
 

ລດັເທນເນັສຊ ີ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະການພດັທະນາກາໍລງັແຮງງານ 

ການປະເມນີການບໍລິການຈາ້ງງານໃໝ ່(RESA) 
ກອງປະຊຸມຄວາມຊາໍນານໃນການສາໍພາດ 

 
 

ກະລນຸາປະກອບແບບສອບຖາມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການປະຊຸມອອນໄລນຕ່ໍ໌ໄປນີໃ້ຫຄ້ບົຖວ້ນ. ເພ່ືອໃຫໄ້ດຮ້ບັຄະແນນສໍາລບັກອງ
ປະຊຸມນີ ້ ແມນ່ຈະຕອ້ງຕອບທກຸຄາໍຖາມຢາ່ງຖກືຕອ້ງ. ທາ່ນຈະເຫັນຄາໍຕອບຢູໃ່ນລາໍດບັດຽວກນັກບັຄາໍຖາມໂດຍການເບິ່ ງທ່ີ
ການປະຊຸມອອນໄລນ.໌ ເມ ື່ອທາ່ນປະກອບສາໍເລັດແລວ້, ແມນ່ໃຫເ້ອົາແບບສອບຖາມໄປໃຫກ້ບັຜູສ້າໍພາດການປະເມນີການ
ບໍລິການຈາ້ງງານໃໝ ່(RESA) ຂອງທາ່ນ ເພ່ືອວາ່ເຂົາເຈົາ້ອາດຈະບນັທຶກຜນົໄດຮ້ບັນ ັນ້.   
 
ໝາຍເຫດ:  ຖາ້ທາ່ນບ່ໍໄດຖ້ກືຮຽກຮອ້ງໂດຍທາງຝາ່ຍຈດັໃຫເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃນການປະຊຸມນີ,້ ທາ່ນກໍ່ ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງສ ົ່ງແບບສອບຖາມນີຄ້ນືໃຫກ້ບັຜູສ້າໍພາດ 
RESA.      

 
 
 
1. ການສາໍພາດແມນ່ເປັນການພບົປະກນັແບບໄດຈ້ດັຕ ັງ້ໄວລ້ະຫວາ່ງ _____________ ແລະ _________________. 

2. ຂຽນບນັຊກີານສາໍພາດ 3 ປະເພດ: 

i. _________________________________ 
ii. _________________________________ 
iii. _________________________________ 

3. ຮູຈ້ກັຕວົເອງ ແລະສາມາດເວ້ົາຢາ່ງໝ ັນ້ໃຈໃນເລື່ ອງຄວາມຊາໍນານ, ________________, _________________, 

ແລະເປ້ົາໝາຍອາຊບີ. 

4. ທາ່ນກາໍລງັສ ົ່ງສນັຍານອນັໃດ?   
 

i. ງກຶຫວົ = ___________________ ແລະ ________________ 

ii. ໄຂວ້ແຂນ = _________________________ 
5. ຄາໍຖາມສາໍພາດມາດຕະຖານແມນ່ເລັງໃສກ່ານສກຶສາ, ____________    _____________________, ແລະ 

_____________      _________________ຂອງທາ່ນ. 
6. ຄາໍຖາມທາງດາ້ນພຶດຕກິາໍເນັນ້ໃສ ່_________________ ແລະ/ຫືຼພຶດຕກິາໍຂອງທາ່ນຢູໃ່ນເບືອ້ງຫຼງັຜາ່ນມາ. 
7. ___________________ ຫືຼ _____________       __________________ ແມນ່ບນັດາຄາໍຖາມທ່ີເປັນຂໍພິ້ສດູ

ຊວີດິສວ່ນຕວົ ຫືຼປະຫວດັສວ່ນຕວົຂອງທາ່ນ. 
 
8. ຈື່ໄວວ້າ່, ການສາໍພາດແມນ່ ___________    _________________ – ຫີຼກເວັນ້ການໃຊຄ້າໍເວ້ົາທ່ີເປັນຄາໍຕື່ ມເຕັມ

ເຊ່ັນ “ອື່ ມ”, “ອາ”, ແລະ “ຄເືຈົາ້ຮູ”້.   
9. ທາ່ນຄວນຈະສ ົ່ງຄາໍກາ່ວຂອບໃຈພາຍໃນ _________ ຊ ົ່ວໂມງ. 
10. ຈື່ໄວວ້າ່ມພີຽງແຕ ່__________ ຂອງຄວາມສາໍເລັດໃນການສາໍພາດຢູນ່ອກເໜືອການຄວບຄມຸຂອງທາ່ນ. 
 



 

 ລດັເທນເນັສຊ ີ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະການພດັທະນາກາໍລງັແຮງງານ 

ການປະເມນີການບໍລິການຈາ້ງງານໃໝ ່(RESA) 
ກອງປະຊຸມຄວາມຊາໍນານໃນການສາໍພາດ 

ຂໍມ້ນູຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ໄດເ້ອົາໃຫທ້າ່ນ ເພ່ືອໃຫທ້ບົທວນເບິ່ ງຄນືເມ ື່ອສາໍເລັດກອງປະຊຸມ. ຂໍມ້ນູນີຄ້ວນຈະຊວ່ຍທາ່ນໃນການຊອກຄ ົນ້ຫາການຈາ້ງ
ງານ. ຍງັມແີຜນຜງັການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກຕດິຂດັຢູໃ່ນຊຸດເອກະສານນີໃ້ຫນ້າໍອກີ. ກະລນຸາປະກອບໃສແ່ຜນຜງັການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກນີໃ້ຫ້
ຄບົຖວ້ນ ແລະສ ົ່ງກບັຄນືໃຫກ້ບັຜູສ້າໍພາດ RESA ຂອງທາ່ນ.   
 
ໝາຍເຫດ:  ຖາ້ທາ່ນຖກືຮຽກຮອ້ງໂດຍທາງຝາ່ຍຈດັໃຫເ້ຂ້ົາຮວ່ມເຮັດສາໍເລັດໃນກອງປະຊຸມນີ,້ ທາ່ນຕອ້ງປະກອບແຜນຜງັການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກໃຫສ້າໍເລັດຢູໃ່ນຕອນທາ້ຍ
ຂອງຊຸດເອກະສານນີ.້ ຈະຕອ້ງສ ົ່ງແຜນຜງັການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກໃຫກ້ບັຜູສ້າໍພາດ RESA ຂອງທາ່ນເພ່ືອເຮັດການທບົທວນຄນື.   

 
ເຄັດລບັໃນການເຂົ້າສາໍພາດ 

ສື່ ສານພາບພດົຂອງຕນົເອງໃຫດ້ທ່ີີສດຸ 
• ກຽມຕວົ  
• ແຕງ່ກາຍຢາ່ງເໝາະສມົ -- ເລອືກນຸງ່ເຄື່ ອງທ່ີເໝາະສມົຕ່ໍກບັວຽກທ່ີທາ່ນຈະໄປສາໍພາດ.  
• ບນັທຶກທ່ີຢູດ່າໍເນນີການ, ໝາຍເລກໂທລະສບັ ແລະຊື່ຂອງຜູສ້າໍພາດທາ່ນໄວ.້  
• ໃຫໄ້ປຮອດທນັກບັເວລາ. ວາງແຜນການເວລາ ແລະເສັ້ນທາງຂອງທາ່ນໃຫດ້ ີເພ່ືອວາ່ທາ່ນຈະໄດໄ້ປຮອດບອ່ນສາໍພາດກອ່ນເວລານດັໝາຍ 10 ຫາ 

15 ນາທີ. ທາ່ນອາດຈະຍງັຕອ້ງການທ່ີຈະລອງຂບັລດົໄປເອງຫາທ່ີຢູນ່ ັນ້ກອ່ນເວລາສາໍພາດ ເພ່ືອທາ່ນຈະໄດຮູ້ແ້ນນ່ອນບອ່ນທ່ີທາ່ນຕອ້ງການນ ັນ້.  
• ປະກອບໃບສະໝກັໃຫຮ້ຽບຮອ້ຍ, ຄບົຖວ້ນ ແລະຂຽນດວ້ຍນ ໍາ້ໝຶກສດີາໍ. ຕອ້ງແນໃ່ຈວາ່ຕນົເອງໄດກ້ຽມພອ້ມເອົາເອກະສານຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົໄປນາໍ.  
• ເອາົປ້ຶມບນັທຶກ, ປາກກາສດີາໍ, ນາມບດັສວ່ນຕວົຂອງທາ່ນ ແລະສາໍເນົາໃບຊວີະປະຫວດັໄປນາໍຕື່ ມ.  
• ເອົາຈດົໝາຍແນະນາໍ, ລາຍການສິ່ ງອາ້ງອງີຂອງທາ່ນ, ສາໍເນົາໃບອະນຍຸາດຕາ່ງໆ, ບນັທຶກການຂບັຂີ່ (ສາໍລບັວຽກທ່ີຕອ້ງການໃຊມ້ນັ) ແລະບດັປະກນັ

ສງັຄມົ ຫືຼບດັຕາ່ງດາ້ວໄປນາໍ.  
• ພອ້ມທງັເອົາເອກະສານອື່ ນໆທ່ີຊວ່ຍໃນການສະໜບັສະໜນູຄນຸສມົບດັຂອງທາ່ນ (ເອກະສານຫຼກັຖານຄວາມສາມາດ, ຕວົຢາ່ງວຽກ) ໄປນາໍອກີ.  
• ທບົທວນຄນືເບິ່ ງເອກະສານທ່ີທາ່ນສາມາດຖາມໄດຢູ້ໃ່ນການສາໍພາດ.  
• ທບົທວນຄນືເບິ່ ງຊວີະປະຫວດັຂອງທາ່ນ ແລະເອກະສານຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົສາໍລບັຄວາມຊາໍນານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂອງທາ່ນ.  
• ທບົທວນເບິ່ ງຄາໍຕອບວາ່ເປັນຫຍງັທາ່ນຈິ່ງເປັນບກຸຄນົເໝາະສມົທ່ີສດຸສາໍລບັວຽກນີ.້  

ສ ົ່ງສນັຍານອນັດ ີ 
• ໃຊກ້ານທກັທາຍແບບເປັນທາໍມະຊາດ ແລະຈບັມທືກັທາຍຢາ່ງຈງິຈງັ, ເຮັດໄດພ້ຽງແຕເ່ມ ື່ອທາ່ນໄດຮ້ບັການຍື່ ນມມືາຂໍຈບັທກັທາຍກອ່ນເທ່ົານ ັນ້.  
• ສະແດງຄວາມໝັນ້ໃຈຢູຂ່າ້ງໃນອອກມາ. ປ່ອຍໃຫຜູ້ສ້າໍພາດເປັນຜູເ້ລີ່ ມການສນົທະນາ. ຕ ັງ້ໃຈຟງັ. ກຽມຄາໍຖາມທ່ີດກີອ່ນເຂ້ົາສາໍພາດ.  
• ຖາມຄາໍຖາມທ່ີຮອບຄອບ ເພ່ືອເປັນການຊອກຄ ົນ້ຫາວາ່ປດັຊະຍາຂອງນາຍຈາ້ງເຂ້ົາກນັໄດກ້ບັຂອງທາ່ນບ່ໍ. ຊອກຄ ົນ້ຫາຄາໍຕອບເບິ່ ງວາ່ວຽກເໝາະສມົ

ກບັທາ່ນບ່ໍ.  
ສື່ ສານທດັສະນະຄະຕ ິ

• ທາ່ນມຸງ່ໝ ັນ້ທ່ີຈະເຮັດວຽກ. ໃຫຍ້ກົຕວົຢາ່ງດາ້ນຜະລິດຕະພາບໃນວຽກຜາ່ນມາຂອງທາ່ນ.  
• ທາ່ນມຄີວາມຊາໍນານ. ບອກເລື່ ອງຄວາມຊາໍນານຂອງທາ່ນໃຫກ້ບັນາຍຈາ້ງ. ຖາ້ທາ່ນບ່ໍບອກ, ກໍ່ ບ່ໍມໃີຜບອກ! ຢາ່ປ່ອຍໃຫນ້າຍຈາ້ງຕອ້ງເຮັດວຽກໜກັ

ຂຶນ້ຫຼາຍກວາ່ທາ່ນໃນເວລາສາໍພາດ.  
• ທາ່ນຄອຍທ່ີຈະໃຫກ້ານປະກອບສວ່ນ. ເນັນ້ໃສສ່ິ່ ງທ່ີທາ່ນສາມາດເຮັດໄດໃ້ຫກ້ບັນາຍຈາ້ງ.  
• ທາ່ນປບັຕວົໄດງ້າ່ຍ. ນາຍຈາ້ງຕອ້ງການລກູຈາ້ງຜູທ່ີ້ສາມາດປບັຕວົໄດ,້ ເຮັດວຽກກບັຜູອ້ື່ ນໄດດ້ ີແລະເຂ້ົາກບັສະພາບແວດລອ້ມອນັໃໝໄ່ດໂ້ດຍທ່ີບ່ໍມ ີ

ການຈ ົມ່ວາ່ ຫືຼຂໍສ້ະເໜີພິເສດ. ບອກເລື່ ອງໃດເລື່ ອງໜ່ຶງຈາກປະສບົການຂອງທາ່ນທ່ີເປັນການອະທິບາຍເຖງິການປບັຕວົງາ່ຍຂອງທາ່ນ.  
• ທາ່ນມຄີວາມມຸງ່ໝ ັນ້ໃນການຮຽນຮູ.້ ສະແດງເລື່ ອງນີອ້ອກມາຜາ່ນການຕວົຢາ່ງຂອງປະສບົການຮຽນຮູ.້ ແຜນການພດັທະນາອະນາຄດົຂອງທາ່ນຍງັ

ຊວ່ຍສື່ ສານໃຫເ້ຫັນຄວາມມຸງ່ໝ ັນ້ຕ່ໍການຮຽນຮູຂ້ອງທາ່ນ.  



ຮບັມກືບັຄາໍຖາມທ່ີຍາກ  

• ຕອ້ນຮບັເອົາທກຸຄາໍຖາມດວ້ຍຮອຍຍິມ້.  
• ຕອບຄາໍຖາມທ່ີກງົປະເດັນ, ຊື່ສດັ. ໃຊເ້ວລາຄດິ. ກຽມຄາໍຕອບໄວໃ້ນສະໝອງກອ່ນທ່ີທາ່ນຈະຕອບ. ຖາ້ນທາ່ນບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄາໍຖາມ, ຖາມຄນື ຫືຼຂໃໍຫ້

ອະທິບາຍເພ່ີມ. ທາ່ນບ່ໍຕອ້ງຟ້າວຟັ່ງ, ແຕຢ່າ່ເຮັດເປັນແບບທ່ີບ່ໍສາມາດຕດັສນິໃຈໄດເ້ດັດຂາດ.  
• ຖາມຄາໍຖາມກບັຄນື.  
• ກຽມຕວົໃຫພ້ອ້ມ. ການຕອບຄາໍຖາມທ່ີຍາກທອາດຈະສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນເຖງິຜນົທາງລບົກບັທາ່ນນ ັນ້ ແມນ່ສາມາດຕອບໄດໂ້ດຍການໃຊ ້"ຮບູແບບ

ສາມຫຼຽ່ມແຊນວດິຈ.໌" ຮບູແບບນີມ້ຄີາໍຢືນຢນັທ່ີເປັນທາງບວກຕດິຕາມມາດວ້ຍການຍອມຮບັສະຖານະການທ່ີເປັນທາງລບົ, ແລະມວ້ນທາ້ຍດວ້ຄາໍຢືນຢນັ
ອື່ ນທ່ີເປັນທາງບວກກຽ່ວກບັສິ່ ງທ່ີທາ່ນໄດເ້ຮັດເພ່ືອຜາ່ນຜາ່ບນັຫາໃດໜ່ຶງ. ການມວ້ນທາ້ຍລງົດວ້ຍຄາໍຢືນຢນັທ່ີເປັນທາງບວກເຮັດໃຫເ້ກດີຄວາມປະທບັ
ໃຈໃນທາງບວກ. ຄາດການໄວເ້ລື່ ອງຄາໍຖາມທ່ີຍາກ ແລະຝຶກຊອ້ມການສາໍພາດກອ່ນຮອດເວລາ.  

ຄາໍຖາມ-- ເປັນຫຍງັເຈົາ້ຈ ິ່ງຖກືປດົປ່ອຍອອກໄປຈາກວຽກນ ັນ້? 

ຄາໍຕອບ-- ຄວາມຊາໍນານຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ແມນ່ເລື່ ອງວສິາວະກາໍ. ນາຍຈາ້ງຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ຕດັສນິໃຈວາ່ບ່ໍມຄີວາມຕອ້ງການນາໍໃຊຄ້ວາມຊາໍນານດາ້ນນີອ້ກີຕ່ໍໄປ. 
ດ ັງ່ນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ຂ້ົາຝຶກອບົຮມົ ແລະຍກົລະດບັຄວາມຊາໍນານຂອງຕນົເອງ (ລະບ)ຸ ເພ່ືອໃຫມ້ມີາດຖານຄບົຖວ້ນຕ່ໍກບັວຽກປະເພດນີ.້ 

ຄາໍຖາມ-- ປະກດົວາ່ທາ່ນບ່ໍໄດເ້ຮັດວຽກໃນ 5 ປີຜາ່ນມານີບໍ້. 

ຄາໍຕອບ-- ຂາ້ພະເຈົາ້ຫຍຸງ້ຢູກ່ບັການໄປຮຽນຕ່ໍເຕັມເວລາ (ລະບ)ຸ, ລຽ້ງລກູສອງຄນົ, ແລະຈດັການກບັວຽກເຮອືນຂອງຕນົເອງ. ດຽວນີ ້ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດກ້ຽມພອ້ມ 
ແລະມຄີນຸສມົບດັພຽງພໍກບັວຽກນີ.້ 

ຄາໍຖາມ-- ປະກດົວາ່ທາ່ນບ່ໍໄດເ້ຮັດວຽກໃນ 10 ປີຜາ່ນມານີບໍ້. 

ຄາໍຕອບ-- ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ຂ້ົາຝຶກການຄວບຄມຸເຄື່ ອງຈກັໃນເວລາທ່ີຢູໃ່ນຄກຸ. ປະຈບຸນັນີ ້ຂາ້ພະເຈົາ້ແຕງ່ງານແລວ້, ໄດສ້າໍເລັດການພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້
ຕ ົນ້ຂອງຕນົເອງແລວ້ ແລະພອ້ມເຮັດວຽກໃຫກ້ບັທາ່ນ. 

ຈບົທາ້ຍດວ້ຍຄວາມເຂັມ້ແຂງ 

• ລເິລີ່ ມ-- ສະແດງຄວາມສນົໃຈອອກມາໃຫເ້ຫັນ ໂດຍການຖາມວາ່ຕາໍແໜງ່ນີຈ້ະຖກືບນັຈເຸມ ື່ອໃດ.  
• ສະຫຸຼບຫຍໍວ້າ່ເປັນຫຍງັທາ່ນຈິ່ງມເີງ ື່ອນໄຂຄນຸສມົບດັພອ້ມ. ນີແ້ມນ່ເວລາທ່ີຈະກາ່ວເຖງິຈດຸແຂງ ແລະຄນຸະພາບຕາ່ງໆທ່ີທາ່ນອາດຈະລືມເນັນ້ໜກັໃນ

ເບືອ້ງຕ ົນ້. ກາ່ວເຖງິຜນົສາໍເລັດສະເພາະ ຫືຼກດິຈະກາໍທ່ີເຂ້ົາກບັວຽກ.  
• ຖາ້ທາ່ນຕອ້ງການວຽກ, ໃຫເ້ວ້ົາແນວນ ັນ້!  
• ຢາ່ຢູເ່ກນີກາໍນດົເວລາຂອງທາ່ນ.  
• ຖາມຄນືວາ່ຂ ັນ້ຕອນຕ່ໍໄປໃນການຈະເຂົ້າເຮັດວຽກມແີນວໃດ. ຈະມກີານສາໍພາດເພ່ີມເຕມີອກີບໍ? ຈະມກີານຕດັສນິຜນົເມ ື່ອໃດ? ທາ່ນສາມາດໂທກບັມາ

ຖາມການຕດັສນິໃຈໄດເ້ມ ື່ອໃດ?  
• ຈ ົງ່ເອົາໃຈໃສໃ່ນການຕດິຕາມເບິ່ ງຜນົຂອງທາ່ນ. ວາງກາໍນດົເວລາໃນການສາໍພາດຄ ັງ້ຕ່ໍໄປ. ຈດັການໂທຫານາຍຈາ້ງເພ່ືອຖາມເບິ່ ງຜນົການຕດັສນິໃຈ

ຂອງເຂົາເຈົາ້.  

ການຕດິຕາມຜນົ 

• ປະເມນີການສາໍພາດ. ສິ່ ງທ່ີຕອບໄດດ້ຢີູໃ່ນການສາໍພາດແມນ່ຫຍງັ? ທາ່ນສາມາດປບັປງຸໄດແ້ນວໃດ?  
• ບນັທຶກແຜນການຕດິຕາມຜນົຂອງທາ່ນ. ຂຽນວນັທີ ແລະເວລາເມ ື່ອທາ່ນຈະຕດິຕ່ໍກບັນາຍຈາ້ງຄ ັງ້ຕ່ໍໄປ. ໃຫແ້ນໃ່ຈວາ່ທາ່ນປະຕບິດັຕາມແຜນການເຫ່ົຼາ

ນີທ້ງັຫມດົ.  
• ສ ົ່ງຈດົໝາຍ ຫືຼບນັທຶການຂອບໃຈໃຫກ້ບັແຕລ່ະຄນົທ່ີໄດສ້າໍພາດທາ່ນພາຍໃນ 24 ຊ ົ່ວໂມງ. 

 
 



 
    

 
ຕວົຢາ່ງຈດົໝາຍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ 
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Anytown, TN 55555 
(555) 555-5555 
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ທາ່ນ ມາກ ຄາໍປານ ີ(Mark Company) 
ຜູຈ້ດັການຝາ່ຍບກຸຄະລາກອນ 
ບໍລິສດັ XYZ  
111 Smoky Mountains Way 
Anytown, TN 55555 

ຮຽນທາ່ນ ທລຸະກດິ: 

ຂໍຂອບໃຈຕ່ໍກບັໂອກາດໃນຕອນເຊ້ົາມ ືນ້ ີທ່ີ້ໄດລ້ມົກນັກຽ່ວກບັຕາໍແໜງ່ເລຂານກຸານ. ການສນົທະນາຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫຂ້າ້ພະ
ເຈົາ້ເຂ້ົາໃຈບໍລິສດັ ABC ແລະຄວາມຕອ້ງການຂອງວຽກງານດຂີຶນ້. ຂໍມ້ນູທ່ີໄດຮ້ບັເພ່ີມເຕມີມາຈາກທາ່ນ ຈອນ (John) 
ແລະ ທາ່ນ ເກລ (Gayle) ແມນ່ມປີະໂຫຍດຫຼາຍໃນການເພີ່ ມຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍຄວາມຕອ້ງການໃນຕາໍແໜງ່ດຂີຶນ້. 

ແນນ່ອນວາ່ການມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະການມມີະນດຸສາໍພນັອນັດຂີອງຂາ້ພະເຈົາ້ຈະຊວ່ຍປະກອບສວ່ນຕ່ໍກບັບໍລິສດັຂອງທາ່ນ. 
ຂາ້ພະເຈົາ້ມຄີວາມຊາໍນານໃນການນາໍໃຊບ້ນັດາຊອບແວຄອມພິວເຕຕີາ່ງໆທ່ີທາ່ນນາໍໃຊ,້ ແລະຂາ້ພະເຈົາ້ຮູສ້ກຶວາ່ຂາ້ພະເຈົາ້ມ ີ
ປະສບົການໃນການບໍລິການລກູຄາ້ທ່ີທາ່ນຕອ້ງການ. 

ຂາ້ພະເຈົາ້ມຄີວາມດໃີຈທ່ີໄດພ້ບົກບັພະນກັງານໃນຫອ້ງການ ແລະທຽ່ວຊມົບໍລິສດັ. ອນັນີເ້ຮັດໃຫເ້ຫັນຊດັເຈນວາ່ເປັນອງົການ
ຈດັຕ ັງ້ທ່ີມຄີນຸະພາບໂດຍການເນັນ້ໜກັໃສປ່ະສດິທິພາບ ແລະການອທິຸດຕນົເຮັດວຽກເປັນທີມ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະພິຈາລະນາວາ່
ເປັນກຽດອນັສງູສ ົ່ງໃນການທ່ີໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມກບັທີມຂອງທາ່ນ ແລະຈະຕດິຕ່ໍກບັທາ່ນອກີໃນອາທິດໜາ້ເພ່ືອສອບຖາມກຽ່ວກບັຜນົ
ການຕດັສນິ. 

ອກີເທ່ືອໜ່ຶງ, ຂໍຂອບໃຈສາໍລບັເວລາ ແລະການພິຈາລະນາຂອງທາ່ນ. 

ດວ້ຍຄວາມນບັຖ,ື 



ຕວົຢາ່ງບດົບນັທຶກສະແດງຄວາມຂອບໃຈ 

 
ບດົບນັທຶກຄວາມຂອບໃຈທ່ີເປັນການຂຽນດວ້ຍມ ືຫືຼພິມກໍ່ຕາມແມນ່ຈະຕອ້ງໃຫຊ້ດັເຈນ, ຫຍໍ ້ແລະອາ່ນໄດ.້ 

 

12 ມນິາ 200_  

  

ຮຽນທາ່ນ: ນາງ ໂຈນ (Jones), 

ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍໆທ່ີທາ່ນສະຫຼະເວລາມາລມົກນັກບັຂາ້ພະເຈົາ້ໃນເລື່ ອງຕາໍແໜງ່ການບນັຊ.ີ ມນັ
ເປັນຄວາມຍນິດທ່ີີໄດພ້ບົກບັທາ່ນ ແລະທາ່ນ ຮາຍຣ ໌(Hire). ຂາ້ພະເຈົາ້ເຫັນວາ່ບໍລິສດັ ABC ເປັນ
ສະຖານທ່ີສມົບນູແບບທ່ີຂາ້ພະເຈົາ້ຈະໄດນ້າໍໃຊຄ້ວາມຊາໍນານຂອງຕນົເອງ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ຕ ັງ້
ແຕເ່ມ ື່ອທາ່ນໄດນ້າໍໃຊລ້ະບບົ WXY, ເຊິ່ ງເປັນລະບບົທ່ີຂາ້ພະເຈົາ້ໄດສ້ະໜບັສະໜນູໃນສາມ
ປີຜາ່ນມາ. ຜນົງານ ແລະບນັທຶກການຕດິຕາມ ພອ້ມກບັລະບບົການນາໍໃຊຕ້ ົນ້ທຶນທ່ີມປີະສດິທິພາບທ່ີ
ໄດຮ້ບັການພິສດູມາແລວ້ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ຈະສາມາດເປັນສິ່ ງທ່ີໃຫປ້ະໂຫຍດກບັບໍລິສດັຂອງທາ່ນ. 

ອກີເທ່ືອໜ່ຶງ, ຂໍຂອບໃຈຕ່ໍການພິຈາລະນາຂອງທາ່ນ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະຕດິຕ່ໍກບັຄນືມາຫາທາ່ນອກີໃນ
ວນັພດຸອາທິດໜາ້ ເພ່ືອຂໍຊາບຜນົການຕດັສນິ. ຂາ້ພະເຈົາ້ລໍຄອຍໂອກາດທ່ີຈະໄດເ້ຮັດວຽກຮວ່ມກບັ
ພະນກັງານຂອງທາ່ນ. 

ດວ້ຍຄວາມນບັຖ,ື 

  

20 ເມສາ 200_ 

ຮຽນທາ່ນ ຮາຍຣ ໌(Hire) ທ່ີນບັຖ,ື 

ຂໍຂອບໃຈຕ່ໍການສາໍພາດຕາໍແໜງ່ບນັຊໃີນມ ືນ້ີ.້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຊື່ ນຊມົຕ່ໍຂໍມ້ນູທ່ີທາ່ນນາໍມາແລກປ່ຽນກບັ
ຂາ້ພະເຈົາ້ ແລະມຄີວາມດໃີຈທ່ີໄດພ້ບົກບັທາ່ນ ສະມດິ (Smith) ຈາກພະແນກບນັຊ.ີ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ມຄີວາມສນົໃຈໃນການເຮັດວຽກໃຫກ້ບັບໍລິສດັ ABC ຫຼາຍຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ ແລະອງີໃສຄ່າໍ
ອະທິບາຍດາ້ນຕາໍແໜງ່ຂອງທາ່ນແລວ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ເຫັນວາ່ຕນົເອງສາມາດເຮັດວຽກນີໃ້ຫທ້າ່ນໄດດ້.ີ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະຕດິຕ່ໍກບັທາ່ນພາຍໃນວນັພະຫດັອາທິດໜາ້ ເພ່ືອຂໍຊາບການຕດັສນິຂອງທາ່ນ. 

ດວ້ຍຄວາມນບັຖ,ື 



ຕວົຢາ່ງຈດົໝາຍຕອບປະຕເິສດ 

ທາ່ນ. ຈອນ ໂຈນສ ໌
ຜູຈ້ດັການຝາ່ຍບກຸຄະລາກອນ 
123 Jackson Forrest 
Somewhere, TN 55555 
(987) 654-3210 
30 ມນິາ 200_ 
 

ທາ່ນ. ຈອນ ສະມດິ 
127 Mud Way 
Mud Island, TN 55555 
 

ເຖງິ: ທາ່ນ ສະມດິ  
ຫຼງັຈາກທ່ີໄດພິ້ຈາລະນາຜູສ້ະໝກັທງັໝດົສາໍລບັວຽກທ່ີຍິ່ ງໃຫຍອ່ນັນີແ້ລວ້, ພວກເຮົາໄດຕ້ດັສນິໃຈຈາ້ງຜູອ້ື່ ນທ່ີມປີະສບົການ ແລະວດຸ
ທິການສກຶສາຫຼາຍກວາ່ທາ່ນຢູໃ່ນຂະແໜງນີ.້ ຂຂໍອບໃຈທີ່ີທາ່ນສະລະເວລາມາລມົກບັພວກເຮົາໃນຕາໍແໜງ່ນີ.້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຫວງັວາ່ທາ່ນ
ຈະໄດວ້ຽກທ່ີທາ່ນກາໍລງັຊອກຫາຢູ.່ 
ດວ້ຍຄວາມນບັຖ,ື 
ຈອນ ໂຈນສ ໌

ຕວົຢາ່ງຈດົໝາຍຕອບກບັຕ່ໍການຖກືປະຕເິສດ 

ຈອນ ສະມດິ 
127 Mud Way 
Mud Island, TN 55555 
2 ເມສາ 200_  
 

ທາ່ນ ຈອນ ໂຈນສ ໌
ຜູຈ້ດັການຝາ່ຍບກຸຄະລາກອນ 
123 Jackson Forrest 
Somewhere, TN 55555 
 

ຮຽນ: ທາ່ນ ໂຈນສ ໌
ເຖງິແມນ່ວາ່ຂາ້ພະເຈົາ້ບ່ໍໄດຖ້ກືຄດັເລືອກເຂ້ົາບນັຈເຸຮັດວຽກໃນຕາໍແໜງ່ວຽກທ່ີຍິ່ ງໃຫຍນ່ີກ້ໍ່ຕາມ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັສນົໃຈເຮັດວຽກກບັບໍລສິດັ
ຂອງທາ່ນ. ກະລນຸາຊວ່ຍພິຈາລະນາເອົາຂາ້ພະເຈົາ້ເຂ້ົາໃນໂອກາດ ຫືຼຕາໍແໜງ່ວຽກໃໝໃ່ນຕ່ໍໜາ້ຕາມຄນຸນະວດຸທ່ີຂາ້ພະເຈົາ້ມ.ີ 
ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍຂອບໃຈທາ່ນທ່ີໃຫເ້ວລາມາລມົກບັຂາ້ພະເຈົາ້ກຽ່ວກບັຕາໍແໜງ່ນີ.້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະຕດິຕ່ໍກບັທາ່ນອກີໃນເວລາອນັໃກນ້ີ ້ເພ່ືອ
ສອບຖາມກຽ່ວກບັໂອກາດອນັອື່ ນ. ຖາ້ທາ່ນຄດິເຫັນຜູອ້ື່ ນທ່ີອາດຈະໃຊຄ້ວາມຊາໍນານຂອງຂາ້ພະເຈົາ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ຍນິດທ່ີີຈະໃຫທ້າ່ນແນະ
ນາໍໃຫ.້  
ຂຂໍອບໃຈອກີເທ່ືອໜ່ຶງທ່ີທາ່ນໃຫກ້ານພິຈາລະນາ ແລະຈື່ຂາ້ພະເຈົາ້ໄວ ້ຖາ້ຫາກຜູສ້ະໝກັທ່ີທາ່ນໄດຈ້າ້ງເຂ້ົາເຮັດວຽກນ ັນ້ບ່ໍເປັນທ່ີພໍໃຈ. 
ດວ້ຍຄວາມນບັຖ,ື 
ຈອນ ສະມດິ 

 


