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ແນະນາໍລວມ 
1. ຈດຸພິເສດຂອງວຊິາ

2. ຈດຸປະສງົ

ດາ້ນຄວານມຮູ ້

ດາ້ນທກັສະ 

ແນະນາໍລວມ 
1. ຈດຸພິເສດຂອງວຊິາ 

ວຊິາເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານເປັນວຊິາທ່ີມເີນືອ້ໃນສາລະທ່ີຊວ່ຍ 
ພດັທະນາໃຫຜູ້ຮ້ຽນຮູທ້ນັການປ່ຽນແປງ ແລະ ສາມາດນາໍຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູ 
ຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ມາປະຍກຸໃຊໃ້ນການເຮັດວຽກງານຢາ່ງມຄີວາມຄດິສາ້ງສນັ, 
ສາມາດນາໍໄປໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັໄດເ້ປັນຢາ່ງດ ີແລະ ສາ້ງໃຫຜູ້ຮ້ຽນສາມາດເຫັນຊອ່ງທາງ 
ໃນການປະກອບອາຊບີ. 

2. ຈດຸປະສງົ 
ວຊິານີສ້າ້ງໃຫຜູ້ຮ້ຽນມຈີດິສາໍນກຶທ່ີດຕ່ໍີການເຮັດວຽກງານ ພອ້ມທງັມທີກັສະຂະບວນການ 

ທາງດາ້ນການງານອາຊບີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີໂດຍແບງ່ອອກເປັນ 3 ດາ້ນດ ັງ່ນີ:້ 
ດາ້ນຄວານມຮູ ້
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນຮູ:້ 

 ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການພດັທະນາ ພອ້ມດວ້ຍປນັຍາປະດດິ. 
 ຖານຂໍມ້ນູ ແລະ ການພດັທະນາຖານຂໍມ້ນູ. 
 ການແກໄ້ຂບນັຫາຕາ່ງໆໂດຍນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊ.ີ 
 ການອອກແບບການນາໍສະເໜີ. 
 ການເລືອກນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊ ີແລະ ຄອມພິວເຕໃີຫເ້ໝາະສມົ. 

ດາ້ນທກັສະ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 

 ສາ້ງຖານຂໍມ້ນູຂ ັນ້ພ້ືນຖານດວ້ຍໂປຣແກຣມທ່ີຫາໄດງ້າ່ຍ ເຊ່ັນ: MS Access. 
 ສື່ ສານ ແລະ ຄ ົນ້ຫາຂໍມ້ນູໂດຍຜາ່ນອນິເຕເີນັດ. 
 ນາໍໃຊຄ້ອມພິວເຕເີຂ້ົາໃນການວເິຄາະຂໍມ້ນູເພ່ືອປະກອບການຕດັສນິໃຈ. 
 ສາ້ງສື່ ນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູດວ້ຍໂປຣແກຣມສາໍເລັດຮບູຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: MS Power 
Point, Photoshop ... 
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ດາ້ນທດັສະນະຄະຕ ິແລະ ຄາ່ນຍິມົ 

3. ເນືອ້ໃນ

4. ແນະນາໍວທີິສອນ ແລະ ກດິຈະກາໍການສອນ

1. ການໃຊຄ້າໍຖາມຂອງຄ ູ

ດາ້ນທດັສະນະຄະຕ ິແລະ ຄາ່ນຍິມົ 
ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນ: 

 ມຄີວາມສນົໃຈ, ມກັຊອກຮູຊ້ອກເຫັນກຽ່ວກບັວທິະຍາສາດ ແລະ ຂະບວນການ 
ທາງດາ້ນເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ. 

 ມວີທີິການທາງວທິະຍາສາດ ໃນການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ 
ການສື່ ສານ ເພ່ືອຄ ົນ້ພບົ ແລະ ມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງໃນການແກໄ້ຂບ້ນັຫາ. 

 ມສີະຕຕ່ໍິຊາດ, ພມູໃຈຕ່ໍຕນົເອງ, ຕ່ໍວດັທະນາທາໍ ແລະ ຕ່ໍຊາດຂອງຕນົ. 
 ເຄົາລບົ ແລະ ຍກົຍອ້ງວດັທະນາທາໍອນັດງີາມຂອງປະເທດອື່ ນ. 
 ເຄົາລບົຕ່ໍຄວາມເຫັນ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກຮວ່ມກບັຜູອ້ື່ ນໄດ.້ 
 ມຈີະລິຍະທາໍໃນການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານເຂ້ົາ 
ໃນການປກົປກັຮກັສາຕນົເອງ ແລະ ປະເທດຊາດ. 

 ເປີດກວາ້ງສູແ່ນວຄດິໃໝ,່ ມຄີວາມສະຫຼາດທາງດາ້ນສະຕປິນັຍາ ແລະ ມ ີ
ຄວາມເຂັມ້ງວດຕ່ໍຕນົເອງ. 

3. ເນືອ້ໃນ 
ເນືອ້ໃນຂອງວຊິາເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານທ່ີນກັຮຽນຈະຕອ້ງໄດ ້

ສກຶສາໃນຂ ັນ້ ມ.5 ປະກອບດວ້ຍ: 
 ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
 ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
 ລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຄອມພິວເຕ ີ
 ປນັຍາປະດດິ 

4. ແນະນາໍວທີິສອນ ແລະ ກດິຈະກາໍການສອນ 
ວຊິາ ເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ເປັນວຊິາໜ່ຶງທ່ີນອນຢູ່ໃ່ນຫຼາຍ 

ກຸມ່ວຊິາຮຽນສາໍລບັ ຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ ເຊິ່ ງມກີານຈດັຕ ັງ້ການຮຽນການສອນຄ:ື 
ເວລາຮຽນ 1 ຊ ົ່ວໂມງຕ່ໍອາທິດ ໃນໄລຍະເວລາຮຽນທງັໝດົ 33 ອາທິດ (ຮຽນຕວົຈງິ 32 
ອາທິດ ແລະ 1 ອາທິດ ສາໍລບັທວນຄນື ຫືຼ ສອບເສັງໃນລາຍວຊິາ). ແຕເ່ພ່ືອໃຫສ້ະດວກ 

1. ການໃຊຄ້າໍຖາມຂອງຄ ູ



ດາ້ນທດັສະນະຄະຕ ິແລະ ຄາ່ນຍິມົ 

3. ເນືອ້ໃນ

4. ແນະນາໍວທີິສອນ ແລະ ກດິຈະກາໍການສອນ
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1. ການໃຊຄ້າໍຖາມຂອງຄ ູ

ດາ້ນທດັສະນະຄະຕ ິແລະ ຄາ່ນຍິມົ 

3. ເນືອ້ໃນ

4. ແນະນາໍວທີິສອນ ແລະ ກດິຈະກາໍການສອນ

ໃນການຮຽນ-ການສອນ, ຄສູາມາດຈດັຕ ັງ້ການສອນສະຫຼບັ ກນັກບັວຊິາ ພ້ືນຖານອາຊບີໄປ 
ເປັນແຕລ່ະອາທິດກໄໍດ ້ ເຊ່ັນ: ອາທິດທີ 1 ສອນວຊິາ ພ້ືນຖານອາຊບີ (2 ຊ ົ່ວໂມງຕ່ໍອາ 
ທິດ), ອາທິດທີ 2 ສອນວຊິາ ເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ (2 ຊ ົ່ວໂມງ 
ຕ່ໍອາທິດ), ອາທິດທີ 3 ກສໍອນວຊິາ ພ້ືນຖານອາຊບີ (2 ຊ ົ່ວໂມງຕ່ໍອາທິດ) ສະຫຼບັກນັ 
ໄປເລ້ືອຍໆ ຈນົຈບົຫຼກັສດູ. 

ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັແຜນຍດຸທະສາດ*, ຈຶ່ງຄວນນາໍໃຊວ້ທີິການສອນທ່ີສ ົ່ງເສມີໃຫນ້ກັ 
ຮຽນມກີານເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ປະກອບສວ່ນຫຼາຍຂຶນ້ໃນການສາ້ງຄວາມຮູ.້ ວທີິການສອນ 
ດ ັງ່ກາ່ວເອີນ້ວາ່: ການສອນໂດຍເອົານກັຮຽນເປັນໃຈກາງ. ການສອນວຊິາເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູ 
ຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານເປັນການສອນທ່ີເນັນ້ໃຫຜູ້ຮ້ຽນຮູນ້າໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊດີາ້ນການ 
ຈດັການກບັຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແຕລ່ະດບັງາ່ຍຂຶນ້ຫາລະດບັຍາກ ທ່ີສະຫຼບັສບັຊອ້ນ. ດ ັງ່ນ ັນ້, 
ຂະບວນການສອນ ຈຶ່ງຕອ້ງເນັນ້ໜກັການຈດັບນັຍາກາດໃຫເ້ກດີການຮຽນຮູຈ້າກ ການເຫັນ, 
ການຄດິ, ການປະຕບິດັງານ ແລະ ການແກບ້ນັຫາຮວ່ມກນັ, ສະນ ັນ້, ການສອນແບບເອົາ 
ນກັຮຽນເປັນໃຈກາງນີ ້ຈຶ່ງເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງການປະຕບິດັຫາ້ຂ ັນ້ຕອນດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

1. ການໃຊຄ້າໍຖາມຂອງຄ ູ
ຄເູປັນບກຸຄນົທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸທາງດາ້ນເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນ, ດາ້ນການຈດັວາງສະ 

ພາບແວດລອ້ມທາງການຮຽນ, ເປັນຜູສ້າ້ງບນັຍາກາດໃນການຮຽນ ໃຫດ້າໍເນນີໄປຢາ່ງ 
ມປີະສດິທິຜນົ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຄຈູ ຶ່ງຕອ້ງຮູວ້ທີິຕ ັງ້ຄາໍຖາມໃຫນ້ກັຮຽນຄ ົນ້ຄວາ້ ເຊິ່ ງຄາໍຖາມ 
ດ ັງ່ກາ່ວຈະຕອ້ງກວມເອົາເນືອ້ໃນທງັໝດົຂອງບດົຮຽນ. ຄາໍຖາມທ່ີຄຈູະຕ ັງ້ຂຶນ້ໃຫນ້ກັ 
ຮຽນນາໍໄປຄ ົນ້ຄວາ້ນ ັນ້ ປະກອບດວ້ຍຄາໍຖາມປິດ ແລະ ຄາໍຖາມເປີດ. ຈດຸປະສງົຂອງ 
ຄາໍຖາມປິດແມນ່ໃຫນ້ກັຮຽນມທີກັສະດາ້ນເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນ, ສວ່ນຄາໍຖາມເປີດແມນ່ 
ໃຫນ້ກັຮຽນມແີນວຄດິເປີດກວາ້ງໃນການຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ກາ້ສະແດງຄວາມຄດິ 
ເຫັນ. ກອ່ນການສອນໃນແຕລ່ະບດົຮຽນ, ຄສູອນຈະຕອ້ງໄດກ້ະກຽມຄາໍຕອບສາໍລບັ 
ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງທກຸໆກດິຈະກາໍ ເພ່ືອກະກຽມໃຫກ້ານສະຫຸຼບບດົຮຽນໃນແຕລ່ະກດິ 

                         
* ແຜນຍດຸທະສາດການປະຕຮິບູລະບບົການສກຶສາແຫງ່ຊາດ ສະບບັເລກທີ 84/ນຍ ລງົ ວນັທີ 1/03/2007 
ແຕປີ່ 2006 ຫາ 2015 ໄດກ້າໍນດົໃຫ ້“ປບັປງຸປ່ຽນແປງວທີິສດິສອນ ຄນືໃໝ”່. 
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2. ການຮຽນຮູຈ້າກການຄ ົນ້ຄວາ້ຕວົຈງິ 

3. ການຮຽນຮູຈ້າກການສະແດງຄາໍຄດິເຫັນ 

4. ການຮຽນຈາກໝູເ່ພ່ືອນ ແລະ ຈາກການສນົທະນາເປັນກຸມ່ 

5. ການຮຽນຮູຈ້າກການສະຫຸຼບຂອງຄ ູ

5. ແນະນາໍການນາໍໃຊສ້ື່ ການສອນ

6. ແນະນາໍການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ

ຈະກາໍມປີະສດິທິຜນົກວາ່ເກົ່ າ ແລະ ຫຼງັຈາກຈບົທກຸບດົຮຽນແລວ້, ຄສູອນຈະຕອ້ງ 
ເປັນຜູທ່ີ້ແຕງ່ບດົສອບເສັງສດຸທາ້ຍ ເພ່ືອປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 
2. ການຮຽນຮູຈ້າກການຄ ົນ້ຄວາ້ຕວົຈງິ 

ການຄ ົນ້ຄວາ້ຕວົຈງິແມນ່ວທີິການທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸທາງດາ້ນການຮຽນຮູ.້ ຄວາມຮູທ່ີ້ 
ໄດຈ້າກການຄ ົນ້ຄວາ້ຈາກແຫຼງ່ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ຈາກປ້ຶມແບບຮຽນ, ຈາກໂທລະ 
ພາບ, ຈາກວທິະຍ ຸແລະ ຈາກແຫຼງ່ຂໍມ້ນູອື່ ນໆ ຈະເຮັດໃຫນ້ກັຮຽນເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຈດົ 
ຈາໍຫຼາຍກວາ່ ຖາ້ທຽບໃສຄ່ວາມຮູທ່ີ້ໄດຈ້າກການບນັລະຍາຍຂອງຄພູຽງຢາ່ງດຽວ. ດ ັງ່ 
ນ ັນ້, ຄຈູະຕອ້ງມກີານແນະນາໍວທີິການຄ ົນ້ຄວາ້, ການຕອບຄາໍຖາມຂອງຄາໍຖາມທ່ີຄ ູ
ໄດຈ້ດັແບງ່ໃຫນ້ກັຮຽນລະອຽດ ແລະ ນກັຮຽນຈະໄດເ້ອົາຄາໍຕອບ ທ່ີໄດຈ້າກການຄ ົນ້ 
ຄດິນ ັນ້ໄປສະເໜີໃນກຸມ່ຂອງຕນົ. 
3. ການຮຽນຮູຈ້າກການສະແດງຄາໍຄດິເຫັນ 

ການສະແດງຄວາມຄດິເຫັນແມນ່ວທີິການໜ່ຶງ ທ່ີເຝິກໃຫນ້ກັຮຽນມຄີວາມກາ້ຫານ 
ແລະ ໝັນ້ໃຈໃນຄວາມຮູທ່ີ້ຕນົເອງຄ ົນ້ຄດິ ແລະ ສາມາດສະແດງຄວາມຄດິຄວາມເຫັນ 
ໃໝ່ໆ ຂອງຕນົອອກມາໄດ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້, ຄຈູ ຶ່ງຕອ້ງຮູແ້ນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນສະແດງອອກແນວ 
ຄວາມຄດິຂອງຕນົດວ້ຍວທີິການສະເໜີບດົ. ເພ່ືອໃຫກ້ານວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົການ 
ສະເໜີບດົຂອງນກັຮຽນມຄີວາມຊດັເຈນໃນແຕລ່ະດາ້ນ ຄຈູຶ່ງຕອ້ງວາງມາດຕະຖານໃນ 
ການສະເໜີບດົ ເຊ່ັນ: ດາ້ນກລິິຍາມາລະຍາດ, ການນຸງ່ຖ,ື ການເວ້ົາຈາ, ດາ້ນເນືອ້ 
ໃນບດົຮຽນ ແລະ ການຕອບຄາໍຖາມ. ມາດຕະຖານດ ັງ່ກາ່ວເປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງການ 
ວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົສາໍເລັດຂ ັນ້ຕອນນີ.້ 
4. ການຮຽນຈາກໝູເ່ພ່ືອນ ແລະ ຈາກການສນົທະນາເປັນກຸມ່ 

ໃນທກຸໆວດັທະນະທາໍຈະມຄີາໍເວ້ົາ ຫືຼ ສພຸາສດິທ່ີມຄີວາມໝາຍທ◌າໍນອງດຽວກນັ 
“ສອງຫວົດກີວາ່ຫວົດຽວ”. ສພຸາສດິນີ ້ ສອດຄອ່ງກບັຄະຕສິາກນົທ່ີມເີນືອ້ໃນວາ່ ສອງ 
ຄນົສາມາດແກບ້ນັຫາດກີວາ່ ຫືຼ ໄວກວາ່ຜູດ້ຽວ. ຄາໍຄດິເຫັນຂອງໝູເ່ພ່ືອນໃນຫອ້ງຮຽນ 
ເປັນຄວາມຮູທ່ີ້ສາໍຄນັອກີອນັໜ່ຶງ ທ່ີເຮັດໃຫເ້ນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນອດຸມົສມົບນູຂຶນ້. ໃນ 
ການສະເໜີບດົຂອງນກັຮຽນ ບາງຄ ັງ້ອາດຈະມເີນືອ້ໃນຄວາມຮູບ່ໍ້ຄບົຖວ້ນ ຫືຼ ບ່ໍຖກື 
ຕອ້ງ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນໃຫນ້ກັຮຽນຄນົອື່ ນໆ ໃນຫອ້ງຮຽນໄດປ້ະກອບ 
ຄວາມຄດິເຫັນໃສຕ່ື່ ມ ເພ່ືອໃຫບ້ດົຮຽນມເີນືອ້ໃນຄບົຖວ້ນອດຸມົສມົບນູ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຄຈູ ຶ່ງ 

5. ການຮຽນຮູຈ້າກການສະຫຸຼບຂອງຄ ູ

5. ແນະນາໍການນາໍໃຊສ້ື່ ການສອນ

6. ແນະນາໍການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ



2. ການຮຽນຮູຈ້າກການຄ ົນ້ຄວາ້ຕວົຈງິ 

3. ການຮຽນຮູຈ້າກການສະແດງຄາໍຄດິເຫັນ 

4. ການຮຽນຈາກໝູເ່ພ່ືອນ ແລະ ຈາກການສນົທະນາເປັນກຸມ່ 
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5. ການຮຽນຮູຈ້າກການສະຫຸຼບຂອງຄ ູ

5. ແນະນາໍການນາໍໃຊສ້ື່ ການສອນ

6. ແນະນາໍການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ

2. ການຮຽນຮູຈ້າກການຄ ົນ້ຄວາ້ຕວົຈງິ 

3. ການຮຽນຮູຈ້າກການສະແດງຄາໍຄດິເຫັນ 

4. ການຮຽນຈາກໝູເ່ພ່ືອນ ແລະ ຈາກການສນົທະນາເປັນກຸມ່ 

ຕອ້ງຮູລ້ະດມົນກັຮຽນໃນຫອ້ງຮຽນປະກອບຄາໍເຫັນເພ່ີມຕື່ ມ ໂດຍໃຊວ້ທີິການແນະນາໍ 
ຫືຼ ເປີດທາງໃນການປະກອບຄາໍເຫັນ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຄຈູະຕອ້ງເອົາໃຈໃສນ່ກັຮຽນ 
ທ່ີບ່ໍກາ້ຫານ, ຂີອ້າຍບ່ໍກາ້ສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ໄດມ້ໂີອກາດສະແດງຄວາມຄດິຂອງ 
ຕນົເອງ ເຊິ່ ງຄອູາດຈະໃຊຮ້ບູການໃຫຄ້ະແນນຄວາມພະຍາຍາມຕ່ໍຜູທ່ີ້ສະແດງຄວາມ 
ຄດິຄວາມເຫັນ. 
5. ການຮຽນຮູຈ້າກການສະຫຸຼບຂອງຄ ູ

ເຖງິແມນ່ວາ່ ຄຈູະບ່ໍໄດສ້ ົ່ງຄວາມຮູໂ້ດຍກງົໃຫນ້ກັຮຽນດວ້ຍວທີິການບນັລະຍາຍ 
ກຕໍາມ ແຕຄ່ຍູງັມບີດົບາດສາໍຄນັໃນການເກບັກາໍເນືອ້ໃນທງັໝດົ ທ່ີໄດຈ້າກການສະ 
ເໜີບດົ, ການປະກອບຄາໍເຫັນ ແລະ ເນືອ້ໃນທ່ີເຫັນວາ່ ຍງັບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ ເພ່ືອເປັນ 
ການສະຫຸຼບຄນືໃຫນ້ກັຮຽນຮບັຮູຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງ, ມລີະບບົ, ລະບຽບ ແລະ ຈດົຈາໍງາ່ຍ. 
ດ ັງ່ນ ັນ້, ຄຈູ ຶ່ງຕອ້ງເປັນຜູທ່ີ້ມຄີວາມຮູກ້ວາ້ງຂວາງໃນຫຼາຍດາ້ນ, ສາມາດໃຫຄ້າໍແນະ 
ນາໍ, ຕ ັງ້ຄາໍຖາມ ແລະ ສະຫຸຼບບດົຮຽນໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງ ແລະ ຊດັເຈນ. 

5. ແນະນາໍການນາໍໃຊສ້ື່ ການສອນ 
ການນາໍໃຊສ້ື່ ການສອນເປັນປດັໄຈສາໍຄນັ ທ່ີສາມາດກາໍນດົໄດວ້າ່ ການຮຽນ-ການສອນ 

ນ ັນ້ມປີະສດິຜນົຊ ໍາ່ໃດ. ສື່ ການສອນເປັນສິ່ ງທ່ີຊວ່ຍເຮັດໃຫນ້ກັຮຽນຮບັເອົາຄວາມຮູໄ້ດໄ້ວ 
ແລະ ສື່ ການສອນທ່ີຖກືນາໍໃຊຄ້ວນມດີ ັງ່ນີ:້ 

 ປ້ຶມຄູມ່ຄື ູແລະ ປ້ຶມແບບຮຽນວຊິາ ເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ;  
 ວດັຖປຸະຈກັຕາ: ຮບູພາບຂອງຮາດແວ ແລະ ຊອບແວ; ຮາດແວ ແລະ ຊອບແວ 

ຕວົຈງິ; 
 ວດີໂິອ ແລະ ວາລະສານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການ 

ສື່ ສານ (ໂດຍສະເພາະທາງອນິເຕເີນັດ). 

6. ແນະນາໍການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົເປັນຂ ັນ້ຕອນທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸ ແລະ ຂາດບ່ໍໄດໃ້ນຂະບວນ 

ການຮຽນ-ການສອນ. ຈດຸປະສງົຕ ົນ້ຕໍຂອງການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົແມນ່ເພ່ືອຢ ັ່ງເບິ່ ງ 
ຄວາມຮູທ່ີ້ນກັຮຽນໄດຮ້ບັໃນໄລຍະການຮຽນ, ພອ້ມດຽວກນັກເໍພ່ືອຊວ່ຍໃຫນ້ກັຮຽນມວີທີິຮຽນ 
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ຂ ັນ້ຕອນທີ 1:

ກຸມ່ທີ ... 

ລ/ດ ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸ 

ສິ່ ງທ່ີຕອ້ງການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົເປັນສວ່ນຮອ້ຍ 

ຄວ
າມ

ພະ
ຍາ

 

ຍາ
ມຂ

ອງ

ບກຸ
ຄນົ

 3
0%
 

ເນ
ືອ້ໃ
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ຂ ັນ້ຕອນທີ 2:

ລ/ດ ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸ 

ສິ່ ງທ່ີຕອ້ງການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົເປັນສວ່ນຮອ້ຍ 

ຄະ
ແນ

ນລ
ວມ

 

ກລິ
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ຄາໍ
ຖາ
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%
 

ທ່ີດເີຊ່ັນ: ຮູຈ້ກັຄ ົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນດວ້ຍຕນົເອງ, ຮູແ້ລກປ່ຽນບດົຮຽນນາໍໝູເ່ພ່ືອນ, ຮູສ້ະຫຸຼບ 
ເນືອ້ໃນທ່ີສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນ ແລະ ຮູສ້ະແດງຄາໍຄດິຄາໍເຫັນຂອງຕນົ. ການວດັ ແລະ ປະ 
ເມນີຜນົຍງັຊວ່ຍໃຫຄ້ສູອນໄດປ້ະເມນີການສດິສອນຂອງຕນົ ແລະ ສາມາດປບັປງຸວທີິການ 
ສອນຂອງຕນົເອງໃຫດ້ຂີຶນ້. ສະນ ັນ້, ໃນການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ 
ຈຶ່ງແບງ່ອອກເປັນຫຼາຍຂ ັນ້ຕອນ ເຊິ່ ງແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນມລີາຍລະອຽດດ ັງ່ນີ:້ 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 1: ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງນກັຮຽນໃນກຸມ່ ແມນ່ 
ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜາ້ວຽກທ່ີຫວົໜາ້ກຸມ່ໄດມ້ອບໝາຍໃຫ.້ ສະມາຊກິ 
ແຕລ່ະຄນົໃນກຸມ່ ຈະໄດນ້າໍເອົາໜາ້ວຽກທ່ີໄດຮ້ບັຈາກຫວົໝາ້ກຸມ່ໄປຄ ົນ້ຄວາ້ ແລວ້ຂຽນເປັນ 
ບດົລາຍງານມອບໃຫຮ້ອງກຸມ່ ເພ່ືອສງັລວມເປັນບດົລາຍງານລວມຂອງກຸມ່. ໃນການປະເມນີ 
ຜນົຂ ັນ້ຕອນນີແ້ມນ່ເປັນສດິຂອງຫວົໜາ້ ແລະ ຮອງກຸມ່ທ່ີຈະໄດປຶ້ກສາກນັວາ່ ສະມາຊກິຜູໃ້ດ 
ມຄີວາມເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍໃຫຫຼ້າຍໜອ້ຍສ ໍາ່ໃດ. ຄອູາດຈະສາ້ງຮາ່ງ 
ເພ່ືອໃຫຫ້ວົໜາ້ກຸມ່ນາໍໃຊໃ້ນການປະເມນີຜນົພາຍໃນກຸມ່ຂອງຕນົດ ັງ່ນີ:້ 

ຕວົຢາ່ງ: ຮາ່ງການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງນກັຮຽນໃນກຸມ່. 
ກຸມ່ທີ ... 

ລ/ດ ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸ 

ສິ່ ງທ່ີຕອ້ງການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົເປັນສວ່ນຮອ້ຍ 
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ກາໍ
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ຸມ່ 

1 ນ. ບນຸມ ີ(ຫວົໜາ້ກຸມ່) 20 35 10 65% 

2 ນ. ບນຸມາ (ຮອງກຸມ່) 15 25 10 50% 

3 ນ. ວາດສະໜາ (ສະມາຊກິ)     

4 ທ. ຄາໍມາ (ສະມາຊກິ)     

5 ນ. ໂສພາ (ສະມາຊກິ)     

6 ...     

 
ສະມາຊກິທກຸຄນົໃນກຸມ່ຈະຕອ້ງປະຕບິດັໜາ້ທ່ີດວ້ຍຄວາມຮບັຜິດຊອບສງູ ເພ່ືອໃຫໄ້ດ ້

ຮບັຄະແນນແຕລ່ະດາ້ນສງູ ແລວ້ຄະແນນລວມຂອງກຸມ່ໃນການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຈະສງູ. 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 2:

ລ/ດ ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸ 

ສິ່ ງທ່ີຕອ້ງການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົເປັນສວ່ນຮອ້ຍ 
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ຂ ັນ້ຕອນທີ 1:

ກຸມ່ທີ ... 

ລ/ດ ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸ 

ສິ່ ງທ່ີຕອ້ງການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົເປັນສວ່ນຮອ້ຍ 

ຄວ
າມ

ພະ
ຍາ

 

ຍາ
ມຂ

ອງ

ບກຸ
ຄນົ

 3
0%
 

ເນ
ືອ້ໃ

ນບ
ດົຮ

ຽ

ນທີ່
ສະ

ມາ
ຊກິ

 

ໃນ
ກຸມ່

ໄດ
ຮ້ບັ

 

50
%
 

ກາ
ນປ

ະກ
ອບ

ຄ

ວາ
ມຄ

ດິເ
ຫັນ

 

ໃນ
ກຸມ່

 2
0%

 

ຮວ
ມກ

ານ
ປະ

ຕ ິ
ບ ດັ

ກດິ
ຈະ

ກາໍ
 

ເປັ
ນກ

ຸ ມ່ 

7 
 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 2:

ລ/ດ ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸ 

ສິ່ ງທ່ີຕອ້ງການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົເປັນສວ່ນຮອ້ຍ 
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ຂ ັນ້ຕອນທີ 1:

ກຸມ່ທີ ... 

ລ/ດ ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸ 

ສິ່ ງທ່ີຕອ້ງການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົເປັນສວ່ນຮອ້ຍ 
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າມ

ພະ
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ຍາ
ມຂ
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ຸ ມ່ 

ຖາ້ສະມາຊກິຄນົໃດໜ່ຶງຫາກໄດຄ້ະແນນດາ້ນໃດດາ້ນໜ່ຶງອອ່ນ, ຄະແນນລວມຍອດກຈໍະ 
ອອ່ນຕາມ ເຊິ່ ງໃນນ ັນ້ ແຕລ່ະຄນົຈະໃຫຄ້ະແນນຂອງຕນົເອງໃນຫອ້ງຄວາມພະຍາຍາມຂອງ 
ບກຸຄນົ. ສວ່ນຫອ້ງອື່ ນໆ ແມນ່ເປັນໜາ້ທ່ີຂອງຫວົໜາ້ກຸມ່ ແລະ ຮອງກຸມ່. ໃນກລໍະນ ີ
ທ່ີສະມາຊກິຫາກບ່ໍໄດປ້ະກອບຄວາມເຫັນພາຍໃນກຸມ່ ໃຫຄ້ວູນິໄິສຄະແນນດ ັງ່ກາ່ວໃນຫອ້ງ
ຂອງຄະແນນເນືອ້ໃນບດົຮຽນ. 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 2: ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົການສະເໜີບດົແມນ່ການວດັ ແລະ ປະເມນີ 
ຜນົການສະເໜີບດົທ່ີກຸມ່ໄດກ້ະກຽມໄວຕ້າມໜາ້ວຽກທງັໝດົ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄ.ູ ໃນ 
ການປະເມນີຜນົຂ ັນ້ຕອນນີ ້ ຄຈູະຕອ້ງໄດສ້າ້ງຮາ່ງໃຫຄ້ະແນນການປະເມນີຜນົລະອຽດ ເຊິ່ ງ 
ໃນຮາ່ງອາດປະກອບດວ້ຍ: ຄະແນນຄນຸສມົບດັ (ການນຸງ່ຖ,ື ກລິິຍາມາລະຍາດ, ການເວ້ົາ 
ຈາ ແລະອື່ ນໆ), ຄະແນນເນືອ້ໃນບດົຮຽນ ແລະ ການຕອບຄາໍຖາມ ດ ັງ່ຕວົຢາ່ງລຸມ່ນີ:້ 

ຕວົຢາ່ງ: ຮາ່ງການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົການສະແດງຄວາມຄດິຄວາມເຫັນ ຫືຼ ການ 
ສະເໜີບດົຂອງນກັຮຽນ. 

ລ/ດ ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸ 

ສິ່ ງທ່ີຕອ້ງການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົເປັນສວ່ນຮອ້ຍ 
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 ນ. ບນຸມ ີ(ຫວົໜາ້ກຸມ່) 10 8 8 30 10 66% 

2 ນ. ບນຸມາ (ຮອງກຸມ່)       

3 ນ. ວາດສະໜາ (ສະມາຊກິ)       

4 ທ. ຄາໍມາ (ສະມາຊກິ)       

5 ນ. ໂສພາ (ສະມາຊກິ)       

6 ...       

 
ສວ່ນການໃຫຄ້ະແນນແຕລ່ະດາ້ນ ແມນ່ຄເູປັນຜູພິ້ຈາລະນາໃຫຕ້າມຄວາມເໝາະສມົກບັ 

ພຶດຕກິາໍທ່ີນກັຮຽນສະແດງອອກ ເຊ່ັນ: ຄະແນນຄວາມພະຍາຍາມ ຫືຼ ຄວາມເອົາໃຈໃສ,່ 
ຖາ້ເຫັນວາ່ນກັຮຽນຄນົໃດມຄີວາມຕ ັງ້ໃຈ ຫືຼ ພະຍາຍາມສງູໃນການສະແດງຄວາມຄດິຄວາມ 
ເຫັນ ເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ນືອ້ໃນບດົຮຽນມຄີວາມຈະແຈງ້ຂຶນ້ ນກັຮຽນຄນົນ ັນ້ ກຄໍວນໄດຮ້ບັຄະແນນ 



8 
 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 3:

ລ/ດ ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸ 

ຄະ
ແນ

ນລ
ວມ

 
 

ໝາຍເຫດ:

ຂ ັນ້ຕອນທີ 4:ສງູ. ນກັຮຽນຄນົໃດສະແດງຄວາມຄດິຄວາມເຫັນດວ້ຍທາ່ທີ ກລິິຍາມາລະຍາດທ່ີດ,ີ ການນຸງ່ 
ຖເືປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ການເວ້ົາຈາສພຸາບນິມ້ນວນ, ມມີາລະຍາດໃນການຕອບຄາໍຖາມ 
ດວ້ຍເຫດ ແລະ ຜນົທາງວທິະຍາສາດ ນກັຮຽນຄນົນ ັນ້ກຄໍວນໄດຮ້ບັຄະແນນໃນດາ້ນນ ັນ້ 
ສງູດ ັງ່ນີເ້ປັນຕ ົນ້. ໃນກລໍະນ ີ ທ່ີສະມາຊກິຫາກບ່ໍໄດຕ້ອບຄາໍຖາມໃຫຄ້ວູນິດິໄສຄະແນນດ ັງ່ 
ກາ່ວໃນຫອ້ງຂອງຄະແນນເນືອ້ໃນຂອງບດົລາຍງານ. 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 3: ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງຮຽນ 
ແມນ່ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົຫຼງັຈາກການສະເໜີບດົຂອງກຸມ່. ໃນຂ ັນ້ຕອນນີ ້ ເປັນຂ ັນ້ 
ຕອນປະກອບຄາໍຄດິຄາໍເຫັນຂອງນກັຮຽນທກຸຄນົ ໃນຫອ້ງຮຽນຕ່ໍການສະເໜີໜາ້ວຽກຂອງກຸມ່ 
ເຊິ່ ງອາດຈະປະກອບດາ້ນເນືອ້ໃນທ່ີເຫັນວາ່ບ່ໍຄບົຖວ້ນ ຫືຼ ຄາໍຄດິຄາໍເຫັນຕາ່ງໆ ເພ່ືອເຮັດໃຫ ້
ບດົຮຽນແຈງ້ຂຶນ້. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຄສູອນຈະເປັນເຈົາ້ການໃນການເຈາະຈີມ້ເນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນໃຫ ້
ເລິກຕື່ ມ ແລະ ໃຫຄ້ະແນນຄວາມພະຍາຍາມຂອງນກັຮຽນທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນການປະກອບຄາໍ 
ເຫັນ. ໃນການໃຫຄ້ະແນນໃນຂ ັນ້ຕອນນີ ້ ຄອູາດໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍ ຫືຼ ສນັຍະລກັໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອ 
ເປັນຕວົແທນໃຫຄ້ະແນນຄວາມພະຍາຍາມ. ຈາກນ ັນ້, ຈຶ່ງປບັປ່ຽນຄວາມພະຍາຍາມດ ັງ່ກາ່ວ 
ນ ັນ້ມາເປັນຄະແນນຕວົຈງິ. 

ຕວົຢາ່ງ: ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງຮຽນ 

ລ/ດ ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸ 

ເດອືນ ... 
ຄະ

ແນ
ນລ

ວມ
 

ວນັທີ...  ວນັທີ... ວນັທີ... ວນັທີ... 

 ນ. ບນຸມ ີ(ຫວົໜາ້ກຸມ່) I I I I I I I I I I I I 12 

2 ນ. ບນຸມາ (ຮອງກຸມ່) I  I I I I I I  7 

3 ນ. ວາດສະໜາ (ສະມາຊກິ)  I   I I I 4 

4 ທ. ຄາໍມາ (ສະມາຊກິ) I  I I  I I I  6 

5 ນ. …      

6 ...      

ໝາຍເຫດ: ການກາໍນດົຄະແນນໃນຂ ັນ້ຕອນນີ ້ເທ່ົາກບັ 20% ສະແດງວາ່: 
ນ. ບນຸມ ີໄດຄ້ະແນນເຕັມ 20% ແລະ ທ. ບນຸມາໄດ ້ປະມານ 12% ((20/12)×7=12)) 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 4:



ຂ ັນ້ຕອນທີ 3:

ລ/ດ ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸ 

ຄະ
ແນ

ນລ
ວມ

 

 

ໝາຍເຫດ:
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ຂ ັນ້ຕອນທີ 4:

ຂ ັນ້ຕອນທີ 3:

ລ/ດ ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸ 

ຄະ
ແນ

ນລ
ວມ

 

 

ໝາຍເຫດ:

ຂ ັນ້ຕອນທີ 4: ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົຫຼງັການສອນຈບົບດົຮຽນ ແລະ ຈບົຫຼກັສດູ 
ແມນ່ການວດັ ແລະ ປະເມນີຄວາມຮບັຮູຂ້ອງນກັຮຽນ ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົບດົຮຽນ ແລະ ຈບົ 
ຫຼກັສດູແລວ້. ຈດຸປະສງົຂອງການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົໃນຂ ັນ້ຕອນນີ ້ແມນ່ຢາກປະເມນີຜນົ 
ໄດຮ້ບັທ່ີຄໄູດພ້ະຍາຍາມອທິຸດທງັເຫ່ືອແຮງ ແລະ ສະຕປິນັຍາຂອງຕນົເຂ້ົາໃນການສດິສອນ 
ວາ່ ໄດຕ້າມຈດຸປະສງົ ແລະ ຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວບ່ໍ້? ດ ັງ່ນ ັນ້, ໃນການປະເມນີຜນົ ຄອູາດ 
ເລືອກເອົາວທີິທ່ີເໝາະສມົສາໍລບັບດົຮຽນແຕລ່ະບດົ ເຊ່ັນວາ່ ບດົໃດຄວນຈະໃຊຂ້ໍສ້ອບແບບ 
ອດັຕະໄນ, ບດົໃດຄວນໃຊແ້ບບປາລະໄນ ຫືຼ ບດົໃດຄວນໃຊຄ້າໍຖາມແບບຕື່ ມໃສບ່ອ່ນຍະ 
ຫວາ່ງ ຫືຼ ແບບອື່ ນໆ ທ່ີຄເູຫັນວາ່ເໝາະສມົໃນການສາ້ງຂໍສ້ອບໃນຂ ັນ້ຕອນນີ ້ ໃຫເ້ນັນ້ໃສ ່
ຈດຸໃດທ່ີເຫັນວາ່ສາໍຄນັ ແລະ ກວມເນືອ້ໃນຫຼາຍກວາ່.  

ຫຼງັຈາກໄດປ້ະເມນີຜນົທງັ 4 ຂ ັນ້ຕອນແລວ້ ຄສູອນຈຶ່ງສງັລວມຄະແນນທງັໝດົດວ້ຍ 
ການຈດັຄວາມສາໍຄນັຂອງແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນຢາ່ງລະອຽດ ໂດຍອງີໃສສ່ະພາບ ແລະ ແວດ 
ລອ້ມຂອງການຮຽນໃນແຕລ່ະທອ້ງຖິ່ນ ເຊ່ັນ: ໃນເຂດຕວົເມອືງເປັນເຂດທ່ີມສີິ່ ງເອືອ້ອາໍນວຍ 
ໃນການຮຽນອາດໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັຂ ັນ້ຕອນທີ 1 ແລະ ທີ 2 ຫຼາຍກວາ່ ແລະ ໃນເຂດຊນົ 
ນະບດົອາດໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັຂ ັນ້ຕອນທີ 3 ແລະ ທີ 4 ຫຼາຍກວາ່. ຄະແນນໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ 
ຕອນອາດຖກືແບງ່ອອກເປັນອດັຕາສວ່ນຮອ້ຍຕາມຄວາມສາໍຄນັທ່ີຄສູອນກາໍນດົຂຶນ້ເອງ ເຊ່ັນ: 
ຂ ັນ້ຕອນທີ 1 ໃຫ ້10 ສວ່ນຮອ້ຍ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນທີ 2 ໃຫ ້30 ສວ່ນຮອ້ຍ, ຂ ັນ້ຕອນທີ 3 
ໃຫ ້20 ສວ່ນຮອ້ຍ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນທີ 4 ໃຫ ້40 ສວ່ນຮອ້ຍ. 

ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົການຮຽນ ຄວນປະຕບິດັແບບຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ເປັນລະບບົ 
ທ່ີປະກອບດວ້ຍຈດຸໝາຍ ແລະ ວທີິການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ການສາ້ງເຄື່ ອງມ ື ແລະ 
ການດາໍເນນີການຕາມແຜນທ່ີວາງໄວ.້ ຂ ັນ້ຕອນທ່ີເປັນໄປໄດໃ້ນການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ສະແດງໄດຕ້າມແຜນພມູຕ່ໍໄປນີ:້ 
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7. ແນະນາໍການສາ້ງແຜນການສອນປະຈາໍປີ

ວຊິາ: 
 ມ.5  

ເດອືນ ອາທິດທີ ຊ ົ່ວໂມງ ເນືອ້ໃນ ໝາຍເຫດ 

  4 

ພາກທີ I ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ
ບດົທີ 1 ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (Information System)
ກດິຈະກາໍທີ 1:

 
ກດິຈະກາໍທີ 2:  
ກດິຈະກາໍທີ 3:   

 

  4 

ກດິຈະກາໍທີ 4:
 

ກດິຈະກາໍທີ 5:

 
ກດິຈະກາໍທີ 6:

  

 

4 

ກດິຈະກາໍທີ 6:

ພາກທີ II ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການຕດັສນິໃຈທາງ 
ທລຸະກາໍຕາ່ງໆ 

ບດົທີ 3 ລະບບົການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ
(Computer Security System)  

ກດິຈະກາໍທີ 1:
 

ກດິຈະກາໍທີ 2:

 

  3 ກດິຈະກາໍທີ 3:  

 

7. ແນະນາໍການສາ້ງແຜນການສອນປະຈາໍປີ 
ການສາ້ງແຜນການສອນປະຈາໍປີ ຄຕູອ້ງໄດສ້ກຶສາບນັຫາທ່ີສາໍຄນັດ ັງ່ນີ:້ 

 ສກຶສາຕາຕະລາງການສອນປະຈາໍສກົຮຽນຂອງແຕລ່ະວຊິາ ຂອງແຕລ່ະຫອ້ງປະ 
ຈາໍໂຮງຮຽນ; 

 ສກຶສາແຜນປະຕບິດັງານຂອງວຊິາການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການສອນ ໂດຍອງີໃສ ່
ເງ ື່ອນໄຂຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ມ ືພ້ກັຮຽນຢູໃ່ນສກົຮຽນ, ມ ືເ້ລີ່ ມຕ ົນ້ສອນ, ໄລຍະເວລາ 
ທວນຄນື ແລະ ເວລາສອບເສັງພາກຮຽນທີ I ແລະ ທີ II. 

ການສາ້ງແຜນການສອນປະຈາໍປີ ຄວນສາ້ງໃຫເ້ປັນລກັສະນະດ ັງ່ຕວົຢາ່ງລຸມ່ນີ:້ 

ວຊິາ: 
 ມ.5  

ເດອືນ ອາທິດທີ ຊ ົ່ວໂມງ ເນືອ້ໃນ ໝາຍເຫດ 

  4 

ພາກທີ I ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ
ບດົທີ 1 ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (Information System)
ກດິຈະກາໍທີ 1:

 
ກດິຈະກາໍທີ 2:  
ກດິຈະກາໍທີ 3:   

 

  4 

ກດິຈະກາໍທີ 4:
 

ກດິຈະກາໍທີ 5:

 
ກດິຈະກາໍທີ 6:
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ກດິຈະກາໍທີ 6:

ພາກທີ II ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການຕດັສນິໃຈທາງ 
ທລຸະກາໍຕາ່ງໆ 

ບດົທີ 3 ລະບບົການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ
(Computer Security System)  

ກດິຈະກາໍທີ 1:
 

ກດິຈະກາໍທີ 2:

 

  3 ກດິຈະກາໍທີ 3:  



7. ແນະນາໍການສາ້ງແຜນການສອນປະຈາໍປີ
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ວຊິາ: 
 ມ.5  

ເດອືນ ອາທິດທີ ຊ ົ່ວໂມງ ເນືອ້ໃນ ໝາຍເຫດ 

  4 

ພາກທີ I ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ
ບດົທີ 1 ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (Information System)
ກດິຈະກາໍທີ 1:

 
ກດິຈະກາໍທີ 2:  
ກດິຈະກາໍທີ 3:   

 

  4 

ກດິຈະກາໍທີ 4:
 

ກດິຈະກາໍທີ 5:

 
ກດິຈະກາໍທີ 6:
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ກດິຈະກາໍທີ 6:

ພາກທີ II ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການຕດັສນິໃຈທາງ 
ທລຸະກາໍຕາ່ງໆ 

ບດົທີ 3 ລະບບົການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ
(Computer Security System)  

ກດິຈະກາໍທີ 1:
 

ກດິຈະກາໍທີ 2:

 

  3 ກດິຈະກາໍທີ 3:  

7. ແນະນາໍການສາ້ງແຜນການສອນປະຈາໍປີ

ແຜນການສອນປະຈາໍສກົຮຽນ: ......... 
ວຊິາ: ວຊິາເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ (ICT) 

ຂ ັນ້ຮຽນ  ມ.5 ເວລາ 1 ຊ ົ່ວໂມງຕ່ໍອາທິດ  
ເດອືນ ອາທິດທີ ຊ ົ່ວໂມງ ເນືອ້ໃນ ໝາຍເຫດ 

9  1-4  4 

ພາກທີ I ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
ບດົທີ 1 ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (Information System)  
ກດິຈະກາໍທີ 1: ອງົກອນ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງອງົກອນ (1 
ຊ ົ່ວໂມງ)   
ກດິຈະກາໍທີ 2: ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (1 ຊ ົ່ວໂມງ)   
ກດິຈະກາໍທີ 3: ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (2 ຊ ົ່ວໂມງ)   

 

10  5-8  4 

ກດິຈະກາໍທີ 4: ລະບບົປະມວນຜນົຂໍມ້ນູ ແລະ ລະບບົຂໍ້

ມນູຂາ່ວສານເພ່ືອການບໍລິຫານ (1 ຊ ົ່ວໂມງ)   
ກດິຈະກາໍທີ 5: ລະບບົສະໜບັສະໜນູການຕດັສນິໃຈ 
ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອຜູບໍ້ລິຫານລະດບັສງູ (2 
ຊ ົ່ວໂມງ)   
ກດິຈະກາໍທີ 6: ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານ, ລະບບົສາໍນກັງານ
ອດັຕະໂນມດັ ແລະ ຄວາມສາໍພນັ ລະຫວາ່ງລະບບົຂໍມ້ນູ
ຂາ່ວສານແຕລ່ະຊະນດິ (1 ຊ ົ່ວໂມງ)   

 

11 9-12 44 

ກດິຈະກາໍທີ 6: ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານ, ລະບບົສາໍນກັງານ
ອດັຕະໂນມດັ ແລະ ຄວາມສາໍພນັ ລະຫວາ່ງລະບບົຂໍມ້ນູ
ຂາ່ວສານແຕລ່ະຊະນດິ (ຕ່ໍ 1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

ພາກທີ II ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການຕດັສນິໃຈທາງ 
ທລຸະກາໍຕາ່ງໆ 

ບດົທີ 3 ລະບບົການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ
(Computer Security System)  

ກດິຈະກາໍທີ 1: ແນວຄດິກຽ່ວກບັລະບບົຮກັສາຄວາມປອດ
ໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ(1 ຊ ົ່ວໂມງ)   
ກດິຈະກາໍທີ 2: ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອງົກອນ (1 
ຊ ົ່ວໂມງ) 

 

 
12  13-15  3 ກດິຈະກາໍທີ 3: ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນເຄອືຂາ່ຍອນິ  
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ກດິຈະກາໍທີ 4:

 

  1 
ກດິຈະກາໍທີ 5:

 
 

  3 
ບດົທີ 4 ປນັຍາປະດດິ 
ກດິຈະກາໍທີ 1:

 

  1 
ກດິຈະກາໍທີ 2:  

  3 

ກດິຈະກາໍທີ 2:

ກດິຈະກາໍທີ 3:
 

 

   
ກດິຈະກາໍທີ 4:  

 7 
ກດິຈະກາໍທີ 4:

ທວນຄນື 

 

8. ແນະນາໍການແຕງ່ບດົສອນເຕເີນັດ (1 ຊ ົ່ວໂມງ)   
ກດິຈະກາໍທີ 4: ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍມ້ນູສວ່ນ
ຕວົ (2 ຊ ົ່ວໂມງ)   

12-1  16  1 
ກດິຈະກາໍທີ 5: ທາ່ອຽງຂອງການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນ
ອະນາຄດົ (1 ຊ ົ່ວໂມງ)   

 

1  17-19  3 
ບດົທີ 4 ປນັຍາປະດດິ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ແນວຄດິ ຄວາມໝາຍ, ລກັສະນະ ແລະ 
ຄວາມສາມາດຂອງປນັຍາປະດດິ (2 ຊ ົ່ວໂມງ)  

 

2  20  1 
ກດິຈະກາໍທີ 2: ປະໂຫຍດ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັຂອງປນັຍາ
ປະດດິ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

 

2  21-23  3 

ກດິຈະກາໍທີ 2: ປະໂຫຍດ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັຂອງປນັຍາ
ປະດດິ (ຕ່ໍ 1 ຊ ົ່ວໂມງ) 
ກດິຈະກາໍທີ 3: ການປຽບທຽບປນັຍາປະດດິກບັຄອມພິວເຕີ
ທາໍມະດາ (2 ຊ ົ່ວໂມງ)   

 

3  24-26  3  
ກດິຈະກາໍທີ 4: ການນາໍໃຊປ້ນັຍາປະດດິ ແລະ ຂໍສ້ະຫຸຼບ 
(3 ຊ ົ່ວໂມງ) 

 

3-6  27-33 77 
ກດິຈະກາໍທີ 4: ການນາໍໃຊປ້ນັຍາປະດດິ ແລະ ຂໍສ້ະຫຸຼບ 
(ຕ່ໍ 1 ຊ ົ່ວໂມງ) 
ທວນຄນື  

 

8. ແນະນາໍການແຕງ່ບດົສອນ



 
ກດິຈະກາໍທີ 4:

 

  1 
ກດິຈະກາໍທີ 5:

 
 

  3 
ບດົທີ 4 ປນັຍາປະດດິ 
ກດິຈະກາໍທີ 1:

 

  1 
ກດິຈະກາໍທີ 2:  

  3 

ກດິຈະກາໍທີ 2:

ກດິຈະກາໍທີ 3:
 

 

   
ກດິຈະກາໍທີ 4:  

 7 
ກດິຈະກາໍທີ 4:

ທວນຄນື 
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8. ແນະນາໍການແຕງ່ບດົສອນ 
ກດິຈະກາໍທີ 4:

 

  1 
ກດິຈະກາໍທີ 5:

 
 

  3 
ບດົທີ 4 ປນັຍາປະດດິ 
ກດິຈະກາໍທີ 1:

 

  1 
ກດິຈະກາໍທີ 2:  

  3 

ກດິຈະກາໍທີ 2:

ກດິຈະກາໍທີ 3:
 

 

   
ກດິຈະກາໍທີ 4:  

 7 
ກດິຈະກາໍທີ 4:

ທວນຄນື 

 

8. ແນະນາໍການແຕງ່ບດົສອນ 
ການສອນວຊິານີ ້ ກອ່ນອື່ ນໝດົຕອ້ງສກຶສາໃຫເ້ຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັຈດຸໝາຍ, ສະມດັຖະພາບ 

ຂ ັນ້ພ້ືນຖານໃນດາ້ນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງບດົຮຽນຕາມຫຼກັສດູທ່ີໄດນ້າໍ 
ສະເໜີ ໂດຍອງີໃສປ້ຶ່ມຄູມ່ຄືທ່ີູທາງສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ ໄດຮ້ຽບຮຽງ 
ແລະ ສາ້ງຂຶນ້. ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ຈຶ່ງແຕງ່ບດົສອນຕາມຂ ັນ້ຕອນທ່ີປະກອບດວ້ຍ: ຈດຸປະສງົ, 
ເນືອ້ໃນ, ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ, ກດິຈະກາໍ ແລະ ການວດັ-ປະເມນີຜນົ. 
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ແນະນາໍການສອນແຕລ່ະບດົ 

ພາກທີ I ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

ບດົທີ 1 ລະບບົຂໍມ້ ູນຂາ່ວສານ (Information System)  

1. ຈດຸປະສງົ 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
2.1 ອງົກອນ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງອງົກອນ 

2.2 ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

2.3 ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

2.4 ລະບບົປະມວນຜນົຂໍມ້ນູ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອການບໍລິຫານ 

2.5 ລະບບົສະໜບັສະໜນູການຕດັສນິໃຈ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອຜູບໍ້ລິຫານ 
ລະດບັສງູ 

ແນະນາໍການສອນແຕລ່ະບດົ 

ພາກທີ I ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

ບດົທີ 1 ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (Information System)  
 ເວລາ 8 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສງົ 
 ນກັຮຽນສາມາດອະທິບາຍໄດກ້ຽ່ວກບັ: 

 ອງົກອນ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງອງົກອນ 
 ການບໍລິຫານພາຍໃນອງົກອນລະດບັຕາ່ງໆ 
 ຄນຸລກັສະນະຂອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
 ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແຕລ່ະປະເພດ 
 ຄວາມໝາຍ, ປະເພດ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
 ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄນຸລກັສະນະຂອງລະບບົປະມວນຜນົຂໍມ້ນູ 
 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄນຸລກັສະນະຂອງລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອ ການບໍລິຫານ 
 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄນຸລກັສະນະຂອງລະບບົສະໜບັສະໜນູການຕດັສນິໃຈ 
 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄນຸລກັສະນະຂອງລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອຜູບໍ້ລິຫານລະດບັສງູ 
 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄນຸລກັສະນະຂອງລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານ 
 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄນຸລກັສະນະຂອງສາໍນກັງານອດັຕະໂນມດັ 
 ຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແຕລ່ະຊະນດິ 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
2.1 ອງົກອນ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງອງົກອນ 

ອງົກອນ ເປັນແຫຼງ່ລວບລວມບກຸຄະລາກອນດາ້ນຕາ່ງໆ ທ່ີມກີານຕດິຕ່ໍ ແລະ ເຮັດ 
ວຽກຮວ່ມກນັ ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາໝາຍດຽວກນັ. ອງົກອນມ ີ 2 ລກັສະນະຄ:ື ອງົກອນ 
ຫວງັຜນົກາໍໄລ ແລະ ອງົກອນບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ. ການດາໍເນນີງານຂອງອງົກອນໃດ 

2.2 ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

2.3 ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

2.4 ລະບບົປະມວນຜນົຂໍມ້ນູ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອການບໍລິຫານ 

2.5 ລະບບົສະໜບັສະໜນູການຕດັສນິໃຈ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອຜູບໍ້ລິຫານ 
ລະດບັສງູ 
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ພາກທີ I ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

ບດົທີ 1 ລະບບົຂໍມ້ ູນຂາ່ວສານ (Information System)  

1. ຈດຸປະສງົ 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
2.1 ອງົກອນ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງອງົກອນ 
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2.2 ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

2.3 ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

2.4 ລະບບົປະມວນຜນົຂໍມ້ນູ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອການບໍລິຫານ 

2.5 ລະບບົສະໜບັສະໜນູການຕດັສນິໃຈ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອຜູບໍ້ລິຫານ 
ລະດບັສງູ 

ແນະນາໍການສອນແຕລ່ະບດົ 

ພາກທີ I ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

ບດົທີ 1 ລະບບົຂໍມ້ ູນຂາ່ວສານ (Information System)  

1. ຈດຸປະສງົ 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
2.1 ອງົກອນ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງອງົກອນ 

ກຕໍາມຈະຕອ້ງອາໄສການບໍລິຫານທ່ີດ ີ ເຊິ່ ງໝາຍເຖງິ ສາມາດຈດັໃຫພ້ະນກັງານ ມ ີ
ຄວາມເໝາະສມົກບັໜາ້ວຽກທ່ີເຮັດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ່ີນາໍໃຊໃ້ນກດິຈະການ 
ເພ່ືອໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສງູສດຸແກກ່ດິຈະການນ ັນ້. 

2.2 ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເປັນສິ່ ງໜ່ຶງທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນຢາ່ງຍິ່ ງໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິ, ອງົ
ກອນຕາ່ງໆຈຶ່ງຕອ້ງມກີານພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຂຶນ້ມາເພ່ືອໃຊໃ້ນການ
ປະມວນຜນົຂໍມ້ນູໃຫກ້າຍເປັນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທ່ີມຄີວາມຖກືຕອ້ງ, ຊດັເຈນ ແລະ 
ເຊື່ ອຖໄືດ.້ 

2.3 ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ໝາຍເຖງິການລວບລວມອງົປະກອບຕາ່ງໆມານາໍເຂ້ົາ, ຜາ່ນ 
ຂະບວນການໃດໜ່ຶງ ທ່ີອາດນາໍໃຊຄ້ອມພິວເຕຊີວ່ຍຮຽບຮຽງ, ປ່ຽນແປງ ແລະ ເກບັ 
ມຽ້ນ ເພ່ືອໃຫໄ້ດຜ້ນົໄດຮ້ບັ ກຄໍຂືໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີສາມາດໃຊສ້ະໜບັສະໜນູການຕດັ 
ສນິໃຈໃນອງົກອນໄດ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງມເີປ້ົາໝາຍໃນລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຊຶ່ ງລວມມ ີ
7 ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການໃຊລ້ະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 5 
ຢາ່ງ. 

2.4 ລະບບົປະມວນຜນົຂໍມ້ນູ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອການບໍລິຫານ 
ລະບບົປະມວນຜນົຂໍມ້ນູເປັນລະບບົທ່ີຊວ່ຍໃນການເກບັກາໍ ແລະ ປະມວນຜນົຂໍມ້ນູ 
ທ່ີເກດີຈາກເຫດການປະຈາໍວນັຂອງອງົກອນ ເຊ່ັນ: ການຈດັຊືວ້ດັຖດຸບິ, ລວມຍອດ 
ການສ ັງ່ຊືຈ້າກລກູຄາ້, ຍອດຂາຍ, ການຂນົສ ົ່ງ, ການຈອງ, ການລງົທະບຽນ, ການ 
ອອກໃບແຈງ້ລາຄາ ເປັນຕ ົນ້. ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອການບໍລິຫານ ເປັນລະບບົ 
ທ່ີນາໍເອົາຂໍມ້ນູຂາ່ວສານມາຊວ່ຍໃນການເຮັດບດົລາຍງານລກັສະນະຕາ່ງໆ ເພ່ືອວາງ 
ແຜນ ແລະ ຄວບຄມຸການດາໍເນນີທລຸະກດິ, ເຊິ່ ງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານດ ັງ່ກາ່ວ ຈະໄດມ້າ 
ຈາກລະບບົປະມວນຜນົຂໍມ້ນູ (TPS). 

2.5 ລະບບົສະໜບັສະໜນູການຕດັສນິໃຈ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອຜູບໍ້ລິຫານ 
ລະດບັສງູ 
ລະບບົສະໜບັສະໜນູການຕດັສນິໃຈ ເປັນລະບບົທ່ີສ ົ່ງເສມີໃຫຜູ້ໃ້ຊສ້າມາດຕດັສນິໃຈ 
ໄດດ້ວ້ຍຄວາມສະຫຼາດ, ແຕບ່ໍ່ໄດໃ້ຊລ້ະບບົນີເ້ພ່ືອຕດັສນິໃຈແທນ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ເມ ຶື່ອຜູ ້
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2.6 ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານ, ລະບບົສາໍນກັງານອດັຕະໂນມດັ ແລະ ຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງ 
ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແຕລ່ະຊະນດິ 

ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອສາໍນກັງານ

3. ສື່ ການສອນ 

4. ກດິຈະກາໍ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ອງົກອນ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງອງົກອນ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

1.1 ການກະກຽມ 

1.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ນາໍໃຊລ້ະບບົຕອ້ງການຕດັສນິໃຈເລ່ືອງໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ເຫດການໃດໜ່ຶງ, ຜູໃ້ຊລ້ະບບົກ ໍ
ຈະປ້ອນຂໍມ້ນູທ່ີເປັນຕວົປ່ຽນຕາ່ງໆຂອງເຫດການນ ັນ້ ເຂ້ົາສູລ່ະບບົສະໜບັສະໜນູ 
ການຕດັສນິໃຈ, ຈາກນ ັນ້ ລະບບົຈະປະມວນຜນົໄດຮ້ບັຕາ່ງໆ ແລວ້ລາຍງານອອກ 
ມາເປັນທາງເລືອກໃຫຜູ້ໃ້ຊລ້ະບບົໄດເ້ຫັນ ແລະ ຮບັຮູຂ້ໍປ້ຽບທຽບ ໂດຍຜນົໄດຮ້ບັນ ັນ້ 
ຈະຂຶນ້ຢູກ່ບັຕວົປ່ຽນທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຂອງສະຖານະການຕາ່ງໆ ແລະ ສດຸທາ້ຍຈຶ່ງເປັນ 
ໜາ້ທ່ີຂອງຜູຕ້ດັສນິໃຈວາ່ ຈະປະຕບິດັຕາມແນວທາງຫືຼບໍ່ໍ ຈຶ່ງຈະດທ່ີີສດຸ. ລະບບົ ຂໍ້

ມນູຂາ່ວສານທ່ີມພ້ືີນຖານການເຮັດວຽກດວ້ຍລະບບົຄອມພິວເຕ ີ ຊວ່ຍໃຫຜູ້ບໍ້ລິຫານ 
ລະດບັສງູສາມາດເຂ້ົາເຖງິ, ລວບລວມ, ວເິຄາະ ແລະ ປະມວນຜນົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
ທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອງົກອນ ຕາມຄວາມຕອ້ງການຢາ່ງສະດວກ ແລະ 
ວອ່ງໄວຂຶນ້ນ ັນ້ກເໍພ່ືອນາໍເອົາຂໍມ້ນູຂາ່ວສານດ ັງ່ກາ່ວມາໃຊໃ້ນການບໍລິຫານວຽກງານທ່ີ 
ຮບັຜິດຊອບ ເຊ່ັນ: ການກາໍນດົນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນຍດຸທະສາດ ແລະ ການ 
ຈດັຕ ັງ້ງບົປະມານ ເປັນຕ ົນ້. 

2.6 ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານ, ລະບບົສາໍນກັງານອດັຕະໂນມດັ ແລະ ຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງ 
ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແຕລ່ະຊະນດິ 
ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານເປັນລະບບົທ່ີເຮັດໜາ້ທ່ີຈາໍລອງຜູຊ້ຽ່ວຊານທ່ີໃຫຄ້າໍປຶກສາແກຜູ່ບໍ້ລິ 
ຫານລະດບັສງູ, ເນື່ອງຈາກບາງຄ ັງ້ຄາວອາດຕອ້ງຕດັສນິໃຈແກບ້ນັຫາ ທ່ີມຄີວາມ 
ສບັຊອ້ນເກນີກວາ່ທ່ີຈະຕອ້ງຕດັສນິໃຈຕາມລາໍພງັໄດ.້ ລະບບົດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ສາມາດເອີນ້ 
ໄດອ້ກີຊື່ ໜ່ຶງວາ່ ລລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອສາໍນກັງານ (Office Information 
System: OIS) ເປັນລະບບົສະໜບັສະໜນູກດິຈະກາໍການເຮັດວຽກໃນສາໍນກັງານທ່ີ 
ເກດີຂຶນ້ໃນແຕລ່ະວນັ ແລະ ຍງັຊວ່ຍໃນການຕດິຕ່ໍສື່ ສານຂອງບກຸຄະລາກອນ ບ່ໍວາ່ 
ຈະຢູໃ່ນສະຖານທ່ີດຽວກນັຫືຼບ່ໍ ກໍ່ຕາມ ເຊ່ັນ: ການສ ົ່ງ e-mail, ການປະຊຸມທາງໄກ, 
ການສາ້ງເອກະສານ, ການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູ ເປັນຕ ົນ້. ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີມຢີູ ່
ຫຼາຍຊະນດິ ລວ້ນແລວ້ແຕມ່ຈີດຸປະສງົຫຼກັ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູການເຮັດວຽກແຕກ 
ຕາ່ງກນັໄປ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແຕລ່ະຊະນດິສາມາດນາໍມາ 
ເຊື່ ອມຕ່ໍການເຮັດວຽກຮວ່ມກນັໄດ.້ 

3. ສື່ ການສອນ 

4. ກດິຈະກາໍ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ອງົກອນ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງອງົກອນ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

1.1 ການກະກຽມ 

1.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ ສ.ວ
.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



2.6 ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານ, ລະບບົສາໍນກັງານອດັຕະໂນມດັ ແລະ ຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງ 
ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແຕລ່ະຊະນດິ 

ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອສາໍນກັງານ
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3. ສື່ ການສອນ 

4. ກດິຈະກາໍ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ອງົກອນ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງອງົກອນ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

1.1 ການກະກຽມ 

1.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

2.6 ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານ, ລະບບົສາໍນກັງານອດັຕະໂນມດັ ແລະ ຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງ 
ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແຕລ່ະຊະນດິ 

ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອສາໍນກັງານ

3. ສື່ ການສອນ 
 ເຈຍ້ຄາໍຖາມ 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 ແລະ 1.6 ແລະ ຂະໜານຕອບຂອງ ຄາໍ
ຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 ແລະ 1.6 

 ປ້ຶມແບບຮຽນວຊິາເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 
 ຮບູພາບປະກອບ ຫືຼ ແຜນ່ຊດີ ີທ່ີມເີນືອ້ໃນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ (ອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂ) 

4. ກດິຈະກາໍ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ອງົກອນ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງອງົກອນ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

1.1 ການກະກຽມ 
1) ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.1 ແລະ ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.1 ແລະ 1.2. 
2) ເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ແນວຄວາມຄດິລະບບົການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບ 

ຮຽນວຊິາເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍ 
ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ. 

3) ກະກຽມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆທ່ີເປັນການກາ້ວເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັອງົກອນ. 
4) ກະກຽມເຄື່ ອງມ ືປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 

1.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 
1) ຄສູອນສະເໜີຕນົເອງ ແລະ ແນະນາໍລາຍລະອຽດຂອງວຊິາເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູ 

ຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ5 ແກນ່ກັຮຽນ. 
2) ຄນູາໍພານກັຮຽນເຮັດກດິຈະກາໍ ຫືຼ ຫ້ິຼນເກມທ່ີມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງກບັເນືອ້ໃນຕາມ 

ຫວົຂໍ ້“ອງົກອນ”. 
3) ຄສູອນຈດັແບງ່ນກັຮຽນໃນຫອ້ງອອກເປັນກຸມ່ ກຸມ່ລະ 5-6 ຄນົ. 
4) ແຈກຢາຍເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.1 ໃຫແ້ກນ່ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ເພ່ືອຄ ົນ້ຄວາ້ ແລວ້ 

ຕອບຄາໍຖາມ. 
5) ຫຼງັຈາກສະເໜີບດົແລວ້ ຄສູອນແນະນາໍຕາມໜາ້ທ່ີຂອງນກັຮຽນໃນແຕລ່ະກຸມ່ໃຫ ້

ມກີານສະເໜີເນືອ້ໃນຂອງແຕລ່ະຄາໍຖາມທ່ີ ໄດແ້ຈກຢາຍໄປ. 

ສ.ວ
.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ
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ກດິຈະກາໍທີ 2: ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

2.1 ການກະກຽມ 

 

2.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 3: ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

3.1 ການກະກຽມ 

3.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

6) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນຂອງບດົ ແລະ ການປະກອບຄວາມ 
ເຫັນຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ ແລະ ຄສູອນສອດແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົທ່ີເຫັນວາ່ຍງັບ່ໍ 
ທນັຄບົຖວ້ນ. 

7) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາປະມານ 
5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.2 ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່. ຈາກ
ນ ັນ້, ໃຫແ້ບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້ ຫວົໜາ້ກຸມ່ຮບັຜິດຊອບລວມ ແລະ ມໜີາ້
ທ່ີແບງ່ປນັວຽກໃຫສ້ະມາຊກິທກຸຄນົໃນກຸມ່. ຮອງຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍ 
ຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດຊອບທງັໝດົ ແລະ ສມົທບົກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີ 
ຄວາມຫາ້ວຫນັໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍ ໂດຍໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະ 
ຍາຍາມ. 

ກດິຈະກາໍທີ 2: ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

2.1 ການກະກຽມ 
1) ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.2 ແລະ ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.2 ແລະ 1.3. 
2) ເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ  ທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນວຊິາ ເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວ 

ສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ 
ການສກຶສາ. 

3) ກະກຽມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນການກາ້ວເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຂໍມ້ນູຂາ່ວ 
ສານ. 

4) ກະກຽມເຄື່ ອງມປືະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 
2.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

1) ຄສູອນທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າໂດຍການຖາມນກັຮຽນ 2-3 ຄາໍຖາມທ່ີກຽ່ວກບັອງົ 
ກອນ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງອງົກອນ. 

2) ຄສູອນເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນໃໝ ່ ໂດຍແນະນາໍໃຫຕ້າງໜາ້ນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ສະເໜີ 
ເນືອ້ໃນຄາໍຕອບຂອງແຕລ່ະຄາໍຖາມທ່ີໄດແ້ຈກຢາຍໄປ. 

ກດິຈະກາໍທີ 3: ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

3.1 ການກະກຽມ 

3.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ສ.ວ
.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



ກດິຈະກາໍທີ 2: ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

2.1 ການກະກຽມ 

 

2.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 
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ກດິຈະກາໍທີ 3: ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

3.1 ການກະກຽມ 

3.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 2: ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

2.1 ການກະກຽມ 

 

2.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

3) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນຂອງບດົ ແລະ ການປະກອບຄວາມ 
ເຫັນຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ຄສູອນສອດແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົທ່ີເຫັນ 
ວາ່ຍງັບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ. 

4) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາປະມານ 
5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.3 ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່. ຈາກ
ນ ັນ້, ໃຫແ້ບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້ ຫວົໜາ້ກຸມ່ ຮບັຜິດຊອບລວມ ແລະ ມ ີ
ໜາ້ທ່ີແບງ່ປນັວຽກໃຫສ້ະມາຊກິທກຸຄນົໃນກຸມ່. ຮອງຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍ 
ຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດຊອບທງັໝດົ ແລະ ສມົທບົກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີ 
ຄວາມຫາ້ວຫນັໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍ ໂດຍໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະ 
ຍາຍາມ. 

ກດິຈະກາໍທີ 3: ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

3.1 ການກະກຽມ 
1) ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.3 ແລະ ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.3 ແລະ 1.4. 
2) ເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນວຊິາ ເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູ 

ຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ 
ການສກຶສາ. 

3) ກະກຽມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆທ່ີເປັນການກາ້ວເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັລະບບົ ແລະ 
ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ. 

4) ກະກຽມເຄື່ ອງມ ືປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ.  
3.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

1) ຄສູອນທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າໂດຍການຖາມນກັຮຽນ 2-3 ຄາໍຖາມ. 
2) ຫຼງັຈາກສະເໜີບດົແລວ້ ຄສູອນແນະນາໍໃຫຕ້າງໜາ້ຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ສະ 

ເໜີເນືອ້ໃນຄາໍຕອບຂອງແຕລ່ະຄາໍຖາມທ່ີໄດແ້ຈກຢາຍໄປ. 
3) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນຂອງບດົ ແລະ ການປະກອບຄວາມ 

ເຫັນຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ ແລະ ຄສູອນສອດແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົທ່ີເຫັນວາ່ຍງັ 
ບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ. 

ສ.ວ
.ສ 
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ລຂິ
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ກດິຈະກາໍທີ 4: ລະບບົປະມວນຜນົຂໍມ້ນູ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອການບໍລິຫານ

(1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

4.1 ການກະກຽມ 

4.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 5: ລະບບົສະໜບັສະໜນູການຕດັສນິໃຈ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອຜູ້

ບໍລິຫານລະດບັສງູ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

5.1 ການກະກຽມ 

5.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

4) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາປະມານ 
5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.4 ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່. ຈາກ
ນ ັນ້, ໃຫແ້ບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້ ຫວົໜາ້ກຸມ່ ຮບັຜິດຊອບລວມ ແລະ ມ ີ
ໜາ້ທ່ີແບງ່ປນັວຽກໃຫສ້ະມາຊກິທກຸຄນົໃນກຸມ່. ຮອງຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍ 
ຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດຊອບທງັໝດົ ແລະ ສມົທບົກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີ 
ຄວາມຫາ້ວຫນັໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍ ໂດຍໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະ 
ຍາຍາມ. 

ກດິຈະກາໍທີ 4: ລະບບົປະມວນຜນົຂໍມ້ນູ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອການບໍລິຫານ  

(1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

4.1 ການກະກຽມ 
1) ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.4 ແລະ ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.4 ແລະ 1.5. 
2) ເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ລະບບົປະມວນຜນົຂໍມ້ນູ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອການ 

ບໍລິຫານ ທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນວຊິາເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ 
ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ. 

3) ກະກຽມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນການກາ້ວເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັລະບບົປະ 
ມວນຜນົຂໍມ້ນູ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອການບໍລິຫານ. 

4) ກະກຽມເຄື່ ອງມປືະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 
4.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

1) ຄສູອນທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າໂດຍການຖາມນກັຮຽນ 2-3 ຄາໍຖາມ. 
2) ຄສູອນແນະນາໍໃຫຕ້າງໜາ້ຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ສະເໜີເນືອ້ໃນຄາໍຕອບຂອງ

ແຕລ່ະຄາໍຖາມທ່ີໄດແ້ຈກຢາຍໄປ. 
3) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນຂອງບດົ ແລະ ການປະກອບຄວາມ 

ເຫັນຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ ແລະ ຄສູອນສອດແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົທ່ີເຫັນວາ່ ຍງັ
ບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ. 

4) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາປະມານ 
5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.5 ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່. ຈາກ

ກດິຈະກາໍທີ 5: ລະບບົສະໜບັສະໜນູການຕດັສນິໃຈ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອຜູ້

ບໍລິຫານລະດບັສງູ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

5.1 ການກະກຽມ 

5.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ສ.ວ
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ລຂິ
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ກດິຈະກາໍທີ 4: ລະບບົປະມວນຜນົຂໍມ້ນູ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອການບໍລິຫານ

(1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

4.1 ການກະກຽມ 

4.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 
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ກດິຈະກາໍທີ 5: ລະບບົສະໜບັສະໜນູການຕດັສນິໃຈ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອຜູ້

ບໍລິຫານລະດບັສງູ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

5.1 ການກະກຽມ 

5.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 4: ລະບບົປະມວນຜນົຂໍມ້ນູ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອການບໍລິຫານ

(1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

4.1 ການກະກຽມ 

4.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ນ ັນ້, ໃຫແ້ບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້ ຫວົໜາ້ກຸມ່ຮບັຜິດຊອບລວມ ແລະ ມໜີາ້
ທ່ີແບງ່ປນັວຽກໃຫສ້ະມາຊກິທກຸຄນົໃນກຸມ່. ຮອງຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍ 
ຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດຊອບທງັໝດົ ແລະ ສມົທບົກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີ 
ຄວາມຫາ້ວຫນັໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍ ໂດຍໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະ 
ຍາຍາມ. 

ກດິຈະກາໍທີ 5: ລະບບົສະໜບັສະໜນູການຕດັສນິໃຈ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອຜູ້

ບໍລິຫານລະດບັສງູ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

5.1 ການກະກຽມ 
1) ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.5 ແລະ ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.5 ແລະ 1.6. 
2) ເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ລະບບົສະໜບັສະໜນູການຕດັສນິໃຈ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

ເພ່ືອຜູບໍ້ລິຫານລະດບັສງູ ທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນວຊິາ ເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການ 
ສກຶສາ. 

3) ກະກຽມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນການກາ້ວເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັລະບບົສະ 
ໜບັສະໜນູການຕດັສນິໃຈ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອຜູບໍ້ລຫິານລະດບັສງູ. 

4) ກະກຽມເຄື່ ອງມ ືປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 
5.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

1) ຄສູອນທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າໂດຍການຖາມນກັຮຽນ 2-3 ຄາໍຖາມ. 
2) ຫຼງັຈາກສະເໜີບດົແລວ້ ຄສູອນແນະນາໍໃຫຕ້າງໜາ້ຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ສະ 

ເໜີເນືອ້ໃນຂອງແຕລ່ະຄາໍຖາມທ່ີໄດແ້ຈກຢາຍໄປ. 
3) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນຂອງບດົ ແລະ ການປະກອບຄວາມ 

ເຫັນຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ ແລະ ຄສູອນສອດແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົທ່ີເຫັນວາ່ ຍງັ
ບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ. 

4) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາປະມານ 
5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.6 ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່. ຈາກ 
ນ ັນ້, ໃຫແ້ບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້ ຫວົໜາ້ກຸມ່ຮບັຜິດຊອບລວມ ແລະ ມໜີາ້
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ກດິຈະກາໍທີ 6: ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານ, ລະບບົສາໍນກັງານອດັຕະໂນມດັ ແລະ ຄວາມສາໍພນັ 

ລະຫວາ່ງລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແຕລ່ະຊະນດິ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

6.1 ການກະກຽມ 

6.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

6.3 ຂໍແ້ນະນາໍ 

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ເອກະສານປະກອບການສອນ 

ທ່ີແບງ່ປນັວຽກໃຫສ້ະມາຊກິທກຸຄນົໃນກຸມ່. ຮອງຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍ 
ຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດຊອບທງັໝດົ ແລະ ສມົທບົກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີ 
ຄວາມຫາ້ວຫນັໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍ ໂດຍໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະ 
ຍາຍາມ. 

ກດິຈະກາໍທີ 6: ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານ, ລະບບົສາໍນກັງານອດັຕະໂນມດັ ແລະ ຄວາມສາໍພນັ 

ລະຫວາ່ງລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແຕລ່ະຊະນດິ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

6.1 ການກະກຽມ 
1) ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.6 ແລະ ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.6 ແລະ 2.1. 
2) ເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານ, ລະບບົສາໍນກັງານອດັຕະໂນມດັ ແລະ ຄວາມ 

ສາໍພນັລະຫວາ່ງລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແຕລ່ະຊະນດິ ທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ ວຊິາ 
ເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍສະຖາບນັ 
ຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ. 

3) ກະກຽມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນການກາ້ວເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັລະບບົຜູ ້
ຊຽ່ວຊານ, ລະບບົສາໍນກັງານອດັຕະໂນມດັ ແລະ ຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງລະບບົ 
ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແຕລ່ະຊະນດິ. 

4) ກະກຽມເຄື່ ອງມປືະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 
6.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

1) ຄສູອນທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າໂດຍການຖາມນກັຮຽນ 2-3 ຄາໍຖາມ. 
2) ຫຼງັຈາກສະເໜີບດົແລວ້ ຄສູອນແນະນາໍໃຫຕ້າງໜາ້ຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຂຶນ້ສະ 

ເໜີເນືອ້ໃນຂອງແຕລ່ະຄາໍຖາມທ່ີໄດແ້ຈກຢາຍໄປ. 
3) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນຂອງບດົ ແລະ ການປະກອບຄວາມ 

ເຫັນຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ ແລະ ຄສູອນສອດແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົທ່ີເຫັນວາ່ ຍງັ
ບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ. 

4) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາປະມານ 
5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.1 ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່. ຈາກ 
ນ ັນ້, ໃຫແ້ບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້ ຫວົໜາ້ກຸມ່ຮບັຜິດຊອບລວມ ແລະ ມໜີາ້

6.3 ຂໍແ້ນະນາໍ 

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ເອກະສານປະກອບການສອນ 
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ກດິຈະກາໍທີ 6: ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານ, ລະບບົສາໍນກັງານອດັຕະໂນມດັ ແລະ ຄວາມສາໍພນັ 

ລະຫວາ່ງລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແຕລ່ະຊະນດິ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

6.1 ການກະກຽມ 

6.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

23 
 

6.3 ຂໍແ້ນະນາໍ 

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ເອກະສານປະກອບການສອນ 

ກດິຈະກາໍທີ 6: ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານ, ລະບບົສາໍນກັງານອດັຕະໂນມດັ ແລະ ຄວາມສາໍພນັ 

ລະຫວາ່ງລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແຕລ່ະຊະນດິ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

6.1 ການກະກຽມ 

6.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ທ່ີແບງ່ປນັວຽກໃຫສ້ະມາຊກິທກຸຄນົໃນກຸມ່. ຮອງຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍ 
ຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດຊອບທງັໝດົ ແລະ ສມົທບົກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີ 
ຄວາມຫາ້ວຫນັໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍ ໂດຍໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະ 
ຍາຍາມ. 

6.3 ຂໍແ້ນະນາໍ 
ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ ຫືຼ ໃນຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ ຄສູອນອາດນາໍສະເໜີ 

ໂດຍການສາຍວດິໂີອ (ອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂ) ທ່ີລວບລວມເອົາຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນຂອງບດົ 
ຮຽນ ເພ່ືອຊວ່ຍກະຕຸນ້ຄວາມສນົໃຈຂອງນກັຮຽນໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 

 
5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

 ສງັເກດການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນຈາກເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້. 
 ສງັເກດການມສີວ່ນຮວ່ມໃນກດິຈະກາໍ ແລະ ໃນຫອ້ງຮຽນ. 

ເອກະສານປະກອບການສອນ 
ຖາ້ມເີງ ື່ອນໄຂ ກໃໍຫສ້ກຶສາເອົາເນືອ້ໃນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຈາກຫຼາຍແຫຼງ່ ເຊ່ັນ: ໂທລະພາບ, 

ວທິະຍ,ຸ ໜງັສພິືມ ແລະ ອນິເຕເີນັດ. ສ.ວ
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.1 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.2 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.1 
1. ຈ ົງ່ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງອງົກອນ? 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................ 

2. ອງົກອນຫວງັຜນົກາໍໄລເປັນອງົກອນແນວໃດ? 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................  

3. ອງົກອນບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລເປັນອງົກອນແນວໃດ? 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................  

4. ອງົກອນແຕລ່ະປະເພດມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັແນວໃດ? 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................  

5. ການຈດັໂຄງສາ້ງຂອງອງົກອນມຈີກັຮບູແບບ? ຮບູແບບໃດແດ?່ 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................  

6. ການຈດັການພາຍໃນອງົກອນມຈີກັລະດບັ? ຄລືະດບັໃດແດ?່ 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.2 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.2 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.1 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.2 
1. ຈ ົງ່ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ? 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................ 

2. ຄນຸລກັສະນະຂອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານມແີນວໃດແດ?່ 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ 

3. ຈ ົງ່ອະທິບາຍກຽ່ວກບັຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແຕລ່ະປະເພດ? 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.3 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.4 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.3 
1. ຈ ົງ່ອະທິບາຍກຽ່ວກບັລະບບົ? 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................ 

2. ຈ ົງ່ອະທິບາຍກຽ່ວກບັລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແຕລ່ະຊະນດິ? 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................  

3. ຈ ົງ່ອະທິບາຍກຽ່ວກບັໂຄງສາ້ງຂອງລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ? 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................  

4. ເປ້ົາໝາຍຂອງການນາໍໃຊລ້ະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານມແີນວໃດແດ?່ 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................  

5. ຜນົປະໂຫຍດຂອງລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແນວໃດແດ?່ 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................  

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.4 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.4 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.3 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.4 
1. ຈ ົງ່ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງລະບບົປະມວນຜນົຂໍມ້ນູ? 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................ 

2. ລະບບົປະມວນຜນົຂໍມ້ນູມຄີນຸລກັສະນະແນວໃດແດ?່ 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................  

3. ຈ ົງ່ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອການບໍລິຫານ? 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................  

4. ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອການບໍລິຫານມຄີນຸລກັສະນະແນວໃດແດ?່ 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................  ສ.ວ
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.5 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.6 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.5 
1. ຈ ົງ່ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງລະບບົສະໜບັສະໜນູການຕດັສນິໃຈ? 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................ 

2. ລະບບົສະໜບັສະໜນູການຕດັສນິໃຈມຄີນຸລກັສະນະແນວໃດແດ?່ 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................  

3. ຈ ົງ່ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອຜູບໍ້ລິຫານລະດບັສງູ? 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................  

4. ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອຜູບໍ້ລິຫານລະດບັສງູມຄີນຸລກັສະນະ ແລະ ຄວາມສາ 

ມາດແນວໃດແດ?່ 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ 

 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.6 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.6 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.5 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 1.6 
1. ຈ ົງ່ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານ? 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................ 

2. ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານມຄີນຸລກັສະນະແນວໃດແດ?່ 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................  

3. ຈ ົງ່ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງລະບບົສາໍນກັງານອດັຕະໂນມດັ? 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................  

4. ລະບບົສາໍນກັງານອດັຕະໂນມດັມຄີນຸລກັສະນະແນວໃດແດ?່ 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ 

5. ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແຕລ່ະຊະນດິມຄີວາມສາໍພນັຕ່ໍກນັແນວໃດແດ?່ 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ 

ສ.ວ
.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



30 
 

ບດົທີ 2: ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ ູນຂາ່ວສານ  

1. ຈດຸປະສງົ 

2. ເນືອ້ໃນຕນົຕໍ 
2.1 ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

2.2 ທີມງານພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

2.3 ຫຼກັການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

2.4 ວງົຈອນພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

2.5 ເຄື່ ອງມສືະໜບັສະໜນູການອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

3. ສື່ ການສອນ 

4. ກດິຈະກາໍ 
ກດິຈະກາໍ 1: ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

1.1 ການກະກຽມ 

ບດົທີ 2: ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ  
ເວລາ 8 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສງົ 
 ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນອະທິບາຍໄດກ້ຽ່ວກບັ: 

 ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານໃນອງົກອນ 
 ທີມງານພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
 ຫລກັການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
 ວງົຈອນພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
 ເຄື່ ອງມສືະໜບັສະໜນູການອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

2. ເນືອ້ໃນຕນົຕໍ 
2.1 ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແມນ່ການພດັທະນາລະບບົໃໝ ່ ຫືຼ ການປບັ 
ປງຸລະບບົເດມີທ່ີມຢີູແ່ລວ້ ໃຫສ້າມາດເຮັດວຽກເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາການດາໍເນນີງານ 
ທາງທລຸະກດິໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ ໂດຍອາດນາໍໃຊຄ້ອມພິວເຕມີາ 
ຊວ່ຍໃນການນາໍຂໍມ້ນູເຂ້ົາສູລ່ະບບົເພ່ືອປະມວນຜນົ, ຮຽບຮຽງ, ປ່ຽນແປງ ແລະ 
ເກບັມຽ້ນ ໃຫໄ້ດຜ້ນົໄດຮ້ບັຕາມຄວາມຕອ້ງການຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ. 

2.2 ທີມງານພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີດຕີອ້ງມກີານສກຶສາ, ວເິຄາະ ແລະ ອອກ 
ແບບລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ ຫືຼ ທ່ີເອີນ້ວາ່ “ການວເິຄາະ ແລະ 
ອອກແບບລະບບົ” ຊຶ່ ງມຂີ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານທ່ີມຄີວາມຊບັຊອ້ນ ແລະ ກຽ່ວ 
ຂອ້ງກບັກຸມ່ບກຸຄນົທ່ີມໜີາ້ທ່ີ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນຊະບວນການພດັທະນາ 
ລະບບົຫຼາຍລະດບັດວ້ຍກນັ, ໂດຍປກົກະຕກິານອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາລະບບົ 
ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານໃນອງົກອນຂະໜາດໃຫຍ ່ ຕອ້ງມກີານເຮັດວຽກຮວ່ມກນັຂອງສະມາ 
ຊກິຈາກຫຼາຍພາກສວ່ນ ເນື່ອງຈາກມຂີະບວນການປະຕບິດັງານທ່ີຊບັຊອ້ນ ແລະ 
ຂອບເຂດວຽກງານມຫຼີາຍ. 

2.3 ຫຼກັການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

2.4 ວງົຈອນພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

2.5 ເຄື່ ອງມສືະໜບັສະໜນູການອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

3. ສື່ ການສອນ 

4. ກດິຈະກາໍ 
ກດິຈະກາໍ 1: ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

1.1 ການກະກຽມ 
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ບດົທີ 2: ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ ູນຂາ່ວສານ  

1. ຈດຸປະສງົ 

2. ເນືອ້ໃນຕນົຕໍ 
2.1 ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

2.2 ທີມງານພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
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2.3 ຫຼກັການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

2.4 ວງົຈອນພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

2.5 ເຄື່ ອງມສືະໜບັສະໜນູການອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

3. ສື່ ການສອນ 

4. ກດິຈະກາໍ 
ກດິຈະກາໍ 1: ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

1.1 ການກະກຽມ 

ບດົທີ 2: ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ ູນຂາ່ວສານ  

1. ຈດຸປະສງົ 

2. ເນືອ້ໃນຕນົຕໍ 
2.1 ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

2.2 ທີມງານພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

2.3 ຫຼກັການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແມນ່ການພດັທະນາລະບບົໃໝ ່ ຫືຼ ການ 
ປບັປງຸລະບບົເດມີທ່ີມຢີູແ່ລວ້ ໃຫສ້າມາດເຮັດວຽກເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາການດາໍເນນີງານ 
ທາງທລຸະກດິ ໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ ໂດຍອາດນາໍໃຊຄ້ອມພິວເຕມີາ 
ຊວ່ຍໃນການນາໍຂໍມ້ນູ ເຂ້ົາສູລ່ະບບົເພ່ືອປະມວນຜນົ, ຮຽບຮຽງ, ປ່ຽນແປງ ແລະ 
ເກບັມຽ້ນໃຫໄ້ດຜ້ນົໄດຮ້ບັ ຕາມຄວາມຕອ້ງການຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ. ບ່ໍວາ່ຈະເປັນ 
ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານລະບບົໃດກໍ່ ຕາມການດາໍເນນີງານໃຫເ້ປັນໄປຢາ່ງຖກືຕອ້ງ ຫືຼ 
ຖກືທິດທາງທ່ີສດຸນ ັນ້ ຄວນມຫຼີກັການທ່ີຖກືຕອ້ງ. 

2.4 ວງົຈອນພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
ຂ ັນ້ຕອນໃນວງົຈອນພດັທະນາລະບບົນ ັນ້ ມລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືບັການຕດັສນິໃຈແກ ້
ໄຂບນັຫາຕາມແນວທາງວທິະຍາສາດໄດແ້ກ:່ ການຄ ົນ້ຫາບນັຫາ, ການຄ ົນ້ຫາແນວ 
ທາງແກໄ້ຂບນັຫາ, ການປະເມນີຜນົແນວທາງແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີຄ ົນ້ພບົ, ເລືອກແນວ 
ທາງທ່ີດທ່ີີສດຸ ແລະ ພດັທະນາທາງເລືອກນ ັນ້ໃຫນ້າໍໃຊໄ້ດ.້ 

2.5 ເຄື່ ອງມສືະໜບັສະໜນູການອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
ເມ ື່ອນກັວເິຄາະລະບບົໄດຂ້ໍມ້ນູ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງລະບບົແລວ້ ຈະຕອ້ງນາໍ 
ເອົາຂໍມ້ນູເຫລ່ົານ ັນ້ມາຂຽນເປັນໂຄງສາ້ງຂອງລະບບົງານ ໂດຍນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມທ່ີືມຢີູ ່
ໃນຮບູລກັສະນະຕາ່ງໆ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດເບິ່ ງເຫັນພາບລວມຂອງລະບບົໄດຢ້າ່ງຄບົ 
ຖວ້ນ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດງ້າ່ຍຂຶນ້. 

3. ສື່ ການສອນ 
 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມ 2.1 ຮອດ 2.5 
 ປ້ຶມແບບຮຽນເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 
 ຮບູພາບປະກອບ ຫືຼ ແຜນ່ຊດີ ີທ່ີມເີນືອ້ໃນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ (ອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂ) 

4. ກດິຈະກາໍ 
ກດິຈະກາໍ 1: ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

1.1 ການກະກຽມ 
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1.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍ 2: ທີມງານພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

2.1 ການກະກຽມ 

2.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍ 3: ຫລກັການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ  (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

3.1 ການກະກຽມ 

1) ກະກຽມເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.1 ແລະ 2.2 
2) ກະກຽມເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ 

ເຕັກໂນໂລຊ ີຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍ ສະຖາບນັ
ຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 

3) ກະກຽມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນການກາ້ວເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັ 
ທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

4) ກະກຽມເຄື່ ອງມປືະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ  
1.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

1) ຄນູາໍພານກັຮຽນເຮັດກດິຈະກາໍ ຫືຼ ຫ້ິຼນເກມທ່ີມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງກບັເນືອ້ໃນຕາມ 
ຫວົຂໍ ້“ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ” 

2) ແຈກຢາຍໃບຄາໍຖາມ 2.1 ໃຫແ້ກນ່ກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມ 
3) ຫຼງັຈາກສະເໜີບດົແລວ້ ຄສູອນແນະນາໍໃຫຕ້າມໜາ້ຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ມກີານ 

ສະເໜີເນືອ້ໃນຂອງແຕລ່ະຄາໍຖາມທ່ີໄດແ້ຈກຢາຍໄປ. 
4) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນຂອງບດົ ແລະ ການປະກອບຄວາມ 

ເຫັນຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ ແລະ ຄສູອນແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົທ່ີເຫັນວາ່ຍງັບ່ໍທນັ 
ຄບົຖວ້ນ. 

5) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາປະມານ 
5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.2 ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່. ຈາກ
ນ ັນ້, ໃຫແ້ບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້ ຫວົໜາ້ກຸມ່ຮບັຜິດຊອບລວມ ແລະ ມໜີາ້
ທ່ີແບງ່ປນັວຽກໃຫສ້ະມາຊກິທກຸຄນົໃນກຸມ່. ຮອງຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍ 
ຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດຊອບທງັໝດົ ແລະ ສມົທບົກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີ 
ຄວາມຫາ້ວຫນັໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍ ໂດຍໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະ 
ຍາຍາມ. 

ກດິຈະກາໍ 2: ທີມງານພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

2.1 ການກະກຽມ 
1) ກະກຽມເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.2 ແລະ 2.3 

2.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍ 3: ຫລກັການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ  (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

3.1 ການກະກຽມ 
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1.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍ 2: ທີມງານພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

2.1 ການກະກຽມ 
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2.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍ 3: ຫລກັການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ  (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

3.1 ການກະກຽມ 

1.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍ 2: ທີມງານພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

2.1 ການກະກຽມ 

2) ກະກຽມເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ທີມງານພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບ 
ຮຽນເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍ ສະຖາ
ບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 

3) ກະກຽມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນການກາ້ວເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັທີມງານພດັ 
ທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

4) ກະກຽມເຄື່ ອງມປືະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ  
2.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

1) ຄນູາໍພານກັຮຽນເຮັດກດິຈະກາໍ ຫືຼ ຫ້ິຼນເກມທ່ີມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງກບັເນືອ້ໃນຕາມ 
ຫວົຂໍ ້“ທີມພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ” 

2) ຫຼງັຈາກສະເໜີບດົແລວ້ ຄສູອນແນະນາໍໃຫຕ້າມໜາ້ຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ມ ີ
ການສະເໜີເນືອ້ໃນຂອງແຕລ່ະຄາໍຖາມທ່ີໄດແ້ຈກຢາຍໄປ. 

3) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນຂອງບດົ ແລະ ການປະກອບຄວາມ 
ເຫັນຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ ແລະ ຄສູອນແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົທ່ີເຫັນວາ່ຍງັບ່ໍທນັ 
ຄບົຖວ້ນ. 

4) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາປະມານ 
5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.3 ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່. ຮອງ 
ຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດຊອບທງັໝດົ ແລະ ສມົທບົ 
ກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີຄວາມຫາ້ວຫນັ ໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍ ໂດຍ 
ໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະຍາຍາມ. 

ກດິຈະກາໍ 3: ຫລກັການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ  (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

3.1 ການກະກຽມ 
1) ກະກຽມເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.3 ແລະ 2.4 
2) ກະກຽມເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ຫຼກັການໃນການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທ່ີມໃີນ 

ປ້ຶມແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງ 
ໂດຍສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 

3) ກະກຽມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນການກາ້ວເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຫຼກັການໃນ 
ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
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3.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍ 4: ວງົຈອນການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

4.1 ການກະກຽມ 

4.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍ 5: ເຄື່ ອງມສືະໜບັສະໜນູການອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

(2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

5.1 ການກະກຽມ 

5.2ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

4) ກະກຽມເຄື່ ອງມ ືປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ  
3.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

1) ຄນູາໍພານກັຮຽນເຮັດກດິຈະກາໍ ຫືຼ ຫ້ິຼນເກມທ່ີມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງກບັເນືອ້ໃນຕາມຫວົ 
ຂໍ ້“ຫຼກັການໃນການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ” 

2) ຫຼງັຈາກສະເໜີບດົແລວ້ ຄສູອນແນະນາໍໃຫຕ້າມໜາ້ຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ມກີານ 
ສະເໜີເນືອ້ໃນຂອງແຕລ່ະຄາໍຖາມທ່ີໄດແ້ຈກຢາຍໄປ. 

3) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນຂອງບດົ ແລະ ການປະກອບຄວາມ 
ເຫັນຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ ແລະ ຄສູອນແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົທ່ີເຫັນວາ່ຍງັບ່ໍທນັ 
ຄບົຖວ້ນ. 

4) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາປະມານ 
5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.4 ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່. ຮອງ 
ຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດຊອບທງັໝດົ ແລະ ສມົທບົ 
ກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີຄວາມຫາ້ວຫນັ ໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍ ໂດຍ 
ໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະຍາຍາມ. 

ກດິຈະກາໍ 4: ວງົຈອນການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

4.1 ການກະກຽມ 
1) ກະກຽມເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.2 ແລະ 2.3 
2) ກະກຽມເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ວງົຈອນການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທ່ີມໃີນປ້ຶມ 

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍ 
ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 

3) ກະກຽມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນການກາ້ວເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັວງົຈອນ 
ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

4) ກະກຽມເຄື່ ອງມປືະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ  
4.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

1) ຄນູາໍພານກັຮຽນເຮັດກດິຈະກາໍ ຫືຼ ຫ້ິຼນເກມທ່ີມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງກບັເນືອ້ໃນຕາມ 
ຫວົຂໍ ້“ວງົຈອນການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ” 

ກດິຈະກາໍ 5: ເຄື່ ອງມສືະໜບັສະໜນູການອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

(2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

5.1 ການກະກຽມ 

5.2ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 
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3.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍ 4: ວງົຈອນການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

4.1 ການກະກຽມ 

4.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 
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ກດິຈະກາໍ 5: ເຄື່ ອງມສືະໜບັສະໜນູການອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

(2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

5.1 ການກະກຽມ 

5.2ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

3.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍ 4: ວງົຈອນການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

4.1 ການກະກຽມ 

4.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

2) ຫຼງັຈາກສະເໜີບດົແລວ້ ຄສູອນແນະນາໍໃຫຕ້າມໜາ້ຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ມກີານ 
ສະເໜີເນືອ້ໃນຂອງແຕລ່ະຄາໍຖາມທ່ີໄດແ້ຈກຢາຍໄປ. 

3) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນຂອງບດົ ແລະ ການປະກອບຄວາມ 
ເຫັນຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ ແລະ ຄສູອນແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົທ່ີເຫັນວາ່ຍງັບ່ໍທນັ 
ຄບົຖວ້ນ. 

4) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາປະມານ 
5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.5 ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່. ຮອງ 
ຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດຊອບທງັໝດົ ແລະ ສມົທບົ 
ກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີຄວາມຫາ້ວຫນັ ໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍ ໂດຍ 
ໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະຍາຍາມ. 

ກດິຈະກາໍ 5: ເຄື່ ອງມສືະໜບັສະໜນູການອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

(2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

5.1 ການກະກຽມ 
1) ກະກຽມເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.5 ແລະ 3.1 
2) ກະກຽມເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ເຄື່ ອງມສືະໜບັສະໜນູການອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາ 

ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ 
ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 

3) ກະກຽມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນການກາ້ວເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັເຄື່ ອງມ ື
ສະໜບັສະໜນູການອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

4) ກະກຽມເຄື່ ອງມປືະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ  
5.2ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

1) ຄນູາໍພານກັຮຽນເຮັດກດິຈະກາໍ ຫືຼ ຫ້ິຼນເກມທ່ີມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງກບັເນືອ້ໃນຕາມ 
ຫວົຂໍ ້ “ເຄື່ ອງມສືະໜບັສະໜນູການອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູ 
ຂາ່ວສານ” 

2) ຫຼງັຈາກສະເໜີບດົແລວ້ ຄສູອນແນະນາໍໃຫຕ້າມໜາ້ຂອງນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ມ ີ
ການສະເໜີເນືອ້ໃນຂອງແຕລ່ະຄາໍຖາມທ່ີໄດແ້ຈກຢາຍໄປ. 
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5.3ຂໍແ້ນະນາໍ 

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ເອກະສານປະກອບການສອນ 

 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.1 3) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນຂອງບດົ ແລະ ການປະກອບຄວາມ 
ເຫັນຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ ແລະ ຄສູອນແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົທ່ີເຫັນວາ່ຍງັບ່ໍທນັ 
ຄບົຖວ້ນ. 
4) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາ
ປະມານ 5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.1 ໃຫແ້ຕລ່ະ
ກຸມ່. ຮອງຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດ ຊອບທງັໝດົ 
ແລະ ສມົທບົກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີຄວາມຫາ້ວຫນັໃນໜາ້ທ່ີວຽກ ງານທ່ີຖກືມອບ
ໝາຍ ໂດຍໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະຍາຍາມ. 

5.3ຂໍແ້ນະນາໍ 
ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ ຫືຼ ໃນຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ ຄສູອນອາດນາໍສະເໜີ 

ໂດຍການສາຍວດິໂີອ (ອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂ) ທ່ີລວບລວມເອົາຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນຂອງບດົ 
ຮຽນ ເພ່ືອຊວ່ຍກະຕຸນ້ຄວາມສນົໃຈຂອງນກັຮຽນໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 

 
5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

 ສງັເກດການຕອບຄາໍຖາມຈາກເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້. 
 ສງັເກດການມສີວ່ນຮວ່ມໃນກດິຈະກາໍ ແລະ ໃນຫອ້ງຮຽນ. 
 ນກັຮຽນທກຸຄນົປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງແຕລ່ະກຸມ່ໃນຫອ້ງ. 
 ຄເູປັນຜູສ້ະຫຸຼບຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນໃນແຕລ່ະຄ ັງ້ (ອາດຈະບອກ ຫືຼ ບ່ໍບອກ 

ນກັຮຽນກໍ່ໄດ)້ 
ເອກະສານປະກອບການສອນ 

ຖາ້ມເີງ ື່ອນໄຂ ກໍ່ໃຫສ້ກຶສາເອົາເນືອ້ໃນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຈາກຫຼາຍແຫຼງ່ ເຊ່ັນ: ໂທລະພາບ, 
ວທິະຍ,ຸ ໜງັສພິືມ ແລະ ອນິເຕເີນັດ. 

 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.1 
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5.3ຂໍແ້ນະນາໍ 

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ເອກະສານປະກອບການສອນ 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.1 

5.3ຂໍແ້ນະນາໍ 

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ເອກະສານປະກອບການສອນ 

 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.1 
1. ຈ ົງ່ອະທິບາຍກຽ່ວກບັການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
2. ສາເຫດທ່ີກໍ່ໃຫເ້ກດີຄວາມຄດິໃນການພດັທະນາລະບບົໃໝ່ໆ ຂຶນ້ມາທດົແທນລະບບົເດມີມ ີ

ຫຍງັແດ?່ ຈ ົງ່ອະທິບາຍ 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
............................................................................................................ 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.2 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.3 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.2 
1. ທີມງານພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານມພີາກສວ່ນໃດແດ?່ 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
2. ຈ ົງ່ອະທິບາຍກຽ່ວກບັທີມງານພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາວສານແຕລ່ະພາກສວ່ນ? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.3 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.2 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.3 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.2 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.3 
1. ຈ ົງ່ອະທິບາຍກຽ່ວກບັການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
2. ສາເຫດທ່ີກໍ່ໃຫເ້ກດີຄວາມຄດິໃນການພດັທະນາລະບບົໃໝ່ໆ ຂຶນ້ມາທດົແທນລະບບົເດມີມ ີ

ຫຍງັແດ?່ ຈ ົງ່ອະທິບາຍ 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................  
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.4 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.5 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.4 
1. ວງົຈອນໃນການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແມນ່ຫຍງັ? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
2. ວງົຈອນໃນການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານມຂີ ັນ້ຕອນແນວໃດແດ?່ ຈ ົງ່ອະທິບາຍ

ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................................................... 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.5 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.4 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.5 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.4 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 2.5 
1. ວງົຈອນໃນການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແມນ່ຫຍງັ? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
2. ວງົຈອນໃນການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານມຂີ ັນ້ຕອນແນວໃດແດ?່ ຈ ົງ່ອະທິບາຍ

ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................................................... 
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ພາກທີ II ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການຕດັສນິໃຈທາງ 
ທລຸະກາໍຕາ່ງໆ 

ບດົທີ 3 ລະບບົການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ
(Computer Security System) 

1. ຈດຸປະສງົ 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
2.1 ແນວຄດິກຽ່ວກບັລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ

ເຮັກເກ ີ

ຄະເຣັກເກ ີ

2.2 ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອງົກອນ 

ພາກທີ II ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການຕດັສນິໃຈທາງ 
ທລຸະກາໍຕາ່ງໆ 

ບດົທີ 3 ລະບບົການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ
(Computer Security System) 

 ເວລາ 6 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສງົ 
 ນກັຮຽນສາມາດ: 

 ເຂ້ົາໃຈສາເຫດທ່ີເຮັດໃຫເ້ກດີລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ
 ຮູຜ້ ູທ່ີ້ບ່ໍປະສງົດ ີ ແລະ ຫວງັເຂ້ົາມາທາໍລາຍຂໍມ້ນູໃນລະບບົຄອມພິວເຕ ີ ເຊ່ັນ: ເຮັກເກ ີ
ແລະ ຄະເເຣັກເກ ີ

 ຮູໄ້ພຄກຸຄາມທ່ີເກດີຂຶນ້ກບັລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ
 ຮູຜ້ ູທ່ີ້ບ່ໍປະສງົດ ີ ແລະ ເຂ້ົາໃຈວທີິການທ່ີເຂ້ົາມາທາໍລາຍຂໍມ້ນູໃນລະບບົຄອມພິວເຕໃີນ 
ອງົກອນ 

 ເຂ້ົາໃຈໃນລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພ ທ່ີປ້ອງກນັການບກຸລກຸຈາກພາຍນອກ ເຊ່ັນ: 
ລະບບົ Access Control, Firewall ແລະ Backup 

 ຮູອ້ນັຕະລາຍທ່ີເກດີກບັເຄອືຂາ່ຍອນິເຕເີນັດ. 
 ຮູວ້ທີິການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນເຄອືຂາ່ຍອນິເຕເີນດັທ່ີມກັໃຊໃ້ນປດັຈບຸນັ 
 ປະຫວດັບກຸຄນົແບບເອເລັກໂຕຣນກິ (Electronic Profile) 
 Cookies, Spyware, Spam 
 ຕດິຕາມການເຮັດວຽກຂອງພະນກັງານ (Employee Monitoring)  
 ແລະ ກດົໝາຍຂໍມ້ນູສວ່ນບກຸຄນົ (Privacy Law)  
 ຮູປ້ະຫວດັຄວາມເປັນມາ ແລະ ທາ່ອຽ່ງຂອງການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອະນາຄດົ 
 ສະຫຸຼບເນືອ້ໃນສາໍຄນັຂອງລະບບົການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ ແລະ ລະ 
ບບົເຄອືຂາ່ຍ 

 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
2.1 ແນວຄດິກຽ່ວກບັລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ

ເຮັກເກ ີ

ຄະເຣັກເກ ີ

2.2 ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອງົກອນ 
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ພາກທີ II ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການຕດັສນິໃຈທາງ 
ທລຸະກາໍຕາ່ງໆ 

ບດົທີ 3 ລະບບົການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ
(Computer Security System) 

1. ຈດຸປະສງົ 
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2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
2.1 ແນວຄດິກຽ່ວກບັລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ

ເຮັກເກ ີ

ຄະເຣັກເກ ີ

2.2 ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອງົກອນ 

ພາກທີ II ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການຕດັສນິໃຈທາງ 
ທລຸະກາໍຕາ່ງໆ 

ບດົທີ 3 ລະບບົການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ
(Computer Security System) 

1. ຈດຸປະສງົ 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 
2.1 ແນວຄດິກຽ່ວກບັລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ

ເນື່ອງຈາກ ມບີກຸຄນົທ່ີບ່ໍປະສງົດເີຂ້ົາມາທາໍລາຍຂໍມ້ນູໃນລະບບົຄອມພິວເຕດີວ້ຍຮບູ 
ແບບຕາ່ງໆ ເຊ່ັນວາ່ ສ ົ່ງໄວຣສັເຂ້ົາສູລ່ະບບົຄອມພິວເຕ ີ ເຮັດໃຫຂ້ໍມ້ນູຕາ່ງໆ ເສຍ
ຫາຍໄປ ຫືຼ ລກັເອົາຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົຂອງບກຸຄນົອື່ ນ ເປັນຕ ົນ້. ດ ັງ່ນ ັນ້, ສວ່ນ ບກຸຄນົ 
ຫືຼ ອງົກອນຕາ່ງໆ ຈຶ່ງຈາໍເປັນຕອ້ງເພ່ີມຄວາມສາມາດໃນການຮກັສາຄວາມ ປອດໄພ
ໃຫກ້ບັລະບບົຄອມພິວເຕຂີອງຕນົເອງໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. ບກຸຄນົດ ັງ່ກາ່ວມານ ັນ້ ມ ີຢູດ່ວ້ຍ
ກນັ 2 ປະເພດຄ:ື 
 ເຮັກເກ ີຄຜືູຊ້ຽ່ວຊານທ່ີມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃນການຖອດລະຫດັ ຫືຼ ເຈາະລະ 
ຫດັຂອງລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ ອງຄອມພິວເຕຂີອງຜູອ້ື່ ນໄດ ້ ເພ່ືອ
ທດົສອບຂດີຄວາມສາມາດຂອງລະບບົເທ່ົານ ັນ້. ບາງເທ່ືອ ເຮັກເກ ີອາດຈະເປັນຜູ້
ທ່ີເຮັດວຽກກຽ່ວຂອ້ງກບັລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງ ເຄອືຂາ່ຍ ຫືຼ ອງົກອນ 
ເພ່ືອທດົສອບປະສດິທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງລະບບົວາ່ ມຈີດຸອອ່ນຢູບ່ອ່ນໃດ
ທ່ີຈະຕອ້ງແກໄ້ຂ. 

 ຄະເຣັກເກ ີ ຄາ້ຍຄກືບັເຮັກເກ ີ ເຊິ່ ງເປັນຜູຄ້ກຸຄາມທາໍລາຍລະບບົ. ແຕບ່າງເທ່ືອ 
ຄະເຣັກເກກີເໍປັນຜູທ່ີ້ເຂ້ົາສູຄ່ອມພິວເຕຄີນົອື່ ນ ເພ່ືອລກັເອົາ ຫືຼ ທາໍລາຍຂໍມ້ນູຢາ່ງ 
ຜິດກດົໝາຍ. 

2.2 ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອງົກອນ 
ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍມ້ນູ ແລະ ລະບບົຄອມພິວເຕພີາຍໃນອງົກອນຈາໍ 
ເປັນຕອ້ງປ້ອງກນັບກຸຄນົ 2 ຈາໍພວກຄ:ື ຜູທ່ີ້ເຮັດຢູພ່າຍໃນອງົກອນເອງ ແລະ ຜູທ່ີ້ 
ເປັນບກຸຄນົພາຍນອກ. 
ວທີິການທ່ີບກຸຄນົດ ັງ່ກາ່ວໃຊ ້ມຫຼີາຍວທີິດວ້ຍກນັ ເຊິ່ ງອາດສາມາດແບງ່ອອກເປັນ 2 
ປະເພດຄ:ື 
 ການໂຈມຕທີາງກາຍະພາບ (ເຂ້ົາເຖງິລະບບົໄດໂ້ດຍກງົ) ເຊ່ັນ: ການເຂ້ົາມາສາໍ 
ເນົາເອົາຂໍມ້ນູໃສແ່ຜນ່ດສີອອກໄປ, ການລກັເອົາຮາດດສີອອກໄປ, ການສາ້ງ 
ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍກງົໃຫກ້ບັຮາດແວຣຕາ່ງໆ ຫືຼ ການຕດິຕ ັງ້ຊອບແວຣ ທ່ີຖກື 
ດກັຈບັລະຫດັຜາ່ນ (Password) ຂອງຜູອ້ື່ ນ ແລວ້ສ ົ່ງໄປຫາຜູໂ້ຈມຕ ີເປັນຕ ົນ້. 
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2.3 ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນເຄອືຂາ່ຍອນິເຕີເນັດ 

ການເຂ້ົາລະຫດັ

 ການໂຈມຕທີາງເຄອືຂາ່ຍຄອມພິວເຕ ີ ເຊ່ັນ: ການປ່ອຍໄວຣສັຄອມພິວເຕເີຂ້ົາມາ 
ທາໍລາຍລະບບົ ຫືຼ ລກັເອົາຂໍມ້ນູ, ການເຈາະເຂ້ົາມາຕາມບອ່ນທ່ີມຈີດຸອອ່ນຂອງ 
ລະບບົປະຕບິດັການໂດຍກງົ ເພ່ືອລກັລະຫດັຜາ່ນ ຫືຼ ຂໍມ້ນູ ເປັນຕ ົນ້. 

ລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພທ່ີໃຊປ້້ອງກນັການໂຈມຕທີາງກາຍະພາບ ທ່ີນຍິມົໃຊຄ້:ື 
ລະບບົຄວບຄມຸການໃຊ ້ (Access Control)  ແລະ ລະບບົທ່ີປ້ອງກນັການໂຈມຕີ 
ທາງເຄອືຂາ່ຍຄອມພິວເຕ ີ(Firewall). ນອກຈາກນີ ້ຍງັໃຊວ້ທີິການສາໍເນົາ (Back-
up) ຂໍມ້ນູທ່ີສາໍຄນັເອົາໄວ ້ ເພ່ືອໃຊໃ້ນກລໍະນທ່ີີຂໍມ້ນູເກດີຄວາມເສຍຫາຍຈາກສາ 
ເຫດໃດສາເຫດໜ່ຶງ. 

2.3 ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນເຄອືຂາ່ຍອນິເຕີເນັດ 
ຫວົໃຈສາໍຄນັຂອງການຮກັສາຄວາມປອດໄພເທິງອນິເຕເີນັດຄ ື ການຮກັສາຂໍມ້ນູ 
ຕາ່ງໆ ຂອງຜູໃ້ຊບໍ້ລິການ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງສາມາດນາໍລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນ 
ອງົກອນເຂ້ົາມາປະຍກຸໃຊໄ້ດ ້ ແຕກ່ຕໍອ້ງມກີານເພ່ີມລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພບາງ 
ອນັ ເພ່ືອເພ່ີມຄວາມໝັນ້ໃຈໃຫແ້ກຜູ່ໃ້ຊ ້ເຊ່ັນ:  
 ການປ້ອງກນັເຄື່ ອງແມຂ່າ່ຍ (Server) ຈາກການຖກືໂຈມຕ,ີ ການເຂ້ົາລະຫດັ ຂໍ້

ມນູທ່ີສ ົ່ງໄປ-ມາເທິງເຄອືຂາ່ຍ ເພ່ືອບ່ໍໃຫຜູ້ອ້ື່ ນຮູຂ້ໍຄ້ວາມທ່ີສ ົ່ງຕດິຕ່ໍກນັ. 
 ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນການສ ົ່ງຂໍມ້ນູຜາ່ນເຄອືຂາ່ຍອນິເຕເີນດັ ທ່ີມກັໃຊກ້ນັ 
ຫຼາຍທ່ີສດຸ ຄ:ື ກການເຂ້ົາລະຫດັ (Encryption) ໂດຍຈະມລີະດບັຄວາມປອດໄພ 
ຂອງການສື່ ສານຂໍມ້ນູແຕກຕາ່ງກນັ ເຊິ່ ງຂຶນ້ຢູກ່ບັຄວາມສາໍຄນັຂອງຂໍມ້ນູ (ເລີ່ ມ 
ແຕກ່ານເຂ້ົາລະຫດັແບບ 40 ບດິ (40-bit Encryption) ເຖງິ 128 ບດິ (128 
-bit Encryption) ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່. 

ວທີິການທ່ີເຄື່ ອງຄອມພິວເຕເີຂ້ົາລະຫດັ ເພ່ືອປ້ອງກນັການໂຈລະກາໍຂໍມ້ນູ ມຂີະບວນ 
ການດ ັງ່ນີ:້ ແປງຂໍຄ້ວາມທາໍມະດາທົ່ວໄປ (Plaintext) ໃຫເ້ປັນຂໍຄ້ວາມແບບໃສລ່ະ 
ຫດັ (Ciphertext) ດວ້ຍວທີິແກໄ້ຂບນັຫາເປັນຂ ັນ້ຕອນ (Algorithm) ຊະນດິໜ່ຶງ 
ແລວ້ຈຶ່ງສ ົ່ງອອກໄປໃນເຄອືຂາ່ຍ. 
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2.3 ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນເຄອືຂາ່ຍອນິເຕີເນັດ 

ການເຂ້ົາລະຫດັ

ຮບູແບບການເຂ້ົາລະຫດັມຢີູ ່2 ຢາ່ງຄ:ື ການເຂ້ົາລະຫດັແບບທາງດຽວ (One-way 
Encryption) ແລະ ແບບສອງທາງ (Two-way Encryption). 

 
ໃນທາງປະຕບິດັຕວົຈງິແລວ້ ມກັມກີານໃຊກ້ານເຂ້ົາລະຫດັທງັສອງລະບບົຮວ່ມກນັ 
ເຊ່ັນ: PGP (Pretty Good Privacy). ການເຂ້ົາລະຫດັ E-mail ຈະໃຊວ້ທີິສາ້ງ 
session key  ເຊິ່ ງເປັນລກູກນຸແຈແບບລະຫດັລບັ (secret key). ເມ ື່ອຂໍມ້ນູຖກື 
ເຂ້ົາລະຫດັດວ້ຍວທີິນີແ້ລວ້ ຈະຖກືເຂ້ົາລະຫດັໂດຍກນຸແຈສາທາລະນະຂອງຜູຮ້ບັ 
ແລະ ຖກືສ ົ່ງໄປກບັຂໍມ້ນູທ່ີເຂ້ົາລະຫດັແລວ້. 

 
ການຖອດລະຫດັນ ັນ້ ເຮັດໄດໃ້ນທາງກງົກນັຂາ້ມ ເຊິ່ ງຜູຮ້ບັຈະໃຊກ້ນຸແຈສວ່ນຕວົໃນ 
ການໄດຄ້ນືມາຂອງ session key. ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ຈຶ່ງນາໍ session key ມາຖອດ 
ລະຫດັຂໍມ້ນູອກີຂ ັນ້ໜ່ຶງ. 

                         
 http://searchsecurity.techtarget.com/definition/session-key 
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2.4 ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົ 

 
2.5 ທາ່ອຽ່ງຂອງການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອະນາຄດົ 

 

3. ສື່ ການສອນ 

4. ກດິຈະກາໍ 

ກດິຈະກາໍທີ 1: ແນວຄດິກຽ່ວກບັລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ(1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

1.1 ການກະກຽມ 

 
ການຮວມກນັຂອງວທີິການເຂ້ົາລະຫດັທງັສອງວທີິ ເປັນການຮວມເອົາຄວາມສະດວກ 
ຂອງການເຂ້ົາລະຫດັແບບສາທາລະນະ ກບັຄວາມໄວໃນການເຂ້ົາລະຫດັແບບທົ່ວ 
ໄປ. ເນື່ອງຈາກການເຂ້ົາລະຫດັແບບທົ່ວໄປໄວກວາ່ການເຂ້ົາລະຫດັແບບສາທາລະ 
ນະ. ແຕກ່ານເຂ້ົາລະຫດັແບບສາທາລະນະມຂີໍດ້ໃີນເລື່ ອງວທີິແຈກຈາ່ຍລະຫດັ. ສວ່ນ 
ຫຼາຍນຍິມົໃຊກ້ານເຂ້ົາລະຫດັຂໍມ້ນູທ່ີມຂີະໜາດໃຫຍ ່ ດວ້ຍວທີີການເຂ້ົາລະຫດັແບບ 
ທົ່ວໄປ ແລະ ໃຊກ້ານເຂ້ົາລະຫດັແບບສາທາລະນະສາໍລບັການສ ົ່ງກນຸແຈຂອງການ 
ເຂ້ົາລະຫດັແບບທົ່ວໄປ. (http://guru.sanook.com/pedia/topic/........) 

2.4 ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົ 
ຂໍມ້ນູສວ່ນບກຸຄນົ ຫືຼ ສວ່ນຕວົ ເປັນສິ່ ງທ່ີຫຼາຍອງົກອນ ແລະ ໜວ່ຍງານໃຫຄ້ວາມ 
ສາໍຄນັ. ຫາກຜູໃ້ດໄປລວ່ງລະເມດີ ຜູເ້ສຍຫາຍກສໍາມາດຟ້ອງຮອ້ງໄດ ້ ໂດຍອງີໃສ ່
ກດົໝາຍທ່ີຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູສວ່ນບກຸຄນົ. ແຕສ່ິ່ ງສາໍຄນັອນັເປັນພ້ືນຖານ ຜູໃ້ຊເ້ອງຕອ້ງ 
ຫາວທີິປ້ອງກນັການລະເມດີຂໍມ້ນູນ ັນ້ ກອ່ນເຫດການໂຈລະກາໍຈະເກດີຂຶນ້ ຈຶ່ງເປັນ 
ການດທ່ີີສດຸ.  

2.5 ທາ່ອຽ່ງຂອງການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອະນາຄດົ 
ແນວທາງສາໍລບັການພດັທະນາລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຄອມພິວເຕໃີນ
ປດັຈບຸນັສາມາດຈາໍແນກໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 
 ລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພສາໍລບັຜູໃ້ຊຄ້ອມພິວເຕປີາຍທາງ. 
 ລະບບົປ້ອງກນັການໂຈລະກາໍຂໍມ້ນູ 
 ເຄື່ ອງມເືຂ້ົາລະຫດັ 
 ລະບບົປ້ອງກນັການເຈາະຂໍມ້ນູ 
 ລະບບົປ້ອງກນັແຟ້ມຂໍມ້ນູສວ່ນບກຸຄນົ 
 ລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພສາໍລບັເຄອືຂາ່ຍ 

 

3. ສື່ ການສອນ 

4. ກດິຈະກາໍ 

ກດິຈະກາໍທີ 1: ແນວຄດິກຽ່ວກບັລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ(1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

1.1 ການກະກຽມ 
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3. ສື່ ການສອນ 

4. ກດິຈະກາໍ 

ກດິຈະກາໍທີ 1: ແນວຄດິກຽ່ວກບັລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ(1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

1.1 ການກະກຽມ 

 

2.4 ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົ 

 
2.5 ທາ່ອຽ່ງຂອງການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອະນາຄດົ 

 ລະບບົປ້ອງກນັໄວຣສັ 
ລະບບົຕາ່ງໆເຫ່ົຼານີ ້ມຮີບູແບບການເຮັດວຽກທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກ 
ໄດຢ້າ່ງມປີະສດິທິພາບ. ເນື່ອງຈາກພວກມນັມໜີາ້ທ່ີໃນແຕລ່ະພາກສວ່ນຂອງລະບບົ 
ເຮັດໃຫມ້ກີານເຮັດວຽກແຍກອອກຈາກກນັ ແຕມ່ກີານເຊື່ ອມໂຍງຂໍມ້ນູຕາ່ງໆກຽ່ວກບັ 
ການຮກັສາຄວາມປອດໄພເຖງິກນັໄດ.້ ສິ່ ງທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ ຖໄືດວ້າ່ ມນັເປັນທາ່ອຽງ 
ຂອງລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຄອມພິວເຕ ີ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານໃນ 
ອະນາຄດົ.  

3. ສື່ ການສອນ 
 ເຈຍ້ຄາໍຖາມ 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 ແລະ 3.5 ແລະ ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມ 
ຄ ົນ້ຄວາ້ 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 ແລະ 3.5 

 ປ້ຶມແບບຮຽນວຊິາເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 
 ຮບູພາບປະກອບ ຫືຼ ແຜນ່ຊດີ ີທ່ີມເີນືອ້ໃນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ (ອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂ) 

 
4. ກດິຈະກາໍ 

ກດິຈະກາໍທີ 1: ແນວຄດິກຽ່ວກບັລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ(1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

1.1 ການກະກຽມ 
1) ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.1 ແລະ ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.1 ແລະ 

3.2 
2) ເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ແນວຄວາມຄດິລະບບົການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບ 

ຮຽນວຊິາເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍ 
ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 

3) ສາ້ງເຄື່ ອງມໃືນການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົຕາມແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນທ່ີເໝາະສມົ 
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1.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 2: ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອງົກອນ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

2.1 ການກະກຽມ 

2.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 3: ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນເຄອືຂາ່ຍອນິເຕເີນັດ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

3.1 ການກະກຽມ 

1.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 
1) ຄສູອນທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ. 
2) ຄສູອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນໃໝ ່ ໂດຍໃຫນ້ກັຮຽນຂຶນ້ສະເໜີບດົທ່ີຕນົເອງຮບັຜິດຊອບ 

ໃນເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.1.  
3) ຫຼງັຈາກສະເໜີບດົແລວ້ ຄສູອນແນະນາໍໃຫມ້ກີານປະກອບຄວາມຄດິເຫັນຂອງນກັ 

ຮຽນໃນຫອ້ງຮຽນ. 
4) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນຂອງບດົ ແລະ ການປະກອບຄວາມ 

ເຫັນຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ ແລະ ຄສູອນແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົທ່ີເຫັນວາ່ຍງັບ່ໍທນັ 
ຄບົຖວ້ນ (ສມົທຽບໃສຂ່ະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.1). 

5) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາປະມານ 
5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.2 ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຕາມ ທ່ີ
ໄດຈ້ດັແບງ່ໃນຊ ົ່ວໂມງກອ່ນ. ຈາກນ ັນ້, ໃຫແ້ບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້ ຫວົ 
ໜາ້ກຸມ່ຮບັຜິດຊອບລວມ ແລະ ມໜີາ້ທ່ີແບງ່ປນັວຽກໃຫສ້ະມາຊກິທກຸຄນົໃນກຸມ່. 
ຮອງຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດຊອບທງັໝດົ ແລະ ສມົ 
ທບົກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີຄວາມຫາ້ວຫນັໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍ ໂດຍ 
ໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະຍາຍາມ. 

ກດິຈະກາໍທີ 2: ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອງົກອນ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

2.1 ການກະກຽມ 
1) ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.2 ແລະ ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.2 ແລະ 3.3 
2) ເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອງົກອນ ທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນວຊິາ 

ເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍສະຖາບນັ 
ຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 

3) ສາ້ງເຄື່ ອງມໃືນການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົຕາມແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນທ່ີເໝາະສມົ 
 

2.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 3: ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນເຄອືຂາ່ຍອນິເຕເີນັດ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

3.1 ການກະກຽມ 
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1.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 2: ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອງົກອນ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

2.1 ການກະກຽມ 
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2.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 3: ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນເຄອືຂາ່ຍອນິເຕເີນັດ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

3.1 ການກະກຽມ 

1.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 2: ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອງົກອນ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

2.1 ການກະກຽມ 

2.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 
1) ຄສູອນທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ. 
2) ຄສູອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນໃໝ ່ ໂດຍໃຫນ້ກັຮຽນຂຶນ້ສະເໜີບດົທ່ີຕນົເອງຮບັຜິດຊອບ

ໃນເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.2.  
3) ຫຼງັຈາກສະເໜີບດົແລວ້ ຄສູອນແນະນາໍໃຫມ້ກີານປະກອບຄວາມຄດິເຫັນຂອງນກັ 

ຮຽນໃນຫອ້ງຮຽນ. 
4) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນຂອງບດົ ແລະ ການປະກອບຄວາມ 

ເຫັນຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ ແລະ ຄສູອນແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົທ່ີເຫັນວາ່ຍງັບ່ໍທນັ 
ຄບົຖວ້ນ. 

5) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາປະມານ 
5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.3 ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຕາມທ່ີ 
ໄດຈ້ດັແບງ່ໃນຊ ົ່ວໂມງກອ່ນ. ຈາກນ ັນ້, ໃຫແ້ບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້ ຫວົໜາ້ 
ກຸມ່ຮບັຜິດຊອບລວມ ແລະ ມໜີາ້ທ່ີແບງ່ປນັວຽກໃຫສ້ະມາຊກິທກຸຄນົໃນກຸມ່. 
ຮອງຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດຊອບທງັໝດົ ແລະ ສມົ 
ທບົກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີຄວາມຫາ້ວຫນັໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍ ໂດຍ 
ໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະຍາຍາມ. 

ກດິຈະກາໍທີ 3: ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນເຄອືຂາ່ຍອນິເຕເີນັດ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

3.1 ການກະກຽມ 
1) ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.3 ແລະ ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.3 ແລະ 3.4 
2) ເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນເຄອືຂາ່ຍອນິເຕເີນັດທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບ 

ຮຽນວຊິາເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍ 
ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 

3) ສາ້ງເຄື່ ອງມໃືນການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົຕາມແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນທ່ີເໝາະສມົ 
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3.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 4: ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

4.1 ການກະກຽມ 

4.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 5: ທາ່ອຽງຂອງການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອະນາຄດົ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

5.1 ການກະກຽມ 

5.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

3.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 
1) ຄສູອນທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ. 
2) ຄສູອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນໃໝ ່ ໂດຍໃຫນ້ກັຮຽນຂຶນ້ສະເໜີບດົທ່ີຕນົເອງຮບັຜິດຊອບ

ໃນເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.3.  
3) ຫຼງັຈາກສະເໜີບດົແລວ້ ຄສູອນແນະນາໍໃຫມ້ກີານປະກອບຄວາມຄດິເຫັນຂອງນກັ 

ຮຽນໃນຫອ້ງຮຽນ. 
4) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນຂອງບດົ ແລະ ການປະກອບຄວາມ 

ເຫັນຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ ແລະ ຄສູອນແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົທ່ີເຫັນວາ່ຍງັບ່ໍທນັ 
ຄບົຖວ້ນ. 

5) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາປະມານ 
5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.4 ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຕາມ ທ່ີ
ໄດຈ້ດັແບງ່ໃນຊ ົ່ວໂມງກອ່ນ. ຈາກນ ັນ້, ໃຫແ້ບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້ ຫວົ 
ໜາ້ກຸມ່ຮບັຜິດຊອບລວມ ແລະ ມໜີາ້ທ່ີແບງ່ປນັວຽກໃຫສ້ະມາຊກິທກຸຄນົໃນກຸມ່. 
ຮອງຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດຊອບທງັໝດົ ແລະ ສມົ 
ທບົກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີຄວາມຫາ້ວຫນັໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍ ໂດຍ 
ໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະຍາຍາມ. 

ກດິຈະກາໍທີ 4: ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

4.1 ການກະກຽມ 
1) ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.4 ແລະ ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.4 ແລະ 3.5 
2) ເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍມ້ນູສວ່ນບກຸຄນົທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບ 

ຮຽນວຊິາເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍ 
ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 

3) ສາ້ງເຄື່ ອງມໃືນການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົຕາມແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນທ່ີເໝາະສມົ 
 

4.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 5: ທາ່ອຽງຂອງການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອະນາຄດົ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

5.1 ການກະກຽມ 

5.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ສ.ວ
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ລຂິ
ະສ
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3.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 4: ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

4.1 ການກະກຽມ 
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4.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 5: ທາ່ອຽງຂອງການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອະນາຄດົ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

5.1 ການກະກຽມ 

5.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

3.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 4: ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

4.1 ການກະກຽມ 

4.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 
1) ຄສູອນທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ. 
2) ຄສູອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນໃໝ ່ ໂດຍໃຫນ້ກັຮຽນຂຶນ້ສະເໜີບດົທ່ີຕນົເອງຮບັຜິດຊອບ

ໃນເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.4.  
3) ຫຼງັຈາກສະເໜີບດົແລວ້ ຄສູອນແນະນາໍໃຫມ້ກີານປະກອບຄວາມຄດິເຫັນຂອງນກັ 

ຮຽນໃນຫອ້ງຮຽນ. 
4) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນຂອງບດົ ແລະ ການປະກອບຄວາມ 

ເຫັນຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ ແລະ ຄສູອນແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົທ່ີເຫັນວາ່ຍງັບ່ໍທນັ 
ຄບົຖວ້ນ. 

5) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາປະມານ 
5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.5 ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຕາມ ທ່ີ
ໄດຈ້ດັແບງ່ໃນຊ ົ່ວໂມງກອ່ນ. ຈາກນ ັນ້, ໃຫແ້ບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້ ຫວົ 
ໜາ້ກຸມ່ຮບັຜິດຊອບລວມ ແລະ ມໜີາ້ທ່ີແບງ່ປນັວຽກໃຫສ້ະມາຊກິທກຸຄນົໃນກຸມ່. 
ຮອງຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດຊອບທງັໝດົ ແລະ ສມົ 
ທບົກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີຄວາມຫາ້ວຫນັໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍ ໂດຍ 
ໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະຍາຍາມ. 

ກດິຈະກາໍທີ 5: ທາ່ອຽງຂອງການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອະນາຄດົ (1 ຊ ົ່ວໂມງ) 

5.1 ການກະກຽມ 
1) ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.5 ແລະ ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.5 ແລະ 4.1 
2) ເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ທາ່ອຽ່ງຂອງການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອະນາຄດົ ແລະ ບດົ

ສະຫຸຼບຂອງບດົຮຽນທີ 3 ທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນວຊິາເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການ 
ສກຶສາ 

3) ສາ້ງເຄື່ ອງມໃືນການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົຕາມແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນທ່ີເໝາະສມົ 
5.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

1) ຄສູອນທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ. 
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5.3 ຂໍແ້ນະນາໍ 

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ເອກະສານປະກອບການສອນ 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.1 2) ຄສູອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນໃໝ ່ ໂດຍໃຫນ້ກັຮຽນຂຶນ້ສະເໜີບດົທ່ີຕນົເອງຮບັຜິດຊອບ
ໃນເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.5 

3) ຫຼງັຈາກສະເໜີບດົແລວ້ ຄສູອນແນະນາໍໃຫມ້ກີານປະກອບຄວາມຄດິເຫັນຂອງນກັ 
ຮຽນໃນຫອ້ງຮຽນ. 

4) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນ ແລະ ການປະກອບຄວາມເຫັນຂອງ 
ນກັຮຽນໃນຫອ້ງກຽ່ວກບັບດົຮຽນທີ 3 ທງັໝດົ ແລະ ຄສູອນແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົ 
ທ່ີເຫັນວາ່ຍງັບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ. 

5) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາປະມານ 
5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.1 ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຕາມ ທ່ີ
ໄດຈ້ດັແບງ່ໃນຊ ົ່ວໂມງກອ່ນ. ຈາກນ ັນ້, ໃຫແ້ບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້ ຫວົ 
ໜາ້ກຸມ່ຮບັຜິດຊອບລວມ ແລະ ມໜີາ້ທ່ີແບງ່ປນັວຽກໃຫສ້ະມາຊກິທກຸຄນົໃນກຸມ່. 
ຮອງຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດຊອບທງັໝດົ ແລະ ສມົ 
ທບົກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີຄວາມຫາ້ວຫນັໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍ ໂດຍ 
ໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະຍາຍາມ. 

5.3 ຂໍແ້ນະນາໍ 
ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ ຫືຼ ໃນຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ ຄສູອນອາດນາໍສະເໜີ 

ໂດຍການສາຍວດິໂີອ (ອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂ) ທ່ີລວບລວມເອົາຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນຂອງບດົ 
ຮຽນ ເພ່ືອຊວ່ຍກະຕຸນ້ຄວາມສນົໃຈຂອງນກັຮຽນໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 

 
5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

 ສງັເກດການຕອບຄາໍຖາມຂອງນກັຮຽນຈາກເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້. 
 ສງັເກດການມສີວ່ນຮວ່ມໃນກດິຈະກາໍ ແລະ ໃນຫອ້ງຮຽນ. 

ເອກະສານປະກອບການສອນ 
ຖາ້ມເີງ ື່ອນໄຂ ກໍ່ໃຫສ້ກຶສາເອົາເນືອ້ໃນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຈາກຫຼາຍແຫຼງ່ ເຊ່ັນ: ໂທລະພາບ, 

ວທິະຍ,ຸ ໜງັສພິືມ ແລະ ອນິເຕເີນັດ. 
 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.1 
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5.3 ຂໍແ້ນະນາໍ 

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ເອກະສານປະກອບການສອນ 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.1 

5.3 ຂໍແ້ນະນາໍ 

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ເອກະສານປະກອບການສອນ 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.1 
1. ຍອ້ນຫຍງັຈຶ່ງມລີະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ ອງຄອມພິວເຕ?ີ 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2. ຜູທ່ີ້ຈະເຂ້ົາມາເຈາະລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພມຈີກັປະເພດ? ແລະ ຕາ່ງກນັຢາ່ງ 
ໃດ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

3. ໄພຄກຸຄາມທ່ີເກດີຂຶນ້ກບັລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ ອງຄອມພິວເຕໄີດຖ້ກື
ແບງ່ອອກຈກັປະເພດ? ຄປືະເພດໃດແດ?່ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.1 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.2 ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.1 
ຈ ົງ່ເບິ່ ງໃນປ້ຶມແບບຮຽນຕາມລະອຽດດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

 ຂໍທີ້: 
1. ວກັທີ 1; ໜາ້ທີ 2 
2. ວກັທີ 3; ໜາ້ທີ 2 ແລະ 3 
3. ວກັທີ 4; ໜາ້ທີ 3 ແລະ 4 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.2 
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ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.1 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.2 ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.1 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.2 
1. ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອງົກອນແມນ່ຫຍງັ? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2. ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອງົກອນແບງ່ອອກແນວໃດແດ?່ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

3. ລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອງົກອນທ່ີມກັໃຊກ້ນັມຫີຍງັແດ?່ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

4. ການຄວບຄມຸການເຂ້ົາໃຊວ້ຽກຂໍມ້ນູ ຫືຼ ລະບບົໝາຍເຖງິຫຍງັ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

5. ຮບູແບບໃນການຄວບຄມຸການເຂ້ົາໃຊວ້ຽກຂໍມ້ນູ ຫືຼ ລະບບົມຫີຍງັແດ?່ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

6. ການປ້ອງກນັ ແລະ ກາໍຈດັໄວຣສັມຜີນົແນວໃດຕ່ໍລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

7. ໄຟຣວອລ ແມນ່ຫຍງັ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

8. ຈ ົງ່ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ, ບນັຫາທ່ີເກດີ ແລະ ວທີິປ້ອງກນັຂໍມ້ນູຈາກລະບບົລ ົມ້? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.2 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.3 ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.2 
 ຂໍທີ້: 

1. ແລະ 2. ສງັລວມ ໃນວກັທີ 1 ;ໜາ້ທີ 4-5 
3. ວກັທີ 2; ໜາ້ທີ 5 
4. ຂໍ ້2.1; ວກັທີ 1; ໜາ້ທີ 6 
5. ເລີ່ ມແຕ ່ວກັທີ 2; ໜາ້ທີ 6-10 
6. ເພ່ີມຄວາມສະດວກໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ປ້ອງກນັບ່ໍໃຫລ້ະບບົຮກັສາ 

ຄວາມປອດໄພລ ົມ້ ໃຫມ້ອີາຍກຸານທາໍງານດນົນານ. 
7. ຂໍ ້2.3; ໜາ້ທີ 20 
8. ຂໍ ້2.4 

 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.3 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.3 ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.2 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.3 
1. ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນເຄອືຂາ່ຍອນິເຕເີນັດມຈີດຸປະສງົຫຍງັ ແລະ ມລີກັສະ 

ນະແນວໃດ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2. ເປັນຫຍງັຈຶ່ງມກີານຮກັສາຄວາມປອດໃຫແ້ກຄ່ອມພິວເຕແີມຂ່າ່ຍ (Server)? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

3. ການສ ົ່ງຂໍມ້ນູໃນເຄອືຂາ່ຍອນິເຕເີນັດໃຫມ້ຄີວາມປອດໄພ ຄວນເຮັດແນວໃດ ແລະ 
ມລີາຍລະອຽດຫຍງັແດ?່ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

4. SSL, S-HTTP ແລະ SET ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັແນວໃດ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

5. ຈ ົງ່ອະທິບາຍວທີິ ແລະ ຂະບວນການຂອງການເຂ້ົາລະຫດັຂໍມ້ນູ. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

6. ຈ ົງ່ປຽບທຽບຮບູແບບການເຂ້ົາລະຫດັຂໍມ້ນູທ່ີໄດກ້າ່ວໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.3 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.4 ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.3 
 ຂໍທີ້: 

1. ວກັທີ 1; ໜາ້ທີ 24 
2. ວກັທີ 2; ໜາ້ທີ 24 
3. ຫາ 6. ສງັລວມເອົາເນືອ້ໃນ ຂອງຂໍ ້3.2; ໜາ້ທີ 25-32 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.4 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.4 ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.3 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.4 
1. ຈ ົງ່ຍກົຕວົຢາ່ງຂໍມ້ນູທ່ີນກັຮຽນເຄຍີໃຊເ້ປັນຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົ? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2. ປະຫວດັບກຸຄນົແບບເອເລັກໂຕຣນກິ ແມນ່ຫຍງັ? ຈ ົງ່ຍກົຕວົຢາ່ງ. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

3. ຈ ົງ່ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງ ກຸກ໊ກສີ (Cookies). 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

4. ສະປາຍແວຣ (Spyware) ແລະ ສະແປມ (Spam) ແມນ່ຫຍງັ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

5. ການຕດິຕາມການເຮັດວຽກຂອງພະນກັງານ ມສີວ່ນພວົພນັແນວໃດ ຕ່ໍການຮກັສາ 
ຄວາມປອດໄພສວ່ນບກຸຄນົ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

6. ເນືອ້ໃນຂອງກດົໝາຍຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູສວ່ນບກຸຄນົ ທ່ີຫຼາຍປະເທດກາໍນດົຂຶນ້ມາມຄີ ື
ແນວໃດແດ?່ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.4 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.5 

ໝາຍເຫດ:

ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.4 
 ຂໍທີ້: 

1. ຕວົຢາ່ງຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົທ່ີນກັຮຽນເຄຍີໃຊ:້ ຊື່ , ນາມສະກນຸ; ວນັ, ເດອືນ, ປີ
ເກດີ, ສະຖານທ່ີເກດີ, ... 

2. ຂໍ ້4.1 ; ໜາ້ທີ 33 
3. ຂໍ ້4.2 ; ໜາ້ທີ 35 
4. ສງັລວມເນືອ້ໃນຈາກ ຂໍ ້4.3 ແລະ 4.4; ໜາ້ທີ 37 ແລະ 38 
5. ສງັລວມເນືອ້ໃນຈາກ ຂໍ ້4.5; ໜາ້ທີ 39 
6. ຂໍ ້4.6; ໜາ້ທີ 40 ແລະ 41 

 
 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.5 

ໝາຍເຫດ:
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.5 

ໝາຍເຫດ:

ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.4 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.5 
1. ຄວາມເປັນມາຂອງການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອະນາຄດົມຄີແືນວໃດ? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2. ທາ່ອຽ່ງຂອງການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອະນາຄດົຈະມຄີວາມເປັນໄປຄແືນວໃດ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

3. Encryption, SSL, S-HTTP ແລະ SET ໃນການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມ 
ພິວເຕ ີແລະ ລະບບົເຄອືຂາ່ຍ ມຄີວາມໝາຍແນວໃດ? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

4. ໃນການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີແລະ ລະບບົເຄອືຂາ່ຍ, ປະຫວດັສວ່ນ 
ບກຸຄນົມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງແນວໃດ? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

5. Cookies, Spyware, Spam ແລະ ການກວດກາການເຮັດວຽກຂອງພະນກັງານ 
ໃນອງົກອນໝາຍເຖງິຫຍງັ? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

6. ມທີາງເລືອກໃດທ່ີສາມາດຫຸຼດຜອ່ນຄວາມຮນຸແຮງຂອງອາຊະຍາກາໍຄອມພິວເຕ?ີ 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
(ໝໝາຍເຫດ: ຄາໍຖາມ ຂໍທີ້ 3 ຫາ 6 ເປັນຄາໍຖາມທວນຄນືຂອງບດົຮຽນ ບດົທີ 3) 
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ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.5  ບດົທີ 4 ປນັຍາປະດດິ (Artificial Intelligence) 

1. ຈດຸປະສງົ 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 

ປນັຍາ ຫືຼ ຄວາມ 
ສະຫຼາດ

ປນັຍາປະດດິ

ປນັຍາປະດດິ 

ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.5 
 ຂໍທີ້: 

1. ຂໍ ້5 ວກັທີ 1 ແລະ 2; ໜາ້ທີ 41 
2. ຂໍ ້5 ວກັທີ 3 ຮອດວກັສດຸທາ້ຍ; ໜາ້ທີ 41 ແລະ 42 
3. ຫາ 6. ເປັນຄາໍຖາມທວນຄນື 

 ບດົທີ 4 ປນັຍາປະດດິ (Artificial Intelligence) 

1. ຈດຸປະສງົ 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 

ປນັຍາ ຫືຼ ຄວາມ 
ສະຫຼາດ

ປນັຍາປະດດິ

ປນັຍາປະດດິ 
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 ບດົທີ 4 ປນັຍາປະດດິ (Artificial Intelligence) 

1. ຈດຸປະສງົ 

2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 

ປນັຍາ ຫືຼ ຄວາມ 
ສະຫຼາດ

ປນັຍາປະດດິ

ປນັຍາປະດດິ 

ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 3.5  ບດົທີ 4 ປນັຍາປະດດິ (Artificial Intelligence) 
ເວລາ 10 ຊ ົ່ວໂມງ 

1. ຈດຸປະສງົ 
ນກັຮຽນສາມາດ: 
 ເຂ້ົາໃຈແນວຄດິ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງປນັຍາປະດດິ 
 ຮູລ້ກັສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງປນັຍາປະດດິ 

 ຮູປ້ະໂຫຍດ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັຂອງປນັຍາປະດດິ 
 ຮູ ້ແລະ ເຂ້ົາໃຈຄວາມແຕກຕາ່ງຄອມພິວເຕປີນັຍາປະດດິ ແລະ ຄອມພິວເຕທີາໍມະດາ 
 ຮູກ້ານນາໍໃຊປ້ນັຍາປະດດິແບບປະສມົປະສານໃນວຽກງານວທິະຍາສາດຂະແໜງ 
ຕາ່ງໆ 

 
2. ເນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ 

ແນວຄດິພ້ືນຖານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັປນັຍາປະດດິໄດແ້ກ:່ 
1) ການສກຶສາຂະບວນການຄດິຂອງມະນດຸ ເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈວາ່ ປປນັຍາ ຫືຼ ຄວາມ 

ສະຫຼາດ ເກດີມາຈາກສິ່ ງໃດ? 
2) ການເຮັດໃຫເ້ຄື່ ອງຈກັ ເຊ່ັນ: ຄອມພິວເຕ ີ ຫືຼ ຫຸນ່ຍນົ ສາມາດຮຽນແບບຂະບວນ 

ການຄດິຂອງມະນດຸໄດ.້ 
ເຖງິວາ່ຈະມຜີູໃ້ຫນ້ຍິາມຂອງຄາໍວາ່ ປປນັຍາປະດດິ ໄວຢ້າ່ງຫຼວງຫຼາຍ ແຕໂ່ດຍສະຫຸຼບ 

ແລວ້ ຄວາມໝາຍຂອງມນັມດີ ັງ່ນີ:້ 
 ປນັຍາປະດດິ ຄ ື ວທິະຍາສາດຂະແໜງໜ່ຶງຂອງວທິະຍາການຄອມພິວເຕທ່ີີ 

ຕອ້ງການປະດດິເຄື່ ອງຈກັ ເຊ່ັນ: ຄອມພິວເຕ ີຫືຼ ຫຸນ່ຍນົ ໃຫສ້າມາດຄດິ ແລະ 
ມພຶີດຕກິາໍຮຽນແບບມະນດຸ ໃນຂະບວນການຕດັສນິໃຈແກໄ້ຂບນັຫາໄດ.້ ໃນ 
ການກະທາໍດ ັງ່ກາ່ວ ອາດຈະມກີານວນິໄິສຫາເຫດຜນົຈາກຄວາມຮູທ່ີ້ຈດັເກບັໄວ ້
ແລະ ນາໍເອົາຄວາມຮູນ້ ັນ້ມາເຊື່ ອມໂຍງ ເພ່ືອຫາຂໍສ້ະຫຸຼບ ຫືຼ ຜນົຮບັຂອງບນັຫາ 
ນ ັນ້ໄດໃ້ນທ່ີສດຸ. 
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ປນັຍາປະດດິ 

ວທີິການແບບສາມນັສາໍນກຶ 

ຫວົຂໍທ່ີ້ໃຊປ້ຽບທຽບ ຄອມພິວເຕປີນັຍາປະດດິ ຄອມພິວເຕທີາໍມະດາ

 ປນັຍາປະດດິ ໝາຍເຖງິ ວທິະຍາສາດຂະແໜງໜ່ຶງຂອງວທິະຍາການຄອມພິວ 
ເຕທ່ີີມກີຽ່ວຂອ້ງກບັການນາໍສະເໜີຄວາມຮູ ້ ການປະມວນຜນົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານດວ້ຍ 
ສນັຍະລກັ (Symbol) ແລະ ວວທີິການແບບສາມນັສາໍນກຶ ທ່ີບ່ໍຕອ້ງອາໄສ 
ກດົເກນໄດ ້ດ ັງ່ທ່ີມະນດຸສາມາດເຮັດໄດ.້ 

ຍອ້ນມຄີວາມຕອ້ງການໃຫເ້ຄື່ ອງຈກັສາມາດຮຽນແບບຄວາມຄດິ ແລະ ຄວາມສະຫຼາດ 
ຂອງມະນດຸໄດ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້, ປນັຍາປະດດິ ເມ ື່ອໄດຮ້ບັການພດັທະນາແລວ້ ຈະມຄີວາມສາມາດ 
ດ ັງ່ນີ:້ 

1) ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ ້ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈປະສບົການທ່ີຜາ່ນມາ. 
2) ຄວາມສາມາດໃນການສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈກບັຂໍຄ້ວາມ ທ່ີມຄີວາມຄມຸເຄອື ຫືຼ ມ ີ

ຄວາມຂດັແຍງ່ກນັໄດ.້ 
3) ຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງທ່ີວອງໄວ ແລະ ຖກືຕອ້ງຕ່ໍສະຖານະການ 

ໃໝ່ໆ . 
4) ຄວາມສາມາດໃນການໃຊເ້ຫດຜນົເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ໃຫຄ້າໍແນະນາໍຢາ່ງມ ີ

ປະສດິທະພາບ. 
5) ຄວາມສາມາດໃນການຈດັການກບັສະຖານະການທ່ີມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຊບັຊອ້ນໄດ.້ 
6) ຄວາມສາມາດໃນການສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ວນິດິໄສ ເພ່ືອສະຫຸຼບຂໍຄ້ວາມຢາ່ງ 

ມເີຫດຜນົໄດ.້ 
7) ຄວາມສາມາດໃນການປະຍກຸຄວາມຮູໃ້ຫເ້ໝາະສມົກບັສະພາບແວດລອ້ມ. 
8) ຄວາມສາມາດໃນການພິຈາລະນາເຖງິຄວາມສາໍຄນັຂອງອງົປະກອບ ທ່ີແຕກຕາ່ງ

ກນັໃນແຕລ່ະສະຖານະການໄດ.້ 
ການນາໍເອົາປນັຍາປະດດິເຂ້ົາມາໃຊໃ້ນອງົກອນ ມປີະໂຫຍດໃນຫຼາຍດາ້ນດ ັງ່ນີ:້ 
1) ຊວ່ຍໃຫຂ້ະບວນການໃນການແກໄ້ຂບນັຫາມຄີວາມວອ່ງໄວ ແລະ ຄວາມສອດ 

ຄອ່ງກນັຫຼາຍຂຶນ້. 
2) ຊວ່ຍແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂໄດ ້ຫືຼ ຍາກຕ່ໍການແກໄ້ຂດວ້ຍການໃຊລ້ະບບົ 

ສະໜບັສະໜນູການຕດັສນິໃຈແບບທາໍມະດາໄດ.້ 
3) ຊວ່ຍແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີມຂີໍມ້ນູ ແລະ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານປະກອບການຕດັສນິໃຈແກໄ້ຂ 

ບນັຫານ ັນ້ ພຽງບາງສວ່ນໄດ ້ຄ:ື ສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີບ່ໍມໂີຄງສາ້ງໄດ.້ 

ຫວົຂໍທ່ີ້ໃຊປ້ຽບທຽບ ຄອມພິວເຕປີນັຍາປະດດິ ຄອມພິວເຕທີາໍມະດາ
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ຫວົຂໍທ່ີ້ໃຊປ້ຽບທຽບ ຄອມພິວເຕປີນັຍາປະດດິ ຄອມພິວເຕທີາໍມະດາ

ປນັຍາປະດດິ 

ວທີິການແບບສາມນັສາໍນກຶ 

4) ຊວ່ຍຄ ົນ້ຫາ ວເິຄາະລະຫດັ ສະຫຸຼບຂໍຄ້ວາມ ຫືຼ ແປຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີມຈີາໍນວນ 
ຫຼາຍໄດ.້ 

5) ຊວ່ຍເພ່ີມຜະລິດຜນົໃນການເຮັດວຽກໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 
ປນັຍາປະດດິ ມຂີໍຈ້າໍກດັຄ:ື 
1) ຈະບ່ໍມຄີວາມຄດິລິເລີ່ ມສາ້ງສນັ ແລະ ແຮງບນັດານໃຈ. 
2) ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີເປັນປະສບົການຕອ້ງແປຂໍມ້ນູຂາ່ວສານນ ັນ້ກອ່ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດ 

ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ໃຊໄ້ດ ້ໃນຂະນະທ່ີມະນດຸສາມາດເຂ້ົາໃຈສິ່ ງນ ັນ້ໄດເ້ລີຍ. 
3) ການໃຫເ້ຫດຜນົຈະດກີວາ່ມະນດຸ ກໃໍນເມ ື່ອເປັນບນັຫາສະເພາະ. 
ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງຄອມພິວເຕທ່ີີບ່ໍໃຊແ້ນວຄດິປນັຍາປະດດິ ແລະ ຄອມພິວເຕີ 

ທ່ີໃຊແ້ນວຄດິປນັຍາປະດດິມດີ ັງ່ນີ:້ 

ຫວົຂໍທ່ີ້ໃຊປ້ຽບທຽບ ຄຄອມພິວເຕປີນັຍາປະດດິ ຄຄອມພິວເຕທີາໍມະດາ 

ການປະມວນຜນົ ດວ້ຍຮບູແບບສນັຍະລກັ ຕາມຂ ັນ້ຕອນທ່ີໂປຣແກຣມໄວ ້

ຂໍມ້ນູນາໍເຂ້ົາ 
ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງມຂີໍມ້ນູນາໍເຂ້ົາຢາ່ງ 
ຄບົຖວ້ນ 

ຂໍມ້ນູນາໍເຂ້ົາຕອ້ງຄບົຖວ້ນ 

ວທີິການຄ ົນ້ຫາ 
ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊສ້າມນັສາໍນກຶ 
(Heuristic) ຄບ່ໍືໃຊກ້ດົເກນໃດໜ່ຶງ 

ໂດຍທົ່ວໄປຈະເປັນໄປຕາມຂ ັນ້ຕອນ 
(Algorithm) 

ການອະທິບາຍ ສາມາດອະທິບາຍໄດ ້ ບ່ໍສາມາດອະທິບາຍໄດ ້

ເປ້ົາໝາຍ ການໄດມ້າທາງຄວາມຮູ ້
ການໄດທ້າງຂໍມ້ນູ ແລະ ຂໍມ້ນູຂາ່ວ 
ສານເທ່ົານ ັນ້ 

ການໃຫເ້ຫດຜນົ ສາມາດໃຫເ້ຫດຜນົໄດ ້ ບ່ໍສາມາດໃຫເ້ຫດຜນົໄດ ້

ການນາໍເອົາປນັຍາປະດດິມາປະຍກຸໃຊໃ້ນວຽກງານວທິະຍາສາດຂະແໜງຕາ່ງໆ ຕາມ 
ວດັຖປຸະສງົທ່ີຕອ້ງການໄດແ້ກຫຸ່ນ່ຍນົ, ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານ, ການປະມວນຜນົພາສາທາໍມະ 
ຊາດ (Natural Language Processing: NLP) ແລະ ເຕັກໂນໂລຊສີຽງ (Voice/ 
Speech Technology), ຄອມພິວເຕໂີຄງຂາ່ຍໃຍປະສາດ (Neutral Computing), ຕກັ 
ກະຄມຸເຄອື (Fuzzy Logic), ຕວົແທນອດັສະລິຍະ (Intelligent Agent), ການປະຍກຸ 
ໃຊປ້ນັຍາປະດດິ ແລະ ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານ (Web-based Intelligent and Expert 
System) ແລະ ລະບບົຈາໍລອງຄວາມເປັນຈງິ (Virtual Reality). 
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3. ສື່ ການສອນ 

4. ກດິຈະກາໍ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ແນວຄດິ ຄວາມໝາຍ, ລກັສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງປນັຍາປະດດິ 

(2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

1.1 ການກະກຽມ 

1.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 2: ປະໂຫຍດ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັຂອງປນັຍາປະດດິ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

2.1 ການກະກຽມ 

2.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

3. ສື່ ການສອນ 
 ເຈຍ້ຄາໍຖາມ 4.1; 4.2; 4.3 ແລະ 4.4 ແລະ ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 
4.1; 4.2; 4.3 ແລະ 4.4 

 ປ້ຶມແບບຮຽນເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 
 ຮບູພາບປະກອບ ຫືຼ ແຜນ່ຊດີ ີທ່ີມເີນືອ້ໃນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ (ອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂ) 

4. ກດິຈະກາໍ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ແນວຄດິ ຄວາມໝາຍ, ລກັສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງປນັຍາປະດດິ 

(2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

1.1 ການກະກຽມ 
1) ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.1 ແລະ ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.1 ແລະ 4.2 
2) ເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ແນວຄດິ, ຄວາມໝາຍ, ລກັສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງ 

ປນັຍາປະດດິ ທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ 
ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 

3) ສາ້ງເຄື່ ອງມໃືນການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົຕາມແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນທ່ີເໝາະສມົ 
1.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

1) ຄສູອນທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ. 
2) ຄສູອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນໃໝ ່ ໂດຍໃຫນ້ກັຮຽນຂຶນ້ສະເໜີບດົທ່ີຕນົເອງຮບັຜິດຊອບ

ໃນເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.1.  
3) ຫຼງັຈາກສະເໜີບດົແລວ້ ຄສູອນແນະນາໍໃຫມ້ກີານປະກອບຄວາມຄດິເຫັນຂອງນກັ 

ຮຽນໃນຫອ້ງຮຽນ. 
4) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນຂອງບດົ ແລະ ການປະກອບຄວາມ 

ເຫັນຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ ແລະ ຄສູອນແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົທ່ີເຫັນວາ່ຍງັບ່ໍທນັ 
ຄບົຖວ້ນ. 

5) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາປະມານ 
5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.2 ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຕາມທ່ີ 
ໄດຈ້ດັແບງ່ໃນຊ ົ່ວໂມງກອ່ນ. ຈາກນ ັນ້, ໃຫແ້ບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້ ຫວົໜາ້ 

ກດິຈະກາໍທີ 2: ປະໂຫຍດ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັຂອງປນັຍາປະດດິ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

2.1 ການກະກຽມ 

2.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 
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3. ສື່ ການສອນ 

4. ກດິຈະກາໍ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ແນວຄດິ ຄວາມໝາຍ, ລກັສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງປນັຍາປະດດິ 

(2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

1.1 ການກະກຽມ 

1.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 
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ກດິຈະກາໍທີ 2: ປະໂຫຍດ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັຂອງປນັຍາປະດດິ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

2.1 ການກະກຽມ 

2.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

3. ສື່ ການສອນ 

4. ກດິຈະກາໍ 
ກດິຈະກາໍທີ 1: ແນວຄດິ ຄວາມໝາຍ, ລກັສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງປນັຍາປະດດິ 

(2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

1.1 ການກະກຽມ 

1.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກຸມ່ຮບັຜິດຊອບລວມ ແລະ ມໜີາ້ທ່ີແບງ່ປນັວຽກໃຫສ້ະມາຊກິທກຸຄນົໃນກຸມ່. 
ຮອງຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດຊອບທງັໝດົ ແລະ ສມົ 
ທບົກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີຄວາມຫາ້ວຫນັໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍ ໂດຍ 
ໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະຍາຍາມ. 

 
ກດິຈະກາໍທີ 2: ປະໂຫຍດ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັຂອງປນັຍາປະດດິ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

2.1 ການກະກຽມ 
1) ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.2 ແລະ ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.2 ແລະ 4.3 
2) ກະກຽມເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ແນວຄດິ ຄວາມໝາຍ, ລກັສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດ 

ຂອງປນັຍາປະດດິ ທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການ 
ສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 

3) ສາ້ງເຄື່ ອງມໃືນການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົຕາມແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນທ່ີເໝາະສມົ 
2.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

1) ຄສູອນທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ. 
2) ຄສູອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນໃໝ ່ ໂດຍໃຫນ້ກັຮຽນຂຶນ້ສະເໜີບດົທ່ີຕນົເອງຮບັຜິດຊອບ

ໃນເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.2.  
3) ຫຼງັຈາກສະເໜີບດົແລວ້ ຄສູອນແນະນາໍໃຫມ້ກີານປະກອບຄວາມຄດິເຫັນຂອງນກັ 

ຮຽນໃນຫອ້ງຮຽນ. 
4) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນຂອງບດົ ແລະ ການປະກອບຄວາມ 

ເຫັນຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ ແລະ ຄສູອນແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົທ່ີເຫັນວາ່ຍງັບ່ໍທນັ 
ຄບົຖວ້ນ. 

5) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາປະມານ 
5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.3 ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຕາມທ່ີ 
ໄດຈ້ດັແບງ່ໃນຊ ົ່ວໂມງກອ່ນ. ຈາກນ ັນ້, ໃຫແ້ບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້ ຫວົໜາ້ 
ກຸມ່ຮບັຜິດຊອບລວມ ແລະ ມໜີາ້ທ່ີແບງ່ປນັວຽກໃຫສ້ະມາຊກິທກຸຄນົໃນກຸມ່. 
ຮອງຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດຊອບທງັໝດົ ແລະ ສມົ 

ສ.ວ
.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



68 
 

ກດິຈະກາໍທີ 3: ການປຽບທຽບປນັຍາປະດດິກບັຄອມພິວເຕີທາໍມະດາ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

3.1 ການກະກຽມ 

3.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 4: ການນາໍໃຊປ້ນັຍາປະດດິ ແລະ ຂໍສ້ະຫຸຼບ (4 ຊ ົ່ວໂມງ) 

4.1 ການກະກຽມ 

4.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ທບົກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີຄວາມຫາ້ວຫນັໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍ ໂດຍ 
ໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະຍາຍາມ. 
 

ກດິຈະກາໍທີ 3: ການປຽບທຽບປນັຍາປະດດິກບັຄອມພິວເຕີທາໍມະດາ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

3.1 ການກະກຽມ 
1) ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.3 ແລະ ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.3 ແລະ 4.4 
2) ເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ການປຽບລະຫວາ່ງຄອມພິວເຕທ່ີີບ່ໍໃຊແ້ນວຄດິປນັຍາປະດດິ ແລະ 

ຄອມພິວເຕທ່ີີໃຊແ້ນວຄດິປນັຍາປະດດິ ໃນປ້ຶມແບບຮຽນເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວ 
ສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ 
ການສກຶສາ 

3) ສາ້ງເຄື່ ອງມໃືນການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົຕາມແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນທ່ີເໝາະສມົ 
3.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

1) ຄສູອນທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ. 
2) ຄສູອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນໃໝ ່ ໂດຍໃຫນ້ກັຮຽນຂຶນ້ສະເໜີບດົທ່ີຕນົເອງຮບັຜິດຊອບ

ໃນເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.3.  
3) ຫຼງັຈາກສະເໜີບດົແລວ້ ຄສູອນແນະນາໍໃຫມ້ກີານປະກອບຄວາມຄດິເຫັນຂອງນກັ 

ຮຽນໃນຫອ້ງຮຽນ. 
4) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນຂອງບດົ ແລະ ການປະກອບຄວາມ 

ເຫັນຂອງນກັຮຽນໃນຫອ້ງ ແລະ ຄສູອນແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົທ່ີເຫັນວາ່ຍງັບ່ໍທນັ 
ຄບົຖວ້ນ. 

5) ເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫກ້ານຮຽນຂອງບດົຮຽນຕ່ໍໄປ, ກອ່ນຈະໝດົເວລາປະມານ 
5 ຫາ 10 ນາທີ, ຄສູອນແຈກຢາຍຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.4 ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຕາມທ່ີ 
ໄດຈ້ດັແບງ່ໃນຊ ົ່ວໂມງກອ່ນ. ຈາກນ ັນ້, ໃຫແ້ບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້ ຫວົໜາ້ 
ກຸມ່ຮບັຜິດຊອບລວມ ແລະ ມໜີາ້ທ່ີແບງ່ປນັວຽກໃຫສ້ະມາຊກິທກຸຄນົໃນກຸມ່. 
ຮອງຫວົໜາ້ກຸມ່ມໜີາ້ທ່ີເກບັກາໍຜນົງານທ່ີສະມາຊກິຮບັຜິດຊອບທງັໝດົ ແລະ ສມົ 
ທບົກບັຫວົໜາ້ກຸມ່ປະເມນີຄວາມຫາ້ວຫນັໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານທ່ີຖກືມອບໝາຍ ໂດຍ 
ໃຫເ້ປັນຄະແນນຄວາມພະຍາຍາມ. 

ກດິຈະກາໍທີ 4: ການນາໍໃຊປ້ນັຍາປະດດິ ແລະ ຂໍສ້ະຫຸຼບ (4 ຊ ົ່ວໂມງ) 

4.1 ການກະກຽມ 

4.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 
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ກດິຈະກາໍທີ 3: ການປຽບທຽບປນັຍາປະດດິກບັຄອມພິວເຕີທາໍມະດາ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

3.1 ການກະກຽມ 

3.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 
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ກດິຈະກາໍທີ 4: ການນາໍໃຊປ້ນັຍາປະດດິ ແລະ ຂໍສ້ະຫຸຼບ (4 ຊ ົ່ວໂມງ) 

4.1 ການກະກຽມ 

4.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 3: ການປຽບທຽບປນັຍາປະດດິກບັຄອມພິວເຕີທາໍມະດາ (2 ຊ ົ່ວໂມງ) 

3.1 ການກະກຽມ 

3.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 

ກດິຈະກາໍທີ 4: ການນາໍໃຊປ້ນັຍາປະດດິ ແລະ ຂໍສ້ະຫຸຼບ (4 ຊ ົ່ວໂມງ) 

4.1 ການກະກຽມ 
1) ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.1; 4.2; 4.3 

ແລະ 4.4  
2) ເນືອ້ໃນເລ່ືອງ ການປຽບທຽບລະຫວາ່ງຄອມພິວເຕທ່ີີບ່ໍໃຊແ້ນວຄດິປນັຍາປະດດິ 

ແລະ ຄອມພິວເຕທ່ີີໃຊແ້ນວຄດິປນັຍາປະດດິທ່ີມໃີນປ້ຶມແບບຮຽນເຕັກໂນໂລຊຂີໍ ້

ມນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ຂ ັນ້ ມ.5 ສາ້ງໂດຍ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາ 

ສາດການສກຶສາ 
3) ສາ້ງເຄື່ ອງມໃືນການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົຕາມແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນທ່ີເໝາະສມົ 

4.2 ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ 
1) ຄສູອນທວນຄນືບດົຮຽນເກົ່ າ. 
2) ຄສູອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນໃໝ ່ ໂດຍໃຫນ້ກັຮຽນຂຶນ້ສະເໜີບດົທ່ີຕນົເອງຮບັຜິດຊອບ

ໃນເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.4.  
3) ຫຼງັຈາກສະເໜີບດົແລວ້ ຄສູອນແນະນາໍໃຫມ້ກີານປະກອບຄວາມຄດິເຫັນຂອງນກັ 

ຮຽນໃນຫອ້ງຮຽນ. 
4) ຄສູອນຮວ່ມກບັນກັຮຽນສະຫຸຼບຄນືເນືອ້ໃນ ແລະ ການປະກອບຄວາມເຫັນຂອງ 

ນກັຮຽນໃນຫອ້ງກຽ່ວກບັບດົຮຽນທີ 4 ທງັໝດົ ແລະ ຄສູອນແຊກເນືອ້ໃນຂອງບດົ 
ທ່ີເຫັນວາ່ຍງັບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ. 

5) ໃນຕອນທາ້ຍຂອງຊ ົ່ວໂມງສອນ (ກອ່ນຈະໝດົເວລາ ປະມານ 15 ນາທີ) ຄສູອນ 
ແບງ່ປນັຄາໍຖາມທວນຄນືໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຕາມທ່ີໄດຈ້ດັແບງ່ໃນຊ ົ່ວໂມງກອ່ນ ເພ່ືອ 
ເປັນການທວນຄນືເນືອ້ໃນບດົຮຽນທງັໝດົທ່ີໄດຮ້ຽນມາໃນຂ ັນ້ ມ.5 ແລະ ກະກຽມ 
ໃຫແ້ກກ່ານສອບເສັງເລື່ ອນຂ ັນ້. ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ໃຫຕ້າ່ງໜາ້ກຸມ່ຂຶນ້ຕອບຄາໍຖາມ 
ດ ັງ່ກາ່ວໃນຊ ົ່ວໂມງທວນຄນືຂອງການຂຶນ້ຫອ້ງໃນມືໃ້ໝ ່ ແລວ້ຄສູອນເປັນຜູສ້ງັ 
ລວມ, ສະຫຸຼບ ແລະ ປະເມນີຜນົການຮຽນ. 
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4.3 ຂໍແ້ນະນາໍ 

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ເອກະສານປະກອບການສອນ 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.1 4.3 ຂໍແ້ນະນາໍ 
ຂ ັນ້ຕອນນາໍເຂ້ົາສູບ່ດົຮຽນ ຫືຼ ໃນຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານ ຄສູອນອາດນາໍສະເໜີ 

ໂດຍການສາຍວດິໂີອ (ອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂ) ທ່ີລວບລວມເອົາຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນຂອງບດົ 
ຮຽນ ເພ່ືອຊວ່ຍກະຕຸນ້ຄວາມສນົໃຈຂອງນກັຮຽນໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 

 
5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

 ສງັເກດການຕອບຄາໍຖາມຈາກເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້. 
 ສງັເກດການມສີວ່ນຮວ່ມໃນກດິຈະກາໍ ແລະ ໃນຫອ້ງຮຽນ. 

ເອກະສານປະກອບການສອນ 
ຖາ້ມເີງ ື່ອນໄຂ ກໍ່ໃຫສ້ກຶສາເອົາເນືອ້ໃນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຈາກຫຼາຍແຫຼງ່ ເຊ່ັນ: ໂທລະພາບ, 

ວທິະຍ,ຸ ໜງັສພິືມ ແລະ ອນິເຕເີນັດ. 
 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.1 
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4.3 ຂໍແ້ນະນາໍ 

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ເອກະສານປະກອບການສອນ 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.1 4.3 ຂໍແ້ນະນາໍ 

5. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ເອກະສານປະກອບການສອນ 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.1 
1. ແນວຄດິພ້ືນຖານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັປນັຍາປະດດິມຫີຍງັແດ?່ 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2. ຈ ົງ່ໃຫນ້ຍິາມ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງປນັຍາປະດດິ. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

3. ລກັສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງປນັຍາປະດດິມຄີແືນວໃດ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

4. ນກັຮຽນຄດິວາ່ຈະນາໍໃຊປ້ນັຍາປະດດິເຂ້ົາມາໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັທາງດາ້ນໃດແດ?່ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.1 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.2 ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.1 
 ຂໍທີ້: 

1. ຂໍ ້1 ວກັທີ 1; ໜາ້ທີ 45 
2. ຂໍ ້1 ວກັທີ 3 ແລະ 4; ໜາ້ທີ 45  
3. ສງັລວມ ເນືອ້ໃນ ຈາກ ຂໍ ້2; ໜາ້ທີ 45  
4. ເປັນຄາໍຕອບທ່ີໄດຈ້າກຄາໍເຫັນສວ່ນຕວົຂອງນກັຮຽນ ແລະ ໃຫຄ້ປູຽບທຽບ 

ກບັຂໍມ້ນູທ່ີຊອກໄດຈ້າກອນິເຕເີນັດ 
 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.2 
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ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.1 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.2 ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.1 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.2 
1. ປນັຍາປະດດິມປີະໂຫຍດຫຍງັແດ?່ 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2. ຈ ົງ່ຍກົຕວົຢາ່ງປະໂຫຍດຂອງປນັຍາປະດດິທ່ີມນີກັຮຽນສາມາດພບົເຫັນໄດໃ້ນຊວີດິ 
ປະຈາໍວນັ. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

3. ເມ ື່ອການນາໍເອົາປນັຍາປະດດິເຂ້ົາມາໃຊໃ້ນວຽກງານດາ້ນຕາ່ງໆ ຄວນມຂີໍຈ້າໍກດັ 
ຫຍງັແດ ່ທ່ີຄວນຄາໍນງຶເຖງິ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.2 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.3 ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.2 
 ຂໍທີ້: 

1. ຂໍ ້3; ໜາ້ທີ 46 
2. ຄອູາດນາໍໃຊຂ້ໍມ້ນູຈາກອນິເຕເີນັດ ມາສມົທຽບໃສກ່ບັຄາໍຕອບຂອງນກັຮຽນ 
3. ໃນຕາຕະລາງ ຖນັສດຸທາ້ຍຂອງ ຂໍທີ້ 4; ໜາ້ທີ 47 ແລະ 48 

 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.3 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.3 ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.2 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.3 
1. ຄອມພິວເຕທີາໍມະດາແມນ່ຫຍງັ? ຈ ົງ່ຍກົຕວົຢາ່ງ. 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2. ຄອມພິວເຕປີນັຍາປະດດິແມນ່ຫຍງັ? ຈ ົງ່ຍກົຕວົຢາ່ງ. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

3. ສິ່ ງທ່ີຄາ້ຍຄກືນັຂອງຄອມພິວເຕທີາໍມະດາ ແລະ ຄອມພິວເຕປີນັຍາປະດດິມຫີຍງັ 
ແດ?່ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

4. ສິ່ ງທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຂອງຄອມພິວເຕທີາໍມະດາ ແລະ ຄອມພິວເຕປີນັຍາປະດດິມຫີຍງັ 
ແດ?່ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.3 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.4  ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.3 
 ຂໍທີ້: 

1. ຂໍ ້5.1; ໜາ້ທີ 48 ແລະ 49 
2. ຂໍ ້5.1; ໜາ້ທີ 49 
3. ແລະ 4. ໃນຕາຕະລາງ ທາງລຸມ່ຂອງຂໍ ້5.2; ໜາ້ທ່ີ 49 

 

ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.4 
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ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.3 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.4 ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.3 ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.4 
1. ຈ ົງ່ປຽບທຽບການນາໍໃຊປ້ນັຍາປະດດິໃນປ້ຶມແບບຮຽນທ່ີນາໍສະເໜີ ແລະ ຈາກແຫຼງ່ 

ຂໍມ້ນູທ່ີນກັຮຽນສາມາດຊອກຫາໄດ.້ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2. ຈ ົງ່ປຽບທຽບຄວາມໝາຍຂອງຫຸນ່ຍນົໃນປ້ຶມແບບຮຽນທ່ີນາໍສະເໜີ ແລະ ຈາກແຫຼງ່ 
ຂໍມ້ນູທ່ີນກັຮຽນສາມາດຊອກຫາໄດ.້ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

3. ລະບບົຊຽ່ວຊານມຄີວາມໝາຍແນວໃດ? ຈ ົງ່ປຽບທຽບເນືອ້ໃນທ່ີໄດນ້າໍສະເໜີໃນປ້ຶມ 
ແບບຮຽນ ແລະ ຈາກແຫຼງ່ຂໍມ້ນູທ່ີນກັຮຽນສາມາດຊອກຫາໄດ.້ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

4. ຂໍຈ້າໍກດັຂອງລະບບົຊຽ່ວຊານມຫີຍງັແດ?່ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

5. ຈ ົງ່ສກຶສາລາຍລະອຽດການເຮັດວຽກຂອງລະບບົຊຽ່ວຊານ ຈາກຕວົຢາ່ງໃນເວັບໄຊ 
ທ່ີນກັຮຽນສາມາດ ຊອກຫາໄດ ້ແລວ້ສງັລວມເປັນແຜນວາດໂດຍຫຍໍ.້ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.4 6. ການປະມວນຜນົພາສາທາໍມະຊາດປະກອບມ ີ ຈກັປະເພດ ແລະ ແຕລ່ະປະເພດ ມີ
ລາຍລະອຽດແນວໃດແດ?່ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

7. ຄອມພິວເຕໂີຄງຂາ່ຍໃຍປະສາດ (Neural Computing) ຫືຼ ໂຄງຂາ່ຍໃຍປະສາດ 
ທຽມ (Artificial Neural Network) ໝາຍເຖງິຫຍງັ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

8. ຕກັກະຄມຸເຄອື ແມນ່ຫຍງັ ແລະ ມສີວ່ນພວົພນັແນວໃດ ກບັຄອມພິວເຕ?ີ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

9. ຕວົແທນອດັສະລິຍະແມນ່ຫຍງັ ແລະ ຖກືນາໍໃຊໃ້ນດາ້ນໃດ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

10. ການນາໍໃຊປ້ນັຍາປະດດິ ແລະ ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານໃນອນິເຕເີນັດ ມເີຫດຜນົຫຍງັແດ ່
ແລະ ມລີາຍລະອຽດແນວໃດ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.4 
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ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.4 ຂະໜານຕອບຂອງຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.4 
 ຂໍທີ້: 

1. ສງັລວມເອົາເນືອ້ໃນຈາກ ຂໍ ້6 ໃນປ້ຶມແບບຮຽນທ່ີນາໍສະເໜີ ເຊ່ັນ: ຫຸນ່ຍນົ 
(Robotics), ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານ (Expert System: ES), ການປະມວນ 
ຜນົພາສາທາໍມະຊາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊສີຽງ, ຄອມພິວເຕໂີຄງຂາ່ຍໃຍ 
ປະສາດ, ຕກັກະສາດຄມຸເຄອື (Fuzzy Logic: FL), ຕວົແທນອດັສະລິຍະ 
(Intelligent Agent), ການນາໍໃຊປ້ນັຍາປະດດິ ແລະ ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານ 
ໃນອນິເຕເີນັດ, ລະບບົຈາໍລອງຄວາມເປັນຈງິ (Virtual Reality Sys-
tem). ເວັບໄຊ ທ່ີຈະໃຫຂ້ໍມ້ນູເຫ່ົຼານີໄ້ດ ້ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ www. Google 
.com 

2. ຂໍ ້6.1 ວກັທີ 1; ໜາ້ທີ 50 (ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ) ແລະ ຕວົຢາ່ງເວັບໄຊ ທ່ີ
ຊອກຂໍມ້ນູ ເຊ່ັນ: www. google.com 

3. ຂໍ ້ 6.2; ໜາ້ທ່ີ 51 ແລະ ຕວົຢາ່ງເວັບໄຊທ່ີຊອກຂໍມ້ນູ ເຊ່ັນ: www. 
google.com 

4. ນບັແຕແ່ຖວທີ 8; ໜາ້ທີ 52 
5. ຊອກຂໍມ້ນູຈາກ www. google.com ສມົທຽບກບັຮບູທີ 37 
6. ສງັລວມເອົາເນືອ້ໃນຈາກ ຂໍ ້6.3; ໜາ້ທີ 54 ແລະ 55 
7. ສງັລວມເອົາເນືອ້ໃນຈາກ ຂໍ ້6.4; ໜາ້ທີ 55 ແລະ 56 
8. ສງັລວມເອົາເນືອ້ໃນຈາກ ຂໍ ້6.5; ໜາ້ທີ 57 ຫາ 59 
9. ຂໍ ້6.6 ວກັທີ 1 ແລະ 2; ໜາ້ທີ 59 
10. ສງັລວມເອົາເນືອ້ໃນຈາກ ຂໍ ້6.7 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.5 (ທວນຄນື) ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.5 (ທວນຄນື) 
1. ແນວຄດິກຽ່ວກບັລະບບົການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕ ີ ກຽ່ວຂອ້ງກບັບນັ 

ຫາຫຍງັແດ ່ແລະ ມລີາຍລະອຽດແນວໃດ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2. ການຮກັສາຄວາມປອດໄພມຫີຍງັແດ ່ແລະ ມລີາຍລະອຽດແນວໃດ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

3. ການຮກັສາຄວາມປອດໄພມຫີຍງັແດ ່ແລະ ມລີາຍລະອຽດແນວໃດ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

4. ປນັຍາປະດດິແມນ່ຫຍງັ ມຄີວາມສາມາດ ແລະ ລກັສະນະແນວໃດ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

5. ສິ່ ງໃດແດທ່ີ່ປນັຍາປະດດິບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ ້ຖາ້ປຽບທຽບໃສມ່ະນດຸ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

6. ຈ ົງ່ປຽບທຽບຄອມພິວເຕປີນັຍາປະດດິ ແລະ ຄອມພິວເຕທີາໍມະດາທົ່ວໄປ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

7. ປນັຍາປະດດິຖກືນາໍໃຊໃ້ນດາ້ນໃດແດ?່ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

8. ຫຸນ່ຍນົແມນ່ຫຍງັ? ແລະ ມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງແນວໃດກບັປນັຍາປະດດິ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.5 (ທວນຄນື) 
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ເຈຍ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ 4.5 (ທວນຄນື) 9. ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານໝາຍເຖງິຫຍງັ ແລະ ມກີານເຮັດວຽກແນວໃດ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

10. ການປະເມນີຜນົແບບທາໍມະຊາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊສີຽງແມນ່ຫຍງັ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

11. ຄອມພິວເຕໃີຍປະສາດແມນ່ຫຍງັ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

12. ຕກັກະຄຸມຸເຄອືແມນ່ຫຍງັ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

13. ຕວົແທນອດັສະລິຍະແມນ່ຫຍງັ ແລະ ຖກືນາໍໃຊໃ້ນດາ້ນໃດ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

14. ຍອ້ນຫຍງັ ຈຶ່ງມກີານນາໍໃຊປ້ນັຍາປະດດິ ແລະ ລະບບົຜູຊ້ຽ່ວຊານໃນອນິເຕເີນັດ 
ແລະ ຖກືນາໍໃຊແ້ນວໃດແດ?່ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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ແນະນາໍເພ່ີມ: 
ການຊອກຂໍມ້ນູຈາກອນິເຕເີນັດ, ການສາ້ງເວບໄຊ, ການນາໍໃຊ ້ Micro-

soft PowerPoint, ການນາໍໃຊສ້ື່ ເອເລັກໂຕຣນກິຊວ່ຍສອນ, ການຊອກຫາ 
ແລະ ການນາໍໃຊຄ້າໍສ ັງ່ຕາ່ງໆຂອງບາງຊອບແວຣ. 

1. ຈດຸປະສງົ 

2. ອປຸກອນ ແລະ ສື່ ທ່ີນາໍໃຊ ້

3. ເນືອ້ໃນ 

ກ. ການຊອກຂໍມ້ນູຈາກອນິເຕເີນັດ 

1. ພິມເວບໄຊທ່ີໃຊຄ້ ົນ້ຫາຂໍມ້ນູ ເຊ່ັນ: www.google.la ເປັນເວບໄຊຊະນດິໜ່ຶງ ທ່ີນຍິມົໃຊກ້ນັ ແລະ
ມພີາສາລາວເປັນບາງສວ່ນ 

3. ພິມຄາໍສບັທ່ີຕອ້ງການຢາກສກຶສາ ຕວົຢາ່ງ: 
ເມ ື່ອຢາກໄດເ້ນືອ້ໃນ ຫືຼ ນຍິາມກຽ່ວກບັຄອມພິວເຕ ີ
ກໃໍຫພິ້ມຄາໍວາ່ ຄອມພິວເຕ ີຫືຼ computer ແລວ້
ກດົໃສ ່Google Search  

2. ຖາ້ຕອ້ງຊອກຫາຂໍມ້ນູຕາມເວບໄຊ ໃຫກ້ດົເລືອກ Web ຫືຼ 
ຕອ້ງການຂໍມ້ນເປັນຮບພາບ ກໃໍຫກ້ດົເລືອກ Images

ແນະນາໍເພ່ີມ: 
ການຊອກຂໍມ້ນູຈາກອນິເຕເີນັດ, ການສາ້ງເວບໄຊ, ການນາໍໃຊ ້ Micro-

soft PowerPoint, ການນາໍໃຊສ້ື່ ເອເລັກໂຕຣນກິຊວ່ຍສອນ, ການຊອກຫາ 
ແລະ ການນາໍໃຊຄ້າໍສ ັງ່ຕາ່ງໆຂອງບາງຊອບແວຣ. 

1. ຈດຸປະສງົ 
ໃຫຄ້ສູອນສາມາດ: 

- ນາໍໃຊອ້ນິເຕເີນັດເຂ້ົາໃນການຊອກຫາຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ ເພ່ືອຊວ່ຍສາ້ງບດົສອນໃຫ ້
ເລິກເຊິ່ ງ ແລະ ກວາ້ງຂວາງ. 

- ຮູວ້ທີິສາ້ງເວບໄຊແບບງາ່ຍດາຍດວ້ຍການໃຊພ້າສາ html ໃນໂປຣແກຣມ 
Notepad ເພ່ືອຊວ່ຍສາ້ງບດົຮຽນເອເລັກໂຕຣນກິຊວ່ຍສອນ (Computer 
Assisted Instruction: CAI). 

- ຮູນ້າໍໃຊສ້ື່ ເອເລັກໂຕຣນກິຕາ່ງໆ ທ່ີຫາໄດມ້າຊວ່ຍໃຫແ້ກກ່ານຮຽນ-ການສອນ. 
 

2. ອປຸກອນ ແລະ ສື່ ທ່ີນາໍໃຊ ້
 ປ້ຶມຄູມ່ກືານເຝິກອບົຮມົຄກູຽ່ວກບັການນາໍໃຊແ້ບບຮຽນ ຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ ປີທີ 

2 ແລະ ປ້ຶມຄູມ່ຄືວູຊິາ ເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ (ICT) 
ຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ ປີທີ 3. 

 PC ຫືຼ Laptop ທ່ີສາມາດເຊື່ ອມຕ່ໍ ອນິເຕເີນັດໄດ.້ 
 ເອກະສານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນຮບູແບບ PowerPoint Presentation, Video 

Clip ຫືຼ ສິ່ ງພິມຕາ່ງໆ. 
 

3. ເນືອ້ໃນ 

ກ. ການຊອກຂໍມ້ນູຈາກອນິເຕເີນັດ 

1. ພິມເວບໄຊທ່ີໃຊຄ້ ົນ້ຫາຂໍມ້ນູ ເຊ່ັນ: www.google.la ເປັນເວບໄຊຊະນດິໜ່ຶງ ທ່ີນຍິມົໃຊກ້ນັ ແລະ
ມພີາສາລາວເປັນບາງສວ່ນ 

3. ພິມຄາໍສບັທ່ີຕອ້ງການຢາກສກຶສາ ຕວົຢາ່ງ: 
ເມ ື່ອຢາກໄດເ້ນືອ້ໃນ ຫືຼ ນຍິາມກຽ່ວກບັຄອມພິວເຕ ີ
ກໃໍຫພິ້ມຄາໍວາ່ ຄອມພິວເຕ ີຫືຼ computer ແລວ້
ກດົໃສ ່Google Search  

2. ຖາ້ຕອ້ງຊອກຫາຂໍມ້ນູຕາມເວບໄຊ ໃຫກ້ດົເລືອກ Web ຫືຼ 
ຕອ້ງການຂໍມ້ນເປັນຮບພາບ ກໃໍຫກ້ດົເລືອກ Images
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3. ເນືອ້ໃນ 

ກ. ການຊອກຂໍມ້ນູຈາກອນິເຕເີນັດ 

1. ພິມເວບໄຊທ່ີໃຊຄ້ ົນ້ຫາຂໍມ້ນູ ເຊ່ັນ: www.google.la ເປັນເວບໄຊຊະນດິໜ່ຶງ ທ່ີນຍິມົໃຊກ້ນັ ແລະ
ມພີາສາລາວເປັນບາງສວ່ນ 

3. ພິມຄາໍສບັທ່ີຕອ້ງການຢາກສກຶສາ ຕວົຢາ່ງ: 
ເມ ື່ອຢາກໄດເ້ນືອ້ໃນ ຫືຼ ນຍິາມກຽ່ວກບັຄອມພິວເຕ ີ
ກໃໍຫພິ້ມຄາໍວາ່ ຄອມພິວເຕ ີຫືຼ computer ແລວ້
ກດົໃສ ່Google Search  

2. ຖາ້ຕອ້ງຊອກຫາຂໍມ້ນູຕາມເວບໄຊ ໃຫກ້ດົເລືອກ Web ຫືຼ 
ຕອ້ງການຂໍມ້ນເປັນຮບພາບ ກໃໍຫກ້ດົເລືອກ Images

ແນະນາໍເພ່ີມ: 
ການຊອກຂໍມ້ນູຈາກອນິເຕເີນັດ, ການສາ້ງເວບໄຊ, ການນາໍໃຊ ້ Micro-

soft PowerPoint, ການນາໍໃຊສ້ື່ ເອເລັກໂຕຣນກິຊວ່ຍສອນ, ການຊອກຫາ 
ແລະ ການນາໍໃຊຄ້າໍສ ັງ່ຕາ່ງໆຂອງບາງຊອບແວຣ. 

1. ຈດຸປະສງົ 

2. ອປຸກອນ ແລະ ສື່ ທ່ີນາໍໃຊ ້

3. ເນືອ້ໃນ 

ກ. ການຊອກຂໍມ້ນູຈາກອນິເຕເີນັດ 
ວທີິຊອກຫາຂໍມ້ນູຈາກອນິເຕເີນັດ ມາປະກອບສາ້ງໃຫເ້ນືອ້ໃນຂອງບດົຮຽນມ ີ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສາມາດດງຶດດູຄວາມສນົໃຈຂອງຜູຮ້ຽນໄດຫຼ້າຍຂຶນ້ນ ັນ້, 
ທາ່ນ ສາມາດເຮັດໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 

 ເມ ື່ອເຄື່ ອງຄອມພິວເຕຂີອງທາ່ນໄດເ້ຊື່ ອມຕ່ໍກບັອນິເຕເີນັດແລວ້ ທາ່ນສາມາດເຂ້ົາ 
ໄປຫາເວບໄຊ ທ່ີສາມາດຊວ່ຍໃຫຄ້ ົນ້ຫາຂໍມ້ນູຕາມຄວາມຕອ້ງການໄດ ້ ດວ້ຍ 
ໂປຣແກຣມ Internet Browser ຕາມຂ ັນ້ຕອນຢູດ່ ັງ່ຮບູຕ່ໍໄປນີ:້ 

 
 
 

 

1. ພິມເວບໄຊທ່ີໃຊຄ້ ົນ້ຫາຂໍມ້ນູ ເຊ່ັນ: www.google.la ເປັນເວບໄຊຊະນດິໜ່ຶງ ທ່ີນຍິມົໃຊກ້ນັ ແລະ 
ມພີາສາລາວເປັນບາງສວ່ນ 

3. ພິມຄາໍສບັທ່ີຕອ້ງການຢາກສກຶສາ ຕວົຢາ່ງ: 
ເມ ື່ອຢາກໄດເ້ນືອ້ໃນ ຫືຼ ນຍິາມກຽ່ວກບັຄອມພິວເຕ ີ
ກໃໍຫພິ້ມຄາໍວາ່ ຄອມພິວເຕ ີຫືຼ computer ແລວ້
ກດົໃສ ່Google Search  

2. ຖາ້ຕອ້ງຊອກຫາຂໍມ້ນູຕາມເວບໄຊ ໃຫກ້ດົເລືອກ Web ຫືຼ 
ຕອ້ງການຂໍມ້ນູເປັນຮບູພາບ ກໃໍຫກ້ດົເລືອກ Images 

ຄລກິປຸ່ມຊາ້ຍຂອງເມາົສ ໃສໄ່ອຄອນ 
(Icon) ຂອງໂປຣແກຣມ Internet Browser 
ເຊ່ັນ: Windows Internet Explorer ຫືຼ 
Mozilla Firefox

ກດົປຸ່ມຊາ້ຍຂອງເມາົສ ໃສໄ່ອຄອນ (Icon) ຂອງ
ໂປຣແກຣມ Internet Browser ເຊ່ັນ: Windows 
Internet Explorer ຫືຼ Mozilla Firefox ສ.ວ
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ບນັດາເວບໄຊຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄາໍວາ່ 
computer 

ເມ ື່ອກດົໃສ ່ເວບໄຊ Computer-Wikipedia, the 
free encyclopedia (ເປັນເວບໄຊໜ່ຶງ 
ທ່ີສະສມົນຍິາມ ແລະ ລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັເລື່ ອງ 
ຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍການສກຶສາ) 

ລາວ Languages

ໝາຍເຫດ:

ເວບໄຊ 
Wikipedia:

1.

2.
3.

ໝາຍເຫດ:

 ຮບູຜາ່ນມາໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນຕວົຢາ່ງຂອງການເຂ້ົາຫາເວບໄຊໜ່ຶງໃນຫຼາຍເວບ 
ໄຊ ທ່ີຊວ່ຍໃຫທ້າ່ນສາມາດຊອກຫາຂໍມ້ນູຕາມຄວາມຕອ້ງການໄດງ້າ່ຍຂຶນ້. 

 
 

 

ບນັດາເວບໄຊຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄາໍວາ່ 
computer 

ເມ ື່ອກດົໃສ ່ເວບໄຊ Computer-Wikipedia, the 
free encyclopedia (ເປັນເວບໄຊໜ່ຶງ 
ທ່ີສະສມົນຍິາມ ແລະ ລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັເລື່ ອງ 
ຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍການສກຶສາ) 

ໃນເວບັໄຊນີຈ້ະມຄີາໍນຍິາມ ແລະ ລາຍລະອຽດຕາ່ງໆຂອງຄອມພິວເຕ;ີ ແຕເ່ມ ື່ອ 
ຢາກໄດຂ້ໍມ້ນູທ່ີເປັນພາສາລາວ ເລືອກກດົໃສ ່ລລາວ ຢູໃ່ນບໍລເິວນຂອງຄາໍສ ັງ່ LLanguages. 

ໝາຍເຫດ:

ເວບໄຊ 
Wikipedia:

1.

2.
3.

ໝາຍເຫດ:

ສ.ວ
.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



ບນັດາເວບໄຊຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄາໍວາ່ 
computer 

ເມ ື່ອກດົໃສ ່ເວບໄຊ Computer-Wikipedia, the 
free encyclopedia (ເປັນເວບໄຊໜ່ຶງ 
ທ່ີສະສມົນຍິາມ ແລະ ລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັເລື່ ອງ 
ຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍການສກຶສາ) 

ລາວ Languages
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ໝາຍເຫດ:

ເວບໄຊ 
Wikipedia:

1.

2.
3.

ໝາຍເຫດ:

ບນັດາເວບໄຊຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄາໍວາ່ 
computer 

ເມ ື່ອກດົໃສ ່ເວບໄຊ Computer-Wikipedia, the 
free encyclopedia (ເປັນເວບໄຊໜ່ຶງ 
ທ່ີສະສມົນຍິາມ ແລະ ລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັເລື່ ອງ 
ຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍການສກຶສາ) 

ລາວ Languages

ໝາຍເຫດ: ການຊອກຫາຂໍມ້ນູທ່ີເປັນພາສາລາວ ສາມາດຊອກໄດໂ້ດຍການພິມຄາໍສບັພາສາ 
ລາວຕາມຂໍມ້ນູທ່ີນາໍສະເໜີລງົຜາ່ນເວັບໃນບາງກລໍະນເີທ່ົານ ັນ້ ສວ່ນຫຼາຍຂໍມ້ນູຈະເປັນພາສາໄທ ຫືຼ 
ພາສາຂອງເອຣີບົ ເຊ່ັນ: ພາສາອງັກດິ. 

 ຮບູຂາ້ງລຸມ່ນີ ້ ສະແດງຂໍມ້ນູທ່ີເປັນພາສາລາວ ໂດຍການຊອກຜາ່ນ ເເວບໄຊ 
Wikipedia: 

 
 

 ຖາ້ໃນກລໍະນທ່ີີເນືອ້ໃນຂອງຂໍມ້ນູບ່ໍເປັນພາສາລາວ ທາ່ນສາມາດປະຕບິດັດ ັງ່ນີ:້ 
1. ໝາຍ ແລະ ກາ່ຍເອົາ (Copy) ຂໍຄ້ວາມທ່ີຕອ້ງການສກຶສາ ແລວ້ກບັໄປຫາ 

ເວບໄຊ google ແລວ້ກດົໃສ ່Translate. 
2. ວາງ (Paste) ຂໍຄ້ວາມທ່ີຕອ້ງການແປໃສຫ່ອ້ງທີ 2. 
3. ເລືອກພາສາເຄ້ົາຂອງຂໍຄ້ວາມ ແລະ ພາສາທ່ີຕອ້ງການແປ. ຕວົຢາ່ງຂອງ 

ການແປພາສາອງັກດິເປັນພາສາລາວ. 
ໝາຍເຫດ: ການແປພາສາອື່ ນມາເປັນພາສາລາວ ອາດຈະມຜີນົອອກ 

ມາບ່ໍສມົບນູ ມນັເປັນສິ່ ງທ່ີດທ່ີີສດຸ ຖາ້ທາ່ນແປຂໍມ້ນູເປັນພາສາອື່ ນທ່ີທາ່ນ 
ເຂ້ົາໃຈໄດ ້ແລວ້ເອົາມາສມົທຽບກນັ ເພ່ືອປບັ ແລະ ຕຄີວາມໝາຍຂອງຂໍມ້ນູ 
ເຫ່ົຼານ ັນ້.  

ສ.ວ
.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ
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4.

1.
2.
3.

4.

5.

1

2 

3 4 

ຜນົຂອງການແປຄາໍສບັ  

ໝາຍເຫດ:

ຂ. ການສາ້ງເວັບໄຊ ໂດຍໃຊພ້າສາ HTML 
ຂ ັນ້ຕອນທີ 1: 

1. ກດົປຸ່ມ Start  All Programs  Accessories Notepad  

4. ກດົໃສ ່Translate. 

 

 
 ຖາ້ຕອ້ງການຂໍມ້ນູທ່ີເປັນຮບູພາບ ທາ່ນສາມາດປະຕບິດັດ ັງ່ນີ:້ 
1. ພິມຄາໍສບັຕອ້ງການຊອກ (ອາດຈະເປັນພາສາລາວກໄໍດ)້. 
2. ກດົຄາໍສ ັງ່ Search. 
3. ເມ ື່ອພບົຮບູຕາມທ່ີຕອ້ງການແລວ້ ຈ ົງ່ວາງລກູສອນຂອງເມາົສໃ໌ສເ່ທິງຮບູດ ັງ່ 

ກາ່ວ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ໃຫກ້ດົປຸ່ມເມາົສເ໌ບືອ້ງຂວາ ແລວ້ໄປຫາຄາໍສ ັງ່ Save 
Image As... 

4. ໃສຊ່ື່ ໄຟລຮບູທ່ີຕອ້ງການຢູຫ່ອ້ງ File name ແລະ ເລືອກບອ່ນເກບັມຽ້ນ 
ໃນ folder (ຕາມທ່ີທາ່ນໄດກ້າໍນດົໄວ)້.  

5. ສດຸທາ້ຍ ໃຫກ້ດົໃສຄ່າໍສ ັງ່ Save.  

1 

ຜນົການຂອງການແປເປັນປະໂຫຍກທ່ີເປັນພາສາອື່ ນ ເພ່ືອເອົາມາສມົທຽບກນັ 

2 

3 4 

ຜນົຂອງການແປຄາໍສບັ  

ໝາຍເຫດ:

ຂ. ການສາ້ງເວັບໄຊ ໂດຍໃຊພ້າສາ HTML 
ຂ ັນ້ຕອນທີ 1: 

1. ກດົປຸ່ມ Start  All Programs  Accessories Notepad  
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4.

1.
2.
3.

4.

5.

1

2 

3 4 

ຜນົຂອງການແປຄາໍສບັ  
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ໝາຍເຫດ:

ຂ. ການສາ້ງເວັບໄຊ ໂດຍໃຊພ້າສາ HTML 
ຂ ັນ້ຕອນທີ 1: 

1. ກດົປຸ່ມ Start  All Programs  Accessories Notepad  

4.

1.
2.
3.

4.

5.

1

2 

3 4 

ຜນົຂອງການແປຄາໍສບັ  

ໝາຍເຫດ: ຖາ້ຢາກໄດຮ້ບູທ່ີມຂີະໜາດໃຫຍ ່ ໃຫກ້ດົເມາົສເບືອ້ງຂວາໃສຮ່ບູ 
ແລວ້ໄປຫາ View Images ກອ່ນ ເມ ື່ອຮບູເປີດອອກມາ ດວ້ຍຂະໜາດ 
ໃຫຍແ່ລວ້ ຈຶ່ງຄລິກປຸ່ມເມາົສເບືອ້ງຂວາອກີເທ່ືອໜ່ຶງ ແລະ ໄປຫາຄາໍສ ັງ່ 
Save Image As... 
 

 
 

ຂ. ການສາ້ງເວັບໄຊ ໂດຍໃຊພ້າສາ HTML 
ຂ ັນ້ຕອນທີ 1: 

ເປີດຊອບແວຣ Notepad ຂຶນ້ມາ. ຊອບແວຣນີຈ້ະມມີາກບັ Appli-cation 
Software ເຊິ່ ງທາ່ນສາມາດເອີນ້ຂຶນ້ມາໃຊໄ້ດ ້ໂດຍປະຕບິດັຕາມ ຂ ັນ້ຕອນດ ັງ່ນີ:້ 

1. ກດົປຸ່ມ Start  All Programs  Accessories Notepad  

1 2 

3 

4 
5 
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2. ແລວ້ຈະປາກດົໜາ້ຕາ່ງ Notepad ສະແດງອອກມາດ ັງ່ຮບູ: 

 
 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 2: 

 

Windows XP ແລະ Windows 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 3: 

1. ກດົປຸ່ມ File  Save As... 

 
2. ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ຈະປາກດົໜາ້ຕາ່ງ Save As ອອກມາ 

 
3. ຈາກນ ັນ້ ເມ ື່ອຢາກທດົສອບເບິ່ ງຜນົງານທ່ີໄດສ້າ້ງໄວ ້ ທາ່ນກໄໍປຫາຈະ 

ບອ່ນທ່ີຈດັເກບັໄຟ html ແລວ້ເປີດມນັອອກມາ ແລະ ໜາ້ເວບຂອງ 
ທາ່ນກຈໍະເປັນດ ັງ່ຮບູຕ່ໍໄປນີ:້ 

1.

3.

2.

      
2. ແລວ້ຈະປາກດົໜາ້ຕາ່ງ Notepad ສະແດງອອກມາດ ັງ່ຮບູ: 

 
 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 2: 
ການຂຽນ HTML ຈະມຄີາໍສ ັງ່ພ້ືນຖານດ ັງ່ນີ:້ 

 

Windows XP ແລະ Windows 

ໜາ້ເວບ 

ເນືອ້ໃນ 

ຊື່ຫວົຂໍ ້
ຮບູພາບ 

ເຊື່ ອມ (Link) ໄປຫາເວບໄຊ ຫືຼ 
ເອກະສານອື່ ນ

ຂ ັນ້ຕອນທີ 3: 

1. ກດົປຸ່ມ File  Save As... 

 
2. ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ຈະປາກດົໜາ້ຕາ່ງ Save As ອອກມາ 

 
3. ຈາກນ ັນ້ ເມ ື່ອຢາກທດົສອບເບິ່ ງຜນົງານທ່ີໄດສ້າ້ງໄວ ້ ທາ່ນກໄໍປຫາຈະ 

ບອ່ນທ່ີຈດັເກບັໄຟ html ແລວ້ເປີດມນັອອກມາ ແລະ ໜາ້ເວບຂອງ 
ທາ່ນກຈໍະເປັນດ ັງ່ຮບູຕ່ໍໄປນີ:້ 

1.

3.

2.
ສ.ວ

.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



      
2. ແລວ້ຈະປາກດົໜາ້ຕາ່ງ Notepad ສະແດງອອກມາດ ັງ່ຮບູ: 

 
 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 2: 

 

Windows XP ແລະ Windows 
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ຂ ັນ້ຕອນທີ 3: 

1. ກດົປຸ່ມ File  Save As... 

 
2. ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ຈະປາກດົໜາ້ຕາ່ງ Save As ອອກມາ 

 
3. ຈາກນ ັນ້ ເມ ື່ອຢາກທດົສອບເບິ່ ງຜນົງານທ່ີໄດສ້າ້ງໄວ ້ ທາ່ນກໄໍປຫາຈະ 

ບອ່ນທ່ີຈດັເກບັໄຟ html ແລວ້ເປີດມນັອອກມາ ແລະ ໜາ້ເວບຂອງ 
ທາ່ນກຈໍະເປັນດ ັງ່ຮບູຕ່ໍໄປນີ:້ 

1.

3.

2.

      
2. ແລວ້ຈະປາກດົໜາ້ຕາ່ງ Notepad ສະແດງອອກມາດ ັງ່ຮບູ: 

 
 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 2: 

 

Windows XP ແລະ Windows 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 3: 
ເມ ື່ອສາ້ງເວບໄຊສາໍເລັດ ຕອ້ງມກີານບນັທຶກໄຟລ HTML ນ ັນ້ໄວ ້ ເພ່ືອທດົ 

ສອບຜນົງານ ແລະ ກວດແກຕ້າມພາຍຫຼງັ. ການບນັທຶກນ ັນ້ ສາມາດປະຕບິດັ 
ຕາມຂ ັນ້ຕອນດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

1. ກດົປຸ່ມ File  Save As... 

 
2. ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ຈະປາກດົໜາ້ຕາ່ງ Save As ອອກມາ 

 
3. ຈາກນ ັນ້ ເມ ື່ອຢາກທດົສອບເບິ່ ງຜນົງານທ່ີໄດສ້າ້ງໄວ ້ ທາ່ນກໄໍປຫາຈະ 

ບອ່ນທ່ີຈດັເກບັໄຟ html ແລວ້ເປີດມນັອອກມາ ແລະ ໜາ້ເວບຂອງ 
ທາ່ນກຈໍະເປັນດ ັງ່ຮບູຕ່ໍໄປນີ:້ 

1. ໃສຊ່ື່ ແລວ້ຕາມ 

ດວ້ຍ.html 

3. ເລືອກລະຫດັເປັນ UTF-8 ຫືຼ Unicode 

ສາໍລບັເວບໄຊທ່ີມ ີພາສາລາວ 

2. Save 
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ໝາຍເຫດ: 

 

ຄ. ການນາໍໃຊ ້Microsoft PowerPoint 

 
ໝາຍເຫດ: ຄາໍສ ັງ່ອື່ ນໆທ່ີນາໍມາສາ້ງເວບໄຊໃຫມ້ຄີວາມສມົບນູ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ 

ມຢີູທ່ີ່: 
http://www.w3schools.com /html/default.asp ຫືຼ http://www.html.net/  

ຄ. ການນາໍໃຊ ້Microsoft PowerPoint 
Microsoft PowerPoint ເປັນໂປຣແກຣມທ່ີໃຊຊ້ວ່ຍໃນການສາ້ງສະໄລດ 

(Slide) ເພ່ືອນາໍສະເໜີ ຫືຼ ສາຍໃຫຜູ້ຄ້ນົທ ົ່ວໄປໄດເ້ຫັນ. ປດັຈບຸນັ MS Power-
Point ໄດເ້ຂ້ົາມາມບີດົບາດສາໍຄນັໃນການນາໍສະເໜີ ບ່ໍວາ່ຈະໃຊນ້າໍສະເໜີວຽກງານ 
ການປະຊຸມສາໍມະນາຕະຫຼອດຮອດລະບບົການສກຶສາ ກນໍາໍມາໃຊຢ້າ່ງແຜຫຼ່າຍ. 
ທາງເລືອກໜ່ຶງ ທ່ີສາມາດອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການສາ້ງສື່ ຊວ່ຍສອນເອເລັກ 
ໂຕຣນກິ ກຄໍກືານນາໍໃຊໂ້ປຣແກຣມທ່ີສາ້ງບດົນາໍສະເໜີ. MS PowerPoint ປະ 
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ໝາຍເຫດ: 

 

ຄ. ການນາໍໃຊ ້Microsoft PowerPoint 

ກອບມຫຼີາຍຮຸນ່ (ຊະນດິ) ເຊ່ັນ: MS PowerPoint 97 ຫາ 2013 (ອາດມແີນວ 
ໂນມ້ພດັທະນາຕ່ໍຂຶນ້ໄປອກີ). 

ຈດຸເດ່ັນຂອງໂປຣແກຣມກຄໍ:ື 
 ມນັສາມາດສາ້ງວຽກງານ ທ່ີຈະນາໍສະເໜີ ໄດຢ້າ່ງງາ່ຍດາຍ  
 ສາມາດໃສພ່າບ, ສຽງ ຕະຫຼອດຮອດພາບເຄື່ ອນໄຫວ ໃນລກັສະນະວດີໂີອ 
ລງົໃນສະໄລດ ຈນົເປັນສື່ ທ່ີນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູໄດແ້ບບ Multimedia ເຮັດໃຫ ້
ການນາໍສະເໜີຂອງທາ່ນໜາ້ສນົໃຈ ແລະ ໜາ້ຕດິຕາມຫຼາຍຂຶນ້. 

MS Office PowerPoint ທ່ີຈະຖກືແນະນາໍກຽ່ວກບັການນາໍໃຊໃ້ນປ້ືມເຫ້ັຼມນີ ້
ເປັນຮຸນ່ 2007 ເຊິ່ ງໄດເ້ພ່ີມເຄື່ ອງມໃືໝ່ໆ  ເຂ້ົາມາຫຼາຍຢາ່ງຈາກຮຸນ່ກອ່ນ ທ່ີຊວ່ຍ 
ທາ່ນໃນການສາ້ງວຽກງານນາໍສະເໜີ ແລະ ຊວ່ຍເຮັດໃຫກ້ານນາໍສະເໜີຕາ່ງໆ ມ ີ
ຄວາມໜາ້ສນົໃຈຫຼາຍຂຶນ້. ໂປຣແກຣມນີຊ້ວ່ຍໃຫທ້າ່ນ ແລະ ທີມງານໃຊລ້ະດມົ 
ຄວາມຄດິໃນການສາ້ງສື່  ເພ່ືອນາໍສະເໜີໃນເວລາອນັສ ັນ້ໆ ແລະ ສວຍງາມລະດບັມ ື
ອາຊບີ. 
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1. ສວ່ນປະກອບຂອງໂປຣແກຣມ MS PowerPoint 2007 

 
 ລາຍລະອຽດຂອງສວ່ນປະກອບຫຼກັຂອງໂປຣແກຣມມດີ ັງ່ນີ:້  

ປຸ່ມ Microsoft Office Bottom 

ແຖບ Quick Access Toolbar  ແຖບ Title bar  
ແຖບ Ribbon  

ແຖບຄາໍສ ັ່ງຍອ່ຍໃນແຖບ 
Ribbon. 

ແຖບສະຫຼບັການສະແດງ 

ພ້ືນທ່ີສະໄລດ 

Text placeholder ສາໍລບັ 

ພິມຂໍຄ້ວາມ 

ພ້ືນທ່ີໃສບ່ນັທຶກຫຍໍ ້

ພ້ືນວາ່ງຮອງສະໄລດ 

ແຖບສະຖານະ Status Bar Zoom view (ຫຍໍ-້
ຂະຫຍາຍ) 

ຈາໍນວນສະໄລດ 
ທງັໝດົ 

Presentation view  
(ຮບູແບບການສະແດງ) 

ແຖບສະ
ໄລດດ ໌ຍອ່ຍ 

ການສາ້ງບດົນາໍສະເໜີດວ້ຍ MS PowerPoint 2007 
 ຮູໄ້ວກ້ອ່ນເລ່ີມສາ້ງງານນາໍສະເໜີ 

 ການນາໍສະເໜີວຽກງານໃຫມ້ປີະສດິທິພາບນ ັນ້ ຈະນາໍໄປສູຄ່ວາມສາໍເລັດຕາມເປ້ົາ 
ໝາຍ ເຊິ່ ງອາດໃຊຂ້ະບວນການໃນ 44 ຂ ັນ້ຕອນທ່ີໄດຜ້າ່ນການພິສດູມາແລວ້ວາ່ ມນັສາມາດ 
ຊວ່ຍໃຫທ້າ່ນວາງແຜນກອ່ນທ່ີຈະເລີ່ ມລງົມສືາ້ງບດົນາໍສະເໜີດ ັງ່ນີ:້ 

 Plan (ວາງແຜນ) ຄກືານວາງແຜນລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັກຸມ່ຜູຟ້ງັ ແລະ ກາໍນດົວດັຖ ຸ
ປະສງົວາ່ ຕອ້ງການນາໍສະເໜີອນັໃດແດ?່ 

 Prepare (ກະກຽມ) ຄກືານກະກຽມທາງດາ້ນແນວຄດິ, ຂໍມ້ນູ, ການວາງໂຄງສາ້ງ 
ແລະ ເວລາທ່ີຈະໃຊໃ້ນການນາໍສະເໜີ ຫືຼ ສິ່ ງຈາໍເປັນຕາ່ງໆ ທ່ີຕນົເອງຄດິວາ່ ຈາໍ 
ເປັນຕອ້ງນາໍສະເໜີ. 

 Practice (ເຝິກຊອ້ມ) ທບົທວນເນືອ້ໃນ, ທດົສອບ ແລະ ຂໍຄ້ດິເຫັນກຽ່ວກບັການ 
ນາໍສະເໜີ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈໃນການນາໍສະເໜີ. 

 Present (ນາໍສະເໜີ) ຕອ້ງມຄີວາມມຸງ່ໝ ັນ້ ແລະ ຊດັເຈນກຽ່ວກບັຫວົຂໍທ່ີ້ກາໍລງັ 
ເວ້ົາຢູ ່ ຕອ້ງສາ້ງຄວາມເປັນອນັໜ່ຶງອນັດຽວກບັຜູຟ້ງັ ດວ້ຍການດງຶຄວາມສນົໃຈຂອງ 
ຜູຟ້ງັ ໃຫເ້ຂ້ົາສູເ່ນືອ້ໃນ ທ່ີທາ່ນກາໍລງັນາໍສະເໜີໄດເ້ປັນຢາ່ງດ.ີ 

 

1. ສວ່ນປະກອບຂອງໂປຣແກຣມ MS PowerPoint 2007 

 
 ລາຍລະອຽດຂອງສວ່ນປະກອບຫຼກັຂອງໂປຣແກຣມມດີ ັງ່ນີ:້  

ປຸ່ມ Microsoft Office Bottom 

ແຖບ Quick Access Toolbar  ແຖບ Title bar  
ແຖບ Ribbon  

ແຖບຄາໍສ ັ່ງຍອ່ຍໃນແຖບ 
Ribbon. 

ແຖບສະຫຼບັການສະແດງ 

ພ້ືນທ່ີສະໄລດ 

Text placeholder ສາໍລບັ 

ພິມຂໍຄ້ວາມ 

ພ້ືນທ່ີໃສບ່ນັທຶກຫຍໍ ້

ພ້ືນວາ່ງຮອງສະໄລດ 

ແຖບສະຖານະ Status Bar Zoom view (ຫຍໍ-້
ຂະຫຍາຍ) 

ຈາໍນວນສະໄລດ 
ທງັໝດົ 

Presentation view  
(ຮບູແບບການສະແດງ) 

ແຖບສະ
ໄລດດ ໌ຍອ່ຍ 
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 ລາຍລະອຽດຂອງສວ່ນປະກອບຫຼກັຂອງໂປຣແກຣມມດີ ັງ່ນີ:້  

ປຸ່ມ Microsoft Office Bottom 

ແຖບ Quick Access Toolbar  ແຖບ Title bar  
ແຖບ Ribbon  

ແຖບຄາໍສ ັ່ງຍອ່ຍໃນແຖບ 
Ribbon. 

ແຖບສະຫຼບັການສະແດງ 

ພ້ືນທ່ີສະໄລດ 

Text placeholder ສາໍລບັ 

ພິມຂໍຄ້ວາມ 

ພ້ືນທ່ີໃສບ່ນັທຶກຫຍໍ ້

ພ້ືນວາ່ງຮອງສະໄລດ 

ແຖບສະຖານະ Status Bar Zoom view (ຫຍໍ-້
ຂະຫຍາຍ) 

ຈາໍນວນສະໄລດ 
ທງັໝດົ 

Presentation view  
(ຮບູແບບການສະແດງ) 

ແຖບສະ
ໄລດດ ໌ຍອ່ຍ 
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1. ສວ່ນປະກອບຂອງໂປຣແກຣມ MS PowerPoint 2007 

 ພ້ືນທ່ີການໃຊວ້ຽກງານຫຼກັຂອງ MS PowerPoint 2007 ຈະມອີງົປະກອບຕາ່ງໆ 
ເຊ່ັນ: ພ້ືນທ່ີການສາ້ງສະໄລດ ເຄື່ ອງມສືາ້ງ/ແກໄ້ຂ ແລະ ສວ່ນປະກອບອື່ ນໆ ດ ັງ່ນີ:້ 

 
 
 ລາຍລະອຽດຂອງສວ່ນປະກອບຫຼກັຂອງໂປຣແກຣມມດີ ັງ່ນີ:້  
  Microsoft Office Button ໃຊສ້າໍລບັເປີດເມນກູານໃຊວ້ຽກພ້ືນຖານຂອງໂປຣ 
ແກຣມ. 

 Quick Access Toolbar ເປັນແຖບຄາໍສ ັງ່ດວ່ນ ເຊິ່ ງເກບັປຸ່ມຄາໍສ ັງ່ທ່ີໃຊວ້ຽກຢູປ່ະ 
ຈາໍເອົາໄວ.້  

 ແຖບ Title bar ສະແດງຊື່ ໂປຣແກຣມ ແລະ ຊື່ ໄຟລວຽກງານນາໍສະເໜີທ່ີໃຊ ້
ວຽກຢູ.່ 

ປຸ່ມ Microsoft Office Bottom 

ແຖບ Quick Access Toolbar  ແຖບ Title bar  
ແຖບ Ribbon  

ແຖບຄາໍສ ັ່ງຍອ່ຍໃນແຖບ 
Ribbon. 

ແຖບສະຫຼບັການສະແດງ 

ພ້ືນທ່ີສະໄລດ 

Text placeholder ສາໍລບັ 

ພິມຂໍຄ້ວາມ 

ພ້ືນທ່ີໃສບ່ນັທຶກຫຍໍ ້

ພ້ືນວາ່ງຮອງສະໄລດ 

ແຖບສະຖານະ Status Bar Zoom view (ຫຍໍ-້
ຂະຫຍາຍ) 

ຈາໍນວນສະໄລດ 
ທງັໝດົ 

Presentation view  
(ຮບູແບບການສະແດງ) 

ແຖບສະ
ໄລດດ ໌ຍອ່ຍ 

ສ.ວ
.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ
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1.1 ສວ່ນປະກອບຂອງ Window  

ກດົປິດ 

ກດົສະຫຼບັແຖບ
ຍອ່ຍ 

ກດົສາໍລບັ 
ເລືອກສະໄລດ 

ແຖບສະແດງ 
ສະໄລດຍອ່ຍ 

ອອັບເຈກັທີໃສໃ່ນສະໄລດ ແຖບ Task Pane ສາໍລບັປບັ 
ລາຍລະອຽດແຕລ່ະຢາ່ງ

ປຸ່ມ Help ໃຫສ້ະແດງຄາໍ 
ແນະນາໍ ໃນການໃຊງ້ານ 

ກດົລາກຍາ້ຍ 

ກດົເພືອປິດ 

1.2 ປບັຫຍໍ ້ຫືຼ ຂະຫຍາຍໜາ້ຟອມໂປຣແກຣມ 

1.3 ປບັແຕງ່ແຖບສະຖານະ 

ຕວົເລືອກທ່ີສະແດງເທິງແຖບສະຖານະ: 
View Indicator

Theme
Language
Information Management policy

Spell Check
Signatures

ປຸ່ມ Close ກດົປິດ 
ປຸ່ມ Maximize 

ປຸ່ມຂະຫຍາຍໃຫຍສ່ດຸ ຫືຼ ກດົຊ ໍາ້ 
ເພ່ືອກບັຄນືຂະໜາດເກົ່ າ 

ຊີເ້ມາົສໃສເ່ສັ້ນຂອບ ແລວ້ກດົ 
ລາກ ເພ່ືອຫຍໍ-້ຂະຫຍາຍໄປ 
ທາງຊາ້ຍ-ຂວາ 

ຊີເ້ມາົສໃສມ່ມູ ກດົຄາ້ງໄວ ້
ແລວ້ລາກ ເພ່ືອປບັລວງສງູ-
ລວງກວາ້ງພອ້ມກນັ 

 Contextual tabs ເປັນແຖບຄາໍສ ັງ່ພິເສດທ່ີຈະສະແດງ ເມ ື່ອມກີານໃຊຄ້າໍສ ັງ່ບາງ 
ຢາ່ງ ເຊ່ັນ: ແຖບຮບູພາບ ຫືຼ ແຖບຕາຕະລາງເປັນຕ ົນ້. 

 ພ້ືນທ່ີວາ່ງທ່ີຢູອ່ອ້ມຮອບສະໄລດ ສາມາດໃຊເ້ປັນບອ່ນພກັວາງຂໍຄ້ວາມ, ຮບູ ຫືຼ ສນັ 
ຍະລກັທ່ີຍງັບ່ໍທນັໄດໃ້ຊໃ້ນສະໄລດ ຈະບ່ໍປະກດົໃນສະໄລດທ່ີສະແດງ ຫືຼ ເມ ື່ອສ ັງ່ 
ພິມ. 

 ແຖບສະຫຼບັຮບູແບບ  ໃຊສ້າໍລບັການສະແດງຕວົຢາ່ງສະໄລດແບບຫຍໍ ້
ແລະ ສະແດງຂໍຄ້ວາມຕວົຢາ່ງໃນສະໄລດແຕລ່ະແຜນ່. 

1.1 ສວ່ນປະກອບຂອງ Window  
ພາຍໃນໜາ້ໂປຣແກຣມຈະປະກອບໄປດວ້ຍພ້ືນທ່ີການໃຊວ້ຽກຍອ່ຍຫຼາຍໆສວ່ນ 

ເຊິ່ ງ ສາມາດເຊື່ ອງ ຫືຼ ສະແດງພ້ືນທ່ີຍອ່ຍໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 

 

ກດົປິດ 

ກດົສະຫຼບັແຖບ
ຍອ່ຍ 

ກດົສາໍລບັ 
ເລືອກສະໄລດ 

ແຖບສະແດງ 
ສະໄລດຍອ່ຍ 

ອອັບເຈກັທ່ີໃສໃ່ນສະໄລດ ແຖບ Task Pane ສາໍລບັປບັ 
ລາຍລະອຽດແຕລ່ະຢາ່ງ 

ປຸ່ມ Help ໃຫສ້ະແດງຄາໍ 
ແນະນາໍ ໃນການໃຊງ້ານ 

ກດົລາກຍາ້ຍ 

ກດົເພ່ືອປິດ 

1.2 ປບັຫຍໍ ້ຫືຼ ຂະຫຍາຍໜາ້ຟອມໂປຣແກຣມ 

1.3 ປບັແຕງ່ແຖບສະຖານະ 

ຕວົເລືອກທ່ີສະແດງເທິງແຖບສະຖານະ: 
View Indicator

Theme
Language
Information Management policy

Spell Check
Signatures

ປຸ່ມ Close ກດົປິດ 
ປຸ່ມ Maximize 

ປຸ່ມຂະຫຍາຍໃຫຍສ່ດຸ ຫືຼ ກດົຊ ໍາ້ 
ເພ່ືອກບັຄນືຂະໜາດເກົ່ າ 

ຊີເ້ມາົສໃສເ່ສັ້ນຂອບ ແລວ້ກດົ 
ລາກ ເພ່ືອຫຍໍ-້ຂະຫຍາຍໄປ 
ທາງຊາ້ຍ-ຂວາ 

ຊີເ້ມາົສໃສມ່ມູ ກດົຄາ້ງໄວ ້
ແລວ້ລາກ ເພ່ືອປບັລວງສງູ-
ລວງກວາ້ງພອ້ມກນັ ສ.ວ

.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



1.1 ສວ່ນປະກອບຂອງ Window  

ກດົປິດ 

ກດົສະຫຼບັແຖບ
ຍອ່ຍ 

ກດົສາໍລບັ 
ເລືອກສະໄລດ 

ແຖບສະແດງ 
ສະໄລດຍອ່ຍ 

ອອັບເຈກັທີໃສໃ່ນສະໄລດ ແຖບ Task Pane ສາໍລບັປບັ 
ລາຍລະອຽດແຕລ່ະຢາ່ງ

ປຸ່ມ Help ໃຫສ້ະແດງຄາໍ 
ແນະນາໍ ໃນການໃຊງ້ານ 

ກດົລາກຍາ້ຍ 

ກດົເພືອປິດ 
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1.2 ປບັຫຍໍ ້ຫືຼ ຂະຫຍາຍໜາ້ຟອມໂປຣແກຣມ 

1.3 ປບັແຕງ່ແຖບສະຖານະ 

ຕວົເລືອກທ່ີສະແດງເທິງແຖບສະຖານະ: 
View Indicator

Theme
Language
Information Management policy

Spell Check
Signatures

ປຸ່ມ Close ກດົປິດ 
ປຸ່ມ Maximize 

ປຸ່ມຂະຫຍາຍໃຫຍສ່ດຸ ຫືຼ ກດົຊ ໍາ້ 
ເພ່ືອກບັຄນືຂະໜາດເກົ່ າ 

ຊີເ້ມາົສໃສເ່ສັ້ນຂອບ ແລວ້ກດົ 
ລາກ ເພ່ືອຫຍໍ-້ຂະຫຍາຍໄປ 
ທາງຊາ້ຍ-ຂວາ 

ຊີເ້ມາົສໃສມ່ມູ ກດົຄາ້ງໄວ ້
ແລວ້ລາກ ເພ່ືອປບັລວງສງູ-
ລວງກວາ້ງພອ້ມກນັ 

1.1 ສວ່ນປະກອບຂອງ Window  

ກດົປິດ 

ກດົສະຫຼບັແຖບ
ຍອ່ຍ 

ກດົສາໍລບັ 
ເລືອກສະໄລດ 

ແຖບສະແດງ 
ສະໄລດຍອ່ຍ 

ອອັບເຈກັທີໃສໃ່ນສະໄລດ ແຖບ Task Pane ສາໍລບັປບັ 
ລາຍລະອຽດແຕລ່ະຢາ່ງ

ປຸ່ມ Help ໃຫສ້ະແດງຄາໍ 
ແນະນາໍ ໃນການໃຊງ້ານ 

ກດົລາກຍາ້ຍ 

ກດົເພືອປິດ 

1.2 ປບັຫຍໍ ້ຫືຼ ຂະຫຍາຍໜາ້ຟອມໂປຣແກຣມ 
ໜາ້ຟອມໂປຣແກຣມສາມາດປບັຫຍໍ/້ຂະຫຍາຍ ໄດຕ້າມຄວາມເໝາະສມົກບັ 

ການໃຊວ້ຽກ ເຊິ່ ງສາມາດປບັໄດຄ້ກືບັໂປຣແກຣມທົ່ວໄປດ ັງ່ນີ:້ 

 
1.3 ປບັແຕງ່ແຖບສະຖານະ 

ເທິງແຖບສະຖານະ ເຊິ່ ງຢູຂ່າ້ງລຸມ່ຂອງໜາ້ຟອມໂປຣແກຣມ ສາມາດກາໍນດົຕວົ 
ເລືອກໃຫສ້ະແດງ ຫືຼ ບ່ໍສະແດງຄາ່ສະຖານນະການໃຊວ້ຽກຕາ່ງໆ ໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 

ຕວົເລືອກທ່ີສະແດງເທິງແຖບສະຖານະ: 
 View Indicator (ຕວົບອກຮບູແບບ) ສະແດງໝາຍເລກສະໄລດທ່ີໃຊວ້ຽກຢູ ່
ແລະ ເລກຈາໍນວນສະໄລດລວມ. 

 Theme (ຊຸດຮບູແບບ) ສະແດງຊື່ ຊຸດຂອງແມແ່ບບ (Templete) ທ່ີໃຊ.້ 
 Language (ພາສາ) ສະແດງພາສາຂອງແປ້ນພິມທ່ີກາໍລງັໃຊວ້ຽກຢູ.່ 
 Information Management policy (ນະໂຍບາຍການຈດັການຂໍມ້ນູ) ສະ 
ແດງນະໂຍບາຍການຈດັການຂໍມ້ນູ. 

 Spell Check (ກວດສອບການສະກດົ) ກວດສອບແບບການສະກດົຄາໍ. 
 Signatures (ລາຍເຊັນ) ສະແດງລາຍເຊັນທ່ີມາກບັໄຟລນີ.້ 

ປຸ່ມ Close ກດົປິດ 
ປຸ່ມ Maximize 

ປຸ່ມຂະຫຍາຍໃຫຍສ່ດຸ ຫືຼ ກດົຊ ໍາ້ 
ເພ່ືອກບັຄນືຂະໜາດເກົ່ າ 

ຊີເ້ມາົສໃສເ່ສັ້ນຂອບ ແລວ້ກດົ 
ລາກ ເພ່ືອຫຍໍ-້ຂະຫຍາຍໄປ 
ທາງຊາ້ຍ-ຂວາ 

ຊີເ້ມາົສໃສມ່ມູ ກດົຄາ້ງໄວ ້
ແລວ້ລາກ ເພ່ືອປບັລວງສງູ-
ລວງກວາ້ງພອ້ມກນັ ສ.ວ

.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ
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Permissions
Zoom

View Shortcuts

Zoom to Fit

Zoom Slider 

2. ປຸ່ມ Microsoft Office 

ກດົໃຫມ້ເີຄື່ ອງໝາຍຖກື 
ຖາ້ຕອ້ງການໃຫສ້ະແດງ 

ກດົເມາົສເບືອ້ງຂວາ 
ໃສແ່ຖບສະຖານະ 

2.1 ຄາໍສ ັງ່ Save AS  

PowerPoint presentation Power 
Point 2007 (.pptx)
PowerPoint Show

PowerPoint 97-2003 Presentation 
 (Version) 97 ເຖງິ 2003 (.ppt) 

Find addins for other formats 

 Permissions (ສດິທິ) ສະແດງສດິທິການໃຊງ້ານ. 
 Zoom (ຫຍໍ/້ຂະຫຍາຍ) ສະແດງເປີເຊັນຮບູແບບການສະແດງ ແລະ ກດົ 
ເລືອກເປີເຊັນໄດ.້ 

 View Shortcuts (ສະແດງທາງລດັ) ສະແດງໄອຄອັນ (Icon) ທາງລດັປ່ຽນ 
ຮບູແບບສະໄລດ. 

 Zoom to Fit (ຫຍໍ/້ຂະຫຍາຍໃຫພໍ້ດ)ີ ປບັຫຍໍ/້ຂະຫຍາຍຮບູແບບໃຫພໍ້ດ ີແບບ
ອດັຕະໂນມດັ. 

 Zoom Slider (ຕວົເລືອກການຫຍໍ/້ຂະຫຍາຍ) ສະແດງແບບສະໄລດແຖບ 
(Slide bar) ເພ່ືອປບັຫຍໍ/້ຂະຫຍາຍຮບູແບບ. 

 

2. ປຸ່ມ Microsoft Office 

 ປຸ່ມ Microsoft Office ນີຈ້ະສະແດງຢູມ່ມຸເທິງ ຊາ້ຍສດຸຂອງໜາ້ຟອມໂປຣແກຣມ 
ໃຊສ້າໍລບັເປີດເມນກູານໃຊວ້ຽກພ້ືນຖານ ເຊ່ັນ: ຄາໍສ ັງ່ New, Open, Save, Save AS, 
Print ແລະອື່ ນໆ ລວມເຖງິຄາໍສ ັງ່ທ່ີໃຊປ້ບັແຕງ່ການໃຊງ້ານພ້ືນຖານຂອງໂປຣແກຣມ ໂດຍ 
ກດົຈາກປຸ່ມ PowerPoint Options ເປັນຕ ົນ້. ຄາໍສ ັງ່ທ່ີໃຊວ້ຽກເປັນປະຈາໍມດີ ັງ່ນີ:້ 

ກດົໃຫມ້ເີຄື່ ອງໝາຍຖກື 
ຖາ້ຕອ້ງການໃຫສ້ະແດງ 

ກດົເມາົສເບືອ້ງຂວາ 
ໃສແ່ຖບສະຖານະ 

2.1 ຄາໍສ ັງ່ Save AS  

PowerPoint presentation Power 
Point 2007 (.pptx)
PowerPoint Show

PowerPoint 97-2003 Presentation 
 (Version) 97 ເຖງິ 2003 (.ppt) 

Find addins for other formats 

ສ.ວ
.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



Permissions
Zoom

View Shortcuts

Zoom to Fit

Zoom Slider 

2. ປຸ່ມ Microsoft Office 

ກດົໃຫມ້ເີຄື່ ອງໝາຍຖກື 
ຖາ້ຕອ້ງການໃຫສ້ະແດງ 

ກດົເມາົສເບືອ້ງຂວາ 
ໃສແ່ຖບສະຖານະ 
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2.1 ຄາໍສ ັງ່ Save AS  

PowerPoint presentation Power 
Point 2007 (.pptx)
PowerPoint Show

PowerPoint 97-2003 Presentation 
 (Version) 97 ເຖງິ 2003 (.ppt) 

Find addins for other formats 

Permissions
Zoom

View Shortcuts

Zoom to Fit

Zoom Slider 

2. ປຸ່ມ Microsoft Office 

ກດົໃຫມ້ເີຄື່ ອງໝາຍຖກື 
ຖາ້ຕອ້ງການໃຫສ້ະແດງ 

ກດົເມາົສເບືອ້ງຂວາ 
ໃສແ່ຖບສະຖານະ 

 

 New (ສາ້ງໃໝ)່ ສາ້ງໄຟລວຽກງານນາໍສະເໜີໃໝ.່ 
 Open (ເປີດ) ເປີດໄຟລວຽກງານນາໍສະເໜີເກົ່ າ ທ່ີເກບັບນັທຶກເອົາໄວແ້ລວ້. 
 Save (ບນັທຶກ) ບນັທຶກໄຟລນາໍສະເໜີເພ່ືອເກບັບນັທຶກໄວໃ້ຊໃ້ນຄ ັງ້ຕ່ໍໆໄປ ແລະ ຄາໍ 
ສ ັງ່ອື່ ນໆ ທ່ີມຕີວົເລືອກຍອ່ຍດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

2.1 ຄາໍສ ັງ່ Save AS  

ເມ ື່ອນາໍເມາົສໄປຊີໃ້ສປຸ່່ມ  (ບນັທຶກເປັນ) ຈະມຄີາໍສ ັງ່ຍອ່ຍກຽ່ວກບັ 
ການບນັທຶກສະແດງຢູໃ່ນຂອບເບືອ້ງຂວາມໃືຫເ້ລືອກບນັທຶກໄຟລ ໃນຮບູແບບອື່ ນໆໄດ ້
ດ ັງ່ນີ:້ 

 PowerPoint presentation ບນັທຶກເປັນໄຟລແບບສະເພາະຂອງ PPower 
Point 2007 (.pptx) 

 PowerPoint Show ບນັທຶກເປັນ Presentation ສາໍລບັນາໍໄປສະແດງ 
ຢາ່ງດຽວ 

 PowerPoint 97-2003 Presentation ບນັທຶກເປັນໄຟລຂອງ 
PowerPoint ເພ່ືອນາໍໄປໃຊກ້ບັຮຸນ່  (Version) 97 ເຖງິ 2003 (.ppt) 

 Find addins for other formats ຄ ົນ້ຫາ ແລະ ບນັທຶກເປັນໄຟລຂອງ 
ໂປຣແກຣມເສມີອື່ ນໆ ທ່ີມພີາຍໃນເຄື່ ອງ ເຊ່ັນ: ໄຟລ Portable 

ສ.ວ
.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ
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Document Format ( PDF )  XML Paper Specification 
(XPS) 
Other Formats 

 

2.2 ຄາໍສ ັງ່ພິມ (Print) 

 

Print   
Quick Print 

 
Print Preview 

 

2.3 ຄາໍສ ັງ່ Prepare (ກະກຽມ)  

(ກະກຽມ)

2.4 ການສ ົ່ງ (Send) 

2.5 ຄາໍສ ັງ່ພິມອອກເຜີຍແຜ ່(Publish

 Document Format ( PDF ) ແລະ  XML Paper Specification 
(XPS) 

 Other Formats ເລືອກບນັທຶກໄຟລລງົໃນຮບູແບບຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ຮບູພາບ, 
ໜາ້ເວບ ຫືຼ ແມແ່ບບ ແລະອື່ ນໆ.  

2.2 ຄາໍສ ັງ່ພິມ (Print) 

ເມ ື່ອເລ່ືອນເມາົສ ຊີໃ້ສເ່ທິງປຸ່ມ   ຈະມຄີາໍສ ັງ່ຍອ່ຍກຽ່ວກບັການພິມ 
ໄຟລເອກະສານອອກທາງເຄື່ ອງພີມໃຫເ້ລືອກໃຊຢູ້ ່3 ແບບຄ:ື 

 Print (ພິມ)  ສ ັງ່ພິມໂດຍກາໍນດົຕວົເລືອກການພິມໄດ.້  
 Quick Print (ພິມດວ່ນ) ສ ັງ່ພິມແບບໄວຕາມຄາ່ການພິມພ້ືນຖານທ່ີໄດຕ້ ັງ້ 
ໄວ.້  

 Print Preview (ສະແດງຕວົຢາ່ງກອ່ນພິມ) ຂໍເບິ່ ງຕວົຢາ່ງກອ່ນພິມພອ້ມ 
ປບັແຕງ່ຄາ່ກອ່ນພິມໄດ.້  

2.3 ຄາໍສ ັງ່ Prepare (ກະກຽມ)  

 ((ກະກຽມ) ຈະລວມຄາໍສ ັງ່ກຽ່ວກບັການກຽມພອ້ມທາງດາ້ນຄວາມ 
ປອດໄພສາໍລບັງານນາໍສະເໜີທ່ີຈະນາໍໄປໃຊງ້ານ ຫືຼ ນາໍໄປເຜີຍແຜດ່ ັງ່ນີ:້ 

 Properties (ຄນຸສມົບດັ) ກາໍ 
ນດົຄນຸສມົບດັຂອງໄຟລ. 

 Inspect Document (ກວດ 
ສອບເອກະສານ) ກວດສອບຂໍ ້
ມນູທ ົ່ວໄປຂອງເອກະສານ. 

 Encrypt Document (ເຂ້ົາ 
ລະຫດັສາໍລບັເອກະສານ) ກາໍ 
ນດົລະຫດັຜາ່ນໄຟລເອກະສານ. 

 Restrict Permission (ຈາໍ 
ກດັສດິ) ກາໍນດົສດິທິໃນການ 

2.4 ການສ ົ່ງ (Send) 

2.5 ຄາໍສ ັງ່ພິມອອກເຜີຍແຜ ່(Publishສ.ວ
.ສ 
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ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
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Document Format ( PDF )  XML Paper Specification 
(XPS) 
Other Formats 

 

2.2 ຄາໍສ ັງ່ພິມ (Print) 

 

Print   
Quick Print 

 
Print Preview 

 

2.3 ຄາໍສ ັງ່ Prepare (ກະກຽມ)  

(ກະກຽມ)
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2.4 ການສ ົ່ງ (Send) 

2.5 ຄາໍສ ັງ່ພິມອອກເຜີຍແຜ ່(Publish

Document Format ( PDF )  XML Paper Specification 
(XPS) 
Other Formats 

 

2.2 ຄາໍສ ັງ່ພິມ (Print) 

 

Print   
Quick Print 

 
Print Preview 

 

2.3 ຄາໍສ ັງ່ Prepare (ກະກຽມ)  

(ກະກຽມ)

ເຂ້ົາໃຊ ້ແລະ ໃຊໄ້ຟລເອກະສານ. 
 Add a Digital Signature (ເພ່ີມລາຍເຊັນດຈີຕີອນ) ໃສລ່າຍເຊັນ 
ດຈີຕີອນໃສໃ່ນເອກະສານ. 

 Mark as final (ກາໍນດົເປັນຂ ັນ້ສດຸທາ້ຍ) ໃຫເ້ປັນເອກະສານຂ ັນ້ສດຸທາ້ຍ 
ເພ່ືອເປີດອາ່ນຢາ່ງດຽວ. 

 Run Compatibility Checker (ເອີນ້ໃຊຕ້ວົກວດສອບຄວາມເຂ້ົາກນັໄດ)້ 
ກວດສອບເນືອ້ໃນ ທ່ີໃສກ່ບັການນາໍໄປໃຊກ້ບັຮຸນ່ກອ່ນໜາ້ວາ່ເຂ້ົາກນັໄດ ້ ຫືຼ 
ບ່ໍ? 

2.4 ການສ ົ່ງ (Send) 

 (ສ ົ່ງ) ເປັນຄາໍສ ັງ່ກຽ່ວກບັການນາໍ Presentation ໄປໃຊວ້ຽກ 
ໂດຍວທີິການສ ົ່ງທາງອເີມລ (E-mail) ຫືຼ ແຟກັ (Fax) ດ ັງ່ນີ:້  

 E-mail ສ ົ່ງໄຟລ Presentation ທາງອເີມລ. 
 Internet Fax (ໂທລະສານທາງອນີເຕເີນັດ) ສ ົ່ງໄຟລ Presentation ທາງ 
ອນິເຕເີນດັແຟັກ. 

2.5 ຄາໍສ ັງ່ພິມອອກເຜີຍແຜ ່(Publish)  

 (ພິມເຜີຍແຜ)່ ລວມຄາໍສ ັງ່ສາໍລບັການເຜີຍແຜກ່ານນາໍສະເໜີ 
ເຊ່ັນ: ການຂຽນລງົແຜນ່ຊດີ ີ ນາໍໄຟລໄປເກບັມຽ້ນໄວໃ້ນຫອ້ງສະມດຸ (Library) ຫືຼ 
ສາ້ງຄູມ່ ືປະກອບການນາໍສະເໜີເປັນຕ ົນ້ ແລະ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

 Package for CD (ນາໍອອກສາໍລບັ CD) ຂຽນໄຟລສະໄລດລງົແຜນ່ CD.  
 Publish Slide (ປະເພດພາບນິງ້) ບນັທຶກໄຟລເກບັມຽ້ນໄວໃ້ນແຟ້ມ (Folder). 
 Create Handouts On Microsoft Office Word ນາໍສະໄລດ ໄປສາ້ງຄູມ່ ື
ປະກອບການນາໍສະເໜີຢູ ່Microsoft word. 

 Document Management Server (ເຊເີວກີານຈດັການເອກະສານ) ການ 
ແຊຣໄຟລ (File Sharing) ໄວຢູ້ທ່ີ່ເຊເີວເີອກະສານ ເພ່ືອໃຫຜູ້ອ້ື່ ນເຂ້ົາມາເປີດ 
ເບິ່ ງໄດ.້ 
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3. ປບັຮບູແບບການເຮັດວຽກ 

3.1 ການເຊື່ ອງສະແດງ Note View (ບນັທຶກຫຍໍ)້ 

3.2 ປບັພ້ືນທ່ີສະໄລດ ແລະ ແຖບ Slide  

3.3 ສະແດງສະໄລດແບບແຖບ Outline  

ກດົແຖບ Slide ເພືອສະແດງສະໄລດ 
ກດົແຖບ Outline 
ເພ່ືອສະແດງຂໍ ້
ຄວາມຫວົເລື່ ອງ 

ຂໍຄ້ວາມຫວົເລືອງ 

ຂໍຄ້ວາມທວົໄປ 

1

2

 Create Document Workspace (ສາ້ງພ້ືນທ່ີເອກະສານ) ບນັທຶກເກບັໄຟລໄວ ້
ທ່ີເຊເີວຂີອງ Microsoft Windows Share Point Server. 

3. ປບັຮບູແບບການເຮັດວຽກ 

3.1 ການເຊື່ ອງສະແດງ Note View (ບນັທຶກຫຍໍ)້ 
ສວ່ນຂອງ Note view ທ່ີສະແດງຢູດ່າ້ນລຸມ່ສະໄລດແຕລ່ະແຜນ່ນ ັນ້ ຈະໃຊສ້າໍ 

ລບັພິມຂໍຄ້ວາມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັສະໄລດແຜນ່ນີ ້ ເຊ່ັນ: ຄາໍອະທິບາຍ, ບດົບນັຍາຍເປັນ 
ຕ ົນ້. ທາ່ນສາມາດເຊື່ ອງ/ສະແດງໃນສວ່ນນີໄ້ດດ້ ັງ່ນີ:້  

 

3.2 ປບັພ້ືນທ່ີສະໄລດ ແລະ ແຖບ Slide  
ຫາກທາ່ນຕອ້ງການເບິ່ ງສະໄລດແບບຫຍໍທ້າງດາ້ນຊາ້ຍໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶນ້ ຫືຼ ຕອ້ງ 

ການພ້ືນທ່ີສາໍລບັອອກແບບສະໄລດຫຼາຍຂຶນ້ ກສໍາມາດປບັພ້ືນທ່ີການສະແດງຜນົໄດ ້
ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

ຊີເ້ມາົສໃສ ່ກດົລກູສອນ 
ຂຶນ້ລງົ ແລວ້ລາກປບັ 
ຫຍໍ-້ຂະຫຍາຍຂຶນ້-ລງົ 

3.3 ສະແດງສະໄລດແບບແຖບ Outline  

ກດົແຖບ Slide ເພືອສະແດງສະໄລດ 
ກດົແຖບ Outline 
ເພ່ືອສະແດງຂໍ ້
ຄວາມຫວົເລື່ ອງ 

ຂໍຄ້ວາມຫວົເລືອງ 

ຂໍຄ້ວາມທວົໄປ 

1

2

ສ.ວ
.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



3. ປບັຮບູແບບການເຮັດວຽກ 

3.1 ການເຊື່ ອງສະແດງ Note View (ບນັທຶກຫຍໍ)້ 

3.2 ປບັພ້ືນທ່ີສະໄລດ ແລະ ແຖບ Slide  
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3.3 ສະແດງສະໄລດແບບແຖບ Outline  

ກດົແຖບ Slide ເພືອສະແດງສະໄລດ 
ກດົແຖບ Outline 
ເພ່ືອສະແດງຂໍ ້
ຄວາມຫວົເລື່ ອງ 

ຂໍຄ້ວາມຫວົເລືອງ 

ຂໍຄ້ວາມທວົໄປ 

1

2

3. ປບັຮບູແບບການເຮັດວຽກ 

3.1 ການເຊື່ ອງສະແດງ Note View (ບນັທຶກຫຍໍ)້ 

3.2 ປບັພ້ືນທ່ີສະໄລດ ແລະ ແຖບ Slide  

 

3.3 ສະແດງສະໄລດແບບແຖບ Outline  
ແຖບ Outline (ຮບູແບບ) ຈະສະແດງຮບູແບບທ່ີເປັນຂໍຄ້ວາມທ່ີເປັນຫວົເລື່ ອງ 

(Title) ແລະ ຂໍຄ້ວາມຍອ່ຍທ່ີມຢີູໃ່ນແຕລ່ະສະໄລດ (ບ່ໍສະແດງຂໍຄ້ວາມທ່ີຢູໃ່ນ Text-
box ຫືຼ ຮບູພາບ) ເພ່ືອໃຫທ້າ່ນໃຊກ້ວດສອບຂໍຄ້ວາມໃນສະໄລດແຕລ່ະແຜນ່ ແລະ 
ສາມາດແກໄ້ຂ, ເພ່ີມ, ລຶບ ຫືຼ ຍາ້ຍຕາໍແໜງ່ຂໍຄ້ວາມໃນແຕລ່ະແຖວ ຫືຼ ລະຫວາ່ງ 
ສະໄລດໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ. 

 

ກດົແຖບ Slide ເພ່ືອສະແດງສະໄລດ 
ກດົແຖບ Outline 
ເພ່ືອສະແດງຂໍ ້
ຄວາມຫວົເລື່ ອງ 

ຂໍຄ້ວາມຫວົເລື່ ອງ 

ຂໍຄ້ວາມທົ່ວໄປ 

1 ເລື່ ອນເມາົສຊີໃ້ສເ່ສ ັນ້ 

ແບງ່ໃຫເ້ກດີລກູສອນຊີອ້ອກ 
2 ຂາ້ງ 

2 ກດົລາກໄປຊາ້ຍ-ຂວາ 
ເພ່ືອຫຍໍຂ້ະຫຍາຍ 

ສ.ວ
.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



102 
 

3.4 ທດົລອງສາຍສະໄລດ 

1. view

2. Slide Show 

3. Slide Show 

4. ການປິດບດົນາໍສະເໜີ 

5. ການປິດໂປຣແກຣມPowerPoint 

Close 

ກດົເພ່ືອອອກໄປຈາ
ກສະໄລດໂຊ  
(Slide Show) ຫືຼ 
ກດົ Esc ກໍ່ໄດ ້

ກດົເພ່ືອກບັໄປ 
ສະໄລດເກົ່ າ ກດົເລື່ ອນໄປສະ 

ໄລດໃໝ ່

ກດົເລື່ ອນໄປສະ 
ໄລດໃໝ ່

3.4 ທດົລອງສາຍສະໄລດ 
ໂດຍປກົກະຕກິານເຮັດວຽກກບັ Presentation ນອກຈາກການອອກແບບໃສ ່

ເນືອ້ໃນ ແລະ ປບັແຕສ່ະໄລດ ໃຫສ້ວຍງາມແລວ້ ສິ່ ງທ່ີທາ່ນຕອ້ງເຮັດເປັນປະຈາໍ ກຄໍ ື
ການສ ັງ່ສະແດງສະໄລດ (Slide Show) ໂດຍສະແດງເຕັມຈພໍາບຄກືບັເວລາທ່ີນາໍ 
ສະເໜີໃນເວທີຕວົຈງິ ເພ່ືອເບິ່ ງ ແລະ ກວດສອບການເຮັດວຽກຕາ່ງໆ. ມນັເຮັດໃຫ ້
ສາມາດແກໄ້ຂຂໍບ້ກົຜອ່ງຂອງສະໄລດໃຫດ້ຂີຶນ້ ເຊ່ັນ: ສຂີໍຄ້ວາມ ຫືຼ ຄວາມຊດັເຈນ 
ຂອງເນືອ້ໃນ ເຊິ່ ງເຮັດໄດຫຼ້າຍວທີິດ ັງ່ນີ:້ 

 ກດົປຸ່ມ Slide Show (ການນາໍສະເໜີສະໄລດເຕັມຈພໍາບ) ເທິງແຖບ View 
ໂດຍຈະສະແດງຈາກສະໄລດແຜນ່ທາໍອດິ. 

 ກດົປຸ່ມ  Slide Show ຢູແ່ຖບສະຖານະດາ້ນລຸມ່ຂອງໂປຣແກຣມ. 
 ກດົປຸ່ມ F5 ຢູແ່ປ້ນພິມ ຈະເລີ່ ມສະແດງຈາກສະໄລດແຜນ່ທາໍອດິ. 
 ກດົປຸ່ມ Shift+F5 ຢູແ່ປ້ນພິມຈະເລ່ີມສະແດງຈາກສະໄລດແຜນ່ທ່ີທາ່ນເລືອກ ຫືຼ 
ກາໍລງັໃຊວ້ຽກຢູ.່ 

 

1. ກດົແຖບ vview 

2. ກດົປຸມ່ SSlide Show 

3. ຫືຼ ກດົປຸ່ມ SSlide Show 

4. ການປິດບດົນາໍສະເໜີ 

5. ການປິດໂປຣແກຣມPowerPoint 

Close 

ກດົເພ່ືອອອກໄປຈາ
ກສະໄລດໂຊ  
(Slide Show) ຫືຼ 
ກດົ Esc ກໍ່ໄດ ້

ກດົເພ່ືອກບັໄປ 
ສະໄລດເກົ່ າ ກດົເລື່ ອນໄປສະ 

ໄລດໃໝ ່

ກດົເລື່ ອນໄປສະ 
ໄລດໃໝ ່

ສ.ວ
.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



3.4 ທດົລອງສາຍສະໄລດ 

1. view

2. Slide Show 

3. Slide Show 
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4. ການປິດບດົນາໍສະເໜີ 

5. ການປິດໂປຣແກຣມPowerPoint 

Close 

ກດົເພ່ືອອອກໄປຈາ
ກສະໄລດໂຊ  
(Slide Show) ຫືຼ 
ກດົ Esc ກໍ່ໄດ ້

ກດົເພ່ືອກບັໄປ 
ສະໄລດເກົ່ າ ກດົເລື່ ອນໄປສະ 

ໄລດໃໝ ່

ກດົເລື່ ອນໄປສະ 
ໄລດໃໝ ່

3.4 ທດົລອງສາຍສະໄລດ 

1. view

2. Slide Show 

3. Slide Show 

 

4. ການປິດບດົນາໍສະເໜີ 

ໄຟລ ບດົນາໍສະເໜີ ທ່ີໃຊງ້ານຈບົແລວ້ ແລະ ບ່ໍຕອ້ງການໃຊງ້ານອກີ ກຄໍວນບນັທຶກ 
ແລວ້ປິດໄຟລນ ັນ້ໄປເສຍກອ່ນ ເພ່ືອຈະໄດເ້ຮັດວຽກຢາ່ງອື່ ນຕ່ໍໄດ ້ ພອ້ມທງັປະຢດັໜວ່ຍ 
ຄວາມຈາໍຂອງເຄື່ ອງໃນການປະມວນຜນົ (ກລໍະນເີຄື່ ອງມໜີວ່ຍຄວາມຈາໍໜອ້ຍ) ເຮັດໄດ ້
ດ ັງ່ນີ:້ 

 
5. ການປິດໂປຣແກຣມPowerPoint 

 ເມ ື່ອຕອ້ງການຍກົເລີກການໃຊວ້ຽກງານໃນ PowerPoint ກຄໍວນປິດໂປຣແກຣມໃຫ ້
ຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ຖກືຕອ້ງ ເພ່ືອປ້ອງກນັຄວາມເສຍຫາຍທ່ີອາດຈະເກດີຂຶນ້ກບັລະບບົຂອງ 
ໂປຣແກຣມ ແລະ ຂໍມ້ນູ. ວທີິປິດມຫຼີາຍວທີິດ ັງ່ນີ:້ 

1. ກດົປຸມ່  ແລວ້ 
ກດົເລືອກ CClose 

ຫືຼ ກດົ  ເພ່ືອປິດ 
ໄດເ້ຊ່ັນກນັ 

ກດົເພ່ືອອອກໄປຈາ
ກສະໄລດໂຊ  
(Slide Show) ຫືຼ 
ກດົ Esc ກໍ່ໄດ ້

ກດົເພ່ືອກບັໄປ 
ສະໄລດເກົ່ າ ກດົເລື່ ອນໄປສະ 

ໄລດໃໝ ່

ກດົເລື່ ອນໄປສະ 
ໄລດໃໝ ່
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6. ການໃຊລ້ະບບົຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອ (PowerPoint Help) 

1

2.
Exit PowerPoint 

ຫືຼ ກດົ  

ການສາ້ງ ແລະ ຈດັການ Presentation 

2. ກດົປຸ່ມ Help ເພືອໃຊລ້ະບບົຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອ 1. ກດົເລືອກຄາໍອະທິບາຍທີຕອ້ງການ ຫາກມໄີຟລ Presentation ເປີດຄາ້ງໄວ ້ ແລະ ຍງັບ່ໍໄດບ້ນັທຶກ ຈະມຂີໍຄ້ວາມສະ 
ແດງຂຶນ້ມາຖາມວາ່ ຕອ້ງການບນັທຶກໄຟລນ ັນ້ກອ່ນປິດ ຫືຼບ່ໍ? ເມ ື່ອເປັນເຊ່ັນນີ ້ ກໃໍຫ ້
ກດົ Yes ເພ່ືອບນັທຶກ ຫືຼ ກດົ No ຖາ້ບ່ໍຕອ້ງການ. 

 ຫືຼ ກດົຄ ີAlt+F4 ເພ່ືອປິດໂປຣແກຣມແບບວອ່ງໄວ. 

 

6. ການໃຊລ້ະບບົຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອ (PowerPoint Help) 

 ການໃຊງ້ານໂປຣແກຣມທາໍອດິ ທາ່ນອາດຍງັບ່ໍຄຸນ້ເຄຍີ ບ່ໍຮູວ້າ່ໂປຣແກຣມມຄີນຸສມົ 
ບດັໃໝອ່ນັໃດແດ ່ແລະ ການນາໍໃຊອ້ງົປະກອບຕາ່ງໆ ຈະເຮັດໄດແ້ນວໃດ. ທາ່ນສາມາດໃຊ ້
PowerPoint help ເພ່ືອຊວ່ຍເຫືຼອໄດ ້ໂດຍກດົທ່ີປຸ່ມ Help ເທິງແຖບ Home ຫືຼ ກດົປຸ່ມ 
F1 ເທິງແປ້ນພິມ ເພ່ືອເປີດໜາ້ຕາ່ງ Help ຂຶນ້ມາ. ໄມໂຄຣຊອັບ ເວຊີນັ 2007 ນີໄ້ດ ້
ພດັທະນາລະບບົຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອໄດດ້ຍີິ່ ງຂຶນ້ ໂດຍສາມາດໃຊງ້ານແບບບ່ໍໄດຕ່ໍ້ກບັອນີເຕເີນດັ 
(Offline) ແລະ ການໃຊລ້ະບບົຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອແບບເຊື່ ອມຕ່ໍກບັອນີເຕເີນດັ (Online) ທ່ີ 
ເຂ້ົາເຖງິແຫຼງ່ຂໍມ້ນູແບບເຕັມລະບບົ ມທີງັຄາໍອະທິບາຍແບບເປັນລາໍດບັຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ຕວົ 
ຢາ່ງການໃຊວ້ຽກ ແລະ ມຮີບູແບບເອກະສານຕວົຢາ່ງໃຫດ້າວໂຫຼດອກີດວ້ຍ. ມນັເຮັດໃຫ ້
ທາ່ນສາມາດເຂ້ົາໄປໃຊງ້ານໄດຢ້າ່ງເຕັມສວ່ນ ດ ັງ່ຮບູຕ່ໍໄປນີ:້ 

1. ກດົປຸມ່   

2. ກດົປຸມ່ 
Exit PowerPoint 

ຫືຼ ກດົ  

ການສາ້ງ ແລະ ຈດັການ Presentation 

2. ກດົປຸ່ມ Help ເພືອໃຊລ້ະບບົຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອ 1. ກດົເລືອກຄາໍອະທິບາຍທີຕອ້ງການ
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6. ການໃຊລ້ະບບົຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອ (PowerPoint Help) 

1

2.
Exit PowerPoint 

ຫືຼ ກດົ  
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ການສາ້ງ ແລະ ຈດັການ Presentation 

2. ກດົປຸ່ມ Help ເພືອໃຊລ້ະບບົຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອ 1. ກດົເລືອກຄາໍອະທິບາຍທີຕອ້ງການ

6. ການໃຊລ້ະບບົຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອ (PowerPoint Help) 

1

2.
Exit PowerPoint 

ຫືຼ ກດົ  

 

ການສາ້ງ ແລະ ຈດັການ Presentation 
 ເມ ື່ອເປີດໂປຣແກຣມຂຶນ້ມາຄ ັງ້ທາໍອດິ ຈະປະກດົເຫັນແຜນ່ສະໄລດວາ່ງໆມາໃຫ ້ 1 

ແຜນ່ ເພ່ືອໃຫທ້າ່ນເລ່ີມຕ ົນ້ໃຊວ້ຽກໄດ.້ ໂດຍປກົກະຕສິະໄລດແຜນ່ທາໍອດິຈະໃຊສ້ະແດງຫວົ 
ເລື່ ອງບດົນາໍສະເໜີ ແລະ ຊື່ ຜ ູລ້າຍງານ ຫືຼ ຊື່ ບໍລິສດັ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ກສໍາມາດເພ່ີມສະໄລດ 
ແຜນ່ອື່ ນໆເຂ້ົາມາໄດຕ້າມຕອ້ງການ ຫືຼ ຈະສາ້ງແຜນນາໍສະເໜີໃໝ ່ໂດຍເລືອກຮບູແບບການ 
ຈດັວາງຂໍມ້ນູ ຫືຼ ຮບູແບບສະໄລດໃໝໄ່ດ.້ 

 

2. ກກດົປຸ່ມ Help ເພ່ືອໃຊລ້ະບບົຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອ 1. ກກດົເລືອກຄາໍອະທິບາຍທ່ີຕອ້ງການ 

ບດົນາໍສະເໜີໃໝກ່ບັສະໄລດຕາ່ງໆ 
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1. ການສາ້ງແຜນນາໍສະເໜີໃໝ ່(New Presentation) 

ກຸມ່ Templates (ແມແ່ບບ) 

ການສາ້ງແຜນນາໍສະເໜີໃໝແ່ບບຫວາ່ງໆ 

1. ກດົປຸ່ມ  ແລວ້ກດົ 
New (ສາ້ງໃໝ)່ 

2. ກດົເລືອກ Blank 
and recent 

3. ກດົເມາົສ 2 ຄ ັງ້ໃສ ່Blank 
and recent ເພ່ືອສາ້ງໃໝ ່

4. ຫືຼກດົເມາົສໃສ ່Blank and 
recent ແລວ້ກດົ Create 

Tip ///
Note:

1. ການສາ້ງແຜນນາໍສະເໜີໃໝ ່(New Presentation) 

 ການສາ້ງແຜນນາໍສະເໜີພາຍໃນໂປຣແກຣມ MS PowerPoint ສາມາດເຮັດໄດ ້
ຫຼາຍວທີິ ແລະ ຫຼາຍແບບດວ້ຍກນັ ເຊິ່ ງແຕລ່ະແບບຈະໃຫກ້ານສະແດງຜນົທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ 
ເມ ື່ອເລືອກຄາໍສ ັງ່ New ກຈໍະມຕີວົເລືອກການສາ້ງແຜນນາໍສະເໜີອອກມາເປັນ 2 ກຸມ່ດ ັງ່ນີ:້ 

 ກຸມ່ Templates (ແມແ່ບບ) 
 Blank and recent (ຫວາ່ງ ແລະ ໃໝສ່ດຸ) ສາ້ງສະໄລດຫວາ່ງໆຕາມຄາ່ 
ມາດຕະຖານທ່ີບ່ໍມກີານອອກແບບ ແລະ ບ່ໍມກີານໃສສ່ຫີຍງັເລີຍ ແລະ 
recent ຄກືານສະແດງແມແ່ບບ ທ່ີເລືອກໃຊເ້ປັນປະຈາໍໄວທ້າງລຸມ່. 

 Installed Templates (ແມແ່ບບທ່ີຕດິຕ ັງ້ແລວ້) ສາ້ງສະໄລດຈາກແມແ່ບບ 
ທ່ີຕດິຕ ັງ້ມາພອ້ມກບັໂປຣແກຣມ PowerPoint. ແມແ່ບບຊຸດຕາ່ງໆ ຈະມ ີ
ການອອກແບບພ້ືນສະໄລດດວ້ຍລວດລາຍ ຕະຫຼອດຈນົແບບອກັສອນ ແລະ 
ສທ່ີີໃຊກ້ບັສວ່ນຕາ່ງໆ. ບາງແບບຈະມສີະໄລດຕວົຢາ່ງແນະນາໍການໃຊງ້ານມາ 
ໃຫ.້ 

 Installed Themes (ຊຸດຮບູແບບທ່ີຕດິຕ ັງ້) ສາ້ງສະໄລຈາກຊຸດແມແ່ບບທ່ີ 
ອອກແບບໄວ ້ແຕບ່ໍ່ມສີະໄລດທ່ີເປນັເນືອ້ໃນຕວົຢາ່ງ. 

 My Templates (ແມແ່ບບຂອງຂອ້ຍ) ສາ້ງສະໄລດຈາກແມແ່ບບທ່ີທາ່ນສາ້ງ 
ໄວເ້ອງ ຫືຼ ດາວໂຫຼດ ມາຈາກ Internet ຈາກກຸມ່ຫວົຂໍ ້Microsoft Office 
Online (ເບິ່ ງໃນຫວົຂໍຖ້ດັໄປ) ກຈໍະເຂ້ົາມາເກບັຢູໃ່ນນີ.້ 

 New form existing (ສາ້ງຈາກສິ່ ງທ່ີມຢີູ)່ ສາ້ງສະໄລດຈາກໄຟລທ່ີມຢີູແ່ລວ້ 
ນາໍອອກແບບ ຫືຼ ປ່ຽນແປງເນືອ້ໃນໃໝແ່ທນເນືອ້ໃນທ່ີມຢີູ.່ 

 ການສາ້ງແຜນນາໍສະເໜີໃໝແ່ບບຫວາ່ງໆ 
ຫາກຕອ້ງການສາ້ງແຜນນາໍສະເໜີໃໝແ່ບບຫວາ່ງໆ ແລວ້ນາໍມາປບັແຕງ່ ຫືຼ ໃສເ່ນືອ້ 

ໃນຕາ່ງໆເອງ ກສໍາມາດເຮັດໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 

1. ກດົປຸ່ມ  ແລວ້ກດົ 
New (ສາ້ງໃໝ)່ 

2. ກດົເລືອກ Blank 
and recent 

3. ກດົເມາົສ 2 ຄ ັງ້ໃສ ່Blank 
and recent ເພ່ືອສາ້ງໃໝ ່

4. ຫືຼກດົເມາົສໃສ ່Blank and 
recent ແລວ້ກດົ Create 

Tip ///
Note:
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1. ການສາ້ງແຜນນາໍສະເໜີໃໝ ່(New Presentation) 

ກຸມ່ Templates (ແມແ່ບບ) 

ການສາ້ງແຜນນາໍສະເໜີໃໝແ່ບບຫວາ່ງໆ 
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1. ກດົປຸ່ມ  ແລວ້ກດົ 
New (ສາ້ງໃໝ)່ 

2. ກດົເລືອກ Blank 
and recent 

3. ກດົເມາົສ 2 ຄ ັງ້ໃສ ່Blank 
and recent ເພ່ືອສາ້ງໃໝ ່

4. ຫືຼກດົເມາົສໃສ ່Blank and 
recent ແລວ້ກດົ Create 

Tip ///
Note:

1. ການສາ້ງແຜນນາໍສະເໜີໃໝ ່(New Presentation) 

ກຸມ່ Templates (ແມແ່ບບ) 

ການສາ້ງແຜນນາໍສະເໜີໃໝແ່ບບຫວາ່ງໆ 

 

 
 

 
 

ການນາໍສະເໜີແບບ 
Blank ຈະມແີຜນ່ 
ສະໄລດຫວົເລື່ ອງ 
ເລີ່ ມຕ ົນ້ໃຫ ້1 ແຜນ່ 
ແລະ ບ່ໍມກີານຈດັຮບູ 
ແບບໃດໆ 

1. ກກດົປຸ່ມ  ແລວ້ກດົ 
New (ສາ້ງໃໝ)່ 

2. ກກດົເລືອກ Blank 
and recent 

3. ກກດົເມາົສ 2 ຄ ັງ້ໃສ ່Blank 
and recent ເພ່ືອສາ້ງໃໝ ່

4. ຫຫືຼກດົເມາົສໃສ ່Blank and 
recent ແລວ້ກດົ Create 

Tip /// ສາມາດກດົຄ ີCTRL+N ເພ່ືອສາ້ງໄຟລໃໝແ່ບບວອ່ງໄວໄດ ້
Note: ທກຸຄ ັງ້ທ່ີມກີານໃຊຄ້າໍສ ັງ່ສາ້ງບດົນາໍສະເໜີໃໝ ່ ຊື່ ຂອງໄຟລຈະສະແດງໄປຕ່ໍເນື່ອງເລື່ ອຍໆ 
ເຊ່ັນ: Presentation1, Presentation2, ... ຕາມລາໍດບັການສາ້ງໃໝ ່ ຖາ້ທາ່ນຈະປິດໂປຣ 
ແກຣມ ອອກໄປແລວ້ເປີດກບັມາໃໝ ່ກຈໍະເລີ່ ມນບັເປັນ Presentation1 ອກີຄ ັງ້ໜ່ຶງ 
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2. ການສາ້ງບດົສະເໜີຈາກແມແ່ບບ (Template) 

2.1 ການສາ້ງຈາກກຸມ່ Installed Templates 

1. ກດົປຸມ່  ແລວ້ກດົ New (ສາ້ງໃໝ)່

2.  Installed Templates  
(ແມແ່ບບທີຕດິຕ ັງ້) 3.

4.

5. Create

2.2 ການສາ້ງບດົນາໍສະເໜີໃໝຈ່າກຫວົຂໍ ້ 

1. ກດົປຸ່ມ  ແລວ້ກດົ New (ສາ້ງໃໝ)່ 

2.  Installed Themes 3. Themes  

4. Themes  

5.  Create  

ການນາໍສະເໜີໃໝທ່ີ່ໄດ້
ຈາກການເລື່ ອກແມແ່ບບ
ທ່ີຕດິຕ ັງ້ແລວ້ 
(Installed Template) 

ຮບູແບບສະໄລດທ່ີປບັ 
ແຕງ່ມາແລວ້ 

ຈາໍນວນສະໄລດ 
ຕວົຢາ່ງ 

ຊຂືອງແມແ່ບບ 

2. ການສາ້ງບດົສະເໜີຈາກແມແ່ບບ (Template) 

 ການນາໍສະເໜີແມແ່ບບ ຄແືຜນນາໍສະເໜີທ່ີມກີານຕຽມເນືອ້ໃນບາງສວ່ນ ຫືຼ ອອກ 
ແບບໜາ້ຕາຂອງສະໄລດ ຕາມຮບູແບບເບືອ້ງຕ ົນ້ມາແລວ້ ເຊ່ັນ: ກຣາຟິກ (Graphic), 
ສສີນັຂອງສະໄລດ, ແບບຂໍຄ້ວາມ. ບາງແບບອາດຈະມຂີໍຄ້ວາມແນະນາໍ ເຊິ່ ງຈະຊວ່ຍໃນ 
ການປະຢດັເວລາໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶນ້. ວທີິການເລືອກແມແ່ບບເຮັດໄດຫຼ້າຍແບບດ ັງ່ນີ:້ 

2.1 ການສາ້ງຈາກກຸມ່ Installed Templates 
 Installed Templates (ແມແ່ບບທ່ີຕດິຕ ັງ້) ຄແືມແ່ບບທ່ີໄດຕ້ດິຕ ັງ້ລງົເຄື່ ອງພອ້ມ 

ກບັການຕດິຕ ັງ້ໂປຣແກຣມ ເຊິ່ ງຈະມໃີຫເ້ລືອກຢູ ່6 ແບບດ ັງ່ນີ:້ 
1. ກດົປຸມ່  ແລວ້ກດົ New (ສາ້ງໃໝ)່ 

 

2. ກດົ  Installed Templates  
(ແມແ່ບບທີຕດິຕ ັງ້) 3. ກດົເລອືກແມແ່ບບທ່ີຕອ້ງການ 

4. ເບິ່ ງຕວົຢາ່ງຂອງແມແ່ບບທ່ີເລືອກ 

5. ກດົ CCreate 

2.2 ການສາ້ງບດົນາໍສະເໜີໃໝຈ່າກຫວົຂໍ ້ 

1. ກດົປຸ່ມ  ແລວ້ກດົ New (ສາ້ງໃໝ)່ 

2.  Installed Themes 3. Themes  

4. Themes  

5.  Create  

ການນາໍສະເໜີໃໝທ່ີ່ໄດ້
ຈາກການເລື່ ອກແມແ່ບບ
ທ່ີຕດິຕ ັງ້ແລວ້ 
(Installed Template) 

ຮບູແບບສະໄລດທ່ີປບັ 
ແຕງ່ມາແລວ້ 

ຈາໍນວນສະໄລດ 
ຕວົຢາ່ງ 

ຊຂືອງແມແ່ບບ 

ສ.ວ
.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



2. ການສາ້ງບດົສະເໜີຈາກແມແ່ບບ (Template) 

2.1 ການສາ້ງຈາກກຸມ່ Installed Templates 

1. ກດົປຸມ່  ແລວ້ກດົ New (ສາ້ງໃໝ)່

2.  Installed Templates  
(ແມແ່ບບທີຕດິຕ ັງ້) 3.

4.

5. Create
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2.2 ການສາ້ງບດົນາໍສະເໜີໃໝຈ່າກຫວົຂໍ ້ 

1. ກດົປຸ່ມ  ແລວ້ກດົ New (ສາ້ງໃໝ)່ 

2.  Installed Themes 3. Themes  

4. Themes  

5.  Create  

ການນາໍສະເໜີໃໝທ່ີ່ໄດ້
ຈາກການເລື່ ອກແມແ່ບບ
ທ່ີຕດິຕ ັງ້ແລວ້ 
(Installed Template) 

ຮບູແບບສະໄລດທ່ີປບັ 
ແຕງ່ມາແລວ້ 

ຈາໍນວນສະໄລດ 
ຕວົຢາ່ງ 

ຊຂືອງແມແ່ບບ 

2. ການສາ້ງບດົສະເໜີຈາກແມແ່ບບ (Template) 

2.1 ການສາ້ງຈາກກຸມ່ Installed Templates 

1. ກດົປຸມ່  ແລວ້ກດົ New (ສາ້ງໃໝ)່

2.  Installed Templates  
(ແມແ່ບບທີຕດິຕ ັງ້) 3.

4.

5. Create

 
2.2 ການສາ້ງບດົນາໍສະເໜີໃໝຈ່າກຫວົຂໍ ້ 
 ແມແ່ບບທ່ີຈດັເປັນຊຸດ ຫືຼ ຫວົຂໍ ້(Themes) ນ ັນ້ ຈະອອກແບບໜາ້ຕາຂອງສະໄລດ 

ໄວຮ້ຽບຮອ້ຍແລວ້ທງັ ກຣາຟິກ, ສພ້ືີນ, ຂໍຄ້ວາມ, ສຂີອງວດັຖ ຸ(Object Color). ໂດຍຮບູ 
ແບບທັງ້ໝດົຈະຖກືອອກແບບມາໃຫເ້ຂ້ົາກນັໄດຢ້າ່ງກມົກນື ແຕບ່ໍ່ມສີະໄລດແນະນາໍການພິມ 
ຂໍຄ້ວາມຄກືບັ Installed Templates ທ່ີຜາ່ນມາ ແລະ ຈະໄດສ້ະໄລດແຜນ່ທາໍອດິພຽງ 
ແຜນ່ດຽວເທ່ົານ ັນ້ ໂດຍເລືອກໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 

 11. ກດົປຸ່ມ  ແລວ້ກດົ New (ສາ້ງໃໝ)່ 

 
 

2. ກດົເລອືກ  Installed Themes 
(ຊຸດຮບູແບບທ່ີຕດິຕ ັງ້) 

3. ກດົເລອືກຮບູແບບຂອງ  Themes ທ່ີຕອ້ງການ  

4. ເບິ່ ງຕວົຢາ່ງຂອງ TThemes  

5. ກດົປຸ່ມ  Create  

ການນາໍສະເໜີໃໝທ່ີ່ໄດ້
ຈາກການເລື່ ອກແມແ່ບບ
ທ່ີຕດິຕ ັງ້ແລວ້ 
(Installed Template) 

ຮບູແບບສະໄລດທ່ີປບັ 
ແຕງ່ມາແລວ້ 

ຈາໍນວນສະໄລດ 
ຕວົຢາ່ງ 

ຊື່ ຂອງແມແ່ບບ 

ສ.ວ
.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ
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3. ການເພ່ີມສະໄລດແຜນ່ໃໝ ່

ບດົນາໍສະເໜີໃໝທີ່ໄດຈ້າກການເລືອກແມແ່ບບ Themes 

New Slide 
ສະ

2.

3.

4. ການປ່ຽນແບບສະໄລດ 

Ctrl+M

1. ໃນແຖບ Home  

2. ກດົປຸ່ມ Layout (ຮບູແບບ)  

3. ກດົເລືອກຮບູແບບ ສະໄລດທີຕອ້ງການ 

4. ຮບູແບບສະໄລດທີໃຊຢູ້່

Tip /// Ctrl + M

 

 
3. ການເພ່ີມສະໄລດແຜນ່ໃໝ ່

 ໂດຍປກົກະຕ ິ ເມ ື່ອທາ່ນເປີດໂປຣແກຣມຂຶນ້ມາໃໝ ່ ຈະມສີະໄລດໃໝມ່າພອ້ມໜ່ຶງ 
ແຜນ່. ມນັຄແືຜນ່ທ່ີເປັນຫວົເລື່ ອງ ຫືຼ Title Slide ແຕທ່າ່ນສາມາດເພ່ີມສະໄລດເຂ້ົາມາໄດ ້
ບ່ໍຈາໍກດັ ເຊິ່ ງຂຶນ້ຢູກ່ບັເນືອ້ໃນ ແລະ ຍງັເລືອກແບບໂຄງຮາ່ງການຈດັວາງເນືອ້ໃນພາຍໃນ 
ສະໄລດ (Layout) ໄດຕ້າມຄວາມເໝາະສມົຂອງວຽກທ່ີຕອ້ງການນາໍສະເໜີໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 

 

ບດົນາໍສະເໜີໃໝທ່ີ່ໄດຈ້າກການເລືອກແມແ່ບບ Themes 

1. ກດົ NNew Slide 
 (ສາ້ງສສະ

2. ກດົເລືອກຮບູແບບ 
ສະໄລດທ່ີຕອ້ງການ 

3. ສະໄລດແຜນ່ໃໝທ່ີ່ໄດ ້ຈະມ ີ
ຮບູແບບຄກືບັທາ່ນເລືອກ 

ສະໄລດແຜນ່ທາໍອດິ 

ຮບູແບບຂອງສະໄລດ 

ຈາໍນວນສະໄລດຕວົຢາ່ງ 

ຊື່ ຂອງແມແ່ບບ 

4. ການປ່ຽນແບບສະໄລດ 

Ctrl+M

1. ໃນແຖບ Home  

2. ກດົປຸ່ມ Layout (ຮບູແບບ)  

3. ກດົເລືອກຮບູແບບ ສະໄລດທີຕອ້ງການ 

4. ຮບູແບບສະໄລດທີໃຊຢູ້່

Tip /// Ctrl + M

ສ.ວ
.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



3. ການເພ່ີມສະໄລດແຜນ່ໃໝ ່

ບດົນາໍສະເໜີໃໝທີ່ໄດຈ້າກການເລືອກແມແ່ບບ Themes 

New Slide 
ສະ

2.

3.
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4. ການປ່ຽນແບບສະໄລດ 

Ctrl+M

1. ໃນແຖບ Home  

2. ກດົປຸ່ມ Layout (ຮບູແບບ)  

3. ກດົເລືອກຮບູແບບ ສະໄລດທີຕອ້ງການ 

4. ຮບູແບບສະໄລດທີໃຊຢູ້່

Tip /// Ctrl + M

3. ການເພ່ີມສະໄລດແຜນ່ໃໝ ່

ບດົນາໍສະເໜີໃໝທີ່ໄດຈ້າກການເລືອກແມແ່ບບ Themes 

New Slide 
ສະ

2.

3.

 
4. ການປ່ຽນແບບສະໄລດ 

 ຮບູແບບ (Layout) ຫືຼ ລກັສະນະການຈດັວາງອງົປະກອບຂອງຮບູ ແລະ ຕວົໜງັສ ື
(Object) ພາຍໃນແຜນສະໄລດຕອ້ງກາໍນດົວາ່ ຕອ້ງການໃຫສ້ະແດງສວ່ນໃດແດ ່ ເຊ່ັນ: ມ ີ
ພຽງຂໍຄ້ວາມຫວົເລື່ ອງຢາ່ງດຽວ (Title Slide) ມຫີວົເລື່ ອງກບັເນືອ້ໃນ (Title and 
Content) ຫືຼ ແບງ່ເນືອ້ໃນອອກເປັນ 2 ຖນັ ຊາ້ຍ-ຂວາ (Two content) ເປັນຕ ົນ້. ໃນ 
ແຕລ່ະແບບກຈໍະມປີຸ່ມໃຫໃ້ສຮ່ບູ ແລະ ຕວົໜງັສເືຂ້ົາມາໃນສະໄລດຕາມແບບທ່ີເລືອກ. ໂດຍ 
ປກົກະຕ ິ ເມ ື່ອທາ່ນໃຊຄ້າໍສ ັງ່ New Slide ກຈໍະໃຫເ້ລືອກຮບູແບບນາໍ ແຕຖ່າ້ກດົຄລີດັ 
Ctrl+M ໂປຣແກຣມຈະເລືອກແບບສະໄລດຕາມຄາໍສ ັງ່ ທ່ີສາ້ງໃນຄ ັງ້ສດຸທາ້ຍ. ຫາກຕອ້ງ 
ການປ່ຽນຮບູແບບສະໄລດ ສາມາດເຮັດໄດດ້ ັງ່ນີ:້  

1. ໃນແຖບ Home  

 

2. ກດົປຸ່ມ Layout (ຮບູແບບ)  

3. ກດົເລືອກຮບູແບບ ສະໄລດທ່ີຕອ້ງການ 

4. ຮບູແບບສະໄລດທ່ີໃຊຢູ້ ່

Tip /// ການເພ່ີມສະໄລດໃໝຢ່າ່ງວອ່ງໄວ ເຮັດໄດໂ້ດຍກດົຄລີດັ CCtrl + M ເທິງ ແປນ້ພິມ 

ສ.ວ
.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



112 
 

ການໃສເ່ນືອ້ໃນຕາມຮບູແບບສະໄລດ 

5. ການບນັທຶກ Presentation 

1. ກດົ Insert 
Picture from File

2. ເລືອກຮບູທ່ີຕອ້ງ
ການ ແລວ້ກດົ Insert 

3. ຮບູທີໄດ ້

ການໃສຮູ່ບພາບ

1. ກດົເລືອກ 
2. ກາໍໜດົຈາໍນວນຖນັ ແລະ ແຖວ 
ຂອງຕາຕະລາງແລວ້ກດົ Ok 3. ຕາຕະລາງທີໄດ ້

ການສາ້ງຕາຕະລາງ

Note:

 
ການໃສເ່ນືອ້ໃນຕາມຮບູແບບສະໄລດ 
 ໂຄງຮາ່ງແບບຕາ່ງໆ ທ່ີທາ່ນເລືອກມາໃຊວ້ຽກດ ັງ່ໃນຫວົຂໍຜ້າ່ນມາ ຈະມຫຼີາຍແບບ 

ແຕລ່ະແບບກຈໍະມກີານໃສຂ່ໍມ້ນູທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ແຕຫຼ່ກັການໃສຂ່ໍມ້ນູຕາມໂຄງສາ້ງຂອງສະ 
ໄລດເຮັດໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 

 

 

ກດົເລືອກຊອ່ງຂໍຄ້ວາມ ພິມຂໍຄ້ວາມທ່ີຕອ້ງການ 

ການພິມຂໍຄ້ວາມ 

ລກັສະນະຂອງຮບູແບບ (ໂຄງຮາ່ງ) ສະໄລດໃນແບບຕາ່ງໆ 

5. ການບນັທຶກ Presentation 

1. ກດົ Insert 
Picture from File

2. ເລືອກຮບູທ່ີຕອ້ງ
ການ ແລວ້ກດົ Insert 

3. ຮບູທີໄດ ້

ການໃສຮ່ບູພາບ

1. ກດົເລືອກ 
2. ກາໍໜດົຈາໍນວນຖນັ ແລະ ແຖວ 
ຂອງຕາຕະລາງແລວ້ກດົ Ok 3. ຕາຕະລາງທີໄດ ້

ການສາ້ງຕາຕະລາງ

Note:
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5. ການບນັທຶກ Presentation 

1. ກດົ Insert 
Picture from File

2. ເລືອກຮບູທ່ີຕອ້ງ
ການ ແລວ້ກດົ Insert 

3. ຮບູທີໄດ ້

ການໃສຮ່ບູພາບ

1. ກດົເລືອກ 
2. ກາໍໜດົຈາໍນວນຖນັ ແລະ ແຖວ 
ຂອງຕາຕະລາງແລວ້ກດົ Ok 3. ຕາຕະລາງທີໄດ ້

ການສາ້ງຕາຕະລາງ

Note:

ການໃສເ່ນືອ້ໃນຕາມຮບູແບບສະໄລດ  

 

 
5. ການບນັທຶກ Presentation 

 ການສາ້ງ ແລະ ອອກແບບບດົນາໍສະເໜີເອົາໄວຢ້າ່ງສວຍງາມອາດຈະໃຊເ້ວລານານ 
ໃນເວລາທ່ີອອກແບບ. ການເກບັຮກັສາບດົນາໍສະເໜີອາດຈະບນັທຶກ ເປັນໄຟລເອົາໄວກ້ອ່ນ 
ເພ່ືອຄວາມປອດໄພໃນການສາ້ງ ແລະ ການນາໍໄປໃຊ ້ ຫືຼ ສາມາດນາໍກບັມາໃຊໃ້ນພາຍຫຼງັ 

1. ກກດົ Insert 
Picture from File 

2. ເລືອກຮບູທ່ີຕອ້ງ 
ການ ແລວ້ກດົ Insert 

3. ຮບູທ່ີໄດ ້

ການໃສຮ່ບູພາບ 

1. ກດົເລືອກ 
2. ກກາໍໜດົຈາໍນວນຖນັ ແລະ ແຖວ 
ຂອງຕາຕະລາງແລວ້ກດົ Ok 3. ຕາຕະລາງທ່ີໄດ ້

ການສາ້ງຕາຕະລາງ 

Note: ຮບູແບບຂອງສະໄລດແຜນ່ໜ່ຶງສາມາດເລືອກໃສໄ່ດທ້ງັຕາຕະລາງ, ຮບູພາບ, ກຣາຟິກ ຫືຼ 
ຮບູອື່ ນໆ. ຫາກເມ ື່ອມກີານເລືອກສິ່ ງໃດໄປແລວ້ ຈະເລອືກເອົາສິ່ ງນ ັນ້ຕາມຂ ັນ້ຕອນເກົ່ າບ່ໍໄດອ້ກີແລວ້ 
ແຕທ່າ່ນສາມາດໃຊຄ້າໍສ ັງ່ໃສສ່ິ່ ງອື່ ນໆ ດວ້ຍວທີິອື່ ນໄດ.້ 
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5.1 ບນັທຶກໄຟລ PowerPoint Presentation 

PowerPoint Presentation

PowerPoint 97-2003 Presentation
PowerPoint 97  2003 

 

1. ກດົ ແລວ້ກດົ Save (ບນັທຶກ) 2. ກດົເລືອກໄດທີ້ຈະເກບັບນັທຶກ 

4. ກາໍນດົປະເພດ
ຂອງໄຟລ ໌

3. ຕ ັງ້ຊໄືຟລ ໌

5. ກດົ Save 

5.2 ການບນັທຶກລງົຊື່ ໃໝ ່ຫືຼ ປະເພດໃໝ ່ ໄດອ້ກີ. ການບນັທຶກຈະມຫຼີາຍວທີິ ເພ່ືອຈດັເກບັຂໍມ້ນູລງົໃນຮບູແບບຕາ່ງໆ ເຊິ່ ງມຂີ ັນ້ຕອນ 
ດ ັງ່ນີ:້ 

5.1 ບນັທຶກໄຟລ PowerPoint Presentation 
 ຕວົເລືອກເທິງໜາ້ຕາ່ງ Save AS (ຮບູແບບຈະຂຶນ້ກບັລະບບົປະຕບິດັການທ່ີໃຊຢູ້)່ 

ມດີ ັງ່ນີ:້  
 ໃນຊອ່ງຊື່ ໄຟລ (File name) ຕ ັງ້ຊື່ ໄຟລຂອງບດົສະເໜີ. 
 ໃນຊອ່ງ Save as type (ບນັທຶກເປັນຊະນດິ) ເລືອກປະເພດຂອງໄຟລບດົນາໍສະ 
ເໜີທ່ີຈະບນັທຶກດ ັງ່ນີ:້ 

 PowerPoint Presentation ບນັທຶກເປັນໄຟລທ່ີຕອ້ງເປີດດວ້ຍ Power-
Point 2007 ເທ່ົານ ັນ້ ແລະ ຈະໄດໄ້ຟລນາມສະກນຸ .pptx. 

 PowerPoint 97-2003 Presentation ບນັທຶກເປັນໄຟລ .ppt ທ່ີນາໍໄປໃຊ ້
ກບັຮຸນ່ກອ່ນໜາ້ນີໄ້ດ ້ (ເປີດໄຟລນີໃ້ນ MS PPowerPoint 97 ຫາ 2003 
ໄດ)້. 

 

 ໃສລ່າຍລະອຽດຂອງໄຟລເພ່ີມເຕມີ (ສາໍລບັລະບບົ Windows Vista) ດ ັງ່ນີ:້ 
 ໃນຊອ່ງ Authors ໃສຊ່ື່ ເຈົາ້ຂອງທ່ີສາ້ງໄຟລນີ.້ 
 ໃນຊອ່ງ Tags ໃສຂໍ່ຄ້ວາມພິເສດເພ່ືອຊວ່ຍໃນການຄ ົນ້ຫາ ແລະ ຈດັໝວດໝູ ່
ເພ່ືອນາໍສະເໜີໄດ.້ 

1. ກດົ ແລວ້ກດົ SSave (ບນັທຶກ) 2. ກດົເລືອກໄດທ່ີ້ຈະເກບັບນັທຶກ 

4. ກາໍນດົປະເພດ 
ຂອງໄຟລ ໌

3. ຕ ັງ້ຊື່ ໄຟລ ໌

5. ກດົ Save 

5.2 ການບນັທຶກລງົຊື່ ໃໝ ່ຫືຼ ປະເພດໃໝ ່ 
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5.1 ບນັທຶກໄຟລ PowerPoint Presentation 

PowerPoint Presentation

PowerPoint 97-2003 Presentation
PowerPoint 97  2003 

 

1. ກດົ ແລວ້ກດົ Save (ບນັທຶກ) 2. ກດົເລືອກໄດທີ້ຈະເກບັບນັທຶກ 

4. ກາໍນດົປະເພດ
ຂອງໄຟລ ໌

3. ຕ ັງ້ຊໄືຟລ ໌

5. ກດົ Save 
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5.2 ການບນັທຶກລງົຊື່ ໃໝ ່ຫືຼ ປະເພດໃໝ ່ 

5.1 ບນັທຶກໄຟລ PowerPoint Presentation 

PowerPoint Presentation

PowerPoint 97-2003 Presentation
PowerPoint 97  2003 

 

1. ກດົ ແລວ້ກດົ Save (ບນັທຶກ) 2. ກດົເລືອກໄດທີ້ຈະເກບັບນັທຶກ 

4. ກາໍນດົປະເພດ
ຂອງໄຟລ ໌

3. ຕ ັງ້ຊໄືຟລ ໌

5. ກດົ Save 

5.2 ການບນັທຶກລງົຊື່ ໃໝ ່ຫືຼ ປະເພດໃໝ ່ 
 ໄຟລບດົສະເໜີທ່ີຜາ່ນການບນັທຶກໄປແລວ້ນ ັນ້ ຫາກກດົທ່ີປຸ່ມ Save ຫືຼ ໃຊຄ້າໍສ ັງ່ 

Save ໂປຣແກຣມຈະບນັທຶກລງົຊື່ ເກ ົາ່ ແລະ ຕາໍແໜງ່ເກົ່ າ ໂດຍຈະບ່ໍມໜີາ້ຕາ່ງ Save AS 
ຂຶນ້ມາຖາມອກີ. ຫາກຕອ້ງການບນັທຶກລງົຊື່ ໃໝ ່ ແລະ ຕາໍແໜງ່ໃໝ ່ ຫືຼ ຕອ້ງການປ່ຽນ 
ປະເພດຂອງໄຟລໃໝພ່ອ້ມ ຕອ້ງໃຊຄ້າໍສ ັງ່ Save As ເພ່ືອບນັທຶກ ແລະ ປ່ຽນແປງຄາ່ 
ດ ັງ່ນີ:້ 

 ຕວົເລືອກໃນການບນັທຶກຈາກກາ່ຍ Save a copy of the document 
 PowerPoint Presentation ບນັທຶກເປັນໄຟລທ່ີເປີດໄດໃ້ນ PowerPoint 2007 
(.pptx) ເທ່ົານ ັນ້. 

 PowerPoint Show ບນັທຶກເປັນການນາໍສະເໜີສາໍລບັນາໍໄປສະແດງໄດຢ້າ່ງດຽວ 
(.pps). 

 PowerPoint 97-2003 Presentation ບນັທຶກເປັນໄຟລຂອງ PowerPoint ທ່ີ 
ເປີດໃຊໄ້ດຕ້ ັງ້ແຕຮຸ່ນ່ 97 ເຖງິ 2003 (.ppt) ແລະ ຍງັສາມາດເປີດໃນ 2007 
ໄດອ້ກີ. 

 Find add ins for other file formats ຄ ົນ້ຫາ ແລະ ບນັທຶກເປັນໄຟລໂປຣ 
ແກຣມເສມີອື່ ນໆ ທ່ີມພີາຍໃນເຄື່ ອງ ເຊ່ັນ: ໄຟລ Portable Document Format 
(PDF) ແລະ XML Paper Specification (XPS). 

 Other Formats ເລືອກຮບູແບບຂອງໄຟລທ່ີຈະບນັທຶກລງົໃນຮບູແບບຕາ່ງໆ. 
 

ສ.ວ
.ສ 

ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



116 
 

6. ເປີດໄຟລນາໍສະເໜີຂຶນ້ມາໃຊ ້

1
2

Note: 1

3

1.  Office 2.

1. ກດົເມາົສຂວາ 
ແລວ້ເລືອກ Open 

2. ຫືຼ Double Click 
(ກດົເມາົສຊາ້ຍຕດິຕ່ໍກນັ 2 
ເທ່ືອ) 

 

 

6. ເປີດໄຟລນາໍສະເໜີຂຶນ້ມາໃຊ ້

 ໄຟລ Presentation ທ່ີບນັທຶກເກບັໄວນ້ ັນ້ ຖາ້ຈະນາໍມາໃຊໃ້ນຄ ັງ້ຕ່ໍໆໄປກເໍຮັດໄດ ້
ໂດຍການເປີດ (Open) ຂຶນ້ມາໃຊ.້ ຈາກນ ັນ້ ກແໍກໄ້ຂເນືອ້ໃນ ຫືຼ ໃຊຂ້ໍມ້ນູພາຍໃນບດົນາໍ 
ສະເໜີໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 

 ວທີິທ່ີ 1  
1. ກດົປຸ່ມ  Office  
2. ກດົເລືອກໄຟລບດົນາໍສະເໜີ 

ຈາກຂອບສີ່ ຫຼຽ່ມ Recent Docu-
ments (ເອກະສານລາ່ສດຸ) ທາງ 
ຂວາມຈືະສະແດງຊື່ ໄຟລ ທ່ີເປີດໃຊ ້
ເປັນປະຈາໍເອົາໄວ ້(ໂດຍປກົກະຕໂິປຣ 
ແກຣມ ຈະຕ ັງ້ຄາ່ໄວທ່ີ້ 17 ຊື່ ໄຟລສດຸທາ້ຍທ່ີຖກືເປີດໃຊງ້ານ). 

 

Note: ຈາກຂ ັນ້ຕອນທີ 11 ຫາກກດົເລືອກລກູສອນທາ້ຍປຸ່ມ  ທາ່ນສາມາດກດົ 

ເລືອກປະເພດຂອງໄຟລທ່ີ໌ຈະບນັທຶກໄດເ້ລີຍ ແລວ້ກດົປຸ່ມ  ຈາກຂ ັນ້ຕອນທີ 33  

1. ກດົປຸມ່  Office 2. ກດົເລອືກຊື່ ໄຟລ
ທ່ີເຄຍີເປີດ 

1. ກດົເມາົສຂວາ 
ແລວ້ເລືອກ Open 

2. ຫືຼ Double Click 
(ກດົເມາົສຊາ້ຍຕດິຕ່ໍກນັ 2 
ເທ່ືອ) 
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6. ເປີດໄຟລນາໍສະເໜີຂຶນ້ມາໃຊ ້

1
2

Note: 1

3

1.  Office 2.
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1. ກດົເມາົສຂວາ 
ແລວ້ເລືອກ Open 

2. ຫືຼ Double Click 
(ກດົເມາົສຊາ້ຍຕດິຕ່ໍກນັ 2 
ເທ່ືອ) 

6. ເປີດໄຟລນາໍສະເໜີຂຶນ້ມາໃຊ ້

1
2

Note: 1

3

1.  Office 2.

 ວທີີທ່ີ 2  
1. ໄປທ່ີ  (Office) ແລວ້ກດົຄາໍສ ັງ່ Open ເພ່ືອເປີດໄຟລບດົນາໍສະເໜີ 
2. ໃຫກ້ດົເລືອກຕາໍແໜງ່ຂອງບອ່ນຢູ ່ແລະ ໂຟລເດທ່ີີເກບັໄຟລ 
3. ກດົເມາົສຊາ້ຍສອງຄ ັງ້ໃສຊ່ື່ ໄຟລທ່ີຈະເປີດ ຫືຼ ກດົເລືອກຊື່ ໄຟລແລວ້ກດົປຸ່ມ 

Open.  

 
 ວທີິທ່ີ 3 

 ການເປີດໄຟລໂດຍກງົດວ້ຍວທີິງາ່ຍໆອກີແບບໜ່ຶງ ທ່ີເຮັດໄດໂ້ດຍບ່ໍເປີດໂປຣແກຣມ 
PowerPoint ກອ່ນ ໂດຍເປີດຈາກໜາ້ຕາ່ງ Windows Explorer. ກດົເລືອກຊື່ ໄຟລແລວ້ 
ກດົປຸ່ມ Open ທ່ີເປັນຮບູສນັຍະລກັ PowerPoint (ໃຊໄ້ດກ້ບັລະບບົ Windows Vista) 
ຫືຼ ໃຫກ້ດົເມາົສຊາ້ຍຊອ້ນກນັສອງຄ ັງ້ ໃສຊ່ື່ ໄຟລນ ັນ້ໆ ກເໍປັນການເປີດໂປຣແກຣມໃຫອ້ດັຕະ 
ໂນມດັ.  

 

1. ກດົເມາົສຂວາ 
ແລວ້ເລືອກ Open 

2. ຫືຼ Double Click 
(ກດົເມາົສຊາ້ຍຕດິຕ່ໍກນັ 2 
ເທ່ືອ) 
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ງ. ການນາໍໃຊສ້ື່ ເອເລັກໂຕຣນກິຊວ່ຍ 

ຈ. ການຊອກຫາ ແລະ ການນາໍໃຊຄ້າໍສ ັງ່ຕາ່ງໆຂອງບາງຊອບແວຣ 

ເອັມເອສ ດອສ

ຂ ັນ້ຕອນທີ 1: 

ກດົປຸ່ມ Strat  All Programs  
Accessories  Command Prompt ຫືຼ Start Run... ພິມ cmd ໃສ ່ ແລວ້ກດົ OK 
ກໄໍດເ້ຊ່ັນກນັ. 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 2 

 

ງ. ການນາໍໃຊສ້ື່ ເອເລັກໂຕຣນກິຊວ່ຍ 
ທາ່ນສາມາດນາໍໃຊສ້ື່ ເອເລັກໂຕຣນກິເຂ້ົາຊວ່ຍໃນການສອນ ໂດຍສາມາດຊອກຫາຂໍມ້ນູ 

ເຫ່ົຼານີໄ້ດຕ້າມໝວດຂອງເນືອ້ໃນ ຫືຼ ຫວົຂໍທ່ີ້ກຽ່ວຂອ້ງຈາກເວບໄຊທ ເຊ່ັນ: http://www. 
youtube.com/ ຫືຼ ສອບຖາມມາຍງັທີມງານທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນ ສ.ວ.ສ. 

ຈ. ການຊອກຫາ ແລະ ການນາໍໃຊຄ້າໍສ ັງ່ຕາ່ງໆຂອງບາງຊອບແວຣ 
 DOS ເປັນຊອບແວຣຈດັລະບບົວຽກງານທ່ີພດັທະນາມາດນົແລວ້, ການເຮັດວຽກຈຶ່ງ 

ໃຊຄ້າໍສ ັງ່ຕວົອກັສອນ. ຜາ່ນມາສວ່ນຫຼາຍໄມໂຄຣຄອມພິວເຕ ີ ເປັນທ່ີຮູຈ້ກັກນັດ ີ ແລະ ມກັ 
ນຍິມົໃຊ ້ ເເອັມເອສ ດອສ (MS-DOS ຫຍໍມ້າຈາກ Microsoft Disk Operation 
System). ລະບບົປະຕບິດັການນີ ້ ໄດມ້ກີານພດັທະນາມາຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງຕາມຄວາມຕອ້ງການ 
ຂອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ແລະ ພດັທະນາການຂອງຊອບແວຣ ແລະ ຮາດແວຣ. 

 ການນາໍໃຊຄ້າໍສ ັງ່ DOS ເຫຼ ົ່ານີ ້ ຖກືເກບັໄວໃ້ນໜວ່ຍຄວາມຈາໍ. ເມ ື່ອຕອ້ງການໃຊ ້
ຄາໍສ ັງ່ເຫ່ົຼານີ ້ເຄື່ ອງຄອມພິວເຕຈີະເອີນ້ເຂ້ົາຫາໜວ່ຍຄວາມຈາໍ. ຖາ້ແຜນດສິ ຫືຼ ຮາດດສິ ບ່ໍມ ີ
ຄາໍສ ັງ່ທ່ີຕອ້ງການຢູ ່ ກບ່ໍໍສາມາດເອີນ້ຄາໍສ ັງ່ນ ັນ້ໄດ.້ ຕວົຢາ່ງ: ຄາໍສ ັງ່ FORMAT, 
DISKCOPY, TREE, DELTREE ເປັນຕ ົນ້.  

 ຮບູແບບ ແລະ ການໃຊຄ້າໍສ ັງ່ຕາ່ງໆໃນ DOS ຈະມກີານກາໍນດົອກັສອນ ຫືຼ ສນັ 
ຍາລກັແທນຂໍຄ້ວາມຂອງຮບູແບບຄາໍສ ັງ່. 

 ຍກົຕວົຢາ່ງການນາໍໃຊຄ້າໍສ ັງ່ DATE ໃນ 
ການແກໄ້ຂ/ເບິ່ ງເວລາໃຫກ້ບັລະບບົ (SYSTEM) 
ເຊິ່ ງເຮົາສາມາດປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນດ ັງ່ລມຸນີ:້ 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 1: 
 ເປີດ command prompt ຂຶນ້ມາ ເຊິ່ ງ 

ຊອບແວຣຕວົນີ ້ ຈະມມີາກບັລະບບົປະຕບິດັການ 
ທ່ີເຮົາສາມາດເອີນ້ຂຶນ້ມາໃຊວ້ຽກໄດໂ້ດຍການ: 

 ກດົປຸ່ມ Strat  All Programs  
Accessories  Command Prompt ຫືຼ Start Run... ພິມ cmd ໃສ ່ ແລວ້ກດົ OK 
ກໄໍດເ້ຊ່ັນກນັ. 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 2 
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ງ. ການນາໍໃຊສ້ື່ ເອເລັກໂຕຣນກິຊວ່ຍ 

ຈ. ການຊອກຫາ ແລະ ການນາໍໃຊຄ້າໍສ ັງ່ຕາ່ງໆຂອງບາງຊອບແວຣ 

ເອັມເອສ ດອສ

ຂ ັນ້ຕອນທີ 1: 

ກດົປຸ່ມ Strat  All Programs  
Accessories  Command Prompt ຫືຼ Start Run... ພິມ cmd ໃສ ່ ແລວ້ກດົ OK 
ກໄໍດເ້ຊ່ັນກນັ. 
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ຂ ັນ້ຕອນທີ 2 

 

ງ. ການນາໍໃຊສ້ື່ ເອເລັກໂຕຣນກິຊວ່ຍ 

ຈ. ການຊອກຫາ ແລະ ການນາໍໃຊຄ້າໍສ ັງ່ຕາ່ງໆຂອງບາງຊອບແວຣ 

ເອັມເອສ ດອສ

ຂ ັນ້ຕອນທີ 1: 

ກດົປຸ່ມ Strat  All Programs  
Accessories  Command Prompt ຫືຼ Start Run... ພິມ cmd ໃສ ່ ແລວ້ກດົ OK 
ກໄໍດເ້ຊ່ັນກນັ. 

 ແລວ້ຈະປາກດົໜາ້ຕາ່ງຄາໍສ ັງ່ DOS ສະແດງອອກມາດ ັງ່ຮບູ: 

 

ຂ ັນ້ຕອນທີ 2 
 ການຂຽນຄາໍສ ັງ່ແກໄ້ຂວນັທີໃຫກ້ບັລະບບົແມນ່ ພິມ date ໃສ ່ ແລວ້ກດົ Enter 

ທ່ີແປ້ນພິມ ດ ັງ່ນີ:້ 

ວນັທີ, ເດອືນ, ປີຈະປ່ຽນແປງຕາມທ່ີເຮົາກາໍນດົໄວນ້ ັນ້.   
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ແຫຼງ່ອາ້ງອງີ 
ເວັບໄຊ: 

 
ເອກະສານ: 

ແຫຼງ່ອາ້ງອງີ 
ເວັບໄຊ: 

http://www.google.com 
http://www.th.wikipedia.org 
http://www.kmutt.ac.th/av/HTML/techno/note.html 
http://www.w3school.com/html/dfault.asp ຫືຼ http://www.html.net 
http://office.microsoft.com/th-th 
http://sealang.net/lao/dictionary.htm 
http://laodictionary.net/ 

 
ເອກະສານ: 

 ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ປ້ຶມຄູມ່ຄື ູ ວຊິາເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ 
ຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາປີທີ 2 ກະຊວງສກຶສາທິການການ ແລະ ກລິາ ສະຖາບນັ 
ຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 2010. 

 ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ປ້ຶມຄູມ່ຄື ູ ວຊິາເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ 
ຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາປີທີ 5. ກະຊວງສກຶສາທິການການ ແລະ ກລິາ ສະຖາບນັ 
ຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 2012. 

 ປະມວນຄາໍສບັວທິະຍາການຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ/ໂຄງການຍກົລະດບັ 
ຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ/JICA/ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ/
ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ 2005. 

 ວດັຈະນານກຸມົ ພາສາລາວ (ສະບບັປບັປງຸໃໝ)່ ໂດຍ ດຣ. ທອງຄາໍ ອອ່ນມະ ນີ
ສອນ/ຫໍສະມດຸແຫງ່ຊາດ 2008. 

 ວຈັນານກຸມົ ພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາ ສລີາ ວຣິະວງົສ/໌ສະບບັປບັປງຸໃໝ ່ ພ.ສ 
2549. 

 ລະບບົສາລະສນົເທດ (Information Systems) ໂດຍ ກດິຕ ິພກັດວີດັຕະນະກນຸ/ 
ພິມຄ ັງ້ທີ 2 ພ.ສ 2547. 
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