ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ.

ຊຸດການສອນໂມດູນ

ຊື່ໂມດູນ/ວິຊາ : ວິທະຍາການສິດສອນວິຊາສະເພາະ
ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ

: 3 ໜ່ວຍກິດ

; ສໍາລັບນັກສຶກສາຊັັ້ນ ປະລິນຍາຕີຕໍື່ເນື່ອງ

ຜູສ
ູ້ ອນ

: ອາຈານ ສາຍພິນ ຫລວງພົນ

ໂທລະສັບ

: 02058009177

ແຟັກ

: 021312421

E-mail

: sayphinvedi@gmail.com

ປະສົບການ ການສອນ :
•

ເລີື່ມແຕ່ປີ 1992 ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີັ້ ປະສົບການເຮັດວຽກ ແລະ ການສອນ ຢູ່ສະຖາບັນແຫ່ງນີັ້ທັງໝົດ
29 ປີ

ແຜນການສອນໂມດູນ/ວິຊາ: ວິທະຍາການສິດສອນວິຊາສະເພາະ
1

ຊໂື່ ມດູນ/ວິຊາ

ວິທະຍາການສິດສອນວິຊາສະເພາະ

2

ຄໍາອະທິບາຍລາຍວິຊາ/ໂມດູນ

ໂມດູ ນ ດັ ື່ ງ ກ່ າ ວນີ ັ້ ໄ ດູ້ ຮ ຽບຮຽງເອົ າ ບັ ນ ດາຄວາມຮູູ້ , ທັ ກ ສະ ແລະ
ທັ ດ ສະນະຄຸ ນ ສົ ມ ບັ ດ ກ່ ຽ ວກັ ບ ຄວາມຮູ ູ້ ສ ະພາບແວດລ້ ອ ມຂອງການ
ປະກອບອາຊີ ບ ແລະ ການປະຕິ ບັ ດເພ ື່ ອສົື່ ງເສີ ມຄວາມຮູູ້ ນັ ັ້ ນສູ ່ຜູູ້ຮຽນ
(5.1) ຮູູ້ເຖິງວິທີການນໍາໃຊູ້ຄວາມຮູູ້ທາງດ້ານທິດສະດີເຂົັ້າໃນການສອນ
ປະຕິບັດ (5.2) ການວາງແຜນການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີື່
(5.3) ຫລັ ກ ການ ແລະ ວິ ທ ີ ສ າທິ ດ ການເຮັ ດ ວຽກຢ່ າ ງມີ ຄ ວາມປອດ
ໄພຖຶ ກ ຕ້ ອ ງຕາມກົ ດ ໝາຍ ແລະ ສຸ ຂ ະອານາໄມ (5.4) ຫລັ ກ ການໆ
ຈັດການສະພາບແວດລ້ອມການຈັດການຮຽນ-ການສອນ (8.7) ປະເພດ
ຂອງແຜນການສອນເພື່ອກໍານົດເນັ້ອໃນ ຫລ ເງື່ອນໄຂຂັັ້ນຕອນການຮຽນ,
ບົດສອນ ແລະ ກໍານົດຈຸດປະສົງການຮຽນ-ການສອນ ປະຕິບັດວຽກງານ
ຕາມມາດຕະຖານອາຊີບ (3.5, 8.5, 8.6, 8.8 ແລະ 8.9)
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ຜົນການຮຽນ

ຫລັງຈາກໄດູ້ຮັບການຮຽນ-ການສອນໂມດູນດັື່ງກ່າວນີັ້ແລູ້ວ ຜູູ້ສຶກສາຈະມີ
ຄວາມສາມາດ:
1.

ດ້ານຄວາມຮູູ້:
-

ອະທິບາຍຫລັກການຕ່າງໆ ຂອງວິທະຍາການສິດສອນ

-

ນໍາໃຊູ້ບາດກ້າວຂອງການສອນເຂົັ້າໃນການສອນພາກທິດສະດີ
ແລະ ປະຕິບັດ

2.

ອົງປະກອບຊຸດການສອນພາກທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດ

ດ້ານຄວາມສາມາດ:
-

ວາງແຜນການຈັດການຮຽນ-ການສອນເຂົັ້າໃນໜ້າທີື່ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ

3.

-

ກໍານົດຈຸດປະສົງການຮຽນ-ການສອນຖກຕາມຫລັກການ

-

ສ້າງຊຸດການສອນພາກທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດ

ດ້ານທັດສະນະຄະຕິ:
-

4

ລະຫັດໂມດູນ

5

ຈໍານວນຫນ່ວຍກິດ ແລະ
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ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີື່ວຽກງານຂອງຕົນຮັບຜິດຊອບ

5-00-3-00-2

ຊົື່ວໂມງ

3(2-2-0), 64 ຊົື່ວໂມງ

ໂມດູນ ທື່ຈະຕ້ອງຮຽນກ່ອນ

.........................................
1. ຫັກການພນ
ໍ້ ຖານຂອງວິທະຍາການສິດສອນ
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງການສອນ
1.2 ຄວາມໝາຍ “ການສອນ“ ແລະ “ການແນະນໍາ“
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ຫົວຂໍເໍ້ ນໍ້ອໃນການສອນ

1.3 ອົງປະກອບຂອງການສອນ
2

1.4 ກິດຈະກໍາໃນວິທະຍາການສິດສອນ
1.5 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວິທະຍາການສອນ ແລະ ແບບວິທສ
ີ ິດ
ສອນ
2. ການປະກອບອາຊບຄູ
2.1 ພາລະບົດບາດຂອງຄູອາຊີວະສຶກສາ
2.2 ໜ້າທີື່ຂອງຄູສອນ
2.2.1 ໜ້າທີື່ໃນການວາງແຜນ
2.2.2 ໜ້າທີື່ໃນການດໍາເນີນງານ
2.2.3 ໜ້າທີື່ໃນການປະເມີນຜົນ
3. ຫັກການວິທະຍາການສິດສອນ
3.3.1 ຫັກການຂອງກິດຈະກາ
3.3.2 ຫກ
ຼັ ການ ການພົວພຼັນລະຫວ່າງທິດສະດີ ແລະປະຕິບຼັດ
3.3.2 ຫກ
ຼັ ການຂອງການປະຈຼັກຕາ
3.3.4 ຫກ
ຼັ ການກ່ຽວກຼັບການເຮຼັດໃຫ້ເຂົົ້າໃຈ
3.3.5 ຫຼັກການແຫ່ງການນາໃຊ້ຕົວຢ່າງ
3.3.6 ຫກ
ຼັ ການກ່ຽວກຼັບການປຼັບຄວາມງ່າຍດາຍຂອງເນົ້ອໃນ
3.3.7 ຫກ
ຼັ ການ ການນາໃຊ້ຄວາມຮ້
4. ການດໍາເນິນບາດກ້າວການສອນພາກທິດສະດ ແລະ
ປະຕິບັດ
4.1 ບາດກ້າວການສອນພາກທິດສະດ
4.1.1 ການອຸ່ນເຄື່ອງ ແລະການຈູງໃຈ
4.1.3 ການໃຫູ້ຂມ
ໍັ້ ູນຂ່າວສານ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູູ້
(ບາດກ້າວ2 ແລະ 3 ເອົາເຂົັ້າກັນ)
4.1.4 ການຕັັ້ງບັນຫາ ແລະຄົັ້ນຄວ້າສິື່ງທີື່ໄດູ້ຮຽນມາ
4.1.5 ການວິເຄາະ ແລະ ສັງເຄາະ
4.1.6 ການປະເມີນຜົນ
4.2 ບາດກ້າວການສອນພາກປະຕິບັດ
4.2.1 ການແນະນໍາທື່ຕິດພັນກັບການນໍາພາໂດຍກົງ
2.2.1.1 ການແນະນໍາແບບສະເໜີ
2.2.1.2 ການແນະນໍາແບບເນັັ້ນໃສ່ການພັດທະນາ

4.2.2 ການແນະນໍາທື່ບໍື່ຕດ
ິ ພັນກັບການນໍາພາໂດຍກົງ
4.2.2.1ການແນະນໍາແບບເນັັ້ນໃສ່ບຸກຄົນ
4.2.2.2 ການແນະນໍາແບບເນັັ້ນໃສ່ຂະບວນການ
4.2.2.3 ການແນະນໍາເບັ້ອງຕົັ້ນເພື່ອໃຫູ້ຄຸູ້ນເຄີຍກັບໂຮງຊ່າງ
4.2.2.4ການແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ
4.2.2.5 ການແນະນໍາກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ
5. ການກໍານົດຈຸດປະສົງ ແລະ ການອອກແບບແຜນການສອນ
5.1 ການກໍານົດຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນ-ການສອນ
5.1.2 ການນໍາໃຊູ້ຄໍາກິລິຍາທີື່ບົື່ງບອກການເຮັດ-ການກະທໍາ ສໍາ
ລັບການກໍານົດຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນ-ການສອນ
5.2 ການກະກຽມແຜນການສອນພາກທິດສະດ
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5.2.1 ການທໍາຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຫັກສູດ
5.2.2 ການວິເຄາະຫົວຂໍັ້ການສອນໃນພາກທິດສະດີ
5.2.3 ການສ້າງແຜນການສອນປະຈໍາໂມດູນ
5.2.4 ການສ້າງແຜນການສອນລວມ
5.2.5ການສ້າງແຜນການຮຽນ-ການສອນທິດສະດີ

ແລະ

ປະຕິບັດ
5.2.6 ການຂຽນໃບຄວາມຮູູ້
5.2.7 ການຂຽນໃບຖໍາຖາມ,ຄໍາຕອບ ແລະ ເກນໃຫູ້ຄະແນນ
5.3 ການກະກຽມແຜນການສອນພາກປະຕິບັດ
5.3.1 ການວິເຄາະຫກ
ັ ສູດໃນພາກປະຕິບັດ
5.3.2 ການສ້າງໃບມອບວຽກ
5.3.3 ການສ້າງໃບດໍາເນີນການປະຕິບັດໜ້າວຽກ
5.3.4 ການສ້າງໃບລາຍການເຄື່ອງມ/ອຸປະກອນ
5.3.5 ການສ້າງໃບທົດສອບພາກປະຕິບັດ
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ເງື່ອນໄຂ(ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມ,

-

ເອກະສານບົດຮຽນ, ເອກະສານຕົວຢ່າງ, ໃບມອບວຽກ

ເຄື່ອງຈັກ, ຮູບ, ແບບແຕ້ມ

-

ບັດຄໍາ, ກະດານເຂັມ, ກະດານເຈູ້ຍ, ເຟິດຂຽນກະດານ, ເຟິດ

ເຕັກນິກ, ເອກກະສານປະກອບ
ການຮຽນ ຫ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ທື່

ຂຽນເຈູ້ຍ.
-

ຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງສາຍ ເອລຊີດີ.

-

ການບັນຍາຍ

-

ການສົນທະນາ

-

ການຮຽນເປັນກຸ່ມ

-

ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ

-

ການນໍາສະເໜີຂອງນັກສຶກສາ

-

ການປະຕິບັດຕົວຈິງ

•

ນັກສຶກສາຕ້ອງປະຕິບັດກົດລະບຽບການຮຽນ-ການສອນ ຂອງ

ຈໍາເປັນນໍາໃຊ້)
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ວິທການຮຽນ-ການສອນ

ລະບຽບ ການຮຽນ-ການສອນ

ສະຖາບັນການສຶກສາທຸກຢ່າງ.
•

ຖ້ານັກສຶກສາມາຊ້າເກີນ 10 ນາທີ ຄັັ້ງທໍາອິດເຕອນ, ຄັັ້ງທີສອງ
ໃຫູ້ເຮັດກິດຈະກໍາໃດໜຶື່ງ, ຄັັ້ງທີ ສາມ ຂຽນໃບສໍາຫລວດ.

•

ນັກສຶກສາທີປ
ື່ ະກອບສ່ວນໃນການຮຽນ ໃນຫ້ອງຮຽນ ຈະໄດູ້
ຄະແນນສະສົມຕື່ມ.

•

ວິຊານີັ້ ຈະຕ້ອງສອບເສັງສອນພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດ,
ຖ້າບໍື່ມີ 2 ຢ່າງນີັ້ ແມ່ນບໍື່ຜ່ານ.

•

ກໍລະນີນັກສຶກສາທີື່ຂາດຮຽນເກີນ 20 ສ່ວນຮ້ອຍບໍື່ອະນຸຍາດໃຫູ້
ສອບເສັງຈົບໂມດູນ.
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ສະຖານທື່ຈັດຕັໍ້ງການຮຽນ-ການ

•

ຫ້ອງຮຽນທິດສະດີ, ຫ້ອງຮຽນພາກປະຕິບັດ.

ສອນ

4

12

ລາຍການ ການວັດຜົນ

ຜົນການຮຽນດ້ານຄວາມຮູ້:
• ອະທິບາຍ ຫລັກການຕ່າງໆ ແລະ ວິທີສາທິດການເຮັດວຽກຢ່າງມີ
ຄວາມປອດໄພ ຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ
• ນໍາໃຊູ້ແຕ່ລະບາດກ້າວເຂົັ້າໃນການສອນພາກທິດສະດີ ແລະ
ປະຕິບັດ
ຜົນການຮຽນດ້ານຄວາມສາມາດ ຫ ການປະຕິຕົວຈິງ:
• ວິເຄະຫົວຂໍັ້ການສອນແຕ່ລະລາຍວິຊາ
• ກໍານົດຈຸດປະສົງການຮຽນ-ການສອນຂອງແຕ່ລະວິຊາ
• ສ້າງຊຸດການສອນພາກທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດ
ຜົນການຮຽນດ້ານການພັດທະນາ:
• ໝູນໃຊູ້ຫລັກການຕ່າງໆເຂົັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ພາກທິດສະດີ
ແລະ ພາກປະຕິບັດ ຖກຕ້ອງຕາມຫກ
ັ ການ
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ວິທການວັດ-ປະເມນຜົນ,
ເຄື່ອງມ ໃນການຢັໍ້ງຢນ

• ວິທການວັດ-ປະເມນຜົນ:
- ການຂຽນ
- ການສັງເກດຈາກການນໍາສະເໜີ ຫ ການລາຍງານ ຜົນງານ ຫ ຊິັ້ນ
ງານ.
- ການລົງມເຮັດພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.
- ການສອນຕົວຈິງ
• ເຄື່ອງມ ໃນການປະເມນຜົນ:
- ລາຍການຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບ
- ບົດນໍາສະເໜີ
- ບົດຝຶກຫັດ
- ຜົນຜະລິດ

14

ເກນການວັດຜົນການຮຽນ

• ທິດສະດີ 60 % ຂຶັ້ນໄປ ຜ່ານ,
• ປະຕິບັດ 90% ຂຶັ້ນໄປ ຜ່ານ,

15

ການປະເມນຜົນ

1. ດີເລີດ (Excellent)

91-100%

2. ດີຫາຍ (Very good)

81-90%

3. ດີ (Good)

76-80%

4. ດີພໍໃຊູ້ (Fairly good) 70-75%

5

ແຜນການສອນລວມ
ການຈັດຕັໍ້ງການສອນ
ຄັໍ້ງທ

1

ເນໍ້ອໃນການຮຽນ-ການສອນ

ຝຶກຫັດ/
ທິດສະດ

ທົດລອງ/

ຮຽນດ້ວຍ

ປະຕິບັດ

ຕົນເອງ

ການແນະນໍາ ຂອງຄູ ແລະ ນັກສຶກສາ ຫັງຈາກນັໍ້ນ ແມ່ນ
ການແນະນໍາເຂົໍ້າສູ່ການຮຽນ
1. ຫັກການພນ
ໍ້ ຖານຂອງວິທະຍາການສິດສອນ
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງການສອນ
1.2 ຄວາມໝາຍ “ການສອນ“ ແລະ “ການແນະນໍາ“

P1

1.3 ອົງປະກອບຂອງການສອນ
1.4 ກິດຈະກໍາໃນວິທະຍາການສິດສອນ
1.5 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວິທະຍາການສອນ ແລະ ແບບ

45
√

90

50

ວິທີສິດສອນ

P2

P3

2. ການປະກອບອາຊບຄູ
2.1 ພາລະບົດບາດຂອງຄູອາຊີວະສຶກສາ
2.2 ໜ້າທີື່ຂອງຄູສອນ
2.2.1 ໜ້າທີື່ໃນການວາງແຜນ
2.2.2 ໜ້າທີື່ໃນການດໍາເນີນງານ
2.2.3 ໜ້າທີື່ໃນການປະເມີນຜົນ
3. ຫັກການວິທະຍາການສິດສອນ
3.3.1 ຫັກການຂອງກິດຈະກາ
3.3.2 ຫກ
ຼັ ການ ການພົວພຼັນລະຫວ່າງທິດສະດີ ແລະປະຕິບຼັດ
3.3.3 ຫກ
ຼັ ການຂອງການປະຈຼັກຕາ
3.3.4 ຫກ
ຼັ ການກ່ຽວກຼັບການເຮຼັດໃຫ້ເຂົົ້າໃຈ
3.3.5 ຫຼັກການແຫ່ງການນາໃຊ້ຕົວຢ່າງ
3.3.6 ຫກ
ຼັ ການກ່ຽວກຼັບການປຼັບຄວາມງ່າຍດາຍຂອງເນົ້ອໃນ
3.3.7 ຫກ
ຼັ ການ ການນາໃຊ້ຄວາມຮ້

45

45

90

45

90

50

90

50

ກວດກາການປະຕິບັດກິດຈະກໍານັກສຶກສາ ຄັໍ້ງທ 1

P4

4. ການດໍາເນິນບາດກ້າວການສອນພາກທິດສະດ ແລະ
ປະຕິບັດ
4.1 ບາດກ້າວການສອນພາກທິດສະດ
4.1.1 ການອຸ່ນເຄື່ອງ ແລະການຈູງໃຈ
4.1.3 ການໃຫູ້ຂມ
ໍັ້ ູນຂ່າວສານ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມ
ຮູູ້ (ບາດກ້າວ2 ແລະ 3 ເອົາເຂົັ້າກັນ)
4.1.4 ການຕັັ້ງບັນຫາ ແລະຄົັ້ນຄວ້າສິື່ງທີື່ໄດູ້ຮຽນມາ
4.1.5 ການວິເຄາະ ແລະ ສັງເຄາະ
4.1.6 ການປະເມີນຜົນ
6

45

4.2 ບາດກ້າວການສອນພາກປະຕິບັດ
4.2.1 ການແນະນໍາທື່ຕິດພັນກັບການນໍາພາໂດຍກົງ
2.2.1.1 ການແນະນໍາແບບສະເໜີ
2.2.1.2 ການແນະນໍາແບບເນັັ້ນໃສ່ການພັດທະນາ

P5

4.2.2 ການແນະນໍາທື່ບໍື່ຕດ
ິ ພັນກັບການນໍາພາ
ໂດຍກົງ
4.2.2.1ການແນະນໍາແບບເນັັ້ນໃສ່ບຸກຄົນ
4.2.2.2 ການແນະນໍາແບບເນັັ້ນໃສ່ຂະບວນການ

45

50

90

4.2.2.3 ການແນະນໍາເບັ້ອງຕົັ້ນເພື່ອໃຫູ້ຄຸູ້ນເຄີຍກັບໂຮງ
ຊ່າງ
4.2.2.4 ການແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນການ
ເຮັດວຽກ
4.2.2.5 ການແນະນໍາກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ
5.2 ການກະກຽມແຜນການສອນພາກທິດສະດ
5.2.1 ການທໍາຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຫັກສູດ
P6

5.2.2 ການວິເຄາະຫົວຂໍັ້ການສອນໃນພາກທິດສະດີ

45

90

50

45

90

50

45

45

45

45

5.2.3 ການສ້າງແຜນການສອນປະຈໍາວິຊາ
5.2.4 ການສ້າງແຜນການສອນລວມ
P7

5.2.5ການສ້າງແຜນການຮຽນ-ການສອນທິດສະດີ
5.2.6 ການຂຽນໃບຄວາມຮູູ້
5.2.7 ການຂຽນໃບຖໍາຖາມ,ຄໍາຕອບ ແລະ ເກນໃຫູ້ຄະແນນ
ກວດກາການປະຕິບັດກິດຈະກໍານັກສຶກສາ ຄັໍ້ງທ 2
5.3 ການກະກຽມແຜນການສອນພາກປະຕິບັດ
5.3.1 ການວິເຄາະຫົວຂໍັ້ການສອນໃນພາກປະຕິບັດ

P8

5.3.2 ການສ້າງໃບມອບວຽກ

90

5.3.3 ການສ້າງໃບດໍາເນີນການປະຕິບັດໜ້າວຽກ
P9

5.3.4 ການສ້າງໃບລາຍການເຄື່ອງມ/ອຸປະກອນ
5.3.5 ການສ້າງໃບທົດສອບພາກປະຕິບັດ

P10
P11
P12

ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ

P13
P14
P15

ທົບທວນການຮຽນທັງໝົດ ຂອງວິຊາ

P16

ສອບເສັງຈົບວິຊາ

7

20 ຊມ

90

ຫມາຍເຫດ: ແຜນການສິດສອນນີັ້ອາດມີການປ່ຽນແປງຫລປັບປຸງແກູ້ໄຂຕາມການປ່ຽນແປງເຕັກໂນໂລຊີ ແຕ່ລະໄລຍະ.
17. ເອກະສານອ້າງອງ:
-

ຄູ່ມວິທະຍາການສິດສອນວິຊາສະເພາະ ໂມດູນ 4 ຂອງປັ້ມ 10 ໂມດູນ

-

ຍຸດທະວິທີການຮຽນ-ການສອນວິຊາເທັກນິກ (Didactic for Technical Courses)

8

ແຜນການຮຽນ-ການສອນທິດສະດ ຄັໍ້ງທ 1

ໂມດູນ/ວິຊາ: ວິທະຍາການສິດສອນວິຊາສະເພາະ
ຫົວຂໍໍ້: 1 ຫກ
ັ ການພໍ້ນຖານວິທະຍາການສິດສອນ

ວັນທີ, ເດອນ,ປີ :
ເວລາ: 180 ນາທີ

ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ້ສະເພາະ:
ພາຍຫັງຜູູ້ຮຽນສໍາເລັດການຮຽນໃນຫົວຂໍັ້ນີັ້ ຜູູ້ຮຽນມີຄວາມສາມາດ:

ສໍາລັບນັກສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີ

- ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງການສອນ ອີງຕາມຄູ່ມການຮຽນ-ການສອນ
- ຂຽນອົງປະກອບການສອນໄດູ້ຢ່າງຖກຕ້ອງ

- ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວິທະຍາການສອນ ແລະ ແບບວິທີສິດສອນ
ເກນການປະຕິບັດລວມ:
ຫລັກການພັ້ນຖານວິທະຍາການສິດສອນໄດູ້ດໍາເນີນການສອນ, ຂຽນອົງປະກອບການສອນ ແລະ ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງລະອຽດລະຫວ່າງວິທະຍາການສອນ ແລະ ແບບວິທີ
ສິດສອນໂດຍອີງຕາມຄູ່ມການສອນປັ້ມວິທະຍາການສິດສອນໂມດູນ 4
ເກນການປະຕິບັດສະເພາະ:
- ຄວາມໝາຍຂອງການສອນໄດູ້ຖກອະທິບາຍໂດຍອີງຕາມປັ້ມຄູ່ມການສອນ
- ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວິທະຍາການສິດສອນ ແລະ ແບບວິທີການສິດສອນໄດູ້ຖກຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງອີງຕາມປມ
ັ້ ຄູ່ມວິທະຍາການສິດສອນຂອງໂມດູນ 4 ໃນປັ້ມ 1
ໂມດູນ
- ອົງປະກອບການສອນໄດູ້ຖກຂຽນຂຶັ້ນມາຢ່າງຖກຕ້ອງອີງຕາມຄູ່ມການສອນວິຊາວິທະຍາການວິຊາສະເພາະ

9

ກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ/
ເວລາ

ຫົວຂໍໍ້ເນໍ້ອໃນການສອນ

ສື່ການຮຽນການສອນ

ແບບວິທການຮຽນ-ການສອນ
ກິດຈະກໍາຂອງຄູ
ກິດຈະກໍາຜູ້ຮຽນ

- ປັ້ມບັນທຶກການ
ມາການຂາດ
ຂອງນັກສຶກສາ
-

5

ຈັດຕັໍ້ງຫ້ອງ

- ກວດກາຈໍານວນຄົນ

- ລາຍງານຈໍານວນຄົນ

10

ສ້າງແຮງຈູງໃຈ

- ເລົື່າເລື່ອງ

- ຟັງຄູເລົື່າເລື່ອງ

ຢັື່ງຄວາມຮູ້/ທວນຄນບົດຮຽນເກົື່າ

- ຕັັ້ງຄໍາຖາມ
- ສົນທະນາ

- ຕອບ
- ສົນທະນາ

-

- ອະທິບາຍ

- ຟັງ
- ຈົດບັນທຶກ

- PPT

5

ສະຖານທື່ຮຽນ/
ປະຕິບັດ

ດໍາເນນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້
10

30

15
30

1.1 ຄວາມໝາຍຂອງການສອນ

1.2 ຄວາມໝາຍ “ການສອນ“ ແລະ

- ຄູ່ມວິທະຍາ
ການສິດສອນ
ວິຊາສະເພາະ
ໂມດູນ 4

- ຕັັ້ງຄໍາຖາມ

- ຄົັ້ນຄ້ວາເປັນກຸ່ມ
- ນໍາສະເໜີ

1.3 ອົງປະກອບຂອງການສອນ

- ອະທິບາຍ

- ຟັງ
- ຈົດບັນທຶກ

- PPT

1.4 ກິດຈະກໍາໃນວິທະຍາການສິດສອນ

- ໃຫູ້ນັກຮຽນອ່ານເນັ້ອໃນ
ກິດຈະກໍາວິທະຍາການ
ສິດສອນ

- ສົນທະນາ

- ເອກະສານ

“ການແນະນໍາ“

10

ຫ້ອງຮຽນລວມ C19

45

1.5 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວິທະຍາ

ການສອນ ແລະ ແບບວິທີສິດສອນ

- ຈັດແບ່ງກຸ່ມຄົັ້ນຄ້ວາ

- ແບ່ງກຸ່ມຄົັ້ນຄ້ວາ

-

10

ສະຫຼຸບ

15

ການປະເມນ

- ສົນທະນາ
- ຊີແ
ັ້ ຈງຄວາມແຕກຕ່າງ
-

5

ສຶກສາອົບຮົມ

- ແນະນໍາ

ຂຶັ້ນນໍາສະເໜີ

- ສົນທະນາ

- ຄູ່ມວິທະຍາ
ການສິດສອນ
ວິຊາສະເພາະ
ໂມດູນ 4
-

- ກຸ່ມປະເມີນກັນ

-

- ຕິດຕາມ

-

ໝາຍເຫດ: ລາຍການສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເພື່ອບັນລຸຜົນການຮຽນ: ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມ, ເຄື່ອງຈັກ, ເຄື່ອງວັດແທກ, ວັດສະດຸຊິັ້ນເປອງ, ເຄື່ອງສາຍ ແລະອື່ນໆ
ຕົວຢ່າງ:
- Computer;
- LCD;
- ເຈູ້ຍ A0
- ເຟີດຂຽນ
- ຄູ່ມວິທະຍາການສິດສອນວິຊາສະເພາະ
- ອື່ນໆ..

11

ຮ່າງໃບຄວາມຮູ້ ຂອງແຜນການສອນ ຄັງໍ້ ທ 1
ໂມດູນ/ວິຊາ

ບົດທ 1

ວິທະຍາການສິດສອນວິຊາ

ຫັກການພນ
ໍ້ ຖານຂອງ

ສະເພາະ

ວິທະຍາການສິດສອນ

ໃບທ 1
ຜູ້ຮຽນ

ວິຊາກະເສດ+ບໍລິຫານ
ຜູ້ສອນ

1.1

ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕິພາກ
ອຈ ສາຍພິນ ຫລວງພົນ

ຄວາມໝາຍຂອງການສອນ
ໂດຍທົວ
ື່ ໄປຄົນເຮົາສ່ວນຫາຍເຂົັ້າໃຈວ່າ ການສອນ ແມ່ນການຖ່າຍທອດເນັ້ອໃນວິຊາ ໂດຍ
ການບອກໃຫູ້ເຮັດ, ໃຫູ້ຈ,ື່ ໃຫູ້ຈົດ, ນໍາໄປເລົື່າໃຫູ້ຈຈ
ື່ ໍາ ແລະ ນໍາໄປສອນຕໍໆ
ື່ ໄປ ແຕ່ໃນແນວທາງທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ ຈະເຂົັ້າໃຈວ່າ ການສອນ ບໍໄື່ ດູ້ໝາຍເຖິງ ວິທີການບອກໃຫູ້ເຮັດ, ໃຫູ້ຈ,ື່
ໃຫູ້ຈົດກ່າຍພຽງຢ່າງດຽວ, ການສອນ ມີຄວາມໝາຍເລິກເຊິື່ງກວ່ານັັ້ນ ເຊັື່ນ: ການສອນເປັນວິທີ
ການໃດໆກໍຕ
ື່ າມທີື່ຄນ
ູ ໍາເອົາມາໃຊູ້ເພື່ອໃຫູ້ນັກຮຽນເກີດການຮຽນຮູູ້ ເຊິງື່ ສາມາດເອີັ້ນວ່າເປັນການ
ສອນໄດູ້.

1.2

ຄວາມໝາຍ “ການສອນ“ ແລະ “ການແນະນໍາ“
ໃນນິຍາມສຶກສາສາດອາຊີວະແມ່ນໄດູ້ເຂົັ້າໃຈວ່າ: ການສອນແມ່ນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູທ
ູ້ ວ
ື່ົ ໄປ
ແລະຄວາມຮູູ້ດ້ານທິດສະດີດ້ານອາຊີວະ (ຄວາມຮູວ
ູ້ ຊ
ິ າສະເພາະ) ໃນສາຂາວິຊາຊີບນັັ້ນ.
ກົງກັນຂ້າມ ການແນະນໍາ ແມ່ນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູສ
ູ້ ະເພາະ, ເຊີື່ງຄວາມຮູນ
ູ້ ັັ້ນມີຄວາມ
ຕ້ອງການສໍາລັບນໍາໃຊູ້ໃນການສໍາເລັດວຽກງານຕົວຈິງໃດໜຶງື່ ທີື່ໄດູ້ຖກມອບໝາຍ.
ໃນການສຶກສາວິຊາຊີບໃນຕົວຈິງ ສ່ວນຫລາຍແລູ້ວ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການສອນ ແລະການ
ແນະນໍາແມ່ນບໍມ
ື່ ີຄວາມສໍາຄັນປານໃດ, ເພາະວ່າມັນມີຄວາມຕ້ອງການ

ແລະເພີື່ມເຕີມໃຫູ້ກັນ

ແລະກັນ. ໃນບົດຕໍື່ໄປນີັ້ ແມ່ນຈະໄດູ້ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງ ກໍຄ
ື່ ຄວາມຄ້າຍຄກັນໃຫູ້ລະອຽດ
ຕມ
ື່ , ເພາະວ່າໃນການວາງແຜນການ ດ້ານເນັ້ອໃນ, ເວລາ ແລະວິທີການ ກໍຄ
ື່ ການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ
ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່.
• “ການສອນ” ແມ່ນຫຍັງ?

ການສອນ ແມ່ນຂະບວນການສຶກສາ ແລະການອົບຮົມທີື່ມີແຜນການ, ແນໃສ່ເພື່ອບັນລຸຈດ
ຸ
ປະສົງ ແລະມີການຊີນ
ັ້ ໍານໍາພາ, ໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູດ
ູ້ ້ານທິດສະດີຢ່າງເປັນລະບົບໃນຂອບ
ເຂດວິຊາສະເພາະວິຊານື່ງ ເວລາທີື່ຖກກໍານົດໃນການສອນແມ່ນຈະຢູ່ໃນລະຫວ່າງ
12

45

ແລະ

60

ນາທີ, ສໍາລັບການສຶກສາຜູໃູ້ ຫຍ່ແມ່ນສ່ວນຫລາຍໃຊູ້

90

ນາທີ ສ່ວນຫລາຍແລູ້ວການສອນແມ່ນ

ຈະຖກຈັດໃນຫ້ອງຮຽນໂດຍສະເພາະ, ເຊີື່ງສາມາດນໍາໃຊູ້ສກ
ື່ ານສອນດ້ານສຽງ ແລະ ພາບຕ່າງໆ.
• “ການແນະນໍາ” ແມ່ນຫຍັງ?

ການແນະນໍາ ພວກເຮົາກໍເື່ ອີັ້ນວ່າການສອນ ທີື່ແນໃສ່ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ, ມີແຜນການເໝ
ອນກັນ, ແຕ່ສ່ວນຫລາຍກິດຈະກໍາການຮຽນຈະເປັນແບບກັນເອງ ແລະທັນທີ ເພື່ອລົງເລິກຄວາມ
ຮູໃູ້ ນວຽກງານວິຊາສະເພາະທີື່ໄດູ້ຖກຖ່າຍທອດດ້ານທິດສະດີມາແລູ້ວ.
ການແນະນໍາແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອສໍາເລັດວຽກງານໃດໜຶງື່ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງສະເໝີ ແລະ
ຈະຕ້ອງໃຊູ້ເວລາບໍໃື່ ຫູ້ເກີນ

20-30

ນາທີ, ຕົວຢ່າງ: ສໍາລັບບົດ “ການເຈາະຮູໜຶື່ງໃສ່ວັດຖຸ ເຊີື່ງເປັນ

ເຫລັກດ້ວຍເຄື່ອງຈັກເຈາະແບບຕັງັ້ ໂຕະ".
1.3 ອົງປະກອບຂອງການສອນ
ການສອນຈະເກີດຂຶັ້ນໄດູ້ຕອ
້ ງອາໄສອົງປະກອບຫາຍດ້ານ

ທຸກສິື່ງທຸກຢ່າງທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງກັບການ

ສອນ ແລະ ມີສ່ວນຊ່ວຍເສີມໃຫູ້ການສອນປະສົບຜົນສໍາເລັດ ເຊິື່ງນັກວິໄຈຫາຍທ່ານໄດູ້ສະແດງ
ທັດສະນະກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງການສອນໄວູ້ຄດັື່ງລຸ່ມນີ:ັ້
(ສຸພິນ ບຸນຊູວົງ, 2532: 4-5) ໄດູ້ກ່າວເຖິງອົງປະກອບຂອງການສອນໄວູ້ 3 ອົງປະກອບ ໄດູ້ແກ່

ຄູ, ນັກຮຽນ ແລະ ສິື່ງທີື່ສອນ.
1. ຄູ ເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນ ທີື່ຂາດບໍື່ໄດູ້ ບຸກຄະລິກ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູສ
ູ້ ອນມີອິດທິພົນຕໍກ
ື່ ານຮຽນຮູຂ
ູ້ ອງ
ຜູຮ
ູ້ ຽນ, ຜູສ
ູ້ ອນ ມີບຸກຄະລິກທີື່ດີ ແລະ ຮູູ້ຈັກເລອກໃຊູ້ວິທີສອນທີເື່ ໝາະສົມ ເພື່ອສົື່ງເສີມໃຫູ້ຜຮ
ູູ້ ຽນປະສົບຜົນສໍາ
ເລັດໃນການຮຽນຮູ.ູ້
2. ນັກຮຽນ ຫ ຜູູ້ຮຽນ ເປັນອົງປະກອບທີື່ສໍາຄັນເທົື່າກັບຜູສ
ູ້ ອນ ຄວາມສໍາເລັດໃນການສຶກສາເປັນເປົັ້າໝາຍສໍາຄັນ
ຂອງຜູຮ
ູ້ ຽນ ຜູສ
ູ້ ອນຈຶື່ງຄວນເປັນຜູໃູ້ ຫູ້ແນວທາງ, ແນະນໍາ ແລະ ສັງລວມປະສົບການໃຫູ້ຜຮ
ູູ້ ຽນເກີດການຮຽນຮູໃູ້ ຫູ້
ຫາຍທີື່ສຸດ.
3. ສິື່ງທີຈ
ື່ ະສອນ ໄດູ້ແກ່ ເນັ້ອຫາວິຊາຕ່າງໆ ຄູຈະຕ້ອງຈັດເນັ້ອຫາໃຫູ້ສໍາພັນກັນ, ຫນ້າສົນໃຈ, ເໝາະສົມກັບໄວ, ລະ
ດັບຊັັ້ນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆຂອງການຮຽນ-ການສອນ.
(ລໍາພອງ ບຸນຊ່ວຍ, 25320: 1) ໄດູ້ກ່າວເຖິງອົງປະກອບຂອງຮຽນ-ການສອນໄວູ້ 7 ອົງປະກອບ ຄ:
1. ຄູ (ຜູູ້ສອນ)
2. ຜູຮ
ູ້ ຽນ
3. ຫັກສູດ
4. ວິທສ
ີ ອນ
5. ຈຸດປະສົງຂອງການສອນ
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6. ສກ
ື່ ານສອນ
7. ການປະເມີນຜົນ

1.4

ກິດຈະກໍາໃນວິທະຍາການສິດສອນ

ພາຍໃຕູ້ຄວາມໜາຍກິດຈະກໍາໃນວິທະຍາການສິດສອນ

ເຮົາຈະເຂົັ້າໃຈເຖິງການດໍາເນີນ

ການສອນຂອງຄູ.ໂດຍການໃຊູ້ຄວາມຮູດ
ູ້ ້ານວິທະຍາການສິດສອນ ແລະ ແບບວິທີສິດສອນ ມາຈັດ
ຕັງັ້ ຂະບວນການສອນ ໂດຍອີງໃສ່ສາຍພົວພັນ ແລະ ຄວາມຕໍື່ເນື່ອງຂອງບັນດາກິດຈະກໍາການສອນ
ທີື່ເຊື່ອມຕໍື່ເຂົັ້າກັນເປັນວົງຈອນອັນໜຶງື່ . ການປະຕິບດ
ັ ງານຂອງຜູສ
ູ້ ອນ ບໍວ
ື່ າ່ ຈະເປັນການສອນພາກ
ທິດສະດີ ຫ ພາກປະຕິບັດກໍຕ
ື່ າມ ຈະເປັນໄປ ແລະ ວົນວຽນໄປຕາມວົງຈອນ ທີກ
ື່ ວມເອົາທຸກອົງປະ
ກອບຂອງຂະບວນການເຊັນ
ື່ : “ການກະກຽມ, ການດໍາເນີນການ ແລະ ການປະເມີນຜົນ“.
ກິດຈະກໍາຂອງວິທະຍາການສິດສອນແມ່ນຕິດພັນຢ່າງສະນິດແໜ້ນກັບບັນດາກັບ
ຄໍາຖາມເຫຼົ່ານໍ້:
1. ສອນໃຜ?
ຼົ່ ານັັ້ນ?
2. ໃຜເປັນຜູຖ
ູ້ ່າຍທອດຄວາມຮູເູ້ ຫ
3. ຢາກໃຫູ້ການຝຶກອົບຮົມບັນລຸຈຸດປະສົງອັນໃດແດ່?
4. ຈະສອນອັນໃດແດ່ ເພື່ອໃຫູ້ບັນລຸຈຸດປະສົງທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້?
5. ຈະນໍາໃຊູ້ວິທີສິດສອນອັນໃດແດ່ ໃນການຝຶກອົບຮົມ ຫການສອນ?
6. ຈະດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມ ຫ ການສອນ ພາຍໃຕູ້ເງື່ອນໄຂອັນໃດແດ່?
7. ຈະຈັດຕັັ້ງຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ ແນວໃດ?
8. ຈະວັດແທກຜົນໄດູ້ຮັບແນວໃດ ເພື່ອໃຫູ້ຮວ
ູູ້ ່າ ບັນລຸຈຸດປະສົງທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ຫບໍ?ື່

14

ຈະປະເມີນຜົນແນວໃດ

ສອນໃຜ?

ໃດ?

ຈະຈັດຕັັ້ງການຮຽນຄ
ແນວໃດໃດ?

ໃຜເປັນຜູູ້ສອນ?
ວິທະຍາການໃນ
ການດໍາເນນການ:

ຈະໃຫູ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ

ກະກຽມ, ສອນ
ຈະດໍາເນີນການສອນພາຍໃຕູ້

ອັນໃດ?

ແລະປະເມນຜົນ

ເງື່ອນໄຂອັນໃດ?

ຄວນຈະສອນເນັ້ອໃນ
ຈະນໍາໃຊູ້ແບບວິທີ

ອັນໃດ?

ສິດສອນອັນໃດແດ່?

ບັນດາກິດຈະກໍາຂອງວິທະຍາການສິດສອນ ສໍາລັບການສອນພາກທິດສະດີ ຄດັື່ງຕໍໄື່ ປນີ:ັ້
1. ການປະເມີນເງື່ອນໄຂ ແລະ ການກະກຽມສໍາລັບການສອນ ແລະ ການແນະນໍາ
2. ກໍານົດຈຸດປະສົງ ແລະ ເນັ້ອໃນການສອນ
3. ວາງແຜນການສອນ ຫ ການແນະນໍາ
4. ກະກຽມສື່ ການຮຽນ-ການສອນ
5. ດໍາເນີນການສອນ ຫ ການແນະນໍາ
6. ປະເມີນຜົນ ແລະ ການຕີລາຄາການສອນ
ກິດຈະກໍາຂອງວິທະຍາການສິດສອນ ໃນຂົງເຂດການຝຶກຄວາມຊໍານານງານ (ຂົງເຂດວິຊາສະເພາະ) ແລະ
ຄວາມສາມາດກໍື່ຈໍາແນກໄດູ້ເປັນແຕ່ລະບາດກ້າວໄດູ້ເຊັື່ນກັນ. ໃນຈຸດນີັ້ເຮົາຈະເຫັນແບບຢ່າງຂອງ “ກິດຈະກໍາແບບ
ຄົບວົງຈອນໃນວິຊາສະເພາະ” ທີື່ມີ 6 ບາດກ້າວ ແລະ ໃນລະບົບອາຊີວະສຶກສາຂອງເຢັຍລະມັນ ເປັນທີື່ຮຈ
ູູ້ ັກກັນດີ
ພາຍໃຕູ້ຄໍາເວົັ້າມຮາວ່າ “Leittext method” ຫ “Guiding text method” ນັກຮຽນຕ້ອງເປັນເຈົັ້າການໃນການ
ປະຕິບັດ 6 ບາດກ້າວ ພາຍໃຕູ້ການນໍາພາຕາມຄວາມຈໍາເປັນຂອງຄູ.
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ກິດຈະກໍາແບບຄົບວົງຈອນໃນວິຊາສະເພາະ

1. ການເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນ: (ການສຶກສາຂໍມ
ັ້ ູນ) ຜູຮ
ູ້ ຽນ ວິເຄາະໜ້າວຽກ ແລະ ຊອກຫາຂໍັ້ມູນຂ່າວສານດ້ວຍຕົນເອງ.
2. ການວາງແຜນ: ຜູຮ
ູ້ ຽນວາງແຜນປະຕິບັດງານ ຕາມບາດກ້າວທີື່ຈໍາເປັນດ້ວຍຕົນເອງ.
3. ການຕັດສິນໃຈ: ຜູຮ
ູ້ ຽນ ແລະ ຜູສ
ູ້ ອນ ຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດແຜນການ.
4. ການດໍາເນີນການ: ຜູຮ
ູ້ ຽນປະຕິບຼັດກິດຈະກໍາຕາມທີກ
ື່ ໍານົດໄວູ້ໃນແຜນປະຕິບັດງານດ້ວຍຕົນເອງ.
5. ການຄວບຄຸມ: ຜູຮ
ູ້ ຽນກວດກາຜົນການເຮຼັດວຽກຂອງລາວ ດ້ວຍຕົນເອງ ແລູ້ວເຕີມຂໍມ
ັ້ ູນໃສ່ແບບກວດສອບ.
6. ການປະເມີນ: ຜູູ້ຮຽນ ແລະ ຜູສ
ູ້ ອນຕີລາຄາຂະບວນການ ແລະ ຜົນການເຮຼັດວຽກຮ່ວມກັນ.

1.5 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວິທະຍາການສອນ ແລະ ແບບວິທສິດສອນ
ວິທະຍາການສິດສອນ ແລະ ແບບວິທສ
ີ ິດສອນ ແມ່ນຕິດພັນກັນຢ່າງສະໜິດແໜູ້ນ ເມື່ອເວົັ້າເຖິງແບບວິທີສິດສອນ
ໂດຍທົື່ວໄປແລູ້ວ ເຂົັ້າໃຈວ່າ ແມ່ນວິທະຍາສາດ ທີເື່ ວົັ້າເຖິງແບບວິທໃີ ນການສອນ ແລະ ແບບວິທີສິດສອນກໍື່ແມ່ນ
ສ່ວນໜຶື່ງຂອງວິທະຍາການສິດສອນ ເຖິງແນວໃດກໍື່ຕາມ ຖ້າຈະເວົັ້າໃຫູ້ແຈູ້ງໆແລູ້ວກໍື່ຄ: ວິທະຍາການສິດສອນ
ຈະພົວພັນໂດຍກົງກັບຄໍາຖາມທີວ
ື່ ່າ “ເພື່ອຫຍັງ ແລະ ເນັ້ອໃນຫຍັງແດ່?” ຂອງການສອນ ແຕ່ແບບວິທີສິດສອນ
ຈະພົວພັນກັບຄໍາຖາມທີື່ວ່າ “ຈະສອນວິທີໃດ ແລະ ດ້ວຍພາຫານະອັນໃດ?” ຊຶື່ງໃນຈຸດນີັ້ ຕ້ອງເຂົັ້າໃຈຢ່າງຈະ
ແຈູ້ງວ່າ ການທີື່ຈະໃຊູ້ແບບວິທີສິດສອນແບບໃດນັັ້ນ ມັນຂຶັ້ນກັບເນັ້ອໃນຂອງແຕ່ລະວິຊາ.
ຄໍາຖາມທີວ
ື່ ່າ “ດ້ວຍພາຫານະອັນໃດ?” ແມ່ນໝາຍເຖິງການນໍາໃຊູ້ສກ
ື່ ານຮຽນ-ການສອນ ເຖິງແນວໃດກໍື່
ຕາມ ແບບວິທີຂອງການສອນ ແມ່ນລະບົບຂອງບັນດາ ກໍາມະວິທີ ແລະ ເສັັ້ນທາງທີຖ
ື່ ກນໍາໃຊູ້ໃນການສອນໂດຍມີ
ການນໍາເອົາສກ
ື່ ານຮຽນ-ການສອນ ມາປະສົມໃສ່ ເພື່ອໃຫູ້ບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີກ
ື່ ໍານົດໄວູ້.
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ວິທະຍາການສິດສອນ ແລະ ແບບວິທີສິດສອນ ຖ້າຈະສົມທຽບໄປແລູ້ວກໍເື່ ໝອນດັື່ງດາບ
ສອງຄົມ ເພາະວ່າ ຄໍາວ່າ “ເພື່ອຫຍັງ ແລະ ອັນໃດແດ່?” ເປັນຕົວກໍານົດ “ຢ່າງໃດ ແລະ ດ້ວຍອັນ
ໃດ?”
ສຶກສາສາດ

ແບບວິທສ
ີ ິດສອນ

ວິທະຍາການສິດສອນ

ເພື່ອຫຍັງ
ຈຸດປະສົງຂອງການສອນ
ແລະ ການແນະນໍາ

ອັນໃດ

ຢ່າງໃດ

ກັບອັນໃດ

ເນັ້ອໃນວິທະຍາການ
ໃນການປັບຫົວບົດ

ແບບວິທີການສອນ
ແລະ ການແນະນໍາ

ສ,ື່ ອຸປະກອນສໍາລັບ
ການຮຽນ-ການສອນ

ການກະກຽມ, ການດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການແນະນໍາ
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ຮ່າງໃບຄໍາຖາມ
ຊື່ນັກສຶກສາ

ທ້າວ / ນາງ ................................................

ຫົວຂໍປ
ັ້ ະເມີນ

ຫັກການພນ
ໍ້ ຖານຂອງວິທະຍາການສິດສອນ

ນັກສຶກສາຊັັ້ນ

ປະລິນຍາຕີ ຮຸ່ນທີ 7

ນັກສຶກສາພາກວິຊາ

ຄູການກະເສດ ແລະ ບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການ

ວັນທີ ແລະ ເວລາ

............................................................

1. ອົງປະກອບຂອງການສອນມີຈັກອົງປະກອບ ຄອົງປະກອບໃດແດ່?
2. ຈົື່ງໃຫູ້ຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງວິທະຍາການສິດສອນ ແລະ ແບບວິທີສິດສອນຕ່າງກັນແນວໃດ?
3. ໃຫູ້ພວກນ້ອງອ່ານປະໂຫຍກລຸ່ມນີັ້ ແລູ້ວໃຫູ້ຂຽນຄໍາສັບໃສ່ບ່ອນຫວ່າງເທິື່ງປະໂຫຍກ, ຄໍາສັບໃດຖຶກຕ້ອງກັບ
ປະໂຫຍກ ຄໍາສັບແມ່ນ ,,ການແນະນໍາ” ແລະ ປະໂຫຍກໃດແມ່ນ ,,ການສອນ” ?
...........................................................

.............................................................
ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະມີການຊີັ້ນໍານໍາພາເປັນຢ່າງດີ,

ເພື່ອສໍາເລັດວຽກງານໃດໜຶື່ງໃນພາກປະຕິບັດ

ຕົວຈິງສະເໝີ ແລະ ຈະຕ້ອງໃຊູ້ເວລາບໍໃື່ ຫູ້ເກີນ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາໃດໜື່ງເພື່ອເຮັດໃຫູ້ວຽກງານນັັ້ນສໍາ
20-30 ນາທີ, ຕົວຢ່າງ: “ການເຈາະຮູໜຶື່ງໃສ່ ເລັດ ໃຊູ້ເວລາ 45 ຫລ 60 ນາທີ ,
ວັດຖຸ ເຊີື່ງເປັນເຫລັກດ້ວຍເຄື່ອງຈັກເຈາະແບບ
ຕັັ້ງໂຕະ"
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4. ໃຫູ້ພວກນ້ອງເລອກຄໍາສັບຄໍາວ່າ: ເພື່ອຫຍັງ, ອັນໃດ, ຢ່າງໃດ, ກັບອັນໃດ ໃສ່ໃນບ໋ອກເປົື່າຫວ່າງ ວິທະຍາ
ການສິດສອນ ແລະ ແບບວິທີສິດສອນ?
ເພື່ອຫຍັງ,
ອັນໃດ, ຢ່າງໃດ,

ກັບອັນໃດ

ສຶກສາສາດ
ແບບວິທສ
ີ ິດສອນ

ວິທະຍາການສິດສອນ

ຈຸດປະສົງຂອງການສອນ
ແລະ ການແນະນໍາ

ເນັ້ອໃນວິທະຍາການ
ໃນການປັບຫົວບົດ

ແບບວິທກ
ີ ານສອນ
ແລະ ການແນະນໍາ

ສ,ື່ ອຸປະກອນສໍາລັບ
ການຮຽນ-ການສອນ

ການກະກຽມ, ການດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການແນະນໍາ

5. ຈົື່ງຂຽນບາດກ້າວທີ 1- 6 ກິດຈະກໍາແບບຄົບວົງຈອນໃນວິຊາສະເພາະມີຄບາດກ້າວໃດແດ່?
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ໃບສະເຫຍຄໍາຕອບ
1. ອົງປະກອບຂອງການສອນມີ 7 ອົງປະກອບຄ:
1) ຄູ (ຜູູ້ສອນ)
2) ຜູຮ
ູ້ ຽນ
3) ຫັກສູດ
4) ວິທີສອນ
5) ຈຸດປະສົງຂອງການສອນ
6) ສກ
ື່ ານສອນ
7) ການປະເມີນຜົນ
2. ວິທະຍາການສິດສອນ ແລະ ແບບວິທີສິດສອນມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນຄ:

ວິທະຍາການສິດສອນຈະໃຫູ້ຄວາມຮູກ
ູ້ ່ຽວກັບວິທກ
ີ ານສົື່ງ-ຮັບ ຄວາມຮູຄ
ູ້ ວາມສາມາດ ທີື່ຖກ
ຕ້ອງຕາມຫັກການທາງດ້ານສຶກສາສາດ ແກ່ບັນດາຄູ-ອາຈານ ຖ້າຈະເວົັ້າແບບກວ້າງໆແລູ້ວກໍຄ
ື່
ສາຍກ່ຽວພັນລະຫວ່າງຄໍາວ່າ “ຈະສອນເພື່ອຫຍັງ ແລະ ຈະສອນຫຍັງແດ່?” ແລະ “ຈະສອນ
ແນວໃດ ແລະ ດ້ວຍພາສາອັນໃດ?” ແຕ່ແບບວິທີສິດສອນຈະພົວພັນກັບຄໍາຖາມທີື່ວ່າ “ຈະ
ສອນວິທີໃດ ແລະ ດ້ວຍພາຫານະອັນໃດ?” ຊຶງື່ ໃນຈຸດນີັ້ ຕ້ອງເຂົັ້າໃຈຢ່າງຈະແຈູ້ງວ່າ ການທີື່ຈະ
ໃຊູ້ແບບວິທີສິດສອນແບບໃດນັັ້ນ ມັນຂຶັ້ນກັບເນັ້ອໃນຂອງແຕ່ລະວິຊາ.
3. ຄໍາສັບທື່ຖຶກຕ້ອງຕາມປະໂຫຍກແມ່ນ:
.................ການແນະນໍາ........................

.....ການສອນ.........................................
ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະມີການຊີັ້ນໍານໍາພາເປັນຢ່າງດີ,

ເພື່ອສໍາເລັດວຽກງານໃດໜຶື່ງໃນພາກປະຕິບັດ

ຕົວຈິງສະເໝີ ແລະ ຈະຕ້ອງໃຊູ້ເວລາບໍໃື່ ຫູ້ເກີນ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາໃດໜື່ງເພື່ອເຮັດໃຫູ້ວຽກງານນັັ້ນສໍາ
20-30 ນາທີ, ຕົວຢ່າງ: “ການເຈາະຮູໜຶື່ງໃສ່ ເລັດ ໃຊູ້ເວລາ 45 ຫລ 60 ນາທີ ,
ວັດຖຸ ເຊີື່ງເປັນເຫລັກດ້ວຍເຄື່ອງຈັກເຈາະແບບ
ຕັັ້ງໂຕະ"
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4.ຄໍາສັບຄໍາວ່າ: ເພື່ອຫຍັງ, ອັນໃດ, ຢ່າງໃດ, ກັບອັນໃດ ໃສ່ໃນບ໋ອກເປົື່າຫວ່າງ ວິທະຍາການສິດສອນ ແລະ ແບບວິທີ
ສິດສອນ

ເພື່ອຫຍັງ,
ອັນໃດ, ຢ່າງໃດ,

ກັບອັນໃດ

ສຶກສາສາດ
ແບບວິທສ
ີ ິດສອນ

ວິທະຍາການສິດສອນ
ເພື່ອຫຍັງ
ຈຸດປະສົງຂອງການສອນ
ແລະ ການແນະນໍາ

ອັນໃດ

ຢ່າງໃດ

ກັບອັນໃດ

ເນັ້ອໃນວິທະຍາການ
ໃນການປັບຫົວບົດ

ແບບວິທກ
ີ ານສອນ
ແລະ ການແນະນໍາ

ສ,ື່ ອຸປະກອນສໍາລັບ
ການຮຽນ-ການສອນ

ການກະກຽມ, ການດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການແນະນໍາ

5.ບາດກ້າວທີ 1- 6 ກິດຈະກໍາແບບຄົບວົງຈອນໃນວິຊາສະເພາະມີຄ:
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ໃບເກນການໃຫ້ຄະແນນ (ທິດສະດ)
ຊື່ນັກສຶກສາ

ທ້າວ / ນາງ ................................................

ຫົວຂໍັ້ປະເມີນ

ຫັກການພນ
ໍ້ ຖານວິທະຍາການສິດສອນ

ນັກສຶກສາຊັັ້ນ

ປະລິນຍາຕີ

ນັກສຶກສາພາກວິຊາ

ຄູການກະເສດ ແລະ ບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການ

ວັນທີ ແລະ ເວລາ

............................................................

ລໍາດັບ

ຄະແນນລວມ

ເກນການໃຫູ້ຄະແນນ

I.

ຄວາມຖກຕ້ອງ

1

ຕອບຖກໝົດ 7ຂໍັ້ 100%
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4
1
3

ຕອບຖກ 5-6 ຂໍ4
ັ້ 0-50%
ຕອບຖກ 1-4 ຂໍັ້ 20-30%

1
1
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1
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10

ຕອບບໍື່ຖກເປົັ້າໝາຍເລີຍ
2

ຕອບຖກໝົດ = 100%
ຕອບຖກ ປະມານ = 40-50%
ຕອບຖກ ປະມານ 20-30%
ຕອບບໍື່ຖກເປົັ້າໝາຍເລີຍ
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4

ຕອບຖກໝົດ = 100%

3
0

ຕອບບໍື່ຖກ
ຕອບຖກໝົດ= 100%

4
3

ຕອບຖກ 3-4 = 40-50%
ຕອບຖກ 1-2 = 20-30%

1
0
1

ຕອບບໍື່ຖກເປົັ້າໝາຍເລີຍ
5

ຄະແນນທີື່ໄດູ້

ຕອບຖກໝົດ 6 ຂໍັ້ = 100%
ຕອບຖກ 4-5ຂໍັ້ = 40-50%

5
2,75

ຕອບຖກ 1-3ຂໍັ້ = 20-30%

2,25

ຕອບບໍື່ຖກເປົັ້າໝາຍເລີຍ

0

ຄະແນນລວມ
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ລາຍເຊັນພ້ອມຊແ
ື່ ຈ້ງ ຂອງຜູ້ໃຫ້ຄະແນນ
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