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ຄໍານໍາຄໍານໍາ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະ 
ບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 4388/
ສສກ, ລົງວັນທີ  30 ກັນຍາ 2021 ຂໍ້ 3.7 ທີ່ “ມອບໃຫ້ກົມວິຊາການ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
ການສຶກສາ ສ້າງຄູ່ມືວິທີການຈັດການຮຽນການສອນແບບອອນລາຍ ແລະ ແບບເຊິ່ງໜ້າ...”; ອີງຕາມຄຳຄິດ
ເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີໃນກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຫຼັກສູດພື້ນຖານຈາກແຂວງຕ່າງໆ ໃນຄັ້ງວັນທີ 23 ກັນຍາ 2021 
ທີ່ຕ້ອງການຄຳແນະນຳເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຫຼັກສູດພື້ນຖານ, ຮູບແບບການຈັດການຮຽນການສອນ, ການຈັດກິດ 
ຈະກຳເສີມທັກສະ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຮຽນເປັນຕົ້ນ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໂດຍສົມທົບກັບກົມສາມັນສຶກສາ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດທຳເອກະສານ 
“ຄຳແນະນຳເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຫຼັກສູດພື້ນຖານ” ແລະ “ຄູ່ມືການສອນອອນລາຍ” ນີ້ຂຶ້ນມາ ເພື່ອເປັນຄູ່ມືໃຫ້ຄູ 
ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສານຳໃຊ້ໃນການຈັດການຮຽນການສອນ ກໍຄືການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດ້ານວິຊາການ
ໃນສະພາບທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19.

ໃນເອກະສານ “ຄຳແນະນຳເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຫຼັກສູດພື້ນຖານ” ຈະປະກອບດ້ວຍ: (1) ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ 
ຫຼັກສູດພື້ນຖານ, ການຈັດການຮຽນການສອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຮຽນ; (2) ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການ
ຈັດກິດຈະກຳວິຊາເສີມທັກສະ; (3) ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຕາຕະລາງອອກອາກາດໂທລະພາບສຶກສາ ແລະ ກິລາ 
(Lao ESTV); (4) ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຕາຕະລາງອອກອາກາດວິທະຍຸສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

ສ່ວນໃນເອກະສານ  “ຄູ່ມືການສອນອອນລາຍ” ປະກອບດ້ວຍ: (1) ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ແພລດຟອມ “ຄັງປັນ 
ຍາລາວ”; (2)  ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ເວັບໄຊ ແລະ ແອັບການຮຽນ; (3) ການສ້າງສື່ການສອນອອນລາຍໂດຍໃຊ້ 
Microsoft PowerPoint; (4) ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ Google Meet ໃນການສອນອອນລາຍ; (5) ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ 
Zoom Meeting ໃນການສອນອອນລາຍ; (6) ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ Microsoft Teams ໃນການສອນອອນລາຍ; 
(7) ການສ້າງຫ້ອງຮຽນອອນລາຍ; (8) ການນຳໃຊ້ Social Network ຊ່ວຍການສອນອອນລາຍ.

ຮູບແບບການຮຽນການສອນເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນການສອນທາງອອນລາຍ ມີຫຼາຍຮູບແບບ 
ແລະ ຫຼາຍວິທີການ. ດັ່ງນັ້ນ ຄູສາມາດເລືອກໃຊ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງສະພາບຕົວຈິງຂອງຕົນ. ນອກຈາກ 
ຄຳແນະນຳໃນເອກະສານຄູ່ມືນີ້ແລ້ວ, ຄູ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ສາມາດຊອກຮູ້ຕື່ມຜ່ານອິນເຕີເນັດ ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນທາງ YouTube ຊຶ່ງມີຫຼາຍຄົນໄດ້ອັດຄລິບວິດີໂອການສອນອອນລາຍລົງໃນນັ້ນເປັນຈຳນວນ
ຫຼວງຫຼາຍ ທັງເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ.

ເອກະສານຄູ່ມືນີ້ ໄດ້ຈັດທຳຂຶ້ນໃນເວລາອັນຮີບດ່ວນ ຊຶ່ງບໍ່ອາດຈະປາສະຈາກຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງໄດ້. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄະນະຈັດທຳຫວັງວ່າ ມັນຈະມີປະໂຫຍດບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍແກ່ຄູ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາກໍຄື 
ຜູ້ສົນໃຈທົ່ວໄປ. ຖ້າວ່າທ່ານມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກະລຸນາສົ່ງຂ່າວໄປຍັງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
ການສຶກສາດ້ວຍ.
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1. 1. ອະທິບາຍຄຳສັບອະທິບາຍຄຳສັບ

ຫຼັກສູດພື້ນຖານຫຼັກສູດພື້ນຖານ  ໝາຍເຖິງຫຼັກສູດທີ່ເນັ້ນການຮຽນວິຊາ ແລະ ເນື້ອໃນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນ; ໃຊ້
ເວລາຮຽນສັ້ນ ແລະ ເຂັ້ມຂຸ້ນ, ແຕ່ຮັບປະກັນຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດຮຽນຕໍ່, 
ດຳລົງຊີວິດ ຫຼື ປະກອບອາຊີບໄດ້.

ວິຊາພື້ນຖານວິຊາພື້ນຖານ ໝາຍເຖິງວິຊາທີ່ເນັ້ນການສ້າງສະຕິປັນຍາ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດຄຸນສົມ ບັດ. 
ການຈັດການຮຽນການສອນວິຊາເຫຼົ່ານີ້ ໃນສະພາບທີ່ມີການລະບາດຂອງ COVID-19 ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ
ຮຽນທາງໄກເນັ້ນດ້ານເນື້ອໃນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຮຽນແບບເຊິ່ງໜ້າປົກກະຕິຢູ່ໂຮງຮຽນທີ່ເນັ້ນການປະຕິບັດ
ກິດຈະກຳ, ຝຶກປະຕິບັດ ແລະ ນໍາໃຊ້.

ວິຊາຫຼັກວິຊາຫຼັກ ໝາຍເຖິງວິຊາຕົ້ນຕໍ, ມີຄວາມສຳຄັນກວ່າໝູ່ ແລະ ເປັນວິຊາສອບເສັງຈົບຊັ້ນ.

“ວິຊາສຳຮອງ”“ວິຊາສຳຮອງ” ໝາຍເຖິງວິຊາຮອງລົງມາທີ່ບໍ່ແມ່ນວິຊາຫຼັກ ແລະ ບໍ່ເປັນວິຊາສອບເສັງຈົບຊັ້ນ.

ວິຊາເສີມທກັສະ  ວິຊາເສີມທກັສະ  ໝາຍເຖິງວິຊາທີ່ສອດແຊກເຂົ້າກບັວິຊາອື່ນ, ຈັດເປນັກດິຈະກຳນອກຫຼກັສດູ, ເປນັວຽກ 
ທີ່ຄູມອບໝາຍໃຫ້ປະຕິບັດ ຫຼື ເປັນວຽກບ້ານ, ບໍ່ໃຫ້ຄະແນນເປັນຕົວເລກ ແລະ ບໍ່ເປັນວິຊາກວດກາສອບເສັງ.

2. ທິດທາງລວມຂອງການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດພື້ນຖານ2. ທິດທາງລວມຂອງການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດພື້ນຖານ

ຕາຕະລາງ 1: ປຽບທຽບການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຕາຕະລາງ 1: ປຽບທຽບການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ

 
ລາຍການລາຍການ

 
ການສອນໃນສະພາບປົກກະຕິການສອນໃນສະພາບປົກກະຕິ

 
ການສອນໃນສະຖານະການ ການສອນໃນສະຖານະການ COVID-19COVID-19

ການຈັດວິຊາຮຽນ ຮຽນທຸກວິຊາ ຮຽນວິຊາພື້ນຖານ ແລະ ເນັ້ນວິຊາຫຼັກ

ຮູບແບບການສອນ ຮຽນແບບເຊິ່ງໜ້າຢູ່ໂຮງຮຽນ ຈັດການຮຽນການສອນດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ 

ການຈັດຕາຕະລາງຮຽນ ຈັດຕາຕະລາງຮຽນຕາຍຕົວ ຈັດຕາຕະລາງຮຽນຕາມຮູບແບບ, ບໍ່ຕາຍຕົວ

ບົດບາດຂອງຄູ, ພໍ່ແມ່ຜູ້

ປົກຄອງນັກຮຽນ

ຄູເປັນຜູ້ມີບົດບາດຕົ້ນຕໍໃນການ

ຈັດການຮຽນການສອນ

ຄູ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນຮ່ວມກັນຈັດ 

ການຮຽນການສອນ

ການໃຫ້ວຽກບ້ານ ແຕ່ລະວິຊາໃຫ້ວຽກບ້ານຕ່າງກັນ ຄູຮ່ວມມືກັນ, ໃຫ້ວຽກບ້ານຕາມສົມຄວນ

ການນັບເວລາຮຽນ 

(ການບັນທຶກການມາ

ຮຽນ ແລະ ຂາດຮຽນ)

ນັບເມື່ອເຂົ້າຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ ນັບເມື່ອມີການຮຽນ: ຮຽນອອນລາຍ, ຕິດ 

ຕາມການຮຽນທາງໂທລະພາບ, ເຮັດວຽກ

ບ້ານ...ນັບທັງຮຽນໃນຫ້ອງ

ການປະເມີນຜົນ ກວດກາປະຈຳບົດ, ປະຈໍາອາທິດ, 

ປະຈຳເດືອນ, ສອບເສັງ ປະຈໍາພາກ

ຮຽນທີ I, ພາກຮຽນທີ II, ເລື່ອນຂັ້ນ, 

ຈົບຊັ້ນໃນຮູບແບບຄະແນນ

ໃຊ້ຫຼາຍວິທີເນັ້ນຫຼັກຖານການຮຽນ:  ການ

ສັງເກດ, ການສຳພາດ, ການກວດຜົນງານ, 

ການປະເມີນພາກປະຕິບັດ, ການປະເມີນໂດຍ

ໃຊ້ ແຟ້ມສະສົມຜົນງານ ແລະ ການກວດກາ, 

ສອບເສັງ ເປັນຕົ້ນ 

I. ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດພື້ນຖານI. ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດພື້ນຖານ

11ຄໍາແນະນຳເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຫຼັກສູດພື້ນຖານ, ການຈັດການຮຽນການສອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຮຽນ

ຄຳແນະນຳເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຫັຼກສູດພື້ນຖານ, ການຈັດການຮຽນການສອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຮຽນຄຳແນະນຳເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຫັຼກສູດພື້ນຖານ, ການຈັດການຮຽນການສອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຮຽນ
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3. ຮຽນວິຊາພື້ນຖານ ແລະ ເນັ້ນວິຊາຫຼັກ3. ຮຽນວິຊາພື້ນຖານ ແລະ ເນັ້ນວິຊາຫຼັກ

1. ປ.1-ປ.2  ຮຽນ 2 ວິຊາເປັນຫຼັກ ນອກຈາກນັ້ນເປັນ “ວິຊາສຳຮອງ(1)” ແລະ ວິຊາເສີມທັກສະ.
2. ປ.3-ປ.5 ຮຽນ 3 ວິຊາເປັນຫຼັກ  ນອກຈາກນັ້ນເປັນ “ວິຊາສຳຮອງ” ແລະ ວິຊາເສີມທັກສະ.
3. ມ.1-ມ.4 ຮຽນ 6 ກຸ່ມວິຊາເປັນຫຼັກ ນອກຈາກນັ້ນເປັນ “ວິຊາສຳຮອງ” ແລະ ວິຊາເສີມທັກສະ.
4. ມ.5-ມ.7 ຮຽນ 9 ວິຊາເປັນຫຼັກ ນອກຈາກນັ້ນເປັນ “ວິຊາສຳຮອງ” ແລະ ວິຊາເສີມທັກສະ.

ຕາຕະລາງ 2: ການກຳນົດວິຊາຮຽນໃນສະຖານະການທີ່ມີການລະບາດຂອງ ຕາຕະລາງ 2: ການກຳນົດວິຊາຮຽນໃນສະຖານະການທີ່ມີການລະບາດຂອງ COVID-19COVID-19

ລຳດັບ ຂັ້ນຮຽນ ວິຊາພື້ນຖານວິຊາພື້ນຖານ ວິຊາເສີມທັກສະ

ວິຊາຫຼັກວິຊາຫຼັກ “ວິຊາສຳຮອງ”“ວິຊາສຳຮອງ”

1. ປ.1-ປ.2 1. ພາສາລາວ
2. ຄະນິດສາດ

1. ຄຸນສົມບັດສຶກສາ 
2. ວິທະຍາສາດ ແລະ
    ສິ່ງແວດລ້ອມ

1. ພະລະສຶກສາ
2. ສິລະປະດົນຕີ
3. ສິລະປະກຳ ແລະ  
     ຫັດຖະກຳ

2. ປ.3-ປ.5 1. ພາສາລາວ
2. ຄະນິດສາດ
3. ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
      /ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ

1. ຄຸນສົມບັດສຶກສາ
2. ພາສາອັງກິດ

1. ພະລະສຶກສາ
2. ສິລະປະດົນຕີ
3. ສິລະປະກຳ ແລະ  
     ຫັດຖະກຳ

3. ມ.1-ມ.4 1. ພາສາລາວ ແລະວັນນະຄະດີ
2. ຄະນິດສາດ
3. ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
4. ວິທະຍາສາດສັງຄົມ 
5. ສຶກສາພົນລະເມືອງ
6. ພາສາອັງກິດ

1. ພາສາຕ່າງປະເທດ 
    ທີສອງ 1 ພາສາ(2)

2.  ICT(3)

1. ພະລະສຶກສາ
2. ສິລະປະສຶກສາ
3. ພື້ນຖານວິຊາຊີບ

4. ມ.5-ມ.7 1. ພາສາລາວ ແລະວັນນະຄະດີ
2. ຄະນິດສາດ
3. ຟີຊິກສາດ
4. ເຄມີສາດ
5. ຊີວະວິທະຍາ
6. ພູມສາດ
7. ປະຫວັດສາດ
8. ສຶກສາພົນລະເມືອງ
9. ພາສາອັງກິດ 

1. ພາສາຕ່າງປະເທດ 
    ທີສອງ 1 ພາສາ
2. ICT 

1. ພະລະສຶກສາ
2. ສິລະປະສຶກສາ
3. ພື້ນຖານວິຊາຊີບ

ໝາຍເຫດ:ໝາຍເຫດ:
(1) ໂຮງຮຽນສາມາດເລືອກຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນ “ວິຊາສຳຮອງ” ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງຕົນໃນວິຊາໃດໜຶ່ງ  
       ຫຼື ທຸກວິຊາ.
(2) ໃນໂຮງຮຽນທົດລອງ ຫຼື ໂຮງຮຽນສອງພາສາ, ວິຊາພາສາຕ່າງປະເທດທີສອງເປັນວິຊາຫຼັກ ແລະ ພາສາອັງກິດເປັນ 
      “ວິຊາສຳຮອງ”.
(3) ການຮຽນວິຊາ ICT ສາມາດປັບໃຫ້ຮັບໃຊ້ການຊອກຄົ້ນຂໍ້ມູນຜ່ານອິນເຕີເນັດ, ວິທີນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ເຕັກນິກການຮຽນ 
      ການສອນອອນລາຍ.
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4. ການຈັດການຮຽນການສອນວິຊາຕ່າງໆ4. ການຈັດການຮຽນການສອນວິຊາຕ່າງໆ

1) ການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ 
- ຄູສາມາດຈັດການຮຽນການສອນທັງວິຊາຫຼັກ, “ວິຊາສຳຮອງ” ແລະ ວິຊາເສີມທັກສະ ອີງຕາມ

ສະພາບຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ. 
- ໃນກໍລະນີ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ຈັດການຮຽນການສອນວິຊາຫຼັກເປັນຕົ້ນຕໍ.

2) ການຮຽນຢູ່ເຮືອນ ໂດຍໃຊ້ເອກະສານ  
- ໃຫ້ຈັດການຮຽນການສອນວິຊາຫຼັກ.
- ນໍາໃຊ້ບາງກິດຈະກຳເສີມທັກສະ.

3) ການຮຽນຜ່ານໂທລະພາບ ຫຼື ວິທະຍຸ 
- ຮຽນສະເພາະວິຊາຫຼັກ, ບາງເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນ ຫຼື ຍາກ. 
- ເວລາຮຽນຜ່ານໂທລະພາບແຕ່ລະວິຊາໃນແຕ່ລະວັນມີດັ່ງນີ້:  ຊັ້ນປະຖົມ 15 ນາທີ, ມ.ຕົ້ນ 30 

ນາທີ ແລະ ມ.ປາຍ 40-45 ນາທີ.
- ໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ LAOSAT ທີ່ນຳໃຊ້ຈັດການສອນ ປັດຈຸບັນມີ 1 ຊ່ອງຄື ຊ່ອງ 8, 

ໂທລະພາບສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຫຼື Lao ESTV ແລະ ລາຍການວິທະຍຸສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
- ການຮຽນຜ່ານທາງໂທລະພາບປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນເປັນການຮຽນທາງໄກທີ່ເປັນລະບົບເທື່ອ, ແຕ່

ກໍເປັນການເສີມການຮຽນການສອນຮູບແບບອື່ນໃຫ້ສົມບູນຂຶ້ນ ທັງເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງຊ່ວຍ
ນັກຮຽນໃຫ້ໄດ້ສືບຕໍ່ການຮຽນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ບໍ່ມີສັນຍານອິນເຕີເນັດ.

4) ການຮຽນຜ່ານອິນເຕີເນັດ 
- ຮຽນສະເພາະວິຊາຫຼັກ. 
- ນໍາໃຊ້ບາງກິດຈະກຳເສີມທັກສະ.

5) ການຮຽນການສອນແບບປະສົມປະສານ 
- ຮຽນວິຊາຫັຼກ ແລະ “ວິຊາສຳຮອງ” ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ແຕ່ກ່ອນອື່ນໝົດ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສວິຊາຫັຼກ.
- ນໍາໃຊ້ບາງກິດຈະກຳເສີມທັກສະ.

ຕາຕະລາງ 3: ສັງລວມການນຳໃຊ້ຮູບແບບການສອນ ແລະ ວິຊາສອນຕາຕະລາງ 3: ສັງລວມການນຳໃຊ້ຮູບແບບການສອນ ແລະ ວິຊາສອນ

ກຸ່ມວິຊາ ຮູບແບບການຮຽນການສອນ

1. ການ
ຮຽນແບບ
ເຊິ່ງໜ້າຢູ່
ໂຮງຮຽນ

2. ການຮຽນທາງໄກ 3. ການຮຽນ
ແບບປະສົມຮຽນຢູ່

ເຮືອນໃຊ້
ເອກະສານ

ຮຽນຜ່ານ
ໂທລະພາບ 
Lao ESTV

ຮຽນທາງ
ອອນລາຍ

ວິຊາ
ພື້ນຖານ

ວິຊາຫຼັກ     

“ວິຊາສຳຮອງ”  

ວິຊາເສີມທັກສະ    
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1. 1. ຮູບແບບການຈັດການຮຽນການສອນຮູບແບບການຈັດການຮຽນການສອນ

ການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ ການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ (On Site):(On Site): ໝາຍເຖິງການຈັດການຮຽນການສອນແບບປົກກະຕິຢູ່ໂຮງຮຽນ ໂດຍ 
ໂຮງຮຽນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ຂອງຄະນະສະເພາະ 
ກິດປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ, 
ຫຼີກລ່ຽງການຈັດກິດຈະກຳກຸ່ມທີ່ບໍ່ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ.

ໂຮງຮຽນທີ່ຈະຈັດການຮຽນການສອນຮູບແບບນີ້ຕ້ອງມີ 1 ໃນ 6 ເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1) ໂຮງຮຽນຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທີ່ບໍ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19.
2) ນັກຮຽນທີ່ບໍ່ມີພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງດູແລໃນຂະນະຮຽນທາງໄກຢູ່ເຮືອນ.
3) ນັກຮຽນທີ່ບໍ່ມີອຸປະກອນສຳລັບການຮຽນທາງໄກ ຫຼື ມີບໍ່ຄົບກັນ (ລູກຫຼາຍຄົນ).
4) ນັກຮຽນທີ່ບໍ່ມີທັງອຸປະກອນ ແລະ ຜູ້ດູແລໃນຂະນະຮຽນຢູ່ເຮືອນ (ຂໍ້ 2 ແລະ 3).
5) ນັກຮຽນຫ້ອງ ປ.1 ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີພື້ນຖານໃນສື່ສານ ຟັງ, ເວົ້າ, ອ່ານ, ຂຽນພາສາລາວ.
6) ໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ກາງທີ່ສາມາດຈັດການຮຽນການສອນຕາມມາດຕະການຮັກສາ 

            ໄລຍະຫ່າງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳເຫັນດີຈາກຄະນະສະເພາະກິດ.

ໃນການຈັດການຮຽນການສອນແບບປົກກະຕິຢູ່ໂຮງຮຽນນັ້ນ ສາມາດດຳເນີນການເປັນຫຼາຍຮູບແບບ
ຍ່ອຍດັ່ງນີ້.

(1) ຮູບແບບທີ 1: ມາໂຮງຮຽນທຸກຂັ້ນຮຽນ (ຕາມເງື່ອນໄຂຂໍ້ 1 ແລະ ຂໍ້ 6).

(2) ຮູບແບບທີ 2: ສະຫຼັບຕອນຮຽນ, ແບ່ງເປັນ 2 ກຸ່ມ ມາເຊົ້າ ແລະ ມາຕອນບ່າຍ ໝາຍເຖິງໂຮງຮຽນທີ່
ຈັດການຮຽນການສອນແບບປະສົມປະສານ ທັງຮູບແບບປົກກະຕິຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຮູບ 
ແບບການຮຽນ ທາງໄກ ໂດຍແບ່ງນັກຮຽນເປັນ 2 ກຸ່ມ ສະຫັຼບເວລາກັນມາຮຽນ. ສຳລັບ
ນັກຮຽນກຸ່ມທີ່ລໍຖ້າເຂົ້າຮຽນ ຫຼື ຫຼັງຈາກເຂົ້າຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນແລ້ວ ໃຫ້ຮຽນທາງໄກ.

(3) ຮູບແບບທີ 3: ສະຫຼັບວັນຮຽນ, ແບ່ງເປັນ 2 ກຸ່ມ ມາວັນເວັ້ນວັນ ໝາຍເຖິງໂຮງຮຽນທີ່ຈັດການຮຽນການ
ສອນແບບປະສົມປະສານ ທັງຮູບແບບປົກກະຕິຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຮູບແບບການຮຽນ
ທາງໄກ ໂດຍແບ່ງນັກຮຽນເປັນ 2 ກຸ່ມ ສະຫຼັບວັນກັນມາຮຽນ. ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ຢູ່ເຮືອນ 
ໃຫ້ໂຮງຮຽນຈັດການຮຽນການສອນທາງໄກໃນຮູບແບບໃດໜຶ່ງຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

(4) ຮູບແບບທີ 4: ສະຫຼັບວັນຮຽນ, ແບ່ງເປັນ 3 ກຸ່ມ ມາວັນເວັ້ນ 2 ວັນ ໝາຍເຖິງໂຮງຮຽນທີ່ຈັດການຮຽນ
ການສອນແບບປະສົມປະສານ ທັງຮູບແບບປົກກະຕິຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຮູບແບບການ
ຮຽນ ທາງໄກ ໂດຍແບ່ງນັກຮຽນເປັນ 3 ກຸ່ມ ສະຫຼັບວັນກັນມາຮຽນ. ສຳລັບນັກຮຽນທີ່
ຢູ່ເຮືອນ ໃຫ້ໂຮງຮຽນຈັດການຮຽນການສອນທາງໄກໃນຮູບແບບໃດໜຶ່ງຕາມຄວາມ
ເໝາະສົມ.

ນອກຈາກ 4 ຮູບແບບຍ່ອຍນັ້ນແລ້ວ ໂຮງຮຽນຍັງສາມາດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ຮູບແບບອື່ນໆຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມຕື່ມອີກ.

II. ການຈັດການຮຽນການສອນII. ການຈັດການຮຽນການສອນ
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55ຄໍາແນະນຳເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຫຼັກສູດພື້ນຖານ, ການຈັດການຮຽນການສອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຮຽນ

ການຮຽນຢູ່ເຮືອນ ໂດຍໃຊ້ເອກະສານ ການຮຽນຢູ່ເຮືອນ ໂດຍໃຊ້ເອກະສານ (Home School)(Home School):: ໝາຍເຖິງການຈັດການຮຽນການສອນດ້ວຍ
ການນຳສົ່ງເອກະສານໃຫ້ນັກຮຽນຮຽນຢູ່ກັບເຮືອນສຳລັບນັກຮຽນທີ່ບໍ່ມີຄວາມພ້ອມດ້ານອຸປະກອນໃນ
ການຮຽນທາງໄກຮູບແບບອື່ນໆ ໂດຍຄູນຳສົ່ງປຶ້ມແບບຮຽນ, ບົດຝຶກຫັດ, ໃບງານ, ໃບຄວາມຮູ້,ວຽກບ້ານ, 
ເອ ກະສານ ແລະ ສື່ການຮຽນອື່ນໆໄປໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຢູ່ເຮືອນ ພາຍໃຕ້ການດູແລຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພໍ່ແມ່
ຜູ້ ປົກຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມຂອງຄູ.

ການຮຽນຜ່ານໂທລະພາບ/ວິທະຍຸ ການຮຽນຜ່ານໂທລະພາບ/ວິທະຍຸ (On Air)(On Air)::  ໝາຍເຖິງການຈັດການຮຽນການສອນຜ່ານລະບົບໂທລະ 
ພາບໃຊ້ສັນຍານດາວທຽມ KU-Band ບໍລິສັດດາວທຽມລາວເອເຊຍປາຊີຟິກ LAOSAT ຂອງໂທລະພາບ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຫຼື Lao ESTV ແລະ ລະບົບວິທະຍຸ AM ແລະ FM ຂອງວິທະຍຸສຶກສາ ແລະ ກິລາ, 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ການຮຽນຜ່ານອິນເຕີເນັດ:ການຮຽນຜ່ານອິນເຕີເນັດ: ໝາຍເຖິງການຮຽນຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ມີ 2 ຮູບແບບຄື: ການຮຽນການ
ສອນແບບອອນລາຍ ແລະ ການຮຽນຜ່ານແອັບພລິເຄຊັນ.

ການຮຽນການສອນແບບອອນລາຍ ການຮຽນການສອນແບບອອນລາຍ (Online)(Online) ໝາຍເຖິງການຈັດການຮຽນການສອນຜ່ານເຄືອຂ່າຍ
ອິນເຕີເນັດ ໃນລັກສະນະການສື່ສານສອງທາງ ຊຶ່ງເປັນການຈັດກິດຈະກຳການຮຽນແບບຖ່າຍທອດສົດ 
(LIVE) ລະຫ່ວາງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ. ການຈັດກິດຈະກຳການຮຽນແບບນີ້, ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຈະຕ້ອງມີຄວາມ
ພ້ອມດ້ານອຸປະກອນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: Google Meet, Zoom 
Meeting, Microsoft Teams, Line, Facebook ແລະ ອື່ນໆ.

ການຮຽນຜ່ານແອັບພລິເຄຊັນ (Application)ການຮຽນຜ່ານແອັບພລິເຄຊັນ (Application) ໝາຍເຖິງການຈັດການຮຽນການສອນສຳລັບນັກຮຽນທີ່
ສາມາດຮຽນຜ່ານເວັບໄຊ, ແອັບການຮຽນ, ແພລດຟອມຄັງປັນຍາ ແລະ ແຫຼ່ງການຮຽນອື່ນໆ ທາງອິນເຕີ
ເນັດ.

ການຮຽນການສອນແບບປະສົມປະສານ ການຮຽນການສອນແບບປະສົມປະສານ (Blended Learning)(Blended Learning) ໝາຍເຖິງ ການຈັດການຮຽນການສອນ
ທີ່ໃຊ້ຮູບແບບການຮຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ທັງການຮຽນແບບປົກກະຕິຢູ່ໂຮງຮຽນ ປະສົມປະສານກັບການຮຽນ
ທາງໄກ (ການຮຽນທາງອອນລາຍ, ການຮຽນຜ່ານໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ແລະ ອື່ນໆ). ອາດຈະນຳໃຊ້ 2 
ຮູບແບບ, 3 ຮູບແບບ, 4 ຮູບແບບ ແລະ 5 ຮູບແບບປະສົມປະສານກັນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ຮູບແບບການຮຽນການສອນທັງ 5 ຮູບແບບດັ່ງກ່າວ, ຖ້າສັງລວມເຂົ້າຕາມລັກສະນະກໍຈະມີ 3 ຮູບແບບຫັຼກຄື:ຮູບແບບການຮຽນການສອນທັງ 5 ຮູບແບບດັ່ງກ່າວ, ຖ້າສັງລວມເຂົ້າຕາມລັກສະນະກໍຈະມີ 3 ຮູບແບບຫັຼກຄື:

1) ການຈັດການຮຽນການສອນແບບເຊິ່ງໜ້າຕາມປົກກະຕິຢູ່ໂຮງຮຽນ.

2) ການຈັດການຮຽນການສອນທາງໄກ:
- ການຮຽນຜ່ານໂທລະພາບ ຫຼື ວິທະຍຸ
- ການຮຽນການສອນແບບອອນລາຍ 
- ການຮຽນຜ່ານແອັບພລິເຄຊັນ
- ການຮຽນຢູ່ເຮືອນ ໂດຍໃຊ້ເອກະສານ

3) ການຈັດການຮຽນການສອນແບບປະສົມ ລະຫວ່າງການຈັດການຮຽນການສອນແບບເຊິ່ງໜ້າຕາມ 
    ປົກກະຕິຢູ່ໂຮງຮຽນກັບການຈັດການຮຽນການສອນທາງໄກ.
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2. ຈັດຕາຕະລາງຮຽນຕາມຮູບແບບການຮຽນການສອນ2. ຈັດຕາຕະລາງຮຽນຕາມຮູບແບບການຮຽນການສອນ

• ໃນສະພາບປົກກະຕິແມ່ນຈັດຕາຕະລາງຕາຍຕົວ (ຂັ້ນຮຽນໃດ, ວິຊາໃດ, ຮຽນວັນໃດ, ເວລາໃດ, ໃຜສອນ).
• ໃນສະພາບທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕ້ອງຈັດຕາຕະລາງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຮູບແບບ

ການຈັດການຮຽນການສອນ (ການຮຽນການສອນ 1 ຮູບແບບ ຫຼື ການຮຽນການສອນແບບປະສົມ 2 
ຮູບແບບຂຶ້ນໄປ).

• ວິຊາຫຼັກຄວນຈັດໃຫ້ຮຽນຕອນເຊົ້າ, “ວິຊາສຳຮອງ” ຈັດໃຫ້ຮຽນຕອນບ່າຍ. ໃນກໍລະນີຮຽນຕອນດຽວ ກໍ
ຈັດໃຫ້ຮຽນວິຊາຫຼັກກ່ອນ ຕໍ່ຈາກນັ້ນຮຽນ “ວິຊາສຳຮອງ” ແລະ ແຊກຊ້ອນວິຊາເສີມທັກສະ.

• ໃນແຕ່ລະວິຊາ ກໍໃຫ້ພິຈາລະນາເບິ່ງເນື້ອໃນໃດທີ່ເປັນທິດສະດີ ໃຫ້ຮຽນທາງອອນລາຍ, ສ່ວນພາກ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ກິດຈະກຳ, ການທົດລອງ ເປັນຕົ້ນ ໃຫ້ຈັດການຮຽນການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ. ໃນ
ສະພາບທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ນີ້ ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການຈັດກິດຈະກຳກຸ່ມ ເພື່ອຮັກສາ
ໄລຍະຫ່າງ ແລະ ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອພະຍາດ.

3. ຄູ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນຮ່ວມກັນຈັດການຮຽນການສອນ3. ຄູ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນຮ່ວມກັນຈັດການຮຽນການສອນ

 ການກະກຽມ ການກະກຽມ

• ຄູກະກຽມອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ.
• ຄູກະກຽມບົດສອນ, ສື່/ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ.
• ຄູປະສານຫາພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນກະກຽມສະຖານທີ່ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນຢູ່ເຮືອນ.
• ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນກະກຽມລະບົບອິນເຕີເນັດ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຮຽນ

ທາງໄກ ເຊັ່ນ: ໂທລະພາບ, ຈານດາວທຽມ ແລະ ກ່ອງຮັບສັນຍານດາວທຽມ, ຄອມພິວເຕີ, ໂນດບຸກ, 
ແທັບເລັດ, ສະມາດໂຟນ ເປັນຕົ້ນ (ຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງຄອບຄົວ).

• ຄູແນະນຳນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນກ່ຽວກັບການຮຽນການສອນທາງໄກ.

 ການຈັດການຮຽນການສອນ ການຈັດການຮຽນການສອນ

• ຄູດຳເນີນການຈັດການຮຽນການສອນ (ແບບເຊິ່ງໜ້າຢູ່ຫ້ອງຮຽນ ຫຼື ອອນລາຍ).
• ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນກຳກັບດູແລໃນຂະນະທີ່ລູກຫຼານຕົນຮຽນອອນລາຍ ແລະ ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ.
• ນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ຮັບ-ສົ່ງເອກະສານ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັບຄູ (ຮຽນຢູ່ເຮືອນ ໂດຍໃຊ້

ເອກະສານ).

 ການປະເມີນຜົນ ການປະເມີນຜົນ

• ຄູຮ່ວມກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໂດຍໃຊ້ວິທີ ແລະ ເຄື່ອງມືການປະເມີນ
ທີ່ເໝາະສົມກັບຮູບແບບການຈັດການຮຽນການສອນ.

• ຄູຮ່ວມກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຊອກຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂບັນຫາການຮຽນຂອງນັກຮຽນຢ່າງສະໝ່ຳ   ສະເໝີ.

4. ຄູຮ່ວມມືກັນ, ໃຫ້ວຽກບ້ານຕາມສົມຄວນ4. ຄູຮ່ວມມືກັນ, ໃຫ້ວຽກບ້ານຕາມສົມຄວນ

ໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມຫຸ້ຍງຍາກ, ໂຮງຮຽນຄວນໃຫ້ຄູຮ່ວມມືກັນວາງແຜນໃນການສອນ, ໃຫ້ວຽກບ້ານຕາມ 
ຄວາມເໝາະສົມ ບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນໜັກໜ່ວງເກີນໄປ ໂດຍແຊກຊ້ອນເຂົ້າກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນດ້ານປະລິມານ.
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1.1. ນັບເວລາຮຽນເມື່ອມີການຮຽນ ນັບເວລາຮຽນເມື່ອມີການຮຽນ

ການບັນທຶກການມາຮຽນ ແລະ ຂາດຮຽນ ໃຫ້ນັບເມື່ອມີການຮຽນ ເຊັ່ນ: ຮຽນອອນລາຍ, ຕິດຕາມການ
ຮຽນທາງໂທລະພາບ, ເຮດັວຽກບ້ານ...ນັບທັງຮຽນໃນຫ້ອງ. ໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ, ອີງຕາມເງື່ອນ 
ໄຂຂອງໂຮງຮຽນ, ບາງວິຊາທີ່ເປັນ “ວິຊາສໍາຮອງ” ແລະ ວິຊາເສີມທັກສະ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ສອນເປັນວິຊາ
ເອກະລາດ ຈຶ່ງຄວນແຊກຊ້ອນເຂົ້າກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮຽນຄົບທຸກວິຊາເໝືອນໃນສະພາບປົກກະຕິ.

2. ປະເມີນຜົນການຮຽນດ້ວຍຫຼາຍວິທີ ເນັ້ນຫຼັກຖານການຮຽນ2. ປະເມີນຜົນການຮຽນດ້ວຍຫຼາຍວິທີ ເນັ້ນຫຼັກຖານການຮຽນ

2.1 ການປະເມີນຜົນຕາມຈຸດປະສົງ2.1 ການປະເມີນຜົນຕາມຈຸດປະສົງ

ການປະເມີນຜົນການຮຽນມີຈຸດປະສົງ 2 ປະການຄື: ການປະເມີນຜົນເພື່ອປັບປຸງການຮຽນ (Forma-
tive Assessment) ແລະ ການປະເມີນເພື່ອສະຫຼຸບຜົນການຮຽນ (Summative Assessment). ໃນນັ້ນ ໃຫ້
ນຳໃຊ້ການປະເມີນຜົນເພື່ອປັບປຸງການຮຽນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການປະເມີນຜົນເພື່ອປັບປຸງການຮຽນ ການປະເມີນຜົນເພື່ອປັບປຸງການຮຽນ (Formative Assessment)(Formative Assessment)

- ເປັນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜູ້ຮຽນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຮຽນການສອນຕະຫຼອດພາກຮຽນຫຼ ື
ສົກຮຽນ; ເນັ້ນການປະເມີນເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ກວດສອບພັດທະນາການຮຽນຂອງຜູ້ຮຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

- ຄູຄວນນໍາໃຊ້ວິທີ ແລະ ເຄື່ອງມືການປະເມີນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ການກວດກາ (ທົດສອບ), ການ
ສັງເກດພຶດຕິກຳ, ການກວດກາ/ສອບເສັງປາກເປົ່າ, ການສຳພາດ ຫຼື ຊັກຖາມ, ການລາຍງານ
ສະທ້ອນກັບ (Feedback) ການຮຽນ, ການປະເມີນການປະຕິບັດ,   ການປະເມີນໂດຍໃຊ້ແຟ້ມສະສົມ
ຜົນງານ, ການປະເມີນຕົນເອງ, ການປະເມີນຕາມສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ອື່ນໆ .

- ຄູຕ້ອງປະເມີນເປັນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການຮຽນການສອນ ພ້ອມທັງບັນທຶກຂໍ້ມູນຜົນການຮຽນຂອງ
ຜູ້ຮຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ໄປສູ່ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນຂອງຜູ້ຮຽນ.

- ຄູຄວນປະສານເພື່ອຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານສະທ້ອນກັບຜົນການຮຽນ ໄປຫາຄູຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

- ຄູນຳໃຊ້ ແລະ ຝຶກການໃຊ້ຄຳຖາມປະເພດຕ່າງໆ ເພື່ອກະຕຸ້ນການຄິດ, ຄວາມສາມາດສະແດງ 
ຄວາມຄິດເຫັນ, ອະພິປາຍ ແລະ ວິເຄາະວິຈານຢ່າງສ້າງສັນແກ່ຜູ້ຮຽນ ທັງລາຍບຸກຄົນ ແລະ ເປັນກຸ່ມ.

- ຄູຄວນສ້າງແຜນພັດທະນາຕົນເອງຂອງຜູ້ຮຽນ, ມີການນຳສະເໜີຄວາມຮູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຫຼື ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
ໃນການພັດທະນາຕົນເອງຂອງຜູ້ຮຽນ ເພື່ອມອບໝາຍໃຫ້ນັກຮຽນປະຕິບັດ, ມີການປະເມີນຕົນເອງ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອກຳກັບການຮຽນຂອງຕົນ; ຈັດສົ່ງຂໍ້ມູນຜົນການປະເມີນໄປໃຫ້ຄູຜ່ານຊ່ອງທາງສື່
ສານຕ່າງໆ.

ການປະເມີນເພື່ອສະຫຼຸບຜົນການຮຽນ ການປະເມີນເພື່ອສະຫຼຸບຜົນການຮຽນ (Summative Assessment)(Summative Assessment)

- ເປັນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຜູ້ຮຽນ ຫຼັງສິ້ນສຸດພາກຮຽນ ຫຼື ສົກຮຽນ.
- ຄູຄວນກຳນົດຈຸດປະສົງ ທີ່ຜູ້ຮຽນຕ້ອງບັນລຸ ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຕະຫຼອດພາກຮຽນ 

ແລະ ປີຮຽນ.

III. ທິດທາງການປະເມີນຜົນການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນIII. ທິດທາງການປະເມີນຜົນການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ

77ຄໍາແນະນຳເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຫຼັກສູດພື້ນຖານ, ການຈັດການຮຽນການສອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຮຽນ
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- ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຄວນໃຊ້ວິທີການ ຫຼື ຮູບແບບການສອບເສັງຕ່າງໆທີ່ເໝາະສົມກັບ ຈຳ ນວນ 
ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ຮຽນ ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ໂປຣແກຣມທົດສອບສຳເລັດຮູບ ໃນການສອບເສັງທາງ
ອອນລາຍ ທີ່ສະດວກ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງ.

- ສ້າງຊຸດຂໍ້ສອບ ແລ້ວນັດໝາຍເວລາໃນການສອບເສັງກັບຜູ້ຮຽນລ່ວງໜ້າ ໂດຍນັດໝາຍຜູ້ຮຽນມາສອບ 
ເສັງເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ຫຼື ຈັດສົ່ງຂໍ້ສອບໃຫ້ຜູ້ຮຽນເຮັດຢູ່ເຮືອນ ແລ້ວສົ່ງກັບຄືນໃຫ້ຄູ ຜ່ານຊ່ອງທາງການສື່
ສານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ.

- ໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ອາດຈະອີງໃສ່ຄະແນນປະຈຳເດືອນ, ການກວດຜົນງານ ຫຼື ຜົນການ 
ຮຽນໃນຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ ມາເປັນຂໍ້ມູນໃນການຕັດສິນ ຊຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ການສອບ 
ເສັງຄວາມຮູ້ພຽງຢ່າງດຽວ.

- ຄູສາມາດເລືອກໃຊ້ຂໍ້ສອບເສັງໃນປຶ້ມທວນຄືນບົດຮຽນ ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ,  
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈັດທຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ທາງເວັບໄຊ ເພື່ອຝຶກນັກຮຽນ ກໍຄືໃຊ້ໃນການ
ກວດກາ ຫຼື ສອບເສັງ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ສະຫຼຸບຜົນການຮຽນ.

2.2 ການປະເມີນຜົນຕາມລະດັບຊັ້ນຮຽນ2.2 ການປະເມີນຜົນຕາມລະດັບຊັ້ນຮຽນ

ການປະເມີນຜົນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາການປະເມີນຜົນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ

- ເປັນການປະເມີນທີ່ເນັ້ນການກວດກາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ທັກສະ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ຮຽນ 
ຕາມຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາວິຊາຕ່າງໆ.

- ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຄວນໃຊ້ວິທີການ ຫຼື ຮູບແບບທີ່ຫຼາກຫຼາຍປະສົມປະສານກັນໄປ ຕາມສະພາບ 
ຕົວຈິງ ເຊັ່ນ: ການສັງເກດ, ການສຳພາດ, ການກວດຜົນງານ, ການປະເມີນພາກປະຕິບັດ, ການປະເມີນ 
ໂດຍໃຊ້ ແຟ້ມສະສົມຜົນງານ ແລະ ການກວດກາ, ສອບເສັງ ເປັນຕົ້ນ.

- ຄູຄວນຈັດທຳເຄື່ອງມືການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນສົ່ງຂໍ້ມູນຜົນການປະເມີນ ກັບໄປໃຫ້ຄູ.
- ຄູຄວນປະສານເພື່ອຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ

ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ/ສະທ້ອນກັບຜົນການຮຽນ ໄປຫາຄູຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
- ຄູສາມາດໄປຕິດຕາມຢູ່ເຮືອນນັກຮຽນ ເພື່ອກວດກາ ແລະ ປະເມີນ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮຽນ 

ໂດຍອີງຕາມສະພາບຕົວຈິງ, ຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.
- ຄູສ້າງຕາຕະລາງນັດໝາຍນັກຮຽນເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ເພື່ອປະເມີນຜົນ (ຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ເຮືອນນັກຮຽນ).
- ຄູນຳໃຊ້ການກວດກາ, ສອບເສັງຮູບແບບຕ່າງໆ ເຂົ້າໃນການປະເມີນຜູ້ຮຽນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນ

ແຕ່ລະຂັ້ນຮຽນ.

ການປະເມີນຜົນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາການປະເມີນຜົນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

- ເປັນການປະເມີນທີ່ເນັ້ນການກວດກາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ທັກສະ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ຮຽນ 
ຕາມຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍວິຊາຕ່າງໆ.

- ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຄວນໃຊ້ວິທີການ ຫຼື ຮູບແບບທີ່ຫຼາກຫຼາຍປະສົມປະສານກັນໄປ ຕາມ
ສະພາບຕົວຈິງ ເຊັ່ນ: ການສັງເກດ, ການສຳພາດ, ການກວດຜົນງານ, ການປະເມີນພາກປະຕິບັດ, 
ການປະເມີນໂດຍໃຊ້ ແຟ້ມສະສົມຜົນງານ ແລະ ການກວດກາ, ສອບເສັງ ເປັນຕົ້ນ.

- ການວັັດ ແລະ ປະເມີນຜົນອາດມີທັງແບບໃຊ້ຂໍ້ສອບ ແລະ ເຈ້ຍຄຳຕອບ ຫຼື ການກວດກາ, ສອບເສັງ 
ໂດຍໃຊ້ລະບົບອອນລາຍ, ໃຊ້ໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບ ເປັນຕົ້ນ.
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99ຄໍາແນະນຳເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຫຼັກສູດພື້ນຖານ, ການຈັດການຮຽນການສອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຮຽນ

- ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດສົ່ງຜົນການປະເມີນໄປໃຫ້ຄູທາງ e-mail, 
WhatsApp ຫຼື ຊ່ອງທາງອື່ນໆ.

- ຄູຄວນປະສານເພື່ອຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານສະທ້ອນກັບ ຜົນການຮຽນໄປຫາຄູຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

- ຄູສາມາດໄປຕິດຕາມຢູ່ເຮືອນນັກຮຽນ ເພື່ອກວດກາ ແລະ ປະເມີນ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮຽນ 
ໂດຍອີງຕາມສະພາບຕົວຈິງ, ຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.

- ຄູສ້າງຕາຕະລາງນັດໝາຍນັກຮຽນເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ເພື່ອປະເມີນຜົນ (ຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ເຮືອນນັກຮຽນ).
- ຄູນຳໃຊ້ການກວດກາ, ສອບເສັງຮູບແບບຕ່າງໆ ເຂົ້າໃນການປະເມີນຜູ້ຮຽນຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນ

ແຕ່ລະຂັ້ນຮຽນ.

2.3  ການຕີລາຄາລະດັບຜົນການຮຽນ2.3  ການຕີລາຄາລະດັບຜົນການຮຽນ

ນອກຈາກການຕີລາຄາໃຫ້ຄະແນນເປັນຕົວເລກຄືດັ່ງທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກັນມາແລ້ວ,ໃຫ້ພິຈາລະນານຳໃຊ້
ລະບົບອື່ນໆຕື່ມ ເຊັ່ນ: ລະບົບໃຊ້ຕົວອັກສອນ, ລະບົບໃຊ້ຄຳສຳຄັນ ເປັນຕົ້ນ. ຕົວຢ່າງ:

ລະບົບຄະແນນ 10
ລະບົບໃຊ້ຄຳສຳຄັນ

ໝາຍເຫດ
5 ລະດັບ 4 ລະດັບ 2 ລະດັບ

9-10 ດີຫຼາຍ ດີຫຼາຍ

ຜ່ານ ຜ
7-8 ດີ ດີ

6 ພໍໃຊ້
ຜ່ານ

5 ຜ່ານ

0-4 ບໍ່ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານ ບຜ

ໝາຍເຫດ: ໝາຍເຫດ: ການປະເມີນໃນວິຊາເສີມທັກສະຕ່າງໆ ໃຫ້ໃຊ້ລະບົບຄຳສຳຄັນ 2 ລະດັບ: 

   ຜ່ານ (ຜ) ແລະ ບໍ່ຜ່ານ (ບຜ) ເປັນຕົ້ນຕໍ. ໃນກໍລະນີບໍ່ຜ່ານ, ຄູກໍມອບໝາຍວຽກເພີ່ມ ຫືຼ ໃຫ້ປະຕິບັດກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງ 
                 ຈົນນັກຮຽນຜ່ານໄດ້.
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ວິຊາພະລະສຶກສາໃຫ້ຄູເນັ້ນໃສ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຫັດກາຍະບໍລິຫານກາງໂມງ ເຊິ່ງປະກອບມີ 2 
ຮູບແບບຄື: ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຢູ່ເຮືອນ (ໂດຍບໍ່ມີການເອົາຄະແນນ ແລະ ບໍ່ມີຄະແນນປະຈຳ
ເດືອນ) ມີແຕ່ໃຫ້ຜ່ານ ແລະ ບໍ່ຜ່ານ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ

ຂັ້ນ ປ.1 ຫາ ປ.5 ໃຫ້ຄູເນັ້ນໃສ່ກິດຈະກຳການບໍລິຫານຮ່າງກາຍ ທີ່ນັກຮຽນສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນ 
ເອງຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຢູ່ເຮືອນ, ເປັນກິດຈະກຳປະຈຳວັນຂອງນັກຮຽນ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດຈາກ
ການຮຽນ.

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ

	ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ:ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ: ໃຫ້ຈັດການຮຽນການສອນໃນຍຸກ New Normal ປະຕິບັດມາດຕະ
ການປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ດ້ວຍການໃຫ້ຄູແນະນໍານັກຮຽນປະຕິບັດ
ກິດຈະກໍາຫັດກາຍກາງໂມງດ້ວຍຕົນເອງທຸກໆມື້, ມື້ລະ 1 ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 5 ນາທີ ດ້ວຍການແລ່ນ 
1 ຫາ 2 ນາທີກ່ອນ ແລ້ວຢືນຫັດກາຍະບໍລິຫານ 7 ທ່າຕາມຄວາມສາມາດຄື: ທ່າຫາຍໃຈ, ທ່າ
ແຂນ, ທ່າຂາ, ທ່າແອວ, ທ່າທ້ອງ-ຫຼັງ, ທ່າເຕັ້ນ ແລະ ທ່າຢືນທ່ຽງ.

 ແບບປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ:ແບບປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ: ຄູແນະນໍານັກຮຽນປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ຫັດກາຍະບໍລິຫານດ້ວຍຕົນເອງ
ທຸກໆມື້, ມື້ລະ 1 ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 5 ນາທີ ດ້ວຍການແລ່ນ 1 ຫາ 2 ນາທີກ່ອນ ແລ້ວຢືນຫັດກາຍະ
ບໍລິຫານ 7 ທ່າ ຄື: ທ່າຫາຍໃຈ, ທ່າແຂນ, ທ່າຂາ, ທ່າແອວ, ທ່າທ້ອງ-ຫັຼງ, ທ່າເຕັ້ນ ແລະ ທ່າຢືນທ່ຽງ.

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ
	ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ: ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ: ຄູສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງນັກຮຽນ, ປະຕິບັດ

ມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

	ແບບປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ:ແບບປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ: ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນບໍ່ເປັນທາງການ, ຄູໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຕິດ  
ຕາມ, ສັງເກດຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດຫັດກາຍະບໍລິຫານຕົວຈິງຂອງນັກຮຽນຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງ 
ຄູ ແລ້ວໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງລາຍງານໃຫ້ຄູ.

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ

ໃຫ້ຜ່ານໃນກໍລະນີໃດ.

	ຜ່ານ:ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດການຫັດກາຍະບໍລິຫານຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ເຮືອນ.

	ບໍ່ຜ່ານ:ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ປະຕິບັດການຫັດກາຍະບໍລິຫານຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ເຮືອນ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້ນັກຮຽນ 
ປະຕິບັດຄືນ ຫຼື ມອບເປັນວຽກບ້ານ).

ວິຊາພະລະສຶກສາວິຊາພະລະສຶກສາ

1010

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກໍາຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກໍາວິຊາເສີມທັກສະຊັ້ນປະຖົມສຶກສາວິຊາເສີມທັກສະຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
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ວິຊາສິລະປະດົນຕີ ໃຫ້ເນັ້ນໃສ່ກິດຈະກຳການຮ້ອງເພງ ໂດຍຈັດເປັນກິດຈະກໍາເສີມ, ກິດຈະກໍານອກ 
ຫຼັກສູດ, ນອກໂມງຮຽນ ຫຼື ວຽກບ້ານ ແລະ ບໍ່ເອົາຄະແນນກິດຈະກໍາ.

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ

ຂັ້ນ ປ.1 ຫາ ປ.5 ໃຫ້ຄູເນັ້ນໃສ່ກິດຈະກໍາການຮ້ອງເພງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຫຼັກ 
ສູດຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຮຽນ ຫຼື ເພງອື່ນທີ່ມີເນື້ອໃນເໝາະສົມ ທີ່ນັກຮຽນສາມາດປະຕິບັດເອງໄດ້ຢູ່ໂຮງຮຽນ.

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ

	ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ:ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ: ໃຫ້ຈັດການຮຽນການສອນໃນຍຸກ New Normal ປະຕິບັດມາດຕະ
ການປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂດຍການໃຫ້ຄູແນະນໍານັກຮຽນປະຕິບັດ
ກິດຈະກໍາການຮ້ອງ ເພງໃນເວລາ ກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງ ຂອງການຮຽນວິຊາໃດໜຶ່ງ ຫຼື ກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ 
(ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຮ້ອງພ້ອມກັນໝົດທຸກຄົນ ໃຫ້ຜັດປ່ຽນກັນຮ້ອງໃນແຕ່ໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ ໂດຍປະຕິ
ບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ COVID-19).

 ແບບປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ:ແບບປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ: ຄູມອບວຽກບ້ານ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນຝຶກແອບຮ້ອງເພງຢູ່ເຮືອນ
ດ້ວຍຕົນເອງ 1-2 ເພງ/ອາທິດ.

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງການຮຽນ ເຊັ່ນ:

	ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ: ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ: ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍການສັງເກດການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການ
ຮ້ອງເພງຂອງນັກຮຽນ (ນັກຮຽນຮ້ອງເພງໃນເວລາ ກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງ ຂອງການຮຽນວິຊາໃດໜຶ່ງ ຫືຼ ກິດ
ຈະກໍາໃດ    ໜຶ່ງ ໂດຍປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ COVID-19).

	ແບບປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ:ແບບປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ: ຄູແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນຝຶກແອບຮ້ອງເພງຢູ່ເຮືອນ ຄູໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຕິດຕາມ, 
ສັງເກດ ແລະ ຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງຮ້ອງເພງຂອງນັກຮຽນຕາມຄໍາເເນະນໍາຂອງຄູ ແລ້ວ
ໃຫ້ນັກຮຽນ ຫືຼ ຜູ້ປົກຄອງລາຍງານໃຫ້ຄູ.

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ

ໃຫ້ຜ່ານໃນກໍລະນີໃດ.

	ຜ່ານ:ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ເຮືອນ.

	ບໍ່ຜ່ານ:ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ເຮືອນ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້ນັກປະຕິບັດຄືນ 
ຫຼື ມອບເປັນວຽກບ້ານ).

ວິຊາສິລະປະດົນຕີວິຊາສິລະປະດົນຕີ

1111ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກໍາວິຊາເສີມທັກສະຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
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ຂັ້ນ ປ.1 ຫາ ປ.5 ຈາກວິຊາຮຽນສູ່ກິດຈະກໍາເສີມ/ນອກຫຼັກສູດ, ນອກໂຮງຮຽນ ຫຼື ວຽກບ້ານ. ວິຊາ
ສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແມ່ນບໍ່ມີຄະແນນຕົວເລກ ແລະ ບໍ່ມີຄະແນນປະຈໍາເດືອນ 
(ບໍ່ເອົາຄະແນນ).

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ

	ຄູມອບເປັນກິດຈະກໍາໃຫ້ນັກຮຽນປະຕິບັດ..

 ຄູສາມາດແຊກຊ້ອນກັບວິຊາອື່ນໄດ້.

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ

	ການແຕ້ມຮູບ ຄູສາມາດກໍານົດເອົາຫົວບົດໃນປຶ້ມຄູ່ມືຄູໄດ້ເລີຍ.

 ການແຊກຊ້ອນກັບວິຊາອື່ນ ເຊັ່ນ: ບາງຮູບພາບທີ່ຢູ່ໃນປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາພາສາລາວ, ວິຊາຄຸນ 
ສົມບັດສຶກສາ...ກໍສາມາດແນະນໍາ ຫຼື ມອບໃຫ້ນັກຮຽນແຕ້ມເປັນວຽກບ້ານໄດ້.

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍໃຊ້ການສັງເກດ, ກວດຜົນງານ, ແຟ້ມສະສົມຜົນງານ (ອາດເກັບຜົນ 
ງານໄວເພື່ອລາຍງານໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ).

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ

ໃຫ້ຜ່ານໃນກໍລະນີໃດ.

	ຜ່ານ:ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ສົ່ງຜົນງານທີ່ຕົນເອງເຮັດ ຫຼື ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ.

	ບໍ່ຜ່ານ:ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ສົ່ງຜົນງານ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້ຄູມອບວຽກບ້ານ 
ຫຼື ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງຕື່ມ).

ວິຊາສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາວິຊາສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ
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ວິຊາພະລະສຶກສາໃຫ້ຄູເນັ້ນໃສ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຫັດກາຍະບໍລິຫານກາງໂມງ ເຊິ່ງປະກອບມີ 2 
ຮູບແບບຄື: ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຢູ່ເຮືອນ (ໂດຍບໍ່ມີການເອົາຄະແນນ ແລະ ບໍ່ມີຄະແນນປະຈຳ
ເດືອນ) ມີແຕ່ໃຫ້ຜ່ານ ແລະ ບໍ່ຜ່ານ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ

ຂັ້ນ ມ.1 ຫາ ມ.4 ໃຫ້ຄູເນັ້ນໃສ່ກິດຈະກຳການບໍລິຫານຮ່າງກາຍ ທີ່ນັກຮຽນສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນ 
ເອງຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຢູ່ເຮືອນ, ເປັນກິດຈະກຳປະຈຳວັນຂອງນັກຮຽນ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດຈາກ
ການຮຽນ.

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ

	ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ:ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ: ໃຫ້ຈັດການຮຽນການສອນໃນຍຸກ New Normal ປະຕິບັດມາດຕະ
ການປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ດ້ວຍການໃຫ້ຄູແນະນໍານັກຮຽນປະຕິບັດ
ກິດຈະກໍາຫັດກາຍກາງໂມງດ້ວຍຕົນເອງທຸກໆມື້, ມື້ລະ 1 ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 5 ຫາ 10 ນາທີ ດ້ວຍການ
ແລ່ນ 1 ຫາ 3 ນາທີກ່ອນ ແລ້ວຢືນຫັດກາຍະບໍລິຫານ 9 ທ່າຕາມຄວາມສາມາດຄື: ທ່າຫາຍໃຈ, 
ທ່າແຂນ, ທ່າເອິກ, ທ່າຂາ, ທ່າທ້ອງ, ທ່າບິດຄີງ, ທ່າປະສົມ, ທ່າເຕັ້ນ ແລະ ທ່າດັດແປງ.

 ແບບປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ:ແບບປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ:  ຄູແນະນໍານັກຮຽນປະຕິບັດກິດຈະກໍາຫັດກາຍະບໍລິຫານດ້ວຍຕົນເອງ
ທຸກໆມື້, ມື້ລະ 1 ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 5 ຫາ 10 ນາທີ ດ້ວຍການແລ່ນ 1 ຫາ 3 ນາທີກ່ອນ ແລ້ວຢືນ
ຫັດກາຍະບໍລິຫານ 9 ທ່າ ຄື ທ່າຫາຍໃຈ, ທ່າແຂນ, ທ່າເອິກ, ທ່າຂາ, ທ່າທ້ອງ, ທ່າບິດຄີງ, ທ່າ
ປະສົມ, ທ່າເຕັ້ນ ແລະ ທ່າດັດແປງ.

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ

	ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ:ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ:  ຄູສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງນັກຮຽນ, ປະຕິບັດ
ມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

	ແບບປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ:ແບບປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ: ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນບໍ່ເປັນທາງການ, ຄູໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ
ຕິດຕາມ, ສັງເກດຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດຫັດກາຍະບໍລິຫານຕົວຈິງຂອງນັກຮຽນຕາມຄໍາແນະ
ນໍາຂອງຄູ ແລ້ວໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງລາຍງານໃຫ້ຄູ.

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ

ໃຫ້ຜ່ານໃນກໍລະນີໃດ.

	ຜ່ານ:ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດການຫັດກາຍະບໍລິຫານຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ເຮືອນ.

	ບໍ່ຜ່ານ:ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ປະຕິບັດການຫັດກາຍະບໍລິຫານຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ເຮືອນ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້
ນັກຮຽນປະຕິບັດຄືນ ຫຼື ມອບເປັນວຽກບ້ານ).

ວິຊາພະລະສຶກສາວິຊາພະລະສຶກສາ

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກໍາຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກໍາວິຊາເສີມທັກສະຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນວິຊາເສີມທັກສະຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ

1313ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກໍາວິຊາເສີມທັກສະຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ
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ວິຊາສິລະປະດົນຕີ ໃຫ້ເນັ້ນໃສ່ກິດຈະກຳການຮ້ອງເພງ ໂດຍຈັດເປັນກິດຈະກໍາເສີມ, ກິດຈະກໍາ
ນອກຫຼັກສູດ, ນອກໂມງຮຽນ ຫຼື ວຽກບ້ານ ແລະ ບໍ່ເອົາຄະແນນກິດຈະກໍາ.

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ

ຂັ້ນ ມ.1 ຫາ ມ.4 ໃຫ້ຄູເນັ້ນໃສ່ກິດຈະກໍາການຮ້ອງເພງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຫຼັກ 
ສູດຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຮຽນ ຫຼື ເພງອື່ນທີ່ມີເນື້ອໃນເໝາະສົມ ທີ່ນັກຮຽນສາມາດປະຕິບັດເອງໄດ້ຢູ່ໂຮງຮຽນ 
(ໂດຍໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາຈາກຄູ) ຫຼື ຢູ່ເຮືອນ (ຜູ້ປົກຄອງຕິດຕາມ, ສັງເກດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ).

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ

	ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ: ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ: ໃຫ້ຈັດການຮຽນການສອນໃນຍຸກ New Normal ປະຕິບັດມາດຕະ
ການປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂດຍການໃຫ້ຄູແນະນໍານັກຮຽນປະຕິບັດ
ກິດຈະກໍາການຮ້ອງ ເພງໃນເວລາ ກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງ ຂອງການຮຽນວິຊາໃດໜຶ່ງ ຫຼື ກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ.

 ແບບປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ:ແບບປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ: ຄູມອບວຽກບ້ານ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນຝຶກແອບຮ້ອງເພງຢູ່ເຮືອນ
ດ້ວຍຕົນເອງ 1-2 ເພງ/ອາທິດ

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງການຮຽນ ເຊັ່ນ:

	ປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ: ປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ: ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍການສັງເກດການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການຮ້ອງ
ເພງຂອງນັກຮຽນ (ນັກຮຽນຮ້ອງເພງໃນເວລາ ກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງ ຂອງການຮຽນວິຊາໃດໜຶ່ງ ຫຼື ກິດຈະ
ກໍາໃດໜຶ່ງ ໂດຍປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ COVID-19).

	ປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ: ປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ: ຄູແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນຝຶກແອບຮ້ອງເພງຢູ່ເຮືອນ ຄູໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຕິດຕາມ, 
ສັງເກດ ແລະ ຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງຮ້ອງເພງຂອງນັກຮຽນຕາມຄໍາເເນະນໍາຂອງຄູ ແລ້ວ
ໃຫ້ນັກຮຽນ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງລາຍງານໃຫ້ຄູ.

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ

	ຜ່ານ:ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ເຮືອນ.

	ບໍ່ຜ່ານ:ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ເຮືອນ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້ນັກປະຕິບັດຄືນ 
ຫຼື ມອບເປັນວຽກບ້ານ).

ວິຊາສິລະປະດົນຕີວິຊາສິລະປະດົນຕີ
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ຂັ້ນ ມ.1 ຫາ ມ.4 ຈາກວິຊາຮຽນສູ່ກິດຈະກໍາ ເສີມ/ນອກຫຼັກສູດ, ນອກໂຮງຮຽນ ຫຼື ວຽກບ້ານ. ວິຊາ
ສິລະປະກໍາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີຄະແນນຕົວເລກ ແລະ ບໍ່ມີຄະແນນປະຈໍາເດືອນ (ບໍ່
ເອົາຄະແນນ).

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ

	ຄູມອບເປັນກິດຈະກໍາໃຫ້ນັກຮຽນປະຕິບັດ.

	ຄູສາມາດແຊກຊ້ອນກັບວິຊາອື່ນໄດ້.

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ

	ການແຕ້ມຮູບ ຄູສາມາດກໍານົດເອົາຫົວບົດໃນປຶ້ມຄູ່ມືຄູໄດ້ເລີຍ.

	ການແຊກຊ້ອນກັບວິຊາອື່ນ ເຊັ່ນ: ວິຊາໃດທີ່ມີຮູບພາບປະກອບ ກໍສາມາດມອບໃຫ້ນັກຮຽນ
ແຕ້ມເປັນວຽກບ້ານໄດ້.

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍໃຊ້ການສັງເກດ, ກວດຜົນງານ, ແຟ້ມສະສົມຜົນງານ (ອາດເກັບຜົນ 
ງານໄວ້ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ).

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ

ຈາກຄະແນນຕົວເລກສູ່ຕົວໜັງສື/ຂໍ້ຄວາມ ເຊັ່ນ: ຜ່ານ, ບໍ່ຜ່ານ.

	ຜ່ານ:ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ສົ່ງຜົນງານທີ່ຕົນເອງເຮັດ ຫຼື ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ.

	ບໍ່ຜ່ານ:ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ສົ່ງຜົນງານ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້ຄູມອບວຽກບ້ານ 
ຫຼື ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງຕື່ມ).

ວິຊາສິລະປະກໍາວິຊາສິລະປະກໍາ

1515ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກໍາວິຊາເສີມທັກສະຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ
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ຫຼັກສູດວິຊາພື້ນຖານວິຊາຊີບເປັນວິຊາທີ່ຮຽນສູ່ກິດຈະກຳ (ວຽກບ້ານ) ເພື່ອເສີມທັກສະການດຳລົງ
ຊີວິດຕົວຈິງ ຊຶ່ງວິຊານີ້ບໍ່ເອົາຄະແນນ.

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ

ໃຫ້ເລືອກເອົາໜຶ່ງຂໍ້ບົດໃນແຕ່ລະບົດມາເຮັດກິດຈະກຳຂຽນບົດລາຍງານ (ບົດໜຶ່ງເອົາຫົວຂໍ້ໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ).

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ

ພາກທີ I ບົດທີ 1 ການທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ (ການທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງໃຊ້
ປະເພດເຄືອບດ້ວຍສີ).

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ວິທີການປະເມີນເມີນຜົນແມ່ນໃຊ້ວິທີ ເພື່ອປັບປຸງການຮຽນ, ໂດຍໃຫ້ສັງເກດ, ກວດກາປາກເປົ່າ, 
ເວົ້າລົມກັນ, ໃຊ້ຄໍາຖາມ.

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ

ຈາກຄະແນນຕົວເລກສູ່ຕົວໜັງສື/ຂໍ້ຄວາມ ເຊັ່ນ: ຜ່ານ, ບໍ່ຜ່ານ.

	ຜ່ານ:ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ສົ່ງຜົນງານທີ່ຕົນເອງເຮັດ ຫຼື ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ.

	ບໍ່ຜ່ານ: ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ສົງຜົນງານ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້ຄູມອບວຽກບ້ານ 
ຫຼື ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງຕື່ມ).

ວິຊາພື້ນຖານວິຊາຊີບວິຊາພື້ນຖານວິຊາຊີບ
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ວິຊາພະລະສຶກສາໃຫ້ຄູເນັ້ນໃສ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຫັດກາຍະບໍລິຫານກາງໂມງ ເຊິ່ງປະກອບ
ມີ 2 ຮູບແບບຄື: ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຢູ່ເຮືອນ (ໂດຍບໍ່ມີການເອົາຄະແນນ ແລະ ບໍ່ມີຄະແນນ
ປະຈຳເດືອນ) ມີແຕ່ໃຫ້ຜ່ານ ແລະ ບໍ່ຜ່ານ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ

ຂັ້ນ ມ.5 ຫາ ມ.7 ໃຫ້ຄູເນັ້ນໃສ່ກິດຈະກຳການບໍລິຫານຮ່າງກາຍ ທີ່ນັກຮຽນສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍ
ຕົນເອງຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຢູ່ເຮືອນ, ເປັນກິດຈະກຳປະຈຳວັນຂອງນັກຮຽນ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດ
ຈາກການຮຽນ.

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ

 ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ: ໃຫ້ຈັດການຮຽນການສອນໃນຍຸກ New Normal ປະຕິບັດມາດຕະ
ການປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ດ້ວຍການໃຫ້ຄູແນະນໍານັກຮຽນປະຕິບັດ
ກິດຈະກໍາຫັດກາຍກາງໂມງດ້ວຍຕົນເອງທຸກໆມື້, ມື້ລະ 1 ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 5 ຫາ 10 ນາທີ ດ້ວຍການ
ແລ່ນ 1 ຫາ 5 ນາທີກ່ອນ ແລ້ວຢືນຫັດກາຍະບໍລິຫານ 9 ທ່າຕາມຄວາມສາມາດຄື: ທ່າຫາຍໃຈ, 
ທ່າແຂນ, ທ່າເອິກ, ທ່າຂາ, ທ່າທ້ອງ, ທ່າບິດຄີງ, ທ່າປະສົມ, ທ່າເຕັ້ນ ແລະ ທ່າດັດແປງ.

 ແບບປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ: ຄູແນະນໍານັກຮຽນປະຕິບັດກິດຈະກໍາຫັດກາຍະບໍລິຫານດ້ວຍຕົນເອງ
ທຸກໆມື້, ມື້ລະ 1 ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 5 ຫາ 10 ນາທີ ດ້ວຍການແລ່ນ 1 ຫາ 5 ນາທີກ່ອນ ແລ້ວຢືນ
ຫັດກາຍະບໍລິຫານ 9 ທ່າ ຄື ທ່າຫາຍໃຈ, ທ່າແຂນ, ທ່າເອິກ, ທ່າຂາ, ທ່າທ້ອງ, ທ່າບິດຄີງ, ທ່າ
ປະສົມ, ທ່າເຕັ້ນ ແລະ ທ່າດັດແປງ. 

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ

 ແບບປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ: ຄູສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງນັກຮຽນ, ປະຕິບັດ
ມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

 ແບບປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ: ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນບໍ່ເປັນທາງການ, ຄູໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ
ຕິດຕາມ, ສັງເກດຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດຫັດກາຍະບໍລິຫານຕົວຈິງຂອງນັກຮຽນຕາມຄໍາແນະ
ນໍາຂອງຄູ ແລ້ວໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງລາຍງານໃຫ້ຄູ.

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ

ໃຫ້ຜ່ານໃນກໍລະນີໃດ.

 ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດການຫັດກາຍະບໍລິຫານຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ເຮືອນ.

 ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ປະຕິບັດການຫັດກາຍະບໍລິຫານຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ເຮືອນ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້
ນັກຮຽນປະຕິບັດຄືນ ຫຼື ມອບເປັນວຽກບ້ານ).

ວິຊາພະລະສຶກສາວິຊາພະລະສຶກສາ

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກໍາຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກໍາວິຊາເສີມທັກສະຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍວິຊາເສີມທັກສະຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
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ວິ ຊາ ສິລະປະ ດົນຕີ ໃຫ້ເນັ້ນໃສ່ກິດຈະກຳການຮ້ອງເພງ ໂດຍຈັດເປັນກິດຈະກໍາເສີມ, ກິດຈະກໍາ
ນອກຫຼັກສູດ, ນອກໂມງຮຽນ ຫຼື ວຽກບ້ານ ແລະ ບໍ່ເອົາຄະແນນກິດຈະກໍາ.

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ

ຂັ້ນ ມ.5 ຫາ ມ.6 ໃຫ້ຄູເນັ້ນໃສ່ກິດຈະກໍາການຮ້ອງເພງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຫຼັກ 
ສູດຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຮຽນ ຫຼື ເພງອື່ນທີ່ມີເນື້ອໃນເໝາະສົມ ທີ່ນັກຮຽນສາມາດປະຕິບັດເອງໄດ້ຢູ່ໂຮງຮຽນ 
(ໂດຍໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາຈາກຄູ) ຫຼື ຢູ່ເຮືອນ (ຜູ້ປົກຄອງຕິດຕາມ, ສັງເກດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ).

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ

	ປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ: ໃຫ້ຈັດການຮຽນການສອນໃນຍຸກ New Normal ປະຕິບັດມາດຕະການ
ປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂດຍການໃຫ້ຄູແນະນໍານັກຮຽນປະຕິບັດກິດຈະ
ກໍາການຮ້ອງ ເພງໃນເວລາ ກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງ ຂອງການຮຽນວິຊາໃດໜຶ່ງ ຫຼື ກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ.

	ປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ: ຄູມອບວຽກບ້ານ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນຝຶກແອບຮ້ອງເພງຢູ່ເຮືອນດ້ວຍ
ຕົນເອງ 1-2 ເພງ/ອາທິດ

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງການຮຽນ ເຊັ່ນ:

		ປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນ ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍການສັງເກດການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການຮ້ອງ
ເພງຂອງນັກຮຽນ (ນັກຮຽນຮ້ອງເພງໃນເວລາ ກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງ ຂອງການຮຽນວິຊາໃດໜຶ່ງ ຫຼື ກິດຈະ
ກໍາໃດໜຶ່ງ ໂດຍປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ COVID-19).

	ປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນຄູແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນຝຶກແອບຮ້ອງເພງຢູ່ເຮືອນ ຄູໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຕິດຕາມ, ສັງ 
ເກດ ແລະ ຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງຮ້ອງເພງຂອງນັກຮຽນຕາມຄໍາເເນະນໍາຂອງຄູ ແລ້ວໃຫ້
ນັກຮຽນ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງລາຍງານໃຫ້ຄູ.

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ

	ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ເຮືອນ.

	ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ເຮືອນ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້ນັກປະຕິບັດຄືນ 
ຫຼື ມອບເປັນວຽກບ້ານ).

ວິຊາສິລະປະດົນຕີວິຊາສິລະປະດົນຕີ
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ຂັ້ນ ມ.5 ຫາ ມ.6 ຈາກວິຊາຮຽນສູ່ກິດຈະກໍາເສີມ/ນອກຫຼັກສູດ, ນອກໂຮງຮຽນ ຫຼື ວຽກບ້ານ. ວິຊາ
ສິລະປະກໍາ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແມ່ນບໍ່ມີຄະແນນຕົວເລກ ແລະ ບໍ່ມີຄະແນນປະຈໍາເດືອນ (ບໍ່
ເອົາຄະແນນ).

1. ກິດຈະກໍາ1. ກິດຈະກໍາ

	ຄູມອບເປັນກິດຈະກໍາໃຫ້ນັກຮຽນປະຕິບັດ.

	ຄູສາມາດແຊກຊ້ອນກັບວິຊາອື່ນໄດ້.

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ

	ການແຕ້ມຮູບ ຄູສາມາດກໍານົດເອົາຫົວບົດໃນປຶ້ມຄູ່ມືຄູໄດ້ເລີຍ.

	ການແຊກຊ້ອນກັບວິຊາອື່ນ ເຊັ່ນ: ວິຊາໃດທີ່ມີຮູບພາບປະກອບ ກໍສາມາດມອບໃຫ້ນັກຮຽນ
ແຕ້ມເປັນວຽກບ້ານໄດ້.

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍໃຊ້ການສັງເກດ, ກວດຜົນງານ, ແຟ້ມສະສົມຜົນງານ (ອາດເກັບຜົນ 
ງານໄວ້ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ).

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ

ຈາກຄະແນນຕົວເລກສູ່ຕົວໜັງສື/ຂໍ້ຄວາມ ເຊັ່ນ: ຜ່ານ, ບໍ່ຜ່ານ.

	ຜ່ານຜ່ານ ນັກຮຽນໄດ້ສົ່ງຜົນງານທີ່ຕົນເອງເຮັດ ຫຼື ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ.

	ບໍ່ຜ່ານບໍ່ຜ່ານ ນັກຮຽນບໍ່ສົ່ງຜົນງານ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້ຄູມອບວຽກບ້ານ ຫຼື 
ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງຕື່ມ).

ວິຊາສິລະປະກໍາວິຊາສິລະປະກໍາ

1919ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກໍາວິຊາເສີມທັກສະຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
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ຫຼັກສູດວິຊາພື້ນຖານວິຊາຊີບເປັນບັນດາວິຊາທີ່ຮຽນປ່ຽນມາສູ່ກິດຈະກຳ (ວຽກບ້ານ) ເພື່ອເສີມ
ທັກສະການດຳລົງຊີວິດຕົວຈິງ ຊຶ່ງວິຊານີ້ບໍ່ເອົາຄະແນນ, ລວມທັງໝົດ 8 ສາຂາວິຊາອາຊີບຮຽນທີ່
ແຕກຕ່າງກັນດັ່ງນີ້: ທຸລະກິດ, ທຸລະກິດສໍາລັບຮຽນຄວບ 6 ສາຂາວິຊາ, ກະສິກໍາ,ໄຟຟ້າ, ກໍ່ສ້າງເຄຫະ
ສະຖານ,ໂລຫະກໍາວິທະຍາ, ຊ່າງລົດຍົນ ແລະ ການເຮືອນ.

ວິຊາ ທຸລະກິດ ແລະ ທຸລະກິດສໍາລັບຮຽນຄວບ 6 ສາຂາວິຊາ (ສຳລັບຂັ້ນ ມ.5)ວິຊາ ທຸລະກິດ ແລະ ທຸລະກິດສໍາລັບຮຽນຄວບ 6 ສາຂາວິຊາ (ສຳລັບຂັ້ນ ມ.5)

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ
ໃຫ້ຂຽນເປັນບົດລາຍງານ.

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ
ການເຮັດທຸລະກິດ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີການເຮັດທຸລະກິດ, ນັກທຸລະກິດແມ່ນໃຜ ແລະ ຂ້ອຍຈະ
ກາຍເປັນນັກທຸລະກິດໄດ້ແນວໃດ?

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ວິທີການປະເມີນຜົນແມ່ນໃຊ້ວິທີການສັງເກດ ແລະ ກວດຜົນງານ. 

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ
ຈາກຄະແນນຕົວເລກສູ່ຕົວໜັງສື/ຂໍ້ຄວາມ ເຊັ່ນ: ຜ່ານ, ບໍ່ຜ່ານ.
ïï  ຜ່ານ:ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ສົ່ງຜົນງານທີ່ຕົນເອງເຮັດ ຫຼື ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ.
ïï  ບໍ່ຜ່ານ:ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ສົງຜົນງານ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້ຄູມອບວຽກບ້ານ  
  ຫຼື ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງຕື່ມ).

ວິຊາ ກະສິກໍາວິຊາ ກະສິກໍາ

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ
ໃຫ້ຂຽນເປັນບົດລາຍງານ.

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ
ການປູກພຶດຜັກ (ການປູກຜັກກາດຊອມ), ການປູກ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນໝາກມ່ວງ , ການລ້ຽງ 
ແລະ ຂະຫຍາຍພັນກົບ ແລະ ວິທີການລ້ຽງໜູ.

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ວິທີການປະເມີນຜົນແມ່ນໃຊ້ວິທີ ໂດຍການສັງເກດ, ກວດກາປາກເປົ່າ, ເວົ້າລົມກັນ ແລະ ກວດ
ຜົນງານ.

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ
ຈາກຄະແນນຕົວເລກສູ່ຕົວໜັງສື/ຂໍ້ຄວາມ ເຊັ່ນ: ຜ່ານ, ບໍ່ຜ່ານ.
ïï  ຜ່ານ:ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ສົ່ງຜົນງານທີ່ຕົນເອງເຮັດ ຫຼື ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ.
ïï  ບໍ່ຜ່ານ:ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ສົງຜົນງານ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້ຄູມອບວຽກບ້ານ 
ຫຼື ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງຕື່ມ).

ວິຊາພື້ນຖານວິຊາຊີບວິຊາພື້ນຖານວິຊາຊີບ
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ວິຊາ ໄຟຟ້າວິຊາ ໄຟຟ້າ

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ
ໃຫ້ຂຽນເປັນບົດລາຍງານ (ແຕ້ມວົງຈອນຄຸມໂມເຕີ).

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ
ແຕ້ມວົງຈອນຕໍ່ລຽນ, ຕໍ່ຂະໜານ, ຕໍ່ປະສົມ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ.

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ວິທີການປະເມີນຜົນແມ່ນໃຊ້ວິທີ ໂດຍໃຫ້ສັງເກດ ກວດກາປາກເປົ່າ, ເວົ້າລົມກັນ ໃຊ້ຄຳຖາມ 
ແລະ ກວດຜົນງານ.

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ
ïï  ຜ່ານ:ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ສົ່ງຜົນງານທີ່ຕົນເອງເຮັດ ຫຼື ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ.
ïï  ບໍ່ຜ່ານ:ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ສົງຜົນງານ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້ຄູມອບວຽກບ້ານ 
ຫຼື ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງຕື່ມ).

ວິຊາ ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານວິຊາ ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ ຫຼື ຖ່າຍຮູບ.

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ
ຄວາມປວດໄພໃນເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ການປະຖົມພະຍາບານ, ວິທີເຂົ້າໄມ້, ວິທີການກົບໄມ້.

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ວິທີການປະເມີນຜົນແມ່ນໃຊ້ວິທີ ໂດຍໃຫ້ສັງເກດ ແລະ ກວດຜົນງານ.

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ
ïï  ຜ່ານ:ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ສົ່ງຜົນງານທີ່ຕົນເອງເຮັດ ຫຼື ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ.
ïï  ບໍ່ຜ່ານ:ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ສົງຜົນງານ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້ຄູມອບວຽກບ້ານ 
ຫຼື ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງຕື່ມ).

ວິຊາ ການເຮືອນວິຊາ ການເຮືອນ

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ ຫຼື ຖ່າຍຮູບ.

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ
ການແຕ່ງອາຫານ, ການເຮັດຊີ້ນສະຫັວນ, ການເຮັດສົ້ມປາ, ການປິ້ງປາ ແລະ ການເຮັດອົ່ວດອກແຄ.

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ວິທີການປະເມີນຜົນແມ່ນໃຊ້ວິທີ ໂດຍໃຫ້ສັງເກດກວດກາປາກເປົ່າ, ເວົ້າລົມກັນ ແລະ ກວດຜົນງານ.

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ
ïï  ຜ່ານ:ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ສົ່ງຜົນງານທີ່ຕົນເອງເຮັດ ຫຼື ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ.
ïï  ບໍ່ຜ່ານ:ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ສົງຜົນງານ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້ຄູມອບວຽກບ້ານ 
ຫຼື ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງຕື່ມ).

2121ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກໍາວິຊາເສີມທັກສະຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ

book1.indd   21book1.indd   21 17/11/2021   10:49:0217/11/2021   10:49:02



2222

ວິຊາ ວິຊາ   ທຸລະກິດ ແລະ ທຸລະກິດສໍາລັບຮຽນຄວບ 6 ສາຂາວິຊາ (ຂັ້ນ ມ.6)ທຸລະກິດ ແລະ ທຸລະກິດສໍາລັບຮຽນຄວບ 6 ສາຂາວິຊາ (ຂັ້ນ ມ.6)

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ
ໃຫ້ຂຽນເປັນບົດລາຍງານ.

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ
ຂ້ອຍຈະເປັນນັກທຸລະກິດໄດ້ແນວໃດ, ຂ້ອຍຈະດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ແນວໃດ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ
ເພື່ອຈະກາຍເປັນນັກທຸລະກິດມີຈັກຂັ້ນຕອນ.

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ວິທີການປະເມີນຜົນແມ່ນໃຊ້ວິທີ ໂດຍການສັງເກດ ແລະ ກວດຜົນງານ.

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ
ïï  ຜ່ານ:ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ສົ່ງຜົນງານທີ່ຕົນເອງເຮັດ ຫຼື ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ.
ïï  ບໍ່ຜ່ານ:ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ສົງຜົນງານ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້ຄູມອບວຽກບ້ານ 
ຫຼື ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງຕື່ມ).

ວິຊາ ວິຊາ   ກະສິກໍາກະສິກໍາ

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ
ໃຫ້ຂຽນເປັນບົດລາຍງານ.

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ
ການປູກ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນໝາກລຳໄຍ, ການປູກເຫັດ, ວິທີການລ້ຽງ (ການລ້ຽງໄກ່ໄຂ່), ການ
ລ້ຽງໄກ່ພື້ນເມືອງ (ໄກ່ລາດ) ແລະ ການລ້ຽງເປັດ.

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ວິທີການປະເມີນຜົນແມ່ນໃຊ້ວິທີ ໂດຍການສັງເກດ ແລະ ກວດຜົນງານ.

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ
ïï  ຜ່ານ:ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ສົ່ງຜົນງານທີ່ຕົນເອງເຮັດ ຫຼື ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ.
ïï  ບໍ່ຜ່ານ:ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ສົງຜົນງານ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້ຄູມອບວຽກບ້ານ 
ຫຼື ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງຕື່ມ).

ວິຊາ ວິຊາ   ໄຟຟ້າໄຟຟ້າ

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ
ໃຫ້ຂຽນເປັນບົດລາຍງານ (ແຕ້ມວົງຈອນຄຸມໂມເຕີ).

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ
(ແຕ້ມວົງຈອນຄຸມໂມເຕີໝູນຂວາ), (ແຕ້ມວົງຈອນຄຸມໂມເຕີໝູນຊ້າຍ), (ແຕ້ມວົງຈອນຄຸມໂມເຕີ 
3 ເຟສ), (ແຕ້ມວົງຈອນຄຸມໂມເຕີ 3 ເຟສ ແຕ້ມປະກອບໃສ່ຂາງັບຕົວຈິງ) ແລະ ການອອກແບບ
ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນອາຄານ.

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ວິທີການປະເມີນຜົນແມ່ນໃຊ້ວິທີ ໂດຍການສັງເກດ ແລະ ກວດຜົນງານ.

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ
ïï  ຜ່ານ:ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ສົ່ງຜົນງານທີ່ຕົນເອງເຮັດ ຫຼື ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ.
ïï  ບໍ່ຜ່ານ:ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ສົງຜົນງານ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້ຄູມອບວຽກບ້ານ 
ຫຼື ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງຕື່ມ).
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2323ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກໍາວິຊາເສີມທັກສະຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ

ວິຊາ  ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານວິຊາ  ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ.

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ
ການເຮັດຊັ້ນວາງແຜນຊີດີ, ການເຮັດຊັ້ນວາງເຄື່ອງ, ການເຮັດຮາວແຂວນເສື້ອ.

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ວິທີການປະເມີນຜົນແມ່ນໃຊ້ວິທີ ໂດຍໃຫ້ສັງເກດ ແລະ ກວດຜົນງານ.

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ
ïï  ຜ່ານ:ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ສົ່ງຜົນງານທີ່ຕົນເອງເຮັດ ຫຼື ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ.
ïï  ບໍ່ຜ່ານ:ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ສົງຜົນງານ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້ຄູມອບວຽກບ້ານ 
   ຫຼື ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງຕື່ມ).

ວິຊາ  ການເຮືອນວິຊາ  ການເຮືອນ

1. ກິດຈະກຳ1. ກິດຈະກຳ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ ຫຼື ຖ່າຍຮູບ.

2. ຕົວຢ່າງ2. ຕົວຢ່າງ
ລາບຊີ້ນງົວ, ກ້ອຍປາ, ຍຳສະຫຼັດລາວ, ປາໜຶ້ງໝາກນາວ.

3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ3. ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ວິທີການປະເມີນຜົນແມ່ນໃຊ້ວິທີ ໂດຍໃຫ້ສັງເກດ ກວດກາປາກເປົ່າ, ເວົ້າລົມກັນ ແລະ ກວດຜົນງານ.

4. ເກນຕັດສິນ4. ເກນຕັດສິນ
ïï  ຜ່ານ:ຜ່ານ: ນັກຮຽນໄດ້ສົ່ງຜົນງານທີ່ຕົນເອງເຮັດ ຫຼື ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ.
ïï  ບໍ່ຜ່ານ:ບໍ່ຜ່ານ: ນັກຮຽນບໍ່ສົງຜົນງານ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ (ຖ້າບໍ່ຜ່ານໃຫ້ຄູມອບວຽກບ້ານ 
   ຫຼື ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງຕື່ມ).

   
ໝາຍເຫດ: ວິຊາໂລຫະກໍາວິທະຍາ ແລະ  ຊ່າງລົດຍົນແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ເພາະວ່າບໍ່ມີຜູ້ນຳພາ.
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ຄໍາແນະນໍາຄໍາແນະນໍາ

ກ່ຽວກັບຕາຕະກ່ຽວກັບຕາຕະລາງອອກອາກາດ ລາງອອກອາກາດ 
ໂທລະພາບສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂທລະພາບສຶກສາ ແລະ ກິລາ 

(Lao E(Lao ESSTV)TV)
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ເວລາເວລາ ວັນຈັນວັນຈັນ ວັນອັງຄານວັນອັງຄານ ວັນພຸດວັນພຸດ ວັນພະຫັດວັນພະຫັດ ວັນສຸກວັນສຸກ ວັນເສົາວັນເສົາ ວັນອາທິດວັນອາທິດ

05:53 ເປີດສະຖານີ ເປີດສະຖານີ ເປີດສະຖານີ ເປີດສະຖານີ ເປີດສະຖານີ ເປີດສະຖານີ ເປີດສະຖານີ

06:00 ຂ່າວຈາກ ສະ ຖາ ນີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ

07:00 ຂ່າວ ສສກ 1 ຂ່າວ ສສກ 1 ຂ່າວ ສສກ 1 ຂ່າວ ສສກ 1 ຂ່າວ ສສກ 1 ຂ່າວ ສສກ 1 ຂ່າວ ສສກ 1

07:15 ລາຍການອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ ອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ ອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ ອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ ອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ ອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ ອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ

07:30 ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ

08:00 ລາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ລາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3 ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.4 ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.5 ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.5 ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.5

08:30 ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.1 ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.2 ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.3 ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.4 ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.5 ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.5 ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.5

09:00 ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.1 ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.2 ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.3 ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.4 ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.5 ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.5 ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.5

09:30 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.1 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.2 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.3 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.4 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ມ.5 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.4 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.4

10:00 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.1 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.2 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.3 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.4 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ມ.5 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.4 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.4

10:30 ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ມ.1 ວິຊາຟີຊິກສາດ ຂັ້ນ ມ.2 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.3 ວິຊາຟີຊິກສາດ ຂັ້ນ ມ.4 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.5 ວິຊາຟີຊິກສາດ ຂັ້ນ ມ.4 ວິຊາຟີຊິກສາດ ຂັ້ນ ມ.4

11:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.1 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.2 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.3 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.4 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.5 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.4 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.4

11:30 ພາສາອັງກິດ ABC ອົດສະຕຣາລ ີ
ລາຍການແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

12:00  ຂ່າວຈາກສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ

12:30 ຂ່າວ ສສກ 2 ຂ່າວ ສສກ 2 ຂ່າວ ສສກ 2 ຂ່າວ ສສກ 2 ຂ່າວ ສສກ 2 ຂ່າວ ສສກ 2 ຂ່າວ ສສກ 2

12:45 ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ

13:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.5 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7

13:30 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.5 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາປະຫວັດສາດ  ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.7

14:00 ວິຊາວັນນະຄະດີ ຂັ້ນ ມ.5 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7ີ

14:30 ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ມ.5 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາປະຫວັດສາດ  ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7 ວ ິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7

15:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.5 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາເຄມີສາດ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.7

15:30 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.5 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາປະຫວັດສາດ  ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.7

16:00 ພາສາອັງກິດ ABC ອົດສະຕຣາລີ
ລາຍການແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

16:30 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 1 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 1 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 1 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 1 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 1 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 1 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 1

17:00 ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ

17:15 ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ

18:00 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 2 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 2 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 2 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 2 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 2 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 2 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 2

18:30 ຂ່າວຈາກໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ

19:45 ຂ່າວ ສສກ 3 ຂ່າວ ສສກ 3 ຂ່າວ ສສກ 3 ຂ່າວ ສສກ 3 ຂ່າວ ສສກ 3 ຂ່າວ ສສກ 3 ຂ່າວ ສສກ 3

20:00 ພາສາອັງກິດ ABC ອົດສະຕຣາລີ, ພາສາອັງກິດ ABC ພາສາອັງກິດ ABC ພາສາອັງກິດ ABC ພາສາອັງກິດ ABC ພາສາອັງກິດ ABC ພາສາອັງກິດ ABC

20:30 ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ

21:00 ລາຍການສິລະປະ ລາຍການສິລະປະ ລາຍການສິລະປະ ລາຍການສິລະປະ ລາຍການສິລະປະ ລາຍການສິລະປະ ລາຍການສິລະປະ

21:30 ລາຍການເພງ ລາຍການເພງ ລາຍການເພງ ລາຍການເພງ ລາຍການເພງ ລາຍການເພງ ລາຍການເພງ

21:45 ປິດສະຖານີ ປິດສະຖານີ ປິດສະຖານີ ປິດສະຖານີ ປິດສະຖານີ ປິດສະຖານີ ປິດສະຖານີ
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2727ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຕາຕະລາງອອກອາກາດໂທລະພາບສຶກສາ ແລະ ກິລາ (Lao ESTV)

ເວລາເວລາ ວັນຈັນວັນຈັນ ວັນອັງຄານວັນອັງຄານ ວັນພຸດວັນພຸດ ວັນພະຫັດວັນພະຫັດ ວັນສຸກວັນສຸກ ວັນເສົາວັນເສົາ ວັນອາທິດວັນອາທິດ

05:53 ເປີດສະຖານີ ເປີດສະຖານີ ເປີດສະຖານີ ເປີດສະຖານີ ເປີດສະຖານີ ເປີດສະຖານີ ເປີດສະຖານີ

06:00 ຂ່າວຈາກ ສະ ຖາ ນີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ

07:00 ຂ່າວ ສສກ 1 ຂ່າວ ສສກ 1 ຂ່າວ ສສກ 1 ຂ່າວ ສສກ 1 ຂ່າວ ສສກ 1 ຂ່າວ ສສກ 1 ຂ່າວ ສສກ 1

07:15 ລາຍການອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ ອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ ອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ ອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ ອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ ອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ ອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ

07:30 ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ

08:00 ລາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ລາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3 ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.4 ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.5 ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.5 ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.5

08:30 ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.1 ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.2 ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.3 ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.4 ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.5 ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.5 ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.5

09:00 ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.1 ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.2 ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.3 ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.4 ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.5 ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.5 ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.5

09:30 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.1 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.2 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.3 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.4 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ມ.5 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.4 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.4

10:00 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.1 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.2 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.3 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.4 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ມ.5 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.4 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.4

10:30 ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ມ.1 ວິຊາຟີຊິກສາດ ຂັ້ນ ມ.2 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.3 ວິຊາຟີຊິກສາດ ຂັ້ນ ມ.4 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.5 ວິຊາຟີຊິກສາດ ຂັ້ນ ມ.4 ວິຊາຟີຊິກສາດ ຂັ້ນ ມ.4

11:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.1 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.2 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.3 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.4 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.5 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.4 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.4

11:30 ພາສາອັງກິດ ABC ອົດສະຕຣາລ ີ
ລາຍການແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

12:00  ຂ່າວຈາກສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ

12:30 ຂ່າວ ສສກ 2 ຂ່າວ ສສກ 2 ຂ່າວ ສສກ 2 ຂ່າວ ສສກ 2 ຂ່າວ ສສກ 2 ຂ່າວ ສສກ 2 ຂ່າວ ສສກ 2

12:45 ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ

13:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.5 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7

13:30 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.5 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາປະຫວັດສາດ  ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.7

14:00 ວິຊາວັນນະຄະດີ ຂັ້ນ ມ.5 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7ີ

14:30 ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ມ.5 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາປະຫວັດສາດ  ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7 ວ ິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7

15:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.5 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາເຄມີສາດ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.7

15:30 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.5 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາປະຫວັດສາດ  ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາພູມສາດ ຂັ້ນ ມ.6 ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.7 ວິຊາປະຫວັດສາດ ຂັ້ນ ມ.7

16:00 ພາສາອັງກິດ ABC ອົດສະຕຣາລີ
ລາຍການແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

ພາສາອັງກິດ ABC 
ແນະນໍາການສອນ

16:30 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 1 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 1 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 1 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 1 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 1 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 1 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 1

17:00 ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ

17:15 ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ

18:00 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 2 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 2 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 2 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 2 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 2 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 2 ສຶກສາຄາໃຈ ແລະ ກິລາສາທິດ 2

18:30 ຂ່າວຈາກໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ ຂ່າວຈາກ ສທລ

19:45 ຂ່າວ ສສກ 3 ຂ່າວ ສສກ 3 ຂ່າວ ສສກ 3 ຂ່າວ ສສກ 3 ຂ່າວ ສສກ 3 ຂ່າວ ສສກ 3 ຂ່າວ ສສກ 3

20:00 ພາສາອັງກິດ ABC ອົດສະຕຣາລີ, ພາສາອັງກິດ ABC ພາສາອັງກິດ ABC ພາສາອັງກິດ ABC ພາສາອັງກິດ ABC ພາສາອັງກິດ ABC ພາສາອັງກິດ ABC

20:30 ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ ລາຍການສາລະຄະດີ

21:00 ລາຍການສິລະປະ ລາຍການສິລະປະ ລາຍການສິລະປະ ລາຍການສິລະປະ ລາຍການສິລະປະ ລາຍການສິລະປະ ລາຍການສິລະປະ

21:30 ລາຍການເພງ ລາຍການເພງ ລາຍການເພງ ລາຍການເພງ ລາຍການເພງ ລາຍການເພງ ລາຍການເພງ

21:45 ປິດສະຖານີ ປິດສະຖານີ ປິດສະຖານີ ປິດສະຖານີ ປິດສະຖານີ ປິດສະຖານີ ປິດສະຖານີ
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ເວ ລາອອກອາກາດເວ ລາອອກອາກາດ ເນື້ອໃນເນື້ອໃນ
05:53 ເປີດສະຖານີ
06:00 ຂ່າວຈາກສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
07:00 ຂ່າວສສກ1
07:15 ລາຍການອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ
07:30 ລາຍການສາລະຄະດີ
08:00 ລາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
08:30 ວິຊາພາສາລາວຂັ້ນປ.1
09:00 ວິຊາຄະນິດສາດຂັ້ນປ.1
09:30 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.1
10:00 ວິຊາປະຫວັດສາດຂັ້ນມ.1
10:30 ວິຊາຄະນິດສາດຂັ້ນມ.1
11:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.1

11:30
ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
ລາຍການແນະນໍາການສອນ

12:00 ຂ່າວຈາກສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
12:30 ຂ່າວສສກ2
12:45 ລາຍການສາລະຄະດີ
13:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.5
13:30 ວິຊາປະຫວັດສາດຂັ້ນມ.5
14:00 ວິຊາວັນນະຄະດີຂັ້ນມ.5
14:30 ວິຊາພາສາລາວຂັ້ນມ.5
15:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.5
15:30 ວິຊາປະຫວັດສາດຂັ້ນມ.5

16:00
ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
ລາຍການແນະນໍາການສອນ

16:30 ສຶກສາຄາໃຈແລະກິລາສາທິດ1
17:00 ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ
17:15 ລາຍການສາລະຄະດີ
18:00 ສຶກສາຄາໃຈແລະກິລາສາທິດ2
18:30 ຂ່າວຈາກໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
19:45 ຂ່າວສສກ3
20:00 ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
20:30 ລາຍການສາລະຄະດີ
21:00 ລາຍການສິລະປະ
21:30 ລາຍການເພງ
21:45 ປິດສະຖານີ

ວັນຈັນວັນຈັນ
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ເວ ລາອອກອາກາດເວ ລາອອກອາກາດ ເນື້ອໃນເນື້ອໃນ
05:53 ເປີດສະຖານີ
06:00 ຂ່າວຈາກສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
07:00 ຂ່າວສສກ1
07:15 ລາຍການອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ
07:30 ລາຍການສາລະຄະດີ
08:00 ລາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
08:30 ວິຊາພາສາລາວຂັ້ນປ.2
09:00 ວິຊາຄະນິດສາດຂັ້ນປ.2
09:30 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.2
10:00 ວິຊາປະຫວັດສາດຂັ້ນມ.2
10:30 ວິຊາຟີຊິກສາດຂັ້ນມ.2
11:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.2

11:30
ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
ລາຍການແນະນໍາການສອນ

12:00 ຂ່າວຈາກສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
12:30 ຂ່າວສສກ2
12:45 ລາຍການສາລະຄະດີ
13:00 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.6
13:30 ວິຊາປະຫວັດສາດຂັ້ນມ.6
14:00 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.6
14:30 ວິຊາປະຫວັດສາດຂັ້ນມ.6
15:00 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.6
15:30 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.6

16:00
ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
ລາຍການແນະນໍາການສອນ

16:30 ສຶກສາຄາໃຈແລະກິລາສາທິດ1
17:00 ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ
17:15 ລາຍການສາລະຄະດີ
18:00 ສຶກສາຄາໃຈແລະກິລາສາທິດ2
18:30 ຂ່າວຈາກໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
19:45 ຂ່າວສສກ3
20:00 ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
20:30 ລາຍການສາລະຄະດີ
21:00 ລາຍການສິລະປະ
21:30 ລາຍການເພງ
21:45 ປິດສະຖານີ

ວັນອັງຄານວັນອັງຄານ
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ເວ ລາອອກອາກາດເວ ລາອອກອາກາດ ເນື້ອໃນເນື້ອໃນ
05:53 ເປີດສະຖານີ
06:00 ຂ່າວຈາກສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
07:00 ຂ່າວສສກ1
07:15 ລາຍການອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ
07:30 ລາຍການສາລະຄະດີ
08:00 ວິຊາພາສາອັງກິດຂັ້ນປ.3
08:30 ວິຊາພາສາລາວຂັ້ນປ.3
09:00 ວິຊາຄະນິດສາດຂັ້ນປ.3
09:30 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.3
10:00 ວິຊາປະຫວັດສາດຂັ້ນມ.3
10:30 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.3
11:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.3

11:30
ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
ລາຍການແນະນໍາການສອນ

12:00 ຂ່າວຈາກສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
12:30 ຂ່າວສສກ2
12:45 ລາຍການສາລະຄະດີ
13:00 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.7
13:30 ວິຊາປະຫວັດສາດຂັ້ນມ.7
14:00 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.7
14:30 ວິຊາປະຫວັດສາດຂັ້ນມ.7
15:00 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.7
15:30 ວິຊາປະຫວັດສາດຂັ້ນມ.7

16:00
ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
ລາຍການແນະນໍາການສອນ

16:30 ສຶກສາຄາໃຈແລະກິລາສາທິດ1
17:00 ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ
17:15 ລາຍການສາລະຄະດີ
18:00 ສຶກສາຄາໃຈແລະກິລາສາທິດ2
18:30 ຂ່າວຈາກໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
19:45 ຂ່າວສສກ3
20:00 ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
20:30 ລາຍການສາລະຄະດີ
21:00 ລາຍການສິລະປະ
21:30 ລາຍການເພງ
21:45 ປິດສະຖານີ

ວັນພຸດວັນພຸດ
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ເວ ລາອອກອາກາດເວ ລາອອກອາກາດ ເນື້ອໃນເນື້ອໃນ
05:53 ເປີດສະຖານີ
06:00 ຂ່າວຈາກສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
07:00 ຂ່າວສສກ1
07:15 ລາຍການອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ
07:30 ລາຍການສາລະຄະດີ
08:00 ວິຊາພາສາລາວຂັ້ນປ.4
08:30 ວິຊາພາສາລາວຂັ້ນປ.4
09:00 ວິຊາຄະນິດສາດຂັ້ນປ.4
09:30 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.4
10:00 ວິຊາປະຫວັດສາດຂັ້ນມ.4
10:30 ວິຊາຟີຊິກສາດຂັ້ນມ.4
11:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.4

11:30
ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
ລາຍການແນະນໍາການສອນ

12:00 ຂ່າວຈາກສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
12:30 ຂ່າວສສກ2
12:45 ລາຍການສາລະຄະດີ
13:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.6
13:30 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.6
14:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.6
14:30 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.6
15:00 ວິຊາເຄມີສາດຂັ້ນມ.6
15:30 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.6

16:00
ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
ລາຍການແນະນໍາການສອນ

16:30 ສຶກສາຄາໃຈແລະກິລາສາທິດ1
17:00 ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ
17:15 ລາຍການສາລະຄະດີ
18:00 ສຶກສາຄາໃຈແລະກິລາສາທິດ2
18:30 ຂ່າວຈາກໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
19:45 ຂ່າວສສກ3
20:00 ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
20:30 ລາຍການສາລະຄະດີ
21:00 ລາຍການສິລະປະ
21:30 ລາຍການເພງ
21:45 ປິດສະຖານີ

ວັນພະຫັດວັນພະຫັດ
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ເວ ລາອອກອາກາດເວ ລາອອກອາກາດ ເນື້ອໃນເນື້ອໃນ
05:53 ເປີດສະຖານີ
06:00 ຂ່າວຈາກສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
07:00 ຂ່າວສສກ1
07:15 ລາຍການອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ
07:30 ລາຍການສາລະຄະດີ
08:00 ວິຊາພາສາອັງກິດຂັ້ນປ.5
08:30 ວິຊາພາສາລາວຂັ້ນປ.5
09:00 ວິຊາຄະນິດສາດຂັ້ນປ.5
09:30 ວິຊາຊີວະວິທະຍາມ.5
10:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາມ.5
10:30 ວິຊາປະຫວັດສາດຂັ້ນມ.5
11:00 ວິຊາປະຫວັດສາດຂັ້ນມ.5

11:30
ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
ລາຍການແນະນໍາການສອນ

12:00 ຂ່າວຈາກສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
12:30 ຂ່າວສສກ2
12:45 ລາຍການສາລະຄະດີ
13:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.7
13:30 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.7
14:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.7
14:30 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.7
15:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.7
15:30 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.7

16:00
ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
ລາຍການແນະນໍາການສອນ

16:30 ສຶກສາຄາໃຈແລະກິລາສາທິດ1
17:00 ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ
17:15 ລາຍການສາລະຄະດີ
18:00 ສຶກສາຄາໃຈແລະກິລາສາທິດ2
18:30 ຂ່າວຈາກໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
19:45 ຂ່າວສສກ3
20:00 ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
20:30 ລາຍການສາລະຄະດີ
21:00 ລາຍການສິລະປະ
21:30 ລາຍການເພງ
21:45 ປິດສະຖານີ

ວັນສຸກວັນສຸກ
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ເວ ລາອອກອາກາດເວ ລາອອກອາກາດ ເນື້ອໃນເນື້ອໃນ
05:53 ເປີດສະຖານີ
06:00 ຂ່າວຈາກສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
07:00 ຂ່າວສສກ1
07:15 ລາຍການອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ
07:30 ລາຍການສາລະຄະດີ
08:00 ວິຊາພາສາອັງກິດຂັ້ນປ.5
08:30 ວິຊາພາສາລາວຂັ້ນປ.5
09:00 ວິຊາຄະນິດສາດຂັ້ນປ.5
09:30 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.4
10:00 ວິຊາປະຫວັດສາດຂັ້ນມ.4
10:30 ວິຊາຟີຊິກສາດຂັ້ນມ.4
11:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.4

11:30
ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
ລາຍການແນະນໍາການສອນ

12:00 ຂ່າວຈາກສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
12:30 ຂ່າວສສກ2
12:45 ລາຍການສາລະຄະດີ
13:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.7
13:30 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.7
14:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.7
14:30 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.7
15:00 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.7
15:30 ວິຊາປະຫວັດສາດຂັ້ນມ.7

16:00
ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
ລາຍການແນະນໍາການສອນ

16:30 ສຶກສາຄາໃຈແລະກິລາສາທິດ1
17:00 ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ
17:15 ລາຍການສາລະຄະດີ
18:00 ສຶກສາຄາໃຈແລະກິລາສາທິດ2
18:30 ຂ່າວຈາກໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
19:45 ຂ່າວສສກ3
20:00 ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
20:30 ລາຍການສາລະຄະດີ
21:00 ລາຍການສິລະປະ
21:30 ລາຍການເພງ
21:45 ປິດສະຖານີ

ວັນເສົາວັນເສົາ

3333ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຕາຕະລາງອອກອາກາດໂທລະພາບສຶກສາ ແລະ ກິລາ (Lao ESTV)
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ເວ ລາອອກອາກາດເວ ລາອອກອາກາດ ເນື້ອໃນເນື້ອໃນ
05:53 ເປີດສະຖານີ
06:00 ຂ່າວຈາກສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
07:00 ຂ່າວສສກ1
07:15 ລາຍການອອກກໍາລັງກາຍກິລາມວນຊົນ
07:30 ລາຍການສາລະຄະດີ
08:00 ວິຊາພາສາອັງກິດຂັ້ນປ.5
08:30 ວິຊາພາສາລາວຂັ້ນປ.5
09:00 ວິຊາຄະນິດສາດຂັ້ນປ.5
09:30 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.4
10:00 ວິຊາປະຫວັດສາດຂັ້ນມ.4
10:30 ວິຊາຟີຊິກສາດຂັ້ນມ.4
11:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.4

11:30
ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
ລາຍການແນະນໍາການສອນ

12:00 ຂ່າວຈາກສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
12:30 ຂ່າວສສກ2
12:45 ລາຍການສາລະຄະດີ
13:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.7
13:30 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.7
14:00 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.7
14:30 ວິຊາຊີວະວິທະຍາຂັ້ນມ.7
15:00 ວິຊາພູມສາດຂັ້ນມ.7
15:30 ວິຊາປະຫວັດສາດຂັ້ນມ.7

16:00
ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
ລາຍການແນະນໍາການສອນ

16:30 ສຶກສາຄາໃຈແລະກິລາສາທິດ1
17:00 ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ
17:15 ລາຍການສາລະຄະດີ
18:00 ສຶກສາຄາໃຈແລະກິລາສາທິດ2
18:30 ຂ່າວຈາກໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
19:45 ຂ່າວສສກ3
20:00 ພາສາອັງກິດABCອົດສະຕຣາລີ
20:30 ລາຍການສາລະຄະດີ
21:00 ລາຍການສິລະປະ
21:30 ລາຍການເພງ
21:45 ປິດສະຖານີ

ວັນອາທິດວັນອາທິດ
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3535ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຕາຕະລາງອອກອາກາດວິທະຍຸສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຕາຕະລາງອອກອາກາດວິທະຍຸສຶກສາ ແລະ ກິລາຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຕາຕະລາງອອກອາກາດວິທະຍຸສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ວັນວັນ ເວລາເວລາ ເນືອໃນເນືອໃນ ຄື້ນວິທະຍຸຄື້ນວິທະຍຸ

ວັນຈັນ 9:30-10:00 ລາຍການເພື່ອສົ່ງເສີມການປະຕິຮູບການສຶກສາ 
(ເຜີຍແຜ່ວິທີການສອນຕາມຫຼັກສູດຄູ່ມືສາຍສາມັນ)

AM 567 KHz

ວັນພຸດ 9:30-10:00 ລາຍການເພື່ອສົ່ງເສີມເດັກກ່ອນໄວຮຽນ AM 567 KHz

ວັນສຸກ 9:30-10:00 ລາຍການເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນການສອນຕາມ
ຫຼັກສູດສາຍສາມັນ

AM 567 KHz

ວັນເສົາ 14:30-15:00 ລາຍການຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາທົ່ວໄປ FM 103,7 MHz

ວັນອາທິດ 14:30-15:00 ລາຍການຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາທົ່ວໄປ FM 103,7 MHz

book1.indd   35book1.indd   35 17/11/2021   10:49:0317/11/2021   10:49:03



ສ້າງເປັນ e-book ໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ສ້າງເປັນ e-book ໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ 

book1.indd   36book1.indd   36 17/11/2021   10:49:0317/11/2021   10:49:03


