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້
ຄະນະຄູສາດອຸ ດສາຫະກາມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຍີພະຈອມເກົາພະນະຄອນເໜື
ອນ
ບົດຄັດຫຍ ້
້ ວດ
ັ ຖຸປະສົງເພືີ່ອປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຈາເປັນໃນການຝຶ ກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການອອກແບບ
ບົດວິໄຈນີມີ
ການຮຽນ-ການສອນສາລັບຄູອາຊີວະສຶກສາສາຂາ ຊີ່າງອຸ ດສາຫະກາໃນ ສປປ.ລາວ ມີຈານວນປະຊາກອນ 421 ຄົນ
້ ບກົມອາຊີວະສຶກສາ ກຸີ່ ມຕົວຢີ່າງ ຈານວນ 205 ຄົນ ການເລືອກໂດຍໃຊ້ເທັກນິກຂອງທາ
ຈາກ 21 ວິທະຍາໄລທີີ່ຂຶນກັ
້ ນແມີ່ ນແບີ່ງອອກເປັນ 3 ພາກຄື: ພາກເໜືອນ, ພາກກາງ ແລະ ພາກ
ໂລຍາມາເນ ແລະ ການແບີ່ງພາກຂອງການເກັບຂມູ

້ ອບແບບສອບຖາມແຕີ່ ວິທະຍາໄລໄດ້ຖກ
ຶ ຄັດເລືອກແບບເຈາະຈົງ ເຄືີ່ອງມືໃນການວິໄຈແມີ່ ນໃຊ້ແບບ
ໄຕ້ ຈານວນຜູ ຕ
້ ນໃຊ້ຮູບແບບການວັດແບບ 5 ລະດັບ ມີຂຄ
້ າຖາມຫລັກຈານວນ 13 ດ້ານ ຜົນ
ສອບຖາມໃນຮູ ບແບບການຕອບຂມູ
ການວິໄຈພົບວີ່າ:
້ ອບແບບສອບຖາມເປັນຄູສອນທີມປ
ີ ະສົບການໃນການສອນໜ້ອຍກີ່ ວາ 10 ປີ ແລະ ມີປະສົບ
ຈານວນ 64 % ຂອງຜູ ຕ
ການໃນຊີ່ວງ 10-20 ປີ ຈານວນ 28% ຜົນການຈັດລາດັບຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈາເປັນໃນການຝຶກອົບຮົມພົບວີ່າ: 3

ັ ສູດ ແລະ ວິທ ິ
ລາດັບທາອິດທີີ່ຄູອາຊີວະສຶກສາຕ້ອງການຝຶ ກອົບຮົມໄດ້ແກີ່ ການອອກແບບສືີ່ການສອນ, ການວິເຄາະຫກ
ການສອນແບບໃໝີ່ ໂດຍມີຄີ່າດັດສະນີຄວາມສາຄັນຂອງລາດັບຄວາມຕ້ອງການຈາເປັນມີຄີ່າຢູີ່ໃນຊີ່ວງ 0.44 - 0.57
້
້ ບກົມອາຊີວະສຶກສາ
້ ຈະຖຶ
ັ ສູດຝຶ ກອົບຮົມຄູຊີ່າງອຸ ດສາຫະກາທີີ່ຂຶນກັ
ຜົນການສຶກສາໃນຄັງນີ
ກນາໄປໃຊ້ໃນການສ້າງຫກ
ໃນ ສປປ.ລາວ ໃນອານາຄົດ.
ິ າສິດ
ຄາສັບທີີ່ສາຄັນ: ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຝຶ ກອົບຮົມ ຄູສອນວິຊາຊີບ, ຕ້ອງການຈັດບຸ ລມ
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Abstract
This research aims to assess the training need on instructional design for industrial track
vocational teachers in Laos PDR. The population is the 421 teachers form 21 TVET schools in
Laos PDR. The sampling group total in 205 teachers was determined by using Taro Yamane
technique. The stratified random sampling was used to select number of sampling for 3 regions
including Northern, Middle and Southern region. The sampling size of sampling unit on each
school in strata was selected by purposive sampling method. The five rating scale questionnaire
consisting 13 aspects in duel-response format was employed to survey form the sampling group.
The results showed that 64 % of teachers had teaching experience less than 10 years, the teaching
experience in range 10-20 years equals 28 % of sampling group. The results of importance
ranking of training need assessment revealed that the main 3 aspects consisting of the teaching
media design, course analysis and mew modern teaching method were the priority training course
with PNI modified in range of index value 0.44 - 0.57. The results of training need assessment
will be employed to create the training course for enhancing vocational teachers’ performance in
Laos PDR.
Keywords Training Need Assessment, Vocational Teacher Training, Priority Needs
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1. ຄວາມສາຄັນ ແລະ ທີີ່ມາຂອງປັນຫາວິໄຈ

ຂອງສປປ.ລາວ ແລະ ຄວາມກາ້ ວໜ້າທາງດ້ານເທັກໂນໂລ
ີ ນສະໄໝ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈາເປັນໃນ
ປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ຍີທີ່ ທັ
ລາວ (ສປປ.ລາວ) ຈາເປັນຕ້ອງເລັີ່ງພັດທະນາປະເທດໃນ ການຝຶ ກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການອອກແບບການຮຽນ-ການ
ທຸກໆດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນເລັີ່ງໃສີ່ພັດທະນາສັບພະຍາ ສອນຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາຂອງ ສປປ. ລາວ ການ
ີ ວາມຮູ ້ ຄວາມສາມາດ ເພືີ່ອພັດທະນາ ປະເມີນຄວາມຈາເປັນໃນການຝຶ ກອົບຮົມຈຶີ່ງມີຄວາມ
ກອນມະນຸດໃຫ້ມຄ
້້ ີ່ ອເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະໃຫ້ສດ
້
ີ ວາມເຂັມແຂງແຫີ່
ັ ເຈນຄວາ
ປະເທດຊາດໃຫ້ມຄ
ງການຮຽນຮູ ້ (ສິລ ິ ຈາເປັນ
ທັງນີເພື
ສັກ ແລະ ຄະນະ, 2558) ແລະ ຈາກຜົນການສາຫລວດ ຕ້ອງການ
ຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາກາລັງຄົນລະດັບອາຊີວະສຶກສາ ທີີ່ແທ້ຈງິ ແລະ ລາດັບຄວາມສາຄັນຂອງສິີ່ງທີີ່ຕ້ອງການ
ຂອງ ສປປ.ລາວ ໃຫ້ສອດຄອງກັບເສດຖະກິດປະຊາຄົມ (ອານຊາລີ, 2554) ໂດຍການຝຶ ກອົບຮົມທັກສະວິຊາຄູ
ັ ຕີ່ ເທັກໂນໂລຍີໃນສັດຕະວັດທີີ່ 21 ຄູຈະ
ອາຊຽນໄດ້ການົດຍຸ ດທະສາດໄວ້ 5 ດ້ານເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ລະ
ເພືີ່ອໃຫ້ທນ
ບົບອາຊີວະສຶກສາຂອງ ສປປ.ລາວ ມີມາດຕະຖານຄຸ ນະ
້ ແລະ ມີຄວາມທັນສະໄໝ ປະເດັນທີກີ່ຽວ
ພາບສູງຂຶນ

ຕ້ອງຝຶ ກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບຂະບວນການຈັດການຮຽນຮູ ້
ກີ່ ຽວກັບທັກສະການສ້າງນະວັດນະກາເພືີ່ອບລິຫານຈັດ

ຂ້ອງກັບບຸ ກຄະລາກອນທາງການສຶກສາທີີ່ສາຄັນຄື:ອາຈານ ການຫ້ອງຮຽນໄດ້ຢີ່າງມີປະສິດຖິພາບ(ສາລິດ, 2559)
້ ີ່ ອນາຜົນສາຫລວດໄປໃຊ້ໃນການພັດທະນາ
ສອນ ແລະ ຄູຝຶກຕ້ອງມີຄວາມຮູ ້ ແລະ ປະສົບການສູງໃນ ທັງນີເພື
້ າລັບຄູຊີ່າງອຸ ດສາຫະກາທີີ່
ັ ສູດຝຶ ກອົບຮົມໄລຍະສັນສ
ວຽກງານວິຊາຊີບ ແລະ ມີເທັກນິກການສອນ ແລະ ຝຶ ກ ຫກ
້ ບກົມອາຊີວະສຶກສາກະຊວງສຶກສາທິການ
ອົບຮົມທີີ່ມີປະສິດຖິພາບ (ທວນໄຊ ແລະ ກຽນໄຊ, ຂຶນກັ
ແລະ
ັ ລຸ ກິລາ ຂອງສປປ. ລາວ.
2557)
ຊຶີ່ງຈະເປັນສີ່ວນຊີ່ວຍສະນັບສະໜູນໃຫ້ບນ
ຈຸດປະສົງທີີ່ການົດໄວ້, ຈາກປະເດັນທີີ່ກີ່ າວມາ ການພັດ 2. ວັດຖຸປະສົງຂອງການວິໄຈ
ທະ

-ເພືີ່ອປະເມີນຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈາເປັນໃນການຝຶ ກ

ນາຄູຢີ່ ູ ສປປ. ລາວ ຈຶີ່ງຈາເປັນຕ້ອງພັດທະນາດ້ານການ ອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການອອກແບບການຮຽນ-ການສອນ
ັ ຄື:
ອອກແບບການຮຽນ-ການສອນຊຶີ່ງມີອງົ ປະກອບຫກ
ສາລັບການຈັດການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນອາຊີວະ
ີ ານສອນ, ກິດຈະກາການຮຽນຮູ ້ ແລະ ການວັດ-ປະ ສຶກສາຂອງສປປ.ລາວ.
ວິທກ
້ ຽນ ແລະ ຈຸດມຸ ້ງໝາຍເພືີ່ອຕອບສະ 3. ຂອບເຂດຂອງການວິໄຈ
ເມີນຜົນໃຫ້ກງົ ກັບຜູຮ
ໜອງກັບຍຸ ດທະສາດດັີ່ງກີ່ າວ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາຂອງ 3.1
ປະຊາກອນທີີ່ໃຊ້ໃນການວິໄຈຄື: ຄູຊີ່າງທີີ່ສັງກັດ
ື ງັ ໃນລະບົບ ແລະ ນອກ ຢູີ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາຈານວນ 421 ຄົນ ກະຊວງສຶກ
ສປປ.ລາວ ຜະລິດແຮງງານສີມທ
ລະບົບການສຶກສາຕາມມາດຕະຖານອາຊີວະສຶກສາແຫີ່ ງ

ສາທິການ ແລະ ກິລາ ສປປ. ລາວ.
ີ ຸ ນນະພາບ(Ministry of Education and 3.2
ຊາດໂດຍຄູມຄ
ຕົວແປທີີ່ຈະສຶກສາຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈາເປັນໃນ
Sport ,2013) ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 21 ແຫີ່ ງມີບຸກ ການຝຶ ກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການອອກແບບການຮຽນ-ການ
ຄະລາກອນທັງໝົດ 421 ຄົນ ເພືີ່ອໃຫ້ການພັດທະນາ ສອນສາລັບອາຊີວະສຶກສາໃນສປປ.ລາວ
ັ ສູດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ສອດຄີ່ອງກັບສະພາບປັດຈຸບນ
ັ
ຫກ

4.

ກອບແນວຄວາມຄິດໃນການວິໄຈ

4

້ ເຮັດການສາຫລວດສະພາບທີີ່ຄວນຈະ
້ ໄດ້
ການວິໄຈຄັງນີ
້ ນມາວິເຄາະຄວາມ
ເປັນ ກັບສະພາບທີີ່ເປັນຈິງ ແລ້ວນາຂມູ
ຕ້ອງການທີີ່ຈາເປັນ (Needs Assessment) ໂດຍໃຊ້

ເທັກນິກດັດສະນີຄວາມສາຄັນຂອງລາດັບຄວາມຕ້ອງການ
ທີີ່ຈາເປັນ (Modified Priority Needs Index :
PNImodified)
ີ ານດາເນີນການວິໄຈ
5. ວິທກ
້ ນການວິໄຈປະເມີນຜົນ
້ ເປັ
ການວິໄຈຄັງນີ

(Evaluation Research) ເພືີ່ອປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ
ທີີ່ຈາເປັນໃນການຝຶກອົບຮົມດ້ານການອອກແບບການ
ຮຽນ-ການສອນຂອງຄູອາຊີວະສຶກສາໃນ ສປປ. ລາວ
້
ີ່ ງນີ:້
ໂດຍແບີ່ງເປັນ ຂັນຕອນດັ

້ ບກົມອາຊີວະສຶກສາໃນສປປ.
ຫລື ວິທະຍາໄລທີີ່ຂຶນກັ
ລາວ ຈານວນ 21 ແຫີ່ ງ ຈາກ 3 ພາກ ໄດ້ແກີ່ ພາກເໜືອ,
ພາກກາງ ແລະ ພາກໄຕ້. ຈານວນປະຊາກອນທັງໝົດ
421 ຄົນ ການການົດກຸີ່ ມຕົວຢີ່າງໂດຍໃຊ້ສູດການຄານວນ
Taro Yamane ທີີ່ລະດັບຄວາມເຊືີ່ອໜັນ້ ຮ້ອຍລະ 95
ຂະໜາດຄວາມຄາດເຄືີ່ອນ 0.05 ໄດ້ຈາ

້
ິ ກ
ີ ານ
ນວນກຸີ່ ມຕົວຢີ່າງລວມ 205 ຄົນ, ຈາກນັນໃຊ້
ວທ
ຊີ່ ຸ ມຕົວຢີ່າງ ໂດຍການຊີ່ ຸ ມແບບຊັນ້ (Stratified
Random Sampling) ທີມ ີ 3 ພາກໃນການຊີ່ ຸ ມ
ິ ີ
(Strata) ແລະ ສະຖານການສຶກສາແຕີ່ ລະແຫີ່ ງ ໃຊ້ວທ
ການຊີ່ ຸ ມຕົວຢີ່າງແບບເຈາະຈົງ (Purposive Sampling)
້
ີ ເຂົາໃນການວິ
5.5
ເຄືີ່ອງມືທີ່ ໃຊ້
ໄຈຄື: ແບບປະເມີນ

ການົດກອບແນວຄິດໃນການວິໄຈໂດຍການສຶກສາ

ຄວາມຕ້ອງການທີຈາເປັນ ໃນການຝຶ ກອົບຮົມດ້ານການ

ວິເຄາະ ສັງເຄາະ ແນວຄິດ ທິດສະດີ ເອກະສານ ບົດວິໄຈ
້
ທີີ່ກີ່ ຽວຂ້ອງໂດຍເນັນການວິ
ເຄາະຄວາມສາມາດຂອງຄູ

ຊະນິດມາດຕະການປະເມີນ 5 ລະດັບ(Rating Scale)

5.1

ອາຊີວະສຶກສາຕາມມາດຕະຖານຄູອາຊີວະສຶກສາກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສປປ. ລາວ (Ministry of
ິ ກ
ີ ານ
Education and Sport ,2013) ໂດຍໃຊ້ວທ
້
ວິເຄາະຫາເນືອໃນ(Content
Analysis)

5.2 ສຶກສາສະພາບທີເປັນຈິງ ແລະ ສະພາບທີີ່ຄວນຈະ
້ ຽວກັບ
ັ ສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັນກີ່
ເປັນໃນການສ້າງຫກ
ການອອກແບບການຮຽນ-ການສອນສາລັບການຈັດການ
ຮຽນ-ການສອນໃນອາຊີວະສຶກສາຂອງສປປ.ລາວ
ັ
5.3 ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈາເປັນໃນການສ້າງຫກ
ສູດຝຶກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການອອກແບບການຮຽນ-ການ
ສອນສາລັບການຈັດການຮຽນ-ການສອນຢູີ່ໃນໂຮງຮຽນ
ິ ກ
ີ ານວິໄຈຕາມ
ອາຊີວະສຶກສາໃນສປປ.ລາວ ໂດຍມີວທ
້
ີ່ ງນີ:້
ຂັນຕອນດັ

້
5.4 ປະຊາກອນ ແລະ ກຸີ່ ມຕົວຢີ່າງທີີ່ໃຊ້ເຂົາໃນການວິ
ໄຈ
ຄື: ຄູສອນວິຊາຊີບຕາມສະຖານອາຊີວະສຶກສາໂຮງຮຽນ

ອອກແບບການຮຽນ-ການສອນໂດຍໃຊ້ແບບສອບຖາມ
ໃນແບບສອບຖາມເປັນຮູ ບແບບຕອບຄາຖາມສອງຊຸດ
ຫລື ການຕອບແບບສະໝອງຄູີ່ (Duel-response
format) ທີີ່ລະບຸ ສະພາບທີີ່ເປັ ນຈິງ ແລະ ສະພາບທີີ່ຄວນ
ິ ນ
ົ ,2545) ກີ່ ອນການນາໄປໃຊ້ ຜູ ວ
້ ໄິ ຈໄດ້
ຈະເປັນ (ສຸ ວມ
້
ມີການກວດສອບຄວາມທີ່ ຽງຕົງດ້ານເນືອໃນ
(Content
້ ງົ ຄຸ ນວຸ ດທິ ຈານວນ 5 ທີ່ ານ ໃຊ້
Validity) ໂດຍຜູຊ
ຄະແນນເພືີ່ອກວດສອບຄີ່າດັດສະນີຄວາມສອດຄີ່ອງ
(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ພົບວີ່າ: ມີຄີ່າດັດສະນີຄວາມສອດຄີ່ອງລະຫວີ່າງ 0.6-1.0
້ ວຍວິທສ
ີ າພະສິດອີ່ານຟ້າ
ແລະ ຫາຄີ່າຄວາມເຊືີ່ອໜັນດ້

້ ງສະບັບ
ດ້ວຍສູດຂອງຄອນບາດໄດ້ຄີ່າຄວາມເຊືີ່ອໜັນທັ
້ ກ ດັີ່ງ
ມີຄີ່າເທົີ່າກັບ 0.9 ໂດຍມີລາຍລະອຽດຂອງຫົວຂຫລັ
ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 1

້ ນ ໄດ້ອອກໜັງສືຂຄວາມ
5.6 ການເກັບລວບລວມຂມູ
ຮີ່ວມມືໃນການຕອບແບບສອບຖາມທີີ່ໃຊ້ໃນການເກັບ

5

້ ນຈາກພາກວິຊາຄູອຸດສາຫະກາ
ລວບລວມຂມູ
້
ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຍີພະຈອມເກົາພະນະ

້ ນໄດ້ຈານວນ 205 ສະບັບ
ແລະ ໄດ້ເກັບລວບລວມຂມູ
ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ 100

ນະຄອນເໜືອຜີ່ານໄປຍັງກົມອາຊີວະສຶກສາກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ສປປ. ລາວ ເພືີ່ອອານຸຍາດເກັບກາຂ ້

້ ກ ແລະ
ຕາຕະລາງທີ 1 ລາຍລະອຽດຫົວຂຫລັ
້ ກ
ຈານວນຫົວຂຍີ່້ ອຍໃນແຕີ່ ລະຫົວຂຫລັ

້ ລິຫານ ແລະ ຄູ-ອາຈານໃນແຕີ່ ລະສະຖານ
ມູນຈາກຜູບ
້ ວ
້ ໄິ ຈໄດ້ຈດ
ັ ສົີ່ງແບບສອບຖາມ
ອາຊີວະສຶກສາ, ຈາກນັນຜູ
້ ນດ້ວຍຕົນເອງ
ເກັບລວບລວມຂມູ

ຖານ (S.D.) ແລະ ຈັດລາດັບຄວາມສາຄັນຂອງຄວາມ
້ ກ
ຫົວຂຫລັ

ລາດັບທີ
1

ັ ສູດ
ການວິເຄາະຫກ

2

ການສ້າງໂຄງການສອນ

3

ການຂຽນວັດຖຸປະສົງການສອນ

້ າລັບການສອນ
ການອອກແບບໃບຄວາມຮູ ສ

ັ ສະນີຄວາມສາຄັນຂອງ
ຕ້ອງການຈາເປັນໂດຍໃຊ້ດດ
ລາດັບຄວາມຕ້ອງການຈາເປັນ (Modified Priority
Needs Index : PNImodified) (ສາລິມາ ແລະ ຄະນະ,
2558)

ພາກທິດສະດີ

5

ການອອກແບບສືີ່ການສອນ

6. ຜົນການວິໄຈ
້ ນທົີ່ວໄປຂອງຜູ ຕ
້ ອບແບບສອບຖາມພົບວີ່າ: ຜູ ້
6.1 ຂມູ

6

ີ ານສອນພາກທິດສະດີ
ວິທກ

ຕອບແບບສອບຖາມສີ່ ວນໃຫຍີ່ ເປັ ນ ເພດຊາຍຮ້ອຍລະ
94 ເປັ ນ ເພດຍິງຮ້ອ ຍລະ 6 ເມືີ່ອພິຈ າລະນາຕາມອາຍຸ

4

7
8
9

ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນສາລັບພາກທິດ
ສະດີ
ການກະກຽມການສອນສາລັບການສອນ
ັ
ພາກປະຕິບດ
ີ ານສອນພາກປະຕິບດ
ັ
ວິທກ

້
້ ອບ ແບບສອບຖາມຈານວນ 4 ຊີ່ວງຊັນໄດ້
ຂອງຜູ ຕ
ແ ກີ່

ອາຍຸ ນ້ອ ຍກີ່ ວາ 30 ປີ , ອາຍຸ 30-35 ປີ , ອາຍຸ ໃນຊີ່ ວງ
35-45 ປີ ແລະ ອາຍຸ ຫລາຍກີ່ ວາ 45 ປີ ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ
32, 39, 19 ແລະ 10 ຕາມລາດັບຫາກພິຈາລະນາຕາມ

ັ
ປະຕິບດ

ສາຂາວິຊາຈານວນ 7 ສາຂາວິຊາສະເພາະໄດ້ແກີ່ : ຊີ່າງລົດ
, ຊີ່ າງໄຟ້າ , ຊີ່ າງໂລຫະ, ຊີ່ າງຈັກ ກົນ , ຊີ່ າງກີ່ ສ້າ ງ ແລະ

11

ການສ້າງແຜນການສອນພາກທິດສະດີ

ຊີ່າງໄມ ,້ ກະສິກ າຄິດເປັ ນຈານວນຮ້ອຍລະ 23, 32, 3,

12

ັ
ການສ້າງແຜນການສອນພາກປະຕິບດ

13

ີ ານສອນແບບໃໝີ່
ວິທກ

25, 6, 5 ແລະ 6 ຕາມລາດັບ ແບີ່ງຕາມປະສົບການໃນ

10

ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນສາລັບພາກ

ການສອນ 3 ລາດັບໄດ້ແກີ່ ປະສົບການໃນການສອນໜ້
ອຍກວີ່ າ 10 ປີ ແລະ ປະສົບ ການໃນການສອນ 10-20

້ ນ ໂດຍໃຊ້ສະຖິຕຮ
ິ ອ
້ ຍລະ ຄີ່າສະເລີ່ຍຄີ່າ
ການວິເຄາະຂມູ
ບີ່ຽງເບນມາດຕະຖານ ຄີ່າສະເລີ່ຍ ຄີ່າບີ່ຽງເບນມາດຕະ

ປີ ແລະ ປະສົບການໃນການສອນຫລາຍກີ່ ວາ 20 ປີ ຄິດ
ເປັນຮ້ອຍລະ64, 28 ແລະ 8 ຕາມລາດັບ

6

້ ນຈາກຜູ ຕ
້ ອບແບບ
ຜົນຈາກການວິເຄາະຂມູ
ສອບຖາມ 205 ສະບັບເມືີ່ອເຮັດການວິເຄາະ ແລະ ສະ
6.2

ັ ແລະ
ຫລຸ ບຜົນຄີ່າຄະແນນສະເລີ່ຍຂອງສະພາບປັດຈຸບນ
ສະພາບຄວນຈະເປັນດັີ່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງພົບວີ່າ:
ັ ຂອງການອອກແບບການ
ສະພາບທີີ່ເປັນຢູີ່ໃນປັດຈຸບນ

ຮຽນ-ການສອນຂອງຄູອາຊີວະສຶກສາສປປ. ລາວ ມີຄີ່າ
ຄະແນນສະເລີ່ຍຢູີ່ໃນຊີ່ວງ2.54 ເຖິງ 3.63 ຊຶີ່ງສາມາດ
ັ ມີການດາເນີນໃນ
ແປຜົນໄດ້ວີ່າ: ໃນສະພາບປັດຈຸບນ
້ ກ ຈານວນ 3 ຂໄດ້
້ ແກີ່ ຂ ້ 10 ການວັດ ແລະ
ຫົວຂຫລັ

ັ ຂ ້ 11 ການສ້າງແຜນການ
ປະເມີນຜົນ ວິຊາປະຕິບດ
ສອນວິຊາທິດສະດີ ແລະ ຂ ້ 12 ການສ້າງແຜນການສອນ
ັ ມີຜນ
ົ ການດາເນີນງານຢູີ່ໃນລະດັບດີເນືີ່ອງ
ວິຊາປະຕິບດ
ຈາກມີຄະແນນສະເລີ່ຍຫລາຍກີ່ ວາ 3.51ສີ່ວນຫົວຂ ້

້
ຫລັກອືີ່ນໆ ອີກຈານວນ 10 ຫົວຂການດ
າເນີນງານໃນ
ັ ວຽກງານໃນລະດັບປານ
ສະພາບທີີ່ເປັນຢູີ່ມີການປະຕິບດ
ກາງເນືີ່ອງຈາກມີຄີ່າຄະແນນສະເລີ່ຍຢູີ່ໃນຊີ່ວງ 2.513.50 ເມືີ່ອພິຈາລະນາສະພາບທີີ່ຄວນຈະເປັນພົບວີ່າ: ຜູ ້

້ ກຢູີ່
ຕອບແບບສອບຖາມໃຫ້ຄາເຫັນວີ່າ: ທຸກໆຫົວຂຫລັ
ໃນສະພາບທີີ່ຄວນຈະເປັນຢູີ່ໃນລະດັບຫລາຍມີຄີ່າຄະ
້ ກໃນຊີ່ວງ 3.83ແນນສະເລີ່ຍລວມແຕີ່ ລະຫົວຂຫລັ
4.39 ເມືີ່ອພິຈາລະນາການຝຶ ກອົບຮົມ(I-D) ພົບວີ່າ: ມີ

້ ກຈານວນ 6 ຫົວຂມີ
້ ຄີ່າຄວາມແຕກ
ຈານວນຫົວຂຫລັ
ຕີ່ າງສະພາບທີີ່ເປັນຢູີ່ ແລະ ສະພາບທີີ່ຄວນຈະເປັນມີຄີ່າ
ິ ເປັນຮ້ອຍລະ 46.15 ສີ່ວນອິກ
ຫລາຍກີ່ ວາ 100 ຫລືຄດ
ຈານວນ 7 ມີຄີ່າຄວາມຕ້ອງການຝຶ ກອົບຮົມ (I-D)ໜ້ອຍ
ິ ເປັນຮ້ອຍລະ 53.85 ເມືີ່ອພິຈາລະນາ
ກີ່ ວາ 100 ຫລືຄດ
ຄີ່າດັດສະນີຄວາມສາຄັນຂອງລາດັບຄວາມຕ້ອງການທີີ່
ຈາເປັນ PNImodified ພົບວີ່າ: ມີຄີ່າຢູີ່ໃນຊີ່ວງ 0.1320.575 ໂດຍເມືີ່ອພິຈາລະນາຈາກຄີ່າດັີ່ງກີ່ າວ ມາຈັດລາ

້
ດັບຫົວຂການຝຶ
ກອົບຮົມທີີ່ຈາເປັນສາລັບຄູອາຊີວະສຶກສາ
ສປປ.ລາວ ດັີ່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງ 3 ພົບວີ່າ:ຂ ້ 5 ການ
້ ີ່ ສາຄັນຂອງ
ອອກແບບສືີ່ການຮຽນ-ການສອນເປັນຫົວຂທີ
ລາດັບຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈາເປັ ນຈັດຢູີ່ໃນລາດັບທີີ່ 1ມີຄີ່າ

PNImodified ເທົີ່າກັບ 0.575 ຂ ້ 1 ການວິເຄາະຫລັກສູດ
ມີຄວາມສາຄັນຂອງລາດັບຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈາເປັນຈັດຢູີ່
ໃນອັນດັບທີ 2 ມີຄີ່າ PNImodified ເທົີ່າກັບ 0.430 ແລະ
້ 13 ວິທກ
ີ ານສອນແບບໃໝີ່ ມີຄວາມສາຄັນຂອງ
ຂທີ
ລາດັບຄວາມຕ້ອງ
ການທີີ່ຈາເປັນຈັດຢູີ່ໃນອັນດັບທີ 3 ມີຄີ່າ PNImodified

ີ ານສອນພາກທິດສະດີ ມີ
ເທົີ່າກັບ 0.408 ຂ ້ 6 ວິທກ
ຄວາມສາຄັນຂອງລາດັບຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈາເປັນ ຈັດຢູີ່

ໃນອັນດັບທີ 4 ມີຄີ່າ PNImodified ເທົີ່າກັບ 0.403 ສາລັບ
ລາດັບທີ 5 ແລະ 6 ໄດ້ແກີ່ ຂ ້ 7 ການວັດ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນ ສາລັບວິຊາການສອນພາກທິດສະດີ ແລະ ຂ ້ 3 ການ
ຂຽນວັດຖຸປະສົງການສອນມີຄີ່າ PNImodified ເທົີ່າກັບ
0.393 ແລະ 0.337 ຕາມລາດັບ ສີ່ວນລາດັບທີ 7, 8, 9
ແລະ 10 ໄກ ້ແກີ່ ຂ ້ 2 ການສ້າງໂຄງການສອນຂ ້ 4 ການ

ອອກແບບໃບຄວາມຮູ ້ ສາລັບການສອນພາກທິດສະດີ ຂ ້
ີ ານສອນພາກປະຕິບດ
ັ ມີຄີ່າ PNImodified ເທົີ່າກັບ
9 ວິທກ
0.275, 0.241, 0.235 ແລະ 0.234 ຕາມລາດັບ ສາລັບ
ີ ີ່ າ PNImodifie ຕີ່ າກີ່
ລາດັບທີ 11 ເຖິງ 13 ເປັນລາດັບທີມຄ
້ 11 ການສ້າງແຜນການສອນພາກ
ວາ 0.20 ໄດ້ແກີ່ ຂທີ
ທິດສະດີ ຂ ້ 10 ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນສາລັບພາກ

ັ ແລະ ຂ ້ 12 ການສ້າງແຜນການສອນສາລັບ
ປະຕິບດ
ັ ມີຄີ່າ PNImodified ເທົີ່າກັບ 0.179,0.156
ພາກປະຕິບດ
ແລະ 0.132 ຕາມລາດັບ
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້ ກ
ຕາຕະລາງທີ 2 ຄີ່າສະເລີ່ຍລວມສະພາບທີີ່ເປັນຢູີ່ ແລະ ສະພາບທີີ່ຄວນຈະເປັນຂອງແຕີ່ ລະຫົວຂຫລັ
ສະພາບທີີ່ເປັ ນຢູີ່

ຫົວຂ ້
ຫລັກ

D

S.D.

1

3.07

0.89

2

3.35

0.86

3

3.23

0.82

4

3.40

0.85

5

2.54

0.95

6

2.73

0.87

7

2.80

0.87

8

3.42

0.92

9

3.45

0.98

10

3.52

11

ສະພາບທີີ່ຄວນຈະເປັ ນ

ແປຜົນ

ແປຜົນ

ຄວາມ
ຕ້ອງການ

PNI

ຝຶ ກອົບຮົມ

modified

I-D

I-D/D

ການຈັດ
ລາດັບ

I

S.D.

4.39

0.83

ຫລາຍ

1.32

0.430

2

4.27

0.87

ຫລາຍ

0.92

0.275

7

4.32

0.84

ຫລາຍ

1.09

0.337

6

4.22

0.90

ຫລາຍ

0.82

0.241

8

4.00

0.87

ຫລາຍ

1.46

0.575

1

3.83

0.88

ຫລາຍ

1.10

0.403

4

3.90

0.96

ຫລາຍ

1.10

0.393

5

4.22

0.93

ຫລາຍ

0.80

0.234

10

ກາງ

4.26

0.95

ຫລາຍ

0.81

0.235

9

0.96

ຫລາຍ

4.07

0.97

ຫລາຍ

0.55

0.156

12

3.52

0.85

ຫລາຍ

4.15

0.97

ຫລາຍ

0.63

0.179

11

12

3.63

0.94

ຫລາຍ

4.11

0.96

ຫລາຍ

0.48

0.132

13

13

2.99

1.00

4.21

0.97

ຫລາຍ

1.22

0.408

3

ປານ
ກາງ
ປານ
ກາງ
ປານ
ກາງ
ປານ
ກາງ
ປານ
ກາງ
ປານ
ກາງ
ປານ
ກາງ
ປານ
ກາງ
ປານ

ປານ
ກາງ

້
ຕາຕະລາງທີ 3 ຜົນການຈັດລາດັບຫົວຂການຝຶ
ກອົບຮົມເພືີ່ອພັດທະນາຄູອາຊີວະສຶກສາສປປ. ລາວ

8

ການຈັດ
ລາດັບ

້ ກ
ຫົວຂຫລັ

1

5. ການອອກແບບສືີ່ການຮຽນ-ການສອນ

2

1. ການວິເຄາະຫລັກສູດ

3

ີ ານສອນແບບໃໝີ່
13. ວິທກ

4

ີ ານສອນພາກທິດສະດີ
6. ວິທກ

5

7.ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນສາລັບພາກທິດສະດີ

6

3. ການຂຽນວັດຖຸປະສົງການສອນ

7

2. ການສ້າງໂຄງການສອນ

8

4. ການອອກແບບໃບຄວາມຮູ ສ້ າລັບການສອນພາກທິດສະດີ

9

ີ ານສອນພາກປະຕິບດ
ັ
ວິທກ

10

ັ
7. ການສ້າງເອກກະສານສາລັບການສອນພາກປະຕິບດ

11

8. ການສ້າງແຜນການສອນພາກທິດສະດີ

12

ັ
9. ການວັດປະເມີນຜົນສາລັບພາກປະຕິບດ

13

ັ
10. ການສ້າງແຜນການສອນພາກປະຕິບດ

7. ອະທິບາຍຜົນ

ແລະ

ຜົນຈາກດາເນີນການວິໄຈການປະເມີນຄວາມ
ຕ້ອງການຈາເປັນໃນການຝຶກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການອອກ
ແບບການຮຽນ-ການສອນສາລັບການຈັດການສຶກສາ
ອາຊີວະສຶກສາໃນ
ປະຊາຊົນລາວ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທີປະໄຕ
້ ບວີ່າ: ສະພາບທີີ່ເປັນຢູີ່ໃນ
້ ພົ
ໃນຄັງນີ

ັ ມີການດາເນີນການວັດ
ປັດຈຸບນ
ັ
ສາລັບວິຊາປະຕິບດ

ແລະ

ປະເມີນຜົນ

ການສ້າງແຜນການສອນພາກທິດ

ັ ມີການດາເນີນການຢູີ່ໃນລະດັບ
ປະຕິບດ
ຫລາຍ ສີ່ວນການດາເນີນການດ້ານອືີ່ນໆ ນອກເໜືອນ
້
ຈາກນີການດ
າເນີນການໃນລະດັບປານກາງຊຶີ່ງສອດຄອງ
ິ ກ
ັ ແລະ ຄະນະ(2558) ທີີ່ໄດ້
ກັບບົດວິໄຈຂອງ ສິລສ
ສະດີ ແລະ

ສະຫລຸ ບວີ່າ: ການດາເນີນການດ້ານບລິຫານກິດຈະການ
ີ ວາມເໝາະສົມຫລາຍທີີ່ສຸ ດຄື: ການວັດ
ນັກຮຽນທີມຄ

ປະເມີນຜົນດ້ານການຮຽນຮູ ໃ້ ນສະຖານສຶກສາ

ການບລິຫານຈັດການຮຽນຮູ ໃ້ ຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງສະຖານສະຖານສຶກສາຈິງຊີ່ວຍຢືນຢັນໄດ້
ັ ຄູອາຊີວະສຶກສາຂອງ ສປປ. ລາວ
ວີ່າ: ສະພາບປັດຈຸບນ
້ ຢີ່າງຕີ່ ເນືີ່ອງ
ມີຄວາມສາມາດດາເນີນກິດຈະກາເຫລົີ່ານີໄດ້
ັ ສາລັບຜົນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງ
ມາຈົນເຖິງປັດຈຸບນ
ການຈາເປັນໃນການຝຶກອົບຮົມໃນປະເດັນອືີ່ນໆ ແລະ

ເມືີ່ອພິຈາລະນາຄີ່າດັດຊະນີຄວາມສາຄັນຂອງລາດັບ
ຄວາມຕ້ອງການຈາເປັນ (PNImodified) ທີີ່ມີຄີ່າສູງທີີ່ສຸ ດ
3 ອັນດັບທາອິດໄດ້ແກີ່

ການອອກແບບສືີ່ການສອນ,
ີ ານສອນແບບໃໝີ່ຊຶີ່ງຜົນ
ວິທກ

ການວິເຄາະຫລັກສູດ,
້
້ ສອດຄອງກັ
ການວິໄຈໃນຄັງນີ
ບຜົນການສຶກສາຂອງຊີ

ລະ (2542) ກີ່ ຽວກັບການປະຕິຮູບການຝຶ ກຫັດຄູ ແລະ
ການປະຕິຮູບອາຊີວະສຶກສາທີີ່ລະບຸ ວີ່າ: ສປປ. ລາວ
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້
ຄວນມີການປັບປຸ ງໂຄງສ້າງຫລັກສູດ ເນືອໃນລາຍການ
ັ ສູດລາຍວິຊາ ວິທກ
ີ ານສອນ ການຜະລິດສືີ່
ສອນໃນຫກ

ກົງກັບມາດຕະການທີ 3 ສ້າງຄວາມພ້ອມດ້ານເຄືີ່ອງມື
ເຄືີ່ອງຈັກ ວັດຖຸອຸປະກອນ ສືີ່ການສອນ ໜັງສື ຫລື

ການຮຽນ-ການສອນ

ັ ສູດລາຍວິຊາ ແລະ ສອດຄີ່ອງກັບຜົນການວິໄຈຂອງ
ຫກ

ີ ອນຂອງຄູສອນວິຊາຊີບໃຫ້
ຕາລາ ແລະ ເທັກນິກວິທສ
ທັນສະໄໝມີປະສິດຖິພາບຕາມທີີ່ ທວນໄຊ ແລະ ກຽນ

ິ າ(2559) ໄດ້ໃຫ້ຄາເຫັນວີ່າ: ການບລິຫານການ
ສຸ ນສ

ໄຊ(2557)

ສຶກສາໂດຍສະເພາະອາຊີວະສຶກສາ ສປປ. ລາວ ຈາເປັນ

ເປັນການພັດທະນານະວັດຕະກາ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີ
້
ເພືີ່ອພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນເຊັນກັນ, ດັີ່ງນັນ,

ແລະ

້ າລາການສອນໃນ
ປືມຕ

ີ ານປັບປຸ ງສະມັດຖະພາບຂອງຜູຝ
້ ຶກອົບຮົມ
ຕ້ອງໄດ້ມກ
້ ກໂນໂລຍີທາງການສຶກສາຊັນສູ
້ ງອັນຈະ
ຄູໂດຍເນັນເທັ

ສົີ່ງຜົນໃຫ້ຂອງການຮຽນ-ການສອນອາຊີວະສຶກສາຂອງ
້
ສປປ. ລາວ ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເພີີ່ມຂຶນ

ື ໄດ້ວີ່າ:
ໄດ້ລາຍງານຜົນການວິໄຈໄວ້ຊີ່ ງຖື

້ ີ່ ມີຄີ່າ PNImodified ສູງທີີ່ສຸ ດ 3
້ ທີ
ຜົນການວິໄຈຄັງນີ
ລາດັບ ທາອິດຈຶີ່ງຖືໄດ້ວີ່າ: ມີຄວາມສອດຄີ່ອງກັບຜົນ

ີ ານສອນຂອງຄູ
ໂດຍຈາກການຝຶກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບວິທກ

້ ໄິ ຈທີ່ ານອືີ່ນລວມທັງ
ການສຶກສາ ແລະ ວິໄຈ ຂອງຜູ ວ
້
ປະເດັນທັງ 3 ດັີ່ງກີ່ າວຂ້າງຕົນໄດ້
ແກີ່ ການອອກແບບສືີ່

ໂດຍຈາກຜົນການສຶກສາຂອງ ຊີລະ(2542)ໄດ້ສະຫລຸ ບ
້ ຽວກັບວິທກ
ີ ານ
ຜົນການສຶກສາໄວ້ວີ່າ: ຈະຕ້ອງເນັນກີ່

ັ ສູດ ແລະ ວິທກ
ີ ານສອນ
ການສອນ, ການວິເຄາະຫກ
້ ີ່ ຈະຕ້ອງຖືກນາໄປໃຊ້ໃນການສ້າງ
ແບບໃໝີ່ ເປັນຫົວຂທີ

ສອນໂດຍຢຶດເອົານັກຮຽນເປັນສູນກາງ

ັ ສູດຝຶ ກອົບຮົມຄູອາຊີ
ຫກ

Centered

Teaching)

(Learning-

ປະກອບດ້ວຍການຈັດ

ກິດຈະກາໃນການຮຽນ-ການສອນ
ການນາໃຊ້
ອຸ ປະກອນ ແລະ ສືີ່ການຮຽນ-ການສອນເທັກນິກການ
້ າຖາມຂອງຄູ ແລະ ການກະກຽມແຜນການສອນ
ຕັງຄ
ັ ສູດລາຍວິຊາເພືີ່ອການົດຈຸດປະສົງການ
ການວິເຄາະຫກ

ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການສ້າງສືີ່ການຮຽນ-ການສອນ
ໃນແຕີ່ ລະວິຊາສອນຊືີ່ງສອດຄີ່ອງກັບສະຫລຸ ບຜົນການ

ວະສຶກສາຂອງສປປ.ລາວ ເປັນລາດັບ ເພືີ່ອຕອບສະ
ໜອງຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມຄູອາຊີວະສຶກສາຂອງ
ສປປ.ລາວ
້
8. ຂສະເໜີ

້
ົ
8.1 ຂສະເໜີ
ທີ່ ວໄປ

້ ້ ສະຖາບັນພັດທະນາຄູ
1. ຜົນຈາກການວິໄຈໃນຄັງນີ
້ ນໄປໃຊ້
ອາຊີວະສຶກສາຂອງສປປ.ລາວ ສາມາດນາຂມູ

ິ ກ
ັ ແລະ ຄະນະ(2558) ສະຫລຸ ບໄວ້
ວິໄຈຂອງ ສີລສ
້
້
ວີ່າ: ການບລິຫານວິຊາການຈະຕ້ອງການເນັນການແກ

ັ ສູດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ສອດຄີ່ອງກັບ
ໃນການພັດທະນາຫກ

ບັນຫາການຮຽນ-ການສອນ

ຂອງສປປ.ລາວໄດ້

ການສະແຫວງຫານະ

ວັດຕະກາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຍີເພືີ່ອພັດທະນາການຮຽນການສອນ ໂດຍການພັດທະນາສືີ່ການຮຽນ-ການສອນ
ີ່ ການສອນທີີ່ທັນ
້
ໃນລາຍວິຊາໂດຍເນັນການອອກແບບສື
້ ີ່ ວຍ ຕາມແຕີ່ ລະສາຂາ
ສະໄໝ ນາໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີເຂົາຊ

ວິຊາຕີ່ າງໆ ທີີ່ກົງກັບການຈັດການຮຽນ-ການສອນໃນ
້ ງ
ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາໃນສປປ.ລາວ ນອກຈາກນີຍັ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄູສອນໃນໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ
້
້ ໄປໃຊ້
2. ສາມາດນາຜົນວິໄຈໃນຄັງນີ
ການົດໂມດູນການ
ຝຶ ກອົບຮົມເພືີ່ອພັດທະນາປະສິດທິພາບຂອງຄູໃນການ
ຈັດການຮຽນ-ການສອນໃນແຕີ່ ລະສາຂາຕີ່ າງໆໄດ້
້
້ ີ່ ໄປ
8.2 ຂສະເໜີ
ໃນການວິໄຈຄັງຕ
1. ຄວນເຮັດການສຶກສາອີກ ແຕີ່ ລະສາຂາວິຊາມີຄວາມ
ັ ຫລືບີ່ ? ທັງນີ ້
ຕ້ອງການຈາເປັນໃນການຝຶ ກອົບຮົມຄືກນ
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້
ເພືີ່ອພັດທະນາຊຸດຝຶກອົບຮົມໄດ້ກງົ ກັບກຸີ່ ມເປົາໝາຍໃຫ້
້
ຫລາຍຂືນ.

ກະຊົນ. ວາລະສານອຸ ດສາຫະກາຄູສາດອຸ ດສາຫະກາພະ
້
ຈອມເກົາພະນະຄອນເໜື
ອກຸ ງເທບ. 6(1).19-25.

2. ຄວນມີການສຶກສາຫາສາເຫດຂອງຄວາມຕ້ອງການທີ
ຈາເປັນຂອງແຕີ່ ລະສາຂາວິຊາ ເພືີ່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຂ ້

ິ ກ
ັ ອາໄພວົງພ້ອມຄະນະ. (2558, ຕຸ ລາ-ທັນວາ).
- ສິລສ

ມູນສາລັບການບລິຫານສັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ກາ

້ ອງຜູ ບ
້ ລິຫານສະຖານການສຶກ
ມາດຕະຖານຄວາມຮູ ຂ

ນົດກອບໃນການພັດທະນາການຮຽນ-ການສອອາຊີວະ
ສຶກສາຂອງສປປ. ລາວ ໄດ້ຢີ່າງມີປະສິດຖິພາບ.
9. ເອກະສານອ້າງອີງ

- ທວນໄຊ ອາລຸ ນ ແລະ ກຽນໄຊ ປິີ່ງປະຫວັດ (2557,
ພຶດສະພາ – ສິງຫາ). ຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາກາລັງ
ຄົນລະດັບອາຊີວະສຶກສາ ຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາ
ທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃຫ້ສອດຄີ່ອງກັບປະຊາຄົມ
ອາຊຽນ ວາລະສານມະຫາວິທະຍາໄລ ນະຄອນພະນົມ
ມັງກອນ.4(2).16-23.
- ຊີລະ ລຸ ນຈະເລີນ(2542) ລາຍງານການປະຕິຮູບການ
ສຶກສາ ຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ
ລາວ. ກຸ ງເທບ. ສານັກງານຄະນະກາມະການສຶກສາແຫີ່ ງ
ຊາດ. 165.
- ສົມທິດ ກາງເພັງ (2559, ມັງກອນ – ມີນາ). ການປະ
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