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I. ບົດນໍາ  

ໂລກທີທ່ັນສະໄໝຂອງພວກເຮົາໃນປະຈບຸັນນີແ້ມ່ນ ຍຸກໂລກາພິວັດ, ເຕັກໂນໂລຊມີກີານປ່ຽນ ແປງຢ່າງ  

ວ່ອງ ໄວ ແລະ ການເຄື່ອນຍ ້າຍຂອງແຮງງານໄດມ້ກີານເຕີບໂຕຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ.  ປາກົດການດັ່ງກ່າວນີໄ້ດພ້ ັກດັນໃຫ ້

ສະຖານປະກອບການທາງດ ້ານທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທາງດ ້ານອຸດສາຫະກໍາ ຊອກສະແຫວງຫາແຮງງານ

ຜູ້ທີມ່ຄີວາມສາມາດທາງດ ້ານການຜະລິດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານຄືດັ່ງທີກ່ໍາ 

ນົດໄວ.້ 

ໃນສະພາວະຂອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍາລັງ

ຜະເຊີນໜ້າກ ັບບັນດາປະເດັນຕ່າງໆ  ດັ່ງລຸ່ມນີ:້  

Ü ການເຂົ້າເຖິງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝກຶອົບຮົມວິຊາຊີບ ຍັງມຄີວາມຫຍຸ້ຍາກ ເນ ື່ອງຈາກທີຕ່ ັ້ງທາງ

ດ ້ານພູມສາດ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ. 

Ü ຄຸນນະພາບ ແລະ ການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ຂອງບັນດາສະຖາບັນມຄີວາມແຕກຕ່າງ ກ ັນ. 

Ü ບໍ່ມກີານຮັບຮອງ ແລະ ຮັບຮູ້ ທັກສະສມີທືີມ່ມີາກ່ອນ  ແລະ ທັກສະສມີທືີມ່ຢູ່ີໃນປະຈບຸັນ. 

Ü ລະດັບທາງດ ້ານວິຊາສະເພາະຂອງຄູສອນຍັງຕ່ໍາ ເນ ື່ອງຈາກປະສົບການທາງດ ້ານອາຊີບຍັງບໍ່ພຽງພໍ. 

Ü ວິທກີານວັດຜົນສໍາເລັດຂອງຜູ້ເຂົ້າຝກຶຍັງບ່ໍທັນມວີິທກີານທີເ່ໝາະສົມ. 

ສະຖາບັນການຝຶກອົບຮົມຂອງພາກສ່ວນ ເອກະຊົນກໍມຄີວາມທ້າທາຍເຊັ່ນດຽວກັນກ່ຽວ ກັບການ 

ປັບປຸງລະບົບ ຂອງການຝຶກອົບຮົມໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສົມເພື່ອຈະສ້າງໃຫຜູ້້ທີສ່ໍາເລັດການສຶກສາມສີະມັດ ຖະພາບ

ທີກ່່ຽວຂ ້ອງ  ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການອັນສະເພາະຂອງນາຍຈ ້າງ.  ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການທາງ

ດ ້ານວຽກງານມກີານເຕີບໂຕຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ, ໝາຍເຖິງເຮັດໃຫ້ການບໍລິການການຝຶກອົບ ຮົມມຄີວາມຍຶດຍຸ່ນພຽງພໍ 

ເພື່ອໃຫທ້ັນກັບເວລາ, ມຄີວາມເໝາະສົມ ແລະ ມຫັຼີກສູດທີ່ສອດຄ່ອງ  ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການ

ພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ຜູ້ຈ ້າງງານ. 

 ດັ່ງນ ັ້ນ, ຈ່ຶ່ງ ມຄີວາມຈໍາເປັນທີຈ່ະຕ ້ອງມກີານປະຕຮູິບທາງດ ້ານການຝຶກອົບຮົມ ທີຈ່ະເຮັດໃຫບ້ັນ ດາ

ກາໍລັງແຮງງານທີມ່ກີານຈະເລນີເຕບີໂຕດ້ວຍທັກສະທີກ່່ຽວຂ້ອງ  ແລະ ມຄຸີນນະພາບ ເພື່ອໃຫມ້ສ່ີວນ ຮ່ວມ ໃນໂອ

ກາດທີນ່ໍາສະເໜໃີຫໂ້ດຍຕະຫຼາດແຮງງານພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານທົ່ວໂລກ. 

 ຫັຼກສູດການຝຶກອົບຮົມທີສ່າມາດ “ປັບປຸງ  ຫືຼ ສ້າງຂື້ນໃໝ່” ອະນຸຍາດໃຫມ້ວີິທີການປະສົມປະສານກັນ

ໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ, ມທີິດທາງການພັດທະນາທາງດ ້ານອາຊີບຂອງບຸກຄົນທີຊ່ັດເຈນດ ້ວຍການກໍາ ນົດ ຈຸດເຂົ້າ 

ແລະ ຈຸດອອກ ຢູ່ໃນຫັຼກສູດຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ອັນນີແ້ມ່ນ ສິ່ງທີປ່າຖະໜາທີສຸ່ດ. 

 ໃນປີ 2008 ໄດມ້ກີານລາຍງານຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງອົງການແຮງງານສາກົນວ່າ : ປະເທດທີມ່ກີານ

ພັດທະນາທາງດ ້ານສະມັດຖະພາບ ແລະ ສີມແືຮງງານທີສ່ອດຄ່ອງ ກັບບັນດາຂະແໜງອາຊີບທີສ່ໍາຄັນ ໄດມ້ຜີົນສໍາ

ເລັດທາງດ ້ານການຜະລິດສູງ ແລະລະດັບການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງການຈ ້າງງານກໍ່ມລີະດັບສູງ. 

 

 



ຕ່ໍກ ັບປະເດັນດັ່ງກ່າວ  ໂຄງການສ ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແ້ກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ 

ຈະໃຫ ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ ້ານວິຊາການ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:້ 

ກ)  ສ ້າງລະບົບການສ ້າງມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ ເພື່ອເພີມ້ທະວຄີວາມສອດຄ່ອງ , ຄຸນ

ນະພາບ ແລະ ການເຄື່ອນຍ ້າຍຂອງການຮັບຮອງ (ປະກາສະນິຍະບັດ); 

ຂ)  ພັດທະນາຫຼັກສູດທີກ່່ຽວຂ ້ອງ  ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ເຂົ້າຝຶກ ແລະ 

ນາຍຈ ້າງ ເພື່ອໃຫບ້ັນລຸຜົນສໍາເລັດໃນລະດັບສູງໃນການກະກຽມຄວາມພ ້ອມສໍາລັບການດໍາ

ເນີນວຽກງານ ແລະ ການສືບຕ່ໍຮຽນໃນອານາຄົດ. 

ຄ)  ສ້າງລະບົບການຕັດສິນຜົນສໍາເລ ັດຂອງບຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ມກີານລໍາອຽງທີກ່່ຽວ ພັນກັບ ບົດບາດ 

ຍິງ-ຊາຍ, ຊົນຊັ້ນ, ຊົນເຜົ່າ, ຄົນພິການ ແລະ ປັດໃຈທາງດ ້ານສັງຄ ົມອື່ນໆ, ແລະ ສ ້າງ

ລະບົບການຮັບຮູ້ທັກສະສມີທືີມ່ມີາກ່ອນ  ແລະ ທັກສະສມີທືີມ່ຢູ່ີໃນປະຈບຸັນ ບ່ໍວ່າ ສີມດືັ່ງ 

ກ່າວ ນັ້ນຈະໄດມ້າຈາກໃສ ແລະ ດ້ວຍວິທໃີດກຕໍາມ.  ນອກນັ້ນ, ຍັງມເີຫດຜົນທີເ່ປັນ 

ຄວາມຈິງທີວ່່າ  ປົກກະຕແິລ ້ວຜູ້ຍ ິງມທີ ັກສະໂດຍບ່ໍໄດຜ່້ານ ການຮຽນອາຊີວະສຶກສາແບບ

ເປັນທາງການ ເນື່ອງຈາກວ່າການສຶກສາ ມກີານລໍາອຽງໃນບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ, ແຕ່ຜູ້ຍ ິງມີທັກ

ສະ ແມ່ນ ຜ່ານ ຈາກປະສົບການເຮັດວຽກງານຕົວຈິງ; 

ງ) ໃຫ ້ໂອກາດສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ຈະເລືອກຫຼັກສູດຂອງການຮຽນ ອີງຕາມຄວາມສົນໃຈ ແລະ 

ຄວາມສາມາດການເຂົ້າຮຽນຂອງພວກເຂົາເຈ ົ້າ; 

ຈ) ສະໜອງກົນໄກເພື່ອໃຫ ້ໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖງິການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບບຸກຄົນປະເພດຕ່າງໆ  

ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນບຸກຄົນຜູ້ທີ່ດ ້ອຍໂອກາດທາງດ ້ານປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ : ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ, 

ຊັ້ນຄົນ, ຊົນເຜົ່າ, ຄົນພິການ ແລະ ສະຖານະພາບທາງດ ້ານສຸຂະພາບ. 
 

ຄູ່ມ ືສະບັບນີ້ປະກອບດ ້ວຍຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ ້ນ ັກພັດທະນາມາດຕະຖານສະມັດ 

ຖະພາບ ແລະ ນັກພດັທະນາຫຼັກສູດ ໃນການສ ້າງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ ້າງມາດຕະ 

ຖານສະມັດຖະພາບໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ . ນອກຈາກນີ້, ຄູ່ມ ືສະບັບນີ້ຍ ັງສາມາດນໍາໃຊ ້ເພື່ອພັດ 

ທະນາສະມັດຖະພາບທີ່ຈໍາເປັນຢູ່ໃນສາຂາອາຊີບທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ສືບຕ່ໍພັດທະນາສາຂາອາຊີບທີ ່

ຕ ້ອງການໃນອານາຄົດ ຫຼື ພັດທະນາສະມດັຖະພາບທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ ້ອງການຂອງ 

ການປ່ຽນແປງຂອງບຸກຄົນຢູ່ໃນອາຊີບຕະຫອຼດຊີວິດ . 

 

 

 

 

 



II. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼັກການ  

ກ.  ຈຸດປະສົງ 

ປ້ືມຄູ່ມ ືສະບັບນີ້ໄດ ້ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ ້ຂະບວນການທີ່ເປັນລະບົບອັນນຶ່ງສໍາລັບການພັດທະນາ 

ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ ສໍາລັບບັນດາອາຊີບຕ່າງໆ . ຈຸດປະສົງອກີອັນນ ຶ່ງກໍເພື່ອໃຫ ້ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ , 

ຄູ່ຮ່ວມງານທາງດ ້ານອຸດສາຫະກໍາ , ສະຖາບັນເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແລະ ຄູຝຶກ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນ ເອກະ 

ພາບກັນກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງ “ການຝຶກອົບຮົມແບບເນັ້ນສະມັດຖະພາບ”  ແລະ ຫຼັກການກ່ຽວ  

ກັບວິທີການໃນການພັດທະນາມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ ສໍາລັບຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາໃດນ່ຶ່ງ ທີ່ໄດ ້ສ ້າງ 

ຕັ້ງຂຶ້ນ.  ດັ່ງນ ັ້ນ, ຄວາມເປັນເອກະພາບຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຢູ່ໃນຂະບວນຂອງການສ ້າງ ແລະ 

ການນໍາໃຊ ້ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບສໍາລັບບັນດາອາຊີບທີ່ມີຢູ່ແລ ້ວ ແລະ ບັນດາອາຊີບທີ່ຈະສ ້າງ 

ຂຶ້ນໃໝ່ໃນອານາຄົດ . 

ຂ.  ຂອບເຂດ 

ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບຈະຕ້ອງກວມເອົາ ການແນະນໍາໃຫຮູ້້ກ່ຽວກັບ  ການຝກຶອົບຮົມແບບ 

ເນ ັ້ນສະມັດຖະພາບ, ຂອບວຸດທິອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງຊາດ ,  ຫຼັກການສໍາລັບການສ ້າງມາດຕະຖານສະມັດ 

ຖະພາບ, ໂຄງສ ້າງຂອງມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ,ຂະບວນການຂອງການພັດທະນາມາດຕະຖານສະ 

ມັດຖະພາບ ແລະ ການຄັດເລືອກຈໍາພວກສະມັດຖະພາບທົ່ວໄປ ຫືຼ ສະມັດຖະພາບສະເພາະ. 

ຄ.  ຜູ້ຮບັຜິດຊອບ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບ ັດ ແລະ ການປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງປື້ມຄູ່ມ ື 

ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກ ຄະນະກໍາມະການສ ້າງມາດຕະຖານອາຊີບແລ ້ວ,  ຫ ້ອງການ 

ປະຈໍາສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ ມໜີ ້າທີຮ່ ັບຜິດຊອບໃນການທົບທວນ 

ແລະ ປັບປຸງເນ ື້ອໃນຂອງປື້ມຄູ່ມສືະບັບນີ.້  

ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ກະຊວງ 

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອາດຈະເປັນຜູ້ຕ ິດຕາມການກວດກາທາງດ ້ານປະສິດທິພາບຂອງລະບຽບການ 

ໂດຍຜ່ານການທົບທວນຄືນເປັນປົກກະຕິ  ແລະ ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຕ່ໍ ຄະນະກໍາມະການທົບທວນແລະ 

ຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານຄຸນນະພາບຊຶ່ງຈະໄດ ້ສ ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງການປະກັນຄຸນນະພາບຂອງວຽກ 

ງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ. 

ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການນໍາໃຊ ້ ແລະ 

ການເຊື່ອມໂຍງຂອງບັນດາມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບກັບຫຼັກສູດຂອງບັນດາສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ, 

ຫົວໜ ້າກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານແລະຈັດຫາງານ ມີໜ ້າທີ່ເບິ່ງແຍງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼືການນໍາ 

ໃຊ ້ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບຢູ່ໃນບັນດາສູນພັດທະນາສີມແືຮງານຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ ້ການຊີ້ນໍາຂອງຕົນເອງ. 



ງ.  ຫຼັກການແນະນໍາ ໃນການພັດທະນາມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ 

ບັນດາຫຼັກການດັ່ງຕໍໄ່ປນີ ້ ຈະເປັນທິດຊີ້ນໍາໃຫແ້ກ່ບັນດາກຸ່ມອາຊີບຕ່າງໆ ທາໍໜ ້າທີ່ໃນການພັດທະ 

ນາມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ: 
• ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບຄວນຈະອີງໃສ່ລະດັບຂອງ  ວຸດທິອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງຊາດ  ທີ່ສາມາດ 

ທຽບໄດ ້ກ ັບ “ຕົວແບບມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບຂອງພາກພື້ນ” ຂອງ ອົງການແຮງງານສາກົນ.  

• ບັນດາອາຊີບສໍາລັບການພັດທະນາ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກຸ່ມອາຊີບຂອງຂະແໜງອຸດສາ 

ຫະກໍາໃດນຶ່ງ ແລະ ໄດຮ້ັບການຮັບຮອງຈາກຫ ້ອງການປະຈໍາສະພາທີປຶ່ກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດ 

ທະນາສີມືແຮງງານ; 

• ນັກພັດທະນາມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ ຄວນປະກອບດ້ວຍ 3 ພາກສ່ວນ  ຄ:ື ຕົວແທນຂອງກຸ່ມ 

ຜູ້ໃຊແ້ຮງງານ, ຜູ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນາຍຈ ້າງຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາທີໄ່ດ ້ກໍານ ົດ; 

• ບັນດາມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບທີ່ໄດ ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ຕ ້ອງສອດຄ່ອງກັບກ ິດຈະກໍາຕ ົວຈິງທີ່ໄດ ້ 

ດໍາເນີນການຢູ່ໃນສະຖານປະກອບການ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ ້ອງຕ້ອງການອັນສະ 

ເພາະຂອງອຸດສາຫະກໍາພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໃຫ ້ມີຄວາມແທດເໝາະຕາມແນວໂນ ້ມຂອງອຸດສາຫະ 

ກໍາຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ. 

• ບັນດາມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບທັງໝົດ ຄວນຈະພັດທະນາຂຶ້ນຕາມໂຄງສ ້າງ ແລະ ຮູບແບບທີ່ 

ເປັນເອກະພາບ ແລະ ຈໍາກ ັດຕາມສິ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ຫຼື ຈໍໍາເປັນທີ່ສຸດສໍາລັບການດໍາເນີນການທາງ 

ດ້ານອາຊີບ ແລະ ອີງໃສ່ບັນດາລະດັບຂອງວຸດທິອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງຊາດ . 

• ໜ່ວຍສະມັດຖະພາບໄດ ້ຖືກຈັດເປັນກຸ່ມຂອງອງົປະກອບ ທີ່ມີຄວາມໝາຍຢູ່ໃນຂະບວນການ ຂອງ 

ການປະຕິບັດງານ. ໜ່ວຍສະມັດຖະພາບບ່ໍຄວນອີງໃສ່ສະເພາະແຕ່ໜ້າທີ່  ແລະ/ຫຼື ໜ້າວຽກ ເທົ່ານ ັ້ນ 

ແຕ່ມັນຍັງມີຄວາມຮຽກຮ ້ອງຕ ້ອງການທາງດ ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນອາຊີບ, ຄຸນນະ 

ພາບ ແລະ ການພົວພັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ (ທັກສະທົ່ວໄປທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງກບັການເຮັດ ວຽກ); 

• ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບທີສ່ ້າງສໍາເລັດແລ້ວ ຄວນນໍາສະເໜີຕ່ໍຫ ້ອງການປະຈໍາສະພາທີປຶ່ກສາອາ 

ຊີວະສຶກສາແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ/ຫຼ ື ຄະນະກໍາມະການຮັບຮອງຄຸນນະພາບ ສໍາລັບ 

ການຮັບຮອງ. 

 

ຈ. ຜົນປະໂຫຍດຈາກການນໍາໃຊ ້ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ 

Ü ຄໍາຊີ້ແຈງຂອງຈຸດປະສົງສະເພາະ ແລະລະດັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງການປະຕິບັດງານຂອງ 

ບຸກຄົນ  ແມ່ນໄດ້້ຮູ້ກ່ອນຈະເຂົ້າຮຽນ ; 

Ü ເປ້ົາໝາຍຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງອົງກອນໄດ ້ຖືກເຊື່ອມໂຍງກັນ ດັ່ງນ ັ້ນ 

ຈຶ່ງເຮັດ ໃຫ ້ມີສິ່ງຈ ູງໃຈສູງ; 



Ü ແຜນການພັດທະນາອາຊີບຂອງບຸກຄົນໄດ້ມີການສົ່ງເສີມແລະເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; 

Ü ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບຊ່ວຍຈັດການ ໃນການສ ້າງລະບົບມາດຕະຖານຂອງການວັດຜົນ

ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນອົງກອນ. 

Ü ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບເສີມຂະຫຍາຍ ປະສິດທິພາບຂອງຫຼັກສູດ ແລະ ປະສິດທິຜົນ 

ຂອງແຜນງານຝຶກອົບຮົມ. 

 

ສ. ປະມວນຄໍາສັບ   

ສະມັດຖະພາບ: ແມ່ນ  ການມໄີວ ້ຄອບຄອງ ແລະ ການປະຍຸກໃຊ ້  ກຸ່ມຂອງບັນດາທັກສະ, 

ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັດສະນະຄະຕທິີຈ່ໍາເປັນ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານໃຫ ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະ 

ຖານຂອງສະຖານປະກອບການທີໄ່ດ ້ກໍານ ົດໄວ.້ 

 

ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ: ແມ່ນລາຍລະອຽດຂອງການປະຕິບັດງານ  ທີ່ໄດ ້ຂຽນຂຶ້ນຕາມການ 

ກໍານ ົດຂອງສະຖານປະກອບການ ຊື່ງລະບຸກ່ຽວກັບ  ທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັດສະນະຄະຕ ິ

ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງອາຊີບ. 

ໜ່ວຍ ສະມັດຖະພາບ: ແມ່ນໂຄງສ ້າງພື້ນຖານຂອງມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ ທີ່ມີການລະບຸ 

ບັນດາອົງປະກອບ, ເກນການປະຕິບັດງານ, ຂອບເຂດຂອງຕົວແປ, ຄໍາແນະນໍາດ ້ານຫຼັກຖານ, 

ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ວິທີການວັດຜົນ. ໜ່ວຍສະມັດຖະພາບສາມາດຕັ້ ງຢູ່ໂດຍລໍາພັງ ເມື່ອເອົາ

ໄປນໍາໃຊ ້ຢູ່ໃນສະຖານະການຂອງວຽກງານໃດນຶ່ງ. ຊື່ຂອງໜ່ວຍສະມັດຖະພາບ ໄດຂ້ຽນໄວ ້ໃນ 

ຮູບແບບຂອງຜົນ ໄດ້ຮັບ ເຊັ່ນ: ບໍລິການລະບົບຈຸດລະເບີດ ຫຼື ຍົກຈັກລົດຍົນ. 

ຄໍາອະທິບາຍໜ່ວຍ : ອະທິບາຍກວມເອົາໜ່ວຍສະມັດຖະພາບແບບກ ້ວາງໆ . ຄໍາອະທິບາຍແມ່ນ  

ການຂະຍາຍຄວາມຂອງຊື່ໜ່ວຍສະມັດຖະພາບຊຶ່ງເວົ້າເຖິງການນໍາໃຊ້ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ 

ແບບລວມໆ. 

ອົງປະກອບຂອງສະມັດຖະພາບ: ແມ່ນໂຄງສ ້າງພື້ນຖານຂອງໜ່ວຍສະມັດຖະພາບອັນນຶ່ງ 

ຊຶ່ງອະທິບາຍເຖິງລັກສະນະສໍາຄັນຂອງວຽກງານ ທີ່ບຸກຄົນນຶ່ງຕ ້ອງສາມາດເຮັດໄດ ້ ວຽກງານດັ່ງ 

ກ່າວມີຄວາມກ່ຽວຂ ້ອງກ ັບ  ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ ່ຂອງບຸກຄົນນັນ້. (ຕົວຢ່າງ : ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ 

ການຈອດ). 

        ເກນການປະຕິບັດ: ແມ່ນລາຍລະອຽດຂອງລະດັບ  ຫຼ ືຄຸນນະພາບຂອງການດ າເນີນງານ.    

        ເກນການປະຕິບັດຍັງເປັນຕົວບົ່ງບອກເຖິງຄຸນນະພາບຂອງຫຼັກຖານສໍາຄັນທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຕອບ. 



ສະໜອງບັນດາຜົນໄດ ້ຮ ັບຢູ່ໃນບັນດາອົງປະກອບ ແລະ ເກນດັ່ງກ່າວ ໄດ ້ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບ 

ການວັດຜົນ. 

ຂອບເຂດຂອງຕົວແປ: ແມ່ນ ຂອບເຂດສະເພາະຂອງການໃຊງ້ານ ແລະ ບັນດາເງ ື່ອນໄຂອັນໃດອັນ

ນ່ຶ່ງ  ທີ່ນໍາໃຊເ້ກນການປະຕິບັດ. 

ຄໍາແນະນໍາດ ້ານຫຼັກຖານ:  ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຢູ່ໃນມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ  ຊຶ່ງລະບຸຫຼັກຖານ 

ຂອງສະມັດຖະພາບທີ່ຈໍາເປັນ ລວມມ ີ ລັກສະນະທີສ່ າຄັນຂອງ ສະມັດຖະພາບ ແລະ ບັນດາ

ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ທີ່ີຈ່ະຕ ້ອງໄດສ້ັງເກດ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມ,ີ ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່

ກ່ຽວຂ ້ອງ, ສະພາວະຂອງການວັດຜົນ, ວິທກີານວັດຜົນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີນ່ໍາໃຊ ້ ກໄໍດ ້

ກໍານ ົດໄວຄ້ກື ັນ. 

ໃບຮັບຮອງແຫ່ງ ຊາດ: ແມ່ນ ເອກະສານຢ້ັງຢືນອັນນຶ່ງ ທີອ່ອກໃຫແ້ກ່ບຸກຄົນຜູ້ ທີ່ໄດ ້ສະແດງໃຫ ້

ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດຂອງທຸກໆໜ່ວຍ ສະມັດຖະພາບທີຈ່ໍາເປັນສໍາລັບວຸດທິໃດນຶ່ງທີໄ່ດກ້ໍານ ົດໄວ.້ 

ໃບຮັບຮອງດັ່ງກ່າວຢ້ັງຢືນວ່າ  ບຸກຄົນຜູ້ນ ັ້ນມີສະມັດຖະນະໃນການດໍາເນີນວຸດທິສະເພາະໃດນຶ່ງ. 

ວຸດທິ: ແມ່ນ ກຸ່ມຂອງບັນດາໜ່ວຍ ສະມັດຖະພາບທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດຂອງ

ອາຊີບຢູ່ໃນສະຖານປະກອບການ.ວຸດທິຍ ັງແມ່ນການຮັບຮອງທີ່ ເປັນຫຼັກຖານອັນນ່ຶ່ງ ຊຶ່ງໄດ ້ມອບ 

ໃຫ ້ແກ່ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຜົນສໍາເລັດທາງດ ້ານສະມັດຖະນະຂອງພວກເຂົາເຈ ົ້າ

ຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງບັນດາໜ່ວຍສະມັດຖະພາບສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ວຸດທິສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນໄດ້ 

ຮັບຂອງ ການຮຽນ, ໂດຍບໍ່ຄໍານ ຶງວ່າຮູບແບບຂອງການຮຽນນັ້ນຈະເປັນການຮຽນແບບເປັນທາງ  

ການ ຫຼື ບໍ່ເປັນທາງການກໍຕາມ. ລະດັບຂອງວຸດທິແມ່ນ ໄດຖ້ືກຈໍາແນກຕາມລະດັບຄວາມສອດ 

ຄ່ອງຂອງລະດັບຂອງການຮັບຮອງ . 

ກຸ່ມອາຊີບ: ແມ່ນ ກຸ່ມຂອງຜູ້ປະກອບການງານທີມ່ປີະສົບການ ທີໄ່ດຮ້ັບການຍອມຮັບຈາກອຸດ 

ສາຫະກໍາ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ ້ຮັບການມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫເ້ຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການສ ້າງມາດ 

ຕະຖານສະມັດຖະພາບ. 

                    ຄະນະປະຕິບັດງານ: ແມ່ນ ຄະນະຂອງຜູ້ຊໍານານງານທີໄ່ດຮ້ັບການຍອມຮັບໃນການເປັນຕົວແທນ    

                    ຂອງຂະແໜງ ອຸດສາຫະກໍາ, ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສະມາຄົມຜູ້ປະຕິບັດງານ ທີ ່                       

                    ໄດ ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍຜູ້ມີອໍານາດ  ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາ ມາດຕະຖານສະ   

                   ມັດຖະພາບ, ຫຼັກສູດ ແລະ ເຄື່ອງມວືັດຜົນ. 

 

 



III. ຮ່າງຂອບວຸດທິອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງຊາດ  ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ 
 

ຂອບວຸດທິອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງຊາດ  ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ທີ່ກໍາລັງຈະສ ້າງຂຶ້ນ ແມ່ນລະບົບປະ  

ກັນຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດລະບົບນຶ່ງ ສໍາລັບການພັດທະນາ, ການຈັດປະເພດ, ການຮັບຮູ້ຂອງສະມັດ 

ຖະນະທີ່ໄດ ້ມາຂອງບຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ຄໍານ ຶງເຖິງວ່າ  ການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ທັກສະນັ້ນໄດ ້ມາດ້ວຍວິທີໃດ ແລະ 

ຈາກບ່ອນໃດ ກຕໍາມ.  ໃບຢັ້ງຢືນວຸດທິໄດ ້ມອບໃຫ ້ແກ່ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ສະແດງໃຫ ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດຂອງບັນ 

ດາສະມັດຖະພາບ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການວັດຜົນໃດໜຶ່ງ .  

ຂອບວຸດທິອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງຊາດຈະຕ ້ອງໄດຮ້ັບການສ ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອທາໍໜ ້າທີເ່ປັນ ຂອບຄຸ້ມ 

ຄອງວຸດທິອາຊີວະສຶກສາທຸກໆລະດັບທີ່ມີຢູ່ໃນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ.  ຂອບວຸດທ ິ ດັ່ງ 

ກ່າວຈະຕ ້ອງບົ່ງບອກເຖິງ ການປຽບທຽບບັນດາວຸດທິຕ່າງໆ  ແລະ ວິທີການທີ່ຈະກ ້າວຂຶ້ນຈາກລະດັບວຸດ

ທນິ ຶ່ງ ໄປຫາອີກລະດັບວຸດທນິ ຶ່ງໄດ.້  

 

ຄໍາຊີ້ແຈງລະດັບວຸດທ ິ
 

ລະດັບວຸດທ ິ ຄໍາຊີ້ແຈງ 

ລະດັບ V 

ປະກາສະນິຍະບັດຊັ້ນສູງ 

 

ສາມາດແປຄວາມໝາຍຂອງແບບ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ ທາງດ້ານວິສະວະກໍາ 

ເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຄວບຄຸມດູແລນາຍຊ່າງທີ່ມີຄວາມຊໍານານງານ  

ແລະ ດໍາເນີນວິທີການວາງແຜນ, ຄິດໄລ່ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຂອງການປະຕິບ ັດ 

ງານ, ຂະບວນການ ແລະ ອຸປະກອນ ຂອງການປະຕິບັດງານໃຫ ້ມີຄວາມສອດ 

ຄ່ອງ ; ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ ້ມີຄຸນນະພາບ. 

ລະດັບ IV  

ປະກາສະນິຍະບັດ 

 

ກໍາກ ັບດູແລກິດຈະວັດປະຈໍາວັນຂອງບຸກຄົນອຶ່ນ ,ໆ ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະ 

ເມີນຜົນ ແລະ ການປັບປຸງຂະບວນການຂອງການປະຕິບັດງານ; ວິເຄາະ ແລະ 

ແກ ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາປະຕິບັດງານ; ສາມາດດໍາເນນີຂອບເຂດ 

ຂອງວຽກງານທັງໝົດຢູ່ໃນລະດັບຂອງຄວາມສາມາດສູງລວມທັງການຕັດສິນໃຈ 

ທາງດ ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງທັງໝົດເຫຼົ່ານ ັ້ນ ເຊັ່ນ ການແປຄວາມໝາຍ, ການ 

ປະຕິບ ັດແຜນງານຕ່າງໆ   ແລະ ການອອກແບບວຽກງານທີ່ຖືກຈໍາກ ັດ; ບັນຊາ 

ອຸປະກອນການຜະລິດດ ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕ.ີ 

ໃບຢັ້ງຢືນ 
ລະດັບ  III 

ສາມາດດໍາເນີນວຽກງານທີ່ມີຄວາມສະລັບຊັບຊ ້ອນ ດ ້ວຍການນໍາໃຊ ້ອຸປະກອນທີ ່

ສະຫຼັບຊັບຊ ້ອນ/ເຮັດຫຼາຍໆໜ້າທີ;່ ສາມາດດ າເນີນວຽກງານທີ່ຕ ້ອງການຄວາມ 

ອົດທົນເລັກນ ້ອຍ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອຸປະກອນທີ່ໄດ ້ຮບັມອບໝາຍ; ສາ 

ມາດແກ ້ໄຂບັນຫາຂອງວຽກງານດ ້ວຍການນໍາໃຊ້ວິທີການ, ເຄື່ອງມ,ື ວັດສະດຸ-

ອຸປະກອນ  ແລະ ຂໍ້ມູນ ຂັ້ນພື້ນຖານ. 

 



ໃບຢັ້ງຢືນ 
ລະດັບ  II 

ມີຄວາມສາມາດບັນຊາເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຄື່ອງມ ື ແບບງ່າຍດາຍ ຫຼື ຂັ້ນພື້ນຖານ, 

ຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ແຕ ້ມຮ່າງແຜນວາດ ແບບງ່າຍດາຍ , ດໍາເນີນໜ ້າວຽກທີ່ຊ້ໍາເກ ົ່າ 

ຕະຫອຼດ. ສາມາດດໍາເນີນການຄິດໄລ່ທາງຄະນິດສາດແບບງ່າຍໆເຂົ້າໃນການປະ 

ຕິບັດງານ ເຊັ່ນ: ການຄິດໄລ່, ການຄາດຄະເນ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ  

ແລະ ການອານາໄມສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ. 

ໃບຢັ້ງຢືນ 
ລະດັບ  I 

 

ສາມາດນໍາໃຊ ້ ທັກສະ ແລະ ຂໍ້ມູນຕົວຈິງຂ ັ້ນພື້ນຖານ ເພື່ອດໍາເນີນໜ້າວຽກທີ່

ງ່າຍດາຍ ແລະ ຕ ້ອງການການຊີ້ນໍາຢ່າງ ໃກສ້ິດ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ການແນະນໍາເຂົ້າສູ່ການຝຶກອົບຮົມແບບເນັ້ນສະມັດຖະພາບ 

ກ.  ການຝຶກອົບຮົມແບບເນັ້ນສະມັດຖະພາບແມ່ນ ຫຍັງ? 

ການຝຶກອົບຮົມແບບເນັ້ນສະມັດຖະພາບ ແມ່ນ  ວິທກີານຝຶກອົບຮົມນ ຶ່ງທີ່ເນັ້ນໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການ

ຮຽນ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ ້ບອກໃຫຮູ້້ໃນສິ່ງທີຜູ້່ຮຽນຄາດຫວັງວ່າຈະ ໄດເ້ຮັດປະຕິບັດຕົວຈິງ ຫຼາຍກ່ວາ ສິ່

ງທີ່ຄາດຫວັງວ່າ ຈະໄດຮ້ຽນ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຢູ່ໃນຂະບວນຂອງການຮຽນ. 

ການຝກຶອົບຮົມແບບເນັ້ນສະມັດຖະພາບ ໄດອ້ອກແບບມາເພື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຜູ້

ເຂົ້າຝຶກເພື່ອປະຍຸກໃຊ ້ ບັນດາທັກສະພື້ນຖານ ແລະ ທັກສະອື່ນ  ໆ ເຂົ້າໃນສະຖານະການທີ່ມ ັກຈະພົບ 

ເຫັນເລື້ອຍໆຢູ່ໃນສະຖານປະກອບການ ຊຶ່ງລວມມ ີ ຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍໂອນ  ແລະ ການປະຍຸກ 

ໃຊ ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ທີ່ບ່ໍຖືກຈໍາກ ັດ ເຂົ້າໃນສະຖານະການ ແລະ ສະພາບແວດລ ້ອມອັນໃໝ່. 

ເປ້ົາໝາຍຂອງການຝກຶອົບຮົມແບບເນັ້ນສະມັດຖະພາບໄດ ້ສະແດງອອກໃນຮູບແບບທີ່ຊດັເຈນ 

ແລະ ສາມາດວັດແທກ ທາງດ ້ານຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຄະຕ ິຂອງຜູ້ຝຶກ ທີ່ຈະຕ ້ອງສະແດງ

ອອກໃຫເ້ຫັນຢູ່ໃນຂັ້ນສຸດທ ້າຍຂອງແຕ່ລະກິດຈະກໍາຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ສ່ວນຫຼັກສູດທັງໝົດຂອງການ  

ຝຶກອົບຮົມແບບເນັ້ນສະມັດຖະພາບ ອາດຈະແຍກອອກເປັນພາກສ່ວນຍ່ອຍ  ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ  “ໂມດູນ ການ  

ຮຽນ-ການສອນ” ຊຶ່ງຊື່ຂອງໂມດູນດັ່ງກ່າວນັ້ນມີຊ ື່ທີ່ຄ ້າຍຄືກັນກ ັບຊື່ຂອງໜ່ວຍສະມັດຖະພາບ. ໂມດູນ

ແຕ່ລະອັນສາມາດຈັດການຮຽນ, ການວັດຜົນ ແລະ ການຮັບຮອງ ຫຼື ການຢັ້ງຢືນ ແຍກອອກຈາກກັນໄດ.້ 

 

ສະຫລຸບ: ການພັດທະນາທັກສະຂອງການດາໍເນີນວຽກງານ ແມ່ນໄດ ້ເນ ັ້ນໃສ່ການຝຶກອົບຮົມແບບເນັ້ນ  

ສະມັດຖະພາບ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງທັກສະເຫລົ່ານ ັ້ນ ໄດ ້ຖືກດໍາເນີນການວັດຜົນຕາມການປະຕິບັດ

ວຽກງານຕົວຈິງຂອງຜູ້ຝຶກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຫຼ ື ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີຖ່ືກຈໍາລອງຂຶ້ນ 

ມາ. ດັ່ງນ ັ້ນ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບດັ່ງເດີມແລ ້ວ ໄລຍະເວລາສໍາລັບການຝຶກ ແມ່ນ

ໄດມ້ີການກໍານດົໄວ ້ຕາຍຕົວ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຮຽນແມ່ນເປັນຕົວແປ  ແລະ ການຮຽນ-ການສອນ 

ແມ່ນ ຖືເອົາຄູເປັນຈດຸສໍາຄັນ. 

ຂ.  ຫ້າອົງປະກອບທີ່ສ າຄັນຂອງລະບົບການຝຶກອົບຮົມແບບເນັ້ນສະມັດຖະພາບ              

ໃນປີ 1987 ທ່ານ  ນໍຣຕັນ (Norton 1987) ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ 5 ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ ຂອງ 

ລະບົບການຝຶກອົບຮົມແບບເນັ້ນສະມັດຖະພາບ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ບັນດາສະມັດຖະພາບຈະບັນລຸຜົນສໍາເລ ັດໄດ ້ ກໍຕ ້ອງໄດ ້ມີການກໍານ ົດຢ່າງລະອຽດ, ມກີານ 

ກວດສອບ ຫຼື ຢືນຢັນ ແລະ ແຈ ້ງໃຫສ້າທາລະນະຊົນຊາບລ່ວງໜ້າ. 

2) ເກນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ ທີ່ຈະໃຊ ້ໃນການວັດຜົນສໍາເລັດໃນການຮຽນ ຈະຕ ້ອງໄດ ້ມີການກໍານ ົດ 

ໄວ ້ຢ່າງຊັດເຈນ  ແລະ ແຈ ້ງໃຫ ້ສາທາລະນະຊົນ ຊາບລ່ວງໜ້າ . 



3) ແຜນ ການຮຽນ-ການສອນ ສໍາລັບແຕ່ລະອັນ  ແລະ ການວດັຜົນຂອງແຕ່ລະສະມັດຖະພາບ 

ຕ້ອງໄດ້ມີການກໍານ ົດໄວ ້. 

4) ການວັດຜົນສະມັດຖະພາບ ຕ ້ອງຍົກເອົາ ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັດສະນະຄະຕ ິ  ຫຼື ຄຸນສົມບັດ 

ຂອງ ຜູ້ຝຶກຂຶ້ນມາພິຈາລະນານ າຕື່ມອີກ ແຕ່ຕ ້ອງເອົາຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະຕິບັດ ຕົວຈິງ 

ຂອງສະມັດຖະພາບ ເປັນແຫຼ່ງຂ້ໍມູນອັນທໍາອິດຂອງຫຼັກຖານ. 

5) ການປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຂອງຜູ້ຝຶກຜ່ານຫຼັກສູດການຮຽນ -ການສອນ ແມ່ນປະເມີນດ້ວຍ 

ການສະແດງໃຫ ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາເລ ັດຂອງບັນດາສະມັດຖະພາບທີ່ໄດ ້ກໍານ ົດໄວ ້. 

 
 ຄ.   ບັນດາເສົາຫຼັກຂອງວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບເນັ້ນສະມັດຖະພາບ 

ວິທີການແບບເນັ້ນສະມັດຖະພາບໄປສູ່ການພັດທະນາທາງດ ້ານທັກສະ ຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ຕາມ 3 ເສົາຫຼັກ 

ດັ່ງສະແດງໃນຮູບລຸ່ມນີ້: 

 
 

ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ:  ແມ່ນລາຍລະອຽດຂອງການປະຕິບັດງານ  ທີ່ໄດ ້ຂຽນຂຶ້ນຕາມການກ ານົດ 

ຂອງສະຖານປະກອບການຊື່ງລະບຸກ່ຽວກັບ  ທັກສະ,ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັດສະນະຄະຕ ິທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການ 

ປະຕິບັດງານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງອາຊີບ. 

ໂມດູນ ການຮຽນ-ການສອນ:  ແມ່ນສິ່ງພີມຂອງສື່ ການຮຽນ-ການສອນ ໄດ ້ນໍາໃຊ ້ສໍາລັບໃຫ້ຂ້ໍມູນທີ່ຈໍາ 

ເປັນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ແບບຝຶກຫັດສໍາລ ັບການຮຽນ ໃຫ ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຝກຶ .  ໂມດູນດັ່ງກ່າວແນະນໍາຜູ້  

ເຂົ້າຝຶກກ່ຽວກັບວິທີການໃນການເຮດັກິດຈະກໍາໃຫ ້ສໍາເລັດ ເພື່ອພັດທະນາບັນດາສະມັດຖະພາບທີ່ໄດ ້ກໍາ 

ນົດໄວ້ຢູ່ໃນມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ.  ສື ່ ການຮຽນ-ການສອນ ໃນຮູບແບບອື່ນໆ ອາດຈະສະໜອງ 

ໃນຮູບແບບຂອງ ສຽງ-ພາບເຄື່ອນເໜັງ (ວີດີໂອ) ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ້ແກ່ການຮຽນ. 

ເຄື່ອງມືການວັດຜົນ:  ແມ່ນບັນດາເຄື່ອງມື ນ າໃຊ ້ສ າລັບການລວບລວມຫຼັກຖານ ເພື່ອກ ານົດຄວາມສ າເລັດ 

ຫຼື ການເປັນເຈົ້າຂອງຂອງບັນດາສະມັດຖະພາບ ໂດຍບຸກຄົນຜູ້ນຶ່ງ . 

ມາດຕະຖານ 

ສະມ ັດຖະພາບ 

ເຄື່ອງມ ື     

ການວ ັດຜ ົນ 

ໂມດນູ   

ການຮຽນ-ການສອນ 



ງ. ຄຸນລັກສະນະຂອງການຝຶກອົບຮົມແບບເນັ້ນສະມັດຖະພາບ 

 ວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບເນັ້ນສະມັດຖະພາບ ມີຄຸນລັກສະນະດັ່ງຕ່ໍໄປນີ:້  

Ü ເນ ື້ອໃນຂອງຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນອີງໃສ່  ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດ ທີ່ຈໍາເປັນ 

ໂດຍບຸກຄົນຜູ້ນ່ຶ່ງ  ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ ້ອງການຂອງວຽກງານ. 

Ü ໃຫ ້ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຄະຕ ິ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ ່ຄວາມຕ ້ອງການ ແລະ 

ຄວາມຈໍາເປັນ ທາງດ ້ານສະມັດຖະພາບຂອງອຸດສາຫະກໍາ; 

Ü ເກນການປະຕິບັດສໍາລັບແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງສະມັດຖະພາບ ໄດ ້ຖືກກໍານ ົດໄວ ້ເປັນລັກ 

ສະນະສະເພາະ; 

Ü ການວັດຜົນສະມັດຖະພາບໄດ້ດໍາເນີນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈ ົບຫຼັກສູດ. 

Ü ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການບັນລຸຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານສະມັດຖະພາບຂອງຜູ້ເຂົ້າຝຶກໄດ ້ຖືກບັນ 

ທຶກ ແລະ ໄດ ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້; 

Ü ການວັດຜົນສະມັດຖະພາບຂອງຜູ້ເຂົ້າຝກຶ ໄດ ້ຈ ັດຂື້ນໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈ ົ້າເລີ້ມມາຮຽນຫຼັກ 

ສູດດັ່ງກ່າວ . ສໍາລັບຜູ້ທີມ່ ີຜົນຂອງການປະຕິບັດງານໃນໜ່ວຍສະມັດຖະພາບໃດນ່ຶ່ງເປັນທີ່  

ຍອມຮັບ ຈະໄດ ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ ແລະ ບ່ໍໃຫ ້ຮຽນໜ່ວຍສະມັດຖະພາບນັ້ນຄືນອີກ. 

Ü ວິທີການຂອງການຝຶກອົບຮົມບ່ໍຕາຍຕົວ ແລະ ໄດ ້ຈ ັດ ການຮຽນ-ການສອນ ສະເພາະແຕ່ລະ

ອັນ ຫຼ ືຕາມຄວາມຕ ້ອງການ; 

Ü ໄລຍະເວລາສໍາລັບການຮຽນບ່ໍຕາຍຕົວ; 

Ü ການຮຽນສາມາດຈັດຂຶ້ນດ ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເໝາະ 

ສົມເພື່ອໃຫ ້ບັນລຸບັນດາສະມັດຖະນະ; 

Ü ຜູ້ຮຽນໄດ ້ຮັບການແນະນໍາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ  ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຄືບໜ ້າຂອງເຂົາເຈ ົ້າ; 

Ü ລະດັບສະມັດຖະນະຂອງຜູ້ຮຽນທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ໄດ ້ຖືກນໍາມາພິຈາລະນາ ຫຼື ການພິຈາ 

ລະນາ ຜ່ານການຮັບຮູ້ສະມັດຖະພາບຂອງການຮຽນຝ່ານມາ  ຫຼື ການຮັບຮູ້ສະມັດຖະພາບ 

ທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ. 

 

 



V. ໂຄງສ ້າງຂອງມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ 

ກ.  ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບແມ່ນຫຍັງ? 

 ຄືດັ່ງທີ່ໄດ ້ກໍານ ົດໄວ ້ ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບແມ່ນ  ລາຍລະອຽດຂອງການປະຕິບັດງານ ທີ່ໄດ ້

ຂຽນຂຶ້ນຕາມການກໍານ ົດຂອງສະຖານປະກອບການ ຊື່ງລະບຸກ່ຽວກັບ ທັກສະ,ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັດສະນະ 

ຄະຕິທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງອາຊີບ. 

 ຄຸນຄ່າຂອງບັນດາມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບແຕ່ລະອັນ  ແມ່ນ  ການລວມເອົາລາຍລະອຽດຂອງ 

ທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັດສະນະຄະຕ ິແລະ ເກນການປະຕິບ ັດ ເພື່ອບົ່ງບອກເຖິງການບັນລຸຜົນສໍາເລັດ 

ຂອງສະມັດຖະນະ ແລະ ຫຼັກຖານອັນສະເພາະທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອວັດຜົນຂອງສະມັດຖະນະແຕ່ລະອັນ. 

 ຂ.  ມິຕິຂອງສະມັດຖະພາບ 

ແນວຄວາມຄິດຂອງສະມັດຖະພາບກວມເອົາທຸກໆລັກສະນະຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ,

ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກ ັນວ່າແມ່ນ  ມິຕິຂອງສະມັດຖະພາບ ຊ່ຶ່ງປະກອບມີ : 

 

 

 

            ທັກສະທາງດ ້ານວຽກງານ:  ແມ່ນການກະທາໍທີ່ປະຕິບັດໂດຍຜູ້ປະຕິບັດງານ ເພື່ອໃຫ ້ບັນລຸວຽກ    

             ງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.    ຕົວຢ່າງ :  “ປະສົມສີສໍາລັບທາຝາ ຕາມໃບສັ່ງວຽກຂອງລູກຄ ້າ”. 



ທັກສະການຈັດການທາງດ້ານວຽກງານ:  ແມ່ນບັນດາທັກສະທີ່ໄດ ້ນໍໍາໃຊ ້ໂດຍຜູ້ປະຕິບັດງານ ເພື່ອວາງ 

ແຜນ ແລະ ລວມລວມຈໍານວນໜ ້າວຽກຕ່າງໆເຂົ້າກ ັນເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວ  ເພື່ອບັນລຸຜົນຂອງການປະຕ ິ

ບັດໜ້າວຽກທີ່ສົມບູນ.     

ຕົວຢ່າງ :  “ກະກຽມແຜນວຽກງານປະຈໍາອາທິດ ຕາມລໍາດັບລາຍລະອຽດ ຂອງໜ້າວຽກ” 

 
ທັກສະການຈັດການກັບເຫດສຸກເສີນ:  ແມ່ນບັນດາທັກສະທີ່ໄດ ້ນໍາມາປະຍຸກໃຊ້ໂດຍຜູ້ປະຕິບັດງານ 

ໃນເວລາເຄື່ອງຈັກມີການຢຸດສະຫງກັ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ມີເຫດການໃດນ່ຶ່ງທີ່ບ່ໍຄາດຝັນເກີດຂຶ້ນ. 

ຕົວຢ່າງ : “ເກ ັບຮັກສາຄູ່ມ ືການບໍລິການຂອງເຄື່ອງຈັກໄວ ້ໃນທີ່ປອດໄພ ເພື່ອຮັບປະກັນການສ ້ອມແປງ 

ອຸປະກອນທັນທ ີໃນເວລາມີການຢຸດສະງ ັກເກີດຂຶ້ນ” 

 
ທັກສະການຈັດການທາງດ້ານສະພາບແວດລ ້ອມຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານ:  ມິຕິນີ້ກວມເອົາ ທັກສະ,ຄວາມຮູ້ 

ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດ 

ລ ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງທາງດ ້ານສະພາບແວດລ ້ອມຂອງວຽກງານ ລວມທັງຄວາມສາ 

ມາດທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບຸກຄົນອື່ນ ແລະ ການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະຖານະການຕ່າງ .ໆ 

ຕົວຢ່າງ :  ທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ:້ 

þ ກໍາຈດັນ້ໍາມັນເຄື່ອງທີ່ໃຊ ້ແລ ້ວ ຕາມວິທີແນະນໍາໃນການກໍາຈ ັດ ໂດຍຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ປະຕ ິ

ບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງການຈັດການກັບສິ່ງເສດເຫຼືອ ຂອງສະຖານປະກອບການ. 
ຄ.  ອົງປະກອບຂອງມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ 

ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບແຕ່ລະອັນປະກອບດ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງ ທັກສະ, ຄວາມຮູ້, 

ທັດສະນະຄະຕ ິ ແລະ ເກນການປະຕິບັດ ເພື່ອບົ່ງບອກເຖິງ ສະມັດຖະນະ ແລະ ຫຼັກຖານອັນສະເພາະ 

ທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອວັດຜົນສະມັດຖະພາບຂອງແຕ່ລະອັນ.  ສ່ວນປະກອບດັ່ງກ່າວມີຄື : 

1.  ຊື່ໜ່ວຍ  

ແມ່ນຄໍາເວົ້າທີ່ກ່າວເຖິງ  ຄວາມກ່ຽວຂ ້ອງຂອງໜ່ວຍສະມັດຖະພາບທີ່ຈໍາເປັນ  ເພື່ອ 

ປະຕິບັດໜ້າວຽກທີ່ໄດ ້ກໍານົດໃຫ ້. ຊື່ໜ່ວຍໄດ ້ຖືກກໍານ ົດໄວ້ໃນແງ່ຂອງຜົນໄດຮ້ັບ. 

ຕົວຢ່າງ :  ຮັບໃບສັ່ງວຽກຜະລິດ. 

2. ຄໍາອະທິບາຍໜ່ວຍ  
ແມ່ນຄໍາອະທິບາຍຂອບເຂດໜ່ວຍສະມັດຖະພາບ  ໃນແງ່ຊອງ ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ 

ທັດສະນະຄະຕ.ິ  ຄໍາອະທິບາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນການຂະຫຍາຍຄວາມຂອງຊື່ໜ່ວຍ  ຊ່ຶ່ງກ່າວເຖິງ  

ການປະຍຸກໃຊ ້ ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຄະຕ ິເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານ. 

                          ຕົວຢ່າງ :  ໜ່ວຍສະມັດຖະພາບນີ້ກວມເອົາ  ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ທັດສະນະ ທີ່ຈ າເປັນ   
                          ເພື່ອ ຕິດຕັ້ງເຄ ື່ອງຈັກ. ໜ່ວຍສະມັດຖະພາບນີ້ລວມມີ ຮັບ ຫຼື ເກ ັບຮັກສາ ໃບສັ່ງວຽກຜະ 



ລິດ, ຕິດຕັ້ງຊິ້ນສ່ວນຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຕັ້ງຄ່າການປະຕິບັດງ ານຂອງເຄື່ອງຈັກຕາມຄວາມ 

ເໝາະສົມ. 

3.  ອົງປະກອບ 

ແມ່ນການສະສົມກຸ່ມຂອງໜ່ວຍສະມັດຖະພາບທີ່ອະທິບາຍເຖິງການກະທາໍ  ຫຼື ຜົນໄດ ້

ຮັບ ດ້ວຍຄໍາເວົ້າທີ່ລະອຽດແລະຖືກຕ ້ອງ ຊ່ຶ່ງສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍບຸກຄົນຜູ້ທີ່ປະຕິ 

ບັດວຽກງານຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ໄດ ້ກໍານົດ. 

ຕົວຢ່າງ :  1. ຮັບໃບສັ່ງວຽກຜະລິດ.  2. ຕິດຕັງ້ຊິ້ນສ່ວນອຸປະກອນຂອງເຄື່ອງຈັກ .          

3. ຕັ້ງຄ່າການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງຈັກຕາມຄວາມເໝາະສົມ.  4. ປັບຕັ້ງຕ າແໜ່ງ  

ຂອງໃບມີດ. 

4. ເກນການປະຕິບ ັດ 
ແມ່ນຂ້ໍກໍານ ົດ  ຫຼ ື ລາຍລະອຽດຂອງ ລະດັບ ຫຼື ຄຸນນະພາບ  ຂອງການປະຕິບັດງານ.  

ເກນການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວຍັງເປັນສິ່ງບົ່ງບອກເຖິງ ຄຸນນະພາບຂອງຫຼັກຖານທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈໍາ 

ເປັນ ເພື່ອໃຫ ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາຜົນໄດ ້ຮັບຢູ່ໃນບັນດາອົງປະກອບ.                 
   ຕົວຢ່າງ : ວຽກງານໄດ ້ຖືກດ າເນີນການດ ້ວຍຄວາມປອດໄພ ຕາມຫຼັກການມາດຕະ 

ຖານຂອງສະຖານປະກອບການ. ວັນທີຈັດສົ່ງໄດ ້ຖືກກໍານ ົດຂຶ້ນຈາກ ໃບສັ່ງວຽກຜະລິດ ຫຼ ື

ໃບສັ່ງຂາຍ. 

5.  ຂອບເຂດຂອງຕົວແປ 

ແມ່ນຄໍາອະທິບາຍຂອງສະຖານະການ  ຫຼ ື ສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ຈະດໍາເນ ີນການປະຕ ິ

ບັດງານ.  ຂອບເຂດຂອງຕົວແປຍັງບົ່ງບອກເຖິງສິ່ງທີ່ຫາມາໄດ ້ ຫຼື ສະໜອງໃຫ ້ ເພື່ອປະຕ ິ

ບັດບັນດາກິດຈະກໍາຂອງວຽກງານ.                                                   

ຕົວຢ່າງ :   

ກ)   ວັດຖຸ ແລະ ສິ່ງຂອງ ທີ່ຈໍາເປັນຕ ້ອງໃຊ ້

 ຂ)   ເຄື່ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນ 

 ຄ)  ຄວາມຕ ້ອງການການຮັບຮອງທາງດ້ານຄຸນນະພາບ 

 ງ)  ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຢູ່ໃນອາຊີບ 

 ຈ)  ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ                    

 

6. ຄໍາແນະນໍາດ ້ານຫຼັກຖານ: 
                               ແມ່ນສ່ວນນ່ຶ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນມາດຕະຖານ ສະມັດຖະພາບ ທີ່ລະບຸເຖິງຫຼັກຖານທີ່ຈໍາເປັນຂອງ   
                          ສະມັດຖະພາບ ລວມທັງບັນດາລັກສະນະສ າຄັນຂອງສະມັດຖະພາບ ແລະ ບັນດາມາດຕະ 



ຖານດັ່ງກ່າວຈະຕ ້ອງສັງເກດເຫັນໄດ?້ ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງ, ສະພາບແວດ 

ລ ້ອມຂອງການວັດຜົນ, ວິທີການວັດຜົນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງ ກໍໄດ ້ຖືກກໍານ ົດ 

ໄວ ້ຄືກ ັນ.  ຄໍາແນະນໍາດ ້ານຫຼັກຖານມີຄວາມກ່ຽວຂ ້ອງໂດຍກ ົງກ ັບບັນດາອົງປະກອບ, ເກນ 

ການປະຕິບັດ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຕົວແປ ທີ່ໄດ ້ກໍານົດໄວ ້ຢູ່ໃນໜ່ວຍສະມັດຖະພາບ. 

ຈຸດປະສົງຂອງຄໍາແນະນໍາດ ້ານຫຼັກຖານນີ້ແມ່ນເພື່ອ ເປັນທິດທາງໃຫ ້ແກ່ຜູ້ປະເມີນໃນການ 

ລວບລວມຫຼັກຖານ. 

ຕົວຢ່າງລັກສ ະນະສໍາຄັນຂອງສະມັດຖະພາບ: ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນ  

ບຸກຄົນໄດ້ຖືກສວມໃສ່ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນຂອງໜ້າວຽກ ແລະ ຕາມຫຼັກການມາດຕະ 

ຖານຂອງການປະຕິບັດງານ. 

 

 ງ.  ສະມັດຖະພາບພື້ນຖານສໍາລັບວຽກງານທີ່ກາໍນົດ 

ສະມັດຖະພາບພື້ນຖານແມ່ນ ບັນດາສະມັດຖະພາບທີ່ມະນຸດເຮົານໍາໃຊ ້ເຂົ້າໃນການເຮັດກ ິດຈະ 

ກໍາທຸກໆປະເພດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ .  ພວກເຮົາສາ 

ມາດສັງເກດຈາກການດໍາເນີນໜ້າວຽກ; ຜູ້ປະຕິບັດງານນໍາໃຊ ້ ຂອບເຂດໃດນ່ຶ່ງຂອງບັນດາທັກສະ  ແລະ 

ຄວາມສາມາດທົ່ວໄປ. ຕົວຢ່າງ :  ການສື່ສານ, ການນໍາໃຊ ້ຄະນິດສາດ, ມະນຸດສໍາພັນ, ການເຮັດວຽກ 

ຮ່ວມກັບບຸກຄົນອື່ນ  (ການເຮັກວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ), ການວາງແຜນແລະການຈັດຕັ້ງວຽກງານ, ການແກ ້

ໄຂບັນຫາ ແລະ ອື່ນໆ. 

ບັນດາສະມັດຖະພາບທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ໄດ ້ຖືກເອີ້ນດ ້ວຍຫຼາຍໆຊື່ທີ່ແຕກຕ່າງກ ັນຄື: ທັກສະທົ່ວໄປ, 

ສະມັດຖະພາບທີ່ສໍາຄັນ, ທັກສະການດໍາເນີນຊີວິດ ແລະ ອື່ນ .ໆ  ສໍາລັບຢູ່ໃນປ້ືມຄູ່ມືສະບັບນີ ້ ເຮົາຈະ 

ເອີ້ນຊື່ພວກນີ້ແບບງ່າຍໆວ່າ  ສະມັດຖະພາບພື້ນຖານ ສໍາລັບບັນດາອາຊີບຕ່າງໆ  ເພື່ອເນ ັ້ນໃສ່ລັກສະນະ 

ພື້ນຖານຂອງສະມັດຖະພາບ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງສະມັດຖະພາບດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ ້ທັກສະ 

ການປະຕິບັດໜ ້າວຽກປະສົບຜົນສໍາເລັດ. 

ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງສັງຄົມ ຢູ່ໃນສະຖານປະກອບການ ແມ່ນ  

ອົງປະກອບ ພືນ້ຖານອັນນ່ຶ່ງ  ຂອງການຝກຶອົບຮົມແບບເນັ້ນສະມດັຖະພາບ.  ນັ້ນອະທິບາຍເຖິງ ຄວາມຮູ້, 

ທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຄະຕ ິ ທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອນໍາໃຊ ້ ຫຼັກການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບບົດບາດ ຍິງ-

ຊາຍ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງສັງຄົມ, ເປັນສ່ວນຊ່ວຍທີ່ສໍາຄັນໃນການເຮັດໃຫ ້ສະພາບແວດລ ້ອມ  

ຂອງການເຮັດວຽກມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ໄດ ້ຮັບຜົນດ.ີ 

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກວມເອົາດັ່ງຕ່ໍໄປນີ:້  ປະຕິບັດຕາມແນວທາງທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງກ ັບ ບດົບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ 

ຄວາມສະເໝ ີພາບທາງສັງຄົມ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ; ເພີ້ມທະວີການສົ່ງເສີມ ບົດບາດ ຍ ິງ-ຊາຍ ແລະ 

ຄວາມສະເໝ ີ ພາບທາງສັງຄົມ; ການຮັບຮອງ ແລະ ການປ້ອງກ ັນການທາລຸນທາງເພດ ແລະ ຮູບແບບ 

ອື່ນໆຂອງການບໍ່ເທົ່າທຽມ ກັນທາງສັງຄົມ. 



VI.   ຂັ້ນຕອນໃນການພັດທະນາມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ  
 

 ເພື່ອເຮັດໃຫ ້ການພັດທະນາມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ ບັນລຸຄວາມສອດຄ່ອງ  ແລະ ເຮັດໃຫ ້

ໄດ ້ຕາມມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງ ແລະ ຖືກຕ ້ອງ ແມ່ນໃຫ ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນກ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້ : 

 

 ກ.  ກໍານົດອາຊີບບູລິມະສິດຈາກຂົງເຂດອາຊີບທີ່ກໍານົດໃຫ ້ 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນເອກະສານທີ່ເຮົາຖືເອົາເປັນບ່ອນອີງ  

ສໍາລັບການກໍານ ົດຂົງເຂດ ຫຼື ຂະແໜງບູລິມະສິດ ສໍາລັບການພັດທະນາມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ.  

ໃນບາງກໍລະນ ີ ການກໍານົດແມ່ນເລີ້ມຈາກບັນດາຜູ້ນໍາຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ  ອາດຈະໄດ ້ຮັບການເຫັນ 

ດີຫຼັງຈາກພິຈາລະນາບັນດາປັດໃຈຕ່າງໆ  ເຊັ່ນ: ການຍົກລະດັບໃຫ ້ກ ັບພະນັກງານ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລ 

ຊີອັນໃໝ່,  ການເຄື່ອນຍ ້າຍແຮງງານຂອງປະເທດ. 

ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ໄດ ້

ກໍານ ົດເອົາສີ່ຂົງເຂດອາຊີບ ສໍາລັບການພັດທະນາ ມາດຕະຖານສະມດັຖະພາບ, ຫຼັກສູດແບບເນັ້ນສະມັດ 

ຖະພາບ ແລະ ການວັດຜົນສະມັດຖະພາບ. ສີ່ຂົງເຂດອາຊີບດັ່ງກ່າວມີຄື: ກໍ່ສ ້າງເຄຫາສະຖານ, ເຟີນ ີເຈ,ີ 

ສ ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ກົນຈັກ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ບໍລິການທຸລະກິດພື້ນຖານ. 

ແນ່ນອນ , ຍັງມີຫຼາຍຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາອາດຈະຮຽກຮ ້ອງໃຫ ້ມີການພັດທະນາມາດຕະຖານ 

ສະມັດຖະພາບເພີ້ມຕື່ມອີກ, ຂະແໜງການດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະຕ ້ອງໄດ້ມີການກໍານ ົດໂດຍ ຫ ້ອງການປະຈໍາ 

ສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ. 

 

 ຂ.  ດໍາເນີນການວິເຄາະອາຊີບ 

ລໍາດັບອັນທໍາອິດຂອງວຽກນີ້ຄ ືສ ້າງແຜນວາດຂອງອາຊີບ.  ອັນນີ້ແມ່ນການກໍານ ົດບັນດາສາຂາອາ 

ຊີບຕ່າງໆທີ່ນອນຢູ່ໃນຂົງເຂດອາຊີ ບທີ່ໄດ ້ຖືກກໍານົດ.  ພາຍຫຼັງມີການຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບສາຂາອາຊີບ 

ຕ່າງໆຢູ່ໃນ  ຂົງເຂດອາຊີບດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ບັນດາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມອາຊີບ ກໍກໍານ ົດບັນດາໜ້າວຽກທີ່ມີຢູ່ 

ໃນສາຂາອາຊີບດັ່ງກ່າວນັ້ນ . 

ກິດຈະກໍານີ້ຄວນໄດ ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກຈາກ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີປະສົບ 

ການ ຫືຼ ຜູ້ທີ່ໄດຜ່້ານການຝຶກກ່ຽວກັບການວິເຄາະອາຊີບ . ພາຍຫຼັງການສ້າງແຜນວາດສໍາເລ ັດ ແລະ 

ມີການຕົກລົງເຫັນດີກ ັນເປັນທີ່ຮຽບຮ ້ອຍແລ ້ວ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ  ກະກຽມ 

ແຜນວາດຂອງໜ້າວຽກສໍາລັບອາຊີບນັ້ນ. 

 

 ຄ.  ພັດທະນາຮ່າງຂອງມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ 

 ກ່ອນຈະສ ້າງຮ່າງ  ຫຼື ຂຽນຂ້ໍຄວາມຕ່າງໆ  ໃສ່ໃນແບບຟອມຂອງມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ 



(ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ ້າຍ).  ກຸ່ມອາຊີບຈະຕ ້ອງໄດ ້ທ າການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບແຜນວາດຂອງໜ້າວຽກ 

ຂອງສາຂາອາຊີບດັ່ງກ່າວ , ເນ ື່ອງຈາກບັນດາໜ່ວຍສະມັດຖະພາບ ມີຄວາມເທົ່າທຽວກັບໜ້າວຽກ ທີ່ໄດ ້

ກໍານ ົດຢູ່ໃນການວິເຄາະອາຊີບ.  ຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດໃຫ ້ປະຕິບັດດັ່ງລຸ່ມນີ:້  
i. ກໍານ ົດຄໍາອະທິບາຍຂອງໜ່ວຍ ສະມັດຖະພາບ, ຊຶ່ງຢູ່ໃນໂຄງປະກອບຂອງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ             

ຄໍາອະທິບາຍໜ່ວຍ . 
ii. ລະບຸບັນດາອົງປະກອບຂອງໜ່ວຍສະມັດຖະພາບ , ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນຂອງວຽກ ຊ່ຶ່ງລຽງ  

ລໍາດັບຕໍ່ເນ ື່ອງຕາມຂັ້ນຕອນຂອງວຽກທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດກ ັບໜ່ວຍສະມັດຖະພາບນ່ຶ່ງ  ແລະ/ຫຼ ື

ໜ້າວຽກ.  ຂັ້ນຕອນຂອງວຽກ ຫຼື ບັນດາອົງປະກອບ ຂອງບັນດາສະມັດຖະພາບ ແມ່ນໄດ ້ມາ 

ຈາກຜົນໄດ້ຮັບຈາກການວິເຄາະອາຊີບ. 

iii. ກໍານ ົດລະດັບ ຫືຼ ຄຸນນະພາບຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ, ພວກເຮົາເອີ້ນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ວ່າ ເກນການ 

ປະຕິບັດ. 

iv. ລະບຸຂອບເຂດຂອງຕົວແປ - ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເງ ື່ອນໄຂທີ່ຈະດ າເນີນໜ ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງ.  ສິ່ງ 

ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະແມ່ນ  ເຫດການ, ສະຖານະການ, ທີ່ຕັ້ງ, ກົດລະບຽບຂອງການປະກອບອາຊີບ 

ແລະ ສຸຂະພາບ , ກົດໝາຍ ແລະ ອື່ນ .ໆ 

v. ອະທິບາຍຫຼັກຖານ ແລະ ວິທີການຂອງການວັດຜົນ ທີ່ຈະພິສູດຄວາມສໍາເລັດຂອງສະມັດຖະ 

ພາບ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າ  ຄໍາແນະນໍາດ ້ານຫຼັກຖານ. ພາກສ່ວນຂອງຄໍາແນະນໍາດ ້ານຫຼັກຖານຄື : 

vi. ລັກສະນະສໍາຄັນຂອງຫຼັກຖານ - ແມ່ນບົ່ງບອກເຖິງ  ການປະຕິບັດຕາມອັນໃດອັນນຶ່ງດັ່ງ ຕ່ໍໄປ 

ນີ ້ ເຊັ່ນ: ປະຕິບ ັດຕາມ ຫຼັກການຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ປະຕິບັດທາງດ ້ານສຸຊະພາບ ແລະ ຄວາມ 

ປອດໄພຢູ່ໃນອາຊີບ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກຕ ້ອງໃນການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ຊິ້ນ 

ສ່ວນຂອງວຽກ , ຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກຕ ້ອງໃນການນໍາໃຊ ້ເຄື່ອງມື, ວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນ , ການ 

ລະບຸຂ້ໍບົກພ່ອງ  ແລະ ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ການດໍາເນີນການທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອແກ ້ໄຂ, ການສື ່

ສານກັບບຸກຄົນອື່ນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການປະຕບິັດງານ 

ຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ການສໍາເລັດວຽກງານຕາມຂໍ້ກໍານ ົດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ ້ ແມ່ນແງ່ຂອງສະ  

ມັດຖະພາບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຫຼັກຖານທີ່ໝັ້ນຄ ົງຂອງສະມັດຖະພາບ. 

vii. ລະບຸຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ , ໝາຍເຖິງຂ້ໍມູນທາງດ ້ານວິຊາການທີ່ສໍາຄັນທີ່ຜູ້ປະຕິບັດງານ ຕ້ອງຮູ້ 

ແລະ ເຂົ້າໃຈ ໃນການດໍາເນ ີນກດິຈະກໍາ ທີ່ໄດ ້ກໍານ ົດໄວ້ຢູ່ໃນໜ່ວຍ ສະມັດຖະພາບ. 

 

 



viii. ລະບຸທັກສະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ , ຊ່ຶ່ງແມ່ນທັກສະທີ່ຈໍາເປັນໃນການປະຕິບັດ  ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມ 

ເຂົ້າໃຈ ເພື່ອໃຫ ້ສອດຄ່ອງກັບເກນປະຕິບ ັດ ທີ່ໄດ ້ກໍານົດໄວ ້ຢູ່ໃນແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງໜ່ວຍ 

ສະມັດຖະພາບ. 

ix. ອະທິບາຍຊັບພະຍາກອນທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງ - ສິ່ງນີ້ໝາຍເຖິງ ເງ ືອ່ນໄຂຂອງການເຮັດວຽກ, ສະພາບ 

ແວດລ ້ອມຂອງການເຮັດວຽກ, ເຄື່ອງມ,ື ອຸປະກອນ  ແລະ ວັດຖຸ ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລ ັບການ 

ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຂອງການປະຕິບັດງານຂອງໜ່ວຍສະມັດຖະພາບ. 

x. ລະບຸວິທີການວັດຜົນ - ສິ່ງນີ້ຈະຖືກກ ານົດໂດຍຄວາມຕ ້ອງການທີ່ກວມເອົາທຸກໆລັກສະນະ 

ຂອງໜ່ວຍສະມັດຖະພາບ . ວິທີການຄັດເລືອກອາດຈະດໍາເນີນເປັນໄລຍະ ຫຼື ອາດຈະເປັນ 

ກິດຈະກໍາໃນນຶ່ງວັນ, ຂຶ້ນຢູ່ກ ັບລະດັບຄວາມຊັບຊ ້ອນ ຫຼ ື ຄວາມຍາກຂອງໜ່ວຍ ສະມັດຖະ 

ພາບທີ່ຈະວັດຜົນ. 

 ງ.  ດໍາເນີນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ ້ອງຂອງມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ 

ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ ້ອງຂອງມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບໄດ ້ຖືກດໍາເນີນການ ເພື່ອຮັບປະ 

ກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສະມັດຖະພາບ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ສະພາບແວດ 

ລ ້ອມຂອງນະໂຍບາຍໂດຍລວມ ແລະ ລະບຽບການນໍາໃຊ ້ຂອງມາດຕະຖານ.  ຊຸດຂອງບັນດາມາດຕະ 

ຖານດັ່ງກ່າວຄວນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນສະຖານະການຕົວຈິງຂອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກລະອຽດ ແລະ ຖືກ 

ຕ ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ ້ຜູ້ທີ່ສໍາເລ ັດອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ມວີຽກເຮັດງານທໍາ. 

ດັ່ງນ ັ້ນ, ບັນດາອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງສະມັດຖະພາບ  ຈໍາເປັນຕ ້ອງມີການພິຈາລະນາຢ່າງຮອບ  

ຄອບ ເພື່ອໃຫ ້ໝັ້ນໃຈວ່າສິ່ງດັ່ງກ່າວສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດທີ່ຈໍາເປັນໃນການດໍາເນີນງານທີ່ຄາດຫວັງ  

ໂດຍອຸດສາຫະກໍາ. 

ນອກຈາກນີ,້ ບັນດາມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ ແມ່ນພື້ນຖານສໍາລັບການອອກແບບ  ແລະ 

ພັດທະນາຫຼັກສູດແບບເນ ັ້ນສະມັດຖະພາບ ແລະ ສື່ການຮຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ. 

           ຜູ້ຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການກວດສອບນີ້  ຄວນຈະຄັດເລືອກເອົາຈາກບັນ 

ດາສະມາຊິກຈາກ ຫ້ອງການປະຈໍາສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະ ນາສີມືແຮງງານ ແລະ 

ຈາກພາກສ່ວນອຸດສາຫະກໍາ  ແລະ ແມ່ນຜູ້ ທີ່ບ່ໍເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ ກ່ຽວກັບການສ້າງມາດຕະຖານ 

ສະມັດ ຖະພາບຈັກເທື່ອ(ກຸ່ມອາຊີບ), ຜູ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງ ແລະ ຕົວແທນ 

ຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ ທີ່ໄດ ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກບັນດາສະມາຄົມຂອງອຸດສາຫະກໍາ.  ຂະບວນການ 

ຂອງການຄັດເລືອກ ຄວນມີຕົວແທນທີ່ເປັນຜູ້ຍ ິງຢູ່ໃນຂົງເຂດອາຊີບທີກ່່ຽວຂ ້ອງ. ຂະບວນການຂອງ 

ການດໍາເນີນການກວດສອບ ຄວາມຖືກຕ ້ອງ ອາດຈະເຮັດໃນລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:້ 
 



Ü ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ກັບບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສໍາຄັນຄືດັ່ງທີ່ໄດ ້

ກ່າວມາຢູ່ຂ ້າງເທິງນ ັ້ນ; 
Ü ສໍາເນົາມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລ່ວງໜ້າ  ເພືອ່ຂໍຄໍາ 

ເຫັນ; 
Ü ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ເພ ື່ອຮັບຮອງມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວ. 
 

ບັນດາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມອາຊີບ ຄວນຈະເປັນຜູ້ຕອບບັນດາຄໍາຖາມ ແລະ ໃຫ ້ຄວາມກະຈ່າງ 

ແຈ ້ງ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຕ ້ອງການ.  ຫ ້ອງການປະຈໍາສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ 

ສີມືແຮງງານ ຈະຮັບຮອງຮ່າງມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບສະລັບລ່າ ສຸດ ແລະ ນໍາສົ່ງໄປຍັງລັດຖະມົນຕີທີ ່

ກ່ຽວຂ ້ອງ ເພື່ອຂໍການອະນຸມັດຂັ້ນສຸດທ້າຍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII.  ການລວມກຸ່ມຂອງບັນດາໜ່ວຍສະມັດຖະພາບເຂົ້າກ ັນໃຫ ້ເປັນລະດັບວຸດທ ິ

ບັນດາໜ່ວຍສະມັດຖະພາບທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນນ່ຶ່ງ  ໄດ ້ຖືກລວບລວມເຂົ້າກ ັນເປັນວຸດທິອັນນ່ຶ່ງ ຊ່ຶ່ງ  

ເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກງານ.  ກຸ່ມຂອງບັນດາສະມັດຖະພາບດັ່ງກ່າວມີຄວາມສອດຄ່ອງ  

ກັບຄໍາຊີ້ແຈງຂອງລະດັບ. 

ບັນດາວຸດທິອາດຈະອະທິບາຍຄືກ ັບໂຄງສ ້າງຂອງບັນດາມາດຕະຖານ, ລະດັບ ແລະ ຂະບວນ 

ການ, ຊ່ຶ່ງມີຈ ຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດ ແລະ ປັບຸປງ ຂ້ໍກໍານ ົດຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການບັນລຸຜົນສໍາເລັດ 

ຂອງສະມັດຖະພາບ.  ວຸດທິດັ່ງກ່າວປະກອບດ ້ວຍຊຸດຂອງໜ່ວຍສະມັດຖະພາບນ່ຶ່ງຊຸດ  ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ  

ລະດັບຂອງຕໍາແໜ່ງງານຢູ່ສະຖານປະກອບການ . ເພາະວ່າການສະແດງໃຫ ້ເຫັນການປະຕິບັດງານຂອງບັນ 

ດາໜ່ວຍສະມັດຖະພາບຕາມເກນທີ່ກໍານ ົດໄວ ້ ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການອອກໃບຮັບຮອງສະມັດຖະພາບ, 

ດັ່ງນ ັ້ນ, ຈ່ຶ່ງໄດ ້ຮັບວຸດທິທີ່ຕ ້ອງການສໍາລັບອາຊີບດັ່ງກ່າວ . 

ຄໍາແນະນໍາໃນການລວມກຸ່ມຂອງບັນດາໜ່ວຍສະມັດຖະພາບ 

ເພື່ອເຮັດໃຫ ້ການລວມກຸ່ມຂອງບັນດາໜ່ວຍສະມັດຖະພາບເຂົ້າກັນໃຫ ້ເປັນວຸດທິລະດັບຕ່າງໆ 

ມີຄວາມສອດຄ່ອງ  ແລະ ຖືກຕ ້ອງ ຄວນສັງເກດເບິ່ງບັນດາຈຸດສໍາຄັນຕ່າງໆດັ່ງຕ່ໍໄປນີ້: 

§ ຊຸດຂອງບັນດາມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບທີ່ສົມບູນ ຄວນຈະໃຫ ້ໂອກາດແກ່ບຸກຄົນ  ເພື່ອ 

ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທາໍທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງກ ັບລະດັບວຸດທິຂອງເຂົາເຈ ົ້າ; 
§ ຈັດຕໍາແໜ່ງຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຂອງບັນດາໜ່ວຍສະມັດຖະພາບຕາມຄໍາຊີ້ແຈງຂອງລະດັບຄືດັ່ງ  

ທີ່ໄດ ້ກໍານ ົດໄວ້ຢູ່ໃນຂອບວຸດທິ; 
§ ອະທິບາຍບນັດາໜ່ວຍສະມັດຖະພາບທີ່ພ ົບຢູ່ໃນແຜນວາດຂອງສະມັດຖະພາບ ເຊັນ: ສະ 

ມັດຖະພາບພື້ນຖານ, ສະມັດຖະພາບທົ່ວໄປ ແລະ ສະມັດຖະພາບສະເພາະ, ແລະ 

ລວບລວມເຂົ້າ ກັນເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມສອດຄ່ອງ . 

ໝາຍເຫດ: 

ບັນດາສະມັດຖະພາບພື້ນຖານ ແມ່ນຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນລາຍການຂອງສະມັດຖະພາບພື້ນຖານຂອງວຽກງານ 

ຢູ່ ໃນປື້ມຄູ່ມ ືສະບັບນີ.້  ບັນດາໜ່ວຍສະມັດຖະພາບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ ້ຢູ່ໃນທຸກໆອຸດສາຫະກໍາ 

ຊ່ຶ່ງຊ່ວຍ  ພາບເຫຼົ້ານີ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງ  ຊ່ຶ່ງເອີ້ນວ່າສະມັດຖະພາບທີ່ສໍາຄັນ  ຫຼື ທັກສະທາງດ ້ານກາດໍາລົງຊີວິດ, 

ບັນດາສະມັດຖະພາບເຫຼົ່ານີ້ຈະພົບເຫັນໄດ ້ຢູ່ໃນວັນນະກໍາການຝຶກອົບຮົມອັນອື່ນ .ໆ 

 ກຸ່ມທສີອງເອີ້ນວ່າ  ໜ່ວຍ ສະມັດຖະພາບທົ່ວໄປ.  ສະມັດຖະພາບເທຼົ່ານີປ້າກ ົດໃຫເ້ຫັນເກອືບຈະ

ຢູ່ໃນທຸກໆໜ້າວຽກທີໄ່ດກ້ໍານ ົດ.  ບັນດາໜ່ວຍ ສະມັດຖະພາບທົ່ວໄປເຫຼົ່ານີ້ຄວນຈະລວມເຂົ້າກ ັນກ ັບ ບັນ 

ດາສະມັດຖະພາບສະເພາະ ແລະ  ບັນດາສະມັດຖະພາບພື້ນຖານຂອງອາຊີບໃດນ່ຶ່ງ ທີໄ່ດກ້ໍານ ົດ.  ກຸ່ມ

ຂອງບັນດາໜ່ວຍ ສະມັດຖະພາບນີແ້ມ່ນ ມຄີວາມຈໍາເປັນຕ ້ອງໄດນ້ໍາໃຊ ້ຢູ່ໃນທຸກໆອາຊີບຢູ່ໃນຂົງເຂດອາ 

ຊີບທີໄ່ດກ້ໍານ ົດ. 



ກຸ່ມທສີາມແມ່ນ  ໜ່ວຍ ສະມັດຖະພາບສະເພາະ.  ສິ່ງເຫຼົ່ານີແ້ມ່ນ ບັນດາໜ່ວຍ ສະມັດຖະພາບສະ

ເພາະທີສໍ່າຄັນ ຂອງອາຊີບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີຫ່ຼັກຂອງໜ້າວຽກໃດນຶ່ງທີໄ່ດກ້ໍານ ົດ. ໃນກໍລະນສ່ີວນ

ໃຫຍ່ບັນດາໜ່ວຍ ສະມັດຖະພາບສະເພາະເຫ່ົຼານີໄ້ດຖ້ືກນໍາໃຊຢູ່້ໃນໜ້າວຽກສະເພາະຂອງອາຊີບນ່ຶ່ງ ເທົ່າ  

ນັ້ນ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ເອະສານຊ ້ອນທ້າຍ: 
 
-ເອກະສານຊ ້ອນທ ້າຍ 1:   ມາດຖານສໍາລັບການຄັດເລືອກສະມາຊິກຂອງກຸ່ມອາຊີບ. 

ເອກະສານຊ ້ອນທ ້າຍ 2:  ແຜນວາດລາຍລະອຽດອາຊີບ ‘ການກໍານ ົດສາຂາອາຊີບ’ 

ເອກະສານຊ ້ອນທ ້າຍ 3: ແຜນວາດສະມັດຖະພາບ:  ວຽກງານກໍ່ສ ້າງ, ຂະແໜງການຍ່ອຍ : ‘ທໍນ່ໍ້າ’. 

ເອກະສານຊ ້ອນທ ້າຍ 4:   ຕົວຢ່າງ  ຄໍາຊີແ້ຈງສໍາລັບ ບັນດາອົງປະກອບຂອງມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ 

ເອກະສານຊ ້ອນທ ້າຍ 5:   ເຄື່ອງມກືວດສອບຄວາມຖືກຕ ້ອງຂອງມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ. 

ເອກະສານຊ ້ອນທ ້າຍ 6: ຕົວຢ່າງ  ໜ່ວຍ ສະມັດຖະພາບ:  ປະຕິບັດທາງດ ້ານສຸຂະພາບ  ແລະ ຄວາມ

ປອດໄພ ຢູ່ໃນອາຊີບ. 

 

              ເອກະສານຊ ້ອນທ ້າຍ 7:   ແຜນວາດ ການລວມກຸ່ມຂອງບັນດາໜ່ວຍ ສະມັດຖະພາບເຂົາ້ກັນໃຫເ້ປັນວຸດທ.ິ 

 ເອກະສານຊ ້ອນທ ້າຍ 8: ແຜນວາດຂອງອົງກອນສ ້າງມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ມາດຖານສໍາລັບການຄັດເລືອກສະມາຊິກ 

-ເພື່ອສ ້າງຕັ້ງເປັນ ຄະນະກາໍມະການ ສ ້າງມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ 

-ເອີ້ນວ່າ : ກຸ່ມອາຊີບ 

 

 

Ü -ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມອາຊີບ ຄວນມພີື້ນຖານຄວາມຮູ້ທີໜ່ັກແໜ້ນ ກ່ຽວ ກັບການຝຶກອົບຮົມແບບເນັ້ນ

ສະມັດຖະພາບ ເວົ້າທົ່ວໄປ ແລະ ເວ ົ້າສະເພາະແມ່ນ  ວິທກີານ ແລະ ລະບຽບການ ໃນການສ ້າງ

ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ. 
 

Ü ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມອາຊີບ ຄວນມຄີວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບອາຊີບ ແລະ/ຫຼື ສາຂາອາຊີບ ທີຈ່ະນໍາມາວເິຄາະ. 
 
Ü ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມອາຊີບ ຄວນມຄີວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການພັດທະນາວຽກງານດັ່ງກ່າວ , ມເີວລາພຽງພໍ 

ແລະ ໄດຮ້ັບການອະນຍຸາດຈາກນາຍຈ ້າງ ໃຫມ້າເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມອາຊີບ ຕາມວັນເວລາ

ທີໄ່ດກ້ໍາ ນົດໄວ ້ຢ່າງ ເປັນປົກກະຕ.ິ 

 

Ü ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມອາຊີບ ທີໄ່ດຮ້ັບການຄັດເລືອກ ແລະ ໄດຮ້ ັບການແຕ່ງ ຕັ້ງ ຄວນມຄີວາມຮູ້ທີດ່ທີາງ

ດ້ານການເຮັດວຽກເປັນໝູຄ່ະນະ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອຈະມຄີວາມ

ສາມາດໃນ ການໂຕຕ້ອບກັນແບບປອງດອງ ແລະ ມກີານຈ ູງໃຈແບບສ ້າງສັນ ໂດຍບໍ່ມອໍີານາດໃດໆ

ມາຄອບງ ໍາໃນການສົນທະນາ. 

 

Ü ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມອາຊີບ ຄວນມຄີວາມສາມາດໃນການອະທິບາຍແນວຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງດ ້ວຍ

ຄໍາເວົ້າທີຊ່ ັດເຈນ ແລະ ຖືກຕ ້ອງ ໃນເວລາທີມ່ກີານປຶກສາຫາລກື ັນ. 
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ຊ່າງສໍາເລັດການກໍ່ສ ້າງອາຄານ 

ຊ່າງມຸງຫັຼງຄາ  ຊ່າງປູພື້ນ   
ແລະ ປູກາໂລ 

ຊ່າງປູນ  

ຊ່າງຊະນວນກັນ

ຄວາມຮ້ອນ 

ຊ່າງກະຈົກ  ຊ່າງສ ້ອມແປງນໍ້າປະປາ 
ແລະ ທໍ່ນໍ້າ 

ຊ່າງໄຟຟ້າ                 
ໃນອາຄານ 

ລາຍລະອຽດອາຊີບ:  

‘ການກໍານົດສາຂາອາຊີບ’ 

ເອກະສານຊ ້ອນທ້າຍ 2 



 

 

 



ຄໍາຊີແ້ຈງສາໍລັບອົງປະກອບຂອງມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ 

 

ການຂຽນຄໍາຊີ້ແຈງສໍາລ ັບອົງປະກອບຂອງສະມັດຖະພາບ ຕ ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ສະເພາະ 

ເຈາະຈົງ ເພື່ອໃຫ ້ນ ັກພັດທະນາຫຼັກສູດ, ຄູຝຶກ, ຜູ້ຝກຶ ແລະ ຜູ້ປະເມີນ ສາມາດແປຄວາມໝາຍຂອງມາດ 

ຕະຖານສະມັດຖະພາບໄດ ້ຢ່າງຖືກຕ ້ອງ  ຄືດັ່ງທີ່ໄດ ້ອະທິບາຍຢູ່ລຸ່ມນີ້: 

1. ຄໍາຊີແ້ຈງຂອງ ຊື່ໜ່ວຍ  - ຕ ້ອງອະທິບາຍຂອບເຂດຂອງກິດຈະກ າ, ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ທັດສະ 

ນະຄະຕ ິແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄາດຫວັງ, ການຕັດສິນໃຈ ຫຼື ການບໍລິການ.  ຄໍາຊີແ້ຈງຂອງຊື່ໜ່ວຍ  

ສະມັດຖະພາບຈະຕ້ອງສະແດງອອກໃນແງ່ຂອງຜົນໄດ ້ຮັບ. 

  

 

 
2.  ຄໍາຊີແ້ຈງຂອງ ຄໍາອະທິບາຍໜ່ວຍ  - ແມ່ນຂອບເຂດຂອງໜ່ວຍສະ ມັດຖະ ພາບໃນແງ່ ທົ່ວໄປຂອງ 

ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຄະຕ ິ ທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານມີປະສິດທິພາບ. 

ຄໍາຊີ້ແຈງຂອງຄໍາອະທິບາຍໜ່ວຍ  ຕ ້ອງໃຫ ້ຂ້ໍມູນເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ຂອງໜ່ວຍສະມັດຖະ  

ພາບດັ່ງກ່າວ . ເພາະສະນັ້ນ, ຄໍາຊີ້ແຈງຂອງຄໍາອະທິບາຍໜ່ວຍຈະຕ ້ອງ ໄດຂ້ຽນໄປໃນທິດທາງທີ່ຖືກ 

ຕ ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ຊຶ່ງຈະສະທ້ອນໃຫ ້ເຫັນເຖິງບັນດາຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ ້ຮັບ. 

 

 

 

 

3. ການລະບຸອົງປະກອບຂອງສະມັດຖະພາບ - ອະທິບາຍດ ້ວຍຄ າເວົ້າທີ່ຊັດເຈນ ຊຶ່ງສາມາດສະແດງ 

ໃຫ ້ເຫັນໄດ ້ເຖິງ ການປະຕິບັດ ແລະ ການວັດຜົນການປະຕິບ ັດງານ ຫຼື ຜົນໄດ ້ຮັບ ໂດຍບຸກຄົນຜູ້ທີ ່

ປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ໃນຂົງເຂດວຽກງານສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ບັນດາອົງປະກອບຂອງສະມັດຖະພາບ 

ຕ ້ອງໄດ ້ຂຽນເປັນລາຍການລຽງລໍາດັບຕາມຄວາມສໍາຄັນ ຕັ້ງແຕ່ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຈົນເຖິງຈຸດສຸດທ້າຍຂອງ 

ການດໍາເນີນງານ ອັນນັ້ນຄືການບັນລຸສໍາເລັດຂອງໜ່ວຍສະມັດຖະພາບ . 

 

 

 

    ຕ ົວຢ່າງ: ກ) ຕິດຕ ັ້ງເຄື່ອງຈ ັກ ຂ) ກວດກາເຄື່ອງຈ ັກ 

ຕ ົວຢ່າງ: ໜ່ວຍສະມ ັດຖະພາບນີ້ກວມເອົາສະມ ັດຖະພາບທ່ີຈ ໍາເປນັເພື່ອຕິດຕ ັ້ງເຄື່ອງຈ ັກ. 

ບ ັນດາໜ່ວຍສະມ ັດຖະພາບນີ້ປະກອບມ ີ ຮ ັບ ຫືຼ ຮ ັກສາ ໃບສ ັ່ງວຽກຜະລດິ, ຕິດຕ ັ້ງຊິ້ນສ່ວນ 

ຂອງເຄື່ອງຈ ັກ ແລະ ປັບຕ ັ້ງຊິ້ນສ່ວນຂອງເຄື່ອງຈ ັກຕາມຂໍ້ກ ໍານ ົດຂອງການປະຕິບ ັດງານ. 



 

ຕົວຢ່າງ    

ອົງປະກອບຂອງໜ່ວຍ  

ສະມັດຖະພາບ:  

 
‘ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ’ 

1. ຮັບ ໃບສັ່ງວຽກຜະລິດ 
2. ຕິດຕັ້ງຊິ້ນສ່ວນຂອງເຄື່ອງຈັກ 

3. ຕັ້ງການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງຈັກຕາມຄວາມເໝາະສົມ 
4. ປັບຕັ້ງຕໍາແໜ່ງຂອງ  ຈານ/ໃບມີດ 
5. ປັບຕັ້ງການຈໍາກັດຂອງເຄື່ອງຈັກ 
6. ປັບຕັ້ງການຈໍາກັດຂອງສະວິດ ປິດ-ເປີດ 
7. ຕັ້ງຄວາມເລິກຂອງການຕັດ 
8. ປັບຕັ້ງຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກ 

9. ຕັ້ງປະລິມານຄວາມດັນຂອງ ນໍ້າ/ອາກາດ/ນໍ້າມັນ 

10. ກວດ ປະລິມານ/ລະດັບ ຂອງນໍ້າ 

4. ການລະບຸເກນການປະຕິບັດ – ເວົ້າສະເພາະ ຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕ ິແລະ ລະດັບ ທີ່ຈໍາ 

ເປັນ ຂອງການປະຕິບັດງານ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ ້ຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ ້ເຫັນວ່າ  ສະມັດຖະນະດັ່ງກ່າວໄດ  ້

ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.   

ຕົວຢ່າງ : 

þ ການປະຕິບັດວຽກງານໄດ ້ຖືກດໍາເນີນການຢ່າງປອດໄພ ຕາມຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະ 

ຖານຂອງສະຖານປະກອບການ. 

þ ໄດ ້ຮັບໃບສັ່ງວຽກຜະລິດຈາກຫົວໜ ້າພະແນກໂດຍອີງຕາມການປະຕິບັດງານຂອງ 

ສະຖານປະກອບການ.  

þ  ຈ ານວນ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນ  ທີ່ຈະນ າໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ 

ຜະລິດຕະພັນ ໄດ ້ຖືກກວດກາ ອີງຕາມໃບສັ່ງຂອງລູກຄ ້າ. 

þ ຈໍານວນໃບສັ່ງຂາຍ ຈາກໃບສັງ່ວຽກຜະລິດ ໄດ ້ຖືກກໍານ ົດຂຶ້ນ. 

þ  ວັນທີໃນການຈັດສົ່ງ ໄດ ້ຖືກກ ານົດຂຶ້ນຈາກ ໃບສັ່ງວຽກຜະລິດ ຫຼື ໃບສັ່ງຂາຍ  

þ ການປະຕິບັດວຽກງານໄດ ້ສໍາເລັດຕາມຂ້ໍກໍານ ົດຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຕາມມາດຕະຖານ 

ຂອງສະຖານປະກອບການ. 

 

5. ການກໍານ ົດຂອບເຂດຂອງຕົວແປ – ລະບຸຂອບເຂດຂອງສະພາບແວດລ ້ອມ ບ່ອນ ທີ່ນໍາໃຊເ້ກນ 

ຂອງການປະຕບິັດງານ ໝາຍຄວາມວ່າ  “ກໍານ ົດຂອບເຂດຂອງມາດຕະຖານ” ໂດຍສະແດງໃຫ ້ເຫັນ 

ດັ່ງຕ່ໍໄປນີ:້  

Ü ອຸປະກອນ  ແລະ ວັດສະດຸ ທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ ້

Ü ບັນດາ ເຄື່ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນ 

Ü ຄວາມຕ້ອງການຂອງການຮັບປະກັນທາງດ ້ານຄຸນນະພາບ 

 



Ü ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຢູ່ໃນອາຊີບ 

Ü ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄພສ່ວນບຸກຄົນ  

ຕົວແປ ຄໍາຊີ້ແຈງຂອບເຂດ 

1. ແຫຼ່ງຂອງຂ້ໍມູນ 

ü ຄູ່ມ ືແນະນໍາ ການດໍາເນີນງານຂອງເຄື່ອງຈັກ 

ü ຄູ່ມ ືການສ ້ອງແປງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ການບໍລິການ 

ü ຄູ່ມ/ືຄໍາແນະນໍາ ການຜະລິດ 

ü ໃບສັ່ງວຽກຜະລິດ 

ü ບົດບັນທຶກການສັ່ງຊື້ຂອງບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງ 

 

6. ການກະກຽມຄໍາແນະນໍາດ ້ານຫຼັກຖານ - ຄໍາຊີ້ແຈງຂອງຄໍາແນະນໍາດ້ານຫຼັກຖານ ຕ ້ອງມີການເຊື່ອມ

ໂຍງກັບເກນການປະຕິບັດ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຕົວແປ. ຄໍາແນະນໍາດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງແນະນໍາ ຜູ້ເຂົ້າ 

ຝກຶ ແລະ ຜູ້ປະເມີນ ໄປສູ່ການນໍາໃຊ ້ສະມັດຖະພາບຕາມສະພາບແວດລ ້ອມ ແລະ ຂອບເຂດທີ ່

ເໝາະສົມ. ຄໍາແນະນໍາດ ້ານຫຼັກຖານຕ ້ອງປະກອບດ້ວຍຂ້ໍມູນດັ່ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

  6.1 ບັນດາລັກສະນະທີ່ສໍາຄ ັນຂອງຫຼັກຖານ - ມັນແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສະມັດຖະນະໄດ້ຖືກສະແດງ

ໃຫເ້ຫັນໄປຕາມລະບຽບການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງອຸດສາຫະກໍາ ເຊັ່ນ: ຂ້ໍຮຽກຮ ້ອງທາງດ ້ານ 

ສຸຂະ  ພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຢູ່ໃນອາຊີບ, ການຈັດການກັບເຄື່ອງມ,ື ອຸປະກອນ  ແລະ 

ວັດຖຸ,  ການຈັດການກັບເຫດສຸກເສີນຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ການສື່ສານກ ັບບຸກຄົນ 

ອື່ນໆ. ສິ່ງທີ່ກໍາ ນົດມາເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນແມ່ນ ລັກສະນະອັນສໍາຄັນຂອງຫຼັກຖານທີ່ຈະຕ ້ອງໄດ້ 

ສະແດງໃຫ ້ເຫັນ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø ອຸປະກອນປ້ອງກ ັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄ ົນໄດ້ຖືກສວມໃສຕ່າມຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງໜ້າວຽກ ແລະ ຫັຼກການມາດຕະຖານຂອງການດ ໍາເນີນງານ. 

Ø ປິດສະວິດເບັຼກເກີ ວ ົງຈອນຫັຼກຂອງເຄື່ອງຈກັ ກ່ອນຈະທ ໍາການທົດສອບ/ກວດສອບ 
ຕາມຫັຼກການມາດຕະຖານການດ ໍາເນີນງານຂອງສະຖານປະກອບການ 

Ø ອຸປະກອນໄຟຟາ້ ແລະ ສາຍໄຟ ໄດ້ທ ໍາການກວດສອບ ແລະ ທົດສອບ 
ຕາມຄ ໍາແນະນ ໍາ ແລະ ຂໍ້ກ ໍານ ົດ ຂອງຜູ້ຜະລດິ. 

Ø ການສະໜອງແຮງດ ັນໄຟຟາ້ ແລະ ກະແສໄຟຟາ້ປົກກະຕ ິຂອງເຄື່ອງຈ ັກ 
ໄດ້ທ ໍາການກວດສອບ ແລະ ວ ັດແທກ ຕາມມາດຕະຖານຂອງຂໍ້ກ ໍານ ົດ. 

Ø ການປັບຕ ັ້ງ/ການຕິດຕ ັ້ງຖືກຕ້ອງ, ຄວາມແໜ້ນໜາ ແລະ ສ່ວນຂອງ ໃບມ ີດ/ຈານ 
ໄດ້ຖືກກວດສອບ ແລະ ແກ ້ໄຂ ຕາມມາດຕະຖານຂອງຜູ້ຜະລດິ. 



7. ການຂຽນລາຍການຂອງ ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັດສະນະຄະຕ ິ ທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງ - ຂຽນບັນດາລາຍການ 

ຂໍ້ມູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ບັນດາຫົວຂ້ໍທີ່ຈໍາເປັນຕ ້ອງໄດ້ຮຽນ ເພື່ອໃຫ ້ຜູ້ຝຶກມີພື້ນຖານຄວາມຮູ້ 

ກ່ຽວກັບສາຂາອາຊີບນັ້ນກ ້ວາງຂວາງອອກຕື່ມອີກ. 

 

ຕົວຢ່າງ :  
‘ຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ’ 

 
þ ລະບົບໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງຈັກ 

þ ອາໄຫ່ຼ/ຊິ້ນສ່ວນ  ຂອງເຄື່ອງຈັກ 

þ ຄູ່ມ ືແລະ ຂ້ໍກາໍນົດ ຂອງ ການດໍາເນີນງານ/ບໍລິການ ເຄື່ອງຈັກ 

þ ລະບົບນໍ້າມັນລ່ໍໝື່ນຂອງເຄື່ອງຈັກ 

þ ການທໍາງານຂອງຄອມແ◌ຼພສເຊ ີ(compressor) 

þ ລະບົບຈ່າຍອາກາດ 

þ ການກວດສອບ ແລະ ການສ້ອມແປງ ທ່ໍອາກາດ ແລະ 

ອຸປະກອນ 

þ ການອ່ານເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນ 

þ ຊິ້ນສ່ວນປະກອບຂອງທ່ໍນໍ້າ  

þ ການທົດສອບ ແລະ ການສ້ອມແປງ ທ່ໍນໍ້າ, ເຄື່ອງປະກອບ 

ແລະ ວາວນໍ້າ  

þ ເຄືອງວັດແທກກະແສນໍ້າ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນ 

 

 

8. ການຂຽນລາຍການຂອງທັກສະທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງ - ຂຽນລາຍການຂອງທັກສະທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອໃຫ ້

ບັນລຸເກນຂອງການປະຕິບັດທີໄ່ດ ້ກໍານ ົດໄວ ້ຢູ່ໃນອົງປະກອບຂອງບັນດາໜ່ວຍສະມັດຖະພາບ. 

 

ຕົວຢ່າງ :  
‘ທັກສະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ’ 

    

þ ຕີຄວາມໝາຍເນື້ອໃນຂອງການຜະລິດ 

þ ສັ່ງວຽກ 

þ ຕິດຕັ້ງຊິ້ນສ່ວນຂອງເຄື່ອງຈັກ 

þ ຕັ້ງຄ່າການທໍາງານຂອງເຄື່ອງຈັກຕາມຄວາມເໝາະສົມ  

þ ຕັ້ງຕໍາແໜ່ງຂອງໃບມີດ /ຈານ 

þ ຕັ້ງການຈໍາກ ັດຂອງເຄື່ອງຈ ັກ 

 

 

 



9. ຊັບພະຍາກອນທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງ - ອະທິບາຍເຖິງສະພາບ ແລະ ປະເພດຂອງສະພາບແວດລ ້ອມຂອງການ 

ເຮັດວຽກ ລວມທັງລາຍການຂອງຊັບພະຍາກອນ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມ,ື ອຸປະກອນ  ແລະ ວັດຖຸຕ່າງໆ  

ດ ້ວຍເຫດນີ ້ການປະຕິບັດງານແລະການວັດຜົນຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມຈຶ່ງໄດບ້ັນລຸຜົນສໍາເລ ັດ. 

 

 
ຕົວຢ່າງ : 

 

‘ຊັບພະຍາກອນທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງ’ 

 

ຊັບພະຍາກອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຕ ້ອງໄດ ້ຮັບການສະໜອງໃຫ:້ ສະຖານທີ່ເຮ ັດ 

ວຽກ ຫຼື ສະຖານທີ່ພ ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ ເຊັ່ນ 

ວັດຖຸສິ້ນເປືອງ ຊຶ່ງປະກອບມ:ີ ຜ້າກ ັນ ເປ້ືອນ, ຖົງມ,ື ແວ່ນຕາ , 

ເກີບນີລະໄພ, ເຄື່ອງຈັກ, ລົດຍົກ, ລ້ໍຍູ້, ຈານແບບຕັ້ງ ແລະ 

ຈານແບບນອນ, ໄມ ້ແມັດ, ໂຕະ, ກະແຈເລື່ອນ, ກະແຈປາກຕາຍ, 

ໄຂຄວງ, ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນນ້ໍາ, ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນນໍ້າມັນ, 

ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນອາກາດ, ສະວິດ, ຊິ້ນສ່ວນ ຂອງເຄື່ອງຈັກ, 

ວັດຖຸດິບ ແລະ ໃບສັ່ງວຽກຜະລິດ ເພື່ອໃຫ ້ບັນລຸຄວາມຕ ້ອງການຂອງ 

ໜ່ວຍສະມັດຖະພາບນີ້ . 

 

10. ການກໍານ ົດວິທີການວັດຜົນ – ວິເຄາະການກວມເອົາຂອງໜ່ວຍສະມັດຖະພາບ ຫຼືວ່າ  ວິ

ເຄາະການວັດຜົນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ ້ດໍາເນ ີນຕະຫອຼດໄລຍະເວລາຂອງການຝກຶອົບຮົມ ຫຼື ວັດຜົນດ້ວຍ 

ວິທີການອັນສະ ເພາະໃດນຶ່ງ ເພື່ອໃຫ ້ແນ່ໃຈວ່າ  ຂອບເຂດຂອງໜ່ວຍສະມັດຖະພາບໄດ້ຖືກກວມ 

ເອົາດ ້ວຍຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງຢູ່ໃນການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ໄດ ້ສະແດງ 

ໃຫ ້ເຫັນ.  

 

ຕົວຢ່າງ : 

 
‘ວິທີການວັດຜົນ’ 

ສະມັດຖະນະຈະໄດ ້ທໍາການວັດຜົນດ ້ວຍ:  
Ü ການວັດຜົນທາງດ້ານທິດສະດ ີ

Ü ການທົດສອບດ້ວຍການຂຽນ 

Ü ການຖາມປາກເປ່ົາ / ສໍາພາດ 

Ü ການວັດຜົນການເຮັດປະຕິບັດຕົວຈິງ 

Ü ການສັງເກດການໂດຍກົງ 

Ü ການສາທິດໃຫເ້ບິ່ງ 

 

11. ການອະທິບາຍ ບໍລິບົດ/ສະພາບແວດລ ້ອມ ຂອງການວັດຜົນ - ອະທິບາຍເຖິງ ສະຖານທີ ່ແລະ 

ສະພາບຂອງບ່ອນຈະດໍາເນີນການວັດຜົນ .  ການວັດຜົນອາດຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ໂຮງຊ່າງ ຫຼື ຫ ້ອງຝກຶ 

ງານຂອງສູນຝຶກອົບຮົມທີ່ໄດ ້ຜ່ານຮັບການຮັບຮອງແລ ້ວ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຂອງ  ລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ ແລະ 

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນ . 



 

ຕົວຢ່າງ : 

 

‘ບໍລິບົດຂອງການວັດຜົນ’ 

 

Ü ສະມັດຖະນະອາດຈະໄດ ້ທາໍການປະເມີນຢູ່ໃນ 

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ຈໍາລອງ 

ຂຶ້ນ. 

 

Ü ໜ່ວຍສະມັດຖະພາບນີ້  ຄວນມີການປະເມີນຮ່ວມກັບ 

ໜ່ວຍສະມັດຖະພາບອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງ  ຢູ່ໃນການປະກອບ 

ອາຊີບນີ.້ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ຂົງເຂດອາຊີບ       ຊື່ອາຊີບ 

 

ເຄື່ອງມືກວດສອບຄວາມຖືກຕ ້ອງຂອງມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ 

ພາກທ ີ I – ກ່ຽວຂ ້ອງກ ັບລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ ແລະ ການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດຂອງມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ  

ທີ່ໄດ ້ຮັບການທົບທວນ. ການເຮັດໃນຄັ້ງນີ້ຈຸດປະສົງແມ່ນ 

ເພື່ອເຮັດໃຫ ້ໄດ ້ຂ້ໍມູນທີ່ສໍາຄັນຊຶ່ງຈະມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່

ສຸດ ຕ່ໍຄວາມຖືກຕ ້ອງໃນການນໍາໃຊ ້ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບດັ່ງກ່າວນີ.້ 

 1. ຊື່ບັນດາສາຂາອາຊີບອື່ນທີ່ມີການກ່ຽວຂ ້ອງກ ັບມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບນີ້ມີສາຂາອາຊີບໃດແດ່? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________ 

2. ບັນດາໜ່ວຍສະມັດທີ່ໄດ ້ຖືກລະບຸໄວ ້ນ ັ້ນ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ  ແລະ 

ກ່ຽວຂ ້ອງກ ັບຄວາມຕ ້ອງການຂອງອາຊີບນັ້ນ ຫຼືບ່ໍ? 

ເກນສໍາລັບໜ່ວຍສະມັດຖະພາບແຕ່ລະອັນມີຄວາມພໃໍຈບໍ ? ຖ້າທ່ານຕອບວ່າ  ບ່ໍພໃໍຈ, ໜ່ວຍສະມັດຖະພາບ  

ໃດອາດຈະເພີ້ມຕື່ມ, ຕັດອອກ ຫຼື ຈະໃຊ ້ຄໍາເວົ້າໃໝ່? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________ 

3. ຄໍາອະທິບາຍໜ່ວຍ  ໄດອ້ະທິບາຍຂອບເຂດ (ທາງດ ້ານ ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຄະຕ ິທີ່ຈ າເປັນ) 

ແລະ ລະດັບຂອງການປະຕິບັດຂອງໜ່ວຍສະມັດຖະພາບທີ່ໄດ ້ກໍານ ົດ ແຈ່ມແຈ ້ງບໍ່ ? ຖ້າທ່ານຕອບວ່າ  ບ່ໍ, 

ກະລຸນາໃຫ ້ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຄໍາແນະນໍາ. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________ 



 

4. ຄ າອະທິບາຍອົງປະກອບຂອງ ຜົນໄດ ້ຮັບຂອງການກະທ າ ມີຄວາມເໝາະສົມກັບການປະຕິບັດ ດັ່ງທີ່ໄດ ້

ກໍານ ົດໄວ ້ຢູ່ ໃນໜ່ວຍສະມັດຖະພາບ  ຫຼື ບໍ?  ຖ້າທ່ານຕອບວ່າ  ບ່ໍ, ກະລຸນາໃຫ  ້ຂ້ໍແນະນໍາ ຫຼື ຂ້ໍສັງເກດ. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________ 

5. ເກນປະຕິບັດສ າລັບແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງສະມັດຖະພາບໄດ້ລະບຸໄວ ້ຢ່າງຊັດເ ຈນ ແລະ ຖືກຕ ້ອງບໍ? 

ກ່ຽວກັບການ  ອະທິບາຍເຖິງບຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີສະມັດຖະນະຄວນຈະປະຕິບັດໜ້າວຽກດ້ວຍວິທີໃດ? 

ຖ້າທ່ານຕອບວ່າ  ບ່ໍ, ກະລຸນາ ໃຫ ້ຂ້ໍສະເໜ ີຫຼື ຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບອ ົງປະກອບນັ້ນ ?ໆ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

6. ກະລຸນາສຶກສາຂອບເຂດຂອງຕົວແປສໍາລັບແຕ່ລະ ໜ່ວຍ ສະມັດຖະພາບ ແລະ ໃຫ ້ຄະແນນ                                       

(5-ດທີີສຸ່ດ , 0-ຂີ້ຮ ້າຍທີສຸ່ດ) ຫຼື ໃຫຄໍ້າເຫັນຕ່ໍເນ ື້ອໃນດັ່ງກ່າວ  

 
ກ່ຽວຂ ້ອງ ສົມບູນ ລະບຸໄວຖ້ືກຕ ້ອງ 

ຄວາມຄິດເຫັນ

ອື່ນໆ 

ລາຍການທີຈ່ະນໍາໃຊ ້     

ວັດສະດຸສໍານັກງານ ແລະ

ການວາງແຜນ     

ເຄື່ອງມແືລະອຸປະກອນ      

ລະບົບປະກັນ          

ຄຸນນະພາບ     

ເງ ື່ອນໄຂທາງດ ້ານ    

ສຸຂະພາບ ແລະ       

ຄວາມປອດໄພ ຢູ່ໃນ
    



ອາຊີບ 

ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນ

ບຸກຄົນ     

ຕົວແປອື່ນໆ     

 
7. ກະລຸນາສຶກສາຄໍາແນະນໍາທາງດ ້ານຫຼັກຖານຂອງແຕ່ລະ ໜ່ວຍ ສະມັດຖະພາບ ແລະ ໃຫ ້ຄະແນນ                      

(5-ດທີີສຸ່ດ , 0-ຂີ້ຮ ້າຍທີສຸ່ດ) ຫຼື ໃຫຄໍ້າເຫັນຕ່ໍເນ ື້ອໃນດັ່ງກ່າວ  

 
ກ່ຽວຂ ້ອງ ສົມບູນ ລະບຸໄວຖ້ືກຕ ້ອງ 

ຄວາມຄິດເຫັນ

ອື່ນ  ໆ

ລັກສະນະສໍາຄັນຂອງ 

ຫຼັກຖານທີໄ່ດພ້ ິຈາລະນາ 

    

ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັດສະນະ

ຄະຕ ິທີກ່່ຽວຂ ້ອງ 

    

ທັກສະທີກ່່ຽວຂ ້ອງ      

ຊັບພະຍາກອນທີ່

ກ່ຽວຂ ້ອງ 

    

ວິທກີານວັດຜົນ     

ສະພາບແວດລ ້ອມຂອງ 

ການວັດຜນົ 

    

ບັນດາຫຼັກຖານອື່ນໆ      

 

 

 

 



ພາກທ ີII- ຄວາມປະທັບໃຈ/ຄໍາເຫັນ ໂດຍລວມກ່ຽວ ກັບມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ 

ຫຼັງຈາກໄດມ້ກີານທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບຮ່າງ ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບດ ້ວຍຄວາມລະມັດລະ 

ວັງ, ທ່ານ ຈະຈັດລະດັບຄວາມພໃໍຈ ແລະ ລະດັບຄວາມຖືກຕ ້ອງຂອງມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວຢູ່ ໃນລະດັບ

ໃດ? ອີງຕາມລະດັບມາດຕາສ່ວນ ດັ່ງລຸ່ມນີ.້ ກະລຸນາເລືອກເອົາສະເພາະໝາຍເລກດຽວ. 

 

5 4 3 2 1 0 

100%                            ຍອມຮັບບໍ່ໄດ ້

ຖືກຕ ້ອງ                    ໂດຍສິ້ນເຊງິ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ໜ່ວຍ  1       ປະຕິບັດທາງດ້ານ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຢູ່ໃນອາຊີບ 

ລະຫັດຂອງໜ່ວຍ  723.7231.122.004.01 

ຄໍາອະທິບາຍໜ່ວຍ ໜ່ວຍ ສະມັດຖະພາບນີ້ກວມເອົາບັນດາ ທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັດສະນະຄະຕ ິທີ່ຈໍາເປັນ 

ເພື່ອປະຕິບັດທາງດ ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຢູ່ໃນອາຊີບ ຢູ່ໃນທຸກໆຂະແໜງ

ການຂອງອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນ.  

 

ໜ່ວຍ ທ ີ1 ອົງປະກອບ ແລະ ເກນການປະຕິບັດ 

ອົງປະກອບ ເກນການປະຕິບ ັດ 

ຄໍາສັບທີເ່ປັນຕົວເນີ້ງຈະໄດອ້ະທິບາຍລະອຽດຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງຕົວແປ 

1. ລະບຸ ແລະ ປະເມີນຄວາມ

ສ່ຽງ   

 

1.1 ອັນຕະລາຍຢູ່ໃນພື້ນທີເ່ຮັດວຽກໄດຖ້ືກ ລະບຸ, ປະເມີນ ແລະ ລາຍ

ງານ ໃຫ ້ແກ່ຜູ້ທີຮ່ ັບຜິດຊອບ. 

1.2 ຄວາມສ່ຽງ ທາງດ ້ານຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນບ່ອນ ເຮັດວຽກໄດຖ້ືກລະບຸ, 

ປະເມີນ ແລະ ລາຍງານ ໃຫ ້ແກ່ຜູ້ທີຮ່ ັບຜິດຊອບ. 

1.3 ການເຮັດວຽກທີປ່ອດໄພ , ຄວາມຈໍາເປັນທາງດ້ານໜ ້າທີ ່ແລະ 

ຄວາມລະມັດລະວັງ ໄດ ້ຖືກປະຕິບັດຕາມ ຄໍາແນະນໍາ ເພື່ອການຄວບ 

ຄຸມຄວາມສ່ຽງ . 

1.4 ບົດລາຍງານທາງດ ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ ຢູ່ໃນອາຊີບ, 

ອັນຕະລາຍ ຫືຼ ອຸບັດເຫດ   ແລະ ຂ້ໍມູນທີກ່່ຽວຂ ້ອງ  ໄດຖ້ືກຂຽນຂຶ້ນ 

ຕາມລະບຽບຫຼັກການຂອງສະຖານປະກອບການ ແລະ ນິຕກິໍາຂອງ 

ສຸຂະພາບ  ແລະ ຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນອາຊີບ ໃນລະດບັຊາດ.  

2. ລະບຸວັດຖຸອັນຕະລາຍ ແລະ 

ອັນຕະລາຍອື່ນ  ໆ

2.1 ວັດຖຸທີເ່ປັນອັນຕະລາຍຢູ່ສະຖານທີເ່ຮັດວຽກໄດ ້ຖືກລະບຸ

ຢ່າງຖືກຕ ້ອງ , ຖ້າຫາກມີຄວາມເໝາະສົມໃນການນໍາໃຊ ້ ແລະ 

ການຈັດການ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານ ົດກ ົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ  

2.2 ມາດຕະການສໍາລ ັບການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ  ແລະ ອັນຕະລາຍ ຈາກ 

ການກໍ່ສ ້າງ ໄດ ້ຖືກນໍາມາປະຕິບ ັດຢ່າງ ມປີະສິດທິພາບ ແລະ 

ໃນທັນທ ີທັນໃດ. 

2.3 

ວັດຖຸອັນຕະລາຍທີມ່ີຜົນກະທົບຕ່ໍຄວາມປອດໄພໃນການປະຕບິັດງາ



ນ ຂອງຕົນເອງ ແລະ ຂອງບຸກຄົນອື່ນໆ ໄດ ້ຖືກເກັບຮັກສາ 

ໄວ ້ໃນບ່ອນ  ທີ່ປອດໄພ ໃນທັນທ ີດ້ວຍການນໍາໃຊ ້ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ 

ສັນຍາລັກທີ ່ເໝາະສົມ. 

3. ວາງແຜນ ແລະກະກຽມ 

ສໍາລັບການເຮັດວຽກ 

ທີ່ປອດໄພ 

 

3.1 ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ  ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງ ທີ່ໃຊ ້ສໍາລັບແຕ່ 

ລະຂະແໜງການຂອງການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບລົດຍົນໄດ້ຖືກລະບຸ, 

ໄດ ້ນຸ່ງ ຢ່າງຖືກຕ ້ອງ , ໄດນໍາມາໃຊ ້ແລະ ໄດ ້ເກັບຮັກສາໄວ ້ 

ຕາມລະບຽບການ ຂອງອົງກອນ.   

3.2 ການເລືອກເຄື່ອງມ,ື ອຸປະກອນ ແລະ ວັດຖຸ, ແລະ ການຈັດລະ 

ບຽບຂອງວຽກໄດ້ຖືກດໍາເນີນງານຮ່ວມກັບພະນັກງານຄົນອື່ນໆຢຸູ 

ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຕາມລະບຽບການຂອງອົງກອນ. 

3.3 ຮົ້ວກັ້ນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ ໄດ ້ຖືກກໍານ ົດຂຶ້ນ ແລະ ໄດ ້ຖືກຕິດຕັ້ງ 

ໄວ ້ຢູ່ບ່ອນທີ່ເໝາະສົມຂອງສະຖານເຮັດວຽກ.  

3.4 ເອກະສານກ່ຽວກັບ  ຄວາມປອດໄພຂອງວັດຖຸ ແລະ 

ການວິເຄາະຄວາມ ປອດໄພຂອງວຽກ ແລະ 

ຄໍາຊີ້ແຈງວິທີການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ຂອງ ວຽກງານທີ່ຮ ັບຜິດຊອບ 

ໄດ ້ຖືກກໍານ ົດຂຶ້ນ ແລະ ໄດ ້ນໍາໄປປະຕິບັດ.  

4. ນໍາໃຊ ້ວິທີການເຮັດວຽກ 

ທີ່ປອດໄພ 

4.1 ບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆໄດ ້ຖືກດໍາເນີນງານຢ່າງປອດໄພ  ສໍາລັບຜູ້ 

ປະຕິບັດງານ, ບຸກຄົນອື່ນໆ ແລະ ຊຸມຊົນທົ່ວໄປ ໃຫ ້ສອດຄ່ອງກັບ 

ຂ້ໍກໍານ ົດທາງດ ້ານກ ົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ 

ຂອງອົງກອນ. 

4.2 ເຄື່ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນ ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຖືກນໍາມາ 

ໃຊ ້ຕາມ ຂ້ໍກໍານົດຂອງຜູ້ຜະລິດ, ຕາມລະບຽບການ ແລະ 

ຕາມມາດຕະ ຖານຂອງສະຖານທີ່ປະຕິບ ັດງານ.  

4.3 ວິທີການ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງສໍາລັບ ການລາຍງານ 

ກ່ຽວກັບ  ອັນຕະລາຍ, ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມເສັຍຫາຍ 

ໄດ ້ຖືກນໍາມາໃຊ.້ 

4.4 ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ສັນຍາລັກ ຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ 

ໄດ ້ຖືກກໍານ ົດຂຶ້ນ ແລະ ໄດ ້ຖືກປະຕິບັດຕາມ. 

4.5 ສະຖານທີ່ປະຕິບັດງານໄດ ້ຮັບການອານາໄມ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ 



ເພື່ອປ້ອງກ ັນ ແລະ ປົກປ້ອງ ຕົນເອງ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆ 

ຈາກເຫດການ ແລະ ອຸບັດເຫດຕ່າງໆ  ແລະ 

ເພື່ອຫ ້ສອດຄ່ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງ ສະພາບແວດລ້ອມ.  

5. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ 

ສຸກເສີນ 

5.1 ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ  ໃນກລໍະນີທີ່ມີເຫດການສຸກເສີນເກີດຂຶ້ນ 

ໄດ ້ຮັບ ການແຕ່ງຕັ້ງຂື້ນ  ຈຸດປະສົງກໍເພ ື່ອການຕິດຕ່ໍສື່ສານຕ່າງໆ.  

5.2 ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ສໍາລັບການຮັບມືກ ັບ ອຸບັດເຫດ 

ປະເພດຕ່າງໆຂອງໄຟໄໝ້  ແລະ ເຫດສຸກເສີນອື່ນໆ ໄດ ້ຖືກປະ 

ຕິບັດຕາມ, ລວມທັງ ການກໍານ ົດ ຫຼື ການໃຊ ້ງານຕາມຄວາມ 

ເໝາະສົມຂອງ ອຸປະກອນດັບເພິງ ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງຄວາມ 

ຮັບຜິດຊອບ.   

5.3 ລະບຽບການ ແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ ້ານເຫດການສຸກເສີນ ແລະ 

ການໂຍກ ຍ ້າຍ ໄດ ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ, ໄດ ້ຮັບການຝຶກຝນົ ແລະ 

ໄດ ້ຮັບການປະຕິບັດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ  ຖ ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ.  

5.4 ການປະຖົມພະຍາບານສຸກເສີນ ຂອງການໄດ້ຮັບບາດເຈັບເລັກນ ້ອຍ 

ໄດ ້ດໍາເນີນການຢ່າງຖືກຕ ້ອງ ແລະ ໄດມ້ກີານລາຍງານ ລາຍລະອຽດ 

ຂອງການຮັກສາຕ່າງໆຢ່າງຖືກຕ ້ອງ  ໃຫ້ກ ັບບຸກຄົນຜູ້ທີ ່ໄດ ້ຮັບການ 

ມອບໝາຍ ໃຫ ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ.້  

 

ໜ່ວຍ ທ ີ1 ຂອບເຂດຂອງຕົວແປ 

ຕົວແປ ຂອບເຂດ 

1. ອັນຕະລາຍ ລວມມີອັນຕະລາຍຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້  ແຕ່ບ່ໍໄດ ້ຈໍາກ ັດ: 

1.1 ການຕົກເຮັ່ຍຂອງສານເຄມ ີ

1.2 ການເຮັດວຽກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຄ ັບແຄບ  

1.3 ການຂຸດເຈາະ , ອຸໂມງ, ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ເປັນຂຸມ  

1.4 ວັດຖຸສິ່ງຂອງຕົກ 

1.5 ອາຍແກ໊ດ, ໄຟໄໝ ້

1.6 ວັດຖຸອັນຕະລາຍ 

1.7 ອຸນນະພູມທີ່ສູງທີ່ສຸດ  



1.8 ບັນດາພະຍາດແປດ 

1.9 ການຈັດການ ແລະ ການເຄື່ອນຍ ້າຍ ອຸປະກອນ 

1.10 ວັດຖຸທີ່ຫ ້ອຍຢູ່ເທິງ, ວັດຖຸທີ່ຍື່ນອອກມາ, ວັດຖຸທີ່ແຫມຼຄົມ 

1.11 ສຽງດັງ, ຝຸ່ນ , ຄັວນ 

1.12 ການຂົນສົ່ງຢູ່ສະຖານທີ່ກໍ່ສ ້າງບໍ່ມກີານຄວບຄຸມ 

1.13 ການເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນທີ່ສູງ  

2. ບຸກຄົນທີ່ໄດ ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ 2.1 ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ 

2.2 ຜູ້ຈ ັດການ, ຜູ້ດູແລ 

2.3 ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບວັດຖຸ 

3. ການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ 3.1 ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດ 

ໄພ ຢູ່ໃນອາຊີບ 

3.2 ລະບຽບ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ  ແລະ ເຫດການສຸກເສີນ 

3.3 ການນໍາໃຊ ້ອຸປະກອນດັບເພິງ 

4. ໜ້າທີ່ຂອງຄວາມຕ ້ອງການ 

     ດູແລ 

4.1 ປ້ອງກັນຄົນອື່ນຈາກອັນຕະລາຍ 

4.2 ລະບຽບການຂອງ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຢູ່ໃນອາຊີບ 

      ແຫ່ງຊາດ  

5. ເຫດການຕ່າງໆ  5.1 ອຸບ ັດເຫດຕ່າງໆ  ສົງ່ຜົນໃຫ ້ບຸກຄົນໄດ ້ຮັບບາດເຈັບ, ແລະ 

ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍຕ່ໍຊັບສິນ. 

5.2 ເຫດການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຮຽນຮ ້ອງໃຫ ້

ມີການປະເມີນຜົນ ແລະ ການປະຕິບ ັດຕົວຈິງ 

6. ນິຕິບັນຍ ັດທາງດ ້ານສຸຂະພາບ 

ແລະຄວາມປອດໄພໃນອາຊີບ,  

ຂ້ໍບັງຄັບ ແລະ ຫຼັກການ 

6.1 ຂໍ້ບ ັງຄັບທາງດ ້ານ ສຸຂະພາບ  ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແຫ່ງຊາດ  

ໃນປະຈຸບັນ 

6.2 ຂ້ໍບັງຄັບທາງດ ້ານ ສຸຂະພາບ  ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງແຂວງ 

ໃນປະຈຸບັນ 

6.3 ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ ຄວາມປອດໄພ ຂອງ ວິສາຫະ 

ກິດ ໃນປະຈຸບັນ. 

6.4 ຄູ່ມ/ືປ້ືມຄູ່ມື/ຂ້ໍກໍານ ົດ ທາງດ ້ານ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດ 



ໄພ ຂອງ ບໍລິສັດ /ຜູ້ຜະລິດ/ຜູ້ສະໜອງທາງດ ້ານອຸປະກອນ 

ໃນປະຈຸບັນ. 

7. ຂ້ໍມູນ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ 

ສັນຍາລັກ 

7.1 ສັນຍາລັກທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະຈັກຕາ, ແຜ່ນປ້າຍ , ເຄື່ອງໝາຍ, 

ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ  

7.2 ເອກະສານລາຍງານເຫດການຕ່າງໆ  

7.3 ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມດ ້ານຄວາມປອດໄພ 

8. ວັດຖຸອັນຕະລາຍ 8.1 ນໍ້າມັນແອັດຊັງ, ນ້ໍາມັນກາຊວນ, ເຊື້ອເພິງທີ່ເປັນອາຍ 

8.2 ອາຍເສັຍ 

8.3 ອານແກ໊ສສໍາລັບຈອດໂລຫະ 

8.4 ນໍ້າມັນ 

8.5 ນໍ້າສ ີ

8.6 ສານເຄມີທາໍຄວາມສະອາດ, ສານລະລາຍຕ່າງໆ  

8.7 ກາວ 

8.8 ແຮ່ໄຍຫີນ  

9. ມາດຕະການຄວບຄຸມ 

     ຄວາມສ່ຽງ  

9.1 ການກໍາຈັດ, ການທົດແທນ, ການແຍກ 

9.2 ການບໍລິຫານຄວບຄຸມ 

9.3 ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ  

10. ອຸປະກອນປ້ອງກັນ 

     ສ່ວນບຸກຄົນ  

ລວມມີສິ່ງຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້  ແຕ່ບ່ໍໄດ ້ຈໍາກ ັດ: 

10.1    ຜ້າກ ັນເປ້ືອນ, ເຄື່ອງປ້ອງກ ັນແຂນ, ໝວກ, 

ໜ້າກາກປ້ອງກ ັນຝຸ່ນ, ເຄື່ອງອັດຫ,ູ ຖົງມ,ື ໝວກແຂງ, 

ເສື້ອສະທ ້ອນແສງ, ເສ ື້ອ, ແວ່ນຕາ  ຄວາມປອດໄພ, 

ແວ່ນຕາເຫຼັກ , ເກີບຫົວເຫຼັກ, ເສື້ອ ແລະ ແວ່ນຕາ  

ປ້ອງກັນແສງຣັງສີໄວໂອເລັດ (UV) 

11. ເຄື່ອງມ,ື ອຸປະກອນ ແລະ ວັດຖຸ ລວມມີດັ່ງລຸ່ມນີ ້ແຕ່ບ່ໍໄດ ້ຈໍາກ ັດ: 

11.1 ອຸປະກອນດັບເພິງ 

11.2 ອຸປະກອນຊ່ວຍຫາຍໃຈ  

11.3 ຊຸດເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາບານ 



11.4 ຂັ້ນໄດ ແລະ ຫ ້າງ ສໍາລັບການເຮັດວຽກ 

11.5 ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄພສ່ວນບຸກຄົນ  

12. ການປະຕິບັດສຸກເສີນ ລວມມີດັ່ງລຸ່ມນີ ້ແຕ່ບ່ໍໄດ ້ຈໍາກ ັດ: 

12.1 ເບີໂທລະສັບຕິດຕ່ໍ, ຊື ່ແລະ ສະຖານທີ່ຕັ້ງ 

12.2 ວິທີການບໍລິການເຫດການສຸກເສີນຂອງທ້ອງຖິ່ນ 

 

ໜ່ວຍ  1 ຄໍາແນະນໍາດ ້ານຫຼັກຖານ 

1. ລັກສະນະສໍາຄັນຂອງ 

    ສະມັດຖະພາບ 

ການວັດຜົນຕ ້ອງມີຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າຜູ້ສະໝັກ : 

1.1 ຊອກຫາທີ່ຕັ້ງ, ຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ນໍາໃຊ ້ຂ້ໍມູນ, ມາດຕະຖານ ແລະ 

ຂ້ໍກໍານ ົດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງ  

1.2 ປະຕິບ ັດຕາມ ນະໂຍບາຍ ຫຼື ຫຼັກການ ແຜນຄວາມປອດໄພ 

ທາງດ ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ 

ແລະ ຂອງປະເທດ. 

1.3 ດໍາເນີນການປະຕິບ ັດດ ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຈໍາເປັນ ທີ່ກ່ຽວ  

ຂ ້ອງກັບຂອບເຂດຂອງສະຖານະການ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ  

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼັກການ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.  

2. ຄວາມຮູ້ ແລະ 

ທັດສະນະຄະຕ ິ

ທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງ 

2.1 ຫັຼກການພື້ນຖານຂອງການປະຖົມພະຍາບານ 

2.2 ຄໍາສັບວ່າດ ້ວຍ  ສຸຂະພາບແລະ  ຄວາມປອດໄພ ຢູ່ໃນອາຊີບ ແລະ 

ການກໍ່ສ ້າງ. 

2.3 ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສື່ສານທາງດ ້ານສຸຂະພາບ  ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

ຢູ່ໃນອາຊີບ ແລະ ວິທີການສະແດງສິ່ງປະຈັກຕາ ລວມທັງ 

ແຜ່ນປ້າຍຕ່າງໆ . 

2.4 ຫຼັກການຕອບສະໜອງສຸກເສີນ ແລະ ການຍກົຍ ້າຍ.  

3. ທັກສະທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງ 3.1 ຮັບຮູ້ ແລະ ຕອບສະໜອງ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ  ໃນຂອບເຂດ 

ຂອງສະຖານະການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໃນລັກສະນະທີ່ຕ ້ອງການ. 

3.2 ຈັດການກັບສະຖານະການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແມ່ນສ່ວນຂອງ  

ທີມງານ. 



3.3 ສື່ສານ ແລະ ລາຍງານບັນດາອັນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ  ໂດຍການ

ນໍາໃຊຂ້ອບເຂດຂອງເຕັກໂນໂລຊທີີເ່ໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ ້ອມ

ຂອງການເຮັດວຽກ.  

3.4 ລະບຸ ແລະ ລາຍງານຄວາມຜິດພາດຢູ່ໃນເຄື່ອງມ,ື ອຸປະກອນ  ແລະ 

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ.  

3.5 ກົດໝາຍວ່າດ ້ວຍ ສຸຂະພາບ  ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຢູ່ໃນອາຊີບ ແລະ 

ຂ້ໍບັງຄັບໃນການໃສ່ເຄື່ອງແຕ່ງ ກາຍ ແລະ ນໍາໃຊອຸ້ປະກອນ 

ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ສະບັບປະຈຸບັນ. 

3.6 ນໍາໃຊ ້ເຄື່ອງມ,ື ວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນ ກໍ່ສ ້າງ ດ ້ວຍຄວາມປອດໄພ. 

4. ຊັບພະຍາກອນທີກ່່ຽວຂ ້ອງ ຊັບພະຍາກອນດັ່ງຕ່ໍໄປນີ້ຄວນໄດ ້ຮັບການສະໜອງໃຫ:້  

4.1 ຂັນຕອນການພິສູດຕ່າງໆ . 

4.2 ວຽກຕົວຈິງ ຫືຼ ວຽກຈໍາລອງ ທີກ່ວມເອາົ ກ່ຽວ ກັບການບັງຄັບໃຊ ້

ທາງດ ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃນອາຊີບ. 

4.3 ຂ້ໍກໍານ ົດ ແລະ ການແນະນໍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງການປະຕິບັດງານ . 

4.4 ເຄື່ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນ  ທີເ່ໝາະສົມ ເພື່ອນໍາໃຊເ້ຂົ້າໃນການ

ປະຕິບັດງານທີປ່ອດໄພ. 

4.5 ວັດຖຸຊ່ວຍທີ່ ເໝາະສົມໃນການເຮັດກິດຈະກໍາ. 

4.6 ຄໍາແນະນໍາຂອງສະຖານທີເ່ຮັດວຽກທີກ່່ຽວ ກັບການປະຕິບ ັດງານທີ່

ປອດໄພ. 

4.7 ເອກະສານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ  ຄວາມປອດໄພຂອງວັດຖຸ. 

4.8 ແຫລ່ງຂອງ ການຄົ້ນຄ ້ວາວໄິຈ. 

5. ວິທກີານວັດຜົນ ສະມັດຖະພາບໃນໜ່ວຍ ນີ້ຄວນໄດຮ້ັບການປະເມີນໂດຍຜ່ານ : 

5.1 ການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງການຮັບຮອງທາງດ ້ານການວັດຜົນ. 

5.2 ລວມທັງການສັງເກດໜ້າວຽກໂດຍກົງຢູ່ໃນສະຖານະການຕົວຈິງ ຫຼື 

ຢູ່ໃນສະຖານະການທີຈ່ໍາລອງຂຶ້ນມາ. 

5.3 ສອບຖາມເພື່ອເພີ້ມຄວາມກະຈ່າງແຈ ້ງຂອງການສັງເກດ ສະມັດ 

ຖະພາບ. 

 5.4 ສະໜອງຫຼັກຖານທີ່ພຽງພແໍລະ ຖືກຕ້ອງ.  



5.5 ພິຈາລະນາຄວາມແຕກຕ່າງ  ທາງດ ້ານ ວັດທະນະທາໍ ແລະຄວາມພ ິ

ການຫຼັກຖານທີ່ນໍາມາສະແດງ ສໍາລັບການກໍານ ົດ ທາງດ້ານ ສະມັດ 

ຖະພາບ ຈະຕ້ອງ ຖືກຕ ້ອງ, ພຽງພໍ ແລະເປັນຫຼັກຖານໃນປະຈຸບັນ. 

6, ສະພາບແວດລ ້ອມຂອງການວັດ

ຜົນ 

6,1 ສະມັດຖະພາບ ຄວນຈະໄດ ້ຮັບການວັດຜົນ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ 

ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຫຼື ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ ້ອມທີ່ຈໍາລອງຂຶ້ນມາ. 

6,2 ການວັດຜົນຕ ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຄໍາແນະນໍາ 

ທາງດ ້ານການວັດຜົນແບບເນັ້ນສະມັດຖະພາບ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


