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                                               ຄໍານໍາ 
        ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາ ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ການສ ື່ສານ ຂໍັ້ມູນ ຂ່າວສານ  ແລະ ການສ ື່ສານການສຶກສາ ແລະ 
ກິລາ ( ໄອຊີທີ ) ຮອດປີ 2025 ແມ່ນອີງໃສ່ບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ບ ດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດຸ້ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ກ່ຽວກັບນໍາໃຊຸ້ ໄອຊີທີ ເຂ ັ້າໃນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນໄລຍະທີື່ຜ່ານມາ; 
          ຈຸດປະສ ງຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການສ ບຕໍື່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງ
ລັດຖະບານ ກໍຄ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເປັນຍຸດທະສາດບຸກທະລຸການພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ ຂ່າວສານ ແລະ ການສ ື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພ ື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບ ການບໍລິການການສຶກສາ, ການຂະຫຍາຍ
ໂອກາດ ເຂ ັ້າເຖິງການສຶກສາຢ່າງສະເໜີພາບ, ການສ ື່ງເສີມການຮຽນຮູຸ້ຕະຫ ອດຊີວິດ ແລະ ການຄ ັ້ນຄວ້າວິໄຈ 
, ແນໃສ່ເຮັດໃຫຸ້ ສ.ປ.ປລາວ ຫຼຸດຜ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ການສ້າງ
ພ ັ້ນຖານໃຫຸ້ແກ່ ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝຂອງປະເທດ; 
        ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສ ື່ສານ ການສ ື່
ສາ ແລະ ກິລາ ຮອດປີ 2030 ແລະ ໄດຸ້ພັດທະນາແຜນການ 5 ປີ ( 2016 – 2020 ) ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍັ້ມູນ
ຂ່າວສານ ແລະ ການສ ື່ສານ ການສ ື່ສາ ແລະ ກິລາເປັນອັນສະເພາະເຊິື່ງເປັນການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນພັດທະນາຂະແ
ໜງການສຶກສາ 5 ປີ ( 2016 – 2020 ); 
      ດັື່ງນັັ້ນ, ທາງສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສ ື່ສານ ການສ ື່ສາ ແລະ ກິລາຂັັ້ນແຂວງຈິື່ງຮ່າງແຜນຍຸດທະ
ສາດ ເພ ື່ອເປັນອີງອີງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃນການພັດທີນາວຽກງານ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາເພ ື່ອເຮັດ
ໃຫຸ້ການພັດທະນາວຽກງານ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄລຍະ 15 ປີ ແຕ່ ປີ 2016-2030 ໃຫຸ້ບັນລູຕາມ
ເປ ັ້າໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ; 
       ເພ ື່ອເຮັດໃຫຸ້ຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາທຸກຂັັ້ນນັບທັງຜູຸ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ຜູ່ບໍລິຫານການສຶກສາຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ ອໍາ
ນາດການປ ກແຂວງໄດຸ້ພ້ອມກັນເຄ ື່ອນໄຫວຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມວິໄສທັດວຽກງານ ໄອຊີທີ 15 ປີ ຂອງສູນໄອຊີທີ ສູນ
ກາງປາກ ດຜ ນເປັນຈິງ; 
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I.ພາກສະເໜີ 
    1. ສະພາບ ແລະ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 
      ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີການສ ື່ສານຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ( ໄອຊີທີ ) ແມ່ນໃຈກາງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ 
ສັງຄ ມ ເປັນພູມປັນຍາແຫ່ງໂລກ ທີື່ບໍມີຜ ນແດນ. ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ສາມາດມີພາລະບ ດບາດສໍາຄັນໂດຍການເປັນ
ພາກສ່ວນໜຶື່ງ ໃນການຊູກຍູຸ້ການຂະຫຍາຍຕ ວ, ການລ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສ ື່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງໃນ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ບັນດາປະເທດຂ້າມຜ່ານ ແລະ ໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ການເຊ ື່ອມໂຍງທີື່ມີ
ຜ ນປະໂຫຍດຂອງປະເທດນັັ້ນໆເຂ ັ້າໄປໃນເສດຖະກິດທີື່ບໍມີຜ ມແດນຂອງໂລກ; 
             ເລີື່ມຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ VIII ຈ ນເຖິງ ກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ຄັັ້ງທີ X ຂອງສູນກາງພັກ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ
ໄດຸ້ວາງແຜນຄາດໝາຍໄວຸ້ວ່າ ຮອດປີ 2020 ຕ້ອງນໍາພາປະເທດຊາດຫຼຸດຜ ັ້ນຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ໃຫຸ້ມີ
ປັດໃຈພ ັ້ນຖານ ແກ່ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ ພ້ອມກັບການບັນລຸເປ ັ້າໝາຍຕ່າງໆທີື່ສາກ ນວາງອອກ; 

   ເພ ື່ອບັນລຸຄາດໝາຍຂ້າງເທິງນັັ້ນ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ. ປ.ປ ລາວ ໄດຸ້ຖ ເອ າການສຶກສາ ເປັນໃຈກາງຂອງການ 
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ດັື່ງນັັ້ນ, ຈຶື່ງໄດຸ້ກໍານ ດວິໄສທັດໄວຸ້ວ່າ “ ຮອດປີ 2030 ພ ນລະເມ ອງລາວ ທຸກຄ ນໄດຸ້
ຮັບການສຶກສາ ຢ່າງສະເໜີພາບ ແລະ ເທ ື່າທຽມກນັ ເພ ື່ອໃຫຸ້ເຂ າເຈ ັ້າໄດຸ້ພັດທະນາຕ ນເອງກາຍເປັນພ ນລະເມ ອງດີຂອງ
ຊາດ, ມີຄຸນສ ມບັດ, ມີຄວາມຮູຸ້ຄວາມສາມາດສູງ, ມີຄວາມເປັນມີອາຊີບເພ ື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫຸ້ສີວິໄລຍ ນຍ ງ
ສາມາດເຊ ື່ອມໂຍງ ແລະ ແຂງຂັນກັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກ ນໄດຸ້ ” 
       ໂຄງການອູຍເນັດສະໂກໄດຸ້ເນັັ້ນການນໍາໃຊຸ້ ໄອຊີທີ ເພ ື່ອໃຫຸ້ການສຶກສາບັນລຸເປ ັ້າ 4 ເປ ັ້າໝາຍຂອງການສຶກສາໂລກ;  
ຄ : “ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຮ່ວມ, ສະເໝີພາບ, ການ ສ ື່ງເສີມໂອກາດ ແລະ ຮຽນຮູຸ້ຕະຫ ອດຊີວິດ ” 
      ສະນັັ້ນ, ລັດຖະບານ ສ.ປ.ປ ລາວ ຈິື່ງໄດຸ້ລ ງທຶນອັນມະຫາສານໂດຍຍ ື່ມທຶນຈາກລັດຖະບານ ສ.ປ ຈີນ ສ້າງຕັັ້ງສູນ 
ໄອຊີທີ 17 ໃນທ ື່ວປະເທດ ແລະ ໜຶື່ງແຫ່ງຂອງສູນກາງ ເລີື່ມແຕ່ປີ 2009  ສໍາເລັດ ປີ 2012 ແລະພ້ອມທັງເປີດນໍາໃຊຸ້
ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 6.12.2014 ເຊິື່ງມີຈຸດປະສ ງ; 
       ເພ ື່ອເປັນແມ່ຍຸດທະສາດໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂ ັ້າຮຽນຂອງຊັັ້ນມປາຍໃຫຸ້ທຸກເພດເຜ ື່າ, ເພ ື່ອເປັນສູນທີື່
ເຮັດໜ້າທີື່ໃນການຄຸຸ້ມຄອງຂໍັ້ມູນຂ່າວສານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ພ້ອມທັງເປັນສູນສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຫ   
ພັດທະນາບຸກຄາລະກອນໃນຂະແໜງການສຶກສາທຸກຄ ນມີໂອກາດໄດຸ້ເຂ ັ້າເຖິງ ໄອຊີທີ;  
          ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງສູນ ໄອຊີທີ ເຊິື່ງປະກອບມີ 4 ໜ່ວຍງານຄ ; ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ, ໜ່ວຍງານຄຸຸ້ມຄອງ
ການສຶກສາ ແລະ ກລິາແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ໜ່ວຍງານຄຸຸ້ມ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕນິກ; 
          ໃນນັັ້ນປະກອບມີບຸກຄາລະກອນທັງໝ ດ 15 ຕໍາແໜ່ງງານອໍານວຍການສູນ 1 ຕໍາແໜ່ງ, ຮອງອໍານວຍການ 1 
ຕໍາ 
ແໜງ, ຫ ວໜ້າໜ່ວຍງານ 4 ຕໍແໜງ ແລະ ວິຊາການ 9 ຕໍາແໜງ; 
        2. ພາລະບົດບາດ  
       -  ສູນ ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສ ື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາປະຈໍາພະແນກສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ; ເປັນກ ງຈັກວິຊາການເທ ື່າກັບຂະແໜງຢູ່ໃນໂຄງປະກອບ
ການຈັດຕັັ້ງທີື່ຂຶັ້ນກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ; ມີພາລະບ ດບາດເປັນ
ເສນາທິການໃຫຸ້ແກ່ຫ ວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງໃນການຄຸຸ້ມຄອງ, 
ພັັດທະນາ ແລະ ການສ ື່ງເສີມວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສ ື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ;  
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         3. ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ການພັດທະນາວິຊາການ ໄອຊີທີ 
       3.1 ວຽກງານຄອ ຸ້ມງເຄືອຄ່າຍ ແລະ ບາໍລ ງຮັກສາ 
          ໜ່ວຍງານຄຸຸ້ມຄອງເຄ ື່ອຂ່າຍ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາມີພາລະບ ດບາດໃນການຄ ັ້ນຄ້ວາ, ວາງແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວ
ກັບການສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາລະບ ບ ໄອຊີທີ ແລະ ລະບ ບເຄ ື່ອຂາຍໃຫຸ້ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃນລະດັບ
ແຂວງໂດຍການຄ ັ້ນຄ້ວາ, ອອກແບບ, ບໍລິການເວັບໄຊ, ພັດທະນາໂປແກຣມ, ຕິດຕັັ້ງ, ບໍລິຫານຄຸຸ້ມຄອງ, ບໍາລຸງຮັກສາ, 
ແລະ ສ້ອມແປງ, ນອກນັັ້ນ, ມີໜ້າທີື່ໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂັັ້ມໃນການນໍາໃຊຸ້ ໄອຊີທີ ໃຫຸ້ແກ່ຂະ 
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ; 
     3.2 ວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
           ໜ່ວຍງານຄຸຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາແບບເອເລັກໂຕsນິກມີພາລະບ ດບາດໃນການຄຸຸ້ມຄອງຂໍັ້ມູນໃນຂະ 
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ອອກແບບພັດທະນາຖານຂໍັ້ມູນໂດຍສະເພາະແມ່ນລະບ ບເວັບໄຊໃນຂະແໜງການສຶກສາ 
ນອກຈາກນີັ້ຍັງມີໜ້າທີື່ໃນການຝຶກອ ບຮ ມເພ ື່ອສ້າງຂີດຄວາມບຸກຄາລະກອນໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາສາມາດ
ເຂ ັ້າເຖິງແຫ ື່ງຂໍັ້ມູນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ, ສາມາດສ ື່ສານລະບ ບອ່ອນລາຍ ແລະ ເພ ື່ອເຮັດໃຫຸ້ດ້ານຂໍັ້ມູນມີຄວາມຊັດ
ເຈນຂຶັ້ນເພ ື່ອເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ສູນກາງ; 
     3.3 ວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕນິກ 
           ໜ່ວຍງານພັດທະນາ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕsນິກ, ມີພາລະບ ດບາດໃນການຄ ັ້ນ
ຄ້ວ້າວາງແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາລະບ ບ ໄອຊີທີ; ຄ ັ້ນຄ້ວາ,  ພັດທະນາ, ປັບປຸງ, ຄຸຸ້ມຄອງ 
ແລະ ບໍລິການລະບ ບ ໄອຊີທີ ເຂ ັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ຜະລິດສ ື່ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ,  ການ
ຝ ກອ ບຮ ມ ໄອຊີທີ ໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ຄູສອນ, ພະນັກງານຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ  ສັງຄ ມທ ື່ວໄປ;  ຄຸຸ້ມ
ຄອງ, ບໍລິການການປະຊຸມທາງໄກ ແລະ ການຄ ັ້ນຄ້ວາວິໄຈ ຜ່ານລະບ ບເຄ ື່ອຂາຍ; 
        4.ໜ້າທີີ່ຕົົ້ນຕໍີ່ຍ ດທະສາດວຽກງານ ໄອຊີທີ ສໍາລບັການສຶກສາ 

1. ມີໜ້າທີື່ໃນການປະຕິບັດງານວຽກງານບໍລິຫານ; 
2. ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ສະໜອງ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກອຸປະກອນ ໄອທີ ທີື່ມີພາຍໃນສູນຕໍື່ນັກ 

ຮຽນທີື່ຮຽນແບບເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ຈັດການຫ້ອງທ ດລອງວິທະຍາສາດ, ສອນວິຊາ ໄອທີ ແລະ ເປັນຄູຝຶກຝຶກອ ບຮ ມ
ຫ ັກສູດ  ດ້ານໄອທີ;    

3. ຄ ັ້ນຄວ້າວິໄຈການຮຽນ-ການສອນ ຜ່ານເຄ ອຄ່າຍເພ ື່ອຄຸນນະພາບການສຶກສາ; 
4. ບໍລິການດ້ານວິຊການ ແລະ ເຄ ື່ອຄາຍ ໄອທີ ໃຫຸ້ແກ່ສັງຄ ມ;     

II.ສະພາບການພັດທະນາ, ຄ ຸ້ມຄອງ  ແລະ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນ
ໄລຍະທີີ່ຜ່ານມາ   
          1). ໄດຸ້ປະກອບບຸກຄາລະກອນຕາມຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ດໍາເນີນຕາມພາລະບ ດບາດ, ໜ້າທີື່ ຂອບເຂດສິດ ແລະ 
ສາມາດບັນລຸຕາມໜ້າວຽກຍຸດທະສາດໄລຍະທີ 1; 
          2). ໄດຸ້ຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂ ັ້າຮຽນຂອງຊັັ້ນມປາຍຮອດຂັັ້ນມ7 ໄດຸ້ຮຽນຢູ່ຫ້ອງຮຽນແບບເອເລັກໂຕນິກໃນ
ທຸກແຫ່ງທ ື່ວປະເທດ ແລະ ສໍາລັບສູນ ໄອຊີທີ ຜ ັ້ງສາລີ, ໄດຸ້ຈັດການຮຽນ-ການສອນແບບຜ່ານເຄ ອຄ່າຍມີຄູຕ ັ້ນທາງ ( 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ) ແລະ ປາຍທາງ 9 ແຂວງ ແລະ ບໍທັນເຊ ື່ອມສາຍໃຍແກຸ້ວ 8 ແຂວງ; 
          3). ສໍາລັບສູນ ໄອຊີທີ ແຂວງຜ ັ້ງສາລີ ໄດຸ້ພັດທະນາບຸກຄາລະກອນດ້ານການນໍາໃຊຸ້ ໄອຊີທີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ຝຶກອ ບຮ ມເພ ື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊຸ້ຫ ັກສູດ ໄມໂຄຊອບ2010-2013 ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ ອິນເຕີເນັດໃຫຸ້
ແກ່ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ສັງຄ ມທ ື່ວໄປສໍາເລັດ 10 ຄັັ້ງ ລວມເທ ື່າ 700 ກວ່າຄ  ນ;  
         4). ສໍາເລັດການຝຶກອ ບຮ ມໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຫ   ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍາລຸງ
ຮັກສາອຸປະກອນ ໄອທີຊີ ເພ ື່ອໃຫຸ້ແຕ່ລະອ ງກອນມີພະງານ ໄອທີ ປະຈໍາຢູ່ໃຫຸ້ແກ່ພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ 
ບັນດາອ ງກອນອ້ອມຂ້າງ 2 ຄັັ້ງ ລວມ 70ຄ ນ; 
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           5). ສໍາເລັດໃນການພັດທະນາຖານຂໍັ້ມູນສໍາລັບການຂະແໜງການສຶກສາໂດຍສເພາະແມ່ນລະບ ບເວັບໄຊຂອງ
ພະນແກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຂອງສູນ ໄອຊີທີ ແລະ ສາມາດເຊ ື່ອຕໍື່ 6 ເວັບໄຊຂອງສູນກາງ ສະດວກໃນການຄຸຸ້ມ
ຄອງຂໍັ້ມູນ ພ້ມທັງມີຄວາມຖ ກຕ້ອງ ຊັດເຈນ ແລະ ສະດວກໃນການຕິດຕາມຢ່າງທັນການ; 
           6). ສໍາເລັດໃນການພັດຫ ັກສູດ ຫ   ຮຽບຮຽງຫ ັກສູດສໍາລັບການຝຶກອ ບຮ ມພະນັກງານ, ຫ ັກສູດປະກອບການ
ສອນນັກຮຽນສາຍສາມັນສັງຄ ມທ ື່ວໄປ; 
           7. ສໍາເລັດການພັດທະນາຊອບແວຕ່າງໆ ເຊັນໂປແກຮມຄຸຸ້ມຄອງເອກກະສານ, ການຈັດເລກທີສໍາລັບ
ຫ້ອງການແລະ ໂປແກຣມເຜີຍແຜ່ການສອນສໍລັບຄູສອນ; 
            - ບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ປ່ຽນທີື່ເປເພຸ້ຢ່າງຕໍື່ເນ ື່ອງສາມາດນໍາໃຊຸ້ເປັນປ ກກະຕິ; 
 ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິີ່ງທາ້ທາຍຕໍີ່ການພັດທະນາ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ 

ກິລາ 
 ກາລະໂອກາດ 

1).  ສະພາບຂອງສາກ ນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດໄດຸ້ເປັນທິດທາງ ແລະ ສ້າງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ຂະ 
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ມີໂອກາດພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ ໄອຊີທີ ເຂ ັ້າໃນການການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄປຕາມ
ທິດ ແລະ ຍຸດທະສາດທີື່ໄດຸ້ວາງໄວຸ້;    
      2). ລັດຖະບານໄດຸ້ລ ງທຶນໃສ່ ແລະ ໄດຸ້ພັດທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເຊິື່ງ
ເປັນການລິເລີື່ມທີື່ດີ ແລະ ໄດຸ້ສ້າງພ ັ້ນຖານໃຫຸ້ແກ່ການພັດທະນາວຽກງານດັື່ງ ໃຫຸ້ຈອດ ແລະ ສ ມບູນ;   
      3).  ລັດະບານໄດຸ້ລ ງທຶນໃສ່ ແລະ ໄດຸ້ພັດທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນສາຍສ ື່ງແຫງຊາດເຂ ັ້າເຖິງບັນດາແຂວງໃນທ ື່ວປະເທດ ໃນນັັ້ນ, ທຸກຈຸດທຸກແຫ່ງສາມາດນໍາໃຊຸ້ເຄ ອຄ່າຍອິນ
ເຕີເນັດໄດຸ້; 

 ສິີ່ງທ້າທາຍ 
       1). ໄອຊີທີ ແມ່ນອຸປະກອນທັນສະເໄໝ, ມີມູນຄາສູງ ຄ່າຫຼຸຍຫ້ຽນກໍື່ສູງເຊິື່ງລວມອາຍຸການນໍາໃຊຸ້ສັັ້ນ ແລະ ມູນ
ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງແຕ່ໃນນັັ້ນການນໍາໃຊຸ້ຍັງບໍທັນມີປະສິດທິຜ ນສູງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ເຊັນ:ຄວາມຮູຸ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສ ບການຂອງຜູຸ້ຄຸຸ້ມຄອງ ຂອງຜູຸ້ຄຸຸ້ມຄອງຍັງຈໍາກັດເຊິື່ງທັງນີັ້ກໍຍ້ອນວ່າຄວາມ
ຕ້ອງການພະນັກງານສາຂາ ໄອທີ ໃນຕະຫ າດແຮງງານມີສູງໂດຍສະເພາະໃນພາກທຸລະກິດ; 
        2). ການປະຕິບັດລະບ ບການຈັດການ ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ຍັງບໍທັນສອດຄອງກັບຍຸດທະສາດເປັນຕ ັ້ນແມ່ນດ້ານບຸກ
ຄາລະກອນ, ດ້ານວິຊາການໂດຍສະເພາະອຸປະກອນທັນສະໄໝດ້ານເຕັກນິກຄວາມຂອງພະນັກງານ ຫ   ຄ ນນໍາໃຊຸ້ຍັງລຸດ
ໂຕນກັນ ຫ   ເອີັ້ນວ່າວະຫວ່າງພິໂປແວກັບຫາດແວບໍທັນສອດຄອງ; 
          3). ອຸປະກອນໝ ດກໍານ ດ ແລະ ເຊ ື່ອມຄຸນນະພາບໃນຕ ວ ງົບປະມານເພ ື່ອສ້ອມແປງບໍທັນດຸນດຽງຍ້ອນວ່າ
ເຄ ື່ອງລາຄາແພງຕ້ອງໃຊຸ້ງົບປະມານສູງ; 
        4). ຍັງຂາດຄວາມຮ່ວມມ ຈາກຫ າຍພາກສ່ວນໂດຍສະເພາະຂາດການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມເອ າໃຈໃສ່ບໍທັນ
ສູງລວມທັງຂາດປະສ ບການໃນດ້ານນີັ້ອີກດ້ວຍ; 
  II: ແຜນຍ ດທະສາດພັດທະນາວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍົ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສືີ່ສານ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ( ວຽກງານ ໄອຊີທີ ) ແຕ່ປີ2016-2020 ແລະ 2020-2030     
     ວິໄສທັດ: “ຮອດປີ 2030 ໄອຊີທີ ຖ ກນໍາໃຊຸ້ຢ່າງທ ື່ວເຖິງ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະດິດສ້າງ, ຍ ນຍ ງ ເພ ື່ອພັດທະນາ

ການສຶກສາໃຫຸ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດເຊ ື່ອໂຍງກັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກ ນ”; 
     ຍ ດທະສາດພັດທະນາ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາ 15 ປີ ( ແຕ່ ປີ 2016-2030 

) 6 ຍ ດທະ 
ສາດຄື: 
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         1. ປັບປຸງ, ພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງລະບ ບໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາໃຫຸ້ທ ື່ວເຖິງ; 
          2. ກໍື່ສ້າງ, ຝຶກອ ບຮ ມ, ຍ ກລະດັບດ້ານ ໄອທີ ໃຫຸ້ແກ່ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ສາມາດນໍາ
ໃຊຸ້ ໄອຊີທີ ຢ່າງທ ື່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ; 
        3. ພັດທະນາຫ ັກສູດ ແລະ ສ ື່ການຮຽນບການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ; 
        4. ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ ໄອຊີທີ ເຂ ັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຄ ັ້ນຄວ້າວິໄຈ; 
          5. ພັດທະນາ ໄອຊີທີ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ ໄອຊີທີ ເຂ ັ້າໃນການບໍລິຫານຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ; 
          6. ສ ື່ງເສີມການບໍລິການວິຊາການດ້ານ ໄອທີ ສໍາລັບການສຶກສາໃຫຸ້ແກ່ສັງຄ ມ; 
III. ບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກໍາລວມໃນການການພັດທະນາ ໄອຊີທີ ສໍາລບັການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ 2016-2030 ສູນ ໄອຊີທີ ສູນກາງ 

1. ຂະຫຍາຍຫ້ອງທ ດລອງຄອມພີວເຕີ 565 ຫ້ອງໃນ 145 ເມ ອງ; 
2. ຂະຫຍາຍຫ້ອງຄອມພີວເຕີ 565 ຊຸດ ໃນ 145 ໃນທ ື່ວປະເທດ: 
3. ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນໂດຍຜ່ານໂທລະພາບກະຊວງສຶດສາ; 
4. ພັດທະນາສ ື່ການຮຽນ-ການສອນຜ່ານມ ຖ ; 
5. ຂະຫຍາຍສູນ ໄອຊີທີຕ ັ້ມອິກ 40 ຫ ັງໃນທ ື່ວປະເທດ; 
6. ພັດທະນາສູນການຮຽນຮ່ວມ 122 ແຫ່ງ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນເປີດໂອກາດພໍື່ແມນັ່ກຮຽນໄດຸ້ເຂ ັ້າຊ ມໃນທ ື່ວປະ 

ເດທ; 
7. ການເຊ ື່ອມໂຍງຖານຂໍັ້ມູນ ແລະ ເວບໄຊຂອງຂະແໜງການສຶກສາ; 
8. ພັດທະນາລະບ ບອີເມວຂອງຂະແໜງການສຶກສາ; 
9. ປະກອບແລບທອບ laptop ( notbook )ໃຫຸ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ສຶກສາເມ ອງ; 
10. ພັດທະນາຫ້ອງຜະລິດສ ື່ການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕນິກ; 
11. ການຮຽນ-ການສອນທາງໄກ່ ແລະ  ກອງປະຊຸມທາງໄກ່ຜ່ານເຄ ື່ອຄ່າຍ; 
12. ຝຶກອ ບຮ ມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃນ ໄມໂຄຣຊອບອອບຟິດ ໃຫຸ້ແກ່ອໍານວຍການ, ສຶກສາ 

ເມ ອງ ແລະ ຄູ-ອາຈານ;  
IV.ແຜນຍ ດທະສາດການພັດທະນາ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາ ໄອຊີທີ ແຂວງຜົົ້ງສາລ ີ
      1.ໂຄງການຂະຫຍາຍພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງລະບົບໄອຊີທີ ສາໍລັບການສກຶສາໃຫຸ້ທົີ່ວ
ເຖິງ; 
         1). ຂະຫຍາຍຫ້ອງຄອມພີວເຕີໃຫຸ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍ ມສ ມໃນບັນດາເມ ອງ ຫ້ອງລະ 30 ຊຸດໃຫຸ້ໄດຸ້ 2  
ຫ້ອງ ຈາກງົບປະມານການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກລັດຖະບານລັດເຊຍ; 
         2). ສະເໜີໂຄງການຈາກງົບປະມານລັດຖະບານ ໃຫຸ້ໄດຸ້ 3-4 ຫ້ອງ, ຫ້ອງລະ 30 ຊຸດ ໃຫຸ້ແກ່ 3-4 ເມ ອງ;  
         3). ຍາດແຍງຂໍທຶນການຊ່ວຍຈາກປະເທດເພ ື່ອມິດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ ໃຫຸ້ໄດຸ້ 1-2 ຫ້ອງໃຫຸ້ແກ່ 2 ເມ ອງ ;  
     ໝາຍວ່າ: ຮອດປີ 2030 ໂຮງຮຽນມັດທະຍ ມສ ມເທດສະບານມີທ ດລອງຄອມພີວເຕີໃຊຸ້ຄ ບທຸກເມ ອງ; 
         2.ໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃນສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊຸ້ ໄອຊີທີ ໃຫຸ້
ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ 
            1).  ຝກຶອ ບສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊຸ້ Microsoft Office 2013-2016 ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ຄອມ
ໂປຣແກຣມຕ່າງໆໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານສຶກສາເມ ອງ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຮອດ 2020 ໃຫຸ້ໄດຸ້ຂັັ້ນ
ພ ັ້ນຖານ ແລະ ຮອດ 2030 ໃຫຸ້ສໍາເລັດຂັັ້ນສຶກສາເມ ອງ ແລະ ມັດທະຍ ມຕອນປາຍ;  
            2). ຝກຶອ ບຮ ມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນບໍາລຸງຮັກສາ, ການຕິດຕັັ້ງ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາຄອມພີວເຕີ ຮອດປີ 
2020 ໃຫຸ້ວິຊາການສຶກສາເມ ອງ, ໂຮງຮຽນມ.ສ, ມຕ ັ້ນ ສາມາດແກຸ້ໄຂໄດຸ້ ແລະ ຮອດປີ 2030 ໃຫຸ້ສໍາເລັດຂັັ້ນປະຖ ມ 
ທ ື່ວຂະແນງການສຶກສາໃຫຸ້ມີພະນັກງານ ໄອທີ ປະຈໍາຢູ່ທຸກຈຸດ; 
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 ໝາຍເຫດ: ປະຕິບັດການຝຶກອ ບຮ ມແບບປະຈໍາທີື່ຢູ່ໃນແຕ່ລະເມ ອງຮອດປີ 2030 ໃຫຸ້ 70-90% ໃນທ ື່ວ 
ແຂວງ; 
       3.ໂຄງການພັດທະນາຫ ັກສູດ ແລະ ສືີ່ການຮຽນບການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ; 
         1).  ຝຶກອ ບຮ ມການຜະລິດສ ື່ການສອນໃຫຸ້ຄູນິເທດ, ຄູສອນແບບເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ຄູວິຊາການ; 
            2). ຝກຶອ ບຮ ມການນໍາໃຊຸ້ການທ ດລອງວິທະຍາສາດໃນ 3 ວິຊາຄ : ເຄມີສາດ, ຟີຊິກສາດ ແລະ ຊີວະສາດ  
ຮອດ; 
            3). ນັກຮຽນຊັນທະຍ ມຕອນປາຍທຸກຈຸດສາມາດຝຶກອ ບຮ ມກັບທີໂດຍປະຕິບັດຕາມຫ ັກສູດທີື່ຜ່ານຈາກ
ການ 
ຮຽບຮຽງຂອງສູນ ໄອຊີທີ ພາຍຫ ັງຈ ບມ7 ມີໃບຢັັ້ງຢ ນ ໄມໂຄຣຊອບ ພ້ອມ; 
       4. ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ ໄອຊີທີ ເຂົົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ 
ຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈ 
         1). ເຮັດບ ດວິໄຈສຶກສາສະພາບການຈັດການຮຽນ-ການສອນໃນກໍລະນີແບບເອ ານັກຮຽນເປັນໃຈກາງຜ່ານ
ເຄ ອຄ່າຍຂັັ້ນມຕ ັ້ນ ແລະ ມປາຍ; 
        ໝາຍເຫດ: ສຶກສາປຽນທຽບຄູທີື່ສອນສ່ວນຫ ວງແມ່ນປະຕິບັດການສອນແບບໃດ ແລະ ຈຸດໂຮງຮຽນທີື່
ສາມາດສ້າງນັກຮຽນເກັື່ງໄດຸ້ດີແມ່ນປະຕິບັດແບບໃດ? 
          2). ເຮັດບ ດວິໄຈສຶກສາສະພາບການບໍລິການວຽກງານວິຊາການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູຸ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ
ຜ່ານເຄ ອຄ່າຍຂັັ້ນມຕ ັ້ນ ແລະ ມປາຍຮອດປີ; 
       ໝາຍເຫດ: ຄູ ແລະ ວິຊາການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູຸ້ບໍລິຫານຢູ່ລະດັບໃດເປັນຍ້ອນສາເຫດໃດການຮຽນ-ສອນ
ຫ ັກສູດດ່ຽວກັນແລະ ຄູສອນວຸດທິການສຶກສາຄ້າຍຄ ກັນແຕ່ຜ ນຜະລິດນັກຮຽນເກັງແຕກຕ່າງກັນ; 
      5. ໂຄງການພັດທະນາ ໄອຊີທີ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ ໄອຊີທີ ເຂົົ້າໃນການບໍລິຫານຂະແໜ
ງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 
         1). ພັດທະນາຖານຂໍັ້ມູນ ( ເວັບໄຊ ) ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຕ່ປີ 2016-2020 ໃຫຸ້ສໍາເລັດຂັັ້ນ
ພະແນກສຶກສາແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມ ອງ ແລະ ຮອດປີ 2030 ໃຫຸ້ສໍາເລັດຂັັ້ນມັດທະຍ ມຕອນຕ ັ້ນເພ ື່ອເຮັດໃຫຸ້ຂໍັ້ມູນເຊ ື່ອ
ຈອດກັນ ແລະ ມີຄວາມຊັດເຈນຖ ກຕ້ອງ; 
        2).  ຝກຶອ ບຮ ມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊຸ້ຖານຂໍັ້ມູນ ( ເວັບໄຊ ) ແຕ່ປີ 2016-2020ໃຫຸ້ສໍາເລັດ
ຂັັ້ນຂະແໜງຂອງພະແນກ, ສຶກສາເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍ ມຕອນປາຍ ແລະ ຮອດປີ 2030 ໃຫຸ້ສໍາເລັດຂັັ້ນ
ມັດທະຍ ມຕອນຕ ັ້ນ ແລະ ປະຖ ມ; 
        3). ຝຶກອ ບຮ ມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການ ນໍາໃຊຸ້ MIS, ການຄຸຸ້ມຄອງ ຖານຂໍັ້ມູນ ( ຄຸຸ້ມຄອງເວັບໄຊ ) 
ແລະ ການຮັບ-ສ ື່ງຂໍັ້ມູນແບບອ່ອນລາຍໃຫຸ້ແກ່ຫ ວໜ້າຂະແໜງ, ຫ ວໜ້າໜ່ວຍງານສຶກສາເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ມ.ສ   
ໃນທ ື່ວແຂວງຮອດ 2020 ໃຫຸ້ສາມາດໃຊຸ້ລະບ ບການຄຸຸ້ມການສຶກສາແບບເອເລັກໂຕນິກໄດຸ້ຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ ແລະ ຮອດປີ 
2030 ໃຫຸ້ມີວິຊາການທີື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄຸຸ້ມຄອງການສຶກສາໃນລະບ ບ MIS ທຸກຈຸດໃຫຸ້ມີການເຊ ື່ອມຈອດ; 
       ໝາຍຄວາມວ່າ: ການຕິດຕາມລາຍງານແມ່ນປະຕິບັດເປັນແບບໂປຮແກຣມທຸກຢ່າງ 
        4). ຝກຶອ ບຮ ມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊຸ້ລະບ ບ MIS ( ການບໍລິຄຸຸ້ຄອງການສຶກສາລະບ ບແບບ
ອີເລັກໂຕນິກ ) ແຕ່ປີ 2016-2020ໃຫຸ້ສໍາເລັດຂັັ້ນຂະແໜງຂອງພະແນກ, ສຶກສາເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍ ມຕອນ
ປາຍ ແລະ ຮອດປີ 2030 ໃຫຸ້ສໍາເລັດຂັັ້ນມັດທະຍ ມຕອນຕ ັ້ນ ແລະ ປະຖ ມສຶກສາ; 
     6. ສົີ່ງເສີມການບໍລິການວິຊາການດ້ານ ໄອທີ ສໍາລັບການສຶກສາໃຫຸ້ແກ່ສັງຄົມ; 
       1). ພັດທະນາລະບ ບຖານຂໍັ້ມູນ ( ເວັບໄຊ ) ບໍລິການໃຫຸ້ແກ່ອ ງກອນພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ; 
       2). ເປີດບໍລິການອິນເຕີເນັດໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ນັກຮຽນນັກສຶກສາ, ຊຸມຊ ນທ ື່ວໃຫຸ້ທຸກຄ ນ
ສາມາດເຂ ັ້າເຖິງແຫ ື່ງຂໍັ້ມູນ ແລະ ສາມາດອ່ອນລາຍ;     
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       3). ບໍລິການ ວິຊາການ ດ້ານໄອທີ ໃຫຸ້ແກ່ບັນດາສໍານັກງານ, ຫ້ອງການພາກລັດລັດ, ເອກະຊ ນ ແລະ ຊຸມຊ ນ; 
V. ກົນໄກກການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ 
     1). ຂະແໜງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ, ອໍານວຍການໂຮງຮຽນນັບຕັັ້ງຂັັ້ນປະຖ ມ ແລະ ມັດທະຍ ມ
ຕ ັ້ນ-ຕອນປາຍໄດຸ້ເອ າໃຈໃສ່ຈັດຕັັ້ງເຜີຍແຜ່ເນ ັ້ອໃນຈິດໃຈຂອງຍຸດທະສາດ; 
     2). ຂະແໜງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ, ອໍານວຍການໂຮງຮຽນນັບຕັັ້ງຂັັ້ນປະຖ ມ ແລະ ມັດທະຍ ມ
ຕ ັ້ນ-ຕອນປາຍຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ 5 ແລະ 10 ປີ ຂອງແຂວງໃຫຸ້ເປັນໂຄງການ, ແຜນງານ, ເປັນກິດຈະກໍາ
ລະອຽດ ແລະ ພ້ອມທັງຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານຈາກພາກສ່ວນລັັດ, ເອກະຊ ນ ຫ   ການຊ່ວຍເຫ  ອລ້າຈາກບັນດາປະເທດ
ເພ ື່ອນບານໂດຍສະເພາະແມ່ນງົບປະມານໃນການຂະຫຍາຍຫ້ອງຄອມພີວເຕີຢູ່ໃນບັນດາໂຮງຮຽນຂອງຂັັ້ນເມ ອງ; 
     3). ສູນ ໄອຊີທີ ແຂວງ ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໃຫຸ້ທິດຊີັ້ນໍາຕາມຂັັ້ນຕອນ  
VI. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ          
     1). ຕິດຕາມແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນນັບແຕ່ຂັັ້ນແຂວງລ ງຮອດຂັັ້ນເມ ອງໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ; 
     2). ຕິດຕາມ, ກວດກາ  ແລະ ປະເມີນຜ ນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະກິດຈະກໍາຕາມຍຸດທະສາດໂດຍ
ສະເພາະຜ ນສໍາເລັດຂອງກິດຈະກໍາຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ; 
     3). ຖອດຖອນບ ດຮຽນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະຊຸມວາງວາງແຜນຕາມຍຸດທະສາດ; 
     4). ມອບໃຫຸ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ລາຍງານຕາມສາຍຕັັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ;                      
 
 ເອກະສານອ້າງອີງ: ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງສູນ ໄອຊີທີ 

ສູນ ກາງ ສະບັບຮຽບຮຽງໃໝ່ ແລະ ວິໄສທັດ ຢູ່ກອງປະຊຸມ ວິຊາການ ວຽກງານ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ 
ກິລາ ຂອງສູນ ໄອຊີທີ ແຂວງຜ ັ້ງສາລີ ຄັັ້ງວັນທີ 14-15.3.2017; 

                                                         
 
                                                                 ຜ ັ້ງສາລີ ວັນທີ................/............../2017 
                                                                
                                                                                ຫ ວໜ້າພະແນກ 
                                                                       ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ 


