ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
ປະຫວັດຫຍ ໍ້
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ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸ ນ ທໍ້າວ ສົມໝາຍ ສິງພະຈັນ
ວັນ ເດອນ ປີ ເກີດ 18 ມີນາ 1983
ສະຖານທີື່ເກີດ ບໍ້ານ ນາໂດນ, ເມອງທື່າແຂກ, ແຂວງຄາມື່ ວນ
ປະຫວັດສັງກັດລັດ 9/2006 – 6/2013 ເປັ ນຄູສອນທີື່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ
ັ ເປັ ນຄູສອນທີື່ວິທະຍາໄລຄູຄງັ ໄຂ
6/2013 ເຖິງປະຈຸບນ

ໃບປະກາດສູງສຸ ດ ປະລິນຍາໂທ
ຂະແໜງວິຊາ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
Human Resource Development
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ວິຊາສະເພາະລົງເລິກ ວິໄຈແບບຄຸ ນະພາບ
ສະຖານທີື່ຈົບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂອສະກາ, ແຂວງໂອສະກາ, ປະເທດຍີປຸື່ນ
ຜົນງານການວິໄຈ 1. ແນວຄວາມຄິດຂອງຄູຕື່ ກັບກິດຈະກາການເຝິ ກອົບຮົມຄູ
ສອນໃນສະຖາບັນສໍ້າງຄູ (Teachers’ Perception on InService Training in a Teacher Training College
in Laos), 2012

2. ທັດສະນະຄະຕິຂອງຄູສອນຄະນິດສາດຕື່ ກິດຈະກາການ
ຮື່ວມໂມງສອນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນ (Mathematics
Teachers’ Attitude on Classroom Observation
Practices and the Impact) , 2013
3. ຄວາມສາພັນລະຫວື່າງຜົນສາເລັດຂອງນັກຮຽນກັບຄວາມ
ໍ້
ໍ້
ເຂົາໃຈທາງດໍ້
ານເນອໃນຄະນິ
ດສາດ (Relationship
Between Students’ Learning Achievement and
their Understanding of Lesson Content in
Mathematics), 2014
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ັ ສູດ ບົດທີ 3 ,4 ວິຊາເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວດ
ິ ປະຈາວັນ ແລະ ສິື່ງແວດ
ຜົນງານການຂຽນຫຼກ
ລໍ້ອມ
ວິຊາຄອມພິວເຕີ ສາຍທາມະຊາດ ປີ 2
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ິ ະຕວງ
ຜົນງານທາງດໍ້ານວິຊາການ 1. ເຄີຍສອນວິຊາສະຖິຕກ
2. ເຄີຍສອນວິຊາວິເຄາະຄະນິດ1, ວິເຄາະຄະນິດ2, ວິເຄາະ
ຄະນິດ3
3. ເຄີຍສອນວິຊາພຶດຊະຄະນິດນາມມະທາ

4. ເຄີຍສອນວິຊາເຕັມໜື່ວຍ
ັ ສູ ດ
5. ເຄີຍສອນວິຊາວິເຄາະຫຼກ
ໍ້
ໍ້ ທະຍາໄລຄູຄງັ ໄຂ
6. ເຄີຍແຕື່ງຂສອບເສັ
ງເອົານັກຮຽນເຂົາວິ
ັ ແລະ ວິໄຈໃນຫໍ້ອງຮຽນ
7. ເຄີຍສອນວິຊາວິໄຈພາກປະຕິບດ

12

ສະຖານທີື່ສອນ 1. ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ຂະແໜງວິທະຍາສາດທາມະຊາດ
(2006 – 2013)
2. ວິທະຍາໄລຄູຄງັ ໄຂ ຂະແໜງວິທະຍາສາດທາມະຊາດ, ຂະແ
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ັ )
ໜງສັງຄົມ, ຂະແໜງປະຖົມ (2013 ເຖິງປະຈຸບນ
ໍ້ ື່ ວມເຝິ ກອົບຮົມນາໂຄງການ SMATT ທີື່ວິທະຍາໄລ
ປະສົບການທາງດໍ້ານການເຝິ ກອົບຮົມ 1. ເຂົາຮ
ໍ້
ຄູຫຼວງນາທາ,
ປະເທດລາວ, ປີ 2007

ໍ້ ື່ ວມເຝິ ກອົບຮົມນາໂຄງການ SMATT ທີື່ວິທະຍາໄລ
2. ເຂົາຮ
ຄູສະຫວັນນະເຂດ, ປະເທດລາວ, ປີ 2008
ໍ້ ື່ ມເຝິ ກອົບຮົມຫົວຂ ໍ້ ”ການສອນຄະນິດສາດ” ປະ
3. ເຂົາຮວ
ເທດຫວຽດນາມ, 2008
ໍ້ ື່ ວມເຝິ ກອົບຮົມການນາໃຊໍ້ໂປຣແກຣມ SPSS ເຂົາໍ້
4. ເຂົາຮ

ໍ້ ນ (ວິທະຍາກອນຈາກປະເທດໄທ), 2008
ໃນການວິເຄາະຂມູ
ໍ້ ື່ ມກອງປະຊຸມ TEMIS ທີື່ທື່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ,
5. ເຂົາຮວ
ປະເທດລາວ
ໍ້ ື່ ວມສັງເກດການວິທກ
ີ ານສອນຂອງຍີປຸື່ນໃນໂຄງການ
6. ເຂົາຮ
Mobile Workshop ທີື່ແຂວງເຊກອງ, 2009
ໍ້ ື່ ວມການເຝິ ກອົບຮົມການສໍ້າງ ແລະ ວິເຄາະຂສອບຄູ
ໍ້
7. ເຂົາຮ
ສາຍຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ ທີື່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະ
ບາງ, ປະເທດລາວ, 2012

ໍ້ ນດໍ້ານຄຸ ນະພາບ ທີື່ວິທະຍາໄລຄູ
7. ເປັ ນຄູເຝິ ກ ການວິເຄາະຂມູ
ຄັງໄຂ, ປະເທດລາວ, ປີ 2013
ໍ້
ົ ງານການວິໄຈທີື່ສໍ້າງຄູດງົ ຄາຊໍ້າງ,
8. ເຂົາສະເໜີ
ຜນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ, 2013
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ຄວາມຮູ ດໍ້ າໍ້ ນພາສາຕື່າງປະເທດ ພາສາອັງກິດ
ທີື່ ວິທະຍາໄລຄູຄງັ ໄຂ, 8/1/2015
ສົມໝາຍ ສິງພະຈັນ

