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ບດົທີ 1: ແນວຄວາມຄດິກຽ່ວກບັການປະກນັຄນຸນະພາບ 

1.1 ພາບລວມຂອງລະບບົປະກນັຄນຸນະພາບ 

ລະບບົການປະກນັຄນຸນະພາບສາໍລບັສະຖານອາຊວີະສກຶສາໃນ ສປປ.ລາວ ສະບບັນີ,້ ໄດຖ້ກື
ພດັທະນາຂຶນ້ ໂດຍຜາ່ນການທບົທວນຄນື ບນັດາປະສບົການຂອງສາກນົ ເຊ່ັນ: ລະບບົຮບັຮອງຂອງ
ອາຊ-ີປາຊຟິີກ (Asia Pacific Accreditation and Certification Commission: APACC), 
ລະບບົຂອງເອລີບົ, ອງົການແຮງງານໂລກ, ອດົສະຕາລີ ແລະ ປະເທດໄທ. ໂດຍສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວໄດຊ້ວ່ຍໃຫ ້
ຄະນະຮບັຜິດຊອບ ກາໍນດົຂ ັນ້ຕອນ ແລະຂະບວນການຕາ່ງໆ ໂດຍມກີານປບັດດັ ໃຫເ້ໝາະສມົກບັ
ສະພາບຂອງປະເທດ. 

ການກາໍນດົຄາໍສບັທ່ີສາໍຄນັໃນລະບບົການປະກນັຄນຸນະພາບສະຖານອາຊວີະສກຶສາແມນ່ແລວ້ແຕ່
ປະເທດ ຫລ ືພາກພ້ືນ ຈະກາໍນດົເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີເປັນເອກະພາບກນັ ລະຫວາ່ງຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມທງັໝດົ
ໃນລະບບົ. ສາໍລບັເອກະສານສະບບັນີ ້ຈະໄດກ້າໍນດົຄາໍສບັຈາໍນວນໜ່ຶງ ທ່ີໄດອ້າ້ງອງີຈາກ ບນັດາລະບບົ
ຂາ້ງເທິງ ໂດຍປະກອບດວ້ຍບນັດາ ນຍິາມ ແລະ ລະບຽບຫລກັການ ທ່ີໄດຖ້ກືດດັແກ ້ ມາເປັນລະບບົ
ຂອງລາວ. 

 
1) ຄນຸນະພາບ (Quality) ໃນອາຊວີະສກຶສາ ສວ່ນຫລາຍຈະອາ້ງອງີເຖງິ 3 ດາ້ນຄ:ື ຄນຸວດຸທິ

ສາໍລບັອາຊວີະສກຶສາ, ຫລກັສດູ ແລະ ຜູສ້ະໜອງ. ໂດຍຄນຸນະພາບການສກຶສາ ໝາຍເຖງິ
ຄນຸລກັສະນະທ່ີຕອງ້ການ ທາງດາ້ນວໄິສທດັ ແລະພາລະກດິຂອງການຈດັການສກຶສາຂອງ
ປະເທດນ ັນ້ໆ. 
 

2) ການປະກນັຄນຸນະພາບ (Quality Assurance) ຫມາຍເຖງິຂະບວນການທ່ີເປັນລະບບົ ໃນ
ການຕດິຕາມ ແລະປະເມນີຜນົ ເພ່ືອເຮັດໃຫຄ້ນຸນະພາບການສກຶສາ ໄດຖ້ກືພດັທະນາ
ຖກືຕອ້ງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ.້ ລະບບົປະກນັຄນຸນະພາບ ຊອ່ຍສາ້ງ
ຄວາມເຊື່ ອຫມ ັນ້ໃຫແ້ກຜູ່ຊ້ມົໃຊ ້ ແລະ ເພ່ີມຄວາມຫມ ັນ້ໃຈໃຫແ້ກສ່ະຖານສກຶສາເອງ. ການ
ປະກນັຄນຸນະພາບ ອາດມທີງັພາຍໃນ ແລະພາຍນອກ, ທ່ີຮບັຜິດຊອບໂດຍອງົການພາຍ
ນອກ ຫລື ຈາກພາຍໃນ ດາໍເນນີການໂດຍຜາ່ນລະບບົບໍລຫິານຄນຸນະພາບ (Quality 
Management System) ພາຍໃນຂອງສະຖານອາຊວີະສກຶສາ, ໂດຍການເປັນຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັຂອງ ພະນກັງານສະຖານສກຶສາເອງ.  
ສາໍລບັການປະກນັຄນຸນະພາບ, ຈະເປັນການປະກນັພາຍນອກ ຫລພືາຍໃນ ແລະຄນຸນະພາບ
ທ່ີຕອ້ງການຈະຖກືກາໍນດົແນວໃດ ກໍ່ຕາມ, ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກາໍນດົມາດຕະຖານ ເພ່ືອ
ເປັນບອ່ນອງີໃນການປະເມນີ ສາໍລບັບນັດາຄນຸວດຸທິ, ຫລກັສດູ ແລະ ຜູສ້ະໜອງ, ໂດຍ
ສະເພາະ ການກາໍນດົຄນຸນະພາບ ທ່ີດເີລີດ ແລະ ເປັນການໃຫຄ້ະແນນສງູສດຸ ໃນແຕລ່ະອງົ
ປະກອບທ່ີຈະໄດນ້າໍສະເໜີຕ່ໍໄປ. 
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3) ການຄວບຄມຸຄນຸນະພາບການສກຶສາ (Quality Control) ໝາຍເຖງິການມລີະບບົ ແລະ 
ກນົໄກ ໃນແຕລ່ະອງົປະກອບຄນຸນະພາບເພ່ືອກາໍກບັການດາໍເນນີງານຂອງສະຖານສກຶສາ 
ໃຫໄ້ດຜ້ນົຕາມຕວົຊີວ້ດັຄນຸນະພາບທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ.້ ໂດຍພ້ືນຖານ ຈະປະກອບດວ້ຍຂ ັນ້ຕອນ
ການກາໍນດົມາດຕະຖານ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການກວດສອບຄນຸນະພາບ. 

 
4) ມາດຕະຖານ (Standard) ອາດຈະຖກືພດັທະນາ ໃນຫລາຍຮບູແບບດ ັງ່ນີ:້ 

- ເປັນມາດຕະຖານ ສາໍລບັສະຖານອາຊວີະສກຶສາໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອນາໍໃຊໃ້ນຂະບວນການ
ປະກນັຄນຸນະພາບພາຍໃນ ຂອງເຂົາເຈົາ້; 

- ເປັນມາດຕະຖານ ທ່ີພດັທະນາໂດຍອງົການປະກນັຄນຸນະພາບພາຍນອກ ທ່ີມຄີວາມ
ຮບັຜິດຊອບໃນລະບບົຂອງອາຊວີະສກຶສາ; 

- ເປັນມາດຕະຖານ ທ່ີພດັທະນາໂດຍອງົການກາໍນດົມາດຕະຖານສາກນົໃດໜ່ຶງເພ່ືອໃຊທ້ ົ່ວ
ໄປກບັຫລາຍໆປະເທດ (ຍກົຕວົຢາ່ງ ISO 9000). 

ໂດຍທົ່ວໄປ ມາດຕະຖານຈະຖກືກາໍນດົເປັນກຸມ່ຂອງອງົປະກອບ ທ່ີກຽ່ວພນັກບັແຕລ່ະດາ້ນ
ແຕກຕາ່ງກນັ ຂອງການສະໜອງອາຊວີະສກຶສາ. ແຕລ່ະອງົປະກອບຂອງມາດຕະຖານ ຈະ
ປະກອບດວ້ຍ ຂໍມ້ນູລະອຽດ ໂດຍສາມາດຂະຫຍາຍອອກໄປເປັນ ຂໍມ້ນູຫລກັຖານໃດໜ່ຶງ ຫລື 
ຫລາຍອນັ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອງີໃນການວດັແທກ ຫລືການປະເມນີ. ໂດຍການກາໍນດົຂໍມ້ນູຫລກັ
ຖານເຫລ່ົານີ ້ກໍ່ຈະຕ່ໍເນື່ອງໄປເຖງິການເປັນບອ່ນອງີ ໃຫອ້ງົການປະກນັຄນຸນະພາບພາຍນອກ 
ສາມາດນາໍໃຊ ້ເຂ້ົາໃນຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົາ້ ຕາມຫລງັ. 

 
5) ການກວດສອບຄນຸນະພາບ (Quality Auditing) ເປັນຂະບວນການຕດິຕາມພາຍໃນອນັໜ່ຶງ 

ເພ່ືອສກຶສາວເິຄາະວາ່ ສະຖານສກຶສາ ມລີະບບົ ແລະກນົໄກ ເພ່ືອຄວບຄມຸຄນຸນະພາບ 
ແລະ ໄດປ້ະຕບິດັຈນົມຜີນົການປະຕບິດັຕາມລະບບົ ແລະ ກນົໄກດ ັງ່ກາ່ວ. ຜູບໍ້ລິຫານທ່ີດ ີ
ຈະສາມາດສາ້ງບນັຍາກາດທ່ີດ ີ ເພ່ືອເຮັດໃຫພ້ະນກັງານຂອງຕນົພາກພມູໃຈຕ່ໍຜນົງານທ່ີດ ີ
ແລະມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົາ້ເອງ. ເພ່ືອໃຫໄ້ດສ້ິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາທ່ີ
ດ ີ ຄວນມຮີບູແບບການຕດິຕາມທ່ີເໝາະສມົຂອງໃຜລາວ, ເນື່ອງຈາກວາ່ ທກຸແຫງ່ 
ຕອ້ງການຄາໍຄດິເຫັນ ຕ່ໍກບັສະພາບການເຮັດວຽກ ແລະຄນຸນະພາບຂອງເຂົາເຈົາ້ ຢາ່ງເປັນ
ປກົກະຕ ິແລະຊອກຫາຫນົທາງໃນການປບັປງຸຢູສ່ະເໝີ. 

 
6) ການປະເມນີຄນຸນະພາບ (Quality Assessent) ເປັນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ຢາ່ງ

ເປັນລະບບົ ເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ຫັນໄດເ້ຖງິ ລະດບັຄນຸນະພາບຂອງສະຖານສກຶສາ ໂດຍອງີຕາມ 
ແຕລ່ະອງົປະກອບ ແລະຕວົຊີວ້ດັ. ການປະເມນີຄນຸນະພາບ ຍງັສາມາດເຫັນໄດເ້ຖງິຈດຸດ ີ
ແລະຂໍຄ້ງົຄາ້ງຂອງສະຖານສກຶສາ. ຜາ່ນການປະເມນີຄນຸນະພາບ, ຜູປ້ະເມນີ ຈະສາມາດ
ສງັລວມໄດ ້ ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົຈາກການປະເມນີ ແລະໃຫຂ້ໍແ້ນະນາໍສາໍລບັການພດັທະນາ ຄນຸ
ນະພາບຂອງສະຖານສກຶສາ. ໂດຍຫລກັການແລວ້, ການປະເມນີຄນຸນະພາບ ຈະປະກອບ
ດວ້ຍ ການປະເມນີຕນົເອງ, ການປະເມນີພາຍໃນ ແລະ ການປະເມນີພາຍນອກ. 



3 
 

7) ການປະເມນີຕນົເອງ (Self Assessment) ເປັນການປະເມນີຄນຸນະພາບໂດຍ ສະຖານສກຶ
ສາເອງ ແຕມ່ກີານແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະຮບັຜິດຊອບຢາ່ງເປັນທາງການ, ແຈງ້ການໃຫຜູ້ມ້ສີວ່ນຮວ່ມ
ທງັໝດົຮບັຮູກ້ອ່ນ ແລະ ມກີານລາຍງານເປັນລາຍລກັອກັສອນ. ການປະເມນີຕນົເອງ ຈະ
ຕອ້ງດາໍເນນີໄປທກຸໆປີ ແລະ ນາໍໃຊຜ້ນົການປະເມນີ ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາສະຖານສກຶສາ. 

 
8) ການປະເມນີພາຍໃນ (Internal Assessment) ເປັນການປະເມນີຄນຸນະພາບໂດຍ ຕ ົນ້

ສງັກດັຂອງສະຖານສກຶສາ, ມກີານແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະປະເມນີຢາ່ງເປັນທາງການ, ແຈງ້ການໃຫ້
ສະຖານສກຶສາ ຮບັຮູເ້ຖງິລາຍຊື່ ຄະນະປະເມນີ ແລະ ໄລຍະເວລາການລງົປະເມນີ. 
ພາຍຫລງັການປະເມນີ ຕອ້ງສງັລວມ ບດົລາຍງານເປັນລາຍລກັອກັສອນ. ການປະເມນີພາຍ
ໃນຕ່ໍສະຖານສກຶສາໃດໜ່ຶງ ຈະດາໍເນນີພາຍໃນ 2-3ປີ ແລະ ຕ ົນ້ສງັກດັ ຈະຕອ້ງວເິຄາະ 
ແລະສງັລວມ ສະພາບການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂອງບນັດາສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ໂດຍນາໍໃຊ້
ຜນົການປະເມນີ ແລະ ວາງແຜນການພດັທະນາຄນຸນະພາບຂອງສະຖານສກຶສາ ຕາມພາລະ
ບດົບາດຂອງຕນົ. 
 

9) ການປະເມນີພາຍນອກ (External Assessment) ເປັນການປະເມນີຄນຸນະພາບໂດຍ 
ໜວ່ຍງານພາຍນອກ ທ່ີບ່ໍຂຶນ້ກບັຂະແໜງການສກຶສາ. ການປະເມນີ ຈະດາໍເນນີພາຍໃນ 3-
5ປີ ເຊິ່ ງຜູປ້ະເມນີ ຈະເປັນຜູມ້ບີດົບາດສງູໃນສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງອາຊວີະສກຶສາ, 
ມາຈາກພາກສວ່ນຊມົໃຊແ້ຮງງານ ຫລືຜນົຜະລິດຂອງອາຊວີະສກຶສາ. ການປະເມນີພາຍ
ນອກ ມລີກັສະນະເປັນການຢ ັງ້ຢືນຜນົການປະເມນີພາຍໃນ ແລະຕ່ໍເນື່ອງເຖງິການຮບັຮອງ
ຄນຸນະພາບ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈໃຫແ້ກສ່ງັຄມົ. 

 
10) ການຮບັຮອງຄນຸນະພາບ (Accreditation) ເປັນການອອກໃບຢ ັງ້ຢືນໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອຮບັຮອງ

ວາ່ ຜູສ້ະໜອງມຄີວາມອາດສາມາດ ໃນການສະໜອງອາຊວີະສກຶສາ ທ່ີມຄີນຸນະພາບ. ໂດຍ
ການຮບັຮອງ ຈະອງີໃສ ່ຜນົການປະເມນີຈາກພາຍໃນ ແລະພາຍນອກ ຕາມທ່ີກາໍນດົໄວ ້ໃນ
ລະບຽບຫລກັການ ທ່ີຄະນະກາໍມະການຮບັຮອງຄນຸນະພາບ ຈະກາໍນດົອອກໃນຕ່ໍໜາ້. 

 
11) ການປະກນັຄນຸນະພາບພາຍໃນ (Internal Quality Assurance) ໝາຍເຖງິຂະບວນການ

ອນັໜ່ຶງ ທ່ີປະກອບດວ້ຍ ຂ ັນ້ຕອນການພດັທະນາມາດຕະຖານ, ຂ ັນ້ຕອນການກວດສອບຄນຸ
ນະພາບ, ຂ ັນ້ຕອນການປະເມນີຄນຸນະພາບ ແລະອື່ ນໆ ໂດຍເລີ່ ມຈາກສະຖານສກຶສາເອງ 
ໄປເຖງິໜວ່ຍງານຕ ົນ້ສງັກດັ ທ່ີມໜີາ້ທ່ີຄຸມ້ຄອງສະຖານສກຶສານ ັນ້. 

 
12) ການປະກນັຄນຸນະພາບພາຍນອກ (External Quality Assurance) ໝາຍເຖງິຂະບວນ

ການອນັໜ່ຶງ ທ່ີເຊື່ ອມໂຍງກບັການປະກນັຄນຸນະພາບພາຍໃນ. ໂດຍການປະກນັພາຍນອກ 
ປະກອບດວ້ຍມາດຕະຖານຄນຸນະພາບ ເຊິ່ ງອາດເປັນຊຸດດຽວກບັ ມາດຕະຖານທ່ີນາໍໃຊ ້
ສາໍລບັການປະກນັຄນຸນະພາບພາຍໃນ ຫລື ພດັທະນາຂຶນ້ໃໝສ່ະເພາະ ສາໍລບັການປະກນັ
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ພາຍນອກ, ຂ ັນ້ຕອນການປະເມນີພາຍນອກ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການຮບັຮອງຄນຸນະພາບ ໂດຍ
ໜວ່ຍງານພາຍນອກ. 

 
13) ລະບບົ ແລະ ກນົໄກ  ໝາຍເຖງິຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານຕາ່ງໆ ທ່ີມຄີວາມສາໍພນັ ແລະ 

ເຊື່ ອມໂຍງກນັຢາ່ງເປັນລະບບົ ໂດຍອາໄສ ບກຸຄະລາກອນ, ຊບັພະຍາກອນ, ກດົເກນ, 
ມາດຕະການ, ທິດທາງປະຕບິດັ ແລະ ປດັໄຈຕາ່ງໆ ເປັນກນົໄກ ໃຫກ້ານດາໍເນນີງານບນັລຸ
ເປ້ົາໝາຍ. 

 
14)  ອງົປະກອບຄນຸນະພາບ ໝາຍເຖງິ ປດັໃຈຫລກັ ໃນການດາໍເນນີງານຂອງສະຖານສກຶສາ 

ທ່ີມຜີນົຕ່ໍຄນຸນະພາບການສກຶສາ. 
 

15)  ຕວົຊີວ້ດັຄນຸນະພາບ  ໝາຍເຖງິ ຕວົຊີບ້ອກເຖງິ ລະດບັຄນຸນະພາບຂອງການດາໍເນນີງານ 
ໃນແຕລ່ະອງົປະກອບຄນຸນະພາບ ໂດຍກາໍນດົໄປຕາມເກນ ແລະ ມາດຕະຖານການສກຶສາທ່ີ
ກາໍນດົໄວ.້ 

 
16)  ຜນົຜະລິດທາງການສກຶສາ ໝາຍເຖງິ ຜນົການດາໍເນນີການຕາມພາລະບດົບາດໜາ້ທ່ີຫຼກັ

ຂອງສະຖານສກຶສາ. 
 

17)  ປະສດິທິພາບ ໝາຍເຖງິ ຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງ ຊບັພະຍາກອນທ່ີໃຊ ້ກບັ ປະລິມານຜນົ
ຜະລິດ ທ່ີເກດີຈາກຂະບວນການປະຕບິດັງານ ຫືຼ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິ ແລະ 
ຄວາມຄຸມ້ຄາ່ຂອງການລງົທຶນ.  

 
18)  ປະສດິທິຜນົ ໝາຍເຖງິ ຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງ ຜນົໄດຮ້ບັກບັການທາໍງານ ກບັເປ້ົາໝາຍ 

ຫືຼ ຈດຸປະສງົ ທ່ີຕ ັງ້ໄວ.້ 
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1.2 ຫລກັການລວມສາໍລບັລະບບົປະກນັຄນຸນະພາບໃນ ສປປ.ລາວ 

ພາບລວມຂອງລະບບົການປະກນັຄນຸນະພາບ ແມນ່ເລີ່ ມຈາກຂ ັນ້ຕອນການສາ້ງມາດຕະຖານຄນຸ
ນະພາບ, ຂ ັນ້ຕອນດາໍເນນີການປະເມນີຄນຸນະພາບ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການນາໍໃຊຜ້ນົຂອງການປະເມນີ ເຊິ່ ງ 
ສາມາດສະແດງອອກດ ັງ່ພາບລຸມ່ນີ:້ 

 
 

- ໃນຂ ັນ້ຕອນຂອງການສາ້ງມາດຕະຖານຄນຸນະພາບ ແມນ່ທກຸພາກສວ່ນທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມ ເລີ່ ມຈາກ
ສະຖານສກຶສາເອງ, ໜວ່ຍງານຕ ົນ້ສງັກດັ ໃນທ່ີນີໝ້າຍເຖງິກະຊວງສກຶສາ (ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ ກມົ
ອາຊວີະສກຶສາ, ສນູຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ), ພາກສວ່ນນາໍໃຊແ້ຮງງານ ແລະ ອື່ ນໆ ຈະປຶກສາຫາລ ື
ແລະເປັນເອກະພາບກນັ ໃນການກາໍນດົມາດຕະຖານອອກມາ. 

- ຂ ັນ້ຕອນກາໍເນນີການປະເມນີ ແລະ ນາໍໃຊຜ້ນົການປະເມນີ ຈະມລີກັສະນະເກາະກາ່ຍກນັໄປ ໂດຍ
ທກຸສິ່ ງທກຸຢາ່ງ ຈະເລີ່ ມຕ ົນ້ຈາກການປະເມນີຕນົເອງຂອງສະຖານສກຶສາ. ການປະເມນີຕນົເອງ ແມນ່
ດາໍເນນີໂດຍສະຖານສກຶສາເອງ ແລະ ດາໍເນນີທກຸໆປີ. ສະຖານສກຶສາ ຈະນາໍໃຊຜ້ນົການປະເມນີຕນົ
ເອງ ເຂ້ົາໃນການປບັປງຸຄນຸນະພາບຕນົເອງ ໃນສກົປີຕ່ໍໜາ້ ແລະ ຕ່ໍໆໄປເປັນຮອບວຽນ ໂດຍຈະ
ສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນ ຢາ່ງຊດັເຈນໃນແຜນພດັທະນາຂອງສະຖານສກຶສາ. ບດົລາຍງານການປະເມນີຕນົ
ເອງ ຈະເປັນບດົລາຍງານທາງດາ້ນວຊິາການ ທ່ີມເີນືອ້ໃນລະອຽດ, ແຕກຕາ່ງຈາກ ບດົລາຍງານ
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັປະຈາໍປີຂອງສະຖານສກຶສາທ່ີໄດນ້າໍໃຊ ້ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ. 

- ອງີໃສບ່ດົລາຍງານການປະເມນີຕນົເອງ, ກມົອາຊວີະສກຶສາທ່ີເປັນໜວ່ຍງານຕ ົນ້ສງັກດັ ຮວ່ມກບັສນູ
ຮບັປະກນັຄນຸນະພາບການສກຶສາ ຈະຈດັການປະເມນີພາຍໃນ ໂດຍທີມງານປະເມນີ ຈະປະກອບ
ດວ້ຍບນັດາສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ ເປັນຕ ົນ້ຕໍ. ໂດຍການປະເມນີ ມລີກັສະນະຢ ັງ້ຢືນຄວາມ
ຖກືຕອ້ງຂອງການປະເມນີຕນົເອງ ແລະແລກປ່ຽນບດົຮຽນລະຫວາ່ງສະຖານສກຶສາດວ້ຍກນັ, ເພ່ືອໃຫ້
ສະຖານສກຶສາຫລາຍໆແຫງ່ ເຫັນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທ່ີດ ີ ມຄີນຸນະພາບ ແລະ ເອົາມາໝນູໃຊໃ້ນ
ສະຖານສກຶສາຂອງຕນົ. ການປະເມນີພາຍໃນສາໍລບັສະຖານສກຶສາໃດໜ່ຶງ ຈະດາໍເນນີໃນທກຸໆ 2 
ປີ. 

 

ຍກົສງູຄນຸນະພາບ 
ສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈໃຫສ້ງັຄມົ 
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ອງີໃສບ່ດົລາຍງານການປະເມນີພາຍໃນ, ສນູຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ ຈະປະສານກບັພາກສວ່ນ
ກຽ່ວຂອ້ງ ໂດຍເນັນ້ໜກັ ຜູປ້ະເມນີພາຍນອກທ່ີມາຈາກພາກສວ່ນນາໍໃຊແ້ຮງງານ ແລະ ຜູທ່ີ້ມບີດົບາດສງູ 
ທາງດາ້ນອາຊວີະສກຶສາ ເພ່ືອດາໍເນນີການປະເມນີພາຍນອກ, ບດົລາຍງານການປະເມນີພາຍນອກ ຈະ
ຖກືສ ົ່ງໃຫ ້ຄະນະກາໍມາທິການຮບັຮອງຄນຸນະພາບ (ໃນຊວ່ງໄລຍະນີ ້ກະຊວງສກຶສາ ຈະໄດສ້ມຸໃສວ່ຽກ
ງານການປະກນັຄນຸນະພາບພາຍໃນກອ່ນ. ສວ່ນຄະນະກາໍມະການຮບັຮອງຄນຸນະພາບ ຈະຖກືນາໍສະເໜີ
ຕ່ໍຂ ັນ້ເທິງ ເພ່ືອພິຈາລະນາ ແລະແຕງ່ຕ ັງ້ພາຍຫລງັ) ເພ່ືອພິຈາລະນາວາ່ຮບັຮອງ ຫລື ບ່ໍຮບັຮອງ. ການ
ປະເມນີພາຍນອກ ຈະດາໍເນນີໃນທກຸ 3ປີ ຫລ ື 5ປີ ແລວ້ແຕເ່ງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິຂອງສະຖານສກຶສາ. 
ສະຖານສກຶສາທ່ີໄດຮ້ບັການຮບັຮອງ ກໍ່ຈະສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ໃຫກ້ບັສງັຄມົໄດວ້າ່ ສະຖານສກຶສາຂອງ
ຕນົມຄີນຸນະພາບຕາມມາດຕະຖານ ທ່ີກາໍນດົ ແລະ ທງັເປັນແຮງດງຶດດູໃຈ ໃຫສ້ະຖານສກຶສາອື່ ນໆ ສູ້
ຊນົ, ປບັປງຸ, ຍກົສງູຄນຸນະພາບຕນົເອງ ໃຫສ້າມາດຮບັການຮບັຮອງຄນຸນະພາບໄດ.້ 
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1.3 ວທີິການໃນການພດັທະນາຄນຸນະພາບຂອງສະຖານສກຶສາ 

ຜາ່ນຂະບວນການປະກນັຄນຸນະພາບການສກຶສາ ສະຖານສກຶສາສາມາດປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງ
ຕນົດວ້ຍຫລາຍວທີິເຊ່ັນ: Demming Cycle (PDCA), Total Quality Management (TQM) 
ແລະອື່ ນໆ. ວທີິຂອງການປບັປງຸທ່ີຖກືນາໍໃຊຫ້ລາຍ ແລະ ງາ່ຍດາຍແມນ່ ວງົຈອນ PDCA ທ່ີມາຈາກ
ແນວຄດິຂອງ ທາ່ນ ເອດ້ວານ ເດັມມງິ ( W. Edwards Demming) ເຊິ່ ງເປັນຜູບ້ກຸເບກີການປະກນັ
ຄນຸນະພາບ ໂດຍວງົຈອນນີເ້ປັນທ່ີຮູຈ້ກັໃນນາມຂອງຂະບວນການປບັປງຸຄນຸນະພາບຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ.  

 
 

 
 
ການວາງແຜນ (PLAN - P)  

ໝາຍຖງິການກາໍນດົ ຈດຸປະສງົ ແລະ ຂະບວນການປະຕບິດັງານໂດຍເນັນ້ເຖງິຜນົໄດຮ້ບັທ່ີຄາດ
ວາ່ຈະເກດີຂຶນ້ ເພ່ືອໃຫບ້ນັລຕຸາມຈດຸໝາຍທ່ີວາງໄວ.້ 

 
ດາໍເນນີການ (DO - D) 

ໝາຍເຖງິການປະຕບິດັງານ ຕາມແຜນທ່ີກາໍນດົໄວ.້ 
 

ກວດສອບ (CHECK - C) 
ໝາຍເຖງິການວດັຜນົທ່ີໄດຮ້ບັຈາກການດາໍເນນີງານ ກບັ ແຜນທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 
 

ປບັປງຸ/ພດັທະນາ (ACT - A) 
ວເິຄາະຫາສາເຫດຂອງຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງແຜນ ແລະ ຜນົການດາໍເນນີງານເພ່ືອຊອກຫາ
ແນວທາງນາໍມາປບັປງຸແກໄ້ຂ ແລະ ຫືຼ ພດັທະນາໃຫດ້ຂີຶນ້. 
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ບດົທີ 2: ມາດຕະຖານຄນຸນະພາບສະຖານອາຊວີະສກຶສາ 

2.1 ຫຼກັການ 

(1) ມາດຕະຖານຄນຸນະພາບການສກຶສາ ເປັນຂໍກ້າໍນດົກຽ່ວກບັຄນຸລກັສະນະຂອງຄນຸນະພາບທ່ີຕອ້ງ 

ການ ໃຫເ້ກດີຂຶນ້ ໃນສະຖານສກຶສາທກຸແຫງ່ ແລະ ເພ່ືອເປັນຫລກັເປັນເກນໃນການປຽບທຽບ, 

ໂດຍຜນົຂອງການປຽບທຽບສາມາດ ເອົາໄປນາໍໃຊໃ້ນການປບັປງຸ ເພ່ືອຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີໃຫມ້ຄີນຸ

ນະພາບສງູຂຶນ້. ເບິ່ ງອກີດາ້ນໜ່ຶງ, ມາດຕະຖານຄນຸນະພາບການສກຶສາ ປຽບເໝືອນດ ັງ່ຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງ ຫລື ເສັ້ນໄຊ ເພ່ືອໃຫທ້ກຸສະຖານສກຶສາ ໄດບ້ກຸບນືສູຊ້ນົ. 

(2) ໃນການກາໍນດົມາດຕະຖານ ຈະມຢີູ ່ 3 ຮບູແບບຫລກັຄ:ື ກາໍນດົຕາມຂະບວນການ, ຕາມອງົ

ປະກອບ ແລະກາໍນດົຕາມແນວຄວາມຄດິຂອງຜນົໄດຮ້ບັ. ການກາໍນດົຕາມອງົປະກອບ ແມນ່

ການກາໍນດົຕາມບນັດາປດັໄຈ ທ່ີມຜີນົຕ່ໍຄນຸນະພາບເຊ່ັນວາ່: ຜູຮ້ຽນ, ການຮຽນ-ການສອນ, ຄ-ູ

ອາຈານ, ຫລກັສດູ, ສື່ ການຮຽນການສອນ, ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ, ສະຖານທ່ີ, ການ

ບໍລິຫານ, ການເງນິ, ການວໄິຈ ການບໍລິການສງັຄມົ ແລະອື່ ນໆ. 

(3) ໃນມາດຕະຖານຄນຸນະພາບການສກຶສາ ຈະມຄີາໍສບັວາ່ ຕວົຊີວ້ດັ ຫລືຕວົຊີບ້ອກ ຄຽງຄູຢູ່ສ່ະເໝີ, 

ເຊິ່ ງເປັນຕວົບ ົ່ງບອກເຖງິສະພາບຂອງແຕລ່ະມາດຕະຖານຄນຸນະພາບ. ຕວົຊີວ້ດັ ຈະເປັນຂໍມ້ນູ

ຕວົຈງິ, ເປັນຂໍມ້ນູປະຈກັຕາ ທ່ີມລີກັສະນະຮບູປະທາໍ, ສາມາດນາໍໃຊເ້ປັນບນັທດັຖານ ໃນການ

ປະເມນີ ຫລື ຕດັສນິໃຈ ລະດບັຂອງຄນຸນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານນ ັນ້ໆ. 

2.2 ຈດຸປະສງົ 

(1) ເພ່ືອໃຫສ້ະຖານສກຶສາ, ໜວ່ຍງານຕ ົນ້ສງັກດັ ໄດພ້ດັທະນາຄນຸນະພາບຂອງຜນົຜະລິດທາງການ
ສກຶສາ ແລະ ປະສດິທິພາບໃນການປະຕບິດັງານຂອງຜູທ່ີ້ກຽ່ວຂອ້ງ. 

(2) ເພ່ືອໃຫສ້ງັຄມົໝ ັນ້ໃຈໄດ ້ ກຽ່ວກບັຜນົຜະລິດທາງການສກຶສາ ແລະ ຄວາມສາມາດໃຫບໍ້ລກິານ
ຂອງສະຖານສກຶສາ. 

(3) ເພ່ືອໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ລດັ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ, ຊຸມຊນົ ຈດັສນັງບົປະມານໄດຖ້ກືຕອ້ງ 
ແລະ ເຫມາະສມົໃຫແ້ກສ່ະຖານສກຶສາ. 

(4) ເພ່ືອໃຫຂ້ໍມ້ນູແກຜູ່ສ້ະຫມກັເຂ້ົາສກຶສາ ກຽ່ວກບັຄນຸນະພາບຂອງສະຖານສກຶສາ. 
(5) ເພ່ືອໃຫຂ້ໍມ້ນູແກຜູ່ປ້ກົຄອງ, ຜູປ້ະກອບການ, ລດັຖະບານ ກຽ່ວກບັກນົໄກໃນການດາໍເນນີງານ

ຂອງສະຖານສກຶສາ. 
(6) ເພ່ືອໃຫເ້ກດີຄວາມໂປ່ງໃສ, ເປັນທາໍໃນການສກຶສາ, ສາມາດກວດສອບໄດຂ້ະບວນການຈດັການ

ສກຶສາ ໂດຍສະເພາະການນາໍໃຊງ້ບົປະມານລດັ. 
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2.3 ການກາໍນດົ ຕວົຊີວ້ດັ 

(1) ຕວົຊີວ້ດັທ່ີຖກືກາໍນດົຂຶນ້ມາ ຕອ້ງຊີແ້ຈງ້ເຖງິຜນົສາໍເລັດຂອງການຈດັການສກຶສາ ຕາມຫລກັການ 
ຕາມຈດຸປະສງົ ແລະແນວທາງ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍການສກຶສາ. 

(2) ຕວົຊີວ້ດັທ່ີຖກືກາໍນດົຂຶນ້ມາ ຕອ້ງຊີໃ້ຫເ້ຫັນເຖງິ ການປດັໄຈນາໍເຂ້ົາ, ຂະບວນການ ແລະຜນົໄດ້
ຮບັຂອງ ການຈດັການສກຶສາ ທ່ີສອດຄອ່ງກບັພາລະບດົບາດ ແລະເປ້ົາຫມາຍການກໍ່ສາ້ງ ທ່ີ
ກະຊວງສກຶສາ ກາໍນດົຂຶນ້. 

(3) ຕວົຊີວ້ດັທ່ີເອົາມາໃຊບ່ໍ້ຈາໍເປັນຕອ້ງຫລວງຫລາຍ ແຕຕ່ອ້ງມຄີວາມສາໍຄນັ/ເຫດຜນົທ່ີຈະແຈງ້ 
ສາມາດ ບ ົ່ງບອກເຖງິສະພາບປດັຈບຸນັ ແລະຜນົສາໍເລັດຂອງການຈດັການສກຶສາ,  ຍອມຮບັໄດ້
ໃນ ບນັດາສະຖານສກຶສາ. 

(4) ຕວົຊີວ້ດັ ຄວນຄອບຄມຸໄດເ້ຖງິຮບູແບບທ່ີຫລາກຫລາຍຂອງສະຖານສກຶສາ ທ່ີວາ່ມບີາງ ສະຖານ
ສກຶສາ ອາດເນັນ້ຫນກັຢູທ່ີ່ການສອນ ແລະການວໄິຈ, ບາງບອ່ນອາດຈະເນັນ້ຫນກັຢູທ່ີ່ການສອນ 
ແລະການພດັທະນາທອ້ງຖິ່ນ. 

(5) ຕວົຊີວ້ດັຄວນໃຫມ້ຄີວາມສອດຄອ່ງ ແລະຕ່ໍເນື່ອງກບັຂະບວນການປະກນັຄນຸນະພາບ. ຫມາຍວາ່ 
ໃນຂະບວນການດ ັງ່ກາ່ວ ມກີານປະເມນີຕນົເອງ, ປະເມນີພາຍໃນ ແລະປະເມນີພາຍນອກ. ຕວົຊີ້

ວດັ ຄວນມຄີນຸລກັສະນະ ທ່ີວາ່ທາງສະຖາບນັເອງ ສາມາດນາໍໃຊ ້ ເພ່ືອເອົາໄປປະເມນີຕນົເອງ 
ແລະປະເມນີຜນົພາຍໃນໄດ.້ ບາງຕວົຊີວ້ດັ ອາດຖກືກາໍນດົໄວ ້ ແຕບ່ໍ່ມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີຕອ້ງປະ
ເມນີ ເວລາເຮັດພາຍໃນ, ແຕຈ່ະໃຊພ້ຽງປະເມນີພາຍນອກ ເພ່ືອນາໍໃຊໃ້ນການຮບັຮອງຄນຸ
ນະພາບ. 

(6) ຕວົຊີວ້ດັ ຄວນມຄີນຸລກັສະນະ ກະຕຸນ້ໃຫເ້ກດີການພດັທະນາຄນຸນະພາບ ຂອງສະຖານສກຶສາ. 
(7) ຕວົຊີວ້ດັ ຄວນມຄີວາມເປັນສາກນົ ເພ່ືອຍກົລະດບັໃຫທ້ຽບເທ່ົາກບັສາກນົ, ແລະເປັນແນວຄດິໃຫ ້

ນກັຮຽນນກັສກຶສາ ຕະຫລອດເຖງິຄອູາຈານ ພະນກັງານ ຜູບໍ້ລິຫານ ເຫັນໄດເ້ຖງິທິດທາງການ 
ພດັທະນາໃນໄລຍະຍາວ. 

 

2.4 ບນັດາອງົປະກອບຂອງມາດຕະຖານ 

ມາດຕະຖານ ມທີງັໝດົ 10 ອງົປະກອບ ແລະ 33 ຕວົຊີວ້ດັ, ໂດຍອງົປະກອບດ ັງ່ກາ່ວ ແບງ່
ເປັນ3ສວ່ນຄ:ື ອງົປະກອບພ້ືນຖານ (ອງົປະກອບທີ1-6), ອງົປະກອບທ່ີເປັນມາດຕະການສ ົ່ງເສມີ (ອງົ
ປະກອບທີ7-9) ແລະອງົປະກອບທ່ີເປັນຄນຸລກັສະນະສະເພາະຂອງສະຖານສກຶສາ (ອງົປະກອບທີ10) 
ດ ັງ່ມລີາຍລະອຽດລຸມ່ນີ:້ 

Panya
Text Box
32

Panya
Cross-Out
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ອງົປະກອບ/ລາຍລະອຽດ 

ອງົປະກອບທີ1 : ຈດຸໝາຍຂອງການກໍ່ສາ້ງ, ວໄິສທດັ ແລະພາລະໜາ້ທ່ີ 

1. ວໄິສທດັ ແລະ ພາລະໜາ້ທ່ີ ໄດຖ້ກືກາໍນດົ, ມເີນືອ້ໃນຈະແຈງ້, ປະກາດໃຊຢ້າ່ງເປັນທາງການ ແລະທກຸພາກສວ່ນ (ຜູ້
ບໍລິຫານ, ສະມາຊກິຄະນະບໍລຫິານ, ຄອູາຈານ, ພະນກັງານ, ຜູປ້ກົຄອງ, ສະຖານປະກອບການ, ຜູສ້ະໜບັສະໜນູ, 
ແລະ ນກັຮຽນ) ໄດຮ້ບັຮູ ້

2. ຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງສອດຄອ່ງກບັບດົບາດໜາ້ທ່ີ, ແທດເໝາະກບັທາ່ແຮງ ແລະທິດທາງພດັທະນາຂອງສະຖານສກຶສາ, 
ຖກືຕອ້ງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງ ທອ້ງຖິ່ນ, ປະເທດຊາດ ແລະ
ຂະແຫນງການນ ັນ້ 

3. ມກີານທບົທວນຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງ ຕາມໄລຍະເວລາກາໍນດົ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງກບັຄວາມຕອ້ງການໃນການພດັທະນາ
ເສດຖະກດິສງັຄມົ 

ອງົປະກອບທີ2 : ຫລກັສດູ ແລະການຄຸມ້ຄອງການຮຽນ-ການສອນ 

4. ມກີານພດັທະນາຫລກັສດູ ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະຕະຫລາດແຮງງານ 

5. ການປະຕບິດັ ການຮຽນ-ການສອນ ພາກທິດສະດ,ີ ພາກປະຕບິດັ ແລະ ການຝຶກງານ ໄປຕາມອດັຕາສວ່ນທ່ີໄດ ້ກາໍ
ນດົໄວໃ້ນຫຼກັສດູ 

6. ການດາໍເນນີການຮຽນ-ການສອນໄດປ້ະຕບິດັຕາມແຜນທ່ີກາໍນດົໄວ ້

7. ມກີນົໄກ ຕດິຕາມການຮຽນ-ການສອນ 

8. ມກີານປະເມນີຜນົ ການສອນຂອງຄອູາຈານ 

ອງົປະກອບທີ3 : ຜູຮ້ຽນ, ການສະໜບັສະໜນູຜູຮ້ຽນ ແລະ ຜູຈ້ບົສະຖາບນັ 

9. ການສ ົ່ງເສມີ, ບາໍລງຸດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກຜູ່ຮ້ຽນຢາ່ງເປັນລະບບົຕ່ໍເນື່ອງ (ບນັດາກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ) 

10. ການສ ົ່ງເສມີ ການອະນລຸກັສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກລິາ, ສລິະປະ ແລະ ວດັທະນະທາໍ; ກດິຈະກາໍນອກຫຼກັສດູຮວ່ມກບັຊຸມຊນົ
ແລະສງັຄມົ 

11. ສະຖານສກຶສາມເີຄອືຂາ່ຍ ທ່ີສ ົ່ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນທ່ີຈະຈບົໄປ ມວີຽກເຮັດງານທາໍ 

12. ການສະໜບັສະໜນູນກັຮຽນ ໃນການພດັທະນາສມີຕືາມມາດຖານອາຊບີ 

ອງົປະກອບທີ4 : ການຄຸມ້ຄອງ ແລະພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ 

13. ຈາໍນວນຄອູາຈານ ພຽງພໍກບັຈາໍນວນນກັຮຽນ 

14. ຄອູາຈານ ພະນກັງານມຄີນຸວດຸທິ ຫືຼ ມປີະສບົການ (ປະສບົການການເຮັດວຽກ ຫືຼ ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົໃນວຊິາທ່ີ
ສອນ) 

15. ການບນັຈຄຸອູາຈານ ພະນກັງານ ສອດຄອ່ງຕາມຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ແຜນຂອງໂຮງຮຽນ 

16. ລະບບົການຊຸກຍູ ້ແລະ ສ ົ່ງເສມີ ບກຸຄະລາກອນພາຍໃນສະຖານສກຶສາ 

17. ການພດັທະນາຄອູາຈານ ແລະ ພະນກັງານ ບກຸຄະລາກອນພາຍໃນສະຖານສກຶສາ 

ອງົປະກອບທີ5 : ງບົປະມານ ແລະ ແຫລງ່ທຶນ 

18. ຄວາມສອດຄອ່ງຂອງການນາໍໃຊງ້ບົປະມານຕາມແຜນ 

19. ການສາ້ງລາຍຮບັດາ້ນວຊິາການ 

ອງົປະກອບທີ6 : ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມ 

20. ອາຄານສະຖານທ່ີ 

21. ຫອ້ງຮຽນພຽງພໍກບັຈາໍນວນນກັຮຽນ 

22. ຫອ້ງການພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຄອູາຈານ 

23. ອປຸະກອນ, ເຄື່ ອງມ,ື ເຄື່ ອງຈກັ 

24. ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກການຮຽນ - ການສອນ (ຫອ້ງສະໝດຸ, ຫອ້ງຄອມພິວເຕ,ີ ຫອ້ງອາຫານ, ຫໍພກັ) 
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ອງົປະກອບທີ7 : ການຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

25. ລະບບົຖານຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັນກັສກຶສາ, ຄອູາຈານ, ພະນກັງານ ແລະ ຊບັສນິຂອງສະຖານສກຶສາ 

26. ຖານຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັສະພາບການຂອງຜູຮ້ຽນຈບົ 

27. ຄວາມປອດໄພ ໃນການເກບັຮກັສາຜນົການຮຽນ 

ອງົປະກອບທີ8 : ການໂຄສະນາປະຊາສາໍພນັ 

28. ການໂຄສະນາປະຊາສາໍພນັ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ 

ອງົປະກອບທີ9 : ລະບບົປະກນັຄນຸນະພາບ 

29. ການປະກນັຄນຸນະພາບ 

30. ການເຜີຍແຜ ່ເພ່ືອໃຫຄ້ວາມຮູ ້ແລະສາ້ງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກຽ່ວກບັການປະກນັຄນຸນະພາບການສກຶສາ 

ອງົປະກອບທີ10 : ການສ ົ່ງເສມີຫວົຄດິປະດດິສາ້ງ ແລະການບໍລິການສງັຄມົ  

31. ການສ ົ່ງເສມີຫວົຄດິປະດດິສາ້ງ 

32. ການບໍລິການສງັຄມົ 

2.5 ເກນ ແລະ ວທີິການໃຫຄ້ະແນນ 

ມາດຕະຖານຄນຸນະພາບ ຂອງສະຖານອາຊວີະສກຶສາມຢີູ ່ 10ອງົປະກອບ ເຊິ່ ງແຕລ່ະອງົປະກອບ 
ຈະມຫີລາຍໆຕວົຊີວ້ດັ ລວມທງັໝດົມຢີູ ່ 32 ຕວົຊີວ້ດັ. ການປະເມນີຄນຸນະພາບ ແມນ່ປະເມນີຕາມແຕ່
ລະຕວົຊີວ້ດັ ແລະປະເມນີຕາມຂໍມ້ນູຫລກັຖານຕວົຈງິ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ ້ຕາມແບບຟອມການປະເມນີ. 

ຕວົຊີວ້ດັໜ່ຶງໆ ຈະຖກືປະເມນີຄາ່ເປັນ 4 ລະດບັຄ:ື 
- “1” ແມນ່ “ຕອ້ງປບັປງຸ ຖເືອົາເປັນບລູິມະສດິ” 
- “2” ແມນ່ “ພໍໃຊ ້ແຕຕ່ອ້ງປບັປງຸ” 
- “3” ແມນ່ “ດ,ີ ໄດຕ້າມຄາດໝາຍ” 
- “4” ແມນ່ “ດຫີລາຍ, ໄດເ້ກນີຄາດໝາຍ” 

ສະຖານສກຶສາໃດໜ່ຶງ ຈະໄດຮ້ບັຄະແນນເຕັມ 128, ເຊິ່ ງແຈກຍາຍຕາມອງົປະກອບດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

ລດ ອງົປະກອບ ຕວົຊີວ້ດັ ຄະແນນເຕັມ 

1 ຈດຸໝາຍຂອງການກໍ່ສາ້ງ, ພາລະໜາ້ທ່ີ ແລະວໄິສທດັ 3 12 

2 ຫລກັສດູ ແລະການຄຸມ້ຄອງການຮຽນການສອນ 5 20 

3 ຜູຮ້ຽນ, ການສະໜບັສະໜນູຜູຮ້ຽນ ແລະ ຜູຈ້ບົສະຖາບນັ 4 16 

4 ການຄຸມ້ຄອງ ແລະພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ 5 20 

5 ງບົປະມານ ແລະ ແຫລງ່ທຶນ 2 8 

6 ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມ 5 20 

7 ການຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 3 12 

8 ການໂຄສະນາປະຊາສາໍພນັ 1 4 

9 ລະບບົປະກນັຄນຸະພາບ 2 8 

10 ການສ ົ່ງເສມີຫວົຄດິປະດດິສາ້ງ ແລະການບໍລິການສງັຄມົ 2 8 

 ທງັໝດົ 32 128 
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ສະຖານສກຶສາ ຕອ້ງໄດຄ້ະແນນຕ ໍາ່ສດຸ 80 ຕ່ໍ 128ຄະແນນ ຈຶ່ງຖວືາ່ ຜາ່ນການປະເມນີ. 
ທກຸໆປີ, ເມ ື່ອກມົອາຊວີະສກຶສາ ໄດຮ້ບັຜນົການປະເມນີຕນົເອງ ຈະເກບັໄວເ້ພ່ືອສງັລວມ ເປັນຂໍ້

ມນູພ້ືນຖານເທ່ົານ ັນ້. ສວ່ນຜນົຂອງການປະເມນີພາຍໃນ ກມົອາຊວີະຈະປະຕບິດັ ມາດຕະການຕາ່ງໆ 
ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

- ສງັລວມ ແລະ ວເິຄາະຜນົການປະເມນີພາຍໃນ ຕາມແຕລ່ະອງົປະກອບ 
- ຖາ້ຜນົການປະເມນີ ຄະແນນລວມຕ ໍາ່ກວາ່ 80/128 ຫລື ຫລດຸລື່ ນການປະເມນີຄ ັງ້ກອ່ນ 

ຢາ່ງກະໂດດຂ ັນ້, ກມົອາຊວີະ ຈະຈດັກອງປະຊຸມຢາ່ງເປັນທາງການ ເພ່ືອທບົທວນຄນືຜນົ
ການປະເມນີ ແລະ ປຶກສາຫາລກືບັຄະນະບໍລິຫານ ໃນການກາໍນດົແຜນງານອນັຊດັເຈນ 
ເພ່ືອປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງສະຖານສກຶສາ 

- ຜນົຂອງການປະເມນີຂອງທກຸໆສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ຈະຖກືປະກາດທ່ີກອງປະຊຸມຜູ້
ບໍລິຫານອາຊວີະສກຶສາທ ົ່ວປະເທດ 

- ມກີານໃຫລ້າງວນັ ຫລືການຍອ້ງຍໍແກ ່ສະຖານສກຶສາທ່ີດທ່ີີສດຸ 
- ມກີານໃຫລ້າງວນັ ຫລືການຍອ້ງຍໍແກ ່ສະຖານສກຶສາທ່ີມກີານປບັປງຸຄນຸນະພາບ ຂຶນ້ຫລາຍ 

(ຄະແນນເພ່ີມຂຶນ້ ເມ ື່ອທຽບກບັການປະເມນີຊຸດກອ່ນ ຫລາຍກວາ່ໝູ)່ 

 



13 
 

ບດົທີ 3: ການປະເມນີຕນົເອງ 

3.1 ຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງການປະເມນີຕນົເອງ 

ແມນ່ການກວດສອບ ແລະປະເມນີຄນຸນະພາບການສກຶສາ ໂດຍສະຖານສກຶສາເອງ ເຊິ່ ງເປັນກນົ

ໄກໜ່ຶງ ທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັ ຕ່ໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ການປະກນັຄນຸນະພາບການສກຶສາ ຂອງສະຖານ

ອາຊວີະສກຶສາ, ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການປບັປງຸ ແລະພດັທະນາຄນຸນະພາບການສກຶສາ ແລະກຽມພອ້ມເພ່ືອຮບັ

ການປະເມນີຄນຸນະພາບພາຍໃນ ແລະພາຍນອກ ກາ້ວໄປສູກ່ານຮບັຮອງຄນຸນະພາບ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມ

ເຊື່ ອຖ ືແລະໝັນ້ໃຈຈາກສງັຄມົ. 

ການປະເມນີຕນົເອງ ຄວນຖກືຂຶນ້ແຜນ ໂດຍເລີ່ ມຈາກການກາໍນດົຫວົໜາ້ ແລະຄະນະກາໍມະການ. 

ການປະເມນີ ແມນ່ອງີໃສຂ່ໍມ້ນູຫລກັຖານຕວົຈງິ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

• ເອກະສານກຽ່ວກບັໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້, ນະໂຍບາຍ ແລະຈດຸປະສງົກໍ່ສາ້ງຂອງສະຖານສກຶສາ 
• ບນັດາສະຖຕິ ິຫລື ບດົບນັທຶກ ການສດິສອນ ຫລືການອບົຮມົຕວົຈງິ 
• ເບິ່ ງຜາ່ນຕວົຢາ່ງຂອງຂໍມ້ນູນກັສກຶສາໃດໜ່ຶງ 
• ວເິຄາະຊບັພະຍາກອນ (ບກຸຄະລາກອນ, ສະຖານທ່ີ, ອປຸະກອນ, ເຄື່ ອງມ ືແລະອື່ ນໆ) ຂອງ

ສະຖານສກຶສາໃນການໃຫບໍ້ລິການ ແລະ ປະເມນີສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວ 
• ສອບຖາມພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອຂໍຂໍມ້ນູອື່ ນໆໃນຕ່ໍໜາ້ 
• ສາໍພາດຜູບໍ້ລຫິານ, ຄອູາຈານ, ນກັຮຽນ ແລະຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມອື່ ນໆ 
• ສງັເກດຂະບວນການເຊ່ັນວາ່ ການປະເມນີທກັສະ ແລະ ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 
• ສງັເກດສະຖານທ່ີອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອປຸະກອນ, ພິເສດແມນ່ໃນຂະນະນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນ

ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ ຫລືຝຶກອບົຮມົ 
ຂໍມ້ນູເຫລ່ົານີ ້ຈະປະກອບເຂົ້າໃນບດົລາຍງານການປະເມນີຕນົເອງ ດ ັງ່ຮບູແບບທ່ີໄດກ້າໍນດົ ໃນບດົທີ6. 

 

ຄວາມສາໍຄນັຂອງການປະເມນີ ສາມາດອະທິບາຍໄດໂ້ດຍ ການນາໍໃຊຜ້ນົການປະເມນີລຸມ່ນີ:້ 

(1) ຜນົການປະເມນີຕນົເອງຂອງຄະນະຜູປ້ະເມນີ ຈະເປັນເອກະສານທ່ີສາໍຄນັ ທ່ີຄະນະອາໍນວຍ

ການສະຖານສກຶສາ ໃຊເ້ປັນຂໍມ້ນູສະໜບັສະໜນູ ໃນການຕດັສນິໃຈ ການວາງແຜນພດັທະນາ

ສະຖານສກຶສາ 

(2) ຜນົການປະເມນີຕນົເອງ ຈະເປັນຂໍມ້ນູ ເພ່ືອລາຍງານໃຫຂ້ ັນ້ເທິງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອວາງແຜນຈດັ

ສນັງບົປະມານ ບກຸຄະລາກອນ ຫລື ດາໍເນນີການໃຫຄ້ວາມຊອ່ຍເຫລືອສະຖານສກຶສາ 

(3) ການປະເມນີສະຖານສກຶສາ ເປັນການຊຸກຍູ ້ໃຫສ້ະຖານສກຶສາພດັທະນາຕນົເອງ ເພາະວາ່ 

ໄດຮ້ບັຄາໍແນະນາໍທ່ີເປັນປະໂຫຍດ ຕ່ໍສະຖານສກຶສາ 
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(4) ການປະເມນີສະຖານສກຶສາ ເປັນການເພ່ີມຄວາມໝັນ້ໃຈໃຫແ້ກຜູ່ໃ້ຊບໍ້ລິການວາ່ ສະຖານສກຶ

ສາໄດຈ້ດັການສກຶສາທ່ີເນັນ້ຄນຸນະພາບຕາມມາດຕະຖານການສກຶສາ 

3.2 ຈດຸປະສງົຂອງການປະເມນີຕນົເອງ 

(1) ເພ່ືອກວດສອບຢືນຢນັສະພາບຕວົຈງິ ແລະ ປະເມນີຄນຸນະພາບຂອງສະຖານສກຶສາ ຕາມ

ມາດຕະຖານທ່ີກາໍນດົ 

(2) ເພ່ືອຊຸກຍູ,້ ໃຫກ້າໍລງັໃຈ, ໃຫຄ້າໍແນະນາໍໃນດາ້ນຕາ່ງໆ ແກສ່ະຖານສກຶສາ ເພ່ືອພດັທະນາຕນົ

ເອງຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ 

(3) ເພ່ືອໃຫໜ້ວ່ຍງານພາຍໃນສະຖານສກຶສາ ໃຊເ້ປັນຂໍມ້ນູໃນການວາງແຜນປບັປງຸ ແລະ

ພດັທະນາຄນຸນະພາບຂອງໜວ່ຍງານ ແລະສະຖານສກຶສາເອງ 

3.3 ກນົໄກໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

3.3.1 ການຈດັຕ ັງ້ 

ແຕລ່ະສະຖານສກຶສາ ຕອ້ງມຜີູຮ້ບັຜິດຊອບວຽກງານປະກນັຄນຸນະພາບ, ຜູຊ້ວ່ຍ ແລະ ຄະນະ

ປະເມນີຄນຸນະພາບຕນົເອງ, ໂດຍບກຸຄະລາກອນ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ໄດຖ້ກືກາໍນດົໃນ

ຫວົຂໍຕ່ໍ້ໄປ. 

3.3.2 ບກຸຄະລາກອນ 

- ຮອງຜູອ້າໍນວຍການ ຫລື ຄອູາຈານ, ພະນກັງານທ່ີມປີະສບົການສງູ 

- ຕາງໜາ້ຂອງພະແນກການຕາ່ງໆຂອງສະຖານສກຶສາ 

- ຕາງໜາ້ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົຂອງສະຖານສກຶສາ (ຊາວໜຸມ່, ແມຍ່ງິ ແລະກາໍມະບານ) 

3.3.3 ໜາ້ທ່ີ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງແຕລ່ະພາກສວ່ນ 

(ກ) ຜູອ້າໍນວຍການມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

- ແຕງ່ຕ ັງ້ຜູຮ້ບັຜິດຊອບວຽກງານປະກນັຄນຸນະພາບ, ຜູຊ້ວ່ຍ ແລະ ຄະນະປະເມນີຄນຸນະພາບ

ຕນົເອງ.  

- ສະໜອງນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານແນະນາໍ ເພ່ືອການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ການປະເມນີຕນົ

ເອງປະຈາໍປີ ພາຍໃຕກ້ດົລະບຽບລວມຂອງ ກມົອາຊວີະສກຶສາ 

- ສະໜອງສິ່ ງທ່ີຈາໍເປັນ (ບກຸຄະລາກອນ, ເວລາ ແລະ ງບົປະມານ) ເພ່ືອຮບັປະກນັ ປະສດິທິ

ຜນົຂອງການປະເມນີຕນົເອງ 
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- ຮບັປະກນັດາ້ນເນືອ້ໃນ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງບດົລາຍງານການປະເມນີຕນົເອງ ທ່ີສ ົ່ງໃຫ້

ກມົອາຊວີະສກຶສາ 

(ຂ) ຜູຮ້ບັຜິດຊອບວຽກງານປະກນັຄນຸນະພາບ 

ຖກືແຕງ່ຕ ັງ້ທກຸໆປີ ຈາກຜູອ້າໍນວຍການຂອງສະຖານສກຶສາ, ໂດຍຫລກັການແມນ່ ຮອງ

ຜູອ້າໍນວຍການຮບັຜິດຊອບດາ້ນວຊິາການ, ໃນທກຸ 2 ປີໃດ ຄວນມກີານປ່ຽນໃຫຜູ້ອ້ື່ ນ (ຜູທ່ີ້ເຄຍີ

ຮບັຜິດຊອບມາກອ່ນແລວ້ ອາດຈະກບັມາຮບັໜາ້ທ່ີອກີເທ່ືອໃໝໄ່ດ)້ ເພ່ືອເປັນການ ສາ້ງຄວາມເຂົ້າໃຈອນັ

ເລິກເຊິ່ ງ ກຽ່ວກບັວຽກງານປະກນັຄນຸນະພາບ ໃຫຫ້ລາຍໆຄນົໃນສະຖານສກຶສາ. 

ຜູຮ້ບັຜິດຊອບວຽກງານປະກນັຄນຸນະພາບ ຕອ້ງເຄຍີຜາ່ນການເຝິກອບົຮມົ ດາ້ນການປະເມນີຄນຸ

ນະພາບ ທ່ີຈດັໂດຍກມົອາຊວີະສກຶສາ ແລະສນູຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ, ພອ້ມທງັໄດຮ້ບັໃບຢ ັງ້ຢືນ ການ

ເຝິກອບົຮມົ. 

ຜູຮ້ບັຜິດຊອບວຽກງານປະກນັຄນຸນະພາບຂອງສະຖານສກຶສາ ແມນ່ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້  

- ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ການປະເມນີຕນົເອງຂອງສະຖານສກຶສາ 

- ຈດັແບງ່ໜາ້ວຽກສາໍລບັແຕລ່ະອງົປະກອບ ໃຫຜູ້ປ້ະເມນີໃນສະຖານສກຶສາ 

- ຈດັການເຝິກອບົຮມົພະນກັງານພາຍໃນສະຖານສກຶສາ 

- ສາ້ງແຜນວຽກໃຫຜູ້ປ້ະເມນີໃນສະຖານສກຶສາ 

- ກະກຽມຕອ້ນຮບັ ແລະເຮັດວຽກກບັຄະນະປະເມນີພາຍໃນ ທ່ີຈດັທກຸໆ2ປີ 

- ຮບັປະກນັຂອດວຽກຕາ່ງໆ ເພ່ືອໃຫຄ້ະນະປະເມນີພາຍໃນ ສາມາດຈດັຕ ັງ້ການປະເມນີ 

- ແຈງ້ໃຫທ້ກຸພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ຮບັຮູຜ້ນົການປະເມນີຢາ່ງຊດັເຈນ, ວອ່ງໄວ ແລະເປີດເຜີຍ 

(ຄ) ຄະນະຜູປ້ະເມນີ  

ຄວນມ5ີຄນົປະກອບດວ້ຍ ຜູຮ້ບັຜິດຊອບວຽກງານປະກນັຄນຸນະພາບ ເປັນຫວົໜາ້ ແລະ ບນັດາ

ສະມາຊກິ ດ ັງ່ທ່ີໄດລ້ະບໄຸວ ້ໃນຫວົຂໍ ້ບກຸຄະລາກອນ (3.3.2) ແລະ ມໜີາ້ທ່ີດ ັງ່ລຸມ່ນີ ້

(1) ມໜີາ້ທ່ີປະເມນີຕນົເອງ ດາ້ນຄນຸນະພາບການສກຶສາຂອງສະຖານສກຶສາ 

(2) ມໜີາ້ທ່ີໃຫຄ້ະແນນແຕລ່ະຕວົຊີວ້ດັ ໃນແຕລ່ະອງົປະກອບມາດຕະຖານ 

(3) ມໜີາ້ທ່ີສກຶສາຂໍມ້ນູ ກຽ່ວກບັວຽກງານການປະກນັຄນຸນະພາບພາຍໃນຂອງສະຖານສກຶສາ 

(4) ມໜີາ້ທ່ີສງັລວມຂໍມ້ນູ ແລະ ສາໍເລັດບດົລາຍງານການປະເມນີຕນົເອງຂອງສະຖານສກຶສາ  

3.3.4 ມາດຕະຖານຂອງຜູປ້ະເມນີ 

• ຄນຸສມົບດັທ ົ່ວໄປ 
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(1) ເປັນຜູຊ້ງົຄນຸວດຸທິ ຫລືຜູທ່ີ້ມປີະສບົການ ດາ້ນການບໍລິຫານການສກຶສາ, ຫລກັສດູ, ການ

ສອນ, ສື່ ການຮຽນການສອນ, ເທັກໂນໂລຍ,ີ ການວໄິຈ ແລະການປະເມນີຜນົ. ມຄີວາມຮູ ້

ແລະທກັສະກຽ່ວກບັການວດັ ແລະປະເມນີຜນົ. ມທີກັສະໃນການວເິຄາະ, ຮອບຄອບ ແລະ

ສາມາດຕດັສນິໃຈໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງເໝາະສມົ. 

(2) ມຄີວາມຮູຄ້ວາມເຂ້ົາໃຈ ດາ້ນການປະກນັຄນຸນະພາບ ແລະມປີະສບົການດາ້ນການປະເມນີ

ຄນຸນະພາບສະຖານສກຶສາ 

(3) ມຄີວາມຮູຄ້ວາມເຂ້ົາໃຈ ກຽ່ວກບັມາດຕະຖານອາຊວີະສກຶສາ 

(4) ມທີດັສະນະຄະຕທ່ີິດ ີຕ່ໍການເຮັດວຽກຮວ່ມກບັຜູອ້ື່ ນ 

(5) ມຄີວາມສາມາດໃນການປະສານງານ 

• ຄນຸສມົບດັສະເພາະ 
(6) ມຕີາໍແໜງ່ເປັນຮອງຜູອ້າໍນວຍການ ຫລ ືຄຊູຽ່ວຊານ 

(7) ຕອ້ງຜາ່ນການເຝິກອບົຮມົ ກຽ່ວກບັການປະເມນີຄນຸນະພາບສະຖານສກຶສາ 

 

• ຈນັຍາບນັຂອງຜູປ້ະເມນີ 
(1) ປະເມນີຢາ່ງກງົໄປກງົມາ 

(2) ມຄີວາມຊື່ ສດັ, ເປັນກາງ ແລະປະເມນີສິ່ ງທ່ີພບົເຫັນຕາມຄວາມເປັນຈງິ 

(3) ນາໍໃຊຫ້ລກັຖານສະໜບັສະໜນູ, ຫາ້ມໃຊຄ້ວາມຮູສ້ກຶ ຫລື ລາໍອຽງເຂ້ົາຂາ້ງຝາ່ຍໃດໜ່ຶງ 

(4) ແຈງ້ໃຫຜູ້ກ້ຽ່ວຂອ້ງທກຸຝາ່ຍ ຮບັຮູຢ້າ່ງຊດັເຈນ ແລະ ເປີດເຜີຍ 

(5) ຮກັສາຄວາມລບັຂອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານສວ່ນບກຸຄນົ ທ່ີໄດຮ້ບັຈາກການປະເມນີ 

(6) ບ່ໍຮຽກຮອ້ງການຕອ້ນຮບັ ແລະການອາໍນວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆ 

(7) ບ່ໍໃຊອ້າໍນາດ ທ່ີບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງກບັການປະເມນີ 

(8) ປະຕບິດັໜາ້ທ່ີ ທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍຢາ່ງຄບົຖວ້ນ ດວ້ຍຄວາມຮບັຜິດຊອບສງູ 
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3.4 ຂ ັນ້ຕອນຂອງການປະເມນີຕນົເອງ 

ການປະເມນີສະຖານສກຶສາ ເປັນຂ ັນ້ຕອນທ່ີສາໍຄນັ ເພ່ືອກາໍນດົຄນຸນະພາບ ແລະຄວາມຖກືຕອ້ງ

ຂອງຜນົການປະເມນີ, ເຮັດໃຫ ້ ຜູຖ້ກືປະເມນີ ແລະຜູມ້ສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ ຍອມຮບັໄດໃ້ນຜນົການປະ

ເມນີ ແລວ້ກາ້ວໄປຫາການພດັທະນາ ຄນຸນະພາບການສກຶສາໄປຕາມທິດທາງທ່ີກາໍນດົໄວ.້  

ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານປະເມນີ ສາມາດດາໍເນນີໄປດວ້ຍຄວາມສະດວກ ມປີະສດິທິພາບ ແລະບນັລຸ

ເປ້ົາໝາຍ ຂອງການປະເມນີ, ຄວນດາໍເນນີເປັນ 3ຂ ັນ້ຕອນຄ:ື ກອ່ນການປະເມນີ, ດາໍເນນີການປະເມນີ 

ແລະຫລງັການປະເມນີ. ສາໍລບັສະຖາບນັ ທ່ີບ່ໍທນັມລີະບບົຮບັປະກນັຄນຸນະພາບພາຍໃນສະຖາບນັ ກໍ່ຈະ

ມຂີ ັນ້ຕອນການກະກຽມ ສາໍລບັຄ ັງ້ທາໍອດິ ເພ່ືອເລີ່ ມຕ ົນ້ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. 

 

1. ກອ່ນການປະເມນີຕນົເອງປະຈາໍປີ 

- ສາ້ງແຜນປະຈາໍປີ 
- ແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະຮບັຜິດຊອບ 
- ຈດັການເຝິກອບົຮມົ ແລະ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 

2. ໄລຍະການປະເມນີຕນົເອງ 

- ກະກຽມເອກະສານ ແລະ ຂໍມ້ນູຕາມມາດຕະຖານ 
- ປະເມນີ ແລະໃຫຄ້ະແນນແຕລ່ະຕວົຊີວ້ດັ 

3. ຫລງັການປະເມນີຕນົເອງປະຈາໍປີ 

- ສາໍເລັດບດົລາຍງານການປະເມນີ ໂດຍຜູຮ້ບັຜິດຊອບ 
- ສາ້ງແຜນພດັທະນາຄນຸນະພາບ ສາໍລບັປີຕ່ໍໄປ 
- ສ ົ່ງບດົລາຍງານ ໃຫກ້ມົອາຊວີະ ແລະສນູຮບັປະກນັ 
 

0. ເລີ່ ມຕ ົນ້ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
- ຕດັສນິໃຈ ນາໍໃຊລ້ະບບົປະກນັຄນຸນະພາບ 
- ສະຖານສກຶສາ ສາ້ງແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
- ຈດັການເຝິກອບົຮມົ ແລະ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 

ສາໍລບັທກຸໆປີ 

ສາໍລບັປີທາໍອດິ 
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ຕາຕະລາງ ສະແດງລາຍລະອຽດຂອງແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ 
 
ບາດກາ້ວ ການປະຕບິດັວຽກ ຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ໄລຍະເວລາ ເອກະສານທີ່ກຽ່ວຂອ້ງ 

ເລີ່ ມຕ ົນ້ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

1.  ປະກາດແຈງ້ການ ຕດັສນິໃຈນາໍໃຊ ້ລະບບົຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ, ແຕງ່ຕ ັງ້ຜູ້
ຮບັຜິດຊອບວຽກງານຄນຸນະພາບ, ຈດັສນັງບົປະມານ, ກາໍນດົຈດຸປະສງົ ແລະ
ກດິຈະກາໍຫລກັ 

ຜອ ຄະນະປະເມນີ ຕາມການກາໍນດົ
ຂອງກມົອາຊວີະ 

ໃບແຈງ້ການພາຍໃນ ສະຖາບນັ 

2.  ຈດັເຝິກອບົຮມົ ໃຫຜູ້ຮ້ບັຜິດຊອບວຽກງານຄນຸນະພາບ ແລະຜູຊ້ວ່ຍ ສນູ/ກມົ ຜູຮ້ບັຜິດຊອບຄນຸ
ນະພາບ ແລະຜູຊ້ວ່ຍ 

ຕາມການກາໍນດົ
ຂອງກມົອາຊວີະ 

ຫລກັສດູເຝິກອບົຮມົ ສາໍລບັຜູປ້ະ
ເມນີ 

3.  ຈດັເຝິກອບົຮມົ ໃຫພ້ະນກັງານ ຄອູາຈານຂອງສະຖານສກຶສາ (1ວນັ) ຜູຮ້ບັຜິດຊອບຄນຸ
ນະພາບ 

ພະນກັງານ ຄອູາຈານ ຕາມການກາໍນດົ
ຂອງກມົອາຊວີະ 

ຫລກັສດູເຝິກອບົຮມົ ສາໍລບັ
ພະນກັງານທ ົ່ວໄປ 

ກອ່ນການປະເມນີຕນົເອງ 

4.  ສະເໜີແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະປະເມນີ (ຫວົໜາ້ຄະນະ, ສະມາຊກິ, ຜູປ້ະສານງານ) ຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ຄນຸ
ນະພາບ 

 ມງັກອນ ໜງັສສືະເໜີ ການແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະ 

5.  ແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະປະເມນີ (ໃຫກ້ວມເອົາທກຸມາດ ຕະຖານ) ຜອ  ມງັກອນ ຂໍຕ້ກົລງົຂອງຜອ 

6.  ຂືນ້ແຜນງບົປະມານເພື່ອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ຫວົໜາ້ຄະນະ    

7.  ກະກຽມ ແລະຈດັຫາບນັດາເຄື່ ອງມ ືແລະ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆ 
ແລະ ປຶກສາເຖງິວທິິການກວດສອບແຫລງ່ຂໍມ້ນູເຊັ່ນ: ສງັເກດ, ສາໍພາດ 
ສອບຖາມສກຶສາເອກະສານ (ໃຜ, ເຮັດຫຍງັ, ເຮັດແນວໃດ, ເມ ື່ອໃດ, ຢູໃ່ສ 
ຍອ້ນຫຍງັ) ກລໍະນມີແີລວ້ ກນໍາໍໃຊເ້ລຍີ, ຖາ້ບໍທນັມກີໍ່ສາ້ງຂືນ້ໃຫມ ່

ຫວົໜາ້ຄະນະ ຄະນະປະເມນີ ມງັກອນ ຮາ່ງແຜນການເຮັດວຽກ ແລະຄູມ່ ື
ການປະເມນີ 

8.  ປະຊຸມຄະນະປະເມນີ ເພື່ອແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫສ້ະມາຊກິ ແຕລ່ະຄນົ 
ແລະແຈງ້ລາຍລະອຽດຫຼືຂ ັນ້ຕອນການປະຕບິດັງານ 

ຫວົໜາ້ ຄະນະ ມງັກອນ  

9.  ແຈງ້ໃຫແ້ຕລ່ະໜວ່ຍງານ ພາຍໃນສະຖານສກຶສາຮບັຊາບ ( ເຊັ່ນ: ກາໍນດົ
ຕາຕະລາງເຄື່ ອນໄຫວ, ຂໍມ້ນູທີ່ຕອ້ງການ ແລະ ວທິີການ( 1 ເດອືນລວ່ງໜາ້) 

ຫວົໜາ້ ຄະນະ ມງັກອນ  

ລະຫວາ່ງດາໍເນນີການປະເມນີຕນົເອງ 
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10.  ໜວ່ຍງານທີ່ກຽ່ວຂອ້ງ ສ ົ່ງຂໍມ້ນູພື້ນຖານຂອງຕນົເອງ ແລະຄວາມພອ້ມທີ່ຈະ
ຮບັການປະເມນີໃຫຄ້ະນະປະເມນີຊາບ(ຕາມການແບງ່ປນັຂອງອງົປະກອບ) 

ຫວົໜາ້ໜວ່ຍງານ
ກຽ່ວຂອ້ງ 

ພະນກັງານ-ຄອູາຈານ ກມຸພາ ເອກະສານ ສາໍລບັແຕລ່ະອງົ
ປະກອບ 

11.  ດາໍເນນີການປະເມນີ ຕາມເອກະສານ ແລະຫຼກັຖານທີ່ໄດມ້າ, ຖາ້ມຄີວາມ
ຈາໍເປັນອາດຈະເກບັຂໍມ້ນູເພີ່ມເຕມີ ເຊັ່ນ: ແບສອບຖາມ, ການສງັເກດ, 
ການສາໍພາດ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ 

ຫວົໜາ້ຄະນະ ຄະນະປະເມນີ ມນີາ ເອກະສານ ກຽ່ວກບັມາດຕະຖານ,
ປຶ້ມຄູມ່ ື

12.  ຈດັກອງປະຊຸມ ເພື່ອສງັລວມ ແລະ ວເິຄາະຂໍມ້ນູທີ່ໄດ ້ ຫວົໜາ້ຄະນະ ຄະນະປະເມນີ   

13.  ສາໍເລັດການຂຽນບດົລາຍງານ ການປະເມນີຕນົເອງ  ຄະນະປະເມນີ ມນີາ ຮາ່ງບດົລາຍງານ 

14.  ປະຊຸມຄະນະປະເມນີ (ເພື່ອພິຈາລະນາຜນົການປະເມນີ)  ຄະນະປະເມນີ ມນີາ  

15.  ສ ົ່ງບດົລາຍງານການປະເມນີ ໃຫຄ້ະນະອາໍນວຍການ ເພື່ອຮບັຮອງ ຫວົໜາ້ ຄະນະປະເມນີ ມນີາ ຮາ່ງບດົລາຍງານ 

ຫຼງັຈາກປະເມນີຕນົເອງ 

16.  ປະຊຸມຖອດຖອນບດົຮຽນ ການປະເມນີ, ກອ່ນສ ົ່ງຫາກມົ ຜອ ຄະນະອາໍນວຍການ 
ຄະນະປະເມນີ 

ເມສາ ຮາ່ງບດົລາຍງານ 

17.  ສາ້ງແຜນການດາໍເນນີງານ ໃນຕໍ່ໜາ້ ຜອ ຄະນະອາໍນວຍການ 
ຄະນະປະເມນີ 
ພະນກັງານ-ຄອູາຈານ 

  

18.  ສ ົ່ງບດົລາຍງານຫາກມົອາຊວີະ, ສນູຮບັປະກນັ ຜອ  ເມສາ ບດົລາຍງານ 

- ເອກະສານຜນົການປະເມນີປະກອບດວ້ຍ: 
ກ. ສະຫຼຸບຜນົການປະເມນີ ລວມທງັບດົລາຍງານການປະເມນີ 
ຂ. ໃບປະເມນີແຕລ່ະອງົປະກອບ 
ຄ. ລາຍຊື່ຄະນະຜູປ້ະເມນີ (ຫວົໜາ້ຄະນະ ແລະ ຄະນະ) 
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ບດົທີ 4: ການປະເມນີພາຍໃນ 

4.1 ຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງການປະເມນີພາຍໃນ  

ແມນ່ການວດັຜນົ, ປະເມນີຜນົ, ຕດິຕາມ ແລະກວດສອບ ຄນຸນະພາບການສກຶສາ ຂອງສະຖານ
ສກຶສາ ຈາກໜວ່ຍງານຮບັຜິດຊອບພາຍໃນຂອງສະຖານສກຶສາ, ກມົວຊິາການ, ພະແນກສກຶສາທິການ
ແຂວງ ແລະຫອ້ງການສກຶສາທິການເມອືງ ທ່ີມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບສະຖານສກຶສານ ັນ້. 

 

ການປະເມນີພາຍໃນ ຄວນຖກືຂຶນ້ແຜນ ໂດຍເລີ່ ມຈາກການກາໍນດົຫວົໜາ້ ແລະຄະນະກາໍມະການ, 
ກາໍນດົຂອບເຂດວຽກ, ເບິ່ ງຄນືການປະເມນີຄນຸນະພາບໃນຄ ັງ້ກອ່ນ ແລະ ບນັດາເອກະສານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
ໂດຍບນັດາຫລກັຖານ ຫລຂືໍມ້ນູອາ້ງອງີທ່ີຄວນຖກືຍກົຂຶນ້ ມດີ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

• ບນັດາເອກະສານ ແລະລະບບົ ເຊ່ັນ: ນະໂຍບາຍ ແລະຂະບວນການຂອງສະຖາບນັ 
• ບນັດາສະຖຕິ ິຫລື ການບນັທຶກ ການສດິສອນ ຫລືການເຝິກອບົຮມົຕວົຈງິ 
• ເບິ່ ງຜາ່ນຕວົຢາ່ງຂອງຂໍມ້ນູນກັສກຶສາໃດໜ່ຶງ 
• ວເິຄາະຊບັພະຍາກອນ (ບກຸຄະລາກອນ, ສະຖານທ່ີ, ອປຸະກອນ, ເຄື່ ອງມ ືແລະອື່ ນໆ) ຂອງ

ສະຖານສກຶສາໃນການໃຫບໍ້ລິການ ແລະ ປະເມນີສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວ 
• ສອບຖາມພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອຂໍຂໍມ້ນູອື່ ນໆໃນຕ່ໍໜາ້ 
• ສາໍພາດຜູບໍ້ລຫິານ, ຄອູາຈານ, ນກັຮຽນ ແລະຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມອື່ ນໆ 
• ສງັເກດຂະບວນການເຊ່ັນວາ່ ການປະເມນີທກັສະ ແລະ ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 
• ສງັເກດສະຖານທ່ີອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອປຸະກອນ, ພິເສດແມນ່ໃນຂະນະນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນ

ກດິຈະກາໍການສດິສອນ ຫລືຝຶກອບົຮມົ 
 

ຄວາມສາໍຄນັຂອງການປະເມນີພາຍໃນ ສາມາດອະທິບາຍໄດ ້ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
1. ເພ່ືອໃຫສ້ະຖານສກຶສາ, ໜວ່ຍງານຕ ົນ້ສງັກດັ ໄດພ້ດັທະນາຄນຸະພາບຂອງຜນົຜະລິດທາງ

ການສກຶສາ ແລະ ປະສດິທິພາບໃນການປະຕບິດັງານຂອງຜູທ່ີ້ກຽ່ວຂອ້ງ 

2. ໃຫສ້ງັຄມົໝ ັນ້ໃຈກຽ່ວກບັຜນົຜະລິດທາງການສກຶສາ ແລະ ຄວາມສາມາດໃຫບໍ້ລິການທາງ

ການສກຶສາ ຂອງສະຖານສກຶສາ 

3. ເພ່ືອໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ລດັ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ, ຊຸມຊນົ ຈດັສນັງບົປະມານໄດຖ້ກືຕອ້ງ 

ແລະ ເຫມາະສມົໃຫແ້ກສ່ະຖານສກຶສາ 

4. ເພ່ືອໃຫຂ້ໍມ້ນູແກຜູ່ສ້ະຫມກັເຂ້ົາສກຶສາໃນສະຖານສກຶສານ ັນ້ ຮບັຊາບກຽ່ວກບັຄນຸນະພາບ

ຂອງສະຖານສກຶສາ 
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5. ເພ່ືອໃຫຂ້ໍມ້ນູແກຜູ່ປ້ກົຄອງ, ຜູປ້ະກອບການ, ລດັຖະບານ ຮບັຊາບກຽ່ວກບັກນົໄກໃນການ

ດາໍເນນີງານຂອງສະຖານສກຶສານ ັນ້ໆ 

6. ເພ່ືອໃຫເ້ກດີຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມເປັນທາໍໃນການສກຶສາ, ສາມາດກວດສອບໄດຂ້ະ

ບວນການຈດັການສກຶສາແກປ່ະຊາຊນົ ໂດຍສະເພາະການນາໍໃຊງ້ບົປະມານ (ເງນິພາສ,ີ 

ອາກອນຂອງປະຊາຊນົມາໃຊ)້ 

4.2 ຈດຸປະສງົຂອງການປະເມນີພາຍໃນ 

(1) ການປະກນັຄນຸນະພາບພາຍໃນ ແມນ່ເປັນຂະບວນການ ແລະ ກນົໄກທ່ີຈດັສນັຢາ່ງເປັນລະບບົ 

ເພ່ືອຄວບຄມຸຂະບວນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ໃຫມ້ຄີນຸນະພາບ ແລະ ເປັນໄປຕາມ 

ທິດທາງ ທ່ີກະຊວງສກຶສາທິການກາໍນດົໄວ.້ 

(2) ການປະເມນີຄນຸນະພາບພາຍໃນແມນ່ເພ່ືອປບັປງຸ ແລະ ຍກົສງູຄນຸນະພາບການສກຶສາໃຫສ້ງູຂຶນ້, 

ເພ່ືອວເິຄາະສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງສະຖາບນັຕນົເອງ ໃຫເ້ຫັນຈດຸດ-ີຈດຸອອ່ນ ໂດຍອງີໃສ່

ບນັດາຕວົຊີວ້ດັ ໃນຊຸດມາດຕະຖານ ແລະ ປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງຕນົໃຫດ້ຂີຶນ້. 

(3) ເພ່ືອເປັນການສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈໃຫກ້ບັຜູຮ້ຽນ, ຜູປ້ກົຄອງ, ສງັຄມົ ແລະ ລດັຖະບານ ວາ່

ສະຖານສກຶສາ ຂອງຕນົສາມາດສະໜອງການສກຶສາທ່ີມຄີນຸນະພາບ. 

4.3 ກນົໄກການປະເມນີພາຍໃນ 

4.3.1 ຂໍແ້ນະນາໍ 

ໜວ່ຍງານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການປະເມນີພາຍໃນປະກອບດວ້ຍ 

- ກມົອາຊວີະສກຶສາ (ຄະນະກມົ, ຫວົໜາ້ພະແນກ) 

- ສນູຮບັປະກນັຄນຸນະພາບການສກຶສາ (ໃນໄລຍະສາ້ງຕ ັງ້ລະບບົ 2-3ປີທາໍອດິ ເທ່ົານ ັນ້) 

- ຄະນະປະເມນີສະເພາະກດິ ສາໍລບັແຕລ່ະສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ ຫວົ

ໜາ້ຄະນະປະເມນີ ແລະຜູປ້ະເມນີອກີ 3ທາ່ນ 

- ຜູອ້າໍນວຍການ, ຮອງຜູອ້າໍນວຍການ, ຫວົໜາ້ໜວ່ຍງານຄນຸນະພາບ ແລະພະນກັງານຂອງ

ແຕລ່ະສະຖານສກຶສາ 

4.3.2 ສນູຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ 

ສນູມໜີາ້ທ່ີ ແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບ ໃນການພດັທະນາ ແລະຕດິຕາມການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ລະບບົປະກນັຄນຸນະພາບ ທງັໝດົຂອງ ສປປ.ລາວ. 

ສາໍລບັການປະເມນີຄນຸນະພາບພາຍໃນ ສນູມຄີວາມຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້ 
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- ຮວ່ມກບັກມົອາຊວີະສກຶສາ ໃນການວາງແຜນການປະເມນີສະຖານອາຊວີະສກຶສາ 

- ຈດັການເຝິກອບົຮມົຜູປ້ະເມນີ ແລະຫວົໜາ້ໜວ່ຍງານຄນຸນະພາບຂອງສະຖານສກຶສາ 

- ສະໜບັສະໜນູການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ການປະເມນີພາຍໃນ ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ

ຂອງ ກມົອາຊວີະສກຶສາ 

- ຊຸກຍູພ້າກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອຮບັປະກນັການປະເມນີໄປຕາມແຜນ ແລະໄລຍະເວລາ 

- ຮບັ ແລະ ທບົທວນບດົລາຍງານຫຍໍ ້ຂອງການປະເມນີພາຍໃນ 

- ກວດສອບ ແລະໃຫຄ້າໍແນະນາໍ ບນັດາສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ທ່ີມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ໃນການ

ບນັລມຸາດຕະຖານອນັເໝາະສມົ ພາຍຫລງັການປະເມນີພາຍໃນ, ໂດຍຮວ່ມກບັກມົອາຊວີະ

ສກຶສາ 

4.3.3 ກມົອາຊວີະສກຶສາ 

ກມົມ ີຄິວາມຮບັຜິດຊອບ ດາ້ນຕາ່ງໆດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

- ຂຶນ້ແຜນການປະເມນີສະຖານສກຶສາ ທກຸໆປີ ໂດຍຮວ່ມກບັສນູຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ 

- ເຮັດໃບແຈງ້ການເຖງິສະຖານສກຶສາ ແລະຜູປ້ະເມນີ 

- ສະໜບັສະໜນູ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ການປະເມນີພາຍໃນ ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ

ຂອງຄະນະປະເມນີ 

- ຕດິຕາມຄະນະປະເມນີ ເພ່ືອຮບັປະກນັການປະເມນີໄປຕາມຮບູແບບ ແລະ ເວລາທ່ີກາໍນດົ 

- ຮບັ ແລະ ທບົທວນບດົລາຍງານຫຍໍ ້ຂອງການປະເມນີພາຍໃນ 

- ກວດສອບ ແລະໃຫຄ້າໍແນະນາໍ ບນັດາສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ທ່ີມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ໃນການ

ບນັລມຸາດຕະຖານອນັເໝາະສມົ ພາຍຫລງັການປະເມນີພາຍໃນ, ໂດຍສມົທບົກບັສນູ

ຮບັປະກນັຄນຸນະພາບການສກຶສາ 

4.3.4 ຜູອໍ້ານວຍການ ແລະ ຫວົໜາ້ຄນຸນະພາບພາຍໃນສະຖານສກຶສາ 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົາ້ແມນ່ ມລີາຍລະອຽດດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

- ລິເລີ່ ມ ແລະກະກຽມ ຮບັເອົາການປະເມນີພາຍໃນ 

- ແຈງ້ໃຫພ້ະນກັງານທກຸຄນົຮບັຮູ ້ແລະກະກຽມບນັດາຂໍມ້ນູເອກະສານ ທ່ີຕອ້ງການສາໍລບັ 

ຄະນະຜູປ້ະເມນີ 

- ປະສານວຽກ ແລະຮວ່ມມກືບັຄະນະປະເມນີ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫວ້ຽກງານ ສາໍເລັດໂດຍດ ີ

4.3.5 ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ ແລະພາລະບດົບາດຂອງຄະນະຜູປ້ະເມນີ 

(1) ອງົປະກອບຂອງຄະນະກາໍມະການ ໃນໄລຍະຕ ົນ້ນີ,້ ຄວນມປີະມານ5-6ຄນົ, ປະກອບມ:ີ 
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- ອາໍນວຍການສະຖານອາຊວີະສກຶສາໃດໜ່ຶງ  ເປັນປະທານ 1ທາ່ນ 
- ຕາງໜາ້ກມົອາຊວີະສກຶສາ    ເປັນຮອງ 1ທາ່ນ 
- ຜູອ້າໍນວຍການ ຫລືຮອງຜູອ້າໍນວຍການ  ເປັນຄະນະ 1ທາ່ນ 
- ຕາງໜາ້ສນູຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ   ເປັນຄະນະ 1ທາ່ນ     

(ໃນໄລຍະທາໍອດິ 2-3ປີ ເທ່ົານ ັນ້) 
- ຕາງໜາ້ກມົຄຸມ້ຄອງການສກຶສາພາກເອກະຊນົ ເປັນຄະນະ 1ທາ່ນ    

(ກລໍະນສີະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ ພາກເອກະຊນົ) 
- ວຊິາການຈາກກມົອາຊວີະສກຶສາ   ເລຂານກຸານ 1ທາ່ນ 

ການລງົປະເມນີພາຍໃນ ຂອງແຕລ່ະສະຖາບນັ ຈະໃຊເ້ວລາໃນການປະເມນີ 1ວນັເຄິ່ ງ. 
ຫລງັຈາກນ ັນ້ຄ ັງ້ຕ່ໍໆໄປ ຈະຫລດຸອງົປະກອບຂອງຄະນະກາໍມະການລງົເຫລືອປະມານ 3-4ຄນົຄ:ື 
- ອາໍນວຍການສະຖານອາຊວີະສກຶສາໃດໜ່ຶງ  ເປັນປະທານ 1ທາ່ນ 
- ຕາງໜາ້ກມົອາຊວີະສກຶສາ    ເປັນຮອງ 1ທາ່ນ 
- ຜູອ້າໍນວຍການ ຫລືຮອງຜູອ້າໍນວຍການ  ເປັນຄະນະ 1ທາ່ນ 
- ວຊິາການຈາກກມົອາຊວີະສກຶສາ   ເລຂານກຸານ 1ທາ່ນ 

 
(2) ໜາ້ທ່ີຂອງກາໍມະການປະເມນີຄນຸນະພາບພາຍໃນ 

- ສກຶສາບດົລາຍງານການປະເມນີຕນົເອງຂອງສະຖານສກຶສາ 
- ໃຫຄ້າໍເຫັນ ແລະຂໍສ້ະເໜີ ຕ່ໍປະທານຂອງຄະນະກາໍມະການ 
- ຮວ່ມລງົປະເມນີຄນຸນະພາບຂອງສະຖານສກຶສາ 
- ຮບັຜິດຊອບການສກຶສາບນັຫາ ແລະຂຽນລາຍງານຕາມກອບທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກປະທານ 

ຫລືຄະນະ 
- ຮວ່ມພິຈາລະນາ ຕດັສນິຜນົຂອງການປະເມນີ 

 
(3) ໜາ້ທ່ີຂອງເລຂານກຸານຄະນະກາໍມະການປະເມນີຄນຸນະພາບພາຍໃນ 

- ຕດິຕ່ໍປະສານງານກບັບນັດາພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ກາໍນດົການລງົປະເມນີ 
- ຮບັຜິດຊອບວຽກງານເລຂາໃຫແ້ກຄ່ະນະ 
- ຕດິຕາມການເຮັດບດົລາຍງານຂອງສະມາຊກິ ແລະສງັລວມໃຫສ້າໍເລັດ 
- ເລຂານກຸານ ອາດເປັນສະມາຊກິຜູໃ້ດໜ່ຶງໃນຄະນະກາໍມະການ ຫລື ແຕງ່ໃຫວ້ຊິາການ ຜູໃ້ດ

ໜ່ຶງຈາກພະແນກປະເມນີຜນົ ກມົອາຊວີະສກຶສາ 
 
(4) ໜາ້ທ່ີ ແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຫວົໜາ້ທີມຜູປ້ະເມນີ 

ຫວົໜາ້ທີມປະເມນີຈະຕອ້ງຮບັຜິດຊອບໜາ້ທ່ີຂອງການເປັນຜູນ້າໍພາເມ ື່ອໄດຮ້ບັມອບໝາຍວຽກ
ງານຂອງການປະເມນີ, ນອກຈາກນ ັນ້ຍງັມໜີາ້ທ່ີອື່ ນໆທ່ີສາໍຄນັອກີ ຄ:ື 
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- ເປັນຜູປ້ະສານງານ ໃນກດິຈະກາໍຕາ່ງໆໃນການປະເມນີຂອງທີມງານ 
- ເຮັດໜາ້ທ່ີເປັນຜູພ້ວົພນັກບັສະຖາບນັການສກຶສາ, ໃນການ: 

• ເບິ່ ງແຍງທາງດາ້ນສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆແກທີ່ມປະເມນີບ່ໍວາ່ຈະເປັນ 
ສະຖານທ່ີໃນການຈດັການປະເມນີ, ທ່ີພກັອາໄສ, ອາຫານ ແລະອາຫານຫວ່າງຕາ່ງໆ 

• ພວົພນັເລື່ ອງການລງົຢຽ້ມຢາມ, ສາໍພາດພະນກັງານ ແລະອື່ ນໆ 
• ຮບັປະກນັວາ່ທີມປະເມນີທກຸຄນົມາຮອດສະຖານສກຶສາ 

- ແນະນາໍສະມາຊກິທີມປະເມນີ ໃນເວລາປະຊຸມ ກອ່ນທ່ີຈະເລີ່ ມປະເມນີ 
- ເປັນປະທານໃນການການປະຊຸມປິດການປະເມນີ; 
- ໃຫຄ້າໍຄດິເຫັນຫຼງັຈາກສາໍເລັດການປະເມນີ 
- ຮຽກບນັດາສະມາຊກິຮວ່ມປະຊຸມ, ເພ່ືອ: 

• ທບົທວນແລະປຶກສາກຽ່ວກບັບດົລາຍງານຕນົເອງ 
• ກະກຽມວທີິ, ຂ ັັນ້ຕອນ ແລະຍດຸທະສາດຂອງການປະເມນີໃຫລ້ກູທີມໄດປ້ະຕບິດັຕາມ; 
• ໃຫຄ້າໍແນະນາໍແລະຕດິຕາມເມ ື່ອການປະເມນີມບີນັຫາ 
• ລວບລວມສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (ຜນົການປະເມນີ) ແລະ ຄາໍຄດິເຫັນ 
• ກະກຽມບດົລາຍງານການປະເມນີ 
• ລວບລວມບດົປະເມນີຕນົເອງ 
• ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູສະມາຊກິໃນທີມປະເມນີຂອງຕນົ 
• ຮບັຮອງເອົາລາຍການຂອງການເດນີທາງຂອງທີມ 
• ຮບັຜິດຊອບໃນການທບົທວນ ແລະກວດກາຄນື ບດົລາຍງານການປະເມນີພາຍໃນ ແລະ

ສ ົ່ງໃຫກ້ະຊວງ (ກມົອາຊວີະສກຶສາ, ສນູຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ) 
 
ໃນຖານະທ່ີເປັນສະມາຊກິຂອງຄະນະຜູປ້ະເມນີ, ຜູປ້ະເມນີຄວນຈະສກຶສາໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບຂອງ

ຕນົເອງ ແລະພວົພນັກບັຜູປ້ະເມນີອື່ ນໆໃນທີມ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານປະເມນີ ແລະການປະກອບບດົລາຍງານ 
ດາໍເນນີໄປໄດດ້ວ້ຍດ.ີ ພອ້ມດຽວກນັ, ຄວນຈະ: 

- ສກຶສາລະອຽດບດົລາຍງານການປະເມນີຕນົເອງຂອງສະຖານສກຶສາ ແລະສກຶສາເຄື່ ອງມກືານ
ປະເມນີ ເພ່ືອໃຫຄຸ້ນ້ເຄຍີ 

- ປະຕບິດັການປະເມນີ-ການຕລີາຄາ ຢາ່ງລະອຽດ, ບ່ໍລະຫລວມຕ່ໍໜາ້ທ່ີ 
- ສກຶສາໃຫເ້ຂ້ົາໃຈລະອຽດ ກລໍະນຂີອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທ່ີດ,ີ ເພ່ືອສາມາດປະເມນີໄດຢ້າ່ງ

ຖກືຕອ້ງ, ສາມາດສະຫລບຸຂໍສ້ງັເກດ ແລະຜນົປະເມນີໄດດ້,ີ ສາມາດໃຫຄ້າໍແນະນາໍທ່ີດ ີ
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4.3.6 ມາດຕະຖານຂອງຜູປ້ະເມນີພາຍໃນ 

ຄນຸສມົບດັ 

(1) ຕອ້ງມປີະສບົການເປັນຜູອ້າໍນວຍການ ຫລືຮອງຜູອ້າໍນວຍການ ຂອງສະຖານອາຊວີະສກຶສາ 
ຢາ່ງນອ້ຍ 5ປີ 

(2) ລະດບັການສກຶສາຕອ້ງແມນ່ຊ ັນ້ສງູ ຫືຼທຽບເທ່ົາ ຂຶນ້ໄປ; 
(3) ຕອ້ງມຄີວາມຮູດ້າ້ນຄອມພິວເຕ ີມຄີວາມສາມາດໃນວຽກງານການພວົພນັ, ມຄີວາມຮູໃ້ນການ

ເປັນຜູນ້າໍ 
(4) ຜູປ້ະເມນີຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັວຽກງານການປະເມນີຄນຸນະພາບພາຍໃນ 
 

ຈນັຍາບນັ 

(1) ມຫຼີກັໝ ັນ້ ແລະບ່ໍໃຫກ້ານຕອ້ນຮບັທ່ີດຂີອງສະຖານສກຶສາມຜີນົຕ່ໍກບັການປະເມນີ 
(2) ຫີຼກລຽ້ງການປຽບທຽບສະຖານສກຶສາຂອງຕນົກບັສະຖານສກຶສາທ່ີກາໍລງັປະເມນີ 
(3) ມທີາ່ທີທ່ີສພຸາບ ບ່ໍໃຫມ້ກີານອວດອາ້ງຕ່ໍບດົບາດຂອງຜູປ້ະເມນີ ແລະຫີຼກລຽ້ງບ່ໍໃຫມ້ກີານໂຕ້

ແຍງ້ ຫລືເຫັນດເີຫັນພອ້ມ ໃນເວລາປະເມນີ; 
(4) ຫີຼກລຽ້ງບ່ໍໃຫມ້ກີານໃສຮ່າ້ຍປ້າຍສ ີຜູປ້ະເມນີອື່ ນ ຫືຼເພ່ືອນຮວ່ມງານໃນເວລາປະເມນີ 
(5) ຫີຼກລຽ້ງການໃຊທ້າ່ທີທ່ີສະແດງວາ່ຕນົເປັນຜູຮ້ອບຮູ;້ 
(6) ຄວນໃຊພ້າສາທ່ີສພຸາບໃນເວລາເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 
(7) ຄວນບໍລິຫານເວລາໃຫເ້ໝາະສມົ 
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4.4 ຂ ັນ້ຕອນການປະເມນີພາຍໃນ 

ການປະເມນີຄນຸນະພາບພາຍໃນ ໄດແ້ບງ່ເປັນ 3ກດິຈະກາໍຫຼກັຄ:ື ກອ່ນການປະເມນີ, ລະຫວາ່ງ
ການປະເມນີ ແລະ ຫຼງັການປະເມນີ. 

 

 
 

  

 

 

 
 

1. ກອ່ນການປະເມນີພາຍໃນ 

- ກາໍນດົ ແລະ ວາງແຜນການລງົປະເມນີສະຖານສກຶສາ 
- ເຝິກອບົຮມົ ແລະ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 
- ສາ້ງແຜນກດິຈະກາໍ, ງບົປະມານ ແລະ ແຕງ່ຕ ັງ້ພະນກັງານ
... 

2. ລະຫວາ່ງການປະເມນີ 

- ຄະນະປະເມນີພາຍໃນ ທບົທວນເອກະສານຂອງສະຖານສກຶສາ 
- ຈດັຕ ັງ້ການປະເມນີ ໃຊເ້ວລາ 2ວນັ 
- ຮາ່ງບດົລາຍງານ ຕາມແຕລ່ະອງົປະກອບຄນຸນະພາບ ແລະຕວົຊີວ້ດັ 

3. ຫລງັຈາກການປະເມນີ 

- ສ ົ່ງບດົລາຍງານໃຫກ້ມົອາຊວີະ ໂດຍປະກອບດວ້ຍ ຜນົ
ການປະເມນີ ແລະ ຂໍຄ້ດິເຫັນໃຫສ້ະຖານສກຶສາ 
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ບາດກາ້ວ ການປະຕບິດັວຽກ ຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ໄລຍະເວລາ ເອກະສານທີ່ກຽ່ວຂອ້ງ 

ກອ່ນການປະເມນີພາຍໃນ 
1.  ກາໍນດົເອົາສະຖານສກຶສາ ທີ່ຈະລງົປະເມນີ, ພອ້ມທງັຄະນະປະເມນີພາຍໃນ ແລະ

ງບົປະມານ 
ກມົອາຊວີະ ສນູປະກນັ ມງັກອນ ໃບແຈງ້ການ 

2.  ຈດັເຝິກອບົຮມົໃຫ ້ຜູປ້ະເມນີ ທີ່ບໍ່ທນັຜາ່ນການເຝິກ ຫລື ເຝິກມາແລວ້ເກນີ3ປີ ສນູປະກນັ ຜູປ້ະເມນີ ມງັກອນ ຫລກັສດູເຝິກ 

3.  ຈດັແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຄະນະປະເມນີ ໃນແຕລ່ະອງົປະກອບ ຫວົໜາ້ຄະນະ ຜູປ້ະເມນີ ກມຸພາ  

4.  ກະກຽມສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ນ: ງບົປະມານ, ພາຫະນະ, ສະຖານທີ່ ອື່ ນໆ 
ແລະ ນດັພບົ ພາກສວ່ນທີ່ກຽ່ວຂອ້ງ 

ຫວົໜາ້ຄະນະ ສະຖາບນັ 
ແລະຜູປ້ະເມນີ 

ກມຸພາ ໜງັສແືຈງ້ການ ແລະ ແຜນ
ດາໍເນນີງານ 

ລະຫວາ່ງການປະເມນີພາຍໃນ 
5.  ຄະນະປະເມນີພາຍໃນ ທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີຕນົເອງ ຫລື ບດົລາຍງານ

ປະຈາໍປີ ຂອງສະຖານສກຶສາ ໃນສກົປີຜາ່ນມາ 
ຫວົໜາ້ຄະນະ ຜູປ້ະເມນີ ເມສາ ບດົລາຍງານ ປະຈາໍປີ 

6.  ຈດັປະຊຸມປຶກສາຫາລ ືກຽ່ວກບັກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ຂອງຄະນະປະເມນີ ຫວົໜາ້ຄະນະ ຜູປ້ະເມນີ ເມສາ ບດົລາຍງານ ປະຈາໍປີ 

7.  ດາໍເນນີການປະເມນີ ຕາມຕາຕະລາງທີ່ໄດກ້າໍນດົ (2ວນັ) ຫວົໜາ້ຄະນະ, 
ຜອ 

ຜູປ້ະເມນີ, ຫວົ
ໜາ້ປະກນັ 

ເມສາ ທກຸໆເອກະສານກຽ່ວຂອ້ງ 
ກບັການປະເມນີ 

ພາຍຫລງັການປະເມນີພາຍໃນ 
8.  ສະເໜີບດົລາຍງານ ການປະເມນີຜນົຕໍ່ກມົອາຊສີະສກຶສາ ຫວົໜາ້ຄະນະ TVED  ພາຍໃນ 15

ວນັ 
ບດົລາຍງານການປະເມນີ
ພາຍໃນ 

9.  ລາຍງານຜນົການປະເມນີ ຕໍ່ກອງປະຊຸມປະຈາໍປີຂອງຜູບ້ໍລິຫານອາຊວີະສກຶສາ TVED TVED  ປະຊຸມປະຈາໍ
ປີ 

ບດົລາຍງານການປະເມນີ
ພາຍໃນ 

10.  ຖາ້ຜນົຂອງການປະເມນີອອກມາບໍ່ໄດຕ້າມມາດຕະຖານຄນຸະພາບ : ລງົໄປຢຽ້ມຢາມເພື່ອ
ເບິ່ ງສະພາບຂອງສະຖານສກຶສາ ແລະປຶກສາກບັທີມຜູບ້ໍລິຫານເພື່ອຫາທາງປບັປງຸ 

TVED TVED, ກມົ
ກຽ່ວຂອ້ງ 

2ເດອືນ ຫລງັ
ການປະເມນີ 

ແຈງ້ການຜນົການປະເມນີ 

 



28 
 

ລາຍລະອຽດຂອງການລງົສະຖານສກຶສາ 2ວນັ 
ເວລາ ລາຍລະອຽດ ຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ສວ່ນຮວ່ມ ເອກະສານ 

ວນັທີ1 

8.30 ຜູປ້ະເມນີເດນີທາງມາຮອດສະຖານການສກຶສາ ຫວົໜາ້ທີມ ຜູປ້ະເມນີ  

8.45-
9.15 

ແນະນາໍແລະສະເໜີແຜນຂອງການປະເມນີໂດຍຫຍໍ ້ຕ່ໍ 
ຜູອ້າໍນວຍການ, ຮອງ ແລະ ຄະນະປະເມນີ 

ຫວົໜາ້ທີມ ຜູປ້ະເມນີ, ຜອ, 
ຮອງຜອ 

ແຜນການປະເມນີ 

9.15-
12.00 

ທບົທວນເອກະສານຂອງສະຖານສກຶສາ ແລະສນົທະນາ ກບັຕວົ
ແທນພາກສວ່ນຕາ່ງໆ 

ຜູປ້ະເມນີ ຜູຮ້ບັຜິດຊອບ
ແຕລ່ະຕວົຊີວ້ດັ
ຂອງສະຖານສກຶ
ສາ 

ບດົລາຍງານປະ
ເມນີຕວົເອງຂອງ
ສະຖານສກຶສາ 

13.00 
-
15.00 

ຮບີໂຮມຂໍມ້ນູເພ້ີມເຕມີ ຫືຼ ກວດຄນືເອກະສານທ່ີມຢີູແ່ລວ້; 
- ຈດັຕ ັງ້ສາໍພາດນກັຮຽນ, ຄອູາຈານ, ອະດດີນກັສກຶສາ, 

ພະນກັງານ ແລະ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມ; 
- ຢຽ້ມຊມົໂຄງການວໃິຈ, ແລະ ໂຄງການຕາ່ງໆ 
- ສງັເກດຫອ້ງຮຽນ ແລະ ຫອ້ງສະໝດຸ, ຫອ້ງທດົລອງ ແລະ 

ໂຮງຊາ່ງ ແລະສງັເກດກດິຈະກາໍຂອງນກັຮຽນ, ການປະຊຸມ
ຂອງຄອູາຈານແລະ ອື່ ນໆ; ແລະ 

- ຈດັກອງປະຊຸມແບບສວ່ນຕວົ ຫືຼ ເປັນກຸມ່. 
- ຖາ່ຍຮບູ ເປັນຫລກັຖານ 

ຜູປ້ະເມນີ ຜູຮ້ບັຜິດຊອບ
ແຕລ່ະຕວົ
ກາໍນດົຂອງສະ
ຖາບນັສກຶສາ 

ບດົລາຍງານປະ
ເມນີຕວົເອງຂອງ
ສະຖານສກຶສາ 

15.00
-
16.30 

ກຽມບດົລາຍງານການປະເມນີຕາມstandards ທ່ີໄດຮ້ບັ ເຊິ່ ງ
ບດົລາຍງານຈະໄດຂ້ຽນຕາມວທີິການລມຸນ່ີ:້  
- ວໄິຈຂໍມ້ນູທ່ີໄດຮ້ບັ 
- ລວບລວມແລະເປັນເອກະພາບກນັ 
- ໃຫຄ້ະແນນຕາມເກນຂອງ ອງົປະກອບ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັ; 
- ລະບສຸິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (ຈດຸແຂງ, ຈດຸອອ່ນ) ແລະໃຫຂ້ໍແ້ນະນາໍ 

ຜູປ້ະເມນີ ຜູປ້ະເມນີ ຂໍມ້ນູສາໍລບັ ແຕ່
ລະຕວົຊີວ້ດັ 

ວນັທີ2 

8.00-
10.00 

ຈດັປະຊຸມຄະນະປະເມນີ ເພ່ືອສງັລວມຂໍມ້ນູທງັໝດົ 
ໃຫຕ້ລີາຄາ ຈດຸແຂງຈດຸອອ່ນ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍ (ໝາຍເຫດ 1) 

ຜູປ້ະເມນີ ຜູປ້ະເມນີ ຂໍມ້ນູສາໍລບັ ແຕ່
ລະຕວົຊີວ້ດັ 

10.00
--- 
11.00 

ປະຊຸມ ເພ່ືອອະທິບາຍຜນົການປະເມນີ ແລະ ຂໍຄ້ດິເຫັນ ຈາກ
ທງັ2ຝາ່ຍ (ໝາຍເຫດ 2) 
 

ຫວົໜາ້ທີມ ຜູປ້ະເມນີ, ຄນຸ
ນະພາບ 

ຮາ່ງບດົລາຍງານ 

ໝາຍເຫດ (1): ເນືອ້ໃນຂອງການປະຊຸມ ມດີ ັງ່ລຸມ່ນີ:້  
- ຫວົໜາ້ທີມເປັນປະທານໃນການປະຊຸມ 
- ການໃຫຄ້ະແນນແລະການຕດັສນິອື່ ນໆແມນ່ຈະນາໍມາປຶກສາ ແລະຕດັສນິໂດຍອງີໃສຕ່ວົຊີວ້ດັ; 
- ທີມປະເມນີເກບັກາໍການໃຫຄ້ະແນນ, ຂໍສ້ະເໜີແນະ, ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ ແລະ ຄາໍແນະນາໍທ່ີສອດຄອ່ງ
ກນັຂອງສະມາຊກິແຕລ່ະຄນົ. ບດົລາຍງານຂອງຜູປ້ະເມນີແມນ່ຖກືຂຽນໂດຍສະມາຊກິແຕລ່ະຄນົ
ໃນທີມ ເຊິ່ ງບ່ໍແມນ່ບດົລາຍງານຂອງສະມາຊກິຜູໃ້ດຜູນ້ ຶ່ ງແຕແ່ມນ່ຂອງໝດົທກຸຄນົ. 

- ບດົລາຍງານສດຸທາ້ຍ ຈະຕອ້ງປະກອບດວ້ຍ: 
o ສະພາບລວມ, ຜນົການປະເມນີ ແລະຂໍສ້ະເໜີ; 
o ສະແດງການສອດຄອ້ງກນັຂອງສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົກບັການໃຫຄ້ະແນນ; 
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o ໃຫຄ້າໍສະເໜີ ແບບວທີິແນະນາໍ ບ່ໍຄວນໃຫຄ້າໍຄດິເຫັນແບບຄາໍສ ັງ່; 
o ໃຫຄ້າໍແນະນາໍຄວນຈະແຈງ້ທ່ີສາມາດນາໍໄປປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະສາມາດປະເມນີໄດໃ້ນການ

ຢຽ້ມຢາມສະຖານສກຶສາ ໃນຄ ັງ້ຕ່ໍໄປ. 
 

ໝາຍເຫດ (2): ກອງປະຊຸມຊີແ້ຈງຜນົການປະເມນີ 
- ຈດຸປະສງົຂອງການປະຊຸມໃນການປິດການປະເມນີແມນ່: 

o ເປັນເອກະພາບກນັ ໃນຂໍມ້ນູຫຼກັຖານ ແລະຂໍສ້ະຫລບຸຕາ່ງໆ; 
o ກວດກາເບິ່ ງຂໍມ້ນູວາ່ຖກືຕອ້ງຫລືບ່ໍ 
o ໃຫຄ້າໍເຫັນ ສາໍລບັແຕລ່ະອງົປະກອບ 
o ຄວາມຮູສ້ກຶຄວາມປະທບັໃຈກຽ່ວກບັສະຖານສກຶສາ  

(ບອ່ນທ່ີເປັນຈດຸພ ົນ້ເດ່ັນ ແລະ ບາງຈດຸທ່ີຄວນປບັປງຸ) 
o ໃຫຄ້າໍຄດິເຫັນ ແລະ ຟງັເບິ່ ງການຕອບກບັ 

- ຜູບໍ້ລິຫານ, ຫວົໜາ້ພະແນກ ແລະທີມຜູຮ້ບັຜິດຊອບຄນຸນະພາບ ຄວນຈະເຂ້ົາຮວ່ມ; 
- ຫວົໜາ້ທີມປະເມນີສະເໜີໃຫສ້ະມາຊກິສະເໜີບດົລາຍງານຂອງແຕລ່ະຄນົ. 
- ຫວົໜາ້ທີມ ຕອ້ງໄດໃ້ຫຄ້າໍເຫັນດາ້ນຕາ່ງໆ ລຸມ່ນີ:້  

o ໃຫຄ້າໍຄດິເຫັນກຽ່ວກບັການກຽມງານຢາ່ງດຂີອງຜູບໍ້ລິຫານເພ່ືອຕອ້ນຮບັທີມປະເມນີ ແລະຜູທ່ີ້
ເຂ້ົາຮວ່ມ ແລະມສີວ່ນຮວ່ມໃນກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ; 

o ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕ່ໍຜູບໍ້ລິຫານ, ພະແນກ, ຄອູາຈານ, ພະນກັງານ, ນກັຮຽນ ແລະ 
ອື່ ນໆ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມໃນກດິຈະກາໍ; 

o ໂດຍຕາງໜາ້ຂອງກມົອາຊວີະສກຶສາ ສະແດງຄວາມຍນິດ ີແລະຂອບໃຈນກັປະເມນີທກຸທາ່ນ
ທ່ີປະກອບສວ່ນໃນການປະເມນີເຊິ່ ງໄດໃ້ຊຄ້ວາມອດົທນົແລະໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢາ່ງມອືາຊບີ. 

4.5 ເງ ື່ອນໄຂທ່ີຈາໍເປັນ ເພ່ືອໃຫກ້ານປະເມນີສາໍເລັດ 

o ໃນການລວບລວມຂໍມ້ນູ, ໃຫເ້ອົາໃຈໃສ ່ເຊ່ັນວາ່: ຮູຢ້າ່ງແນນ່ອນວາ່ຂໍມ້ນູຫຍງັທ່ີຕອ້ງການ ແລະ 
ກາໍນດົຂອບຄາໍຖາມຕ່ໍຂໍມ້ນູນີ;້ ບໍລິຫານເວລາຂອງຕນົໃຫດ້.ີ  

o ໃຊຕ້ວົຊີວ້ດັຕາ່ງໆ ໃນການປະເມນີ 
o ໃຫຄ້າໍເຫັນ ທ່ີກອງປະຊຸມສດຸທາ້ຍເທ່ົານ ັນ້ 
o ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການປະເມນີໃຫເ້ປັນລະບບົຕາມຂ ັນ້ຕອນ ເພ່ືອຫີຼກລຽ້ງການຊກັຊາ້ ແລະ 
ສນົທະນາຫວົຂໍບ່ໍ້ກຽ່ວຂອ້ງກບັການປະເມນີ; 

o ເຮັດໃຫສ້ະພາບບນັຍາກາດ ຂອງການປະເມນີມລີກັສະນະເປັນກນັເອງ 
o ມກີານປະສານງານ ເພ່ືອໃຫກ້ານປະເມນີ ດາໍເນນີໄປໄດຢ້າ່ງຕ່ໍເນື່ອງ 
o ຮກັສາສະພາບການພວົພນັທ່ີດຕ່ໍີກນັໄວ,້ ສາ້ງຄວາມເຂົ້າໃຈ ຮວ່ມມ ືປະສານງານ 
o ໃຫປ້ະເມນີທກຸປະເດັນກຽ່ວຂອ້ງ ທ່ີໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນມາດຕະຖານ 
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o ໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ຫາ້ມຜູປ້ະເມນີໃຊຄ້ວາມຮູສ້ກຶສວ່ນຕວົ ໃນການຕດັສນິ, ຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິ
ຄວາມທຽ່ງຕງົ 

o ພະຍາຍາມໃຫຜູ້ຖ້ກືປະເມນີເຂ້ົາໃຈວາ່ ການປະເມນີບ່ໍແມນ່ການຈບັຜິດ 
o ຄາໍຖາມທ່ີໃຊ ້ຄວນເປັນຄາໍຖາມໃຫໂ້ອກາດ 
o ການສມົທຽບສິ່ ງຕາ່ງໆທ່ີໄດບ້ນັທຶກດວ້ຍຕວົເອງກຽ່ວກບັຈດຸດແີລະຈດຸອອ່ນຂອງສະຖານສກຶສາ; 
o ເປັນເອກະສນັກນັໃນການຂຽນບດົລາຍງານ; 
o ລະບບຸນັດາຂໍມ້ນູທ່ີບ່ໍພຽງພໍໃຫລ້ະອຽດ; 
o ເລືອກເຟ້ັນ ແລະ ສງັລວມຂໍມ້ນູ ທ່ີແຕລ່ະບກຸຄນົໄດເ້ກບັກາໍ; 
o ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການປະເມນີໃຫເ້ປັນລະບບົຕາມຂ ັນ້ຕອນເພ່ືອຫີຼກລຽ້ງການຊກັຊາ້ ແລະ ສນົທະນາ
ຫວົຂໍບ່ໍ້ກຽ່ວຂອ້ງກບັການປະເມນີ; 

o ຜູປ້ະເມນີຄວນຈະຖາ່ຍຮບູໄວເ້ປັນຫຼກັຖານ ແລະສິ່ ງຢ ັງ້ຢືນໃນການປະເມນີ. 
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ບດົທີ 5: ເງ ື່ອນໄຂການໃຫຄ້ະແນນ



 

ອງົປະກອບທີ 1: ຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງ, ວໄິສທດັ ແລະພາລະໜາ້ທີ່ 

ຕວົຊີວ້ດັ1: ວໄິສທດັ ແລະ ພາລະໜາ້ທີ່ ໄດຖ້ກືກາໍນດົ, ມເີນືອ້ໃນຈະແຈງ້, ປະກາດໃຊຢ້າ່ງເປັນທາງການ ແລະທກຸພາກສວ່ນ (ຜູບ້ໍລິຫານ, 
ສະມາຊກິຄະນະບໍລິຫານ, ຄອູາຈານ, ພະນກັງານ, ຜູປ້ກົຄອງ, ສະຖານປະກອບການ, ຜູສ້ະໜບັສະໜນູ, ແລະ ນກັຮຽນ) ໄດຮ້ບັຮູ ້

ຫລກັຖານ:  - ເອກະສານກຽ່ວກບັ ຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງຂອງໂຮງຮຽນ (ບໍ່ວາ່ຈະເປັນປ້າຍຄາໍຂວນັ, ແຜນ່ພບັ ຫລືເວັບໄຊ ແລະ ອື່ ນໆ) 
  - ເຄື່ ອງມກືານປະຊາສາໍພນັ ເຊັ່ນ ປ້າຍຄາໍຂວນັ, ແຜນ່ພບັ, ເວັບໄຊ ອື່ ນໆ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 
ໄດກ້າໍນດົ ຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງ, ວໄິສທດັ ແລະພາລະກດິຂອງໂຮງຮຽນ ເຊິ່ ງມເີນືອ້ໃນຈະແຈງ້.  
ມກີານເຜີຍແຜເ່ນືອ້ໃນ ໃຫທ້ກຸພາກສວ່ນຮບັຮູ.້ 
ມກີານປະຊຸມພາຍໃນເພື່ອທບົທວນຄນື ຢາ່ງໜອ້ຍປີລະຄ ັງ້ 

4   

ໄດກ້າໍນດົ ຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງ, ວໄິສທດັ ແລະພາລະກດິຂອງໂຮງຮຽນ ເຊິ່ ງມເີນືອ້ໃນຈະແຈງ້.  
ມກີານເຜີຍແຜເ່ນືອ້ໃນ ໃຫທ້ກຸພາກສວ່ນຮບັຮູ.້ 

3   

ໄດກ້າໍນດົ ຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງ, ວໄິສທດັ ແລະພາລະກດິຂອງໂຮງຮຽນ ເຊິ່ ງມເີນືອ້ໃນຈະແຈງ້.  
ແຕບ່ໍ່ມກີານເຜີຍແຜເ່ນືອ້ໃນ ໃຫທ້ກຸພາກສວ່ນຮບັຮູ.້ 

2   

ໄດກ້າໍນດົ ຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງ, ວໄິສທດັ ແລະພາລະກດິຂອງໂຮງຮຽນ, ແຕບ່ໍ່ຈະແຈງ້ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 
ຕວົຊີວ້ດັ2: ຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງສອດຄອ່ງກບັບດົບາດໜາ້ທີ່, ແທດເໝາະກບັທາ່ແຮງ ແລະທິດທາງພດັທະນາຂອງສະຖານສກຶສາ, ຖກືຕອ້ງກບັຄວາມ

ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງທອ້ງຖິ່ນ, ປະເທດຊາດ ແລະຂະແໜງການນ ັນ້ 
ຫລກັຖານ:  - ແຜນນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານກຽ່ວກບັອາຊວີະສກຶສາ  
  - ເອກະສານກຽ່ວກບັ ຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງຂອງໂຮງຮຽນ 
  - ແຜນປະຕບິດັງານຂອງໂຮງຮຽນສອດຄອ່ງກບັແຜນແມບ່ດົຂອງລດັຖະບານ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 
ຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງຂອງໂຮງຮຽນ ສອດຄອ່ງກບັແຜນນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ ແລະຖກືຕອ້ງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງ 4   
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ຕອ້ງການໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງທອ້ງຖິ່ນ, ປະເທດຊາດ ແລະຂະແໜງການນ ັນ້ໆ. 
ຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງຂອງໂຮງຮຽນ ສວ່ນຫລາຍ ສອດຄອ່ງກບັແຜນນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ 3   
ຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງຂອງໂຮງຮຽນ ບາງສວ່ນ ສອດຄອ່ງກບັແຜນນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ 2   
ຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງຂອງໂຮງຮຽນ ສວ່ນໜອ້ຍ ສອດຄອ່ງກບັແຜນນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 
ຕວົຊີວ້ດັ3: ມກີານທບົທວນຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງ ຕາມໄລຍະເວລາກາໍນດົ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງກບັຄວາມຕອ້ງການໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ 
ຫລກັຖານ:  - ບດົບນັທຶກກອງປະຊຸມຂອງຄະນະຜູອ້າໍນວຍການ, ສະພາທີ່ປຶກສາຂອງສະຖານສກຶສາ ກຽ່ວກບັຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງ 
 - ຂໍມ້ນູສະແດງເຖງິຄວາມຕອ້ງການແຮງງານ ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ  
 - ບດົລາຍງານປະຈາໍປີ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 
ມກີານປະຊຸມ ເພື່ອທບົທວນຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງ ຕາມແຜນທີ່ກາໍນດົ  
ມແີຜນການ ພດັທະນາ 
ແລະມກີານພດັທະນາ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

4   

ມກີານປະຊຸມ ເພື່ອທບົທວນຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງ ຕາມແຜນທີ່ກາໍນດົ 
ມແີຜນການ ພດັທະນາ 
ແຕບ່ໍ່ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

3   

ມກີານປະຊຸມ ເພື່ອທບົທວນຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງ ຕາມແຜນທີ່ກາໍນດົ 
ແຕບ່ໍ່ມແີຜນການພດັທະນາ 

2   

ມກີານປະຊຸມ ເພື່ອທບົທວນຈດຸໝາຍການກໍ່ສາ້ງ ຕາມແຜນທີ່ກາໍນດົ ແຕບ່ໍ່ມກີານບນັທຶກຢາ່ງຊດັເຈນ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 
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ອງົປະກອບທີ 2 
ຫລກັສດູ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການຮຽນ-ການສອນ 

ຕວົຊີວ້ດັ4: ມກີານພດັທະນາຫລກັສດູ ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະຕະຫລາດແຮງງານ (ການສາ້ງຫລກັສດູໄລຍະສ ັນ້ໃໝ)່ 
ຫລກັຖານ:  - ບດົບນັທຶກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື,  
  - ບດົລາຍງານ ກຽ່ວກບັການສາໍຫຼວດຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ (ອາ້ງອງີຈາກໜວ່ຍງານອື່ ນ)  
  - ແຜນພດັທະນາ 
  - ຫຼກັສດູໄລຍະສ ັນ້ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

o ມກີອງປະຊຸມທບົທວນຫລ ັກັສດູ 
o ມແີຜນພດັທະນາ 
o ການດາໍເນນີງານຕາມແຜນ 
o ບດົລາຍງານຫາກມົອາຊວີະ 

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   

ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   

ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

ຕວົຊີວ້ດັ5: ການປະຕບິດັ ການຮຽນ-ການສອນ ພາກທິດສະດ,ີ ພາກປະຕບິດັ ແລະ ການຝຶກງານ ໄປຕາມອດັຕາສວ່ນທີ່ໄດ ້ກາໍນດົໄວໃ້ນຫຼກັສດູ 
ຫລກັຖານ:  - ເອກະສານຂອງຫຼກັສດູຕາ່ງໆທີ່ສະແດງອດັຕາສວ່ນການຮຽນ-ການສອນ 
  - ຕາຕະລາງ ການຮຽນການສອນ 
  - ຄາໍຄດິເຫັນຂອງຄອູາຈານ, ນກັສກຶສາ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

ປະຕບິດັຫລກັສດູທງັໝດົ ຕາມອດັຕາສວ່ນ ທີ່ໄດກ້າໍນດົ 4   
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ປະຕບິດັຫລກັສດູສວ່ນຫລາຍ ຕາມອດັຕາສວ່ນ ທີ່ໄດກ້າໍນດົ 3   

ປະຕບິດັຫລກັສດູບາງສວ່ນ ຕາມອດັຕາສວ່ນ ທີ່ໄດກ້າໍນດົ 2   

ປະຕບິດັຫລກັສດູສວ່ນໜອ້ຍ ຕາມອດັຕາສວ່ນ ທີ່ໄດກ້າໍນດົ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

ຕວົຊີວ້ດັ6: ການດາໍເນນີການຮຽນ-ການສອນໄດປ້ະຕບິດັຕາມແຜນທີ່ກາໍນດົໄວ ້ 
ຫລກັຖານ:  - ມແີຜນການຮຽນ-ການສອນລະອຽດ  
  - ບດົລາຍງານການຮຽນ-ການສອນ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

o ມແີຜນການສອນຂອງແຕລ່ະວຊິາ 
o ມກີານບນັທຶກການສອນ 
o ມບີດົລາຍງານການສອນ ຂອງແຕລ່ະວຊິາ 
o ມບີດົສງັລວມ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນຂອງແຕລ່ະພາກວຊິາ (ທີ່ສງັລວມທກຸໆ ວຊິາ) 

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   

ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   

ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

ຕວົຊີວ້ດັ7: ມກີນົໄກ ຕດິຕາມການຮຽນ-ການສອນ 
ຫລກັຖານ: ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້, ແຜນດາໍເນນີງານ, ບດົລາຍງານ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 
o ມໜີວ່ຍງານຕດິຕາມການຮຽນການສອນ 
o ມແີຜນດາໍເນນີງານ 
o ມບີດົບນັທຶກ 

4   
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o ມບີດົລາຍງານ 

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   
ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   
ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 
ຕວົຊີວ້ດັ8: ມກີານປະເມນີຜນົ ການສອນຂອງຄອູາຈານ 
ຫລກັຖານ: ມກີອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ືແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຮຽນ-ການສອນ, ປະເມນີຜນົຂອງບກຸຄະລາກອນທງັໝດົຕາມມາດຕະຖານ
ແລະແບບຟອມ  

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

o ມຄີະນະກາໍມະການ ປະເມນີຜນົການຮຽນການສອນຂອງຄ ູ
o ມບີດົບນັທຶກຮວ່ມຊ ົ່ວໂມງສອນ 
o ມແີຜນການປບັປງຸແກໄ້ຂ 
o ມແີຜນພດັທະນາ ແລະຍກົລະດບັ 

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   

ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   

ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

ອງົປະກອບທີ 3 
ຜູຮ້ຽນ, ການສະຫນບັສະຫນນູຜູຮ້ຽນ ແລະ ຜູຈ້ບົສະຖາບນັ 

ຕວົຊີວ້ດັ9: ການສ ົ່ງເສມີ, ບາໍລງຸ ດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກຜູ່ຮ້ຽນຢາ່ງເປັນລະບບົຕໍ່ເນື່ອງ (ບນັດາກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ)  



37 
 

ຫລກັຖານ:  
o ແຜນປະຕບິດັງານໃນການສ ົ່ງເສມີວຊິາການຂອງແຕລ່ະຂະແຫນງ.  
o ແຜນກດິຈະກາໍສ ົ່ງເສມີ(ບາໍລງຸ) ດາ້ນວຊິາການເຊັ່ນ: ການທດັສະນະສກຶສາ, ຟງັປະຖະກະຖາ ແລະ ການລງົຝຶກງານ. 
o ບດົລາຍງານ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.  

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

o ມແີຜນ  
o ມກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນ  
o ມກີານທບົທວນ  
o ມກີານປບັແຜນ (ຄບົວງົຈອນ PDCA) 

4   

o ມແີຜນ  
o ມກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນ  
o ມກີານທບົທວນ 

3   

o ມແີຜນ  
o ມກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນ 

2   

o ມແີຜນ  1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

ຕວົຊີວ້ດັ10: ການສ ົ່ງເສມີການອະນລຸກັສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກລິາ, ສລິະປະ ແລະ ວດັທະນະທາໍ, ກດິຈະກາໍນອກຫຼກັສດູຮວ່ມກບັຊຸມຊນົ ແລະ ສງັຄມົ 
ຫລກັຖານ: ແຜນກດິຈະກາໍ ແລະ ບດົລາຍງານໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ 
 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

o ມແີຜນ  
o ມກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນ  

4   
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o ມກີານທບົທວນ  
o ມກີານປບັແຜນ (ຄບົວງົຈອນ PDCA) 

o ມແີຜນ  
o ມກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນ  
o ມກີານທບົທວນ  

3   

o ມແີຜນ  
o ມກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນ  

2   

o ມແີຜນ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

ຕວົຊີວ້ດັ11: ສະຖານສກຶສາມເີຄອືຂາ່ຍ ທີ່ສ ົ່ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນທີ່ຈະຈບົໄປ ມວີຽກເຮັດງານທາໍ 
ຫລກັຖານ: ຈາໍນວນຂອງສະຖານປະກອບການ, ຄະນະກາໍມະການໃນໂຮງຮຽນ, ຈາໍນວນຄ ັງ້ການມາເຜີຍແຜຂ່ອງສະຖານປະກອບການ, ການໂຄສະນາສະຖານປະກອບການ 

ໃຫກ້ບັນກັສກຶສາ  

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

o ມຄີະນະຮບັຜິດຊອບ (ເຊັ່ນ: ອາຈານທີ່ປຶກສາ) 
o ມເີຄອືຄາ່ຍ (ໃນການຮວ່ມມກືບັສະຖານປະກອບການ ພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ) 
o ມກີດິຈະກາໍ 
o ບດົບນັທຶກ/ບດົລາຍງານ 

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   

ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   

ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 
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ຕວົຊີວ້ດັ12: ການສະໜບັສະໜນູນກັຮຽນ ໃນການພດັທະນາສມີຕືາມມາດຖານອາຊບີ 
ຫລກັຖານ: ບດົລາຍງານໃນການສະໜບັສະໜນຸນກັຮຽນເຊັ່ນ: ສະຖຕິຜິນົສາໍເລັດຂອງການສອບເສັງຊງີທຶນການພດັທະນາສມີແືຮງງານຕາມມາດຖານອາຊບີ; ສະຖຕິກິານ

ຜະລິດ, ປະດດິເຄື່ ອງມ,ື ສະຖຕິຄິວາມຕອ້ງການໃນການສາ້ງເຄື່ ອງມຮືບັໃຊໃ້ນສະຖາບນັ ແລະ ສະຖຕິຂິອງຜູເ້ຂົ້າຮວ່ມໃນການແຂງ່ຂນັປະດດິເຄື່ ອງມ.ື 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

o ມຄີະນະກາໍມະການ/ຜູຮ້ບັຜິດຊອບ 
o ມເີຄອືຄາ່ຍ 
o ມແີຜນສ ົ່ງເສມີ 
o ບດົລາຍງານ 

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   

ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   

ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

ອງົປະກອບທີ 4 
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ 

ຕວົຊີວ້ດັ13:  ຈາໍນວນຄອູາຈານ ພຽງພໍກບັຈາໍນວນນກັຮຽນ  
ຫລກັຖານ: ສະຖຕິຈິາໍນວນຄອູາຈານ ແລະ ຊ ົ່ວໂມງສອນຂອງຄອູາຈານທຽບກບັສະຖຕິນິກັຮຽນ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

ມອີດັຕາສວ່ນຄອູາຈານກບັນກັຮຽນ ມຄີວາມເໝາະສມົ ໃນທກຸສາຂາວຊິາ/ພະແນກ 4   

ມອີດັຕາສວ່ນຄອູາຈານກບັນກັຮຽນ ມຄີວາມເໝາະສມົ ໃນຫລາຍສາຂາວຊິາ/ພະແນກ 3   

ມອີດັຕາສວ່ນຄອູາຈານກບັນກັຮຽນ ມຄີວາມເໝາະສມົ ໃນບາງສາຂາວຊິາ/ພະແນກ 2   

ມອີດັຕາສວ່ນຄອູາຈານກບັນກັຮຽນ ມຄີວາມເໝາະສມົ ໃນສວ່ນໜອ້ຍຂອງສາຂາວຊິາ/ພະແນກ  1   
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ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

ຕວົຊີວ້ດັ14: ຄອູາຈານ ພະນກັງານມຄີນຸວດຸທິ ຫຼື ມປີະສບົການ (ປະສບົການການເຮັດວຽກ ຫຼື ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົໃນວຊິາທີ່ສອນ) 
ຫລກັຖານ: ສະຖຕິຄິນຸວດຸທິ, ປະສບົການ ຂອງຄອູາຈານທຽບກບັໜາ້ວຽກຂອງແຕລ່ະຄນົ  

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

80-100% ຂອງຄອູາຈານພະນກັງານມຄີນຸະວດຸ ຫລ ືປະສບົການສອດຄອ່ງກບັໜາ້ວຽກ 4   

79-60% ຂອງຄອູາຈານພະນກັງານມຄີນຸະວດຸ ຫລື ປະສບົການສອດຄອ່ງກບັໜາ້ວຽກ 3   

59-40% ຂອງຄອູາຈານພະນກັງານມຄີນຸະວດຸ ຫລື ປະສບົການສອດຄອ່ງກບັໜາ້ວຽກ 2   

ໜອ້ຍກວ່າ40% ຂອງຄອູາຈານພະນກັງານມຄີນຸະວດຸ ຫລ ືປະສບົການສອດຄອ່ງກບັໜາ້ວຽກ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

ຕວົຊີວ້ດັ15: ການບນັຈຄຸອູາຈານ ພະນກັງານ ສອດຄອ່ງຕາມຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ແຜນຂອງໂຮງຮຽນ 

ຫລກັຖານ: ແຜນຄວາມຕອ້ງການຄອູາຈານ ພະນກັງານ 
ຂ ັນ້ຕອນການບນັຈ,ຸຜນົຂອງການບນັຈ ຸລາຍງານການບນັຈພຸະນກັງານພາຍໃນສະຖາບນັ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 
o ມກີານສກຶສາຄວາມຕອ້ງການ 
o ການຄດັເລືອກໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ 
o ມກີານນເິທດຫລງັຈາກການບນັຈ ຸ
o ມກີານຮວ່ມມກືບັພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ເພື່ອສາ້ງຄອູາຊວີະ 

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   
ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   
ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
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......................................................................................................................................................................................................... 
ຕວົຊີວ້ດັ16: ລະບບົການຊຸກຍູ ້ແລະ ສ ົ່ງເສມີ ບກຸຄະລາກອນພາຍໃນສະຖານສກຶສາ 

ຫລກັຖານ: ລະບຽບຫລກັການ ໃນການຄດັເລືອກ, ແຜນການດາໍເນນີງານ, ບດົລາຍງານ 
ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

o ມລີະບຽບການຄດັເລືອກ ແລະ ຊຸກຍູ/້ສ ົ່ງເສມີ ບກຸຄະລາກອນ 
o ມແີຜນໃນການດາໍເນນີງານ 
o ມກີານດາໍເນນີງານ ຕາມແຜນທີ່ໄດກ້າໍນດົ 
o ມກີານປະຊຸມຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ບດົລາຍງານການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນແຕລ່ະປີ 

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   
ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   
ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 
ຕວົຊີວ້ດັ17: ການພດັທະນາຄອູາຈານ ແລະ ພະນກັງານ ບກຸຄະລາກອນພາຍໃນສະຖານສກຶສາ 
ຫລກັຖານ: ແຜນພດັທະນາບກຸຄະລາກອນປະຈາໍປີ, ບດົລາຍງານການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 
o ມແີຜນການພດັທະນາສາໍລບັແຕລ່ະປີ 
o ມກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນ 
o ມກີານລາຍງານ 
o ມເີຄອືຄາ່ຍ ເພື່ອສ ົ່ງເສມີການພດັທະນາຄອູາຈານ ຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ 

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   
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ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   
ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

ອງົປະກອບທີ 5 
ງບົປະມານ ແລະ ແຫລງ່ທຶນ 

ຕວົຊີວ້ດັ18: ຄວາມສອດຄອ່ງຂອງການນາໍໃຊງ້ບົປະມານຕາມແຜນ 
ຫລກັຖານ: ແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີ ແລະ ບດົສະຫຼຸບລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

o ມແີຜນລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍທີ່ສອດຄອ່ງ 
o ມແີຜນສາ້ງລາຍຮບັດາ້ນວຊິາການ 
o ມມີາດຕະການປະຫຍດັ (ພະລງັງານ, ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ອື່ ນໆ) 
o ມກີານປບັແຜນລາຍຈາ່ຍ ຕາມຄວາມຈາໍເປັນ 

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   

ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   

ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

ຕວົຊີວ້ດັ19: ການສາ້ງລາຍຮບັດາ້ນວຊິາການ 
ຫລກັຖານ:   - ແຜນກດິຈະກາໍທີ່ສາ້ງລາຍໄດແ້ກສ່ະຖາບນັເຊັ່ນ: ການຝຶກອບົຮມົ, ການຜະລິດ, ການໃຫຄ້າໍປຶກສາ 
  - ບດົສະຫລບຸ ການບໍລິຈາກຂອງພໍ່ແມຜູ່ປ້ກົຄອງ, ຜູປ້ະກອບການ ແລະອື່ ນໆ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 
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o ມແີຜນການສາ້ງລາບຮບັປະຈາໍປີ 
o ມກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນ 
o ມກີານລາຍງານ 
o ມກີານສາ້ງເຄອືຄາ່ຍ ເພື່ອສ ົ່ງເສມີການສາ້ງລາຍຮບັ 

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   

ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   

ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

ອງົປະກອບທີ 6 
ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມ 

ຕວົຊີວ້ດັ20: ອາຄານສະຖານທີ່ 
ຫລກັຖານ:  - ແຜນວາດຂອງສະຖານສກຶສາ, ໃບຕາດນິ, ສນັຍາເຊົ່າສະຖານທີ່, ສນັຍາການຮວ່ມມ ື
  - ແຜນການນາໍໃຊ,້ ບາໍລງຸຮກັສາ ແລະ ຂະຫຍາຍ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

o ມອີາຄານສະຖານທີ່ ທີ່ເໝາະສມົແລະພຽງພໍ ຕາມຫລກັສດູ 
o ມແີຜນການນາໍໃຊ ້
o ມແີຜນການບາໍລງຸຮກັສາ 
o ມແີຜນການຂະຫຍາຍຕາມຄວາມຕອ້ງການ 

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   

ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   

ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
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......................................................................................................................................................................................................... 

ຕວົຊີວ້ດັ21: ຫອ້ງຮຽນພຽງພໍກບັຈາໍນວນນກັຮຽນ 
ຫລກັຖານ:  - ຈາໍນວນ ແລະຂະໜາດຂອງຫອ້ງຮຽນ, ຈາໍນວນນກັຮຽນ 
  - ແຜນການນາໍໃຊ,້ ບາໍລງຸຮກັສາ ແລະ ຂະຫຍາຍ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 
o ມຈີາໍນວນແລະຂະໜາດຂອງຫອ້ງຮຽນ ທີ່ເໝາະສມົແລະພຽງພໍ ຕາມຫລກັສດູ 
o ມແີຜນການນາໍໃຊ ້
o ມແີຜນການບາໍລງຸຮກັສາ 
o ມແີຜນການຂະຫຍາຍຕາມຄວາມຕອ້ງການ 

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   
ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   
ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 
ຕວົຊີວ້ດັ22: ຫອ້ງການພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຄອູາຈານ 
ຫລກັຖານ:  - ຈາໍນວນແລະຂະໜາດຫອ້ງການ, ຈາໍນວນຄອູາຈານ 
  - ແຜນການນາໍໃຊ,້ ບາໍລງຸຮກັສາ ແລະ ຂະຫຍາຍ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

o ມຈີາໍນວນແລະຂະໜາດຂອງຫອ້ງການ ທີ່ເໝາະສມົແລະພຽງພໍ 
o ມແີຜນການນາໍໃຊ ້
o ມແີຜນການບາໍລງຸຮກັສາ 
o ມແີຜນການຂະຫຍາຍຕາມຄວາມຕອ້ງການ 

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   
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ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   

ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

ຕວົຊີວ້ດັ23: ອປຸະກອນ, ເຄື່ ອງມ,ື ເຄື່ ອງຈກັ 
ຫລກັຖານ:  - ຂໍມ້ນູຂອງອປຸະກອນ, ເຄື່ ອງມ,ື ເຄື່ ອງຈກັ 
  - ແຜນການນາໍໃຊ,້ ບາໍລງຸຮກັສາ ແລະ ຂະຫຍາຍ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 
o ມອີປຸະກອນ, ເຄື່ ອງມ,ື ເຄື່ ອງຈກັ ທີ່ເໝາະສມົແລະພຽງພໍ ຕາມຫລກັສດູ 
o ມແີຜນການນາໍໃຊ ້
o ມແີຜນການບາໍລງຸຮກັສາ 
o ມແີຜນການຂະຫຍາຍຕາມຄວາມຕອ້ງການ 

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   
ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   
ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 
ຕວົຊີວ້ດັ24: ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກການຮຽນ - ການສອນ (ຫອ້ງສະໝດຸ, ຫອ້ງຄອມພິວເຕ,ີ ຫອ້ງອາຫານ, ຫໍພກັ) 
ຫລກັຖານ:  - ຂໍມ້ນູຂອງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກການຮຽນ - ການສອນ 
  - ແຜນການນາໍໃຊ,້ ບາໍລງຸຮກັສາ ແລະ ຂະຫຍາຍ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 
o ມສີິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ເໝາະສມົແລະພຽງພໍ ຕາມຫລກັສດູ 
o ມແີຜນການນາໍໃຊ ້

4   
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o ມແີຜນການບາໍລງຸຮກັສາ 
o ມແີຜນການຂະຫຍາຍຕາມຄວາມຕອ້ງການ 

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   

ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   

ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ   1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

ອງົປະກອບທີ 7 
ການຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

ຕວົຊີວ້ດັ25: ລະບບົຖານຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັນກັສກຶສາ, ຄອູາຈານ, ພະນກັງານ ແລະ ຊບັສນິຂອງສະຖານສກຶສາ 
ຫລກັຖານ: - ລາຍຊື່ ບນັຊນີກັສກຶສາ, ລາຍຊື່ ບນັຊພີະນກັງານ, ລາຍຊື່ ບນັຊຊີບັສນິ  
  - ແຜນວາດໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້, ຂໍຕ້ກົລງົແຕງ່ຕ ັງ້ຜູຮ້ບັຜິດຊອບ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 
o ມໜີວ່ຍງານຮບັຜິດຊອບ 
o ມແີຜນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 
o ມຂີໍມ້ນູຄບົຖວ້ນ 
o ມລີະບບົເກບັຮກັສາທີ່ດ ີ

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   
ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   
ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 



47 
 

ຕວົຊີວ້ດັ26: ຖານຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັສະພາບການຂອງຜູຮ້ຽນຈບົ 
ຫລກັຖານ:  - ແຜນການດາໍເນນີງານ, ຂໍມ້ນູຂອງຜູຮ້ຽນຈບົ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

o ມຄີະນະຮບັຜິດຊອບ 
o ມແີຜນການດາໍເນນີງານ 
o ມຖີານຂໍມ້ນູສວ່ນບກຸຄນົຂອງນກັສກຶສາທີ່ຈບົໄປ 
o ມເີຄອືຄາ່ຍຂອງອະດດີນກັສກຶສາ ເພື່ອການເກບັກາໍຂໍມ້ນູທີ່ທ ົ່ວເຖງິ 

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   

ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   

ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 
 

ຕວົຊີວ້ດັ27: ຄວາມປອດໄພ ໃນການເກບັຮກັສາຜນົການຮຽນ 
ຫລກັຖານ:  - ຂໍກ້າໍນດົກຽ່ວກບັການເກບັຮກັສາຂໍມ້ນູ, ລະບຽບການຂໍຂໍມ້ນູ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

o ມກີານກາໍນດົ ຂ ັນ້ຕອນ/ວທິີການ ໃນການບນັຈຂຸໍມ້ນູ 
o ມວີທິີການເກບັຮກັສາ ທີ່ເປັນລະບບົ 
o ມກີານຮກັສາຄວາມປອດໄພ 
o ມລີະບຽບຫລກັການ ໃນການຂໍນາໍໃຊ ້

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   

ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   

ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
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......................................................................................................................................................................................................... 
 

ອງົປະກອບທີ 8 
ການໂຄສະນາປະຊາສາໍພນັ 

ຕວົຊີວ້ດັ28: ການໂຄສະນາປະຊາສາໍພນັ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ 
ຫລກັຖານ:  - ແຜນກດິຈະກາໍ, ບດົລາຍງານ ການໂຄສະນາຜາ່ນສື່ ສິ່ ງພິມ/ສື່ ເອເລັກໂຕນກິ 
  - ຄະນະຮບັຜິດຊອບວຽກງານປະຊາສາໍພນັ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 
o ມຄີະນະຮບັຜິດຊອບ 
o ມແີຜນກດິຈະກາໍ 
o ມກີານດາໍເນນີງານ 
o ມກີານສະຫລບຸ ລາຍງານ 

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   
ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   
ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

ອງົປະກອບທີ 9 
ລະບບົປະກນັຄນຸນະພາບ 

ຕວົຊີວ້ດັ29: ການປະກນັຄນຸນະພາບ 
ຫລກັຖານ:  - ເອກະສານ ການແຕງ່ຕ ັງ້ຜູຮ້ບັຜິດຊອບລະບບົຄນຸະພາບ ແລະຄະນະຜູປ້ະເມນີທກຸໆປີ 
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  - ບດົລາຍງານການປະເມນີຕນົເອງ ແລະບດົລາຍງານການປະເມນີພາຍໃນ;  
  - ບດົສະຫລບຸ ຂໍສ້ະເໜີຕາ່ງໆ ທີ່ຕອ້ງການປບັປງຸ ແລະພດັທະນາ; 
  ແຜນການໃນການພດັທະນາແຕລ່ະປີ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

o ມຄີະນະຮບັຜິດຊອບ 
o ມແີຜນການປະກນັຄນຸນະພາບ 
o ມກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ  
o ມກີານທບົທວນ ແລະລາຍງານ 

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   

ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   

ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

ຕວົຊີວ້ດັ30: ການເຜີຍແຜ ່ເພື່ອໃຫຄ້ວາມຮູ ້ແລະສາ້ງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກຽ່ວກບັການປະກນັຄນຸນະພາບການສກຶສາ 
ຫລກັຖານ:  - ແຜນການເຜີຍແຜ/່ເຝິກອບົຮມົດາ້ນປະກນັຄນຸນະພາບ, ບດົລາຍງານ ກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ (ຈາໍນວນຄ ັງ້, ຈາໍນວນຜູເ້ຂົ້າຮວ່ມ, ປະເພດຜູເ້ຂົ້າຮວ່ມ ແລະ
ອື່ ນໆ) 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

o ມແີຜນການເຜີຍແຜ/່ເຝິກອບົຮມົການປະກນັຄນຸນະພາບ 
o ມກີານດາໍເນນີການຕາມແຜນ 
o ມກີານທບົທວນ 
o ມກີານປບັປງຸແຜນ ແລະນາໍໃຊ ້

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   

ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   

ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   
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ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

ອງົປະກອບທີ 10 
ການສ ົ່ງເສມີຫວົຄດິປະດດິສາ້ງ ແລະການບໍລິການສງັຄມົ 

ຕວົຊີວ້ດັ31: ການສ ົ່ງເສມີຫວົຄດິປະດດິສາ້ງ 
ຫລກັຖານ:  - ແຜນການສ ົ່ງເສມີ, ຜນົງານ ແລະບດົລາຍງານຂອງການສາ້ງກດິຈະກາໍ ຫຼືຜະລິດຕະພນັໃໝ ່

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

o ມແີຜນການສ ົ່ງເສມີຫວົຄດິປະດດິສາ້ງ 
o ມກີານດາໍເນນີການຕາມແຜນ 
o ມກີານທບົທວນ 
o ມກີານປບັປງຸແຜນ ແລະ ນາໍໃຊ ້

4   

ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   

ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   

ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

ຕວົຊີວ້ດັ32: ການບໍລິການສງັຄມົ 
ຫລກັຖານ:  - ບດົສາໍຫລວດຄວາມຕອ້ງການ, ແຜນການບໍລິການສງັຄມົ, ບດົລາຍງານ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫຄ້ະແນນ ຄະແນນ ປະເມນີຕນົເອງ ພາຍໃນ 

o ມແີຜນການບໍລກິານສງັຄມົ ທີ່ສອດຄອ່ງກບັຄວາມຕອ້ງການ 
o ມກີານດາໍເນນີການຕາມແຜນ 
o ມກີານທບົທວນ 
o ມກີານປບັປງຸແຜນ ແລະ ນາໍໃຊ ້

4   
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ໄດ ້3 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 3   

ໄດ ້2 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 2   

ໄດ ້1 ຂໍ ້ຂອງ 4 ຂດີໜາ້ຂາ້ງເທິງ 1   

ຂໍສ້ະເໜີ.............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 
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ບດົທີ 6: ແບບຟອມລາຍງານການປະເມນີຕນົເອງ 

 
 ແບບຟອມການປະເມນີຕນົເອງສະບບັນີ ້ປະກອບດວ້ຍ 

1.  ຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປ 
2.  ຂໍມ້ນູນກັຮຽນ ນກັສກຶສາ 
3.  ຂໍມ້ນູບກຸຄະລາກອນ 
4. ງບົປະມານ 
5. ສິ່ ງແວດລອ້ມ,ອາຄານສະຖານທ່ີ ແລະເຄື່ ອງມ ື 
6. ຜນົການປະເມນີຕນົເອງຂອງສະຖານສກຶສາ 
7. ບດົສະຫຸຼບ 

ໂດຍມລີາຍລະອຽດດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້  
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            ບດົລາຍງານການປະເມນີຕນົເອງ ປະຈາໍສກົຮຽນ . . . . - . . . . 

1. ຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປ 

ຊື່ສະຖານສກຶສາ: ...............................................................................................................  
ທີ່ຢູ:່ ............................................................................................................................... 
ເບໂີທລະສບັ: .........................................................ແຟັກ: ............................................... 
ອເີມວ(E-mail)......................................................ເວັບໄຊ................................................. 
ຊື່ຜ ູອ້າໍນວຍການ:.....................................................ໂທລະສບັ:.......................ອເີມວ: .................. 

2.ຂໍມ້ນູ ນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ 

2.1 ສະຖຕິນິກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ ແລະຫຼກັສດູການສອນໃນສກົຮຽນປດັຈບຸນັ 

ລ/ດ ສາຂາວຊິາຮຽນ 
ໄລຍະສ ັນ້ 

ວຊິາຊບີ ຊາໍນານ
ງານ 

ຊາ່ງເຕັກນກິ 
ອາຊວີະສກຶສາຊ ັນ້ສງູ 

ປະລນິຍາຕ ີ ລວມ 
ປກົກະຕ ິ ຕໍ່ເນື່ອງ 

ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ 

1                

2                

ລວມ                

2.2 ຈາໍນວນນກັຮຽນ ໃນໄລຍະ 3 ປີຫລງັ ຈນົເຖງິປດັຈບຸນັ 
ລ/ດ ສກົຮຽນ ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ ຈາໍນວນນກັຮຽນທີ່ຮຽນຈບົ ໝາຍເຫດ 

 ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ  

1       

2       
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3       

4       

5 (ສກົຮຽນ ປດັຈບຸນັ)      

 
2.3 ສະພາບຂອງນກັສກຶສາທີ່ຮຽນຈບົ ໃນສກົຮຽນ ທີ່ຜາ່ນມາ 
ລດ ສາຂາວຊິາຮຽນ ຈາໍນວນນກັຮຽນຈບົ ຈາໍນວນນກັຮຽນຈບົ ທີ່ຕດິຕາມໄດ ້ ຕດິຕາມບໍ່ໄດ ້

ປະກອບອາຊບີ ທລຸະກດິ
ສວ່ນຕວົ 

ສກຶສາຕໍ່ ບໍ່ໄດປ້ະກອບ
ອາຊບີ ຕາມສາຂາ

ຮຽນ 
ບໍ່ຕາມສາຂາ 

1         

2         

3         

4         

ໝາຍເຫດ: (ໃຫອ້ະທິບາຍ ເຫດຜນົເພີ່ມຕື່ ມ ໃນກລໍະນທີີ່ບໍ່ສາມາດຕດິຕາມໄດ ້ຕ ໍາ່ກວາ່ 20%) 
 
2.4 ຂໍມ້ນູຂອງນກັຮຽນທີ່ ໄດທ້ຶນ ແລະ ບໍ່ໄດທ້ຶນ. 
ລ/ດ ສາຂາວຊິາຮຽນ ທຶນແບງ່ປນັ ທຶນສມົທບົ ລວມ 

ໄດເ້ບຍ້ລຽ້ງ ບໍ່ໄດເ້ບຍ້ລຽ້ງ 

    ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ 

1          

2          
 ລວມ         
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3. ຂໍມ້ນູ ບກຸຄະລາກອນ ໃນປດັຈບຸນັ 

3.1 ຜູບ້ໍລິຫານ, ຄສູອນ ແລະ ພະນກັງານທົ່ວໄປ 

ລດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກນຸ ອາຍ ຸ ຕາໍແໜງ່ ວດຸທິ ວຊິາສະເພາະ ປະສບົການ 
(ໄລຍະເວລາໃນ
ການດາໍລງົຕາໍແ
ໜງ່/ສອນ) 

ໝາຍເຫດ (ໃຫເ້ຫັນວາ່ ສອນຈກັ
ວຊິາ ສາຂາວຊິາ, ຈກັຊ ົ່ວໂມງ, 
ບນັຍາຍ? ປະຕບິດັ?ເຮັດວຽກ
ບໍລິຫານ....) 

 ຄະນະອາໍນວຍການ       

1      5 ປີ ສອນວຊິາ ........ 4ຊ ົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ 

2        

3        

 ຄະນະພະແນກ/ພາກວຊິາ...       

4        

5        

6        

 ອາຈານສອນປະຈາໍ       

7        

8        

9        

...        
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 ພະນກັງານທົ່ວໄປ       

        

        

        

        

        

        

        

        

 ພະນກັງານສນັຍາຈາ້ງ       

        

        

        

 ອາສາສະໝກັ       

        

 ອາຈານຮບັເຊນີ       
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3.2 ສະພາບພະນກັງານ ແລະ ຈາໍນວນຄສູອນປດັຈບຸນັ 
 

ລ/ດ 

  

  

ສາຂາວຊິາຮຽນ 

  

ພະນກັງານຄູປະຈາໍ  ຄູສນັຍາຈາ້ງ ຄູຮບັເຊນີ 
ຈາໍນວນຄູທງັໝດົ 

ຕາມສາຂາວຊິາຮຽນ 
ຈາໍນວນນກັຮຽນ 

ອດັຕາສວ່ນ 

ນກັຮຽນຕໍ່ ຄູສອນ 

ລ ຍ ລ ຍ ລ ຍ ລ ຍ ລ ຍ  

1.             

2.             

3.             

4.             

 
3.3 ການຝຶກອບົຮມົ /ການພດັທະນາ ຜູບ້ໍລິຫານ ແລະ ຄ ູໃນສກົປີທີ່ຜາ່ນມາ 
 
ລ/ດ ຫວົຂໍກ້ານຝຶກອບົຮມົ ຫຼື ຊື່ ເລື່ ອງ ຜູຈ້ດັການຝຶກອບົຮມົ ຮບູແບບ / ວທິິການ / ຂະບວນການ* ໄລຍະເວລາ ຜູເ້ຂົ້າຮວ່ມ 

ຕາໍແໜງ່ ຈາໍນວນ 

1       

2       

3       

 
• ເຊັ່ນ: ການຝຶກອບົຮມົ, ການທດັສະນະສກຶສາ,ການຝຶກງານໃນສະຖານປະກອບການ... 
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4. ງບົປະມານ 

4.1 ງບົປະມານລວມທ່ີໄດຮ້ບັ ໃນໄລຍະ 3 ປີ ທ່ີຜາ່ນມາ 
ລ/ດ ຈດຸປະສງົ ຂອງການນາໍໃຊ ້ ມນູຄາ່ການນາໍໃຊ ້

ຕາມແຜນ 
ທຶນທ່ີໄດຮ້ບັ ໝາຍເຫດ 

 ( ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກທ່ີມ)ີ ຈາໍນວນ ແຫລງ່ທຶນ ( 
ລດັຖະບານ, 
ຊວ່ຍເຫລອື, ອື່ ນໆ ...) 

ສກົປີງບົປະມານ .... - .... 

1      

2      

3      

ສກົປີງບົປະມານ .... - .... 

4      

5      

6      

      

 ລວມ     

 
4.2  ງບົປະມານບໍລິຫານ (ປບັປງຸໃໝ ່ໃຫເ້ຫັນວາ່ ງບົທ່ີໄດມ້າ ມລີາຍຮບັເທ່ົາໃດ ລາຍຈາ່ຍເປັນແນວໃດ
..... ) 

ລ/ດ ລາຍການ ແຜນງບົປະມານ ຈາໍນວນ 

ປີ .... ປີ .... ປີ ປດັຈບຸນັ 

1 ເງນິເດອືນ     

2 ເງນິນະໂຍບາຍ    

3 ວຊິາການ    

4 ອື່ ນໆ...    

 ລວມ    

ໝາຍເຫດ: ເບິ່ ງຕື່ ມ ຕາຕະລາງຮວ່ງການເງນິຂອງກມົການເງນິທ່ີກະຊວງສກຶສາອະນມຸດັ 
 
4.3 ຂໍມ້ນູລາຍຮບັວຊິາການຂອງປີທ່ີຜາ່ນມາ 
ລ/ດ ລາຍລະອຽດຂອງກດິຈະກາໍ ແຜນ ລາຍຮບັ ລາຍຮບັຕວົຈງິ ໝາຍເຫດ 

(ຈດຸເດ່ັນ, ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ) 



59 
 

1     

2     

3     

4     

 ລວມ    
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5. ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ເຄື່ ອງມ ື

5.1 ຂໍມ້ນູການນາໍໃຊເ້ນືອ້ທີ່ 
- ເນືອ້ທີ່ທງັໝດົ: ................... ຕາແມດັ 
- ຈາໍນວນອາຄານທງັໝດົ: ......................, ອາຄານຮຽນ....... ຫລງັ, ໂຮງຊາ່ງ......ຫຼງັ, ອາຄານຫໍພກັ.........ຫລງັ 
- ເດີ່ ນກລິາ ......................ແຫງ່, ເນືອ້ທີ່ ..............ຕາແມດັ 
- ອື່ ນໆ (ປບັເປັນຕາຕະລາງ.... ) 

 
5.2 ອາຄານ  
ລ/ດ ຊື່ ອາຄານຮຽນ (ຫອ້ງຮຽນ, ຫອ້ງຝຶກງານ, ຫອ້ງສະໝດຸ, 

ຫໍພກັ ແລະ ອື່ ນໆ 
ປີທີ່ກໍ່ສາ້ງ ຂະໜາດ / ລກັສະນະ ແລະ ປະໂຫຍດໃນ

ການນາໍໃຊ ້
ໝາຍເຫດ (ຈດຸພິເສດ, ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ, 
ບນັຫາ ....) 

1   (ຕວົຢາ່ງ: 20 x 30 ເປັນອາຄານ
ຖາວອນ, ມ ີ10 ຫອ້ງຮຽນ ແລະ 1 
ຫອ້ງເຝິກງານ) 

(ມບີນັຫາ ດາ້ນລະບບົໄຟຟ້າ:, ນາໍ
ໃຊ)້ 
 

2     

3     
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5.3 ລາຍການເຄື່ ອງມ/ືອປຸະກອນ (ແຍກຕາມແຕລ່ະພະແນກ) 
 

ລ/ດ ຊື່ ຂອງຊຸດເຄ່ອຶງມ/ືເຄື່ ອງຈກັ ປີເລີ່ ມນາໍໃຊ ້ ການນາໍໃຊເ້ຂົ້າໃນແຕລ່ະສກົຮຽນ ຄາໍເຫັນທ ົ່ວໄປຕໍ່ເຄື່ ອງມ ື
 ຊື່ສາຂາວຊິາ......    

1 ຕວົຢາ່ງ: 
ເຄື່ ອງຈອດ 7 MIGຈາກປະເທດ
ເຢຍລະມນັ ບໍລສິດັ GTU. 
ພວກເຮົາໃຊສ້າໍລບັຮຽນປະຕບິດັຕວົ
ຈງິ 

1995 50% 1.   ເປ່ເພ 
2. ນກັຮຽນໜອ້ຍ 
3. ບໍ່ຮູຈ້ກັວທິີນາໍໃຊ ້
4. ບໍ່ສອດຄອ່ງກບັຫຼກັສດູ 

2     

 ຊື່ສາຂາວຊິາ......    

3     

4     

5     
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6. ຜນົການປະເມນີຕນົເອງຂອງສະຖານສກຶສາ 

ອງົປະກອບແລະຕວົຊີວ້ດັມາດຕະຖານ  ຫຼກັຖານທີ່ມ ີ ຄະແນນ ຈດຸດ ີແລະ ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ ແຜນການປບັປງຸ ຫລື ເສມີຂະຫຍາຍ 

ອງົປະກອບ 1: ຈດຸໝາຍຂອງການ
ກໍ່ສາ້ງ, ວໄິສທດັ ແລະພາລະກດິ 

(1)....... 
(2)....... 

   

ຕວົຊີວ້ດັ 1.1.:........     

ຕວົຊີວ້ດັ 1.1.:.........     

     

ອງົປະກອບ 2: .........     

ຕວົຊີວ້ດັ 2.1.:........     

ຕວົຊີວ້ດັ 2.1........................     

     
     

     

     

     

     

 

ຜູຮ້ບັຜິດຊອບວຽກງານປະກນັຄນຸນະພາບ         ຜູອ້າໍນວຍການ 
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7. ບດົສະຫລບຸ 

7.1 ການສງັລວມຈດຸດ ີແລະ ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 ແຜນການໃນຕ່ໍໜາ້ ທ່ີເປັນບລູິມາສດິ 
 
ເລກທີ ກດິຈະກາໍ ຕວົຊີບ້ອກ ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ ໄລຍະເວລາ 

    Q1 Q2 Q3 Q4 

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 




