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 ບດົນ າ 

 ປຶມ້ຄຸ່ມແືນະນ າອາຊບີສະບບັນີ,້ ທາງວທິະຍາໄລ ໄດມ້ຄີວາມຕັງ້ໃຈຈດັພມິ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ ້
ນກັສກຶສາທຸກຄນົທີ່ ຮຽນຈບົ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ນກັສກຶສາ ແລະໃຊເ້ປນັຄ ່ ມໃືນການຊອກວຽກ
ເຮດັງານທ າ ໃນປຶມ້ຄ ່ ມແືນະນ າອາຊບີເຫຼັມ້ນີໄ້ດບ້ນັຈເຸອາົບນັດາເນືອ້ໃນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັອາຊບີ ແລະ ການ
ປະກອບອາຊບີເຊັ່ ນ: ຈດຸປະສງົຂອງປຶມ້ຄ ່ ມແືນະນ າອາຊບີ, ການໃຫຄ້ າປຶກສາກ່ຽວກບັອາຊບີ, ຄວາມຮ ້
ກ່ຽວກບັອາຊບີ, ປະເພດຂອງອາຊບີ, ຄວາມຮ ກ່້ຽວກບັຕະຫຼາດນດັແຮງງານ, ການປະກອບອາຊບີ, ສມີ ື
ອາຊບີ, ຂະແໜງອາຊບີ, ລກັສະນະຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ການຄົນ້ຫາຕະຫຼາດແຮງງານ, ການສະໝກັງານ, 
ການຂຽນຊວີະປະຫວດັ, ອງົປະກອບຂອງຊວີະປະຫວດັ, ການຂຽນຈດົໝາຍສະໝກັງານ, ຫຼກັການໃນການ
ຂຽນຈດົໝາຍສະໝກັງານ, ອງົປະກອບຂອງຈດົໝາຍສະໝກັງານ, ການຂຽນຟອມສະໝກັງານ, ການກຽມ
ການສ າພາດ ແລະ ການສ າພາດ. ດັງ້ນັນ້ບນັດາເນືອ້ໃນທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງີນີເ້ຫນັວ່າມຄີວາມສ າຄນັຫຼາຍ
ໃຫແ້ກ່ນກັສກຶສາທີ່ ຈບົໃໝ່ເພື່ ອຈະໄດນ້ າໄປເປັນຄວາມຮ ໃ້ນການປະກອບອາຊບີໃນອະນາຄດົ ສະນັນ້ທາງ
ວທິະຍາໄລຮຽກຮອ້ງມາຍງັນກັສກຶສາທຸກຄນົ ຈ ົ່ ງນ າເອາົເອກະສານສະບບັນີໄ້ປສກຶສາ ແລະ  ນ າໄປໃຊໃ້ນ
ການປະກອບອາຊບີຂອງຕນົເອງ. 

  ການຈດັພມີປືມ້ຄຸ່ມແືນະນ າອາຊບີສະບບັນີ,້ ອາດບ ່ ປາສະຈາກໄດຂ້ ຂ້າດຕກົບກົຜ່ອງ, 
ສະນັນ້ໃຫບ້ນັດາທ່ານ ຈ ົ່ ງໄດໃ້ຫຄ້ າຕ ານສິົ່ ງຂ່າວ ແລະ ຄ າຄດິເຫນັ ເພື່ ອຈະໄດນ້ າໄປປັບປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ໃນຕ ່ ໜາ້. 
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ບດົທ ີ1 
 ການວເິຄາະຕະຫຼາດແຮງງານ  

1.1 ຈດຸປະສງົ   
- ເພື່ ອເຮດັໃຫນ້ກັສກຶສາມຄີວາມຮ  ້ຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັອາຊບີຕ່າງໆ           

- ໃຫ ້ນ້ກັສກຶສາມຄີວາມຮ ໃ້ນການຊອກຫາວຽກເຮດັງານທ າໄດງ່້າຍຂຶນ້ 

1.2 ການໃຫຄ້ າປກຶສາກ່ຽວກບັອາຊບີ 
ການແນະນ າອາຊບີເຊຶ່ ງລວມເຖິງການໃຫກ້ານປຶກສາທາງອາຊີບເປັນຂະບວນການສະໜັບສະໜ ນ 

ແລະ ສົ່ ງເສມີເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາມວີຽກເຮດັງານທ າ   ໂດຍສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດແຮງ
ງານ, ທງັນີໂ້ດຍມຸງ້ຫວງັໃຫເ້ກດີຄວາມເຂົາ້ໃຈໃນໂລກຂອງອາຊີບ  ແລະ ການເຮັດວຽກເຊິ່ ງຈະສາມາດລຽ້ງ
ຕນົເອງ ແລະ ຄອບຄວົໄດຕ້ະຫລອດໄປ, ການແນະນ າອາຊບີຈະຊ່ວຍໃຫເ້ກດີຄວາມເຂົາ້ໃຈ  ແລະ  ສາມາດ
ຕດັສິດໃຈເລືອກອາຊີບ ໄດດ້ວ້ຍຕນົເອງຢ່າງ ສອດຄ່ອງ ແລະ   ເໝາະສົມກັບຄວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດ, 
ຄວາມຊ ານານ, ຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ຄ່ານຍິມົຂອງສງັຄມົຕະຫລອດຈນົຮອດພາວະທາງເສດຖະກດິ. 

 

 

  
 
 
 
 

 

ຮ ບທີ່  1. ການໃຫຄ້ າປຶກສາກ່ຽວກບັອາຊບີໃຫນ້ກັສກຶສາ 
ແຫຼ່ ງທີ່ ມາ: ຂະແໜງທີ່ ປຶກສາ ແລະ ແນະນ ານກັສກຶສາ 2015 

1.3 ຄວາມຮ ກ່້ຽວກບັອາຊບີ 
“ອາຊບີຄຊືວີດິ ຊວີດິຄອືາຊບີ” ອາຊບີແມ່ນການເຮດັກດິຈະກ າ, ການເຮດັວຽກ ຫຼ ືເຮດັສິ່ ງຕ່າງໆ 

ໂດຍໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການປະກອບອາຊບີນັນ້ ແລະ ການປະກອບອາຊບີທີ່ ດນີັນ້ຄ ືການເຮດັວຽກ 
ຫຼ ືເຮດັກດິຈະກ າທີ່ ບ ່ ເປັນໂທດແກ່ສງັຄມົໂດຍອາໄສແຮງງານ, ຄວາມຮ ,້ ທກັສະ, ອຸປະກອນ-ເຄື່ ອງມ ືແລະ 
ວທິກີານທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໄປນັນ້ເພື່ ອເຮດັໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດໃນທາງທີ່ ດໃີຫແ້ກ່ຕນົເອງ ແລະ ສງັຄມົ. 
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ຮ ບທີ່ 2.  ການປະກອບອາຊບີ 
ແຫຼ່ ງທີ່ ມາ: ຈະເລນີຟາມລຽ້ງໝ  ແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ສ ນສອ້ມແປງຄອມພວີເຕ ີSmart-Tech IT ວຽງຈນັ 
1.4 ປະເພດຂອງອາຊບີ 

     ການຈດັປະເພດຂອງອາຊບີນັນ້ ເຊິ່ ງສາມາດຈດັແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄ:ື 
1.4.1 ການແບ່ງຕາມກຸ່ມຂອງອາຊີບປະກອບມ ີ

 ອາຊີບກະສິກ າ, ອາຊບີອຸດສາຫະກ າ, ອາຊບີຄາ້ຂາຍ ແລະ ບ ລກິານ, ອາຊີບຫັດຖະກ າ 
ແລະ ອາຊີບສິນລະປະກ າ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ຮ ບທີ່  3. ການຂາຍຜນົຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ການເຮດັຫດັຖະະກ າ 
ແຫຼ່ ງທີ່ ມາ: ທີ່ ວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ພາກເໜອື  

1.4.2    ການແບ່ງຕາມລັກສະນະຂອງການປະກອບອາຊີບ 
1) ອາຊບີອດິສະຫຼະ 

 ແມ່ນການດ າເນນີທຸລະກດິດວ້ຍຕນົເອງໂດຍການຄາ້ຂາຍ ຫຼ ື ປະກອບກດິຈະການ
ໃດໜຶ່ ງ ໂດຍບ ່ ມໃີຜມາກດົນ່ວງ ຫຼ ືບງັຄບັຕນົເອງ. 
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ຮ ບທີ່  4. ການລຽ້ງໝ  ຢ ່ ເມອືງກາສ ີແລະ ການປ ກສະຕ ເບຣີີ ຢ ່ ເມອືງຫຼວງພະບາງ 
 ຄຸນສມົບດັຂອງຜ ທ້ີ່ ຕອ້ງການປະກອບອາຊບີອດິສະຫຼະ 

1.  ຕອ້ງມຄີວາມອດົທນົ        
     2.  ຕອ້ງມແີຮງຈ  ງໃຈ 

3.  ຕອ້ງມສຸີຂະພາບດ ີ 
4.  ຕອ້ງມຄີວາມກາ້ຫານໃນການຕດັສນິໃຈ  
5.  ຕອ້ງກາ້ສ່ຽງ 
6.  ສາມາດວເິຄາະສະພາບການ 

 ປັດໄຈຫລກັໃນການປະກອບອາຊບີອດິສະຫລະ 
     1.  ຄວາມຮ  ້

          2. ທນຶ  
3. ມຄີວາມຊ ານານໃນການຈດັການ  
4. ເວລາທີ່ ເໝາະສມົ 
5. ການຕະຫລາດ  
  5.1.   ຜະລດິຕະພນັ  

            5.2.   ກນົລະຍຸດລາຄາ 
            5.3.   ຊ່ອງທາງການຈ  າໜ່າຍ 

  5.4.   ການສົ່ ງເສມີການຂາຍ  
 

2) ອາຊບີຮບັຈາ້ງ 
            ແມ່ນການເປັນວຊິາການ ຫຼ ືກ າມະກອນໃຫອ້ງົກອນ ຫຼ ືບ ລສິດັໃດໜຶ່ ງ ເຊິ່ ງເຮັດ

ວຽກຕາມໂມງເວລາ, ມຜີ ຄຸ້ມ້ຄອງການເຮດັວຽກ ແລະ ໄດເ້ງນິເປັນຊົ່ ວໂມງ, ເປັນມື ້ຫຼື ເປັນເດືອນໃຫັແກ່
ບຸກຄນົທີ່ ເຮດັວຽກດັ່ ງກ່າວນັນ້. 
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ຮ ບທີ່  5. ການເຮດັວຽກຮບັຈາ້ງຕ່າງໆ 

1.5 ຕະຫາຼດແຮງງານ 
1.5.1 ນິຍາມຕະຫຼາດແຮງງານ 
          ແມ່ນສະຖານທີ່ ນດັພບົກັນັລະຫວ່າງຜ ປ້ະກອບການ ແລະ ຜ ທ້ີ່ ກ າລັງຊອກຫາວຽກເຮັດ

ງານທ າ ເພື່ ອເຮດັໃຫມ້ຄີວາມສະດວກໃນການຮບັສະໝກັງານ ແລະ ປະຢັດຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງທງັສອງຝ່າຍ. 

1.5.2 ການປະກອບອາຊີບ 
      ແມ່ນການສາ້ງກິດຈະກ າໃດໜຶ່ ງທີ່ ຕນົເອງໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິັດຂືນ້ມາເອງ ແລະ ໄດນ້ າໃຊ ້

ຄວາມຮ  ້ແລະ ປະສບົການທີ່ ຕນົເອງໄດຮ້ຽນຈບົຈາກວຊິາສະເພາະໃດໜຶ່ ງມານ າໃຊໃ້ຫເ້ກດີປະໂຫຍດສຸງສຸດ
ໃຫແ້ກ່ຕນົເອງ ແລະ ອກີດາ້ນໜຶ່ ງ ຜ ສ້ະໝກັງານສາມາດເລອືກປະກອບອາຊບີຢ ່ ນ າຜ ປ້ະກອບການອື່ ນໆໄດ.້ 

1.5.3 ສີມອືາຊີບ 
                 ແມ່ນນກັວຊິາການຜ ທ້ີ່ ມຄີວາມຮ ສ້ະເພາະດາ້ນ ຫຼື ເອິນ້ວ່ານັກຊ່ຽວຊານ ເຊີ່ ງນັກວິຊາການ
ພວກນີ ້ເປັນນກັວຊິາການຜ ທ້ີ່ ມຄີວາມຮ ອ້ນັທີ່ ແນະນອນ ເພາະໄດຮ້ັບການຝຶກທາງດາ້ນທັກສະຈາກສະຖາ
ບນັຕ່າງໆ. 

1.5.4  ຂະແໜງອາຊີບ 
                    ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ຢ ່ ໃນບາ້ນເຮາົກ ່ ມຫີຼາກຫຼາຍຂະແໜງການ ບ ່ ວ່າຢ ່ ໃນພາກລດັ, ໂຄງການ
ພດັທະນາ ແລະ ພາກທຸລະກດິເອກະຊນົ ເຊິ່ ງຕດິພນັກບັການລຽ້ງສດັ, ປ ກຝງັ, ປ່າໄມ,້ ການສົ່ ງເສມີກະສກິ າ
, ສດັຕະວະແພດ, ຊນົລະປະທານ, ການປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັກະສກິ າ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ສະມາຄມົຜະລດິ
ກະສກິ າອນິຊ,ີ ຟາມປ ກພດືປອດສານພດິ, ບ ລສິດັທອ້ງທ່ຽວກະສກິ າ, ສວນພກຶສາສາດ, ໂຮງງານປ ກ ແລະ 
ປຸງແຕ່ງຢາງພະລາ, ໂຄງການພດັທະນຊນົນະບດົ, ທະຫານ ແລະ ຕ າຫຼວດ. 
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1.5.5 ລັກສະນະຂອງຕະຫຼາດນັດແຮງງານ 
ຕະຫຼາດນດັແຮງງານໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້  ແມ່ນມຄີວາມແຕ່ກຕ່າງຈາກຕະຫຼາດນັດຂາຍສິນຄາ້

ອື່ ນໆ ຕະຫຼາດນດັແຮງງານແມ່ນເປັນການເຊືອ້ເຊນີຜ ປ້ະກອບການທງັພາກລດັ, ລດັວິສາຫະກິດ, ຫາ້ງຮາ້ນ, 
ໂຮງແຮມ, ຟາມ, ບ ລິສັດ, ໂຄງການ ແລະ ອົງການ  ຜ ທ້ີ່ ມຄີວາມສົມໃຈ ແລະ ມຄີວາມຕອ້ງການຮັບ
ພະນກັງານເຂົາ້ບນັຈໃຸນຕ າແໜ່ງຫວ່າງຂອງບນັດາອງົການຕ່າງໆ ເພື່ ອເຮດັໃຫນ້ັກສຶກສາໄດສ້ະໝັກງານກັບຜ ້
ປະກອບການໂດຍກງົ. 

1.5.6 ຕ ່ າແໜ່ງງານໃນແຕ່ລະຫອ້ງການ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ 
             - ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ຫຼ ືໂຄງການ 
              - ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ຫຼ ືໂຄງການ 
                 - ບ ລຫິານ 
             - ຜ ຈ້ດັການຫອ້ງການ 
                 - ວຊິາການ 
                 - ຜ ຈ້ດັການໂຄງການ 
             - ບ ລຫິານໂຄງການ 
             - ຜ  ປ້ະສານງານໂຄງການ 
                 - ພະນກັງານພາກສະໜາມ 
 ບນັດານະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະປະເພດອາຊບີ 

ລ/ດ ເນືອ້ໃນ ພາກລດັຖະບານ ພາກເອກະຊນົ ໂຄງການພດັທະນາ ພາກສ່ວນບ ລກິານ 

1 ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ພດັທະນາ ຊອກຫາຜນົປະ 
ໂຫຍດໃຫຕ້ນົເອງ 

ພດັທະນາ ຊອກຫາຜນົປະ 
ໂຫຍດໃຫຕ້ນົເອງ 

2 ສະຖານະພາບການ
ເຮດັວຽກ 

ບ ່ ມກີ ານດົ ມກີ ານດົ ມກິ ານດົ ມກີ ານດົ 

3 ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ມນີະໂຍບາຍຫຼາຍ ມໜີອ້ຍ ມໜີອ້ຍ ມໜີອ້ຍ 

4 ຕ າແໜ່ງງານ ມຫີຼາຍ ມໜີອ້ຍ ມໜີອ້ຍ ມຫີຼາຍ 

1.5.7 ການຄົນ້ຫາຕະຫຼາດແຮງງານ 

1.5.7.1  ການຊອກຫາຂ ມຸ້ນຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ການສາ້ງເຄື່ ອຂ່າຍ 
               ການຊອກຫາຂ ມ້ ນທາງຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼື ຂ ມ້ ນຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານ ສາມາດຊອກ

ໄດໃ້ນຫຼາຍທາງຄ:ື  ເຂົາ້ໄປພວົພນັ ໂດຍກງົກບັບນັດາຫອ້ງການຂອງລັດ, ໂຄງການ, ບ ລິສັດ, ຟາມຕ່າງໆ ທີ່

ຍັງມຄີວາມຕອ້ງການຮັບພະນັກງານ ຫຼື ບັນດາຕ າແໜ່ງຫວ່າງ ທີ່ ບັນດາອົງການນັນ້ຍັງມຄີວາມຕອ້ງການ 
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ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ ງທ່ ານກ ່ ສາມາດເຂົ ້າໄປສາໝັກວຽກໄດ ້ທີ່ ທາງໜັງສືພີມ, ວິທະຍຸ, ໃນເວັບໄຊ 
www.108job.com, www.INGOS.com, www.jobpro.la.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ຮ ບທີ່  6. ການຊອກຫາວຽກເຮດັງານທ າຈາກສື່ ຕ່າງໆ 

1.5.7.2 ການວິເຄາະຂ ມຸ້ນຕະຫຼາດແຮງງານ 
   ຫຼງັຈາກທີ່ ໄດຂ້ ມ້ ນຕ າແໜ່ງງານມາແລວ້ຄວນຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາວ່າ ຕ າແໜ່ງ

ດັ່ ງກ່າວນັນ້   ເໝາະສມົກບັນກັສກຶສາທີ່ ຮຽນຈບົໃນ ວທິະຍໄລນີບ້ ່  ຖາ້ເໝາະສມົແລວ້ຈຶ່ ງຈະໄດນ້ າມາ
ປະກາດໃຫນ້ກັສກຶສາຮບັຮ .້ 

1.5.7.3 ການປະເມນີຕນົເອງຕ ່ ກັບຕ າແໜ່ງງານ 
      ນກັສກຶສາຜ ທ້ີ່ ຈະສະໝກັງານໃນຕ າແໜ່ງງານໃດໜຶ່ ງນັນ້ ຄວນພິຈາລະນາວ່າ
ຕນົເອງ      ເໝາະສມົໃນຕ າແໜ່ງນັ ້ນ້ແລວ້ບ ່ , ມເີງ ື່ອນໄຂພຽງພ ຕາມທີ່ ອງົການນັນ້ລະບຸໄວແ້ລວ້ບ ່  ໃນເມື່ ອ
ທີ່ ຕນົເອງໄດອ່້ານເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ ທາງອງົການນັນ້ໄດວ້າງໄວ ້ຖາ້ຕນົເອງມຄີວາມຮ ພ້ຽງພ  ສາມາດເຮັດວຽກ
ໃນຕ າແໜ່ງນັນ້ໄດ ້ກ ່ ສາມາດສະໝກັໄດ.້ 

1.5.7.3.  ການສະໝັກງານ 
                            1)  ສະໝກັດວ້ຍຕນົເອງ  
                                ແມ່ນການນ າເອາົເອກະສານເອກະສານທັງໝົດທີ່ ຕນົເອງໄດກ້ະກຽມນັນ້
ໄປສະໝກັຕ ່ ກບັນາຍຈາ້ງ ຫຼ ືຜ ປ້ະກອບການທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການຮບັພະນກັງານ 
                             2)  ສະໝກັທາງອອນໄລ(ອນິເຕເີນດ) 
                          ແມ່ນການສະໝັກງານຜ່ານທາງອິນເຕີເນດ ເຊີ່ ງຫຼັງຈາກທີ່ ໄດກ້ະກຽມ
ເອກະສານຕາມນາຍຈາ້ງ ຫຼ ືຜ ປ້ະກອບການຕອ້ງການແລວ້ເຮາົກ ່ ສາມາດສົ່ ງເອກະສານດັ່ ງກ່າວນັນ້ໄປຕາມ
ທີ່ ຢ ່ ຂອງຜ ປ້ະກອບການນັນ້ໃນທາງອອນໄລໄດ.້ 

http://www.108job.com/
http://www.ingos.com/
http://www.jobpro.la/
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                             3) ສະໝກັຜ່ານບ ລສິດັຈດັຫາງານ 
                                  ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ການສະໝກັງານຜ່ານທາງບ ລສິດັຈດັຫາງານຢ ່ ປະເທດເຮາົຍງັ
ບ ທນັມຫີຼາຍປານໃດເທື່ ອ  ແລະ ຄນົກ ່ ຍງັບ ່ ທນັນຍິມົສະໝກັຜ່ານບ ລດິສດັຈດັຫາງານເທື່ ອ. 
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ບດົທ ີ2.  
ການປະກອບເອກະສານສະໝກັງານ 

2.1 ການຂຽນຊວີະປະຫວດັຫຍ  ້(CURRICULUM VITAE) 
2.1.1 ນຍິາມ  

            ປະຫວດັຫຍ  ້ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ ຈະຊ່ວຍບົ່ ງບອກເຖິງ ຂ ມ້ ນຂາ້ວໆ ກ່ຽວກບັຄຸນສມົບດັ
, ຜນົງານ, ຄວາມສ າເລດັ ແລະ ປະສົບການຂອງເຈ ົາ້ຂອງປະຫວັດ ເປັນຕົນ້ ເຊິ່ ງຈະນ າສະເໜີໄປຍັງນາຍ
ຈາ້ງ/ຜ ຈ້າ້ງງານ ຖາ້ຫາກປະຫວັດຂອງຕວົເອງຖຶກໃຈນາຍຈາ້ງແລວ້ ໂອກາດທີ່ ຕວົເອງຈະໄດຮ້ັບການ
ພຈິາລະນາໃຫໄ້ປສ າພາດເຂົາ້ເຮດັວຽກ ກ ່ ຍ່ອມມຫີຼາຍຂຶນ້ນັນ້ເອງ. 

2.1.2 ຈຸດປະສົງ 
1)  ເພື່ ອເປນັການແນະນ າຕວົເອງໃຫກ້ບັນາຍຈາ້ງຮບັຮ  ້
2)  ເພື່ ອເປນັການບົ່ ງບອກເຖິງຖິ່ ນກ າເນດິ,  ຮ ບຮ່າງ,  ລກັສະນະ ແລະ ປະສບົການຂອງ

ຕວົເອງ 
3)  ເພື່ ອເປນັເຄື່ ອງມຢືັງ້ຢືນ ຫຼ ືເປັນລາຍລກັອກັສອນອາ້ງອງີໃຫກ້ບັຕວົເອງໄວເ້ປັນຫຼກັຖານ  
4)  ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາເຂົາ້ໃຈ ແລະ ສາມາດຂຽນຊວີະປະຫວດັຫຍ ດ້ວ້ຍຕວົເອງໄດ ້

2.1.3   ສິ່ ງທີ່ ຄວນ ແລະ ບ ່ ຄວນ ໃນການຂຽນຊີວະປະຫວັດຫຍ  ້
1)  ຄວນຂຽນໃຫຈ້ະແຈງ້ ຊດັເຈນ , ຄວນຈະໃຫຂ້ ມ້ ນລາຍລະອຽດທີ່ ຈະເປັນປະໂຫຍດ

ກບັຕ າແໜ່ງງານທີ່ ຕນົເອງຕອ້ງການສະໝກັເທົ່ ານັນ້ ແລະ ຖາ້ບ ່ ຈ າເປັນແທ ້ບ ່ ຄວນໃຫຍ້າວເກນີ 1 ໜາ້ ເຈຍ້
ຈະດທີີ່ ສຸດ  

2)  ປະຫວດັຫຍ ທ້ີ່ ດຈີະຕອ້ງຊດັເຈນ ອ່ານງ່າຍ ສາ້ງຄວາມປະທບັໃຈ ແລະ ສາມາດເຮດັໃຫ ້
ຜ ອ່້ານເຂົາ້ໃຈໄດໄ້ວ ຫາກຕອ້ງການໃສ່ຈດຸມຸງ້ໝາຍຈດຸປະສງົຂອງໜາ້ວຽກ ກ ່ ຄວນຈະແນ່ໃຈວ່າມຄີວາມຊດັ
ເຈນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕ ່ ກບັຕ າແໜ່ງງານທີ່ ສະໝກັ.  

3) ຢ່າຂຽນຄຸມເຄອື ຄວນຂຽນໃນສິ່ ງທີ່ ເປັນຈງິເທົ່ ານັນ້ ບ ່ ຄວນຂຽນໂອອ້ວດຕນົເອງເກນີ
ຄວາມຈງິ ຄວນເນັນ້ຂ ມ້ ນຫຼກັໆ ເຊັ່ ນ: ການສກຶສາ, ການຝກຶອບົຮມົ, ປະສບົການເຮດັວຽກ, ຄວາມສາມາດ
ພເິສດ ເປັນຕົນ້ ໃຫຫ້ຼາຍກວ່າຂ ມ້ ນສ່ວນຕວົອື່ ນໆເຊັ່ ນ: ອາຍຸ, ນ າ້ໜກັ, ຄວາມສ ງ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ບ ່ ມ ີ
ຄວາມຈ າເປັນ ຫຼ ືກ່ຽວຂອ້ງກບັຕ າແໜ່ງທີ່ ສະໝກັ.  

4) ຄວນກວດສອບຄວາມຖືກຕອ້ງຂອງໄວຍາກອນ ແລະ ຕວົອກັສອນ ເພາະມນັຈະ
ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖິງຄວາມໃສ່ໃຈ ແລະ ທກັສະການສື່ ສານຂອງຕນົເອງ. 

5) ຄວນຈດັຮ ບແບບຂອງປະຫວດັຫຍ ໃ້ຫອ່້ານງ່າຍ ບ ່ ຄວນພມີເກນີຂອບຂອງເຈຍ້ທີ່ ກ າ
ນດົໄວ ້ ເພາະຈະເຮດັໃຫເ້ບິ່ ງບ ່ ເປັນລະບຽບ, ບ ່ ຄວນໃຊຕ້ວົອກັສອນທີ່ ອ່ານຍາກ ຄວນໃຊຕ້ວົອນັສອນທີ່ ເປນັ
ທາງການ. 
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6) ເຈຍ້ທີ່ ໃຊພ້ມີປະຫວດັຫຍ  ້ຄວນເປນັເຈຍ້ສຂີາວ ບ ່ ບາງເກນີໄປ, ຂະໜາດເຈຍ້ A4 ບ ່

ມເີສັນ້ຂອບເຈຍ້ ຫາກຈະອດັສ າເນາົເອກະສານ ລະວງັຢ່າໃຫ່ມຮີອຍເປິເປືອ້ນ. 
2.1.4 ອງົປະກອບຂອງການຂຽນຊວີະປະຫວດັ: 

 ຂ ມ້ ນສ່ວນຕວົ: ແມ່ນຂ ມ້ ນປະຈ າຕວົເອງທີ່ ສາມາດຕດິຕ ່ ພວົພນັ ແລະ ສະດວກຕ ່ ກບັການ
ສື່ ສານໄດງ່້າຍ (ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ, ວນັທ ີ ເດອືນ ປີເກດີ, ສະຖານທີ່ /ຢັງ້ຢືນທີ່ ຢ ່ ສາມາດຕດິຕ ່ ໄດ ້ ແລະ 
ການສື່ ສານ). 

 ການສກຶສາ: ແມ່ນບອກເຖິງ ສກົປີສກຶສາ, ສາຂາຂອງວຊິາທີ່ ຮຽນຈບົຂອງຫຼກັສ ດ, 
ສະຖານທີ່ ຈບົການສກຶສາ (ສະແດງເພື່ ອໃຫເ້ຫນັຂ ມ້ ນຄວາມຮ  ້ ຄວາມສາມາດ ຂອງບຸກຄນົໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ຜ່ານ
ລະບບົຫຼກັສ ດ ການຮຽນ-ການສອນ ແຕ່ລະໄລຍະ ຢ ່ ໃນລະດບັຊັນ້ວຊິາຊບີໃດໜຶ່ ງ ການສກຶສາແມ່ນເຄື່ ອງມ ື
ເພື່ ອມາປະດບັຕວົເອງໃຫໄ້ດດ້,ີ ໃຫມ້ອີາຊບີ ແລະ ໃຫມ້ວີຽກເຮດັງານທ າມາລຽ້ງຊບີ). 

 ການຝກຶອບົຮມົ: ແມ່ນຈະໄດບ້ອກເຖິງໄລຍະເວລາຂອງການຝກຶ, ຫວົຂ ທ້ີ່ ຝກຶ, ຫຼກັສ ດ
ການຝກຶ ແລະ ສະຖານທີ່ ຝກຶແມ່ນຢ ່ ໃສ (ເພາະວ່າການຝກຶອບົຮບົເປນັການເສມີສາ້ງລະດບັຄວາມຮ ເ້ພີ່ ມ
ເຕມິ ສະເພາະດາ້ນທີ່ ນອກເໜອືຈາກວຊິາສະເພາະທີ່ ໄດຮ້ຽນມາ ໂດຍເອາົມານ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການເຮດັວຽກງານ
ໃຫຖ້ືກຕອ້ງຕາມຫຼກັການ. 

 ປະສບົການ: ແມ່ນບອກເຖິງໄລຍະເວລາໃນການເຮດັວຽກຜ່ານມາ, ສະຖານທີ່ ເຮດັ, ໜາ້
ວຽກທີ່ ເຮດັ, ຄວາມຊ ານານງານ ໃນການປະຕບິດັວຽກງານທີ່ ຜ່ານມາ ໄດມ້ຜີນົສ າເລດັສ ງ (ທາງດາ້ນທດິສະ
ດ ີຫຼ ືທາງດາ້ນປະຕບິດັໜາ້ວຽກຕວົຈງິ). 

 ທກັສະ: ແມ່ນບອກເຖິງບຸກຄະລກິສ່ວນຕວົ, ທາງດາ້ນພອນສະຫວນັທີ່ ສາມາດເຮດັໄດ ້
(ຄວາມຮ ສ້ະ ເພາະຕວົໃນຫຼາຍໆດາ້ນ). 

 ການຢັງ້ຢນື: ເປັນຫຼກັຖານ ແລະ ຮບັຮອງໃນຄວາມເປັນຈງິແທ ້ໂດຍຫວົໜາ້ ຫຼ ືຄ ອາຈານ
ທີ່ ຮ ຈ້າກກບັຕວົເອງດ.ີ 
ຕວົຢ່າງ: ແບບຟອມການຂຽນຊວີະປະຫວດັຫຍ  ້

ຊວີະປະຫວດັຫຍ  ້
(Curriculum Vitae/Resume) 

 
 
1. ຂ ມ້ ນສ່ວນຕວົ:   
ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ: ………………………………… ວນັ ເດອືນ ປີ ເກດີ:………………….. 
ສນັຊາດ: ….., ຊນົເຜົ່ າ:…… ທີ່ ຢ ່ : ບາ້ນ…………, ເມອືງ…………….., ແຂວງ……………….  
ໂທລະສບັ: ……………………….Email: ………………………………………………... 
 

 
ຮ ບ 3x4 
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2. ປະຫວດັການສກຶສາ:   
……………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………..
……………………..…………………………………………………………………….. 
3. ປະຫວດັການຝກຶອບົຮມົ:  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………….. 
4. ປະສບົການເຮດັວຽກ:  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………….. 
5. ທກັສະ ແລະ ຄວາມສາມາດພເິສດອື່ ນໆ: 
……………………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………. 
ຢັງ້ຢນື………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………..
…………………..……………………………………………………………………….. 

2.2 ການຂຽນຈດົໝາຍສະໝກັງານ (Cover Letter) 
2.2.1  ນຍິາມ 

 ໝາຍເຖິງຈດົໝາຍສະບບັໜຶ່ ງທີ່ ເອກອາ້ງ/ໂຄສະນາຜນົງານຂອງຕວົເອງ ໂດຍໃຫນ້າຍຈາ້ງມີ
ຄວາມສນົ ໃຈ ວ່າ: ບຸກຄນົນັນ້ມຄີວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດ, ມຄີວາມກະຕລືລືົນ້ ແລະ ມຄີວາມເໝາະສມົແທຕ້ ່
ກບັຕ າແໜ່ງ ດັ່ ງກ່າວ. 

    ຈດົໝາຍສະໝກັງານ ໝາຍເຖິງເອກະສານສະບບັໜຶ່ ງທີ່  ເກດີຈາກການທີ່ ຕອ້ງສະໝກັງານ
ໄປກະຕຸນ້ນາຍຈາ້ງ ເຊິ່ ງຜ ສ້ະໝກັງານຈ າເປັນຕອ້ງສົ່ ງຈດົໝາຍສະໝກັງານ ຫຼ ື ຈດົໝາຍນ າ ພອ້ມແນບ
ປະຫວດັຫຍ ,້ ໃບສະໝກັງານ ພອ້ມຮ ບຖ່າຍ ແລະ ເອກະສານອື່ ນໆ ຕາມທີ່ ໜ່ວຍງານຮບັສະໝກັກ ານດົໄວ .້ 

2.2.2  ຈດຸປະສງົ 
1) ເພື່ ອເຮດັໃຫນ້າຍຈາ້ງສາມາດປະເມນີຜນົກ່ຽວກບັຜນົງານຂອງລ ກຈາ້ງ  
2) ເພື່ ອຢາກໃຫນ້າຍຈາ້ງມີຄວາມຫວັງທີ່ ຈະຢາກໄດລ້ ກຈາ້ງທີ່ ມ ີຄວາມເໝາະສົມຕ ່

ກບັຕ າແໜ່ງດັ່ ງກ່າວ 
2.2.3   ຫຼກັການໃນການຂຽນຈດົໝາຍສະໝກັງານ 

 ສິ່ ງທີ່ ຄວນ: 
1) ຄວນຂຽນຂ ມ້ ນທີ່ ເໝາະສມົຕາມຄວາມເປັນຈງິ 



11 
 

2) ຄວນຂຽນໃຫຈ້ະແຈງ້ ແລະ ຊດັເຈນ  
3) ຄວນຂຽນໃຫສ້ະອາດດ ີ 
4) ຄວນໃຊຄ້ າສບັທີ່ ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ 

 ສິ່ ງທີ່ ບ ່ ຄວນ: 
1) ບ ່ ຄວນໃສ່ຂ ມ້ ນເກນີຄວາມເປັນຈງິ 
2) ບ ່ ຄວນຂຽນຕວົຫຍ  ້
3) ບ ່ ຄວນໃຫມ້ຮີອຍຂດີຂາ້ ຫຼ ືຮອຍລບຶ 
4) ບ ່ ຄວນໃຊຄ້ າສບັທີ່ ເຂົາ້ໃຈຍາກ / ອະທບິາຍຍາວເກນີໄປ 
5) ບ ່ ຄວນຕດິຮ ບ  

2.2.4   ອງົປະກອບຂອງການຂຽນຈດົໝາຍສະໝກັງານ 
 ຂ ມ້ ນກ່ຽວກບັບ່ອນທີ່ ຈະຈາ້ງງານ 

1) ຂ ມ້ ນທີ່ ສາມາດຕດິຕ ່ ພວົພນັ ແລະ ສະດວກຕ ່ ກບັການສື່ ສານກບັບ່ອນທີ່ ຈະຈາ້ງ
ງານນັນ້ໄດງ່້າຍ (ວນັທ ີ ເດອືນ ປີ, ຜ ຮ້ບັໃບສະໝກັງານ, ຊື່ , ຕ າແໜ່ງ, ທີ່ ຕັງ້, ພາກສ່ວນ…, ເບຕີດິຕ ່
ຈະແຈງ້) 

2) ເລື່ ອງ:……………………………………………………………… 
 ຂຽນເປນັວກັ ເພື່ ອອະທບິາຍເຫດຜນົຂອງຕວົເອງວ່າ ເປັນຫຍງັຈ ຶ່ ງເໝາະສມົກບັ

ວຽກ 
1) ເປັນການແນະນ າຕນົເອງ, ຈດຸປະສງົສະໝກັງານໃນຕ າແໜ່ງ…, ບ່ອນອງີຂອງຂ ້

ມ ນ ຮ ມ້າຈາກໃສ 
2) ອະທບິາຍໂດຍຫຍ ເ້ຫດຜນົເປັນຫຍງັຈ ຶ່ ງຢາກສະໝກັງານໃນຕ າແໜ່ງດັ່ ງກ່າວ, ຖາ້

ມປີະສບົການເຮດັວຽກຫຍງັ ຫຼ ືຝກຶງານຜ່ານມາເຮດັຫຍງັ ກ ່ ໃຫອ້ະທບິາຍຂຶນ້ມາ. 
 ສະຫຼ ບແມ່ນເວົາ້ກະທດັຫດັທາງດາ້ນຜນົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຄ າຕອບຈາກນາຍຈາ້ງຢ່າງມີ

ຜນົປະໂຫຍດເຊັ່ ນ: ໄລຍະເວລາ ທີ່ ຈະໄດຄ້ າຕອບ, ການສ າພາດ, ການອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ການກ ານດົ
ເວລາເຂົາ້ເຮດັວຽກ, ການໃຫໂ້ອກາດ ແລະ ສຸດທາ້ຍກ ່ ຂອບໃຈນາຍຈາ້ງ 
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ຕວົຢ່າງ: ແບບຟອມການຂຽນຈດົໝາຍສະໝກັງານ 
 

ຈດົໝາຍສະໝກັງານ 

(Cover Letter) 
ວນັທ…ີ……../……../………………..  
ເຈ ົາ້ຂອງບ ລສິດັ: ທ່ານ ………………………..  
ຫວົໜາ້ຝ່າຍ………………………………..  
ຜ ບ້ ລຫິານ: ທ່ານ……………………………. 
ເບໂີທ:………………, ແຟກັ………………… 
ເລື່ ອງ: ຂ ສະໜກັງານ ໃນຕ າແໜ່ງ……………………………………… 
ຮຽນ: …………..………………………………………… 
ສິ່ ງທີ່ ສົ່ ງມາພອ້ມນີ ້1. ສ າເນາົວຸດທກິານສກຶສາ  
   2. ສ າເນາົບດັປະຈ າຕວົ/ສ າມະໂນຄວົ  
   3. ຮ ບຖ່າຍ 1 ແຜ່ນ  
  ຂາ້ພະເຈ ົາ້ ………………… ຮບັຊາບ ແລະ ໄດສ້ກຶສາຂ ມ້ ນໜາ້ວຽກລະອຽດກ່ຽວກບັບ ລສິດັ
ຂອງທ່ານ ຕາມການລງົ……………………. ສະບບັເລກທ…ີ…………….ລງົວນັ
ທ…ີ………………………………. ວ່າທາງບ ລສິດັຂອງທ່ານຕອ້ງການຮບັສະໝກັງານໃນຕ ່ າ          
ແໜ່ງ………………………………….…ຂາ້ພະເຈ ົາ້ມຄີວາມສນົໃຈຫຼາຍ ແລະ ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອສະ
ໝກັງານໃນຕ າແໜ່ງດັ່ ງກ່າວດວ້ຍເຫດຜນົດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 
 ປະການທີ່  1 ບ ລສິດັຂອງທ່ານເປັນບ ລສິດັທີ່ ມສີື່ ສຽງ ເປັນທີ່ ຮ ຈ້ກັໂດຍທົ່ ວໄປ, ມຄີວາມໝັນ້ຄງົ 
ແລະ ມຜີນົໃນການດ າເນນີການທີ່ ຈະເລນີກາ້ວໜາ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ  
 ປະການທີ່  2 ຂາ້ພະເຈ ົາ້ມຄີວາມພອ້ມທີ່ ຈະເຂົາ້ເຮດັວຽກໃນຕ າແໜ່ງດັ່ ງກ່າວ ຈຶ່ ງຂ ຮຽນນ າເສະເໜີ
ຂ ມ້ ນເບືອ້ງຕົນ້ດັ່ ງນີ:້ 
 ປະຈບຸນັຂາ້ພະເຈ ົາ້ອາຍຸ ……… ປີ ຈບົການສກຶສາຫຼກັສ ດ………………. ຊັນ້……….. 
ສາຂາວຊິາ …………………….. ສກົສກຶສາ …………… ຜນົການຮຽນໂດຍສະເລ່ຍ ……. (ເກຼດ 
……) ແລະ ເຊື່ ອໝັນ້ວ່າຂາ້ພະເຈ ົາ້………………..(ເລົ່ າປະຫວດັສ່ວນຕວົກ່ຽວກບັອນັພົນ້ເດັ່ ນ ແລະ 
ປະສບົການໃນການເຮດັວຽກໃນຂະນະທີ່ ສກຶສາຢ ່ ຜ່ານມາ)ຂອງຕວົ
ເອງ…………………..……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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 ຂາ້ພະເຈ ົາ້ຍງັມຄີວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດພເິສດສະເພາະດາ້ນ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………… 
 ຂາ້ພະເຈ ົາ້ຮຽນນບັຖືກເປັນກຽດຢ່າງສ ງວ່າຈະໄດຮ້ບັຄວາມກະລຸນາຈາກທ່ານໃຫເ້ຂົາ້ພບົ ເພື່ ອໃຫຂ້ ້

ມ ນອື່ ນໆ ທີ່ ທ່ານຕອ້ງການ ໂດຍທ່ານສາມາດຕດິຕ ່ ຂາ້ພະເຈ ົາ້ໄດທ້າງທີ່ ຢ ່ ລຸ່ມນີ,້ ຂ ຂອບໃຈ ແລະ ສະແດງ
ຄວາມຮ ບຸ້ນຄຸນເປັນຢ່າງສ ງຕ ່ ທ່ານມາທີ່ ນີດ້ວ້ຍ 
                                           ຂ ສະແດງຄວາມນບັຖືຢ່າງສ ງ                                                                      
                                                                                                ເຊນັ   
 ເຮອືນເລກທີ່ :  ……… / ໜ່ວຍ: ……..                               (………………….)  
 ບາ້ນ ………………………………. 
 ເມອືງ……………………………… 
 ແຂວງ…………………………….. 
 ໂທ: ……………………………… 
 ອເີມວ: …………………………… 
 
 
2.3 ການຂຽນແບບຟອມສະໝັກງານ (Application for Employment) 

2.3.1  ນຍິາມ 
         ການຂຽນແບບຟອມສະໝກັງານ ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ ບອກເຖິງ ຂ ມ້ ນສ່ວນຕວົ, 

ປະຫວດັການສກຶສາ, ປະສບົການ ແລະ ຄວາມສາມາດອື່ ນໆ. 
2.3.2 ຈດຸປະສງົ 

1) ເພື່ ອເປັນຂ ມ້ ນຂອງບ່ອນສະໝກັງານທີ່ ຕອ້ງການບນັຈເຸຂົາ້ໃນຕ າແໜ່ງຫວ່າງ 
2) ເພື່ ອເປັນເຄື່ ອງມໃືນການປະເມນີຜ ສ້ະໝກັງານໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສມົກບັໜາ້ວຽກ 
3) ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາໄດເ້ຂົາ້ໃຈເຖິງວທິກີານຕື່ ມແບບຟອມສະໝກັງານດວ້ຍຕວົເອງໄດ ້

2.3.3 ສິ່ ງທີ່ ຄວນ ແລະ ບ ່ ຄວນ ໃນການຕື່ ມແບບຟອມສະໝກັງານ 
1)   ຄວນຂຽນໃຫຈ້ະແຈງ້ ຊດັເຈນ , ຄວນຈະໃຫຂ້ ມ້ ນລາຍລະອຽດທີ່ ຈະເປັນປະ 

ໂຫຍດກບັຕ າແໜ່ງງານທີ່ ຕນົເອງຕອ້ງການສະໝກັເທົ່ ານັນ້ 

2) ການຂຽນຕື່ ມໃສ່ແບບຟອມຕອ້ງຊດັເຈນ ອ່ານງ່າຍ ສາ້ງຄວາມປະທບັໃຈ ແລະ 
ສາມາດເຮດັໃຫຜ້ ອ່້ານເຂົາ້ໃຈໄດໄ້ວ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕ ່ ກບັຕ າແໜ່ງງານທີ່ ສະໝກັ  

3) ຄວນຂຽນຕື່ ມໃສ່ໃນສິ່ ງທີ່ ເປັນຈງິເທົ່ ານັນ້ ບ ່ ຄວນຂຽນໂອອ້ວດຕນົເອງເກນີຄວາມຈງິ 
ຄວນເນັນ້ຂ ມ້ ນຫຼກັໆ ເຊັ່ ນ: ການສກຶສາ, ການຝກຶອບົຮມົ, ປະສບົການເຮດັວຽກ, ຄວາມສາມາດພເິສດ 
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ເປັນຕົນ້ ຄວນກວດສອບຄວາມຖືກຕອ້ງຂອງໄວຍາກອນ ແລະ ຕວົອກັສອນ ເພາະມນັຈະສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັ
ເຖິງຄວາມໃສ່ໃຈ ແລະ ທກັສະການສື່ ສານຂອງຕນົເອງ  

2.3.4 ອງົປະກອບຂອງແບບຟອມສະໝກັງານ  
 ບ່ອນຮບັສະໝກັງານມແີບບຟອມໃຫ ້ ໂດຍອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂຄວາມຕອ້ງການຂອງບ່ອນສະ

ໝກັງານ (ໃນແຕ່ລະບ່ອນການປະກອບແບບຟອມ/ເອກະສານສະໝກັງານອາດຈະມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ) 
 ຂ ມ້ ນສ່ວນຕວົ: ແມ່ນຂ ມ້ ນປະຈ າຕວົເອງທີ່ ສາມາດຕດິຕ ່ ພວົພນັ ແລະ ສະດວກຕ ່ ກບັການ

ສື່ ສານໄດງ່້າຍ (ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ, ວນັທ ີ ເດອືນ ປີເກດີ, ສະຖານທີ່ /ຢັງ້ຢືນທີ່ ຢ ່ ສາມາດຕດິຕ ່ ໄດ ້ ແລະ 
ການສື່ ສານ) 

 ການສກຶສາ: ແມ່ນບອກເຖິງ ສກົປີສກຶສາ, ສາຂາຂອງວຊິາທີ່ ຮຽນຈບົຂອງຫຼກັສ ດ, 
ສະຖານທີ່ ຈບົການສກຶສາ (ສະແດງເພື່ ອໃຫເ້ຫນັຂ ມ້ ນຄວາມຮ  ້ ຄວາມສາມາດ ຂອງບຸກຄນົໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ຜ່ານ
ລະບບົຫຼກັສ ດ ການຮຽນ-ການສອນ ແຕ່ລະໄລຍະ ຢ ່ ໃນລະດບັຊັນ້ວຊິາຊບີໃດໜຶ່ ງ ການສກຶສາແມ່ນເຄື່ ອງມ ື
ເພື່ ອມາປະດບັຕວົເອງໃຫໄ້ດດ້,ີ ໃຫມ້ອີາຊບີ ແລະ ໃຫມ້ວີຽກເຮດັງານທ າມາລຽ້ງຊບີ) 

 ການຝກຶອບົຮມົ: ແມ່ນຈະໄດບ້ອກເຖິງໄລຍະເວລາຂອງການຝກຶ, ຫວົຂ ທ້ີ່ ຝກຶ, ຫຼກັສ ດ
ການຝກຶ ແລະ ສະຖານທີ່ ຝກຶແມ່ນຢ ່ ໃສ (ເພາະວ່າການຝກຶອບົຮບົເປນັການເສມີສາ້ງລະດບັຄວາມຮ ເ້ພີ່ ມ
ເຕມິ ສະເພາະດາ້ນທີ່ ນອກ    ເໜອືຈາກວຊິາສະເພາະທີ່ ໄດຮ້ຽນມາ ໂດຍເອາົມານ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການເຮດັວຽກ
ງານໃຫຖ້ືກຕອ້ງຕາມຫຼກັການ 

 ປະສບົການ: ແມ່ນບອກເຖິງໄລຍະເວລາໃນການເຮດັວຽກຜ່ານມາ, ສະຖານທີ່ ເຮດັ, ໜາ້
ວຽກທີ່ ເຮດັ, ຄວາມຊ ານານງານ ໃນການປະຕບິດັວຽກງານທີ່ ຜ່ານມາ ໄດມ້ຜີນົສ າເລດັສ ງ (ທາງດາ້ນທດິສະ
ດ ີຫຼ ືທາງດາ້ນປະຕບິດັໜາ້ວຽກຕວົຈງິ) 

 ທກັສະ: ແມ່ນບອກເຖິງບຸກຄະລກິສ່ວນຕວົ, ທາງດາ້ນພອນສະຫວນັທີ່ ສາມາດເຮດັໄດ ້
(ຄວາມຮ ່ ສະ ເພາະຕວົໃນຫຼາຍໆ ດາ້ນ…) 

 ການຢັງ້ຢນື: ເປັນຫຼກັຖານ ແລະ ຮບັຮອງໃນຄວາມເປັນຈງິແທ ້ ເຊິ່ ງຢ ່ ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້
ຄອງຂອງລະ ບຽບ. 

 ສາມາດຕດິຕ ່ໄດ:້ ໂທ:……………, ອແີມວ…………………… 
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ຕວົຢ່າງ: ແບບຟອມສະໝກັງານ 

ແບບຟອມສະໝກັງານ 

 
 
 
 

ຕ າແໜ່ງທີ່ ສນົໃຈ:………………………………, ເງນິເດອືນທີ່ ຕອ້ງການ:….….………………… 
ຂ ມ້ ນສ່ວນຕວົ: 
ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ:…………………………………, ວນັເດອືນປີເກດີ:……...............……, 
ອາຍຸ:…….….ປ,ີ ສະຖານະພາບ.......................….…..,ເຊຶອ້ຊາດ:………, ຊນົເຜົ່ າ:………..…,  
ບດັປະຈ າຕວົເລກທີ່ :…………, ທີ່ ຢ ່ ປະຈບຸນັທີ່ ສາມາດຕດິຕ ່ ໄດ:້…………………………………. 
ໂທລະສບັບາ້ນ:……………………, ມຖື:ື……………………, ໝວດເລອືດ:.......………, 
ລວງສ ງ…………, ນ າ້ໜກັ………….. 
ບຸກຄນົທີ່ ສາມາດຕຕິ ່ ໄດກ້ ລະນສຸີກເສມີ:……………..………………….., ຄວາມສ າພນັ:…….…, 
ມຖືື:…………………….,  ທີ່ ຢ ່ ຕດິຕ ່ ໄດ:້………………ໂທລະສບັບາ້ນ:…………………….. 
ສາມາດຂບັຂີ່ :   ລດົຈກັ   ລດົໃຫຍ່   ມໃີບຂບັຂີ່    ລດົຈກັ   ລດົໃຫຍ່. 
ເຮດັວຽກຕ່າງແຂວງ:     ໄດ ້     ບ ່ ໄດ ້
ມເີອືອ້ຍອາ້ຍນອ້ງຄງີ (ລວມທງັຜ ສ້ະໝກັ)…………….ຄນົ, ຊາຍ……….ຄນົ, ຍງິ………ຄນົ, ເປັນ
ລ ກຄນົທີ່……… 

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ  ອາຍຸ  ອາຊບີ  

   
   
   
ປະຫວດັການສກຶສາ: 

ລະດບັ  ຊື່ ສະຖາບນັ  ເລີ່ ມ (ປີການສກຶສາ)  ຈບົ (ປີການສກຶສາ)  ຂະແໜງວຊິາຫຼກັ  

ຊັນ້ສ ງ      

ປະລນິຍາຕ ີ     

ປະລນິຍາໂທ      

ອື່ ນໆ      

 

 
ຮ ບ 3x4 
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ປະສບົການເຮດັວຽກ (ກະລຸນາລະບຸລາຍລະອຽດ): 
1. ບ່ອນເຮດັວຽກ: 
 ຊື່ ບ ລສິດັ:……………...…., ວນັທີ່ ເລີ່ ມງານ:..……ເຖິງ….….…ເງນິເດອືນ:…….…..ໂບ
ນດັ:……..... 
 ປະເພດທຸລະກດິ:…………......, ຕ າແໜ່ງສຸດທາ້ຍ:………., ລກັສະນະວຽກ:……………. 
 ເຫດຜນົທີ່ ອອກຈາກວຽກ:…………………….………………………………………. 
2. ບ່ອນເຮດັວຽກ: 
 ຊື່ ບ ລສິດັ:………….., ວນັທີ່ ເລີ່ ມງານ:..……ເຖິງ….….ເງນິເດອືນ:……..,ໂບນດັ:……….. 
 ປະເພດທຸລະກດິ:……...., ຕ າແໜ່ງສຸດທາ້ຍ:…………., ລກັສະນະວຽກ:………………... 
 ເຫດຜນົທີ່ ອອກຈາກວຽກ:…………………………………………………………….. 
ຄວາມສາມາດອື່ ນໆ: 

ພາສາ  ການຟງັ ແລະ 
ການເວົາ້ 

ການອ່ານ ການຂຽນ 

ດ ີ ກາງ ພ ໃຊ ້ ດ ີ ກາງ ພ ໃຊ ້ ດ ີ ກາງ ພ ໃຊ ້

ອງັກດິ           

ໄທ           

ອື່ ນໆ     

 
ຂາ້ພະເຈ ົາ້ຂ ຮບັຮອງວ່າ ຂ ຄ້ວາມດັ່ ງກ່າວທງັໝດົໃນໃບສະໝກັນີເ້ປັນຄວາມຈງິທຸກປະການ ຖາ້ຫາກ

ວ່າຫຼງັຈາກບ ລສິດັຈາ້ງເຂົາ້ມາເຮດັວຽກແລວ້ປະກດົວ່າ ຂ ຄ້ວາມ ຫຼ ື ເອກະສານທີ່ ນ າມາສະແດງ ຫຼ ື ລາຍ
ລະອຽດທີ່ ໃຫໄ້ວບ້ ່ ເປັນຄວາມຈງິບ ລສິດັມສີດິທີ່ ຈະເລກີຈາ້ງຂາ້ພະເຈ ົາ້ໄດ  ້ ໂດຍບ ່ ຕອ້ງຈ່າຍເງນິຊດົເຊຍື ຫຼ ື
ຄ່າເສຍຫາຍໃດໆ ທງັນັນ້. ສາມາດຕດິຕ ່ ສອບຖາມສົ່ ງໃບສະໝກັໄດທ້ີ່    

ວນັທ…ີ……… ໂທ: …………………….. ອເີມວ: …………………….. 
ລາຍເຊນັຜ ສ້ະໝກັ  

 
 
 
 
 

ທກັສະການພມິພາສາ  ຄ າ/ນາທ ີ 
ອງັກດິ…………………
ລາວ………………….. 

ທກັສະຄອມພວິເຕ ີ 
 MS Word   MS Excel   
 MS Powerpoint  MS 
Access  
 
ອື່ ນໆ…………………………… 
 

mailto:nitsamai@gmail.com
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ບດົທ ີ3. 
ການກະກຽມການສ າພາດ ແລະ ການສ າພາດ 

 
3.1 ການກະກຽມພອ້ມໃນການສ າພາດເຂົາ້ເຮດັວຽກ 

ການສ າພາດເປັນຂັນ້ຕອນການຈາ້ງງານທີ່ ອາດຖືໄດວ່້າມຄີວາມສ າຄນັທີ່ ສຸດ, ບ ່ ວ່າຈະເປັນໜ່ວຍງານ
ລດັ, ພາກສ່ວນເອກະຊນົທີ່ ຈະຮບັຄນົເຂົາ້ເຮດັວຽກ, ຈະຕອ້ງຜ່ານຂະບວນການສ າພາດເພາະຂ ມຸ້ນຄຸນສົມ 
ບດັເບືອ້ງຕົນ້ເຊັ່ ນ: ວຸດທກິານສກຶສາ, ປະສບົການ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ອື່ ນໆ ສິ່ ງທີ່ ກ່າວມານັນ້ອາດຈະເປັນ
ຂ ມ້ ນທີ່ ບ ່ ພຽງພ   ຈຶ່ ງຕອ້ງມກີານສ າພາດ ເພື່ ອໃຫໄ້ດຂ້ ມ້ ນເພີ່ ມຕື່ ມໃຫຫ້ຼາຍທີ່ ສຸດ, ເພື່ ອຜ ສ້ າພາດຈະໄດນ້ າຂ ້

ມ ນຕ່າງໆມາໃຊໃ້ນການຄດັເລອືກວ່າ ຖາ້ເລອືກຄນົນີເ້ຂົາ້ເຮດັວຽກຈະເໝາະສມົກບັໜ່ວຍງານ ແລະ ງານທີ່

ເຂາົເຮດັ ຫຼ ືບ ່ ? ຫຼ ືເຂາົຈະທ າງານນັນ້ໄດດ້ກີວ່າຄນົອື່ ນ ຫຼ ືບ ່  

3.2 ສິ່ ງທີ່ ຄວນປະຕບິດັໃນການໄປສອບສ າພາດ 
      1.     ຄວນໄປກ່ອນເວລານດັເລກັໜອ້ຍ ຫຼ ືໃຫຕ້ງົເວລາ 
      2.    ຄວນແຕ່ງກາຍໃຫສຸ້ພາບຮຽບຮອ້ຍ 
      3.    ທ າຄວາມເຄາົລບົ ແລະ ທກັທາຍຜ ສ້ າພາດດວ້ຍກລິຍິາມາລະຍາດທີ່ ສຸພາບ 
      4. ຄວນໃຫກ້ຽດຜ ສ້ າພາດໃນຖານະທີ່ ອາວຸໂສກວ່າໂດຍໃຊສ້ບັພະນາມວ່າ: ທ່ານ, ບ ່ ຄວນໃຊຄ້ າ

ວ່າເຈ ົາ້… 
      5.   ຄວນຕອບຄ າສ າພາດດວ້ຍຄວາມໝັນ້ໃຈ ຊດັເຈນ ແລະ ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ ( ບ ່ ຄ່ອຍ ແລະ ບ ່ ແຮງ

ເກນີໄປ ) 
      6.    ຖາ້ຝງັຄ າຖາມບ ່ ຊດັເຈນ, ຄວນຂ ຮອ້ງຢ່າງສຸພາບໃຫຜ້ ສ້ າພາດທວນຄ າຖາມຄນື 
      7.    ຄວນຕອບຄ າສ າພາດໃນຂອບເຂດທີ່ ຜ ສ້ າພາດສນົໃຈເທົ່ ານັນ້ 
      8.  ຄວນສະແດງຄວາມຄດິເຫນັທີ່ ກ ່ ໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດຕ ່ ນາຍຈາ້ງ ຫຼ ື ສິ່ ງທີ່ ນາຍຈາ້ງສນົໃຈເຊັ່ ນ: 

ຜນົກ າໄລ, ລຸດຄ່າໃຊຈ່້າຍ, ລຸດຂັນ້ຕອນການເຮດັວຽກ, ການເພີ່ ມຍອດຂາຍ ແລະ ອຶ່ ນໆ 
      9.   ຄວນນ າເອກະສານ ແລະ ຫຼກັຖານຕດິຕວົໄປນ າເຊັ່ ນ: ປະຫວດັຫຍ ,້ ປະກາດສະນຍິະບດັ,

ສ າມະໂນຄວົ, ຮ ບ ແລະໃບຮບັຮອງອື່ ນໆ 
     10. ຄວນໃຫຄ້ າໝັນ້ສນັຍາວ່າພອ້ມທີ່ ຈະນ າເອກະສານຫຼກັຖານອຶ່ ນໆມາສະແດງເພີ່ ມຕື່ ມຖາ້ຜ ້

ສ າພາດຕອ້ງການ 
         11.     ຄວນບນັທກຶປະເດນັສ າຄນັທີ່ ຜ ສ້ າພາດສນົໃຈຫຼງັຈາກສ າພາດແລວ້ທຸກຄັງ້, ເພື່ ອເປັນປະ 
ໂຫຍດໃນການຕດິຕາມຜນົການສະໝກັຕ ່ ໄປ. 
3.3 ວຸດທກິານສກຶສາ ແລະ ປະສບົການເຮດັວຽກທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  
          ການຖາມນີຈ້ະມຸງ້ໄປຍງັການຫາຂ ມຸ້ນອນັກ່ຽວກບັການຮຽນ ແລະ ຄະແນນຂອງຜ ສ້ະມກັ ຖາ້ຜ ້
ສ າພາດບ ່ ມປີະສບົການຈະເນັນ້ໄປຍງັກດິຈະກ ານອກຫຼກັສ ດເຊັ່ ນ ການເປັນສະມາຊກິຕ່າງໆລະຫວ່າງການ
ຮຽນເພາະຂ ມ້ ນເຫຼົ່ ານີຜ້ ສ້ າພາດຈະທ າການປະເມນີໃຫຄ້ະແນນງ່າຍຂຶນ້ວ່າຜ ສ້ະມກັເປນັຄນົແນວໃດ? 
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 ແນວການຕອບ: 
ຄ າຖາມນີຈ້ະເນັນ້ໄປຍງັຂ ມ້ ນກ່ຽວກບັການຮຽນ ແລະ ການຝກຶງານຂອງຜ ສ້ະໝັັກັງານ ເວັນ້ແຕ່ຜ ້

ສະໝກັບ ່ ໄດກ້ະກຽມໄວລ່້ວງໜາ້ກ ່ ເປັນການຍາກ, ກ ລະນຜີ ສ້ະມກັໄດຄ້ະແນນບ ່ ດຜີ ສ້ າພາດກ ່ ອາດຖາມເຖິງ
ສາຍເຫດທີ່ ບ ່ ໄດຄ້ະແນນດແີຕ່ຜ ສ້ະມກັບ ່ ຄວນແກຕ້ວົໃນທຸກກ ລະນ ີຄວນຍອມຮບັຈ  ດອ່ອນຂອງຕນົເອງສະ 
ເໝ ີ
3.4 ສິ່ ງທີ່ ຄວນຄ ານງຶອື່ ນໆ 

ເປັນຄ າຖາມເພື່ ອເບິ່ ງວ່າຜ ສ້ະມກັມຄີວາມສນົໃຈໃນເລື່ ອງຮອບຕວົຫຼບື ່ ? ແລະ ຕດິຕາມຂ່າວ
ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງເຫດການຕ່າງໆໃນປະຈບຸນັເພື່ ອທດົສອບເບິ່ ງວ່າຜ ສ້ະມກັມຄີວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມໄວໃນ
ການຕອບຂ ຄ້ າຖາມໄດດ້ພີຽງໃດ,ໂດຍສະເພາະເວລາຮບີດ່ວນແກສ້ະຖານະການສະເພາະໜາ້ໄດດ້ເີປັນຕົນ້ 
 ການຕອບ: 

 ຄວນຝກຶໃຫມ້ນີໄີສ ແລະ ຕດິຕາມການເຄຶ່ ອນໄຫວຮອບຕວົເຮາົເຊັ່ ນ: ໂທລະທດັ, ວທິະຍຸ, ໜງັສື
ພມິ ແລະ ວາລະສານຕ່າງໆໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຂອງບ ລສິດັ ຫຼ ື ໜ່ວຍງານທີ່
ເຮາົຕອ້ງການສະໝກັເຂົາ້ເປັນພະນກັງານນັນ້ໃຫຫ້ຼາຍທີ່ ສຸດ 
 ຄວາມຈງິແລວ້ໃນການສ າພາດເຮາົບ ່ ສາມາດເດາົໃຈຜ ສ້ າພາດໄດ  ້ 100% ວ່າເຂາົຈະຖາມເຮາົແບບ
ໃດເຂາົມສີດິເລອືກຖາມໄດທ້ົ່ ວໄປຜ ສ້ະໝກັຕອ້ງກຽມຕວົໄວລ່້ວງໜາ້ສ າລບັຄ າຖາມເຫຼົ່ ານັນ້, ຜຸສ້ະໝກັບ ່
ຄວນສະແດງອາການຕື່ ນເຕັນ້ເມື່ ອເຈຄິ າຖາມທີ່ ຄາດບ ່ ເຖິງຄວນຢ ່ ໃນອາການສະຫງບົ ແລະ ຕັງ້ໃຈຕອບຄ າ
ຖາມໃຫດ້ທີີ່ ສຸດ ຫຼ ື ຖາມໃຫແ້ນ່ໃຈຢ່າເດົາຖາ້ບ ່ ເຂົາ້ໃຈຄວນຖາມຜ ສ້ າພາດຕາມຕງົ ” ຂອ້ຍບ ່ ເຂົາ້ໃຈຄວາມ 
ໝາຍ ຫຼ ືກະລຸນາຖາມໃໝ່. 
 ນອກຈາກການຕຽມຕວົທາງດາ້ນຄ າຖາມແລວ້ຍງັມເີລື່ ອງ: ການແຕ່ງກາຍ, ການປະກດົກາຍ, ພກືຕີ
ກ າລະຫວ່າງການສ າພາດ ແລະ ອື່ ນໆ 

ສີ່ ງທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ຖາ້ທ່ານລອງເຮດັຕາມທ່ານຈະຮ ສ້ກຶວ່າຫາງານບ ່ ຍາກເພາະໂອກາດທີ່ ເຂາົ
ຈະຮບັທ່ານນັນ້ມຫີຼາຍເພາະການສະໝກັຂອງທ່ານມກີານຕຽມຄວາມພອ້ມໃນການສະໝກັໄວເ້ປັນຢ່າງດີ
ທ່ານຈຶ່ ງເປັນຜ ໜ້ຶ່ ງທີ່ ປະສບົຜນົສ າເລດັໃນການຫາງານນັນ້ເອງ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຮ ບທີ່  7. ເຕກັນກິການເຂົາ້ສ າພາດ 
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3.5 ຄ າຖາມທີ່ ນາຍຈາ້ງມກັຖາມໃນເວລາສ າພາດ 
-   ແນະນ າຕນົເອງ 
-   ທ່ານຮ ຕ້ າແໜ່ງນີໄ້ດແ້ນວໃດ? 
-   ທ່ານຄດິວ່າເປັນຫຍງັທ່ານຈຶ່ ງເໝາະສມົກບັຕ າແໜ່ງນີ?້ 
-   ຖາ້ທ່ານໄດເ້ຮດັວຽກນີທ່້ານຈະເຮດັແນວໃດໃຫອ້ງົກອນມກີານພດັທະນາ? 
-   ຜ່ານມາທ່ານເຄຍີມປີະສບົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຕ າແໜ່ງນີບ້ ່ ? 
-   ສິ່ ງທາ້ທາຍ ຫຼ ືຈດຸອ່ອນຂອງທ່ານແມ່ນຫຍງັ? 
-   ຈົ່ ງເລົ່ າເຖິງປະສບົການໃນການເຮດັວຽກເປັນທມີ ຫຼ ືໝ ່ ຄະນະ? 

 
 

 


