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ຄໍ າຖາມທີ່ ຖາມເລື ້ ອຍໆ 
 

ຈຸດປະສົງຂອງບັດຄະແນນນີ ້ ແມ່ນຫຍັງ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບັດຄະແນນແມ່ນເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານເລື ອກ IRIS consultant agency (ICA) 

ອີ ງຕາມປັດໃຈຕ່າງໆທີ່ ສໍ າຄັນທີ່ ສຸດຕ່ໍທ່ານ. ບັດຄະແນນໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ທ່ານກ່ຽວກັບວ່າ 

ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມປັດຈຸບັນມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກກ່ຽວກັບ ICA ຂອງພວກເຂົ າແນວໃດ ແລະ ICA 

ເຮັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງລັດດີ ປານໃດ. ນອກນ້ັນບັດຄະແນນຍັງໃຫ້ຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍ ແລະ 

ຂໍ ້ ເທັດຈິ ງອື່ ນໆກ່ຽວກັບ ICA ທີ່ ມີ ໃຫ້ທ່ານເລື ອກໄດ້. 
 
ຂໍ ້ ມູນຢູ່ໃນບັດຄະແນນມາຈາກໃສ? 

ຂໍ ້ ມູນຢູ່ໃນບັດຄະແນນມາຈາກຫຼາຍແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ: 

• ພາກການສໍ າຫຼວດຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມສະແດງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວ
ມປີ  2019 ຂອງລັດ  

• ພາກຄຸນນະພາບ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ ສະແດງຜົນໄດ້ຮັບຈາກບັນທຶ ກ IRIS ປະຈໍ າປີ ຂອງລັດ 

• ພາກຄຸນລັກສະນະທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ແລະ ພາກຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມສະແດງຂໍ ້ ມູນທີ່ ໄດ້ລາຍງານໂດຍ ICA 

ກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕ້ັງຂອງພວກເຂົ າ 
 

ການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມແມ່ນຫຍັງ? 

ການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມແມ່ນຊຸດຄໍ າຖາມປະຈໍ າປີ ທີ່ ໄດ້ສ່ົງໄປໃຫ້ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມຂອງ
ແຕ່ລະ ICA ໃນປັດຈຸບັນເພ່ືອເກັບກໍາຄໍ າຕິຊົມກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງພວກເຂົ າກັບ ICA 

ຂອງພວກເຂົ າ. ລັດເກັບເອົ າ ແລະ ວິ ເຄາະຄໍ າຕອບການສໍ າຫຼວດເພ່ືອໃຫ້ຮູ້ວ່າ 

ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມມີ ຄວາມພໍໃຈກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງພວກເຂົ າແນວໃດ, 

ພວກເຂົ າມີ ສ່ວນຮ່ວມແນວໃດໃນການສ້າງແຜນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 

ການບໍ ລິ ການບຸກຄົນຂອງພວກເຂົ າ ແລະ ICA 

ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົ າບັນລຸໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົ າແນວໃດ. 
 
ການທົບທວນບັນທຶ ກ IRIS ແມ່ນຫຍັງ? 

ການທົບທວນບັນທຶ ກ IRS ແມ່ນການປະເມີ ນທີ່ ໃຫ້ຄະແນນວ່າ ICA 

ເຮັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດການສະເພາະທີ່ ລັດກໍານົດໄດ້ດີ ປານໃດ. 

ອົງການທົບທວນຄຸນນະພາບທາງນອກຕິດຕາມກວດກາທຸກໆປີ , 

ເຊິ່ ງຕິດຕາມເບິ່ ງເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ICA ມີ ນະໂຍບາຍ, ຂ້ັນຕອນດໍ າເນີ ນການ ແລະ 

ຂະບວນການພ້ອມທີ່ ຈະໃຫ້ການບໍ ລິ ການຄຸນນະພາບສູງແກ່ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ. 
 
ບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ຫວັງຜົນກໍາໄລໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 

ປະເພດຂອງພາກໜ່ວຍງານຢູ່ໃນບັດຄະແນນອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຕ່ລະ MCO 

ແມ່ນອົງການປະເພດໃດ. 

ອົງການບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລແມ່ນກຸ່ມທີ່ ຈັດຕ້ັງຂຶ ້ ນມາເພ່ືອຈຸດປະສົງທີ່ ບໍ່ ແມ່ນການສ້າງຜົນກໍາໄລ 

ແລະ ບໍ່ ມີ ລາຍຮັບຂອງອົງການສ່ວນໃດຖື ກນໍ າໄປແບ່ງປັນໃຫ້ກັບບັນດາຫົວໜ້າ ຫຼື  

ພະນັກງານອົງການ. 

ສໍ າລັບອົງການຫວັງຜົນກໍາໄລແມ່ນທຸລະກິດທີ່ ດໍ າເນີ ນເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງຜົນກໍາໄລ. 
 



ເປັນຫຍັງການໃຫ້ຄະແນນເປັນດາວຈິ່ ງຂາດໄປສໍ າລັບການບໍ ລິ ການຊຸມຊົນແບບກ້າວໜ້າ ແລະ 

ຜູ້ຊົມໃຊ້ໂດຍກົງ? 

ການໃຫ້ຄະແນນບາງອັນຍັງບໍ່ ທັນມີ ໃຫ້ນໍ າໃຊ້ສໍ າລັບບັນດາ ICA ເຫ່ົຼານີ ້ ເທື່ ອ ເພາະວ່າພວກເຂົ າເປັນ 

ICA ໃໝ່. ອັດຕາສ່ວນທີ່ ປຶ ກສາຕ່ໍຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມຍັງບໍ່ ທັນມີ ໃຫ້ນໍ າໃຊ້ເທື່ ອສໍ າລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ໂດຍກົງ 

ເນື່ ອງຈາກ ICA ຍັງຢູ່ໃນການດໍ າເນີ ນການປີ ທໍາອິ ດ. ICA 

ທັງສອງໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢື ນເພ່ືອສະເໜີໃຫ້ບໍ ລິ ການໂຄງການ IRIS. 
 
ບັດຄະແນນທາງເລື ອກໄດ້ຮັບການປັງປຸງ (ອັບເດດ) ຫ້ຼາສຸດເມື່ ອໃດ? 

ມັນໄດ້ຮັບການປັບປຸງເລື ້ ອຍປານໃດ? 

ບັດຄະແນນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫ້ຼາສຸດໃນປີ  2020. ມັນໄດ້ຮັບການປັບປຸງປະຈໍ າປີ . 
 
ເປັນຫຍັງບັດຄະແນນບໍ່ ໃຫ້ຂໍ ້ ມູນອື່ ນກ່ຽວກັບບັນດາ ICA ທີ່ ຂ້ອຍສົນໃຈ? 

ບັດຄະແນນສະເໜີແຕ່ຂໍ ້ ມູນທີ່ ລັດຮັບຮອງຄວາມຖື ກຕ້ອງເທົ່ ານ້ັນ. 

ລໍ າດັບຄະແນນທີ່ ໃຫ້ໄວ້ຢູ່ໃນບັດຄະແນນໄດ້ອີ ງຕາມຂໍ ້ ມູນສາມາດກວດສອບໄດ້ໃນປັດຈຸບັນເທົ່ ານ້ັ
ນ, ດ້ວຍການໃຫ້ປັດໃຈຕາມຈຸດປະສົງແກ່ທ່ານເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລື ອກ ICA ຂອງທ່ານ.
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ບັດຄະແນນ IRIS Consultant Agency (ICA) 

ຄູ່ມື ແນະນໍ າລະບົບວັດແທກ 
 

ການສໍ າຫຼວດຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ 

ລະບົບວັດ
ແທກ 

ຄວາມພໍໃຈໂດຍລວມ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈປະຈໍ າປີ  2019*—

ຄະແນນລວມດ້ວຍການໃຊ້ຄໍ າຕອບຈາກຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດຕ່ໍໄປນີ ້ : 

1. ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານໄດ້ບໍ  ເມື່ ອທ່ານຕ້ອງການຕິດຕ່ໍ? 

2. ທ່ານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ທ່ານຕ້ອງການຈາກທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ເລື ້ ອຍປານໃດ? 

3. ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານອະທິບາຍສິ່ ງຕ່າງໆໃຫ້ທ່ານໄດ້ຈະແຈ້ງປານໃດ? 

4. ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານຕ້ັງໃຈຟັງທ່ານດີ ປານໃດ? 

5. ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານປະຕິບັດຕ່ໍທ່ານດ້ວຍຄວາມເຄົ າລົບສໍ່ າໃດ? 

6. ໂດຍລວມແລ້ວ, ທ່ານມັກທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານຫຼາຍປານໃດ? 

7. ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 

ການບໍ ລິ ການທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບຢູ່ໃນແຜນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 

ບໍ ລິ ການບຸກຄົນຂອງທ່ານບັນລຸໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານດີ ປານໃດ? 

8. ອົງການທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານໃຫ້ຂໍ ້ ມູນທີ່ ທ່ານຕ້ອງການເພ່ືອສ້າງແຜນການສະໜັບສະໜູນ 

ແລະ ບໍ ລິ ການບຸກຄົນຂອງທ່ານໄດ້ດີ ປານໃດ? 

9. ແຜນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 

ບໍ ລິ ການບຸກຄົນຂອງທ່ານສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາທີ່ ທ່ານຕ້ອງການເຮັດຢູ່ໃ
ນຊຸມຊົນຂອງທ່ານໄດ້ດີ ປານໃດເຊັ່ ນ: ການຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່, 

ການເຮັດວຽກ ແລະ ການເປັນອາສາສະໝັກ? 

10. ແຜນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 

ບໍ ລິ ການບຸກຄົນຂອງທ່ານສະໜັບສະໜູນຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານກ່ຽວຂ້
ອງກັບການຢູ່ອາໄສໃນບ່ອນທີ່ ທ່ານເລື ອກໄດ້ດີ ປານໃດ? 

ອັນນີ ້ ອາດຈະລວມມີ ອາພາດເມ້ັນ ຫຼື  ເຮື ອນຂອງທ່ານເອງ, 

ເຮື ອນຄອບຄົວຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື  ສະຖານອາພາດເມ້ັນເບິ່ ງແຍງດູແລຜູ້ຢູ່ອາໄສ? 

11. ທ່ານຮູ້ສຶ ກວ່າ ທ່ານມີ ການຄວບຄຸມຕ່ໍການບັນຈຸ, ການຈ້າງ, ການຝຶກອົບຮົມ, 

ການຊີ ້ ນໍ າ, ການປະຕິບັດລະບຽບ ຫຼື  

ການສິ ້ ນສຸດສັນຍາຜູ້ເຮັດວຽກຂອງທ່ານຫຼາຍປານໃດ? 

12. ທ່ານຮູ້ສຶ ກວ່າ 

ທ່ານມີ ການຄວບຄຸມງົບປະມານຂອງທ່ານໄດ້ຫຼາຍປານໃດໃນການນໍ າໃຊ້ເພ່ືອ
ຈ່າຍຊື ້ ການບໍ ລິ ການໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານແນວໃດນ້ັນ? 
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* ຂໍ ້ ມູນການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈປີ  2019 

ບໍ່ ມີ ໃຫ້ນໍ າໃຊ້ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການຊຸມຊົນທາງດ້ານຄວາມຄື ບໜ້າ ແລະ 

ຜູ້ຊົມໃຊ້ໂດຍກົງ ເພາະວ່າພວກເຂົ າເປັນ ICA ໃໝ່. ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບ ICA 

ເຫ່ົຼານີ ້ ຈະມີ ໃຫ້ນໍ າໃຊ້ໃນການອອກບັດຄະແນນໃໝ່ໃນອະນາຄົດ. 

 

 

ລະບົບການ
ໃຫ້ຄະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປີ ເຊັນຂອງຄໍ າຕອບຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດທັງໝົດທີ່  “ພໍໃຈຫຼາຍ” ຫຼື  

“ພໍໃຈເປັນພິເສດ.” 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດີ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດີ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບໍ່ ດີ  

ລະບົບວັດ
ແທກ 

ການຕອບຮັບຂອງທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈປະຈໍ າປີ  2019*—

ຄະແນນລວມດ້ວຍການໃຊ້ຄໍ າຕອບຈາກຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດຕ່ໍໄປນີ ້ : 

1. ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານໄດ້ບໍ  ເມື່ ອທ່ານຕ້ອງການຕິດຕ່ໍ? 

2. ທ່ານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ທ່ານຕ້ອງການຈາກທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ເລື ້ ອຍປານໃດ? 

 

* ຂໍ ້ ມູນການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈປີ  2019 

ບໍ່ ມີ ໃຫ້ນໍ າໃຊ້ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການຊຸມຊົນທາງດ້ານຄວາມຄື ບໜ້າ ແລະ 

ຜູ້ຊົມໃຊ້ໂດຍກົງ ເພາະວ່າພວກເຂົ າເປັນ ICA ໃໝ່. ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບ ICA 

ເຫ່ົຼານີ ້ ຈະມີ ໃຫ້ນໍ າໃຊ້ໃນການອອກບັດຄະແນນໃໝ່ໃນອະນາຄົດ. 

 

 

ລະບົບການ
ໃຫ້ຄະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປີ ເຊັນຂອງຄໍ າຕອບຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດທີ່  “ພໍໃຈຫຼາຍ” ຫຼື  “ພໍໃຈເປັນພິເສດ.” 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດີ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດີ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບໍ່ ດີ  
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6 

ລະບົບວັດແທກ ຄຸນນະພາບຂອງການສື່ ສານຂອງທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈປະຈໍ າປີ  2019*—

ຄະແນນລວມດ້ວຍການໃຊ້ຄໍ າຕອບຈາກຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດຕ່ໍໄປນີ ້ : 

1. ທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງທ່ານອະທິບາຍສິ່ ງຕ່າງໆໃຫ້ທ່ານໄດ້ຈະແຈ້
ງປານໃດ? 

2. ທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງທ່ານຕ້ັງໃຈຟັງທ່ານດີ ປານໃດ? 

3. ທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງທ່ານປະຕິບັດຕ່ໍທ່ານດ້ວຍຄວາມເຄົ າລົບ
ສໍ່ າໃດ? 

 

* ຂໍ ້ ມູນການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈປີ  2019 

ບໍ່ ມີ ໃຫ້ນໍ າໃຊ້ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການຊຸມຊົນທາງດ້ານຄວາມຄື ບໜ້າ ແລະ 

ຜູ້ຊົມໃຊ້ໂດຍກົງ ເພາະວ່າພວກເຂົ າເປັນ ICA ໃໝ່. ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບ ICA 

ເຫ່ົຼານີ ້ ຈະມີ ໃຫ້ນໍ າໃຊ້ໃນການອອກບັດຄະແນນໃໝ່ໃນອະນາຄົດ. 

 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແ
ນນ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ເປີ ເຊັນຂອງຄໍ າຕອບຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດທີ່  “ພໍໃຈຫຼາຍ” ຫຼື  

“ພໍໃຈເປັນພິເສດ.” 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດີ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດີ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບໍ່ ດີ  
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ຄຸນນະພາບ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ 

ລະບົບວັດແທກ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບໂດຍລວມ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 
 

 

ການທົບທວນບັນທຶ ກ MetaStar IRIS 2019* 

 

ຄະແນນນີ ້ ມາຈາກການລວມການປະຕິບັດຂອງ ICA 

ໃນໜ່ວຍເມຕຣິ ກກ່ຽວຂ້ອງກັບ: 

• ແຜນການບໍ ລິ ການ: ICA 

ເຮັດໄດ້ດີ ປານໃດໃນການເຮັດວຽກກັບຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມເພ່ືອສ້າງແຜນການ
ຂອງພວກເຂົ າ, ຕອບຄໍ າຖາມກ່ຽວກັບມັນ ແລະ 

ໃຫ້ຮັບຮູ້ສິ່ ງຕ່າງໆທີ່ ປ່ຽນແປງໄດ້ທັນເວລາ 

• ການສຶ ກສາຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ: ICA ເຮັດເອກະສານ ແລະ 

ບັນທຶກການສໍ າເລັດເງື່ ອນໄຂກໍານົດການສຶ ກສາຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມໄດ້ດີ ປ
ານໃດ 

• ຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍ ລິ ການທັນເວລາ: ICA 

ເຮັດໄດ້ດີ ປານໃດໃນການນໍ າໃຊ້ສິ່ ງທີ່ ການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ 

ອຸດສາຫະກໍາໄດ້ລະບຸເປັນວິ ທີ ການໃຫ້ການບໍ ລິ ການດີ ທີ່ ສຸດ 
 

ການໃຫ້ດາວສໍ າລັບ Consumer Direct ຈະມີ ໃຫ້ຢູ່ໃນບັດຄະແນນ ICA ປີ  2022. 

 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະ
ແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປີ ເຊັນຂອງລາຍການຢູ່ໃນການທົບທວນບັນທຶ ກທີ່ ບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຖາ
ນ “ບັນລຸໄດ້”. 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດີ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດີ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບໍ່ ດີ  
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ລະບົບວັດແທກ ແຜນການບໍ ລິ ການ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ການທົບທວນບັນທຶ ກ MetaStar IRIS 2019* 

ພາກແຜນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ບໍ ລິ ການບຸກຄົນ 
 

ICA 

ເຮັດໄດ້ດີ ປານໃດໃນການເຮັດວຽກກັບຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມເພ່ືອສ້າງແຜນການຂ
ອງພວກເຂົ າ, ຕອບຄໍ າຖາມກ່ຽວກັບມັນ ແລະ 

ໃຫ້ຮັບຮູ້ສິ່ ງຕ່າງໆທີ່ ປ່ຽນແປງໄດ້ທັນເວລາ. 

 

ການໃຫ້ດາວສໍ າລັບ Consumer Direct ຈະມີ ໃຫ້ຢູ່ໃນບັດຄະແນນ ICA ປີ  2022. 

 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແ
ນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປີ ເຊັນຂອງລາຍການຢູ່ໃນພາກແຜນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 

ບໍ ລິ ການບຸກຄົນຂອງການທົບທວນບັນທຶ ກທີ່ ບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຖານ 

“ບັນລຸໄດ້”. 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດີ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດີ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບໍ່ ດີ  
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ລະບົບວັດແທກ ການສຶ ກສາຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ການທົບທວນບັນທຶ ກ MetaStar IRIS 2019* 

ພາກສິ ດທາງດ້ານບໍ ລິ ຫານ 
 

ICA ເຮັດເອກະສານ ແລະ 

ບັນທຶກການສໍ າເລັດເງື່ ອນໄຂກໍານົດການສຶ ກສາຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມໄດ້ດີ ປານໃ
ດ. 

 

ການໃຫ້ດາວສໍ າລັບ Consumer Direct ຈະມີ ໃຫ້ຢູ່ໃນບັດຄະແນນ ICA ປີ  2022. 

 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄ
ະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປີ ເຊັນຂອງລາຍການຢູ່ໃນພາກສິ ດທາງດ້ານບໍ ລິ ຫານການທົບທວນບັນທຶ ກ
ທີ່ ບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຖານ “ບັນລຸໄດ້”. 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດີ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດີ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບໍ່ ດີ  
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ລະບົບວັດແທກ ຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍ ລິ ການທັນເວລາ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ການທົບທວນບັນທຶ ກ MetaStar IRIS 2019* 

ພາກການປະຕິບັດດີ ທີ່ ສຸດ 
 

ICA ເຮັດໄດ້ດີ ປານໃດໃນການນໍ າໃຊ້ສິ່ ງທີ່ ການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ 

ອຸດສາຫະກໍາໄດ້ລະບຸເປັນວິ ທີ ການໃຫ້ການບໍ ລິ ການດີ ທີ່ ສຸດ. 

 

ການໃຫ້ດາວສໍ າລັບ Consumer Direct ຈະມີ ໃຫ້ຢູ່ໃນບັດຄະແນນ ICA ປີ  2022. 

 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄ
ະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປີ ເຊັນຂອງລາຍການຢູ່ໃນພາກການປະຕິບັດດີ ທີ່ ສຸດຂອງການທົບທວນບັນ
ທຶ ກທີ່ ບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຖານ “ບັນລຸໄດ້”. 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດີ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດີ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບໍ່ ດີ  

 

 

 

ຄຸນລັກສະນະຂອງທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ລະບົບວັດແທກ ອັດຕາສ່ວນທີ່ ປຶ ກສາຕ່ໍຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ອັດຕາສ່ວນໄດ້ລາຍງານຕ້ັງແຕ່ວັນທີ  1 ກໍລະກົດ 2020 

ອີ ງຕາມການທຽບເທົ່ າເຕັມເວລາ (FTE) ແລະ ການລົງທະບຽນປັດຈຸບັນ. 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

ບໍ່ ໄດ້ກໍານົດການໃຫ້ຄະແນນສໍ າລັບອັດຕາສ່ວນທີ່ ປຶ ກສາຕ່ໍຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ. 

ທຸກອັດຕາສ່ວນທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຕ່ໍຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມແມ່ນປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງລັດ. 

 


