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ຂໍ ໍ້ມູນຜູ ໍ້ຂໍສະໝກັ ສະຖານທີ່ ຈດັງານອາຊຽນ 

ປະເພດ: ສະຖານທີ່ ຈດັກອງປະຊຸມ 

 

ຊ ່ : 
…………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

ທີ່ ຢູ່/ທີ່ ຕັ ໍ້ງ:  

…………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

ຂໍ ໍ້ມູນຜູ ໍ້ຕດິຕໍ່ ປະສານງານ 

ຊ ່  ແລະ ຕໍາແໜ່ງ  

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

ເບໂີທລະສບັ/ WhatApp/ Email 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຂໍຢັໍ້ງຢ ນວ່າທຸກໆຂໍ ໍ້ມນູໃນເອກະສານສະບບັນີ ໍ້ເປັນຄວາມຈງິ ແລະ ເປັນຂໍ ໍ້ມູນປັດຈບຸນັ. ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຈະປະຕບິດັການປະ
ເມນີຕນົເອງ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຕາມຂັ ໍ້ນຕອນການປະເມນີ, ການອອກໃບຢັໍ້ງຢ ນ ແລະ ການມອບຮບັລາງວນັທີ່ ກໍານດົຢູ່ໃນ
ມາດຕະຖານທີ່ ຈດັງານອາຊຽນ, ປະເພດ ສະຖານທີ່ ຈດັກອງປະຊຸມ 

ວນັທ/ີເດ ອນ/ປີ……………………..  

ຊ ່  ແລະ ລາຍເຊນັຜູ ໍ້ຍ ່ ນສະໝກັ 
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ປະເພດ: ສະຖານທີ່ ຈດັກອງປະຊຸມ 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 
 

 ດ ໍ້ານກາຍຍະພາບ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 P01 ສະພາບຫ ໍ້ອງປະຊຸມ ແລະ ບ່ອນຈດັງານ 

ສະອາດ, ເປັນລະບຽບດ,ີ ໃຊ ໍ້ການໄດ ໍ້ ແລະ ຕກົແຕ່ງສວຍງາມດ ີ

  

 P02 ພ ໍ້ນທີ່ ສໍາລບັວາງສະແດງໃນບໍລເິວນຈດັງານຂອງຫ ໍ້ອງປະຊຸມ (ຄວນຕັ ໍ້ງຢູ່ບ່ໍໄກຈາກຫ ໍ້ອງປະ
ຊຸມເກນີ 20 ແມດັ) 

ມພີ ໍ້ນທີ່ ເໝາະສມົກບັຂະໜາດຂອງຫໍ້ອງປະຊຸມສໍາລບັງານວາງສະແດງ, ມໄີຟຟໍ້າ ແລະ ການຕກົ
ແຕ່ງທີ່ ເໝາະສມົ.   

  

 P03 ຝາ ແລະ/ຝາກັ ໍ້ນຫ ໍ້ອງປະຊຸມ 

ຝາ ແລະ/ຫຼ  ຝາກັ ໍ້ນທີ່ ເໝາະສມົດ,ີ ມໂີຄງສ ໍ້າງໜໍ້າແໜໍ້ມດ,ີ ກນັສຽງ ແລະ ຕກົແຕ່ງສວຍງາມດ.ີ  

  

 P04 ໂຕະ 
ສະອາດ, ພຽງພໍ, ໃຊ ໍ້ການໄດ ໍ້ ແລະ ສາມາດປັບໄດ ໍ້  

  

 P05 ຕັ່ ງ 
ສະອາດ, ພຽງພໍ, ໃຊ ໍ້ການໄດ ໍ້ ແລະ ສາມາດປັບໄດ ໍ້  

  

 P06 ເຄ ່ ອງຂຽນ ແລະ ອຸປະກອນຮບັໃຊ ໍ້ກອງປະຊຸມ  

• ເຈ ໍ້ຍຟຣບິຊາດ  

• ຂາຕັ ໍ້ງຟຣີບຊາດ 

• ເຈ ໍ້ຍບນັທກຶ 

• ບກິ/ສໍ 

• ບກິຂຽນກະດານຂາວ (ບກິເຟິດ) 

• ໄມ ໍ້ຊີ ໍ້ເລເຊ ີ(Pointer) 

• ຣີໂມດກດົບດົສະເໜ ີ(Clicker) 

  

 P07 ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເຄ ່ ອງເຟີນເີຈໃີນຫ ໍ້ອງປະຊຸມ 

• ເວທສີາມາດປັບໄດ ໍ້ ແລະ ແຂງແກ່ນ 

• ມຝີາຕດິຕັ ໍ້ງປໍ້າຍຫຼງັເວທ ີ

• ໂພດຽມ (Podium) 

• ໂສຟາສໍາລບັແຂກ/ປະທານກອງປະຊຸມ 

• ໂຕະ/ໂພດຽມຕກົແຕ່ງດ ໍ້ວຍດອກໄມ ໍ້ສວຍງາມດ ີ 

• ໂຕະລງົທະບຽນ  

• ແຟໍ້ມລງົທະບຽນ 

  

 P08 ຄວາມສະອາດຂອງຫ ໍ້ອງປະຊຸມ   
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• ຫໍ້ອງປະຊຸມຖ ກຮກັສາໄວ ໍ້ຢ່າງດ.ີ ບ່ໍມຂີີ ໍ້ຝຸ່ນ ແລະ ບ່ໍມກີິ່ ນເໝນັອບັ. 

• ອຸປະກອນຮບັໃຊ ໍ້ກອງປະຊຸມທຸກຢ່າງຖ ກຮກັສາໄວ ໍ້ຢ່າງດ.ີ ບ່ໍມຂີີ ໍ້ຝຸ່ນ ແລະ ຮອຍເປ ໍ້ອນ. 

• ມລີະບຽບໃນການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ກວດກາເປັນຢ່າງດ.ີ  

• ມພີະນກັງານທໍາຄວາມສະອາດພຽງພໍໃນຊ່ວງຈດັກອງປະຊຸມ. 

 P09 ບ່ອນຕ ໍ້ອນຮບັ, ບ່ອນລງົທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍຖໍ້າ (ບ່ໍຄວນຕັ ໍ້ງຢູ່ໄກຈາກຫ ໍ້ອງປະຊຸມເກນີ 

20 ແມດັ) 

ບ່ອນຕ ໍ້ອນຮບັ, ບ່ອນລງົທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍຖໍ້າ ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ, ໃຊ ໍ້ການໄດ ໍ້ ແລະ ມີ
ການຕກົແຕ່ງຢ່າງສວຍງາມດ.ີ ມກີານນໍາໃຊ ໍ້ເຄ ່ ອງຂຽນ, ຜໍ້າປູໂຕະເປັນປະຈາໍ (ຖໍ້າມ)ີ ເຊັ່ ນດຽວກນັ
ກບັ ໂຕະ, ຕັ່ ງ ແລະ ຫໍ້ອງປະຊຸມ.  

  

 P10 ຫໍ້ອງແຍກ 

ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ, ໃຊ ໍ້ການໄດ ໍ້ ແລະ ຕກົແຕ່ງສວຍງາມດ.ີ  

  

 P11 ຄວາມສາມາດໃນການບນັຈຄຸນົຂອງຫ ໍ້ອງແຍກ 

70% ຂອງຄວາມສາມາດໃນການບນັຈຄຸນົທງັໝດົຂອງຫໍ້ອງປະຊຸມ  

  

 P12 ຫ ໍ້ອງຕ ໍ້ອນຮບັ, ຫໍ້ອງແຕ່ງຕວົ ແລະ ຫໍ້ອງຝາກເຄ ່ ອງສໍາລບັບຸກຄນົສໍາຄນັ & ຈດຸປະສງົພເິສດ
ອ ່ ນ.   

ພ ໍ້ນທີ່ ສາມາດປັບ, ແຍກອອກຈາກຫໍ້ອງປະຊຸມ ແລະ ມສີິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢ່າງເໝາະສມົ. 

  

 P13 ການຮບັປະກນັດ ໍ້ານຄວາມປອດໄພໃຫ ໍ້ແກ່ບຸກຄນົສໍາຄນັ (VIP) 
ຮບັປະກນັດ ໍ້ານຄວາມປອດໄພໃຫໍ້ບຸກຄນົສໍາຄນັ ທາງດ ໍ້ານກາຍະພາບ ແລະ ພະນກັງານ. ມລີະບຽບ 

ແລະ ເອກະສານທີ່ ດ.ີ  

  

 P14 ພ ໍ້ນທີ່ ສໍາລບັຜູ ໍ້ຈດັງານ/ຫໍ້ອງກອງເລຂາ (ບ່ໍຄວນຕັ ໍ້ງຫ່າງໄກຈາກຫ ໍ້ອງປະຊຸມເກນີ 300 ແມດັ) 

ມພີ ໍ້ນທີ່ ພ ໍ້ອມໄຟຟໍ້າ, ເຄ ່ ອງເຟີນເີຈ ີແລະ ເຄ ່ ອງປັບອາກາດ.   

  

 P15 ບ່ອນຖະແຫຼງຂ່າວ 

ພ ໍ້ນທີ່ ດັ່ ງກ່າວສາມາດສ ໍ້າງຂຶ ໍ້ນສະເພາະກອງປະຊຸມ ພໍ້ອມມສີິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກພຽງພໍ ແລະ 
ຢູ່ໃນສະພາບດ.ີ ມບີນັຊລີາຍຊ ່ ຜູ ໍ້ສະໜອງເຄ ່ ອງໃຫ ໍ້ເຊົ່ າ ຫຼ  ຢ ມຕາມຄໍາຮ ໍ້ອງຂໍ.   

  

 P16 ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລບັຄນົພກິານ 

ມສີິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລບັຄນົພກິານຢ່າງພຽງພໍ. ມພີະນກັງານໄດ ໍ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົເພ ່ ອ
ບໍລກິານຄນົພກິານທີ່ ເຂົ ໍ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.   

  

 P17 ຫໍ້ອງໄຫວ ໍ້ 
ມຫີ ໍ້ອງໄຫວ ໍ້ຖາວອນ ຫຼ  ສາມາດສ ໍ້າງຂຶ ໍ້ນໃໝ່, ແຍກຫໍ້ອງຍງິ/ຊາຍ ພໍ້ອມສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ທີ່ ເໝາະສມົ.   

  

 P18 ຫໍ້ອງອາຫານ 

ພຽງພໍ, ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ, ໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້ ແລະ ສາມາດປັບໄດ ໍ້ຫຼາຍຮູບແບບ.   

  

 P19 ປໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກ   
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ມປີໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກພຽງພໍ, ເຫນັໄດ ໍ້ຊດັເຈນ, ຖາວອນ ແລະ ຮກັສາໄວ ໍ້ດ ີສະແດງຂໍ ໍ້ມູນທີ່ ຈາໍເປັນ ເຊັ່ ນ: 

ຫໍ້ອງປະຊຸມ, ຫໍ້ອງນໍ ໍ້າ ແລະ ຫໍ້ອງຮບັປະທານອາຫານທີ່ ແຍກອອກຕາງຫາກ ຂຽນເປັນພາສາທີ່ ເຂົ ໍ້າ
ໃຈງ່າຍ.  

 P20 ປໍ້າຍບອກທາງອອກສຸກເສນີ 

ມປີໍ້າຍບອກທາງອອກສຸກເສນີພຽງພໍ, ເຫນັໄດ ໍ້ຊດັເຈນ ແລະ ຖາວອນ.   

  

 P21 ເຄ ່ ອງໃຊ ໍ້ໃນຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າ  
• ເຄ ່ ອງໃຊ ໍ້  
• ມພີ ໍ້ນທີ່ ໃສ່ຕູ ໍ້ທີ່ ເໝາະສມົ.   

• ມເີຄ ່ ອງໃຊ ໍ້ພຽງພໍສໍາລບັຄນົພກິານ ແລະ ຜູ ໍ້ສູງອາຍຸ.   

• ມຕູີ ໍ້ໃສ່ເຄ ່ ອງພຽງພໍ ສໍາລບັທ່ານຍງິ ແລະ ທ່ານຊາຍ. 

ມເີຄ ່ ອງໃຊ ໍ້ພຽງພໍ ເຊັ່ ນ: ເຈ ໍ້ຍທດິຊູ, ສະບູແລະອ ່ ນໆ. 

  

 P22 ຄວາມສະອາດຂອງຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າ 
• ຄວາມສະອາດ 

• ມລີະບບົລະບາຍອາກາດພຽງພໍ  

• ມກີິ່ ນຫອມ ແລະ ບ່ໍມຄີາບເປ ໍ້ອນ 

• ມນໍີ ໍ້າສະອາດພຽງພໍ  

• ພ ໍ້ນສະອາດ ແລະ ແຫໍ້ງ  
• ມຫີລກັການສຸຂາພບິານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ 

• ມພີະນກັງານບໍາລຸງຮກັສາ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົເປັນຢ່າງດ ີ

• ມກ໋ີອງຮບັຄໍາຄດິເຫນັ 

• ມກີານບໍລຸງຮກັສາຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າເປັນປະຈາໍ 

  

 P23 ເຂດສູບຢາ 
ມຫີ ໍ້ອງສູບຢາ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ແລະ ໃຊ ໍ້ການໄດ ໍ້.    

  

 P24 ການເຂົ ໍ້າເຖງິບ່ອນຈອດລດົ: ບ່ອນຮບັ-ສົ່ ງ 
ມບ່ີອນຈອດລດົຮບັ-ສົ່ ງ ທີ່ ມຫຼີງັຄາ ແລະ ມພີະນກັງານຄອຍບໍລກິານ ແລະ ມກີານບໍລກິານຈດົລດົ
ໃຫ ໍ້ພ ໍ້ອມຖໍ້າຕ ໍ້ອງການ.  

  

 P25 ມບ່ີອນຈອດລດົພຽງພໍ 

ມບ່ີອນຈອດລດົພຽງພໍໃນບໍລເິວນໂຮງແຮມ.   

  

 P26 ບ່ອນຮບັ-ສົ່ ງສໍາລບັລດົເມ 

ມບ່ີອນຮບັ-ສົ່ ງສໍາລບັລດົເມ ທີ່ ມຫຼີງັຄາ ແລະ ມພີະນກັງານຄອຍບໍລກິານ.   

  

 P27 ການປໍ້ອງກນັອກັຄໄີພ ແລະ ການອບົພະຍບົຄນົ 

ມລີະບບົປໍ້ອງກນັອກັຄໄີພ, ການອບົພະຍກົຄນົ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົພະນກັງານທີ່ ສອດຄ່ອງກບັ
ກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດ.   

  

 P28 ລະບບົຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະງບົ  

• ມພີະນກັງານຍາມພຽງພໍຢູ່ຕາມເຂດສາທາລະນະ ເຊັ່ ນ: ບ່ອນຈອດລດົ, ທາງເຂົ ໍ້າຫຼກັ. 
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• ມກີ ໍ້ອງວງົຈອນປິດ ຫຼ  ອຸປະກອນປໍ້ອງກນັຄວາມສະງບົໃນເຂດສາທາລະນະພຽງພໍ 

• ມຫຼີກັຖານໃນການຝຶກອບົຮມົດ ໍ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະງບົສໍາລບັພະນກັງານໃນ
ການຮບັມ ກບັໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ຈາກມ ມະນຸດ. 

• ມລີະບຽບຮບັມ ກບັຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະງບົໃນກລໍະນເີກດີໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດ 

ແລະ ຈາກມ ມະນຸດ.  

• ພະນກັງານໄດ ໍ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົດ ໍ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະງບົ. 

 P29 ຫໍ້ອງປະຖມົພະຍາບານ ແລະ ພະນກັງານປະຖມົພະຍາບານ 

ມພີະຍາບານ/ພະນກັງານປະຖມົພະຍາບານປະຈາໍ ຫຼ  ຊົ່ ວຄາວໃນຊ່ວງຈດັງານ ແລະ ມຫີ ໍ້ອງປະ
ຖມົພະຍາບານ.  

  

 P30 ລະບບົເກບັນໍ ໍ້າ 
ມລີະບບົເກບັນໍ ໍ້າທີ່ ສາມາດສະໜອງນໍ ໍ້າສະອາດໄດ ໍ້ບ່ໍຫຸຼດ 48 ຊົ່ ວໂມງໃນກໍລະນຂີາດນໍ ໍ້າ.  

  

 P31 ບ່ອນບນັຈ/ຸຂນົເຄ ່ ອງຮບັໃຊ ໍ້ກອງປະຊຸມ  

• ການໃຊ ໍ້ງານຂອງພ ໍ້ນທີ່   
• ມລໍີ ໍ້ຍູ ໍ້ພຽງພໍ 

• ຂັ ໍ້ນໄດເລ ່ ອນ  

• ພະນກັງານບໍລກິານ 

  

 P32 ໄລຍະການຈດັຫ ໍ້ອງປະຊຸມສໍາລບັຜູ ໍ້ຈດັງານ 

ມລີະບຽບໃນການຈດັຫ ໍ້ອງປະຊຸມ ແລະ ຜູ ໍ້ຈດັງານສາມາດເຂົ ໍ້າຫ ໍ້ອງປະຊຸມເພ ່ ອຈດັຫ ໍ້ອງປະຊຸມໄດ ໍ້
ຫຼາຍກ່ວາ 8 ຊົ່ ວໂມງກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມ. ມພີະນກັງານຄອຍຊ່ວຍວຽກ ໂດຍບ່ໍໄດ ໍ້ຄດິຄ່າໃຊ ໍ້ຈ່າຍ
ໃດໆ.    

  

 ດ ໍ້ານເຕກັໂນໂລຊ ີ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 T01 ລະບບົແສງໄຟໃນຫ ໍ້ອງປະຊຸມ 

• ແສງໄຟໜໍ້າເວທ ີແລະ ບ່ອນນັ່ ງແຍກອອກຕາງຫາກ. 

• ຄວາມສະຫວ່າງຂອງຫ ໍ້ອງປະຊຸມສາມາດຄວບຄຸມໄດ ໍ້.  
• ມປຸ່ີມຄວບຄຸມດອກໄຟສະປອດໄລ  

• ດອກໄຟສ່ວນຫຼາຍແມ່ນດອກໄຟປະຢັດ   

  

 T02 ລະບບົສຽງ 
• ມໄີມລອຍພຽງພໍ 

• ມໄີມຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ ນ: ໄມສາຍ, ໄມລອຍ, ໄມຊະນດິຄດັຕດິ (clipper) 

• ລະບບົສຽງໃຊ ໍ້ການໄດ ໍ້ ແລະ ເໝາະສມົກບັຂະໜາດຫໍ້ອງປະຊຸມ 

• ລະບບົສຽງສາມາດໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້ກບັອຸປະກອນຊະນດິຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ຄອມພວິເຕ,ີ ໄອແພດັ ແລະ ອ ່ ນໆ.  

• ມລີາຍຊ ່ ຜູ ໍ້ສະໜອງອຸປະກອນໃນກໍລະນຈີາໍເປັນ. 

  

 T03 ລະບບົເຄ ່ ອງປະຈກັຕາ 
• ເຄ ່ ອງສາຍ Projectors (ບ່ໍເສຍຄ່າ ຫຼ  ເສຍຄ່າ) ຄຸນະພາບດ.ີ 

• ຂະໜາດຈໍເໝາະສມົກບັຈາໍນວນຜູ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.  
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• ລະບບົເຄ ່ ອງປະຈກັຕາສາມາດໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້ກບັອຸປະກອນຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ຄອມພວິເຕ,ີ ໄອແພດັ ແລະ 
ອ ່ ນໆ. 

• ມລີາຍຊ ່ ຜູ ໍ້ສະໜອງອຸປະກອນໃນກໍລະນຈີາໍເປັນ. 

 T04 ລະບບົຄວບຄຸມ ແລະ ດໍາເນນີເຄ ່ ອງປະຈກັຕາ ແລະ ເຄ ່ ອງສຽງ. 
• ມພີະນກັງານປະຈາໍ ຫຼ  ຊົ່ ວຄາວໃນຊ່ວງຈດັກອງປະຊຸມ. 

• ມລີະບບົຄວບຄຸມເຄ ່ ອງປະຈກັຕາ. 
• ມລີະບບົຄວບຄຸມສຽງ. 

  

 T05 ປັກສຽບໄຟ 

• ມປັີກສຽບໄຟພຽງພໍກບັຈາໍນວນຜູ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.  

• ມຄີວາມສະດວກໃນການໃຊ ໍ້ປັກສຽບໄຟຂອງຜູ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສ່ວນຫລາຍ.  

• ມປັີກສຽບໄຟຫຼາຍປະເພດໃຫໍ້ເຊົ່ າ/ຍ ມ (ບ່ໍໄດ ໍ້ເສຍຄ່າ)   

  

 T06 ລະບບົໄຟສຸກເສນີ 

• ມລີະບບົໄຟສຸກເສນີ.  

• ມລີະບບົໄຟສຸກເສນີທີ່ ໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້ຢ່າງໜໍ້ອຍ 6-8 ຊົ່ ວໂມງ. 
• ລະບບົໄຟສຸກເສນີຕ ໍ້ອງສອດຄ່ອງກບັລະບຽບຂອງລດັ 

  

 T07 ລະບບົຄວບຄຸມເຄ ່ ອງປັບອາກາດ/ອຸນຫະພູມ 

ມລີະບບົປັບອາກາດ/ອຸນຫະພູມທີ່ ໃຊ ໍ້ການໄດ ໍ້ໃນຫໍ້ອງປະຊຸມ ແລະ ບ່ອນຈດັງານ.    

  

 T08 ການບໍາລຸງຮກັສາເຄ ່ ອງປັບອາກາດ ແລະ ລະບບົໄຟສຸກເສນີ 

ມຫຼີກັຖານໃນການບໍາລຸງຮກັສາ, ມແີຜນ ແລະ ຂັ ໍ້ນຕອນຕ່າງໆ ໃນກໍລະນເີກດີເຫດສຸກເສນີ. ມພີະ
ນກັງານທີ່ ມຄີວາມຮູ ໍ້ຄວາມສາມາດປະຈາໍການເພ ່ ອຮບັມ ໃນກລໍະນເີກດີເຫດສຸກເສນີ. 

  

 T09 ການບໍລກິານດ ໍ້ານການປະສານງານ ແລະ ເອກະສານ  

• ມກີານບໍລກິານກ໊ອບປີໍ້ເອກະສານ 

• ມກີານບໍລກິານສະແກນເອກະສານ 

• ມກີານບໍລກິານສົ່ ງແຟັກ  

• ມສີິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດໍ້ານອນິເຕເີນດັ/ວາຍຟາຍ 

  

 T10 ການບໍລກິານແປພາສາ 
ພະນກັງານມປີະສບົການທີ່ ດ ີແລະ ສາມາດປະສານ ແລະ ຊ່ວຍວຽກດ ໍ້ານການແປພາສາໄດ ໍ້.   

  

 ດ ໍ້ານການບໍລກິານ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 S01 ການຈອງລ່ວງໜໍ້າ 
• ມຂໍີ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັປະເພດ ແລະ ແຜນຜງັພ ໍ້ນທີ່ ຂອງຫ ໍ້ອງປະຊຸມທີ່ ເຂົ ໍ້າໃຈງ່າຍ.  

• ມຂໍີ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັຫ ໍ້ອງປະຊຸມທາງອອນລາຍທີ່ ເຂົ ໍ້າໃຈງ່າຍ.  

• ມພີະນກັງານຂາຍຄອຍຕອບຄໍາຖາມຈາກລູກຄ ໍ້າ.   
• ພະນກັງານມຄີວາມຮູ ໍ້ ແລະ ສາມາດໃຫໍ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັແຜນຜງັພ ໍ້ນທີ່  ແລະ ຫໍ້ອງປະຊຸມ

ໄດ ໍ້ຕາມຄວາມຕ ໍ້ອງການຂອງລກູຄ ໍ້າ.  
• ມວີທິຊໍີາລະເງນິຫຼາຍວທິ.ີ   
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 S02 ການບໍລກິານໃຫ ໍ້ແກ່ຜູ ໍ້ຈດັງານ 

ມພີະນກັງານຊ່ວຍວຽກຜູ ໍ້ຈດັງານ ແລະ ຮບັມ ກບັບນັຫາຕ່າງໆ ຄ ກບັຈດຸບໍລກິານປະຕູດຽວໃນກໍລະ
ນເີກດີເຫດສຸກເສນີ.  

  

 S03 ການຈົ່ ມວ່າ ແລະ ການປະເມນີການບໍລກິານຂອງຜູ ໍ້ຊ ໍ້ ແລະ/ຫຼ  ຜູ ໍ້ຈດັງານ  

• ມຊ່ີອງທາງຮບັມ ກບັການຈົ່ ມວ່າແລະ ຮບັຄໍາຄດິເຫນັຈາກແຂກທີ່ ເໝາະສມົ.  

• ມລີະບບົຮບັມ ກບັການຈົ່ ມວ່າແລະ ຮບັຄໍາຄດິເຫນັຈາກແຂກ.  

• ມລີະບບົສ ໍ້າງແຮງຈງູໃຈ/ໃຫໍ້ລາງວນັແກ່ພະນກັງານເພ ່ ອປໍ້ອງກນັບ່ໍໃຫ ໍ້ມກີານຕຊິມົ 

  

 S04 ບຸກຄະລກິກະພາບຂອງພະນກັງານ  

• ມເີຄ ່ ອງແບບທີ່ ເໝາະສມົ. 

• ພະນກັງານນຸ່ງຖ ເປັນລະບຽບ ແລະ ສວຍງາມດ.ີ 

• ພະນກັງານເປັນເພ ່ ອນມດິທີ່ ດ.ີ   

  

 S05 ຄວາມຮູ ໍ້ທົ່ ວໄປ ແລະ ຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈຂອງພະນກັງານສະຖານທີ່ ຈດັງານ 

• ຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈກ່ຽວກບັລາຍລະອຽດຂອງວຽກ ແລະ ໜໍ້າທີ່ .  
• ຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈກ່ຽວກບັອຸດສາຫະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກດິຈະກາໍຂອງກອງ

ປະຊຸມ.  

• ຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈກ່ຽວກບັສະຖານທີ່  ແລະ ການຈດັຕັ ໍ້ງ.  
• ຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈກ່ຽວກບັຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມຕ ໍ້ອງການຂອງຜູ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມ

ກອງປະຊຸມ ແລະ ຜູ ໍ້ຈດັງານ.   

  

 S06 ການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມ 

• ພະນກັງານສາມາດສ ໍ້າງ ຫຼ  ປັບລາຍການອາຫານໃຫໍ້ເໝາະສມົກບັຄວາມຕ ໍ້ອງການຂອງກອງປະຊຸມ. 

• ພະນກັງານສາມາດສ ໍ້າງ ຫຼ  ປັບລາຍການອາຫານໂດຍນໍາໃຊ ໍ້ເຄ ່ ອງປຸງພາຍໃນທໍ້ອງຖິ່ ນ.   

• ພະນກັງານສາມາດປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມຈາໍນວນຫລາຍຕາມເວລາຂອງງານ.  

• ມຊຸີດນໍ ໍ້າຊາ/ກາເຟ/ອາຫານຄ່ໍາຢ່າງເໝາະສມົ.  

• ມນໍີ ໍ້າດ ່ ມສະອາດໃຫໍ້ແກ່ຜູ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.  

• ພະນກັງານບໍລກິານອາຫານໄດ ໍ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ມຄີວາມຮູ ໍ້ຢ່າງດ.ີ 

  

 S07 ທກັສະດ ໍ້ານພາສາຕ່າງປະເທດຂອງພະນກັງານ 

• ພະນກັງານສ່ວນຫຼາຍສາມາດສ ່ ສານພາສາອງັກດິໄດ ໍ້ 
• ພະນກັງານຈາໍນວນໜຶ່ ງສາມາດສ ່ ສານພາສາທີ່ ສາມໄດ ໍ້  
• ມກີານຝຶກອບົຮມົດ ໍ້ານພາສາໃຫ ໍ້ແກ່ພະນກັງານປະຈາໍ ແລະ ຊົ່ ວຄາວ 

  

 S08 ການເຄົ ໍ້າລບົນບັຖ ເຊ ໍ້ອຊາດ, ສາດສະໜາ, ວດັທະນະທໍາ, ເພດ ແລະ ອາຍຸ 

• ມປີໍ້າຍເປັນພາສາທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ອງັກດິ. 

• ການປຸງແຕ່ງອາຫານຕ ໍ້ອງສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕ ໍ້ອງການຂອງຜູ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.  

• ພະນກັງານຮບັຮູ ໍ້ດ ໍ້ານເຊ ໍ້ອຊາດ, ສາດສະໜາ ແລະ ວດັທະນະທໍາ. 
• ມລີະບຽບດ ໍ້ານຄວາມເທົ່ າທຽມກນັຂອງພະນກັງານໃນການບໍລກິານຜູ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. 

  

 S09 ການປະຕບິດັວຽກງານຂອງພະນກັງານດ ໍ້ານຄຸນະພາບຂອງການບໍລກິານ   
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• ມຂີັ ໍ້ນຕອນການຮບັເອາົພະນກັງານທີ່ ເປັນລະບບົທງັພະນກັງານປະຈາໍ ແລະ ຊົ່ ວຄາວ.  

• ມກີານແນະນໍາ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົໃຫ ໍ້ແກ່ພະນກັງານປະຈາໍ ແລະ ຊົ່ ວຄາວຕາມກດົໝາຍທໍ້ອງ
ຖິ່ ນ.  

• ມລີະບບົກວດສອບເພ ່ ອຈ ໍ້າງພະນກັງານໃໝ່ ແລະ ຊົ່ ວຄາວ.  

• ມກີານຄຸ ໍ້ມຄອງການປະຕບິດັວຽກງານຂອງພະນກັງານປະຈາໍ ແລະ ຊົ່ ວຄາວຢ່າງເໝາະສມົ. 

 S10 ການຊດົເຊຍີ, ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ສະຫວດັດກີານ 

• ການຊດົເຊຍີ, ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ສະຫວດັດກີານ ຕາມກດົໝາຍແຮງງານ. 

• ພະນກັງງານໄດ ໍ້ຮບັການກວດສຸຂະພາບປະຈາໍປີ.  

• ອງີຕາມກດົໝາຍແຮງງານແມ່ນມກີານສົ່ ງເສມີໃຫ ໍ້ຈ ໍ້າງແຮງງານທໍ້ອງຖິ່ ນໃຫ ໍ້ມວີຽກເຮດັ 

  

 S11 ລະບບົປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ 

• ລະບຽບດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ ການດໍາເນນີງານຂອງໂຮງແຮມ  

• ສົ່ ງເສມີກດິຈະກໍາດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ເພ ່ ອຊຸກຍູ ໍ້ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພະນກັງານໂຮງແຮມ, 

ແຂກ ແລະ ຜູ ໍ້ປະກອບການໃຫໍ້ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ.  

• ມແີຜນປູກຈດິສໍານກຶດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມໃຫໍ້ແກ່ພະນກັງານ ເຊັ່ ນ: ການຝຶກອບົຮມົ.  

• ມແີຜນຄຸ ໍ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິໂຮງແຮມ.  

• ມແີຜນກວດສອບດ ໍ້ານການຄຸ ໍ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ 

  

 S12 ການຈດັການກບັສິ່ ງເສດເຫຼ ອ 

ມກີານຝຶກອບົຮມົໃຫ ໍ້ແກ່ພະນກັງານເພ ່ ອຈດັການກບັສິ່ ງເສດເຫຼ ອ ແລະ ມຂີັ ໍ້ນຕອນຈດັການກບັສິ່ ງ
ເສດເຫຼ ອທີ່ ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດ.  

  

 S13 ການໃຫ ໍ້ຄວາມສໍາຄນັແກ່ຊຸມຊນົອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງ 
ມກີດິຈະກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີຊຸມຊນົອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງ.   
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