ຄູ່ມືແນະນໍາ
ການນໍາໃຊ້ຖານຂໍໍ້ມນມາດຕະຖານນໍໍ້າ ແລະ
ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ
ໂດຍນໍາໃຊ້ຮບແບບ 3 ດາວ

ກົມສາມັນສຶກສາ
ຕຸລາ 2020

ຄໍານໍາ
ການປະເມີ ນ ວຽກງານນ້າ ແລະ ສຸ ຂ ະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນປະຖົ ມ ໂດຍນ າໃຊ້ ຮູ ບ ແບບ 3
ດາວ

ແມ່ ນ ນະໂຍບາຍແຫ່ ງ ຊາດວ່ າ ດ້ ວ ຍວຽກງານສົົ່ ງ ເສີ ມ ສຸ ຂ ະພາບໃນໂຮງຮຽນ

ໂດຍອີ ງ ຕາມ

ມາດຕະຖານດ້ າ ນນ້ າ ແລະ ສຸ ຂ ະອະນາໄມໃນສະຖານການສຶ ກ ສາກ່ ອ ນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັ ນ ສຶ ກ ສາ
ໃນນັ້ ນ ມາດຕະຖານສ າລັ ບ ໂຮງຮຽນປະຖົ ມ ປະກອບດ້ ວ ຍ 6 ດ້ າ ນ, 26 ຕົ ວ ຊີ້ ວັ ດ , 52 ລາຍການປະ
ເມີ ນ .
ປຶ້ ມ ຄູ່ ມື ແ ນະນ າ

ສະບັ ບ ນີ້ ສ້ າ ງໂດຍ

ພະແນກກວດກາ,

ຕິ ດ ຕາມ

ແລະ

ປະເມີ ນ ຜົ ນ

ກົ ມ ສາມັ ນ ສຶ ກ ສາ ເຊີົ່ ງ ເນື້ ອ ໃນປຶ້ ມ ໄດ້ ແ ນະນ າການນ າໃຊ້ ຖ ານຂ້ ມູ ນ ການປະເມີ ນ ດ້ າ ນນ້ າ ແລະ ສຸ
ອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນໂດຍນ າໃຊ້ ຮູ ບ ແບບ 3 ດາວ ເຊີົ່ ງ ປະກອບດ້ ວ ຍວິ ທີ ກ ານເກັ ບ ກ າຂ້ ມູ ນ , ວິ ທີ
ປ້ ອ ນຂ້ ມູ ນ , ວິ ທີ ວິ ເ ຄາະຂ້ ມູ ນ , ວິ ທີ ເ ບີົ່ ງ ຜົ ນ ການປະເມີ ນ , ວິ ທີ ນ າໃຊ້ ຜົ ນ ການປະເມີ ນ , ວິ ທີ ເ ກັ ບ
ຮັ ກ ສາຂ້ ມູ ນ , ວິ ທີ ສົົ່ ງ ຂ້ ມູ ນ ຂອງແຕ່ ລ ະຂັ້ ນ ແລະ ການລາຍງານ.
ຄູ່ ມື ສ ະບັ ບ ນີ້ ຊ່ ວ ຍໃຫ້ ຜູ້ ບ ລິ ຫ ານ ແລະ ນັ ກ ວິ ຊ າການໃນໂຮງຮຽນ, ຫ້ ອ ງການສຶ ກ ສາທິ ກ ານ
ແລະ ກິ ລ າເມື ອ ງ ແລະ ພະແນກສຶ ກ ສາທິ ກ ານ ແລະ ກິ ລ າແຂວງ ລວມທັ ງ ຂັ້ ນ ສູ ນ ກາງ ໃນການຕິ ດ
ຕາມ, ຊຸ ກ ຍູ້ , ປະເມີ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແລະ ປັ ບ ປຸ ງ ວຽກງານນ້ າ ແລະ ສຸ ຂ ະອະນາໄມໃນ
ໂຮງຮຽນ ໄດ້ ຢ່ າ ງງ່ າ ຍດາຍ, ສາມາດຜັ ນ ຂະຫຍາຍໄດ້ ແລະ ມີ ຄ ວາມຍື ນ ຍົ ງ ທັ ງ ພາກລັ ດ ແລະ ເອກະ
ຊົ ນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ ວ ປະເທດ.
ປຶ້ ມ ຄູ່ ມື ແ ນະນ າສະບັ ບ ນີ້ ບົ່ ອ າດປາສະຈາກໄດ້ ບັ ນ ດາຂ້ ຂ າດຕົ ກ ບົ ກ ຜ່ ອ ງ

ບົ່ ວ່ າ ຈະເປັ ນ ທາງ

ດ້ າ ນເນື້ ອ ໃນ, ຄ າສັ ບ ຕະຫຼ ອ ດຮອດການຮຽບຮຽງຕ່ າ ງໆ ແຕ່ ແ ນວໃດກ ດີ ທ າງຄະນະຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບມີ
ຄວາມຍິ ນ ດີ ແລະ ຫວັ ງ ເປັ ນ ຢ່ າ ງຍິ ງ ວ່ າ ຈະໄດ້ ຮັ ບ ການຕ ານິ ຕິ ຊົ ມ ໃນທາງທີົ່ ສ້ າ ງສັ ນ ຈາກບັ ນ ດາທ່ າ ນຜູ້
ອ່ າ ນ ແລະ ຜູ້ ຊົ ມ ໃຊ້ ເ ພືົ່ ອ ຈະໄດ້ ນ າໄປປັ ບ ປຸ ງ ແກ້ ໄ ຂໃຫ້ ດີ ຂຶ້ ນ ໃນອະນາຄົ ດ .

ຫົວໜ້າກົມສາມັນສຶກສາ
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I.

ຈຸດປະສົງ
1. ເພືົ່ອຊ່ວຍຕີລາຄາສະພາບການຂອງ ວຽກງານນ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ;
2. ເພືອ
ົ່ ເປັນຂ້ມູນສາລັບການວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ, ແຜນວຽກງານການສຶກສາເມືອງ , ແຂວງ
ແລະ ຂັ້ນ ສູນກາງ;
3. ເພືົ່ອເປັນການຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ, ປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນແປງພຶດຕິກາຂອງເດັກໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ.

II.

ຖານຂໍໍ້ມນ
ປະກອບມີ 1 ຟາຍ (File) “ຖານຂ້ມູນ 3 ດາວ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ 2020”
1) ຟາຍ “ຖານຂ້ມູນ 3 ດາວ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ 2020”: ເຊີົ່ງປະກອບມີ 2 ສ່ວນໃຫຍ່ ຄື: ປ້ອນຂ້
ມູນ ແລະ ຜົນການປະເມີນ ໃນໜ້າຈຂອງ ໂປຼເກມຈະບົ່ສາມາດເຫັນ Sheet ເພາະ ໄດ້ເຊືົ່ອງເອົາ
ໄວ້ ທ່ານ ສາມາດເຂົ້າໄປ Sheet ຕ່າງໆ ດ້ວຍວິທີ ເລືອກປູ່ມທີົ່ທ່ານຕ້ອງການ ໃນໜ້າສັງລວມ.
ເວລາຢູ່ໃນໜ້າແຕ່ລະລາຍການຖ້າຕ້ອງການກັບຄືນໜ້າສັງລວມຕ້ອງກົດປຸ່ມ

(ຮູບທີ 1)

III.

ວິທີປ້ອນຂໍມ
ໍ້ ນ

1. ຂ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກ່ອນການປ້ອນຂ້ມູນ
1)
2)
3)
4)
5)

ຄອມພີວເຕີທີົ່ສາມາດນາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປ້ອນຂ້ມູນຕ້ອງແມ່ນ Microsoft Office 2010 ຂຶ້ນໄປ;
ກວດເບິງົ່ ການຕືົ່ມຂ້ມູນໃສ່ແບບຟອມປະເມີນຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນວ່າຄົບຖ້ວນຫຼືບ;
ກລະນີຂ້ມູນບົ່ຄົບຖ້ວນໃຫ້ປະສານຫາຜູ້ປະເມີນ ເພືົ່ອເອົາຂ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ;
ເປີດຟາຍ “ຖານ 3 ດາວ ຊັ້ນປະຖົມ 2020”
ຕ້ອງກວດເບິົ່ງລະຫັດໂຮງຮຽນ ວ່າຖືກຕ້ອງກັບຊືົ່ໂຮງຮຽນດັົ່ງກ່າວບ ໂດຍກົດເຂົ້າເບີົ່ງໃນປຸ່ມ
ລາຍການໂຮງຮຽນ;
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6) ໃນຟາຍ “ຖານ 3 ດາວ ຊັ້ນປະຖົມ 2020” ກົດປຸ່ມ ຟອມປ້ອນຂໍໍ້ມນ ໃນໜ້າສັງລວມ, ໃນໜ້າ
ນີບ
້ ໍໍ່ໃຫ້ປູ່ຽນແບບຟອມຂໍໍ້ມນທີໍ່ມແ
ີ ລ້ວ ເພາະຈະເປັນການລືບສູດທີົ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້, ໜ້ານີ້ເປັນບ່ອນ
ທີົ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປ້ອນຂ້ມູນຜົນການປະເມີນທີົ່ໄດ້ປະເມີນແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ແລະ ຈະໄດ້ປ້ອນຂ້
ມູນເທືົ່ອລະໂຮງຮຽນ.

2. ຂັ້ນຕອນການປ້ອນຂ້ມູນ
1) ເປີດຟາຍ “ຖານ 3 ດາວ ຊັ້ນປະຖົມ 2020” ຂຶ້ນມາ
ເຮົາຈະເຫັນໜ້າສັງລວມ (ຮູບທີ 1) ເລີ້ມຕົ້ນໂດຍການ
ກົດປຸ່ມ 👆 ລາຍການນະຄອນຫຼວງ/ແຂວງ,
ລາຍການນະຄອນ/ເມືອງ ແລະ ລາຍການ
ໂຮງຮຽນ ເພືົ່ອກວດເບີົ່ງລາຍຊື/ົ່ ເລກລະຫັດ ແຂວງ,
ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຄົບຖ້ວນແລ້ວບົ່, ຖ້າບົ່ຄົບຖ້ວນ
ຕ້ອງໄດ້ເພີ້ມເຂົ້າໃສ່ຕືົ່ມ (ແນະນາລະອຽດໃນຂ້ III-3)

2) ກົດປຸ່ມ 👆 ລາຍການໂຮງຮຽນ ເພືົ່ອກວດເບີົ່ງເລກຫັດໂຮງຮຽນທີົ່ເຮົາຈະປ້ອນຂ້ມູນ Copy
ລະຫັດໂຮງຮຽນທີົ່ຈະປ້ອນຂ້ມູນ ຈາກຖັນ SCODE ກົດປຸ່ມ

ເພືົ່ອກັບໄປໜ້າສັງລວມ.

(ຮູບທີ 2)
-

ກົດປຸ່ມ 👆 ຟອມປ້ອນຂໍໍ້ມນ ເພືົ່ອຕືົ່ມຂ້ມູນໂດຍເລີົ່ມຈາກ Paste ລະຫັດໂຮງຮຽນ ໃສ່ Cell
ຫຼັງ ລະຫັດໂຮງຮຽນ ຈະເຫັນຊືົ່ ໂຮງຮຽນ, ເມືອງ, ແຂວງ , ລະຫັດເມືອງ, ລະຫັດແຂວງ
ຂຶ້ນມາເອງ. ໃຫ້ກວດເບິົ່ງວ່າຂ້ມູນກົງກັບແບບຟອມປະເມີນທີົ່ໂຮງຮຽນເຮັດມາ ຫຼື ບົ່
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(ຮູບທີ 3)
ຖ້າພີມລະຫັດໂຮງຮຽນເອົາເອງ ຂໍໍ້ມນ ໂຮງຮຽນ, ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ ອາດຈະບໍຂ
ໍ່ ຶໍ້ນມາ
ໃຫ້ເຫັນ ຫຼື ອາດຈະຂຶໍ້ນ N/A ຍ້ອນການພິມອາດຈະບຊ
ົ່ ັດເຈນ;
3) ພີມຊືົ່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຜ.ອ ຫຼື ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນ ໃສ່ໃນຖັນ “ຊືົ່ ຜອ/ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນ”;
4) ເລືອກເພດຂອງ ຜອ ຫຼື ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນວ່າ: ຍິງ ຫຼື ຊາຍ ຢູ່ໃນຖັນ “ເພດ”;
5) ພີມເບີໂທລະສັບໃສ່ໃນຖັນ “ເບີໂທລະສັບ”;
6) ພີມຊືົ່ ແລະ ນາມສະກຸນຜູ້ປະເມີນໃສ່ໃນຖັນ “ຊືົ່ ຜູ້ປະເມີນ”;
7) ພີມວັນທີປະເມີນໃສ່ໃນຖັນ “ວັນທີ” ພີມເປັນເລກ;
8) ພີມເດືອນທີົ່ປະເມີນໃສ່ໃນຖັນ “ເດືອນ” ພີມເປັນເລກ;
9) ພີມປີທີົ່ປະເມີນໃສ່ໃນຖັນ “ ປີ ” ພີມເປັນເລກ;
10) ເລີ້ມປ້ອນຂ້ມູນຜົນການປະເມີນຈາກແບບຟອມປະເມີນ ໃສ່ 52 ລາຍການ (ເລີ້ມແຕ່ L1.1.1
ຮອດ L6.3.1) ຖ້າຂ້ມູນໃນແບບຟອມປະເມີນ ມີເຄືົ່ອງໝາຍ:
ໜາຍ ✓ ຢູ່ຫ້ອງ (ແມ່ນ) ໃຫ້ພິມເລກ 1;
ໜາຍ ✓ ຢູ່ຫ້ອງ (ບົ່ແມ່ນ) ໃຫ້ພິມເລກ 0;
ໜາຍ ✓ ຢູຫ
່ ້ອງ (ບົ່ໄດ້ປະເມີນ) ໃຫ້ພິມເລກ 2 ເຊິົ່ງຈະມີແຕ່ຢໃູ່ ນ 4 ລາຍການເທົົ່ານັ້ນຄື:
L4.2.1; L4.4.1; L4.4.2; L5.1.2
• ກລະນີໃນຫ້ອງປະເມີນບົ່ມີເຄືົ່ອງໝາຍ ✓ ແມ່ນໃຫ້ໂທປະສານເອົາຂ້ມູນຈາກຜູ້ປະເມີນໂຮງຮຽນ
ຄືນ.
11) ຫຼັງຈາກປ້ອນຂ້ມູນຂອງໂຮງຮຽນໃດໜຶົ່ງສາເລັດແລ້ວ ຢູ່ບ່ອນ SAVE ໃນແບບຟອມຈະເປັນ
•
•
•

ສີຂຽວ ຈຶົ່ງໃຫ້ກົດປຸ່ມ SAVE ຖ້າບົ່ເປັນສີຂຽວ ໃຫ້ກວດຄວາມຖຶກຕ້ອງຄືນ ວ່າປ້ອນຂ້ມູນຄົບຫຼືບົ່
ເຫັນເປັນສີຂຽວແລ້ວຈຶົ່ງກົດ SAVE ໄດ້.
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(ຮູບທີ 4)
ເມືົ່ອກົດປຸ່ມ SAVE ຕ້ອງໄດ້ລຖ້າໜ້ອຍໜຶົ່ງ, ເມືົ່ອຂ້ມູນເຂົ້າຖານແລ້ວ, ບ່ອນ SAVE ຈະ
ກາຍເປັນສີແດງ ແລະ ຂ້ມູນທີົ່ປ້ອນຈະຫາຍໄປ, ທຸກຄັ້ງ ຮອດນີ້ຖືວ່າການປ້ອນຂ້ມູນຂອງໂຮງຮຽນ
ສາເລັດ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ສືບຕົ່ປ້ອນຂ້ມູນໂຮງຮຽນຕົ່ໆໄປ ຕາມຂັ້ນຕອນຂ້າງເທີງນັ້ນ ຈົນຄົບທຸກ
ໂຮງຮຽນ ແລ້ວ ໃຫ້ເຂົ້າ Data  Refresh All ສຸດທ້າຍ ໃຫ້ກົດ Save (Ctrl+S);
12) ຫຼັງຈາກປ້ອນຂ້ມູນໄດ້ຄົບທຸກໂຮງຮຽນແລ້ວ ພວກເຮົາສາມາດ ລືບໂຮງຮຽນທີປ
ົ່ ້ອນຂ້ມູນແລ້ວ ຫຼື
ປ່ຽນແປງຂ້ມູນບາງຢ່າງຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ ໂດຍການເຂົ້າໄປຫາ 👆 ຂໍໍ້ມນການປະເມີນ ໃນໜ້າ
ສັງລວມ ຫຼື ປຸ່ມ 👆 ເບີໍ່ງຖານຂໍໍ້ມນ ຂອງໜ້າ ຟອມປ້ອນຂໍໍ້ມນ

(ຮູບທີ 5)
•

ການລືບໝົດໂຮງຮຽນໂດຍໃຫ້ຄຼິກໃສ່ ຫົວແຖວໂຮງຮຽນທີົ່ຕ້ອງການລືບ  ກົດເມົ້າຂວາ 
ເລືອກ Delete  ຖ້າລະບົບມີຄາຖາມ ໃຫ້ ເລືອກ OK.

•

ຖ້າຕ້ອງການແປງບາງຂ້ມູນກສາມາດຄິກໃສ່ Cell ນັ້ນແລ້ວແປງໂລດ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າ Data
 Refresh All ສຸດທ້າຍ ໃຫ້ກົດ Save (Ctrl+S) ທຸກຄັ້ງ.
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(ຮູບທີ 6)

3. ຂ້ຄວນປະຕິບັດໃນກລະນີຂມ
້ ູນໂຮງຮຽນມີການປ່ຽນແປງ
❖ ໃນກໍລະນີມີໂຮງຮຽນເປີດຂຶໍ້ນໃໝູ່
ໃຫ້ຕືົ່ມຊືົ່ໂຮງຮຽນເຂົ້າໃນຖານໂຮງຮຽນ ຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້:
1) ເຂົ້າໄປ 👆 ລາຍການໂຮງຮຽນ ໃນໜ້າສັງລວມ ເລືົ່ອນຫາເມືອງຂອງຕົນທີົ່ມີໃນຖານ
ໂດຍໃຊ້ ເລືົ່ອນຊອກຫາເມືອງ
ຂອງຕົນ;
2) ເພີ້ມແຖວຢູ່ໃນຫ້ອງສຸດທ້າຍໃນ
ເມືອງຂອງຕົນ ດ້ວຍການຄຼິກເມົ້າ
ເບື້ອງຂວາໃສ່ຫົວແຖວ ຂອງ
ໂຮງຮຽນທີ 1 ຂອງເມືອງອືົ່ນ
ທີົ່ຖັດໄປ  Insert ແລ້ວຈະ
ເຫັນຫ້ອງຫວ່າງຂຶ້ນມາ;
(ຮູບທີ 7)

(ຮູບທີ 8)
3) ພິມລະຫັດໂຮງຮຽນໃສ່ຖັນ SCODE , (ລະຫັດໂຮງຮຽນທີົ່ຈະພິມເຂົ້າຕ້ອງແມ່ນລະຫັດທີົ່ເປັນ
ທາງການເຊີົ່ງໄດ້ຈາກ ໜ່ວຍງານສະຖິຕິ ຂອງເມືອງ). ໃນກລະນີປ້ອນ ແລ້ວບົ່ເຫັນເລກສູນ ຂຶ້ນ
ທາງໜ້າ ແມ່ນໃຫ້ຄຼິກຫົວຖົວຂອງ “ SCODE” Home Number format Text ຫຼັງ
ຈາກນັ້ນມາພີມເລກ 0 ໃສ່ທາງໜ້າຕາມລະຫັດໂຮງຮຽນ;
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(ຮູບທີ 9)
4) Copy ລະຫັດແຂວງ ໃນຖັນ “ PCODE ” , ລະຫັດເມືອງ ໃນຖັນ “ DCODE ” ລົງໃສ່
ແຖວໂຮງຮຽນທີົ່ ເພີົ່ມໃໝ່ ໂດຍການ copy ເອົາລະຫັດເກົໍ່າທີໍ່ມີແລ້ວໄປວາງໃສູ່ ແຖວ
ໂຮງຮຽນທີົ່ຕ້ອງການເພີົ່ມໃໝ່ ຫ້າມພິມເອງເພາະອາດຈະເກີດຂໍໍ້ຜິດພາດ;
5) Copy ຊືົ່ແຂວງ “ PNAME ” ; ຊືົ່ເມືອງ “ DNAME” ລົງໃສ່ແຖວໂຮງຮຽນທີົ່ຕ້ອງການ
ເພີົ່ມໃໝ່ (ຫ້າມພິມ ເດັດຂາດ ໃຫ້ Copy ເອົາໃນລາຍການທີໍ່ມແ
ີ ລ້ວເທົໍ່ານັໍ້ນ);

(ຮູບທີ 10)
6) ພິມຊືົ່ ໂຮງຮຽນ ໃສ່ ຖັນ “ SNAME ” ;
7) ພິມລະຫັດບ້ານ ໃສ່ ຖັນ “ VCODE ” ;
8) ພິມຊືົ່ບ້ານ ໃສ່ ຖັນ “ VNAME ” ;
9) ເລືອກ Copy ປະເພດຊັ້ນຮຽນ ຢູ່ຖັນ “ LEVEL” (ຫ້າມພິມ ເດັດຂາດ ໃຫ້ກັອບປີເທົົ່ານັ້ນ);
10) ເລືອກ Copy ປະເພດໂຮງຮຽນ ຢູ່ຖັນ “TYPE” (ຫ້າມພິມ ເດັດຂາດ ໃຫ້ກັອບປີເທົົ່ານັ້ນ);

(ຮູບທີ 11)
9

11) ໃຫ້ ພິມສົກຮຽນທີົ່ເພີ້ມລາຍຊືົ່ໂຮງຮຽນເຂົ້າໃສ່ ຖັນ Year Star ເພືົ່ອໃຫ້ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ສູນ
ກາງ ເຫັນໂຮງຮຽນສ້າງຕັ້ງໃໝ່.

(ຮູບທີ 12)
12) ຫຼັງຈາກເພີົ່ມໂຮງຮຽນໃໝ່ ແລ້ວ ໃຫ້ສືບຕົ່ປະຕິບັດ ການປ້ອນຂ້ມູນຕົ່ໄປ.

4. ກລະນີ ມີການປ່ຽນຊືົ່ ໂຮງຮຽນ ຫຼື ມີການພິມຊືົ່ຜິດ
1) ກລະນີໂຮງຮຽນຂປ່ຽນຊືົ່ໃໝ່ຢາ່ ງເປັນທາງການ ແມ່ນໃຫ້ ເຂົ້າໄປ 👆 ລາຍການໂຮງຮຽນ ຢູໜ
່ ້
າສັງລວມ ຢູ່ຖັນ “ SNAME ” ເລືອກໂຮງຮຽນທີົ່ຕ້ອງການປ່ຽນຊືົ່ແລ້ວ ພີມຊືົ່ໃໝ່ໃສ່ ຫຼັງຈາກ
ນັ້ນ ໃຫ້ກົດ Save ( Ctrl+S ) ທຸກຄັ້ງ.
2) ກລະນີ ຊືົ່ຢູ່ໃນຖານຂ້ມູນ ຜິດ ໃຫ້ແຈ້ງໜ່ວຍງານສະຖິຕິ ຖ້າຈະເຂົ້າແປງໃນຖານຂ້ມູນ ກໃຫ້
ປະຕິບັດຄືກັບຂ້ 1).

IV.

ວິທເີ ບີງໍ່ ຜົນການປະເມີນ
ຫຼັງຈາກ ປ້ອນຂ້ມູນ ຢູ່ ຟອມປ້ອນຂໍໍ້ມນ ແລະ ຂໍໍ້ມນການປະເມີນ ແລ້ວ ທ່ານສາມາດ ເຂົ້າ
ເບິົ່ງຜົນ ຂອງການປະເມີນໄດ້ໂດຍການເລືອກປຸ່ມຕ່າງຕາມຕ້ອງການໃນ ໜ້າສັງລວມ.

(ຮູບທີ 13)
ຂ້ມູນຜົນການປະເມີນມີ 4 ໝວດ ຄື:
1. ສະຖິຕິກ່ຽວກັບຈານວນໂຮງຮຽນທີົ່ໄດ້ຮັບດາວ ຫຼື ບົ່ໄດ້ຮັບ ໃນທົົ່ວປະເທດ, ນະຄອນຫຼວງ/
ແຂວງ, ນະຄອນ/ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ.
2. ວິເຄາະຜົນການປະເມີນແຍກຕາມ 26 ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ 52 ລາຍການປະເມີນ;
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3. ວິເຄາະຜົນການປະເມີນແຍກຕາມແຕ່ລະດ້ານ ຄື: ລວມ 6 ດ້ານ, ດ້ານນ້າໃຊ້, ດ້ານນ້າດືົ່ມ
ສະອາດປອດໄພ, ດ້ານວິດຖ່າຍ ແລະ ໂຖຍ່ຽວ, ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ, ດ້ານອະນາໄມ
ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ດ້ານກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ;
4. ສັງລວມຜົນການປະເມີນຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນເພືົ່ອສົົ່ງກັບໃຫ້ໂຮງຮຽນຄືນ.
ຂ້ມູນທຸກຢ່າງໄດ້ຮັບການວິເຄາະຈາກ ຂ້ມູນການປະເມີນ ໂດຍນາໃຊ້ເຄືົ່ອງມືຕ່າງໆ ໃນ ໂປຼເກມ
Microsoft Excel ໂດຍນາໃຊ້ Formula, PivotTable ເຊີົ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສະດວກໃນ
ການນາໃຊ້ ພຽງແຕ່ກົດປຸ່ມທີົ່ຕອ
້ ງການ ກຈະເຫັນຄາຕອບທີົ່ຊັດເຈນ ແລະ ຖືກຕ້ອງທີົ່ສຸດ ພ້ອມທັງ
ສາມາດນາໃຊ້ຂ້ມູນຕ່າງໆ ເພືົ່ອເປັນບົດລາຍງານ, ຂ້ມູນການວິໄຈ ແລະ ແຜນປະຕິບັດ.

1. ດ້ານສະຖິຕິ:
1)

ລະດັບສນກາງ, ນະຄອນຫຼວງ/ແຂວງ
ກົດປຸ່ມ ລະດັບນະຄອນຫຼວງ/ແຂວງ ຢູ່ໜ້າສັງລວມຈະເຫັນໜ້າຈສະແດງຜົນຂ້ມູນ ແລະ ມີ
ບ່ອນເລືອກ ສົກຮຽນ ເພືົ່ອເລືອກວ່າ ຈະເບີົ່ງຂ້ມູນຂອງສົກຮຽນໃດ ໃນນີ້ ຈະມີໃຫ້ເລືອກ ນັບແຕ່
ສົກຮຽນ 2017-2018 ເຖິງ 2030-2031; ເມືົ່ອເລືອກແລ້ວ ໂປຼແກມ ຈະດຶງເອົາຂ້ມູນຂອງສົກ
ທີົ່ເຮົາເລືອກຂຶ້ນມາສະແດງຜົນໂລດ ແລະ ຂ້ມູນດັົ່ງກາວນີ້ເຮົາສາມາດ ພິມອອກ ຫຼື ສາເນົາໄປໃຊ້
ໃນ ໂປຼແກມ ອືົ່ນໄດ້ຕາມຕ້ອງການ.
ຖ້າຕ້ອງການຈະກັບຄືນໜ້າສັງລວມພຽງແຕ່ເລືົ່ອນ Mouse ໄປກົດໃສ່

(ຮູບທີ 14)
ນອກຈາກຂ້ມູນສະແດງຜົນເປັນຕາຕະລາງ ໂປຼແກມ ຍັງມີຂ້ມູນສະແດງຜົນເປັນ ເສັ້ນສະແດງ ທີົ່ແຍກ
ເປັນແຕ່ແຂວງ ໃນທົົ່ວປະເທດ.
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(ຮູບທີ 15)
2) ລະດັບນະຄອນ/ເມືອງ
ກົດປຸ່ມ ລະດັບນະຄອນ/ເມືອງ ຢູ່ໜ້າສັງລວມຈະເຫັນໜ້າຈສະແດງຜົນຂ້ມູນ ແລະ ມີບ່ອນ
ເລືອກ ແຂວງ, ສົກຮຽນ ເພືົ່ອເລືອກວ່າ ຈະເບີົ່ງຂ້ມູນຂອງແຂວງໃດ ແລະ ສົກຮຽນໃດ ໃນນີ້ ຈະ
ມີໃຫ້ເລືອກ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ 17 ແຂວງ ທົົ່ວປະເທດ ແລະ ເລືອກສົກຮຽນ; ເມືົ່ອເລືອກແລ້ວ
ໂປຼແກມ ຈະດຶງເອົາຂ້ມູນຂອງ ຈານວນເມືອງໃນແຂວງ, ລາຍຊືົ່ເມືອງທຸກເມືອງຂອງແຂວງ, ໂດຍ
ແຍກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຈານວນໂຮງຮຽນທີົ່ໄດ້ດາວ (3 ດາວ, 2 ດາວ, 1 ດາວ ແລະ ບົ່ໄດ້ດາວ) ພ້ອມ
ທັງເພດຂອງຜູ້ອານວຍ/ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນ. ຂ້ມູນດັົ່ງກາວນີ້ເຮົາສາມາດ ພິມອອກ ຫຼື ສາເນົາໄປໃຊ້
ໃນ ໂປຼແກມ ອືົ່ນໄດ້ຕາມຕ້ອງການ.

(ຮູບທີ 16)
ນອກຈາກຂ້ມູນສະແດງຜົນເປັນຕາຕະລາງ ໂປຼແກມ ຍັງມີຂ້ມູນສະແດງຜົນເປັນ ເສັ້ນສະແດງ ທີົ່ແຍກ
ເປັນແຕ່ລະເມືອງ ຕາມແຂວງ ທີົ່ເຮົາເລືອກ

12

(ຮູບທີ 17)
ຖ້າຕ້ອງການຈະກັບຄືນໜ້າສັງລວມພຽງແຕ່ເລືົ່ອນ Mouse ໄປກົດໃສ່
3) ລະດັບໂຮງຮຽນ
ກົດປຸ່ມ ລະດັບໂຮງຮຽນ ໃນໜ້າສັງລວມ ເພືົ່ອເຂົ້າໄປເບີົ່ງຂ້ມູນລາຍຊືົ່ໂຮງຮຽນທີົ່ໄດ້ຮັບການປະ
ເມີນ ແລະ ຜົນຂອງການປະເມີນຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ວ່າໄດ້ຈັກດາວ ຫຼື ບົ່ໄດ້ດາວ.

(ຮູບທີ 18)
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(ຮູບທີ 19)

2. ດ້ານຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ລາຍການປະເມີນ
1) 6 ດ້ານ
ໂປຼແກມ ສາມາດສັງລວມຜົນການວິເຄາະຂ້ມູນແຍກຕາມ ແຕ່ລະດ້ານ ເຊີົ່ງຈາແນກເປັນ % ໄດ້ຕາມ ແຕ່
ລະດ້ານ ໂດຍການກົດປຸ່ມ 6 ດ້ານ ໃນໜ້າສັງລວມ ເຮົາຈະເຫັນຜົນເປັນເສັ້ນສະແດງ ແຕ່ລະດ້ານມີ %
ທຽບກັຍຈານວນໂຮງຮຽນທັງໝົດທີົ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນແຕ່ລະດ້ານ ເຊີີົ່ງສາມາດແຍກຕາມ ສົກຮຽນ, ແຂວງ
ແລະ ເມືອງ ຕາມຕ້ອງການ.

(ຮູບທີ 20)
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(ຮູບທີ 21)
2) 26 ຕົວຊີໍ້ບອກ
ໂປຼແກມ ສາມາດສັງລວມຜົນການວິເຄາະຂ້ມູນແຍກຕາມ ແຕ່ລະຕົວຊີ້ບອກ ເຊີົ່ງຈາແນກໄດ້ຕາມ
ສົກຮຽນ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໂດຍການກົດປຸ່ມ ຕົວຊີໍ້ບອກ ໃນໜ້າສັງລວມ ເຮົາຈະເຫັນຜົນ
ວ່າແຕ່ລະຕົວຊີ້ບອກບັນລຸໄດ້ຈກ
ັ ສ່ວຍຮ້ອຍ ແລະ ມີສີສະແດງຜົນ (ສີຂຽວ 80%-100%; ສີເຫຼືອງ
50%-79,99%, ສີແດງ ຕົ່າກວ່າ 50%)

(ຮູບທີ 22)
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ນອກຈາກການສະເໜີແບບຕາຕະລາງນີ້
ດ້ານລຸ້ມຕາຕະລາງຍັງມີ ບ່ອນເລືອກ ເພືົ່ອການ
ວິເຄາະ ແບບແຍກເປັນ ສົກຮຽນ, ແຂວງ,
ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເຊີົ່ງພວກເຮົາເລືອກໄດ້
ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

(ຮູບທີ 23)
3) 52 ລາຍການປະເມີນ
ໂປຼແກມ ສາມາດສັງລວມຜົນການວິເຄາະຂ້ມູນແຍກຕາມ ແຕ່ລະລາຍການປະເມີນ ເຊີົ່ງຈາແນກໄດ້ຕາມ
ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໂດຍການກົດປຸ່ມ ລາຍການປະເມີນ ໃນໜ້າສັງລວມ ເຮົາຈະເຫັນຜົນວ່າ
ແຕ່ລະລາຍການປະເມີນບັນລຸໄດ້ຈັກສ່ວຍຮ້ອຍ ແລະ ມີສີສະແດງຜົນ (ສີຂຽວ 80%-100%; ສີເຫຼືອງ
50%-79,99%, ສີແດງ ຕົ່າກວ່າ 50%)

(ຮູບທີ 24)
ນອກຈາກການສະເໜີແບບຕາຕະລາງນີ້ ດ້ານຂ້າງຕາຕະລາງຍັງມີ ບ່ອນເລືອກ ເພືົ່ອການວິເຄາະ ແບບແຍກ
ເປັນ ສົກຮຽນ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເຊີົ່ງພວກເຮົາເລືອກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
3. ວິເຄາະຜົນຕາມແຕ່ລະດ້ານ
1) ດ້ານນ້າໃຊ້
ກົດປຸ່ມ ດ້ານນໍໍ້າໃຊ້ ຢູ່ໜ້າສັງລວມ ໂປຼແກມ ຈະສະແດງຜົນ ເປັນ % ການເຮັດໄດ້ຂອງແຕ່ລະລາຍ
ການປະເມີນ ແລະ ສະເລ່ຍລວມຂອງດ້ານນີ້, ຜົນຈະສະແດງເປັນຕາຕະລາງ ແລະ ເສັ້ນສະແດງ; ພ້ອມ
ທັງມີຕົວເລືອກເພືົ່ອແຍກເປັນ ສົກຮຽນ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ.
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(ຮູບທີ 25)
2) ດ້ານນໍໍ້າດືໍ່ມ
ກົດປຸ່ມ ດ້ານນໍໍ້າດືມ
ໍ່ ຢູ່ໜ້າສັງລວມ ໂປຼແກມ ຈະສະແດງຜົນ ເປັນ % ການເຮັດໄດ້ຂອງແຕ່ລະລາຍ
ການປະເມີນ ແລະ ສະເລ່ຍລວມຂອງດ້ານນີ້, ຜົນຈະສະແດງເປັນຕາຕະລາງ ແລະ ເສັ້ນສະແດງ; ພ້ອມ
ທັງມີຕົວເລືອກເພືົ່ອແຍກເປັນ ສົກຮຽນ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ.

(ຮູບທີ 26)
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3) ດ້ານວິດຖ່າຍ ແລະ ໂຖຍ່ຽວ
ກົດປຸ່ມ ດ້ານວິດຖ່າຍ ແລະ ໂຖຍ່ຽວ ຢູ່ໜ້າສັງລວມ ໂປຼແກມ ຈະສະແດງຜົນ ເປັນ % ການເຮັດ
ໄດ້ຂອງແຕ່ລະລາຍການປະເມີນ ແລະ ສະເລ່ຍລວມຂອງດ້ານນີ້, ຜົນຈະສະແດງເປັນຕາຕະລາງ ແລະ
ເສັ້ນສະແດງ; ພ້ອມທັງມີຕົວເລືອກເພືົ່ອແຍກເປັນ ສົກຮຽນ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ.

(ຮູບທີ 27)
4) ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ
ກົດປຸ່ມ ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ຢູ່ໜ້າສັງລວມ ໂປຼແກມ ຈະສະແດງຜົນ ເປັນ % ການເຮັດໄດ້
ຂອງແຕ່ລະລາຍການປະເມີນ ແລະ ສະເລ່ຍລວມຂອງດ້ານນີ້, ຜົນຈະສະແດງເປັນຕາຕະລາງ ແລະ
ເສັ້ນສະແດງ; ພ້ອມທັງມີຕົວເລືອກເພືົ່ອແຍກເປັນ ສົກຮຽນ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ.
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(ຮູບທີ 28)
5) ດ້ານອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ
ກົດປຸ່ມ ດ້ານອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ ຢູ່ໜ້າສັງລວມ ໂປຼແກມ ຈະສະແດງຜົນ ເປັນ % ການເຮັດ
ໄດ້ຂອງແຕ່ລະລາຍການປະເມີນ ແລະ ສະເລ່ຍລວມຂອງດ້ານນີ້, ຜົນຈະສະແດງເປັນຕາຕະລາງ ແລະ
ເສັ້ນສະແດງ; ພ້ອມທັງມີຕົວເລືອກເພືົ່ອແຍກເປັນ ສົກຮຽນ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ.
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(ຮູບທີ 29)
6) ດ້ານກິນຢາຂ້າແມູ່ທ້ອງ
ກົດປຸ່ມ ດ້ານກິນຢາຂ້າແມູ່ທ້ອງ ຢູ່ໜ້າສັງລວມ ໂປຼແກມ ຈະສະແດງຜົນ ເປັນ % ການເຮັດໄດ້
ຂອງແຕ່ລະລາຍການປະເມີນ ແລະ ສະເລ່ຍລວມຂອງດ້ານນີ້, ຜົນຈະສະແດງເປັນຕາຕະລາງ ແລະ
ເສັ້ນສະແດງ; ພ້ອມທັງມີຕົວເລືອກເພືົ່ອແຍກເປັນ ສົກຮຽນ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ.

(ຮູບທີ 30)
4. ຜົນປະເມີນຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ
ກົດປຸ່ມ ແຕູ່ລະໂຮງຮຽນ ຢູ່ໜ້າສັງລວມ ໂປຼແກມ ຈະສະແດງຜົນການປະເມີນຂອງໂຮງຮຽນ ເຊີົ່ງບອກ
ລາຍລະອຽດຂ້ມູນຂອງໂຮງຮຽນ, ຜົນການປະເມີນໄດ້ຈັກດາວ ແລະ ລາຍການປະເມີນໃດທີົ່ບົ່ທັນປະຕິບັດໄດ້.
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ພວກເຮົາຊອກຫາຂ້ມູນຂອງທຸກໂຮງຮຽນທີົ່ມີໃນຖານຂ້ມູນໂດຍມີການແຍກຕາມ ສົກຮຽນ, ແຂວງ, ເມືອງ
ແລະ ໂຮງຮຽນ; ເຊີົ່ງຊອກຂ້ມູນເລີົ່ມຈາກເລືອກ ແຂວງ, ເມືອງ, ຊືົ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ສົກຮຽນ (ຈະຕ້ອງໄດ້ຖ້າໜ້
ອຍໜຶົ່ງ) ຖ້າມີຂ້ມູນໃນຖານ ໂປຼແກມ ຈະສະແດງຜົນອອກມາໃຫ້ເຫັນ ແລະ ຂ້ມູນນີ້ກສາມາດສັົ່ງພິມອອກມາ
ເປັນລາຍໂຮງຮຽນໄດ້.

(ຮູບທີ 31)

V.

ການສົງໍ່ ຂໍມ
ໍ້ ນ
1. ຂັ້ນໂຮງຮຽນ:
ສົົ່ງໃບປະເມີນໂຮງຮຽນ ທີົ່ເປັນເຈ້ຍ ຫຼື ຖ່າຍຮູບສົົ່ງທາງ ອີເມວ ຫຼື ວັອດແອັບໃຫ້ຂັ້ນເມືອງ/
ນະຄອນ.
2. ຂັ້ນ ນະຄອນ/ເມືອງ:
❖ ກໍລະນີບໍໍ່ມີໂຮງຮຽນເພີໍ້ມຂຶນ
ໍ້ : ສົົ່ງຂ້ມູນຈາກ Sheet: ຂໍໍ້ມນການປະເມີນ ທີົ່ປ້ອນຜົນການ
ປະເມີນຂອງທຸກໂຮງຮຽນແລ້ວ ໃຫ້ຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍສົົ່ງທາງ ອອນລາຍ, ອີເມວ,
ວອດແອັບ, ສາເນົາໃສ່ USB ຫຼື ອືົ່ນໆ.
❖ ກໍລະນີມີໂຮງຮຽນເພີໍ້ມຂຶໍ້ນ: ສົົ່ງຂ້ມູນຈາກ Sheet: ຂໍໍ້ມນການປະເມີນ ແລະ ລາຍການ
ໂຮງຮຽນ ທີົ່ປ້ອນຜົນການປະເມີນຂອງທຸກໂຮງຮຽນແລ້ວ ໃຫ້ຂັ້ນເແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍ
ສົົ່ງທາງ ອອນລາຍ, ອີເມວ, ວອດແອັບ, ສາເນົາໃສ່ USB ຫຼື ອືົ່ນໆ.
3. ຂັ້ນນະຄອນຫຼວງ/ແຂວງ:
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❖ ກໍລະນີບໍໍ່ມີໂຮງຮຽນເພີໍ້ມຂຶນ
ໍ້ : ສົົ່ງຂ້ມູນຈາກ Sheet: ຂໍໍ້ມນການປະເມີນ ທີົ່ປ້ອນຜົນການ
ປະເມີນຂອງທຸກໂຮງຮຽນແລ້ວ ໃຫ້ກົມສາມັນສຶກສາ ໂດຍສົົ່ງທາງ ອອນລາຍ, ອີເມວ, ວອດ
ແອັບ, ສາເນົາໃສ່ USB ຫຼື ອືົ່ນໆ.
❖ ກໍລະນີມີໂຮງຮຽນເພີໍ້ມຂຶໍ້ນ: ສົົ່ງຂ້ມູນຈາກ Sheet: ຂໍໍ້ມນການປະເມີນ ແລະ ລາຍການ
ໂຮງຮຽນ ທີົ່ປ້ອນຜົນການປະເມີນຂອງທຸກໂຮງຮຽນແລ້ວ ໃຫ້ກົມສາມັນສຶກສາ ໂດຍສົົ່ງທາງ
ອອນລາຍ, ອີເມວ, ວອດແອັບ, ສາເນົາໃສ່ USB ຫຼື ອືົ່ນໆ.

ການເກັບຮັກສາຂໍໍ້ມນ ແລະ ຖານຂໍມ
ໍ້ ນ

VI.

1. ຂັໍ້ນໂຮງຮຽນ:
ຮັກສາເອກະສານໄວ້ໃນແຟ້ມ ຢ່າງເປັນລະບົບ ໂດຍແມ່ນຜູ້ອານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ
ເປັນເຈົ້າການ.
2.

ຂັໍ້ນນະຄອນ/ເມືອງ:
ຮັກສາເອກະສານໄວ້ໃນແຟ້ມ, ຄອມພີວເຕີ, External ຫຼື ຝາກຂ້ມູນໄວ້ໃນລະບົບອິນເຕີເນັດ ຢ່າງເປັນ
ລະບົບ ໂດຍແມ່ນໜ່ວຍງານການສຶກສາພາກບັງຄັບ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ເປັນເຈົ້າ
ການ.

3. ຂັໍ້ນນະຄອນຫຼວງ/ແຂວງ:
ຮັກສາຟາຍເອກະສານໄວ້ໃນແຟ້ມ, ຄອມພີວເຕີ, External ຫຼື ຝາກຂ້ມູນໄວ້ໃນລະບົບອິນເຕີເນັດ ຢ່າງ
ເປັນລະບົບ ໂດຍແມ່ນຂະແໜງສາມັນສຶກສາ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ເປັນເຈົ້າການ.
4. ຂັໍ້ນສນກາງ:
ຮັກສາຟາຍເອກະສານໄວ້ໃນແຟ້ມ, ຄອມພີວເຕີ, External ຫຼື ຝາກຂ້ມູນໄວ້ໃນລະບົບອິນເຕີເນັດໂດຍ
ແມ່ນກົມສາມັນສຶກສາ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ເປັນເຈົ້າການ.

VII.

ການນໍາໃຊ້ຜນ
ົ ການປະເມີນ
1. ເພືົ່ອນາໄປເຜີຍແຜ່ຜົນການປະເມີນໃນກອງປະຊຸມ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງ/ປີ;
2. ເພືົ່ອນາໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ ວຽກງານນ້າ ແລະ ສຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ;
3. ເພືົ່ອນາໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ວຽກງານສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ;
4. ເພືົ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຍ້ອງຍຊົມເຊີຍ.

VIII. ການລາຍງານ
ພວກສາມາດກັອບປີເອົາຂ້ມູນຈາກຜົນການປະເມີນໃນ ຖານຂ້ມູນສາມດາວໄປໃສ່ໃນບົດລາຍງານ ຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການ ດ້ວຍວິທີ:
-

ກັອບປີສາລັບເສັ້ນສະແດງ (ກົດ PrtSc) ແລ້ວໄປ Paste ໃສ່ບ່ອນທີົ່ຕ້ອງການໃນບົດລາຍງານ;
ແລ້ວໃຊ້ວິທີຕັດແຕ່ງດ້ວຍຄາສັົ່ງ Format  Crop;

-

ກັອບປີສາລັບຂ້ຄວາມ ຫຼື ຕາຕະລາງ (ກົດ Copy) ແລ້ວໄປ Paste Paste Option Keep
Source Formatting (K) ໃສ່ບ່ອນທີົ່ຕ້ອງການໃນບົດລາຍງານ;
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(ຮູບທີ 32)

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
ເມືອງ ..................................
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ

ເລກທີ

/

ທີົ່....................., ວັນທີ ................

ຮ່າງບົດລາຍງານ
ວຽກງານນໍໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ
ໂດຍນໍາໃຊ້ຮບແບບ 3 ດາວ, ປະຈໍາສົກຮຽນ ............................
ຮຽນ: ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ
ເລືົ່ອງ: ລາຍງານຜົນການປະເມີນຜົນວຽກງານນ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ
ອີງຕາມ, ..........................

I.

ຄວາມເປັນມາ

II. ຈຸດປະສົງ
III. ວິທີດໍາເນີນ
1. ຂໍໍ້ມນທາງສະຖິຕິ
2. ວິທີດໍາເນີນງານການວິເຄາະ

IV. ຜົນການວິເຄາະ
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ໂຮງຮຽນປະຖົມທັງໝົດ ........ ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ນາໃຊ້ເຄືົ່ອງມືປະເມີນຜົນມາດຕະຖານນ້າ ແລະ ສຸຂະ
ອະນາໄມຕາມຮູບແບບ 3 ດາວ ໃນໂຮງຮຽນ ........... ແຫ່ງ, ເຊີົ່ງຜົນການສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂ້ມູນເຫັນວ່າໄດ້
ດາວຈານວນ.............ແຫ່ງ, ເຊິົ່ງມີລາຍລະອຽດດັົ່ງລຸ່ມນີ້:
ແຍກຕາມ 6 ດ້ານ
(ເອົາເສັ້ນສະແດງຈາກຖານຂ້ມູນ 3 ດາວ)
1) ດ້ານນໍໍ້າໃຊ້
2) ດ້ານນໍໍ້າດືໍ່ມສະອາດປອດໄພ
3) ດ້ານວິດຖ່າຍ ແລະ ໂຖຍ່ຽວ
4) ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ
5) ດ້ານອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ
6) ດ້ານການກິນຢາຂ້າແມູ່ທອ
້ ງ
7) ແຍກຕາມ 26 ຕົວຊີໍ້ບອກ
8) 52 ລາຍການປະເມີນ ແລະ
9) ແຍກຕາມ 6 ດ້ານ
V. ຖອດຖອນບົດຮຽນ
VI. ຂໍໍ້ສະເໜີ
ຜູ້ລາຍງານ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ
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