
 

ຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນ 
1. ກຳນກ ຳນດົຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນ, ບນັຊລີຳຍຊ ື່ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນຈຳກພຳຍນອກ 

ຜ ູ້ສະໝກັຈດົທະບຽນເປັນນກັຝຶກງຳນ ເພ ື່ ອເປັນນກັຊື່ ຽວຊຳນບນັຊີ ຕ ູ້ອງຮບັຜິດຊອບໃນກຳນກ ຳນດົຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນ
ກຳນຝຶກງຳນຂອງຕນົ.  

ຖູ້ຳຜ ູ້ສະໝກັບ ື່ ສຳມຳດຊອກຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນ ພຳຍຫ ງັທີື່ ຕນົໄດ ູ້ພະຍຳຍຳມຢື່ ຳງສມົເຫດສມົຜນົແລ ູ້ວ, ຕນົ
ອຳດສະເໜຂີ ຝຶກງຳນ ພຳຍໃຕ ູ້ກຳນຄວບຄຸມ ຂອງຜ ູ້ຊື່ ວຍຜ ູ້ຄວບຄຸມກຳນຝຶກງຳນໃດໜຶື່ ງ ຊຶື່ ງຈະຮບັບດົບຳດເປັນຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳ
ປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນຈຳກພຳຍນອກ. 

ຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນຈຳກພຳຍນອກ ຕ ູ້ອງຖ ກຄດັເລ ອກຈຳກບນັຊີລຳຍຊ ື່  ທີື່ ຄະນະກ ຳມະກຳນຝຶກອບົຮມົໄດ ູ້
ສ ູ້ຳງຂຶ ູ້ນ. ໃນກ ລະນດີັື່ ງກື່ ຳວ, ນກັຝຶກງຳນເປັນນກັຊື່ ຽວຊຳນບນັຊ ີ ພ ູ້ອມດູ້ວຍຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນຈຳກພຳຍນອກ
ຂອງຕນົ ຕ ູ້ອງກ ຳນດົຍຸດທະສຳດ ທີື່ ຖ ກປັບ ເພ ື່ ອໃຫ ູ້ໄດ ູ້ຮບັລະດບັຄວຳມຊ ຳນຳນງຳນທີື່ ຈ ຳເປັນ ໃນສະພຳບກຳນເຮດັວຽກ
ຂອງເຂຳົເຈົ ູ້ຳ. 

2. ສະຖຳນະ ແລະ ບດົບຳດຂອງຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນ 

ຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນ ແມື່ ນນກັຊື່ ຽວຊຳນບນັຊີ ທີື່ ໃຫ ູ້ກຳນຊີ ູ້ນ ຳກື່ ຽວກບັກຳນພດັທະນຳຄວຳມສຳມຳດຂອງນກັ
ຝຶກງຳນເປັນນກັຊື່ ຽວຊຳນບນັຊ ີ ແລະ ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນພດັທະນຳຄຸນຄື່ ຳ, ຈນັຍຳບນັ ແລະ ທດັສະນະຄະຕ ິ
ຂອງວຊິຳຊີບນີ ູ້.  

ຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນ ຕ ູ້ອງໃຫ ູ້ກຳນຮື່ ວມມ ຢື່ ຳງໃກ ູ້ຊດິກບັນກັຝຶກງຳນເປັນນກັຊື່ ຽວຊຳນບນັຊ ີ ແລະ ຮ ູ້ຈກັຄຸນ
ນະພຳບວຽກງຳນຂອງນກັຝຶກງຳນເປັນນກັຊື່ ຽວຊຳນບນັຊີ.  

ຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນ ຕ ູ້ອງຢ ື່ ບື່ ອນເຮດັວຽກດຽວກນັກບັນກັຝຶກງຳນເປັນນກັຊື່ ຽວຊຳນບນັຊ.ີ 

3. ໜູ້ຳທີື່ ຂອງຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນ 

ຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນມໜີ ູ້ຳທີື່ ດັື່ ງນີ ູ້: 

1. ຮື່ ວມມ ກບັນກັຝຶກງຳນເປັນນກັຊື່ ຽວຊຳນບນັຊ ີ ໃນກຳນກ ຳນດົຍຸດທະສຳດໃນກຳນສຳ ູ້້ງລະດບັຄວຳມຊ ຳ ນຳນງຳນ
ທີື່ ຈ ຳເປັນ ຕຳມກ ຳນດົໃນມຳດຕຳ 32 ຂອງລະບຽບກຳນສະບບັນີ ູ້ ຕະຫ ອດໄລຍະເວລຳ ຂອງກຳນຝຶກງຳນ; 

2. ກ ຳນດົເວລຳທີື່ ພຽງພ  ເພ ື່ ອໃຫ ູ້ຕນົສຳມຳດຊີ ູ້ນ ຳນກັຝຶກງຳນ ໃນກຳນສູ້ຳງລະດບັຄວຳມຊ ຳນຳນງຳນທີື່ ຈ ຳເປັນໃນຂງົ 
ເຂດຄວຳມສຳມຳດດູ້ຳນວຊິຳຊບີຫ ກັ ຂອງສຳຍງຳນໃນກຳນຝຶກງຳນເປັນນກັຊື່ ຽວຊຳນບນັຊ ີຕຳມກ ຳນດົໃນມຳດຕຳ 7 
ຂອງລະບຽບກຳນສະບບັນີ ູ້; 

3. ປະຊຸມກບັນກັຝຶກງຳນ ເພ ື່ ອສນົທະນຳກື່ ຽວກບັກຳນພດັທະນຳຄວຳມສຳມຳດ ຕຳມທີື່ ໄດ ູ້ຈດົບນັທກຶໃນແບບຟອມ
ກຳນຝຶກງຳນປະຈ ຳປີ ຕຳມກ ຳນດົໃນມຳດຕຳ 33 ຂອງລະບຽບກຳນສະບບັນີ ູ້ ຢື່ ຳງໜ ູ້ອຍ ສອງຄັ ູ້ງຕ ື່ ປີ; 

4. ຮື່ ວມມ  ແລະ ປະສຳນງຳນກບັຜ ູ້ຄວບຄຸມກຳນຝຶກງຳນ ແລະ ຜ ູ້ຊື່ ວຍຜ ູ້ຄວບຄຸມກຳນຝຶກງຳນ;   
5. ຢ ນຢັນກ ຳນດົເວລຳທີື່ ກື່ ຽວພນັ ທີື່ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ພຈິຳລະນຳໃນກຳນຄດິໄລື່ ໄລຍະກຳນຝຶກງຳນໃຫ ູ້ຄບົ 36 ເດ ອນ; 



 

6. ຊື່ ວຍນກັຝຶກງຳນເປັນນກັຊື່ ຽວຊຳນບນັຊ ີເພ ື່ ອໃຫ ູ້ໄດ ູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ຈຳກກຳນສູ້ຳງສຳຍພວົພນັດ ູ້ຳນວຊິຳຊີບ ຜື່ ຳນ
ປະສບົກຳນ ແລະ ຄວຳມເຂົ ູ້ຳໃຈ ຂອງສະພຳບແວດລູ້ອມຂອງກຳນເຮດັວຽກດັື່ ງກື່ ຳວ ຂອງຕນົ. 
  

4. ກຳນປື່ ຽນຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນ 

ນກັຝຶກງຳນເປັນນກັຊື່ ຽວຊຳນບນັຊ ີອຳດປື່ ຽນຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນຂອງຕນົ ໃນໄລຍະດ ຳເນນີກຳນຝຶກງຳນ ຖູ້ຳ
ຕນົເຫນັວື່ ຳຈ ຳເປັນ ເພ ື່ ອບນັລຸລະດບັຄວຳມຊ ຳນຳນງຳນທີື່ ຈ ຳເປັນ ໃນຂງົເຂດຄວຳມສຳມຳດດູ້ຳນວຊິຳຊບີ ຂອງຂອບຂື່ ຳຍ
ຄວຳມສຳມຳດ ຕຳມກ ຳນດົໃນມຳດຕຳ 7 ຂອງລະບຽບກຳນສະບບັນີ ູ້. 

ກຳນປື່ ຽນຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນ ຕ ູ້ອງບ ື່ ຄດັຈງັຫວະໃນກຳນຝຶກງຳນ. 

ກື່ ອນມ ູ້ກຳນປື່ ຽນຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນມຜີົນບງັຄບັໃຊ ູ້, ນກັຝຶກງຳນເປັນນກັຊື່ ຽວຊຳນບນັຊີ ຕ ູ້ອງລຳຍງຳນກຳນ
ປື່ ຽນ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນ ໃຫ ູ້ແກື່ ຜ ູ້ຄວບຄຸມກຳນຝຶກງຳນ. ນກັຝຶກງຳນດັື່ ງກື່ ຳວ ຕ ູ້ອງຊີ ູ້ແຈງໃນບດົລຳຍງຳນ 
ເຫດຜນົກຳນປື່ ຽນຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ ຳປຶກສຳໃນກຳນຝຶກງຳນ ແລະ ມ ູ້ຂອງກຳນປື່ ຽນດັື່ ງກື່ ຳວ. ບດົລຳຍງຳນນີ ູ້ ຕ ູ້ອງສົື່ ງພຳຍໃນ 30 ມ ູ້ 
ກື່ ອນມ ູ້ຂອງກຳນປື່ ຽນແປງດັື່ ງກື່ ຳວ. 

 


