
ກະຊວງແຮງງານກະຊວງແຮງງານ ແລະການພດັທະນາກາໍແລະການພດັທະນາກາໍຊ ງ ງງຊ ງ ງງ
ລງັແຮງງານລງັແຮງງານ

ການປະເມນີການບໍລກິານຈາ້ງງານໃໝ່ການປະເມນີການບໍລກິານຈາ້ງງານໃໝ່ (RESA)(RESA)

ກອງກອງ  ປະຊຸມປະຊຸມ  ຄວາມຄວາມ  ຊາໍນານຊາໍນານ  ການການ  
ສາໍພາດສາໍພາດສາພາດສາພາດ



ການ ສາໍພາດ ມນັ ແມນ່ ອນັ ໃດ?ການ ສາພາດ - ມນ ແມນ ອນ ໃດ?

• ການ ປະຊມ ທີ່ ໄດ ້ກາໍນດົ ຂຶນ້ • ການ ປະຊຸມ ທ ໄດ ການດ ຂນ 
ລະ ຫວາ່ງ ທາ່ນ  ແລະ ນາຍ 
ຈາ້ງ.

• ການ ສາໍພາດ ແມນ່ ເປັນ ການ ສາພາດ ແມນ ເປນ 
ຄວາມ ຊາໍນານ ອນັໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: 
ການ ຂບັຂີ່ ລດົຖບີ ຂອງ ທາ່ນ, 

 ຝຶ  ້  ັ  ໃ ້  ີການ ຝຶກ ຊອມ ເຮັດ ໃຫມ ີ
ຄວາມ ສມົບນູ ແບບ



ການ ສາໍພາດ ແມນ່ ຖະໜນົ ທີ່ ມ ີສອງຟາກ
ທາງທາງ

• ນາຍ ຈາ້ງ ພະຍາຍາມ  ເລືອກ • ນາຍ ຈາງ ພະຍາຍາມ  ເລອກ 
ວາ່ ທາ່ນ ມ ີຄວາມ ເໝາະ ສມົ ຕໍ່ 
ກບັ ວຽກ  ແລະ ວດັທະນະ ທາໍ 

້ ່
ຽ

ຂອງ ເຂົາ ເຈາົ ບໍ

່ ັ ິ ໃ ່• ທາ່ນ ຕດັສນິ ໃຈ ວາ່ ສະພາບ 
ແວດ ລອ້ມ ເໝາະ ສມົ ກບັ ທາ່ນ 
ບໍ່ບ.



ປະ ເພດ ຂອງ ການ ສາໍພາດປະ ເພດ ຂອງ ການ ສາພາດ
ທາງ ໂທລະສບັ:  ໃຊ ້ເປັນ ການ ຄດັ ເລອືກ ຜ ້ສະໝກັ ເບືອ້ງ ຕ ົນ້ ຫຼື ເພື່ອ ຄດັ ໃຫ ້ຈາໍງ ຊ ູ ງ ຼ
ນວນ ຜູ ້ສະໝກັ ໜອ້ຍ ລງົ.
ຕວົ ຕໍ່ ຕວົ:  ເປັນ ການ ສາໍພາດ ແບບ ທົ່ວ ໄປ ທີ່ ສດຸ  ແລະ ເອົາ ທາ່ນ ເຂົ້າ ຫາ ນາຍ ຈາ້ງ 
ທີ່ ມ ີທາ່ ແຮງ ເປັນ ໄປ ໄດ້ທ ມ ທາ ແຮງ ເປນ ໄປ ໄດ.
ຄະນະກາໍມະການ ຫຼື ກຸມ່: ມ ີຫຼາຍ ບກຸຄນົສາໍພາດ ທາ່ນ ໃນ ເວລາ ນ ັນ້.
 ໃນ ເວລາ ກນິ ເຂົ້າ:  ໃຊ ້ເພື່ອ ເບິ່ ງ ວາ່ ທາ່ນ ມ ີປະຕກິລິ ິຍາ ຫຼື ປະຕບິດັ ແນວ ໃດ ກບັ 
ສ ພາບ ສງັຄມົສະພາບ ສງຄມ.
ການ ສາໍພາດ ຂ ັນ້ ທີ ສອງ ຫຼື ຢູ ່ໃນ ບອ່ນ ເຮັດວຽກ ຕວົ ຈງິ: ອນັ ນີ ້ເປັນ ການ ໃຫ ້ ເບິ່ ງ 
ສະພາບ ການ ຕາ່ງໆ, ພບົ ກບັ ພະນກັງານ,  ໃຫ ້ມ ີຄາໍ ຖາມ ເພີ່ມ ເຕມີ ຈາກ ລກູຈາ້ງ 
່   / ື  ້   ໍ ິຕາງໆ  ແລະ /ຫຼື ການ ຄມຸ ຄອງ ບໍລິຫານ.



ການ ກຽມຕວົ ກອ່ນ ການ ສາໍພາດການ ກຽມຕວ ກອນ ການ ສາພາດ
ຊອກ ຄ ົນ້ ຫາ ຕາໍ ແໜ ່ງ  ບໍລິສດັ   ແລະ ອດສາຫະກາໍ ຢ ່ສະ ເໝີ  ຊອກ ຄນ ຫາ ຕາ ແໜ ງ, ບລສດ,  ແລະ ອດຸສາຫະກາ ຢ ູສະ ເໝ. 
ຮູຈ້ກັ ຕວົ ເອງ  ແລະ ສາມາດ ຢືນຢນັ ຄວາມ ຊາໍນານ, ຈດຸ ແຂງ, 
ຜນົ ສາໍ ເລັດ  ແລະ ເປົ້າ ໝາຍ ອາຊບີ ໃຫ ້ ໄດ.້ຊ
ກະກຽມ ສິ່ ງ ທີ່ ຈາໍ ເປັນ ຕາ່ງໆ (ສາໍ ເນົາ ຊວີະ ປະຫວດັ,  ເອກະສານ
ອາ້ງ ອງີ,  ແຟ້ມຫຼກັ ຖານ/ປາກກາ,  ເຈຍ້ບນັທຶກ ຫຼື ເຄື່ ອງ ຈດັລຽງ, 

ັ່ ັ ິ່ຫມາກ ຝຣງັດບັ ກນິ).
ຖາມ ທາງ ໄປ  ແລະ ບອ່ນ ຈອດ ລດົ.



ການ ມາ ເຖງິການ ມາ ເຖງ

 ໃຫ ້ແນ ່ໃຈ ວາ່ໄດວ້າງ ເວລາ ໃຫ ້ພຽງພໍ ເພື່ອ ມາ ຮອດ  ໃຫ ແນ ໃຈ ວາໄດວາງ ເວລາ ໃຫ ພຽງພ ເພອ ມາ ຮອດ 
ຈດຸຫມາຍ (ທາ່ນ ອາດ ຈະ ຢາກ  ເຮັດການຝຶກ ຊອ້ມ ກອ່ນ
ຮອດ  ເວລາ ສາໍພາດ ຂອງ ທາ່ນ)ຮອດ  ເວລາ ສາພາດ ຂອງ ທານ).

ພະຍາຍາມ ໃຫ ້ມາ ຮອດ ບອ່ນ ສາໍພາດ ກອ່ນ 10 15 ພະຍາຍາມ ໃຫ ມາ ຮອດ ບອນ ສາພາດ ກອນ 10-15 
ນາທີ  ເພື່ອ ໃຫ ້ທາ່ນ ມ ີເວລາ ຈອດ ລດົ, ຍາ່ງ ໄປ ຫາ ບອ່ນ 
ສາໍພາດ   ເຂົ້າ ຫອ້ງ ນ ໍາ້   ເພື່ອ ກຽມ ຕວົ ເອງ  ສາພາດ,  ເຂາ ຫອງ ນາ,  ເພອ ກຽມ ຕວ ເອງ. 



ການ ທກັ ທາຍ  ແລະ ການ ແນະ ນາໍການ ທກ ທາຍ  ແລະ ການ ແນະ ນາ
ມ ີ ໂອກາດ ພຽງ ແຕ່ 1 ຄ ັງ້ ທີ່ ຈະ ມ  ໂອກາດ ພຽງ ແຕ 1 ຄງ ທ ຈະ 
ເຮັດ ໃຫ ້ເກດີ ຄວາມ ປະ ທບັ ໃຈ ອນັ ດ ີ
ໃນຄ ັງ້ ທາໍ ອດິ:

 ແຕງ່ ຕວົຢາ່ງ ເໝາະ ສມົ ແຕງ ຕວຢາງ ເໝາະ ສມ
ຍິມ້
 ຮກັສາ ການຕດິ ຕໍ່ ທາງ ສາຍຕາ 

ື ່ ່ຈບັ ມ ືທກັ ທາຍ ຢາ່ງ ເດັດດຽ່ວ
ວາງທາ່ ທີ ສຂຸມຸ  ແລະ ໝັນ້ ໃຈ



ພາສາ ທາງ ຮາ່ງກາຍ: 
່ ໍ ັ ົ່ ັ ັ ໃທາ່ນ ກາໍລງັ ສງົ ສນັຍານ ອນັ ໃດ?

ສນັຍານ ທີ່ ດີ ສນັຍານ ທີ່ ບໍ່ ດີສນຍານ ທ ດ
 ເອນ ຕວົ ໄປ ຂາ້ງ ໜາ້ = ສນົ ໃຈ
ການ ຍີມ້ =  ເປັນ ມດິ

ສນຍານ ທ ບ ດ
 ໄຂວ້ ແຂນ = ປ້ອງ ກນັ ຕວົ
 ເອົາ ມ ືຄວາ້ ໄປ ຄວາ້ ມາ ຫຼື ກະ ທຶບ 

່ຕອດຫວົ = ຕ ັງ້ ໃຈ  ແລະ 
ກຽມພອ້ມ
ການ ຕດິ ຕໍ່ ທາງ ສາຍຕາ  ຢາກ ຮ ້

ຼ
ຕນີ = ຕື່ ນ ເຕັນ້ ຫຼື ລາໍ ຄານ
ຂາດ ການ ຕດິ ຕໍ່ ທາງ ສາຍຕາ = ບໍ່ 
ເປັນ ທີ່ ໄວ ້ໃຈ ໄດ້ການ ຕດ ຕ ທາງ ສາຍຕາ = ຢາກ ຮ ູ

ຢາກ ເຫັນ  ແລະ ສມຸ ໃຈ ໃສ່
ເປນ ທ ໄວ ໃຈ ໄດ
 ເອນ ຕວົ ໄປ ທາງ ຫຼງັ= ອດຶ ອດັ



ປະ ເພດ ຄາໍ ຖາມ ສາໍພາດປະ ເພດ ຄາ ຖາມ ສາພາດ

າດຕ ຖານ / ດ ັງ້ ເດີ ຄາໍ ຖາມ ຕວົຢາ່ງມາດຕະຖານ / ດງ ເດມ

 ີປົ້  ໝ  ໃສ ່ ື່   ສຶ

ຄາ ຖາມ ຕວຢາງ
ບອກ ຂາ້ພະ ເຈົາ້ ກຽ່ວ ກບັ ຕວົ ທາ່ນ ເອງ?
ຈດຸ ແຂງ ທີ່ ສດຸ ຂອງ ທາ່ນ ແມນ່ ຫຍງັ? 
ຈດ ອອ່ນ ແມນ່ ຫຍງັ?ມ ເປາ ໝາຍ ໃສ ເລອງ ການ ສກ

ສາ, ປະສບົ ການ ວຽກ  ແລະ 
ເປົ້າ ໝາຍ ອາຊບີ ຂອງ ທາ່ນ

ຈດຸ ອອນ ແມນ ຫຍງ?
 ເປັນ ຫຍງັ ທາ່ນ ຈິ່ງ ເລືອກ ມາ ສາໍພາດ 
ກບັ ພວກ ເຮົາ?
່  ັ  ັ  ໃ   ີ່   ຢ ່ໃ   ເປ ໝ ຍອ ຊບຂອງທ ທານ ມກັ ອນັ ໃດ ຫຼາຍ ທີ ສດຸ ຢ ູໃນ ວຽກ 

ຜາ່ນ ມາ ຂອງ ທາ່ນ? ມກັ ອນັ ໃດ ໜອ້ຍ 
ທີ່ ສດຸ?
 ປົ້   ີ  ໃ  ໄ  ັ ້    ເປາ ໝາຍ ອາຊບ ໃນ ໄລຍະ ສນັ  ແລະ 
ໄລຍະ ຍາວ ຂອງ ທາ່ນ ແມນ່ ຫຍງັ?



ປະ ເພດ ຄາໍ ຖາມ ສາໍພາດປະ ເພດ ຄາ ຖາມ ສາພາດ
ຄາໍ ຖາມ ກຽ່ວ ກບັ ພຶດຕ ິກາໍ ຄາໍ ຖາມ ຕວົຢາ່ງຄາ ຖາມ ກຽວ ກບ ພດຕ ກາ

• ຄາໍ ຖາມ ເຫຼົ່າ ນີ ້ຈະ ສມຸ ໃສ ່ເລື່ອງ ການ 
ໍ  / ື ຶ  ິ ໍ  ຢ ່ໃ   

ຄາ ຖາມ ຕວຢາງ
ຈ ົງ່ ຊວ່ຍ ບອກ ລາຍ ລະອຽດ ເວລາ ທີ່ 
ທາ່ນ  ເຮັດ ການ ຕດັສນິ ໃຈ ຍາກ?
ບອກ ຂາ້ພະ ເຈົາ້ ກຽ່ວ ກບັ ເວລາ ທີ່ ທາ່ນ ກະທາ  ແລະ/ຫຼື ພຶດຕ ິກາ ຢ ູໃນ ສະພາບ 

ແວດ ລອ້ມ ຜາ່ນ ມາ.
• ພຶດຕ ິກາໍ ໃນ ອະດດີ ຊວ່ຍ ບອກ ໄບ ້ໄດ ້

ິ  ຶ  ິ ໍ  ໃ  ົ

ບອກ ຂາພະ ເຈາ ກຽວ ກບ ເວລາ ທ ທານ 
ເຮັດ ວຽກ ພາຍ ໃຕ ້ຄວາມ ກດົ ດນັຕາມ
ກາໍນດົເວລາ?
ທາ່ນ ເຮັດ ແນວ ໃດ ເມ ື່ອ ສະມາຊກິ ໃນ ເຖງິ ພຶດຕ ິກາ ໃນ ອະນາຄດົ ທານ ເຮດ ແນວ ໃດ ເມອ ສະມາຊກ ໃນ 
ທີມບໍ່ພອ້ມ ໃຈ ກນັ?
ຄດິ ເບິ່ ງກຽ່ວກບັ ເວລາ ທີ່ ທາ່ນ ເຮັດ 
ຄວາມ ຜິດ  ທາ່ນ ຮຽນ ຮ ້ອນັ ໃດ ຈາກ ຄວາມ ຜດ. ທານ ຮຽນ ຮ ູອນ ໃດ ຈາກ 
ມນັ?



ປະ ເພດ ຄາໍ ຖາມ ສາໍພາດປະ ເພດ ຄາ ຖາມ ສາພາດ
ຄາໍ ຖາມ ທີ່ ບໍ່ ເໝາະ ສມົ ຫື ຂາດ ຈນັ ຍາ ບນັ ຄາໍ ຖາມ ຕວົຢາ່ງຖ ຼ

• ຄາໍ ຖາມ ທີ່ ເປັນ ການ ຄ ົນ້ ຫາ ຊວີດິ ສວ່ນ 
ຕວົ ຫຼື ປະຫວດັ ສວ່ນ ຕວົ ຂອງ ທາ່ນ
ຄາໍ ຖາມ ກຽ່ວ ກບັ  ຊນົ ເຜົ່າ  

ຄາ ຖາມ ຕວຢາງ
ທາ່ນ ອາຍ ຸເທົ່າ ໃດ?
ທາ່ນ ມ ີລກູ ແລວ້ ບໍ?

• ຄາ ຖາມ ກຽວ ກບ  ຊນ ເຜາ, 
ສາດສະຫນາ, ສະພາບ ທາງ ເພດ, 
ຄວາມ ພິການ, ສະຖານະ ພາບ ການ 

່   ່

ູ
ທາ່ນ ມ ີຄວາມ ພິການ ບໍ?
ທາ່ນ ນບັຖ ືສາດ ສະໜາ ໃດ?

ແຕງງານ ຂອງ ທານ



ປະ ເພດ ຄາໍ ຖາມ ສາໍພາດປະ ເພດ ຄາ ຖາມ ສາພາດ
ຄາໍ ຖາມ ທີ່ ທາ່ນ ເປັນ ຜ ້ຖກື ສາໍພາດ ຈະ ຖາມ ຄາໍ ຖາມ ຕວົຢາ່ງຖ ຖູ ຖ ຄາ ຖາມ ຕວຢາງ

ຄດິ ວາ່ ຂາ້ພະ ເຈົາ້ ຈະ ໄດ ້ຮບັຜິດຊອບ 
ວຽກ ອນັ ໃດ ໃນ ປີ ທາໍ ອດິ?

່ ເພື່ອ ຊອກ ເບິ່ ງ ວາ່  ທາ່ນ ມ ີຄວາ ມາ ເໝາະ 
ສມົ ຕໍ່ ກບັ ບໍລິສດັ  ແລະ ຕາໍ ແໜ ່ງບໍ, ກຽມ 
ລາຍການ ຄາໍ ຖາມ ມາ ຖາມ ຜູ ້ສາໍພາດ

ທາ່ນ ມກັ ອນັ ໃດ ຫຼາຍ ທີ່ ສດຸ ຢູ ່ໃນ ບໍລິສດັ 
ນີ?້
ສິ່ ງ ທາ້ ທາຍ ໃຫຍ ່ສດ ທີ່ ພະ ແນ ກນີ ້ປະ ສງ ທາ ທາຍ ໃຫຍ ສດຸ ທ ພະ ແນ ກນ ປະ 
ເຊນີ ໜາ້ ຢູ ່ໃນ ປະຈ ຸບນັ ແມນ່ ຫຍງັ?
ທາ່ນ ຊອກ ຫາ ຜູ ້ມ ີຄວາມ ຊາໍນານ ອນັ 
ໃດ ເຂົ້າ ໃນ ຕາໍ ແໜ ່ງນີ?້ໃດ ເຂາ ໃນ ຕາ ແໜ ງນ?
 ເວລາ ປະຕບິດັ ຄ ັງ້ ຕໍ່ ໄປ ແມນ່ ເມ ື່ອ  ໃດ?



ຍດ ທະ ສາດ ການ ສາໍພາດ ທົ່ວ ໄປຍດຸ ທະ ສາດ ການ ສາພາດ ທວ ໄປ
ກຽມ ຕວົ ໃຫ ້ພອ້ມ ທີ່ ຈະ ເວົ້າ ກຽ່ວ ກບັ ຕວົ ທາ່ນ ເອງ  ແລະ ປະສບົ ກຽມ ຕວ ໃຫ ພອມ ທ ຈະ ເວາ ກຽວ ກບ ຕວ ທານ ເອງ  ແລະ ປະສບ 
ການ ຂອງ ທາ່ນ.
ມ ີອາລມົ ຕະຫຼກົ ໃນ ການ ເລົ່າ ເລື່ ອງ.ຼ ງ
 ຍກົຕວົຢາ່ງ ທາງ ດາ້ນ ຜນົ ໄດ ້ຮບັ/ຜນົ ສາໍ ເລັດ ຂອງ ທາ່ນ ທີ່ ເປັນອນັ 
ສະ ເພາະ  ແລະ ເປັນ ຮບູ ປະ ທາໍ.

້ ້ ແນ ່ວ ແນ,່ ກະຕລືື ລ ົນ້, ສຂຸມຸ,  ແລະ ໝັນ້ ໃຈ ຕະຫຼອດ ຂະ ບວນ
ການ ສາໍພາດ.



ຍດ ທະ ສາດ ການ ສາໍພາດ ທົ່ວ ໄປຍດຸ ທະ ສາດ ການ ສາພາດ ທວ ໄປ
ຈື່ ໄວວ້າ່  ການ ສາໍພາດ ແມນ່ການ ສນົທະນາ ທີ່ ເປັນ ທາງ ການ –ຈ ໄວວາ, ການ ສາພາດ ແມນການ ສນທະນາ ທ ເປນ ທາງ ການ –
ຫຼີກ ເວັນ້ການ ໃຊ ້ຄາໍ ເວົ້າ ທີ່ ເປັນ ຄາໍ ຕື່ ມ ເຕັມ ເຊັ່ນ “ອື່ ມ”, “ອາ”,  
ແລະ “ຄ ືເຈົາ້ ຮູ”້.

້ ່ ່ ້
ູ

ຫຼີກ ເວັນ້ວະລ ີທີ່ ສ ະ ແດງ ເຖງິ ຄວາມ ບໍ່ ເດັດຂາດ: “ຂາ້ພະ ເຈົາ້ ຄດິ,” 
“ຂາ້ພະ ເຈົາ້ ເດົາ,” “ບາງທີ,” ຫຼື “ພໍ ໃຊ ້ໄດ”້.
ິ ່ ົ ້ຄດິ ກອ່ນ ເວົາ.

ຫຼີກ ເວັນ້ການ ໃຊ ້ຄາໍ ຕອບ ທີ່ ເວົ້າ ຊ ໍາ້ ຍດືຍາວ--ຈາໍກດັ ການ ຕອບ 
ຂອງ ທາ່ນ ຢ ່ທີ່ 1 2 ນາທີຂອງ ທານ ຢ ູທ 1-2 ນາທ.
ຖາ້ ທາ່ນ ບໍ່ ໄດ ້ຍນິ ຫຼື ບໍ່ ເຂົ້າ ໃຈ ຄາໍ ຖາມ, ຂໍ ໃຫ ້ເຂົາ ເຈົາ້ ເວົ້າ ຄນື ອກີ
ຫື ໃຫ ້ອະທິບາຍ ໃຫກ້ບັ ທາ່ນຫຼ ໃຫ ອະທບາຍ ໃຫກບ ທານ.



ຍດ ທະ ສາດ ການ ສາໍພາດ ທົ່ວ ໄປຍດຸ ທະ ສາດ ການ ສາພາດ ທວ ໄປ
ສະຫງບົ  ຜອ່ນຄາຍ  ແລະ ສະຫງບ, ຜອນຄາຍ  ແລະ 
ເປັນ ຕວົ ເອງ.
ພະຍາຍາມ ສມຸ  ໃສ ່ຂໍ ້ຄວາມ ທີ່ 

່ ່
ຸ

ທາ່ນ ຈະ ສື່ ສານ ອອກ ມາ--ບໍ່ 
ແມນ່ ວາ່ທາ່ນ ກາໍລງັ ເຮັດ ໄດ ້ດ ີ
ເທົ່າ ໃດ!ເທາ ໃດ!



ການ ແຕງ່ ຕວົ ເພື່ອ ຄວາມ ສາໍ ເລັດ ຜ ້ຊາຍການ ແຕງ ຕວ ເພອ ຄວາມ ສາ ເລດ-ຜ ູຊາຍ
 ໃສ ່ສດ ທີ່ ມ ີບອ່ນ ໜາ້ ອກົ ສວດ ດຽ່ວ ໃສ ສດູ ທ ມ ບອນ ໜາ ອກ ສວດ ດຽວ
ຫຼື  ເປັນຄູ່
 ເກບີ ຂດັ ມນັ
 ື້   ັ ້ ເສອື ຂາວ ເຂັມ
ກາລະວດັ  ແບບ ອະນລຸກັ ນຍິມົ
 ແຕງ່ ຊງົ ຜມົ, ໜວດ,   ແລະ ເຄົາ ໃຫ ້ ແຕງ ຊງ ຜມ, ໜວດ,   ແລະ ເຄາ ໃຫ 
ຮຽບຮອ້ຍ
ຫຼີກ ເວັນ້ການ ໃຊ ້ນ ໍາ້ ຫອມ ກິ່ນ ແຮງ, 
ຕມ້ຫ  ແລະ ການ ເຈາະ ຮ ຕາມ ຕມຸຫູ  ແລະ ການ ເຈາະ ຮ ູຕາມ 
ຮາ່ງກາຍ



ການ ແຕງ່ ຕວົ ເພື່ອ ຄວາມ ສາໍ ເລັດ ຜ ້ຍງິການ ແຕງ ຕວ ເພອ ຄວາມ ສາ ເລດ-ຜ ູຍງ
 ໃສ ່ ໂສງ້ ຫື ຊດ ສະ ເກ ິດ ໃສ  ໂສງ ຫຼ ຊຸດ ສະ ເກ ດ
 ເກບີ ສບຸ ທີ່ ມ ີສ ົນ້ ນອ້ຍ ຫາ 
ປານ ກາງງ
 ແຕງ່ ຕວົຈາງໆ,  ໃສ ່ນ ໍາ້ 
ຫອມ,  ແລະ ເຄື່ ອງ ເພັດ 

ໍພອຍທາໍ ມະ ດາ
 ໃສ ່ຊຸດ ຖງົຕນີ ສ ີຈາງໆ



ການ ຕດິຕາມ ຜນົການ ຕດຕາມ ຜນ
ຖາມ ຄາໍ ຖາມ ອນັ ດີຖາມ ຄາ ຖາມ ອນ ດ.

ຂອບ ໃຈ ຜ ້ສາໍພາດຂອບ ໃຈ ຜ ູສາພາດ.

ຂໍ ເອົາ ນາມບດັ.ຂ ເອາ ນາມບດ.

ສອບ ຖາມ ກຽ່ວ ກບັ ຂ ັນ້ ຕອນ ຕໍ່ ໄປ ຢ ່ໃນ ຂະ ບວນການ ສາໍພາດ.ຖ ຽ ູ



ການ ຕດິຕາມ ຜນົ ຕໍ່ການ ຕດຕາມ ຜນ ຕ
ສ ົ່ງ ຈດົໝາຍ ຂອບ ໃຈ ພາຍ ໃນ 24 ສງ ຈດໝາຍ ຂອບ ໃຈ ພາຍ ໃນ 24 
ຊ ົ່ວ ໂມງ. 
ຈດົໝາຍ ອາດ ຈະ ຂຽນ ດວ້ຍ ມື ຫຼື

່ ່ ່
ຽ ຼ

ພິມ ເອົາ; ສ ົ່ງ ອ ີເມລກ໌ໍ່ ເປັນ ທີ່ 
ຍອມຮບັ ໄດ.້
ົ່ ່ ັ ໃ ້ ່ ົສງົ ແຕ ່ລະ ອນັ ໃຫ ້ແຕລ່ະຄນົ.



ຂໍ ້ຄດິ ສດ ທາ້ຍຂ ຄດ ສດຸ ທາຍ

ຈື່ ໄວ ້ວາ່ ມ ີພຽງ ແຕ່ 15% ຂອງ ຄວາມ ສາໍ ເລັດ ໃນ ການ ຈ ໄວ ວາ ມ ພຽງ ແຕ 15% ຂອງ ຄວາມ ສາ ເລດ ໃນ ການ 
ສາໍພາດ ຢູ ່ນອກ ເໜືອ ການ ຄວບ ຄມຸ ຂອງ ທາ່ນ.

 ໃຊ ້ເວລາ ເພື່ອ ທບົ ທວນ ເບິ່ ງ…
 ໂ   ້  ົ    ັ  ໃ ້  ີປ  ໃ ? ໂດຍ ລວມ ແລວ, ຕນ ເອງ  ເຮດ ໃດດ ປານ ໃດ?
ອນັ ໃດ ໄປ ໄດ ້ດ?ີ 
ຕນົ ເອງ ຈະ ສາມາດ  ໃຊ ້ຂ ັນ້ ຕອນ ອນັ ໃດ ເພື່ອ ປບັປງ ໃຫ ້ດ ີຂຶນ້ ໃນ ຄ ັງ້ ຕໍ່ ຕນ ເອງ ຈະ ສາມາດ  ໃຊ ຂນ ຕອນ ອນ ໃດ ເພອ ປບປງຸ ໃຫ ດ ຂນ ໃນ ຄງ ຕ 
ໄປ?



ຂໍ ້ແນະ ນາໍຂ ແນະ ນາ
 ຝຶກ ຊອ້ມ ທດົ ສອບ ກອ່ນ ມື ້ສາໍພາດ.  ຝກ ຊອມ ທດ ສອບ ກອນ ມ ສາພາດ. 
ຊອ້ມ! ຊອ້ມ ແລວ້! ຊອ້ມ ອກີ!

ກບັ ຄນື ໄປ ຫາ ລາຍການ ຄາໍ ຖາມ ສາໍພາດ ທີ່ ປະຕບິດັ ມາ ຕາມ ທີ່ ໄດ ້ເອົາ ໃຫ ້ໄວ ້ຢູ ່ໃນ 
ຊດ  ແລະ ຈດົ ຄາໍ ຕອບ ສ ັນ້ ໄວ້ຊຸດ  ແລະ ຈດ ຄາ ຕອບ ສນ ໄວ.
ຢືນ ຢູ ່ໜາ້ ແວນ່  ແລະ ຝຶກ ຊອ້ມ ຄາໍ ຕອບ ຂອງ ຕນົ ເອງ.
 ເຮັດ ການ ນດັ ໝາຍ ເພື່ອ ດາໍ ເນນີ ການ ສາໍພາດ ຈາໍລອງ ກບັ ໜວ່ຍ ບໍລິການ ຊວ່ຍ 
ື  ີ  ເຫຼືອ ອາຊບີ. 

ນອນ ຫຼບັ ໃຫ ້ພຽງພໍ  ແລະ ພກັຜອ່ນ ໃຫ ້ພໍດີ  ແລະ ຕື່ ນ ໄປ ສາໍພາດ.
ຈ ົງ່ ຜອ່ນຄາຍ  ແລະ ເປັນ ຕວົ ຂອງ ຕວົ ເອງ!



ກອງ ປະຊມ ຄວາມ ຊາໍນານ ການ ສາໍພາດກອງ ປະຊຸມ ຄວາມ ຊານານ ການ ສາພາດ

ຂໍ ສະ ແດງ ຄວາມ ຍນິ ດ!ີ
ທາ່ນ ສາໍ ເລັດ ການ ເຂົ້າ ຮວ່ມ ທານ ສາ ເລດ ການ ເຂາ ຮວມ 
ກອງ ປະຊຸມ ຄວາມ ຊາໍນານ 
ດາ້ນ ການ ສາໍພາດ ແລວ້.


