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ບົດສະແດງຄໍາຂອບໃຈ
ບົດຄົື້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສະບັບນີື້ສໍາເລັດໄປດ້ວຍດີ ຍ້ອນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ອໍານວຍ
ການ, ຄະນະອໍານວຍການ, ປະທານສະພາວິທະຍາສາດພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ທີິ່ປຶກສາ ທີິ່ໄດ້ສະຫຼະເວລາ
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ແນະນໍາແນວທາງໃນແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຈົນເຮັດໃຫ້ບົດຄົື້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສະບັບນີື້
ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໄປດ້ວຍດີ. ຂ້າພະເຈົື້າໃນນາມຜູຄ
້ ົື້ນຄວ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ
ຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງ ປະທານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນບົດຄົື້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທຸກທ່ານ
ທີິ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີິ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂຂໍື້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງໃນການນໍາສະເໜີບົດຄົື້ນຄວ້າ
ວິທະຍາສາດຄັື້ງນີື້ ເຮັດໃຫ້ບົດຄົື້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສະບັບນີື້ມີຄວາມສົມບູນຍິິ່ງຂຶື້ນ.
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສູງມາຍັງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີິ່ໄດ້ສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າໃນການກວດສອບຄວາມ
ສອດຄ່ອງຂອງເຄືິ່ອງມື ເຮັດໃຫ້ເຄືິ່ອງມືຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີື້ມີຄວາມໜ້າເຊືິ່ອຖືຍິິ່ງຂຶື້ນ.
ຂໍຂອບໃຈມາຍັງບັນດາ ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ທີິ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຕອບ
ແບບສອບຖາມເຊິິ່ງເປັນຂໍື້ມູນທີິ່ສໍາຄັນໃນການຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີື້.
ນະໂອກາດນີື້, ຂ້າພະເຈົື້າ ຂໍອວຍໄຊໃຫ້ພອນມາຍັງທ່ານທັງຫຼາຍຈົິ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ປະສົບ
ຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີິ່ວຽກງານອັນມີກຽດສະຫງ່າຍິິ່ງຂຶື້ນ.

i

ບົດຄັດຫຍໍົ້
ການຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີື້ ມີຈຸດປະສົງເພືິ່ອ 1)ສຶກສາຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບ
ປະລິນຍາຕີ ປີ 3 ຕໍິ່ການຮຽນວິຊາ ວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ; 2)ປຽບທຽບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງ
ນັກສຶກສາຍິງ ແລະ ນັກສຶກສາຊາຍສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີ 3 ຕໍກ
ິ່ ານຮຽນວິຊາ ວິທີສອນສິລະປະກໍາ
ແລະ ຫັດຖະກໍາ. ການຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີມ
ື້ ີປະຊາກອນທັງໝົດ 93 ຄົນ ຍິງ 60 ຄົນ ເປັນນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມ
ລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3. ກຸ່ມຕົວຢ່າງມີຈໍານວນທັງໝົດ 76 ຄົນ ຍິງ 50 ຄົນ ເຊິິ່ງເປັນນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມ
ລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ ສົກຮຽນ 2019-2020 ຈໍານວນ 2 ຫ້ອງ. ເຄືິ່ອງມື
ທີິ່ໃຊ້ໃນການສຶກສາຂໍື້ມູນໃນຄັື້ງນີື້ແມ່ນແບບສອບຖາມຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຄູປະຖົມຕໍິ່ການຮຽນວິຊາ
ວິທີສອນສິລປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ເຊິິ່ງປະກອບດ້ວຍ 5 ດ້ານ, ມີ 36 ຄໍາຖາມ, ມີຄ່າຄວາມເຊືິ່ອໝັື້ນເທົິ່າກັບ
0.94. ສະຖິຕິທີິ່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະຂໍື້ມູນໄດ້ແກ່ຄ່າສ່ວນຮ້ອຍ, ຄ່າສະເລ່ຍ, ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ, ການຫາ
ຄ່າ t-test ແລະ ປຽບທຽບລາຍຄູ່ໂດຍວິທີການທາງ ເຊຟເຟ່ (schaeffer)
ຜົນການຄົື້ນຄວ້າພົບວ່າ
1.

ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ຕໍິ່ການສອນວິຊາ ວິທີສິລະປະ

ກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ໂດຍລວມແລ້ວ ຢູ່ໃນລະດັບ ຫຼາຍ ແລະ ພິຈາລະນາເປັນລາຍດ້ານ ກໍິ່ຢູ່ໃນລະດັບ ຫຼາຍ
ທັງ 5 ດ້ານ, ເມືິ່ອຈັດລຽງຕາມດ້ານທີິ່ມີຄ່າສະເລ່ຍສູງຈົນຮອດຕໍິ່າຄື: ດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ,
ດ້ານເນືື້ອໃນຫຼັກສູດ, ດ້ານການຈັດການຮຽນການສອນ, ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ, ດ້ານການວັດ
ແລະ ປະເມີນຜົນ.
2.

ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ທີິ່ເປັນເພດຍິງ ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການສອນວິຊາ

ວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັບນັກສຶກສາທີິ່ເປັນເພດຊາຍ ຢ່າງມີໄນຍະສໍາຄັນທາງ
ສະຖິຕິທີິ່ລະດັບ 0.05

ii

Abstract
The purpose of this research was to 1) Study the satisfaction of the undergraduate teacher
Training students 3rd year with the teaching of art and crafts methodology. 2) Comparing
the satisfaction of female students and male students in the 3rd year undergraduate teacher
training students with the teaching art and crafts methodology. This research has a total
population of 93 people and 60 females. The sample group consisted of 76 people, and 50
females who were the 3rd year undergraduate teacher training students in Dongkhamxang
Teacher Training College in academic year 2019-2020. The data coolection tool was a
questionnaire for study on satisfaction of elementary teacher training students with
learning of art and crafts methodology that consist of 5 aspects and 36 questions. The
valiability velue is 0.94. The statistics used in the data analysis were percentage, mean,
standard deviation, t-test and pair comparison by the way of schaeffer.
The results were as below:
Satisfaction of the 3rd year undergraduate teacher training students with the teaching of
arts and craft methodology as a whole is at high level and considered in separate aspects
were high level in all 5 aspects by according to the high to low average: teachers'
personality, the areas of curriculum, teaching and learning activities, classroom
environmental, measurment and evaluation.
Female undergraduate students in the 3rd year are satisfied with the teaching of art
and crafts methodology that were different from male students with a statistically
significant level of 0.05
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ບົດທີ 1
ບົດນໍາ
1. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົນ
ົ້ ຄວ້າ
ການສຶກສາ ແມ່ນຂະບວນການສອນ, ການຮຽນຮູທ
້ າງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງກ່ຽວັບ
ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ເພືິ່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຮອບດ້ານ. (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງ 2016)
ວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ແມ່ນ ໜຶິ່ງໃນວິຊາຮຽນທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມທຸກໆ
ລະດັບເຊິິ່ງຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ 3 ລັກສະນະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ນັກສຶກສາຄູຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວ
ກັບຫຼັກສູດວິຊາສິລະປະກໍາ-ຫັດຖະກໍາໃນຊັື້ນປະຖົມ, ແຕ່ງບົດສອນ ແລະ ການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນການ
ສອນ, ວຽກບ້ານໃນຊັື້ນປະຖົມສຶກສາເປັນວິຊາໜືິ່ງທີິ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມຮູພ
້ ືື້ນຖານທາງດ້ານການສ້າງສັນ
ງານສີລະປະ,ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີຈິນຕະນາການອັນໃໝ່, ການຜະລິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສືິ່ເຂົື້າໃນການ
ຮຽນ-ການສອນຕາມບົດຮຽນໃນແຕ່ລະເນືື້ອໃນບົດຮຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ວິທີແຕ່ງບົດສອນ ແລະ ການສອນທົດ
ລອງ, (ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ, ຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2016)
ເພືິ່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເວົື້າສະເພາະການວາງພືື້ນຖານໃນການສ້າງກໍາລັງແຮງງານໃຫ້ມີທັກສະ, ມີຄຸນນະພາບສູງ
ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຊືິ່ອມໂຍງກັບພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ ແຕ່ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍດັິ່ງກ່າວ
ລັດຖະບານຈະສານຕໍິ່ຈັດຕັື້ງຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບການສຶກສາລາວໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍໃນການຍົກລະດັບຄູຜູ້ສອນ ພ້ອມທັງສະໜອງພະນັກງານຄູໃຫ້ພຽງພໍ, ສ້າງໂຮງຮຽນຕົື້ນແບບ,
ສົິ່ງເສີມການອ່ານ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ພຽງພໍ (ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັື້ງທີ 8 (2016-2020).
ຜ່ານການປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ໃນສົກຮຽນ 20182019 ເຫັນວ່າ ນັກສຶກສາຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ສ່ວນຫຼາຍມີຄະແນນໜ້ອຍໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ຄະແນນບຸກຄົນ, ຄະແນນສອບເສັງກາງພາກ ແລະ ຄະແນນສອບເສັງທ້າຍພາກ ເຊິິ່ງສົິ່ງຜົນໃຫ້ຄະແນນສະເລ່ຍ
ສະສົມມີລະດັບທີິ່ຕໍິ່າກວ່າມາດຕະຖານທີິ່ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງໄດ້ກໍານົດໄວ້, ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ຜູ້
ເຮັດການຄົື້ນຄວ້າ ຈຶິ່ງມີຄວາມສົນໃຈຢາກຈະສໍາຫຼວດເບິິ່ງຄວາມພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຄູທັງສອງຫ້ອງ ໃນການ
ເຂົື້າຮ່ວມຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ດັິ່ງນັື້ນ ຜູ້ຄົື້ນຄວ້າຈຶິ່ງເລືອກທີິ່ຈະສຶກສາໃນຫົວຂໍື້ ສຶກ
ສາຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາຂອງນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະບົບ
12+4 ປີ 3 ສົກຮຽນ 2019-2020 ໃນວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ.

1

2.

ຄໍາຖາມຄົນ
ົ້ ຄວ້າ
1) ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີ 3 ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການຮຽນວິຊາ ວິທີສອນສິລະ
ປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາຢູ່ໃນລະດັບໃດໃດ?
2) ນັກສຶກສາທີິ່ມີເພດຕ່າງກັນມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ຄື
ແນວໃດ?

3.

ຈຸດປະສົງຂອງການຄົນ
ົ້ ຄຄວ້າ
1) ເພືິ່ອສຶກສາຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີ 3 ຕໍິ່ການຮຽນວິຊາ ວິທີ
ສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ
2) ເພືິ່ອປຽບທຽບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຍິງ ແລະ ນັກສຶກສາຊາຍສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ
ປີ 3 ຕໍກ
ິ່ ານຮຽນວິຊາ ວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ

4. ຂໍົ້ສົມມຸດຖານຂອງການຄົົ້ນຄວ້າ
1) ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີ 3 ຈະມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການຮຽນວິຊາ ວິທີສອນສິລະ
ປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາຢູ່ໃນລະດັບ ປານກາງ
2) ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີ 3 ທີິ່ມີເພດຕ່າງກັນ ມີຄວາມຄິດເຫັນຕໍິ່ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ
ໃນການຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາແຕກຕ່າງກັນ

5. ຂອບເຂດຂອງການຄົນ
ົ້ ຄວ້າ
5.1 ຂອບເຂດດ້ານປະຊາການ ແລະ ກຸມ
ຸ່ ຕົວຢຸ່າງ
ກ. ປະຊາກອນ
ປະຊາກອນໃນການຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີມ
ື້ ີຈໍານວນທັງໝົດ 93 ຄົນ ຍິງ 60 ຄົນ ເປັນນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມ
ລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ຈໍານວນ 2 ຫ້ອງ ທັງໝົດນີື້ກໍາລັງສຶກສາຢູ່ພາຍໃນ ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ ສົກຮຽນ
2019-2020.
ຂ. ກຸຸ່ມຕົວຢຸ່າງ
ກຸ່ມຕົວຢ່າງໃນການຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີມ
ື້ ຈ
ີ ໍານວນທັງໝົດ 76 ຄົນ ຍິງ 50 ຄົນ ທັງໝົດນີື້ເປັນນັກສຶກສາສາຍ
ຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ຈໍານວນ 2 ຫ້ອງ ມາຈາກວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ ສົກຮຽນ 2019-2020.
5.2 ຂອບເຂດດ້ານເນົ້ອໃນ
ໃນການສຶກສາຄັື້ງນີື້ແມ່ນໄດ້ສກ
ຶ ສາຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການຮຽນວິຊາສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາຂອງ
ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີ 3 ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ 5 ດ້ານຄື: ດ້ານເນືື້ອໃນຫຼັກສູດ, ດ້ານ
ບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ, ດ້ານການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ດ້ານ
ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ.
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5.3 ຂອບເຂດດ້ານຕົວປຸ່ຽນ
1. ຕົວປ່ຽນຕົື້ນ
1) ເພດ
2. ຕົວປ່ຽນຕາມ
1) ດ້ານເນືື້ອໃນຫຼັກສູດ
2) ດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ
3) ດ້ານການຈັດການຮຽນ-ການສອນ
4) ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ
5) ດ້ານສິິ່ງເອືື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຮຽນ
5.3 ຂອບແນວຄວາມຄິດໃນການຄົົ້ນຄວ້າ
ການຄົື້ນຄວ້າເລືິ່ອງ ສຶກສາຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການຮຽນວິຊາສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາຂອງນັກສຶກສາ
ສາຍຄູປະຖົມລະບົບ 12+4 ປີ 3 ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ ໃນຄັື້ງນີື້ ຜູ້ຄົື້ນຄວ້າໄດ້ສຶກສາເອກະສານທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເຊິິ່ງເປັນຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີລະບົບ 12+4 ຮຽນເຕັມເວລາ 4 ປີ ສະບັບປັບປຸງປີ 2016
ແລະ ບົດຄົື້ນຄວ້າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍໄດ້ພິຈາລະນາຜົນການຄົື້ນຄວ້າໄວ້ 5 ດ້ານຄື: ດ້ານເນືື້ອໃນຫຼັກສູດ, ດ້ານບຸກ
ຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ, ດ້ານການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ດ້ານສະພາບ
ແວດລ້ອມໃນການຮຽນ ສາມາດນໍາມາສະແດງເປັນຂອບແນວຄິດຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຕົວປ່ຽນຕົື້ນ ແລະ ຕົວ
ປ່ຽນຕາມໄດ້ດັິ່ງນີື້:

ຕົວປ່ຽນຕົນ
ື້

ຕົວປ່ຽນຕາມ
ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາ
ຕີ ປີທີ 3 ຕໍກ
ິ່ ານຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ
ຫັດຖະກໍາ 5 ດ້ານ:

ເພດ

1) ດ້ານເນືື້ອໃນຫຼັກສູດ
2) ດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ
3) ດ້ານການຈັດການຮຽນ-ການສອນ
4) ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ
5) ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ
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6. ນິຍາມສັບສະເພາະ
1. ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ ໝາຍເຖິງ ຄວາມຮູ້ສຶກຕໍິ່ການຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ຂອງ
ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມ ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ ເຊິິ່ງປະກອບດ້ວຍ: ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈດ້ານເນືື້ອໃນ
ຫຼັກສູດ, ດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ, ດ້ານການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ດ້ານການວັດ ແລະ
ປະເມີນຜົນ ແລະ ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ
1.1 ດ້ານເນືື້ອໃນຫຼັກສູດ ໝາຍເຖິງ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງເນືື້ອ
ໃນຂອງຫຼັກສູດກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນ, ເນືື້ອໃນຫຼັກສູດມີລັກສະນະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້
ພັດທະນາທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ມີລັກສະນະສົິ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດນໍາຄວາມຮູ້ໄປປະກອບອາຊີບ
, ມີລັກສະນະທັນສະໄໝເໝາະສົມກັບຍຸກປັດຈຸບັນ, ມີຄວາມເຊືິ່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງທິດສະດີ ແລະ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.
1.2 ດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນໝາຍເຖິງ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຕໍິ່ກັບຄວາມຮອບຮູ້ເນືື້ອ

ໃນວິຊາສອນ, ເຕັກນິກການສອນ, ຄວາມດຸໜັິ່ນພາກພຽນຂອງຄູ, ຄວາມຍຸດຕິທໍາ, ຄວາມເປັນກັນ
ເອງ, ການເວົື້າຈາສຸພາບ, ການອະທິບາຍເນືື້ອໃນບົດຮຽນຊັດເຈນ, ການແຕ່ງກາຍເໝາະສົມ, ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ອືິ່ນໆ
1.3 ດ້ານການຈັດການຮຽນ-ການສອນໝາຍເຖິິ່ງ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະ

ກໍາການຮຽນ-ການສອນ, ວິທສ
ີ ອນ, ການນໍາໃຊ້ສືິ່ການສອນ, ການເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຊັກ
ຖາມ, ການມອບໝາຍວຽກໃຫ້ເຮັດ, ການສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດໃຫ້ນັກສຶກສາມີລະບຽບວິໄນ, ການ
ໃຫ້ນັກສຶກສາມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ.
1.4 ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໝາຍເຖິິ່ງ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາກ່ຽວກັບການວິທີການວັດ

ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນຕະຫຼອດຮອດການດໍາເນີນການວັດຜົນຂອງຄູສອນເຊັິ່ນ: ການວັດຜົນຄອບ
ຄຸມເຖິງ 6 ລະດັບການຮຽນຮູ້ຂອງ ບລູມ ທັກໂຊໂນມີ, ເກນການປະເມີນຜົນມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ
ຍຸດຕິທໍາ, ການວັດຜົນມີຫຼາກຫຼາຍວິທີທັງລາຍບຸກຄົນ ແລະ ເປັນກຸ່ມ.
1.5 ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ ໝາຍເຖິິ່ງ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດສັນ

ສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ດີ ແລະ ການສ້າງເງືິ່ອນໄຂໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ເກີດການຮຽນຮູ້ເຊັິ່ນ: ການຈັດຫາ
ແຫຼິ່ງຂໍື້ມູນໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຄົື້ນຄວ້າ, ການແນະນໍາແຫຼິ່ງຂໍື້ມູນເພືິ່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ຄົື້ນຄວ້າ, ການນໍາໃຊ້
ສິິ່ງທັນສະໄໝອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ການຮຽນຮູ້, ຫ້ອງຮຽນມີຄວາມສະອາດ, ສະພາບອາກາດມີ
ຄວາມເໝາະສົມແກ່ການຮຽນຮູ້.

7. ຜົນປະໂຫຍດຄາດວ່າຈະໄດູ້ຮບ
ັ
ໃນການສຶກສາຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີື້ ຜູເ້ ຮັດການຄົື້ນຄວ້າຄາດວ່າຈະກໍິ່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດດັິ່ງລຸ່ມນີື້:
-

ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາຂອງນັກສຶກສາສາຍຄູ
ປະຖົມລະບົບ 12+4 ປີ 3 ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ.
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-

ຮັບຮູ້ເຖິງຜົນການປຽບທຽບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາຂອງ
ນັກສຶກສາເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ສາຍຄູປະຖົມລະບົບ 12+4 ປີ 3 ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ

-

ເປັນຂໍື້ມູນເພືິ່ອນໍາໄປວາງແຜນໃນການພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ
ຫັດຖະກໍາໃຫ້ດີຂຶື້ນ.
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ບົດທີ 2
ທົບທວນເອກະສານ ແລະ ຂອບແນວຄິດ

1. ແນວຄິດ ທິດສະດີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ
1) ແນວຄິດກ່ຽວກັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ
ວິໄຊ (ພສ 2531) ໄດ້ກ່າວວ່າ ແນວຄິດກ໋ຽວກັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ມະນຸດຄື: ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຈະເກີດຂຶື້ນໄດ້ກໍິ່ຕໍິ່ເມືິ່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ ເຊິິ່ງ
ມະນຸດເຮົາບໍິ່ວ່າຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດ ກໍິ່ມີຄວາມຕ້ອງການຂັື້ນພືື້ນຖານທີິ່ຄືກັນ; ສຸເທບ (ພສ 2541) ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ
ສິິ່ງຈູງໃຈທີິ່ໃຊ້ເປັນເຄືິ່ອງມືກະຕຸ້ນບຸກຄົນໃຫ້ເກີດຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈມີດ້ວຍກັນ 4 ປະການ ຄື:
ກ. ສິິ່ງຈູງໃຈທີິ່ເປັນວັດຖຸ (material inducement) ໄດ້ແກ່: ເງິນ, ສິິ່ງຂອງ ຫຼື ສະພາວະທາງກາຍທີິ່ໃຫ້ແກ່
ຜູ້ປະກອບກິດຈະການຕ່າງໆ
ຂ. ສະພາບທາງກາຍທີິ່ເພິິ່ງປາດຖະໜາ (desirable physical condition) ໝາຍເຖິງສິິ່ງແວດລ້ອມໃນການ
ປະກອບກິດຈະການຕ່າງໆ ເຊິິ່ງເປັນສິິ່ງສໍາຄັນຢ່າງໜຶິ່ງອັນກໍິ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສຸກທາງກາຍ
ຄ. ຜົນປະໂຫຍດທາງອຸດົມຄະຕິ (Ideal Benefaction) ໝາຍເຖິງສິິ່ງຕ່າງໆທີິ່ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ບຸກຄົນ
ງ. ຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ (Association Attractiveness) ໝາຍເຖິງຄວາມສໍາພັນອັນສະນິດແໜ້ນກັບ
ຜູ້ຮ່ວມກິດຈະກໍາ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜູກພັນ, ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ ແລະ ສະພາບການຮ່ວມກັນ ອັນ
ເປັນຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງບຸກຄົນທາງສັງຄົມ ຫຼື ຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງບຸກຄົນທາງສັງຄົມ ເຊິິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າມີ
ຫຼັກປະກັນທາງສັງຄົມ ແລະ ມີຄວາມໝັື້ນຄົງໃນການປະກອບກິດຈະການ
ປຣີຢາກອນ (ພສ 2535) ໄດ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບອົງປະກອບທີິ່ເປັນເຄືິ່ອງມືບົິ່ງຊີື້ເຖິງບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມ
ເພິິ່ງພໍໃຈໃນການເຮັດວຽກມີ 3 ປັດໄຈຄື:
ກ. ດ້ານບຸກຄົນ (personal factors) ໝາຍເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງບຸກຄົນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໄດ້ແກ່
ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ, ເພດ, ຈໍານວນສະມາຊິກໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ອາຍຸ, ອາຍຸການເຮັດວຽກ,
ການສຶກສາ, ເງິນເດືອນ, ຄວາມສົນໃຈ ເຫຼົິ່ານີື້ເປັນຕົື້ນ
ຂ. ດ້ານວຽກງານ (factor in the Job) ໄດ້ແກ່ ລັກສະນະຂອງວຽກງານ, ທັກສະການເຮັດວຽກ, ຖານະທາງ
ວິຊາຊີບ, ຂະໜາດຂອງໜ່ວຍງານ, ໄລຍະທາງທຽວການ, ສະພາບທາງພູມສາດ ເຫຼົິ່ານີື້ເປັນຕົື້ນ
ຄ. ດ້ານການບໍລິຫານຈັດການ (factors controllable by management) ໄດ້ແກ່ຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງ
ວຽກງານ, ລາຍຮັບ, ຜົນປະໂຫຍດ, ໂອກາດກ້າວໜ້າ, ອໍານາດຕາມຕໍາແໜ່ງໜ້າທີິ່, ສະພາບການເຮັດວຽກ,
ເພືິ່ອນຮ່ວມງານ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການສືິ່ສານກັບຫົວໜ້າ, ຄວາມສັດທາໃນຕົວຜູ້ບໍລິຫານ, ການນິເທດ
ວຽກງານ ເຫຼົິ່ານີື້ເປັນຕົື້ນ
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2) ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ
ການຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີື້ໄດ້ພົບວ່າ ມີຫຼາຍທ່ານທີິ່ໃຫ້ແນວຄວາມຄິດອັນຫຼາກຫຼາຍດັິ່ງລຸ່ມນີື້:
ການຈະນາ ພາສຸພັນ (ພສ 2531: 5) ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໝາຍເຖິງ ລະດັບຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື ຄວາມນຶກຄິດຕໍິ່ສິິ່ງ
ໃດ ສິິ່ງໜຶິ່ງທີິ່ໄດ້ຮັບຕາມຄວາມຄາດຫວັງ.
ສຸເທບ ເມກ (2531: 8) ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນບັນຍາກາດການຮຽນໝາຍເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກພໍໃຈໃນສະພາບ
ການຈັດການຮຽນ ການສອນ ເຊິິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນເກີດການຮຽນຮູ້ຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ, ມີຄວາມເບີກບານມ່ວນ
ຊືິ່ນ, ມີຄວາມກະຕືລືລົື້ນທີິ່ຈະຮຽນເພືິ່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ.
ສະມໍລະພູມ ຂວັນຄຸ້ມ (ພສ 2530:9) ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ ໂດຍໄດ້ສະຫຼຸບຈາກແນວຄວາມຄິດ
ຂອງ ເຊເລສນິກ (Zelesnich) ເຊິິ່ງໄດ້ໃຈຄວາມວ່າ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈເກີດຈາກກນຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງບຸກຄົນ ແລະ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດດັິ່ງນີ:ື້
1. ຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການທາງກາຍຍະພາບເຊັິ່ນ: ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນສະຖານທີິ່
ເຮັດວຽກ, ຄວາມໝັື້ນຄົງໃນໜ້າທີິ່ການງານ, ການໄດ້ເຮັດວຽກງານຕາມທີຕ
ິ່ ົນເອງຖະໜັດ ເຫຼົິ່ານີເື້ ປັນຕົື້ນ
2. ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຈິດໃຈເຊັິ່ນ: ຄວາມເປັນເພືິ່ອນ, ການເປັນທີິ່ຍອມຮັບ,
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຄົນອືິ່ນ…
ສະເຕົື້າສ໌ ແລະ ເຊເລສ໌ (Stauss and Sayles, 1960.P.119-121) ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມຮູ້ສຶກເພິິ່ງ
ພໍໃຈໃນສິິ່ງທີິ່ເຮັດ ແລະ ເຕັມໃຈປະຕິບັດໜ້າທີິ່ວຽກງານໃຫ້ສໍາເລັດຜົນຕາມຈຸດປະສົງທີິ່ກໍານົດໄວ້ນັື້ນ ກໍິ່ຕໍິ່
ເມືິ່ອນວຽກງານນັື້ນມີປະໂຫຍດຕອບແທນທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈເຊິິ່ງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການຂັື້ນພືື້ນຖານໄດ້.
ໂວແມນ (Wolman 1973.P.95) ໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈວ່າ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຄືຄວາມ
ຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກເມືິ່ອໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມຄວາມມຸ່ງໝາຍທີິ່ຕ້ອງການ ຫຼື ແຮງຈູງໃຈ
ນັດຖະມົນ ມີໄຊ ປີ ພສ 2535 ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈເປັນຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື ເຈດຕະຄະຕິທີິ່ດີຕໍິ່
ການປະຕິບັດວຽກງານຕາມພາລະໜ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບນັື້ນໆ ດ້ວຍໃຈຮັກ, ມີຄວາມກະຕືລືລົື້ນໃນ
ການເຮັດວຽກ, ພະຍາຍາມຕັື້ງໃຈເຮັດວຽກໃຫ້ບັນລຸເປົື້າໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ມີຄວາມສຸກກັບ
ວຽກງານທີິ່ເຮັດ.
ການວັດຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ ເປັນເລືິ່ອງທີິ່ປຽບທຽບໄດ້ກັບຄວາມເຂົື້າໃຈທົິ່ວໆໄປເຊິິ່ງປົກກະຕິຈະສາມາດ
ວັດໄດ້ດ້ວຍການສອບຖາມຈາກບຸກຄົນທີິ່ຕ້ອງການຈະຖາມໂດຍໃຊ້ເຄືິ່ອງມືການວິໄຈຫຼາຍຊະນິດ. ເຖິງວ່າມີ
ການວັດຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຢູ່ຫຼາຍແນວທາງກໍິ່ຕາມ, ການສຶກສາຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈອາດຈະແຍກອອກເປັນ 2 ແນວ
ຄິດຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງ ຊາລີ ຊະນິກຄ໌ ຄຣິສເທນສ໌ ດັິ່ງລຸ່ມນີື້:
1. ວັດຈາກສະພາບທັງໝົດຂອງບຸກຄົນເຊັິ່ນ: ວັດຈາກບຸກຄົນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ຢູ່
ບ່ອນເຮັດວຽກ. ການສຶກສາຕາມແນວທາງນີື້ ຈະໄດ້ຂໍື້ມູນທີິ່ອຸດົມສົມບູນ ແຕ່ມີຂໍື້ຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການວັດ ແລະ ປຽບທຽບ
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2. ວັດໄດ້ໂດຍແຍກອອກເປັນອົງປະກອບເຊັິ່ນ: ອົງປະກອບທີິ່ກ່ຽວກັບວຽກງານ ແລະ ອືິ່ນໆ.
ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງສະຖານປະກອບການເປັນເກນໜຶິ່ງໃນການປະເມີນຄຸນນະພາບການເຝິກຫັດຂອງ
ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ ແລະ ນິສິດນັກສຶກສາທີິ່ເຂົື້າເຮັດວຽກໃໝ່ ເພືິ່ອກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເຝິກປະຕິບັດ
ວຽກງານຕົວຈິງ ດັິ່ງນັື້ນການວິໄຈກ່ຽວກັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງສະຖານປະກອບການທີິ່ຮັບນັກສຶກສາເຝິກງານຈຶິ່ງ
ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງທີິ່ສາໍ ຄັນໃນການຄົື້ນຫາຂໍື້ຄວນປັບປຸງເພືິ່ອການພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ການຈັດການຮຽນການ
ສອນໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄຸນລັກສະນະທີິ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສະຖານປະກອບການ ແລະ ເປັນການເພີິ່ມ
ໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາເຝິກຫັດໃນໄລຍະຕໍິ່ໄປ.
ຈໍານຽນ ຈວງຕະກູນ ພສ 2530 ໄດ້ກ່າວເຖິງ ຄຸນລັກສະນະ 4 ປະການຂອງພະນັກງານທີິ່ຜປ
ູ້ ະກອບ
ການມີຄວາມຕ້ອງການມາເຮັດວຽກນໍາ ໄດ້ແກ່: ຄົນທີິ່ມີຄວາມຮູ້ດີ, ມີຄວາມສາມາດດີ, ມີຄຸນສົມບັດດີ ແລະ ມີ
ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ເຊິິ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີື້:
•

ມີຄວາມຮູ້ດີ ໝາຍເຖິງຄົນມີຄວາມຮູ້ພືື້ນຖານທາງດ້ານວິຊາຊີບທີິ່ໄດ້ຮຽນມາ; ມີຄວາມຮູ້ຕໍິ່ວຽກ
ງານທີິ່ດີຄື ຮູ້ລາຍລະອຽດຂອງວຽກງານວ່າຕ້ອງເຮັດອັນໃດ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບໃຜ, ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ແນວໃດ, ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບແນວໃດ; ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສັງຄົມຄື ຕ້ອງເປັນຄົນທີິ່ຕິດຕາມ
ການເຄືິ່ອນໄຫວ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມຢູ່ສະເໝີ.

•

ມີຄວາມສາມາດດີຄື ການເຮັດວຽກທີິ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຢ່າງເຕັມທີິ່ ແລະ ສໍາເລັດວຽກງານຕາມ
ເວລາທີິ່ກໍານົດໄວ້.

•

ມີຄຸນສົມບັດດີຄື ການເປັນຄົນທີິ່ມີລະບຽບວິໄນ, ຊືິ່ສັດສຸດຈະລິດ, ມີນໍື້າໃຈເອືື້ອເຟືື້ອເພືິ່ອແຜ່ຕໍິ່
ສ່ວນລວມ, ຕໍິ່ເພືິ່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ; ເຄົາລົບກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ແລະ ຮີດຄອງ
ປະເພນີອັນດີງານຂອງຊາດ.

•

ມີສຸຂະພາບດີຄື ການຮັກສາຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ເຂັື້ມແຂງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ມີຄວາມອົດທົນ
ຕໍິ່ບັນຫາທີິ່ເກີດຂຶື້ນໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ.ເພືິ່ອບັນລຸເປົື້າໝາຍຂອງວຽກງານ.

ຕາມແນວຄິດຂອງ ບລູມພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ຄົື້ນພົບວ່າ ການຮຽນຮູ້ຂອງຄົນເຮົາປະກອບດ້ວຍ 3 ດ້ານ ຄື:
1. ດ້ານພຸດທິພິໄສເປັນຈຸດມຸ່ງໝາຍທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາສະມັດຕະພາບຂອງສະໝອງນັື້ນຄືສະຕິ
ປັນຍາ ເຊິິ່ງມີຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມຈໍາ ຄວາມເຂົື້າໃຈ, ການນໍາໃຊ້, ການວິເຄາະ, ສັງ
ເຄາະ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
2. ດ້ານຈິດຕະພິໄສເປັນຈຸດມຸ່ງໝາຍກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທາງຄຸນນະທໍາ, ຄຸນຄ່າທາງຈິດໃຈ ຕະຫຼອດ
ຮອດການຈັດລະບຽບທາງຈິດໃຈ ເຊິິ່ງມີຄຸນລັກສະນະດ້ານຄຸນນະທໍາ, ຈະລິຍະທໍາ, ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີນ້ໍາໃຈເອືື້ອເຟືື້ອເພືິ່ອແຜ່.
3. ດ້ານທັກສະພິໄສຄື ຄວາມສາມາດໃນການເຄືິ່ອນໄຫວພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຢ່າງອັດຕະໂນມັດ
ມີຄຸນລັກສະນະດ້ານການນໍາເອົາຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໄປໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ເກີດມີຄວາມຊໍາ
ນານ.
ບລູມ ໄດ້ສະຫຼຸບໄວ້ວ່າ ບຸກຄົນຄວນມີລັກສະນະທີິ່ປະກອບດ້ວຍ 3 ດ້ານຄື ດ້ານພຸດທິພິໄສ, ດ້ານຈິດຕະ
ພິໄສ, ດ້ານທັກສະພິໄສ ເພືິ່ອປະກອບສ່ວນໜ້າທີິ່ວຽກງານໃຫ້ກັບອົງການຈັດຕັື້ງ, ອົງການຈັດຕັື້ງທີິ່ຈະປະສົບ
ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້ານັື້ນ ນອກຈາກຜູ້ບໍລິຫານຈະມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດແລ້ວ ຍັງຕ້ອງ
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ມີສະມາຊິກທີິ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດທີິ່ເໝາະສົມກັບວຽກງານ, ການທີິ່ບຸກຄົນໄດ້ເຮັດວຽກທີິ່ກົງກັບ
ຄວາມຖະນັດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ
ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີິ່ວຽກງານທີິ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.
ວອນເລີສະເຕນ (Wallerstein. 1971: 256) ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໝາຍເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກທີິ່ເກີດຂຶື້ນເມືິ່ອໄດ້
ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມຄວາມມຸ່ງໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍວ່າ: ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈເປັນຂະບວນການທາງຈິດຕະວິທະຍາ
ບໍິ່ສາມາດເບິິ່ງເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ແຕ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ວ່າບຸກຄົນນັື້ນມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ ຫຼື ບໍິ່ມີເລີຍ ໂດຍ
ຜ່ານການສັງເກດພຶດຕິກໍາຂອງຄົນເທົິ່ານັື້ນ. ການເຮັດໃຫ້ຄົນອືິ່ນເກີດຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ ຈະຕ້ອງໄດ້ສຶກສາເຖິງປັດ
ໄຈ ແລະ ອົງປະກອບທີິ່ເປັນສາເຫດຂອງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈນັື້ນ.
ຈາກຄວາມໝາຍຂອງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈທີິ່ຫຼາຍທ່ານໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງນັື້ນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຄວາມເພິິ່ງ
ພໍໃຈໝາຍເຖິງ ຄວາມຮູ້ສຶກ, ອາລົມ, ທັດສະນະຄະຕິຂອງບຸກຄົນທີິ່ເກີດຂຶື້ນເມືິ່ອໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ ເຊິິ່ງສະແດງອອກທາງພຶດຕິກໍາທີິ່ເຮັດໃຫ້ການຮຽນ ຫຼື ວຽກງານໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ.
3) ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ
ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນການຮຽນເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນທີິ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນເກີດການຮຽນຮູ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ດັິ່ງ
ທີິ່ ສົມບູນ ພັນລະນາພົບ ແລະ ໄຊໂຣດ ໄຊອິນຄໍາ (2518: 416) ໄດ້ກາ່ ວໄວ້ວ່າ ບຸກຄົນຈະພັດທະນາການ
ຮຽນຮູ້ໄດ້ຢ່າງຈະເລີນງອກງາມ, ບຸກຄົນນັື້ນຕ້ອງຢູ່ໃນສະພາວະເພິິ່ງພໍໃຈ ມີຄວາມສຸກທາງໃຈເປັນພືື້ນຖານເພືິ່ອ
ໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈດັິ່ງກ່າວ ບຸກຄົນນັື້ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈູງໃຈທັງໃນລັກສະນະຮູບປະທໍາ ແລະ
ນາມມະທໍາ ເຊິິ່ງສອດຄ່ອງກັບຜົນງານການວິໄຈຂອງ ບຣາວນ໌ ແລະ ໂຮລ໌ແມນ (Brown and Holtzman.
1955: 75-84) ສະຫຼຸບໄວ້ວ່າ ນັກຮຽນທີິ່ມີລະດັບສະຕິປັນຍາເທົິ່າກັນ ຖ້າມີ ແຮງຈູງໃຈຕ່າງກັນຈະມີຜົນສໍາ
ເລັດທາງການຮຽນທີິ່ຕ່າງກັນ. ນັກຈິດຕະວິທະຍາໄດ້ແບ່ງແຮງຈູງໃຈອອກເປັນ 2 ປະເພດດັິ່ງລຸ່ມນີື້:
ກ. ແຮງຈູງໃຈພາຍໃນ (Intrinsic Motivation) ໄດ້ແກ່ການຈູງໃຈທີິ່ເກີດຈາກຄວາມຮູ້ສຶກພາຍໃນຕົວ
ຂອງຜູ້ຮຽນເອງເຊິິ່ງມືຜົນຕໍິ່ການກະຕຸ້ນໃຫ້ບຸກຄົນສະແດງພຶດຕິກໍາຢ່າງໃດຢ່າງໜຶິ່ງຕາມຈຸດມຸ່ງໝາຍທີິ່ກໍານົດໄວ້.
ແຮງຈູງໃຈພາຍໃນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າແຮງຈູງໃຈພາຍນອກ ເພາະວ່າແຮງຈູງໃຈພາຍໃນເກີດຈາກຄວາມ
ຮູ້ສຶກຂອງບຸກຄົນ ເມືິ່ອບຸກຄົນຮູ້ສຶກແນວໃດ ກໍິ່ສະແດງພຶດຕິກໍາຕອບສະໜອງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ, ສ່ວນ
ແຮງຈູງໃຈພາຍນອກຂອງບຸກຄົນອາດເກີດຈາກຄວາມຮູ້ສຶກເສຍໆກໍິ່ໄດ້ເຊັິ່ນ: ຄວາມຢາກຮູຢ
້ າກເຫັນ, ຄວາມ
ສົນໃຈ, ຄວາມຮັກ ແລະ ອືິ່ນໆ
ຂ. ແຮງຈູງໃຈພາຍນອກ (Extrinsic Motivation) ໝາຍເຖິງແຮງຈູງໃຈທີິ່ເກີດຂຶື້ນພາຍນອກ ເຊິິ່ງມີຜົນຕໍິ່
ການກະຕຸ້ນໃຫ້ບຸກຄົນສະແດງພຶດຕິກໍາຢ່າງໃດຢ່າງໜຶິ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການທີິ່ກໍານົດໄວ້, ແຮງຈູງໃຈທີິ່ເກີດຂຶື້ນ
ຈາກສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກມາກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດແຮງຈູງໃຈພາຍໃນຂຶື້ນ ເປັນຕົື້ນແມ່ນ: ວິທີສອນ, ບຸກຂະ
ລິກກະພາບຂອງຄູສອນ ແລະ ເທັກນິກທີິ່ຄູໃຊ້ໃນການສອນຈະເປັນສິິ່ງຈູງໃຈໃຫ້ຜູ້ຮຽນເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກຢາກ
ຮຽນ; ການກະທໍາທີິ່ເກີດຂຶື້ນຈາກແຮງຈູງໃຈພາຍນອກບໍິ່ໄດ້ເປັນການກະທໍາເພືິ່ອຜົນສໍາເລັດໃນສິິ່ງນັື້ນຢ່າງແທ້ຈິງ
ແຕ່ເປັນການກະທໍາເພືິ່ອສິິ່ງຈູງໃຈຢ່າງອືິ່ນເຊັິ່ນ: ການຮຽນທີິ່ຫວັງຄະແນນນອກເໜືອຈາກການໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້.
ຈາກທິດສະດີພືື້ນຖານກ່ຽວກັບແຮງຈູງໃຈພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຜູ້ຄົື້ນຄວ້າໄດ້ນໍາແນວຄິດນີື້ມາເປັນຂອບ
ຄວາມຄິດໃນການສຶກສາຄົື້ນຄວ້າຄື ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ຮຽນທີິ່ເກີດຈາກແຮງຈູງໃຈພາຍນອກໂດຍສະເພາະ
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ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ເນືື້ອໃນບົດຮຽນ, ຕໍິ່ຄູສອນ, ວິທີການສອນ, ສືິ່ການສອນ, ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເຊິິ່ງປັດ
ໄຈເຫຼົິ່ານີື້ຈະເປັນຕົວກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ຮຽນເກີດແຮງຈູງໃຈທີິ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກສົນໃຈຢາກຮຽນ.

2. ຫັກສູດວິທສ
ີ ອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ
1) ສະພາບທົິ່ວໄປວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ
ການສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາສໍາລັບຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມ ລະບົບ 12+4 ລະຫັດ 0208603 ລະບົບ 4
ປີ ພາກຮຽນທີ 2 ປີທີ 3 ມີ 4(2-4-2) ໜ່ວຍກິດ ໃຊ້ເວລາຈັດການຮຽນ-ການສອນທັງໝົດ 94 ຊົິ່ວໂມງ, 32
ຊົິ່ວໂມງບັນຍາຍ, 64 ຊົິ່ວໂມງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 32 ຊົິ່ວໂມງສໍາລັບວຽກມອບໝາຍ.
2) ຈຸດປະສົງຂອງວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ
ເພືິ່ອໃຫ້ນັກສຶກສາຄູສາມາດ: ວິເຄາະຫຼັກສູດວິຊາສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາໃນຊັື້ນປະຖົມໄດ້, ອະທິບາຍວິທີ
ຈັດການຮຽນ-ການສອນກ່ຽວກັບວິຊາສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາໃນຊັື້ນປະຖົມໄດ້, ຈັດການຮຽນ - ການສອນ
ກ່ຽວກັບສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ຢູໃ່ ນຊັື້ນປະຖົມໄດ້
3) ເນືື້ອໃນຫຍໍື້
ວິຊານີນ
ື້ ັກຮຽນຈະຮຽນຮູກ
້ ່ຽວກັບຫຼັກສູດວິຊາສິລະປະກ າ-ຫັດຖະກໍາ, ການສອນແຕ້ມລະບາຍສີ, ການສອນ
ສ້າງສັນສິລະປະ, ການສອນປັື້ນ, ການສອນການເຮືອນ ແລະ ການສອນຫັດຖະກໍາ
4) ການດໍາເນີນການສອນ
ໃນວິຊານີຮ
ື້ ຽນຢູ່ 16 ອາທິດ, ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ຮຽນຕ້ອງໄດ້ວິເຄາະຫຼກ
ັ ສູດສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາໃນຊັື້ນ
ປະຖົມ, ແຕ່ງບົດສອນ, ແບ່ງກຸ່ມເຝິກສອນ, ສັງເກດການສອນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນຫຼັງການເຝິກສອນ
5) ແຜນປະຕິບັດຫຼັກສູດວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ
ບົດທີ 1 ຫັກສູດວິຊາສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາໃນຊັົ້ນປະຖົມ
ແຜນການສອນ

1

ຈຸດປະສົງ ຂອງການສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາໃນຊັື້ນປະຖົມ

2

ສະມັດຕະພາບຂອງການສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາໃນຊັື້ນປະຖົມ
ບົດທີ 2

ອາທິດ 1

ການສອນແຕູ້ມຕາມແບບ
1. ຈຸດປະສົງຂອງການສອນແຕ້ມຕາມແບບໃນຊັື້ນປະຖົມ
ບົດທີ 2 (ຕໍິ່)
ການສອນແຕູ້ມຕາມແບບ

ອາທິດ 2

2.
3.

ເນືື້ອໃນການສອນແຕ້ມຕາມແບບສໍາລັບຊັື້ນປະຖົມປີທີ 1-5
ວິທສ
ີ ອນແຕ້ມຕາມແບບສໍາລັບຊັື້ນປະຖົມ
ບົດທີ 3

ອາທິດ 3
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ການສອນແຕູ້ມປະດັບປະດາ
4. ຈຸດປະສົງຂອງການສອນແຕ້ມປະດັບປະດາໃນຊັື້ນປະຖົມ

5. ເນືື້ອໃນຂອງການສອນແຕ້ມປະດັບປະດາໃນຊັື້ນປະຖົມປີທີ 1-5
6. ວິທີການສອນແຕ້ມປະດັບປະດາໃນຊັື້ນປະຖົມ
ບົດທີ 4
ການສອນແຕູ້ມຕາມໃຈ
ອາທິດ 4

1. ຈຸດປະສົງຂອງການສອນແຕ້ມຕາມໃຈໃນຊັື້ນປະຖົມ
2. ເນືື້ອໃນການສອນແຕ້ມຕາມໃຈໃນຊັື້ນປະຖົມ ປີທີ 1-5
3. ວິທີການສອນແຕ້ມຕາມໃຈໃນຊັນ
ື້ ປະຖົມ
ບົດທີ 5
ການສອນແຕູ້ມຕາມຫົວບົດ

ອາທິດ 5

1. ຈຸດປະສົງຂອງການສອນແຕ້ມຕາມຫົວບົດໃນຊັື້ນປະຖົມ
2. ເນືື້ອໃນການສອນແຕ້ມຕາມຫົວບົດໃນຊັື້ນປະຖົມ ປີທີ 1-5
3. ວິທີການສອນແຕ້ມຕາມໃຈໃນຊັນ
ື້ ປະຖົມ
ບົດທີ 6
ການສອນປັນ
ົ້

ອາທິດ 6

1. ຈຸດປະສົງຂອງການສອນປັື້ນໃນຊັື້ນປະຖົມ
2. ເນືື້ອໃນການສອນປັື້ນໃນຊັື້ນປະຖົມ ປີທີ 1-5
3. ວິທີການສອນປັື້ນໃນຊັື້ນປະຖົມ
ບົດທີ 7
ການສອນສ້າງສັນສິລະປະ

ອາທິດ 7

1. ຈຸດປະສົງຂອງການສອນສ້າງສັນສິລະປະໃນຊັື້ນປະຖົມ
2. ເນືື້ອໃນການສອນສ້າງສັນສິລະປະໃນຊັື້ນປະຖົມ ປີທີ 1-5
3. ການຈັດການຮຽນ-ການສອນສ້າງສັນສິລະປະໃນຊັື້ນປະຖົມ

ບົດທີິ່ 8
ອາທິດ 8

ການສອນຊົມຜົນງານສິລະປະ
1. ຈຸດປະສົງຂອງການສອນຊົມຜົນງານສິລະປະໃນຊັື້ນປະຖົມ
2. ເນືື້ອໃນການສອນ ຊົມຜົນງານສິລະປະໃນຊັື້ນປະຖົມ ປີທີ 1-5
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3. ວິທີການສອນຊົມຜົນງານສິລະປະໃນຊັື້ນປະຖົມ

ບົດທີ 9
ອາທິດ 9

ການສອນພັບ
1. ຈຸດປະສົງຂອງການສອນພັບໃນຊັື້ນປະຖົມ
2. ເນືື້ອໃນການສອນພັບໃນຊັື້ນປະຖົມ ປີທີ 1-5
3. ການຈັດການຮຽນ-ການສອນພັບໃນຊັື້ນປະຖົມ
ບົດທີ 10
ການສອນປະດິດເຄິ່ອງຫິົ້ນ

ອາທິດ10

1. ຈຸດປະສົງຂອງການສອນປະດິດເຄືິ່ອງຫຼິື້ນໃນຊັື້ນປະຖົມ
2. ເນືື້ອໃນການສອນປະດິດເຄືິ່ອງຫຼິື້ນໃນຊັື້ນປະຖົມ ປີທີ 1-5
3. ການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນປະດິດເຄືິ່ອງຫຼິື້ນ ໃນຊັື້ນປະຖົມ

ບົດທີ 11
ການສອນຈັກສານ
ອາທິດ11

1. ຈຸດປະສົງຂອງການສອນຈັກສານໃນຊັື້ນປະຖົມ
2. ເນືື້ອໃນການສອນຈັກສານໃນຊັື້ນປະຖົມ ປີທີ 1-5
3. ການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນຈັກສານໃນຊັື້ນປະຖົມ

ບົດທີ 12
ການສອນແຕຸ່ງອາຫານ
ອາທິດ12

1. ຈຸດປະສົງຂອງການສອນແຕ່ງອາຫານໃນຊັື້ນປະຖົມ
2. ເນືື້ອໃນການສອນແຕ່ງອາຫານໃນຊັື້ນປະຖົມ ປີທີ 1-5

ອາທິດ13

ບົດທີ 12 (ຕໍິ່)
ການສອນແຕຸ່ງອາຫານ
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3. ການຈັດກິດຈະກໍາແຕ່ງອາຫານໃນຊັື້ນປະຖົມ

ບົດທີ 13
ການສອນສິລະປະພິມພາບ

ອາທິດ14

1. ຈຸດປະສົງຂອງການສອນສິລະປະພິມພາບ
2. ເນືື້ອໃນຂອງການສອນສິລະປະພິມພາບໃນຊັື້ນປະຖົມປີທີ 1-5
ບົດທີ 12 (ຕໍິ່)
ອາທິດ15

ການສອນສິລະປະພິມພາບ
3. ການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນການສອນສິລະປະພິມພາບໃນຊັື້ນປະຖົມ

ອາທິດ16

ທວນຄນ ແລະ ສອບເສັງທ້າຍພາກ

6) ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ
ການເຂົື້າຮ່ວມຮຽນ

10%

ວຽກມອບໝາຍບຸກຄົນ

20%

ວຽກມອບໝາຍກຸມ
່

10%

ສອບເສັງກາງພາກ

20%

ສອບເສັງທ້າຍພາກ

40%

3. ແນວຄິດ ທິດສະດີກ່ຽວກັບການຮຽນ-ການສອນ
1) ດ້ານການຈັດການຮຽນ-ການສອນ
ການຈັດການຮຽນ-ການສອນເປັນປັດໄຈທີິ່ຄູອາຈານໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິິ່ງເນືິ່ອງຈາກວ່າ ມີຄວາມ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາໃນຫຼັກສູດທີິ່ຈັດຂຶື້ນໃນສະຖານສຶກສາ ເພືິ່ອຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໄປສູ່ຜູ້ຮຽນ ແລະ ຖື
ເປັນຕົວຊີື້ວັດຂອງສະຖານສຶກສາອີກດ້ວຍ, ການຈັດການຮຽນ-ການສອນມີຄວາມໝາຍຄອບຄຸມເຖິງເຫດການ
ທຸກຢ່າງທີິ່ມີຜົນໃຫ້ຜູ້ຮຽນເກີດການຮຽນຮູ້. ການຈັດການຮຽນ-ການສອນທີິ່ດີຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງ 3 ປະການດັິ່ງລຸ່ມ
ນີື້:
ກ. ການສອນເປັນຂະບວນການປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງຄູກັບນັກຮຽນໝາຍຄວາມວ່າການສອນຈະເກີດຂຶື້ນ
ໄດ້ນັື້ນທັງຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນຕ້ອງມີປະຕິສໍາພັນຕໍິ່ຄູຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງຕາມຂັື້ນຕອນຂອງການສອນ ເພືິ່ອໃຫ້
ນັກຮຽນເກີດການຮຽນຮູ້ ຫຼື ເກີດການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ. ໃນການຈັດການຮຽນການສອນນີື້ ຖ້າຫາກຝ່າຍໃດ
ຝ່າຍໜຶິ່ງບໍິ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ວາຈາ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ກໍຈະບໍິ່ເກີດປະສົບການໃຫ້ແກ່ທັງສອງ
ຝ່າຍເຊັິ່ນ: ຄູມອບໝາຍໃຫ້ນັກຮຽນແກ້ເລກ ຫຼື ຈົດກ່າຍບົດຮຽນຕາມບຸນຕາມກໍາ ໂດຍທີິ່ຄູນັິ່ງເສີຍຢູ່ໂຕະຄູ ບໍິ່
ສາມາດເອີື້ນວ່າການສອນທີິ່ມີປະຕິສໍາພັນໄດ້.
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ຂ. ການສອນມີຈຸດປະສົງເພືິ່ອໃຫ້ນັກຮຽນເກີດການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ທັງ 3 ດ້ານຄື:
➢ ດ້ານສະຕິປັນຍາ (Cognitive Domain) ພຶດຕິກໍາດ້ານນີກ
ື້ ່ຽວກັບຂະບວນການຕ່າງໆທາງສະຕິປັນຍາ
ແລະ ສະໝອງ ເຊິິ່ງປະກອບດ້ວຍ 6 ລະດັບການຮຽນຮູດ
້ ັິ່ງຕໍິ່ໄປນີ:ື້
- ດ້ານຄວາມຮູ້ ຄວາມຈໍາ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການລະນຶກເຖິງບົດຮຽນ, ເຫດການຕ່າງໆ ແລະ ປະສົບ
ການທີິ່ຜ່ານມາ
- ດ້ານຄວາມເຂົື້າໃຈ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຈັບໃຈຄວາມ, ການແປຄວາມ, ການຕີຄວາມ, ການ
ຂະຫຍາຍຄວາມຂອງບົດຮຽນໄດ້.
- ການນໍາໄປໃຊ້ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການນໍາຄວາມຮູຫ
້ ຼັກວິຊາທີຮ
ິ່ ຽນມາໄປສ້າງໃນສະຖານະການຈິງ
ແລະ ສະຖານະການທີິ່ຄ້າຍຄືກນ
ັ .
- ການວິເຄາະ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການໄຈ້ແຍກເຫດການ, ສິິ່ງຂອງ…ເພືິ່ອຄົື້ນຫາສາເຫດເບືື້ອງຕົື້ນ, ຫາ
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງໃຈຄວາມ ລະຫວ່າງສ່ວນລວມ ລະຫວ່າງຕອນ ແລະ ຫາຫຼັກການທີິ່ເຊືິ່ອງຊ້ອນຢູໃ່ ນ
ເລືິ່ອງ.
- ການສັງເຄາະ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການນໍາຄວາມຮູມ
້ າຈັດລະບົບໃໝ່, ປະດິດສິິ່ງໃໝ່ທີິ່ບຄ
ໍິ່ ືອັນເດີມ, ມີ
ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະສິດຕິພາບສູງວ່າເກົິ່າ.
- ການປະເມີນຄ່າ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນຄຸນຄ່າຂອງບຸຄົນ, ບົດຮຽນ, ວັດຖຸສິິ່ງຂອງ
ຢ່າງມີຫຼັກເກນ
➢ ດ້ານຄວາຮູ້ສຶກ (Affective Domain) ພຶດຕິກໍາດ້ານນີກ
ື້ ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ພັດທະນາ
ການທາງດ້ານຄວາມສົນໃຈ, ຄຸນຄ່າ, ຄວາມເຊືິ່ອ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ຂອງນັກຮຽນ
➢ ດ້ານການປະຕິບັດການ (Psycho-motor Domain) ພຶດຕິກໍາດ້ານນີກ
ື້ ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາທັກສະ
ໃນການປະຕິບັດ ແລະ ການດໍາເນີນການເຊັິ່ນ: ການທົດລອງ ເປັນຕົື້ນ
ຄ. ຫຼັງການສອນ ຄູສອນຄວນພິຈາລະນາຜົນການຮຽນ ການສອນວ່າ ນັກຮຽນເກີດການຮຽນຮູ້ບັນລຸຕາມ
ຈຸດປະສົງທີິ່ວາງໄວ້ຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ, ຖ້າມີພຽງສ່ວນພຽງສ່ວນໜ້ອຍທີິ່ບໍິ່ທັນບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ຄວນມີການ
ສ້ອມເສີມບໍາລຸງໃຫ້ນັກຮຽນຄືນ, ແຕ່ຖ້າມີນັກຮຽນຈໍານວນຫຼາຍບໍິ່ທັນບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງສະແດງວ່າການ
ສອນລວມທັງການວາງແຜນການສອນຍັງມີຂໍື້ບົກຜ່ອງທີິ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂ ໂດຍຫາສາເຫດທີິ່ເກີດຂຶື້ນແລ້ວແກ້
ໄຂຢ່າງຖືກວິທີ.

4. ດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ
ຄູສອນໝາຍເຖິງບຸກຄົນທີິ່ເຮັດໜ້າທີິ່ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ແນະນໍາທິດທາງ, ສົິ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຮຽນເກີດການ
ຮຽນຮູ້ຕາມພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ອາລົມ, ສັງຄົມ, ສະຕິປັນຍາ ຄູສອນມີບົດບາດໃນການ
ຄຣູຊ ແລະ ຄອນສະຕິນ (Grush and Costin 1975: 64) ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ຄູທີິ່ມີປະສິດທິພາບ
ແມ່ນຄູທີິ່ມີຄວາມເຊືິ່ອໝັື້ນຕົນເອງ, ເປັນຜູ້ນໍາທີິ່ມີຄວາມສາມາດ, ກະຕືລືລົື້ນໃນການຈັດການຮຽນການສອນ
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ເປັນຄົນຊືິ່ສັດສຸດຈະລິດ, ໜ້າໄວ້ວາງໃຈຮັກສາສັນຍາທີິ່ໃຫ້ໄວ້ກັບນັກຮຽນສະເໝີ, ມີຄວາມເຂົື້າໃຈນັກຮຽນ
ໄດ້ດີ, ຄວບຄຸມກິດຈະກໍາໃນຫ້ອງຮຽນໂດຍການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ຄໍາປຶກສາ, ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້
ອະພິປາຍ ເພືິ່ອ ກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆທີິ່ປ່ຽນແປງ
ຢູ່ສະເໝີ, ເປັນຄົນທີິ່ມີອາລົມເພີດເພີນ ເວົື້າມ່ວນຊວນຫົວ.
ປຣີຢາພອນ ວົງອານຸໂຣຈ໌ (2542: 106-108) ໄດ້ສະຫຼຸບ ແລະ ຈັດລຽງລັກສະນະຂອງຄູທີິ່ດີຕາມ
ຄວາມໝາຍດັງິ່ ລຸ່ມນີື້:
1) ມີເທັກນິກການສອນທີິ່ດີສາມາດຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ນັກຮຽນເຂົື້າໃຈໄດ້ງ່າຍ
2) ມີຄວາມຮູ້ທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດ
3) ເປັນຄົນຕົງຕໍິ່ເວລາ ເວົື້າຈາສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ, ບໍິ່ດ່ານັກຮຽນ
4) ເປັນກັນເອງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສະນິດສະໜົມກັັບນັກຮຽນ
5) ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ນັກຮຽນທັງກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດຮຽນ ແລະ ເລືິ່ອງສ່ວນຕົວ
6) ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍິ່ນັກຮຽນ
7) ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີິ່ຂອງຕົນ
8) ຕັື້ງໃຈສິດສອນຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ
9) ກຽມການສອນລ່ວງໜ້າທຸກຄັື້ງ
10) ມີມະນຸດສໍາພັນທີິ່ດີ
11) ມີເຫດຜົນ ຍອມຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ບໍິ່ໃຊ້ອາລົມ
12) ມີອາລົມດີ, ສຸກຂຸມ ແລະ ຕະຫຼົກເປັນບາງໂອກາດ
13) ມີຄວາມກະຕືລືລົື້ນ
14) ມີການມອບໝາຍວຽກ ຫຼື ເສັງຄືນໃຫ້ນັກຮຽນທີິ່ຮຽນອ່ອນ
15) ຮັກໃນອາຊີບຄູ
16) ມີຈັນຍາບັນຂອງຄູ
17) ມີຄວາມຄິດລິເລີິ່ມ
18) ມີເທັກນິກໃນການວັດຜົນ
19) ເຮັດວຽກໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຕໍິ່ສ່ວນລວມ
❖ ຫຼັກການເລືອກວິທີສອນຂອງຄູ
ຄູສອນຕ້ອງຮູ້ຈັກເລືອກວິທີສອນທີິ່ເໝາະສົມເຊິິ່ງອາດຈະປະສົມປະສານກັນຫຼາຍວິທີສອນກໍິ່ໄດ້, ການ
ຄັດເລືອກວິທີສອນຄວນຄໍານຶງເຖິງບັນຫາຕໍິ່ໄປນີື້:
1) ວິທີສອນເໝາະສົມກັບເນືື້ອໃນທີິ່ສອນຫຼືບໍິ່ເຊັິ່ນ: ເນືື້ອໃນທີິ່ເປັນຫຼັກການທິດສະດີສາມາດໃຊ້ວິທີ
ສອນແບບບັນຍາຍ, ແຕ່ຖ້າເປັນເນືື້ອໃນທີິ່ຕ້ອງຝຶກທັກສະ ຄູອາດຈະໃຊ້ທັງການບັນຍາຍ ແລະ
ຝຶກປະຕິບັດຄວບຄູ່ກັນໄປ.
15

2) ວິທີສອນຄວນເໝາະສົມກັບຄວາມຖະນັດຂອງນັກຮຽນ ແລະ ເປັນຄວາມຖະນັດຂອງຄູສອນທີິ່
ຈະສອນວິທີໃໝ່
3) ວິທີສອນເໝາະສົມກັບຊົິ່ວໂມງສອນໃນຫຼັກສູດ
4) ວິທີສອນເໝາະສົມກັບຈໍານວນນັກຮຽນ ແລະ ຂະໜາດຂອງຫ້ອງຮຽນເຊັິ່ນ: ກໍລະນີມີນັກຮຽນຈໍາ
ນວນຫຼາຍ ໃຊ້ວິທີສອນແບບບັນຍາຍເໝາະສົມກວ່າວິທີສອນແບບອະພິປາຍ
5) ວິທີສອນເໝາະສົມກັບລະດັບການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນເຊັິ່ນ: ຄວາມຮູ້ເດີມຂອງນັກຮຽນ, ຄວາມ
ສົນໃຈຂອງນັກຮຽນເປັນຂໍື້ພິຈາລະນາໃນການເລືອກໃຊ້ວິທີສອນ ປຣີຢາພອນ ວົງອານຸໂຣຈ໌

5. ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ
ອັດສະຣາ ສຸກຂາຣົມ ແລະ ພອນຣະນີ ບຸນະກອບ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍວ່າ ສະພາບແວດລ້ອມການ
ຈັດການຮຽນ ການສອນໝາຍເຖິງ ການຈັດການຮຽນ ການສອນ ແລະ ການສ້າງບັນຍາກາດໃນການຮຽນ
ການສອນເພືິ່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ສາມາດນໍາຄວາມຮູ້ໄປປະຕິບັດໄດ້ເຊິິ່ງບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງທີິ່ກໍາ
ນົດໄວ້ ປະກອບກັບການປະຕິບັດຫຼັກສູດຂອງຄູສອນ, ການນໍາໃຊ້ສືິ່ການສອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ລວມເຖິງຄວາມ
ສໍາພັນລະຫວ່າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ນອກຈາກນີື້ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນຍັງໝາຍເຖິງອຸປະກອນທີິ່ນໍາ
ໃຊ້ເຂົື້າໃນການຈັດການຮຽນ ການສອນ ຕະຫຼອດຮອດອາຄານສະຖານທີິ່ ແລະ ອືິ່ນໆ
ນະພະພົງ ບຸນຈິດຕາດຸນ (2527: 48-67) ໄດ້ກ່າວເຖິງແນວທາງໃນການສ້າງບັນຍາກາດສໍາລັບ
ນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນໃນແງ່ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນກັບສິິ່ງຕ່າງໆເຊິິ່ງມີຢູ່ 4 ປະການຄື:
1) ປະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງລະຫວ່າງນັກຮຽນກັບຄູສອນໂດຍທີິ່ຄູສອນບໍິ່ຄວນເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຢ້ານ,
ການຮຽນຮູ້ບໍິ່ໄດ້ເກີດຂຶື້ນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນສະເໝີໄປ, ແຕ່ຫາກວ່າຄູໃຊ້ຫ້ອງຮຽນເປັນເວທີພົບປະໂອ້
ລົມກັບນັກຮຽນ ຈະເຮັດໃຫ້ມີບັນຍາກາດແຫ່ງຄວາມເປັນມິດຫຼາຍຂຶື້ນ
2) ປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງຄູສອນກັບນັກຮຽນຈະຕ້ອງມີກິດຈະກໍາທີິ່ຕ້ອງຮ່ວມມືກັນເຮັດ, ໝັິ່ນສ້າງ
ບັນຍາກາດທີິ່ເປັນກັນເອງ
3) ປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງນັກຮຽນກັບອຸປະກອນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເກີດການຮຽນຮູ້ໄດ້ງ່າຍຂຶື້ນ
ແລະ ຫຼຸດຜອນເວລາໃນການຈັດການຮຽນການສອນ.
4) ປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງນັກຮຽນກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະຖານສຶກສາຕ້ອງຈັດສັນສະພາບແວດລ້ອມທາງ
ດ້ານອາຄານສະຖານທີິ່ຕ່າງໆ ເພືິ່ອໃຫ້ເອືື້ອອໍານວຍ ແລະ ສ້າງບັນຍາກາດທີິ່ດີຕໍິ່ການຮຽນຂອງ
ນັກຮຽນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີິ່ສຸດ.

6. ທິດສະດີທກ
ີິ່ ່ຽວຂ້ອງກັບການວັດຜົນການຮຽນ
ຜົນການຮຽນເປັນຄຸນລັກສະນະທີກ
ິ່ ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນທີໄິ່ ດ້ປ່ຽນແປງພຶດຕິ
ກໍາດ້ານຕ່າງໆທີິ່ເປັນຜົນຈາກການໄດ້ຮັບປະສົບການຈາກການຮຽນ-ການສອນເຊິິ່ງມີອົງປະກອບທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການວັດຜົນການຮຽນດັິ່ງລຸມນີື້:
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5.1 ການວັດຜົນດ້ານການປະຕິບັດ
ເປັນການກວດສອບລະດັບຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດ ແລະ ທັກສະຂອງຜູຮ
້ ຽນ ໂດຍມຸ່ງເນັື້ນ
ໃຫ້ຜຮ
ູ້ ຽນໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດດັິ່ງກ່າວໃນຮູບແບບຂອງການກະທໍາຕົວຈິງໃຫ້ອອກເປັນຜົນງານ
ການວັດຜົນແບບນີຈ
ື້ ໍາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຂສ
ໍື້ ອບພາກປະຕິບັດ (Performance Test)
5.2 ການວັດຜົນດ້ານເນົ້ອໃນ
ເປັນການກວດສອບຄວາມສາມາດທາງດ້ານເນືື້ອໃນວິຊາ ອັນເປັນປະສົບການຮຽນຮູຂ
້ ອງນັກຮຽນ
ລວມທັງພຶດຕິກໍາ ຄວາມສາມາດໃນດ້ານຕ່າງໆ. ການວັດຜົນທາງດ້ານເນືອ
ື້ ໃນສາມາດວັດໄດ້ໂດຍໃຊ້ຂສ
ໍື້ ອບວັດ
ຜົນສໍາເລັດ (Achievment test)
ການວັດຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງທາງດ້ານພຶດຕິກໍາ 3 ດ້ານຄື:
ກ. ດ້ານສະຕິປັນຍາ (Cognitive Domain) ພຶດຕິກໍາດ້ານນີກ
ື້ ່ຽວກັບຂະບວນການຕ່າງໆທາງສະຕິ
ປັນຍາ ແລະ ສະໝອງ ເຊິິ່ງປະກອບດ້ວຍ 6 ລະດັບການຮຽນຮູດ
້ ັິ່ງຕໍິ່ໄປນີ:ື້
- ດ້ານຄວາມຮູ້ ຄວາມຈໍາ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການລະນຶກເຖິງບົດຮຽນ, ເຫດການຕ່າງໆ ແລະ ປະສົບ
ການທີິ່ຜ່ານມາ
- ດ້ານຄວາມເຂົື້າໃຈ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຈັບໃຈຄວາມ, ການແປຄວາມ, ການຕີຄວາມ, ການ
ຂະຫຍາຍຄວາມຂອງບົດຮຽນໄດ້.
- ການນໍາໄປໃຊ້ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການນໍາຄວາມຮູຫ
້ ຼັກວິຊາທີຮ
ິ່ ຽນມາໄປສ້າງໃນສະຖານະການຈິງ
ແລະ ສະຖານະການທີິ່ຄ້າຍຄືກນ
ັ .
- ການວິເຄາະ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການໄຈ້ແຍກເຫດການ, ສິິ່ງຂອງ…ເພືິ່ອຄົື້ນຫາສາເຫດເບືື້ອງຕົື້ນ, ຫາ
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງໃຈຄວາມ ລະຫວ່າງສ່ວນລວມ ລະຫວ່າງຕອນ ແລະ ຫາຫຼັກການທີິ່ເຊືິ່ອງຊ້ອນຢູໃ່ ນ
ເລືິ່ອງ.
- ການສັງເຄາະ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການນໍາຄວາມຮູມ
້ າຈັດລະບົບໃໝ່, ປະດິດສິິ່ງໃໝ່ທີິ່ບຄ
ໍິ່ ືອັນເດີມ, ມີ
ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະສິດຕິພາບສູງວ່າເກົິ່າ.
- ການປະເມີນຄ່າ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນຄຸນຄ່າຂອງບຸຄົນ, ບົດຮຽນ, ວັດຖຸສິິ່ງຂອງ
ຢ່າງມີຫຼັກເກນ
ຂ. ດ້ານຄວາຮູສ
ູ້ ຶກ (Affective Domain) ພຶດຕິກໍາດ້ານນີກ
ື້ ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຕີບໃຫຍ່ ແລະ
ພັດທະນາການທາງດ້ານຄວາມສົນໃຈ, ຄຸນຄ່າ, ຄວາມເຊືິ່ອ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ຂອງນັກຮຽນ
ຄ. ດ້ານການປະຕິບັດການ (Psycho-motor Domain) ພຶດຕິກໍາດ້ານນີກ
ື້ ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາ
ທັກສະໃນການປະຕິບັດ ແລະ ການດໍາເນີນການເຊັິ່ນ: ການທົດລອງ ເປັນຕົື້ນ
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ຈາກທິດສະດີຂ້າງເທິງນີື້ສາມາດເວົື້າໄດ້ວ່າຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນເປັນຄວາມສາມາດທາງດ້ານການ
ຮຽນຂອງບຸກຄົນທີິ່ປະເມີນໄດ້ຈາກການຕອບແບບທົດສອບ ແລະ ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີິ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ
ເຊິິ່ງສາມາດວັດໄດ້ທັງທາງດ້ານທັກສະປະຕິບັດ ໂດຍການໃຊ້ແບບທົດສອບພາກປະຕິບັດ ແລະ ການວັດທາງ
ດ້ານເນືື້ອໃນໂດຍໃຊ້ແບບທົດສອບຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນ.

7. ບົດລາຍງານທີິ່ກຽ
່ ວຂ້ອງກັບການຄົນ
ົ້ ຄວ້າ
ກ່ອນເຮັດການຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີື້ ຜູ້ຄົື້ນຄວ້າໄດ້ສຶກສາແນວຄວາມຄິດໃນການຄົື້ນຄວ້າດັິ່ງລຸ່ມນີື້ :
1) ຈາລຸວັນ ເທບກຸນ (2555) ໄດ້ສຶກສາ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນການຈັດການຮຽນການສອນຂອງນັກຮຽນ
ລະດັບປະກາດສະນີຍະບັດວິຊາຊີບປະເພດວິຊາພານິດສັນຍະກໍາ ປີທີ 1 ປີທີ 2 ປີທີ 3 ວິທະຍາໄລອະຊີວະ
ສຶກສາ ສະເຊີງເຊົາ ປະເທດໄທ ເຊິິ່ງໄດ້ສຶກສາດ້ານເນືື້ອໃນຫຼັກສູດ, ດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ, ດ້ານ
ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ ຜົນ
ການຄົື້ນຄວ້າພົບວ່າ: ເມືິ່ອເບິິ່ງລວມແລ້ວນັກຮຽນມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການຈັດການຮຽນການສອນຢູ່ໃນລະດັບ
ຫຼາຍ.
2) ຊົງສະໝໍ ຄະຊະເລີດ (2543) ໄດ້ສຶກສາຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການຮຽນວິຊາເລຂານຸການຂອງນັກສຶກ
ສາລະດັບປະາກສະນີຍະບັດວິຊາຊີບ ປີທີ 3 ວິທະຍາໄລການຈະນະບູລີ ປະເທດໄທ ເຊິິ່ງໄດ້ສຶກສາດ້ານ
ຫຼັກສູດວິຊາການເລຂານຸການ, ດ້ານຄູສອນ, ດ້ານວິທີສອນ, ການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ ແລະ
ດ້ານສືິ່ການຮຽນ-ການສອນພົບວ່າ: ນັກຮຽນມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນການຮຽນວິຊາເລຂານຸການໂດຍລວມແລ້ວ
ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຫຼາຍ.
3) ກອບກຽດ ສະງ່າສົງເຄາະ (2539 ) ໄດ້ສຶກສາຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນການປະຕິບັດໜ້າທີິ່ຂອງຄູອາຈານ
ພະແນກເທັກນິກພືື້ນຖານວິທະຍາໄລເທັກນິກກຸ່ມສະຖານສຶກສາພາກກາງ ີມຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈດ້ານວຽກງານ
ແລະ ດ້ານເພືິ່ອນຮ່ວມງານ, ການໄດ້ຮັບການຍອມຮັບນັບຖື, ສະພາບການເຮັດວຽກໃນກົມກອງ ແລະ ການ
ບໍລິຫານງານ ຜົນການຄົື້ນຄວ້າ ຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ.
4) ວິສຸດາ ຄໍາພີເວດ (ພສ 2556) ໂດຍໄດ້ຄົື້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກຮຽນລະດັບຊັື້ນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍທີິ່ມີຕໍິ່ການຈັດການສະຖານສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນສັງກັດສໍານັກງານເຂດພືື້ນທີິ່ການ
ສຶກສາມັດທະຍົມສຶກສາໃນເຂດກຸງເທບມະຫານະຄອນ ປະເທດໄທ ຜົນການຄົື້ນຄວ້າ ພົບວ່າ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ
ຂອງນັກຮຽນລະດັບຊັື້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍທີິ່ມີຕໍິ່ການຈັດການສະຖານສຶກສາໃນພາບລວມ ແລະ
ລາຍດ້ານທຸກດ້ານ ນັກຮຽນມີຄະແນນສະເລ່ຍຄວາມເພີິ່ງພໍໃຈທີິ່ມີຕໍິ່ການຈັດການສະຖານສຶກສາຢູ່ໃນລະດັບ
ຫຼາຍ ແລະ ຍັງພົບວ່າ ລະດັບຊັື້ນຮຽນ ແລະ ແຜນການຮຽນມີຜົນຕໍິ່ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກຮຽນທີິ່ມີຕໍິ່ການ
ຈັດການສະຖານສຶກສາໃນພາບລວມ ແລະ ທຸກໆດ້ານຢ່າງມີໄນຍະສໍາຄັນທາງສະຖິຕິທີິ່ລະດັບ 5%
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ບົດທີ 3
ວິທີດາ
ໍ ເນີນການຄົົ້ນຄວ້າ
ການສຶກສາຄົື້ນຄວ້າໃນຫົວຂໍື້ ສຶກສາຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ
ຫັດຖະກໍາຂອງນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 12+4 ປີ 3 ໃນວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ
ໄດ້ດໍາເນີນຕາມຂັື້ນຕອນດັິ່ງລຸ່ມນີ:ື້
1. ປະຊາກອນ ແລະ ກຸ່ມຕົວຢ່າງ
2. ເຄືິ່ອງມືໃນການຄົື້ນຄວ້າ
3. ການສ້າງ ແລະ ຫາຄຸນນະພາບຂອງເຄືິ່ອງມື
4. ການເກັບຮວບຮວມຂໍມ
ື້ ູນ
5. ການວິເຄາະຂໍມ
ື້ ູນ
6. ສະຖິຕິທີິ່ໃຊ້ວິເຄາະຂໍື້ມູນ

1. ປະຊາກອນ ແລະ ກຸຸ່ມຕົວຢຸ່າງ
1) ປະຊາກອນ
ປະຊາກອນໃນການຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີມ
ື້ ີຈໍານວນທັງໝົດ 93 ຄົນ ຍິງ 60 ຄົນ ເປັນນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມ
ລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ຈໍານວນ 2 ຫ້ອງ ທັງໝົດນີື້ກໍາລັງສຶກສາຢູ່ພາຍໃນ ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ
ສົກຮຽນ 2019-2020.
2) ກຸຸ່ມຕົວຢຸ່າງ
ກຸ່ມຕົວຢ່າງໃນການຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີມ
ື້ ີຈໍານວນທັງໝົດ 76 ຄົນ ຍິງ 50 ຄົນ ທັງໝົດນີື້ເປັນນັກສຶກສາສາຍຄູ
ປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ຈໍານວນ 2 ຫ້ອງ ມາຈາກວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ ສົກຮຽນ 20192020 ເຊິິ່ງໄດ້ໃຊ້ວິທີເລືອກກຸ່ມຕົວຢ່າງແບບເຈາະຈົງ ໂດຍໄດ້ກໍານົດຂະໜາດຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງຕາມສູດ
ຂອງທ່ານ Taro yamane

2. ເຄິ່ອງມໃນການຄົນ
ົ້ ຄວ້າ
ເຄືິ່ອງມືທີິ່ນໍາໃຊ້ເຂົື້າໃນການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ເກັບກໍາລວບລວມຂໍື້ມູນຄັື້ງນີື້ເປັນແບບສອບຖາມຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ
ທີິ່ມີຕໍິ່ການຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ຂອງນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມ ລະບົບ 12+4 ປີທີ
3 ເຊິິ່ງປະກອບມີ 3 ຕອນຄື:
➢ ຕອນທີ1: ຂໍື້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ
-

ເພດ.

➢ ຕອນທີ 2 ແມ່ນຄໍາຖາມຄວາມຄິດເຫັນຕໍິ່ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນການຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ
ຫັດຖະກໍາ ຂອງນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມ ລະບົບ 12+4 ປີທີ 3 ໃນວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ ເຊິິ່ງປະກອບ
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ມີ 5 ດ້ານຄື: ດ້ານເນືື້ອໃນຫຼັກສູດ, ດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ, ດ້ານການຈັດການຮຽນ-ການ
ສອນ, ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ; ລັກສະນະຂອງແບບສອບ
ຖາມເປັນຮູບແບບມາດຕາສ່ວນປະເມີນຄ່າ (Rating scale) 5 ລະດັບ ໂດຍກໍານົດເກນການໃຫ້ຄະແນນ
ໃນການວິເຄາະຂໍື້ມູນດັິ່ງລຸ່ມນີື້:
ຄະແນນ 5 ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈລະດັບ ຫຼາຍທີິ່ສຸດ
ຄະແນນ 4 ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈລະດັບ ຫຼາຍ
ຄະແນນ 3 ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈລະດັບ ປານກາງ
ຄະແນນ 2 ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈລະດັບ ໜ້ອຍ
ຄະແນນ 1 ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈລະດັບ ໜ້ອຍທີິ່ສຸດ
➢ ຕອນທີ 3 ຄວາມຄິດເຫັນເພີິ່ມເຕີມ ເຊິິ່ງມີທີິ່ຫວ່າງເພືິ່ອໃຫ້ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ
3 ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໂດຍຜ່ານການຂຽນຂໍື້ຄວາມກ່ຽວກັບການຮຽນການສອນສິລະປະກໍາ ແລະ
ຫັດຖະກໍາ ໃນສົກຮຽນ 2019-2020.

3. ການສ້າງ ແລະ ຫາຄຸນນະພາບຂອງເຄິ່ອງມ
ເຄືິ່ອງມືທີິ່ໃຊ້ໃນການເກັບຮວບຮວມຂໍື້ມູນ ມີຂັື້ນຕອນໃນການສ້າງ ແລະ ຫາຄຸນນະພາບດັິ່ງລຸ່ມນີື້:
1) ສຶກສາເອກະສານ, ບົດຄົື້ນຄວ້າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແນວຄິດທິດສະດີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ ແລະ ເອກະສານອືິ່ນໆທີິ່
ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບຕົວແປໃນການສຶກສາຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີື້ ເພືິ່ອກໍານົດແນວທາງ ແລະ ຂອບເຂດໃນການສ້າງແບບ
ສອບຖາມຕາມຫົວຂໍື້ທີິ່ກໍານົດໄວ້; ເລືອກຮູບແບບທີິ່ເໝາະສົມທີິ່ຈະເກັບຂໍື້ມູນຕາມຈຸດປະສົງຂອງການສຶກ
ສາຄົື້ນຄວ້າໃນຄັື້ງນີື້.
2) ສຶກສາທິດສະດີການສ້າງແບບສອບຖາມເພືິ່ອລວບລວມຂໍື້ມູນເປັນແນວທາງໃນການສ້າງແບບສອບຖາມໃຫ້
ຄອບຄຸມເຖິງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນການຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ຂອງນັກສຶກສາສາຍຄູ
ປະຖົມ ລະບົບ 12+4 ປີທີ 3 ໃນວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ 5 ດ້ານຄື: ດ້ານເນືື້ອໃນຫຼັກສູດ, ດ້ານບຸກຄະລິກ
ກະພາບຂອງຄູສອນ, ດ້ານການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ດ້ານສິິ່ງເອືື້ອ
ອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຮຽນ
3) ສ້າງແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນການຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ຂອງ
ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມ ລະບົບ 12+4 ປີທີ 3 ເຊິິ່ງຜູ້ຄົື້ນຄວ້າໄດ້ສ້າງຂຶື້ນເອງ, ນໍາສະເໜີອາຈານທີິ່ປຶກສາ
ເພືິ່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເພີິ່ມເຕີມ ແລະ ນໍາເຄືິ່ອງມືໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ສົມບູນ
ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງທີິ່ປຶກສາ.
4) ນໍາແບບສອບຖາມທີິ່ຜ່ານການປັບປຸງແກ້ໄຂແລ້ວໄປໃຫ້ຜຊ
ູ້ ່ຽວຊານທັງ 3 ທ່ານ ເພືິ່ອກວດສອບຄຸນນະພາບ
ເຄືິ່ອງມື ດ້ວຍການຫາຄ່າຄວາມຖືກຕ້ອງ IOC (Index of consistency) ເຊິິ່ງມີເກນການດັິ່ງລຸ່ມນີື້
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ເກນການກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເຄືິ່ອງມື
ຄະແນນ

1

ໝາຍເຖິງ

ໃຊ້ໄດ້

ຄະແນນ

0

ໝາຍເຖິງ

ບໍແ
ິ່ ນ່ໃຈ

ຄະແນນ

-1

ໝາຍເຖິງ

ໃຊ້ບໍິ່ໄດ້

ເກນການແປຄ່າຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເຄືິ່ອງມື
ຄະແນນ IOC ມີຄ່າ 0.5 – 1.00 ໝາຍຄວາມວ່າ ມີຄ່າຄວາມຖືກຕ້ອງທີິ່ ໃຊ້ໄດ້
ຄະແນນ IOC ມີຄ່າ 0.00 – 0.49 ໝາຍຄວາມວ່າ ມີຄ່າຄວາມຖືກຕ້ອງທີິ່ ໃຊ້ບໍິ່ໄດ້
ຖ້າເນືື້ອໃນແບບສອບຖາມລາຍການໃດມີຄ່າ IOC 0,5 ຂຶື້ນໄປຖືວ່າໃຊ້ໄດ້, ຖ້າເນືື້ອໃນແບບສອບຖາມ
ລາຍການໃດມີຄ່າ IOC ໜ້ອຍກວ່າ 0,5 ຖືວ່າຕ້ອງພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ ຫຼື ອາດຈະຕັດຂໍນ
ື້ ັື້ນອອກຈາກແບບສອບ
ຖາມ https://sites.google.com/site/prapasara/2-6
5) ນໍາແບບທົດສອນກັບມາປັບປຸງຄືນຕາມການສະເໜີແນະຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູດົງຄໍາຊ້າງ.
6) ນໍາເຄືິ່ອງມືທີິ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມນັື້ນໄປໃຊ້ກັບກຸ່ມເປົື້າໝາຍທີິ່ກໍານົດໄວ້ ເຊິິ່ງແບບສອບຖາມທີິ່ໄດ້ມີ 5 ດ້ານ
ມີຈໍານວນຂໍື້ລວມກັນທັງໝົດ 36 ຂໍື້ ດັິ່ງນີື້:
ດ້ານເນືື້ອໃນຫຼັກສູດ

ຈໍານວນ 6 ຂໍື້

ດ້ານບຸກຂະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ

ຈໍານວນ 9 ຂໍື້

ດ້ານການຈັດການຮຽນ-ການສອນ

ຈໍານວນ 12 ຂໍື້

ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ຈໍານວນ 4 ຂໍື້

ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ

ຈໍານວນ 5 ຂໍື້

4. ການເກັບຮວບຮວມຂໍມ
ົ້ ູນ
ຜູ້ຄົື້ນຄວ້າໄດ້ເກັບຮວບຮວມຂໍື້ມູນຕາມລໍາດັບຂັື້ນຕອນດັິ່ງລຸ່ມນີື້:
1) ສະເໜີໃຫ້ຄະນະອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງຮັບຊາບເຖິງເປົື້າໝາຍຂອງຜູ້ຄົື້ນຄວ້າເພືິ່ອທີິ່ຈະລົງ
ເກັບກໍາຂໍື້ມູນຕາມກຸ່ມເປົື້າໝາຍທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ແລ້ວ ເພືິ່ອໃຫ້ຄະນະອໍານວຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການລົງເກັບກໍາຂໍື້ມູນຄັື້ງນີື້
2) ແຈ້ງສາຍຄູປະຖົມໃຫ້ຮັບຮູ້ເພືິ່ອຂໍຄວາມຮ່ວມມືກັບສາຍຄູປະຖົມຕະຫຼອດຮອດຄູສອນໃນຫ້ອງ ກ ແລະ ຂ
ສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3
3) ຂໍອະນຸຍາດ ແລະ ຂໍເວລານໍາຄູປະຈໍາວິຊາທີິ່ກໍາລັງສອນຢູ່ທັງສອງຫ້ອງເພືິ່ອຊີື້ແຈງໃຫ້ນັກສຶກສາກຸ່ມເປົື້າໝາຍ
ເຂົື້າໃຈຈຸດປະສົງ ແລະ ວິທີການຕອບແບບສອບຖາມ ຈາກນັື້ນຈຶິ່ງຢາຍແບບສອບຖາມໃຫ້ນັກສຶກສາກຸ່ມ
ເປົື້າໝາຍຕອບ, ຜູ້ຄົື້ນຄວ້າຄວບຄຸມຕິດຕາມ ເກັບຂໍື້ມູນດ້ວຍຕົນເອງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-8 ພະຈິກ 2019
ນັກສຶກສາທີິ່ຕອບແບບສອບຖາມຄັື້ງນີື້ມີທັງໝົດ 76 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຮັບແບບຟອມກັບຄືນມາທັງໝົດ 76
ສະບັບ
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5. ການວິເຄາະຂໍມ
ົ້ ູນ
ການສຶກສາຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີື້ ຜູ້ຄົື້ນຄວ້າໄດ້ດໍາເນີນການວິເຄາະຂໍື້ມູນດ້ວຍໂປແກມສໍາເລັດຮູບ Excel ເຊິິ່ງມີ
ຂັື້ນຕອນດັິ່ງລຸ່ມນີື້:
1) ວິເຄາະຂໍື້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີິ່ເປັນກຸ່ມຕົວຢ່າງ ເຊິິ່ງເປັນຕອນທີ 1 ກ່ຽວກັບການ
ວິເຄາະຂໍື້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ໂດຍຄິດໄລ່ຊັດສ່ວນເປັນເປີເຊັນ.
2) ວິເຄາະຂໍື້ມູນຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈທີິ່ມີຕໍິ່ການຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ຂອງນັກສຶກ
ສາສາຍຄູປະຖົມ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 12+4 ປີທີ 3 ໂດຍການຄິດໄລ່ຫາຄ່າສະເລ່ຍ (Mean)
ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ (standard deviation) ຂອງຄະແນນເປັນລາຍດ້ານ ແລະ ລາຍ
ລະອຽດເປັນຂໍື້ ຕາມເກນການແປຄວາມໝາຍຂອງຄ່າສະເລ່ຍດັິ່ງລຸ່ມນີ:ື້
ຄ່າສະເລ່ຍ 4.50 – 5.00 ມີລະດັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຫຼາຍທີິ່ສຸດ
ຄ່າສະເລ່ຍ 3.50 – 4.49 ມີລະດັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຫຼາຍ
ຄ່າ ສະເລ່ຍ 2.50 – 3.49 ມີລະດັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈປານກາງ
ຄ່າສະເລ່ຍ 1.50 – 2.49 ມີລະດັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໜ້ອຍ
ຄະິ່າສະເລ່ຍ 0.01 – 1.45 ມີລະດັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໜ້ອຍທີິ່ສຸດ
3) ວິເຄາະຄວາມຄິດເຫັນເພີິ່ມເຕີມຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມໂດຍການສັງລວມ ແລະ ສັບຊ້ອນຂໍື້ມູນທີິ່
ເປັນລັກສະນະຂໍື້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກສຶກສາຄູປະຖົມ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ສົກຮຽນ 20192020
4) ວິເຄາະຂໍື້ສົມມຸດຖານດ້ວຍສະຖິຕິປຽບທຽບຕວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າສະເລ່ຍຄວາມຄິດເຫັນຕໍິ່ຄວາມ
ເພິິ່ງພໍໃຈໃນການຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ຂອງນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມ
ລະບົບ 12+4 ປີທີ 3 ໃນວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ ເຊິິ່ງປະກອບມີ 5 ດ້ານຄື: ດ້ານເນືື້ອໃນຫຼັກສູດ,
ດ້ານບຸກຂະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ, ດ້ານການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນ, ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ ຈໍາແນກຕາມເພດ ໂດຍຫາຄ່າ (t-test) ໃນກໍລະນີພົບ
ຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງມີໄນຍະສໍາຄັນທາງສະຖິຕິແມ່ນຈະໃຊ້ການປຽບທຽບລາຍຄູ່ໂດຍວິທີການຂອງ
ເຊຟເຟ່ (Schaeffer)

6. ສະຖິຕທ
ິ ໃີິ່ ຊູ້ວິເຄາະຂໍມ
ົ້ ູນ
1) ສະຖິຕິຂັົ້ນພົ້ນຖານ
•

ຄ່າສ່ວນຮ້ອຍ (Percentage) (ບຸນຊົມ ສີສະອາດ 2545: 105)
P=

𝑓
𝑛

× 100
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•

P

ແມ່ນຄ່າສ່ວນຮ້ອຍ

F

ແມ່ນຄ່າຄວາມຖີຂ
ິ່ ອງຄະແນນ

n

ຈໍານວນຄົນຂອງກຸ່ມເປົື້າໝາຍ

ຄ່າສະເລ່ຍ Mean
ການຫາຄ່າຄ່າສະເລ່ຍຂໍມ
ື້ ູນທີິ່ບແ
ໍິ່ ຈກແຈງຄວາມຖີິ່

∑𝑋
𝑋̅ = 𝑁
𝑋̅ ແມ່ນຄ່າສະເລ່ຍ
∑ 𝑋 ແມ່ນຜົນບວກຂອງຂໍມ
ື້ ູນທັງໝົດ
𝑁 ແມ່ນຈໍານວນຄົນຂອງກຸ່ມເປົື້າໝາຍ
http://www.stvc.ac.th/elearning/stat/csu2.html

ການຫາຄ່າສະເລ່ຍຄະແນນທີິ່ມີການແຈກແຈງຄວາມຖີິ່
𝑋̅ =

𝑥1 𝑓1 + 𝑥2 𝑓2 +. . . +𝑥𝑘 𝑓𝑘 ∑𝑘𝑖=1 𝑥𝑖 𝑓𝑖
=
𝑛
𝑛

𝑥𝑖 ຄ່າເຄິິ່ງກາງຊັື້ນຂອງອັນຕະພາກຊັື້ນທີ 𝑖
𝑓𝑖 ຄວາມຖີຂ
ິ່ ອງອັນຕະພາກຊັື້ນທີ 𝑖
𝑘 ຈໍານວນຊັື້ນ
https://www.opendurian.com/learn/arithmetic_mean/
ການຄິດໄລ່ຫາຄ່າຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານ(Standard Diviation) ສໍາລັບຂໍມ
ື້ ູນບໍແ
ິ່ ຈກແຈງຄວາມຖີິ່
∑(𝑥−𝑋̅ )2

SD = √

𝑁

SD ແມ່ນຄ່າຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານ
𝑥 ແມ່ນຄະແນນ
𝑋̅ ແມ່ນຄ່າສະເລ່ຍ
𝑁 ແມ່ນຈໍານວນຄົນຂອງກຸ່ມເປົື້າໝາຍ
https://geo2ass.wordpress.com/2013/07/15/standard-deviation-sd/
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ການຄິດໄລ່ຫາຄ່າຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານ(Standard Diviation) ສໍາລັບຂໍມ
ື້ ູນແຈກແຈງຄວາມຖີິ່
𝑘

2

∑
𝑓𝑥
SD = √ 𝑖=1𝑁 𝑖 𝑖 − 𝑋̅ 2

𝑥𝑖 ຄ່າເຄິິ່ງກາງຊັື້ນຂອງອັນຕະພາກຊັື້ນທີ 𝑖
𝑓𝑖 ຄວາມຖີຂ
ິ່ ອງອັນຕະພາກຊັື້ນທີ 𝑖
𝑘 ຈໍານວນຊັື້ນຂອງຂໍື້ມູນ
𝑁 ແມ່ນຈໍານວນຄົນຂອງກຸ່ມເປົື້າໝາຍ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກົມສ້າງຄູ, ພະແນກປະເມີນຜົນ ປຶື້ມຄູ່ມື 5 ທັກສະລະບົບຂໍື້ມູນ
ຂ່າວສານ, ສໍາລັບການບໍລິຫານການສ້າງຄູ (TEMIS five skills guideline) ສະບັບປັບປຸງ ຄັື້ງທີ 3
ເດືອນ ທັນວາ 2007
2) ສະຖິຕິສໍາລັບວິເຄາະຄຸນນະພາບຂອງເຄິ່ອງມ
ການຫາຄ່າດັດສະນີຄວາມຖືກຕ້ອງ IOC ໄດ້ອ້າງເຖິງສູດຈາກເວັບໄຊ້
https://www.gotoknow.org/posts/370878

IOC =

∑𝑅
𝑁

IOC ຄ່າດັດຊະນີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລາຍການຄໍາຖາມ

∑ 𝑅 ຜົນບວກຄະແນນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຊຽ່ ວຊານ
𝑁 ຈໍານວນຜູ້ຊ່ຽວຊານ
3) ສະຖິຕິໃຊູ້ທົດສອບຂໍົ້ສມ
ົ ມຸດຕິຖານ
ທົດສອບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄ່າສະເລ່ຍຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງທີິ່ມີ 2 ກຸ່ມ ໃຊ້ t-test for
independent samples ໂດຍໃຊ້ສູດສໍາເລັດຮູບໃນ Excel ຊ່ວຍວິເຄາະຂໍື້ມູນ

24

ບົດທີ 4
ຜົນການຄົົ້ນຄວ້າ
ການຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີມ
ື້ ີຈຸດປະສົງເພືິ່ອ 1)ເພືິ່ອສຶກສາຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກ າ
ແລະ ຫັດຖະກໍາຂອງນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະບົບ 12+4 ປີ 3; 2) ເພືິ່ອປຽບທຽບຄວາມຄິດເຫັນຕໍິ່ຄວາມ
ເພິິ່ງພໍໃຈໃນການຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາຂອງນັກສຶກສາຍິງ ແລະ ນັກສຶກສາຊາຍສາຍຄູ
ປະຖົມລະບົບ 12+4 ປີ 3

1. ຜົນການວິເຄາະຂໍມ
ົ້ ູນສ່ວນຕົວຂອງຜູູ້ຕອບແບບສອບຖາມ
ຜົນການວິເຄາະຂໍື້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມຄັື້ງນີື້ ຈໍາແນກຕາມເພດຜູ້ທີິ່ຕອບແບບສອບ
ຖາມ ໂດຍການຫາຄ່າສ່ວນຮ້ອຍ (Percenttage) ເຊິິ່ງສະແດງຜົນໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີື້
ຕາຕະລາງ 1 ສະແດງການວິເຄາະຂໍື້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ
ຂໍື້ມູນທົິ່ວໄປ

ຈໍານວນ

ເປີເຊັນ

ເພດ
ຊາຍ

26

34.21

ຍິງ

50

65.79

ລວມ

76

100

ຈາກຕາຕະລາງ1: ສະແດງວ່າຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມຄັື້ງນີື້ມີທັງໝົດ 76 ຄົນ ເພດຍິງ 50 ຄົນ ຄິດເປັນຄ່າສ່ວນ
ຮ້ອຍ 65,79%, ເພດຊາຍ 26 ຄົນ ຄິດເປັນຄ່າສ່ວນຮ້ອຍ 34,21%.

2. ຜົນການວິເຄາະຂໍມ
ົ້ ຸນຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາ
2.1 ຜົນການວິເຄາະຂໍມ
ົ້ ຸນຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາໂດຍລວມ
ຕາຕະລາງ 2 ສະແດງຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານກ່ຽວກັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາສາຍຄູ
ປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ທີິ່ຕອບແບບສອບຖາມ
ລ/ດ

ລາຍການ

𝑋̅

1

ດ້ານເນືື້ອໃນຫຼັກສູດ

4.21

0.66

ຫຼາຍ

2

ດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ

4.29

0.64

ຫຼາຍ

3

ດ້ານການຈັດການຮຽນ, ການສອນ

4.21

0.65

ຫຼາຍ

4

ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ

4.14

0.63

ຫຼາຍ

5

ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ

4.15

0.73

ຫຼາຍ

4.21

0.66

ຫຼາຍ

ລວມ
25

SD

ລະດັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ

ຈາກຕາຕະລາງ 2 ສະແດງວ່າ ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະບົບ 12+4 ປີ 3 ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຫຼາຍຕໍິ່ການຮຽນ
ວິຊາ ວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍ 4.21 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 0.66
2.2 ຜົນການວິເຄາະຂໍມ
ົ້ ຸນຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາ ໂດຍພິຈາລະນາເປັນດ້ານ
ເມືິ່ອພິຈາລະນາແຕ່ລະດ້ານກ່ຽວກັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ທີິ່
ມີຕໍິ່ການຮຽນວິຊາ ວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນດັິ່ງລຸ່ມນີື້:
ຕາຕະລາງ 3 ສະແດງຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ ດ້ານເນືື້ອໃນຫຼັກສູດ
ລ/ດ
1
2
3
4
5
6

ລາຍການ

SD

𝑋̅

ລະດັບຄວາມ
ເພິິ່ງພໍໃຈ

ເນືື້ອໃນຂອງຫຼັກສູດວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ
ຫັດຖະກໍາຖືກຕ້ອງຕາາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ

4.13

0.55 ຫຼາຍ

4.39

0.61 ຫຼາຍ

4.04

0.66 ຫຼາຍ

4.24

0.61 ຫຼາຍ

4.49

0.55 ຫຼາຍ

3.97

0.78 ຫຼາຍ

4.21

0.66 ຫຼາຍ

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນເປັນປະໂຫຍດຕໍິ່ການເອົາໄປໃຊ້ຈິງໃນ
ຊັື້ນປະຖົມ
ເນືື້ອໃນບົດຮຽນມີລັກສະນະສົິ່ງເສີມຂະບວນການຄິດ
ວິເຄາະເພືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ເນືື້ອໃນບົດຮຽນທີິ່ໄດ້ຮຽນນັື້ນໄດ້ສົິ່ງເສີມຄວາມຄິດລິ
ເລີິ່ມສ້າງສັນ
ເນືື້ອໃນບົດຮຽນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດໃນຊັື້ນ
ປະຖົມ
ເນືື້ອໃນບົດຮຽນເປັນລະບົບຕໍິ່ເນືິ່ອງໂດຍມີການຈັດລໍາດັບ
ຍາກ-ງ່າຍ
ລວມ

ຈາກຕາຕະລາງ 3 ສະແດງວ່າ ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ທີິ່ມີຕໍິ່ການຮຽນວິຊາ ວິທີ
ສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ ເນືື້ອໃນຫຼັກສູດວິທີສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ທີິ່ລະ
ດັບ ຫຼາຍ ດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍ 4.21 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 0.66
ຕາຕະລາງ 4 ສະແດງຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ ດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ
ລ/ດ

ລາຍການ

𝑋̅

SD

1

ຄູສອນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເນືື້ອໃນບົດຮຽນທີິ່ສອນ

4.34

0.58

2

ຄູສອນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເທັກນິກວິທີສອນແບບຕ່າງໆ

4.12

0.65

26

ລະດັບຄວາມ
ເພິິ່ງພໍໃຈ
ຫຼາຍ

ຫຼາຍ

3
4
5
6

ຄູສອນມີຄວາມດຸໝັິ່ນພາກພຽນຊອກຮູ້ສິິ່ງທັນສະໄໝ
ມາສະໜັບສະໜຸນວິຊາຊີບຕົນເອງ
ຄູສອນມີຄວາມຍຸດຕິທໍາໃນການຈັດການຮຽນ, ການສອນ
ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ
ຄູສອນມີຄວາມເປັນກັນເອງກັບນັກສຶກສາ
ຄູສອນແຕ່ງກາຍເໝາະສົມກັບລະບຽບວິໄນຂອງ
ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງກໍານົດໃຫ້

4.34

0.64

4.29

0.65

4.32

0.62

4.68

0.55

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ

ຫຼາຍທີິ່ສຸດ

7

ຄູສອນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັກສາເວລາ

4.22

0.62

ຫຼາຍ

8

ຄູສອນເວົື້າຈາສຸພາບ ມີບຸກຄະລິກໜ້າເຊືິ່ອຖືໄດ້

4.21

0.70

ຫຼາຍ

4.11

0.62

4.29

0.64 ຫຼາຍ

9

ຄູສອນມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີນໍື້າໃຈເສຍສະຫຼະເພືິ່ອ
ການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ
ລວມ

ຫຼາຍ

ຈາກຕາຕະລາງ 4 ສະແດງວ່າ ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ທີິ່ມີຕໍິ່ການຮຽນວິຊາ ວິທີ
ສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ ບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນປະຈໍາວິຊາ ວິທີສິລະປະ
ກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ທີິ່ລະດັບ ຫຼາຍ ດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍ 4.29 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 0.64
ຕາຕະລາງ 5 ສະແດງຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ ດ້ານການຈັດການຮຽນ, ການສອນ
ລາຍການ

ລ/ດ

1
2

3

4

5

ວິທີສອນທີິ່ໃຊ້ເຂົື້າໃນການຈັດການຮຽນ, ການສອນມີຄວາມ
ສອດຄ່ອງກັບເນືື້ອໃນບົດຮຽນ
ວິທີສອນທີິ່ໃຊ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາເຂົື້າໃຈເນືື້ອໃນບົດຮຽນໄດ້ງ່າຍ
ການນໍາໃຊ້ສືິ່ເຂົື້າໃນການຈັດການຮຽນ, ການສອນມີຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍຊ່ວຍກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈຂອງນັກສຶກສາໄດ້
ກິດຈະກໍາການຮຽນ, ການສອນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກສຶກສາມີສ່ວນຮ່ວມ
ເປັນບຸກຄົນ ແລະ ເປັນກຸ່ມ
ກິດຈະກໍາການຮຽນ, ການສອນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກສຶກສາຄົື້ນຄວ້າ
ແລະ ຝຶກປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງຫຼາຍກວ່າການຮຽນທິດສະດີຈາກຄູ
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𝑋̅

SD

ລະດັບ
ຄວາມເພິິ່ງ
ພໍໃຈ

4.37

0.59

ຫຼາຍ

4.12

0.56

ຫຼາຍ

4.04

0.64

ຫຼາຍ

4.32

0.64

ຫຼາຍ

4.20

0.61

ຫຼາຍ

ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາທຸກຄົນໄດ້ຊັກຖາມ ແລະ ສະແດງຄວາມ
6

ຄິດເຫັນເພືິ່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

4.25

0.68

7

ໄດ້ສົິ່ງເສີມໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຫຼາຍກວ່າຄູ

4.21

0.60

ຫຼາຍ

8

ໄດ້ສົິ່ງເສີມນັກສຶກສານໍາເອົາຄວາມຮູ້ໄປໃຊ້ໃນສະຖານະການໃໝ່ໄດ້

4.11

0.66

ຫຼາຍ

4.13

0.70

ຫຼາຍ

4.46

0.60

ຫຼາຍທີິ່ສຸດ

ໃນຊັື້ນປະຖົມສຶກສາໃນອານາຄົດ

4.42

0.62

ມີການສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດຄຸນສົມບັດຂອງນັກສຶກສາເປັນປະຈໍາ

3.92

0.73

4.21

0.65 ຫຼາຍ

ການສະຫຼຸບເນືື້ອໃນໃຈຄວາມບົດຮຽນທຸກຄັື້ງມີລັກສະນະກະທັດ
9

10

11
12

ຮັດ ຊັດເຈນ ເຂົື້າໃຈງ່າຍ
ມີການມອບໝາຍວຽກໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ນໍາໄປຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກ
ປະຕິບັດຢູ່ສະເໝີ

ຫຼາຍທີິ່ສຸດ

ມີການແນະນໍາແນວທາງການເອົາບົດຮຽນໄປນໍາໃຊ້ເຂົື້າໃນການສອນ

ລວມ

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ

ຈາກຕາຕະລາງ 5 ສະແດງວ່າ ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ທີິ່ມີຕໍິ່ການຮຽນວິຊາ ວິທີ
ສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ ການຈັດການຮຽນ-ການສອນວິຊາ ວິທີສິລະປະກໍາ
ແລະ ຫັດຖະກໍາ ທີິ່ລະດັບ ຫຼາຍ ດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍ 4.21 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 0.65
ຕາຕະລາງ 6 ສະແດງຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ລ/ດ

ລາຍການ

1

ການກໍານົດເກນການວັດຜົນມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຍຸດຕິທໍາ

2
3
4

ການວັດຜົນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເຊິິ່ງໄດ້ວັດເປັນລາຍບຸກຄົນ ແລະ
ເປັນກຸ່ມດ້ວຍຫຼາຍວິທີ
ການວັດຜົນມີຄວາມເໝາະສົມກັບລະດັບການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ຮຽນ
ການວັດຜົນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງເນືື້ອໃນບົດຮຽນ
ແລະ ກິດຈະກໍາການຮຽນ, ການສອນ
ລວມ

ລະດັບຄວາມ
ເພິິ່ງພໍໃຈ

𝑋̅

SD

4.03

0.67

4.16

0.63 ຫຼາຍ

4.13

0.57 ຫຼາຍ

4.24

0.63 ຫຼາຍ

4.14

0.63 ຫຼາຍ

ຫຼາຍ

ຈາກຕາຕະລາງ 6 ສະແດງວ່າ ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ທີິ່ມີຕໍິ່ການຮຽນວິຊາ ວິທີ
ສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ວິຊາ ວິທີສິລະປະກໍາ ແລະ
ຫັດຖະກໍາ ທີິ່ລະດັບ ຫຼາຍ ດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍ 4.14 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 0.63
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ຕາຕະລາງ 7 ສະແດງຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ
ລ/ດ

ລາຍການ

SD

𝑋̅

ລະດັ ບຄ ວາມ
ເພິິ່ງພໍໃຈ

ຫ້ອງຮຽນມີໂຕະຕັິ່ງພຽງພໍ, ມີຄວາມສະອາດ ເປັນ
1

ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍໃນການຈັດການ
ຮຽນການສອນ

2
3
4
5

ມີແຫຼິ່ງຂໍື້ມູນທີິ່ຫຼາກຫຼາຍເພືິ່ອສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ແກ່ການ
ຄົື້ນຄວ້າ
ຫ້ອງສະໝຸດມີການບໍລິການ ແລະ ມີປຶື້ມທີິ່ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການສຶກສາຄົື້ນຄວ້າ
ການນໍາໃຊ້ສິິ່ງເອືື້ອອໍານວຍທີິ່ທັນສະໄໝເພືິ່ອຊຸກຍູ້ການສຶກ
ສາຄົື້ນຄວ້າຂອງນັກຮຽນ
ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດໄດ້ເອືື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້
ລວມ

ຫຼາຍ

4.24

0.65

3.86

0.76

4.30

0.80

4.07

0.62

4.29

0.75

ຫຼາຍ

4.15

0.73

ຫຼາຍ

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ

ຈາກຕາຕະລາງ 7 ສະແດງວ່າ ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ທີິ່ມີຕໍິ່ການຮຽນວິຊາ ວິທີ
ສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນວິຊາ ວິທີສິລະປະກໍາ
ແລະ ຫັດຖະກໍາ ທີິ່ລະດັບ ຫຼາຍ ດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍ 4.15 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 0.73
ຕາຕະລາງ 8 ສະແດງຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານກ່ຽວກັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາທີິ່
ເປັນແເພດຍິງ
ລ/ດ

ລາຍການ

𝑋̅

1

ດ້ານເນືື້ອໃນຫຼັກສູດ

4.17

0.66

ຫຼາຍ

2

ດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ

4.24

0.65

ຫຼາຍ

3

ດ້ານການຈັດການຮຽນ, ການສອນ

4.17

0.65

ຫຼາຍ

4

ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ

4.08

0.63

ຫຼາຍ

5

ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ

4.06

0.72

ຫຼາຍ

4.16

0.66

ຫຼາຍ

ລວມ

SD

ລະດັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ

ຈາກຕາຕະລາງ 8 ສະແດງວ່າ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ທີິ່
ເປັນແເພດຍິງມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການສອນວິຊາ ວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ຢູໃ່ ນລະດັບ ຫຼາຍ
ດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍ 4.16 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 0.66
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ຕາຕະລາງ 9 ສະແດງຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານກ່ຽວກັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາທີິ່ເປັນ
ເພດຊາຍ
ລ/ດ

ລາຍການ

𝑋̅

1

ດ້ານເນືື້ອໃນຫຼັກສູດ

4.28

0.65

ຫຼາຍ

2

ດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ

4.39

0.62

ຫຼາຍ

3

ດ້ານການຈັດການຮຽນ, ການສອນ

4.29

0.64

ຫຼາຍ

4

ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ

4.25

0.62

ຫຼາຍ

5

ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ

4.32

0.74

ຫຼາຍ

4.32

0.65

ຫຼາຍ

ລວມ

SD

ລະດັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ

ຈາກຕາຕະລາງ 9 ສະແດງວ່າ ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ທີິ່ເປັນເພດຊາຍມີຄວາມເພິິ່ງ
ພໍໃຈຕໍິ່ການສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາຢູ່ໃນລະດັບ ຫຼາຍ ດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍ 4.32 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ 0.65

3. ຜົນການວິເຄາະຂໍມ
ົ້ ູນຄວາມຄິດເຫັນເພີມ
ິ່ ເຕີມ
ຜົນການວິເຄາະຄວາມຄິດເຫັນເພີິ່ມເຕີມຂອງນັກສຶກສາຄູສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ສົກຮຽນ
2019-2020 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີນັກຮຽນຈໍານວນ 21 ຄົນມີຄວາມຄິດເຫັນເພີິ່ມເຕີມດັິ່ງລຸ່ມນີື້:
ຜ່ານການສັງເກດຂອງນ້ອງແມ່ນຢາກໃຫ້ອະທິບາຍບົດຮຽນໃຫ້ມັນຊັດເຈນຂຶື້ນກວ່າເກົິ່າ, ຜ່ານການ
ຮຽນ ການສອນມາ ນ້ອງວ່າການສອນຂອງຄູສອນຍັງບໍິ່ທັນລະອຽດປານໃດ ອະທິບາຍຍັງບໍິ່ຊັດເຈນ, ຜ່ານການ
ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງນ້ອງ ອາຈານກໍິ່ສອນດີ ມີການສ້າງສັນໃນການຮຽນ, ແຕ່ຢາກໃຫ້ອາຈານເວົື້າຊ້າ ຫຼື
ອະທິບາຍຊ້າລົງກວ່ານີື້ເພາະວ່າຄວາມຮູ້ສຶກນ້ອງຊ້າ, ຢາກໃຫ້ອາຈານສາທິດການສອນຂອງອາຈານກ່ຽວກັບວິທີ
ສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ເພາະວ່າພວກນ້ອງຢາກໄດ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ແບບຢ່າງຈາກອາຈານ ເພືິ່ອຈະ
ປັບປຸງການສອນຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີຂຶື້ນ, ສໍາລັບນ້ອງ ແມ່ນຢາກໃຫ້ອະທິບາຍບົດຮຽນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົິ່າ ໃຫ້ມັນ
ຊັດເຈນຂຶື້ນຕືມ
ິ່ ອີກ, ເຫັນວ່າການຮຽນການສອນຍັງບໍິ່ດີເທົິ່າທີິ່ຄວນ, ຢາກໃຫ້ມີການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ໃຫ້
ກໍາລັງໃຈຜູ້ຮຽນແດ່, ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການສອນ, ມີອຸປະກອນພຽງພໍ, ອຸປະກອນປະກອບໃນກິດ
ຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນຍັງບໍິ່ພຽງພໍຕໍິ່ການປະຕິບັດເຂົື້າໃນກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ, ດ້ານຄວາມຮູ້
ພືື້ນຖານ ແລະ ປະສົບການຍັງຂາດຕົກບົກຜ່ອງ, ດ້ານຄວາມກຽມພ້ອມເຊັິ່ນ: ການຜະລິດອຸປະກອນ ການແຕ່ງ
ບົດສອນ, ຄວາມສະດວກ ແລະ ສິິ່ງເອືື້ອອໍານວຍຍັງຂາດ, ເຫັນວ່າການສອນມີຄວາມຕັື້ງໃຈດີ, ແຕ່ຍັງຂາດຢູ່
ບ່ອນວ່າ ການສິດສອນຍັງບໍິ່ໄປຕາມຈຸດປະສົງ, ເນືື້ອໃນ ແລະ ຂັື້ນຕອນເທືິ່ອ, ຜ່ານການຮຽນ ການສອນໃນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມສາທິດດົງຄໍາຊ້າງເຫັນວ່າ ນັກຮຽນມີຄວາມຕັື້ງໃຈຫ້າວຫັນຕໍິ່ໜ້າທີິ່ຂອງໃຜລາວ(ນັກຮຽນດີຫຼາຍ
ໂພດ), ການສິດສອນມີອຸປະກອນຫຼາຍ ມີຄູສອນດີ, ສິິ່ງທີິ່ຢາກຈະເພີິ່ມກໍິ່ຄື ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຢາກໃຫ້ຄູອາຈານນໍາ
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ເອົາອຸປະກອນມາໃຫ້ນັກສຶກສາເພືິ່ອເນັື້ນໃສ່ອຸປະກອນຕົວຈິງ ແລະ ສິິ່ງທັນສະໄໝ ເພາະວ່າໃນຊັື້ນປະຖົມນີື້
ເປັນເດັກນ້ອຍເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ອີກດ້ວຍ ແລະ ມີອີກ 5 ຄົນທີິ່ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນວ່າ ເຫັນດີນໍາການ
ສິດສອນທີິ່ຜ່ານມາ.

4. ຜົນການວິເຄາະຂໍົ້ສມ
ົ ມຸດຖານ
ຕາຕະລາງ 5 ສະແດງການປຽບທຽບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈລະຫວ່າງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍຂອງນັກສຶກສາ
ສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ຕໍກ
ິ່ ານຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ
n

ລ/ດ

ເພດ

1

ຍິງ

50

4.16

0.66

2

ຊາຍ

26

4.32

0.65

𝑋̅

SD

t

P

2.78*

0.002

ຈາກຕາຕະລາງ 5 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານັກສຶກສາທີິ່ມີເພດຕ່າງກັນ ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍກ
ິ່ ານຮຽນວິຊາ ວິທີສອນ
ສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ຢ່າງມີໄນຍະສໍາຄັນທາງສະຖິຕິທີິ່ລະດັບ 0.05
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ບົດທີ 5
ສະຫຼຸບ, ອະພິປາຍຜົນ ແລະ ຂໍົ້ສະເໜີແນະ

ການຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີມ
ື້ ີຈຸດປະສົງເພືິ່ອ 1) ເພືິ່ອສຶກສາຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກ າ
ແລະ ຫັດຖະກໍາຂອງນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະບົບ 12+4 ປີ 3; 2) ເພືິ່ອປຽບທຽບຄວາມຄິດເຫັນຕໍິ່ຄວາມ
ເພິິ່ງພໍໃຈໃນການຮຽນວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາຂອງນັກສຶກສາຍິງ ແລະ ນັກສຶກສາຊາຍສາຍຄູ
ປະຖົມລະບົບ 12+4 ປີ 3

1. ສະຫຼຸບ
ສ່ວນທີ 1 ດ້ານຂໍື້ມູນທົິ່ວໄປຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມເຫັນວ່າ ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມສ່ວນຫຼາຍເປັນເພດ
ຍິງຈໍານວນ 50 ຄົນ ຄິດເປັນຄ່າສ່ວນຮ້ອຍ 65,79 ແລະ ເພດຊາຍຈໍານວນ 26 ຄົນ ຄິດເປັນຄ່າສ່ວນຮ້ອຍ
34,21.
ສ່ວນທີ 2 ຂໍື້ມູນດ້ານຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຕໍິ່ການສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ໂດຍລວມແລ້ວ
ເຫັນວ່າ ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະບົບ 12+4 ປີ 3 ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຫຼາຍຕໍິ່ການຮຽນວິຊາ ວິທີສອນສິລະ
ປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍ 4.21 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 0.66; ເມືິ່ອພິຈາລະນາຕາມເພດ
ແລ້ວເຫັນວ່າ ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ທີິ່ເປັນແເພດຍິງມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການສອນ
ວິຊາ ວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ຢູ່ໃນລະດັບ ຫຼາຍ ດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍ 4.16 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ 0.66; ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ທີິ່ເປັນແເພດຊາຍມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່
ການສອນວິຊາ ວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ຢູ່ໃນລະດັບ ຫຼາຍ ດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍ 4.32 ແລະ ຄ່າຜັນ
ປ່ຽນມາດຕະຖານ 0.65
ສ່ວນທີ 3 ຄວາມຄິດເຫັນເພິິ່ມເຕີມຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ເຫັນວ່າ ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບ
ປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ທີິ່ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕໍິ່ການສອນວິຊາ ວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ມີຈໍາ
ນວນທັງໝົດ 21 ຄົນ ຄິດເປັນສ່ວນຮ້ອຍ 27.63 ໃນຈໍານວນດັິ່ງກ່າວ ມີຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີິ່ເຫັນດີນໍາ
ການສິດສອນທີິ່ຜ່ານມາ ຈໍານວນ 5 ຄົນ ຄິດເປັນສ່ວນຮ້ອຍ 23.80; ສ່ວນທີິ່ເຫຼືອມີຄວາມຄິດເຫັນວ່າ: ຢາກ
ໃຫ້ອະທິບາຍບົດຮຽນໃຫ້ຊັດເຈນ, ຢາກໃຫ້ອາຈານສາທິດການສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາໃນຊັື້ນ
ປະຖົມໃຫ້ເບິິ່ງກ່ອນ, ຢາກໃຫ້ມີການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍເພືິ່ອໃຫ້ກໍາລັງໃຈນັກສຶກສາ.
ສ່ວນທີ 4 ປຽບທຽບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີິ່ເປັນເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ເຫັນວ່າ
ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ທີິ່ເປັນເພດຍິງ ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການສອນວິຊາ ວິທີສອນ
ສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັບນັກສຶກສາທີິ່ເປັນເພດຊາຍ ຢ່າງມີໄນຍະສໍາຄັນທາງສະຖິຕິທີິ່ລະດັບ
0.05
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2. ອະພິປາຍຜົນ
ຈາກຜົນການສຶກສາຂໍື້ມູນພືື້ນຖານຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ພົບວ່າ ມີນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມ
ລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ທີິ່ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕໍິ່ການສອນວິຊາ ວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ
ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເພດຍິງ ກວມເອົາ 65,79% ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ນັກສຶກສາທີິ່ເຂົື້າມາຮຽນຄູໃນວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາ
ຊ້າງ ສ່ວນຫຼາຍເປັນເພດຍິງ.
ຜົນການຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີື້ພົບວ່າ ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 3 ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່
ການສອນວິຊາ ວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ໂດຍລວມຢູ່ໃນລະດັບ ຫຼາຍ ເມືິ່ອພິຈາລະນາເປັນລາຍ
ດ້ານແລ້ວເຫັນວ່າ ດ້ານທີິ່ມີຄ່າສະເລ່ຍສູງທີິ່ສຸດແມ່ນ ດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ ຮອງລົງມາແມ່ນ ດ້ານ
ດ້ານເນືື້ອໃນຫຼັກສູດ, ດ້ານການຈັດການຮຽນການສອນ ແລະ ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ ດ້ານທີິ່ມີຄ່າ
ສະເລ່ຍຕໍິ່າສຸດແມ່ນ ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
ຜົນການຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີື້ ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດຂອງ ທ່ານ ວິໄຊ (ພສ 2531) ໄດ້ກ່າວວ່າ ແນວຄິດ
ກ໋ຽວກັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດຄື: ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຈະເກີດຂຶື້ນໄດ້ກໍິ່
ຕໍິ່ເມືິ່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ ເຊິິ່ງມະນຸດເຮົາບໍິ່ວ່າຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດ ກໍິ່ມີຄວາມ
ຕ້ອງການຂັື້ນພືື້ນຖານທີິ່ຄືກັນ; ສຸເທບ (ພສ 2541) ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ສິິ່ງຈູງໃຈທີິ່ໃຊ້ເປັນເຄືິ່ອງມືກະຕຸ້ນບຸກຄົນ
ໃຫ້ເກີດຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈມີດ້ວຍກັນ 4 ປະການ ຄື: 1)ສິິ່ງຈູງໃຈທີິ່ເປັນວັດຖຸ (material inducement)
ໄດ້ແກ່: ເງິນ, ສິິ່ງຂອງ ຫຼື ສະພາວະທາງກາຍທີິ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບກິດຈະການຕ່າງໆ 2)ສະພາບທາງກາຍທີິ່ເພິິ່ງ
ປາດຖະໜາ (desirable physical condition) ໝາຍເຖິງສິິ່ງແວດລ້ອມໃນການປະກອບກິດຈະການຕ່າງໆ
ເຊິິ່ງເປັນສິິ່ງສໍາຄັນຢ່າງໜຶິ່ງອັນກໍິ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສຸກທາງກາຍ 3)ຜົນປະໂຫຍດທາງອຸດົມຄະຕິ (Ideal
Benefaction) ໝາຍເຖິງສິິ່ງຕ່າງໆທີິ່ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງບຸກຄົນ 4)ຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ
(Association Attractiveness) ໝາຍເຖິງຄວາມສໍາພັນອັນສະນິດແໜ້ນກັບຜູ້ຮ່ວມກິດຈະກໍາ ອັນຈະເຮັດ
ໃຫ້ເກີດຄວາມຜູກພັນ, ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ ແລະ ສະພາບການຮ່ວມກັນ ອັນເປັນຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງບຸກຄົນທາງ
ສັງຄົມ ຫຼື ຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງບຸກຄົນທາງສັງຄົມ ເຊິິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າມີຫຼັກປະກັນທາງສັງຄົມ ແລະ ມີ
ຄວາມໝັນ
ື້ ຄົງໃນການປະກອບກິດຈະການ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດຂອງ ທ່ານ ປຣີຢາກອນ (ພສ 2535)
ໄດ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບອົງປະກອບທີິ່ເປັນເຄືິ່ອງມືບົິ່ງຊີື້ເຖິງບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນການເຮັດວຽກມີ
3 ປັດໄຈຄື: 1)ດ້ານບຸກຄົນ (personal factors) ໝາຍເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງບຸກຄົນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ
ງານໄດ້ແກ່ ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ, ເພດ, ຈໍານວນສະມາຊິກໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ອາຍຸ, ອາຍຸການ
ເຮັດວຽກ, ການສຶກສາ, ເງິນເດືອນ, ຄວາມສົນໃຈ ເຫຼົິ່ານີື້ເປັນຕົື້ນ 2)ດ້ານວຽກງານ (factor in the Job)
ໄດ້ແກ່ ລັກສະນະຂອງວຽກງານ, ທັກສະການເຮັດວຽກ, ຖານະທາງວິຊາຊີບ, ຂະໜາດຂອງໜ່ວຍງານ, ໄລຍະ
ທາງທຽວການ, ສະພາບທາງພູມສາດ ເຫຼົິ່ານີື້ເປັນຕົື້ນ 3)ດ້ານການບໍລິຫານຈັດການ (factors controllable
by management) ໄດ້ແກ່ຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງວຽກງານ, ລາຍຮັບ, ຜົນປະໂຫຍດ, ໂອກາດກ້າວໜ້າ, ອໍານາດ
ຕາມຕໍາແໜ່ງໜ້າທີິ່, ສະພາບການເຮັດວຽກ, ເພືິ່ອນຮ່ວມງານ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການສືິ່ສານກັບຫົວໜ້າ,
ຄວາມສັດທາໃນຕົວຜູ້ບໍລິຫານ, ການນິເທດວຽກງານ.
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ຜົນການຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີື້ສອດຄ່ອງກັບບົດຄົື້ນຄວ້າຂອງ ຈາລຸວັນ ເທວະກຸນ (ພສ 2554) ໂດຍໄດ້ຄົື້ນ
ຄວ້າກ່ຽວກັບ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນການຈັດການຮຽນການສອນຂອງນັກຮຽນລະດັບປາສະນີຍະບັດວິຊາຊີບ
ປະເພດວິຊາ ພານິດຊະຍະກໍາ ປີທີ 1,2,3 ວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາ ສະເຊີງເຊົາ ແຂວງສະເຊີງເຊົາ ລາຊະ
ອານາຈັກໄທ ຜົນການຄົື້ນຄວ້າພົບວ່າ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນການຈັດການຮຽນການສອນຂອງນັກຮຽນຢູ່ໃນລະດັບ
ຫຼາຍ, ນັກຮຽນຮຽນທີິ່ມີເພດຕ່າງກັນ ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນການຈັດການຮຽນການສອນໂດຍລວມ ແລະ ລາຍ
ດ້ານແຕກຕ່າງຢ່າງມີໄນຍະສໍາຄັນທາງສະຖິຕິທີິ່ລະດັບ 0.05
ຜົນການຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີື້ສອດຄ່ອງກັບບົດຄົື້ນຄວ້າຂອງ ວິສຸດາ ຄໍາພີເວດ (ພສ 2556) ໂດຍໄດ້ຄົື້ນຄວ້າ
ກ່ຽວກັບ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກຮຽນລະດັບຊັື້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍທີິ່ມີຕໍິ່ການຈັດການສະຖານສຶກສາ
ຂອງໂຮງຮຽນສັງກັດສໍານັກງານເຂດພືື້ນທີິ່ການສຶກສາມັດທະຍົມສຶກສາໃນເຂດກຸງເທບມະຫານະຄອນ ປະເທດ
ໄທ ຜົນການຄົື້ນຄວ້າ ພົບວ່າ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກຮຽນລະດັບຊັື້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍທີິ່ມີຕໍິ່ການ
ຈັດການສະຖານສຶກສາໃນພາບລວມ ແລະ ລາຍດ້ານທຸກດ້ານ ນັກຮຽນມີຄະແນນສະເລ່ຍຄວາມເພີິ່ງພໍໃຈທີິ່ມີຕໍິ່
ການຈັດການສະຖານສຶກສາຢູໃ່ ນລະດັບ ຫຼາຍ ແລະ ຍັງພົບວ່າ ລະດັບຊັື້ນຮຽນ ແລະ ແຜນການຮຽນມີຜົນຕໍິ່
ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກຮຽນທີິ່ມີຕໍິ່ການຈັດການສະຖານສຶກສາໃນພາບລວມ ແລະ ທຸກໆດ້ານຢ່າງມີໄນຍະສໍາ
ຄັນທາງສະຖິຕິທີິ່ລະດັບ 5%
ຜົນການຄົື້ນຄວ້າຄັື້ງນີື້ສອດຄ່ອງກັບບົດຄົື້ນຄວ້າຂອງຊົງສະໝໍ ຄະຊະເລີດ (2543) ໄດ້ສຶກສາຄວາມ
ເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການຮຽນວິຊາເລຂານຸການຂອງນັກສຶກສາລະດັບປະາກສະນີຍະບັດວິຊາຊີບ ປີທີ 3 ວິທະຍາໄລການ
ຈະນະບູລີ ປະເທດໄທ ເຊິິ່ງໄດ້ສຶກສາດ້ານ ຫຼັກສູດວິຊາການເລຂານຸການ, ດ້ານຄູສອນ, ດ້ານວິທີສອນ, ການ
ຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ດ້ານສືິ່ການຮຽນ-ການສອນພົບວ່າ: ນັກຮຽນມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນ
ການຮຽນວິຊາເລຂານຸການໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຫຼາຍ.

3. ຂໍສ
ົ້ ະເໜີແນະ
1) ຂໍສ
ົ້ ະເໜີແນະທົິ່ວໄປ
ຜົນການຄົື້ນຄວ້າໃນຫົວຂໍື້ ສຶກສາຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມລະບົບ 12+4 ປີ 3 ຕໍິ່ການ
ຮຽນວິຊາ ວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ໃນວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ ມີຂໍື້ສະເໜີແນະ ເພືິ່ອເປັນ
ແນວທາງໃຫ້ກັບຄູສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາໃນລະດັບສ້າງຄູ ແລະ ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດນໍາ
ໄປໃຊ້ໃນການຈັດການຮຽນການສອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຂຶື້ນດັິ່ງລຸ່ມນີື້:
- ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນການສອນຄວນມີການກໍານົດເກນການວັດຜົນມີຄວາມຊັດເຈນ, ການ
ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຄວນມີຄວາມເໝາະສົມກັບລະດັບການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ຮຽນ, ການວັດ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນຄວນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເຊິິ່ງວັດໄດ້ເປັນລາຍບຸກຄົນ ແລະ ເປັນກຸ່ມດ້ວຍຫຼາຍວິທີ
- ດ້ານການຈັດສັນສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເອືື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້ຄວນມີແຫຼິ່ງຂໍື້ມູນທີິ່ຫຼາກຫຼາຍເພືິ່ອສະ
ໜັບສະໜຸນໃຫ້ແກ່ການຄົື້ນຄວ້າ, ຄວນນໍາໃຊ້ສິິ່ງເອືື້ອອໍານວຍທີິ່ທັນສະໄໝເພືິ່ອຊຸກຍູ້ການສຶກສາຄົື້ນຄວ້າ
ຂອງນັກຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນຄວນມີໂຕະຕັິ່ງພຽງພໍ, ມີຄວາມສະອາດ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ມີແສງສະຫວ່າງ
ພຽງພໍໃນການຈັດການຮຽນການສອນ.
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- ການອະທິບາຍບົດຮຽນໃຫ້ຈະແຈ້ງ ຊັດເຈນ ແລະ ການສອນສາທິດສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາໃນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເປັນສິິ່ງສໍາຄັນໜຶິ່ງທີິ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາເຫັນແນວທາງການສອນວິຊາດັິ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງ
ຈະແຈ້ງ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງທີິ່ດີໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາດັິ່ງນັື້ນ, ຄູສອນຄວນອະທິບາຍບົດຮຽນໃຫ້ຊັດເຈນຂຶື້ນ
ກວ່າເກົິ່າ, ຄວນສາທິດການສອນກ່ຽວກັບວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ເຫັນເຖິງ
ເທັກນິກການສອນ.
2) ຂໍສ
ົ້ ະເໜີແນະສໍາລັບການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງຕໍິ່ໄປ
-

ສຶກສາປະສິດຕິພາບການສອນພັບເຈ້ຍຂອງນັກສຶກສາຄູປະຖົມຝຶກຫັດ ໂດຍນໍາໃຊ້ຊຸດການສອນ ທີິ່ເມືອງ
ວຽງທອງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ

-

ສຶກສາປຽບທຽບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຄູປະຖົມ ແລະ ນັກສຶກສາຄູອະນຸບານ ຕໍິ່ການຮຽນການ
ສອນໃນວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ ສົກຮຽນ 2020-2021
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ເອກະສານອ້າງອີງ
-

ທ່ານ ວິໄຊ (ພສ 2531) ໄດ້ກ່າວວ່າ ແນວຄິດກ໋ຽວກັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງມະນຸດຄື: ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຈະເກີດຂຶື້ນໄດ້ກໍິ່ຕໍິ່ເມືິ່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບ
ການຕອບສະໜອງ ເຊິິ່ງມະນຸດເຮົາບໍິ່ວ່າຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດ ກໍິ່ມີຄວາມຕ້ອງການຂັື້ນພືື້ນຖານທີິ່ຄືກັນ

-

ສຸເທບ (ພສ 2541) ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ສິິ່ງຈູງໃຈທີິ່ໃຊ້ເປັນເຄືິ່ອງມືກະຕຸ້ນບຸກຄົນໃຫ້ເກີດຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ
ມີດ້ວຍກັນ 4 ປະການ ຄື: 1)ສິິ່ງຈູງໃຈທີິ່ເປັນວັດຖຸ (material inducement) ໄດ້ແກ່: ເງິນ, ສິິ່ງ
ຂອງ ຫຼື ສະພາວະທາງກາຍທີິ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບກິດຈະການຕ່າງໆ 2)ສະພາບທາງກາຍທີິ່ເພິິ່ງປາດຖະ
ໜາ (desirable physical condition) ໝາຍເຖິງສິິ່ງແວດລ້ອມໃນການປະກອບກິດຈະການຕ່າງໆ
ເຊິິ່ງເປັນສິິ່ງສໍາຄັນຢ່າງໜຶິ່ງອັນກໍິ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສຸກທາງກາຍ 3)ຜົນປະໂຫຍດທາງອຸດົມຄະຕິ (Ideal
Benefaction) ໝາຍເຖິງສິິ່ງຕ່າງໆທີິ່ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງບຸກຄົນ 4)ຜົນປະໂຫຍດທາງ

ສັງຄົມ (Association Attractiveness) ໝາຍເຖິງຄວາມສໍາພັນອັນສະນິດແໜ້ນກັບຜູ້ຮ່ວມກິດຈະ
ກໍາ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜູກພັນ, ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ ແລະ ສະພາບການຮ່ວມກັນ ອັນເປັນຄວາມ
ເພິິ່ງພໍໃຈຂອງບຸກຄົນທາງສັງຄົມ ຫຼື ຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງບຸກຄົນທາງສັງຄົມ ເຊິິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າມີ
ຫຼັກປະກັນທາງສັງຄົມ ແລະ ມີຄວາມໝັື້ນຄົງໃນການປະກອບກິດຈະການ
-

ທ່ານ ປຣີຢາກອນ (ພສ 2535) ໄດ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບອົງປະກອບທີິ່ເປັນເຄືິ່ອງມືບົິ່ງຊີື້ເຖິງບັນຫາ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນການເຮັດວຽກມີ 3 ປັດໄຈຄື: 1)ດ້ານບຸກຄົນ (personal factors)
ໝາຍເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງບຸກຄົນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໄດ້ແກ່ ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ,
ເພດ, ຈໍານວນສະມາຊິກໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ອາຍຸ, ອາຍຸການເຮັດວຽກ, ການສຶກສາ, ເງິນເດືອນ,
ຄວາມສົນໃຈ ເຫຼົິ່ານີື້ເປັນຕົື້ນ 2)ດ້ານວຽກງານ (factor in the Job) ໄດ້ແກ່ ລັກສະນະຂອງວຽກ
ງານ, ທັກສະການເຮັດວຽກ, ຖານະທາງວິຊາຊີບ, ຂະໜາດຂອງໜ່ວຍງານ, ໄລຍະທາງທຽວການ,
ສະພາບທາງພູມສາດ ເຫຼົິ່ານີື້ເປັນຕົື້ນ 3)ດ້ານການບໍລິຫານຈັດການ (factors controllable by
management) ໄດ້ແກ່ຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງວຽກງານ, ລາຍຮັບ, ຜົນປະໂຫຍດ, ໂອກາດກ້າວໜ້າ, ອໍາ

ນາດ ຕາມຕໍາແໜ່ງໜ້າທີິ່, ສະພາບການເຮັດວຽກ, ເພືິ່ອນຮ່ວມງານ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການສືິ່ສານ
ກັບຫົວໜ້າ, ຄວາມສັດທາໃນຕົວຜູ້ບໍລິຫານ, ການນິເທດວຽກງານ
-

ຈາລຸວັນ ເທວະກຸນ (ພສ 2554) ໂດຍໄດ້ຄົື້ນ ຄວ້າກ່ຽວກັບ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນການຈັດການຮຽນ
ການສອນຂອງນັກຮຽນລະດັບປາສະນີຍະບັດວິຊາຊີບປະເພດວິຊາ ພານິດຊະຍະກໍາ ປີທີ 1,2,3
ວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາ ສະເຊີງເຊົາ ແຂວງສະເຊີງເຊົາ ລາຊະອານາຈັກໄທ ຜົນການຄົື້ນຄວ້າພົບວ່າ
ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນການຈັດການຮຽນການສອນຂອງນັກຮຽນຢູ່ໃນລະດັບຫຼາຍ, ນັກຮຽນຮຽນທີິ່ມີເພດ
ຕ່າງກັນ ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນການຈັດການຮຽນການສອນໂດຍລວມ ແລະ ລາຍດ້ານແຕກຕ່າງຢ່າງມີ
ໄນຍະສໍາຄັນທາງສະຖິຕິທີິ່ລະດັບ 0.05

-

ວິສຸດາ ຄໍາພີເວດ (ພສ 2556) ໂດຍໄດ້ຄົື້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກຮຽນລະດັບຊັື້ນ

-

ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍທີິ່ມີຕໍິ່ການຈັດການສະຖານສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນສັງກັດສໍານັກງານເຂດພືື້ນ
ທີິ່ການສຶກສາມັດທະຍົມສຶກສາໃນເຂດກຸງເທບມະຫານະຄອນ ປະເທດໄທ ຜົນການຄົື້ນຄວ້າ ພົບວ່າ
ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກຮຽນລະດັບຊັື້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍທີິ່ມີຕໍິ່ການຈັດການສະຖານສຶກສາ
ໃນພາບລວມ ແລະ ລາຍດ້ານທຸກດ້ານ ນັກຮຽນມີຄະແນນສະເລ່ຍຄວາມເພີິ່ງພໍໃຈທີິ່ມີຕໍິ່ການຈັດການ
ສະຖານສຶກສາຢູ່ໃນລະດັບ ຫຼາຍ ແລະ ຍັງພົບວ່າ ລະດັບຊັື້ນຮຽນ ແລະ ແຜນການຮຽນມີຜນ
ົ ຕໍິ່ຄວາມ
ເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກຮຽນທີິ່ມີຕໍິ່ການຈັດການສະຖານສຶກສາໃນພາບລວມ ແລະ ທຸກໆດ້ານຢ່າງມີໄນຍະ
ສໍາຄັນທາງສະຖິຕິທີິ່ລະດັບ 5%
ຊົງສະໝໍ ຄະຊະເລີດ (2543) ໄດ້ສຶກສາຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍິ່ການຮຽນວິຊາເລຂານຸການຂອງນັກສຶກ

-

ສາລະດັບປະາກສະນີຍະບັດວິຊາຊີບ ປີທີ 3 ວິທະຍາໄລການຈະນະບູລີ ປະເທດໄທ ເຊິິ່ງໄດ້ສຶກສາ
ດ້ານ ຫຼັກສູດວິຊາການເລຂານຸການ, ດ້ານຄູສອນ, ດ້ານວິທີສອນ, ການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການ
ສອນ ແລະ ດ້ານສືິ່ການຮຽນ-ການສອນ
-

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກົມຈັດຕັື້ງ 2016 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງ

-

ທິດສະນາ ແຂມມະນີ ພສ 2558 ສາດການສອນ ອົງຄວາມຮູ້ເພືິ່ອການຈັດຂະບວນການຮຽນຮູ້ທີິ່ມີ
ປະສິດທິພາບ ພິມຄັື້ງທີ 19 ທີິ່ສໍານັກພິມແຫ່ງຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ.

-

ດຣ. ສຸວິດ ມູນຄໍາ ແລະ ດຣ. ອໍຣະໄທ ມູນຄໍາ 21 ວິທີການຮຽນຮູ້ເພືິ່ອພັດທະນາຂະບວນການຄິດ
ພິມຄັື້ງທີ 6 ທີິ່ຫ້າງຫຸ້ນສ່ວນຈໍາກັດ ພາບພິມ

-

ກະຊວງສຶກສາທິການ, ກົມສ້າງຄູ, ພະແນນວັດປະເມີນຜົນ ໂຄງການພັດທະນາການສ້າງຄູ ແລະ ຍົກ
ຖານະຂອງຄູ ປຶື້ມຄູມ
່ ື 5 ທັກສະລະບົບຂໍມ
ື້ ູນຂ່າວສານສໍາລັບການບໍລິຫານສ້າງຄູ ສະບັບປັບປຸງຄັື້ງທີ 3
ທັນວາ 2007

-

ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ 2016 ວິທສ
ີ ອນສິລະປະກໍາ ສໍາລັບການສ້າງຄູປະຖົມ ລະດັບປະລິນຍາຕີ.

-

ຈັນທິມາ ເມີຍປຣະໂຄນ (2555) ຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນ ແລະ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນການຮຽນ ວິຊາ
ສິລະປະ ກ່ຽວກັບການສ້າງສັນຜົນງານຈາກເສດວັດສະດຸ ຂອງນັກຮຽນຊັື້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 5 ທີິ່ໃຊ້
ວິທີສອນແບບ 4 MAT

-

ພິມພັນ ເຕຊະຄຸດ (2545) ການຮຽນການສອນທີເິ່ ນັື້ນຜູຮ
້ ຽນເປັນສໍາຄັນ: ແນວຄິດວິທີການສອນ 1
ກຸງເທບ: The Master Group Management.

-

ສາຄອນ ທໍາມະສັກ (2541) ການສອນຕາມແນວ ຄອນສະຕຣັກຕິວິຊຶິ່ມແບບຮ່ວມມືທມ
ີິ່ ີຜົນສໍາເລັດ
ທາງການຮຽນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງນັກຮຽນຊັື້ນມັດທະຍົມ
ສຶກສາ ປີທີ 4. ປະລິນຍາບັນດິດ ກສ.ມ. ກຸງເທບ: ບັນດິດວິທະຍາໄລ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສີນະຄະຣິນ
ວິໂຣດ

-

Herzberg, Frederick, Manusner, Bernard & Snyderman, Babary Block. (1959)
The Motivation to work 2nd ed. New York John Wiley&Sons.

-

Whitehead, Alfred N. (1976). The Aim of Education and Other Essay. New
York: The Free Press. https://www.google.co.th/#q=Taro+yamane

-

https://sites.google.com/site/prapasara/2-6

-

http://www.stvc.ac.th/elearning/stat/csu2.html

-

https://www.opendurian.com/learn/arithmetic_mean/

-

https://geo2ass.wordpress.com/2013/07/15/standard-deviation-sd/

-

https://www.gotoknow.org/posts/370878

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ກ
ແຜນດໍາເນີນກາານຄົົ້ນຄວ້າ

ແຜນດໍາເນີນການຄົົ້ນຄວ້າ
ລ/ດ

ລາຍການ

ໄລຍະເວລາ

1

ສຶກສາແນວຄິດທິດສະດີທີິ່ສົນໃຈຈາກເອກະສານ
ແລະ ບົດຄົື້ນຄວ້າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ

1-15/2/2019

2

ເລືອກຫົວຂໍື້ຄົື້ນຄວ້າ

16-17/2/2019

3

ອອກແບບການຄົື້ນຄວ້າ

18-19/2/2019

4

ສ້າງເຄືິ່ອງມືວິໄຈ ແລະ 3 ບົດທໍາອິດ

20-28/2/2019

5

ນໍາເອົາເຄືິ່ອງມື ແລະ 3 ບົດທໍາອິດໄປກວດຜ່ານທີິ່
ປຶກສາ

1-13/3/2019

6

ນໍາເອົາເຄືິ່ອງມື ແລະ 3 ບົດທໍາອິດໄປກວດຜ່ານຜູ້
ຊ່ຽວຊານ

14-19/3/2019

7

ນໍາເອົາເຄືິ່ອງມື ແລະ 3 ບົດທໍາອິດມາປັບປຸງຄືນໃໝ່

20-30/3/2019

8

ນໍາເຄືິ່ອງມືໄປເກັບກໍາແລະລວບລວມຂໍື້ມູນ

1-3/4/2019

9

ວິເຄາະຂໍື້ມູນ

4-11/4/2019

10

ຂຽນບົດລາຍງານໃຫ້ຄົບ 5 ບົດ

18-30/4/2019

11

ນໍາເອົາ 5 ບົດໄປຜ່ານທີິ່ປຶກສາ

2-10/5/2019

12

ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂບົດຄືນ

11-30/5/2019

13

ປ້ອງກັນບົດຄົື້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

2-15/6/2019

14

ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂບົດຄືນ(ຫຼັງການປ້ອງກັນບົດ)

16-30/6/2019

15

ສົິ່ງເຂົື້າໂຮງພິມເປັນເຫຼັື້ມສະບັບສົມບູນ

3-19/9/2019

ບຸກຄົນທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂ
ເຄິ່ອງມການວິໄຈ

ແບບສອບຖາມ
❖ ຈຸດປະສົງ
ແບບສອບຖາມສະບັບນີື້ສ້າງຂຶື້ນມາເພືິ່ອໃຊ້ໃນການເກັບກໍາຂໍື້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນການຮຽນວິຊາວິທີ
ສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ຂອງນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມ ລະບົບ 12+4 ປີທີ 3 ໃນວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາ
ຊ້າງ
❖ ຄໍາຊີົ້ແຈງ: ກະລຸນາພິຈາລະນາ ແລະ ໃຊ້ເຄືິ່ອງໝາຍ (✓) ໃສ່ຫ້ອງທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມ
ເປັນຈິງ ພຽງລາຍການລະຫ້ອງດຽວເທົິ່ານັື້ນ.
ລະດັບ 5 ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈລະດັບ ຫຼາຍທີິ່ສຸດ
ລະດັບ 4 ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈລະດັບ ຫຼາຍ
ລະດັບ 3 ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈລະດັບ ປານກາງ
ລະດັບ 2 ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈລະດັບ ໜ້ອຍ
ລະດັບ 1 ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈລະດັບ ໜ້ອຍທີິ່ສຸດ
ຕອນທີ 1: ຂໍມ
ື້ ູນພືື້ນຖານຂອງຜູຕ
້ ອບແບບສອບຖາມ
ເພດ:

ຍິງ

ຊາຍ

ຕອນທີ 2: ເນືື້ອໃນການຕອບແບບສອບຖາມ
ລະດັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ

ລາຍການ

ລ/ດ

5

ດ້ານເນອ
ົ້ ໃນຫັກສູດ
1

ເນືື້ອໃນຂອງຫຼັກສູດວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ
ຖືກຕ້ອງຕາາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ

2

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນເປັນປະໂຫຍດຕໍິ່ການເອົາໄປໃຊ້ຈິງໃນຊັື້ນປະຖົມ

3

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນມີລັກສະນະສົິ່ງເສີມຂະບວນການຄິດວິເຄາະເພືິ່ອແກ້
ໄຂບັນຫາ

4

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນທີິ່ໄດ້ຮຽນນັື້ນໄດ້ສົິ່ງເສີມຄວາມຄິດລິເລີິ່ມສ້າງສັນ

5

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດໃນຊັື້ນປະຖົມ

6

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນເປັນລະບົບຕໍິ່ເນືິ່ອງໂດຍມີການຈັດລໍາດັບຍາກ-ງ່າຍ
ດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ

1

ຄູສອນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເນືື້ອໃນບົດຮຽນທີິ່ສອນ

2

ຄູສອນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເທັກນິກວິທີສອນແບບຕ່າງໆ

3

ຄູສອນມີຄວາມດຸໝັິ່ນພາກພຽນຊອກຮູ້ສິິ່ງທັນສະໄໝມາສະໜັບສະ
ໜຸນວິຊາຊີບຕົນເອງ
2

4

3

2

1

4

ຄູສອນມີຄວາມຍຸດຕິທໍາໃນການຈັດການຮຽນ, ການສອນ ແລະ
ການໃຫ້ຄະແນນ

5

ຄູສອນມີຄວາມເປັນກັນເອງກັບນັກສຶກສາ

6

ຄູສອນແຕ່ງກາຍເໝາະສົມກັບລະບຽບວິໄນຂອງວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາ
ຊ້າງກໍານົດໃຫ້

7

ຄູສອນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັກສາເວລາ

8

ຄູສອນເວົື້າຈາສຸພາບ ມີບຸກຄະລິກໜ້າເຊືິ່ອຖືໄດ້

9

ຄູສອນມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີນໍື້າໃຈເສຍສະຫຼະເພືິ່ອການຮຽນ
ຂອງນັກສຶກສາ
ດ້ານການຈັດການຮຽນ, ການສອນ

1

ວິທີສອນທີິ່ໃຊ້ເຂົື້າໃນການຈັດການຮຽນ, ການສອນມີຄວາມ
ສອດຄ່ອງກັບເນືື້ອໃນບົດຮຽນ

2

ວິທີສອນທີິ່ໃຊ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາເຂົື້າໃຈເນືື້ອໃນບົດຮຽນໄດ້ງ່າຍ

3

ການນໍາໃຊ້ສືິ່ເຂົື້າໃນການຈັດການຮຽນ, ການສອນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ຊ່ວຍກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈຂອງນັກສຶກສາໄດ້

4

ກິດຈະກໍາການຮຽນ, ການສອນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກສຶກສາມີສ່ວນຮ່ວມ
ເປັນບຸກຄົນ ແລະ ເປັນກຸ່ມ

5

ກິດຈະກໍາການຮຽນ, ການສອນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກສຶກສາຄົື້ນຄວ້າ ແລະ
ຝຶກປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງຫຼາຍກວ່າການຮຽນທິດສະດີຈາກຄູ

3

6

ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາທຸກຄົນໄດ້ຊັກຖາມ ແລະ ສະແດງຄວາມ
ຄິດເຫັນເພືິ່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

7

ໄດ້ສົິ່ງເສີມໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຫຼາຍກວ່າຄູ

8

ໄດ້ສົິ່ງເສີມນັກສຶກສານໍາເອົາຄວາມຮູ້ໄປໃຊ້ໃນສະຖານະການໃໝ່ໄດ້

9

ການສະຫຼຸບເນືື້ອໃນໃຈຄວາມບົດຮຽນທຸກຄັື້ງມີລັກສະນະກະທັດຮັດ
ຊັດເຈນ ເຂົື້າໃຈງ່າຍ

10

ມີການມອບໝາຍວຽກໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ນໍາໄປຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກ
ປະຕິບັດຢູ່ສະເໝີ

11

ມີການແນະນໍາແນວທາງການເອົາບົດຮຽນໄປນໍາໃຊ້ເຂົື້າໃນການສອນ
ໃນຊັື້ນປະຖົມສຶກສາໃນອານາຄົດ

12

ມີການສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດຄຸນສົມບັດຂອງນັກສຶກສາເປັນປະຈໍາ
ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ

1

ການກໍານົດເກນການວັດຜົນມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຍຸດຕິທໍາ

2

ການວັດຜົນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເຊິິ່ງໄດ້ວັດເປັນລາຍບຸກຄົນ ແລະ ເປັນ
ກຸ່ມດ້ວຍຫຼາຍວິທີ

3

ການວັດຜົນມີຄວາມເໝາະສົມກັບລະດັບການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ຮຽນ

4

ການວັດຜົນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງເນືື້ອໃນບົດຮຽນ ແລະ
ກິດຈະກໍາການຮຽນ, ການສອນ
ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ

1

ຫ້ອງຮຽນມີໂຕະຕັິ່ງພຽງພໍ, ມີຄວາມສະອາດ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍໃນການຈັດການຮຽນການສອນ

2

ມີແຫຼິ່ງຂໍື້ມູນທີິ່ຫຼາກຫຼາຍເພືິ່ອສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ແກ່ການຄົື້ນຄວ້າ

3

ຫ້ອງສະໝຸດມີການບໍລິການ ແລະ ມີປຶື້ມທີິ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ແກ່ການສຶກສາຄົື້ນຄວ້າ

4

ການນໍາໃຊ້ສິິ່ງເອືື້ອອໍານວຍທີິ່ທັນສະໄໝເພືິ່ອຊຸກຍູ້ການສຶກສາ
ຄົື້ນຄວ້າຂອງນັກຮຽນ

5

ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດໄດ້ເອືື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້

ຕອນທີ 3 ຄວາມຄິດເຫັນເພີິ່ມເຕີມ
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຄ
ການວິເຄາະຂໍົ້ມູນການຄົົ້ນຄວ້າ

2

ຕາຕະລາງວິເຄາະຂໍື້ມູນຈາກແບບສອບຖາມໂດຍລວມ
𝑋̅

SD

ລະດັບຄວາມ
ເພິິ່ງພໍໃຈ

ດ້ານເນອ
ົ້ ໃນຫັກສູດ

4.21

0.66

ຫຼາຍ

ເນືື້ອໃນຂອງຫຼັກສູດວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ
ຖືກຕ້ອງຕາາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ

4.13

0.55

ຫຼາຍ

2

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນເປັນປະໂຫຍດຕໍິ່ການເອົາໄປໃຊ້ຈິງໃນຊັື້ນປະຖົມ

4.39

0.61

ຫຼາຍ

3

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນມີລັກສະນະສົິ່ງເສີມຂະບວນການຄິດວິເຄາະເພືິ່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາ

4.04

0.66

ຫຼາຍ

4

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນທີິ່ໄດ້ຮຽນນັື້ນໄດ້ສົິ່ງເສີມຄວາມຄິດລິເລີິ່ມສ້າງສັນ

4.24

0.61

ຫຼາຍ

5

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດໃນຊັື້ນປະຖົມ

4.49

0.55

ຫຼາຍ

6

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນເປັນລະບົບຕໍິ່ເນືິ່ອງໂດຍມີການຈັດລໍາດັບຍາກງ່າຍ

3.97

0.78

ຫຼາຍ

ດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ

4.29

0.64

ຫຼາຍ

1

ຄູສອນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເນືື້ອໃນບົດຮຽນທີິ່ສອນ

4.34

0.58

ຫຼາຍ

2

ຄູສອນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເທັກນິກວິທີສອນແບບຕ່າງໆ

4.12

0.65

ຫຼາຍ

3

ຄູສອນມີຄວາມດຸໝັິ່ນພາກພຽນຊອກຮູ້ສິິ່ງທັນສະໄໝມາສະໜັບ
ສະໜຸນວິຊາຊີບຕົນເອງ

4.34

0.64

ຫຼາຍ

ການໃຫ້ຄະແນນ

4.29

0.65

ຫຼາຍ

5

ຄູສອນມີຄວາມເປັນກັນເອງກັບນັກສຶກສາ

4.32

0.62

ຫຼາຍ

6

ຄູສອນແຕ່ງກາຍເໝາະສົມກັບລະບຽບວິໄນຂອງວິທະຍາໄລຄູ
ດົງຄໍາຊ້າງກໍານົດໃຫ້

4.68

0.55

7

ຄູສອນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັກສາເວລາ

4.22

0.62

ຫຼາຍ

8

ຄູສອນເວົື້າຈາສຸພາບ ມີບຸກຄະລິກໜ້າເຊືິ່ອຖືໄດ້

4.21

0.70

ຫຼາຍ

9

ຄູສອນມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີນໍື້າໃຈເສຍສະຫຼະເພືິ່ອການ
ຮຽນຂອງນັກສຶກສາ

4.11

0.62

ຫຼາຍ

ດ້ານການຈັດການຮຽນ, ການສອນ

4.21

0.65

ຫຼາຍ

ສອດຄ່ອງກັບເນືື້ອໃນບົດຮຽນ

4.37

0.59

ຫຼາຍ

2

ວິທີສອນທີິ່ໃຊ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາເຂົື້າໃຈເນືື້ອໃນບົດຮຽນໄດ້ງ່າຍ

4.12

0.56

ຫຼາຍ

3

ການນໍາໃຊ້ສືິ່ເຂົື້າໃນການຈັດການຮຽນ, ການສອນມີຄວາມຫຼາກ

4.04

0.64

ຫຼາຍ

ລາຍການ

ລ/ດ

1

4

1

ຄູສອນມີຄວາມຍຸດຕິທໍາໃນການຈັດການຮຽນ, ການສອນ ແລະ

ວິທີສອນທີິ່ໃຊ້ເຂົື້າໃນການຈັດການຮຽນ, ການສອນມີຄວາມ

ຫຼາຍຊ່ວຍກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈຂອງນັກສຶກສາໄດ້

ຫຼາຍ

4

ກິດຈະກໍາການຮຽນ, ການສອນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກສຶກສາມີສ່ວນ
ຮ່ວມເປັນບຸກຄົນ ແລະ ເປັນກຸ່ມ

5

ກິດຈະກໍາການຮຽນ, ການສອນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກສຶກສາຄົື້ນຄວ້າ
ແລະ ຝຶກປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງຫຼາຍກວ່າການຮຽນທິດສະດີຈາກຄູ

4.32

0.64

ຫຼາຍ

4.20

0.61

ຫຼາຍ

6

ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາທຸກຄົນໄດ້ຊັກຖາມ ແລະ ສະແດງ
ຄວາມຄິດເຫັນເພືິ່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

4.25

0.68

7

ໄດ້ສົິ່ງເສີມໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຫຼາຍກວ່າຄູ

4.21

0.60

8

ໄດ້ສົິ່ງເສີມນັກສຶກສານໍາເອົາຄວາມຮູ້ໄປໃຊ້ໃນສະຖານະການໃໝ່
ໄດ້

9

ການສະຫຼຸບເນືື້ອໃນໃຈຄວາມບົດຮຽນທຸກຄັື້ງມີລັກສະນະກະທັດ
ຮັດ ຊັດເຈນ ເຂົື້າໃຈງ່າຍ

10

ມີການມອບໝາຍວຽກໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ນໍາໄປຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກ
ປະຕິບັດຢູ່ສະເໝີ

11

ມີການແນະນໍາແນວທາງການເອົາບົດຮຽນໄປນໍາໃຊ້ເຂົື້າໃນການ
ສອນໃນຊັື້ນປະຖົມສຶກສາໃນອານາຄົດ

4.42

0.62

12

ມີການສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດຄຸນສົມບັດຂອງນັກສຶກສາເປັນປະຈໍາ

3.92

0.73

ຫຼາຍ

ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ

4.14

0.63

ຫຼາຍ

1

ການກໍານົດເກນການວັດຜົນມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຍຸດຕິທໍາ

4.03

0.67

ຫຼາຍ

2

ການວັດຜົນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເຊິິ່ງໄດ້ວັດເປັນລາຍບຸກຄົນ ແລະ
ເປັນກຸ່ມດ້ວຍຫຼາຍວິທີ

4.16

0.63

3

ການວັດຜົນມີຄວາມເໝາະສົມກັບລະດັບການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ຮຽນ

4.13

0.57

4

ການວັດຜົນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງເນືື້ອໃນບົດຮຽນ ແລະ

4.11
4.13
4.46

0.66
0.70
0.60

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ

ກິດຈະກໍາການຮຽນ, ການສອນ

4.24

0.63

ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ

4.15

0.73

ຫຼາຍ

1

ຫ້ອງຮຽນມີໂຕະຕັິ່ງພຽງພໍ, ມີຄວາມສະອາດ ເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍ ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍໃນການຈັດການຮຽນການສອນ

4.24

0.65

2

ມີແຫຼິ່ງຂໍື້ມູນທີິ່ຫຼາກຫຼາຍເພືິ່ອສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ແກ່ການຄົື້ນຄວ້າ

3.86

0.76

3

ຫ້ອງສະໝຸດມີການບໍລິການ ແລະ ມີປຶື້ມທີິ່ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການສຶກສາຄົື້ນຄວ້າ

4

ການນໍາໃຊ້ສິິ່ງເອືື້ອອໍານວຍທີິ່ທັນສະໄໝເພືິ່ອຊຸກຍູ້ການສຶກສາ
ຄົື້ນຄວ້າຂອງນັກຮຽນ

4.07

0.62

5

ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດໄດ້ເອືື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້

4.29

0.75

ຫຼາຍ

ລວມ

4.21

0.66

ຫຼາຍ

4.30

0.80

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ

ຕາຕະລາງວິເຄາະຂໍື້ມູນຈາກຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີິ່ເປັນເພດຍິງ
ລາຍການ

ລ/ດ
ດ້ານເນອ
ົ້ ໃນຫັກສູດ
1

ເນືື້ອໃນຂອງຫຼັກສູດວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ
ຖືກຕ້ອງຕາາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ

𝑋̅

SD

ລະດັບຄວາມ
ເພິິ່ງພໍໃຈ

4.17

0.66

ຫຼາຍ

4.1

0.61

ຫຼາຍ

2

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນເປັນປະໂຫຍດຕໍິ່ການເອົາໄປໃຊ້ຈິງໃນຊັື້ນປະຖົມ

4.34

0.59

ຫຼາຍ

3

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນມີລັກສະນະສົິ່ງເສີມຂະບວນການຄິດວິເຄາະເພືິ່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາ

4.02

0.65

ຫຼາຍ

4

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນທີິ່ໄດ້ຮຽນນັື້ນໄດ້ສົິ່ງເສີມຄວາມຄິດລິເລີິ່ມສ້າງສັນ

4.16

0.62

ຫຼາຍ

5

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດໃນຊັື້ນປະຖົມ

4.48

0.54

ຫຼາຍ

6

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນເປັນລະບົບຕໍິ່ເນືິ່ອງໂດຍມີການຈັດລໍາດັບຍາກງ່າຍ

3.94

0.77

ຫຼາຍ

ດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ

4.24

0.65

ຫຼາຍ

1

ຄູສອນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເນືື້ອໃນບົດຮຽນທີິ່ສອນ

4.26

0.56

ຫຼາຍ

2

ຄູສອນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເທັກນິກວິທີສອນແບບຕ່າງໆ

4.06

0.68

ຫຼາຍ

3

ຄູສອນມີຄວາມດຸໝັິ່ນພາກພຽນຊອກຮູ້ສິິ່ງທັນສະໄໝມາສະໜັບ
ສະໜຸນວິຊາຊີບຕົນເອງ

4.32

0.65

ຫຼາຍ

ການໃຫ້ຄະແນນ

4.22

0.65

ຫຼາຍ

5

ຄູສອນມີຄວາມເປັນກັນເອງກັບນັກສຶກສາ

4.34

0.59

ຫຼາຍ

6

ຄູສອນແຕ່ງກາຍເໝາະສົມກັບລະບຽບວິໄນຂອງວິທະຍາໄລຄູ
ດົງຄໍາຊ້າງກໍານົດໃຫ້

4.68

0.55

7

ຄູສອນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັກສາເວລາ

4.16

0.65

ຫຼາຍ

8

ຄູສອນເວົື້າຈາສຸພາບ ມີບຸກຄະລິກໜ້າເຊືິ່ອຖືໄດ້

4.08

0.70

ຫຼາຍ

9

ຄູສອນມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີນໍື້າໃຈເສຍສະຫຼະເພືິ່ອການ
ຮຽນຂອງນັກສຶກສາ

4.04

0.60

ຫຼາຍ

ດ້ານການຈັດການຮຽນ, ການສອນ

4.17

0.65

ຫຼາຍ

4.44

0.54

ຫຼາຍ

4.1

0.61

ຫຼາຍ

4.12

0.63

ຫຼາຍ

4

1

ຄູສອນມີຄວາມຍຸດຕິທໍາໃນການຈັດການຮຽນ, ການສອນ ແລະ

ວິທີສອນທີິ່ໃຊ້ເຂົື້າໃນການຈັດການຮຽນ, ການສອນມີຄວາມ
ສອດຄ່ອງກັບເນືື້ອໃນບົດຮຽນ

2

ວິທີສອນທີິ່ໃຊ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາເຂົື້າໃຈເນືື້ອໃນບົດຮຽນໄດ້ງ່າຍ

3

ການນໍາໃຊ້ສືິ່ເຂົື້າໃນການຈັດການຮຽນ, ການສອນມີຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍຊ່ວຍກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈຂອງນັກສຶກສາໄດ້

ຫຼາຍ

4

ກິດຈະກໍາການຮຽນ, ການສອນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກສຶກສາມີສ່ວນ
ຮ່ວມເປັນບຸກຄົນ ແລະ ເປັນກຸ່ມ

5

ກິດຈະກໍາການຮຽນ, ການສອນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກສຶກສາຄົື້ນຄວ້າ
ແລະ ຝຶກປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງຫຼາຍກວ່າການຮຽນທິດສະດີຈາກຄູ

4.32

0.65

ຫຼາຍ

4.2

0.64

ຫຼາຍ

6

ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາທຸກຄົນໄດ້ຊັກຖາມ ແລະ ສະແດງ
ຄວາມຄິດເຫັນເພືິ່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

7

ໄດ້ສົິ່ງເສີມໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຫຼາຍກວ່າຄູ

8

ໄດ້ສົິ່ງເສີມນັກສຶກສານໍາເອົາຄວາມຮູ້ໄປໃຊ້ໃນສະຖານະການໃໝ່
ໄດ້

9

ການສະຫຼຸບເນືື້ອໃນໃຈຄວາມບົດຮຽນທຸກຄັື້ງມີລັກສະນະກະທັດ
ຮັດ ຊັດເຈນ ເຂົື້າໃຈງ່າຍ

10

ມີການມອບໝາຍວຽກໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ນໍາໄປຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກ
ປະຕິບັດຢູ່ສະເໝີ

11

ມີການແນະນໍາແນວທາງການເອົາບົດຮຽນໄປນໍາໃຊ້ເຂົື້າໃນການ
ສອນໃນຊັື້ນປະຖົມສຶກສາໃນອານາຄົດ

4.38

0.60

12

ມີການສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດຄຸນສົມບັດຂອງນັກສຶກສາເປັນປະຈໍາ

3.78

0.71

ຫຼາຍ

ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ

4.08

0.63

ຫຼາຍ

3.9

0.68

ຫຼາຍ

4.16

0.65

4.1

0.61

3.96
4.1
4.38

0.64
0.68
0.64

1

ການກໍານົດເກນການວັດຜົນມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຍຸດຕິທໍາ

2

ການວັດຜົນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເຊິິ່ງໄດ້ວັດເປັນລາຍບຸກຄົນ ແລະ
ເປັນກຸ່ມດ້ວຍຫຼາຍວິທີ

4.08

0.63

3

ການວັດຜົນມີຄວາມເໝາະສົມກັບລະດັບການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ຮຽນ

4.06

0.51

4

ການວັດຜົນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງເນືື້ອໃນບົດຮຽນ ແລະ

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ

ກິດຈະກໍາການຮຽນ, ການສອນ

4.28

0.64

ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ

4.06

0.72

ຫຼາຍ

1

ຫ້ອງຮຽນມີໂຕະຕັິ່ງພຽງພໍ, ມີຄວາມສະອາດ ເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍ ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍໃນການຈັດການຮຽນການສອນ

2

ມີແຫຼິ່ງຂໍື້ມູນທີິ່ຫຼາກຫຼາຍເພືິ່ອສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ແກ່ການຄົື້ນຄວ້າ

3

ຫ້ອງສະໝຸດມີການບໍລິການ ແລະ ມີປຶື້ມທີິ່ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການສຶກສາຄົື້ນຄວ້າ

4

ການນໍາໃຊ້ສິິ່ງເອືື້ອອໍານວຍທີິ່ທັນສະໄໝເພືິ່ອຊຸກຍູ້ການສຶກສາ
ຄົື້ນຄວ້າຂອງນັກຮຽນ

4.00

0.64

5

ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດໄດ້ເອືື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້

4.26

0.69

ຫຼາຍ

ລວມ

4.16

0.66

ຫຼາຍ

4.16

0.62

3.7

0.71

4.18

0.80

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ

ຕາຕະລາງວິເຄາະຂໍື້ມູນຈາກຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີິ່ເປັນເພດຊາຍ
𝑋̅

SD

ລະດັບຄວາມ
ເພິິ່ງພໍໃຈ

ດ້ານເນອ
ົ້ ໃນຫັກສູດ

4.28

0.65

ຫຼາຍ

ເນືື້ອໃນຂອງຫຼັກສູດວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ
ຖືກຕ້ອງຕາາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ

4.19

0.40

ຫຼາຍ

2

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນເປັນປະໂຫຍດຕໍິ່ການເອົາໄປໃຊ້ຈິງໃນຊັື້ນປະຖົມ

4.50

0.65

ຫຼາຍ

3

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນມີລັກສະນະສົິ່ງເສີມຂະບວນການຄິດວິເຄາະເພືິ່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາ

4.08

0.69

ຫຼາຍ

4

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນທີິ່ໄດ້ຮຽນນັື້ນໄດ້ສົິ່ງເສີມຄວາມຄິດລິເລີິ່ມສ້າງສັນ

4.38

0.57

ຫຼາຍ

5

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດໃນຊັື້ນປະຖົມ

4.50

0.58

ຫຼາຍ

6

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນເປັນລະບົບຕໍິ່ເນືິ່ອງໂດຍມີການຈັດລໍາດັບຍາກງ່າຍ

4.04

0.82

ຫຼາຍ

ດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ

4.39

0.62

ຫຼາຍ

1

ຄູສອນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເນືື້ອໃນບົດຮຽນທີິ່ສອນ

4.50

0.58

ຫຼາຍ

2

ຄູສອນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເທັກນິກວິທີສອນແບບຕ່າງໆ

4.23

0.59

ຫຼາຍ

3

ຄູສອນມີຄວາມດຸໝັິ່ນພາກພຽນຊອກຮູ້ສິິ່ງທັນສະໄໝມາສະໜັບ
ສະໜຸນວິຊາຊີບຕົນເອງ

4.38

0.64

ຫຼາຍ

ການໃຫ້ຄະແນນ

4.42

0.64

ຫຼາຍ

5

ຄູສອນມີຄວາມເປັນກັນເອງກັບນັກສຶກສາ

4.27

0.67

ຫຼາຍ

6

ຄູສອນແຕ່ງກາຍເໝາະສົມກັບລະບຽບວິໄນຂອງວິທະຍາໄລຄູ
ດົງຄໍາຊ້າງກໍານົດໃຫ້

4.69

0.55

7

ຄູສອນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັກສາເວລາ

4.35

0.56

ຫຼາຍ

8

ຄູສອນເວົື້າຈາສຸພາບ ມີບຸກຄະລິກໜ້າເຊືິ່ອຖືໄດ້

4.46

0.65

ຫຼາຍ

9

ຄູສອນມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີນໍື້າໃຈເສຍສະຫຼະເພືິ່ອການ
ຮຽນຂອງນັກສຶກສາ

4.23

0.65

ຫຼາຍ

ດ້ານການຈັດການຮຽນ, ການສອນ

4.29

0.64

ຫຼາຍ

ສອດຄ່ອງກັບເນືື້ອໃນບົດຮຽນ

4.23

0.65

ຫຼາຍ

2

ວິທີສອນທີິ່ໃຊ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາເຂົື້າໃຈເນືື້ອໃນບົດຮຽນໄດ້ງ່າຍ

4.15

0.46

ຫຼາຍ

3

ການນໍາໃຊ້ສືິ່ເຂົື້າໃນການຈັດການຮຽນ, ການສອນມີຄວາມຫຼາກ

3.88

0.65

ຫຼາຍ

ລາຍການ

ລ/ດ

1

4

1

ຄູສອນມີຄວາມຍຸດຕິທໍາໃນການຈັດການຮຽນ, ການສອນ ແລະ

ວິທີສອນທີິ່ໃຊ້ເຂົື້າໃນການຈັດການຮຽນ, ການສອນມີຄວາມ

ຫຼາຍຊ່ວຍກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈຂອງນັກສຶກສາໄດ້

ຫຼາຍ

4

ກິດຈະກໍາການຮຽນ, ການສອນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກສຶກສາມີສ່ວນ
ຮ່ວມເປັນບຸກຄົນ ແລະ ເປັນກຸ່ມ

5

ກິດຈະກໍາການຮຽນ, ການສອນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກສຶກສາຄົື້ນຄວ້າ
ແລະ ຝຶກປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງຫຼາຍກວ່າການຮຽນທິດສະດີຈາກຄູ

4.31

0.62

ຫຼາຍ

4.19

0.57

ຫຼາຍ

6

ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາທຸກຄົນໄດ້ຊັກຖາມ ແລະ ສະແດງ
ຄວາມຄິດເຫັນເພືິ່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

4.42

0.70

7

ໄດ້ສົິ່ງເສີມໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຫຼາຍກວ່າຄູ

4.42

0.50

8

ໄດ້ສົິ່ງເສີມນັກສຶກສານໍາເອົາຄວາມຮູ້ໄປໃຊ້ໃນສະຖານະການໃໝ່
ໄດ້

9

ການສະຫຼຸບເນືື້ອໃນໃຈຄວາມບົດຮຽນທຸກຄັື້ງມີລັກສະນະກະທັດ
ຮັດ ຊັດເຈນ ເຂົື້າໃຈງ່າຍ

10

ມີການມອບໝາຍວຽກໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ນໍາໄປຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກ
ປະຕິບັດຢູ່ສະເໝີ

11

ມີການແນະນໍາແນວທາງການເອົາບົດຮຽນໄປນໍາໃຊ້ເຂົື້າໃນການ
ສອນໃນຊັື້ນປະຖົມສຶກສາໃນອານາຄົດ

4.50

0.65

12

ມີການສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດຄຸນສົມບັດຂອງນັກສຶກສາເປັນປະຈໍາ

4.19

0.69

ຫຼາຍ

ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ

4.25

0.62

ຫຼາຍ

1

ການກໍານົດເກນການວັດຜົນມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຍຸດຕິທໍາ

4.27

0.60

ຫຼາຍ

2

ການວັດຜົນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເຊິິ່ງໄດ້ວັດເປັນລາຍບຸກຄົນ ແລະ
ເປັນກຸ່ມດ້ວຍຫຼາຍວິທີ

4.31

0.62

3

ການວັດຜົນມີຄວາມເໝາະສົມກັບລະດັບການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ຮຽນ

4.27

0.67

4

ການວັດຜົນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງເນືື້ອໃນບົດຮຽນ ແລະ

4.38
4.19
4.62

0.64
0.75
0.50

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ

ກິດຈະກໍາການຮຽນ, ການສອນ

4.15

0.61

ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ

4.32

0.74

ຫຼາຍ

1

ຫ້ອງຮຽນມີໂຕະຕັິ່ງພຽງພໍ, ມີຄວາມສະອາດ ເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍ ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍໃນການຈັດການຮຽນການສອນ

4.38

0.70

2

ມີແຫຼິ່ງຂໍື້ມູນທີິ່ຫຼາກຫຼາຍເພືິ່ອສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ແກ່ການຄົື້ນຄວ້າ

4.15

0.78

3

ຫ້ອງສະໝຸດມີການບໍລິການ ແລະ ມີປຶື້ມທີິ່ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການສຶກສາຄົື້ນຄວ້າ

4

ການນໍາໃຊ້ສິິ່ງເອືື້ອອໍານວຍທີິ່ທັນສະໄໝເພືິ່ອຊຸກຍູ້ການສຶກສາ
ຄົື້ນຄວ້າຂອງນັກຮຽນ

4.19

0.57

5

ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດໄດ້ເອືື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້

4.35

0.85

ຫຼາຍ

ລວມ

4.32

0.65

ຫຼາຍ

4.54

0.76

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ງ
ການຫາຄ່າຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເຄິ່ອງມ

ຊ່ຽວຊານ 1

ຊ່ຽວຊານ 2

ຊ່ຽວຊານ 3

ລວມ

IOC

ແປຜົນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

1

ເນືື້ອໃນຂອງຫຼັກສູດວິຊາວິທີສອນສິລະປະກໍາ
ແລະ ຫັດຖະກໍາຖືກຕ້ອງຕາາມຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕົນເອງ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

2

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນເປັນປະໂຫຍດຕໍິ່ການເອົາໄປໃຊ້ຈິງ
ໃນຊັື້ນປະຖົມ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

3

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນມີລັກສະນະສົິ່ງເສີມຂະບວນການ
ຄິດວິເຄາະເພືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

4

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນທີິ່ໄດ້ຮຽນນັື້ນໄດ້ສົິ່ງເສີມຄວາມ
ຄິດລິເລີິ່ມສ້າງສັນ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

5

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດໃນ
ຊັື້ນປະຖົມ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

6

ເນືື້ອໃນບົດຮຽນເປັນລະບົບຕໍິ່ເນືິ່ອງໂດຍມີການ
ຈັດລໍາດັບຍາກ-ງ່າຍ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

ລ/ດ

ລາຍການ

ດ້ານເນອ
ົ້ ໃນຫັກສູດ

ດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄູສອນ
1

ຄູສອນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເນືື້ອໃນບົດຮຽນທີິ່ສອນ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

2

ຄູສອນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເທັກນິກວິທີສອນແບບ
ຕ່າງໆ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

3

ຄູສອນມີຄວາມດຸໝັິ່ນພາກພຽນຊອກຮູ້ສິິ່ງທັນສະໄ
ໝມາສະໜັບສະໜຸນວິຊາຊີບຕົນເອງ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

4

ຄູສອນມີຄວາມຍຸດຕິທໍາໃນການຈັດການຮຽນ,

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

ການສອນ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ
5

ຄູສອນມີຄວາມເປັນກັນເອງກັບນັກສຶກສາ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

6

ຄູສອນແຕ່ງກາຍເໝາະສົມກັບລະບຽບວິໄນຂອງ
ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງກໍານົດໃຫ້

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

7

ຄູສອນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັກສາເວລາ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

8

ຄູສອນເວົື້າຈາສຸພາບ ມີບຸກຄະລິກໜ້າເຊືິ່ອຖືໄດ້

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

9

ຄູສອນມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີນໍື້າໃຈ
ເສຍສະຫຼະເພືິ່ອການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

ດ້ານການຈັດການຮຽນ, ການສອນ
1

ວິທີສອນທີິ່ໃຊ້ເຂົື້າໃນການຈັດການຮຽນ, ການ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

ສອນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບເນືື້ອໃນບົດຮຽນ
2

ວິທີສອນທີິ່ໃຊ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາເຂົື້າໃຈເນືື້ອໃນ
ບົດຮຽນໄດ້ງ່າຍ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

3

ການນໍາໃຊ້ສືິ່ເຂົື້າໃນການຈັດການຮຽນ, ການສອນ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຊ່ວຍກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈຂອງ
ນັກສຶກສາໄດ້
4

ກິດຈະກໍາການຮຽນ, ການສອນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກສຶກ
ສາມີສ່ວນຮ່ວມເປັນບຸກຄົນ ແລະ ເປັນກຸ່ມ

5

ກິດຈະກໍາການຮຽນ, ການສອນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກສຶກ
ສາຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງຫຼາຍ
ກວ່າການຮຽນທິດສະດີຈາກຄູ

6

ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາທຸກຄົນໄດ້ຊັກຖາມ
ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນເພືິ່ອແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນເຊິິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

7

ໄດ້ສົິ່ງເສີມໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກໍາ
ຫຼາຍກວ່າຄູ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

8

ໄດ້ສົິ່ງເສີມນັກສຶກສານໍາເອົາຄວາມຮູ້ໄປໃຊ້ໃນ
ສະຖານະການໃໝ່ໄດ້

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

9

ການສະຫຼຸບເນືື້ອໃນໃຈຄວາມບົດຮຽນທຸກຄັື້ງມີ
ລັກສະນະກະທັດຮັດ ຊັດເຈນ ເຂົື້າໃຈງ່າຍ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

10

ມີການມອບໝາຍວຽກໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ນໍາໄປ
ຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກປະຕິບັດຢູ່ສະເໝີ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

11

ມີການແນະນໍາແນວທາງການເອົາບົດຮຽນໄປນໍາໃຊ້
ເຂົື້າໃນການສອນໃນຊັື້ນປະຖົມສຶກສາໃນອານາຄົດ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

12

ມີການສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດຄຸນສົມບັດຂອງ
ນັກສຶກສາເປັນປະຈໍາ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ
1

ການກໍານົດເກນການວັດຜົນມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ
ຍຸດຕິທໍາ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

2

ການວັດຜົນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເຊິິ່ງໄດ້ວັດເປັນລາຍ
ບຸກຄົນ ແລະ ເປັນກຸ່ມດ້ວຍຫຼາຍວິທີ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

3

ການວັດຜົນມີຄວາມເໝາະສົມກັບລະດັບການຮຽນ
ຮູ້ຂອງຜູ້ຮຽນ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

4

ການວັດຜົນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງເນືື້ອ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

ໃນບົດຮຽນ ແລະ ກິດຈະກໍາການຮຽນ, ການສອນ
ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນ
1

ຫ້ອງຮຽນມີໂຕະຕັິ່ງພຽງພໍ, ມີຄວາມສະອາດ ເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍໃນການ
ຈັດການຮຽນການສອນ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

2

ມີແຫຼິ່ງຂໍື້ມູນທີິ່ຫຼາກຫຼາຍເພືິ່ອສະໜັບສະໜຸນໃຫ້
ແກ່ການຄົື້ນຄວ້າ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

3

ຫ້ອງສະໝຸດມີການບໍລິການ ແລະ ມີປຶື້ມທີິ່ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສຶກສາຄົື້ນຄວ້າ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

4

ການນໍາໃຊ້ສິິ່ງເອືື້ອອໍານວຍທີິ່ທັນສະໄໝເພືິ່ອຊຸກຍູ້
ການສຶກສາຄົື້ນຄວ້າຂອງນັກຮຽນ

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

5

ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດໄດ້ເອືື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່
ການຮຽນຮູ້

+1

+1

+1

+3

+1

ໃຊ້ໄດ້

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຈ
ລາຍຊືິ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານ

ລາຍຊິ່ຜຊ
ູູ້ ່ຽວຊານ

1. ອຈ. ປທ ນາງ ວິລາ ແສງສະຫວ່າງ
ຕໍາແໜ່ງ:
ສະຖານທີິ່ເຮັດວຽກ:

ຜູ້ອໍານວຍການ
ວິທະຍາໄລຄູດົງຄໍາຊ້າງ

2. ອຈ. ປທ ນາງ ສິງທອງສີສະຫວັດ
ຕໍາແໜ່ງ:

ຫົວໜ້າຫ້ອງການສົິ່ງເສີມວິຊາການ

ສະຖານທີິ່ເຮັດວຽກ:

ວິທະຍາໄລຄູດົງຄໍາຊ້າງ

3. ທ່ານ ອຈ. ປທ ສະຫວຽນ ສີຍະວັນນຸວົງ
ຕໍາແໜ່ງ:

ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄູປະຖົມ-ອະນຸບານ

ສະຖານທີິ່ເຮັດວຽກ:

ວິທະຍາໄລຄູດົງຄໍາຊ້າງ

ປະຫວັດຫຍໍົ້ຂອງຜູູ້ຄົົ້ນຄວ້າ

ປະຫວັດຫຍໍຂ
ົ້ ອງຜູູ້ຄນ
ົົ້ ຄວ້າ
ຊອ ກອງແສງ ຈັນທະບູລີ ເກີດເມືິ່ອວັນທີ 20 ຕຸລາ 1978
ເກີດທີິ່ບ້ານ ແສນຊຸມ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງ ວຽງຈັນ
ຮຽນຈົບການສຶກສາສາມັນສົກຮຽນ 1997-1998
ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນສ້າງຄູສິລະປະສຶກສາປີ 2000-2001
ຮຽນຈົບຫຼັກສູດພາສາອັງກິດທົິ່ວໄປລະດັບຊັື້ນສູງ ທີິ່ໂຮງຮຽນສ້າງຄູດົງຄໍາຊ້າງໃນສົກຮຽນ 2009-2010
ຮຽນຈົບຫຼັກສູດ ຄູພາສາອັງກິດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ສົກຮຽນ 2011-2012
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