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ກົມສາມັນສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
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ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
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I.

ຈຸດປະສົງ
1. ເພື່ອຊ່ວຍຕີລາຄາສະພາບການຂອງ ວຽກງານນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ;
2. ເພອ
ື່ ໃຫ້ຂໍ້ມູນສາລບການວາງແຜນພດທະນາໂຮງຮຽນ;
3. ເພອ
ື່ ເປນການຊຸກຍູ້, ສົື່ງເສີມ, ປບປຸງ ແລະ ປຽື່ນແປງພຶດຕິກາຂອງເດກໃນການຮກສາສຸຂະພາບ.

II. ຖານຂໍມ
ໍ້ ນ
ຖານຂໍ້ ມູ ນ ປະກອບມີ 1 ຟາຍ (File) “ຖານຂໍ້ ມູ ນ 3 ດາວ ຊໍ້ ນ ອະນຸ ບ ານ ຕົໍ້ ນ ສະບ ບ 2020”
ປະກອບມີ 2 ສ່ວນໃຫຍ່ຄ: ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ຜົນການປະເມີນ ໃນໜ້າຕາຂອງ ໂປເກມ ຈະບື່ສາມາດເຫນ
Sheet ໄດ້ ເພາະ ໄດ້ ເຊື່ ອ ງເອົ າ ໄວ້ ທ່ າ ນ ສາມາດເຂົໍ້ າ ໄປ Sheet ຕ່ າ ງໆ ດ້ ວ ຍວິ ທີ ເລ ອກປູ່ ມ ທີື່ ທ່ າ ນ
ຕ້ອງການໃນໜ້າສງລວມ. ເວລາຢູ່ໃນໜ້າ ຂອງແຕ່ລະລາຍການ ຖ້າຕ້ອງການກບຄນໜ້າສງລວມ(ໜ້າຫກ)
ຕ້ອງກົດປຸ່ມຮູບເຮອນ

III. ວິທີປ້ອນຂໍໍ້ມນ
1. ຂໍໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ກອ
່ ນການປ້ອນຂໍໍ້ມນ
1) ຄອມພີວເຕີທີື່ສາມາດນາໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນຕ້ອງແມ່ນ Microsoft Office 2010 ຂຶໍ້ນໄປ;
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2)
3)
4)
5)

ກວດເບິື່ງການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມວ່າຄົບຖ້ວນຫບ;
ກລະນີຂໍ້ມູນບື່ຄົບຖ້ວນໃຫ້ປະສານຫາຜູ້ປະເມີນ ເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບ;
ຕ້ອງກວດເບິື່ງລະຫດໂຮງຮຽນ ວ່າຖກຕ້ອງກບຊື່ໂຮງຮຽນດື່ງກ່າວບ;
ເປີດຟາຍ “ປ້ອນຂໍ້ມູນ 3 ດາວ ຊໍ້ນອະນຸບານ ສາລບເມອງ” ໃນຟາຍນີບ
ໍ້ ໍໍ່ໃຫ້ປູ່ຽນຂໍໍ້ມນທີໍ່ຢູ່ຫົວ
ແຖວທີທ
ໍ່ າສີໄວ້ ແລະ ທຸກເຊວທີໍ່ຢູ່ຖນ
ັ ທີທ
ໍ່ າສີໄວ້ ເພາະຈະເປນການລບສູດທີື່ໄດ້ຕໍ້ງໄວ້ ເຮດ
ໃຫ້ຖານຂໍ້ມູນໃຊ້ງານບື່ໄດ້ ເຊື່ນ: ຫ້າມລບ ຫ ຫ້າມປ່ຽນຊື່.

2. ຂັໍ້ນຕອນການປ້ອນຂໍໍ້ມນ
1) ເປີດຖານຂໍ້ມູນຂຶໍ້ນມາ → ລາຍການໂຮງຮຽນ Copy ລະຫດໂຮງຮຽນທີື່ຈະປ້ອນຂໍ້ມູນ ກບໄປໜ້າຫກ
→ ເຂົໍ້າໄປ ຟອມປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລ້ວວາງໃສ່ຫ້ອງ ລະຫດໂຮງຮຽນ ຫງຈາກນໍ້ນຈະເຫນຊື່ໂຮງຮຽນ, ຊື່ບ້ານ
, ຊື່ເມອງ, ຊແ
ື່ ຂວງ ຈະຂຶໍ້ນມາເອງ. ໃຫ້ກວດເບິື່ງວ່າຂໍ້ມູນກົງກບແບບຟອມບ. ຕ້ອງ copy ລະຫັດມາ
ໃສູ່ເທົໍ່ານັໍ້ນ ບໍໍ່ຄວນພີມລະຫັດໂຮງຮຽນເອງ ເພາະຂໍໍ້ມນຈະບໍໍ່ຂືໍ້ນມາໃຫ້ເຫັນ;
2) ພີມຊື່ຜູ້ອານວຍການໂຮງຮຽນ ຫ ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນ ໃສ່ໃນຫ້ອງ “ຊື່ ຜອ ຫ ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນ”;
3) ເລອກເພດ ຍິງ ຫ ຊາຍ ຢູ່ຫ້ອງ “ເພດ”;
4) ພີມເບີໂທລະສບໃສ່ຫ້ອງ “ເບີໂທລະສບ”;
5) ພີມຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຜູ້ປະເມີນໃສ່ຫ້ອງ “ຊຜ
ື່ ູ້ປະເມີນ”;
6) ພີມວນທີປະເມີນໃສ່ຫ້ອງ “ວນທີ”;
7) ພີມເດອນທີື່ປະເມີນໃສ່ຫ້ອງ “ເດອນ”;
8) ພີມປີທີື່ປະເມີນໃສ່ຫ້ອງ “ປີ”;
9) ເລີມ
ື່ ປ້ອນຂໍ້ມູນທີື່ໄດ້ປະເມີນໃນແບບຟອມປະເມີນ (ເລີໍ້ມແຕ່ ຖນ L 1.1.1 ຮອດ ຖນ L 6.3.1) ຖ້າ
ຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມປະເມີນ ມີເຄື່ອງໝາຍ:
ໜາຍ ✓ ຢູ່ຫ້ອງ (ແມ່ນ) ໃຫ້ພິມເລກ 1;
ໜາຍ ✓ ຢູ່ຫ້ອງ (ບື່ແມ່ນ) ໃຫ້ພິມເລກ 0;
ໜາຍ ✓ ຢູ້ຫ້ອງ (ບື່ໄດ້ປະເມີນ) ໃຫ້ພິມເລກ 2 ເຊິື່ງຈະມີແຕ່ຢໃູ່ ນ 4 ຫ້ອງເທົື່ານໍ້ນຄ: L.4.2.1 ;
L.4.2.2 ; L.5.3.1 ; L.5.3.2);
• ກລະນີໃນຫ້ອງປະເມີນບື່ມີເຄື່ອງໝາຍ ✓ ແມ່ນໃຫ້ໂທປະສານເອົາຂໍ້ມູນກບໂຮງຮຽນຄນ.
10)ຫງຈາກປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງໂຮງຮຽນໃດໜຶື່ງສາເລດແລ້ວ ຄາສື່ງ “save” ຈະປ່ຽນເປນສີ ຂຽວ ແຕ່ໃຫ້ກວດ
•
•
•

ເບິື່ຄວາມຖກຕ້ອງງຄນ ກ່ອນກົດ save ຈາກນໍ້ນໃຫ້ສບຕື່ປ້ອນຂໍ້ມູນໂຮງຮຽນຕື່ໆໄປ ໂດຍປະຕິບດ
ຕາມຂໍ້ນຕອນຂ້າງເທີງນໍ້ນ ຈົນຄົບທຸກໂຮງຮຽນ;
11)ຫງຈາກປ້ອນຂໍ້ມູນໄດ້ຄົບທຸກໂຮງຮຽນແລ້ວ ໃຫ້ເຂົໍ້າໄປລາຍການ “ຂໍ້ມູນການປະເມີນ” copy ຂໍ້ມູນ
ໂຮງຮຽນລາດບທີ 2 ໂດຍການກົດໃສ່ຫົວແຖວ ເພື່ອເລອກຂໍ້ມູນທງໝົໍ້ດຂອງໂຮງຮຽນ ແລ້ວ copy
ໄປວາງແທນບ່ອນ ຂໍ້ມູນຂອງໂຮງຮຽນລາດບທີ 1 ທີື່ຄ້າງມານາຖານຂໍ້ມູນ, ຈະມີລາຍການໂຮງຮຽນລາ
ດບທີ 1 ແລະ 2 ຊໍ້າກນ ຫງຈາກນໍ້ນ ໃຫ້ລຶບໂຮງຮຽນລາດບທີ 2 ອອກ ໂດຍການກົດໃສ່ ຫົວແຖວ
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→ກົດ ເມົໍ້າຂວາ →ເລອກ Delete→ຖ້າລະບົບມີຄາຖາມໃຫ້ ເລອກ OK. (ໃຫ້ລຶບລໍາດັບທີ 2
ເທົໍ່ານັໍ້ນ ບໍໍ່ໃຫ້ລຶບລໍາດັບທີ 1 ເດັດຂາດ).
3. ຂໍໍ້ຄວນປະຕິບັດໃນກໍລະນີຂໍໍ້ມນໂຮງຮຽນມີການປູ່ຽນແປງ
1) ໃນກໍລະນີມີໂຮງຮຽນເປີດຂືໍ້ນໃໝູ່
ໃຫ້ຕື່ມຊື່ໂຮງຮຽນເຂົໍ້າໃນຖານໂຮງຮຽນ ຕາມຂໍ້ນຕອນລຸ່ມນີໍ້:
1. ເຂົໍ້າໄປ “ຖານໂຮງຮຽນ” ເລື່ອນຊອກຫາເມອງຂອງຕົນທີື່ມີໃນຖານ;
2. ເພີື່ມແຖວຢູ່ໃນຫ້ອງສຸດທ້າຍໃນເມ ອງຂອງຕົນ ດ້ວຍການກົດເມົໍ້າໃສ່ຫົວແຖວ ຂອງໂຮງຮຽນທີື່ 1
ຂອງເມ ອງອື່ນ ທີື່ ຖດຈາກເມ ອງຂອງຕົນ → ແລ້ວ ກົດ ເມົໍ້ າເບໍ້ອງຂວາ→ ເລອກ Insert ແລ້ວຈະ
ເຫນຫ້ອງຫວ່າງຂຶໍ້ນມາ;
3. ພິມລະຫດໂຮງຮຽນໃສ່ຖນ “SCODE”, (ລະຫດໂຮງຮຽນຕ້ອງແມ່ນລະຫດທີື່ໄດ້ຮບອະນຸມດຢ່າງ
ເປນທາງການ ຈາກໜ່ວຍງານສະຖິຕິ ຂອງເມອງ). ໃນກລະນີປ້ອນ ແລ້ວບື່ເຫນເລກສູນ ຂໍ້ນທາງໜ້າ
ແມ່ນໃຫ້ກົດຫົວຖນຂອງ “SCODE” → Home → Number format →ເລອກເອົາ Text
ຫງຈາກນໍ້ນພີມເລກ 0 ໃສ່ທາງໜ້າຂອງລະຫດໂຮງຮຽນ;
4. Copyລະຫດແຂວງ “PCODE”, ລະຫດເມ ອງ “DCODE”ລົງໃສ່ແຖວໂຮງຮຽນທີື່ ເພີື່ມ ໃໝ່
(ຫ້າມພິມ ເດັດຂາດ ໃຫ້ copy ເອົາເທົໍ່ານັໍ້ນ);
5. Copy ຊື່ ແ ຂວງ “PNAME” ; ຊື່ ເມ ອງ “DNAME”ລົ ງໃສ່ ແ ຖວໂຮງຮຽນທີື່ ຕ້ ອງການເພີື່ມ ໃໝ່
(ຫ້າມພິມ ເດັດຂາດ ໃຫ້ copy ເອົາເທົໍ່ານັໍ້ນ);
6. ພິມຊື່ ໂຮງຮຽນ ໃສ່ ຖນ“SNAME”;
7. ພິມລະຫດບ້ານ ໃສ່ ຖນ“VCODE”;
8. ພິມຊື່ບ້ານ ໃສ່ ຖນ“VNAME”;
9. ເລ ອກ Copy ປະເພດຂໍ້ ນ ໂຮງຮຽນ ຢູ່ ຖ ນ“LEVEL”(ຫ້ າ ມພິ ມ ເດັ ດ ຂາດ ໃຫ້ copy ເອົ າ
ເທົໍ່ານັໍ້ນ);
10. ເລອກ Copy ປະເພດໂຮງຮຽນ ຢູ່ຖນ “TYPE” (ຫ້າມພິມເດັດ ຂາດ ໃຫ້ copy ເອົາເທົໍ່ າ
ນັໍ້ນ)
11. ໃຫ້ ໝາຍສີເຫືອງໃສູ່ ລະຫັດໂຮງຮຽນທີໍ່ເພີໍ່ມໃໝູ່ໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ນແຂວງເຫນ
12. ເພື່ອໃຫ້ໂຮງຮຽນໃໝ່ໄດ້ອບເດດຂໍ້ມູນເຂົໍ້າໃນຖານ ໃຫ້ເຂົໍ້າໄປ→Data→Refresh All ຂໍ້ມູນກຈະ
ຖກອບເດດ;
13. ຫງຈາກເພີື່ມໂຮງຮຽນໃໝ່ ແລ້ວ ໃຫ້ສບຕື່ປະຕິບດ ການປ້ອນຂໍ້ມູນຕື່ໄປ.
2) ກໍລະນີ ມີການປູ່ຽນຊືໍ່ ໂຮງຮຽນ ຫື ມີການພິມຊືໍ່ຜິດ
1. ກ ລະນີ ໂ ຮງຮຽນຂ ປ່ ຽ ນຊື່ ໃ ໝ່ ຢ່ າ ງເປ ນທາງການ ແມ່ ນ ໃຫ້ ເຂົໍ້ າ ໄປ → ລາຍການໂຮງຮຽນ →
“SNAME” ເລອກໂຮງຮຽນທີື່ຕ້ອງການປ່ຽນຊື່ແລ້ວ ພີມຊື່ໃໝ່ໃສ່ ຫງຈາກນໍ້ນ → ໃຫ້ເຂົໍ້າ Data
→ Refresh All ສຸດທ້າຍ ໃຫ້ກົດບນທຶກ(save)ຂໍ້ມູນ ທຸກຄໍ້ງ.
2. ກລະນີ ຊື່ຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນ ຜິດ ໃຫ້ແຈ້ງໜ່ວຍງານສະຖິຕິ ຖ້າຈະເຂົໍ້າແປງໃນຖານຂໍ້ມູນ ໃຫ້ → ຖານ
ໂຮງຮຽນ → “SNAME” ເລອກໂຮງຮຽນທີື່ ພິມຊື່ຜິດ ແປງໃຫ້ຖຶກຕ້ອງ ຫງຈາກນໍ້ນ → ໃຫ້ເຂົໍ້າ
Data → Refresh All ສຸດທ້າຍ ໃຫ້ກົດບນທຶກ (save)ຂໍ້ມູນ ທຸກຄໍ້ງ.
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IV.

ວິທີຍາຍຂໍໍ້ມນ

ການຍ້າຍຂໍ້ມູນແມ່ນສາມາດເຮດໄດ້ ໃນກລະນີແຂວງຈະສງລວມຂໍ້ມູນຈາກແຕ່ລະເມອງ ເຂົໍ້າເປນຖານຂໍ້
ມູນຂອງແຂວງ ຫ ໃນກລະນີຖານຂໍ້ມູນຂອງແຂວງ, ຂອງເມອງ ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ບື່ສາມາດໃຊ້ຖານເກົື່າໄດ້
ເຊິື່ງມີຄວາມຈາເປນຕ້ອງໄດ້ຮກສາຂໍ້ມູນທີື່ໄດ້ສງລວມຜ່ານມາຄນ. ການຍ້າຍຂໍ້ມູນໃຫ້ປະຕິບດດື່ງນີໍ້:
1. ເປີດຟາຍ ຖານຂໍ້ມູນ 3 ດາວ ຊໍ້ນອະນບຸານແຂວງ ຫ ຂອງເມອງ ທີື່ຈະສງລວມ ຫ ຟາຍໃໝ່ທີື່ບື່ມີຂໍ້

ຜິດພາດ ຂຶໍ້ນມາ ກົດເຂົໍ້າໄປ “ຂໍ້ມູນການປະເມີນ”. (ຖານສງລວມຂອງແຂວງ ຫ ຖານທີື່ໃໝ່ທີື່ຈະ
ສງລວມຄນ ແລະ ນາໃຊ້ຕື່ໜ້າ)
2. ເປີດຟາຍ ຖານຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະເມອງ ຫ ຖານທີື່ມີຂໍ້ທີື່ຜິດພາດ ຂຶໍ້ນມາ → ກົດເຂົໍ້າໄປ “ຂໍ້ມູນການ
ປະເມີນ → Copy ເອົາ ຂໍ້ມູນ ທີື່ເມອງໄດ້ປ້ອນໄວ້ໃນປີທີື່ຕ້ອງການ ໂດຍໃຫ້ສງເກດເບິື່ງ ວນເດອນ
ປີປະເມີນ ຫ ສາມາດເລອກທງໝົດ ໃນກລະນີຕ້ອງການສງລວມຄນຍ້ອນຖານເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ໂດຍ
ເລີື່ມຈາກ ທາສີເລອກເອົາຂໍ້ມູນຊື່ໂຮງຮຽນ ຈົນຄົບຮອດທຸກລາຍການປະເມີນ (ບື່ໃຫ້ເລອກທາສີເອົາ
ຫ້ອງ “ລ/ດ”) ແລ້ວ ກົດ copy.

3. ຫ ງ ຈ າ ກ ນໍ້ ນ ກ ບ ໄ ປ ຫ າ ຖ າ ນ ສ ງ ລ ວ ມ ຂ ອ ງ ແ ຂ ວ ງ ຫ ຖ າ ນ ໃ ໝ່ ທີື່ ຈ ະ ສ ງ ລ ວ ມ ຄ ນ
ວາງຂໍ້ມູນທີື່ Copy ມາໃສ່ຖນ “ໂຮງຮຽນ” ທີື່ຫວ່າງເປົື່າ ຕື່ຈາກໂຮງຮຽນທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍກົດເມົໍ້າ
ເບໍ້ອງຂວາ →ກົດ paste.
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4. ໃຫ້ ເຂົໍ້າຫາ →Data→Refresh All ຂໍ້ມູນຈຶື່ງຈະອບເດດ. ແລ້ວ ເຊບເອກະສານ
➢ ໃນກລະນີ ມີໂຮງຮຽນເປີດຂໍ້ນໃໝ່
ໃຫ້ປະຕິປດຕາມຂໍ້ນຕອນ ຂ້າງລຸ່ມນີໍ້:
▪

ເປີ ດ ຟາຍ ຖານຂໍ້ ມູ ນ ຂອງແຕ່ ລ ະເມ ອງ ຫ ຖານທີື່ ມີ ຂໍ້ ທີື່ ຜິ ດ ພາດ ຂຶໍ້ ນ ມາ → ກົ ດ ເຂົໍ້ າ ໄປ
“ລາຍການໂຮງຮຽນ” ເລື່ອ ນຊອກຫາ ແລະ ສ ງເກດເບິື່ ງ ຖ້ າ ມີ ໂຮງຮຽນເພີື່ມ ໃໝ່ ຫ ມີ ກ ານ
ປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນບາງຢ່າງ ຈະມີການທາສີໄວ້ ແລ້ວໃຫ້ copy ເອົາ.

▪

ຫ ງຈ າກ ນໍ້ ນ ກ ບ ໄ ປ ຫ າ ຖ ານ ສ ງລ ວ ມ ຂ ອ ງແ ຂ ວ ງ ຫ ຖ ານ ໃ ໝ່ ທີື່ ຈ ະ ສ ງລ ວ ມ ຄ ນ
ເລື່ອນຫາເມ ອງທີື່ມີ ໂຮງຮຽນເປີດຂໍ້ນໃໝ່ ກົດເມົໍ້າເບໍ້ອງຂວາໃສ່ຫົວແຖວ ຂອງໂຮງຮຽນທີື່ 1
ຂອງເມອງອື່ນ ທີື່ຖດຕົນ ຈະເຫນຄາສື່ງຂຶໍ້ນມາ “insert copied cells” ຫ ຄອມບາງເຄື່ອງ
ຂຶໍ້ ນ ຄ າສື່ ງວ່ າ “ insert paste rows” ໃຫ້ ກົ ດ ໃສ່ ຄ າສື່ ງດື່ ງກ່ າ ວເລີ ຍ . (ຫ້ າ ມບໍໍ່ ໃ ຫ້ ກົ ດ
ວາງຄືທໍາມະດາ ຫື paste ຄືການ copy ທົໍ່ວໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ ຂໍໍ້ມນໂຮງຮຽນ
ທີໍ່ເຮົາວາງໃສູ່ນັໍ້ນຖືກແທນບ່ອນ ແລະ ໂຮງຮຽນຈະຫາຍອອກຈາກຖານ)

▪

ຫງຈາກນໍ້ນເຂົໍ້າຫາ →Data→Refresh All ເພື່ອອບເດດຂໍ້ມູນ.
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ໝາຍເຫດ: ເວລາຊອກຫາໂຮງຮຽນໃຫ້ປົດ Filter ອອກໃຫ້ໝົດ ຖ້າບື່ດື່ງນໍ້ນຈະຊອກຫາເມອງຂອງ
ເຮົາບື່ເຫນ ໃນກລະນີທີື່ ມີການ Filterໄວ້ ດ້ວຍວິທີື່ ກົດໃສ່ບ່ອນມີຈວຍນ້ອຍໆຢູ່ຫົວຖນ

→

(Sellect All) ທຸກບ່ອນ ແລ້ວຈຶື່ງເລອກ ແຂວງ ແລະ ເມອງຂອງຕົນໃໝ່

▪

ການເພີື່ມໂຮງຮຽນເປີດໃໝ່ ແມ່ນສາເລດ ແລະ ສບຕື່ຍ້າຍຂໍ້ມູນຈາກເມອງອື່ນ ຫ ຈາກຖານທີື່
ເກີດຄວາມຜິດພາດ ໂດຍເຮດຕາມຂໍ້ນຕອນຂ້າງເທິງ.

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນເອົາໃຈໃສູ່: ພາຍຫງຍ້າຍຂໍ້ມູນ ໃຫ້ເຂົໍ້າໄປ→Data→ກົດ Refresh All ຂໍ້ມູນຈຶື່ງຈະຖກອບເດດ ແລະ
ປ່ຽນແປງ.

V. ວິທີເບິໍ່ງຜົນການປະເມີນ

ຫງຈາກ ປ້ອນ ຫ ຍ້າຍຂໍ້ມູນສາເລດຕາມຂໍ້ນຕອນທີື່ແນະນາໄວ້ ທ່ານສາມາດ ເຂົໍ້າເບິື່ງຜົນຂອງການ
ປະເມີນໄດ້.

1. ເບິື່ງຜົນການປະເມີນໃນຖານ ໃຫ້ກົດເຂົໍ້າເບິື່ງແຕ່ລະປູ່ມທີື່ຕ້ອງການ
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1) ປຸມ ລະດບ ນະຄອນຫວງ ຫ ແຂວງ, ເວລາເຮົາເຂົໍ້າເບິື່ງ ປຸ່ມນີໍ້ ຂໍ້ມູນ ທີື່ເຮົາ ປ້ອນເຂົໍ້າໄປຈະ
ຂນ
ໍ້ ຢູ່ໃນແຂວງຂອງເຮົາ, ໃຫ້ເລອກປີເພື່ອເບິື່ງຂໍ້ມມູນຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

2) ປຸມ ລະດບ ນະຄອນ ຫ ເມອງ ເວລາເຮົາເຂົໍ້າເບິື່ງ ປຸ່ມນີໍ້ ໃຫ້ເຮົາເຂົໍ້າໄປເລອກ ແຂວງຂອງເຮົາ,
ຂໍ້ມູນທີື່ເຮົາ ປ້ອນເຂົໍ້າໄປຈະຂໍ້ນຢູ່ເມອງຂອງເຮົາ, ໃຫ້ເລອກສົກຮຽນຕາມທີື່ຕ້ອງການ.

3) ປຸມ ລະດບໂຮງຮຽນ ເວລາເຮົາເຂົໍ້າເບິື່ງ ປຸ່ມ ນີໍ້ ໃຫ້ເຮົາເຂົໍ້າໄປເລອກ ສົກຮຽນ, ເມ ອງ ແລະ
ແຂວງຂອງເຮົາ, ໂຮງຮຽນທີື່ເຮົາປະເມີນໃນປີນໍ້ນໄປຈະຂໍ້ນຢູ່ເມອງຂອງເຮົາ, ໃຫ້ເລອກສົກຮຽນ
ນໍ້ນຈະຂໍ້ນມາໃຫ້ເຫນ. ທ່ານ ສາມາດກວດເບິື່ງ ວ່າ ການປ້ອນໂຮງຮຽນຊໍ້າກນບ ໃນປີດຽວກນ,
ຖ້າມີ ກ ານປ້ອນຊໍ້າກ ນ ຈະເຫ ນ ຜົນ ການປະເມີ ນ ຫາຍກວ່າ 1 ຄໍ້ງ ຕົວຢ່າງ ໂຮງຮຽນ ກ ຈາ
ນວນລວມ 2 ຄໍ້ງ ໃນກລະນີໍ້ໃຫ້ກວດເບິື່ງຖານປ້ອນຂໍ້ມູນຄນ ໂດຍເຂົໍ້າໄປລຶບໃນ “ຂໍ້ມູນການ
ປະເມີນ ” ແລ້ວລບໂຮງຮຽນທີື່ຊໍ້າກ ນອອກ. (ໃຫ້ເບິໍ່ງລະອຽດກ່ອ ນຈະລຶບອອກ ເພາະ
ອາດເປັນຂໍໍ້ມນຂອງປີຜ່ານມາ ໃນກໍລະນີທ່ານປ້ອນ ຫາຍປີ , ສິໍ່ງສໍາຄັນໃຫ້ເລືອກປີ
ຢູ່າງລະອຽດ)
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4) ປຸມ
່ ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ເວລາເຮົາເຂົໍ້າເບິື່ງ ປຸ່ມນີໍ້ ໃຫ້ເຮົາເຂົໍ້າໄປເລອກ ແຂວງ, ເມອງ ຊື່ໂຮງຮຽນ
ແລະ ສົກຮຽນ, ເຮົາ ເຫນຂໍ້ມູ ນການປະເມີນຂໍ້ນມາ ເຮົາສາມາດ ສົມ ທຽບ ການປະເມີ ນ ກ ບ
ແບບຟອມທີື່ ໂຮງຮຽນ ສົື່ງມາໃຫ້ເຮົາ ວ່າຖກຕ້ອງຫ ບ, ຖ້າມີເງື່ອນໄຂ ສາມມາດພິມ ອອກໄດ້
ລົງລາຍເຊນ ແລະ ສົື່ງໃຫ້ໂຮງຮຽນເພື່ອເປນຂໍ້ມູນ.

5) ປຸມ
່

(ຂໍ້ມູນເໝາະສົມສາລບທຸກຂໍ້ນ)

ເວລາເຮົາເຂົໍ້າເບິື່ງ ປຸ່ມນີໍ້ ໃຫ້ເຮົາເຂົໍ້າໄປເລອກ ແຂວງ, ເມອງ ຊື່ໂຮງຮຽນ ແລະ ສົກຮຽນ, ເຮົາ
ເຫນຂໍ້ມູນການປະເມີນຂໍ້ນມາ ເປນເປີເຊນ ການຄິດໄລ່ເປີເຊນ ແມ່ນຄິດໄລ່ໃນໂຮງຮຽນທີື່ໄດ້
ປະເມີນ ຕົງຢ່າງ ໂຮງຮຽນທີື່ໄດ້ປະເມີນ ທງໝົດ ໃນສົກຮຽນ ແມ່ນ 16 ໂຮງຮຽນ ລາຍການປະ
ເມີນ 3,1,1 ມີໂຮງຮຽນທີື່ໝາຍ ແມ່ນ 12 ໂຮງຮຽນ ສະນໍ້ນ ຈະເທົື່າກບ 75%
ເຮົາມາສາມາດເບິື່ງໄດ້ ທົື່ວເມອງ ດ້ວຍການ ຍົກເລີກ ການຄດກອງອອກ (Filter) ຕາມທີື່
ຕ້ອງການ.
6) ປຸມ
່
ວິທີການດຽວກນ ກບ ດ້ານ ວິດຖ່າຍ ແລະ ບ່ອນ ອາບນໍ້າ
7) ປຸມ
່
ວິທີການດຽວກນ ກບ ດ້ານ ວິດຖ່າຍ ແລະ ບ່ອນ ອາບນໍ້າ
8) ປຸມ
່
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ວິທີການດຽວກນ ກບ ດ້ານ ວິດຖ່າຍ ແລະ ບ່ອນ ອາບນໍ້າ

9) ປຸມ
່
ວິທີການດຽວກນ ກບ ດ້ານ ວິດຖ່າຍ ແລະ ບ່ອນ ອາບນໍ້າ

10)ປຸມ
່

ປຸ່ມນີໍ້ ແມ່ນ ຜົນລະອຽດ ທຸກດ້ານ ແລະ ລາຍການປະເມີນ ໃຫ້ເຮົາເຂົໍ້າໄປເລອກ ແຂວງ, ເມອງ
ຊື່ໂຮງຮຽນ ແລະ ສົກຮຽນ ຕາມທີື່ຕ້ອງການ
❖ ໝາຍເຫດ: ບາງກລະນີ ເວລາ ທ່ານການເຂົໍ້ື່າເບິື່ງແຕ່ລະປຸ່ມ ຖ້າບື່ເຫນ ແຂວງ, ເມອງ ຫ ໂຮງຮຽນ ທີື່
ເຮົາຕ້ອງການ ໃຫ້ທ່ານ ຍົກເລີກ ການເລອກຂອງເຮົາໃນຄໍ້ງກ່ອນ ເສຍກ່ອນ ໂດຍການ ກົດໃສ່ ຮູບ
ຈວຍນ້ອຍໆດ້ານເທິງ ຂອງຫ້ອງ ເລອກແຂວງ, ເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ.

VI. ວິທີການສົງໍ່ ຂໍມ
ໍ້ ນ
1. ຂໍ້ນໂຮງຮຽນ:
ສົື່ງເຄື່ອງມປະເມີນໂຮງຮຽນ ທີື່ເປນເຈ້ຍ ຫ ຖ່າຍຮູບສົື່ງທາງວອດແອບໃຫ້ຂໍ້ນເມອງ/ນະຄອນ
2. ຂໍ້ນເມອງ/ນະຄອນ:
ສົື່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ຂໍ້ນເແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ແມ່ນໃຫ້ເອົາຟາຍ “ປ້ອນຂໍ້ມູນ 3 ດາວ ອະນຸບານ ສາລບ
ເມອງ” ເຊິື່ງໃຫ້ມີແຕ່ຂໍ້ມູນຂອງປີນໍ້ນ ໂດຍສົື່ງທາງ ອີເມວ, ວອດແອບ ຫ ສາເນົາໃສ່ USB.

ໝາຍເຫດ: ຊືໍ່ຟາຍຂໍໍ້ມນແມູ່ນບໍໍ່ໃຫ້ປູ່ຽນແປງ ພຽງແຕູ່ຕືໍ່ມຊືໍ່ເມືອງ ແລະ ປີ ທີປ
ໍ່ ະເມີນໃສູ່.
ຕົວຢ່າງ: “ປ້ອນຂໍ້ມູນ 3 ດາວ ຊໍ້ນອບເມອງ..... ປີ........” ແຕ່ບື່ໃຫ້ຂຽນຊື່ຍາວເກີນ 35 ໂຕອກສອນ
ເພາະຈະເຮດໃຫ້ບື່ສາມາດເປີດຟາຍໄດ້

VII. ການເກັບຮັກສາຂໍໍ້ມນ ແລະ ຖານຂໍໍ້ມນ
1. ຂັໍ້ນໂຮງຮຽນ:
ຮ ກສາເອກະສານໄວ້ ໃ ນແຟ້ ມ ຢ່ າ ງເປ ນລະບົ ບ ໂດຍແມ່ ນ ຜູ້ ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້
ຮບຜິດຊອບ ເປນເຈົໍ້າການ.
11

2. ຂັໍ້ນເມືອງ/ນະຄອນ:
ຮກສາເອກະສານໄວ້ໃ ນແຟ້ມ ແລະ ຄອມພີວເຕີ ຢ່າງເປນລະບົບ ໂດຍແມ່ ນໜ່ ວຍງານການສຶກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນ ຜູ້ຮບຜິດຊອບວຽກງານສົື່ງເສີມສຸຂະພາບ ເປນເຈົໍ້າການ.

VIII. ການນໍາໃຊ້ຜນ
ົ ການປະເມີນ
1. ເພື່ອນາໄປເຜີຍແຜ່ຜົນການປະເມີນໃນກອງປະຊຸມ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄໍ້ງ/ປີ;
2. ເພື່ອນາໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການວາງແຜນພດທະນາ ວຽກງານນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອານາໄມໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ;
3. ເພື່ອເປນບ່ອນອີງໃນການຈດຕໍ້ງການປະຕິບດຍ້ອງຍຊົມເຊີຍ.

IX. ການລາຍງານ
❖ ວີທີການ Copy ເອົາຂໍ້ມູນຈາກຜົນການປະເມີນໃສ່ບົດລາຍງານ
ວີທີການກອບປີເອົາຂໍ້ມູນຈາກຜົນການປະເມີນໃສ່ບົດລາຍງານ ແມ່ນ ກົດໃສ່ຂອບເຂດເສໍ້ນສະແດງ
ທີື່ຕ້ອງການ ຈະສງເກດເຫນຂອບອ້ອມເສໍ້ນສະແດງທງໝົດ ແລ້ວ ຄລິກຂວາກົດ copy ເອົາໄປໃສ່ເອກະສານ
ບົດລາຍງານ ໂດຍຄລິກຂວາ ກົດ paste.
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ສາທາລະນະລດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດທະນາຖາວອນ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ.......
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ..........

ເລກທີ

/……

ທີື່....................., ວນທີ ................

(ຮ່າງ)ບົດລາຍງານ
ວຽກງານນໍໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຮບແບບ 3 ດາວ
ປະຈໍາປີ............
ຮຽນ:…
ເລື່ອງ: …
I.

ອີງຕາມ …

ຄວາມເປັນມາ
ການເລີື່ມຕົໍ້ນຈດຕໍ້ງປະຕິບດການປະເມີນຈົນເຖິງປະຈຸບນ...
ຂໍໍ້ມນທາງສະຖິຕິ
ສະຖິຕິລວມຂອງສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນພາຍໃນເມອງ/ນະຄອນ

ລ/ດ
1

ລາຍການ
ຈານວນໂຮງລ້ຽງເດກເອກະລາດ

ພາກລັດ

2

ຈານວນໂຮງລ້ຽງເດກເອກະລາດ-ໂຮງຮຽນອະນຸບານ

3

ຈານວນໂຮງຮຽນອະນຸບານເອກະລາດ

4

ຈານວນຫ້ອງກຽມປະຖົມ

5

ຈານວນກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫິໍ້ນ

ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫວງ
ເອກະຊົນ

ລວມ

II. ຈຸດປະສົງ
- ເພື່ອລາຍງານຜົນການປະເມີນວຽກງານນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນພາຍໃນ
ເມອງ......, ສົກຮຽນ.........

- ເພື່ອໃຫ້ເຫນສະພາບຄວາມຄບໜ້າໃນການຈດຕໍ້ງປະຕິບດ ແລະ ເປນຂໍ້ມູນໃນການວາງແຜນແກ້ໄຂ ວຽກ
ງານນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

III.

ວິທີຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ
-

ໂຮງຮຽນແຕ່ລະແຫ່ງໄດ້ປະເມີນຕົນເອງ ແລະ ສົື່ງຜົນການປະເມີນໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກີິລາເມອງ
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-

ກວດສອບຄວາມຖກຕ້ອງ, ເໝາະສົມ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົໍ້າໃນຖານ ທີື່ຂຽນສູດຄິດໄລ່ໄວ້.

-

ເບິື່ງຜົນການປະເມີນຈາກຖານຂໍ້ມູນ.

IV. ຜົນໄດ້ຮັບ
1. ຜົນໄດ້ຮັບລວມຈາກການປະເມີນ:
ຜ່ານການປະເມີນຜົນວຽກງານນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈານວນ
............ ແຫ່ງ, ເຊິື່ງຜົນການສງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນເຫນວ່າ ມີຈານວນ.............ແຫ່ງ ໄດ້ດາວ, ໃນ
ນໍ້ນປະກອບມີ ໂຮງຮຽນລດ........ແຫ່ງ, ເອກະຊົນ..........ແຫ່ງ ດື່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີໍ້:
ຈານວນໂຮງລ້ຽງເດກ

ໂຮງຮຽນອະນຸບານ

ຫ້ອງກຽມປະຖົມ

ລາຍການ
ລດ

ເອກະຊົນ

ລວມ

ລດ

ເອກະຊົນ

ລວມ

ລດ

ເອກະຊົນ

ກຸ່ມຮຽນຜ່ານ
ການຫິໍ້ນ

ລວມ

ລວມ

ບື່ໄດ້ດາວ
ໄດ້ 1 ດາວ
ໄດ້ 2 ດາວ
ໄດ້ 3 ດາວ

2. ຜົນການປະເມີນຈາກຖານຂໍໍ້ມນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບໃນແຕູ່ລະດ້ານດັໍ່ງນີໍ້:

1) ລວມ 6 ດ້ານ
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ດ້ານນໍໍ້າໃຊ້
ດ້ານນໍໍ້າດືມ
ໍ່
ດ້ານວິດຖ່າຍ
ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ
ດ້ານອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ
ດ້ານການກິນຢາຂ້າແມູ່ທອ
້ ງ ແລະ ວິຕາມິນເອ
(ແຕ່ລະດ້ານເອົາເສໍ້ນສະແດງໃສ່)

V. ບົດຮຽນ ທີໍ່ຖອດຖອນ
VI. ຂໍໍ້ສະເໜີແນະ
VII. ແຜນຕໍໍ່ໜ້າ
ຜູ້ລາຍງານ
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ໝາຍເຫດ

ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
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