
 

ລດັເທນເນັສຊ ີ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະການພດັທະນາກາໍລງັແຮງງານ 

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

 
 
1. ການຊອກຫາວຽກແມນ່ເປັນວຽກເຮັດ ____________ ! 

2. ການວາງກາໍນດົເວລາຊອກຫາວຽກ ແລະການກາໍນດົເປ້ົາໝາຍຄວນເຮັດເປັນ ____________   ແລະ____________. 

3. ການເຂ້ົາຮວ່ມກບັ ____   _____   ຈະສາມາດຊວ່ຍເຮັດໃຫທ້າ່ນປຶກສາຫາລືການຊອກຫາວຽກຂອງຕນົເອງກບັຜູອ້ື່ ນໄດ.້ 
4. ຂຽນບນັຊລີາຍການລະບບົການຈດັເອກະສານສາມອນັເພ່ືອເກບັຮກັສາບອ່ນຕດິຕ່ໍເພ່ືອການຈາ້ງງານຂອງທາ່ນ: 

i. __________________   _________-__________   ________________ 
ii. ____________    ________________    __________________ 
iii. _____________________ 

5. ____________________ ແມນ່ເປັນສວ່ນສາໍຄນັອກີອນັໜ່ຶງໃນການກະກຽມຂອງທາ່ນ.. 
6. ເຮັດບນັຊວີທີິການ 3 ອນັເພ່ືອຊອກຄ ົນ້ຫານາຍຈາ້ງ: 

i. ____________________  ________ 
ii. ________________ 
iii. _______________   ___________________ 

7. ມຫຼີາຍຄນົກາໍລງັລວມເອົາ _______    _______ ໃຫເ້ປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງກດິຈະກາໍການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກຂອງເຂົາເຈົາ້. 
8. _________________  ________________  _______________  ແລະ   ___________________ ແມນ່

ວທີິທາງທ່ີຈະຊອກຫານາຍຈາ້ງຢູໃ່ນຕະຫຼາດວຽກທ່ີບ່ໍໄດເ້ຮັດການເປີດເຜີຍ. 
9. ຜູທ່ີ້ຮຽນໃຊ ້______________ ແມນ່ຈະມຄີວາມໄດປ້ຽບກອ່ນຜູທ່ີ້ບ່ໍໃຊອ້ນິເຕເີນັດຫຼາຍ.  

10. ເຄື່ ອງມພ້ືືນຖານໃນການຊອກຫາຂໍມ້ນູຢູອ່ນິເຕເີນັດແມນ່ ____________    _____________. 

11. ບ່ໍມສີິ່ ງໃດທ່ີກາ່ວມາທ່ີຈະໃຫມ້ ີ__________________________ ຫຼາຍເກນີໄປຢູໃ່ນການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກ. 
 
12. ທາ່ນຈະຕອ້ງຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັ ______________ ທ່ີເປັນໄປໄດ,້  ________________ ຂອງທາ່ນ, ແລະ 

______________________ ຂອງທາ່ນໃຫຫຼ້າຍເທ່ົາທ່ີຈະຫຼາຍໄດ.້ 
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ລດັເທນເນັສຊ ີ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະການພດັທະນາກາໍລງັແຮງງານ 

ການປະເມນີການບໍລິການຈາ້ງງານໃໝ ່(RESA) 
ການປະຊຸມການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກ 

 
 
ຂໍມ້ນູຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ໄດເ້ອົາໃຫທ້າ່ນ ເພ່ືອໃຫທ້ບົທວນເບິ່ ງຄນືເມ ື່ອສາໍເລັດກອງປະຊຸມ. ຂໍມ້ນູນີຄ້ວນຈະຊວ່ຍທາ່ນໃນການຊອກຄ ົນ້ຫາການຈາ້ງງານ. ຍງັມ ີ
ແຜນຜງັການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກຕດິຂດັຢູໃ່ນຊຸດເອກະສານນີໃ້ຫນ້າໍອກີ. ກະລນຸາປະກອບໃສແ່ຜນຜງັການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກນີໃ້ຫຄ້ບົຖວ້ນ ແລະສ ົ່ງກບັຄນືໃຫ້
ກບັຜູສ້າໍພາດ RESA ຂອງທາ່ນ.   
 
ໝາຍເຫດ:  ຖາ້ທາ່ນຖກືຮຽກຮອ້ງໂດຍທາງຝາ່ຍຈດັໃຫເ້ຂ້ົາຮວ່ມເຮັດສາໍເລັດໃນກອງປະຊຸມນີ,້ ທາ່ນຕອ້ງປະກອບແຜນຜງັການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກໃຫສ້າໍເລັດຢູໃ່ນຕອນທາ້ຍ
ຂອງຊຸດເອກະສານນີ.້ ຈະຕອ້ງສ ົ່ງແຜນຜງັການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກໃຫກ້ບັຜູສ້າໍພາດ RESA ຂອງທາ່ນເພ່ືອເຮັດການທບົທວນຄນື.

 
 

ໃບເກບັກາໍຂໍມ້ນູຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະການຊອກຄ ົນ້ຫາ 

ນາຍຈາ້ງ 

ທ່ີຢູ ່

  

ປະເພດຂອງທລຸະກດິ ປີເລີ່ ມດາໍເນນີທລຸະກດິ 

ສະຖານະທາງດາ້ນການເງນິ 

ຈາໍນວນຂອງລກູຈາ້ງ 

ລາຍລະອຽດທາງດາ້ນຜະລິດຕະພນັ ແລະການບໍລິການ 

  

  

ຊື່ຂອງບກຸຄນົຕດິຕ່ໍ 

ມືທ່ີ້ໄດຕ້ດິຕ່ໍ ມືຕ້ດິຕາມຄນື 

ບໍລິສດັສາຂາອື່ ນໆ 

  

  

ອາຊບີນີມ້ພ້ືີນຖານ ແລະຄວາມຕອ້ງການໃນດາ້ນການຝຶກອບົຮມົອນັໃດແດ?່ (ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັອາຊບີ ແລະຄວາມຕອ້ງການໃນດາ້ນການ
ຝຶກອບົຮມົຂອງເຂົາເຈົາ້, ເຂ້ົາໄປເບິ່ ງທ່ີ http://www.sourcetn.org ) 

  

  

  

ປກົກະຕແິລວ້ທາ່ນມເີຂ້ົາຜູສ້ະໝກັໃນການເປີດໂອກາດວຽກຢູໃ່ນສາຂານີຫຼ້າຍປານໃດ? 
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ທາ່ນໄດຈ້າ້ງລກູຈາ້ງຈກັຄນົໃນປີກາຍນີ?້ 

  

ຄາ່ຈາ້ງໃນລະດບັເລີ່ ມເຂ້ົາເຮັດວຽກທົ່ວໄປໃນອາຊບີນີແ້ມນ່ຫຼາຍປານໃດ? 

  

ຄາ່ຈາ້ງສງູສດຸທ ົ່ວໄປແມນ່ເທ່ົາໃດ? 

  

ມຄີາໍເຫັນແນະນາໍອນັໃດທ່ີທາ່ນສາມາດແນະນາໍໃຫຜູ້ທ່ີ້ກາໍລງັພິຈາລະນາ ຫືຼອາດຈະເຂ້ົາມາເຮັດວຽກໃນຂະແໜງນີ?້ 

  

  

  

  

 

ຄາໍຖາມການສາໍພາດເພ່ືອເອົາຂໍມ້ນູຕວົຢາ່ງ 

• ມືໃ້ດເປັນມ ືທ່ີ້ອາດຈະເຮັດວຽກນີຕ້ວົຈງິ?  
• ທາ່ນເຂ້ົາມາສູສ່າຂານີໄ້ດແ້ນວໃດ?  
• ທາ່ນມກັອນັໃດກຽ່ວກບັວຽກຂອງທາ່ນ? ອນັໃດທ່ີທາ່ນບ່ໍມກັ  
• ວທີິການໃດດທ່ີີສດຸທ່ີຈະຊອກຄ ົນ້ເຫັນວຽກຕາ່ງໆຢູໃ່ນສາຂານີ?້  
• ມຄີວາມຕອ້ງການໃນດາ້ນປະສບົການ ແລະການຝຶກອບົຮມົປະເພດໃດແດ?່  
• ມບີາດກາ້ວໃດແດທ່ີ່ຈະຕອ້ງປະຕບິດັເພ່ືອໄປເຖງິຕາໍແໜງ່ນີ?້  
• ຂາ້ພະເຈົາ້ຂສໍາໍເນົາລາຍລະອຽດວຽກໄດບໍ້?  
• ນາຍຈາ້ງກາໍລງັຊອກຫາອນັໃດ (ຄວາມຊາໍນານ, ການສກຶສາ, ແລະປະສບົການ)?  
• ໃບຊວີະປະຫວດັມຄີວາມສາໍຄນັຂະໜາດໃດ ແລະອນັໃດເຮັດໃຫຄ້ນົເກດີປະທບັໃຈ?  
• ທາ່ນຊອກຫາອນັໃດຢູໃ່ນຕວົຂອງລກູຈາ້ງ?  
• ທາ່ນຢູກ່ບັກະແສການຍອມຮບັໃນດາ້ນຄວາມຮູຂ້ອງທາ່ນແນວໃດ?  
• ວດັທະນະທາໍຂອງບໍລິສດັຢູໃ່ນທ່ີນີເ້ປັນແນວໃດ?  
• ມສີາຂາອື່ ນກຽ່ວຂອ້ງທ່ີຂາ້ພະເຈົາ້ອາດຈະຢາກຂເໍບິ່ ງໄດບໍ້ ຖາ້ມວີຽກກຽ່ວກບັເປ້ົາໝາຍຫຼກັຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ຢູບ່ໍ່ຫຼາຍ?  
• ໂອກາດຂອງວຽກປະຈບຸນັມຄີແືນວໃດແດ?່  
• ສວ່ນສາໍຄນັທ່ີສດຸໃນວຽກຂອງທາ່ນແມນ່ຫຍງັ?  
• ວຽກຂອງທາ່ນມລີກັສະນະທົ່ວໄປກຽ່ວກບັຜູອ້ື່ ນໆຢູໃ່ນສາຂານີບໍ້?  
• ທາ່ນຄດິວາ່ບໍລິສດັໃດເປັນຄູແ່ຂງ່ທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸຂອງທາ່ນ ແລະເຂົາເຈົາ້ແຕກຕາ່ງຈາກບໍລິສດັຂອງທາ່ນແນວໃດ?  
• ມຜີູໃ້ດອກີບໍທ່ີທາ່ນສາມາດແນະນາໍຂາ້ພະເຈົາ້ໃຫໄ້ດຢູ້ໃ່ນສາຂານີ?້  
• ປກົກະຕແິລວ້ທາ່ນຈາ້ງຄນົເຂ້ົາມາເຮັດອາຊບີນີແ້ນວໃດ?  
• ລາຍໄດສ້ະເລຍ່ຢູໃ່ນວຽກປະເພດນີແ້ມນ່ເທ່ົາໃດ?  
• ຊວີະປະຫວດັຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ເໝາະສມົກບັອາຊບີນີບໍ້?  
• ທາ່ນຢາກຈະແນະນາໍອນັໃດທ່ີຂາ້ພະເຈົາ້ເຮັດໃນຈດຸນີ ້ເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາຫາວຽກສາຂານີໄ້ດ?້  
• ທາ່ນໃຫຄ້າໍຄດິເຫັນຕາມຄວາມເໝາະສມົຕ່ໍກບັຊວີະປະຫວດັຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ສາໍລບັອາຊບີນີໄ້ດບໍ້? 
• ແນວໂນມ້ໃນອະນາຄດົສາໍລບັວຽກສາຂານີມ້ແີນວໃດ? 
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ບນັທຶກການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍ  

ເປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີຈະຕອ້ງເຮັດການບນັທຶກ ແລະຕດິຕາມຜູນ້າໍພາທກຸຄນົທ່ີຊ່ວ່ຍພາໄປສູກ່ານໄດວ້ຽກເຮັດ. ໃຊແ້ບບຟອມນີເ້ພ່ືອບນັທຶນຕດິຕາມທກຸກດິຈະກາໍການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍ

ຂອງທາ່ນ. ຖາມຄນືຢູສ່ະເໝີວາ່ເຂົາເຈົາ້ຈະແນະນາໍການໃຫຕ້ດິຕ່ໍກບັຜູອ້ື່ ນອກີບ່ໍ. ໃຫເ້ກບັກາໍຕ່ໍໄປຢູເ່ລື້ອຍໆ! 

ຊື່ຜູຕ້ດິຕ່ໍ ວນັທີໄດໂ້ທຫາ 

ຊື່ນາຍຈາ້ງ 

ທ່ີຢູ ່

  

  

ແຜນດາໍເນນີການ 

  

  

ແຟັກ ວນັ/ເວລານດັໝາຍ 

ທ່ີຢູອ່ເີມລ 

ສງັລວມການສນົທະນາ/ຜູຕ້ດິຕ່ໍ 

  

  

  

  

ຄວາມສນົໃຈພິເສດ/ຜນົສາໍເລັດອນັທ່ີໜາ້ພມູໃຈຂອງຄນົຜູໄ້ດສ້າໍພາດ 

  

  

  

  

ການຕດິຕາມ 

  

  

  

ຊື່ຜູຕ້ດິຕ່ໍທ່ີໄດຮ້ບັ (ຕື່ ມບນັຊຜີູນ້າໍພາໃໝໃ່ສຂ່າ້ງລຸມ່ຈາກຜູຕ້ດິຕ່ໍນີ)້ 

ຊື່ ຊື່ 

ຕາໍແໜງ່ ຕາໍແໜງ່ 

ນາຍຈາ້ງ ນາຍຈາ້ງ 

ໂທລະສບັ ໂທລະສບັ 

ແຟັກ/ອເີມລ ໌ ແຟັກ/ອເີມລ ໌
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ຊື່ຜູຕ້ດິຕ່ໍທ່ີໄດຮ້ບັ 

ໃນການສາ້ງຜູຕ້ດິຕ່ໍເຄອືຂາ່ຍຂອງທາ່ນ, ທາ່ນໄດຮ້ບັເອົາຜູຊ້ວ່ຍນາໍພາໄປໃຫໄ້ດວ້ຽກອື່ ນບ່ໍ? ຖາ້ມ,ີ ໃຫເ້ຮັດບນັຊລີງົໄປຢູລຸ່ມ່ນີ.້ 

ຊື່ ຊື່ 

ຕາໍແໜງ່ ຕາໍແໜງ່ 

ນາຍຈາ້ງ ນາຍຈາ້ງ 

ໂທລະສບັ ໂທລະສບັ 

ແຟັກ/ອເີມລ ໌ ແຟັກ/ອເີມລ ໌

    

ຊື່ ຊື່ 

ຕາໍແໜງ່ ຕາໍແໜງ່ 

ນາຍຈາ້ງ ນາຍຈາ້ງ 

ໂທລະສບັ ໂທລະສບັ 

ແຟັກ/ອເີມລ ໌ ແຟັກ/ອເີມລ ໌

ໃບຕດິຕາມຜູຊ້ວ່ຍນາໍພາໄປໃຫໄ້ດວ້ຽກ 

ບ່ໍວາ່ທາ່ນຈະໄດຜູ້ຊ້ວ່ຍນາໍພາໄປໃຫໄ້ດວ້ຽກເຮັດຢູໃ່ສກໍ່ຕາມ, ສິ່ ງສາໍຄນັແມນ່ຕອ້ງບນັທຶກການຕດິຕາມເຂົາເຈົາ້ໄວ.້ ຕດິຕາມຜູຊ້ວ່ຍນາໍພາແຕລ່ະຄນົ ເຊິ່ ງອາດຈະເປັນການ
ຊວ່ຍນາໍພາໃຫທ້າ່ນໄດຮ້ບັວຽກໃໝ.່ ຈ ົງ່ຢາ່ຢາ້ນທ່ີຈະຂໍຖາມເອົາຜູຕ້ດິຕ່ໍ ຫືຼຜູນ້າໍພາຜູອ້ື່ ນໆ. 

ນາຍຈາ້ງ 

ບກຸຄນົຕດິຕ່ໍ 

ທ່ີຢູ ່

ໂທລະສບັ 

ແຟັກ/ທ່ີຢູ່ອເີມລ ໌ 

  

ຕາໍແໜງ່ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຄ ົນ້ພບົວຽກນີໄ້ດແ້ນວໃດ?  

   

  

ຄາໍຕອບ  

ມ ືທ່ີ້ສ ົ່ງ ຫືຼແຟັກຊວີະປະຫວດັ  

ມ ືຕ້ດິຕາມ  

 


