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1. ຂໍມູ້ນຕດິຕ່ໍຜູ່ສາ້ງໂມດູນ 

 
ຊື່ ຜູ່ທ ີ1:  ເກດເກສອນ ພຣະສສີມົບດັ 

ຫອ້ງການ:   ຫອ້ງການວຊິາການ ມະຫາວທິະຍາໄລ ວທິະຍາສາດສຸຂະພາບ 

  ຖະໜນົສາມແສນໄທ, ເມອືງ ສສີດັຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

  ໂທ: (+856) 20 2265 1492 

  ອເີມວ: ketkesonp@gmail.com 

 

ຊື່ ຜູ່ທ ີ2:  ຫຽວນ ວນັ ຕວນ 

ສະຖາບນັ:   ມະຫາວທິະຍາໄລ ເທກັໂນໂລຍ ີແລະ ການສກຶສາ, ນະຄອນໂຮ່ຈມີນິ 

    ຫວຽດນາມ 

    No. 1, ຖະໜນົ Vo Van Ngan Street, Linh Chieu  

    Ward, Thu Duc District, ນະຄອນໂຮ່ຈມີນິ, ຫວຽດນາມ 

  ອເີມວ: tuannv@hcmute.edu.vn 

 

ລາຍຊື່ ຄູຝກຶ:  ເກດເກສອນ ພຣະສສີມົບດັ 

  ຫຽວນ ວນັ ຕວນ 

 

 

 

ລາຍລະອຽດຂອງໂມດູນ: ໂມດູນ 7 

ການສອນນກັສກຶສາທີ່ ມາຈາກ ພືນ້ຖານທາງສງັຄມົທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສໍາລບັນກັສກຶສາ 

ທີ່ ຕອ້ງການ ການສະໜບັສະໜນູສະເພາະ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດຮຽນໄດດເຕມັສະກາຍະພາບ 

ໃນໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ 
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2. ລະຫດັຫຼກັສູດ:    CATALYST M 07 (ວຊິາເລອືກ) 

 

3. ໄລຍະເວລາຂອງຫລກັສູດ:  03 ECTS (90 ຊົ່ ວໂມງ)  

- ສອນໃນຫອ້ງຮຽນ 30 ຊົ່ ວໂມງ  

- ຮຽນດວ້ຍຕນົເອງ 60 ຊົ່ ວໂມງ  

 

4. ວດັຖຸປະສງົ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງໂມດູນ:  

ວດັຖຸປະສງົຂອງໂມດູນນີແ້ມ່ນ: 

- ເຮດັໃຫນ້ກັສກຶສາມຄີວາມຕື່ ນຕວົ ໃຫທຸ້ກຄນົມຄີວາມເທົ່ າທຽມ, ບ່ໍມກີານແບ່ງແຍກ, ມ ີ

ຄວາມສະເໜພີາບໃນບນັດານກັສກຶສາ ທີ່ ມາຈາກພືນ້ຖານທາງສງັຄມົ ວດັຖະນະທໍາທີ່ ແຕກ 

ຕ່າງກນັໃນໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ. ເຊິ່ ງລວມທງັນກັສກຶສາ ທີ່ ດອ້ຍໂອກາດໂດຍແນ່ໃສ່ຄວາມ 

ຕອ້ງການສະເພາະ ຫຼ ື ມຂໍີຈ້າໍກດັດາ້ນຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ ້ ແລະ ໃຫສ້າມາດເຂົາ້ 

ຮຽນຮ່ວມກບັນກັສກຶສາຄນົອື່ ນໆໃນຫອ້ງຮຽນໄດ ້ (Specific Education Need for 

Diversity (SEND)). 

- ແນະນາໍນກັສກຶສາໃຫຮູ້ ້ ກ່ຽວກບັວດັຖຸປະສງົການສອນທີ່ ເນັນ້ໃຫທຸ້ກຄນົ ມສ່ີວນຮ່ວມ 

ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມຄີວາມຮູພ້ືນ້ຖານບ່ໍເທົ່ າທຽມກນັ ເຊັ່ ນ: ຈະສາມາດສາ້ງຄວາມເຄາົລບົເຊິ່ ງ 

ກນັ ແລະ ກນັໄດແ້ນວໃດ, ຊ່ວຍເຫຼອືນກັສກຶສາ ທີ່ ມພີດຶຕກິາໍບ່ໍເໜາະສມົ ແລະ ອະທບິາຍ 

ໃຫເ້ຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັ ຄວາມຕອ້ງການໃນການຮຽນຮູຫ້ຼາຍຮູບແບບ ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. ໃນຂະ 

ບວນການສອນນັນ້ ອາດຈະເນັນ້ໃສ່ການສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັຂອງແຕ່ລະຄນົ 

ໂດຍເນັນ້ວທິກີານສອນ ໃນໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ, ແລະ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການສອນນັນ້ 

ອາດຈະເບິ່ ງຄວາມເໜາະສມົ ດາ້ນອຸປະສກັໃນການຮຽນ ແລະ ຄວາມເປນັໄປໄດ ້ ອາດມ ີ

ການຈາໍແນກບ່ໍໃຫນ້ກັຮຽນບາງຄນົ ຝກຶປະຕບິດັເຊິ່ ງເກດີຈາກອດິທພິນົກຸ່ມ ຂອງນກັສກຶສາ 

ເອງ. 

- ສະໜບັສະໜນູ ການຮຽນຮູຂ້ອງນກັສກຶສາ ໂດຍການປບັປ່ຽນຮູບແບບການປະເມນີ, ຮູບ 

ແບບການສອນທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ຮູບແບບການສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ ຂອງນກັສກຶສາທີ່ ມ ີ

ມາຈາກພືນ້ຖານແຕກຕ່າງກນັ ໂດຍນາໍໃຊວ້ທິ ີການຮຽນ-ການສອນ ແບບມສ່ີວນຮ່ວມ. 
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5. ລະດບັພາສາ ສໍາລບັຜູ່ສອນ: 

- ພາສາລາວ (CEFR- C1); 

- ພາສາຫວຽດນາມ (CEFR - C1);  

- ພາສາອງັກດິ (CEFR – B1); 

 
6. ຜນົຄາດຫວັງຈະໄດຮ້ບັຈາກການຮຽນ:  

ຫຼງັຈາກສໍາເລດັການຮຽນ ໂມດູນນີແ້ລວ້, ນກັສກຶສາຈະສາມາດປະຕບິດັ ໄດດ້ັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1. ສະແດງໃຫເ້ຫນັການປະຕບິດັ ຕ່ໍນກັສກຶສາດວ້ຍກນັ, ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈ ຄວາມແຕກຕ່າງດາ້ນ 

ພືນ້ຖານວດັຖະນະທໍາ ແລະ ວທິກີານຮຽນຮູທ້ີ່ ແຕກຕ່າງກນັ.  

2. ໃຫນ້ຍິາມການມສ່ີວນຮ່ວມໃນເວລາສອນເຊັ່ ນ: ”ຄວາມສະເໜພີາບ”, ”ຄວາມແຕກຕ່າງ” 

ແລະ ”ຄວາມຕອ້ງການສະເພາະໃນການຮຽນ ໂດຍສະເພາະນກັສກຶສາທີ່ ມຄີວາມບກົ ຜ່ອງ 

ດາ້ນການຮຽນຮູ”້  

3. ວເິຄາະ ແລະ ກາໍນດົວທິກີານທີ່ ເໜາະສມົ ເຮດັໃຫກ້ານສອນ ນກັສກຶສາທຸກຄນົ ໄດມ້ສ່ີວນ 

ຮ່ວມ, ບ່ໍຈາໍແນກ ຜູ່ໄດຜູ່ໜຶ່ ງ.  

4. ສາມາດກາໍນດົ ວທິກີານສອນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ໃນແຜນການສອນ 

5. ກາໍນດົຮູບແບບ ແລະ ວທິກີານສອນແບບມສ່ີວນຮ່ວມທຫີຼາກຫຼາຍ ແລະ ເຮດັໃຫນ້ກັ ສກຶ 

ສາທີ່ ມຄີວາມບກົຜ່ອງດາ້ນການຮຽນ ສາມາດສະແດງຄວາມຄດິເຫນັແລະແລກປ່ຽນຄວາມ 

ຄດິໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ. 

 
ລາຍລະອຽດຂອງ ໂມດູນ: 

1. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນສງັຄມົ ແລະ ຮູບແບບຂອງການສກຶສາ  

- ນຍິາມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນສງັຄມົ 

- ເປນັຫຍງັຈະຕອ້ງໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັກບັ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນສງັຄມົ ແລະ ການສກຶສາ  

- ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນ ຮູບແບບຂອງການສກຶສາ ແລະ ຮູບແບບຂອງການເມອືງ 

- ການໃຫນ້ຍິາມ ປະເດນັຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໃນສະຖາບນັການສກຶສາ 

- ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງ ວດັຖະນະທໍາ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃນການສກຶສາ  

2. ທຸກຄນົມສີດິທໃິນການສກຶສາ  

- ນຍິາມການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການສກຶສາ  
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- ອຸປະສກັໃນການ ຮຽນຂອງນກັສກຶສາທີ່ ມພີືນ້ຖານທາງສງັຄມົທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ 

-  ປດັໃຈສະໜບັສະໜນູ ຮູບແບບການຮຽນທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ  

- ແນະນາໍວທິກີານ ຮຽນ ຂອງນກັສກຶສາທີ່ ມພີືນ້ຖານທາງສງັຄມົທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ 

ໃນໂຮງຮຽນ  

3. ພືນ້ຖານທາງສງັຄມົທີ່ ແຕກຕ່າງ ແລະ ການຮຽນໃນຫອ້ງຮຽນ 

- ພືນ້ຖານທາງສງັຄມົທີ່ ແຕກຕ່າງ ຂອງນກັສກຶສາໃນຫອ້ງຮຽນ  

- ຄວາມຄດິເວລາສອນນກັສກຶສາ ທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການ ການຮຽນຮູໃ້ນຮູບແບບສະເພາະ 

- ວທິກີານ ແລະ ເຄື່ ອງມໃືນການສອນນກັສກຶສາ ເພື່ ອໃຫທຸ້ກຄນົມສ່ີວນຮ່ວມ 

- ການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມຫອ້ງຮຽນ ເພື່ ອສອນນກັສກຶສາ ໃຫທຸ້ກຄນົມສ່ີວນຮ່ວມ  

- ການຈດັການກບັ ນກັສກຶສາທີ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ມຄີວາມຕອ້ງການສະເພາະ 

4. ການສກຶສາສໍາລບັ ຜູ່ທີ່ ມຄີວາມພກິານ  

- ປະເພດຄວາມບກົພ່ອງ ແລະ ລກັສະນະຂອງຄວາມບກົຜ່ອງ  

- ສອນນກັສກຶສາທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການສະເພາະ 

- ກດົໜາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍສໍາລບັຜູ່ທີ່ ມຄີວາມພກິານ  

- ການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ບໍລກິານ ສໍາລບັຜູ່ທີ່ ມຄີວາມພກິານໃນໂຮງຮຽນ  

- ການຮ່ວມກນັຂອງວດັຖະນະທໍາ ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ໂດຍການນາໍໃຊວ້ທິກີານສອນແບບມ ີ

ສ່ວນ ຮ່ວມ  

ກຸ່ມເປົາ້ໜາຍ: 

ນກັສກຶສາ ປະລນິຍາໂທ, ນກັສກຶສາ ປະລນິຍາເອກ ໃນສະຖາບນັການສກຶສາ, ນກັສກຶສາປະລນິ 

ຍາເອກ ໃນຫຼກັສູດການສກຶສາ, ອາຈານສອນໃນໂຮງຮຽນ ຫຼ ືສະຖາບນັອາຊວີະ, ອາຈານສອນໃນ 

ສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ ແລະ ຜູ່ທີ່ ສນົໃຈ. 

 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການເຂົາ້ຝກຶອບົຮມົ:  

ຕອ້ງມຄີວາມຮູພ້ືນ້ຖານໃນການສກຶສາ ດາ້ນອະຊວີະສກຶສາ ຫຼ ືເຄຍີຜ່ານການອບົຮມົຄູວທິະຍາ  
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ການປະເມນີຕອນທາ້ຍຂອງໂມດູນ (ການທດົສອບ ແລະ ການໃຫຄ້ະແນນ): 

ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມ ເຮດັວຽກເປນັລາຍບຸກຄນົ, ເປນັຄູ່, ແລະ ເປນັກຸ່ມ. ຜນົການຮຽນຈະຖກືປະເມນີ ໂດຍ 

ອາຈານສອນ ໂດຍອງີໃສ່ລະດບັການວດັ ສະເພາະ ແລະ ອງີໃສ່ຜນົການຮຽນຂອງຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມ.  

 
ລດ ການປະເມນີ ນໍາ້ໜກັ ຮູບແບບ ວຽກບາ້ນ ຜນົການຮຽນຮູ ້

1 ຂຽນລາຍງານ 40% ຂຽນ ບຸກຄນົ LO 1, 2, 3,  

2 ແຜນການສອນ 20% ສົ່ ງເປນັຟາຍ ບຸກຄນົ LO 1, 4, 5 

3 ນາໍສະເໜກີານທດົລອງສອນ  40% ນາໍສະເໜ ີ ກຸ່ມ LO 1, 2, 5,  

 
 
ລະບບົບການປ່ຽນລະດບັເກດຼ 

   ເກດຼຂອງລາວ ເກດຼຂອງຫວຽດນາມ 

ລະດບັເກດຼ 

ດທີີ່ ສຸດ A=4,0 = 90-100% 9.0 – 10.0 

ດຫີຼາຍ B+ =3,5 = 80-89% 8.0 – 9.0  

ດ ີ B=3,0 = 70-79% 7.0 – 7.9 

ດພໍີສມົຄວນ C+=2,5 = 65-69% 6.5 – 6.9 

ປານກາງ C=2,0 = 60-64% 6.0 – 6.4  

ອ່ອນ D+=1,5 = 55-59% 5.5 – 5.9 

ອ່ອນຫຼາຍ D=1,0 = 50-54% 5.0 – 5.4 

ຕກົ F=x < 50% < 5.0 

 
 


