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ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ  
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ  ສູນ  ICT                                    ເລກທີ 244…/ສກຂ.ສຕຂສ                                                                                                                                                       
                                                                               ເມືອງບູນເໜືອ,  ວັນທີ 18/09/2015 

ແຜນດ າເນີນງານ 
       ເພ ື່ອລົບລ້າງຄວາມກຶກຄອມພີວເຕີຂ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ( Microsoft Word  , 

Microsoft  
Excel , Microsoft Powerpoint 2010 ) 

 ໃຫ້ແກ່ນ ກຮຽນ, ຄູສອນ ແລະ ພະນ ກງານ-ລ ດຖະກອນ,  ທະຫານ-ຕ າຫຼວດຢູ່ 
ເທດສະບານເມ ອງບຸນເໜ ອປີ 2015-2016 

 - ອິງຕາມ: ຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ເຄືື່ອນ ໄຫວຂອງ
ສູນ ICT ສະບັບເລກທີ 2870 / ສສກ.ຈຕລົງວັນທີ 29/07/2013 
- ອິງຕາມ: ແຜນແມ່ບົດ ( ແຜນດ າເນີນງານ ) 5 ປີ ໃນ 19; ຂ ໍ້ບ ລິມະສິດຂັໍ້ນແຂວງ ຂ ໍ້ທີ 16 ວ່າດ້ວຍໂຄງການສ້າງ
ຂີດຄວາມ  
             ສາມາດໃຫ້ຜູ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ, ສຶກສາເມືອງ ແລະ ຄູສອນ; 
- ອີງໃສ່: ການລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ຂອງສູນ ໄອຊີທີ ສູນກາງ ໄດ້ການແນະນ າ, ເຜີຍແຜ່ຢູ່ກອງປະຊຸມ ຄັໍ້ງວັນທີ 
23.6.2015   
            ແລະ ຜົນສ າເລັດຂອງບັນດາສູນ ໄອຊີທີ ແຂວງ ອ່ືື່ນໆ ໃນທົື່ວປະເທດໄດ້ລົບລ້າງສ າເລັດຕົວຈິງໃນສົກຮຽນ            

2014-2015 ຜ່ານມາ; 
-  ອີງໃສ່: ການປຶກສາຫາລື ແລະ ເຫັນດີຂອງສູນ ໄອຊີທີ, ຂະແໜງມັດທະຍົມ, ສຶກສາເມືອງບຸນເໜືອ ແລະ 
ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ບ້ານໃໝ່ ໃນຄັໍ້ງວັນທີ 28.8.2015;  

I. ສະພາບລວມ 
           ເພືື່ອຕອບສະໜອງຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົໍ້າໝາຍຂອງແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບວຽກງານ ໄອຊີທີ ເພືື່ອ
ການ 
ສຶກສາໃຫ້ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທົື່ວປວງຊົນໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງດ້ານ ໄອຊີທີ ເພືື່ອຮັບໃຊ້ໜ້າທີື່ວຽກ
ງານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ່ໃຫ້ທວງທັນພາກພືໍ້ນ ແລະ ສາກົນໂດຍສະເພາະແມ່ນຍຸກ
ໂລກາພິວັດຍຸກແຫ່ງພົມແດນ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ຕາມບັນດາຫ້ອງການ, ສ ານັກງານພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນແມ່ນຕິດພັນກັບເຄືື່ອງອີເລັກໂຕຣນິກທີື່ທັນສະໄໝ ແລະ ແຜນການຂອງລັດຖະບານມີວິໄສທັດໃນການຄອງວຽກ
ງານເປັນລະບົບຖານຂ ໍ້ມູນຢູ່ໃນອິນເຕີເນດ. 

1. ຈຸດປະສົງການຝຶກອບົຮົມ 
             ເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນສາມັນ, ຄູສອນ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຢູ່ໃນເທດສະບານເມືອງບຸນເ
ໜືອໄດ້ມີໂອກາດມີຄວາມຮູ້ການນ າໃຊ້ຄວາມພີວເຕີຂັໍ້ນພືໍ້ນຖານເພືື່ອຮັບ 
ໃຊ້ໃນການຜະລິດສືື່ການຮຽນ-ການສອນ ພ້ອມທັງສາມາດນ າໃຊ້ຢູ່ໃນວຽກງານຕ່າງໆຕາມສ ານັກງານອົງການຂອງລັດ-
ເອກະຊົນ;   
    2. ເປົັ້າໝາຍການຝຶກອົບຮມົ 



          ເພືື່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທົື່ວສັງຄົມໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ການນ າໃຊຄ້ອມພີວເຕີ ແລະ ອິນເຕີ
ເນດ ຂັໍ້ນພືໍ້ນຖານເພືື່ອຕອບສະໜອງໃນໜ້າທີື່ວຽກງານໃນໄລຍະໃໝ່ ໂດຍສະເພາະຍຸກໂລກາພິວັດການປະຕິບັດວຽກ
ງານໄດ້ໃຊ້ 
ເຄືື່ອງເທັກໂນໂລຊ,ີ ເຄືື່ອງອີເລັກໂຕຣນິກເຂົໍ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ທັນກັບພາກພືໍ້ນ; 
3. ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍການຝຶກອົບຮມົ 

1).ນ ກຮຽນ-ນ ກສຶກສາ 
          - ນັກຮຽນມ7: ມ.ສ ບ້ານໃໝ່; 
          - ນັກສຶກສາ: ວິຊາຊີບແບບປະສົມປີ 3; 
          2). ຄູສອນ:  
            - ປະຖົມບ້ານໂພນໂຮມ ( ບ້ານ 3 ສ້າງ ); 
            -  ມ ຕົໍ້ນບຸນເໜືອ; 
            -  ມ ຕົໍ້ນກິນນອນຊົນເຜົື່າ;  
            - ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ບ້ານໃໝ່; 
            - ວິຊີບແບບປະສົມ; 
         3). ພະນ ກງານ-ລ ດຖະກອນ 
           - ສຶກສາເມືອງບຸນເໜືອ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາ, ຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເທດສະບານເມືອງບຸນເໜືອ; 
         4). ທະຫານ-ຕ າຫຼວດ 
         - ທະຫານ - ຕ າຫຼວດອອ້ມຂ້າງເທດສະບານ (ທະຫານເມືອງ, ທ້ອງຖິນ ແລະ ຕ າຫຼວດເມືອງ ) 
4.ເນ ັ້ອໃນຫຼ ກສູດທີື່ຈະສອນ 
       ເນືໍ້ອໃນວິຊາທີື່ຈະສອນປະກອບມີຄື: Microsoft offic eword , Microsoft Excel, Microsoft 
power point, ພາກສ່ວນວິຊາເສີມປະກອບມີ: ການຕິດຕັໍ້ງໂປຣແກຣມ-ການລຶບ ໂປຣແກຣມ ແລະ ການນ າໃຊ້ 
internet ຂັໍ້ນພືໍ້ນຖານ: ໂດຍການສ້າງ E_mail ປະກອບມີຄື: Hotmail, yahoo, Gmail; ການສ້າງ profile 
facebook  ແລະ ການສ້າງ profile facebook ໃຊ້ເວລາ  62 ຊົື່ວໂມງ. 

4.1 ພາກທິດສະດີ  
ເປັນການອະທິບາຍຄວາມເປັນມາ, ສ່ວນປະກອບຂອງຊອບແວ, ຫາດແວ ແລະ ລະບົບການທ າງານຂອງເຄືື່ງ
ຄອມ 

ພີວເຕີໃຊ້ເວລາ 16;  
4.2  ພາກປະຕິບ ດຕົວຈິງ:  

ເປັນພາກສວ່ນໄດ້ປະຕິດຕົວຈິງເຮັດໄປກ່ອນເພືື່ອສາທິດໃຫ້ນັກຮຽນເບິື່ງ 1-2 ເທືື່ອຫັຼງຈາກນັໍ້ນຄູນ າພາ
ນັກຮຽນປະຕິບັດຕົວຈິງຈົນກວ່າທະນັດແລ້ວຈິື່ງໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດເອງ; 

ພາກທີ II: ດາ້ນບຸກຄາລະກອນ ແລະ ໜາ້ທຮີ ບຜິດຊອບ 
            ອິງໃສ່ວິຊາທີື່ຮຽນຈົບ, ທະນັດຂອງພະນັກງານ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຈະສອນ ຈິື່ງກ ານົດຈ ານວນຜູ້
ສອນ ແລະ ມອບວິຊາ ສອນດັື່ງນີໍ້: 

  1. ດ້ານບຸກຄາລະກອນ 
1)  ທ້າວ. ສົມພອນ ວິໄລຈິດ 
2) ທ້າວ. ຄ າອ່ອນ ເພັງສາຄອນ 
3) ທ້າວ. ຂັນທະລີ ພັນທະມິດ 
4) ທ້າວ. ແກ້ວນ້ອຍ ທອງປະເສີດ 
5) ທ້າວ. ບຸນເກີດ ໃຈຕະວັນ 
6) ນາງ. ພອນແກ້ວ ສຸລິກອນ 
7) ນາງ. ຈັນທະພອນ ສີມະວົງ 



8) ທ້າວ. ສົມຕູ້ຍ ແກ້ວ 
9) ນາງ. ອິື່ນຄ າ ບຸນທະສອນ. 

      5.2 ໜ້າທີື່ຮ ບຜິດຊອບ 
           1). ທ້າວ. ສົມພອນ ວິໄລຈິດ ຊີໍ້ນ າລວມ ພ້ອມທັງສອນວິທີການນນ າໃຊ້ Microsoft office word, 
ຄົໍ້ນຫາຂ ໍ້ມູນ ແລະ ແປພາສາ ການເຂົໍ້າເຖິງບັນດາເວບໄຊຈາກອິນເຕີເນດເພືື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານຕ່າງໆ; 
           2). ທ້າວ. ຄ າອ່ອນ ເພັງສາຄອນ ເປັນວິຊາຈັດການກ່ຽວກັບການຝກຶອົບຮົມ ແລະ ສອນວິທີການນນ າໃຊ້ 
Microsoft office word ແລະ ພາກວິຊາ Excel ແລະ powerpoint; 
           3).  ທ້າວ. ຂັນທະລີ ພັນທະມິດ ສອນພາກ Excel ແລະ internet ການສ້າງ ( E_ mail. Yahoo );  
          4). ທ້າວ. ແກ້ວນອ້ຍ ທອງປະເສີດ ສອນພາກ Excel ແລະ ວິທີຕິດຕັໍ້ງໂປຣແກຣມ ແລະ ລຶບໂປຣ
ແກຣມ; 
          5). ທ້າວ. ບຸນເກີດ ໃຈຕະວັນ powerpoint ແລະ internet ( E_mail, Hotmail, Gmail ແລະ 
facebook; 
          6). ນາງ. ພອນແກ້ວ ສຸລິກອນ Excel ແລະ powerpoint, Excel ແລະ power point; 
          7). ນາງ. ຈັນທະພອນ ສີມະວົງ ສອນພາກ Microsoft office word;  
          8). ທ້າວ. ສົມຕູ້ຍ ແກ້ວ Microsoft officeword ແລະ internet ວິທີການເຂົໍ້າຫາດ້ານເວບໄຊ, ວິທີ
ການຄົໍ້ນຫາຂ ໍ້ມູນຈາກອິນເຕິເນັດ 
          9). ນາງ. ອິື່ນຄ າ ບຸນທະສອນ ເປນັວຊາການຈັດການລົງທະບຽນການຝຶກອົບຮົມ; 
 



ພາກທີIII: ຕາຕະລາງກ່ຽວກ ບຂ ັ້ມູນຕ່າງໆໃນການຝຶກອົບຮົມ 
 

   ຕາຕະລາງທີ1: ລາຍການຄ່າລົງທະບຽນ ( ການບ າເນດຄ່າລຍູຫ້ຽນ )ໃນການຝຶກອົບຮົມ 
 
ລ/
ດ 

ເນ ັ້ອໃນການລົງທະບຽບ ຈ ານວນ ຫົວໜ່ວຍ ຈ ານວນເງິນ ລວມເງິນ ໜາຍເຫດ 

1 ຄູ່ມືແບບຮຽນ ຄອມພີວເຕີຂັໍ້ນພືໍ້ນຖານ 1 ເຫັຼໍ້ມ  1 27 ໜ້າ 1 ຫົວ 50,000 50,000 ຄິດໄລ່ໜ້າລະ 450 ກີບມອບໃຫຜູ້້ກ່ຽວເອງ 
2 ຄ່າບ າລຸງຮັກສາອຸປະກອນ  1 ໜ່ວຍ ໜ່ວຍ 10,000 10,000 ຕະຫຼອດໄລຍະຝຶກອົບຮົມ 
3 ສົື່ງເສີມວິຊາການ ( ຕິດຕາມການຮຽນ, ຄະ 

ແນນຮຽນ, ກົງໂຕນ,  ) 
5 ຄົນ ຄົນ 2,000 10,000 ກີບ ອຸດໜູນການເຮັດວຽກເພີື່ມນອກຈາກໜ້າ 

ທີື່ຮັບຜິດຊອບ; 
4 ຄ່າເອກະສານ(ມີໃບຄ າຮ້ອງ, ເຈ້ຍຮັບໃຊ້ເສັງ,ບົດຝືກຫັດ) 1  ຊຸດ 2,000 2,000 ກີບ ຮັບໃຊ້ເວລາຮຽນຕະຫຼວດໄລຍະຝຶກ 
5 ຄ່າຮູບຕິດກົງໂຕນ,ໃບຢັັໍ້ງຍືນ ແລະ ໃບຄະແນນ  3 ໃບ 5,000 5,000 ກີບ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຮຽນ 
6 ຄ່າໃບຢັໍ້ງຍືນ,ໃບຄະແນນ ( ປະເພດເຈ້ຍມັນ )  ຄ່າຈ ື່າຕາ 

( ຕາປະທັບ ) ແລະ ພຣິນເຕີພ້ອມ 
2 ໃບ 20,000 20,000ກີບ ຕະຫຼອດໄລຍະຝຶກອົບົຮມ 

7 ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງຮຽນ (ຍູກວາດ,ກະຕາ 
ຂີໍ້ເຫຍືໍ້ອ) 

5 ຫ້ອງ 2,000 2,000 ກີບ ຮັບໃຊ້ຕະຫຼອດໄລຍະຝຶກອົບົຮມ  

8 ຄ່າພະນັກງານທ າຄວາມສະອາດ 32 ອາທິດ 3,000 3,000 ກີບ ຕະຫຼອດໄລຍະຝຶກ  

9 ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຄວາມສະອາດຂອງອາຄານຮຽນ 5 ຊຸດ ອັນ 3,000 3,000ກີບ ຕະຫຼອດໄລຍະຝຶກ  

10. ນ ໍ້າມັນລົດແລ່ນວຽກງານຮັບໃຊ້ການຝຶກອົບຮົມ 4 ເດືອນ ເດືອນ 3,000 ກີບ 3,000 ກີບ ຕະຫຼອດໄລຍະຝຶກ  

11 ພະນັກງານຕິດຕາມ 32 ອາທິດ 2,000 2,000 ກີບ ຕະຫຼອດໄລຍະຝຶກ  
 ໝາຍເຫດ: ຈ້າງຄູສອນ ສະເພາະພາກຄ ື່າ 32 ອາທິດ 10,000 62,000 ກີບ ຄິດໄລ່ຊົື່ວໂມງ 10,000 ກີບ/ຊົື່ວໂມງ 
 ລວມທ ງໝດົພາກຄ ື່າ 32  ອາທິດ  172,000 ພາກສ່ວນຮຽນພາກຄ ື່າຕ້ອງຈ່າຍ 
 ພາກປົກກະຕິລວມ 32 ອາທິດ  110,000 ພະນັກງານທົື່ວໄປ ແລະ ນັກຮຽນ 
 ໝາຍເຫດ: ໄດ້ປັບປຸງຈາກການລົງທະບຽນ, ຈ້າງສອນລຸດຈາກຜ່ານມາຍ້ອນວ່າສູນມີໜ້າທີື່ເປັນຄູຝຶກດ້ານຄອມພີວເຕີ ແລະ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍວິຊາຊີບຄູ; 

 
ຕາຕະລາງທີ 2: ລາງກ່ຽວກ ບຂ ັ້ມູນ ກຸມ່ເປົັ້າໝາຍ ແລະ ລາຍການປະຕິທິນການຝກຶອບົຮົມ          



 
ລ າ
ດ ບ 

ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍລົບລາ້ງ ພາກສ່ວນ ຈ າ
ນວນ 

ເດ ອນ ຕາຕະລາງ
ຮຽນ 

ຫ້ອງຮຽນ ຄ່າທ າ
ນຽມ 

ໝາຍເຫດ 

          I ພາກສວ່ນນ ກຮຽນມ ດທະຍມົຕົັ້ນ-ປາຍ ແລະ ວິຊາຊີບ  
1. ນັກຮຽນຂັໍ້ນມ7           ມ.ສບ້ານໃໝ່ 167 ຄົນ 4 ເດືອນ ແລງວັນພຸດ, ສຸກ 

1:30-4:30 
C1,C2,C3,ພາສາ  110,000ກີບ ຈົນຈົບທຸກລາຍການ 

2. ນັກສຶກສາປີທີ 3 ວິຊາຊີບ ປີທີ 3  4 ເດືອນ 4:00-6:00 C1,C2,C3,ພາສາ 172,000ກີບ ຈົນຈົບທຸກລາຍການ 
 II. ພາກສ່ວນຄູສອນມຕົັ້ນ, ມປາຍ ແລະ ວິຊາຊີບ  
1. ປະຖົມບ້ານໂພນໂຮມ ບ້ານ 3 

ສ້າງ  
ຫົວໜ້າໝວດ   1-2 

ຄົນ 
4 ເດືອນ 4:00-6:00ພາກຄ ື່າ C1,C2,C3,ພາສາ 172,000ກີບ ຈົນຈົບທຸກລາຍການ 

2 ມ ຕົໍ້ນບຸນເໜືອ,  ຄູສອນ 15 4 ເດືອນ ເຂົໍ້າການປົກກະຕ ິ
ພັກພາກຮຽນທີ 1 

C1,C2,C3,ພາສາ 
ມ.ສ ບ້ານໃໝ່ 

110,000ກີບ ຈົນຈົບທຸກລາຍການ 

3. ມ ຕົໍ້ນກິນນອນຊົນເຜົື່າ, ຄູສອນ 15 4 ເດືອນ ເຂົໍ້າການປົກກະຕ ິ
ພັກພາກຮຽນທີ 1  

C1,C2,C3,ພາສາ 
ມ.ສ ບ້ານໃໝ່ 

110,000ກີບ ພາກຮຽນທີ 1 

4. ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ບ້ານໃໝ່,  ຫົວໜ່ວຍງານ, ຈຸ 
ງານ ແລະ ທົື່ວໄປ 

40 ຄົນ 1 ອາທິດ ຈັນເຖິງສຸກໂມງເຂົໍ້າ
ການປົກກະຕ ິ

C1,C2,C3,ພາສາ 
ມ.ສ ບ້ານໃໝ່ 

110,000ກີບ ໄລຍະພັກຮຽນທີ 1 
ຮຽນຈົນຈົບ 

5. ວິຊີບແບບປະສົມ ຄູສອນ 25 ຄົນ  4 ເດືອນ 4:00-6:00ພາກຄ ື່າ C1,C2,C3,ພາສາ 172,000ກີບ ຮຽນຈົນຈົບ 
         III. ພະນ ກງານ-ລ ດຖະກອນ ແລະ ທະຫານຕ າຫຼວດ  
1. ພະນັກງານ 27 ຫ້ອງການ  ພະນັກງານທົື່ວໄປ ບ ຮູ້ເທືື່ອ 4 ເດືອນ 4:00-6:00ພາກຄ ື່າ C1,C2,C3,ພາສາ 172,000ກີບ ຮຽນຈົນຈົບ 
2. ທະຫານ-ຕ າຫຼວດ ຢູ່ເທດສະບານ  ບ ຮູ້ທືື່ອ 4 ເດືອນ 4:00-6:00ພາກຄ ື່າ C1,C2,C3,ພາສາ 172,000ກີບ ຮຽນຈົນຈົບ 
         

 
 ໝາຍເຫດ: 1. ສ າລັບຈ ານວນເປົໍ້າໝາຍທີື່ຈະມາຮຽນຈາກແຕ່ລະພາກສ່ວນຈ ານວນບ ທັນແນະນອນຖ້າຜົນແຈ້ງການຂອງພະແນກເຖິງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ການສະມກັໃຈຂອງ

ຜູ ້
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງນັໍ້ນເອງຈິື່ງໄດ້ຈ ານວນຜູ້ຮຽນ; 

                       
 
 



ຕາຕະລາງທີ 3: ຄາດຄະເນເງນິທີື່ຈະໄດ້ຮ ບຈາກການຝກຶອົບຮມົໃນ 
 

ລ າດ ບ ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍລົບລ້າງ ພາກສ່ວນ ປະຊາກອນລວມ ຄາດຄະເນເຂົັ້າຮຽນ ເງິນຄ່າບ າລຸງ
ຮ ກສາ 

ລວມເງິນ  

          I ພາກສວ່ນນ ກຮຽນມ ດທະຍມົຕົັ້ນ-ປາຍ ແລະ ວິຊາຊີບ     
1. ນັກຮຽນຂັໍ້ນມ7           ມ.ສບ້ານໃໝ່ 175 ຄົນ ປະມານ 120 ຄົນ 110,000 ກີບ 13,200,000 ຮຽນໃນໂມງການ 
2. ນັກສຶກສາປີທີ 3 ວິຊາຊີບ 120 ຄົນ ປະມານ 70 ຄົນ 172,000 ກີບ 12,040,000 ນອກໂມງການ 
 II. ພາກສ່ວນຄູສອນມຕົັ້ນ, ມປາຍ ແລະ ວິຊາຊີບ    
1. ປະຖົມບ້ານໂພນໂຮມ ບ້ານ 3 ສ້າງ  ຫົວໜ້າໝວດ   1-2 ຄົນ ປະມານ 1 ຄົນ 172,000 ກີບ 172,000 ກີບ ນອກໂມງການ 
2 ມ ຕົໍ້ນບຸນເໜືອ,  ຄູສອນ 15 ຄົນ ປະມານ 10 ຄົນ 110,000 ກີບ 1,100,000 ກີບ ຮຽນໃນໂມງການ 
3. ມ ຕົໍ້ນກິນນອນຊົນເຜົື່າ, ຄູສອນ 15 ຄົນ ປະມານ 10 ຄົນ 110,000 ກີບ 1100,000 ກີບ ຮຽນໃນໂມງການ 
4. ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ບ້ານໃໝ່,  ຫົວໜ່ວຍງານ, ຈຸ 

ງານ ແລະ ທົື່ວໄປ 
40 ຄົນ ປະມານ 25 ຄົນ 110,000 ກີບ 11,100,000 ຮຽນໃນໂມງການ 

5. ວິຊີບແບບປະສົມ ຄູສອນ 25 ຄົນ  ປະມານ 15 ຄົນ 110,000 ກີບ 1,650,000ກີບ ຮຽນໃນໂມງການ 
6. ພະນັກງານຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເທດ 

ສະບານ-ທະຫານຕ າຫຼວດ 
ທົື່ວໄປ ປະມານ 300 ຄົນ  ປະມານ 30 ຄົນ 172,000ກີບ 5,610,000ກີບ  

 ລວມປະມານ ມາຈາກ8 
ພາກສ່ວນ 

 290 ຄົນ  45,972,000 ລາຍຮ ບຄາດ
ຄະເນ 

 
 ໝາຍເຫດ:  

1). ຂ ໍ້ມູນທີື່ກ ານົດເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ຄ່າລົງທະບຽນໃນຕາຕະລາງໃນຂ້າງເທິງນີໍ້ແມ່ນຂ ໍ້ມູນຄ່າຄາດຄະມີການຄາດເຄືໍ້ອນເພີມຂຶໍ້ນ ແລະ ຫຼຸດລົງແນນອນ; 
       2). ສ າລັບນັກຮຽນມ7 ໃຫ້ສ າເລັດພາກຮຽນທີ 1 ແລະ ຄູ-ອາຈານແມ່ນໄລຍະພັກພາກຮຽນ ທີ 1 ໃນເວລາ 2 ອາທິດ; 
        3). ພາກສ່ວນພະນັກງານທະຫານ-ຕ າຫຼວດ ແມ່ນໄລຍະພາກຮຽນທີ 1 ແລະ ທີ 2 ຮຽນໃນໄລຍະພາກຄ ື່າ ແລະ ພາກປົກກະຕິ;                                     
 
 
 
 
 



        ຕາຕະລາງທີ4:  ງົບປະມານການລົງທນຶໃນການ ໃນຝກຶອົບຮມົ ( ຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍ ແລະ ) 
    

ລ າດ ບ ລາຍການ ຈ ານວນ ເດ ອນ ເປ ນເງນິ ມູນຄາ່ລວມ ໝາຍເຫດ 
     I ພາກສ່ວນສິັ້ນເປ ື່ອງປະເພດບ ລິການ 
1. ຈ່າຍຄ່າກະແສໄຟຟ້າແຕ່ເດືອນ  8  ເດືອນ ປະມານ 1500,000 

-2,000,000 ກີບ/ເດືອນ 
16,000,000 
 

ລວມທັງນ າໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນປົກກະຕິ ແລະ 
ທັງພະນັກງານໃຊ້ປົກກະຕິ. 

2. ຄ່ານ ໍ້າປະປາ 8 ເດືອນ ປະມານ 300,000 
-500,000 ກີບ/ເດືອນ 

2,000,000 ລວມທັງນ າໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ທັງ
ພະນັກ 
ງານໃຊ້ປົກກະຕິ. 

    II. ຊ ັ້ເຄ ື່ອງວ ດສະດຸ,ອຸປະກອນ ແລະ ພະນ ກງານວິຊາການຮ ບໃຊ້ 

1. 
ຊືໍ້ເຈ້ຍເຮັດໃບຄະແນນ, ຢັໍ້ງຢືນ ( 
ປະເພດເຈ້ຍໝັນ )   

20 ຕັບ 70,000 1400,000ກີບ ຕະຫຼອດໄລຍະຝຶກອົບົຮມ 1 ປີ 

2. ເຄືື່ອງພຣິນເຕີສ ີEpson 1 ໜ່ວຍ 2,600,000 ກີບ 2,600,000 ກີບ ຕະຫຼອດໄລຍະຝຶກອົບົຮມ 1 ປີ 

3. 
ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງຮຽນ (ຍູ
ກວາດ,) 

10 ກ້ານ 15,000 150,000 ກີບ ຮັບໃຊ້ຕະຫຼອດໄລຍະຝຶກອົບຮົມ  

4. ກະຕາຂີໍ້ເຫຍືໍ້ອ 5 ໜ່ວຍ 35,000 ກີບ 175,000 ກີບ ຮັບໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມ 
5. ພະນັກງານຈັດຄວາມສະອາດ 8 ເດືອນ 200,000 /ເດືອນ 1600,000 ກີບ ຮັບໃຊ້ຫ້ອງຄອມພີວເຕີສະເພາະໃນໄລຍະຝຶກ 

    6. ນ ໍ້າມັນລົດແລ່ນວຽກງານຮັບໃຊ້
ການຝຶກອົບຮົມ 

8  ເດືອນ 20,000 ກີບ 160,000 ກີບ ຮັບໃຊ້ວຽກງານຕະຫຼອດໄລຍະຝຶກ  

    7. ພະນັກງານຈັດຕາຕະລາງ ແລະບັນ 
ທຶກການຝຶກອົບຮົມ  

8 ເດືອນ 30,000 240,000 ກີບ ຈັດການຕະຫຼອດໄລຍະຝຶກອບົຮົມ 

    8.  ເຈ້ຍ A4 ເຮັດປຶໍ້ມ 60 ຕັບ 35,000 2,150,000 ກີບ ສ າລັບການເຮັດປຶໍ້ມເຂົໍ້າເຫັຼໍ້ມ 
    9. ເຄືື່ອງປະກອບປຶໍ້ມເປັນເຫັຼໍ້ມສະກົດ

,ເຈ້ນສ ີ
50 ອັນ 30,000 1,500,000 ກີບ  

   10. ຄ່າຈ້າງຄູສອນ 71 ຄົນ 62,000 4,402,000 ຄິດໄລ່ຕາມຊົື່ວໂມງສອນຕົວຈິງ 
 ລວມທ ງໝົດ    224,77,000 ຮ ບໃຊກ້ານໃນການ 
 ໝາຍເຫດ: ສ າລັບຄ່ານ ໍ້າປະປາ ແລະ ຄ່າໄຟຟ້າແຕ່ລະເດືອນພະແນກຮັບຜິດຊອບ; 

 5. ຕາຕະລາງ 



                 ຄວາມຕອ້ງການລາຍຮ ບຈາກຝຶກອົບຮມົເພ ື່ອຮ ບໃຊໃ້ນການບ າລງຸຮ ກສາ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນ;  
 

ລ າດ ບ ລາຍການຊ ື່ອຸປະກອນສ້ອມແປງ, 
ປ່ຽນ 
ຖ່າຍ ແລະ ຊ ັ້ທົດແທນທີື່ຈ າເປ ນ 

ລຸ້ນ /ຫຍຫີ ັ້  ຈ ານວນ ລາຄາ ມູນຄາລວມ ໝາຍເຫດ 

           I.ປະເພດບ າລຸງຮ ກສາ 
1. ຄອມພີວເຕີສ າລັບສອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ (CORE i3) 235 ໜ່ວຍ 50,000 11,750,000ກີບ ເພືື່ອຊືໍ້ເຄືື່ອບ າລຸງຮັກສາ 
2. Projector hp ສອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ Main Bod 10 ໜ່ວຍ 100,000 1,000,000 ກີບ ເພືື່ອເກັບເງິນຊືໍ້ເຄືື່ອງທົດແທນ 
          II. ປະເພດຊ ັ້ໃໝ່ ແລະ ສ້ອມແປງ 

1. Computer    hp (CORE i3) 
ກາດ ຫືຼ ກາດຈ  

(VGA) 
2 700,000ກີບ 1,400,000 ຊືໍ້ໃໝ່ 

2. Computer hp (CORE i5) Power 1 400,000 400,000 ປ່ຽນຖ່າຍ 
3. Projector hp Main Bod 2 4,000,000 8,000,000 ຊືໍ້ໃໝ່ 
4. Switch (CORE) Cisco_C2960 Power 1 10,000,000 6,000,000 ຊືໍ້ໃໝ່ 

  ລວມທ ງໝົດ    28,550,000 ກີບ ລາຍຮ ບຮ່ວງການຝຶກອົບຮົມ 
 

ຕາຕະລາງທີ6: ຕາຕະລາງການສັງລວມລາຍຮັບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຈ່າຍໃນການບ ລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ 
 

ລ າດັບ ລາຍການ ຈ ານວນ ເງິນການລົງທະບຽນ ລາຍຈ່າຍ ໝາຍເຫດ 
ພາກທີ I. ລາຍຮ ບຈາການຝຶກອົບຮົມ 

1.  ລາຍຮັບຈາກລົງທະບຽນ(ເພືື່ອຄ່າບ າລຸງຮັກສາເຄຶື່ອງ     
ພາກທີ II: ພາກລາຍການສ້ອມແປງ ແລະ ບ າລຸງຮ ກສາ 
     1.  ຊືໍ້ໃໝ່ເພືື່ອທົດແທນ ແລະ ບ າລຸງຮັກສາ    ຈ າເປັນຕ້ອງຊືໍ້ທົດແທນ 

2.  ລາຍການຈ່າຍຄ່າຊືໍ້ເຄືື່ອງປະກອບໃນການຝຶກອົບຮົມ     
3.  ລວມລາຍການມູນຄ່າທີື່ຕ້ອງຈ່າຍ     
4.  ຫັກອອກຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ນ ໍ້າປະປາ   8,000,000 ພະແນກຄົໍ້ນຄວ້າຈ່າຍ 
5.  ຍອດເຫືຼອທີື່ຈະຮັບໃຊ້ບ ລິຫານ   43,027,000  



         ໝາຍຄວາມວ່າ: ລາຍຮັບທັງໝົດ= 45,972,000-ລາຍຈ່າຍ=43,027,000 ຍອດເຫຼ ອ=2,945,000 ກີບ ເພ ື່ອເປ ນເງິນບ ລິຫານສູນ 
           ສະຫຼຸບຍອດເຫຼ ອ=2,945,000 ກີບ ເພ ື່ອເປ ນເງິນບ ລິຫານສູນ 
 ໝາຍເຫດ: ການສ້ອມແປງ ແລະ ຂືໍ້ເຄືື່ອງໃໝ່ແມ່ນອາໃສ່ງົບປະມານທີຮໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມພາກເວັໍ້ນ ແລະ ພາກຄ ື່າ; 

11. ວິທີການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ 
     1). ສູນສະເໜີພະແນກກວດກາແຜນດ າເນີນງານ ແລະ ມີທິດຊີໍ້ນ າໃນການດ າເນີນງານ; 
     2) ພະແນກອອກແຈ້ງການເຖິງສຶກສາເມືອງບຸນເໜືອເພືື່ອໃຫ້ສຶກສາເມືອງແຈ້ງຕ ື່ໃຫ້ບັດດາຫ້ອງການ ແລະ ໂຮງຮຽນທີື່ມີເປົໍ້າໝາຍໃນການຝຶກອົບຮົມ; 
     3). ສູນກຽມເອກະສານເພືື່ອເປີດຮັບໃນການລົງທະບຽນ; 
     4). ສູນຮັບການລົງທະບຽນຈາກແຕ່ລະພາກສ່ວນນັບແຕ່ວັນທີ 30.09.2015 ເຖິງ ວັນທີ 30.10.2015 ເລີື່ມຊຸດທີ 1; 
     5). ສູນຈະລົງເກັບກ າຂ ໍ້ມູນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແຕ່ລະຫ້ອງການຜູ້ທີື່ມີໃບຢັໍ້ງຢືນສ າເລັດການຝຶກອົບຮົມຄອມພີວເຕີນັບແຕ່ວັນທີ 20.10.2015  
     6). ຈັດແບ່ງຕາມເງືື່ອນໄຂຕົວຈິງຜູ້ທີື່ຈະຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໃຫ້ພະແນກ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີ ສູນກາງ; 
    7). ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຈະແບ່ງ 2 ໄລຍະຄື: ພາກຮຽນທີ 1 ແລະ ພາກຮຽນທີ 2 ແລະ ໄລຍະພັກຮຽນທີ 1 ແລະ ພາກຮຽນທີ 2 ;      
                           ສະນັໍ້ນ, ຈິື່ງມີແຜນດ າເນີນງານໃນການລົບລ້າງຄວາມກຶກຄອມພີວເຕີຂັໍ້ນພືໍ້ນຖານສະບັບນີໍ້ຮຽນສະເໜີທ່ານຫົວໜ້າພະແນກຄົໍ້ນຄວ້າພິຈາລະນາດ້ວຍ. 
                                                                                                  ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງ 


