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ບດົຄດັຫຍ  ້

  ບດົວໄິຈນີມ້ວີດັຖຸປະສງົເພືີ່ ອປະເມນີຄວາມຕອ້ງການຈ າເປັນໃນການຝຶກອບົຮມົກີ່ ຽວກບັການອອກແບບ
ການຮຽນ-ການສອນສ າລບັຄູອາຊວີະສກຶສາສາຂາ ຊີ່ າງອຸດສາຫະກ າໃນ ສປປ.ລາວ ມຈີ ານວນປະຊາກອນ 421 ຄນົ
ຈາກ 21 ວທິະຍາໄລທີີ່ ຂຶນ້ກບັກມົອາຊວີະສກຶສາ ກຸີ່ ມຕວົຢີ່ າງ ຈ ານວນ 205 ຄນົ ການເລອືກໂດຍໃຊເ້ທກັນກິຂອງທາ
ໂລຍາມາເນ ແລະ ການແບີ່ ງພາກຂອງການເກບັຂ ມູ້ນແມີ່ ນແບີ່ ງອອກເປັນ 3 ພາກຄ:ື ພາກເໜອືນ, ພາກກາງ ແລະ  ພາກ
ໄຕ ້ ຈ ານວນຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມແຕີ່ ວທິະຍາໄລໄດຖ້ກຶຄດັເລອືກແບບເຈາະຈງົ ເຄືີ່ ອງມໃືນການວໄິຈແມີ່ ນໃຊແ້ບບ
ສອບຖາມໃນຮູບແບບການຕອບຂ ມູ້ນໃຊຮູ້ບແບບການວດັແບບ 5 ລະດບັ ມຂີ ຄ້ າຖາມຫລກັຈ ານວນ 13 ດາ້ນ ຜນົ
ການວໄິຈພບົວີ່ າ:  
ຈ ານວນ 64 % ຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມເປັນຄູສອນທມີປີະສບົການໃນການສອນໜອ້ຍກີ່ ວາ 10 ປີ ແລະ ມປີະສບົ
ການໃນຊີ່ ວງ 10-20 ປີ ຈ ານວນ 28% ຜນົການຈດັລ າດບັຄວາມຕອ້ງການທີີ່ ຈ າເປັນໃນການຝຶກອບົຮມົພບົວີ່ າ: 3 
ລ າດບັທ າອດິທີີ່ ຄູອາຊວີະສກຶສາຕອ້ງການຝຶກອບົຮມົໄດແ້ກີ່  ການອອກແບບສືີ່ ການສອນ, ການວເິຄາະຫ ກັສູດ ແລະ ວທິິ
ການສອນແບບໃໝີ່  ໂດຍມຄີີ່ າດດັສະນຄີວາມສ າຄນັຂອງລ າດບັຄວາມຕອ້ງການຈ າເປັນມຄີີ່ າຢູີ່ ໃນຊີ່ ວງ 0.44 - 0.57 

ຜນົການສກຶສາໃນຄັງ້ນີຈ້ະຖກຶນ າໄປໃຊໃ້ນການສາ້ງຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົຄູຊີ່ າງອຸດສາຫະກ າທີີ່ ຂຶນ້ກບັກມົອາຊວີະສກຶສາ
ໃນ ສປປ.ລາວ ໃນອານາຄດົ.  
ຄ າສບັທີີ່ ສ າຄນັ: ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການຝຶກອບົຮມົ ຄູສອນວຊິາຊບີ, ຕອ້ງການຈດັບຸລມິາສດິ 
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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. ຄວາມສ າຄນັ ແລະ ທີີ່ ມາຂອງປັນຫາວໄິຈ 
ປະເທດສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົ

ລາວ (ສປປ.ລາວ) ຈ າເປັນຕອ້ງເລັີ່ ງພດັທະນາປະເທດໃນ
ທຸກໆດາ້ນ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນເລັີ່ ງໃສີ່ ພດັທະນາສບັພະຍາ 
ກອນມະນຸດໃຫມ້ຄີວາມຮູ ້ຄວາມສາມາດ ເພືີ່ ອພດັທະນາ
ປະເທດຊາດໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງແຫີ່ ງການຮຽນຮູ ້ (ສລິິ
ສກັ ແລະ ຄະນະ, 2558) ແລະ ຈາກຜນົການສ າຫລວດ
ຍຸດທະສາດການພດັທະນາກ າລງັຄນົລະດບັອາຊວີະສກຶສາ
ຂອງ ສປປ.ລາວ ໃຫສ້ອດຄອງກບັເສດຖະກດິປະຊາຄມົ
ອາຊຽນໄດກ້ ານດົຍຸດທະສາດໄວ ້5 ດາ້ນເພືີ່ ອເຮດັໃຫລ້ະ 
ບບົອາຊວີະສກຶສາຂອງ ສປປ.ລາວ ມມີາດຕະຖານຄຸນະ 
ພາບສູງຂຶນ້ ແລະ ມຄີວາມທນັສະໄໝ ປະເດນັທກີີ່ ຽວ 
ຂອ້ງກບັບຸກຄະລາກອນທາງການສກຶສາທີີ່ ສ າຄນັຄ:ືອາຈານ 
ສອນ ແລະ ຄູຝຶກຕອ້ງມຄີວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການສູງໃນ
ວຽກງານວຊິາຊບີ ແລະ ມເີທກັນກິການສອນ ແລະ ຝຶກ
ອບົຮມົທີີ່ ມປີະສດິຖພິາບ (ທວນໄຊ ແລະ ກຽນໄຊ, 

2557) ຊຶີ່ ງຈະເປັນສີ່ ວນຊີ່ ວຍສະນບັສະໜນູໃຫບ້ນັລຸ
ຈດຸປະສງົທີີ່ ກ ານດົໄວ,້ ຈາກປະເດນັທີີ່ ກີ່ າວມາ ການພດັ
ທະ 
ນາຄຢູູີ່  ສປປ. ລາວ ຈຶີ່ ງຈ າເປັນຕອ້ງພດັທະນາດາ້ນການ
ອອກແບບການຮຽນ-ການສອນຊຶີ່ ງມອີງົປະກອບຫ ກັຄ:ື 
ວທິກີານສອນ, ກດິຈະກ າການຮຽນຮູ ້ ແລະ ການວດັ-ປະ
ເມນີຜນົໃຫກ້ງົກບັຜູຮ້ຽນ ແລະ ຈດຸມຸງ້ໝາຍເພືີ່ ອຕອບສະ
ໜອງກບັຍຸດທະສາດດັີ່ ງກີ່ າວ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາຂອງ 
ສປປ.ລາວ ຜະລດິແຮງງານສມີທືງັໃນລະບບົ ແລະ ນອກ
ລະບບົການສກຶສາຕາມມາດຕະຖານອາຊວີະສກຶສາແຫີ່ ງ
ຊາດໂດຍຄູມຄຸີນນະພາບ(Ministry of Education and 

Sport ,2013) ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ 21 ແຫີ່ ງມບຸີກ
ຄະລາກອນທງັໝດົ 421 ຄນົ ເພືີ່ ອໃຫກ້ານພດັທະນາ
ຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົໃຫສ້ອດຄີ່ ອງກບັສະພາບປັດຈບຸນັ

ຂອງສປປ.ລາວ ແລະ ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນເທກັໂນໂລ
ຍທີີີ່ ທນັສະໄໝ ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການທີີ່ ຈ າເປັນໃນ
ການຝຶກອບົຮມົກີ່ ຽວກບັການອອກແບບການຮຽນ-ການ
ສອນຂອງສະຖານອາຊວີະສກຶສາຂອງ ສປປ. ລາວ ການ
ປະເມນີຄວາມຈ າເປັນໃນການຝຶກອບົຮມົຈຶີ່ ງມຄີວາມ
ຈ າເປັນ ທງັນີ ້ເ້ພືີ່ ອເຮດັໃຫກ້ານວເິຄາະໃຫສ້ດັເຈນຄວາ
ຕອ້ງການ 
ທີີ່ ແທຈ້ງິ ແລະ ລ າດບັຄວາມສ າຄນັຂອງສິີ່ ງທີີ່ ຕອ້ງການ 
(ອານຊາລ,ີ 2554) ໂດຍການຝຶກອບົຮມົທກັສະວຊິາຄູ
ເພືີ່ ອໃຫທ້ນັຕ ີ່ ເທກັໂນໂລຍໃີນສດັຕະວດັທີີ່  21 ຄູຈະ
ຕອ້ງຝຶກອບົຮມົກີ່ ຽວກບັຂະບວນການຈດັການຮຽນຮູ ້
ກີ່ ຽວກບັທກັສະການສາ້ງນະວດັນະກ າເພືີ່ ອບ ລຫິານຈດັ 
ການຫອ້ງຮຽນໄດຢ້ີ່ າງມປີະສດິຖພິາບ(ສ າລດິ, 2559)  

ທງັນີເ້ພືີ່ ອນ າຜນົສ າຫລວດໄປໃຊໃ້ນການພດັທະນາ
ຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົໄລຍະສັນ້ສ າລບັຄູຊີ່ າງອຸດສາຫະກ າທີີ່

ຂຶນ້ກບັກມົອາຊວີະສກຶສາກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ 
ກລິາ ຂອງສປປ. ລາວ. 

2. ວດັຖຸປະສງົຂອງການວໄິຈ 
-ເພືີ່ ອປະເມນີຄວາມຕອ້ງການທີີ່ ຈ າເປັນໃນການຝຶກ
ອບົຮມົກີ່ ຽວກບັການອອກແບບການຮຽນ-ການສອນ
ສ າລບັການຈດັການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນອາຊວີະ
ສກຶສາຂອງສປປ.ລາວ. 
3. ຂອບເຂດຂອງການວໄິຈ 
3.1 ປະຊາກອນທີີ່ ໃຊໃ້ນການວໄິຈຄ:ື ຄູຊີ່ າງທີີ່ ສງັກດັ
ຢູີ່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາຈ ານວນ 421 ຄນົ ກະຊວງສກຶ
ສາທກິານ ແລະ ກລິາ ສປປ. ລາວ. 

3.2 ຕວົແປທີີ່ ຈະສກຶສາຄວາມຕອ້ງການທີີ່ ຈ າເປັນໃນ
ການຝຶກອບົຮມົກີ່ ຽວກບັການອອກແບບການຮຽນ-ການ
ສອນສ າລບັອາຊວີະສກຶສາໃນສປປ.ລາວ 
4. ກອບແນວຄວາມຄດິໃນການວໄິຈ 
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ການວໄິຈຄັງ້ນີໄ້ດເ້ຮດັການສ າຫລວດສະພາບທີີ່ ຄວນຈະ
ເປັນ ກບັສະພາບທີີ່ ເປັນຈງິ ແລວ້ນ າຂ ມູ້ນມາວເິຄາະຄວາມ
ຕອ້ງການທີີ່ ຈ າເປັນ (Needs Assessment) ໂດຍໃຊ ້
ເທກັນກິດດັສະນຄີວາມສ າຄນັຂອງລ າດບັຄວາມຕອ້ງການ
ທີີ່ ຈ າເປັນ (Modified Priority Needs Index : 

PNImodified) 

5. ວທິກີານດ າເນນີການວໄິຈ 
ການວໄິຈຄັງ້ນີເ້ປັນການວໄິຈປະເມນີຜນົ 
(Evaluation Research) ເພືີ່ ອປະເມນີຄວາມຕອ້ງການ
ທີີ່ ຈ າເປັນໃນການຝຶກອບົຮມົດາ້ນການອອກແບບການ
ຮຽນ-ການສອນຂອງຄູອາຊວີະສກຶສາໃນ ສປປ. ລາວ
ໂດຍແບີ່ ງເປັນ ຂັນ້ຕອນດັີ່ ງນີ:້ 
5.1 ກ ານດົກອບແນວຄດິໃນການວໄິຈໂດຍການສກຶສາ
ວເິຄາະ ສງັເຄາະ ແນວຄດິ ທດິສະດ ີເອກະສານ ບດົວໄິຈ
ທີີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງໂດຍເນັນ້ການວເິຄາະຄວາມສາມາດຂອງຄູ
ອາຊວີະສກຶສາຕາມມາດຕະຖານຄູອາຊວີະສກຶສາກະຊວງ
ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ສປປ. ລາວ (Ministry of 

Education and Sport ,2013) ໂດຍໃຊວ້ທິກີານ
ວເິຄາະຫາເນືອ້ໃນ(Content Analysis)  

5.2 ສກຶສາສະພາບທເີປັນຈງິ ແລະ ສະພາບທີີ່ ຄວນຈະ
ເປັນໃນການສາ້ງຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົໄລຍະສັນ້ກີ່ ຽວກບັ
ການອອກແບບການຮຽນ-ການສອນສ າລບັການຈດັການ
ຮຽນ-ການສອນໃນອາຊວີະສກຶສາຂອງສປປ.ລາວ 

5.3 ປະເມນີຄວາມຕອ້ງການທີີ່ ຈ າເປັນໃນການສາ້ງຫ ກັ 
ສູດຝຶກອບົຮມົກີ່ ຽວກບັການອອກແບບການຮຽນ-ການ
ສອນສ າລບັການຈດັການຮຽນ-ການສອນຢູີ່ ໃນໂຮງຮຽນ
ອາຊວີະສກຶສາໃນສປປ.ລາວ ໂດຍມວີທິກີານວໄິຈຕາມ
ຂັນ້ຕອນດັີ່ ງນີ:້ 
5.4 ປະຊາກອນ ແລະ ກຸີ່ ມຕວົຢີ່ າງທີີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການວໄິຈ
ຄ:ື ຄູສອນວຊິາຊບີຕາມສະຖານອາຊວີະສກຶສາໂຮງຮຽນ 

ຫລ ືວທິະຍາໄລທີີ່ ຂຶນ້ກບັກມົອາຊວີະສກຶສາໃນສປປ.
ລາວ ຈ ານວນ 21 ແຫີ່ ງ ຈາກ 3 ພາກ ໄດແ້ກີ່  ພາກເໜອື, 
ພາກກາງ ແລະ ພາກໄຕ.້ ຈ ານວນປະຊາກອນທງັໝດົ 
421 ຄນົ ການກ ານດົກຸີ່ ມຕວົຢີ່ າງໂດຍໃຊສູ້ດການຄ ານວນ 
Taro Yamane ທີີ່ ລະດບັຄວາມເຊືີ່ ອໜັນ້ ຮອ້ຍລະ 95 
ຂະໜາດຄວາມຄາດເຄືີ່ ອນ 0.05 ໄດຈ້ າ 
ນວນກຸີ່ ມຕວົຢີ່ າງລວມ 205 ຄນົ, ຈາກນັນ້ໃຊວ້ທິກີານ
ຊຸີ່ ມຕວົຢີ່ າງ ໂດຍການຊຸີ່ ມແບບຊັນ້ (Stratified 

Random Sampling) ທມີ ີ3 ພາກໃນການຊຸີ່ ມ 
(Strata) ແລະ ສະຖານການສກຶສາແຕີ່ ລະແຫີ່ ງ ໃຊວ້ທິີ
ການຊຸີ່ ມຕວົຢີ່ າງແບບເຈາະຈງົ (Purposive Sampling)  

5.5 ເຄືີ່ ອງມທືີີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການວໄິຈຄ:ື ແບບປະເມນີ
ຄວາມຕອ້ງການທຈີ າເປັນ ໃນການຝຶກອບົຮມົດາ້ນການ
ອອກແບບການຮຽນ-ການສອນໂດຍໃຊແ້ບບສອບຖາມ
ຊະນດິມາດຕະການປະເມນີ 5 ລະດບັ(Rating Scale) 
ໃນແບບສອບຖາມເປັນຮູບແບບຕອບຄ າຖາມສອງຊຸດ 
ຫລ ືການຕອບແບບສະໝອງຄູີ່   (Duel-response 

format)  ທີີ່ ລະບຸສະພາບທີີ່ ເປັນຈງິ ແລະ ສະພາບທີີ່ ຄວນ
ຈະເປັນ (ສຸວມິນົ,2545) ກີ່ ອນການນ າໄປໃຊ ້ຜູວ້ໄິຈໄດ ້
ມກີານກວດສອບຄວາມທີ່ ຽງຕງົດາ້ນເນືອ້ໃນ (Content 

Validity) ໂດຍຜູຊ້ງົຄຸນວຸດທ ິຈ ານວນ 5 ທີ່ ານ ໃຊ ້
ຄະແນນເພືີ່ ອກວດສອບຄີ່ າດດັສະນຄີວາມສອດຄີ່ ອງ 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
ພບົວີ່ າ: ມຄີີ່ າດດັສະນຄີວາມສອດຄີ່ ອງລະຫວີ່ າງ 0.6-1.0 

ແລະ ຫາຄີ່ າຄວາມເຊືີ່ ອໜັນ້ດວ້ຍວທິສີ າພະສດິອີ່ ານຟາ້
ດວ້ຍສູດຂອງຄອນບາດໄດຄ້ີ່ າຄວາມເຊືີ່ ອໜັນ້ທງັສະບບັ
ມຄີີ່ າເທົີ່ າກບັ 0.9 ໂດຍມລີາຍລະອຽດຂອງຫວົຂ ຫ້ລກັ ດັີ່ ງ
ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 1 
5.6 ການເກບັລວບລວມຂ ມູ້ນ ໄດອ້ອກໜງັສຂື ຄວາມ
ຮີ່ ວມມໃືນການຕອບແບບສອບຖາມທີີ່ ໃຊໃ້ນການເກບັ
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ລວບລວມຂ ມູ້ນຈາກພາກວຊິາຄູອຸດສາຫະກ າ
ມະຫາວທິະຍາໄລເຕກັໂນໂລຍພີະຈອມເກົາ້ພະນະ
ນະຄອນເໜອືຜີ່ ານໄປຍງັກມົອາຊວີະສກຶສາກະຊວງສກຶ
ສາທກິານ ແລະ ກລິາ ສປປ. ລາວ ເພືີ່ ອອານຸຍາດເກບັກ າຂ ້

ມູນຈາກຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຄູ-ອາຈານໃນແຕີ່ ລະສະຖານ
ອາຊວີະສກຶສາ, ຈາກນັນ້ຜູວ້ໄິຈໄດຈ້ດັສົີ່ ງແບບສອບຖາມ
ເກບັລວບລວມຂ ມູ້ນດວ້ຍຕນົເອງ 

ແລະ ໄດເ້ກບັລວບລວມຂ ມູ້ນໄດຈ້ ານວນ 205 ສະບບັ 
ຄດິເປັນຮອ້ຍລະ 100  

 
ຕາຕະລາງທ ີ 1 ລາຍລະອຽດຫວົຂ ຫ້ລກັ ແລະ 
ຈ ານວນຫວົຂ ຍ້ີ່ ອຍໃນແຕີ່ ລະຫວົຂ ຫ້ລກັ 
 

    

ການວເິຄາະຂ ມູ້ນ ໂດຍໃຊສ້ະຖຕິຮິອ້ຍລະ ຄີ່ າສະເລີ່ ຍຄີ່ າ
ບີ່ ຽງເບນມາດຕະຖານ ຄີ່ າສະເລີ່ ຍ ຄີ່ າບີ່ ຽງເບນມາດຕະ 

ຖານ (S.D.) ແລະ ຈດັລ າດບັຄວາມສ າຄນັຂອງຄວາມ
ຕອ້ງການຈ າເປັນໂດຍໃຊດ້ດັສະນຄີວາມສ າຄນັຂອງ
ລ າດບັຄວາມຕອ້ງການຈ າເປັນ (Modified Priority 

Needs Index : PNImodified) (ສາລມິາ ແລະ ຄະນະ, 

2558)  
 
6. ຜນົການວໄິຈ  
6.1 ຂ ມູ້ນທົີ່ ວໄປຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມພບົວີ່ າ: ຜູ ້
ຕອບແບບສອບຖາມສີ່ ວນໃຫຍີ່ ເປັນເພດຊາຍຮອ້ຍລະ 
94 ເປັນເພດຍິງຮອ້ຍລະ 6 ເມືີ່ ອພິຈາລະນາຕາມອາຍຸ
ຂອງຜູຕ້ອບ ແບບສອບຖາມຈ ານວນ 4 ຊີ່ ວງຊັນ້ໄດແ້ກີ່  
ອາຍຸນອ້ຍກີ່ ວາ 30 ປີ, ອາຍຸ 30-35 ປີ, ອາຍຸໃນຊີ່ ວງ 
35-45 ປີ ແລະ ອາຍຸຫລາຍກີ່ ວາ 45 ປີ ຄດິເປັນຮອ້ຍລະ 
32, 39, 19 ແລະ 10 ຕາມລ າດບັຫາກພຈິາລະນາຕາມ
ສາຂາວຊິາຈ ານວນ 7 ສາຂາວຊິາສະເພາະໄດແ້ກີ່ : ຊີ່ າງລດົ
, ຊີ່ າງໄຟ້າ, ຊີ່ າງໂລຫະ, ຊີ່ າງຈກັກົນ, ຊີ່ າງກ ີ່ ສາ້ງ ແລະ 
ຊີ່ າງໄມ,້ ກະສກິ າຄດິເປັນຈ ານວນຮອ້ຍລະ 23, 32, 3, 

25, 6, 5 ແລະ 6 ຕາມລ າດບັ ແບີ່ ງຕາມປະສບົການໃນ
ການສອນ 3 ລ າດບັໄດແ້ກີ່  ປະສບົການໃນການສອນໜ້
ອຍກວີ່ າ 10 ປີ ແລະ ປະສບົການໃນການສອນ 10-20 
ປີ ແລະ ປະສບົການໃນການສອນຫລາຍກີ່ ວາ 20 ປີ ຄດິ
ເປັນຮອ້ຍລະ64, 28 ແລະ 8 ຕາມລ າດບັ 

ລ າດບັທ ີ ຫວົຂ ຫ້ລກັ 
1 ການວເິຄາະຫ ກັສູດ 
2 ການສາ້ງໂຄງການສອນ 
3 ການຂຽນວດັຖຸປະສງົການສອນ 

4 
ການອອກແບບໃບຄວາມຮູສ້ າລບັການສອນ
ພາກທດິສະດ ີ

5 ການອອກແບບສືີ່ ການສອນ 
6 ວທິກີານສອນພາກທດິສະດ ີ

7 
ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົສ າລບັພາກທດິ
ສະດ ີ

8 
ການກະກຽມການສອນສ າລບັການສອນ
ພາກປະຕບິດັ 

9 ວທິກີານສອນພາກປະຕບິດັ 

10 
ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົສ າລບັພາກ
ປະຕບິດັ 

11 ການສາ້ງແຜນການສອນພາກທດິສະດ ີ
12 ການສາ້ງແຜນການສອນພາກປະຕບິດັ 
13 ວທິກີານສອນແບບໃໝີ່  
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6.2 ຜນົຈາກການວເິຄາະຂ ມູ້ນຈາກຜູຕ້ອບແບບ
ສອບຖາມ 205 ສະບບັເມືີ່ ອເຮດັການວເິຄາະ ແລະ ສະ 
ຫລຸບຜນົຄີ່ າຄະແນນສະເລີ່ ຍຂອງສະພາບປັດຈບຸນັ ແລະ 
ສະພາບຄວນຈະເປັນດັີ່ ງສະແດງໃນຕາຕະລາງພບົວີ່ າ: 
ສະພາບທີີ່ ເປັນຢູີ່ ໃນປັດຈບຸນັຂອງການອອກແບບການ
ຮຽນ-ການສອນຂອງຄູອາຊວີະສກຶສາສປປ. ລາວ ມຄີີ່ າ
ຄະແນນສະເລີ່ ຍຢູີ່ ໃນຊີ່ ວງ2.54 ເຖງິ 3.63 ຊຶີ່ ງສາມາດ
ແປຜນົໄດວ້ີ່ າ: ໃນສະພາບປັດຈບຸນັມກີານດ າເນນີໃນ
ຫວົຂ ຫ້ລກັ ຈ ານວນ 3 ຂ ໄ້ດແ້ກີ່  ຂ  ້10 ການວດັ ແລະ 
ປະເມນີຜນົ ວຊິາປະຕບິດັ ຂ  ້11 ການສາ້ງແຜນການ
ສອນວຊິາທດິສະດ ີແລະ ຂ  ້12 ການສາ້ງແຜນການສອນ
ວຊິາປະຕບິດັມຜີນົການດ າເນນີງານຢູີ່ ໃນລະດບັດເີນືີ່ ອງ
ຈາກມຄີະແນນສະເລີ່ ຍຫລາຍກີ່ ວາ 3.51ສີ່ ວນຫວົຂ ້
ຫລກັອືີ່ ນໆ ອກີຈ ານວນ 10 ຫວົຂ ກ້ານດ າເນນີງານໃນ
ສະພາບທີີ່ ເປັນຢູີ່ ມກີານປະຕບິດັວຽກງານໃນລະດບັປານ
ກາງເນືີ່ ອງຈາກມຄີີ່ າຄະແນນສະເລີ່ ຍຢູີ່ ໃນຊີ່ ວງ 2.51-

3.50 ເມືີ່ ອພຈິາລະນາສະພາບທີີ່ ຄວນຈະເປັນພບົວີ່ າ: ຜູ ້
ຕອບແບບສອບຖາມໃຫຄ້ າເຫນັວີ່ າ: ທຸກໆຫວົຂ ຫ້ລກັຢູີ່
ໃນສະພາບທີີ່ ຄວນຈະເປັນຢູີ່ ໃນລະດບັຫລາຍມຄີີ່ າຄະ 
ແນນສະເລີ່ ຍລວມແຕີ່ ລະຫວົຂ ຫ້ລກັໃນຊີ່ ວງ 3.83-

4.39  ເມືີ່ ອພຈິາລະນາການຝຶກອບົຮມົ(I-D) ພບົວີ່ າ: ມີ
ຈ ານວນຫວົຂ ຫ້ລກັຈ ານວນ 6 ຫວົຂ ມ້ຄີີ່ າຄວາມແຕກ
ຕີ່ າງສະພາບທີີ່ ເປັນຢູີ່  ແລະ ສະພາບທີີ່ ຄວນຈະເປັນມຄີີ່ າ
ຫລາຍກີ່ ວາ 100 ຫລຄືດິເປັນຮອ້ຍລະ 46.15 ສີ່ ວນອກິ
ຈ ານວນ 7 ມຄີີ່ າຄວາມຕອ້ງການຝຶກອບົຮມົ (I-D)ໜອ້ຍ 
ກີ່ ວາ 100 ຫລຄືດິເປັນຮອ້ຍລະ 53.85  ເມືີ່ ອພຈິາລະນາ
ຄີ່ າດດັສະນຄີວາມສ າຄນັຂອງລ າດບັຄວາມຕອ້ງການທີີ່

ຈ າເປັນ PNImodified ພບົວີ່ າ: ມຄີີ່ າຢູີ່ ໃນຊີ່ ວງ 0.132-

0.575 ໂດຍເມືີ່ ອພຈິາລະນາຈາກຄີ່ າດັີ່ ງກີ່ າວ ມາຈດັລ າ 

ດບັຫວົຂ ກ້ານຝຶກອບົຮມົທີີ່ ຈ າເປັນສ າລບັຄູອາຊວີະສກຶສາ 
ສປປ.ລາວ ດັີ່ ງສະແດງໃນຕາຕະລາງ 3 ພບົວີ່ າ:ຂ  ້5 ການ
ອອກແບບສືີ່ ການຮຽນ-ການສອນເປັນຫວົຂ ທ້ີີ່ ສ າຄນັຂອງ
ລ າດບັຄວາມຕອ້ງການທີີ່ ຈ າເປັນຈດັຢູີ່ ໃນລ າດບັທີີ່  1ມຄີີ່ າ 
 PNImodified   ເທົີ່ າກບັ 0.575 ຂ  ້1 ການວເິຄາະຫລກັສູດ 
ມຄີວາມສ າຄນັຂອງລ າດບັຄວາມຕອ້ງການທີີ່ ຈ າເປັນຈດັຢູີ່
ໃນອນັດບັທ ີ2 ມຄີີ່ າ PNImodified  ເທົີ່ າກບັ 0.430 ແລະ 

ຂ ທ້ ີ13 ວທິກີານສອນແບບໃໝີ່  ມຄີວາມສ າຄນັຂອງ
ລ າດບັຄວາມຕອ້ງ 
ການທີີ່ ຈ າເປັນຈດັຢູີ່ ໃນອນັດບັທ ີ3 ມຄີີ່ າ PNImodified 

ເທົີ່ າກບັ 0.408   ຂ  ້6 ວທິກີານສອນພາກທດິສະດ ີມີ
ຄວາມສ າຄນັຂອງລ າດບັຄວາມຕອ້ງການທີີ່ ຈ າເປັນ ຈດັຢູີ່
ໃນອນັດບັທ ີ4 ມຄີີ່ າ PNImodified ເທົີ່ າກບັ 0.403  ສ າລບັ
ລ າດບັທ ີ5 ແລະ 6 ໄດແ້ກີ່ ຂ  ້7 ການວດັ ແລະ ປະເມນີ
ຜນົ ສ າລບັວຊິາການສອນພາກທດິສະດ ີແລະ ຂ  ້3 ການ
ຂຽນວດັຖຸປະສງົການສອນມຄີີ່ າ PNImodified ເທົີ່ າກບັ 
0.393 ແລະ 0.337 ຕາມລ າດບັ ສີ່ ວນລ າດບັທ ີ7, 8, 9 
ແລະ 10 ໄກແ້ກີ່ ຂ  ້2 ການສາ້ງໂຄງການສອນຂ  ້4 ການ
ອອກແບບໃບຄວາມຮູ ້ສ າລບັການສອນພາກທດິສະດ ີຂ  ້
9 ວທິກີານສອນພາກປະຕບິດັມຄີີ່ າ PNImodified ເທົີ່ າກບັ 
0.275, 0.241, 0.235 ແລະ 0.234 ຕາມລ າດບັ ສ າລບັ
ລ າດບັທ ີ11 ເຖງິ 13 ເປັນລ າດບັທມີຄີີ່ າ PNImodifie ຕ ີ່ າກີ່
ວາ 0.20 ໄດແ້ກີ່  ຂ ທ້ ີ11 ການສາ້ງແຜນການສອນພາກ
ທດິສະດ ີຂ  ້10 ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົສ າລບັພາກ
ປະຕບິດັ ແລະ ຂ  ້12 ການສາ້ງແຜນການສອນສ າລບັ
ພາກປະຕບິດັ ມຄີີ່ າ PNImodified ເທົີ່ າກບັ  0.179,0.156 

ແລະ 0.132 ຕາມລ າດບັ 
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ຕາຕະລາງທ ີ2 ຄີ່ າສະເລີ່ ຍລວມສະພາບທີີ່ ເປັນຢູີ່  ແລະ ສະພາບທີີ່ ຄວນຈະເປັນຂອງແຕີ່ ລະຫວົຂ ຫ້ລກັ 

 

ຫວົຂ ້
ຫລກັ 

ສະພາບທີີ່ ເປັນຢູີ່  ສະພາບທີີ່ ຄວນຈະເປັນ 
ຄວາມ
ຕອ້ງການ
ຝຶກອບົຮມົ 

PNI 

modified 
ການຈດັ
ລ າດບັ 

D S.D. ແປຜນົ I S.D. ແປຜນົ I-D I-D/D 

1 3.07 0.89 
ປານ
ກາງ 4.39 0.83 ຫລາຍ 1.32 0.430 2 

2 3.35 0.86 
ປານ
ກາງ 

4.27 0.87 ຫລາຍ 0.92 0.275 7 

3 3.23 0.82 
ປານ
ກາງ 

4.32 0.84 ຫລາຍ 1.09 0.337 6 

4 3.40 0.85 
ປານ
ກາງ 

4.22 0.90 ຫລາຍ 0.82 0.241 8 

5 2.54 0.95 
ປານ
ກາງ 

4.00 0.87 ຫລາຍ 1.46 0.575 1 

6 2.73 0.87 
ປານ
ກາງ 

3.83 0.88 ຫລາຍ 1.10 0.403 4 

7 2.80 0.87 
ປານ
ກາງ 

3.90 0.96 ຫລາຍ 1.10 0.393 5 

8 3.42 0.92 
ປານ
ກາງ 

4.22 0.93 ຫລາຍ 0.80 0.234 10 

9 3.45 0.98 
ປານ
ກາງ 

4.26 0.95 ຫລາຍ 0.81 0.235 9 

10 3.52 0.96 ຫລາຍ 4.07 0.97 ຫລາຍ 0.55 0.156 12 

11 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 
ປານ
ກາງ 

4.21 0.97 ຫລາຍ 1.22 0.408 3 

 

ຕາຕະລາງທ ີ3 ຜນົການຈດັລ າດບັຫວົຂ ກ້ານຝຶກອບົຮມົເພືີ່ ອພດັທະນາຄູອາຊວີະສກຶສາສປປ. ລາວ 
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7. ອະທບິາຍຜນົ 
ຜນົຈາກດ າເນນີການວໄິຈການປະເມນີຄວາມ

ຕອ້ງການຈ າເປັນໃນການຝຶກອບົຮມົກີ່ ຽວກບັການອອກ
ແບບການຮຽນ-ການສອນສ າລບັການຈດັການສກຶສາ
ອາຊວີະສກຶສາໃນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປີະໄຕ 
ປະຊາຊນົລາວ ໃນຄັງ້ນີພ້ບົວີ່ າ: ສະພາບທີີ່ ເປັນຢູີ່ ໃນ
ປັດຈບຸນັມກີານດ າເນນີການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ
ສ າລບັວຊິາປະຕບິດັ ການສາ້ງແຜນການສອນພາກທດິ
ສະດ ີ ແລະ ປະຕບິດັມກີານດ າເນນີການຢູີ່ ໃນລະດບັ
ຫລາຍ ສີ່ ວນການດ າເນນີການດາ້ນອືີ່ ນໆ ນອກເໜອືນ
ຈາກນີກ້ານດ າເນນີການໃນລະດບັປານກາງຊຶີ່ ງສອດຄອງ
ກບັບດົວໄິຈຂອງ ສລິສິກັ ແລະ ຄະນະ(2558) ທີີ່ ໄດ ້
ສະຫລຸບວີ່ າ: ການດ າເນນີການດາ້ນບ ລຫິານກດິຈະການ
ນກັຮຽນທມີຄີວາມເໝາະສມົຫລາຍທີີ່ ສຸດຄ:ື ການວດັ 

ແລະ ປະເມນີຜນົດາ້ນການຮຽນຮູໃ້ນສະຖານສກຶສາ 
ການບ ລຫິານຈດັການຮຽນຮູໃ້ຫເ້ໝາະສມົກບັຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງສະຖານສະຖານສກຶສາຈງິຊີ່ ວຍຢືນຢັນໄດ ້
ວີ່ າ: ສະພາບປັດຈບຸນັຄູອາຊວີະສກຶສາຂອງ ສປປ. ລາວ
ມຄີວາມສາມາດດ າເນນີກດິຈະກ າເຫລົີ່ ານີໄ້ດຢ້ີ່ າງຕ ີ່ ເນືີ່ ອງ
ມາຈນົເຖງິປັດຈບຸນັສ າລບັຜນົການປະເມນີຄວາມຕອ້ງ 
ການຈ າເປັນໃນການຝຶກອບົຮມົໃນປະເດນັອືີ່ ນໆ ແລະ 
ເມືີ່ ອພຈິາລະນາຄີ່ າດດັຊະນຄີວາມສ າຄນັຂອງລ າດບັ
ຄວາມຕອ້ງການຈ າເປັນ (PNImodified) ທີີ່ ມຄີີ່ າສູງທີີ່ ສຸດ 

3 ອນັດບັທ າອດິໄດແ້ກີ່  ການອອກແບບສືີ່ ການສອນ, 
ການວເິຄາະຫລກັສູດ, ວທິກີານສອນແບບໃໝີ່ ຊຶີ່ ງຜນົ
ການວໄິຈໃນຄັງ້ນີສ້ອດຄອງກບັຜນົການສກຶສາຂອງຊີ
ລະ (2542) ກີ່ ຽວກບັການປະຕຮູິບການຝຶກຫດັຄູ ແລະ 
ການປະຕຮູິບອາຊວີະສກຶສາທີີ່ ລະບຸວີ່ າ: ສປປ. ລາວ 

ການຈດັ
ລ າດບັ 

ຫວົຂ ຫ້ລກັ 

1 5.  ການອອກແບບສືີ່ ການຮຽນ-ການສອນ 

2 1. ການວເິຄາະຫລກັສູດ 

3 13. ວທິກີານສອນແບບໃໝີ່  
4 6. ວທິກີານສອນພາກທດິສະດ ີ 

5 7.ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົສ າລບັພາກທດິສະດ ີ

6 3.  ການຂຽນວດັຖຸປະສງົການສອນ 

7 2. ການສາ້ງໂຄງການສອນ 

8 4. ການອອກແບບໃບຄວາມຮູສ້ າລບັການສອນພາກທດິສະດ ີ

9 ວທິກີານສອນພາກປະຕບິດັ 

10 7. ການສາ້ງເອກກະສານສ າລບັການສອນພາກປະຕບິດັ 

11 8. ການສາ້ງແຜນການສອນພາກທດິສະດ ີ

12 9. ການວດັປະເມນີຜນົສ າລບັພາກປະຕບິດັ 

13 10. ການສາ້ງແຜນການສອນພາກປະຕບິດັ 
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ຄວນມກີານປັບປຸງໂຄງສາ້ງຫລກັສູດ ເນືອ້ໃນລາຍການ
ສອນໃນຫ ກັສູດລາຍວຊິາ ວທິກີານສອນ ການຜະລດິສືີ່

ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ປືມ້ຕ າລາການສອນໃນ
ຫ ກັສູດລາຍວຊິາ ແລະ ສອດຄີ່ ອງກບັຜນົການວໄິຈຂອງ 
ສຸນສິາ(2559) ໄດໃ້ຫຄ້ າເຫນັວີ່ າ: ການບ ລຫິານການ
ສກຶສາໂດຍສະເພາະອາຊວີະສກຶສາ ສປປ. ລາວ ຈ າເປັນ
ຕອ້ງໄດມ້ກີານປັບປຸງສະມດັຖະພາບຂອງຜູຝຶ້ກອບົຮມົ
ຄູໂດຍເນັນ້ເທກັໂນໂລຍທີາງການສກຶສາຊັນ້ສູງອນັຈະ
ສົີ່ ງຜນົໃຫຂ້ອງການຮຽນ-ການສອນອາຊວີະສກຶສາຂອງ 
 ສປປ. ລາວ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເພີີ່ ມຂຶນ້
ໂດຍຈາກການຝຶກອບົຮມົກີ່ ຽວກບັວທິກີານສອນຂອງຄູ
ໂດຍຈາກຜນົການສກຶສາຂອງ ຊລີະ(2542)ໄດສ້ະຫລຸບ
ຜນົການສກຶສາໄວວ້ີ່ າ: ຈະຕອ້ງເນັນ້ກີ່ ຽວກບັວທິກີານ
ສອນໂດຍຢຶດເອາົນກັຮຽນເປັນສູນກາງ (Learning-

Centered Teaching) ປະກອບດວ້ຍການຈດັ
ກດິຈະກ າໃນການຮຽນ-ການສອນ ການນ າໃຊ ້
ອຸປະກອນ ແລະ ສືີ່ ການຮຽນ-ການສອນເທກັນກິການ
ຕັງ້ຄ າຖາມຂອງຄູ ແລະ ການກະກຽມແຜນການສອນ 
ການວເິຄາະຫ ກັສູດລາຍວຊິາເພືີ່ ອກ ານດົຈດຸປະສງົການ
ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການສາ້ງສືີ່ ການຮຽນ-ການສອນ
ໃນແຕີ່ ລະວຊິາສອນຊືີ່ ງສອດຄີ່ ອງກບັສະຫລຸບຜນົການ
ວໄິຈຂອງ ສລີສິກັ ແລະ ຄະນະ(2558) ສະຫລຸບໄວ ້
ວີ່ າ: ການບ ລຫິານວຊິາການຈະຕອ້ງການເນັນ້ການແກ ້
ບນັຫາການຮຽນ-ການສອນ ການສະແຫວງຫານະ
ວດັຕະກ າ ແລະ ເຕກັໂນໂລຍເີພືີ່ ອພດັທະນາການຮຽນ-
ການສອນ ໂດຍການພດັທະນາສືີ່ ການຮຽນ-ການສອນ
ໃນລາຍວຊິາໂດຍເນັນ້ການອອກແບບສືີ່ ການສອນທີີ່ ທນັ
ສະໄໝ ນ າໃຊເ້ທກັໂນໂລຍເີຂົາ້ຊີ່ ວຍ ຕາມແຕີ່ ລະສາຂາ
ວຊິາຕີ່ າງໆ ທີີ່ ກງົກບັການຈດັການຮຽນ-ການສອນໃນ
ໂຮງຮຽນອາຊວີະສກຶສາໃນສປປ.ລາວ ນອກຈາກນີຍ້ງັ

ກງົກບັມາດຕະການທ ີ 3 ສາ້ງຄວາມພອ້ມດາ້ນເຄືີ່ ອງມື
ເຄືີ່ ອງຈກັ ວດັຖຸອຸປະກອນ ສືີ່ ການສອນ ໜງັສ ື ຫລ ື
ຕ າລາ ແລະ ເທກັນກິວທິສີອນຂອງຄູສອນວຊິາຊບີໃຫ ້
ທນັສະໄໝມປີະສດິຖພິາບຕາມທີີ່  ທວນໄຊ ແລະ ກຽນ
ໄຊ(2557) ໄດລ້າຍງານຜນົການວໄິຈໄວຊ້ືີ່ ງຖໄືດວ້ີ່ າ: 
ເປັນການພດັທະນານະວດັຕະກ າ ແລະ ເທກັໂນໂລຍີ
ເພືີ່ ອພດັທະນາການຮຽນ-ການສອນເຊນັກນັ, ດັີ່ ງນັນ້, 
ຜນົການວໄິຈຄັງ້ນີທ້ີີ່ ມຄີີ່ າ PNImodified ສູງທີີ່ ສຸດ 3 

ລ າດບັ ທ າອດິຈຶີ່ ງຖໄືດວ້ີ່ າ: ມຄີວາມສອດຄີ່ ອງກບັຜນົ
ການສກຶສາ ແລະ ວໄິຈ ຂອງຜູວ້ໄິຈທີ່ ານອືີ່ ນລວມທງັ
ປະເດນັທງັ 3 ດັີ່ ງກີ່ າວຂາ້ງຕົນ້ໄດແ້ກີ່  ການອອກແບບສືີ່

ການສອນ, ການວເິຄາະຫ ກັສູດ ແລະ ວທິກີານສອນ
ແບບໃໝີ່  ເປັນຫວົຂ ທ້ີີ່ ຈະຕອ້ງຖກືນ າໄປໃຊໃ້ນການສາ້ງ
ຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົຄູອາຊ ີ
ວະສກຶສາຂອງສປປ.ລາວ ເປັນລ າດບັ ເພືີ່ ອຕອບສະ 
ໜອງຄວາມຕອ້ງການຝຶກອບົຮມົຄູອາຊວີະສກຶສາຂອງ 
ສປປ.ລາວ 
8. ຂ ສ້ະເໜ ີ
8.1 ຂ ສ້ະເໜທີົີ່ ວໄປ 
1. ຜນົຈາກການວໄິຈໃນຄັງ້ນີ ້ສະຖາບນັພດັທະນາຄູ
ອາຊວີະສກຶສາຂອງສປປ.ລາວ ສາມາດນ າຂ ມູ້ນໄປໃຊ ້
ໃນການພດັທະນາຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົໃຫສ້ອດຄີ່ ອງກບັ
ຄວາມຕອ້ງການຂອງຄູສອນໃນໂຮງຮຽນອາຊວີະສກຶສາ
ຂອງສປປ.ລາວໄດ ້
2. ສາມາດນ າຜນົວໄິຈໃນຄັງ້ນີໄ້ປໃຊກ້ ານດົໂມດູນການ
ຝຶກອບົຮມົເພືີ່ ອພດັທະນາປະສດິທພິາບຂອງຄູໃນການ
ຈດັການຮຽນ-ການສອນໃນແຕີ່ ລະສາຂາຕີ່ າງໆໄດ ້

 8.2 ຂ ສ້ະເໜໃີນການວໄິຈຄັງ້ຕ ີ່ ໄປ 
1. ຄວນເຮດັການສກຶສາອກີ ແຕີ່ ລະສາຂາວຊິາມຄີວາມ
ຕອ້ງການຈ າເປັນໃນການຝຶກອບົຮມົຄກືນັຫລບື ີ່ ? ທງັນີ ້
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ເພືີ່ ອພດັທະນາຊຸດຝຶກອບົຮມົໄດກ້ງົກບັກຸີ່ ມເປົາ້ໝາຍໃຫ້
ຫລາຍຂືນ້. 
2. ຄວນມກີານສກຶສາຫາສາເຫດຂອງຄວາມຕອ້ງການທີ
ຈ າເປັນຂອງແຕີ່ ລະສາຂາວຊິາ ເພືີ່ ອສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັຂ ້

ມູນສ າລບັການບ ລຫິານສບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ກ າ
ນດົກອບໃນການພດັທະນາການຮຽນ-ການສອອາຊວີະ 
ສກຶສາຂອງສປປ. ລາວ ໄດຢ້ີ່ າງມປີະສດິຖພິາບ. 
9. ເອກະສານອາ້ງອງີ 
- ທວນໄຊ ອາລຸນ ແລະ ກຽນໄຊ ປິີ່ ງປະຫວດັ (2557, 

ພດຶສະພາ – ສງິຫາ). ຍຸດທະສາດການພດັທະນາກ າລງັ
ຄນົລະດບັອາຊວີະສກຶສາ ຂອງສາທາລະນະລດັ ປະຊາ 
ທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໃຫສ້ອດຄີ່ ອງກບັປະຊາຄມົ
ອາຊຽນ ວາລະສານມະຫາວທິະຍາໄລ ນະຄອນພະນມົ
ມງັກອນ.4(2).16-23. 
- ຊລີະ ລຸນຈະເລນີ(2542) ລາຍງານການປະຕຮູິບການ
ສກຶສາ ຂອງສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົ
ລາວ. ກຸງເທບ. ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການສກຶສາແຫີ່ ງ
ຊາດ. 165. 

- ສມົທດິ ກາງເພງັ (2559, ມງັກອນ – ມນີາ). ການປະ
ເມນີຄວາມຕອ້ງການທີີ່ ຈ າເປັນຫູກັສູດຝຶກອບົຮມົ ເພືີ່ ອ
ເສມີສາ້ງສະມດັຖະພາບທາງວຊິາຊບີຄູຜູເ້ບີີ່ ງແຍງເດກັ
ປະຈ າສູນພດັທະນາເດກັສງັກດັຢູີ່ ອງົກອນປົກຄອງທອ້ງ 
ຖິີ່ ນ ວີ່ າລະສານສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລຂອນ
ແກີ່ ນ. ຂອນແກີ່ ນ.39(1),14-23. 
- ສາຕມິາ ສດິທກິູນ ແລະ ຄະນະ. (2558, ມງັກອນ-
ມຖຸີນາ). ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການທຈີ າເປັນໃນການ
ຝຶກອບົຮມົກີ່ ຽວກບັຈດັການສກຶສາໂດຍອງີໃສຫລກັ 
ການເສດທະກດິພ ພຽງຂອງສະຖານການສກຶສາ ສງັກດັ
ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການສົີ່ ງເສມີການສກຶສາ ເອກ

ກະຊນົ. ວາລະສານອຸດສາຫະກ າຄູສາດອຸດສາຫະກ າພະ
ຈອມເກົາ້ພະນະຄອນເໜອືກຸງເທບ. 6(1).19-25. 
- ສລິສິກັອ າໄພວງົພອ້ມຄະນະ. (2558, ຕຸລາ-ທນັວາ). 
ຮູບແບບການພດັທະນາຄວາມສາມາດຕາມ
ມາດຕະຖານຄວາມຮູຂ້ອງຜູບ້ ລຫິານສະຖານການສກຶ
ສາສງັກດັກມົອາຊວີະສກຶສາກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ 
ກລິາສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວໃນ 
ທດົສະວດັໜາ້ ວາລະສານບ ລຫິານການສກຶສາ ບວົບນັ 
ດດິ ມະຫາວທິະຍາໄລອຸບນົລາດສະທານ.ີອຸບນົລາດສະ
ທານ.ີ15(ສະບບັພເີສດ),203-215. 
- ສຸລສິາ ກຽວກຸນ (2559).ການປຽບທຽບການບ ລ ິ
ຫານການສກຶສາ ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດສາທາລະ 
ນະລດັປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົລາວ ວທິະຍານພິນົ ປະ 
ລນິຍາບນັດດິພາກວຊິາບ ລຫິານການສກຶສາບນັດດິ 
ວທິະຍາໄລສນິລະປະກອນ 
- ອນັສາລ ີສາລດັຕະນະ(2554, ມງັກອນ – ມຖຸີນາ).

ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການທີີ່ ຈ າເປັນ (Needs 

Assessment) ເພືີ່ ອການພດັທະນາຫູກັສູດ ແລະ ການ
ຮຽນ-ການສອນ ວາລະສານສກຶສາສາມະຫາວທິະຍາໄລ
ຂອນແກີ່ ນ. ຂອນແກີ່ ນ 34(1-2), 9-20 

- Ministry of Education and Sport. (2013). 

Standards for Vocational Teacher at Bachelor 

Level in Lao PDR. Vientiane. 53. 

 

 

 


