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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສັນຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ວຽກງານຈຸດສຸມຂອງສນູ ໄອຊີທ ີພະນແກສກຶສາທກິານ ແລະ ກິລາແຂວງ; ເດືອນຕົົ້ນປ ີແລະ 6 ເດອືນທາ້ຍປແີຕ່ສົກປີ 2105-2016 
 

ສົກປີ ລໍາ
ດັບ 

6 ເດືອນຕົົ້ນປີ ໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
-

2016 

1 -  ວິເຄາະການບໍລິຫານວຽກງານ ໄອຊີທີ ຫ ຼື ວິເຄາະການບໍລິຫານອົງກອນປະຈໍາສົກຮຽນເພຼືື່ອວາງການພັດທະນາສູນ ໄອຊີທີ; 
-  ຄັດເລຼືອກນັກຮຽນຊັັ້ນມ4 ຈໍານວນ 52 ຄົນ ຈາກໂຮງຮຽນທີື່ສູນຕັັ້ງຢູູ່ເພຼືື່ອຮັບເຂົັ້າຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ປະຈໍາສົກຮຽນ; 
-  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ທັງໝົດທີື່ມີຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອ
ໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
-  ສະເໜີແຜນດໍາເນີນງານຝຶກອົບຮົມຄອມພີວເຕີ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາປະຈໍາສກົຮຽນໃຫ້ພະແນກກວດ; 
-  ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 

 
 

ເດຼືອນ 9 

2 -  ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດໃຫ້ແກ
ນັກ 
    ຮຽນຊັັ້ນມ7, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ  ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດ;  
-   ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນເພຼືື່ອນິເທດການສອນຂອງຄູ; 

 
 

ເດຼືອນ10 

3  -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມເພຼືື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີ 

ເນດ ໃຫ້ແກນັກຮຽນຊັັ້ນມ7, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດເທດ;  
- ຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນຕາມລະບົບໂດຍສະເພາະວິດີໂອຄອນເຟີເຣັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄຼືື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ

ລະບົບ; 
- ຄົັ້ນຄວ້າອອກແບບເວບໄຊຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໃນໂປແກຣມຈູບລາ ຕາມໂຄງສ້າງຂອງກະຊວງກໍານົດໃຫ້ສໍາເລັດ

ຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ; 
- ເກັບກໍາຂໍັ້ມູນພະນັກງານ, ຄູສອນ ແລະ ນັກສຶກສາ ໃນຂະແໜງການສຶກສາເພຼືື່ອລົງໃນເວບໄຊ ແລະ ຖານຂໍັ້ມູນເວບໄຊຂອງພະແນກ; 

 
 
 

ເດຼືອນ 11 

4 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ  



2 
 

ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນເພຼືື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນທີື່ສູນຕັັ້ງຢູູ່ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີ ປະຈໍາພາ 

ຮຽນທີ 1 ; 
- ອັບເດດຂໍັ້ມູນຢູູ່ໃນລະບົບເວບໄຊ ແລະ ຖານຂໍັ້ມູນຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ; 
- ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 
-  ປະເມີນການຮຽນ-ການສອນພາກຮຽນທີ 1 ເພຼືື່ອເຮັດບົດວິໄຈປຽບທຽບສະຖານທີື່ຕ່າງກັນ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງກັນການຮຽນ-ການສອນ

ທີື່ແຕກຕ່າງກັນ; 

 
ເດຼືອນ 12 

5 - ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 

- ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດ ໃຫ້ແກ 
ນັກຮຽນຊັັ້ນມ7, ນັກສຶກສາ ພະນັກງານ  ແລະ ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດເພຼືື່ອອອກໃບຢັັ້ງຢຼືນ;  

- ຈັດຕັັ້ງການຮຽນສອບເສັງພາກຮຽນທີ 1 ສໍາລັບນັກຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີຈໍານວນ 112 ຄົນ; 

ເດຼືອນ 1 

6 - ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 

- ເປີດການຮຽນ-ການສອນພາກຮຽນທີ 2 ສໍາລັບນັກຮຽນ 112 ຄົນ; 
- ເປີດຮັບການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດ ໃຫ້ແກນັກຮຽນຊັັ້ນມ7 

, ນັກສຶກສາ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ທະຫານຕໍາຫ ວດຊຸດທີ 2 ປະຈໍາສົກຮຽນ;  
- ລາຍງານຜົນການສອບເສັງພາກຮຽນທີ 2 ຂອງນັກຮຽນທີື່ຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ໃຫ້ພະແນກ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີ ສູນກາງ; 

 
 

ເດຼືອນ 2 

 6 ເດືອນ ທ້າຍປ ີ  
1 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ

ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ເປີດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດ ໃຫ້ແກນັກຮຽນຊັັ້ນມ7 , 

ນັກສຶກສາ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດຊຸດທີ 2 ປະຈໍາສົກຮຽນ;  
- ເຮັດບົດວິໄຈການສຶກສາເພຼືື່ອປຽບທຽບການຮຽນນັກຮຽນຢູູ່ສນູ ໄອຊີທີ ແລະ ມ.ສ ບ້ານໃໝູ່ 
- ພົວພັນແລກປູ່ຽນບົດຮຽນການບໍລິຫານວຽກງານ ໄອຊີທີ ທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ( ອີງໃສູ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ) ;                                                                                                                                                            
- ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 

 
ເດຼືອນ 3 

2 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້
ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມຄີວາມຍຼືນຍົງ; 

 
 



3 
 

- ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ທີື່ສັງກັດຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ເພຼືື່ອແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ; 
- ອັບເດດຂໍັ້ມູນຢູູ່ລະບົບເວບໄຊຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ;  

ເດຼືອນ 4 

3 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
    ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
-  ເຂົັ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ໄອຊີທີ ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງຕາມສະພາບຕົວຈິງ; 
-  ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກູ່ຫົວໜ້າຂະແໜງຂອງພະແນກ 12 ຂະແໜງໃນການອັບເດດຂໍັ້ມູນລົງໃນເວບໄຊໃນຂະແໜງທີື່ 
ກ່ຽວຂ້ອງເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງ; 
- ຈັດຕັັ້ງການຮຽນສອບເສັງພາກຮຽນທີ 2 ໃຫ້ແກູ່ນັກຮຽນທີື່ຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ; 

 
 

ເດຼືອນ 5 

4 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
   ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ສົື່ງບົດສະເໜີໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນໃຫ້ພະນັກງານສຶກສາເມຼືອງ ແລະ ອໍານວຍ 
     ໂຮງຮຽນມ ປາຍໃນທົື່ວແຂວງ; 
- ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກູ່ຫົວໜ່ວຍງານສະຖິຕິ-ແຜນການໃນ 7 ເມຼືອງທົື່ວແຂວງໃນການອັບເດດຂໍັ້ມູນການສຶກສາ ແລະ 

ກິລາລົງໃນເວບໄຊສໍາລັບເຂດຮັບຜິດຊອບຂັັ້ນເມຼືອງ; 
- ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 
- ລາຍງານຜົນການສອບເສັງພາກຮຽນທີ 2 ຂອງນັກຮຽນທີື່ຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ໃຫ້ພະແນກ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີ ສູນກາງ; 

 
 
 

ເດຼືອນ 6 

5 -   ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
   ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ວວິທີການສິດ ວິຊາ ໄອຊີ

ທີ ໃຫ້ແກ ຄູ-ອາຈານທີື່ສອນຢູູ່ຊັັ້ນມ4, ມ5, ມ6 ແໃຫ້ບັນດາເມຼືອງ; 

ເດຼືອນ 7 

6 -   ຄົັ້ນຄ້ວາ, ວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາປະຈໍາສົກຮຽນ; 
-   ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
   ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຂຽນແຜນດໍາເນີນງານການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານ ໄອຊີທີ ສໍາລບການສຶກສາປະຈໍາສົກ; 
- ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 

ແລະ ວິທີການສິດສອນ ວິຊາ ໄອຊີທີ ໃຫ້ແກ ຄູ-ອາຈານທີື່ສອນຢູູ່ຊັັ້ນມ4 ແລະ ມ6; 
- ສູນ ໄອຊີທີ ແຂວງ ແລະ ໂຮງຮຽນທີື່ສູນຕັັ້ງຢູູ່ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ວາງແຜນຮັບນັກ 

ກຮຽນທີື່ຈະເຂົັ້າມາຮຽນຢູູ່ຈໍານວນ 152 ຄົນ; 

 
 

ເດຼືອນ 8 
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- ລົງສໍາຫ ວດອາຄານໃນບັບດາເມຼືອງທີື່ມີເງຼືື່ອນໄຂຮ້ອງຮັບເພຼືື່ອຂະຫຍາຍຫ້ອງຄອມພີວເຕີຈໍານວນ 30 ຊຸດ;  
 

 

ຈຸດສຸມສກປີ 2016-2017  
 

ສົກປີ ລໍາ
ດັບ 

6 ເດືອນຕົົ້ນປີ ໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
-

2017 

1 -  ວິເຄາະການບໍລິຫານວຽກງານ ໄອຊີທີ ຫ ຼື ວິເຄາະການບໍລິຫານອົງກອນປະຈໍາສົກຮຽນເພຼືື່ອວາງການພັດທະນາສູນ ໄອຊີທີ; 
-  ຄັດເລຼືອກນັກຮຽນຊັັ້ນມ4 ຈໍານວນ 52 ຄົນ ຈາກໂຮງຮຽນທີື່ສູນຕັັ້ງຢູູ່ເພຼືື່ອຮັບເຂົັ້າຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ປະຈໍາສົກຮຽນ; 
-  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ທັງໝົດທີື່ມີຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອ
ໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
-  ສະເໜີແຜນດໍາເນີນງານຝຶກອົບຮົມຄອມພີວເຕີ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາປະຈໍາສກົຮຽນໃຫ້ພະແນກກວດ; 
- ຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານ ແລະ ບົດສະເໜີໂຄງການເພຼືື່ອຈັດສັນລາຍຊຼືື່ບັນດາສຶກສາເມຼືອງ ແລະ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນທີື່ຈະໄດ້ຮັບ laptop ຕາມ 
  ສະພາບຄວາມເປັນຈິງສູນ ໄອຊີທີ ສູນກໍານົດໃຫ້; 
-  ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 
-  ສຶກສາຂໍັ້ມູນ ແລະ ຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານໃນການສ້າງ E_mail ໃຫ້ກັບບັນດາເມຼືອງ; 
- ລົງສຶກສາຂໍັ້ມູນບັນດາຫ້ອງການສຶກສາເມຼືອງ, ໂຮງຮຽນບ່ອນທີື່ມີເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍັ້ສະດວກໃນການເຊຼືື່ອມສົງເຂົັ້າເຖິງຕາມເງຼືື່ອນໄຂຂອງສູນ ໄອ 
ຊີທີສູນກາງ ກໍານົດໃຫ້; 

 
 

ເດຼືອນ 9 

2 -  ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດໃຫ້ແກ
ນັກ 
    ຮຽນຊັັ້ນມ7, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ  ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດ;  
-   ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນເພຼືື່ອນິເທດການສອນຂອງຄູ; 
- ລົງຕິດຕັັ້ງຄອມພີວເຕີໃຫ້ບັບດາເມຼືອງທີື່ມີເງຼືື່ອນໄຂຮ້ອງຮັບເພຼືື່ອຂະຫຍາຍຫ້ອງຄອມພີວເຕີຈໍານວນ 30 ຊຸດ;  

 
 

ເດຼືອນ10 

3  -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມເພຼືື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີ 

 
 
 



5 
 

ເນດ ໃຫ້ແກນັກຮຽນຊັັ້ນມ7, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດເທດ;  
- ຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນຕາມລະບົບໂດຍສະເພາະວິດີໂອຄອນເຟີເຣັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄຼືື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ

ລະບົບ; 
- ຄົັ້ນຄວ້າອອກແບບເວບໄຊຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໃນໂປແກຣມຈູບລາ ຕາມໂຄງສ້າງຂອງກະຊວງກໍານົດໃຫ້ສໍາເລັດ

ຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ; 
- ເກັບກໍາຂໍັ້ມູນພະນັກງານ, ຄູສອນ ແລະ ນັກສຶກສາ ໃນຂະແໜງການສຶກສາເພຼືື່ອລົງໃນເວບໄຊ ແລະ ຖານຂໍັ້ມູນເວບໄຊຂອງພະແນກ; 

ເດຼືອນ 11 

4 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 

- ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນເພຼືື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນທີື່ສູນຕັັ້ງຢູູ່ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີ ປະຈໍາພາ 
ຮຽນທີ 1 ; 

- ອັບເດດຂໍັ້ມູນຢູູ່ໃນລະບົບເວບໄຊ ແລະ ຖານຂໍັ້ມູນຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ; 
- ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 
-  ປະເມີນການຮຽນ-ການສອນພາກຮຽນທີ 1 ເພຼືື່ອເຮັດບົດວິໄຈປຽບທຽບສະຖານທີື່ຕ່າງກັນ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງກັນການຮຽນ-ການສອນ

ທີື່ແຕກຕ່າງກັນ; 

 
 

ເດຼືອນ 12 

5 - ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 

- ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດ ໃຫ້ແກ 
ນັກຮຽນຊັັ້ນມ7, ນັກສຶກສາ ພະນັກງານ  ແລະ ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດເພຼືື່ອອອກໃບຢັັ້ງຢຼືນ;  

- ຈັດຕັັ້ງການຮຽນສອບເສັງພາກຮຽນທີ 1 ສໍາລັບນັກຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີຈໍານວນ 112 ຄົນ; 
- ລົງສຶກສາຂໍັ້ມູນບັນດາຫ້ອງການສຶກສາເມຼືອງ, ໂຮງຮຽນບ່ອນທີື່ມີເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍັ້ສະດວກໃນການເຊຼືື່ອມສົງເຂົັ້າເຖິງຕາມເງຼືື່ອນໄຂຂອງສູນ 

ໄອຊີທີສູນກາງ ກໍານົດໃຫ້; 

ເດຼືອນ 1 

6 - ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 

- ເປີດການຮຽນ-ການສອນພາກຮຽນທີ 2 ສໍາລັບນັກຮຽນ 112 ຄົນ; 
- ເປີດຮັບການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດ ໃຫ້ແກນັກຮຽນຊັັ້ນມ7 

, ນັກສຶກສາ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ທະຫານຕໍາຫ ວດຊຸດທີ 2 ປະຈໍາສົກຮຽນ;  
- ລາຍງານຜົນການສອບເສັງພາກຮຽນທີ 2 ຂອງນັກຮຽນທີື່ຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ໃຫ້ພະແນກ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີ ສູນກາງ; 

 
 

ເດຼືອນ 2 

 6 ເດືອນ ທ້າຍປ ີ  
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1 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 

- ເປີດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດ ໃຫ້ແກນັກຮຽນຊັັ້ນມ7 , 
ນັກສຶກສາ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດຊຸດທີ 2 ປະຈໍາສົກຮຽນ; -     

- ພົວພັນແລກປູ່ຽນບົດຮຽນການບໍລິຫານວຽກງານ ໄອຊີທີ ທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ( ອີງໃສູ່ສະພາບຄວາມເປັນ );                                                                                                                                                            
- ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 

 
ເດຼືອນ 3 

2 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້
ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມຄີວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ທີື່ສັງກັດຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ເພຼືື່ອແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ; 
- ອັບເດດຂໍັ້ມູນຢູູ່ລະບົບເວບໄຊຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ;  

 
 

ເດຼືອນ 4 

3 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
    ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
-  ເຂົັ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ໄອຊີທີ ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງຕາມສະພາບຕົວຈິງ; 
-  ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກູ່ຫົວໜ້າຂະແໜງຂອງພະແນກ 12 ຂະແໜງໃນການອັບເດດຂໍັ້ມູນລົງໃນເວບໄຊໃນຂະແໜງທີື່ 
ກ່ຽວຂ້ອງເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງ; 
- ຈັດຕັັ້ງການຮຽນສອບເສັງພາກຮຽນທີ 2 ໃຫ້ແກູ່ນັກຮຽນທີື່ຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ; 

 
 

ເດຼືອນ 5 

4 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
   ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ສົື່ງບົດສະເໜີໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນໃຫ້ພະນັກງານສຶກສາເມຼືອງ ແລະ ອໍານວຍ 
     ໂຮງຮຽນມ ປາຍໃນທົື່ວແຂວງ; 
- ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກູ່ຫົວໜ່ວຍງານສະຖິຕິ-ແຜນການໃນ 7 ເມຼືອງທົື່ວແຂວງໃນການອັບເດດຂໍັ້ມູນການສຶກສາ ແລະ 

ກິລາລົງໃນເວບໄຊສໍາລັບເຂດຮັບຜິດຊອບຂັັ້ນເມຼືອງ; 
- ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 
- ລາຍງານຜົນການສອບເສັງພາກຮຽນທີ 2 ຂອງນັກຮຽນທີື່ຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ໃຫ້ພະແນກ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີ ສູນກາງ; 

 
 
 

ເດຼືອນ 6 

5 -   ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
   ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ວິທີການສິດ ວິຊາ ໄອຊີທີ 

ໃຫ້ແກ ຄູ-ອາຈານທີື່ສອນຢູູ່ຊັັ້ນມ4, ມ5, ມ6 ໃຫ້ບັນດາເມຼືອງ; 

ເດຼືອນ 7 
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- ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດສຼືື່ການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ແກູ່ສອນໃນບັນດາເມຼືອງ;  
6 -   ຄົັ້ນຄ້ວາ, ວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາປະຈໍາສົກຮຽນ; 

-   ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
   ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 

ແລະ ວິທີການສິດສອນ ວິຊາ ໄອຊີທີ ໃຫ້ແກ ຄູ-ອາຈານທີື່ສອນຢູູ່ຊັັ້ນມ4 ແລະ ມ6; 
- ສູນ ໄອຊີທີ ແຂວງ ແລະ ໂຮງຮຽນທີື່ສູນຕັັ້ງຢູູ່ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ວາງແຜນຮັບນັກ 

ຮຽນ, ແຜນພັດທະນານັກຮຽນທີື່ຈະເຂົັ້າມາຮຽນຢູູ່ຈໍານວນ 152 ຄົນ; 
 

 
 

ເດຼືອນ 8 

 
ວຽກຈຸດສຸມ ສົກປີ 2017-2018 

 
ສົກປີ ລໍາ

ດັບ 
6 ເດືອນຕົົ້ນປີ ໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
-

2018 

1 -  ວິເຄາະການບໍລິຫານວຽກງານ ໄອຊີທີ ຫ ຼື ວິເຄາະການບໍລິຫານອົງກອນປະຈໍາສົກຮຽນເພຼືື່ອວາງການພັດທະນາສູນ ໄອຊີທີ; 
-  ຄັດເລຼືອກນັກຮຽນຊັັ້ນມ4 ຈໍານວນ 52 ຄົນ ຈາກໂຮງຮຽນທີື່ສູນຕັັ້ງຢູູ່ເພຼືື່ອຮັບເຂົັ້າຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ປະຈໍາສົກຮຽນ; 
-  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ທັງໝົດທີື່ມີຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອ
ໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
-  ສະເໜີແຜນດໍາເນີນງານຝຶກອົບຮົມຄອມພີວເຕີ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາປະຈໍາສກົຮຽນໃຫ້ພະແນກກວດ; 
- ຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານ ແລະ ບົດສະເໜີໂຄງການເພຼືື່ອຈັດສັນລາຍຊຼືື່ບັນດາສຶກສາເມຼືອງ ແລະ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນທີື່ຈະໄດ້ຮັບ laptop ຕາມ 
  ສະພາບຄວາມເປັນຈິງສູນ ໄອຊີທີ ສູນກໍານົດໃຫ້; 
-  ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 
-  ສຶກສາຂໍັ້ມູນ ແລະ ຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານໃນການສ້າງ E_mail ໃຫ້ກັບບັນດາເມຼືອງ; 
- ລົງສຶກສາຂໍັ້ມູນບັນດາຫ້ອງການສຶກສາເມຼືອງ, ໂຮງຮຽນບ່ອນທີື່ມີເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍັ້ສະດວກໃນການເຊຼືື່ອມສົງເຂົັ້າເຖິງຕາມເງຼືື່ອນໄຂຂອງສູນ ໄອ 
ຊີທີສູນກາງ ກໍານົດໃຫ້; 

 
 

ເດຼືອນ 9 

2 -  ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດໃຫ້ແກ
ນັກ 
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    ຮຽນຊັັ້ນມ7, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ  ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດ;  
-   ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນເພຼືື່ອນິເທດການສອນຂອງຄູ; 
- ລົງຕິດຕັັ້ງຄອມພີວເຕີໃຫ້ບັບດາເມຼືອງທີື່ມີເງຼືື່ອນໄຂຮ້ອງຮັບເພຼືື່ອຂະຫຍາຍຫ້ອງຄອມພີວເຕີຈໍານວນ 30 ຊຸດ;  

ເດຼືອນ10 

3  -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມເພຼືື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີ 

ເນດ ໃຫ້ແກນັກຮຽນຊັັ້ນມ7, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດເທດ;  
- ຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນຕາມລະບົບໂດຍສະເພາະວິດີໂອຄອນເຟີເຣັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄຼືື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ

ລະບົບ; 
- ຄົັ້ນຄວ້າອອກແບບເວບໄຊຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໃນໂປແກຣມຈູບລາ ຕາມໂຄງສ້າງຂອງກະຊວງກໍານົດໃຫ້ສໍາເລັດ

ຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ; 
- ເກັບກໍາຂໍັ້ມູນພະນັກງານ, ຄູສອນ ແລະ ນັກສຶກສາ ໃນຂະແໜງການສຶກສາເພຼືື່ອລົງໃນເວບໄຊ ແລະ ຖານຂໍັ້ມູນເວບໄຊຂອງພະແນກ; 

 
 
 

ເດຼືອນ 11 

4 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 

- ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນເພຼືື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນທີື່ສູນຕັັ້ງຢູູ່ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີ ປະຈໍາພາ 
ຮຽນທີ 1 ; 

- ອັບເດດຂໍັ້ມູນຢູູ່ໃນລະບົບເວບໄຊ ແລະ ຖານຂໍັ້ມູນຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ; 
- ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 
-  ປະເມີນການຮຽນ-ການສອນພາກຮຽນທີ 1 ເພຼືື່ອເຮັດບົດວິໄຈປຽບທຽບສະຖານທີື່ຕ່າງກັນ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງກັນການຮຽນ-ການສອນ

ທີື່ແຕກຕ່າງກັນ; 

 
 

ເດຼືອນ 12 

5 - ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 

- ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດ ໃຫ້ແກ 
ນັກຮຽນຊັັ້ນມ7, ນັກສຶກສາ ພະນັກງານ  ແລະ ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດເພຼືື່ອອອກໃບຢັັ້ງຢຼືນ;  

- ຈັດຕັັ້ງການຮຽນສອບເສັງພາກຮຽນທີ 1 ສໍາລັບນັກຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີຈໍານວນ 112 ຄົນ; 
- ລົງສຶກສາຂໍັ້ມູນບັນດາຫ້ອງການສຶກສາເມຼືອງ, ໂຮງຮຽນບ່ອນທີື່ມີເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍັ້ສະດວກໃນການເຊຼືື່ອມສົງເຂົັ້າເຖິງຕາມເງຼືື່ອນໄຂຂອງສູນ 

ເດຼືອນ 1 
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ໄອຊີທີສູນກາງ ກໍານົດໃຫ້; 
6 - ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ

ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ເປີດການຮຽນ-ການສອນພາກຮຽນທີ 2 ສໍາລັບນັກຮຽນ 112 ຄົນ; 
- ເປີດຮັບການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດ ໃຫ້ແກນັກຮຽນຊັັ້ນມ7 

, ນັກສຶກສາ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ທະຫານຕໍາຫ ວດຊຸດທີ 2 ປະຈໍາສົກຮຽນ;  
- ລາຍງານຜົນການສອບເສັງພາກຮຽນທີ 2 ຂອງນັກຮຽນທີື່ຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ໃຫ້ພະແນກ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີ ສູນກາງ; 

 
 

ເດຼືອນ 2 

 6 ເດືອນ ທ້າຍປ ີ  
1 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ

ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ເປີດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດ ໃຫ້ແກນັກຮຽນຊັັ້ນມ7 , 

ນັກສຶກສາ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດຊຸດທີ 2 ປະຈໍາສົກຮຽນ; -     
- ພົວພັນແລກປູ່ຽນບົດຮຽນການບໍລິຫານວຽກງານ ໄອຊີທີ ທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ( ອີງໃສູ່ສະພາບຄວາມເປັນ );                                                                                                                                                            
- ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 

 
ເດຼືອນ 3 

2 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້
ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມຄີວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ທີື່ສັງກັດຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ເພຼືື່ອແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ; 
- ອັບເດດຂໍັ້ມູນຢູູ່ລະບົບເວບໄຊຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ;  

 
 

ເດຼືອນ 4 

3 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
    ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
-  ເຂົັ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ໄອຊີທີ ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງຕາມສະພາບຕົວຈິງ; 
-  ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກູ່ຫົວໜ້າຂະແໜງຂອງພະແນກ 12 ຂະແໜງໃນການອັບເດດຂໍັ້ມູນລົງໃນເວບໄຊໃນຂະແໜງທີື່ 
ກ່ຽວຂ້ອງເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງ; 
- ຈັດຕັັ້ງການຮຽນສອບເສັງພາກຮຽນທີ 2 ໃຫ້ແກູ່ນັກຮຽນທີື່ຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ; 

 
 

ເດຼືອນ 5 

4 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
   ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ສົື່ງບົດສະເໜີໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນໃຫ້ພະນັກງານສຶກສາເມຼືອງ ແລະ ອໍານວຍ 
     ໂຮງຮຽນມ ປາຍໃນທົື່ວແຂວງ; 

 
 
 

ເດຼືອນ 6 



10 
 

- ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກູ່ຫົວໜ່ວຍງານສະຖິຕິ-ແຜນການໃນ 7 ເມຼືອງທົື່ວແຂວງໃນການອັບເດດຂໍັ້ມູນການສຶກສາ ແລະ 
ກິລາລົງໃນເວບໄຊສໍາລັບເຂດຮັບຜິດຊອບຂັັ້ນເມຼືອງ; 

- ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 
- ລາຍງານຜົນການສອບເສັງພາກຮຽນທີ 2 ຂອງນັກຮຽນທີື່ຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ໃຫ້ພະແນກ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີ ສູນກາງ; 

5 -   ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
   ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ວິທີການສິດ ວິຊາ ໄອຊີທີ 

ໃຫ້ແກ ຄູ-ອາຈານທີື່ສອນຢູູ່ຊັັ້ນມ4, ມ5, ມ6 ໃຫ້ບັນດາເມຼືອງ; 
- ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດສຼືື່ການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ແກູ່ສອນໃນບັນດາເມຼືອງ;  
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6 -   ຄົັ້ນຄ້ວາ, ວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາປະຈໍາສົກຮຽນ; 
-   ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
   ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 

ແລະ ວິທີການສິດສອນ ວິຊາ ໄອຊີທີ ໃຫ້ແກ ຄູ-ອາຈານທີື່ສອນຢູູ່ຊັັ້ນມ4 ແລະ ມ6; 
- ສູນ ໄອຊີທີ ແຂວງ ແລະ ໂຮງຮຽນທີື່ສູນຕັັ້ງຢູູ່ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ວາງແຜນຮັບນັກ 

ຮຽນ, ແຜນພັດທະນານັກຮຽນທີື່ຈະເຂົັ້າມາຮຽນຢູູ່ຈໍານວນ 152 ຄົນ; 
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ວຽກຈຸດສຸມ 2018-2019 

 
ສົກປີ ລໍາ

ດັບ 
6 ເດືອນຕົົ້ນປີ ໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

 
 
 
 
 

1 -  ວິເຄາະການບໍລິຫານວຽກງານ ໄອຊີທີ ຫ ຼື ວິເຄາະການບໍລິຫານອົງກອນປະຈໍາສົກຮຽນເພຼືື່ອວາງການພັດທະນາສູນ ໄອຊີທີ; 
-  ຄັດເລຼືອກນັກຮຽນຊັັ້ນມ4 ຈໍານວນ 52 ຄົນ ຈາກໂຮງຮຽນທີື່ສູນຕັັ້ງຢູູ່ເພຼືື່ອຮັບເຂົັ້າຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ປະຈໍາສົກຮຽນ; 
-  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ທັງໝົດທີື່ມີຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອ
ໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
-  ສະເໜີແຜນດໍາເນີນງານຝຶກອົບຮົມຄອມພີວເຕີ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາປະຈໍາສກົຮຽນໃຫ້ພະແນກກວດ; 
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2018 
-

2019 

- ຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານ ແລະ ບົດສະເໜີໂຄງການເພຼືື່ອຈັດສັນລາຍຊຼືື່ບັນດາສຶກສາເມຼືອງ ແລະ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນທີື່ຈະໄດ້ຮັບ laptop ຕາມ 
  ສະພາບຄວາມເປັນຈິງສູນ ໄອຊີທີ ສູນກໍານົດໃຫ້; 
-  ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 
-  ສຶກສາຂໍັ້ມູນ ແລະ ຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານໃນການສ້າງ E_mail ໃຫ້ກັບບັນດາເມຼືອງ; 
- ລົງສຶກສາຂໍັ້ມູນບັນດາຫ້ອງການສຶກສາເມຼືອງ, ໂຮງຮຽນບ່ອນທີື່ມີເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍັ້ສະດວກໃນການເຊຼືື່ອມສົງເຂົັ້າເຖິງຕາມເງຼືື່ອນໄຂຂອງສູນ ໄອ 
ຊີທີສູນກາງ ກໍານົດໃຫ້; 

2 -  ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດໃຫ້ແກ
ນັກ 
    ຮຽນຊັັ້ນມ7, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ  ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດ;  
-   ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນເພຼືື່ອນິເທດການສອນຂອງຄູ; 
- ລົງຕິດຕັັ້ງຄອມພີວເຕີໃຫ້ບັບດາເມຼືອງທີື່ມີເງຼືື່ອນໄຂຮ້ອງຮັບເພຼືື່ອຂະຫຍາຍຫ້ອງຄອມພີວເຕີຈໍານວນ 30 ຊຸດ;  
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3  -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມເພຼືື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີ 

ເນດ ໃຫ້ແກນັກຮຽນຊັັ້ນມ7, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດເທດ;  
- ຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນຕາມລະບົບໂດຍສະເພາະວິດີໂອຄອນເຟີເຣັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄຼືື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ

ລະບົບ; 
- ຄົັ້ນຄວ້າອອກແບບເວບໄຊຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໃນໂປແກຣມຈູບລາ ຕາມໂຄງສ້າງຂອງກະຊວງກໍານົດໃຫ້ສໍາເລັດ

ຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ; 
- ເກັບກໍາຂໍັ້ມູນພະນັກງານ, ຄູສອນ ແລະ ນັກສຶກສາ ໃນຂະແໜງການສຶກສາເພຼືື່ອລົງໃນເວບໄຊ ແລະ ຖານຂໍັ້ມູນເວບໄຊຂອງພະແນກ; 
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4 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 

- ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນເພຼືື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນທີື່ສູນຕັັ້ງຢູູ່ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີ ປະຈໍາພາ 
ຮຽນທີ 1 ; 

- ອັບເດດຂໍັ້ມູນຢູູ່ໃນລະບົບເວບໄຊ ແລະ ຖານຂໍັ້ມູນຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ; 
- ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 

 
 

ເດຼືອນ 12 
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-  ປະເມີນການຮຽນ-ການສອນພາກຮຽນທີ 1 ເພຼືື່ອເຮັດບົດວິໄຈປຽບທຽບສະຖານທີື່ຕ່າງກັນ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງກັນການຮຽນ-ການສອນ
ທີື່ແຕກຕ່າງກັນ; 

5 - ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 

- ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດ ໃຫ້ແກ 
ນັກຮຽນຊັັ້ນມ7, ນັກສຶກສາ ພະນັກງານ  ແລະ ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດເພຼືື່ອອອກໃບຢັັ້ງຢຼືນ;  

- ຈັດຕັັ້ງການຮຽນສອບເສັງພາກຮຽນທີ 1 ສໍາລັບນັກຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີຈໍານວນ 112 ຄົນ; 
- ລົງສຶກສາຂໍັ້ມູນບັນດາຫ້ອງການສຶກສາເມຼືອງ, ໂຮງຮຽນບ່ອນທີື່ມີເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍັ້ສະດວກໃນການເຊຼືື່ອມສົງເຂົັ້າເຖິງຕາມເງຼືື່ອນໄຂຂອງສູນ 

ໄອຊີທີສູນກາງ ກໍານົດໃຫ້; 

ເດຼືອນ 1 

6 - ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 

- ເປີດການຮຽນ-ການສອນພາກຮຽນທີ 2 ສໍາລັບນັກຮຽນ 112 ຄົນ; 
- ເປີດຮັບການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດ ໃຫ້ແກນັກຮຽນຊັັ້ນມ7 

, ນັກສຶກສາ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ທະຫານຕໍາຫ ວດຊຸດທີ 2 ປະຈໍາສົກຮຽນ;  
- ລາຍງານຜົນການສອບເສັງພາກຮຽນທີ 2 ຂອງນັກຮຽນທີື່ຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ໃຫ້ພະແນກ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີ ສູນກາງ; 

 
 

ເດຼືອນ 2 

 6 ເດືອນ ທ້າຍປ ີ  
1 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ

ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ເປີດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດ ໃຫ້ແກນັກຮຽນຊັັ້ນມ7 , 

ນັກສຶກສາ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດຊຸດທີ 2 ປະຈໍາສົກຮຽນ; -     
- ພົວພັນແລກປູ່ຽນບົດຮຽນການບໍລິຫານວຽກງານ ໄອຊີທີ ທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ( ອີງໃສູ່ສະພາບຄວາມເປັນ );                                                                                                                                                            
- ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 

 
ເດຼືອນ 3 

2 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້
ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມຄີວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ທີື່ສັງກັດຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ເພຼືື່ອແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ; 
- ອັບເດດຂໍັ້ມູນຢູູ່ລະບົບເວບໄຊຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ;  

 
 

ເດຼືອນ 4 

3 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
    ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
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-  ເຂົັ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ໄອຊີທີ ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງຕາມສະພາບຕົວຈິງ; 
-  ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກູ່ຫົວໜ້າຂະແໜງຂອງພະແນກ 12 ຂະແໜງໃນການອັບເດດຂໍັ້ມູນລົງໃນເວບໄຊໃນຂະແໜງທີື່ 
ກ່ຽວຂ້ອງເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງ; 
- ຈັດຕັັ້ງການຮຽນສອບເສັງພາກຮຽນທີ 2 ໃຫ້ແກູ່ນັກຮຽນທີື່ຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ; 

ເດຼືອນ 5 

4 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
   ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ສົື່ງບົດສະເໜີໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນໃຫ້ພະນັກງານສຶກສາເມຼືອງ ແລະ ອໍານວຍ 
     ໂຮງຮຽນມ ປາຍໃນທົື່ວແຂວງ; 
- ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກູ່ຫົວໜ່ວຍງານສະຖິຕິ-ແຜນການໃນ 7 ເມຼືອງທົື່ວແຂວງໃນການອັບເດດຂໍັ້ມູນການສຶກສາ ແລະ 

ກິລາລົງໃນເວບໄຊສໍາລັບເຂດຮັບຜິດຊອບຂັັ້ນເມຼືອງ; 
- ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 
- ລາຍງານຜົນການສອບເສັງພາກຮຽນທີ 2 ຂອງນັກຮຽນທີື່ຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ໃຫ້ພະແນກ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີ ສູນກາງ; 

 
 
 

ເດຼືອນ 6 

5 -   ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
   ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ວິທີການສິດ ວິຊາ ໄອຊີທີ 

ໃຫ້ແກ ຄູ-ອາຈານທີື່ສອນຢູູ່ຊັັ້ນມ4, ມ5, ມ6 ໃຫ້ບັນດາເມຼືອງ; 
- ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດສຼືື່ການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ແກູ່ສອນໃນບັນດາເມຼືອງ;  

ເດຼືອນ 7 

6 -   ຄົັ້ນຄ້ວາ, ວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາປະຈໍາສົກຮຽນ; 
-   ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
   ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 

ແລະ ວິທີການສິດສອນ ວິຊາ ໄອຊີທີ ໃຫ້ແກ ຄູ-ອາຈານທີື່ສອນຢູູ່ຊັັ້ນມ4 ແລະ ມ6; 
- ສູນ ໄອຊີທີ ແຂວງ ແລະ ໂຮງຮຽນທີື່ສູນຕັັ້ງຢູູ່ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ວາງແຜນຮັບນັກ 

ຮຽນ, ແຜນພັດທະນານັກຮຽນທີື່ຈະເຂົັ້າມາຮຽນຢູູ່ຈໍານວນ 152 ຄົນ; 
 

 
 

ເດຼືອນ 8 

 
ວຽກຈຸດສຸມ 2019-2020 

ສົກປີ ລໍາ 6 ເດືອນຕົົ້ນປີ ໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
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ດັບ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 

-
2020 

1 -  ວິເຄາະການບໍລິຫານວຽກງານ ໄອຊີທີ ຫ ຼື ວິເຄາະການບໍລິຫານອົງກອນປະຈໍາສົກຮຽນເພຼືື່ອວາງການພັດທະນາສູນ ໄອຊີທີ; 
-  ຄັດເລຼືອກນັກຮຽນຊັັ້ນມ4 ຈໍານວນ 52 ຄົນ ຈາກໂຮງຮຽນທີື່ສູນຕັັ້ງຢູູ່ເພຼືື່ອຮັບເຂົັ້າຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ປະຈໍາສົກຮຽນ; 
-  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ທັງໝົດທີື່ມີຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອ
ໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
-  ສະເໜີແຜນດໍາເນີນງານຝຶກອົບຮົມຄອມພີວເຕີ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາປະຈໍາສກົຮຽນໃຫ້ພະແນກກວດ; 
- ຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານ ແລະ ບົດສະເໜີໂຄງການເພຼືື່ອຈັດສັນລາຍຊຼືື່ບັນດາສຶກສາເມຼືອງ ແລະ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນທີື່ຈະໄດ້ຮັບ laptop ຕາມ 
  ສະພາບຄວາມເປັນຈິງສູນ ໄອຊີທີ ສູນກໍານົດໃຫ້; 
-  ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 
-  ສຶກສາຂໍັ້ມູນ ແລະ ຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານໃນການສ້າງ E_mail ໃຫ້ກັບບັນດາເມຼືອງ; 
- ລົງສຶກສາຂໍັ້ມູນບັນດາຫ້ອງການສຶກສາເມຼືອງ, ໂຮງຮຽນບ່ອນທີື່ມີເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍັ້ສະດວກໃນການເຊຼືື່ອມສົງເຂົັ້າເຖິງຕາມເງຼືື່ອນໄຂຂອງສູນ ໄອ 
ຊີທີສູນກາງ ກໍານົດໃຫ້; 

 
 

ເດຼືອນ 9 

2 -  ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດໃຫ້ແກ
ນັກ 
    ຮຽນຊັັ້ນມ7, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ  ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດ;  
-   ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນເພຼືື່ອນິເທດການສອນຂອງຄູ; 
- ລົງຕິດຕັັ້ງຄອມພີວເຕີໃຫ້ບັບດາເມຼືອງທີື່ມີເງຼືື່ອນໄຂຮ້ອງຮັບເພຼືື່ອຂະຫຍາຍຫ້ອງຄອມພີວເຕີຈໍານວນ 30 ຊຸດ;  

 
 

ເດຼືອນ10 

3  -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມເພຼືື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີ 

ເນດ ໃຫ້ແກນັກຮຽນຊັັ້ນມ7, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດເທດ;  
- ຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນຕາມລະບົບໂດຍສະເພາະວິດີໂອຄອນເຟີເຣັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄຼືື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ

ລະບົບ; 
- ຄົັ້ນຄວ້າອອກແບບເວບໄຊຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໃນໂປແກຣມຈູບລາ ຕາມໂຄງສ້າງຂອງກະຊວງກໍານົດໃຫ້ສໍາເລັດ

ຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ; 
- ເກັບກໍາຂໍັ້ມູນພະນັກງານ, ຄູສອນ ແລະ ນັກສຶກສາ ໃນຂະແໜງການສຶກສາເພຼືື່ອລົງໃນເວບໄຊ ແລະ ຖານຂໍັ້ມູນເວບໄຊຂອງພະແນກ; 

 
 
 

ເດຼືອນ 11 
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4 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 

- ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນເພຼືື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນທີື່ສູນຕັັ້ງຢູູ່ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີ ປະຈໍາພາ 
ຮຽນທີ 1 ; 

- ອັບເດດຂໍັ້ມູນຢູູ່ໃນລະບົບເວບໄຊ ແລະ ຖານຂໍັ້ມູນຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ; 
- ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 
-  ປະເມີນການຮຽນ-ການສອນພາກຮຽນທີ 1 ເພຼືື່ອເຮັດບົດວິໄຈປຽບທຽບສະຖານທີື່ຕ່າງກັນ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງກັນການຮຽນ-ການສອນ

ທີື່ແຕກຕ່າງກັນ; 

 
 

ເດຼືອນ 12 

5 - ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 

- ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດ ໃຫ້ແກ 
ນັກຮຽນຊັັ້ນມ7, ນັກສຶກສາ ພະນັກງານ  ແລະ ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດເພຼືື່ອອອກໃບຢັັ້ງຢຼືນ;  

- ຈັດຕັັ້ງການຮຽນສອບເສັງພາກຮຽນທີ 1 ສໍາລັບນັກຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີຈໍານວນ 112 ຄົນ; 
- ລົງສຶກສາຂໍັ້ມູນບັນດາຫ້ອງການສຶກສາເມຼືອງ, ໂຮງຮຽນບ່ອນທີື່ມີເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍັ້ສະດວກໃນການເຊຼືື່ອມສົງເຂົັ້າເຖິງຕາມເງຼືື່ອນໄຂຂອງສູນ 

ໄອຊີທີສູນກາງ ກໍານົດໃຫ້; 

ເດຼືອນ 1 

6 - ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 

- ເປີດການຮຽນ-ການສອນພາກຮຽນທີ 2 ສໍາລັບນັກຮຽນ 112 ຄົນ; 
- ເປີດຮັບການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດ ໃຫ້ແກນັກຮຽນຊັັ້ນມ7 

, ນັກສຶກສາ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ທະຫານຕໍາຫ ວດຊຸດທີ 2 ປະຈໍາສົກຮຽນ;  
- ລາຍງານຜົນການສອບເສັງພາກຮຽນທີ 2 ຂອງນັກຮຽນທີື່ຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ໃຫ້ພະແນກ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີ ສູນກາງ; 

 
 

ເດຼືອນ 2 

 6 ເດືອນ ທ້າຍປ ີ  
1 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາ

ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ເປີດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ອິນເຕີເນດ ໃຫ້ແກນັກຮຽນຊັັ້ນມ7 , 

ນັກສຶກສາ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ທະຫານ-ຕໍາຫ ວດຊຸດທີ 2 ປະຈໍາສົກຮຽນ; -     
- ພົວພັນແລກປູ່ຽນບົດຮຽນການບໍລິຫານວຽກງານ ໄອຊີທີ ທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ( ອີງໃສູ່ສະພາບຄວາມເປັນ );                                                                                                                                                            
- ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 
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2 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ ICT ທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບທັງໝົດຕາມເງຼືື່ອນໄຂງົບປະມານ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້
ໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມຄີວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ທີື່ສັງກັດຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ເພຼືື່ອແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ; 
- ອັບເດດຂໍັ້ມູນຢູູ່ລະບົບເວບໄຊຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ;  

 
 

ເດຼືອນ 4 

3 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
    ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
-  ເຂົັ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ໄອຊີທີ ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງຕາມສະພາບຕົວຈິງ; 
-  ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກູ່ຫົວໜ້າຂະແໜງຂອງພະແນກ 12 ຂະແໜງໃນການອັບເດດຂໍັ້ມູນລົງໃນເວບໄຊໃນຂະແໜງທີື່ 
ກ່ຽວຂ້ອງເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງ; 
- ຈັດຕັັ້ງການຮຽນສອບເສັງພາກຮຽນທີ 2 ໃຫ້ແກູ່ນັກຮຽນທີື່ຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ; 

 
 

ເດຼືອນ 5 

4 -  ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
   ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ສົື່ງບົດສະເໜີໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນໃຫ້ພະນັກງານສຶກສາເມຼືອງ ແລະ ອໍານວຍ 
     ໂຮງຮຽນມ ປາຍໃນທົື່ວແຂວງ; 
- ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກູ່ຫົວໜ່ວຍງານສະຖິຕິ-ແຜນການໃນ 7 ເມຼືອງທົື່ວແຂວງໃນການອັບເດດຂໍັ້ມູນການສຶກສາ ແລະ 

ກິລາລົງໃນເວບໄຊສໍາລັບເຂດຮັບຜິດຊອບຂັັ້ນເມຼືອງ; 
- ສະຫຼຸບການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເພຼືື່ອລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ; 
- ລາຍງານຜົນການສອບເສັງພາກຮຽນທີ 2 ຂອງນັກຮຽນທີື່ຮຽນຢູູ່ສູນ ໄອຊີທີ ໃຫ້ພະແນກ ແລະ ສູນ ໄອຊີທີ ສູນກາງ; 

 
 
 

ເດຼືອນ 6 

5 -   ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
   ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 ແລະ ວິທີການສິດ ວິຊາ ໄອຊີທີ 

ໃຫ້ແກ ຄູ-ອາຈານທີື່ສອນຢູູ່ຊັັ້ນມ4, ມ5, ມ6 ໃຫ້ບັນດາເມຼືອງ; 
- ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດສຼືື່ການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ແກູ່ສອນໃນບັນດາເມຼືອງ;  

ເດຼືອນ 7 

6 -   ຄົັ້ນຄ້ວາ, ວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາປະຈໍາສົກຮຽນ; 
-   ກວດກາເຄຼືື່ອງອຸປະກອນທີື່ມີຢູໃນສູນ ເພຼືື່ອບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປູ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICTທັງໝົດທີື່ມີຢູູ່ໃນຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
   ງົບທີື່ມີຕົວຈິງ ເພຼືື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ; 
- ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ Microsoft office word 2010 

ແລະ ວິທີການສິດສອນ ວິຊາ ໄອຊີທີ ໃຫ້ແກ ຄູ-ອາຈານທີື່ສອນຢູູ່ຊັັ້ນມ4 ແລະ ມ6; 
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- ສູນ ໄອຊີທີ ແຂວງ ແລະ ໂຮງຮຽນທີື່ສູນຕັັ້ງຢູູ່ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ວາງແຜນຮັບນັກ 
ຮຽນ, ແຜນພັດທະນານັກຮຽນທີື່ຈະເຂົັ້າມາຮຽນຢູູ່ຈໍານວນ 152 ຄົນ; 
 

 
 

 ໝາຍເຫດ: ວຽກງານສູນ ໄອຊີທີ ເປັນວຽກຍຸດທະສາດບາງວຽກແມູ່ນໄປຕາມແຜນຂອງສູນ ໄອຊີທີສູນກາງ ແລະ ບາງວຽກຂຶັ້ນກັບການຂຶັ້ນແຜນຂອງສູນ ໄອຊີທີ ແຂວງ;  
   ສະນັັ້ນ, ມັນບໍຕາຍຕົວທຸກສົກຮຽນຕ້ອງມີການປູ່ຍນແປງບໍຄຼືກັບຂະແໜງອຼືື່ນທຸກໆສົກຮຽນແຕູ່ລະເດຼືອນຈະຄຼືກັນ; 
 
 
                                                                                                                 ອໍານວຍການສູນ ICT ແຂວງ 
                                        

 
                                   


