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ຫວົຂໍໂ້ມດູນ: ການສອນນກັສກຶສາທີ່ ມາຈາກ ພືນ້ຖານທາງສງັຄມົທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສໍາລບັ ນກັສກຶສາ ທີ່ ຕອ້ງການການ 

ສະໜບັສະໜນູສະເພາະ ເນັນ້ໃສ່ພດຶຕກິາໍ ແລະ ວດັ ຖະນະທໍາເພື່ ອໃຫສ້າ ມາດຮຽນໄດເ້ຕມັສະກາຍະພາບ 

ໃນໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ 

 

ລາຍຊື່ ຄູຝກຶ: 

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, ຫວຽດນາມ 

 ອເີມວ: tuannv@hcmute.edu.vn 

ບນັທກຶກດິຈະກາໍການຝກຶອບົຮມົ ໂມດູນ 07 
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ວນັທ:ີ     3, 4 ກນັຍາ 2018, ທດົລອງສອນຄັງ້ທ ີ1 ໃນ ມວສ ສປປ ລາວ  

    24 ກນັຍາ 2018, ທດົລອງສອນຄັງ້ທ ີ1 (HCMUTE), ຫວຽດນາມ 

 

ເວລາ:     8:30 ເຊົາ້ ເຖງິ 17:00 ແລງ (30 ຊົ່ ວໂມງ), ມວສ, ສປປ ລາວ 

    9:00 ເຊົາ້ ເຖງິ 17:00 ແລງ (30 ຊົ່ ວໂມງ) (HCMUTE), ຫວຽດນາມ 

 

ສະຖານທີ່ :      ມະຫາວທິະຍາໄລ ວທິະຍາສາດສຸຂະພາບ, ສປປ ລາວ  

    ມະຫາວທິະຍາໄລ ເທກັໂນໂລຍ ີແລະ ການສກຶສາ, ນະຄອນໂຮ່ຈມີນິ, ຫວຽດນາມ 
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ບດົຮຽຮທ ີ1 

"ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງສງັຄມົ" ສໍາລບັການຮຽນ-ການສອນ 

 

ວນັທ:ີ    3, 4 ກນັຍາ 2018, ທດົລອງສອນຄັງ້ທ ີ1 ໃນ ມວສ ສປປ ລາວ  

   10 ກນັຍາ 2018, ທດົລອງສອນຄັງ້ທ ີ1 ໃນ (HCMUTE), ຫວຽດນາມ 

 

ເວລາ:    8:30-12:00 ເຊົາ້, ແລະ 13:30-17:00 ແລງ (7 ຊົ່ ວໂມງ), ມວສ, ສປປ ລາວ 

   8:30-12:00 ເຊົາ້, ແລະ 13:30-17:00 ແລງ (7 ຊົ່ ວໂມງ), (HCMUTE), ຫວຽດນາມ 

 

ສະຖານທີ່ :     ຫອ້ງປະຊຸມ ຄະນະເພສຊັ, ມວສ, ສປປ ລາວ 

   Digital Learning Center (HCMUTE), ຫວຽດນາມ 

 

ລດ ເນືອ້ໃນການສອນ ບນັດາກດິຈະກາໍການສອນ ບນັທກຶການສອນ 

1.  ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງສງັຄມົ - ກດິຈະກາໍທ ີ1: ຜູ່ເຂົາ້

ຮ່ວມນຍິາມຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍທາງສງັ 

ຄມົ.  

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມສນົທະນາແນວຄວາມຄດິ 

ການສອນນກັສກຶສາທີ່ ມາຈາກຫຼາຍ 

ສງັຄມົແຕກຕ່າງກນັ 

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມໃຫຄໍ້າເຫນັວ່າຕອ້ງການເວລາຫຼາຍເພື່ ອສນົທະນາ 

ຫວົ ຂໍນ້ ີ,້ ເປນັຫວົຂໍໃ້ໜ່ ແລະ ບ່ໍຄຸນ້ເຄຍີ. 

- ເຮດັວຽກກຸ່ມ ແລະ ສນົທະນາແລວ້ມຫີຼາຍຄວາມຄດິທີ່  

ແຕກຕ່າງກນັເກດີຂືນ້, ກຸ່ມໄດສ້ງັລວມຄໍາເຫນັເປນັສ່ວນ 

ຫຼາຍ 
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- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມ ສນົທະນາກຸ່ມ (60 ນທ) 

- ສະເໜຜີນົການສນົທະນາ (60 ນທ) 

- ຄູຝກຶ: ຈດັກຸ່ມ, ສງັເກດ, 

ໃຫຄໍ້າປກຶສາ, ສະຫຼຸບ ແລະ ແນະນາໍ  

- ການນາໍສະເໜຂີອງແຕ່ລະກຸ່ມ ກ່ຽວກບັ ຄວາມຫຼາກ 

ຫຼາຍທາງ ສງັຄມົຂອງນກັສກຶສາໃຊເ້ວລາ 15 ນທ ແລະ 

ແຕ່ລະກຸ່ມໄດມ້ ີການແລກ ປ່ຽນສນົທະນາຄວາມຄດິ ເຫນັ 

15 ນທ.  

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມຫຼາຍທ່ານເວົາ້ວ່າເປນັຫວົຂໍໃ້ໜ່ ແລະ 

ຢາກໃຫມ້ກີານຈດັການຝກຶອບົຮມົຕື່ ມຫຼາຍຄັງ້.  

2.  ຄວາມຕອ້ງການສໍາລບັການສກຶສາ  

 

ກດິຈະກາໍທ ີ2: ເປນັຫຍັງຈິ່ ງຕອ້ງເຂົາ້ໃຈ 

ຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍທາງສງັຄມົໃນລະບບົ 

ການ ສກຶສາ ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມ ສນົທະນາ 

ຄໍາສບັ ແລະ ການສອນນກັສກຶສາທີ່ ມ ີ

ພືນ້ຖານທາງສງັຄມົທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ  

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມແບ່ງເປນັ 5 ກຸ່ມເຮດັວຽກ 

ກຸ່ມ ແລະ ນາໍສະເໜ ີ(60 ນທ) 

ກດິຈະກາໍທ ີ3: ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ 

ສງັຄມົ, ການສກຶສາຂອງນກັສກຶສາ ວຊິາ 

ຊບີ ແລະ ນະໂຍບາຍສະໜບັສະໜນູ. 

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມ ສນົທະນາຄວາມຄດິການ 

ສອນນກັສກຶສາທີ່ ມາຈາກຫຼາຍສງັຄມົ 

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມ ສນົທະນາກຸ່ມ ແລະ ຍກົຕວົຢ່າງ ໃນການ ສອນ 

ຕວົຈງິໃນການສອນຕວົຈງິ ໃນໂຮງຮຽນ ວຊິາຊບີ 

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມຕອ້ງການ ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນນະໂຍບາຍ 

ກ່ຽວກບັຫວົຂໍ ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງນກັສກຶສາ ທີ່ ມາ 

ຈາກຫຼາຍສງັຄມົ ແລະ ການສກຶສາ ແລະ ເອາົເຂົາ້ໃນຫຼກັ 

ສູດການ ຮຽນການສອນ.  

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມໃຫທ້ດັສະນະວ່າ ການໃຫຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ 

ການສົ່ ງເສມີການຮຽນການສອນ ນກັສກຶສາ ທີ່  

ມາຈາກສງັຄມົ ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ ຄວນມກີານສົ່ ງເສມີໃຫ ້

ຫຼາຍກ່ວານີ.້  
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ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. ເຮດັວຽກກຸ່ມ ແລະ 

ນາໍ ສະເໜ ີ(60 ນທ) 

3.  ປະເດນັກ່ຽວກບັຄວາມຫຼາກ 

ຫຼາຍ ດາ້ນສງັຄມົຂອງນກັສກຶສາ 

ທີ່  ໄດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່ໃນ 

ໂຮງຮຽນ 

 

ກດິຈະກາໍທ ີ4: ໂຮງຮຽນຈະບໍລຫິານ 

ຄຸມ້ຄອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ດາ້ນສງັຄມົ 

ຂອງນກັສກຶສາໃນໂຮງຮຽນແນວໃດ 

ເພື່ ອໃຫມ້ຮູີບແບບປະຕບິດັທີ່ ຊດັເຈນ.  

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມສນົທະນາ ແນວຄວາມຄດິ 

ການສອນນກັສກຶສາທີ່ ມຄີວາມຫຼາກ 

ຫຼາຍດາ້ນສງັຄມົ (60 ນທ) ແລະ 

ສະເໜ ີ(30 ນທ)  

- ເປນັຫວົຂໍທ້ີ່ ດ ີເໜາະສມົ ທີ່ ຈະເອາົເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດ ການ 

ຮຽນ ການສອນ 

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມໃຫເ້ຫດຜນົວ່າ ຄວນສາ້ງນະໂຍບາຍສະໜບັ 

ສະໜນູ ແລະ ອອກນະໂຍບາຍໃຫຄ້ະນະວຊິາເປນັຜູ່ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

- ສະໜບັສະໜນູການສດິສອນຫວົຂໍດ້ັ່ ງກ່າວໃນໂຮງຮຽນ 

 

4.  ພດຶຕກິາໍຄວາມແຕກຕ່າງທາງວດັ 

ຖະນະທໍາ ແລະ ຄວາມຕອ້ງ 

ການໃນການສກຶສາ  

 

ກດິຈະກາໍທ ີ5: ພດຶຕກິາໍຄວາມແຕກ 

ຕ່າງທາງວດັຖະນະທໍາ ແລະ ຄວາມຕອ້ງ 

ການໃນການສກຶສາ ໃນໂຮງຮຽນໄດຖ້ກື 

ເອາົໃຈໃສ່ຄແືນວໃດ. 

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມສນົທະນາຄໍາສບັໃຊໃ້ນ 

ການສອນແລະພດຶຕກິາໍຄວາມແຕກ 

ຕ່າງທາງວດັຖະນະທໍາ ຄວາມຕອ້ງ 

ການທີ່ ແຕກຕ່າງໃນຮຽນຂອງນກັ 

ສກຶສາ (90 ນທ). 

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມໃຫຄໍ້າເຫນັວ່າ ເປນັຫວົຂໍທ້ີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັ 

ແລະ ຈະໃຫປ້ະໂຫຍດ ໃນການສາ້ງເປົາ້ໜາຍ ແລະ ກາໍ 

ນດົການຈດັການຮຽນ ການສອນ ໃນສະຖາບນັການ ສກຶ 

ສາບ່ໍສະເພາະແຕ່ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ກໍ່ ຄສືະຖາບນັການ 

ສກຶສາຊັ ້ນ້ສູງທົ່ ວໄປ 
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ບດົຮຽນທ ີ2 

ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການສກຶສາ 

 

ວນັທ:ີ  

1. 3-4 ກນັຍາ 2018, ມວສ, ສປປ ລາວ 

2. 10 ກນຍາ 2018, HCMUTE, ຫວຽດນາມ 

 

ໄລຍະເວລາ:    

• 8:30 - 12:00 ແລະ 13:00 - 17:00 (7.5 ຊົ່ ວໂມງ), ມວສ, ສປປ ລາວ 

 (12:00-13:30 ພກັຮບັປະທານອາຫານທ່ຽງ) 

• 8:30 - 12:00 ແລະ 13:00 - 17:00 (7.5 ຊົ່ ວໂມງ), HCMUTE, ຫວຽດນາມ 

(12:00-13:30 ພກັຮບັປະທານອາຫານທ່ຽງ) 

 

ສະຖານທີ່ :     ຫອ້ງປະຊຸມ ຄະນະເພສຊັ, ມວສ, ສປປ ລາວ 

   Digital Learning Center (HCMUTE), ຫວຽດນາມ 
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ລດ ເນືອ້ໃນການສອນ ບນັດາກດິຈະກາໍການສອນ ບນັທກຶການສອນ 

1.  ນຍິາມການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການສກຶສາ  ກດິຈະກາໍທ ີ1: ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມສນົທະນາ ນຍິາມ 

ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການສກຶສາ ແລະ ຄໍາ 

ສບັທີ່ ໃຊໃ້ນການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການສກຶສາ 

- ເຮດັວຽກກຸ່ມ (90 ນທ) 

- ນາໍສະເໜ ີຜນົການສນົທະນາ (40 ນທ) 

 

ຄູຝກຶ: ຈດັກຸ່ມສນົທະນາ, ສງັເກດ, ສະຫຼຸບ 

ແລະ ໃຫຄໍ້າແນະນາໍ  

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມໃຫຄໍ້າເຫນັວ່າ ຍງັບ່ໍຄຸນ້ເຄຍີ ກບັ 

ຫວົຂໍ ້ດັ່ ງກ່າວ  

- ຫວົຂໍເ້ຂົາ້ໃຈຍາກ 

- ຕອ້ງການໃຫຈ້ດັອບົຮມົເພີ່ ມອກີຫຼາຍຄັງ້ ໃນ 

ຫວົຂໍດ້ັ່ ງກ່າວ  

- ຕອ້ງການເວລາເພື່ ອທໍາຄວາມເຂົາ້ໃຈ 

- ຈະເປນັປະໂຫຍດຫຼາຍຖາ້ຫວົຂໍດ້ັ່ ງກ່າວ 

ເອາົເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດການຮຽນ ການສອນ 

2.  ອຸປະສກັໃນການຮຽນ ຂອງນກັສກຶສາ 

ທີ່ ມຄີວາມ ຫຼາກຫຼາຍທາງສງັຄມົ 

 

ຄູຝກຶໃຫເ້ຮດັວຽກກຸ່ມ (90 ນທ), ສນົທະ 

ນາກ່ຽວກບັລກັສະນະ ອຸປະສກັໃນການ 

ຮຽນຂອງນກັສກຶສາ ທີ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ 

ທາງສງັຄມົ (30 ນທ) 

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມສນົທະນາຄວາມຕອ້ງການທີ່  

ແຕກຕ່າງ ແລະ ອຸປະສກັໃນການຮຽນ 

ຂອງນກັສກຶສາ ທີ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ 

ສງັຄມົ 

3.  ແຫຼ່ ງສະໜບັສະໜນູ ການຮຽນຂອງ 

ນກັສກຶສາທີ່ ມຄີວາມ ຫຼາກຫຼາຍທາງ 

ສງັຄມົ 

- ເຂົາ້ຮ່ວມສນົທະນາ ແລະ ໄຈແ້ຍກແຫຼ່ ງ 

ສະໜບັສະໜນູ ອຸປະກອນການຮຽນຂອງ 

ນກັສກຶສາທີ່ ມຄີວາມ ຫຼາກຫຼາຍທາງສງັ 

ຄມົ (60 ນທ) 

- ຜູ່ເຂົ ້່ ຮ່ວມອບົຮມົໃຫທ້ດັສະນະວ່າ ມຂໍີຈ້າໍ 

ກດັດາ້ນອຸປະກອນການຮຽນ ການສອນ ແລະ 

ໂຄງສາ້ງອາຄານຂອງໂຮງຮຽນ ບ່ໍສອດຄ່ອງ 

ກບັນກັສກຶສາທີ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ເຊັ່ ນ 

ພກິານທາງຮ່າງກາຍ.  

- ມກີານສນົທະນາກ່ຽວກບັງບົປະມານທີ່ ຈະມາ 
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- ເຮດັວຽກເປນັກຸ່ມ ແລະ ສນົທະນາ ແຫຼ່ ງ 

ສະໜບັສະໜນູການຮຽນຂອງ ນກັສກຶສາ 

ທີ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງສງັຄມົ (30 ນທ) 

ສະໜບັສະໜນູ ການຮຽນຂອງນກັສກຶສາທີ່  

ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ ສງັຄມົ 

4.  ການສະໜບັສະໜນູ ການຮຽນຂອງ 

ນກັສກຶສາທີ່ ມຄີວາມ ຫຼາກຫຼາຍທາງ 

ສງັຄມົໃນໂຮງຮຽນ ຫຼ ືຂອງສະຖາບນັ 

ການສກຶສາ 

- ເຂົາ້ຮ່ວມສນົທະນາກ່ຽວກບັ ການສາ້ງ 

ກຸ່ມເພື່ ອຈດັການຮຽນ ການສອນໃນບນັ 

ດານກັສກຶສາທີ່  ມາຈາກຫຼາຍວດັຖະນະທໍາ 

(30 ນທ) 

- ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມ ແບບມສ່ີວນຮ່ວມ 

ໃນການຮຽນ (ເຊັ່ ນ: ເປນັກຸ່ມ ຫຼ ືໃນຊຸມ 

ຊນົ) (30 ນທ) 

- ອຸປະກອນສະໜບັສະໜນູ ການຮຽນ ແບບ 

ມສ່ີວນຮ່ວມຂອງນກັສກຶສາ (30 ນທ) 

- ເຂົາ້ຮ່ວມອບົຮມົເຫນັວ່າ ຫວົຂໍກ້ານສາ້ງ 

ກຸ່ມເພື່ ອຈດັການຮຽນ ການສອນໃນບນັ 

ດານກັສກຶສາທີ່  ມາຈາກຫຼາຍ ວດັຖະນະທໍາ 

ແມ່ນກວ້າງ ແຕ່ເປນັປະໂຫຍດ 
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ບດົຮຽນທ ີ3 

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງສງັຄມົ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຮຽນ ໃນຫອ້ງຮຽນ 

 

ວນັທ:ີ  

3. 3-4 ກນັຍາ 2018, ມວສ, ສປປ ລາວ 

4. 10 ກນຍາ 2018, HCMUTE, ຫວຽດນາມ 

 

ໄລຍະເວລາ:    

• 8:30 - 12:00 ແລະ 13:00 - 17:00 (7.5 ຊົ່ ວໂມງ), ມວສ, ສປປ ລາວ 

 (12:00-13:30 ພກັຮບັປະທານອາຫານທ່ຽງ) 

• 8:30 - 12:00 ແລະ 13:00 - 17:00 (7.5 ຊົ່ ວໂມງ), HCMUTE, ຫວຽດນາມ 

(12:00-13:30 ພກັຮບັປະທານອາຫານທ່ຽງ) 

 

ສະຖານທີ່ :     ຫອ້ງປະຊຸມ ຄະນະເພສຊັ, ມວສ, ສປປ ລາວ 

   Digital Learning Center (HCMUTE), ຫວຽດນາມ 
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ລດ ເນືອ້ໃນການສອນ ບນັດາກດິຈະກາໍການສອນ ບນັທກຶການສອນ 

1 ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງສງັຄມົຂອງ 

ນກັສກຶສາໃນຫອ້ງຮຽນ 

 

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມສນົທະນາ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ 

ສງັຄມົຂອງນກັສກຶສາໃນຫອ້ງຮຽນ. ໄຈ ້

ແຍກບນັຫາ ທີ່ ນກັສກຶສາພບົໃນເວລາຮຽນ 

ໃນຫອ້ງຮຽນ (60 ນທ) 

- ສະເໜຜີນົການຄົນ້ຄວ້າ (30 ນທ) 

- ສນົທະນາລກັສະນະ ຂອງນກັສກຶສາ ທີ່ ມ ີ

ຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍທາງ ສງັຄມົຂອງນກັ 

ສກຶສາໃນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ໄຈແ້ຍກຄວາມ 

ຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມແຕກຕ່າງ 

- ບດົສະຫຼຸບ, ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມເຫນັດເີປນັເອກະ 

ພາບໃນຜນົໄດຮ້ບັຂອງການສນົທະນາ ແລະ 

ລາຍລະອຽດທີ່ ໄດຈ້າກການສນົທະນາກຸ່ມ  

2 ແນວຄວາມຄດິທີ່ ຈະ ສອນນກັສກຶ 

ສາທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການ ສະເພາະໃນ 

ການຮຽນ 

 

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມສນົທະນາເປນັກຸ່ມ ແລະ ນາໍສະ 

ເໜ ີແນວຄວາມຄດິທີ່ ຈະ ສອນນກັສກຶສາ 

ທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການ ສະເພາະໃນການຮຽນ 

(60 ນທ). 

- ຂໍສ້ະດວກ, ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ, ສະຫຼຸບ ແລະ ນາໍສະ 

ເໜໃີນຫອ້ງຝກຶອບົຮມົ (60 ນທ) 

- ຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບ ໃນກຸ່ມຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມ 

ອບົຮມົ (30 ນທ) 

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມມຄີວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ສາມາດ 

ສນົທະນາຫວົຂໍໄ້ດເ້ລກິເຊິ່ ງ ສມົທຽບກບັ 

ກ່ອນການສນົທະນາກຸ່ມ, ມຄີວາມຄດິ ເຫນັ 

ແລະ ຂໍສ້ະເໜຫີຼາຍຂືນ້ກ່ວາເກົ່ າ 

- ສາມາດໄຈແ້ຍກ ປດັໃຈທີ່ ສໍາຄນັ ທີ່ ຄວນພ ິ

ຈາລະນາໃນເວລາກຽມບດົສອນນກັ ສກຶສາ 

ທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການສະເພາະທີ່  ຈະຮຽນ 

ໃນຫອ້ງຮຽນ  
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3 ວທິກີານ ແລະ ເຄື່ ອງມ ືສໍາລບັການ 

ສອນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ 

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມແບ່ງກຸ່ມ ສນົທະນາ ແລະ 

ອອກແບບວທິກີານ ແລະ ເຄື່ ອງມ ືສໍາລບັ 

ການສອນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ (45 ນທ) 

- ສາ້ງຕວົຢ່າງແຜນການສອນ 

- ສນົທະນາປດັໃຈສໍາຄນັ ຄວນເອາົໃຈໃສ່ 

ເວລາສອນນກັສກືສາ 

4 ການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມ ຂອງ 

ຫອ້ງຮຽນສໍາລບັການມສ່ີວນ ຮ່ວມ 

ໃນການຮຽນ 

- ເຮດັວຽກກຸ່ມ ຄົນ້ຄວ້າ ການສາ້ງສະພາບແວດ 

ລອ້ມ ຂອງ ຫອ້ງຮຽນ ສໍາລບັການມສ່ີວນ 

ຮ່ວມໃນການຮຽນ 

-  ສະເໜຜີນົການຄົນ້ຄວ້າກຸ່ມ (45 ນທ) 

- ໄຈແ້ຍກອຸປະກອນພືນ້ຖານ ສໍາລບັການ 

ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຮຽນ ຂອງນກັສກຶສາ 

- ສນົທະນາຂໍຈ້າໍກດັ ແລະ ຄໍາແນະນາໍທີ່  

ສາມາດນາໍໄປສູ່ການຈດັຕັງ້ ປະຕບິດັໄດ ້

5 ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ແນະນາໍນກັສກຶ 

ສາ ທີ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງສງັ ຄມົ 

ໃນຫອ້ງຮຽນ 

- ແບ່ງກຸ່ມສນົທະນາ ແລະ ນາໍສະເໜຜີນົການ 

ສນົທະນາ (45 ນທ) 

- ເຮດັວຽກກຸ່ມ ແລະ ສາທດິວທິກີານຄຸມ້ຄອງ 

ແລະ ແນະນາໍນກັສກຶສາທີ່ ມ ີຄວາມຫຼາກ 

ຫຼາຍທາງສງັຄມົ ໃນຫອ້ງຮຽນ (45 ນທ) 

- ສາທດິວທິກີານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ແນະນາໍນກັ 

ສກຶສາທີ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງສງັຄມົ ໃນ 

ຫອ້ງຮຽນ ສະທອ້ນຄວາມເປນັຈງື ທີ່  

ຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ ດາ້ນອຸປະກອນການຮຽນ 

ການສອນໃນສະຖານການສກຶສາ  
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ບດົຮຽນທ ີ4 

ການສກຶສາສໍາລບັນກັສກຶສາທີ່ ມຄີວາມພກິານ 

 

ວນັທ:ີ  

5. 3-4 ກນັຍາ 2018, ມວສ, ສປປ ລາວ 

6. 10 ກນຍາ 2018, HCMUTE, ຫວຽດນາມ 

 

ໄລຍະເວລາ:    

• 8:30 - 12:00 ແລະ 13:00 - 17:00 (7.5 ຊົ່ ວໂມງ), ມວສ, ສປປ ລາວ 

 (12:00-13:30 ພກັຮບັປະທານອາຫານທ່ຽງ) 

• 8:30 - 12:00 ແລະ 13:00 - 17:00 (7.5 ຊົ່ ວໂມງ), HCMUTE, ຫວຽດນາມ 

(12:00-13:30 ພກັຮບັປະທານອາຫານທ່ຽງ) 

 

ສະຖານທີ່ :     ຫອ້ງປະຊຸມ ຄະນະເພສຊັ, ມວສ, ສປປ ລາວ 

   Digital Learning Center (HCMUTE), ຫວຽດນາມ 
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ລດ ເນືອ້ໃນການສອນ ບນັດາກດິຈະກາໍການສອນ ບນັທກຶການສອນ 

1.  ລກັສະນະ ແລະ ປະເພດຂອງນກັສກຶ 

ສາ ທີ່ ມຄີວາມພກິານ  

ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມສນົທະນາ ປະເພດ ແລະ ລກັສະ 

ນະສະເພາະຂອງຄວາມພກິານ (90 ນທ) 

ມກີານສນົທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ 

ຍກົຕວົຢ່າງ ຄວາມພກິານໃນໄລຍະການ 

ສນົທະນາກຸ່ມ, ມກີານບນັທກຶລາຍລະອຽດ 

ແລະ ປະເພດຄວາມພກິານ ໃນກຸ່ມຜູ່ເຂົາ້ 

ຮ່ວມສນົທະນາ 

2.  ການສອນນກັສກຶສາ ທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງ 

ການ ການສະໜບັສະໜນູສະເພາະ 

 

ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ສມສນົທະນາ ກ່ຽວກບັຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 

ຂອງນກັສກຶສາ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຝກຶອບົຮມົ 

ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນການສອນສະ ເພາະ 

(90 ນທ). 

 

ໄຈແ້ຍກຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນ ຮ່າງກາຍ ຂອງ 

ນກັສກຶສາທີ່ ເປນັພກິານ. 

ສນົທະນາກ່ຽວກບັການສອນ ແລະ ວທິ ີ

ການສະໜບັສະໜນູ ນກັສກຶສາທີ່ ມ ີ

ຄວາມຕອ້ງການສະເພາະໃນການຮຽນ. 

3.  ກດົໜາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງ ກບັ ນກັສກຶສາທີ່ ພກິານ  

 

- ໃຫຜູ່້ເຂົາ້ຮ່ວມແບ່ງກຸ່ມ ສນົທະນາກດົໜາຍ 

ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງນກັສກຶສາ 

ທີ່ ພກິານ 

- ນາໍສະເໜຜີນົການຄົນ້ຄວ້າຂອງກຸ່ມ (90 ນທ) 

 

ມກີານສນົທະນາຄວາມແຕກຕ່າງທາງດາ້ນ 

ກດົໜາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງແຕ່ລະ 

ປະເທດ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ນກັສກຶສາທີ່  ພ ິ

ການ ແລະ ກາໍລງັສກຶໃນສະຖານການສກຶ 

ສາ. ນອກຈາກນັນ້ ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມຍງັຮ່າງຄໍາ 

ແນະນາໍ ເພື່ ອເປນັທດິທາງປບັປຸງ. 
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4.  ການສະໜບັສະໜນູ ນກັສກຶສາທີ່ ເປນັ 

ພກິານ ໃນສະຖານການສກຶສາ  

- ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມແບ່ງກຸ່ມ ສນົທະນາກດົໜາຍ ແລະ 

ການສະໜບັສະໜນູນກັສກຶສາທີ່ ມຄີວາມ 

ພກິານທີ່ ມຢູ່ີ ໃນສະຖານການສກຶສາ, ຂໍຈ້າໍກດັ 

ແລະ ການປບັປຸງນະໂຍບາຍ ສະນບັສະໜນູ 

ໄດໃ້ນອານາຄດົ  

- ນາໍສະເໜຜີນົ ການຄົນ້ຄວ້າກຸ່ມ (90 ນທ) 

ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມເຫນັດເີປນັເອກະພາບ ວ່ານະ 

ໂຍບາຍ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູນກັສກຶ 

ສາທີ່ ເປນັພກິານ ໃນສະຖານການສກຶສາ 

ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັ 

5.  ຄວາມແຕກຕ່າງດາ້ນວດັຖະນະທໍາ 

ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ການໃຊກ້ານຮຽນ 

ການສອນ ແບບມສ່ີວນຮ່ວມ 

- ເຂົາ້ຮ່ວມແບ່ງກຸ່ມ ສນົທະນາ ແລະ 

ສາ້ງວທິກີານສອນ  

- ເຂົາ້ຮ່ວມອອກແບບແຜນການສອນ, ອຸປະກອນ 

ການສອນ ແລະ ການນາໍສະເໜ ີໃນກຸ່ມນກັສກຶ 

ສາທີ່ ມ ີຄວາມແຕກຕ່າງດາ້ນວດັຖະນະທໍາ ແລະ 

ສງັຄມົ ແລະ ການໃຊກ້ານຮຽນ ການສອນ 

ແບບມສ່ີວນຮ່ວມ (90 ນທ) 

ເຂົາ້ຮ່ວມພະຍາຍາມໄຈແ້ຍກ ຄວາມແຕກ 

ຕ່າງ ເພື່ ອນາໍໃຊວ້ທິກີານຮຽນ ການສອນ 

ແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ໃນກຸ່ມນກັສກຶສາທີ່ ມ ີ

ຄວາມແຕກຕ່າງດາ້ນວດັຖະນະທໍາ ແລະ 

ສງັຄມົ  

 

 


