:ີ................................................................................................................... 
2. ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ: ............................................................................................................ 
-  ຂໍສ້ະເໜີ:.............................................................................................................. 
1. ........................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................... 

 ປະທານ       ເລຂາກອງປະຊຸມ 
 ເຊັນ...................      ເຊັນ................... 
 

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 4-5 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
- ໃຫແ້ຕກ່ ຸມ່ອາ່ນບດົ “ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່ແ້ທນທ ົ່ວປະເທດ ຄ ັງ້ທີ IX ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕິວດັ 
ລາວ ໄຂຂຶນ້ຢາ່ງສະຫງາ່ຜາ່ເຜີຍ ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ” (ທ່ີໄດແ້ນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ 
ໄປອາ່ນຢູ່ເຮອືນແລວ້) ຕື່ ມໃສຮ່າ່ງບດົລາຍງານລະອຽດທ່ີຄໄູດອ້ະທິບາຍໄປແລວ້ນ ັນ້. (30 ນາທີ) 
 
 

         ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນປະຕບິດັຕວົຈງິຂຽນລາຍງານການປະຊຸມ (ຕ່ໍ) 
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 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ: ຊ ົ່ວໂມງທີ່ ແລວ້ ແຕລ່ະກຸມ່ໄດໄ້ດອ້າ່ນ, ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ພອ້ມກນັສາ້ງບດົ 
ລາຍງານລະອຽດທ່ີຄໄູດແ້ນະນາໍໄປແລວ້, ຕ່ໍໄປນີ ້ຈະໃຫຕ້າງໜ້າແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ອາ່ນບດົລາຍງານທ່ີກຸມ່
ຕນົຂຽນຂຶນ້ມາ, ສວ່ນສະມາຊກິກຸມ່ຕດິຕາມຟງັ, ພວກເຮົາຍງັຈະໃຊບ້ດົນີ ້ເພື່ ອລາຍງານແບບຫຍ້ໍ 
ແລະ ສະຫຸຼບອກີ.  
  ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊວ້ທີິສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ໃຫຍ ່

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
- ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ອາ່ນບດົລາຍງານກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່ແ້ທນທົ່ວ

ປະເທດຄ ັງ້ທີ IX ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕິວດັລາວ ໃຫໝູ້ໃ່ນຫອ້ງຟງັ. 
(ເວລາກຸມ່ລະ 8 ນາທີ).  

 
  ຄາດໝາຍການຕອບ: 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

 
ກອງເລຂາສນູກາງພກັ          ເລກທີ........./........... 
              ນະຫຼວງວຽງຈນັ ວນັທີ 21 ມນີາ 2011 

ບດົລາຍງານ 
ກອງປະຊຸມໃຫຽ່ຜູແ້ທນທ ົ່ວປະເທດຄ ັງ້ທີ IX ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວໄຂຂຶນ້ຢາ່ງສະຫງາ່ຜາ່ 

ເຜີຍ ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 
 

- ອງີຕາມ: ຜນົສາໍເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່ແ້ທນທ ົ່ວປະເທດຄ ັງ້ທີ IX ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕິ 
ວດັລາວໄດໄ້ຂຂຶນ້ຢາ່ງສະຫງາ່ຜາ່ເຜີຍ ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

- ກອງປະຊຸມ: ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່ແ້ທນທ ົ່ວປະເທດຄ ັງ້ທີ IX ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ  
- ພາຍໃຕກ້ານເປັນປະທານຂອງ: ສະຫາຍ ຈມູມະລີ ໄຊຍະສອນ ເລຂາທິການໃຫຍຄ່ະນະ 

ບໍລຫິານງານສນູກາງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ, ປະທານປະເທດແຫງ່ ສ.ປ.ປ ລາວ. 
- ໄດໄ້ຂຂຶນ້ແຕວ່ນັທີ: ວນັທີ 17 ມນີາ 2011 ເຖງິວນັທີ 21 ມນີາ 2011 ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ. 
- ກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີມ້ຜີ ູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ:  ຜູແ້ທນສມົບນູເຂ້ົາຮວ່ມ 576 ສະຫາຍ ທ່ີເປັນຕວົແທນໃຫ ້

ແກບ່ນັດາສະມາຊກິພກັ ທງັໝດົ 191.700 ກວາ່ສະຫາຍ ແລະ ແຂກຖກືເຊນີເຂົ້າຮວ່ມ. 
- ຈດຸປະສງົຂອງກອງປະຊຸມ: ຜາ່ນບດົລາຍງານການເມອືງ ຂອງສນູກາງພກັ ປະຊາຊນົປະຕິ 

ວດັລາວ ແລະ ຜາ່ນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ  VII (2011- 2015). 
- ເນືອ້ໃນ ແລະ ການດາໍເນນີກອງປະຊຸມ: ໃນພິທີທາງການ ສະຫາຍ ທອງສງິ ທາໍມະວງົ ກາໍ 

ມະການກມົການເມອືງສນູກາງພກັ, ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫງ່ ສ.ປ.ປລາວ ໄດຂ້ຶນ້ກາ່ວສນູທອນພດົໄຂ 
ກອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ ັງ້ທີ IX ຂອງພກັ ປປ ລາວ ຢາ່ງເປັນທາງການ. ຖດັຈາກນ ັນ້ ສະຫາຍ ບນຸທອງ
ຈດິມະນ ີຄະນະເລຂາທິການສນູກາງພກັ ຂຶນ້ລາຍງານຄນຸລກັສະນະຂອງຜູແ້ທນກອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ ັງ້ທີ 
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IX ຂອງພກັ; ຕ່ໍມາ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ ່ຈມູມະລີ ໄຊຍະສອນໄດຂ້ຶນ້ຜາ່ນບດົລາຍງາການ 
ເມອືງ ແລະ ສະຫາຍ ສມົສະຫວາດ ເລ່ັງສະຫວດັ ກາໍມະການກມົການເມອືງສນູກາງພກັ, ຮອງ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ຜູປ້ະຈາໍການລດັຖະບານ ຂຶນ້ຜາ່ນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ 
VII (2011- 2015). 

- ກດິຈະກາໍຂອງກອງປະຊຸມ:  ກອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ ັງ້ນີ ້ແມນ່ມໜີາ້ທ່ີຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະຮບັຮອງເອົາ  
ບດົລາຍງານການເມອືງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສນູກາງພກັ, ແຜນພດັທະນາເສຖກດິ-ສງັຄມົແຫງ່
ຊາດຄ ັງ້ທີ VII ສາໍລບັໄລຍະ 2011- 2015 ແລະ ກດົລະບຽບຂອງພກັ ສະບບັປບັປງຸ; ພອ້ມກນັນ ັນ້, 
ກຈໍະໄດດ້າໍເນນີການເລືອກຕ ັງ້ເອົາບກຸຄະລາກອນຄະນະນາໍຂອງພກັ ເພ່ືອສບືຕ່ໍນາໍພາພາລະກດິປະ 
ຕວິດັ ໃຫກ້າ້ວຂຶນ້ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ, ໜກັແໜນ້ສູຈ່ດຸໝາຍທ່ີວາງໄວ.້ ທງັໝດົນີ ້ແມນ່ໜາ້ທ່ີສາໍຄນັທ່ີກອງ
ປະຊຸມໃຫຍຂ່ອງພວກເຮາົໃນຄ ັງ້ນີ.້ ສະນ ັນ້, ພວກເຮາົຕອ້ງປະຕບິດັດວ້ຍຄວາມຮບັຜິດຊອບສງູ ແລະ 
ມຜີນົສາໍເລັດອນັຈບົງາມ ເພື່ ອການເຕບີໃຫຍເ່ຂັມ້ແຂງຂອງພກັ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງປະເທດ
ຊາດ. ຈາກນ ັນ້ ສະຫາຍ ບນຸທອງ ຈດິມະນ ີຄະນະເລຂາທິການສນູກາງພກັໄດຂ້ຶນ້ລາຍງານລກັສະ 
ນະຜູແ້ທນກອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ ັງ້ທີ IX ຂອງພກັ ແລະ ຂຶນ້ຜາ່ນຮາ່ງລາຍງານການເມອືງ ເຊິ່ ງປະກອບມ ີ
2 ພາກໃຫຍ ່ຄ:ື ພາກທີ1 ໄດສ້ະຫຸຼບຕລີາຄາຜນົງານແຫງ່ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ ່
ຄ ັງ້ທີ VIII ຂອງພກັໃນ 5ປີ ຜາ່ນມາ (2006- 2010) ໂດຍໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫັນການປກົປກັຮກັສາຄວາມ
ເປັນເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜນ່ດນິອນັຄບົຖວ້ນ ຂອງປະເທດຊາດໄວໄ້ດຢ້າ່ງໝ ັນ້ຄງົ, 
ລະບອບການເມອືງມສີະຖຽນລະພາບອນັໜກັແໜນ້, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົປອດໄພ ແລະ ມຄີວາມ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໂດຍທົ່ວໄປ.  ຜນົສາໍເລັດໃໝຫຼ່າຍປະການ ໃນການພດັທະນາເສຖກດິ-ສງັຄມົ 
ອນັພ ົນ້ເດ່ັນ ແມນ່ຈງັຫວະການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ໂດຍສະເລຍ່ 
5 ປີແມນ່ 7,9% ຕ່ໍປີ, ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ສກົປີ 2009-2010 ສະເລຍ່ຕ່ໍພນົລະເມອືງ 
ບນັລ ຸ8,7 ລາ້ນກບີຕ່ໍຄນົ/ປີ ຫຼື ປະມານ 1.069 ໂດລາສະຫະລດັ. ລະບບົການເມອືງຂອງປະເທດມ ີ
ສະຖຽນລະພາບຢາ່ງໜກັແໜນ້ທ່ີເປັນເງ ື່ອນໄຂຕດັສນິຕ່ໍການສາ້ງສາພດັທະນາ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງ
ກບັສາກນົ ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ກບັບນັດາປະເທດເພື່ ອນມດິຍດຸທະສາດ. ການຮວ່ມມກືບັບນັດາປະ 
ເທດໃນຄອບຄວົອາຊຽນ ບນົພື້ນຖານການຍຶດໝ ັນ້ຫຼກັການພື້ນຖານ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຕາມທິດ
ທາງດຽວກນັ.  ພາກທີ 2: ໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫັນບນັດາທິດທາງ ແລະ ໜາ້ທ່ີຈດຸສມຸໃນ 5 ປີຕ່ໍໜາ້ 2011-
2015 ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ຄາດຄະເນສະພາບແວດລອ້ມສາກນົ ແລະ ສະພາວະຄວາມເປັນຈງິຂອງປະເທດ
ເຮາົ. ຕ່ໍມາ ສະຫາຍ ສມົສະຫວາດ ເລ່ັງສະຫວດັ ໄດສ້ະເໜີຮາ່ງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 
ປີ ຄ ັງ້ທີ VII ( 2011-2015) ໂດຍໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫັນ ຄາດໝາຍໃຫຍຈ່າໍນວນໜ່ຶງ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ເສດຖະ 
ກດິແຫງ່ຊາດ ຕອ້ງຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ໝ ັນ້ທ່ຽງ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ ໃຫ້
ເພີ່ ມຂຶນ້ 8% ໃນແຕລ່ະປີ ແລະ ເມ ື່ອຮອດ 2015 ມນູຄາ່ສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົຄນົຕອ້ງບນັລໃຸຫໄ້ດ ້1,700 
ໂດລາສະຫະລດັ. 
     ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ສະຫາຍ ບນຸທອງ ຈດິມະນ ີໄດລ້າຍງານກຽ່ວກບັການປບັປງຸ ດດັແປງກດົລະ 
ບຽບພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ໂດຍໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫັນຄວາມຈາໍເປັນ, ທິດນາໍ ແລະ ການດາໍເນນີປບັ 
ປງຸດດັແປງໃໝໃ່ນລະບຽບພກັ ຄື: ກດົລະບຽບຂອງພກັສະໄໝ  IX ປະກອບດວ້ຍ 12 ໝວດ 51
ມາດຕາ, ທຽບໃສສ່ະໄໝ VIII ເຫັນວາ່ ຈາໍນວນຂອງມາດຕາເພີ່ ມຂຶນ້ 2 ມາດຕາ, ແຕຕ່ວົຈງິແມນ່
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ເພີ່ ມຂຶນ້ 4 ມາດຕາ ຄ:ື ແຍກມາດຕາ 23 ເກົ່ າອອກເປັນ 2 ມາດຕາ ຄ:ື ມາດຕາ 13 ແລະ 14, 
ແຍກມາດຕາ16 ເກົ່ າອອກເປັນມາດຕາ 24 ແລະ 25, ແຍກມາດຕາ 28 ເກົ່ າອອກເປັນມາດຕາ 28 
ແລະ 29, ແຍກມາດຕາ 36 ເກົ່ າອອກເປັນມາດຕາ 37 ແລະ 38. ສະນ ັນ້, ໄດມ້ມີາດຕາໃໝ ່4 
ມາດຕາຄ:ື ມາດຕາ 14-25-29 ແລະ ມາດຕາ 38, ແຕຍ່ອ້ນມກີານໂຮມ 3 ມາດຕາ ຄ:ື 2-3-4
ເກົ່ າເຂ້ົາເປັນມາດຕາດຽວ ຄມືາດຕາ 2 ໃໝ ່ຈິ່ງເຮດັໃຫຈ້າໍນວນມາດຕາຂອງກດົລະບຽບສະບບັປບັ 
ປງຸໃໝເ່ພີ່ ມຂຶນ້ພຽງ 2 ມາດຕາ, ພອ້ມນີ ້ໄດຂ້ຽນເພີ່ ມໃໝຫ່ວົຂໍພ້າກເປີດຫວົເລື່ ອງ, ຍາ້ຍພາກມນູເຊືອ້
ຂອງພກັຢູວ່ກັ 4 ໂດຍໄດປ້ບັປງຸວດັຖປຸະສງົຂອງພກັຄນືໃໝ,່ ປບັປງຸເນືອ້ໃນວກັການຈດັຕ ັງ້ພິທີເລື່ ອນ
ສະມາຊກິສາໍຮອງເປັນສະມາຊກິພກັສມົບນູ ແລະ ໄດປ້ບັປງຸເນືອ້ໃນບາງໝວດມາດຕາທ່ີເຫັນວາ່ມ ີ
ຄວາມຈາໍເປັນເພື່ ອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິ. 

- ຜນົໄດຮ້ບັຂອງກອງປະຊຸມ:  
1. ກອງປະຊຸມເປັນເອກະພາບຢາ່ງສມົບນູຕ່ໍລາຍງານການເມອືງຂອງຄະນະບໍລຫິານງານສນູກາງພກັ 

ສະໄໝທີ VIII ເຊິ່ ງໄດສ້ະຫຸຼບຕລີາຄາຜນົແຫງ່ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ ັງ້ທີ 
VIII  

ຂອງພກັ ໃນ 5 ປີຜາ່ນມາ (2006-2010). 
2. ກາໍນດົທິດທາງ, ໜາ້ທ່ີຕ ົນ້ຕໍ ຄາດໝາຍຈດຸສມຸຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົສາໍລບັ 5  

ປີຕ່ໍໜາ້. 
3. ການເພີ່ ມທະວກີານນາໍພາຂອງພກັດວ້ຍການສາ້ງພກັໃຫປ້ອດໃສ, ໜກັແໜນ້ ແລະ ເຂັມ້ແຂງ. 
   - ຈດຸດ ີແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ: 
- ຈດຸດ:ີ ຜນົສາໍເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ ັງ້ທີ IX ຂອງພກັ ປປ ລາວ ໄດສ້າໍເລັດລງົຕາມກາໍນດົ
ເວລາທ່ີຄະນະບໍລິຫານງານສນູກາງພກັໄດກ້າໍນດົໄວ ້ດວ້ຍຜນົສາໍເລັດອນັສງູສ ົ່ງຢາ່ງສະຫງາ່ຜາ່ເຜີຍ. 
- ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ: ບ່ໍມ.ີ 
- ຂໍສ້ະເໜີ: ບ່ໍມ.ີ 
 
      ປະທານ                          ເລຂາກອງປະຊຸມ 
ເຊັນ............                  ເຊັນ..................... 
 
 ວຽກບາ້ນ: 

ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປອາ່ນໂຄງຮາ່ງລາຍງານການປະຊຸມແບບຫຍໍ ້ແລະ ແບບສະຫຸຼບ. ອາ່ນ
ຄນືບດົ:  ກອງປະຊຸມໃຫຽ່ຜູແ້ທນທ ົ່ວປະເທດ ຄ ັງ້ທີ IX ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕິວດັລາວໄຂຂຶນ້ຢາ່ງ 
ສະຫງາ່ຜາ່ເຜີຍ ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 5 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນໂຄງຮາ່ງລາຍງານການປະຊຸມ (ຕ່ໍ)  
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ: (5 ນາທີ)  

- ອາທິດກອ່ນ ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນ ແລະ ຝຶກປະຕບິດັ ກຽ່ວກບັ ການລາຍ 
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ງານແບບລະອຽດໂດຍໄດມ້ກີານຝຶກລາຍງານກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່ແ້ທນທ ົ່ວປະເທດຄ ັງ້ທີ IX ຂອງພກັປະ 
ຊາຊນົປະຕິວດັລາວນກັຮຽນເຫັນວາ່ ການຂຽນບດົລາຍງານຍາກ ຫືຼ ງາ່ຍ. ການລາຍງານແບບລາຍ
ລະອຽດ ເປັນບດົລາຍງານ ທ່ີມກັໃຊລ້າຍງານກອງປະຊຸມລະດບັສງູ. ຕາມປກົກະຕກິອງປະຊຸມທາໍມະ
ດາມກັຈະໃຊກ້ານລາຍງານແບບຫຍໍ ້ຫືຼ ລາຍງານແບບສະຫຸຼບ. ການລາຍງານແບບຫຍໍ ້ບໍ່ ນຍິມົໃຊ້
ປານໃດ, ສວ່ນຫຼາຍນຍິມົໃຊລ້າຍງາຍແບບສະຫຸຼບ ເພາະຈະໄດເ້ນືອ້ໃນສງັລວມຄບົຖວ້ນກວາ່.  
 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊວ້ທີິສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ 

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
- ຄອູະທິບາຍໂຄງຮາ່ງລາຍງານການປະຊຸມແບບຫຍໍ ້ແລະ ແບບສະຫຸຼບໂດຍ

ຫຍໍ:້ (15 ນາທີ) 
   + ໂຄງຮາ່ງລາຍງານແບບຫຍໍ:້ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

ບດົລາຍງານການປະຊຸມ 
ກອງປະຊຸມກຽ່ວກບັ: 
............................................................................................................ 
ຄ ັງ້:......................................................................................................
ທີ:........................................................................................................ 
ວນັ, ເດອືນ, ປີ:...................................................................................... 
ສະຖານທ່ີ:..............................................................................................
ປະຊຸມ:................................................................................................... 
ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມປະຊຸມ: 

1. .......................................................................................... 
2. ............................................................................................... 
3. ............................................................................................... 

ມະຕກິອງປະຊຸມ:  
1. ..................................................................................................... 
2. ..................................................................................................... 

ກອງປະຊຸມໄດປິ້ດລງົເວລາ .......ໂມງ........ນາທີ 
 
        ປະທານ                            ເລຂາກອງປະຊຸມ 
     ເຊັນ................       ເຊັນ.................. 
 

+ ໂຄງຮາ່ງລາຍງານແບບສະຫຸຼບ: 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
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ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
ລາຍງານການປະຊຸມ 

ກອງປະຊຸມກຽ່ວກບັ:.................................................................................................... 
ຄ ັງ້ທີ: ..................................................................................................................... 
ວນັ, ເດອືນ, ປີ: ....................................................................................................... 
ສະຖານທ່ີປະຊຸມ: ..................................................................................................... 
ຈາໍນວນຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມປະຊຸມ: ..................................ທ່ານ, ຍງິ:............................... ທ່ານ 
1) ທາ່ນ.......................................................... ຕາໍແໜງ່.......................................... 
2) ທາ່ນ...........................................................ຕາໍແໜງ່.......................................... 
3) ທາ່ນ.............................................................ຕາໍແໜງ່.......................................... 
 
ເລີ່ ມປະຊຸມ ເວລາ .........................ໂມງ...................ນາທີ. 
ທ່ີປະຊຸມໄດພິ້ຈາລະນາເລື່ ອງຕາ່ງໆດ ັງ່ນີ:້ 
1). .............................................................................................................. 
2). ............................................................................................................... 
3). .............................................................................................................. 
ປິດປະຊຸມ ເວລາ............ໂມງ........... ນາທີ.................................. 
 
        ປະທານ                            ເລຂາກອງປະຊຸມ 
     ເຊັນ................       ເຊັນ.................. 
 
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 4-5 ກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ.  
- ໃຫແ້ຕກ່ ຸມ່ອາ່ນບດົອາ່ນເພີ່ ມ “ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່ແ້ທນທ ົ່ວປະເທດຄ ັງ້ທີ IVຂອງພກັປະຊາຊນົປະ 
ຕວິດັລາວໄຂຂຶນ້ຢາ່ງສະຫງາ່ຜາ່ຍ ທີນະຄອນຫຼວງວນ” ໃນປ້ຶມແບບຮຽນໜາ້ທີ 60-66 ຕື່ ມໃສຮ່າ່ງ
ບດົລາຍງານແບບສະຫຸຼບ ທ່ີຄໄູດອ້ະທິບາຍໄປແລວ້ນ ັນ້. (30 ນາທີ). 
 

        (ຊ ົ່ວໂມງທີ 6 ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນປະຕບິດັຕວົຈງິຂຽນລາຍງານການປະຊຸມ (ຕ່ໍ) 
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ:   
ຊ ົ່ວໂມງທ່ີແລວ້ ແຕລ່ະກຸມ່ໄດໄ້ດອ້າ່ນ, ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ພອ້ມກນັຂຽນບດົລາຍງານແບບສະຫຸຼບ 

ທ່ີຄໄູດແ້ນະນາໍໄປແລວ້, ຕ່ໍໄປນີ ້ຈະໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ ອາ່ນບດົລາຍງານທ່ີກຸມ່ຕນົຂຽນຂຶນ້ມາ, 
ສວ່ນສະມາຊກິກຸມ່ອື່ ນຕດິຕາມຟງັ,ເພື່ ອປະກອບຄາໍເຫັນ. 
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊວ້ທີິສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ໃຫຍ່ 

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ:  
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- ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ ອາ່ນບດົລາຍງານສະຫຸຼບ “ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່ແ້ທນທ ົ່ວປະເທດ.....” ສູ່
ໝູໃ່ນຫອ້ງຟງັ. (ໃຊເ້ວລາກຸມ່ລະ ບ່ໍໃຫເ້ກນີ 8 ນາທີ). 

  ຄາດໝາຍການຕອບ:   ການລາຍງານແບບສະຫຸຼບກອງປະຊຸມໃຫຍພ່ກັ ປປ ລາວ 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
ລາຍງານການປະຊຸມ:  ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່ແ້ທນທ ົ່ວປະເທດ ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ 
ຄ ັງ້ທີ: IX  
ໄດໄ້ຂຂຶນ້: ໃນວນັທີ 17- 21 ມນີາ 2011. 
ສະຖານທ່ີປະຊຸມ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 
ຈາໍນວນຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມປະຊຸມ: ມຜີູແ້ທນສມົບນູ 576 ສະຫາຍທ່ີເປັນຕວົແທນໃຫແ້ກສ່ະມາຊກິພກັໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 191.700 ກວາ່ສະຫາຍ ແລະ ແຂກຖກືເຊນີເຂ້ົາຮວ່ມ. 
ພາຍໃຕກ້ານເປັນປະທານ ຂອງທາ່ນ ຈມູມະລີ ໄຊຍະສອນ, ເລຂາທິການໃຫຍ ່ຄະນະບໍລິຫານງານ 
ສນູກາງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ, ປະທານປະເທດ ສປປ. ລາວ, ພອ້ມດວ້ຍ ບນັດາສະຫາຍ ກາໍ
ມະການກມົການເມອືງສນູກາງພກັ, ບນັດາຜູຕ້າງໜາ້ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົຂ ັນ້ສນູກາງ ພອ້ມແຂກ
ຖກືເຊນີເຂ້ົາຮວ່ມ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫຍເ່ລີ່ ມປະຊຸມ  ໃນວນັທີ 17 ມນີາ 2011. 
ມະຕຂິອງກອງປະຊຸມ:  ທ່ີປະຊຸມໄດພິ້ຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອົາເລ່ືອງຕາ່ງໆດ ັງ່ນີ:້ 
1.  ກອງປະຊຸມໄດເ້ປັນເອກະພາບ ແລະ ຮບັຮອງເອົາບດົລາຍງານການເມອືງທ່ີສະເໜີໂດຍສະຫາຍ 
ຈມູມາລີ ໄຊຍະສອນ ເລຂາທິການໃຫຍ ່ຄະນະບໍລຫິານງານສນູກາງພກັ ປປ ລາວ ເຊິ່ ງປະກອບມ ີ
ສອງພາກ ຄື: ພາກທີ1: ສະຫຸຼບຕລີາຄາຜນົແຫງ່ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ ັງ້ທີ VIII 
ຂອງພກັ ໃນ 5 ປີຜາ່ນມາ(2006-2010). ພາກທີ2: ທິດທາງ ແລະ ໜາ້ທ່ີຈດຸສມຸ ໃນ 5 ປີຕ່ໍໜາ້ 
(2011-2015). 
2.  ກອງປະຊຸມໄດເ້ປັນເອກະພາບ ແລະ ຮບັຮອງເອົາແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົສາໍລບັ 5 ປີ  
ຄ ັງ້ທີ VII (2011-2015) ທ່ີສະເໜີໂດຍ ສະຫາຍ ສມົສະຫວາດ ເລ່ັງສະຫວດັ, ກາໍມະການກມົການ 
ເມອືງສນູກາງພກັ, ຜູປ້ະຈາໍການລດັຖະບານ. 
3.  ກອງປະຊຸມໄດເ້ປັນເອກະພາບ ແລະ ຮບັຮອງເອົາກດົລະບຽບຂອງພກັ ສະບບັປບັປງຸ ທ່ີສະເໜີ  
ໂດຍ ສະຫາຍ ບນຸທອງ ຈດິມະນ ີເລຂາທິການສນູກາງພກັ. 
4.  ໄດດ້າໍເນນີການປ່ອນບດັຄດັເລອືກເອົາຄະນະບໍລຫິານງານສນູກາງພກັ ຊຸດທີ IX ຈາໍນວນ 61  
ສະຫາຍ, ຍງິ 5 ສະຫາຍ, ທຽບໃສຄ່ະນະບໍລິຫານງານສນູກາງພກັຊຸດທີ VIII ເພີ່ ມຂຶນ້ 6 ສະຫາຍ, 
ຍງິ 1 ສະຫາຍ. 
5.  ກອງປະຊຸມຄ ັງ້ປະຖມົມະເລີກ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສນູກາງພກັ ປປ ລາວ ຄ ັງ້ທີ IX ໄດ ້
ເປັນເອກະສນັກນັ ຄດັເລືອກເອົາສະຫາຍ ຈມູມະລີ ໄຊຍະສອນ ເປັນເລຂາທິການໃຫຍ ່ຄະນະບໍລິ 
ຫານງານສນູກາງພກັ, 11 ສະຫາຍ ເປັນກມົການເມອືງສນູກາງພກັ ແລະ 9 ສະຫາຍເປັນເລຂາທິ 
ການສນູກາງພກັ, ໄດເ້ລອືກເອົາສະຫາຍ ບນຸຍງັ ວໍລະຈດິ ເປັນຜູປ້ະຈາໍການ ຄະນະເລຂາທິການ 
ສນູກາງພກັ, ເລອືກເອົາສະຫາຍ ບນຸທອງ ຈດິມະນ ີເປັນປະທານຄະນະກວດກາສນູກາງພກັ ແລະ 
ອກີ 6 ສະຫາຍເປັນຮອງປະທານ. 
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ກອງປະຊຸມໄດປິ້ດລງົໃນຕອນບາ່ຍຂອງ ວນັທີ 21 ມນີາ 2011 ດວ້ຍຜນົສາໍເລັດອນັຈບົງາມ. 
 
        ປະທານ                         ເລຂານກຸານ 
       ເຊັນ............         ເຊັນ...........    
 
 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ:  

- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ  ແລະ ການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ. 
- ກວດການຂຽນໂຄງຮາ່ງ ແລະ ຂຽນເນືອ້ໃນປະກອບໂຄງຮາ່ງຂອງບດົລາຍງານການປະຊຸມ. 
                                    

 ວຽກບາ້ນ: 
 ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປອາ່ນບດົທີ 8 ທ່ີຈະໄດຮ້ຽນໃນຊ ົ່ວໂມງຕ່ໍໄປ. 
 
 
 

 
 

       
    
 

ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 
1. ຈດຸປະສງົ: 

ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ ຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ຫຼກັການຂອງການຂຽນ 

ຂາ່ວໄດ.້ 
   - ຂຽນຂາ່ວໂດຍໃຊຮ້ບູແບບ ແລະ ຫຼກັການຂຽນຂາ່ວທ່ີຖກືຕອ້ງໄດ.້  

-  ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍ 
ຂອງກຸມ່ໄດ.້  

  - ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະ ການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັ 
  ຂອງການຕດັສນິໃຈຊວີດິຈງິໄດ.້ 

2. ເນືອ້ໃນ: 
  ຂາ່ວໝາຍເຖງິ ຄາໍລາຍງານເຫດການທ່ີເກດີຂຶນ້ຢູ່ບອ່ນໃດໜ່ຶງອອກໄປ ເພື່ ອໃຫຜູ້ຟ້ງັທ່ີຢູບ່ອ່ນອື່ ນ
ຮບັຮູນ້າໍ. ການຂຽນຂາ່ວແມນ່ການຮຽບຮຽງຄນືກຽ່ວກບັຂໍຄ້ວາມທ່ີບນັທຶກເຫດການໃດໜ່ຶງທ່ີເກດີຂຶນ້ 
ໂດຍຜູຂ້ຽນໄດແ້ຊກຄາໍຄດິຄາໍເຫັນບາງຢາ່ງຂອງຕນົເຂ້ົານາໍ. 

ບດົທີ 8 
ການຂຽນຂາ່ວ 
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  ຫຼກັການຂຽນຂາ່ວ ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ຈະຕອ້ງໃຊຫຼ້ກັ 5 W ແລະ 1 H ຄ ືຕອ້ງຕອບຄາໍຖາມໃນ
ປະເດັນສາໍຄນັໄດວ້າ່ ໃຜ, ເຮັດຫຍງັ, ຢູໃ່ສ, ເວລາໃດ, ເປັນຫຍງັຈິ່ງເຮັດ ແລະ ເຮັດແນວໃດ 
(Who?, What?,  Where?,  When?, Why? ແລະ How?). 
3. ສື່ການຮຽນການສອນ: 

- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ປີທີ 5. 
- ຮບູພາບ, ສື່ ສງິພິມ. 
- ບດົຂາ່ວຕວົຈງິ, ວາລະສານ ແລະ ໜງັສພິືມ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ: 
 

    ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ)     
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ:  (10 ນາທີ)  
-  ອາທິດແລວ້ ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັ “ການຂຽນລາຍງານການປະຊຸມ” ຜູ້

ໃດຍງັຈື່ ບ່ໍວາ່:  
+ ການຂຽນລາຍງານການປະຊຸມແມນ່ແນວໃດ? (ໃຫນ້ກັຮຽນ 2-3 ຄນົຕອບ):     
  ການຂຽນລາຍງານປະຊຸມ ໝາຍເຖງິການລາຍງານລະອຽດຂອງເລື່ ອງທີ່ ເປິກສາ ຫາລືກນັໃນທ່ີ

ປະຊຸມ ເຊິ່ ງຈດັພິມຕາມຮບູແບບທ່ີຖກືຕອ້ງ ເພ່ືອເປັນຫຼກັຖານຂອງການປະຕບິດັງານ. 
+ ການລາຍງານການປະຊຸມມຈີກັແບບ, ຄແືບບໃດແດ?່ ເພ່ິນມກັໃຊແ້ບບໃດເພ່ືອລາຍງານ?  
(ໃຫນ້ກັຮຽນ 2-3 ຄນົຕອບ): 
 ມສີາມແບບຄື: ການລາຍງາຍງານແບບລະອຽດ, ແບບຫຍໍ ້ແລະ ແບບສະຫຸຼບ; ສວ່ນຫຼາຍເພ່ິນ

ນຍິມົໃຊລ້າຍງານແບບສະຫຸຼບ. 
 
 ສອນຄວາມໝາຍ ແລະ ການຂຽນຂາ່ວ  
 ກດິຈະກດິ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ  (40 ນາທີ) 
 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
-  ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 4 ກຸມ່ ເພື່ ອສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ. 
- ໃຫເ້ວລາສນົທະນາກຸມ່ 20 ນາທີ ແລະ ລາຍງານຜນົການສນົທະນາສູໝ່ ູ ່ 
  ໃນຫອ້ງຟງັ 20 ນາທີ, ເຫຼືອນ ັນ້ ເປັນເວລາຄອູະທິບາຍ ແລະ ແນະນາໍ  
  ຄາດໝາຍການຕອບ. 
   

 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:  
1. ຈ ົງ່ອະທິບາຍຄາໍວາ່: ຂາ່ວ, ຂາ່ວສານ, ຂາ່ວສດົ ຕາ່ງກນັ ແລະ ຄກືນັແນວໃດ? 
2. ເລື່ ອງທ່ີນາໍມາຂຽນຂາ່ວ ໄດແ້ກເ່ລ່ືອງຫຍງັແດ?່ ຈ ົງ່ອະທິບາຍແຕລ່ະເລື່ ອງເຫ່ົຼານ ັນ້. 
- ໃຫນ້ກັຮຽນກຸມ່1, ກຸມ່2 ຄ ົນ້ຄວາ້ຄາໍຖາມ ຂໍທີ້ 1,  ກຸມ່3, ກຸມ່4 ຄ ົນ້ຄວາ້ຂໍທີ້ 2. 
- ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຂຽນຄາໍຕອບຂອງກຸມ່ຕນົເອງໃສເ່ຈຍ້ຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີໄດສ້ນົທະນາກນັ. 
- ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫກຸ້ມ່ອື່ ນຟງັ, ກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍຄດິຄາໍເຫັນ. 
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- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນສະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັດ ັງ່ນີ:້ 
 

  ຄາດໝາຍການຕອບ: 
1. ຂາ່ວ: ແມນ່ຄາໍລາຍງານເຫດການ ທ່ີເກດີຂຶນ້ຢູບ່ອ່ນໃດໜ່ຶງ ອອກໄປໃຫຜູ້ທ່ີ້ຢູບ່ອ່ນອື່ນຮບັຮູ ້

ນາໍ; ຂາ່ວສານ: ແມນ່ຄາໍລາຍງານທ່ີຂຽນອອກສູສ່ງັຄມົ ໂດຍໃຊໜ້ງັສພິືມ, ວາລະສານ, ເລື່ ອງທ່ີລາຍ
ງານໂດຍສື່ ມວນຊນົ; ຂາ່ວສດົ ຫືຼ ຂາ່ວຮອ້ນ: ແມນ່ເລື່ ອງທ່ີສມົຄວນໃຫມ້ວນຊນົຮູຢ້າ່ງໄວ, ເລື່ ອງຮບີ
ດວ່ນ. ທງັສາມຮບູແບບຂອງຂາ່ວນີ ້ລວ້ນແຕເ່ປັນສື່  ເພື່ ອໃຫຜູ້ອ້າ່ນຜູຟ້ງັຮບັຮູນ້າໍ. 

2. ເລື່ ອງທ່ີນາໍມາຂຽນເປັນຂາ່ວ ໄດແ້ກ:່ ນະໂຍບາຍ (ແນວທາງທ່ີພກັ-ລດັຖະບານວາງອອກ);  
ກດິຈະກາໍ(ວຽກທ່ີຈດັຂຶນ້ເຮັດຕວົຈງິ, ປະຕບິດັການຢາ່ງໃດຢາ່ງໜ່ຶງ, ປະຕບິດັການຢາ່ງໃດຢາ່ງໜ່ຶງ 
ເພ່ືອການຮຽນຮູ)້; ຜນົການດາໍເນນີງານ ຫຼື ປະຕິບດັໂຄງການ (ການດາໍເນນີ ຫຼື ໂຄງການໃດໜ່ຶງທ່ີ
ປະສບົຜນົສາໍເລັດ); ເຫດການທ່ີໜາ້ສນົໃຈ (ເຫດຕາ່ງໆທ່ີເກດີຢູໃ່ນທາໍມະຊາດ ແລະ ສງັຄມົທ່ີເປັນໜ້
າສນົໃຈ). ເຫດການຕາ່ງໆທ່ີປະສງົສາ້ງຄວາມຮບັຮູ,້ ຄວາມນຍິມົ ຫືຼ ປ້ອງກນັແກໄ້ຂຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດ 
(ໝາຍເຖງິການປະກາດຂາ່ວ, ແຈງ້ການ ຫືຼ ການແກຂ້າ່ວທ່ີຜິດຜາດຕາ່ງໆ). 

- ໃຫນ້ກັຮຽນຈດົເອົາເປັນບດົຮຽນໃສປ້ຶ່ມຂອງໃຜລາວ. 
                                       
 
      

         ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນຫຼກັການຂຽນຂາ່ວ 
  ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ (45 ນາທີ) 

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ 5 ກຸມ່, ຕາມວທີິແບບນບັເລກ: 1-5 ເປັນ

ກຸມ່ 1; 6-10 ເປັນກຸມ່ 2; (ຫີຼກລຽ່ງນກັຮຽນຢູກ່ ຸມ່ດຽວກນັໃນຊ ົ່ວໂມງທ່ີ
ແລວ້ຢູນ່າໍກນັ). 

- ຄແູນະນາໍແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້.  
-  ໃຫເ້ວລາສນົທະນາກຸມ່ 20 ນາທີ ແລະ ລາຍງານຜນົການສນົທະນາສູໝູ່ ່ໃນຫອ້ງຟງັ 20 

ນາທີ, ເຫຼືອນ ັນ້ ເປັນເວລາຄອູະທິບາຍ ແລະ ແນະນາໍຄາດໝາຍການຕອບ. 
  ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:  
1. ຈ ົງ່ອະທິບາຍຄາໍຖາມ: ໃຜ? ເຮັດຫຍງັ? ຢູ່ໃສ? ເວລາໃດ? ຍອ້ນຫຍງັ? ເຮັດແນວໃດ? 
ຂອງຫຼກັການຂຽນຂາ່ວ? ຍກົຕວົຢາ່ງປະກອບ. 

2. ຄາໍນາໍ ແມນ່ພາກສວ່ນໃດຂອງຂາ່ວ ແລະ ມຄີວາມສາໍຄນັແນວໃດ? 
- ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ, ສະມາຊກິກຸມ່ອື່ ນຕດິຕາມການລາຍງານ ແລະ 

ຊວ່ຍກນັຕອບຕື່ ມສິ່ ງທ່ີເຫັນວາ່ບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ.                                                                                     
- ຄ ູແລະ ນກັຮຽນ ສະຫຸຼບການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ປບັປງຸຄາໍຕອບໃຫຖ້ກືຕອ້ງດ ັງ່ນີ:້ 
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  ຄາດໝາຍການຕອບ:  
1.  ການຂຽນຂາ່ວໂດຍທົ່ວໄປໃຊຫຼ້ກັ 5 W (Who? What? Where? Why?  When?)  

ແລະ 1 H (How).  ໝາຍຄວາມວາ່ ໃຈຄວາມຂອງຂາ່ວຕາ່ງໆ ຕອ້ງຂຽນໄປຕາມຄາໍຖາມເຫ່ົຼານີ:້ 
ແມນ່ໃຜ, ແມນ່ຫຍງັ, ຢູໃ່ສ, ເວລາໃດ,  ເປັນຫຍງັຈິ່ງເຮັດ ແລະ ເຮັດແນວໃດ? ຕວົຢາ່ງ: ຂາ່ວ “ອຸ
ທກົກະໄພ”: ແມນ່ເລື່ ອງນ ໍາ້ຖວ້ມ ເກດີຂຶນ້ຢູ່ບອ່ນໃດ, ເກດີຂຶນ້ເວລາໃດ, ເປັນຫຍງັຈິ່ງເກດີ ແລະ ເຮັດ
ແນວໃດ ຕ່ໍກບັໄພພິບດັດ ັງ່ກາ່ວ. 

2.  ຄາໍນາໍ ສວ່ນຫຼາຍຈະເປັນວກັຕ ົນ້ຂອງຂາ່ວນ ັນ້ໆ (ຍກົຕວົຢາ່ງວກັຕ ົນ້ຂອງຂາ່ວ “ເດັກມສີວ່ນ 
ຮວ່ມສ ົ່ງເສມີບດົບາດຍງິຊາຍ” “ການສກຶສາຕອ້ງສມຸໃສ ່ປະຕບິດັ 5 ວຽກງານ” ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ). 
ຄາໍນາໍຂອງຂາ່ວເປັນສວ່ນສາໍຄນັທ່ີສດຸ ເພາະນາໍປະເດັນທ່ີສາໍຄນັ ທ່ີໄດຈ້າກການຕອບຄາໍຖາມຂາ້ງເທິງ
ມາກາ່ວໄວ,້ ຖາ້ຫາກຜູຂ້ຽນຂາ່ວ ຂຽນຄາໍນາໍໄດດ້ ີຜູອ້າ່ນຈະເຂ້ົາໃຈຂາ່ວນ ັນ້ໄດກ້ອ່ນເຄິ່ ງເລື່ ອງ ແລະ 
ຍງັສາມາດດງຶຄວາມສນົໃຈຂອງຜູອ້າ່ນໄດອ້ກີ. ການຂຽນຄາໍນາໍຈະຕອ້ງນາໍປະເດັນສາໍຄນັ ຫືຼ ສິ່ ງທ່ີໜາ້
ສນົໃຈຂອງປະຊາຊນົທ່ີມຢີູແ່ລວ້, ຫາກຜູຂ້ຽນຂາ່ວນາໍປະເດັນນ ັນ້ມາຂຽນໄວໃ້ນຄາໍນາໍ ກຈໍະດງຶດດູໃຈຜູ້
ອາ່ນຫຼາຍຂຶນ້, ພາສາທ່ີໃຊໃ້ນຄາໍນາໍຈະຕອ້ງງາ່ຍ, ຊດັເຈນ ແລະ ໜາ້ອາ່ນ. 

ສວ່ນທ່ີເປັນລາຍລະອຽດ ຜູຂ້ຽນຕອ້ງຂະຫຍາຍຄາໍຕອບຂອງປະເດັນທ່ີເຫືຼອ ເຊິ່ ງຍງັບ່ໍໄດກ້າ່ວ 
ໄວໃ້ນຄາໍນາໍມາຂຽນຕ່ໍ ໂດຍເພີ່ ມລາຍລະອຽດໃຫຜູ້ອ້າ່ນເຂ້ົາໃຈແຈງ້ຂຶນ້. ການຂຽນຂາ່ວ ຄວນເອົາ 
ລາຍລະອຽດທ່ີສາໍຄນັຂຶນ້ກອ່ນ ຕາມດວ້ຍລາຍລະອຽດທ່ີເປັນຮອງ ແລະ ຈບົດວ້ຍລາຍລະອຽດທີ່ ສາໍ 
ຄນັໜອ້ຍກວາ່ ເພື່ ອຜູອ້າ່ນຈະໄດຮ້ບັຮູຂ້າ່ວທງັໝດົໃນຕອນຕ ົນ້ກອ່ນ, ຖາ້ເນືອ້ທ່ີໃນໜງັສພິືມບ່ໍພຽງ 
ພໍ ສາມາດຕດັເນືອ້ໃນຕອນທາ້ຍຂອງຂາ່ວອອກ ໂດຍບໍ່ ເສຍເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍຂອງຂາ່ວ. ພາສາທ່ີໃຊຂ້ຽນ
ຂາ່ວ ຂຶນ້ຢູກ່ບັເນືອ້ຫາຂອງຂາ່ວ ຖາ້ຫາກເປັນຂາ່ວທ່ີຢາກບອກເລ່ົາ ຫືຼ ໃຫຄ້ວາມຮູກ້ບັຜູອ້າ່ນຈະຕອ້ງ
ໃຊພ້າສາທ່ີກງົໄປກງົມາຕາມຄວາມຈງິຂອງເລ່ືອງທ່ີເກດີຂຶນ້, ຖາ້ເປັນຂາ່ວທ່ີຢາກຈະໃຫດ້ງຶດດູ ຫືຼ ກະ
ຕຸນ້ຄວາມຮູສ້ຶກຂອງຜູອ້າ່ນ ຄວນໃຊພ້າສາງາ່ຍໆ ເມ ື່ອອາ່ນແລວ້ໃຫເ້ກດີຄວາມຮູສ້ກຶເຊ່ັນນ ັນ້ໄດ.້ 

  
 ວຽກບາ້ນ: 

- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປອາ່ນຕວົຢາ່ງຂາ່ວ 1, 2, 3 (ໜາ້ 71 – 74 ໃນປ້ຶືມແບບຮຽນ) 
- ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົຂຽນຂາ່ວສ ັນ້ເລື່ ອງໃດໜຶ່ ງຕາມໃຈ ໂດຍອງີຕາມຫຼກັ 5W ແລະ 1H ເພື່ ອໃຫ ້
   ຄະແນນ. 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນລາຍລະອຽດໃນການຂຽນຂາ່ວ  
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ: (5 ນາທີ) 

- ຄຖູາມທວນຄນືກຽ່ວກບັບດົຮຽນທ່ີຮຽນຜາ່ນມາໃນຊ ົ່ວໂມງກອ່ນຮຽນກຽ່ວ 
ກບັຫຍງັ?  

- ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ 2-3 ຄນົ:  ຂາ່ວແມນ່ຫຍງັ? ແລະ ມຫຼີກັການຂຽນຂາ່ວແນວໃດ? 
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 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ: ໃນຊ ົ່ວໂມງກອ່ນຄໄູດໃ້ຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົຂຽນຂາ່ວສ ັນ້ເລື່ ອງໃດໜຶ່ ງ
ຕາມໃຈ ໂດຍອງີຕາມຫຼກັ 5W ແລະ 1H ຄຫູວງັວາ່ ທກຸຄນົຈະມຂີາ່ວສ ັນ້ໃນມທືກຸຄນົແລວ້
ແມນ່ບໍ? ຫຼງັຈາກ ຄແູນະນາໍລາຍລະອຽດໃນການຂຽນຂາ່ວແລວ້ ໃຫທ້ກຸຄນົໄປອາ່ນຂາ່ວສູກ່ນັ
ຟງັ. 

 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊວ້ທີິສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ  
 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

- ຄອູະທິບາຍລາຍລະອຽດໃນການຂຽນຂາ່ວທາງການໂດຍຫຍໍ້: (10 ນາທີ) 
   ການຂຽນຂາ່ວຂອງທາງການ ສວ່ນຫຼາຍໃຊຫຼ້ກັໃນການຂຽນໜງັສທືາງການແບບລຽບງາ່ຍ ແລະ 
ກງົໄປກງົມາ. ວທີິການຂຽນດາໍເນນີໄປຕາມຂ ັນ້ຕອນດ ັງ່ນີ:້ ຊື່ຂອງອງົການອອກຂາ່ວນ ັນ້ໆ, ຊື່ ຂາ່ວອາດ
ແມນ່ແຈງ້ການທາງລດັຖະການ, ຄາໍສ ັ່ງຄາໍແນະ, ເຕອືນໄພພິບດັ. ຫາກຈະລງົໜງັສພິືມຫຼາຍສະບບັ
ຕດິຕ່ໍກນັ ຈະຕອ້ງໃສສ່ະບບັທີເທ່ົາໃດ, ຈາກນ ັນ້ ຈິ່ງແມນ່ລາຍລະອຽດຂອງຂາ່ວ ແລະ ລງົທາ້ຍດວ້ຍ 
ວນັ, ເດອືນ, ປີ ທ່ີອອກຂາ່ວ. (ໃນພາກປະຕບິດັໃຫນ້ກັຮຽນຊອກອາ່ນຂາ່ວທາງການຕາມໜາ້ໜງັສພິືມ
ຕາ່ງໆຕື່ ມອກີ). 

- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ, ເພື່ ອຟງັຂາ່ວຂອງແຕລ່ະຄນົ ທ່ີໄດມ້ອບ
ໃຫເ້ປັນວຽກບາ້ນອາທິດທ່ີແລວ້. 

- ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົອາ່ນຂາ່ວທ່ີຕນົຂຽນສູໝູ່ໃ່ນກຸມ່ຟງັ, ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ເລືອກບດົຂາ່ວ 
   ທ່ີເຫັນວາ່ດກີວາ່ໝູ ່ເພ່ືອຈະເອົາໄປອາ່ນສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັໃນຊ ົ່ວໂມງຕ່ໍໄປ. 
 

                                                 ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນຄາໍແນະນາໍໃນການຂຽນຂາ່ວ (ເວລາ 50 ນາທີ)  
 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊວ້ທີິສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ໃຫຍ ່
- ຄອູະທິບາຍຫຍໍ ້ການຂຽນຂາ່ວທາງລດັຖະການ ເພ່ືອສ ົ່ງໄປເຜີຍແຜໃ່ນສື່  

ມວນຊນົຂະແໜງຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ໜງັສພືິມ, ວາລະສານ, ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ, 
ໂທລະພາບ (15 ນາທີ). 

1. ການຂຽນຂາ່ວເຜີຍແຜໃ່ນໜງັສພືິມ ຫືຼ ວາລະສານຄວນໃຊປ້ະໂຫຍກທ່ີກະທດັຮດັ, ສ ັນ້, ກງົ 
ໄປກງົມາບ່ໍມກີານຂະຫຍາຍຄວາມແບບຍດືຍາວ ແລະ ແຕລ່ະຫຍໍໜ້າ້ບ່ໍຄວນຍາວເກນີໄປ. 

2. ການຂຽນຂາ່ວອອກທາງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ກໃໍຊຫຼ້ກັການດຽວກນັກບັການຂຽນຂາ່ວ ອອກທາງ 
ໜງັສພິືມ ແຕໃ່ຊພ້າສາທ່ີເປັນສາໍນວນເວ້ົາ ແລະ ບ່ໍເປັນທາງການປານໃດ, ເພາະຂາ່ວອອກທາງວທິະ 
ຍກຸະຈາຍສຽງນ ັນ້ ຂຽນເພື່ ອອາ່ນໃຫຟ້ງັບ່ໍແມນ່ເພ່ືອອາ່ນເອງ. ຕາມທ່ີເຄີຍປະຕິບດັມາ ຂາ່ວທ່ີນາໍໄປ
ອອກທາງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ແລະ ໜງັສພິືມແມນ່ໃຊຕ້ ົນ້ສະບບັດຽວກນັ. ສະນ ັນ້, ຜູອ້າ່ນຂາ່ວຕອ້ງ
ອາ່ນໃຫເ້ປັນສາໍນວນຄາໍເວ້ົາດວ້ຍຕນົເອງ. 

3. ການຂຽນຂາ່ວເຜີຍແຜທ່າງໂທລະພາບ ກໃໍຊຫຼ້ກັການໃນການຂຽນແບບດຽວກນັກບັ ການຂຽນ 
ຂາ່ວອອກທາງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຄື ສະເໜີໃນລກັສະນະບ່ໍເປັນທາງການຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວາ່ຂາ່ວ 
ທາງໂທລະພາບຕອ້ງມທີງັພາບ ແລະ ສຽງໄປຄວບຄູກ່ນັ.  
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4. ການສ ົ່ງພາບໄປເຜີຍແຜທ່າງໜງັສືພິມ, ວາລະສານນ ັນ້ ອາດມທີງັພາບບກຸຄນົ ຫືຼ ພາບກດິຈະ 
ກາໍຂອງທາງການ, ພາບສະຖານທ່ີ, ພາບເຫດການຕາ່ງໆ. ການຂຽນບນັຍາຍປະກອບຮບູພາບນີ ້
ນຍິມົຂຽນແຈງ້ສະເພາະສິ່ ງທ່ີເບິ່ ງເຫັນເທ່ົານ ັນ້, ສວ່ນການບນັຍາຍຮບູພາບກຸມ່ບກຸຄນົ ຫືຼ ກດິຈະການ
ຕອ້ງອະທິບາຍຮບູພາບຈາກຊາ້ຍໄປຂວາ. ສິ່ ງສາໍຄນັຢາ່ລືມບອກຊື່ ຜູສ້ ົ່ງພາບ, ສະຖານທ່ີຕດິຕ່ໍ ແລະ 
ໝາຍເລກໂທລະສບັໄວ.້  

   (ລາຍລະອຽດແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນໄປອາ່ນຢູ່ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ທີ 68-70 ຕື່ ມອກີ) 
- ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ ຂຶນ້ອາ່ນບດົຂາ່ວຕວົຢາ່ງທ່ີກຸມ່ຕນົເລືອກມາໃນຊ ົ່ວໂມງທ່ີແລວ້ ສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ, 

ສວ່ນບດົຂາ່ວທ່ີນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົຂຽນສ ົ່ງໃຫຄ້ ູເພື່ ອປະເມນີໃຫຄ້ະແນນ. (ໃຫເ້ວລາກຸມ່ໜ່ຶງອາ່ນ ບ່ໍໃຫ້
ເກນີ 6 ນາທີ). 

- ຄສູະຫຸຼບ ແລະ ປະເມນີການເຮັດກດິຈະກາໍໃນສອງຊ ົ່ວໂມງທ່ີຜາ່ນມາຂອງນກັຮຽນ. 
 

 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ:  
- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ. 
- ກວດການຂຽນບດົຂາ່ວຂອງນກັຮຽນ. 
 

 ວຽກບາ້ນ:   
ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົອາ່ນບດົທີ 9 ທ່ີຈະໄດຮ້ຽນໃນຊ ົ່ວໂມງຕ່ໍໄປ.  

 
ແຜນວາດຊວ່ຍຈື່ ບດົທີ 8:  ການຂຽນຂາ່ວ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ການຂຽນຂ່າວ 

ຫັຼກການຂຽນ
ຂ່າວ 

ການຂຽນຂ່າວ ຄວາມໝາຍຂອງຂ່າວ 

ແນະນໍ າໃນ
ການຂຽນຂ່າວ 

ລາຍລະອຽດໃນ
ການຂຽນຂ່າວ 

ການຂຽນຂ່າວ
ເຜີ ຍແຜ່ທາງ
ໂທລະພາບ 

ການຂຽນ
ບັນຍາຍປະກອບ

ຮູບພາບ 

ການຂຽນຂ່າວ
ເຜີ ຍແຜ່ໃນໜັງສື
ພິມ ຫືຼ ວາລະສານ 

ການຂຽນຂ່າວ
ເຜີ ຍແຜ່ທາງ

ວິ ທະຍຸ 
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I. ຜນົສາໍເລັດດາ້ນການຮຽນ 
1. ມາດຕະຖານເນືອ້ໃນ  

   ຜູ້ຮ້ຽນສະແດງໃຫເ້ຫັນ: 
1) ຄວາມໝາຍ, ປະສດິທິພາບ, ຈດຸປະສງົຂອງການຟງັ, ຂໍຄ້ວນປະຕບິດັໃນການຟງັ ແລະ ການ

ຟງັທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັປະສດິທິພາບ; ຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັ, ຈດຸປະສງົ, ການຈດັຊະນດິການເວ້ົາ, 
ການເວ້ົາທ່ີດ,ີ ການກຽມເນືອ້ໃນ, ການໃຊພ້າສາໃນການເວ້ົາ ແລະ ການກຽມຕວົຂອງຜູເ້ວົ້າ. 

2) ຄວາມໝາຍຂອງວຈິາລະນະຍານ, ການໃຊວ້ຈິາລະນະຍານໃນການຟງັ, ຂະບວນການຟງັໂດຍ
ໃຊວ້ິຈາລະນະຍານ ແລະ ວທີິຝຶກຟງັໃຫສ້າໍເລັດຜນົ. 

2. ມາດຕະຖານການປະຕບິດັ:  
    ຜູຮ້ຽນສາມາດ:  

1) ເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍ, ປະສດິທິພາບ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ຂໍຄ້ວນປະຕບິດັໃນການຟງັແລວ້
ຕອບຄາໍຖາມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

2) ເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັ, ຈດຸປະສງົ, ຊະນດິການເວົ້າ, ການເວ້ົາທ່ີດ,ີ ການໃຊ້
ພາສາໃນການເວ້ົາ ແລະ ການກຽມຕວົຂອງຜູເ້ວ້ົາ ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

3) ເວ້ົາຕ່ໍໜາ້ຜູຊ້ມົຢາ່ງຖກືຕອ້ງ ໂດຍໃຊທິ້ດສະດທ່ີີໄດຮ້ຽນມາ. 
4) ສະແດງອາລມົໃນການເວົ້າຢ່າງຖກືຕອ້ງ. 
5) ຕອບບດົຝຶກຫດັໃນບດົຮຽນ ເພື່ ອກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມການຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັປະສດິທິພາບ

ຂອງການຟງັ ແລະ ການເວ້ົາ.  
6) ເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຂອງວຈິາລະນະຍານ ແລະ ການໃຊວ້ຈິາລະນະຍານໃນການຟງັ ແລວ້

ຕອບຄາໍຖາມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
7) ເຂ້ົາໃຈຂະບວນການຟງັໂດຍໃຊວ້ຈິາລະນະຍານ ແລະການຝຶກຟງັໃຫສ້າໍ ເລັດຜນົ ແລວ້

ຕອບຄາໍຖາມທ່ີກຽ່ວ ຂອ້ງ. 
8) ຂຽນບດົສະຫຸຼບໂດຍອງີໃສເ່ລື່ ອງທ່ີໄດຟ້ງັແລວ້. 
9) ຕອບບດົຝຶກຫດັໃນບດົຮຽນເພື່ ອກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມການຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັການຟງັໂດຍໃຊ້

ວຈິາລະນະຍານ. 
10)  ເສມີຂະຫຍາຍຍດຸທະສາດການສອນເອົາຜູຮ້ຽນເປັນໃຈກາງ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍ

ຕາມວິທີສອນແບບສະດມົສະໜອງ; ແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ໃຫຍ;່ ກຸມ່ຍອ່ຍ; ແບບບດົບາດ
ສມົໝດຸ; ແບບເກມແຂງ່ຂນັ ແລະ ແບບຄ ົນ້ພບົ. 

 
 

ພາກທີ III 
ການຟງັ ແລະ ການເວ້ົາ 
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    II. ສະມດັຖະພາບດາ້ການຮຽນ 
 

ເນືອ້ໃນ ສະມດັຖະພາບ 
ພາກຮຽນທີ III 

ບດົທີ 9 
ປະສດິທິພາບຂອງການຟງັ ແລະ ການເວ້ົາ 
1. ການຟງັ 
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງການຟງັ 
1.2  ປະສດິທິພາບໃນການຟງັ 
1.3 ຈດຸປະສງົຂອງການຟງັ 
1.4 ຂໍທ່ີ້ຄວນປະຕບິດັໃນການຟງັ 
1.5 ການຟງັທ່ີບໍ່ ໄດຮ້ບັປະສິດທິຜນົ 
2 ການເວ້ົາ  
2.1 ຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງການເວ້ົ 
2.2  ຈດຸປະສງົຂອງການເວົ້າ 
2.3  ການຈດັຊະນດິການເວ້ົາ 
2.4  ການເວ້ົາທ່ີດ ີ
2.5  ການກຽມເນືອ້ໃນຂອງການເວ້ົາ 
3. ການໃຊພ້າສາໃນການເວ້ົາ 
 3.1 ສາ້ງຖອ້ຍຄາໍສ ັນ້ໃຫກ້ງົກບັຄວາມ 

ໝາຍທ່ີຕອ້ງການ. 
3.2 ຮູເ້ລອືກໃຊຄ້າໍ 
3.3 ໃຊຖ້ອ້ຍຄາໍໃຫມ້ຊີວີດິຊວີາ 
3.4 ໃຊພ້າສາໃຫເ້ໝາະກບັກາລະ ເທສະ 

ແລະ ການຟງັ 
3.5 ໃຊພ້າສາໃຫສ້ພຸາບ 
4. ການກຽມຕວົຂອງຜູເ້ວ້ົາ 
4.1 ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຕນົເອງ 
4.2 ຄນຸນະທາໍໃນການເວ້ົາ 

 ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ, ປະສດິທິພາບ, 
ຈດຸປະສງົ ແລະ ຂໍຄ້ວນປະຕບິດັໃນການຟງັ
ໄດ.້  

 ເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັ, ຈດຸປະສງົ
ການຈດັຊະນດິການເວ້ົາ, ການເວ້ົາທ່ີດ,ີການ
ໃຊພ້າສາໃນການເວົ້າ ແລະ ການກຽມຕວົ
ຂອງຜູເ້ວ້ົາໄດ.້ 

 ເວ້ົາມປີະສດິທິພາບ ແລະ ເປັນໜາ້ເຊື່ອຖຕ່ໍືໜ້
າຜູຟ້ງັໄດ.້   

 ສະແດງອາລມົໃນການເວົ້າສພຸາບອອ່ນໂຍນຢູ່
ໃນກຸມ່ ຫືຼ ຊຸມຊນົໄດ.້  

 ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວ
ຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍ
ຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາ
ທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍ
ຄນັຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

 

ບດົທີ 10 
ການຟງັໂດຍໃຊວ້ຈິາລະນະຍານ 
 1. ຄວາມໝາຍຂອງວຈິາລະນະຍານ 
 2. ການໃຊວ້ຈິາລະນະຍານໃນການຟງັ 
 3. ຂະບວນການຟງັ ໂດຍໃຊວ້ຈິາລະ 

 ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງວຈິາລະນະຍານ 
ແລະ ການໃຊວ້ຈິາລະນະຍານໃນການຟງັ
ໄດ.້ 

 ບອກຂະບວນການຟງັ ໂດຍໃຊວ້ຈິາລະນະ 
ຍານ ແລະ ການຝຶກຟງັໃຫສ້າໍເລັດຜນົໄດ.້ 
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ນະຍານ 
4. ວທີິເຝິກຟງັໃຫສ້າໍເລັດຜນົ 
 

 ຂຽນບດົສະຫຸຼບເລື່ ອງທ່ີຟງັໄດ.້  
 ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະ 

ມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິ
ຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້  

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະພດັທະນາ
ທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍ
ຄນັຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້ 

 
III. ແຜນສາໍລບັການຮຽນການສອນ  
    ໃນພາກນີ ້ຈະໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັການຟງັ-ການເວ້ົາ ເຊິ່ ງແບງ່ອອກເປັນສອງບດົ ຄ:ື ປະສິດທິ 
ພາບຂອງການຟງັ-ການເວ້ົາ ແລະ ການຟງັໂດຍໃຊວ້ຈິາລະນະຍານ. 
   ບດົທີ 9: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູຄ້ວາມໝາຍ, ປະສດິທິພາບ, ຈດຸປະສງົຂອງການຟງັ, ຂໍຄ້ວນປະ 
ຕບິດັໃນການຟງັ ແລະ ການຟງັທ່ີບໍ່ ໄດຮ້ບັປະສດິທິພາບ; ຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັ, ຈດຸປະສງົ, ການ 
ຈດັຊະນດິການເວ້ົາ, ການເວົ້າທ່ີດ,ີ ການກຽມເນືອ້ໃນ, ການໃຊພ້າສາໃນການເວົ້າ ແລະ ການກຽມຕວົ 
ຂອງຜູເ້ວ້ົາ. 
   ບດົທີ  10: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູ ້ກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງວຈິາລະນະຍານ, ການໃຊວ້ຈິາລະນະ 
ຍານໃນການຟງັ, ຂະບວນການຟງັໂດຍໃຊວ້ຈິາລະນະຍານ ແລະ ວທີິຝຶກຟງັໃຫສ້າໍເລັດຜນົ. 
 
 
 

 

ເວລາ 6 ຊ ົ່ວໂມງ 
1. ຈດຸປະສງົ: 

 ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
   - ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍ, ປະສດິທິພາບ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ຂໍຄ້ວນປະຕບິດັໃນການຟງັໄດ.້  
   - ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍ ຄວາມສາໍຄນັ, ຈດຸປະສງົ, ການຈດັຊະນດິການເວ້ົາ, ການເວ້ົາທ່ີດ,ີ ການ  
     ໃຊພ້າສາໃນການເວົ້າ ແລະ ການກຽມຕວົຂອງຜູເ້ວົ້າໄດ.້ 
   - ເວົ້າມປີະສດິທິຜນົ ແລະ ເປັນໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຕ່ໍໜາ້ຜູຟ້ງັໄດ.້  
   - ສະແດງອາລມົໃນການເວົ້າສພຸາບອອ່ນໂຍນຢູໃ່ນກຸມ່ ຫືຼ ຊຸມຊນົໄດ.້    
   - ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງ 
     ກຸມ່ໄດ.້  
   - ຈດັແນວຄວາມຄິດຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັ 
     ຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້ 

ບດົທີ 9 
ປະສດິທິພາບຂອງການຟງັ ແລະ ການເວ້ົາ 
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2. ເນືອ້ໃນ: 
    ການຟງັເປັນຂະບວນການຮຽນຮູຂ້ອງມະນດຸ ເຊິ່ ງເປັນທກັສະອນັສາໍຄນັຂອງຊວີດິ ແລະ ເປັນ
ຂະບວນການສື່ສານທ່ີມະນດຸໃຊກ້ອ່ນທກັສະອື່ ນ. ການຟງັເປັນການໃຊທ້ກັສະມດັຖະພາບທາງຮາ່ງ 
ກາຍ, ສະໝອງ ແລະ ຈດິໃຈເພ່ືອທາໍຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຕີຄວາມສິ່ ງຕາ່ງໆທ່ີໄດຍ້ນິ. 
    ການເວ້ົາແມນ່ການໃຊຖ້ອ້ຍຄາໍນ ໍາ້ສຽງ ລວມທງັກລິິຍາທາ່ທາງ, ການຖາ່ຍທອດຄວາມຮູຄ້ວາມ 
ຄດິ, ຄວາມຮູສ້ກຶຂອງຕນົໃຫຜູ້ອ້ື່ ນຮູ ້ແລະ ໃຫເ້ກດີການຕອບສະໜອງ. 
3. ສື່ ການຮຽນການສອນ: 

- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ປີທີ 5. 
- ປ້ຶມວາທະສນິ, ສລິະປະການເວ້ົາ ແລະ ການປາກດົຕວົເທິງເວທີ. 
 

4.  ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ: 
ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 

 ສອນຄວາມໝາຍ ແລະ ປະສດິທິພາບໃນການຟງັ  
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ (10 ນາທີ) 
ອາທິດກອ່ນພວກເຮາົໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັເລື່ ອງການຂຽນຂາ່ວ. ຜູໃ້ດຍງັຈື່ ບ່ໍວາ່:  

ຫຼກັການໃນການຂຽນຂາ່ວ ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ເພິ່ ນໃຊຫຼ້ກັການໃດແດ?່ (ໃຫ້
ນກັຮຽນສະໝກັຕອບ 3-4 ຄນົ). 
 ຄາດໝາຍການຕອບ:  

ໂດຍທົ່ວໄປຫຼກັການຂຽນຂາ່ວ ເພ່ິນໃຊຫຼ້ກັ 5 W ແລະ 1 H (What, Who, Were,Why, 
 When ແລະ How =  ແມນ່ຫຍງັ, ແມນ່ໃຜ, ຢູໃ່ສ, ຍອ້ນຫຍງັ, ເມ ື່ອໃດ ແລະ ເປັນແນວໃດ). ຄູ
ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງແຕລ່ະ W ແລະ H ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຮູປ້ະຕບິດັໃນການ 
ຂຽນຂາ່ວ. ອາດອະທິບາຍແບບງາ່ຍໆວາ່: ຂາ່ວເລື່ ອງຫຍງັ, ຂາ່ວກຽ່ວກບັໃຜ, ເກດີຂຶນ້ຢູໃ່ສ, ສາເຫດ 
ກາຍເປັນຂາ່ວຍອ້ນຫຍງັ, ເລື່ ອງນ ັນ້ເກດີຂຶນ້ເມ ື່ອໃດ ແລະ ເລື່ ອງລາວເປັນແນວໃດ. 
 
 ກດິຈະກາໍ 1: ໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ   

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
- ຄອູະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງການຟງັໂດຍຫຍໍ:້  ການຟງັແມນ່ໜຶ່ ງໃນສີ່

ທກັສະທາງພາສາຂອງມະນດຸ ຄ:ື ຟງັ, ເວ້ົາ, ອາ່ນ, ຂຽນ. ການຟງັເປັນຂະບວນ 
ການຮຽນຮູຂ້ອງມະນດຸ ແລະ ເປັນຂະບວນການສື່ ສານທ່ີມະນດຸໃຊກ້ອ່ນທກັສະ
ອື່ ນ. ການຟງັເປັນການໃຊສ້ະມດັຖະພາບທາງຮາ່ງກາຍ, ສະໝອງ ແລະ ຈດິໃຈ ເພ່ືອທາໍຄວາມ
ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຕຄີວາມໝາຍສິ່ ງຕາ່ງໆທ່ີໄດຍ້ນິ. 

- ຈດັນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ່ເພ່ືອສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້  
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: 

1. ປະສດິທະພາບໃນການຟງັໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ? 
2. ຈ ົງ່ອະທິບາຍຂ ັນ້ຕອນຂະບວນການຟງັ ແລະ ຍກົຕວົຢາ່ງປະກອບ? 
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3. ການຟງັເພື່ ອໃຫເ້ກດີປະສດິທິພາບຄວນປະຕບິດັແນວໃດ? 
4. ຈດຸປະສງົຂອງການຟງັມຫີຍງັແດ?່ 
5. ຂໍຄ້ວນປະຕບິດັໃນການຟງັຄວນເຮດັແນວໃດ? 
6. ການຟງັທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັປະສດິທິຜນົຍອ້ນຫຍງັແດ?່ 

   - ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ ກຸມ່ລະ 1 ຄາໍຖາມ ແລະ ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້, ໃຊເ້ວລາ 35 ນາທີ. 
   - ຄສູງັເກດຄືນ ຈດຸດ,ີ ຈດຸອອ່ນໃນການເຮັດກດິຈະກາໍທີ 1 ຂອງນກັຮຽນ 5 ນາທີ. 
 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ 
 ສອນຄວາມໝາຍ ແລະ ປະສດິທິພາບໃນການຟງັ (ຕ່ໍ) 
 ກດິຈະກາໍ 2: ໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ໃຫຍ ່

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
- ໃນຊ ົ່ວໂມງທີ 1 ແຕລ່ະກຸມ່ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ມຜີນົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ໃນ 
ມແືລວ້ ຕ່ໍໄປນີ ້ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ສະເໜີຜນົຂອງກດິຈະກາໍ1 ສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງ  
ຟງັ. ກາໍນດົເວລາໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ລາຍງາຍ ແລະ ປະກອບຄາໍເຫັນ ບ່ໍໃຫເ້ກນີ 6 ນາທີ. 

    - ສະມາຊກິກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ ແລວ້ສ ົ່ງຄາໍຕອບໃຫຄ້.ູ 
    - ຄສູະຫຸຼບການຕອບຂອງແຕລ່ະກຸມ່ ແລະ ປບັປງຸຄາໍຕອບໃຫຖ້ກືຕອ້ງ.  
 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: (15 ນາທີ) 
1. ປະສດິທິພາບຂອງການຟງັ ໝາຍເຖງິຄວາມສາມາດທ່ີເຮັດໃຫກ້ານຟງັເກດີການຮູເ້ລື່ ອງລາວ 

ທ່ີໄດຟ້ງັ, ສາມາດຈບັປະເດັນເນືອ້ຫາສາລະໄດ ້ແລະ ສາມາດນາໍໄປຖາ່ຍທອດໃຫຜູ້ອ້ື່ ນໄດຢ້່າງຖກື 
ຕອ້ງເໝາະສມົ. ການຟງັຈະຊວ່ຍໃຫຜູ້ຟ້ງັເພີ່ ມຄວາມຮູ,້ ໄດຮ້ບັປະສບົການ ແລະ ຈະເປັນປະໂຫຍດ
ໃຫແ້ກທ່ກັສະໃນການເວົ້າ, ການຂຽນຂອງຕນົເອງມປີະສດິທິພາບຍິ່ ງຂຶນ້. 

2. ຂະບວນການຟງັ ເລ່ີມຈາກການໄດຍ້ນິ ແລວ້ເກດີຄວາມສນົໃຈ, ເມ ື່ອສນົໃຈແລວ້ ກຈໍະເກດີ 
ຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ເມ ື່ອເຂົ້າໃຈແລວ້ ກເໍກດີມກີານຄ ົນ້ຄດິຕກຶຕອງ, ເມ ື່ອຕກຶຕອງແລວ້ກຢໍາກລອງຢາກໃຊ ້
ຫືຼ ວາ່ນາໍໄປໃຊໄ້ດ.້ ຕວົຢາ່ງ: ເມ ື່ອໄດຍ້ນິການໂຄສະນາໂທລະສບັຮຸນ່ໃໝຮຸ່ນ່ໃດໜຶ່ ງ, ກໍ່ໃຫເ້ກດີຄວາມ 
ສນົໃຈຂິຶນ້ມາ, ເລີ່ ມສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈກບັໂທລະສບັຮຸນ່ນີ,້ ຄດິວາ່ໂທລະສບັຮຸນ່ນີ ້ຄຈືະເໝາະສມົກບັ 
ຄວາມຕອ້ງການໃນການໃຊງ້ານຂອງຕນົ ແລວ້ກຢໍາກໄປຊືມ້າໃຊ.້ ນີຄ້ຕືວົຢາ່ງງາ່ຍໆຂອງຂະບວນການ
ຟງັ. ເລື່ ອງອື່ ນໆ ກໄໍປຕາມຂວນການແບບນີຄ້ກືນັ. 

3. ຢາກຟງັໃຫມ້ປີະສດິທິພາບຄວນຕ ັງ້ໃຈຟງັ, ຄດິໃນສິ່ ງທ່ີຟງັ, ບ່ໍລບົກວນຜູອ້ື່ ນ ແລະ ໃຫ້ກຽດ 
ຜູເ້ວ້ົາ. ປະຕບິດັຫຼກັການຟງັຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ ເຊ່ັນ: ມເີປ້ົາໝາຍໃນການຟງັ, ສນົໃຈຕ່ໍເລື່ ອງທ່ີຟງັ, ພະຍາ 
ຍາມຈບັໃຈຄວາມຂອງເລ່ືອງ, ຟງັໄປຄດິໄປຕາມເລື່ ອງທ່ີຟງັ, ຟງັດວ້ຍຄວາມຢາກຮູຢ້າກເຂ້ົາໃຈແທ້ 
ຢາກເຮັດໄດແ້ນວນີ ້ຈະຕອ້ງໄດຝ້ຶກທກັສະໃນການຟງັ ຄື: ຝຶກຟງັເລື່ ອງເພື່ ອຈບັໃຈຄວາມ, ຝຶກເກບັ 
ກາໍລາໍດບັຂອງເລື່ ອງທ່ີຟງັ, ຝຶກການຟງັຢາ່ງມສີະມາທິ.  

4. ການຟງັ ສງັລວມແລວ້ ມສີາມຈດຸປະສງົໃຫຍ ່ຄ:ື ຟງັເພື່ ອໃຫເ້ກດີຄວາມຮູ,້ ຟງັໃຫເ້ກຄີວາມ 
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ເພີດເພີນ ແລະ ຟງັເພື່ ອສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ. ຢາກຟງັໃຫເ້ກດີຄວາມຮູ ້ຜູຟ້ງັຈະຕອ້ງຕ ັງ້ໃຈຟງັ, 
ພະຍາຍາມເກບັກາໍສາລະສາໍຄນັເພື່ ອໃຫເ້ກດີຄວາມຮູ.້ ສວ່ນການຟງັເພື່ ອໃຫເ້ກດີຄວາມເພີເພີນ ແມນ່
ການຟງັເພື່ ອຜອ່ນຄາຍອາລມົ ເວລາຟງັຕອ້ງຈນິຕະນາໄປຕາມເນືອ້ເລື່ ອງເພື່ ອໃຫເ້ກດີຄວາມເພີດເພີນ. 
 ສາໍລບັການຟງັເພື່ ອສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ເປັນການຟງັທ່ີຈະຕອ້ງໃຊຄ້ວາມຄດິພິຈາລະນາວາ່ເລື່ ອງ
ທ່ີພວມຟງັນ ັນ້ ມຄີວາມເປັນຈງິສ ໍາ່ໃດ, ໜາ້ເຊື່ອຖບ່ໍື ແລວ້ຈິ່ງສະແດງຄວາມຄດິເຫັນກງົປະເດັນໄດ.້ 

5. ຂໍຄ້ວນປະຕບິດັໃນການຟງັ: ຢາກຟງັໃຫເ້ປັນປະໂຫຍດ ຈະຕອ້ງໄດຝ້ຶກສະມາທິໃນການໃຫ້ 
ດ,ີ ເມ ື່ອມສີະມາທິ ຈະເຮັດໃຫກ້ານຟງັບ່ໍຮູເ້ບື່ ອ ແລະ ບໍ່ ເກດີຄວາມຫງດຸຫງດິໃນການຟງັ; ການຟງັຈະ 
ຕອ້ງມກີານບນັທຶກຈດົກາ່ຍເອົາເນືອ້ຫາສາລະທ່ີສາໍຄນັ, ນບັທງັສາໍນວນໂວຫານຂອງຜູເ້ວ້ົາການຟງັ
ຕອ້ງປະສານກບັການກະຕວງໄປກອ່ນວາ່ ຜູເ້ວົ້າຈະເວົ້າເລື່ ອງຫຍງັຕ່ໍໄປ ເພື່ ອເຮົາຈະໄດຕ້ດິຕາມການ
ເວ້ົານ ັນ້ໄປຕະຫຼອດ ບ່ໍຂາດວກັຂາດຕອນ. ຕອ້ງຝຶກການຟງັໃຫໄ້ດທ້ກຸເລ່ືອງ ເຊ່ັນ: ວທິະຍ,ຸ ໂທລະ 
ພາບ,ການປາຖະກະຖາ, ການໂຕວ້າທີ ເປັນຕ ົນ້, ຕອ້ງຝຶກເປັນຄນົໃຈກວາ້ງ ຮບັຟງັຄວາມຄດິເຫັນ
ຂອງຄນົອື່ ນ. ສິ່ ງສາໍຄນັຄວນຝຶກການຟງັໃຫໄ້ດດ້ນົ ເພື່ ອຈະໄດຟ້ງັເລື່ ອງຕາ່ງໆ ທ່ີມກີານບນັຍາຍດນົໆ
ໄດ.້ 

6. ການຟງັທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັປະສດິທິພາບ ອາດເກດີຈາກປດັໄຈສາມຢາ່ງ ຄ:ື ຈາກຕວົຜູຟ້ງັເອງ,  
ຈາກຕວົຜູເ້ວ້ົາ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມຈາກຕວົຜູຟ້ງັເອງ ເຊ່ັນ: ຜູຟ້ງັບ່ໍມສີະມາທິ, ບ່ໍສນົໃຈຟງັ ຫືຼ 
ຟງັເລື່ ອງທ່ີບ່ໍເຂ້ົາໃຈ, ສຂຸະພາບບ່ໍດ,ີ ຈດິໃຈມບີນັຫາ ເປັນຕ ົນ້. ເກດີຈາກຕວົຜູເ້ວ້ົາ ເຊ່ັນ: ສຽງເວ້ົາບ່ໍ
ແຈງ້, ທາ່ທາງບໍ່ ສະຫງາ່ຜາເຜີຍ, ນ ໍາ້ສຽງບ່ໍຈບູຈາ້ວ, ເວ້ົາເລື່ ອງຍາກໂພດ ຫຼື ເວ້ົາຊ ໍາ້ໆຊາກໆ, ເວ້ົາ
ດນົເກນີໄປ ເປັນຕ ົນ້. ເກດີຈາກສະພາບແວດລອ້ມ ເຊ່ັນ: ມສີຽງລບົກວນ, ຄນົເຂ້ົາໆອອກໆ, ສຽງວນົ
ແຊວ, ເຄື່ ອງສຽງບ່ໍດ,ີ ສະຖານທ່ີຄບັແຄບ ເປັນຕ ົນ້. 
 
 ວຽກບາ້ນ: 

ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປອາ່ນ “ການເວ້ົາ” (ໜາ້ທີ 79-82) ແລວ້ເລືອກຝຶກເວ້ົາ ຕາມ 
ຈດຸປະສງົໃດໜ່ຶງຕາມໃຈ (ໃຫເ້ວົ້າໄດພ້າຍໃນ 1- 2 ນາທີ) 
 
 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ 
 ສອນການເວ້ົາ 
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ (10 ນາທີ)  
ອາທິດກອ່ນພວກເຮົາ ໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັການຟງັ ຜູໃ້ດຍງັຈື່ ບ່ໍວາ່: ການຟງັແມນ່

ຫຍງັ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງການຟງັມຫີຍງັແດ?່ (ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ 2-3 ຄນົ): ຄູ
ທວນຄືນຕາມປ້ຶມຄູມ່ຫືຍໍ້ໆ . ວຽກບາ້ນທ່ີໄດໃ້ຫນ້ກັຮຽນເວ້ົາເລື່ ອງໃດໜ່ຶງ ຕາມຈດຸປະສງົຂອງການເວ້ົາ 
(ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນເລ່ົາເລື່ ອງໃດໜ່ຶງທ່ີຕນົໄດຟ້ງັ, ໄດພ້ບົ ຫືຼ ໄດເ້ຮັດ ໃນທິດຜາ່ນມາ (ໃຫນ້ກັຮຽນ
ສະໝກັເວ້ົາ 2-3 ຄນົ, ໂດຍໃຊເ້ວລາຜູລ້ະ 1-2 ນາທີ). 
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 ກດິຈະກາໍ: ສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ ແລະ ບດົບາດສມົໝດຸ 
 ແນະນາໍແລະ ມອບໝາຍ: 
   ຄອູະທິບາຍຄວາມໝາຍ  ຄວາມສາໍຄນັຂອງການເວ້ົາໂດຍຫຍໍ:້ ການເວົ້າແມນ່
ການໃຊສ້ບັສາໍນວນ, ນ ໍາ້ສຽງ ແລະ ກລິິຍາທາ່ທາງ ເພ່ືອບນັລະຍາຍຖາ່ຍທອດ 
ຄວາມຮູສ້ກຶ, ແນວຄວາມຄດິຂອງຜູເ້ວ້ົາ ໄປຍງັຜູອ້ື່ ນໃຫຮ້ບັຮູນ້າໍ ແລະ ເຮັດໃຫຜູ້້
ອື່ ນມກີານສະໜອງຕອບ ຄ:ື ຮບັຮູ ້ຫືຼ ຕອບສະໜອງຄືນ.  

ການເວົ້າມຄີວາມສາໍຄນັເປັນຢາ່ງຍິ່ ງ ຫາກບ່ໍມກີານເວ້ົາ, ການສນົທະນາ ກຈໍະບ່ໍສາມາດຈດັຕ ັງ້ 
ເປັນສງັຄມົໄດ,້ ເພາະສື່ທກຸຢາ່ງບ່ໍສາມາດທດົແທນການເວ້ົາໄດ.້  ການເວ້ົາມຫຼີາຍລະດບັ, ຫຼາຍຈດຸປະ 
ສງົ ເຊິ່ ງພວກເຮົາຈະໄດສ້ກຶສາຕ່ໍໄປນີ.້ 

- ຈດັນກັຮຽນອອກເປັນ 4  ກຸມ່ ເພ່ືອຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ.  
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:  
   1. ຈດຸປະສງົຂອງການເວ້ົາມຫີຍງັແດ?່ ຍກົຢາ່ງເວົ້າເພ່ືອໂນມ້ນາ້ວໃຈຜູຟ້ງັ. 

        2. ເພ່ິນຈດັການເວ້ົາອອກເປັນຈກັຊະນດິ? ຈ ົງ່ສະແດງການລມົກນັແບບປກົກະຕໜ່ຶິງສາກ. 
     3. ການເວົ້າຢູຕ່ໍ່ໜາ້ຝງຸຊນົຄວນເຮດັຫຍງັແດ?່ ຈ ົງ່ສະແດງການເປັນໂຄສກົພທິີເປີດສກົຮຽນໃໝ.່ 

4..ການກະກຽມເນືອ້ໃນການເວ້ົາຄວນເຮັດແນວໃດ? ກຽມເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍສ ັນ້ໆ ເພ່ືອເວ້ົາສະຫຼອງ 
       ວນັຄ.ູ 
   -  ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ ກຸມ່ລະ 1 ຄາໍຖາມ ແລະ ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້. ໃຊເ້ວລາສນົທະນາກຸມ່  
      15 ນາທີ ແລະ ລາຍງານຜນົ 15 ນາທີ. 
   -  ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ, ສະມາຊກິກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄາໍເຫັນ  ແລວ້ສ ົ່ງ

ເຈຍ້ຄາໍຕອບໃຫຄ້ເູພ່ືອສງັລວມ. 
- ຄສູະຫຸຼບການຕອບຂອງແຕລ່ະກຸມ່ ແລະ ປບັປງຸຄາໍຕອບໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 
 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: (10 ນາທີ) 
1. ຕາມປກົກະຕກິານເວ້ົາທກຸເທ່ືອ ຕອ້ງມຈີປຸະສງົໃດໜ່ຶງແນນ່ອນ ເຊ່ັນ: ຖາມ, ບອກເລ່ົາ, ຮອ້ງ 

ຂ,ໍ ສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶ, ສນົທະນາ ກບັຜູເ້ວົ້ານາໍ ຫຼື ຜູຟ້ງັ.  ແຕສ່າໍລບັຈດຸປະສງົການເວ້ົາຢາ່ງເປັນ 
ທາງການ ເພິ່ ນແຍກເປັນສາມຈດຸປະສງົໃຫຍ ່ຄ:ື ການເວ້ົາເພ່ືອແຈງ້ຂາ່ວ ເລື່ ອງລາວຕາ່ງໆຢາ່ງເປັນ 
ທາງການ; ການເວ້ົາເພ່ືອໂນມ້ນາ້ວຈດິໃຈຜູຟ້ງັ ຫຼື ເວ້ົາອກີຢາ່ງໜ່ຶງວາ່ແມນ່ການເວົ້າໂຄສະນາຊວນ
ເຊື່ ອໃຫຜູ້ຟ້ງັ ຍນິດຍີນິພອ້ມຕາມຄວາມຄດິຂອງຕນົເອງ ແລະ ການເວົ້າເພ່ືອຈດຸປະສງົເຮັດໃຫຜູ້ຟ້ງັມ ີ
ຄວາມຮູສ້ກຶອນັດ ີໄດແ້ກກ່ານເລ່ົາເລື່ ອງທ່ີເຮດັຜູຟ້ງັມຄີວາມສກຸ, ສະໜກຸສະໜານ ແລະ ເກດີຄວາມ
ບນັເທີງ. 

ສາໍລບັຕວົຢາ່ງທ່ີນກັຮຽນຍກົຂຶນ້ມາ ເວ້ົາເລື່ ອງຫຍງັກໄໍດ ້ທ່ີເປັນການເວ້ົາເພ່ືອດງຶດດູຈດິໃຈຂອງ 
ຜູຟ້ງັ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການໂຄສະນາຊວນເຊື່ ອໃນເລ່ືອງຕາ່ງໆ. 

2. ເພ່ິນຈດັການເວ້ົາອອກເປັນສອງປະເພດຄື: ການເວ້ົາເປັນທາງການ ແລະ ເວົ້າບ່ໍເປັນທາການ. 
 ການເວ້ົາເປັນທາງການໄດແ້ກ ່ການບນັຍາຍ, ການອະພິປາຍ, ການລາຍງານ, ການສາໍມະນາເປັນ 
ຕ ົນ້.  ການເວ້ົາປະເພດນີ ້ຜູເ້ວ້ົາຈະຕອ້ງຮູຫຼ້ກັການໃນການເວ້ົາ, ຮູຫຼ້ກັພາສາ(ຫຼກັໄວຍາກອນ),ຮູເ້ລອືກ 
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ໃຊສ້ບັສາໍນວນ ເໝາະກບັກາລະເທສະ. ສວ່ນການເວົ້າບ່ໍເປັນທາງການ ໄດແ້ກກ່ານໂອລ້ມົສນົທະນາ 
ຢູໃ່ນຊວີດິປະຈາໍປກົກະຕ,ິ ບໍ່ ເຄ່ັງຄດັຄກືານເວ້ົາແບບເປັນທາງການ, ພຽງແຕເ່ວ້ົາເລື່ ອງໃດ ຕອ້ງໃຫຈ້ະ 
ແຈງ້, ຮຽງລາໍດບັການເວົ້າໄປຕາມແນວຄດິຈດິໃຈທ່ີຢາກເວ້ົາຈິ່ງຈະເຮັດຜູຟ້ງັເຂ້ົາໃຈຕາມຈດຸປະສງົ
ຂອງການເວ້ົາຂອງເຮາົໄດ.້ 

ໃຫນ້ກັຮຽນຂຶນ້ຢືນຕໍ່ໜາ້ກະດານຈກັສອງຄນົ ສະແດງບດົບາດສມົມດຸ ວາ່ເປັນເພື່ ອນກນັ ເພື່ ອ
ລມົກນັເລື່ ອງໃດໜ່ຶງທ່ີທງັສອງພວມສນົໃຈ ໂດຍໃຊສ້ບັສາໍນວນພາສາໂອລ້ມົກນັແບບປກົກະຕ.ິ 

3. ການເວ້ົາຢູ່ຕ່ໍໜາ້ຝງຸຊນົ ຄວນປະຕບິດັ ດ ັງ່ນີ:້ 
- ວເິຄາະກຸມ່ຜູຟ້ງັ:  ໝາຍຄວາມວາ່ ເຮາົຈະໄປເວ້ົາໃຫໃ້ຜຟງັ ຄວນຄາໍນງຶເຖງິໄວອາຍ,ຸ ເພດ,  

ວຊິາຊບີ, ຖານະຕາໍແໜງ່. ເມ ື່ອເຮົາຮູກ້ ຸມ່ຜູຟ້ງັແລວ້ ເຮົາກຈໍະສາມາດກະກຽມເນືອ້ໃນການເວ້ົາຖກືກບັ 
ເປ້ົາໝາຍ, ເຮດັໃຫເ້ປ້ົາໝາຍທ່ີຟງັເຮາົ ມຄີວາມຈບູຈາ້ວຫາ້ວຫນັ ແລະ ບ່ໍເບື່ອຕ່ໍການເວົ້າຂອງເຮົາ. 

- ກາລະ, ເທສະ ແລະ ໂອກາດ: ເຮົາຕອ້ງຮູກ້ອ່ນວາ່ ເຮົາຈະເວ້ົາຈກັນາທີ, ຈກັຊ ົ່ວໂມງ (ກາ  
ລະ), ເວ້ົາຢູ່ໃສ, ສະຖານທ່ີໃດ (ເທສະ) ແລະ ເວ້ົາເນື່ອງໃນໂອກາດຫຍງັ. ຫາກເຮົາຮູ ້ກາລະ, ເທສະ 
ແລະ ໂອກາດຂອງການເວົ້າ, ເຮົາກຮໍູກ້ະກຽມເນືອ້ຫາສາລະ ເໝາະກບັເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົ
ຂອງການເວ້ົາ ແລະ ການເວົ້າຂອງເຮົາກຈໍະປະສບົຜນົສາໍເລັດສງູ.  
    ໃຫນ້ກັຮຽນກຽມການເວ້ົາໄປຕາມຂ ັນ້ຕອນຂອງພິທີກອນ ຈດັຕ ັງ້ງານໂຮມຊຸມຕາ່ງໆ  ເຊ່ັນ:  

ສະເໜີຊື່ຕນົເອງ, ຈດຸປະສງົຂອງງານໂຮມຊຸມນມຸ, ສະເໜີແຂກເຂ້ົາຮວ່ມ, ສະເໜີໃຫປ້ະທານກາ່ວປາ
ໄສ... ສະຫຸຼບຫຍໍ,້ ຂອບໃຈ ແລະ ກາ່ວປິດງານໂຮມຊຸມນນມຸ ເປັນຕ ົນ້. 

4. ກອ່ນຈະເວ້ົາແຕລ່ະເທ່ືອ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການເວ້ົາຢາ່ງເປັນທາງການ ຫືຼ ຕ່ໍໜາ້ຝງຸຊນົ ເຮົາ 
ຈະຕອ້ງກະກຽມເນືອ້ໃນຂອງການເວົ້າໃຫດ້.ີ ຫາກຮູຫ້ວົຂໍທ່ີ້ຈະເວົ້າກອ່ນ ເຮົາກຕໍອ້ງເລອືກວາ່ ຈະເວ້ົາ  
ແລະ ເນັນ້ໜກັໃນແງໃ່ດ ເພື່ ອໃຫເ້ໝາະກບັເປ້ົາໝາຍຜູຟ້ງັ, ຫາກກລໍະນບ່ໍີທນັມຫີວົຂໍກ້າໍນດົ ເຮົາກ ໍ
ເລືອກເອົາຫວົຂໍ ້ໂດຍຜາ່ນການວເິຄາະເປົ້າໝາຍຜູຟ້ງັວາ່ ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍນີ ້ມຄີວາມຕອ້ງການຢາກຮູ ້
ຫຍງັ ແລະ ສນົໃຈເລື່ ອງໃດ. ນອກຈາກນ ັນ້ ຍງັຈະຕອ້ງເບິ່ ງຈດຸປະສງົຂອງການເວ້ົານ ັນ້ ເພ່ືອຢາກ 
ໃຫຜູ້ຟ້ງັຮູຫ້ຍງັ, ເມ ື່ອມເີປ້ົາໝາຍ, ຈປຸະສງົໃນການເວ້ົາແລວ້ກເໍລີ່ ມຈດັລາໍດບັໃນການເວ້ົາ ອນັໃດຄວນ 
ເວ້ົາກອ່ນເວ້ົາລນຸ ຈນົຮອດຕອນສດຸທາ້ຍ ຄືການສະຫຸຼບໂດຍໃຊຖ້ອ້ຍຄາໍສາໍນວນທ່ີຊກັຊວນໃຫຜູ້ຟ້ງັ 
ເຊື່ ອຟງັ ແລະ ເຮັດຕາມສິ່ ງທ່ີຕນົເວົ້າມາ. 
 

      
ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 

 ສອນການໃຊພ້າສາໃນການເວ້ົາ   (ເວລາ 50 ນາທີ) 
 ນາໍເຂົ້າສູກ່ດິຈະກາໍ:  (5 ນາທີ) 
  ຊ ົ່ວໂມງທ່ີແລວ້ ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັ ຈດຸປະສງົຂອງການເວ້ົາ, ຊະນດິການເວ້ົາ, ການເວົ້າທ່ີ
ດ ີແລະ ການກຽມເນືອ້ໃນໃນການເວົ້າ. ໃຜຍງັມຄີວາມສນົໃຈຫຍງັບໍ? ການເວົ້າ ແມນ່ການໃຊ້
ພາສາ ເພື່ ອສື່ ຄວາມນກຶຄິດໄປຍງັຄນົອື່ ນເພື່ ອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈຕນົ. ເພື່ ອຢາກສື່ ແນວຄດິຂອງຕນົໄປຍງັຄນົ
ອື່ ນໄດດ້,ີ ມຄີວາມພໍໃຈ ແລະ ປະສບົຜນົສາໍເລັດໄດກ້ຕ່ໍໍເມ ື່ອຮູເ້ລືອກໃຊສ້ບັສາໍນວນພາສາໃນການ
ເວົ້າໃຫເ້ໝາະສມົກບັຈດຸປະສງົທ່ີຕອ້ງການ. 
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 ກດິຈະກາໍ: ນາໍໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ ແລະ ແບບຄ ົນ້ພບົ 
      -  ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນ 5 ກຸມ່ ເພື່ ອສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ. 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ:  

1. ການສາ້ງຖອ້ຍຄາໍສ ັນ້ ກງົກບັຄວາມໝາຍ, ໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ? ຍກົ
ຕວົຢາ່ງ 5 ຄາໍ. 

2. ການຮູເ້ລອືກໃຊຄ້າໍໃຫເ້ໝາະກບັກາລະ ເທສະເຮັດແນວໃດ? ຍກົຕວົຢາ່ງ 5 ຄາໍ. 
    3. ຖອ້ຍຄາໍທ່ີມຊີວີດິຊວີາ ຄຄືາໍປະເພດໃດແດ?່ ຍກົຕວົຢາ່ງ 5 ຄາໍ. 
   4. ໃຊຖ້ອ້ຍຄາໍທ່ີເໝາະກບັກາລະ, ເທສະ ແລະ ການຟງັໝາຍຄວາມວາ່

ແນວໃດ? ຍກົຕວົຢາ່ງ. 
    5. ການໃຊພ້າສາໃຫສ້ພຸາບໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ? ຍກົຕວົຢາ່ງ 5 ຄາໍ. 
    - ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທີ) 
    - ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ ແລວ້ໄປຕດິໄປໃສບ່ອ່ນທ່ີກາໍນດົໃຫ.້(15 ນາທີ) 
    - ຄສູະຫຸຼບການຕອບຂອງແຕລ່ະກຸມ່ ແລະ ປບັປງຸຄາໍຕອບໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 
 ຄາດໝາຍການຕອບ: 

1. ການສາ້ງຖອ້ຍຄາໍສ ັນ້ ກງົກບັຄວາມໝາຍ, ໝາຍຄວາມວາ່ ການເວ້ົາຈະຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິຜູຟ້ງັ 
ຕາມປກົກະຕຜິູຟ້ງັຈະມກັການເວ້ົາສ ັນ້ ແຕໄ່ດຄ້ວາມໝາຍ. ສະນ ັນ້, ການເລືອກໃຊຄ້າໍຈະຕອ້ງສ ັນ້ ແຕ ່
ກງົກບັຄວາມໝາຍ ເຊ່ັນ: ທກຸຍາກປາກໝອງ = ທກຸ; ລາໍບາກຍາກແຄນ້ = ລາໍບາກ, ສູຊ້ນົໝ ົນ້ທກຸ 
= ສູ,້...ຫາກເວ້ົາສາໍນວນໂຕງໂຕຍຈະຕອ້ງໃຫເ້ໝາະກບັ ກາລະ ເທສະ, ຫາກເວ້ົາທາໍມະດາ ໃຊຄ້າໍ
ສ ັນ້, ກງົກບັຄວາມໝາຍ ຜູຟ້ງັຈະມກັຟງັຫຼາຍກວາ່. 

2. ການເລືອກໃຊຄ້າໍໃຫເ້ໝາະກບັ ກາລະ ເທສະ, ສວ່ນຫຼາຍເປັນປະເພດຄາໍພອ້ງຄວາມໝາຍ ຫືຼ  
ຄາໍຫຼາຍຄາໍ ແຕມ່ຄີວາມໝາຍດຽວກນັ. ໃນກລໍະນ ີຢາກໃຊຄ້າໍປະເພດນີ ້ເຮົາຈະຕອ້ງເລອືກເອົາຄາໍທ່ີ 
ເໝາະກບັເປ້ົາໝາຍທ່ີເຮົາຢາກເວ້ົາຕ່ໍ ເຊ່ັນ: ຄາໍວາ່ “ກນິ” ເຊິ່ ງມຫຼີາຍຄາໍທ່ີພອ້ງຄວາມໝາຍ ຄ:ື ຮບັ
ປະທານ, ສນັ, ຍດັ, ແດກ, ດອ້ຍ... ແຕເ່ມ ື່ອເວ້ົາກບັເຈົາ້ຫວົ ຈະຕອ້ງໃຊຄ້າໍວາ່ “ສນັ”, ຫາກເວ້ົາຍາມ 
ຢາກຮາ້ຍໃຫໃ້ຜຄນົໜ່ຶງ ກສໍາມາດໃຊຄ້າໍ “ແດກ” ໄດ.້ 

3. ຖອ້ຍຄາໍທ່ີມຊີວີດິຊວີາ ໝາຍເຖງິ ສາໍນວນ, ຄາໍພງັເພີຍ, ສພຸາສດິ, ນທິານກອ້ມ ສອດແຊກ 
ເຂ້ົາໃນການເວ້ົາ ຈະເປັນການສາ້ງບນັກາຍາກາດ ແລະ ສາ້ງຄວາມສນົໃຈໃຫແ້ກຜູ່ຟ້ງັຫຼາຍຂຶນ້, ຈະ 
ເຮັດໃຫຜູ້ຟ້ງັບ່ໍເບື່ ອການເວ້ົາຂອງເຮົາ.  ແຕສ່ິ່ ງສາໍຄນັ ຕອ້ງຮູສ້ອດແຊກປະເພດຄາໍເຫ່ົຼານ ັນ້ເຂ້ົາ ໃຫ ້
ເໝາະກບັກາລະ ເທສະ ແລະ ໂອກາດ. ຫາກສອດແຊກເຂ້ົາບ່ໍຖກືກາລະ ເທສະ ແລະ ໂອກາດ ຈະ 
ກາຍເປັນໂຕຕະຫຼກົໄປໃນຕວົ. ເຊ່ັນ: ສາໍນວນ “ໄຫໃຫຍລ່ ົນ້ ໄຫນອ້ຍບ່ໍເຕັມ” , “ຜູກ້ນິໆພໍຮາກ ຜູ ້
ຢາກໆພໍຕາຍ”, “ປາໃຫຍກ່ນິປານອ້ຍ ປາສອ້ຍກນິປາຊວິ” ຕອ້ງສອດແຊກເຂ້ົາໃນເລ່ືອງທ່ີເວ້ົາກຽ່ວກບັ 
ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ; ຫາກເວ້ົາເລ່ືອງໃຫມ້ບີນັຍາກາດມວ່ນຊື່ນ ກຄໍວນຍກົເລື່ ອງຊວນຫວົສ ັນ້ໆ ເຂ້ົາມາ 
ສອດແຊກ ຈະເຮດັໃຫບ້ນັຍາກາດຟດົຟ້ືນຂຶນ້ຕື່ ມ. 

4. ໃຊຖ້ອ້ຍຄາໍເໝາະໃຫກ້ບັ ກາລະ, ເທສະ ແລະ ກຸມ່ຜູຟ້ງັ ເປັນເລື່ ອງທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ແລະ ຈະ 
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ແຈງ້ແລວ້ວາ່ ການເລືອກໃຊຖ້ອ້ຍຄາໍທ່ີເວົ້າ ຕອ້ງໃຫເ້ໝາະກບັໄວອາຍ,ຸ ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງຜູຟ້ງັ, ເວ້ົາ
ໃຫເ້ໝາະກບັເວລາທ່ີກາໍນດົໃຫ,້ ສະຖານທ່ີກສໍາໍຄນັ ສະຖານທ່ີກວາ້ງ ເຮົາຕອ້ງໄດເ້ວົ້າແຮງ, ບອ່ນ
ແຄບເຮົາກເໍວ້ົາຄອ່ຍ. 

ສາໍລບັຕວົຢາ່ງທ່ີນກັຮຽນຍກົມາ ແມນ່ເໝາະກະລະ, ເທສະ ແລະ ໂອກາດໃດ. 
5. ເລືອກໃຊພ້າສາໃຫສ້ພຸາບ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການເວ້ົາຕ່ໍໜາ້ມວນຊນົ ຫືຼ ເວ້ົາໃນນາມທາງ 

ການ. ຫາກພວເຮົາບ່ໍຮູກ້າລະ ເທສະ ແລະ ໂອກາດໃນການເວ້ົາ ຈະເປັນຜນົສະທອ້ນຕ່ໍຜູເ້ວົ້າເອງ ຜູ້
ຟງັຈະຕລີາຄາວາ່ ເປັນຄນົບ່ໍສພຸາບ, ບໍ່ ມລີະດບັ, ບ່ໍຮູຕ້ ່າໍຮ ູສ້ງູ. ຕວົຢາ່ງ:  ຫາກເວ້ົາເປັນທາງການ ຫືຼ 
ຕ່ໍໜາ້ມວນຊນົທ່ີມຫຼີາຍຊ ັນ້ຄນົເຂ້ົາຮວ່ມ ຄາໍແທນນາມ ຄວນຈະໃຊຄ້າໍ: ຂາ້ພະເຈົ້າ, ທາ່ນ, ພວກຂາ້ 
ພະເຈົາ້, ພວກທາ່ນ, ເພ່ິນ, ພວກເພ່ິນ ເປັນຕ ົນ້.  
 
 ວຽກບາ້ນ:   
- ໃຫນ້ກັຮຽນໄປອາ່ນເລື່ ອງການກຽມຕວົເພ່ືອເວ້ົາ (ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ທີ 83) ແລວ້ແຕງ່ບດົ 

ເພ່ືອເວ້ົາໃນໂອກາດໃດໜຶ່ ງ (ອວຍພອນປີໃໝ,່ ອວຍພອນວນັເກດີ, ເລ່ົາເລ່ືອງໃດໜຶ່ ງ...) ເພື່ ອຈະໄດ້
ເວ້ົາສູໝູ່ຟ່ງັໃນອາທິດໜາ້. 
   
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 5 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນການກຽມຕວົຂອງຜູເ້ວ້ົາ    
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ:   (10 ນາທີ)   

     ຄທູບົທວນຄນືບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ຽນໃນອາທິດຜາ່ນມາ ກຽ່ວກບັ ການເລືອກໃຊ້
ພາສາໃນການເວ້ົາ, ໂດຍເນັນ້ການເລືອກໃຊສ້ບັສາໍນວນໃຫເ້ໝາະ ກາລະ, ເທສະ, 
ໂອກາດ ແລະ ເປ້ົາໝາຍຜູຟ້ງັ (ອງີໃສປ້ຶ່ມຄູມ່ຄືອູະທິບາຍຄນືໂດຍຫຍໍ)້. 
ອາທິດກອ່ນຄໄູດມ້ອບໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົແຕງ່ບດົ ເພ່ືອເວົ້າໃນໂອກາດໃດໜ່ຶງ ຫວງັວາ່ທກຸຄນົຈະ
ໄດກ້ຽມກນັມາໝດົແລວ້.  ຕ່ໍໄປພວກເຮົາຈະໄດມ້າເວ້ົາສູກ່ນັຟງັໃນເວລາສນົທະນາກຸມ່. 
 
 ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ (30 ນາທີ) 

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
   - ຄຈູດັນກັຮຽນອອກເປັນ 4 ກຸມ່ ເພ່ືອຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ. 
   - ມອບໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ຄາໍຖາມໜ່ຶງ ແລະ ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອາ່ນບດົເວ້ົາ 
     ທ່ີຕນົເອງກຽມມາແຕເ່ຮອືນສູໝູ່ໃ່ນກຸມ່ຟງັ, ຫາກຜູໃ້ດບ່ໍໄດກ້ຽມມາ ໃຫເ້ວ້ົາ 
     ສດົ ແລະ ເລືອກເອົາເລື່ ອງໃດໜ່ຶງຂອງກຸມ່ ໄປເລ່ົາສູໝ່ ູໃ່ນຫອ້ງຟງັ. 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: 

1. ກອ່ນຈະເວ້ົາຢູຕ່ໍ່ໜາ້ມວນຊນົ, ຫາກບ່ໍໄດກ້ຽມຕວົກອ່ນຈະມຫີຍງັເກດີຂຶນ້?  
2. ສະຕໃິນການເວ້ົາໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ?  
3. ຊື່ສດັຕ່ໍການເວ້ົາໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ?  
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4. ຄວາມຈງິໃຈໃນການເວ້ົາສະແດງອອກຜາ່ນຫຍງັແດ?່  
   - ຄຕູດິຕາມ ແລະ ແນະນາໍການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງແຕລ່ະກຸມ່.  
 
 ຄາດໝາຍການຕອບ: (10 ນາທີ) 

1. ພວກເຮົາເຄຍີໄດຍ້ນິສາໍນວນທ່ີວາ່ ຫາກມກີານວາງແຜນໄດດ້ ີກເໍທ່ົາກບັວາ່ ວຽກສາໍເລັດໄປ 
ໄດເ້ຄິ່ ງໜຶ່ ງແລວ້. ກຄໍາ້ຍຄກືນັກບັການເວົ້າ ຫາກເຮົາມກີານກຽມການເວົ້າໃຫດ້ ີການເວ້ົາກຈໍະປະສບົ 
ຜນົສາໍເລັດ. ການກຽມຕວົຂອງຜູເ້ວ້ົາ ນອກຈາກການກະກຽມເນືອ້ໃນໃຫໄ້ປຕາມຫວົຂໍຂ້ອງການເວ້ົາ, 
ວເິຄາະເປ້ົາໝາຍຜູຟ້ງັ, ເບິ່ ງກາລະ ເທສະ ແລະ ໂອກາດແລວ້ ຍງັຈະຕອ້ງກະກຽມຄວາມພອ້ມ 
ທາງດາ້ນຈດິໃຈ ຄ:ື ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຕນົເອງ, ສະຫງບົສະຕອິາລມົ, ມລໍະສມຸຄວາມຄດິໃສໃ່ນສິ່ ງ 
ທ່ີຕນົຈະເວ້ົາ, ຈະວາງກລິຍິາທາ່ທາງແນວໃດ, ນ ໍາ້ສຽງແນວໃດ ເພື່ ອໃຫຜູ້ຟ້ງັຈບັອກົຈບັໃຈ ແລະ ເຊື່ ອ 
ໝ ັນ້ຕ່ໍການເວ້ົາຂອງຕນົເອງ.  

ຫາກບ່ໍມກີານກະກຽມແນວຄດິຈດິໃຈ ໃນການສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຕນົເອງ ການເວ້ົາຈະເກິໆ  
ເຂນີໆ, ເວົ້າສບັໜາ້ສບັຫຼງັ ຍອ້ນບ່ໍເຊື່ ອໝ ັນ້ຕນົເອງ, ຜນົສະຫຸຼບກຄໍ ືການເວົ້າບ່ໍປະສບົຜນົສາໍເລັດ. 

2. ສະຕໃິນການເວ້ົາ ໝາຍເຖງິການເວ້ົາແຕລ່ະເທ່ືອ ບ່ໍວາ່ຈະເວ້ົາຢູ່ຕ່ໍໜາ້ຊຸມຊນົ ຫືຼ ເວ້ົາຈາປາ 
ໄສກບັເພື່ ອນຝງູ ກຈໍະຕອ້ງມສີະຕິໃນການເວ້ົາຢູສ່ະເໝີວາ່ ຕນົຢາກເວ້ົາຫຍງັ, ເພື່ ອຈດຸປະສງົອນັໃດ, 
ຜູຟ້ງັຈະຮບັໄດບ້ໍ່ , ນີຄ້ ືຄວາມມສີະຕິໃນການເວ້ົາ ຫືຼ ເວ້ົາງາ່ຍໆວາ່ ຈະຕອ້ງຄດິກອ່ນຈິ່ງເວົ້າ, ຫາກ 
ເວ້ົາໂດຍບ່ໍໄດຄ້ ົນ້ຄດິ ບາງເທ່ືອຄວາມເວ້ົາຂອງຕນົ ຈະເຮດັໃຫຕ້ນົເສຍໃຈໃນພາຍຫຼງັ.  

3. ສດັຊື່ ຕ່ໍການເວ້ົາ ໝາຍຄວາມວາ່ ການເວ້ົາແຕລ່ະເທ່ືອຕນົຕອ້ງກາ້ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍຄາໍເວ້ົາຂອງ 
ຕນົວາ່: ຕນົເອງໄດເ້ວ້ົາຄວາມຈງິ, ເວ້ົາໃນສິ່ ງທ່ີຕນົເອງຮູຈ້ງິ ເຫັນຈງິ, ບໍ່ ຄວນເວ້ົາໃນສິ່ ງທ່ີຕນົເອງບ່ໍຮູ.້ 
ດ ັງ່ສາໍນວນເຄຍີກາ່ວໄວວ້າ່ “ແນວບໍ່ ມຕີື່ ມໃສ ່ແນວບ່ໍໃຫຍຕ່ື່ ມແຖມ” ນີຄ້ ືຄວາມບ່ໍຊື່ ສດັຕ່ໍການເວ້ົາ 
ຂອງຕນົເອງ. 

4. ຄວາມຈງິໃຈໃນການເວ້ົາ ອາດສະແດງອອກໃນການໃຊສ້ບັສາໍນວນໃນການເວ້ົາ, ບາງເທ່ືອ 
ອາດສະແດງອອກຜາ່ນກລິິຍາທາ່ທາງຂອງຜູເ້ວ້ົາ. ຫາກບ່ໍຈງິໃຈເວ້ົາ ເຮົາສງັເກດໄດຈ້າກ ການໃຊສ້ບັ 
ພາສາບ່ໍຄອ່ຍມກີານເລອືກເຟັນ້, ເວົ້າສບັໜາ້ສບັຫຼງັ, ກລິຍິາທາ່ທີໃນການເວ້ົາ ກບໍໍ່ ສະຫງາ່ຜາເຜີຍຢດຸໆ 
ຢອ່ນໆ ເປັນຕ ົນ້.  

ການເວ້ົາແຕລ່ະເທ່ືອ ເຮົາຄວນຄາໍນງຶສະເໝີວາ່  ຜນົສາໍເລັດຂອງການເວ້ົາແມນ່ຂຶນ້ຢູກ່ບັຜູຟ້ງັ. 
 

 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ. 

 
 ວຽກບາ້ນ: 

     ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນທວນຄືນບດົຮຽນຕາ່ງໆທ່ີໄດຮ້ຽນມາ ເພື່ ອກຽມສອບເສັງພາກຮຽນທີ I 
 
 
 



 

73 
 

ຕາຕະລາງຊວ່ຍຈື່ ບດົທີ 9: ປະສດິທິພາບຂອງການຟງັ ແລະ ການເວ້ົາ 
 

ການຟງັ 
 

ການເວ້ົາ ການໃຊພ້າສາໃນການເວ້ົາ ການກຽມຕວົຂອງຜູເ້ວ້ົາ 

ຄວາມໝາຍຂອງການຟງັ ຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັ

ຂອງການເວ້ົາ 

ການສາ້ງຖອ້ຍຄາໍສ ັນ້ໃຫກ້ງົກບັ

ຄວາມໝາຍທ່ີຕອ້ງການ 

ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຕນົ

ເອງ 

ປະສດິທິພາບໃນການຟງັ ຈດຸປະສງົໃນການເວ້ົາ ຮູເ້ລອືກໃຊຄ້າໍ ຄນຸນະທາໍໃນການເວ້ົາ 

ຈດຸປະສງົຂອງການຟງັ ການຈດັຊະນດິການເວ້ົາ ໃຊຖ້ອ້ຍຄາໍໃຫມ້ຊີວີຊິວີາ  
ຂໍຄ້ວນປະຕິບດັໃນການ

ຟງັ 

ການເວ້ົາທ່ີດ ີ ໃຊພ້າສາໃຫເ້ໝາະກບັກາລະ 

ເທສະ ແລະ ການຟງັ 

 

ການຟງັທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັປະ 

ສດິທິພາບ 

ການກຽມເນືອ້ໃນຂອງ

ການເວ້ົາ 

ໃຊພ້າສາໃຫສ້ພຸາບ  

 
 

 
 
 
 

ບດົທີ 10 
ການຟງັໂດຍໃຊວ້ຈິາລະນາຍານ 

 
 

ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 
1. ຈດຸປະສງົ: 
   ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ຂອງວຈິາລະນາຍານ ແລະ ການໃຊວ້ຈິາລະນາຍານໃນການຟງັໄດ.້ 

- ບອກຂະບວນການຟງັ ໂດຍໃຊວ້ຈິາລະນາຍານ ແລະ ການຝຶກຟງັໃຫສ້າໍເລັດຜນົໄດ.້ 
- ຂຽນບດົສະຫຸຼບໂດຍອງີໃສເ່ລື່ ອງທ່ີຟງັແລວ້ໄດ.້  
-  ສະແດງການເຮັດວຽກແບບເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄິດສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮດັກດິຈະກາໍຂອງ  
   ກຸມ່ໄດ.້  
- ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ 
  ການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້ 
2. ເນຶືອ້ໃນ:  
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 ຄາໍວາ່: “ວຈິາລະນາຍານ” ໝາຍເຖງິ ປນັຍາອນັເຫັນແຈງ້ໃນເຫດຜນົ, ປນັຍາທ່ີຮູ ້ຫືຼ ໃຫ້
ເຫດຜນົທ່ີຖກືຕອ້ງ. ສາໍລບັວຈິາລະນາຍານໃນການຟງັ ໝາຍເຖງິການຟງັດວ້ຍຄວາມຕ ັງ້ໃຈພະຍາ 
ຍາມສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈເນືອ້ຫາສາລະຂອງເລື່ ອງທ່ີຟງັ ຕກຶຕອງໂດຍໃຊຄ້ວາມຮູ,້ ຄວາມຄດິ, ເຫດຜນົ 
ແລະ ປະສບົການຂອງຕນົ.  
3. ສື່ ການຮຽນການສອນ: 

 - ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືວູຊິາພາສາລາວຊ ັນ້ມດັປີທີ 5. 
 - ບດົນທິານ, ເລື່ ອງສ ັນ້, ໜງັສືພິມ, ວາລະສານ...ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັບດົ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ: 
 

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

   ພາກຮຽນທີ່ ຜາ່ນມາ ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນ ກຽ່ວກບັ ປະສດິທິພາບຂອງການຟງັ 
ແລະ ການເວ້ົາ. ຜູໃ້ດຍງັຈື່ບໍ່ ວາ່ ປະສດິທິພາບຂອງການຟງັໝາຍຄວາມວາ່
ແນວໃດ? ແລະ ຢາກໃຫກ້ານຟງັມປີະສິດທິພາບປະກອບມຫຼີກັການຫຍງັແດ?່ 
(ແຕລ່ະຄາໍຖາມໃຫນ້ກັຮຽນສະໝກັຕອບ 2-3 ຄນົ). 

 ຄອູະທິບາຍຄນື: ປະສດິທິພາບໃນການຟງັ ໝາຍເຖງິຄວາມສາມາດທ່ີເຮັດໃຫກ້ານຟງັເກດີການ 
ຮູເ້ລື່ ອງ, ເຂ້ົາໃຈເນືອ້ເລື່ ອງ, ສາມາດຈບັປະເດັນເນືອ້ຫາສາລະໄດ ້ແລະ ສາມາດນາໍໄປຖາ່ຍທອດໃຫ້
ຄນົອື່ ນໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງເໝາະສມົ. 
   ຢາກໃຫກ້ານຟງັມປີະສດິທິພາບໄດຕ້ອ້ງປະຕບິດັຕາມຫຼກັການຄື ຕອ້ງມເີປ້ົາໝາຍໃນການຟງັ, ຟງັ
ແບບບ່ໍມອີະຄະຕຕ່ໍິຜູເ້ວ້ົາ, ຟງັໂດຍໃຊວ້ຈິາລະນາຍານ ແລະ ຟງັດວ້ຍຄວາມຢາກຮູຢ້າກເຫັນແທ.້ 
 
 ສອນຄວາມໝາຍ ແລະ ການໃຊວ້ຈິາລະນາຍານໃນການຟງັ.                                  
 ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ 

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
ຄອູະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ການໃຊວ້ຈິາລະນາຍານໂດຍຫຍໍ້ ດ ັງ່ນີ:້ 

   “ວຈິາລະນາຍານ” ແມນ່ປນັຍາ ຫືຼ ຄວາມຮູທ່ີ້ເຫັນແຈງ້ດວ້ຍເຫດຜນົ, 
ປນັຍາທ່ີຮູ ້ຫືຼ ໃຫເ້ຫດຜນົທ່ີຖກືຕອ້ງ. ເວ້ົາແບບງາ່ຍໆວາ່ ປນັຍາທ່ີສາມາດຄດິຢາ່ງມເີຫດຜນົ. ບ່ໍແມນ່
ຄວາມຮູທ່ີ້ຮາ່ວຮູຮ້າ່ວເຮັດ, ສາໍນວນລາວເຄຍີກາ່ວໄວວ້າ່ “ໂຕບ່ໍຮູຢ້າ່ຮາ່ວເວ້ົາ” ຄກືານເຮັດໂດຍ
ພະລະການ ບ່ໍມກີານຄ ົນ້ຄດິຫຍງັເລຍີ. 
     ສາໍລບັວຈິາລະນາຍານໃນການຟງັ ໝາຍເຖງິການຟງັດວ້ຍຄວາມຕ ັງ້ໃຈ, ພະຍາຍາມສາ້ງຄວາມ 
ເຂ້ົາໃຈກບັເນືອ້ຫາສາລະຂອງເລື່ ອງທ່ີໄດຟ້ງັ, ຕກຶຕອງໂດຍໃຊປ້ນັຍາ ຫືຼ ຄວາມຮູ,້ ຄວາມຄດິ, ເຫດ 
ຜນົ ແລະ ປະສບົການຂອງຕນົເອງ. 

- ຄຈູດັນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ່ເພ່ືອສນົທະນາຄາໍຖາມ. 
 ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: 

1. ການຟງັຢາ່ງມວີຈິາລະນາຍານ ມຄີວາມສາໍຄນັແນວໃດ? 
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2. ຫາກບ່ໍມວີຈິາລະນາຍານໃນການຟງັ ຈະມຫີຍງັເກດີຂຶນ້? 
3. ຄວາມຈະເລີນງອກງາມຈາກການຟງັ ໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ? 

- ມອບໃຫສ້ອງກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ຄາໍຖາມໜຶ່ ງ ເພື່ ອຈະໄດສ້ມົທຽບຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງແຕລ່ະກຸມ່ເຂ້ົາ 
     ໃຈຄກືນັ ຫືຼ ຕາ່ງກນັ.  
  -  ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ຕາມແບບຮຽນ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມໃສເ່ຈຍ້ ໂດຍໃຊເ້ວລາ  
     ສນົທະນາ 15 ນາທີ. 
  -  ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ ແລວ້ສ ົ່ງຄາໍຕອບໃຫຄ້,ູ ໃຊເ້ວລາ 15ນາທີ. 
  -  ຄສູະຫຸຼບການຕອບຂອງແຕລ່ະກຸມ່ ວາ່ຜິດຖກືແນວໃດ ທງັປບັປງຸໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 
 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: (10 ນາທີ) 
1. ເຮາົຮູແ້ລວ້ວາ່ ວຈິາລະນາຍານ ຄປືນັຍາທ່ີຮູ ້ຫືຼ ການໃຫເ້ຫດຜນົທ່ີຖກືຕອ້ງ.  ການຟງັຢາ່ງມວີິ

ຈາລະນາຍານ ຄຂືະບວນການຟງັທ່ີຕອ້ງໃຊກ້ານຄ ົນ້ຄິດຕກຶຕອງດວ້ຍເຫດ ແລະ ຜນົ, ຟງັເພ່ືອ
ຮບັເອົາຄວາມຮູດ້ວ້ຍເຫດ ແລະ ຜນົ. ສະນ ັນ້, ການຟງັຢາ່ງມວີຈິາລະນາຍານຈິ່ງມຄີວາມສາໍຄນັ
ເປັນຢາ່ງຍິ່ ງຕ່ໍການຮຽນຮູຕ້າ່ງໆເພ່ືອຈະໄດນ້າໍເອົາສິ່ ງທ່ີໄດຟ້ງັມາ ໝນູໃຊເ້ຂ້ົາໃນການດາໍລງົຊວີດິ
ຂອງຕນົເອງ. 

2. ຫາກບ່ໍມວີຈິາລະນາຍານໃນການຟງັ, ຜນົໄດຮ້ບັຕາມມາ ກຄໍຟືງັໄປກຈໍະບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ
ຫຍງັ, ຟງັເພ່ືອຟງັຊື່ ໆ, ບ່ໍຮູວ້າ່ຜູເ້ວ້ົາໃນຄ ັງ້ນ ັນ້ເວ້ົາເລ່ືອງຫຍງັ, ເວົ້າຈງິ ຫືຼ ເວ້ົາຕວົະ, ໜາ້ເຊື່ ອຖ ື
ຫືຼ ບ່ໍ.  ບໍ່ ຕາ່ງຫຍງັນກັຮຽນພວກເຮາົ  ຜູໃ້ດຕ ັງ້ໃຈຟງັການບນັຍາຍຂອງຄ ູຜູນ້ ັນ້ ກຈໍະຮຽນດ ີ
ຕອບຄາໍຖາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ກງົກນັຂາ້ມຜູໃ້ດບ່ໍຕ ັງ້ໃຈຟງັ ບງັເອີນຄຖູາມ ແນນ່ອນວາ່ຜູນ້ ັນ້ 
ຕອບຄາໍຖາມບ່ໍໄດ ້ຫຼື ຕອບກບ່ໍໍຖກືຈດຸ. 

3. ຄວາມຈະເລີນງອກງາມຈາກການຟງັ ໝາຍຄວາມວາ່ ເມ ື່ອໄດຟ້ງັເລື່ ອງໃດໜຶ່ ງ ດວ້ຍການ 
     ໃຊວ້ຈິາລະນາຍານໃນການຟງັແລວ້ ຈະມຄີວາມເຂ້ົາໃຈເລື່ ອງນ ັນ້ຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງ ແລະ ນາໍ 
     ໄປໃຊໃ້ຫເ້ກດີປະໂຫຍດຕ່ໍຕວົເອງ ກຄໍືສງັຄມົ. 
 

 
ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 

 ສອນຂະບວນການຟງັໂດຍໃຊວ້ຈິາລະນາຍານ                   
 ກດິຈະກາໍ:  ໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ 
 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
- ຈດັນກັຮຽນອອເປັນກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ເພື່ ອຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ 

      ອະທິບາຍແຜນວາດຂະບວນການຟງັ. 
- ຄແູຕມ້ແຜນວາດຂະບວນການຟງັໃສກ່ະດານ.  
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    - ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ອະທິບາຍຂະບວນການຟງັປກົກະຕ ິແລະ ການຟງັຢາ່ງມວີຈິາ 
      ລະນາຍານຕາມແຜນວາດ ແຕກຕາ່ງກນັແນວໃດ, ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້, ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທີ. 
    - ຕາງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ລາຍງານຜນົການສນົທະນາຂອງກຸມ່ຕນົສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ, ແລວ້ສ ົ່ງເຈຍ້ຄາໍ 

ຕອບໃຫຄ້.ູ ໃຊເ້ວລາລາຍງານ ກຸມ່ລະບ່ໍໃຫເ້ກນີ 5 ນາທີ 
- ຄສູງັລວມຄາໍຕອບຂອງແຕລ່ະກຸມ່ ແລວ້ອະທິບາຍໃຫເ້ຂ້ົາໃຈເປັນເອກະພາບກນັ. 
 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: (10 ນາທີ) 
   ຂະບວນການຟງັ ໂດຍປກົກະຕແິລວ້ເລີ່ ມຈາກການໄດຍ້ນິ, ຮບັຮູແ້ລວ້ຈິ່ງເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍ 
ຂອງສື່ ທ່ີໄດຟ້ງັ. ສວ່ນຂະບວນການຟງັຢາ່ງມວີຈິາລະນາຍານແມນ່ການຟງັຢາ່ງມສີະຕ,ິ ມກີານພິນດິ 
ພິຈາລະນາ, ຮບັເອົາສິ່ ງທ່ີໄດຟ້ງັດວ້ຍເຫດ ແລະ ຜນົ, ບ່ໍແມນ່ຟງັເພື່ ອການຮບັຮູເ້ທ່ົານ ັນ້, ແຕເ່ປັນ
ການຟງັເພື່ ອຈະໄດນ້າໍເອົາສິ່ ງທ່ີໄດຟ້ງັນ ັນ້ ໄປນາໍໃຊໃ້ຫເ້ກດີປະໂຫຍດ. 
  ສວ່ນການອະທິບາຍຂະບວນການຟງັປກົກະຕ ິແລະ ການຟງັຢາ່ງມວີຈິາລະນາຍານ ຄສູງັເກດ 
ການອະທິບາຍແຕລ່ະຄາໍສບັຂອງຂະບວນການຟງັ ວາ່ນກັຮຽນມຄີວາມເຂົ້າໃຈແຕລ່ະຄາໍສບັນ ັນ້ແນວໃດ 
ຫາກມຄີາໍສບັໃດ ນກັຮຽນອະທິບາຍບ່ໍແຈງ້ຄອູາດອະທິບາຍເພີ່ ມເຕມີ. 

ຄອູະທິບາຍຄາໍສບັຂອງຂະບວນການຟງັຢາ່ງມວີຈິາລະນາຍານ ຄ:ື ວເິຄາະໝາຍຄວາມວາ່ໄຈ ້
ແຍກອອກເປັນສວ່ນຍອ່ຍໆ ເພື່ ອໃຫຮູ້ວ້າ່ ອນັໃດເປັນອນັໃດ; ວນິດິໄສ ໝາຍຄວາມວາ່ເບິ່ ງ ຫືຼ ຟງັ
ຢາ່ງລະອຽດຖີ່ຖວ້ນ; ປະເມນີຄາ່ ໝາຍຄວາມວາ່ ປະເມນີຄນຸປະໂຫຍດຂອງສິ່ ງທ່ີໄດຟ້ງັວາ່ອນັໃດທ່ີ
ສາມາດນາໍໄປໃຊໄ້ດຈ້ງິ ຫຼື ບ່ໍນາໍໃຊໄ້ດ.້ 
 
 ວຽກບາ້ນ:  

  ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໄປອາ່ນເລ່ືອງ  “ໃນອອ້ມກອດຂອງຄວາມມດືໃນປ້ຶມແບບຮຽນ (ໜາ້ 
89-93) ແລວ້ວເິຄາະວຈິານເລື່ ອງດ່ງັກາ່ວໂດຍຫຍໍ ້ວາ່: ຜູແ້ຕງ່ ປະພນັເລື່ ອງນີຂ້ຶນ້ມາ ເພື່ ອ
ຈດຸປະສງົຫຍງັ? ແລະ ໃຫຄ້ະຕເິຕອືນໃຈພວກເຮົາແນວໃດ?  

ການຟງັປກົກະຕ ິ ຟງັດວ້ຍວຈິາລະນາຍານ 

ໄດຍ້ນິ ຮບັຮູ ້ ເຂ້ົາໃຈ ວເິຄາະ 

ການຟງັຢາ່ງມວີຈິາລະນາຍານ

ວນິດິໄສ ປະເມນີຄາ່ ໃຊປ້ະໂຫຍດ 
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                            ຊ ົ່ວໂມງທີ 3: (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນວທີິຝຶກຟງັໃຫສ້າໍເລັດຜນົ ແລະ ບດົຝຶກຫດັ                    
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ:  (10 ນາທີ)  

   ຄທູວນຄນື ກຽ່ວກບັຂະບວນການຟງັ ໂດຍຕ ັງ້ຄາໍຖາມວາ່: ການຟງັແບບ
ປກົກະຕ ິແລະ ການຟງັຢ່າງມວີຈິາລະນາຍານ ແຕກຕາ່ງແນວໃດ? (ໃຫນ້ກັ ຮຽນ 
2-3 ຄນົສະໝກັຕອບ) ຄອູີງໃສຂ່ໍສ້ະຫຸຼບ(ຄາດໝາຍການຕອບ) ຂອງບດົ ຮຽນໃນອາທິດຜາ່ນມາ 
ອະທິບາຍຄນືເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈເປັນເອກະພາບກນັອກີເທ່ືອໜ່ຶງ.  
 
 ກດິຈະກາໍ: ໃຊກ້ານສອນໃນຮບູແບບ ຄດິເອງ, ເປັນຄູ ່ແລະ ແບງ່ປ ັ

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: (5 ນາທີ) 
   ກອ່ນຈດັກຸມ່ສນົທະນາ ຄອູະທິບາຍຫຍໍວ້ທີິຝຶກຟງັໃຫສ້າໍເລັດຜນົ:  ຢາກໃຫ ້
ການຟງັມຜີນົສາໍເລັດຈະຕອ້ງຟງັໃນເລື່ ອງທ່ີບ່ໍຍາກ ແລະ ບ່ໍຍາວເກນີໄປ, ຫາໂອ 
ກາດຟງັສິ່ ງທ່ີມສີາລະປະໂຫຍດ, ໝັ່ນຟງັການບນັຍາຍ ຫືຼ ການອະພິປາຍໃນໂອກາດຕາ່ງໆ ແລະ 
ຄວນບນັທຶກເອົາເລື່ ອງທ່ີໄດຍ້ນິໄດຟ້ງັສະເໝີ. 
  - ຈດັນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
  - ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນເລື່ ອງ “ໃນອອ້ມກອດຂອງຄວາມມດື” ໜາ້ 89 - 93 ສູກ່ນັຟງັອກີເທ່ືອໜ່ຶງ  

ແລວ້ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົອາ່ນບດົວເິຄາະວຈິານຫຍໍເ້ລື່ ອງດ່ງັກາ່ວສູໝູ່ໃ່ນກຸມ່ຟງັ ເຊິ່ ງໄດມ້ອບໃຫເ້ປັນ 
ວຽກບາ້ນຂອງແຕລ່ະຄນົແລວ້.  

  - ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ເລອືກເອົາ ບດົວເິຄາະວຈິານ ເລື່ ອງ “ໃນອອ້ມກອດຂອງຄວາມມດື” ທ່ີເຫັນວາ່ 
ຈະແຈງ້ກວາ່ໝູ ່ເພື່ ອກຽມອາ່ນສູໝູ່ໃ່ຫຫ້ອ້ງຟງັ ໃນຊ ົ່ວຕ່ໍໄປ. 

  - ໃຫເ້ວລາແຕລ່ະກຸມ່ສນົທະນາ ແລະ ກຽມບດົວເິຄາະວຈິານ 35 ນາທີ. 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 (ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ) 
 ສອນຝຶກປະຕິບດັບດົຝຶກຫດັ  
 ກດິຈະກາໍ:  ໃຊກ້ານສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ໃຫຍ ່(50 ນາທີ) 
 ແນະນາໍ ແລະມອບໝາຍ: (5 ນາທີ) 

- ໃຫຕ້າງໜາ້ນກັຮຽນ (ຍິງ-ຊາຍ) ຂຶນ້ຢືນຢູຕ່ໍ່ໜາ້ກະດານເພ່ືອອາ່ນ 
ເລື່ ອງ “ໃນອອ້ມກອດຂອງຄວາມມດື” (ອາ່ນແບບຕ່ໍໄມກ້ນັ)ສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ. 

     - ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ອາ່ນບດົວເິຄາະວຈິານ ເລື່ ອງ “ໃນອອ້ມກອດຂອງຄວາມມດື” ທ່ີກຸມ່ 
ຕນົຄດັເລືອກມາ ສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ, ໂດຍກາໍນດົເວລາໃຫແ້ຕລະກຸມ່ອາ່ນ ບໍ່ ໃຫເ້ກນີ 5 ນາທີ.        

     - ໃຫໂ້ອກາດສະມາຊກິກຸມ່ອື່ ນໃນຫອ້ງປະກອບຄາໍເຫັນ ຫາກເຫັນວາ່ມເີວລາພໍ. 
     - ຄປູະກອບຄາໍເຫັນ ເປັນກຸມ່ໆໄປເພ່ືອຍອ້ງຍໍຊມົເຊຍີ. ສດຸທາ້ຍຄອູາ່ນບດົວເິຄາະຫຍໍເ້ລື່ ອງ 

ສູນ່ກັຮຽນ, ແນະໃຫນ້ກັຮຽນຈດົເອົາ. 
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 ຄາດໝາຍການຕອບ: (15 ນາທີ) 

ວເິຄາະວຈິານເລື່ ອງ “ໃນອອ້ມກອດຂອງຄວາມມດື” ໂດຍຫຍໍ:້ 
ຜາ່ນການອາ່ນເລື່ ອງ “ໃນອອ້ມກອດຂອງຄວາມມດື” ບດົປະພນັຂອງ ນກັປະພນັບນຸທະນອງ  

ຊມົໄຊຜນົ ມນັເປັນເລື່ ອງຈງິຂອງສງັຄມົເຮາົ, ມຄີນົຈາໍນວນໜ່ຶງທ່ີມຄີວາມຮູເ້ທ້ົາບ່ໍເຖງິການ ຫຼງົຄາໍ
ຊວນເຊື່ ອຂອງພວກຄນົບ່ໍຫວງັດ ີຈຶ່ງເຮັດໃຫຊ້ວີດິຂອງຄວາມເປັນຄນົໄຮຄ້າ່ເວ້ົາລວມ, ແຕເ່ວ້ົາສະເພາະ
ໄວໜຸມ່, ເຍົາວະຊນົ ທ່ີໄຮດ້ຽງສາເໝືອນກນັກບັນາງ ລາໍມອນ ໃນເລ່ືອງ “ໃນອອ້ມກອດຂອງຄວາມ
ມດື” ເປັນເດັກນອ້ຍໃນໄວຮຽນຄນົໜ່ຶງທ່ີໜ້າສງົສານ ໄດກ້າຍເປັນເຫຍື່ອສິ່ ງເສດເຫືຼອຂອງສງັຄມົ
ນາຍທຶນ, ເຮັດໃຫນ້າງຕອ້ງເສຍອະນາຄດົ ເປັນແຮງງານເຖື່ອນໃຫແ້ກສ່ງັຄມົເປ່ືອຍເຍື່ ອຍ ບ່ໍມຄີວາມ
ເມດຕາປານ ີຕ່ໍຄວາມເປັນມະນດຸ, ນາງມຄີວາມຫວງັຢາກຮຽນວຊິາຊບີໃດໜຶ່ ງ ຢູ່ໃນເມອືງສວີໄິລ, 
ຢາກມວີຽກເຮັດງານທາໍທ່ີໝ ັນ້ຄງົ, ຢາກມເີງນິເພື່ ອແບງ່ເບົາຄວາມສກຸທກຸຂອງພ່ໍແມ,່ ແຕຄ່ວາມມຸງ່
ຫວງັດ ັງ່ກາ່ວໄດກ້າຍເປັນລມົເປັນແລງ້, ເປັນເມກໝອກ ໄຫຼໄກໄປຈາກນາງ, ທກຸຢາ່ງໄດກ້າຍເປັນ
ຄວາມຝນັ ຍອ້ນຫຼງົເຊື່ອຄາໍຫຼອກລວງຂອງມະນດຸດວ້ຍກນັ. ເຖງິວາ່ ນາງ ລາໍມອນ ຈະຕກົນະລກົທງັ
ເປັນກຕໍາມ, ແຕກ່ຍໍງັມຟີ້າປານ,ີ ຄວາມຍດຸຕທິາໍຍງັມຢີູ ່ໃນທ່ີສດຸເຮດັໃຫຊ້ວີດິຂອງນາງ ລາໍມອນ ພບົ
ກບັແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ອອ້ມກອດອນັອບົອຸນ່ຂອງພ່ໍແມແ່ບບປະຕຫິານ. 

ເລື່ ອງນີນ້ກັປະພນັໄດແ້ຕງ່ຂຶນ້ ເພື່ ອເປັນຄະຕເິຕອືນໃຈໃຫໄ້ວໜຸມ່ນກັຮຽນເຮົາທ່ີກາໍສກຶສາຮ ໍາ່ຮຽນ, 
ບ່ໍຕອ້ງຫຼງົເຊື່ອຄາໍໂຄສະນາຊວນເຊື່ ອ ຂອງກຸມ່ຄນົບ່ໍດທ່ີີຢູອ່ອ້ມຕວົເຮົາ, ຈ ົງ່ມສີະຕລິະວງັຕວົ ກອ່ນຈະ 
ເຮັດຫຍງັ, ກະທາໍສິ່ ງໃດ, ຟງັຫຍງັກຕໍອ້ງໃຊວ້ຈິາລະນາຍານໃນການຟງັໃຫແ້ນວ່ແນ,່ ມກີານພິຈາລະ 
ນາໃຫຖ້ີ່ຖວ້ນເສຍກອ່ນ ເພື່ ອໃຫສ້ິ່ ງທີ່ ໄດຟ້ງັນ ັນ້ ເປັນປະໂຫຍດແກຕ່ນົເອງ. 
 
 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ: 

- ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ຄວາມຫາ້ວຫນັໃນການເຮັດກດິຈະກາໍ. 
- ສງັເກດຈາກການເຮັດວຽກບາ້ນທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍ. 

 ວຽກບາ້ນ:  ແນະນາໍໃຫໄ້ປອາ່ນ: ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງພາສາ ແລະ ຕວົອກັສອນລາວ 
(ໜາ້ 94 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ).  
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I. ຜນົສາໍເລັດດາ້ນຮຽນ 
1. ມາດຕະຖານເນືອ້ໃນ:  
ຜູຮ້ຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູ:້ 
1) ຄວາມເປັນມາຂອງພາສາລາວ, ສາໍນຽງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ປະຫວດັຫຍໍກ້ຽ່ວກບັຕວົອກັສອນ

ລາວ. 
2) ຫຼກັການບາງອນັໃນການຂຽນພາສາທ່ີຖກືຕອ້ງ ເຊ່ັນ: ຫຼກັຕວົອກັສອນ, ຫຼກັໄມເ້ອກ-ໄມໂ້ທ, 

ຫຼກັຄວາມໝາຍພາສາບາລີ-ສນັສະກດິ, ຫຼກັເຄື່ ອງໝາບວກັຕອນ, ຫຼກັການໃຊຕ້ວົ ລ-ຮ 
ແລະ ຫຼກັ ການເຊື່ອມຄາໍໃນປະໂຫຍກ. 

ພາກທີ IV 

ຫຼກັພາສາລາວ 
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3) ຄວາມໝາຍ, ອງົປະກອບຂອງຄາໍ, ວະລີ ແລະ ປະເພດຂອງວະລີ, ປະໂຫຍກ ແລະ 
ພາກສວ່ນຂອງປະໂຫຍກ. 

4) ວທີິໃນການສກຶສາຄາໍສບັ, ຄວາມໝາຍຂອງການສກຶສາຄາໍສບັ, ລກັສະນະສະເພາະຂອງຄາໍ, 
ປະເພດຄວາມໝາຍຂອງຄາໍ, ຄາໍທ່ີມຫຼີາຍຄວາມໝາຍ, ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍກງົກນັຂາ້ມ, ຄາໍ
ທ່ີມຄີວາມໝາຍໃກກ້ນັ ແລະ ວດັຈະນານກຸມົ.  

5) ຫຼກັການແຕງ່ກອນລາວ, ຄວາມໝາຍຂອງກອນຮາ່ຍ ແລະ ການແຕງ່ກອນຮາ່ຍ, ກອນໂຄງ 
ແລະ ຫຼກັການແຕງ່ກອນໂຄງ. 

6) ປະຫວດັ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງອກັສອນທາໍ, ສາຍພວົພນັ ລະຫວາ່ງ ອກັສອນລາວ ກບັ 
ອກັ ສອນທາໍ ແລະ ຕວົອກັສອນທາໍ: ພະຍນັຊະນະ, ສະຫຼະ, ວນັນະຍດຸ, ຕວົເລກ ແລະ 
ການປະກອບພະຍາງອກັສອນທາໍ. 

2. ມາດຕະຖານການປະຕບິດັ:  
   ໃນພາກນີ ້ຜູຮ້ຽນຈະໄດຮ້ຽນ ກຽ່ວກບັ ຄວາມເປັນມາຂອງພາສາລາວ ແລະ ຕວົອກັສອນລາວ;  
ຫຼກັ ການບາງອນັໃນການຂຽນພາສາລາວທ່ີຖກືຕອ້ງ;  ລກັສະນະຄາໍ, ວະລີ ແລະ ປະໂຫຍກ; ການ
ສກຶສາຄາໍສບັ;  ຫຼກັການແຕງ່ກອນລາວ ແລະ ອກັສອນທາໍ ເຊິ່ ງຜູຮ້ຽນຈະສາມາດ: 

1) ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຮຽນຮູຄ້ວາມເປັນມາຂອງພາສາລາວ ແລະ ອກັສອນລາວ ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງ.   

2) ເຂ້ົາໃຈພາສາທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ປະຫວດັຂອງອກັສອນລາວ. 
3) ຕອບບດົຝຶກຫດັໃນບດົຮຽນເພື່ ອກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມການຮຽນຮູ ້ກຽ່ວກບັຄວາມເປັນມາ

ຂອງພາສາ ແລະ ອກັສອນລາວ. 
4) ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຮຽນຮູຫຼ້ກັການຕາ່ງໆໃນການຂຽນພາສາລາວຢາ່ງຖກືຕອ້ງ  ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມ

ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.   
5) ຈາໍແນກຄາໍທ່ີສະກດົຜິດຕາມບດົຂຽນຕາ່ງໆ. 
6) ຕອບບດົຝຶກຫດັໃນບດົຮຽນ ເພື່ ອກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມການຮຽນຮູ ້ຫຼກັການບາງອນັໃນການ

ຂຽນພາສາລາວທ່ີຖກືຕອ້ງ. 
7) ເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍ ແລະ ສວ່ນປະກອບຂອງຄາໍ; ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງວະລ;ີ 

ຄວາມໝາຍ ແລະ ພາກສວ່ນຂອງປະໂຫຍກ ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.  
8) ຈາໍແນກຄາໍ, ວະລີ ແລະ ປະໂຫຍກຢູໃ່ນຂໍຄ້ວາມໃດໜ່ຶງ. 
9) ແຕງ່ປະໂຫຍກສອງພາກສວ່ນ ແລະ ສາມພາກສວ່ນຢາ່ງຖກືຕອ້ງ. 
10) ຕອບບດົຝຶກຫດັໃນບດົຮຽນ ເພື່ ອກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມການຮຽນຮູ ້ກຽ່ວກບັຄາໍ, ວະລີ ແລະ 

ປະໂຫຍກ. 
11) ເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງການສກຶສາຄາໍສບັ; ລກັສະນະສະເພາະ, ປະເພດຄວາມ

ໝາຍ ແລະ ການກະຈາຍຄວາມໝາຍຂອງຄາໍ ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.  
12) ຈາໍແນກຄາໍທ່ີມຫຼີາຍຄວາມໝາຍ, ຄວາມໝາຍໃກຄ້ຽງກນັ ແລະ ຄວາມໝາຍກງົກນັຂາ້ມກນັຢູ່

ໃນຂໍຄ້ວາມຖກືຕອ້ງ. 
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13) ເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍ, ການປະກອບຄາໍຫຼກັ, ການຈດັໝວດຄາໍ, ການຮຽງລາໍດບັຄາໍ ແລະ ຕວົ
ອກັສອນຫຍໍໃ້ນວດັຈະນານກຸມົ ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.  

14) ໃຊປ້ຶ້ມວດັຈະນານກຸມົພາສາລາວ. 
15) ຕອບບດົຝຶກຫດັໃນບດົຮຽນເພື່ ອກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມການຮຽນຮູ ້ກຽວກບັການສກຶສາຄາໍ

ສບັ.  
16) ເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍກອນຮາ່ຍ, ກອນໂຄງ ແລະ ວທີິການແຕງ່ກອນຮາ່ຍ ແລວ້ຕອບຄາໍຖາມທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງ.  
17)  ອາ່ນກອນຮາ່ຍ ແລະ ກອນໂຄງຊະນດິຕາ່ງໆ ຖກືຕອ້ງຕາມຮບູແບບການອາ່ນຂອງມນັ.  
18)  ຕອບບດົຝຶກຫດັໃນບດົຮຽນເພື່ ອກວດກາ, ຕດິຕາມການຮຽນຮູ ້ກຽ່ວກບັກອນຮາ່ຍ ແລະ 

ໂຄງ. 
19)  ເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍ ແລະ ປະຫວດັຂອງອກັສອນທາໍ; ສາຍພວົພນັກບັອກັສອນລາວ ແລວ້

ຕອບຄາໍຖາມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.  
20)  ອາ່ນ ແລະ ຂຽນພະຍນັຊະນະ, ສະຫຼະ, ວນັນະຍດຸອກັສອນທາໍຢາ່ງຖກືຕອ້ງ ແລະ ຕອບຄາໍ

ຖາມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
21)  ຕອບບດົຝຶກຫດັໃນບດົຮຽນເພື່ ອກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມການຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັອກັສອນທາໍ. 
22)  ເສມີຂະຫຍາຍຍດຸທະສາດການສອນເອົາຜູຮ້ຽນເປັນໃຈກາງ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍ

ຕາມວທີິສອນແບບສະດມົສະໜອງ; ແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ໃຫຍ;່ ກຸມ່ຍອ່ຍ; ແບບບດົບາດ
ສມົໝດຸ; ແບບເກມແຂງ່ຂນັ; ແບບຄດິເອງ, ເປັນຄູ ່ແລະ ແບງ່ປນັ. 

 
II. ສະມດັຖະພາບດາ້ນການຮຽນ 

ເນືອ້ໃນ ສະມດັຖະພາບການຮຽນຮູ ້

ພາກຮຽນ IV 

ຫຼກັພາສາລາວ 

ບດົທີ 11   
ຄວາມເປັນມາຂອງພາສາລາວ  

ແລະ ຕວົອກັສອນລາວ 
1. ຄວາມເປັນມາຂອງພາສາລາວ 
2. ກຽ່ວກບັຕວົອກັສອນ 
3. ກຽ່ວກບັສາໍນຽງທອ້ງຖິ່ນ 
4. ປະຫວດັຫຍ້ໍກຽ່ວກບັອກັສອນລາວ   

 ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມເປັນມາຂອງ
ພາສາລາວ ແລະ ອກັສອນລາວໄດ.້  

 ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນສາໍນຽງທອ້ງຖິ່ນ 
ແລະ ປະຫວດັຫຍໍຂ້ອງອກັສອນລາວໄດ.້  

 ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິ
ສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັ
ສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງການ
ຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້ 
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ບດົທີ 12 
ຫຼກັການບາງອນັໃນການຂຽນພາສາທ່ີຖກືຕອ້ງ 
1.  ຫຼກັຕວົອກັສອນ 
2. ຫຼກັໄມເ້ອກ, ໄມໂ້ທ 
3. ຫຼກັຄວາມໝາຍຂອງພາສາບາລີ-

ສນັສະກດິ 
4. ຫຼກັເຄື່ ອງໝາຍວກັຕອນ 
5. ຫຼກັການໃຊຄ້າໍຕ່ໍ 
6. ຫຼກັການໃຊຕ້ວົອກັສອນ ຮ ແລະ ລ 
7. ຫຼກັການເຊື່ ອມຄາໍ ແລະ ຮຽງຄາໍໃນປະ

ໂຫຍກ  

 ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຫຼກັການຕາ່ງໆ
ໃນການຂຽນພາສາລາວໄດ.້  

 ຈາໍແນກຄາໍທ່ີສະກດົຜິດຕາມບດົຂຽນຕາ່ງໆໄດ.້ 
 ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິ

ສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 
 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັ

ສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ
ການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

ບດົທີ 13 
ລກັສະນະຄາໍ, ວະລ ີແລະ ປະໂຫຍກ 

1. ຄາໍ 
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍ 
1.2 ອງົປະກອບຂອງຄາໍ  

2. ວະລ ີ
   2.1 ຄວາມໝາຍຂອງວະລີ 
   2.2. ປະເພດຂອງວະລີ 
3. ປະໂຫຍກ 
   3.1 ຄວາມໝາຍຂອງປະໂຫຍກ 
   3.2 ພາກສວ່ນຂອງປະໂຫຍກ 

 ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍຂອງ
ຄາໍ, ວະລີ ແລະ ປະໂຫຍກໄດ.້ 

 ຈາໍແນກອງົປະກອບຂອງຄາໍ, ວະລີ ແລະ ປະໂຫຍກ
ໄດ.້ 

 ແຕງ່ປະໂຫຍກສອງພາກສວ່ນ ແລະ ສາມພາກສວ່ນ
ໄດ.້ 

 ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິ
ສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັ
ສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງການ
ຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

 

ບດົທີ 14 
ການສກຶສາຄາໍສບັ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງການສກຶສາຄາໍສບັ 
2. ຄວາມສາໍຄນັຂອງການສກຶສາຄາໍສບັ 
3. ລກັສະນະສະເພາະຂອງຄາໍ 
4. ປະເພດຄວາມໝາຍຂອງຄາໍ: ຄວາມໝາຍຮບູ  
   ປະທາໍ, ຄວາມໝາຍນາມທາໍ 
5. ການກະຈາຍຄວາມໝາຍຂອງຄາໍ 
6. ຄາໍທ່ີມຫຼີາຍຄວາມໝາຍ 
7. ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍກງົກນັຂາ້ມ 
8. ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍໃກກ້ນັ 

 ອະທິບາຍຄວາມ ໝາຍຄວາມສາໍຄນັ ຂອງການ
ສກຶສາຄາໍສບັໄດ.້ 

  ຈາໍແນກຄາໍທ່ີມຫຼີາຍຄວາມໝາຍ, ຄວາມ
ກງົກນັຂາ້ມກນັ ແລະ ຄວາມໝາຍໃກຄ້ຽງກນັໄດ.້  

 ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຮູກ້ານຮຽງຄາໍ, 
ອກັສອນຫຍໍ ້ແລະ ວທີິການໃຊວ້ດັຈະນານກຸມົ
ພາສາລາວໄດ.້   

 ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິ
ສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັ
ສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ
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9. ວດັຈະນານກຸມົ: ຄວາມໝາຍຂອງວດັຈະນາ   
   ນກຸມົ, ການປະກອບຄາໍຫຼກັ, ການຈດັໝວດ   
  ຄາໍ, ລາໍດບັອກັສອນ, ລາໍດບັຄາໍ ແລະ ອກັ   
  ສອນຫຍໍທ່ີ້ໃຊໃ້ນວດັຈະນານກຸມົລາວ 

 

ການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 
 
 

ບດົທີ 15 
ຫຼກັການແຕງ່ກອນລາວ 

1. ກອນຮາ່ຍ 
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງກອນຮາ່ຍ 
1.2 ວທີິການແຕງ່ກອນຮາ່ຍ 

 2. ກອນໂຄງ 
   2.1 ຄວາມໝາຍຂອງກອນໂຄງ 
   2.2 ຕວົຢາ່ງກອນໂຄງ 

 ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍຂອງ
ກອນຮາ່ຍ ແລະກອນໂຄງໄດ.້  

 ຈາໍແນກກອນຮາ່ຍກບັກອນໂຄງໄດ.້ 
 ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິ

ສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 
 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັ

ສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງການ
ຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

 

ບດົທີ 16 
ອກັສອນທາໍ 

1. ປະຫວດັ ແລະ ຄວາມໝາຍ 
2. ສາຍພວົພນັລະຫວາ່ງອກັສອນທາໍ ແລະ 

ອກັສອນລາວ. 
3. ອກັສອນທາໍ:  ພະຍນັຊະນະປ່ຽວ,  ພະຍນັ 

ຊະນະປະສມົ, ພະຍນັຊະນະເຟ້ືອງ 
4. ສະຫຼະ 
5. ການປະກອບຄາໍ 

 ອະທິບາຍປະຫວດັ, ຄວາມໝາຍຂອງອກັສອນທາໍ 
ແລະ ສາຍພວົພນັກບັອກັສອນລາວໄດ.້   

 ອາ່ນ ແລະ ຂຽນອກັສອນທາໍ ພອ້ມຕອບຄາໍຖາມ
ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໄດ.້ 

 ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິ
ສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

 ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັ
ສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ
ການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 
 

 
III. ແຜນການຈດັການຮຽນການສອນ   

    ໃນພາກນີ ້ ມທີງັໝດົ 6 ບດົ ຄື: ຄວາມເປັນມາຂອງພາສາລາວ ແລະ ຕວົອກັສອນລາວ; 
ຫຼກັການບາງອນັໃນການຂຽນພາສາລາວທ່ີຖກືຕອ້ງ; ລກັສະນະຂອງຄາໍ, ວະລີ ແລະ ປະໂຫຍກ; 
ການສກຶສາຄາໍສບັ; ຫຼກັການແຕງ່ກອນລາວ ແລະ ອກັສອນທາໍ. 

        ບດົທີ 11: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູ ້ ກຽ່ວກບັ ຄວາມເປັນມາຂອງພາສາລາວ, ຕວົອກັສອນລາວ 
ແລະ ສາໍນຽງທອ້ງຖິ່ນຕາ່ງໆ.  

        ບດົທີ 12: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູ ້ກຽ່ວກບັ ຫຼກັການບາງອນັໃນການຂຽນພາສາລາວທ່ີຖກືຕອ້ງ  
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   ເຊ່ັນ: ຫຼກັຕວົອກັສອນ, ຫຼກັໄມເ້ອກໄມໂ້ທ, ຫຼກັຄວາມໝາຍຂອງພາສາບາລີ-ສນັສະກດິ, ຫຼກັການໃຊ້
ເຄື່ ອງໝາຍວກັຕອນ, ຫຼກັການໃຊຕ້ວົ ຮ ແລະ ລ, ຫຼກັກາໃຊຄ້າໍເຊື່ອມ ແລະ ການຮຽງຄາໍໃນ
ປະໂຫຍກ. 

       ບດົທີ 13: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູ ້ກຽ່ວກບັ ຄວາມໝາຍ ແລະ ອງົປະກອບຂອງຄາໍ, ຄວາມໝາຍ  
   ແລະ ປະເພດຂອງວະລີ, ຄວາມໝາຍ ແລະ ພາກສວ່ນຂອງປະໂຫຍກ. 
       ບດົທີ 14: ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູ ້ກຽ່ວກບັ ຄວາມໝາຍ ຄວາມສາໍຄນັຂອງການສກຶສາຄາໍສບັ, 

ລກັສະນະຂອງຄາໍ, ປະເພດຄວາມໝາຍຂອງຄາໍ, ການກະຈາຍຄວາມໝາຍຂອງຄາໍ, ຄາໍທ່ີມຫຼີາຍ 
ຄວາມໝາຍ, ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍກງົກນັຂາ້ມ, ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍໃກກ້ນັ ແລະ ວດັຈະນານກຸມົ.  

       ບດົທີ 15:  ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູ ້ກຽ່ວກບັ ຄວາມໝາຍ ແລະ ວທີິແຕງ່ກອນຮາ່ຍ, ຄວາມໝາຍ  
   ແລະ ວທີິແຕງ່ກອນໂຄງ. ຮູຈ້າໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງ ລະຫວາ່ງ ກອນຮາ່ຍ ແລະ ກອນໂຄງ. 
    ບດົທີ 16:  ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ຽນຮູ ້ກຽ່ວກບັ ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງອກັສອນທາໍ, ສາຍພວົພນັ  
   ລະຫວາ່ງອກັສອນທາໍ - ອກັສອນລາວ; ຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຕວົອກັສອນທາໍ: ພະຍນັຊະນະ, ສະຫຼະ, 

ວນັນະຍດຸ ແລະ ການປະກອບຄາໍຂອງອກັສອນທາໍ.      
   

 

ບົດທີ 11 
ຄວາມເປນັມາຂອງພາສາລາວ ແລະ ອັກສອນ

ລາວ 

 
    ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສງົ:  
ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  

- ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມເປັນມາຂອງພາສາລາວ ແລະ ອກັສອນລາວໄດ.້  
- ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນສາໍນຽງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ປະຫວດັຫຍໍຂ້ອງອກັສອນລາວໄດ.້  
- ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່

ໄດ.້ 
- ຈດັແນວຄວາມຄິດຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັ
ຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວີດິຈງິໄດ.້ 
2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ: 
- ພາສາລາວ ເປັນພາສາທ່ີເກົ່ າແກ ່ແລະ ເປັນພາສາຂອງຄນົກຸມ່ໃຫຍ ່ ໃນກຸມ່ພາສາຕະກນຸໄຕ 

(TAI) ທ່ີໃຊຢ້າ່ງກວາ້ງຂວາງຢູໃ່ນພາກພືນ້ອາຊອີາຄະເນ. ພາສາລາວໂດຍພື້ນຖານແລວ້ ເປັນ
ພາສາຄາໍໂດດ ຫືຼ ຄາໍປ່ຽວ ເຊ່ັນ: ພ,ູ ຜາ, ປ່າ, ດງົ, ດນິ, ນ ໍາ້, ... ຈາກນ ັນ້ ຈິ່ງເອົາຄາໍປ່ຽວ
ມາປະສມົກນັກາຍເປັນຄາໍຫຼາຍພະຍາງ, ພອ້ມກນັນ ັນ້ ກຍໍງັໄດຢື້ມເອົາຄາໍພາສາອື່ ນ ທ່ີເປັນຄາໍ
ຫຼາຍພະຍາງມາໃຊຕ້ື່ ມ ເພື່ ອເຮດັໃຫພ້າສາລາວມຄີວາມອດຸມົສມົບນູຂຶນ້ເລ້ືອຍໆ. 
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- ຕວົອກັສອນລາວໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ ໄດດ້ດັແປງເອົາອກັສອນສນັສະກດິ ມາໃຊຂ້ຽນພາສາລາວມາ
ຕ ັງ້ແຕ ່ປີ ພສ. 613 - 670 ຈົນຮອດລະຫວາງປີ ພສ. 2066 ຫຼື ໃນ ຄສ 1523  ເມ່ືອອິດທິພົນ 
ຂອງອກັສອນທາ ຈາກອິນເດຍ ແຜເຂ້ົາມາສູພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ລາວເຮາົ ກໄດນາເອາົເອົາ
ອກັສອນທາ ມາດັດແປງເປັນອັກສອນລາວ ເພ່ືອໃຊຂຽນພາສາລາວ ຕັ້ງແຕນັ້ນເປັນຕ້ົນມາຈົນເຖິງ
ປດັຈບຸັນ.  

- ສາໍນຽງທອ້ງຖິ່ນ ຄສືາໍນຽງສຽງເວົ້າຂອງຄນົທອ້ງຖິ່ນນ ັນ້ໆ ເວ້ົາກນັເປັນສວ່ນຫຼາຍ ເຊ່ັນ: ສາໍ
ນຽງຊາໍ ເໜືອ, ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈນັ, ປາກເຊ ເປັນຕ ົນ້.  

3. ສື່ການຮຽນການສອນ:  
     - ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ປີທີ 5. 

  - ປ້ຶມໄວຍາກອນລາວ (ພມູ ີວງົວຈິດິ) 
  - ປະຫວດັຕວົອກັສອນລາວ (ມະຫາ ສລິາ ວລິາວງົ) 
  - ອກັຂະຫຼະວທີິພາສາລາວ (ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 2021) 
4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ:  
       

                                   ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 ເວລາ 50 ນາທີ 
 ສອນຄວາມເປັນມາຂອງພາສາລາວ 
 ນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົ (5 ນາທີ) 
  ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນ ພາກທີ III: ການຟງັ ແລະ ການເວ້ົາ ເຊິ່ ງໄດຮ້ຽນກຽ່ວ
ກບັ ປະສດິທິພາບໃກການຟງັ ແລະ ການເວ້ົາ, ການຟງັໂດຍໃຊວ້ຈິາລະນາຍານ.  ໃນພາກທີ IV ນີ ້
ພວກເຮົາຈະໄດຮ້ຽນຫຼກັພາສາລາວ ເຊິ່ ງລາວມ:ີ ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງພາສາ ແລະ ອກັສອນ
ລາວ, ການຂຽນພາສາລາວທ່ີຖກືຕອ້ງ, ການສກຶສາຄາໍສບັ ແລະ ອື່ ນໆ. ສາໍລບັບດົນີ ້ ພວກເຮົາຈະ
ຮຽນກຽ່ວກບັ ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງພາສາລາວ, ກຽ່ວກບັຕວົອກັສອນລາວ, ສາໍນຽງທອ້ງຖິ່ນ 
ແລະ ປະຫວດັຫຍໍຂ້ອງອກັສອນລາວ. 
 ກດິຈະກາໍ 1:  ລະດມົສະໝອງ  (10 ນາທີ) 

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
- ຄບູອກໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ກຽມເຈຍ້ນອ້ຍຄນົລະໃບ, ຄຂູຽນຄາໍຖາມໃສ່

ກະດານ:  “ປະຫວດັແມນ່ຫຍງັ?” ໃຫທ້ກຸຄນົຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ ໂດຍໃຊເ້ວລາຕອບບໍ່

ໃຫເ້ກນີ 2 ນາທີ ແລວ້ບອກໃຫນ້ກັຮຽນເກບັສ ົ່ງໃຫຄ້.ູ 
- ຄສູງັລວມຄາໍຕອບ ອາດຈະອາ່ນຄາໍຕອບຂອງຜູຕ້ອບຜິດແດ,່ ຖກືແດ ່ໃຫນ້ກັຮຽນທກຸຄນົຟງັ 

ແລວ້ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັວາ່: ປະຫວດັ ໝາຍເຖງິ ຄວາມເປັນມາຂອງຄນົ, 
ສດັ, ສິ່ ງຂອງ ຫືຼ ເລື່ ອງໃດໜ່ຶງ ເຊ່ັນ: ຄວາມເປັນມາຂອງຊາດລາວ, ອກັສອນລາວ ແລະ 
ພາສາລາວ ເປັນຕ ົນ້. 
 

- ຄອູະທິບາຍປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງພາສາລາວໂດຍຫຍ້ໍ: 10 ນາທີ 
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ພາສາລາວ ເປັນພາສາທ່ີເກົ່ າແກ ່ແລະ ເປັນພາສາຂອງຄນົກຸມ່ໃຫຍ ່ ໃນກຸມ່ພາສາຕະກນຸໄຕ 
(TAI) ທ່ີໃຊຢ້າ່ງກວາ້ງຂວາງຢູໃ່ນພາກພ້ືນອາຊອີາຄະເນ. ພາສາລາວໂດຍພ້ືນຖານແລວ້ ເປັນ
ພາສາຄາໍໂດດ ຫືຼ ຄາໍປ່ຽວ ເຊ່ັນ: ພ,ູ ຜາ, ປ່າ, ດງົ, ດນິ, ນ ໍາ້, ... ການໃຊແ້ຕລ່ະຄາໍ ຫືຼ ເວລາ
ປະສມົເຂ້ົາ ກນັກບ່ໍໍມກີານປ່ຽນຮບູ, ບ່ໍມຄີາໍອປຸະສກັ (ຄາໍເພ່ີມຢູທ່າງໜາ້ຄາໍ), ວພິດັ-ປດັໄຈ (ຄາໍ
ເພ່ີມຢູທ່າ້ຍຄາໍເພ່ືອບ ົ່ງບອກເພດ, ພດົ ຫືຼ ຄວາມໝາຍໃໝ)່ ດ ັງ່ຄາໍບາລ-ີສນັສະກດິ.  ແຕຜ່າ່ນ
ຫຼາຍຍກຸ ຫຼາຍສະໄໝ ກໄໍດມ້ກີານປະດດິສາ້ງຄາໍໃໝຂ່ຶນ້ ພອ້ມທງັໄດຮ້ບັເອົາຄາໍສບັຈາກພາສາອື່ນ
ເຂ້ົາມາໃຊ ້ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ຄາໍພາສາບາລ-ີສນັສະກດິ ເຊິ່ ງເປັນພາສາທ່ີມຄີາໍຫຼາຍພະຍາງ 
ເຮັດໃຫພ້າສາລາວມຄີາໍສບັໃຊຢ້າ່ງອດຸມົສມົບນູ.  

 
 ກດິຈະກາໍ 2:  ສອນແບບສນົທະນາກຸມ່ຍອ່ຍ  

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
- ຄແູບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ ຕາມຄວາມໝາະສມົ. 
- ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຊອກຄາໍປ່ຽວ ແລະຄາໍທ່ີມຫຼີາຍພະຍາງຢາ່ງລະ 5 ຄາໍ, ຂຽນໃສເ່ຈຍ້(ເວລາ15 

ນາທີ) 
- ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ ອາ່ນຄາໍຕອບສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ ແລວ້ເອົາໄປຕດິໄວໃ້ນບອ່ນທ່ີກາໍນດົໃຫ(້10 

ນາທີ)  
- ຄທູບົທວນຄາໍສບັທ່ີແຕລ່ະກຸມ່ຊອກມາ ເພ່ືອໃຫທ້ກຸຄນົເຂ້ົາໃຈເປັນເອກະພາບກນັ. 

 
ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທີ 

 ສອນກຽ່ວກບັຕວົອກັສອນລາວ 

 ກິດຈະກິດ 1:  ສອນແບບເກມແຂງຂັນ  

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
-  ຄູອະທິບາຍປະຫວັດອັກສອນລາວໂດຍຫຍ້: (10 ນາທີ)  
     ກອນໜານ້ີເກືອບພັນປີ ລາວໄດຮັບເອົາຕົວອັກສອນອິນເດຍມາດັດແປງໃຊຂຽນ, ເຮັດໃຫພາສາລາວມີ
ອັກສອນໃຊ ຫືຼ ຕົວໜັງສືສາລັບຂຽນຄາສັບ ແລະ ເລື່ອງລາວຕາງໆທ່ີຄົນລາວສະໄໝກອນປະດິດຄິດແຕງຂຶ້ນ,  ສະ 
ໄໝກອນ ບ່ມີເຈຍຄືປັດຈຸບັນ ເພ່ິນຂຽນເລື່ອງຕາງໆໃສໃບລານ ເຊິ່ງລາວເຮົາໄດມີປະຫວັດການຂຽນໜັງສືໃສໃບ
ລານມາກວາຫາຮອຍປີ ແລະ ກເປັນຊາດນ່ຶງ ທີ່ມີໜັງສືຜູກໃບລານຫຼາຍກວາຊາດອ່ືນໃນພາກພ້ືນນີ້.  ອັກສອນລາວ 
ຫືຼ ຕົວໜັງສືລາວແບງອອກເປັນ 3 ຢາງ ຄື: ພະຍັນຊະນະ, ສະຫຼະ ແລະ ວັນນະຍຸດ. 
 - ຄູຕ້ັງຄາຖາມເຈາະຈ້ິມ:  ຜູໃດເຄີຍເຫັນໜັງສືຜູກໃບລານບ?  (ໃຫນັກຮຽນ 2-3 ຄົນສະໝັກຕອບ) 
 - ໃຫນັກຮຽນແຕລະຄົນກຽມເຈຍຜູລະໃບ, ຂຽນຊື່ຕົນເອງໃສ ແລວບອກໃຫແຕລະຄົນຂຽນ: ພະຍັນຊະນະ, 
ສະຫຼະ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍວັນນະຍຸດ ຄບົທຸກຕົວ ໂດຍໃຊເວລາ 10 ນາທີ (ພະຍັນຊະນະ 33, ສະຫຼະ 28 ແລະ 
ເຄື່ອງໝາຍວັນນະຍຸດ 4 ຮູບ ລວມທັງໝົດ 65 ຮູບ).  
  - ແນະນາໃຫນັກຮຽນກວດແກໃຫກັນແລະກັນ ໂດຍຄູອານພະຍັນຊະນະ, ສະຫຼະ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍວັນນະຍຸດ 
ເພື່ອໃຫນັກຮຽນເປັນບອນອີງໃນການກວດ ແລະ ໃຫຄະແນນເຊິ່ງກັນແລະກັນ. 
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 ແນະນາຄູ ແລະ ຄາດໝາຍການຕອບ: 

  -  ໃບລານ ໄດມາຈາກຕ້ົນລານ ທ່ີຢູໃນຕະກຸນດຽວກັບຕ້ົນຄ້ ແຕການໃຫຍຍາວ ມີໝາມລຽບແຄມການ
, ໃບໃຫຍ ແລະ ໜາກວາໃບຄ້, ໝາກກິນບ່ໄດ. ເພ່ິນເອົາໃບຕານໄປຕາກແຫງ ແລວຕັດເປັນແຜນ ລວງ
ກວາງປະ ມານ 5-8 ຊັງຕແີມັດ, ທາງຍາວປະມານ 30-40 ຊັງຕີແມັດ; ເຈາະຮູທາງກາງ ເພ່ືອສອດເຊືອກ
ມັດເປັນຜູກ, ແລວຂຽນໜັງສືໄປຕາມທາງຍາວຂອງໃບລານ, ໃບໜ່ຶງຂຽນໄດປະມານ 5 -6 ແຖວ.  ວິທີ
ຂຽນເພ່ິນໃຊເຫັຼກ,ຝົນປາຍໃຫແຫຼມຄືເຂັມ ແລວເອົາມາຂີດຮອຍໜັງສືລົງໃສໃບລານ ເຊ່ິງເພິ່ນເອີ້ນວາ 
“ຈານໃບລານ” ບ່ເອີ້ນວາຂຽນ. ເມ່ືອຈານຮອຍໜັງສືລົງໃບລານແລວ ເພ່ິນກເອົານ້າຂີ້ຖານໄຟຈຸມໃສຜາ 
ແລວທາໃສໃບລານ ໜັງສືຈະປາກົດຂຶ້ນ, ເພາະໃບລານເປັນໃບທີ່ມີໜັງກຽງ ແລະ ມ່ືນ, ນ້າຂີ້ຖານຈະຊຶມ
ເຂົ້າໄດແຕບອນທີ່ເຈາະເປນັຕົວໜັງສືເທົ່ານັ້ນ ສວນບອນອື່ນນ້າຈະບ່ຕິດ ແລະ ຊຶມເຂົ້າໄດເລີຍ.   ດວຍ
ການໃຊເຊືອກຮອຍກາງ, ທາງຂອບໜາ- 
ຫຼັງ ໃບລານ ເພິ່ນໃຊແຜນໄມເປັນຫຼອງ ແລວຜູກມັດໄວ ເພ່ິນຈິ່ງເອ້ີນວາ “ໜັງສືຜູກໃບລານ”.  ດຽວນ້ີ 
ເພິ່ນຍັງຮັກສາໜັງສືຜູກໃບລານ ທີ່ຂຽນໄວກອນໜານີ້ ຫຼາຍຮອຍປີໄວຕາມຫໄຕ(ຫສະໝຸດ) ຂອງ
ວດັໃຫຍໆຫາຼຍແຫງໃນທົ່ວປະເທດ. 
  - ຄາດໝາຍທີ່ນກັຮຽນໃຫຄະແນນເຊ່ິງກັນແລະກັນ (ໃຫຄະແນນ 10  ສະເລຍ 6,5 ຕົວ ຕ່ 1 
ຄະແນນ), ໂດຍປະກາດຄະແນນເປີດເຜີຍ ຜູໃດໄດ 6 ຄະແນນຂຶ້ນໄປຈິ່ງໄດຄາດໝາຍ, ຜູໃດບ່ໄດຄາດໝ
າຍໃຫຂຽນຄືນ  ໃໝ. ຜູໃດຢາກໄດຄະແນນດີ ອະນຸຍາດໃຫແຂງຂນັຕ່ ເພ່ືອຍົກລະດັບຄະແນນຂຶ້ນ.  

 
 ວຽກບານ:  
ແນະນາໃຫນກັຮຽນໄປອານສານຽງທອງຖິ່ນ ແລະ ປະຫວັດຕົວອັກສອນລາວ (ໜາ 95-96 ໃນປຶ້ມ
ແບບຮຽນ). 

 
 
 
                 ຊ່ົວໂມງທີ 3 ເວລາ 50 
ນາທີ 

 ທວນຄືນບດົເກ່ົາ: (10 ນາທີ) 
- ອາທິດແລວພວກເຮົາໄດຮຽນກຽວກັບ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງພາສາລາວ ຜູໃດຍັງຈື່ບ່ວາ:  
ພາສາລາວເປັນພາສາຄືແນວໃດ ແລະ ມີຈຸດພິເສດແນວໃດ?, ອັກສອນລາວໄດເຄ້ົາມາຈາກໃສ?   
(ໃຫນກັຮຽນສະໝັກຕອບ 2-3 ຄົນ) 
- ຄທູວນຄນືໂດຍຫຍ້:  ອີງຕາມເນື້ອໃນບດົຮຽນ ໃນຊົ່ວໂມງທີ1 ແລະ 2, ແຕໃຫເນ້ັນເລື່ອງຈດຸພິເສດຂອງຄາ

ໃນພາສາລາວເດີມ ຕົ້ນຕແມນເປັນຄາປຽວ ຫຼື ຄາໂດດ, ຕ່ມາຈິ່ງເອົາຄາປຽວມາປະສົມກັນ ເພ່ືອສະແດງຄວາມ
ໝາຍໃໝ ແລະ ຢືມຄາສັບຂອງພາສາອື່ນທີ່ມີຫຼາຍພະຍາງເຂົ້າມາໃຊ ຈ່ິງເຮັດໃຫພາສາລາວມີຄາຫຼາຍພະຍາງ. 

- ວຽກບານທີ່ມອບໃຫອານນັ້ນ ແນະນາໃຫນັກຮຽນໃຊເວລາເຮັດກິດຈະກາ. 
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 ສອນກຽວກັບສານຽງທອງຖິ່ນ 
 ກິດຈະກາ:  ສອນແແບບໃຊບົດບາດສົມມຸດ 

 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: (10 ນາທີ) 
- ຄອູະທິບາຍຫຍ້ສານຽງທອງຖິ່ນ:   ສານຽງທອງຖິ່ນ ໝາຍເຖິງ ສຽງຂອງແຕລະທອງຖິ່ນ 

ທີ່ມີສຽງຜດິຜຽນກັນອອກໄປ ເຖິງວາໃຊຄາສັບດຽວກັນ ແຕອອກສຽງບ່ຄືກັນ ອາດມີ: ສຽງໜັກ, ສຽງເບົາ, ສຽງ
ສັ້ນ, ສຽງຍາວ, ສຽງເຍ້ີນ, ສຽງ  ໂໜງ, ສຽງຕັດ...  ແຕກຕາງກັນອອກໄປຕາມແຕລະທອງຖິ່ນ. ເຊັ່ນຄາທີ່ໃຊ 
ສະຫຼະ ໃx ບາງຖິ່ນອອກສຽງ ໄອ, ບາງຖິ່ງອອກສຽງ ເອີ, ດັ່ງຄາວາ “ເອົາໃຫ” ແຕພາກກາງລົງໄປອອກສຽງ “ໄຫ”,    
ແຕທາງພາກເໜືອ ພັດອອກສຽງ “ເຫ້ີ”, ສະເພາະສານຽງຫຼວງພະບາງ ຍັງອອກສຽງໜັກກວາອີກ ເປັນຕົ້ນ. 

- ຈດັນກັຮຽນອາສາຫຼິ້ນບດົບາດສມົມດຸສນົທະນາເປັນຄູ່ໆ  ໂດຍໃຊສ້າໍນຽງທອ້ງຖິ່ ນທ່ີຕນົເຄຍີໄດ້
ຍນິ ເພື່ ອສນົທະນາເລື່ ອງ “ການຮຽນພາສາລາວ” ກບັໝູທ່ີ່ເປັນຄນົອກີທອ້ງຖິ່ນໜຶ່ ງ.  ຫາກມີນັກຮຽນທີ່
ມາຈາກຫຼາຍທອງຖິ່ນຕາງກັນ ກຍິ່ງເປັນການດີ ທີ່ນັກຮຽນຈະໄດມີສວນຮວມ ແລະ ມີບັນຍາກາດໃນການຮຽນ.  

-  ໃນຊ ົ່ວໂມງທີໜ່ຶງນີ ້ຫາກມີເວລາພ ຄູຄວນຕ້ັງຄາຖາມ ເພ່ືອສົນທະນາກັບນັກຮຽນຕື່ມວາ:  ການການົດສາ 
ນຽງທອງຖິ່ນໃດໜ່ຶງນັ້ນ ເພິ່ນຢດຶຖືອັນໃດເປັນຫຼັກ ? (ໃຫນັກຮຽນສະໝັກຕອບຕາມໃຈ 3-4 ຄົນ). 
 

 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
     ການການົດສານຽງທອງຖິ່ນໃດໜ່ຶງນັ້ນ ເພ່ິນຢຶດຖືເອົາສານຽງທີ່ຄົນທອງຖິ່ນນັ້ນ ປາກແບບສານຽງນັ້ນ
ເປັນຈານວນຫຼາຍເປັນຫຼັກ ເຊັ່ນ: ສານຽງຫຼວງພະບາງ, ຊາເໜືອ, ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, 
ຈາປາສັກ, ອັດຕະປື ເປັນຕ້ົນ. 
                                                                      ຊ່ົວໂມງທີ 4 ເວລາ 50 ນາທີ 

 ສອນປະຫວັດຫຍ້ຂອງອັກສອນລາວ 
 ກິດຈະກາ:  ບັນຍາຍ ແລະ ສົນທະນາລວມກຸມໃຫຍ  
  ແນະນາ ແລະ ມອບໝາຍ: 

-  ແນະນາໃຫນກັຮຽນອານປະຫວັດຫຍ້ກຽວກັບອັກສອນລາວ 10 ນາທີ. 
-  ໃຫນັກຮຽນເອົາເຈຍອອກມາຜູລະໃບ ໃສຊື່ຕົນເອງ ແລວກຽມຕອບຖາມ. 

 + ອັກສອນລາວປັດຈຸບັນມີຈັກແບບ?  ແຕລະແບບໄດເຄ້ົາມາຈາກອັກສອນໃດ? 
- ໃຫນັກຮຽນປຽນກັນອານຄາຕອບຂອງແຕລະຄົນ ສູໝູໃນຫອງຟັງ. 
- ຄູຕິດຕາມການອານຄາຕອບຂອງນັກຮຽນແຕລະຄົນ. ຄາດໝາຍຄາຕອບສັ້ນໆກຄື:   ອັກສອນລາວເດີມ 

ແລະ ອັກສອນທາລາວ; ອັກສອນລາວເດີມ ໃນເບື້ອງຕ້ົນໄດແບບ ແລະ ດັດແປງມາຈາກອັກສອນ
ສັນສະກິດ ແລະ ໃຊຂຽນພາສາລາວມາເປັນເວລາພັນກວາປີ, ຕ່ມາເມື່ອສາສະໜາພຸດ ທີ່ໃຊອັກສອນບາລີ
ບັນທຶກພະທາຄາສອນ ເຂົ້າມາມີອິດທິພນົໃນສຸວັນນະພູມ(ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ) ຈິ່ງຫັນມາ
ດດັແປງອັກສອນບາລີ ຫຼື ເຮົາເອີ້ນວາ ອັກສອນທາ ມາໃຊເປັນອັກສອນລາວ ແລະ ໃຊຂຽນພາສາລາວຈົນ
ມາເຖິງປັດຈຸບັນ. ອັກສອນທາລາວ ເປັນອັກສອນທີ່ໄດແບບມາຈາກອັກສອນບາລີເຊັ່ນກັນ ໂດຍສືບທອດ
ມາຈາກອັກສອນມອນພະມາອີກຕ່ໜ່ຶງ ແລະ ເປນັອັກສອນທີ່ໃຊສາລັບຂຽນພະທາຄາສອນໃນທາງພຸດທະ
ສາສະໜາ. 
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 ແນະນາຄູ ແລະ ຄາດໝາຍການຕອບ: 

     - ຫາກມີເວລາພ ຄູອາດອານປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງອັກສອນລາວໂດຍຫຍ້ ໃຫນກັຮຽນຟັງ ດັ່ງນີ້: 
    ລາວເຮົາໄດມີອັກສອນໃຊຂຽນມາໄດຫຼາຍຮອຍປີແລວ ເຊິ່ງລວມມີ 2 ແບບ ຄື: ອັກສອນລາວເດີມ ແລະ 
ອກັສອນທາ.  ອັກສອນທັງສອງແບບນີ້ ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ດັ່ງນ້ີ: 

+ ອັກສອນລາວເດີມ:  ອັກສອນລາວເດີມເປັນອັກສອນທີ່ໄດເຄົ້າມາຈາກອັກສອນເທວະນາຄຣີ(ອັກສອນ
ສນັສະກິດ) ເຊ່ິງມີຄວາມໝາຍວາ ອັກສອນແຫງເທບ ຫືຼ ແຫງເທວະດາ ເຊິ່ງເປັນອັກສອນຂອງຊາວອາລະຍັນຂອງ
ອິນເດຍທີ່ຢູທາງພາກເໜືອ; ຊາວອາລະຍັນໄດເຄ້ົາອັກສອນນີ້ມາຈາກອັກສອນພຣາມີ(Phrahmi) ທີ່ມີຂຶ້ນກອນ
ແລວ ແລະໄດນາມາດັດແປງໃຊຂຽນພາສາຂອງຕົນ ໂດຍການົດໃຫມີຫຼັກການ ແລະ ມີແບບແຜນ. ຕ່ມາຈຶ່ງໄດເອີ້ນ
ອກັສອນດັ່ງກາວນ້ີວາ: ອັກສອນສັນສະກິດ(ສັນສະກິດ ມຄີວາມໝາຍວາ: ລະບຽບ, ແບບແຜນ) ແລະ ລາວເຮົາໄດ
ຮັບອັກສອນນີ້ມາ ໃນລະຫວາງປີ ພສ. 613-670 ແລວນາມາດັດແປງເປັນອັກສອນລາວ ເພື່ອໃຊຂຽນນັບແຕນັ້ນ
ມາ ຈົນມາຮອດລະຫວາງ ພສ. 2066 ຫຼື ໃນ ຄສ 1523  ອິດທິພົນຂອງພາສາບາລີ ທີ່ໃຊຂຽນຄາພີພຸດທະສາສະ
ໜາ ເຊິ່ງເປັນພະທາຄາສອນ ຈິ່ງເອີ້ນກັນວາ ອັກສອນທາ ໄດແຜເຂົ້າມາມີອິດທິພົນໃນພາກພ້ືນອາຊີຕາເວັກ
ອອກສຽງໃຕ ແລະ ລາວເຮົາ ກໄດຮັບເອົາແບບຂອງອັກສອນທານີ້ ມາດັດແປງເປັນອັກສອນລາວ ແລະ ໃຊຂຽນ
ພາສາລາວຈົນເທົ້າທຸກວັນນ້ີ. 

+ ອັກສອນທາລາວ:  ເປັນອັກສອນທີ່ໄດແບບມາຈາກພາສາບາລີ ເຊິ່ງເປັນອັກສອນຂອງຊາວຄຣິນຖະ ໃນ
ອິນເດຍພາກໃຕໃນແຄວນມະຄົດ ເຊິ່ງໄດສາງຂຶ້ນໃນສະໄໝ ພະເຈົ້າອະໂສກ ມະຫາລາດ(ອິນເດຍ) ເພ່ືອໃຊ
ຂຽນຄາສອນຂອງພະພຸດທະສາສະໜາລັດທິເຖລະວາດ ຫຼື ລັດທິຫິນະຍານ. ຈາກນັ້ນ ໄດແຜອອກໄປຫຼາຍສາຂາ, 
ໃນນ້ັນ ກແຜມາເຖິງສຸວັນນະພູມ ແລະ ຊາດຕາງໆໃນພາກພ້ືນອາຊີອາຄະເນ ກໄດຮັບເອົາອັກສອນນີ້ ເປັນຕ້ົນແບບ
ໃຫແກອັກສອນຂອງຊາດຕົນ; ໄລຍະຕ່ມາ ມຽນມາກໄດດັດແປງເອົາອັກສອນຄຣິນຖະ ກັບ ອັກສອນມອນມາເປັນ
ອັກສອນທາ. ຕ່ມາອີກ ອັກສອນທາມຽນມາ ກແຜລົງມາສູລານນາ, ລານຊາງ, ສິບສອງປັນນາ ແລະ ຊຽງຕຸງ.  ຊຸມ
ຊາດໃນແຖບບນີ້ ກໄດຮັບເອົາແບບ ແລວປັບມາເປັນອັກສອນຂອງຊາດຕົນ. ລາວເຮົາກຄົງໄດຮັບອັກສອນທາແບບ
ນີ້ ມາຕ້ັງແຕປ ີພສ 2066 ຫຼື ຄສ 1523 ໃນສະໄໝຂອງພະເຈົ້າໂພທິສາລະລາດ (ນະຄອນຫຼວງພະບາງ). ນັບແຕ
ນັ້ນມາ, ລາວຈິ່ງມີອັກສອນທາ ເຊິ່ງມາຕ່ືມໃສອັກສອນລາວເດີມທີ່ມີຢູກອນນັ້ນ ເຮັດໃຫລາວມີອັກສອນສອງແບບ 
ຄື:  ອັກສອນທາເປັນອັກສອນທີ່ໃຊສາລັບຂຽນພະທາຄາສອນໃນທາງພຸດທະສາສະໜາ ແລະ ອັກສອນລາວເດີມ 
ທີ່ດັດແປງມາຈາກອັກສອນສັນສະກິດ ແລະ ອັກສອນທາເປັນອັກສອນທີ່ໃຊຂຽນ ຫຼື ບັນທຶກວຽກງານທາງສັງຄົມ, 
ລດັຖະການຈົນມາເຖງິປັດຈຸບນັນີ້. 

 
 ວຽກບານ:   

ແນະນາໃຫນກັຮຽນແຕລະຄົນອານຫັຼກພາສາລາວ ບົດທີ 12;  ໂດຍສະເພາະ ອານຫຼັກຕົວອັກສອນ (ໜາ  
97-100 ໃນປຶ້ມແບບຮຽນ) ແລະ ຊອກຕົວຢາງການໃຊອັກສອນສູງ-ຕາ ທີ່ມັກສະກົດຫຼົງກັນ ນອກຈາກປຶ້ມ
ແບບຮຽນ ຜູລະ 5 ຄາ. 
 
 

 



 

90 
 

 

 
 

ບົດທີ 12 
ຫຼັກການບາງອັນໃນການຂຽນພາສາລາວທີ່

ຖືກຕອງ  

 
    ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສງົ:  
ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  

- ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຫຼກັການຂຽນພາສາລາວຕາມສຽງເວ້ົາໄດ.້  
- ບອກຫຼກັການໃຊະ້ພະຍນັຊະນະ, ສະຫຼະ, ວນັນພຍດຸ ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍຕາ່ງໆໄດ.້ 
- ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່

ໄດ.້ 
- ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັ

ຂອງການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 
2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ:  

   ການຂຽນພາສາລາວ ແມນ່ຂຽນ ຫືຼ ສະກດົຄາໍຕາມສຽງ ບ່ໍໄດສ້ະກດົຕາມເຄ້ົາ. ເພື່ ອເຮັດ
ໃຫກ້ານຂຽນພາສາຖກືຕອ້ງ ເພິ່ ນໄດກ້າໍນດົບາງຫຼກັການ ໃນການຂຽນພາສາລາວທ່ີຖກືຕອ້ງຈາໍ
ນວນໜ່ຶງ ເຊ່ັນ: ຫຼກັຕວົອກັສອນ, ຫຼກັໄມເ້ອກໄມໂ້ທ, ຫຼກັຄວາມໝາຍພາສາບາລີ-ສນັສະກດິ, 
ຫຼກັການໃຊເ້ຄື່ອງໝາຍວກັຕອນ, ຫຼກັການໃຊຄ້າໍຕ່ໍ, ຫຼກັການໃຊຕ້ວົ ຮ-ລ, ຫຼກການເຊື່ອມຄາໍ 
ແລະ ຮຽງຄາໍໃນປະໂຫຍກ ເປັນຕ ົນ້. 

3. ສື່ ການຮຽນການສອນ: 
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ປີທີ 5. 
- ປ້ຶມວດັຈະນະນກຸມົພາສາລາວ 
- ບດັຄາໍຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງບດົຮຽນ 
- ເຈຍ້ແຜນໃຫຍສ່າໍລບັຂຽນຄາໍສບັ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ: 
                                   ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 ເວລາ 50 ນາທີ 

 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ: 10 ນາທີ 
- ອາທິດທ່ີແລວ້ ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັ ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງພາສາ ແລະ 
ຕວົອກັສອນລາວ. ຜູໃ້ດຍງັຈື່ ບ່ໍວາ່: ອກັສອນລາວໄດເ້ຄ້ົາຈາກອກັສອນພາສາໃດ? 
ແລະ ອກັສອນລາວແບງ່ອອກເປັນຈກັໝວດ? (ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ 2-3 ຄນົ) 
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- ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ: ພາສາລາວເປັນພາສາທ່ີເກົ່ າແກ ່ນອນຢູໃ່ນພາສາກະກນຸ 
ໄຕ, ພື້ນຖານຂອງຄາໍ ເປັນຄາໍປ່ຽວ ຫືຼ ເປັນຄາໍທ່ີມພີະຍາງດຽວ. ສາໍລບັຕວົອກັສອນ ລາວໄດຮບັເອົາຕົວ
ອັກສອນຂອງອິນເດຍມາດັດແປງໃຊຂຽນ  ເຮັດໃຫລາວເຮົາມີຕົວອັກສອນ ເພ່ືອຂຽນເລື່ອງລາວຕາງໆ ທີ່ຄົນລາວ
ປະດິດຄດິແຕງໃນສະໄໝກອນ; ລາວເຮົາມີປະຫວັດການຂຽນໜັງສືໃສໃບລານ ມາດົນກວາຫາຮອຍປີ ແລະ ມີໜັ
ງສືໃບລານຫຼາຍກວາຊາດອ່ືນໆ ໃນພາກພື້ນນີ້.  ອັກສອນລາວ ແບງອອກເປັນ 3 ຢາງ:  ພະຍັນຊະນະ, ສະຫຼະ 
ແລະ ເຄ່ືອງໝາຍວັນນະຍດຸ. 
    
 ສອນກຽ່ວກບັຫຼກັຕວົອກັສອນ 
 ນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົ (5 ນາທີ) 

ການຂຽນພາສາລາວແມນ່ຂຽນຕາມສຽງ ຫຼື ສະກດົຕາມສຽງ ແບບບໍ່ ມຕີວົໜງັສເືຫືຼອຢູໃ່ນການຂຽນ 
ເຊິ່ ງ ມ ີ7 ຫຼກັການຂຽນ ດ ັງ່ນິີ:້ ຫຼກັຕວົອກັສອນ, ຫຼກັໄມເ້ອກໄມໂ້ທ, ຫຼກັຄວາມໝາຍຂອງພາສາບາ
ລ-ີສນັສະກດິ, ຫຼກັເຄື່ ອງໝາຍວກັ, ຫຼກັການໃຊຄ້າໍຕ່ໍ, ຫຼກັການໃຊຕ້ວົ ຮ ແລະ ຕວົ ລ, ຫຼກັການ
ເຊື່ ອມຄາໍ ແລະ ຮຽງຄາໍໃນປະໂຫຍກ.  
    ໃນຊ ົ່ວໂມງນີ ້ພວກເຮົາຈະຮຽນກຽ່ວກບັຫຼກັຕວົອກັສອນ. ພວກເຮົາຮູແ້ລວ້ວາ່ ພາສາລາວເປັນ
ພາສາທ່ີມຕີວົອກັສອນຫຼາຍພາສາໜ່ຶງ ເຊິ່ ງມພີະຍນັຊະນະ 33 ຕວົ, ສະຫຼະ 28 ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍ
ວນັນະຍດຸ 4 ຮບູ ລວມທງັໝດົເປັນ 65 ຮບູ.  ສະນັ້ນ, ຈ່ິງເກີດມີຫຼັກຕົວອກັສອນຂຶ້ນມາ ໂດຍສະເພາະ
ແມນການໃຊອັກສອນ ສງູ-ຕ່າ ເປັນຕ້ົນ. 
 
 ກິດຈະກາ:  ການສອນແບບເກມແຂງຂັນ  (ເວລາ 35 ນາທີ) 

 ແນະນາ ແລະ ມອບໝາຍ: 
- ຈດັນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ່ ເພື່ ອແຂງ່ຂນັຊອກຄາໍອກັສອນສງູ-ຕ່າໍ ເປັນຕວົ

ແກນ ທ່ີມກັສະກດົຫຼງົກນັ ນອກຈາກປ້ຶມແບບຮຽນ.  
- ມອບໃຫກ້ ຸມ່ລະ 2 ຄູ(່ສງູ-ຕ ໍາ່) ,  ຕວົຢາ່ງ: ຂ-ຄ, ສ-ຊ ກຸມ່ 1; ຫຍ-ຍ, ຖ-ທ ກຸມ່2; ... ໃຫແ້ຕ່

ລະກຸມ່ສງັລວມເອົາຄາໍທ່ີມອບເປັນວຽກບາ້ນໃຫແ້ຕລ່ະຄນົເຮັດໃນອາທິດກອ່ນ ມາຂຽນໃສເ່ຈຍ້ (ໃຊ້
ເວລາ 10 ນາທີ) 

- ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ລາຍງານຜນົຮບັຂອງກຸມ່ຕນົສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ ແລວ້ເອົາໄປຕດິໄວບ້ອ່ນທ່ີກາໍນດົໃຫ ້
(10 ນາທີ) 

- ຄຕູດິຕາມການລາຍງານຂອງແຕລ່ະກຸມ່ ແລະ ໃຫຄ້າໍແນະນາໍ ໂດຍສະເພາະຄາໍທ່ີນກັຮຽນຊອກມາ
ນ ັນ້ ຖກືຕອ້ງບໍ່  ນບັທງັການສະກດົຄາໍ ແລະ ຄວາມໝາຍ. 

- ຊມົເຊຍີກຸມ່ທ່ີຊອກຄາໍໄດຫຼ້າຍ. ອາດປະເມນີເປັນຄະແນນເພື່ ອກະຕຸນ້ຄວາມຫາ້ວຫນັຂອງນກັຮຽນ. 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 ເວລາ 50 ນາທີ 

 ສອນຫຼກັໄມເ້ອກ, ໄມໂ້ທ ແລະ  ຫຼກັຄວາມໝາຍຂອງພາສາບາລ-ີສນັສະກດິ 
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 ກດິຈະກາໍ 1: ສອນແບບເກມແຂງ່ຂນັ  
  ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: ( 10 ນາທີ)  

      -  ຫຼກັການໃຊໄ້ມເ້ອກ, ໄມໂ້ທ ໝາຍເຖງິຫຼກັໃນການໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍ
ວນັນະຍດຸໃຫຖ້ກືຕອ້ງ.  ເຄື່ ອງໝາຍວນັນະຍດຸ ບ່ໍສະເພາະມແີຕໄ່ມເ້ອກ(x ່), ໄມໂ້ທ(x ້) ເທ່ົານ ັນ້, ແຕ່
ຫາກຍງັມໄີມຕ້ ີ(x ໊) ແລະ ໄມຈ້ດັຕະວາ (x ໋) ອກີດວ້ຍ. ສາໍລບັ ໄມເ້ອກ-ໂທ ສາມາດໃຊໄ້ດກ້ບັ
ພະຍາງເປັນ (ພະຍາງເປັນແມນ່ພະຍາງທ່ີປະກອບກບັສະຫຼະສຽງຍາວບ່ໍມຕີວົສະກດົ ແລະ ພະຍາງທ່ີ
ມຕີວົສະກດົເປັນທງັໝດົ) ທ່ີມໝີວດອກັສອນ ສງູ, ກາງ, ຕ່າໍ ເປັນຕວົແກນ ທກຸໆພະຍາງ.   ສວ່ນ
ໄມຕ້-ີຈດັຕະວາ ໃນດາ້ນຫຼກັການແລວ້ ສາມາດໃຊໄ້ດແ້ຕກ່ບັພະຍາງທ່ີມອີກັສອນກາງ(ກ, ຈ, ດ, ຕ, 
ບ, ປ, ຢ, ອ) ເປັນຕວົແກນ ຈະເປັນພະຍາງເປັນ ຫືຼ ຕາຍ (ພະຍາງຕາຍ ແມນ່ພະຍາງທ່ີປະກອບ
ດວ້ຍສະຫຼະສຽງສ ັນ້ ຫືຼ ມຕີວົສະກດົຕາຍ ກ, ດ, ບ) ກໃໍຊໄ້ດ ້ເຊ່ັນ: ປາ, ປ່າ, ປ້າ, ປ໊າ, ປ໋າ ; ຈມຸ, 
ຈຸມ່, ຈຸມ້, ຈຸມ໊, ຈຸມ໋; ກາດ, ກາ໊ດ; ສຽງດງັຈາ໊ດໆ ເປັນຕ ົນ້. 
   - ອງີຕາມທິດສະດ ີທາງດາ້ນອກັຂະຫຼະວິທີແລວ້ ພະຍາງທ່ີມອີກັສອນກາງເປັນຕວົແກນຫາກໃສ່
ໄມຕ້ ີຈະເທ່ົາກບັສຽງຂອງພະຍາງທ່ີມອີກັສອນຕ່າໍເປັນຕວົແກນໃສໄ່ມເ້ອກ ເຊ່ັນ:  ຈຸມ໊ = ຊຸມ່(ຊຸມ່
ເຢັນ); ຫາກໃສໄ່ມຈ້ດັຕະວາຈະເທ່ົາກບັສຽງພະຍາງອກັສອນສງູເປັນຕວົແກນບ່ໍໃສໄ່ມຫ້ຍງັ ເຊ່ັນ:  ຈຸມ໋ 
= ສມຸ ເປັນຕ ົນ້. 
   - ຈດັນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ່ (ອາດສບັກຸມ່ຈາກຊ ົ່ວໂມງທີ1) ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ ຊອກຄາໍທ່ີໃຊເ້ຄື່ ອງ
ໝາຍວນັນະຍດຸທ່ີມກັໃຊຜິ້ດເລືອ້ຍໆ (ໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍວນັນະຍດຸທງັ 4 ຮບູ) ນອກຈາກປ້ຶມແບບຮຽນ. 
ໃຫຂ້ຽນໃສເ່ຈຍ້. (10 ນາທີ) 
   -  ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ ແລວ້ໄປຕດິໃສບ່ອ່ນກາໍນດົໄວ.້ (10 ນາທີ) 

- ຄຕູດິຕາມການລາຍງານຂອງແຕລ່ະກຸມ່ ແລະ ໃຫຄ້າໍແນະນາໍ ໂດຍສະເພາະຄາໍທ່ີນກັຮຽນຊອກ
ມານ ັນ້ ຖກືຕອ້ງບ່ໍ ມຄີວາມໝາຍບ່ໍ. 
- ຊມົເຊຍີກຸມ່ທ່ີຊອກຄາໍໄດຫຼ້າຍ. ອາດປະເມນີເປັນຄະແນນເພື່ ອກະຕຸນ້ຄວາມຫາ້ວຫນັຂອງ
ນກັຮຽນ. 
 
 ກິດຈະກາ 2: ສອນແບບເກມແຂງຂັນ ໃນການສະກົດຄາທ່ີມາຈາກ

ພາສາບາລີ- 
                              ສັນສະກິດ 

- ຄໃູຫນັກຮຽນແຕລະຄົນໝູນວຽນກັນຂ້ຶນມາກະດານ ເພ່ືອຂຽນຄາທີ່ໄດເຄົ້າມາຈາກພາສາ
ບາລີ-ສັນສະກິດ. 

- ຄອູານຄາສັບຕົວຢາງໃນປຶ້ມແບບຮຽນໜາ(101)ໃຫນັກຮຽນຂຽນໃສກະດານ (ໃນຮູບແບບຂຽນທວາຍ) ຜູ
ລະຄາ ຕາມລາດັບຄາສັບຕົວຢາງໃນປຶ້ມແບບຮຽນ. 

- ເມ່ືອນກັຮຽນແຕລະຄນົຂຽນແລວໃຫນກັຮຽນທຸກຄົນໃນຫອງໄດປະກອບຄາເຫັນ. 
- ຍອງຍຊົມເຊີຍຜູໃດສະກົດຖືກຕອງ. 
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- ຄອູະທິບາຍສະຫບ ຫຼັກຄວາມໝາຍຂອງພາສາບາລີ-ສນັສະກິດ: ຄາທ່ີໄດເຄົ້າມາຈາກພາສາບາລີ-ສັນສະກິດ 
ຈະຕອງໄດຮັກສາຫຼັກສະກົດຄາໄວຄເືກ່ົາ ເພ່ືອບ່ໃຫຄວາມໝາຍປຽນໄປ ເຊັ່ນ: ປັດໄຈ ມາຈາກ ປັດຈັຍ  
ຫາກສະກົດ ປັດໃຈ ກຈະບ່ໄດຄວາມໝາຍເດີມ ເປັນຕ້ົນ.  

 
 ວຽກບານ:   

- ແນະນາໃຫນກັຮຽນແຕລະຄນົອານຫັຼກການໄປໃຊເຄ່ືອງໝາຍວັກ ແລະ ໃຫຈື່ວາ ແຕລະເຄ່ືອງໝາຍໃຊໄວເຮັດ
ຫຍັງ. (ໃຫເບິ່ງແບບຮຽນຢູຊັ້ນ ມ1 ບົດທີ 14 ວິທີໃຊໝາຍວັກຕອນ) 

- ຄກູຽມບົດຂ້ຄວາມໃດໜ່ຶງ ຫຼື ອານບົດຄວາມຕົວຢາງໃດໜຶ່ງ ປະມານ 10 ແຖວ ເພ່ືອອານໃຫນກັຮຽນຂຽນ
ທວາຍ ໂດຍບ່ອານເຄ່ືອງໝາຍວັກຕອນ ໃຫນັກຮຽນຝຶກໃສເຄ່ືອງໝາຍວັກຕອນເອງ.  
 

 
ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 ເວລາ 50 ນາທີ 

 ສອນຫຼັກການໃຊເຄື່ອງໝາຍວັກຕອນ ແລະ ໃຊຕົວ ຮ ແລະ ຕົວ ລ   
 ທວນຄືນບົດຮຽນເກ່ົາ:  (8 ນາທີ) 

       ອາທດິກອນພວກເຮົາໄດຮຽນ ຫຼັກການບາງອັນໃນການຂຽນພາສາລາວ ໃນນັ້ນ 
ພວກເຮົາໄດຮຽນ ກຽວກັບຫຼັກຕົວອັກສອນ, ຫຼັກການໃຊເຄື່ອງໝາຍວັນນະຍຸດ ແລະ 
ຫຼັກຄວາມໝາຍພາສາບາລີ-ສັນສະກິດ.  ຄູຕ້ັງຄາຖາມເຫ່ົຼານີ້ ເພ່ືອທວນຄືນ:  ຫຼັກຕົວ
ອກັສອນໝາຍຄວາມວາແນວໃດ?;  ຫຼັກໄມເອກ-ໄມໂທ ແມນແນວໃດ? ແລະ ຫຼັກຄວາມໝາຍພາສາບາ
ລ-ີສັນສະກິດໝາຍຄວາມວາແນວໃດ? (ແຕລະຄາຖາມໃຫນັກຮຽນ 2-3 ຄົນຕອບ). 
      ຄອູີງໃສເນື້ອໃນບົດຮຽນທ່ີຜານມາ ອະທິບາຍຄືນໂດຍຫຍ້ ແລະ ແນະນາໃຫນັກຮຽນນາໄປປະຕິບັດ
ໃນເວລາຂຽນພາສາລາວໃຫຖືກຕອງຕ່ໄປ.  
    
 ກິດຈະກາ 1: ສອນແບບເກມແຂງຂັນ  
   ແນະນາ ແລະ ມອບໝາຍ: ( 5 ນາທີ)  

      -  ມື້ນ້ີ ພວກເຮົາຈະຮຽນການໃຊເຄື່ອງໝາຍວັກຕອນ (ຄູອານຊ່ືເຄື່ອງໝາຍວັກໃນປ້ຶມ
ແບບຮຽນໃຫນກັຮຽນຟງັ) ການໃຊເຄ່ືອງໝາຍເຫຼົ່ານ້ີ ພວກເຮົາໄດຮຽນຢໃູນຊ້ັນ ມ1 ແລວ ແລະ 
ກໄດໃຫນັກຮຽນໄປທົບທວນຄືນຢູເຮືອນແລວ. ສະນັ້ນ, ຕ່ໄປນ້ີ ຄູຈະໃຫນັກຮຽນແຕລະຄົນຝຶກ
ຂຽນທວາຍ ໂດຍໃສເຄື່ອງໝາຍວກັຕອນເອົາເອງ. ແນະນາໃຫນກັຮຽນຂຽນໃສເຈຍ ໂດຍໃສຊື່
ຕົນເອງພອມ. 
     - ຄອູານບົດຂ້ຄວາມທີ່ໄດກຽມມາແຕເຮືອນ ຫຼື ຈະເລືອກເອົາບົດຂ້ຄວາມໃດໜ່ຶງ ໃນປຶ້ມຄູມືຄູນ້ີ ໃຫນັກຮຽນ
ຂຽນທວາຍ ໂດຍອານແບບເປັນຄາໆໄປ ຫຼື ອານລວາດໆໄປ ແບບບ່ມີເຄື່ອງໝາຍວັກຕອນ. (10 ນາທີ) 
     - ໃຫນັກຮຽນປຽນກັນກວດໃຫກັນ, ສວນຄູອານຄືນບົດຂ້ຄວາມ ໂດຍອານແບບມີວັກຕອນຢາງລະອຽດ ເພ່ືອ
ໃຫນັກຮຽນແປງໄປນາ. 
     - ແນະນາໃຫນັກຮຽນສ່ົງບົດຂຽນໃຫຄູເພ່ືອປະເມີນ ແລະ ໃຫຄະແນນ. 
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 ກິດຈະກາ 2: ສອນແບບລະດົມສະໝອງ  
 ແນະນາ ແລະ ມອບໝາຍ: ( 5 ນາທີ)  

- ໃຫນັກຮຽນແຕລະຄົນກຽມເຈຍຜູລະໃບ, ຂຽນຊື່ຕົນເອງໃສ. 
- ນັກຮຽນແຕລະຄົນຈົ່ງຊອກຄາທ່ີໃຊ ຕົວ ຮ ແລະ ຕົວ ລ ທ່ີມັກໃຊຫົຼງກັນ ຫືຼ ໃຊຜິດ, ອາດຈະ

ເລືອກເອົາຢູຕົວຢາງໃນປຶ້ມແບບຮຽນ ຫືຼ ຢູໃນການໃຊໃນຊີວິດປະຈາວັນ ເຊັ່ນ: ເປັນລະບຽບ
ລຽບລອຍ ຫຼື ຮຽບຮອຍ; ໂລງລຽນ ຫືຼ ໂຮງຮຽນ, ໜ່ຶງລອຍ ຫຼື ໜຶ່ງຮອຍ ເປັນຕ້ົນ (ຄາທ່ີຂີດກອງເປັນຄາ
ຖືກ). 

- ຄາດໝາຍ:  ໃຫໄດຜລູະ 3 ຄາ ຢາງໜອຍ, ໄດຫຼາຍຍິ່ງດີ. 
- ໃຫນັກຮຽນປຽນກັນອານຂອງກັນແລະກັນ ສູໝູໃນຫອງຟັງ. 
- ຄູຄອຍແນະນາ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນ. 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 ເວລາ 50 ນາທີ 
 ສອນຫຼັກການໃຊຄາຕ່, ການເຊ່ືອມຄາ ແລະ ຮຽນຄາໃນປະໂຫຍກ  
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ: (10 ນາທີ) 
ເມ ື່ອເວົ້າເຖງິຄາໍຕ່ໍ ແລະ ຄາໍເຊື່ ອມໃນໄວຍາກອນພາສາລາວ ນກັຮຽນອາດຈະ 

ເຄຍີໄດຍ້ນິມາແລວ້, ແຕຄ່ວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ນາໍໃຊຄ້າໍເຫ່ົຼານີ ້ອາດຈະມຫຼີາຍຄນົບ່ໍທນັ
ເຂ້ົາໃຈແຈງ້, ນກັຮຽນຈ ົງ່ເອົາເຈຍ້ນອ້ຍອອກມາຜູລ້ະໃບ, ຂຽນຊື່ຕນົເອງໃສ ່ແລວ້ຂຽນຄາໍ
ອະທິບາຍຄາໍວາ່ “ຕ່ໍ”, “ເຊື່ອມ” ແມນ່ຫຍງັ? (ຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ໃຊເ້ວລາ 3-4 
ນາທີ ແລວ້ສ ົ່ງໃຫຄ້)ູ. 
      ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບແຕລ່ະຄນົ ແລວ້ຕອບໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈເປັນເອກະພາບກນັແບບງາ່ຍໆວາ່: 
“ຕ່ໍ”(ກ) ຕື່ ມໃສໃ່ຫຍ້າວອອກ, ເຮັດໃຫຕ້ດິ ແລະ ຍາວອອກ ເຊ່ັນ: ຕ່ໍເຊອືກ, ຕ່ໍເວລາອອກ ເປັນຕ ົນ້. 
ສວ່ນ  “ເຊື່ ອມ”(ກ) ແມນ່ການເຮັດໃຫສ້ອງສວ່ນຕ່ໍໂຍງໃສກ່ນັ, ຈອດສອງສວ່ນໃຫເ້ຂ້ົາເປັນອນັດຽວ 
ເຊ່ັນ: ກາ່ຍຂວົເຊື່ ອມສອງຝງັນ ໍາ້ງ ື່ມໃສກ່ນັ; ເຊື່ ອມເຫັຼກເຂ້ົາກນັ ເປັນຕ ົນ້. 
     ການຕ່ໍ ແລະ ເຊື່ ອມໃນພາສາ ກມໍລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັ ຄ:ື ໃນພາສາລາວມປີະເພດຄາໍໜ່ຶງ 
ເພ່ືອໃຊສ້າໍລບັຕ່ໍ ຫືຼ ເຊື່ອມ ລະຫວາ່ງຄາໍ, ຂໍຄ້ວາມ ຫືຼ ປະໂຫຍກເຂ້ົາກນັ ໂດຍໃຊຕ່ໍ້ ແລະ ເຊື່ ອມໃນ
ຫຼາຍໆກລໍະນທ່ີີຕາ່ງກນັ ດ ັງ່ນກັຮຽນໄດຮ້ຽນມາໃນ ຊ ັນ້ ມ.3 ແລວ້. 
     ສາໍລບັການຮຽງຄາໍໃນປະໂຫຍກ ພຽງແຕແ່ນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນເອົາໃຈໃສໃ່ນເວລາເວົາ້ ຫືຼ ຂຽນ
ປະໂຫຍກ, ໃຫເ້ວ້ົາ ຫືຼ ຂຽນພາສາລາວ ຕອ້ງວາງຄາໍຂະຫຍາຍຢູໃ່ນປະໂຫຍກໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ຫາກເປັນ
ປະໂຫຍກທ່ີໃຊຄ້າໍກາໍມະຄບົ ຈະຕອ້ງວາງຄາໍຂະຫຍາຍຢູຫຼ່ງັຄາໍກາໍມະຄບົ ເຊ່ັນປະໂຫຍກ: ຝນົຕກົ, 
ນກົຮອ້ງ, ນອ້ງໄຫ.້..ຢາກເພ່ີມຄາໍຂະຫຍາຍຈະຕອ້ງວາງຢູຫຼ່ງັຄາໍກາໍມະຄບົ ຄື: ຝນົຕກົແຮງ, ນກົຮອ້ງ
ມວ່ນ, ນອ້ງໄຫຫຼ້າຍ.  ຫາກເປັນປະໂຫຍກທ່ີໃຊຄ້າໍກາໍມະຂາດ, ໝາຍຄວາມວາ່ ປະໂຫຍກຕອ້ງມຕີວົ
ປະກອບຕື່ ມ, ເວລາຢາກຂະຫຍາຍຄາໍປະກອບ ຈະຕອ້ງວາງຄາໍຂະຫຍາຍໄວຫຼ້ງັຄາໍປະກອບສະເໝີ 
ເຊ່ັນປະໂຫຍກ: ນກັຮຽນຂຽນພາສາລາວເກັ່ງຫຼາຍ, ຄອູະທິບາຍບດົຮຽນເຂ້ົາໃຈດ.ີ 
 
 ກດິຈະກາໍ: ສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ  
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 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
- ຈດັນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ ເພ່ືອສາງປະໂຫຍກທີ່ໃຊຄາຕ່ ແລະ ຄາເຊື່ອມ. 
- ມອບໃຫກຸມ 1-3 ແຕງປະໂຫຍກໃຊຄາຕ່ ຕາມໜາທີ່ຕາງກັນ ດ່ັງນ້ີ: 
         + ກຸມທີ 1: ກັບ, ທັງ, ແລະ, ຈຶ່ງ, ກຈຶ່ງ ,ຄັນ, ຄັນວາ (ຕ່ຄາ/ຂ້ຄວາມທີ່ລອຍໄປຕາມກັນ). 
         + ກຸມທີ 2: ເພາະ, ເພາະວາ, ຍອນ, ຍອນວາ, ດວຍວາ, ເຫດວາ, ສະນັ້ນ (ຕ່ຂ້ຄວາມເປັນເຫດເປັນຜົນ). 
         + ກຸມທີ 3: ຄືດັ່ງ, ເໝືອນດັ່ງ, ເໝືອນວາ, ປານ, ປານວາ, ພຽງ, ພຽງດັງ (ຕ່ຂ້ຄວາມແບບປຽບທຽບ). 
- ມອບໃຫກຸມ 4-6 ແຕງປະໂຫຍກການໃຊຄາເຊ່ືອມ  ຕາມໜາທີ່ຕາງກັນ ດັ່ງນີ້: 
         + ກຸມທີ 4:  ເຊິ່ງ, ສູ, ຍັງ, ຕະຫອຼດ, ເຖິງ, ຮອດ, ຈົນຮອດ (ໃຊເຊ່ືອມຄາ/ຂ້ຄວາມໃຫຜູກພນັກັນ). 
         + ກຸມທີ 5: ຍອນ, ດວຍ, ໂດຍ, ອັນ, ຕາມ, ເພາະ, ກັບ (ໃຊເຊື່ອມຄາທີ່ມີລັກສະນະເປັນເຫດຜົນ). 
         + ກ ຸມທີ 6: ທີ່, ໃນ,ນອກ, ພາຍນອກ, ພາຍໃນ, ເທິງ, ລຸມ, ກອງ, ຮີມ,ແປະ (ໃຊເຊື່ອມຄາ/ 

      ຂ້ຄວາມທີ່ບອກສະຖານທີ່) 
- ໃຫແຕລະກຸມຂຽນຕົວຢາງໃສເຈຍ ໂດຍໃສຊື່ກຸມພອມ. 
- ໃຫຕາງໜາກຸມອານຕົວຢາງຂອງກຸມຕົນສໝູູໃນຫອງຟັງ ແລວເອົາໄປຕິດໄວບອນທີ່ການົດໃຫ. 
- ຄຄູອຍຕິດຕາມ ແລະ ອະທິບາຍຕົວຢາງທີ່ນັກຮຽນຍົກມາ, ຊົມເຊີຍຕົວຢາງທີ່ຊັດເຈນ. 
 

 
ແຜນວາດຊວຍຈື່ບົດທີ 12:  ຫັຼກການບາງອັນໃນການຂຽນພາສາລາວທ່ີຖືກຕອງ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ວຽກບານ:   
    ແນະນํາໃຫນັກຮຽນແຕລະຄົນອານ ບດົທີ 13:  ລັກສະນະຂອງຄາ, ວະລີ ແລະ ປະໂຫຍກ (ໜາ105 ປຶ້ມ
ແບບຮຽນ). 
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 ຂໍ້ມູນເພີ່ມສາລັບຄູ:   
o ໜາທ່ີຂອງຄາຕ່ (ຫັຼກການໃຊຄາເຊື່ອມ ແລະ ຄາຕ່  (ບົດທີ 14  ຊ້ັນມ.3) 
1. ໃຊຕ່ຄາ/ຂ້ຄວາມ ຫຼື ປະໂຫຍກ ທີ່ລອຍໄປຕາມກັນ: ກັບ, ທັງ, ແລະ, ຈ່ຶງ, ກຈຶ່ງ ,ຄັນ, ຄັນວາ ... 
2. ຕ່ຂ້ຄວາມທີ່ຂັດກັນ:  ແຕ, ແຕວາ, ກ, ຖາ, ແມນວາ ... 
3. ຕ່ຂ້ຄວາມຕາງຝາຍ: ສວນ, ສວນວາ, ຝາຍ, ຝາຍວາ, ອີກຝານໜ່ຶງ ... 
4. ຕ່ຂ້ຄວາມທີ່ເປນັເຫດເປັນຜົນ:  ເພາະ, ເພາະວາ, ຍອນ, ຍອນວາ, ດວຍວາ, ເຫດວາ, ສະນັ້ນ, ດວຍເຫດນັ້ນ,

... 
5. ຕ່ຂ້ຄວາມແບບແບງຮບັແບງສ:ູ  ຖາ, ຖາວາ, ຜິວາ, ແມນວາ, ເວັ້ນແຕ, ນອກຈາກ,... 
6. ຕ່ຂ້ຄວາມໃຫເລືອກເອົາ:  ຫຼື, ຫືຼວາ, ຫຼືບ່, ບ່ດັ່ງນັ້ນ,... 
7. ຕ່ຂ້ຄວາມແບບປຽບທຽບ:  ຄືດັ່ງ, ເໝືອນດັ່ງ, ເໝືອນວາ, ປານ, ປານວາ, ຮາວ, ຮາວວາ, ພຽງ, ພຽງດັງ,... 
 

o ໜາທ່ີຂອງຄາເຊ່ືອມ:    
1. ໃຊເຊື່ອມທີ່ເປັນຄາບຸບພະບົດ: ດູກອນ, ດູລາ, ຂາແຕ ... (ຢໜູາຂ້ຄວາມ) 
2. ໃຊເຊື່ອມຄາ/ຂ້ຄວາມໃຫຜູກພັນກັນ: ເຊິ່ງ, ສູ, ຍັງ , ຕະຫອຼດ, ເຖິງ, ຮອດ, ເທົ້າ, ຈນົ, ຈົນເຖງິ, ຈົນກະທ້ັງ,.. 
3. ໃຊເຊື່ອມຄາທີ່ມີລັກສະນະເປັນເຫດຜົນ: ຍອນ, ດວຍ,ໂດຍ, ອນັ, ຕາມ, ເພາະ, ມີ, ກັບ, ຄອບ,.... 
4. ໃຊເຊື່ອມຄາທີ່ມີລັກສະນະມອບໃຫ: ແກ, ແດ, ຕ່, ເພ່ືອ, ສາລັບ, ຈາເພາະ, ສະເພາະ... 
5. ໃຊເຊື່ອມຄາທີ່ມີລັກສະນະບອກບອນຈາກໄປ: ແຕ, ຕັ້ງແຕ, ຈາກ, ກວາ, ເຫດ, ... 
6. ໃຊເຊື່ອມຄາ/ຂ້ຄວາມທີ່ບອກຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງ: ຂອງ, ແຫງ,... 
7. ໃຊເຊື່ອມຄາ/ຂ້ຄວາມທີບ່ອກສະຖານທີ່:  ທີ່, ໃນ,ນອກ, ພາຍນອກ, ພາຍໃນ, ເທິງ, ລຸມ, ກອງ, ຮີມ, ແປະ, 
.... 

8. ໃຊເຊື່ອມຄາ/ຂ້ຄວາມທີ່ບອກກຽວກັບເວລາ:  ມ້ືນີ້, ມ້ືກອນ, ຄັນເມ່ືອ, ພາຍລຸນ,ຈົນເຖິງ, ເທົ້າເຖິງ, ປະມານ,... 
 
ໝາຍເຫດ:  ມີບາງຄາຕ່ ແລະ ຄາເຊື່ອມໃຊຄາດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະ ຄໍາໃຊຕ່ຂ້ຄວາມທີ່ເປັນເຫດເປັນຜົນ ກັບ 
ຄາເຊື່ອມມີລັກສະນະເປັນເຫດຜົນ.  ເຮົາອາດສັງເກດໜາທີ່ຂອງພວກມັນເປັນຫຼັກ, ຕ່ແມນເຮັດໃຫຍາວອອກ ມີ
ເນື້ອຄວາມເກາະກັນໄປ, ແຕເຊ່ືອມແມນເຮັດສອງສວນເຊື່ອມເຂ້ົາກັນ, ຄາຫຼັງເປັນເຫດຜົນໃຫຄາໜາ ເປັນຕ້ົນ. 
o ກຽວກັບການວາງຄາຂະຫຍາຍ:  ໃນພາສາລາວການວາງຄາຂະຫຍາຍ ຕອງວາງຢູທັງຫຼັງຄາຫຼັກສະເໝີ 

ເຊ່ັນ: ຄົນງາມ, ເຮືອນສງູ, ເຮືອນໃຫຍ, ໃຈດີ, ...ສວນພາສາອື່ນ ມັກຈະວາງຄາຂະຫຍາຍໄວໜາຄາຫຼັກ 
ເຊ່ັນ: ງາມຄນົ, ສູງເຮືອນ, ໃຫຍເຮືອນ, ດີໃຈ,...ເປັນຕ້ົນ.  
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ບົດທີ 13 
ລັກສະນະຄາ, ວະລີ ແລະ ປະໂຫຍກ  

 
    ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສງົ:  
ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  

- ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍຂອງຄາໍ, ວະລີ ແລະ ປະໂຫຍກໄດ.້ 
- ຈາໍແນກອງົປະກອບຂອງຄາໍ, ວະລີ ແລະ ປະໂຫຍກໄດ.້ 
- ແຕງ່ປະໂຫຍກສອງພາກສວ່ນ ແລະ ສາມພາກສວ່ນໄດ.້ 
- ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 
- ຈດັແນວຄວາມຄິດຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ 
   ການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 
 
2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ: 
- ຄາໍ ຫືຼ ຄາໍສບັ ແມນ່ສຽງທ່ີຄນົເຮົາເປ່ັງອອກມາ ແຕມ່ຄີວາມໝາຍໃດໜ່ຶງ, ຫາກສຽງທ່ີເປ່ັງອອກມາ

ນ ັນ້ ບ່ໍຊີເ້ຖງິຄວາມໝາຍໃດໜ່ຶງບໍ່ ເອີນ້ວາ່ຄາໍສບັໄດ ້ເຊ່ັນ: ເຮອືນ, ໄປ, ມາ, ດ,ີ ... 
- ວະລີ ແມນ່ໝວດຄາໍ ຫືຼ ໝູຄ່າໍທ່ີເວ້ົາຕດິຕ່ໍກນັຕ ັງ້ແຕສ່ອງຄາໍຂຶນ້ໄປ, ຄາໍທ່ີເອົາຕ່ໍເຂ້ົາກນັນີ ້ອາດມ ີ

ຄວາມ ໝາຍຄນົລະຢາ່ງ ແຕເ່ກດີມຄີວາມໝາຍກຽ່ວເນື່ອງກນັ ແຕເ່ມ ື່ອເອົາມາຕ່ໍເຂົ້າກນັແລວ້ ແຕ່
ກຍໍງັບ່ໍທນັໄດຄ້ວາມໝາຍຄບົຖວ້ນຄປືະໂຫຍກ ເຊ່ັນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຕ ົນ້ໄມສ້ງູ, ໂຮງຮຽນ
ງາມ, ເປັນຕ ົນ້. 

- ປະໂຫຍກ ແມນ່ຄາໍເວົ້າຕອນໜ່ຶງ ເຊິ່ ງມເີນືອ້ໃນຄບົຖວ້ນ, ປະໂຫຍກໜຶ່ ງຕອ້ງປະກອບດວ້ຍຄາໍຕວົ
ຕ ັງ້, ຄາໍກາໍມະຄບົ ຫືຼ ຄາໍຕວົຕ ັງ້, ຄາໍກາໍມະຂາດ ແລະ ຕວົປະກອບ ເຊ່ັນ: ຝນົຕກົ, ນກົຮອ້ງ, 
ຂອ້ຍໄປໂຮງຮຽນ, ນກັຮຽນແກບ້ດົຝຶກຫດັ, ເປັນຕ ົນ້. 

 
3. ສື່ ການຮຽນການສອນ:  
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ປີທີ 5. 
- ປ້ຶມວດັຈະນະນກຸມົພາສາລາວ 
- ປ້ຶມໄວຍາກອນລາວ (ພມູ ີວງົວຈິດິ) 
- ວາລະສານ,ໜງັສພິືມ ຫຼື ສິ່ ງພິມອື່ ນໆ 

 
3. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ: 
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                                   ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 ເວລາ 50 ນາທີ 
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ: 10 ນາທີ 
- ໄລຍະທ່ີຜາ່ມາ ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັ ຫຼກັການບາງອນັກຽ່ວກບັການຂຽພາສາ 
ລາວທ່ີຖກືຕອ້ງ. ຜູໃ້ດຍງັຈື່ ບ່ໍວາ່: ການຂຽນພາສາທ່ີຖກືຕອ້ງມຫຼີກັການໃດແດ?່ (ໃຫ້
ນກັຮຽນຕອບ 2-3 ຄນົ)  

- ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ: ຫຼກັການຂຽນພາສາລາວທ່ີຖກືຕອ້ງ ປະກອບມ ີ7 
ຫຼກັການຕ ົນ້ຕໍ ຄ:ື ຫຼກັຕວົອກັສອນ, ຫຼກັໄມເ້ອກ-ໄມໂ້ທ, ຫຼກັຄວາມໝາຍຂອງພາສາບາລີ-
ສນັສະກດິ, ຫຼກັເຄື່ ອງໝາຍວກັຕອນ, ຫຼກັການໃຊຕ້ວົ ຮ - ລ, ຫຼກັການໃຊຄ້າໍຕ່ໍ, ການເຊື່ອມຄາໍ 
ແລະ ຫຼກັການຮຽງຄາໍໃນປະໂຫຍກ. 

- ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນທກຸຄນົ ຈ ົງ່ນາໍໄປໃຊໃ້ຫຖ້ກືຕອ້ງ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຫຼກັການໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍ
ວກັຕອນ, ເພາະຫາກໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍວກັຕອນບ່ໍຖກືບອ່ນ, ການຂຽນບດົຮຽນ ຫືຼ ເອກະສານຕາ່ງໆ 
ຈະບ່ໍໄດຄ້ວາມໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍ ກຈໍະເຮັດໃຫຄ້ວາມໝາຍຄາດເຄື່ ອນໄປ. 
 

 ສອນຄວາມໝາຍ ແລະ ອງົປະກອບຂອງຄາໍສບັ   
 ກິດຈະກາ: ສອນແບບສົນທະນາເປັນກຸມຍອຍ   
 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: ( 10 ນາທີ)  
-   ກຽ່ວກບັເລ່ືອງຄາໍ ຫືຼ ຄາໍສບັນີ ້ພວກເຮາົໄດຮ້ຽນຢູໃ່ນຊ ັນ້ ມ2 ແລວ້. 

ໃຫນ້ກັຮຽນເອົາເຈຍ້ນອ້ຍອອກມາຜູລ້ະໃບ ໃສຊ່ື່ຄນົເອງພອ້ມ ຈ ົງ່ຕອບຄາໍ
ຖາມ: ຄາໍແມນ່ຫຍງັ? ອງົປະກອບຂອງຄາໍມຫີຍງັແດ?່ (ຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ໃຫເ້ວລາ 3 
ນາທີ). 
-  ໃຫນ້ກັຮຽນປ່ຽນກນັ ເພ່ືອອາ່ນຄາໍຕອບໝູ ່ໃຫໝູ້ໃ່ນຫອ້ງຟງັ. 
-  ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ຂ້ົາໃຈເປັນເອກະພາບກນັ:  ຄາໍ ຫືຼ ຄາໍສບັ ແມນ່ສຽງທ່ີຄນົເຮົາເປ່ັງ

ອອກຈາກປາກ ແຕສ່ື່ ເຖງິຄວາມໝາຍໃດໜຶ່ ງ, ຖາ້ສຽງທ່ີເປ່ັງອອກມາບ່ໍມຄີວາມໝາຍສື່ ເຖງິຄວາມ
ໝາຍໃດໜ່ຶງ ບ່ໍເອີນ້ວາ່ ຄາໍສບັໄດ.້ ຄາໍໜ່ຶງ ອາດມພີະຍາງໜ່ຶງ ຫຼື ຫຼາຍພະຍາງ.  ໝາຍຄວາມ
ວາ່  ອງົປະກອບຂອງຄາໍຕອ້ງປະກອບດວ້ຍສຽງ ແລະ ຄວາມໝາຍພອ້ມ, ເວລາຂຽນຕອ້ງ
ປະກອບດວ້ຍ ພະຍນັຊະນະ, ສະຫຼະ ແລະ ວນັນະຍດຸ (ວນັນະຍດຸອາດຈະມຮີບູ ຫືຼ ບ່ໍມ ີເຊ່ັນ: 
ບາ, ບາ່, ບາ້, ບາ໊, ບາ໋; “ບາ” ບ່ໍມຮີບູວນັນະຍດຸ ແຕກ່ມໍສີຽງວນັນະຍດຸໃນຕວົແລວ້) 

       - ຈດັນກັຮຽນອອກເປັນ 6  ກຸມ່ 
    - ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຊອກຕວົຢາ່ງຄາໍສບັທ່ີກາໍນດົໃຫລຸ້ມ່ນີ ້ແລະ ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້.   
          (ເວລາ 15 ນາທີ) 
      + ກຸມ່ທີ 1:  ຊອກຕວົຢາ່ງຄາໍນາມທ່ີເປັນຄາໍປ່ຽວ ແລະ ຄາໍປະສມົ ຢາ່ງລະ 5 ຄາໍ 
       + ກຸມ່ທີ 2:  ຊອກຕວົຢາ່ງຄາໍແທນນາມທ່ີເປັນຄາໍປ່ຽວ ແລະ ຄາໍປະສມົ ຢ່າງລະ 5 ຄາໍ 
      + ກຸມ່ທີ 3:  ຊອກຕວົຢາ່ງຄາໍກາໍມະທ່ີເປັນຄາໍປ່ຽວ  10  ຄາໍ 
      + ກຸມ່ທີ 4:  ຊອກຕວົຢາ່ງຄາໍຄນຸນາມທ່ີເປັນຄາໍປ່ຽວ  10  ຄາໍ 
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      + ກຸມ່ທີ 5:  ຊອກຕວົຢາ່ງຄາໍຕ່ໍ ແລະ ຄາໍເຊື່ອມຢາ່ງລະ  5 ຄາໍ ພອ້ມກບັຍກົຕວົຢາ່ງ. 
      + ກຸມ່ທີ 6:  ຊອກຕວົຢາ່ງຄາໍອທຸານ 5 ຄາໍ ພອ້ມກບັຍກົຕວົຢາ່ງ. 

   -  ປະເພດຂອງຄາໍ ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນຜາ່ນມາແລວ້,  ໄດຮ້ຽນຢູ່ຊ ັນ້ ມ2 ບດົທີ 16. 
   - ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ ແລວ້ໄປຕິດໃສບ່ອ່ນທ່ີກາໍນດົໃຫ(້ກຸມ່ລະ 3 ນາທີ) 
   - ຄຕູດິຕາມການລາຍງານ ແລະ ປະກອບຄາໍເຫັນໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ວາ່  ຖກືຜິດແນວໃດ. 
 
 

           ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 ເວລາ 50 ນາທີ 
 ສອນຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງວະລີ         
 ກິດຈະກາ: ສອນແບບສົນທະນາເປັນກຸມຍອຍ   
  ແນະນາ ແລະ ມອບໝາຍ: ( 10 ນາທີ)  
-   ກຽວກັບຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງວະລີນີ້ ພວກເຮົາໄດຮຽນຢູໃນຊັ້ນ ມ.3 

ແລວ.   ໃຫນັກຮຽນເອົາເຈຍນອຍອອກມາ ຜູລະໃບ ໃສຊື່ຄົນເອງພອມ ຈົ່ງຕອບຄາຖາມ:  
ວະລີແມນຫຍັງ? ມີຈັກປະເພດ ຄືປະເພດໃແດ?  (ຕອບຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈ, ໃຫເວລາ 4 ນາທີ). 
- ໃຫນັກຮຽນປຽນກັນ ອານຄາຕອບຂອງກັນ ແລະກັນ ສູໝູໃນຫອງຟັງ. 

   - ຄູສະຫບຄํາຕອບໃຫເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບກັນ:   ວະລີແມນໝວດຄາ ຫືຼ ໝຄູາ ທ່ີເວົ້າຕິດຕ່ກັນ ຕ້ັງແຕ
ສອງຄາຂຶ້ນໄປ.   ຄາທ່ີເອົາມາຕິດຕ່ເຂ້ົາກັນນັ້ນ ມີຄວາມໝາຍອັນລະຢາງ ແຕເມ່ືອເອົາມາຕິດຕ່ເຂ້ົາກັນແລວ 
ເກີດມີຄວາມໝາຍຜູກພັນກັນ. ເຖິງວາມີຄວາມໝາຍຜູກພັນກັນກຕາມ ແຕບ່ທັນມີຄວາມໝາຍຄົບຖວນຄື
ປະໂຫຍກ ເຊັ່ນ: ມັດທະຍົມສົມບູນ, ໄປຫ້ິຼນ, ເວົ້າແຮງ, ງາມປານນາງເອກ, ເພາະສະນັ້ນ  ເປັນຕ້ົນ. 
     ເພິ່ນແບງວະວີອອກເປັນ 7 ປະເພດຄືກັນກັບປະເພດຂອງຄํາ ຄື: ນາມວະລີ, ແທນນາມວະລີ, ກາມະ
ວະລີ, ຄຸນນາມວະລີ, ເຊື່ອມວະລີ ແລະ ຕ່ວະລີ.   

        - ຈັດນັກຮຽນອອກເປັນ 7  ກຸມ 
   - ໃຫແຕລະກຸມຊອກຕົວຢາງວະລີທ່ີການົດໃຫລມຸນີ້ ແລະ ຂຽນຄາຕອບໃສເຈຍ (ເວລາ 15 ນາທີ)   

       + ກຸມທີ 1 :  ຊອກນາມວະລີ ນອກຈາກຕົວຢາງໃນປຶ້ມແບບຮຽນ  5  ວະລີ. 
      + ກຸມທີ 2 :  ຊອກແທນນາມວະລີ ນອກຈາກຕົວຢາງໃນປຶ້ມແບບຮຽນ  5  ວະລີ. 
       + ກຸມທີ 3 :  ຊອກກํາມະວະລີ ນອກຈາກຕົວຢາງໃນປຶ້ມແບບຮຽນ  5  ວະລີ. 
       + ກຸມທີ 4 :  ຊອກຄຸນນາມວະລີ ນອກຈາກຕົວຢາງໃນປຶ້ມແບບຮຽນ  5  ວະລີ. 
       + ກຸມທີ 5 :  ຊອກຄํາຕ່ວະລີ ນອກຈາກຕົວຢາງໃນປຶ້ມແບບຮຽນ  5  ວະລີ. 
       + ກຸມທີ 6 :  ຊອກຄํາເຊ່ືອມວະລີ ນອກຈາກຕົວຢາງໃນປຶ້ມແບບຮຽນ  5  ວະລີ. 
       + ກຸມທີ 7 :  ຊອກຄํາອຸທານວະລີ ນອກຈາກຕົວຢາງໃນປຶ້ມແບບຮຽນ  5  ວະລີ. 
    -  ໃຫຕາງໜາກຸມອານຄາຕອບສູໝູໃນຫອງຟັງ ແລວໄປຕິດໃສບອນທ່ີການົດໃຫ. (ກຸມລະ 3 ນາທີ) 
    -  ຄູຕິດຕາມການລາຍງານ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນໃຫແຕລະກຸມວາ ຕົວຢາງຍົກມາຖືກຜິດແນວໃດ. 
 
 ວຽກບານ:   

    ແນະນํາໃຫນັກຮຽນແຕລະຄົນໄປອານກຽວກັບປະໂຫຍກ (ໜາ108-111 ໃນປຶ້ມແບບຮຽນ). 
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ຊ່ົວໂມງທີ 3 ເວລາ 50 
ນາທີ 

 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ: 10 ນາທີ 
- ອາທິດທ່ີແລວ້ ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັ ຄາໍ ແລະ ວະລີ. ຜູໃ້ດຍງັຈື່ບໍ່ ວາ່: ຄາໍ

ແມນ່ຫຍງັ? ລະລແີມ ່ນ່ຫຍງັ? (ແຕລ່ະຄາໍຖາມໃຫນ້ກັຮຽນຕອບສະໝກັ 2-3 ຄນົ) 
- ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ ໂດຍອງີຕາມບດົຮຽນທ່ີສອນໃນອາທິດ

ຜາ່ນມາເພື່ ອຕອບ. 
- ມ ືນ້ີ ້ ພວກເຮາົຈະສບືຕ່ໍຮຽນຮູຫ້ວົໜວ່ຍທ່ີໃຫຍກ່ວາ່ ວະລີ, ນ ັນ້ແມນ່ຫວົໜວ່ຍຫຍງັ, ນ ັນ້ຄື

ປະໂຫຍກ. 
 
 ສອນປະໂຫຍກ 
 ກດິຈະກາໍ: ສອນແບບລະດມົສະໝອງ ຫຼື ສນົທະເປັນກຸມ່ໃຫຍ ່(40 ນາທີ) 
 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

- ກຽ່ວກບັປະໂຫຍກນີ ້ພວກເຮາົເຄຍີໄດຮ້ຽນແລວ້ບ່ໍ? ໄດຮ້ຽນແລວ້, ພວກເຮົາ 
   ເຄຍີໄດຮ້ຽນຢູໃ່ນຊ ັນ້ ມ.4 ແລວ້. ໃຫນ້ກັຮຽນເອົາເຈຍ້ນອ້ຍອອກມາຜູລ້ະໃບ, ຂຽນ 
   ຊື່ ຕນົເອງໃສພ່ອ້ມ, ຈ ົງ່ຕອບຄາໍຖາມ: “ປະໂຫຍກແມນ່ຫຍງັ? ຍກົຕວົຢາ່ງ 4 ປະ  
   ໂຫຍກ” (ແຕລ່ະຄນົຕອບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ) 
-  ໃຫນ້ກັຮຽນປ່ຽນກນັເພື່ ອອາ່ນຄາໍຕອບຂອງໝູ ່ໃຫນ້ກັຮຽນໝດົຫອ້ງຟງັ. 
-  ຄຕູດິຕາມຄາໍຕອບຂອງແຕລ່ະຄນົ, ພອ້ມໃຫຄ້າໍແນະນາໍແຕລ່ະຄາໍຕອບໄປເລືອ້ຍໆ.  
   ແນນ່ອນບາງຄາໍຕອບອາດຈະມຄີາໍຕອບທ່ີໃກຄ້ຽງກບັຄວາມໝາຍຂອງປະໂຫຍກທ່ີໄດຮ້ຽນມາ. 
- ຄດູາໍເນນີກດິຈະກາໍຕ່ໍເພື່ ອລະດມົສະໝອງ ໃຫນ້ກັຮຽນທກຸຄນົເຂ້ົາໃຈ ຄາໍວາ່ “ກາໍມະຄບົ” ກບັ 

“ກາໍມະຂາດ” ໂດຍໃຫນ້ກັຮຽນກຽມເຈຍ້ເຮັດແບບເດມີອກີ ແລວ້ໃຫຕ້ອບຄາໍຖາມ “ກາໍມະຄບົ ແລະ 
ກາໍມະຂາດໃນປະໂຫຍກ ໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ?” ໃຫນ້ກັຮຽນທກຸຄນົຕອບໂດຍຍກົຕວົຢາ່ງ
ພອ້ມ. 

- ໃຫນັກຮຽນປຽນກັນ ອານຄາຕອບຂອງກັນແລະກັນ ສູໝໃູນຫອງຟັງ. 
- ຄຕູດິຕາມຄາໍຕອບ ແລະ ຕວົຢາ່ງທ່ີນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົຍກົມາ, ພອ້ມທງັໃຫຄ້າໍແນະນາໍແຕລ່ະຄາໍ

ຕອບໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 
 
 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
  ປະໂຫຍກແມນ່ຄວາມເວ້ົາຕອນໜ່ຶງ ເຊິ່ ງມຄີວາມໝາຍຄບົຖວ້ນ ໂດຍມຄີາໍຕວົຕ ັງ້, ຄາໍກາໍມະຄບົ 
ຫືຼ ຄາໍຕວົຕ ັງ້, ຄາໍກາໍມະຂາດ ແລະ ຕວົປະກອບ. ຄາໍກາໍມະຄບົຢູໃ່ນປະໂຫຍກ ແມນ່ຄາໍກາໍມະທ່ີ
ບ່ໍຈາໍເປັນມປີະກອບ ຫືຼ ຄາໍຂະຫຍາຍຢູຫຼ່ງັກາໍມະນ ັນ້ ກເໍຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍແລວ້, ສວ່ນຄາໍກາໍມະ
ຂາດ ແມນ່ຄາໍກາໍມະຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໃຊຕ້ວົປະກອບ ຫືຼ ຄາໍຂະຫຍາຍຄາໍກາໍມະນ ັນ້ ຈິ່ງເຂົ້າໃຈໄດ.້ 
   ຕວົຢາ່ງ: - ຝນົຕກົ, ນກົຮອ້ງ, ນອ້ງໄຫ ້, .... 
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          - ຂອ້ຍຮຽນພາສາລາວ, ນອ້ງໄປໂຮງຮຽນ, ຄອູະທິບາຍບດົຮຽນ,... (ຕວົປະກອບ) 
 

 
ຊ່ົວໂມງທີ 4 ເວລາ 50 

ນາທີ 
 ສອນພາກສວ່ນຂອງປະໂຫຍກ 
 ແນະນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ: ( 5 ນາທີ) 

       ໃນຊ ົ່ວໂມງຜາ່ນມາ ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນຮູວ້າ່ ປະໂຫຍກແມນ່ຫຍງັ, ເມ ື່ອຮູປ້ະໂຫຍກແມນ່ຫຍງັ
ແລວ້ ກຮໍູເ້ລຍີວາ່ປະໂຫຍກມຈີກັພາກສວ່ນ ແມນ່ບໍ? ຕ່ໍໄປນີ ້ຄຈູະໃຫນ້ກັຮຽນສນົທະນາທິດສະດວີາ່
ດວ້ຍພາກສວ່ນຂອງປະໂຫຍກ ແລະ ຊອກຕວົຢາ່ງປະກອບ. 
 

 ກດິຈະກາໍ:  ສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ  
  ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

-  ຄຈູດັນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ່ ເພ່ືອສນົທະນາທິດສະດພີາກສວ່ນຂອງປະ  
   ໂຫຍກ ແລະ ຊອກຕວົຢາ່ງປະກອບ. 
-  ຄກູຽມຄາໍຖາມລຸມ່ນີ ້ໃສເ່ຈຍ້ນອ້ຍ ເຮດັຂໍລ້ະ 2 ຊຸດ  ເປັນ 6 ຊຸດ (ຄອູາດກຽມມາກອ່ນ). 
-  ຢາຍຄາໍຖາມໃຫກຸ້ມ່ລະຊຸດ, ສອງກຸມ່ຈະໄດຄ້າໍຖາມຄກືນັ ເພ່ືອຈະໄດປ້ຽບທຽບຄວາມ 
   ເຂ້ົາໃຈຂອງແຕລ່ະກຸມ່. 
     1. ພາກສວ່ນຄາໍຕວົຕ ັງ້ ແມນ່ຫຍງັ?       ( 2 ຊຸດ ) 
     - ຈ ົງ່ໃຫຕ້ວົຢາ່ງ ຄາໍນາມເປັນຕວົຕ ັງ້ ນອກຈາກປ້ຶມແບບຮຽນ ຢາ່ງໜອ້ຍ 2 ປະໂຫຍກ.   

        - ຈ ົງ່ໃຫຕ້ວົຢາ່ງຄາໍແທນນາມເປັນຕວົຕ ັງ້ ນອກຈາກປ້ຶມແບບຮຽນຢາ່ງໜອ້ຍ 2 ປະໂຫຍກ. 
       - ຈ ົງ່ໃຫຕ້ວົຢາ່ງ ຄາໍກາໍມະວະລເີປັນຕວົຕ ັງ້ ນອກຈາກປ້ຶມແບບຮຽນ ຢາ່ງໜອ້ຍ 2  

ປະໂຫຍກ.                        
       - ຈ ົງ່ໃຫຕ້ວົຢາ່ງ ຄາໍຄນຸນາມວະລີເປັນຕວົຕ ັງ້ ນອກຈາກປ້ຶມແບບຮຽນ ຢ່າງໜອ້ຍ 2  

ປະໂຫຍກ. 2 ຊຸດ 
      2. ພາກສວ່ນຄາໍກາໍມະ ແມນ່ຫຍງັ?       (2 ຊຸດ) 
    - ຈ ົງ່ໃຫຕ້ວົຢາ່ງ ຄາໍກາໍມະຄບົ   5  ປະໂຫຍກ ນອກຈາກປ້ຶມແບບຮຽນ. 

        - ຈ ົງ່ໃຫຕ້ວົຢາ່ງ ຄາໍກາໍມຂາດ   5  ປະໂຫຍກ ນອກຈາກປ້ຶມແບບຮຽນ. 
      3. ພາກສວ່ນຄາໍປະກອບແມນ່ຫຍງັ?       ( 2 ຊຸດ ) 
    - ຈ ົງ່ໃຫຕ້ວົຢາ່ງ ຄາໍນາມວະລີເປັນຄາໍປະກອບ ນອກຈາກປ້ຶມແບບຮຽນ ຢາ່ງໜອ້ຍ 2  
        ປະໂຫຍກ.                        
    - ຈ ົງ່ໃຫຕ້ວົຢາ່ງ ຄນຸນາມວະລີເປັນຄາໍປະກອບ ນອກຈາກປ້ຶມແບບຮຽນ ຢາ່ງໜອ້ຍ 2  
        ປະໂຫຍກ. 
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       - ຈ ົງ່ໃຫຕ້ວົຢາ່ງ ກາໍມະວະລີເປັນຄາໍປະກອບ ນອກຈາກປ້ຶມແບບຮຽນ ຢ່າງໜອ້ຍ 2  
            ປະໂຫຍກ.  
      -  ໃຫແ້ຕລ່ະກມຸຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມທ່ີຢາຍໃຫໃ້ສເ່ຈຍ້ (ເວລາ 15 ນາທີ) 
      -  ຕາງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫໝູ້ໃ່ນຫອ້ງຟງັ ແລວ້ຕດິໄປໃສບ່ອ່ນທ່ີກາໍນດົໃຫ ້(ກຸມ່ລະ 3  
         ນາທີ = 18 ນາທີ) 
      -  ໝູເ່ພື່ ອນໃນກຸມ່ ມສີດິອະທິບາຍເພີ່ ມ ຫາກມອີນັບ່ໍທນັແຈງ້. 
      -  ຄສູະຫຸຼບ ແລະ ແນະນາໍເປັນກຸມ່ໆໄປ ເພື່ ອນກັຮຽນຈະໄດເ້ຂ້ົາໃຈກງົກນັ. 
 

ແຜນວາດຊວຍຈື່ ບົດທີ 14: ລັກກສະນະຄາ, ວະລີ ແລະປະໂຫຍກ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
      - ກວດຈາກການຕອບຄາຖາມ ແລະ ການເຮັດກິດຈະກາຂອງນັກຮຽນ. 
 

 ຂໍມ້ນູເພ່ີມສາໍລບັຄ:ູ    ຕວົຢາ່ງປະເພດວະລີຕາ່ງໆ 
1. ນາມວະລີ:  ແມນ່ໝວດຄາໍທ່ີຂຶນ້ຕ ົນ້ດວ້ນຄາໍນາມ ເຊ່ັນ:  ໂຮງໝໍມະໂຫສດົ ; ໂຕະໜວ່ຍ

ນ ັນ້; ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ, ມດັທະຍມົສມົບນູເມອືງວຽງ
ໄຊ;... 

2. ແທນນາມວະລີ: ແມນ່ໝວດທ່ີຂຶນ້ຕ ົນ້ດວ້ຍຄາໍແທນນາມ ເຊ່ັນ: ຂາ້ພະເຈົາ້ເອງ; ພວກເຮົານີ້

ແຫຼະ; ທາ່ນລະບໍ; ພວກເຂົາເຫ່ົຼານ ັນ້; ພວກເພິ່ ນນ ັນ້; ... 
3. ກາໍມະວະລີ:  ແມນ່ໝວດທ່ີຂຶນ້ຕ ົນ້ດວ້ຍຄາໍກາໍມະ ເຊ່ັນ: ນ ັງ່ເບິ່ ງ; ນອນກນິ; ນອນຮຽນ; 

ຍາ່ງຊາ້ຫຼາຍ; ເຮັດແລວ້; ຮຽນໜງັສດື;ີ... 
4. ຄນຸນາມວະລີ:  ແມນ່ໝວດທ່ີຂຶນ້ຕ ົນ້ດວ້ຍຄາໍຄນຸນາມ ເຊ່ັນ: ຫຼາຍອຫຼີີ; ເດກິດື່ ນທຽ່ງຄືນ, 

ງາມກະດດັກະດໍ;້ ຂຽວສດົງດົງາມ; ເຫືຼອລ ົນ້ພ ົນ້ປະມານ; .... 
5. ເຊື່ ອມວະລີ: ແມນ່ໝວດທ່ີຂຶນ້ຕ ົນ້ດວ້ຍຄາໍເຊື່ ອມ ເຊ່ັນ: ດວ້ຍຄວາມນບັຖ;ື ດກູອ່ນທາ່ນ

ທງັຫຼາຍ; ເທິງຈອມພ;ູ ເຊ່ັນດຽວກນັ;.... 

ຄໍ າສັບ ວະລີ  ປະໂຫຍກ 

ອົງປະກອບຂອງຄໍ າ ປະເພດວະລີ  ພາກສ່ວນຂອງປະໂຫຍກ 

ລັກສະນະຄໍ າ, ວະລີ  ແລະ ປະໂຫຍກ 

ຄວາມໝາຍຂອງຄໍ າ ຄວາມໝາຍຂອງວະລີ  ຄວາມໝາຍຂອງປະໂຫຍກ 
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6. ຕ່ໍວະລີ: ແມນ່ໝວດທ່ີຂຶນ້ຕ ົນ້ດວ້ຍຄາໍຕ່ໍ ເຊ່ັນ:  ຖາ້ຫາກວາ່; ເພາະສະນ ັນ້; ດວ້ຍເຫດນ ັນ້; 
ຈນົວາ່ລືມ; ແລະພວກເຮົາ; ຍອ້ນແນວນ ັນ້;... 

7. ອທຸານວະລີ: ແມນ່ໝວດທ່ີຂຶນ້ຕ ົນ້ດວ້ຍຄາໍອທຸານ ເຊ່ັນ: ໂອ! ນອ້ງເອຍີ; ອະນດິຈາເອຍີ!; 
ຈ ັງ່ແມນ່ດເີນາະ!; ອຸຍ໊!ຕື່ ນໝດົ; ຟ້າເອຍີ!; ໂອຍ໊! ເກອືຍຕາຍ;... 

 
 
 

ບົດທີ 14 
ການສຶກສາຄາສັບ  

 
    ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສງົ:  
ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  

- ອະທິບາຍຄວາມ ໝາຍຄວາມສາໍຄນັ ຂອງການສກຶສາຄາໍສບັໄດ.້ 
- ຈາໍແນກຄາໍທ່ີມຫຼີາຍຄວາມໝາຍ, ຄວາມກງົກນັຂາ້ມກນັ ແລະ ຄວາມໝາຍໃກຄ້ຽງກນັໄດ.້  
- ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ, ຮູກ້ານຮຽງຄາໍ, ອກັສອນຫຍໍ ້ແລະ ວທີິການໃຊວ້ດັຈະນານກຸມົພາສາລາວ

ໄດ.້   
- ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 
- ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ

ການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 
 

4. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ: 
- ການສກຶສາຄາໍສບັ ໝາຍເຖງິການຊອກຮູ ້ກຽ່ວກບັລກັສະນະສະເພາະ ແລະ ຄວາມໝາຍຕາ່ງໆ
ຂອງຄາໍສບັ. ການສຶກສາຄາໍສບັມຄີວາມສາໍຄນັເປັນຢາ່ງຍິ່ ງ ຕ່ໍກບັການໃຊຄ້າໍເຂ້ົາໃນການເວ້ົາ ແລະ 
ການຂຽນ ນບັທງັດາ້ນໂຄງສາ້ງ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງມນັ. 
- ໃນດາ້ນຄວາມໝາຍ ຄາໍນອກຈາກຈະມຄີວາມໝາຍຫຼກັ ຫືຼ ຄວາມພື້ນຖານແລວ້ ຍງັມກີານຈະຈາຍ
ຄວາມໝາຍອອກໄປເປັນຫຼາຍໆຄວາມໝາຍ ເພື່ ອໃຫພ້ຽງພໍກບັການຄບົຄາ້ສະມາຄມົຢູໃ່ນສງັຄມົ. ຈາກ
ການກະຈາຍຄວາມໝາຍຂອງຄາໍນີ ້ພາໃຫເ້ກດີມຄີາໍສບັທ່ີມຫຼີາຍຄວາມໝາຍ, ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍ
ກງົກນັຂາ້ມກນັ ແລະ ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍໃກຄ້ຽງກນັ. 
-  ນອກຈາກການສຶກສາຄາໍສບັແລວ້ ວດັຈະນານກຸມົກເໍປັນເລື່ ອງທ່ີສາໍຄນັ ເພາະວດັຈະນານກຸມົ 
ແມນ່ການນາໍເອົາຄາໍສບັຕາ່ງໆໃນພາສາໜ່ຶງໆ ມາຮບີໂຮມເຂົ້າເປັນປ້ຶມ ເຊິ່ ງແຕລ່ະຄາໍໄດບ້ອກປະເພດ
, ທ່ີມາ ແລະ ອະທິຍາຍຄວາມໝາຍໄວຢ້າ່ງຈະແຈງ້. 
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3. ສື່ ການຮຽນການສອນ:  
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ປີທີ 5. 
- ປ້ຶມວດັຈະນະນກຸມົພາສາລາວ 
- ວາລະສານ, ໜງັສພືິມ ຫືຼ ສິ່ ງພິມອື່ ນໆ. 

 
5. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ: 

 
                                   ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 ເວລາ 50 ນາທີ 

 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ: 10 ນາທີ 
- ອາທິດທ່ີແລວ້ ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັປະໂຫຍກ ແລະ ພາກສວ່ນຂອງປະ 

ໂຫຍກ. ຜູໃ້ດຍງັຈື່ບ່ໍວາ່: ປະໂຫຍກແມນ່ຫຍງັ? ມຈີກັພາກສວ່ນ ຄພືາກສວ່ນໃດ
ແດ?່ (ແຕລ່ະຄາໍຖາມໃຫນ້ກັຮຽນສະໝກັຕອບ 2-3 ຄນົ) 

- ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ ໂດຍອງີຕາມບດົຮຽນທ່ີສອນໃນອາທິດ
ຜາ່ນມາເພື່ ອຕອບ. 

- ມ ືນ້ີ ້ພວກເຮົາຈະກຽ່ວກບັການສກຶສາຄາໍສບັ. 
 

 ສອນຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງການສກຶສາຄາໍສບັ  ແລະ ລກັສະນະຂອງຄາໍ 
 ນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົ: (10 ນາທີ) 

  - ຄອູະທິບາຍຫຍໍ ້ກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາໍຄນັຂອງການສກຶສາຄາໍສບັ ແລະ ລກັສະນະ
ຂອງຄາໍດ ັງ່ນີ:້   
    ພວກເຮົາຮູແ້ລວ້ວາ່ ຄາໍສບັເປັນຫວົໜວ່ຍພື້ນຖານຂອງພາສາໃດໜ່ຶງ ເຊິ່ ງແຕລ່ະຄາໍປະກອບມທີງັ
ສຽງ ແລະ ຄວາມໝາຍຄວບຄູກ່ນັໄປ, ມແີຕສ່ຽງ ບ່ໍມຄີວາມໝາຍບໍ່ ເອີນ້ວາ່ຄາໍສບັໄດ.້  ສງັຄມົໜ່ຶງໆ 
ໄດກ້າໍນດົຄາໍສບັ ນບັເປັນໝື່ນໆຄາໍຂຶນ້ມາໃຊ ້ຈ ິ່ງພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການໃນການຄບົຄາ້ສະມາຄມົຢູ່
ໃນສງັຄມົ ນ ັນ້ໆ. 
  - ການສກຶສາຄາໍສບັ ແມນ່ການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ ກຽ່ວກບັລກັສະນະສະເພາະ ແລະ ຄວາມໝາຍ
ຕາ່ງໆຂອງຄາໍ.  ສະນ ັນ້, ການສກຶສາຄາໍສບັ ຈິ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນ ແລະ ສາໍຄນັຢ່າງຍິ່ ງຕ່ໍກບັການໃຊ້
ສບັພາສາ. ຫາກພວກເຮົາບ່ໍຮູລ້ກັສະນະສະເພາະ ແລະ  ຄວາມໝາຍຕາ່ງໆຂອງຄາໍສບັແລວ້ ການໃຊ້
ສບັພາສາເຂ້ົາໃນການປາກເວ້ົາ ແລະ ຂດີຂຽນຈະມຄີວາມຜິດພາດ ແລະ ບ່ໍຊດັເຈນ. 
   -  ດ ັງ່ໄດສ້ະເໜີມາແລວ້ວາ່  ລກັສະນະສະເພາະຂອງແຕລ່ະຄາໍ ຕອ້ງມສີຽງ ແລະ ສະແດງ
ຄວາມ   ໝາຍທ່ີແຕກຕາ່ງກນັອອກໄປ ແລະ ມລີກັສະນະຄງົທ່ີ ຫາກປ່ຽນສະຫຼະ, ພະຍນັຊະນະ ຫືຼ 
ວນັນະຍດຸໃດໜ່ຶງ ທ່ີປະກອບເປັນຄາໍນ ັນ້ໆ ຄວາມໝາຍກຈໍະປ່ຽນໄປ. ຍກົເວັນ້ກລໍະນຄີາໍສບັພອ້ງສຽງ 
(ສຽງຄກືນັ ແຕຄ່ວາມໝາຍຕາ່ງກນັ) ແລະ ພອ້ງຄວາມໝາຍ (ຄວາມໝາຍຄກືນັ ສຽງຕາ່ງກນັ) ເຊິ່ ງ
ພວກເຮົາຈະໄດສ້ກຶສາຕ່ໍໄປ.  
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  -  ຄາໍສບັ ນອກຈາກມຄີວາມໝາຍຊີເ້ຖງິ ວດັຖສຸິ່ ງຂອງ, ເຫດການ, ປາກດົການຕາ່ງໆ ຢູໃ່ນ
ສງັຄມົແລວ້, ເພິ່ ນຍງັຈດັຄາໍສບັອອກເປັນປະເພດຄາໍຕາ່ງໆອີກ (ມ ີ7 ປະເພດ) ເຊິ່ ງພວກເຮົາໄດຮ້ຽນ
ມາແລວ້. 
 

 ກດິຈະກາໍ:  ແບບລະດມົສະໝອງ 
 ແນະນາໍແລະ ມອບໝາຍ: 

   - ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົເອົາເຈຍ້ນອ້ຍອອກມາ ຂຽນຊື່ ຕນົເອງໃສ ່ເພື່ ອກຽມ
ຕອບຄາໍຖາມຕ່ໍໄປນີ:້ 
   - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມ: 
   1. ຄາໍສບັໜຶ່ ງໆ ມຄີວາມໝາຍຫຍງັແດ?່ ຍກົຕວົຢາ່ງ 2-3 ຄາໍ (ຄວາມໝາຍ 
      ວດັຈະນາ ແລະ ຄວາມໝາຍໄວຍາກອນ)  
   - ນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໃຊເ້ວລາ 2-3 ນາທີ ເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ໃຫປ່້ຽນ 
     ກນັອາ່ນສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ. 
   - ຄຕູດິຕາມ ແລະ ແນະນາໍຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນ ຜູໃ້ດຕອບຖກືຊມົເຊຍີ. 
    2. ຈ ົງ່ຊອກຄວາມໝາຍວດັຈະນາ ແລະ ຄວາມໝາຍໄວຍາກອນ ຂອງຄາໍຕ່ໍໄປນີ:້ 
      ຂອງ, ກບັ, ເຊິ່ ງ, ຈນົ, ເຂ້ົາ, ຄນົ, ... 
   - ນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົໃຊເ້ວລາ 2-3 ນາທີເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ ແລະໃຫປ່້ຽນກນັອາ່ນສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ. 
   - ຄຕູດິຕາມ ແລະ ແນະນາໍຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນ ຜູໃ້ດຕອບຖກືຊມົເຊຍີ. ຫາກຍງັມເີວລາພໍ ຄ ູ
     ອາດຈະຊອກຄາໍເພິ່ ມອີກ ເພື່ ອທດົສອບນກັຮຽນ. 
 

 ແນະນາໍຄ ູແລະ ຄາດໝາຍການຕອບ:  
- ເນືອ້ໃນຂອງ (ຂໍ ້1,2)ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ (ຄວາມໝາຍຂອງການສກຶສາຄາໍສບັ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັ

ຂອງການສຶກສາຄາໍສບັ) ບ່ໍໄດບ້ ົ່ງບອກເຖງິຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາໍຄນັຂອງການສກຶສາຄາໍສບັ ແຕ່
ຫາກເປັນພຽງຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາໍຄນັຂອງຄາໍສບັ ເທ່ົານ ັນ້. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຄາໍອະທິບາຍຫຍໍທ່ີ້ຄສູະເ
ໜີ ຈິ່ງແມນ່ເຖງິຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາໍຄນັຂອງການສກຶສາຄາໍສບັ.  

- ແຕລ່ະຄາໍສບັ ຕອ້ງມຄີວາມໝາຍສອງຢາ່ງຄ:ື 1. ຄວາມໝາຍທ່ີຊີບ້ອກ ຄນົ, ສດັ, ວດັຖສຸິ່ ງຂອງ, 
ເຫດການ, ປາກດົຕາ່ງໆ ຢູ່ໃນທາໍມະຊາດ ແລະ ສງັຄມົ  ເພິ່ ນເອີນ້ວາ່:  ຄວາມໝາຍວດັຈະນາ;  
2. ຄວາມໝາຍທ່ີເປັນປະເພດຄາໍຕາ່ງໆ (7 ປະເພດ: ຄາໍນາມ, ແທນນາມ, ກລິິຍາ, ຄນຸນາມ ...)  
ເພິ່ ນເອີນ້ວາ່:  ຄວາມໝາຍໄວຍາກອນ. 

- ຂອງ: (ນ) ເຄື່ ອງຂອງ; (ເຊື່ອມບອກຄວາມເປັນເຈົາ້ຂອງ) ປາກກາຂອງຂອ້ຍ, ລດົຂອງໃຜ? 
- ກບັ: (ນ) ກບັສໍ, ກບັໄຟ,...;(ກ) ກບັມາ, ກບັຄນື,...(ເຊື່ອມ) ເຫັນກບັຕາ, ກນິເຂ້ົາກບັປາ,... 
- ເຊິ່ ງ: (ຄນຸ) ເຊິ່ ງໜາ້(ຊື່ໜາ້); (ແທນນາມ) ໂຮງຮຽນເຊິ່ ງເປັນຂອງທກຸຄນົ,... 
- ຈນົ: (ຄນຸ)ທກຸຈນົ ; (ເຊື່ອມ) ເຮັດວຽກຈນົເຫື່ ອໄຫຼໄຄຍອ້ຍ 
- ເຂ້ົາ: (ນ)ເຂົ້າກນິ; ((ກ) ເຂ້ົາໄປ; ເຂ້ົາ(ຄນຸ) ມດີເຂ້ົາດ ີ
- ຄນົ: (ນ)ຜູຄ້ນົ, (ກ) ຄນົເຂ້ົາປຽກ; (ລ/ນນາມ) ນກັຮຽນສອງຄນົ. 
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         ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 ເວລາ 50 ນາທີ 
 ສອນປະເພດຄວາມໝາຍຂອງຄາໍ 
 ນາໍເຂ້ົາສູກ່ດິຈະກາໍ:  (8 ນາທີ) 
ຄຊູີແ້ຈງວາ່: ເພ່ິນຈດັປະເພດຄວາມໝາຍຂອງຄາໍອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄ:ື ປະເພດຄາໍທ່ີ 

ຄວາມໝາຍບ ົ່ງບອກເຖງິ ສິ່ ງທ່ີເປັນຮບູປະທາໍ ແລະ ປະເພດຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍບ ົ່ງບອກເຖງິ ສິ່ ງທ່ີ
ເປັນນາມທາໍ. “ຮບູປະທາໍ” ແມນ່ສິ່ ງທ່ີເປັນຮບູເປັນຮາ່ງ, ສາມາດເຫັນ, ຈບັຕອ້ງ ຫືຼ ສາໍຜດັໄດ;້ ສວ່ນ 
“ນາມທາໍ” ແມນ່ສິ່ ງທ່ີບ່ໍສາມາດເຫັນ ແລະ ຈບັຕອ້ງໄດ,້ ມແີຕມ່ະໂນພາບ ຫືຼ ຄດິເອົາຈິ່ງຮບັຮູໄ້ດ ້ນ ັນ້
ຄ ືບນັດາຄາໍສບັທ່ີມຄີວາມໝາຍ ຊີເ້ຖງິອາການ, ປາກດົການ, ເຫດການ ແລະ ຄວາມຮູສ້ກຶນກຶຄດິ
ຕາ່ງໆ. 
     ນອກນ ັນ້, ເພ່ິນຍງັໄດຈ້ດັສອງປະເພດຄວາມໝາຍ (ຄວາມໝາຍຮບູປະທາໍ ແລະ ນາມທາໍ) ນີ ້
ອອກເປັນສອງຈາໍພວກຄວາມໝາຍ ຄ:ື ຈາໍພວກຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍໂດຍກງົ ແລະ ຈາໍພວກຄາໍທ່ີມ ີ
ຄວາມ ໝາຍອອ້ມ, ຄວາມໝາຍແອບແຝງ ຫືຼ ຄວາມໝາຍປຽບທຽບ. 
   ຕວົຢາ່ງ: -  ໝ,ູ ໝາ, ເປັດ, ກນິ, ນອນ, ຮກັ, ຊງັ,  ... (ຊີເ້ຖງິຄວາມໝາຍໃດໜ່ຶງໂດຍກງົ) 

       -  ໝາວດັ, ຕາໝຕູ ົມ້ , ກນິເງນິ,..... (ໝາ, ຕາ, ກນິ) ໃນສາໍນວນເຫ່ົຼານີ ້ບ່ໍໄດມ້ຄີວາມ 
          ໝາຍກງົແລວ້, ໃຊປ້ຽບທຽບໃນຄວາມໝາຍອອ້ມ ເພາະ “ໝາວດັ = ເກາະກນິ, ຕາ 
          ໝຕູ ົມ້= ຕາບ່ໍດ,ີ ກນິເງນິ=ໃຊເ້ງນິ, ... 
 
  ກດິຈະກາໍ:  ສນົທະນາແບບກຸມ່ຍອ່ຍ  
  ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ:   

- ຈດັນກັຮຽນອອກເປັນ 4 ກຸມ່ ເພ່ືອສນົທະນາ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ (15ນາທີ) 
      - ກຸມ່ທີ 1 : ຄວາມໝາຍຮບູປະທາໍແມນ່ຫຍງັ?   ຍກົຕວົຢາ່ງ 15 ຄາໍ (ຄວາມໝາຍຮບູປະ 
                ທາໍ 5 ຄາໍ, ນາມທາໍ 5 ຄາໍ, ຄວາມໝາຍປຽບທຽບ 5 ຄາໍ)   ອະທິບາຍຄວາມ 
                 ໝາຍພອ້ມ ແລວ້ຂຽນໃສເ່ຈຍ້. 
      - ກຸມ່ທີ 2: ຄວາມໝາຍນາມທາໍແມນ່ຫຍງັ? ຍກົຕວົຢາ່ງ 15 ຄາໍ (ຄວາມໝາຍຮບູປະທາໍ 5  
                ຄາໍ, ນາມທາໍ 5 ຄາໍ, ຄວາມໝາຍປຽບທຽບ 5 ຄາໍ) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ 
                ພອ້ມ ແລວ້ຂຽນໃສເ່ຈຍ້.           
      - ກຸມ່ທີ 3: ຄວາມໝາຍກງົແມນ່ຫຍງັ? ຍກົຕວົຢາ່ງ 15 ຄາໍ (ຄວາມໝາຍຮບູປະທາໍ 5 ຄາໍ,  
                ນາມທາໍ 5 ຄາໍ, ຄວາມໝາຍປຽບທຽບ 5 ຄາໍ) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍພອ້ມ  
                ແລວ້ຂຽນໃສເ່ຈຍ້. 
      - ກຸມ່ທີ 4:  ຄວາມໝາຍອອ້ມແມນ່ຫຍງັ? ຍກົຕວົຢາ່ງ 15 ຄາໍ (ຄວາມໝາຍຮບູປະທາໍ 5  
                 ຄາໍ, ນາມທາໍ 5 ຄາໍ, ຄວາມໝາຍປຽບທຽບ 5 ຄາໍ) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ 
                 ພອ້ມ ແລວ້ຂຽນໃສເ່ຈຍ້.      
       -  ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ ແລວ້ໄປຕດິໃສບ່ອ່ນທ່ີກາໍນດົໃຫ ້ (15 ນາທີ) 
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       -  ສະທອ້ນແລກປ່ຽນ ( ປະກອບຄາໍເຫັນໃຫກ້ນັແລະກນັ). 
       -  ຄສູະຫຸຼບການຕອບໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ໃຫຄ້າໍແນະນາໍ. 

 ແນະນາໍຄ ູແລະ ຄາດໝາຍການຕອບ: 
   - ຄວາມໝາຍກງົ ແມນ່ຄວາມໝາຍທ່ີຮູໄ້ດ ້ຫືຼ ເຫັນໂດຍກງົ ເຊິ່ ງບ່ໍໄດໃ້ຊກ້ານຄ ົນ້ຄດິ ເຊ່ັນ: 
ເຮອືນ, ລດົ, ກນິ, ນອນ, ງາມ, ຂີຮ້າ້ຍ, ແຊບ, ນວົ,....; ສວ່ນຄວາມໝາຍອອ້ມ ແມນ່ຄາໍທ່ີມ ີ
ຄວາມ ໝາຍທ່ີຈະຕອ້ງໃຊກ້ານຄິດ, ຕຄີວາມ ຈິ່ງຮູ ້ແລະ ເຂົ້າໃຈໄດ.້  ຄວາມໝາຍແບບນີ ້ເພິ່ ນ
ຍງັເອີນ້ວາ່ ຄວາມໝາຍປຽບທຽບ ຫຼື ຄວາມໝາຍແອບແຝງ, ສວ່ນຫຼາຍຄາໍປະເພດນີ ້ຈະເປັນສາໍ
ນວນວະລີ ເຊ່ັນ: ຫວົຊາ້ງຫາງໜ,ູ ຊື່ ທ່ໍຊາ້ງຮາ່ງທ່ໍແມວ, ຂີຄ້ວາມຫຼາມຫາງ, ຫຼບັຕາດາໍນໍຂ້ ຸນ່, ຫວົ
ບ່ໍດຕີໝິວກ, ...ເປັນຕ ົນ້. 
   - ຕວົຢາ່ງທ່ີນກັຮຽນຍກົຂຶນ້ມາ ບາງເທ່ືອອາດຈະເປັນສາໍນວນໃໝ່ໆ  ເຊ່ັນ: ນກັຮບົເສືອ້ຂາວ 
(ແພດໝໍ); ທະຫານຜມົຍາວ (ທະຫານແມຍ່ງິ); ຜງົຂາວ(ຢາເສບຕດິ), ນກົລາຕ(ີແມຍ່ງິຫາ
ເງນິ),...  

 
 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ: 

ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ເຮັດກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ. 
 

 ວຽກບາ້ນ: 
         ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົຊອກຄາໍທ່ີມຫຼີາຍຄວາມໝາຍ, ຄວາມໝາຍກງົກນັຂາ້ມ ແລະ ຄາໍທ່ີມ ີ
        ຄວາມໝາຍໃກກ້ນັ ໃຫໄ້ດຢ້າ່ງລະ 3-4 ຄາໍ. 
 

 
                                      ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 ເວລາ 50 ນາທີ 

 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ:   8 ນາທີ 
     ອາທິດແລວ້ ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັລກັສະນະ ແລະ ປະເພດຄວາມໝາຍ
ຂອງຄາໍ. ຜູໃ້ດຍງັຈື່ ບ່ໍວາ່: ຫາກເອີນ້ວາ່ຄາໍ ຕອ້ງມລີກັສະນະຫຍງັແດ?່ (ເອີນ້ວາ່ຄາໍໄດ ້
ກຕ່ໍໍເມ ື່ອມສີຽງ ແລະ ຄວາມໝາຍ, ຫາກມແີຕສ່ຽງ ບໍ່ ມຄີວາມໝາຍ ບ່ໍເອີນ້ວາ່ ຄາໍໄດ)້. 
     ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ເອົາເຈຍ້ນອ້ຍອອກມາ, ຂຽນຊື່ຕນົເອງໃສ ່ຈ ົງ່ຊອກຄາໍ ຫືຼ 
ສາໍນວນທ່ີມຄີວາມໝາຍອອ້ມ ຢາ່ງໜອ້ຍຜູລ້ະ 3 ຄາໍ (ຫາ້ມບ່ໍໃຫກ້າ່ຍກນັ,ໃຊເ້ວລາ 3 ນາທີ); ແນະ
ນາໍໃຫນ້ກັຮຽນປ່ຽນກນັອາ່ນຂອງກນັແລະກນັ (ອາ່ນເທື່ ອລະຄູໄ່ປເລ້ືອຍໆ ຈນົໝດົທກຸຄນົ). 
     ຄກູຽມຂຽນຄາໍທ່ີນກັຮຽນອາ່ນໃສກ່ະດານ, ອາດຈະມຄີາໍຄກືນັ, ຂຽນແຕຄ່າໍໃໝໃ່ສກ່ະດານ, ຄາໍທ່ີ
ຄກືນັບ່ໍຈາໍເປັນຂຽນ. ຊມົເຊຍີນກັຮຽນທ່ີຊອກຄາໍໃໝໄ່ດຫຼ້າຍກວາ່ໝູ.່ 
      
 ສອນການກະຈາຍຄວາມໝາຍຂອງຄາໍ, ຄາໍທ່ີມຫຼີາຍຄວາມໝາຍ, ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍ

ກງົກນັຂາ້ມ ແລະ ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍໃກກ້ນັ       
 ນາໍເຂ້ົາສູ່ກດິຈະກາໍ:  (8 ນາທີ) 
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- ຄອູະທິບາຍການກະຈາຍຄວາມໝາຍຂອງຄາໍໂດຍຫຍໍ:້  
  ການກະຈາຍຄວາມໝາຍຂອງຄາໍ ແມນ່ການໃຊຄ້ວາມໝາຍພ້ືນຖານ ຫືຼ ຄວາມໝາຍຫຼກັ
ຂອງຄາໍໃດໜ່ຶງ ແລວ້ນາໍເອົາຄາໍອື່ ນມາປະສມົເຂ້ົາ ຫືຼ ນາໍໄປປະກອບກບັຄາໍອື່ ນ ພາໃຫເ້ກດີມ ີ
ຫຼາຍຄາໍ ທ່ີມຄີວາມໝາຍແຕກຕາ່ງກນັອອກໄປ ເຊ່ັນ: “ຕນີ” ຄວາມໝາຍຕ ົນ້: ແມນ່ພາກສວ່ນລຸມ່
ສດຸຂອງຄນົ ແລະ ສດັ ໃຊສ້າໍລບັຍາ່ງ, ແຕເ່ມ ື່ອເອົາຄາໍອື່ ນມາປະກອບໃສ ່ຈະໄດຫຼ້າຍຄວາມໝ
າຍແຕກຕາ່ງກນັອອກ ຄ:ື ຕນີພ,ູ ຕນີບາ້ນ, ຕນີສິ້ນ, ຕນີແຫ,.... ເປັນຕ ົນ້. 
   ຄາໍທ່ີຫຼາຍຄວາມໝາຍ ໝາຍເຖງິຄາໍດຽວ, ສຽງດຽວນ ັນ້ ແຕມ່ຫຼີາຍຄວາມໝາຍ ເຊ່ັນ: ຫວົ 1(
ນ):ພາກສວ່ນຢູ່ບນົ ຫືຼ ໜາ້ສດຸຂອງຄນົ ແລະ ສດັ; 2(ກ): ເປ່ັງສຽງດງັອອກມາດວ້ຍຄວາມດໃີຈ; 
ເຂ້ົາ   1(ນ): ເຂ້ົາກນິ, 2(ກ): ເຂ້ົາເຮອືນ; 3(ຄ): ມດີເຂ້ົາດ,ີ.... 
    ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍກງົກນັຂາ້ມ ແມນ່ຄາໍສອງຄາໍທ່ີບ ົ່ງບອກເຖງິ ອາການ, ເຫດການ, 
ປາກດົການທ່ີກງົກນັຂາ້ມກນັ ເຊ່ັນ: ດ-ີຊ ົ່ວ, ຫຼາຍ-ໜອ້ຍ, ເປັນ-ຕາຍ, ຮາ້ຍ-ດ,ີ ຂຶນ້-ລງົ, ໄປ-ມາ
,.... 
    ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍໃກກ້ນັ ແມນ່ປະເພດຄາໍທ່ີສະແດງເຖງິລກັສະນະ, ອາການ ຫຼື 
ມະໂນພາບຄາ້ຍຄກືນັ ເຊ່ັນ: ປດັ-ກວາດ : ລວ້ນແຕມ່ມີະໂນພາບ ເຮັດຂີເ້ຫຍືອ້ ຫືຼ ຝຸນ່ຍາ້ຍອອກ
ໄປ, ເຮັດສະ ອາດ; ຊຸກ-ຍູ:້  ລວ້ນແຕມ່ມີະໂນພາບ ເຮັດໃຫວ້ດັຖເຸຄື່ ອນທ່ີໄປຂາ້ງໜາ້;  ລາກ-
ແກ:່  ລວ້ນແຕມ່ມີະໂນພາບ ດງຶວດັຖໃຸຫເ້ຄື່ ອນຕາມຫຼງັໄປ;... ເປັນຕ ົນ້.  
 
 ກດິຈະກາໍ: ສນົທະນາແບບກຸມ່ຍອ່ຍ (25 ນາທີ) 
  ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

- ຈດັນກັຮຽນອອກເປັນ 6 ກຸມ່ ເພ່ືອຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ: 
1. ຄາໍທ່ີມຫຼີາຍຄວາມໝາຍ ແມນ່ຄາໍແນວໃດ ? ຍກົຕວົຢາ່ງ 6 ຄາໍ. 

     2. ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍກງົຂາ້ມກນັ ແມນ່ຄາໍແນວໃດ ? ຍກົຕວົຢາ່ງ 6 ຄາໍ. 
     3. ຄາໍທ່ີມຄີວາມໝາຍໃກຄ້ຽງກນັ ແມນ່ຄາໍແນວໃດ ? ຍກົຕວົຢາ່ງ 6 ຄາໍ. 
 - ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້ ໂດຍມອບໃຫສ້ອງກຸມ່ຕ່ໍໜ່ຶງຄາໍ 
   ຖາມ, ເພື່ ອປຽບທຽບຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງແຕລ່ະກຸມ່. 
- ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົເອົາຕວົຢາ່ງທ່ີຕນົຊອກມາ(ຈາກວຽກບາ້ນ)ເປັນຕວົຢາ່ງຂອງກຸມ່ຕນົ. 
- ຕາງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບໃຫໝູ້ໃ່ນຫອ້ງຟງັ ແລວ້ມາຕດິໄວຕ້າມບອ່ນທ່ີກາໍນດົໃຫ.້ 
- ຄສູະຫຸຼບການຕອບໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 4  ເວລາ 50 ນາທີ 
 ສອນວດັຈະນານກຸມົ  
 ນາໍເຂົ້າສູກ່ດິຈະກາໍ:  (8 ນາທີ) 
- ຄອູະທິບາຍຫຍໍກ້ຽ່ວກບັ ວດັຈະນານກຸມົ:   

   ວດັຈະນານກຸມົ ແມນ່ການນາໍເອົາຄາໍສບັຕາ່ງໆໃນພາສາໜ່ຶງໆ ມາຮບີໂຮມ ເຂົ້າເປັນປ້ຶມ ເຊິ່ ງແຕ່
ລະຄາໍໄດບ້ອກປະເພດ, ທ່ີມາ ແລະ ອະທິຍາຍ ຫືຼ ນຍິາມຄວາມໝາຍໄວຢ້່າງຈະແຈງ້. 
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   ໃນວດັຈະນານກຸມົ ປະກອບມຄີາໍຫຼກັ, ໝາຍວາ່ຄາໍທ່ີເອົາມາເປັນຫຼກັ ສາໍລບັໃຫຄ້າໍອະທິບາຍ ຫຼື  
ຊີແ້ຈງຄວາມໝາຍ. ການຮຽງຄາໍຫຼກັໃນວດັຈະນານກຸມົ ເພິ່ ນຈະຮຽງຄາໍຕາມລາໍດບັຕວົອກັສອນ. ຢູ່ 
     ໃນວດັຈະນານກຸມົພາສາລາວ ສະບບັຂອງ ທາ່ນ ມະຫາ ສລີາ ວລິາວງົ, ສະບບັຂອງ ດຣ. 
ທອງຄາໍ ອອ່ນມະນສີອນ ໄດຮ້ຽງລາໍດບັຕວົອກັສອນ ຄເືລີ່ ມຈາກ ກ, ຂ, ຄ,...ຮ, ການປະສມົກບັ
ສະຫຼະ ກປໍະສມົຮຽງລາໍດບັຕາມຂອງສະຫຼະ ຄ ືຈາກສະຫຼະດຽ່ວ, ສະຫຼະປະສມົ ແລະ ຕ່ໍດວ້ຍລາໍດບັ
ຂອງແມສ່ະກດົທງັແປດ.  ແຕໃ່ນວດັຈະນານກຸມົພາສາລາວ ສະບບັຂອງ ສະຖາບນັວທິະຍາສາດ 
ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 2012 ກໄໍດອ້ງີໃສລ່າໍດບັຂອງພະຍນັຊະນະ ແລະ ສະຫຼະ ຄສືອງສະບບັທ່ີກາ່ວມາ
ນ ັນ້, ແຕຈ່ະຕາ່ງກບັສອງບບັກອ່ນນ ັນ້ ກຄໍ ືເມ ື່ອປະສມົກບັສະຫຼະໃດໜ່ຶງແລວ້ ກຈໍະຕ່ໍດວ້ຍການປະສມົ
ກບັໂຕສະກດົຕາມລາໍດບັເລີຍ ຕວົຢາ່ງ: ກະ, ກະກ,ຸ ກະກສຸນັໂທ,...ກກັ, ກກັກກັ, ...ກງັ,...(ຕາມລາໍ
ດບັໂຕສະກດົ: ກ, ງ, ຍ ດ, ນ, ບ, ມ, ວ) 
 

 ກດິຈະກາໍ:  ສນົທະນາແບບເປັນກຸມ່ຍອ່ຍ (20 ນາທີ) 
  ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ:  

  - ຈດັນກັຮຽນອອກເປັນ 6-7 ກຸມ່ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ.  
  - ການຈດັລາໍດບັຄາໍໃນວດັຈະນານກຸມົລາວເພ່ິນຈດັແນວໃດ ?  
  - ມອບໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ ອະທິບາຍການຈດັລາໍດບັຄາໍໃນວດັຈະນານກຸມົລາວ ແລະ ອະທິບາຍຄາໍ 
    ຫຼກັໃນວດັຈະນກຸມົ ກຸມ່ລະ 1 ໂຕອກັສອນ, ແຕລ່ະໂຕອກັສອນໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜອ້ຍ 5 ຄາໍ,  
    ຂຽນຄາໍຕອບໃສເ່ຈຍ້. (ຄາໍຫຼກັອາດເລ່ີມຈາກໝວດພະຍນັຊະນະ ກ, ຂ, ຄ, ຈ, ສ, ຊ, ຍ) 

     - ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸມ່ອາ່ນຄາໍຕອບສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ ແລວ້ຕິດໃສບ່ອ່ນກາໍນດົໃຫ.້ 
     -  ໃຫໝູ້ເ່ພ່ືອນກຸມ່ອື່ ນປະກອບຄໍາເຫັນ ໂດຍສະເພາະການອະທິບາຍ ຫືຼ ນຍິາມຄາໍຫຼກັ. 
     -  ຄສູະຫຸຼບການຕອບຂອງນກັຮຽນ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ແຜນວາດຊວ່ຍຈື່ ບດົທີ 14: ການສກຶສາຄາໍສບັ 

 
 

ການສກຶສາຄາໍສບັ 
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 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
     ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ເຮດັກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ. 

 
 ວຽກບາ້ນ: 

  ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນຝຶກອາ່ນກອນຮາ່ຍສາໍລບັສູຂ່ວນັ ໃນບດົອາ່ນເພີ່ ມໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ 
128-133 ຄ:ື ຄາໍສູຂ່ວນັນາກ, ສູຂ່ວນັກວຽນ ແລະ ສູຂ່ວນັເຂ້ົາຂຶນ້ເລ້ົາ, ອາ່ນໃນທາໍນອງໝໍ
ພອນ ທ່ີນກັຮຽນໄດຟ້ງັ; ຫາກຮູອ້າ່ນໃນທາໍນອງແຫຼ ່ຍິ່ ງເປັນການດ.ີ ແຫຼຄ່ກືານສດູຂວນັ ຫືຼ 
ເທດແບບຫ້ິຼນສຽງ, ແກສ່ຽງຄາໍທາ້ຍຍາວໆເຍີນ້ໆ, ຫຼິ້ນລກູຄໍຄາ້ຽໝໍລາໍ ແຕຫ່າກລາກສຽງຍາວ
ກວາ່ໝໍລາໍ. 

 
 ແນະນາໍຄ:ູ   

   ເນື່ອງຈາກວາ່ ບດົນີ ້ຮຽນກຽ່ວກບັ ການສກຶສາຄາໍສບັ ອາດຈະມຄີາໍຖາມຕ ັງ້ຂຶນ້ວາ່: ມ ີ
ບາງສບັໃນພາສາລາວ ການໃຊຍ້ງັບ່ໍເອກະພາບກນັ ເຊ່ັນລະຫວາ່ງຄາໍ: ຈຶ່ງ-ຈິ່ງ, ເຊິ່ ງ-ຊຶ່ ງ, 
ໂຕ-ຕວົ, ກໍ່-ກ(ໍຄາໍຕ່ໍ), ຝຶກ-ເຝິກ,..  ໃນນາມນກັວຊິາການ ຂໍຝາກຄວາມຄດິເຫັນໃຫແ້ກຄ່-ູ
ອາຈານ ເພື່ ອສກຶສາໃນການໃຊ ້ດ ັງ່ນີ:້ ຄາໍຕາ່ງໆທ່ີຍກົມານ ັນ້ ລວ້ນແຕແ່ມນ່ຄາໍລາວ ແລະ ມ ີ
ຄວາມໝາຍຄກືນັ, ແຕວ່າ່ ແຕລ່ະທອ້ງຖິ່ນ ອາດມສີາໍນຽງແຕກຕາ່ງກນັ ຫຼື ບ່ໍກໍ່ໃຊປ້ນົເປກນັ 
ອນັພາໃຫນ້ກັວຊິາການທ່ີນາໍໄປຂຽນສບັສນົ. ເພື່ ອຄວາມເປັນເອກະພາບ ຢາກໃຫຜູ້ໃ້ຊຄ້າໍນງຶ
ເຖງິຫຼກັອກັຂະຫຼະວທີິລາວ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວວ້າ່: ອກັສອນລາວ ສະກດົຕາມສຽງ ບ່ໍໃຫອ້ກັສອນ

ຄວາມໝາຍຂອງ

ການສກຶສາຄາໍສບັ 

ຄວາມສາໍຄນັຂອງ

ການສກຶສາຄາໍສບັ 

ລກັສະນະສະເພາະ

ຂອງຄາໍ 

ຄວາມໝາຍຂອງ

ວດັຈະນານກຸມົ 

ປະເພດຄວາມ

ໝາຍຂອງຄາໍ 

ວດັຈະນານກຸມົ 
ການປະກອບຄາໍຫຼກັ

ໃນວດັຈະນກຸມົ 

ການຈດັໝວດຄາໍ, ລາໍດບັ

ອກັສອນ ແລະ ລາໍດບັຄາໍ 

ຄວາໝາຍນາມທໍາ 

ການກະຈາຍ

ຄວາມໝາຍ

ຂອງຄາໍ 

ຄາໍສບັທ່ີມ ີ

ຫຼາຍຄວາມ

ໝາຍ 

ຄາໍສບັທ່ີມຄີວາມ

ໝາຍ

ກງົກນັຂາ້ມ 

ຄາໍທ່ີມຄີວາມ

ໝາຍໃກກ້ນັ 

ຄວາມໝາຍຮູບປະທໍາ 
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ເຫືຼອ. ເມ ື່ອເປັນແນວນ ັນ້ ຫາກສາໍນຽງຂອງຄາໍສບັໃດ ຄນົລາວນຍິມົໃຊຫຼ້າຍ ກໍ່ຄວນຈະເອົາຄາໍ
ນ ັນ້ເປັນຫຼກັ ຄື: ຕາມທດັສະນະຂອງຜູຂ້ຽນ ສງັເກດເຫັນວາ່ ຄນົລາວສວ່ນຫຼາຍຈະໃຊສ້າໍ
ນຽງຄາໍເຫ່ົຼານີ ້ຄ:ື “ຈຶ່ງ, ເຊິ່ ງ, ໂຕ, ກໍ່ , ຝຶກ” ຫຼາຍກວາ່ ແລະ ຢູໃ່ນວດັຈະນານກຸມົພາສາລາວ 
ສະບບັສະຖາບນັວທິະຍາສາດສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 2012 ເຊິ່ ງມຄີາໍ 30.000 ກວາ່ ຄາໍ, ກໍ່ໃຊຄ້າໍ
ເຫ່ົຼານີ.້ 

 
- ສາໍລບັວດັຈະນານກຸມົ ເນັນ້ການຝຶກນາໍໃຊວ້ດັຈະນກຸມົລາວ ໃຫແ້ກນ່ກັຮຽນ, ດາ້ນທິດສະດບ່ໍີຈາໍ

ເປັນເວ້ົາຫຼາຍ. ໃນວດັຈະນານກຸມົຍງັມຄີາໍຫຍໍຕ້າ່ງໆ ດ່ງັນີ:້ 
 

ອກັສອນຫຍ້ໍ ຄາໍເຕັມ ອກັສນຫຍໍ ້ ຄາໍເຕັມ 

ນ ນາມ ກ ກາໍມະ 

ທນ ແທນນາມ ລນ ລກັສະນະນາມ 

ບ ບບຸພະບດົ ສນັ ຄາໍເຊື່ອມ,ຄາໍຕ່ໍ

(ສນັທານ) 

ວ ຄາໍວເິສດ ຄ ຄາໍຄນຸນາມ 

ຖ ຄາໍຖິ່ ນ ອ ຸ ຄາໍອທຸານ 

ສວ ສາໍນວນວະລີ ຊ ຄາໍຊວ່ຍ 

ຮຂ ຮອ້ງຂໍ ສ ສບັພະນາມ 

ຊນ ຊວ່ຍຄາໍນາມ ນວ ນາມວະລີ 

ຊກ ຊວ່ຍກລິິຍາ ສວ ສາໍນວນວະລີ 

 

 
ບົດທີ 15 

ຫຼັກການແຕງກອນລາວ  

 
    ເວລາ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສງົ:  
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ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  
- ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໝາຍຂອງກອນຮາ່ຍ ແລະ ກອນໂຄງໄດ.້  

- ຈາໍແນກລະຫວາ່ງກອນຮາ່ຍກບັກອນໂຄງໄດ.້ 

- ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

- ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ

ການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

6. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ: 
- ກອນຮາ່ຍ ແມນ່ກອນຊະນດິໜຶ່ ງ ໃນຄງັສາງກາບກອນລາວ.   ຄາໍວາ່ “ຮາ່ຍ” ມຄີວາມໝາຍວາ່: 
1. ຫອ້ຍໂຫນ ຫືຼ ໂດດເຕັ້ນໄປຕາມງາ່ໄມ;້ 2. ຮອ້ງສຽງຍາວໆ ເຍີ້ນໆໜາ້ອອນຊອນ ເອີ້ນວາ່ ຮາ່ຍ
ສຽງ ເຊ່ັນ: ນກົຮາ່ຍຄອນ, ສະນຮີາ່ຍໄມ ້ເປັນຕ ົນ້. ກອນທ່ີໃຊສ້ຽງຮາ່ຍນີ ້ເພິ່ ນເອີນ້ວາ່ ກອນຮາ່ຍ. 
ກອນປະເພດນີ ້ເພິ່ ນໃຊໄ້ວເ້ທດ(ເທດທາໍມະດາ, ເທດແຫຼ)່ ແລະ ສດູຂວນັໃນພທິີຕາ່ງໆ. 
- ໂຄງ ກແໍມນ່ກອນຊະນດິໜ່ຶງຄກືນັ ໂດຍອງີຕາມສຽງເນື່ອງກນັແບບໂຄງກະດກູ ຫືຼ ໂຄງຮາ່ງເຮອືນ
ຫາກປໍກຸໃໝ ່ເພິ່ ນຈິ່ງເອິີນ້ວາ່ ກອນໂຄງ. ຊື່ຂອງໂຄງ ເພິ່ ນອງີຕາມຈາໍນວນຄາໍທ່ີປະກອບໃນວກັໜ່ຶງໆ 
ວາ່ມຈີກັຄາໍ ກເໍອີ້ນໄປຕາມນ ັນ້, ມຕີ ັງ້ແຕໂ່ຄງສອງ ຈນົເຖງິໂຄງເຈດັ. 
 
3. ສື່ ການຮຽນການສອນ:  
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ປີທີ 5 
- ປ້ຶມໄວຍາກອນລາວ 
- ປ້ຶມຄາໍສດູຂວນັ ຫືຼ ປ້ຶມສາໍລບັເທດ 

 
4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ: 

                                ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 ເວລາ 50 ນາທີ 
 

 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ: 5 ນາທີ 
- ໄລຍະຜາ່ນມາ ພວກເຮາົເຄຍີໄດຮ້ຽນກຽ່ວກບັກາບກອນມາແລວ້ແມນ່ບໍ (ຢູ ່ ມ1. 

ການແຕງ່ກາບ, ມ2. ການແຕງ່ກອນ, ມ3. ພາກສວ່ນຂອງກາບກອນ; ການສາໍ
ຜດັ ແລະ ຄາໍປະຈາໍບອ່ນ, ມ.4 ການແຕງ່ກອນແປດ). ຜູໃ້ດຍງັຈື່ ບ່ໍວາ່: 
ກາບກອນມຈີກັພາກສວ່ນ?ຄພືາກສວ່ນໃດແດ?່ (ແຕລ່ະຄາໍຖາມໃຫນ້ກັຮຽນຕອບສະໝກັ 2-3 ຄນົ) 

- ຄສູະຫຸຼບຄາໍຕອບໃຫເ້ປັນເອກະພາບກນັ ພາກສວ່ນຂອງກາບກອນມ:ີ ຄາໍ, ວກັ, ຕອນ, ເຟ້ືອງ, 
ບາດ ແລະ ບດົ. (ຄາໍ: ແມນ່ຄາໍໜຶ່ ງຂອງກອນ, ວກັ: ແຖວໜ່ຶງຂອງກອນ, ຕອນ: ເຄິ່ ງໜ່ຶງຂອງ
ແຖວກອນ, ເຟ້ືອງ: ເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງບາດມສີອງແຖວກອນ, ບາດ: ມສີີ່ ແຖວກອນ, ບດົ: ມຫຼີາຍບາດ), 
ນອກນ ັນ້ ກອນຍງັມບີບຸພະບດົ ແລະ ຄາໍສອ້ຍອກີ ໂດຍບ່ໍໄດນ້ບັເປັນຈາໍນວນຄາໍໃນກາບກອນ. 

- ມ ືນ້ີ ້ພວກເຮົາຈະກຽ່ວກບັກອນຮາ່ຍ ແລະ ກອນໂຄງ. 
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 ສອນກຽ່ວກບັກອນຮາ່ຍ 
 ນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົ: ( 8 ນາທີ) 
   ກອນຮາ່ຍ ແມນ່ກອນຊະນດິໜຶ່ ງ ເວລາອາ່ນຈະຕອ້ງໃຊສ້ຽງຍາວໆເຍີນ້ໆ, ອອນຊອນ. 
ເພິ່ ນຈ ິ່ງເອີນ້ວາ່ ກອນຮາ່ຍ. ຄາໍວາ່ “ຮາ່ຍ” ມຄີວາມໝາຍວາ່: 1. ຫອ້ຍໂຫນ ຫຼື ໂດດເຕັ້ນໄປ
ຕາມງາ່ໄມ;້ 2. ຮອ້ງສຽງຍາວໆ ເຍີນ້ໆໜາ້ອອນຊອນ ເອີນ້ວາ່ ຮາ່ຍສຽງ ເຊ່ັນ: ນກົ
ຮາ່ຍຄອນ, ສະນຮີາ່ຍໄມ ້ເປັນຕ ົນ້. ກອນທ່ີໃຊສ້ຽງຮາ່ຍນີ ້ຈຶ່ງເອີນ້ວາ່ ກອນຮາ່ຍ.  
   ລກັສະນະຂອງກອນຮາ່ຍ ແມນ່ກອນທ່ີແຕງ່ເປັນວກັໆໄປຈນົສດຸບດົ, ບ່ໍໄດແ້ຍກເປັນບາດຄື
ກອນຊະນດິອື່ ນ, ແຕລ່ະວກັມຕີ ັງ້ແຕ ່5 ຄາໍເຖງິ 15 ຄາໍ. ຄາໍສດຸທາ້ຍຂອງວກັເທິງ ໃຫສ້າໍຜດັ
ກບັ ຄາໍ 1,2,3 ຫືຼ 4 ຂອງວກັຕ່ໍໄປເລື້ອຍໆ, ບ່ໍຈາໍກດັວາ່ຕອ້ງສາໍຜດັຄາໍເອກ, ຄາໍໂທ, 
ຕອ້ງການໃຫມ້ກີານສາໍຜດັນອກແລວ້ກພໍໍ. 
   ເພິ່ ນໃຊກ້ອນຮາ່ຍນີ ້ສາໍລບັເທດທາໍມະດາ, ເທດແຫຼ ່ແລະ ສດູຂວນັທາໍນອງທາໍມະດາ ຫຼື 
ທາໍນອງແຫຼ ່ໃນເວລາມພິີທີສູຂ່ວນັຕາ່ງໆ. 
   ຄຖູາມນກັຮຽນແບບລະດມົສະໝອງວາ່ “ຜູໃ້ດເຄຍີໄດຍ້ນິໝໍພອນສດູຂວນັບໍ? ເຄຍີໄດຟ້ງັ
ຄບູາເທດບໍ? ເພ່ິນໃຊສ້ຽງແນວໃດ?” ໃຫ້ນ້ກັຮຽນ 2-3 ສະແດງອາ່ນກອນຮາ່ຍ ຫືຼ ກອນສດູ 
ທ່ີມອບໃຫເ້ປັນວຽກບາ້ນໃນອາທິດກອ່ນ, ໃຫໝູ້ທ່ກຸຄນົໃນຫອ້ງຟງັ ເພື່ ອສາ້ງບນັຍາກາດ. 
 

 ກດິຈະກາໍ:  ສອນແບບບດົບາດສມົໝດຸ (20 ນາທີ) 
 ແນະນາໍ ແລະມອບໝາຍ: 

- ຈດຸປະສງົຂອງການສອນກອນຮາ່ຍນີ ້ແມນ່ນກັຮຽນຮູວ້າ່: ການສດູຂວນັ ແລະ 
ຄບູາເທດນ ັນ້ ເພິ່ ນໃຊກ້ອນຊະນດິໃດ ແລະ ການອາ່ນກອນນີ ້ຕອ້ງໃຊສ້ຽງ
ແນວໃດ? 

- ຈດັນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ເພື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນພາກນັຝຶກອາ່ນ
ບດົກອນຮາ່ຍສາໍລບັສດູຂວນັ ທ່ີໄດມ້ອບໃຫເ້ປັນວຽກບາ້ນ (ບດົອາ່ນເພ່ີມໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ໜາ້ 
128-133 ຄ:ື ຄາໍສູຂ່ວນັນາກ, ສູຂ່ວນັກວຽນ ແລະ ສູຂ່ວນັເຂ້ົາຂຶນ້ເລ້ົາ.)  

- ກອ່ນແຍກກຸມ່ ຄຄູວນອາ່ນເປັນຕວົຢາ່ງໃຫນ້ກັຮຽນຟງັກອ່ນ 5-6 ແຖວ ໃນທາໍນອງສດູຂວນັ. 
- ບດົສດູຂວນັນາກ ແລະ ບດົສດູຂວນັເຂ້ົາຂຶນ້ເລ້ົາເປັນບດົຍາວ, ອາດແບງ່ໃຫສ້ອງກຸມ່ຕ່ໍບດົ ເພື່ ອ

ຝຶກອາ່ນ. 
- ຕາງໜາ້ກຸມ່ສດູຂວນັທ່ີກຸມ່ຕນົຝຶກມາໃຫໝູ້ໃ່ນຫອ້ງຟງັ. (15 ນາທີ) 
- ຄສູະຫຸຼບ ແລະ ແນະນາໍການອາ່ນຂອງນກັຮຽນໃນການສະແດງບດົບາດເປັນໝໍພອນ. 

 
 

                                                  ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 ເວລາ 50 ນາທີ 
 ສອນກຽ່ວກບັກອນໂຄງ 
 ນາໍເຂ້ົາບດົ:  (10 ນາທີ) 
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- ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສນົທະນາກບັນກັຮຽນວາ່ ຜູໃ້ດຮູຄ້ວາມໝາຍຂອງວາ່ “ໂຄງ” ບໍ? (ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ 
2-3 ຄນົ) ໃນຄວາມໝາຍຂອງໂຄງທ ົ່ວໄປ ໂຄງ = ຮາ່ງ  ເຊ່ັນ: ໂຄງກະດກູ, ໂຄງຮາ່ງເຮອືນ, 
ໂຄງຮາ່ງບດົຫດັແຕງ່,... ເປັນຕ ົນ້. 

- ຍອ້ນກອນຊະນດິນີ ້ສາໍຜດັເກາະກາ່ຍກນັໄປແບບໂຄງກະດກູ ເພ່ິນຈິ່ງເອີນ້ວາ່ ໂຄງ. ເພິ່ ນເອີນ້ຊື່
ກອນໂຄງຕາມຈາໍນວນຄາໍຂອງວກັໜຶ່ ງໆ,  ວກັໜ່ຶງມສີອງຄາໍ ເພິ່ ນກເໍອີນ້ໂຄງສອງ, ມສີາມຄາໍ
ເພ່ິນກເໍອີນ້ໂຄງສາມ,...  

- ເພ່ິນໃຊກ້ອນໂຄງນີ ້ສາໍລບັໂສກ:  ໂສກຄນົ, ສດັ, ເຄື່ ອງໃຊໃ້ນເຮອືນ, ໃນວດັ ຫືຼ ໂສກມື,້ ໂສກ
ຍາມ ທ່ີເປັນມງຸຄນຸ,... 
 
 ກດິຈະກາໍ:  ສນົທະນາແບບກຸມ່ນອ້ຍສຽງດງັ (15 ນາທີ) 
 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

- ຈດັນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ນອ້ຍ 8 ກຸມ່, ເພື່ ອຝຶກອາ່ນໂຄງຕວົຢາ່ງໃນປ້ຶມແບບ 
ຮຽນ (ໜາ້ 124-126) ຄ:ື 1.ໂສກຄນັເບັດ, 2. ໂສກຊື່ສດັປະຈາໍທິດທງັແປດ, 
3. ໂສກໜາ້ກອງ, 4. ໂສກຄາໍທວາຍ, 5. ໂສກເຄື່ ອງປກູຕາມວນັ; ບດົອາ່ນ
ເພ່ີມໃນປ້ຶມແບບຮຽນ(ໜາ້ 134-135) 6. ໂສກຂາ້ງຂຶນ້(ເດອືນຂຶນ້-ໂຄງຊາ້ງແກວ້),          
7. ໂສກຄອ້ງ,  8. ໂສກກອງ. 

- ຄຕູດິຕາມການຝຶກອາ່ນໂຄງໂສກແຕລ່ະກຸມ່ ເພ່ືອຄດັເລອືກຜູອ້າ່ນດ ີແລະ ບ່ໍດ.ີ 
- ເລືອກເອົາຜູອ້າ່ນດ ີແລະ ບ່ໍດຂີຶນ້ອາ່ນໃຫໝູ້ໃ່ນຫອ້ງຟງັ, ພອ້ມອະທິບາຍຄວາມໝາຍພອ້ມ       

(15 ນາທີ). 
- ຄສູະຫຸຼບ, ມອບວຽກບາ້ນ. 
 
        
 
 

 
 
 
 
 

ແຜນວາດຊວ່ຍຈື່ ບດົທີ 15: ຫຼກັການແຕງ່ກອນລາວ 
 
 
 
 
 

ຫັຼກການແຕ່ງກອນລາວ 
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 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
     ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ເຮດັກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ. 
 

 ວຽກບາ້ນ: 
  ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນ ຄ ົນ້ຄວາ້ບດົທີ 16 ອກັສອນທາໍ, ໂດຍມອບໃຫແ້ຕລ່ະຄນົ ຝຶກຂຽນ 
ພະຍນັຊະນະອກັສອນທາໍ ໃຫໄ້ດຜ້ ູລ້ະ 4 ໂຕ. 
 

 
 ແນະນາໍ ແລະ ບດົເພີ່ ມແກຄ່:ູ  
+ ຄ ູຫືຼ ນກັຮຽນບາງຄນົອາດບໍ່ ຮູຄ້າໍວາ່: ເທດ ແລະ ຄາໍວາ່ ແຫຼ ່: ເທດ: ຄກືານສະແດງທາໍມະ 
ໃນພດຸທະສາສະໜາ; ແຫຼ:່ ແມນ່ທາໍນອງສຽງອາ່ນໜງັສືອກີແບບໜ່ຶງ ດວ້ຍການລາກສຽງຄາໍທາ້ຍ
ວກັກອນ ແບບຍາວໆເຍີນ້ໆ, ຫ້ິຼນລກູຄໍຂຶນ້ລງົຍາວໆ. ກອນທ່ີໃຊເ້ທດ ແມນ່ກອນຮາ່ຍ, ສວ່ນເນືອ້
ໃນ ສວ່ນຫຼາຍເປັນເລື່ ອງຊາດກົ(ເລື່ ອງພະພດຸທະເຈົາ້), ນທິານຄາໍສອນ ຫືຼ ເລື່ ອງທ່ີຄະຕິເຕືອນໃຈ. 
ການເທດ ມສີອງ ທາໍນອງ ຄ:ື  ເທດທາໍມະດາ ແລະ ເທດແຫຼ.່ ເທດທາໍນອງທາໍມະດາ ຄາ້ຍໆຄື
ການອາ່ນກອນທາໍມະດາ ແຕມ່ກີານລາກສຽງບາງຄ ັງ້ຄາວ; ສວ່ນເທດແຫຼ ່ແມນ່ການເທດແບບຫຼິ້ນ
ສຽງ, ກດົສຽງໄປຕາມຈງັຫວະທາໍນອງ, ຫ້ິຼນລກູຄໍ ຄອ້ຍຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົ ໃຫມ້ຄີວາມມວ່ນ, 
ອອນຊອນ ໃຫມ້ລີດົຊາດໃນວນັນະຄະດ ີ ເຊິ່ ງມ ີ9 ລດົຊາດ ຄ:ື ລດົແຫງ່ຄວາມຮກັ, ຄວາມຊງັ, 
ຄວາມມວ່ນຊື່ ນ, ຄວາມກະລນຸາ, ຄວາມຄຽດ, ຄວາມພຽນ, ຄວາມຢາ້ນ, ຄວາມປະຫຼາດໃຈ ແລະ 
ຄວາມສະຫງບົ. 
  ໃນປດັຈບຸນັ ການເທດແຫຼໄ່ດຄ້ອ່ຍໆໝດົໄປ ເພາະນກັເທດເກົ່ າທ່ີມຊີື່ ສຽງ ກໄໍດລ້ະສງັຂານໄປ
ຕາມກດົເກນ, ສວ່ນນກັເທດໃໝ່ໆ  ກຍໍາກທ່ີຈະຮຽນແບບໄດ ້ເພາະການເທດແບບຫ້ິຼນສຽງນີ ້ຜູ້
ເທດຈະຕອ້ງມພີອນສະຫວນັທາງດາ້ນການຂບັລາໍອກີດວ້ຍ. ປດັຈບຸນັ ພວກເຮາົຍງັປາກດົເຫັນໝໍ
ພອນດງັ ຢູ່ທາງຄາໍມວ່ນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຈາໍປາສກັ ບາງທາ່ນ ເວລາສດູຂວນັຍງັໃຊທ້າໍນອງ
ແຫຼຢູ່.່  

ກອນຮ່າຍ ກອນໂຄງ 

ຄວາມໝາຍຂອງກອນຮ່າຍ ຄວາມໝາຍຂອງກອນໂຄງ 

ວິ ທີ ແຕ່ງກອນຮ່າຍ ໂຄງ ແບບຕ່າງໆ (ໂຄງ 2-7) 
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   + ໂສກ ຫືຼ ສະໂຫຼກ ມຄີວາມໝາຍວາ່: ຄວາມດ,ີ ຄວາມເປັນມງຸຄນຸ. ເພ່ິນໃຊກ້ອນໂສກ 
ເພື່ ອຊອກຫາສິ່ ງທ່ີດຂີອງຄນົ, ສດັ, ເຄື່ ອງໃຊໃ້ນເຮອືນ, ໃນວດັ, ໂສກຫາມ ື,້ ໂສກຫາຍາມ ທ່ີເປັນ
ມງຸຄນຸ,... 
   + ຄາໍໂສກເພີ່ ມ: 

1). ໂສກຜູຊ້າຍ: 1.ປູ່ທ້ືນຂຶນ້ 2.ຍາ່ທ້ືຶນລງົ 3.ສອງແຂນປງົໄວທ່ີ້ຕ ໍາ່ 4.ສອງຕນີຢໍ່າຫວົຜີ 5.ສາວຜູດ້ີ
ແລນ່ມາສູ ່6.ຕູມ້ໝູໄ່ດພໍ້ກອງ 7.ຕູມ້ຂອງໄດພໍ້ລາ້ນ 8.ມບີາ້ນບ່ໍມນີາ 9.ກາສບັຫວົກນິເລອືດ 10.ຫຍາ້
ມາ້ບໍ່ ເຫືອດຄໍ 11.ປແໍດງມດັກະດ ົນ້ 12.ປາກພ ົນ້ເພິ່ ນທງັເມອືງ.  
     ວທີິເຮັດ: ຢາກໂສກຜູຊ້າຍຜູໃ້ດ ໃຫເ້ອົາເຊອືກແທກແຕຕ່ນີ ຈນົເຖງິຕີນຜມົຢູໜ່າ້ຜາກ ແລວ້ຕື່ ມ
ອກີ 1 ຄ່ໍນິວ້ມນືິວ້ຊີຂ້ອງຊາຍຜູນ້ ັນ້ ແລວ້ຈະເທ່ົາສວ່ນສງູທງັໝດົຂອງຊາຍຜູນ້ ັນ້, ໝາຍໄວ ້ແລວ້ໃຫ້
ຊາຍຄນົນ ັນ້ ກາໍດວ້ຍມຂືວາ ເວ້ົາຄາໍໂສກທີ1, ຕ່ໍດວ້ຍກາໍເບືອ້ງຊາ້ຍ ເວົ້າຄາໍໂສກທີ2, ປ່ຽນຕ່ໍດວ້ຍກາໍ
ເບືອ້ງຂວາ ເວ້ົາຄາໍໂສກທີ3 ,... ປ່ຽນກາໍ ແລະ ໂສກຕ່ໍໄປເລື້ອຍໆ, ຫາກຮອດກາໍທີ12 ແລະ ຄາໍ
ໂສກທີ12 ແລວ້ບ່ໍທນັສດຸເຊອືກ ກກໍາໍຕ່ໍ, ແຕກ່ບັມາໂສກຄາໍທີ1 ໄປອກີ, ຫາກກາໍສດຸເຊອືກບອ່ນໃດ 
ຄາໍໂສກນ ັນ້ກຄໍ ືວາດສະໜາຂອງຊາຍຄນົນ ັນ້.  
    ຄວາມໝາຍ: 1. ປູ່ທ້ືນຂຶນ້: ຜູນ້ ັນ້ເຖງິຈະເກດີໃນຕະກນຸຕ ໍາ່ ກຈໍະມຜີູອ້ປຸະຖາໍຄ ໍາ້ຊູ; 2.ຍາ່ທ້ຶນລງົ: 
ເຖງິຈະເກດີໃນຕະກນຸສງູ ກຈໍະເສຍຫາຍຍອ້ນຜູຍ້ິງ; 3. ສອງແຂນປງົໄວທ່ີ້ຕ ໍາ່: ເຖງິຈະເກດີໃນຕະກນຸ
ສງູ ກຈໍະຕກົຕ ໍາ່ກວາ່ຕະກນຸ; 4. ສອງຕນີຢໍ່າຫວົຜີ: ເປັນຄນົມອີານພຸາບ, ຄນົເກງຂາມ; 5. ສາວຜູດ້ີ
ແລນ່ມາສູ:່  ຄນົມສີະເໜ,່ ມກັເສຍເວລາໄປກບັການຮກັ; 6. ຕູມ້ໝູໄ່ດພໍ້ກອງ:  ເປັນຄນົມບີນຸ, ມ ີ
ເພື່ ອນຝງູ, ສາມາດຊວ່ຍ ເຫືຼອເພື່ ອນພອ້ງ; 7. ຕູມ້ຂອງໄດພໍ້ລາ້ນ: ເປັນຄນົທາໍມາຄາ້ຂຶນ້; 8. ມບີາ້ນ
ບ່ໍມນີາ: ເປັນຄນົມແີຕພໍ່ຢູ ່ແຕບ່ໍ່ພໍກນິ; 9. ກາສບັຫວົກນິເລືອດ: ຈະມ ັງ່ມສີສີກຸ ກບ່ໍໍມຄີວາມສກຸ ເພາະ
ມຄີນົຄອຍມາເກາະກນິສະເໝີ; 10. ຫຍາ້ມາ້ບ່ໍເຫືອດຄໍ: ມລີາບແຕປ່າກ ມພໍີແຕໄ່ດກ້ນິ ບ່ໍຄອ່ຍມພໍີໃຊ;້ 
11. ປໍແດງມດັກະດ ົນ້:  ຜູນ້ີມ້ກັຍອມເປັນທາດຜູອ້ື່ ນສະເໝີ; 12. ປາກພ ົນ້ເພ່ິນທງັເມອືງ: ເປັນຄນົ
ອວດສະຫາວ, ເປັນແຕປ່າກ. 
2). ໂສກຜູຍ້ງິ: 1.ກະດກິກະດີນ້ 2.ພໍກນິພໍຢູ່ 3.ອ ັນ້ຕູຕ້ນັຫາ 4.ກາເຝ້ົາເຈົາ້ຮກັ 5.ຄໍຫກັຄໍຄາ່ຍ 6.
ກາ່ຍຂຶນ້ກາ່ຍລງົ 7.ເງນິເຕັມຖງົແອວ່ຄາ້ 8.ຂີ່ ມາ້ລຽບເມອືງ 9.ທອງເຫືຼອງເຕັມແທນ່ 10.ເງນິບ່ໍແກນ່
ກ ົນ້ຖງົ 11.ຊາຕາລງົຂີຄ້າ້ນ 12.ບ່ໍຄາ້ງຖງົເງນິຕງຸ. (ວທີິເຮັດ: ເຮັດຄແືບບໂສກຜູຊ້າຍທກຸຢາ່ງ) 
  ຄວາມໝາຍ: 1. ກະດກິກະດີນ້: ເປັນຄນົຖະແຫຼງແປງວາດ; 2.ພໍກນິພໍຢູ:່ ມວີາດສະໜາລຽ້ງຕນົ
ເອງໄດ;້ 3.ອ ັນ້ຕູຕ້ນັຫາ: ຄນົມຕີນັຫາສງູ; 4.ກາເຝ້ົາເຈົາ້ຮກັ: ເປັນຄນົມບີນຸ, ມຄີນົຮກັແພງ;  5.ຄໍຫກັ
ຄໍຄາ່ຍ: ມກັຢູບ່ໍ່ເປັນທ່ີເປັນບອ່ນ, ມກັເກດີອບຸດັເຫດ; 6.ກາ່ຍຂຶນ້ກາ່ຍລງົ: ບ່ໍມກັຢູເ່ຮອືນຕນົ, ມກັໄປ
ເຮອືນນ ັນ້ເຮອືນນີ;້ 7.ເງນິເຕັມຖງົແອວ່ຄາ້: ເປັນຄນົດ ີມກັຢາກໄດຢ້າກດ;ີ  8.ຂີ່ ມາ້ລຽບເມອືງ: ເປັນ
ຄນົມກັທຽ່ວ;  9.ທອງ ເຫຼືອງເຕັມແທນ່: ເຖງິຈະທກຸກຈໍະມຜີູອ້ປຸະຖາໍຄ ໍາ້ຊູ; 10.ເງນິບ່ໍແກນ່ກ ົນ້ຖງົ: 
ເປັນຄນົມກັໃຊເ້ງນິເກັ່ງ;  11.ຊາຕາລງົຂີຄ້າ້ນ: ເປັນຄນົຂີຄ້າ້ນ, ໃຈເບົາມກັງາ່ຍ; 12.ບ່ໍຄາ້ນຖງົເງນິ
ຕງຸ: ເປັນຄນົຂະຫຍນັໝັ່ນພຽນ, ເປັນຄນົຢາກໄດຢ້າກດ.ີ 
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ບົດທີ 16 
ອັກສອນທາ  

 
    ເວລາ 4 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສງົ:  
ໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ:  

- ຮູປ້ະຫວດັ ແລະ ຄວາມມາຍຂອງອກັສອນທາໍ.  

- ຮູລ້ກັສະນະການພວົພນັລະຫວາ່ງອກັສອນທາໍ ແລະ ອກັສອນລາວ. 

- ມມີະໂນພາບໃນການອາ່ນ ແລະ ຂຽນອກັສອນທາໍໃນເບືອ້ງຕ ົນ້. 

- ສະແດງການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ມແີນວຄດິສາ້ງສນັ ໂດຍຜາ່ນການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງກຸມ່ໄດ.້ 

- ຈດັແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ ພດັທະນາທກັສະການວເິຄາະ ແລະ ການຄ ົນ້ຄດິທ່ີສາໍຄນັຂອງ

ການຕດັສນິໃຈໃນຊວິດິຈງິໄດ.້ 

7. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ: 
ໃນລະຫວາ່ງສະຕະວດັທີ XIV ເຈົາ້ຟ້າງ ຸມ່ມະຫາລາດ ໄດທ້ອ້ນໂຮມອານາຈກັເລັກໆນອ້ຍເຂ້ົາເປັນ

ອນັໜ່ຶງອນັຽວກນັ ແລະ ເອີ້ນວາ່ ອານາຈກັລາ້ນຊາ້ງ ແລວ້ພະພະອງົໄດນ້າໍເອົາພດຸທະສາສະໜາ 
ນກິາຍຫິນະຍານມາຈາກປະເທດຂະເໝນ. ເຈົາ້ຊວີດິຂະເໝນໄດສ້ ົ່ງພະສງົ, ນກັປາດອາຈານ, ພະບາງ 
ແລະ ຄາໍພີພະໄຕປີດກົ ເຊິ່ ງຂຽນດວ້ຍພາສາບາລີເຂ້ົາມາສູປ່ະເທດເຮົາ, ຍອ້ນພະໄຕປີດກົ ເປັນພະທາໍ
ຄາໍສອນ (ທມັ ຫຼື ທາໍມະສາສະໜາ) ຊາວລາວເຮົາຈິ່ງເອີນ້ອກັສອນບາລີວາ່ ອກັສອນທາໍ. ຮບູແບບ
ການຂຽນອກັສອນ, ຫຼກັ ການປະກອບຄາໍ, ຫຼກັໄວຍາກອນ ຂອງອກັສອນບາລີ ຫຼື ທ່ີເອີນ້ວາ່ 
ອກັສອນທາໍ ໄດເ້ປັນຕ ົນ້ແບບໃຫແ້ກອ່ກັສອນລາວ ແລະ ຄາໍສບັຕາ່ງໆໃນພາສາລາວທ່ີເປັນຄາໍຫຼາຍ
ພະຍາງ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ໄດເ້ຄ້ົາມາຈາກພາສາບາລເີຊ່ັນກນັ. 
3. ສື່ ການຮຽນການສອນ:  
- ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືພູາສາລາວ ປີທີ 5 
- ປ້ຶມໄວຍາກອນລາວ 
- ປະຫວດັຕວົອກັສອນລາວ (ມະຫາ ສລິາ ວລິາວງົ) 
- ປ້ຶມແບບຮຽນໜງັສທືາໍ, ໜງັສຜືກູໃບລານ. 
4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 

                                   ຊ ົ່ວໂມງທີ 1 ເວລາ 50 ນາທີ 
 

 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ: 5 ນາທີ 
   ໄລຍະຜາ່ນມາ ພວກເຮາົເຄຍີໄດຮ້ຽນ ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງພາສາ
ລາວ ແລະ ຕວົອກັສອນລາວມາແລວ້ (ບດົທີ 11) ຜູໃ້ດຍງັຈື່ ບ່ໍວາ່: “ພາສາ
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ລາວເປັນພາສາທ່ີນອນຢູຕ່ະກນຸພາສາໃດ ແລະ ມລີກັສະນະແນວໃດ?” (ໃຫນ້ກັຮຽນສະໝກັຕອບ 
2-3 ຄນົ)  
   ຄາໍຕອບ: ພາສາລາວ ເປັນພາສາທ່ີເກົ່ າແກ ່ ແລະ ເປັນພາສາຂອງຄນົກຸມ່ໃຫຍ ່  ໃນກຸມ່
ພາສາຕະກນຸໄຕ (TAI) ທ່ີໃຊຢ້າ່ງກວາ້ງຂວາງຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊອີາຄະເນ. ລກັສະນະຂອງ
ພາສາລາວພາສາລາວ ໂດຍພື້ນຖານແລວ້ ເປັນພາສາຄາໍໂດດ ຫືຼ ຄາໍປ່ຽວ ເຊ່ັນ: ພ,ູ ຜາ, ປ່າ, 
ດງົ, ດນິ, ນ ໍາ້, ... ການໃຊແ້ຕລ່ະຄາໍ ຫືຼ ເວລາປະສມົເຂ້ົາ ກນັກບ່ໍໍມກີານປ່ຽນຮບູ. 
 “ອກັສອນລາວໄດເ້ຄ້ົາມາຈາກອກັສອນໃດ?” (ໃຫນ້ກັຮຽນສະໝກັຕອບ 2-3 ຄນົ) 
 ຄາໍຕອບ: ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ ອກັສອນລາວໄດເ້ຄ້ົາມາຈາກອກັສອນສນັສະກດິ, ຕ່ໍມາເມ ື່ອລາວເຮົາ
ໄດນ້າໍເອົາພດຸທະສາສະໜາ ເຊິ່ ງໃຊອ້ກັສອນບາລີບນັທຶກພະທາໍຄາໍສອນມານບັຖ ື ລາວເຮົາຈິ່ງ
ອງີໃສອ່ກັ ສອນບາລີ ຫືຼ ອກັສອນທາໍ ເພື່ ອມາດດັແປງເປັນອກັສອນລາວ ແລະ ໃຊມ້າຈນົເຖງິ
ເທ້ົາທກຸວນັນີ.້ 
 

 ມ ືນ້ ີ ້ພວກເຮົາຈະສບືຕ່ໍຮຽນຮູ ້ກຽ່ວກບັປະຫວດັ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງອກັສອນທາໍ ເພາະ
ເປັນຕ ົນ້ແບບຂອງອກັສອນລາວໃນປດັຈບຸນັ. 
                                  
 ສອນປະຫວດັ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງອກັສອນທາໍ 
 ກດິຈະກາໍ: ສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ໃຫຍ ່ແບບລະດມົສະໝອງ 
 ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 
- ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນປະຫວດັ ແລະ ຄວາມໝາຍ ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ(ໜາ້ 136)    
  5 ນາທີ.  

   - ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມສ ັນ້ໆເພື່ ອເຈາະຈິມ້ ດ ັງ່ນີ:້ 
1. ເມອືງຊຽງທອງເປັນຊື່ ເກົ່ າຂອງເມອືງໃດ? (ນະຄອນຫຼວງພະບາງ) 
2. ເຈົາ້ຟາ້ງ ຸມ່ແມນ່ໃຜ?  (ແມນ່ຜູເ້ຕ້ົາໂຮມອານາຈກັນອ້ຍຕາ່ງໆ ເຂ້ົາເປັນອານາຈກັລາ້ນຊາ້ງ 
   ເອກະພາບ) 
8. ເຈົາ້ຟ້າງ ຸມ່ໄດເ້ຕ້ົາລາວເປັນອານາຈກັລາ້ນຊາ້ງເອກະພາບໃນສະຕະວດັໃດ? (ສະຕະວດັທີ 

XIV ຄສ.1357) 
9. ກອ່ນເຈົ້າຟ້າງ ຸມ່ເຕ້ົາໂຮມເປັນອານາຈກັລາ້ນຊາ້ງ ລາວນບັຖສືາສະໜາຫຍງັ? (ນບັຖຜີືຟາ້

ຜີແຖນ, ຜີບນັພະບລູດຸ ແລະ ທດຸທະສາສະໜາລດັທິຫິນະຍານ) 
10. ລາວເຮົາເອົາພດຸທະສາສະໜາລດັທິຫິນະຍານມາຈາກໃສ ແລະ ແມນ່ໃຜນາໍເຂົ້າມາ? (ມາ

ຈາກຂະເໝນ ໂດຍເຈົາ້ຟ້າງ ຸມ່ ເປັນຜູອ້ງັເຊນີເຂ້ົາມາ) 
11. ພະໄຕປີດກົພດຸທະສາສະໜາ ຂຽນດວ້ຍພາສາຫຍງັ? (ພາສາບາລີ) 
12.  ເຫດຜນົໃດທ່ີພາໃຫເ້ຈົາ້ຟ້າງ ຸມ່ ປ່ຽນຊື່ນະຄອນຊຽງທອງ ເປັນນະຄອນຫຼວງພະບາງ? 

(ຍອ້ນຊື່ພະ ທ່ີກະສດັຂະເໝນໄດມ້ອບເປັນຂອງຂວນັໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ຟ້າງ ຸມ່ ມຊີື່ ວາ່: ພະບາງ) 
13.  ພດຸທະສາສະໜາໄດນ້າໍເຂົ້າມາແຕສ່ະໄໝເຈົ້າຟ້າງ ຸມ່(ຄ.ສ 1357) ຮອດສະໄໝພະເຈົາ້ 

ໂພທິສາລະລາດ (ຄ.ສ 1527), ສາສະໜາຮຸງ່ເຮອືງທ່ີສດຸ, ພະອງົໄດສ້ ັ່ງມາ້ງຫໍຜີ, ຫໍ
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ໄຫວຕ້າ່ງໆຈນົໝດົ ເພື່ ອບ່ໍໃຫນ້ບັຖຜີືອີກ ແລະ ສາ້ງວດັຂຶນ້ແທນ ເພື່ ອໃຫນ້ບັຖແືຕພ່ດຸທະ
ສາດສະໜາ. ຄາໍຖາມມຢີູວ່າ່ “ ເປັນຫຍງັ ຕ ັງ້ແຕສ່ະໄໝນ ັນ້ ມາຮອດດຽວນີ ້(2021)ໄດ ້
494 ປີແລວ້, ແຕຄ່ນົລາວຍງັມກີານນບັຖສືາສະໜາຜີ ແລະ ສາສະໜາພາມເລື້ອຍມາ?” 
(ເພາະຊາວລາວເຄຍີນບັຖຜືີ ແລະ ສາສະໜາພາມມາກອ່ນຫຼາຍພນັປີ; ກດິຈະກາໍຂອງສາ
ສະພາມທ່ີພວກເຮົາຍງັນບັຖຈືນົຮອດປດັຈບຸນັ ຄື: ປະເພນສີູຂ່ວນັ, ບນຸຂໍຝນົ(ບນຸບ ັງ້ໄຟ) 
ເປັນຕ ົນ້) 

14.  ເປັນຫຍງັເພິ່ ນຈິ່ງເອີນ້ເປັນອກັສອນທາໍ? (ເພາະໃຊອ້ກັສອນບາລີບນັທຶກພະທາໍຄາໍສອນ) 
 - ແຕລ່ະຄາໍຖາມໃຫດ້າໍເນນີໄປແບບ: ຄອູາ່ນຄາໍຖາມ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບໃສເ່ຈຍ້ນອ້ຍ ແລະ ໃຫ ້
   ປ່ຽນກນັອາ່ນຄາໍຕອບຂອງກນັແລະກນັ ສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ ໃຊເ້ວລາຄາໍຖາມໜ່ຶງ ບໍ່ ເກນີ 1-2 ນາທີ. 
 - ຄຕູດິຕາມຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນ ແລະ ປບັປງຸໃຫຖ້ກືຕອ້ງໄປພອ້ມ. ຄາໍຖາມທີ 9 ເປັນຄາໍຖາມທ່ີ 

ສາໍຄນັ ເພາະຄາດໝາຍຂໍນ້ີ ້ແມນ່ເພື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນຮູວ້າ່: ເປັນຫຍງັຈິ່ງເອີນ້ວາ່ “ອກັສອນທາໍ” 
 
 

                                               ຊ ົ່ວໂມງທີ 2 ເວລາ 50 ນາທີ 
 ສອນສາຍພວົພນັລະຫວາ່ງອກັສອນທາໍ ແລະ ອກັສອນລາວ 
 ກດິຈະກາໍ: ສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ໃຫຍ ່

- ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນ “ສາຍພວົພນັລະຫວາ່ງອກັສອນທາໍ ແລະ ອກັສອນລາວ” 
(ໜາ້ 137) 8 ນາທີ. 

- ຄອູະທິບາຍສາຍພວົພນັລະຫວາ່ງອກັສອນທາໍ ແລະ ອກັສອນລາວໂດຍຫຍໍ ້
ດ່ງັນີ:້  
ດ ັງ່ພວກເຮົາໄດຮູ້ມ້ານາໍກນັແລວ້ວາ່ ອກັສອນທາໍ ກບັ ອກັສອນລາວ ມຮີບູຮາ່ງ ແລະ ໂຄງ

ປະກອບໃກຄ້ຽງກນັຫຼາຍ, ອນັເນື່ອງມາຈາກ ອກັສອນລາວໄດດ້ດັແປງເອົາອກັສອນບາລີ ຫືຼ ເອີ້ນວາ່
ອກັສອນທາໍ ມາເປັນອກັສອນລາວ ມາຕ ັງ້ແຕສ່ະໄໝເຈົາ້ຟາ້ງ ຸມ່ ໃນຕ ົນ້ສະຕະວດັ ທີ XX. ກອ່ນສະໄ
ໝເຈົາ້ຟ້າງ ຸມ່ ລາວເຮົາກມໍອີກັສອນໃຊແ້ລວ້ ໂດຍດດັແປງມາຈາກອກັສອນສນັສະກດິ ເຊິ່ ງປາກດົຢູ່
ຕາມສລີາຈາລຶກບຮູານຫຼາຍແຫງ່.  ຕ່ໍມາເມ ື່ອຮອດ ສະໄໝພະເຈົາ້ຟາ້ງ ຸມ່ ໄດນ້າໍເອົາພດຸທະສາສະໜາ 
ເຊິ່ ງພະໄຕປີດກົຕາ່ງໆ ຂຽນດວ້ຍອກັສອນບາລ,ີ ຈາກນ ັນ້ ລາວເຮົາຈິ່ງດດັແປງເອົາອກັສອນບາລີ ທ່ີ
ໃຊຂ້ຽນພະທາໍຄາໍສອນເຫ່ົຼານ ັນ້ ມາເປັນອກັສອນລາວ.  
   ແນນ່ອນວາ່ ຂະບວນວວິດັໃນການດດັແປງອກັສອນທາໍມາເປັນອກັສອນລາວ ບ່ໍແມນ່ດດັແປງໄດມ້ ື້
ໜ່ຶງຍາມດຽວ, ເພາະກອ່ນອກັສອນບາລີເຂ້ົາມາ ລາວໄດດ້ດັແປງອກັສອນສນັສະກດິໃຊຂ້ຽນມາແລວ້
(ອກັສອນສນັສະກດິຈະເປັນຮບູລຽ່ມ) ເຊິ່ ງເຮົາເອີ້ນວາ່ ອກັສອນລາວບຮູານ. ສະນ ັນ້ ການດດັແປງຈະ
ຕອ້ງດດັແປງຈາກອກັສອນລາວບຮູານສມົທບົກບັອກັສອນບາລີ(ຕວົທາໍ) ຈິ່ງກາຍມາເປັນອກັສອນລາວ
ທ່ີສມົບນູແບບໃນປດັຈບຸນັ. 
- ຄຕູ ັງ້ຄາໍຖາມເຈາະຈີມ້ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ສາສະໜາພດຸລດັທິມະຫາຍານ ແລະ ຫິນະຍານ ໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ? 
2. ພາສາສນັສະກດິ ແລະ ພາສາບາລຕີາ່ງກນັແນວໃດ?  
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3. ອກັສອນລາວປດັຈບຸນັ ດດັແປງມາຈາກພາສາໃດເປັນຫຼກັ, ສງັເກດໄດຈ້າກຫຍງັ?  
4. ໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົ ເລອືກຂຽນອກັສອນລາວ-ອກັສອນທາໍ ຜູລ້ະ 1 ຕວົ (ພະຍນັຊະນະ, 
ສະຫຼະ, ວນັນະຍດຸ ຫືຼ ຕວົເລກ ກໄໍດ)້, ເພາະໄດມ້ອບໃຫເ້ຮັດວຽກບາ້ນມາແລວ້. 

- ແຕລ່ະຄາໍຖາມໃຫດ້າໍເນນີໄປແບບ: ຄອູາ່ນຄາໍຖາມ ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນຕອບໃສເ່ຈຍ້ນອ້ຍ ແລະ ໃຫ ້
  ປ່ຽນກນັອາ່ນຄາໍຕອບ ຂອງກນັແລະກນັສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ ໃຊເ້ວລາຄາໍຖາມໜ່ຶງ ບ່ໍເກນີ 1-2  ນາທີ. 
- ໃຫນ້ກັຮຽນອາ່ນຄາໍຕອບຂອງກນັແລະກນັ ສູໝູ່ໃ່ນຫອ້ງຟງັ, ສວ່ນການຂຽນອກັສອນປຽບທຽບ ໃຫ ້ 
   ເອົາໄປຕດິໄວບ້ອ່ນທ່ີກາໍນດົໃຫ ້ເພື່ ອໃຫທ້ກຸຄນົໄດເ້ບິ່ ງປຽບທຽບກນັ. 
- ຄຄູອຍຕດິຕາມ ແລະ ປບັປງຸຄາໍຕອບໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 

 
 ຄາດໝາຍການຕອບ: 
+ “ມະຫາຍານ” ແມນ່ພາຫະນະໃຫຍ ່ສາມາດບນັທກຸຄນົ ຫຼື ວນິຍານຂຶນ້ຫາເທວະດາຟາ້ແຖນໄດ້
ຫຼາຍ; “ຫິນະຍານ” ແມນ່ພາຫະນະນອ້ຍ ບນັທກຸຄນົ ຫືຼ ວນິຍານຂຶນ້ຫາເທວະດາຟ້າແຖນໄດໜ້້
ອຍ  ນີຄ້ື ຄາໍໝ່ິນປະໝາດຂອງລດັທິມະຫາຍານ ຕ່ໍລດັທິຫິນະຍານ. 
+ ພາສາສນັສະກດິ ແມນ່ອກັສອນເທວະນາຄຣ ີຫຼື ອກັສອນພຣາມ(ີPhahmi) ໃຊຂ້ຽນຄາໍພີພດຸ
ທະສາສະໜາລດັທິ ມະຫາຍານ(ຍານໃຫຍ່) ໃນພາກເໜືອອນິເດຍບຮູານ; ພາສາບາລີ: ແມນ່
ອກັສອນຂອງຊາວຄຣນິຖະ ໃຊຂ້ຽນຄາໍພີພດຸທະສາສະໜາລດັທິຫນິະຍານ(ຍານນອ້ຍ) ໃນພາກໃຕ້
ຂອງອນິເດຍບຮູານ. 
+ ອກັສອນລາວປດັຈບຸນັ ດດັແປງມາຈາກອກັສອນທາໍເປັນຫຼກັ ສງັເກດໄດຈ້າກ ໂຄງປະກອບຄາໍ 
ແລະ ຫຼກັໄວຍາກອນ ເຊ່ັນ: ຕວົອກັສອນມຮີບູມນົ, ການປະກອບພະຍາງ ຫືຼ ຄາໍ ກມໍສີະຫຼະຢູໜ່າ້
, ເທິງ, ລຸມ່ ແລະ ຫຼງັ ຄກືນັ; ໄວຍາກອນກປໍະກອບມ ີ4 ພາກຄື: ອກັຂະຫຼະວທີິ, ວະຈວີພິາກ, 
ວາກາຍະສາໍພນັ ແລະ ສນັທະລກັສະນະ ຄກືນັ. 
+ ການຂຽນປຽບທຽບ ອາດຈະເປັນ ພະຍນັຊະນະ, ສະຫຼະ, ວນັນະຍດຸ ຫືຼ ຕວົເລກ ກໄໍດ,້ ເພາະ
ໄດມ້ອບໃຫເ້ຮັດວຽກບາ້ນມາແລວ້. 
 
 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

     ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ເຮດັກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ. 
 
 ວຽກບາ້ນ: 

  ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນຝຶກຂຽນ ພະຍນັຊະນະ, ສະຫຼະ, ວນັນະຍດຸ ແລະ ຕວົເລກ 
ອກັສອນທາໍ.  

 
 ຂໍມ້ນູເພ່ີມສາໍລບັຄ:ູ (ຄດັຈາກ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 450 ປີ: ເມອືງວຽງຈນັ ໃນສະໄໝ

ອານາຈກັລາ້ມຊາ້ງ ກອ່ນປີ 1560, ໜາ້ 23)  
   ເຊືອ້ຊາດລາວ ໄດຟ້ື້ນຕວົຂຶນ້ໃໝໃ່ນດນິແດນ ສວຸນັນະພມູປະເທດ ຕອນທ່ີເປັນອານາເຂດ 
ນະຄອນຫຼວງພະບາງທກຸວນັນີ ້ຕ ັງ້ແຕສ່ະໄໝ ຂນຸລໍ (ຄ.ສ 757) ແລະ ສບືຕ່ໍຈາກນ ັນ້ມາ ກ ໍ
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ມກີະສດັລາວ ໄດສ້ະເຫວຍີລາຊະສມົບດັ ໃນນະຄອນຊຽງທອງ(ຫຼວງພະບາງ) ປກົຄອງໄພຟ້່າ
ລາຊະດອນ ໃຫມ້ຄີວາມຢູເ່ຢັນເປັນສກຸ ມາເຖງິ 22 ພະອງົ ຈິ່ງຮອດເຈົາ້ຟ້າງ ຸມ່. ກະສດັອງົທີ 
22 ນ ັນ້ ຊື່ວາ່ ເຈົາ້ຟ້າງຽ້ວ ເຊິ່ ງໃນຕາໍນານບາງຜກູນ ັນ້ ເອີນ້ວາ່ ຂນຸຜີຟາ້. ເຈົາ້ຟ້າງຽ້ວ ເປັນ
ລາຊະໂອ ລດົ ຂອງເຈົາ້ຫຼວງໂງມ່ ຫືຼ ສວຸນັນະຄາໍຜງົ. ເມ ື່ອພະບດິາສະຫວນັນະຄດົແລວ້ 
ເຈົາ້ຟ້າງຽ້ວ ກໄໍດສ້ະເຫວຍີລາຊະສມົບດັແທນ. ເຈົາ້ຟ້າງຽ້ວ ມພີະລາຊະໂອລດົ ແລະ ລາຊະ
ທິດາ ຮວມທງັໝດົ 4 ອງົ, ອງົຫຼາ້ສດຸ ຄື ເຈົາ້ຟ້າງ ຸມ່.  
 ເຈົາ້ຟ້າງ ຸມ່ ປະສດູປີມະໂລງ ປີ ຄ.ສ 1316, ພະອງົເປັນລາຊະໂອລດົ ຂອງເຈົາ້ຟາ້
ງຽ້ວ ແລະ ຂຶນ້ສະເຫວຍີລາຊະສມົບດັ ໃນປີ 1353. ພາຍຫຼງັຢຶດເອົານະຄອນຊຽງທອງ(ຫຼວງ
ພະບາງ) ໄດແ້ລວ້ ພະອງົໄດດ້າໍເນນີການທອ້ນໂຮມອານາຈກັເລັກໆນອ້ຍໆເຂ້ົາເປັນອານາຈກັ
ລາ້ນຊາ້ງເອກະພາບໃນ ປີ ຄ.ສ 1357. 
 ທ່ີຕ ັງ້ ແລະ ອານາເຂດຂອງອານາຈກັລາ້ນຊາ້ງບຮູານ ມເີນືອ້ທ່ີກວາ້ງຂວາງທ່ີສດຸ, 
ທິດໃຕ ້ຕິດກບັປະເທດຂະເໝນ(ກາໍປເູຈຍ), ທິດຕາເວັນອອກຕິດກບັປະເທດດາ້ຍຫວຽດ
(ຫວຽດນາມ), ທິດ ເໜືອຕດິກບັຈນີ, ທິດຕາເວັນຕກົຕດິກບັອະຍທຸະຍາ(ໄທ) ແລະ ຫງົສາວະ
ດ(ີມຽນມາ) ຫືຼ ອາດຈະເປັນເຂດແດນເກົ່ າຂອງອານາຈກັສໂີຄດຕະບອງ ເຊິ່ ງລວມມ ີ17 ຫວົ
ເມອືງ, ໃນນີ ້ມເີມອືງ (ນະ ຄອນ)ວຽງຈນັ. ສວ່ນນະຄອນວຽງຈນັ ໃນຂະນະນ ັນ້ ກອໍາດມແີຕ ່
5 ເມອືງນອ້ຍ ຂຶນ້ກບັການປກົ ຄອງຂອງຕນົ ຄ:ື ເມອືງຈນັທະບລູີ, ສສີດັຕະນາກ, ຫາດຊາຍ
ຟອງ, ສີໂຄດຕະບອງ ແລະ ໄຊເຊດຖາ. 
 

 
            ຊ ົ່ວໂມງທີ 3 ເວລາ 50 ນາທີ 
 ທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ: 8 ນາທີ 

   ອາທິດທ່ີແລວ້ ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນປະຫວດັ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງອກັສອນ 
ທາໍ; ສາຍພວົພນັລະຫວາ່ງ ອກັສອນລາວກບັອກັສອນທາໍ.  ຜູໃ້ດຍງັຈື່ ບ່ໍວາ່: 
“ເປັນຫຍງັເພ່ິນຈິ່ງເອີນ້ອກັສອນທາໍ?”; “ອກັສອນທາໍມສີາຍກຽ່ວພນັກບັອກັສອນ
ລາວແນວໃດ?” (ໃຫນ້ກັຮຽນສະໝກັຕອບ 2-3 ຄນົ)  
   ຄາໍຕອບ: ເພິ່ ນເອີນ້ອກັສອນທາໍ ກຍໍອ້ນໃຊອ້ກັສອນບາລີ ຫຼື ອກັສອນຊາວຄຣນິຖະ, ແຕໃ່ຊ້
ຂຽນພະທາໍຄາໍສອນ ເພິ່ ນຈິ່ງເວ້ົາວາ່ ອກັສອນທາໍ.  ພວກເຮົາຮູແ້ລວ້ວາ່ ອກັສອນລາວປດັຈບຸນັ 
ດດັແປງມາຈາກອກັສອນທາໍເປັນຫຼກັ ສງັເກດໄດຈ້າກ ໂຄງປະກອບຄາໍ ແລະ ຫຼກັໄວຍາກອນ 
ເຊ່ັນ: ຕວົອກັສອນມຮີບູມນົ, ການປະກອບພະຍາງ ຫືຼ ຄາໍ ກມໍສີະຫຼະຢູໜ່າ້, ເທິງ, ລຸມ່ ແລະ ຫຼງັ 
ຄກືນັ; ໄວຍາກອນກປໍະກອບມ ີ4 ພາກຄື: ອກັຂະຫຼະວທີິ, ວະຈວີພິາກ, ວາກາຍະສາໍພນັ ແລະ 
ສນັທະລກັສະນະ ຄືກນັ. ສະນ ັນ້, ແນນ່ອນວາ່ ອກັສອນລາວ ແລະ ອກັສອນທາໍຈິ່ງມສີາຍພວົພນັ
ກນັຢາ່ງສະໜິດແໜນ້. 

     ດວ້ຍເຫດນ ັນ້ ພວກເຮົາຈິ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນໃນການຮຽນຮູ ້ອກັສອນທາໍ. ມ ືນ້ ີ ້ພວກເຮົາ ຈະຝຶກ
ອາ່ນ ແລະ ຂຽນອກັສອນທາໍ ເພື່ ອເປັນບອ່ນອງີໃນການສຶກສາຄ ົນ້ຄວາ້ອກັສອນລາວຕ່ໍໄປ. 
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 ສອນຝຶກການອາ່ນ ແລະ ຂຽນອກັສອນທາໍ 
 ກດິຈະກາໍ: ສອນແບບສນົທະນາເປັນກຸມ່ນອ້ຍສຽງດງັ (20 ນາທີ) 
  ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

- ຈດັນກັຮຽນອອກເປັນກຸມ່ນອ້ຍ ເພື່ ອຝຶກອາ່ນ ແລະ ຂຽນພະຍນັຊະນະ,  
    ສະຫຼະ, ເຄື່ ອງໝາຍວນັນະຍດຸ ແລະ ຕວົເລກອກັສອນທາໍ (ໜາ້ 138- 
    146 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ). 
- ບອກໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ ສມົທຽບຕວົອກັສອນລາວປດັຈບຸນັ ກບັ ຕວົອກັສອນທາໍ ມຕີວົໃດແດທ່ີ່ຄກືນັ  
  ແລະ ຕວົໃດແດທ່ີ່ຄາ້ຍຄກືນັ, ຂຽນໃສເ່ຈຍ້. 
 - ຕາງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ອາ່ນຂໍສ້ງັເກດ (ການສມົທຽບຕວົອກັສອນລາວ-ທາໍ)ຂອງຕນົ ໃຫໝູ້ໃ່ນຫອ້ງຟງັ.  
    (20 ນາທີ) 
 - ຄສູະຫຸຼບ ແລະ ປະເມນີການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນໃນ 40 ນາທີຜາ່ນມາ. 
 
 

ຊ ົ່ວໂມງທີ 4 ເວລາ 50 ນາທີ 
 ສອນຝຶກຂຽນອກັສອນທາໍ 
 ກດິຈະກາໍ: ແບບຄດິເອງ, ເປັນຄູ ່ແລະ ແບງ່ປນັ. 
  ແນະນາໍ ແລະ ມອບໝາຍ: 

    - ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນຫດັຂຽນງາມ ພະຍນັຊະນະອກັສອນທາໍ 38 ຕວົ, ໃຫ ້
      ກາ່ຍເອົາພະຍນັຊະນະອກັສອນທາໍ ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ (ໜາ້ 138 -141) 
    - ໃນກລໍະນ ີທ່ີນກັຮຽນບ່ໍມປ້ຶີມແບບຮຽນຄບົ ໃຫເ້ບິ່ ງນາໍກນັ ຫຼື ໃຊໂ້ທສະສບັ 
      ຖາ່ຍເອົາ (ໃຊເ້ວລາ 35 ນາທີ). 
    - ໃຫນ້ກັຮຽນປ່ຽນກນັກວດໃຫກ້ນັແລະກນັ ພອ້ມໃຫຄ້ະແນນ ຕາມມາດຖານ: ງາມ,  
      ສະອາດ, ຄບົຖວ້ນທກຸຕວົ (ເພາະເຮົາໄດກ້າໍນດົເວລາ ໃຫຂ້ຽນຕວົລະ ປະມານເຄິ່ ງນາທີ). 
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 ອກັສອນທາໍ: 
    ດ ັງ່ໄດກ້າ່ວມາແລວ້ວາ່ ອກັສອນທາໍແບງ່ອອກເປັນ ພະຍນັຊະນະ, ສະຫຼະ , ເຄື່ ອງ 
ໝາຍວນັນະຍດຸ, ຕວົເລກ ແລະ ການປະກອບພະຍາງ ຫືຼ ຄາໍສບັກຄໍາ້ຍຄກືບັອກັສອນ
ລາວ, ເວລາອາ່ນອກັສອນທາໍ ກອໍອກສຽງຄກືບັ ອກັສອນລາວ ເຊ່ັນ: ກ,ໍ ຂໍ, ຄໍ, ... ອະ, 
ອາ, ອ,ິ ອ,ີ... 

   ວທີິຂຽນ ກຄໍກືບັການຂຽນອກັສອນລາວ ຄ ືການຂຽນອກັສອນທາໍແຕລ່ະຕວົ ຈະເລີ່ ມຈາກ   
    ຫວົໄປຫາຫາງ, ຂຽນຈາກຂວາໄປຫາຊາ້ຍ, ແຕມ່ບີາງຕວົໃຊວ້ທີິຂຽນຕາ່ງໝູ ່ເຊ່ັນ: 
 
 
       

1. ພະຍນັຊະນະປ່ຽວ:  
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2. ພະຍນັສະນະປະສມົ 6 ຕວົ  
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3. ພະຍນັຊະນະເຟ້ືອງ 
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4. ສະຫຼະ ສວ່ນຫຼາຍຄສືະຫຼະລາວປດັຈບຸນັ, ມບີາງຕວົຕາ່ງ ສງັເກດຈາກຕາຕະລາງ
ສະຫຼະລຸມ່ນີ:້ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ການປະກອບອກັສອນທາໍ: ການປະກອບພະຍາງອກັສອນທາໍ ກຄໍາ້ຍຄອືກັສອນລາວ  

         ສງັເກດຕາຕະລາງການປະກອບພະຍາງ ລຸມ່ນີ:້ 
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 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
       ສງັເກດຈາກການຕອບຄາໍຖາມ, ການເຮັດກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ ແລະ ຄະແນນສະສມົຈາກ 
     ການເຮັດກດິແຕລ່ະເທ່ືອຂອງນກັຮຽນ. 

 ວຽກບາ້ນ: 
  ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນ ກຽມເສັງຈບົຊ ັນ້ ມ.ປາຍ.  
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ແຜນວາດຊວ່ຍຈື່  ບດົທີ 16: ອກັສອນທາໍ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ປະຫວດັ ແລະ ຄວາມໝາຍ
ຂອງອກັສອນທາໍ 

ສາຍພວົພນັ ລະຫວາ່ງອກັສອນທາໍ 

ແລະ ອກັສອນລາວ 

ພະຍນັຊະນະ 

ພະຍນັຊະນະປ່ຽວ 

ພະຍນັຊະນະປະສມົ 

ພະຍນັຊະນະເຟ້ືອງ 

ອກັສອນທາໍ 

ສະຫຼະ ຕວົເລກ 

ສຽງສ້ັນ 

ສຽງຍາວ 

ພິເສດ 

ຮບູ

ວນັນະຍດຸ 
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