
 

ລດັເທນເນັສຊ ີ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະການພດັທະນາກາໍລງັແຮງງານ 

ການປະເມນີການບໍລິການຈາ້ງງານໃໝ ່(RESA) 
ກອງປະຊຸມການກະກຽມຊວີະປະຫວດັ 
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ກະລນຸາປະກອບແບບສອບຖາມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການປະຊຸມອອນໄລນຕ່ໍ໌ໄປນີໃ້ຫຄ້ບົຖວ້ນ. ເພ່ືອໃຫໄ້ດຮ້ບັຄະແນນສໍາລບັກອງປະຊຸມນີ ້
ແມນ່ຈະຕອ້ງຕອບທກຸຄາໍຖາມຢາ່ງຖກືຕອ້ງ. ທາ່ນຈະເຫັນຄາໍຕອບຢູໃ່ນລາໍດບັດຽວກນັກບັຄາໍຖາມໂດຍການເບິ່ ງທ່ີການປະຊຸມອອນ
ໄລນ.໌ ເມ ື່ອທາ່ນປະກອບສາໍເລັດແລວ້, ແມນ່ໃຫເ້ອົາແບບສອບຖາມໄປໃຫກ້ບັຜູສ້າໍພາດການປະເມນີການບໍລິການຈາ້ງງານໃໝ ່
(RESA) ຂອງທາ່ນ ເພ່ືອວາ່ເຂົາເຈົາ້ອາດຈະບນັທຶກຜນົໄດຮ້ບັນ ັນ້. 
 
ໝາຍເຫດ:  ຖາ້ທາ່ນບ່ໍໄດຖ້ກືຮຽກຮອ້ງໂດຍທາງຝາ່ຍຈດັໃຫເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃນການປະຊຸມນີ,້ ທາ່ນກໍ່ ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງສ ົ່ງແບບສອບຖາມນີຄ້ນືໃຫກ້ບັຜູສ້າໍພາດ RESA.      

 
 
1. ຊວີະປະຫວດັແມນ່ໃບສງັລວມ  ,   , ແລະ    . 
2. ຫີຼກເວັນ້ການໃຊ ້  ເພ່ືອລະບຕຸວົທາ່ນ. 
3. ໃບສງັລວມຄາໍຢ ັງ້ຢືນຄນຸວດຸທິຄວນປະກອບມ ີ     ທາງດາ້ນຄວາມຊາໍນານໂດຍລວມຂອງທາ່ນ. 
4. ໃນຫວົຂໍວ້ຊິາທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຄວນຈະລວມເອົາແຕສ່ະເພາະວຊິາທ່ີໄດຮ້ຽນເພ່ີມເຕມີໃສກ່ບັ   ຫືຼ   ຂອງທາ່ນເທ່ົາ

ນ ັນ້. 
5. ເມ ື່ອປະກອບຂໍປ້ະສບົການເຮັດວຽກຢູໃ່ນໃບປະຫວດັຂອງທາ່ນສາໍເລັດແລວ້ ທາ່ນຄວນຄດິຫາວາ່ມ ີ   ອນັໃດ

ແດທ່ີ່ທາ່ນໄດຮ້ບັ. 
6. ພາກປະສບົການຄວນລວມມຂີໍມ້ນູເຊ່ັນ: ຊື່ ບໍລິສດັ ແລະທ່ີຕ ັງ້,     ,   , ແລະໜາ້ທ່ີໄດປ້ະຕບິດັ. 
7. ພາກກດິຈະກາໍ ແລະກຽດຕຄິນຸຕາ່ງໆຈະລວມເອົາກດິຈະກາໍ ແລະກຽດຕຄິນຸຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ທ່ີທາ່ນສາມາດປຶກສາກບັນາຍຈາ້ງ

ໃນຕ່ໍໜາ້ຂອງທາ່ນ ຫືຼທ່ີໄດໃ້ຫ ້   ຫືຼ   ອນັມຄີາ່ກບັທາ່ນ. 
8. ຈດັແຈງຊວີະປະຫວດັຂອງທາ່ນເພ່ືອເນັນ້ໜກັໃສ ່ ພິເສດ, ແລະ  ຂອງທາ່ນ! 
9. ຮບູແບບຊວີະປະຫວດັທ ົ່ວໄປມຄີ:ື 
 

i.      
ii.     
iii.     
iv.     

 
10. ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້, ແມນ່ບ່ໍໃຫປ້ະກອບ   ແລະ   ຂອງຜູອ້າ້ງອງີຂອງທາ່ນໃສໃ່ນໃບຊວີະປະຫວດັ. 
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ລດັເທນເນັສຊ ີ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະການພດັທະນາກາໍລງັແຮງງານ 

ການປະເມນີການບໍລິການຈາ້ງງານໃໝ ່(RESA) 
ກອງປະຊຸມການກະກຽມຊວີະປະຫວດັ 

 
 

ຂໍມ້ນູຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ໄດເ້ອົາໃຫທ້າ່ນ ເພ່ືອໃຫທ້ບົທວນເບິ່ ງຄນືເມ ື່ອສາໍເລັດກອງປະຊຸມ. ຂໍມ້ນູນີຄ້ວນຈະຊວ່ຍທາ່ນໃນການຊອກຄ ົນ້ຫາການຈາ້ງງານ. ຍງັມແີຜນຜງັ
ການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກຕດິຂດັຢູໃ່ນຊຸດເອກະສານນີໃ້ຫນ້າໍອກີ. ກະລນຸາປະກອບໃສແ່ຜນຜງັການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກນີໃ້ຫຄ້ບົຖວ້ນ ແລະສ ົ່ງກບັຄນືໃຫກ້ບັຜູສ້າໍພາດ 
RESA ຂອງທາ່ນ.   
 
ໝາຍເຫດ:  ຖາ້ທາ່ນຖກືຮຽກຮອ້ງໂດຍທາງຝາ່ຍຈດັໃຫເ້ຂ້ົາຮວ່ມເຮັດສາໍເລັດໃນກອງປະຊຸມນີ,້ ທາ່ນຕອ້ງປະກອບແຜນຜງັການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກໃຫສ້າໍເລັດຢູໃ່ນຕອນທາ້ຍຂອງຊຸດ
ເອກະສານນີ.້ ຈະຕອ້ງສ ົ່ງແຜນຜງັການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກໃຫກ້ບັຜູສ້າໍພາດ RESA ຂອງທາ່ນເພ່ືອເຮັດການທບົທວນຄນື.     

 
 

*ໃຊບ້ນັທຶກຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົນີເ້ພ່ືອເປັນຄາໍແນະນາໍການອາ້ງອງີທ່ີໄວ ເມ ື່ອປະກອບຄາໍຮອ້ງສະໝກັງານ  

ບນັທຶກຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົສາໍລບັ:  

ທ່ີຢູ ່

  

ໝາຍເລກປະກນັສງັຄມົ ເລກບດັຕາ່ງດາ້ວ 

ເບໂີທລະສບັ ບາ້ນ ແຟັກ ອເີມລ ໌

ໝາຍເລກໃບຂບັຂີ່  ປະເພດ ການຮບັຮອງ 

ມກີານກະທາໍຜິດໃດບ່ໍ? ຖາ້ມ,ີ ອະທິບາຍ: 

ຕາໍແໜງ່ທ່ີຕອ້ງການ 

ວນັທີທ່ີພອ້ມ ຄາ່ຈາ້ງຕ ໍາ່ສດຸ 

ການສກຶສາ  ມດັທະຍມົປາຍ ທລຸະກດິ, ໂຮງຮຽນການ
ຄາ້, ວທິະຍາໄລ 

ປະລນິຍາ ວທິະຍາ
ໄລ/ມະຫາວທິະຍາໄລ  

ເໜືອປະລນິຍາ / 
ມອືາຊບີ  

ຝຶກ
ທະຫານ 

ຊື່ ໂຮງຮຽນ/ການສກຶສາທົ່ວໄປ (GED)           

ທ່ີຕ ັງ້ຂອງໂຮງຮຽນ           

ປີທ່ີຮຽນຈບົ ບ່ໍຕອ້ງປະກອບຂໍມ້ນູໃສສ່າໍລບັໂຮງຮຽນມດັທະຍມົປາຍ-- ມນັ
ຈະບ່ໍຖກືນາໍໄປໃຊ ້ຫືຼສາມາດນາໍໄປສູກ່ານຈາໍແນກທາງດາ້ນ
ອາຍ ຸ

1   2   3   4 1   2   3   4  1   2   3   4   

ທາ່ນໄດຮ້ຽນຈບົບໍ? ແມນ່   ບ່ໍແມນ່  ແມນ່   ບ່ໍແມນ່  ແມນ່   ບ່ໍແມນ່    

ປະກາດຊະນຍີະບດັ/ປະລນິຍາ         

ວນັທີຮຽນຈບົ         

ສາຂາທ່ີຮຽນ         

ບນັຍາຍເຖງິກຽດນຍິມົທ່ີໄດຮ້ບັ, ການຊວ່ຍເຫືຼອ, 
ອື່ນໆ 

          

ບນັຍາຍເຖງິການຝຶກອບົຮມົພິເສດໃດໜ່ຶງ, ການ
ຊວ່ຍເຫືຼອ, ອື່ນໆ 

          

ພາສາຕາ່ງປະເທດ           
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ໃບອະນຍຸາດປະກອບອາຊບີ, ໃບຢັງ້ຢືນ, ໃບ
ທະບຽນ, ບດັສະມາຊກິສະມາຄມົອາຊບີ, ອື່ນໆ. 

          

 
ປະຫວດັການເຮັດວຽກ (ຈດັຕາມລາໍດບັວຽກເຮັດຫຼາ້ສດຸກອ່ນ) 

ຊື່ນາຍຈາ້ງ/ອງົການ ທ່ີຢູ ່

  

 

ມ ືເ້ຂ້ົາເຮັດວຽກ -- ຈາກ: ເດອືນ/ປີ   ຫາ: ເດອືນ/ປີ  

ຕາໍແໜງ່ວຽກ/ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບຕ ົນ້ຕໍ/ຄວາມຊາໍນານ, ຄວາມຮູ,້ ແລະຄວາມສາມາດ 

  

 

ຜູຊ້ີນ້າໍ/ຫວົໜາ້ ມບີອ່ນຕດິຕ່ໍບໍ?                     ມ ີ   ບ່ໍມ ີ ໂທລະສບັ 

ເຫດຜນົທ່ີອອກຈາກວຽກເກົ່ າ ລະດບັເງນິເດອືນໄດຮ້ບັສດຸທາ້ຍ: 

ນາຍຈາ້ງ #2 

ຊື່ນາຍຈາ້ງ/ອງົການ ທ່ີຢູ ່

  

 

ມ ືເ້ຂ້ົາເຮັດວຽກ -- ຈາກ: ເດອືນ/ປີ   ຫາ: ເດອືນ/ປີ  

ຕາໍແໜງ່ວຽກ/ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບຕ ົນ້ຕໍ/ຄວາມຊາໍນານ, ຄວາມຮູ,້ ແລະຄວາມສາມາດ 

  

 

ຜູຊ້ີນ້າໍ/ຫວົໜາ້ ມບີອ່ນຕດິຕ່ໍບໍ?                    ມ ີ   ບ່ໍມ ີ ໂທລະສບັ 

ເຫດຜນົທ່ີອອກຈາກວຽກ ລະດບັເງນິເດອືນໄດຮ້ບັສດຸທາ້ຍ: 

 ນາຍຈາ້ງ #3 

ຊື່ນາຍຈາ້ງ/ອງົການ ທ່ີຢູ ່

  

 

ມ ືເ້ຂ້ົາເຮັດວຽກ -- ຈາກ: ເດອືນ/ປີ   ຫາ: ເດອືນ/ປີ  

ຕາໍແໜງ່ວຽກ/ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບຕ ົນ້ຕໍ/ຄວາມຊາໍນານ, ຄວາມຮູ,້ ແລະຄວາມສາມາດ 

  

 

ຜູຊ້ີນ້າໍ/ຫວົໜາ້ ມບີອ່ນຕດິຕ່ໍບໍ?                    ມ ີ   ບ່ໍມ ີ ໂທລະສບັ 

ເຫດຜນົທ່ີອອກຈາກວຽກ ລະດບັເງນິເດອືນໄດຮ້ບັສດຸທາ້ຍ: 
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ຕວົຢາ່ງຈດົໝາຍປກົໜາ້ຊວີະປະຫວດັ 

 
 

ຕວົຢາ່ງຈດົໝາຍທ່ີເຂ້ົາກນັໄດກ້ບັວຽກ -- ເມ ື່ອຮາ່ງຈດົໝາຍປກົໜາ້, ສິ່ ງສາໍຄນັຢູສ່ະເໝີແມນ່ຕອ້ງໃຫເ້ງ ື່ອນໄຂຄນຸສມົບດັຂອງທາ່ນໃຫເ້ຂ້ົາກບັວຽກ ແລະ/ຫືຼນາຍຈາ້ງ. ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູບາງ

ອນັທ່ີຈະຫາໄດແ້ມນ່ຢູໃ່ນການປະກາດຂອງນາຍຈາ້ງ, ລາຍລະອຽດຂອງຕາໍແໜງ່, ການລມົທາງໂທລະສບັ ແລະການສາໍພາດບ່ໍເປັນທາງການ. ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້, ອນັນີແ້ມນ່ເຮັດເປັນ
ລກັສະນະບນັຍາຍຂອງຈດົໝາຍ. ຮບູແບບຈດົໝາຍການເຂົ້າກນັໄດຂ້ອງວຽກແມນ່ນາໍໃຊກ້ານປຽບທຽບໂດຍໃຊໝ້າຍເປັນລກູສອນທ່ີເນັນ້ເປ້ົາໝາຍໃສຄ່ວາມຕອ້ງການສະເພາະ ແລະ
ຄນຸສມົບດັທ່ີຕອບສະໜອງຕ່ໍຂອງທາ່ນ. 
 

   ຕວົຢາ່ງຈດົໝາຍປກົໜາ້ເຂ້ົາກບັວຽກ 

ຊື່ຂອງທາ່ນ 

ທ່ີຢູ ່
ເມອືງ, ລດັ, ລະຫດັໄປສະນ ີ
ໝາຍເລກໂທລະສບັ  

19 ມຖິນຸາ 200_  

ທາ່ນ ຈອນ ສະມດິ, ຕາໍແໜງ່ 
ບໍລິສດັເທນເນັສຊ ີ
5555 ຖະໜນົ Smoky Mountain  
Resume, TN 55555  

ຮຽນ: ທາ່ນ ນາງ ສະມດິ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ມຄີວາມສນົໃຈຫຼາຍໃນຕາໍແໜງ່ເລຂານກຸານທ່ີທາ່ນໄດລ້ງົປະກາດຢູໃ່ນໜງັສພິືມປະຈາໍວນັເທນເນັສຊ ີໃນວນັທີ 24 ພຶດສະພາ 200_. ຄວາມຊາໍນານ ແລະຄນຸສມົບດັທ່ີ
ທາ່ນໄດກ້າ່ວໄວແ້ມນ່ມຄີວາມໃກຄ້ຽງກບັປະສບົການຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ຢູໃ່ນອາຊບີສາຂານີ.້ 

ຄວາມຕອ້ງການຂອງທາ່ນ 

• ເປັນເລຂານກຸານທ່ີມປີະສບົການໃນວຽກລະອຽດ  

• ຊວ່ຍຜູຈ້ດັການດາ້ນຄວາມສໍາພນັກບັລກູຄາ້ 

• ຕອ້ງມປີະສບົການທາງດາ້ນບໍລິສດັກບັລກູຄາ້ລາຍໃຫຍ ່ 

• ມຄີວາມຮູທ້າງດາ້ນຄອມພິວເຕຍີິ່ ງເປັນການດ ີ

 

 

ຄນຸສມົບດັຂອງຂາ້ພະເຈົາ້     

• ມປີະສບົການເປັນເລານກຸານມາເປັນເວລາ 4 ປີ ໂດຍມຄີວາມ

ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍການລາຍງານລະອຽດຫຼາຍຢາ່ງ  

• ໄດເ້ປັນຜູຊ້ວ່ຍຜູຈ້ດັການດາ້ນຄວາມສາໍພນັກບັລກູຄາ້ເປັນເວລາ 2 ປີ  

• ໄດໃ້ຫກ້ານບໍລິການກບັຕວົແທນຊືເ້ປັນປກົກະຕຢິູທ່ີ່ບໍລິສດັ Fortune 
500  

• ມປີະສບົການຕວົຈງິກບັໂປຣແກມ Lotus 1-2-3 ແລະ WordPerfect 
ໃນຄອມພິວເຕ ີIBM-PC

ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຕ້ດິຂດັຊວີະປະຫວດັມາພອ້ມນີເ້ພ່ືອໃຫທ້າ່ນທບົທວນ ແລະພິຈາລະນາ. ຂາ້ພະເຈົາ້ເຊື່ອວາ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ເປັນຜູສ້ະໝກັທ່ີດໃີນຕາໍແໜງ່ນີ ້ແລະລໍຄອຍທ່ີຈະໄດພ້ບົກບັທາ່ນ
ເພ່ືອປຶກສາຫາລືໃນລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕມີ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະກະກຽມແຜນການໂທຫາທາ່ນໄວ ້ເພ່ືອຂໍຮູວ້າ່ອາດຈະມກີານສາໍພາດເມ ື່ອໃດ. ຂອບໃຈ.  

ດວ້ຍຄວາມນບັຖ,ື 
 
 
(ລາຍເຊັນ) 
ຊື່  

ເອກະສານທ່ີຕດິເຂ້ົາມາ 
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ຈດົໝາຍແນະນາໍຕ່ໍໃຫຜູ້ອ້ື່ ນ -- ຜາ່ນເຄອືຂາ່ຍ, ການສາໍພາດບ່ໍເປັນທາງການ ແລະການຕດິຕ່ໍກບັນາຍຈາ້ງ, ຜູຊ້ອກຫາວຽກທ່ີຕ ັງ້ໜາ້ຈະໃຫໄ້ດຮ້ບັການ
ແນະນາໍຕ່ໍໄປຫາໂອກາດວຽກຕາ່ງໆ. ການແນະນາໍຕ່ໍໄປເຫ່ົຼານີອ້າດຈະເປັນການບອກຕ່ໍກບັໂອກາດວຽກສະເພາະ (ທ່ີໄດໂ້ຄສະນາ ຫືຼບ່ໍໄດໂ້ຄສະນາ) ຫືຼຕ່ໍ
ກບັນາຍຈາ້ງຜູທ່ີ້ອາດຈະຈາ້ງ ຫືຼອາດຈະບ່ໍຈາ້ງທາ່ນໃນເວລານີ.້ ຢູໃ່ນຈດົໝາຍແນະນາໍຕ່ໍນ ັນ້, ໃຫບ້ອກບກຸຄນົຜູໃ້ຫຂ້ໍມ້ນູກຽ່ວກບັນາຍຈາ້ງ ຫືຼວຽກ. 

ຕວົຢາ່ງຈດົໝາຍປກົໜາ້ການແນະນາໍຕ່ໍ 

ຊື່ຂອງທາ່ນ 
ທ່ີຢູ ່
ເມອືງ, ລດັ, ລະຫດັໄປສະນ ີ
ໝາຍເລກໂທລະສບັ  

31 ກລໍະກດົ 200_  

ທາ່ນ ຈອນ ສະມດິ, ຜູຈ້ດັການ 
ບໍລິສດັເທນເນັສຊ ີ
5555 ຖະໜນົ Smoky Mountain  
Resume, TN 55555  

ຮຽນ: ທາ່ນ ສະມດິ  

ທາ່ນ ນາງ ເຈນ ສະມດິ ທ່ີເປັນຜູສ້າໍພາດຢູກ່ບັສນູຊວ່ຍເຫືຼອອາຊບີເທນເນັສຊ ີໄດແ້ນະນາໍໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ຕດິຕ່ໍກບັທາ່ນໂດຍກງົກຽ່ວກບັຄວາມສນົໃຈໃນຕາໍແໜງ່ເລຂານກຸານຢູ່
ກບັບໍລິສດັຂອງທາ່ນ. ເຖງິແມນ່ວາ່ໃບຊວີະປະຫວດັຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ຈະມຢີູໃ່ນແຟ້ມຂອງພະແນກບກຸຄະລາກອນແລວ້, ທາ່ນ ນາງ ສະມດິ ຮູສ້ກຶວາ່ທາ່ນຈະຢາກຮູກ້ຽ່ວກບັຄນຸ
ສມົບດັພິເສດ ແລະຄວາມພອ້ມຂອງຂາ້ພະເຈົາ້. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຕ້ດິຂດັປະຫວດັຂອງຕນົເອງມານີ ້ເພ່ືອໃຫທ້າ່ນພິຈາລະນາ.  

ປະຫວດັຜາ່ນມາຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ເຮັດໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ເປັນເລຂານກຸານທ່ີມຄີນຸນະວດຸສງູ ພອ້ມກບັມປີະສບົການດາ້ນການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານມາຫຼາຍກວາ່ 4 ປີຢູໃ່ນບໍລິສດັຜູຜ້ະລິດ
ລາຍໃຫຍ.່ ຄນຸສມົບດັຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ລວມມປີະສບົການດາ້ນຄອມພິວເຕອີນັກວາ້ງຂວາງກບັຊອບແວທ່ີໄດໃ້ຊຢູ້ທ່ີ່ບໍລິສດັເທນເນັສຊ ີ(PowerPoint, Excel ແລະ MS 
Office 200_), ຄວາມຊາໍນານໃນການບໍລິການລກູຄາ້ທ່ີຢ ັງ້ຢືນໄດ,້ ການວາງແຜນເລື່ ອງການເດນີທາງ ແລະການຂຽນລາຍງານ.  

ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະໄປຫອ້ງການຂອງທາ່ນໃນວນັທີ 19 ກນັຍາ 200_ (ເວລາ 9:00 - 3:00 ໂມງ) ແລະຢາກຂຖໍໂືອກາດພບົກບັທາ່ນເພ່ືອລມົເລື່ ອງຄນຸສມົບດັ/ຄນຸນະວດຸຂອງ
ຂາ້ພະເຈົາ້ໃນລາຍລະອຽດອນັກວາ້ງ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະວາງແຜນຕດິຕ່ໍກບັທາ່ນເພ່ືອຈດັເວລາອນັເໝາະສມົທ່ີຈະພບົກນັໄດ.້  

ຂໍຂອບໃຈສາໍລບັເວລາ ແລະການພິຈາລະນາຂອງທາ່ນ.  

ດວ້ຍຄວາມນບັຖ,ື 
 
 
 
ຊື່ຂອງທາ່ນ 

ເອກະສານທ່ີຕດິຂດັມາ  

ສາໍເນົາສ ົ່ງ: ທາ່ນ ເຈ ສະມດິ (J. Smith) 
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ການຕດິຕ່ໍທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັເຊນີ ຫືຼບ່ໍໄດຮູ້ຈ້ກັ -- ໃຊແ້ບບຟອມນີເ້ພ່ືອຕດິຕ່ໍກບັນາຍຈາ້ງຜູທ່ີ້ບ່ໍໄດປ້ະກາດ ຫືຼເຜີຍແຜໂ່ອກາດໃຫສ້ະໝກັວຽກ. ຈດຸເນັນ້ແມນ່ສມຸໃສ່
ຄວາມຖກືຕອ້ງກນັທາງດາ້ນຄນຸສມົບນັຂອງທາ່ນກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງນາຍຈາ້ງທ່ີຮບັຮູໄ້ດ ້ໂດຍອງີຕາມການຄ ົນ້ຫາຕະຫຼາດແຮງງານ. ຍດຸທະສາດນີ້

ຕອ້ງການໃຫມ້ກີານຕດິຕ່ໍກບັນາຍຈາ້ງໂດຍທາງໂທລະສບັ ຫືຼດວ້ຍຕນົເອງ ບ່ໍວາ່ຈະຕດິຕ່ໍກອ່ນການສ ົ່ງ ຫືຼຕາມຫຼງັການສ ົ່ງໃບຊວີະປະຫວດັ ແລະຈດົໝາຍ
ປກົໜາ້ກໍ່ໄດ.້ 

ຕວົຢາ່ງຈດົໝາຍປກົໜາ້ການຕດິຕ່ໍທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັເຊນີ 

ຊື່ຂອງທາ່ນ 
ທ່ີຢູ ່
ເມອືງ, ລດັ, ລະຫດັໄປສະນ ີ
ໝາຍເລກໂທລະສບັ  

20 ພຶດສະພາ 200_  

ທາ່ນ ນາງ ເຈນ ສະມດິ, ຜູຈ້ດັການ 
ບໍລິສດັເທນເນັສຊ ີ
5555 ຖະໜນົ Smoky Mountain  
Resume, TN 55555  

ຮຽນ:  ທາ່ນ ນາງ ສະມດິ 

ບາງທີທາ່ນອາດຈະກາໍລງັຊອກຫາບກຸຄນົເພ່ືອປະກອບເພ່ີມໃສທີ່ມງານຕະຫຼາດຂອງທາ່ນຢູ.່ ຄນົຜູໃ້ໝແ່ມນ່ສາມາດໃຫວ້ທີິການປະດດິສາ້ງອນັໃໝຕ່ໍ່ກບັສິ່ ງ
ທາ້ທາຍຂອງການຕະຫຼາດ. ຂາ້ພະເຈົາ້ເປັນຜູໜ່ຶ້ງທ່ີມແີນວຄວາມຄດິອນັໃໝ,່ ເປັນຜູມ້ຄີວາມສາມາດສື່ ສານອນັດເີລີດກບັຜູຊ້ື,້ ແລະມປີະຫວດັຄວາມສາໍ
ເລັດທາງດາ້ນການຕະຫຼາດທ່ີພິສດູໄດ.້  

ໃນປະຈບຸນັນີ,້ ຂາ້ພະເຈົາ້ດາໍເນນີການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພນັຄອມພິວເຕໃີຫກ້ບັຜູຜ້ະລິດລາຍໃຫຍ ່ໂດຍການໃຊກ້ານໂຄສະນາທາງໂທລະທດັ, ວທິະຍ,ຸ 
ແລະຂາ່ວຕາ່ງໆ. ຂາ້ພະເຈົາ້ມຊີື່ ສຽງໃນການເດນີໜາ້ຕ່ໍກບັຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈາໍເປັນເພ່ືອເຮັດໃຫໂ້ຄງການສາໍເລັດ.  

ພະເຈົາ້ໄດຕ້ດິຂດັຊວີະປະຫວດັມາພອ້ມນີເ້ພ່ືອໃຫທ້າ່ນທບົທວນ ແລະພິຈາລະນາ. ບໍລິສດັເທນເນັສຊມີຊີື່ ສຽງຕ່ໍກບັຄວາມຍິ່ ງໃຫຍ.່ ຂາ້ພະເຈົາ້ຢາກຈະໃຊ້
ພອນສະຫວນັຂອງຕນົເອງ ເພ່ືອດາໍເນນີການຕະຫຼາດສາຍຜະລິດຕະພນັທາງດາ້ນເຕັກນກິທ່ີມຄີນຸະພາບຂອງທາ່ນ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະຕດິຕ່ໍກບັທາ່ນເພ່ືອລມົກນັ
ເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັພອນສະຫວນັຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ ແລະເບິ່ ງວາ່ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະຊວ່ຍໃຫບໍ້ລິສດັຂອງທາ່ນໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດແນວໃດ. ຖາ້ທາ່ນຕອ້ງການ, 
ທາ່ນອາດຈະໂທຫາຂາ້ພະເຈົາ້ໃນຕອນກາງຄນືໄດທ່ີ້ໝາຍເລກ (555) 555-5555.  

ຂໍຂອບໃຈສາໍລບັເວລາຂອງທາ່ນ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຄອງຄອຍທ່ີຈະພບົກບັທາ່ນ.  

ດວ້ຍຄວາມນບັຖ,ື 
 
 
 
ຊື່ຂອງທາ່ນ  

ເອກະສານຕດິຂດັມາ  
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ຕວົຢາ່ງໃບຊວີະປະຫວດັທ່ີຂຽນຕາມລາໍດບັເຫດການ -- ຜູຊ້ອກຫາເຮັດວຽກຕ່ໍວຽກ 

ອາລິຊາເບັດ ບ ີຈອບຊກີເກ ີ(ELIZABETH B. JOB SEEKER) 
5555 Lakewood Road 

Somewhere, Tennessee 55555 
(555) 555-5555 

ເປ້ົາໝາຍ: ວສິາວະກອນກນົຈກັ 

ປະສບົການດາ້ນວສິາວະກອນ: 
ວສິາວະກອນອດຸສາຫະກາໍ 
ການລວມເຄື່ ອງມ,ື Memphis, TN 

• ອອກແບບແຜນຜງັໂຮງງານໃຫກ້ບັພະແນກຈດັສ ົ່ງ  

• ສາ້ງແຜນປບັປງຸຂະບວນການຈດັສ ົ່ງຫຼາຍຂ ັນ້ຕອນ  

199- ຫາ 200-  

   

ວສິາວະກອນອອກແບບ 
ລະບບົກນົຈກັ, Knoxville, TN 

• ພດັທະນາຊຸດຄວາມປອດໄພຄບົຊຸດໃຫກ້ບັເຄື່ ອງບນັຈຫຸຸນ່ຍນົ  

• ອອກແບບເຄື່ ອງຍກົລະບບົໄຮໂດຣລິກ  

• ອອກແບບເຄື່ ອງລາໍລຽງນມົແບບເປີດໃໝ ່  

199- ຫາ 199-  

   

ປະສບົການຄຸມ້ຄອງ: 
ຜູຄ້ມຸງານ  
ພະແນກຕາໍຫຼວດວທິະຍາໄລ, Nashville, TN 

• ຊີນ້າໍນກັສກຶສາຝາ່ຍຄວາມປອດໄພຫຼາຍກວາ່ 50 ຄນົ  

• ດແູລເລື່ ອງບນັຊ ີແລະງບົປະມານດາ້ນຄວາມປອດໄພ  

• ສາໍພາດ, ຈດັຈາ້ງ, ຝຶກພາກສະໜາມ, ແລະເຮັດການປະເມນີການປະຕບິດັງານ  

• ກຽມບດົລາຍງານປະຈາໍເດອືນ 25 ໜາ້  

  
198- ຫາ 199- 

   

ຜູຈ້ດັການ 
ບໍລສິດັຄຸມ້ຄອງອາຄານ, Memphis, TN 

• ດແູລ ແລະດາໍເນນີການປບັປງຸອາຄານ  

198- ຫາ 198-  
   

ການສກຶສາ: 
ປະລນິຍາຕ:ີ ວສິະວະກາໍກນົຈນັ 

                             ວຊິາຮອງ: ການຄຸມ້ຄອງວສິາວະກາໍ 
                             ມະຫາວທິະຍາໄລເທນເນັສຊ,ີ Nashville, TN 
 
ວຊິາຮຽນ:                           ວຊິາກນົລະສາດຄວາມຮອ້ນ, ການສ ົ່ງຄວາມຮອ້ນ, HVAC, 
                                   ການອອກແບບເຄື່ ອງຈກັ, ພະລງັງານຂອງແຫຼວ,  
                                   ການເຂ້ົາກນັໄດຂ້ອງ IBM, 
                                   AutoCAD 12, FORTRAN, Lotus ແລະ Quattro Pro 

199- 
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ຕວົຢາ່ງໃບຊວີະປະຫວດັທ່ີຂຽນຕາມລາໍດບັເຫດການ -- ຜູຫ້າກໍ່ຮຽນຈບົທ່ີຊອກວຽກເຮັດ 

ເດບບຣາ ຈອບ ຊກີເກ ີ(DEBRA JOB SEEKER) 
5555 Lakewood Road 

Somewhere, Tennessee 55555 
(555) 555-5555 

ສງັລວມຫຍໍ ້
ເປັນພະຍາບານຝຶກຫດັອາຊບີທ່ີເຊື່ ອຖໄືດ ້ມຄີວາມຫາ້ວຫນັສງູ. ພິສດູໄດວ້າ່ມຄີວາມສາມາດລິເລີ່ ມການປະຕບິດັທ່ີດ,ີ ປະຕບິດັ
ຕາມຄາໍແນະນາໍ ແລະເຮັດໜາ້ທ່ີຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ. ມຄີວາມຊາໍນານໃນການດແູລຄນົເຈບັ, ການຈດັການທາງດາ້ນການແພດ, 
ການປະສານງານ ແລະເຕັກນກິຢູໃ່ນຫອ້ງສກຸເສນີ. ເປັນຜູຫ້າ້ວຫນັໃນທີມ ພອ້ມກບັມມີະນດຸສາໍພນັດໃີນການສື່ ສານ, ແລະມ ີ
ທດັສະນະຄະຕອິນັດ ີປະຕບິດັໄດ.້ 

ການສກຶສາ 

ໃບປະກາດ: ພະຍາບານຝຶກຫດັອາຊບີ (ຄະແນນສະເລຍ່ (GPA): 3.85/4.0) 
ວທິະຍາໄລຊຸມຊນົ Normandale, Bloomtown, TN 

200_ 

ການຝຶກງານ: ໂຮງໝໍ Regions, Knoxville, TN 200_ (3 ເດອືນ)  

  ການຄວບຄມຸການຕດິເຊືອ້ 
ການດແູລສາຍແຫຍເ່ຂ້ົາໃນ 
ການເຈາະເລືອດ 
ການໃສນ່ ໍາ້ເກອື 

ການດແູລສາຫດັ 
ກາໍມະຈອນ 
ການເຮັດເສ້ັນສະແດງ 
CPR 

ການສກັຢາ 
ການຈດັລາໍດບັ 
ການໃຫກ້ນິຢາ 
ການດແູລກະທນັຫນັ 

  

ໃບປະກາດ: ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົປາຍ Richfield, Richfield, TN 199_ 

ປະສບົການໃນວຽກອາສາສະໝກັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

ສະພາກາແດງອາເມຣກິາ Nashville, ລດັເທນເນັສຊ ີ
• ໃຫກ້ານບໍລິການສກຸເສນີກບັຄນົທ່ີຢູໃ່ນພາວະອນັຕະລາຍ.  
• ຊວ່ຍໃນການໃຫຂ້ໍມ້ນູ ແລະການບໍລກິານກຽ່ວກບັອາຫານ, ທ່ີພກັ, ເຄື່ ອງນຸງ່ ແລະການໃຫຢ້າ.  

  
199_ - 199_ 

ສນູສາ້ງຄວາມກາ້ຫານ Memphis, TN 
• ຊວ່ຍກດິຈະກາໍປະຈາໍວນັໃຫກ້ບັຄນົເຈບັພິການໂດຍການຂຽນຈດົໝາຍ, ອາ່ນຈດົໝາຍຕອບ, ໃຫອ້າຫານ, ຊຸກ

ລດົເຂັນ, ແລະໄປຊືເ້ຄື່ ອງ.  

199_ - 199_ 

ໂຄງການກຽ່ວຂອ້ງກບັເພ່ືອນບາ້ນ Knoxville, TN 
• ຈດັໂຄງການຄວາມປອດໄພຂອງຫອ້ງແຖວໃຫ ້26 ຫຼງັຄາເຮອືນ, ເຊິ່ ງໄດຫຸຼ້ດຜອ່ນອາຊະຍາກາໍໃນພ້ືນທ່ີໄດ ້

15 ເປີເຊັນ.  

199_ - 199_ 

ການເປັນສະມາຊກິ 
ເລຂານກຸານທ່ີໄດຮ້ບັການຄດັເລືອກ: ສະມາຄມົຄອູາຈານ-ພ່ໍແມນ່ກັຮຽນ 

  
199_ 
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ຕວົຢາ່ງຊວີະປະຫວດັຕາມໜາ້ທ່ີ -- ຜູຊ້ອກຫາເຮັດວຽກຕ່ໍວຽກ 

ເຈຣີ ີເຈ ຈອບ (JERRY J. JOB) 
5555 Lakewood Road 

Somewhere, Tennessee 55555 
(555) 555-5555  

ເປ້ົາໝາຍ  
ເປັນພະນກັງານທ່ີມຄີວາມຫາ້ວຫນັເພ່ິງພາໄດ ້ພອ້ມກບັມປີະສບົການຫຼາຍກວາ່ 10 ປີ ທ່ີດາໍເນນີການຊອກຫາວຽກໃນຕາໍ
ແໜງ່ການດແູລອາຄານ ແລະການເຊື່ ອມຈອດ. ລເິລີ່ ມດວ້ຍຕນົເອງ, ທຸມ່ເທໃຫໄ້ດວ້ຽກທ່ີມຄີນຸະພາບສງູ. 

ສງັລວມຄນຸວດຸທິ 
ການເຊື່ ອມຈອດ-- 
ພດັທະນາປະສບົການອນັກວ້າງຂວາງຢູໃ່ນຮບູແບບ ແລະຕາໍແໜງ່ການຈອດທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ລວມທງັ: 

MIG 
Oxyacetylene 
ການຕດັຂອງແຫຼວ 

TIG 
Air ARC 
ໃຕນ້ ໍາ້ 

ARC 
ການຕດັ ແລະການເຈາະ 
ການຈອດຈດຸນ ໍາ້ເຢັນ 

Heliarc 
ການຈອດອດັຕະໂນມດັ 

ການປະດດິ-- 
ຊາໍນານໃນການວາງໂຄງຮາ່ງ ແລະອອກແບບແຜນ່ ແລະທ່ໍໂລຫະ. ພດັທະນາຄວາມຮູອ້ນັກວາ້ງຂວາງໃນດາ້ນແຜນມວ້ນ ແລະເບຣກຕາ່ງໆ. 
ປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນດາໍເນນີການຂອງຜູຜ້ະລິດ (MOP) ໄປສູລ່າຍລະອຽດ. 

ຜູຄ້ວບຄມຸເຄື່ ອງຈກັ-- 
ມປີະສບົການໃນການຄວບຄມຸລດົຍກົຕາມຂະໜາດ ແລະຮບູແບບຕາ່ງໆຂອງລດົຍກົ. ມຄີວາມຊາໍນານໃນການໃຊເ້ຄື່ ອງມໄືຟຟ້າຫຼາຍປະເພດ 
ແລະອປຸະກອນປະດດິໂລຫະລວມມທີງັ: ເຄື່ ອງເຈາະ, ສງັວານ, ກບົ, ເຄື່ ອງໂມ,້ ເຄື່ ອງກ ົງ່, ເລື່ ອຍໄຟຟ້າ, ຈກັຂດັ ແລະຈກັບດົ. 

ການດແູລຮກັສາອາຄານ-- 
ມປີະສບົການໃນການກໍ່ສາ້ງທ ົ່ວໄປ ລວມທງັການສອ້ມແປງໄຟຟ້າພ້ືນຖານ, ຊາ່ງໄມ,້ ຊາ່ງເບຕງົ, ຊາ່ງແກວ້, ການທາສ,ີ ນ ໍາ້ປະປາ, ການຕາບ 
ແລະການກໍ່ . 

ສງັລວມປະສບົການ 
ຜູນ້າໍພາຊາ່ງຈອດ 

• ຮກັສາຜນົງານ, ຄນຸະພາບ ແລະມາດຕະຖານການຜະລິດຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ.  
• ຝຶກລກູຈາ້ງໃໝ ່ແລະຕດິຕາມຜນົງານຂອງເຂົາເຈົາ້ໃນຊວ່ງທດົລອງວຽກ.  

 
ການສກຶສາ  

ໃບປະກາດ: 
ການຈອດ ແລະການອາ່ນແຜນຜງັ  
ວທິະຍາໄລອາຊວີະ Somewhere - Somewhere, TN 
ໃບປະກາດ: 
ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົປາຍ Somewhere - Somewhere, TN  
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ຕວົຢາ່ງຊວີະປະຫວດັຕາມໜາ້ທ່ີ -- ປະສບົການເຮັດວຽກທ່ີບ່ໍໄດຄ້າ່ຈາ້ງ 

ໂຈ ດເູອ ີ(JOE DOER) 
5555 Lakewood Road 

Somewhere, Tennessee 55555 
(555) 555-5555  

ເປ້ົາໝາຍວຽກ 
ວຽກປະກອບ, ດແູລບາ້ນ, ດແູລຮກັສາ ຫືຼກໍ່ສາ້ງ 

ສງັລວມຄວາມຊາໍນານ 
• ດໝຸ ັ່ນ, ເຊື່ ອຖໄືດ,້ ຫາ້ວຫນັ ແລະຕະຫຼອດລອດຝ ັ່ງ  
• ມຄີວາມສາມາດຄວບຄມຸເຄື່ ອງຈກັ, ເຄື່ ອງມ,ື ເລື່ ອຍ, ຈກັຂດັ, ແລະຈກັເຈາະດວ້ຍໄຟຟ້າໄດຢ້າ່ງປອດໄພ  
• ຄວບຄມຸ, ສອ້ມແປງ ແລະດແູລຮກັສາຈກັຕດັຫຍາ້, ເຄື່ ອງກວດຫິມະ, ເຄື່ ອງກນັກະແທກ ແລະລດົບນັທກຸ  
• ປະສບົການກບັການສອ້ມແປງ, ທາສ,ີ ວາງບອ່ນຕ່ໍ ແລະກໍ່ສາ້ງເຮອືນ  

ປະສບົການວຽກອາສາສະໝກັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 
ວຽກປະກອບ 

• ຮບັ, ຄດັເລືອກ, ຫ່ໍ ແລະເອົາສິ່ ງທ່ີນາໍກບັມາໃຊໃ້ໝໃ່ສໃ່ນພາຊະນະອນັຖກືຕອ້ງ  
• ປະກອບ, ອະນາໄມ ແລະຫ່ໍເຄື່ ອງຫ້ິຼນໃຫເ້ດັກນອ້ຍໃນວນັພກັ  
• ແປງລດົຖບີ, ລກົຈກັ, ແລະປະຕອູູສ່ອ້ມແປງ  
• ຊວ່ຍດແູລຜູຢູ້ໃ່ນບາ້ນດວ້ຍການແກະສະຫຼກັ ແລະຕບົແຕງ່ຫອ້ງ  

ວຽກດແູລບາ້ນ 
• ດແູລບາ້ນໃນທກຸເລື່ ອງ, ເຮັດການສອ້ມແປງນອ້ຍພວກໂຄງສາ້ງ ແລະອປຸະກອນ  
• ຊວ່ຍເພ່ືອນ ແລະເພ່ືອນບາ້ນໃນການດແູລສວນຫຍາ້, ຕດັຫຍາ້, ປດັກວດ, ພວນດນິ, ທາສ,ີ ຂດັຖ,ູ ຂດັດວ້ຍ

ກະດາດຊາຍ, ຈດັຮບູແບບໃໝ ່ແລະອະນາໄມ  
• ຊວ່ຍຜູຢູ້ອ່າໃສສອ້ມແປງ ແລະອະນາໄມບາ້ນຫຼງັນ ໍາ້ຖວ້ມ  

ວຽກການກໍ່ສາ້ງ 
• ຊວ່ຍໃນການສາ້ງ ຫືຼຈດັຮບູແບບບາ້ນໃໝໃ່ຫກ້ບັຄອບຄວົມລີາຍຮບັຕ ໍາ່  
• ຂດັພ້ືນ, ຝາ ແລະຕູດ້ວ້ຍກະດາດຊາຍ  
• ວາງຫີນກໍ່ , ທາສ ີແລະລງົສວີຽກໄມ,້ ປະສມົຊມີງັ ແລະເຮັດບອ່ນຕ່ໍຢູນ່ອກກາໍແພງ.  

ປະຫວດັເຮັດວຽກອາສາສະໝກັ 

• ອດຸສາຫະກາໍກດູວວິ  
• ການຊວ່ຍເຫືຼອຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຈາກນ ໍາ້ຖວ້ມລດັເທນເນັສຊ ີ 
• ທ່ີຢູອ່າໃສສາໍລບັມະນດຸ  

Knoxville, TN 
Memphis, TN 
Knoxville, TN 
 

ການສກຶສາ 
ໃບປະກາດ: ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົປາຍ Johnson - Knoxville, TN 
ໃບກຽດຕຄິນຸ: ກອງທບັສະຫະລດັ - ປະເພດ E3 ເອກະຊນົ  
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ຕວົຢາ່ງຊວີະປະຫວດັແບບປະສມົ -- ປະສບົການເຮັດວຽກບ່ໍໄດຮ້ບັຄາ່ຈາ້ງ 

ເຊເີລ ໄອ ຄວາລິຟາຍ (SHIRLEY I. QUALIFY) 
5555 Transferability Road 
Somewhere, TN 55555 
(555) 555-5555  
ສງັລວມຫຍໍ ້
ພະນກັງານເຮັດວຽກຫອ້ງການທ ົ່ວໄປທ່ີເຊື່ ອຖໄືດ ້ດວ້ຍການມປີະສບົການທ່ີຖາ່ຍໂອນໄດມ້າຫຼາຍກວາ່ 10 ປີ. ມຄີວາມຊາໍນານ
ທາງດາ້ນເລຂານກຸານ, ບໍລກິານລກູຄາ້ ແລະການສື່ ສານທ່ີພິສດູໄດໃ້ນຫຼາຍໆສະພາບແວດລອ້ມ. ມທີດັສະນະຄະຕອິນັດຕີາມ
ຈງັຫວະ ພອ້ມກບັມປີະຫວດັຜນົງານຄນຸະພາບ ແລະລກູຄາ້ເພ່ິງພໍໃຈ. ຮູໃ້ຊຄ້ອມພິວເຕ.ີ 

ຄວາມຊາໍນານສະເພາະ 
ວຽກຫອ້ງການທົ່ວໄປ 

• ຈດັ ແລະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍກຸມ່ໃນຮບູການທ່ີມປີະສດິທິພາບ  
• ຈດັເວລານດັໝາຍ ແລະຮບັປະກນັການມາຮອດຕາມເວລາ  
• ດແູລບນັທຶກການເງນິໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະຈາ່ຍຄາ່ໃບບນິຕາ່ງໆທນັຕາມເວລາ  
• ຮບັໂທລະສບັ ແລະບນັທຶກຂໍຄ້ວາມໄວຖ້ກືຕອ້ງ  
• ກຽມບດົລາຍງານ ແລະສາ້ງເອກະສານໂດຍການໃຊໂ້ປຣແກມ MS Word ແລະ WordPerfect  
• ຊອກຫາຂໍມ້ນູທ່ີຕອ້ງການໂດຍໃຊອ້ນິເຕເີນັດ  

ການບໍລິການລກູຄາ້ 
• ຮບັແຂກ ແລະລກູຄາ້ແບບເປັນມດິ ແລະເຄົາລບົ  
• ສະໜອງຂໍມ້ນູໃຫກ້ບັລກູຄາ້ຕາມທ່ີຕອ້ງການໄດທ້ນັເວລາ  
• ຟງັ, ອດົທນົ ແລະຊວ່ຍລກູຄາ້ດວ້ຍຄວາມເປັນຫວ່ງ  
• ສາ້ງຄວາມສາໍພນັອນັດ ີແລະດນົນານ  

ການສື່ ສານ 
• ໃຊອ້ນິເຕເີນັດ, ອເີມລ ໌ເປັນເຄື່ ອງມສືື່ ສານທ່ີມປີະສດິທິພາບ  
• ຮບັໂທລະສບັດວ້ຍມາລະຍາດອນັເຄົາລບົ ແລະເປັນມອືາຊບີ  
• ສາ້ງຄວາມສາໍພນັອນັດກີບັຫຼາຍບກຸຄນົ ແລະກຸມ່ຕາ່ງໆ  
• ສະແດງອອກເຖງິຄວາມສາມາດເພື່ ອສະເໜີແນວຄວາມຄດິຢູໃ່ນສະພາບແວດລອ້ມຂອງທີມ ແລະສາ້ງໃຫເ້ກດີການ

ປະຕບິດັ  

ປະສບົການວຽກອາສາສະໝກັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

ອາສາສະໝກັວຽກຫອ້ງການທ ົ່ວໄປ 
ເລຂາທ່ີໄດຖ້ກືເລືອກ 
ຜູປ້ະສານງານວຽກ 
ຫວົໜາ້ກຸມ່/ກດິຈະກາໍ 
ຫວົໜາ້ຄອບຄວົ 

ກອງທບັຊວ່ຍກູໄ້ພ - Knoxville, TN 
ສະມາຄມົຄອູາຈານ-ພ່ໍແມນ່ກັຮຽນ (ISD 11) - Anoka, TN 
ໂຄງການພວົພນັກບັເພ່ືອນບາ້ນ - Knoxville, TN 
ລກູເສອືຍງິຂອງອາເມຣກິາ - Knoxville, TN 
ວຽກສວ່ນຕວົ - Anoka, TN  

5 ປີ 
5 ປີ  
3 ປີ 
4 ປີ 
7 ປີ  

ການສກຶສາ 
ການພດັທະນາການສກຶສາທ ົ່ວໄປ (GED): ໂຄງການປະຕບິດັການ Ramsey - Knoxville, TN  
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ຕວົຢາ່ງຊວີະປະຫວດັແບບປະສມົ -- ຜູຊ້ອກຫາເຮັດວຽກຕ່ໍວຽກ 

ເຣດ ອ ີຈອບຮນັເຕ ີ(RED E. JOBHUNTER) 
5555 Lakewood Road 

Somewhere, Tennessee 55555 
(555) 555-5555 

red@myemail.com  

ວຊິາການຫອ້ງແລັບທາງການແພດ 
ມປີະສບົການອນັກວາ້ງຂວາງເປັນວຊິາການຫອ້ງແລັບທາງການແພດທ່ີໄດລ້ງົທະບຽນ ພອ້ມດວ້ຍຄວາມສາມາດທ່ີພິສດູໄດຢູ້ໃ່ນ
ດາ້ນການຜາ່ຕດັແຜ, ການດແູລອປຸະກອນ, ການສອນ ແລະການຄວບຄມຸຄນຸະພາບຢູໃ່ນຫອ້ງແລັບ. 

ສງັລວມຫຍໍຄ້ວາມຊາໍນານ ແລະປະສບົການ  
ຫອ້ງແລັບ 

•  ເປັນນກັວຊິາການຫອ້ງແລັບທ່ີມຄີວາມຊາໍນານສງູໄດມ້ທີະບຽນ, ພອ້ມກບັມປີະສບົການໃນການບໍລກິານຢູຫ່ອ້ງສກຸເສນີ, 
ການດແູລເລ່ັງດວ່ນ, ຫອ້ງສກຸເສນີເດັກ, ແລະໜວ່ຍບາດແຜຖກືແທງ.  

• ດາໍເນນີການເພາະລຽ້ງເຊືອ້ຢູໃ່ນວຊິາຈລຸະຊບີວທິະຍາ, ການຍອ້ມສແີບບກຣມັ, ການວເິຄາະຍຽ່ວ, ແລະການກວດຕາມ
ຄູມ່ຕືາ່ງໆ.  

• ເພ່ີມປະສດິທິພາບຂອງຫອ້ງແລັບຜາ່ນການປບັປງຸຂ ັນ້ຕອນດາໍເນນີການ, ການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະການພດັທະນາອປຸະກອນ
ວຊິາການ, ແລະການວາງແຜນຜງັ ແລະອອກແບບຫອ້ງແລັບ.  

ການດແູລອປຸະກອນ  
• ມຄີວາມຊາໍນານໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະການດແູລຮກັສາອປຸະກອນວຊິາການ.  
• ຮກັສາການປະຕບິດັວຽກອອນໄລນ ໌ແລະຜນົໄດຮ້ບັອນັສງູສດຸ.  

ການສອນ 
• ເຕັກນກິການສອນທ່ີຊາໍນານ.  
• ຮບັຮອງຕ່ໍທກັສະການສື່ ສານອນັດເີລີດ.  
• ຝຶກອບົຮມົພະນກັງານຢາ່ງມປີະສດິທິພາບກຽ່ວກບັການດາໍເນນີການ ແລະຂ ັນ້ຕອນຂອງອປຸະກອນອນັຊບັຊອ້ນ.  

ປະຫວດັການເຮັດວຽກ  

ວຊິາການຫອ້ງແລັບທາງດາ້ນການແພດ ASCP 

ສນູການແພດແຂວງ Hennepin Nashville, TN 199_ - 199_ 

ນກັຜາ່ຕດັແຜ 

ສນູການແພດເດັກ Nashville Nashville, TN 199_ - 199_ 

ການສກຶສາ  

ໃບປະກາດ: ວຊິາການຫອ້ງແລັບທາງການແພດ (ຄະແນນສະເລຍ່ (GPA) 3.5/4.0) 
ວທິະຍາໄລ St. Catherine - Knoxville, TN 

ໃບປະກາດ: ສະມາຄມົທາ່ນໝໍຊຽ່ວຊານປ່ິນປວົພະຍາດວທິະຍາອາເມຣກິາ 

ວຊິາທ່ີຮຽນ: ຊວີະສາດ/ເຄມ ີ(117 ໜວ່ຍກດິ) 
ມະຫາວທິະຍາໄລລດັເທນເນັສຊ ີ- Nashville, TN 

 

 


