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I. ຄວາມເປ ນມາ ແລະ ເຫດຜົນ 

1. ປະຫວັດຄວາມເປ ນມາ 

ວິທະຍາໄລ ອາຊີວະສຶກສາ ທີີ່ຢູ່ໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາ
ຊີບ ໄລຍະ 2. ໄດ້ດ າເນີນການຮຽນ-ການສອນຫ າຍຫ ັກສູດ, 3 ລະດັບຄ : ຊັີ້ນຕົີ້ນ, ຊັີ້ນກາງ ແລະ ຊັີ້ນສູງ. ໄດ້ສ້າງ

ກ າລັງແຮງງານອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ, ນັບຕັີ້ງແຕ່ປີ 2016 ເຖິງປີ 2020 ວິທະຍາໄລ ໄດ້ສ້າງກ າລັງ

ແຮງງານອອກສູ່ຕະຫ າດແຮງງານຫ າຍສາຂາ, ຫ າຍລະດັບ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ຈ ານວນ 10,183 ຄົນ 

ແລະ ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ຈ ານວນ 9,981 ຄົນ, ລາຍລະອຽດໄດ້ສັງລວມໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີີ້: 
ຕາຕະລາງ 1: ສະຖິຕິນັກສຶກສາຮຽນຈົບ 8 ວິທະຍາໄລ ສົກຮຽນ 2018-2019 

ລ/ດ ຊ ີ່ສະຖານອາຊວີະສຶກສາ 
ຝຶກ

ອົບຮົມ 
ໄລຍະສັີ້ນ 

ຊັີ້ນຕົີ້ນ
c1,c2,c3 

ຊັີ້ນ 
(9+3) 

ຊັີ້ນກາງ 
(12+2) ຊັີ້ນສູງ 

ລວມທັງ
ໜດົ 

1 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄ າມ່ວນ -    79  45  652  537  1.313  

2 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ສະຫວັນນະເຂດ 112  71  116  480  367  1.146  

3 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ຈ າປາສັກ -    -    88  597   586  1.271  

4 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ -    57  54  1.090  1.617  2.818  

5 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບມິດຕະພາບວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ -    -    26  86  477  589  

6 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກແຂວງວຽງຈນັ -    339  51  473  578  1.441  

7 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ກະສິກ າດງົຄ າຊ້າງ -    46  -    139   223  408  

8 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ -    -    33  281   883  1.197  

ລວມທັງໜົດ:    112  592  413  3.798  5.268  10.183  

 
ຕາຕະລາງ 2: ສະຖິຕິນັກສຶກສາຮຽນຈົບ 8 ວິທະຍາໄລ ສົກຮຽນ 2019-2020 

ລ/ດ ຊ ີ່ສະຖານອາຊວີະສຶກສາ 

ຝກຶ
ອບົຮມົ 
ໄລຍະ
ສັີ້ນ 

ຊັີ້ນຕົີ້ນ
c1,c2,c3 

ຊັີ້ນ 
(9+3) 

ຊັີ້ນກາງ 
(12+2) ຊັີ້ນສູງ 

ລວມທັງ
ໜົດ 

1 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄ າມ່ວນ       -    443  86  637  526  1.692  

2 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ສະຫວັນນະເຂດ    -    352  105  440  292  1.189  

3 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ຈ າປາສັກ       -    82  70  

      

563  

        

491  

     

1.206  

4 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ       -    25  59  926  1.284  2.294  

5 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບມິດຕະພາບວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ       -    -    28   76   390  494  

6 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກແຂວງວຽງຈນັ       -    557  71   457  645  1.730  
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7 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ກະສິກ າດງົຄ າຊ້າງ       -    75  -    118  158         351  

8 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ       -    -    16  176  833  1.025  

ລວມທັງໜົດ:      -     1.534    435   3.393  4.619    9.981  

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ກົມອາຊີວະສຶກສາ 

ແຕ່ຈ ານວນນັກຮຽນທີີ່ຈົບອອກໄປນັີ້ນ ຍັງບ ໍ່ສາມາດຮູ້ຂ ໍ້ມູນຢ່າງຊັດເຈນວ່າເຂົາເຈົີ້າປະສົບຜົນສ າເລັດທາງ
ດ້ານການມີວຽກເຮັດງານທ າຫ  ບ ? ສະນັີ້ນ, ການສຶກສາຕິດຕາມນັກຮຽນທີີ່ຈົບຈາກສາຍອາຊີວະສຶກສາໃນຄັີ້ງນີີ້ ຈະ

ໄດ້ເລ ອກເອົາສະເພາະນັກຮຽນທີີ່ຈົບຢ່າງໜ້ອຍ 60% ເພ ີ່ອມາເຮັດການຕິດຕາມເປ ນກຸ່ມຕົວຢ່າງ ເພ ີ່ອຈະໄດ້ຖອດ

ຖອນບົດຮຽນຕ ໍ່ໄປ. 

2. ເຫດຜົນໃນການຕິດຕາມນັກສຶກສາຮຽນຈົບ 

- ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ໄດ້ທົດລອງເຮັດງການຕິດຕາມນັກສຶກສາຮຽນຕົບ ໃນ 8 ວິທະຍາໄລພາຍໃຕ້
ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາໄລຍະ 2 ເຫັນວ່າ ສະພາບການມີວຽກເຮັດ
ງານທ າຂອງເຂົີ້າເຈົີ້າ ແມ່ນ 57% ແລະ ຫວ່າງງານ 43% ສະນັີ້ນ ເພ ີ່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ປ ບປຸງ 
ທັງເປ ນການສ ບຕ ໍ່ເຮັດການຕິດຕາມວຽກງານດັົ່ງກ່າວ. 

- ຜູ້ທີີ່ປະກອບວຽກເຮັດງານທ າແລ້ວ ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດທີີ່ເຂົາເຈົີ້າໄດ້ຈາກວິທະຍາໄລ 

ເປ ນທີີ່ເພິີ່ງພ ໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ   ບ ? 

- ຜົນຂອງການຕິດຕາມນັກສຶກສາຈົບຈາກສາຍອາຊີວະສຶກສາ ຈະເປ ນປະໂຫຍດທີີ່ສຸດໃນການນ າມາປ ບປຸງ
ຫ ັກສູດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ   ຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ; 

3. ຈຸດປະສົົ່ງ 

ຈຸດປະສົົ່ງຂອງການເຮັດການຕິດຕາມນັກສຶກສາທີີ່ຈົບຈາກສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແມ່ນເພ ີ່ອສຶກສາເບິງການມີ
ວຽກເຮັດງານທ າຂອງເຂົາເຈົີ້າ ເວົີ້າລວມ, ເວົີ້າສະເພາະແມ່ນເພ ີ່ອສຶກສາຫາຂ ໍ້ມູນດັົ່ງລຸ່ມນີີ້: 
1. ສຶກສາເບິງສະຖິຕິການມີວຽກເຮັດງານທ າຂອງນັກສຶກສາທີີ່ຈົບຈາກ 8 ວິທະຍາໄລ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ

ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ໄລຍະ 2; 

2. ສຶກສາເບິງຄຸນນະພາບຂອງນັກສຶກສາທີີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ. 

II. ວິທກີານສກຶສາ 
2.1 ກຸ່ມຕົວຢ່າງ 

ກຸ່ມຕົວຢ່າງໃນການສຶກສາຄັີ້ງນີີ້ ແມ່ນນັກສຶກສາທີີ່ຮຽນຈົບໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ແລະ 2019-
2020 ຂອງ 8 ວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາ ທີີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້
ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໄລຍະ 2 ດັົ່ງລາຍຊ ີ່ລຸ່ມນີີ້: 

1) ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ 
2) ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ 
3) ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ມິດຕະພາບວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ 
4) ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກກະສິກ າດົງຄ າຊ້າງ 
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5) ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ 
6) ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງຄ າມ່ວນ 
7) ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
8) ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງຈ າປາສັກ 

ການກ ານົດກຸ່ມຕົວຢ່າງ ແມ່ນໃຊ້ວິທີທາງການຄ ານວນທາງສະຖິຕິແບບອອນລາຍ ແລະ ຄັດເລ ອກສະເພາະ
ເຈາະຈົງ ເພ ີ່ອໃຫ້ໄດ້ຈ ານວນທີີ່ຕ້ອງການ. ການຄັດເລ ອກແຕ່ລະກຸ່ມເປ ັ້າໝາຍແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດດັົ່ງນີີ້: 

 ກຸ່ມປະຊາກອນ: ນັກສຶກສາຮຽນຈົບໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ຂອງ 8 ວິທະຍາໄລ ລວມທັງໝົດ 
10,183 ຄົນ ແລະ ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ຈ ານວນ 9,981 ຄົນ 

 ກຸ່ມຕົວຢ່າງ: ແມ່ນກ ານົດເອົາ 60% ຂອງນັກສຶກສາຮຽນຈົບທັງໝົດ ໄດ້ດັົ່ງນີີ້ ໃນສົກຮຽນ 2018-
2019 ຈ ານວນ 6,110 ຄົນ ແລະ ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ຈ ານວນ 5,989 ຄົນ 

ນອກຈາກນັີ້ນ, ຍັງໄດ້ຈັດບູລິມະສິດ ສ າລັບສາຂາວິຊາໃດ ມີນັກສຶກສາຮຽນຈົບ ນ້ອຍກ່ວາ 25 ຄົນ ແມ່ນໄດ້
ເອົາເປ ນກຸ່ມຕົວຢ່າງທັງໝົດ 
ຕາຕະລາງທີ 3: ກຸ່ມປະຊາກອນ ແລະ ກຸ່ມຕົວຢ່າງ 

ລ/ດ ຊ ີ່ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ປະຊາກອນ ຕວົຢາ່ງ  

1 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄ າມ່ວນ   1.529      308  

2 ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ສະຫວັນນະເຂດ     792       259  

3 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ຈ າປາສັກ   1.432       304  

4 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ   2.502       334  

5 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບມິດຕະພາບວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ      752       255  

6 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກແຂວງວຽງຈນັ    1.305       297  

7 ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ກະສິກ າດົງຄ າຊ້າງ      438       205  

8 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ    1.069       283  

ລວມທັງໜົດ:    9.819  2.245  

2.2 ເຄ ີ່ອງມ  

1) ໃຊ້ແບບສອບຖາມ ສ າລັບນັກສຶກສາຮຽນຈົບ ອອບລາຍ ແລະ ອອນລາຍ 
2) ແບບສອບຖາມສ າລັບສະຖານປະກອບການ ທີີ່ມີນັກສຶກສາຮຽນຈົບຈາກສະຖານອາຊີວະສຶກສາເຮັດວຽກ

ຢູ່. 

2.3 ວິທີການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ 

ການສຶກສາ ວິໄຈໃນຄັີ້ງນີີ້ ພວກເຮົາໄດ້ນ າໃຊ້ວິທີການສຶກສາແບບປະລິມານ ໂດຍໄດ້ມອບໃຫ້ແຕ່ລະ
ວິທະຍາໄລ ເປ ນຜູ້ປະສານຫາກຸ່ມເປ ັ້າໝາຍ ແລະ ລົງເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ໂດຍໃຊ້ ໃຊ້ໜັງສ ສະເໜີຂອງ
ຜູ້ອ ານວຍການຫາອົງກອນທີີ່ມີອາດີດນັກສຶກສາເຮັດວຽກຢູ່ນ າ. ຂ ໍ້ມູນທີພວກເຮົາເກັບ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກແຫ ງຂ ໍ້
ມູນເບ ີ້ອງຕົີ້ນ(ຈາກຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນໂດຍກົງ) ແລະ ຕອບແບບແບບສອບຖາມທາງ ອອນລາຍ (Google Form) 
ດັົ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີີ້: 
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- ວິທີທີີ່ 1: ທີມງານວິໄຈຂອງວິທະຍາໄລ ໄດ້ລົງໄປເກັບກ າຂ ໍ້ມູນນ າກຸ່ມເປ ັ້າໝາຍໂດຍກົງເຖິງສະຖານທີໂດຍ

ນ າໃຊ້ພາຫະນະລົງໄປ, ມີການປະສານງານກ່ອນລົງໄປ ແລະ ໃຫ້ນັກສຶກສາຮຽນຈົບໃຊ້ເວລາປະມານ 20 

ນາທີ ຕອບແບບສອບຖາມ ແລະ ເກັບລວບລວມກັບມາ; 

- ວິທີທີີ່ 2: ທີມງານວິໄຈໄດ້ນ າໃຊ້ແບບຟອມອອນລາຍ ທີີ່ນ າໃຊ້ Google form ສ້າງ ແລ້ວສົົ່ງ QR 

code ຫ   ລີີ້ງໄປຫານັກສຶກສາຮຽນຈົບ ທາງແອບຕ່າງໆທີເຂົາໃຊ້ ເພ ີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົີ້າໄດ້ປະກອບແບບຟອມ

ດັົ່ງກ່າວ ແລະ Submit ໃຫ້ທີມງານວິໄຈ; 

- ວິທີທີີ່ 3: ທີມງານວິໄຈໄດ້ໃຊ້ວິທີສ າພາດທາງໂທລະສັບ ແລະ ທາງອອນລາຍ ແລ້ວບັນທຶກຄ າຕອບລົງໃສ່

ແບບສອບຖາມອອນລາຍທັນທີ; 

- ວິທີທີີ່ 4: ທີມງານວິໄຈໄດ້ລົງສ າພາດກຸ່ມເປ ັ້າໝາຍໂດຍກົງ (ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ) ພ້ອມບັນທຶກຂ ໍ້ມູນລົງໃສ່ຟອມ 

ອອນລາຍທັນທີ. 

2.4 ວິທີການວເິຄາະຂ ໍ້ມູນ 

ຂ ໍ້ມູນດິບທີີ່ໄດ້ມາແມ່ນໄດ້ມີການຈັດລຽງໃຫ້ເປ ນລະບົບ ແລະ ປ້ອນເຂົີ້າໃນຮ່າງ Microsoft Excel. ສ າ
ລັບຂ ໍ້ມູນໃດບ ໍ່ຈະແຈ້ງຊັດເຈນ ກ ໍ່ໄດ້ມີການດັດປ ບໃຫ້ເຂົີ້າກັບລະບົບ ເພ ີ່ອໃຫ້ສາມາດດ າເນີນການວິເຄາະໃນຮູບ
ແບບຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ຕາຕະລາງ ແລະ ຮູບພາບກຣາບຟິກປະເພດຕ່າງໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ສາມາດຕີ
ຄວາມໝາຍຜົນຂອງຂ ໍ້ມູນໄດ້ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາທີີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນເບ ີ້ອງຕົີ້ນ. ຂະບວນການຕີຄວາມໝ
າຍຂອງຂ ໍ້ມູນ ແມ່ນໄດ້ມີການປຽບທຽບ ແລະ ກັົ່ນຕອງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ໄກ້ຄຽງທີີ່ສຸດ ຕາມຄວາມ
ເປ ນຈິງຂອງຂ ໍ້ມູນທີີ່ໄດ້ມາ ຈາກກຸ່ມຕົວຢ່າງທີີ່ເປ ນຕົວແທນຂອງກຸ່ມປະຊາກອນທັງໝົດ. 

III.ຜົນຂອງການສກຶສາ 2018-2019 ແລະ 2019-2020 

3.1 ຜົນການສຶກສາ 2018-2019 

3.1.1 ຂ ໍ້ມູນທົົ່ວໄປ 

3.1.1.1  ສດັສວ່ນທາງດາ້ນເພດ   

ຈາກຮູບພາບທີ 1: ລຸ່ມນີີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 46% ແມ່ນເພດຊາຍ ແລະ 54% ແມ່ນເພດຍິງ 

ຈາກກຸ່ມຕົວຢ່າງທີີ່ເກັບມາໄດ້ຕົວຈິງຂອງ 8 ວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາ. 
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ຮູບທີ 1: ສັດສ່ວນທາງເພດ ຂອງກຸ່ມຂ ໍ້ມູນ 
ໂດຍລວມແລ້ວ ສັດສ່ວນທີີ່ເກັບມາໄດ້ຕົວຈິງ ສາມາດເປ ນຂ ໍ້ມູນນ າໄປສຶກສາໃນແງ່ມູມອ ີ່ນໄດ້. 

3.1.1.2 ກຸມ່ອາຍ ຸ

ຮູບທີ 2: ແຜນພາບລຸ່ມນີີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຸ່ມຕົວຢ່າງທີີ່ເກັບມາໄດ້ຕົວຈິງ ຂອງນັກສຶກສາຮຽນຈົບ 
ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸ 23,22,24 ປີ ເປ ນຈ ານວນຫ າຍ ແລະ ທັດລົງມາ ແມ່ນ 21,25,26 ປີ ແລະ 
ເປ ນກຸ່ມອາຍຸທີີ່ຢູ່ໃນເກນອອກແຮງງານຕາມນິຍາມຂອງກົດໝາຍແຮງງານ. 

 
ຮູບທີ 2: ສະແດງຂ ໍ້ມູນຕາມກຸ່ມອາຍຸ 

3.1.1.3 ຊນົເຜົົ່າ 

ຮູບພາບທີ 3: ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຸ່ມຕົວຢ່າງທີີ່ເກັບມາໄດ້ຕົວຈິງ ແມ່ນ ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ລາວ-ໄຕ ຮອງ
ລົງມາແມ່ນ ມົີ້ງ-ອິວມ້ຽນ. 
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ຮູບທີ 3: ຂ ໍ້ມູນແຍກຕາມກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ 

3.1.2 ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສະຖານອາຊວີະສຶກສາ 

3.1.2.1 ຂ ໍ້ມນູສະຖຕິ ິນກັສກຶສາຮຽນຈບົທີີ່ສາມາດເກບັກ າໄດ ້

ຕາຕະລາງ 4: ກຸ່ມຕົວຢ່າງທີີ່ເກັບກ າໄດ້ 

ສະຖານອາຊີວະສກຶສາ 
ຈບົທງັ
ໝດົ 

60% ເກບັໄດຕ້ວົຈງິ ເປເີຊນັ 

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຈ າປາສັກ 1271 763 720 
94,41 

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງຄ າມ່ວນ 1313 788 425 
53,95 

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກ າດົງຄ າຊ້າງ 408 245 218 
89,05 

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ 1197 718 387 
53,88 

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ 2818 1691 849 
50,21 

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກມິດຕະພາບ ວຽງຈັນຮ່າໂນ້ຍ 589 353 170 
48,10 

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 1146 688 272 
39,56 

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ 1441 865 740 
85,59 

ລວມ 10183 6110 3781 
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ຈາກ ຕາຕະລາງທີ 3: ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລົງເກັບກ າຂ ໍ້ມູນຕົວຈິງ ຫ າຍວິທະຍາໄລ ບ ໍ່ສາມາດເກັບກ າ
ຂ ໍ້ມູນ ໄດ້ຕາມແຜນ ອັນເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຕັດຈ ານວນນັກສຶກສາທີີ່ຮຽນຈົບ ແລ້ວສ ບຕ ໍ່ຮຽນອີກອອກ ຈຶີ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຈ ານວນຂ ໍ້ມູນທີີ່ເກັບກ າໄດ້ລຸດລົງ, ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມໃນເບ ີ້ອງການເຮັດການສຶກສາ ຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວກ ໍ່
ສາມາດຮັບຮອງໄດ້. 

3.1.2.2 ປະເພດນກັສກຶສາ 

ຮູບພາບທີ 4: ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນັກສຶກສາທົົ່ວໄປ 86%  ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃຕ້ໂຄງການ 

(SSTVET) 13% ແລະ ນັກສຶກສາບັດທຶນພາຍໃຕ້ໂຄງການ ອ ີ່ນໆ 1 %. 

 
ຮູບທີ 4: ຂ ໍ້ມູນແຍກຕາມກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ 

 3.1.2.3 ສາຂາ ວຊິາສະເພາະ 

ຮູບທີ 5: ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສາຂາວິຊາ ທີີ່ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນຕົວຈິງໄດ້ຫ າຍກ່ວາໝູ່ ແມ່ນ ສາຂາວິຊາ ໄຟຟ້າ
ເຕັກນິກ, ສາຂາວິຊາ ການບັນຊີ ແລະ ສາຂາ ອາຫານ-ການໂຮງແຮມ ຕາມລ າດັບ 

475, 13%

34, 1%

3265, 86%

7, 0%

Total

ນັກສຶກສາ ບັດທ ນໂຄງການ
(SSTVET)
ນັກສຶກສາ ບັດທ ນໂຄງການ
(ລາວ/209)
ນັກສຶກສາທົົ່ວໄປ

ນັກສຶກສາໂຄງການ VELA
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ຮູບທີ 5: ຂ ໍ້ມູນນກັສຶກສາຮຽນຈບົແຍກຕາມວິຊາສະເພາະ 
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ການຕະຫ າດ

ການຜະລິດພ ດຜັກອິນຊີ

ການໂຮງແຮມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ກົນຈັກກະເສດ

ກ ໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ

ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ

ຄຸ້ມຄອງຄອມພິວເຕີ

ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ

ສ້ອມແປງລົດຈັກ

ສິີ່ງແວດລ້ອມອຸດສາຫະກ າ

ສ າຫ ວດວັດແທກ-ຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ

ຊອກຄົີ້ນ-ສ າຫ ວດແຮ່

ຕັດຫຍິບ

ບ ລິຫານທຸລະກິດ

ປະເມີນລາຄາຊັບສິນ ແລະ ທີີ່ດິນ

ປູກຝ ງ

ລ້ຽງສັດ

ວັດເເທກ-ຄຸ້ມຄ້ອງທີີ່ດິນ

ອອກແບບຕິດຕັີ້ງງານເຫ ັກ

ອາຫານ-ການໂຮງແຮມ

ເຕັກນິກຄອມພິວເຕີ

ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ

ເລຂານຸການ

ໄຟຟ້າພະລັງງານນ ້າ

ໄຟຟ້າເຄ ີ່ອງເຢ ນ

ໄຟຟ້າເອເລັກໂຕຣນິກ

ໄອທີພູມສັນຖານ
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3.1.2.4 ລະດບັການສກຶສາ 

ຮູບທີ 6 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສາຂາວິຊາສະເພາະ ທີີ່ເກັບມາເປ ນຕົວຢາງ ໄດ້ຕົວຈິງ ມີ ຊັີ້ນສູງ 64%, ຊັີ້ນກາງ 

25%, ຊັີ້ນຕົີ້ນລະດັບ1 14%. 

 
 

ຮູບທີ 6: ສະແດງຂ ໍ້ມູນແຍກຕາມລະດບັວິຊາສະເພາະ 

ສ າລັບ ລະດັບ ປະລິນຍາຕີ ແມ່ນລະດັບ ວິຊາສະເພາະສູງສຸດ ຂອງລາວ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວມາຮຽນຈົບ 
ອາຊີວະສຶກສາ ໃນລະດັບໃດໜຶີ່ງອີກ 

3.1.2.5 ສະພາບສະຖານອາຊວີະສກຶສາ 

ຕາຕະລາງ 4: ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ ສະພາບສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບດີ 42%, ດີຫ າຍ 

33.30%, ປານກາງ 21.55%, ພ ໃຊ້ 2.63% ແລະ ໃຊ້ບ ໍ່ໄດ້ 0.49%. 

ຕາຕະລາງ 5: ຄະແນນຄວາມຖີີ່ ຂອງມາດຖານສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 

ເນ ີ້ອໃນ 
ໃຊ້ບ ໍ່ໄດ້ ພ ໃຊ ້ ປານກາງ ດ ີ ດີຫ າຍ 

1 2 3 4 5 

1 ການໃຫ້ຄ າແນະນ າ ແລະ ໃຫ້ຄ າປຶກສາຕ ໍ່ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ 12 51 560 1771 1387 

2 ເນ ີ້ອໃນຂອງຫ ັກສູດ ພາກທິດສະດີ 7 59 744 1823 1148 

3 ເນ ີ້ອໃນຂອງຫ ັກສູດ ພາກປະຕິບັດ 16 91 688 1699 1287 

4 ຄວາມຫ າກຫ າຍສາຂາວິຊາຮຽນ 10 56 1732 653 1732 

5 ການສິດສອນຂອງຄູ-ອາຈານ 9 59 561 1740 1412 

6 ການນ າພາໃນການຝຶກພາກປະຕິບັດ 13 73 682 1697 1316 

7 ສ ີ່ການຮຽນ-ການສອນ, ເຄ ີ່ອງມ , ເຄ ີ່ອງຈັກ, ວັດສະດຸອຸປະກອນ
ພຽງພ ບ  42 144 836 1732 1027 

8 ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງສ ີ່ການຮຽນ-ການສອນ, ເຄ ີ່ອງມ , ເຄ ີ່ອງຈັກ, 
ວັດສະດຸ ອຸປະກອນເປ ນແນວໃດ 16 134 807 1751 1073 

25%

64%

2%
7%

1%0%
1% ຊັີ້ນກາງ

ຊັີ້ນສູງ

ຊັີ້ນຕົີ້ນ ລະດັບ 3

ຊັີ້ນຕົີ້ນລະດັບ 1
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9 ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ(ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງທົດລອງ) 45 241 812 1598 1085 

ລວມ 170 908 7422 14464 11467 

ເປີເຊັນ 0,49374 2,63716 21,5562 42,0087 33,3043 

 

3.1.3 ການມີວຽກເຮັດງານທ າ 

3.1.3.1 ສະພາບການມວີຽກເຮດັງານທ າ 

ຮູບທີ 7 ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະພາບການມີວຽກເຮັດງານທ າຂອງນັກສຶກສາຮຽນຈົບ 8 ວິທະຍາໄລພາຍໃຕ້

ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ໂຄງການ SSTVET, ເຫັນວ່າ ນັກສຶກສາທີີ່ຮຽນຈົບໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ໂດຍ

ສະເລ່ຍ ແມ່ນມີ ວຽກເຮັດງານທ າຢູ່ 53 % ແລະ ຍັງບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ າ 47% 

 

 
ຮູບທີ 7: ການມີວຽກເຮັດງານທ າຂອງນັກສຶກສາຮຽນຈົບ 

ບ ໍ່ ມີ
47%

 ມີ ແລວ້
53%

ບ ໍ່ ມີ

 ມີ ແລ້ວ

815 928

1743

978 1060

2038

0

1000

2000

3000

ບ ໍ່ມີ ມີແລ້ວ ລວມທັງໝົດ

ຊາຍ ຍິງ
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3.1.3.2 ປະເພດສະຖານທເີຮດັວຽກ 

ຮູບທີ 8 ຂ້າງລຸ່ມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະກອບອາຊີບຂອງນັກສຶກສາ ຈົບຈາກສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ສ່ວນ

ຫ າຍແມ່ນປະກອບອາຊີບນ າພາກເອກະຊົນ ກວມເອົາ 59%, ປະກອບອາຊີບນ າພາກລັດຖະບານ 16 % ແລະ 

ປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ ກວມ 16 % ຕາມລ າດັບ. 

 
 

ຮູບທີ 8: ອົງການຈດັຕັີ້ງ ທີີ່ເຮັດວຽກ 

3.1.3.3 ຄວາມສອດຄອ່ງຂອງວຽກຕວົຈງິ ແລະ ວຊິາສະເພາະທີີ່ຮຽນມາ 

ໃນການມີວຽກເຮັດງານທ າ ຂອງນັກສຶກສາຮຽນຈົບ ເຊິີ່ງລວມທັງ ປະກອບອາຊີບເປ ນພະນັກງານຕາມ
ອົງການຕ່າງໆ ແລະ ການປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ, ຈາກຜົນການວິໄຈ ໃນ ຮູບທີ 9 ຂ້າງລຸ່ມເຫັນວ່າ: ວຽກທີີ່

ເຮັດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບວິຊາສະເພາະທີຮຽນຈົບແມ່ນ 73% ແລະ ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບວິຊາຊະເພາະ ທີີ່ຮຽນຈົບ 27%. 

 
ຮູບທີ 9: ສະແດງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງໜ້າວຽກ ແລະ ວິຊາສະເພາະ 

16%

16%

3%
5%1%

59%

Total

ປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົວເອງ

ລັດຖະບານ

ລັດວິສະຫະກິດ

ອ ີ່ນ.........................

ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ

ເອກະຊົນ

73%

27%

2018-19

ສອດຄ່ອງ

ບ ໍ່ສອດຄ່ອງ
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3.1.3.4 ວທິຫີາວຽກເຮດັງານທ າ 

ຊ່ອງທາງ ແລະ ປ ດໃຈທີີ່ເປ ນໂອກາດ ໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ 
ຈາກ ຮູບທີ 10 ດ້ານລຸ່ມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ນໝູ່ເພ ີ່ອນ, ຍາດຕິພີີ່ນ້ອງ, ຄູອາຈານ ໂດຍຜ່ານເຄ ີ່ອຂ່າຍ

ທາງສັງຄົມ 31% ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍ, ບ ໍ່ຮູ້ຂໍ້ ມູນມີ 18%  ແລະ ຖັດລົງມາ ແມ່ນການພົວພັນຫາ

ນາຍຈ້າງດ້ວຍຕົນເອງ 13% ແລະ ອ ີ່ນໆຕາມລ າດັບ. 

 

ຮູບທີ 10: ທາງເລ ອກໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ າ 

3.1.3.5 ໄລຍະເວລາຫາວຽກເຮດັງານທ າ 

ຮູບທີ 11 ການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ ພາຍຫ ັກຮຽນຈົບຈາກ

ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນໃຊ້ ໄລຍະເວລາ 1-3 ເດ ອນ ກວມເອົາ 43 %, ໄລຍະເວລາ 4-6 

ເດ ອນ ກວມເອົາ 22 % ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທ າກ່ອນຈົບການສຶ ກສາ 10 % ແລະ ບ ໍ່ຮູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນ 9 %. 

13%

12%

7%
2%

5%12%
18%

31%

ທ່ານຕິດຕ ໍ່ນາຍຈ້າງດ້ວຍຕົວເອງ

ທ່ານເຮັດທຸລະກິດເອງ

ບ ລິສັດຈັດຫາງານ

ຜູ້ຈ້າງງານຕິດຕ ໍ່ຫາທ່ານ

ຫ້ອງການກິດຈະການນັກສຶກສາ/ພົວພັນອາຊີບ (ໃນສະຖາ
ບັນສຶກສາ)
ໜັງສ ພິມ/ໂທລະພາບ/ອິນເຕີເນັດ

ອ ີ່ນໆ (ລະບຸ
ລະອຽດ_____________________________)
ເຄ ອຂ່າຍທາງສັງຄົມ (ໝູ່ເພ ີ່ອນ/ຍາດຕິພີີ່ນ້ອງ/ຄູອາຈານ/
ອ ີ່ນໆ)
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ຮູບທີ 11: ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄລຍະເວລາ ໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ າ 

3.1.3.6 ເງນິເດ ອນໂດຍສະເລຍ່ 

ລາຍຮັບຂອງເຂົີ້າເຈົີ້າໃນການປະກອບອາຊີບ ເຊິີ່ງໝາຍເຖິງເງິນເດ ອນ ຈາກ ຮູບທີ 12 ດ້ານລຸ້ມ ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາຍຮັບຂອງເຂົີ້າເຈົີ້າຢູ່ໃນ 

ລະຫວ່າງ 1,100,000 ຫາ 2,000,000 ກີບ ກວມເອົາ 62%, 2,000,001 ຫາ 3,000,000 ກີບ 

ກວມເອົາ 22% ແລະ ໜ້ອຍກ່ວາ 1,100,000 ກີບ ກວມເອົາ 11% ແລະ ອ ີ່ນໆ. 

 
 

ຮູບທີ 12: ລາຍຮັບ ຫ   ເງິນເດ ອນ 

4%

43%

22%

7%

9%

10%
5%

Total 10-12 ເດ ອນ

1-3 ເດ ອນ

4-6ເດ ອນ

6-9 ເດ ອນ

ອ ີ່ນໆ (ລະບຸ
ລະອຽດ___________________________)
ໄດ້ມີວຽກເຮັດກ່ອນຈົບການສຶກສາ

ໃຊ້ເວລາຫ າຍກວ່າໜຶີ່ງປີ

1226, 62%
441, 22%

67, 3%
16, 1%

213, 11%
25, 1%

Total 1.100.001 - 2.000.000

2.000.001 - 3.000.000

3.000.001 - 4.000.000

4.000.001 - 5.000.000

ນ້ອຍກວ່າ 1.100.000

ຫ າຍກວ່າ 5.000.000
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3.1.4 ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງອາຊີບ ແລະ ການສຶກສາ/ທັກສະຄວາມສາມາດ 

3.1.4.1 ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈກຽ່ວກບັການສກຶສາທີີ່ໄດຮ້ບັ 

ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຂອງນັກສຶກສາທີີ່ຮຽນຈົບ ຕ ໍ່ກັບສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ຈາກຜົນການສຶກສາສະແດງ

ໃນ ຮູບທີ 13 ຂ້າງລຸ້ມ ເຫັນວ່າ ພ ໃຈຫ າຍ 44% ແລະ ພ ໍ່ໃຈ 51% ແລະ ອ ີ່ນໆຕາມລ າດັບ 

 
ຮູບທີ 13: ຄວາມເພິີ່ງພ ໍ່ໃຈກັບໜາ້ວຽກ ແລະ ວິຊາສະເພາະທີີ່ຮຽນມາ 

3.1.4.2 ເຫດຜນົທີີ່ຍງັບ ໍ່ໄດປ້ະກອບອາຊບີ ຫ  ມວີຽກເຮດັງານທ າ 

ສາເຫດທີີ່ນັກສຶກສາຮຽນຈົບໄປແລ້ວ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ປະກອບອາຊີບ ຫ  ມີວຽກເຮັດງານທ າ ອາດປະກອບດ້ວຍ
ຫ າຍປ ດໃຈດັົ່ງນີີ້: 

 ລະດັບວິຊາສະເພາະຍັງຕ ່າ 16 % 

 ບ ໍ່ມີວຽກງານໃນສາຂາວິຊາທີີ່ຮຽນມາ ກວມ 15 % 

 ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມູນພຽງພ ໃນການຫາວຽກ 9% 

 ຂາດທັກສະທີີ່ຕ້ອງການ (ເຊັົ່ນ: ດ້ານພາສາ, ດ້ານ IT, ດ້ານການສ ີ່ສານ) 8 % 

 ດ້ານອ ີ່ນໆ 

ດັົ່ງ ຮູບທີ 14 ຂ້າງລຸ່ມນີີ້ 

0%1%

51%44%

4%

Total
ບ ໍ່ພ ໃຈ

ບ ໍ່ໜ້າສົນໃຈ

ພ ໃຈ

ພ ໃຈຫ າຍ

ພ ໃຈໜ້ອຍໜຶີ່ງ
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ຮູບທີ 14: ປ ດໄຈທີີ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ການມີວຽກເຮັດງານທ າ 

3.1.4.3 ການວາງແຜນປະກອບອາຊບີດວ້ຍຕນົເອງ 

ໃນຈ ານວນກຸ່ມທີີ່ຍັງບ ໍ່ທັນມີວຽກເຮັດງານທ າ ແມ່ນມີແຜນຈະປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ ສະຫ ຼຸບແລ້ວ

ປະມານ 52 % ແລະ ຍັງບ ໍ່ທັນມີແຜນ 48%. 

 
ຮູບທີ 15: ການວາງແຜນເພ ີ່ອປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງໃນອະນາຄົດ 

 

8% 3%
8% 2%

9%

15%
16%

39%

Total ຂາດທັກສະທີີ່ຕ້ອງການ (ເຊັົ່ນ: ດ້ານພາສາ, 
ດ້ານ IT,ດ້ານການສ ີ່ສານ)
ຄ່າຕອບແທນເງິນເດ ອນບ ໍ່ກົງກັບທີີ່ຄາດ
ຫວັງ
ສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກໄກຈາກບ່ອນຢູ່ອາໄສ

ບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດເງ ີ່ອນໄຂຂອງວຽກ

ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມູນພຽງພ ໃນການຫາວຽກ

ບ ໍ່ມີວຽກງານໃນສາຂາວິຊາທີີ່ຮຽນມາ

ລະດັບວິຊາສະເພາະຍັງຕ ່າ

48%52%

Total

ບ ໍ່ມີແຜນ

ມີແຜນ
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3.1.4.4 ຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະທີີ່ໄດຮ້ບັຈາກສະຖານອາຊວີະສກຶສາ 

ເພ ີ່ອປະເມີນຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ທີີ່ໄດ້ຈາກ ຂອງຜູ້ຮຽນຈົບ ຈາກຜົນການວິໄຈ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ ຮູບທີ 

16: ເຫັນວ່າ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ແມ່ນພຽງແຕ່ພາກສ່ວນໜຶີ່ງ ມັນ

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປ ບປຸງຫ ັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຕ ີ່ມ. 

 

ຮູບທີ 16: ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຮຽນ 

3.1.4.5 ທກັສະ ແລະ ທັດສະນະຄະຕທິີີ່ສ າຄນັໃນການປະສບົຜນົສ າເລດັ 

ທັກສະຕ່າງໆ ໃນຕາຕະລາຍໃນຂ້າງລຸ່ມນີີ້ ເປ ນປ ດໃຈຫ ັກທີີ່ ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮັດການວິໄຈ ຕັີ້ງຂຶີ້ນ ເພ ີ່ອປະ
ເມີນ ຄວາມຕ້ອງການສຶກສາ ຂອງນັກສຶກສາໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ, ຈາກຜົນການວິໄຈ ໃນຕາຕະລາງ 5 
ຂ້າງລຸ່ມເຫັນວ່າ ໃນ 14 ທັກສະ ລ້ວນແລ້ວມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການກ້າວໄປສູ່ການປະສົບຄວາມສ າເລັດ ໃນ
ໜ້າທີການງານ ຂອງເຂົາເຈົີ້າ. 

ຕາຕະລາງ 6: ຄະແນນຄວາມຖີີ່ຂອງທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ສູ່ຄວາມສ າເລັດ 

ເນ ີ້ອໃນ 
ບ ໍ່ສ າຄັນ 

ສ າຄັນ
ໜ້ອຍ 

ປານ
ກາງ 

ສ າຄັນ 
ສ າຄັນ
ຫ າຍ 

1 2 3 4 5 

1 ທັກສະທາງດ້ານເຕັກນິກ ວິຊາສະເພາະທີີ່ຮຽນມາ 10 50 557 1781 1383 

2 ທັກສະພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາອ ີ່ນໆ 33 179 879 1526 1164 

3 ທັກສະໃນການນ າໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນໄອທີອ ີ່ນໆ 18 133 747 1631 1252 

4 ທັກສະໃນການບ ລິຫານວຽກງານທີີ່ຕົນ ຮັບຜິດຊອບ 5 46 590 1751 1389 

5 ຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ 6 54 708 1725 1288 

6 ຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈ 1 37 604 1699 1440 

7 ຄວາມສາມາດໃນການສະແດງອອກ ແລະ ສ ີ່ສານກັບຜູ້ອ ີ່ນ 4 48 587 1662 1480 

0%

44%

56%

56%

Total

ບ ໍ່ເລີຍ

ພາກສ່ວນໜຶີ່ງ

ຫ າຍ
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8 ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກເປ ນທີມ 3 33 477 1668 1600 

9 ຄວາມສາມາດໃນການປະສານງານກັບຜູ້ອ ີ່ນ 4 45 545 1694 1493 

10 ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ສະພາວະກົດດັນ 13 69 765 1663 1271 

11 ຄວາມສາມາດໃນການຄົີ້ນຄິດຫາວິທີ ຫ   ແນວທາງ ໃໝ່ໆ 
ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ 4 49 601 1786 1341 

12 ມີຄວາມໜ້າເຊ ີ່ອຖ /ຕົງຕ ໍ່ເວລາ 5 35 459 1645 1637 

13 ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ 3 25 476 1679 1598 

14 ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂວຽກງານສະເພາະໜ້າ 5 34 519 1705 1518 

ລວມ 114 837 8514 23615 19854 

ເປີເຊັນ 0,2154 1,5812 16,084 44,612 37,507 
 

3.1.5 ຄວາມຄາດຫວງັ ຕ ໍ່ການເຮັດວຽກ 

3.1.5.1 ໃນ 3 ຫາ 5 ປີຕ ໍ່ໜາ້ ການປະສບົຜນົສ າເລດັໃນວຽກງານ 

 ຄວາມມຸງຫວັງໃນອະນາຄົດ ຂອງເຂົາເຈົີ້າ ຈາກ ຮູບທີ 17 ດ້ານລຸ້ມເຫັນວ່າ ເປ ັ້າ ໝາຍຫ ັກຂອງເຂົີ້າເຈົີ້າ 

ແມ່ນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງໃຫ້ສູງຂຶີ້ນ 

 
ຮູບທີ 17: ຄວາມຄາດຫວັງໃນອະນາຄົດ 

3.1.5.2 ຄວາມສ າຄນັຂອງການຮຽນ ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ 
ຄວາມສ າຄັນ ຫ   ປະໂຫຍດຂອງການສຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃນການວິໄຈຄັີ້ງນີີ້ ພວກ
ເຮົາໄດ້ກ ານົດເອົາ 5 ປ ດໃຈຫ ັກ ເພ ີ່ອປະເມີນເຖິງ ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງການຮຽນອາຊີວະສຶກ
ສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ຈາກຜົນການວິໄຈ ໃນຕາຕະລາງທີ  6:  ເຫັນວ່າ ໂດຍສະເລ່ຍ ແມ່ນ ມີຄວາມ
ສ າຄັນຫ າຍ ແລະ ສ າຄັນຕາມລ າດັບ. 
ຕາຕະລາງ 7: ຄະແນນຄວາມຖີ ລະດັບຄວາມສ າຄັນຂອງການຮຽນອາຊີວະສຶກສາ 

ເນ ີ້ອໃນ 
ບ ໍ່ສ າຄັນ ປານກາງ ສ າຄັນ 

ສ າຄັນ
ຫ າຍ 

105

13

2043

436

1184

ມີລາຍຮັບ ແລະ ໜ້າທີຕ າແໜງສ າເກົົ່ີ່າ

ມີລາຍຮັບ ແລະ ໜ້າທີຕ າແໜງຫ ຼຸດລົງ

ມີລາຍຮັບສູນຂ ີ້ນ

ມີໜ້າທີຕ າແໜງສູງຂຶີ້ນ

ອ ີ່ນ................................

0 500 1000 1500 2000 2500
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1 2 3 4 

1 ເພ ີ່ອຫາວຽກເຮັດງານທ າທີີ່ດີ 10 133 1327 2311 

2 ເພ ີ່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນໜ້າທີີ່ວຽກງານ ປະຈຸບັນຂອງ
ທ່ານ 10 118 1482 2171 

3 ເພ ີ່ອພັດທະນາດ້ານວຽກງານອາຊີບ ໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ 8 124 1351 2298 

4 ເພ ີ່ອພັດທະນາທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຂອງທ່ານ 5 101 1376 2299 

5 ເພ ີ່ອສ້າງລາຍໄດ້ເງິນເດ ອນທີີ່ສູງຂ ີ້ນ 7 135 1300 2339 

ລວມ 40 611 6836 11418 

ເປີເຊັນ 0,21158 3,23195 36,1597 60,3967 

3.1.5.3  ຄວາມຄດິເຫນັໃນການພດັທະນາ ແລະ ປ ບປງຸວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ 

 ຄວາມຄິດເຫັນສ າລັບການປ ບປຸງ ແລະ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ຮູບທີ 18 ດ້ານລຸ້ມເຫັນວ່າ ການ

ຈັດການຮຽນ-ການສອນ ເປ ນບຸລິມະສິດຕ້ອງໄດ້ປ ບປຸງ ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນ ການສອນພາກປະຕິບັດ
ຕົວຈິງ ແລະ ການສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ. 

 

 
ຮູບທີ 18: ຄວາມຄາດຫວັງໃນອະນາຄົດ 

3.1.5.4 ທາ່ນມຄີວາມສນົໃຈເຂົີ້າຮວ່ມ ໃນການຕດິຕາມຜນົຂອງການຮຽນຈບົໃນຄັີ້ງຕ ໍ່ໄປ 

ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ມີການຕ ໍ່ຍອດ ແລະ ເຮັດການຕິດຕາມນັກສຶກສາຮຽນຈົບຢ່າງເປ ນປະຈ າ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການ
ປະເມີນກ່ຽວກັບ ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ  ໃນການສະໜອງຂ ໍ້ມູນ, ຈາກຜົນການວິໄຈ ສະແດງ

ໃນ ຮູບທີ 19: ເຫັນວ່າ ນັກສຶກາສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນສົນໃຈໃຫ້ການຮ່ວມມ ກວມ 89%. 
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141

451

418
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178

614

120
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ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ

ການສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ

ການບ ລິຫານຈັດການຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ

ການພົວພັນກັບສະຖານປະກອບກິດຈະການ ທັງພາກລັດ …

ຄຸນນະພາບຂອງຫ ັກສູດ

ສົົ່ງເສີມໂອກາດໃນການໄປສຶກສາຕ ໍ່ລະດັບສູງຂຶີ້ນ

ທັກສະດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ

ວິທີການສິດສອນ ພາກທິດສະດີ

ວິທີການສິດສອນ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ

ວຽກງານແນະນ າວິຊາຊີບ ແລະ ໃຫ້ຄ າປຶກສາດ້ານອາຊີບ
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ຮູບທີ 19: ຄວາມສົນໃຈ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການເຮັດການຕິດຕາມ 

3.1.6 ສະພາບການມວີຽກເຮດັງານທ າຂອງນກັສກຶສາ ບດັທນຶ ໂຄງການ 

3.1.6.1 ການມວີຽກເຮດັງານທ າ 

ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໄລຍະ 2 ໄດ້ສະ
ໜັບສະໜູນ ທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ໃນລະດັບ ຊັີ້ນຕົີ້ນລະດັບ 1 ຫາ ຊັີ້ນຕົີ້ນລະດັບ 3 ໃນສົກສຶກສາ 
2018-2019 ມີນັກສຶກສາ ບັດທຶນຈົບໃນລະບົບດັົ່ງກ່າວ ຈ ານວນ 475 ຄົນ ຮູບທີ 20: ນັກສຶກສາຮຽນຈົບໃນ

ທຶນໂຄງການທີີ່ເກັບໄດ້ນີີ້ ມີວຽກເຮັດງານທ າ 40% ແລະ ຍັງບ ໍ່ທັງມີວຽກເຮັດງານທ າ 60%  

89%

11%

Total

ສົນໃຈ

ບ ໍ່ສົນໃຈ



20 
 

 

ຮູບທີ 20: ການມີວຽກເຮັດງານທ າຂອງນັກສາບັດທິດ 

3.1.6.2 ການປະກອບອາຊບີ 

ຮູບທີ 21: ນັກສຶກສາຮຽນຈົບໃນທຶນໂຄງການ ທີີ່ມີວຽກເຮັດ 49% ແມ່ນເຮັດວຽກນ າພາກເອກະຊົນ, 35% 

ປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ  9% ແມ່ນລັດຖະບານ ແລະ ບ ໍ່ຮູ້ຂ ໍ້ມູນ 5%. 

ມີ ແລວ້
40%ບ ໍ່ ມີ

60%

ມີ ແລ້ວ

ບ ໍ່ ມີ

148

85

233

139
103

242

ບ ໍ່ມີ ມີແລ້ວ ລວມທັງໝົດ

ຊາຍ ຍິງ
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ຮູບທີ 21: ການປະກອບອາຊີບ 

3.6.3 ລາຍຮບັ 

ຮູບທີ 22: ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາຍຮັບລະຫວ່າງ 1,100,000 ຫາ 2,000,000 ກີບ ກວມເອົາ 58%, 

2,000,001 ຫາ 3,000,000 ກີບ ກວມເອົາ 14% ແລະ ໜ້ອຍກ່ວາ 1,100,000 ກີບ ກວມເອົາ 25% ແລະ 
ອ ີ່ນໆ. 
 

  

ຮູບທີ 22: ລາຍຮັບນັກສຶກສາບັດທຶນ 

35%

9%1%

5%

1%

49%

Total

ປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົວເອງ

ລັດຖະບານ

ລັດວິສະຫະກິດ

ອ ີ່ນ.........................

ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ

ເອກະຊົນ

58%
14%

2%

25%
1% 1.100.001 - 2.000.000

2.000.001 - 3.000.000

3.000.001 - 4.000.000

ນ້ອຍກວ່າ 1.100.000

ຫ າຍກວ່າ 5.000.000
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3.6.4 ເຫດຜນົທຍີງັບ ໍ່ທນັໄດເ້ຮດັວຽກ 

ຮູບທີ 23: ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 25% ລະດັບວິຊາສະເພາະຍັງຕ ີ່າ, ບ ໍ່ມີວຽກໃນສາຂາທີີ່ຮຽນມາ 8% ສະຖານທີີ່

ເຮັດວຽກຢູ່ໄກຈາກບ່ອນພັກອາໄສ  7%  ແລະ ຂາດທັກສະທີີ່ຕ້ອງການ(ພາສາ, ໄອທີ, ..) 7% ແລະ ມີ 47% ບ ໍ່

ຮູ້ສາເຫດ. 

 

ຮູບທີ 23: ເຫດຜົນທີີ່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ເຮັດວຽກ 

3.2 ຜົນການສຶກສາ 2019-2020 

 3.2.1 ຂ ໍ້ມູນທົົ່ວໄປ 

3.2.1.1  ສດັສວ່ນທາງດາ້ນເພດ   

ຈາກຮູບພາບທີ 24: ລຸ່ມນີີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 44% ແມ່ນເພດຊາຍ ແລະ 56% ແມ່ນເພດຍິງ 

ຈາກກຸ່ມຕົວຢ່າງທີີ່ເກັບມາໄດ້ຕົວຈິງຂອງ 8 ວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາ. 

7% 1%

7%
0%

5%
8%

25%

47%

Total ຂາດທັກສະທີີ່ຕ້ອງການ (ເຊັົ່ນ: ດ້ານພາສາ, 
ດ້ານ IT,ດ້ານການສ ີ່ສານ)
ຄ່າຕອບແທນເງິນເດ ອນບ ໍ່ກົງກັບທີີ່ຄາດຫວັງ

ສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກໄກຈາກບ່ອນຢູ່ອາໄສ

ບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດເງ ີ່ອນໄຂຂອງວຽກ

ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມູນພຽງພ ໃນການຫາວຽກ

ບ ໍ່ມີວຽກງານໃນສາຂາວິຊາທີີ່ຮຽນມາ

ລະດັບວິຊາສະເພາະຍັງຕ ່າ

ອ ີ່ນໆ(ລະບຸ
.................................................)
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ຮູບທີ 24: ສັດສ່ວນທາງເພດ ຂອງກຸ່ມຂ ໍ້ມູນ 
ໂດຍລວມແລ້ວ ສັດສ່ວນທີີ່ເກັບມາໄດ້ຕົວຈິງ ສາມາດເປ ນຂ ໍ້ມູນນ າໄປສຶກສາໃນແງ່ມູມອ ີ່ນໄດ້. 

3.2.1.2 ກຸມ່ອາຍ ຸ

ຮູບທີ 25: ແຜນພາບລຸ່ມນີີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຸ່ມຕົວຢ່າງທີີ່ເກັບມາໄດ້ຕົວຈິງ ຂອງນັກສຶກສາຮຽນ
ຈົບ ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸ 22,23,21 ປີ ເປ ນຈ ານວນຫ າຍ ແລະ ທັດລົງມາ ແມ່ນ 24,20,19 ປີ ແລະ 
ເປ ນກຸ່ມອາຍຸທີີ່ຢູ່ໃນເກນອອກແຮງງານຕາມນິຍາມຂອງກົດໝາຍແຮງງານ.

 
 
ຮູບທີ 25: ສະແດງຂ ໍ້ມູນຕາມກຸ່ມອາຍຸ 
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3.2.1.3 ຊນົເຜົົ່າ 

ຮູບພາບທີ 26: ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຸ່ມຕົວຢ່າງທີີ່ເກັບມາໄດ້ຕົວຈິງ ແມ່ນ ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ລາວ-ໄຕ ຮອງ
ລົງມາແມ່ນ ມົີ້ງ-ອິວມ້ຽນ. 

 
 

ຮູບທີ 26: ຂ ໍ້ມູນແຍກຕາມກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ 

3.2.2 ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສະຖານອາຊວີະສຶກສາ 

3.2.2.1 ຂ ໍ້ມນູສະຖຕິ ິນກັສກຶສາຮຽນຈບົທີີ່ສາມາດເກບັກ າໄດ ້

ຕາຕະລາງ 8: ກຸ່ມຕົວຢ່າງທີີ່ເກັບກ າໄດ້ 

ສະຖານອາຊີວະສກຶສາ ຈບົມທງັໝດົ 60% ເກບັໄດຕ້ວົຈງິ ເປເີຊນັ 

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຈ າປາສັກ             1.206            724         1.252  
     173,02  

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງຄ າມ່ວນ             1.692           1.015           732  
      72,10  

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກ າດົງຄ າຊ້າງ               351             211           202  
      95,92  

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ             1.025             615           455  
      73,98  

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ             2.294          1.376         1.257  
      91,33  

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກມິດຕະພາບ ວຽງຈັນຮ່າໂນ້ຍ               494            296           476  
     160,59  

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ              .189             713            211  
      29,58  

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ             1.730          1.038           665  
      64,07  
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Total

Total
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ລວມທງັໝດົ       9.981       5.989      5.250  
  

 

ຈາກ ຕາຕະລາງທີ 3: ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລົງເກັບກ າຂ ໍ້ມູນຕົວຈິງ ຫ າຍວິທະຍາໄລ ບ ໍ່ສາມາດເກັບກ າ
ຂ ໍ້ມູນ ໄດ້ຕາມແຜນ ອັນເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຕັດຈ ານວນນັກສຶກສາທີີ່ຮຽນຈົບ ແລ້ວສ ບຕ ໍ່ຮຽນອີກອອກ ຈຶີ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຈ ານວນຂ ໍ້ມູນທີີ່ເກັບກ າໄດ້ລຸດລົງ, ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມໃນເບ ີ້ອງການເຮັດການສຶກສາ ຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວກ ໍ່
ສາມາດຮັບຮອງໄດ້. 

3.2.2.2 ປະເພດນກັສກຶສາ 

ຮູບພາບທີ 27: ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນັກສຶກສາທົົ່ວໄປ 79%  ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃຕ້ໂຄງການ 

(SSTVET) 19% ແລະ ນັກສຶກສາບັດທຶນພາຍໃຕ້ໂຄງການ ອ ີ່ນໆ. 

 
 

ຮູບທີ 27: ຂ ໍ້ມູນແຍກຕາມກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ 

 

 3.2.2.3 ສາຂາ ວຊິາສະເພາະ 

ຮູບທີ 28: ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສາຂາວິຊາ ທີີ່ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນຕົວຈິງໄດ້ຫ າຍກ່ວາໝູ່ ແມ່ນ ສາຂາວິຊາ 
ໄຟຟ້າເຕັກນິກ, ສາຂາວິຊາ ການບັນຊີ ໄອທີ ແລະ ຕັດຫຍິບ ຕາມລ າດັບ 

19%
1%

79%

1%

Total
ນັກສຶກສາ ບັດທ ນໂຄງການ(SSTVET)

ນັກສຶກສາ ບັດທ ນໂຄງການ(ລາວ/209)

ນັກສຶກສາທົົ່ວໄປ

ນັກສຶກສາໂຄງການ VELA
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ຮູບທີ 28: ຂ ໍ້ມູນນັກສຶກສາຮຽນຈົບແຍກຕາມວິຊາສະເພາະ 
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3.2.2.4 ລະດບັການສກຶສາ 

ຮູບທີ 29 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສາຂາວິຊາສະເພາະ ທີີ່ເກັບມາເປ ນຕົວຢາງ ໄດ້ຕົວຈິງ ມີ ຊັີ້ນສູງ 54%, ຊັີ້ນ

ກາງ 29%, ຊັີ້ນຕົີ້ນລະດັບ1 12%. 

 
 

ຮູບທີ 29: ສະແດງຂ ໍ້ມູນແຍກຕາມລະດັບວິຊາສະເພາະ 
ສ າລັບ ລະດັບ ປະລິນຍາຕີ ແມ່ນລະດັບ ວິຊາສະເພາະສູງສຸດ ຂອງລາວ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວມາຮຽນຈົບ 
ອາຊີວະສຶກສາ ໃນລະດັບໃດໜຶີ່ງອີກ 

3.2.2.5 ສະພາບສະຖານອາຊວີະສກຶສາ 

ຕາຕະລາງ 4: ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ ສະພາບສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບດີ 42%, ດີຫ າຍ 

33.30%, ປານກາງ 21.55%, ພ ໃຊ້ 2.63% ແລະ ໃຊ້ບ ໍ່ໄດ້ 0.49%. 

ຕາຕະລາງ 9: ຄະແນນຄວາມຖີີ່ ຂອງມາດຖານສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 

ເນ ີ້ອໃນ 
ໃຊ້ບ ໍ່ໄດ້ ພ ໃຊ ້ ປານກາງ ດ ີ ດີຫ າຍ 

1 2 3 4 5 

1 ການໃຫ້ຄ າແນະນ າ ແລະ ໃຫ້ຄ າປຶກສາຕ ໍ່ນັກຮຽນ-ນັກສຶກ
ສາ 

38 102 1038 2348 1724 

2 ເນ ີ້ອໃນຂອງຫ ັກສູດ ພາກທິດສະດີ 27 122 1123 2607 1371 

3 ເນ ີ້ອໃນຂອງຫ ັກສູດ ພາກປະຕິບັດ 43 162 1160 2270 1615 

4 ຄວາມຫ າກຫ າຍສາຂາວິຊາຮຽນ 24 115 1042 2324 1745 

5 ການສິດສອນຂອງຄູ-ອາຈານ 29 110 908 2377 1826 

6 ການນ າພາໃນການຝຶກພາກປະຕິບັດ 51 178 1042 2377 1602 

7 ສ ີ່ການຮຽນ-ການສອນ, ເຄ ີ່ອງມ , ເຄ ີ່ອງຈັກ, ວັດສະດຸ
ອຸປະກອນພຽງພ ບ  

75 288 1326 2225 1336 

8 ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງສ ີ່ການຮຽນ-ການສອນ, ເຄ ີ່ອງມ , 57 245 1326 2276 1346 

29%

54%

3%
12%1%0%1%

Total

ຊັີ້ນກາງ

ຊັີ້ນສູງ

ຊັີ້ນຕົີ້ນ ລະດັບ 3

ຊັີ້ນຕົີ້ນລະດັບ 1
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ເຄ ີ່ອງຈັກ, ວັດສະດຸ ອຸປະກອນເປ ນແນວໃດ 

9 ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ(ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງທົດລອງ) 113 325 1283 2104 1425 

ລວມ 457 1647 10248 20908 13990 

ເປີເຊັນ 0,9672 3,48571 21,6889 44,2497 29,6085 

 

3.2.3 ການມີວຽກເຮັດງານທ າ 

3.2.3.1 ສະພາບການມວີຽກເຮດັງານທ າ 

ຮູບທີ 30 ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະພາບການມີວຽກເຮັດງານທ າຂອງນັກສຶກສາຮຽນຈົບ 8 ວິທະຍາໄລພາຍໃຕ້

ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ໂຄງການ SSTVET, ເຫັນວ່າ ນັກສຶກສາທີີ່ຮຽນຈົບໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ໂດຍ

ສະເລ່ຍ ແມ່ນມີ ວຽກເຮັດງານທ າຢູ່ 42 % ແລະ ຍັງບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ າ 58% 

 

 

 
 

ບ ໍ່ ມີ
58%

ມີ ແລວ້
42%

1369
942

2311

1663
1276

2939

ບ ໍ່ມີ ມີແລ້ວ ລວມທັງໝົດ

ຊາຍ ຍິງ
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ຮູບທີ 30: ການມີວຽກເຮັດງານທ າຂອງນັກສຶກສາຮຽນຈົບ 

3.2.3.2 ປະເພດສະຖານທເີຮດັວຽກ 

ຮູບທີ 31 ຂ້າງລຸ່ມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະກອບອາຊີບຂອງນັກສຶກສາ ຈົບຈາກສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 

ສ່ວນຫ າຍແມ່ນປະກອບອາຊີບນ າພາກເອກະຊົນ ກວມເອົາ 64%, ປະກອບອາຊີບນ າພາກລັດຖະບານ 10 % 

ແລະ ປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ ກວມ 18 % ຕາມລ າດັບ. 

 
 

ຮູບທີ 31: ອົງການຈດັຕັີ້ງ ທີີ່ເຮັດວຽກ 

3.2.3.3 ຄວາມສອດຄອ່ງຂອງວຽກຕວົຈງິ ແລະ ວຊິາສະເພາະທີີ່ຮຽນມາ 

ໃນການມີວຽກເຮັດງານທ າ ຂອງນັກສຶກສາຮຽນຈົບ ເຊິີ່ງລວມທັງ ປະກອບອາຊີບເປ ນພະນັກງານຕາມ
ອົງການຕ່າງໆ ແລະ ການປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ, ຈາກຜົນການວິໄຈ ໃນ ຮູບທີ 32 ຂ້າງລຸ່ມເຫັນວ່າ: ວຽກທີີ່

ເຮັດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບວິຊາສະເພາະທີຮຽນຈົບແມ່ນ 77% ແລະ ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບວິຊາຊະເພາະ ທີີ່ຮຽນຈົບ 23%. 

18%

10%

3%5%

0%

64%

ປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົວເອງ
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ຮູບທີ 32: ສະແດງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງໜ້າວຽກ ແລະ ວິຊາສະເພາະ 

 

3.2.3.4 ວທິຫີາວຽກເຮດັງານທ າ 

ຊ່ອງທາງ ແລະ ປ ດໃຈທີີ່ເປ ນໂອກາດ ໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ 
ຈາກ ຮູບທີ 33 ດ້ານລຸ່ມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ນໝູ່ເພ ີ່ອນ, ຍາດຕິພີີ່ນ້ອງ, ຄູອາຈານ ໂດຍຜ່ານເຄ ີ່ອຂ່າຍ

ທາງສັງຄົມ 22% ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍ ແລະ ຖັດລົງມາ ແມ່ນການພົວພັນຫານາຍຈ້າງດ້ວຍຕົນເອງ 

16%, ມີ 23% ແມ່ນຫາດ້ວຍວິທີອ ີ່ນໆ. 

 

 

ຮູບທີ 33: ທາງເລ ອກໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ າ 

77%

23%

Total

ສອດຄ່ອງ

ບ ໍ່ສອດຄ່ອງ

313, 16%

297, 15%

91, 5%

60, 3%

59, 3%

80, 4%

171, 9%

444, 23%

420, 22%

ທ່ານຕິດຕ ໍ່ນາຍຈ້າງດ້ວຍຕົວເອງ

ທ່ານເຮັດທຸລະກິດເອງ

ບ ລິສັດຈັດຫາງານ

ຜູ້ຈ້າງງານຕິດຕ ໍ່ຫາທ່ານ

ວຽກໄດ້ຮັບຈາກການຝຶກອົບຮົມ/ຈາກການຝຶກງານກັບຜູ້
ຈ້າງງານ
ຫ້ອງການກິດຈະການນັກສຶກສາ/ພົວພັນອາຊີບ (ໃນສະຖາ
ບັນສຶກສາ)
ໜັງສ ພິມ/ໂທລະພາບ/ອິນເຕີເນັດ

ອ ີ່ນໆ (ລະບຸ
ລະອຽດ_____________________________)
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3.2.3.5 ໄລຍະເວລາຫາວຽກເຮດັງານທ າ 

ຮູບທີ 34 ການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ ພາຍຫ ັກຮຽນຈົບຈາກ

ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນໃຊ້ ໄລຍະເວລາ 1-3 ເດ ອນ ກວມເອົາ 47 %, ໄລຍະເວລາ 4-6 

ເດ ອນ ກວມເອົາ 16 %, ມີວຽກເຮັດງານທ າກ່ອນຈົບການສຶ ກສາ 13 % ແລະ ບ ໍ່ຮູ້ໄລຍະເວລາ 11%. 

 
 

ຮູບທີ 34: ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄລຍະເວລາ ໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ າ 

3.2.3.6 ເງນິເດ ອນໂດຍສະເລຍ່ 

ລາຍຮັບຂອງເຂົີ້າເຈົີ້າໃນການປະກອບອາຊີບ ເຊິີ່ງໝາຍເຖິງເງິນເດ ອນ ຈາກ ຮູບທີ 35 ດ້ານລຸ້ມ ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາຍຮັບຂອງເຂົີ້າເຈົີ້າຢູ່ໃນ 

ລະຫວ່າງ 1,100,000 ຫາ 2,000,000 ກີບ ກວມເອົາ 64%, 2,000,001 ຫາ 3,000,000 ກີບ 

ກວມເອົາ 14% ແລະ ໜ້ອຍກ່ວາ 1,100,000 ກີບ ກວມເອົາ 16% ແລະ ອ ີ່ນໆ. 

 
ຮູບທີ 35: ລາຍຮັບ ຫ   ເງິນເດ ອນ 

2%

47%

16%

8%

11%

13%

3%

Total
10-12 ເດ ອນ

1-3 ເດ ອນ

4-6ເດ ອນ

6-9 ເດ ອນ

ອ ີ່ນໆ (ລະບຸ
ລະອຽດ_______________________
____)

64%14%
3%

1% 16% 2%

1.100.001 - 2.000.000

2.000.001 - 3.000.000

3.000.001 - 4.000.000

4.000.001 - 5.000.000

ນ້ອຍກວ່າ 1.100.000

ຫ າຍກວ່າ 5.000.000
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3.2.4 ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງອາຊີບ ແລະ ການສຶກສາ/ທັກສະຄວາມສາມາດ 

3.2.4.1 ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈກຽ່ວກບັການສກຶສາທີີ່ໄດຮ້ບັ 
ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຂອງນັກສຶກສາທີີ່ຮຽນຈົບ ຕ ໍ່ກັບສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ຈາກຜົນການສຶກສາສະແດງ

ໃນ ຮູບທີ 36 ຂ້າງລຸ້ມ ເຫັນວ່າ ພ ໃຈຫ າຍ 37% ແລະ ພ ໍ່ໃຈ 58% ແລະ ອ ີ່ນໆຕາມລ າດັບ 

 
ຮູບທີ 36: ຄວາມເພິີ່ງພ ໍ່ໃຈກັບໜາ້ວຽກ ແລະ ວິຊາສະເພາະທີີ່ຮຽນມາ 

3.2.4.2 ເຫດຜນົທີີ່ຍງັບ ໍ່ໄດປ້ະກອບອາຊບີ ຫ  ມວີຽກເຮດັງານທ າ 

ສາເຫດທີີ່ນັກສຶກສາຮຽນຈົບໄປແລ້ວ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ປະກອບອາຊີບ ຫ  ມີວຽກເຮັດງານທ າ ອາດປະກອບດ້ວຍ
ຫ າຍປ ດໃຈດັົ່ງນີີ້: 

 ລະດັບວິຊາສະເພາະຍັງຕ ່າ 17 % 

 ບ ໍ່ມີວຽກງານໃນສາຂາວິຊາທີີ່ຮຽນມາ ກວມ 13 % 

 ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມູນພຽງພ ໃນການຫາວຽກ 9% 

 ຂາດທັກສະທີີ່ຕ້ອງການ (ເຊັົ່ນ: ດ້ານພາສາ, ດ້ານ IT, ດ້ານການສ ີ່ສານ) 13 % 

 ດ້ານອ ີ່ນໆ 

ດັົ່ງ ຮູບທີ 37 ຂ້າງລຸ່ມນີີ້ 

0% 1%

58%
37%

4%
Total

ບ ໍ່ພ ໃຈ

ບ ໍ່ໜ້າສົນໃຈ

ພ ໃຈ

ພ ໃຈຫ າຍ

ພ ໃຈໜ້ອຍໜຶີ່ງ
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ຮູບທີ 37: ປ ດໄຈທີີ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ການມີວຽກເຮັດງານທ າ 

3.2.4.3 ການວາງແຜນປະກອບອາຊບີດວ້ຍຕນົເອງ 

ໃນຈ ານວນກຸ່ມທີີ່ຍັງບ ໍ່ທັນມີວຽກເຮັດງານທ າ ແມ່ນມີແຜນຈະປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ ສະຫ ຼຸບແລ້ວ

ປະມານ 61 % ແລະ ຍັງບ ໍ່ທັນມີແຜນ 39%. 

 
ຮູບທີ 38: ການວາງແຜນເພ ີ່ອປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງໃນອະນາຄົດ 

384, 13%
105, 3%

252, 8%
78, 3%

277, 9%

409, 13%502, 17%

1025, 34%

ຂາດທັກສະທີີ່ຕ້ອງການ (ເຊັົ່ນ: ດ້ານພາສາ, 
ດ້ານ IT,ດ້ານການສ ີ່ສານ)
ຄ່າຕອບແທນເງິນເດ ອນບ ໍ່ກົງກັບທີີ່ຄາດຫວັງ

ສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກໄກຈາກບ່ອນຢູ່ອາໄສ

ບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດເງ ີ່ອນໄຂຂອງວຽກ

ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມູນພຽງພ ໃນການຫາວຽກ

ບ ໍ່ມີວຽກງານໃນສາຂາວິຊາທີີ່ຮຽນມາ

ລະດັບວິຊາສະເພາະຍັງຕ ່າ

ອ ີ່ນໆ(ລະບຸ
.................................................)

39%

61%

Total

ບ ໍ່ມີແຜນ

ມີແຜນ
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3.2.4.4 ຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະທີີ່ໄດຮ້ບັຈາກສະຖານອາຊວີະສກຶສາ 

ເພ ີ່ອປະເມີນຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ທີີ່ໄດ້ຈາກ ຂອງຜູ້ຮຽນຈົບ ຈາກຜົນການວິໄຈ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ ຮູບທີ 
39: ເຫັນວ່າ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ແມ່ນພຽງແຕ່ພາກສ່ວນໜຶີ່ງ ມັນ
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປ ບປຸງຫ ັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຕ ີ່ມ. 

 

 

ຮູບທີ 39: ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຮຽນ 

3.2.4.5 ທກັສະ ແລະ ທັດສະນະຄະຕທິີີ່ສ າຄນັໃນການປະສບົຜນົສ າເລດັ 

ທັກສະຕ່າງໆ ໃນຕາຕະລາຍໃນຂ້າງລຸ່ມນີີ້ ເປ ນປ ດໃຈຫ ັກທີີ່ ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮັດການວິໄຈ ຕັີ້ງຂຶີ້ນ ເພ ີ່ອປະ
ເມີນ ຄວາມຕ້ອງການສຶກສາ ຂອງນັກສຶກສາໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ, ຈາກຜົນການວິໄຈ ໃນຕາຕະລາງ 5 
ຂ້າງລຸ່ມເຫັນວ່າ ໃນ 14 ທັກສະ ລ້ວນແລ້ວມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການກ້າວໄປສູ່ການປະສົບຄວາມສ າເລັດ ໃນ
ໜ້າທີການງານ ຂອງເຂົາເຈົີ້າ. 

ຕາຕະລາງ 10: ຄະແນນຄວາມຖີີ່ຂອງທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ສູ່ຄວາມສ າເລັດ 

ເນ ີ້ອໃນ 
ບ ໍ່ສ າຄັນ 

ສ າຄັນ
ໜ້ອຍ 

ປານກາງ ສ າຄັນ 
ສ າຄັນ
ຫ າຍ 

1 2 3 4 5 

1 ທັກສະທາງດ້ານເຕັກນິກ ວິຊາສະເພາະທີີ່ຮຽນມາ 21 82 954 2386 1807 

2 ທັກສະພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາອ ີ່ນໆ 53 280 1266 2056 1595 

3 ທັກສະໃນການນ າໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນໄອທີອ ີ່ນໆ 38 167 1137 2186 1722 

4 ທັກສະໃນການບ ລິຫານວຽກງານທີີ່ຕົນ ຮັບຜິດຊອບ 25 97 911 2416 1801 

5 ຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ 15 77 1108 2334 1716 

6 ຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈ 16 67 958 2305 1904 

7 ຄວາມສາມາດໃນການສະແດງອອກ ແລະ ສ ີ່ສານກັບຜູ້ອ ີ່ນ 18 75 939 2247 1971 

1%

51%
48%

48%

Total

ບ ໍ່ເລີຍ

ພາກສ່ວນໜຶີ່ງ

ຫ າຍ
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8 ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກເປ ນທີມ 18 74 721 2200 2237 

9 ຄວາມສາມາດໃນການປະສານງານກັບຜູ້ອ ີ່ນ 13 64 811 2311 2051 

10 ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ສະພາວະກົດດັນ 28 120 1142 2317 1643 

11 ຄວາມສາມາດໃນການຄົີ້ນຄິດຫາວິທີ ຫ   ແນວທາງ ໃໝ່ໆ ໃນການ
ປະຕິບັດວຽກງານ 11 74 941 2322 1902 

12 ມີຄວາມໜ້າເຊ ີ່ອຖ /ຕົງຕ ໍ່ເວລາ 18 48 705 2226 2253 

13 ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ 12 35 697 2251 2255 

14 ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂວຽກງານສະເພາະໜ້າ 23 42 780 2386 2019 

ລວມ 309 1302 13070 31943 26876 

ເປີເຊັນ 0,42041 1,77143 17,7823 43,4599 36,566 

 

3.2.5 ຄວາມຄາດຫວັງ ຕ ໍ່ການເຮັດວຽກ 

3.2.5.1 ໃນ 3 ຫາ 5 ປີຕ ໍ່ໜາ້ ການປະສບົຜນົສ າເລດັໃນວຽກງານ 
 ຄວາມມຸງຫວັງໃນອະນາຄົດ ຂອງເຂົາເຈົີ້າ ຈາກ ຮູບທີ 40 ດ້ານລຸ້ມເຫັນວ່າ ເປ ັ້າ ໝາຍຫ ັກຂອງເຂົີ້າເຈົີ້າ 
ແມ່ນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງໃຫ້ສູງຂຶີ້ນ 

 
ຮູບທີ 40: ຄວາມຄາດຫວັງໃນອະນາຄົດ 

3.2.5.2 ຄວາມສ າຄນັຂອງການຮຽນ ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ 

ຄວາມສ າຄັນ ຫ   ປະໂຫຍດຂອງການສຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃນການວິໄຈຄັີ້ງນີີ້ ພວກ
ເຮົາໄດ້ກ ານົດເອົາ 5 ປ ດໃຈຫ ັກ ເພ ີ່ອປະເມີນເຖິງ ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງການຮຽນອາຊີວະສຶກ
ສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ຈາກຜົນການວິໄຈ ໃນຕາຕະລາງທີ  6:  ເຫັນວ່າ ໂດຍສະເລ່ຍ ແມ່ນ ມີຄວາມ
ສ າຄັນຫ າຍ ແລະ ສ າຄັນຕາມລ າດັບ. 
ຕາຕະລາງ 11: ຄະແນນຄວາມຖີ ລະດັບຄວາມສ າຄັນຂອງການຮຽນອາຊີວະສຶກສາ 

ເນ ີ້ອໃນ 
ບ ໍ່ສ າຄັນ ປານກາງ ສ າຄັນ 

ສ າຄັນ
ຫ າຍ 
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77
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885

1271

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

ມີ ລາຍຮັບ ແລະ ໜ້າທີ ຕ າແໜງສ າເກ ົ່່
ົ່່ າ

ມີ ລາຍຮັບ ແລະ ໜ້າທີ ຕ າແໜງຫ ຼຸ ດລ ງ

ມີ ລາຍຮັບສູນຂ ້ ນ

ມີ ໜ້າທີ ຕ າແໜງສູງຂ ້ ນ

ອ ົ່່ ນ................................
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1 2 3 4 

1 ເພ ີ່ອຫາວຽກເຮັດງານທ າທີີ່ດີ 36 154 1796 3264 

2 ເພ ີ່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນໜ້າທີີ່ວຽກງານ ປະຈຸບັນຂອງ
ທ່ານ 25 177 2024 3024 

3 ເພ ີ່ອພັດທະນາດ້ານວຽກງານອາຊີບ ໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ 23 153 1771 3303 

4 ເພ ີ່ອພັດທະນາທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຂອງທ່ານ 21 151 1952 3126 

5 ເພ ີ່ອສ້າງລາຍໄດ້ເງິນເດ ອນທີີ່ສູງຂ ີ້ນ 27 147 1705 3371 

ລວມ 132 782 9248 16088 

ເປີເຊັນ 0,50286 2,97905 35,2305 61,2876 

 

 

3.2.5.3 ຄວາມຄດິເຫນັໃນການພດັທະນາ ແລະ ປ ບປງຸວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ 

 ຄວາມຄິດເຫັນສ າລັບການປ ບປຸງ ແລະ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ຮູບທີ 41 ດ້ານລຸ້ມເຫັນວ່າ ການ
ຈັດການຮຽນ-ການສອນ ເປ ນບຸລິມະສິດຕ້ອງໄດ້ປ ບປຸງ ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນ ການສອນພາກປະຕິບັດ
ຕົວຈິງ ແລະ ການສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ. 

 

 
ຮູບທີ 41: ຄວາມຄາດຫວັງໃນອະນາຄົດ 

3.2.5.4 ທາ່ນມຄີວາມສນົໃຈເຂົີ້າຮວ່ມ ໃນການຕດິຕາມຜນົຂອງການຮຽນຈບົໃນຄັີ້ງຕ ໍ່ໄປ 

ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ມີການຕ ໍ່ຍອດ ແລະ ເຮັດການຕິດຕາມນັກສຶກສາຮຽນຈົບຢ່າງເປ ນປະຈ າ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການ
ປະເມີນກ່ຽວກັບ ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ  ໃນການສະໜອງຂ ໍ້ມູນ, ຈາກຜົນການວິໄຈ ສະແດງ

ໃນ ຮູບທີ 42: ເຫັນວ່າ ນັກສຶກາສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນສົນໃຈໃຫ້ການຮ່ວມມ ກວມ 86%. 
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ຮູບທີ 42: ຄວາມສົນໃຈ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການເຮັດການຕິດຕາມ 

3.2.6 ສະພາບການມວີຽກເຮດັງານທ າຂອງນກັສກຶສາ ບດັທນຶ ໂຄງການ 

3.2.6.1 ການມວີຽກເຮດັງານທ າ 

ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໄລຍະ 2 ໄດ້ສະ
ໜັບສະໜູນ ທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ໃນລະດັບ ຊັີ້ນຕົີ້ນລະດັບ 1 ຫາ ຊັີ້ນຕົີ້ນລະດັບ 3 ໃນສົກສຶກສາ 

2018-2019 ມີນັກສຶກສາ ບັດທຶນຈົບໃນລະບົບດັົ່ງກ່າວ ຈ ານວນ 992 ຄົນ ຮູບທີ 43: ນັກສຶກສາຮຽນຈົບໃນ

ທຶນໂຄງການທີີ່ເກັບໄດ້ນີີ້ ມີວຽກເຮັດງານທ າ 23% ແລະ ຍັງບ ໍ່ທັງມີວຽກເຮັດງານທ າ 77%  
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ມີ ແລ້ວ

ບ ໍ່ ມີ



38 
 

 

ຮູບທີ 43: ການມີວຽກເຮັດງານທ າຂອງນັກສາບັດທິດ 

3.2.6.2 ການປະກອບອາຊບີ 

ຮູບທີ 44: ນັກສຶກສາຮຽນຈົບໃນທຶນໂຄງການ ທີີ່ມີວຽກເຮັດ 49% ແມ່ນເຮັດວຽກນ າພາກເອກະຊົນ, 35% 

ປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ,  7% ແມ່ນລັດຖະບານ ແລະ 6% ເຮັດວຽກນ າພາກສ່ວນອ ີ່ນ. 

 

 

ຮູບທີ 44: ການປະກອບອາຊີບ 
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3.2.6.3 ລາຍຮບັ 

ຮູບທີ 45: ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາຍຮັບລະຫວ່າງ 1,100,000 ຫາ 2,000,000 ກີບ ກວມເອົາ 52%, 

2,000,001 ຫາ 3,000,000 ກີບ ກວມເອົາ 18% ແລະ ໜ້ອຍກ່ວາ 1,100,000 ກີບ ກວມເອົາ 24% ແລະ 
ອ ີ່ນໆ. 

 

ຮູບທີ 45: ລາຍຮັບນັກສຶກສາບັດທຶນ 

3.2.6.4 ເຫດຜນົທຍີງັບ ໍ່ທນັໄດເ້ຮດັວຽກ 

ຮູບທີ 46: ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 19% ລະດັບວິຊາສະເພາະຍັງຕ ີ່າ, ບ ໍ່ມີວຽກໃນສາຂາທີີ່ຮຽນມາ 8% ສະຖານທີີ່

ເຮັດວຽກຢູ່ໄກຈາກບ່ອນພັກອາໄສ  8%  ແລະ ຂາດທັກສະທີີ່ຕ້ອງການ(ພາສາ, ໄອທີ, ..) 6%. 
 

 

ຮູບທີ 46: ເຫດຜົນທີີ່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ເຮັດວຽກ 
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IV. ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຂອງຜູ້ໃຊແ້ຮງງານ 
ໄດ້ສ າຫ ວດຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຈາກສະຖານປະກອບການ ທີີ່ມີນັກສຶກສາຮຽນຈົບຈາກສະຖານ
ອາຊີວະສຶກສາ ເຮັດວຽກຢູ່ ຈ ານວນ 933 ແຫ່ງສາມາດສະຫ ຼຸບຜົນໄດ້ດັົ່ງນີີ້: 
ຕາຕະລາງ 12: ປະເພດສະຖານປະກອບການ 

ຂ ໍ້ມນູທົົ່ວໄປ ຈ ານວນ ເປເີຊນັ 

ອົງກອນຂອງທ່ານ 

ໜ່ວຍງານພາກລັດ 96 10,29 

ໜ່ວຍງານພາກເອກະຊົນ 191 20,47 

ໜ່ວຍງານ ພາກລັດວິສາຫະກິດ 17      1,82  

ໜ່ວຍງານອ ີ່ນໆ 629    67,42  

ລວມ 933  100,00  

ຕ າແໜ່ງງານ 

ພະນັກງານ/ເຈົີ້າໜ້າທີີ່ 205    22,09  

ຫົວໜ້າງານ/ຜູ້ຈັດການລະດັບພະແນກ 62      6,68  

ຜູ້ບ ລິຫານ  31      3,34  

ອ ີ່ນໆ, ໃຫ້ລະບຸຕ າແໜ່ງ...................................... 630    67,89  

ລວມ 928  100,00  

ເພດ 

ຊາຍ 506 54,23 

ຍິງ 427 45,77 

ລວມ 933 100 

4.1 ຄວາມຮູດ້າ້ນວຊິາການ 

ຕາຕະລາງ 13: ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈດ້ານວິຊາການ 

ດ້ານຄວາມຮູ້ວິຊາການ ຄ່າສະເລ່ຍ ລະດັບຄວາມເພິງພ ໃຈ 

ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດ  4,67  ພ ໃຈຫ າຍທີີ່ສຸດ 
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ວຽກງານທີີ່ຖ ກມອບໝາຍ 

ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການກຽ່ວກບັວິຊາ
ຊີບຂອງນັກສຶກສາ 

 4,35  ພ ໃຈຫ າຍ 

ຄວາມຮູ້ໃນການໃຊເ້ຄ ີ່ອງມ -ອຸປະກອນ
ໃນວຽກງານຂອງຕນົ 

 4,64  ພ ໃຈຫ າຍທີີ່ສຸດ 

ຄວາມຮູ້ກຽ່ວກບັການໃຊຄ້ອມພິວເຕີີ້  4,34  ພ ໃຈຫ າຍ 

ລວມ 18  

 

4.2 ທັກສະວຊິາຊບີ 

ຕາຕະລາງ 14: ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈດ້ານທັກສະວິຊາຊີບ 

ທກັສະວິຊາຊບີ ຄ່າສະເລ່ຍ 
ລະດບັຄວາມ 

ເພງິພ ໃຈ 

ທັກສະໃນການແກ້ໄຂບນັຫາສະເພາະໜ້າ                   

4,59  
ພ ໃຈຫ າຍທີີ່ສຸດ 

ຄວາມສາມາດໃນການລະບົບການເຮັດວຽກ 
                  

4,37  
ພ ໃຈຫ າຍ 

ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ                   

4,59  
ພ ໃຈຫ າຍທີີ່ສຸດ 

ທັກສະໃນການຕິດຕ ໍ່ສ ສານ 
                  

4,38  
ພ ໃຈຫ າຍ 

ທັກສະໃນການໃຊ້ພາສາຕາ່ງປະເທດ 
                  

4,47  
ພ ໃຈຫ າຍ 

ທັກສະຄວາມເປ ນຜູນ້ າ                   

4,41  
ພ ໃຈຫ າຍ 

ລວມ                 

26,81  
 

 

4.3 ດາ້ນຄວາມຮບັຜດິຊອບ 

ຕາຕະລາງ 15: ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
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ດາ້ນຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຄ່າສະເລ່ຍ 
ລະດບັຄວາມ 

ເພິີ່ງພ ໃຈ 

ຄວາມກະຕ ລ ລົີ້ນ ແລະ ຮບັຜິດຊອບໃນການເຮັດວຽກ 4,65  ພ ໃຈຫ າຍທີີ່ສຸດ 

ການປະຕິບັດໂມງເວລາ  4,43  ພ ໃຈຫ າຍ 

ລວມ 9,08   

4.4 ດາ້ນມະນດຸສ າພນັ 

ຕາຕະລາງ 16: ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈດ້ານມະນຸດສ າພັນ 

ດາ້ນມະນດຸສ າພນັ ຄ່າສະເລ່ຍ 
ລະດບັຄວາມ 

ເພິີ່ງພ ໃຈ 

ການເຮັດວຽກເປ ນທີມ 
                  

4,61  
ພ ໃຈຫ າຍທີີ່ສຸດ 

ການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ  ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອເພ ີ່ອນຮ່ວມງານ 
                  

4,45  
ພ ໃຈຫ າຍ 

ການໃຊ້ວາຈາສຸພາບກບັເພ ີ່ອນຮ່ວມງານ 
                  

4,59  
ພ ໃຈຫ າຍທີີ່ສຸດ 

ການໃຫ້ກຽດຕ ໍ່ເພ ີ່ອນຮ່ວມງານ 
                  

4,46  
ພ ໃຈຫ າຍ 

ລວມ                 

18,11  
 

4.5 ດາ້ນລະບຽບວໄິນ ແລະ ທັດສະນະຄະຕ ິ

ຕາຕະລາງ 17: ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈດ້ານລະບຽບວິໄນ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ 

ດາ້ນລະບຽບວິໄນ ແລະ ທດັສະນະຄະຕ ິ
ຄ່າສະເລ່ຍ 

ລະດບັຄວາມ 

ເພິີ່ງພ ໃຈ 

ຄວາມຂະຫຍັນ ແລະ ຄວາມອົດທົນໃນການປະຕບິັດ
ວຽກງານ 

                  

4,60  

ພ ໃຈຫ າຍທີີ່ສຸດ 

ຄວາມຊ ີ່ສັດສຸດຈະລິດໃນການປະຕິບັດວຽກງານ 
                  

4,45  
ພ ໃຈຫ າຍ 
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ການມີລະບຽບວິໄນໃນການປະຕບິັດວຽກງານ 
                  

4,59  
ພ ໃຈຫ າຍທີີ່ສຸດ 

ການວາງຕົວສະເໝີຕົີ້ນສະເໝີປາຍ 
                  

4,47  
ພ ໃຈຫ າຍ 

ລວມ                 

18,11  
 

V. ສະຫ ຼຸບ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜີ 
ຈາກຜົນການວິໄຈ ຂ ໍ້ມູນຂ້າງເທິງ ສາມາດສະຫ ຼຸບໄດ້ດັົ່ງນີີ້: 

5.1 ສະຫ ຼຸບ 

1. ຜົນການຕິດຕາມນັກສຶກສາຮຽນຈົບ 2018-2019 ແລະ 2019-2020 
 ນັກສຶກສາທັງໝົດ ມີວຽກເຮັດງານທ າ 47% ໃນນັີ້ນ ເພດຍິງ 56% ເພດຊາຍ 44% 

 ນັກສຶກສາທັງໝົດ ບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ າ 53% ເພດຍິງ 55% ເພດຊາຍ 45%, ໃນນັີ້ນ 59% 

ເສດຖະກິດຄອບຄົວດີຂ ີ້ນ, 4% ເສດຖະກິດຄອບຄົວສ າເກົົ່າ, 1% ເສດຖະກິດຄອບຄົວລຸດລົງ ແລະ 

36% ອ ີ່ນໆ 

 ນັກສຶກສາບັດທຶນ ໂຄງການ ມີວຽກເຮັດງານທ າ 29% ໃນນັີ້ນ ເພດຍິງ 45% ເພດຊາຍ 55% 

 ນັກສຶກສາບັດທຶນ ໂຄງການ ບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ າ 71% ເພດຍິງ 59% ເພດຊາຍ 41%, ໃນນັີ້ນ 

65% ເສດຖະກິດຄອບຄົວດີຂ ີ້ນ, 3% ເສດຖະກິດຄອບຄົວສ າເກົົ່າ, 1% ເສດຖະກິດຄອບຄົວລຸດ

ລົງ ແລະ 31% ອ ີ່ນໆ 

2. ຜົນການຕິດຕາມນັກສຶກສາຮຽນຈົບ 2018-2019  
 ນັກສຶກສາທັງໝົດ ມີວຽກເຮັດງານທ າ 53% ໃນນັີ້ນ ເພດຍິງ 53% ເພດຊາຍ 47% 

 ນັກສຶກສາທັງໝົດ ບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ າ 47% ເພດຍິງ 55% ເພດຊາຍ 45%, ໃນນັີ້ນ 51% 

ເສດຖະກິດຄອບຄົວດີຂ ີ້ນ, 3% ເສດຖະກິດຄອບຄົວສ າເກົົ່າ, 0% ເສດຖະກິດຄອບຄົວລຸດລົງ ແລະ 

46% ອ ີ່ນໆ 

 ນັກສຶກສາບັດທຶນ ໂຄງການ ມີວຽກເຮັດງານທ າ 40% ໃນນັີ້ນ ເພດຍິງ 55% ເພດຊາຍ 45% 

 ນັກສຶກສາບັດທຶນ ໂຄງການ ບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ າ 60% ເພດຍິງ 48% ເພດຊາຍ 52%, ໃນນັີ້ນ 

43% ເສດຖະກິດຄອບຄົວດີຂ ີ້ນ, 3% ເສດຖະກິດຄອບຄົວສ າເກົົ່າ, 1% ເສດຖະກິດຄອບຄົວລຸດ

ລົງ ແລະ 53% ອ ີ່ນໆ 

3. ຜົນການຕິດຕາມນັກສຶກສາຮຽນຈົບ 2019-2020 
 ນັກສຶກສາທັງໝົດ ມີວຽກເຮັດງານທ າ 42% ໃນນັີ້ນ ເພດຍິງ 58% ເພດຊາຍ 42% 
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 ນັກສຶກສາທັງໝົດ ບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ າ 58% ເພດຍິງ 55% ເພດຊາຍ 45%, ໃນນັີ້ນ 63% 

ເສດຖະກິດຄອບຄົວດີຂ ີ້ນ, 5% ເສດຖະກິດຄອບຄົວສ າເກົົ່າ, 2% ເສດຖະກິດຄອບຄົວລຸດລົງ ແລະ 

30% ອ ີ່ນໆ 

 ນັກສຶກສາບັດທຶນ ໂຄງການ ມີວຽກເຮັດງານທ າ 23% ໃນນັີ້ນ ເພດຍິງ 56% ເພດຊາຍ 44% 

 ນັກສຶກສາບັດທຶນ ໂຄງການ ບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ າ 77% ເພດຍິງ 63% ເພດຊາຍ 37%, ໃນນັີ້ນ 

73% ເສດຖະກິດຄອບຄົວດີຂ ີ້ນ, 3% ເສດຖະກິດຄອບຄົວສ າເກົົ່າ, 2% ເສດຖະກິດຄອບຄົວລຸດ

ລົງ ແລະ 22% ອ ີ່ນໆ 

4. ລະດັບຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ 

ອງົປະກອບຄວາມເພງິພ ໃຈ  ຄາ່ສະເລຍ່ ຄວາມເພງິພ ໃຈ 

1.  ດ້ານຄວາມຮູ້ວິຊາການ 4,50 ພ ໃຈຫ າຍທີີ່ສຸດ 

2. ທັກສະວິຊາຊີບ 4,59 ພ ໃຈຫ າຍທີີ່ສຸດ 

3. ດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບ 4,37 ພ ໃຈຫ າຍ 

4. ດ້ານມະນຸດສ າພັນ 4,59 ພ ໃຈຫ າຍທີີ່ສຸດ 

5. ດ້ານລະບຽບວິໄນ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ 4,38 ພ ໃຈຫ າຍ 

ລວມ 22,64  

ຄາ່ສະເລຍ່ 4,528 ພ ໃຈຫ າຍທີີ່ສດຸ 

 

5.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ທ້າທາຍ ໃນການເຮັດການສຶກສາໃນຄັີ້ງນີີ້ 

1) ມີບາງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນເບ ີ້ອງຕົີ້ນ ຂອງນັກສຶກສາກ່ອນຈົບການສຶກສາ ຍັງບ ໍ່

ທັນລະອຽດ ເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ສາມາດເກັບກ າຂ ໍ້ມູນໄດ້ຕາມແຜນ; 

2) ໃນຊ່ວງລົງເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ປະສົບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ແລະ ບ ໍ່ສ າເລັດຕາມກ ານົດເວລາເບ ີ້ອງຕົີ້ນ; 

3) ການສຶກສາໃນຄັີ້ງນີີ້ ຂ ໍ້ມູນແມ່ນກວມເອົາ ພຽງແຕ່ 8 ວິທະຍາໄລ ບ ໍ່ສາມາດອ້າງອີງເຖິງນັກຮຽນ 
ອາຊີວະສຶກສາ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດໄດ້. 
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5.3 ບດົຮຽນຖອດຖອນໄດ ້

1) ການເລ ອກກຸ່ມຕົວຢ່າງ ຄວນໃຊ້ວິທີການອ ີ່ນໆ ປ ບຈ ານວນໃຫ້ເໝາະສົມ ໃນແຕ່ລະສາຂາຫ ັກສູດ ທີີ່
ມີນັກສຶກສາຮຽນຈົບ ແລະ ພະຍາຍາມເກັບກ າໃຫ້ໄດ້ຄາດໝາຍ; 

2) ແບບສອບຖາມເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ຂ້ອນຂ້າງຍາວ ເຮັດໃຫ້ການເກັບກຂ ໍ້ມູນໃຊ້ເວລາດົນ ຄວນປ ບຕັດຄ າ
ຖາມ ທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນປະເດັນທີີ່ເຮົາສົນໃຈຫ ັກ ອອກຕ ີ່ມ; 

3) ການໃຊ້ຄ າຖາມໃນການສອບຖາມກ່ຽວກັບການມີວຽກເຮັດງານທ າ ອາດຈະເປ ນຄ າຖາມຕົງເກີນໄປ 
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕອບທີີ່ບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ າທີີ່ດີ, ແນ່ນອນ, ສອດຄ່ອງ ອາດຈະບ ໍ່ກ້າຕອບວ່າມີວຽກເຮັດ
ງານທ າ ເປ ນຕົີ້ນ; 

4) ຄວນເພີີ້ມຄ າຖາມ ກ່ຽວກັບການມີວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ າໃນຮູບແບບທີເໝ
ະສົມ ເພ ີ່ອຫ ີກລຽງຄ າຕອບ ໃນຮູບແບບຄ່າວ່າ ອ ີ່ນໆ ໃນແບບສອບຖາມ. 

5.4 ຂ ໍ້ສະເໜີແນະ 

5.4.1 ຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ີຜູຈ້ຽນຈບົ 

1) ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແມ່ນ
ຍັງບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຫ ັກສູດກ ານົດໄວ້ ດີເທົົ່າທີີ່ຄວນ; 

2) ການສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຈັດການຮຽນ-ການສອນຍັງບ ໍ່ທັນ
ພຽງພ  ແລະ ທັນສະໄໝ; 

3) ປ ບປຸງຫ ັກສູດການຮຽນ-ການສອນ, ລົງເລິກວິຊາສະເພາະ; 

4) ການໃຫ້ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບສາຂາຮຽນ, ແລະ ສາຂາຮຽນຢູ່; 
5) ການຂຶີ້ນຫ້ອງສອນຂອງຄູ-ອາຈານໃຫ້ເປ ນປ ກປະຕິຕ ີ່ມ; 
6) ປ ບປຸງຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງການຈັດການຮຽນ-ການສອນ; 
7) ການໃຫ້ຄ າແນະນ າ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທ າ; 

8) ເສີມທັກສະພາສາຕ່າງປະເທດ, ໄອຊີທີ ເຂົີ້າໃນຫ ັກສູດຕ ີ່ມ; 

9) ສົົ່ງເສີມໂອກາດສຶກສາຕ ໍ່ໃຫ້ສູງຂຶີ້ນ; 

10) ປ ບປຸງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດລະບຽບວິໃນຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ໃຫ້ເຂັງຄັດຕ ີ່ມ; 

5.4.2 ຂ ໍ້ສະເໜ ີການສກຶສາວໄິຈ 

1) ໃນການສຶກສາຄັີ້ງນີີ້ ບ ໍ່ໄດ້ສຶກສາປ ດໃຈ ຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ຕ ໍ່
ການມີວຽກເຮັດງານທ າຂອງນັກສຶກສາຮຽນຈົບ; 

2) ໃນການສຶກສາຄັີ້ງຕ ໍ່ໄປ ຄວນເຮັດການສຶກສາທັງໝົດ 23 ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ເພ ີ່ອເປ ນຂ ໍ້ມູນທີີ່
ສັດເຈນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 

ແບບສອບຖາມເພ ີ່ອຕດິຕາມນກັສກຶສາຮຽນຈບົ 
- ຫລງັຮຽນຈບົການສກຶສາ - 

ພາກທ ີ1: ຂ ໍ້ມນູທົົ່ວໄປ 

ທ່ານເປ ນຜູ້ທີີ່ຖ ກເລ ອກ ເພ ີ່ອເຂົີ້າຮ່ວມໂຄງການຕິດຕາມນັກສຶກສາຮຽນຈົບ ຈາກສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ກະ
ລຸນນາປະກອບຂ ໍ້ມູນຕາມຄວາມເປ ນຈິງຂອງຕົວທ່ານເອງ, ຂ ໍ້ມູນທີີ່ໄດ້ຈະຖ ກນ າໃຊ້ເພ ີ່ອຈຸດປະສົງໃນການສຶກ
ສາຄົີ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ເພ ີ່ອປ ບປຸງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ເທົົ່ານັີ້ນ ຈະບ ໍ່ຖ ກເປີດເຜີຍ. 

1. ຊ ີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ__________________________________________________________________ 

2. ເພດ:      ຊາຍ      ຍິງ 

3. ອາຍຸ..........ປີ 
4. ທ່ານເປ ນຊົນເຜົົ່າຫຍັງ? (ໃສ່ລະຫັດຕາມລາຍຊ ີ່ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ)  

ລາວໄຕ;  ມອນ-ຂະແມ;  ສີໂນ - ທິເບດ;  ມົີ້ງ - ອິວມຽນ; ອ ີ່ນໆ (ໃຫ້ລະບຸ

...................) 

5. ຂ ໍ້ມູນການຕິດຕ ໍ່ຂອງທ່ານມີຫຍັງແດ?່ 

ກ. ທີີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ ບ້ານ________________________________ເຮ ອນເລກທີ:_____________

ໜ່ວຍທີ_________ເມ ອງ:____________________ ___________ແຂວງ:________ 

ຂ. ເບີໂທລະສັບມ ຖ  ___________________ເບີໂທລະສັບຕັີ້ງໂຕະ______________________ 

ຄ. ເບີໂທລະສັບຫ້ອງການ ________________________________ 

ງ. ທີີ່ຢູ່ອີເມວ,__________________ທາງ  facebook:__________________ອ ີ່ນໆ
................... 

ພາກທ ີ2: ຂ ໍ້ມນູກຽ່ວກບັສະຖານອາຊວີະສກຶສາທີີ່ທາ່ນຮຽນຈບົ 

6. ສະຖານອາຊີວະສຶກສາທີີ່ທ່ານຮຽນຈົບ............................................................... 
7. ສາຂາວິຊາ ທີີ່ທ່ານຮຽນຈົບ....................................................................... 
8. ລະດັບວິຊາສະເພາະທີີ່ທ່ານ ຮຽນຈົບ? 

 ຊັີ້ນຕົີ້ນລະດັບ 1; ຊັີ້ນຕົີ້ນລະດັບ 2; ຊັີ້ນຕົີ້ນລະດັບ 3; ຊັີ້ນກາງ; ຊັີ້ນສູງ; (6) 

ປະລິນຍາຕີ;  

(7) ອ ີ່ນໆ (ລະບຸຈະແຈ້ງ____________________________________) 
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9. ສະພາບສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ທີີ່ທ່ານຮຽນຈົບເປ ນແນວໃດ? 
(5= ດີຫ າຍ  4 = ດີ  3 = ປານກາງ  2 = ພ ໃຊ້  1 = ໃຊ້ບ ໍ່ໄດ້) 

ເນ ີ້ອໃນ 1 2 3 4 5 

1. ການໃຫ້ຄ າແນະນ າ ແລະ ໃຫ້ຄ າປຶກສາຕ ໍ່ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ      

2. ເນ ີ້ອໃນຂອງຫ ັກສູດ ພາກທິດສະດີ      

3. ເນ ີ້ອໃນຂອງຫ ັກສູດ ພາກປະຕິບັດ      

5. ຄວາມຫ າກຫ າຍສາຂາວິຊາຮຽນ       

6. ໂອກາດໃນການເລ ອກຫ ັກສູດ ແລະ ສາຂາວິຊາສະເພາະທີຖະໜັດ       

7. ການສິດສອນຂອງຄ-ູອາຈານ       

8. ການນ າພາໃນການຝຶກພາກປະຕິບັດ       

9. ໂອກາດໃນການຕິດຕ ໍ່ກັບຄູອາຈານ ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອ (ນອກໂມງສອນ)       

10. ສ ີ່ການຮຽນ-ການສອນ, ເຄ ີ່ອງມ , ເຄ ີ່ອງຈັກພຽງພ ບ        

11. ການສະໜອງວັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ການຮຽນ - ການສອນ       

12. ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງວັດຖຼຸອຸປະກອນ       

13. ທີີ່ປຶກສາດ້ານວຽກງານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ  ອກະກຽມການເຮັດວຽກ (ເຊັົ່ນວ່າ ການ

ຂຽນຊີວະປະຫວັດ)  

     

14. ສິງອ ານວຍຄວາມສະດວກ      

ພາກທ ີ3: ການມວີຽກເຮດັງານທ າ 

10. ທ່ານມີວຽກເຮັດງານທ າແລ້ວ ບ ໍ່? 

ມີແລ້ວ>>> (ບ ໍ່ຕອບຂ ໍ້ 18 ແລະ 19 )   ບ ໍ່ມີ >>>(ໃຫ້ຂ້າມໄປຕອບຂ ໍ້ທີ 18) 
11. ອົງການຈັດຕັີ້ງທີີ່ທ່ານເຮັດວຽກ 

ລັດຖະບານ;   ລັດວິສະຫະກິດ;   ເອກະຊົນ;   ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ;   (5)ປະກອບ

ອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ;   (6)ອ ີ່ນ.......................................;    

12. ວຽກທີີ່ທ່ານເຮັດປະຈຸບັນສອດຄ່ອງກັບສາຂາວິຊາທທີ່ານຮຽນຈົບມາບ ? 

ສອດຄ່ອງ;       ບ ໍ່ສອດຄ່ອງ 

13. ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກດັົ່ງກ່າວໄດ້ແນວໃດ? [ໝາຍເອົາທຸກຂ ໍ້ທີີ່ແມ່ນ] 

ບ ລິສັດຈັດຫາງານ;   ຫ້ອງການກິດຈະການນັກສຶກສາ/ພົວພັນອາຊີບ (ໃນສະຖາບັນສຶກສາ);   

(3)ເຄ ອຂ່າຍທາງສັງຄົມ (ໝູ່ເພ ີ່ອນ/ຍາດຕິພີີ່ນ້ອງ/ຄູອາຈານ/ອ ີ່ນໆ);   ໜັງສ ພິມ/ໂທລະພາບ/ອິນເຕີ

ເນັດ;   ຜູ້ຈ້າງງານຕິດຕ ໍ່ຫາທ່ານ;   ທ່ານຕິດຕ ໍ່ນາຍຈ້າງດ້ວຍຕົວເອງ;   ທ່ານເຮັດທຸລະກິດ
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ເອງ;   ວຽກໄດ້ຮັບຈາກການຝຶກອົບຮົມ/ຈາກການຝຶກງານກັບຜູ້ຈ້າງງານ;  ອ ີ່ນໆ (ລະບຸ

ລະອຽດ_____________________________) 

14. ທ່ານໃຊ້ເວລາດົນປານໃດໃນການຊອກຫາວຽກ ແລະ ເລີມປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ? 

ໄດ້ມີວຽກເຮັດກ່ອນຈົບການສຶກສາ;    (2) 1-3 ເດ ອນ;    (3) 4-6ເດ ອນ;    (4) 6-9 ເດ ອນ;    

 (5) 10-12 ເດ ອນ;    (6) ໃຊ້ເວລາຫ າຍກວ່າໜຶີ່ງປີ;   (7)ອ ີ່ນໆ (ລະບຸ

ລະອຽດ___________________________)  

15. ລາຍຮັບ, ເງິນເດ ອນຂອງ ທ່ານແມ່ນເທົົ່າໃດ 
(1) ນ້ອຍກວ່າ 1.100.000;   (2) 1.100.001 - 2.000.000;   (3) 2.000.001 - 

3.000.000;      

(4) 3.000.001 - 4.000.000;   4.000.001 - 5.000.000;   ຫ າຍກວ່າ 5.000.000 

ພາກທ ີ4: ຄວາມກງົກນັຂອງອາຊບີ ແລະ ການສກຶສາ / ທກັສະຄວາມສາມາດ 

16. ວຽກງານໃນປ ດຈຸບັນຂອງທ່ານແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຊາສະເພາະທີທ່ານຮຽນມາ ແມ່ນບ ໍ່? 

ແມ່ນແລ້ວ      ບ ໍ່ແມ່ນ 

17. ທ່ານມີຄວາມພຶງພ ໃຈຫ າຍປານໃດກັບການສຶກສາຂອງທ່ານ? 

ພ ໃຈຫ າຍ;   ພ ໃຈ;   ບ ໍ່ໜ້າສົນໃຈ;    (4)ພ ໃຈໜ້ອຍໜຶີ່ງ;    ບ ໍ່ພ ໃຈ 

18. ເຫດຜົນທີີ່ທ່ານຍັງບ ໍ່ທັນມີວຽກເຮັດງານທ າ ຍ້ອນຫຍັງ? [ເລ ອກໄດ້ບ ໍ່ເກີນສາມຂ ໍ້.] 

ບ ໍ່ມີວຽກງານໃນສາຂາວິຊາທີີ່ຮຽນມາ;   )ຂາດທັກສະທີີ່ຕ້ອງການ (ເຊັົ່ນ: ດ້ານພາສາ, ດ້ານ IT,

ດ້ານການສ ີ່ສານ);    ລະດັບວິຊາສະເພາະຍັງຕ ່າ;   ຄ່າຕອບແທນເງິນເດ ອນບ ໍ່ກົງກັບທີີ່ຄາດຫວັງ;    

 ບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດເງ ີ່ອນໄຂຂອງວຽກ;   ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມູນພຽງພ ໃນການຫາວຽກ;   ສະຖານທີີ່

ເຮັດວຽກໄກຈາກບ່ອນຢູ່ອາໄສ;  8)ອ ີ່ນໆ(ລະບຸ.................................................) 

19. ທ່ານ ມີແຜ່ນຈະເລີມປະກອບກິດຈະການດ້ວຍຕົນເອງ ຫ   ບ ? 

(1)ມີແຜນ      ບ ໍ່ມີແຜນ 

20. ສະຖານການສຶກສາ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະແກ່ທ່ານຫ າຍປານໃດ? 

ຫ າຍ;     ພາກສ່ວນໜຶີ່ງ;     ບ ໍ່ເລີຍ 

21. ທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິແບບໃດທີີ່ສ າຄັນສ າລັບທ່ານໃນການປະສົບຜົນສ າເລັດ? 

(5=ສ າຄັນຫ າຍ 4=ສ າຄັນ 3= ປານກາງ 2= ສ າຄັນໜ້ອຍ 1=ບ ໍ່ສ າຄັນ  

 

 

ບັນດາທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ 
ໃຫ້ຄະແນນຄວາມສ າຄັນ

(ເລ ອກເອົາໜຶີ່ງຂ ໍ້) 
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1 2 3 4 5 
ທັກສະ      

1. ທັກສະທາງດ້ານເຕັກນິກ (ສະເພາະດ້ານ)      

2. ທັກສະພາສາອັງກິດ  ແລະ ພາສາອ ີ່ນໆ      

3. ທັກສະໃນການນ າໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນໄອທີອ ີ່ນໆ      

4. ທັກສະໃນການບ ລິຫານວຽກງານທີີ່ຕົນ ຮັບຜິດຊອບ      

5. ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ      

6. ຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈ      

7. ຄວາມສາມາດໃນການສະແດງອອກ ແລະ ສ ີ່ສານກັບຜູ້ອ ີ່ນ      

8. ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກເປ ນທີມ      

9. ຄວາມສາມາດໃນການປະສານງານກັບຜູ້ອ ີ່ນ      

10. ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ສະພາວະກົດດັນ      

11. ຄວາມສາມາດໃນການຄົີ້ນຄິດຫາວິທີ ຫ   ແນວທາງ ໃໝ່ໆ ໃນການປະຕິບັດ
ວຽກງານ 

     

12. ມີຄວາມໜ້າເຊ ີ່ອຖ /ຕົງຕ ໍ່ເວລາ      

13. ຄວາມຕ້ອງໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ      

14. ຄວາມຕ້ອງການປະເຊີນໜ້າກັບວຽກງານໃໝ່ໆ      

ພາກທ ີ5: ຄວາມມຸງ່ຫວງັ ຕ ໍ່ການເຮດັວຽກ 

22. ໃນສາມ ເຖິງ ຫ້າປີຕ ໍ່ໜ້າ ການປະສົບຜົນສ າເລັດໃນວຽກງານຂອງທ່ານ ຈະເປ ນແນວໃດ?  

(1) ມີລາຍຮັບສູນຂ ີ້ນ 
(2) ມີໜ້າທີຕ າແໜງສູງຂຶີ້ນ 
(3) ມີລາຍຮັບ ແລະ ໜ້າທີຕ າແໜງສ າເກົົ່ີ່າ 
(4)  ມີລາຍຮັບ ແລະ ໜ້າທີຕ າແໜງຫ ຼຸດລົງ 
(5) ອ ີ່ນ................................ 

23. ຄຸນປະໂຫຍດການຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະອົບຮົມວິຊາຊີບ 
(4=ມີປະໂຫຍດຫ າຍ  3=ມີປະໂຫຍດ  2=ບ ໍ່ມີປະໂຫຍດປານໃດ  1=ບ ໍ່ມີປະໂຫຍດເລີຍ) 
 

ເນ ີ້ອໃນ 1 2 3 4 

1. ການຫາວຽກເຮັດງານທ າທີີ່ດີ     

2. ການເຕີມເຕັມໜ້າທີີ່ວຽກງານປ ດຈຸບັນຂອງທ່ານ     

3. ການພັດທະນາດ້ານວຽກງານອາຊີບ ໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ     
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4. ການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຂອງທ່ານ     

5. ການສ້າງລາຍໄດເ້ງິນເດ ອນທີີ່ສູງຂ ີ້ນ     

24. ຈາກປະສົບການຂອງທ່ານ ຢາກໃຫ້ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ປ ບປຸງຫຍັງແດ່ໃນອະນາຄົດ? [ໝາຍເອົາທຸກຂ ໍ້ທີີ່

ເຫັນສົມຄວນປ ບປຸງ] 

(1)ບ ໍ່ມີຫຍັງ, ການຝຶກອົບຮົມທີີ່ມີຢູ່ນັີ້ນດີແລ້ວ    

(2) ປ ບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຫ ັກສູດ    

(3) ປ ບປຸງຮູບແບບຂອງການສິດສອນ  

(4)   ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ   

(5) ປ ບປຸງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານທິດສະດີ   

(6) ເນັີ້ນຄວາມສ າຄັນດ້ານທັກສະໃນການປະຕິບັດ ແລະ ປ ບປຸງກິດຈະກ າການປະຕິບັດຕົວຈິງ   

(7) ສ້າງສາຍພົວພັນທີີ່ດີກວ່ານີີ້ຕ ໍ່ກັບພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະບັນດາຜູ້ຈ້າງງານ    

(8) ປ ບປຸງວຽກງານແນະແນວວິຊາຊີບ    

(9) ໃຫ້ການສອນທັກສະດ້ານພາສາດີຂ ີ້ນຕ ີ່ມ    

(10) ສົົ່ງເສີມໂອກາດໃນການໄປສຶກສາຕ ໍ່ລະດັບສູງຂ ີ້ນ    

(11) ປ ບປຸງການບ ລິຫານຈັດການ     

(12) ອ ີ່ນໆ (ລະບຸຈະແຈ້ງ_________________________________________)   

25. ທ່ານມີຄ າຄິດເຫັນແນວໃດສ າລັບພາກວິຊາ ຫ   ການບ ລິຫານຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາທີີ່ທ່ານຮຽນຈົບ 
________________________________________________________________

___ 

26. ທ່ານສົນໃຈເຂົີ້າຮ່ວມໃນການຕິດຕາມຜົນຂອງການຮຽນຈົບໃນຄັີ້ງຕ ໍ່ໄປບ ໍ່?  

ສົນໃຈ;   ບ ໍ່ສົນໃຈ 

27. ທ່ານ ຮຽນຈົບສົກຮຽນໃດ 
1) 2018-2019; 2) 2017-2018; 3) 2016-2017;  4) 2015-2016; 5) 2014 ລົງໄປ 

ຂອບໃຈຫ າຍໆທີີ່ທາ່ນເສຍສະຫ ະເວລາ ແລະ ເຂົີ້າຮວ່ມການຕອບແບບສອບຖາມ 
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ຄະນະທມີງານສກຶສາ-ວິໄຈ 

1. ຄະນະຊີີ້ນ າ 
1). ທ່ານ ໜູພັນ ອຸດສາ    ຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ 
2). ທ່ານ ສາຍຄ າ ພັນທະວົງ    ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ 

3). ທ່ານ ຜູ້ອ ານວຍການຂອງ 8 ວິທະຍາໄລ ທີີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ SSTVETP 

2. ທມີງານສກຶສາ-ວິໄຈ 

1). ທ່ານ ຄ າດີ ບຸດຕະຂັນ  ຫົວໜ້າພະແນກຂ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ເປ ນຫົວໜ້າທີມ 

2). ທ່ານ ທອງຈັນ ຈັນທະວົງ  ວິຊາການພະແນກຂ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ 
3). ທ່ານ ຮອງຜູ້ອ ານວຍການ ແລະ ວິຊາການທີີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ 8 ວິທະຍາໄລ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ

ຈາກໂຄງການ SSTVETP 
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