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I. ຈຸດປະສົງ  
1. ເພ ື່ອຊ່ວຍຕີລາຄາສະພາບການຂອງ ວຽກງານນ ໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ; 
2. ເພ ື່ອໃຫ້ຂ ໍ້ມູນສ າລ ບການວາງແຜນພ ດທະນາໂຮງຮຽນ; 
3. ເພ ື່ອເປ ນການຊຸກຍູ້, ສົື່ງເສີມ, ປ ບປຸງ ແລະ ປຽື່ນແປງພຶດຕິກ າຂອງເດ ກໃນການຮ ກສາສຸຂະພາບ. 

II. ຖານຂໍໍ້ມ ນ  
ຖານຂ ໍ້ມູນປະກອບມີ 1 ຟາຍ (File) “ຖານຂ ໍ້ມູນ 3 ດາວ ຊ ໍ້ນອະນຸບານ ຕົໍ້ນສະບ ບ 2020” 

ປະກອບມີ 2 ສ່ວນໃຫຍ່ຄ : ປ້ອນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຜົນການປະເມີນ ໃນໜ້າຕາຂອງ ໂປ ເກມ ຈະບ ື່ສາມາດເຫ ນ 
Sheet ໄດ້ ເພາະ ໄດ້ເຊ ື່ອງເອົາໄວ້ ທ່ານ ສາມາດເຂົໍ້າໄປ Sheet ຕ່າງໆ ດ້ວຍວິທີເລ ອກປູ່ມທີື່ທ່ານ
ຕ້ອງການໃນໜ້າສ ງລວມ. ເວລາຢູ່ໃນໜ້າຂອງແຕ່ລະລາຍການ ຖ້າຕ້ອງການກ ບຄ ນໜ້າສ ງລວມ(ໜ້າຫ  ກ)
ຕ້ອງກົດປຸ່ມຮູບເຮ ອນ   

 

III. ວິທີປ້ອນຂໍໍ້ມ ນ  
1. ຂໍໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ກອ່ນການປ້ອນຂໍໍ້ມ ນ 

1) ຄອມພີວເຕີທີື່ສາມາດນ າໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການປ້ອນຂ ໍ້ມູນຕ້ອງແມ່ນ Microsoft Office 2010 ຂຶໍ້ນໄປ; 
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2) ກວດເບິື່ງການຕ ື່ມຂ ໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມວ່າຄົບຖ້ວນຫ  ບ ; 
3) ກ ລະນີຂ ໍ້ມູນບ ື່ຄົບຖ້ວນໃຫ້ປະສານຫາຜູ້ປະເມີນ ເພ ື່ອເອົາຂ ໍ້ມູນໃຫ້ຄົບ; 
4) ຕ້ອງກວດເບິື່ງລະຫ ດໂຮງຮຽນ ວ່າຖ ກຕ້ອງກ ບຊ ື່ໂຮງຮຽນດ ື່ງກ່າວບ ; 
5) ເປີດຟາຍ “ປ້ອນຂ ໍ້ມູນ 3 ດາວ ຊ ໍ້ນອະນຸບານ ສ າລ ບເມ ອງ” ໃນຟາຍນີໍ້ບໍໍ່ໃຫ້ປູ່ຽນຂໍໍ້ມ ນທີໍ່ຢ ູ່ຫົວ

ແຖວທີໍ່ທາສີໄວ້ ແລະ ທກຸເຊວທີໍ່ຢ ູ່ຖນັທີໍ່ທາສີໄວ້ ເພາະຈະເປ ນການລ ບສູດທີື່ໄດ້ຕ ໍ້ງໄວ້ ເຮ ດ
ໃຫ້ຖານຂ ໍ້ມູນໃຊ້ງານບ ື່ໄດ້ ເຊ ື່ນ: ຫ້າມລ ບ ຫ   ຫ້າມປ່ຽນຊ ື່. 

2. ຂັໍ້ນຕອນການປ້ອນຂໍໍ້ມ ນ  
1) ເປີດຖານຂ ໍ້ມູນຂຶໍ້ນມາ → ລາຍການໂຮງຮຽນ Copy ລະຫ ດໂຮງຮຽນທີື່ຈະປ້ອນຂ ໍ້ມູນ ກ ບໄປໜ້າຫ  ກ 

→ ເຂົໍ້າໄປ ຟອມປ້ອນຂ ໍ້ມູນ ແລ້ວວາງໃສ່ຫ້ອງ ລະຫ ດໂຮງຮຽນ ຫ  ງຈາກນ ໍ້ນຈະເຫ ນຊ ື່ໂຮງຮຽນ, ຊ ື່ບ້ານ
, ຊ ື່ເມ ອງ, ຊ ື່ແຂວງ ຈະຂຶໍ້ນມາເອງ. ໃຫ້ກວດເບິື່ງວ່າຂ ໍ້ມູນກົງກ ບແບບຟອມບ . ຕ້ອງ copy ລະຫັດມາ
ໃສູ່ເທົໍ່ານັໍ້ນ ບໍໍ່ຄວນພີມລະຫັດໂຮງຮຽນເອງ ເພາະຂໍໍ້ມ ນຈະບໍໍ່ຂືໍ້ນມາໃຫ້ເຫັນ; 

2) ພີມຊ ື່ຜູ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ ຫ   ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນ ໃສ່ໃນຫ້ອງ “ຊ ື່ ຜອ ຫ   ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນ”; 
3) ເລ ອກເພດ ຍິງ ຫ   ຊາຍ ຢູ່ຫ້ອງ “ເພດ”; 
4) ພີມເບີໂທລະສ ບໃສ່ຫ້ອງ “ເບີໂທລະສ ບ”; 
5) ພີມຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນຜູ້ປະເມີນໃສ່ຫ້ອງ “ຊ ື່ຜູ້ປະເມີນ”; 
6) ພີມວ ນທີປະເມີນໃສ່ຫ້ອງ “ວ ນທີ”; 
7) ພີມເດ ອນທີື່ປະເມີນໃສ່ຫ້ອງ “ເດ ອນ”; 
8) ພີມປທີີື່ປະເມີນໃສ່ຫ້ອງ “ປີ”; 
9) ເລີື່ມປ້ອນຂ ໍ້ມູນທີື່ໄດ້ປະເມີນໃນແບບຟອມປະເມີນ (ເລີໍ້ມແຕ່ ຖ ນ L 1.1.1 ຮອດ ຖ ນ L 6.3.1)  ຖ້າ

ຂ ໍ້ມູນໃນແບບຟອມປະເມີນ ມີເຄ ື່ອງໝາຍ: 
• ໜາຍ ✓ ຢູ່ຫ້ອງ (ແມ່ນ) ໃຫ້ພິມເລກ 1; 
• ໜາຍ ✓ ຢູ່ຫ້ອງ (ບ ື່ແມ່ນ) ໃຫ້ພິມເລກ 0; 
• ໜາຍ ✓ ຢູ້ຫ້ອງ (ບ ື່ໄດ້ປະເມີນ) ໃຫ້ພິມເລກ 2 ເຊິື່ງຈະມີແຕ່ຢູໃ່ນ 4 ຫ້ອງເທົື່ານ ໍ້ນຄ :   L.4.2.1 ; 

L.4.2.2 ; L.5.3.1 ; L.5.3.2); 
• ກ ລະນີໃນຫ້ອງປະເມີນບ ື່ມີເຄ ື່ອງໝາຍ ✓ ແມ່ນໃຫ້ໂທປະສານເອົາຂ ໍ້ມູນກ ບໂຮງຮຽນຄ ນ. 

10) ຫ  ງຈາກປ້ອນຂ ໍ້ມູນຂອງໂຮງຮຽນໃດໜຶື່ງສ າເລ ດແລ້ວ ຄ າສ ື່ງ “save” ຈະປ່ຽນເປ ນສີ ຂຽວ ແຕ່ໃຫ້ກວດ
ເບິື່ຄວາມຖ ກຕ້ອງງຄ ນ ກ່ອນກົດ save ຈາກນ ໍ້ນໃຫ້ສ ບຕ ື່ປ້ອນຂ ໍ້ມູນໂຮງຮຽນຕ ື່ໆໄປ ໂດຍປະຕິບ ດ
ຕາມຂ ໍ້ນຕອນຂ້າງເທີງນ ໍ້ນ ຈົນຄົບທຸກໂຮງຮຽນ; 

11) ຫ  ງຈາກປ້ອນຂ ໍ້ມູນໄດ້ຄົບທຸກໂຮງຮຽນແລ້ວ ໃຫ້ເຂົໍ້າໄປລາຍການ “ຂ ໍ້ມູນການປະເມີນ” copy ຂ ໍ້ມູນ
ໂຮງຮຽນລ າດ ບທີ 2 ໂດຍການກົດໃສ່ຫົວແຖວ ເພ ື່ອເລ ອກຂ ໍ້ມູນທ ງໝົໍ້ດຂອງໂຮງຮຽນ ແລ້ວ  copy 
ໄປວາງແທນບ່ອນ ຂ ໍ້ມູນຂອງໂຮງຮຽນລ າດ ບທີ 1 ທີື່ຄ້າງມານ າຖານຂ ໍ້ມູນ, ຈະມີລາຍການໂຮງຮຽນລ າ
ດ ບທີ 1 ແລະ 2 ຊ ໍ້າກ ນ ຫ  ງຈາກນ ໍ້ນ ໃຫ້ລຶບໂຮງຮຽນລ າດ ບທີ 2 ອອກ ໂດຍການກົດໃສ່ ຫົວແຖວ 
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→ກົດ ເມົໍ້າຂວາ →ເລ ອກ Delete→ຖ້າລະບົບມີຄ າຖາມໃຫ້ ເລ ອກ OK. (ໃຫ້ລຶບລໍາດັບທີ 2 
ເທົໍ່ານັໍ້ນ ບໍໍ່ໃຫ້ລຶບລໍາດັບທ ີ1 ເດັດຂາດ).  
 

3. ຂໍໍ້ຄວນປະຕິບັດໃນກໍລະນຂີໍໍ້ມ ນໂຮງຮຽນມກີານປູ່ຽນແປງ 

1) ໃນກໍລະນີມີໂຮງຮຽນເປີດຂືໍ້ນໃໝູ່ 
ໃຫ້ຕ ື່ມຊ ື່ໂຮງຮຽນເຂົໍ້າໃນຖານໂຮງຮຽນ ຕາມຂ ໍ້ນຕອນລຸ່ມນີໍ້: 
1. ເຂົໍ້າໄປ “ຖານໂຮງຮຽນ” ເລ ື່ອນຊອກຫາເມ ອງຂອງຕົນທີື່ມີໃນຖານ; 
2. ເພີື່ມແຖວຢູ່ໃນຫ້ອງສຸດທ້າຍໃນເມ ອງຂອງຕົນ ດ້ວຍການກົດເມົໍ້າໃສ່ຫົວແຖວ ຂອງໂຮງຮຽນທີື່ 1 

ຂອງເມ ອງອ ື່ນ ທີື່ຖ ດຈາກເມ ອງຂອງຕົນ → ແລ້ວກົດເມົໍ້າເບ ໍ້ອງຂວາ→ ເລ ອກ Insert ແລ້ວຈະ
ເຫ ນຫ້ອງຫວ່າງຂຶໍ້ໍ້ນມາ; 

3. ພິມລະຫ ດໂຮງຮຽນໃສ່ຖ ນ “SCODE”, (ລະຫ ດໂຮງຮຽນຕ້ອງແມ່ນລະຫ ດທີື່ໄດ້ຮ ບອະນຸມ ດຢ່າງ
ເປ ນທາງການ ຈາກໜ່ວຍງານສະຖິຕິ ຂອງເມ ອງ). ໃນກ ລະນີປ້ອນ ແລ້ວບ ື່ເຫ ນເລກສູນ ຂ ໍ້ນທາງໜ້າ 
ແມ່ນໃຫ້ກົດຫົວຖ ນຂອງ “SCODE”  → Home → Number format →ເລ ອກເອົາ Text 
ຫ  ງຈາກນ ໍ້ນພີມເລກ 0 ໃສ່ທາງໜ້າຂອງລະຫ ດໂຮງຮຽນ; 

4. Copyລະຫ ດແຂວງ “PCODE”, ລະຫ ດເມ ອງ “DCODE”ລົງໃສ່ແຖວໂຮງຮຽນທີື່ ເພີື່ມໃໝ່ 
(ຫ້າມພິມ ເດັດຂາດ ໃຫ ້copy ເອົາເທົໍ່ານັໍ້ນ); 

5. Copy ຊ ື່ແຂວງ “PNAME” ; ຊ ື່ເມ ອງ “DNAME”ລົງໃສ່ແຖວໂຮງຮຽນທີື່ຕ້ອງການເພີື່ມໃໝ່ 
(ຫ້າມພິມ ເດັດຂາດ ໃຫ້ copy ເອົາເທົໍ່ານັໍ້ນ); 

6. ພິມຊ ື່ ໂຮງຮຽນ ໃສ່ ຖ ນ“SNAME”; 
7. ພິມລະຫ ດບ້ານ  ໃສ່ ຖ ນ“VCODE”; 
8. ພິມຊ ື່ບ້ານ  ໃສ່ ຖ ນ“VNAME”; 
9. ເລ ອກ Copy ປະເພດຂ ໍ້ນໂຮງຮຽນ ຢູ່ຖ ນ“LEVEL”(ຫ້າມພິມເດັດຂາດ ໃຫ້ copy ເອົາ

ເທົໍ່ານັໍ້ນ); 
10. ເລ ອກ Copy ປະເພດໂຮງຮຽນ ຢູ່ຖ ນ “TYPE” (ຫ້າມພິມເດັດຂາດ ໃຫ້ copy ເອົາເທົໍ່າ

ນັໍ້ນ) 
11. ໃຫ້ ໝາຍສີເຫ ືອງໃສູ່ ລະຫັດໂຮງຮຽນທີໍ່ເພີໍ່ມໃໝູ່ໄວ້ ເພ ື່ອໃຫ້ຂ ໍ້ນແຂວງເຫ ນ 
12. ເພ ື່ອໃຫ້ໂຮງຮຽນໃໝ່ໄດ້ອ ບເດດຂ ໍ້ມູນເຂົໍ້າໃນຖານ ໃຫ້ເຂົໍ້ໍ້າໄປ→Data→Refresh All ຂ ໍ້ມູນກ ຈະ

ຖ ກອ ບເດດ; 
13. ຫ  ງຈາກເພີື່ມໂຮງຮຽນໃໝ່ ແລ້ວ ໃຫ້ສ ບຕ ື່ປະຕິບ ດ ການປ້ອນຂ ໍ້ມູນຕ  ື່ໄປ. 

2) ກໍລະນີ ມີການປູ່ຽນຊືໍ່ ໂຮງຮຽນ ຫ ື ມີການພິມຊືໍ່ຜິດ 
1. ກ ລະນີໂຮງຮຽນຂ ປ່ຽນຊ ື່ໃໝ່ຢ່າງເປ ນທາງການ ແມ່ນໃຫ້ເຂົໍ້າໄປ → ລາຍການໂຮງຮຽນ → 

“SNAME” ເລ ອກໂຮງຮຽນທີື່ຕ້ອງການປ່ຽນຊ ື່ແລ້ວ ພີມຊ ື່ໃໝ່ໃສ່ ຫ  ງຈາກນ ໍ້ນ → ໃຫ້ເຂົໍ້າ Data 
→ Refresh All ສຸດທ້າຍ ໃຫ້ກົດບ ນທຶກ(save)ຂ ໍ້ມູນ ທຸກຄ ໍ້ງ. 

2. ກ ລະນີ ຊ ື່ຢູ່ໃນຖານຂ ໍ້ມູນ ຜິດ ໃຫ້ແຈ້ງໜ່ວຍງານສະຖິຕິ ຖ້າຈະເຂົໍ້າແປງໃນຖານຂ ໍ້ມູນ ໃຫ້ → ຖານ
ໂຮງຮຽນ → “SNAME” ເລ ອກໂຮງຮຽນທີື່ ພິມຊ ື່ຜິດ ແປງໃຫ້ຖຶກຕ້ອງ ຫ  ງຈາກນ ໍ້ນ→  ໃຫ້ເຂົໍ້າ 
Data → Refresh All ສຸດທ້າຍ ໃຫ້ກົດບ ນທຶກ (save)ຂ ໍ້ມູນ ທຸກຄ ໍ້ງ. 
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IV. ວິທີຍາຍຂໍໍ້ມ ນ  
ການຍ້າຍຂ ໍ້ມູນແມ່ນສາມາດເຮ ດໄດ້ ໃນກ ລະນີແຂວງຈະສ ງລວມຂ ໍ້ມູນຈາກແຕ່ລະເມ ອງ ເຂົໍ້າເປ ນຖານຂ ໍ້
ມູນຂອງແຂວງ ຫ   ໃນກ ລະນີຖານຂ ໍ້ມູນຂອງແຂວງ, ຂອງເມ ອງ ເກີດຂ ໍ້ຜິດພາດ ບ ື່ສາມາດໃຊ້ຖານເກົື່າໄດ້ 
ເຊິື່ງມີຄວາມຈ າເປ ນຕ້ອງໄດ້ຮ ກສາຂ ໍ້ມູນທີື່ໄດ້ສ ງລວມຜ່ານມາຄ ນ. ການຍ້າຍຂ ໍ້ມູນໃຫ້ປະຕິບ ດດ ື່ງນີໍ້: 

1. ເປີດຟາຍ ຖານຂ ໍ້ມູນ 3 ດາວ ຊ ໍ້ນອະນບຸານແຂວງ ຫ   ຂອງເມ ອງ ທີື່ຈະສ ງລວມ ຫ   ຟາຍໃໝ່ທີື່ບ ື່ມີຂ ໍ້
ຜິດພາດ  ຂຶໍ້ນມາ ກົດເຂົໍ້າໄປ “ຂ ໍ້ມູນການປະເມີນ”. (ຖານສ ງລວມຂອງແຂວງ ຫ   ຖານທີື່ໃໝ່ທີື່ຈະ
ສ ງລວມຄ ນ ແລະ ນ າໃຊ້ຕ ື່ໜ້າ)  

2. ເປີດຟາຍ ຖານຂ ໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະເມ ອງ ຫ   ຖານທີື່ມີຂ ໍ້ທີື່ຜິດພາດ ຂຶໍ້ນມາ → ກົດເຂົໍ້າໄປ “ຂ ໍ້ມູນການ
ປະເມີນ → Copy ເອົາ ຂ ໍ້ມູນ ທີື່ເມ ອງໄດ້ປ້ອນໄວ້ໃນປີທີື່ຕ້ອງການ ໂດຍໃຫ້ສ ງເກດເບິື່ງ ວ ນເດ ອນ
ປີປະເມີນ ຫ   ສາມາດເລ ອກທ ງໝົດ ໃນກ ລະນີຕ້ອງການສ ງລວມຄ ນຍ້ອນຖານເກີດຂ ໍ້ຜິດພາດ ໂດຍ
ເລີື່ມຈາກ ທາສີເລ ອກເອົາຂ ໍ້ມູນຊ ື່ໂຮງຮຽນ ຈົນຄົບຮອດທຸກລາຍການປະເມີນ (ບ ື່ໃຫ້ເລ ອກທາສີເອົາ
ຫ້ອງ “ລ/ດ”) ແລ້ວ ກົດ copy. 

 
 

3. ຫ  ງຈ າກ ນ ໍ້ ນ ກ ບ ໄປຫ າ ຖ ານ ສ ງລ ວ ມ ຂ ອ ງແ ຂວ ງ  ຫ   ຖ ານ ໃ ໝ່ ທີື່ ຈ ະ ສ ງລ ວ ມ ຄ ນ                        
ວາງຂ ໍ້ມູນທີື່ Copy ມາໃສ່ຖ ນ “ໂຮງຮຽນ”  ທີື່ຫວ່າງເປົື່າ ຕ ື່ຈາກໂຮງຮຽນທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍກົດເມົໍ້າ
ເບ ໍ້ອງຂວາ →ກົດ paste. 
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4. ໃຫ້ ເຂົໍ້າຫາ →Data→Refresh All ຂ ໍ້ມູນຈຶື່ງຈະອ ບເດດ. ແລ້ວ ເຊ ບເອກະສານ 

➢ ໃນກ ລະນີ ມີໂຮງຮຽນເປີດຂ ໍ້ນໃໝ່ 
ໃຫ້ປະຕິປ ດຕາມຂ ໍ້ນຕອນ ຂ້າງລຸ່ມນີໍ້: 

 

▪ ເປີດຟາຍ ຖານຂ ໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະເມ ອງ ຫ   ຖານທີື່ມີຂ ໍ້ ທີື່ຜິດພາດ ຂຶໍ້ນມາ → ກົດເຂົໍ້າໄປ 
“ລາຍການໂຮງຮຽນ” ເລ ື່ອນຊອກຫາ ແລະ ສ ງເກດເບິື່ງ ຖ້າມີໂຮງຮຽນເພີື່ມໃໝ່ ຫ   ມີການ
ປ່ຽນແປງຂ ໍ້ມູນບາງຢ່າງ ຈະມີການທາສີໄວ້ ແລ້ວໃຫ້ copy ເອົາ.  

 
 

▪ ຫ  ງຈ າກນ ໍ້ ນກ ບ ໄປຫ າ ຖ ານສ ງລວມຂອງແຂວງ ຫ   ຖ ານໃໝ່ ທີື່ ຈ ະສ ງລວມຄ ນ                        
ເລ ື່ອນຫາເມ ອງທີື່ມີໂຮງຮຽນເປີດຂ ໍ້ນໃໝ່ ກົດເມົໍ້າເບ ໍ້ອງຂວາໃສ່ຫົວແຖວ ຂອງໂຮງຮຽນທີື່ 1 
ຂອງເມ ອງອ ື່ນ ທີື່ຖ ດຕົນ ຈະເຫ ນຄ າສ ື່ງຂຶໍ້ນມາ “insert copied cells” ຫ   ຄອມບາງເຄ ື່ອງ
ຂຶໍ້ນຄ າສ ື່ງວ່າ  “ insert paste rows” ໃຫ້ກົດໃສ່ຄ າສ ື່ງດ ື່ງກ່າວເລີຍ. (ຫ້າມບໍໍ່ໃຫ້ກົດ 
ວາງຄືທໍາມະດາ ຫ ື paste ຄືການ copy ທົໍ່ວໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ ຂໍໍ້ມ ນໂຮງຮຽນ
ທີໍ່ເຮົາວາງໃສູ່ນັໍ້ນຖືກແທນບ່ອນ ແລະ ໂຮງຮຽນຈະຫາຍອອກຈາກຖານ) 

 
 

▪ ຫ  ງຈາກນ ໍ້ນເຂົໍ້າຫາ →Data→Refresh All ເພ ື່ອອ ບເດດຂ ໍ້ມູນ. 
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ໝາຍເຫດ: ເວລາຊອກຫາໂຮງຮຽນໃຫ້ປົດ Filter ອອກໃຫ້ໝົດ ຖ້າບ ື່ດ ື່ງນ ໍ້ນຈະຊອກຫາເມ ອງຂອງ
ເຮົາບ ື່ເຫ ນ ໃນກ ລະນີທີື່ ມີການ Filterໄວ້ ດ້ວຍວິທີື່ ກົດໃສ່ບ່ອນມີຈວຍນ້ອຍໆຢູ່ຫົວຖ ນ    → 
(Sellect All) ທຸກບ່ອນ ແລ້ວຈຶື່ງເລ ອກ ແຂວງ ແລະ ເມ ອງຂອງຕົນໃໝ່ 

 

      
 

 
 

▪ ການເພີື່ມໂຮງຮຽນເປີດໃໝ່ ແມ່ນສ າເລ ດ ແລະ ສ ບຕ ື່ຍ້າຍຂ ໍ້ມູນຈາກເມ ອງອ ື່ນ ຫ   ຈາກຖານທີື່
ເກີດຄວາມຜິດພາດ ໂດຍເຮ ດຕາມຂ ໍ້ນຕອນຂ້າງເທິງ.   

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນເອົາໃຈໃສູ່: ພາຍຫ  ງຍ້າຍຂ ໍ້ມູນ ໃຫ້ເຂົໍ້າໄປ→Data→ກົດ Refresh All ຂ ໍ້ມູນຈຶື່ງຈະຖ ກອ ບເດດ ແລະ 
ປ່ຽນແປງ. 

V. ວິທີເບິໍ່ງຜົນການປະເມນີ  
ຫ  ງຈາກ ປ້ອນ ຫ   ຍ້າຍຂ ໍ້ມູນສ າເລ ດຕາມຂ ໍ້ນຕອນທີື່ແນະນ າໄວ້ ທ່ານສາມາດ ເຂົໍ້າເບິື່ງຜົນຂອງການ

ປະເມີນໄດ້. 
 

 
 

1. ເບິື່ງຜົນການປະເມີນໃນຖານ ໃຫ້ກົດເຂົໍ້າເບິື່ງແຕ່ລະປູ່ມທີື່ຕ້ອງການ 
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1) ປຸມ  ລະດ ບ ນະຄອນຫ ວງ ຫ   ແຂວງ, ເວລາເຮົາເຂົໍ້າເບິື່ງ ປຸ່ມນີໍ້ ຂ ໍ້ມູນ ທີື່ເຮົາ ປ້ອນເຂົໍ້າໄປຈະ
ຂ ໍ້ນຢູ່ໃນແຂວງຂອງເຮົາ, ໃຫ້ເລ ອກປີເພ ື່ອເບິື່ງຂ ໍ້ມມູນຕາມຄວາມຕ້ອງການ. 
 

 
2) ປຸມ  ລະດ ບ ນະຄອນ ຫ   ເມ ອງ ເວລາເຮົາເຂົໍ້າເບິື່ງ ປຸ່ມນີໍ້ ໃຫ້ເຮົາເຂົໍ້າໄປເລ ອກ ແຂວງຂອງເຮົາ, 

ຂ ໍ້ມູນທີື່ເຮົາ ປ້ອນເຂົໍ້າໄປຈະຂ ໍ້ນຢູ່ເມ ອງຂອງເຮົາ, ໃຫ້ເລ ອກສົກຮຽນຕາມທີື່ຕ້ອງການ. 
 

 
 

3) ປຸມ   ລະດ ບໂຮງຮຽນ ເວລາເຮົາເຂົໍ້າເບິື່ງ ປຸ່ມນີໍ້ ໃຫ້ເຮົາເຂົໍ້າໄປເລ ອກ ສົກຮຽນ, ເມ ອງ ແລະ 
ແຂວງຂອງເຮົາ, ໂຮງຮຽນທີື່ເຮົາປະເມີນໃນປີນ ໍ້ນໄປຈະຂ ໍ້ນຢູ່ເມ ອງຂອງເຮົາ, ໃຫ້ເລ ອກສົກຮຽນ
ນ ໍ້ນຈະຂ ໍ້ນມາໃຫ້ເຫ ນ. ທ່ານ ສາມາດກວດເບິື່ງ ວ່າ ການປ້ອນໂຮງຮຽນຊ ໍ້າກ ນບ  ໃນປີດຽວກ ນ, 
ຖ້າມີການປ້ອນຊ ໍ້າກ ນ ຈະເຫ ນ ຜົນການປະເມີນ ຫ າຍກວ່າ 1 ຄ ໍ້ງ  ຕົວຢ່າງ ໂຮງຮຽນ ກ ຈ າ
ນວນລວມ 2 ຄ ໍ້ງ ໃນກ ລະນີໍ້ໃຫ້ກວດເບິື່ງຖານປ້ອນຂ ໍ້ມູນຄ ນ ໂດຍເຂົໍ້າໄປລຶບໃນ “ຂ ໍ້ມູນການ
ປະເມີນ” ແລ້ວລ ບໂຮງຮຽນທີື່ຊ ໍ້າກ ນອອກ. (ໃຫ້ເບິໍ່ງລະອຽດກ່ອນຈະລຶບອອກ ເພາະ
ອາດເປັນຂໍໍ້ມ ນຂອງປີຜ່ານມາ ໃນກໍລະນີທ່ານປ້ອນ ຫ າຍປີ, ສິໍ່ງສໍາຄັນໃຫ້ເລືອກປີ
ຢູ່າງລະອຽດ) 
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4) ປຸມ່ ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ   ເວລາເຮົາເຂົໍ້າເບິື່ງ ປຸ່ມນີໍ້ ໃຫ້ເຮົາເຂົໍ້າໄປເລ ອກ ແຂວງ, ເມ ອງ ຊ ື່ໂຮງຮຽນ 
ແລະ ສົກຮຽນ, ເຮົາ ເຫ ນຂ ໍ້ມູນການປະເມີນຂ ໍ້ໍ້ນມາ ເຮົາສາມາດ ສົມທຽບ ການປະເມີນ ກ ບ
ແບບຟອມທີື່ ໂຮງຮຽນ ສົື່ງມາໃຫ້ເຮົາ ວ່າຖ ກຕ້ອງຫ   ບ , ຖ້າມີເງ ື່ອນໄຂ ສາມມາດພິມອອກໄດ້ 
ລົງລາຍເຊ ນ ແລະ ສົື່ງໃຫ້ໂຮງຮຽນເພ ື່ອເປ ນຂ ໍ້ມູນ.  

 

 
 

 
 

5) ປຸມ່                                  (ຂ ໍ້ມູນເໝາະສົມສ າລ ບທຸກຂ ໍ້ນ) 
 
ເວລາເຮົາເຂົໍ້າເບິື່ງ ປຸ່ມນີໍ້ ໃຫ້ເຮົາເຂົໍ້າໄປເລ ອກ ແຂວງ, ເມ ອງ ຊ ື່ໂຮງຮຽນ ແລະ ສົກຮຽນ, ເຮົາ 
ເຫ ນຂ ໍ້ມູນການປະເມີນຂ ໍ້ໍ້ນມາ ເປ ນເປີເຊ ນ ການຄິດໄລ່ເປີເຊ ນ ແມ່ນຄິດໄລ່ໃນໂຮງຮຽນທີື່ໄດ້
ປະເມີນ ຕົງຢ່າງ ໂຮງຮຽນທີື່ໄດ້ປະເມີນ ທ ງໝົດ ໃນສົກຮຽນ ແມ່ນ 16 ໂຮງຮຽນ ລາຍການປະ
ເມີນ 3,1,1 ມີໂຮງຮຽນທີື່ໝາຍ ແມ່ນ 12 ໂຮງຮຽນ ສະນ ໍ້ນ ຈະເທົື່າກ ບ 75%  
ເຮາົມາສາມາດເບິື່ງໄດ້ ທົື່ວເມ ອງ ດ້ວຍການ ຍົກເລີກ ການຄ ດກອງອອກ (Filter) ຕາມທີື່
ຕ້ອງການ. 

 
6) ປຸມ່                                   

 
ວິທີການດຽວກ ນ ກ ບ ດ້ານ ວິດຖ່າຍ ແລະ ບ່ອນ ອາບນ ໍ້າ  
 

7) ປຸມ່                                   
 

ວິທີການດຽວກ ນ ກ ບ ດ້ານ ວິດຖ່າຍ ແລະ ບ່ອນ ອາບນ ໍ້າ  
 

8) ປຸມ່                                   
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ວິທີການດຽວກ ນ ກ ບ ດ້ານ ວິດຖ່າຍ ແລະ ບ່ອນ ອາບນ ໍ້າ  
 
 
 

9) ປຸມ່        
 

ວິທີການດຽວກ ນ ກ ບ ດ້ານ ວິດຖ່າຍ ແລະ ບ່ອນ ອາບນ ໍ້າ  
 

 
10) ປຸມ່                                   

 
 
ປຸ່ມນີໍ້ ແມ່ນ ຜົນລະອຽດ ທຸກດ້ານ ແລະ ລາຍການປະເມີນ ໃຫ້ເຮົາເຂົໍ້າໄປເລ ອກ ແຂວງ, ເມ ອງ 

ຊ ື່ໂຮງຮຽນ ແລະ ສົກຮຽນ ຕາມທີື່ຕ້ອງການ  
 

❖ ໝາຍເຫດ: ບາງກ ລະນີ ເວລາ ທ່ານການເຂົໍ້ື່າເບິື່ງແຕ່ລະປຸ່ມ ຖ້າບ ື່ເຫ ນ ແຂວງ, ເມ ອງ ຫ   ໂຮງຮຽນ ທີື່
ເຮົາຕ້ອງການ ໃຫ້ທ່ານ ຍົກເລີກ ການເລ ອກຂອງເຮົາໃນຄ ໍ້ງກ່ອນ ເສຍກ່ອນ ໂດຍການ ກົດໃສ່ ຮູບ
ຈວຍນ້ອຍໆດ້ານເທິງ ຂອງຫ້ອງ ເລ ອກແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ. 

VI. ວິທີການສົໍ່ງຂໍໍ້ມ ນ 
1. ຂ ໍ້ນໂຮງຮຽນ:  

ສົື່ງເຄ ື່ອງມ ປະເມີນໂຮງຮຽນ ທີື່ເປ ນເຈ້ຍ ຫ   ຖ່າຍຮູບສົື່ງທາງວອດແອບໃຫ້ຂ ໍ້ນເມ ອງ/ນະຄອນ 
2. ຂ ໍ້ນເມ ອງ/ນະຄອນ: 

ສົື່ງຂ ໍ້ມູນໃຫ້ຂ ໍ້ນເແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ແມ່ນໃຫ້ເອົາຟາຍ “ປ້ອນຂ ໍ້ມູນ 3 ດາວ ອະນຸບານ ສ າລ ບ
ເມ ອງ” ເຊິື່ງໃຫ້ມີແຕ່ຂ ໍ້ມູນຂອງປີນ ໍ້ນ ໂດຍສົື່ງທາງ ອີເມວ, ວອດແອ ບ ຫ   ສ າເນົາໃສ່ USB. 

 
ໝາຍເຫດ: ຊືໍ່ຟາຍຂໍໍ້ມ ນແມູ່ນບໍໍ່ໃຫ້ປູ່ຽນແປງ ພຽງແຕູ່ຕືໍ່ມຊືໍ່ເມືອງ ແລະ ປີ ທີໍ່ປະເມີນໃສູ່. 

ຕົວຢ່າງ: “ປ້ອນຂ ໍ້ມູນ 3 ດາວ ຊ ໍ້ນອບເມ ອງ..... ປີ........” ແຕ່ບ ື່ໃຫ້ຂຽນຊ ື່ຍາວເກີນ 35 ໂຕອ ກສອນ 
ເພາະຈະເຮ ດໃຫ້ບ ື່ສາມາດເປີດຟາຍໄດ້ 

VII. ການເກັບຮກັສາຂໍໍ້ມ ນ ແລະ ຖານຂໍໍ້ມ ນ 
1. ຂັໍ້ນໂຮງຮຽນ:  

ຮ ກສາເອກະສານໄວ້ໃນແຟ້ມ ຢ່າງເປ ນລະບົບ ໂດຍແມ່ນຜູ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້
ຮ ບຜິດຊອບ ເປ ນເຈົໍ້າການ. 
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2.  ຂັໍ້ນເມືອງ/ນະຄອນ: 
ຮ ກສາເອກະສານໄວ້ໃນແຟ້ມ ແລະ ຄອມພີວເຕີ ຢ່າງເປ ນລະບົບ ໂດຍແມ່ນໜ່ວຍງານການສຶກ

ສາກ່ອນໄວຮຽນ ຜູ້ຮ ບຜິດຊອບວຽກງານສົື່ງເສີມສຸຂະພາບ ເປ ນເຈົໍ້າການ. 

VIII. ການນາໍໃຊ້ຜນົການປະເມນີ  
1. ເພ ື່ອນ າໄປເຜີຍແຜ່ຜົນການປະເມີນໃນກອງປະຊຸມ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄ ໍ້ງ/ປີ; 
2. ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການວາງແຜນພ ດທະນາ ວຽກງານນ ໍ້າ ແລະ ສຸຂະອານາໄມໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວ

ຮຽນ; 
3. ເພ ື່ອເປ ນບ່ອນອີງໃນການຈ ດຕ ໍ້ງການປະຕິບ ດຍ້ອງຍ ຊົມເຊີຍ. 

IX. ການລາຍງານ 
❖ ວີທີການ Copy ເອົາຂ ໍ້ມູນຈາກຜົນການປະເມີນໃສ່ບົດລາຍງານ 

ວີທີການກອບປີເອົາຂ ໍ້ມູນຈາກຜົນການປະເມີນໃສ່ບົດລາຍງານ ແມ່ນ ກົດໃສ່ຂອບເຂດເສ ໍ້ນສະແດງ
ທີື່ຕ້ອງການ ຈະສ ງເກດເຫ ນຂອບອ້ອມເສ ໍ້ນສະແດງທ ງໝົດ ແລ້ວຄລິກຂວາກົດ copy ເອົາໄປໃສ່ເອກະສານ
ບົດລາຍງານ ໂດຍຄລິກຂວາ ກົດ paste. 
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ສາທາລະນະລ ດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສ ນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ດທະນາຖາວອນ 
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ແຂວງ....... 
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມ ອງ..........        ເລກທີ             /…… 
            ທີື່....................., ວ ນທີ ................                                       

 

(ຮ່າງ)ບົດລາຍງານ 
ວຽກງານນໍໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນສະຖານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຮ ບແບບ 3 ດາວ 

ປະຈໍາປີ............ 
  ຮຽນ:… 
  ເລ ື່ອງ: … 

- ອີງຕາມ … 
I. ຄວາມເປັນມາ 

ການເລີື່ມຕົໍ້ນຈ ດຕ ໍ້ງປະຕິບ ດການປະເມີນຈົນເຖິງປະຈຸບ ນ... 
ຂໍໍ້ມ ນທາງສະຖິຕ ິ
ສະຖິຕິລວມຂອງສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນພາຍໃນເມ ອງ/ນະຄອນ      ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ 

ລ/ດ ລາຍການ ພາກລັດ ເອກະຊົນ ລວມ 
1 ຈ ານວນໂຮງລ້ຽງເດ ກເອກະລາດ    
2 ຈ ານວນໂຮງລ້ຽງເດ ກເອກະລາດ-ໂຮງຮຽນອະນຸບານ    
3 ຈ ານວນໂຮງຮຽນອະນຸບານເອກະລາດ    
4 ຈ ານວນຫ້ອງກຽມປະຖົມ    
5 ຈ ານວນກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫ ິໍ້ນ    

 

II. ຈຸດປະສົງ 

- ເພ ື່ອລາຍງານຜົນການປະເມີນວຽກງານນ ໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນພາຍໃນ
ເມ ອງ......, ສົກຮຽນ......... 

- ເພ ື່ອໃຫ້ເຫ ນສະພາບຄວາມຄ ບໜ້າໃນການຈ ດຕ ໍ້ງປະຕິບ ດ ແລະ ເປ ນຂ ໍ້ມູນໃນການວາງແຜນແກ້ໄຂ ວຽກ
ງານນ ໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ  

III. ວິທີຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ 
- ໂຮງຮຽນແຕ່ລະແຫ່ງໄດ້ປະເມີນຕົນເອງ ແລະ ສົື່ງຜົນການປະເມີນໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກີິລາເມ ອງ  
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- ກວດສອບຄວາມຖ ກຕ້ອງ, ເໝາະສົມ ແລະ ປ້ອນຂ ໍ້ມູນເຂົໍ້າໃນຖານ ທີື່ຂຽນສູດຄິດໄລ່ໄວ້. 

- ເບິື່ງຜົນການປະເມີນຈາກຖານຂ ໍ້ມູນ. 
IV. ຜົນໄດ້ຮັບ  
1. ຜົນໄດ້ຮັບລວມຈາກການປະເມີນ: 

ຜ່ານການປະເມີນຜົນວຽກງານນ ໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈ ານວນ
............ ແຫ່ງ, ເຊິື່ງຜົນການສ ງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂ ໍ້ມູນເຫ ນວ່າ ມີຈ ານວນ.............ແຫ່ງ ໄດ້ດາວ, ໃນ
ນ ໍ້ນປະກອບມີ ໂຮງຮຽນລ ດ........ແຫ່ງ, ເອກະຊົນ..........ແຫ່ງ ດ ື່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີໍ້: 

 
ລາຍການ 

ຈ ານວນໂຮງລ້ຽງເດ ກ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຫ້ອງກຽມປະຖມົ ກຸ່ມຮຽນຜ່ານ
ການຫ ິໍ້ນ 

 
ໝາຍເຫດ 

ລ ດ ເອກະຊົນ ລວມ ລ ດ ເອກະຊົນ ລວມ ລ ດ ເອກະຊົນ ລວມ ລວມ 
ບ ື່ໄດ້ດາວ            
ໄດ້ 1 ດາວ            
ໄດ້ 2 ດາວ            
ໄດ້ 3 ດາວ            

 

2. ຜົນການປະເມນີຈາກຖານຂໍໍ້ມ ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜນົໄດ້ຮັບໃນແຕູ່ລະດ້ານດັໍ່ງນີໍ້: 

1) ລວມ 6 ດ້ານ  
2) ດ້ານນໍໍ້າໃຊ້ 
3) ດ້ານນໍໍ້າດືໍ່ມ  
4) ດ້ານວິດຖ່າຍ  
5) ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ  
6) ດ້ານອະນາໄມສ່ວນບຸກຄນົ 
7) ດ້ານການກິນຢາຂ້າແມູ່ທອ້ງ ແລະ ວິຕາມນິເອ  

(ແຕ່ລະດ້ານເອົາເສ ໍ້ນສະແດງໃສ່) 
 

V. ບົດຮຽນ ທີໍ່ຖອດຖອນ  
VI. ຂໍໍ້ສະເໜີແນະ 
VII. ແຜນຕໍໍ່ໜ້າ  

                            ຜູ້ລາຍງານ 
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