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ຄ ານ າ 

ຈຸດປະສົງຂອງການແປມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ - ປະເພດສະຖານທີີ່ຈັດງານວາງສະແດງສະບັບນີີ້
ແມູ່ນເພືີ່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິ
ຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບສ ງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນດັີ່ງທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້
ໃນແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 2016-2025. ອີກດ້ານໜ ີ່ງກໍເພືີ່ອສົີ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາການຈັດງານ 
(MICE) ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດດ ງດ ດນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາ
ກົນເຂົີ້າມາຈັດງານ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຫຼາຍຂ ີ້ນ ຊ ີ່ງຈະເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກູ່ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.   

ມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ-ປະເພດສະຖານທີີ່ຈັດງານວາງສະແດງ ປະກອບມີ 02 ປະເພດ ເຊັີ່ນ: ສະ
ຖານທີີ່ຈັດງານວາງສະແດງທີີ່ມີເນືີ້ອທີີ່ຕໍີ່າສຸດບໍີ່ຫຼຸດ 5,000 ຕາແມັດ ແລະ 1,000 ຕາແມັດ. ຕົວຊີີ້ວັດຫຼັກສໍາລັບ
ມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນປະເພດນີີ້ປະກອບມີ 3 ອົງປະກອບເຊັີ່ນ: 1) ດ້ານກາຍຍະພາບ; 2) ດ້ານ
ເທັກໂນໂລຍີີ່ ແລະ 3) ດ້ານການບໍລິການ. ບັນດາເງືີ່ອນໄຂເຫຼົີ່ານີີ້ເໜັີ້ນໃສູ່ມາດຕະຖານທາງກາຍຍະພາບ, ການບໍລິ
ຫານຈັດການສະຖານທີີ່ ແລະ ພະນັກງານທີີ່ເຮັດວຽກຢ ູ່ພາຍໃນສະຖານທີີ່ຈັດງານວາງສະແດງ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງ
ຕາມມາດຖານຂອງນັກເດີນທາງຈັດງານ ແລະ ສາມາດແຂູ່ງຂັນໄດ້.  

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮ ້ບຸນຄຸນເປັນຢູ່າງສ ງມາຍັງໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານເພືີ່ອສົີ່ງເສີມການ
ທ່ອງທ່ຽວ ໄລຍະ 2 ທີີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານງົບປະມານເພືີ່ອແປ ແລະ ຈັດພິມມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດ
ງານອາຊຽນ-ປະເພດສະຖານທີີ່ຈັດງານວາງສະແດງສະບັບນີີ້ຂ ີ້ນມາ. 

ຫວັງຢູ່າງຍິີ່ງວ່າມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນປະເພດນີີ້ຈະເປັນທິດຊີີ້ນໍາໃຫ້ແກູ່ຜ ຈ້ັດຕັີ້ງປະຕິບັດຂັີ້ນສ ນ
ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ, ທັງເປັນເອກະສານ ແລະ ແບບຢູ່າງທີີ່ດີໃຫ້ແກູ່ອຸດສາຫະກໍາການຈັດງານຢ ູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ.   
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ບົດທ  1 

ຄ ານ າ  
 

ໄມສ໌ (MICE – Meeting, Incentive, Convention and Exhbition) ຫມາຍເຖິງທຸລະກິດກ່ຽວກັບກັບ
ການຈັດກອງປະຊຸມ, ການທ່ອງທ່ຽວຈາກການໄດ້ຮັບລາງວັນ, ກອງປະຊຸມຂະຫນາດໃຫຍ່ ແລະ ງານວາງສະແດງ. 
ເປັນຂະແໜງການໜ ີ່ງທີີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄວໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. ວິໄສທັດໃນແຜນຍຸດທະສາດ
ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນປີ 2016 – 2025 ໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ: 
 
ພາຍໃນປີ 2025, ອາຊຽນຈະກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີີ່ມຄຸີນນະພາບ, ສະໜອງປະສົບການ
ອາຊຽນທີີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫລາຍ ແລະ ຈະເນັີ້ນໃສູ່ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມຢືນຍົງ, ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບສົມດຸນ ເພືີ່ອເປັນ
ການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງຂອງປະຊາຊົນ
ອາຊຽນ.  
 
ຜົນກະທົບຈາກການຈັດງານ ຄື: ກໍີ່ໃຫ້ເກີດມີຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫລື ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວເຫລົີ່ານີີ້
ຫຼາຍຂືີ້ນ ຢ ູ່ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. ນັກທ່ອງທ່ຽວເຫລົີ່ານີີ້ຖືວ່າເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວທີີ່ໃຊ້ຈ່າຍເງິນຫລາຍ 
ຊ ີ່ງໃຊຈ້່າຍກ່ອນ ແລະ ຫລັງກິດຈະກໍາການຈັດງານ. ໂດຍສະເລູ່ຍແລ້ວ, ເຂົາເຈົີ້າພັກແຮມຢ ູ່ຕາມຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ຕ່າງໆ ຫຼາຍກ່ວານັກທ່ອງທ່ຽວປະເພດອືີ່ນໆ. ດັີ່ງນັີ້ນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກໄມສ໌ ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກູ່
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການອືີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຍັງສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກູ່ປະເທດ
ຊາດຕືີ່ມອີກ.   
 
ການນໍາສະເໜີມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນມີປ ີ້ມຄ ູ່ມທີືີ່ດີ 
ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນສາມາດແຂູ່ງຂັນໄດ້ ແລະ ສາມາດຮ່ວມມືກັນ ເພືີ່ອສະໜອງສະຖານທີີ່ຈັດງານທີີ່
ມີຄຸນະພາບໃຫ້ແກູ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອາຊຽນກາຍເປັນພາກພືີ້ນການຈັດງານທີີ່ດີ ແລະ ສາມາດແຂູ່ງຂັນ
ກັນໄດ້.  
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ພາກສະເໜ  
 

ສະຖານທີີ່ຈັດງານ ແມູ່ນໜ ີ່ງໃນບັນດາປັດໄຈທີີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຈຸດໝາຍປາຍທາງທີີ່ຈະຖືກຄັດເລອືກເຂົີ້າຮ່ວມເຮັດກິດ
ຈະກໍາດ້ານການຈັດງານ. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນປະກອບມີ: ບຣ ໄນ ດາຣ ຊະລາມ, ກໍາປ ເຈຍ, ອິນໂດເນ
ເຊຍ, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ຟີລິນປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ມາດຕະຖານ
ສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນດັີ່ງກ່າວນີີ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຊ ີ່ງໄດ້ກາຍເປັນເອກະສານອ້າງອີງເພືີ່ອພັດທະນາ ແລະ ເສີມຂະ
ຫຍາຍຄວາມສາມາດ ແລະ ການແຂູ່ງຂັນຂອງຜ ປ້ະກອບການຈັດງານ ໃນດ້ານການສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ແກູ່ຜ ້
ຈັດງານ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແບບມືອາຊີບ.   
 
ມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ປະກອບມ ີ3 ມາດຖານ: 1. ດ້ານກາຍຍະພາບ (ປະກອບມ ີ32 ຕົວຊີີ້ວັດ); 
2. ດ້ານເທັກໂນໂລຍີີ່ (ປະກອບມີ 10 ຕົວຊີີ້ວັດ); ແລະ 3. ການບໍລິການ (ປະກອບມີ 13 ຕົວຊີີ້ວັດ).  ທັງໝົດ
ປະກອບມີ 55 ຕົວຊີີ້ວັດ ແລະ ບັນດາຕົວຊີີ້ວັດເຫລົີ່ານີີ້ແມູ່ນເນັີ້ນໃສູ່ມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດກອງປະຊຸມຢ ູ່ຕາມ
ໂຮງແຮມ.      
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ຂອບເຂດສິດ  
 
ຂອບເຂດມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນ 
 
ມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ປະກອບມ ີ3 ປະເພດ ຄື: (1) ສະຖານທີີ່ຈັດກອງປະຊຸມ ຫລ ືຫ້ອງປະ
ຊຸມ; (2) ສະຖານທີີ່ຈັດງານວາງສະແດງ, ແລະ (3) ສະຖານທີີ່ຈັດງານນິເທດສະການ.  ມາດຕະຖານດັີ່ງກ່າວປະ
ກອບມສີະຖານທີີ່ຈັດກອງປະຊຸມຢ ູ່ຕາມໂຮງແຮມ ຫລື ຣີສອດ ຊ ີ່ງປະກອບມ ີ3 ມາດຖານຫລັກ ເຊັີ່ນ: 1. ດ້ານ
ກາຍະພາບ 2. ເທັກໂນໂລຍີີ່, ແລະ 3. ການບໍລິການ. 
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ຄ າສັບ ແລະ ຄ ານິຍາມ  
 
ຄ າສັບ ແລະ ຄ ານິຍາມ  
ຄໍາສັບ ແລະ ຄໍານິຍາມ ທີີ່ໃຊ້ຢ ູ່ໃນມາດຕະຖານນີີ້ມີຄືດັີ່ງນີີ້: 
 
4.1 ໄມສ໌ MICE 

ໄມສ໌ (MICE) ໝາຍເຖິງ ທຸລະກິດກ່ຽວກັບການຈັດກອງປະຊຸມ (Meeting), ການທ່ອງທ່ຽວຈາກການໄດ້
ຮັບລາງວັນ (Incentive), ກອງປະຊຸມຂະໜາດໃຫຍ່ (Convention), ງານວາງສະແດງ (Exhibition) 
ແລະ ທຸລະກິດຮັບຈັດງານນິເທດສະຖານຕ່າງໆ (Event). ນອກຈາກນີີ້, ຍັງໝາຍເຖິງຜ ສ້ະໜອງດ້ານການບໍລິ
ການ ແລະ ລ ກຄ້າໃນທຸລະກິດທີີ່ກ່ຽວກັບໄມສ໌ອີກດ້ວຍ 

 
4.2 ສະຖານທ ີ່ຈັດງານ 

ສະຖານທີີ່ຈັດງານ ໝາຍເຖິງ ພືີ້ນທີີ່ຫວ່າງທາງກາຍະພາບ ທີີ່ອອກແບບມາສະເພາະການຈັດງານຕ່າງໆ. ອີງຕາມ
ປ ີ້ມຄ ູ່ມືສະບັບນີີ້ແລ້ວ, ງານນິເທດສະການຕ່າງໆ ໝາຍເຖິງການຈັດກອງປະຊຸມຢ ູ່ຕາມໂຮງແຮມ.   

 
4.3 ຫ້ອງປະຊຸມ 

ຫ້ອງປະຊຸມ ໝາຍເຖິງ ພືີ້ນທີີ່ສະເພາະໃດໜ ີ່ງພາຍໃນສະຖານທີີ່ຈັດງານ ສໍາລັບຈຸດປະສົງເພືີ່ອຈັດກອງປະຊຸມ
ຢ ູ່ໃນໂຮງແຮມ.  

 
4.4 ດ້ານກາຍະພາບ  

ດ້ານກາຍຍະພາບຂອງຫ້ອງປະຊຸມ ໝາຍເຖິງ ສະພາບຫ້ອງປະຊຸມ (ຝາ, ຝາກັີ້ນຫ້ອງ, ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກ ແລະ ຄວາມສະອາດ), ພືີ້ນທີີ່ຈັດງານ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມ. ສິີ່ງເຫລົີ່ານີີ້ປະກອບມີ: ບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນ
ລົງທະບຽນ, ຫ້ອງລໍຖ້າ, ຫ້ອງທີີ່ແຍກອອກໄດ້, ຫ້ອງຖະແຫລງຂ່າວ, ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ, ພືີ້ນທີີ່ສາທາ
ລະນະ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນດ້ານຄວາມປອດໄພ/ຄວາມສະງົບ/ເຫດສຸກເສີນ ແລະ ຄວາມສະດວກໃນການເຂົີ້າ
ເຖິງຫ້ອງປະຊຸມຂອງຜ ຈ້ັດງານ.  

 
4.5 ເທັກໂນໂລຍ ີ່ 

ເທັກໂນໂລຍີີ່ ໝາຍເຖິງ ດວກໄຟ, ເຄືີ່ອງສຽງ/ເຄືີ່ອງປະຈັກຕາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບເຄືີ່ອງປັບອາກາດ ທີີ່ໃຊ້ສໍາ
ລັບຫ້ອງປະຊຸມ. ນອກຈາກນັີ້ນ, ຍັງໝາຍເຖິງການມີອິນເຕີເນັດ, ເອກະສານ ແລະ ການບໍລິການການແປພາ
ສາ ສໍາລັບກອງປະຊຸມໃດໜ ີ່ງ.  

 
4.6 ການບ ລິການ 

ການບໍລິການ ໝາຍເຖິງ ການບໍລິການສະເພາະຮັບໃຊກ້ອງປະຊຸມ ຊ ີ່ງລວມມກີານປະສານງານຂອງພະນັກງານ
ຈາກສະຖານທີີ່ຈັດກອງປະຊຸມກັບຜ ຈ້ັດງານ, ຂອດການບໍລິການຂອງສະຖານທີີ່ຈັດກອງປະຊຸມ, ຄຸນນະພາບ
ຂອງພະນັກງານ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ/ຊຸມຊົນ.  
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ຕົວຊ ັ້ວັດ  
 

ມ  55 ຕົວຊ ັ້ວັດ ຄືດັີ່ງລຸູ່ມນ ັ້:    

 
ມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນ (AMVS) 

 
 
 

    

 
ດ້ານກາຍຍະພາບ (P) 

 

  
ເທັກໂນໂລຍ ີ່ (T) 

  
ການບ ລກິານ (S) 

     
 ກາຍຍະພາບຂອງຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ 

ຫ້ອງຈັດງານ (P01-P08) 
  ດອກໄຟ ແລະ ເຄືີ່ອງສຽງ-ເຄືີ່ອງ

ປະຈັກຕາ (T01-T04) 
  ການປະສານງານ ແລະ ຂອດການ

ບໍລິການ (S01-S03) 
     
 ຂອບເຂດຫ້ອງປະຊຸມ (P09-

P18) 
  ລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ເຄືີ່ອງປັບອາ

ກາດ (T05-T08) 
 

  ພະນັກງານ (S04-S10) 

     
 ເຂດສາທາລະນະຂອງຫ້ອງປະຊຸມ 

(P19-P26) 
 

  ການບໍລິການອືີ່ນໆ (T09-T10)   ການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ຊຸມຊົນ (S11-S13) 

     
 ອຸປະກອນປ້ອງກັນດ້ານຄວາມປອດ

ໄພ/ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ/ເຫດ
ສຸກເສີນ (P27-P30) 

    

     
 ການເຂົີ້າເຖິງຫ້ອງປະຊຸມຂອງຜ ຈັ້ດ

ງານ (P31-P32) 
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5.1 ດ້ານກາຍຍະພາບ  

5.1.1: ດ້ານກາຍຍະພາບຂອງຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ຫ້ອງຈັດງານ.  ມີ 8 ຕົວຊີີ້ວັດ. 
   ຕົວຊີີ້ວັດ P01  ສະພາບຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ບ່ອນຈັດງານ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P02  ພືີ້ນທີີ່ຈັດງານວາງສະແດງໃນເຂດຈັດງານຂອງຫ້ອງປະຊຸມ  
 ຕົວຊີີ້ວັດ P03  ຝາ ແລະ/ຫລ ືຝາກັີ້ນຫ້ອງປະຊຸມ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P04  ໂຕະ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P05  ຕັີ່ງ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P06  ເຄືີ່ອງຂຽນ ແລະ ອຸປະກອນອືີ່ນໆ ສໍາລັບຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ  
 ຕົວຊີີ້ວັດ P07  ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວດ ແລະ ເຄືີ່ອງເຟນີີເຈຢີ ູ່ໃນຫ້ອງປະຊຸມ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P08  ຄວາມສະອາດຂອງຫ້ອງປະຊຸມ 

5.1.2: ຂອບເຂດຂອງຫ້ອງປະຊຸມ.  ມ ີ10 ຕົວຊີີ້ວັດ. 
   ຕົວຊີີ້ວັດ P09  ບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນລົງທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍຖ້າ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P10 ຫ້ອງແຍກ Breakout room  
 ຕົວຊີີ້ວັດ P11  ຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸຄົນຂອງຫ້ອງແຍກ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P12  ຫ້ອງຕ້ອນຮັບບຸກຄົນສໍາຄັນ ແລະ ຈຸດປະສົງພເິສດ, ຫ້ອງແຕູ່ງຕົວ ແລະ ຫ້ອງຝາກເຄືີ່ອງ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P13  ການຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກູ່ແຂກ VIPs 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P14  ພືີ້ນທີີ່ສໍາລັບຜ ຈ້ັດກອງປະຊຸມ/ຫ້ອງກອງເລຂາ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P15  ບ່ອນຖະແຫລງຂ່າວ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P16  ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຄົນພິການ  
 ຕົວຊີີ້ວັດ P17  ຫ້ອງໄຫວ້ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P18  ຫ້ອງອາຫານ 

5.1.3: ເຂດສາທາລະນະຂອງຫ້ອງປະຊຸມ.  ມີ 8 ຕົວຊີີ້ວັດ. 
   ຕົວຊີີ້ວັດ P19  ປ້າຍຊີີ້ບອກ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P20  ປ້າຍບອກທາງອອກສຸກເສີນ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P21  ເຄືີ່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງນໍີ້າ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P22  ຄວາມສະອາດຂອງຫ້ອງນໍີ້າ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P23  ເຂດສ ບຢາ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P24  ການເຂົີ້າເຖິງບ່ອນຈອດລົດ: ບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P25  ຄວາມພຽງພໍຂອງບ່ອນຈອດລົດ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P26  ບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດເມ 

5.1.4: ອຸປະກອນປ້ອງກນັດ້ານຄວາມປອດໄພ/ຄວາມສະງົບ/ເຫດສຸກເສ ນ.  ມ ີ4 ຕົວຊີີ້ວັດ. 
   ຕົວຊີີ້ວັດ P27  ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພ ແລະ ຂະບວນການອົບພະຍົກຄົນ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P28  ລະບົບຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P29  ຫ້ອງປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ພະນັກງານປະຖົມພະຍາບານ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P30  ລະບົບເກັບນໍີ້າ 
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5.1.5: ການເຂົັ້າເຖິງຫ້ອງປະຊຸມຂອງຜ ້ຈັດງານ.  ມີ 2 ຕົວຊີີ້ວັດ. 
   ຕົວຊີີ້ວັດ P31 ພືີ້ນທີີ່ບັນຈຸ/ຂົນເຄືີ່ອງຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ P32  ໄລຍະການຈັດຫ້ອງປະຊຸມສໍາລັບຜ ຈ້ັດງານ 

5.2 ເທັກໂນໂລຍ ີ່ 
5.2.1: ລະບົບແສງໄຟ ແລະ ເຄືີ່ອງສຽງ-ເຄືີ່ອງປະຈັກຕາ.  ມ ີ4 ຕົວຊີີ້ວັດ. 

   ຕົວຊີີ້ວັດ T01  ລະບົບແສງໄຟຂອງຫ້ອງປະຊຸມ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ T02  ລະບົບສຽງ  
 ຕົວຊີີ້ວັດ T03  ລະບົບເຄືີ່ອງປະຈັກຕາ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ T04  ການດໍາເນີນງານ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມເຄືີ່ອງປະຈັກຕາ ແລະ ເຄືີ່ອງສຽງ  

5.2.2: ລະບົບໄຟ ແລະ ເຄືີ່ອງປັບອາກາດ.  ມ ີ4 ຕົວຊີີ້ວັດ. 
   ຕົວຊີີ້ວັດ T05  ປັກສຽບໄຟ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ T06  ລະບົບໄຟສຸກເສີນ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ T07  ລະບົບຄວບຄຸມເຄືີ່ອງປັບອາກາດ/ອຸນຫະພ ມ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ T08  ການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບເຄືີ່ອງປັບອາກາດ ແລະ ໄຟ/ໄຟສຸກເສີນ 

5.2.3: ການບ ລິການອືີ່ນໆ.  ມີ 2 ຕົວຊີີ້ວັດ. 
  ຕົວຊີີ້ວັດ T09  ການບໍລິການດ້ານການປະສານງານ ແລະ ເອກະສານ  
 ຕົວຊີີ້ວັດ T10  ການບໍລິການແປພາສາ 

5.3 ການບ ລິການ  
5.3.1: ການປະສານງານ ແລະ ຂອດການບ ລິການ.  ມີ 3 ຕົວຊີີ້ວັດ. 
ຕົວຊີີ້ວັດ S01  ການບໍລິການຈອງລ່ວງໜ້າ 
ຕົວຊີີ້ວັດ S02  ການບໍລິການແກູ່ຜ ຈ້ັດງານ 
ຕົວຊີີ້ວັດ S03  ການປະເມີນການຈົີ່ມວ່າ ແລະ ການບໍລິການຈາກຜ ໃ້ຊ້ບໍລິການ ແລະ/ຫລ ືຜ ຈ້ັດງານ  

 
5.3.2: ພະນັກງານ.  ມີ 7 ຕົວຊີີ້ວັດ. 
ຕົວຊີີ້ວັດ S04  ບຸກຄະລິກກະພາບຂອງພະນັກງານ 
ຕົວຊີີ້ວັດ S05  ຄວາມຮ ທົ້ີ່ວໄປ ແລະ ຄວາມເຂົີ້າໃຈຂອງພະນັກງານ 
ຕົວຊີີ້ວັດ S06  ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືີ່ອງດືີ່ມ 
ຕົວຊີີ້ວັດ S07  ທັກສະດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດຂອງພະນັກງານ 
ຕົວຊີີ້ວັດ S08  ການເຄົີ້າລົບນັບຖືເຊືີ້ອຊາດ, ສາດສະໜາ, ວັດທະນະທໍາ, ເພດ ແລະ ອາຍຸ 
ຕົວຊີີ້ວັດ S09  ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານດ້ານຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ 
ຕົວຊີີ້ວັດ S10  ການຊົດເຊີຍ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງພະນັກງານ 

 
5.3.3: ການປົກປັກຮກັສາສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊຸມຊົນ.  ມີ 3 ຕົວຊີີ້ວັດ. 

 ຕົວຊີີ້ວັດ S11  ລະບົບປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລອ້ມ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ S12  ການຈັດການກັບສິີ່ງເສດເຫລືອ 
 ຕົວຊີີ້ວັດ S13  ການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກູ່ຊຸມຊນົອ້ອມຂ້າງ 
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ບົດທ  6 
ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ 

6.1 ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ ການໃຫຄ້ະແນນ 

6.1.1 ດ້ານກາຍຍະພາບຂອງຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ບ່ອນຈັດງານ  
P01 ສະພາບຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ບ່ອນຈັດງານ  3 ສະອາດ, ເປັນລະບຽບດີ, ໃຊກ້ານໄດ້ ແລະ ຕົກ

ແຕູ່ງສວຍງາມດີ 
2 ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ ແລະ ໃຊກ້ານໄດ ້
1 ສະອາດ 
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

P02 ພືີ້ນທີີ່ສໍາລັບວາງສະແດງໃນບໍລິເວນຈັດງານຂອງ
ຫ້ອງປະຊຸມ (ພືີ້ນທີີ່ນີີ້ຄວນຕັີ້ງຢ ູ່ບໍີ່ໄກຈາກຫ້ອງປະຊຸມ
ເກີນ 20 ແມັດ)  

3 ມພີືີ້ນທີີ່ເໝາະສົມກັບຂະໜາດຂອງຫ້ອງປະຊຸມສໍາ
ລັບການວາງສະແດງ, ມີໄຟຟ້າ ແລະ ການຕົກແຕູ່ງ
ທີີ່ເໝາະສົມ.   

2 ມພີືີ້ນທີີ່ສໍາລັບຈັດງານສະແດງຂະໜາດນ້ອຍ, ມີໄຟ
ຟ້າ ແລະ ມກີານຕົກແຕູ່ງຈໍານວນໜ ີ່ງ.   

1 ມພີືີ້ນທີີ່ສໍາລັບຈັດງານສະແດງ ແລະ ມໄີຟຟ້າ.  
0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່ໃນໄລຍະ 20 ແມດັຫ່າງຈາກຫ້ອງປະຊຸມ. 

P03 ຝາ ແລະ/ຝາກັີ້ນຫ້ອງປະຊຸມ 3 ຝາ ແລະ/ຫລ ືຝາກັີ້ນຫ້ອງເໝາະສົມດີ, ມີໂຄງສ້າງ
ໜ້າແໜ້ມດີ, ກັນສຽງ ແລະ ຕົກແຕູ່ງສວຍງາມດີ.  

2 ຝາ ແລະ/ຫລ ືຝາກັີ້ນຫ້ອງໃນລະດັບປານກາງ. ສະ
ພາບໂຄງສ້າງປານກາງ ແລະ ກັນສຽງ.    

1 ຝາ ແລະ/ຫລ ືຝາກັີ້ນຫ້ອງຕ້ອງມກີານປັບປຸງ. ສະ
ພາບໂຄງສ້າງ ແລະ ກັນສຽງບໍີ່ດີ.  

0 ຝາ ແລະ/ຫລ ືຝາກັີ້ນຫ້ອງຕ້ອງມກີານປັບປຸງ. ສະ
ພາບຂອງໂຄງສ້າງ, ກັນສຽງ ແລະ ການຕົກແຕູ່ງບໍີ່
ດີ.      

P04 ໂຕະ 3 ສະອາດ, ພຽງພໍ, ໃຊ້ການໄດ ້ແລະ ສາມາດປັບໄດ້  
2 ສະອາດ, ພຽງພໍ ແລະ ໃຊ້ການໄດ້ 
1 ສະອາດ ແລະ ພຽງພໍ 
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

P05 ຕັີ່ງ 3 ສະອາດ, ພຽງພໍ, ໃຊ້ການໄດ ້ແລະ ສາມາດປັບໄດ້  
2 ສະອາດ, ພຽງພໍ ແລະ ໃຊ້ການໄດ້ 
1 ສະອາດ ແລະ ພຽງພໍ 
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

P06 ເຄືີ່ອງຂຽນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ  
 ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ  

3 ຄົບທຸກຢູ່າງ 
2 ໄດ້ 4-6 ເງືີ່ອນໄຂ 
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6.1 ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ ການໃຫຄ້ະແນນ 

 ຂາຕັີ້ງຟຣີບຊາດ 
 ເຈ້ຍບັນທ ກ 
 ບິກ/ສໍ 
 ບິກຂຽນກະດານຂາວ (ບິກເຟດິ) 
 ໄມ້ຊີີ້ເລເຊ ີ(Pointer) 
 ຣີໂມດກົດບົດສະເໜີ (Clicker) 

1 ມ ີ1-3 ມາດຖານ 
0 ບໍີ່ມີຈັກຢູ່າງ 

P07 ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເຄືີ່ອງເຟນີີເຈີ
ໃນຫ້ອງປະຊຸມ 
 ເວທີສາມາດປັບໄດ້ ແລະ ແຂງແກູ່ນ 
 ມີຝາຕິດຕັີ້ງປ້າຍດ້ານຫລັງເວທີ 
 ໂພດຽມ (Podium) 
 ໂສຟາສໍາລັບແຂກ/ປະທານກອງປະຊຸມ 
 ໂຕະ/ໂພດຽມຕົກແຕູ່ງດ້ວຍດອກໄມ້ສວຍງາມດີ  
 ໂຕະລົງທະບຽນ  
 ແຟ້ມລົງທະບຽນ  

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 4-6 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-3 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

P08 ຄວາມສະອາດຂອງຫ້ອງປະຊຸມ 
 ຫ້ອງປະຊຸມຖືກຮັກສາໄວ້ຢູ່າງດີ. ບໍີ່ມີຂີີ້ຝຸູ່ນ ແລະ 

ບໍີ່ມີກິີ່ນເໝັນອັບ. 
 ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມທຸກຢູ່າງຖືກຮັກສາ

ໄວ້ຢູ່າງດີ. ບໍີ່ມີຂີີ້ຝຸູ່ນ ແລະ ຮອຍເປືີ້ອນ. 
 ມີລະບຽບໃນການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ກວດ

ກາເປັນຢູ່າງດີ.  
 ມີພະນັກງານທໍາຄວາມສະອາດພຽງພໍໃນຊ່ວງຈັດ

ກອງປະຊຸມ. 

3 ໄດ້ທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

6.1.2 ຂອບເຂດຫ້ອງປະຊຸມ  
P09 ບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນລົງທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍ
ຖ້າ (ບໍີ່ຄວນຕັີ້ງຢ ູ່ໄກຈາກຫ້ອງປະຊຸມເກີນ 20 ແມັດ) 

3 ບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນລົງທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍຖ້າ 
ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ, ໃຊກ້ານໄດ້ ແລະ ມີການ
ຕົກແຕູ່ງຢູ່າງສວຍງາມດີ. ມີການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງຂຽນ, 
ຜ້າປ ໂຕະເປັນປະຈໍາ (ຖ້າມີ) ເຊັີ່ນດຽວກັນກັບ  
ໂຕະ, ຕັີ່ງ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມ.  

2 ບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນລົງທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍຖ້າ 
ສະອາດ, ເປັນລະບຽນ ແລະ ໃຊກ້ານໄດ້.  

1 ມບີ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນລົງທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍ
ຖ້າ ແຕູ່ຕ້ອງມກີານປັບປຸງ   

0 ບໍີ່ມີບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນລົງທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍ
ຖ້າຢ ູ່ໄກຈາກຫ້ອງປະຊຸມເກີນ 20 ແມັດ.  
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6.1 ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ ການໃຫຄ້ະແນນ 

P10 ຫ້ອງແຍກ 3. ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ, ໃຊກ້ານໄດ້ ແລະ ຕົກແຕູ່ງ
ສວຍງາມດີ.  
2. ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ ແລະ ໃຊກ້ານໄດ ້
1. ມີຫ້ອງແຍກ ແຕູ່ສະພາບຫ້ອງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ   
0. ບໍີ່ມຫ້ີອງແຍກ 

P11 ຄວາມສາມາດໃນການບນັຈຸຄົນຂອງຫ້ອງແຍກ 
 

3. 70% ຂອງຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸຄົນທັງໝົດ
ຂອງຫ້ອງປະຊຸມ  
2. 60% ຂອງຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸຄົນທັງໝົດ
ຂອງຫ້ອງປະຊຸມ 
1. 50% ຂອງຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸຄົນທັງໝົດ
ຂອງຫ້ອງປະຊຸມ 
0. ໜ້ອຍກ່ວາ 50% ຂອງຄວາມສາມາດໃນການບັນ
ຈຸຄົນທັງໝົດຂອງ ຫ້ອງປະຊຸມ 

P12 ຫ້ອງຕ້ອນຮັບ, ຫ້ອງແຕູ່ງຕົວ ແລະ ຫ້ອງຝາກ
ເຄືີ່ອງສໍາລັບແຂກ VIP & ຈຸດປະສົງພິເສດອືີ່ນ.   
 

3 ພືີ້ນທີີ່ສາມາດປັບ, ແຍກອອກຈາກຫ້ອງປະຊຸມ 
ແລະ ມສີິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢູ່າງເໝາະສົມ. 

2 ພືີ້ນທີີ່ສາມາດປັບ, ແຍກອອກຈາກຫ້ອງປະຊຸມ 
ແລະ ມສີິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢູ່າງເໝາະສົມ. 

1 ພືີ້ນທີີ່ສາມາດປັບ ແຕູ່ບໍີ່ສາມາດແຍກອອກຈາກຫ້ອງ
ປະຊຸມ ແລະ ມີສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢູ່າງເໝ
າະສົມ.  

0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່  
P13 ການຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກູ່ແຂກ 
VIPs 

3 ມກີານຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພໃຫ້ແຂກຄົນ
ສໍາຄັນ ທາງດ້ານກາຍະພາບ ແລະ ພະນັກງານ. ມີ
ລະບຽບ ແລະ ເອກະສານທີີ່ດີ.  

2 ມກີານຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພໃຫ້ແຂກຄົນ
ສໍາຄັນ ທາງດ້ານກາຍະພາບ ແລະ ພະນັກງານ.   

1 ມກີານຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພໃຫ້ແຂກຄົນ
ສໍາຄັນ ທາງດ້ານກາຍະພາບ ຫລ ືພະນັກງານ.    

0 ບໍີ່ມີການຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພໃຫ້ແຂກຄົນ
ສໍາຄັນ ທາງດ້ານກາຍະພາບ ແລະ ພະນັກງານ.   

P14 ພືີ້ນທີີ່ສໍາລັບຜ ຈ້ັດງານ/ຫ້ອງກອງເລຂາ (ພືີ້ນທີີ່ນີີ້
ບໍີ່ຄວນຕັີ້ງຫ່າງໄກຈາກຫ້ອງປະຊຸມເກີນ 300 ແມັດ)  

3 ມພີືີ້ນທີີ່ພ້ອມໄຟຟ້າ, ເຄືີ່ອງເຟ ີນີເຈີ ແລະ ເຄືີ່ອງປັບອາ
ກາດ.   
2 ມພີືີ້ນທີີ່ພ້ອມໄຟຟ້າ ແລະ ເຄືີ່ອງເຟ ີນີເຈີ 
1 ມພີືີ້ນທີີ່ ແຕູ່ບໍີ່ມີໄຟຟ້າ ແລະ ບໍີ່ມີເຄືີ່ອງເຟ ີນີ 
0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່  
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6.1 ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ ການໃຫຄ້ະແນນ 

P15 ບ່ອນຖະແຫລງຂ່າວ 3 ພືີ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວສາມາດສ້າງຂ ີ້ນສະເພາະກອງປະຊຸມ 
ພ້ອມກັບມີສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກພຽງພໍ ແລະ 
ຢ ູ່ໃນສະພາບດີ. ມີບັນຊີລາຍຊືີ່ຜ ສ້ະໜອງເຄືີ່ອງເພືີ່ອ
ໃຫ້ເຊົີ່າ ຫລື ຢືມຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ.   

2 ພືີ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວສາມາດສ້າງຂ ີ້ນ ຫລ ືມພີືີ້ນທີີ່ໃຊ້ຮ່ວມ
ກັນ ພ້ອມກັບມສີິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກພຽງພໍ 
ແລະ ຢ ູ່ໃນສະພາບດີ.   

1 ພືີ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວສາມາດສ້າງຂ ີ້ນ ຫລ ືມພີືີ້ນທີີ່ໃຊ້ຮ່ວມ
ກັນ ພ້ອມກັບມສີິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຊ້ຮ່ວມ
ກັນ.   

0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່.  
P16 ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຄົນພິການ  3 ມສີິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຄົນພິການຢູ່າງ

ພຽງພໍ. ມພີະນັກງານໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມເພືີ່ອບໍ
ລິການຄົນພິການທີີ່ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.   

2 ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຄົນພິການຢູ່າງພຽງ
ພໍ.   

1 ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຄົນພິການ.   
0 ບໍີ່ມີສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຄົນພິການ.   

P17 ຫ້ອງໄຫວ ້ 3 ມຫ້ີອງໄຫວຖ້າວອນ ຫລ ືສາມາດສ້າງເປັນຂ ີ້ນໃໝູ່, 
ແຍກຫ້ອງຍິງ/ຊາຍ ພ້ອມສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກທີີ່ເໝາະສົມ.   

2 ຫ້ອງໄຫວ້ທີີ່ສາມາດສ້າງຂ ີ້ນໄດ້, ແຍກຫ້ອງຍິງ/ຊາຍ 
ພ້ອມສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຈໍານວນໜ ີ່ງ.    

1 ຫ້ອງໄຫວ້ທີີ່ສາມາດສ້າງຂ ີ້ນໄດ້, ແຍກຫ້ອງຍິງ/
ຊາຍ.  

0 ພືີ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວບໍີ່ສາມາດສ້າງເປັນຫ້ອງໄວ້ຂ ີ້ນໄດ້.  
P18 ຫ້ອງອາຫານ 3 ພຽງພໍ, ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ, ໃຊໄ້ດ ້ແລະ ສາມາດ

ປັບໄດຫ້ລາຍຮ ບແບບ.   
2 ພຽງພໍ, ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ ແລະ ໃຊໄ້ດ.້   
1 ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ ແລະ ໃຊໄ້ດ.້  
0 ໃຊໄ້ດ້ ແຕູ່ຕ້ອງໄດ້ການປັບປຸງ.  

6.1.3 ເຂດສາທາລະນະຂອງຫ້ອງປະຊຸມ  
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6.1 ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ ການໃຫຄ້ະແນນ 

P19 ປ້າຍຊີີ້ບອກ 3 ມປີ້າຍຊີີ້ບອກພຽງພໍ, ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ຖາວອນ 
ແລະ ຮັກສາໄວ້ດີ ສະແດງຂໍີ້ມ ນທີີ່ຈໍາເປັນ ເຊັີ່ນ: 
ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງນໍີ້າ ແລະ ຫ້ອງຮັບປະທານອາ
ຫານທີີ່ແຍກອອກຕາງຫາກ ຂຽນເປັນພາສາທີີ່ເຂົີ້າ
ໃຈງ່າຍ.  

2 ມປີ້າຍທີີ່ເບິີ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ຖາວອນ ທີີ່ສະ
ແດງຂໍີ້ມ ນທີີ່ຈໍາເປັນ ເຊັີ່ນ: ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງນໍີ້າ 
ແລະ ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານທີີ່ແຍກອອກຕາງ
ຫາກ. 

1 ມປີ້າຍຖາວອນທີີ່ສະແດງຂໍີ້ມ ນທີີ່ຈໍາເປັນ ເຊັີ່ນ:  
ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງນໍີ້າ ແລະ ຫ້ອງຮັບປະທານອາ
ຫານທີີ່ແຍກອອກຕາງຫາກ. 

0 ບໍີ່ມີປ້າຍຖາວອນ. 
P20 ປ້າຍບອກທາງອອກສຸກເສີນ 3 ມປີ້າຍບອກທາງອອກສຸກເສີນພຽງພໍ, ເຫັນໄດ້ຊັດ

ເຈນ ແລະ ຖາວອນ.   
2 ມປີ້າຍທີີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ຖາວອນ.  
1 ມປີ້າຍບອກທາງອອກສຸກເສີນ.   
0 ບໍີ່ມີປ້າຍບອກທາງອອກສຸກເສີນ. 

P21 ເຄືີ່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງນໍີ້າ  
 
ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍີ້າສາທາລະນະອາຊຽນ  
3.2 ເຄືີ່ອງໃຊ້  
3.2.1 ມີພືີ້ນທີີ່ໃສູ່ຕ ້ທີີ່ເໝາະສົມ.   
3.2.2 ມີເຄືີ່ອງໃຊ້ພຽງພໍສໍາລັບຄົນພິການ ແລະ ຜ ສ້ ງອາ
ຍຸ.   
3.2.3 ມີຕ ້ໃສູ່ເຄືີ່ອງພຽງພໍ ສໍາລັບທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານ
ຊາຍ. 
3.2.4 ມີເຄືີ່ອງໃຊພ້ຽງພໍ ເຊັີ່ນ: ເຈ້ຍທິດຊ , ສະບ  ແລະ 
ອືີ່ນໆ.  
 

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
  

P22 ຄວາມສະອາດຂອງຫ້ອງນໍີ້າ 
 
ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍີ້າສາທາລະນະອາຊຽນ  
3.3 ຄວາມສະອາດ 
3.3.1 ມີລະບົບລະບາຍອາກາດພຽງພໍ  
3.3.2 ມີກິີ່ນຫອມ ແລະ ບໍີ່ມີຄາບເປືີ້ອນ  

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 4-6 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 2-3 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
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6.1 ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ ການໃຫຄ້ະແນນ 

3.3.3 ມີນໍີ້າສະອາດພຽງພໍ  
3.3.4 ພືີ້ນສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ  
3.3.5 ມີຫລັກການສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ  
3.3.6 ມີພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ທໍາຄວາມສະ
ອາດທີີ່ໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມເປັນຢູ່າງດີ 
3.3.7 ມີກ໋ອງຮັບຄໍາຄິດເຫັນ  
3.3.8 ມີການບໍລຸງຮັກສາຫ້ອງນໍີ້າເປັນປະຈໍາ 
P23 ເຂດສ ບຢາ 3 ມຫ້ີອງສ ບຢາ ທີີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ແລະ ໃຊກ້ານໄດ້.    
2 ມຫ້ີອງສ ບຢາ ທີີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ.   
1 ມພີືີ້ນທີີ່ໃຫ້ສ ບຢາ ແຕູ່ບໍີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.  
0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່ໃຫ້ສ ບຢາ. 

P24 ການເຂົີ້າເຖິງບ່ອນຈອດລົດ: ບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງ 3 ມບີ່ອນຈອດລົດຮັບ-ສົີ່ງ ທີີ່ມຫີລັງຄາ ແລະ ມີພະ
ນັກງານຄອຍບໍລິການ ແລະ ມີການບໍລິການຈົດລົດໃຫ້
ພ້ອມຖ້າຕ້ອງການ.  
2 ມບີ່ອນຈອດລົດຮັບ-ສົີ່ງ ທີີ່ມຫີລັງຄາ ແລະ ມີພະ
ນັກງານຄອຍບໍລິການ.   
1 ມບີ່ອນຈອດລົດຮັບ-ສົີ່ງ.  
0 ບໍີ່ມີບ່ອນຈອດລົດຮັບ-ສົີ່ງ.   

P25 ມີບ່ອນຈອດລົດພຽງພໍ 3 ມບີ່ອນຈອດລົດພຽງພໍໃນບໍລິເວນໂຮງແຮມ.   
2 ມບີ່ອນຈອດລົດຈໍາກັດໃນບໍລິເວນໂຮງແຮມ.  
1 ບໍີ່ມີບ່ອນຈອດລົດຢ ູ່ໃນບໍລິເວນໂຮງແຮມ ແຕູ່ມີ
ບ່ອນຈອດລົດຢ ູ່ໃກ້ຄຽງ.  
0 ບໍີ່ມີບ່ອນຈອດລົດ. 

P26 ບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດເມ  3 ມບີ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດເມ ທີີ່ມີຫລັງຄາ ແລະ ມີ
ພະນັກງານຄອຍບໍລິການ.   
2 ມບີ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດເມ ທີີ່ມີຫລັງຄາ.   
1 ມບີ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດເມ.    
0 ບໍີ່ມີບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດເມ.   

6.1.4 ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ/ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ/ເຫດສກຸເສ ນ  
P27 ການປ້ອງກັນອກັຄີໄພ ແລະ ການອົບພະຍົກຄົນ 3 ມລີະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພ, ການອົບພະຍົກຄົນ 

ແລະ ການຝ ກອົບຮົມພະນັກງານທີີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດ
ໝາຍພາຍໃນປະເທດ.   
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6.1 ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ ການໃຫຄ້ະແນນ 

2 ມລີົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພຈໍານວນໜ ີ່ງ ແລະ ຫລັກ
ຖານໃນການອົບພະຍົກຄົນ. 
1 ມລີະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພຈາໍນວນໜ ີ່ງ. 
0 ບໍີ່ມີລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພ ແລະ ການອົບພະຍົກ
ຄົນ.  

P28 ລະບົບຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະງົບ  
 ມີພະນັກງານຍາມພຽງພໍຢ ູ່ຕາມເຂດສາທາລະນະ 

ເຊັີ່ນ: ບ່ອນຈອດລົດ, ທາງເຂົີ້າຫລັກ. 
 ມີກ້ອງວົງຈອນປິດ ຫລື ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມ

ສະງົບໃນເຂດສາທາລະນະພຽງພໍ 
 ມີຫລັກຖານໃນການຝ ກອົບຮົມດ້ານຄວາມປອດ

ໄພ ແລະ ຄວາມສະງົບສໍາລັບພະນັກງານໃນການ
ຮັບມືກັບໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ຈາກມື
ມະນຸດ. 

 ມີລະບຽບຮັບມືກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ສະງົບໃນກໍລະນີເກີດໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ 
ແລະ ຈາກມືມະນຸດ.  

 ພະນັກງານໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມດ້ານຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ຄວາມສະງົບ.  

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3-4 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

P29 ຫ້ອງປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ພະນັກງານປະຖົມ
ພະຍາບານ 

3 ມພີະຍາບານ/ພະນັກງານປະຖົມພະຍາບານປະຈໍາ 
ຫລ ືຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງຈັດງານ ແລະ ມີຫ້ອງປະຖົມ
ພະຍາບານ.  

2 ມພີະຍາບານ/ພະນັກງານປະຖົມພະຍາບານປະຈໍາ 
ຫລ ືຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງຈັດງານ ແລະ ມີເຄືີ່ອງປະຖົມ
ພະຍາບານຈໍານວນໜ ີ່ງ.  

1 ບໍີ່ມີພະຍາບານ/ພະນັກງານປະຖົມພະຍາບານປະຈໍາ 
ຫລ ືຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງຈັດງານ. ມີພຽງແຕູ່ເຄືີ່ອງປະ
ຖົມພະຍາບານຈໍານວນໜ ີ່ງ.  

0 ບໍີ່ມີພະຍາບານ/ພະນັກງານປະຖົມພະຍາບານປະຈໍາ 
ຫລ ືຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງຈັດງານ ແລະ/ຫລ ືບໍີ່ມເີຄືີ່ອງ
ປະຖົມພະຍາບານ/ບໍີ່ມຫ້ີອງປະຖົມພະຍາບານ. 

P30 ລະບົບເກັບນໍີ້າ 3 ມລີະບົບເກັບນໍີ້າທີີ່ສາມາດສະໜອງນໍີ້າສະອາດໄດ້ບໍີ່
ຫລຸດ 48 ຊົີ່ວໂມງໃນກໍລະນີຂາດນໍີ້າ.  

2 ມລີະບົບເກັບນໍີ້າທີີ່ສາມາດສະໜອງນໍີ້າສະອາດໄດ້ບໍີ່
ຫລຸດ 24 ຊົີ່ວໂມງໃນກໍລະນີຂາດນໍີ້າ.  
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6.1 ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ ການໃຫຄ້ະແນນ 

1 ມລີະບົບເກັບນໍີ້າທີີ່ສາມາດສະໜອງນໍີ້າສະອາດໄດ້ບໍີ່
ຫລຸດ 12 ຊົີ່ວໂມງໃນກໍລະນີຂາດນໍີ້າ.  

0 ບໍີ່ມີລະບົບເກັບນໍີ້າ. 
6.1.5 ການເຂົັ້າເຖິງຫ້ອງປະຊຸມຂອງຜ ຈ້ັດງານ  
P31 ບ່ອນບັນຈຸ/ຂົນເຄືີ່ອງຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ  
 ການໃຊ້ງານຂອງພືີ້ນທີີ່  
 ມີລໍີ້ຍ ພ້ຽງພໍ 
 ຂັີ້ນໄດເລືີ່ອນ  
 ພະນັກງານບໍລິການ  

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

P32 ໄລຍະການຈັດຫ້ອງປະຊຸມສໍາລັບຜ ຈ້ັດງານ  3 ມລີະບຽບໃນການຈັດຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ຜ ຈ້ັດງານ
ສາມາດເຂົີ້າຫ້ອງປະຊຸມເພືີ່ອຈັດຫ້ອງປະຊຸມໄດ້
ຫລາຍກ່ວາ 8 ຊົີ່ວໂມງກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມ. ມີ
ພະນັກງານຄອຍຊ່ວຍວຽກ ໂດຍບໍີ່ໄດ້ຄິດຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍໃດໆ.    

2 ມລີະບຽບໃນການຈັດຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ຜ ຈ້ັດງານ
ສາມາດເຂົີ້າຫ້ອງປະຊຸມເພືີ່ອຈັດຫ້ອງປະຊຸມໄດ້
ຫລາຍກ່ວາ 8 ຊົີ່ວໂມງກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມ ໂດຍ
ບໍີ່ມຄີ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.    

1 ມລີະບຽບໃນການຈັດຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ຜ ຈ້ັດງານ
ສາມາດເຂົີ້າຫ້ອງປະຊຸມເພືີ່ອຈັດຫ້ອງປະຊຸມໄດ້
ຫລາຍກ່ວາ 8 ຊົີ່ວໂມງກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມ. ມີ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.    

0 ບໍີ່ມີລະບຽບໃນການຈັດຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ຜ ຈ້ັດ
ງານບໍີ່ສາມາດເຂົີ້າຫ້ອງປະຊຸມເພືີ່ອຈັດຫ້ອງປະຊຸມ
ກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມ.     
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6.2 ດ້ານເທັກໂນໂລຍ ີ່ (Technology) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ ການໃຫຄ້ະແນນ 

6.2.1 ລະບົບແສງໄຟ ແລະ ເຄືີ່ອງສຽງ-ເຄືີ່ອງປະຈັກຕາ 
T01 ລະບົບແສງໄຟໃນຫ້ອງປະຊຸມ 
 ແສງໄຟໜ້າເວທີ ແລະ ບ່ອນນັີ່ງແຍກອອກຕາງຫາກ. 
 ຄວາມສະຫວ່າງຂອງຫ້ອງປະຊຸມສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.  
 ມີປຸູ່ມຄວບຄຸມດອກໄຟສະປອດໄລ  
 ດອກໄຟສ່ວນຫລາຍແມູ່ນດອກໄຟປະຫຍັດ   

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

T02 ລະບົບສຽງ 
 ມີໄມລອຍພຽງພໍ 
 ມີໄມຫລາຍປະເພດ ເຊັີ່ນ: ໄມສາຍ, ໄມລອຍ, ໄມຊະນິດ

ຄັດຕິດ (clipper) 
 ລະບົບສຽງໃຊ້ການໄດ້ ແລະ ເໝາະສົມກັບຂະໜາດຫ້ອງ

ປະຊຸມ 
 ລະບົບສຽງສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບອຸປະກອນຊະນິດຕ່າງໆ 

ເຊັີ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ໄອແພັດ ແລະ ອືີ່ນໆ.  
 ມີລາຍຊືີ່ຜ ສ້ະໜອງອຸປະກອນໃນກລໍະນີຈໍາເປັນ. 

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3-4 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

T03 ລະບົບເຄືີ່ອງປະຈັກຕາ 
 ເຄືີ່ອງສາຍ Projectors (ບໍີ່ເສຍຄ່າ ຫລື ເສຍຄ່າ) ຄຸນະ

ພາບດີ. 
 ຂະໜາດຈໍເໝາະສົມກັບຈໍານວນຜ ້ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.  
 ລະບົບເຄືີ່ອງປະຈັກຕາສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບອຸປະກອນຕ່າງໆ 

ເຊັີ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ໄອແພັດ ແລະ ອືີ່ນໆ.  
 ມີລາຍຊືີ່ຜ ສ້ະໜອງອຸປະກອນໃນກລໍະນີຈໍາເປັນ. 

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

T04 ລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ດໍາເນີນເຄືີ່ອງປະຈັກຕາ ແລະ 
ເຄືີ່ອງສຽງ. 
 ມີພະນັກງານປະຈໍາ ຫລື ຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງຈັດກອງປະຊຸມ. 
 ມີລະບົບຄວບຄຸມເຄືີ່ອງປະຈັກຕາ. 
 ມີລະບົບຄວບຄຸມສຽງ.  

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

6.2.2 ລະບົບໄຟ ແລະ ເຄືີ່ອງປັບອາກາດ   
T05 ປັກສຽບໄຟ 
 ມີປັກສຽບໄຟພຽງພໍກັບຈໍານວນຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.  
 ມີຄວາມສະດວກໃນການໃຊ້ປັກສຽບໄຟຂອງຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມ

ກອງປະຊຸມສ່ວນຫລາຍ.  
 ມີປັກສຽບໄຟຫລາຍປະເພດໃຫ້ເຊົີ່າ/ຍືມ (ບໍີ່ໄດ້ເສຍຄ່າ)   

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

T06 ລະບົບໄຟສຸກເສີນ 
 ມີລະບົບໄຟສຸກເສີນ.  
 ມີລະບົບໄຟສຸກເສີນທີີ່ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງໜ້ອຍ 6-8 ຊົີ່ວໂມງ. 
 ລະບົບໄຟສຸກເສີນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງລັດ 

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

T07 ລະບົບຄວບຄຸມເຄືີ່ອງປັບອາກາດ/ອຸນຫະພ ມ 3 ມີລະບົບປັບອາກາດ/ອຸນຫະພ ມທີີ່ໃຊ້ການໄດ້ໃນ
ຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ບ່ອນຈັດງານ.    
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6.2 ດ້ານເທັກໂນໂລຍ ີ່ (Technology) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ ການໃຫຄ້ະແນນ 

2 ມີລະບົບປັບອາກາດ/ອຸນຫະພ ມໃນຫ້ອງປະຊຸມ 
ແລະ ບ່ອນຈັດງານ.      
1 ມີລະບົບປັບອາກາດ/ອຸນຫະພ ມໃນຫ້ອງປະຊຸມ.  
0 ຖ້າຕ້ອງການລະບົບປັບອາກາດ/ອຸນຫະພ ມ, ບໍີ່ມີ
ເຄືີ່ອງມືຢ ູ່ທີີ່ນັີ້ນ.  

T08 ການບໍາລຸງຮັກສາເຄືີ່ອງປັບອາກາດ ແລະ ລະບົບໄຟສຸກ
ເສີນ 

3 ມີຫລັກຖານໃນການບໍາລຸງຮ ັກສາ, ມີແຜນ ແລະ ຂັີ້ນ
ຕອນຕ່າງໆ ໃນກລໍະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ. ມີພະນັກ
ງານທີີ່ມີຄວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດປະຈໍາການເພືີ່ອຮັບມື
ໃນກລໍະນີເກ ີດເຫດສຸກເສີນ.   

2 ມີຫລັກຖານໃນການບໍາລຸງຮ ັກສາ, ມີແຜນ ແລະ ຂັີ້ນ
ຕອນຕ່າງໆ ໃນກລໍະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ.   

1 ມີຕາຕະລາງບໍາລຸງຮັກສາ.  
0 ບໍີ່ມີຕາຕະລາງບໍາລຸງຮັກສາ.  

6.2.3 ການບ ລິການອືີ່ນໆ   
T09 ການບໍລິການດ້ານການປະສານງານ ແລະ ເອກະສານ  
 ມີການບໍລິການກ໊ອບປີີ້ເອກະສານ 
 ມີການບໍລິການສະແກນເອກະສານ 
 ມີການບໍລິການສົີ່ງແຟັກ  
 ມີສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານອິນເຕີເນັດ/ວາຍຟາຍ  

3 ໄດ້ຄົບ 4 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2-3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

T10 ການບໍລິການແປພາສາ  3 ພະນັກງານມີປະສົບການທີີ່ດີ ແລະ ສາມາດປະສານ 
ແລະ ຊ່ວຍວຽກດ້ານການແປພາສາໄດ້.   

2 ພະນັກງານສາມາດປະສານງານ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍ
ວຽກດ້ານການແປພາສາໄດ້.   

1 ພະນັກງານສາມາດປະສານງານ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍ
ວຽກດ້ານການແປພາສາໄດ້ໜ້ອຍໜ ີ່ງ.  

0 ພະນັກງານບໍີ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກດ້ານ
ການແປພາສາ. 
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6.3 ດາ້ນການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ ການໃຫຄ້ະແນນ 

6.3.1 ການປະສານງານ ແລະ ຂອດການບ ລິການ  
S01 ການຈອງລ່ວງໜ້າ 
 ມີຂໍີ້ມ ນກ່ຽວກັບປະເພດ ແລະ ແຜນຜັງພືີ້ນທີີ່ຂອງ

ຫ້ອງປະຊຸມທີີ່ເຂົີ້າໃຈງ່າຍ.  
 ມີຂໍີ້ມ ນກ່ຽວກັບຫ້ອງປະຊຸມທີີ່ເຂົີ້າໃຈງ່າຍທາງ

ອອນລາຍ.  
 ມີພະນັກງານຂາຍຄອຍຕອບຄໍາຖາມຈາກລ ກຄ້າ.   
 ພະນັກງານມີຄວາມຮ  ້ແລະ ສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ

ກ່ຽວກັບແຜນຜັງພືີ້ນທີີ່ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມໄດ້ຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງລ ກຄ້າ.  

 ມີວິທີຊໍາລະເງິນຫລາຍວິທີ.   

3 ໄດ້ 5 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3-4 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້  
 

S02 ການບໍລິການໃຫ້ແກູ່ຜ ຈ້ດັງານ 3 ມພີະນັກງານຊ່ວຍວຽກຜ ຈ້ດັງານ ແລະ ຮັບມືກັບ
ບັນຫາຕ່າງໆ ຄືກັບຈຸດບໍລິການປະຕ ດຽວໃນກໍ
ລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ.  

2 ຜ ຈ້ັດງານສາມາດຕິດຕໍີ່ 2-3 ຊ່ອງທາງໃນເວລາ
ເກີດເຫດສຸກເສີນ.   
1 ຜ ຈ້ັດງານສາມາດຕິດຕໍີ່ຫາຫລາຍພາກສ່ວນໃນເວ
ລາເກີດເຫດສຸກເສີນ.   
0 ຜ ຈ້ັດງານບໍີ່ຮ ຈ້ະຕິດຕໍີ່ຫາໃຜໃນເວລາເກີດເຫດ
ສຸກເສີນ.   

S03 ການຈົີ່ມວ່າ ແລະ ການປະເມີນການບໍລິການ
ຂອງຜ ຊ້ືີ້ ແລະ/ຫລ ືຜ ້ຈັດງານ  
 ມີຊ່ອງທາງຮັບມືກັບການຈົີ່ມວ່າແລະ ຮັບຄໍາຄິດ

ເຫັນຈາກແຂກທີີ່ເໝາະສົມ.  
 ມີລະບົບຮັບມືກັບການຈົີ່ມວ່າແລະ ຮັບຄໍາຄິດເຫັນ

ຈາກແຂກ.  
 ມີລະບົບສ້າງແຮງຈ ງໃຈ/ໃຫ້ລາງວັນແກູ່ພະນັກງານ

ເພືີ່ອປ້ອງກັນບໍີ່ໃຫ້ມີການຈົີ່ມວ່າ.  

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 
 

6.3.2 ພະນັກງານ    
S04 ບຸກຄະລກິກະພາບຂອງພະນັກງານ  
 ມີເຄືີ່ອງແບບທີີ່ເໝາະສົມ. 
 ພະນັກງານນຸູ່ງຖືເປັນລະບຽບ ແລະ ສວຍງາມດີ. 
 ພະນັກງານເປັນເພືີ່ອນມິດທີີ່ດີ.   

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

S05 ຄວາມຮ ທົ້ີ່ວໄປ ແລະ ຄວາມເຂົີ້າໃຈຂອງພະນັກ
ງານສະຖານທີີ່ຈັດງານ 

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
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6.3 ດາ້ນການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ ການໃຫຄ້ະແນນ 

 ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບລາຍລະ
ອຽດຂອງວຽກ ແລະ ໜ້າທີີ່.  

 ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບອຸດສາຫະ
ກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງກອງປະ
ຊຸມ.  

 ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບສະຖານທີີ່ 
ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ.  

 ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມເປັນ
ມາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມ ແລະ ຜ ຈ້ັດງານ.   

0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

S06 ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືີ່ອງດືີ່ມ 
 ພະນັກງານສາມາດສ້າງ ຫລື ປັບລາຍການອາຫານ

ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງກອງປະຊຸມ. 
 ພະນັກງານສາມາດສ້າງ ຫລື ປັບລາຍການອາຫານ

ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງປຸງພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນ.   
 ພະນັກງານສາມາດປຸງແຕູ່ງອາຫານ ແລະ ເຄືີ່ອງດືີ່ມ

ຈໍານວນຫລາຍຕາມເວລາຂອງງານ.  
 ມີຊຸດນໍີ້າຊາ/ກາເຟ/ອາຫານຄໍີ່າຢູ່າງເໝາະສົມ.  
 ມີນໍີ້າດືີ່ມສະອາດໃຫ້ແກູ່ຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.  
 ພະນັກງານບໍລິການອາຫານໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມ 

ແລະ ມີຄວາມຮ ້ຢູ່າງດີ.  

3 ໄດ້ 5-6 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3-4 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 
 

S07 ທັກສະດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດຂອງພະນັກງານ 
 ພະນັກງານສ່ວນຫລາຍສາມາດສືີ່ສານພາສາອັງກິດ

ໄດ້ 
 ພະນັກງານຈໍານວນໜ ີ່ງສາມາດສືີ່ສານພາສາທີີ່ສາມ

ໄດ້  
 ມີການຝ ກອົບຮົມດ້ານພາສາໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານປະ

ຈໍາ ແລະ ຊົີ່ວຄາວ  

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 
 

S08 ການເຄົີ້າລົບນັບຖືເຊືີ້ອຊາດ, ສາດສະໜາ, ວັດ
ທະນະທໍາ, ເພດ ແລະ ອາຍຸ 
 ມີປ້າຍເປັນພາສາທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ອັງກິດ. 
 ການປຸງແຕູ່ງອາຫານຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງ

ການຂອງຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.  
 ພະນັກງານຮັບຮ ້ດ້ານເຊືີ້ອຊາດ, ສາດສະໜາ ແລະ 

ວັດທະນະທໍາ. 
 ມີລະບຽບດ້ານຄວາມເທົີ່າທຽມກັນຂອງພະນັກ

ງານໃນການບໍລິການຜ ້ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.  

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
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6.3 ດາ້ນການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ ການໃຫຄ້ະແນນ 

S09 ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານດ້ານຄຸນະ
ພາບຂອງການບໍລິການ 
 ມີຂັີ້ນຕອນການຮັບເອົາພະນັກງານທີີ່ເປັນລະບົບ

ທັງພະນັກງານປະຈໍາ ແລະ ຊົີ່ວຄາວ.  
 ມີການແນະນໍາ ແລະ ການຝ ກອົບຮົມໃຫ້ແກູ່ພະ

ນັກງານປະຈໍາ ແລະ ຊົີ່ວຄາວຕາມກົດໝາຍທ້ອງ
ຖິີ່ນ.  

 ມີລະບົບກວດສອບເພືີ່ອຈ້າງພະນັກງານໃໝູ່ ແລະ 
ຊົີ່ວຄາວ.  

 ມີການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກ
ງານປະຈໍາ ແລະ ຊົີ່ວຄາວຢູ່າງເໝາະສົມ.  

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

S10 ການຊົດເຊີຍ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການ 
 ການຊົດເຊີຍ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສະຫວັດດີ

ການ ຕາມກົດໝາຍແຮງງານ. 
 ພະນັກງງານໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບປະຈ  າປີ.  
 ອີງຕາມກົດໝາຍແຮງງານແມູ່ນມີການສົີ່ງເສີມໃຫ້

ຈ້າງແຮງງານທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້ມີວຽກເຮັດ  

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

6.3.3. ການປົກປັກຮກັສາສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊຸມຊົນ  
S11 ລະບົບປົກປກັຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ 
 
ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 
1.1 ລະບຽບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການດໍາເນີນງານ
ຂອງໂຮງແຮມ  
1.1.1 ສົີ່ງເສີມກິດຈະກໍາດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພືີ່ອຊຸກຍ ້
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານໂຮງແຮມ, ແຂກ 
ແລະ ຜ ປ້ະກອບການໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ.   
1.1.2 ມີແຜນປ ກຈິດສໍານ ກດາ້ນສິີ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກູ່
ພະນັກງານ ເຊັີ່ນ: ການຝ ກອົບຮົມ.  
1.1.3 ມີແຜນຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸ
ລະກິດໂຮງແຮມ.  
1.1.4 ມີແຜນກວດສອບດ້ານການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດ
ລ້ອມ 

3 ໄດ້ 4 ຂໍີ້ ພ້ອມກັບການດັດແກ້ຄ ູ່ມືເພືີ່ອໃຫ້ສາ
ມາດນໍາໃຊໄ້ດ້ກັບຫ້ອງປະຊຸມ 

2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ ພ້ອມກັບການດັດແກ້ຄ ູ່ມືເພືີ່ອໃຫ້ສາ
ມາດນໍາໃຊໄ້ດ້ກັບຫ້ອງປະຊຸມ 

1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

S12 ການຈັດການກັບສິີ່ງເສດເຫລືອ 3 ມກີານຝ ກອົບຮົມໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານເພືີ່ອຈັດການ
ກັບສິີ່ງເສດເຫລືອ ແລະ ມຂີັີ້ນຕອນຈັດການກັບ
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6.3 ດາ້ນການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ ການໃຫຄ້ະແນນ 

ສິີ່ງເສດເຫລືອທີີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍພາຍໃນ
ປະເທດ.  

2 ມຂີັີ້ນຕອນຈັດການກັບສິີ່ງເສດເຫລືອທີີ່ສອດຄ່ອງ
ກັບກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ.  

1 ມຂີັີ້ນຕອນຈັດການກັບສິີ່ງເສດເຫລືອ ແຕູ່ບໍີ່ສອດ
ຄ່ອງກັບກົດໝາຍ.  

0 ບໍີ່ມີຂັີ້ນຕອນຈັດການກັບສິີ່ງເສດເຫລືອ.  
S13 ການໃຫຄ້ວາມສໍາຄັນແກູ່ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ 3 ມກີິດຈະກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍສົີ່ງເສີມຊຸມຊົນ

ອ້ອມຂ້າງ.   
2 ມກີິດຈະກໍາ ຫລ ືນະໂຍບາຍສົີ່ງເສີມຊຸມຊົນອ້ອມ
ຂ້າງ.   

1 ມກີິດຈະກໍາ ຫລ ືນະໂຍບາຍສົີ່ງເສີມຊຸມຊົນອ້ອມ
ຂ້າງໜ້ອຍທີີ່ສຸດ.   

0 ບໍີ່ມີກິດຈະກໍາ ຫລ ືນະໂຍບາຍສົີ່ງເສີມຊຸມຊົນ
ອ້ອມຂ້າງ.   
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II. ຄ ູ່ມືການປະເມ ນຜົນ ແລະ ການຢັັ້ງຢືນມາດ
ຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນ 
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[ບົດທ  7 

ຄ ານ າ  
 
ນີີ້ແມູ່ນຄ ູ່ມືການປະເມີນ ແລະ ການຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ (AMVS) ຊ ີ່ງປະກອບມຫີລັກ
ການການປະເມີນຜົນ, ບົດແນະນໍາ ແລະ ຂັີ້ນຕອນການຢັີ້ງຢນື ເພືີ່ອໃຫ້ສະຖານທີີ່ຈັດງານນັີ້ນສາມາດໄດ້ຮັບລາງວັນ
ມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ.  
 
ບັນດາຕົວຊີີ້ວັດ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂທີີ່ບັນຈຸຢ ູ່ໃນຄ ູ່ມສືະບັບນີີ້ແມູ່ນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ທີີ່ໄດ້ຮັບຮອງ
ເອົາຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. ການປະເມີນ ແລະ ການຢັີ້ງຢືນ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສະຖານທີີ່ຈັດງານຢ ູ່
ພາຍໃນອາຊຽນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາດ້ານຂີດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາທຸກລະກິດ
ຈັດງານຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບໂອກາດທີີ່ດີ ແລະ ສ້າງພາກພືີ້ນດັີ່ງກ່າວນີີ້ໃຫ້ກາຍເປັນພາກພືີ້ນການຈັດງານທີີ່ມມີາດຕະຖານ
ເທົີ່າທຽມກັນ ແລະ ສາມາດແຂູ່ງຂັນກັນໄດ້.   
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ພາກສະເໜ    
 
ການສ້າງຕັີ້ງມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ແລະ ຄະນະຢັີ້ງຢືນແມູ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຫລາຍເພືີ່ອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນດັີ່ງກ່າວນີີ້ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ຄ ູ່ມືສະບັບນີີ້ປະ
ກອບມລີາຍລະອຽດຂອງຂັີ້ນຕອນການປະເມີນຜົນຢູ່າງກະທັດຮັດ ແລະ ຈະແຈ້ງດີ, ພາກສ່ວນທີີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານ
ການບໍລິຫານ ແລະ ດໍາເນີນການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີີ່ສະຖານທີີ່ຈັດງານຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບພາຍຫລັງທີີ່ໄດ້ຮັບການ
ຢັີ້ງຢືນໄດ້ມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ. ແຕູ່ຕົີ້ນຈົນຈົບຂອງຄ ູ່ມືສະບັບນີີ້ແມູ່ນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜ ປ້ະເມີນ
ໄດ້ຄວາມຮ  ້ ແລະ ທັກສະໃນການປະເມີນສະຖານທີີ່ຈັດງານຢູ່າງຊັດເຈນ ເຊັີ່ນດຽວກັນກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ.  
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ຂອບເຂດສິດ  
 
ຄ ູ່ມືສະບັບນີີ້ປະກອບມີ: 
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະກໍາມະການຢັີ້ງຢືນທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ

ມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ.  
 ຄໍາແນະນໍາໃນການປະເມີນຜົນ ເປັນເອກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຂັີ້ນຕອນການປະຕິບັດງານມາດຕະຖານ ໃນການ

ປະເມີນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ.  
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ຄ າສັບ ແລະ ຄ ານິຍາມ 
 
ຄໍາສັບ ແລະ ຄໍານິຍາມໃນຄ ູ່ມືສະບັບນີີ້ມີຄືດັີ່ງນີີ້:  
 
10.1 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ 

ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໝາຍເຖິງ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນ
ອອກສ່ຽງໃຕ້ ຊ ີ່ງປະກອບມີ: ບຣ ໄນ ດາຣ ຊະລາມ, ກໍາປ ເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນ
ມາ, ຟີລິນປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.  

 
10.2 ມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນ 

ມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ປະກອບມ ີ3 ປະເພດ ຄື: 1. ດ້ານກາຍຍະພາບ (ມ ີ32 ຕົວຊີີ້ວັດ); 
2. ດ້ານເທັກໂນໂລຍີ (ມີ 10 ຕົວຊີີ້ວັດ); ແລະ 3. ດ້ານການບໍລິການ (ມີ 13 ຕົວຊີີ້ວັດ) ລວມທັງມົດມີ 
55 ຕົວຊີີ້ວັດ ແລະ ບັນດາຕົວຊີີ້ວັດເຫລົີ່ານີີ້ໄດ້ເນັີ້ນໃສູ່ມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດກອງປະຊຸມຢ ູ່ຕາມໂຮງ
ແຮມຕ່າງໆ.      

 
10.3 ຄະນະກ າມະການປະເມ ນຜົນຂັັ້ນສ ນກາງ  

ຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜ ົນຂັີ້ນສ ນກາງ ໝາຍເຖິງ ຄະນະກໍາມະການຢັີ້ງຢືນທີີ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນ
ການປະເມີນຜົນ ເຊັີ່ນ: ກວດສອບ ແລະ ປະເມີນສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ. ຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜົນ
ຂັີ້ນສ ນກາງນີີ້ ໝາຍເຖ ິງ ຜ ປ້ະເມີນຜົນ.    

 
10.4 ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດ 

ພາກລັດວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການພັດທະນາ ແລະ ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໃນລະດັບຊາດ 
ຫລ ືທຽບເທົີ່າ.  

 
10.5 ບົດແນະນ າໃນການປະເມ ນຜົນ  

ບົດແນະນໍາໃນການປະເມີນຜນົ ໝາຍເຖິງ ບັດໃຫ້ຄະແນນຂອງສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜົນ
ຂັີ້ນສ ນກາງ ທີີ່ດໍາເນີນການວດສອບ ແລະ ປະເມີນສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ.  

 
 
  



 

ຄ ູ່ມກືານປະເມີນ ແລະ ຢ ັ້ງຢືນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ-ປະເພດສະຖານທີີ່ຈັດກອງປະຊຸມ  | 28  
 

ບົດທ  11 

ຄະນະກ າມະການຢັັ້ງຢືນ 
 
ຄະນະກໍາມະການຢັີ້ງຢືນຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກູ່ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາ
ຊຽນ ຢ ູ່ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນແຕູ່ລະປະເທດ. ຄະນະກໍາມະການຢັີ້ງຢືນ ປະກອບມີ 3 ປະເພດ ຄື:   

 ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດ (ຂັີ້ນສ ນກາງ) ຫລື ທຽບເທົີ່າ;  
 ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດ (ຂັີ້ນແຂວງ ຫລ ືທ້ອງຖິີ່ນ) ຫລື ທຽບເທົີ່າ;  
 ອົງການ ຫລ ືສະມາຄົມທີີ່ບໍີ່ສັງກັດລັດ ທີີ່ຕິດພັນກັບທຸລະກິດຈັດງານ.   

 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕູ່ລະອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງຄະນະກໍາມະການຢັີ້ງຢືນ ດັີ່ງທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 11.1. 
 

ຕາຕະລາງ 11.1: ຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆ ຂອງຄະນະກໍາມະການຢັີ້ງຢືນ.  
 

ອົງການຈັດຕັັ້ງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດ  
(ຂັີ້ນສ ນກາງ) ຫລື ທຽບເທົີ່າ 

 ສ້າງຕັີ້ງຄະນະກໍາມະການປະເມີນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນຂັີ້ນສ ນກາງ 
 ມີໜ້າທີີ່ເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການປະເມີນຂັີ້ນສ ນກາງ ຊ ີ່ງປະກອບມີການເປັນປະທານ ແລະ ມີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນການຄັດເລືອກການສະໝັກ, ກວດສອບ, ປະເມີນ, ກະກຽມບົດລາຍງານການປະເມີນ
ຜົນ ແລະ ຜົນຂອງການປະເມີນຄັີ້ງຫລ້າສຸດ.       

ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດ  
(ຂັີ້ນແຂວງ ຫລື ທ້ອງຖິີ່ນ) ຫລື 
ທຽບເທົີ່າ  

 ມີໜ້າທີີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງ ຊ ີ່ງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄັດ
ເລືອກການສະໝັກ, ກວດສອບ, ປະເມີນ, ກະກຽມບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ ແລະ ຜົນຂອງການ
ປະເມີນຄັີ້ງຫລ້າສຸດ.          

 
ອົງການ ຫື ສະມາຄົມທີີ່ບໍີ່ສັງກັດລັດ 
ທີີ່ຕິດພັນກັບທຸລະກິດຈັດງານ 

 ມີໜ້າທີີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການປະເມີນຂັີ້ນສ ນກາງ ຊ ີ່ງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄັດເລືອກ
ການສະໝັກ, ກວດສອບ, ປະເມີນ, ກະກຽມບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ ແລະ ຜົນຂອງການປະເມີນ
ຄັີ້ງຫລ້າສຸດ.             

 
ໃນນີີ້, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການອະນຸຍາດ, ຮັບຮອງບົດລາຍງການການປະ
ເມີນຜົນ, ມອບໃບຢັີ້ງຢືນ ແລະ ເຄືີ່ອງໝາຍ ໃຫ້ແກູ່ສະຖານທີີ່ຈັດງານທີີ່ຜ່ານການປະເມີນຜົນ.  
 
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງຂອງຄະນະກໍາມະການຢັີ້ງຢືນ ຫລ ືຄະນະກໍາມະການປະເມີນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາ
ຊຽນຂັີ້ນສ ນກາງ ດັີ່ງລະບຸໄວ້ຢ ູ່ໃນ (ຕາຕະລາງ 11.1).  ຫລັກງຈາກສໍາເລັດການປະເມີນຜົນແລ້ວ, ຄະນະກໍາມະ
ການຢັີ້ງຢືນ ຈະນໍາເອົາຜົນການປະເມີນຜົນດັີ່ງກ່າວໄປນໍາສະເໜີຢ ູ່ກອງປະຊຸມຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເພືີ່ອ
ໃຫ້ມີການຮັບຮອງເອົາ ຊ ີ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ ູ່ໃນ (ຕາຕະລາງ11.2).  
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ຮ ບພາບ 11.1: ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງຂອງຄະນະກໍາມະການປະເມີນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນຂັີ້ນສ ນ
ກາງ ທີີ່ສັງກັດຢ ູ່ໃນຄະນະກໍາມະການຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນຂອງແຕູ່ລະປະເທດສະມາຊິກ
ອາຊຽນ.  

 
ຕົວຢູ່າງຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງທີີ່ລວມຢ ູ່ໃນຄະນະກໍາມະການປະເມີນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ທີີ່
ສັງກັດຢ ູ່ໃນຄະນະກໍາມະການຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນຂອງແຕູ່ລະປະເທດສະມາຊິກ ຊ ີ່ງລາຍ
ລະອຽດໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ ໃນຕາຕະລາງ 11.2. ເນືີ່ອງຈາກວ່າໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງຂອງແຕູ່ລະປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ 
ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ອງົການຈັດຕັີ້ງທີີ່ຮັບຜິດຊອບຢ ູ່ແຕູ່ລະປະເທດກໍີ່ອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.    
 
ເຖິງແນວໃດກໍີ່ຕາມ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄັດເລືອກສະມາຊິກຂອງຄະນະກາໍມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງ 
ຕ້ອງບໍີ່ມຄີວາມຄັດແຍູ່ງກັນລະຫວ່າງບັນດາຜ ສ້ະໝັກ/ຜ ້ປະກອບການສະຖານທີີ່ຈັດງານ ທີີ່ດໍາເນີນການປະເມີນ
ມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ.  
 
ຕາຕະລາງ 11.2: ຕົວຢູ່າງຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງທີີ່ລວມຢ ູ່ໃນຄະນະກໍາມະການປະເມີນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່
ຈັດງານອາຊຽນ ທີີ່ສັງກັດຢ ູ່ໃນຄະນະກໍາມະການຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນຂອງແຕູ່ລະປະເທດ
ສະມາຊິກອາຊຽນ.  
 

ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດ  
(ຂັີ້ນສ ນກາງ)  

ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດ  
(ຂັີ້ນແຂວງ ຫລື ທ້ອງຖິີ່ນ) 

ອົງການ ຫລື ສະມາຄົມທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະ
ກິດຈັດງານ 

 ກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວ 
 ຄະນະກໍາມະການທ່ອງທ່ຽວ 
 ຄະນະກໍາມະການສົີ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ 
 ຄະນະກໍາມະການຈັດງານ 

 ຫ້ອງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ຫລື ທ້ອງ
ຖິີ່ນ ທີີ່ສົີ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ/ຫລື 
ພາກສ່ວນຈັດງານ 

 ອົງການ ຫລື ສະມາຄົມທີີ່ບໍີ່ສັງກັດລັດທີີ່
ຕິດພັນກັບທຸລະກິດຈັດງານ  

ຄະນະກ າມະການຢັັ້ງຢືນມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນ 
ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດ (ຂັັ້ນສ ນກາງ) 

ສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການຂັີ້ນສ ນກາງ 

ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ) 

ຄະນະກ າມະການປະເມ ນມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນ
ຂັັ້ນສ ນກາງ 

ຜ ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການທ່ອງ
ທ່ຽວພາກລັດ  
(ຂັີ້ນສ ນກາງ) 

ຜ ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການທ່ອງ
ທ່ຽວພາກລັດ  

(ຂັີ້ນແຂວງ ຫລື ທ້ອງຖິີ່ນ) 
 

ຜ ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການ ຫລື 
ສະມາຄົມທີີ່ບໍີ່ສັງກັດລັດທີີ່ຕິດ
ພັນກັບທຸລະກິດຈັດງານ 
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11.1 ການປະເມ ນຜນົ ແລະ ກວດສອບມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນ 

ການປະເມີນ ແລະ ກວດສອບມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ຈະປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນຕອນດັີ່ງທີີ່ລະບຸ
ໄວ້ໃນຮ ບພາບ 11.2 ຄືດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີີ້: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ຮ ບພາບ 11.2: ຂ ັ ີ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ ແລະ ກວດສອບມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ 

 

 

ໝາຍເຖິງ 

 

ການຝຶກອົບຮົມ  
(ຈັດໂດຍປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ) 

 ເຂົີ້າໃຈບັນດາຕົວຊີີ້ວັດຂອງມາດຕະຖານສະ
ຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ. 

 ເຂົີ້າໃຈບົດແນະນໍາໃນການປະເມີນຜົນ. 
 ຮ ວີ້ທີ ແລະ ຫລັກຖານໃນການປະເມີນຜົນນ.  

3. ຂັັ້ນຕອນທົດລອງ 
 ຂັີ້ນຕອນທົດລອງຈະດໍາເນີນພາຍຫລັງທີີ່ຄະ
ນະກໍາມະການສໍາເລັດການຝ ກອົບຮົມດ້ານ
ການປະເມີນຜົນ.  

 ຢູ່າງໜ້ອຍມີສະຖານທີີ່ຈັດງານ 2 ແຫູ່ງທີີ່ຖືກ
ເລືອກເພືີ່ອທົດລອງປະເມີນ. 

4. ການດ າເນ ນການປະເມ ນມາດຕະຖານສະ 
    ຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນ  
 ສະມາຊກິຂອງຄະນະກໍາມະການປະເມນີຜົນຈະຈັດ
ຕັີ້ງປະຕບິດັມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈດັງານອາຊຽນ  55 ມາດຖານຂອງການປະເມ ນຜົນ 

 ທາງກາຍະພາບ (32 ຕວົຊີີ້ວດັ) 

 ທາງເທັກໂນໂລຍີີ່ (10 ຕວົຊີີ້ວດັ)  
 ການບລໍິການ (13 ຕວົຊີີ້ວດັ) 

ເພຄະນະກ າມະການປະເມ ນຜົນຂັັ້ນສ ນກາງ   

ຂັັ້ນຕອນທົດລອງ 

ດ າເນ ນການປະເມ ນຜົນ 

ມາດຕະຖານສະ
ຖານທີີ່ຈັດງານອາ

ຊຽນ  

ຄ ູ່ມືການປະເມີນ ແລະ 
ຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານສະ
ຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ 

1. ການຄັດເລືອກເອົາສະມາຊິກ 
 ຄະນະກໍາມະການຢັີ້ງຢືນປະກອບມີສະມາຊິກ
ຂອງຄະນະກໍາມະການປະເມີນຂັີ້ນສ ນກາງ 
ແລະ ສະມາຊິກເຫລົີ່ານີີ້ຈະຈັດຝ ກອົບຮົມການ
ປະເມີນຜົນ 

+ 
2. ການຝຶກອົບຮົມ 
 ການຝ ກອົບຮົມຈັດໂດຍປະເທດສະມາຊິກອາ
ຊຽນ. 

 ຈຸດປະສົງຂອງການຝ ກອົບຮົມແມູ່ນເພືີ່ອໃຫ້
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກມີທັກສະ ແລະ 
ຄວາມຮ ດ້້ານການປະເມີນສະຖານທີີ່ຈັດງານ. 

 ຫລັກສ ດການຝ ກອົບຮົມແມູ່ນອີງຕາມມາດ
ຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ແລະ ຄ ູ່ມື
ສະບັບນີີ້.  

 ການຝ ກອົບຮົມຈະຈັດຂ ີ້ນປີລະຄັີ້ງ.  
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11.2 ການດ າເນ ນການປະເມ ນຜົນ ແລະ ກວດສອບ  

ການປະເມີນຜົນ ແລະ ກວດສອບສາມາດຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມຮ ບພາບ 11.3 ດັີ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລຸູ່ມນີີ້: 

 

 

 

  

ສໍາເນົາເອກະສານ 

 

 ວ ທ ການ 

ການກວດເອກະສານ 

ຜົນການປະເມ ນ 

ກະກຽມບົດລາຍງານການປະເມ ນຜົນ 

ຄະນະກ າມະການປະເມ ນຜົນຂັັ້ນສ ນກາງ  

ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດ  
(ຂັັ້ນສ ນກາງ) 

 

ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ 

ໃບສະໝັກ 

ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດ 
(ຂັັ້ນສ ນກາງ) 

ສົີ່ງໃຫ້ 

ກວດສອບໂດຍ 

ກວດສອບໂດຍ 

ຄະນະກ າມະການປະເມ ນຜົນ
ຂັັ້ນສ ນກາງ 

ສົີ່ງ ແລະ ນໍາສະເໜີຕໍີ່ 

 ີ່ສໍາເລັດ 

ດ າເນ ນການປະເມ ນ
sessment 

 

ຄະນະປະເມ ນຜົນຂັັ້ນສ ນກາງ 

ກວດສອບຕົວຈິງ 

ຖ່າຍຮ ບ 

ການສ າພາດ 

ບັນທ ກ 

ຮ ບພາບ 11.3: ການດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ ແລະ ກວດສອບ 
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11.3 ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ 
ກ່ອນດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ, ຄະນະກໍາມະການປະເມີນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານຂັີ້ນສ ນກາງ ຄວນ
ຮັບປະກັນໃຫ້ຜ ສ້ະໝັກທັງໝົດໄດ້ຕາມເງືີ່ອນໄຂພືີ້ນຖານ. ຖ້າຫາກບໍີ່ໄດ້, ສະຖານທີີ່ຈັດງານດັີ່ງກ່າວກໍີ່ຈະບໍີ່
ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ. 

 
ເງືີ່ອນໄຂພືີ້ນຖານ ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ ູ່ໃນຕາຕະລາງ 11.3 ດັີ່ງລາຍລະອຽດຄືຂ້າງລຸູ່ມນີີ້. 
 
ຕາຕະລາງ 11.3: ເງືີ່ອນໄຂພືີ້ນຖານ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງ. 
 

ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ການປະຕິບັດງານ 
 ໂຮງແຮມ ຫລື ສະຖານທ ີ່ໃດໜຶີ່ງທ ີ່
ສະໜອງສະຖານທ ີ່ຈັດງານຕ້ອງໄດ້
ລົງທະບຽນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝ
າຍພາຍໃນປະເທດຂອງຕົນ. 

 ສໍາເນົາໃບຢັີ້ງຢືນ/ເອກະສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄັດຕິດມາພ້ອມກັບ
ໃບສະໝັກ 

 ສະຖານທ ີ່ຈັດງານຕ້ອງເປ ດດ າເນ ນທຸ
ລະກິດຢູ່າງໜ້ອຍບ ີ່ໃຫ້ຫລຸດ 6 
ເດືອນ. 

 ສໍາເນົາໃບຢັີ້ງຢືນ/ເອກະສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄັດຕິດມາພ້ອມກບັ
ໃບສະໝັກ 

 
  



 

ຄ ູ່ມກືານປະເມີນ ແລະ ຢ ັ້ງຢືນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ-ປະເພດສະຖານທີີ່ຈັດກອງປະຊຸມ  | 33  
 

ບົດທ  12 

ຂັັ້ນຕອນການປະເມ ນ ແລະ ກວດສອບມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່
ຈັດງານອາຊຽນ 
 
ການປະເມີນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນແມູ່ນອົງປະກອບທີີ່ສໍາຄັນໃນຄັດເລືອກເອົາສະຖານທີີ່ຈັດງານ
ທີີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ຊ ີ່ງປະກອບມີ 3 ຂັີ້ນຕອນຄື:   

ຂົີ້ນຕອນທີ 1: ເຜີຍແຜູ່ ແລະ ຄັດເລືອກ 

ການດໍາເນີນການຢັີ້ງຢືນ, ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດຈະໄດ້ຈັດສໍາມະນາ, ກອງປະຊຸມ ແລະ ຮ ບແບບອືີ່ນໆ ເພືີ່ອ
ເຜີຍແຜູ່ ແລະ ແຈ້ງສະຖານທີີ່ຈັດງານໃຫ້ຮັບຮ ກ້່ຽວກັບມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ. ຫລັງຈາກນັີ້ນ, ຄະ
ນະກໍາມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງຈະດໍາເນີນການຄັດເລືອກ ເພືີ່ອກໍານົດເອົາສະຖານທີີ່ຈັດງານທີີ່ໄດ້ຕາມມາດ
ຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ເພືີ່ອອອກໃບຢັີ້ງຢືນໃຫ້.    

ຂັີ້ນຕອນທີ 2: ການປະເມີນຜົນ 
ການປະເມີນຜົນຈະດໍາເນີນໂດຍຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜນົຂັີ້ນສ ນກາງ ຊ ີ່ງປະກອບມີ: ການລົງປະເມີນຕົວຈິງ, 
ການກວດເອກະສານ ແລະ ການສໍາພາດ ຊ ີ່ງຈະດໍາເນີນໃນເວລາປະເມີນຜົນ. ການປະເມີນຜົນແມູ່ນອີງຕາມມາດຕະ
ຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ແລະ ຈະໄດ້ແຈ້ງວັນເວລາທີີ່ຈະດໍາເນີນການປະເມີນຜົນໃຫ້ແກູ່ຜ ປ້ະກອບການສະ
ຖານທີີ່ຈັດງານຮັບຊາບລ່ວງໜ້າກ່ອນ.    

ຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງ ຈະຕ້ອງເຮັດບົດລາຍງານໃຫ້ສໍາເລັດ ຊ ີ່ງປະກອບມີລາຍຊືີ່ຜ ປ້ະກອບການ
ສະຖານທີີ່ຈັດງານ ເພືີ່ອໃຫ້ມີການຢັີ້ງຢືນ ແລະ ສົີ່ງໄປໃຫ້ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດ ຢ ູ່ຂັີ້ນສ ນກາງ.   

ສໍາລັບຂັີ້ນຕອນທີ 1 ແລະ 2 ບໍີ່ຄວນເກີນ 3-4 ອາທິດ ຫລື ອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມ.  

ເພືີ່ອໃຫໄ້ດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນ, ສະຖານທ ີ່ຈັດງານຕ້ອງໄດ້ຄະ
ແນນຢູ່າງໜ້ອຍບ ີ່ໃຫ້ຫລຸດ 75% ຂອງຄະແນນທັງໝົດ.  ໝາຍຄວາມວ່າ, 75% ຈາກຄະແນນ
ທັງໝົດ 165 ຄະແນນ (55 ຕົວຊ ັ້ວັດ x 3 ຂອງຄະແນນຕົວຊ ັ້ວັດທັງໝົດ).   

ຂັີ້ນຕອນທີ 3: ການຮັບຮອງ 

ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດຂັີ້ນສ ນກາງຈະນໍາສະເໜີບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ ແລະ ບັນດາລາຍຊືີ່ສະຖານທີີ່ຈັດ
ງານທີີ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຢ ູ່ທີີ່ກອງປະຊຸມຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເພືີ່ອສະເໜີຮັບຮອງເອົາ. ພາຍຫລັງໄດ້
ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ, ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຈະໄດ້ມອບໃບຢັີ້ງຢືນ ແລະ ແຜູ່ນປ້າຍລາງວັນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່
ຈັດງານອາຊຽນ ໃຫ້ແກູ່ສະຖານທີີ່ຈັດງານທີີ່ຜ່ານການປະເມີນຜົນ. ຂັີ້ນຕອນການປະເມີນຜົນສາມາດເບິີ່ງໄດ້ຢ ູ່ຮ ບ
ພາບທີ 12.1. 
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ຮ ບພາບທີ 12.1: ໂຄງຮ່າງຂັີ້ນຕອນການກວດສອບສໍາລັບມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ 
 

 

 

 

 

 

ມາດຕະຖານສະຖານທີ
ຈັດງານອາຊຽນ 
(AMVS) 

ຜ ້ປະກອບການສະຖານທ ີ່ຈັດງານ 

ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດ  
(ຂັັ້ນສ ນກາງ) 

 
 ຈັດຕັີ້ງເຜີຍແຜູ່ມາດຕະຖານສະ
ຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນໃຫ້ແກູ່ຜ ້ປະ
ກອບການຈັດງານ. 

 ຄັດເລືີ່ອກສະຖານທີີ່ຈັດງານເພືີ່ອ
ການຢັີ້ງຢືນ 

ຂັີ້ນຕອນການ
ສະໝັກ 

AVMS National Assessment Committee 

Conduct Assessment 

1 ອາທິດ 

ເຜ ຍແຜູ່ ແລະ ຄັດເລືອກ 

ການປະເມ ນຜົນ 2 

ບ ີ່ຜ່ານ (<75%) ຜ່ານ (≥75%) 

ສະຖານທີີ່ຈັດງານມເີວລາດໍາເນີນປບັປຸງ 

ປະເມີນຕົວຊີີ້ວັດຄືນທີີ່ເປັນສາເຫດ
ໃຫ້ສະຖານທີີ່ຈັດງານບໍີ່ຜ່ານ 

ສໍາເລັດບົດລາຍງານການ
ປະເມີນຜົນ 

ສົີ່ງໃຫ້ 

3 ອາທິດ 

ອົງການທ່ອງທ່ຽວ  
(ຂັັ້ນສ ນກາງ) 

ນໍາສະເໜີບົດລາຍງານການປະ
ເມີນຜົນຕໍີ່ບັນດາປະເທດສະມາ

ຊິກອາຊຽນ 

ຮັບຮອງເອົາໂດຍປະເທດສະມາ
ຊິກອາຊຽນ  

 ໃບຢັີ້ງຢືນ, ປ້າຍລາງວັນ 
 ຜົນປະໂຫຍດ 

ການຮັບຮອງ 3 

1 
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12.1  ສະຖານທ ີ່ຈັດງານທ ີ່ບ ີ່ຜ່ານການປະເມ ນຜົນ 

ສໍາລັບສະຖານທີີ່ຈັດງານທີີ່ບໍີ່ຜ່ານການປະເມີນຜົນ, ຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງ ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກູ່
ສະຖານທີີ່ຈັດງານດັີ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບຂໍີ້ບົດຜ່ອງທີີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ.   

ສະຖານທີີ່ຈັດງານມີເວລາ 1 – 6 ເດືອນ ຂ ີ້ນຢ ູ່ກັບໄລຍະເວລາທີີ່ຈໍາເປັນ ເພືີ່ອດໍາເນີນການກວດແກ້. ພາຍຫລັງສໍາ
ເລັດປັບປຸງຂໍີ້ບົດຜ່ອງແລ້ວ, ຜ ສ້ະໝັກຕ້ອງສົີ່ງແບບຟອມປັບປຸງດັີ່ງກ່າວນັີ້ນໃຫ້ແກູ່ຄະນະກໍາມະການປະເມີນມາດ
ຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນຂັີ້ນສ ນກາງ ເພືີ່ອດໍາເນີນການປະເມີນຜົນຄືນ. ການປະເມີນຜົນຄືນຈະປະເມີນ
ແຕູ່ຂໍີ້ບົກຜ່ອງທີີ່ຍັງບໍີ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຈາກການປະເມີນຄັີ້ງທໍາອິດເທົີ່ານັີ້ນ. ຮ ບພາບທີ 12.2 ຢ ູ່ຂ້າງລຸູ່ມນີີ້ສະ
ແດງເຖິງຂັີ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ຮ ບພາບທີ 12.2: ຂັີ້ນຕອນການປະເມີນຜົນຄືນສໍາລັບຜ ປ້ະກອບການສະຖານທີີ່ຈັດງານທີີ່ບໍີ່ຜ່ານການປະເມີນຜົນ 

12.2 ສະຖານທ ີ່ຈັດງານທ ີ່ຜ່ານການປະເມ ນຜົນ  

ສໍາລັບສະຖານທີີ່ຈັດງານທີີ່ຜ່ານການປະເມີນຜົນ ແມູ່ນຈະໄດຮ້ັບໃບຢັີ້ງຢືນ ແລະ ແຜູ່ນປ້າຍລາງວັນທີີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ.   
ແຜູ່ນປ້າຍລາງວັນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ແມູ່ນເຮັດມາຈາກໂລຫະເຄືອບສີຄໍາ, ຄັດຕິດໃສູ່ກັບແຜູ່ນ
ໄມ້ສີງາຊ້າງ. ແຜູ່ນປ້າຍລາງວັນມີຂະໜາດ 20.5 ຊັງຕີແມັດ x 15.5 ຊັງຕີແມັດ. ມີຂອບໄມສີ້ງາຊ້າງ 2 ຊັງຕີແມັດ.   

ດ າເນ ນການປະເມ ນຜົນ 

ຜົນຂອງການປະເມ ນ 

ບ ີ່ຜ່ານ (<75%) ຜ່ານ (≥75%) 

ຄະນະກ າມະການປະເມ ນຂັັ້ນສ ນກາງ 
ແບບຟອມກວດແກ້ ແລະ ຄ າແນະນ າ 

 

ສະຖານທ ີ່ຈັດງານ 
ດ າເນ ນການກວດແກ ້

 

ສົີ່ງແບບຟອມກວດແກ້ 
 

ການປະເມ ນຜົນຄືນ ຜ່ານບ ີ່? 
 

ບ ີ່ຜ່ານ 

ສ າເລັດບົດລາຍງານການປະ
ເມ ນຜົນ 

ຜ່ານ 

ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດ 
(ຂັັ້ນສ ນກາງ) 

ສົີ່ງໃຫ້ 
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ບົດທ  13 

ໄລຍະເວລາການຢັັ້ງຢືນ 
 
ໄລຍະເວລາການຢັີ້ງຢືນສໍາລັບມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນແມູ່ນ 3 ປີ. ສະຖານທີີ່ຈັດງານທີີ່ໄດ້ຕາມມາດ
ຕະຖານ ຈະຖືກປະເມີນຄືນທຸກໆ 3 ປີ ເພືີ່ອຕໍີ່ໃບຢັີ້ງຢືນຄືນໃໝູ່. ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນີີ້ຈະເຮັດໃຫ້ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກ
ລັດສາມາດປັບປຸງ ແລະ ກວດສອບການປະຕິບັດງານຂອງສະຖານທີີ່ຈັດງານທີີ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານດັີ່ງທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ ູ່ໃນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ.  
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ບົດທ  14 

ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສິດທິພິເສດ  
 
ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສິດທິພິເສດທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກລາງວັນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ສ່ວນຫລາຍຈະແມູ່ນ
ຜົນປະໂຫຍດດ້ານການຕະຫລາດ ແລະ ການໂຄສະນາ ທີີ່ດໍາເນີນການໂດຍບັນດາອົງການພາກລັດ. ສິີ່ງສ  າຄັນຄື ສະ
ຖານທີີ່ຈັດງານທີີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນດັີ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຍດຈາກກາເຄືີ່ອງໝາຍມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາ
ຊຽນ ຊ ີ່ງເປັນການຮັບຮ ໃ້ນລະດັບສາກົນ. ລາຍລະອຽດຂອງຜົນປະໂຫຍດຈາກການໄດ້ຮັບການຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານ
ດັີ່ງກ່າວອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ ູ່ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ດັີ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລຸູ່ມນີີ້:  
 

 ຈະໄດ້ໃບຢັີ້ງຢືນ, ເຄືີ່ອງໝາຍ ແລະ ແຜູ່ນປ້າຍລາງວັນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ເພືີ່ອວາງສະ
ແດງໄວ້ຢ ູ່ຕາມບ່ອນເຮັດວຽກ; 

 ຈະໄດ້ຮັບການໂຄສະນາໃນເວັບໄຊທາງການຂອງອາຊຽນ (http://www.asean.org) 
 ຈະໄດ້ຮັບການໂຄສະນາຢ ູ່ຕາມງານນເິທດສະການການທ່ອງທ່ຽວລະດັບສາກົນ, ງານບຸນ ແລະ ກອງປະ

ຊຸມຕ່າງໆ; 
 ຈະໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດພິເສດດ້ານການໂຄສະນາທາງເວັບໄຊ ແລະ ແຜູ່ນພັນຂອງອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫູ່ງ

ຊາດ;  
 ຈະໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດພິເສດໃນການເຂົີ້າຮ່ວມງານມະຫາກໍາທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ ທີີ່

ຈັດໂດຍບັນດາອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫູ່ງຊາດ.   

 
  

http://www.asean.org/
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ບົດທ  15 

ເຄືີ່ອງໝາຍການຢັັ້ງຢືນ 
 
ເຄືີ່ອງໝາຍການຢັີ້ງຢືນສໍາລັບສໍາລັບມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ມຄືີ:  
 

 

ຮ ບພາບທີ 15: ມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ  
20xx – 20xx 

 
ເຄືີ່ອງໝາຍມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນແມູ່ນນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງໝາຍມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນສໍາ
ລັບທຸກການຢັີ້ງຢືນ. ຄວາມໝາຍຂອງເຄືີ່ອງໝາຍດັີ່ງກ່າວມີຄືດັີ່ງນີີ້:  

1. ດອກໄມ້ຄ້າຍຄືດອກບົວ ໝາຍເຖິງ ພືດໃນຕໍານານ ທີີ່ກໍີ່ໃຫ້ເກີດຄວາມມ່ວນຊືີ່ນຢູ່າງຫລ ຫລາ, ຄວາມສະຫງົບ
, ຄວາມສວຍງາມ, ການຮັບຮ ້ການໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ການຈັດມາດຕະຖານການບໍລິການດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ; 

2. ກີບດອກບົວອ້ອມເຄືີ່ອງໝາຍອາຊຽນໝາຍເຖິງຄວາມປານີປະນອມຂອງບັດນາປະເທດສະມາອາຊຽນ; 
3. ເງົາສີຂຽວທີີ່ມີສແີຕກຕ່າງກັນໝາຍເຖິງການອະນຸລັກສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມອຸດົມສົມບ ນ, ການຂະຫຍາຍຕົວ, 

ການເພີີ່ມຂືີ້ນຂອງຜະລິດຕະພັນໃນອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ. (ແຫລ່ງທີີ່ມາ: ປ ີ້ມມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ
ອາຊຽນ, 2007). 
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ບົດທ  16 

ຄ າແນະນ າສ າລບັການປະເມ ນສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນ  
 
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບກການປະເມີນສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ໝາຍເຖິງບັດໃຫ້ຄະແນກທີີ່ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະ
ການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງ ນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການ “ປະເມີນຜົນ” ສະຖານທີີ່ຈັດງານ. ຄໍາແນະນໍາການປະເມີນຜົນແມູ່ນ
ປະຕິບັດຕາມ 55 ຕົວຊີີ້ວັດຂອງມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ພ້ອມດ້ວຍວິທີການປະເມີນຜົນ ແລະ 
ຫລັກຖານ. ຕາຕະລາງ 16.1 ສະຫຼຸບວິທີການປະເມີນ ແລະ ຫັຼກກຖານທີີ່ນ  າໃຊ້ໃນການປະເມີນສະຖານທີີ່ຈັດງານ.   
 
ຕາຕະລາງທີ 16.1 ວິທີການປະເມີນ ແລະ ຫລັກຖານ  
 

ວິທີການປະເມີນ ຫລັກຖານ 
ການສ າພາດ ບົດບັນທ ກການສໍາພາດ 
ການກວດເອກະສານ ເອກະສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  
ການກວດສອບຕົວຈິງ ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນທີີ່ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ  

 
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການປະເມີນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ແມູ່ນລະບຸໄວ້ຢ ູ່ໃນຕາຕະລາງ 16.2. 

ຕາຕະລາງ 16.2 ຄໍາແນະນໍາສາໍລັບການປະເມີນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ  

ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ ການໃຫ້

ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

ສະພາບຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ບ່ອນຈັດງານ     
P01 ສະພາບຫ້ອງປະຊຸມ 
ແລະ ບ່ອນຈັດງານ  

3 ສະອາດ, ເປັນລະບຽບດີ, 
ໃຊ້ການໄດ້ ແລະ ຕົກແຕູ່ງ
ສວຍງາມດ ີ
2 ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ 
ແລະ ໃຊ້ການໄດ້ 
1 ສະອາດ 
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

  

P02 ພືີ້ນທີີ່ສໍາລັບວາງສະ
ແດງໃນບໍລິເວນຈັດງານຂອງ
ຫ້ອງປະຊຸມ (ພືີ້ນທີີ່ນີີ້ຄວນຕັີ້ງ
ຢ ູ່ບໍີ່ໄກຈາກຫ້ອງປະຊຸມເກີນ 
20 ແມັດ)  

3 ມີພືີ້ນທີີ່ເໝາະສົມກັບຂະໜ
າດຂອງຫ້ອງປະຊຸມສໍາລັບ
ການວາງສະແດງ, ມີໄຟຟ້າ 
ແລະ ການຕົກແຕູ່ງທີີ່ເໝ
າະສົມ.   

2 ມີພືີ້ນທີີ່ສໍາລັບຈັດງານສະ
ແດງຂະໜາດນ້ອຍ, ມີໄຟ

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ ການໃຫ້

ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

ຟ້າ ແລະ ມກີານຕົກແຕູ່ງ
ຈໍານວນໜ ີ່ງ.   

1 ມີພືີ້ນທີີ່ສໍາລັບຈັດງານສະ
ແດງ ແລະ ມີໄຟຟ້າ.  

0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່ໃນໄລຍະ 20 
ແມັດຫ່າງຈາກຫ້ອງປະ
ຊຸມ. 

P03 ຝາ ແລະ/ຝາກັີ້ນຫ້ອງ
ປະຊຸມ 

3 ຝາ ແລະ/ຫລື ຝາກັີ້ນຫ້ອງເ
ໝາະສົມດີ, ມໂີຄງສ້າງໜ້າ
ແໜ້ມດີ, ກັນສຽງ ແລະ 
ຕົກແຕູ່ງສວຍງາມດີ.  

2 ຝາ ແລະ/ຫລື ຝາກັີ້ນຫ້ອງ
ໃນລະດັບປານກາງ. ສະ
ພາບໂຄງສ້າງປານກາງ 
ແລະ ກັນສຽງ.    

1 ຝາ ແລະ/ຫລື ຝາກັີ້ນຫ້ອງ
ຕ້ອງມີການປັບປຸງ. ສະ
ພາບໂຄງສ້າງ ແລະ ກັນ
ສຽງບໍີ່ດີ.  

0 ຝາ ແລະ/ຫລື ຝາກັີ້ນຫ້ອງ
ຕ້ອງມີການປັບປຸງ. ສະພາບ
ຂອງໂຄງສ້າງ, ກັນສຽງ ແລະ 
ການຕົກແຕູ່ງບໍີ່ດີ.      

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

  

P04 ໂຕະ 3 ສະອາດ, ພຽງພໍ, ໃຊ້ການ
ໄດ້ ແລະ ສາມາດປັບໄດ້  
2 ສະອາດ, ພຽງພໍ ແລະ ໃຊ້
ການໄດ້ 
1 ສະອາດ ແລະ ພຽງພໍ 
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

  

P05 ຕັີ່ງ 3 ສະອາດ, ພຽງພໍ, ໃຊ້ການ
ໄດ້ ແລະ ສາມາດປັບໄດ້  
2 ສະອາດ, ພຽງພໍ ແລະ ໃຊ້
ການໄດ້ 
1 ສະອາດ ແລະ ພຽງພໍ 
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

  

P06 ເຄືີ່ອງຂຽນ ແລະ ອຸປະ
ກອນຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ  
 ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ  
 ຂາຕັີ້ງຟຣີບຊາດ 

3 ຄົບທຸກຢູ່າງ 
2 ໄດ້ 4-6 ເງືີ່ອນໄຂ 
1 ມີ 1-3 ມາດຖານ 
0 ບໍີ່ມີຈັກຢູ່າງ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ ການໃຫ້

ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

 ເຈ້ຍບັນທ ກ 
 ບິກ/ສໍ 
 ບິກຂຽນກະດານຂາວ 

(ບິກເຟິດ) 
 ໄມ້ຊີີ້ເລເຊີ (Pointer) 
 ຣີໂມດກົດບົດສະເໜີ 

(Clicker) 

 ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

P07 ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດ
ວກ ແລະ ເຄືີ່ອງເຟີນີເຈີໃນ
ຫ້ອງປະຊຸມ 
 ເວທີສາມາດປັບໄດ້ ແລະ 

ແຂງແກູ່ນ 
 ມຝີາຕິດຕັີ້ງປ້າຍດ້ານ

ຫລັງເວທີ 
 ໂພດຽມ (Podium) 
 ໂສຟາສໍາລັບແຂກ/ປະ

ທານກອງປະຊຸມ 
 ໂຕະ/ໂພດຽມຕົກແຕູ່ງ

ດ້ວຍດອກໄມ້ສວຍງາມ
ດີ  

 ໂຕະລົງທະບຽນ  
 ແຟ້ມລົງທະບຽນ 

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 4-6 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-3 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

  

P08 ຄວາມສະອາດຂອງຫ້ອງ
ປະຊຸມ 
 ຫ້ອງປະຊຸມຖກືຮັກສາ

ໄວ້ຢູ່າງດີ. ບໍີ່ມີຂີີ້ຝຸູ່ນ 
ແລະ ບໍີ່ມີກິີ່ນເໝັນອັບ 

 ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ກອງ
ປະຊຸມທກຸຢູ່າງຖກືຮັກ
ສາໄວ້ຢູ່າງດີ. ບໍີ່ມີຂີີ້ຝຸູ່ນ 
ແລະ ຮອຍເປືີ້ອນ. 

 ມລີະບຽບໃນການທໍາ
ຄວາມສະອາດ ແລະ 
ກວດກາເປັນຢູ່າງດີ.  

 ມພີະນັກງານທໍາຄວາມ
ສະອາດພຽງພໍໃນຊ່ວງ
ຈັດກອງປະຊຸມ. 

3 ໄດ້ທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນ
ເອກະສານ 

 ຮ ບພາບ ແລະ/
ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ ແລະ ເອ
ກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ  

  

ຂອບເຂດຫ້ອງປະຊຸມ     
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ ການໃຫ້

ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

P09 ບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນ
ລົງທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍຖ້າ 
(ບໍີ່ຄວນຕັີ້ງຢ ູ່ໄກຈາກຫ້ອງປະ
ຊຸມເກີນ 20 ແມັດ) 

3 ບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນລົງ
ທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍຖ້າ 
ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ, 
ໃຊ້ການໄດ້ ແລະ ມີການ
ຕົກແຕູ່ງຢູ່າງສວຍງາມດ.ີ 
ມີການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງຂຽນ, 
ຜ້າປ ໂຕຢູ້່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງ (ຖ້າ
ມີ) ເຊັີ່ນດຽວກັນກັບໂຕະ, 
ຕັີ້ງ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມ.  

2 ບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນລົງ
ທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍຖ້າ 
ສະອາດ, ເປັນລະບຽນ 
ແລະ ໃຊ້ການໄດ້.  

1 ມີບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນລົງ
ທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍຖ້າ 
ແຕູ່ຕ້ອງມີການປັບປຸງ   

0 ບໍີ່ມີບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນ
ລົງທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍ
ຖ້າຢ ູ່ໄກຈາກຫ້ອງປະຊຸມ
ເກີນ 20 ແມັດ.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

  

P10 ຫ້ອງແຍກ 3 ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ, 
ໃຊ້ການໄດ້ ແລະ ຕົກແຕູ່ງ
ສວຍງາມດີ.  
2 ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ 
ແລະ ໃຊ້ການໄດ້ 
1 ມີຫ້ອງແຍກ ແຕູ່ສະພາບ
ຫ້ອງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ   
0 ບໍີ່ມີຫ້ອງແຍກ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

  

P11 ຄວາມສາມາດໃນການ
ບັນຈຸຄົນຂອງຫ້ອງແຍກ 
 

3 70% ຂອງຄວາມສາມາດ
ໃນການບັນຈຸຄົນທັງໝົດຂອງ
ຫ້ອງປະຊຸມ  
2 60% ຂອງຄວາມສາມາດ
ໃນການບັນຈຸຄົນທັງໝົດຂອງ
ຫ້ອງປະຊຸມ 
1 50% ຂອງຄວາມສາມາດ
ໃນການບັນຈຸຄົນທັງໝົດຂອງ
ຫ້ອງປະຊຸມ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ ການໃຫ້

ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

0 ໜ້ອຍກວ່າ 50% ຂອງ
ຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸ
ຄົນທັງໝົດຂອງ ຫ້ອງປະຊຸມ 

P12 ຫ້ອງຕ້ອນຮັບ, ຫ້ອງ
ແຕູ່ງຕົວ ແລະ ຫ້ອງຝາກ
ເຄືີ່ອງສໍາລັບແຂກ VIP & 
ຈຸດປະສົງພິເສດອືີ່ນ.   
 

3 ພືີ້ນທີີ່ສາມາດປັບ, ແຍກ
ອອກຈາກຫ້ອງປະຊຸມ 
ແລະ ມີສິີ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກຢູ່າງເໝາະສົມ. 

2 ພືີ້ນທີີ່ສາມາດປັບ, ແຍກ
ອອກຈາກຫ້ອງປະຊຸມ 
ແລະ ມີສິີ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກຢູ່າງເໝາະສົມ. 

1 ພືີ້ນທີີ່ສາມາດປັບ ແຕູ່ບໍີ່ສາ
ມາດແຍກອອກຈາກຫ້ອງ
ປະຊຸມ ແລະ ມີສິີ່ງອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກຢູ່າງເ
ໝາະສົມ.  

0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

  

P13 ການຮັບປະກັນດ້ານ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກູ່ແຂກ 
VIPs 

3 ມີການຮັບປະກັນດ້ານ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແຂກ
ຄົນສໍາຄັນ ທາງດ້ານກາຍະ
ພາບ ແລະ ພະນັກງານ. ມີ
ລະບຽບ ແລະ ເອກະສານ
ທີີ່ດີ.  

2 ມີການຮັບປະກັນດ້ານ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແຂກ
ຄົນສໍາຄັນ ທາງດ້ານກາຍະ
ພາບ ແລະ ພະນັກງານ.   

1 ມີການຮັບປະກັນດ້ານ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແຂກ
ຄົນສໍາຄັນ ທາງດ້ານກາຍະ
ພາບ ຫລື ພະນັກງານ.    

0 ບໍີ່ມີການຮັບປະກັນດ້ານ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແຂກ
ຄົນສໍາຄັນ ທາງດ້ານກາຍະ
ພາບ ແລະ ພະນັກງານ.   

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ສໍາພາດ 

 ຮ ບພາບ ແລະ/
ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ ແລະ ບົດ
ບັນທ ການສໍາ
ພາດ  

  

P14 ພືີ້ນທີີ່ສໍາລັບຜ ຈັ້ດງານ/
ຫ້ອງກອງເລຂາ (ພືີ້ນທີີ່ນີີ້ບໍີ່
ຄວນຕັີ້ງຫ່າງໄກຈາກຫ້ອງປະ
ຊຸມເກີນ 300 ແມັດ)  

3 ມີພືີ້ນທີີ່ພ້ອມໄຟຟ້າ, ເຄືີ່ອງ
ເຟ ີນີເຈີ ແລະ ເຄືີ່ອງປັບອາ
ກາດ.   

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ

  



 

ຄ ູ່ມກືານປະເມີນ ແລະ ຢ ັ້ງຢືນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ-ປະເພດສະຖານທີີ່ຈັດກອງປະຊຸມ  | 44  
 

ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ ການໃຫ້

ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

2 ມີພືີ້ນທີີ່ພ້ອມໄຟຟ້າ ແລະ 
ເຄືີ່ອງເຟ ີນີເຈີ 
1 ມີພືີ້ນທີີ່ ແຕູ່ບໍີ່ມີໄຟຟ້າ ແລະ 
ບໍີ່ມີເຄືີ່ອງເຟ ີນີ 
0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່  

ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

P15 ບ່ອນສະຖະແຫລງຂ່າວ 3 ພືີ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວສາມາດສ້າງ
ຂ ີ້ນສະເພາະກອງປະຊຸມ 
ພ້ອມກັບມີສິີ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກພຽງພໍ 
ແລະ ຢ ູ່ໃນສະພາບດີ. ມີ
ບັນຊີລາຍຊືີ່ຜ ສ້ະໜອງ
ເຄືີ່ອງເພືີ່ອໃຫ້ເຊົີ່າ ຫລື 
ຢືມຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ.   

2 ພືີ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວສາມາດສ້າງ
ຂ ີ້ນ ຫລື ມີພືີ້ນທີີ່ໃຊ້ຮ່ວມ
ກັນ ພ້ອມກັບມີສິີ່ງອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກພຽງ
ພໍ ແລະ ຢ ູ່ໃນສະພາບດີ.   

1 ພືີ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວສາມາດສ້າງ
ຂ ີ້ນ ຫລື ມີພືີ້ນທີີ່ໃຊ້ຮ່ວມ
ກັນ ພ້ອມກັບມີສິີ່ງອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຊ້
ຮ່ວມກັນ.   

0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

  

P16 ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກສໍາລັບຄົນພິການ  

3 ມີສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກສໍາລັບຄົນພິການຢູ່າງ
ພຽງພໍ. ມີພະນັກງານໄດ້
ຮັບການຝ ກອົບຮົມເພືີ່ອບໍ
ລິການຄົນພິການທີີ່ເຂົີ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມ.   

2 ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ສໍາລັບຄົນພິການຢູ່າງພຽງ
ພໍ.   

1 ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ສໍາລັບຄົນພິການ.   

0 ບໍີ່ມີສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກສໍາລັບຄົນພິການ.   

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

  

P17 ຫ້ອງໄຫວ້ 3 ມີຫ້ອງໄຫວ້ຖາວອນ ຫລື 
ສາມາດສ້າງເປັນຂ ີ້ນໃໝູ່, 

 ກວດສອບຕົວຈິງ   



 

ຄ ູ່ມກືານປະເມີນ ແລະ ຢ ັ້ງຢືນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ-ປະເພດສະຖານທີີ່ຈັດກອງປະຊຸມ  | 45  
 

ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ ການໃຫ້

ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

ແຍກຫ້ອງຍິງ/ຊາຍ ພ້ອມ
ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ທີີ່ເໝາະສົມ.   

2 ຫ້ອງໄຫວ້ທີີ່ສາມາດສ້າງຂ ີ້ນ
ໄດ້, ແຍກຫ້ອງຍິງ/ຊາຍ 
ພ້ອມສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກຈໍານວນໜ ີ່ງ.    

1 ຫ້ອງໄຫວ້ທີີ່ສາມາດສ້າງຂ ີ້ນ
ໄດ້, ແຍກຫ້ອງຍິງ/ຊາຍ.  

0 ພືີ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວບໍີ່ສາມາດສ້າງ
ເປັນຫ້ອງໄວ້ຂ ີ້ນໄດ້.  

 ຮ ບພາບ ແລະ/
ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

P18 ຫ້ອງອາຫານ 3 ພຽງພໍ, ສະອາດ, ເປັນລະ
ບຽບ, ໃຊ້ໄດ້ ແລະ ສາມາດ
ປັບໄດ້ຫລາຍຮ ບແບບ.   
2 ພຽງພໍ, ສະອາດ, ເປັນລະ
ບຽບ ແລະ ໃຊ້ໄດ້.   
1 ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ ແລະ 
ໃຊ້ໄດ້.  
0 ໃຊ້ໄດ້ ແຕູ່ຕ້ອງໄດ້ການປັບ
ປຸງ.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

  

ເຂດສາທາລະນະຂອງຫ້ອງປະຊຸມ     
P19 ປ້າຍຊີີ້ບອກ 3 ມີປ້າຍຊີີ້ບອກພຽງພໍ, ເຫັນ

ໄດ້ຊັດເຈນ, ຖາວອນ 
ແລະ ຮັກສາໄວ້ດີ ສະແດງ
ຂໍີ້ມ ນທີີ່ຈໍາເປັນ ເຊັີ່ນ: 
ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງນໍີ້າ 
ແລະ ຫ້ອງຮັບປະທານອາ
ຫານທີີ່ແຍກອອກຕາງ
ຫາກ ຂຽນເປັນພາສາທີີ່
ເຂົີ້າໃຈງ່າຍ.  

2 ມີປ້າຍທີີ່ເບິີ່ງເຫັນໄດ້ຊັດ
ເຈນ ແລະ ຖາວອນ ທີີ່ສະ
ແດງຂໍີ້ມ ນທີີ່ຈໍາເປັນ ເຊັີ່ນ: 
ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງນໍີ້າ 
ແລະ ຫ້ອງຮັບປະທານອາ
ຫານທີີ່ແຍກອອກຕາງ
ຫາກ. 

1 ມີປ້າຍຖາວອນທີີ່ສະແດງຂໍີ້
ມ ນທີີ່ຈໍາເປັນ ເຊັີ່ນ:  ຫ້ອງ

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ ການໃຫ້

ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

ປະຊຸມ, ຫ້ອງນໍີ້າ ແລະ 
ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານທີີ່
ແຍກອອກຕາງຫາກ. 

0 ບໍີ່ມີປ້າຍຖາວອນ. 
P20 ປ້າຍບອກທາງອອກສຸກ
ເສີນ 

3 ມີປ້າຍບອກທາງອອກສຸກ
ເສີນພຽງພໍ, ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ 
ແລະ ຖາວອນ.   
2 ມີປ້າຍທີີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ 
ແລະ ຖາວອນ.  
1 ມີປ້າຍບອກທາງອອກສຸກ
ເສີນ.   
0 ບໍີ່ມີປ້າຍບອກທາງອອກສຸກ
ເສີນ. 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

  

P21 ເຄືີ່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງນໍີ້າ  
 
ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍີ້າສາທາລະ
ນະອາຊຽນ  
3.2 ເຄືີ່ອງໃຊ້  
3.2.1 ມີພືີ້ນທີີ່ໃສູ່ຕ ທ້ີີ່ເໝາະ
ສົມ.   
3.2.2 ມີເຄືີ່ອງໃຊ້ພຽງພໍສໍາ
ລັບຄົນພິການ ແລະ ຜ ສ້ ງອາຍຸ.   
3.2.3 ມີຕ ໃ້ສູ່ເຄືີ່ອງພຽງພໍ ສໍາ
ລັບທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍ. 
3.2.4 ມີເຄືີ່ອງໃຊ້ພຽງພໍ 
ເຊັີ່ນ: ເຈ້ຍທິດຊ , ສະບ  ແລະ 
ອືີ່ນໆ.  
 

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

  

P22 ຄວາມສະອາດຂອງ
ຫ້ອງນໍີ້າ 
 
ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍີ້າສາທາລະ
ນະອາຊຽນ  
3.3 ຄວາມສະອາດ 
3.3.1 ມີລະບົບລະບາຍອາ
ກາດພຽງພໍ  
3.3.2 ມກີິີ່ນຫອມ ແລະ ບໍີ່ມີ
ຄາບເປືີ້ອນ  
3.3.3 ມີນໍີ້າສະອາດພຽງພໍ  

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 4-6 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 2-3 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ ການໃຫ້

ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

3.3.4 ພືີ້ນສະອາດ ແລະ 
ແຫ້ງ  
3.3.5 ມຫີລັກການສຸຂາພິ
ບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ  
3.3.6 ມີພະນັກງານບໍາລຸງ
ຮັກສາ ແລະ ທໍາຄວາມສະ
ອາດທີີ່ໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມ
ເປັນຢູ່າງດີ 
3.3.7 ມກີ໋ອງຮັບຄໍາຄິດເຫັນ  
3.3.8 ມກີານບໍລຸງຮັກສາ
ຫ້ອງນໍີ້າເປັນປະຈໍາ 
P23 ເຂດສ ບຢາ 3 ມີຫ້ອງສ ບຢາ ທີີ່ສອດຄ່ອງ

ກັບກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ໃຊ້ການໄດ້.    
2 ມີຫ້ອງສ ບຢາ ທີີ່ສອດຄ່ອງ
ກັບກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.   
1 ມີພືີ້ນທີີ່ໃຫ້ສ ບຢາ ແຕູ່ບໍີ່
ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ.  
0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່ໃຫສ້ ບຢາ. 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

  

P24 ການເຂົີ້າເຖິງບ່ອນຈອດ
ລົດ: ບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງ 

3 ມີບ່ອນຈອດລົດຮັບ-ສົີ່ງ ທີີ່
ມີຫລັງຄາ ແລະ ມີພະນັກງານ
ຄອຍບໍລິການ ແລະ ມກີານບໍ
ລິການຈົດລົດໃຫ້ພ້ອມຖ້າ
ຕ້ອງການ.  
2 ມີບ່ອນຈອດລົດຮັບ-ສົີ່ງ ທີີ່
ມີຫລັງຄາ ແລະ ມີພະນັກງານ
ຄອຍບໍລິການ.   
1 ມີບ່ອນຈອດລົດຮັບ-ສົີ່ງ 
0 ບໍີ່ມີບ່ອນຈອດລົດຮັບ-ສົີ່ງ.   

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

  

P25 ມີບ່ອນຈອດລົດພຽງພໍ 3 ມີບ່ອນຈອດລົດພຽງພໍໃນບໍ
ລິເວນໂຮງແຮມ.   
2 ມີບ່ອນຈອດລົດຈໍາກັດໃນ
ບໍລິເວນໂຮງແຮມ.  
1 ບໍີ່ມີບ່ອນຈອດລົດຢ ູ່ໃນບໍລິ
ເວນໂຮງແຮມ ແຕູ່ມີບ່ອນ
ຈອດລົດຢ ູ່ໃກ້ຄຽງ.  
0 ບໍີ່ມີບ່ອນຈອດລົດ. 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ ການໃຫ້

ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

P26 ບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດ
ເມ  

3 ມີບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດ
ເມ ທີີ່ມີຫລັງຄາ ແລະ ມີພະ
ນັກງານຄອຍບໍລິການ.   
2 ມີບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດ
ເມ ທີີ່ມີຫລັງຄາ.   
1 ມີບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດ
ເມ.    
0 ບໍີ່ມີບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດ
ເມ.   

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

  

ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ/ຄວາມສະຫງົບ/
ເຫດສຸກເສ ນ  

   

P27 ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພ 
ແລະ ການອົບພະຍົກຄົນ 

3 ມີລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພ, 
ການອົບພະຍົກຄົນ ແລະ 
ການຝ ກອົບຮົມພະນັກງານທີີ່
ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍພາຍ
ໃນປະເທດ.   
2 ມີລົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພຈໍາ
ນວນໜ ີ່ງ ແລະ ຫລັກຖານໃນ
ການອົບພະຍົກຄົນ. 
1 ມີລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພ
ຈໍານວນໜ ີ່ງ. 
0 ບໍີ່ມີລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີ
ໄພ ແລະ ການອົບພະຍົກຄົນ.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

  

P28 ລະບົບຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ຄວາມສະງົບ  
 ມພີະນັກງານຍາມພຽງພໍ

ຢ ູ່ຕາມເຂດສາທາລະນະ 
ເຊັີ່ນ: ບ່ອນຈອດລົດ, 
ທາງເຂົີ້າຫລັກ. 

 ມກີ້ອງວົງຈອນປິດ ຫລື 
ອຸປະກອນປ້ອງກັນ
ຄວາມສະງົບໃນເຂດສາ
ທາລະນະພຽງພໍ 

 ມີຫລັກຖານໃນການຝ ກ
ອົບຮົມດ້ານຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ຄວາມສະງົບ
ສໍາລັບພະນັກງານໃນ
ການຮັບມືກັບໄພພິບັດ

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3-4 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເ
ອກະສານ  

 ຮ ບພາບ ແລະ/
ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ ແລະ ເອ
ກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ 
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ ການໃຫ້

ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

ທາງທໍາມະຊາດ ແລະ 
ຈາກມມືະນຸດ. 

 ມລີະບຽບຮັບມກືັບ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສະງົບໃນກລໍະນີ
ເກີດໄພພິບັດທາງທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ຈາກມືມະ
ນຸດ.  

 ພະນັກງານໄດ້ຮັບການ
ຝ ກອົບຮົມດ້ານຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ສະງົບ.  

P29 ຫ້ອງປະຖົມພະຍາບານ 
ແລະ ພະນັກງານປະຖມົພະ
ຍາບານ 

3 ມີພະຍາບານ/ພະນັກງານ
ປະຖົມພະຍາບານປະຈໍາ 
ຫລື ຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງຈັດ
ງານ ແລະ ມຫີ້ອງປະຖມົ
ພະຍາບານ.  

2 ມີພະຍາບານ/ພະນັກງານ
ປະຖົມພະຍາບານປະຈໍາ 
ຫລື ຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງຈັດ
ງານ ແລະ ມີເຄືີ່ອງປະຖົມ
ພະຍາບານຈໍານວນໜ ີ່ງ.  

1 ບໍີ່ມີພະຍາບານ/ພະນັກງານ
ປະຖົມພະຍາບານປະຈໍາ 
ຫລື ຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງຈັດ
ງານ. ມີພຽງແຕູ່ເຄືີ່ອງປະ
ຖົມພະຍາບານຈໍານວນໜ ີ່
ງ.  

0 ບໍີ່ມີພະຍາບານ/ພະນັກງານ
ປະຖົມພະຍາບານປະຈໍາ 
ຫລື ຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງຈັດ
ງານ ແລະ/ຫລື ບໍີ່ມີເຄືີ່ອງ
ປະຖົມພະຍາບານ/ບໍີ່ມີ
ຫ້ອງປະຖົມພະຍາບານ. 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເ
ອກະສານ  

 ຮ ບພາບ ແລະ/
ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ ແລະ ເອ
ກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ 

  

P30 ລະບົບເກັບນໍີ້າ 3 ມີລະບົບເກັບນໍີ້າທີີ່ສາມາດ
ສະໜອງນໍີ້າສະອາດໄດ້ບໍີ່
ຫລຸດ 48 ຊົີ່ວໂມງໃນກໍ
ລະນີຂາດນໍີ້າ.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເ
ອກະສານ  

 ຮ ບພາບ ແລະ/
ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ ການໃຫ້

ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

2 ມີລະບົບເກັບນໍີ້າທີີ່ສາມາດ
ສະໜອງນໍີ້າສະອາດໄດ້ບໍີ່
ຫລຸດ 24 ຊົີ່ວໂມງໃນກໍ
ລະນີຂາດນໍີ້າ.  

1 ມີລະບົບເກັບນໍີ້າທີີ່ສາມາດ
ສະໜອງນໍີ້າສະອາດໄດ້ບໍີ່
ຫລຸດ 12 ຊົີ່ວໂມງໃນກໍ
ລະນີຂາດນໍີ້າ.  

0 ບໍີ່ມີລະບົບເກັບນໍີ້າ. 

ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ ແລະ ເອ
ກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ 

ການເຂົັ້າເຖິງຫ້ອງປະຊຸມຂອງຜ ້ຈັດງານ    
P31 ບ່ອນບັນຈຸ/ຂົນ
ເຄືີ່ອງຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ  
 ການໃຊ້ງານຂອງພືີ້ນທີີ່  
 ມລໍີີ້ຍ ພ້ຽງພໍ 
 ຂັີ້ນໄດເລືີ່ອນ  
 ພະນັກງານບໍລິການ  

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/

ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ 

  

P32 ໄລຍະການຈັດຫ້ອງປະ
ຊຸມສໍາລັບຜ ຈັ້ດງານ  

3 ມີລະບຽບໃນການຈັດຫ້ອງ
ປະຊຸມ ແລະ ຜ ຈັ້ດງານສາ
ມາດເຂົີ້າຫ້ອງປະຊຸມເພືີ່ອ
ຈັດຫ້ອງປະຊຸມໄດ້ຫລາຍ
ກວ່າ 8 ຊົີ່ວໂມງກ່ອນເປີດ
ກອງປະຊຸມ. ມີພະນັກງານ
ຄອຍຊ່ວຍວຽກ ໂດຍບໍີ່ໄດ້
ຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.    

2 ມີລະບຽບໃນການຈັດຫ້ອງ
ປະຊຸມ ແລະ ຜ ຈັ້ດງານສາ
ມາດເຂົີ້າຫ້ອງປະຊຸມເພືີ່ອ
ຈັດຫ້ອງປະຊຸມໄດ້ຫລາຍ
ກວ່າ 8 ຊົີ່ວໂມງກ່ອນເປີດ
ກອງປະຊຸມ ໂດຍບໍີ່ມີຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.    

1 ມີລະບຽບໃນການຈັດຫ້ອງ
ປະຊຸມ ແລະ ຜ ຈັ້ດງານສາ
ມາດເຂົີ້າຫ້ອງປະຊຸມເພືີ່ອ
ຈັດຫ້ອງປະຊຸມໄດ້ຫລາຍ
ກວ່າ 8 ຊົີ່ວໂມງກ່ອນເປີດ
ກອງປະຊຸມ. ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
.    

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເ
ອກະສານ  

 ຮ ບພາບ ແລະ/
ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ ແລະ ເອ
ກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ 
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ ການໃຫ້

ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

0 ບໍີ່ມີລະບຽບໃນການຈັດ
ຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ຜ ້ຈັດ
ງານບໍີ່ສາມາດເຂົີ້າຫ້ອງປະ
ຊຸມເພືີ່ອຈັດຫ້ອງປະຊຸມ
ກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມ.     

  
ລວມ   

 

ດ້ານເທັກໂນໂລຍ ີ່ (Technology) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

ລະບົບແສງ ແລະ ເຄືີ່ອງສຽງ-ເຄືີ່ອງປະຈກັຕາ     
T01 ລະບົບແສງໄຟໃນຫ້ອງປະ
ຊຸມ 
 ແສງໄຟໜ້າເວທີ ແລະ 

ບ່ອນນັີ່ງແຍກອອກຕາງ
ຫາກ. 

 ຄວາມສະຫວ່າງຂອງຫ້ອງ
ປະຊຸມສາມາດຄວບຄຸມ
ໄດ້.  

 ມປຸີູ່ມຄວບຄຸມດອກໄຟສະ
ປອດໄລ  

 ດອກໄຟສ່ວນຫລາຍແມູ່ນ
ດອກໄຟປະຫຍັດ   

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

T02 ລະບົບສຽງ 
 ມໄີມລອຍພຽງພໍ 
 ມໄີມຫລາຍປະເພດ ເຊັີ່ນ: 

ໄມສາຍ, ໄມລອຍ, ໄມຊະ
ນິດຄັດຕິດ (clipper) 

 ລະບົບສຽງໃຊ້ການໄດ້ 
ແລະ ເໝາະສົມກັບຂະໜ
າດຫ້ອງປະຊຸມ 

 ລະບົບສຽງສາມາດໃຊ້ໄດ້
ກັບອຸປະກອນຊະນິດຕ່າງໆ 
ເຊັີ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ໄອ
ແພັດ ແລະ ອືີ່ນໆ.  

 ມລີາຍຊືີ່ຜ ສ້ະໜອງອຸປະ
ກອນໃນກລໍະນີຈໍາເປັນ. 

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3-4 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 
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ດ້ານເທັກໂນໂລຍ ີ່ (Technology) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

T03 ລະບົບເຄືີ່ອງປະຈັກຕາ 
 ເຄືີ່ອງສາຍ Projectors 

(ບໍີ່ເສຍຄ່າ ຫລື ເສຍຄ່າ) ຄຸ
ນະພາບດີ. 

 ຂະໜາດຈໍເໝາະສົມກັບຈໍາ
ນວນຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມ.  

 ລະບົບເຄືີ່ອງປະຈັກຕາສາ
ມາດໃຊ້ໄດ້ກັບອຸປະກອນ
ຕ່າງໆ ເຊັີ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, 
ໄອແພັດ ແລະ ອືີ່ນໆ.  

 ມລີາຍຊືີ່ຜ ສ້ະໜອງອຸປະ
ກອນໃນກລໍະນີຈໍາເປັນ. 

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

T04 ລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ດໍາ
ເນີນເຄືີ່ອງປະຈັກຕາ ແລະ ເຄືີ່ອງ
ສຽງ. 
 ມພີະນັກງານປະຈໍາ ຫລື 

ຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງຈັດກອງປະ
ຊຸມ. 

 ມລີະບົບຄວບຄຸມເຄືີ່ອງປະ
ຈັກຕາ. 

 ມລີະບົບຄວບຄຸມສຽງ.  

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

ລະບົບໄຟ ແລະ ເຄືີ່ອງປັບອາກາດ     
T05 ປັກສຽບໄຟ 
 ມປັີກສຽບໄຟພຽງພໍກັບຈໍາ

ນວນຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມ.  

 ມຄີວາມສະດວກໃນການ
ໃຊ້ປັກສຽບໄຟຂອງຜ ້ເຂົີ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມສ່ວນ
ຫລາຍ.  

 ມປັີກສຽບໄຟຫລາຍປະ
ເພດໃຫ້ເຊົີ່າ/ຍືມ (ບໍີ່ໄດ້
ເສຍຄ່າ)   

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

T06 ລະບົບໄຟສຸກເສີນ 
 ມລີະບົບໄຟສຸກເສີນ.  
 ມີລະບົບໄຟສຸກເສີນທີີ່ໃຊ້

ໄດ້ຢູ່າງໜ້ອຍ 6-8 ຊົີ່ວ
ໂມງ. 

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເອ
ກະສານ  

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
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ດ້ານເທັກໂນໂລຍ ີ່ (Technology) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

 ລະບົບໄຟສຸກເສີນຕ້ອງ
ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງ
ລັດ 

ລາຍລັກອັກສອນ 
ແລະ ເອກະສານທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 

T07 ລະບົບຄວບຄຸມເຄືີ່ອງປັບ
ອາກາດ/ອຸນຫະພ ມ 

3 ມີລະບົບປັບອາກາດ/
ອຸນຫະພ ມທີີ່ໃຊ້
ການໄດ້ໃນຫ້ອງປະ
ຊຸມ ແລະ ບ່ອນຈັດ
ງານ.    

2 ມີລະບົບປັບອາກາດ/
ອຸນຫະພ ມໃນຫ້ອງປະ
ຊຸມ ແລະ ບ່ອນຈັດງານ
.      
1 ມີລະບົບປັບອາກາດ/
ອຸນຫະພ ມໃນຫ້ອງປະ
ຊຸມ.  
0 ຖ້າຕ້ອງການລະບົບ
ປັບອາກາດ/ອຸນຫະພ ມ, 
ບໍີ່ມີເຄືີ່ອງມືຢ ູ່ທີີ່ນັີ້ນ.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

T08 ການບໍາລຸງຮັກສາເຄືີ່ອງ
ປັບອາກາດ ແລະ ລະບົບໄຟສຸກ
ເສີນ 

3 ມີຫລັກຖານໃນການ
ບໍາລຸງຮ ັກສາ, ມີ
ແຜນ ແລະ ຂັີ້ນ
ຕອນຕ່າງໆ ໃນກລໍະ
ນີເກີດເຫດສຸກເສີນ. 
ມີພະນັກງານທີີ່ມີຄວ
າມຮ ຄ້ວາມສາມາດ
ປະຈໍາການເພືີ່ອຮັບ
ມືໃນກລໍະນີເກ ີດ
ເຫດສຸກເສີນ.   

2 ມີຫລັກຖານໃນການ
ບໍາລຸງຮ ັກສາ, ມີ
ແຜນ ແລະ ຂັີ້ນ
ຕອນຕ່າງໆ ໃນກລໍະ
ນີເກີດເຫດສຸກເສີນ.   

1 ມີຕາຕະລາງບໍາລຸງຮັກ
ສາ.  

0 ບໍີ່ມີຕາຕະລາງບໍາລຸງ
ຮັກສາ.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເອ
ກະສານ  

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 
ແລະ ເອກະສານທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 

  

ການບ ລິການອືີ່ນໆ   
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ດ້ານເທັກໂນໂລຍ ີ່ (Technology) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

T09 ການບໍລິການດ້ານການປະ
ສານງານ ແລະ ເອກະສານ  
 ມກີານບໍລິການກ໊ອບປີີ້ເອ

ກະສານ 
 ມກີານບໍລິການສະແກນເອ

ກະສານ 
 ມກີານບໍລິການສົີ່ງແຟັກ  
 ມສິີີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ

ດວກດ້ານອິນເຕີເນັດ/ວາຍ
ຟາຍ  

3 ໄດ້ຄົບ 4 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2-3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

T10 ການບໍລິການແປພາສາ  3 ພະນັກງານມີປະສົບ
ການທີີ່ດີ ແລະ ສາ
ມາດປະສານ ແລະ 
ຊ່ວຍວຽກດ້ານການ
ແປພາສາໄດ້.   

2 ພະນັກງານສາມາດ
ປະສານງານ ແລະ 
ສາມາດຊ່ວຍວຽກ
ດ້ານການແປພາສາ
ໄດ້.   

1 ພະນັກງານສາມາດ
ປະສານງານ ແລະ 
ສາມາດຊ່ວຍວຽກ
ດ້ານການແປພາສາ
ໄດ້ໜ້ອຍໜ ີ່ງ.  

0 ພະນັກງານບໍີ່ມີປະສົບ
ການໃນການເຮັດ
ວຽກດ້ານການແປພາ
ສາ. 

 ສໍາພາດ  
 ບົດບັນທ ການສໍາ

ພາດ  

  

ລວມ   
 

ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນຜົນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

ການປະສານງານ ແລະ ຂອດການບ ລິການ  
S01 ການຈອງລ່ວງໜ້າ 3 ໄດ້ 5 ຂໍີ້ 

2 ໄດ້ 3-4 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ສໍາພາດ 
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ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນຜົນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

 ມຂໍີີ້ມ ນກຽ່ວກັບປະເພດ 
ແລະ ແຜນຜັງພືີ້ນທີີ່ຂອງ
ຫ້ອງປະຊຸມທີີ່ເຂົີ້າໃຈງ່າຍ.  

 ມຂໍີີ້ມ ນກຽ່ວກັບຫ້ອງປະ
ຊຸມທີີ່ເຂົີ້າໃຈງ່າຍທາງອອນ
ລາຍ.  

 ມພີະນັກງານຂາຍຄອຍ
ຕອບຄໍາຖາມຈາກລ ກຄ້າ.   

 ພະນັກງານມີຄວາມຮ ້ 
ແລະ ສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະ
ນໍາກ່ຽວກັບແຜນຜັງພືີ້ນທີີ່ 
ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມໄດ້ຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງລ ກ
ຄ້າ.  

 ມວິີທີຊໍາລະເງິນຫລາຍວິ
ທ.ີ   

0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້  
 

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ແລະ 
ບົດບັນທ ກການສ  າ
ພາດ  

S02 ການບໍລິການໃຫ້ແກູ່ຜ ຈັ້ດ
ງານ 

3 ມີພະນັກງານຊ່ວຍ
ວຽກຜ ຈັ້ດງານ ແລະ 
ຮັບມືກັບບັນຫາ
ຕ່າງໆ ຄືກັບຈຸດບໍລິ
ການປະຕ ດຽວໃນກໍ
ລະນີເກີດເຫດສຸກ
ເສີນ.  

2 ຜ ຈັ້ດງານສາມາດຕິດ
ຕໍີ່ 2-3 ຊ່ອງທາງໃນເວ
ລາເກີດເຫດສຸກເສີນ.   
1 ຜ ຈັ້ດງານສາມາດຕິດ
ຕໍີ່ຫາຫລາຍພາກສ່ວນ
ໃນເວລາເກີດເຫດສຸກ
ເສີນ.   
0 ຜ ຈັ້ດງານບໍີ່ຮ ຈ້ະຕິດຕໍີ່
ຫາໃຜໃນເວລາເກີດ
ເຫດສຸກເສີນ.   

 ສໍາພາດ 
 ບົດບັນທ ກການສໍາ

ພາດ  

  

S03 ການປະເມີນການຈົີ່ມວ່າ 
ແລະ ການບໍລິການຈາກຜ ້ຊືີ້ 
ແລະ/ຫລື ຜ ຈັ້ດງານ  
 ມຊ່ີອງທາງຮັບມືກັບການ

ຈົີ່ມວ່າແລະ ຮັບຄໍາຄິດ

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 
 

 ສໍາພາດ ແລະ ທົບ
ທວນເອກະສານ  

 ບົດບັນທ ກການສໍາ
ພາດ ແລະ ເອກະ
ສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  
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ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນຜົນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

ເຫັນຈາກແຂກທີີ່ເໝາະ
ສົມ.  

 ມລີະບົບຮັບມກືັບການຈົີ່ມ
ວ່າແລະ ຮັບຄໍາຄິດເຫັນ
ຈາກແຂກ.  

 ມລີະບົບສ້າງແຮງຈ ງໃຈ/
ໃຫ້ລາງວັນແກູ່ພະນັກງານ
ເພືີ່ອປ້ອງກັນບໍີ່ໃຫ້ມີການ
ຈົີ່ມວ່າ.  

ພະນັກງານ 
S04 ບຸກຄະລິກກະພາບຂອງ
ພະນັກງານ  
 ມີເຄືີ່ອງແບບທີີ່ເໝາະສົມ. 
 ພະນັກງານນຸູ່ງຖືເປັນລະ

ບຽບ ແລະ ສວຍງາມດີ. 
 ພະນັກງານເປັນເພືີ່ອນມິດ

ທີີ່ດີ.   

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ສໍາພາດ 

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ແລະ 
ບົດບັນທ ກການສ  າ
ພາດ  

  

S05 ຄວາມຮ ທ້ົີ່ວໄປ ແລະ 
ຄວາມເຂົີ້າໃຈຂອງພະນັກງານ
ສະຖານທີີ່ຈັດງານ 
 ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົີ້າ

ໃຈກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດ
ຂອງວຽກ ແລະ ໜ້າທີີ່.  

 ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົີ້າ
ໃຈກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກໍາ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິດ
ຈະກໍາຂອງກອງປະຊຸມ.  

 ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົີ້າ
ໃຈກ່ຽວກັບສະຖານທີີ່ 
ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ.  

 ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົີ້າ
ໃຈກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ 
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 
ແລະ ຜ ຈັ້ດງານ.   

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ສໍາພາດ 
 ບົດບັນທ ກການສໍາ

ພາດ  

  

S06 ການບໍລິການອາຫານ ແລະ 
ເຄືີ່ອງດືີ່ມ 
 ພະນັກງານສາມາດສ້າງ ຫລື 

ປັບລາຍການອາຫານໃຫ້ເໝ

3 ໄດ້ 5-6 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3-4 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ສໍາພາດ 

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
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ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນຜົນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

າະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງກອງປະຊຸມ. 

 ພະນັກງານສາມາດສ້າງ ຫລື 
ປັບລາຍການອາຫານໂດຍ
ນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງປຸງພາຍໃນທ້ອງ
ຖິີ່ນ.   

 ພະນັກງານສາມາດປຸງແຕູ່ງ
ອາຫານ ແລະ ເຄືີ່ອງດືີ່ມຈໍາ
ນວນຫລາຍຕາມເວລາຂອງ
ງານ.  

 ມີຊຸດນໍີ້າຊາ/ກາເຟ/ອາຫານ
ຄໍີ່າຢູ່າງເໝາະສົມ.  

 ມນໍີີ້າດືີ່ມສະອາດໃຫ້ແກູ່ຜ ້
ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.  

 ພະນັກງານບໍລິການອາຫານ
ໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມ 
ແລະ ມີຄວາມຮ ຢູ້່າງດີ.  

 
 

ລັກອັກສອນ ແລະ 
ບົດບັນທ ກການສ  າ
ພາດ  

S07 ທັກສະດ້ານພາສາຕ່າງປະ
ເທດຂອງພະນັກງານ 
 ພະນັກງານສ່ວນຫລາຍສາ

ມາດສືີ່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ 
 ພະນັກງານຈໍານວນໜ ີ່ງສາ

ມາດສືີ່ສານພາສາທີີ່ສາມໄດ້  
 ມກີານຝ ກອົບຮົມດ້ານພາ

ສາໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານປະຈໍາ 
ແລະ ຊົີ່ວຄາວ  

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 
 

 ສໍາພາດ ແລະ ທົບ
ທວນເອກະສານ  

 ບົດບັນທ ກການສໍາ
ພາດ ແລະ ເອກະ
ສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  

  

S08 ການເຄົີ້າລົບນັບຖືເຊືີ້ອ
ຊາດ, ສາດສະໜາ, ວັດທະນະ
ທໍາ, ເພດ ແລະ ອາຍຸ 
 ມປ້ີາຍເປັນພາສາທ້ອງຖິີ່ນ 

ແລະ ອັງກິດ. 
 ການປຸງແຕູ່ງອາຫານຕ້ອງ

ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ.  

 ພະນັກງານຮັບຮ ້ດ້ານເຊືີ້ອ
ຊາດ, ສາດສະໜາ ແລະ 
ວັດທະນະທໍາ. 

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ສໍາພາດ ແລະ ທົບ
ທວນເອກະສານ  

 ບົດບັນທ ກການສໍາ
ພາດ ແລະ ເອກະ
ສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  
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ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນຜົນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

 ມລີະບຽບດ້ານຄວາມເທົີ່າ
ທຽມກັນຂອງພະນັກງານ
ໃນການບໍລິການຜ ້ເຂົີ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມ.  

S09 ການປະຕິບັດວຽກງານ
ຂອງພະນັກງານດ້ານຄຸນະພາບ
ຂອງການບໍລິການ 
 ມຂັີີ້ນຕອນການຮັບເອົາພະ

ນັກງານທີີ່ເປັນລະບົບທັງ
ພະນັກງານປະຈໍາ ແລະ 
ຊົີ່ວຄາວ.  

 ມກີານແນະນໍາ ແລະ ການ
ຝ ກອົບຮົມໃຫ້ແກູ່ພະນັກ
ງານປະຈໍາ ແລະ ຊົີ່ວຄາວ
ຕາມກົດໝາຍທ້ອງຖິີ່ນ.  

 ມລີະບົບກວດສອບເພືີ່ອ
ຈ້າງພະນັກງານໃໝູ່ ແລະ 
ຊົີ່ວຄາວ.  

 ມກີານຄຸ້ມຄອງການປະຕິ
ບັດວຽກງານຂອງພະນັກ
ງານປະຈໍາ ແລະ ຊົີ່ວຄາວ
ຢູ່າງເໝາະສົມ.  

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ສໍາພາດ ແລະ ທົບ
ທວນເອກະສານ  

 ບົດບັນທ ກການສໍາ
ພາດ ແລະ ເອກະ
ສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  

  

S10 ການຊົດເຊີຍ, ຜົນປະ
ໂຫຍດ ແລະ ສະຫວັດດີການ 
 ການຊົດເຊີຍ, ຜົນປະ

ໂຫຍດ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການ ຕາມກົດໝາຍແຮງ
ງານ. 

 ພະນັກງງານໄດ້ຮັບການ
ກວດສຸຂະພາບປະຈ  າປີ.  

 ອີງຕາມກົດໝາຍແຮງງານ
ແມູ່ນມີການສົີ່ງເສີມໃຫ້
ຈ້າງແຮງງານທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້ມີ
ວຽກເຮັດ  

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ສໍາພາດ ແລະ ທົບ
ທວນເອກະສານ  

 ບົດບັນທ ກການສໍາ
ພາດ ແລະ ເອກະ
ສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  

  

ການປົກປກັຮ ັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມຊົນ  
S11 ລະບົບປົກປັກຮັກສາສິີ່ງ
ແວດລ້ອມ 
 

3 ໄດ້ 4 ຂໍີ້ ພ້ອມກັບ
ການດັດແກ້ຄ ູ່ມືເພືີ່ອ
ໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້
ກັບຫ້ອງປະຊຸມ 

 ສໍາພາດ ແລະ ທົບ
ທວນເອກະສານ  
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ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນຜົນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາ
ຊຽນ 
1.1 ລະບຽບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງໂຮງ
ແຮມ  
1.1.1 ສົີ່ງເສີມກິດຈະກໍາດ້ານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພືີ່ອຊຸກຍ ກ້ານມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານໂຮງ
ແຮມ, ແຂກ ແລະ ຜ ປ້ະກອບ
ການໃຫມ້ີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ.   
1.1.2 ມີແຜນປ ກຈິດສໍານ ກ
ດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກູ່ພະ
ນັກງານ ເຊັີ່ນ: ການຝ ກອົບຮົມ.  
1.1.3 ມີແຜນຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດ
ລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ໂຮງແຮມ.  
1.1.4 ມີແຜນກວດສອບດ້ານ
ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ 

2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ ພ້ອມກັບ
ການດັດແກ້ຄ ູ່ມືເພືີ່ອ
ໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້
ກັບຫ້ອງປະຊຸມ 

1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ບົດບັນທ ກການສໍາ
ພາດ ແລະ ເອກະ
ສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  

S12 ການຈັດການກັບສິີ່ງເສດ
ເຫລືອ 

3 ມີການຝ ກອົບຮົມໃຫ້
ແກູ່ພະນັກງານເພືີ່ອ
ຈັດການກັບສິີ່ງເສດ
ເຫລືອ ແລະ ມີຂັີ້ນ
ຕອນຈັດການກັບສິີ່ງ
ເສດເຫລືອທີີ່ສອດ
ຄ່ອງກັບກົດໝາຍ
ພາຍໃນປະເທດ.  

2 ມີຂັີ້ນຕອນຈັດການ
ກັບສິີ່ງເສດເຫລືອທີີ່
ສອດຄ່ອງກັບກົດໝ
າຍພາຍໃນປະເທດ.  

1 ມີຂັີ້ນຕອນຈັດການ
ກັບສິີ່ງເສດເຫລືອ 
ແຕູ່ບໍີ່ສອດຄ່ອງກັບ
ກົດໝາຍ.  

0 ບໍີ່ມີຂັີ້ນຕອນຈັດການ
ກັບສິີ່ງເສດເຫລືອ.  

 ສໍາພາດ ແລະ ທົບ
ທວນເອກະສານ  

 ບົດບັນທ ກການສໍາ
ພາດ ແລະ ເອກະ
ສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  

  



 

ຄ ູ່ມກືານປະເມີນ ແລະ ຢ ັ້ງຢືນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ-ປະເພດສະຖານທີີ່ຈັດກອງປະຊຸມ  | 60  
 

ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນຜົນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

S13 ການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກູ່
ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ 

3 ມີກິດຈະກໍາ ແລະ 
ນະໂຍບາຍສົີ່ງເສີມ
ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ.   

2 ມີກິດຈະກໍາ ຫລື ນະ
ໂຍບາຍສົີ່ງເສີມຊຸມ
ຊົນອ້ອມຂ້າງ.   

1 ມີກິດຈະກໍາ ຫລື ນະ
ໂຍບາຍສົີ່ງເສີມຊຸມ
ຊົນອ້ອມຂ້າງໜ້ອຍ
ທີີ່ສຸດ.   

0 ບໍີ່ມີກິດຈະກໍາ ຫລື 
ນະໂຍບາຍສົີ່ງເສີມ
ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ.   

 ສໍາພາດ ແລະ ທົບ
ທວນເອກະສານ  

 ບົດບັນທ ກການສໍາ
ພາດ ແລະ ເອກະ
ສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  

  

 
 

ລວມ 
 

  

 
ລວມທັງໝົດ 

 

  

 

  



 

ຄ ູ່ມກືານປະເມີນ ແລະ ຢ ັ້ງຢືນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ-ປະເພດສະຖານທີີ່ຈັດກອງປະຊຸມ  | 61  
 

ບົດທ  17 

ຂັັ້ນຕອນການກວດສອບ   
 

ຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງທີີ່ປະເມີນ ແລະ ກວດສອບສະຖານທີີ່ຈັດງານຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນ
ຕອນຕ່າງໆ ດັີ່ງຂ້າງລຸູ່ມນີີ້:  

ຂັີ້ນຕອນທີ 1: ກວດສອບການຂໍສະໝັກ ແລະ ການກະກຽມ 

 ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບການຂໍສະໝັກ (ໃບສະໝັກ ແລະ ບົດລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງ) ແລ້ວ, ຄະນະກໍາມະການ
ດັີ່ງກ່າວກໍີ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມເພືີ່ອພິຈາລະນາວ່າການຂໍສະໝັກນັີ້ນໄດ້ຕາມມາດຖານທີີ່ໄດ້ກາໍນົດໄວ້ ຫລ ື ບໍ. 
ນອກຈາກນັີ້ນ, ຄະນະກາໍມະການດັີ່ງກ່າວຍັງຈະກໍານົດວັນ ແລະ ເວລາເພືີ່ອດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ;  

 ແນະນໍາຜ ສ້ະໝັກກ່ຽວກັບວັນ ແລະ ເວລາຂອງການປະເມີນຜົນນັີ້ນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຊ ີ່ງລົງນາມໂດຍປະ
ທານຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງ;   

 ໃນກໍລະນີການຂໍສະໝັກນັີ້ນມກີານປະເມີນຜົນຄືນ, ການດໍາເນີນການປັບປຸງກໍີ່ຈະປະຕິບັດຢ ູ່ຂັີ້ນຕອນນີີ້ເລີຍ.  

ຂັີ້ນຕອນທີ 2: ການກວດສອບ 

 ຢ ູ່ທີີ່ສະຖານທີີ່ຈັດງານ, ຄະນະກໍາມະການເລີີ່ມຂັີ້ນຕອນການກວດສອບໂດຍເນັີ້ນໃສູ່ການລົງເບິີ່ງສະຖານທີີ່ຕົວ
ຈິງ ແລະ ຂັີ້ນຕອນການປະເມີນຕ່າງໆ.   

 ຄະນະກໍາມະການຈະປ ກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຂໍສະໝັກພ້ອມກັບລາຍລະອຽດທີີ່ຈໍາເປັນທັງໝົດຮ່ວມກັບຜ ້
ສະໝັກ.   

 ຄະນະກໍາມະການຕ້ອງເຊັນໃບປະເມີນຂອງຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງ ຕາມວັນ ແລະ ເວລາ
ຂອງການການກວດສອບ.  

ຂັີ້ນຕອນທີ 3: ການປະເມີນຜົນ 

 ຄະນະກໍາມະການຈະດໍາເນີນການປະເມີນຜົນໂດຍການສໍາພາດ, ກວດສອບ ຫລື ທົບທວນເອກະສານດັີ່ງທີີ່ລະ
ບຸໄວ້ຢ ູ່ໃນບົດແນະນໍາການປະເມີນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນຂອງຄ ູ່ມືສະບັບນີີ້. ຄະນະກໍາມະ
ການຄວນອ້າງອີງໃສູ່ ແບບຟອມການກວດສອບ ຢ ູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຄ ູ່ມສືະບັບນີີ້.  

 ຄະນະກໍາມະການຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເກັບກໍາຫລັກຖານ ຊ ີ່ງອາດແມູ່ນບົດບັກທ ກການສ  າພາດ (ພ້ອມກັບຊືີ່ ແລະ 
ຕໍາແໜູ່ງຂອງຜ ຖື້ກສໍາພາດ), ຮ ບພາບ ຫລ ືຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ເອກະສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.   

 ຄະນະກໍາມະການຈະໃຫ້ຄະແນນຕາມ 55 ຕົວຊີີ້ວັດ ທີີ່ມີຄະແນນຕໍີ່າສຸດແມູ່ນ 0 (ສ ນ) ແລະ ຄະແນນສ ງສຸດ
ແມູ່ນ 3 (ສາມ).   

 ຖ້າຫາກແມູ່ນການປະເມີນຜົນຄືນ, ຄະນະກໍາມະການກໍີ່ຈະປະເມີນແຕູ່ຕົວຊີີ້ວັດທີີ່ຍັງບໍີ່ຜ່ານເທົີ່ານັີ້ນ.  
 ເມືອສິີ້ນສຸດການປະເມີນຜົນແລ້ວ, ຕ້ອງມກີານປ ກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນການປະເມີນດັີ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະ

ແມູ່ນຕົວຊີີ້ວັດທີີ່ໄດ້ຄະແນນຕໍີ່າ. ຄະນະກໍາມະການອາດສອບຖາມ ແລະ ປ ກສາຫາລືຮ່ວມກັບຜ ສ້ະໝັກເລີຍ
ເພືີ່ອຊີີ້ແຈງບັນຫາຕ່າງໆ. ປະທານຂອງຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງຕ້ອງສັງລວມການລົງກວດ
ສອບຕົວຈິງ ແລະ ແຈ້ງວັນເວລາຂອງການຊີີ້ແຈງຜົນໃຫ້ແກູ່ຜ ສ້ະໝັກ. ຢ ູ່ໃນຂັີ້ນຕອນນີີ້, ຫລັງຈາກຄະນະກໍາ
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ມະການມີຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບແລ້ວ, ປະທານກໍີ່ຈະລາຍງານຜົນຂອງການກວດສອບສະຖານທີີ່ຕົວຈິງ 
ແລະ ໃບດໍາເນີນການປັບປຸງ ໃຫ້ແກູ່ຜ ສ້ະມັກຮັບຊາບ.  

ຂັີ້ນຕອນທີ 4: ບົດລາຍງານການປັບປຸງ  

 ພາຍຫລັງສິີ້ນສຸດການປະເມີນຜົນແລ້ວ, ຄະນະກໍາມະການຕອ້ງປະຊຸມເພືີ່ອສະຫລຸບຄະແນນ. ຖ້າຫາກຜ ສ້ະໝັ
ກໄດ້ຄະແນນຫລາຍກ່ວາ 75% ຂ ີ້ນໄປ, ສະຖານທີີ່ຈັດງານກໍີ່ຈະໄດ້ຮັບການຢັີ້ງຢືນ. ຖ້າຫາກບໍີ່ໄດ້, ຜ ສ້ະໝັກ
ກໍີ່ຈະໄດ້ຮັບໃບດໍາເນີນການປັບປຸງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ຜ ສ້ະໝັກຈະໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາກຽ່ວກັບຂັີ້ນຕອນຂອງ
ການປະເມີນຄືນ.  

 ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ ປະກອບດ້ວຍ:  
o ໃບລົງຄະແນນຄັີ້ງຫລ້າສຸດ ພ້ອມຄະແນນສະເລູ່ຍຂອງແຕູ່ລະຕົວຊີີ້ວັດຈາກສະມາຊິກທັງໝົດຂອງຄະ

ນະກໍາມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງ.  
o ບົດບັນທ ກການທົບທວນຄືນ/ຄົນທີີ່ຖືກສໍາພາດ/ຮ ບພາບ.  
o ຂໍີ້ມ ນກ່ຽວກັບສິີ່ງທີີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ບັນຫາທີີ່ພົບເຫັນ.  
o ສິີ່ງທີີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ (ຖ້າມີ) 
o ຂໍີ້ຄວາມທີີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງບົດລາຍງານດັີ່ງກ່າວ.  
o ສັງລວມບັນຫາທີີ່ພົບເຫັນໃນເວລກວດສອບຕົວຈິງ.  

 ຢ ູ່ໃນຂັີ້ນຕອນນີີ້, ຄະນະກໍາມະການຕ້ອງກະກຽມບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນທີີ່ຈະຖືກສົີ່ງໄປໃຫ້ອົງການທ່ອງ
ທ່ຽວພາກລັດ (ຂັີ້ນສ ນກາງ) ຫລ ືທຽບເທົີ່າ ເພືີ່ອຮັບຮອງເອົາຜ ສ້ະໝັກທີີ່ຜ່ານການປະເມີນເພືີ່ອສະເໜີຮັບເອົາ
ລາງວັນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ.  

 ຫລັງຈາກສະຖານທີີ່ດັີ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຢັີ້ງຢືນແລ້ວ, ຄະນະກາໍມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງອາດພິຈາລະນາ 
ດໍາເນີນການກວດສອບສັີ້ນໆ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສະຖານທີີ່ທີີ່ໄດ້ຮັບການຢັີ້ງຢືນນັີ້ນໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສະ
ຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ.  
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ບົດທ  18 

ລະບຽບຂອງຄະນະກ າມະການປະເມ ນຜົນຂັັ້ນສ ນກາງ  
 

ຄະນະກໍາມະການຕ້ອງປະຕິບດັຕາມລະບຽບດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີີ້:  

 ຮັກສາຂໍີ້ມ ນທີີ່ໄດ້ຮັບກ່ອນ, ລະຫວ່າງ ແລະ ຫລັງການປະເມີນຜົນເປັນຄວາມລັບ; 
 ຫລີກລ່ຽງການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຫລ ືຜົນການປະເມີນຜົນ; 
 ຊອກຫາວິທີສ້າງສາຍພົວພັນດ້ານອາຊີບກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພືີ່ອສົີ່ງເສີມການກະຈາຍຂໍີ້ມ ນ ແລະ ມີ

ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕະຫລອດການປະເມີນແຕູ່ຕົີ້ນຈົນຈົບ; 
 ບໍີ່ຮັບເອົາຂອງຕ້ອນ/ຂອງຂວັນຈາກພາກສ່ວນທີີ່ຖືກປະເມີນ.   
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ບົດທ  19 

ການຕ ີ່ ແລະ ຖອນໃບຢັັ້ງຢືນ  
 
19.1 ການຕໍີ່ໃບຢັີ້ງຢືນ  
 
ໃນກໍລະນີສະຖານທີີ່ທີີ່ຜ່ານການປະເມີນແລ້ວ ແຕູ່ບໍີ່ປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ ແລະ ການຢັີ້ງຢືນສໍາ
ລັບມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ແລະ ບໍີ່ປັບປຸງ ແລະ/ຫລ ືບໍີ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບພາຍໃນກໍານົດເວລາ
ຂອງມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ, ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ ຫລື ຄະນະກໍາມະການປະເມີນຂັີ້ນສ ນ
ກາງຕ້ອງຂຽນບົດລາຍງານເພືີ່ອສະເໜີຕໍີ່ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດ ເພືີ່ອພິຈາລະນາໂຈະການຕໍີ່ໃບຢັີ້ງຢືນ ແລະ ແຈ້ງ
ໃຫ້ສະຖານທີີ່ທີີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນນັີ້ນຮັບຊາບເພືີ່ອດໍາເນີນການປັບປຸງ ແລະ ປ້ອງກັນ.   
 
ທຸລະກິດທີີ່ຜ່ານການປະເມີນນັີ້ນຈະຕ້ອງດໍາເນີນການປັບປຸງ ແລະ ປ້ອງກັນໃຫ້ມີປະສິດທ ິພາບ ແລະ ຄະນະກໍາມະ
ການກວດສອບຈະປະເມີນຄືນພາຍໃນ 180 ວັນ. ຖ້າຫາກບໍີ່ມີການປັບປຸງພາຍໃນ 180 ວນັ, ທຸລະກິດນັີ້ນຈະຖືກ
ຖອນໃບຢັີ້ງຢືນດັີ່ງກ່າວ.      
 
19.2 ການຖອນໃບຢັີ້ງຢືນ   
 
ໃນກໍລະນີສະຖານທີີ່ທີີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນນັີ້ນ ບໍີ່ຜ່ານ ໜ ີ່ງ ຫລື ຫລາຍເງືີ່ອນໄຂດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີີ້ ເຊັີ່ນ: 1) ບໍີ່ປະຕິບັດຕາມລະ
ບຽບທີີ່ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດໄດ້ກໍານົດໄວ້ ແລະ ມຜີົນກະທົບຕໍີ່ການຢັີ້ງຢືນນັີ້ນ; 2) ບໍີ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມສໍາ
ຄັນຂອງມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານທີີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາແລ້ວ; 3) ບໍີ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານ
ອາຊຽນທີີ່ຖືກຮັບຮອງຫລັງຈາກການຢັີ້ງຢືນຖືກໂຈະສອງຄັີ້ງພາຍໃນ 180 ວັນ; ແລະ 4) ມີການຮ້ອງທຸກວ່າຄະນະ
ກໍາມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງ ແລະ/ຫລ ືອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດໄດ້ພິຈາລະນາວ່າອາດມຄີວາມເສຍຫາຍຕໍີ່
ການຢັີ້ງຢືນ. ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດຈະດໍາເນີນການເພືີ່ອຍົກເລີກການຮັບຮອງໄປຍັງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ 
ເພືີ່ອຮັບຮອງເອົາຄັີ້ງສຸດທ້າຍ ເພືີ່ອໃຫ້ສະຖານທີີ່ຈັດງານນັີ້ນສົີ່ງໃບຢັີ້ງຢືນ ແລະ ແຜູ່ນປ້າຍລາງວັນໃຫ້ອົງການທ່ອງ
ທ່ຽວພາກລັດໂດຍດ່ວນ.   
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ບົດທ  20 

ການອຸທອນ ແລະ ການຮ້ອງທຸກ  
 
20.1 ການອຸທອນ  
 
1) ຜ ສ້ະໝັກມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານສາມາດອຸທອນໄດ້ພາຍໃນ 30 ວັນ ຈາກວັນທີທີີ່ອົງການທ່ອງທ່ຽວ
ພາກລັດໄດ້ສົີ່ງແຈ້ງການກ່ຽວກບັຜົນການພິຈາລະນາ. ການອຸທອນຈະຖືກສົີ່ງໄປຫາອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ. ຖ້າຫາກການອຸທອນນັີ້ນສົີ່ງໄປທາງອີເມລ, ກໍີ່ຈະມີການລົງທະບຽນ.    
 
2) ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດຈະແຕູ່ງຕັີ້ງຄະນະກໍາມະການພິຈາລະນາການອຸທອນແຕູ່ລະກໍລະນີ ເພືີ່ອພິຈາລະນາ
ການອຸທອນ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜ ອຸ້ທອນຮັບຊາບຜົນການພິຈາລະນາພາຍໃນ 60 ວັນ ນັບແຕູ່ວັນທີທີີ່ອົງການທ່ອງທ່ຽວ
ໄດ້ຮັບການອຸທອນ.     
 
3) ໃນລະຫວ່າງການພິຈາລະນາການອຸທອນທີີ່ຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ຍົກເລີກຜົນການພິຈາລະນາເດີມຖືວ່າຍັງມຜີົນສັກສິດ.   
 
4) ຜົນການພິຈາລະນາຂອງຄະນະກໍາມະການພິຈາລະນາການອຸທອນຈະສິີ້ນສຸດລົງ.    
 
5) ຜ ອຸ້ທອນຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນການອຸທອນ ຍົກເວັີ້ນໃນກໍລະນີທີີ່ການອຸທອນນັີ້ນໄດ້ໄຊຊະນະ.    
 
20.2 ການຮ້ອງທຸກ  
 
ສໍາລັບການສົີ່ງຄໍາຮ້ອງທຸກ, ຜ ຮ້້ອງທຸກຈະສົີ່ງຄໍາຮ້ອງທຸກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຊ ີ່ງສາມາດກວດສອບໄດ້ ແລະ ມີ
ຫລັກຖານພຽງພໍທີີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການຮ້ອງທຸກຕໍີ່ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ ຫລ ືຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນ
ກາງ. ໃນກໍລະນີຜ ຮ້້ອງທຸກສົີ່ງຄໍາຮ້ອງທຸກໃຫ້ແກູ່ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ, ຄະນະກໍາມະການກວດສອບດັີ່ງ
ກ່າວກໍີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 10 ວັນ ນັບແຕູ່ມືີ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກ. 
ເມືອອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກແລ້ວ, ກໍີ່ຈະພິຈາລະນາຂໍີ້ມ ນທີີ່ໄດ້ນັີ້ນ ແລະ ອາດຂໍຫລັກຖານ
ເພີີ່ມຕືີ່ມເພືີ່ອພິຈາລະນາວ່າເປັນຄໍາຮ້ອງທຸກ ຫລ ືບໍ ແລ້ວແຈ້ງໃຫ້ຜ ຮ້້ອງທຸກນັີ້ນຮັບຊາບຜົນການພິຈາລະນາ.   
 
ໃນກໍລະນີມີການຮ້ອງທຸກ, ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດຈະແຈ້ງໃຫ້ແກູ່ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງວເິຄາະສາເຫດ, ດໍາ
ເນີນການປັບປຸງ ແລະ ປ້ອງກັນ ແລະ ແຈ້ງຜົນການດໍາເນີນການນັີ້ນໃຫ້ແກູ່ຜ ຮ້້ອງທຸກຮັບຊາບເປນັລາຍລັກອັກ
ສອນ.      
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ບົດທ  21 

ການຍົກເລ ກການຢັັ້ງຢືນ  
 
ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດຈະຍົກເລີກການຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ ຖ້າຫາກເປັນຄືດັີ່ງກໍລະນີ
ຕໍີ່ໄປນີີ້:   
21.1 ສະຖານທີີ່ທີີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແຈ້ງຍົກເລີກການຢັີ້ງຢືນເປັນລາຍລັກອັກສອນ.    
21.2 ສະຖານທີີ່ທີີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຢຸດຕິກິດຈະການທີີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງນັີ້ນ.    
21.3 ສະຖານທີີ່ທີີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງນັີ້ນລົີ້ມລະລາຍ.  
 

 

-------------------------------------------  
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III. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ໃບສະໝັກມາດຕະ
ຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນ 
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ໃບສະໝັກມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນ 
 

1. ຊືີ່ຜ ສ້ະໝັກ (ຊືີ່ອົງການຈັດຕັີ້ງ) ………………………………………………… 

2. ທີີ່ຢ ູ່ຂອງສະຖານທີີ່ຈັດງານ / ໂຮງແຮມ  

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

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

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

ແຂວງ: ………………… ລະຫັດໄປສະນີ: …………….ໂທລະສັບ: ……………………………. 

ແຟັກ:………….………………………. 

ອີເມລ: ………………………………… ເວັບໄຊ: …………………………………….. 

3. ລາຍລະອຽດຂອງສະຖານທີີ່ຈັດກອງປະຊຸມຕາມມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ.   

ຊືີ່ຫ້ອງປະຊຸມ: ………………………………………………………………….. 

ອາຄານ: …………………….. ຊັີ້ນທີ:……….. ຈໍານວນປີເປີດດໍາເນີນທຸລະກິດ: ………. ປີ.   

ຂະໜາດຂອງຫ້ອງປະຊຸມ (ລວງກວ້າງ x ລວງຍາວ x ລວງສ ງ) ……………………ແມັດ. 

4. ຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຂຸອງຫ້ອງປະຊຸມເປັນຈໍານວນ:  

………….….. ຄົນ ໃນຮ ບແບບຫ້ອງຮຽນ; ………..…….. ຄົນ ໃນຮ ບແບບໂຮງລະຄອນ.    

5. ຈໍານວນພະນັກງານໃນສະຖານທີີ່ຈັດກອງປະຊຸມ …………, ວັນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກ:…………… 

6. ການຢັີ້ງຢືນນີີ້, ພວກເຮົາຕ້ອງການປະເມີນເປັນພາສາ: 

 ອັງກິດ   ພາສາອ ີ່ນໆ (ຈົີ່ງລະບຸ): ……..…………………………….………………… 

7. ຜ ປ້ະສານງານ 

1) ຊືີ່: ……………………………………….. ຕໍາແໜູ່ງ: …………………………………… 

ໂທລະສັບ:………………………….…….ແຟັກ:…………………………………… 

ໂທລະສັບມືຖື: ………….……………….. ອີເມລ: …………………………………... 

2) ຊືີ່:……………………………………….. ຕໍາແໜູ່ງ: …………………………………… 

ໂທລະສັບ:………………………….……. ແຟັກ:……………………… 
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ໂທລະສັບມືຖື: ………….……………….. ອີເມລ: …………………………………... 

8. ພວກເຮົາຂໍຢັີ້ງຢືນວ່າໃບສະໝັກນີີ້ລວມທັງໃບປະເມີນຕົນເອງທີີ່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີີ້ ລ້ວນແລ້ວແຕູ່ເປັນຄວາມຈິງ 
ແລະ ເປັນຂໍີ້ມ ນໃໝູ່.  

9. ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນຕອນ ແລະ ເນືີ້ອໃນຂອງປ ີ້ມຄ ູ່ມກືານປະເມີນ ແລະ ການຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານສະ
ຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນທຸກຂໍີ້.  

 

ລາຍເຊັນຜ ມ້ີອໍານາດ: ……………………………… 

       (……………………………………) 

     ……../………/ …….. 

 

ລາຍເຊັນຜ ມ້ີອໍານາດ: ……………………………… 

       (……………………………………) 

     ……../………/ …….. 

 
ໝາຍເຫດ:   
1. ລາຍເຊັນຜ ມ້ີອໍານາດແມູ່ນຜ ທີ້ີ່ມີຊືີ່ໃນໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ.  
2. ຖ້າຫາກເຊັນໂດຍຜ ຕ້າງໜ້າ, ຈົີ່ງຄັດຕິດໃບມອບສິດມາພ້ອມ.  
 
ຈົີ່ງຄັດຕິດເອກະສານເຫລົີ່ານ ັ້ເພືີ່ອພິຈາລະນາ: 
1. ແຜນທີີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ທີີ່ສະຖານທີີ່ອືີ່ນໆ 
2. ສໍາເນົາໜັງສືຮັບຮອງນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຫ້ອງການທີີ່ລົງທະບຽນອາຍຸບໍີ່ເກີນ 6 ເດືອນ. 
 
 
ສະເພາະອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກລັດ ຫລື ຄະນະກ າມະການປະເມ ນຜົນຂັັ້ນສ ນກາງເທົີ່ານັັ້ນ 

 
ເອກະສານທີີ່ຕ້ອງການໃນການຂໍສະໝັກ: 
ເອກະສານເພີີ່ມຕືີ່ມທີີ່ຈໍາເປັນ:……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………  

 
ວັນທີກວດສອບໃບສະໝັກ …………………………….. 
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ບົດລາຍງການການປະເມ ນຕົນເອງຂອງຜ ສ້ະໝັກສະຖານທ ີ່ຈັດງານສ າ
ລັບມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນ 

 
ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 

ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 
ການໃຫ້ຄະແນນ 

ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

ສະພາບຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ບ່ອນຈັດງານ    
P01 ສະພາບຫ້ອງປະຊຸມ 
ແລະ ບ່ອນຈັດງານ  

3 ສະອາດ, ເປັນລະບຽບດີ, 
ໃຊ້ການໄດ້ ແລະ ຕົກແຕູ່ງ
ສວຍງາມດ ີ
2 ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ 
ແລະ ໃຊ້ການໄດ້ 
1 ສະອາດ 
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

P02 ພືີ້ນທີີ່ສໍາລັບວາງສະ
ແດງໃນບໍລິເວນຈັດງານຂອງ
ຫ້ອງປະຊຸມ (ພືີ້ນທີີ່ນີີ້ຄວນ
ຕັີ້ງຢ ູ່ບໍີ່ໄກຈາກຫ້ອງປະຊຸມ
ເກີນ 20 ແມັດ)  

3 ມີພືີ້ນທີີ່ເໝາະສົມກັບຂະໜ
າດຂອງຫ້ອງປະຊຸມສໍາລັບ
ການວາງສະແດງ, ມີໄຟຟ້າ 
ແລະ ການຕົກແຕູ່ງທີີ່ເໝ
າະສົມ.   

2 ມີພືີ້ນທີີ່ສໍາລັບຈັດງານສະ
ແດງຂະໜາດນ້ອຍ, ມີໄຟ
ຟ້າ ແລະ ມກີານຕົກແຕູ່ງ
ຈໍານວນໜ ີ່ງ.   

1 ມີພືີ້ນທີີ່ສໍາລັບຈັດງານສະ
ແດງ ແລະ ມີໄຟຟ້າ.  

0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່ໃນໄລຍະ 20 
ແມັດຫ່າງຈາກຫ້ອງປະ
ຊຸມ. 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

P03 ຝາ ແລະ/ຝາກັີ້ນຫ້ອງ
ປະຊຸມ 

3 ຝາ ແລະ/ຫລື ຝາກັີ້ນຫ້ອງເ
ໝາະສົມດີ, ມໂີຄງສ້າງໜ້າ
ແໜ້ມດີ, ກັນສຽງ ແລະ 
ຕົກແຕູ່ງສວຍງາມດີ.  

2 ຝາ ແລະ/ຫລື ຝາກັີ້ນຫ້ອງ
ໃນລະດັບປານກາງ. ສະ
ພາບໂຄງສ້າງປານກາງ 
ແລະ ກັນສຽງ.    

1 ຝາ ແລະ/ຫລື ຝາກັີ້ນຫ້ອງ
ຕ້ອງມີການປັບປຸງ. ສະ
ພາບໂຄງສ້າງ ແລະ ກັນ
ສຽງບໍີ່ດີ.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

0 ຝາ ແລະ/ຫລື ຝາກັີ້ນຫ້ອງ
ຕ້ອງມີການປັບປຸງ. ສະພາບ
ຂອງໂຄງສ້າງ, ກັນສຽງ ແລະ 
ການຕົກແຕູ່ງບໍີ່ດີ.      

P04 ໂຕະ 3 ສະອາດ, ພຽງພໍ, ໃຊ້ການ
ໄດ້ ແລະ ສາມາດປັບໄດ້  
2 ສະອາດ, ພຽງພໍ ແລະ ໃຊ້
ການໄດ້ 
1 ສະອາດ ແລະ ພຽງພໍ 
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

P05 ຕັີ່ງ 3 ສະອາດ, ພຽງພໍ, ໃຊ້ການ
ໄດ້ ແລະ ສາມາດປັບໄດ້  
2 ສະອາດ, ພຽງພໍ ແລະ ໃຊ້
ການໄດ້ 
1 ສະອາດ ແລະ ພຽງພໍ 
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

P06 ເຄືີ່ອງຂຽນ ແລະ ອຸ
ປະກອນຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ  
 ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ  
 ຂາຕັີ້ງຟຣີບຊາດ 
 ເຈ້ຍບັນທ ກ 
 ບິກ/ສໍ 
 ບິກຂຽນກະດານຂາວ 

(ບິກເຟິດ) 
 ໄມ້ຊີີ້ເລເຊີ 

(Pointer) 
 ຣີໂມດກົດບົດສະເໜີ 

(Clicker) 

3 ຄົບທຸກຢູ່າງ 
2 ໄດ້ 4-6 ເງືີ່ອນໄຂ 
1 ມີ 1-3 ມາດຖານ 
0 ບໍີ່ມີຈັກຢູ່າງ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

P07 ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກ ແລະ ເຄືີ່ອງເຟີນີເຈີ
ໃນຫ້ອງປະຊຸມ 
 ເວທີສາມາດປັບໄດ້ 

ແລະ ແຂງແກູ່ນ 
 ມຝີາຕິດຕັີ້ງປ້າຍດ້ານ

ຫລັງເວທີ 
 ໂພດຽມ (Podium) 
 ໂສຟາສໍາລັບແຂກ/ປະ

ທານກອງປະຊຸມ 

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 4-6 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-3 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

 ໂຕະ/ໂພດຽມຕົກແຕູ່ງ
ດ້ວຍດອກໄມ້ສວຍ
ງາມດີ  

 ໂຕະລົງທະບຽນ  
 ແຟ້ມລົງທະບຽນ 
P08 ຄວາມສະອາດຂອງ
ຫ້ອງປະຊຸມ 
 ຫ້ອງປະຊຸມຖກືຮັກສາ

ໄວ້ຢູ່າງດີ. ບໍີ່ມີຂີີ້ຝຸູ່ນ 
ແລະ ບໍີ່ມີກິີ່ນເໝັນອັບ 

 ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ກອງ
ປະຊຸມທກຸຢູ່າງຖກືຮັກ
ສາໄວ້ຢູ່າງດີ. ບໍີ່ມີຂີີ້ຝຸູ່ນ 
ແລະ ຮອຍເປືີ້ອນ. 

 ມລີະບຽບໃນການທໍາ
ຄວາມສະອາດ ແລະ 
ກວດກາເປັນຢູ່າງດີ.  

 ມພີະນັກງານທໍາຄວາມ
ສະອາດພຽງພໍໃນຊ່ວງ
ຈັດກອງປະຊຸມ. 

3 ໄດ້ທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເອ
ກະສານ 

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ແລະ 
ເອກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ  

  

ຂອບເຂດຫ້ອງປະຊຸມ     
P09 ບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນ
ລົງທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍ
ຖ້າ (ບໍີ່ຄວນຕັີ້ງຢ ູ່ໄກຈາກ
ຫ້ອງປະຊຸມເກີນ 20 
ແມັດ) 

3 ບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນລົງ
ທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍຖ້າ 
ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ, 
ໃຊ້ການໄດ້ ແລະ ມີການ
ຕົກແຕູ່ງຢູ່າງສວຍງາມດ.ີ 
ມີການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງຂຽນ, 
ຜ້າປ ໂຕຢູ້່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງ (ຖ້າ
ມີ) ເຊັີ່ນດຽວກັນກັບໂຕະ, 
ຕັີ້ງ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມ.  

2 ບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນລົງ
ທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍຖ້າ 
ສະອາດ, ເປັນລະບຽນ 
ແລະ ໃຊ້ການໄດ້.  

1 ມີບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນລົງ
ທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍຖ້າ 
ແຕູ່ຕ້ອງມີການປັບປຸງ   

0 ບໍີ່ມີບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນ
ລົງທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍ

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

ຖ້າຢ ູ່ໃນໄລຍະ 20 ແມັດ
ຫ່າງຈາກຫ້ອງປະຊຸມ.  

P10 ຫ້ອງແຍກ 3 ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ, 
ໃຊ້ການໄດ້ ແລະ ຕົກແຕູ່ງ
ສວຍງາມດີ.  
2 ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ 
ແລະ ໃຊ້ການໄດ້ 
1 ມີຫ້ອງແຍກ ແຕູ່ສະພາບ
ຫ້ອງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ   
0 ບໍີ່ມີຫ້ອງແຍກ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

P11 ຄວາມສາມາດໃນ
ການບັນຈຸຄົນຂອງຫ້ອງ
ແຍກ 
 

3 70% ຂອງຄວາມສາມາດ
ໃນການບັນຈຸຄົນທັງໝົດຂອງ
ຫ້ອງປະຊຸມ  
2 60% ຂອງຄວາມສາມາດ
ໃນການບັນຈຸຄົນທັງໝົດຂອງ
ຫ້ອງປະຊຸມ 
1 50% ຂອງຄວາມສາມາດ
ໃນການບັນຈຸຄົນທັງໝົດຂອງ
ຫ້ອງປະຊຸມ 
0 ໜ້ອຍກວ່າ 50% ຂອງ
ຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸ
ຄົນທັງໝົດຂອງ ຫ້ອງປະຊຸມ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

P12 ຫ້ອງຕ້ອນຮັບ, ຫ້ອງ
ແຕູ່ງຕົວ ແລະ ຫ້ອງຝາກ
ເຄືີ່ອງສໍາລັບແຂກ VIP & 
ຈຸດປະສົງພິເສດອືີ່ນ.   
 

3 ພືີ້ນທີີ່ສາມາດປັບ, ແຍກ
ອອກຈາກຫ້ອງປະຊຸມ 
ແລະ ມີສິີ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກຢູ່າງເໝາະສົມ. 

2 ພືີ້ນທີີ່ສາມາດປັບ, ແຍກ
ອອກຈາກຫ້ອງປະຊຸມ 
ແລະ ມີສິີ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກຢູ່າງເໝາະສົມ. 

1 ພືີ້ນທີີ່ສາມາດປັບ ແຕູ່ບໍີ່ສາ
ມາດແຍກອອກຈາກຫ້ອງ
ປະຊຸມ ແລະ ມີສິີ່ງອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກຢູ່າງເ
ໝາະສົມ.  

0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

P13 ການຮັບປະກັນດ້ານ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກູ່ແຂກ 
VIPs 

3 ມີການຮັບປະກັນດ້ານ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແຂກ
ຄົນສໍາຄັນ ທາງດ້ານກາຍະ

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ສໍາພາດ 
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

ພາບ ແລະ ພະນັກງານ. ມີ
ລະບຽບ ແລະ ເອກະສານ
ທີີ່ດີ.  

2 ມີການຮັບປະກັນດ້ານ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແຂກ
ຄົນສໍາຄັນ ທາງດ້ານກາຍະ
ພາບ ແລະ ພະນັກງານ.   

1 ມີການຮັບປະກັນດ້ານ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແຂກ
ຄົນສໍາຄັນ ທາງດ້ານກາຍະ
ພາບ ຫລື ພະນັກງານ.    

0 ບໍີ່ມີການຮັບປະກັນດ້ານ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແຂກ
ຄົນສໍາຄັນ ທາງດ້ານກາຍະ
ພາບ ແລະ ພະນັກງານ.   

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ແລະ 
ບົດບັນທ ການສໍາ
ພາດ  

P14 ພືີ້ນທີີ່ສໍາລັບຜ ຈັ້ດ
ງານ/ຫ້ອງກອງເລຂາ (ພືີ້ນທີີ່
ນີີ້ບໍີ່ຄວນຕັີ້ງຫ່າງໄກຈາກ
ຫ້ອງປະຊຸມເກີນ 300 
ແມັດ)  

3 ມີພືີ້ນທີີ່ພ້ອມໄຟຟ້າ, ເຄືີ່ອງ
ເຟ ີນີເຈີ ແລະ ເຄືີ່ອງປັບອາ
ກາດ.   
2 ມີພືີ້ນທີີ່ພ້ອມໄຟຟ້າ ແລະ 
ເຄືີ່ອງເຟ ີນີເຈີ 
1 ມີພືີ້ນທີີ່ ແຕູ່ບໍີ່ມີໄຟຟ້າ ແລະ 
ບໍີ່ມີເຄືີ່ອງເຟ ີນີ 
0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

P15 ບ່ອນສະຖະແຫລງ
ຂ່າວ 

3 ພືີ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວສາມາດສ້າງ
ຂ ີ້ນສະເພາະກອງປະຊຸມ 
ພ້ອມກັບມີສິີ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກພຽງພໍ 
ແລະ ຢ ູ່ໃນສະພາບດີ. ມີ
ບັນຊີລາຍຊືີ່ຜ ສ້ະໜອງ
ເຄືີ່ອງເພືີ່ອໃຫ້ເຊົີ່າ ຫລື 
ຢືມຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ.   

2 ພືີ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວສາມາດສ້າງ
ຂ ີ້ນ ຫລື ມີພືີ້ນທີີ່ໃຊ້ຮ່ວມ
ກັນ ພ້ອມກັບມີສິີ່ງອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກພຽງ
ພໍ ແລະ ຢ ູ່ໃນສະພາບດີ.   

1 ພືີ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວສາມາດສ້າງ
ຂ ີ້ນ ຫລື ມີພືີ້ນທີີ່ໃຊ້ຮ່ວມ
ກັນ ພ້ອມກັບມີສິີ່ງອໍາ

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  



 

ຄ ູ່ມກືານປະເມີນ ແລະ ຢ ັ້ງຢືນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ-ປະເພດສະຖານທີີ່ຈັດກອງປະຊຸມ  | 76  
 

ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

ນວຍຄວາມສະດວກໃຊ້
ຮ່ວມກັນ.   

0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່.  
P16 ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກສໍາລັບຄົນພິການ  

3 ມີສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກສໍາລັບຄົນພິການຢູ່າງ
ພຽງພໍ. ມີພະນັກງານໄດ້
ຮັບການຝ ກອົບຮົມເພືີ່ອບໍ
ລິການຄົນພິການທີີ່ເຂົີ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມ.   

2 ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ສໍາລັບຄົນພິການຢູ່າງພຽງ
ພໍ.   

1 ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ສໍາລັບຄົນພິການ.   

0 ບໍີ່ມີສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກສໍາລັບຄົນພິການ.   

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

P17 ຫ້ອງໄຫວ້ 3 ມີຫ້ອງໄຫວ້ຖາວອນ ຫລື 
ສາມາດສ້າງເປັນຂ ີ້ນໃໝູ່, 
ແຍກຫ້ອງຍິງ/ຊາຍ ພ້ອມ
ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ທີີ່ເໝາະສົມ.   

2 ຫ້ອງໄຫວ້ທີີ່ສາມາດສ້າງຂ ີ້ນ
ໄດ້, ແຍກຫ້ອງຍິງ/ຊາຍ 
ພ້ອມສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກຈໍານວນໜ ີ່ງ.    

1 ຫ້ອງໄຫວ້ທີີ່ສາມາດສ້າງຂ ີ້ນ
ໄດ້, ແຍກຫ້ອງຍິງ/ຊາຍ.  

0 ພືີ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວບໍີ່ສາມາດສ້າງ
ເປັນຫ້ອງໄວ້ຂ ີ້ນໄດ້.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

P18 ຫ້ອງອາຫານ 3 ພຽງພໍ, ສະອາດ, ເປັນລະ
ບຽບ, ໃຊ້ໄດ້ ແລະ ສາມາດ
ປັບໄດ້ຫລາຍຮ ບແບບ.   
2 ພຽງພໍ, ສະອາດ, ເປັນລະ
ບຽບ ແລະ ໃຊ້ໄດ້.   
1 ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ ແລະ 
ໃຊ້ໄດ້.  
0 ໃຊ້ໄດ້ ແຕູ່ຕ້ອງໄດ້ການປັບ
ປຸງ.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

ເຂດສາທາລະນະຂອງຫ້ອງປະຊຸມ     
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

P19 ປ້າຍຊີີ້ບອກ 3 ມີປ້າຍຊີີ້ບອກພຽງພໍ, ເຫັນ
ໄດ້ຊັດເຈນ, ຖາວອນ 
ແລະ ຮັກສາໄວ້ດີ ສະແດງ
ຂໍີ້ມ ນທີີ່ຈໍາເປັນ ເຊັີ່ນ: 
ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງນໍີ້າ 
ແລະ ຫ້ອງຮັບປະທານອາ
ຫານທີີ່ແຍກອອກຕາງ
ຫາກ ຂຽນເປັນພາສາທີີ່
ເຂົີ້າໃຈງ່າຍ.  

2 ມີປ້າຍທີີ່ເບິີ່ງເຫັນໄດ້ຊັດ
ເຈນ ແລະ ຖາວອນ ທີີ່ສະ
ແດງຂໍີ້ມ ນທີີ່ຈໍາເປັນ ເຊັີ່ນ: 
ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງນໍີ້າ 
ແລະ ຫ້ອງຮັບປະທານອາ
ຫານທີີ່ແຍກອອກຕາງ
ຫາກ. 

1 ມີປ້າຍຖາວອນທີີ່ສະແດງຂໍີ້
ມ ນທີີ່ຈໍາເປັນ ເຊັີ່ນ:  ຫ້ອງ
ປະຊຸມ, ຫ້ອງນໍີ້າ ແລະ 
ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານທີີ່
ແຍກອອກຕາງຫາກ. 

0 ບໍີ່ມີປ້າຍຖາວອນ. 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

P20 ປ້າຍບອກທາງອອກ
ສຸກເສີນ 

3 ມີປ້າຍບອກທາງອອກສຸກ
ເສີນພຽງພໍ, ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ 
ແລະ ຖາວອນ.   
2 ມີປ້າຍທີີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ 
ແລະ ຖາວອນ.  
1 ມີປ້າຍບອກທາງອອກສຸກ
ເສີນ.   
0 ບໍີ່ມີປ້າຍບອກທາງອອກສຸກ
ເສີນ. 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

P21 ເຄືີ່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງນໍີ້າ  
 
ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍີ້າສາທາ
ລະນະອາຊຽນ  
3.2 ເຄືີ່ອງໃຊ້  
3.2.1 ມີພືີ້ນທີີ່ໃສູ່ຕ ທ້ີີ່ເໝາະ
ສົມ.   

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

3.2.2 ມີເຄືີ່ອງໃຊ້ພຽງພໍສໍາ
ລັບຄົນພິການ ແລະ ຜ ສ້ ງອາ
ຍຸ.   
3.2.3 ມີຕ ໃ້ສູ່ເຄືີ່ອງພຽງພໍ 
ສໍາລັບທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານ
ຊາຍ. 
3.2.4 ມີເຄືີ່ອງໃຊ້ພຽງພໍ 
ເຊັີ່ນ: ເຈ້ຍທິດຊ , ສະບ  
ແລະ ອືີ່ນໆ.  
 
P22 ຄວາມສະອາດຂອງ
ຫ້ອງນໍີ້າ 
 
ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍີ້າສາທາ
ລະນະອາຊຽນ  
3.3 ຄວາມສະອາດ 
3.3.1 ມີລະບົບລະບາຍອາ
ກາດພຽງພໍ  
3.3.2 ມກີິີ່ນຫອມ ແລະ ບໍີ່
ມີຄາບເປືີ້ອນ  
3.3.3 ມີນໍີ້າສະອາດພຽງພໍ  
3.3.4 ພືີ້ນສະອາດ ແລະ 
ແຫ້ງ  
3.3.5 ມຫີລັກການສຸຂາພິ
ບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ  
3.3.6 ມີພະນັກງານບໍາລຸງ
ຮັກສາ ແລະ ທໍາຄວາມສະ
ອາດທີີ່ໄດ້ຮັບການຝ ກອົບ
ຮົມເປັນຢູ່າງດີ 
3.3.7 ມກີ໋ອງຮັບຄໍາຄິດ
ເຫັນ  
3.3.8 ມກີານບໍລຸງຮັກສາ
ຫ້ອງນໍີ້າເປັນປະຈໍາ 

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 4-6 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 2-3 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

P23 ເຂດສ ບຢາ 3 ມີຫ້ອງສ ບຢາ ທີີ່ສອດຄ່ອງ
ກັບກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ໃຊ້ການໄດ້.    
2 ມີຫ້ອງສ ບຢາ ທີີ່ສອດຄ່ອງ
ກັບກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.   

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

1 ມີພືີ້ນທີີ່ໃຫ້ສ ບຢາ ແຕູ່ບໍີ່
ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ.  
0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່ໃຫສ້ ບຢາ. 

P24 ການເຂົີ້າເຖິງບ່ອນ
ຈອດລົດ: ບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງ 

3 ມີບ່ອນຈອດລົດຮັບ-ສົີ່ງ ທີີ່
ມີຫລັງຄາ ແລະ ມີພະນັກງານ
ຄອຍບໍລິການ ແລະ ມກີານບໍ
ລິການຈົດລົດໃຫ້ພ້ອມຖ້າ
ຕ້ອງການ.  
2 ມີບ່ອນຈອດລົດຮັບ-ສົີ່ງ ທີີ່
ມີຫລັງຄາ ແລະ ມີພະນັກງານ
ຄອຍບໍລິການ.   
1 ມີບ່ອນຈອດລົດຮັບ-ສົີ່ງ 
0 ບໍີ່ມີບ່ອນຈອດລົດຮັບ-ສົີ່ງ.   

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

P25 ມີບ່ອນຈອດລົດພຽງ
ພໍ 

3 ມີບ່ອນຈອດລົດພຽງພໍໃນບໍ
ລິເວນໂຮງແຮມ.   
2 ມີບ່ອນຈອດລົດຈໍາກັດໃນ
ບໍລິເວນໂຮງແຮມ.  
1 ບໍີ່ມີບ່ອນຈອດລົດຢ ູ່ໃນບໍລິ
ເວນໂຮງແຮມ ແຕູ່ມີບ່ອນ
ຈອດລົດຢ ູ່ໃກ້ຄຽງ.  
0 ບໍີ່ມີບ່ອນຈອດລົດ. 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

P26 ບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບ
ລົດເມ  

3 ມີບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດ
ເມ ທີີ່ມີຫລັງຄາ ແລະ ມີພະ
ນັກງານຄອຍບໍລິການ.   
2 ມີບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດ
ເມ ທີີ່ມີຫລັງຄາ.   
1 ມີບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດ
ເມ.    
0 ບໍີ່ມີບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດ
ເມ.   

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ/ຄວາມສະຫງົບ/
ເຫດສຸກເສ ນ 

   

P27 ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພ 
ແລະ ການອົບພະຍົກຄົນ 

3 ມີລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພ, 
ການອົບພະຍົກຄົນ ແລະ 
ການຝ ກອົບຮົມພະນັກງານທີີ່
ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍພາຍ
ໃນປະເທດ.   

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

2 ມີລົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພຈໍາ
ນວນໜ ີ່ງ ແລະ ຫລັກຖານໃນ
ການອົບພະຍົກຄົນ. 
1 ມີລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພ
ຈໍານວນໜ ີ່ງ. 
0 ບໍີ່ມີລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີ
ໄພ ແລະ ການອົບພະຍົກຄົນ.  

P28 ລະບົບຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ຄວາມສະງົບ  
 ມພີະນັກງານຍາມພຽງ

ພໍຢ ູ່ຕາມເຂດສາທາລະ
ນະ ເຊັີ່ນ: ບ່ອນຈອດ
ລົດ, ທາງເຂົີ້າຫລັກ. 

 ມກີ້ອງວົງຈອນປິດ 
ຫລື ອຸປະກອນປ້ອງ
ກັນຄວາມສະງົບໃນ
ເຂດສາທາລະນະພຽງ
ພໍ 

 ມີຫລັກຖານໃນການ
ຝ ກອົບຮົມດ້ານຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ສະງົບສໍາລັບພະນັກ
ງານໃນການຮັບມືກັບ
ໄພພິບັດທາງທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ຈາກມືມະ
ນຸດ. 

 ມລີະບຽບຮັບມກືັບ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສະງົບໃນກລໍະນີ
ເກີດໄພພິບັດທາງທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ຈາກມື
ມະນຸດ.  

 ພະນັກງານໄດ້ຮັບການ
ຝ ກອົບຮົມດ້ານຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ສະງົບ.  

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3-4 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເອ
ກະສານ  

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ແລະ 
ເອກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ 

  

P29 ຫ້ອງປະຖົມພະຍາ
ບານ ແລະ ພະນັກງານປະ
ຖົມພະຍາບານ 

3 ມີພະຍາບານ/ພະນັກງານ
ປະຖົມພະຍາບານປະຈໍາ 
ຫລື ຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງຈັດ

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເອ
ກະສານ  
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

ງານ ແລະ ມຫີ້ອງປະຖມົ
ພະຍາບານ.  

2 ມີພະຍາບານ/ພະນັກງານ
ປະຖົມພະຍາບານປະຈໍາ 
ຫລື ຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງຈັດ
ງານ ແລະ ມີເຄືີ່ອງປະຖົມ
ພະຍາບານຈໍານວນໜ ີ່ງ.  

1 ບໍີ່ມີພະຍາບານ/ພະນັກງານ
ປະຖົມພະຍາບານປະຈໍາ 
ຫລື ຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງຈັດ
ງານ. ມີພຽງແຕູ່ເຄືີ່ອງປະ
ຖົມພະຍາບານຈໍານວນໜ ີ່
ງ.  

0 ບໍີ່ມີພະຍາບານ/ພະນັກງານ
ປະຖົມພະຍາບານປະຈໍາ 
ຫລື ຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງຈັດ
ງານ ແລະ/ຫລື ບໍີ່ມີເຄືີ່ອງ
ປະຖົມພະຍາບານ/ບໍີ່ມີ
ຫ້ອງປະຖົມພະຍາບານ. 

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ແລະ 
ເອກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ 

P30 ລະບົບເກັບນໍີ້າ 3 ມີລະບົບເກັບນໍີ້າທີີ່ສາມາດ
ສະໜອງນໍີ້າສະອາດໄດ້ບໍີ່
ຫລຸດ 48 ຊົີ່ວໂມງໃນກໍ
ລະນີຂາດນໍີ້າ.  

2 ມີລະບົບເກັບນໍີ້າທີີ່ສາມາດ
ສະໜອງນໍີ້າສະອາດໄດ້ບໍີ່
ຫລຸດ 24 ຊົີ່ວໂມງໃນກໍ
ລະນີຂາດນໍີ້າ.  

1 ມີລະບົບເກັບນໍີ້າທີີ່ສາມາດ
ສະໜອງນໍີ້າສະອາດໄດ້ບໍີ່
ຫລຸດ 12 ຊົີ່ວໂມງໃນກໍ
ລະນີຂາດນໍີ້າ.  

0 ບໍີ່ມີລະບົບເກັບນໍີ້າ. 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເອ
ກະສານ  

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ແລະ 
ເອກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ 

  

ການເຂົັ້າເຖິງຫ້ອງປະຊຸມຂອງຜ ້ຈັດງານ    
P31 ບ່ອນບັນຈຸ/ຂົນ
ເຄືີ່ອງຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ  
 ການໃຊ້ງານຂອງພືີ້ນທີີ່  
 ມລໍີີ້ຍ ພ້ຽງພໍ 
 ຂັີ້ນໄດເລືີ່ອນ  
 ພະນັກງານບໍລິການ  

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 
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ດ້ານກາຍຍະພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

P32 ໄລຍະການຈັດຫ້ອງ
ປະຊຸມສໍາລັບຜ ຈັ້ດງານ  

3 ມີລະບຽບໃນການຈັດຫ້ອງ
ປະຊຸມ ແລະ ຜ ຈັ້ດງານສາ
ມາດເຂົີ້າຫ້ອງປະຊຸມເພືີ່ອ
ຈັດຫ້ອງປະຊຸມໄດ້ຫລາຍ
ກວ່າ 8 ຊົີ່ວໂມງກ່ອນເປີດ
ກອງປະຊຸມ. ມີພະນັກງານ
ຄອຍຊ່ວຍວຽກ ໂດຍບໍີ່ໄດ້
ຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.    

2 ມີລະບຽບໃນການຈັດຫ້ອງ
ປະຊຸມ ແລະ ຜ ຈັ້ດງານສາ
ມາດເຂົີ້າຫ້ອງປະຊຸມເພືີ່ອ
ຈັດຫ້ອງປະຊຸມໄດ້ຫລາຍ
ກວ່າ 8 ຊົີ່ວໂມງກ່ອນເປີດ
ກອງປະຊຸມ ໂດຍບໍີ່ມີຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.    

1 ມີລະບຽບໃນການຈັດຫ້ອງ
ປະຊຸມ ແລະ ຜ ຈັ້ດງານສາ
ມາດເຂົີ້າຫ້ອງປະຊຸມເພືີ່ອ
ຈັດຫ້ອງປະຊຸມໄດ້ຫລາຍ
ກວ່າ 8 ຊົີ່ວໂມງກ່ອນເປີດ
ກອງປະຊຸມ. ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
.    

0 ບໍີ່ມີລະບຽບໃນການຈັດ
ຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ຜ ຈັ້ດ
ງານບໍີ່ສາມາດເຂົີ້າຫ້ອງປະ
ຊຸມເພືີ່ອຈັດຫ້ອງປະຊຸມ
ກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມ.     

  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເອ
ກະສານ  

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ແລະ 
ເອກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ 

  

Total   
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ດ້ານເທັກໂນໂລຍ ີ່ (Technology) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

ລະບົບແສງ ແລະ ເຄືີ່ອງສຽງ-ເຄືີ່ອງປະຈກັຕາ     
T01 ລະບົບແສງໄຟໃນຫ້ອງ
ປະຊຸມ 
 ແສງໄຟໜ້າເວທີ ແລະ 

ບ່ອນນັີ່ງແຍກອອກຕາງ
ຫາກ. 

 ຄວາມສະຫວ່າງຂອງ
ຫ້ອງປະຊຸມສາມາດ
ຄວບຄຸມໄດ້.  

 ມປຸີູ່ມຄວບຄຸມດອກໄຟ
ສະປອດໄລ  

 ດອກໄຟສ່ວນຫລາຍ
ແມູ່ນດອກໄຟປະຫຍັດ   

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

T02 ລະບົບສຽງ 
 ມໄີມລອຍພຽງພໍ 
 ມໄີມຫລາຍປະເພດ 

ເຊັີ່ນ: ໄມສາຍ, ໄມ
ລອຍ, ໄມຊະນິດຄັດ
ຕິດ (clipper) 

 ລະບົບສຽງໃຊ້ການໄດ້ 
ແລະ ເໝາະສົມກັບຂະ
ໜາດຫ້ອງປະຊຸມ 

 ລະບົບສຽງສາມາດໃຊ້
ໄດ້ກັບອຸປະກອນຊະ
ນິດຕ່າງໆ ເຊັີ່ນ: ຄອມ
ພິວເຕີ, ໄອແພັດ ແລະ 
ອືີ່ນໆ.  

 ມລີາຍຊືີ່ຜ ສ້ະໜອງອຸ
ປະກອນໃນກລໍະນີຈໍາ
ເປັນ. 

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3-4 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

T03 ລະບົບເຄືີ່ອງປະຈັກຕາ 
 ເຄືີ່ອງສາຍ 

Projectors (ບໍີ່ເສຍ
ຄ່າ ຫລື ເສຍຄ່າ) ຄຸນະ
ພາບດີ. 

 ຂະໜາດຈໍເໝາະສົມ
ກັບຈໍານວນຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ.  

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 
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ດ້ານເທັກໂນໂລຍ ີ່ (Technology) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

 ລະບົບເຄືີ່ອງປະຈັກຕາ
ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບອຸປະ
ກອນຕ່າງໆ ເຊັີ່ນ: ຄອມ
ພິວເຕີ, ໄອແພັດ ແລະ 
ອືີ່ນໆ.  

 ມລີາຍຊືີ່ຜ ສ້ະໜອງອຸ
ປະກອນໃນກລໍະນີຈໍາ
ເປັນ. 

T04 ລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ 
ດໍາເນີນເຄືີ່ອງປະຈັກຕາ ແລະ 
ເຄືີ່ອງສຽງ. 
 ມພີະນັກງານປະຈໍາ 

ຫລື ຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງ
ຈັດກອງປະຊຸມ. 

 ມລີະບົບຄວບຄຸມເຄືີ່ອງ
ປະຈັກຕາ. 

 ມລີະບົບຄວບຄຸມສຽງ.  

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

ລະບົບໄຟ ແລະ ເຄືີ່ອງປັບອາກາດ     
T05 ປັກສຽບໄຟ 
 ມປັີກສຽບໄຟພຽງພໍ

ກັບຈໍານວນຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ.  

 ມຄີວາມສະດວກໃນ
ການໃຊ້ປັກສຽບໄຟ
ຂອງຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມສ່ວນຫລາຍ.  

 ມປັີກສຽບໄຟຫລາຍ
ປະເພດໃຫ້ເຊົີ່າ/ຍືມ 
(ບໍີ່ໄດ້ເສຍຄ່າ)   

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

T06 ລະບົບໄຟສຸກເສີນ 
 ມລີະບົບໄຟສຸກເສີນ.  
 ມີລະບົບໄຟສຸກເສີນທີີ່

ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງໜ້ອຍ 6-8 
ຊົີ່ວໂມງ. 

 ລະບົບໄຟສຸກເສີນຕ້ອງ
ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ
ຂອງລັດ 

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເອ
ກະສານ  

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ແລະ 
ເອກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ 

  

T07 ລະບົບຄວບຄຸມເຄືີ່ອງ
ປັບອາກາດ/ອຸນຫະພ ມ 

3 ມີລະບົບປັບອາກາດ/ອຸນ
ຫະພ ມທີີ່ໃຊ້ການໄດ້ໃນ

 ກວດສອບຕົວຈິງ   
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ດ້ານເທັກໂນໂລຍ ີ່ (Technology) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

ຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ບ່ອນ
ຈັດງານ.    

2 ມີລະບົບປັບອາກາດ/ອຸນ
ຫະພ ມໃນຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ 
ບ່ອນຈັດງານ.      
1 ມີລະບົບປັບອາກາດ/ອຸນ
ຫະພ ມໃນຫ້ອງປະຊຸມ.  
0 ຖ້າຕ້ອງການລະບົບປັບອາ
ກາດ/ອຸນຫະພ ມ, ບໍີ່ມີເຄືີ່ອງມື
ຢ ູ່ທີີ່ນັີ້ນ.  

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

T08 ການບໍາລຸງຮັກສາ
ເຄືີ່ອງປັບອາກາດ ແລະ ລະ
ບົບໄຟສຸກເສີນ 

3 ມີຫລັກຖານໃນການບໍາລຸງ
ຮ ັກສາ, ມີແຜນ ແລະ ຂັີ້ນ
ຕອນຕ່າງໆ ໃນກລໍະນີ
ເກີດເຫດສຸກເສີນ. ມີພະ
ນັກງານທີີ່ມີຄວາມຮ ຄ້ວາມ
ສາມາດປະຈໍາການເພືີ່ອຮັບ
ມືໃນກລໍະນີເກ ີດເຫດສຸກ
ເສີນ.   

2 ມີຫລັກຖານໃນການບໍາລຸງ
ຮ ັກສາ, ມີແຜນ ແລະ ຂັີ້ນ
ຕອນຕ່າງໆ ໃນກລໍະນີ
ເກີດເຫດສຸກເສີນ.   

1 ມີຕາຕະລາງບໍາລຸງຮັກສາ.  
0 ບໍີ່ມີຕາຕະລາງບໍາລຸງຮັກສາ.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເອ
ກະສານ  

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ແລະ 
ເອກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ 

  

ການບ ລິການອືີ່ນໆ      
T09 ການບໍລິການດ້ານ
ການປະສານງານ ແລະ ເອ
ກະສານ  
 ມກີານບໍລິການກ໊ອບປີີ້

ເອກະສານ 
 ມກີານບໍລິການສະ

ແກນເອກະສານ 
 ມກີານບໍລິການສົີ່ງ

ແຟັກ  
 ມສິີີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ

ດວກດ້ານອິນເຕີເນັດ/
ວາຍຟາຍ  

3 ໄດ້ຄົບ 4 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2-3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

T10 ການບໍລິການແປພາ
ສາ  

3 ພະນັກງານມີປະສົບການທີີ່
ດີ ແລະ ສາມາດປະສານ 

 ສໍາພາດ    
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ດ້ານເທັກໂນໂລຍ ີ່ (Technology) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

ແລະ ຊ່ວຍວຽກດ້ານການ
ແປພາສາໄດ້.   

2 ພະນັກງານສາມາດປະສານ
ງານ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍ
ວຽກດ້ານການແປພາສາ
ໄດ້.   

1 ພະນັກງານສາມາດປະສານ
ງານ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍ
ວຽກດ້ານການແປພາສາໄດ້
ໜ້ອຍໜ ີ່ງ.  

0 ພະນັກງານບໍີ່ມີປະສົບການ
ໃນການເຮັດວຽກດ້ານການ
ແປພາສາ. 

 ບົດບັນທ ການສໍາ
ພາດ  

ລວມ   
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ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືັ້ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນຜົນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

ການປະສານງານ ແລະ ຂອດການບ ລິການ     
S01 ການຈອງລ່ວງໜ້າ 
 ມຂໍີີ້ມ ນກຽ່ວກັບປະ

ເພດ ແລະ ແຜນຜັງພືີ້ນ
ທີີ່ຂອງຫ້ອງປະຊຸມທີີ່
ເຂົີ້າໃຈງ່າຍ.  

 ມຂໍີີ້ມ ນກຽ່ວກັບຫ້ອງ
ປະຊຸມທີີ່ເຂົີ້າໃຈງ່າຍ
ທາງອອນລາຍ.  

 ມພີະນັກງານຂາຍຄອຍ
ຕອບຄໍາຖາມຈາກລ ກ
ຄ້າ.   

 ພະນັກງານມີຄວາມຮ ້ 
ແລະ ສາມາດໃຫ້ຄໍາ
ແນະນໍາກ່ຽວກັບແຜນ
ຜັງພືີ້ນທີີ່ ແລະ ຫ້ອງ
ປະຊຸມໄດ້ຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງລ ກຄ້າ.  

 ມວິີທີຊໍາລະເງິນຫລາຍ
ວິທີ.   

3 ໄດ້ 5 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3-4 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້  
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ສໍາພາດ 

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ແລະ 
ບົດບັນທ ກການສ  າ
ພາດ  

  

S02 ການບໍລິການໃຫ້ແກູ່
ຜ ຈັ້ດງານ 

3 ມີພະນັກງານຊ່ວຍວຽກຜ ້
ຈັດງານ ແລະ ຮັບມືກັບ
ບັນຫາຕ່າງໆ ຄືກັບຈຸດບໍລິ
ການປະຕ ດຽວໃນກລໍະນີ
ເກີດເຫດສຸກເສີນ.  

2 ຜ ຈັ້ດງານສາມາດຕິດຕໍີ່ 2-
3 ຊ່ອງທາງໃນເວລາເກີດເຫດ
ສຸກເສີນ.   
1 ຜ ຈັ້ດງານສາມາດຕິດຕໍີ່ຫາ
ຫລາຍພາກສ່ວນໃນເວລາ
ເກີດເຫດສຸກເສີນ.   
0 ຜ ຈັ້ດງານບໍີ່ຮ ຈ້ະຕິດຕໍີ່ຫາ
ໃຜໃນເວລາເກີດເຫດສຸກ
ເສີນ.   

 ສໍາພາດ 
 ບົດບັນທ ກການສໍາ

ພາດ  

  

S03 ການຈົີ່ມວ່າ ແລະ 
ການປະເມີນການບໍລິການ
ຂອງຜ ຊື້ີ້ ແລະ/ຫລື ຜ ຈັ້ດ
ງານ  

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ສໍາພາດ ແລະ ທົບ
ທວນເອກະສານ  

 ບົດບັນທ ກການສໍາ
ພາດ ແລະ ເອກະ
ສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  
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ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືັ້ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນຜົນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

 ມຊ່ີອງທາງຮັບມືກັບ
ການຈົີ່ມວ່າແລະ ຮັບ
ຄໍາຄິດເຫັນຈາກແຂກ
ທີີ່ເໝາະສົມ.  

 ມລີະບົບຮັບມກືັບການ
ຈົີ່ມວ່າແລະ ຮັບຄໍາຄິດ
ເຫັນຈາກແຂກ.  

 ມລີະບົບສ້າງແຮງຈ ງ
ໃຈ/ໃຫ້ລາງວັນແກູ່ພະ
ນັກງານເພືີ່ອປ້ອງກັນບໍີ່
ໃຫ້ມກີານຈົີ່ມວ່າ.  

 

ພະນັກງານ    
S04 ບຸກຄະລິກກະພາບ
ຂອງພະນັກງານ  
 ມີເຄືີ່ອງແບບທີີ່ເໝາະ

ສົມ. 
 ພະນັກງານນຸູ່ງຖືເປັນ

ລະບຽບ ແລະ ສວຍ
ງາມດີ. 

 ພະນັກງານເປັນເພືີ່ອນ
ມິດທີີ່ດີ.   

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ສໍາພາດ 

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ແລະ 
ບົດບັນທ ກການສ  າ
ພາດ  

  

S05 ຄວາມຮ ທ້ົີ່ວໄປ ແລະ 
ຄວາມເຂົີ້າໃຈຂອງພະນັກ
ງານສະຖານທີີ່ຈັດງານ 
 ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມ

ເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບລາຍ
ລະອຽດຂອງວຽກ 
ແລະ ໜ້າທີີ່.  

 ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມ
ເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບອຸດສາ
ຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງ
ກອງປະຊຸມ.  

 ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມ
ເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບສະ
ຖານທີີ່ ແລະ ການຈັດ
ຕັີ້ງ.  

 ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມ
ເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມ

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ສໍາພາດ 
 ບົດບັນທ ກການສໍາ

ພາດ  
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ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືັ້ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນຜົນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

ເປັນມາ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຜ ເ້ຂົີ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມ 
ແລະ ຜ ຈັ້ດງານ.   

S06 ການບໍລິການອາຫານ 
ແລະ ເຄືີ່ອງດືີ່ມ 
 ພະນັກງານສາມາດສ້າງ 

ຫລື ປັບລາຍການອາ
ຫານໃຫ້ເໝາະສົມກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ກອງປະຊຸມ. 

 ພະນັກງານສາມາດສ້າງ 
ຫລື ປັບລາຍການອາ
ຫານໂດຍນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງ
ປຸງພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນ.   

 ພະນັກງານສາມາດປຸງ
ແຕູ່ງອາຫານ ແລະ 
ເຄືີ່ອງດືີ່ມຈໍານວນ
ຫລາຍຕາມເວລາຂອງ
ງານ.  

 ມີຊຸດນໍີ້າຊາ/ກາເຟ/ອາ
ຫານຄໍີ່າຢູ່າງເໝາະສົມ.  

 ມນໍີີ້າດືີ່ມສະອາດໃຫ້ແກູ່
ຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມ.  

 ພະນັກງານບໍລິການອາ
ຫານໄດ້ຮັບການຝ ກອົບ
ຮົມ ແລະ ມີຄວາມຮ ້
ຢູ່າງດີ.  

3 ໄດ້ 5-6 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3-4 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ສໍາພາດ 

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ແລະ 
ບົດບັນທ ກການສ  າ
ພາດ  

  

S07 ທັກສະດ້ານພາສາຕ່າງ
ປະເທດຂອງພະນັກງານ 
 ພະນັກງານສ່ວນຫລາຍ

ສາມາດສືີ່ສານພາສາອັງ
ກິດໄດ້ 

 ພະນັກງານຈໍານວນໜ ີ່ງ
ສາມາດສືີ່ສານພາສາທີີ່
ສາມໄດ້  

 ມກີານຝ ກອົບຮົມດ້ານ
ພາສາໃຫ້ແກູ່ພະນັກ

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 
 

 ສໍາພາດ ແລະ ທົບ
ທວນເອກະສານ  

 ບົດບັນທ ກການສໍາ
ພາດ ແລະ ເອກະ
ສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  
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ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືັ້ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນຜົນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

ງານປະຈໍາ ແລະ ຊົີ່ວ
ຄາວ  

S08 ການເຄົີ້າລົບນັບຖື
ເຊືີ້ອຊາດ, ສາດສະໜາ, ວັດ
ທະນະທໍາ, ເພດ ແລະ ອາຍຸ 
 ມປ້ີາຍເປັນພາສາທ້ອງ

ຖິີ່ນ ແລະ ອັງກິດ. 
 ການປຸງແຕູ່ງອາຫານ

ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ້
ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.  

 ພະນັກງານຮັບຮ ້ດ້ານ
ເຊືີ້ອຊາດ, ສາດສະໜາ 
ແລະ ວັດທະນະທໍາ. 

 ມລີະບຽບດ້ານຄວາມ
ເທົີ່າທຽມກັນຂອງພະ
ນັກງານໃນການບໍລິ
ການຜ ້ເຂົີ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ.  

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ສໍາພາດ ແລະ ທົບ
ທວນເອກະສານ  

 ບົດບັນທ ກການສໍາ
ພາດ ແລະ ເອກະ
ສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  

  

S09 ການປະຕິບັດວຽກ
ງານຂອງພະນັກງານດ້ານຄຸ
ນະພາບຂອງການບໍລິການ 
 ມຂັີີ້ນຕອນການຮັບເອົາ

ພະນັກງານທີີ່ເປັນລະ
ບົບທັງພະນັກງານປະ
ຈໍາ ແລະ ຊົີ່ວຄາວ.  

 ມກີານແນະນໍາ ແລະ 
ການຝ ກອົບຮົມໃຫ້ແກູ່
ພະນັກງານປະຈໍາ ແລະ 
ຊົີ່ວຄາວຕາມກົດໝາຍ
ທ້ອງຖິີ່ນ.  

 ມລີະບົບກວດສອບ
ເພືີ່ອຈ້າງພະນັກງານໃ
ໝ່ ແລະ ຊົີ່ວຄາວ.  

 ມກີານຄຸ້ມຄອງການ
ປະຕິບັດວຽກງານຂອງ
ພະນັກງານປະຈໍາ ແລະ 
ຊົີ່ວຄາວຢູ່າງເໝາະສົມ.  

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ສໍາພາດ ແລະ ທົບ
ທວນເອກະສານ  

 ບົດບັນທ ກການສໍາ
ພາດ ແລະ ເອກະ
ສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  
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ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືັ້ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນຜົນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

S10 ການຊົດເຊີຍ, ຜົນປະ
ໂຫຍດ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການ 
 ການຊົດເຊີຍ, ຜົນປະ

ໂຫຍດ ແລະ ສະຫວັດ
ດີການ ຕາມກົດໝາຍ
ແຮງງານ. 

 ພະນັກງງານໄດ້ຮັບ
ການກວດສຸຂະພາບ
ປະຈ  າປີ.  

 ອີງຕາມກົດໝາຍແຮງ
ງານແມູ່ນມີການສົີ່ງ
ເສີມໃຫ້ຈ້າງແຮງງານ
ທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້ມີວຽກ
ເຮັດ  

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ສໍາພາດ ແລະ ທົບ
ທວນເອກະສານ  

 ບົດບັນທ ກການສໍາ
ພາດ ແລະ ເອກະ
ສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  

  

ການປົກປກັຮ ັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມຊົນ     
S11 ລະບົບປົກປັກຮັກສາ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
 
ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວ
ອາຊຽນ 
1.1 ລະບຽບດ້ານສິີ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ການດໍາເນີນ
ງານຂອງໂຮງແຮມ  
1.1.1 ສົີ່ງເສີມກິດຈະກໍາ
ດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພືີ່ອຊຸກ
ຍ ກ້ານມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະ
ນັກງານໂຮງແຮມ, ແຂກ 
ແລະ ຜ ປ້ະກອບການໃຫມ້ີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ.   
1.1.2 ມີແຜນປ ກຈິດສໍາ
ນ ກດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມໃຫ້
ແກູ່ພະນັກງານ ເຊັີ່ນ: ການ
ຝ ກອົບຮົມ.  
1.1.3 ມີແຜນຄຸ້ມຄອງສິີ່ງ
ແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນ
ທຸລະກິດໂຮງແຮມ.  

3 ໄດ້ 4 ຂໍີ້ ພ້ອມກັບການດັດ
ແກ້ຄ ູ່ມືເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ກັບຫ້ອງປະຊຸມ 

2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ ພ້ອມກັບການດັດ
ແກ້ຄ ູ່ມືເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ກັບຫ້ອງປະຊຸມ 

1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ສໍາພາດ ແລະ ທົບ
ທວນເອກະສານ  

 ບົດບັນທ ກການສໍາ
ພາດ ແລະ ເອກະ
ສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  
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ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືັ້ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນຜົນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ 

ຄ າຄິດເຫັນ 

1.1.4 ມີແຜນກວດສອບ
ດ້ານການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດ
ລ້ອມ 
S12 ການຈັດການກັບສິີ່ງ
ເສດເຫລືອ 

3 ມີການຝ ກອົບຮົມໃຫ້ແກູ່
ພະນັກງານເພືີ່ອຈັດການ
ກັບສິີ່ງເສດເຫລືອ ແລະ ມີ
ຂັີ້ນຕອນຈັດການກັບສິີ່ງ
ເສດເຫລືອທີີ່ສອດຄ່ອງ
ກັບກົດໝາຍພາຍໃນປະ
ເທດ.  

2 ມີຂັີ້ນຕອນຈັດການກັບສິີ່ງ
ເສດເຫລືອທີີ່ສອດຄ່ອງ
ກັບກົດໝາຍພາຍໃນປະ
ເທດ.  

1 ມີຂັີ້ນຕອນຈັດການກັບສິີ່ງ
ເສດເຫລືອ ແຕູ່ບໍີ່ສອດ
ຄ່ອງກັບກົດໝາຍ.  

0 ບໍີ່ມີຂັີ້ນຕອນຈັດການກັບ
ສິີ່ງເສດເຫລືອ.  

 ສໍາພາດ ແລະ ທົບ
ທວນເອກະສານ  

 ບົດບັນທ ກການສໍາ
ພາດ ແລະ ເອກະ
ສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  

  

S13 ການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ
ແກູ່ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ 

3 ມີກິດຈະກໍາ ແລະ ນະໂຍ
ບາຍສົີ່ງເສີມຊຸມຊົນອ້ອມ
ຂ້າງ.   

2 ມີກິດຈະກໍາ ຫລື ນະໂຍ
ບາຍສົີ່ງເສີມຊຸມຊົນອ້ອມ
ຂ້າງ.   

1 ມີກິດຈະກໍາ ຫລື ນະໂຍ
ບາຍສົີ່ງເສີມຊຸມຊົນອ້ອມ
ຂ້າງໜ້ອຍທີີ່ສຸດ.   

0 ບໍີ່ມີກິດຈະກໍາ ຫລື ນະໂຍ
ບາຍສົີ່ງເສີມຊຸມຊົນອ້ອມ
ຂ້າງ.   

 ສໍາພາດ ແລະ ທົບ
ທວນເອກະສານ  

 ບົດບັນທ ກການສໍາ
ພາດ ແລະ ເອກະ
ສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  

  

ລວມ   
ລວມທັງໝົດ   

 

ລາຍເຊັນຜ ມ້ີອໍານາດ: …………………………………..  
       (……………………………………) 

     ……../………/ …….. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ການເຂົັ້າຮ່ວມໃນການ
ປະເມ ນມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນ
ຂອງສະມາຊິກຂອງຄະນະກ າມະການປະເມ ນ
ຜົນຂັັ້ນສ ນກາງ  
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ການເຂົັ້າຮວ່ມໃນການປະເມ ນມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາ
ຊຽນຂອງສະມາຊິກຂອງຄະນະກ າມະການປະເມ ນຜົນຂັັ້ນສ ນກາງ 

 

ຊືີ່ສະຖານທ ີ່ຈັດກອງປະຊຸມ: ……………………………………. 

ວັນທ : ………………… 
 

ລ\/
ດ 

ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກນຸ ຕ າແໜູ່ງ 
ລາຍເຊັນ 

ເປ ດກອງປະຊຸມ ປິດກອງປະຊຸມ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ແບບຟອມປະເມ ນມາດ
ຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນ 
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ແບບຟອມປະເມ ນມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນ 
 

ສະມາຊິກຂອງຄະນະກ າມະການປະເມ ນຜົນຂັັ້ນສ ນກາງ  

ຊືີ່: _______________________________ ຕໍາແໜູ່ງ: __________________________ 

ວັນທີປະເມີນ: __________________________  

 

 
 
ຜ ສ້ະໝັກ:  ຊືີ່:……………………………………………..………………… 

 ທີີ່ຢ ູ່:……………………………………………..……………… 

 

ສະຖານທ ີ່ຈັດກອງປະຊຸມ:  ຊືີ່:……………………………………………..………… 

   ທີີ່ຕັີ້ງ:……………..…………………………..…………. 

 

 

ຂັັ້ນຕອນການໃຫຄ້ະແນນ 

ສະມາຊິກຂອງຄະນະກາໍມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນຕອນການໃຫ້ຄະແນນໃນການປະ
ເມີນສະຖານທີີ່ຈັດງານ. ມີ 55 ຕົວຊີີ້ວັດ ແລະ ຄະແນນລວມທັງໝົດແມູ່ນ 165 ຄະແນນ.   
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ດ້ານກາຍພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

ສະພາບຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ບ່ອນຈັດງານ  
P01 ສະພາບຫ້ອງປະຊຸມ 
ແລະ ບ່ອນຈັດງານ  

3 ສະອາດ, ເປັນລະບຽບດີ, ໃຊ້
ການໄດ້ ແລະ ຕົກແຕູ່ງສວຍ
ງາມດ ີ
2 ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ ແລະ 
ໃຊ້ການໄດ້ 
1 ສະອາດ 
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

P02 ພືີ້ນທີີ່ສໍາລັບວາງສະ
ແດງໃນບໍລິເວນຈັດງານຂອງ
ຫ້ອງປະຊຸມ (ພືີ້ນທີີ່ນີີ້ຄວນ
ຕັີ້ງຢ ູ່ບໍີ່ໄກຈາກຫ້ອງປະຊຸມ
ເກີນ 20 ແມັດ)  

3 ມີພືີ້ນທີີ່ເໝາະສົມກັບຂະໜ
າດຂອງຫ້ອງປະຊຸມສໍາລັບ
ການວາງສະແດງ, ມີໄຟຟ້າ 
ແລະ ການຕົກແຕູ່ງທີີ່ເໝາະ
ສົມ.   

2 ມີພືີ້ນທີີ່ສໍາລັບຈັດງານສະແດງ
ຂະໜາດນ້ອຍ, ມີໄຟຟ້າ 
ແລະ ມກີານຕົກແຕູ່ງຈໍາ
ນວນໜ ີ່ງ.   

1 ມີພືີ້ນທີີ່ສໍາລັບຈັດງານສະແດງ 
ແລະ ມີໄຟຟ້າ.  

0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່ໃນໄລຍະ 20 
ແມັດຫ່າງຈາກຫ້ອງປະຊຸມ. 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

P03 ຝາ ແລະ/ຝາກັີ້ນຫ້ອງ
ປະຊຸມ 

3 ຝາ ແລະ/ຫລື ຝາກັີ້ນຫ້ອງເ
ໝາະສົມດີ, ມໂີຄງສ້າງໜ້າແ
ໜ້ມດີ, ກັນສຽງ ແລະ ຕົກ
ແຕູ່ງສວຍງາມດີ.  

2 ຝາ ແລະ/ຫລື ຝາກັີ້ນຫ້ອງໃນ
ລະດັບປານກາງ. ສະພາບ
ໂຄງສ້າງປານກາງ ແລະ ກັນ
ສຽງ.    

1 ຝາ ແລະ/ຫລື ຝາກັີ້ນຫ້ອງ
ຕ້ອງມີການປັບປຸງ. ສະພາບ
ໂຄງສ້າງ ແລະ ກັນສຽງບໍີ່ດີ.  

0 ຝາ ແລະ/ຫລື ຝາກັີ້ນຫ້ອງ
ຕ້ອງມີການປັບປຸງ. ສະພາບ
ຂອງໂຄງສ້າງ, ກັນສຽງ ແລະ 
ການຕົກແຕູ່ງບໍີ່ດີ.      

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

P04 ໂຕະ 3 ສະອາດ, ພຽງພໍ, ໃຊ້ການໄດ້ 
ແລະ ສາມາດປັບໄດ້  

 ກວດສອບຕົວຈິງ   
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ດ້ານກາຍພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

2 ສະອາດ, ພຽງພໍ ແລະ ໃຊ້
ການໄດ້ 
1 ສະອາດ ແລະ ພຽງພໍ 
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

P05 ຕັີ່ງ 3 ສະອາດ, ພຽງພໍ, ໃຊ້ການໄດ້ 
ແລະ ສາມາດປັບໄດ້  
2 ສະອາດ, ພຽງພໍ ແລະ ໃຊ້
ການໄດ້ 
1 ສະອາດ ແລະ ພຽງພໍ 
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

P06 ເຄືີ່ອງຂຽນ ແລະ ອຸ
ປະກອນຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ  
 ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ  
 ຂາຕັີ້ງຟຣີບຊາດ 
 ເຈ້ຍບັນທ ກ 
 ບິກ/ສໍ 
 ບິກຂຽນກະດານຂາວ 

(ບິກເຟິດ) 
 ໄມ້ຊີີ້ເລເຊີ 

(Pointer) 
 ຣີໂມດກົດບົດສະເໜີ 

(Clicker) 

3 ຄົບທຸກຢູ່າງ 
2 ໄດ້ 4-6 ເງືີ່ອນໄຂ 
1 ມີ 1-3 ມາດຖານ 
0 ບໍີ່ມີຈັກຢູ່າງ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

P07 ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກ ແລະ ເຄືີ່ອງເຟີນີເຈີ
ໃນຫ້ອງປະຊຸມ 
 ເວທີສາມາດປັບໄດ້ 

ແລະ ແຂງແກູ່ນ 
 ມຝີາຕິດຕັີ້ງປ້າຍດ້ານ

ຫລັງເວທີ 
 ໂພດຽມ (Podium) 
 ໂສຟາສໍາລັບແຂກ/ປະ

ທານກອງປະຊຸມ 
 ໂຕະ/ໂພດຽມຕົກແຕູ່ງ

ດ້ວຍດອກໄມ້ສວຍ
ງາມດີ  

 ໂຕະລົງທະບຽນ  
 ແຟ້ມລົງທະບຽນ 

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 4-6 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-3 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 
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ດ້ານກາຍພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

P08 ຄວາມສະອາດຂອງ
ຫ້ອງປະຊຸມ 
 ຫ້ອງປະຊຸມຖກືຮັກສາ

ໄວ້ຢູ່າງດີ. ບໍີ່ມີຂີີ້ຝຸູ່ນ 
ແລະ ບໍີ່ມີກິີ່ນເໝັນອັບ 

 ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ກອງ
ປະຊຸມທກຸຢູ່າງຖກືຮັກ
ສາໄວ້ຢູ່າງດີ. ບໍີ່ມີຂີີ້ຝຸູ່ນ 
ແລະ ຮອຍດ່າງ. 

 ມລີະບຽບໃນການທໍາ
ຄວາມສະອາດ ແລະ 
ກວດກາເປັນຢູ່າງດີ.  

 ມພີະນັກງານທໍາຄວາມ
ສະອາດພຽງພໍໃນຊ່ວງ
ຈັດກອງປະຊຸມ. 

3 ໄດ້ທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເອ
ກະສານ 

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 
ແລະ ເອກະສານທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ  

  

ຂອບເຂດຫ້ອງປະຊຸມ  
P09 ບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນ
ລົງທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍ
ຖ້າ (ບໍີ່ຄວນຕັີ້ງຢ ູ່ໄກຈາກ
ຫ້ອງປະຊຸມເກີນ 20 
ແມັດ) 

3 ບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນລົງທະ
ບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍຖ້າ ສະ
ອາດ, ເປັນລະບຽບ, ໃຊ້
ການໄດ້ ແລະ ມີການຕົກ
ແຕູ່ງຢູ່າງສວຍງາມດ.ີ ມີການ
ນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງຂຽນ, ຜ້າປ ໂຕະ
ຢູ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງ (ຖ້າມີ) ເຊັີ່ນ
ດຽວກັນກັບໂຕະ, ຕັີ້ງ ແລະ 
ຫ້ອງປະຊຸມ.  

2 ບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນລົງທະ
ບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍຖ້າ ສະ
ອາດ, ເປັນລະບຽນ ແລະ 
ໃຊ້ການໄດ້.  

1 ມີບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນລົງ
ທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍຖ້າ 
ແຕູ່ຕ້ອງມີການປັບປຸງ   

0 ບໍີ່ມີບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ບ່ອນລົງ
ທະບຽນ ແລະ ບ່ອນລໍຖ້າຢ ູ່
ໄກຈາກຫ້ອງປະຊຸມເກີນ 
20 ແມັດ.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

P10 ຫ້ອງແຍກ 3 ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ, ໃຊ້
ການໄດ້ ແລະ ຕົກແຕູ່ງສວຍ
ງາມດີ.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ   
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ດ້ານກາຍພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

2 ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ ແລະ 
ໃຊ້ການໄດ້ 
1 ມີຫ້ອງແຍກ ແຕູ່ສະພາບ
ຫ້ອງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ   
0 ບໍີ່ມີຫ້ອງແຍກ 

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

P11 ຄວາມສາມາດໃນ
ການບັນຈຸຄົນຂອງຫ້ອງ
ແຍກ 
 

3 70% ຂອງຄວາມສາມາດໃນ
ການບັນຈຸຄົນທັງໝົດຂອງຫ້ອງ
ປະຊຸມ  
2 60% ຂອງຄວາມສາມາດໃນ
ການບັນຈຸຄົນທັງໝົດຂອງຫ້ອງ
ປະຊຸມ 
1 50% ຂອງຄວາມສາມາດໃນ
ການບັນຈຸຄົນທັງໝົດຂອງຫ້ອງ
ປະຊຸມ 
0 ໜ້ອຍກວ່າ 50% ຂອງ
ຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸຄົນ
ທັງໝົດຂອງ ຫ້ອງປະຊຸມ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

P12 ຫ້ອງຕ້ອນຮັບ, ຫ້ອງ
ແຕູ່ງຕົວ ແລະ ຫ້ອງຝາກ
ເຄືີ່ອງສໍາລັບແຂກ VIP & 
ຈຸດປະສົງພິເສດອືີ່ນ.   
 

3 ພືີ້ນທີີ່ສາມາດປັບ, ແຍກອອກ
ຈາກຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ມີສິີ່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກຢູ່າງເ
ໝາະສົມ. 

2 ພືີ້ນທີີ່ສາມາດປັບ, ແຍກອອກ
ຈາກຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ມີສິີ່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກຢູ່າງເ
ໝາະສົມ. 

1 ພືີ້ນທີີ່ສາມາດປັບ ແຕູ່ບໍີ່ສາ
ມາດແຍກອອກຈາກຫ້ອງປະ
ຊຸມ ແລະ ມີສິີ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກຢູ່າງເໝາະ
ສົມ.  

0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

P13 ການຮັບປະກັນດ້ານ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກູ່ແຂກ 
VIPs 

3 ມີການຮັບປະກັນດ້ານຄວາມ
ປອດໄພໃຫ້ແຂກຄົນສໍາຄັນ 
ທາງດ້ານກາຍະພາບ ແລະ 
ພະນັກງານ. ມີລະບຽບ 
ແລະ ເອກະສານທີີ່ດີ.  

2 ມີການຮັບປະກັນດ້ານຄວາມ
ປອດໄພໃຫ້ແຂກຄົນສໍາຄັນ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ສໍາພາດ 

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 
ແລະ ບົດບັນທ 
ການສໍາພາດ  
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ດ້ານກາຍພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

ທາງດ້ານກາຍະພາບ ແລະ 
ພະນັກງານ.   

1 ມີການຮັບປະກັນດ້ານຄວາມ
ປອດໄພໃຫ້ແຂກຄົນສໍາຄັນ 
ທາງດ້ານກາຍະພາບ ຫລື 
ພະນັກງານ.    

0 ບໍີ່ມີການຮັບປະກັນດ້ານ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແຂກຄົນ
ສໍາຄັນ ທາງດ້ານກາຍະພາບ 
ແລະ ພະນັກງານ.   

P14 ພືີ້ນທີີ່ສໍາລັບຜ ຈັ້ດ
ງານ/ຫ້ອງກອງເລຂາ (ພືີ້ນທີີ່
ນີີ້ບໍີ່ຄວນຕັີ້ງຫ່າງໄກຈາກ
ຫ້ອງປະຊຸມເກີນ 300 
ແມັດ)  

3 ມີພືີ້ນທີີ່ພ້ອມໄຟຟ້າ, ເຄືີ່ອງເຟ ີ
ນີເຈີ ແລະ ເຄືີ່ອງປັບອາກາດ.   
2 ມີພືີ້ນທີີ່ພ້ອມໄຟຟ້າ ແລະ 
ເຄືີ່ອງເຟ ີນີເຈີ 
1 ມີພືີ້ນທີີ່ ແຕູ່ບໍີ່ມີໄຟຟ້າ ແລະ 
ບໍີ່ມີເຄືີ່ອງເຟ ີນີ 
0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

P15 ບ່ອນສະຖະແຫລງ
ຂ່າວ 

3 ພືີ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວສາມາດສ້າງຂ ີ້ນ
ສະເພາະກອງປະຊຸມ ພ້ອມ
ກັບມີສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກພຽງພໍ ແລະ ຢ ູ່ໃນສະ
ພາບດີ. ມີບັນຊີລາຍຊືີ່ຜ ້ສະ
ໜອງເຄືີ່ອງເພືີ່ອໃຫ້ເຊົີ່າ ຫລື 
ຢືມຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ.   

2 ພືີ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວສາມາດສ້າງຂ ີ້ນ 
ຫລື ມີພືີ້ນທີີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ 
ພ້ອມກັບມີສິີ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກພຽງພໍ ແລະ 
ຢ ູ່ໃນສະພາບດີ.   

1 ພືີ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວສາມາດສ້າງຂ ີ້ນ 
ຫລື ມີພືີ້ນທີີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ 
ພ້ອມກັບມີສິີ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຊ້ຮ່ວມ
ກັນ.   

0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ 

  

P16 ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກສໍາລັບຄົນພິການ  

3 ມີສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ສໍາລັບຄົນພິການຢູ່າງພຽງພໍ. 
ມີພະນັກງານໄດ້ຮັບການຝ ກ
ອົບຮົມເພືີ່ອບໍລິການຄົນພິ

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 
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ດ້ານກາຍພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

ການທີີ່ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມ.   

2 ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາ
ລັບຄົນພິການຢູ່າງພຽງພໍ.   

1 ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາ
ລັບຄົນພິການ.   

0 ບໍີ່ມີສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກສໍາລັບຄົນພິການ.   

P17 ຫ້ອງໄຫວ້ 3 ມີຫ້ອງໄຫວ້ຖາວອນ ຫລື ສາ
ມາດສ້າງເປັນຂ ີ້ນໃໝູ່, ແຍກ
ຫ້ອງຍິງ/ຊາຍ ພ້ອມສິີ່ງອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກທີີ່ເໝ
າະສົມ.   

2 ຫ້ອງໄຫວ້ທີີ່ສາມາດສ້າງຂ ີ້ນ
ໄດ້, ແຍກຫ້ອງຍິງ/ຊາຍ 
ພ້ອມສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກຈໍານວນໜ ີ່ງ.    

1 ຫ້ອງໄຫວ້ທີີ່ສາມາດສ້າງຂ ີ້ນ
ໄດ້, ແຍກຫ້ອງຍິງ/ຊາຍ.  

0 ພືີ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວບໍີ່ສາມາດສ້າງ
ເປັນຫ້ອງໄວ້ຂ ີ້ນໄດ້.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

P18 ຫ້ອງອາຫານ 3 ພຽງພໍ, ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ
, ໃຊ້ໄດ້ ແລະ ສາມາດປັບໄດ້
ຫລາຍຮ ບແບບ.   
2 ພຽງພໍ, ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ 
ແລະ ໃຊ້ໄດ້.   
1 ສະອາດ, ເປັນລະບຽບ ແລະ 
ໃຊ້ໄດ້.  
0 ໃຊ້ໄດ້ ແຕູ່ຕ້ອງໄດ້ການປັບ
ປຸງ.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

ເຂດສາທາລະນະຂອງຫ້ອງປະຊຸມ  
P19 ປ້າຍຊີີ້ບອກ 3 ມີປ້າຍຊີີ້ບອກພຽງພໍ, ເຫັນ

ໄດ້ຊັດເຈນ, ຖາວອນ ແລະ 
ຮັກສາໄວ້ດີ ສະແດງຂໍີ້ມ ນທີີ່
ຈໍາເປັນ ເຊັີ່ນ: ຫ້ອງປະຊຸມ, 
ຫ້ອງນໍີ້າ ແລະ ຫ້ອງຮັບປະ
ທານອາຫານທີີ່ແຍກອອກ
ຕາງຫາກ ຂຽນເປັນພາສາທີີ່
ເຂົີ້າໃຈງ່າຍ.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 
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ດ້ານກາຍພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

2 ມີປ້າຍທີີ່ເບິີ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ 
ແລະ ຖາວອນ ທີີ່ສະແດງຂໍີ້
ມ ນທີີ່ຈໍາເປັນ ເຊັີ່ນ: ຫ້ອງປະ
ຊຸມ, ຫ້ອງນໍີ້າ ແລະ ຫ້ອງ
ຮັບປະທານອາຫານທີີ່ແຍກ
ອອກຕາງຫາກ. 

1 ມີປ້າຍຖາວອນທີີ່ສະແດງຂໍີ້
ມ ນທີີ່ຈໍາເປັນ ເຊັີ່ນ:  ຫ້ອງ
ປະຊຸມ, ຫ້ອງນໍີ້າ ແລະ ຫ້ອງ
ຮັບປະທານອາຫານທີີ່ແຍກ
ອອກຕາງຫາກ. 

0 ບໍີ່ມີປ້າຍຖາວອນ. 
P20 ປ້າຍບອກທາງອອກ
ສຸກເສີນ 

3 ມີປ້າຍບອກທາງອອກສຸກ
ເສີນພຽງພໍ, ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ 
ແລະ ຖາວອນ.   
2 ມີປ້າຍທີີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ 
ແລະ ຖາວອນ.  
1 ມີປ້າຍບອກທາງອອກສຸກ
ເສີນ.   
0 ບໍີ່ມີປ້າຍບອກທາງອອກສຸກ
ເສີນ. 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

P21 ເຄືີ່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງນໍີ້າ  
 
ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍີ້າສາທາ
ລະນະອາຊຽນ  
3.2 ເຄືີ່ອງໃຊ້  
3.2.1 ມີພືີ້ນທີີ່ໃສູ່ຕ ທ້ີີ່ເໝາະ
ສົມ.   
3.2.2 ມີເຄືີ່ອງໃຊ້ພຽງພໍສໍາ
ລັບຄົນພິການ ແລະ ຜ ສ້ ງອາ
ຍຸ.   
3.2.3 ມີຕ ໃ້ສູ່ເຄືີ່ອງພຽງພໍ 
ສໍາລັບທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານ
ຊາຍ. 
3.2.4 ມີເຄືີ່ອງໃຊ້ພຽງພໍ 
ເຊັີ່ນ: ເຈ້ຍທິດຊ , ສະບ  
ແລະ ອືີ່ນໆ.  
 

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 
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ດ້ານກາຍພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

P22 ຄວາມສະອາດຂອງ
ຫ້ອງນໍີ້າ 
 
ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍີ້າສາທາ
ລະນະອາຊຽນ  
3.3 ຄວາມສະອາດ 
3.3.1 ມີລະບົບລະບາຍອາ
ກາດພຽງພໍ  
3.3.2 ມກີິີ່ນຫອມ ແລະ ບໍີ່
ມີຄາບເປືີ້ອນ  
3.3.3 ມີນໍີ້າສະອາດພຽງພໍ  
3.3.4 ພືີ້ນສະອາດ ແລະ 
ແຫ້ງ  
3.3.5 ມຫີລັກການສຸຂາພິ
ບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ  
3.3.6 ມີພະນັກງານບໍາລຸງ
ຮັກສາ ແລະ ທໍາຄວາມສະ
ອາດທີີ່ໄດ້ຮັບການຝ ກອົບ
ຮົມເປັນຢູ່າງດີ 
3.3.7 ມກີ໋ອງຮັບຄໍາຄິດ
ເຫັນ  
3.3.8 ມກີານບໍລຸງຮັກສາ
ຫ້ອງນໍີ້າເປັນປະຈໍາ 

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 4-6 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 2-3 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

P23 ເຂດສ ບຢາ 3 ມີຫ້ອງສ ບຢາ ທີີ່ສອດຄ່ອງ
ກັບກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ໃຊ້ການໄດ້.    
2 ມີຫ້ອງສ ບຢາ ທີີ່ສອດຄ່ອງ
ກັບກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.   
1 ມີພືີ້ນທີີ່ໃຫ້ສ ບຢາ ແຕູ່ບໍີ່ສອດ
ຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງ.  
0 ບໍີ່ມີພືີ້ນທີີ່ໃຫສ້ ບຢາ. 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

P24 ການເຂົີ້າເຖິງບ່ອນ
ຈອດລົດ: ບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງ 

3 ມີບ່ອນຈອດລົດຮັບ-ສົີ່ງ ທີີ່ມີ
ຫລັງຄາ ແລະ ມີພະນັກງານ
ຄອຍບໍລິການ ແລະ ມກີານບໍລິ
ການຈົດລົດໃຫ້ພ້ອມຖ້າຕ້ອງ
ການ.  
2 ມີບ່ອນຈອດລົດຮັບ-ສົີ່ງ ທີີ່ມີ
ຫລັງຄາ ແລະ ມີພະນັກງານ
ຄອຍບໍລິການ.   

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 
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ດ້ານກາຍພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

1 ມີບ່ອນຈອດລົດຮັບ-ສົີ່ງ 
0 ບໍີ່ມີບ່ອນຈອດລົດຮັບ-ສົີ່ງ.   

P25 ມີບ່ອນຈອດລົດພຽງ
ພໍ 

3 ມີບ່ອນຈອດລົດພຽງພໍໃນບໍລິ
ເວນໂຮງແຮມ.   
2 ມີບ່ອນຈອດລົດຈໍາກັດໃນບໍ
ລິເວນໂຮງແຮມ.  
1 ບໍີ່ມີບ່ອນຈອດລົດຢ ູ່ໃນບໍລິ
ເວນໂຮງແຮມ ແຕູ່ມີບ່ອນຈອດ
ລົດຢ ູ່ໃກ້ຄຽງ.  
0 ບໍີ່ມີບ່ອນຈອດລົດ. 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

P26 ບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບ
ລົດເມ  

3 ມີບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດເມ 
ທີີ່ມີຫລັງຄາ ແລະ ມີພະນັກງານ
ຄອຍບໍລິການ.   
2 ມີບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດເມ 
ທີີ່ມີຫລັງຄາ.   
1 ມີບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດເມ.    
0 ບໍີ່ມີບ່ອນຮັບ-ສົີ່ງສໍາລັບລົດ
ເມ.   

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ/ຄວາມສະຫງົບ/ເຫດສຸກເສ ນ  
P27 ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພ 
ແລະ ການອົບພະຍົກຄົນ 

3 ມີລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພ, 
ການອົບພະຍົກຄົນ ແລະ ການ
ຝ ກອົບຮົມພະນັກງານທີີ່ສອດ
ຄ່ອງກັບກົດໝາຍພາຍໃນປະ
ເທດ.   
2 ມີລົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພຈໍາ
ນວນໜ ີ່ງ ແລະ ຫລັກຖານໃນ
ການອົບພະຍົກຄົນ. 
1 ມີລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພຈໍາ
ນວນໜ ີ່ງ. 
0 ບໍີ່ມີລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພ 
ແລະ ການອົບພະຍົກຄົນ.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

P28 ລະບົບຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ຄວາມສະງົບ  
 ມພີະນັກງານຍາມພຽງ

ພໍຢ ູ່ຕາມເຂດສາທາລະ
ນະ ເຊັີ່ນ: ບ່ອນຈອດ
ລົດ, ທາງເຂົີ້າຫລັກ. 

 ມກີ້ອງວົງຈອນປິດ 
ຫລື ອຸປະກອນປ້ອງ

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3-4 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເອ
ກະສານ  

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 
ແລະ ເອກະສານທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 
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ດ້ານກາຍພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

ກັນຄວາມສະງົບໃນ
ເຂດສາທາລະນະພຽງ
ພໍ 

 ມີຫລັກຖານໃນການ
ຝ ກອົບຮົມດ້ານຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ສະງົບສໍາລັບພະນັກ
ງານໃນການຮັບມືກັບ
ໄພພິບັດທາງທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ຈາກມືມະ
ນຸດ. 

 ມລີະບຽບຮັບມກືັບ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ຄວາມສະງົບໃນກລໍະນີ
ເກີດໄພພິບັດທາງທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ຈາກມື
ມະນຸດ.  

 ພະນັກງານໄດ້ຮັບການ
ຝ ກອົບຮົມດ້ານຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ສະງົບ.  

P29 ຫ້ອງປະຖົມພະຍາ
ບານ ແລະ ພະນັກງານປະ
ຖົມພະຍາບານ 

3 ມີພະຍາບານ/ພະນັກງານປະ
ຖົມພະຍາບານປະຈໍາ ຫລື 
ຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງຈັດງານ 
ແລະ ມີຫ້ອງປະຖົມພະຍາ
ບານ.  

2 ມີພະຍາບານ/ພະນັກງານປະ
ຖົມພະຍາບານປະຈໍາ ຫລື 
ຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງຈັດງານ 
ແລະ ມີເຄືີ່ອງປະຖມົພະຍາ
ບານຈໍານວນໜ ີ່ງ.  

1 ບໍີ່ມີພະຍາບານ/ພະນັກງານ
ປະຖົມພະຍາບານປະຈໍາ 
ຫລື ຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງຈັດ
ງານ. ມີພຽງແຕູ່ເຄືີ່ອງປະຖມົ
ພະຍາບານຈໍານວນໜ ີ່ງ.  

0 ບໍີ່ມີພະຍາບານ/ພະນັກງານ
ປະຖົມພະຍາບານປະຈໍາ 
ຫລື ຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງຈັດງານ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເອ
ກະສານ  

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 
ແລະ ເອກະສານທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 
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ດ້ານກາຍພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

ແລະ/ຫລື ບໍີ່ມີເຄືີ່ອງປະຖົມ
ພະຍາບານ/ບໍີ່ມີຫ້ອງປະຖມົ
ພະຍາບານ. 

P30 ລະບົບເກັບນໍີ້າ 3 ມີລະບົບເກັບນໍີ້າທີີ່ສາມາດສະ
ໜອງນໍີ້າສະອາດໄດ້ບໍີ່ຫລຸດ 
48 ຊົີ່ວໂມງໃນກລໍະນີຂາດ
ນໍີ້າ.  

2 ມີລະບົບເກັບນໍີ້າທີີ່ສາມາດສະ
ໜອງນໍີ້າສະອາດໄດ້ບໍີ່ຫລຸດ 
24 ຊົີ່ວໂມງໃນກລໍະນີຂາດ
ນໍີ້າ.  

1 ມີລະບົບເກັບນໍີ້າທີີ່ສາມາດສະ
ໜອງນໍີ້າສະອາດໄດ້ບໍີ່ຫລຸດ 
12 ຊົີ່ວໂມງໃນກລໍະນີຂາດ
ນໍີ້າ.  

0 ບໍີ່ມີລະບົບເກັບນໍີ້າ. 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເອ
ກະສານ  

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 
ແລະ ເອກະສານທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 

  

ການເຂົັ້າເຖິງຫ້ອງປະຊຸມຂອງຜ ້ຈັດງານ 
P31 ບ່ອນບັນຈຸ/ຂົນ
ເຄືີ່ອງຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ  
 ການໃຊ້ງານຂອງພືີ້ນທີີ່  
 ມລໍີີ້ຍ ພ້ຽງພໍ 
 ຂັີ້ນໄດເລືີ່ອນ  
 ພະນັກງານບໍລິການ  

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

P32 ໄລຍະການຈັດຫ້ອງ
ປະຊຸມສໍາລັບຜ ຈັ້ດງານ  

3 ມີລະບຽບໃນການຈັດຫ້ອງ
ປະຊຸມ ແລະ ຜ ຈັ້ດງານສາ
ມາດເຂົີ້າຫ້ອງປະຊຸມເພືີ່ອ
ຈັດຫ້ອງປະຊຸມໄດ້ຫລາຍກ່
ວາ 8 ຊົີ່ວໂມງກ່ອນເປີດ
ກອງປະຊຸມ. ມີພະນັກງານ
ຄອຍຊ່ວຍວຽກ ໂດຍບໍີ່ໄດ້
ຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.    

2 ມີລະບຽບໃນການຈັດຫ້ອງ
ປະຊຸມ ແລະ ຜ ຈັ້ດງານສາ
ມາດເຂົີ້າຫ້ອງປະຊຸມເພືີ່ອ
ຈັດຫ້ອງປະຊຸມໄດ້ຫລາຍກ່
ວາ 8 ຊົີ່ວໂມງກ່ອນເປີດ
ກອງປະຊຸມ ໂດຍບໍີ່ມີຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍໃດໆ.    

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເອ
ກະສານ  

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 
ແລະ ເອກະສານທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 
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ດ້ານກາຍພາບ (Physical) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

1 ມີລະບຽບໃນການຈັດຫ້ອງ
ປະຊຸມ ແລະ ຜ ຈັ້ດງານສາ
ມາດເຂົີ້າຫ້ອງປະຊຸມເພືີ່ອ
ຈັດຫ້ອງປະຊຸມໄດ້ຫລາຍກ່
ວາ 8 ຊົີ່ວໂມງກ່ອນເປີດ
ກອງປະຊຸມ. ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.    

0 ບໍີ່ມີລະບຽບໃນການຈັດຫ້ອງ
ປະຊຸມ ແລະ ຜ ຈັ້ດງານບໍີ່ສາ
ມາດເຂົີ້າຫ້ອງປະຊຸມເພືີ່ອ
ຈັດຫ້ອງປະຊຸມກ່ອນເປີດ
ກອງປະຊຸມ.     

  
ລວມ   
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ດ້ານເທັກໂນໂລຍ ີ່ (Technology) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ ການໃຫ້

ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

ລະບົບແສງ ແລະ ເຄືີ່ອງສຽງ-ເຄືີ່ອງປະຈກັຕາ  
T01 ລະບົບແສງໄຟໃນຫ້ອງ
ປະຊຸມ 
 ແສງໄຟໜ້າເວທີ ແລະ 

ບ່ອນນັີ່ງແຍກອອກຕາງ
ຫາກ. 

 ຄວາມສະຫວ່າງຂອງ
ຫ້ອງປະຊຸມສາມາດ
ຄວບຄຸມໄດ້.  

 ມປຸີູ່ມຄວບຄຸມດອກໄຟ
ສະປອດໄລ  

 ດອກໄຟສ່ວນຫລາຍ
ແມູ່ນດອກໄຟປະຫຍັດ   

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

T02 ລະບົບສຽງ 
 ມໄີມລອຍພຽງພໍ 
 ມໄີມຫລາຍປະເພດ 

ເຊັີ່ນ: ໄມສາຍ, ໄມ
ລອຍ, ໄມຊະນິດຄັດ
ຕິດ (clipper) 

 ລະບົບສຽງໃຊ້ການໄດ້ 
ແລະ ເໝາະສົມກັບຂະ
ໜາດຫ້ອງປະຊຸມ 

 ລະບົບສຽງສາມາດໃຊ້
ໄດ້ກັບອຸປະກອນຊະ
ນິດຕ່າງໆ ເຊັີ່ນ: ຄອມ
ພິວເຕີ, ໄອແພັດ ແລະ 
ອືີ່ນໆ.  

 ມລີາຍຊືີ່ຜ ສ້ະໜອງອຸ
ປະກອນໃນກລໍະນີຈໍາ
ເປັນ. 

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3-4 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

T03 ລະບົບເຄືີ່ອງປະຈັກຕາ 
 ເຄືີ່ອງສາຍ 

Projectors (ບໍີ່ເສຍ
ຄ່າ ຫລື ເສຍຄ່າ) ຄຸນະ
ພາບດີ. 

 ຂະໜາດຈໍເໝາະສົມ
ກັບຈໍານວນຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ.  

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 
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ດ້ານເທັກໂນໂລຍ ີ່ (Technology) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ ການໃຫ້

ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

 ລະບົບເຄືີ່ອງປະຈັກຕາ
ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບອຸປະ
ກອນຕ່າງໆ ເຊັີ່ນ: ຄອມ
ພິວເຕີ, ໄອແພັດ ແລະ 
ອືີ່ນໆ.  

 ມລີາຍຊືີ່ຜ ສ້ະໜອງອຸ
ປະກອນໃນກລໍະນີຈໍາ
ເປັນ. 

T04 ລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ 
ດໍາເນີນເຄືີ່ອງປະຈັກຕາ ແລະ 
ເຄືີ່ອງສຽງ. 
 ມພີະນັກງານປະຈໍາ 

ຫລື ຊົີ່ວຄາວໃນຊ່ວງ
ຈັດກອງປະຊຸມ. 

 ມລີະບົບຄວບຄຸມເຄືີ່ອງ
ປະຈັກຕາ. 

 ມລີະບົບຄວບຄຸມສຽງ.  

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

ລະບົບໄຟ ແລະ ເຄືີ່ອງປັບອາກາດ     
T05 ປັກສຽບໄຟ 
 ມປັີກສຽບໄຟພຽງພໍ

ກັບຈໍານວນຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ.  

 ມຄີວາມສະດວກໃນ
ການໃຊ້ປັກສຽບໄຟ
ຂອງຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມສ່ວນຫລາຍ.  

 ມປັີກສຽບໄຟຫລາຍ
ປະເພດໃຫ້ເຊົີ່າ/ຍືມ 
(ບໍີ່ໄດ້ເສຍຄ່າ)   

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

T06 ລະບົບໄຟສຸກເສີນ 
 ມລີະບົບໄຟສຸກເສີນ.  
 ມີລະບົບໄຟສຸກເສີນທີີ່

ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງໜ້ອຍ 6-8 
ຊົີ່ວໂມງ. 

 ລະບົບໄຟສຸກເສີນຕ້ອງ
ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ
ຂອງລັດ 

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເອ
ກະສານ  

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 
ແລະ ເອກະສານທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 
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ດ້ານເທັກໂນໂລຍ ີ່ (Technology) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ ການໃຫ້

ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

T07 ລະບົບຄວບຄຸມເຄືີ່ອງ
ປັບອາກາດ/ອຸນຫະພ ມ 

3 ມີລະບົບປັບອາກາດ/ອຸນຫະ
ພ ມທີີ່ໃຊ້ການໄດ້ໃນຫ້ອງປະ
ຊຸມ ແລະ ບ່ອນຈັດງານ.    

2 ມີລະບົບປັບອາກາດ/ອຸນຫະ
ພ ມໃນຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ບ່ອນ
ຈັດງານ.      
1 ມີລະບົບປັບອາກາດ/ອຸນຫະ
ພ ມໃນຫ້ອງປະຊຸມ.  
0 ຖ້າຕ້ອງການລະບົບປັບອາ
ກາດ/ອຸນຫະພ ມ, ບໍີ່ມີເຄືີ່ອງມືຢ ູ່
ທີີ່ນັີ້ນ.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

T08 ການບໍາລຸງຮັກສາ
ເຄືີ່ອງປັບອາກາດ ແລະ ລະ
ບົບໄຟສຸກເສີນ 

3 ມີຫລັກຖານໃນການບໍາລຸງຮ
 ັກສາ, ມີແຜນ ແລະ ຂັີ້ນ
ຕອນຕ່າງໆ ໃນກລໍະນີເກີດ
ເຫດສຸກເສີນ. ມີພະນັກງານ
ທີີ່ມີຄວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດ
ປະຈໍາການເພືີ່ອຮັບມືໃນກໍ
ລະນີເກ ີດເຫດສຸກເສີນ.   

2 ມີຫລັກຖານໃນການບໍາລຸງຮ
 ັກສາ, ມີແຜນ ແລະ ຂັີ້ນ
ຕອນຕ່າງໆ ໃນກລໍະນີເກີດ
ເຫດສຸກເສີນ.   

1 ມີຕາຕະລາງບໍາລຸງຮັກສາ.  
0 ບໍີ່ມີຕາຕະລາງບໍາລຸງຮັກສາ.  

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ທົບທວນເອ
ກະສານ  

 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 
ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 
ແລະ ເອກະສານທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 

  

ການບ ລິການອືີ່ນໆ      
T09 ການບໍລິການດ້ານ
ການປະສານງານ ແລະ ເອ
ກະສານ  
 ມກີານບໍລິການກ໊ອບປີີ້

ເອກະສານ 
 ມກີານບໍລິການສະ

ແກນເອກະສານ 
 ມກີານບໍລິການສົີ່ງ

ແຟັກ  
 ມສິີີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ

ດວກດ້ານອິນເຕີເນັດ/
ວາຍຟາຍ  

3 ໄດ້ຄົບ 4 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2-3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
 ຮ ບພາບ ແລະ/ຫລື 

ຄໍາຄິດເຫັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

  

T10 ການບໍລິການແປພາ
ສາ  

3 ພະນັກງານມີປະສົບການທີີ່ດີ 
ແລະ ສາມາດປະສານ ແລະ 

 ສໍາພາດ    
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ດ້ານເທັກໂນໂລຍ ີ່ (Technology) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ມາດຖານ ແລະ ການໃຫ້

ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ 
ແລະ ຫລັກຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

ຊ່ວຍວຽກດ້ານການແປພາ
ສາໄດ້.   

2 ພະນັກງານສາມາດປະສານ
ງານ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍ
ວຽກດ້ານການແປພາສາໄດ້.   

1 ພະນັກງານສາມາດປະສານ
ງານ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍ
ວຽກດ້ານການແປພາສາໄດ້
ໜ້ອຍໜ ີ່ງ.  

0 ພະນັກງານບໍີ່ມີປະສົບການ
ໃນການເຮັດວຽກດ້ານການ
ແປພາສາ. 

 ບົດບັນທ ການສໍາ
ພາດ  

 
ລວມ 
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ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ
ຜົນ ແລະ ຫລັກ

ຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

ການປະສານງານ ແລະ ຂອດການບ ລິການ     
S01 ການຈອງລ່ວງໜ້າ 
 ມຂໍີີ້ມ ນກຽ່ວກັບປະເພດ 

ແລະ ແຜນຜັງພືີ້ນທີີ່ຂອງ
ຫ້ອງປະຊຸມທີີ່ເຂົີ້າໃຈງ່າຍ.  

 ມຂໍີີ້ມ ນກຽ່ວກັບຫ້ອງປະ
ຊຸມທີີ່ເຂົີ້າໃຈງ່າຍທາງອອນ
ລາຍ.  

 ມພີະນັກງານຂາຍຄອຍ
ຕອບຄໍາຖາມຈາກລ ກຄ້າ.   

 ພະນັກງານມີຄວາມຮ ້ 
ແລະ ສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະ
ນໍາກ່ຽວກັບແຜນຜັງພືີ້ນທີີ່ 
ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມໄດ້ຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງລ ກ
ຄ້າ.  

 ມວິີທີຊໍາລະເງິນຫລາຍວິ
ທ.ີ   

3 ໄດ້ 5 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3-4 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້  
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ສໍາພາດ 

 ຮ ບພາບ ແລະ/
ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ ແລະ ບົດ
ບັນທ ກການສ  າ
ພາດ  

  

S02 ການບໍລິການໃຫ້ແກູ່ຜ ຈັ້ດ
ງານ 

3 ມີພະນັກງານຊ່ວຍວຽກຜ ຈັ້ດ
ງານ ແລະ ຮັບມືກັບບັນຫາ
ຕ່າງໆ ຄືກັບຈຸດບໍລິການປະ
ຕ ດຽວໃນກລໍະນີເກີດເຫດ
ສຸກເສີນ.  

2 ຜ ຈັ້ດງານສາມາດຕິດຕໍີ່ 2-3 
ຊ່ອງທາງໃນເວລາເກີດເຫດສຸກ
ເສີນ.   
1 ຜ ຈັ້ດງານສາມາດຕິດຕໍີ່ຫາ
ຫລາຍພາກສ່ວນໃນເວລາເກີດ
ເຫດສຸກເສີນ.   
0 ຜ ຈັ້ດງານບໍີ່ຮ ຈ້ະຕິດຕໍີ່ຫາໃຜ
ໃນເວລາເກີດເຫດສຸກເສີນ.   

 ສໍາພາດ 
 ບົດບັນທ ກການ

ສໍາພາດ  

  

S03 ການຈົີ່ມວ່າ ແລະ ການ
ປະເມີນການບໍລິການຂອງຜ ຊື້ີ້ 
ແລະ/ຫລື ຜ ຈັ້ດງານ  
 ມຊ່ີອງທາງຮັບມືກັບການ

ຈົີ່ມວ່າແລະ ຮັບຄໍາຄິດ
ເຫັນຈາກແຂກທີີ່ເໝາະ
ສົມ.  

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 
 

 ສໍາພາດ ແລະ 
ທົບທວນເອກະ
ສານ  

 ບົດບັນທ ກການ
ສໍາພາດ ແລະ ເອ
ກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ  
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ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ
ຜົນ ແລະ ຫລັກ

ຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

 ມລີະບົບຮັບມກືັບການຈົີ່ມ
ວ່າແລະ ຮັບຄໍາຄິດເຫັນ
ຈາກແຂກ.  

 ມລີະບົບສ້າງແຮງຈ ງໃຈ/
ໃຫ້ລາງວັນແກູ່ພະນັກງານ
ເພືີ່ອປ້ອງກັນບໍີ່ໃຫ້ມີການ
ຈົີ່ມວ່າ.  

ພະນັກງານ    
S04 ບຸກຄະລິກກະພາບຂອງ
ພະນັກງານ  
 ມີເຄືີ່ອງແບບທີີ່ເໝາະສົມ. 
 ພະນັກງານນຸູ່ງຖືເປັນລະ

ບຽບ ແລະ ສວຍງາມດີ. 
 ພະນັກງານເປັນເພືີ່ອນມິດ

ທີີ່ດີ.   

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ສໍາພາດ 

 ຮ ບພາບ ແລະ/
ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ ແລະ ບົດ
ບັນທ ກການສ  າ
ພາດ  

  

S05 ຄວາມຮ ທ້ົີ່ວໄປ ແລະ 
ຄວາມເຂົີ້າໃຈຂອງພະນັກງານ
ສະຖານທີີ່ຈັດງານ 
 ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົີ້າ

ໃຈກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດ
ຂອງວຽກ ແລະ ໜ້າທີີ່.  

 ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົີ້າ
ໃຈກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກໍາ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິດ
ຈະກໍາຂອງກອງປະຊຸມ.  

 ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົີ້າ
ໃຈກ່ຽວກັບສະຖານທີີ່ 
ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ.  

 ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົີ້າ
ໃຈກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ 
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 
ແລະ ຜ ຈັ້ດງານ.   

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ສໍາພາດ 
 ບົດບັນທ ກການ

ສໍາພາດ  

  

S06 ການບໍລິການອາຫານ ແລະ 
ເຄືີ່ອງດືີ່ມ 
 ພະນັກງານສາມາດສ້າງ ຫລື 

ປັບລາຍການອາຫານໃຫ້ເໝ

3 ໄດ້ 5-6 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3-4 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 

 ກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລະ ສໍາພາດ 

 ຮ ບພາບ ແລະ/
ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນ
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ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ
ຜົນ ແລະ ຫລັກ

ຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

າະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງກອງປະຊຸມ. 

 ພະນັກງານສາມາດສ້າງ ຫລື 
ປັບລາຍການອາຫານໂດຍ
ນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງປຸງພາຍໃນທ້ອງ
ຖິີ່ນ.   

 ພະນັກງານສາມາດປຸງແຕູ່ງ
ອາຫານ ແລະ ເຄືີ່ອງດືີ່ມຈໍາ
ນວນຫລາຍຕາມເວລາຂອງ
ງານ.  

 ມີຊຸດນໍີ້າຊາ/ກາເຟ/ອາຫານ
ຄໍີ່າຢູ່າງເໝາະສົມ.  

 ມນໍີີ້າດືີ່ມສະອາດໃຫ້ແກູ່ຜ ້
ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.  

 ພະນັກງານບໍລິການອາຫານ
ໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມ 
ແລະ ມີຄວາມຮ ຢູ້່າງດີ.  

 
 

ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ ແລະ ບົດ
ບັນທ ກການສ  າ
ພາດ  

S07 ທັກສະດ້ານພາສາຕ່າງປະ
ເທດຂອງພະນັກງານ 
 ພະນັກງານສ່ວນຫລາຍສາ

ມາດສືີ່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ 
 ພະນັກງານຈໍານວນໜ ີ່ງສາ

ມາດສືີ່ສານພາສາທີີ່ສາມໄດ້  
 ມກີານຝ ກອົບຮົມດ້ານພາ

ສາໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານປະຈໍາ 
ແລະ ຊົີ່ວຄາວ  

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 
 

 ສໍາພາດ ແລະ 
ທົບທວນເອກະ
ສານ  

 ບົດບັນທ ກການ
ສໍາພາດ ແລະ ເອ
ກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ  

  

S08 ການເຄົີ້າລົບນັບຖືເຊືີ້ອ
ຊາດ, ສາດສະໜາ, ວັດທະນະ
ທໍາ, ເພດ ແລະ ອາຍຸ 
 ມປ້ີາຍເປັນພາສາທ້ອງຖິີ່ນ 

ແລະ ອັງກິດ. 
 ການປຸງແຕູ່ງອາຫານຕ້ອງ

ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ.  

 ພະນັກງານຮັບຮ ້ດ້ານເຊືີ້ອ
ຊາດ, ສາດສະໜາ ແລະ 
ວັດທະນະທໍາ. 

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ສໍາພາດ ແລະ 
ທົບທວນເອກະ
ສານ  

 ບົດບັນທ ກການ
ສໍາພາດ ແລະ ເອ
ກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ  

  



 

ຄ ູ່ມກືານປະເມີນ ແລະ ຢ ັ້ງຢືນມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ-ປະເພດສະຖານທີີ່ຈັດກອງປະຊຸມ  | 116  
 

ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ
ຜົນ ແລະ ຫລັກ

ຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

 ມລີະບຽບດ້ານຄວາມເທົີ່າ
ທຽມກັນຂອງພະນັກງານ
ໃນການບໍລິການຜ ້ເຂົີ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມ.  

S09 ການປະຕິບັດວຽກງານ
ຂອງພະນັກງານດ້ານຄຸນະພາບ
ຂອງການບໍລິການ 
 ມຂັີີ້ນຕອນການຮັບເອົາພະ

ນັກງານທີີ່ເປັນລະບົບທັງ
ພະນັກງານປະຈໍາ ແລະ 
ຊົີ່ວຄາວ.  

 ມກີານແນະນໍາ ແລະ ການ
ຝ ກອົບຮົມໃຫ້ແກູ່ພະນັກ
ງານປະຈໍາ ແລະ ຊົີ່ວຄາວ
ຕາມກົດໝາຍທ້ອງຖິີ່ນ.  

 ມລີະບົບກວດສອບເພືີ່ອ
ຈ້າງພະນັກງານໃໝູ່ ແລະ 
ຊົີ່ວຄາວ.  

 ມກີານຄຸ້ມຄອງການປະຕິ
ບັດວຽກງານຂອງພະນັກ
ງານປະຈໍາ ແລະ ຊົີ່ວຄາວ
ຢູ່າງເໝາະສົມ.  

3 ໄດ້ຄົບທຸກຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ສໍາພາດ ແລະ 
ທົບທວນເອກະ
ສານ  

 ບົດບັນທ ກການ
ສໍາພາດ ແລະ ເອ
ກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ  

  

S10 ການຊົດເຊີຍ, ຜົນປະ
ໂຫຍດ ແລະ ສະຫວັດດີການ 
 ການຊົດເຊີຍ, ຜົນປະ

ໂຫຍດ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການ ຕາມກົດໝາຍແຮງ
ງານ. 

 ພະນັກງງານໄດ້ຮັບການ
ກວດສຸຂະພາບປະຈ  າປີ.  

 ອີງຕາມກົດໝາຍແຮງງານ
ແມູ່ນມີການສົີ່ງເສີມໃຫ້
ຈ້າງແຮງງານທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້ມີ
ວຽກເຮັດ  

3 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ 
2 ໄດ້ 2 ຂໍີ້ 
1 ໄດ້ 1 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ສໍາພາດ ແລະ 
ທົບທວນເອກະ
ສານ  

 ບົດບັນທ ກການ
ສໍາພາດ ແລະ ເອ
ກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ  

  

ການປົກປກັຮ ັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມຊົນ     
S11 ລະບົບປົກປັກຮັກສາສິີ່ງ
ແວດລ້ອມ 
 

3 ໄດ້ 4 ຂໍີ້ ພ້ອມກັບການດັດ
ແກ້ຄ ູ່ມືເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ກັບຫ້ອງປະຊຸມ 

 ສໍາພາດ ແລະ 
ທົບທວນເອກະ
ສານ  
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ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ
ຜົນ ແລະ ຫລັກ

ຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາ
ຊຽນ 
1.1 ລະບຽບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງໂຮງ
ແຮມ  
1.1.1 ສົີ່ງເສີມກິດຈະກໍາດ້ານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພືີ່ອຊຸກຍ ກ້ານມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານໂຮງ
ແຮມ, ແຂກ ແລະ ຜ ປ້ະກອບ
ການໃຫມ້ີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ.   
1.1.2 ມີແຜນປ ກຈິດສໍານ ກ
ດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກູ່ພະ
ນັກງານ ເຊັີ່ນ: ການຝ ກອົບຮົມ.  
1.1.3 ມີແຜນຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດ
ລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ໂຮງແຮມ.  
1.1.4 ມີແຜນກວດສອບດ້ານ
ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ 

2 ໄດ້ 3 ຂໍີ້ ພ້ອມກັບການດັດ
ແກ້ຄ ູ່ມືເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ກັບຫ້ອງປະຊຸມ 

1 ໄດ້ 1-2 ຂໍີ້  
0 ບໍີ່ໄດ້ຈັກຂໍີ້ 
 

 ບົດບັນທ ກການ
ສໍາພາດ ແລະ ເອ
ກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ  

S12 ການຈັດການກັບສິີ່ງເສດ
ເຫລືອ 

3 ມີການຝ ກອົບຮົມໃຫ້ແກູ່ພະ
ນັກງານເພືີ່ອຈັດການກັບສິີ່ງ
ເສດເຫລືອ ແລະ ມີຂັີ້ນ
ຕອນຈັດການກັບສິີ່ງເສດ
ເຫລືອທີີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດ
ໝາຍພາຍໃນປະເທດ.  

2 ມີຂັີ້ນຕອນຈັດການກັບສິີ່ງ
ເສດເຫລືອທີີ່ສອດຄ່ອງກັບ
ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ.  

1 ມີຂັີ້ນຕອນຈັດການກັບສິີ່ງ
ເສດເຫລືອ ແຕູ່ບໍີ່ສອດຄ່ອງ
ກັບກົດໝາຍ.  

0 ບໍີ່ມີຂັີ້ນຕອນຈັດການກັບສິີ່ງ
ເສດເຫລືອ.  

 ສໍາພາດ ແລະ 
ທົບທວນເອກະ
ສານ  

 ບົດບັນທ ກການ
ສໍາພາດ ແລະ ເອ
ກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ  

  

S13 ການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກູ່
ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ 

3 ມີກິດຈະກໍາ ແລະ ນະໂຍ
ບາຍສົີ່ງເສີມຊຸມຊົນອ້ອມ
ຂ້າງ.   

2 ມີກິດຈະກໍາ ຫລື ນະໂຍບາຍ
ສົີ່ງເສີມຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ.   

 ສໍາພາດ ແລະ 
ທົບທວນເອກະ
ສານ  

 ບົດບັນທ ກການ
ສໍາພາດ ແລະ ເອ
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ດ້ານການບ ລິການ (Service) 
ຕົວຊ ັ້ວັດ ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານ ແລະ 

ການໃຫ້ຄະແນນ 
ວິທ ການປະເມ ນ
ຜົນ ແລະ ຫລັກ

ຖານ 

ຄະແນນທ ີ່ໄດ້ ຄ າຄິດເຫັນ 

1 ມີກິດຈະກໍາ ຫລື ນະໂຍບາຍ
ສົີ່ງເສີມຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງໜ້
ອຍທີີ່ສຸດ.   

0 ບໍີ່ມີກິດຈະກໍາ ຫລື ນະໂຍ
ບາຍສົີ່ງເສີມຊຸມຊົນອ້ອມ
ຂ້າງ.   

ກະສານທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ  

 
ລວມ 

 

  

 
ລວມທັງໝົດ 

 

  

 
ຄໍາຄິດເຫັນອືີ່ນໆ: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ລາຍເຊັນ: ……………..…………………………..  

       (……………………………………) 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ບົດລາຍງານການປະ
ເມ ນຜົນຕົວຈິງຂອງມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດ
ງານອາຊຽນ ແລະ ແບບຟອມການປັບປຸງ/ປ້ອງ
ກັນ   
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ບົດລາຍງານການປະເມ ນຕົວຈິງຂອງມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດ
ງານອາຊຽນ ແລະ ແບບຟອມການປັບປຸງ/ປ້ອງກັນ 

 
 

ຜ ສ້ະໝັກ:  ຊືີ່:…………………………………………..………………… 
 ທີີ່ຢ ູ່:……………………………………………..……………… 

ສະຖານທ ີ່ຈັດກອງປະຊຸມ:  ຊືີ່:……………………………………………..……… 
   ທີີ່ຕັີ້ງ:……………..…………………………..………… 

 
ຜົນການປະເມ ນເບືັ້ອງຕົັ້ນຂອງມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນໂດຍຄະນະກ າມະການປະ

ເມ ນຜົນຂັັ້ນສ ນກາງ 
 

ຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງ ປະເມີນວ່າສະຖານທີີ່ຈັດງານຂອງທ່ານ: 

  ມີທ່າແຮງສ ງສໍາລັບມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ 

  ມີທ່າແຮງປານກາງສໍາລັບມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ 

  ມີທ່າແຮງຕໍີ່າສໍາລັບມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ 

ນີີ້ບໍີ່ແມູ່ນຜົນການປະເມີນຄັີ້ງສຸດທ້າຍ ແລະ ຂໍີ້ມ ນນີີ້ກໍີ່ບໍີ່ແມູ່ນຜົນການປະເມີນສຸດທ້າຍຂອງສະຖານທີີ່ຈັດງານທີີ່ໄດ້
ຕາມມາດຕະຖານສະຖານທີີ່ຈັດງານອາຊຽນ.  

ລາຍເຊັນປະທານຂອງຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງ: ………………………..………… 

(………………………………………) 

ຕໍາແໜູ່ງ: ………………………………. 

ວັນທີ:…………… 

ຄ າຍອມຮັບຂອງຜ ້ສະໝັກຈາກຜົນການປະເມ ນມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ 
 

ຂ້າພະເຈົີ້າ, ໃນນາມຕາງໜ້າສະຖານທີີ່ຈັດງານ, ຂໍຮັບຮອງ ແລະ ເຫັນດີຕໍີ່ກັບບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນມາຂ້າງ
ເທິງນັີ້ນ. ຄໍາຄິດເຫັນເພີີ່ມຕືີ່ມຈາກບົດລາຍງານການປະເມີນຜນົ (ຖ້າມ)ີ 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

ລາຍເຊັນຜ ສ້ະໝັກ: ………………………..………… 
(………………………………………) 
ຕໍາແໜູ່ງ: ………………………………. 

ວັນທີ:…………… 
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ແຜນການດ າເນ ນການປັບປຸງ ແລະ ປ້ອງກັນ* 

 
ຕົວຊີີ້ວັດ
ເລກທີ 

 

ບໍີ່ໄດຕ້າມມາດຖານ ສາເຫດ ການດໍາເນີນ
ປັບປຸງ 

ວັນທສໍີາເລັດ
ການປັບປຸງ 

ການດໍາເນີນ
ການປ້ອງກັນ 

ວັນທສໍີາເລັດ
ການປ້ອງກັນ 

ຜ ້ຮັບຜິດຊອບ 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

ລາຍເຊັນປະທານຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງ: ………………………..………… 

(………………………………………) 

ຕໍາແໜູ່ງ: ………………………………. 

ວັນທີ:…………… 

ຂ້າພະເຈົີ້າ, ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກູ່ສະຖານທີີ່ຈັດງານ, ຂໍຮັບເອົາແຜນການດໍາເນີນການປັບປຸງ ແລະ ປ້ອງກັນ.  
 

ລາຍເຊັນຜ ສ້ະໝັກ: ………………………..………… 
(………………………………………) 
ຕໍາແໜູ່ງ: ………………………………. 

ວັນທີ:…………… 
 

*ໝາຍເຫດ: ຄະນະກ າມະການປະເມ ນຜົນຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ຜ ສ້ະໝກັ ເຫນັດ ໃຫສ້ົີ່ງແບບຟອມ
ດັີ່ງກ່າວນ ັ້ພາຍໃນ 2 ອາທດິຫລັງຈາກວັນທ ດ າເນ ນການປະເມ ນຜນົ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5: ບົດລາຍງານການປະ
ເມ ນມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນ 
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ບົດລາຍງານການປະເມ ນມາດຕະຖານສະຖານທ ີ່ຈັດງານອາຊຽນ 

 
ຜ ສ້ະໝັກ:  ຊືີ່:……………………………………………..………………… 
 ທີີ່ຢ ູ່:……………………………………………..……………… 

 
ສະຖານຈັດກອງປະຊຸມ:  ຊືີ່:……………………………………………..………………… 
   ທີີ່ຕັີ້ງ:……………..…………………………..………….……… 
ວັນທ ປະເມ ນ: ______ / ______ / _______ 
 

ຄັດຕິດມາພ້ອມບົດລາຍງານສະບ ັບນ ັ້, ປະກອບມ : 

 ໃບສະໝັກ ແລະ ບົດລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງ. 
 ໃບລົງທະບຽນການເຂົີ້າຮ່ວມຂອງຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜນົຂັີ້ນສ ນກາງ.  
 ໃບລົງຄະແນນ (ຄະແນນສະເລູ່ຍຂອງຄະນະກໍາມະການ) ແລະ ໃບລົງຄະແນນຂອງສະມາຊິກແຕູ່ລະຄົນ 

ພ້ອມຄໍາຄິດເຫັນ.  
 ບົດລາຍງານການປະເມີນຕົວຈິງ ແລະ ແຜນການດໍາເນີນການປັບປຸງ/ປ້ອງກັນ. 

ຜ ສ້ະໝັກໄດ້ຄະແນນຈາກແຕູ່ລະປະເພດຄືດັີ່ງຂ້າງລຸູ່ມນ ັ້: 

ປະເພດ ຄະແນນເຕມັ ຄະແນນທ ີ່ໄດ ້
ດ້ານກາຍະພາບ (32 ຕົວຊີີ້ວັດ) 96  
ດ້ານເທັກໂນໂລຍີີ່ (10 ຕົວຊີີ້ວັດ) 30  
ດ້ານການບໍລິການ (13 ຕົວຊີີ້ວັດ) 39  
ລວມທັງໝດົ (55 ຕົວຊ ັ້ວດັ)  165  
ເປ ເຊັນຂອງຄະແນນທັງໝົດ  % 

 
ດັີ່ງນັີ້ນ, ຄະນະກໍາມະການຈ ີ່ງໃຫ້ສະຖານທີີ່ຈັດງານດັີ່ງກ່າວນີີ້: 

 ໄດ້ມາດຖານ 
ຄະແນນທັງໝົດແມູ່ນ 75% ຫລ ືຫລາຍກ່ວານີີ້. 

  
ບ ີ່ໄດ້ມາດຖານ 
ຄະແນນລວມທັງໝົດໜ້ອຍກ່ວາ 75%. 

 
ລາຍເຊັນປະທານຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜົນຂັີ້ນສ ນກາງ: ………………………..………… 

(………………………………………) 
ຕໍາແໜູ່ງ: ………………………………. 

ວັນທີ:…………… 
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ຄະນະຈັດພິມ 
 

 
ຊ ັ້ນ າລວມ : ທ່ານ ວິໄລທອງ ສີຊານົນ  ຫົວໜ້າສະຖາບັນສືີ່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ  

ທ່ອງທ່ຽວ 
: ທ່ານ ນາງ ດາລານີ ພົມມະວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນສືີ່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ  
    ທ່ອງທ່ຽວ  
: ທ່ານ ທະວີເພັດ ອຸລາ  ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ຜ ຈ້ັດການໂຄງ 

ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານເພືີ່ອສົີ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ  
: ທ່ານ ວິລະ ຈັນທະວົງ  ຊ່ຽວຊານໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານເພືີ່ອສົີ່ງເສີມ 

ການທ່ອງທ່ຽວ 
 
 

ແປໂດຍ : ທ່ານ ພ ທອນ ດາລາລົມ  ຜ ຊ້່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາການຈັດງານ (MICE) 


