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កមយការនិើ ក៏ផតងផតោមនុសសមកពើលកុម និង សហ្គមន៍ ផដលធគផតងផតានការធរ ើសធអើងយូរមកធហ្ើយ ធហ្តុ
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ោធលចើនទសវតសរម៍កធហ្ើយ។ អងគការ ាំងធនះ តាំណ្ណងឲ្រសធមវងបុរសស្តសថើោធលចើនោននាក់ ផដលធធឝើការធៅផធះ
ខវួនឯង និង ធៅផធះអបកដនទ ធដើមផើការ រសិទនិរបស់ពួកធគ កបុងការតស៊ូមតិ និង ចរចារអាំពើការការ រដល់ការងារ 
និង សងគមឲ្របានដូចោកមយករ កមយការនិើដនទធទៀត និង ចូលរួមកបុងការធធឝើធសចកថើសធលមចធលើការកសាងចាប់
ធសដឌកិចច ចាប់ការងារ និង ចាប់សងគម លពម ាំងធគ្មលនធយាបាយធផសងៗ ផដលប៉ះ ល់ដល់ការងារ និង ជើវតិ
របស់ពួកធគ។ ការធរៀបចាំផបបធនះ ានការលបឈមោធលចើនចាំធ ះកមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ ធោយសារពួក
ធគធធឝើការោច់ផតឯងធៅតាមផធះនើមួយៗ ធហ្ើយពួកធគគ្មយ នធពលធវោលគប់លគ្មន់កបុងការបាំធពញការងាររបស់ពួក
ធគធទ។ ធលើសពើធនះធៅធទៀត ចាប់បចដតថិអាំពើការងារ សងគមសុើវលិ ការធរៀបចាំរបស់ស្តសថើ ឬ របស់ជនចាំណ្ណ
កលសុក អាចបងករឲ្រានការលាំបាកចាំធ ះកមយករ កមយការនិើធធឝើការតាមផធះ កបុងការចូលរមួ កបុងការបធងកើត និង ការ
ដឹកនាាំអងគការ ាំងធនាះ។ ធនះគឺោធលគឿងបនធុចបងាា ក់មួយធៅកបុងតាំបន់អាសុើ និង ប៉ាសុើហ្ឝកិ។ 

 

 
 



ការធធឝើផផនការធដើមផើធធឝើការឲ្របានធោគជ័យ
 

ធ ះោយ៉ាងណ្ណក៏ធោយ កាលពើធលចើនទសវតសរក៍នវងមក ានការរ ើកចធលមើនោារវ ាំង។ អងគការរបស់កមយករ កមយការនិើ 
ធធឝើការតាមផធះ បានធរៀបចាំធ ើងតាមរបូភាពោធលចើនធផសងៗគ្មប  ដូចលោលកុមធៅតាមមូលោឌ ន សាគម សហ្ភាព
 ណិ្ជជកមយ បណ្ណថ ញ សហ្ជើព និង/ឬ កិចចសហ្ការនានា។ អងគការមួយចាំនួនធាំរបស់កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ 
លតូវបានបធងកើតធ ើងកាលពើពើរបើឆ្ប ាំមុន ធោយសារផតានយុទននាការសាកល សថើពើ ការងារលបចាាំទសវតសរ ៍ សលាប់កមយ
ករ កាក រនិើ ធធឝើការតាមផធះ ផដលដឹកនាាំធោយបណ្ណថ ញកមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះអនថរោតិ (IDWN) និង ការអនុ
ម័តយកមកធលបើលបាស់នូវបទោឌ នការងារអនថរោតិ - តាមអនុសញ្ញដ ធលខ ១៨៩ និង អនុសាសន៍ធលខ ២០១ សថើពើ 
ការងារលបចាាំទសវតសរ ៍សលាប់កមយករ កមយការនិើ - ធោយរដឌសាជិក ននអងគការការងារអនថរោតិ ធៅកាត់ពួ (អងគការ 
ILO) ធៅកបុងឆ្ប ាំ២០១១។ ធៅកបុងឆ្ប ាំ២០១៣ អងគការរបស់កមយករ កមយការនិើសាកល បផងឝរបណ្ណថ ញរបស់ពួកធគឲ្រធៅ
ោសហ្ព័ននកមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះអនថរោតិ ធៅកាត់ពួ (IDWF)។ ចាប់តាាំងពើធពលធនាះមក សហ្ព័នន 
IDWF ចាប់ធផថើមានការរ ើកចធលមើនោលាំោប់ ធោយចាប់ពើានសាជិកសាទ បនិកចាំនួន ៤៨ កបុង ៤២ លបធទស ធៅោ 
៦៣ សាារសហ្ព័នន ធៅកបុង ៥១ លបធទស គិតលតឹម ក់កណ្ណថ លឆ្ប ាំ២០១៧។ 

 ធមដឹកនាាំកមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ និង សាជិកអងគការ លតូវធរៀនពើរធបៀបធធឝើផផនការធដើមផើធធឝើការឲ្រការបាន
ធោគជ័យកបុងការបធងកើតអងគការឲ្របានរងឹាាំ និង ានធសទរភាព។ ការធធឝើផផនការ គឺោការវាយតនមវសកមយភាពការងាររបស់អងគ
ការោធលចើន ធហ្ើយការងារ ាំងធនះ គឺោការងាររបស់ភាពោអបកដឹកនាាំ។ ធ ះោយ៉ាងណ្ណក៏ធោយ ការធធឝើផផនការ គឺោការងារ
សាំារន់បាំផុតរបស់អងគការ លបសិនធបើ អងគការធនាះ ចង់សធលមចនូវធគ្មលធៅរបស់ខវួន។ បុគគល ាំងធនាះ រមួាន ធមដឹកនាាំ 
សាជិក និង នដគូររបស់អងគការ គួរចូលរមួឲ្របានធពញធលញកបុងដាំធណ្ើ រការ ននការធធឝើផផនការធនះ និង ធធឝើផផនការរមួគ្មប ឲ្របាន
ោក់ោក់។ ការធធឝើផផនការឲ្រានលបសិទនិភាព គឺោធរឿងសាំារន់ណ្ណស់សលាប់សាជិកភាព ននអងគការសយ័លគចិតថ ក៏ដូចោកមយករ 
កមយការនិើអចច ឹងផដរ ផដលពួកធគានរបស់របរធលបើលបាស់ និង ថវកិារសលាប់ធធឝើការតិចតួច បុ៉ផនថពួកធគានធនធានមនុសសធលចើន
ធៅវញិ។ ការធធឝើផផនការផដលានលបសិទនិភាព ផថល់ឱកាសធលចើនដល់ពួកធគកបុងការសធលមចបាននូវអឝើ ផដលពួកធគចង់បាន។ 
 ធសៀវធៅមគគុធទធសក៍ធនះ ានធគ្មលបាំណ្ងជួយកមយករ កមយការនិើ និង អងគការរបស់ពួកធគ ធដើមផើឲ្រយល់ និង បានធរៀន
ពើរធបៀបធធឝើផផនការធដើមផើឲ្រធធឝើការបានធោគជ័យ។ ធសៀវធៅមគគុធទធសក៍ធនះ ពនរល់ពើអឝើធៅោការធធឝើផផនការដ៏ានលបសិទនិភាព 
ធហ្ើយធហ្តុអឝើបានោការធធឝើផផនការអាចជួយកមយករ កមយការនិើសធលមចបាន ាំងធគ្មលធៅអងគការ និង  ាំងធគ្មលធៅ ធ្ ល់ខវួនផង
ផដរ។ វាផថល់នូវឧបករណ៍្ធធឝើផផនការ និង បងាា ញពើរធបៀបធធឝើផផនការឲ្រានលបសិទនិភាព ធដើមផើធធឝើលទនផលការងារទទួលបានធោគ
ជ័យ។ 

 ធសៀវធៅមគគុធទធសក៍ធនះ ធរៀបចាំធ ើងធោយសហ្ព័នន IDWF និង អងគការ ILO ឋតិធលកាមគលមង PRMOMOTE 
ផដលទទួលបានការគ្មាំលទផផបកហ្រិចដវតទុពើលកសួងការងារសហ្រដឌអាធមរកិ ធៅកាត់ពួ (USDOL)។ គធលាងធនះ ាន
ធគ្មលបាំណ្ងធលើកកាំពស់ការងារសមរមរសលាប់កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ និង លប់បាំបាត់ពលកមយកុារសលាប់
ការធធឝើការងារតាមផធះ កបុងចាំធណ្ណមការងារធផសងៗធទៀត ធោយពលងឹងសមតទភាពសាទ ប័នរបស់អងគការកមយករ កមយការនិើ 
ធធឝើការតាមផធះ។ ធសៀវធៅមគគុធទធសក៍ធនះ ោធសៀវធៅចុងធលកាយ ននការធបាះពុមមផាយរមួគ្មប  ាំងបើធលើករបស់សហ្ព័នន 
IDWF និង អងគការ ILO សលាប់កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ និង អងគការរបស់ពួកធគ ផដលការធបាះពុមមផាយ
ធលើកធនះ ានការគ្មាំលទពើគធលាង PROMOTE។ ការធបាះពុមមធលើកទើមួយ គឺោសាំធៅធមធរៀន សថើពើ រធបៀបបចឈប់ពល
កមយកុារកបុងការធធឝើការងារតាមផធះ ផដលការធបាះពុមមធលើកទើមួយធនះ ានធគ្មលបាំណ្ងកបុងការពលងឹងតួនាទើកមយករ កមយ
ការនិើ ធធឝើការតាមផធះ និង អងគការរបស់ពួកធគ ធដើមផើលប់បាំបាត់នូវការងារតាមផធះ ផដលានលកខណ្ៈធកងលបវច័ច  ធធឝើឲ្រ
ានការប៉ះ ល់ និង ធលគ្មះពួប ក់ដល់កុារ ធហ្ើយផដលការងារ ាំងធនាះ ធគគិតពួ ោការងារសាមចដធៅកបុងលបធទសោ
ធលចើនធៅតាំបន់អាសុើ និង ប៉ាសុើហ្ឝកិធនះ។ ការធបាះពុមមធលើកទើពើរ ផថល់នូវការអនុវតថលាចាំនួនលបាាំបើចាំណុ្ចពើអងគការកមយ
ករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ និង សាារ ននសហ្ព័នន IDWF ធៅអាសុើ ផចករ ាំផលកនូវបទពិធសាធ និង ការងារជាំនាញ 
“អឝើលតូវធធឝើ និង អឝើមិនលតូវធធឝើ” និង ធមធរៀនកបុងវស័ិយោធលចើន ដូចោ រធបៀបបធងកើតអងគការកមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ
ឲ្រនិរនថរភាព ផដលដាំធណ្ើ រការធោយកមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ សលាប់កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ រធបៀប
ធលើកកាំពស់ឲ្រានការងារសមរមរ និង ការផថល់អាំណ្ណចដល់កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ តាមរយៈ ការផគូរផគង
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ការសរធសរកាត់ នងិ  ករកាត់ 
 

C189                អ នុសញ្ញដ  ក់ ព័ នន នឹ ងកា រងា រសម រមរស លាប់ កមយ ក រ  កមយកា រ ិនើ  ធធឝើ កា រតាមផធះ  
CSO                  អងគការសងគមសុើ វលិ  
FADWU           សហ្ព័ននសហ្ជើ ពកមយ ក រ  កមយកា រ ិនើ  ធធឝើ កា រតាមផធះ ធៅអាសុើ លបចាាំ លកុ ង ហុ្ង កុង  
IDWF                សហ្ព័ននកមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះអនថរោតិ 
ILO                    អងគការការងារអនថរោតិ 
KUDHEIHA     សហ្ជើពធកនយ៉ាសលាប់ការងារកបុ ង លសុក រួមាន សណ្ណឌ គ្មរ លគឹះសាទ នអប់ រ ាំមនធើ រ ធពទរ  និង សមភ័ននកមយករ  កមយការនិើ  
NDWM             ចលនាោ តិ  ក មយ ក រ  ក មយ កា រ ិនើ  ធធឝើ កា រ តា ម ផធះ  លប ធទស ឥណ្ណឍ  
NDWT              បណ្ណថ ញ ក មយ ក រ  កាក រ ិនើ  ធធឝើ កា រ ធៅតាម ផធះ  លប ធទស នថ  
NDWU             សហ្ជើពោតិកមយករ  កាក រ និើ  ធធឝើការតាមផធះ  
NGO                 អងគការមិនផមនរោឌ ភិបាល 
SMART            ោក់ោក់  អា ចវាស់ ផវ ងបាន  អាចស ធលម ច ផលបាន  ពិ ត លបា កដ  កាំណ្ត់ ធពលបាន  និ ង  ធធឝើ បា ន ន់ ធពល  

           SWOT              ចាំ ណុ្ ចារវ ាំ ង  ចាំ ណុ្ ច ធខាយ  ឱកាស  និ ង  កា រ គ លា ម កាំ ផហ្ ង  
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សិកាខ សាោបណ្ថុ ះបណ្ណថ លលគូបធងាគ លសលាបធ់មដឹកនាាំកមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះមកពើអាសុើបូ ៌ លបធទសលសើលងាក   
រូបថតបានមកពើៈ Fish Ip 

 
 
 
 
 
 

ធសៀវធៅមគគុធទធសក ៍- ធគ្មលបាំណ្ង ាតិកា រធបៀបធលបើធសៀវធៅមគគុ ធទធសក៍ធនះ 
 
 
 
 

 
ធគ្មលបាំណ្ង 

 

ធសៀវធៅមគគុធទធសក៍ធនះ គឺធរៀបចាំធ ើងធសធើផត ាំងលសុងសលាប់កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ និង អងគការ
របស់ពួកធគ។ ធសៀវធៅធនះ ានធគ្មលបាំណ្ងជួយឲ្រអបក៖ 

 
– បានយល់អាំពើសារសាំារន់ ននការធធឝើផផនការឲ្រានលបសិទនិភាពសលាប់ធធឝើឲ្រអងគការរបស់អបក និង 
ខវួនអបក ធ្ ល់ទទួលបានធោគជ័យ។ 

 
–    បានសាគ ល់អាំពើធគ្មលការណ៍្មួយចាំនួន ផផបកខវះៗ និង ដាំធណ្ើ រការ ផដលធធឝើឲ្រការធរៀបចាំផផនការាន 
     លបសិទនិភាព។ 
និង  

 
–    បានធលបើលបាស់ឧបករណ៍្ និង អនុវតថបធចចកធទសោក់ផសថងកបុងការធធឝើផផនការឲ្រានលបសិទនិភាព។ 
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ាតិកា 
 

ធសៀវធៅមគគុធទធសក៍ធនះ ានពើរធមធរៀន៖ 
 

ធមធរៀនទើ១: ការធធឝើផផនការឲ្រានលបសិទនិភាព ធដើមផើឲ្រការងារអងគការទទួលបានធោគជយ័។ 
ធមធរៀនទើ២: កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ: ការធធឝើផផនការផថលអ់ាំណ្ណច និង ការ វ្ សប់ថូរធៅ ពួប ក់បុគគលិក។ ធមធរៀន
នើមួយៗ ចាប់ធផថើមោមយួនងឹទាំព័រផណ្នាាំឲ្រយលព់ើការរ ាំពងឹទុក  ផដលានធគ្មលបាំណ្ង បចជ ើសកមយភាពការងារ សាំធៅធមធរៀន 
ឧបករណ៍្ កាលវភិាគសធងខបសលាប់វគគបណ្ថុ ះបណ្ណថ ល នងិ លកុមពភិាកា។ 

 
សកមយភាពមួយចាំននួ ផដលលតូវោកប់ចចូ លកបុងលកមុ ននការងារ ការធធឝើធលគ្មងឆាងឹ លកុមធផសងធទៀត នងិ ការធធឝើលាំហាត់ ធ្ ល។់ 
សកមយភាពោសស់ាយ រតើ ធ្ លខ់វួន នងិ ោសស់ាយ រតើលកុម នងិ ការផចលរ ាំផលកទសសនៈគ្មប ។ សនវកឹលកោសធ់រៀបរាប់សកមយភាពនើមួយៗ ានធគ្មល
បាំណ្ងរបសវ់ា ការប៉ាន់លបាណ្ធពលធវោសលាបស់កមយភាពនើមយួៗ បចជ ើសាំធៅធមធរៀន នងិ សាម រៈធលបើលបាសក់បុងធមធរៀន ដាំធណ្ើ រការបណ្ថុ ះប
ណ្ណថ លពើមយួដាំណ្ណកក់ាលធៅមយួដាំណ្ណក់កាល នងិ សារសាំារន់ៗកបុងធមធរៀន។ 

 
 សាំធៅធមធរៀន និង ឧបករណ៍្ផថលនូ់វព័តា៌នសាំារន់ៗធលើលបធានបទ ករណ្ើ សិកា និង ការអនុវតថលាៗ  (លបនពណ្ើ លា) ផដលវា
ានលកខណ្ៈចាាំបាច់សលាប់កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ នងិ អងគការរបសព់កួធគ។ អបកអាចធលបើសាំធៅធមធរៀន នងិ ឧបករណ៍្ ាំង
ធនះ កបុងការពនរលសិ់កាខ កាមកបុងវគគ ធរៀបចាំធធឝើបទបងាា ញ នងិ ចាប់ធផថើមធធឝើការពភិាកា។ អបកអាចបចចូ លករណ្ើ សិកា នងិ ឧ ហ្រណ៍្ 
ធោយផផាកធលើបទពិធសាធរបសអ់បក ធ្ ល ់ឬ ផផាកធលើអឝើៗធផសងធទៀតរបសអ់ងគការកមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ។ អបកអាចធធឝើការថតចមវង
សាំធៅធមធរៀន និង ផចកសាំធៅធមធរៀន ឬ ឧបករណ៍្សាម រៈធផសងៗធៅឲ្រសិកាខ កាមយកធៅធលបើលបាសធ់ៅកបុងវគគបណ្ថុ ះបណ្ណថ ល ឬ 
ធលកាយវគគបណ្ថុ ះបណ្ណថ លបាន ធៅធពលផដលពួកធគធរៀបចាំផផនការសកមយភាពរបសព់ួកធគ ធ្ ល។់ សាំធៅធមធរៀននើមួយៗបចចប់ធៅធោយ
បចជ ើលបភពឯកសារសលាប់ធលបើលបាសោ់ឯកសារធយាង។ 

 
 បចជ ើឧបករណ៍្សាម រៈ ធរៀបរាប់អពើឧបករណ៍្ ទលមង់ ខិតប័ណ្ត ឬ ឯកសារធផសងៗធទៀត ផដលអបកអាចនឹងលតូវការកបុងការធលតៀម
ធរៀបចាំមុនធពលអបកចាប់ធផថើមសកមយភាព និង ធៅធពលអបកនឹងធលបើលបាសក់បុងធពលធធឝើសកមយភាព។ 

 

ផឆកធមើល ធរៀបចាំ និង ថតចមវងសាំធៅធមធរៀនធផសងៗ និង ឧបករណ៍្សាម រៈដនទធទៀតមុនធពលចាបធ់ផថើមវគគបណ្ថុ ះបណ្ណថ ល។  

 
ឧបករណ៍្ោធលចើនផដលានធៅកបុងធមធរៀនទើ១ គឺោ “ពត័៌ានទូធៅ” ានន័យពួ ជនណ្ណ ឬ លកុមណ្ណមួយក៏អាចធលបើឧបករណ៍្សាម រៈ ាំងធនាះ
បានលគប់ធពលធវោសលាប់ការធរៀបចាំធធឝើផផនការអឝើមួយៈ ោពិធសស ធៅកបុងកមយវធិើ (ដូចោ មហាសនបិបាត ននអងគការ កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាម
ផធះ របសអ់បក ឬ កិចចលបជុាំោមួយនឹងសាទ បន័រដឌរបសអ់បក) យុទននាការផសពឝផាយ (ដូចោ ការផថលស់ចាច ប័នធលើអនុសញ្ញដ  កព់ន័ននងឹការផថលក់ារងារ
សមរមរសលាបក់មយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ  – C189 – ឬការលគបដណ្ថ ប់ធលើបញ្ញា របបសនថិសុខសងគមសលាប់កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ) 
ឬ ផផនការរបសអ់បក ធ្ លក់បុងការពលងើកជាំនាញ នងិ ការបធងកើនលបាក់ចាំណូ្លរបសអ់បក។ ឧបករណ៍្ ាំងធនះ កអ៏ាចធលបើលបាសប់ានធៅកបុងធមធរៀនទើ២
ផងផដរ ធហ្ើយផដលធមធរៀនធនាះ ធ ថ្ តោសាំារន់ធៅធលើការធធឝើផផនការ ធ្ លខ់វួន។ 

រធបៀបធលបើលបាស់ធសៀវធៅមគគុធទធសក៍ធនះ 
ធសៀវធៅមគគុធទធសក៍ធនះ អាចធលបើលបាសប់ានសលាបក់ារសិកា ធ្ លខ់វួន ឬ សលាប់ធរៀបចាំការបណ្ថុ ះបណ្ណថ ល ការពភិាកា និង កិចចលបជុាំ។ 

–  ោពិធសស សលាប់ធរៀបចាំផផនការបណ្ថុ ះបណ្ណថ ល ធដើមផើអភិវឌណអងគការ ឬ ការធរៀបចាំអងគការធ ើងវញិ ការធរៀបចាំយុទននាការផសពឝផាយ 
ឬ ការធរៀបចាំកមយវធិើអឝើធផសងៗធទៀត។ វា ម រឲ្រលគូបធងាគ លធរៀបចាំធរៀនោលកមុ។ កាំណ្ត់សាគ លស់លាប់លគូឧធទធសក៍អាចរកវាធឃើញធៅ
ារងចុង ននសនវឹកសកមយភាព។ ឯកតថបុគគល ឬ លកុមផដលធាវ បស់ាគ លព់ើដាំធណ្ើ រការ ននការធធឝើផផនការ ឬ កអ៏បកផដលធាវ ប់ធធឝើលាំហាត់អាំពើការ
ធធឝើផផនការរចួធហ្ើយ អាចធលបើធសៀវធៅមគគុធទធសក៍ធនះ សលាប់រ ាំលឹកការចងចាាំធ ើងវញិ ឬ ពិនតិរឧបករណ៍្ ឬ បធចចកធទសធផសងៗបាន។ 
 ធសៀវធៅមគគុធទធសក៍ធនះ ជួយធធឝើឲ្រវធិើ ននការធរៀនរធបៀបធនះ ទទួលបានបទពិធសាធ។ ខវមឹសាររបសវ់ាងាយៗ ោក់ផសថង នងិ ឈ
រធលើបទពិធសាធ និង ោចលករមួយជលមញុឲ្រធរៀនសូលត តាមរយៈ ការធធឝើ និង ការអនុវតថដផដលៗ។ 

កាំណ្ត់សាគ ល់សលាប់លគូបធងាគ ល 
 

ការធធឝើផផនការឲ្រានលបសិទនិភាព គោឺដាំធណ្ើ រការពើដាំណ្ណកក់ាលមួយធៅដាំណ្ណកក់ាលមួយធទៀត។ ធៅធពលធលបើលបាស់
ធសៀវធៅមគគុធទធសក៍ធនះ អបកគួរធធឝើធៅតាមលាំោប់ ននសកមយភាព ធធឝើដូធចបះ ធទើបសិកាខ កាមអាចយលព់ើភាពលតមឹលតូវកបុងវតឋ នន
ការធធឝើផផនការ។ 

 

កាំណ្តអ់ាំពើចាំធណ្ះដងឹ បទពិធសាធ នងិ ជាំនាញអឝើខវះ ផដលសិកាខ កាមានអាំពើការធធឝើផផនការ។ ធតើពកួធគធាវ ប់បានធធឝើលាំ
ហាត់អាំពើការធធឝើផផនការផដរឬធទ? ធតើពួកធគបានធរៀនអឝើខវះ? 

 

ធលបើលបាសស់កមយភាព ាំងធនះ នងិ ការពភិាកា ធដើមផើផចករ ាំផលកចាំធណ្ះដឹង បទពធិសាធ នងិ ជាំនាញធផសងៗ។ លតូវយកចិតថ
ទុកោកោ់ពិធសសចាំធ ះសារសាំារន់ៗ ធៅកបុងសនវកឹលកោសធ់រៀបរាប់ពើសកមយភា



 

 

* 

* 

* 

* 
* 

 

 
 

សហ្ពន័ន IDWF និង អងគការ ILO សហ្គមន៍ ននការអនុវតថកមយវធិើទសសនៈធផសងៗកបុងឆ្ប ាំ២០១៤ លកុងហុ្ងកុង លបធទសចិន 
រូបថតបានមកពើៈ Fish Ip 

 

 

ធគ្មលបាំណ្ង ននសកមយភាពធរៀបរាប់ពើអឝើ ផដលអាចធរៀនពើវាបាន។ សុាំធមើលពើធគ្មលបាំណ្ងធនះ ធោយលបងុលបយត័ប នងិ លតវូគតិអាំពើរធបៀបធធឝើ
យ៉ាងណ្ណឲ្រធគ្មលបាំណ្ងធនះបានសលមច។ ពនរល់អាំពើធគ្មលបាំណ្ង ននធសៀវធៅមគគុធទធសក៍ធនះ ធៅធពលអបកចាប់ធផថើមសកមយភាពនើមយួៗ ធធឝើ
ដូធចបះ សិកាខ កាមាប ក់ៗដងឹពើអឝើ ផដលលតវូធធឝើ នងិ ធហ្តុអឝើបានោពកួធគលតវូធធឝើ?  
 

ធរៀបចាំសលាប់វគគ នងិ សកមយភាពនើមយួៗ។ ផឆកធមើលសាំធៅធមធរៀន ឧបករណ៍្ នងិ សាម រៈ ធហ្ើយធធឝើការថតចមវងឯកសារ ធដើមផើផចកឲ្រសិកាខ
កាមមុននងឹចាប់ធផថើមវគគបណ្ថុ ះបណ្ណថ ល។ អបកលតូវធធឝើយ៉ាងណ្ណឲ្រានព័ត៌ាន ផដលសិកាខ កាមរបស់អបកលតវូការ ធដើមផើឲ្រពកួធគបានគតិអាំពើ
លបធានបទ បានសធលមចនូវអឝើ ផដលពកួធគចង់ធធឝើ ធហ្ើយធតើពកួធគចង់ធធឝើវា ធោយរធបៀបណ្ណ។ 

 

វ្ ស់បថូរ ឬ ធធឝើតាមសកមយភាពណ្ណមួយធៅកបុងធសៀវធៅមគគុធទធសក៍ ធោយផផាកធលើចាំននួតួធលខ លបវតថឯិកសារ សាវតា តលមូវការ និង ការរ ាំពងឹ
ទុករបស់សិកាខ កាម ថវកិារ ននការបណ្ថុ ះបណ្ណថ ល ធពលធវោ ផដលាន នងិ ឯកសារ ផដលលតវូការ។ ឧ ហ្រណ៍្៖  
ក.  បចចូ លសកមយភាពរមួគ្មប  ឬ បាំលពួញសកមយភាព។ 
ខ.  ធរៀបចាំកាលវភិាគ ននការបណ្ថុ ះបណ្ណថ លកបុងរយៈធពលមួយោក់ោក់ (ឧ ហ្រណ៍្ រយៈធពល ននវគគបណ្ថុ ះបណ្ណថ លបើ ឬ បនួនថងោប់ៗ 

គ្មប  កុាំឲ្រសលាកយូរធពក ោក់លាំហាត់ឲ្រយកធៅធធឝើធៅផធះ)។ 

គ. ធរៀបចាំខិតប័ណ្តានព័ណ៌្ ឬ លកោស់ ផដលជាំនួសធៅធោយសនវឹកលកោស់ព័ណ៌្ស ផដលកាត់ធចញធផសងៗគ្មប  ឬ លតូវោក់សញ្ញដ ធផសងៗគ្មប ។ 
 

លតូវានគាំនិតផថួចធផថើម។ ធលើកទឹកចិតថសិកាខ កាមឲ្របធចចញគាំនិតធយាបល់ ធដើមផើធោះលសាយបញ្ញា  ធៅធពលានបញ្ញា ធកើតធ ើង។ 
 

ការងាររបស់អបកសលមបសលមលួ នងិ អបកធធឝើធសចកថើរាយការណ៍្ៈ ធៅធពលចាប់ធផថើមការងារលកុមដាំបូង ធលបើធពលបនថិច ធដើមផើពនរល់អាំពើតួនាទើ និង 
ភារកិចចរបស់អបកសលមបសលមួល និង អបកធធឝើរបាយការណ៍្។ លតវូដងឹចាស់ពួ តនួាទើ ាំងធនះ លតវូធធឝើការ វ្ ស់បថូរឲ្របានធធឝើលគប់សិកាខ កាម ាំង
អស់ ធោយសារវាោផផបកមួយ ននបទពធិសាធកបុងការសិកាធរៀនសូលត។ អបកសលមបសលមួលធរៀបចាំឲ្រចរនថលាំហូ្រ ននការពិភាកា ធធឝើឲ្រលកមុអបក
សិកាយកចតិថទុកោក់ លគប់លគងធពលធវោ នងិ លតូវដឹងចាស់ពួ សិកាខ កាមបានចូលរមួ ាំងអស់គ្មប  និង មនិាននរណ្ណមួយយកធលបៀបធលើគ្មប
កបុងការសិកាធរៀនសូលតធនះធទ។ អបកសលមបសលមួល គរួធធឝើខវួនោអបកកណ្ណថ ល និង មិនលតូវបធចចញទសសនៈអឝើ ធ្ ល់ខវួនធនាះធទ។ អបកធធឝើរបាយ
ការណ៍្ លតវូសាថ ប់ធោយលបុងលបយត័ប នងិ លតូវយកចាំណុ្ចសាំារន់ៗមកធឝការពភិាកា។ គ្មត់លតវូផតោមនុសសមនិលាំធអៀង ពតិលបាកដ ចាស់ោស់ 
និង រាយការណ៍្ ធោយសធងខប។ សកមយភាពខវះធៅកបុងធសៀវធៅមគគុធទធសក៍ធនះ រមួបចចូ ល ាំងទលមង់របាយការណ៍្ ធដើមផើជួយដល់អបកធធឝើ  ធសច
កថើរាយការណ៍្ផង។ 



 

 

 
 ក់ព័នននងឹ ករបធចចកស័ពធៈ និយមន័យសាំារន់ៗ ននការ
ធធឝើផផនការ 

 

 

ធដើមផើឲ្រធសៀវធៅមគគុធទធសកធ៍នះានលបធយាជន ៍លតូវានការយកចិតថទុកោកខ់ភសធ់ៅធពលធធឝើការបកផលប និង ធៅធពលធលបើលបាសវ់ា 
សលាប់កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ និង អងគការរបសព់ួកធគធៅតាំបនអ់ាសុើប៉ាសុើហ្ឝកិ និង កផនវងដនទធផសងធទៀត។ ពួកធយើងាន
សាវតា វបផធម ៌និង បទពិធសាធធផសងៗគ្មប  ោលទនផល វាអាចានការមិនយលល់សបគ្មប  ឬ ានការភានល់ច ាំអាំពើនិយមន័យសលាប់
ខវឹមសារ ននការធធឝើផផនការសាមចដោភាសាអងធ់គវស។ ោញឹកញាប ់ធយើងានធលបើ ករគនវឹះ ោច់ៗពើគ្មប  និង ោប់ៗ គ្មប  ផដលយល់ពួ
ានខវឹមសារខុសៗគ្មប  សលាប់មនុសសធផសងៗគ្មប ផដរ ធបើធ ះោបុគគល ាំងធនាះ និយាយភាសាដូចគ្មប កធ៏ោយ។ ចាំណុ្ចធនះ អាចោ
ឧបសគគកបុងការធធឝើផផនការឲ្រានលបសិទនិភាព។ សាំារន់ លតូវានការបញ្ញជ កឲ់្របានចាសព់ើារងធដើម ធដើមផើឲ្រានការយលគ់្មប សិន
កបុងចាំធណ្ណមអបកលគបគ់្មប  ផដល ក់ព័នននឹងការធលបើលបាសខ់វឹមសារ ននឃ្លវ  និង  ករ។ ចាំណុ្ចធនះ វាពិតោលតឹមលតូវទសសនៈវសិ័យ 
ធគ្មលធៅ ទិសធៅ លទនផល យុទនសាស្តសថ ធាតុធចញ ធាតុចូល សកមយភាព និង សូចនាករ។ 
 
 វធិានទើមយួៈ លតវូធធឝើយ៉ាងណ្ណឲ្រអបកធលបើលបាសនិ់យមនយ័ ននឃ្លវ  និង  ករធនះ យលព់ើទសសនៈ នសាំារន់ៗ បានធោយងា
យ។ កបុងករណ្ើ ោធលចើនធទៀត ខវឹមសារោកោ់ក់ នន ករោភាសាអងធ់គវស ឬ ការសាំផដងមតិមិនអាចរកធឃើញធៅទើធនះ ឬ មិនអាចបក
ផលបឲ្របានលតឹមលតូវ ោកោ់កោ់ភាសាបាហាសា ឥណ្ឍូ ធនសុើ ភាសាហុ្និឍូ ភាសានថ ឬ ភាសាដនទធផសងធទៀត។ កបុងករណ្ើ ខវះធទៀត ការ
ពនរលខ់វឹមសាររបសវ់ា អាចោការចាាំបាច។់ 
 វធិានទើពើរៈ អបកធលបើលបាស ់លតវូគិតពើការភាជ បឃ់្លវ ឲ្របានយល ់ករធោយងាយធៅកបុងភាសារបសអ់បក ផដលឃ្លវ  ាំងធនាះ ពនរល់
អាំពើគាំនិត និង ទសសនៈ នធនាះ។ កុាំារវ ចនឹងនិយាយតាម កររបសអ់បក ធ្ ល។់ 
 ធនះោបចជ ើ ករ និង ឃ្លវ  ផដលានខវឹមសារ និង ការពនរលធ់ផសងៗ កបុងការផណ្នាាំអបកកបុងការបកផលប និង ការធលបើលបាស់
ោមយួធសៀវធៅមគគុធទធសកធ៍នះ។ ចាំធ ះការធរៀបចាំផផនការធៅលតឹមពួប កបុ់គគលិក ខវឹមសារ ាំងធនះ អាចធលបើលបាសប់ាន។ ផកតលមូវ និង 
ធរៀបចាំខវឹមសារឲ្រងាយៗ ធដើមផើឲ្រវាលសបធៅតាមសាទ នភាព និង តលមូវការរបសអ់បក។ ឧ ហ្រណ៍្ភាគធលចើន យកធចញពើផផនការយុទនសា
ស្តសថរយៈធពលលបាាំឆ្ប ាំ ននសហ្ពន័ន IDWF សលាបឆ់្ប ាំ២០១៦ ដល ់ឆ្ប ាំ២០២០ (សូមធមើលសាំធៅធមធរៀន H១.៤)។ 

 

គុណ្តនមវ 
 

គុណ្តនមវ គឺោធបះដូង ននអងគការរបស់អបក។ វាតាំណ្ណងឲ្រអងគការរបស់អបក ធហ្ើយការធជឿោក់ វាោធរឿងសាំារន់។ គុណ្តនមវ 
គឺោផផបកមួយ ននធបសកកមយ ទសសនៈវស័ិយ និង ធគ្មលធៅ ននអងគការរបស់អបក ធហ្ើយគុណ្តនមវធនះ ានសារសាំារន់កបុងការធរៀបចាំ
ផផនការឲ្រានលបសិទនិភាព។ គុណ្តនមវ លតូវធគបញ្ញជ ក់ធៅកបុងធសចកថើផថវងធហ្តុ ផដលលតវូចាប់ធផថើមោមួយនឹងឃ្លវ ោធលចើន ដូចោ ឃ្លវ  
“ធយើងធជឿោក់ពួ” “ធយើងយកចតិថទុកោក់” “ធយើងផថល់តនមវ” ឬ “ធយើងានឆនធះ”។ លបោពលរដឌចូលរមួ ឬ គ្មាំលទអងគការរបស់អបក 
ពើធល ះពកួធគផចករ ាំផលក ឬ ធជឿធលើគុណ្តនមវរបស់អបក។ ចាប់ ឬ លកខនថកិៈរបស់អងគការកាំណ្ត់នូវគុណ្តនមវរបស់វា ដូចោ តាវ ភាព 
គណ្នើភាព លបោធិបធតយរនផធកបុង។ ោទូធៅ គុណ្តនមវធនះ លតវូបានចារទុកោោយលកខណ៍្អកសរកបុងធសចកថើផថវងធហ្តុ។ 
ឧ ហ្រណ៍្ ដូចោ ធសចកថើផថវងធហ្តុរបស់សហ្ព័នន IDWF៖ “សហ្ព័នន IDWF គឺឈរធលើសាជកិភាព លបោធបិធតយរ អងគការ
សាកល ននកមយករ កាក រនិើ ធធឝើការកបុងលសុក និង ធធឝើការតាមផធះ។ សហ្ព័នន IDWF ធជឿពួ ការងារតាមផធះក៏ោការងារផដរ ធហ្ើយកមយករ 
កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ និង ការងារកបុងលសុក សមនឹងទទួលបានសិទនិដូចគ្មប នឹងកមយករ កមយការនិើដនទធផសងធទៀតផដរ។ 
 

ធបសកកមយ 
 

ធសចកថើផថវងធហ្តុអាំពើធបសកកមយធនះ បញ្ញជ ក់ពើធគ្មលបាំណ្ង ននអងគការរបស់អបក។ វាធឆវើយនឹងសាំណួ្រពួ “ធហ្តុអឝើបានោធយើងធធឝើ
អឝើផដលធយើងលតូវធធឝើ?” ធសចកថើផថវងធហ្តុអាំពើធបសកកមយរបស់អងគការរបស់អបក គួរផតបានមកពើគុណ្តនមវ និង គួរធៅឋតិធថរអស់មួយជើវតិ 
ននអងគការរបស់អបក ធោយានការផកផលបតចិតចួកបុងការធធឝើឲ្រលបាកដពួ វាានភាពលសបគ្មប នងឹគុណ្តនមវ និង ទសសនៈវស័ិយរបស់អបក។ 
ធសចកថើផថវងធហ្តុធនះ មនិផមនោអឝើលគប់យ៉ាង ផដលលតវូធធឝើ ធហ្ើយអបកមនិអាចផញកធចញឲ្រោច់អងគការធផសងធទៀតធនាះធទ។ ធលើសពើធនះ 
អបកគួរដឹងចាស់ពួ ធហ្តុអឝើបានោអបកធធឝើនូវអឝើ ផដលអបកលតូវធធឝើ។ ឧ ហ្រណ៍្ “ការធធឝើឲ្រលបាកដពួ កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ នងិ 
កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការកបុងលសុក ានសិទនិទទួលបានការងារ នងិ ជើវភាពរស់ធៅសមរមរ  ដូចានផចងកបុងអនុសញ្ញដ របស់អងគការការងារ
អនថរោត ិធលខ ១៨៩”។ 



 

ការធធឝើផផនការធដើមផើឲ្រការងារសធលមចធោគជ័យ

ទសសនៈវសិយ័ និងទិសធៅ 
 

ធសចកថើផថវងពើទសសនៈវស័ិយ គឺោការធរៀបរាប់អាំពើអឝើ ផដលអបកចង់ឲ្រអងគការរបស់អបកលតវូធធឝើធៅធពលអនាគត។ វាបានធឆវើយនូវ
សាំណួ្រ ដូចោៈ “ធតើអបកចង់ធដើរដល់ចាំណុ្ចណ្ណកបុងរយះធពល ៣ឆ្ប ាំ ឬ៥ឆ្ប ាំធទៀតធនាះ?” ឬ “ក៏អបកចង់បធងកើតអងគការតាមកថើលសម័យរបស់
អបក នងិឲ្រវាដាំធណ្ើ រការតាមអឝើ ផដលអបកចង់បានបាំផុត ធតើអងគការរបស់អបកនងឹធៅោយ៉ាងកបុងឆ្ប ាំ២០២០ធនះ? ធសចកថើផថវងពើទសសនៈវស័ិ
យ គឺោការជលមុញឲ្រានសកមយភាព និង ធធឝើឲ្របុគគលិក ាំងអស់ធធឝើការរមួគ្មប  ធដើមផើសាំធរចបាននូវសមទិនិផលដូចគ្មប ។ លសធដៀងគ្មប ធនះផដរ 
ធគ្មលធៅ គឺោវតទុដ៏សាំារន់ ផដលានធគ្មលបាំណ្ងសធលមចឲ្របាននាធពលអនាគត។ វាោលទខផលផដលានរយះធពលផវងធៅកបុងផផនការ
របស់អបក។ អាចនយិាយបានពួ ោអឝើផដលអងគការរបស់អបក សងឃមឹពួនឹងទទលួបានលទនផល តាមវធិើមួយោក់ោក់ និង ចាស់ោស់។ 
ទសសនៈវស័ិយ នងិ ធគ្មលធៅរបស់អបក ផាភាជ ប់ោមួយគុណ្តនមវ នងិ ធបសកមយ។ ឧ ហ្រណ៍្ៈ ទសសនៈវស័ិយ និង និង ធគ្មលធៅរបស់
សហ្ព័នន IDWF ធៅកបុងផផនការយុទនសាស្តសថ ឆ្ប ាំ២០១៦ ដល់ឆ្ប ាំ២០២០ គឺ “ធៅឆ្ប ាំ២០២០ ានលបោធិនធតយររងឹាាំ ធហ្ើយអងគការ
សាកល ននកមយក កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ និង កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការកបុងលសុកានការសាមគគើគ្មប  នងឹផថល់ការការ រ នងិ ពលងើកនូវ
វសិាលភាព ននសិទនដិល់សាជកិរបស់ខវួនចាំននួ ៦៧០,០០០ នាក់ ធហ្ើយសិទនិរបស់កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ និង កមយករ កមយការ ិ
នើ ធធឝើកបុងលសុក ានធៅលគប់ទើកផនវង។ 

វាករស័ពធធមយតាធផសងធទៀតសលាប់ ករ ទសសនៈវស័ិយ និង ធគ្មលធៅ ននអងគការ គ ឺ“ទសធៅទូធៅ” (ផដលលតវូធលបើលបាស់ធោយ 
សហ្ព័នន IDWF) ឬ “ទិសធៅអភវិឌណន៍” (ផដលលតវូធលបើលបាស់ធោយ អងគការ ILO)។ ធៅធពលណ្ណក៏ធោយ ផដលធគបានធលបើវាករស័ពធធនះ 
ធគ្មលធៅ គឺោធរឿងសាំារន់ ផដលអបកលតូវផតសធលមចឲ្របាន ធហ្ើយធគ្មលធៅធនាះ នងឹធធឝើឲ្រធឃើញានភាពខុសគ្មប ពតិលបាកដចាំធ ះសាជកិ 
សាជិកសាំារន់ៗ នងិ សងគមរបស់អបក ឬ ជើវតិរបស់អបក ធបើវាោធគ្មលធៅ ធ្ ល់ខវួន។ ឧ ហ្រណ៍្ ននធគ្មលធៅ ធ្ ល់ខវួន អាចដូចោ “ធៅឆ្ប ាំ
២០២០ ខញុ ាំនឹងានផធះផលឝង ធ្ ល់ខវួន”។  
ទសិធៅ លទនផល នងិ យុទនសាស្តសថ 

 

ទិសធៅថយើៗ គឺោទសធៅោក់ោក់ ោទិសធៅផដលអាចវាស់ផវងបាននូវអឝើ ផដលអបកនឹងធធឝើ ធដើមផើឲ្រ 
ធគ្មលធៅរបស់អបកអាចសធលមចបានកបុងរយៈធពលមួយានកាំណ្ត់។ ទិសធៅថយើៗធនះ គឺោបធងាគ ល ផដលអបកលតូវសធលមចឲ្រដល់ធគ្មលធៅ
របស់អបក។ សហ្ព័នន IDWF ធលបើលបាស់វាករស័ពធ “ទិសធៅថយើៗ” ោផបងផចកគ្មប ឲ្រោច់ពើទិសធៅទូធៅ និង ធគ្មលធៅទូធៅ។ ធៅកបុងផផនការ
យុទនសាស្តសថរយៈធពលលបាាំឆ្ប ាំរបស់ខវួនផចងពួ ទិសធៅថយើៗមួយៈ គឺ “ធៅឆ្ប ាំ២០២០ កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ និង កមយករ កមយការនិើ ធធឝើ
ការកបុងលសុកចាំនួន ៦៧០,០០០ នាក់ លតូវតាំណ្ណងធោយអងគការសាារចាំនួន ៨០ កបុងយ៉ាងធហាចណ្ណស់ ៦០ លបធទស កាំពុងធរៀបចាំពលងើក
អាំណ្ណចរបស់ធគកបុងការធធឝើធសចកថើសធលមច ផដល ក់ព័នននឹងអាយុជើវតិរបស់ពួកធគ ធហ្ើយវាចូលរមួយ៉ាងសកមយកបុងការពលងឹងដល់អងគការរបស់
កមយករ កមយការនិើ ាំងធនាះ វាចូលរមួោមួយការងាររបស់សហ្ព័នន IDWF និង ធធឝើោាច ស់កមយសិទនិសហ្ព័ននធនាះ។ 
លទនផល គឺោការផកផលបកបុងការយល់ដឹង អាកបកិរយិា ជាំនាញ ចាំធណ្ះដឹង អតថចរតិ ឬ លកចណ្ៈ ផដលអបកចង់ធឃើញមនុសសាប ក់ ឬ លកុម
មនុសសានការផលបលបួល ផដលោលទនផលបានមកពើទិសធៅរបស់អបក។ លទនផលផផាកធលើទិសធៅ គឺោលទនផល ផដលធយើងចង់បាន ពើធល ះ
វាោលទនផលផដលធយើងកាំណ្ត់ការផកផលប ផដលលតូវធកើតធ ើង ធដើមផើឲ្រទិសធៅរបស់អបកលតូវបានបចច ប់។ ោឧ ហ្រណ៍្ លទនផលទើ១ នន
ផផនការយុទនសាស្តសថរបស់សហ្ព័នន IDWF បងាា ញពួ “ធៅឆ្ប ាំ២០២០ សហ្ព័នន IDWF លតូវបធងកើត និង ពលងឹងរចនាសមភ័ននអងគការរបស់ខវួន
ឲ្របាន និង ដាំធណ្ើ រការវាកបុងការទទួលយកសាជិកចាំនួន ៦៧០,០០០ នាក់ ផដលោកមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ និង កមយករ កមយការនិើ 
ធធឝើការកបុងលសុក (គឺោការធកើនធ ើងពើចាំនួន ៣៣០,០០០ នាក់កបុងឆ្ប ាំ២០១៥) ផដលតាំណ្ណងធោយអងគការសាារចាំនួន ៨០ ធៅកបុង ៦០ 
លបធទស ធោយធានាពួ កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ និង កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការកបុងលសុកធៅលគប់ទើកផនវង ផដលចង់ធរៀបចាំការបណ្ថុ ះប
ណ្ណថ លសលាប់អបកសិកាលសាវលោវ និង អងគការកមយករ កមយការនិើ ធធឝើការកបុងលសុក នឹងទទួលបានការគ្មាំលទនូវអឝើ ផដលពួកធគលតូវការធធឝើ និង ធលបើ
លបាស់នូវធនធានោទិនបន័យសាកល”។ 
យុទនសាស្តសថ គឺោធសចកថើផថវងការសធងខបអាំពើ “អឝើផដលអបកចង់ធធឝើ ធធឝើឲ្រនរណ្ណ ធធឝើោមួយនរណ្ណ និង ធធឝើធោយរធបៀបណ្ណ”។ យុទនសាស្តសថ គឺោ
គាំនិតោក់ផសថង ផដលនិយាយអាំពើរធបៀបផដលអបកនឹងធលបើលបាស់ធនធានរបស់អបកឲ្រានលបធយាជន៍បាំផុតកបុងការសធលមចឲ្របាននូវទិសធៅ
របស់អបក និង ទទួលនូវលទនផលផដលអបកចង់បាន។ យុទនសាស្តសថធឆវើយនឹងសាំណួ្រពួ “ធតើធយើងនឹងសធលមចធគ្មលធៅ និង ទិសធៅរបស់ធយើង
ធោយរធបៀបណ្ណ?” យុទនសាស្តសថធរៀបរាប់ពើវធិើ ឬ អភិលកមទូធៅ មិនផមនោសកមយភាព ឬ គធលាងអឝើោក់ោក់ធនាះធទ។ ឧ ហ្រណ៍្ ននយុទន
សាស្តសថរបស់សហ្ព័នន IDWF កបុងការសធលមចឲ្របាននូវទិសធៅថយើៗធៅឆ្ប ាំ២០២០ គៈឺ អងគការសាារចាំនួន ៨០ ធៅកបុងយ៉ាងធហាចណ្ណស់ 
៦០ លបធទស “ចូលរមួកបុងដាំធណ្ើ រការធធឝើធសចកថើសធលមចរបស់សហ្ព័នន IDWF ចូលរមួកបុងការធរៀបចាំយុទនសាស្តសថផសពឝផាយ និង ចូលរមួកបុងការ
ដឹកនាាំយុទនសាស្តសថផសពឝផាយ ធដើមផើធធឝើឲ្រជើវតិរស់ធៅរបស់កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការធៅកបុងលសុកានភាពលបធសើរធ ើង ផថល់ការពលងឹងសមតទិ
ភាពដល់អងគការ និង ធមដឹកនាាំអងគការ ធធឝើោតាំណ្ណងសហ្ព័នន IDWF ោសាធារណ្ៈ និង កបុងការទាំនាក់ទាំនងធៅារងធលៅ និង ធធឝើការរមួគ្មប
ោធវុងមួយោមួយសាាររបស់សហ្ព័នន IDWF ធផសងធទៀត។ 
 
 



 

ធសៀ វ ធៅមគគុ ធទធសក៍សលាប់កមយក រ  កមយការ និើ  ធធឝើកា រតាមផធះ  និង  អងគការ របស់ពួក ធគ
 
ធាតុធចញ ធាតុចូល សកមយភាព នងិ សូចនាករ  

 

ធាតុធចញ គឺោលទនផល ននសកមយភាពរបសអ់បក ឬ ការងារអឝើមយួផដលអបកធលគ្មងនឹងធធឝើ ឬបានធធឝើ ធដើមផើជយួឲ្រលទនផល និង ទិសធៅ
របសអ់បកបានសធលមច ដូធចបះ អបកលតូវធធឝើបនថធៅធទៀត ធដើមផើឲ្របានសធលមចធគ្មលធៅរបសអ់បក។ វាោភសថុតាង ផដលធយើងអាចធមើលធឃើញ
អាំពើផផនការសកមយភាពរបស់អបក។ ឧ ហ្រណ៍្ ធសៀវធៅមគគុធទធសក ៍សថើពើ ពលកមយកុារធៅកបុងលសុក កមយករ កមយការនិើធធឝើការតាមផធះមយួ
ចាំននួទទួលបានការបណ្ថុ ះបណ្ណថ លអាំពើបធចចកវទិាផថ ាំផធះ ឬ អបកធរៀបចាំកមយវធិើមយួចាំននួទទួលបានការបណ្ថុ ះបណ្ណថ ល។ 
 សកមយភាព គឺោសកមយភាពោកោ់ក់មយួចាំននួ (ឧ ហ្រណ៍្ កមយវធិើ គធលាង ឬ ធវទិការធផសងៗ) ផដលអបកធលគ្មងនឹងធធឝើកបុងរ
យៈធពលមយួកាំណ្ត ់(ោញឹកញាប ់ោលបចាាំឆ្ប ាំ)។ សកមយភាព ាំងអសធ់នះ ោទូធៅ លតូវធគកាំណ្តអ់ាទិភាព និង ផចកោលកុម នន
សកមយភាពធៅកបុងផផនការសកមយភាព ឬ ការធធឝើសកមយភាពធៅតាមផផនការ។ ការធធឝើសកមយភាពនាាំឲ្រធយើងទទលួបានលទនផលគរួឲ្រ
ទុកចិតថបាន ផដលសកមយភាព ាំងធនាះ លតូវផតបចចប ់ធដើមផើឲ្រធយើងអាចសធលមចទិសធៅផដលបានកាំណ្តទុ់ក។ ធៅធពលកាំណ្ត់
សកមយភាព ធយើងផតងផតបងាា ញពួធតើជនណ្ណ ឬ លកុមណ្ណោអបកទទួលខុសលតូវកបុងការអនុវតថសកមយភាព ាំងធនះ។ 
 ធាតុចូល គឺោអឝើផដលអបកលតូវការវា ធដើមផើឲ្រធយើងអាចអនុវតថសកមយភាព ាំងធនាះបាន ដូចោ ការផថល់នូវធាតុធចញ និង ការ
សធលមចទិសធៅ ឬ លទនផល និង ធគ្មលធៅរបសអ់ងគការ ឬ មនុសស។ ធាតុចូលផដលសាំារនោ់ងធគបាំផុតធនាះ គឺមនុសស (ធនធានមនុសស 
ដូចោ រូបអបក កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះធផសងធទៀត និង ជន ាំងឡាយណ្ណ ផដលជយួធលោមផលជងដលក់មយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាម
ផធះ)។ លុយ (ធនធានហ្រិចដវតទុ) គឺោធាតុចូលដស៏ាំារនម់យួធទៀត ផដលធធឝើឲ្រផផនការរបសអ់បកអាចដាំធណ្ើ រការបាន។ ធាតុចូលដស៏ាំារន់
មយួធទៀតសលាបក់មយរ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ និង អងគការរបសព់កួធគធនាះ គឺធពលធវោ ផដលពកួធគអាចចាំណ្ណយធពលជបួគ្មប  ពិភាកា
គ្មប  និង ធធឝើសកមយភាពរមួគ្មប ។ 
 សូចនាករ ោឧបករណ៍្សលាបវ់ាសផ់វង ធដើមផើឲ្របានដឹងពួធតើអបកកាំពុងធធឝើសកមយភាពដលក់ាំរតិណ្ណធហ្ើយ ផថលធ់ាតុធចញ និង 
បញ្ញជ កព់ួ អបកបានធៅដលទិ់សធៅ ទទលួបានលទនផល និង សធលមចធគ្មលធៅ ទសសនៈវសិយ័ និង ធបសកកមយរយៈធពលផវង។ សូចនាករ
លា បងាា ញពើការរ ើកចធលមើន ននផផនការសកមយភាព និង ការវវិតថ ននទិសធៅ និង ធគ្មលធៅរបសអ់បក។ កបុងដាំណ្ណកក់ាល ននការធធឝើផផនការ 
សូចនាករ ផដលលតូវទទួលបានធោគជយ័ោកោ់ក ់លតូវបានធលើកយកមកធធឝើការពិភាកា និង លតូវានការយលល់ពមគ្មប ោមុន។ សូចនាករ 
គឺោឧបករណ៍្វាសផ់វងពើធោគជយ័ ននការងារ ផដលលតូវកាំណ្តធ់ៅតាមកាំរតិនើមយួៗ។ សលាបស់កមយភាពវញិៈ ធតើានបានលពើនទលមងចុ់ះ
ធ យ្ ះសាជិកភាពធហ្ើយឬធៅ? ឬៈ ធតើបានធបើកកិចចលបជុាំ ធដើមផើបចច ប់ការធរៀបចាំផផនការសលាបទ់ទលួសាជិកថយើធហ្ើយឬធៅ? ធបើធៅ 
ធតើធហ្តុអឝើបានោមិនបានធរៀបចាំការលបជុាំ? សលាបធ់ាតុចូលៈ ធតើបានធរៀបចាំទលមងចុ់ះធ យ្ ះសាជិកភាពសលាបទ់ទលួសាជិកថយើធហ្ើយ
ឬធៅ? ឬៈ កមយករ កាយ រនិើ ធធឝើការតាមផធះចាំននួមួយភាគបើ ននចាំននួកមយករ កមយការនិើ ១០០ នាក ់កាវ យោអបកធរៀបចាំកមយវធិើ ផដលបាន ក់
 ញសាជិកថយើចាំននួ ៣,០០០ នាកឲ់្រចូលកបុងអងគការ។ 
 

 ករធរៀបរាប់អាំពើឧបករណ៍្ និង បធចចកធទស 
 

ឧបករណ៍្ និង បធចចកធទសធរៀបចាំផផនការមយួចាំននួធៅកបុងធសៀវធៅមគគុធទធសកធ៍នះ អាចោឃ្លវ ដល៏ាំបាកបាំផុតកបុងការបកផលប ធោយសារវា
ោអកសរកាត ់នន ករោភាសាអងធ់គវស។ លបផហ្លោ ករ សាយ ត និង សឝត (SMART and SWOT) (សូមធមើលចាំណុ្ច ននការបណ្ថុ ះប
ណ្ណថ ល T1.1 និង T1.2) ផដលវាោ ករមយួចាំននួកបុងចាំធណ្ណម ករ ផដលធគធលបើលបាសយ៉់ាងទូលាំទូោយកបុងបធចចកសព័ធ ននការធធឝើ
ផផនការ ផដលាននយ័ធសយើគ្មប កបុងភាសារបសអ់បក។ សូមសិកាធមើលធៅ ធបើវាានករណ្ើ ផបបធនះផមន ធបើមិនដូធចាប ះធទ រកនិមយិតសញ្ញដ អឝើ
មយួមកធលបើ ឬ បកផលប ករ ាំងធនាះ ធៅោ ករកាត ់និង បចចូ លអកសរារងធដើមរមួគ្មប  (ធហ្ើយធបើអកសរកាតធ់នាះ អាចាននយ័ ផបបធនះ
កវ៏ាលបធសើរផដរ)។    
 

លបភពឯកសារ 
 

ស ធ នុលកម ននបធចចកស័ពធកបុងការធធឝើផផនការយុទនសាស្តសថ, http://www.navaa.org/sp/toolkit/SP%20glossary.pdf. 
 

លបអប់ឧបករណ៍្ធលបើលបាស់ – សនវឹកខិតបណ័្តោគនវឹះកបុងការជាំនយួសាយ រតើ, ការធធឝើផផនការធដើមផើធោគជ័យ: ោមគគុធទធសក៍ធួន
លយមសលាប់អបកធធឝើការផសពឝផាយ, យុទនសាស្តសថពនវត់អគគិភ័យ និង មូលនិធិ មួរ,៍ 
http://planningtowin.org/toolbox/5395f008611b1e044d.  
ការរចនា, ការលតួតពិនិតរ និង វាយតនមវ ននកមយវធិើកិចចសហ្លបតិបតថិការបធចចកធទសនិង គធលាងៈ ធសៀវធៅមគគុ ធទធសក៍
សលាប់ការបណ្ថុ ះបណ្ណថ ល, អ ងគ កា រកា រងា រ អ នថ រ ោ តិ , ឆ្ប ាំ១៩៩៦, 
http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1996/96B09_238_engl.pdf. 
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មនុស្សស្សី្០៣នាក់លលើកដៃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ធមធរៀនទើ ១  –  ការធធឝើផផនការដ៏ានលបសិទនិ
ភាពសលាប់ភាពធោគជ័យរបស់អងគការ
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ទាំព័រផណ្នាាំឲ្របានយល់ពើការរ ាំពឹងទុក 
 

ធមធរឿនទើ ១ ននធសៀវធៅមគគុធទធសកអ៍ាំពើ “ABC” ននការ ធធឝើ ផផនការដ៏ាន លប សិទនិភាពៈ  ធតើ ផផនការដ៏ាន លប សិទនិ ភាពោអឝើ  ធតើ ធហ្ តុ
អឝើ បានោ ផផនការដ៏ាន លប សិទនិ ភាពសាំារន់  ធតើ ធធឝើ ផផនការ ធនះ  ធោយរ ធបៀ បណ្ណ ធហ្ើយ ធតើ ន រណ្ណោអប ក ធធឝើ វា ។  

 

ធគ្មលបាំណ្ង 
 

បនាធ បព់ើធរៀនធមធរៀនធនះចបធ់ហ្ើយ - ធ ះោធរៀនោលកុម ឬ ធរៀនាប កឯ់ងកថើ - សងឃមឹពួ អបក៖ 
– យលព់ួធហ្តុអឝើការធធឝើផផនការដា៏នលបសិទនិភាព គឺោចាំណុ្ចសាំារនប់ាំផុតកបុងការធធឝើ ឲ្រអងគការ កមយករ 
កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ របស់អបកទទលួបានធោគជយ័។ 

–    ធចះ ពើ ធគ្មលកា រ ណ៍្  ផផប ក រ បស់ វា  និ ង  ដាំ ធណ្ើ រ កា រ  ននកា រ ធធឝើ ផផ នកា រ ដ៏ ា ន លប សិ ទនិ ភា ព ។  
– អាចធលបើលបាសឧ់បករណ៍្ និង បធចចកធទស ននការធធឝើផផនការដា៏នលបសិទនិភាពោកផ់សថង កបុងការជយួធធឝើឲ្រអបក
សធលមចធគ្មលធៅអងគការរបសអ់បក។ 
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ការធធឝើផផនការធដើមផើឲ្រការងារបានធោគជ័យ

កាលវភិាគសលាប់ផផបកទើ ១ – ការធធឝើផផនការធៅកបុងអងគការ កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ 
សកមយភាពពើ A1.1 – A1.10 

 

សកមយភាព ធគ្មលបាំណ្ង រយៈធពល 
A1.1:     ធតើអបកធធឝើផផនការធោយរធបៀប

ណ្ណ? ធតើអឝើោផផនការ? 
•    ធមើលពើ រ ធបៀប ផដលអបក ធធឝើ ផផនការ។  
•    យល់ពើអឝើោការ ធធឝើ ផផនការ។  

៦០ នាទើ 

A1.2:     ធតើអឝើោការធធឝើផផនការដ៏ាន
លបសិទនិភាព? ធតើធហ្តុអឝើបានោលតូវការ

ផផនការដ៏ានលបសិទនិភាព? 

យលអ់ាំពើៈ 
•    អឝើោការ ធធឝើ ផផនការ ដ៏ានលបសិទនិភាព។  
•    ធហ្តុអឝើបានោការ ធធឝើ ផផនការានសារសាំារន់
សលាប់កមយក រ  កមយកា រ និើ  ធធឝើកា រតាមផធះ  និង  អងគ
កា រ របស់ ធគ។  

១០០ នាទើ 

A1.3:     ធគ្មលការណ៍្ ននការធធឝើផផនការ
ដ៏ានលបសិទនិភាព។ 

•    ធដើមផើយល់ពើ ធគ្មលការណ៍្ ននការ ធធឝើ ផផនការ ដ៏ាន
លបសិទនិភាព។  

១២០ នាទើ 

A1.4:     ផផបកមូលោឌ ន ននការធធឝើផផនការដ៏
ានលបសិទនិភាព។ 

•    កាំណ្ត់ នូ វ ផផបក មូលោឌ ន  ននការ ធធឝើ ផផនការដ៏
ាន លបសិទនិភាព។  

•    យល់ពើ វដថ  ននការ ធធឝើ ផផនការ។  

៩០ នាទើ 

A1.5:     ធតើអបកឋិតធៅលតង់ចាំណុ្ចណ្ណ? ធធឝើ
ការវភិាគអាំពើអងគការរបស់អបក។ 

•    ពិនិតរ ធមើលពើសាទ នភាព ននអងគកា រ របស់អបក  កាំណ្ត់
អាំ ពើ ចាំ ណុ្ចារវ ាំង  និង  ចាំណុ្ច ធខាយ លពម ាំងបញ្ញា
លបឈមនានា។  

 •    ធរៀនពើ រ ធបៀប ធលបើ លបាស់ឧបក រណ៍្ ធធឝើកា រ វ ភិាគតាម
លប ព័ននសឝត។  

១២០ នាទើ 

A1.6:     ធតើអឝើោទសសនៈវសិ័យ និង 
ធគ្មលធៅរបស់អងគការ កមយករ 
កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ? 

•    ធរៀនពើអឝើោ គុណ្តនមវ  និង  ធបសកកមយ  របស់អងគការ  
កមយក រ  កមយកា រ និើ  ធធឝើកា រតាមផធះ។  

•    ធចះពើ រ ធបៀបសរ ធសរទសសនៈ វសិ័យ និង  ធគ្មលធៅរបស់
អងគការ  កមយក រ  កមយកា រ និើ  ធធឝើកា រតាមផធះ ផផាក ធលើ គុណ្
តនមវ  និង  ធបសកកមយ របស់វា។  

១២០ នាទើ 

A1.7:     ការកាំណ្ត់ទិសធៅ និង លទន
ផល។ 

•    ធរៀនពើ រ ធបៀបកាំណ្ត់ទិស ធៅ និង  លទនផល ក់ព័នននឹង
ធសចកថើ ផថវ ង ធហ្តុអាំ ពើទសសនៈ វ ស័ិយ និង  ធគ្មលធៅអងគ
ការ របស់អបកកបុ ងការ ធលបើ លបាស់បចជ ើ ធផធៀង ធ្ ត់  និង  
ឧបក រណ៍្ ធធឝើ ផផនការតាមលប ព័ននសាយ ត។  

១៧០ នាទើ 

A1.8:     ការកាំណ្ត់យុទនសាស្តសថ ធាតុធចញ 
ធាតុចូល សកមយភាព និង សូចនា
ករ។ 

•    ធរៀនពើ រ ធបៀបកាំណ្ត់ យុទនសាស្តសថ  ធាតុ ធចញ ធាតុ
ចូល សកមយភាព  និង  សូចនាករ។  

១៥០ នាទើ 

A1.9:     ការធធឝើធសចកថើសធលមចលាំបាកៗ: 
ធតើការងារអាតើភាពរបសអ់បកានអឝើ
ខវះ? 

•    ធរៀនពើ រ ធបៀប ធលជើស ធរ ើស ព័ ត៌ាន ផដលទទួលបាន
ធៅធពលអបកានជធលមើសោធលចើ ន ផដលអាចធរ ើសបា
ន។  

៦០ នាទើ 

A1.10:  ការស រ ធស រ ផផនកា រស លាប់
កា រអភិ វ ឌណ  និ ង  ភាព
ធោគជ័យ  ននអងគកា រៈ  ផលប
កាវ យ នូ វ អឝើ ផដលអប កបាន ធរៀ ន
ឲ្រ ធៅោការអ នុ វ តថោក់ ផសថ
ង ។  

•    យល់ពើតថភាព ននដាំ ធណ្ើ រការកបុ ងការ ធធឝើ ផផនការ។  
 

•    ធធឝើ ផផនការ ធដើមផើឲ្រអងគកា រទទួលបានធោគជ័យ 
និង  ានការអ ភិ វឌណ  ផលបកាវ យនូ វអឝើ ផដលអបកបាន
ធរៀនឲ្រ ធៅោការអនុ វតថោ ក់ ផសថង។  

២១០ នាទើ 

សរុប  ១,២០០ នាទើ ឬ ២០ 
ធា៉ង និង ផចកធចញោបើ
នថង 



 
 
 

ធសៀ វ ធៅមគគុ ធទធសក៍សលាប់កមយក រ  កមយការ និើ  ធធឝើកា រតាមផធះ  និង  អងគការ របស់ពួក ធគ
 

កាលវភិាគសលាបភ់ាគទើ ២ – ការធរៀបចាំផផនការផសពឝផាយរបស់អងគការឲ្រានលបសិទនិភាព 
សកមយភាពពើ A1.11 – A1.15 

 
 

សកមយភាព ធគ្មលបាំណ្ង រយៈធពល 

A1.11:  ធហ្ តុអឝើបានោលតូ វ ធរៀ បចាំអា ទិ
ភាព  ននការងារសលាប់អងគកា រ  
កមយ ក រ  កមយកា រ និើ  ធធឝើ កា រតាម
ផធះ ។  

•    យល់ពើសារសាំារន់ ននការ
ធរៀបចាំអាទិភាពការងារ។  

៩០ នាទើ 

A1.12:  ផផប ក មូលោឌ ន  ននការ ធធឝើ ផផនការ
ឲ្រាន លបសិទនិភាពសលាប់
ធរៀ បចាំ យុទននាការផសពឝ ផាយ។  

•    កាំណ្ត់ ផផបក មូលោឌ ន ននការ ធធឝើ
ផផនការឲ្រានលបសិទនិភាពសលាប់
ធដើមផើ ធធឝើ យុទធនាការផសពឝផាយ។  

៦០ នាទើ 

A1.13:  ការ ធធឝើ វ ភិា គអាំ ពើសាជិកភាព
របស់អប ក។  

•    ពិ និតរ ធមើលសាទ នភាពសាជិកភាពធៅ
កបុ ងអងគការ របស់អបក  និង កាំណ្ត់ពើបញ្ញា
លបឈម។  

 
•    ធរៀនពើ រ ធបៀបធលបើ លបាស់ឧបករណ៍្ធធឝើ
ការ វភិាគតាមលបព័ននសឝត (SWOT)។ 

១២០ នាទើ 

A1.14:  ការកាំណ្ត់ ទិស ធៅ  និ ង  លទន
ផលសលាប់កា រ ធរៀ បចាំ ផផនការ
ផសពឝ ផាយរបស់អប ក។  

•    ធរៀនពើ រ ធបៀបកាំណ្ត់ ទិសធៅ និង លទន
ផល ក់ព័នន នឹងសាជិកភាពអងគការ
របស់អបក  កបុ ងការ ធលបើ លបាស់ឧបករណ៍្
តាមលបព័ននសាយ ត  (SMART) និង សឝត 
(SWOT)។ 

១៨០ នាទើ 

A1.15:  ការសរ ធស រ ផផនការ ធរៀ បចាំ
យុទននាការផសពឝ ផាយឲ្រាន
លបសិទនិភាព។  

•    ធរៀនពើ រ ធបៀបកាំណ្ត់យុទធសាស្តសថ  
ធាតុ ធចញ ធាតុចូល សកមយភាព និង  
សូចនាករ។  

 
•    យល់ពើតថភាព ននដាំ ធណ្ើ រការកបុ ងការ
ធធឝើ ផផនការ។  

 
•    ធធឝើ ផផនការ ធរៀបចាំ យុទននាការផសពឝផាយ 
ធោយផលបកាវ យនូវអឝើ ផដលអបកបានធរៀនឲ្រ
ធៅោការអនុវតថោក់ ផសថង។  

270 minutes 

សរុប  ៧២០ នាទើ ឬ ១២ ធា៉ង 
និង ផចកធចញោបើនថង 





 
 
 

 

 

 
 
 
 

សកមយភាព 
 
 

ផផបកទើ ១ – ការធធឝើផផនការឲ្របានធោគជ័យធៅកបុងអគការ កមយករ កមយកា
រនិើ ធធឝើការតាមផធះ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A1.1 
 
ធតើអបកធធឝើផផនការធោយរធបៀបណ្ណ? ធតើអឝើោការធធឝើផផនការ? 

 
A1.2 

 
ធតើអឝើោផផនការានលបសិទនិភាព? ធតើធហ្តុអឝើបានោធយើងលតូវការវា? 

 
A1.3 

 
ធគ្មលការណ៍្ ននការធធឝើផផនការឲ្រានលបសិទនិភាព 

 
A1.4 

 
ផផបកមូលោឌ ន ននការធធឝើផផនការឲ្រានលបសិទនិភាព 

 
A1.5 

 
ធតើឥ ូវធនះ អបកឋតិធៅលតង់ណ្ណ? ការធធឝើការវភិាគអាំពើអងគការរបស់អបក 

 
A1.6 

 
ធតើអឝើោទសសនៈវស័ិយ និង ធគ្មលធៅរបស់អងគការ កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ? 

 
A1.7 

 
ការកាំណ្ត់ទិសធៅ និង លទនផល 

 
A1.8 

 
ការកាំណ្ត់យុទនសាស្តសថ ធាតុធចញ ធាតុចូល សកមយភាព និង សូចនាករ 

 
A1.9 

 
ការធធឝើធសចកថើសធលមចលាំបាកៗ:  ធតើការងារអាទិភាពរបស់អបកានអឝើខវះ? 

 
A1.10 

 
ការសរធសរផផនការសកមយភាពសលាប់ការអភិវឌណ និង ភាពធោគជ័យរបស់អងគការ ធោយធធឝើការផកផលបនូវ
អឝើផដលអបកបានធរៀនឲ្រធៅោការអនុវតថោក់ផសថង។ 



 
 
 

 

 
 

សិកាខ សាោ សថើពើ ការកសាងសមតទភាពកមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ ធរៀបចាំធ ើងធោយសហ្ជើពកមយករ កមយការនិើ ផថលធ់សវាតាមផធះ (DSWU), លបធទស
ហាគណ្ណ 
រូបថតទទលួបានពើៈ DSWU 

 
 
 
 
 
 
 

សកមយភាព A1.1     ធតើអបកធធឝើផផនការធោយរធបៀបណ្ណ? ធតើអឝើោការធធឝើផផនការ? 
 

ធគ្មលបាំណ្ង ធដើមផើធមើលពើរធបៀបផដលអបកធធឝើផផនការ។ 
 
យលព់ើអឝើោការធធឝើផផនការ។ 

រយៈធពល ៦០ នាទើ 
 

  
 ឯកសារ 

 សាំធៅធមធរៀនសលាប់សកមយភាពទើ ១: ធធឝើោតារាងបចជ ើករណ្ើ សលាប់ធធឝើលាំហាត់ធរៀងៗខវួន។ 
 សាំធៅធមធរៀនសលាប់សកមយភាពទើ ២: ទលមង់ៈ ធតើអបកធធឝើផផនការធោយរធបៀបណ្ណ? (ទលមង់ទធទ)។ 
 សាំធៅធមធរៀនសលាប់សកមយភាពទើ ៣: ទលមង់ៈ ធតើអបកធធឝើផផនការធោយរធបៀបណ្ណ? (ឧ ហ្រណ៍្)។ 

 

 សាម រៈ 
 លគូ ឧ ធទធសថតចមវ ងសាំ ធៅសកមយភាព ធម ធរៀ ន  ធដើ មផើ ផច ក ជូន សិកាខ កាមាប ក់ មួយចា ប់ មុ ននឹ ងចា ប់ ធផថើ ម វ គគ បណ្ថុ ះ ប
ណ្ណថ ល។



 
 
 

 

* 

* 

* 

ធសៀ វ ធៅមគគុ ធទធសក៍សលាប់កមយក រ  កមយការ និើ  ធធឝើកា រតាមផធះ  និង  អងគការ របស់ពួក ធគ
 

ដាំធណ្ើ រការ ននការបណ្ថុ ះបណ្ណថ ល 
លាំហាត់ធធឝើធរៀងៗខវួន ការរះិរកគាំនិតធលគ្មងធធឝើលាំហាត់។ 

 

ជាំហានទើ ១ – ធធឝើលាំហាត់ធរៀងៗខវួនសលាប់រយៈធពល ២០ នាទើ  
1.   លគូ ឧ ធទធ ស ព នរ ល់ ពើ ធគ្ម ល ធៅ  និ ង  ដាំ ធណ្ើ រ កា រ  នន ស ក មយ ភា ព  និ ង  លបា ប់ សិ កាខ កា មពួ  លាំហា ត់ ធនះ  មិ ន ផម ន
ោលាំហាត់ ស លា ប់ កា រ លប  ង ធទ  ប៉ុ ផនថ លាំហា ត់ ធនះ  គឺ ោ វ ិធើ មួ យស លា ប់ ឲ្រ ពួ ក ធគ ផច ក រ ាំផល ក នូ វ ប ទ ពិ ធសា ធ ។  លគូ
ឧ ធទធ ស ផច ក សាំ ធៅសក មយ ភា ព ធម ធរៀ ន ទើ  ១  និ ង  ទើ  ២  អា ន បចជ ើ ក រណ្ើ ស លា ប់ កា រ ធធឝើ លាំហា ត់ ធរៀ ង ៗ ខវួ ន  
( សាំ ធៅ ធម ធរៀ ន ស លា ប់ ស ក មយ ភា ព ទើ  ១ )  និ ង  ព នរ ល់ ពើ កា រ លប ទ លម ង់ ទ ធទ  ( សាំ ធៅ ធម ធរៀ ន ស លា ប់ ស ក មយ ភា ព
ទើ  ២ )  ធោយ ផថ ល់ ឧ  ហ្ រ ណ៍្ ពើ សាំ ធៅ ធម ធរៀ ន ស លា ប់ ស ក មយ ភា ព ទើ  ៣  ធដើ មផើ ធធឝើ ឲ្រ លបា ក ដ ពួ  សិ កាខ កា មបា ន
យល់ ចា ស់ អ ស់ ធហ្ើ យ ។  
2.   លគូ ឧ ធទធ ស លបា ប់ សិ កាខ កា ម ឲ្រ ធលជើ ស ធរ ើស យ ក ក រណ្ើ មួ យ ពើ ប ចជ ើ ក រណ្ើ  ផដ ល ពួ ក ធគ ធាវ ប់ ជួ ប លប ទះ ធ្ ល់  

ឬ  ធលជើ ស ធរ ើសយ ក ក រណ្ើ មួ យ ធទៀ ត  ផដ លធាវ ប់ ជួ ប លប ទះ ផដ រ  លប សិ ន ធបើ  ពួ ក ធគ ច ង់ ។  
3.   សិ កាខ កា ម ាប ក់ ៗ លតូ វ គិ ត ធមើ ល ធ ើ ង វ ិញ ពើ អឝើ  ផដ ល ខវួ ន ធាវ ប់ ធធឝើ  ធធឝើ តា ម ជាំហា ន រ ប ស់ វា  រួ ច បាំ ធព ញ ទ លម ង់ ទ ធទ

ធនះ ។  
ជាំហានទើ ២ – ការរះិរកាំនិតធលគ្មងធធឝើលាំហាត់រយៈធព់ ៤០ នាទើ 
4.   លគូ ឧ ធទធ ស សុាំ ឲ្រ ធលើ ក នដ ន រណ្ណ ធធឝើ បា ន  ន រណ្ណ ធធឝើ បា ន ខវះ ៗ  ឬ  ន រណ្ណមិ ន អា ច ធធឝើ បា ន ធសាះ  ប នាធ ប់ ម ក  

សុាំ ឲ្រ សិ កាខ កា ម ាប ក់  ឬ  ពើ រ នា ក់ ឲ្រ អា ន ក រណ្ើ នើ មួ យ ៗ ពើ កបុ ង ទ លម ង់ រ ប ស់ ពួ ក ធគ ។  
5.   សិ កាខ កា ម ធរៀ ប រា ប់ ពើ ប ទ បងាា ញ ក់ ព័ នន នឹ ង ប ទ ពិ ធសា ធ ធ្ ល់ រ ប ស់ ពួ ក ធគ ។  
6.  លគូ ឧ ធទធ ស សុាំ ឲ្រ សិ កាខ កា ម ព នរល់ ពួ ធតើ  “ កា រ ធធឝើ ផផ នកា រ ”  ា ន ន័ យ យ៉ា ង ចាំ ធ ះ ពួ ក ធគ និ ង  ស រ ធស រ
 ករ គ នវឹះ ធៅ ធលើ កាថ ធខៀ ន  ឬ  ធ្ ាំ ង ហ្ឝវើ ប ឆ្ ត  ធហ្ើយស ធងខ ប ខវឹ មសា រ  នន គាំ និ ត សាំ ារ ន់ រ ប ស់ វា ។  

7.   លគូ ឧ ធទធ ស សុាំ ឲ្រ សិ កាខ កា មយល់ លព ម តា ម ន័ យសាមចដ  នន  ករ  “ កា រ ធធឝើ ផផ ន កា រ ”  ធនាះ ។  ធតើ វា ន័ យ ដូ ច
ធមថ ច ធបើ ធធៀ ប នឹ ង ចាំ ណុ្ ច ទើ  ១  នន ខវឹ មសា រ គ នវឹះ ារ ង ធលកា ម ធនះ ? លប សិ ន ធបើ  វា ា ន ន័ យ លស ធដៀ ង គ្មប  កា រ
ធលបើ លបា ស់  ករ មិ ន ោ បញ្ញា អឝើ សាំ ារ ន់ ធនាះ ធទ ។  ស រ ធស រ អាំ ពើ ន័ យ ធ មយ តា រ ប ស់ វា ធៅ ធលើ កាថ ធខៀ ន ។  

8.   លគូ ឧ ធទធ ស ធធឝើ កា រ ស រុ ប ខវឹ មសា រ និ យ ម ន័ យ  នន  ករ  ាំ ង ធនាះ  និ ង  ផថវ ង អាំ ណ្ រ គុណ្ ដល់ សិ កាខ កា ម  ាំ ង អ ស់ ។  
 
 

ខវមឹសារគនវះឹ 
–    ការធធឝើ ផផនការ គឺោដាំធណ្ើ រការ ននការគិតអាំពើ និង ការធរៀបចាំសកមយភាព ផដលលតូវធធឝើកបុ ងការផថល់ធាតុធចញ និង ធៅឲ្រ
ដល់ទិសធៅ ឬ ទទួលលទនផល ឬ អឝើមួយ ផដលធយើងចង់សធលមចបាន ចង់ឲ្រវាធកើតធ ើង ឬ ចង់បាន។ 

 
–    ការធធឝើ ផផនការ គឺោសកមយភាព ផដលលតូវធធឝើោនិរនថ រ ធ៍ៅកបុងជើ វតិលបចាាំនថង របស់ធយើង។ ធយើង ាំងអស់គ្មប ធធឝើ ផផនការរាល់នថង 
រាល់ធវោ និង លគប់ទើកផនវង ធ ះោលកខណ្ៈបុគគល ឬ ោផផបកមួយ ននលកុមក៏ធោយ។ ធយើងធលគ្មងពួធធឝើអឝើមួយឲ្របាន ឬ 
នឹងធធឝើអឝើមួយ ធយើងធលគ្មងពួនឹងទទួលយកអឝើមួយ ឬ ធគចធចញពើអឝើមួយ។ ធយើងធលគ្មងពួនឹងធៅកផនវងណ្ណមួយ ឬ បថូ
រ ធគ្មលធៅទើតាាំងរបស់ធយើង និង ធធឝើ ផផនការោថយើ ធ ើងវញិ។ ធពលខវះ អឝើៗដាំ ធណ្ើ រការធៅតាមផផនការរបស់ធយើង ធពលខវះ 
ការងារធនាះ ដាំធណ្ើ រការធៅបានផតមួយភាគប៉ុ ធណ្ណត ះ ធហ្ើយធពលខវះ វាមិនបានសធលមចតាមផផនការ ាំងអស់ផតមថង។ ធនះ
ធហ្ើយោធហ្តុផដលធយើងគួរផតធរៀន និង ធលបើ លបាស់នូវជាំនាញកបុងការធធឝើ ផផនការធនះឲ្រានលបសិទនិភាពៈ ធដើមផើឲ្រវាអាចជួយ
ធយើងសធលមចធគ្មលធៅធាំសលាប់ខវួនធយើង និង អងគការរបស់ធយើង។ 

 
–    ផផនការ គឺដូចោផផនទើអចច ឹង។ ធៅធពលធធឝើតាមផផនការ អបកអាចធមើលធឃើញពួធតើអបកធធឝើឲ្រវាានការរ ើក
ចធលមើនកលមិតណ្ណ ធហ្ើយធតើអបកធៅឆ្ង យពើធគ្មលធៅរបស់លតឹមណ្ណ។ ដឹងពួធតើអបកធៅលតង់ណ្ណ និង ជួយអបក
ឲ្រធធឝើ ធសចកថើសធលមចធៅធលើទិសធៅផដលលតូវធធឝើ  និង លតូ វធធឝើការ វ្ ស់បថូ រអឝើខវះ ធបើសិនោវាមិនដាំធណ្ើ រការតាម
ការរ ាំពឹងទុកធទធនាះ។ 

 

កាំណ្ត់សាគ ល់សលាប់លគឧូធទធស 
 

សកមយភាពធនះ អាចធធឝើោឧបករណ៍្ជយួសលមួលភាពតានតងឹ នងិ ោការផណ្នាាំដលវ់គគសិកាខ សាោ ឬ វគគសិកា សថើពើ ការ
ធធឝើផផនការឲ្រានលបសិទនភិាព។ 

 
អានទលមង់ធនះោមួយសិកាខ កាមមុននឹងធធឝើលាំហាត់។ ផថលឧ់ ហ្រណ៍្ឲ្រពួកធគ ធោយធលបើសាំធៅធមធរៀនសលាប់
សកមយភាពទើ ៣។ 

 
ព័ត៌ាន ផដលសិកាខ កាមផថលជូ់នអាចជួយអបកឲ្រចាប់ធផថើមធរៀបចាំោធលគ្មងគាំនិតសាំារន់ ននវគគបណ្ថុ ះបណ្ណថ លកបុងសកមយភាព A1.2។



 
 
 

ការធធឝើផផនការធដើមផើឲ្រការងារបានធោគជ័យ 
 

 
A1.1:  សាំធៅសកមយភាពធមធរៀនទើ ១ 

 

បចជ ើករណ្ើ សលាប់ធធឝើលាំហាត់ធរៀងៗខវួន 
 
 

1    កា រោ ក់ ករ រ កកា រងា រ ធធឝើ ធៅ កបុ ង លប ធភ ទកា រងា រតាមផធះ ធៅ ធខ តថ  ឬ  លកុ ង ធផស ង ។  
 

2.   កា រោ ក់ ករ សុាំ រ កកា រងា រ ធធឝើ ោ ក មយ ក រ  ក មយ កា រ ិនើ  ធធឝើ កា រតាមផធះ ធៅប រ ធទស។  
 

3.   កា រ ធរៀ ប ចាំ ពិ ធើ ខួ ប កាំ ធណ្ើ តស លា ប់ កុា រ ចាំ នួ ន  ៣០  នា ក់ ។  
 

4.   ទិ ញ ផធះ ផលឝ ង  ឬ  លាំ ធៅោឌ ន មួ យ ខប ង ។  
 

5.  ធរៀ ន មុ ខ ជាំ នាញថយើ  ( ឧ ហ្ រ ណ៍្ៈ  ភាសា  ធរៀ ន ធធឝើ ោ ជាំ នួ យកា រ ចា ប់  ធរៀ ន ធធឝើ ចុ ង ធៅ
ពិ ធសស  ឬ  ជាំ នាញ ធមើ ល  និ ង  ផថ ាំ កុ ា រ  ឬ  ម នុសសចា ស់ ) ។  

 
6. កា រច រចា រោមួ យនិ ធយាជក រ ប ស់ អប ក កបុ ងកា រ ធធឝើ ឲ្រ លប ធសើ រ ធ ើ ង នូ វល កខ័ណ្ឍ កា រងា រ  
ជើ វ ភា ព រ ស់ ធៅ រ ប ស់ អប ក  ( ឧ ហ្ រ ណ៍្  ទ ទួ លបាន នថវឈបួ លលាោង មុ ន  នថងឈ ប់
ស លាក លបចាាំសបាថ ហ៍្  ធា៉ ង ធធឝើ កា រ  នថវសាប ក់ ធៅ  ធស វា សុ ខភាព  និ ង  សុ វ តទិ ភា ព ) ។  

 
7.   កា រ ធធឝើ ដាំ ធណ្ើ ។  

 
8.   កា រ ផប ង ផច កកា រ ចាំណ្ណយ លបចាាំ ផខ ។



 
 
 

ធសៀ វ ធៅមគគុ ធទធសក៍សលាប់កមយក រ  កមយការ និើ  ធធឝើកា រតាមផធះ  និង  អងគការ របស់ពួក ធគ
 

 

 
A1.1:  សាំធៅសកមយភាពធមធរៀនទើ ២ 

 

ទលមង់ៈ ធតើអបកធធឝើផផនការធោយរធបៀបណ្ណ។ (ទលមង់ទធទ) 
 
 
 

ការណ្ើ ៈ       

 

 
ធគ្មលបាំណ្ងៈ  
 
 
 
 

ធតើអបកទទួលបានធទ?             បានៈ                    អត់បាន          បានខវះៗ 

ធហ្តុអឝើ? 

ធតើអបកសធលមចបានលទនផលអឝើខវះ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

ធតើសកមយភាពោក់ោក់អឝើខវះ ឬ 
ជាំហ៊ានណ្ណមួយផដលអបកបាន
សធលមចលទនផលតាមការធលគ្មង
ទុកផដរឬធទ? 

សរធសរៈ 
ក) ចាំណុ្ចារវ ាំង 
ខ) ចាំណុ្ចធខាយ 
របស់អបក។ 

ធតើអបកបានធធឝើអឝើឲ្រលបធសើរោងមុន
ខវះ? ធធឝើធោយរធបៀបណ្ណ? ធហ្តុ
អឝើបានោធធឝើវា? 

1. a) 
 
 
b) 

 

2. a) 
 
 
b) 

 

3. a) 
 
 
b) 

 



 
 
 

ការធធឝើផផនការធដើមផើឲ្រការងារសធលមចធោគ័យ
 

 
A1.1:  សាំធៅសកមយភាពធមធរៀនទើ ៣ 

 

ទលមង់ៈ  ធតើអបកធធឝើផផនការធោយរធបៀបណ្ណ? (ឧ ហ្រណ៍្) 
 
 

ករណ្ើ ៈ ការចរចារោមួយនិធយាជករបស់ខញុ ាំ ធដើមផើសុាំតធមវើងលបាក់ឈបួល។ 
ធគ្មលបណ្ាំ ងៈ សុាំតធមវើងធបៀវតសរច៍ាំនួន ៥០ ភាគរយ។ 

 

ធតើអបកទទួលបានធទ?             បាន:                       អត់បាន:                     បានខវះៗ       X 
ធហ្តុអឝើបានោមិនបាន? 

 
វាោធលើកទើមួយធហ្ើយផដលខញុ ាំបាននិយាយោមួយនិធយាជិតរបសខ់ញុ ាំអាំពើការសុាំផកសលមួលលកខ័ណ្ឍ ការងាររបសខ់ញុ ាំ។ 
ធតើអបកសធលមចបានលទនផលអឝើខវះ? 

 
ក) ធបៀវតសររ៍បសខ់ញុ ាំធកើនធ ើងតិចតួចណ្ណស ់(បាន ២០ ភាគរយ) 

ខ) និធយាជករបសខ់ញុ ាំយលល់ពមផថលល់បាកប់ផនទមតាមធគ្មលការណ៍្លបាក់ “ផខទើ១៣”។ 

គ) ខញុ ាំបានជាំនៈធលើភាពភយ័ារវ ចរបសខ់ញុ ាំ ធហ្ើយខញុ ាំអាចនិយាយអាំពើបញ្ញា ធផសងៗធទៀត ដូចោ ការសុាំបនទយធា៉ងធធឝើ

ការលបចាាំនថងពើ ១០ ធា៉ង ធៅលបាាំបើធា៉ង (ធយើងបានលពមធលពៀងគ្មប លតមឹលបាាំបនួធា៉ង)។ 

 
 

ធតើសកមយភាពោកោ់កអ់ឝើខវះ ឬ ជាំហាន
ណ្ណមយួផដលអបកសមសធលមចបានលទន
ផលតាមការរ ាំពឹងទុក? 

សរធសរៈ 
ក) ចាំណុ្ចារវ ាំង 
ខ) ចាំណុ្ចធខាយរបសអ់បក 

ធតើអបកបានធធឝើអឝើឲ្រលបធសើរោងមុនខវះ? ធធឝើ
ធោយរធបៀបណ្ណ?ធតើធហ្តុអឝើ? 

1. ខញុ ាំបានសួរមិតថភកថិផដលធធឝើការតាមផធះរបសខ់ញុ ាំ
ពួធតើពួកធគទទួលបានទទួលលបាកឈ់បួល
ប៉ុនាយ ន និង លកខណ័្ឍ ការងារ និង ជើវភាពរសធ់ៅ
ដូចធមច៉ផដរ ធដើមផើធធឝើការធលបៀបធធៀបពើសាទ ន
ភាពរបសខ់ញុ ាំោមួយនឹងពកួធគ។  

ក) ខញុ ាំអាចនិយាយបចចុ ះបចចូ ល
មនុសសពើរនាក់ឲ្រផថលព់័ត៌ានឲ្រខញុ ាំ។ 
ខ) ខញុ ាំមិនអាចបចចុ ះបចចូ លអបកដនទ
ឲ្រលបាប់អឝើធផសងធទៀតមកខញុ ាំធនាះធទ។ 

ខញុ ាំបានធរៀបចាំលាោងមុន ធោយទទួលបានព័តា៌នពើអបក
ធផសងធទៀតពើកបុ ងលកុមស្តសថើរបសខ់ញុ ាំ ឬ ពើសាជិកលគសួារ ឬ 
អបកជិតារង។ 

2. ខញុ ាំបានសធងកតធឃើញអារមយណ៍្របស់
និធយាជករបសខ់ញុ ាំកបុ ងការសធលមចយកធពល
ធវោលាបាំផុតកបុ ងការនិយាយោមួយគ្មត់ 
(ធៅនថងគ្មត់ឈប់សលាកបនាធ បព់ើកុារ
ឈបព់ើសាោ)។ 

ក) ធនះោគាំនិតលា ធល ះគ្មត់ោ
មនុសសរាសរ់ាយរាក់ ក់ធៅធពលខញុ ាំសុាំ
និយាយោមយួគ្មត់។ 

 

3. ខញុ ាំបានពនរលនិ់ធយាជករបសខ់ញុ ាំពួធហ្តុអឝើ
បានោខញុ ាំលតូវតធមវើងធបៀវតសរប៍ានលតឹមផត ៥០ 
ភាគរយ។ 

ក) ខញុ ាំបានផថលធ់ហ្តុផល ធដើមផើ
ការ រសាំធណ្ើ ររបសខ់ញុ ាំ (ខញុ ាំធធឝើការ
បានបើឆ្ប ាំធហ្ើយ ធោយមិនផដលបាន
ទទួលការតធមវើងលបាក់ធបៀវតសរធ៍ទ 
កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះដនទ
ធទៀតធៅកបុ ងវសិយ័ដូចគ្មប ធនះ 
ទទួលបានលបាក់ធបៀវតសរខ៍ភសោ់ងខញុ ាំ 
ធហ្ើយលកខ័ណ្ឍ ការងារក៏លាោងខញុ ាំផដ
រ។ 
ខ) ខញុ ាំមួធ ៉ារវ ាំងណ្ណស ់ធហ្ើយវាលាំ
បាក់នឹងតវ៉ាោមយួគ្មតណ់្ណ 
ស។់ 

ខញុ ាំបានធរៀបចាំលបធសើោងមុនតាមរយៈការនិយាយោមយួ
កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះផដលធាវ បា់នពិធសាធ 
ធដើមផើសុាំឲ្រពកួគផថលធ់យាបលឲ់្រខញុ ាំ។ 
 
ខញុ ាំបានគិតអាំពើការជផជកចង់ដងឹពួ (ធតើសាជិកលគសួារ និង 
ពិតភកថិរបសព់កួធគនិយាយពួការងាររបសខ់ញុ ាំលាផដរឬធទ)។ 
 
ខញុ ាំបានធធឝើោអបកសាំផដងតោួមួយមិតថភកថាិប ក់ លគឧូធទធស ឬ ធម
ដឹកនាាំអងគការរបសខ់ញុ ាំ។ 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

សិកាខ សាោពលងឹងសមតទភាពកមយរ កាយ រនិើ ោជនចាំណ្ណកលសុក ធធឝើការតាមផធះធរៀបចាំធ ើង ធោយសហ្ព័នន IDWF/FES ធៅលបធទសអាស្តហ្ឝកិ 
រូបថតបានពើៈ Elizabeth Tang 

 
 
 
 
 
 

សកមយភាព A1.2   ធតើអឝើោការធធឝើ ផផនការលបកបធោយលបសិទនិភាព? ធហ្តុអឝើបានោលតូវការផផនការ? 
 

 

ធគ្មលបាំណ្ង ធដើមផើបានយល់ពើៈ   
•  អឝើ ោ ផផ នកា រ លបកប ធោយសុ វ តទិ ភា ព ។  

 
•  ធហ្ តុ អឝើ បា នកា រ ធធឝើ ផផ នកា រានសារសាំារន់ស លាប់ ក មយ ក រ  ក មយកា រ ិនើ  ធធឝើ កា រតាមផធះ  និ ង  អ ងគ កា រ រ បស់
ពួ ក ធគ ។  

រយៈធពល ១០០ នាទើ 
 

ឯកសារ 
- H1.1 – ការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនិភាព? ធតើអឝើោការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនិភាព? ធហ្តុអឝើបានោលតូវ
ការវា? ធតើធធឝើវាធោយរធបៀបណ្ណ? ធតើនរណ្ណោអបកធធឝើវា? 

 

សាម រៈ 
- ប័ណ្តានព័ណ៌្ ឬ  លកោស់ារប តកនវះ A4 ហ្ឝតឺសរធសរ សកុតបិទ។



 
 
 

 

ការធធឝើផផនការធដើមផើឲ្រការងារបានធោគជ័យ
 
 

ការធរៀបចាំដាំធណ្ើ រការ ននការបណ្ថុ ះបណ្ណថ ល 
 

 ការធលគ្មងគាំនិតថយើៗ ការធឝការងារោលកុម ការរាយការណ៍្ និង ពិភាកាោទូធៅ។ 
ជាំហានទើ ១ – ការធលគ្មងគាំនតិថយើរយៈធពល ៣០ នាទើ 
1.   លគូ ឧ ធទធ ស ព នរ ល់ ពើ ធគ្មល ធៅ  នន ស ក មយ ភា ព  និ ង  សុាំ ឲ្រ សិ កាខ កា មយក ចិ តថ ទុ ក ោ ក់ ពើ ន័ យ  នន  ករ  “ កា រ ធធឝើ
ផផ នកា រ ”  ផដ លបានស រ ធស រ ោ ក់ ធលើ កាថ ធខៀ ន  ឬ  ធ្ ាំ ង ហ្ឝវើ ប ឆ្ ត ។  
2.   លគូ ឧ ធទធ ស ធលជើ សយក គាំ និ ត ចាំ នួ ន មួ យ  ឬ  ពើ រ  ផដ លបាន ម ក ពើ កា រ ពិ ភា កា កបុ ង ស ក មយ ភា ព  A1.1 និង 
ចាប់ធផថើមធរៀបចាំធលគ្មងគាំនិតថយើៗអាំពើអឝើោការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភិាព។ 

3.   លគូ ឧ ធទធ ស ផច ក សនវឹ ក លក ោ ស់  ឬ  ស នវឹ ក ប័ណ្ត ា ន ព ណ៌្ ចាំ នួ ន លបាាំ ឲ្រ សិ កាខ កា មាប ក់ ៗ  ធហ្ើយ សុាំ ឲ្រ
សិ កាខ កា មស រ ធស រ មួ យ ករ  ឬ  មួ យឃ្លវ អាំ ពើ កា រ ធធឝើ ផផ ន កា រ លប ក ប ធោយ លប សិ ទនិ ភា ព  ( ស រ ធស រ
គាំ និ ត មួ យ កបុ ង កា ត មួ យស នវឹ ក )  ។  

4.   ធលកាយ ពើ សិ កាខ កា ម ព នរ ល់ ពើ ស នវឹ ក ប័ណ្ត រ ប ស់ ពួ ក ធគ រួ ច ធហ្ើ យ  លគួ ឧ ធទធ សយកស នវឹ ក ប័ណ្ត  ាំ ង
ធនាះ ធៅ ធោ ត  ឬ  បិ ទ ោ ប់ នឹ ង កាថ ធខៀ ន  ធោយផថុ ាំ គាំ និ ត  ាំ ង ធនាះ តា ម លកុ ម រ ប ស់ វា ។  

5.   លគូ ឧ ធទធ សស រុ ប បចជ ើ  នន  ករ  ឬ  ឃ្លវ ផដ ល ធរៀ ប រា ប់ អាំ ពើ កា រ ធធឝើ ផផ ន កា រ លប ក ប ធោយ លប សិ ទនិ ភា ព  ( សូ ម ធមើ ល
សា រ ោគ នវះឹ សាំ ារ ន់ ៗ )  ។  

 
 

សារគនវឹះសាំារន់ៗ ៖ 
ការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភិាព គឺោការធធឝើផផនការធដើមផើឲ្រការងារសធលមចធោគជយ័។ 
 
– វាោការគតិអាំពើសកមយភាព និង ការធរៀបចាំសកមយភាព ធដើមផើឲ្រអបកបានដលទ់ិសធៅ និង ធគ្មលធៅ។ 

 
– ោក់ធៅធលើសនវឹកលកោស ់សរធសរកបុងភាសាមួយឲ្រចាស ់សរធសរខវឹមសារចងាុលបងាា ញខវើ នងិ ផវង ផដល

អងគការរបសអ់បកបានធលជើសធរ ើសវាយកធៅធលបើ ធដើមផើសធលមចធគ្មលធៅ។ 
 

– វាធរៀបចាំកាលវភិាគមួយចាសោ់ស ់និង កាំណ្តព់ួ នរណ្ណគួរទទួលខុសលតូវសលាប់ការចាប់ធផថើម ការអនុវតថ ការលគប់លគង 
ការពិនិតរធមើល នងិ វាយតនមវសកមយភាព និង ដាំណ្ណក់កាលផដលលតូវធធឝើយ៉ាងណ្ណ ធដើមផើឲ្របានធៅដលទ់ិសធៅ នងិ ធគ្មល
ធៅមួយចាំនួន។ 

– វាធធឝើឲ្រានភាពងាយលសួលសលាបអ់បកលគប់គ្មប  -  ាំងធមដកឹនាាំ សាជិក នដគូរ នងិ អបកគ្មាំលទរបសអ់បក - បានយលព់ួធតើ
អបកចង់ធៅកផនវងណ្ណ ធហ្ើយអបកនឹងធៅដលក់ផនវងធនាះធោយរធបៀបណ្ណ។ ធនះោធរឿងសាំារន់ធៅធពលអបកធៅកបុងអងគ
ការចាកធចញ ឬ អបកថយើចូលមក។ 

–     វាអ លស័យ ធលើ ព័ ត៌ាន  ភសថុ តាង  និ ង  បទ ពិ ធសាធលាៗ។  
–     វាកាំណ្ត់បានចាស់ោស់ នូ ចចាំ ណុ្ចារវ ាំង  និ ង  ចាំ ណុ្ច ធខាយ ធខាយ របស់ អប ក។  
– វាធធឝើឲ្រអបកបានគតិអាំពើគាំនតិថយើៗ និង ធធឝើឲ្រវាានភាពងាយលសួលសលាប់មនុសសធៅកបុងអគការ ធដើមផើធធឝើការរមួគ្មប ។ 

 
– វាធផធៀង ធ្ ត់ធមើលពួធតើអបកធនធានហ្រិចដវតទុ នងិ ធនធានមនុសសសាំារន់ៗធហ្ើតឬធៅ ធហ្ើយវាសាំារនណ់្ណស់

សលាប់ការធធឝើកមយវធិើនរអងាគ សថវកិាឲ្រធោគជ័យ។ 
 

– វាោធលគឿងធលកើនរ ាំលឹកឲ្របានដងឹពួ ជើវតិមិនធទៀត នងិ ជួយឲ្រអបកសធលមចធធឝើអឝើខវះ លបសិនធបើការងារធនាះ មិន
ដាំធណ្ើ រការតាមការធលគ្មងទុក។ អឝើក៏អាចធកើតធ ើងបានផដរកបុងការជួយ ឬ បចឈបម់ិនឲ្រធគ្មលធៅរបសអ់បកបាន
សធលមចផដរ។ 
– ឧ ហ្រណ៍្ មហ្នថរាយធមយោតិ ឬ ធលគ្មះពួប ក់បធងកើតធ ើងធោយមនុសស បញ្ញា លា ឬ អាលកក់ធៅកបុងលគសួារ ឬ សហ្
គមន ៍ការផកផលបធគ្មលនធយាបាយ ឬ ចាប់រដឌ ឬ មនុសសសាំារន់ៗចាកធចញ ឬ ចូលរមួកបុងលកមុ។ 

 
– វាធធឝើឲ្រអងគការរបសអ់បកបត់ផបន ផលបលបួល និង អាចបថូរផផនការ លបសិនធបើ លតូវការបថូរ ផតបានយល ់បានដឹងពើការអភិវឌណធៅ

ពួប ក់ធលកាមោតិ ពួប ក់ោតិ នងិ ពួប ក់អនថរោតិ។ 
 

–     វា ធធឝើ ឲ្រ ធយើងានឆនធៈ  និ ង  ាន ធពលកបុ ងកា រ ធធឝើ ផផ នកា រ  ផតវា ធធឝើ ឲ្រ ធយើងចាំណ្ណយធពល ធលចើ ន  និ ង  បាត់ ប ង់
ពួមពលធៅ ធពល ធលកាយ។



 

ធសៀ វ ធៅមគគុ ធទធសក៍សលាប់កមយក រ  កមយការ និើ  ធធឝើកា រតាមផធះ  និង  អងគការ របស់ពួក ធគ

ជាំហ៊ានទើ ២ –  ការធធឝើការងារោលកុមរយៈធពល ៣០ នាទើ 
6.   ផច ក សិ កាខ កា ម ោ លកុ ម ផដ លា នគ្មប កបុ ង មួ យ លកុ ម ពើ លបាាំ មួ យ ធៅ លបាាំ បើ នា ក់ ។  លកុ ម នើ មួ យ ៗ  លតូ វ ធលជើ ស ធរ ើស អប ក
ស លម ប ស លមួ ល មួ យនា ក់  និ ង  អប ក រា យកា រ មួ យ នា ក់ ។  លគូ ឧ ធទធ ស ផច ក ប័ណ្ត ចាំ នួ ន  ១ ០  ស នវឹ ក ផដ លា ន ព ណ៌្ ដូ
ច ៗគ្មប ឲ្រ ធៅ រា យកា រ ណ៍្ រ ប ស់ លកុ ម នើ មួ យ ៗ ។  
7.    អប ក រា យកា រ ណ៍្ ស រ ធស រ អ កស រ  ( ក )  ធៅ ធលើ ដុាំ ទើ មួ យ  ផដ លា ន ប័ណ្ត ចាំ នួ ន លបាាំ ស នវឹ ក  និ ង  អ កស រ  ( ខ )  
ធៅ ធលើ ដុាំ ទើ ពើ រ ផដ ល ា ន ចាំ នួ ន លបាាំ ស នវឹ ក ផដ រ ។  
8.   លកុ ម ពិ ភា កា  និ ង  កា រ ផថ ល់ គាំ និ ត រ ប ស់ ពួ ក ធគ ធៅ ធលើ ៖  

 
ក) មូលធហ្តុសាំារន់ៗចាំនួនលបាាំ ផដលធផថើមសាំណួ្ររធ ើងពួ ធហ្តុអឝើបានោការធធឝើផផនការានសារសាំារន់សលាបអ់ងគការ 
កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាមផធះ និង 

 
ខ) មូលធហ្តុសាំារន់ៗចាំនួនលបាាំ ផដលានការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភិាពសលាបអ់ងគការ កមយករ កមយការនិើ ធធឝើការតាម
ផធះ។ 

9.   អប ក រា យកា រ ណ៍្ស រ ធស រ ចូ ល កបុ ង ប័ណ្ត អាំ ពើ ច ធមវើ យ លកុ ម រ ប ស់ ពួ ក ធគៈ  កបុ ង ប័ណ្ត មួ យ ា ន គាំ និ ត មួ យ ។  
10. ធព ល លកុ ម កាំ ពុ ង ធធឝើ កា រ ពិ ភា កាគ្មប  លគូ ឧ ធទធ ស ធរៀ ប ចាំ ហ្ឝវើ ប ឆ្ ត ចាំ នួ ន ធ្ ាំ ង ។  ធ្ ាំ ង ទើ មួ យ  ស រ ធស រ អ កស រ  

“ ( ក )  អាំ ពើ មូ ល ធហ្ តុ ស លា ប់ កា រ ធធឝើ ផផ ន កា រ លប ក ប ធោយ ធោ គ ជ័ យ ”  ធ្ ាំ ង ទើ ពើ រ  ស រ ធស រ អ កស រ  “ ( ខ )  
អាំ ពើ បញ្ញា ស លា ប់ កា រ ធធឝើ ផផ ន កា រ លប ក ប ធោយ ធោ គ ជ័ យ ” ។  

 
ជាំហានទើ ៣ –  ការរាយការណ៍្ និង ការពិភាកាគ្មប ោទូធៅរយៈធពល ៣០ នាទើ 
11. អប ក រា យកា រ ណ៍្ បថូ រ ធវ ន គ្មប ព នរ ល់ ស នវឹ ក ប័ណ្ត លកុ ម រ ប ស់ ខវួ ន  ក់ ព័ នន នឹ ង ចាំ ណុ្ ច  ៨  ( ក )  ។  លគូ ឧ ធទធ សយ ក
សនវឹ ក ប័ណ្ត ធៅ ធោ ត  ឬ  បិ ទ ធលើ កាថ ធខៀ ន  ឬ  ធ្ ាំ ង ហ្ឝវើ ប ឆ្ ត  ោ ក់ វា ោ លកុ ម ធៅតា ម គាំ និ ត នើ មួ យ ។  សុាំ ឲ្រ សិ កាខ កា ម
ា ន ម តិ ធយា បល់ ធៅ ធលើ ស នវឹ ក ប័ណ្ត  ាំ ង ធនាះ  និ ង  យល់ លស ប ធៅតា ម ធហ្ តុ ផ លសាំ ារ ន់ ៗ ពួ ធតើ ធហ្ តុ អឝើ បា នោកា រ
ធធឝើ ផផ ន កា រ លប ក ប ធោយ លប សិ ទនិ ភា ពា នសា រសាំ ារ ន់ ស លា ប់ អ ងគ កា រ  ក មយ ក រ  ក មយ កា រ ិនើ  ធធឝើ កា រ តា ម ផធះ ។  
12. លតូ វ ធធឝើ តា ម នើ តិ វ ិធើ ដ ផដ លារ ង ធលើ ស លា ប់ ចាំ ណុ្ ច  ៨  ( ខ )  ។  
13. លគូ ឧ ធទធ ស បូ ក ស រុ ប ធលើ គាំ និ ត  នន កា រ ពិ ភា កា ផផា ក ធៅតា មសា រោ គ នវឹះ សាំ ារ ន់ ៗ ារ ង ធលកា ម  និ ង  អ រ គុណ្

សិកាខ កា លគ ប់ គ្មប ស លា ប់ កា រ ចូ ល រួ ម រ ប ស់ ពួ ក ធគ ។  
 
 
 

 
សារោគនវះឹសាំារន់ៗ : 

 
ការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភិាព គឺសាំារនា់រវ ាំងណ្ណសស់លាបអ់ងគការផដលានសមជិកភាព អងគការមិនរក
លបាកច់ាំធណ្ញ អងគការសយល័គចិតថ ដូចោអងគការរបសអ់បកោធដើម ផដលលទពរសមផតថិរបសអ់ងគការ ាំងធនះ មិនសូវ
បរបូិរ ប៉ុផនថានមនុសសោធលចើនធធឝើោសមជិក និង អបកគ្មាំលទដា៏នសកាថ នុពល៖ 

 
–     វាផថ ល់ នូ វ ឱលា លប ធសើ រោង មុន ធលចើ ន  ធដើ មផើ ឲ្រស ធលមច ធគ្មលធៅ រប ស់អប ក។  

 
 វា ធធឝើ ឲ្រកា ន់ ផតានភាពងាយលសួលកបុ ងការយល់ពើ ចាំ ណុ្ចណ្ណផដលអបកច ង់ ធៅ  ធហ្ើយ ធតើ អប ក ធធឝើ
ផផនការ រ ធបៀបណ្ណ ធដើ មផើ ឲ្របាន ធៅដល់ទើ ធនាះ។  

 
– វាជួយអបកឲ្រធ ថ្ តការយកចតិថទុកោក់ធៅធលើអឝើ ផដលអបក នងិ អងគការរបស់អបកសងឃមឹពួនឹងទទួលបានលទនផល 
និង អឝើផដលអបកគិតពួពិតោអាចធធឝើបានោមួយធនធាន ផដលអបកាន។ 

 
– វាធធឝើឲ្រអបកបានគិតពើអឝើោការងារអាទភិាព ធតើអឝើសាំារន់ោងធគបងាស់ ធតើអឝើផដលលតូវធធឝើលបញ៉ាប់ោងធគ
បងាស់ និង អឝើផដលានលបសិទនិភាពោងធគ។ 

 
– វា វ្ ស់បថូរគាំនតិឲ្រធៅ “ធធឝើ” របស់អឝើមយួោក់ោក់ ោជាំហានដ៏សាំារន់បាំផុតកបុងការធធឝើឲ្រអងាគ ររបស់អបក
ធបាះជាំហានធៅមុខ។ 

 
– វាធរៀបចាំសាជកិរបស់អបកឲ្រធៅោមនុសសសកមយកបុង វ្ ស់បថូរចរតិការងារ នងិ ចូលរមួកបុងការជួយឲ្រវាដាំធណ្ើ រ
ការធៅមុខ ធដើមផើបានសធលមចធគ្មលធៅរមួមួយ។ 



 

* 

ការធធឝើផផនការធដើមផើឲ្រការងារបានធោគជ័យ
 
 
 

ការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាពោធរឿយៗានការលាំបាកសលាបក់មយករកបុងលសុកនិ ងអងគការរបសធ់គ ធល ះពួ 

- ពកួធគានបញ្ញា លបឈមារវ ាំង និង ធនធានានកាំរតិ។ ពកួធគានានអារមយណ៍្ពួរវលក់បុងការបចឈបក់ារគិត។ 

- ការអភិវឌណនអ៍ងគការឬបុគគលនិមយួៗគឺោដាំធណ្ើ រការសយុកសាយ ញពើធល ះវាានឥទនិពល ាំងារងកបុងនិងារងធលៅោធលចើន ។ 
ការធធឝើផផនការជយួកបុងការបធងកើតជធលមើស ឧ ហ្រណ៍្ អបកណ្ណគឺោនដគូរសាំារនក់បុងចាំធណ្ណមអងគការលសធដៀងគ្មប ោធលចើន? 
(ធយើងគឺោអងគការកមយករកបុងលសុកនិងចងធ់ធឝើការយ៉ាងជិតសបិតោមយួសហ្ជើព ណិ្ជជកមយ អងគការស្តសថើ និងអងគការសិទនិ
មនុសស) 

- ោញឹកញាបព់កួធគលតូវការជាំនយួមូលនិធិាច សជ់ាំនយួារងធលៅសលាប់សកមយភាពរបស់ពកួធគនិងការចាំណ្ណយលបចាាំនថង ។ វា
អាចានការលាំបាកកបុងការោកអ់ាទិភាពនិងសទិតោបធ់ៅោមយួផផនការលបសិនធបើាច សជ់ាំនយួចងឲ់្រពកួធគចាំណ្ណយធៅធលើ
អឝើមយួធផសងធទៀត ។  

- លបផហ្លោានធហ្តុផលរងឹាាំមយួចាំននួធដើមផើរកាធរឿង ាំងអស់ឲ្រធៅដូចធដើម ោពិធសសលបសិនធបើានមនុសសមយួចាំនួន
ានភាពងាយលសួលមិនបធងកើតការ វ្ សប់ថូរឬផផនការធាំដុាំ ។ 

- ផផនការលបកបធោយលបសិទនភាពតលមូវឲ្រសមវឹងធៅអនាគត ់ផដលធពលខវះានការលាំបាកធធឝើកបុងការ វ្ សប់ថូរធៅពួប កធ់លកាម 
ពួប កោ់តិ និងបរយិាកាស ាំងមូល ។ មនុសសលបផហ្លោានគាំនិតរខុសគ្មប នូវអឝើនឹងធកើតធ ើងនិងផដលនឹងធធឝើឲ្រានភាព
ខុសគ្មប  ។ 

កាំណ្ត់ចាំណ្ណាំសលាប់លគូបងឝកិ 

 

ចមវងផវិបឆ្ត (b) ោមយួបចជ ើរបញ្ញា ធផសងៗកបុងការធធឝើផផនការផដលបានរកធឃើញធោយសិកាខ កាមសលាប់
ធលបើធៅកបុងវគគបនាធ ប ់A1.3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

“Let’s write a contract” and “My Fair Home” Campaign,  Republic of Korea 

Photo credit: National House Manager’s Cooperative 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

សកមយភាព A1.3 ធគ្មលការននការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាព 
 

 

រយៈធពល យលដឹ់ងនូវធគ្មលការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាព
ឯកសារ ១២០ នាទើ

 

 
 

ឯកសារ 

- H1: ផផនការលបកបធោយលបសិទនភាពៈ អឝើខវះ? ធហ្តុអឝើ? រធបៀបណ្ណ? អបកណ្ណ? 
- រាយបចជ ើរបញ្ញា កបុងការធធឝើផផនការផដលបានកាំណ្ត់ធៅកបុងសកមយភាព A1.2 

សាម រៈ 
 

- ផវិបឆ្តឬកុាំពរូទ័រនិង ធ្ ាំលកណ្ណត់សលាប់ចាក់សាវ យ 
- លគូបងឝិកធលតៀមលកោសកិចចការោមួយសាំណួ្រកបុងដាំណ្ណក់កាល ៤ ធៅធលើកាថ រធឃៀន ផវិប
ឆ្តឬក៏សាវ យ 



 
 
 

 

ការធធឝើផផនការធដើមផើឲ្រការងារបានធោគជ័យ
 

ដាំធណ្ើ រការ 

ធសចកថើធផថើម ការងារលកុម ការធធឝើរបាយការ នងិ ការពភិាកា 
ដាំណ្ណក់កាល ១ - ធសចកថើធផថើម ការពភិាកាទូធៅ ៤០ នាទើ 
១. លគបូងឝកិពនរល់នូវបាំណ្ងនងិដាំធណ្ើ រការននសកមយភាព 
២. លគបូងឝកិផថល់បទបងាា ញខវើមួយ សរធសរធចាះៗនូវ ករសាំារន់ៗធៅធលើផវិបឆ្តឬោមួយនងិបទបងាា ញកបុងសាវ យននធៅធវ ើផញសថើពើការ

ធធឝើផផនកាលបកបធោយលបសិទនភាពនិងអបកណ្ណោអបកធធឝើវា (ចូរធមើលសារកនវឹះារងធលកាម) ។ លគូបងឝិកធលើកទឹកចតិថឲ្រសិកាខ កាមធលើក
ោសាំណួ្រនិងមតិធយាបល់ ។ លគបូងឝកិអធចជ ើញសិកាខ កាម ាំងអស់ផដលមកពើអងគការ ាំងឡាយណ្ណផដលធាវ ប់បានធធឝើលាំហាត់កបុងការធធឝើ
ផផនការធដើមផើផចករ ាំផលកបទពធិសាធន៍ ។ ធតើវាោសកមយភាពពើធលើចុះធលកាមឬពើធលកាមធ ើងធលើ? អបកណ្ណខវះចូលរមួ? ធតើសាជិក ាំង
អស់បានដឹងពួពួកធគលតូវបានធធឝើផផនការផដរឬធទ? ធតើពកួធគានឳកាសផថល់គាំនតិរការមនិធពញចិតថរបស់ពួកធគផដរឬធទ? ធតើផវូវនន
ការលបលស័យ ក់ទងបានធបើកចាំហ្រលកមុធធឝើផផនការសបូលនងិអងគការ ាំងមូលផដរឬធទ? ធតើផផនការ ាំងអស់ធនាះលតវូបានធគសរធសរ
ផដរឬធទ? ធតើផផនការ ាំងអស់ធនាះលតវូបានធគបចជូ នធៅឲ្រពួប ក់ដកឹនាាំ សាជិក នងិមនុសសផដលានចាំណ្ណប់អារមយណ៍្សាំារន់ៗ ាំង
អស់ផដរឬធទ? 

ដាំណ្ណក់កាល ២ - ការងារោលកមុ ៤០ នាទើ 
៣. សិកាខ កាម ាំងអស់លតូវបានផចកោលកុមផដលានគ្មប ពើ៦ធៅ៨នាក់ ។ លគបូងឝកិផចកបចជ ើរបញ្ញា កបុងការធធឝើផផនការផដលបានកាំណ្ត់ធៅ

កបុងសកមយ ភាព A1.2  
៤. លកមុនមិួយៗចាត់តាាំងមជឈនិថកើនងិអបកធធឝើរបាយការ។ ពកួធគពិភាកានិងផថល់ទសសនៈរមួធលើសាំនរួដូចតធៅធនះ 
 ក) ធហ្តុអឝើបានោការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាពោច់ារតលតូវផតាននងិលតូវផតានការចូលរមួ?ធតើវាលតូវបានធានាយ៉ាងដូច

ធមថចធៅធពលផដលអងគការកមយករកបុងលសុកអនុវតថន៍ផផនការ ាំងធនះរបស់ពួកធគ? 
 ខ) អបកណ្ណខវះលតូវចូលរមួកបុងលកមុធធឝើផផនការសបូល? ធហ្តុអឝើ? 
 គ) ធតើអាចយកជ័យជាំនះធលើបញ្ញា ផដលបានកាំណ្ត់ធៅកបុងសកមយភាព A1.2 បានធោយរធបៀបណ្ណ? 
 លគបូងឝកិធសបើរសុាំឲ្រលកុម ាំងអស់ផថល់ចធមវើយចាំៗធោយាានឧ ហ្រណ៍្ 
ដាំណ្ណក់កាល៣ - ការធធឝើរបាយការនិងការពិភាកាទូធៅ ៤០ នាទើ 
៥. អបកធធឝើរបាយការាប ក់ផថល់ទសសនៈរបស់លកមុធៅធលើសាំណួ្រ ក) អបកធធឝើរបាយការនងិសាជកិលកុមធផសងធទៀតបញ្ញជ ក់ បផនទម ឬ ជាំ ស់ 

។ លគូបងឝិកជួយកបុងការ វ្ ស់បថូរគាំនតិរធយាបល់និងសុាំឲ្រសិកាខ កាមយល់លពម។ 
៦. នើតវិធិើធនះលតូវយកមកធលបើកបុងសាំណួ្រ ខ)និង គ) 
៧. លគូបងឝកិបចចប់ការពិភាកា ឲ្រសញ្ញដ ធមនដធៅធលើចាំណុ្ចសាំារន់ៗ នងិអរគុណ្ដលសិ់កាខ កាម ាំងអស ់។ 

 
 

សារសាំារន់ៗ 

ធគ្មលការសាំារន់ៗ  - ការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាពគឺ 

- លតវូផតរាប់បចចូលនងិចូលរមួចាំផណ្ក. វាគឺោលទនលិបោធិបធតយរកបុងចាំណ្ណត់ការ ។ សាជិក ពួប ក់ដកឹនាាំ និងនដគូរសាំារន់ៗ ាំងអស់
លតវូផតចូលរមួចាំផណ្កនងិបធចចញធយាបល់របស់ពួកធគធដើមផើឲ្រពកួធគធធឝើោាច ស់និង ទទួលខុសលតូវធលើផផនការរបស់ពួកធគចាប់ពើការ
រចនាធ ើងរហូ្តដល់ានការពិតរបស់វា ។ សាំណ្ង់ធនះបានផចករ ាំផលកការយល់ដឹងនិងជួយអបករាល់គ្មប យល់ពួានសមតទភាពកាន់ផត
ធលចើនកបុងការធធឝើឲ្រលបធសើរធ ើងនូវការរស់ធៅនងិការងាររបស់ពកួធគ និងកាវ យោភាប ក់ងារសកមយកបុងការ វ្ ស់បថូរធឆ្ភ ះធៅដល់ការសធលមច
ធគ្មលបាំណ្ងពកួធគបានធលជើសធរ ើស។ មនុសស ាំងធនាះលតវូផតចូលរមួចាំផណ្កគិត មនិផមនលគ្មន់ផតធធឝើធនាះធទ ។ ភាពធោគជ័យនងិការ
លទលទង់អងគការរបស់ធោកអបកបានគពឺងឹធៅធលើការលបលពតឹថកាំពុងផតបនថរបស់សាជិកនិងពួប ក់ដកឹនាាំ ាំងអស់ ។ ឲ្រានអបក ាំងអស់
ធនាះចូលរមួចាប់តាាំងពើធពលចាប់ធផថើម ។ ធរៀបចាំលកមុពភិាកាតូចមួយធហ្ើយធសបើរសុាំឲ្រាប ក់ៗចូលរមួធៅកបុងដាំធណ្ើ រការតាមរធបៀបណ្ណ
មួយ ។  



 
 
 

ធសៀ វ ធៅមគគុ ធទធសក៍សលាប់កមយក រ  កមយការ និើ  ធធឝើកា រតាមផធះ  និង  អងគការ របស់ពួក ធគ
 

 
 
 

-     ភាពចាសោ់ស ់: ាប ក់ៗ លតូវផតយលប់ានយ៉ាងងាយនូវអឝើៗលគបផ់បបយ៉ាងធៅកបុងផផនការរបសធ់ោកអបក ដូធចបះលតូវផត
ចាសោ់សនូ់វអតទនយ័ផដល ធោកអបកនិយាយនិងោអតទនយ័ននសាំដើរបសធ់ោកអបក ។  

- មូលោឌ នភសថុតាង: ផផនការរបសធ់ោកអបកលតូវផតផផាកធលើអងគធហ្តុ មិនផមនោការ យសាយ នៗឬោការបួងសងួ។ វាលតូវផត
លបកបធោយអាោញ  (ាននយ័ពួធោកអបកដឹងនូវអើឝផដលធោកអបកកាំពុងផតនិយាយ ធហ្ើយអាចបកលសាយវាបាន) ធហ្ើយកមិ៏ន
ផមនោធោខ ន (ធោកអបកមិនផមនកាំពុងផតសរធសរខិតថបណ័្តយុទននាការធទ) 

 - លបកបធោយវធិើសាស្តសថនិងលបពន័ន: ការសធលមចធគ្មលបាំណ្ងនឹងមិនធកើតានធ ើងកបុងរយៈធពលផតមយួយបធ់ទ ។ ធោកអបកលតូវ
បាំផបកផផនការរបសធ់ោកអបកឲ្រធចញោដុាំឥដឌសាំណ្ងធ់ោយទិសធៅនិងធគ្មលបាំណ្ងផតងផតសទិតធៅកបុងលកផសផភបក ។ 
ដាំធណ្ណះលសាយពើមយួជាំហានធៅមួយជាំហានគឺសាំារន់ណ្ណស ់។ ការធធឝើលបកបធោយវធិើសាស្តសថនិងោលបពន័ននឹងធធឝើឲ្រវាកានផ់ត
ងាយលសួលកបុងការោកអ់ាទិភាពនិងកាំណ្តព់ួធតើលតូវធធឝើអឝើមុនធគ អឝើលតូវធធឝើបនាធ ប ់ោធដើម ។ វាងាយលសួលផងផដរកបុងការកាំណ្ត់
បញ្ញា និងផកតលមូវផផនការរបសធ់ោកអបកឲ្រឈបះធលើបញ្ញា  ាំងធនះ ។ 

- ភាពលបាកដនិយម:  ធធឝើផផនការធោយធជើងរបសធ់ោកអបកោបដ់ើ ។ ដឹងនូវអើឝផដលធោកអបកាន ភាពារវ ាំងរបសធ់ោកអបក និង
អឝើផដលធោកអបកមិនានផងផដរ ភាពធខាយរបសធ់ោកអបក ។ រកឲ្រធឃើញនូវអឝើផដលអាចគលាមដលក់ាំផហ្ងផផនការរបស់
ធោកអបកនិងឳកាសអឝើធោកអបកអាចធលបើលបាសក់បុងការជយួឲ្របានសធលមចធគ្មលបាំណ្ងរបសធ់ោកអបក។ ធពលខវះធោកអបក
លតូវធធឝើការសធលមចចិតថធលជើសធរ ើសយ៉ាងលាំបាក ។ លបសិនធបើធោកអបកពាយាមធធឝើកិចចការោធលចើនកបុងធពលផតមយួ ធោកអបក
អាចបចចបធ់ៅធោយមិនបានធធឝើអឝើធសាះ ។ មនុសសភាគធលចើន ការធធឝើផផនការលាគឺការធធឝើធសចកថើសធលមចផដលលបាបព់ើអឝើផដលមិន
លតូវធធឝើ ។  

- លបកបធោយលបឌិតញាណ្: កុាំបារមមកបុងការធលបើភាពលសធមើលសនមរបសធ់ោកអបកនិង (គិតធលៅលបអប)់ ោពិធសសធៅធពលបញ្ញា
ធនាះហាកដូ់ចោលាំបាកកបុងការធោះលសាយ ។ 

 អបកណ្ណោអបកធធឝើផផនការ? 

- ការធធឝើផផនការលតូវានការដឹកនាាំធោយលកមុធធឝើផផនការសបូល តាំណ្ណងធោយមនុសសសាំារន់ៗ ផដលអាចោក់ឲ្រវាានលបសិទនភាព
ឬកនឹ៏ងលតូវបានបះ៉ លធ់ោយផផនការ ។  

- ោបឋមអបក ាំងធនាះានសាជិកនិងពួប កដឹ់កនាាំរបសធ់ោកអបក ។ នដគូរនិងអបកគ្មាំលទសាំារន់ៗ របសធ់ោកអបក ដូចោ សហ្
ជើព ណិ្ជជកមយ អងគការស្តសថើ ឬអងគការសិទនិមនុសស និងាច សអ់ាំធណ្ណយធាំៗកល៏តូវានតាំណ្ណងចូលរមួផងផដរ ។ ទិនបនយ័និង
ដាំបូនាយ នរបស់ពកួធគនឹងកាវ យោជាំនួយដល៏បធសើរដលល់កុមសបូល ។  

- សាជិកលកុមសបូលលតូវផតតាាំងចិតថធធឝើការោមយួគ្មប និងផចកគ្មប នូវកិចចការធផសងៗ ។  

- តាមរយៈននដាំធណ្ើ រការធនះ លកុមសបូលលតូវផតបានដឹកនាាំធោយធគ្មលការណ៍្ននការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាព និយាយ
ឲ្រចាំ ដាំធណ្ើ រការននការធធឝើផផនការលតូវផតរាបប់ចចូ លនិងការរមួចាំផណ្ក។ 



 

 

 

 

សកមយភាព A1.4  ផផបកសាំារន់ៗននការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាព 

 

បាំណ្ង:   ធដើមផើកាំណ្តផ់ផបកសាំារន់ៗ ននការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាព  
ធដើមផើយលដឹ់ងវដថននការធធឝើផផនការ

រយៈធពល: ៩០ នាទើ
 

 

 ឯកសារ 
 -មកដល ់ករបធចចកធទស និយមន័យននការធធឝើផផនការសាំារន់ៗ  
 -H1.1 ការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាពអឝើខវះ? រធបៀបណ្ណ? ធហ្តុអឝើ? អបកណ្ណ?  
 -H1.2 វដថននការធធឝើផផនការ 
 -ឯកសារសកមយភាព : លកោសរូបភាពអធិបាយធលើរូបធសះ 
      សាម រៈ 
  -ផវិបឆ្តសលាបស់រធសរសារសាំារន់ៗ ឬកុាំពរូទរ័និងស្តសគិនសលាបច់ាក់សាវ យ 
 -លគូបងឝិកធរៀបចាំឯកសាចមវងនន H1.2 ធៅធលើផវិបឆ្តឬធៅធលើសាវ យកុាំពរូទរ័  
 -លគូបងឝិកលតួតពិនិតរធមើលពួធតើលកោសរូបភាពអធិបាយធលើរូបធសះធនាះលតឹមលតូវសលាបល់កុមនិមយួៗផដរឬធទ ។ លបសិនធបើ  -

ានតលមូវការចាាំបាច ់រូបសតឝ ហ្ណ្ៈធនាះនឹងលតូវបាន វ្ សប់ថូរធៅរូបមយួធទៀតផដលលកុមធនាះសាគ ល ់។ 
 .-លគូបងឝិកធលតៀមចាបច់មវងននឯកសារសកមយភាពមយួដុាំាន៦រូបសលាបល់កុមនិមយួៗ ធហ្ើយសាបដុ់ាំនិមួយៗកុាំឲ្ររូបភាពធនាះ

ធៅតាមធលខរាង ។  
 

 
 
 
 

 

ដាំធណ្ើ រការ  

ធសចកថើធផថើម ការងារលកុម ការធធឝើរបាយការណ៍្និងកិចចពិភាកាទូធៅ 
ដាំណ្ណក់កាល ១ - ធសចកថើធផថើម ៣០ នាទើ 
១. លគូបងឝិកពនរលនូ់វបាំណ្ងនិងដាំធណ្ើ រការននការធធឝើសកមយភាពនិងផណ្នាាំផផបកសាំារន់ៗ ននការធធឝើផផនការ ។ លគូបងឝិកពនរល់

ធោយសធងខបនូវផផបកនិមយួៗនិងជលមុញឲ្រសិកាខ ការសរួោសាំណួ្រ 
២. លគូបងឝិកពនរលនូ់វគធលាងវដថននការធធឝើផផនការ (H1.2) ធោយបងាា ញដាលកាមរបសវ់ដថននការធធឝើផផនការធៅធលើផវិបឆ្តឬធៅ

ធលើសាវ យនិងសរួសិកាខ កាមនូវសាំណួ្រឬមតិធយាបល់ 
ដាំណ្ណក់កាល ២ - ការងារលកមុ ៣០ នាទើ 
៣. ផបងផចកសិកាខ កាមោលកុមពើ៦ធៅ៨នាកក់បុងមយួលកុម ។ លកុមនិមយួៗចាតត់ាាំងមជឈនថិកើនិងអបកធធឝើរបាយការរបសព់កួធគ ។ លគូ

បងឝិកផថល់ឲ្រលកុមនិមយួៗនូវឯកាសារសកមយភាព១សាំណុ្ាំ ធោយានលកោសរូបភាពអធិបាយធលើរូបធសះ៦សនវឹកធហ្ើយពនរល់
ពួានរូបភាព១កបុង១សនវឹកសលាប់ធធឝើ លាំហាត ់
ធគ្មលបាំណ្ង ទិសធៅ ទិនបផល សកមយភាព និង ទិនបនយ័មយួ ។ លគូបងឝិកលបាបឲ់្រលកុមនិមយួៗបធងកើតសាចធ់រឿងធ ើង ធដើមផើ
ពិភាកាផផបកននការធធឝើផផនកាអឝើខវះផដលរូបភាពនិមយួៗដាំណ្ណងឲ្រនិងតធលមៀបវាតាមធលខរាងលបកបធោយលាំោបល់ាំធោយនន
តកកវោិជ  ។  

៤. ពិភាកាោលកុមនិងយលល់ពមធៅធលើរូបភាពអឝើតាំណ្ណងឲ្រអឝើ ពកួធគោករ់ូបភាពធៅតាមធលខរាងលាំោប់លាំធោយននតកកវោិជ  
ធហ្ើយបចជូ នរូបភាព ាំងធនាះធៅកបុងផវិបឆ្តឬកាថ រធឃៀនធដើមផើឲ្រលកុមធផសងធទៀតអាចធមើលធឃើញ 



 

ធសៀ វ ធៅមគគុ ធទធសក៍សលាប់កមយក រ  កមយការ និើ  ធធឝើកា រតាមផធះ  និង  អងគការ របស់ពួក ធគ

ដាំណ្ណក់កាល ៣ : ការធធឝើរបាយការនងិកចិចពភិាកាទូធៅ ៣០ នាទើ 

៥. លគូបងឝិកអធចជ ើញអបកធធឝើរបាយការាប កប់ងាា ញលទនផលការងារកបុងលកុម ។ អបកធធឝើរបាយការនិងសាជិកលកុមធផសងធទៀតយល់
លពម បផនទម ឬជាំ ស ់។ លគូបងឝិកជួយឲ្រានការ វ្ សប់ថូរមតិធយាបលនិ់ងសុាំឲ្រសិកាខ កាមយលល់ពម ។  

 ក) ធសះធលសកទឹកគឺោបញ្ញា  
 ខ) ទឹកធចញពើធលកាមដើនិងស្តសថើាប ក់គឺោទិនបនយ័ 
 គ) ស្តសថើាប កន់ាាំធសះធៅកានទឹ់កធលកាមដើគឺោសកមយភាព 
 ឃ) ធសះានវតថានធៅកផនវងទឹកធចញពើធលកាមដើគឺោទិនបផល 
 ង) ធសះផឹកទឹកគឺោទិសធៅ 
 ច) ធសះសបាយរ ើករាយគឺោធគ្មលបាំណ្ង  
៦. លគូបងឝិកចចចបកិ់ចចពិភាកា ធលើកធមនដដលច់ាំណុ្ចសាំារន់ៗ  និងអរគុណ្សិកាខ កាម ាំងអសល ់។  
 
 

សារសាំារន់ៗ 
ផផបកសាំារន់ៗននការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសទិនភាពគ:ឺ 
- ការវភិាគ សាទ នភាពអងគការរបសធ់ោកអបក: វាគឺោការចាបធ់ផថើមននការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាព ៕ វាបងាា ញនូវបញ្ញា និងភាព

លបឈមផដលធោកអបកនឹងជួបលបទះ 
 - ចកខុវសិយ័និងធគ្មលបាំណ្ង: ធសចកថើផថវងកបុងចកខុវសិយ័ធរៀបរាបព់ួធតើធោកអបកចង់ឲ្រអងគការរបសធ់ោកអបកកាវ យធៅោផបប

ណ្ណកបុងធពលអនាគត់ ។ ធគ្មលបាំណ្ងគឺោធរឿងធាំផដលធោកអបកចងធ់ធឝើឲ្របានសធលមច ផដលនឹងជយួដល់សាជិក សាជិក
សកាថ នុពលរបសធ់ោកអបកនិងកមយករកបុងលសុកោរមួ ។  

 - ទិសធៅនិងលទនផលរយៈធពលខវើ(ភាវ មៗ): ទិសធៅរយៈធពលខវើានភាពពិតលបាកដ របាយការអាចវាសផ់វងបាននូវអឝើផដល
ធោកអបកចងធ់ធឝើឲ្របានសធលមចធហ្ើយនឹងធធឝើវាឲ្រ្នដលធ់គ្មលបាំណ្ងរបសធ់ោកអបកធៅកបុងរយៈធពលពិតលបាកដណ្ណមយួ
យ៉ាងចាសោ់ស ់។ ភាពធោគជយ័គឺោលទនផលផដលបានរ ាំពឹងទុកកបុងការធធឝើឲ្របានសធលមចទិសធៅរបសធ់ោកអបក ។  

 - យុទនសាស្តសថ. យុទនសាស្តសថគឺោធសចកថើនថវងដស៏ធងខបនូវ “អឝើផដលធោកអបកចងធ់ធឝើ សលាប់អបកណ្ណ ោមយួអបកណ្ណ និងធោយ
រធបៀបណ្ណ” យុទនសាស្តសថគឺោគាំនិតរអនុវតថនស៍ថើអាំពើពួធតើធោកអបកនឹងធលបើលបាសឲ់្របានលាលបធសើបាំផុតនូវធន់ធានរបសធ់ោក
អបកធដើមផើធធឝើឲ្របានសធលមចដលធ់គ្មលធៅនិងទទលួបានលទនផលផដលធោកអបកចង់បានធោយរធបៀបណ្ណ ។ យុទនសាស្តសថ
ពណ៌្នាមធធាបាយនិងវធិើសាស្តសថទូធៅ មិនផមនសកមយភាពោក់ោកឬ់ក៏គធលាងា ាំងមូលធទ ។ 

 - ទិនបផល: ទិនបផលគឺោលទនផលផដលបានរ ាំពឹងទុកឬកោ៏ផលិតផលឬធសវាកមយផដលធោកនិងអងគការរបសធ់ោកអបកនឹងផលិ
តធដើមផើធធឝើឲ្រានការរ ើកចាំធរ ើនធឆ្ភ ះធៅរកការទទលួបានភាពធោគជយ័កបុងទិសធៅរបសធ់ោកអបក ។ 

 - សកមយភាព:  ធនះគឺោការធធឝើសកមយភាពពិតលបាកដ (ឧ. កមយវធិើ គធលាងឬលពឹតថិការណ៍្) ផដលធោកអបកធលគ្មងធធឝើធៅកបុងធពល
ចាសោ់សណ់្ណមយួ ធដើមផើផលិតធចញោទិនបផលរបសធ់ោកអបក 

 - ទិនបនយ័ :  ាំងធនះគឺោរបសផ់ដលធោកអបកលតូវាន ដូចោមនុសស លបាក ់និងធនធ់ានដន៏ទធទៀតធដើមផើអនុវតថនស៍កមយភាព  
 - ផផនការធធឝើសកមយភាព : កាំណ្តច់កខុវសិយ័/ធគ្មលបាំណ្ង ទិសធៅ/លទនផល យុទនសាស្តសថ ទិនបផល សកមយភាពនិងទិនបនយ័ កបុងរ

យៈធពលណ្ណមយួ ធហ្ើយអបកណ្ណនឹងធធឝើកិចចការ ាំងអសធ់នាះ ។ ផផនការធធឝើសកមយភាពជយួធោកអបកឲ្រោក់អាទិភាពនិងធធឝើឲ្រ
លបាកដពួធោកអបកានឬទទួលបាននូវអឝើផដលធោកអបកលតូវការ ។ ផផនការធធឝើសកមយភាពផថលនូ់វចធមវើយននសាំណួ្រ ាំងធនះ  

 . ធតើអឝើធៅផដលោធសចកថើផថវងកបុងចកខុវសិយ័និងធគ្មលបាំណ្ងៈ របសផ់ដលខញុ ាំចងធ់ធឝើឲ្របានសធលមចកបុងរយៈធពលផវង (ោធមយតា
ពើ៥ធៅ១០ឆ្ប ាំ) 

 . ធតើអឝើធៅផដលោទិសធៅនិងលទនផលៈ របសផ់ដលខញុ ាំចងធ់ធឝើឲ្របានសធលមចកបុងរយៈធពលខវើ (ោធមយតាពើ៣ធៅ៥ឆ្ប ាំ) 
 . ធតើអឝើធៅោទិនបផល - របសផ់ដលខញុ ាំចងប់ធងកើតធដើមផើអាច្នធៅសធលមចដលទិ់សធៅ 
 . ធតើានសកមយភាពអឝើខវះ - ធរឿងផដលខញុ ាំលតូវធធឝើធដើមផើបធងកើតនូវទិនបផល 
 . ធតើអឝើខវះផដលោទិនបន័យ - របសផ់ដលខញុ ាំលតូវានកបុងការអនុវតថនស៍កមយភាព  
 
 



 

* 

* 

* 

ការធធឝើផផនការធដើមផើឲ្រការងារបានធោគជ័យ

 
 
 

- សូចចនាករោារប តវាសផ់វងពួធតើធោកអបកកាំពុងផតធធឝើបានលតឹមលតូវផដរឬធទ ។ សូចចនាករអាចអភិវឌណនប៍ានលគបក់លមិត ។ សូចចនាករ
សលាបធ់ធឝើសកមយភាពគឺ : ធតើធោកអបកបានធធឝើនូវអឝើផដលធោកអបកបានោកផ់ផនការធធឝើផដរឬធទ ។ លបសិនធបើអត ់ធតើមកពើធហ្តុអឝើ ? សូ
ចចនាករសលាបទិ់នបនយ័គឺ: ធតើធោកអបកបានបធងកើតទិនបនយ័របសធ់ោកអបកផដឬធទ? លបសិនធបើអត ់ធតើមកពើធហ្តុអឝើ? សូចចនាករ
សលាបទិ់សធៅនិងលទនផលគឺសថើពើឥទនិពលនិងផលផនសាប រនដរបសធ់ោកអបក 

  - ការតាមោននិងវាយតនមវៈ ការតាមោនគឺការលតួតពិនិតរសកមយភាពនិងការធធឝើសកមយភាពរបសធ់ោកអបកឲ្របានធទៀង ត ់និងរកឲ្រ
ធឃើញពួធតើយុទនសាស្តសថរបសធ់ោកអបកានលបសិទនភាពប៉ុណ្ណត កបុងការសធលមចបានដល់ទិសធៅរបសធ់ោកអបកនិងនាាំធោកអបកឲ្រខិត
ចូលកានផ់តជិតដលធ់គ្មលបាំណ្ងរបសធ់ោកអបក ។ ការវាយតនមវគឺោទលមងដ់ាំធណ្ើ រការននការវាសផ់វងភាពធជឿនធលឿនផដលបានបធងកើត
ធ ើងនិងភាពធោគជ័យធលើផផនការរបសធ់ោកអបកកបុងការសធលមចដលទិ់សធៅនិងធគ្មលបាំណ្ងរបសធ់ោកអបក ។ ពិនិតរធមើលធ ើង
វញិនូវអឝើផដលដាំធណ្ើ រការមិនបានលានិងធតើអឝើខវះផដលលតូវធធឝើឲ្របានលបធសើរធ ើង និងធធឝើការកាំណ្តនិ់ងឆវុះបញ្ញច ាំងនូវធមធរៀនផដលបានធរៀន
និងលទនភាពននការអនុវតថនប៍ានលា ។ 

 

 
 

កាំណ្ត់ចាំណ្ណាំសលាប់លគ ូ

សកមយភាពធនះផណ្នាាំផផបកសាំារន់ៗ ននការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាព ។ សិកខកាមមយួចាំននួអាចដឹងខវះៗនូវដាំធណ្ើ រ
ការននផផនការ គាំនិតរ និង ករបធចចកធទស ាំងធនះ ប៉ុផនថធោកអបកលតូវផតលតួពិនិតរធមើលធហ្ើយធធឝើឲ្រលបាកដពួសិកាខ កាម
 ាំងអសប់ានយលដូ់ចៗគ្មប នូវ ករបធចចកធទស ាំងអសធ់នាះ ។ ធ ះបើធៅកបុងភាសារអងធ់គវស ៍ ករដូចោ ធគ្មលបាំណ្ង 
ចកខុវសិយ័  
ឬករ៏យៈធពលផវង ការអភិវឌណនទិ៍សធៅ អាចាននយ័ដូចគ្មប ឬខុសគ្មប  ធហ្ើយអងគកាធផសងធទៀតអាចធលបើ ករបធចចកធទសដូច
ោយុទនសាស្តសថ (រយៈធពលខវើឬឆ្ប់ៗ ) ទិសធៅ ឬកល៏ទនផល ទិនបនយ័ និងសូចចនាករតាមរធបៀបដូចគ្មប ឬខុសគ្មប  ។ អងគការ
កមយករកបុងលសុកមយួចាំនួនអាចធលជើសធរ ើស ករបធចចកធទសមយួចាំននួធលើសពើអងគការធផសងធទៀតធោយធហ្តុពួវាានភាពលា
លបធសើរលបសិនធបើធគធលជើសធរ ើស ករឬឃ្លវ ផដលបញ្ញជ កអ់តទនយ័លានូវអឝើផដលពកួធគចង់និយាយ ។  

 

ការងារោលកុមជយួឲ្រសិកាខ កាមយលនូ់វផផបកសាំារន់ៗ ននការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាពធនាះានអឝើខវះ ធហ្ើយធតើវាត
ភាជ បគ់្មប ធោយរធបៀបណ្ណ ។  
សិកាខ កាម ាំងអសល់តូវផតយលព់ួលកោសរ់ូបភាពមយួណ្ណតាំណ្ណងឲ្រផផបកននការធធឝើផផនការធមមយួណ្ណ ។ ធលខរាងអាចខុ
សៗគ្មប រវាងលកុមនិមយួៗ ឧ ហ្រណ៍្ “ច ង ឃ គ ខ ក” ឬក ៏“ក ច ខ គ ឃ ង” ការរមួផសាំគ្មប ធផសងធទៀតអាចលាលបធសើរផងផដរ
ដរ៏ាបណ្ណលកុម ាំងអសធ់នាះធធឝើការផគូរផគងរូបភាពបានលតឹមលតូវោមយួនិងផផបកវដថននការធធឝើផផនការនិងធធឝើបទបងាា ញសាចធ់រឿង
កបុងលាំោបល់ាំធោយតកកវោិជ  ។  

 

លបាបសិ់កាខ កាម ាំងអសព់ួការធធឝើផផនការោកផ់សថងោមយួនិងសកមយភាពអនុវតថននឹ៍ងផថល់ឲ្រពកួធគនូវការ
យលដឹ់ងកានផ់តលបធសើរធលើផផបកសាំារន់ៗ ននការធធឝើផផនការ ។  
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ធសៀ វ ធៅមគគុ ធទធសក៍សលាប់កមយក រ  កមយការ និើ  ធធឝើកា រតាមផធះ  និង  អងគការ របស់ពួក ធគ
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សកមយភាព A1.5 ធតើធោកអបកធៅទើណ្ណឥ ូវធនះ? ការវភិាគធលើអងគការរបស់ធោកអបក 
 

បាំណ្ង:   ធដើមផើលតួតពិនិតរធមើលធលើលកខណ័្ឍ ននអងគការរបសធ់ោកអបក កាំណ្តភ់ាពារវ ាំងនិងធខាយរបសធ់ោកអបក 
និងបញ្ញា និងភាពលបឈមផដលធោកអបកនឹងលបឈមមុខ ។ សិកានូវរធបៀបធលបើលបាសឧ់បករណ៍្វភិាគ 
SWOT

រយៈធពល: ១២០ នាទើ
 

 
 

ឯកសារ 
 . H1.1 ការធធឝើផផនកការលបកបធោយលបសិទនភាព អឝើខវះ?ធហ្តុអឝើ?រធបៀបណ្ណ?អបកណ្ណខវះ? 
 . ឯកសាសកមយភាព ១. ទលមង់ SWOT វភិាគធលើលកខណ័្ឍ បចចុបផនប 
 (ទធទ) 
 . ឯកសាសកមយភាព ២. ទលមង់ SWOT វភិាគធលើលកខណ័្ឍ បចចុបផន ្

(ឧ ហ្រណ៍្) 
សាម រៈ  
 . ផវិបឆ្ត កុាំពរូទរ័ ស្តសគើនចាកស់ាវ យ 

. ធរៀបចាំសាវ យឬផវិបឆ្តោមួយទលមង ់SWOT ទធទ (ឯកសារសកមយភាព ១) 

. ចមវងឯកសារសកមយភាព ១ - មយួសនវឹកកបុងសិកខកាមាប កស់លាបធ់លបើលបាសក់បុងតាំណ្ណកក់ាល ២ 
 
 
 
 

ដាំធណ្ើ ការ 

.  ធសចកថើធផថើម: លាំហាត់រាងខវួន ការផចករ ាំផលកនិងកិចចពិភាកាទូធៅ 
តាំណ្ណក់កាល ១ - ធសចកថើធផថើម ៤៥ នាទើ 

១.  លគូបងឝិពនរលនូ់វបាំណ្ងនិងដាំធណ្ើ រការននសកមយភាពនិងធហ្តុអឝើបានោការចាបធ់ផថើមពិតលបាកដននការធធឝើផផនការគឺោការ
ពិនិតរធមើលយ៉ាងដិតដលច់ាបព់ើទើកផនវងផដលធោកអបកកាំពុងផតសទិតធៅកបុងធពលឥ ូវធនះ ។ ការលតួតពិនិតរធមើលធលើខវួនឯង
អាចបងាា ញនូវបញ្ញា និងកាំណ្តភ់ាពលបឈមផដធោកអបកកាំពុងផតលបឈមមុខោមយួ ។ ធតើធោកអបកសបាយរ ើករាយោមយួ
និងរធបៀបផដលធរឿង ាំងអសធ់នះកាំពុងផតដាំធណ្ើ រការផដរឬធទ ?។ ធតើធនះគឺោកផនវងផដលធោកអបកានធចតនាធៅដលធ់ៅ
ធពលផដលធោកអបកបានចាបធ់ផថើមអងគការរបសធ់ោកអបក? ។ ធតើធោកអបកបានធធឝើដាំធណ្ើ របានចាង យណ្ណធហ្ើយកបុងការធធឝើឲ្រ
បានសធលមចនូវអឝើផដលធោកអបកចង់ធធឝើ? ធតើធោកអបកដាំធណ្ើ រការធបសកកមយអងគការរបសធ់ោកអបកធោយរធបៀបណ្ណ? ធតើ
ធោកអបកបានធធឝើអឝើខវះលា? ធតើធោកអបកអាចអឝើធទៀតធដើមផើឲ្រកានផ់តលបធសើរធ ើង? ធតើធោកអបកានការលូតោសយ់តឺៗនិង
លបាកដលបោ ឬកធ៏ោកអបកមិនកាំពុងធធឝើចលនាធៅមុខ ធហ្ើយបាត់បងស់ាជិក? ធហ្តុអឝើ? 
២.  លគូបងឝិកផណ្នាាំឧបករណ៍្វភិាគ SWOT ោមយួឯកសារសកមយភាព ១ ពនរលនូ់វអតទនយ័របសក់ាធរនិ៉មួយៗនិងសរួសិកាខ
កាមណ្ណផដលធាវ បធ់លបើវាពើមុនផចករ ាំផលកបទពិធសាធនរ៍បសព់ួកធគ ។ រចួធហ្ើយលគូបងឝិកបងាា ញពើរធបៀបធលបើលបាសឧ់បករណ៍្កបុង
ការពិនិតរធមើលលកខណ័្ឍ របស់អងគការ ធោយធលបើឯកសារសកមយភាព ២ ។ 

តាំណ្ណក់កាល ២ - លាំហាត់រាងខវួន ៣០ នាទើ 
៣. លគូបងឝិកផចកចាបច់មវងននឧបករណ៍្វភិាគ SWOT ទធទ (ឯកសារសកមយភាព ១) ធៅឲ្រសិកាខ កាាប ក១់ចាប ់និងលបាប់
ដលព់កួធគនូវអឝើផដលលតូវធធឝើ ។ សិកាខ កាមាប ក់ៗ លតូវផត :  
ក) ចាាំពើធគ្មលបាំណ្ង (ចកខុវសិយ័ ទិសធៅ ាំងមូល) ននអងគការរបសធ់ោកអបកនិងធលជើសធរ ើសធគ្មលបាំណ្ងមយួធដើមផើពិនិតរ
ធមើលោមយួឧបករណ៍្ SWOT  
ខ) គិតអាំពើរធបៀបផដលអងគការធធឝើបានសធលមចដលធ់គ្មលបាំណ្ងរបសខ់វួនរហូ្តមកដលធ់ពលធនះ 
គ) បាំធពញកបុងទលមង ់SWOT និងធធឝើការធឆវើយសាំណួ្រ៤  
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Hong Kong: “We are workers! We deserve standard working hours!” 

Photo credit: FADWU 
 

តាំណ្ណក់កាល ៣ : ការផចករ ាំផលកនងិកចិចពភិាកាទូធៅ ៤៥ នាទើ 

៤. លគូបងឝិកធសបើរសុាំឲ្រសិកាខ កាម ាំងអសផ់ចករ ាំផលកនូវទលមងវ់ភិាគ SWOT របសព់កួធគនិងផថល់មតិធយាបលនិ់ងទិនបនយ័របសព់កួធគ 
. ធតើឧបករណ៍្ធនះជយួកបុងការលតួតពិនិតរលកខណ័្ឍ អងគការរបស់ពកួធគផដរឬធទ 
. ធតើពកួធគានការលាំបាកធទ?ធហ្តុអឝើ? 
.  ធតើពកួធគអាចដឹងភាពខុសគ្មប រវាងកាវ ាំងារងកបុងនិងកាវ ាំងារងធលៅផដលានផលបះ៉ លដ់លអ់ងគការផដរឬធទ ។ ភាពារវ ាំងនិងភាពធខាយ ?  
ការគលាមកាំផហ្ងនិងឳកាសធផសងៗ?  
. ធតើពកួធគអាចធលបើលបាសរ់បកគាំធហ្ើញធៅកបុង SWOT កបុងការកាំណ្តប់ញ្ញា លតូវយកមកធោះលសាយ និង ការគលាមកាំផហ្ងនិងភាពលបឈមឳផដលពកួធគលបឈម
មុខបានផដរឬធទ? លសធដៀងគ្មប ធនះផដរ ធតើ SWOT នឹងជយួពួកធគឲ្រកាំណ្តភ់ាពារវ ាំងនិងឳកាសធដើមផើសាទ បនាអងគការរបសព់កួធគបានឬធទ  

៥. លគូបងឝិកធលើកធមនដធ ើងធហ្ើយអរគុណ្សិកាខ កាមចាំធ ះវភិាគ នរបស់ពកួធគ 
 

 
 

កាំណ្ត់ចាំណ្ណាំសលាប់លគបូងឝកិ 

សកមយភាពធនះអាចលតូវបានផចកធចញោពើរវគគ ដាំណ្ណកក់ាល១ ោអបកទើ១ និងដាំណ្ណកក់ាល២និង៣ ោ
អបកទើ២ ។ សាំរាករយៈធពលខវើរវាងវគគ ាំងពើរ

 

ឧបករណ៍្វភិាគ SWOT ោឧបករណ៍្វភិាគការធធឝើផផនការកាំពុងធពញនិយមសលាបអ់ងគការនិងលកុមហុ៊្នធៅ
ជុាំវញិពិភពធោក និងអាចានភាពសមមូលធៅកបុងភាសាររបសធ់ោកអបក ។ លបសិនធបើមិនានធទ ចូរផសឝង
រកនិមិតថសចដឬការបកផលប ករធៅកបុងអកសរកាត ់( ករបាំលពួញ) និងបចចូ លអកសរទើ១ចូលគ្មប  (លបសិនធបើ
 ករបាំលពួញធនាះាមនយ័ អចច ឹងវាានភាពលបធសើរធលចើន)។ លបសិនធបើធោកអបកខវួនឯោអបកបកផលប
ឧបករណ៍្វភិាគ SWOT ធ្ ល ធនាះវាសាំារនណ់្ណសផ់ដលពួ ករ “ភាពារវ ាំង” “ភាពធខាយ” “ឳកាស” “ការ
គលាមកាំផហ្ង” លតូវផតធធឝើឲ្រសិសស ាំងអសយ់លឲ់្របានចាសធ់ៅកបុងលាំហាត ់។ ឧ ហ្រន ៍ ធៅកបុងភាសារ
ខវះ ករពួ “ភាពារវ ាំង” អាចានន័យលតឹមផតភាពារវ ាំងផផបករាងកាយផតប៉ុធណ្ណត ះ ធហ្ើយវាមិនានភាពារវ ាំង
ផផបកសងគម នធយាបាយ ឬកចិ៏តថវោិជ ធទ ដូធចបះធោកអបកលតូវរក ករឬឃ្លវណ្ណធដើមផើពិពណ៌្នាភាពារវ ាំង ាំង
អសធ់ៅកបុងអងគការរបសធ់ោកអបក ។

 



 

 
 

ក្មមវត្ទុ៖  គោលគៅមួយរបស់សេជើពជាត្ិរបស់ក្មមក្រនិគយជិត្បគរមើការង្ហរតាមផធះ (NDWU) ដដលជា
សាទ ប័នរបស់អបក្ ម្ភនដចងក្បុងធមមនុញ្ដ ឬលក្ខនថិក្ៈរបស់ខលួន គឺការផថល់សចាច ប័ន និងការអនុវត្ថរបក្បគោយ
របសិទនភាពតាមអនុសញ្ហដ គលខ ១៨៩ របស់អងគការ ILO សថើពើ ការង្ហរសមរមយសរម្ភប់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ 
(C១៨៩)។ 

 
 

គត្ើអវើជាចណុំចខ្ល ងំ (អវើៗជាវជិជម្ភន) នផធក្បុង 
(គៅក្បុងអងគការ)? 

 
កចិ្ចរពមពរពៀងទ ាំងស្រុងពៅកនុងរមាជ NDWU (ពីរឆ្ន ាំ
មុន) ព ើមបពីធវើយទុ ធនាការឲ្យមានការផតលរ់ច្ចច បន័ពលើអនុ
រញ្ញា ពនេះ។  
ថ្នន ក ់កឹនា ាំបីរបូបានច្លូរមួកនុងរិកាា សាលាថ្នន កត់ាំបន ់
IDWF រតីពីអនុរញ្ញា  និងយទុ ធសាស្ររតពធវើយទុ ធនាការ ព ើមប ី
ឱ្យមានការផតលរ់ច្ចច បន័ និងការអនវុតតររកបពោយរររិទ ធ
ភាពតាមអនរុញ្ញា ពនេះ  
 
ផផនការយទុ ធនាការរតូវបានររពររ និងអនមុត័ពោយថ្នន ក់
 កឹនា ាំមិនយរូប ុនាម នពរកាយរមាជ NDWU។  
រាករ់រមាបក់ារពធវើយទុ ធនាការមានពៅកនុងថវកិាររច្ចាំឆ្ន ាំ
របរ ់NDWU (ឥឡូវពៅកនុងឆ្ន ាំទពីីររបរខ់្ លនួ)។ 

គត្ើអវើជាចំណុចគខោយ (អវើៗជាអវជិជម្ភន) នផធក្បុង 
(គៅក្បុងអងគការ)? 

 
ររមាណ ៤០% ននរមាជិក NDWU មិនរវូយលច់្ារអ់ាំពី
ផផនការយទុ ធនាការ។ 

 
មានការពិនិតយតាមោនពខ្ោយពៅពលើវឌ្ឍនភាពផផនការ
យទុ ធនាការ។ 

 
NDWU មានអាទភិាព និងបញ្ញា ផ លរតូវពោេះស្សាយកនុង
ច្ាំននួពរច្ើនពពក។ 

A១.៥៖ ឯកសារ ចែកសកមមភាពទី  ១  
 

 
 

 



គត្ើអវើជាឱ្កាស (អវើៗជាវជិជម្ភន) ពើខ្ងគរៅ (គៅ
គរៅអងគការ)? 

 
ការផតលរ់ច្ចច បន័ពលើ C189 គជឺារពបៀបវារៈមួយននគណៈកមាម
ធកិារជាតទិទលួបនទុកការងារតាមផទេះ ផ លកនុងពនាេះរមួមាន
រមារភាពអនកតាំណាងមកពីរោា ភិបាល រហជីព អងគការ
កមមករពធវើការតាមផទេះ អងគការស្ររតើ និងអងគការនិពោជក។ 
មជឈមណឌ លរហជីពជាតិ អងគការស្ររតើ និងអងគការរងគមរុី
វលិ (CSO)  នទពទៀត ឥឡូវពនេះកាំពងុពលើកយកបញ្ញា អនក
បពរមើការងារតាមផទេះមកពិភាកោ។ 

 
NDWU បានទទលួការច្ចបអ់ារមមណ៍ពីសាធារណជនថ្ន ជា
អងគការ រ៏ាំខានមួ់យររមាបក់មមករពធវើការតាមផទេះពៅកនុង
ររពទរ។ 

គត្ើអវើជាការគរម្ភម (អវើៗជាអវជិជម្ភន) ពើខ្ង
គរៅ (គៅគរៅអងគការ)? 

 
ការគាំរទ និងរាករ់រមាបគ់ណៈកមាម ធកិារជាតិ
ររផហលជារតូវបានកាតព់ច្ចល ឬកាតប់នថយ រររិន
ពបើគណបកសអភរិកសឈ្នេះពៅកនុងការពបាេះពឆ្ន តជាត។ិ  
បញ្ញា  នទពទៀតអាច្បងកឱ្យមិតតភកតរិបរ ់NDWU មានពពល
ពវលា និងរាកត់ចិ្ជាងមុនព ើមបគី ាំរទ NDWU ឱ្យបានរងឹមាាំ 
ពហើយបញ្ញា  នទពទៀតអាច្បងកឱ្យមិតតភកតរិបរ ់NDWU មាន
ពពលពវលា និងរាកត់ចិ្ជាងមុនព ើមបអីាច្គាំរទោ ងខាល ាំងកាល
 ល ់NDWU និងយទុ ធនាការរបរខ់្ លនួរតីពីការងាររមរមយ
ររមាបក់មមករពធវើការតាមផទេះ។ 
ររពន័ធផសពវផោយអាច្បាតប់ងច់្ាំណាបអ់ារមមណ៍ពលើកមមករ
ពធវើការតាមផទេះ ពោយងាកពៅច្ចបអ់ារមមណ៍រកុម “ជបួការ
លាំបាក”  នទពទៀត។ 

 
ក្មមក្រគធវើការតាមផធះទមទរសិទនរិបសខ់លួនក្បុងនាមជាក្មមក្រនិគយជតិ្គៅសាធ្លរណៈរដឌដូមើនើខឹន

រូបថត្៖ គអគ ណា គប៉គរ ៉
 
 



 

សកមមភាព A១.៦ ត ើអ្ង្គការកមមករត្វើការតាមផ្ទេះមា ែកខុ
វិសយ័  ិង្តោលតៅអ្វីខ្លេះ? 
 
គោលបំណង គដើមផើគរៀនសូរត្ថាគត្ើអវើខលះជាគុណត្នមលសបូល និងគបសក្ក្មមរបសអ់ងគការក្មមក្រគធវើការតាមផធះ។ 

គដើមផើគចះរគបៀបសរគសររបគយគចក្ខុវស័ិយ និងគោលគៅរបស់អងគការក្មមក្រគធវើការតាមផធះ
ដផអក្គលើគុណត្នមលសបូល និងគបសក្ក្មមរបស់ខលួន។ 

រយៈគពល ១២០ នាទើ។ 
 

ឯក្សារដចក្ជូន 
  
  ក្យគពចន៍សំខ្ន់ៗ៖ និយមន័យសំខ្ន់ៗននការគធវើដផនការ។ 

 
 H១.១៖ ការគធវើដផនការរបក្បគោយរបសិទនភាព៖ អវើ? គេតុ្អវើ? គោយរគបៀបណា? នរណា? 

 
 H១.២៖ វដឋននការគធវើដផនការ។ 

 
 H១.៤៖ ដផនការយុទនសាស្រសថរយៈគពលរបាឆំ្ប  ំ(២០១៦-២០២០) របស់ IDWF។ 

 
 ឯក្សារដចក្សក្មមភាព៖ សាវតារបស់ NDWU គៅក្បុងសាធ្លរណរដឌអាត្លង់ទើស។ 

 
សម្ភា រៈ 

 រក្ោសផ្ធ ងំធំសរម្ភប់រក្ុមនើមួយៗ េវតឺ្សរគសរ។ 
 រគបូណថុ ះបណាថ លគរៀបចសំំគៅឯក្សារដចក្អំពើសក្មមភាពសរម្ភប់សិកាខ កាម។ 

 
ដគំណើ រការ 

 គសចក្ថើគផថើម និងការបំផុសគំនិត្ ការង្ហរជារក្ុម ការរាយការណ៍ និងការពិភាក្ោជាទូគៅ។ 
 
ជហំានទើ ១៖ គសចក្ថើគផថើម នងិការបំផុសគនំតិ្ ៤៥ នាទើ 
 

1. រគូបណថុ ះបណាថ លពនយល់អំពើគោលបំណង និងដំគណើ រការរបស់សក្មមភាព។ 



2. រគូបណថុ ះបណាថ លចាប់គផថើមវគគបំផុសគំនិត្ គោយពនយល់អំពើ “គុណត្នមលសបូល” “គបសក្ក្មម” “ចក្ខុវស័ិ
យ” និង “គោលគៅ”។ ដផបក្គផសងៗគទៀត្ននការគធវើដផនការ គឺសុទនដត្ទញគចញមក្ពើដផបក្ទងំគនះ។ 
រគូបណថុ ះបណាថ លឱ្យសិកាខ កាមផថល់ឧទេរណ៍អំពើ “គុណត្នមលសបូល” ននអងគការរបស់ខលួន គោយផថល់
ឧទេរណ៍មួយចំនួនដក្គចញពើ NDWU គៅក្បុងឯក្សារដចក្សក្មមភាព។ រគូបណថុ ះបណាថ លសួរគៅ
សិកាខ កាមថា គត្ើគុណត្នមលទងំគនះរត្ូវបានបង្ហា ញយ៉ងចាស់គៅក្បុងធមមនុញ្ដ និងលក្ខនថិក្ៈរបស់ពួក្
គគ ឬគទ គេើយគត្ើគុណត្នមលទងំអស់គនះម្ភនភាពចាស់ោស់ចំគ ះសម្ភជិក្ទងំអស់ ឬគទ? 

3. រគូបណថុ ះបណាថ លរបាប់សិកាខ កាមឱ្យពនយល់អំពើគសចក្ឋើដថលងការណ៍គបសក្ក្មមរបស់អងគការខលួន។ គៅ
គពលសិកាខ កាមពុំម្ភនឧទេរណ៍អំពើគសចក្ឋើដថលងការណ៍គបសក្ក្មម រគូបណថុ ះបណាថ លអាចផថល់
ឧទេរណ៍មួយចំនួន គោយដក្គចញពើ NDWU គៅក្បុងឯក្សារដចក្សរម្ភប់សក្មមភាព រួចសួរថា៖ គត្ើ
គេតុ្អវើបានជាគសចក្ថើដថលងការណ៍គបសក្ក្មមម្ភនសារៈសំខ្ន់? គត្ើគសចក្ថើដថលងការណ៍គនះទក់្ទង
ជាមួយគុណត្នមលសបូលរបស់អងគការ ឬគទ? 

4. គពលរគូបណថុ ះបណាថ លរបាក្ដក្បុងចិត្ថថា សិកាខ កាមទងំអស់យល់គំនិត្ទងំគនះគេើយ រគូបណថុ ះ
បណាថ លអាចចាប់គផថើមជំហានបនាធ ប់គទៀត្ គោយរបាប់សិកាខ កាមឱ្យអភិវឌ្ណរបគយគគៅក្បុងគោល
គៅចមផងរបស់ NDWU (សូមគមើលសារគនលឹះខ្ងគរកាម)។ រគបូណថុ ះបណាថ លដចក្សិកាខ កាមគៅ
ជារក្ុមតូ្ចៗ គោយមួយរក្ុមម្ភនសម្ភជិក្របាមំួយ គៅរបាបំើនាក់្ គេើយដចក្សំគៅឯក្សារដចក្
សរម្ភប់សក្មមភាពសថើពើសាវតារបស់ NDWU ជូនដល់សកិាខ កាមទងំអស់។ 

 

ជហំានទើ ២៖ ការង្ហរជារក្មុ ៣០ នាទើ 
 

5. រក្ុមគរជើសគរ ើសអបក្សរមបសរមួលរក្ុម និងអបក្រាយការណ៍របស់រក្ុម។ អបក្រាយការណ៍រត្ូវបានគសបើសុំឱ្យ
យក្ចិត្ថទុក្ោក់្ចំគ ះដំគណើ រការទងំមូល គោយគេតុ្ថា ពួក្គគចាបំាច់រត្ូវពិពណ៌នាថា គត្ើរក្ុមរបស់
ខលួនគធវើការជាមួយោប យ៉ងដូចគមថចខលះគៅក្បុងរបាយការណ៍របស់ខលួន។ អបក្សរមបសរមលួរត្ូវបានគសបើសុំ
ឱ្យអានអត្ទបទឯក្សារដចក្សរម្ភប់សក្មមភាពគៅក្បុងរក្ុមរបស់ខលួន។ 

6. ការង្ហររបស់រក្ុមគឺរត្ូវសរគសរគសចក្ថើដថលងការណ៍ដដលម្ភនគោលគៅចមផងសរម្ភប់អងគការរបស់ខលួន 
គ លគឺ NDWU។ បនាធ ប់ពើពិភាក្ោគលើសំគណរដដលបានសរគសរសថើពើ NDWU រួចគេើយ សម្ភជិក្រក្ុម
ចាបំាច់រត្ូវគិត្ និងរពមគរពៀងោប រក្ចក្ខុវស័ិយរួមមួយថា គត្ើពួក្គគចង់គឃើញអងគការគនះគៅជាយ៉ងណា
ក្បុងរយៈគពលរបាឆំ្ប ខំ្ងមុខ រួចសរគសរ “សុបិនឋដដលអាចកាល យជាការពិត្” គនះគៅក្បុងរបគយគចាស់ 
សគងខប (ខលើ) មួយ។  

7. អបក្រាយការណ៍ម្ភប ក់្ៗសរគសរគសចក្ថើដថលងការណ៍ចក្ខុវស័ិយ/គោលគៅរបស់ NDWU ដដលរក្ុមខលួនបាន
គលើក្គ ើងគៅគលើរក្ោសផ្ធ ងំធមំួយសនលឹក្។ 

 

ជហំានទើ ៣៖ ការរាយការណ៍ នងិការពភិាក្ោទូគៅ ៤៥ នាទើ  



 

8. រគូបណថុ ះបណាថ លរបាប់ឱ្យអបក្រាយការណ៍ម្ភប ក់្ៗគធវើបទបង្ហា ញគសចក្ថើដថលងការណ៍របស់រក្ុមសថើពើចក្ខុវស័ិ
យ/គោលគៅសរម្ភប់ NDWU គេើយពិពណ៌នាជាសគងខបថា គត្ើរបគយគគនាះរត្ូវបានអភិវឌ្ណគ ើងគោយ
រគបៀបណា។ គត្ើសម្ភជកិ្រគប់ោប គៅក្បុងរក្ុមអាចផថល់ទសសនៈ និងគំនិត្របស់ខលួន ឬគទ? គត្ើសម្ភជិក្ទងំ
អស់គពញចិត្ថជាមួយរបគយគសាទ ពរ ឬគទ ឬគត្ើម្ភនគំនិត្យល់គឃើញគផសងោប  ឬគទ? 

9. សិកាខ កាមផថល់មត្ិគលើគសចក្ថើដថលង៖ គត្ើគសចក្ថើដថលងគនាះជាក់្ចាស់ ឬគទ? សគងខប ឬគទ? ចាស់ោស់ 
ឬគទ? ម្ភនការជំរុញទឹក្ចិត្ថ ឬគទ? 

10. សិកាខ កាមគបាះគឆ្ប ត្តាមរយៈការគលើក្នដ គដើមផើគរជើសគរ ើសយក្គសចក្ថើដថលងការណ៍លអជាងគគបំផុត្
សរម្ភប់ចក្ខុវស័ិយ/គោលគៅរបស់ NDWU។ គេតុ្អវើ? 

11. រគូបណថុ ះបណាថ លសគងខបចណុំចសំខ្ន់ៗននសក្មមភាព និងដថលងអណំរគុណដល់អបក្ចូលរមួទងំអស់
សរម្ភប់ការចូលរមួរបស់ពួក្គគ។ 

 
 

 
 



 
 
 
 

សារគនលះឹ 
 
– គុណត្នមលសបូល៖ គុណត្នមលសបូលគឺសទិត្គៅចំក្ណាថ លននអងគការរបសអ់បក្។ គុណត្នមលសបូលគឺជាអវើដដលជាជំេររបសអ់ងគការ
របសអ់បក្ និងអវើដដលអងគការរបសអ់បក្គជឿជាក្់ថាម្ភនសារៈសំខ្ន់បំផុត្។ គុណត្នមលសបូលគឺជាដផបក្មយួននគបសក្ក្មម និង
ចក្ខុវសិយ័ននអងគការរបស់អបក្ គេើយម្ភនភាពចាបំាចចំ់គ ះការគធវើដផនការរបក្បគោយរបសិទនភាព។ ជាគរឿយៗ គុណត្នមល
សបូលរត្ូវបានដសថងគចញគៅក្បុងគសចក្ថើដថលងការណ៍ ដដលចាបគ់ផថើមគ ើងគោយរបគយគដូចជា “គយើងគជឿជាក្ថ់ា” “គយើងយក្
ចិត្ថទុក្ោក្អំ់ពើ” “គយើងផថលត់្នមលចំគ ះ” ឬ “គយើងគបថជាញ ចិត្ថចំគ ះ”។ មនុសសចូលរមួ ឬោរំទអងគការរបស់អបក្ គោយសារដត្
ពកួ្គគយលដូ់ចអបក្ ឬគជឿជាក្់គលើគុណត្នមលសបូលរបសអ់បក្។ ធមមនុញ្ដ ឬលក្ខនថិក្ៈរបសអ់ងគការមយួដចងនូវគុណត្នមលសបូល
របសខ់លួន ឧទេរណ៍ដូចជា ត្ម្ភល ភាព គណគនយយភាព របជាធិបគត្យយនផធក្បុង ជាគដើម។ ជាគរឿយៗ គុណត្នមលសបូលរត្ូវបាន
សរគសរជាគសចក្ថើដថលងការណ៍។ ឧទេរណ៍មយួគឺ គសចក្ថើដថលងការណ៍របស ់ IDWF ដដលដចងថា៖ “IDWF គឺជាអងគការ
យក្សម្ភជិក្ជាមូលោឌ ន ម្ភនលក្ខណៈរបជាធិបគត្យយ និងសទិត្គៅក្រមិត្សក្លរបស់ក្មមក្រនិគយជិត្បគរមើការង្ហរតាមផធះ 
និងអបក្គធវើការគៅផធះ។ IDWF គជឿជាក្ថ់ា ការង្ហរតាមផធះគឺជាការង្ហរ គេើយរគបក់្មមក្រនិគយជិត្បគរមើការង្ហរតាមផធះ និង
ក្មមក្រនិគយជិត្គធវើការគៅផធះទងំអសស់ក្ថិសមបានទទលួសិទនិដូចោប ជាមយួក្មមក្រនិគយជិត្ដនទគទៀត្ដដរ”។ 

 
– គបសក្ក្មម៖ គសចក្ថើដថលងការណ៍គបសក្ក្មមដចងអំពើគោលបំណងននអងគការរបសអ់បក្។ គសចក្ថើដថលងការណ៍គនះគឆលើយត្ប
ជាមយួសំណួរ “គត្ើគេតុ្អវើបានជាគយើងគធវើនូវអវើដដលគយើងគធវើ?” របគយគគបសក្ក្មមរបស់អងគការអបក្ គរួដត្បានមក្ពើគុណ
ត្នមលសបូល គេើយរត្ូវម្ភនវត្ថម្ភនគពញមយួជើវតិ្អងគការគនាះ គោយម្ភនការផ្ល សប់ថូរតិ្ចត្ចួបំផុត្ គដើមផើធ្លនាបានថា គសចក្ថើ
ដថលងការណ៍គបសក្ក្មមគនាះម្ភនភាពសុើសង្ហវ ក្់ជាមយួចក្ខុវសិយ័របសអ់បក្ និងឱ្យចក្ខុវសិយ័របសអ់បក្សុើសង្ហវ ក្់ជាមយួគសចក្ថើ
ដថលងការណ៍គបសក្ក្មម។ គសចក្ថើដថលងការណ៍គបសក្ក្មមមិនគរួជាបញ្ជ ើរាយគឈាម ះអវើៗរគបយ៉់ងដដលអបក្គធវើ រេូត្គធវើឱ្យអបក្
មិនអាចដចក្ោច់ពើអងគការដនទគទៀត្គនាះគ ើយ។ ផធុយមក្វញិ គនះគឺជាគសចក្ថើដថលងការណ៍ដដលចាសោ់ស់បង្ហា ញអំពើមូល
គេតុ្ដដលអបក្គធវើនូវអវើដដលអបក្គធវើ ឧទេរណ៍៖ “ធ្លនានូវសិទនិរបសក់្មមក្រនិគយជិត្បគរមើការង្ហរតាមផធះ និងក្មមក្រ
និគយជិត្គធវើការគៅផធះ ឱ្យទទលួបានសថងោ់ការង្ហរ និងសថងោ់រសគ់ៅសមរមយ អនុគោមតាមអនុសញ្ហដ អងគការ ILO គលខ 
១៨៩”។ 

 
– ចក្ខុវសិយ័ និងគោលគៅ៖ ចក្ខុវសិ័យ និងគោលគៅរបស់អងគការអបក្ គឺជាអវើមយង៉ដដលម្ភនសារៈសំខ្ន់ដធំ៏គធង ដដលអបក្គផ្ថ ត្ជា
គោលគៅសរម្ភប់គពលអនាគត្។ ចក្ខុវសិយ័ និងគោលគៅរបស់អងគការមយួ គឺជាការពិពណ៌នាអំពើអវើដដលអបក្ចង់ឱ្យអងគការរបស់
អបក្កាល យគៅជាដបបគនាះគៅក្បុងគពលអនាគត្។ ចក្ខុវសិ័យ និងគោលគៅ គឆលើយត្បចំគ ះសំណួរដូចជា៖ “គត្ើអបក្ចងគ់ៅដល់ទើ
ណាក្បុងរយៈគពលរបាឆំ្ប  ំគៅដបឆ់្ប ខំ្ងមុខ?” ឬ “របសិនគបើអបក្អាចបគងកើត្អងគការមយួតាមក្ថើរសនមរបស់អបក្ គេើយម្ភនឥទនិពល
ដដលអបក្ចង់បានបំផុត្ គត្ើអងគការរបសអ់បក្នឹងម្ភនលក្ខណៈដបបណាក្បុងឆ្ប  ំ២០៣០?” 

 
គសចក្ឋើដថលងការណ៍ចក្ខុវសិយ័ និងគោលគៅ ជំរុញទឹក្ចិត្ថដល់សក្មមភាព និងគធវើឱ្យទងំអសោ់ប មក្គធវើការជាមយួោប  គឆ្ព ះគៅសគរមច
បានលទនផលដូចោប  ឧទេរណ៍ដូចជា ចក្ខុវសិយ័ និងគោលគៅរបស ់IDWF (វត្ទុបំណងទូគៅ) គឺ៖ “រតឹ្មឆ្ប  ំ២០២០ អងគការ
ក្រមិត្សក្លរបស់ក្មមក្រនិគយជិត្គធវើការង្ហរតាមផធះ និងក្មមក្រនិគយជិត្គធវើការគៅផធះដរ៏ងឹម្ភ ំម្ភនលក្ខណៈរបជាធិបគត្យយ 
និងឯក្ភាពោប មយួ នឹងចូលរមួវភិាគទនគដើមផើការ រ និងជរំុញសិទនិរបស់សម្ភជិក្ចំននួ ៦៧០០០០ នាក្រ់បសខ់លួ ន និងសិទនិ
របសក់្មមក្រនិគយជិត្គធវើការង្ហរតាមផធះ និងក្មមក្រនិគយជិត្គធវើការគៅផធះរគបទ់ើក្ដនលង”។

 

 



 
ក្ំណត្ស់ម្ភគ លស់រម្ភបរ់គូបណថុ ះបណាថ ល 
 
 របសិនគបើម្ភនគពល សូមដចក្សក្មមភាពគៅជាពើរវគគ៖ ជំហានទើ ១ សរម្ភប់វគគទើមួយ គេើយ
ជំហានទើ ២ និងទើ ៣ សរម្ភប់វគគទើពើរ។ 

 គដើមផើគធវើឱ្យវគគសិក្ោកាន់ដត្ម្ភនភាពគួរជាទើរ ើក្រាយ សូមផថល់រង្ហវ ន់ដល់រក្ុមដដលម្ភនគសចក្ឋើ
ដថលងការណ៍ចក្ខុវស័ិយ/គោលគៅរបស់ NDWU លអជាងគគបផុំត្ចំនួនពើររក្ុម។

 រក្ោសំគៅគសចក្ថើដថលងការណ៍ចក្ខុវស័ិយ/គោលគៅរបស់ NDWU ដ៏លអបំផុត្ទងំពើរគនាះ
សរម្ភប់គរបើរបាស់គៅក្បុង A.១.៧។



A១.៦៖ ឯកសារចែកសកមមភាព 
សាវតារបស់សេជើពជាត្ិក្មមក្រនិគយជិត្បគរមើការង្ហរតាមផធះ 
(NDWU) ននសាធ្លរណរដឌអាត្លង់ទើស (Atlantis)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
សេជើពជាត្ិក្មមក្រគធវើការតាមផធះ (NDWU) ននសាធ្លរណរដឌអាត្លង់ទើស (Atlantis) រត្ូវបានបគងកើត្គ ើង (ចាប់គផឋើម) 
ក្បុងដខវចិឆិកា ឆ្ប  ំ២០១១។ សនបិសើទរយៈគពលពើរនថៃគដើមផើបគងកើត្សេជើពគនះ បាននាកំ្មមក្រគធវើការតាមផធះចំនួន ៥០០ 
នាក់្ មក្ជួបជុោំប  គោយក្បុងគនាះ ៤០០ នាក់្ រស់គៅ  និងគធវើការគៅក្បុងរដឌធ្លនើ ចំដណក្អបក្គផសងគទៀត្ គឺមក្ពើគខត្ថ
ចំនួនបើ ក្បុងចំគណាមក្បុងគខត្ថទងំ ៦ របស់សាធ្លរណរដឌ។ សនបិសើទគនះ បានអនុម័ត្គលើធមមនុញ្ដរបស់ NDWU។ រដឌធមម
នុញ្ដអះអាងនូវសិទនិមនុសស នងិសិទនកិារង្ហររបស់ក្មមក្រនិគយជិត្ទងំអស់ ជាពិគសស គឺក្មមក្រគធវើការតាមផធះ ទងំអបក្
ម្ភនសញ្ហជ ត្កិ្បុងរបគទសគនះ និងជនគទសនថរបគវសន៍ គៅគរកាមលិខិត្តូ្បក្រអនថរជាត្ ិ នងិ/ឬជាត្ ិ (បទោឌ ន ឯកាសារ 
និងក្ិចចរពមគរពៀង) ជាពិគសសអនុសញ្ហដ គលខ ១៨៩ របស់អងគការ ILO។ ធមមនុញ្ដគនះ ពពិណ៌នា NDWU ជាអងគការទូ
ទងំរបគទសយក្សម្ភជកិ្ជាមូលោឌ នរគឹះននក្មមក្រគធវើការតាមផធះ មិនថា អបក្ដដលម្ភនសញ្ហជ ត្ិគៅក្បុងរបគទសគនះ និង
ជនគទសនថរបគវសន៍ គោយសទិត្គរកាមការចងអុលបង្ហា ញគោយគុណត្នមលសបូល និងគោលការណ៍របជាធបិគត្យយ ត្ម្ភល ភាព 
គណគនយយភាព និងសាមគគើភាព។  
 
ធមមនុញ្ដដចងអពំើគបសក្ក្មមរបស់ NDWU ថាគ ឺគដើមផើធ្លនានូវ៖ 
▬ ការគោរព និងការគលើក្ក្មពស់សិទនិមនុសស និងសិទនកិារង្ហររបស់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ គោយរោឌ ភិបាល និគយជក្ និង
សាធ្លរណៈ 

▬ រគបដណឋ ប់គពញគលញគលើក្មមក្រគធវើការតាមផធះទងំអស់គៅក្បុងចាប់ការង្ហរជាត្ិ នងិរក្បខ័ណឍ ក្ិចចោ ំរសងគម 
▬ ការផឋល់សចាច ប័នគលើអនុសញ្ហដ គលខ ១៨៩ របស់អងគការ ILO សឋើពើការង្ហរសមរមយសរម្ភប់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ 
(C១៨៩) 

▬ បគងកើត្រក្ុមការង្ហរថាប ក់្ជាត្ិ (រមួទងំរោឌ ភិបាល អងគការនិគយជក្ សេជើព និងអងគការសងគមសុើវលិដនទគទៀត្ 
គោយម្ភនការត្ំណាងគោយគពញគលញឱ្យអងគការក្មមក្រគធវើការតាមផធះ) គដើមផើគធវើដផនការអនុវត្ថ និងសរមបសរមួល
គលើសក្មមភាពនានា គដើមផើគលើក្ក្មពស់ការង្ហរសមរមយសរម្ភប់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ។ 

▬ លទនភាពទទួលបានការអប់រ ំជាមូលោឌ ន នងិការបណឋុ ះបណាឋ លជំនាញសរម្ភប់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ និងការអភិវឌ្ណ
បទោឌ នជំនាញវជិាជ ជើវៈសរម្ភប់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ និង 

▬ លទនភាពទទួលបានយនថការបណឋឹ ងរបក្បគោយរបសិទនភាព និងលទនភាពទទលួបានរបព័ននទូរស័ពធជំនួយទន់គេតុ្
ការណ៍ នងិទើជរមក្ 

 



ធមមនុញ្ដបានដចងអពំើរចនាសមពន័ន នងិដគំណើ រននការសគរមចចតិ្ថរបស់អងគការគនះ ៖ 
▬ សនបិសើទជាត្ិគរៀងរាល់ពើរឆ្ប មំឋង 
▬ សម្ភជកិ្ ១៥ របូ គៅក្បុងគណៈក្ម្ភម ធកិាររបត្បិត្ថិថាប ក់្ជាត្ិ រត្ូវបានគបាះគឆ្ប ត្គរជើសគរ ើសគោយសនបិសើទ គោយក្បុង
គនាះរមួម្ភន របធ្លន អនុរបធ្លន គលខ្ េរិញ្ដឹក្ និងសវនក្រ រពមទងំភារក្ិចចរបស់ពួក្គគ 

▬ ការពិភាក្ោ និងអនុម័ត្គលើ ដផនការសក្មមភាពរយៈគពលពើរឆ្ប គំោយសនបិសើទ គរកាយគពលជដជក្ជាមយួមនុសសទងំ
អស់គៅក្បុងអងគការរចួគេើយ។ 

 
គរកាយគពលការពិនិត្យគ ើងវញិគៅគលើរយៈគពល ៦ ឆ្ប  ំចុងគរកាយ NDWU បានសគរមចចិត្ថជាគលើក្ដំបូងបំផុត្ឱ្យម្ភន
ការចាប់គផឋើមគធវើលំហាត់្គធវើដផនការសឋើពើថាគត្ើ គធវើយ៉ងណាគដើមផើឱ្យខលួន អាចគធវើការង្ហរកាន់ដត្សក្មម និងម្ភនរបសិទនភាព
ដថមគទៀត្ក្បុងការឈានគៅសគរមចបានគបសក្ក្មមរបស់ខលួន។ ឥ ូវគនះ សេជើពម្ភនសម្ភជកិ្ ១០០ ០០០ នាក់្ ដដល
បង់ភាគទនសេជើព គោយក្បុងគនាះ ៥ ០០០ នាក់្ គឺជាក្មមក្រចំណាក្រសុក្មក្ពើបណាឋ របគទសជិត្ខ្ង។ សេជើព
គនះ គបាះពុមពផោយរពឹត្ថបិរត្ព័ត៌្ម្ភនគរៀងរាល់ ៣ ដខមឋង គេើយបានទទួលចំណាប់អារមមណ៍គៅក្បុងរបព័ននផសពវផោយ 
និងពើសាធ្លរណជន។  
 
ការសិក្ោសាធ បសធង់មត្មិួយនាគពលថមើ គៗនះ គៅគលើក្មមក្រគធវើការតាមផធះក្បុងសាធ្លរណរដឌគនះ បានបង្ហា ញឱ្យគឃើញថា 
ម្ភនក្មមក្រនិគយជតិ្បគរមើការង្ហរតាមផធះជិត្ ២ោននាក់្ ក្បុងរបគទស គោយក្បុងគនាះរបម្ភណពើរភាគបើ គឺមក្ពើបណាឋ
របគទសជិត្ខ្ង។ ការសាធ បសធង់មត្ក៏ិ្បានបង្ហា ញឱ្យគឃើញដដរថា ភាគគរចើនននក្មមក្រគធវើការតាមផធះពុបំានទទួលរបាក់្
ឈបួលអបផបរម្ភ គេើយពុំសទិត្គៅគរកាមការរគបដណឋ ប់ចាប់របស់ការង្ហរគនាះគ ើយ។ 
 
 

  



សកមមភាព A១.៧៖ ការកំណ ់តោលបំណង្  ិង្លទធផ្លរពំឹង្ទុក 
 

គោលបំណង គដើមផើគរៀនសូរត្អំពើរគបៀបក្ំណត់្គោលបំណង និងលទនផលរពំឹងទុក្ដដលផោរភាជ ប់ជាមួយចក្ខុវស័ិយ 
និងគោលគៅរបស់អងគការអបក្ គោយគរបើរបាស់ឧបក្រណ៍ការគធវើដផនការ SMART និងបញ្ជ ើគផធៀងផ្ធ ត់្ 

រយៈគពល ១៧០ នាទើ  
 

 ឯក្សារដចក្ជូន 
  ក្យគពចន៍សំខ្ន់ៗ៖ និយមន័យសំខ្ន់ៗក្បុងការគធវើដផនការ។ 

 H1.1៖ ការគធវើដផនការរបក្បគោយរបសទិនភាព៖ អវើ? គេតុ្អវើ? គោយរគបៀបណា? នរណា? 

 H1.2៖ វដឋននការគធវើដផនការ។ 

 H1.4៖ ការគធវើដផនការយុទនសាស្រសថរយៈគពលរបាឆំ្ប  ំ(២០១៦-២០២០) របស់ IDWF។ 

 T1.2៖ ឧបក្រណ៍គធវើដផនការ SMART និងបញ្ជ ើគផធៀងផ្ធ ត់្ 

 ឯក្សារដចក្សរម្ភប់សក្មមភាព៖ បញ្ជ ើចក្ខុវស័ិយ/គោលគៅ គោលបំណង និងលទនផល (ទរមង់
មិនទន់បានបំគពញ) 

សម្ភា រៈ 
 រក្ោសផ្ធ ងំធំ កាថ រគខៀន ឬកុ្ំពយូទ័រ និងគអរក្ង់ និងេវតឺ្ 
 រគបូណឋុ ះបណាឋ លគរៀបចសំំគៅឯក្សារគសចក្ថើដថលងការណ៍អំពើគោលគៅ និងចក្ខុវស័ិយដដលរត្ូវ
បានគបាះគឆ្ប ត្ថាលអជាងគគបផុំត្ និងលអជាងគគបំផុត្ទើពើរ គៅក្បុងសក្មមភាព A1.6 និងឯក្សារ
ដចក្សក្មមភាព មួយចាប់សរម្ភប់មួយរក្ុម។  

 
ដំគណើ រការ 
 ការបំផុសគំនិត្ ការង្ហររក្ុម ការរាយការណ៍ និងការពិភាក្ោទូគៅ  

 
ជហំានទើ ១៖ ការបផុំសគនំតិ្ ៤៥ នាទើ 

1. រគូបណឋុ ះបណាឋ លពនយល់អំពើគោលបំណង និងដំគណើ រការសក្មមភាព 
2. រគូបណឋុ ះបណាឋ លរលំឹក្គ ើងវញិអំពើការពិភាក្ោសឋើពើដផបក្ជាមូលោឌ នដដលម្ភនក្បុងការគធវើដផនការ
របក្បគោយរបសិទនភាព (A1.5) គេើយបញ្ហជ ក់្របាប់ថា គៅក្បុងវគគគនះគយើងនឹងគរៀនអំពើការ
ក្ំណត់្គោលបំណង នងិលទនផលរពំឹងទុក្។ រគបូណឋុ ះបណាឋ លពនយល់របាប់ថាគត្ើ អវើជាគោល
បំណង នងិអវើជាលទនផលរពំឹងទុក្ គោយគរបើរបាស់គោលបណំង និងលទនផលរបស់ IDWF (H1.4) 
ជាឧទេរណ៍ គេើយសុឱំ្យសកិាខ កាមផឋល់ឧទេរណ៍បដនទមគទៀត្។  



3. រគូបណឋុ ះបណាឋ លសរគសរនិយមន័យគោលបំណង និងលទនផលរពំឹងទុក្គចញមក្គលើរក្ោសផ្ធ ងំ
ធំ និងគលើកាថ រគខៀន ឬបង្ហា ញសាល យដដល ក់្ព័ននគៅគលើគអរក្ង់។ 

4. រគូបណឋុ ះបណាឋ លដចក្ ឬពនយល់របាប់អំពើឧបក្រណ៍ SMART (T1.2) និងបង្ហា ញអំពើរគបៀបគរបើ
របាស់ឧបក្រណ៍គនះ។ 

5. រគូបណឋុ ះបណាឋ លផឋល់ការដណនាសំរម្ភប់ការគធវើការង្ហរជារក្ុម៖សិកាខ កាមគធវើការជារក្ុមតូ្ចៗ និង
បគងកើត្គោលបណំង និងលទនផលរពំឹងទុក្ដដលដផអក្គលើគសចក្ឋើដថលងការណ៍ចក្ខុវស័ិយដដលបាន
បគងកើត្គ ើងគៅក្បុង A1.6  នងិគរបើរបាស់ឧបក្រណ៍ SMART។ 
 

 ជហំានទើ ២៖ ការង្ហរជារក្មុ ៦៥ នាទើ  
6. សិកាខ កាមរត្ូវបានដចក្គៅរក្ុមដដលម្ភនោប  ៦ ដល់ ៨នាក់្ក្បុងមួយរក្ុម។ រក្ុមនើមួយៗគធវើការគលើ
គសចក្ថើដថលងការណ៍ចក្ខុវស័ិយរយៈគពល ៥ ឆ្ប  ំ និងគោលគៅដដលរត្ូវបានគបាះគឆ្ប ត្ថា លអជាងគគ
បំផុត្គៅក្បុងសក្មមភាព A1.6។ របសិនគបើម្ភនគរចើនជាងបើរក្ុម រក្ុមដដលគៅសល់ រត្ូវបានចាត់្
តាងំឱ្យគធវើគលើគសចក្ថើដថលងការណ៍ចក្ខុវស័ិយ និងគោលគៅរបស់ NDWU ដដលបានលអបំផុត្ទើពើរ ។ 

7. រក្ុមគរជើសគរ ើសអបក្សរមបសរមួល និងអបក្រាយការណ៍របស់ខលួន។ អបក្សរមបសរមួលនើមួយៗបាន
ទទួលគសចក្ថើដថលងការណ៍ចក្ខុវស័ិយ និងគោលគៅរបស់ NDWU មួយចាប់ គេើយអបក្រាយការណ៍
ម្ភប ក់្ៗបានទទួលសំគៅមួយចាប់ននឯក្សារដចក្សក្មមភាពមិនទន់បំគពញមួយចាប់ និង
សំគៅគៅគលើរក្ោសផ្ធ ងំធំសរម្ភប់ការគធវើបទបង្ហា ញ។ អបក្រាយការណ៍ម្ភប ក់្ៗក៏្រត្ូវរាយការណ៍
ផងដដរ ថាគត្ើរក្ុមបានក្ំណត់្រក្គោលបណំង និងលទនផលគោយរគបៀបណា។ 

8. អបក្សរមបសរមួលអានឮៗ និងធ្លនាយ៉ងណាឱ្យសម្ភសជិក្រក្ុមយល់ទងំរសុងនូវគសចក្ថើដថលង
ការណ៍ចក្ខុវស័ិយ/គោលគៅរបស់ NDWU ដដលនឹងកាល យជាមូលោឌ នសរម្ភប់ក្ំណត់្គោលបំណង 
និងលទនផលរពំឹងទុក្។ 

9. បនាធ ប់មក្សម្ភជិក្រក្ុមគធវើការពិភាក្ោ និងរពមគរពៀងោប គលើគោលបណំងដដលគួរសគរមចឱ្យបាន
គោយ NDWU គៅក្បុងរយៈគពល ៣ គៅ ៥ឆ្ប  ំគោយគរបើរបាស់ឧបក្រណ៍ SMART។ បនាធ ប់មក្អបក្
រាយការណ៍សរគសរ គោលលបណំងដដលរត្ូវបានក្ំណត់្គឃើញ នងិបានរពមគរពៀងោប គៅដផបក្ខ្ងគលើ
បំផុត្ននរក្ោសផ្ធ ងំធំ។ របសិនគបើម្ភនគោលបំណងគរចើន គោលបណំងនើមួយ រៗត្ូវបានសរគសរគៅ
គលើសនលកឹ្រក្ោសគផសងពើោប ។ របសិនម្ភនគោលបំណងគរចើនគពក្ អបក្សរមបសរមួលរត្ូវជរមញុឱ្យ
រក្ុមចាត់្អាទភិាពគលើគោលបណំងពើរ។  

10. អបក្សរមបសរមលួគរជើសគរ ើសយក្គោលបំណងមួយដត្មឋង គេើយឱ្យសម្ភជិរក្មុបគងកើត្ជាលទនផល
រពំឹងទុក្ជាក់្ោក់្ ដដលនឹងជរមុញអងគការឱ្យឈានគឆ្ព ះគៅរក្គោលបណំងនើមួយៗ។ ជាថមើមឋងគទៀត្ 
ឧបក្រណ៍ SMART គួររត្ូវបានគរបើរបាស់គៅក្បុងការក្ំណត់្លទនផលរពំឹងទុក្ទងំគនះ។ របសិនគបើម្ភន
លទនផលគរចើនគពក្ អបក្សរមបសរមលួគួរសុំឱ្យរក្ុមចាត់្អាទភិាពលទនផលពើរ។ អបក្រាយការណ៍សរគសរ
លទនផលគៅគរកាមគោលបំណងដដល ក់្ព័នន។ 



 
ជហំានទើ ៣៖ ការរាយការណ៍ នងិការពភិាក្ោទូគៅ ៦០ នាទើ 

11. អបក្រាយការណ៍ផ្ល ស់គវនោប គ ើងគធវើបទបង្ហា ញរក្ោសផ្ធ ងំធរំបស់ខលួន គោយពិពណ៌នាជាសគងខប
អំពើរគបៀបដដលរក្ុមរបស់ខលួនបានគធវើការ (របានំាទើម្ភប ក់្)។ អបក្រាយការណ៍ម្ភប ក់្ៗរត្វូរក្ោទរមង់
ដដលនងឹរត្វូយក្គៅគរបើរបាស់គៅគពលចាប់គផឋើមសក្មមភាព A1.8។  

12. សិកាខ កាមរត្ូវបានគសបើសុឱំ្យផឋល់មត្គិលើគោលបំណង និងលទនផលក្ណំត់្គោយរក្ុមទងំអស់ 
គោយគរបើរបាស់ឧបក្រណ៍ SMART ជាបញ្ជ ើគផធៀងផ្ធ ត់្។ ពួក្គគក៏្គួរផឋល់គំនិត្របស់ខលួនសឋើពើដំគណើ រ
ការគនាះផងដដរ។ គត្ើម្ភនការលំបាក្អវើខលះដដលពួក្គគជួប គេើយគត្ើពួក្គគបានជមបះការលំបាក្ទងំ
គនះគោយរគបៀបណា? ជាទើបញ្ច ប់រគបូណឋុ ះបណាឋ លបូក្សរុប គោយបញ្ហជ ក់្អំពើសារៈសំខ្ន់នន
ការគរបើរបាស់ឧបក្រណ៍ SMART ក្បុងការក្ំណត់្គោលបំណង និងលទនផលរពំឹងទុក្។ 

 
 



 
 

សារគនលះឹ 
▬ សូមបគងកើត្គោលបណំង និងលទនផលរពំឹងទុក្របស់អបក្គោយដផអក្គលើអវើដដលអបក្បានដឹងអំពើ
សាទ នភាព នងិបញ្ហា របស់អបក្នាគពលគនះ រពមទងំចំណុចនានាដដលអបក្បានក្ំណត់្គឃើញ។ 
គត្ើអបក្ចង់ផ្ល ស់បថូរអវើ? គត្ើអបក្ចង់សគរមចបានអវើ? 

▬ ជាគរឿយៗមនុសសដត្ងដត្រច ោំប រវាងគោលគៅ គោលបំណង និងលទនផលរពំឹងទុក្ គរ ះថា
 ក្យទងំគនះពិពណ៌នាអវើដដលពួក្គគគចង់សគរមចឱ្យបានដូចោប ។ ឧទេរណ៍គៅគពល
មនុសសម្ភប ក់្និយយថា “គោលគៅរបស់ខញុគំឺគដើមផើសរមក្ទមៃន់” ឬ “គោលបណំងរបស់ខញុគំ ឺ
គដើមផើសរមក្ទមៃន់” ឬ “ក្បុងរយៈគពលបើដខ ខញុ ំចង់រសក្ទមៃន់ពើរគើ ូ”  ទងំអស់ោប សុទនដត្យល់
អំពើរបគយគគនះ។ បុ៉ដនថ គៅក្បុងការគធវើដផនការ  ក្យទងំអស់គនះ ម្ភនអត្ទន័យខុសោប  គរ ះ
ថា គោលគៅ ម្ភនរយៈគពលដវងជាងគោលបណំង គេើយលទនផលរពំឹងទុក្បញ្ហជ ក់្អំពើអវើដដល
ជាឥទនពិលគក្ើត្គចញមក្ គពលអបក្បានឈានដល់គោលបំណងរបស់អបក្។  

o គោលគៅ គឺជាអវើម៉យងធំ និងសំខ្ន់ ដដលអបក្បុ៉នប៉ងសរម្ភប់គពលអនាគត្។ 
គោលគៅ គឺជាលទនផលរយៈគពលដវងននដផនការរបស់អបក្។ គោលគៅគឆលើយត្ប
ជាមួយសំនួរ “គត្ើអបក្ចង់បានអវើ?”  ដផនការយុទនសាស្រសថ  IDWF គៅចំណុចគនះ
ថា “គោលបំណងទូគៅ”។ 

o គោលបំណង គឺជា សមិទនផលជាក់្ោក់្ និងអាចវាស់ដវងបានក្បុងអំ ុងរយៈគពល
ជាក់្ោក់្ដដលនឹងជួយអបក្គឆ្ព ះគៅសគរមចបានគោលគៅរបស់អបក្។ ការក្ំណត់្
គោលគៅ នឹងជួយគឆលើយត្បសំណួរ “គត្ើអបក្អាចគធវើយ៉ងណា គដើមផើឱ្យវាគក្ើត្គ ើង
បាន?” ដផនការយុទនសាស្រសថរបស់ IDWF គៅចណុំចគនះថា “គោលបំណងចំគ ះ
មុខ”។ 

o លទនផលរពំឹងទុក្ គឺជាការផ្ល ស់បថូរ គួរជាទើចង់បានដដលគក្ើត្ម្ភនជាលទនផលនន
ការសគរមចបានតាមគោលបំណងរបស់អបក្។ របសិនគបើអបក្បុ៉នប៉ងក្សាងសមត្ទ
ភាពរបស់អបក្ចងរក្ងក្មមក្រនិគយជិត្បគរមើការង្ហរតាមផធះ គេើយគរៀបចំសិកាខ សិោ
បណឋុ ះបណាឋ លចំនួនបើសរម្ភប់អបក្ចងរក្ង ៣០ នាក់្ គត្ើអបក្នឹងអាចរពំឹងថា ម្ភន
លទនផលរពំឹងទុក្អវើខលះ? គត្ើអបក្ចង់បានសម្ភជិក្គក្ើនគ ើង ៣០% ឬ? ការចុះ
ផសពវផោយដល់មូលោឌ នគៅកាន់ត្ំបន់បើថមើដថមគទៀត្ ឬ?អបក្ចងរក្ង ៩០  នាក់្ដថម
គទៀត្ ដដលអាចបណឋុ ះបណាឋ លអបក្ចងរក្ងជាសកាថ នុពលដនទគទៀត្ ឬ? សូម
ពយយមោក់្ជាត្គួលខ គដើមផើឱ្យអបក្អាចវាស់ដវងលទនផលរបស់អបក្បាន។ ដផនការ
យុទនសាស្រសថ IDWF បញ្ហជ ក់្គោលបណំងចំគ ះមុខរបស់ខលួនតាមរយៈលទនផល ៥ 
(សូមគមើល H1.4 ជាឧទេរណ៍)។ 

 



 
 
 
 

▬ ការក្ំណត់្គោលគៅ គឺជាជហំានដ៏សំខ្ន់គៅក្បុងការគធវើដផនការ គដើមផើឈានគៅទទួលបានគជាគជ័យ
។ គោលបណំងដដលសាទ បនាគ ើងបានលអ នឹងអាចជាមគគុគទសក៍្ចងអុលបង្ហា ញអបក្ និងអងគការរបស់
អបក្ក្បុងការក្ណំត់្អាទិភាព និងសគរមចិត្ថថាគត្ើ រត្ូវគធវើអវើ និងរត្ូវគធវើគោយរគបៀបណា? ឧបក្រណ៍ 
SMART ម្ភនរបគយជន៍គៅគពលក្ំណត់្ និងពនិិត្យគលើគោលបំណងរបស់អបក្។ គត្ើគោលបំណងនើ
មួយៗរបស់អបក្៖ 
 ជាក់្ោក់្ ឬគទ? 
 អាចវាស់ដវងបាន ឬគទ? 
 អាចសគរមចបាន ឬគទ? 
  ក់្ព័នន និងលក្ខណៈរបាក្ដនិយម ឬគទ? 
 ម្ភនគពលគវោក្ណំត់្ និងទន់គពលគវោ ឬគទ? 

▬ ជាការ “ឆ្ល ត្នវ/SMART” ក្បុងការអភិវឌ្ណគោលបំណង ដដលដផបក្គលើលទនផល គរ ះថា លទនផលទងំ
គនះក្ំណត់្នូវការផ្ល ស់បថូរជាក់្ោក់្ដដលរត្ូវចាបំាច់គក្ើត្ម្ភនគ ើង គដើមផើអាចសគរមចបានគោល
បំណងរបស់អបក្។ លទនផលសំគៅគលើការផ្ល ស់បថូរដដលអបក្ចង់គមើលគឃើញ គក្ើត្ម្ភនចំគ ះមនុសស 
ឬរក្ុមមនុសស ឬសាទ នភាព ដដលជាលទនផលគក្ើត្គចញពើការសគរមចបានតាមគោលបំណងរបស់អបក្
។ ឧទេរណ៍ គោលបំណងដដលដផអក្គលើលទនផល SMART គឺ៖ “បគងកើនសមត្ទភាពអបក្ដឹក្នាកំ្មមក្រ
និគយជិត្បគរមើការង្ហរតាមផធះចំនួន ៥០ នាក់្ គដើមផើអភិវឌ្ណអងគការរបស់ខលួន និងទក់្ទញក្មមក្រ
និគយជិត្បគរមើការង្ហរតាមផធះមិនទន់បានចងរក្ងចំននួ ៥០០ នាក់្ ឱ្យកាល យជាសម្ភជកិ្របស់អងគការ
ក្មមក្រនិគយជតិ្បគរមើការង្ហរតាមផធះក្បុងរយៈគពលពើរឆ្ប ”ំ ឬ “ចាប់ជាត្ិ ឬចាប់រដឌរត្ូវបានដក្សរមលួ
គ ើងវញិឬរត្ូវបានអនុម័ត្ដដលពរងើក្ដដនការ រដដលម្ភនជាធរម្ភនរចួគេើយក្បុងវស័ិយការង្ហរគៅ
រក្បដណឋ ប់គលើក្មមក្រនិគយជតិ្ដនទគទៀត្ គោយរមួទងំក្មមក្រនិគយជិត្បគរមើការង្ហរតាមផធះក្បុងរយៈ
គពលបើឆ្ប ”ំ។ 

▬ សូមក្ណំត់្គោលបំណងឱ្យបានគរចើនបំផុត្តាមដដលអបក្អាចគធវើបាន គដើមផើសគរមចគោលបំណងដដល
បានក្ំណត់្របស់អបក្។ បនាធ ប់មក្សូមពិនិត្យគមើលបញ្ជ ើទងំអស់គ ើងវញិ រចួចាត់្អាទភិាពគលើគោល
បំណងសំខ្ន់ជាងគគបំផុត្ចំនួនបើ។ គត្ើអវើសំខ្ន់ជាងគគបំផុត្? គត្ើអវើបនាធ ន់ជាងគគបំផុត្? គត្ើអបក្ចាំ
បាច់រត្ូវគធវើអវើមុនគគបំផុត្? គត្ើអវើដដលនឹងម្ភនឥទនិពលលអបំផុត្? ការអាទិភាពគោលបំណងរបស់អបក្ និង
ពិនិត្យគមើលគលើធនធ្លន និងសមត្ទភាពដដលអបក្ម្ភនគោយគសាម ះរត្ង់ និងក្បុងលក្ខណៈរបាក្ដនិយម និង
អាចជួយអបក្ក្បុងការសគរមចចតិ្ថគលើដផនការសក្មមភាពរបស់អបក្ គដើមផើឈានគៅសគរមចបានតាមគោល
គៅទងំគនះ។ 

 
 



ក្ំណត្ស់ម្ភគ លស់រម្ភបរ់គូបណឋុ ះបណាឋ ល 
 
 សូមដចក្សក្មមភាពគនះ គៅជាពើរវគគ៖ ជំហានទើ១ នងិទើ ២ សរម្ភប់វគគទើមួយ នងិជំហានទើ ៣ 
សរម្ភប់វគគទើពើរ (ការគធវើដបបគនះ ក៏្អនុញ្ហដ ត្ឱ្យការរាយការណ៍ និងការពិភាក្ោទូគៅអាចគធវើគ ើង
បានយូរដថមគទៀត្ គៅតាមការចាបំាច់)។ 

 គនះ គឺជាគពលគវោដ៏ម្ភនសារៈសំខ្ន់ក្បុងដំគណើ រការការគធវើដផនការ គេតុ្គនះគួរផឋល់គពលគវោ
ឱ្យបានរគប់រោន់ដល់សក្មមភាពគនះ ជាពិគសសរបសិនគបើសិកាខ កាម (ឬរក្ុមគធវើដផនការសបូល) ពុំ
ម្ភនបទពិគសាធន៍គរចើនគៅក្បុងការគធវើដផនការ។ 

 គៅក្បុងគសចក្ថើគផឋើមរបស់អបក្ សូមបង្ហា ញដយរកាមវដឋននការគធវើដផនការ (H1.2) នងិថាគត្ើការ
ក្ំណត់្គោលបំណង នងិលទនផលគៅក្ដនលងណា គដើមផើឱ្យសិកាខ កាមអាចយល់អំពើត្ក្កភាព និងលំ
េូរននដំគណើ រការការគធវើដផនការ។ 

  



 

 
 
គសចក្ថើដថលងការណ៍ចក្ខុវស័ិយ/គោលគៅ៖ 
               
               
              
               

គោលបំណងទើ ១៖ លទនផលរពំឹងទុក្៖ 
 

១. 
 
 
 
 
 
 
២. 

 
 
 
 
 
 
៣. 

A១.៧៖ ឯកសារចែកសកមមភាព 
បញ្ជ ើចក្ខុវសិយ័/គោលគៅ គោលបំណង និងលទនផលរពំឹងទុក្ (ទរមង់មិនទន់បំគពញ)។ 

 



គោលបំណងទើ ២៖ លទនផលរពំឹងទុក្៖ 
 

១. 
 
 
 
 
 
 
២. 

 
 
 
 
 
 
៣. 

 

 
 “គយើងជាក្មមក្រនិគយជិត្! គយើងសក្ថិសមបានទទួលគម៉្ភងគធវើការតាមសឋង់ោរ!” េុងកុ្ង របគទសចនិ 

រូបភាព៖ FADWU 
  
 
 
 
 
 



សកមមភាព A១.៨ ការក្ណំត្យុ់ទនសាស្រសថ ធ្លតុ្គចញ សក្មមភាព ធ្លតុ្ចូល និងសូចនាក្រ 
 

គោលបំណង គដើមផើគរៀនរគបៀបក្ំណត់្យុទនសាស្រសថ ធ្លតុ្គចញ សក្មមភាព ធ្លតុ្ចូល និងសូចនាក្រ។ 

រយៈគពល ១៥០ នាទើ 
 

ឯក្សារដចក្ 
  ក្យគពចន៍សំខ្ន់ៗ៖ និយមន័យសំខ្ន់ៗននការគធវើដផនការ។ 
 H1.1 ៖ ការគធវើដផនការរបក្បគោយរបសទិនភាព៖អវើ? គេតុ្អវើ? គោយរគបៀបណា? នរណា? 
 H១.២៖ វដឋននការគធវើដផនការ។ 
 T1.4i៖ ដផនការសក្មមភាព (ទរមង់មិនទន់បានបំគពញ) 
 T1.4ii៖ ដផនការសក្មមភាព (ឧទេរណ៍៖ ដផនការសក្មមភាពរយៈគពលរបាឆំ្ប  ំសរម្ភប់ការ
អភិវឌ្ណអងគការ និងគជាគជ័យរបស់ NDWU)។ 

 បញ្ជ ើចក្ខុវស័ិយ/គោលគៅ គោលបណំង និងលទនផលដដលបំគពញគោយរក្មុនើមួយៗ ក្បុងស
ក្មមភាព A1.7។ 

សម្ភា រៈ 
 រក្ោសផ្ធ ងំធំ ឬកុ្ំពយូទ័រ និងគអរក្ង់ 
 រគូបណឋុ ះបណាឋ លគរត្ៀមរក្ោសផ្ធ ងំធំមួយផ្ធ ងំ (គោយម្ភនចណំងគជើងរបា៖ំ គោលបំណង 
យុទនសាស្រសថ ធ្លតុ្គចញ  សក្មមភាព ធ្លតុ្ចូល និងសូចនាក្រ) សរម្ភប់អបក្រាយការណ៍នើមួយៗ។ 

 

ដំគណើ រការ 
 ការបំផុសគំនិត្ ការង្ហររក្ុម ការរាយការណ៍ និងការពិភាក្ោទូគៅ។ 

ជហំានទើ ១៖ ៖ ការបផុំសគនំតិ្ ៦០ នាទើ 
1. រគបូណឋុ ះបណាឋ លពនយល់អំពើគោលបំណងននសក្មមភាព ដដលទក់្ទងជាមួយដផបក្បនាធ ប់គទៀត្ននការគធវើ
ដផនការ៖ ការក្ំណត់្យុទនសាស្រសថ ធ្លតុ្គចញ  សក្មមភាព ធ្លតុ្ចូល នងិសូចនាក្រ គដើមផើឈានគៅដល់
គោលបំណង និងគោលគៅរបស់អងគការក្មមក្រគធវើការតាមផធះ។ 

2. រគូបណឋុ ះបណាឋ លរបាប់សិកាខ កាមឱ្យបំផុសគំនិត្សឋើពើអត្ទន័យនន ក្យ “យុទនសាស្រសថ” និងថាគត្ើ គេតុ្អវើ
បានជាគនះគឺជា ជំហានដ៏សខំ្ន់គៅក្បុងការគធវើដផនការរបក្បគោយរបសិទនភាព។ រគូបណឋុ ះបណាឋ លសរ
គសរ ក្យគពចន៍ និងរបគយគសំខ្ន់ៗគៅគលើកាថ រគខៀន រចួសុំឱ្យសិកាខ កាម ពនយល់ ដចក្រដំលក្ និងអភិវឌ្ណ
គំនិត្ និងការយល់គឃើញរបស់ពួក្គគ។ គពលម្ភនគំនិត្រគប់រោន់គេើយ រគបូណឋុ ះបណាឋ លបូក្សរុបការ



សារគនលឹះ 
▬ យុទនសាស្រសថ គជឺាគសចក្ថើដថលងការណ៍ការណ៍សគងខបសឋើពើ “អវើដដលអបក្ចង់គធវើ (គោលបណំង) សរម្ភប់
នរណា (គោលគៅ) ជាមយួនរណា (អបក្គដើរត្នួាទើ) នងិគោយរគបៀបណា”។ យុទនសាស្រសថ គឺជា
ក្រមងគំនិត្ដបបអនុវត្ថជាក់្ដសឋងសឋើពើរគបៀប គដើមផើអាចគរបើរបាស់ធនធ្លនរបស់អបក្ឱ្យលអបំផុត្ គដើមផើ
សគរមចបានគោលបំណងរបស់អបក្។ យុទនសាស្រសថ គឺជាវធិើមួយ គដើមផើពិពណ៌នាថាគត្ើ អបក្នឹងអាច
គធវើអវើម៉យងបានគោយរគបៀបណា។ យុទនសាស្រសថ ម្ភនលក្ខណៈមិនសូវជាក់្ោក់្ដូចដផនការ
សក្មមភាព ឬដផនការការង្ហរគនាះគទ គេើយវាគឆលើយត្បសំណួរ “គត្ើគយើងឈានគជើងគចញពើទើគនះ 
គៅកាន់ទើគនាះគោយរគបៀបណា?” យុទនសាស្រសថ ឬយុទនសាស្រសថនានាដដលអបក្គរបើរបាស់ គដើមផើឈាន
គៅដល់គោលបំណងរបស់អបក្ចាបំាច់រត្ូវដផអក្គលើការពិចារណាគោយយក្ចិត្ថទុក្ោក់្គៅគលើធ្លន
ធ្លន និងអាទិភាពរបស់អបក្។ ការក្ណំត់្យុទនសាស្រសថចាស់ោស់ផឋល់ភាពសុើសង្ហវ ក់្រយៈគពលដវង 
និងទិសគៅដល់សក្មមភាព និងការសគរមចចិត្ថរបស់អងគការរបស់អបក្។ យុទនវធិើសាមញ្ដមួយ គដើមផើ
គិត្ជាលក្ខណៈយុទនសាស្រសថ គកឺារវភិាគ SWOT។ 

▬ ធ្លតុ្គចញ គជឺាអវើជាក់្ោក់្ដដលអបក្ នងឹបគងកើត្គចញមក្ ដដលនឹងជួយអបក្ឱ្យសគរមចបានគោល
បំណង នងិលទនផលរបស់អបក្ គេើយផ្ល ស់ទើគឆ្ព ះគៅកាន់គោលគៅរបស់អបក្។ ធ្លតុ្គចញ គឺជាភសថុ
តាងដដលអាចគមើលគឃើញននដផនការសក្មមភាពរបស់អបក្ (ឧទេរណ៍៖ គសៀវគៅបណឋុ ះបណាថ ល
សថើពើពលក្មមកុ្ម្ភរ គៅក្បុងការង្ហរតាមផធះរត្ូវបានផលិត្គ ើង ក្មមក្រនិគយជិត្បគរមើការង្ហរតាមផធះ
ក្បុងចំនួនជាក់្ោក់្បានទួលការបណឋុ ះបណាឋ លសឋើពើបគចចក្វទិយក្បុងផធះ អបក្ចងរក្ងសេជើពក្បុងចំនួន
ជាក់្ោក់្ បានទទលួការបណឋុ ះបណាឋ លសឋើពើរគបៀប គដើមផើចងរក្ងក្មមក្រនិគយជតិ្បគរមើការង្ហរតាមផធះ 
ដដលមិនទន់ចងរក្ង)។ 

▬ សក្មមភាព គឺជាទគងវើជាក់្ោក់្រគងគធវើសរម្ភប់រយៈគពលក្ណំត់្ជាក់្ោក់្ (ជាគរឿយ  ៗ គមឺួយឆ្ប មំឋង)
។សក្មមភាពទងំគនះ តាមធមមតា គរឺត្ូវបានចាត់្អាទិភាព និងចាត់្ជារក្ុមគៅរក្ុមដផនការការង្ហរ ឬ
រគងការគដើមផើគធវើការង្ហរ។ សក្មមភាពនាគំឆ្ព ះគៅ សគរមចបានធ្លតុ្គចញ ដដលចាបំាច់រត្ូវគធវើឱ្យបាន 
គដើមផើសគរមចបានគោលបំណង ដដលម្ភនដចង។ 

▬ ជាការចាបំាច់ណាស់ ដដលអបក្រត្ូវពិនិរត្ជាក់្ដសឋងអំពើធនធ្លនដដលអបក្ម្ភន ឬធ្លតុ្ចូលដដលអបក្រត្វូ
ការ ក្បុងគនាះម្ភនដូចជាមនុសុស របាក់្ ជំនាញ និងបំនិននានាមុនគពលចាប់គផឋើមគធវើដផនការការង្ហររបស់ 

 

ពិភាក្ោ និងផឋល់និយមន័យគោយោក់្បង្ហា ញគៅគលើរក្ោសផ្ធ ងំធំ ឬសាល យ គេើយផឋល់ឧទេរណ៍ដបប
អនុវត្ថជាក់្ដសឋងមួយចំនួន គោយដផអក្គលើទរមង់ដផនការសក្មមភាពគំរូ (T1.4ii)។ 

3. រគូបណឋុ ះបណាឋ លតាមនើត្ិវធិើដដដលជាមួយ ក្យ “ធ្លតុ្គចញ” “សក្មមភាព”  “ធ្លតុ្ចូល” និង “សូចនាក្រ” 
គេើយផឋល់ឧទេរណ៍ដបបការអនុជាក់្ដសឋងមួយចំនួនគោយគរបើឧបក្រណ៍ T1.4ii និងដចក្ឧបក្រណ៍គនះ 
ដល់សិកាខ កាម។ 

4. រគូបណឋុ ះបណាឋ លសគងខបគ ើងវ ើញ និងផឋល់សារគនលះឹ។ 
 



 
 

ជំហាន ទើ ២៖ ការង្ហរជារក្មុ ៤៥ នាទើ 
5. រក្មុដដដលដូចក្បុងសក្មមភាព A១.៧ រត្លប់មក្រមួោប ជាថមើគទៀត្។ រគូបណឋុ ះបណាឋ លដចក្ទរមង់មិនទន់
បំគពញរចួននដផនការសក្មមភាព (Ti.4i) និងបញ្ជ ើចក្ខុវស័ិយ/គោលគៅ គោលបណំង នងិលទនផលដដលរក្ុម
នើមួយៗបានបំគពញរចួគេើយក្បុងសក្មមភាព A១.៧។  

6. រក្ុមគរជើសគរ ើសអបក្សរមបសរមួលរក្ុម នងិអបក្រាយការណ៍ 

អបក្។ គៅគពលអបក្ពិនិត្យគលើធនធ្លន មនុសសជាគរចើន គិត្អំពើរបាក់្ នងិឧបក្រណ៍ដត្បុ៉គណាត ះ។ 
របាក់្អាចជាជំនួយដ៏លអ គដើមផើអាចគធវើការង្ហរផសង  ៗបុ៉ដនថម្ភនគរឿយមួយចំនួនគទៀត្ ដូចជាបំនិន 
បទបិគសាធន៍ ការគបថជាញ ចតិ្ថ និងភាពគក្លៀវកាល របស់សម្ភជកិ្របស់អបក្ក៏្ម្ភនសារៈសំខ្ន់ដូចោប  ឬ
សារៈសំខ្ន់ខពស់ជាងរបាក់្ នងិឧបក្រណ៍ដថមគទៀត្ផងក្បុងការសរមចបានគោលគៅរបស់អបក្ និង 
គដើមផើអាចឈានគៅសគរមចគោលគៅរបស់អបក្គៅទើបំផុត្។ ដូចោប គនះផងដដរ ការទក់្ទងរបស់
អបក្ និងទំនាក់្ទំនងការង្ហរលអគៅក្បុងសេគមន៍របស់អបក្ នងិជាមួយ NGO និងអាជាញ ធរមូលោឌ ន 
ក៏្ម្ភនសារៈសំខ្ន់ផងដដរ។  សូមចងចាថំា ថវើគបើធនធ្លនដដលម្ភនបចចុបផនប របដេលពុំទន់រគប់
រោន់ បុ៉ដនថអាចម្ភនធនធ្លនជាសកាថ នុពលដនទគទៀត្ជាគរចើនដដលអាចដសវងរក្បាន។ 

▬ សូចនាក្រ វាស់ដវងថាគត្ើ អបក្គៅចំគោលគៅ គដើមផើបានទទលួធ្លតុ្ចូលរបស់អបក្ គធវើសក្មមភាព 
បគងកើត្ធ្លតុ្គចញ និងគៅដល់គោលបំណង/លទនផលរពំឹងទុក្ និងចក្ខុវស័ិយ/គោលគៅរយៈគពល
ដវង រពមទងំគបសក្ក្មមរបស់អបក្ដដរ ឬគទ។ សូចនាក្រ គឺជា គរឿងជាក់្ោក់្ ដដលបង្ហា ញឱ្យគឃើញ
ថាគត្ើ អបក្បានទទួលគជាគជ័យ ឬគទ គេើយជួយអបក្ក្បុងការពិនិត្យវឌ្ណនភាពរបស់អបក្។ រង្ហវ ស់
គដើមផើវាស់គជាគជ័យ អាចរត្ូវបានក្ំណត់្ក្បុងក្រមតិ្នើមួយៗ។ (សរម្ភប់សក្មមភាព៖ គត្ើការគរៀបចំ
យុទននាការសរម្ភប់សម្ភជកិ្ថមើគក្ើត្ម្ភន ឬគទ? គបើមិនបានគក្ើត្ម្ភនគត្ើគេតុ្អវើ? សរម្ភប់ធ្លតុ្
គចញ៖ ក្មមក្រនិគយជិត្បគរមើការង្ហរតាមផធះចំននួ ១០០ នាក់្ ម្ភនលទនភាពអាចផឋល់ការង្ហរដថទំ
ដល់មនុសសចាស់ គរកាយបញ្ច ប់ការបណឋុ ះបណាឋ លសឋើពើការដថទមំនុសសចាស់។ សរម្ភប់លទនផល
រពំឹងទុក្ នងិគោលបំណង៖ ជាគរៀងរាល់ឆ្ប  ំសម្ភជិក្ក្មមក្រនិគយជិត្បគរមើការង្ហរតាមផធះម្ភនការ
គក្ើនគ ើង ១០%។ ឬ ក្មមក្រនិគយជិត្បគរមើការង្ហរតាមផធះចំននួពើរនាក់្ក្បុងចំគណាមបើនាក់្បាន
ទទួលរបាក់្គបៀវត្សគក្ើនគ ើង គរកាយគពលទទួលបានការបណឋុ ះបណាឋ លជំនាញ នងិការផឋល់
វញិ្ហដ បនប័រត្បញ្ហជ ក់្) 

▬ ក្បុងអំ ុងដំគណើ រការគធវើដផនការ ធ្លតុ្គចញ សក្មមភាព ធ្លតុ្ចូល នងិសូចនាក្រ គួររត្ូវបានក្ណំត់្
យ៉ងចាស់សរម្ភប់យុទនសាស្រសថនើមយួ  ៗនងិគោលបំណង/លទនផលរពំឹងទុក្ និងគោលគៅដដល
គឆលើយត្បចំគ ះចំណុចទងំគនាះ ) គោយគេតុ្ថា ធ្លតុ្ទងំអស់គនះ បគងកើត្គៅជាមូលោឌ ន គដើមផើ
ពនិតិ្យវឌ្ណនភាពគឆ្ព ះគៅគោលបណំង/លទនផលរពំងឹទុក្ នងិគោលគៅ នងិថាគត្ើដផនការសក្មមភាព
បានទទលួគជាគជ័យ ឬមនិបានទទលួគជាគជាគជ័យ។ 

 
 



7. រគូបណឋុ ះបណាឋ លរបាប់រក្ុមឱ្យពិនិត្យគលើគោលបណំង នងិលទនផលរពំឹងទុក្ដដលពួក្គគបានក្ំណត់្គឃើញ
គៅក្បុងសក្មមភាព A១.៧ រចួគរជើសគរ ើសយក្គោលបណំងមយួ។  

8. សម្ភជកិ្រក្ុមគធវើការពិភាក្ោ នងិរពមគរពៀងោប ថាគត្ើយុទនសាស្រសថ ធ្លតុ្គចញ សក្មមភាព ធ្លតុ្ចូល និងសូចនា
ក្រអវើខលះដដលរត្ូវក្ណំត់្ គដើមផើឈានដល់គោលបណំងមួយគនាះ។ អបក្រាយការណ៍បំគពញទរមង់ T1.41 និង
ចមលងោក់្គលើរក្ោស់ផ្ធ ងំធ។ំ  

ជហំានទើ ៣៖ការរាយការណ៍ នងិការពភិាក្ោទូគៅ ៤៥ នាទើ 
9. អបក្រាយការណ៍ផ្ល ស់គវនោប គ ើងគធវើបទបង្ហា ញរក្ោសផ្ធ ងំធរំបស់ខលួន គោយពិពណ៌នាជាសគងខបអំពើ
រគបៀបដដលរក្ុមរបស់ខលួនបានគធវើការ (របានំាទើម្ភប ក់្)។  

10. សិកាខ កាមរត្ូវបានគសបើសុឱំ្យផឋល់មត្គិលើរបាយការណ៍ គោយផឋល់ទសសនៈយល់គឃើញអពំើដំគណើ រការគនាះ
ផ្ធ ល់ដត្មឋង។ គត្ើម្ភនការលបំាក្អវើខលះដដលពួក្គគជួប ឬគទ គេើយគត្ើពួក្គគបានគោះរសាយការលំបាក្
ទងំគនះគោយរគបៀបណា?   

11. រគូបណថុ ះបណាថ លសគងខបគ ើងវញិគោយបញ្ហជ ក់្អំពើសារៈសំខ្ន់ននការក្ណំត់្យុទនសាស្រសថ ធ្លតុ្គចញ 
សក្មមភាព ធ្លតុ្ចូល និងសូចនាក្រ ចាស់ោស់ និងជាក់្ោក់្។  
 
ក្ំណត្ស់ម្ភគ លស់រម្ភបរ់គូបណឋុ ះបណាឋ ល 
 
 របសិនគបើអបក្គធវើសិកាខ សាោក្បុងភាសារបស់អបក្ រត្ូវគធវើយ៉ងណារបាក្ដថា ក្យ ឬរបគយគដដល
អបក្គរបើសរម្ភប់ ក្យ “យុទនសាស្រសថ” “ធ្លតុ្គចញ” “ធ្លតុ្ចូល” និង “សូចនាក្រ” ម្ភនអត្ទន័យដូចោប
ជាមួយនិយមន័យជាភាសាអង់គគលសរបស់ ក្យទងំគនះ (សូមគមើល “សពវសខំ្ន់ៗ៖ និយមន័យ
សំខ្ន់ៗននការគធវើដផនការ”)។  

 ដចក្សក្មមភាពគនះគៅជាពើរវគគ គោយជំហានទើមួយគឺជាវគគទើមួយគេើយជំហានទើ ២ និងទើ ៣ គឺ
ជាវគគទើពើរ។ ទុក្ឱ្យម្ភនគពលសរម្ភក្មួយគៅចគនាល ះវគគទងំពើរ។  



 
 
 

 

 

 

សកមយភាព A1.9  ការធធឝើធសចកថើសធលមចដ៏លាំបាកៈ ធតើអឝើខវះោអាទិភាពរបស់ធោកអបក? 

 

ទិសធៅៈ សិការរធបៀបបធងកើតជធលមើសធៅធពលលបឈមោមយួការធលជើសធរ ើសមយួចាំននួ
រយៈធពលៈ   ៦០ នាទើ

 

ឯកសារៈ  
H1.1: ការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាពៈ អឝើខវះ?ធហ្តុអឝើ?រធបៀបណ្ណ?អបកណ្ណ? 

សាម រៈ 
 លបអប៣់ (ឬធុងឬកច៏ាន) លគូបងឝិកោកអ់កសរធលើលបអប ់“A”, “B”, “C” 
 លកោសបិ់ទ (៣សនវឹកកបុងសិកាខ កាមាប ក)់ និង ផវិបឆ្ត 
 

 
 
 
 

ដាំធណ្ើ រការៈ 

សកមយភាពធពញធលញនិងការពិភាកាទូធៅ 
១. លគូបងឝិកសួរសិកាខ កាមឲ្ររាយនូវកមយវធិើ គធលាង សកមយភាព ាំងអស់និងវធិានការអនុវតថន៍ធោយអងគរបស់ខវួន ធហ្ើយ
សួរសិកាខ កាមាប ក់ឬពើរនាក់កបុងចាំធណ្ណមសិកាខ កាម ាំងអស់ឲ្រសរធសរកមយវធិើ គធលាង និងសកមយភាព ាំងអស់ធនាះធៅ
ធលើកាថ រឬផវិបឆ្ត។ 
២. លគូបងឝិកោក់លបអប់ ាំង៣ធៅធលើតុឬធលើឥដឌការ ៉ផូដលបានសរធសរ ករ “A”, “B” និង”C” 
៣. លគូបងឝឹកសួរសាំនួរ “លបសិនធបើមូលនិធិរបស់ធយើងលតូវបានទាវ ក់ចុះ ៥០% ធតើកមយវធិើ សកមយភាព និងវធិានការណ្ណ
មួយ ធយើងលតូវបចឈប់មុន ធគ? សិកាខ កាមាប ក់ៗសរធសរកមយវធិើ សកមយភាព និង វធិានការ ាំងអស់ធនាះធៅធលើលកោស់
បិទឬសនវឹកលកោស់រចួទាវ ល់ចូលកបុងលបអប់ “C” 
៤. លគូបងឝឹកសួរនូវសាំនួរទើពើរ: “លបសិនធបើមូលនិធិទាំោក់ចុះដល់៧៥ភាគរយ ធតើធយើងលតូវបចឈប់ធធឝើអឝើោបនាធ ប់?” សិកាខ
កាមនិមួយៗលតូវសរធសរចធមវើយធៅធលើលកោសបិទ ឬ ក៏សនវឹកលកោស ធហ្ើយទាវ ក់វាចូលកបុងលបអប់ “B”  
៥. បនាធ ប់មកលគូបងឝឹកសួរពួ “ធតើអឝើមួយផដលធយើងមិនលតូវបចឈប់?” សិកាខ កាមនិមួយៗលតូវសរធសរចធមវើយធៅធលើ
លកោសបិទ ឬ ក៏សនវឹកលកោស ធហ្ើយទាវ ក់វាចូលកបុងលបអប់ “A”  
៦. លទនផលលតូវបានធលើកយកមកពិភាកា: ធតើអឝើខវះផដលធោកអបកអាចឈប់ធធឝើ? ធតើអឝើខវះផដលធោកអបកមិនលតូវឈប់
ធធឝើ?  
៧. លគូបងឝឹកធលើកធមនដឲ្រោសញ្ញដ ធោយនិយាយពួ ជើវតិធ រធពញធៅធោយជាំធរ ើស និង ការធលជើសធរ ើស ោធរឿយៗធយើង
លតូវធធឝើការធលជើសធរ ើសធោយលាំបាកធដើមផើសធលមចធគ្មលធៅរបស់ធយើង  
លបភព: James, R., How to do strategic planning: a guide for small and diaspora NGOs, Common 
Ground Initiative, Peer Learning Programme http://www.intrac.org/data/files/resources/729/Strategic-
Planning-A-PLP-Toolkit-INTRAC.pdf 
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សកមយភាព A1.10: សរធសរផផនការធធឝើសកមយសលាប់ការអភិវឌណន៍និងភាពធោគជ័យរបស់អងគ
ការ ោក់បចចូ លគ្មប នូវអឝើផដលធោកអបកបានធរៀនធៅកបុងការអនុវតថន៍? 

 

ទិសធៅៈ   ធដើមផើយលដឹ់ងនូវតកកវោិជ ននដាំធណ្ើ រការធធឝើផផនការ 
ធដើមផើធធឝើផផនការសលាបភ់ាពធោគជ័យនិងការអភិវឌណនប៍សអ់ងគការ, ោកចូ់លកបុងការអនុវតថននូ៍វអឝើផដល
ធោកអបកបានធរៀន 

រយៈធពលៈ ២១០ នាទើ
 

 

ឯកសារៈ  
 .  ករបធចចកធទសៈ និយមនយ័ននផផនការកនវឹះ 
 . H1.1: ការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាពៈ អឝើខវះ?ធហ្តុអឝើ?រធបៀបណ្ណ?អបកណ្ណ? 
 . H1.2: វដថននការធធឝើផផនការ 
 . សលាបល់កុមការងារកបុងដាំណ្ណកក់ាល២: 

- រាយបចជ ើរចកខុវសិយ័/ធគ្មលបាំណ្ង, ទិសធៅនិងលទនផល លតូវបានបាំធពញធោយលកុមនិមយួៗធៅកបុងសកមយភាព 
A1.7 

- T1.1: ឧបករណ៍្វភិាគ SWOT 
- T1.2: ឧបករណ៍្ផផនការ SMART 
- T1.4i: ទលមងផ់ផនការសកមយ (ទធទ) 
- T1.4ii: ទលមងផ់ផនការសកមយ (ឧ. ផផនការសកមយរយៈធពល៥ឆ្ប ាំសលាប់ភាពធោគជយ័និងការអភិវឌណនរ៍បស់
អងគការ NDWU) 

- ឯកសារសកមយភាព១: លបវតថិរបស ់NDWU 
- ឯកសារសកមយភាព២: តារាងការងារសលាបល់កុមការងារ 

សាម រៈ 
 . ផវិបឆ្តឬកុាំពរូទរ័និងស្តសគើនសលាប់ចាកស់ាវ យនិងា៉កធឃើ 
 

ដាំធណ្ើ រការៈ  

. ធផថើមធសចកថើ លកុមការងារ បទបងាា ញ និង កិចចពិភាកាទូធៅ 
 

ដាំណ្ណក់ការ ១ - ធផថើមធសចកថើ ៦០ នាទើ 
១. លគបូងឝកិពនរល់ទិសធៅនិងដាំធណ្ើ រការននសកមយភាព A1.10 បនាធ ប់ពើបាន 

ឆវងកាត់សកមយភពពើមុនៗមក (ឧ. លកខ័ណ្ឍ របស់អងគការរបស់ធោកអបក ភាពារវ ាំងនងិភាពធខាយរបស់វា កាំណ្ត់អតថសញ្ញដ ណ្ ធគ្មល
បាំណ្ងនិងចកខុវស័ិយធាំៗននអងគការរបស់កមយករកបុងលសុក: សិការធបៀបកាំណ្ត់ធគ្មលធៅនងិលទនផល កាំណ្ត់អតថសញ្ញដ ណ្យុទនសាស្តសថ 
ទិនបផល សកមយភាព ទនិបន័យនងិ សូចចនាករ នងិការកាំណ្ត់អាទិភាព) ។ ធពលធនះសិកាខ កាម ាំងអស់អាចធលតៀមលកខណ្ៈធធឝើផផនការ
សកមយសលាប់ភាពធោគជ័យនងិការអភិវឌណន៍អងគការ ។ (IDWF សាំធៅធៅធលើផផនការសកមយរបស់ខវួនពួោផផនការយុទនសាស្តសថឆ្ប ាំ 
២០១៦-២០២០) 

២.   បងាា ញដាលកាមននវដថននការធធឝើផផនការ (H1.2) ធៅធលើកាថ រធឃៀនឬផវបិឆ្ត (ឬធៅធលើធអលកង់កុាំពរូទ័រ) លគបូងឝកិរ ាំឮកធ ើងវញិ
នូវវដថននការធធឝើ ផផនការោមួយសិកាខ កាម ពនិតិរធមើលធលើកលមតិការយល់ដឹងរបស់ពកួធគអាំពើដាំណ្ណក់កាលនមិួយៗ គាំនតិរនិង
តកកវោិជ ននដាំធណ្ើ រការ។ លគូបងឝិកពនរល់នូវផផបកធសសសល់ននវដថននការធធឝើផផនការ ដូចោការអនុវតថន៍ផផនការសកមយ តាមោន
និងវាយតនមវ។ 

 
 



 
 
 

ការធធឝើផផនការធដើមផើឲ្រការងារបានធោគជ័យ
 

 

សារសាំារន់ៗ 

ការអនុវតថន៍ផផនការសកមយននអងគការរបសធ់ោកអបកៈ អងកការាននិនាប ការរ ាំលងដាំធណ្ើ រការដ៏សាំារន់មួយកបុងការកាំណ្ត់ធគ្មលបាំណ្ងនិងធគ្មលធៅ នងិផធុយ
ធៅវញិធៅធធឝើផផនការសកមយ និងសកមយភាពបនាធ ន់មួយចាំនួន។ ានធហ្តុផលោធលចើនធៅកបុងធរឿងធនះ: កងឝះធពលធវោ លតូវការធឆវើយតបោ
បនាធ ន់ធៅនិងបញ្ញា ធផសងៗ ជាំនួយឬអាំធណ្ណយផដលគ្មយ នការរ ាំពងឹទុកោមុន អវតថានផផនការចាសោ់ស ់។ ប៉ុផនថវាោការចាាំបាច់់ផដលធោក
អបកលតូវផតអនុវតថន៍តាមដាំធណ្ើ ការផផនការធដើមផើឲ្រធោកអបកធចៀសវាងការបចចប់ធោយខុសផវូវ ខជះារជ យធពលធវោរបសធ់ោកអបក និងធន់ធាន
ានកាំណ្ត់ដ៏នទធទៀត ។ ធៅធពលណ្ណធោកអបកានភាពចាសោ់សន់ងិទាំនុកចិតថនូវអឝើផដលធោកអបកចងឲ់្រសធលមចបាននិងវធិើកបុងការធធឝើឲ្រ
វាធកើតធ ើងបាន ធនាះ វាកាន់ផតងាយលសួលកបុងការធធឝើផផនការសកមយនិងការធធឝើសកមយភាព បធងកើតបនាធ ត់ធពលធវោលបាកដលបោ ផបងផចក
ការងារ នងិធលបើលបាសល់បាក់កាសនិងធនធ់ានលបកបធោយ 

 ភាព វ្ សនវ។ 
-  ការតាមឃ្លវ ាំធមើលគឺោដាំធណ្ើ រការបនថធដើមផើវាយតនមវភាពធជឿនធលឿន កាំណ្ត់ភាពលាំបាក ពនិិតរធមើលផលកងធោានបញ្ញា  ធហ្ើយលបសិនធបើាន លតូវរក

ដាំធណ្ណះលសាយ ។ ការតាមឃ្លវ ាំធមើល កទ់ងធៅនងិការធធឝើឲ្រលបាកដពួទិនបន័យ ាំងអស ់ផដលឆវងតាមសកមយភាពនិមួយៗ លតូវបានបាំផលងចូល
ធៅកបុងទនិបផល ាំងអស ់។ ធតើធោកអបកកាំពុងផតធធឝើនូវអឝើផដល ធោកអបកបាននយិាយពួធោកអបកលតូវផតធធឝើផដរឬធទ? ធតើធោកអបកបាន បធងកើត
ភាពធជឿនធលឿនកបុងការធធឝើឲ្របានសធលមចលទនផលធោកអបកចងប់ានផដរឬធទ? ការតាមឃ្លវ ាំធមើលគឺោការលតួតពិនតិរសកមយភាពនងិភាពសកមយ
របសធ់ោកអបកធដើមផើឲ្រធឃើញពួយុទនសាស្តសថរបសធ់ោកអបកានលបសិទនភាពប៉ុណ្ណត កបុងការ្នដលធ់គ្មលធៅរបសធ់ោកអបក នងិនាាំធោកអបក
ឲ្រខិតកាន់ផតជតិដលធ់គ្មលបាំណ្ងរបសធ់ោកអបក។ ការតាមឃ្លវ ាំធមើលធោយធទៀង ត់នងឹធធឝើឲ្រវាកាន់ផតងាយលសួលសលាប់ធោកអបក ធធឝើការ
សធលមចពួធតើលតូវ វ្ សប់ថូរផផនការផដរឬធទ ។ 

-ការវាយតនមវ គោឺទលមង់ននដាំធណ្ើ រការ កបុងការប៉ានស់ាយ នភាពធជឿនធលឿន បានធធឝើធ ើងធឆ្ភ ះធៅរកការសធលមចបានដលធ់គ្មលធៅរបសធ់ោកអបក លទនផល
និងធគ្មលបាំណ្ង និង ឥទិនពលនិងផលបះ៉ លម់កធលើការងាររបសធ់ោកអបក ។ វាោឧបករណ៍្កនវឹះសលាបប់ធងកើនការអនុវតថន៍នូវ 

 ការធធឝើផផនការននផផនការសកមយថយើ។ ការវាយតនមវជយួធោកអបកសធលមចចតិថ ពួធតើការងាររបសធ់ោកអបកទទួលបានធោគជយ័តាមធគ្មល
បាំណ្ងនិងធគ្មលធៅរបសធ់ោកអបកផដរឬធទនិងធដើមផើគិតដលធ់មធរៀនផដលបានធរៀននិងការអនុវតថន៍លាសលាប់អនាគត ់។ ចុងបចចប់ននផផនការ 
ការវាយតនមវធធឝើឲ្រធោកអបកវនិចិឆ័យភាពធោគជ័យរបសវ់ា ធធឝើសារធ ើងវញិនិងពលងើកសកមយភាពផដលដាំធណ្ើ រការធហ្ើយផដលធោកអបកអាច
បធងកើនការងារនិងទាវ ក់ធចាលនូវអឝើផដលមិនដាំធណ្ើ រការ ។ ានធហ្តុផលធាំៗ៤សលាប់ធធឝើការវាយតនមវ: 

 . ពិនិតរធមើលពួធតើផផនការសកមយរបសធ់ោកអបកបានដលធ់គ្មលធៅផដលធយើងចងប់ានផដរឬធទ ធហ្ើយពួធតើភាពធជឿនធលឿនលតូវបាន
ធធឝើធ ើង្នធៅរកការសធលមចធគ្មលបាំណ្ងននអងគការរបសធ់ោកអបកផដរឬធទ  

 . យលដ់ឹងពួធតើផផនការសកមយបានសធលមចធគ្មលធៅយ៉ាងដូចធមថច ធហ្តុអឝើបានោវាដាំធណ្ើ រការ នងិធហ្តុអឝើបានោវាមិនអាចដាំធណ្ើ រ
ការ 

 . ពិនិតរធមើលពួធតើផផនការធនាះអាចលទលទង់និងនិងានន័យយ៉ាងដូចធមថចដលស់ាជិកនិងនដគូរសាំារន់ៗរបសធ់ោកអបកនិងកដូ៏ច
ោអងគការរបសធ់ោកអបក ាំងមូលផងផដរ ។ 

 . ផថលព់័ត៌ានដលអ់បកធធឝើធសចកថើសធលមចធលើការធធឝើកិចចការធៅមុខ 
 ធទៀតនិងធដើមផើធធឝើឲ្រលបធសើរធ ើងនូវផផនការសកមយរបសធ់ោកអបកកបុងធពលបនាធ ប់ធទៀត  
_  ការវាយតនមវមនិផមនលគ្មន់ផតបងាា ញពើភាពធោគជ័យផតប៉ុធណ្ណត ះធទ ផតវាកោ៏ការធរៀនសូលតមួយផដរពួធតើធហ្តុអឝើបានោរបស ់ាំអសធ់នាះវាមិនដាំធណ្ើ រ

ការ ។ ធធឝើការកាំណ្ត់នងិសិកានូវរាលក់ាំហុ្សគឺោសារធាតុកនវឹះផនការវាយតនមវ ។ ការវាយតនមវមិនផមនោការរកឲ្រធឃើញនូវធរឿងរ៉ាវលគបយ៉់ាង
ធទ ផតវាោការរកឲ្រធឃើញនូវអឝើផដលោបញ្ញា  

 

 

៣. មុនធពលសិកាខ កាមបាំផបកគ្មប ោលកុម លគូបងឝិកលតូវផចកជូនដលធ់ោកអបកដូចតធៅ: 

 _ ទលមងទ់ធទននការធធឝើផផនការសកមយ (Form T1.4i) និងឧ ហ្រណ៍្ទលមង់ននផផនការសកមយ (Form T1.4ii) 
 _ ឧបករណ៍្ SWOT (T1.1) សលាប់ធលបើកាំ ុងធពលការងារោលកុម 
 _ បចជ ើរចកខុវសិយ័និងធគ្មលបាំណ្ង ធគ្មលធៅនិងលទនផល លតូវបាន កាំណ្ត់ធោយលកមុនិមយួៗធៅកបុងសកមយភាព A1.7 
 _ សាវតារបស ់NDWU (ឯកសារសកមយភាព១) 
 _ តារាងកិចចការសលាប់ការងារោលកមុ (ឯកសារការងារ២) 
 

 



 
 
 

* 

 
ធសៀ វ ធៅមគគុ ធទធសក៍សលាប់កមយក រ  កមយការ និើ  ធធឝើកា រតាមផធះ  និង  អងគការ របស់ពួក ធគ

 

៤. លគូបងឝកិពនរលដ់លល់កុមការងារពើតាំណ្ណក់កាលមួយធៅតាំណ្ណក់កាលមយួធោយធលបើឯការសារសកមយភាព២ ។ លគូបងឝកិសួរពួធតើានចមងលអ់ើឝ
អាំពើឯកសារ ាំងអសធ់នាះធទ (ោឯកសារផដលបានធលបើកបុងធពលមុន)និងបាំភវឲឺ្របានចាសត់ាមផតតលមូវការធដើមផើធធឝើឲ្រលបាកដពួអឝើៗ ាំងអាស់
ានភាពចាសោ់ស ់។ 

តាំណ្ណក់កាល ២- ការងារោលកុម ៩០ នាទើ 
៥.  សិកាខ កាមលតូវបានផបងផចកោលកុមានគ្មប ពើ៦ធៅ៨នាក់កបុង១លកមុ ។ តាមលទនភាពផដលអាចធធឝើធៅបាន លកមុណ្ណផដលធធឝើការរមួគ្មប ធៅកបុង

សកមយភាព A1.7 និង A1.8 លតូវធធឝើការរមួគ្មប មថងធទៀត ។ លកុមនិមួយៗលតូវធលជើសធរ ើសមជឈនថិកើនិងអបកធធឝើរបាយការណ៍្របសខ់វួន ។ លកមុ ាំងអស់
ធធឝើ កចិចការធលើករណ្ើ របស ់NDWU (ឯកសារសកមយភាព ១) 

៦. មជឈនថកិើដឹកនាាំសាជកិលកុមតាមតារាងការងារ (ឯកសារសកមយភាព២) ពើមួយដាំណ្ណក់កាលធៅមួយដាំណ្ណក់កាលធហ្ើយអបកធធឝើរបាយការណ៍្
ោអបកបាំធពញទលមង់ការធធឝើផផនការសកមយមិន ន់បានបាំធពញ (T1.4i) 

ដាំណ្ណក់កាល ៣ - បទបងាា ញនងិកិចចពភិាកាទូធៅ ៦០ នាទើ 
៧. អបកធធឝើរបាយការណ៍្នមិួយៗធធឝើបទបងាា ញនូវទលមង់ T1.4i ននលកុមរបសខ់វួននងិពណ៌្នាដាំធណ្ើ រការននការងារលកមុ (៨នាទើ) 
៨. ធលកាយធពលរាយការណ៍្រចួ សិកាខ កាម ាំងអសល់តូវផថលម់តិធយាបលន់ិងគាំនិតររបសខ់វួនអាំពើលាំហាត់ធនះ ។ ធតើធគ្មលការណ៍្ននការធធឝើផផនការ

លបកបធោយលបសិទនភាពលតូវបានធលបើលបាសៈ់ ោច់ារតនងិលបកបធោយការរមួចាំផណ្ក លបកបធោយវធិើសាស្តសថនិងោលបពន័ន និងលបាកដនិយមផដរ
ឬធទ? លបសិនធបើាន ធតើអឝើធៅោការលាំបាក ធតើការលាំបាក ាំងធនាះានធៅកបុងការធធឝើលាំហាត់ផដរឬធទ? ឧ. ការធលបើឧបករណ៍្ SWOT ? ការ
ធរៀបចាំយុទនសាស្តសថ? ការកាំណ្ត់ទនិបផល សកមយភាព ទនិបន័យឬសូចចនាករ  ។ លគូបងឝិកបាំភវឺតាមតលមូវការ ។ 

៩. លគូបងឝកិសធងខបកិចចពភិាកា អរគុណ្សិកាខ កាមចាំធ ះកិចចការលាំបាករបសព់ួកធគ ។ លគូបងឝិកពនរលព់ួសិកាខ កាមបានបាំធពញចប់សពឝលគប់ធហ្ើយ
កបុងធពលធនះនូវផផបក១ននធមធរៀនទើ១សថើពើការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាពសលាប់ភាពធោគជ័យរបសអ់ងគការ ។ ពួកធគបានធរៀននូវអឝើ
ផដលោការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាពនិងរធបៀបធធឝើផផនការ ។ 

១០. លគូបងឝកិ ញការចាប់អារមយណ៍្របសសិ់កាខ កាមធៅធលើឧបករណ៍្ដ៏នទធទៀតធៅកបុងឯកសារ ផដលពួកធគអាចយលព់ួានសារៈសាំារន់ធៅធពល
ពួកធគធធឝើផផនការ  ាំងកលមិត ធ្ ល់ខ់វួននងិអងគការ។ លគបូងឝិកពនរលធ់ោយសធងខបនូវឧបករណ៍្នមិួយៗ: 

- T1.3: បចជ ើរពិនតិរការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទឝភាព 
- T1.4: ោក់ធចញផផនការសកមយសលាបក់ារអភិវឌណនន៍ិងភាពធោគជ័យរបសអ់ងគការ 
- T1.5:  ទលមង់ផផនការការងារ (មនិ នប់ាំធពញ) 
- T1.6:  ផម៉លតលកតិននការទាំនាកទ់ាំនង 
១១.  រចួធហ្ើយលគបូងឝកិ ញការចាប់អារមយណ៍្របសសិ់កាខ កាមធៅផផបក២ននធមធរៀន១សថើអាំពើការធធឝើផផនការធរៀបចាំយុទននាការធហ្ើយនឹងលតូវបានពិភាកាធៅ

កបុងវគគបណ្ថុ ះបណ្ណថ លនាធពលអនាគត់។ 
១២. លគូបងឝកិបចចប់ធោយរ ាំឮកដលសិ់កាខ កាមលគប់ៗគ្មប ពួគ្មយ នមធធាបាយណ្ណមួយលបកបធោយសើលផស៍ាស្តសថកបុងការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទន

ភាពធទ ។ ដាំធណ្ើ រការធធឝើផផនការមនិតលមូវឲ្រានភាពសយុកសាយ ញនងិធលើសលប់ធទ ។ គ្មយ នផវូវណ្ណមួយខុសឬលតូវធដើមផើធធឝើផផនការធទ។ អឝើផដល
សាំារន់គឺលតូវធមើលធលើជធលមើសផដលាននងិធធឝើតាមមធធាបាយផដលផថលក់ារផគូរផគងលបធសើរបាំផុតោមួយនិងធន់ធាន ធគ្មលការណ៍្ នងិតនមវ
របសអ់ងគការរបសធ់ោកអបក។ 

 

 
 

កាំណ្ត់ចាំណ្ណាំរបស់លគូបងឝិក 

សកមយភាព ់ាំងធនះគឺោ “តឹកតាងននភូឌើញ” ោធមធរៀនមួយានការបងាា ញលាបាំផុតនូវលទនផលននការធរៀនសូលត ។ ផបងផចកវាធចញ
ោ៣វគគផដលផចកធចញរវាងគ្មប និងគ្មប  ។ យកធពលធវោចាាំបាច់ធដើមផើធធឝើឲ្រលបាកដពួសិកាខ កាមយល ់ាំងលសុងនូវធគ្មលគាំនតិរ 
ដាំណ្ណក់កាល និង ឧបករណ៍្សលាប់ធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាព ។ ធដើរធៅរកលកុមនិមួយៗធដើមផើពិនតិរធមើលផលកងានតលមូវ
ការកបុងការបងាា ញផវូវនិង ការពនរលប់ផនទម នងិធមើលពើរធបៀបការចូលរូមចាំផណ្ករបសសិ់កាខ កាមាប ក់ៗ ។ 
 
 
 
 
 
 



 

ការធធឝើផផនការធដើមផើឲ្រការងារបានធោគជ័យ 

 
A1.10: ឯកសារសកមយភាព ១ 

សាវតារបស់សហ្ជើពកមយករោតិកបុងលសុក (NDWU) ននសាធារណ្ៈរដឌអាតវង់ទិក 
 

 
 

សហ្ជើពកមយករោតិកបុងលសុក NDWU ននសាធារណ្ៈរដឌអាតវងទិ់កលតូវបានបធងកើតធ ើងធៅផខវចិឆិការឆ្ប ាំ២០១១ ។ ានកមយករចាំននួ 
៤០០ នាកចូ់លរមួកបុងសនបិសិទរយៈធពល២នថងននការបធងកើតសហ្ជើពៈ ៤០០នាកធ់នាះោអបករសធ់ៅនិងធធឝើការធៅកបុងទើលកុង អបក
ធផសងធទៀតមកពើធខតថ៣កបុងចាំធណ្ណមធខតថ ាំង៦ននសាធារណ្ៈរដឌ ។ សនបិសិទធនះបានបធងកើតធមយនុចដរបស ់ NDWU ។ ធមយនុចដ
បានបញ្ញជ កសិ់ទនិមនុសសនិងសិទនិការងាររបសក់មយករ ោពិធសសគឺសិទនិរបសក់មយករកបុងលសុក  ោតិនិងជនចាំណ្ណកលសុក ធលកាម
ឧបករណ៍្ (បទោឌ ន ឯកសារ កិចចលពមល ង) ោតិនិងអនថរោតិ ។ ោការកតស់ាគ លគឺ់សននិសញ្ញដ  ILO ធលខ. ១៨៩ ។ ធមយនុចដ 
ធនះធរៀបរាប ់ NDWU ពួោោតិ ាំងមូល អងគការានមូលោឌ នសាជិកភាពរបសក់មយករកបុងលសុក ោតិនិងជនចាំណ្ណកលសុក នាាំផវូវ
ធោយតនមវនិងធគ្មលការណ៍្សបូលននលទនិលបោធិបធតយរ លបកបធោយ តាវ ភាព គណ្ធនយរភាព និងសាមគគើភាព ។ 

ធមយនុចដធនះផចងពើធបសកកមយរបស់ NDWU ធោយបានធានានូវៈ 
- ការធគ្មរពនិងធលើកសធួយសិទនិមនុសសនិងសិទនិការងាររបសក់មយករកបុងលសុកពើសាំណ្ណករ់ោឌ ភិបាល និធយាជក និង សារធារណ្ៈ 
- ការលគបដណ្ថ បធ់ពញធលញដល់កមយករកបុងលសុកធៅកបុងនើតិបចដតិថការងារោតិនិងការការ រអាំធពើអាលកក់ពើសងគម 
- ការផថលស់ចាច នុមតិធោយសិទនិសញ្ញដ  ILO ធលខ ១៨៩ សថើពើការងារសមរមរសលាបក់មយករកបុងលសុក (C189)  
- ការបធងកើតគណ្ៈកាយ ធិការចាំរុះសថើពើការងារកបុងលសុក (រមួានរោឌ ភិបាល អងគការរបសនិ់ធយាជក សហ្ជើព ណិ្ជជកមយ និងអងគការ

សងគមសុើវលិោធលចើនធោយានតាំណ្ណងធពញធលញរបស់អងគការកមយករកបុងលសុក) ធដើមផើ ធធឝើផផនការអនុវតថន ៍និងការសលមបសលមួល
សកមយភាពធផសងៗកបុងការធលើកសធួយការងារសមរមររបសក់មយករកបុងលសុក 

- ចូលរមួការអបរ់ ាំសាំារន់ៗនិងបណ្ថុ ះបណ្ណថ លជាំនាញសលាប់កមយករកបុងលសុកនិងការបធងកើនបទោឌ នជាំនាញវោិជ ជើវៈសលាបក់មយករកបុង
លសុកនិង 

- ចូលរមួកបុងយនថការោក ់ករបណ្ថឹ ងលបកបធោយលបសិទនភាពនិងធដើមផើជួយដល ់ហ្តឡាញ (Hotline) និងទើជលមកធផសងៗ 
ធមយនុចដធនះផចងអាំពើរចនាសមភ័នននងិដាំធណ្ើ រការកបុងការធធឝើធសចកថើសធលមចរបស់អងគការ 
- ការធធឝើសនបិបាតពួប កោ់តិោរាងរាល២់ឆ្ប ាំមថង 
- សាជិក១៥នាកន់នគណ្ៈកាយ ធិការលបតិបតថិរបសោ់តិលតូវបានធបាះធឆ្ប តធោយអងគសនបិបាទ រមួាន លបធាន អនុលបធាន 

ធលារធិការ ហ្រិចដិក និងសវនករ និងករណ្ើ យកិចចរបសព់ួកធគ  
- កិចចពិភាកានិងការអនុមតិការធធឝើផផនការសកមយសលាបរ់យៈធពល២ឆ្ប ាំធោយអងគសនបិបាទធលកាយពើានការជផជកោមយួសាជិក

លគបរ់ូបធៅកបុងអងគការ 
 ធលកាយធពលពិនិតរធមើលធ ើងវញិកបុងរយៈធពល៧ឆ្ប ាំចុងធលកាយ NDWU បានសធលមចចិតថចាបធ់ផថើមអនុវតថនផ៍ផនការធលើរធបៀបផដល

ធធឝើឲ្រវាកានផ់តានលបសិទនភាពនិងកាន់ផ់តសកមយធ ើងធៅកបុងធបសកកមយរបសខ់វួន ។ វាគឺោធលើកទើមយួ ធហ្ើយផដលសពន័នបានធធឝើ
សកមយភាពផបបធនះ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ធសៀ វ ធៅមគគុ ធទធសក៍សលាប់កមយក រ  កមយការ និើ  ធធឝើកា រតាមផធះ  និង  អងគការ របស់ពួក ធគ
 

 សហ្ព័ននានសាជិកដល់ ១០០,០០០នាក់ ឥ ូវធនះផដលោអបកបង់នថវសាជិកភាព ៥,០០០នាក់គឺោជនចាំណ្ណកលសុកមពើលបធទសជិតារង ។ 
ធគបានធបាះពុមមលពឹតិថបតថោរាងរាល់៣ផខមថង ។ វាានការចាប់អារមយណ៍្ពើអបកសារ 
ព័ត៌ាននិងក៏ដូចោសាធារណ្ៈពើធល ះការចូលរមួកបុងសកមយភាពោតិផដលានធរៀបចាំធធឝើធ ើងធោយនដគូរសហ្ជើពនិងអងគការធលៅរោឌ ភិបាល (ទិវា
ឧសាភា ៨មិនាទិវាពលកមយកុារ) ។ តាាំងពើឆ្ប ាំ២០១២ធគបានធរៀបចាំទិវាសកមយភាពកមយករកបុងលសុក ១៦ មិថុនា ផដលោលទនផលានោអតទបទ 
ការសាម សន៍ពួប ក់ដឹកនាាំរបស់ខវួនធៅកបុងសារព័ត៌ាននិងទសសនាវដថើនិងទូរទសសន៍ផងផដរ ។ ធគទទួលបានការគ្មាំលទមួយចាំនួនពើ IDWF ផដលបាន
ចូលរមួកបុងឆ្ប ាំ ២០១៣ និងអងគការបាូនៗមួយចាំនួនធទៀតមកពើអឺរ ៉ុប នូវកមយវធិើនិងសកមយភាពរបស់ពួកធគ ផតមិនផដលានលបាក់លគប់លគ្មន់ធទ ។ អងគ
ការកបងលសុកនិងសហ្ជើពកាំពុងផតផថល់តនមវគ្មាំលទចាំធ ះលបតិបតថិការរបស់ពួកធគ (រមួានការជួលការយិាល័យធោយមិនគិតលបាក់ ផថល់ទើកផនវង
សលាប់លពឹតថិការណ៍្ កមយវធិើបណ្ថុ ះបណ្ណថ ល ការផថល់ធយាបល់និងការតាមោន )។ ានអងគការកមយករកបុងលសុកមួយធទៀតធៅកបុងសាធារណ្ៈរដឌអាតវ
ង់ទើកធទើបផតធធឝើធ ើងធោយសកលវទិាល័យនាាំមុខធគមួយបងាា ញឲ្រធឃើញពួានកមយករកបុងលសុកលបផហ្ល ២ ោននាក់ធៅកបុងលបធទស ធហ្ើយ
លបផហ្លមួយភាគបើមកពើលបធទសជិតារង ។ កាសាធ បសធង់បងាា ញឲ្រធឃើញពួភាគធលចើនននកមយករកបុងលសុកមិនទទួលបានលបាក់ផខអបផបរាិធហ្ើយក៏
មិនបានផចងធៅកបុងលកុមការងារធនាះធទ ។ 



 
 
 

ការធធឝើផផនការធដើមផើឲ្រការងារបានធោគជ័យ
 

 
  A1.10: ឯកសារសកមយភាព ២ 
 តារាងកិចចការសលាប់ការងារកបុងលកុម 
 

 
 
 

 
១. ផផាកធលើធគ្មលបាំណ្ងនិងទិសធៅលកុមរបស់ធោកអបកបានកាំណ្ត់ធៅកបុង  
 សកមយភាព A1.17 ចូរធលជើសធរ ើសទិសធៅមួយធដើមផើ្ នដល់ធគ្មលបាំណ្ង 
២. រាយបចជ ើរយុទនសាស្តសថ ាំងអស់ នូវអឝើផដលធោកអបកលតូវធធឝើធដើមផើ្ នដល់ទិសធៅផដលបានធលជើសធរ ើស ។ ចូរលបបូលអារមយណ៍្គិតធៅដល់ចធមវើយពួ 

លតវូធធឝើដូចធមថច ៕ 
៣. ពិនិតរធលើបចជ ើរយុទនសាស្តសថ ាំងអស់គ្មប ធហ្ើយដកធចញនូវយុទនសាស្តសថណ្ណផដលលគ្មន់ផតោ “ការបន់លសន់” ធរឿងផដលមិនអាចធកើតធ ើងបាន ។ 

ធោកអបកអាចបធងកើត ធវ ើសិន ឆ្ប់មួយសលាប់ោក់អាទិភាពសកមយភាព (A1.9) និងធលជើសធរ ើសយកយុទនសាស្តសថ៣ធៅ៤ ចាំណុ្ច។ 
៤. ធៅធពលផដលធោកអបកយល់លពមធលើយុទនសាស្តសថ៣ធៅ៤ចាំណុ្ចធនាះធហ្ើយ ធធឝើតាមការវភិាគរបស់ SWOT សលាប់យុទនសាស្តសថនិមួយៗធដើមផើជួយ

ដល់ធោកអបកសធលមចពួធតើវាោយុទនសាស្តសថផដលានឳកាសលាសលាប់ភាពធោគជ័យឬក៏អត់ ។ អបកធធឝើរបាយការណ៍្លតូវលបគល់ទលមង់ SWOT 
ផដលបាំធពញចប់ធហ្ើយធៅឲ្រលគូបងឝិកធលកាយពើការងារលកុម ។ 

៥. ធៅធពលធោកអបកបានសធលមចចិតថធលើយុទនសាស្តសថសាំារន់ោងធគ២ រចួធដើរធៅដាំណ្ណក់ការបនាធ ប់ធទៀត: កាំណ្ត់ទិនបផល សកមយភាព ទិនបន័យ និងសូ
ចចនាករសលាប់យុទនសាស្តសថនិមួយៗ (ធមើលឧ ហ្រណ៍្កបុង  (T1.4ii)  

៦. អបកធធឝើរបាយការសរធសរលទនផលននការពិភាកាកបុងលកុម 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 

 
 

Domestic workers fight for their rights, Pakistan 

Photo credit: Saad Muhammad 

 
 
 

សកមយភាព 
ផផបក២ អភិវឌណន៍ការធរៀបចាំផផនការយុទននាការលបកបធោយធោគជ័យ 
 

 
 
 
 
 

  

ធហ្តុអឝើបានលតូវធរៀបចាំអាទិភាពកបុងអងគការកមយករកបុងលសុក? 
  

ផផបកសាំារន់ៗននការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាពសលាប់ការធរៀបចាំយុទននាការ 
  

ការវភិាគសាជិកភាពរបស់ធោកអបក
  

កាំណ្ត់ទិសធៅនិងលទនផលសលាប់ការធរៀបចាំផផនការយុទននាការរបស់ធោកអបក
  

សរធសរការធរៀបចាំផផនការយុទននាការលបកបធោយធោគជ័យ 



 
 
 

 

 

សកមយភាព A1.11  ធហ្តុអឝើបានលតូវធរៀបចាំអាទិភាពកបុងអងគការកមយករកបុងលសុក? 

 

បំណងៈ  យល់ដឹងសារៈសាំារន់ននការធរៀបចាំ
រយៈលេលៈ  ៩០ នាទើ

 

 
ឯកសារ 
 .H.1.3:  អភិវឌណនក៍ារធរៀបចាំផផនការយុទននាការលបកបធោយលបសិទនភាព 
សាម រៈ   
   .លកោសពណ៌្ ឬលកោស A4  ក់កណ្ណថ លសនវឹក (២០ សនវឹកសលាបអ់បក 
    ធធឝើរបាយការណ៍្ាប ក ់ធបើអាចធធឝើបាន លតូវានលកោសព់ណ៍្១ សនវឹកកបុងលកុម 
    និមយួៗ 
   .លកោសផវិបឆ្ត៤សនវឹកឬកាថ រធឃៀនធាំ១សលាបក់បុងតាំណ្ណកក់ាល ៣ 
 

 
 ដាំធណ្ើ រការ :  
 

. ការបធងកើតគាំនិតរ ការងារកបុងលកុម ការពិភាកាទូធៅ 
ដាំណ្ណក់កាល ១- ការបធងកើតគាំនតិរ ២០ នាទើ 
១. លគូបងឝិកពនរលនូ់វបាំណ្ងនិងដាំធណ្ើ រការននការធធឝើសកមយភាព ធហ្ើយសរួ សិកាខ កាមឲ្របធងកើតគាំនិតរសថើពើអឝើផដលធៅពួ “ការ

ធរៀបចាំ”ឲ្រឧ ហ្រណ៍្ និងបទពិធសាធន ៍។ ធតើធគបានកាវ យោសាជិកធោយរធបៀបណ្ណ? ធតើពកួធគធកណ្ឍ សាជិកថយើធោយ
ខវួនឯងឬ? លគូបងឝិកកត ់ករសាំារន់ៗធលើកាថ រធឃៀនឬផវិបឆ្ត  

២. លគូបងឝិកធលើកធមនដោសញ្ញដ ដលក់ារបធងកើតគាំនិតររចួសរួឲ្រសិកាខ កាមយល ់
 លពមធលើអតទនយ័នន ករពួ “ការធរៀបចាំ” (ធមើលសារគនវឹះារងធលកាម) រចួធហ្ើយសរធសរចធមវើយធនះធលើកាថ រធឃៀនឬផវិបឆ្ត ។ 
ដាំណ្ណក់កាល ២ : ការងារលកមុ ៤០ នាទើ 
៣. សិកាខ កាមបធងកើតោលកុមានគ្មប ៦ធៅ៨នាក ់។ លកុម ាំងអសល់តូវធលជើសធរ ើសមជឈនថិកើនិងអបកធធឝើរបាយការណ៍្របសល់កុម 
៤. លកុម ាំងអស់ពិភាកានិងផថលគ់ាំនិតររមួរបសព់កួធគដូចតធៅៈ 
 ក. ធហ្តុផល៥យ៉ាងពួធហ្តុអឝើបានោកមយករកបុងលសុកលតូវផតចូលរមួោមួយអងគការកមយករកបុងលសុក ។ អបកធធឝើរបាយការសរធសរ

ធហ្តុផលមយួ ធៅកបុងលកោស១សនវឹក 
 ខ. ធតើោការងាយលសួលធទកបុងការធរៀបចាំកមយករកបុងលសុក? ពនរលច់ធមវើយ របសធ់ោកអបក ។ អបកធធឝើរបាយការណ៍្សរធសរ

ចធមវើយ១កបុងលកោស១សនវឹក ។ 
 គ. ធហ្តុផល៥យ៉ាងពួធហ្តុអឝើបានោអងគការកមយករកបុងលសុកលតូវផតោក់ ការធរៀបចាំោអាទិភាពខភសប់ាំផុតរបសព់កួធគ? អបកធធឝើ

របាយការណ៍្សរធសរធហ្តុផល១កបុងលកោស១សនវឹក ។ 
ដាំណ្ណក់កាល ៣- កចិចពភិាកាទូធៅ 
៥. លគូបងឝិកសុាំឲ្រអបកធធឝើរបាយការណ៍្មួយលកុមផថលច់ធមវើយលកុមរបសខ់វួន 
 ធៅឲ្រ ក) ធហ្ើយធោតលកោសចធមវើយធលើកាថ រធឃៀនធោយទុកចធនាវ ះពើលកោសមយួធៅលកោសមយួធទៀត ធដើមផើចាបធ់ផថើមផគុ ាំគាំ

និតរចូលគ្មប  ។ អបកធធឝើរបាយការណ៍្ធផសងធទៀតធធឝើតាមធោយធោតលកោសចធមវើយរបសព់ួកធគធៅារងធលកាមលកុមននគាំនិតរផដល
ានទាំនាកទ់ាំនងគ្មប ឬចាបធ់ផថើមលកុមននគាំនិតរថយើផដលលសធដៀងគ្មប  ។  

៦. លគូបងឝិកធសបើរសុាំឲ្រអបកធធឝើរបាយការាប កធ់ទៀតផថលច់ធមវើយធៅឲ្រ ខ) ធហ្ើយធសបើរសុាំឲ្រអបកធធឝើរបាយការណ៍្ាប ក់ធទៀតផដលលកុម
របសធ់គានគាំនិតរលបហាកល់បផហ្លគ្មប បផនទមគាំនិតរពកួធគពើធលើផថមធទៀត ។ ធសបើរសុាំឲ្រ អបកធធឝើរបាយការណ៍្លកុមធផសងធទៀត
ផដលជាំ ស ់ធធឝើការពនរលធ់ហ្តុផលរបសព់កួធគ ។ លគូបងឝិកផសឝងរកការឯកភាពគ្មប ពើសិកាខ កាម ាំងអស ់ 

 



 
 
 

ធសៀ វ ធៅមគគុ ធទធសក៍សលាប់កមយក រ  កមយការ និើ  ធធឝើកា រតាមផធះ  និង  អងគការ របស់ពួក ធគ
 
៧. ធធឝើតាមរធបៀបដូចគ្មប ននសាំណួ្រ ក)និង ខ) សលាបស់ាំនរួ គ)  
៨. លគូបងឝិកឲ្រធមនដធលើកិចចពិភាកា ផថលោ់សារសាំារន់ៗ ដូចារងធលកាម និង ផថវងអាំណ្រគុណ្ដលសិ់កាខ កាម ាំងអស ់។  
 
 

សារសាំារន់ៗ 
 ការធរៀបចាំគឺោ្មសលាបជ់យួជើវតិដលអ់ងគការរបសក់មយករផដលកាវ ាំង ាំងអសល់តវូពឹងផផាកធលើសាជិករបសព់កួធគ  
- កមយករកបុងលសុកលតវូផតធរៀបចាំនងិការធរៀបចាំគួរផតោការសាំារន់ កបុងការបនថសកមយភាពអងគការរបស់កមយករកបុងលសុករបស់ធោកអបក 

លបសិនធបើវានងឹានសធមវងារវ ាំងសលាប់ការ រនងិធលើកសធួយសិទននិិងផលលបធយាជន៍របស់កមយករកបុងលសុក។ សាជកិលគប់រូបនាាំមកនូវ
ជាំនាញនងិបទពិធសាធន៍ផដលពកួធគអាចធលបើលបាស់ោផលលបធយាជន៍ដល់អងគការរបស់ធោកអបក ។ សាជកិកាន់ផតធលចើនានន័យពួ
ធោកអបកអាចធធឝើការបផនទមធទៀតសលាប់អងគការ ។ 

- ការធរៀបចាំគឺោការធកណ្ឍ កមយករផដលមនិសទិតធៅកបុងអងគការធហ្ើយោការ  
 ធលើកទកឹចិតថដល់ពកួធគធដើមផើចូលរមួកបុងអងគការរបស់កមយករកបុងលសុក ។  
 ការធរៀបចាំក៏ោការរកាសាជកិផងផដរ ។ អងគការ ាំងអស់ផតងផត្នធៅរកការចាប់ធផថើមមួយដ៏លានងិធកណ្ឍ បានមនុសសោធលចើន 

លគ្មន់ផតបាត់បង់ពួកធគវញិធលកាយពើរយៈធពលពើរធៅបើផខ ។ ការានសាជកិដ៏សកមយគឺសាំារន់ារវ ាំងណ្ណស់ធដើមផើធធឝើឲ្រផផនការរបស់
ធោកអបកបានធោគជ័យ ។ ធៅធពលណ្ណធោកអបកធកណ្ឍ កមយករកបុងលសុក ធោកអបកលតវូផតសាថ ប់ពកួធគ ជួយពកួធគឲ្រនិយាយពើតលមូវ
ការរបស់ពកួធគ ផថល់ធសវាកមយធៅឲ្រពកួធគ ធធឝើឲ្រធគសបាយចតិថនិងកាន់ផតសកមយធៅកបុងអងគការ ។  

- សាជិក ាំងអស់និងអបកផដលអាចកាវ យោសាជិកចង់ឲ្រអងគការរបស់ពួកធគានសារៈលបធយាជន៍ដល់ពួកធគ ។ ានន័យពួការ
ធរៀបចាំនងិការធធឝើយុទននាការធលើបញ្ញា ផដលោបញ្ញា ដល់កមយករកបុងលសុកនងិបធងកើតអតទន័យមួយផដលអងគការរបស់ធោកអបកជួយពកួធគ
ឲ្រនិយាយពើតលមូវការរបស់ពកួធគនងិធោះលសាយបញ្ញា នងិធរឿងរ៉ាវរបស់ពួកធគ ។ វាានន័យពួ ទើណ្ណផដលអាចធធឝើធៅបាន ចូរផសឝងរក
មធធាបាយនយិាយលបកបធោយវជិជានោមួយនិធយាជក ។  

- ានសាជកិកាន់ផតធលចើន គាំនតិរនិងទសសនៈកាន់ផតធលចើនលតវូបានផថល់ឲ្រនិងពិភាកា ។ ធនះនាាំធៅកាន់ការធធឝើធសចកថើសធលមចចតិថ
កាន់ផតលបធសើ  

- ការលបលស័យ ក់ទងានសារៈសាំារន់ណ្ណស់ ។ សាជិក ាំងអស់ចង់ដងឹនូវអឝើផដលអងគការរបស់ខវួនកាំពុងផតធធឝើសលាប់ពកួធគ និង
ធហ្តុអឝើ ។ ធគចង់ានអារមយណ៍្ពួអងគការសាថ ប់ពកួធគ និងធធឝើការធលើការលពួយបារមមរបស់ពួកធគ ។ ការលបលស័យ ក់ទងគ្មប រវាងសាជិក
 ាំងអស់សាំារន់ណ្ណស់ ោពិធសសកបុងការផចករ ាំផលកបញ្ញា នងិដាំធណ្ណះលសាយ ។ អងគការ របស់ធោកអបកអាចជួយដល់កមយករកបុងលសុក
ឲ្ររកាទាំនាក់ទាំនងោមួយគ្មប ធៅវញិធៅមកបាន ។  

- ថឝើតផតិានការធរៀបចាំ កមយករកបុងលសុក ាំងអស់អាច: 
 . ជួបជុាំគ្មប ផចករ ាំផលកបញ្ញា នងិដាំធណ្ណះលសាយ 
 . កសាងអងគការរបស់ពកួធគ (លកុម សាគម សហ្ជើព ណិ្ជជកមយ សហ្ករណ៍្ និងបណ្ណថ ញទាំនាក់ទាំនង) ជុាំវញិបញ្ញា រមួ ធដើមផើ ម  

ចរចារ តសូ៊មត ិធដើមផើឲ្រានលកខ័ណ្ឍ ការងារឲ្រកាន់ផតលបធសើរ និងពលកមយនងិការការ រពើសងគមោមួយនងិនធិយាជក ាំងអស់ធៅ
ពួប ក់តាំបន់ រដឌ និង ពួប ក់រោឌ ភិបាលោត ិ។ 

 . ធបាះពុមមផាយសិទនិផដលានរចួធហ្ើយនិងធធឝើការរមួគ្មប ទប់សាក ត់ការរ ាំធោភនិងការធកងលបវច័ច ។ 
 . ចាប់ធផថើមផខសជាំនួយនងិផថល់ធយាបល់ធលើធសវាធផសងៗ សលាប់តលមវូការរបស់កមយករកបុងលសុក ។ 
 . ធធឝើយុទននាការធដើមផើឲ្រានលកខ័ណ្ឍ ការងារកាន់ផតលបធសើរ: លបាក់ផខនងិធា៉ងការងារសមរមរ ធា៉ងឈប់នងិនថងឈប់សាំរាកធទៀង ត់ 

និងការការ រពើសងគម ោមយួការការ រាតុភាព និងលកខ័ណ្ឍ ការរស់ធៅដ៏លបធសើរ ោពធិសសសលាប់ជើវតិរស់ធៅរបស់កមយករកបុង
លសុក ។  

 . ជួយឲ្រានការធានារ៉ាប់រងនងិការសនសាំនិងធសវាសងគមកចិច ។  
                    សារសាំារន់ៗ  (ត) 

 



 
 
 

ការធធឝើផផនការធដើមផើឲ្រការងារបានធោគជ័យ
 

 
 
 

ការធរៀបចាំគឺោ្មសលាបជ់យួជើវតិដលអ់ងគការរបសក់មយករផដលកាវ ាំង ាំងអសល់តូវពឹងផផាកធលើសាជិករបសព់កួធគ  
- ធៅធពលផដលកមយករកបុងលសុកចូលរមួកបុងអងគការ សហ្ជើព បណ្ណថ ញទាំនាកទ់ាំនង សាគម សហ្ករណ៍្ ឬករ៏មួគ្មប ធនាះពកួធគ :  
 . ទទលួបានទាំនុកចិតថខវួនឯង ការចរចារនិងការធគ្មរពចាំធ ះការងាររបសព់កួធគ ។  
 . ដឹងកផនវងធៅរកជាំនួយធៅធពលធគានបញ្ញា ធៅកផនវងការងារ 
 . អាចជបួោមយួអបកធផសងធដើមផើនិយាយនូវបញ្ញា រមួនិងធរៀនសូលតពើគ្មប ធៅវញិធៅមក 
 . ធធឝើការោមយួគ្មប ធដើមផើធោះលសាយបញ្ញា ធផសងៗនិងធធឝើឲ្រកានផ់តលបធសើរធ ើងនូវលកខណ័្ឍ ការងាររបសព់កួធគ ។ 
 . ឲ្រអបកណ្ណាប កនិ់យាយជាំនសួធគធបើសិនធគយលធ់ឃើញពួានភាពអយុតថិធមម៌កធលើធគ  
 . ចូលរមួកបុងការធលជើសធរ ើសអបកផដលលតូវនិយាយោមយួអាោញ ធរមូលោឌ នឬមស្តនថើរោឌ ភិបាល និធយាជកនិងអងគការរបសព់កួធគនិង

ផផបកសារពត័ា៌នកបុងនាមខវួនធគ និង  
 . ធរៀនសូលតជាំនាញថយើតាមរយៈសកមយភាពបណ្ថុ ះបណ្ណថ ល ។ 
- វាមិនលសួលធទកបុងការធរៀបចាំកមយករកបុងលសុកផដលលបឈមនិងបញ្ញា ោធលចើនកបុងការបធងកើត ចូលរមួ និងដឹកនាាំអងគការនិង

សាគម ។ ធោយសារភាពឯការបសព់កួធគ ធធឝើការធលចើនធា៉ង ពួកធគភាគធលចើនមិនបានដឹងពើអងគការរបសព់ួកធគអាចផថលក់ារ
គ្មាំលទដលព់កួធគ ជយួដលព់ួកធគ ផថលក់ផនវងសុវតទភាពធៅធពលពកួធគរតធ់គចពើការរ ាំធោភបាំ នពើសាំណ្ណក់និធយាជក ។ មយួ
ចាំននួអាចដឹងអាំពើអងគការប៉ុផនថអាចានការលពួយបារមមកបុងការទាំនាកទ់ាំនងធោយពកួធគារវ ចធធឝើឲ្រនិធយាជកពកួធគមិនសបាយ
ចិតថនិងបាត់បងក់ារងាររបសធ់គ ។ អបកមកថយើនិងកមយកររសធ់ៅកបុងលសុកលបផហ្លមិនានទាំនាកទ់ាំនងកបុងសហ្គមធលៅពើផធះ
និធយាជកធគធ ើយ ។ ស្តសថើចាំណ្ណកលសុកផដលោកមយករកបុងលសុកលបផហ្លោលបឈមនិងបញ្ញា់ កានផ់តធលចើនផដលឃ្លតព់កួធគមិន
ឲ្រចូលរមួោមយួអងគការ ។ ធោកអបកលតវូធធឝើផផនការធរៀបចាំការងាររបសធ់ោកអបកឲ្របានលាធទើបធោកអបកអាច្នធឆ្ភ ះធៅរក
កមយករកបុងលសុកនិងអាចបចចុ ះបចចូ លពកួធគឲ្រចូលរមួ ធៅោមយួ និង ធធឝើវភិាគ នដលអ់ងគការរបសធ់ោកអបក ៕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

សកមយភាព A1.12 ផផបកសាំារន់ៗននការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាព 

សលាប់ធរៀបចាំយុទននាការ 

 

បណង:  កាំណ្តអ់តថសញ្ញដ ណ្ផផបកសាំារន់ៗ ននការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាពសលាបយុ់ទននាការ 

រយៈលេល: ៩០ នាទើ
 

ឯកសារ 
 . ចូល ករបធចចកធទស: និយមនយ័ ករពួ កនវឹះននការធធឝើផផនការ 
 . H1.2:  វដថននការធធឝើផផនការ 
 . H1.3 អភិវឌណនក៍ារធរៀបចាំធធឝើផផនការយុទននាការលបកបធោយលបសិទនភាព 
សាម រៈ 
 . ផវិបឆ្ត កុាំពរូទរ័ និង ធ្ ាំងលកណ្ណត់សលាបធ់ធឝើបទបងាា ញ 
 

 

 ដាំធណ្ើ រការ 

. ធសចកថើធផថើមនិងកិចចពិភាកាទូធៅ 
 ១. លគូបងឝិកផណ្នាាំផផបកសាំារន់ៗ ននការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាពធៅធលើផវិបឆ្តឬសាវ យ ។ លគូបងឝិកពនរលផ់ផបកនិមួ

យៗនិងធលើកទឹកចិតថដលសិ់កាខ កាម ាំងអសឲ់្រសរួសាំណួ្រនិងផសឝងរកការពនរល ់
 ២. លគូបងឝិកបងាា ញនិងពនរលព់ើដាលកាមវដថននការធធឝើផផនការ (H1.2) 
 

សារសាំារន់ៗ 
ផផបកសាំារន់ៗ ននការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាពគឺ: 
លបឈមមុខធៅកបុងការធរៀបចាំកមយករកបុងលសុក 

- ចកខុវសិយ័និងធគ្មលបាំណ្ង - ធរឿងធាំៗផដកធោកអបកចងធ់ធឝើឲ្របានសធលមច ផដលនឹងជយួបធងកើនចាំននួសាជិក រកាពកួធគឲ្រ
កានផ់តសកមយ និងចូលរមួចាំផណ្កកសាងអងគការរបសធ់ោកអបក  

- ទិសធៅឬទិនបផល -  ធសចកថើផថវងការណ៍្ោកោ់កម់យួនិងអាចវាសផ់វងបាននូវអឝើផដលធោកអបកនឹងធធឝើធដើមផើឲ្របានសធលមច
ធគ្មលបាំណ្ងរបសធ់ោកអបកធៅកបុងធពលណ្ណមយួយ៉ាងពិតលបាកដ 

- យុទនសាស្តសថ - ោធសចកថើផថវងការណ៍្សធងខបមយួនូវអឝើផដលធោកអបកចង់បាន សលាបអ់បកណ្ណ ោមយួអបកណ្ណ និង ធោយរធបៀប
ណ្ណ ។ យុទនសាស្តសថគឺោគាំនិតរសលាបអ់នុវតថនព៍ើរធបៀបផដលធោកអបកលតូវធលបើលបាសធ់នធ់ានរបសធ់ោកអបកឲ្របានលបធសើរ
បាំផុតធដើមផើសធលមចធគ្មលធៅនិងទទួលបានទនផលផដលធោកអបកចងប់ាន ។ យុទនសាស្តសថពណ៌្នានូវដាំធណ្ណះលសាយនិងវធិើសា
ស្តសថទូធៅ មិនផមនពណ៌្នាធលើសកមយភាពោកោ់កនិ់ងគធលាងធទ ។  

- ទិនបផល សកមយភាព ទិនបនយ័ និង សូចចនាករ ។ ទិនបផលគឺោរបសផ់ដលធោកអបកបធងកើតបាន សកមយភាពគឺោរបសផ់ដលធោក
អបកធធឝើ និងទិនបនយ័គឺោរបសផ់ដលធោកអបកលតូវផតាន ធដើមផើឲ្រធោកអបកានលទនភាពធធឝើសកមយភាព ផលិតទិនបនយ័និង
សធលមចទិសធៅរបសធ់ោកអបក ។ សូចចនាករគឺោការវាសផ់វង សទិតធៅធលើគនវងននការធធឝើសកមយភាពរបសធ់ោកអបក ផលិតទិនប
ផល និង ្នដលក់ារសធលមចទិសធៅ លទនផល ធគ្មលបាំណ្ងរយៈធពលផវង និងចកខុវសិយ័របសធ់ោកអបកផដរឬធទ ។  

 

 

សារសាំារន់ៗ (ត)

 



 

* 

* 

* 

ការធធឝើផផនការធដើមផើឲ្រការងារបានធោគជ័យ 

 
អបកណ្ណោអបកធធឝើផផនការ? ភាគធលចើនននអងគការកមយករកបុងលសុកានគណ្ៈកាយ ធកិាធរៀបចាំមួយ ោអបកធធឝើផផនការ លគប់លគង និងលតួតពនិិតរធលើធលើ
យុទននាការននការធកណ្ឍ សាជិក ។ សាជិករបសគ់ណ្ៈកាយ ធិការនងិការទទួលខុសលតូវអាចនងឹលតូវបានផចងកបុងលកខនថិកៈឬក៏បានសធលមចធោយគណ្ៈ
កាយ ធិការលបតិបតថិ ។ សាជកិគណ្ៈកាយ ធិការធរៀបចាំ ោធរឿយៗគឺោអបកដកឹនាាំនិងអបកចាតក់ារ ។ គណ្ៈកាយ ធកិារធនះលតូវផតបធងកើតលកុមសបូលមួយធដើមផើ
សរធសរការធរៀបចាំផផនការយុទននាការរបសធ់ោកអបក ។ ធគអាចនងឹផតងតាាំងអបកចាត់ការ និងអបកដកឹនាាំផដលានបទពិធសាធន៍ធចញពើផផបកកាំផណ្នផដល
បានធសបើរធ ើងធដើមផើចូលរមួកបុងលកុម ។ សាជិកលកមុសបូលលតូវផតានសមតទភាពធធឝើការោមួយគ្មប និងផចករ ាំផលកការទទួលខុសលតូវធផសងៗ នងិការងារ
ផដលលតូវធធឝើ ។ តាមយៈដាំធណ្ើ រការធនះពកួធគលតូវផតបានមគគុធទសធគ្មលការណ៍្ននការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាព នយិាយឲ្រចាំការធរៀបចាំធនាះលតូវ
ផតលតូវបានធធឝើធ ើងធោយសាជិក ាំងអសធ់ហ្ើយសាជិក ាំងអសធ់នាះលតូវផតលតវូបានធគផថលឳ់កាសធធឝើធសចកថើសធលមចធលើការធរៀបចាំផផនការយុទន
សាស្តសថ ។  
ធោកអបកលតូវសរធសរការធរៀបចាំផផនការយុទននាការធៅធលើលកោស ។ លតូវផចងកបុងភាសារមយួរបានចាសោ់សនូ់វទិសធៅរយៈធពធលផវងនិងរយៈធពលខវើ
ផដលអងគការរបសធ់ោកអបកបានធលជើសធរ ើសយកនិងធដើមផើ្ នធៅដលធ់គ្មលបាំណ្ងននយុទននាការរបសធ់ោកអបក ។ វាបងករភាពងាយលសួលដលអ់បករាល់
គ្មប  ដូចោ អបកដឹកនាាំ សាជកិ នដគូរ និងអបកគ្មាំលទរបសធ់ោកអបក យលព់ើកផនវងផដលធោកអបកចង់ធធឝើដាំធណ្ើ រធៅនិងពើរធបៀបផដលធោកអបកនឹងលតូវធៅ
ដលទ់ើធនាះ ។ លទងល់ យពតិលបាកដននផផនការវាមនិសាំារនធ់ទ ចូរសរធសរវាធៅកបុងទលមងម់យួផដលធោកអបកអាចធលបើលបាសប់ាន 
ធោកអបកមនិចាាំបាច់ធដើរតាមផផបកននការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាពដូចានធៅកបុងបចជ ើរារងធលើ ាំងលសុងធនាះធទកបុងការធរៀបចាំផផនការយុទននា
ការ ។ ធមយនុចដនិងលកខ័នថកិៈអងគការរបសធ់ោកអបកបានផចងនូវតនមវសបូល ធបសកកមយ ចកខុវសិយ័នងិធគ្មលបាំណ្ងរបសវ់ារចួធហ្ើយ ។ ការធរៀបចាំផផនការ
យុទននាការរបសធ់ោកអបកលតូវផតឈរធលើមូលោឌ ន ាំងអសធ់នះ ។  
លបសិនធបើអងាគ ការរបសធ់ោកអបកបានអនុមតិធលើផផនការធរៀបចាំផផនការសលាប់រយៈធពលណ្ណមយួរចួរាលធ់ហ្ើយ វាលតូវផតានផចងនូវចកខុវសិយ័ ធគ្មល
បាំណ្ង ទិសធៅ នងិយុទនសាស្តសថពតិលបាកដផដលធោកអបកលបាពួប ធដើរតាមកបុងឆ្ប ាំបនថបនាធ ប់ធដើមផើសធលមចបាននូវចកខុវសិយ័ធនាះ ។ វាទាំនងពួអងគការរបស់
ធោកអបកបានធធឝើផផនការរចួធលសចធហ្ើយធដើមផើបធងកើនសាជកិភាពនិងបានោក់ទសិធៅមួយចាំនួនកបុងទលមង់ោធលខឬោភាគរយ ។ ផផនការសលាប់
ធរៀបចាំយុទននាការលតូវផតគតិគូរដលច់ាំណុ្ចធនះ ធហ្ើយលតូវឈរធលើមូលោឌ នននផផនការកាលពើធពលមុនៗ ធលើកផលងផតានធហ្តុផលលាពួមិនលតូវធធឝើតាម
ផផនការធនះ ។ វាអាចផដរពួអងគការរបសធ់ោកអបកថយើធហ្ើយមនិផដលបានបធងកើតផផនការចាសោ់សក់បុងការបធងកើនសាជិកភាពរបសខ់វួន ធហ្ើយកបុង
ករណ្ើ ធនះធោកអបកលតូវចាប់ធផថើមពើចាំណុ្ចសូនរ ។ 
 
 
 
 
 

 

កាំណ្ត់ចាំណ្ណាំរបស់លគបូងឝកិ 

សកមយភាព ាំងធនះគឺោការផណ្នាាំនូវផផបកសាំារន់ៗ ននការធធឝើផផនការលបកបធោយលបសិទនភាព ។ 
សិកាខ កាមមយួចាំននួអាចដឹងខវះៗធហ្ើយនូវដាំធណ្ើ រការននការធធឝើផផនការ គាំនិតរ និង ករ
បធចចកធទស ប៉ុផនថអបកលតូវយផតពិនិតរ ធមើលធដើមផើបញ្ញជ កព់ួសិសស ាំងអសា់នការយលដូ់ចៗគ្មប នូវ
 ករបធចចកធទស ាំងអសធ់នះ ។ ធ ះបើធៅកបុងភាសរអងធ់គវស ៍  ករបធចចកធទសដូចោ “ធគ្មល
បាំណ្ង” “ចកខុវសិយ័” ឬក ៏“រយៈធពលផវងឬកក៏ារអភិវឌណន៍ទិសធៅ  ាំងមូល” អាចានន័យដូចឬក៏
ខុសគ្មប  ធហ្ើយអងគការធផសងធទៀតអាចធលបើ ករដូចោ “យុទនសាស្តសថ” “ធគ្មលបាំណ្ង (ធគៀកឬរយៈ
ធពលខវើ)” ឬ ករពួ “លទនផល” “ទិនបផល” “សូចចនាករ” កបុងនយ័ផតមយួឬកខុ៏សគ្មប  ។ អងគការកមយ
ករកបុងលសុកអាចធលជើសធរ ើសយក ករបធចចកធទសមយួចាំននួធលើសពើអងគការធផសងៗធទៀត ធោយសារ
ផតវាានភាពលបធសើរលបសិនធបើពួកធគធលជើសធរ ើសយក ករឬលបធយាគផដលបញ្ញជ កន់យ័លាបាំផុតនូវអឝើ
ផដលពកួធគចងនិ់យាយ ។

 

លបសិនធបើសិកាខ កាមមិនបានធធឝើសកមយភាព 1.4 ធទ ធនាះលគូបងឝិកលតូវបចចូ លដាំណ្ណកក់ាល ២និង៣ ពើ
សកមយភាព 1.4 (ការងារលកុម ការធធឝើរបាយការ និងកិចចពិភាកាធលើលកោសរូបភាពអធិបាយធលើរូបធសះ) 
ធោយសារោទូធៅវាធដើរតរួោអបកធបើកផភបកដលសិ់កាខ កាមធលើតកកវោិជ និងផផបកសាំារន់ៗ ននវដថរបសក់ារធធឝើ
ផផនការ ។

 

ធានាដលសិ់កាខ កាមពួសកមយភាពដូចតធៅធនះនឹងធធឝើឲ្រពួកធគានការយលដឹ់ងកានផ់តលបធសើរនូវផផបកសាំារន់ៗ ននការធធឝើ
ផផនការលបកបធោយលបសិទនភាព ។  

 

 



 
 
 

 

 

 សកឣមភាឡ A1.13 កាឥឧភិាគលឦើសមាជិកភាឡឥសស់អបក 
 

លោឦសំណង ររួរឡិឞិរយលឣើឦឡើស្ថទ ឞភាឡសមាជិកកបុងអងគកាឥឥសសអ់បក ឞិងកំណរឡ់ើសញ្ហា រសឈឣដដឦអបកជសួរសវះ 
លឥៀឞអំឡើកាឥអឞុឧរថកាឥឧភិាគដសស SWOT 

ឥឤៈលឡឦ 120 នាវើ 
 
ឯកស្ថឥ 

 H1.2: ឧដថនឞកាឥលឝវើដហឞកាឥ 
 H1.3: កាឥសលងកើរដហឞកាឥលឥៀសចំឤុវននាកាឥរសកសលោឤរសសិវនភាឡ 
 ឯកស្ថឥសកឣមភាឡវើ 1: វរឣង ់SWOT: កាឥឧភិាគលឦើសមាជិកសចចុសផឞប (មាឞចលនាល ះសំលឡញ)  
 ឯកស្ថឥសកឣមភាឡវើ 2: វរឣង ់SWOT: កាឥឧភិាគលឦើសមាជិកសចចុសផឞប (ជាឧទាហឥណ៍)  

សមាា ឥៈ 
 ឧសកឥណ៍ផ្ធ ងំរកោស (flip chart) ឬកំុឡយូវឥ័ ឞិងផ្ធ ងំ(screen) សង្ហា ញស្ថល ឤអំឡើ SWOT 
 រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦសឥលសឥដារកាឣ SWOT លៅលឦើ ឧសកឥណ៍ផ្ធ ងំរកោស (flip chart) ឬសង្ហា ញលៅលឦើស្ថល ឤ 

 

 
 
 

 

 
 
   ដំលណើ ឥកាឥ 

  

 លសចកថើលហថើឣ ឦំហារ ់កាឥដចកឥដំឦក ឞិងកាឥឡិភាកាវូលៅ 
ជហំាឞវើ 1 - លសចកថើលហថើឣ ឥឤៈលឡឦ 45 នាវើ 
1. រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦឡឞយឦ់ឡើលោឦសំណង ឞិងដំលណើ ឥកាឥនឞសកឣមភាឡ។  ោរច់ងអុឦសង្ហា ញអំឡើកាឥចាសល់ហថើឣនឞកាឥលឝវើដហឞកាឥ

លឥៀសចំឤុវននាកាឥរសកសលោឤលជាគជឤ័ឣឤួលោឤលឣើឦតាឣ ឦកខខណឍ នឞសមាជិកអងគកាឥឥសសអ់បក។ រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦសឥួអបក
ចូឦឥឣួអំឡើអវើដដឦឡកួលគចងប់ាឞ 
លដើឣផើដឹងថា លរើឡកួលគចាសល់ហថើឣលឝវើដហឞកាឥឤុវននាកាឥដសសលឞះបាឞដដឥឬលវ លហើឤរគួសណថុ ះសណ្តថ ឦសឥលសឥ កាឥលឆលើឤរសឥសស់
ឡកួលគលឦើឧសកឥណ៍ផ្ធ ងំរកោស (flip chart)។ សនាធ ស់ឡើកាឥលឆលើឤរសជាលរចើឞឡើអបកចូឦឥឣួ រគូ សណថុ ះសណ្តថ ឦសលងខស ឞិងសដឞទឣ
ចំណុចដដឦឣិឞទាឞរ់រូឧបាឞលឦើកលឡើងដូចជា៖ 
ក. លរើអបកមាឞសមាជិកស៉ុនាម ឞនាក់? លរើឡកួលគររូឧជាស៉ុនាម ឞភាគឥឤនឞចំឞឞួអបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះសឥុសលៅកបុង រំសឞអូ់ឣិស្ថស្តសថ
ដដឦអបករគសរ់គង (ជារិ វូទាងំឥដឌ រំសឞ់ ឬលខរថ វូទាងំរកុង ឬកបុងសង្ហក រជ់ាកល់ាកណ់្តឣឤួ)? 
ខ. លរើឡកួលគវវួឦបាឞជំឞួឤររឹឣររូឧកបុងកាឥចូឦឥឣួ ឞិងឥឣួចំដណកដឦអ់ងគកាឥ ឞិងឧគគសណថុ ះសណ្តថ ឦជាឣូឦោឌ ឞសថើឡើសិវនិឥសស់
អបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះដដឥឬលវ? លរើលសវាកឣមអវើលហេងលវៀរដដឦ អងគកាឥឥសសអ់បកហថឦ់ឱ្យឡកួលគ? 
គ. លរើអបកមាឞឡ័រម៌ាឞរគសរ់ោឞ់អំឡើសមាជិកឥសសអ់បកលវ? លរើឡកួលគសង់នលលសមាជិកភាឡទាឞល់ឡឦលឧលាដដឥឬលវ? លរើឡកួលគចូឦ
ឥឣួកិចចរសជំុតាឣរកុឣ ឬតាឣស្ថខាឥសសឡ់កួលគជាលវៀងទារដ់ដឥឬលវ? លរើឡកួលគចូឦឥឣួកបុងសកឣមភាឡ សំខាឞ់ៗ ឥសសអ់ងគកាឥឥសស់
អបក (កិចចរសជំុឡើឥដងកបុងឣឤួដខ សិកាខ ស្ថលា ឬឧគគសណថុ ះសណ្តថ ឦ សកឣមភាឡលៅនលងវើ 1 ដខឧសភា 16ដខឣិលុនា 8ដខឣើនា) ដដឥ
ឬលវ? លរើវាង្ហឤរសួឦកបុងកាឥលឝវើឱ្យឡកួលគចូឦឥឣួបារុកឣមដដឦលឥៀសចំលោឤអបក ឬលោឤសឣពឞ័នឣិរថឥសសអ់បកដដឥឬលវ? 
ឃ. លរើអបកលឡញចិរថឞឹងកាឥលសថជាញ ចិរថ ឞិងកាឥចូឦឥឣួឥសស់ឡកួលគលៅកបុងកាឥជឤួឡរងឹងអងគភាឡឥសសអ់បកដដឥឬលវ? 
ង. លរើឤុវននាកាឥសមាជិកឣុឞៗឥសសអ់បកលជាគជឤ័យ៉ងណ្តដដឥ? លរើអបកឞឹងសលរឣចឞូឧលសសកកឣម ចកខុឧសិឤ័ លោឦលៅ ឬលោឦ
សំណងឥសសអ់ងគកាឥឥសស់អបកអំឡើកាឥចារដ់ចងអបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះ? 
ច. ឡើឣុឞៗឣក លរើអវើខលះដដឦបាឞដំលណើ ឥកាឥឦអលៅលឡឦលឥៀសចំចារដ់ចង? លរើអវើខលះដដឦអាចលឝវើលអាឤឦអរសលសើឥជាង លឡឦលនាះ? 
ឆ. លរើអបកកំឡុងឥ ើកឦូរលាសយ៉់ងឆាសឥ់ហ័ស ឬឤរឺ ឬកអ៏បកឣិឞកំឡុងឥ ើកឦូរលាស ់លហើឤបារស់ងស់មាជិក? 
 លហរុអវើ? 

 



 
 
 

 
2. រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦឡឞយឦថ់ា តាឣឥឤៈកាឥឡិឞិរយលោឤខលួឞឯងលឞះ អបកអាចឥកលឃើញអំឡើសញ្ហា លឞះ ឤឦ ់អំឡើសញ្ហា រសឈឣនានា 

លហើឤចាសល់ហថើឣលឥៀសចំលឝវើដហឞកាឥ ើដដឦររូឧលឝវើលអាឤបាឞសលរឣច។ ឧសកឥណ៍ឣូឦោឌ ឞ សរមាសឦំ់ហារល់ឞះ គឺឧសកឥណ៍ឧភិាគដសស 
SWOT ។ រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦដណនាឧំសកឥណ៍ឧភិាគ SWOT ជាឣឤួឞឹង ឯកស្ថឥសកឣមភាឡវើ1 ដដឦឡឞយឦ់ឡើកាលឥឞ៉ើឣឤួៗមាឞ
ឞឤ័យ៉ងដូចលឣថច ឞិងសឥួអបកចូឦឥឣួដដឦបាឞលរសើរបាសវ់ាឡើ ឣុឞឣកលដើឣផើដចកឥដំឦកសវឡិលស្ថឝឞឥ៍សសឡ់ួកលគ។ សនាធ សឣ់ក រគូស
ណថុ ះសណ្តថ ឦសង្ហា ញឡើឥលសៀសដដឦឧសកឥណ៍ លឞះអាចររូឧបាឞលរសើកបុងកាឥឡិឞិរយឦកខខណឍ នឞសមាជិកភាឡឥសសអ់ងគកាឥលោឤលរសើ
របាសឯ់កស្ថឥសកឣមភាឡវើ 2 ជាឣួឤគំឥូឧទាហឥណ៍ NDWU ។ 

ជហំាឞវើ 2 - ឦហំារ់មាប ក់ៗ ឥឤៈលឡឦ 30 នាវើ 
3. រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦហថឦ់ឯកស្ថឥសកឣមភាឡវើ1: វរឣង ់SWOT: កាឥឧភិាគអំឡើសមាជិកសចចុសផឞប (មាឞចលនាល ះសំលឡញ) ដឦអ់បកចូឦ

ឥឣួទាងំអស់ លហើឤដណនាឡំកួលគឱ្យលឝវើដូចខាងលរកាឣ។ 
 សរមាសអ់បកចូឦឥឣួដដឦឣកឡើអងគកាឥអបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះដដឦមាឞឥចួលហើឤ លហើឤមាឞលោឦសំណងឞិង/ ឬលោឦលៅ

លឥៀសចំចារដ់ចង អបកចូឦឥឣួឞើឣឤួៗគឥួដរ៖ 
 ចងចាឞិំងកររ់តាលោឦលៅទាកវ់ងឞឹងកាឥលឥៀសចំចារដ់ចង ឞិងកាឥលកើឞលឡើងនឞសមាជិកភាឡនឞអងគកាឥ ឥសសអ់បកជា

រសធាឞសវនឞកាឥលឝវើឦំហារឧ់ភិាគដសស SWOT ។ 
 គិរអំឡើឥលសៀសដដឦអងគកាឥសលរឣចបាឞឞូឧលសសកកឣម ចកខុឧសិឤ័ លោឦលៅ ឬលោឦសំណងអំឡើសមាជិក ឥសសខ់លួឞ។ 
 សំលឡញវរឣងដ់សសសវ SWOT លហើឤលឆលើឤសំណួឥទាងំសឞួ។ 

 សរមាសអ់បកចូឦឥឣួដដឦឣកឡើរកុឣ ឬអងគកាឥអបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះដដឦលមើ លហើឤឣិឞមាឞលោឦលៅ ឬលោឦ សំណងពាកឡ់ឞ័ន
ឞឹងកាឥលឥៀសចំលវ អបកចូឦឥឣួឞើឣឤួៗគឥួដរ៖ 
 គិរ ឞិងឡិឞិរយលឡើងឧញិឞូឧអវើជាស្ថទ ឞភាឡសមាជិកសចចុសផឞប។ 
 គិរអំឡើលោឦសំណងកបុងកាឥសលងកើឞសមាជិកកបុងឥឤៈលឡឦ 1 ឆាប ចំាសឡ់ើលឡឦលឞះ។ 
 សំលឡញវរឣងដ់សសសវ SWOT លហើឤលឆលើឤសំណួឥទាងំសឞួ។ 

ជហំាឞវើ 3 - កាឥដចកឥដំឦក ឞងិកាឥឡភិាកាវូលៅ ឥឤៈលឡឦ 45 នាវើ 
4. រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦសំុលអាឤអបកចូឦឥឣួសមរ័គចិរថដចកឥដំឦកវរឣងឧ់ភិាគដសស SWOT ឥសសឡ់កួលគ ឞិងហថឦ់ 

លយសឦល់ៅលឦើកាឥលរសើរបាស ់ឞិងរសលយជឞឥ៍សសវ់រឣងឧ់ភិាគដសស SWOT ឞិងលៅលឦើកាឥឥកលឃើញឥសសឡ់ួកលគពាកឡ់ឞ័នឞឹង
សមាជិកភាឡ ឞិងកាឥលឥៀសចំចារដ់ចងឥសសឡ់កួលគដូចជា៖ 

- លរើឧសកឥណ៍លឞះបាឞជឤួកបុងកាឥររួរឡិឞិរយឦកខខណឍ នឞសមាជិកភាឡឥសសអ់ងគកាឥឥសស់ឡកួលគដដឥឬលវ? 
- លរើឡកួលគមាឞកាឥឡិបាកដដឥឬលវ? ចូឥឡឞយឦ។់ 
- លរើឡកួលគអាចដឹងឡើភាឡខុសោប ឥវាងកមាល ងំខាងកបុង ឞិងខាងលរៅ? ភាឡខាល ងំឞិងភាឡលខាឤ? កាឥគំរាឣកំដហង ឞិងឱ្កាសដដឥ

ឬលវ? 
- អវើខលះជាភាឡខាល ងំ ឞិងឱ្កាសវូលៅទាកវ់ងឞឹងសមាជិកភាឡឥសសអ់ងគកាឥឥសសឡ់កួលគ? 
- ភាឡល់ខាឤ ឞិងកាឥគំរាឣកំដហងជាវូលៅដដឦទាកវ់ងឞឹងសមាជិកភាឡឥសសអ់ងគកាឥឥសសឡ់ួកលគ? 
- លរើឡកួលគអាចលរសើកាឥឥកលឃើញឥសស ់SWOT លដើឣផើកស្ថងភាឡឥងឹមា ំឞិងឱ្កាស ឞិងលឣើឦលឃើញឡើសញ្ហា ររូឧ លោះរស្ថឤ ឞិងកាឥ

គំរាឣកំដហង ឞិងសញ្ហា រសឈឣដដឦឡកួលគជសួរសវះដដឥឬលវ? 
5. រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦសលងខស ឞិងអឥគុណដឦអ់បកចូឦឥឣួចំលពាះកាឥឥឣួចំដណកឥសសឡ់កួលគ។ 



 
 
 

* 

* 

 

 
 
 

ស្ថឥគឞលះឹ 
ឧសកឥណ៍ឧភិាគ SWOT (ចំណុចខាល ងំ ចំណុចលខាឤ ឱ្កាស កាឥគំរាឣកំដហង (សូឣលឣើឦ T1.1) 
កាឥលឥៀសចំនឞកាឥឧភិាគ SWOT គឺមាឞភាឡង្ហឤរសួឦដូចដដឦវាលឣើឦលៅលឦើអវើឧជិជមាឞ ឞិងអវើអឧជិជមាឞលចញឡើដហបក 
ខាងកបុង ឞិងដហបកខាងលរៅ (ខាងកបុងឞិងខាងលរៅ) លោឤសទិរលរកាឣពាកយចំឞឞួសឞួ គឺ៖ 

 ចំណុចខាល ងំ(Strengths) គឺជាលឥឿងឧជិជមាឞលៅកបុងអងគកាឥឥសសអ់បក។ ឧទាហឥណ៏អាចជារកុឣអបកដឹកនា ំសមាជិក ឬអបកសមរ័គចិរថ
ដដឦមាឞលវឡលកាសឦយ មាឞសមាជិកសងន់លលចំឞួឞលរចើឞ សមាជិកភាគលរចើឞឣកចូឦឥឣួរសជំុ ជាលវៀងទារ ់លឣដឹកនាឧំឤ័លកមងលឝវើកាឥ
បាឞឦអ មាឞគណៈកមាម ឝិលឥៀសចំឦអ ឬ មាឞសហកឥណ៍សឞេដំល៏ជាគជឤ័។ 

 ចំណុចលខាឤ(Weakness) គឺជាលឥឿងអឧជិជមាឞលៅកបុងអងគកាឥឥសសអ់បក។ ឧទាហឥណ៏ដូចជា ឣិឞមាឞរបាករ់គសរ់ោឞ ់សរមាស់
កាឥលឥៀសចំ ឣិឞមាឞកាឥចាសអ់ាឥឣមណ៍រគសរ់ោឞក់បុងចំលណ្តឣសមាជិក ឣិឞមាឞអបកលឥៀសចំរគសរ់ោឞ ់ដដឦវវួឦកាឥសណឋុ ះសណ្តឋ ឦ 
ដរងដរររូឧកាឥជំឞឤួឡើអបកដនវ (អបកសមរ័គចិរថ ឬអងគកាឥ) សរមាសស់កឣមភាឡ ហេឡវហាឤ ឬមាឞរសឡឞ័នកររ់តាសមាជិកភាឡលៅ
អឞល់ៅលឡើឤ។ 

 ឱ្កាស(Opportunity) គឺជាលឥឿងឧជិជមាឞលៅខាងលរៅអងគកាឥ។ ឧទាហឥណ៏ដូចជា មាឞអបកឣិឞដឣឞជាសមាជិកចូឦ ឥឣួ
រឡឹរថិកាឥណ៍ឥសសអ់បកសដឞទឣ លកឥ ថ ិ៍ល ម្ ះឥ ើកឦូរលាសឥ់សសអ់ងគកាឥឥសសអ់បកកបុងសហគឣឞ ៍ឬចាសឞិ់ងសវសញ្ហជ លមើៗ សថើឡើកាឥសលរឣើ
កាឥង្ហឥតាឣហធះលោឤធាឞបាឞសិវនិកបុងកាឥលឥៀសចំចារដ់ចង។ 

 កាឥគំរាឣកំដហង (Threats) គឺជាលឥឿងអឧជិជមាឞលៅខាងលរៅអងគកាឥឥសស់អបក។ ឧទាហឥណ៏ដូចជា កាឥវវឦួបាឞរបាក់ រិចជាង
ឣុឞឡើមាច សជំ់ឞឤួ សញ្ហា លសដឌកិចចលៅកបុងរសលវស កាឥការស់ឞទឤជាស្ថធាឥណៈសរមាសក់ាឥចំណ្តឤលឦើ សឞថិសុខសងគឣ ឞិងសុខ
ភាឡ ឬឥោឌ អិបាឦកបុងរំសឞ់ឣិឞចាស់អាឥឣមណ៍កបុងកាឥជឤួអបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះ។ 

គឞលឹះកបុងកាឥឧភិាគ SWOT គឺររូឧគិរអំឡើឧឝិើលដើឣផើលឝវើឱ្យមាឞភាឡឧជិជមាឞសំហុរ ឞិងការ់សឞទឤហឦសះ៉ពាឦន់ឞភាឡអឧជិជមាឞ។ លៅលឡឦអបកសឥ
លសឥដហឞកាឥឥសសអ់បក ចូឥសំហុសគំឞិរអំឡើឧឝិើលរសើរបាសភ់ាឡខាល ងំឥសសអ់បក ទាញឤករសលយជឞឡ៍ើឱ្កាស ឞិង 
ឤកឈបះភាឡលខាឤ ឞិងកាឥគំរាឣកំដហង។ 

 
 
 

 

កណំរ់សមាគ ឦ់សរមាស់រគសូណថុ ះសណ្តថ ឦ 

 

សកឣមភាឡលឞះអាចររូឧបាឞដសងដចកជាឡើឥឧគគ លោឤលឝវើជំហាឞវើ 1 ជាឣុឞ ឞិងជំហាឞវើ 2 ឞិង 3 សនាធ ស។់ 
មាឞកាឥសរមាកឥឤៈលឡឦខលើកបុងចលនាល ះឧគគ។

 

វាអាចដដឦថា ឧសកឥណ៍ឧភិាគ SWOT មាឞសឣឣូឦភាឡជាភាស្ថឥសស់អបក។ រសសិឞលសើឣិឞមាឞលវ សូឣដសវង ឥក
ឞិឣិរថសញ្ហដ  ឬសកដរសពាកយ ឞិងសញ្ចូ ឦោប ឞូឧអកេឥវើឣឤួឥឣួោប  (លហើឤរសសិឞលសើពាកយការល់នាះមាឞឞឤ័ កាឞ់ដរឦអ
រសលសើឥ) ។ រសសិឞលសើអបកកំឡុងសកដរសឧសកឥណ៍ឧភិាគ SWOT លោឤខលួឞឯង ររូឧរបាកដថាពាកយ "ភាឡខាល ងំ
(Strenths)" "ភាឡលខាឤ (Weakness)" "ឱ្កាស(Opportunity)" ឞិង "កាឥគំរាឣកំដហង(Threats)" ររូឧបាឞ
ឤឦច់ាសល់ៅកបុងសឥសិវនឞកាឥលឝវើឦំហារ។់ កបុងភាស្ថខលះពាកយ "ភាឡខាល ងំ(Strenths)" សំលៅលៅលឦើកមាល ងំកាឤ ឣិឞ
ដឣឞសំលៅភាឡខាល ងំដហបកសងគឣ ឞលយបាឤ ឬចិរថឧជិាជ  លនាះលវ ដូលចបះអបកឞឹងររូឧដសវងឥកពាកយណ្តឣឤួលដើឣផើឡិឡណ៌នា
អំឡើភាឡខាល ងំទាងំអសល់ៅកបុងអងគកាឥឥសសអ់បក។ 



 
 
 

 

 
 សកឣមភាឡ A1.13 ឯកស្ថឥសកឣមភាឡ 1 

វរឣង់ SWOT: កាឥឧភិាគលឦើសមាជិកសចចុសផឞប (មាឞចលនាល ះសំលឡញ)  
 
 

រសធាឞសវ: 
 សរមាសអ់ងគកាឥឥសសអ់បកសំលឥ ើកាឥង្ហឥឥតាឣហធះដដឦបាឞសលងកើរលឡើងឥចួលហើឤ៖ លោឦលៅអនាគរឥសស់អងគកាឥឥសសអ់បក ដដឦ

ទាកវ់ងលៅឞឹងកាឥលឥៀសចំ ឞិងសមាជិកភាឡ (ឧទាហឥណ៍កាឥសណថុ ះសណ្តថ ឦ ឤុវននាកាឥលរជើសលឥ ើសសមាជិក នលលសមាជិកភាឡ 
កាឥអអិឧឌ្ណសហរសរិសរឋិកាឥ) ។ 

 

 សរមាសអ់ងគកាឥលមើឥសស់អបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥឥតាឣហធះ៖ លោឦសំណងឥសសរ់កុឣ ឬឥសសអ់ងគកាឥឥសស់អបកដដឦពាកឡ់័ឞនឞឹង កាឥលឥៀសចំ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

អវើជាភាឡខាល ងំ(លឥឿងឧជិជមាឞ) ខាងកបុង (កបុងអងគកាឥ)? 
 

1. 

 
2. 

 
3. 

អវើជាភាឡលខាឤ(លឥឿងអឧជិជមាឞ) ខាងកបុង (កបុងអងគកាឥ)? 
1. 

 
2. 

 
3. 

អវើជាឱ្កាស(លឥឿងឧជិជមាឞ) ដហបកខាងលរៅ (លរៅអងគកាឥ)? 
 

1. 

 
2. 

 
3. 

អវើជាកាឥគំរាឣគំដហង(លឥឿងអឧជិជមាឞ) ដហបកខាងលរៅ (លរៅអងគ
កាឥ)? 
 

1. 

 
2. 

 
3. 

 

លសចកថើសឞបោិឌ ឞ 
1. លរើអវើលៅជាស្ថទ ឞភាឡសចចុសផឞប? 

 ចំលពាះអងគកាឥដដឦបាឞសលងកើរលឡើងឥចួលហើឤ៖ លរើអងគកាឥឥសសអ់បកសលរឣចបាឞលោឦលៅលឞះដដឥឬលវ? 
(បាឞ? ឣិឞបាឞ? បាឞខលះ?) ឡឞយឦឡ់ើកាឥលឆលើឤរសឥសស់អបក។ 

 សរមាសអ់ងគកាឥលមើ: លរើស្ថទ ឞភាឡសមាជិកសចចុសផឞបជាអវើ: លរើកាឥលឥៀសចំចារដ់ចងជាលឥឿងអាវិភាឡដឣឞឬលវ? (ដឣឞ? ឣិឞ
ដឣឞ? រិចរចួ?) ឡឞយឦឡ់ើកាឥលឆលើឤរសឥសសអ់បក។ 

 

 
2. លរើលឥឿងដដឦឧជិជមាឞ (ខាងកបុង ឞិងខាងលរៅ) អាចររូឧបាឞលរសើរបាសល់អាឤបាឞឦអសំហុរយ៉ងដូចលឣថច? 

 

 
3. លរើលឥឿងអឧជិជមាឞ (ខាងកបុង ឞិងខាងលរៅ) អាចការស់ឞទឤបាឞយ៉ងដូចលឣថច? 

 

 
4. 4.   លរើអងគកាឥឥសសអ់បកគឥួសឞថអឞុឧរថតាឣលោឦលៅលឞះដដឥឬលវ? លហរុអវើ? 



 
 
 

 
សកឣមភាឡ A1.13 ឯកស្ថឥសកឣមភាឡ 2 
វរឣង់ SWOT: កាឥឧភិាគលឦើសមាជិកសចចុសផឞប (គំឥូឧទាហឥណ៍)  

 

រសធាឞសវ៖ លោឦសំណងឣឤួកបុងចំលណ្តឣលោឦសំណងឥសស ់NDWU ដដឦមាឞកបុងដហឞកាឥឤុវនស្ថស្តសថឥឤៈលឡឦរបាឆំាប  ំឥសសខ់លួឞគឺ
ថា លៅររឹឣឆាប  ំ2022 អបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះចំឞឞួ 200.000 នាក ់(ឥឣួទាងំលវសឞថឥរសលឧសជឞ) ររូឧបាឞលឥៀសចំ ចារដ់ចងលអាឤលៅកបុង
រសលវសលដើឣផើសលងកើឞឥវនិឡឦលឦើកាឥសលរឣចចិរថដឦ់ជើឧរិឥសសឡ់ួកលគ ឞិងជឤួឥឣួចំដណកឡរងឹង NDWU។ 
 

អវើជាភាឡខាល ងំ(លឥឿងឧជិជមាឞ) ខាងកបុង (កបុងអងគកាឥ)? 
 កិចចរឡឣលរឡៀងលឡញលឦញលៅសមាជឥសស ់NDWUលដើឣផើ
អឞុឧរថឤុវននាកាឥលឥៀសចំចារដ់ចងឥឤៈលឡឦរបាឆំាប  ំលដើឣផើសលងកើឞ
សមាជិក 25 ភាគឥឤលៅឆាប  ំ2022 ។ 
 សមាជិកសចចុសផឞបចំឞួឞ 150.000 នាក ់រគសដណថ ស ់លឦើ
លខរថសើនឞលខរថសំខាឞ់ៗ ចំឞួឞ 6 ។ 
 គណៈកមាម ឝិកាឥលឥៀសចំចារដ់ចងមាឞភាឡសកឣមខាល ងំ
ជាឣឤួរកុឣលៅកបុងលខរថទាងំសើ ។ 
 IDWF ឞិង អងគកាឥស្ថខាលៅអឺុឥ ៉ុស សឞាហថឦ ់50 ភាគឥឤ
នឞលឧកិាសរមាសល់ឥៀសចំចារដ់ចង។ 
 រកុឣលឝវើដហឞកាឥសបូឦសរមាសល់ឥៀសចំឤុវននាកាឥ ដដឦ
សលងកើរលឡើងលោឤគណៈកមាម ឝិកាឥលឥៀសចំ លររៀឣខលួឞ ឥចួជាលរសចកបុង
កាឥលសបើដហឞកាឥលឞះលៅរកុឣរសឹការសរិសរថិ លៅកបុងឥឤៈលឡឦឡើឥដខ។ 

 

អវើជាភាឡលខាឤ(លឥឿងអឧជិជមាឞ) ខាងកបុង (កបុងអងគកាឥ)? 
 អបកលឥៀសចំចារដ់ចងលឡញលម៉ាងដសន់ាកម់ាឞភាឡ 
ឣមាញឹកខាល ងំលឡកដដឦឣិឞអាចវវួឦឤកកាឥង្ហឥសដឞទឣលវៀរលវ។ 
 មាឞអបកលឥៀសចំចារដ់ចងដម៏ាឞសកាថ ឞុឡឦចំឞួឞរបាឣំឤួ
រនាក ់ស៉ុដឞថឡួកលគឣិឞទាឞឥ់ចួរាឦក់បុងកាឥវវឦួ ឤកកាឥវវឦួខុស
ររូឧលឡញលម៉ាងលៅលឡើឤលវ។ 
 អបកលឥៀសចំ 5 នាកឞិ់យឤភាស្ថលហេងោប ។ 
 នឣាភាគឥឤនឞសមាជិកទាងំអសចូ់ឦឥឣួកបុងដហបក 
ឣុខង្ហឥសងគឣ ស៉ុដឞថឣិឞចូឦឥឣួកិចចរសជំុ ឬរឡឹរថិកាឥណ៍ សណថុ ះសណ្តថ
ឦឥសសអ់ងគកាឥ។ 
 សមាជិក របានំាកក់បុងចំលណ្តឣសមាជិក 30 នាកដ់ដឦ
បាឞជាសល់ឆាប ររកុឣរសឹការសរិសរថិឣិឞមាឞភាឡសកឣម។ 
 នលលសមាជិកភាឡអាចចំណ្តឤររឹឣដរសរមាស់ 
កាឥចំណ្តឤរសរិសរថិកាឥឥសសអ់ងគកាឥស៉ុលណ្តត ះ។ 

អវើជាឱ្កាស(លឥឿងឧជិជមាឞ) ដហបកខាងលរៅ (លរៅអងគកាឥ)? 
 កាឥហថឦស់ចាច សឞ័នឞ C189 គឺសទិរលៅលឦើឥលសៀសវាឥៈ ឥសស់
គណៈកមាម ឝិកាឥជារិសថើឡើកាឥង្ហឥកបុងរសុក។ NDWU មាឞរំណ្តងឡើឥ
ឥូសនឞគណៈកមាម ឝិរបាសំួឞឥូស ដដឦឥឣួសញ្ចូ ឦ ទាងំរកសងួកាឥង្ហឥ 
រកសងួស្តសថើ គណៈកឣមកាឥជារិសិវិន ឣឞុសេ អងគកាឥឞិលយជិរឞិងកឣម
កឥ ឞិង អងគកាឥសងគឣ សុើឧឦិ(CSOs)លហេងលវៀរហងដដឥ  ។ 
 ឣជឈឣណឍ ឦសហជើឡពាណិជជកឣមជារិ អងគកាឥឥសស់ ស្តសថើ 
ឞិងអងគកាឥសងគឣសុើឧឦិដនវលវៀរ កំឡុងគិរគូឥលឦើសញ្ហា  ឥសសអ់បកសំលឥ ើ
កាឥង្ហឥតាឣហធះ។ 
 NDWU កំឡុងវវឦួបាឞកាឥឤកចិរថវុកោកជ់ា ស្ថធាឥ
ណៈកបុងកាឥជាអងគកាឥដឦ៏អសំហុរនឞអបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥ តាឣហធះកបុង
រសលវស លហើឤកំឡុងដរវវឦួឤកអបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥ តាឣហធះកាឞដ់រ
លរចើឞលដើឣផើចូឦឥឣួកបុងអងគកាឥលឞះ។ 

អវើជាកាឥគំរាឣគំដហង(លឥឿងអឧជិជមាឞ) ដហបកខាងលរៅ (លរៅអងគ
កាឥ)? 
 កាឥោរំវ ឞិងលឧកិាសរមាសគ់ណៈកមាម ឝិកាឥជារិ កាឥង្ហឥ
កបុងរសុក អាចររូឧបាឞការល់ចាឦ ឬការស់ឞទឤ រសសិឞលសើគណ
សកេអអិឥកេឈបះកាឥលបាះលឆាប រជារិលឡឦលរកាឤ។ 
 សញ្ហា លហេងលវៀរអាចសដងវឥកាឥឤកចិរថវុកោក់ 
ឥសសអ់បកោរំវចំលពាះ NDWU ឞិងឤុវននាកាឥសរមាស ់កាឥង្ហឥឥសស់
អបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះ។ 
 វាអាចឣិឞមាឞលឧកិារគសរ់ោឞស់រមាសល់ឥៀសចំ ឤុវននាកាឥ
លោឤស្ថឥដរសញ្ហា លសដឌកិចចលៅកបុងរសលវស មាច សជំ់ឞឤួ។ 
 



 
 
 

 

 

 

 
 

រសលវសនលៈ ឤុវននាកាឥ “អបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះនឧឆាល រ” 
ឥូសភាឡលោឤ៖ Pi Noy ឣកឡើ Homenet 

 

 

សកឣមភាឡ A1.14  កាឥកំណរ់លោឦលៅ ឞិងឦវនហឦសរមាស់កាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥឥសស់អបក 
 

 

លោឦសំណង លឥៀឞឡើឥលសៀសកំណរល់ោឦលៅ ឞិងឦវនហឦដដឦទាក់វងលៅឞឹងសមាជិកឥសសអ់ងគកាឥឥសសអ់បក 
លោឤលរសើឧសកឥណ៍ឧភិាគដសស SMART ឞិង SWOT ។ 

ឥឤៈលឡឦ 180 នាវើ 
 

ឯកស្ថឥ 
 កាឥ្ឞដឦឦ់កខខណឍ : ឞិឤឣឞឤ័កាឥលឝវើដហឞកាឥសំខាឞ់ 
 H1.2: ឧដថនឞកាឥលឝវើដហឞកាឥ 
 H1.3: កាឥសលងកើរកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥរសកសលោឤរសសិវនភាឡ 
 H1.4: ដហឞកាឥឤុវនស្ថស្តសថ 5 ឆាប  ំ(2016-2020) ឥសស ់IDWF 
 T1.1: ឧសកឥណ៍ឧភិាគដសស SWOT  
 T1.2: ឧសកឥណ៍កស្ថងដហឞកាឥដសស SMART ឞិងសញ្ជ ើររួរឡិឞិរយ 
 ឯកស្ថឥសកឣមភាឡ: កាឥកំណរល់ោឦលៅ ឞិងឦវនហឦ: វរឣងឥ់បាឤកាឥណ៍។ 

សមាា ឥៈ 
 ឧសកឥណ៍ផ្ធ ងំរកោស (flip chart) ឬ កំុឡយូវឥ័ ឞិង ស្តសគើឞ(screen)សង្ហា ញ ឞិងស៊ចិហវរឺសរមាសរ់កុឣឞើឣួឤៗ 

 
ដលំណើ ឥកាឥ 
 

 កាឥសំហុសគំឞិរ កាឥង្ហឥជារកុឣ កាឥឡិភាកាវូលៅ 
ជហំាឞវើ 1 - កាឥសហុំសគឞំរិ ឥឤៈលឡឦ 45 នាវើ 
1. រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦឡឞយឦ់ឡើលោឦសំណងឞិង ដំលណើ ឥកាឥសកឣមភាឡ។ 
2. ឥឦឹំកកាឥឡិភាកាអំឡើដហបកឣូឦោឌ ឞនឞកាឥលឝវើដហឞកាឥរសកសលោឤរសសិវនភាឡ (A1.4 ឞិង A1.12) លហើឤរគូ សណថុ ះសណ្តថ ឦ

ឡឞយឦអំ់ឡើភាឡខុសោប ឥវាងចកខុឧសិ័ឤ/លោឦសំណង លោឦលៅឞិងឦវនហឦ ឞិងសំុឱ្យអបកចូឦឥឣួហថឦ ់ជាឧទាហឥណ៍។ 
3. រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦសឥលសឥឞូឧឞិឤឣឞឤ័ ចកខុឧសិឤ័/លោឦសំណង លោឦលៅឞិងឦវនហឦលៅលឦើកាឋ ឥលខៀឞ ឬ ឧសកឥណ៍ផ្ធ ងំ

រកោស (flip chart)  ឬសង្ហា ញស្ថល ឤលៅលឦើស្តសគើឞ(screen)។ 



 
 
 

 
4. រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦឡឞយឦ់ឡើ SMART (ឧទាហឥណ៍ T1.2) ឞិងសង្ហា ញឡើឥលសៀសលរសើរបាសវ់ា។ 
5. រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦហថឦក់ាឥដណនាសំរមាសក់ាឥង្ហឥជារកុឣ។ 
ជហំាឞវើ 2 - កាឥង្ហឥជារកឣុ ឥឤៈលឡឦ 80 នាវើ 
6. អបកចូឦឥឣួររូឧបាឞដសងដចកជា របាឣំឤួ លៅរបាសំើរកុឣ។ រកុឣទាងំអសល់ឝវើកាឥង្ហឥសថើឡើ ចកខុឧសិឤ័ឞិងលោឦសំណង ឥឤៈលឡឦ

របាឆំាប ឥំសសN់DWU នឞស្ថធាឥណឥដឌអារលងវិ់ច: "លៅឆាប  ំ2022 NDWU គឺជាអងគកាឥនឞអបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះ ដឥ៏ងឹមា ំរសជាឝិ
សលរឤយ ឞិងឥសួឥឣួោប  ដដឦឥឣួចំដណកដឦក់ាឥកាឥពាឥឞិងកាឥអអិឧឌ្ណឞសិ៍វនិនឞសមាជិកចំឞឞួ 200.000 នាកឥ់សសខ់លួឞឞិង អបក
សំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះលៅកបុងរសលវស "។ 

7. រកុឣលរជើសលឥ ើសអបកសរឣសសរឣួឦ ឞិងអបករាឤកាឥណ៍។ អបករាឤកាឥណ៍ររូឧបាឞហថឦឯ់កស្ថឥសកឣមលដើឣផើឤក លៅសំលឡញ 
លហើឤសនាធ សឣ់កសឥលសឥចូឦឧសកឥណ៍ផ្ធ ងំរកោស (flip chart) សរមាសក់ាឥលឝវើសវសង្ហា ញដឦរ់កុឣ ទាងំឣូឦ។ អបករាឤ
កាឥណ៍គឥួដររាឤកាឥណ៍អំឡើឥលសៀសដដឦរកុឣរឞះបាឞកំណរល់ោឦលៅលឞះលឡើង។ 

8. អបកសរឣសសរឣួឦររូឧរបាកដថាសមាជិករកុឣឤឦ់ឡើចកខុឧសិឤ័ ឞិងលោឦសំណងឥសស ់NDWU ដដឦឞឹងររូឧបាឞលរសើ លដើឣផើ
កំណរល់ោឦលៅ។ 

9. សមាជិករកុឣឡិភាកាោប  ឞិងឤឦរ់ឡឣលឦើលោឦលៅឣឤួដដឦគឥួសលរឣចបាឞលោឤ NDWU កបុងឥឤៈលឡឦ របាឆំាប  ំលោឤអឞុ
ឧរថឧសកឥណ៍ដសស SMART ។ លៅលឡឦអបកទាងំអសោ់ប ឤឦរ់ឡឣលហើឤ អបករាឤកាឥណ៍សឥលសឥលោឦលៅ លៅលឦើកំឡូឦ 
ឧសកឥណ៍ផ្ធ ងំរកោស (flip chart) រសសិឞលសើមាឞលោឦលៅសដឞទឣលវៀរ លោឦលៅលនាះររូឧសឥលសឥលឦើ សឞលឹកោចល់ោឤ
ដឡកឣឤួលវៀរ។ រសសិឞលសើមាឞលោឦលៅលរចើឞលឡក អបកសរឣសសរឣួឦរបាសរ់កុឣឱ្យលរជើសលឥ ើស ឤកលោឦលៅដដឦសំខាឞ់
សំហុរឣឤួ លោឤលរសើកាឥឧភិាគដសស SWOT រសសិឞលសើលឥឿងលឞះចាបំាច។់ 

10. អបកសរឣសសរឣួឦលរជើសឤកលោឦលៅណ្តឣឤួ លហើឤលសបើសំុឱ្យសមាជិករកុឣសឥលសឥឡើឦវនហឦជាកល់ាកដ់ដឦឞឹង ជរឣុញ
លអាឤអងគភាឡលឆាព ះលៅឥកកាឥសលរឣចបាឞលោឦលៅ។ ជាលមើឣថងលវៀរ ឧសកឥណ៍ឧភិាគដសស SMART គឥួររូឧបាឞ លរសើកបុងកាឥ
កំណរឦ់វនហឦ។ រសសិឞលសើមាឞលរចើឞលឡកអបកសរឣសសរឣួឦគឥួសំុឱ្យរកុឣលរជើសលឥ ើសឤកឡើឥសំខាឞសំ់ហុរ លោឤលរសើកាឥឧភិាគ
ដសស SWOT។ អបករាឤកាឥណ៍សឥលសឥឦវនហឦឡើលរកាឤឣលោឦលៅដដឦពាកឡ់ឞ័ន។ 

ជហំាឞវើ 3 - កាឥរាឤកាឥណ៍ ឞងិកាឥឡភិាកាវូលៅ ឥឤៈលឡឦ 60 នាវើ 
11. អបករាឤកាឥណ៍សថូឥលឧឞោប កបុងកាឥលឝវើសវសង្ហា ញឥសសឡ់ួកលគលោឤឡណ៌នាលោឤសលងខសឡើឥលសៀសដដឦរកុឣឥសស់ឡកួលគលឝវើកាឥ

យ៉ងដូចលឣថច (របានំាវើមាប ក់)។ 
12. អបកចូឦឥឣួររូឧបាឞលសបើឱ្យលឝវើអតាទ ឝិសាឤអំឡើលោឦលៅឞិងឦវនហឦដដឦបាឞកំណរល់ោឤរកុឣ លោឤលរសើសញ្ជ ើ លហធៀងផ្ធ រដ់សស 

SMART ។ ឡកួលគកគ៏ឥួដរហថឦ់ឣរិលឦើដំលណើ ឥកាឥខលឞះលោឤខលួឞឯងដដឥដូចជា: លរើឡកួលគមាឞកាឥ ឡិបាកអវើខលះ? រសសិឞលសើមាឞ 
លរើកាឥឦំបាកលនាះររូឧបាឞលោះរស្ថឤលោឤឥលសៀសណ្ត? 

13. រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦសលងខសលោឤសញ្ហជ កអំ់ឡើស្ថឥៈសំខាឞន់ឞកាឥអឞុឧរថឞ៍ SMART ឞិង SWOT កបុងកាឥកំណរល់ោឦលៅ ឞិងឦវន
ហឦ។ 

 
 
 

ស្ថឥគឞលះឹ 
 

 សលងកើរ លោឦលៅ ឞិងឦវនហឦ ឥសសអ់បកលោឤដហអកលឦើអវើដដឦអបកដឹងអំឡើ ស្ថទ ឞភាឡឥសសអ់បកលៅលឡឦឥឡូឧ ឞិងសញ្ហា ដដឦអបក
បាឞកំណរ ់(សូឣលឣើឦឦវនហឦនឞ A1.11 ឞិង A1.13) ។ លរើអបកចងផ់្ល សស់ថូឥអវើ? លរើអបកចងស់លរឣចអវើខលះ? 

 សលងកើរលោឦលៅឞិងឦវនហឦឥសសអ់បកលោឤដហអកលឦើអវើដដឦអបកដឹងអំឡើស្ថទ ឞភាឡឥសសអ់បកលៅលឡឦឥឡូឧលឞះ ឞិងសញ្ហា  ឞិងកថើ
រឡួឤបាឥឣមណ៍ដដឦអបកបាឞកំណរ់។ លរើអបកចងផ់្ល សស់ថូឥអវើ?លរើអបកចង់សលរឣចអវើខលះ? 

 ជាលឥឿឤៗឣឞុសេរចឡចំំលពាះពាកយ លោឦសំណង លោឦលៅ ឞិងឦវនហឦ លោឤស្ថឥពាកយទាងំលឞះឡិឡណ៌នា អវើដដឦឡកួលគ
ចងប់ាឞ។ ឧទាហឥណ៍លៅលឡឦឣឞុសេមាប កឞិ់យឤថា "លោឦសំណងឥសសខ់ញុ ំគឺសរឣកវឣងឞ់" ឬ "លោឦលៅឥសសខ់ញុ ំគឺសរឣក
វឣងឞ់" ឬ "កបុងឥឤៈលឡឦសើដខខញុ ំចងរ់សកឡើឥគើឡូរកាឣ" អបករាឦោ់ប ឤឦឡ់ើលឥឿងលឞះ។ លទាះយ៉ងណ្តកល៏ោឤ កបុងកាឥលឝវើដហឞកាឥ 
ពាកយទាងំលឞះមាឞអរទឞឤ័ខុសោប  លោឦសំណងគឺមាឞឥឤៈលឡឦ ឤូឥអដងវងជាងលោឦលៅ លហើឤឦវនហឦសញ្ហជ កអ់វើដដឦជា
ហឦសះ៉ពាឦន់ឞកាឥសលរឣចលោឦលៅឥសសអ់បក: 
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 លោឦសំណងគឺឝំ លហើឤសំខាឞ ់ដដឦអបកកំឡុងមាឞសំណងកបុងលឡឦអនាគរ។ វាគឺជាឦវនហឦឥឤៈលឡឦដឧង នឞដហឞកាឥឥសសអ់ប
ក។ លោឦសំណងឥសស់អបកលឆលើឤឞឹងសំណួឥថា "លរើអបកចងប់ាឞអវើ?" ដហឞកាឥឤុវនស្ថស្តសថ IDWF សំលៅលៅលឦើចំណុចលឞះដដឦ
ជា "លោឦលៅឥឣួ" ។ 

 លោឦលៅគឺជាសឣិវនហឦចាសល់ាសឞិ់ងអាចវាសដ់ឧងបាឞកបុងឥឤៈលឡឦជាកល់ាកឣ់ឤួដដឦឞឹងជួឤអបកលឆាព ះលៅឥកកាឥសលរឣច
លោឦសំណងឥសសអ់បក។ កាឥកំណរ់លោឦលៅឞឹងលឆលើឤរសឞឹងសំណួឥ "លរើអបកអាចលឝវើឱ្យវា លកើរលឡើងយ៉ងដូចលឣថច?" ដហឞកាឥ
ឤុវនស្ថស្តសថ IDWF សំលៅលៅលឦើលឥឿងលឞះជា "លោឦលៅសនាធ ឞ"់ ។ 

 ឦវនហឦគឺជាកាឥផ្ល សស់ថូឥដដឦចង់បាឞដដឦជាឦវនហឦនឞកាឥសលរឣចបាឞលោឦលៅឥសសអ់បក។ រសសិឞលសើអបកមាឞសំណងក
ស្ថងសឣរទភាឡអបកលឥៀសចំចារដ់ចងអបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះ លហើឤលឝវើសិកាខ ស្ថលា សណថុ ះសណ្តថ ឦចំឞួឞ 3 សរមាសអ់បកលឥៀសចំ
ចារដ់ចង 30 នាក់ លរើអបកឥឡឹំងឦវនហឦយ៉ងដូចលឣថច? មាឞកាឥលកើឞ លឡើង 30 ភាគឥឤនឞសមាជិកភាឡ? មាឞកាឥហេឡវហាឤ
ដឦរំ់សឞ់លមើ 3? មាឞអបកលឥៀសចំលៅសិសនាកល់វៀរ ដដឦអាចសណថុ ះសណ្តថ ឦអបកលឥៀសចំចារដ់ចងដដឦមាឞសកាថ ឞុឡឦលហេង
លវៀរ? សូឣឡាយឣោករ់លួឦខ លដើឣផើអបកអាចវាសឦ់វនហឦឥសស់អបកបាឞ។ ដហឞកាឥឤុវនស្ថស្តសថឥសស ់IDWF សញ្ហជ កឡ់ើលោឦ
លៅសនាធ ឞឥ់សសវ់ា ភាល ឣតាឣឥឤៈឦវនហឦចំឞឞួរបា ំ(សូឣលឣើឦ H1.4 ជាឧទាហឥណ៍) ។ 

 កាឥកំណរល់ោឦលៅគឺជាជំហាឞដ៏សំខាឞឣ់ឤួកបុងកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥលដើឣផើលជាគជឤ័។លោឦលៅដដឦសលងកើរលឡើង បាឞឦអឞឹងដឹកនាំ
អបក ឞិងអងគកាឥឥសសអ់បកកបុងកាឥកំណរអ់ាវិភាឡ ឞិងសលរឣចចិរថសឞូឧអវើដដឦររូឧលឝវើ ឞិងឥលសៀសលឝវើវា។ ឧសកឥណ៍ឧភិាគដសស SMART គឺ
មាឞរសលយជឞស៍រមាសក់ាឥកំណរ់ ឞិងកាឥររួរឡិឞិរយលឣើឦលោឦលៅឥសសអ់បក។ លរើលោឦលៅឞើឣឤួៗឥសស់អបកគឺ: 
 ជាកល់ាក់? (Specific) 
 អាចវាសប់ាឞ? (Measurable) 
 អាចសលរឣចបាឞ? (Achievable) 
 មាឞភាឡពាកឡ់័ឞន ឞិងរបាកដឞិឤឣ? (Relevant & Realistic 
 មាឞលឡឦកំណរ ់ឞិងតាឣលឡឦកំណរ?់ (Time-bound & Timely) 

 វាគឺជាពាកយ "SMART" លដើឣផើសលងកើរលោឦលៅដដឦដហអកលឦើឦវនហឦ ឡើលរពាះឡកួលគកំណរក់ាឥផ្ល សស់ថូឥជាក់លាក ់ដដឦររូឧដរលកើរ
លឡើងចំលពាះកាឥសលរឣចលោឦលៅឥសសអ់បក។ ឦវនហឦគឺសំលៅលឦើកាឥផ្ល សស់ថូឥដដឦអបកចងល់ឃើញ លៅកបុងឣឞុសេមាប កឬ់រកុឣឣឞុសេ ឬ
លៅកបុងស្ថទ ឞភាឡដដឦជាឦវនហឦឡើកាឥសលរឣចបាឞនឞលោឦលៅឥសសអ់បក។ ឧទាហឥណ៏នឞលោឦលៅដដឦដហអកលឦើឦវនហឦដសស 
SMART គឺ: "សលងកើឞសឣរទភាឡលឣដឹកនាអំបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះ ចំឞឞួ 50នាកល់ដើឣផើអអិឧឌ្ណអងគកាឥ ឞិងទាកទ់ាញអបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣ
ហធះចំឞឞួ 500នាកឱ់្យកាល ឤជាសមាជិកនឞអងគកាឥ អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះកបុងឥឤៈលឡឦឡើឥឆាប  ំ"  ឬ "ចាសជ់ារិ ឬចាសឥ់ដឌបាឞដកដរសឬ
អឞុឣរ័ឡរងើកកាឥកាឥពាឥកាឥង្ហឥ ដដឦមាឞរស្ថសស់រមាសក់ឣមកឥដនវលវៀរដឦអ់បកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះកបុងឥឤៈលឡឦសើឆាប  ំ"។ 

 ចូឥកំណរល់ោឦលៅលអាឤបាឞលរចើឞតាឣដដឦអាចលឝវើលៅបាឞលដើឣផើសលរឣចបាឞឞូឧលោឦលៅដដឦបាឞកំណរឥ់សសអ់បក។ សនាធ សឣ់ក
ឡិឞិរយលឣើឦសញ្ជ ើឥសសអ់បក ឞិងកំណរអ់ាវិភាឡលោឦលៅសំខាឞសំ់ហុរចំឞឞួសើ។ អវើដដឦសំខាឞ់សំហុរ? អវើដដឦសនាធ ឞសំ់ហុរ? អវើដដឦ
អបកចាបំាចរ់រូឧលឝវើឣុឞលគ? លរើអវើឞឹងមាឞឥវនិឡឦខាល ងំសំហុរ? កាឥោកអ់ាវិភាឡចំលពាះ លោឦលៅឥសសអ់បក លហើឤសឣលឹងលឣើឦឝឞធាឞ 
ឞិងសឣរទភាឡឥសសអ់បកតាឣកាឥលស្ថម ះររង ់ឞិងលោឤរបាកដឞិឤឣ ឞឹងជឤួអបកកបុងកាឥសលរឣចចិរថចំលពាះដហឞកាឥសកឣមភាឡឥសស់
អបកលដើឣផើសលរឣចលោឦលៅទាងំលឞះ។ 

 

 
 
 

កណំរ់សមាគ ឦ់សរមាស់រគសូណថុ ះសណ្តថ ឦ 
 

ដញកសកឣមភាឡលឞះជាឡើឥឧគគ: ជំហាឞវើ 1 ឞិងវើ 2 ជាឣុឞ ឞិងជំហាឞវើ 3 សនាធ ស ់(លឞះកឞឹ៏ងលអាឤសឞថកាឥ រាឤកាឥណ៍ ឞិង
កាឥឡិភាកាវូលៅឤូឥជាងលឞះ លសើចាបំាច)់ ។

 

លឞះគឺជាលឡឦលឧលាដសំ៏ខាឞក់បុងដំលណើ ឥកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឞិងលឡឦលឧលារគសរ់ោឞដ់ដឦបាឞហថឦ់
ឱ្យសរមាស ់ សកឣមភាឡលឞះ ជាឡិលសសរសសិឞលសើអបកចូឦឥឣួ (ឬរកុឣលឥៀសចំដហឞកាឥសបូឦ) ឣិឞមាឞសវ
ឡិលស្ថឝឞល៍រចើឞកបុងកាឥលឝវើដហឞកាឥ។

 

លៅកបុងកាឥដណនាឥំសសអ់បក សូឣឞិយឤឡើដារកាឣសថើឡើឧដថនឞកាឥលឝវើដហឞកាឥ (H1.2) ដដឦសង្ហា ញឡើលោឦ
សំណង ឞិងឦវនហឦដដឦររូឧបាឞកំណរល់ដើឣផើលអាឤអបកចូឦឥឣួឤឦឡ់ើលហរុហឦ ឞិងឦំហូឥនឞដំលណើ ឥកាឥ។



 
 
 

 
 សកឣមភាឡ A1.14 ឯកស្ថឥសកឣមភាឡ 

កាឥកំណរ់លោឦលៅ ឞិងឦវនហឦ: វរឣង់ឥបាឤកាឥណ៍ 
 

 
 

ចកខុឧសិឤ័ ឞិងលោឦសំណង: "លៅឆាប  ំ2020 NDWU គឺអងគកាឥនឞអបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះដដឦខាល ងំកាល  ដសសជារិ ដសសរសជា ឝិសលរឤយ ឞិង
ឥសួឥឣួោប ឣឤួដដឦឥឣួចំដណកដឦក់ាឥកាឥពាឥ ឞិងកាឥអអិឧឌ្ណឥសសសិ់វនិឥសសស់មាជិកចំឞឞួ 200.000 នាក ់ឞិងអបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះលៅ
កបុងរសលវស។" 
 
លោឦលៅវើ 1៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឦវនហឦ៖ 

លោឦលៅវើ 2៖ 
 
 
 
 
 
 
 

ឦវនហឦ៖ 



 
 
 

 

 

សកឣមភាឡ A1.15 កាឥសឥលសឥអំឡើកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥរសកសលោឤលជាគជ័ឤ 
 

លោឦសំណង លឥៀឞឡើឥលសៀសកំណរឤុ់វនស្ថស្តសថ វិឞបឞឤ័ សកឣមភាឡ ធារុចូឦ ឞិងសូចនាកឥ 
ឤឦឡ់ើរកកឧជិាជ នឞដំលណើ ឥកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥ 
សលងកើរកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥសរមាសអ់ងគកាឥឥសសល់ោឤឤកលៅអឞុឧរថឞឞូ៍ឧអវើដដឦអបកបាឞលឥៀឞ

ឥឤៈលឡឦ 270 នាវើ
 
ឯកស្ថឥ 

 H1.2: ឧដថនឞកាឥលឝវើដហឞកាឥ 
 H1.3: កាឥសលងកើរកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥរសកសលោឤលជាគជឤ័ 
 កាឥ្ឞដឦឦ់កខខណឍ : ឞិឤឣឞឤ័កាឥលឝវើដហឞកាឥសំខាឞ ់

សរមាស់កាឥង្ហឥជារកឣុ: 
 T1.2: ឧសកឥណ៍កស្ថងដហឞកាឥដសស SMART ឞិងសញ្ជ ើររួរឡិឞិរយ 
 T1.4ii: វរឣងដ់ហឞកាឥសកឣមភាឡ (គំឥូឧទាហឥណ៍)  
 T7: កាឥលឥៀសចំវរឣងដ់ហឞកាឥឤុវននាកាឥ 
 ឯកស្ថឥសកឣមភាឡ: កាឥសលងកើរកាឥលឥៀសចដហឞកាឥឤុវននាកាឥ: សឞលឹកកិចចកាឥង្ហឥជារកុឣ 

ឯកស្ថឥ 
 ឧសកឥណ៍ផ្ធ ងំរកោស(flip chart) កាថ ឥលខៀឞ ឬ កំុឡយូវឥ័ ឞិង ស្តសគើឞ(screen)សង្ហា ញស្ថល ឤ ឞិងស៊ិចហវរឺសរមាស ់រកុឣ

ឞើឣឤួៗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ដលំណើ ឥកាឥ 

 កាឥសំហុសគំឞិរ កាឥង្ហឥជារកុឣ សវសង្ហា ញ កាឥឡិភាកាវូលៅ 
ជហ៊ំាឞវើ 1 - កាឥសហុំសគឞំរិ ឥឤៈលឡឦ 60 នាវើ 

1. រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦឡឞយឦ់ឡើលោឦសំណង ឞិងដំលណើ ឥកាឥនឞសកឣមភាឡ A1.15 លហើឤលសបើសំុអបកចូឦឥឣួលអាឤ សំហុសគំឞិរអំឡើ
អរទឞឤ័នឞពាកយ "ឤុវនស្ថស្តសថ" ឞិងលហរុអវើបាឞជាវាគឺជាជំហាឞដសំ៏ខាឞ់ឣឤួកបុងកាឥលឝវើដហឞកាឥ ដម៏ាឞរសសិវនភាឡ។ រគូស
ណថុ ះសណ្តថ ឦសឥលសឥពាកយគឞលឹះ ឞិងឃ្លល លៅលឦើកាថ ឥលខៀឞ លោឤលឦើកវឹកចិរថអបកចូឦឥឣួ កបុងកាឥឡឞយឦ់ ដចកឥដំឦក ឞិង
អអិឧឌ្ណគំឞិរលយសឦឥ់សសឡ់កួលគ។ លៅលឡឦមាឞគំឞិររគសរ់ោឞល់ហើឤ រគូសណថុ ះ សណ្តថ ឦសលងខសកាឥឡិភាកា ឞិងហថឦ់
ឞិឤឣឞឤ័លៅលឦើតារាងរកោស ឬស្ថល ឤ។ 

2. រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦលឝវើតាឣឞើរិឧឝិើដូចោប ឞឹងពាកយ "វិឞបឞឤ័" "សកឣមភាឡ" "ធារុចូឦ" ឞិង "សូចឞកឥ" ឞិងហថឦជ់ា ឧទាហឥ
ណ៍។ 

3. រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦឡិឞិរយលឡើងឧញិអំឡើឧដថនឞកាឥលឝវើដហឞកាឥជាឣឤួអបកចូឦឥឣួ លោឤររួរឡិឞិរយករឣិរកាឥឤឦដឹ់ង ជាជំហាឞ 
គំឞិរ ឞិងរកកនឞដំលណើ ឥកាឥលោឤលរសើស្ថឥសំខាឞ់ៗ លៅវំឡឥ័វើ 81 ។ 

4. រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦដចកឯកស្ថឥសនាធ សល់វៀរលៅអបករគសោ់ប  ឞិងឡិភាកាោប អំឡើវាឣថងឣឤួៗ: 



 
 
 

 

 
 វរឣងដ់ហឞកាឥសកឣមភាឡគំឥូនឞ NDWU (T1.4ii) ឞិងវរឣងន់ឞកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥ (T1.7) មាឞចលនាល ះ។ រគូសណថុ ះស

ណ្តថ ឦឡិឞិរយលឣើឦវរឣងដ់ហឞកាឥសកឣមភាឡគំឥូឥសស ់NDWU ឞិងរបាកដថាអបករគសោ់ប ឤឦឡ់ើវា។ វរឣងម់ាឞចលនាល ះគឺររូឧសំលឡញ
លោឤអបករាឤកាឥណ៍តាឣរកុឣលោឤដហអកលឦើឦវនហឦនឞកាឥឡិភាកាឥសសរ់កុឣ។ 

 ឧសកឥណ៍ឧភិាគដសស SWOT (T1.1) ឞិង SMART (T1.2) ដដឦរកុឣអាចលរសើបាឞកបុងកំឡុងលឡឦកាឥង្ហឥជារកុឣ។ 
 សឞលឹកសរមាសក់ាឥង្ហឥជារកុឣ (ឯកស្ថឥសកឣមភាឡ)។ រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦររួរឡិឞិរយលឣើឦជំហាឞលដើឣផើរបាកដថា អវើរគសយ៉់ងគឺ

ចាសល់ាស។់ 
 
 

ស្ថឥគឞលះឹ 
 ឤុវនស្ថស្តសថ គឺជាលសចកថើដលលងសលងខសនឞ "អវើដដឦអបកចងល់ឝវើ សរមាសអ់បកណ្ត ជាឣឤួឞឥណ្ត ឞិងលោឤឥលសៀសណ្ត "។ ឤុវនស្ថ

ស្តសថគឺជាសំណំុនឞគំឞិរអឞុឧរថឞល៍ឦើឥលសៀសលរសើរបាសឝ់ឞធាឞឥសសអ់បកលអាឤបាឞឦអសំហុរលដើឣផើសលរឣចលោឦលៅឥសសអ់បក។ វា
គឺជាឧឝិើឣឤួដដឦលឥៀសរាសឡ់ើឥលសៀសដដឦអបកឞឹងលឝវើវាលអាឤបាឞសលរឣច។ វាមាឞឡរ័ម៌ាឞឦំអិរ រិចជាងដហឞកាឥសកឣមភាឡ 
លហើឤលឆលើឤលៅឞឹងសំណួឥថា "លរើលឝវើដូចលឣថចលដើឣផើលអាឤឡកួលឤើងលៅដឦវ់ើលនាះលោឤ ចាសល់ហថើឣឡើវើលឞះ? "ឤុវនស្ថស្តសថឣឤួ 
ឬលរចើឞដដឦអបកលឝវើលរសើលដើឣផើសលរឣចលោឦលៅឥសសអ់បកររូឧដរដហអកលឦើកាឥ ឡិចាឥណ្តយ៉ង រសុងរសឤរ័បលឦើឝឞធាឞឞិងអាវិ
ភាឡឥសសអ់បក។ កាឥកំណរឤុ់វនស្ថស្តសថចាសល់ាសហ់ថឦឞូ់ឧភាឡ សុើសង្ហវ កោ់ប  ឞិងវិសលៅ ឥឤៈលឡឦដឧង លៅឞឹងសកឣមភាឡ 
ឞិងកាឥសលរឣចចិរថឥសសអ់ងគកាឥឥសសអ់បក។ ឧឝិើស្ថស្តសថ ជាវូលៅកបុងកាឥគិរគូឥជាឤុវនស្ថស្តសថគឺកាឥឧភិាគដសស SWOT ។ 

 វិឞបឞឤ័ គឺជាអវើដដឦចាសល់ាសដ់ដឦអបកឞឹងលឝវើលដើឣផើជឤួសលរឣចបាឞឞូឧឦវនហឦ ឞិងលោឦលៅឥសសអ់បកលោឤ លឆាព ះលៅ
ឥកលោឦសំណងឥឥសសអ់បក។ វាគឺជាអស័ថុតាងដដឦលឣើឦលឃើញកបុងដហឞកាឥសកឣមភាឡឥសស់អបក។(ឧទាហឥណ៏: លសៀឧលៅ
ដណនាអំំឡើកាឥសណឋុ ះសណ្តឋ ឦសថើឡើកាឥង្ហឥសលរឣើកបុងហធះសរមាសកុ់មាឥ អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះឣឤួចំឞឞួ ដដឦររូឧបាឞសណថុ ះ
សណ្តថ ឦលឦើសលចចកឧវិាកាឥង្ហឥហធះ ឞិង អបកលឥៀសចំចារដ់ចងឣឤួចំឞួឞដដឦវវឦួបាឞកាឥសណថុ ះ សណ្តថ ឦ។) 

 សកឣមភាឡគឺជាសកឣមភាឡជាកល់ាកដ់ដឦអបកមាឞគលរមាងលឝវើកបុងឥឤៈលឡឦកំណរ់ (ជាញឹកញាសរ់ាឦឆ់ាប )ំ។ ទាងំលឞះ ររូឧ
បាឞកំណរអ់ាវិភាឡជាវូលៅ ឞិងោកជ់ារកុឣលៅកបុងកាឥលឝវើគលរមាងកាឥង្ហឥ ឬដហឞកាឥកាឥង្ហឥ។ សកឣមភាឡ នាលំអាឤដឹង
ចាសឡ់ើវិឞបឞឤ័ដដឦររូឧដរសលរឣចលអាឤបាឞដូចបាឞដចងកបុងលោឦលៅ។ 

 វាជាកាឥសខំាឞណ់្តសដ់ដឦអបកឡិឞិរយលឣើឦឝឞធាឞដដឦអបកមាឞរស្ថស់ ឬកធ៏ារុចូឦដដឦអបកចាបំាចរ់រូឧមាឞ 
ដូចជា ឣឞុសេ លឧកិា អបកជំនាញ ឞិងសំឞិឞ - ឣុឞលឡឦចាសល់ហឋើឣដហឞកាឥកាឥង្ហឥឥសសអ់បក។ លៅលឡឦឡិឞិរយលឣើឦ ឝឞធាឞ 
ឣឞុសេជាលរចើឞគិរដឦដ់រលឧកិា ឞិងលរគឿងសឥកិាខ ឥដរស៉ុលណ្តត ះ។ ឦុឤអាចជាជំឞឤួដអ៏ស្ថច ឥយកបុងកាឥវវឦួ បាឞអវើៗ ស៉ុដឞថអវើ
លហេងលវៀរដូចជាជំនាញ សវឡិលស្ថឝឞ៍ កាឥលសថជាញ ចិរថ ឞិងភាឡឥ ើករាឤនឞសមាជិកឥសសអ់បក គឺសំខាឞ់ ដូចោប កបុងកាឥសលរឣច
លោឦលៅ ឞិងលោឦសំណងឥសស់អបក។ ដូលចបះហងដដឥលនាះគឺ វំនាកវំ់ឞងឥសសអ់បក ឞិងវំនាក់ វំឞងកាឥង្ហឥឦអលៅកបុងសហ
គឣឞ៍ ជាឣឤួអងគកាឥលរៅឥោឌ អិបាឦ ឞិងអាជាញ ឝឥស្ថធាឥណៈ។ សូឣចងចាថំា លទាះសើជា ឝឞធាឞដដឦអបកមាឞរស្ថសអ់ាចឣិឞ
រគសរ់ោឞក់ល៏ោឤ កល៏ៅមាឞឝឞធាឞសកាថ ឞុឡឦជាលរចើឞលដើឣផើដសវងឥក។ 

 សូចនាកឥ វាសដ់ឧងថាលរើអបកសទិរលៅលឦើលោឦលៅសរមាសស់កឣមភាឡ សលងកើរវិឞបឞឤ័ ឞិង្ឞដឦល់ោឦលៅ ឦវនហឦ ឞិង
លោឦសំណង ចកខុឧសិឤ័ ឞិងលសសកកឣមឥឤៈលឡឦដឧង។ ឡិភាកា ឞិងឤឦរ់សសលឦើលឥឿងជាកល់ាក់ ដដឦសង្ហា ញថាលរើអបកបាឞ
លជាគជឤ័លដើឣផើជឤួលោឤឡិឞិរយលឣើឦឧឌ្ណឞភាឡឥសសអ់បក។ អវើដដឦររូឧវាសដ់ឧងភាឡ លជាគជឤ័អាចកំណរប់ាឞលៅករឣិរឞើឣួ
ឤ។ (សរមាសស់កឣមភាឡ: លរើកាឥលឥៀសចំឤុវននាកាឥសរមាស់សមាជិកលមើ បាឞលកើរលឡើងដដឥឬលវ? លសើឣិឞលកើរលឡើង លហរុអវើ? 
សរមាសវិ់ឞបឞឤ័: លរើអបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះស៉ុនាម ឞនាក់ បាឞចូឦឥឣួឧគគសណថុ ះសណ្តថ ឦជាកល់ាក់? ឬ លរើឞិលយជកស៉ុនាម ឞ
នាកប់ាឞចូឦឥឣួរសជំុជាកល់ាក់? សរមាសវិ់ឞបឞឤ័ ឞិងលោឦលៅ: លរើមាឞ អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះស៉ុនាម ឞនាក់បាឞកាល ឤជា
សមាជិកនឞអងគកាឥឥសសអ់បក? ឬ លរើអបកសលរឣើ កាឥង្ហឥតាឣហធះចំឞឞួស៉ុនាម ឞនាកក់បុងរសុកវវឦួបាឞរបាកល់សៀឧរេ សនាធ សឡ់ើលឝវើ
កាឥហវកឹហារជំ់នាញ ឞិងវវឦួបាឞ ឧញិ្ហដ សឞសររ?) 

កបុងកំឡុងលឡឦដំលណើ ឥកាឥលឝវើដហឞកាឥ វិឞបឞឤ័ សកឣមភាឡ ធារុចូឦ ឞិងសូចនាកឥ គឥួកំណរល់អាឤបាឞចាសល់ាសស់រមាសឤុ់វនស្ថស្តសថ
ឞើឣឤួៗ (លហើឤររូឧោប ឞឹងលោឦលៅ ឞិងលោឦសំណង) ឡើលរពាះឡកួវា 
សលងកើរឣូឦោឌ ឞរគឹះសរមាសឡិ់ឞិរយឧឌ្ណឞភាឡដដឦលឆាព ះលៅឥកលោឦសំណង ឞិងសរមាសក់ាឥរររួឡិឞិរយភាឡលជាគជឤ័នឞ ដហឞកាឥសកឣមភា
ឡ។ 



 
 
 

 
ជំហាឞវើ 2 - កាឥង្ហឥជារកឣុ ឥឤៈលឡឦ 90 នាវើ 

5. អបកចូឦឥឣួររូឧបាឞដសងដចកជារកុឣឡើរបាឣំឤួ លៅរបាសំើរកុឣតាឣកាឥចារ់ដ់ចង។ រសសិឞលសើអបកចូឦឥឣួទាងំអស ់
ឣកឡើអងគកាឥដូចោប  ដសងដចកឡកួលគតាឣស្ថខា ឬរំសឞ។់ រកុឣររូឧលរជើសលឥ ើសឤកអបកសរឣសសរឣួឦ ឞិងអបក រាឤកាឥណ៍។ 

6. អបកសរឣសសរឣួឦដណនាសំមាជិករកុឣតាឣឥឤៈសឞលឹកកិចចកាឥឣឤួជំហាឞឣថងៗ ឞិងអបករាឤកាឥណ៍កររ់តាឦវនហឦ នឞកាឥ
ឡិភាកាឥសសរ់កុឣលឦើវរឣងន់ឞកាឥលឥៀសចំឤុវននាកាឥដដឦមាឞចលនាល ះ (T1.7) ។ 

ជំហាឞវើ 3 - សវសង្ហា ញ ឞិងឣរិលយសឦ ់ឥឤៈលឡឦ 60 នាវើ 
7. អបករាឤកាឥណ៍មាប ក់ៗ សង្ហា ញឡើកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥឥសសរ់កុឣ ឞិងឡិឡណ៌នាអំឡើដំលណើ ឥកាឥនឞកាឥង្ហឥរកុឣ (របាសំើ

នាវើ) ។ 
8. អបកចូឦឥឣួហថឦឣ់រិ ឞិងលយសឦឥ់សសឡ់កួលគ។ លរើវរឣងដ់សសសវចាស់លាសដ់ដឥឬលវ? លរើលោឦកាឥណ៍នឞកាឥលឝវើ ដហឞកាឥ

ដដឦមាឞរសសិវនិភាឡររូឧបាឞលគលរសើ: ោកស់ញ្ចូ ឦឞិងចូឦឥឣួ ឧឝិើស្ថស្តសថឞិងរសឡឞ័ន មាឞឦកខណៈរបាកដ ឞិឤឣ? លរើឡកួលគ
មាឞកាឥឦំបាកអវើខលះកបុងកាឥលឝវើឦំហារ?់លរសើរបាសឧ់សកឥណ៍ឧភិាគដសស SWOT ឞិង SMART? កបុងកាឥកំណរឤុ់វនស្ថស្តសថ? 
កបុងកាឥកំណរ ់វិឞបឞ័ឤ សកឣមភាឡ ធារុចូឦ ឞិងសូចនាកឥ? កបុងកាឥលរជើសលឥ ើសអវើ ដដឦសំខាឞសំ់ហុរ? 

9. រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦសលងខសកាឥឡិភាកា ឞិងអឥគុណដឦអ់បកចូឦឥឣួសរមាសក់ាឥខិរខំឥសស់ឡកួលគ។ 
ជំហាឞវើ 4 - កាឥឡិភាកាវូលៅ ឞិងសឞបិោឌ ឞ ឥឤៈលឡឦ 60 នាវើ 

10. រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦអាឞដហបកសំខាឞ់ៗ លហេងលវៀរនឞកាឥលឝវើដហឞកាឥលជាគជ័ឤ: ដហឞកាឥកាឥង្ហឥ 
កាឥររួរឡិឞិរយ ឞិងវាឤរនឣល (សូឣលឣើឦស្ថឥសំខាឞ់ៗ ខាងលរកាឣ)។ 

11. រគូសណថុ ះសស្តណថ ឦទាញចំណ្តសអ់ាឥឣមណ៍ឥសសអ់បកចូឦឥឣួលអាឤចាសអ់ាឥឣមណ៍លឦើឧសកឥណ៍លហេងលវៀរលៅកបុង លសៀឧលៅនដ 
ដដឦឡកួលគអាចឤឦថ់ាមាឞរសលយជឞ ៍លៅលឡឦឡកួលគលឝវើគលរមាងដហឞកាឥ ទាងំលៅឯកសុគគឦ ឞិងអងគកាឥ។ រគូសណថុ ះសណ្តថ
ឦឡឞយឦល់ោឤសលងខសអំឡើឧសកឥណ៍ឞើឣឤួៗ: 
 T1.3: សញ្ជ ើលហធៀងផ្ធ រស់រមាសក់ាឥលឝវើដហឞកាឥរសកសលោឤរសសិវនភាឡ 
 T1.4: សឥសិវនឞដហឞកាឥសកឣមភាឡសរមាសក់ាឥអអិឧឌ្ណ ឞិងភាឡលជាគជ័ឤឥសសអ់ងគភាឡ ។ 
 T1.5: វរឣងដ់ហឞកាឥកាឥង្ហឥ (មាឞចលនាល ះ) ។ 
 T1.6: ម៉ារវើសវំនាកវំ់ឞង។ 

12. រគូសង្ហា រស់ញ្ច ស់សកឣមភាឡចុងលរកាឤលឞះលោឤឥឦឹំករគសោ់ប ថា ោម ឞឣលឝាបាឤឣឞថអាគឣលដើឣផើលឝវើដហឞកាឥ រសកសលោឤ
រសសិវនិភាឡលនាះលវ។ ដំលណើ ឥកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឣិឞមាឞភាឡសមុគស្ថម ញលនាះលវ។ ឣិឞមាឞឥលសៀសខុស ឥលសៀសររូឧកបុងកាឥលឝវើ
ដហឞកាឥលវ។ អវើដដឦសំខាឞសំ់ហុរគឺររូឧឥកលឣើឦជលរឣើសដដឦមាឞ ឞិង លរជើសលឥ ើសឞូឧឧឝិើស្ថស្តសថ អវើដដឦស្ថកសឣឦអសំហុរ
ជាឣឤួរនឣល លោឦកាឥណ៍ ឞិងឝឞធាឞឥសសអ់ងគកាឥឥសស់អបក។ 

 

 
 
 

ស្ថឥគឞលឹះ 
 កាឥអឞុឧរថដហឞកាឥសកឣមភាឡឥសសអ់ងគកាឥឥសសអ់បក: អងគកាឥមាឞឞិនាប កាឥកបុងកាឥឥឦំងដំលណើ ឥកាឥដសំ៏ខាឞក់បុងកាឥ កំណរ់

លោឦសំណងឞិងលោឦលៅ ឞិងជំឞួសភាល ឣលោឤ លៅសកឣមភាឡលឝវើដហឞកាឥ ឞិងសកឣមភាឡ។ មាឞលហរុហឦ ឣឤួចំឞឞួ
សរមាសស់ញ្ហា លឞះគឺ ខវះលឡឦលឧលា ររឣូឧកាឥកបុងកាឥលឆលើឤរសលៅឞឹងសញ្ហា សនាធ ឞ ់មាឞជំឞឤួ ឬកាឥសឥចិាច គ ដដឦឣិឞបាឞឥឡឹំង
វុក អឧរថមាឞនឞដហឞកាឥចាសល់ាស់ឣឤួ។ ស៉ុដឞថវាសំខាឞ់ណ្តសដ់ដឦអបកលឝវើតាឣដំលណើ ឥកាឥនឞ កាឥលឝវើដហឞកាឥលដើឣផើកំុលអាឤ
លដើឥខុសហលូឧ ខជះខាជ ឤលឡឦលឧលាឥសស់អបកឞិងឝឞធាឞមាឞកំឥរិលហេងលវៀរ។ លៅលឡឦអបក ចាសល់ាស ់ឞិងលជឿជាកល់ឦើអវើដដឦ
អបកចងស់លរឣចបាឞ ឞិងចាសល់ាស់ឡើឥលសៀសលឝវើឱ្យវាលកើរលឡើងបាឞ វាឞឹងមាឞ ភាឡង្ហឤរសួឦកបុងកាឥសលងកើរដហឞកាឥ
សកឣមភាឡ ឞិងសកឣមភាឡ សលងកើរដហឞកាឥលឡឦលឧលារបាកដឞិឤឣ ដសងដចក កាឥង្ហឥ ឞិងលរសើរបាសល់ឧកិា ឞិងឝឞធាឞឥសស់
អបកលោឤនឧឆាល រ។ 

 

     រ



 

* 

* 

* 

 
 
 
 

 កាឥតាឣោឞគឺជាដំលណើ ឥកាឥឣឤួដដឦកំឡុងដំលណើ ឥកាឥលដើឣផើវាឤរនឣលឧឌ្ណឞភាឡ កំណរភ់ាឡឦំបាក ឡិឞិរយឥកកដឞលង 
មាឞសញ្ហា  លហើឤលសើសិឞជាមាឞ ររូឧចារឧ់ធិាឞកាឥលោះរស្ថឤ។ កាឥតាឣោឞគឺររូឧធានាថាធារុចូឦតាឣឥឤៈ សកឣមភាឡ ររូឧលឝវើ
លអាឤលៅជាវិឞបឞឤ័។ លរើអបកកំឡុងលឝវើអវើដដឦអបកបាឞឞិយឤថាអបកឞឹងលឝវើឬ? លរើអបកលឝវើឱ្យមាឞ ឧឌ្ណឞភាឡកបុងកាឥសលរឣចបាឞឞូឧ
វិឞបឞឤ័ដដឦអបកចងប់ាឞ? កាឥតាឣោឞ គឺជាររួរឡិឞិរយស្ថទ ឞភាឡ ឞិងសកឣមភាឡ ឥសស់អបកលដើឣផើលឣើឦឡើ ឤុវនស្ថស្តសថឥសសអ់បក
មាឞរសសិវនិភាឡយ៉ងដូចលឣថចលដើឣផើ្ ឞដឦល់ោឦលៅឥសសអ់បក ឞិងនាអំបកលៅកាឞដ់រជិរដឦល់ោឦសំឞង។ កាឥររួរឡិឞិរយតាឣ
ោឞជាលវៀងទារឞឹ់ងលឝវើឱ្យអបកង្ហឤរសួឦកបុងកាឥ សលរឣចចិរថថាលរើអបកររូឧកាឥផ្ល សស់ថូឥដហឞកាឥឥសសអ់បកដដឥឬលវ។ 

 កាឥវាឤរនឣល គឺជាដំលណើ ឥកាឥដដឦររឧូលឥៀសចំលឡើងលដើឣផើវាឤរនឣលឡើឧឌ្ណឞភាឡដដឦសលរឣចបាឞលឆាព ះលៅឥក 
សឣិវនហឦនឞលោឦលៅ ឦវនហឦ ឞិងលោឦសំណង ឞិងហឦសះ៉ពាឦន់ឞកាឥង្ហឥឥសសអ់បក។ វាជាឧសកឥណ៍សំខាឞឣ់ឤួសរមាស់
សលងកើឞកាឥអឞុឧរថកាឥង្ហឥដដឦកំឡុងដំលណើ ឥកាឥ ឞិងសរមាស ់
ដកឦំអកាឥលឥៀសចំ ឞិងកាឥលឝវើដហឞកាឥនឞដហឞកាឥសកឣមភាឡលមើឣឤួ។ កាឥវាឤរនឣលជឤួ 
អបកសលរឣចចិរថថាលរើ កាឥង្ហឥឥសសអ់បកលជាគជឤ័កបុងកាឥសលរឣចបាឞលោឦលៅ ឞិងលោឦសំណងឥសស់អបកឬយ៉ងណ្ត ឞិងជឤួ
អបកគិរអំឡើលឣលឥៀឞដដឦបាឞលឥៀឞ ឞិងកាឥអឞុឧរថឦអសរមាសល់ឡឦអនាគរ។ កាឥវាឤរនឣលសញ្ច សន់ឞដហឞកាឥ 
អឞុញ្ហដ រឱ្យអបកឧឞិិចឆឤ័ឞូឧភាឡលជាគជឤ័ឥសសវ់ា លឝវើឣថងលវៀរ ឞិងឡរងើកសកឣមភាឡដដឦដំលណើ ឥកាឥឦអ លហើឤឞឹង សកឣមភាឡដដឦ
អបកអាចដកឦឣអ ឞិងលបាះលចាឦឞូឧសកឣមភាឡដដឦដំលណើ ឥកាឥឣិឞឦអ។ មាឞលហរុហឦចឣផង សឞួដដឦ ររូឧលឝវើកាឥវាឤរនឣល: 
 លដើឣផើឡិឞិរយលឣើឦថាលរើដហឞកាឥសកឣមភាឡឥសសអ់បកសលរឣចបាឞលោឦសំណងឥសសវ់ាលហើឤឬលៅ ឞិងថាលរើ 

ឧឌ្ណឞភាឡររូឧបាឞសលងកើរលនាះលឡើងលឆាព ះលៅឥកកាឥសលរឣចបាឞឞូឧលោឦសំណងនឞអងគកាឥឥសសអ់បកឬលវ។ 
 លដើឣផើឤឦឡ់ើឥលសៀសដដឦដហឞកាឥសកឣមភាឡសលរឣចលោឦលៅឥសសវ់ាបាឞដូចលឣថច ឞិង ដឹងថាលហរុអវើបាឞជាវាដំលណើ ឥកាឥ ឬ

លហរុអវើបាឞជាវាឣិឞដំលណើ ឥកាឥ។ 
 លដើឣផើឡិឞិរយលឣើឦថាលរើដហឞកាឥលឞះមាឞឞិឥឞថឥភាឡ ឞិងមាឞឞឤ័សរមាស់សមាជិក ឞិងគឞលឹះ ភាគើពាកឡ់ឞ័នសំខាឞ់ៗ  ឞិងអងគ

កាឥឥសសអ់បកទាងំឣូឦ។ 
 ជូឞដំណឹងដឦ់អបកលឝវើកាឥសលរឣចចិរថអំឡើឥលសៀសកស្ថង ឞិងដកឦឣអដហឞកាឥ សកឣមភាឡសនាធ សឥ់សសអ់បក។ 

 កាឥវាឤរនឣល ឣិឞររឹឣដរសង្ហា ញឡើភាឡលជាគជឤ័ស៉ុលណ្តត ះលវ វាកស៏ង្ហា ញហងដដឥអំឡើឣូឦលហរុដដឦឣិឞដំលណើ ឥកាឥ។ កាឥកំណរ ់ឞិង
កាឥលឥៀឞសូររឡើកំហុសឆគងគឺជាធារុហេសំំខាឞ់ៗ កាឥវាឤរនឣល។ កាឥវាឤរនឣលគឺឣិឞដឣឞជាដសវងឥក អំឡើអវើរគស់យ៉ងលនាះលវ ស៉ុដឞថកាឥ
ដសវងឥកឞូឧអវើដដឦមាឞសញ្ហា ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កណំរ់សមាគ ឦ់សរមាស់រគសូណថុ ះសណ្តថ ឦ 

* ដចកសកឣមភាឡលឞះលៅជាសួឞឧគគ លោឤលយងតាឣជំហាឞនានា ឞិងមាឞកាឥសរមាកចលនាល ះជំហាឞឞើឣួឤៗ។
លរសើលឡឦលឧលាតាឣកាឥររូឧកាឥលដើឣផើរបាកដថា អបកចូឦឥឣួឤឦយ៉់ងចាសឡ់ើ គំឞិរឣូឦោឌ ឞ ជំហាឞ ឞិងឧសកឥណ៍នឞ 
កាឥលឝវើដហឞកាឥរសកសលោឤរសសិវនភាឡ។ 

លដើឥជំុឧញិរកុឣលដើឣផើឡិឞិរយលឣើឦថាលរើលគររូឧកាឥជំឞឤួ ឬកាឥឡឞយឦស់ដឞទឣលវៀរឬលវឞិងលដើឣផើលឣើឦថាលរើអបក
រគសោ់ប មាឞ កាឥចូឦឥឣួដូចលរឣច។ 

រសសិឞលសើអបកកំឡុងលឝវើកាឥសណឋុ ះសណ្តឋ ឦជាភាស្ថឥសសអ់បក ររូឧរបាកដថាពាកយឬឃ្លល ដដឦអបកលរសើរបាស់សរមាសព់ាកយ 
"ឤុវនស្ថស្តសថ" "វិឞបឞឤ័" "សកឣមភាឡ" "ធារុចូឦ" ឞិង "សូចនាកឥ" មាឞអរទឞឤ័ដូចោប លៅឞឹងឞិឤឣឞឤ័ជាភាស្ថ
អងល់គលស (សូឣលឣើឦ " កាឥ្ឞដឦឦ់កខខណឍ : ឞិឤឣឞឤ័គឞលឹះ" លៅលដើឣដំសូងនឞលសៀឧលៅ) ។ 



 

 

 
 

A1.15: ឯកស្ថឥសកឣមភាឡ 
កាឥសលងកើរលអាឤមាឞកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥ: 
សឞលឹកកិចចកាឥង្ហឥជារកុឣ 

 
 

រកុឣឥសសអ់បកររូឧបាឞលរជើសលឥ ើសជារកុឣសបូឦលដើឣផើលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥរបាឆំាប សំរមាសអ់ងគកាឥឥសសអ់បកលដើឣផើសលងកើឞសមាជិក
ភាឡឞិងកាឥរគសដណថ ស់។ ភាឥកិចចឥសសអ់បកគឺ: 

1. សូឣឡិឞិរយលឣើឦសមាជិកភាឡឥសស់អបកភាល ឣៗ: 
ក. លរើអបកមាឞសមាជិកដដឦបាឞចុះល ម្ ះសងន់លលលសវាស៉ុនាម ឞនាក់? 
ខ. លរើឡកួលគលៅវើណ្ត? 
គ. លរើមាឞឣឞុសេស៉ុនាម ឞនាកស់កឣម (ឣកចូឦឥឣួកបុងកិចចរសជំុ ចូឦឥឣួសកឣមភាឡ ឞិងកឣមឧឝិើលហេងលវៀរជាលវៀងទារ)់? 

ចូឥឡឞយឦ។់ 
ឃ. ចាសត់ាងំឡើកាឥចាសល់ហថើឣនឞអងគកាឥឥសសអ់បក សមាជិកភាឡបាឞលកើឞលឡើង ធាល កចុ់ះ ឬលៅលលឥ? លហរុអវើ? 
ង. អវើដដឦជាសញ្ហា អវើខលះដដឦអងគកាឥឥសសអ់បករសឈឣជាឡិលសសអំឡើ សមាជិកឥសសអ់បក? (សូឣគិរអំឡើគុណភាឡ  

នឞកាឥចូឦឥឣួ ឞិងកាឥលសថជាញ ចិរថឥសស់ឡកួលគចំលពាះអងគកាឥ ឞិងចំឞឞួសមាជិក។ ) 
2. ដហអកលឦើកាឥឧភិាគខាងលឦើ ចូឥលរជើសលឥ ើសលោឦលៅឣឤួលដើឣផើសលរឣចបាឞលោឦសំណងនឞកាឥសលងកើឞ  

សមាជិកភាឡ ឞិងកាឥរគសដណថ សឥ់សសអ់បក។ 
3. សឥលសឥឡើឤុវនស្ថស្តសថ - លរើអបកររូឧលឝវើអវើខលះលដើឣផើសលរឣចបាឞឞូឧលោឦលៅដដឦបាឞលរជើសលឥ ើស។ លផ្ថ រអាឥឣមណ៍ 

លៅលឦើកាឥលឆលើឤសំណួឥ: លរើលឝវើដូចលឣថច? 
4. ឡិឞិរយលឣើឦសញ្ជ ើឤុវនស្ថស្តសថឥឣួោប  ឞិងឤកឤុវនស្ថស្តសថដដឦជា "កាឥគិររសកសលោឤកថើរបាថាប " ចាសល់ាស-់ ឤុវនស្ថស្តសថដដឦអបក

ដឹងថា អបកឣិឞអាចសលរឣចបាឞ។ លរសើសញ្ជ ើលហធៀងផ្ធ រល់ោឤឧភិាគដសស SMART ឞិងលរជើសលឥ ើស ឤុវនស្ថស្តសថដដឦអាចសលរឣចបាឞឡើ
ឥ។ 

5. សរមាសឤុ់វនស្ថស្តសថដដលឦលរជើសលឥ ើសឡើឥ ចូឥកំណរវិ់ឞបឞឤ័ សកឣមភាឡ ធារុចូឦ ឞិងសូចនាកឥ (សូឣលឣើឦ ឧទាហឥណ៍លៅកបុង 
T.1.4ii) ។ 

6. អបករាឤកាឥណ៍កររ់តាកាឥសលរឣចចិរថឥសសរ់កុឣ លហើឤសំលឡញវរឣងន់ឞកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥ T1.7 ឥចួចឣលងចូឦសឞលឹក
រកោស flip chart សរមាសល់ឝវើសវសង្ហា ញ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
FADWU at the 1 July demonstration, Hong Kong, China 

Photo credit: Yee Ting Ma 

 
 
 
 

ឯកស្ថឥ 
 

 
 

 

H1.1 
 

កាឥលឝវើដហឞកាឥរសកសលោឤរសសិវនភាឡលោឤពាកយសំណួឥ លរើអវើលៅ? លហរុអវើ? ដូចលឣថច? ឞឥណ្ត? 
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ដហឞកាឥឤុវនស្ថស្តសថរបាឆំាប  ំ(2016-2020) ឥសស ់IDWF 

 

H1.5 
 

កាឥសិកាអំឡើកឥណើ  ឞិងកាឥអឞុឧរថឦអៗ  



 

 

 
 

H1.1 - កាឥលឝវើដហឞកាឥដ៏មាឞរសសិវនិភាឡ: លរើអវើលៅ? លហរុអវើ?  
លរើលឝវើដូចលឣថច? ឞឥណ្ត? 

 

 
 

1. លរើអវើជាដហឞកាឥ? 
 លឤើងទាងំអសោ់ប មាឞគលរមាងរាឦន់លងរគសល់ឡឦលឧលារគសវ់ើកដឞលង ជាឦកខណៈសុគគឦ ឬជាដហបកឣឤួនឞរកុឣឣួឤ។ លឤើងមាឞ
ដហឞកាឥលឝវើលអាឤសលរឣចអវើឣឤួ ឬឣិឞលឝវើអវើឣឤួឧញិ មាឞដហឞកាឥវវឦួឤកអវើឣឤួ ឬកមាច រអ់វើឣឤួលចញ។ លឤើងមាឞគលរមាងលៅកដឞលង
ណ្តឣឤួ ផ្ល សស់ថូឥលោឦលៅឥសសល់ឤើង ឞិងលឥៀសចំដហឞកាឥជាលមើឣថងលវៀរ។ 
 ដហឞកាឥគឺជាដំលណើ ឥកាឥនឞកាឥគិរ ឞិងលឥៀសចំសកឣមភាឡដដឦររូឧកាឥលដើឣផើ្ ឞលៅឥកលោឦសំណងឣឤួ 
ឬឦវនហឦឣឤួ ឬអវើឣឤួដដឦលឤើងចងស់លរឣចបាឞ ចងល់អាឤលកើរលឡើង ឬចងល់អាឤមាឞ។ 
 លឤើងមាឞលោឦសំណងឝំៗ ដូចជាវវឦួបាឞកាឥង្ហឥឦអរបាកដ់ខខពស់ ហថឦក់ាឥអសឥ់ឦំអដឦកូ់ឞៗ ជាសល់ឆាប រលៅកបុង រកុឣរសឹកាវូលៅ
នឞអងគកាឥឥសសល់ឤើង វវឦួបាឞឦកខខណឍ កាឥង្ហឥឦអឞិងភាឡឤុរថិឝឣ៌ វិញហធះ ឈសសំ់រាកឧសិេឣកាឦ ឥរម៉់ារ៉ារុង ឬលឥៀឞភាស្ថ។ ឣិឞថា
លឥឿងទាងំលឞះលៅជាសុសិឞថ ឬជាកាឥឡិរលនាះលវ គឺវាឡឹងដហអកលឦើដហឞកាឥឥសសល់ឤើង។ លឤើងកម៏ាឞលោឦសំណងរូចៗហងដដឥ ដូចជាកាឥ
លឥៀឞឧគគសិកាខលើៗលដើឣផើសលងកើឞជំនាញ កាឥសរឣកវឣងឞល់ៅឆាប លំមើ កាឥលឥៀឞ ចឣអិឞឣាូសឡិលសស ឬកាឥលឥៀសចំឡិឝើខសួកំលណើ រឣឤួ។ លឤើងលឝវើ
ដហឞកាឥសឞថិចសឞថួច សូឣផើដរសរមាស់សកឣមភាឡរសចានំលង ឥសសល់ឤើង ដូចជាកាឥលដើឥវិញឥវ៉ាឞរ់សចាសំបាថ ហ៍ឥសសរ់គួស្ថឥលឤើង កាឥង្ហឥលៅ
កបុងហធះឥសសឞិ់លយជកឥសសល់ឤើង ឞិង កាឥលៅដឦក់ដឞលងកាឥង្ហឥទាឞល់ឡឦលឧលា។ 
 តាឣឥលសៀសលឞះ ជើឧរិដរងដរជាកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥ។ ជឞួកាឦ អវើៗលដើឥតាឣកាឥលរោងវុក ជឞួកាឦ លដើឥតាឣកាឥលរោងវុកបាឞខលះដរ
ស៉ុលណ្តត ះ លហើឤជឞួកាឦឣិឞលដើឥតាឣកាឥលរោងវុកលវ។ លឞះលហើឤជាឣូឦលហរុដដឦលឤើងររូឧលឥៀឞសូររ ឞិងលរសើរបាសជំ់នាញកបុងកាឥលឝវើ
ដហឞកាឥរសកសលោឤរសសិវនិភាឡ 
ជាឡិលសសសរមាសល់ោឦសំណងដដឦឝំដដឦលឤើងបាឞកំណរស់រមាស់ខលួឞលឤើង ឞិងអងគកាឥឥសសល់ឤើង។ ភាឡលជាគជឤ័ 
ឣិឞលចះដរលកើរលឡើងលនាះលវ វាររូឧបាឞលឝវើលអាឤលកើរលឡើង។ 

2. លហរុអវើបាឞជាដហឞកាឥរសកសលោឤរសសិវនភាឡសំខាឞ់សរមាស់អងគកាឥអបនឞកសរឣឦកាឥង្ហឥតាឣហធះ? 
 កាឥលឝវើដហឞកាឥរសកសលោឤរសសិវនិភាឡគឺមាឞស្ថឥៈសំខាឞខ់ាល ងំណ្តស់សរមាសអ់ងគកាឥសមរ័គចិរថ ឣិឞដសវងឥករបាក ់ចំលណញដដឦ
ឡឹងដហអកសមាជិកភាឡ ដូចជាអងគកាឥឥសសអ់បកដដឦមាឞរវឡយសឣផរថិ ឞិងលឧកិាមាឞកំណរ់ ឞិងសុគគឦិក រិចរួចស៉ុដឞថសឣផូឥឝឞធាឞឣឞុ
សេ។ កាឥលឝវើដហឞកាឥមាឞរសសិវនិភាឡហថឦឱ់្យអងគកាឥឥសស់អបក ឱ្កាសឦអរសលសើឥជាងឣុឞ   លដើឣផើសលរឣចបាឞឞូឧអវើដដឦអបកចងប់ាឞឣិឞថា 
អងគកាឥឥសសអ់បកជារកុឣ ជាសមាគឣ សហជើឡ សឣូហភាឡ សហ រសរិសរថិកាឥ សណ្តថ ញ ឬសហឡឞ័នលនាះលវ។  

 ដហឞកាឥគឺជាឯកស្ថឥដដឦលចញឣកឡើដំលណើ ឥកាឥ។ វាររូឧបាឞសឥលសឥលឦើរកោសជាភាស្ថចាសល់ាសឣ់ឤួ 
មាឞវិសលៅឥឤៈលឡឦដឧង ឞិងឥឤៈលឡឦខលើដដឦអងគកាឥឥសសអ់បកបាឞលរជើសលឥ ើសលដើឣផើ្ ឞដឦល់ោឦសំណងឣឤួ។ លឞះលឝវើឱ្យវាមាឞភាឡ
ង្ហឤរសួឦសរមាសឣ់ឞុសេរគសោ់ប ដូចជា លឣដឹកនា ំសមាជិក នដគូ ឞិងអបកោរំវឥសសអ់បក កបុងកាឥឤឦឡ់ើកដឞលងដដឦអបកចងល់ៅ ឞិងឥលសៀស
ដដឦអបកឞឹងលៅដឦវ់ើលនាះ។ លឞះជាកាឥសំខាឞណ់្តសល់ៅលឡឦឣឞុសេ លៅកបុងរកុឣចាកលចញ ឬឣឞុសេលមើចូឦឣក។ 
 វរឣងឡិ់ររបាកដនឞដហឞកាឥលឞះគឺឣិឞសំខាឞល់វ។ អវើដដឦសំខាឞគឺ់អបកសឥលសឥវាចូឦកបុងសំណំុដសសសវដដឦអបក អាចលរសើវាបាឞ។ 
កាឥលឝវើដហឞកាឥចាសល់ាសជ់ឤួអបកសលរឣចចិរថលឦើអវើដដឦអបក ឞិងអងគកាឥឥសសអ់បកសងឃឣឹថាឞឹង សលរឣចបាឞ ឞិងលឦើអវើដដឦអបកអាចឥឡឹំងថា
ឞឹងមាឞភាឡរបាកដឞិឤឣកបុងកាឥសលរឣចបាឞលោឤដហអកលឦើឝឞធាឞ 
ដដឦអបកមាឞ។ កាឥលឝវើដហឞកាឥអាចដរសកាល ឤគំឞិរលៅជាអវើដដឦឡិររបាកដបាឞ ដដឦលឞះជាជំហាឞដសំ៏ខាឞ់ឣឤួដដឦ 
លឝវើឱ្យអងគកាឥឥសសអ់បកផ្ល សស់ថូឥលៅឣុខ។ 
 កាឥលឝវើដហឞកាឥកល៏ឥៀសចំសមាជិកឥសសអ់បកឱ្យសកឣមកបុងកាឥនាឤំកកាឥផ្ល សស់ថូឥ ឞិងចូឦឥឣួលឆាព ះលៅលោឦសំណងឥឣួ។ តាឣឥលសៀស
ស្ថឣញ្ដជាងលឞះ វាគឺជាដំលណើ ឥកាឥដូចោប ដដឦឞឹងអឞុឧរថតាឣ លៅលឡឦអបកមាឞគលរមាងសរមាសភ់ាឡលជាគជ័ឤផ្ធ ឦខ់លួឞ (សូឣលឣើឦឣ៉ូឌុ្ឦវើ 
2)។ 

 
 
ដហឞកាឥគដូឺចជាដហឞវើ។ លៅលឡឦអបកលឝវើតាឣដហឞកាឥ អបកអាចលឃើញឡើឧឌ្ណឞភាឡឥសសអ់បកដដឦអបកបាឞលឝវើលឡើង ឞិងដឹងថាអបកលៅ
ឆាង ឤឡើលោឦសំណងឥសសអ់បក។ កាឥដឹងថាអបកលៅកដឞលងណ្ត ជឤួលអាឤអបកលឝវើឱ្យអបកលឝវើ  
កាឥសលរឣចចិរថបាឞឦអលឦើវិសលៅអវើដដឦររូឧលឝវើ ឞិងកាឥផ្ល សស់ថូឥលដើឣផើលឝវើ រសសិឞលសើលឥឿងហបងឹចាបំាច់។ 

 
 
 
 



 

 

3. លរើអវើជាកាឥលឝវើដហឞកាឥរសកសលោឤរសសិវនភាឡ លហើឤលហរុអវើបាឞជាអបកគឥួលឝវើវា? 
 កាឥលឝវើដហឞកាឥដ៏មាឞរសសិវនិភាឡគឺររឧូបាឞលរោងសរមាស់ភាឡលជាគជ័ឤ: ចលនាល ះ Michelle ឥវាងចំណុចឣួឤលៅចណុំចឣួឤចាបំាច់
ររឧូដរដូចោប ដូចោប លៅកបុងតារាងចំណុច។ 

 វាសំលៅដឦ់កាឥគរិ កាឥសំលឥចចរិថ ឞិងកាឥចារ់ឧធិាឞកាឥដដឦអបកររឧូលឝវើលដើឣផើសលរឣចលោឦសំណង ឞិងលោឦលៅ ដដឦអបកបាឞកំណរ់។ 
 វាររឧូបាឞសឥលសឥលឦើរកោសជាភាស្ថចាស់លាស់ឣួឤដដឦមាឞវិសលៅឥឤៈលឡឦដឧង ឞិងឥឤៈលឡឦខលើដដឦ អងគកាឥឥសស់អបកបាឞលរជើស

លឥ ើសឤកលដើឣផើសលរឣចលោឦសំណង។ 
 វាកំណរ់លចញកាឦឧភិាគរបាកដរសជា ឞិងកំណរ់ថាឞឥណ្តគួឥដរវវួឦខុសររូឧសរមាស់កាឥចាស់លហថើឣ កាឥអឞុឧរថ កាឥឃ្លល លំឣើឦ កាឥរររួឡិឞិ

រយ ឞិងវាឤរនឣលសកឣមភាឡ ឞិងជំហាឞដដឦបាឞលរជើសលឥ ើសឤកលដើឣផើសលរឣចលោឦលៅ ឬ លោឦលៅជាក់លាក់ណ្តឣួឤ។ 
 វាលឝវើឱ្យមាឞភាឡង្ហឤរសួឦសរមាស់អបករគស់ោប ដូចជា លឣដកឹនា ំសមាជិក នដគូ ឞិងអបកោរំវឥសស់អបក កបុងកាឥ 

ឤឦ់ឡើកដឞលងដដឦអបកចង់លៅ ឞិងលៅដឦ់វើលនាះលោឤឥលសៀសណ្ត។ លឞះគសំឺខាឞ់ណ្តស់លៅលឡឦមាឞឣឞុសេ លៅកបុងអងគកាឥចាកលចញ 
ឬមាឞអបកលមើចូឦឥឣួ។ 

 វាររឧូបាឞដហអកលឦើឡ័រ៌មាឞឦអ អសថុតាង ឞិងសវឡលិស្ថឝឞ៍។ 
 វាកំណរ់ឡើភាឡខាល ងំ ឞិងភាឡលខាឤឥសស់អបកយ៉ងររឣឹររូឧ។ 
 វាលឝវើឱ្យអបកគរិអឡំើគឞំិរលមើៗ ឞិងលឝវើឱ្យកាឞ់ដរង្ហឤរសួឦសរមាស់ឣឞុសេកបុងអងគកាឥកបុងកាឥលឝវើកាឥជាឣួឤោប  ឞិងលឝវើកាឥ ឥឣួោប លោឤ

លជាគជ័ឤជាឣួឤអងគកាឥដនវលវៀរ។ 
 វាឡិឞរិយលឣើឦថាលរើអបកមាឞឝឞធាឞឣឞុសេ ឞិងហឥិញ្ដឧរទុដ៏ចាបំាច់ដដឥឬលវ លហើឤវាមាឞសំខាឞ់សរមាស់កាឥសលងកើឞ ឣូឦឞឝិិដ៏លជាគជ័ឤឣួ

ឤ។ 
 វាជាកាឥឥឭំកឣួឤដដឦថា ជើឧរិគឺមាឞភាឡឣឞិចាស់លាស់ លហើឤជួឤអបកកបុងកាឥសលរឣចថាររឧូលឝវើអវើ រសសិឞលសើអវើៗ ដំលណើ ឥកាឥលៅខុស។ 

អវើៗអាចលកើរលឡើងលដើឣផើឣកជួឤ ឬឣកសញ្ឈស់កាឥឥ ើកចលំឥ ើឞកបុងកាឥសលរឣចបាឞលោឦសំណង ឥសស់អបក ឧទាហឥណ៍ដូចជា លរោះឝឣមជារ ិឬ
លរោះដដឦសងកលឡើងលោឤឣឞុសេ រឡរឹថកិាឥណ៍ឦអ ឬអារកក់ដដឦមាឞ កបុងរគសួ្ថឥ ឬសហគឣឞ៍ កាឥផ្ល ស់សថូឥលោឦឞលយបាឤ ឬចាស់
ឥសស់ឥោឌ អិបាឦ ឬឣឞុសេសំខាឞ់ចាកលចញឡើរកឣុ ឬចូឦឥឣួរកឣុ។ 

 វាលឝវើឱ្យអងគកាឥឥសស់អបកមាឞភាឡសរ់ដសឞ ឞិងអាចផ្ល ស់សថូឥដហឞកាឥបាឞរសសិឞលសើចាបំាច់ ឞិងដរងដរដឹងជាឞិចច 
អំឡើកាឥអអិឧឌ្ណលៅរំសឞ់ ថាប ក់ជារ ិឞិងសកឦលលាក។ 

 វាររឧូកាឥកាឥលសថជាញ ចិរថ ឞងិលឡឦលឧលាលដើឣផើលឥៀសចដំហឞកាឥ សុ៉ដឞថវាកាឥពាឥកាឥខជះខាជ ឤលឡឦលឧលាឞងិកលំាងំលៅលឡឦ 
លរកាឤឣក។ 
កាឥលឝវើដហឞកាឥរសកសលោឤរសសិវនភាឡស្ថថ ស់លៅអាចមាឞកាឥឦំបាក លហើឤជឞួកាឦវាអាចលកើរលឡើង សុ៉ដឞថវាអាចជាឥង្ហវ ឞ់ 

ឞិងសវឡិលស្ថឝឞ៍ឧជិជមាឞកបុងឥលសៀសជាលរចើឞ។ អវើដដឦវាររឧូកាឥ គឺកាឥលសថជាញ ចិរថឞិងលឡឦលឧលា។ វាឞឹងឣិឞមាឞរសសិវនភាឡលវ រសសិឞលសើឣឞុសេជា
លរចើឞកបុងអងគកាឥឥសស់អបកគិរថា វាឞឹងជាកាឥខជះខាជ ឤលឡឦលឧលា ("លឤើងដងឹឥចួលហើឤឡើកដឞលងដដឦលឤើង ចង់លៅ ") ឬសសាឤឥ ើករាឤតាឣកាឥ
សដណថ ងសលណ្តថ ឤ (" អវើរគស់យ៉ងហាក់ដូចជាឣឞិអើ") ។ 

រសលដៀងោប លឞះដដឥ រសសិឞលសើអបកមាឞអាឥឣមណ៍ដសសលឞះអំឡើជើឧរិផ្ធ ឦ់ខលួឞឥសស់អបក អបកឞងឹឣឞិមាឞថាឣឡឦកបុងកាឥ 
ឡិចាឥណ្តលឦើកាឥផ្ល ស់សថូឥណ្តឣួឤ ឬលឝវើឱ្យរសលសើឥលឡើងណ្តឣួឤចំលពាះលឥឿងលនាះលវ។ ឣឞុសេឣួឤចំឞឞួឣឞិចង់ "សងកសញ្ហា លវ " ដូចជាឣឞិចង់ឱ្យ
មាឞកាឥផ្ល ស់សថូឥ ឬឣិឞចង់ឞយិឤអវើដដឦឡួកលគគិរលវ លរពាះឡកួលគអ័ឤខាល ចចំលពាះកាឥផ្ល ស់សថូឥ ឬភាឡកាឞ់ដរ អារកក់លឡើង ឬកាឥរសឈឣឣុខ
ឞឹងកាឥឡរិ។ លោឤសំណ្តងឦអដដឦអបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ ឞិង អងគកាឥឥសស់ឡួកលគគឺឣឞិ ដូចលឞះលវ។ 

 

 

រសអស់វើ 1 - សញ្ហា រសឈឣដដឦលឝវើឱ្យស៉ះពាឦ់ដឦ់កាឥលឝវើដហឞកាឥរសកសលោឤរសសិវនភិាឡ 
កាឥលឝវើដហឞកាឥដើមាឞរសសិវនិភាឡជាលឥឿឤៗមាឞកាឥឦំបាកសរមាស់អងគកាឥឣឞិដសវងឥករបាក់ចំលណញដូចជារកុឣ សមាគឣឞ៍ សហជើឡ 

សហកឥណ៍ រកឣុរសឣូឦហថុ ំសណ្តថ ញ ឬសហឡ័ឞននានាឥសស់អបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះ លោឤស្ថឥដរ: 
 ឡួកលគរសឈឣឞឹងសញ្ហា ឝំៗ លហើឤឝឞធាឞមាឞកំណរ់។ ឡួកលគមាឞអាឥឣមណ៍ថាឣមាញឹកខាល ងំលឡកដដឦឣឞិអាច ឈស់លហើឤគិរ លអាឤ

បាឞឦអ។ 
 កាឥអអិឧឌ្ណនឞអងគកាឥ ឬសុគគឦមាប ក់ គឺជាដំលណើ ឥកាឥដ៏សមុគស្ថម ញ ឡើលរពាះលៅវើលនាះ មាឞអវើដដឦមាឞឥវនិឡឦឡើខាងកបុង ឞងិខាងលរៅជាលរចើ

ឞ។ កាឥលឝវើដហឞកាឥគឺជួឤកបុងកាឥសលរឣចចរិថលរជើសលឥ ើស ឧទាហឥណ៍: លរើឞឥណ្តជានដគូសំខាឞ់កបុង ចំលណ្តឣអងគកាឥរសលដៀងោប ជាលរចើឞ? 
("ឡួកលឤើងគឺអងគកាឥនឞអបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ ឞិងចង់លឝវើកាឥយ៉ងជិរសបវិន ជាឣួឤសហជើឡពាណិជជកឣម អងគកាឥស្តសថើ ឞិងអងគកាឥសិវនឣិឞុ
សេ។") 

 ជាលឥឿឤៗ ឡួកលគររឧូវវួឦបាឞឣូឦឞឝិិឡើមាច ស់ជំឞួឤខាងលរៅសរមាស់សកឣមភាឡ ឞិងកាឥចណំ្តឤរសចានំលងឥសស់ឡួកលគ។ វាអាចជាកាឥ
ឦំបាកកបុងកាឥហថឦ់អាវិភាឡ ឞិងរសកាឞ់ខាជ ស់ឞូឧដហឞកាឥ រសសិឞលសើមាច ស់ជំឞឤួសំលឥចថាឡកួលគចង់បាឞ 
សរមាស់លឦើអវើលហេងឧញិ។ 



 

 

 

អាចមាឞលហរុហឦដឥ៏ងឹមាកំបុងកាឥឥកាអវើដដឦឡកួលគមាឞ ជាឡិលសសរសសិឞលសើឣឞុសេឣឤួចំឞឞួវវឦួបាឞផ្សុកភាឡ 
លហើឤ គឺឣិឞលឝវើកាឥផ្ល សស់ថូឥឝំៗ  ឬដហឞកាឥលវ។ 

កាឥលឝវើដហឞកាឥដម៏ាឞរសសិវនិភាឡររូឧកាឥកាឥសឣលឹងលឣើឦលៅអនាគរ - ជួឞកាឦវាឡិបាកកបុងកាឥលឝវើ កបុងកាឥផ្ល សស់ថូឥ សឥសិ្ថទ ឞរំសឞ់ 
ជារិ ឞិងឡិអឡលលាក។ ឣឞុសេករ៏សដហឦជាមាឞគំឞិរលហេងោប អំឡើអវើដដឦឞឹងលកើរលឡើង ឞិងអវើដដឦឞឹង លឝវើឱ្យមាឞភាឡខុសោប ។ 
ដរសសរឣួឦឡើ: James, R., How to do strategic planning (a guide for small and diaspora NGOs), Peer Learning 
Program – Common Ground Initiative, http://www.intrac.org/data/files/resources/729/Strategic-Planning-A-PLP-
Toolkit-INTRAC.pdf. 

 

4. លរើអវើជាលោឦកាឥណ៍នឞកាឥលឝវើដហឞកាឥរសកសលោឤរសសិវនភាឡ? 
កាឥលឝវើដហឞកាឥមាឞរសសិវនិភាឡគឺ: 

 កាឥឥឥឣួោប  ឞិងកាឥចូឦឥឣួ៖ វាជាឦវនិរសជាឝិសលរឤយកបុងសកឣមភាឡលឞះ។ សមាជិក លឣដឹកនា ំឞិងនដគូសំខាឞ់ៗទាងំអស់ ររូឧមាឞ
កាឥចូឦឥឣួ ឞិងមាឞកាឥឞិយឤលដើឣផើលអាឤឡកួលគមាឞដហឞកាឥ ឞិងវវួឦខុសររូឧចំលពាះដហឞកាឥ ឡើកាឥសលងកើរ ដហឞកាឥ ឥហូរដឦ់
កាឥសលរឣចបាឞដហឞកាឥ។ លឞះសលងកើរលអាឤមាឞកាឥឤឦដឹ់ងឥឣួោប  ឞិងជឤួអបករាឦោ់ប មាឞ អាឥឣមណ៍ថាមាឞសឣរទភាឡកាឞដ់រ
លរចើឞកបុងកាឥដកឦំអជើឧរិឥសល់ៅឥសស់ឡកួលគ ឞិងកាល ឤជាភាប កង់្ហឥសកឣមនឞកាឥផ្ល សស់ថូឥ លដើឣផើសលរឣចបាឞឞូឧលោឦសំណងដដឦឡកួ
លគបាឞលរជើសលឥ ើស។ ឣឞុសេររូឧដរជាដហបកឣឤួនឞកាឥគិរ ឣិឞដឣឞរោឞដ់រ លឝវើលនាះលវ។ ភាឡលជាគជឤ័ ឞិងឞិឥឞថភាឡនឞអងគកាឥ
ឥសសអ់បកឡឹងដហអកលឦើកាឥលសថជាញ ចិរថសឞថឥសសស់មាជិក ឞិងអបកដឹកនា ំឥសសអ់បក។ ចាសឡ់ើលឡឦចាសល់ហឋើឣ សូឣឱ្យអបករាឦោ់ប មាឞកាឥ
ចូឦឥឣួ។ លឥៀសចំរកុឣឡិភាការូចៗ លហើឤសំុឱ្យអបករគសោ់ប  ចូឦឥឣួកបុងដំលណើ ឥកាឥតាឣឧឝិើណ្តឣឤួ។ 

 ភាឡចាសណ់្តស៖់ អបករគសោ់ប ង្ហឤឤឦអ់វើរគសយ៉់ងលៅកបុងដហឞកាឥឥសសអ់បក។ ដូលចបះររូឧរបាកដថា អបកឞិយឤអវើ ដដឦអបកចង់
មាឞឞឤ័ លហើឤមាឞឞឤ័ឞូឧអវើដដឦអបកឞិយឤ។ 

 ដហអកលឦើអសថុតាង៖ ដហឞកាឥឥសសអ់បកររូឧដរដហអកលឦើកាឥឡិរ ឣិឞទាឤ ឬសួងសងួ។ វាគឥួដរឤកជាកាឥបាឞ (មាឞឞឤ័ថា អបកដឹងថា
អវើដដឦអបកកំឡុងឞិយឤ លហើឤអាចសញ្ហជ កថ់ាវា) ឞិងឣិឞសំដដងលលាខ ឞ (អបកឣិឞកំឡុងសឥលសឥខិរថសណ័ត ហេឡវហាឤ) ។ 

 មាឞឧឝិើស្ថស្តសថ ឞិងរសឡឞ័ន៖ កាឥសលរឣចលោឦលៅឥសសអ់បកឞឹងឣិឞលកើរលឡើងលៅឥឤៈលឡឦឣឤួឤសល់នាះលវ។ អបកររូឧដរ 
សំដសកដហឞកាឥឥសសអ់បកចូឦលៅជារូចៗលោឤដរងដរមាឞលោឦសំណងលៅខាងកបុង។ ឧឝិើស្ថស្តសថឣឤួជំហាឞឣឋងៗ 
គឺមាឞស្ថឥៈសំខាឞ់។ កាឥមាឞឧឝិើស្ថស្តសថ ឞិងរសឡឞ័នឞឹងលឝវើឱ្យមាឞភាឡង្ហឤរសួឦកបុងកាឥហថឦអ់ាវិភាឡ ឞិងកំណរ ់ឞូឧអវើដដឦររូឧ
ឣកឣុឞ អវើឣកសនាធ សល់វៀរ។ វាឞឹងមាឞរសលយជឞហ៍ងដដឥកបុងកាឥកំណរស់ញ្ហា  ឞិងដកររឣូឧដហឞកាឥឥសសអ់បក លដើឣផើឤកឈបះសញ្ហា
ទាងំលឞះ។ 

 ភាឡរបាកដឞិឤឣ៖ ចូឥលឥៀសចំដហឞកាឥឥសសអ់បកលោឤមាឞភាឡរបាកដរសជា ឞិងភាឡសឣលហរុហឦ។ ដឹងឞិងស្ថគ ឦអ់វើ ដដឦអបក
មាឞ- ចំណុចខាល ងំ ឥសសអ់បក ស៉ុដឞថកដឹ៏ងឞូឧអវើដដឦអបកឣិឞមាឞដដឥ - ភាឡវឞល់ខាឤឥសសអ់បក។ កំណរអ់វើដដឦ អាចគំរាឣកំដហង
ដឦដ់ហឞកាឥឥសសអ់បក ឞិងឱ្កាសអវើដដឦអបកអាចលរសើលដើឣផើជឤួសលរឣចបាឞឞូឧលោឦសំណងឥសសអ់បក។ ជឞួកាឦ អបកររូឧដរលឝវើកាឥ
លរជើសលឥ ើសដឡិ៏បាកឣឤួ។ រសសិឞលសើអបកឡាយឣលឝវើលឥឿងលរចើឞលឡក អបកអាចឣិឞវវួឦបាឞ អវើលស្ថះលៅចុងលរកាឤ។ សរមាស់
ឣឞុសេជាលរចើឞ កាឥលឝវើដហឞកាឥឦអគឺររូឧលឝវើកាឥសលរឣចចិរថដដឦមាឞភាឡររឹឣររូឧ ចំលពាះអវើដដឦឣិឞររូឧលឝវើ។ 

 ភាឡនចបរសឌិ្រ៖ កំុខាល ចកបុងកាឥលរសើគំឞិរនចបរសឌិ្រឥសស់អបក ឞិង "គិរឡើឣលឝាបាឤលហេងលមើលោឤភាឡនចបរសឌិ្រ" 
ជាឡិលសសគឺលៅលឡឦ សញ្ហា ឡិបាកលឡកកបុងកាឥលោះរស្ថឤ។ 

5. លរើឞឥណ្តជាអបកលឝវើដហឞកាឥ? 
កាឥលឝវើដហឞកាឥលឞះគឥួដរររូឧបាឞដឹកនាលំោឤរកឣុសបូឦដដឦរំណ្តងឱ្យឣឞុសេសំខាឞ់ៗ  ដដឦអាចឡរងឹង លោឦកាឥណ៍

ដហឞកាឥ ឬឞឹងសះ៉ពាឦល់ឦើដហឞកាឥ។ 
ជាដំសូង វសមាជិក អបកដឹកនា ំនដគូឞិងអបកោរំវសំខាឞ់ៗ ឥសស់អបក សហជើឡ អងគកាឥស្តសថើ អងគកាឥសិវិនឣឞុសេ មាច សជំ់ឞឤួច

ឣផងៗ ឬអបកពាកឡ់ឞ័នលហេងលវៀរ អងគកាឥជាលរចើឞលដើឣផើអងគកាឥឥសសអ់បក កគ៏ឥួររូឧបាឞរំណ្តងហងដដឥ។ កាឥធារុចូឦ ឞិងដំសូនាម ឞស
សឡ់កួលគឞឹងជាកាឥជឤួដអ៏ស្ថច ឥយដឦរ់កុឣសបូឦ។ 

សមាជិករកុឣសបូឦគឥួមាឞកាឥលសថជាញ ចិរថលដើឣផើលឝវើកាឥជាឣឤួោប  ឞិងដចកឥដំឦកចំណុចលហេងៗ ឞិង កាឥវវឦួខុសររូឧ ឞិងកិចច
កាឥដដឦររូឧលឝវើ។ 

លឡញឣឤួដំលណើ ឥកាឥ រកុឣសបូឦររូឧដរដឹកនាលំោឤលោឦកាឥណ៍នឞ កាឥលឝវើដហឞកាឥរសកសលោឤរសសិវនភាឡ 
ជាឡិលសស គឥួដរមាឞកាឥោប  ឞិងកាឥចូឦឥឣួ។ 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.intrac.org/data/files/resources/729/Strategic-Planning-A-PLP-Toolkit-INTRAC.pdf
http://www.intrac.org/data/files/resources/729/Strategic-Planning-A-PLP-Toolkit-INTRAC.pdf


 

 
 

 
រសអសវ់ើ 2 - ធានាឞូឧកាឥចូឦឥឣួ ឞិងកាឥជាសទ់ាកវ់ងោប យ៉ងឡិររបាកដ 

កាឥចូឦឥឣួឥសសអ់បកពាកឡ់ឞ័នទាងំអសគឺ់មាឞស្ថឥៈសំខាឞណ់្តស់ស៉ុដឞថវាអាចជាកាឥឡិបាក។ រសសិឞលសើអបកឣិឞរបាកដ 
អំឡើឣូឦលហរុដដឦអបកកំឡុងលឥៀសចំដហឞកាឥ លរពាះអបកអាចលបាះសងល់ចាឦវាលចាឦលៅលឡឦមាឞគំឞិរលយសឦ់ ឬសញ្ហា រសឈឣ លហេងៗលកើរ
លឡើងចំលពាះកាឥគិរឝឣមតាឥសស់អបក ដដឦអាចលឝវើឱ្យអបកមាឞភាឡឣិឞរសួឦចិរថ។ 

វាមាឞស្ថឥៈសំខាឞណ់្តសដ់ដឦថាអបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ ឞិងអបកដឹកនាឥំសសឡ់កួលគលឝវើកាឥសលរឣចចិរថលឦើវិសលៅ 
នឞអងគកាឥឥសសឡ់កួលគ។ អបកោរំវលៅខាងលរៅ ឞិងអបកដដឦមាឞឝឞធាឞ អាចហថឦដំ់សូនាម ឞ ឞិងកាឥដណនា ំស៉ុដឞថឣិឞគឥួពាក់ឡឞ័ន លៅកបុង
កាឥសលរឣចចិរថលវ ជាឧទាហឥណ៍គឺថា ឡកួលគឣិឞគឥួមាឞសិវនិលបាះលឆាប រ។ 

កាឥចូឦឥឣួករ៏រូឧកាឥលឡឦលឧលាឞិងឝឞធាឞសដឞទឣដដឥ ដូលចបះអបកររូឧឡិភាកា ឞិងសលរឣចចិរថថាអបកណ្តគឥួចូឦឥឣួ ឞិងតាឣឧឝិើ
ណ្ត។ ភាគើពាកឡ់ឞ័នលហេងៗអាចឥឣួចំដណកកបុងកាឥលឝវើដហឞកាឥលជាគជឤ័តាឣឧឝិើលហេងៗោប : 
 

អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ អាចហថឦឡ់័រម៌ាឞ ឞិងឣរិកបុងកិចចរសជំុ ឬតាឣឥឤៈកាឥសធងឣ់រិ។ 
 សមាជិក ឞិងអបកលឥៀសចំចារដ់ចងអបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ អាចរសឣូឦឡរ័៌មាឞដដឦររូឧកាឥលដើឣផើសលងកើរកាឥសលរឣចចិរថ។ 
 អបកដឹកនា ំអបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ អាចឧភិាគឡរ័ម៌ាឞ សលរឣចចិរថររូឧលឝវើអវើ លហរុអវើររូឧលធាវ ះ លឝវើយ៉ងលឣច៉ ឞិងសឥលសឥវា លៅកបុង

ដហឞកាឥសរមាសស់មាជិក។ 
 អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ អាចហថឦគំ់ឞិរ ឞិងឥឣួចំដណកដឦក់ាឥសលរឣចចិរថសំខាឞ់ៗ ដដឦបាឞលឝវើលឡើងលោឤរកុឣសបូឦ។ 
 អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ ឞិងអបកដឹកនារំរូឧដរស្ថថ សោ់ប  ឞិងឡិលរោះលយសឦជ់ាឣឤួោប ។ 
 អបករគសោ់ប អាចឤឦរ់ឡឣកបុងកាឥហថឦល់ឡឦលឧលា ឬលឧកិាលដើឣផើជឤួអអិឧឌ្ណ ឞិងដឹងចាស់ឡើដហឞកាឥលឞះ។ 

សូឣចងចា ំថាកាឥចូឦឥឣួ ឞិងកាឥជាសទ់ាកវ់ងោប  សលងកើរបាឞឞូឧឣូឦោឌ ឞរគឹះសរមាសក់ាឥលឥៀឞសូររជាសឞថសនាធ សអំ់ឡើឥលសៀស 
លដើឣផើលឝវើឱ្យកាឥផ្ល សស់ថូឥលកើរលឡើង។ កាឥលឥៀឞសូររលឞះឞឹងជឤួឣឞុសេរគសោ់ប វវឦួខុសររូឧកបុងកាឥលោះរស្ថឤសញ្ហា ។ កាឥ អឞុឧរថលឝវើឱ្យ
មាឞភាឡឦអឥរលខាច ះ។ 

រសអឡ: An approach to planning, Education and Training Unit, Johannesburg, South Africa, 
http://www.etu.org.za/toolbox/docs/building/webplan2.html. 

 

 
 

6. លរើអបកមាឞដហឞកាឥសរមាស់ភាឡលជាគជ័ឤយ៉ងដូចលឣថច? 
មាឞលឥឿងឣឤួដដឦជាកល់ាក់គឺ ឣិឞមាឞឣលឝាបាឤឣឞថអាគឣណ្តឣឤួលដើឣផើវវឦួបាឞលជាគជឤ័លនាះលវ។ ដំលណើ ឥកាឥ កស្ថង

ដហឞកាឥឣិឞចាបំាចឡិ់បាកលឡកលនាះលវ។ ឣិឞមាឞឥលសៀសររឹឣររូឧ ឬឥលសៀសខុសកបុងកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥលនាះលវ។ អវើដដឦ សំខាឞសំ់ហុរគឺររូឧឥក
លឣើឦជលរឣើសដដឦអាចឥកបាឞ ឞិងសលរឣចថាលរើអវើដដឦស្ថកសឣសំហុរជាឣឤួ គុណរនឣល លោឦកាឥណ៍ ឞិងឝឞធាឞនឞអងគកាឥឥសសអ់បក។ 
ដហឞកាឥឥសសអ់បកររូឧដរមាឞចលឣលើឤចាសល់ាស ់ចំលពាះ សំណួឥខាងលរកាឣ: 
 លរើអបកចងប់ាឞអវើខលះ? លហរុអវើ? លរើលោឦលៅលឞះរសសតាឣលសសកកឣម ឞិងចកខុឧសិឤ័ឥសស់អបកឬលវ? 
 លរើអវើជាលោឦសំណងឥសសអ់បកលដើឣផើ្ ឞដឦល់ោឦលៅឥសសអ់បក? 
 លរើឡរ័ម៌ាឞឥសស់អបកអាចលជឿវុកចិរថបាឞ ឞិងដហអកលឦើអសថុតាងដដឥឬលវ? 
 លរើស្ថទ ឞភាឡ ឞិងសកឣមភាឡជាកល់ាកណ់្តខលះដដឦអបកររូឧលឝវើលដើឣផើសលរឣចលោឦលៅ ឞិងឦវនហឦ ឥសសអ់បក? 
 លរើអបកណ្តគឥួជាលោឦលៅ ឞិងភាប ក់ង្ហឥសំរាសក់ាឥផ្ល សស់ថូឥ? 
 លរើអបកគឥួលឝវើកាឥជាឣឤួអបកណ្ត? កាឥកស្ថងសណ្តថ ញនឞកាឥោរំវគឥួដរជាដហបកគឞលះនឞដហឞកាឥឥសស់អបកលដើឣផើជឤួ ឱ្យអងគកាឥឥសស់

អបកជសួលឡឦលឧលាឦអ ឞិងលឡឦលឧលាឦំបាក។ 
 លរើអវើខលះជាឝឞធាឞឡិររបាកដឥសសអ់បក: ឣឞុសេ ហឥិញ្ដឧរទុ សមាា ឥៈ? លរើអបកររូឧកាឥអវើលហេងលវៀរលវ? លរើអបកឞឹងវវឦួបាឞ លោឤ

ឥលសៀសណ្ត? 
 លរើអបកអាចវវឦួបាឞអបកោរំវ ឞិងមាច សជំ់ឞឤួយ៉ងដូចលឣថច លដើឣផើជឤួអបកកបុងកាឥសលរឣចលោឦសំណងដដឦអបកបាឞ កំណរ?់ លរើ

អបកឞឹងលជៀសវាង “កាឥចងប់ាឞឥសស់មាច សជំ់ឞឤួ” លោឤឥលសៀសណ្ត? 
 លរើអបកឞឹងឡិឞិរយ ឞិងវាសដ់ឧងឧឌ្ណឞភាឡឥសសអ់បក ឞិងឥវនិឡឦនឞកាឥខិរខំឥសសអ់បកយ៉ងដូចលឣថច? លរើមាឞអវើខលះដដឦ ររូឧសង្ហា ញឡើ

លឥឿងលឞះ? 
 លរើឡរ័ម៌ាឞតាឣោឞអវើខលះអបកររូឧកាឥ លហើឤលរើអបកឞឹងរសឣូឦវាតាឣឥលសៀសណ្ត? 
 លរើអបកឞឹងលឥៀឞឡើអវើដដឦអបកបាឞលឝវើលដើឣផើលឦើកកឣពស់សកឣមភាឡនាលឡឦអនាគរឥសស់អបកបាឞយ៉ងដូចលឣថច? 
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7. លរើអវើជាដហបកជាឣូឦោឌ ឞនឞកាឥលឝវើដហឞកាឥដ៏មាឞរសសិវនភិាឡ? 

លោឤបាឞគិរអំឡើចំណុចខាងលឦើ ឥឡូឧលឞះអបកលររៀឣឥចួរាឦល់ហើឤកបុងកាឥលឝវើដហឞកាឥលហើឤ។ លរើអវើជាដហបកឣូឦោឌ ឞ នឞដហឞកាឥដ៏
លជាគជឤ័? ទាងំលឞះគឺជា: 

 កាឥឧភិាគឡើឦកខខណឍ ឥសសអ់ងគកាឥអបក 
 ចកខុឧសិឤ័ ឞិងលោឦសំណងនឞអងគកាឥឥសសអ់បក 
 លោឦលៅ ឞិងឦវនហឦដដឦអបកកំណរល់ដើឣផើសលរឣចបាឞឞូឧលោឦសំណង។ 
 ឤុវនស្ថស្តសថដដឦដហអកលឦើកាឥររួរឡិឞិរយឝឞធាឞ ឞិងអាវិភាឡឥសសអ់បកដដឦអបកបាឞកំណរ់សរមាសក់ាឥសលរឣច លោឦលៅទាងំ

លឞះ ជាឝឣមតាមាឞឥឤៈលឡឦឤូឥ 
 វិឞបឞឤ័ សកឣមភាឡ ធារុចូឦ ឞិងសូចនាកឥដដឦបាឞកំណរស់រមាស់ឤុវនស្ថស្តសថឞើឣឤួៗ 
 ដហឞកាឥកាឥង្ហឥ ឞិងកាឦឧភិាគសរមាសក់ាឥអឞុឧរថ 
 កាឥតាឣោឞ ឞិងកាឥវាឤរនឣល។ 
8.កាឥឧភិាគអឡំើអងគកាឥឥសស់អបក 
កាឥចាសល់ហថើឣនឞកាឥលឝវើដហឞកាឥឡិររបាកដ គឺជាកាឥឡិឞិរយលឣើឦថាលរើអបកលៅកដឞលងណ្តនាលឡឦលឞះ។ លរើអបកឥ ើករាឤឞឹងឧឝិើដដឦកំឡុងដរ
មាឞអវើៗហបងឹដដឥឬលវ? លរើលឞះជាកដឞលងដដឦអបកចងឣ់កដឦ់ លៅលឡឦអបកចាសល់ហថើឣអងគកាឥ ឥសសអ់បក? លរើអបកបាឞឣកឆាង ឤស៉ុឞណ្ត
លហើឤកបុងកាឥលឝវើកិចចកាឥដដឦអបកបាឞោកល់ចញលដើឣផើលឝវើលនាះ? លរើកំឡុងសំលឡញ លសសកកឣមឥសសអ់ងគកាឥអបកបាឞយ៉ងដូចលឣថច? លរើអវើ
ខលះដដឦអបកលឝវើឦអ? លរើអវើខលះដដឦអបកអាចលឝវើបាឞឦអរសលសើឥជាងលឞះ? លរើអបកកំឡុងឥ ើកចលរឣើឞរិចៗ ឬអបកឣិឞកំឡុងផ្ល សវ់ើលៅឣុខ ឞិង
បារស់ងស់មាជិក? លហរុអវើ? មាឞដរតាឣឥឤៈកាឥឡិឞិរយ លោឤខលួឞឯងលឞះលវ លវើសអបកអាចដឹងឡើសញ្ហា  លហើឤចាសល់ហថើឣលឥៀសចំដហឞកាឥ
ចំលពាះអវើដដឦររូឧលឝវើបាឞ ឞិងលឝវើឱ្យវា លកើរលឡើងលោឤឥលសៀសណ្ត។ ឧសកឥណ៍ជាឣូឦោឌ ឞសរមាសឦំ់ហារល់ឞះររូឧបាឞលរសើលោឤអងគកាឥ
រគសវំ់ហ ំឞិងរសលអវ ដដឦវាជាឧសកឥណ៍ឧភិាគដសស SWOT (សូឣលឣើឦ A1.5 ឞិងឧសកឥណ៍ T1.1) ។ SWOT អាចមាឞរសលយជឞ៍ហង
ដដឥ សរមាសក់ាឥលឝវើដហឞកាឥផ្ធ ឦខ់លួឞ។ 

 
 

រសអស់វើ 3 - ឧសកឥណ៍ឧភិាគដសស SWOT 
កាឥលឥៀសចំនឞកាឥឧភិាគ SWOT គឺមាឞភាឡង្ហឤរសួឦដូចដដឦវាលឣើឦលៅលឦើអវើឧជិជមាឞ ឞិងអវើអឧជិជមាឞលចញឡើដហបក 
ខាងកបុង ឞិងដហបកខាងលរៅ (ខាងកបុងឞិងខាងលរៅអងគកាឥ) លោឤសទិរលរកាឣពាកយចំឞឞួសឞួ គឺ៖ 

 ចំណុចខាល ងំ(Strengths) គឺជាលឥឿងឧជិជមាឞលៅកបុងអងគកាឥឥសសអ់បក។  
 ចំណុចលខាឤ(Weakness) គឺជាលឥឿងអឧជិជមាឞលៅកបុងអងគកាឥឥសសអ់បក។  

 

 ឱ្កាស(Opportunity) គឺជាលឥឿងឧជិជមាឞលៅខាងលរៅអងគកាឥ។  
 កាឥគំរាឣកំដហង (Threats) គឺជាលឥឿងអឧជិជមាឞលៅខាងលរៅអងគកាឥឥសស់អបក។  

គឞលឹះកបុងកាឥឧភិាគ SWOT គឺររូឧគិរអំឡើឧឝិើលដើឣផើលឝវើឱ្យមាឞភាឡឧជិជមាឞសំហុរ ឞិងការ់សឞទឤហឦសះ៉ពាឦន់ឞភាឡអឧជិជមាឞ។ លៅលឡឦអបក
សឥលសឥដហឞកាឥឥសសអ់បក ចូឥសំហុសគំឞិរអំឡើឧឝិើលរសើរបាសភ់ាឡខាល ងំឥសសអ់បក ទាញឤករសលយជឞឡ៍ើឱ្កាស ឞិង 
ឤកឈបះភាឡលខាឤ ឞិងកាឥគំរាឣកំដហង។ សូឣលឣើឦ T1.1 សរមាសឡ់រ័៌មាឞសដឞទឣ។ 
 
 

 

 

9. ចកខុឧស័ិឤ ឞងិលោឦសណំង លោឦលៅ ឞងិឦវនហឦ 
សឥលសឥឃ្លល ចកខុឧសិឤ័ឥសសអ់បក លហើឤកំណរល់ោឦសំណងឥសសអ់បកលោឤដហអកលឦើអវើដដឦអបកដឹងអំឡើស្ថទ ឞភាឡឥសសអ់បក 

នាលឡឦឥឡូឧ ឞិងសញ្ហា  ឞិងកថើកងវឦ់ដដឦអបកបាឞកំណរ។់ លរើអបកចងផ់្ល សស់ថូឥអវើ? លរើអបកចងស់លរឣចអវើ? លរើលោឦសំណង ឥសសអ់បក
រសសតាឣលោឦសំណងឥសស់អបកកបុងជើឧរិដដឥឬលវ ឬកបុងកឥណើ អងគកាឥឥសសអ់បក លរើវាសរឣសជាឣឤួឞឹងរនឣលសបូឦ ឞិងលសសកកឣមដដឦ
មាឞដចងលៅកបុងឥដឌឝឣមឞុញ្ដឥសស់អងគកាឥដដឥឬលវ? 

ឃ្លល ចកខុឧសិឤ័ ឞិងលោឦសំណងឥសស់អបកររូឧដរមាឞកាឥសំហុសគំឞិរ អាចចងចាបំាឞ ចាសល់ាស់ ឞិងខលើ។ វាររូឧដរ ហេឡវហាឤអំឡើ
អវើដដឦអបកកំឡុងលឝវើលដើឣផើសលរឣចវា លឝវើឱ្យសមាជិកឥសសអ់បកលររៀឣខលួឞឥចួជាលរសចលដើឣផើលឝវើសកឣមភាឡ ឞិងសញ្ចុ ះ សញ្ចូ ឦអបកលហេងលវៀរឱ្យ
ោរំវដឦអ់ងគកាឥឥសស់អបក។ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
រសអស់ 4 - ពាកយគឞលះឹ ឞងិអរទឞ័ឤឥសស់វា 

ជាលឥឿឤៗ ឣឞុសេឤឦរ់ចឡចំំលពាះពាកយ លោឦសំណង ឞិង លោឦលៅ លោឤស្ថឥពាកយទាងំលឞះឡិឡណ៌នា អវើដដឦឡកួ វាចងប់ាឞ។ 
ឧទាហឥណ៍លៅលឡឦឣឞុសេមាប កឞិ់យឤថា "លោឦសំណងឥសសខ់ញុ ំគឺសរឣកវឣងឞ់" ឬ "លោឦលៅឥសសខ់ញុ ំគឺ សរឣកវឣងឞ់" ឬ "កបុងឥឤៈ
លឡឦសើដខខញុ ំចងរ់សកឡើឥគើឡូរកាឣ" អបករាឦោ់ប ឤឦឡ់ើអរទឞឤ័រសលយគលឞះ។លទាះយ៉ងណ្តកល៏ោឤ កបុងកាឥលឝវើដហឞកាឥ ពាកយទាងំលឞះ
មាឞអរទឞឤ័ខុសោប ៖  
 

 ចកខុឧសិឤ័ ឞិងលោឦសំណង គឺជាលសចកថើអះអាងនឞអវើឣឤួឝំ ឞិងសំខាឞដ់ដឦអបកកំឡុងមាឞសំណងសរមាសល់ឡឦអនាគរ។ ចកខុឧ ិ
សឤ័ ឞិងលោឦសំណងនឞអងគកាឥឥសសអ់បកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះគឺជាអវើដដឦសមាជិកឥសស់ឡកួលគចងល់អាឤអងគកាឥ ឥសសឡ់កួលគ
សលរឣចបាឞ ឞិងលឝវើលៅនលងអនាគរ។ វាគឺជាឦវនហឦឥឤៈលឡឦដឧងនឞដហឞកាឥឥសសអ់បក។ វាលឆលើឤរសឞូឧសំឞឥួ ជាលរចើឞដូចជា: 
"លរើអបកចងល់ៅវើកដឞលងណ្តលៅឥឤៈលឡឦរបា ំលៅដសឆ់ាប លំវៀរ?" ជាឧទាហឥណ៍:" លៅឆាប  ំ2022 អងគកាឥឞឹង មាឞសមាជិក
ចំឞឞួ 200.000នាករ់រូឧបាឞលសថជាញ យ៉ងឣុរមា ំឞិងចូឦឥឣួយ៉ងសកឣមលៅកបុងកាឥលឦើកកឣពស ់ឞិងកាឥពាឥសិវនិ 
នឞអបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះ។" លៅកបុងដហឞកាឥឤុវនស្ថស្តសថឥឤៈលឡឦរបាឆំាប ឥំសស ់IDWF ពាកយ "លោឦលៅឥឣួ" ររូឧបាឞលរសើ ជំឞសួ
ពាកយ "លោឦសំណង" ឬ "ចកខុឧសិឤ័" ។ វាសឥលសឥថា "លៅររឹឣឆាប  ំ2020 អងគកាឥឡិអឡលលាក ដឥ៏ងឹមា ំរសជាឝិសលរឤយ ឞិងឥសួឥឣួ
ោប  នឞអបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ ឞឹងចូឦឥឣួចំដណកដឦក់ាឥកាឥពាឥ ឞិងកាឥអអិឧឌ្ណសិវនិសមាជិកឥសលសើខលួឞចំឞឞួ 670.000 នាក ់
ឞិងសិវនិឥសស់អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ ឞិងកឣមកឥតាឣហធះឥរគសវ់ើកដឞលង"។ 

- លោឦលៅគឺជាសឣិវនហឦចាសល់ាសឞិ់ងអាចវាសដ់ឧងបាឞដដឦឞឹងជួឤអបកលឆាព ះលៅឥកកាឥសលរឣចលោឦសំណងឥសសអ់បក។ 
កាឥកំណរល់ោឦលៅឞឹងលឆលើឤរស ឞឹងសំណួឥ "លរើអបកអាចលឝវើឱ្យវា លកើរលឡើងយ៉ងដូចលឣថច?" ដហឞកាឥឤុវនស្ថស្តសថ IDWF 
សំលៅលៅលឦើលឥឿងលឞះជា"លោឦលៅ សនាធ ឞ់"។ វាសឥលសឥថា "លៅររឹឣឆាប  ំ2020 អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ ឞិងកឣមកឥ តាឣហធះ
ចំឞឞួ 670.000នាក ់(រាសស់ញ្ចូ ឦទាងំ អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះដដឦចំណ្តករសុក ឞិងកឣមកឥតាឣហធះ) ដដឦរំណ្តងលោឤ
ស្ថខាចំឞឞួ 80 លៅកបុងរសលវសចំឞួឞ 60 រសលវស ររូឧបាឞលឥៀសចំចារដ់ចងលដើឣផើសលងកើឞអាឞុភាឡឥសស់ឡកួលគលដើឣផើជះឥវនិឡឦ
ដឦក់ាឥសលរឣចចិរថនឞជើឧរិឥសស ់ឡួកលគ លអាឤសកឣមកបុងកាឥឥឣួចំដណកដឦកំ់លាងំជរឣុញនឞអងគកាឥឥសស់ឡឦកឥសសឡ់កួលគ
ដដឦជាកាឥចូឦឥឣួជាឣឤួ កាឥង្ហឥនឞ IDWF ឞិងវវួឦឤកភាឡជាមាច សន់ឞសហឡឞ័ន។ 

- ឦវនហឦគឺជាកាឥផ្ល សស់ថូឥដដឦអបកចងល់ឃើញចំលពាះឣឞុសេ ឬចំលពាះស្ថទ ឞភាឡដដឦវវឦួបាឞឣកឡើកាឥសលរឣចបាឞនឞលោឦ
លៅ។ ដហឞកាឥឤុវនស្ថស្តសថ IDWF មាឞឦវនហឦចំឞឞួ 5 
លដើឣផើសញ្ហជ កល់ោឦលៅភាល ឣៗឥសស់ខលួឞ។ ឦវនហឦវើ 2 សថើឡើកាឥអសឥ់ ំឞិងកាឥសណថុ ះសណ្តថ ឦសឥលសឥថា "លៅឆាប  ំ2020 លឣ
ដឹកនាអំបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះចំឞឞួ 950 នាក ់ឞឹងមាឞឝឞធាឞ ឞិងកាឥសណថុ ះសណ្តថ ឦចាបំាចល់ដើឣផើហថឦក់ឣមឧឝិើ សណថុ ះសណ្តថ
ដឦស់មាជិកចំឞឞួ 20.000 លៅកបុងវើតាងំកំណរដ់ដឦមាឞកាឥអសឥ់ ំឞិងកាឥសណថុ ះសណ្តថ ឦរសកសលោឤ រសសិវនភាឡ លៅតាឣ
ឧសិឤ័ (ឣិឞកំណររ់រឹឣស៉ុណតឹ ង) ដូចជា សញ្ហា លឤឞឌ្ឥ័ កាឥឡរងឹងសហជើឡពាណិជជកឣម កាឥសណថុ ះ សណ្តថ ឦឧជិាជ ជើឧៈ កាឥអសឥ់ ំ
ឞលយបាឤ កាឥអអិឧឌ្ណភាឡជាអបកដឹកនា ំឞិងគលរមាងកស្ថងសឣរទភាឡលហេងលវៀរ (តាឣររឣូឧ កាឥឥសសស់្ថខា)។  

 

កាឥកំណរល់ោឦលៅគឺជាជំហាឞដ៏សំខាឞឣ់ឤួកបុងកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥលដើឣផើលជាគជឤ័។លោឦលៅឦអឞឹងជឤួអបក ឞិងអងគកាឥឥសសអ់បកកបុង
កាឥកំណរអ់ាវិភាឡ ឞិងសលរឣចចិរថ សលងកើរស្ថទ ឞភាឡ ឞិងវរឣង់សកឣមភាឡជាលរចើឞ។ សលចចកលវសឧភិាគដសស SMART ដដឦររូឧបាឞលគ
លរសើរបាសយ៉់ងលជាគជឤ័លោឤអងគកាឥជាលរចើឞជំុឧញិឡិអឡលលាក (សរឣសតាឣររឣូឧកាឥ) គឺមាឞរសលយជឞក៍បុងកាឥកំណរល់ោឦលៅ។ 
 

 
 

រសអស ់5 - ឧសកឥណ៍លឝវើដហឞកាឥដសស SMART ឞិងសញ្ជ ើររួរឡិឞិរយ 
ឧសកឥណ៍ SMART គឺមាឞរសលយជឞល៍ៅលឡឦកំណរល់ោឦលៅ ឤុវនស្ថស្តសថ ឬកិចចកាឥង្ហឥឥសសអ់បក។ វាជឤួអបក 

ឡិឞិរយលឣើឦថាលរើកាឥកំណរ់ឞើឣឤួៗឥសសអ់បកគឺមាឞភាឡ: 
 ជាកល់ាក់? (Specific) 
 អាចវាសប់ាឞ? (Measurable) 
 អាចសលរឣចបាឞ? (Achievable) 
 មាឞភាឡពាកឡ់័ឞន ឞិងរបាកដឞិឤឣ? (Relevant & Realistic) 
 មាឞលឡឦកំណរ ់ឞិងតាឣលឡឦកំណរ?់ (Time-bound & Timely) 

សូឣលឣើឦ T1.2 សរមាសឡ់រ័ម៌ាឞសដឞទឣ។ 
 
 
 
 
 
 



 

 

លោឤលរសើឣគគុលវសកខ៍ាងលឦើលឞះ សូឣកំណរល់ោឦលៅ ឞិងឦវនហឦលអាឤបាឞលរចើឞដូចដដឦអបកគិរថាចាបំាចល់ដើឣផើ សលរឣច
លោឦសំណងដដឦអបកបាឞកំណរ។់ សនាធ សឣ់កចូឦលៅកាឞស់ញ្ជ ើកំណរឥ់សសអ់បក លហើឤោកអ់ាវិភាឡ។ អវើដដឦ  
សំខាឞសំ់ហុរ? អវើដដឦសនាធ ឞសំ់ហុរ? លរើអបកររូឧលឝវើអវើឣុឞលគ? អវើដដឦឞឹងមាឞ ហឦសះ៉ពាឦល់រចើឞសំហុរ? កាឥោកអ់ាវិភាឡ ដឦល់ោឦ
សំណងឥសសអ់បក លហើឤសឣលឹងលឣើឦឝឞធាឞ ឞិងសឣរទភាឡឥសសអ់បកតាឣភាឡលស្ថម ះររង់ ឞិងរបាកដឞិឤឣ ឞឹងជឤួអបកកបុងកាឥសលរឣច
ឞូឧអវើលដើឣផើសលរឣចបាឞលោឦលៅទាងំលឞះ។ 
 

10. ឤុវនស្ថស្តសថ 
លោឤលោឦសំណង ឞិង លោឦលៅឥសសអ់បកររូឧបាឞកំណរ់ អបកលររៀឣខលួឞឥចួជាលរសចកបុងកាឥគិរគូឥឤុវនស្ថស្តសថ។  

ឤុវនស្ថស្តសថគឺជាលសចកថើដលលងសលងខសនឞ "អវើដដឦអបកចងល់ឝវើ(លោឦលៅ) សរមាសឞ់ឥណ្ត(លោឦលៅ) ជាឣឤួឞឥណ្ត (រអួងគចឣផង) ឞិង 
ឥលសៀសណ្ត"។ ឤុវនស្ថស្តសថគឺជាសំណំុនឞគំឞិរជាកដ់សថងលឦើឥលសៀសសលងកើរកាឥលរសើរបាសឝ់ឞធាឞដឦ៏អសំហុរឥសសអ់បកលដើឣផើ សលរឣចបាឞឞូឧ
លោឦលៅឥសសអ់បក។ វាគឺជាឧឝិើឣឤួនឞកាឥឞិយឤឡើឥលសៀសដដឦអបកឞឹងលឝវើលឥឿងលនាះបាឞសលរឣចដូចលឣថច។ វាឣិឞសូឧចាសល់ាសជ់ាង
ដហឞកាឥកាឥង្ហឥ ឞិងលឆលើឤរសលៅឞឹងសំណួឥថា "លរើលឤើងលឝវើដូចលឣថចលដើឣផើលៅវើលនាះលោឤចាសល់ហថើឣ ឡើវើលឞះ? " 

 

លោឤដហអកលឦើកាឥររួរឡិឞិរយរសុងរសឤរ័បលឦើឝឞធាឞ ឞិងអាវិភាឡឥសស់អបក សូឣសលរឣចចិរថលឦើឤុវនស្ថស្តសថឣឤួ ឬ ឤុវនស្ថស្តសថលរចើឞ
ដដឦអបកឞឹងលរសើលដើឣផើសលរឣចលោឦសំណងឥសសអ់បក។ កាឥកំណរឤុ់វនស្ថស្តសថចាសល់ាសហ់ថឦឞូ់ឧវិសលៅ ឥឤៈលឡឦដឧងចំលពាះ
សកឣមភាឡ ឞិងកាឥសលរឣចចិរថឥសស់អងគកាឥឥសសអ់បក។ ឧឝិើស្ថស្តសថវូលៅសរមាសក់ាឥគិរជាឤុវនស្ថស្តសថ 
គឺជាកាឥឧភិាគដសស SWOT (សូឣលឣើឦរសអស ់4 ឞិង T1.1 សរមាសឡ់រ័ម៌ាឞសដឞទឣ) ។ 

 
 

រសអស ់6 - ឤុវនស្ថស្តសថឦអ 
 សង្ហា ញហលូឧលឣលោឤឣិឞចងអុឦសង្ហា ញដរឧឝិើរូចចលងអៀរឣឤួលដើឣផើលឝវើអវើៗ។ 
 លរសើរបាសឝ់ឞធាឞ រវឡយសឣផរថិ ឞិងឱ្កាសដដឦអបកមាឞនាលឡឦសចចុសផឞបឥឣួទាងំ ឆឞធៈឥសសឣ់ឞុសេ ឬរសនឡណើ នឞកាឥជឤួខលួឞឯង 

ឞិងកាឥមាឞលមាវឞភាឡចំលពាះអងគកាឥ។ វាកស៏្ថវ គឣឞឱ៍្កាសលមើដូចជា កាឥវវឦួស្ថគ ឦជ់ាស្ថធាឥណៈឞូឧកិចចកាឥកាឥង្ហឥតាឣហធះ ឞិង
សិវនិនឞអបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ។ 

 

 សឞទឤកាឥរាងំសធះ ឞិងសញ្ហា ។ វានាឣំកឞូឧឣិរថអកថិ លហើឤសង្ហអ កស់ររូឧ។ 
 លៅដឦក់ដឞលងដដឦឥងហឦសះ៉ពាឦ់។ លដើឣផើលោះរស្ថឤកថើកងវឦ ់ឬសញ្ហា  វាភាជ សស់កឣមភាឡជាឣួឤអបកដដឦគួឥជឤួ។ ឧទាហឥណ៍ 

រសសិឞលសើលោឦលៅគឺលដើឣផើសលងកើឞសមាជិកភាឡអបកលឝវើកាឥតាឣហធះចំណ្តករសុកចំឞឞួ 20 ភាគឥឤ លរើ ឤុវនស្ថស្តសថហថឦល់អាឤឞូឧ
ហឦិរកឣមសមាា ឥៈឡរ័ម៌ាឞជាភាស្ថឥសសឡ់កួលគ? 
រសអឡ: Developing Successful Strategies: Planning to win, Community Toolbox, University of Kansas,USA, 
http://ctb.ku.edu/en/. 

 
 

កាឥវាឤរនឣលឝឞធាឞ 
វាមាឞស្ថឥៈសំខាឞខ់ាល ងំណ្តសដ់ដឦអបកររូឧឡិឞិរយលឣើឦឝឞធាឞដដឦអបកមាឞដូចជា ឣឞុសេ លឧកិា ជំនាញ ឞិងសំឞិឞ លដើឣផើចាសល់ហថើ

ឣដហឞកាឥឥសសអ់បក។ លៅលឡឦដដឦឡិឞិរយឝឞធាឞ ឣឞុសេជាលរចើឞគិរដឦដ់រលឥឿងលឧកិា ឞិងសមាា ឥៈ។ លឧកិា អាចជាជំឞឤួដ៏អស្ថច ឥយកបុង
កាឥវវឦួបាឞអវើៗ ស៉ុដឞថរវឡយសឣផរថិលហេងលវៀរដូចជាជំនាញ សវឡិលស្ថឝ កាឥលសថជាញ ចិរថ ឞិង ភាឡឥ ើករាឤនឞសមាជិកឥសសអ់បកគឺមាឞស្ថ
ឥៈសំខាឞល់សមើោប កបុងកាឥសលរឣចលោឦលៅ ឞិងលោឦសំណងឥសសអ់បក។ ដូលចបះ ហងដដឥ លនាះគឺវំនាកវំ់ឞងឥសស់អបក ឞិងវំនាកវំ់ឞង
កាឥង្ហឥឦអលៅកបុងសហគឣឞ ៍ឞិងជាឣឤួអងគកាឥឣិឞដឣឞឥោឌ អិបាឦ ឞិងស្ថធាឥណៈជឞ អាជាញ ឝឥ។ សូឣចាថំា លទាះជាអបកឣិឞមាឞ
ឝឞធាឞរគសរ់ោឞ់កល៏ោឤកឥឡូឧលឞះ ដរមាឞឝឞធាឞ លហេងលវៀរជាលរចើឞ។ 
 

11. វឞិបឞ័ឤ សកឣមភាឡ ធារុចូឦ ឞងិសូចនាកឥ 
កបុងកំឡុងលឡឦដំលណើ ឥកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥ ទាងំលឞះររូឧកំណរយ៉់ងចាសល់ាសស់រមាសឤុ់វនស្ថស្តសថឞើឣឤួៗ (ឞិង លោឦលៅ) ខ

ណៈដដឦឡកួលគសលងកើរឣូឦោឌ ឞសរមាសក់ាឥអឞុឧរថ។ 
 វិឞបឞឤ័ ជាឦវនហឦ ឬហឦិរហឦ ឬលសវាកឣមជាកដ់សថងដដឦបាឞឣកឡើសកឣមភាឡជំឞឤួលដើឣផើសលរឣចបាឞឦវនហឦឞិងលោឦលៅ

ឥសសអ់បក។ 
 សកឣមភាឡ គឺជាសកឣមភាឡជាកល់ាក់ដដឦអបកមាឞគលរមាងលឝវើកបុងឥឤៈលឡឦកំណរ់ (ជាញឹកញាសរ់ាឦឆ់ាប )ំ ។ ទាងំលឞះ ររូឧបាឞ

កំណរអ់ាវិភាឡជាវូលៅ ឞិងោកជ់ារកុឣលៅកបុងដហឞកាឥកាឥង្ហឥ ឬសលងក់ាឥង្ហឥ។ សកឣមភាឡនាឱំ្យសលរឣចបាឞ វិឞបឞឤ័ដដឦររូឧដរ
សលរឣចលោឦលៅដដឦបាឞលឦើកលឡើងលអាឤបាឞ។ 
 



 

 

 
 ធារុចូឦ គឺជាឥសសដ់ដឦអបកររូឧមាឞដូចជា ឣឞុសេ លឧកិា ជំនាញ ឞិងសមាា ឥៈ លដើឣផើអឞុឧរថសកឣមភាឡ សលងកើរវិឞបឞឤ័ ឞិងសលរឣច

លោឦលៅ ឞិងលោឦសំណងឥសស់អបក ឣុឞចាសល់ហថើឣដហឞកាឥកាឥង្ហឥឥសសអ់បក។ 
 សូចនាកឥ វាសដ់ឧងថាលរើអបកសទិរលៅលឦើហលូឧររូឧកបុងកាឥលឝវើសកឣមភាឡ ហឦិរវិឞបឞឤ័ ឞិង្ឞដឦល់ោឦលៅ ឦវនហឦ ឞិងលោឦ

សំណង ចកខុឧសិឤ័ ឞិង លសសកកឣមឥឤៈលឡឦដឧង។ ចូឥឡិភាកា ឞិងឤឦរ់ឡឣលឦើសូចនាកឥលជាគជឤ័ឣឤួចំឞួឞ លដើឣផើជឤួររួរឡិឞិរយ
តាឣោឞ ឞិង វាឤរនឣល។ 

 

12. កាឥអឞុឧរថ 
ជឞួកាឦ អងគកាឥខកខាឞចំលពាះដំលណើ ឥកាឥនឞកាឥកំណរល់ោឦសំណង ឞិងលោឦលៅ លហើឤលៅលឥៀសចំដហឞកាឥស្ថទ ឞភាឡ ឞិង
សកឣមភាឡភាល ឣ។ មាឞលហរុហឦឣួឤចំឞឞួសរមាសក់ាឥលឝចើដូចលឞះដូចជា កងវះលឡឦលឧលា ររឣូឧកាឥកបុងកាឥលឆលើឤរសលៅ ឞឹងសញ្ហា
សនាធ ឞ ់កាឥសឥចិាច គឣិឞបាឞឥឡឹំងវុក ឬកាឥឣិឞមាឞដហឞកាឥចាសល់ាស។់ ស៉ុដឞថវាជាកាឥសំខាឞណ់្តសដ់ដឦអបកលឝវើ តាឣដំលណើ ឥតាឣកាឥ
លឝវើដហឞកាឥលដើឣផើកំុលអាឤអបកចុងលរកាឤលដើឥហលូឧខុស ខជះខាជ ឤលឡឦលឧលា ឞិងឝឞធាឞដដឦមាឞករឣិរ ឥសសអ់បក។ 
លៅលឡឦអបកមាឞភាឡចាសល់ាស ់ឞិងមាឞវំឞុកចិរថអំឡើអវើដដឦអបកចងប់ាឞ ឞិងចាសឡ់ើឥលសៀសលឝវើឱ្យវាលកើរលឡើង 
(សូឣលឦើចំណុច 10 ឞិង 11 ខាងលឦើ) ជំហាឞចុងលរកាឤនឞដំលណើ ឥកាឥលឝវើដហឞកាឥសរមាសអ់ងគកាឥ ឞិង ឣឞុសេជាលរចើឞ គឺររូឧលឝវើ
ដហឞកាឥកាឥង្ហឥដដឦកំណរឞូ់ឧសកឣមភាឡកបុងសនាធ រល់ឡឦលឧលាដដឦដសងដចកកាឥង្ហឥលនាះដដឦចាបំាចរ់រូឧលឝវើ លអាឤបាឞ ឞិងដសង
ដចកលឧកិាឥ ឞិងឝឞធាឞលោឤភាឡ ល្ សនឧ។ ឧសកឥណ៍ 1.5 ហថឦឞូ់ឧវរឣងស់រមាសល់ឝវើដហឞកាឥកាឥង្ហឥ។ 

 

13. កាឥឡឞិរិយតាឣោឞ ឞងិកាឥវាឤរនឣល 
លោឦសំណងនឞកាឥឡិឞិរយតាឣោឞ ឞិងកាឥវាឤរនឣល គឺមាឞឦកខណៈរសលដៀងោប គឺលដើឣផើឡិឞិរយលឡើងឧញិឞូឧអវើដដឦបាឞលឝវើ ឞិងលដើឣផើ
វវឦួបាឞឡ័រម៌ាឞលដើឣផើជួឤអបកលឝវើកាឥសលរឣចចិរថ ដកឦឣអកាឥអឞុឧរថ ឞិងសលរឣចបាឞឦវនហឦដដឦបាឞលរោង វុក។ 
កាឥឡិឞិរយតាឣោឞគឺជាដំលណើ ឥកាឥឣឤួដដឦកំឡុងដំលណើ ឥកាឥលដើឣផើវាឤរនឣលឧឌ្ណឞភាឡ កំណរភ់ាឡឦំបាក ឞិងឡិឞិរយលឣើឦ ថាលរើ
មាឞសញ្ហា ដដឥឬលវ លហើឤលសើសិឞជាមាឞ សូឣចារឧ់ធិាឞកាឥលដើឣផើលោះរស្ថឤ។ កាឥររួរឡិឞិរយតាឣោឞ មាឞវំនាកវំ់ឞង ជាឣឤួ
ធារុចូឦលោឤររូឧធានាថាធារុចូឦតាឣឥឤៈសកឣមភាឡររូឧបាឞផ្ល ស់សថូឥលៅជាវិឞបឞឤ័។ លរើអបកកំឡុងលឝវើលឥឿងលឞះលវ ដដឦអបក
ឞិយឤថាអបកឞឹងលឝវើវា? លរើអបកមាឞឧឌ្ណឞភាឡកបុងកាឥសលរឣចឞូឧឦវនហឦដដឦអបកចងប់ាឞឬលវ? កាឥតាឣោឞគឺជា កាឥររួរឡិឞិរយ
ស្ថទ ឞភាឡឞិងសកឣមភាឡឥសសអ់បកលដើឣផើលឣើឦថាលរើឤុវនស្ថស្តសថឥសស់អបកមាឞរសសិវនភាឡកបុងកាឥ្ឞលៅដឦ់ លោឦលៅឥសសអ់បក
បាឞយ៉ងដូចលឣថច ឞិងនាអំបកខិរលៅជិរលោឦលៅឥសសអ់បកដូចលឣថច។ កាឥររួរឡិឞិរយជាលវៀងទារ់ឞឹងលឝវើឱ្យ អបកង្ហឤរសួឦកបុងកាឥ
សលរឣចថាលរើអបកររូឧផ្ល ស់សថូឥដហឞកាឥឥសសអ់បកឬយ៉ងណ្ត។ 
កាឥវាឤរនឣលគឺជាដំលណើ ឥកាឥលឥៀសចំលឡើងលដើឣផើវាឤរនឣលឡើឧឌ្ណឞភាឡដដឦលឆាព ះលៅឥកកាឥសលរឣចបាឞឞូឧលោឦលៅ ឦវនហឦ ឞិងលោឦ
សំណង ឞិងវាឤរនឣលឡើឥវនិឡុឦ ឞិងហឦសះ៉ពាឦន់ឞកាឥង្ហឥឥសសអ់បក។ វាគឺឧសកឥណ៍គឞលឹះឣឤួសរមាស់ ឡរងឹងកាឥអឞុឧរថកាឥង្ហឥដដឦ
កំឡុងសឞថ ឞិងលដើឣផើដកឦំអកាឥលឥៀសចំ ឞិងដហឞកាឥនឞដហឞកាឥសកឣមភាឡលមើ។ កាឥវាឤរនឣលជឤួអបក សលរឣចចិរថថា លរើកាឥង្ហឥឥសសអ់បក
វវឦួបាឞលជាគជឤ័កបុងកាឥសលរឣចលោឦលៅ ឞិងលោឦលៅឥសសអ់បក ឞិងលដើឣផើគិរដឦ ់លឣលឥៀឞដដឦបាឞលឥៀឞ ឞិងកាឥអឞុឧរថឦអ
សរមាសល់ឡឦអនាគរ។ កាឥវាឤរនឣលចុងសញ្ច សន់ឞគលរមាងអឞុញ្ហដ រឱ្យអបកឧឞិិចឆឤ័ឡើ ភាឡលជាគជ័ឤឥសសវ់ា លឝវើស្ថឥលឡើងឧញិ ឞិង
ឡរងើកសកឣមភាឡដដឦដំលណើ ឥកាឥឦអ ឞិងសកឣមភាឡដដឦអបកអាចដកឦឣអ ឞិងលបាះ លចាឦសកឣមភាឡដដឦឣិឞឦអ។ 

 
 

រសអស ់7 - លហរុហឦលដើឣផើលឝវើកាឥវាឤរំនឦ 
 លដើឣផើសលរឣចថា លរើដហឞកាឥឥសសអ់បកសលរឣចបាឞលោឦសំណងឥសសវ់ាឬលវ លហើឤថាលរើវាឦអស៉ុឞណ្ត? 
 លដើឣផើឤឦឡ់ើឥលសៀសដដឦដហឞកាឥលឞះបាឞដំលណើ ឥកាឥ ឬលហរុអវើបាឞជាវាឣិឞដំលណើ ឥកាឥ។ 
 លដើឣផើឡិឞិរយលឣើឦថា លរើដហឞកាឥលឞះមាឞឞិឥឞថឥភាឡ ឞិងមាឞឞឤ័សរមាស់សមាជិក ឞិងភាគើពាកឡ់័ឞនចឣផងឥសសអ់បក 

ឞិងអងគកាឥឥសស់អបកទាងំឣូឦឬលវ។ 
 លដើឣផើរបាសអ់បកលឝវើកាឥសលរឣចចិរថអំឡើឥលសៀសស្ថទ សនា ឬដកឦឣអដហឞកាឥឥសសអ់បក។ 

កាឥវាឤរនឣលឣិឞររឹឣដរសង្ហា ញឡើភាឡលជាគជឤ័ស៉ុលណ្តត ះលវ វាកជ៏ាកាឥលឥៀឞហងដដឥថាលហរុអវើបាឞជាអវើៗឣិឞដំលណើ ឥកាឥ។ 
កាឥកំណរ ់ឞិងកាឥលឥៀឞសូររឡើកំហុសគឺជាដហបកសំខាឞសំ់ហុរនឞកាឥវាឤរនឣល។ កាឥវាឤរនឣល គឺឣិឞដឣឞជាកាឥដសវងឥកលអាឤ លឃើញអំឡើអវើ
រគសយ៉់ងលនាះលវ ស៉ុដឞថជាកាឥដសវងឥកអវើដដឦសំខាឞ។់ 

រសអឡ: A short guide to monitoring and evaluation, Community Engagement Evaluation Toolbox,National Centre 
for Sustainability and Swinburne University of Technology, Melbourne, January 2011, www.evaluationtoolbox.net.au. 
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14. លរើមាឞអវើសនាធ ស់? 
1. លៅលឡឦដដឦអបកបាឞសញ្ចសដ់ហបកឣូឦោឌ ឞទាងំអស់ សូឣសឥលសឥដហឞកាឥឥសសអ់បកលដើឣផើលជាគជឤ័។ លឞះគឥួ 

មាឞចលឣលើឤចាសល់ាសចំ់លពាះសំណួឥ: លរើអវើលៅ? លហរុអវើ? លរើលឝវើដូចលឣថច? ឞឥណ្ត? លឡឦណ្ត? 
 

 

 

រសអស់ 8 - លរោងគូសសញ្ហជ ក់ឡើដហឞកាឥឥសស់អបកលដើឣផើលជាគជ័ឤ 
លសចកថើលហថើឣដ៏ខលើឣឤួឡើ លហរុហឦសរមាសក់ាឥចាសល់ហថើឣដំលណើ ឥកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥ ឞិងអបកដដឦបាឞលឝវើកាឥសលរឣចចិរថ 
លឝវើវា អាណរថិឥសសរ់កុឣលឝវើដហឞកាឥសបូឦ លោឦកាឥណ៍ជាឣូឦោឌ ឞ។ (ភាជ សឡ់រ័ម៌ាឞលឦើដំលណើ ឥកាឥខលួឞឯង ដូចជាកាឥវវឦួ បាឞវិឞបឤ័ 
កាឥឡិលរោះលយសឦ ់កាឦឧភិាគ ឞិងសមាជិកនឞរកុឣសបូឦ។) 
1. លសចកថើដលលងកាឥណ៍ចាសល់ាសឣ់ួឤអំឡើរនឣលសបូឦ ឞិងលសសកកឣមឥសសអ់បក (ឥដឌឝឣមឞុញ្ដ ឞិងឦកខឞថិកៈឥសសអ់បក)។ 
2. កាឥររួរឡិឞិរយលឡើងឧញិ ឞិងកាឥវាឤរនឣលអំឡើកដឞលងដដឦអបកលៅ: ឡរ័៌ឣឞសំខាឞ់ៗ  (ឣូឦោឌ ឞរគឹះ រសឧរថិឥូសសមាជិក កាឥរគសដណថ ស់ 
ឞិងឥចនាសឣព័ឞន) សញ្ហា  ភាឡលជាគជឤ័ កាឥសរាជឤ័ ឞិងលឣលឥៀឞដដឦបាឞលឥៀឞ។ 
3. លសចកថើដលលងឡើចកខុឧសិឤ័ឥសសអ់បក។ 

4. លោឦសំណង ឬលោឦលៅឥឣួឥសសល់ឤើងកបុងឥឤៈលឡឦដឧង (ឞិយឤថាឡើ របា ំលៅដសឆ់ាប )ំ។ 
5. លោឦលៅ ឞិងឦវនហឦដដឦអបកកំណរល់ដើឣផើ្ ឞដឦល់ោឦសំណងឞើឣឤួៗ។ 
6. ដហឞកាឥសកឣមភាឡដដឦមាឞឤុវនស្ថស្តសថសំខាឞ់ៗ សរមាសក់ាឥសលរឣចលោឦលៅ: វិឞបឞឤ័ សកឣមភាឡ ធារុចូឦ ឞិង សូចនាកឥ។ 
(ដហឞកាឥកាឥង្ហឥជាឣឤួសកឣមភាឡឥឣួមាឞលោឦលៅ លឡឦលឧលា ឝឞធាឞ ឞិងអបកវវឦួខុសររូឧកបុងកាឥអឞុឧរឋជា វូលៅររូឧបាឞលោះ
រស្ថឤលោឤឦំអិរលោឤគណកមាម ឝិកាឥ ឞិងរកុឣដដឦវវឦួខុសររូឧ។) 
7. ឧឝិើស្ថស្តសថនឞកាឥតាឣោឞ ឞិងវាឤរនឣលកាឥអឞុឧរថ ឞិងភាឡលជាគជឤ័នឞដហឞកាឥឥសសអ់បក។ 
ដហបកវើ 1-3 ឞិងវើ 7 គឥួខលើលហើឤចំចំណុច។ ដហបកវើ 4-6 អាចររូឧបាឞសង្ហា ញកបុងម៉ារវើសឣឤួសរមាសភ់ាឡចាសល់ាស ់ឞិងលសចកឋើលយង
ឥហ័ស (សូឣលឣើឦ T1.4i ឞិង T1.4ii) ។ 
 
 

 
2.   ឡិឞិរយដំលណើ ឥកាឥឥសសអ់បកលឡើងឧញិ។ លរើអបកបាឞលរសើលោឦកាឥណ៍នឞកាឥលឝវើដហឞកាឥរសកសលោឤរសសិវនិភាឡដដឥឬលវ? (សូឣ
លឣើឦ ចំណុច 4) លរើសំឞឥួសំខាឞ់ៗបាឞលឆលើឤឬលវ? (សូឣលឣើឦចំណុច 6) 

 

3.   ររូឧរបាកដថា ដហឞកាឥលឞះឣិឞដឧងឆាង ឤជាឣឤួពាកយលរចើឞលឡកលវ ឬោម ឞឞឥណ្តមាប កឞឹ់ងអាឞវា។ លឝវើឱ្យវាខលើ ចាសល់ាស់ ង្ហឤ
រសួឦឤឦល់ោឤសមាជិក ឞិង ភាគើពាកឡ់ឞ័នចឣផងទាងំអសឥ់សសអ់បក ស៉ុដឞថគឥួដរមាឞភាឡឥលំអើសហងដដឥ។ លោឦសំណងឥសសអ់បកគឺ
លដើឣផើឱ្យអបករាឦោ់ប លៅលឦើកប៉ាឦ់ ឞិងវូកដរឣឤួ ឥឦូឞលឆាព ះលៅឥករចកវិសលៅឥសសអ់បក។ 
 

4.   ហថឦល់សចកថើរពាងលៅរកុឣកាឥង្ហឥសបូឦសរមាសក់ាឥផ្ល សស់ថូឥ ឞិងលយសឦ។់ ឡិភាកា សលរឣចចិរថ លឝវើលសចកថើរពាង ចុងលរកាឤ ឞិង
កំណរល់ឡឦលឧលាចាសល់ាសស់រមាសក់ាឥអឞុឣរ័កំដណចុងលរកាឤ។ 
 

5.   សញ្ជូ ឞលសចកថើរពាងចុងលរកាឤលៅសមាជិកនឞថាប ក់ដឹកនាថំាប កជ់ារិ ឞិងថាប ករំ់សឞឥ់សសអ់បក រកុឣអបកដឹកនា ំអបកលឥៀស ចំចារដ់ចង 
រគូសណថុ ះសណ្តថ ឦ ឞិង អបកោរំវ ឞិងមាច សជំ់ឞឤួសំខាឞ់ៗ  លោឤអលញ្ជ ើញឡកួលគលៅសិកាខ ស្ថលាលដើឣផើ ឡិភាកា លឝវើសញ្ច ស់ ឞិងឤឦរ់ឡឣ
លឦើដហឞកាឥ។ (សូឣលឣើឦឧសកឥណ៍ T1.6: ម៉ារវើសវំនាកវំ់ឞង។ ) លឣដឹកនាអំបកសលរឣើ កាឥង្ហឥតាឣហធះ ឞិងអបកលឥៀសចំចារដ់ចង ររូឧ
វវឦួខុសររូឧកបុងកាឥលឝវើចរាចឥលសចកថើរពាងចុងលរកាឤលៅកាឞស់មាជិកនានា ដដឦលសបើសំុសរមាសធ់ារុឥសស់ឡកួលគ ឣុឞលឡឦចូឦចូឦឥឣួ
កបុងសិកាខ ស្ថលា។ 
 

6.   លឥៀសចំសិកាខ ស្ថលាឣឤួនលង។ អបករសដហឦជាចងអ់លញ្ជ ើញអបកណ្តមាប កឱ់្យសរឣសសរឣួឦវា។ សនាធ សឡ់ើលសចកថើដណនា ំខលើៗ ឡិឞិរយ
លឣើឦដហឞកាឥរពាង វវឦួធារុចូឦ សំហុសគំឞិរ ឞិងឡិភាកា វវឦួកិចចរឡឣលរឡៀងលឦើចំណុចសំខាឞ់ៗ។ អបករាឦ ់ោប គឥួដរមាឞ
អាឥឣមណ៍ថា ឡកួលគមាឞដហឞកាឥលដើឣផើលជាគជឤ័ឥសសអ់ងគកាឥ លហើឤឞឹងខិរខំលឝវើឱ្យវាដំលណើ ឥកាឥ។ 
 

7.   លឝវើកាឥផ្ល សស់ថូឥចាបំាច។់ ហថឦដ់ហឞកាឥដឦស់មាជិក ឞិងអបកពាកឡ់័ឞនសំខាឞ់ៗ ទាងំអសឥ់សសអ់បក ឞិងសំុឱ្យឡកួលគចារ់ ឧធិាឞកាឥ
លដើឣផើ្ ឞដឦច់កខុឧសិឤ័ឥឣួឥសសអ់បក។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
15. ចំណុចសំខាឞ់ៗ ររឧូចងចា ំ

 
 កំុសឥលសឥដហឞកាឥឥសសអ់បកលហើឤ សនាធ សឣ់កលឝវើវារិចរួច ឬឣិឞលឝវើអវើលស្ថះ វាគឺជាកាឥដណនាឥំសសអ់ងគកាឥអបកសរមាសក់ាឥ 

កាឥផ្ល សស់ថូឥ ឞិងកាឥហថឦអំ់ណ្តច។ ភាឡលជាគជឤ័ឥសសវ់ាគឺសទិរលៅកបុងនដឥសសឣ់ឞុសេរគសោ់ប ដូចជា សមាជិក លឣដឹកនា ំឞិងនដគូសំ
ខាឞ់ៗ ឥសសអ់បក។ 

 ដហឞកាឥលឞះគឺជាឯកស្ថឥ ស៉ុដឞថវាមាឞជើឧរិ។ អបកដឹកនាគំឥួលឝវើឱ្យរបាកដថា វាចាសល់ហថើឣ លឝវើកាឥផ្ល សស់ថូឥរសសិឞលសើចាបំាច ់សនាធ សឡ់ើ
ឡិភាកាជាឣឤួឣឞុសេដដឦវវឦួខុសររូឧ។ 

 លឝវើឱ្យអបករាឦោ់ប វវឦួដឹងឡ័រម៌ាឞ ឞិងមាឞភាឡសកឣម។ ឡិឞិរយលឡើងឧញិឞូឧដហឞកាឥលៅលឦើឣូឦោឌ ឞជាលវៀងទារ់ (ជាលឥៀងរាឦស់ឞួ
ដខឣថង) ឞិងរាឤកាឥណ៍លៅអបករាឦោ់ប ។ អបករាឦោ់ប គឥួដឹងថា លរើសលរឣចបាឞស៉ុណ្តត លហើឤ ឞិងលរើអបក លៅឆាង ឤឡើកាឥសលរឣចលោឦ
សំណងឥឣួឥសសអ់បកស៉ុណ្តត ។ ចារឧ់ធិាឞកាឥភាល ឣៗ លដើឣផើលោះរស្ថឤសញ្ហា  ឞិងកាឥឦំបាក។ 
ឣលឝាបាឤដឦ៏អឣឤួលដើឣផើលឝវើលអាឤអបកដឹកនា ំ ឞិងសមាជិកឥសស់អបកឱ្យសកឣម ឞិងវវឦួបាឞឡរ័ម៌ាឞគឺឥឣួសញ្ចូ ឦ 
កាឥឡិភាកាខលើឣឤួអំឡើដហបកខលះនឞដហឞកាឥឥសសអ់បកលៅកបុងរគសកិ់ចចរសជំុនឞភាឡជាអបកដឹកនា ំ ឬ គណៈកមាម ឝិ។ លរើដហបកឣឤួនឞ
ដហឞកាឥលឞះលៅដរមាឞស្ថឥៈសំខាឞដ់ដឥឬលវ? លរើអាវិភាឡដដឦបាឞកំណរល់ៅដរសំខាឞ់សំហុរដដឥឬលវ? 

 
 

រសអស ់9 - របាជាញ ឥសសច់ាសវំុ់ 
"លៅវើលឞះមាឞអវើដដឦឆាង ញ់ លៅវើលនាះមាឞអវើដដឦឆាង ញ់។ សរវស្ថវ កល៏ៅឥកឥសសទ់ាងំអសល់នាះ លហើឤបាឞសរាជឤ័ កបុងកាឥលៅឤកឥសស់
ទាងំលនាះ"(ចូឥោកអ់ាវិភាឡ។) 
 

ដឆកឣឤួកំឡុងអងគុឤលៅលឦើរាឞហាឦដឥ៏ងឹមាឣំឤួ លហើឤឣិឞផ្ល សវ់ើលវលសើលទាះសើជាបាឞឦឺសលឣលងសឹងាកំឡុងដរសកក៏ លោឤ លហើឤចុង
លរកាឤកស៏្ថល សខ់លួឞ" (កំុខជិឦ ឬលឡញចិរថឞឹងស្ថទ ឞភាឡឥសសអ់បកលឡក ចូឥរសុងរសឤរ័ប លហើឤរសុងលរសៀសជាឞិចចកបុងកាឥ ចារឧ់ធិាឞកាឥរគស់
លឡឦលឧលា។) 

រសអឡ៖ James, R., How to do strategic planning (a guide for small and diaspora NGOs), Peer Learning 
Programme – Common Ground Initiative, http://www.intrac.org/data/files/resources/729/Strategic-Planning-A-PLP-
Toolkit-INTRAC.pdf. 
 
 
 

រសអឡ 
An approach to planning, Education and  Training Unit, Johannesburg, South  Africa, http://www. 

etu.org.za/toolbox/docs/building/webplan2.html. 

A short  guide  to monitoring and evaluation, Community Engagement Evaluation Toolbox, National 

Centre for Sustainability and  Swinburne University of Technology, Melbourne, January 2011, www. 

evaluationtoolbox.net.au. 

Developing a plan for advocacy, Community Tool Box, University of Kansas (USA),  http://ctb.ku.edu/ 

en/table-of-contents/advocacy/advocacy-principles/advocacy-plan/main. 

Developing Successful Strategies: Planning to Win, Community Toolbox, University of Kansas, USA, 

http://ctb.ku.edu/en/. 

IDWF 5-year  Strategic Plan (2016-2020), IDWF, http://idwfed.org/en/resources/idwf-5-year-strategic- 

plan-2016-2020/@@display-file/attachment_1 

Design,  monitoring and evaluation of technical cooperation programmes and projects:  A training 

manual, ILO, Geneva, 1996, http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1996/96B09_238_engl.pdf. 

James, R., How to do strategic planning (a guide  for small and diaspora NGOs), Peer  Learning 

Programme – Common Ground Initiative, http://www.intrac.org/data/files/resources/729/Strategic- 

Planning-A-PLP-Toolkit-INTRAC.pdf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.intrac.org/data/files/resources/729/Strategic-Planning-A-PLP-Toolkit-INTRAC.pdf
http://www.intrac.org/data/files/resources/729/Strategic-Planning-A-PLP-Toolkit-INTRAC.pdf
http://ctb.ku.edu/
http://ctb.ku.edu/
http://ctb.ku.edu/en/
http://ctb.ku.edu/en/
http://idwfed.org/en/resources/idwf-5-year-strategic-
http://idwfed.org/en/resources/idwf-5-year-strategic-
http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1996/96B09_238_engl.pdf
http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1996/96B09_238_engl.pdf
http://www.intrac.org/data/files/resources/729/Strategic-
http://www.intrac.org/data/files/resources/729/Strategic-


 

 

 

  

H1.2 ឧដថនឞកាឥលឝវើដហឞកាឥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  H1.3 - កាឥសលងកើរកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥរសកសលោឤរសសិវនភាឡ 

 
 

 
1.   លហរុអវើលឥៀសចំ? 
អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះលៅជំុឧញិឡិអឡលលាកកំឡុងលឥៀសចំ ឞិងរគសរ់គងជើឧរិកាឥង្ហឥឥសសឡ់កួលគលោឤភាឡកាល ហាឞ ឞិងភាឡរសកដរស
ជា។ ឡកួលគបាឞសលងកើរអងគកាឥឥសស់ឡកួលគ លហើឤបាឞដសវកឥកសលឣលងឥសសឡ់កួលគ ឞិងឞិយឤ លចញសរមាសសិ់វនិឥសសឡ់កួលគ។ លៅ
កបុងរសលវសជាលរចើឞ អងគកាឥ ឞិងសណ្តថ ញបាឞចាសល់ហថើឣលៅកបុងវរឣងល់ហេងៗោប គឺ រកុឣជឤួខលួឞឯង សង្ហក រ ់ឬសមាគឣលហេងលវៀរ 
សហជើឡពាណិជជកឣម សហកឥណ៍ ឬសឣូហភាឡលហេងៗ។ លៅលឡឦឡឦ អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះចំណ្តករសុកលឥៀសចំចារដ់ចង ឡកួ
លគជាញឹកញាសល់គសលងកើររកុឣតាឣសញ្ហជ រិ ជារិស្ថសឞ ៍ឬ ស្ថសនា ឞិងសហកាឥជាឣឤួអងគកាឥអបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះលហេងលវៀ
រ។ លៅរសលវសខលះ អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះលឥៀសចំ ចារដ់ចងឡើថាប កឣូ់ឦោឌ ឞលៅថាប ករំ់សឞ់ /លខរថ ឞិងថាប កជ់ារិ។ សហជើឡ ឞិង
សមាគឣឞឥ៍សស់អបកឣលរសើកាឥង្ហឥតាឣហធះ ភាគលរចើឞលៅកបុងរំសឞអ់ាសុើប៉ាសុើហវកិ គឺជាអងគកាឥឧឤ័លកមង។ អងគកាឥជាលរចើឞបាឞចាសល់ហថើឣ
តាងំឡើឆាប  ំ2000 ឣកលឣលះ៉ កបុងអំឡុងលឡឦឤុវននាកាឥសកឦលដើឣផើសវោឌ ឞកាឥង្ហឥអឞថឥជារិសរមាសក់ាឥង្ហឥតាឣហធះ ឞិងសិវនិនឞអបក
សលរឣើកាឥង្ហឥ តាឣហធះ។ លឞះជាឦវនហឦនឞកាឥអឞុឣរ័លៅឆាប  ំ2011 នឞអឞុសញ្ហដ លឦខ 189 ឥសសអ់ងគកាឥឡឦកឣមអឞថឥជារិ(ILO) ឞិង 
អឞុស្ថសឞល៍ឦខ 201 សថើឡើកាឥង្ហឥសឣឥឣយសរមាសអ់បកសំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះ។ 

 

 
 

រសអស ់1: លហរុអវើបាឞជាអបកអបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះលឥៀសចំចារដ់ចង? 
តាឣឥឤៈកាឥលឥៀសចំចារដ់ចង អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះអាច 

 ឣកឥឣួោប លដើឣផើដចកឥដំឦកសញ្ហា  ឞិងដំលណ្តះរស្ថឤ។ 
 សលងកើរអងគកាឥឥសស់ឡកួលគ (រកុឣ សមាគឣឞ៍ សហជើឡ សហកឥណ៍ ឞិងសណ្តឋ ញ) ជំុឧញិសញ្ហា វូលៅតាឣកាឥរឡឣលរឡៀង ឞិងកាឥចឥចា

ជាឣឤួឞិលយជក ឥោឌ អិបាឦ ឞិងអាជាញ ឝឥឣូឦោឌ ឞសរមាស់កាឥកាឥពាឥឡឦកឣម ឞិងសងគឣឱ្យរសលសើឥជាងឣុឞ។ 
 ហេឡវហាឤសិវនិ ឞិងកាឥង្ហឥដដឦមាឞរស្ថសឥ់ឣួោប  លដើឣផើកាឥពាឥកាឥឥលំលាអសំពាឞ ឞិងកាឥលកងរសឧញ័្ច ។ 
 ចាសល់ហថើឣហថឦ់ជំឞឤួ ឞិងលសវាកឣមហថឦដំ់សូនាម ឞសរមាសអ់បកសលរឣើកាឥតាឣហធះ លសើមាឞររូឧកាឥ។ 
 ឤុវននាកាឥសរមាសឦ់កខខណឍ កាឥង្ហឥឦអរសលសើឥជាងឣុឞដូចជា របាកឈ់បួឦ ឞិងលម៉ាងលឝវើកាឥសឣឥឣយ លឡឦឈស់សរមាក ឞិងនលងឈស់

សរមាកជាលវៀងទារ់ ឞិងកាឥកាឥពាឥសងគឣលោឤមាឞកាឥកាឥពាឥមារុភាឡឞិងឦកខខណឍ ឥសល់ៅកាឞដ់ររសលសើឥ 
ជាឡិលសសសរមាសក់ាឥឥសល់ៅនឞអបកឣលរសើកាឥង្ហឥតាឣហធះ។ 

ជឤួសលងកើរគលរមាងសឞេ ំឞិងធានារ៉ាសឥ់ង ឞិងលសវាកឣមសុខុមាឦភាឡ។ 
 

លៅលឡឦដដឦអបកសលរឣើកាឥតាឣហធះចូឦឥឣួកបុងអងគកាឥសហជើឡ សណ្តថ ញ សមាគឣ សហកឥណ៍ ឬសឣូហភាឡ ឡកួលគ 
 វវឦួបាឞវំឞុកចិរថលឦើខលួឞឯង កាឥវវឦួស្ថគ ឦ់ ឞិងកាឥលោឥឡចំលពាះកាឥង្ហឥឥសសឡ់កួលគ។ 
 ដឹងឡើកដឞលងដដឦររូឧលៅឥកជំឞឤួ លៅលឡឦដដឦឡកួលគមាឞសញ្ហា លៅកដឞលងលឝវើកាឥ។ 
 មាឞអបកដដឦឞិយឤកាឥពាឥឡកួលគ រសសិឞលសើឡកួលគមាឞអាឥឣមណ៍ថា ឡកួលគររូឧបាឞរសរឡឹរថោកល់ោឤអឤុរថិឝឣ។៌ 
 អាចជសួជាឣឤួអបកដនវលដើឣផើឞិយឤអំឡើសញ្ហា វូលៅ ឞិងលឥៀឞឡើោប លៅឧញិលៅឣក។ 
 លឝវើកាឥឥឣួោប លដើឣផើលោះរស្ថឤសញ្ហា  ឞិងដកឦឣអឦកខខណឍ កាឥង្ហឥឥសសឡ់ួកលគ។ 
 ចូឦឥឣួកបុងកាឥលរជើសលឥ ើសអបកដដឦឞឹងរំណ្តង ឞិងឞិយឤលដើឣផើឡួកលគជាឣឤួអាជាញ ឝឥឣូឦោឌ ឞ ឬឣស្តឞថើឥោឌ អិបាឦ អងគកាឥ ឥសស់

ឞិលយជក ឞិងរសឡ័ឞនហេឡវហាឤ។ 
 វវឦួបាឞជំនាញលមើៗតាឣឥឤៈសកឣមភាឡសណថុ ះសណ្តថ ឦ។ 

ដហបកសំខាឞន់ឞកាឥលឥៀសចំគឺថា កឣមកឥឞិលយជិរស្ថថ ស់ ឞិងជូឞដំណឹងដឦ់ោប លៅឧញិលៅឣក កាឥកស្ថងវំឞុកចិរថ ឞិង កាឥលជឿវុកចិរថ
លឦើឦវនភាឡឥឣួឥសស់ឡកួលគលដើឣផើផ្ល សស់ថូឥស្ថទ ឞភាឡឥសស់ឡកួលគ។ កាឥចូឦឥឣួឥសសឡ់កួលគលៅកបុងកាឥលឝវើលសចកថើ សលរឣចចិរថលៅរគស់ករឣិរ
ទាងំអសម់ាឞស្ថឥសំខាឞណ់្តស់ ឡើលរពាះឡកួលគគឺជាអងគកាឥ។ ឡកួលគគឺអបកដដឦឞឹងនាឣំកឞូឧកាឥ ផ្ល សស់ថូឥសងគឣឱ្យរសលសើឥលឡើង។ 

រសអឡ: Decent work for domestic workers in Asia and the Pacific: A manual for trainers; ILO-IDWF, Bangkok, 
2012, www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro.../wcms_184194.pdf.  

 
 

 
 
 
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro.../wcms_184194.pdf


 

 
កាឥលឥៀសចំចារដ់ចង គឺជាសឥនស្ឣនឞអងគកាឥឥសសក់ឣមកឥដដឦកមាល ងំឥសសឡ់កួលគគឺឡឹងដហអកលឦើសមាជិក។ ស៉ុដឞថវា ឣិឞដឣឞជាកាឥ

ង្ហឤរសួឦលវកបុងកាឥលឥៀសចំចារដ់ចងអបកឣលរសើកាឥង្ហឥតាឣហធះដដឦរសឈឣឞឹងសញ្ហា ជាលរចើឞកបុងកាឥចាសល់ហថើឣ ឬចូឦឥឣួកបុងអងគកាឥ ឬស
មាគឣ។ លោឤស្ថឥដរភាឡឯលកាឥសសឡ់កួលគ ឞិងលម៉ាងលឝវើកាឥមាឞឥឤៈលឡឦឤូឥ អបកជាលរចើឞឣិឞដឹង អំឡើអងគកាឥដដឦអាចហថឦក់ាឥោរំវ 
ជំឞឤួ ឬកដឞលងសុឧរទិភាឡ លៅលឡឦដដឦឡកួលគឥរល់ចញឡើឞិលយជកអារកក។់ អបកខលះ រសដហឦជាស្ថគ ឦអ់ងគកាឥ ស៉ុដឞថអាចឞឹងអឤ័ខាល ច
កបុងកាឥទាកវ់ង លោឤស្ថឥដរអឤ័ខាល ចលឝវើឱ្យឞិលយជកឥសស់ឡកួលគឣិឞ សសាឤចិរថ ឬបារស់ងក់ាឥង្ហឥ។អបកឣកលមើ ឬអបកសលរឣើកាឥង្ហឥឥស់
លៅតាឣហធះអាចឣិឞមាឞសិវនិចូឦលៅសហគឣឞដ៍ដឦលៅ ខាងលរៅហធះឥសសឞិ់លយជកលនាះលវ។ អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះចំណ្តករសុកជា
ស្តសថើរសឈឣឞឹងសញ្ហា កាឞដ់រលរចើឞដដឦរារាងំ ឡកួលគឡើកាឥចូឦឥឣួកបុងអងគកាឥ។ លឞះជាកាឥឡិរសរមាសអ់បកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះចំណ្តក
រសុកដដឦោម ឞឯកស្ថឥរសសចាស់ ដដឦខាល ចមាឞកាឥសញ្ជូ ឞររឡសល់ៅសរសលវសឥសសខ់លួឞឧញិ។ អបកររូឧលឥៀសចំដហឞកាឥង្ហឥឥសសអ់បកឱ្យ
បាឞឦអលដើឣផើអបកអាច ជឤួដឦអ់បកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ ឞិងឤកឡកួលគលដើឣផើចូឦឥឣួ ស្ថប កល់ៅ ឞិងឥឣួចំដណកដឦអ់ងគកាឥឥសសអ់បក។ 
 
 

រសអសវ់ើ 2 - លហរុហឦសំខាឞដ់ដឦលឤើងសលងកើរអងគកាឥដហអកលឦើសមាជិក 
 អំណ្តចឥឣួ: អងគកាឥដដឦដហអកលឦើសមាជិកអឞុញ្ហដ រឱ្យលឤើងសលងកើរថាឣឡឦឥឣួ លោឤកាឥសរងួសសរងួឣឣឞុសេដដឦដចក ឥដំឦក

ចំណ្តសអ់ាឥឣមណ៍ឥឣួ លហើឤចងល់ឝវើកាឥលដើឣផើកាឥផ្ល សស់ឋូឥឥឣួោប ។ 
 ឦវនិរសជាឝិសលរឤយ: កបុងអងគកាឥដដឦដហអកលឦើសមាជិក គឺសមាជិកមាឞសំលឦង ឞិងជាដហបកឣឤួនឞលឝវើកាឥសលរឣចចិរថ អំឡើអងគកាឥ។ 
 ឞិឥឞថឥភាឡ: លោឤមាឞសមាជិកដដឦសងន់លលសមាជិកភាឡអាចជួឤអងគកាឥឥសរ់ាឞបាឞ។ កាឥហថឦហ់ឥិញ្ដសផទាឞលោឤខលួឞ ឯងហថឦ់

ឞូឧឯករាជយភាឡ។ លឦើសឡើលឞះលវៀរ គឺមាឞសមាជិកជាលរចើឞជាកឣមសិវនិ ចំលណះដឹង ឞិងភាឡជាអបកដឹកនា ំលៅកបុងអងគកាឥ ជឤួ
សលងកើរសឣរទភាឡ ឞិងភាឡជាអបកដឹកនា។ំ 
រសអឡ: Recommendation: Membership structure, Domestic worker organizing toolbox, National Domestic 

Workers’ Alliance (NDWA), USA, https://organizing.domesticworkers.org/membershipstructure. 
 

 
2.   ចំណុចសំខាឞ់ៗ អំឡើកាឥលឥៀសចំចារដ់ចង 
ឣុឞលឡឦលឤើងលៅដឦ់កាឥដំលណើ ឥកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥ វាមាឞរសលយជឞក៍បុងកាឥសឥលសឥឞូឧចំណុចសំខាឞ់ៗ អំឡើកាឥលឥៀសចំ 

 ឞិង ឣូឦលហរុអវើបាឞជាអបកររូឧហថឦ់អាវិភាឡខពស៖់ 
 កាឥលឥៀសចំចារដ់ចង គឥួដរជាសកឣមភាឡដដឦកំឡុងសឞថឥសស់អងគកាឥឥសសអ់បក រសសិឞលសើវាលៅដរជាសលឣលងដ៏ខាល ងំកាល  សរមាសក់ាឥពាឥ 

ឞិងកាឥលឦើកកឣពសសិ់វនិ ឞិងហឦរសលយជឞឥ៍សសអ់បកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ។ សមាជិកបាឞនាឣំកឞូឧ ជំនាញ ឞិងសវឡិលស្ថឝឞដ៍ដឦ
ឡកួលគអាចលរសើលដើឣផើជឤួដឦអ់ងគកាឥឥសសអ់បក។ សមាជិកកាឞដ់រលរចើឞមាឞឞឤ័ថា អបកអាចលឝវើកាឥង្ហឥសដឞទឣលវៀរកបុងនាឣជាអងគ
កាឥឣឤួ។ 

 កាឥលឥៀសចំចារដ់ចង គឺជាកាឥវវឦួឤក ឞិងកាឥឥកាសមាជិក។ អងគកាឥជាញឹកញាសវ់វឦួបាឞកាឥចាសល់ហថើឣដឦ៏អឣឤួ ឞិងវវឦួ
បាឞឣឞុសេជាលរចើឞលដើឣផើចូឦឥឣួ ស៉ុដឞថបារស់ងឡ់ួកលគសនាធ ស់ឡើឥឤៈលឡឦឡើឥ សើដខ។ កាឥមាឞសមាជិកដដឦ សកឣមគឺសំខាឞ់ណ្តស់
កបុងកាឥលឝវើឱ្យដហឞកាឥឥសសអ់បកលអាឤលជាគជឤ័។ លៅលឡឦដដឦអបកដសវកឥកអបកសលរឣើកាឥង្ហឥ តាឣហធះ អបកគឥួដរខិរខំលឝវើលអាឤឡកួ
លគសសាឤឥ ើករាឤ ឞិងសកឣមលៅកបុងអងគកាឥ។ មាឞដំលណើ ឥកាឥដសសឝឣមជារិលៅកបុង អងគកាឥដដឦ: 
 ឣិរថអកថិ ឞិងអបកោរំវឣឤួចំឞឞួឥសស់អបក កាល ឤជាសមាជិក។ 
 សមាជិកឥសសអ់បកឣឤួចំឞឞួឞឹងកាល ឤជាសកឣមជឞដដឦមាឞកាឥលសថជាញ ចិរថ។ 
 សកឣមជឞឥសសអ់បកឣួឤចំឞឞួឞឹងកាល ឤជាអបកដឹកនា។ំ 

 រសសិឞលសើអបកចងស់ឞថសលងកើឞចំឞួឞសកឣមជឞ ឞិងអបកដឹកនានំាអនាគរ អបកររូឧកាឥកឣមឧឝិើ ឞិងសកឣមភាឡលដើឣផើជឤួឡកួលគ អអិឧឌ្ណ 
ឞិងកស្ថងសឣរទភាឡឥសសឡ់កួលគ។ 

 សមាជិក ឞិងសមាជិកដដឦអាចលឝវើបាឞ ចងឱ់្យអងគកាឥឥសសឡ់កួលគមាឞរសលយជឞចំ៍លពាះឡកួលគ។ លឞះមាឞឞឤ័ថា កាឥលឥៀសចំ ឞិង
កាឥលឝវើឤុវននាកាឥលឦើសញ្ហា ដដឦទាក់វងឞឹងអបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ ឞិងលឝវើឱ្យរបាកដថា អងគកាឥឥសសអ់បក លឝវើកាឥលដើឣផើលោះរស្ថឤ
សញ្ហា ឥសសឡ់កួលគ។ វាមាឞឞឤ័ថា កដឞលងណ្តអាចលឝវើបាឞ ចូឥឞិយឤលោឤឧជិជមាឞជាឣឤួ ឞិលយជក។ 

 អបកមាឞសមាជិកកាឞដ់រលរចើឞ គំឞិរ ឞិងឣរិកាឞដ់រលរចើឞររូឧបាឞហថឦល់អាឤ ឞិងជដជក។ លឞះនាឱំ្យមាឞកាឥសលរឣចចិរថ បាឞឦអ
រសលសើឥ។ 

 កាឥវំនាកវំ់ឞងគឺមាឞស្ថឥៈសំខាឞ់ លរពាះសមាជិកចងដឹ់ងថា អងគកាឥឥសសឡ់កួលគកំឡុងលឝវើអវើ ឞិងអំឡើឣូឦលហរុអវើ។ ឡកួលគកច៏ង់អងគ
កាឥលឞះស្ថថ សឡ់កួលគ លហើឤលឝវើកាឥលោះរស្ថឤកថើបាឥឣាឥសសឡ់កួលគ។ វំនាកវំ់ឞងឥវាងសមាជិកកម៏ាឞ ស្ថឥៈសំខាឞហ់ងដដឥ ជា
ឡិលសសលៅកបុងកាឥដចកឥដំឦកសញ្ហា  ឞិងដំលណ្តះរស្ថឤ។ អងគកាឥឥសសអ់បកអាចជឤួអបកសលរឣើ កាឥង្ហឥតាឣហធះឥកាវំនាកវំ់ឞងជា
ឣឤួោប លៅឧញិលៅឣក។ 
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– កាឥលឥៀសចំ គឺជាអាជើឧកឣមឥសសអ់បករគសោ់ប ។ សមាជិកទាងំអសគ់ឥួលឥៀសចំឣិរថអកថិ ស្ថចញ់ារិ អបកជិរខាង ឞិងអបកស្ថគ ឦោ់ប  ដដឦ
ជាអបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ។ លៅរគសឱ់្កាស សមាជិកគឥួដរឞិយឤរបាសអ់បកទាងំលនាះអំឡើអងគកាឥឥសសឡ់ួកលគ ឞិងអរទរសលយជឞន៍ឞ
កាឥចូឦឥឣួកបុងអងគកាឥ គឺលដើឣផើឡកួលគផ្ធ ឦ ់ឞិងលដើឣផើអបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះទាងំអស។់ 

 

3.   លរើអបកមាឞដហឞកាឥលឥៀសចំឤុវននាកាឥរសកសលោឤលជាគជឤ័យ៉ងដូចលឣថច? 
ដំលណើ ឥកាឥលឝវើដហឞកាឥលឞះឣិឞចាបំាច់ឡិបាកលវ។ លទាះជាយ៉ងណ្តកល៏ោឤ កាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥឥសសអ់បក 

ររូឧដរហថឦច់លឣលើឤចាសល់ាស់ចំលពាះសំណួឥដូចខាងលរកាឣ៖ 
 លរើអបកចងស់លរឣចបាឞអវើខលះ? លហរុអវើ? លរើលោឦសំណងហបងឹរសសតាឣលសសកកឣម ចកខុឧសិឤ័ឞិង 

លោឦសំណងឥសសអ់ងគកាឥដដឥឬលវ? 
 លរើអវើជាលោឦលៅឥសសអ់បកលដើឣផើ្ ឞដឦល់ោឦសំណងឥសសអ់បក? 
 លរើឡរ័ម៌ាឞឥសស់អបកដហអកលឦើអសថុតាងឬ? 
 លរើវិឞបឞឤ័ជាកល់ាក ់សកឣមភាឡ ឞិងធារុចូឦអវើខលះដដឦអបកររូឧកាឥលដើឣផើសលរឣចបាឞឞូឧលោឦលៅ ឞិងឦវនហឦ? 
 លរើកដឞលងណ្តដដឦលផ្ថ រសំខាឞស់រមាសឤុ់វននាកាឥ? លហរុអវើកដឞលងលនាះររូឧបាឞលរជើសលឥ ើស? 
 លរើអបកណ្តអាចជាលោឦលៅ (សមាជិកលមើ) ឞិងភាប កង់្ហឥ(អបកលឥៀសចំចារដ់ចង) សរមាសក់ាឥផ្ល សស់ថូឥ? លរើអបកណ្តគឥួ លឝវើកាឥជាឣឤួ

អបក? 
 លរើអវើខលះជាឝឞធាឞឡិររបាកដឥសសអ់បក: ឣឞុសេ លឧកិា សមាា ឥៈ? 
 លរើអបកររូឧកាឥអវើលវៀរ? លរើអបកឞឹងវវឦួបាឞអវើលនាះលោឤឥលសៀសណ្ត? លរើអបកអាចវវឦួបាឞអបកោរំវ ឞិង 

មាច សជំ់ឞឤួកបុងកាឥជឤួអបកលអាឤសលរឣចលោឦសំណងឥសសអ់បកបាឞលោឤយ៉ងណ្ត? លរើអបកឞឹងលជៀសវាងកាឥសដងវឥ មាច សជំ់ឞឤួ
លោឤឥលសៀសណ្ត? 

 លរើអបកឞឹងឡិឞិរយ ឞិងវាសដ់ឧងឧឌ្ណឞភាឡ ឥវនិឡឦ ឞិងហឦសះ៉ពាឦប់ាឞយ៉ងដូចលឣថច? លរើអវើឞឹងជាសូចនាកឥ? 
 លរើឡរ័ម៌ាឞតាឣោឞអវើខលះដដឦអបកររូឧកាឥ លហើឤលរើអបកឞឹងរសឣូឦវាតាឣឥលសៀសណ្ត? 
 លរើអបកឞឹងលឥៀឞឡើអវើដដឦអបកបាឞលឝវើលដើឣផើសលងកើឞកាឥលឥៀសចំឤុវននាកាឥនាលឡឦអនាគរឥសសអ់បកលោឤឥលសៀសណ្ត? 

 

4.   លរើឞឥណ្តជាអបកលឝវើដហឞកាឥ? 
អងគកាឥនឞអបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះភាគលរចើឞមាឞគណៈកមាម ឝិលឥៀសចំសរមាសក់ាឥលឝវើដហឞកាឥ ឃ្លល លំឣើឦ ឞិងររួរឡិឞិរយ ឤុវននាកាឥ

លរជើសលឥ ើសអបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ។ សមាជិក ឞិងកាឥង្ហឥឥសសគ់ណៈកមាម ឝិកាឥអាចររូឧបាឞកំណរល់ៅកបុង ឦកខឞថិកៈ ឬររូឧបាឞសលរឣច
លោឤរកុឣរសឹការសរិសរថិ។ សមាជិកជាញឹកញាសគឺ់ជាលឣដឹកនា ំឞិង អបកលឥៀសចំចារដ់ចង។ គណៈកមាម ឝិលឞះគឥួដរសលងកើរជារកុឣកណ្តថ ឦ
ឣឤួលដើឣផើសឥលសឥកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥឥសសអ់បក។ លគអាចដរងតាងំ អបកលឥៀសចំ ឬអបកដឹកនាដំដឦមាឞសវឡិលស្ថឝឞឡ៍ើរំសឞល់រជើស
លឥ ើសដដឦបាឞលសបើលឡើងលដើឣផើចូឦឥឣួរកុឣ។ សមាជិករកុឣ កណ្តថ ឦគឥួដរលសថជាញ ចិរថលឝវើកាឥជាឣឤួោប  ឞិងដចកឥដំឦកកាឥង្ហឥជាឣឤួោប ។ លៅ
លឡញកបុងដំលណើ ឥកាឥ ឡកួលគររូឧបាឞដឹកនា ំលោឤលោឦកាឥណ៍នឞដហឞកាឥរសកសលោឤរសសិវនភាឡ ជាឡិលសសគឺកាឥឥឣួោប  ឞិងកាឥចូឦឥឣួ
(សូឣលឣើឦចំណុច 4 នឞ H1.1)។ 

 

5.   លរើកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥឥសសអ់បកគឥួមាឞអវើខលះ? 
កាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥឥសសអ់បក គឥួដរមាឞដហបកខាងលរកាឣ៖ 

 កាឥឧភិាគនឞសមាជិកភាឡឥសសអ់បក 
 លសចកថើដលលងកាឥណ៍ចកខុឧសិឤ័ 
 លោឦសំណងនឞកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥឥសសអ់បក 
 លោឦលៅ /ឦវនហឦដដឦអបកកំណរ់លដើឣផើ្ ឞដឦល់ោឦសំណង 
 ឤុវនស្ថស្តសថដដឦដហអកលឦើកាឥររួរឡិឞិរយឝឞធាឞ ឞិងអាវិភាឡដដឦអបកបាឞកំណរស់រមាស់្ ឞដឦ់ 

លោឦលៅ ដដឦជាឝឣមតាមាឞឥឤៈលឡឦឤូឥ 
 ឦវនហឦ វិឞបឞឤ័ ឞិងសូចនាកឥដដឦបាឞកំណរស់រមាសឤុ់វនស្ថស្តសថឞើឣឤួៗ 

 ដហឞកាឥសកឣមភាឡ ស្ថទ ឞភាឡ ឞិងកាឦឧភិាគ 
 កាឥររួរឡិឞិរយ ឞិងវាឤរនឣល 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

រសអស ់3 - កំណរចំ់ណ្តសំំខាឞ!់ 
 អបកររូឧសឥលសឥកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥឥសសអ់បក។ វាគឥួដរសញ្ហជ កយ៉់ងចាសអំ់ឡើវិសលៅឥឤៈលឡឦខលើ ឞិង ឥឤៈលឡឦឤូឥដដឦ

អងគកាឥឥសសអ់បកចងល់ឝវើលដើឣផើ្ ឞដឦល់ោឦសំណងឤុវននាកាឥឥសស់អបក។ លឞះលឝវើឱ្យវាកាឞដ់រ ង្ហឤរសួឦសរមាសអ់បករាឦោ់ប ដូច
ជា លឣដឹកនា ំសមាជិក នដគូ ឞិងអបកោរំវ លអាឤង្ហឤឤឦឞូ់ឧកដឞលងដដឦអបកចងល់ៅ ឞិងឥលសៀសដដឦអបកលៅដឦវ់ើលនាះ។ វរឣង់
ឡិររបាកដនឞដហឞកាឥឣិឞសំខាឞល់វ ដូលចបះចូឥសឥលសឥវាលៅកបុងវរឣងដ់ដឦអបក អាចលរសើបាឞ។ 

 

 កបុងកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥឥសសអ់បក អបករសដហឦជាឣិឞចាបំាចរ់រួរឡិឞិរយរគសដ់ហបកទាងំអសដ់ដឦបាឞរាឤខាងលឦើ 
លនាះលវ។ ឥដឌឝឣមឞុញ្ដ ឬឦកខឞថិកៈនឞអងគកាឥឥសសអ់បកបាឞកំណររ់នឣល លសសកកឣម ចកខុឧសិឤ័ ឞិងសំណងឥសស់វាឥចួលហើឤ។ អបកគឥួ
ដរោកដ់ហឞកាឥលឥៀសចំឤុវននាកាឥឥសសអ់បកលឦើសញ្ហា ទាងំលឞះ។ 

 រសសិឞលសើអបកមាឞដហឞកាឥសកឣមភាឡសរមាសឥ់ឤៈលឡឦជាកល់ាកឣ់ឤួ វាគឥួដរមាឞចកខុឧសិឤ័ ឞិងលោឦសំណង រឡឣទាងំ លោឦ
លៅហងដដឥ ឞិងឤុវនស្ថស្តសថដដឦអបកចងប់ាឞលដើឣផើលឝវើតាឣលៅកបុងឆាប ខំាងឣុខលឞះលដើឣផើសលរឣចបាឞឞូឧចកខុឧសិ័ឤ លនាះ។ ដហឞកាឥ
លឞះរសដហឦជាលោឦលៅ ឬឦវនហឦគឞលឹះអំឡើកាឥសលងកើឞសមាជិកភាឡឥសសអ់បក (លោឤមាឞលោឦលៅ ជាក់លាកល់ៅកបុងសំណំុ
ដសសសវជាចំឞឞួ ឬភាគឥឤចាសល់ាស)់។ អបកគឥួដរគិរអំឡើលឥឿងទាងំអសល់ឞះ លៅលឡឦលឥៀសចំ ដហឞកាឥឤុវននាកាឥ ឥសសអ់បក។ 

 
6.   កាឥឧភិាគលឦើភាឡជាសមាជិកឥសសអ់បក 

កាឥចាសល់ហថើឣឡិររបាកដនឞកាឥលឝវើដហឞកាឥឤុវននាកាឥអងគកាឥឥសស់អបក គឺកាឥឡើសមាជិកភាឡ។ លរើអបកមាឞសមាជិក ស៉ុនាម ឞ
នាក?់ លរើររូឧជាស៉ុនាម ឞភាគឥឤនឞចំឞឞួអបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះសឥុស លៅកបុងរំសឞ់អូឣិស្ថស្តសថដដឦអបករគសដណថ ស ់(ជារិ រំសឞ/់
លខរថ ឥដឌ)? លរើអបកមាឞឡរ័ម៌ាឞរគស់រោឞស់ថើឡើសមាជិកឥសសអ់បកលវ? លរើឡកួលគសងរ់បាកន់លលសមាជិកភាឡ ឥសសឡ់កួលគដដឥឬលវ ឞិង
ទាឞល់ឡឦលវ? លរើឡកួលគឣករសជំុតាឣដហបក រកុឣ ឬស្ថខាឥសសឡ់កួលគដដឥឬលវ? លរើឡកួលគចូឦឥឣួ កបុងសកឣមភាឡសំខាឞ់ៗ ឥសស់អងគ
កាឥលវ (កាឥរសជំុឡើឥដងកបុងឣឤួដខ សិកាខ ស្ថលា ឬឧគគសណថុ ះសណ្តថ ឦ សកឣមភាឡលៅនលងវើ 1ឧសភា 16ឣិលុនា ឞិង 8ឣើនា)? វា
ង្ហឤរសួឦកបុងកាឥឤកឡកួលគលៅបារុកឣមដដឥឬលវ? លរើអបកសសាឤចិរថជាឣឤួឞឹងកាឥ ចូឦឥឣួឥសសឡ់កួលគលៅកបុងកាឥជឤួឡរងឹង
អងគកាឥឥសសអ់បកឬលវ? លរើឡកួលគវវួឦបាឞកាឥដណនារំរឹឣររូឧអំឡើអងគកាឥ ឞិង កាឥសណថុ ះសណ្តថ ឦជាឣូឦោឌ ឞអំឡើសិវនិឥសសអ់បក
សលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះដដឥឬលវ? លរើឤុវននាកាឥសមាជិកភាឡឣុឞឥសស់អបក វវឦួបាឞលជាគជឤ័យ៉ងណ្ត? លរើអបកសលរឣចបាឞឞូឧ
លសសកកឣមឥសស់អងគកាឥឥសស់អបកកបុងកាឥលឥៀសចំចារដ់ចងអបកសលរឣើ កាឥង្ហឥតាឣហធះបាឞយ៉ងដូចលឣថច? លរើអវើខលះដដឦអបកលឝវើបាឞ
ឦអ? លរើអវើខលះដដឦអបកអាចលឝវើលអាឤបាឞឦអជាងលឞះ? លរើអបក ឥ ើកឦូរលាសរិ់ចរចួ ឬលរើអបកឣិឞផ្ល សវ់ើលៅឣុខ ឞិងបារស់ង់
សមាជិក? លហរុអវើ? តាឣឥឤៈលឞះកាឥឡិឞិរយលោឤខលួឞឯង លឞះ អបកអាចលឃើញសញ្ហា  កំណរស់ញ្ហា រសឈឣ ឞិងចាសល់ហថើឣលឝវើ
ដហឞកាឥឞូឧអវើដដឦររូឧលឝវើលអាឤសលរឣច ឞិងសលរឣចបាឞ លោឤឥលសៀសណ្ត។ ឧសកឥណ៍ជាឣូឦោឌ ឞសរមាសឦំ់ហារល់ឞះគឺ
ឧសកឥណ៍ឧភិាគដសឡ SWOT ។ 

 

 

រសអស់វើ 4 - ឧសកឥណ៍ឧភិាគដសស SWOT 
កាឥលឥៀសចំនឞកាឥឧភិាគ SWOT គឺមាឞភាឡង្ហឤរសួឦដូចដដឦវាលឣើឦលៅលឦើអវើឧជិជមាឞ ឞិងអវើអឧជិជមាឞលចញឡើដហបក 

ខាងកបុង ឞិងដហបកខាងលរៅ (ខាងកបុងឞិងខាងលរៅអងគកាឥ) លោឤសទិរលរកាឣពាកយចំឞឞួសឞួ គឺ៖ 
 ចំណុចខាល ងំ(Strengths) គឺជាលឥឿងឧជិជមាឞលៅកបុងអងគកាឥឥសសអ់បក។  
 ចំណុចលខាឤ(Weakness) គឺជាលឥឿងអឧជិជមាឞលៅកបុងអងគកាឥឥសសអ់បក។  

 

 ឱ្កាស(Opportunity) គឺជាលឥឿងឧជិជមាឞលៅខាងលរៅអងគកាឥ។  
 កាឥគំរាឣកំដហង (Threats) គឺជាលឥឿងអឧជិជមាឞលៅខាងលរៅអងគកាឥឥសស់អបក។  
គឞលឹះកបុងកាឥឧភិាគ SWOT គឺររូឧគិរអំឡើឧឝិើលដើឣផើលឝវើឱ្យមាឞភាឡឧជិជមាឞសំហុរ ឞិងការ់សឞទឤហឦសះ៉ពាឦន់ឞភាឡអឧជិជមាឞ។ លៅ

លឡឦអបកសឥលសឥដហឞកាឥឥសស់អបក ចូឥសំហុសគំឞិរអំឡើឧឝិើលរសើរបាសភ់ាឡខាល ងំឥសសអ់បក ទាញឤករសលយជឞឡ៍ើឱ្កាស ឞិង 
ឤកឈបះភាឡលខាឤ ឞិងកាឥគំរាឣកំដហង។ សូឣលឣើឦ T1.1 សរមាសឡ់រ័៌មាឞសដឞទឣ។ 

 
 

ចកខុឧស័ិឤ ឞងិលោឦសណំង លោឦលៅ ឞងិឦវនហឦ 
សឥលសឥឃ្លល ចកខុឧសិឤ័ឥសសអ់បក លហើឤកំណរល់ោឦសំណងឥសសអ់បកលោឤដហអកលឦើអវើដដឦអបកដឹងអំឡើស្ថទ ឞភាឡឥសសអ់បក 

នាលឡឦឥឡូឧ ឞិងសញ្ហា  ឞិងកថើកងវឦ់ដដឦអបកបាឞកំណរ។់ លរើអបកចងផ់្ល សស់ថូឥអវើ? លរើអបកចងស់លរឣចអវើ? លរើលោឦសំណង ឥសសអ់បក
រសសតាឣលោឦសំណងឥសស់អបកកបុងជើឧរិដដឥឬលវ ឬកបុងកឥណើ អងគកាឥឥសសអ់បក លរើវាសរឣសជាឣឤួឞឹងរនឣលសបូឦ ឞិងលសសកកឣមដដឦ
មាឞដចងលៅកបុងឥដឌឝឣមឞុញ្ដឥសស់អងគកាឥដដឥឬលវ? 
 
 



 

 

 
លសចកថើដលលងកាឥណ៍ចកខុឧសិឤ័ ឞិងលោឦសំណងឥសសអ់បកររូឧដរមាឞកាឥសំហុសគំឞិរ អាចចងចាបំាឞ ចាស់លាស ់ឞិងខលើ។ វាររូឧដរ

ហេឡវហាឤអំឡើអវើដដឦអបកកំឡុងលឝវើលដើឣផើសលរឣចវា លឝវើឱ្យសមាជិកឥសស់អបកលររៀឣខលួឞឥចួជាលរសចលដើឣផើលឝវើសកឣមភាឡ ឞិងសញ្ចុ ះសញ្ចូ ឦអបក
លហេងលវៀរឱ្យោរំវដឦអ់ងគកាឥឥសស់អបក។ 
 

 

រសអស ់5 - ពាកយគឞលឹះ ឞិងអរទឞឤ័ឥសសវ់ា 
ជាលឥឿឤៗ ឣឞុសេឤឦរ់ចឡចំំលពាះពាកយ លោឦសំណង ឞិង លោឦលៅ លោឤស្ថឥពាកយទាងំលឞះឡិឡណ៌នា អវើដដឦឡកួ វាចងប់ាឞ។ 

ឧទាហឥណ៍លៅលឡឦឣឞុសេមាប កឞិ់យឤថា "លោឦសំណងឥសសខ់ញុ ំគឺសរឣកវឣងឞ់" ឬ "លោឦលៅឥសសខ់ញុ ំគឺ សរឣកវឣងឞ់" ឬ "កបុងឥឤៈ
លឡឦសើដខខញុ ំចងរ់សកឡើឥគើឡូរកាឣ" អបករាឦោ់ប ឤឦឡ់ើអរទឞឤ័រសលយគលឞះ។លទាះយ៉ងណ្តកល៏ោឤ កបុងកាឥលឝវើដហឞកាឥ ពាកយទាងំលឞះ
មាឞអរទឞឤ័ខុសោប ៖  
 ចកខុឧសិឤ័ ឞិងលោឦសំណង គឺជាលសចកថើអះអាងនឞអវើឣឤួឝំ ឞិងសំខាឞដ់ដឦអបកកំឡុងមាឞសំណងសរមាសល់ឡឦអនាគរ។ ចកខុឧសិឤ័ 

ឞិងលោឦសំណងនឞអងគកាឥឥសសអ់បកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះគឺជាអវើដដឦសមាជិកឥសសឡ់ួកលគចងល់អាឤអងគកាឥ ឥសសឡ់កួលគសលរឣចបាឞ 
ឞិងលឝវើលៅនលងអនាគរ។ វាគឺជាឦវនហឦឥឤៈលឡឦដឧងនឞដហឞកាឥឥសស់អបក។ វាលឆលើឤរសឞូឧសំឞឥួ ជាលរចើឞដូចជា: "លរើអបកចងល់ៅវើ
កដឞលងណ្តលៅឥឤៈលឡឦរបា ំលៅដស់ឆាប លំវៀរ?" ជាឧទាហឥណ៍:" លៅឆាប  ំ2022 អងគកាឥឞឹង មាឞសមាជិកចំឞួឞ 200.000នាករ់រូឧ
បាឞលសថជាញ យ៉ងឣុរមា ំឞិងចូឦឥឣួយ៉ងសកឣមលៅកបុងកាឥលឦើកកឣពស ់ឞិងកាឥពាឥសិវនិ 
នឞអបកសំលឥ ើកាឥង្ហឥតាឣហធះ។" លៅកបុងដហឞកាឥឤុវនស្ថស្តសថឥឤៈលឡឦរបាឆំាប ឥំសស ់IDWF ពាកយ "លោឦលៅឥឣួ" ររូឧបាឞលរសើ ជំឞសួពាកយ 
"លោឦសំណង" ឬ "ចកខុឧសិឤ័" ។ វាសឥលសឥថា "លៅររឹឣឆាប  ំ2020 អងគកាឥឡិអឡលលាក ដឥ៏ងឹមា ំរសជាឝិសលរឤយ ឞិងឥសួឥឣួោប  នឞអបក
សលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ ឞឹងចូឦឥឣួចំដណកដឦក់ាឥកាឥពាឥ ឞិងកាឥអអិឧឌ្ណសិវនិសមាជិកឥសលសើខលួឞចំឞឞួ 670.000 នាក ់ឞិងសិវនិឥសស់
អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ ឞិងកឣមកឥតាឣហធះឥរគសវ់ើកដឞលង"។ 

 

 លោឦលៅគឺជាសឣិវនហឦចាសល់ាសឞិ់ងអាចវាសដ់ឧងបាឞដដឦឞឹងជួឤអបកលឆាព ះលៅឥកកាឥសលរឣចលោឦសំណងឥសសអ់បក។ កាឥ
កំណរល់ោឦលៅឞឹងលឆលើឤរស ឞឹងសំណួឥ "លរើអបកអាចលឝវើឱ្យវា លកើរលឡើងយ៉ងដូចលឣថច?" ដហឞកាឥឤុវនស្ថស្តសថ IDWF សំលៅលៅលឦើ
លឥឿងលឞះជា"លោឦលៅ សនាធ ឞ់"។ វាសឥលសឥថា "លៅររឹឣឆាប  ំ2020 អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ ឞិងកឣមកឥ តាឣហធះចំឞឞួ 670.000នាក ់
(រាសស់ញ្ចូ ឦទាងំ អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះដដឦចំណ្តករសុក ឞិងកឣមកឥតាឣហធះ) ដដឦ រំណ្តងលោឤស្ថខាចំឞឞួ 80 លៅកបុង
រសលវសចំឞឞួ 60 រសលវស ររូឧបាឞលឥៀសចំចារដ់ចងលដើឣផើសលងកើឞអាឞុភាឡឥសសឡ់កួលគ លដើឣផើជះឥវនិឡឦដឦក់ាឥសលរឣចចិរថនឞជើឧរិ
ឥសស ់ឡកួលគ លអាឤសកឣមកបុងកាឥឥឣួចំដណកដឦកំ់លាងំជរឣុញនឞអងគកាឥ ឥសសឡ់ឦកឥសស់ឡកួលគដដឦជាកាឥចូឦឥឣួជាឣឤួ កាឥង្ហឥ
នឞ IDWF ឞិងវវួឦឤកភាឡជាមាច សន់ឞសហឡឞ័ន។ 

 ឦវនហឦគឺជាកាឥផ្ល សស់ថូឥដដឦអបកចងល់ឃើញចំលពាះឣឞុសេ ឬចំលពាះស្ថទ ឞភាឡ ដដឦវវឦួបាឞឣកឡើកាឥសលរឣចបាឞ នឞលោឦលៅ។ 
ដហឞកាឥឤុវនស្ថស្តសថ IDWF មាឞឦវនហឦចំឞួឞ 5 លដើឣផើសញ្ហជ កល់ោឦលៅភាល ឣៗឥសសខ់លួឞ។ ឦវនហឦវើ 1 ដដឦទាកវ់ងលៅឞឹងកាឥ
អអិឧឌ្ណនឞសហឡឞ័នបាឞឞិយឤថា: "លៅឆាប  ំ2020 IDWF ឞឹងសលងកើរ ឞិងឡរងឹងឥចនាសឣព័ឞន  ឞិងរសរិសរឋិកាឥ អងគភាឡឥសស់ខលួឞ
លដើឣផើសរឣុះសរឣួឦសមាជិកភាឡនឞអបកសលរឣើកាឥង្ហឥ ឞិងកឣមកឥតាឣហធះចំឞឞួ 670.000 នាក ់(លកើឞលឡើងឡើ 330.000 លៅឆាប  ំ
2015) រំណ្តងលោឤស្ថខា 80 លៅកបុង 60រសលវស។ " 

 
កាឥកំណរល់ោឦលៅគឺជាជំហាឞដសំ៏ខាឞឣ់ឤួកបុងកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥលដើឣផើលជាគជឤ័។លោឦលៅឦអឞឹងជឤួអបក ឞិងអងគកាឥឥសស់អបកកបុងកាឥ
កំណរអ់ាវិភាឡ ឞិងសលរឣចចិរថ សលងកើរស្ថទ ឞភាឡ ឞិងវរឣង់សកឣមភាឡជាលរចើឞ។ សលចចកលវសឧភិាគដសស SMART ដដឦររូឧបាឞលគលរសើ
របាសយ៉់ងលជាគជឤ័លោឤអងគកាឥជាលរចើឞជំុឧញិឡិអឡលលាក (សរឣសតាឣររឣូឧកាឥ) គឺមាឞរសលយជឞ៍កបុងកាឥកំណរល់ោឦលៅ។ 
 
 

រសអស ់6 - ឧសកឥណ៍លឝវើដហឞកាឥដសស SMART ឞិងសញ្ជ ើរររួឡិឞិរយ 
ឧសកឥណ៍ SMART គឺមាឞរសលយជឞល៍ៅលឡឦកំណរល់ោឦលៅ ឤុវនស្ថស្តសថ ឬកិចចកាឥង្ហឥឥសសអ់បក។ វាជឤួអបក 

ឡិឞិរយលឣើឦថាលរើកាឥកំណរ់ឞើឣឤួៗឥសសអ់បកគឺមាឞភាឡ: 
 ជាកល់ាក់? (Specific) 

 

 អាចវាសប់ាឞ? (Measurable) 
 អាចសលរឣចបាឞ? (Achievable) 
 មាឞភាឡពាកឡ់័ឞន ឞិងរបាកដឞិឤឣ? (Relevant & Realistic) 
 មាឞលឡឦកំណរ ់ឞិងតាឣលឡឦកំណរ?់ (Time-bound & Timely) 

សូឣលឣើឦ T1.2 សរមាសឡ់រ័ម៌ាឞសដឞទឣ។ 
 

 

 



 

 
លោឤលរសើឣគគុលវសកខ៍ាងលឦើលឞះ សូឣកំណរល់ោឦលៅ ឞិងឦវនហឦលអាឤបាឞលរចើឞដូចដដឦអបកគិរថាចាបំាចល់ដើឣផើ សលរឣច

លោឦសំណងដដឦអបកបាឞកំណរ។់ សនាធ សឣ់កចូឦលៅកាឞស់ញ្ជ ើកំណរឥ់សសអ់បក លហើឤោកអ់ាវិភាឡ។ អវើដដឦ  
សំខាឞសំ់ហុរ? អវើដដឦសនាធ ឞសំ់ហុរ? លរើអបកររូឧលឝវើអវើឣុឞលគ? អវើដដឦឞឹងមាឞ ហឦសះ៉ពាឦល់រចើឞសំហុរ? កាឥោកអ់ាវិភាឡ ដឦល់ោឦ
សំណងឥសសអ់បក លហើឤសឣលឹងលឣើឦឝឞធាឞ ឞិងសឣរទភាឡឥសសអ់បកតាឣភាឡលស្ថម ះររង ់ឞិងរបាកដឞិឤឣ ឞឹងជឤួអបកកបុងកាឥសលរឣច
ឞូឧអវើលដើឣផើសលរឣចបាឞលោឦលៅទាងំលឞះ។ 
 

7. ឤុវនស្ថស្តសថៈ វិឞបឞឤ័ សកឣមភាឡ ធារុចូឦ ឞិងសូចនាកឥ 
លោឤលោឦសំណង ឞិង លោឦលៅឥសសអ់បកររូឧបាឞកំណរ ់អបកលររៀឣខលួឞឥចួជាលរសចកបុងកាឥគិរគូឥឤុវនស្ថស្តសថ។  

ឤុវនស្ថស្តសថគឺជាលសចកថើដលលងសលងខសនឞ "អវើដដឦអបកចងល់ឝវើ(លោឦលៅ) សរមាសឞ់ឥណ្ត(លោឦលៅ) ជាឣឤួឞឥណ្ត (រអួងគ ចឣផង) ឞិង 
ឥលសៀសណ្ត"។  ឤុវនស្ថស្តសថគឺជាសំណំុនឞគំឞិរជាកដ់សថងលឦើឥលសៀសសលងកើរកាឥលរសើរបាសឝ់ឞធាឞដ៏ឦអសំហុរ ឥសស់ អបកលដើឣផើសលរឣចបាឞឞូឧ
លោឦលៅឥសសអ់បក។ វាគឺជាឧឝិើឣឤួនឞកាឥឞិយឤឡើឥលសៀសដដឦអបកឞឹងលឝវើលឥឿងលនាះបាឞសលរឣច ដូចលឣថច។ វាឣិឞសូឧចាសល់ាសជ់ាង
ដហឞកាឥកាឥង្ហឥ ឞិងលឆលើឤរសលៅឞឹងសំណួឥថា "លរើលឤើងលឝវើដូចលឣថចលដើឣផើលៅវើលនាះ លោឤចាសល់ហថើឣ ឡើវើលឞះ? " 

កបុងកំឡុងលឡឦដំលណើ ឥកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥ ទាងំលឞះររូឧកំណរយ៉់ងចាសល់ាសស់រមាសឤុ់វនស្ថស្តសថឞើឣឤួៗ (ឞិង លោឦលៅ) ខ
ណៈដដឦឡកួលគសលងកើរឣូឦោឌ ឞសរមាសក់ាឥអឞុឧរថ។ 
 វិឞបឞឤ័ ជាឦវនហឦ ឬហឦិរហឦ ឬលសវាកឣមជាកដ់សថងដដឦបាឞឣកឡើសកឣមភាឡជំឞឤួលដើឣផើសលរឣចបាឞឦវនហឦ ឞិងលោឦ

លៅឥសសអ់បក។ 
 សកឣមភាឡ គឺជាសកឣមភាឡជាកល់ាក់ដដឦអបកមាឞគលរមាងលឝវើកបុងឥឤៈលឡឦកំណរ ់(ជាញឹកញាសរ់ាឦឆ់ាប )ំ ។ ទាងំលឞះ ររូឧបាឞ

កំណរអ់ាវិភាឡជាវូលៅ ឞិងោកជ់ារកុឣលៅកបុងដហឞកាឥកាឥង្ហឥ ឬសលងក់ាឥង្ហឥ។ សកឣមភាឡនាឱំ្យសលរឣចបាឞ វិឞបឞឤ័ដដឦររូឧដរ
សលរឣចលោឦលៅដដឦបាឞលឦើកលឡើងលអាឤបាឞ។ 

 ធារុចូឦ គឺជាឥសសដ់ដឦអបកររូឧមាឞដូចជា ឣឞុសេ លឧកិា ជំនាញ ឞិងសមាា ឥៈ លដើឣផើអឞុឧរថសកឣមភាឡ សលងកើរវិឞបឞឤ័ ឞិងសលរឣច
លោឦលៅ ឞិងលោឦសំណងឥសស់អបក ឣុឞចាសល់ហថើឣដហឞកាឥកាឥង្ហឥឥសសអ់បក។ 

 សូចនាកឥ វាសដ់ឧងថាលរើអបកសទិរលៅលឦើហលូឧររូឧកបុងកាឥលឝវើសកឣមភាឡ ហឦិរវិឞបឞឤ័ ឞិង្ឞដឦល់ោឦលៅ ឦវនហឦ ឞិងលោឦ
សំណង ចកខុឧសិឤ័ ឞិង លសសកកឣមឥឤៈលឡឦដឧង។ ចូឥឡិភាកា ឞិងឤឦរ់ឡឣលឦើសូចនាកឥលជាគជឤ័ឣឤួចំឞួឞ លដើឣផើជឤួររួរឡិឞិ
រយតាឣោឞ ឞិងវាឤរនឣល។ 

 

8. កាឥអឞុឧរថ 
អងគកាឥមាឞឞិនាប កាឥឥឦំងដំលណើ ឥកាឥដសំ៏ខាឞន់ឞកាឥកំណរល់ោឦសំណង ឞិងលោឦលៅ លហើឤលៅលឥៀសចំដហឞកាឥ ស្ថទ ឞភាឡ ឞិង

សកឣមភាឡភាល ឣ។ មាឞលហរុហឦឣួឤចំឞឞួសរមាសក់ាឥលឝវើដូចលឞះដូចជា កងវះលឡឦលឧលា ររឣូឧកាឥកបុងកាឥ លឆលើឤរសលៅ ឞឹងសញ្ហា សនាធ ឞ ់
កាឥសឥចិាច គឣិឞបាឞឥឡឹំងវុក ឬកាឥឣិឞមាឞដហឞកាឥចាសល់ាស់។ ស៉ុដឞថវាជាកាឥសំខាឞណ់្តស់ ដដឦអបកលឝវើ តាឣដំលណើ ឥតាឣកាឥលឝវើ
ដហឞកាឥលដើឣផើកំុលអាឤអបកចុងលរកាឤលដើឥហលូឧខុស ខជះខាជ ឤលឡឦលឧលា ឞិងឝឞធាឞដដឦ មាឞករឣិរឥសសអ់បក។ 

លៅលឡឦអបកមាឞភាឡចាសល់ាស ់ឞិងមាឞវំឞុកចិរថអំឡើអវើដដឦអបកចងប់ាឞ ឞិងចាសឡ់ើឥលសៀសលឝវើឱ្យវាលកើរលឡើង។ វាឞឹង ង្ហឤ
រសួឦសរមាសគ់ណៈកមាម ឝិកាឥលឥៀសចំ ឞិងរកុឣលឥៀសចំលដើឣផើសលងកើរដហឞកាឥកាឥង្ហឥឣឤួដដឦកំណរស់កឣមភាឡ សលងកើរ កាឦឧភិាគរបាកដ
ឞិឤឣ ដសងដចកកាឥង្ហឥ ឞិងដចកចាឤឣូឦឞិឝិ ឞិងឝឞធាឞលដើឣផើដណនាកំាឥអឞុឧរឋ។ សូឣលឣើឦ ឧសកឥណ៍ 1.5 ហថឦឞូ់ឧវរឣងស់រមាសល់ឝវើ
ដហឞកាឥកាឥង្ហឥ។ 

 

9. កាឥឡិឞិរយតាឣោឞ ឞិងកាឥវាឤរនឣល 
លោឦសំណងនឞកាឥឡិឞិរយតាឣោឞ ឞិងកាឥវាឤរនឣល គឺមាឞឦកខណៈរសលដៀងោប  គឺហថឦឡ់័រម៌ាឞលដើឣផើជឤួអបកលឝវើកាឥ សលរឣចចិរថ 

ដកឦឣអកាឥអឞុឧរថ ឞិងសលរឣចបាឞឦវនហឦដដឦបាឞលរោងវុក។ 
 កាឥឡិឞិរយតាឣោឞគឺជាដំលណើ ឥកាឥឣឤួដដឦកំឡុងដំលណើ ឥកាឥលដើឣផើវាឤរនឣលឧឌ្ណឞភាឡ កំណរភ់ាឡឦំបាក ឞិងឡិឞិរយលឣើឦ ថាលរើ

មាឞសញ្ហា ដដឥឬលវ លហើឤលសើសិឞជាមាឞ សូឣចារឧ់ធិាឞកាឥលដើឣផើលោះរស្ថឤ។ កាឥររួរឡិឞិរយតាឣោឞ មាឞវំនាក់ វំឞង ជាឣឤួ
ធារុចូឦ លោឤររូឧធានាថាធារុចូឦតាឣឥឤៈសកឣមភាឡររូឧបាឞផ្ល ស់សថូឥលៅជាវិឞបឞឤ័។ 

 កាឥវាឤរនឣល គឺជាដំលណើ ឥកាឥលឥៀសចំលឡើងលដើឣផើវាឤរនឣលឡើភាឡលជាគជឤ័នឞកាឥលឥៀសចំដហឞកាឥឤុវននាកាឥឥសស់អបកកបុង កាឥសលរឣច
លអាឤបាឞឞូឧលោឦសំណង លោឦលៅ ឞិងលដើឣផើគិរដឦល់ឣលឥៀឞដដឦបាឞលឥៀឞ។ កាឥវាឤរនឣលចុងសញ្ចសន់ឞ គលរមាងអឞុញ្ហដ រឱ្យ
អបកឧឞិិចឆឤ័ឡើភាឡលជាគជឤ័ឥសសវ់ា លឝវើស្ថឥលឡើងឧញិសកឣមភាឡដដឦដំលណើ ឥកាឥឦអ ឞិងសកឣមភាឡ ដដឦអបកអាចដកឦឣអ ឞិងលបាះ
លចាឦសកឣមភាឡដដឦឣិឞឦអ។ 

 
 
 
 
 



 

 
10. លរើមាឞអវើសនាធ សល់វៀរ? 
ឡរង្ហងដហឞកាឥឤុវននាកាឥឥសស់អបក។ ខាងលរកាឣលឞះគឺជាលរោងដដឦបាឞលសបើលឡើង៖ 
1. កាឥដណនាខំលើៈ លហរុហឦសរមាសក់ាឥលឝវើដំលណើ ឥកាឥដហឞកាឥ ឞិងឞឥណ្តសលរឣចចិរថលឝវើវា អាណរថិឥសសរ់កុឣលឝវើដហឞកាឥ កណ្តថ ឦ 

លោឦកាឥណ៍ជាឣូឦោឌ ឞ (ភាជ សឡ់រ័៌មាឞសថើឡើដំលណើ ឥកាឥលោឤខលួឞឯងលោឤកាឥវវឦួឡរ័ម៌ាឞ កាឥឡិលរោះ លយសឦ ់កាឦ
ឧភិាគ ឞិងសមាជិកនឞរកុឣកណ្តថ ឦ) ។ 

2. លសចកថើដលលងកាឥណ៍ចាសល់ាស ់ឞិងសលងខសនឞរនឣលសបូឦ ឞិងលសសកកឣមឥសសអ់បក (លយងលៅលឦើឝឣមឞុញ្ដ ឞិង ឦកខឞថិកៈ ឥសស់
អបក) ។ 

3. កាឥឡិឞិរយលឡើងឧញិ ឞិងកាឥវាឤរនឣលខលើៗនឞសមាជិកភាឡឥសសអ់បកដូចជា ចំឞឞួ វរឣង ់កាឥធានារ៉ាសឥ់ង ឥចនាសឣពឞ័ន សញ្ហា ឞិង
សញ្ហា រសឈឣ លជាគជឤ័ឞិងសរាជឤ័ ឞិងលឣលឥៀឞដដឦបាឞលឥៀឞ។ ចូឥលរសើរកាហវកិ ឞិងតារាង។ 

4. ឤុវននាកាឥ ចកខុឧសិឤ័ ឞិងលោឦសំណងឥសសអ់បកកបុងឥឤៈលឡឦដឧង ឡើរបា ំលៅ ដសឆ់ាប ។ំ 
5. លោឦលៅជាកល់ាកដ់ដឦអបកកំណរ់លដើឣផើ្ ឞដឦល់ោឦសំណងឞើឣឤួៗ ឞិងឤុវនស្ថស្តសថ វិឞបឞឤ័ សកឣមភាឡ ឞិងសូចនាកឥ 

ដដឦររូឧោប ។ (ចំណ្ត:ំ ដហឞកាឥកាឥង្ហឥដដឦមាឞសកឣមភាឡ លោឦលៅ កាឦសឥលិចឆវសញ្ច ស់ ឝឞធាឞ ឞិងឣឞុសេដដឦវវឦួ
ខុសររូឧ អាចររូឧបាឞលឥៀសចំលោឤឦឣអិរលោឤគណៈកមាម ឝិកាឥ ឞិងរកុឣលឥៀសចំ។ ) 

6. ឧឝិើស្ថស្តសថនឞកាឥតាឣោឞ ឞិងវាឤរនឣលកាឥអឞុឧរថ ឞិងភាឡលជាគជឤ័នឞដហឞកាឥឥសសអ់បក ដហអកលឦើសូចនាកឥដដឦអបក បាឞកំណ
រ។់ 

ដហបកវើ 1-3 ឞិងវើ 6 គឥួខលើលហើឤដឦចំ់ណុច។ ដហបកវើ 4-5 អាចររូឧបាឞសង្ហា ញលៅកបុងម៉ារវើសសរមាសភ់ាឡចាសល់ាស ់ឞិងលសចកឋើ
លយងឥហ័ស (សូឣលឣើឦ T1.7) ។ 

 

ររូឧរបាកដថា ដហឞកាឥលឞះឣិឞដឧងលរចើឞលឡកលវ ឬោម ឞឞឥណ្តមាប ក់ឞឹងអាឞវា។ លឝវើឱ្យវាខលើ ចាសល់ាស់ ង្ហឤរសួឦឤឦល់ោឤសមាជិក 
ឞិង ភាគើពាកឡ់ឞ័នចឣផងទាងំអសឥ់សសអ់បក លហើឤមាឞភាឡឥលំអើសហងដដឥ។ លោឦសំណងឥសសអ់បកគឺលដើឣផើវវួឦបាឞកាឥលសថជាញ ចិរថ ឞិងកាឥ
ោរំវឡើអបករគសោ់ប ។ 

 

 
ហថឦល់សចកថើរពាងលៅរកុឣដហឞកាឥកណ្តថ ឦសរមាសក់ាឥផ្ល សស់ថូឥ ឞិងលយសឦ។់ កំណរល់ឡឦកំណរល់អាឤចាស ់
សរមាសក់ាឥសញ្ចសគ់លរមាង។ លហញើលសចកថើរពាងចុងលរកាឤលៅសមាជិកនឞគណៈកមាម ឝិកាឥលឥៀសចំ ឞិងរកុឣរសឹការសរិសរថិ លដើឣផើអឞុឣរ័។ 
ឣឞុសេរគសោ់ប គឥួដរមាឞអាឥឣមណ៍ថា ឡកួលគជាមាច សន់ឞដហឞកាឥឤុវននាកាឥឥសសអ់ងគកាឥ ឞិងលររៀឣខលួឞលដើឣផើ ចាសល់ហថើឣវា។ 
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H1.4 ៖ ចផ្ ការយទុធសាស្រសតរយៈតពលក្រឆំ្ន  ំ
(២០១៦-២០២០) របស ់IDWF 

 

 
 
ចាប់ពើនថៃទើ ៩ ដល់ ១៣ ដខកុ្មាៈ ឆ្ប  ំ២០១៥ IDWF គរៀបចំសិកាខ សិោគធវើដផនការយុទនសាស្រសថក្បុងទើរក្ុងេុងកុ្ង 
របគទសចិន គដើមផើក្ំណត់្ និងដក្សរមួលគោលបណំង និងសក្មមភាពរបស់ខលួនសរម្ភប់ឆ្ប  ំ ២០១៦-២០២០។ 
សិកាខ សោិគនះ ម្ភនការចូលរមួគោយរបធ្លន អនុរបធ្លន អគគគលខ្ អបក្សរមបសរមួលថាប ក់្ត្ំបន់ (អាសុើប៉ាសុើេវចិ 
អាស្រេវចិ អាគមរកិ្ឡាទើន អាគមរកិ្ខ្ងគជើង និងអុឺរ ៉ុប) និងភាគើ ក់្ព័ននដនទសំខ្ន់ៗគទៀត្។ សិកាខ សិោបានពិនិត្យ
គមើលគមគរៀនដដលទទួលបាន ត្ថភាពជាក់្ដសឋងរបស់អងគការ ធនធ្លនរបស់អងគការ និងក្មមក្រនិគយជិត្បគរមើ
ការង្ហរតាមផធះ និងក្មមក្រនិគយជិត្គធវើការគៅផធះក្បុងចំនួនដ៏គរចើនគលើសលប់ដដលគៅមិនទន់បានបគរមើគោយអងគ
ការរបស់ខលួនតាមវធិើណាមួយ។ ដផអក្គលើចំណុចទងំអស់គនះ សិកាខ សោិបានពិនិត្យគលើគសចក្ថើរត្ូវការជាអាទិភាព
គៅក្បុងឆ្ប ខំ្ងមុខ គេើយបានក្ណំត់្ដផនការយុទនសាស្រសថរយៈគពលរបាឆំ្ប  ំ (២០១៦-២០២០) ។ ដផនការគនះ 
ដផអក្គលើគុណត្នមលសបូល និងគបសក្ក្មមរបស់ IDWF ដូចម្ភនដចងគៅក្បុងធមមនុញ្ដរបស់ខលួន។  
ចក្ខុវស័ិយ គោលគោ នងិគោលបណំងទូគៅ របស់ IDWF រត្ូវបានបគងកើត្គ ើងដូចខ្ងគរកាម៖ 

“រត្ឹមឆ្ប  ំ ២០២០ អងគការក្រមិត្សក្លរបស់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ និងក្មមក្រនិគយជិត្គធវើការគៅផធះ ដដល
ម្ភនភាពរងឹម្ភ ំ របជាធិបគត្យយ និងឯក្ភាពោប  នឹងចូលរមួភាគទនក្បុងការ រ និងជរមុញសិទនរិបស់
សម្ភជិក្ចំនួន ៦៧០ ០០០ នាក់្ របស់ខលួន ក៏្ដូចជាសិទនរិបស់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ និងក្មមក្រនិគយជិត្គធវើ
ការគៅផធះរគប់ទើក្ដនលង”។ 

 
គោលបណំងចគំ ះមុខ របស់ IDWF រត្ូវបានក្ណំត់្ដូចខ្ងគរកាម៖ 

“រត្ឹមឆ្ប  ំ២០២០ ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ និងក្មមក្រនិគយជតិ្គធវើការគៅផធះចំននួ ៦៧០ ០០០ នាក់្ (រមួទងំ
ក្មមក្រនិគយជិត្គទសនថរបគវសន៍ជាអបក្បគរមើការង្ហរតាមផធះ និងជាអបក្ការគៅផធះ) រត្ូវបានត្ំណាងគោយស
ម័ពននភាពចំនួន ៨០ គៅក្បុងរបគទសយ៉ងគហាចណាស់ ៦០ រត្ូវបានចងរក្ង គដើមផើបគងកើនអំណាចរបស់ខលួន
ក្បុងការជះឥទនពិលក្បុងការសគរមចចិត្ថ ដដលជះឥទនិពលគលើជើវតិ្របស់ពួក្គគ ចូលរមួភាគទនយ៉ងសក្មម 
គដើមផើឱ្យុអងគការក្មមក្រនិគយជតិ្របស់ខលួន ចូលរមួជាមយួក្មមក្រនិគយជិត្របស់ IDWF និងគធវើជាម្ភច ស់គលើសេ
ព័ននតាមរយៈសក្មមភាពដូចខ្ងគរកាម៖ 
▬ ចូលរមួក្បុងដំគណើ រការគធវើការសគរមចចិត្ថរបស់ IDWF 
▬ ចូលរមួ និងដឹក្នាយុំទននាការជាយុទនសាស្រសថ  
▬ ផឋល់ការក្សាងសមត្ទភាពសរម្ភប់អងគការ និងអបក្ដឹក្នា ំ
▬ ត្ំណាងឱ្យ IDWF ជាសាធ្លរណៈ និងក្បុងការរបារស័យទក់្ទងគៅខ្ងគរៅ 
▬ គធវើសក្មមភាពក្បុងលក្ខណៈសាមគគើភាពជាមួយសម័ពនន IDWF ដនទគទៀត្ និង 



▬ ោរំទអបក្គផសងគទៀត្គៅក្បុងចលនាការង្ហរគយងគៅតាមសមត្ទភាពរបស់ IDWF។” 
 
គោលបណំងចំគ ះមុខរបស់ IDWF រត្ូវបានបញ្ហជ ក់្ជាក់្ោក់្បដនទមគទៀត្ គៅក្បុងលទនផលរពំឹងទុក្ចំនួន ៥ ដូច
ខ្ងគរកាម។ 
“១. ការអភវិឌ្ណសេព័នន 
រត្ឹមឆ្ប  ំ២០២០ IDWF នងឹបានសាទ បនា រពមទងំពរងឹងរចនាសម័ពននអងគការ នងិរបត្ិបត្ិថការរបស់ខលួន គដើមផើ
ផឋល់គសវាដល់សម្ភជិក្ចំនួន ៦៧០ ០០០ នាក់្ ជាក្មមក្រគធវើការតាមផធះ និងក្មមក្រនិគយជិត្គធវើការគៅផធះ 
(ចំនួនគក្ើនគ ើងពើ ៣៣០ ០០០ នាក់្ក្បុងឆ្ប  ំ ២០១៥) រត្ូវបានត្ំណាងគោយសមព័ននភាពចំនួន ៨០ ក្បុង
របគទស ៦០ គដើមផើធ្លនា៖ 
 ថា ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ នងិក្មមក្រនិគយជិត្គធវើការគៅផធះរគប់ទើក្ដនលងដដលចង់ចងរក្ងម្ភនការោរំទដដល
ពួក្ោត់្រត្ូវការគដើមផើចងរក្ង 

 ការបគងកើត្ ឬការបគងកើនធនធ្លនដដលចាបំាច់គដើមផើរក្ោបទោឌ នក្រមិត្ខពស់ននគសវាដដល ក់្ព័ននជូនដល់
សម្ភជិក្ 

 ការវាស់ដវងផលប៉ះ ល់យ៉ងេមត់្ចត់្ 
 របភពធនធ្លនគដតាគបសក្រមតិ្សក្លសរម្ភប់អងគការក្មមក្រគធវើការតាមផធះ នងិអបក្រសាវរជាវ 
 ការរបារស័យទក់្ទងនផធក្បុងរងឹម្ភ ំនិង 
 ការបគងកើត្ នងិការអនុវត្ថយុទននាការក្រមិត្ពេុជាត្ ិនិងក្រមិត្សក្លជាយុទនសាស្រសថ។ 

 
២. ការអប់រ ំនងិការបណឋុ ះបណាឋ ល 
រត្ឹមឆ្ប  ំ២០២០ អបក្ដឹក្នាកំ្មមក្រគធវើការតាមផធះចំននួ ៩៥០ នាក់្ នងិម្ភនធនធ្លន  និងការបណឋុ ះបណាឋ លដដលចាំ
បាច់ គដើមផើអនុវត្ថក្មមវធិើការបណឋុ ះបណាឋ លផឋល់ជូនដល់សម្ភជកិ្សមព័ននភាពសរុបចំននួ ២០ ០០០ នាក់្ គៅក្បុងទើ
តាងំដដលបានក្ំណត់្គោយគរបើការអប់រ ំនិងការបណឋុ ះបណាឋ លរបក្បគោយរបសទិនភាពក្បុងត្ំបន់តាមវស័ិយ ដូចជា 
(ម្ភនជាអាទិ៍)៖ 
 បញ្ហា គយនឌ័្រ 
 ការពរងឹងសេជើព 
 ការបណឋុ ះបណាឋ លវជិាជ ជើវៈ 
 ការអប់រដំផបក្នគយបាយ 
 ការអភិវឌ្ណភាពជាអបក្ដឹក្នា ំនិង 
 គគរម្ភងក្សាងសមត្ទភាពដនទគទៀត្ (ដដលរត្ូវបានរចនាត្រមូវគៅតាមគសចក្ថើរត្ូវការរបស់សម័ពននមិត្ថ)។ 

 
៣. យុទននាការ នងិការរសាវរជាវ 



រត្ឹមឆ្ប  ំ២០២០ អបក្ដឹក្នាសំម័ពននភាពចំនួន ១ ៦៥៦ នាក់្ គៅក្បុងបណាឋ របគទសយ៉ងគហាចណាស់ ៤០ និង
ម្ភនធនធ្លនដដលចាបំាច់គដើមផើគធវើយុទននាការ នងិសក្មមភាពតាមវស័ិយ គេើយផលប៉ះ ល់ននយុទននាការគនះ 
នឹងរត្ូវបានពនាល ត្ឱ្យកាន់ដត្សុើជគរៅដថមគទៀត្ តាមរយៈការោក់្ពរង្ហយជាយុទនសាស្រសថនូវអបក្ជំនាញ និងការ
រសាវរជាវទក់្ទងជាមួយបញ្ហា គួរជាទើក្ត់្សម្ភគ ល់នានាទក់្ទងជាមួយការង្ហរបគរមើការង្ហរតាមផធះ និងការង្ហរ
ផធះ។ យុទននាការតាមវស័ិយ នងិ/ឬវស័ិយរសាវរជាវអាចរចួម្ភន (ជាអាទិ៍ ដូចជា)៖ 

 ការផឋល់សចាច ប័នគលើអនុសញ្ហដ គលខ ១៨៩ 
 អំគពើេងិោដផបក្គយនឌ័្រគៅក្ដនលងគធវើការ 
 គទសថរបគវសន៍ 
 របាក់្ឈបួល និងបទោឌ នរបាក់្ឈបួលអបផបរម្ភ 
 ការង្ហរបគរមើការង្ហរតាមផធះរបស់កុ្ម្ភរ 
 ពលក្មមគោយបងខ/ំការជួញដូរពលក្មម 
 ការង្ហរគមើលដថផធះ 
 ការគរ ើសគអើង នងិ 
 ការរបារស័យទក់្ទងដផបក្ខ្ងគរៅ (ការអប់រ ំនិងការផ្ល ស់បថូរវបផធម៌)។ 

 
៤. ក្មមក្រគធវើការតាមផធះជាជនគទសនថរបគវសន៍ 
គិត្រត្ឹមឆ្ប  ំ២០២០ ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ និងក្មមក្រនិគយជិត្គធវើការគៅផធះចំននួ ២០០ ០០០ នាក់្ ក្បុងបណាឋ
របគទសចំនួន ២៥ នឹងបានទទួលការោរំទពើសម័ពននមិត្ថរបស់ IDWF គៅក្បុងរបគទសបញ្ជូ ន និង/ឬ របគទស
ទទួល ដដលនឹងចងរក្ង នងិគធវើការត្សូ៊មត្ិយ៉ងសក្មមជុំវញិគសចក្ថើរត្ូវការជាក់្ោក់្របស់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ 
និងក្មមក្រនិគយជិត្គធវើការគៅផធះជាជនគទសនថរបគវសន៍ ដដលជាលទនផលគធវើឱ្យម្ភនការផឋល់ភាពអង់អាច សវ័យ
សគរមចចិត្ថ និងលក្ខខណឍ ការង្ហរកាន់ដត្របគសើរ។ 

 
៥. ការង្ហរអនថរជាត្ ិ
គិត្រត្ឹមឆ្ប  ំ២០២០ សម័ពននមតិ្ថរបស់ IDWF ចំនួន ៨០ ដដលត្ំណាងឱ្យក្មមក្រគធវើការតាមផធះ និងក្មមក្រនិគយជតិ្
គធវើការគៅផធះចំនួន ៦៧០ ០០០ នាក់្ ក្បុងរបគទសចំនួន ៦០ នងឹរត្ូវបានត្ំណាងគៅក្រមិត្អនថរជាត្តិាមរយៈ
ការចូលរមួកាន់ដត្គរចើនរបស់ IDWF គៅក្បុងអងគការពលក្មមសក្ល នងិតាមរយៈភាពជានដគូជាយុទនសាស្រសថ
ជាមួយបណាឋ ញអងគការសងគមសុើវលិអនថរជាត្។ិ” 

 
គៅក្បុងការសរគសរដផនការរបស់អងគការអបក្ ជាការលអដដលរត្ូវគយងគៅគលើដផនការយុទនសាស្រសថរយៈគពលរបាឆំ្ប ំ
របស់ IDWF ដដលជាអងគការ “គម” របស់អបក្។ សរម្ភប់ព័ត៌្ម្ភន នងិជំនួយបដនទមគទៀត្ សូមទនំាក់្ទំនងមក្កាន់ 
IDWF ។ 
 



H 1.5៖ ករណីសកិា  ិង្ការអ្ ុវ តលអ  
 

របភពឯក្សារ៖ IDWF, http://idwfed.org/en/resources/idwf-5-year-strategic-plan-2016-

2020/@@display- file/attachment_1. 

 

 

 

 

 
 

 
 

1. គបសក្ក្មម ចក្ខុវស័ិយ គោលបណំង នងិយុទនសាស្រសថរបស់ NDWM របគទសឥណាឍ  
សាវតា 
ចលនាជាត្និនក្មមក្រគធវើការតាមផធះ (NDWM) បានសទិត្ក្បុងជួរមុខក្បុងការជរមុញសទិនិក្មមក្រគធវើការតាមផធះ 
កុ្ម្ភរគធវើការង្ហរតាមផធះ និងក្មមក្រនិគយជិត្គធវើការគៅផធះជាជនគទសនថរបគវសន៍តាងំពើឆ្ប  ំ ១៩៨០ មក្។ 
បចចុបផនបចលនាគនះក្ំពុងគធវើការក្បុងរដឌចំនួន ១៧ ននរបគទសឥណាឍ ជាមួយក្មមក្រគធវើការតាមផធះជិត្ ២០០ 
០០០ នាក់្ ក្បុងរដឌធ្លនើធំៗ រក្ុង និងភូមនិានា។ 
NDWM គលើក្ទកឹ្ចិត្ថឱ្យម្ភនការផឋល់ភាពអង់អាចដល់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះតាមរយៈសាមគគើភាព ការចូលរមួ 
និងការបណឋុ ះបណាឋ លសឋើពើភាពជាអបក្ដឹក្នា។ំ ចលនាគនះ គធវើការគដើមផើសិទនកិារង្ហររបស់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ 
ដសវងរក្គសចក្ថើនថលថបូរ និងយុត្ថធិម៌។ រសបគពលដដលចលនាគនះ គធវើការង្ហរបញ្ចុ ះបញ្ចូលជាមួយរោឌ ភិបាល គដើមផើ
ឱ្យអនុម័ត្ចាប់ទូលំទូោយ គដើមផើការ រសិទនរិបស់ក្មមក្រនិគយជិត្ទងំគនាះ ចលនាក៏្បគងកើត្ការយល់ដឹងជា
សាធ្លរណៈដ៏រងឹម្ភ ំ គដើមផើជរមុញឱ្យក្មមក្រគធវើការតាមផធះអាចសគរមចបានការទទួលសាគ ល់គពញគលញគៅក្បុង
សងគម។ 
 
គបសក្ក្មម នងិ ចក្ខុវស័ិយ 
គសចក្ថើដថលងការគបសក្ក្មមរបស់ NDWM គ៖ឺ គយើងគបថជាញ ចិត្ថគធវើការ គដើមផើគលើក្ក្មពស់ និងធ្លនាការចូលរមួ
របស់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះក្បុងការត្សូ៊របស់ពួក្គគគដើមផើទមទរសិទន ិ នងិយុត្ថិធម៌។ គយើងផឋល់ភាពអង់អាចដល់
ក្មមក្រគធវើការតាមផធះឱ្យត្សូ៊របឆ្ងំអំគពើអយុត្ថធិម៌ និងការគរ ើសគអើងរគប់ទរមង់ទងំអស់។  
ចក្ខុវស័ិយ និងគោលគៅរបស់ចលនាគនះ គ៖ឺ គដើមផើបគងកើត្សងគមយុត្ថធិម៌មួយសរម្ភប់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះរគប់រូប 
គោយក្បុងគនាះ ពួក្គគបានទទលួគសចក្ថើនថលថបូរ និងយុត្ថិធម៌ ម្ភនការគលើក្ក្មពស់សិទនិ សិទនរិបស់ពកួ្គគ ការចូលរមួ
ភាគទនរបស់ពួក្គគរត្ូវបានទទួលសាគ ល់ គេើយសំគ ងពួក្គគរត្ូវបានគគសាឋ ប់។ ពួក្គយើងក៏្របាថាប ចង់បាន
សងគមមួយដដលក្មមក្រគធវើការតាមផធះជាកុ្ម្ភរ រត្វូបានលុបបំបាត់្ទងំរសុង គេើយកុ្ម្ភរដដលរត្ូវគធវើការបាន
ទទួលការអប់រកំ្បុងសាោធមមតា នងិម្ភនកុ្ម្ភរភាពកាន់ដត្គពញគលញដថមគទៀត្។ 
 
គោលបណំង 

http://idwfed.org/en/resources/idwf-5-year-strategic-plan-2016-2020/%40%40display-
http://idwfed.org/en/resources/idwf-5-year-strategic-plan-2016-2020/%40%40display-


▬ គលើក្ក្មពស់ការង្ហរសមរមយ និងលក្ខខណឍ ការង្ហររបក្បគោយសុវត្ទិភាពសរម្ភប់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ
រគប់រូប 

▬ ការ រក្មមក្រគធវើការតាមផធះពើការបំ នសិទនរិបស់ពួក្គគ 
▬ ក្សាងសមត្ទភាព និងភាពអង់អាចដល់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះឱ្យអាចចូលរមួក្បុងការរសូ៊គដើមផើទមទរយុត្ថិធម៌ 
▬ គលើក្ក្មពស់ក្ិចចោ ំរសងគមរបក្បគោយគសចក្ថើនថលថបូរសរម្ភប់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ នងិក្មមក្រនិគយជតិ្ចំ
ណាក្រសុក្ 

▬ គលើក្ក្មពស់គទសនថរបគវសន៍គោយសុវត្ទិភាព និងទប់សាក ត់្ការជួញដូរ គដើមផើរបឆ្ងំពលក្មមគោយបងខំគៅ
គលើស្រសថើ នងិកុ្ម្ភរ 

▬ គលើក្ក្មពស់ចលនាសិទនិកុ្ម្ភរ (CRM) គដើមផើជរមុញការផឋល់ភាពអង់អាច និងការចូលរមួរបស់កុ្ម្ភរក្បុងការ
សគរមចចិត្ថក្បុងចំគណាមក្មមក្រគធវើការតាមផធះជាកុ្ម្ភរ 

▬ ក្មមវធិើអនថរាគមន៍គពលម្ភនវបិត្ថិ និងក្មមវធិើសម្ភេរណក្មម ជនរងគរោះគោយការរគំោភបំ ន 
▬ ត្ភាជ ប់បណាឋ ញគៅថាប ក់្មូលោឌ ន ថាប ក់្ជាត្ិ និងថាបក ក់្អនថរជាត្ ិ គដើមផើឱ្យម្ភនការរមួបញ្ចូ លដផបក្គោល
នគយបាយ និងដផបក្ចាប់ចំគ ះក្មមក្រគធវើការតាមផធះ 

 
ក្មមវធិើ (យុទនសាស្រសថ) 
▬ ចងរក្ង និងក្សាងសមត្ទភាព 
▬ សនថិសុខសងគម 
▬ ការបញ្ចុ ះបញ្ចូ ល និងយុទននាការ គដើមផើបគងកើត្ចាប់នានា 
▬ ទប់សាក ត់្ការជួញដូរ និងការ រសិទនរិបស់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ ជាជនគទសនថរបគវសន៍ 
▬ (គសវាទូរស័ពធគោយឥត្គិត្នថល ២4×៧)សរម្ភប់កុ្ម្ភរ 
▬ ការត្ភាជ ប់បណាឋ ញ និងការសេការ។ 
របភព៖ NDWM website, http://ndwm.org/about-us/#1462453903842-0442ee9f-a667. 
 
2. ការគធវើដផនការសរម្ភប់ការចងរក្ងរបក្បគោយគជាគជ័យ គោយ KUDHEIHA របគទសគក្នយ៉ 
សេជើពក្មមក្រនិគយជតិ្បគរមើការង្ហរតាមផធះ សណាឌ ោរ សាទ ប័នអប់រ ំមនធើរគពទយ និងសមព័នភាពននរបគទសគក្
នយ៉ (KUDHEIHA) គឺជាសេជើពមួយដដលចងរក្ងក្មមក្រនិគយជិត្គៅរបគទសគក្នយ៉។ ក្រណើ សិក្ោ
គនះ ពិពណ៌នាអំពើរគបៀបដដលសេជើពគនះគរៀបចំដផនការ នងិអនុវត្ថនូវការជរមុញការចងរក្ងសេជើពរបក្ប
គោយគជាគជ័យ។   
បញ្ហា របឈមដដលក្មមក្រនគិយជតិ្ជបួរបទះ (ការវភិាគសាទ នភាព)  
គៅរបគទសគក្នយ៉ ម្ភនក្មមក្រនិគយជិត្បគរមើការង្ហរតាមផធះចំនួន ១,៨ ោននាក់្ គសមើនឹងរបម្ភណ ៥ ភាគ
រយននចំនួនក្មមក្រនិគយជតិ្ទងំអស់ក្បុងរបគទស។ ចតិ្សបិរបាភំាគរយគឺជាស្រសថើ។ ក្មមក្រនិគយជិត្បគរមើ

http://ndwm.org/about-us/#1462453903842-0442ee9f-a667


ការង្ហរតាមផធះគៅរបគទសគក្នយ៉ជួបរបទះបញ្ហា របឈមមួយចំនួនដូចោប ជាមួយក្មមក្រនិគយជិត្បគរមើ
ការង្ហរតាមផធះគៅក្ដនលងដនទគទៀត្ក្បុងពិភពគោក្ដដរ។ ភាគគរចើនគលើសលប់ននក្មមក្រនិគយជិត្ទងំគនះបាន
ទទួលរបាក់្ឈបួលគរកាមរបាក់្ឈបួលអបផបរម្ភ។ ក្មមក្រនិគយជិត្ត្ិចជាង ១០ ភាគរយម្ភនក្ិចចសនយផលូវការ 
គេើយម្ភនក្មមក្រនិគយជិត្ក្បុងចំនួនកាន់ដត្ត្ិចដថមគទៀត្ដដលម្ភនលទនភាពទទលួបានការធ្លនារ៉ាប់រងសុខ
ភាព ឬសនថិសុខសងគម។ ពកួ្ោត់្ជាគរចើនរត្ូវរងការរគំោភបំ នផលូវកាយ តាម ក្យសមឋើ និងផលូវគភទពើ
និគយជក្របស់ខលួន។ 

 
គរំកូារក្សាងមូលោឌ នរគះឹ ការក្ណំត់្គោលគៅ គោលបណំង នងិយុត្ថសិាស្រសថ 
ដូចោប ជាមួយក្មមក្រគធវើការតាមផធះរគប់ទើក្ដនលងគផសងគទៀត្ដដរ ក្មមក្រនិគយជតិ្ដដលគធវើការជាលក្ខណៈបុគគល
ក្បុងផធះឯក្ជនជួបបញ្ហា របឈមជាពិគសសក្បុងការចងរក្ង។ ក្បុងឆ្ប  ំ២០០៦  KUDHEIHA បានសគរមចចិត្ថ 
គធវើការគដើមផើគឆលើយត្បចំគ ះបញ្ហា របឈមគនះ គេើយសាទ បនាគ ើងវញិនូវសម្ភជិក្ជាក្មមក្រគធវើការតាមផធះរបស់
ខលួន (គោលគៅ)។ សេជើពបានអភិវឌ្ណគំរកូារក្សាងមូលោឌ នរគះឹ (គោលបណំង) ដដលជមបះគលើបញ្ហា របឈម
ជាគរចើនដូចដដលបានគលើក្គ ើងខ្ងគលើ គេើយបានជួយសាទ បនាមូលោឌ នសម្ភជិក្ភាពដ៏ធំគៅក្បុងឧសោេក្មម
គនះ។ គំរគូនះគផ្ថ ត្ការយក្ចតិ្ថទុក្ោក់្គលើការក្សាងរក្ុមតូ្ច នៗនក្មមក្រគធវើការតាមផធះពើសង្ហក ត់្មួយគៅសង្ហក ត់្
មួយ (យុទនសាស្រសថ)។ 
 
ការក្ណំត់្យុទនសាស្រសថជាក់្ោក់្ ការគរៀបចដំផនការសក្មមភា នងិការអនុវត្ថ នងិការពនិតិ្យតាមោនសក្មមភាពគនាះ 
KUDHEIHA បានសគរមចតិ្ថគផ្ថ ត្ការយក្ចិត្ថទុក្ោក់្គលើរក្ុងធំៗជាងគគបំផុត្ទងំបួនរបស់របគទសគក្នយ៉ 
ម្ភន Nairobi, Kisumu, Mombasa, និង Eldoret។ KUDHEIHA បានបគងកើត្គណក្ម្ភម ធកិារចងរក្ងក្មម
ក្រគធវើការតាមផធះក្បុងរក្ុងនើមួយៗ គោយគរៀបចំការគបាះគឆ្ប ត្គដើមផើសម្ភជកិ្គបាះគឆ្ប ត្គរជើសគរ ើសអបក្ដឹក្នាកំ្មម
ក្រគធវើការតាមផធះដដលម្ភនការគបថជាញ ចិត្ថខពស់ជាងគគបំផុត្ឱ្យបគរមើការង្ហរក្បុងគណៈក្ម្ភម ធិការគនះ។ ការគរៀបចំ
ដបបគនះ អនុញ្ហដ ត្ឱិ្យក្មមក្រនិគយជិត្អាចគរជើសគរ ើសអបក្ដកឹ្នាដំដលពួក្គគគោរព និងគជឿទុក្ចិត្ថគដើមផើអាច
ទំនាក់្ទំនងគៅកាន់ក្មមក្រនិគយជិត្ដនទគទៀត្បានរបក្បគោយរបសិទនភាព។ គោយសារពួក្គគក្ំពុងគធវើការង្ហរ
ចងរក្ងសេជើពគោយខលួនឯងផង ក្មមក្រគធវើការតាមផធះម្ភនអារមមណ៍ក្បុងនាមខលួនជាម្ភច ស់គលើសេជើពរបស់ខលួន
កាន់ដត្គរចើន។ អបក្ចងរក្ងក្មមក្រគធវើការតាមផធះបានគបថជាញ ចិត្ថគធវើការង្ហរចំនួនបួនគឺ៖  

1. ចុះអប់រផំសពវផោយតាមមូលោឌ នជូនដល់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ គលើក្មពស់ការយល់ដឹងអំពើរគប់បញ្ហា ទងំ
អស់ដដលជះឥទនពលគលើពួក្គគ 

2. គរជើសគរ ើស និងគគៀងគរសម្ភជកិ្ថមើៗ  
3. របមូល នងិផសពវផោយព័ត៌្ម្ភនសំខ្ន់ៗជូនដល់ភាគើ ក់្ព័ននទងំអស់ 
4. ក្សាងការឯក្ភាពោប គចញពើភាពចរមុះោប ននក្មមក្រនិគយជតិ្ដដលម្ភនរបភពមក្ពើក្ដនលងគផសងៗោប  និងរស់
គៅក្បុងរដឌធ្លនើខុសៗោប  គោយសាទ បនាជាសំគ ងថាប ក់្ជាត្ិសរម្ភប់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ។ 



គយើងអាចនិយយម៉យងគទៀត្ថា អបក្ដកឹ្នាកំ្មមក្រនិគយជតិ្ទងំអស់គនះ គបថជាញ ចិត្ថគធវើការង្ហរក្បុងនាមជាអបក្ចង
រក្ងគោយម្ភនគោលបណំងចមផង គដើមផើទំនាក់្ទំនង នងិសាទ បនាអំណាចរបស់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ ដូចោប ។ 
ពួក្គគបានឆលងកាត់្ការបណឋុ ះបណាឋ លរបចាឆំ្ប  ំ គដើមផើគរៀនសូរត្អំពើបញ្ហា នានាដដលជះឥទនិពលដល់ក្មមក្រគធវើ
ការតាមផធះ គដើមផើឱ្យពួក្គគម្ភនព័ត៌្ម្ភនដដលពកួ្គគរត្ូវការ គដើមផើកាល យជាអបក្អប់រកំ្មមក្រនិគយជិត្ដ៏រងឹម្ភមំ្ភប ក់្
។ ពកួ្គគបានទទលួការបណឋុ ះបណាឋ លសឋើពើរគបៀបគដើមផើចុះអប់រផំសពវផោយតាមមូលោឌ នរបក្បគោយរបសិទន
ភាព និងសថើអំពើការអភិវឌ្ណភាពជាអបក្ដឹក្នា។ំ គៅគពលដដលពួក្គគទទួលបានការបណឋុ ះបណាឋ លរចួគេើយ 
សេជើពគរៀបចំក្មមវធិើចុះផសពវផោយតាមមូលោឌ នជាបនថបនាធ ប់គោយគពលគនាះសម្ភជកិ្គណៈក្ម្ភម ធកិារចុះ
គៅតាមផធះនើមួយៗក្បុងរក្ុងរបស់ខលួន គោះទវ និគយជក្ និងនិយយជាមួយក្មមក្រនិគយជិត្បគរមើការង្ហរតាម
ផធះដដលគធវើការគៅទើគនាះ គេើយគលើក្ទឹក្ចិត្ថពួក្គគឱ្យចូលរមួក្បងសេជើព។ក្បុងសបាថ េ៍ដំបូងម្ភនក្មមក្រ
និគយជិត្របម្ភណ ១៥០ នាក់្ បានចុះគឈាម ះជាសម្ភជិក្។  
បនាធ ប់ពើដំណាក់្កាលគនះ គណៈក្ម្ភម ធិការចងរក្ងសេជើពបានសគរមចចិត្ថបំដបក្ទើរក្ងុទងំមូលឱ្យគៅជា
ឯក្តាតូ្ចៗង្ហយរសួលរគប់រគងជាងមុន (ពនិិត្យតាមោន វាយត្នមល ដក្សរមួលគលើដផនការ) ។ គេតុ្គនះ ជា
ដំបូងពួក្គគបានដចក្រក្ងុទងំគនាះគៅជាបួនដផបក្ គោយដផអក្គលើទិសគៅននរទនិចរត្ើវស័ិយ៖ ខ្ងគជើង ខ្ង
ត្ផូង ខ្ងលិច និងខ្ងគក្ើត្។ បនាធ ប់មក្ ពួក្គគបានដចក្ដផបក្ទងំគនាះតូ្ច គៗៅជាអនុដផបក្ ក្បុងមួយដផបក្ម្ភន
ផធះ ១០០ ខបង គេើយពួក្គគចាប់គផឋើមក្សាងគណៈក្ម្ភម ធកិារក្មមក្រនិគយជិត្ ដដលកាថ ប់គលើផធះ ១០០ ខបង។ 
តាមរយៈការបំដបក្ឯក្តាការចងរក្ងសេជើពរបស់ពួក្គគគៅជាឯក្តាតូ្ចៗដូគចបះ ពួក្គគអាចង្ហក្គចញពើការ
គរបើរបាស់វធិើសាស្រសថចុះអប់រតំាមមូលោឌ នដបបអនាមកិ្ ដូចជាការគៅគោះទវ រផធះ និងចាប់គផថើមសាទ បនាបដនទម
គលើបណាឋ ញសងគម ដដលក្មមក្រនិគយជិត្ម្ភនក្បុងត្បំន់ដដលខលួនគធវើការ។ អបក្ដកឹ្នាកំ្មមក្រគធវើការតាមផធះ
និយយគៅក្មមក្រគធវើការតាមផធះដនទគទៀត្អំពើសេជើព គៅគពលដដលពួក្គគនាកូំ្នរបស់ខលួនគៅសាោគរៀន។ 
ពួក្គគបានចូលគៅរក្ក្មមក្រនិគយជិត្តាមរយៈរពះវហិារក្បុងមូលោឌ ន គេើយពួក្គគគធវើការជាមួយរគបូគរងៀន
ក្បុងសាោគរៀន គដើមផើចូលគៅកាន់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះដនទគទៀត្ក្បុងត្បំន់គនាះ។ ឥ ូវពួក្គគម្ភនគណៈក្ម្ភម ធិ
ការក្មមក្រនិគយជិត្ក្បុងមូលោឌ នជាង ៧០ គៅទូទងំរបគទស។ គណក្ម្ភម ធិការនើមួយៗគបាះគឆ្ប ត្គរជើសគរ ើស
ថាប ក់្ដឹក្នារំបស់ខលួនផ្ធ ល់។  
 
ការរាយការណ៍ ការប៉ាន់របម្ភណ ការវាយត្នមល 
ម្ភនវធិើសំខ្ន់ៗពើរ ដដលសេជើពបានរ ើក្លូត្ោស់ក្បុងដំណាក់្កាលគនះ។ ទើមយួ ពួក្គគម្ភនក្ិចចរបជុរំបចាំ
សបាថ េ៍គដើមផើឱ្យក្មមក្រនិគយជតិ្បានដឹងអំពើរគបៀបគដើមផើទំនាក់្ទំនងគៅកាន់សេជើព។ គរៀងរាល់នថៃអាទិត្យ 
គពលដដលក្មមក្រគធវើការតាមផធះភាគគរចើនឈប់សរម្ភក្ពើការង្ហរ  KUDHEIHA គរៀបចំក្ិចចរបជុ ំ ក្មមក្រ
និគយជិត្សរម្ភប់រក្ុមផធះ ១០០ ខបងនើមួយៗ។ ក្មមក្រនិគយជិត្ជាអបក្ដំគណើ រការក្ិចចរបជុទំងំគនះ គោយខលួន
ឯង គោយបានការោរំទពើបុគគលិក្សេជើព។ ក្ចិចរបជុំជានចិចជាកាលដត្ងរមួម្ភន “ការអប់រដំផបក្សងគម” មួយ
ចំនួន (ដូចជាការគធវើដផនការរគួសារ) និងការអប់រមំួយចំននួនអំពើឧសោេក្មមបគរមើការង្ហរតាមផធះ និងសិទនិ
របស់ក្មមក្រនិគយជតិ្ ឬវធិើគដើមផើចរចាគលើក្ិចចសនយការង្ហរ។ គណៈក្ម្ភម ធិការក៏្បានោក់្បញ្ចូ លទិដឌភាពដផបក្



េរិញ្ដវត្ទុផងដដរ៖ ក្មមក្រនិគយជិត្ោក់្លុយរមួោប  គេើយគរៀងរាល់សបាថ េ៍ក្មមក្រនិគយជិត្ណាម្ភប ក់្បាន
ទទួលមូលនិធើពើថិវកិារមួគនាះ គដើមផើជួយោត់្ឱ្យវនិិគយគគលើអវើម៉យងដដលោត់្រត្ូវការ ដូចជា ទិញសំគលៀក្បំ
 ក់្គដើមផើគធវើការ ឬទិញគោគដើមផើផឋល់ទឹក្គោះជាគដើម។ ក្ចិចរបជុជំារបចាគំនះ ផឋល់ការោរំទដបបអនុវត្ថជាក់្
ដសឋងសរម្ភប់ជើវតិ្ក្មមក្រនិគយជិត្ គេើយពួក្គគជួយកាត់្បនទយភាពឯគកាដដល ក្មមក្រគធវើការតាមផធះដត្ងជួប
របទះគៅក្ដនលងគធវើការ។ គោយគេតុ្ថា ក្ចិចរបជុំគធវើគ ើងជាគរៀងរាល់សបាថ េ៍ គធវើឱ្យង្ហយរសួលសរម្ភប់ក្មមក្រ
និគយជិត្អាចចូលរមួ។  
ទើពើរ សម្ភជិក្គបថជាញ ចិត្ថនាសំម្ភជិក្ថមើម្ភប ក់្មក្កាន់ក្ិចចរបជុំគរៀងរាល់សបាថ េ៍។ គនះគឺជាគនលឹះសម្ភៃ ត់្ននគជាគ
ជ័យក្បុងការចងរក្ងសេជើពរបស់   KUDHEIHA៖ ក្មមក្រនិគយជិត្គបថជាញ ចិត្ថអភិវឌ្ណទំនាក់្ទំនងជាមួយក្មម
ក្រនិគយជិត្ដនទគោយគធវើគ ើងមថងម្ភប ក់្ៗ។  
គណៈក្ម្ភម ធិការរបចាតំ្បំន់រក្ោនិរនថរភាពគោយខលួនឯង។ ក្មមក្រនិគយជតិ្បង់របាក់្ភាគទនជាគរៀងរាល់ដខ 
គោយក្បុងគនាះ ៥០% ននរបាក់្ភាគទន គរឺត្ូវរក្ោទុក្គៅក្បុងគណៈក្ម្ភម ធកិារមូលោឌ ន គេើយ ៥០% គទៀត្
ចូលគៅក្បុងសាខ្សេជើពក្រមិត្របគទស។ សេជើពជាត្បិានទទលួរបាក់្រគប់រោន់ពើនថលគសវារបស់វស័ិយដនទ
គទៀត្ ជាគេតុ្គធវើឱ្យគគពុរំត្ូវពឹងដផអក្គលើរបាក់្ភាគទនរបស់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះគ ើយ។ សម្ភជកិ្សគរមចចិត្ថ
ចំណាយមូលនិធើគលើវស័ិយអវើក៏្បាន ដដលចាបំាច់ គដើមផើអាចរស់រាន និងលូត្ោស់បាន។  
គំរូគនះ ម្ភនរបសិទនភាពខពស់មនិគួរឱ្យគជឿគេើយមូលោឌ នក្មមក្រគធវើការតាមផធះរបស់សេជើព KUDHEIHA រ ើក្
លូត្ោសយ៉ងឆ្ប់រេ័សចាប់ពើសម្ភជិក្ ២០ នាក់្ គ ើងរេូត្ដល់ ២២ ០០០នាក់្ ក្បុងរយៈគពល ៦ 
ឆ្ប ។ំ ចណុំចគនះបានផឋល់អំណាចដដលពួក្គគរត្ូវការ គដើមផើបថូរគោលនគយបាយរោឌ ភិបាលក្បុងលក្ខណៈគួរ
ជាទើក្ត់្សម្ភគ ល់។  
 
របភពឯក្សារ៖ ក្រណើ សិក្ោ៖ ការផ្ល សប់ថូររចនាសម័ពននសម្ភជិក្ភាពរបសគ់យើង សេជើព KUDHEIHA របគទសគក្ន
យ៉ សមពន័នភាពជាតិ្ក្មមក្រគធវើការតាមផធះសេរដឌអាគមរកិ្
https://docs.google.com/document/d/1VZZnLy0kSQEs5Ok1FwwVF2JBcIXfvWskBBxkdI8y-1Y/edit 
 

3. ក្ចិចសនយការង្ហររបក្បគោយយុត្ថធិម៌សរម្ភប់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ៖ គគរម្ភងក្មមសកិ្ោគោយ NDWT 
នរបគទសនថ 

សាវតា 
គៅចុងបញ្ច ប់ននសិកាខ សោិការបណឋុ ះបណាឋ លរគបូគង្ហគ ល (TOT) សឋើពើ “ការគធវើដផនការសរម្ភប់ការផឋល់
ភាពអង់អាច និងការផ្ល ស់បថូរ” (ទើរក្ុង េោកាតា នថៃទើ ៣១ ដខក្ក្កោ ដល់នថៃទើ ៣ ដខសើហា ឆ្ប  ំ២០១៦) 
សិកាខ កាមចំនួន ៧នាក់្ បានចូលរមួក្បុងវគគក្មមសិក្ោរយៈគពលបើដខគរកាយការបញ្ច ប់ការសិក្ោ គដើមផើជា
សក្មមភាព “ការគរៀនសូរត្តាមរយៈការអនុវត្ថផ្ធ ល់”។ គោលបណំងននការក្មមសិក្ោគនះ គឺគដើមផើពរងឹងបំនិន 
និងចំគណះដឹងដដលពួក្ោត់្ទទួលបានក្បុងការបណឋុ ះបណាឋ លរគូបគង្ហគ ល និងគដើមផើគធវើដត្សថ៖ 
▬ គត្ើពួក្គគអាចយក្អវើដដលខលួនបានគរៀនសូរត្គៅអនុវត្ថជាក់្ដសឋង បានឬគទ 



▬ គត្ើអវើដដលពួក្ោត់្គធវើនាគំៅដល់លទនផលជាទើចង់បាន ឬគទ? និង 
▬ គត្ើអវើខលះរត្ូវផ្ល ស់បថូរ ឬដក្សរមលួ គដើមផើដក្លមអសក្មមភាពគនាះឱ្យកាន់ដត្របគសើរគ ើងដថមគទៀត្ 
ក្បុងអំ ុងគពលក្មមសិក្ោទងំមូល សិកាខ កាមបានការោរំទពើរគូបងវកឹ្។ ក្បុងរបគទសនថ បណាឋ ញក្មមក្រគធវើការ
តាមផធះក្បុងរបគទសនថ (NDWT) អនុវត្ថគគរម្ភងក្មមសិក្ោ៖ ក្ិចចសនយការង្ហររបក្បគោយយុត្ថិធម៌សរម្ភប់ក្មម
ក្រគធវើការតាមផធះ។ ដផនការក្មមសិក្ោរត្ូវបានគរៀបចំគ ើងគោយ Malee Soblerk គរកាយគពលនាងបានចូលរមួក្បុង
សិកាខ សោិបណឋុ ះបណាឋ លរគូបគង្ហគ លក្បុងទើរក្ងុេោកាតាក្បុងឆ្ប  ំ ២០១៦។ ដផនការដដលរត្ូវបានពិភាក្ោ
ជាមួយសម្ភជកិ្សបូលរបស់ NDWT គនាះ គសឺទិត្គៅក្បុងរក្បខ័ណឍ ការង្ហររបស់ IDWGF គយុឺទននាការ “ផធះដ៏
យុត្ថិធម៌របស់ខញុ ំ” ោក់្សគម្ភា ធឱ្យអនុវត្ថក្បុងរបគទសនថកាលពើនថៃទើ ១៩ ដខមិថុនា ឆ្ប  ំ២០១៦។ 
របាយការណ៍សឋើពើគគរម្ភងក្មមសកិ្ោ 
គោលគៅ និងគោលបំណងរបស់គគរម្ភងគឺម្ភនដូចខ្ងគរកាម៖ 
▬ គោលគៅ៖ គដើមផើគរបើរបាស់ក្ិចចសនយការង្ហរយុត្ថិធម៌ជាឧបក្រណ៍ គដើមផើសគរមចបានការការ រកាន់ដត្
របគសើរសរម្ភប់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ។ គោលគៅគនះ គឺគដើមផើអនុវត្ថតាមគបសក្ក្មមរបស់ NDWT ដូចដដល
ម្ភនដចងក្បុងលក្ខនថិក្ៈរបស់ខលួន គ លគ៖ឺ “គដើមផើត្សូ៊មត្ឱិ្យចាប់ និងគោលនគយបាយទក់្ទងជាមួយសិទន ិ
និងការការ រក្មមក្រគធវើការតាមផធះ”។ 

▬ គោលបណំង៖ គៅរត្មឹចុងដខវចិឆិកា ឆ្ប  ំ២០១៦ សម្ភជកិ្ NDWT ជនជាត្និថចំនួន ១០ នាក់្ នឹងបាន
ចរចាក្ិចចសនយជាោយលក្ខណ៍អក្សរគោយយុត្ថិធម៌យ៉ងគហាចណាស់ ១០ ចាប់ គោយគជាគជ័យ
ជាមួយនិគយជក្របស់ខលួន គេើយនឹងអាចគរៀនសូរត្បាននូវគមគរៀន និងដចក្រដំលក្គមគរៀនទទួលបានទងំ
គនាះគៅក្បុងអងគការឆលងតាមរយៈបទពិគសាធន៍។ 

 
សក្មមភាព កាលបរគិចឆទ ធ្លតុ្គចញ មត្គិយបល ់

1. ការរគរៀបចំ៖ បទបង្ហា ញអំពើគគរម្ភង
គោយ Malee ជូនចំគ ះថាប ក់្ដឹក្នា ំ
NDWT ការក្ំណត់្រក្សម្ភជិក្ ៥ នាក់្
របស់រក្ុមោរំទ (ST) ការដបងដចក្ភារ
ក្ិចច ការក្ំណត់្កាលវភិាគ 

ដខក្ញ្ហដ -ដខ
តុ្ោ ឆ្ប  ំ
២០១៦ 

សម្ភជិក្ ST រត្ូវបានដត្ងតាងំ 
គោលបំណង និងនើត្ិវធិើរត្ូវបាន
ពិភាក្ោ និងយល់ចាស់ កាល
វភិាគរត្ូវបានគជឿជាក់្ 

រត្ូវបានគធវើគ ើងតាមរយៈក្ិចច
របជុំរបចាដំខរបស់ថាប ក់្ដឹក្នា ំ
គៅក្បុងក្ិចចរបជុំតូ្ចៗ និង
តាមទូរស័ពធ 
សម្ភជិក្ ST ជាដំបូងម្ភនក្ថើ
បារមាអពំើគពលគវោខលើ
សរម្ភប់ការអនុវត្ថ 

2. វគគពិគសសសរម្ភប់សម្ភជិក្ NDWT
សឋើពើសារៈសំខ្ន់ននក្ិចចសនយ ការ
ដណនាខំលួនសម្ភជិក្ ST ការដចក្គំរូ
ក្ិចចសនយដល់ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ
ចំនួន ៣០ នាក់្ ដដលបានបង្ហា ញ
ចំណាប់អារមមណ៍ 

ដខតុ្ោ ឆ្ប  ំ
២០១៦ 

សម្ភជិក្ ST ពនយល់អំពើគគរម្ភង
លមអិត្ និងគឆលើយត្បសំណួរដដល
បានគលើក្គ ើង។ 
សម្ភជិក្ NDWT ចំនួន១៤៥ 
នាក់្ដដលបានចូលរមួក្បុងក្ិចចរបជុំ
បានទទួលចំគណះដឹងអំពើយុទននា

រត្ូវបានគរៀបចំគ ើងក្បុង
អំ ុងគពលក្ិចចរបជុំរបចាដំខ
របស់រក្ុមសនស ំNDWT។ 



ការ “ផធះយុត្ថិធម៌” និងសារៈសំខ្ន់
ននសនយរបក្បគោយយុត្ថិធម៌
ជាមួយនិគយជក្របស់ខលួន។ 
សម្ភជិក្ ST ម្ភនសមត្ទភាពអាច
វាយត្នមលភាពគលើលក្ខណៈគរត្ៀម
ខលួនរូចជាគរសចរបស់សមជិក្ ៣០ 
នាក់្គដើមផើចូលរមួក្បុងគគរម្ភង។ 

3. ដំណាក់្កាលអនុវត្ថ។ ការគរត្ៀមខលួន
សម្ភជិក្ចំនួន ១២ នាក់្ គដើមផើចរចា
ជាមួយនិគយជក្របស់ខលួន៖ ការប
ងវឹក្ (ខលឹមសារននក្ិចចសនយ ចាប់ 
ជំនាញក្បុងការចរចា ការសដមឋងត្ួ) 
ក្ិចចរបជុជំាមួយរគូក្មមសិក្ោ និង ST 
គដើមផើវាយត្នមលវឌ្ណភាព ក្ំណត់្រក្
បញ្ហា  និងពិភាក្ោគលើដំគណាះ
រសាយដដលអាចម្ភន (សបាថ េ៍ទើ 
មួយននដខធបូ ) 

ដខវចិឆិកា ឆ្ប  ំ
២០១៦- 
ដខមក្រា ឆ្ប  ំ
២០១៧ 

ក្បុងចំគណាមក្មមក្រគធវើការតាមផធះ
ចំនួន ៣០ នាក់្ ម្ភន ១២ នាក់្ 
បានគបថជាញ ចិត្ថចំគ ះគគរម្ភង (១១
នាក់្ជាជនជាត្ិនថ និងម្ភប ក់្គទៀត្ 
ជាជនចំណាក្រសុក្មក្ពើរបគទស
មើយ៉ន់ម្ភ)។ 
ពួក្គគបានទទួលការបងវឹក្គោយ
សម្ភជិក្ ST (គយងគៅតាម
ចម្ភៃ យដដលគៅគក្ៀក្ោប  និងកាល
វភិាគ)។ របសិនគបើចាបំាច់រគូបងវឹក្
អមដំគណើ រពួក្គគ គដើមផើគៅជួប
និគយជក្របស់ពួក្គគ។ ក្ិចចរបុំជា
គទៀងទត់្រវាងរគូវបងវឹក្ និងក្មម
សិក្ោការ ើបានរត្ូវគធវើគ ើង។ 
សម្ភជិក្ ST ទំនាក់្ទំនងជារបចាំ
ជាមួយោប គៅវញិគៅមក្គដើមផើផឋល់
គយបល់រត្ ប់ ដចក្រដំលក្
ព័ត៌្ម្ភន គរបៀបគធៀបក្ំណត់្
សម្ភគ ល់ និងជួយោប គៅវញិគៅមក្ 
គដើមផើគោះរសាយបញ្ហា ។ 
ព័ត៌្ម្ភនបចចុបផនបភាពសឋើពើវឌ្ណភាព
ននដផនការក្មមសិក្ោរត្ូវបានផឋល់
គៅដល់ថាប ក់្ដឹក្នា ំ NDWT (ក្បុង
ក្ិចចរបជុំរបចាដំខក្បុងដខវចិឆិកា និង
ដខធបូ ឆ្ប  ំ២០១៦)។ 

គោយការម្ភនការលំបាក្ក្បុង
ការរក្គពលសរម្ភប់ការរបជុំ 
និងការបងវឹក្ម្ភនការសគរមច
គៅក្បុងដខវចិឆិកាគោយ ST 
និងសម្ភជិក្ ក់្ព័នន គោយ
ម្ភនការអនុម័ត្ពើថាប ក់្ដឹក្នា ំ
NDWT ថារយៈគពលអនុវត្ថ
នឹងរត្ូវពនយរេូត្ដល់ចុងដខ
មក្រា ឆ្ប  ំ២០១៧។ 
ថវើគបើម្ភនការលំបាក្យ៉ង
ណាក្ឋើ បុ៉ដនថការបងវឹក្ជាលក្ខ
ណៈបុគគលរត្ូវបានរក្គឃើញ
ថា ម្ភនអត្ទរបគយជន៍ខពស់ 
គបើគទះបើជារត្ូវចំណាយ
គពលគរចើនក្ថើ។ ក្មមសិក្ោការ ើ
អាចសួរសំណួរ និងពិភាក្ោ
អំពើបញ្ហា  និងចំណុចជាក់្
ោក់្ជាមួយរគូបងវឹក្ជា ST 
របស់ខលួន តាមទូរស័ពធ ជួប
ផ្ធ ល់ ឬគៅក្បុងក្ិចចរបជុំតូ្ច
ៗ។ 

4. លទនផល  សម្ភជិក្ ST ពនយល់អំពើគគរម្ភង
លមអិត្ និងគឆលើយត្បចំគ ះសំណួរ 
សម្ភជិក្ NDWT ចំនួន ១៤៥ 

រត្ូវបានគរៀបចំគ ើងក្បុង
អំ ុងគពលក្ិចចរបជុំរបចាដំខ
របស់រក្ុមសនស ំNDWT។ 



នាក់្ដដលបានចូលរមួក្បុងក្ិចចរបជុំ
បានទទួលចំគណះដឹងអំពើយុទននា
ការ “ផធះយុត្ថិធម៌" និងសារៈសំខ្ន់
ននក្ិចចសនយគោយយុត្ថិធម៌ជាមួយ
និគយជក្។ សម្ភជិក្ ST ម្ភន
សមត្ទភាពអាចវាយត្នមលភាព
គរត្ៀមខលួនរចួជាគរសចរបស់ក្មមក្រ
និគយជិត្ចំនួន ៣០ នាក់្គដើមផើ
ចូលរមួក្បុងគគរម្ភង។ 

5. ការវាយរត្នមល និងគមគរៀនទទួលបាន
៖ ST និង DWs ចំនួន ១២នាក់្
ដចក្រដំលក្គមគរៀនដដលទទួលបាន
ជាមួយថាប ក់្ដឹក្នាបំណាឋ ញ និង
សម្ភជិក្បណាឋ ញ ការវាយត្នមល
ទូគៅគលើគគរម្ភងក្មមសិក្ោ 

ដខមក្រា ឆ្ប ំ
២០១៧ 
(ក្ិចចរបជុំ
ថាប ក់្ដឹក្នា ំ
និង
សម្ភជិក្ 
ST) 

ក្មមក្រគធវើការតាមផធះទងំ ១២ នាក់្
ម្ភនចំគណះដឹងអំពើសិទនិរបសក់្មមក្រ
គធវើការតាមផធះ ចាប់ (ពិគសសរក្ឹត្យ
ចាប់គចញគោយរក្សួងសពើពើក្មមក្រ
គធវើការតាមផធះ) និងបានទទលួ
ជំនាញក្បុងការចរចា។ 
សម្ភជិក្ ST យល់គឃើញថា បទ
ពិគសាធន៍ក្បុងការពិនិត្យតាមោន
ម្ភនសារៈសំខ្ន់ និងគួរជាទើគពញ
ចិត្ថយ៉ងខ្ល ងំ។ 
សម្ភជិក្ទងំអស់ ជាពិគសសគឺ
សម្ភជិក្  DW ទងំ ១២នាក់្ ម្ភន
ទំនុក្ចិត្ថកាន់ដត្គក្ើនគ ើងចំគ ះ
សមត្ទភាពរបស់ខលួនក្បុងការគោះ
រសាយបញ្ហា  និងពិភាក្ោ រពមទងំ
ចរចាជាមួយនិគយជក្ និងទទលួ
បានបំនិនសំខ្ន់ៗ៖ ការគលើក្គ ើង
នូវជំេររបសខ់លួន ការោក់្ក្រណើ
របស់ខលួនទើភាគើម្ភខ ងគទៀត្របក្ប
គោយរបសិទនិភាព ការសាឋ ប់គោយ
ទឹក្ចិត្ថគបើក្ទូោយចំគ ះភាគើម្ភខ ង
គទៀត្ ការវាយត្នមលគលើខលួនឯង។ 
គមគរៀនសខ្ន់ ដៗដលទទលួបាន 
សារៈ សំខ្ន់ននការគធវើការង្ហរជារក្ុម 
និងការោរំទោប គៅវញិគៅមក្។ 
ត្រមូវការក្បុងការជមបះការភ័យខ្ល ច 

ការតាមោនបនថ 
ដផអក្គលើលទនផលជាវជិជម្ភន
ននគគរម្ភងក្មមសិក្ោ និង
គមនគរៀនដដលទទួលបាន
ទងំអស់គនះ NDWT ក្ំពុង
បង្ហា ញយុទននាការ “ផធះរបក្ប
គោយយុត្ថិធម៌” គៅក្បុង
ដផនការសក្មមភាពនាគពល
បចចុបផនបរបស់ខលួន គោយការ
សងកត់្ធៃន់ខពស់។ 



និងភាពថប់បារមាទក់្ទងជាមួយ
និគយជក្ ក្បុងក្រណើ ភាគគរចើនពួក្
គគគបើក្ទូោយចំគ ះការពិភាក្ោ 
និងការចរចា។ 
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ការពនយល់ ក្យបគចចក្គទស 
ឧបក្រណ៍ និងបគចចក្គទសការគធវើដផនការមួយចំននួមគៅក្បុងគសៀវគៅដណនាគំនះ អាចម្ភនការលំបាក្ក្បុងការ
បក្ដរប គោយគេតុ្ថា  ក្យទងំអស់គនះជាអក្សរកាត់្គៅក្បុងភាសាអង់គគលស។  ក្យ SWOT នងិ SMART 
ដដលជា ក្យរត្ូវបានគរបើរបាស់ទូលទូំោយជាងគគបំផុត្គៅក្បុងកាគធវើដផនការអាចម្ភន ក្យសមមូលគៅក្បុង
ភាសារបស់អបក្។ របសិនគបើមិនម្ភនគទ សូមដសវងរក្និមិត្ថសញ្ហដ  ឬបក្ដរប ក្យដដលម្ភនក្បុងអក្សរកាត់្ គេើយ
ផសអំក្សរដំបូងបញ្ចូ លោប  (គេើយរបសិនគបើអក្សរកាត់្ម្ភនអត្ទន័យដថមគទៀត្គនាះ គរឺតឹ្ដត្របគសើរ)។ 
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ឧបក្រណ៍ការវភិាគ SWOT 

 



ការវភិាគ SWOT គឺជាឧបក្រណ៍ជាមូលោឌ នបំផុត្មួយសរម្ភប់ការគធវើដផនការរបក្បគោយរបសិទនភាព គេើយរត្ូវបានគរបើ
របាស់គោយអងគការនានាទងំតូ្ច ទងំធំ និងរគប់របគភទទងំអស់។ SWOT ក៏្អាចម្ភនសារៈរបគយជន៍សរម្ភប់ការគធវើ
ដផនការផ្ធ ល់ខលួនផងដដរ។  
លក្ខណសមផត្ថនិនការវភិាគ SWOT គឺសាមញ្ដខ្ល ងំណាស់ គោយការវភិាគគនះ ពនិិត្យគមើលគលើចំណុចជាវជិជម្ភន និង
អវជិជម្ភន គោយគមើលគចញពើទសសនៈពើខ្ងក្បុង និងខ្ងគរៅ គរកាមចំណងគជើងចំននួបួន។ សូមគមើលទរមង់ T1.1i ជា
ការវភិាគSWOT បានបំគពញរចួគេើយជាឧទេរណ៍គំរមូ្ភនភាជ ប់មក្ជាមួយគនះ។  
▬ ចណុំចខ្ល ងំ គឺជា ចំណុចវ ើជជម្ភនគៅក្បុងអងគការរបស់អបក្។ ឧទេរណ៍អាចម្ភនដូចជា អបក្ដឹក្នាទំទួលបានការ
គោរពខពស់ រក្ុមសម្ភជិក្វយ័គក្មង ឬអបក្សម័រគចតិ្ថដដលម្ភនគទពគកាសលយ ថាប ក់្ដឹក្នាមំ្ភនការគបថជាញ ចតិ្ថខពស់ ឬសាទ ន
ភាពេរិញ្ដវត្ទុរងឹម្ភជំាគដើម។ 

▬ ចណុំចគខោយ គឺជា ចំណុចអវជិជម្ភនគៅក្បុងអងគការរបស់អបក្។ ឧទេរណ៍អាចម្ភនដូចជា របាក់្មិនរគប់រោន់ 
ចំណាប់អារមមណ៍របស់សម្ភជកិ្មិនរគប់រោន់ ថាប ក់្ដឹក្នាមំនិម្ភនបទពិគសាធន៍ ការពឹងដផអក្គលើអបក្ដនទ (អបក្សម័រគ
ចិត្ថ ឬអងគការដនទ) របព័ននការរបារស័យទក់្ទងអន់គខោយ ឬ របព័ននក្ត់្រតាសម្ភសជកិ្អន់គខោយ។ 

▬ ឱ្កាស គ ឺជាគរឿងវជិជម្ភនគៅខ្ងគរៅអងគការរបស់អបក្។ ឧទេរណ៍អាចម្ភនដូចជា ការទទលួសាគ ល់ដត្ដត្គរចើនគ ើង
ក្បុងចំគណាមនិគយជក្ នងិសាធ្លណជនទូគៅអំពើគុណត្នមលននការង្ហរតាមផធះ ទំនាក់្ទំនងការង្ហរលអជាមយួអាជាញ ធរ
សាធ្លរណៈ សេជើព និងNGO  ក់្ព័នន គក្រ ថ ិ៍គឈាម ះរបស់អងគការអបក្គៅក្បុងសេគមន៍ ឬចាប់ និងបទបញ្ដត្ថិម្ភន
លក្ខណៈគជឿនគលឿនថមើ  ៗសឋើពើការង្ហរបគរមើការង្ហរតាមផធះ ឧទេរណ៍ ការធ្លនាសិទនិក្បុងការចងរក្ងសរម្ភប់ក្មមក្រគធវើ
ការតាមផធះជាគដើម។  

▬ ការគរំាម គជឺាគរឿងអវជិជម្ភនគៅគរៅអងគការរបស់អបក្។ ឧទេរណ៍អាចម្ភនដូចជា ការផឋល់មូលនិធិពើអបក្ឧបត្ទមា និង
ម្ភច ស់ជំនួយជារបចាមំ្ភនភាពចុះគខោយគសដឌក្ចិចមូលោឌ ន ឬគសដឌក្ិចចជាត្ធិ្លល ក់្ចុះភាល ម  ៗ ការកាត់្បនទយការចំ
ណាយសរម្ភប់សនថសុិខសងគម និងសុខភាព ឬរោឌ ភិបាលថាប ក់្ជាត្ិ នងិ/ឬរោឌ ភិបាលមនិចាប់អារមមណ៍ក្បុងការ
ការ រ ក្មមក្រគធវើការតាមផធះ។  

គនលឹះគដើមផើគធវើការវភិាគ SWOT គរឺត្ូវគិត្អំពើវធិើគដើមផើ បគងកើនចណុំចវជិជម្ភនជាអត្បិរម្ភ នងិបនទយចណុំចអវជិជម្ភនឱ្យគៅ
ជាអបផបរម្ភ។ គពលអបក្សរគសរដផនការរបស់អបក្ សូមគតិ្អំពើវធិើគដើមផើគរបើរបាស់ចំណុចខ្ល ងំរបស់អបក្ជមបះចំណុច
គខោយរបស់អបក្ ទញយក្របគយជន៍ពើឱ្កាសដដលម្ភនរសាប់ និងជមមះគលើការគំរាមដដលអបក្បានក្ណំត់្គឃើញ។ 



លំហាត់្ SWOT អាចជាការខជះខ្ជ យគពលគវោ របសនិគបើលំហាត់្គនះពុំបានគធវើគ ើងគោយរត្ឹមរត្ូវគនាះគទ។ ខ្ង
គរកាមគនះ គឺជាគនលះឹមួយចំននួគដើមផើជួយអបក្គចៀសវាងក្ំេុសដដលគរចើនគក្ើត្ម្ភនជាទូគៅ និងគធវើឱ្យ SWOT របស់
អបក្កាន់ដត្ម្ភនរបគយជន៍ដថមគទៀត្។ 
▬ មុនគពលចាប់គផឋើមគធវើការវភិាគ SWOT គលើសាទ នភាព ឬគោលបណំងណាមួយគៅក្បងរក្ុម រត្ូវគធវើយ៉ងណាឱ្យ
សម្ភជិក្ម្ភប ក់្ៗបំគពញ SWOT ជាលក្ខណៈបុគគលជាមុនសនិ។ អបក្នឹងបានទទួលគនំិត្កាន់ដត្គរចើន គេើយគធវើ
ឱ្យលំហាត់្រក្មុ និងការពិភាក្ោរក្ុមកាន់ដត្ម្ភនភាពង្ហយរសួល។ 

▬ រត្វូគចៀសវាងទូគៅនើយក្មម។ មិនខុសពើការផឋល់គយបល់រត្ ប់ដនទគ ើយ សូមកុ្ធំ្លល ក់្ចូលក្បុងទម្ភល ប់ននការ
ទញយក្គំនិត្ទូគៅនើយក្មម។ ឧទេរណ៍ មិនរោន់ដត្និយយថា អងគការរបស់អបក្ម្ភនរបព័ននការរបារស័យ
ទក់្ទងដ៏លអគនាះគ ើយ។ ជំនួសមក្វញិ សូម ដសវងយល់ និងនិយយថាគត្ើគេតុ្អវើបានជា របព័ននការ
របារស័យទក់្ទងគនាះលអ៖ “ថាប ក់្ដឹក្នាដំត្ងផឋល់ព័ត៌្ម្ភនដល់ទងំអស់ោប ឱ្យបានដឹងអំពើការរ ើក្ចគរមើន និងវ
ឌ្ណភាពសំខ្ន់ៗគឆ្ព ះគៅកាន់គោលគៅរបស់គយើង តាមរយៈរពតឹ្ថិបរត្ និងរបព័ននផសពវផោយសងគម។” 

▬ រត្វូក្ណំត់្ នងិបញ្ហជ ក់្យ៉ងជាក់្ោក់្អពំើមូលគេតុ្ដដលគធវើឱ្យម្ភនចណុំចខ្ល ងំ នងិចណុំចគខោយរបស់អបក្។ 
មិនរត្ូវទទួលយក្មត្ិគយបល់គៅក្រមិត្គសើៗគនាះគ ើយ។ ឧទេរណ៍របសិនគបើ ចំណុចគខោយមួយ គឺទក់្
ទងជាមយួភាពយតឺ្យ៉វក្បុងការបញ្ចូ នរពឹត្ថបរត្ព័ត៌្ម្ភន សូមពិនិត្យគោយរបុងរបយត័្បរក្មូលគេតុ្ដដលគធវើឱ្យ
គរឿងគនះគក្ើត្គ ើង។ គត្ើបញ្ហា អាចបណាឋ លមក្ពើក្ដនលងគបាះពុមពពុំផឋល់អាទិភាពក្បុងការគបាះពុមពរពឹត្ថបរត្
ព័ត៌្ម្ភនរបស់អបក្គលើការង្ហរដនទគទៀត្ ឬ? ឬគត្ើបុពវគេតុ្គនះ បណាឋ លមក្ពើអបក្សរគសរ ឬអបក្បក្ដរបអត្ទបទ
ពុំទន់តាមកាលបរគិចឆទក្ណំត់្?សូមពិនិត្យរក្បុពវគេតុ្ននចំណុចខ្ល ងំ ឬចំណុចគខោយនើមួយៗ។ការគធវើដបប
គនះ អាចជួយអបក្ក្បុងការក្ំណត់្ថាគត្ើ អបក្រត្ូវការអវើខលះ គដើមផើអភិវឌ្ណបដនទមគទៀត្ ឬគដើមផើអាចគធវើការគោយពុំ
ម្ភនភាពយតឺ្យ៉វគដើមផើគធវើដំគណើ រគឆ្ព ះគៅសគរមចបានគោលគៅ ឬគោលបំណងរបស់អបក្។ 

▬ ពភិាក្ោគលើភាពខុសោប  នងិភាពមនិសុើសង្ហវ ក់្ោប ។ ចំណងគជើងដ៏សាមញ្ដរបស់របអប់ទងំបួន អាចគធវើឱ្យអបក្
ចូលរមួបក្រសាយសពធនើមួយៗខុសៗោប  និងរគបៀបគដើមផើអភិវឌ្ណសពធទងំគនះគៅក្បុងអងគការរបស់អបក្។ ចណុំច
គនះ អាចនាឱំ្យម្ភនភាពមិនចុះសរមងុោប អំពើថាគត្ើ អវើម៉យងគឺជាចំំណុចគខោយ ឬជាឱ្កាស។ ការពិភាក្ោទងំ
គនះ ពុដំមគនះជាការអារក្ក់្គ ើយ គរ ះថាការពិភាក្ោគនះ  នឹងអនុញ្ហដ ត្ឱ្យអបក្ពិនិត្យគមើលថាគត្ើ អវើខលះដដល
ម្ភនសារៈសំខ្ន់ចំគ ះអងគការអបក្ និងថាគត្ើអវើជាវធិើលអបផុំត្គដើមផើគរបើរបាស់ធនធ្លនដដលម្ភន។ 

 



▬ គរបើរបាស់ SWOT គដើមផើឈានគឆ្ព ះគៅមុខ។ ដផបក្ដ៏សំខ្ន់បំផុត្ននការវភិាគ SWOT តាមពិត្គឺចាប់គផឋើមគៅ
គពលអបក្បានបញ្ច ប់ការវភិាគគនះ។ គរកាយគពលគរបៀបគធៀបចំណុចខ្ល ងំ ចណុំចគខោយ ឱ្កាស នងិការគំរាម
ទងំអស់គេើយ សូមគរបើរបាស់ការវភិាគគនះ ជយួគធវើដផនការរបក្បគោយសិទនភាព។ អបក្អាចគធវើដផនការកាន់
ដត្របគសើរអំពើរគបៀបគធវើយ៉ងណាគដើមផើទញរបគយជន៍ឱ្យអស់លទនភាពពើអវើដដលអបក្គធវើបានលអ និងគធវើយ៉ង
ណាដក្ដរបបរាជ័យរបស់អបក្គរកាយគពលបានបញ្ហច ប់ការវភិាគ SWOT។ ចណុំចគនះអាចអនុវត្ថបានចំគ ះការ
គធវើដផនការថាប ក់្សាទ ប័ន និងការគធវើដផនការជាលក្ខណៈផ្ធ ល់ខលួន គដើមផើសគរមចបានគោលគៅ និងគោលបំណង
។ 
  

របភពឯក្សារ៖ Arneal, L., Why most SWOT stink and how you can make SWOT work 
you, Non-Profit Hub, 

 
 

 ឧបករណ៍ T1.1i 
ឧបក្រណ៍ការវភិាគ SWOT (ទរមង់គរំូ) 

ពគលពៅររមាបក់ារវភិាគ SWOT ៖ NDWU រតូវបានទទលួសាគ លជ់ាអងគការនា ាំមុខ្របរក់មមករពធវើការតាមផទេះកនុង
ររពទររតឹមឆ្ន ាំ ២០២៥។ 
គត្ើអវើខលះជាចណុំចខ្ល ងំនផធក្បុង (ចំណុចលអ) របស់ NDWU ? 
គត្ើអវើខលះអំគណាយផលសរម្ភប់ NDWU? 
1. ច្ចបត់ា ាំងពីព ើមឆ្ន ាំ ២០១១ មក រមាជិករបរ ់NDWU មាន

ការពកើនពឡើងជាលាំោប ់ពហើយបច្ចុរបននបានពឡើង ល ់១០០ 
០០០ នាកដ់ លតាំណាងឱ្យ ៥% ននច្ាំននួ កមមករពធវើការតាម
ផទេះ (DWs) ផ លរតូវបានបា នរ់រមាណពៅកនុងររពទរ (២
លាននាក)់ ។ NDWU គជឺាអងគការធាំជាងពគកនុងច្ាំពណាមអងគ
ការរបរក់មមករពធវើការតាមផទេះច្ាំននួពីរផ លមានកនុង
ររពទរ។ 

2. ភាគពរច្ើន (៩០%) ននថ្នន ក ់កឹនា ាំទ ាំង ២០ របូ មានការពរតជាា
ច្តិត បានទទលួការបណុ្េះបណ្ាល និងមានទាំនកុច្តិត 
ពហើយអាច្ពលើកពឡើងនវូបញ្ញា  និងកតបីារមភរបររ់មាជិក 
និង កមមករពធវើការតាមផទេះ ជនូ លអ់ាជាា ធរ ររពន័ធផសពវ
ផោយ និងសាធារណជន។ 

3. ពៅរិបភាគរយននរមាជិកបងរ់ាកភ់ាគទន ពហើយ 
៨០% ច្លូរមួកនុងកចិ្ចររជុាំតាមតាំបន ់(ពរៀងរាល ់២ ផខ្មង្)។ 

គត្ើអវើខលះជាចំណុចគខោយដផធក្បុងរបស់ NDWU ? គត្ើអវើខលះជា
ឧបសគគរារាងំគជាគជ័យរបស ់NDWU? 
1. ភាគពរច្ើនននរមាជិកពធវើការកនុងរាជធានី និងជាយរកុង។ 
2. រមាជិកជាពរច្ើន (ររផហល ២០%) ជារមាជិក “អកមម” 
(ពកួពគបងរ់ាកភ់ាគទន ប ុផនតជាលាំបានកនុងការពៅពកួ
ពគមកររជុាំ និង ច្លូរមួកមមវធិនីានាពលើកផលងផតកមមវធិី
ផបបរងគម)។ 

3. ថ្នន ក ់កឹនា ាំមួយច្ាំននួតចូ្ (ររផហល ១០%) ច្ចបព់ផ្ើមមាន
អារមមណ៍ហតព់នឿយ ពោយសារផតមានរកមមភាពពរច្ើន
ពពកផ លរតូវពរៀបច្ាំ ឬរតូវច្លូរមួ។ ការអភវិឌ្ឍយឺតោ វ
ច្ាំព េះថ្នន ក ់កឹនា ាំជុាំទពីីរកនុងការទទលួបនតការងារ។ 

4. NDWU ពធវើការងារពរច្ើនោ ង ពហើយមានការលាំបាកកនុងការ
ច្ចតអ់ាទភិាព។ 

5. បច្ចុរបនន NDWU ពៅផតរតូវពឹងផផែកពលើមូលនិធពីីខាងពរៅ
ព ើមបពីធវើរកមមភាព និងការច្ាំណាយ កក់ណ្ាលពលើ
ច្ាំណាយរ ាបាល។ 



4. រហកររាករ់នសាំរបរ ់NDWU មានររតបិតតកិារលែពោយ
រគប ណ្បព់លើ ៩០% ននរមាជិកទ ាំងអរ។់  

គត្ើអវើខលះជាឱ្កាសដផបក្ខ្ងគរៅ (ចំណុចវជិជម្ភន) របស់ 
NDWU ? គត្ើអវើខលះអំគណាយផលសរម្ភប់ NDWU? 
1. ច្ាបជ់ាតរិ្ីពីការងារតាមផទេះបច្ចុរបននរតូវបានពលើកយក
មកពិភាកោពៅកនុងបរភាពរកាយពពលការបញុ្េះបញចូ ល 
និងយទុ ធនាការអរជ់ាពរច្ើនឆ្ន ាំ 

2. រម័ពនធភាព និងបណ្ាញោ ងរងឹមាាំជាមួយអងគការ កមមករ
ពធវើការតាមផទេះ នទពទៀតពៅកនុងររពទរ និងយទុ ធនាការរមួ
ជាមួយរហជីពអងគការស្ររតើ និងអងគការរិទ ធមិនរុសនានា
 នទពទៀត។ 

3. ការសាទ បរទងមតនិាពពលថមី ពៗនេះ បានបងាា ញឱ្យព ើញថ្ន 
កមមវធិវីទិយុររច្ច ាំរាត ហ៍របរ ់ NDWU ពៅកនុងសាថ នីយវ៍ទិយុ
ថ្នន កជ់ាតធិាំមួយ គជឺាកមមវធិ ីម៏ានររជាររិយភាពពៅកនុង
ររពទរ។ 

4. និពោជកររមាណ ៥០០ នាកប់ានច្េុះព ម្ េះច្លូរមួកនុង
យទុ ធនាការ “ផទេះ យ៏តុតធិម”៌។ 

គត្ើអវើខលះជាការគរំាមពើខ្ងគរៅចំគ ះ NDWU? ? គត្ើអវើខលះជា
ឧបសគគរារាងំគជាគជ័យរបស ់NDWU? 
1. អនកនពោបាយផបបអភរិកសនិយមមិនមានរមានច្តិត
ច្ាំព េះបុពវពហតកុមមករនិពោជិតអាច្ឈ្នេះរាំពឡងភាគ
ពរច្ើនពៅកនុងរភាកនុងការពបាេះពឆ្ន តជាតនិាពពលខាងមុខ្ 
(រយៈពពល ៦ ផខ្ខាមុខ្)។ 

2. ការគាំរទ និងការជយួពរជាមផរជងពីទភីាន កង់ារផល្ជ់ាំនយួ
កាំពងុធាល កច់្េុះ ពោយសារផតវបិតតពិរ ាកចិ្ច និងការអភវិឌ្ឍ
ផផនកនពោបាយកនុងបណ្ាររពទរមាច រជ់ាំនយួ 

3. ច្ាំណាបអ់ារមមណ៍របររ់រពន័ធផសពវផោយ និងសាធារណ
ជនកាំពងុងាកពច្ញពីកមមករពធវើការតាមផទេះ ផបរពៅរករកុម
 នទពទៀតពៅកនុងរងគម។ 

4. ភាគពរច្ើននននិពោជកពុាំច្ងទ់ទលួសាគ លរិ់ទ ធរិបរក់មមករ
ពធវើការតាមផទេះ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ការពនយល់ ក្យបគចចក្គទស 
ឧបក្រណ៍ និងបគចចក្គទសការគធវើដផនការមួយចំននួមគៅក្បុងគសៀវគៅដណនាគំនះ អាចម្ភនការលំបាក្ក្បុងការ
បក្ដរប គោយគេតុ្ថា  ក្យទងំអស់គនះជាអក្សរកាត់្គៅក្បុងភាសាអង់គគលស។  ក្យ SWOT នងិ SMART 
ដដលជា ក្យរត្ូវបានគរបើរបាស់ទូលទូំោយជាងគគបំផុត្គៅក្បុងកាគធវើដផនការអាចម្ភន ក្យសមមូលគៅក្បុង
ភាសារបស់អបក្។ របសិនគបើមិនម្ភនគទ សូមដសវងរក្និមិត្ថសញ្ហដ  ឬបក្ដរប ក្យដដលម្ភនក្បុងអក្សរកាត់្ គេើយ
ផសអំក្សរដំបូងបញ្ចូ លោប  (គេើយរបសិនគបើអក្សរកាត់្ម្ភនអត្ទន័យដថមគទៀត្គនាះ គរឺតឹ្ដត្របគសើរ)។ 
 

ឧបករណ៍ T1.2 
ឧបក្រណ៍ការគធវើដផនការ SMART ននិ បញ្ជ ើគផធៀងផ្ធ ត់្ 

 
ឧបក្រណ៍ការគធវើដផនការ SMART ម្ភនរបគយជន៍ជាពិគសសគៅគពលក្ណំត់្អំពើគោលបំណង យុទនសាស្រសថ ឬភារក្ិចច
របស់អងគការ។ ឧបក្រណ៍គនះ ក៏្អាចយក្គៅគរបើក្បុងការគធវើដផនការផ្ធ ល់ខលួន ឬគដើមផើពិនិត្យថាគត្ើ អបក្ពិត្ជាបានគិត្សពវ
រជុងគរជាយអំពើគោលគៅ និងជំហាននានាដដលអបក្រគងនឹងគធវើគ ើង គដើមផើឈានគៅដល់គោលគៅគនាះ ឬគទ។  ក្យ 
SMART ជាអក្សរកាត់្នន៖ 
▬ ជាក់្ោក់្ (Specific)? 
▬ អាចវាស់ដវងបាន( Measurable)? 
▬ អាចសគរមចបាន(Achievable)? 
▬  ក់្ព័នន និងម្ភនលក្ខណៈរបាក្ដនិយម (Relevant and Realistic)? 
▬ ម្ភនគពលគវោក្ណំត់្ និងទន់គពលគវោ (Time-bound and Timely)? 
 
ចណុំចដដលរត្វូពនិតិ្យ នងិសណួំរដដលរត្វូសរួម្ភនដូចខ្ងគរកាម៖ 
▬ ជាក់្ោក់្៖ គត្ើគោលគៅរបស់អបក្របាក្ដ ឬគទ? រត្ូវគចៀសវាងការក្ំណត់្គោលគៅដដលមិនចាស់ោស់ រត្ូវ
ជាក់្ចាស់បំផុត្តាមដដលអាចគធវើបាន។ អបក្នឹងអាចដឹងថា សណួំររបស់អបក្ម្ភនលក្ខណៈរគប់រោន់ ឬគៅតាមរ
យៈការសួរសំណួរខ្ងគរកាម៖ 

 គត្ើរគប់ោប ដដល ក់្ព័នន ឬចាប់អារមមណ៍យល់អំពើគោលបណំងគនះ ឬគទ? 
 គត្ើចំណុចគៅននគោលបណំងរបស់អបក្រត្ូវបានក្ំណត់្ចាស់ោស់ ឬគទ? 

▬ អាចវាស់ដវងបាន៖ រត្ូវចាស់ថា អបក្នឹងដឹងយ៉ងដូចគមឋចបានគៅគពលអបក្បានសគរមចបានគោលគៅរបស់អបក្
។ គយើងអាចគមើលគឃើញថា គនះគឺជាការង្ហរដ៏ម្ភនសារៈសខំ្ន់បំផុត្។ អបក្អាចដឹងថា អបក្បានសគរមចគោល
បំណងរបស់អបក្គៅគពលម្ភនភសថុតាងបញ្ហជ ក់្។ 

 គត្ើអបក្នឹងក្ត់្រតាការគជាគជ័យរបស់អបក្គោយរគបៀបណា? 
 គរបើរបាស់គលខ កាលបរគិចឆទ គឺជាវធិើមួយ គដើមផើបង្ហា ញគោលបណំងចាប់ោស់។ 



▬ អាចសគរមចបាន៖ ពុមំ្ភនគេតុ្ផលលអណាមួយ គដើមផើចាប់គផឋើមគធវើអវើម៉យង របសនិគបើអបក្ដឹងថា អបក្ពុអំាចបញ្ច ប់
ជាសាទ ពរ ឬរបសនិគបើអបក្ពុំអាចដឹងថាគត្ើ អបក្នឹងអាចគធវើរចួ ឬគពលណាអបក្អាចគធវើរចួគនាះគ ើយ។ ការក្ំណត់្
គោលបំណងដដលមនិអាចគធវើបាន បានរត្ឹមដត្គធវើឱ្យអបក្ខក្ចិត្ថគៅទើបំផុត្បុ៉គណាត ះ។ សូមគធវើឱ្យគោលបណំង
របស់អបក្ម្ភនលក្ខណៈពិបាន បុ៉ដនថអាចសគរមចបានជាក់្ដសថង។ 

 គត្ើអបក្អាចវាស់ដវងគជាគជ័យរបស់វាបាន ឬគទ? 
 គត្ើធ្លល ប់ម្ភនអបក្ដនទគទៀត្ ធ្លល ប់បានគធវើគជាគជ័យ ឬគទ (មុនអបក្ ឬគៅក្ដនលងគផសងគទៀត្)? 
 គត្ើអបក្ម្ភនព័ត៌្ម្ភន និងភសថុតាងគដើមផើបង្ហា ញថា គោលបណំងគនះ នឹងអាចគធវើឱ្យអវើៗរបគសើរគ ើង 
ឬគទ? 

 គត្ើអបក្ម្ភនធនធ្លនដដលចាបំាច់ ឬយ៉ងគហាចណាស់ឱ្កាសដដលអាចសគរមចបានជាក់្ដសឋង
គដើមផើទទលួបានធនធ្លនទងំគនះ ឬគទ? 

 គត្ើអាចសគរមចគោលបណំងគនះបានដដរ ឬគទ គបើគទះបើជាម្ភនការរបឆ្ងំ ឬការជំទស់? 
 
ការបណឋុ ះបណាឋ លក្មមក្រគធវើការតាមផធះគៅអាសុើ
ខ្ងត្ផូងសរម្ភបសិ់កាខ សិោរគូបណឋុ ះបណាឋ ល 
របគទស រសើលង្ហក  
រូបថត្៖ Fish Ip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



▬  ក់្ព័នន នងិលក្ខណៈរបាក្ដនយិម៖ សូមគិត្ថាគត្ើគោលបណំងរបស់អបក្ម្ភនភាព ក់្ព័ននក្រមិត្ណាចំគ ះ
គោលគៅទូគៅ។ គោលបណំងមួយម្ភនលក្ខណៈអាចសគរមច បុ៉ដនថមិនម្ភនលក្ខណៈរបាក្ដនិយម។ របាក្ដ
និយម គទឺក់្ទងជាមួយមនុសស គពលគវោ របាក់្ ឱ្កាស។ ឮ 

 គត្ើនរណានងឹគធវើ? 
 គត្ើអបក្ម្ភន ឬអាចទទួលបានជំនាញ គដើមផើគធវើ ឬគទ? 
 គត្ើម្ភនរបាក់្រោប់រោន់ ឬគទ? គត្ើអបក្អាចទទួលបានរបាក់្ ឬធនធ្លនដនទគទៀត្ដដលចាបំាច់ 
គដើមផើសគរមចបានគោលបំណងគនះដដរ ឬគទ? 

 គត្ើគោលបណំងគនះ នងឹបានទទួលការោរំទគរចើន ឬគទ? គត្ើមនុសសទងំអស់គៅក្បុងអងគការអបក្ 
និងនដគូសំខ្ន់ៗរបស់អបក្យក្ចិត្ថទុក្ោក់្ចំគ ះគោលបំណងគនះរគប់រោន់ គដើមផើឱ្យអាចគធវើ
សក្មមភាពបាន ឬគទ? 

▬ ម្ភនគពលគវោក្ណំត់្ នងិទន់គពលគវោ៖ ក្ណំត់្គពលគវោ និងកាលបរគិចឆទផុត្ក្ំណត់្សរម្ភប់ការបញ្ច ប់
គោលបណំងរបស់អបក្ គបើពុំដូគចាប ះគទ គោលបំណងគនះនឹងពុំអាចវាស់ដវងបាន។ របសិនគបើអបក្ចាបំាច់រត្ូវពិ
និត្យគ ើងវញិគលើគោលបំណងគនះ គៅគពលអបក្ក្ំពុងបនថដំគណើ រការ គនាះជាការលអគដើមផូអាចជួយអបក្ឱ្យម្ភន
ទឹក្ចិត្ថបនថគៅមុខ។  

 គត្ើគោលបំណងម្ភនគពលគវោក្ណំត់្ចាស់ោស់ដដលង្ហចសគរមចបានជាក់្ដសឋង ឬគទ? 
 គត្ើគោលបណំងគនះរត្ូវបានពយយមគធវើគ ើងគៅក្បុងគពលគវោរត្ឹមរត្ូវ គេើយគធវើទន់គពលដដល
រត្ូវការឱ្យគធវើចប់រចួរាល់ ឬគទ? 

 
ដក្សរមួលគចញពើ The SMART Matrix  – Quality in Healthcare, American Society for Quality 
(ASQ), http://asq.org/healthcare-use/why-quality/smart-matrix.html. 
 
 

 

ឧបករណ៍ T1.2i 
ឧបក្រណ៍ការគធវើដផនការ SMART ននិ បញ្ជ ើគផធៀងផ្ធ ត់្ (ឧទេរណ៍គរំូ) 

 
គោលបណំង ជាក់្ោក់្ អាចវាសដ់វងបាន អាចសគរមចបាន  ក់្ព័នន នងិលក្ខ

ណៈរបាក្ដនយិម 
ម្ភនគពលគវោ
ក្ណំត់្ នងិទន់
គពលគវោ 

ពរជើរពរ ើរ
រមាជិកថមី ៥០

បាទ/ច្ចរ ផផែក
ពលើការសាទ បរទង ់

បាទ/ច្ចរ គណៈក
មាម ធកិារច្ងរកង

បាទ/ច្ចរ អនក
ច្ងរកងបាន

បាទ/ច្ចរ ទកឹ
រាកក់នុងច្ាំននួតចិ្

កនុងរយៈពពលបួន
ផខ្ខាងមុខ្។ 

http://asq.org/healthcare-use/why-quality/smart-matrix.html


នាកព់ៅស្រុក 
San 
Pablo និង 
Margarita 
កនុងពខ្តត 

Makati។ 

មតផិ លបាន
កាំណតត់ាំបនទ់ ាំង
ពីរពនេះថ្ន មាន
រមាជិករកាត នុ
ពលោ ងពោច្
ណារ ់៣០០ នាក ់
ពធវើការ និងអនកច្ង
រកងច្ាំននួ ៥ នាក់
មានទតីា ាំងពៅទី
ពនាេះ។ 

រមាជិក និងពិ
និតយជាមួយរកុម
ច្ងរមាជិកពរៀង
រាលន់ខ្ មានតារាង
រតូវបានពរៀបច្ាំ
ពឡើង ព ើមបរីាយ
ការណ៍វឌ្ឍភាព
បានពោយងាយ
ស្រួល។ 

ទទលួការបណុ្េះ
បណ្ាល និង
ពរតៀមខ្ លនួរចួ្ជា
ពស្រច្ព ើមបចី្ចប់
ពផ្ើម។ ស្រុក San 
Pablo មាន
រមាគមមាច រផ់ទេះ
ផ លមានរមាន
ច្តិត។ និពោជក
មួយច្ាំននួពៅ 
Margarita 
 រតូវបានកាំណត់
ព ើញថ្ន  ជាអនក
គ ាំរទជារកាត នុ
ពល។ 

តចួ្មួយ រតវូបាន
បរមងុទកុពៅកនុង
ថវកិាររមាបអ់នក
ច្ងរកងពររើរារ់
ររមាបអ់ាោរ
ររមន ់ ពភរជៈ្ 
និងការពធវើ ាំពណើ រ
។ រមាជិកជារកាត
នពុលរាំខាន់ៗ រតូវ
បានកាំណតអ់តត
រញ្ញា ណ។ ពុាំមាន
នថៃឈ្បរ់រមាក
បុណយធាៗំ កនុង
អាំឡុងរយៈពពល
ការច្ងរកង
រមាជិក។ អាច្
មានលទ ធភាពបនតរ
យៈ ពពលពីរផខ្
បផនថម។ 
ពគលបាំណងពនេះ 
មានភាព កព់ន័ធ
ខ្ ពរច់្ាំព េះពគល
បាំណងរបរ ់
NDWU “មារតា ២.១
៖ ព ើមបបីពងកើតអងគ
ការថ្នន កជ់ាតមិួយ
ផ លតាំណាងឱ្យ
រិទ ធ ិ និងផល
ររពោជនរ៍បរ់
កមមករពធវើការតាម
ផទេះ”។ 

នឹងរតូវបញច បម់ុន 
ពហើយលទ ធផលនឹង
រតូវបានររការ
ពៅកនុងរននិរីទ
ររច្ច ាំឆ្ន ាំរបរក់មម
ករពធវើការតាមផទេះ
កនុងរយៈពពល ៦ ផខ្
ខាងមុខ្។ 

 
 
 



 

 
 

 

ឧសកឥណ៍ T1.3 
 
 

សញ្ជ ើររួរឡឞិិរយសរមាស់កាឥលឝវើដហឞកាឥមាឞរសសិវនភិាឡ 
 

1. លរើអបកចង់សលរឣចបាឞអវើ? លហរុអវើ? លរើលោឦសំណងឥសស់អបករសសតាឣលសសកកឣមឥសស់អបកឬលវ? 
2. លរើអវើជាលោឦលៅឥសស់អបកលដើឣផើ្ ឞដឦ់លោឦសំណងឥសស់អបក? 
3. លរើឡ័រ៌មាឞឥសស់អបកគួឥឱ្យលជឿវុកចិរថដដឥឬលវ លហើឤដហអកលឦើអសថុតាងដដឥឬលវ? 
4. លរើមាឞវិឞបឞ័ឤជាក់លាក់ សកឣមភាឡ ធារុចូឦ ឞិងសូចនាកឥ អវើខលះ លដើឣផើសលរឣចលោឦសំណង ឞិងលោឦលៅឥសស់

អបក? 
5. លរើអបកណ្តជាលោឦលៅសរមាស់កាឥផ្ល ស់សថូឥ? លរើអបកណ្តជាភាប ក់ង្ហឥសំរាស់កាឥផ្ល ស់សថូឥ? 
6. លរើអបកឞឹងលឝវើកាឥជាឣួឤអបកណ្ត? កាឥកស្ថងសណ្តថ ញនឞកាឥោរំវគួឥដរជាដហបកឣួឤដ៏សំខាឞ់នឞដហឞកាឥសកឣមភាឡ 

ឥសស់អបកលដើឣផើជួឤដឦ់អងគកាឥឥសស់អបកតាឣឥឤៈរោឦអ ឞិងរោឦំបាក។ 
7. លរើអវើជាឝឞធាឞឡិររបាកដឥសស់អបក (ឣឞុសេ លឧកិា សមាា ឥៈ ឞិងវំនាក់វំឞង)? 
8. លរើអបកររូឧកាឥអវើលហេងលវៀរដដឥឬលវ? លរើអបកឞឹងវវួឦបាឞវាលោឤឥលសៀសណ្ត? លរើអបកអាចវវួឦបាឞអបកោរំវ ឞិង 

មាច ស់ជំឞួឤបាឞយ៉ងដូចលឣថចកបុងកាឥជួឤអបកលអាឤសលរឣចលោឦសំណងឥសស់អបក? លរើអបកលជៀសវាងកាឥសដងវឥ
លោឤ "អបកសឥចិាច គ" យ៉ងដូចលឣថច? 

9. លរើអបកឞឹងឡិឞិរយលឣើឦឧឌ្ណឞភាឡ ឥវនិឡឦ ឞិងហឦស៉ះពាឦ់យ៉ងដូចលឣថច? លរើអបកវាស់ភាឡលជាគជ័ឤលោឤឥលសៀស
ណ្ត? 

10. លរើអបកររូឧកាឥឡ័រ៌មាឞតាឣោឞអវើខលះ លហើឤលរើអបកឞឹងរសឣូឦឡ័រ៌មាឞលឞះយ៉ងដូចលឣថច? 
11. លរើអបកឞឹងលឥៀឞដូចលឣថចខលះឡើអវើដដឦអបកបាឞលឝវើលដើឣផើលឦើកសធួឤសកឣមភាឡឥសស់អបកនាលឡឦអនាគរ? 
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ឧសកឥណ៍ T1.4 
 
 

គលរមាងនឞដហឞកាឥសកឣមភាឡសរមាស់កាឥអអិឧឌ្ណអងគភាឡ ឞិងភាឡលជាគជ័ឤ 

 
ល ម្ ះអងគកាឥ___________________________________________________________ 
លឡឦលឧលាសរមាស់លឝវើដហឞកាឥ:_______________  ចំឞួឞឆាប  ំ(ឡើ 20xx ដឦ់ 20xx) 

1. លសចកថើលហថើឣសលងខសអំឡើ លហរុហឦសរមាស់កាឥចាស់លហថើឣដំលណើ ឥកាឥលឝវើដហឞកាឥ ឞិងអបកដដឦបាឞលឝវើកាឥសលរឣចចិរថ អាណរថិសរមាស់រកុឣ
ដហឞកាឥកណ្តថ ឦឥឣួទាងំលោឦកាឥណ៍ជាឣូឦោឌ ឞ ឡរ៌មាឞឦំអិរដូចជាដំលណើ ឥកាឥដដឦបាឞ រឡឣលរឡៀងោប (កាឥឡិលរោះលយសឦ់នហធកបុង 
ឞិងខាងលរៅ)  កាឦឧភិាគ សញ្ជ ើសមាជិកនឞរកុឣដហឞកាឥកណ្តថ ឦអាចររូឧ ោក់ជាឧសសឣព័ឞន។ 

2. លសចកថើដលលងខលើៗ ឞិងចាស់លាស់អំឡើ រនឣលសបូឦ ឞងិលសសកកឣមឥសស់អបក (លយងលៅលឦើឥដឌឝឣមឞុញ្ដ ឬឦកខឞថិកៈ)។ 
3. ឡិឞិរយ ឞិងវាឤរនឣលខលើអំឡើស្ថទ ឞភាឡឥសស់អបកឥឡូឧលឞះ ដូចជា សមាជិកភាឡ រំសឞ់អូឣិស្ថស្តសថរគសដណថ ស់ សឣិវនហឦ សញ្ហា  សញ្ហា រសឈឣ 

ឞិងលឣលឥៀឞដដឦបាឞលឥៀឞ។ 
4. លសចកថើដលលងកាឥណ៍នឞចកខុឧស័ិឤ /លោឦសំណង។ 
5. វរឣង់ដសសសវដហឞកាឥសកឣមភាឡ (សូឣលឣើឦវរឣង់គំឥូ T1.4i ឞិង T1.4ii ដដឦបាឞភាជ ស់)អំឡើ 

- លោឦលៅ / ឦវនហឦ 
- ឤុវនស្ថស្តសថ 
- វិឞបឞ័ឤ 
- សកឣមភាឡ 
- ធារុចូឦ 
- សូចឞកឥ។ 

6. ឧឝិើស្ថស្តសថរររួឡឞិរិយតាឣោឞ ឞងិវាឤរនឣល លដើឣផើវាស់ដឧងឧឌ្ណឞភាឡ ឞិងលជាគជ័ឤជាលវៀងទារ់។



 

 
 

 

ឧសកឥណ៍ T1.4i 
 
 
 

វរឣង់ដហឞកាឥសកឣមភាឡ (មាឞចលនាល ះ) 

 

ដហឞកាឥឥឤៈលឡឦរបាឆំាប  ំ(20xx-20xx) សរមាស់កាឥអអិឧឌ្ណឞ៍ ឞិងភាឡលជាគជឤ័ឥសស់អងគកាឥ (ល ម្ ះអងគកាឥ): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

លសចកថើដលលងអំឡើចកខុឧស័ិឤ ឞិងលោឦសំណង



 

 

 
កំណរស់មាគ ឦ:់ សរមាសរ់ាឦល់ោឦលៅ ចូឥកំណរឤុ់វនស្ថស្តសថ / ឦវនហឦ។ សរមាសរ់ាឦ់ ឤុវនស្ថស្តសថ / ឦវនហឦ ចូឥកំណរវិ់ឞបឞឤ័។ សរមាសរ់ាឦវិ់ឞបឞឤ័ ចូឥកំណរ់
សកឣមភាឡភាឡ សំខាឞ់ៗ ។ សរមាសរ់ាឦស់កឣមភាឡ ចូឥកំណរធ់ារុចូឥ។ ចូឥោកសូ់ចនាកឥលៅរគស់កំឥរិពាកឡ់័ឞនទាងំអស់។ 

 

លោឦលៅ / ឦវនហឦ ឤុវនស្ថស្តសថ វិឞបឞឤ័ សកឣមភាឡ ធារុចូឦ សូចនាកឥ 

      



 

 

ឧសកឥណ៍ T1.4ii 
 
 
 

វរឣង់ដហឞកាឥសកឣមភាឡ (ឧទាហឥណ៍) 

 
 

ដហឞកាឥរបាឆំាប  ំ(2017-2022) សរមាស់កាឥអអិឧឌ្ណអងគកាឥ ឞិងភាឡលជាគជឤ័ឥសស់សហជើឡអបកឣលរសើកាឥង្ហឥតាឣហធះជារិ (NDWU) នឞស្ថធាឥណឥដឌអារលងវិ់ច 
 
លសចកថើដលលងនឞចកខុឧស័ិឤ ឞងិលោឦលៅ 
កាឥឡរងើកសមាជិកភាឡ ឞិងឥវនិឡឦឥសស់ NDWU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
កណំរ់សមាគ ឦ:់ សរមាស់រាឦ់លោឦលៅ ចូឥកំណរ់ឤុវនស្ថស្តសថ / ឦវនហឦ។ សរមាស់រាឦ់ ឤុវនស្ថស្តសថ / ឦវនហឦ ចូឥកំណរ់វិឞបឞ័ឤ។ សរមាស់រាឦ់វិឞបឞ័ឤ ចូឥកំណរ់សកឣមភាឡភាឡ សំខាឞ់ៗ។ សរមាស់រាឦ់
សកឣមភាឡ ចូឥកំណរ់ធារុចូឥ។ ចូឥោក់សូចនាកឥលៅរគស់កំឥរិពាក់ឡ័ឞនទាងំអស់។ 



 

 

លោឦលៅ / ឦវនហឦ ឤុវនស្ថស្តសថ វិឞបឞឤ័ សកឣមភាឡ ធារុចូឦ សូចនាកឥ 

1. លៅឆាប  ំ2022 
 មាឞ 10,000 សមាជិកចូឦឥឣួ 
ជាឣឤួ NDWU លៅអរតាឣឝយឣ 
នឞ 2.000 នាក់ ជាលឥៀងរាឦឆ់ាប ។ំ 

 

1.1 រកុឣលឥៀសចំ (OT) ចំឞឞួ 
25 អឞុឧរថឤុវននាកាឥ 
សមាជិកលៅរំសឞ ់បាឞកំណ
រ។់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  ឧគគសណថុ ះ សណ្តថ
ឦឥសស់ អបកលឥៀសចំលមើចំឞឞួ 
1000 នាកល់ោឤ អបកលឥៀសចំ 
ឞិង កាឥដណនាដំដឦមាឞរស្ថ
ស។់ 

 

1.1.ក. ដហឞកាឥ ឤុវននាកាឥ 
សមាជិក ដដឦបាឞ លឥៀសចំ បាឞឤឦ ់
រឡឣ ឞិងបាឞចាស់ លហថើឣ។ 
 
1.1.ខ. កាឥសលងកើរ 25 រកុឣលឥៀសចំ (OTs) 
ដដឦសលងកើរ លឡើងលោឤអបក លឥៀសចំលមើបាឞ
ហឋឦ់ លៅរំសឞកំ់ណរ់ ជាឣឤួអបក លឥៀសចំ
ដដឦមាឞ រស្ថស។់ 
 
1.1.គ. តាឣោឞ ជាលវៀងទារល់ោឤ គ
ណៈកមាម ឝិកាឥ លឥៀសចំ។ 
 
1.2.ក. អបកលឥៀសចំ លមើចំឞួឞ 300 នាក ់
វវឦួកាឥ សណថុ ះ សណ្តថ ឦជាលឥៀង 
រាឦឆ់ាប លំៅកបុ ង 20 ឧគគ សណថុ ះ សណ្តថ ឦ។ 

 

1.1.ក: សលងកើរគណៈកមាម ឝិកា ឣូឦ
ោឌ ឞ ឞិងកណ្តថ ឦ។ 
 គណៈកឣមកាឥលឝវើលសចកថើ
រពាង 
ដហឞកាឥឤុវនស្ថស្តសថ ឞិងឡិលរោះ
លយសឦ ់  ជាឣួឤអបកទាងំអស។់ 
 កាឥអឞុឣរ័ឤុវននាកាឥ
ដហឞកាឥ លៅសមាជរសចាឆំាប ។ំ 
 1.1.ខ: កាឥលរជើសលឥ ើស OTs 
ឞិង រំសឞ ់លរជើសលឥ ើស។ 
 កាឥសណថុ ះសណ្តថ ឦអបកលមើ
សរមាស់ 
OTs អំឡើឥលសៀសលរជើសលឥ ើស។ 
 OTs អឞុឧរថកាឥលរជើសលឥ ើស 
សុគគឦិកជឥុំញឡើឥនលងអាវិរយកបុ ងឣឤួដខ។ 
 1.1.គ: គណៈកមាម ឝិកាឥឣូឦ
ោឌ ឞ ឞិងអបកលឥៀសចឣំគគុ លវសក៏។  
 គណៈកមាម ឝិកាឥឣូឦោឌ ឞ 
រាឤកាឥណ៍លៅគណៈកមាម ឝិកាឥកណ្តថ
ឦ 
ជាលឥៀងរាឦឡ់ើឥដខឣថង។ 
គណៈកមាម ឝិកាឥកណ្តថ ឦជឤួ 
លោះរស្ថឤសញ្ហា ។ 
1.2.កៈ កាឥលឥៀសចំដហឞកាឥ ឞិង 
កាឥសលងកើរ កាឥលរោងលឧកិាសរមាស់ឧគគ 
សណថុ ះសណ្តថ ឦ។ដសវងឥករគូសណថុ ះស
ណ្តថ ឦ 
ឞិងមាច សជ់ឞំួឤឣួឤ។ 
កាឥលរជើសលឥ ើសអបកលឥៀសចំលមើ 
សរមាស់កាឥសណថុ ះសណ្តថ ឦ។កាឥ
សលងកើរកាឥសណថុ ះសណ្តថ ឦ ឞិងរាឤ
កាឥណ៍អឡំើកាឥសណថុ ះសណ្តថ ឦ។ 

សរមាស់វិឞបឞ័ឤ 1.1.ក. សកឣមភាឡ: 
 លឡឦលឧលានឞសមាជិកគ
ណៈកមាម ឝិកាឥលដើឣផើរពាងចាស់ដហឞកាឥ
ឤុវននាកាឥ។ 
 លឧកិាសរមាស់កាឥដឹកជញ្ជូ ឞ 
ឞិង លបាះឡុឣពដហឞកាឥឤុវននាកាឥ។ 
 សរមាស់វិឞបឞ័ឤ 1.1.ខ. 
សកឣមភាឡ: 
 អបកលឥៀសចំមាឞសវឡិលស្ថឝ
ឞ៏លដើឣផើ 
ហថឦឞូ់ឧកាឥសណថុ ះសណ្តថ ឦសរមាស់អបក
លមើ។ 
របាក់ឧសរទឣាលឝវើដលំណើ ឥ ឞិង លអសជជៈ
លៅ កដឞលងសណថុ ះសណ្តថ ឦ។ 
 របាក់ឧសរទឣាសរមាស់នលលលឝវើ
ដលំណើ ឥលរជើសលឥ ើសអបកសលរឣើកាឥង្ហឥ តាឣ
កាឥ ចាបំាច់។ 
 សរមាស់វិឞបឞ័ឤ 1.1.គ. 
សកឣមភាឡ: 
 ចំណ្តឤនលលវូឥសឡ័ធ កិចច
រសជុ ំឬ 
កាឥលឝវើដលំណើ ឥដដឦអាចលឝវើលៅបាឞ។ 
 លឡឦលឧលាកបុ ងកាឥសឥលសឥ
អាឞ តាឣោឞលឦើឥបាឤកាឥណ៍។ 
 សរមាស់វិឞបឞ័ឤ 1.2.ក. 
សកឣមភាឡ: 
 ឣឞុសេជាឝឞធាឞកបុ ងកាឥ
អអិឧឌ្ណ លឝវើដហឞកាឥ លឝវើលឧកិា លឥៀសច ំឞិង
រាឤកាឥណ៍ អំឡើកាឥសណថុ ះសណ្តថ ឦ។ 
 មាច សជ់ឞំួឤហថឦឣូ់ឦឞិឝិ 
កាឥ សណថុ ះសណ្តថ ឦ។ 
 កាឥចំណ្តឤលឦើកាឥលឝវើ
ដលំណើ ឥ ឞិង កាឥរសជុអំំឡុងលឡឦសណថុ ះ
សណ្តថ ឦ។ 

Travel and meeting costs 
during the training. 

1.1.ក លៅឆាប ដំសូំង សមាជិកលមើៗ ចំឞឞួ 2.000 
នាក។់ ឆាប វំើឡើឥ 2.000 នាក។់ លៅឆាប វំើសើ 
2,000 នាក។់ លៅកបុ ងឆាប វំើ សឞួ  2,000 នាក់ 
ឞិង លៅកបុ ងវើរបា ំ2,000 នាក់ 
ឆាប ។ំ (ឡរ័ម៌ាឞលៅកបុ ងឥបាឤកាឥណ៍រសចា ំ
ឆាប ។ំ) 
 1.1.ខ. អបកលឥៀសចំលមើៗសលងកើរ ជា 25 
រកុឣឞើឣឤួៗររូឧបាឞដណនា ំឞិង ររួរឡិឞិរយ
លោឤអបកលឥៀសចំ មាឞសវ ឡិលស្ថឝឞ៍ឡើឥនាក ់
(សញ្ជ ើសមាជិករកុឣ ឞិងអបកដណនា។ំ ឥបាឤ
កាឥណ៍ឧឌ្ណឞភាឡ ជាលវៀងទារជូ់ឞលៅ គណៈ
កមាម ឝិកាឥ លឥៀសចំ) ។ 
 1.1.គ. ឥបាឤកាឥណ៍ឧឌ្ណឞភាឡ រសចាំ
ររើមាសឥសសគ់ណៈកមាម ឝិកាឥលឥៀសចំ លហញើឥលៅ
អបកដឹកនាថំាប កជ់ារិ (លៅកបុ ង ឥលសៀសវាឥៈរសជុ ំ
ឞិង ឥបាឤកាឥណ៍) ។ 
 1.2.ក. ជាលឥៀងរាឦឆ់ាប  ំអបកលឥៀសចំលមើ
ដដឦវវឦួកាឥសណថុ ះ សណ្តថ ឦចំឞួឞ 200 
នាក ់គឺសកឣមកបុ ងកាឥ 
ចូឦឥឣួលរជើសលឥ ើសសមាជិកលមើអំឡុងលឡឦ ឡើឥនលង
អាវិរយ ជាលឥៀងរាឦដ់ខ។ 



 

 

លោឦលៅ / ឦវនហឦ ឤុវនស្ថស្តសថ វឞិបឞ័ឤ សកឣមភាឡ ធារុចូឦ សូចនាកឥ 
2 សមាជិកលៅ ដរមាឞកាឥ 
លសថជាញ យ៉ងខាល ងំ 
ចំលពាះអងគកាឥ 
ឞិងចូឦឥឣួយ៉ងសកឣមកបុ ងកាឥ 
ឡរងឹងឥវនិឡឦ ឞិង ឥូសភាឡ 
លៅកបុ ងសងគឣ។ 

 

2.1  កាឥលឦើកវឹក ចិរថ
សមាជិកកបុ ង កាឥចូឦឥឣួ 
ឞិង ឡរងើក សកឣមភាឡ 
ឞិងឥវនិឡឦឥសស់ 
NDWU។ 

2.1.ក រកុឣរូចបាឞ សលងកើរលឡើងលដើឣផើ
ររួរឡិឞិរយរសឡ័ឞន វំនាកវំ់ឞងលៅកបុ ង 
អងគកាឥលោឤ 
សឣលឹងលឣើឦឧឝិើ លដើឣផើដកឦឣអវា លដើឣផើ
សំលឡញតាឣ ររឣូឧកាឥឥសស ់សមាជិក 
ឞិង សលងកើឞកិចចសហ រសរិសរថិកាឥ ឞិង 
ស្ថឣគគើភាឡ។ 

 
2.1.ខ. ស្ថខា ឞិង 
អបកដឹកនាតំាឣដហបកររូឧបាឞលរជើសលឥ ើស 
សណថុ ះសណ្តថ ឦ ឞិង អអិឧឌ្ណ ឞិង 
លរោងកាកាឥដណនារំរូឧបាឞឡរងឹង។ 

សរមាសវិ់ឞបឞឤ័ 2.1.ក: 
 រកុឣរូចឧភិាគ
វំនាកវំ់ឞងនហធកបុ ង 
តាឣវូឥសឡ័ធ ឞិងតាឣកាឥ
សធងឣ់រិរសឡ័ឞន ហេឡវហាឤ
សងគឣជាឣឤួសមាជិកឞិង 
លឣដឹកនា។ំ 
 រកុឣលឝវើឥបាឤ
កាឥណ៍ជាឣឤួ ឞឹងអឞុ
ស្ថសឞល៍ដើឣផើឡរងឹងវំនាក់
វំឞង ឞិង លសចកថើរពាង
ចាសឤុ់វនស្ថស្តសថ វំនាក់
វំឞង សរមាសក់ាឥអឞុឣ័
រលោឤ 
សឞបិបាររសចាឆំាប ។ំ 
 សរមាសវិ់ឞបឞឤ័ 
2.1.ខ: 
 កាឥលរជើសលឥ ើស
ស្ថខាលមើ ឞិង អបកដឹកនាតំាឣ
ដហបក ឞិងអបកដណនាលំមើ។ 
 កាឥសណថុ ះសណ្តថ
ឦភាឡជាអបក ដឹកនាំ
សរមាសល់ឣដឹកនាលំមើ ឞិងអបក
ដណនា ំលមើ។ 
 ហគូ ហគងអបកដឹកនាលំមើ 
ជាឣឤួអបក ដណនា។ំ 

សរមាសវិ់ឞបឞឤ័ 2.1.ក 
សកឣមភាឡ:  

 លឡឦលឧលាឥសស់
សមាជិករកុឣ 
កបុ ងកាឥសលងកើរ អឞុឧរថ លឝវើ ឞិង
ឧភិាគកាឥ សធងឣ់រិលោឤមាឞ
ជឞំឤួឡើអបកជនំាញ កំុឡយូវឥ័។ 
 លឡឦលឧលានឞសមាជិក
រកុឣ 
កបុ ងកាឥសឥលសឥឥបាឤកាឥណ៍ 
ឞិងរពាង ឤុវនស្ថស្តសថវំនាកវំ់ឞ
ង។ 
 សរមាសវិ់ឞបឞឤ័ 2.1.
ខ: 
សកឣមភាឡ: 
 ឣឞុសេជាឝឞធាឞកបុ ង
កាឥ 
ហថឦក់ាឥអអិឧឌ្ណ ដហឞកាឥ លឧកិា 
កាឥអឞុឧរថ ឞិងឥបាឤកាឥណ៍សថើ
ឡើឧគគសណថុ ះសណ្តថ ឦលឞះ។ 
 មាច សជ់ឞំឤួហថឦ់ឣូឦឞិ
ឝិសរមាស់ កាឥសណថុ ះសណ្តថ ឦ។ 
 កាឥចំណ្តឤលឦើកាឥលឝវើ
ដលំណើ ឥ ឞិង កាឥរសជុអំំឡុង
លឡឦសណថុ ះសណ្តថ ឦ។ 

2.1 ក. រកុឣលឝវើដហឞកាឥរូច សង្ហា ញឥបាឤ
កាឥណ៍ ឞិងអឞុស្ថសឞល៍ៅ 
រកុឣអបកដឹកនាលំៅររើមាសដសូំងនឞឆាប  ំវើ
ឣឤួសរមាសក់ាឥឡិចាឥណ្ត ឞិង 
កាឥអឞុឧរថ។ 
 2.1 ខ. យ៉ងលហាចណ្តស់ ឡើឥ
ភាគសើ នឞសមាជិក ចូឦឥឣួ 
ឞិងនាឤំកលៅ DWs លហេងលវៀរ លៅកាឞ ់
សកឣមភាឡលៅនលងវើ 1ដខឧសភា 16ឣិលុនា 
ឞិង 8 ឣើនា។ 
 2.1 គ. យ៉ងលហាចណ្តស់ មាឞ 
40 នាក ់សដឞទឣលវៀរកំឡុងវវឦួខុស ររូឧ
កបុ ងឥចនាសឣព័ឞន ឞិងចារដ់ចងសរមាស ់រួ
នាវើភាឡជាអបកដឹកនាលំៅឆាប  ំ2018 ឞិង 40
នាកល់ហេងលវៀរ លៅឆាប  ំ2020។ 



 

 
 
 

 

ឧសកឥណ៍ T1.5 
 
 

វរឣង់ដហឞកាឥកាឥង្ហឥ (មាឞចលនាល ះ) 
 

ចំណ្ត៖ំ លឞះគឺជាដហបកដដឦមាឞភាឡសរដ់សឞសំហុរនឞដហឞកាឥឥសស់អបក។ វាជាដហបកឣឤួដដឦអបកឞឹងលរសើលដើឣផើជឤួលផ្ថ រកាឥឤកចិរថវុកោក់ ឣិឞឱ្យគិរលរចើឞលឡក ឞិងលឝវើឱ្យអបក របាកដថា អបកលៅលឦើហលូឧររូឧជាឣឤួ
លោឦលៅ ឞិងលោឦសំណងឥសស់អបក។ គំឥូលឞះអាចមាឞរសលយជឞ៍កបុងកាឥររួរឡិឞិរយសកឣមភាឡ ឞិងស្ថទ ឞភាឡដដឦអបកបាឞលរោងវុក លដើឣផើ្ ឞ សលរឣចបាឞវិឞបឞឤ័ ឞិងឦវនហឦដដឦអបកចងប់ាឞ។ វាឞឹងជឤួដញកធារុ
លៅជាដហបកដដឦអាចរគសរ់គងបាឞ ដូលចបះអបកអាចចាសល់ហថើឣជាឣឤួដហឞកាឥឥសសអ់បកលោឤោម ឞកាឥឡឞា លឡឦ។ រសដហឦជាមាឞលឥឿងឣឤួចំឞឞួដដឦអបកឣិឞទាឞដឹ់ងលៅលឡើឤ ដរលនាះឣិឞដឣឞជាសញ្ហា លវ។ រោឞដ់រគិរដឦល់ៅ
លឡឦណ្តដដឦអបកឞឹងដឹង លហើឤអវើដដឦអបកឞឹងលឝវើលដើឣផើ ឥកឱ្យលឃើញ។ លរោងឞឹង "លឥៀសចំដហឞកាឥលឡើងឧញិ" ។ លៅលឡឦអបកដឹងសដឞទឣ អបកអាចមាឞដហឞកាឥសដឞទឣលវៀរ។ ររឦសឣ់កដហឞកាឥកាឥង្ហឥលឞះឧញិ យ៉ងលហាចណ្តស់
លអាឤបាឞឡើឥ សើដខឣថង លដើឣផើឡិឞិរយលឣើឦឧឌ្ណឞភាឡឥសស់អបក។ សដឞទឣជឥួឈឥ ឞិងជឥួលដកសដឞទឣលវៀរតាឣដរអបកររូឧកាឥ។ 
 ដហឞកាឥកាឥង្ហឥឥសស ់(ល ម្ ះអងគកាឥ) 
 

 
 

ឆាប វំើ 1 
ររើមាសវើឣឤួ 
កាឦសឥលិចឆវ 
ឡើ  ដឦ់ 

លោឦលៅ វិឞបឞ័ឤ ឞិង សកឣមភាឡ កាឦសឥលិចឆវចាស់លហថើឣ/ សញ្ច ស់ ឝឞធាឞ (លឧកិា ឣឞុសេ លឡឦលឧលា សមាា
ឥៈ) 

     

     

     

     

ឆាប វំើ 1 
ររើមាសវើឡើឥ 
កាឦសឥលិចឆវ 

ឡើ
 

 ដ
ឦ់

    

     

     

     

     



 

 

ឆាប វំើ 1 
ររើមាសវើសើ 
កាឦសឥលិចឆវ 
ឡើ  ដឦ់ 

 
 

 
 

 
 

 

     

     

     

     

ឆាប វំើ 1 
ររើមាសវើសឞួ 
កាឦសឥលិចឆវ 
ឡើ  ដឦ់ 

    

     

     

     

     

ឆាប វំើ 2 
ររើមាសវើឣឤួ 
កាឦសឥលិចឆវ 
ឡើ  ដឦ់ 

    

     

     

     

     

ឆាប វំើ 2 
ររើមាសវើឡើឥ 
កាឦសឥលិចឆវ 
ឡើ  ដឦ់ 

    

     

     

     

     

 

រសអឡ:  MacFarlane R., The do-good  strategic plan template for nonprofits, charities and volunteer organizations, http://www.rebeccamacfarlane.com.

http://www.rebeccamacfarlane.com/
http://www.rebeccamacfarlane.com/
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ម៉ារវើសវនំាក់វឞំង 
កាឥវំនាក់វំឞងពាក់ឡ័ឞនឞឹងកាឥដចកឥដំឦកឡ័រ៌មាឞអំឡើកាឥឧឧិរថឞ៍ ឞិងរឡឹរថិកាឥណ៍ ជាឡិលសសកាឥឧឧិរថឞ៍ ឞិងរឡឹរថិកាឥណ៍សំខាឞ់ដូចជា កិចចរឡឣលរឡៀងលឦើដហឞកាឥសកឣមភាឡ         ឥសស់អបក

លដើឣផើវវួឦបាឞភាឡលជាគជ័ឤជាឣួឤអបករាឦ់ោប លៅកបុងអងគកាឥឥសស់អបកដូចជា សមាជិក លឣដឹកនា ំវើរសឹកា ឞិងអបកោរំវ ឞិងមាច ស់ជំឞួឤឥសស់អបក។ វាក៏ជាឧឝិើដដឦអបក ឞឹងវវួឦបាឞឣរិលយសឦ់ឡើ
ឡួកលគលៅលឡឦអបកលឝវើកាឥដហឞកាឥសកឣមភាឡឥសស់អបក។ ភាឡលជាគជ័ឤភាគលរចើឞនឞដហឞកាឥឥសស់អបកឞឹងអារស័ឤលឦើឧឝិើដដឦអបកវំនាក់វំឞងកបុង ឞិងលរៅអងគកាឥ។ អបកអាចលឝវើឱ្យរបាកដចំលពាះលឥឿង
លឞះលោឤស្ថឥលរសើឧឝិើលហេងោប ជាលរចើឞនឞកាឥវំនាក់វំឞង។ 

វំឥង់កាឥវំនាក់វំឞងគឺជាអវើដដឦអបកឞឹងវំនាក់វំឞង: ឥបាឤកាឥណ៍ ស័ណតហាឤឡ័រ៌មាឞ(brochure) កាឥឡិឡណ៌នាឣួឤវំឡ័ឥ រឡឹរថិស័ររឡ័រ៌មាឞ លសចកថើសលងខសសំខាឞ់ សឞលឹកឯកស្ថឥឡ័រ៌មាឞ 
លសចកថើរសកាសឡ័រ៌មាឞ អរទសវកាដសរ ឥូសលរ កាឥឥឦឹំក កាឥជូឞដំណឹង កាឥហុស(Post) លឦើ twitter លៅលឦើរសឡ័ឞនហេឡវហាឤសងគឣ។ 

ឆាដឞឦ(channels)វំនាក់វំឞង គឺជាឧឝិើដដឦអបកឞឹងវំនាក់វំឞង: កាឥលឝវើសវសង្ហា ញ ឧ ើលដអូ អុើដឣ៉ឦ សឞបិសើវស្ថឥឡ័រ៌មាឞ លឧវិកា រសឡ័ឞនអុើដឣ៉ឦ ឬរសឡ័ឞនហេឡវហាឤសងគឣ ឞិងវូឥស័ឡធចឦ័រ 
វូឥស័ឡធស្ថម រហវូឞ។ 

ទាងំរវង់រទាឤ ឞិងឆាដឞឦ គួឥដរគិរលៅលឦើររឣូឧកាឥឥសស់វសេឞិកជឞលហេងៗោប  រសលអវឡ័រ៌មាឞដដឦអបកចង់ហថឦ់លអាឤ ឞិងលោឦសំណងនឞកាឥវំនាក់វំឞង។ 
អបកអាចលរសើម៉ារវើសខាងលរកាឣលដើឣផើជួឤអបកកបុងកាឥលឝវើដហឞកាឥឤុវនស្ថស្តសថវំនាក់វំឞងឥឣួឥសស់អបក។ 

 
សរឣសសរឣួឦឡើ: Using evaluation to improve programs, Strategic Planning Kit for School Health Programs, US Dept. of Health and Human Services, http://www.cdc.gov/ 
healthyyouth/evaluation/pdf/sp_kit/sp_toolkit.pdf. 



 

 
ម៉ារវើសវំនាក់វំឞង ល ម្ ះឥសស់អងគកាឥ                 
 

លរើអបកចង់វនំាក់វឞំងអវើ? លរើអបកចង់វនំាក់វឞំងជាឣឤួអបកណ្ត? លរើអបកចង់វនំាក់វឞំងដូចលឣថច? 
វរឣង់ 

លរើអបកចង់វនំាក់វឞំងដូចលឣថច? 
ឆាដឞឦ (Channel) 

ដហឞកាឥលដើឣផើលជាគជឤ័ សមាជិក សុគគឦិក វើរសឹកា ឞិង 
អបកសមរ័គចិរថ។ 
អបកោរំវសំខាឞ់ៗ  ឞិងមាច ស់ជំឞឤួ។ 

អរទសវលឡញជាឣឤួឦិខិរសញ្ហជ ក។់ 
 
លសចកថើសលងខស ឞិងចំណុចគឞលឹះ 

កាឥដចកចាឤលោឤរកុឣ ឞិង លឣដឹកនា ំគណៈកមាម ឝិ 
(ឞិឤឣលៅកិចចរសជំុសលងខស) ។ តាឣអុើដឣឦ៉ ឞិងលហវ
សស៊ុក (មាឞករឣិរ)  
តាឣឥឤៈដឣឦ៉ ឬអុើដឣឦ៉ ឞិងលហវសស៊ុក (ជាស្ថធាឥ
ណៈ) តាឣលគហវំឡឥ័ឥសសអ់បក 

កាឥដសងដចកកាឥង្ហឥររូឧសលរឣចលោឤ 
រកុឣរសឹការសរិសរថិ ឬរកុឣរសឹកាអិបាឦ 

រកុឣរសឹកាអិបាឦ ឬរកុឣរសឹកាអិបាឦ លឣដឹកនាគំ
ណៈកមាម ឝិកាឥ។ 

កាឥលឝវើដហឞកាឥម៉ារវើស ដហឞកាឥសកឣមភាឡ 
កឣមឧឝិើ ឞិងកាឦឧភិាគនឞសកឣមភាឡ 
កាឥសង្ហា ញចាសអំ់ឡើឣឞុសេដដឦវវឦួ ខុសររូឧ។ 

តាឣអុើដឣឦ៉អឣលោឤកាឥលៅវូឥសឡ័ធជា 
កាឥឥឦឹំក 
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កាឥសណថុ ះសណ្តថ ឦតាឣឥសស់ IDWF-ILO-PROMOTE-Jala PRT សរមាសអ់បកសណថុ ះសណ្តថ ឦអបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ: ដហឞកាឥសរមាសក់ាឥឡរងឹងសិវនិអំណ្តច ឞិងកាឥផ្ល ស់
សថូឥ, រសលវសឥណឍូ លឞសុើ 
ឥូសលរលោឤ: Fish Ip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឣូ៉ឌុ្ឦវើ 2 –  អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ: ដហឞកាឥសរមាស់
កាឥឡរងឹងសិវនិអំណ្តច ឞិងកាឥផ្ល ស់សថូឥលៅ ករឣិរផ្ធ ឦ់
ខលួឞ



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

វឡំឥ័ដណនា ំ
 

លរើឣូ៉ឌុ្ឦលឞះអំឡើអវើ? 
ឣ៉ូឌុ្ឦវើ 2 បាឞលផ្ថ រលឦើកាឥលឝវើដហឞកាឥលៅករឣិរផ្ធ ឦខ់លួឞដដឦគិរគូឥកាឥង្ហឥជាលរចើឞឥសសអ់បក 
លៅកបុងរគួស្ថឥ លៅកដឞលងលឝវើកាឥ ឞិងលៅកបុងអងគកាឥឥសស់អបក។ សកឣមភាឡ ឞិងឯកស្ថឥររូឧបាឞកំណរល់ដើឣផើជួឤអបកឱ្យ វវឦួបាឞ
ឥូសភាឡចាសជ់ាងឣុឞចំលពាះសញ្ហា សំខាឞ់ៗ  ឞិងសញ្ហា រសឈឣដដឦអបកកំឡុងរសឈឣ។ លឞះគឺជាលឥឿងសំខាឞ។់ រសសិឞលសើអបកមាឞ
ចំលណះដឹង ឞិងកាឥឤឦដឹ់ងរគសរ់ោឞ ់អបកអាចលឝវើដហឞកាឥលដើឣផើឡរងឹងសិវនិអំណ្តចរសកសលោឤរសសិវនិភាឡ សរមាសក់ាឥសិវនិ
អំណ្តច ឞិងកាឥផ្ល សស់ថូឥលៅករឣិរផ្ធ ឦខ់លួឞ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
លោឦសណំង 
 

សនាធ សឡ់ើបាឞសញ្ច សឣ់៉ូឌុ្ឦលឞះ - ជាសុគគឦ ឬជារកុឣ - អបកឞឹង: 
 មាឞកាឥឤឦដឹ់ងកាឞដ់ររសលសើឥលឡើងអំឡើសញ្ហា សំខាឞ់ៗ  ឞិងសញ្ហា រសឈឣដដឦអបកកំឡុងរសឈឣកបុងកាឥង្ហឥលរចើឞ 
 បាឞអអិឧឌ្ណ ឬដកឦឣអជំនាញលឥៀសចំដហឞកាឥឥសសអ់បកលអាឤរសលសើឥលឡើងលដើឣផើជឤួអបកឱ្យ្ឞដឦល់ោឦសំណង ផ្ធ ឦខ់លួឞឥសសអ់បក។ 

 
 
 
 



 
 
 

  
   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
អបកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ ឞិង គណៈកមាម ឝិកាឥនឞស្តសថើនឞសហឡ័ឞនសហជើឡពាណិជជកឣមអឞថឥជារិ IUF 

កាឥលឝវើឤុវននាកាឥសរមាសក់ាឥង្ហឥសឣឥឣយសរមាសអ់បកឣលរសើកាឥង្ហឥតាឣហធះលៅ Burkina Faso 
ឥូសលរលោឤ: AssétouTraoré-Dabire 

 

 

មារកិា 
 

 
វំឡឥ័ដណនាំ
កាឦឧភិាគ

 

 

សកឣមភាឡ 

លរើអបកលឝវើដហឞកាឥយ៉ងដូចលឣថច? លរើកាឥលឝវើដហឞកាឥជាអវើ?
លរើអបកជាឞឥណ្ត? លរើអវើជារនឣលសបូឦឥសសអ់បក?
ឡិឞិរយលឣើឦអាកសផកិឥយិឥសសអ់បកអំឡើខលួឞឯង កាឥង្ហឥ ឞិងអងគកាឥឥសសអ់បក
ឣូឦោឌ ឞរគឹះនឞកាឥលឝវើដហឞកាឥសរមាសសិ់វនិអំណ្តច ឞិងកាឥផ្ល សស់ថូឥលៅករឣិរផ្ធ ឦខ់លួឞ 
លរើអបកលៅកដឞលងណ្ត? កាឥឧភិាគឡើស្ថទ ឞភាឡផ្ធ ឦខ់លួឞឥសសអ់បក
កាឥកំណរល់ោឦសំណង លោឦលៅ វិឞបឞឤ័ ធារុចូឦ ឞិងសូចនាកឥផ្ធ ឦខ់លួឞឥសស់អបក
អងគកាឥឥសសខ់ញុ ំ ឞិងខញុ ំ: កាឥវាឤរនឣលផ្ធ ឦខ់លួឞ
កាឥលឝវើដហឞកាឥរសកសលោឤរសសិវនភាឡលដើឣផើលអាឤមាឞកាឥចូឦឥឣួលអាឤបាឞកាឞដ់ររសលសើឥលៅកបុងអងគកាឥ 

ឥសសអ់បកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ 
លឥឿងសំខាឞឣុ់ឞ: កាឥកំណរអ់ាវិភាឡ ឞិងកាឥលរសើរបាសល់ឡឦលឧលាឱ្យមាឞរសសិវនភាឡ

 
ឯកស្ថឥ 

ដហឞកាឥរសកសលោឤរសសិវនភាឡសរមាសសិ់វនិអំណ្តច ឞិងកាឥផ្ល សស់ថូឥលៅកំឥរិសុគគឦ
គឞលឹះខលះៗអំឡើ ឥលសៀសរគសរ់គងជើឧរិឥសសអ់បក ឞិងរគសរ់គងលឡឦលឧលាឥសសអ់បក
សវសញ្ដរថិសថើឡើលឡឦលឧលាលឝវើកាឥ លៅអឞុសញ្ហដ លឦខ 189 ឥសសអ់ងគកាឥ ILO ឞិងអឞុស្ថសឞល៍ឦខ 201 

សថើឡើកាឥង្ហឥសឣឥឣយសរមាសអ់បកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ



 
 
 

 

តារាងលឡឦលឧលាសរំាស់ឣូ៉ឌុ្ឦលឞះ 2 
 

 

សកឣមភាឡ លោឦសំណង លឡឦលឧលា 
A2.1  លរើអបកលឝវើដហឞកាឥយ៉ងដូចលឣថច? 
 លរើកាឥលឝវើដហឞកាឥជាអវើ?  
 

 លដើឣផើលឣើឦឡើឥលសៀសដដឦអបកលឝវើដហឞកាឥ 
 លដើឣផើដឹងថា អវើជាកាឥលឝវើដហឞកាឥសរមាសសិ់វនិអំណ្តច ឞិងកាឥ

ផ្ល សស់ថូឥ 

60 នាវើ 

A2.2 លរើអបកជាឞឥណ្ត?  លរើអវើជារនឣល
សបូឦឥសសអ់បក? 

 លដើឣផើឤឦឡ់ើស្ថឥៈសំខាឞន់ឞកាឥស្ថគ ឦខ់លួឞឯង 
 លដើឣផើស្ថគ ឦរ់នឣលសបូឦផ្ធ ឦខ់លួឞឥសស់អបក ឞិង 

ស្ថឥៈសំខាឞចំ់លពាះដហឞកាឥឥសស់អបកសរមាសសិ់វនិ អំណ្តច ឞិង
កាឥផ្ល សស់ថូឥ 

145 នាវើ 

A2.3 ឡិឞិរយលឣើឦអាកសផកិឥយិឥសសអ់បក
អំឡើ ខលួឞឯង កាឥង្ហឥ ឞិងអងគកាឥឥសស់
អបក 

 លដើឣផើឡិឞិរយលឣើឦអាកសផកិឥយិផ្ធ ឦ់ខលួឞឥសសអ់បកអំឡើកាឥង្ហឥតាឣ
ហធះ ឞិងអបកសលរឣើកាឥង្ហឥ តាឣហធះ 

 លដើឣផើឤឦឡ់ើ ឥឥយិសល វសេឞៈ ហបរគំ់ឞិរ រសនឡណើ  ឞិងឧសផឝឣ៌
លៅកបុងសងគឣសះ៉ពាឦ់ យ៉ងដូចលឣថចចំលពាះ ឥលសៀសដដឦអបកមាឞ
អាឥឣមណ៍អំឡើខលួឞឯង កាឥង្ហឥ ឞិងអងគកាឥ ឥសសអ់បក 

60 នាវើ 

A2.4 ឣូឦោឌ ឞរគឹះនឞកាឥលឝវើដហឞកាឥ 
 សរមាសសិ់វនិអំណ្តច ឞិង 
 កាឥផ្ល សស់ថូឥលៅករឣិរផ្ធ ឦខ់លួឞ 

 លដើឣផើដឹងដហបកឣូឦោឌ ឞនឞកាឥលឝវើដហឞកាឥ រសកសលោឤ រសសិវន
ភាឡសរមាស់ សិវនិអំណ្តច ឞិង កាឥផ្ល សស់ថូឥ លៅករឣិរផ្ធ ឦខ់លួឞ 

60 នាវើ 

A2.5  លរើអបកលៅកដឞលងណ្ត? 
 កាឥឧភិាគឡើស្ថទ ឞភាឡផ្ធ ឦ់ខលួឞ 
 ឥសសអ់បក 

 លដើឣផើលឣើឦស្ថទ ឞភាឡឥសស់អបកឥឡូឧលឞះ 
 លដើឣផើឥកឱ្យលឃើញឞូឧអវើដដឦអបកចងដ់កឦំអ ឬផ្ល សស់ថូឥ លៅកបុងជើឧរិ

ឥសសអ់បក 

125 នាវើ 

A2.6  កាឥកំណរល់ោឦសំណង លោឦ
លៅ  វិឞបឞឤ័ ធារុចូឦ ឞិង 
 សូចនាកឥផ្ធ ឦខ់លួឞឥសសអ់បក 

 លដើឣផើដសវងឤឦឡ់ើ ឥលសៀសកំណរល់ោឦសំណង លោឦលៅ 
វិឞបឞឤ័ ធារុចូឦ ឞិងសូចនាកឥ 

150 នាវើ 

A2.7  អងគកាឥឥសសខ់ញុ ំ ឞិងខញុ ំ: កាឥវាឤរនឣល 
 ផ្ធ ឦខ់លួឞ 

 លដើឣផើឡិឞិរយលឡើងឧញិថាលរើខញុ ំដឹងឡើអងគកាឥខញុ ំលរចើឞស៉ុណ្តត  
 លដើឣផើលឣើឦឡើឥលសៀសដដឦខញុ ំលឃើញអងគកាឥឥសសខ់ញុ ំ ឞិងរនួាវើឥសសខ់ញុ ំ

លៅកបុងវា 
 លដើឣផើឤឦឡ់ើស្ថឥៈសំខាឞន់ឞលឥៀសចំ 

120 នាវើ 

A2.8 កាឥលឝវើដហឞកាឥរសកសលោឤរសសិវន 
 ភាឡលដើឣផើលអាឤមាឞកាឥចូឦឥឣួ
លអាឤ បាឞកាឞដ់ររសលសើឥលៅកបុងអងគកាឥ 
 ឥសសអ់បកសលរឣើកាឥង្ហឥតាឣហធះ   

 លដើឣផើសឥលសឥដហឞកាឥដម៏ាឞរសសិវនិភាឡកបុងកាឥឡរងើក កាឥចូឦឥឣួ
កបុងអងគកាឥឥសស់អបក 

120 នាវើ 

A2.9  លឥឿងសំខាឞឣុ់ឞ: កាឥកំណរអ់ាវិ
ភាឡ ឞិងកាឥលរសើរបាសល់ឡឦលឧលាឱ្យមាឞ
រសសិវនភាឡ 

 លដើឣផើដសវងឤឦថ់ាលរើលឤើងអាចកំណរអ់ាវិភាឡ រគសរ់គងលឡឦ
លឧលា ឞិងលឝវើកាឥជាឣឤួោប បាឞយ៉ង ដូចលឣថច 

60 នាវើ 

សឥុស  900 នាវើ ឬ 15 
លម៉ាង ដសងដចក
កបុងលឡឦ 2.5 នលង 
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ដដគូ NPDW  និងពលករធធវើការតាមផធះដាកអ់នុស្សរណៈជូនរដាឌ ភិបាលធដលើ ទើរកុងញូ៉វធដលើ របធទស្ឥណ្ឌឍ  

 

រូបភាព៖ ធវទិកាជាតិស្រាប់ពលករធធវើការតាមផធះ (NPDW) 

 
 
 
 

ស្កមមភាពនានា 
 

 
  

ធតើអបកធរៀបចំផផនការធដាយរធបៀបណ្ឌ? ធតើការធរៀបចំផផនការគឺជាអវើ?
  

អបកជានរណ្ឌ? ធតើតដមលស្បូលរបស់្អបកគឺជាអវើ?
  

កំណត់ឥរយិាបថរបស់្អបកធដាយខ្លួនឯង ការងារ និងអងគការរបស់្អបក
  

 មូលដាឌ នរគរះដនការធរៀបចំផផនការស្រាប់ការពរងរងអំណ្ឌច និងការផ្លល ស់្បឋូរធៅករមិតផ្លធ ល់ខ្លួន
  

អបកធៅឯណ្ឌធពលធនះ?ការវភិាគស្ថទ នភាពផ្លធ ល់ខ្លួនរបស់្អបក
  

ការកំណត់ធោលធៅផ្លធ ល់ខ្លួន ធោលបំណង ធាតុធចញ ធាតុចូល និងសូ្ចនាកររបស់្អបក
  

អងគការរបស់្ខ្ញុ ំ និងខ្ញុ ំ៖ ការវាយតដមលផ្លធ ល់ខ្លួន
  

ការធរៀបចំផផនកាធដាយរបសិ្ទនភាពស្រាប់ការចូលរមួលអរបធស្ើរធៅកបុងអងគការពលករធធវើការតាមផធះ
  

ធរឿងដំបូងស្រាប់ការងារដំបូង៖ ការកំណត់ស្កមមភាពអាទិភាព និងការធរបើធពលធវលាធដាយរបសិ្ទនភាព
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រកុមរបរកាជាតិស្រាប់ពលករធធវើការតាមផធះផដលបានធរជើស្ធរ ើស្ធដាយការធបាះធនប ត គូធដហា របធទស្ធកនើយ៉ា  

រូបភាព៖ Vicky Kanyoka 

 
 
 
 

 

ស្កមមភាព A2.1    ធតើអបកធរៀបចំផផនការធដាយរធបៀបណ្ឌ? ធតើការធរៀបចំផផនការគឺជាអវើ? 
 

 

ធោលបំណង ធដើមផើធមើលវធិើផដលអបកធរៀបចំផផនការ។
 

ធដើមផើយលព់ើអវើផដលធៅថា ការធរៀបចំផផនការស្រាបក់ារពរងរងអំណ្ឌចផ្លធ លខ់្លួន និងការផ្លល ស្ប់ឋូរ។

រយៈធពល នាទើ
 

 

 
 
ឯកស្ថរ 
-    H2.1: ការធរៀបចំផផនការរបសិ្ទនភាពស្រាប់ការពរងរងអំណ្ឌច និងការផ្លល ស្ប់ឋូរធៅករមតិផ្លធ លខ់្លួន។ 

 

-    ឯកស្ថរជនំួយស្កមមភាព 1៖ បញ្ជ ើករណើ ស្រាប់លំហាត់ផ្លធ លខ់្លួន។ 

 

-    ឯកស្ថរជនំួយស្កមមភាព 2៖ ទរមង់៖ ធតើអបកធរៀបចំផផនការធដាយរធបៀបណ្ឌ? (ទធទរ) 
 

-    ឯកស្ថរជនំួយស្កមមភាព 3៖ ទរមង់៖  ធតើអបកធរៀបចំផផនការធដាយរធបៀបណ្ឌ? (ឧទាហរណ៍) 

ស្ាា រៈ 
 

- រគូបធងាគ លថតចមលងឯកស្ថរជំនួយស្កមមភាព  មួយចាប់ស្រាប់សិ្កាា កាមាប ក់ៗ មុនធពលចាប់ធផឋើមវគគបណឋុ ះបណ្ឌឋ
ល។
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* 

* 

 

ដំធណើ រការ 
- លំហាតដ់ាចធ់ដាយផែក និងការរះិរកគំនិតថមើ។ 

ជំហានទើ 1 – លំហាតដ់ាចធ់ដាយផែក 60 នាទើ 
1.   រគូបធងាគ លពនយល់ពើធោលបំណង និងដំធណើ រការដនស្កមមភាព និងរបាបសិ់្កាា កាមថា ធនះមិនផមនជាការធធវើធតស្ឋធទ ប៉ុផនឋវា

ជាវធិើមយួស្រាបព់កួធគ ធដើមផើផចករផំលកបទពិធស្ថធន។៍ 

 រគូបធងាគ លផចកឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាព 1 និង  2 ចូរអានបញ្ជ ើករណើ ស្រាបលំ់ហាតដ់ាចធ់ដាយផែក (ឯកស្ថរ
ជំនយួស្កមមភាព1) និងពនយល់ទរមងទ់ធទរ (ឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាព 2) ផឋលឧ់ទាហរណ៍ពើឯកស្ថរជំនយួ
ស្កមមភាព 3 ធដើមផើរបាកដថា អវើៗានភាពចាស្ល់ាស្់។ 

2.  រគូបធងាគ លរបាបសិ់្កាា កាមឱ្យធរជើស្ធរ ើស្ករណើ មយួកបុងចំធណ្ឌមករណើ ជាធរចើនផដលពកួធគធាល បា់នបទពិធស្ថធន៍
ផ្លធ លខ់្លួនពើបញ្ជ ើករណើ ធនះ ឬធរជើស្ធរ ើស្ករណើ ធផសងធទៀតផដលពកួធគធាល ប់ាន។ 

3.   សិ្កាា កាមនើមយួៗរតូវគិតធែើងវញិអំពើអវើផដលោតប់ានធធវើតាមដំណ្ឌកក់ាល និងបំធពញទរមងទ់ធទរ។ 

 

ដំណ្ឌកក់ាលទើ 2 – ការរះិរកគំនិតថមើ 40 នាទើ 
 

4.   រគូបធងាគ លស្រួសំ្ណួរធដាយធរបើដដថា នរណ្ឌធជាគជយ័  អវើធជាគជយ័ និងអវើផដលមិនធជាគជយ័ ធរកាយមកស្រួសិ្កាា
កាមាប ក ់ឬពើរនាក់ពើរកុមនើមយួៗ ធដើមផើបងាា ញទរមងរ់បស្ព់កួធគ។ 

5.   សិ្កាា កាមផឋល់មតិធលើបទបងាា ញផដលទាកទ់ងនរងបទពិធស្ថធនរ៍បស្ព់កួធគ។ 

6.   រគូបធងាគ លស្រួសិ្កាា កាមឱ្យពនយលអំ់ពើអវើផដលធៅថា “ការធរៀបចំផផនការ”  ចូរកតរ់តានូវពាកយសំ្ខាន់ៗ ធៅធលើ
កាឋ រធខ្ៀន ឬផ្លធ ងំរកដាស្ និងស្ធងាបគំនិតសំ្ខាន់ៗ។ 

7.   រគូបធងាគ លឱ្យសិ្កាា កាមឯកភាពធលើនិយមនយ័ទូធៅមួយដន “ការធរៀបចំផផនការ”។ ធតើនិយមនយ័ធនះធរបៀបធធៀបនរង
ចំណុចទើ 1 ដនស្ថរសំ្ខាន់ៗ ខាងធរកាមធដាយរធបៀបណ្ឌ? ធបើវាានន័យរស្ធដៀងោប  ធនាះពាកយហបរងមិនានបញ្ហា
ធទ។ ចូរបងាា ញនិយមនយ័ទូធៅធលើកាឋ រធខ្ៀនធនះ? 

8.   រគូបធងាគ លស្ធងាបធមធរៀន និងផថលងអំណរគុណដលសិ់្កាា កាម។ 

 

ស្ថរសំ្ខាន់ៗ
 

ការធរៀបចំផផនការគឺជាដំធណើ រការដនការគិតអំពើអវើមយួ និងធរៀបចំស្កមមភាពសំ្ខាន់ៗ  ធដើមផើស្ធរមចនូវធោល
ធៅ និងធោលបំណង៖ អវើផដលធយើងចងស់្ធរមច ធកើតធែើង ឬាន។

 

ការធរៀបចំផផនការគឺជាស្កមមភាពបនឋធៅកបុងជើវតិរបស្ធ់យើង។ ធយើងទាងំអស្ោ់ប ធរៀបចំផផនការរាលដ់ថង រាលធ់ពល រគប់
ទើកផនលង ធដាយខ្លួនឯង ឬជាផផបករកុមមយួ។ ធយើងធរៀបចំផផនការធដើមផើធធវើអវើមយួឱ្យបានស្ធរមច ឬមិនបានស្ធរមច និង
ចងប់ានអវើមួយ ឬធបាះបងអ់វើមយួ។ ធយើងធរៀបចំផផនការធៅកផនលងណ្ឌមួយ ផ្លល ស្ប់ឋូរទិស្ធៅរបស្ធ់យើង និងធរៀបចំ
ផផនការស្ថរជាថមើ។ ជនួកាល ការធជាគជយ័អាចស្ធរមចបានដូចកឋើរបាថាប  ផតធពលខ្លះស្ធរមចបានផតមយួផផបកប៉ុធណ្ឌត ះ 
និងធពលខ្លះមិនស្ធរមចបានទាលផ់តធស្ថះ។ ធនះជាមូលធហតុផដលគរួធរៀន និងធរបើជំនាញ ធរៀបចំផផនការរបកបធដាយ
របសិ្ទនភាពកបុងការស្ធរមចបានធោលធៅធំស្រាបខ់្លួនឯង និងស្រាប់អងគការរបស្ព់កួធយើង។

 

ផផនការគឺធរបៀបបាននរងផផនទើមយួផ្លធ ងំ។ ធៅធពលធធវើផផនការ អបកអាចធ ើញការរ ើកចធរមើនបានប៉ុណ្ឌត នូវអវើផដលអបក
បានធធវើ ធហើយអបកធៅនង យប៉ុណ្ឌត ពើធោលធៅរបស្អ់បក។ ការស្ថគ លខ់្លួនឯងនរងជយួអបកស្ធរមចចិតឋបានរតរមរតូវធៅធលើ
ទិស្ធៅផដលអបករតូវធធវើ និងផ្លល ស្ប់ឋូរ ធដើមផើធធវើវា របសិ្នធបើចាបំាច។់

 

ស្ាគ លស់្រាប់រគបូធងាគ ល
 

ស្កមមភាពធនះអាចធធវើជា ផលផងធលងកំស្ថនឋ” និងធស្ចកឋើធផឋើមដនសិ្កាា ស្ថលា បណឋុ ះបណ្ឌឋ លស្ឋើពើការធរៀបចំ
ផផនការរបកបធដាយរបសិ្ទនភាពស្រាបក់ារពរងរងអំណ្ឌច និងការផ្លល ស្់បឋូរផ្លធ លខ់្លួន។

* ចូរអានទរមងធ់នះជាមយួសិ្កាា កាម មុនធពលធធវើលំហាត ់និងផឋល់ឧទាហរណ៍។
ពត័ា៌នផឋលធ់ដាយសិ្កាា កាមអាចជួយធធវើការរះិរកគំនិតថមើៗធៅវគគបណឋុ ះបណ្ឌឋ លធលើកធរកាយបាន។
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A2.1៖ ឯកស្ថរជនំយួស្កមមភាព ១  
 

បញ្ជ ើករណើ ស្រាប់លំហាត់ដាច់ធដាយផែក 
 

 

1.   ដាក់ពាកយសំុ្ការងារធធវើតាមផធះកបុងរកុង ឬទើរកុងធផសងធទៀត។ 
 

2.   ដាក់ពាកយសំុ្ការងារធធវើជាពលករធធវើការតាមផធះធរៅរបធទស្។ 
 

3.   ធរៀបចំធធវើពិធើជប់ធលៀងខ្ួបកំធណើ តស្រាប់កុារ 30 នាក់។ 
 

4.   ទិញផធះផលវង ឬផធះមួយខ្បង។ 

5.    ធរៀនជំនាញថមើ (ឧទាហរណ៍ ភាស្ថ ការបណឋុ ះបណ្ឌឋ លជំនួយការធមធាវ ើ ការចមអិនមាូបពិធស្ស្ ឬការផថរកាកុារ   
     ឬមនុស្សចាស្់) ។ 

 

6.   ចរចាជាមួយនិធយាជក ធដើមផើធលើកកមពស់្ការងារ និងជើវភាពរស់្ធៅរបស់្អបក (ឧទាហរណ៍ ការដំធែើងធបៀវតស ការ
ស្រាករបចាសំ្បាឋ ហ៍ ដថងឈប់ស្រាករបចានំប  ំធា៉ងធធវើការ ការស្ថប ក់ធៅ សុ្ខ្ភាព និងសុ្វតទិភាព) ។ 

 

7.   ការធធវើដំធណើ រកំស្ថនឋ។ 
 

8.   ការធរៀបចំថវកិាស្រាប់ការចំណ្ឌយរបចាផំខ្។
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A2.1៖ ឯកស្ថរជនួំយស្កមមភាព 2 
 

ទរមង់៖ ធតើអបកធរៀបចំផផនការធដាយរធបៀបណ្ឌ? (ទធទរ) 
 
 
 
 

ករណើ ៖        

 

 

ធោលធៅរពំរងទុក 

 
 
 

 

ធតើអបកធជាគជ័យធទ?  បាទ/ចាស្៖                       ធទ៖                   បនឋិចបនឋួច៖ 

ធហតុអវើ? 
 

ធតើអបកស្ធរមចបានអវើខ្លះ? 

 

 
 
 
 
 

ធតើស្កមមភាព ឬជហំានជាក់លាក់
ណ្ឌផដលអបកស្ធរមចបានលទនផល
រពំរងទុករបស់្អបក? 

ចូរធរៀបរាប់ 

a) ចំណុចខាល ងំ 
b) ចណុំចធខ្ាយ 

ធតើអវើផដលអបកអាចធធវើបានលអ
របធស្ើរ? ធធវើបានយ៉ាងដូចធមឋច? 
ធហតុអវើ? 

1. a) 
 
 

 
b) 

 

2. a) 
 
 
 
b) 

 

3. a) 
 
 
 

 
b) 
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A2.1៖ ឯកស្ថរជំនួយស្កមមភាព 3 

ទរមង់៖ ធតើអបកធរៀបចំផផនការធដាយរធបៀបណ្ឌ? (ឧទាហរណ៍) 
 

 
 

ករណើ ៖ ការចរចាជាមួយនិធយាជកស្រាប់ការឈប់ស្រាកមួយដថងរបចាសំ្បាឋ ហ៍។ 
 

លទនផលផដលបានរពំរងទុក ឈប់ស្រាកមួយដថងកបុងមួយស្បាឋ ហ៍ 

ធតើអបកធជាគជ័យធទ? បាទ/ចាស្៖       ធទ៖        បនឋិចបនឋួច៖ x 
ធហតុអវើ? 

វាជាធលើកដំបូងធហើយផដលខ្ញុ ំបាននិយាយជាមួយនិធយាជករបស់្ខ្ញុ ំអំពើការធលើកកមពស់្លកាខ្ណឍ ការងាររបស់្ខ្ញុ ំ។ 

អបកស្ធរមចបាន (លទនផល) អវើខ្លះ? 

a)  ខ្ញុ ំទទួលបានការឈប់ស្រាកពើរដថងកបុងមួយផខ្ស្រាប់របាក់ធបៀវតសដផដល។ 

b)  និធយាជករបស់្ខ្ញុ ំបានយល់រពមឱ្យខ្ញុ ំឈប់ស្រាកមួយដថងកបុងមួយស្បាឋ ហ៍ បុ៉ផនឋកាត់ធបៀវតសរបស់្ខ្ញុ ំ (5 ភាគរយ) 

c)  ខ្ញុ ំបានពុះពារជមបះនូវការភ័យខាល ចរបស់្ខ្ញុ ំ ធហើយខ្ញុ ំអាចនិយាយអំពើបញ្ហា  ដូចជាការកាត់ធា៉ងធធវើការរបចាដំថង
របស់្ខ្ញុ ំពើដប់ធា៉ងធៅរបាបំើធា៉ង (ធយើងបានឯកភាពធធវើការរបាបំួនធា៉ង) ។ 

 
ធតើស្កមមភាព ឬជំហានជាក់
លាកណ់្ឌផដលអបកស្ធរមចបាន
លទនផលរពំរងទុករបស្់អបក?

ចូរធរៀបរាប ់

a) ចំណុចខាល ងំ 
b) ចំណុចធខ្ាយ

ធតើអវើផដលអបកអាចធធវើបានលអរបធស្ើរ? 
ធធវើបានយ៉ាងដូចធមឋច? ធហតុអវើ?

1. ខ្ញុ ំបានស្រួមិតឋភកឋិពលករធធវើ
ការតាមផធះរបស្ខ់្ញុ ំ ថាធតើពកួធគ
ានដថងឈបស់្រាកមួយដថង
របចាសំ្បាឋ ហ៍ផដរឬអត ់ និង
ការងាររបស្ព់កួធគ រពមទាងំ
ស្ថទ នភាពរស្ធ់ៅ ធបើធរបៀបធធៀប
ស្ថទ នភាពរបស្ខ់្ញុ ំជាមយួនរងពកួ
ធគ។ 

a) ខ្ញុ ំបានបញ្ចុ ះបញ្ចូ លមនុស្សពើរ
នាក ់ធដើមផើផឋលព់័តា៌នឱ្យខ្ញុ ំ។ 

 

b) ខ្ញុ ំមិនអាចបញ្ចុ ះបញ្ចូ លអបកដដទឱ្យ
បានរបាបខ់្ញុ ំនូវអវើមយួបានធទ។ 

ខ្ញុ ំគរួផតធរៀបចំឱ្យបានលអរបធស្ើរកបុងការ
ទទលួបានព័តា៌នពើពលករធធវើការតាម
ផធះដដទធទៀត (DWs) ស្ាជិក
រគួស្ថរ ឬអបកជិតខាង។ 

2. ខ្ញុ ំបានស្ធងេតអារមមណ៍
និធយាជកខ្ញុ ំកបុងការស្ធរមចចិតឋ
ពើធពលធវលាដល៏អ ធដើមផើជផជក
ជាមយួោត ់(ធៅដថងឈប់
ស្រាករបស្ោ់ត ់ធរកាយធកមង
បានធៅស្ថលាធរៀន)។ 

a) ធនះជាគំនិតលអមយួ។ ធៅធពលោត់
រសួ្រាយ ខ្ញុ ំជផជកជាមយួោត។់ 

 

3. ខ្ញុ ំបានពនយលនិ់ធយាជករបស្់
ខ្ញុ ំពើមូលធហតុផដលខ្ញុ ំានសិ្ទន
ទទលួបានដថងឈបស់្រាកមយួ
ដថងកបុងស្បាឋ ហ៍។ 

a) ខ្ញុ ំអាចផឋលមូ់លធហតុស្រាប់សំ្ធណើ
របស្ខ់្ញុ ំ (ខ្ញុ ំបានធធវើការអស្់រយៈធពលបើ
នប ធំដាយោម នដថងឈបស់្រាកមួយដថង
របចាសំ្បាឋ ហ៍ជារបចា ំប៉ុផនឋពលករធធវើការ
តាមផធះភាគធរចើនធៅកបុងតំបនធ់នះាន
ដថងឈបស់្រាកមយួដថងរបចាសំ្បាឋ ហ៍ 
និងានលកាខ្ណឍ ការងារលអរបធស្ើរ)។ 

 

b) ខ្ញុ ំធរតកអរផង ភយ័ផង ធហើយវា
ពិបាកណ្ឌស្ស់្រាបខ់្ញុ ំកបុងការ
ជផជកតតាងំជាមយួោត់ផដលជា
និធយាជក។ 

ខ្ញុ ំគរួទទលួបានពត័ា៌នបផនទមតាមរយៈការ
ជផជកជាមយួស្ដស្ឋើផដលានបទពិធស្ថធន៍
ធរចើនធៅកបុងអងគការរបស្់ខ្ញុ ំ និងធធវើការសំុ្
ដំបូនាម នពើពួកធគ។ 

 

ខ្ញុ ំអាចធធវើអំណះអំណ្ឌងធផសងធទៀត (រធបៀប
ផដលស្ាជិករគួស្ថរ និងមិតឋភកឋិរបស្ព់កួ
ធគនិយាយថា ការងាររបស្ខ់្ញុ ំគឺលអ)។ 

 

ខ្ញុ ំគរួផតានការស្ផមឋងជាមយួរគូបធងាគ ល
ាប ក ់ឬអបកដរកនាអំងគការរបស្ខ់្ញុ ំ។ 
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ស្កមមភាព A2.2    ធតើអបកជានរណ្ឌ? ធតើតដមលស្បូលរបស់្អបកគឺជាអវើ? 

 

 

ធោលបំណង ធដើមផើយលព់ើស្ថរសំ្ខានដ់នការស្ថគ ល់ខ្លួនឯង។
ធដើមផើដរងពើតដមលស្បូលផ្លធ លខ់្លួនរបស្់អបក និងស្ថរស្ំខាន់របស្ព់កួធគចំធពាះផផនការរបស្អ់បកស្រាប់
ការពរងរងអំណ្ឌច និងការផ្លល ស្ប់ឋូរផ្លធ លខ់្លួន។

រយៈធពល នាទើ
 

   ឯកស្ថរជំនួយ 

-   H2.1៖ ការធរៀបចំផផនការរបកបធដាយរបសិ្ទនភាពស្រាប់ការពរងរងអណំ្ឌច និងការផ្លល ស្ប់ឋូរធៅករមិតផ្លធ លខ់្លួន។ 

 

-    ឯកស្ថរជនំួយ៖ តដមលស្បូលផ្លធ លខ់្លួនរបស្ខ់្ញុ ំ
  

    ស្ាា រ 
-    ស្រាប់លំហាត់ដំបូងធៅកបុងជហំានទើ 1៖ កាតពណ៌ ឬស្ធើក  ឺpost-its ឬកនលះស្នលរក A4  

(បើលំហាត់ស្រាប់សិ្កាា កាមាប ក់)។ 

 

-    ស្រាប់លំហាត់ទើពើរធៅជំហានទើ 4៖  ស្ធើក  ឺpost-its របាដុំំ កាតពណ៌ ឬកនលះស្នលរក A4 

(របាលំំហាត់ស្រាប់សិ្កាា កាមាប ក)់។ 

 

-    កាឋ រធខ្ៀន ឬជញ្ហជ ងំស្រាបប់ិទ ឬធចាះរកដាស្  ប៊ិច នងិហវតឺ។ 

 

-    រគូបធងាគ លថតចមលងឯកស្ថរជនំយួស្កមមភាព  ធហើយទុកមយួចាប់ស្រាប់សិ្កាា កាមាប ក់។ 

 

 
ដំធណើ រការ 

 

- ការឆលុះបញ្ហច ងំបុគគល  ការផចករផំលក  ការរះិរកគនំិត លំហាត់ដាច់ធដាយផែក និងការពភិាកាទូធៅ។ 

 

 

ជំហានទើ 1 – ការឆលុះបញ្ហច ងំបុគគល 15 នាទើ 
1.  រគូបធងាគ លពនយលធ់ោលបំណង និងដំធណើ រការដនស្កមមភាព នងិបងាា ញពើស្ថរសំ្ខាន់ដនការស្ថគ លខ់្លួនឯង ធយើងជានរណ្ឌ តដមលស្បូលផ្លធ ល់

ខ្លួនរបស្ធ់យើង ចំណុចខាល ងំ និងចំណុចធខ្ាយរបស្ធ់យើង ធដើមផើធរៀបចំផផនការស្រាបភ់ាពធជាគជ័យផ្លធ លខ់្លួន។ ធរកាយមក ធយើងានការ
ទទួលខុ្ស្រតូវរមួចំធពាះអនាគតរបស្ធ់យើង ធហើយធយើងាប ក់ឯងគឺជាភាប ក់ងារស្រាប់ការផ្លល ស្ប់ឋូរធដាយខ្លួនឯង។ 

 

2.   រគូបធងាគ លផឋលក់ាតពណ៌បើ ឬស្ធើក  ឺnotes ឬស្នលរក A4 ពាកក់ណ្ឌឋ លឱ្យសិ្កាា កាម និងឱ្យពួកធគស្រធស្រពាកយមយួ ឬគូគនូំរ ធដើមផើធរៀបចំ 
ឬពណ៌នាខ្លួនឯង។ 

 

ជំហានទើ 2 – ការផចករផំលក 30 នាទើ 
3.   សិ្កាា កាមផចករផំលក និងផឋលម់តរិបស្ព់ួកធគធៅធលើកាឋ រធខ្ៀន ឬជញ្ហជ ងំ។ រគបូធងាគ លផបងផចកសិ្កាា កាមធធវើការជារកុមធដាយផឋល់

គំនិតទូធៅស្ទិតធរកាមចំណងធជើងសំ្ខានព់ើរ៖ តួនាទើ ឬស្ថទ នភាព និងតដមលផដលបានតរមង់ទិស្។ 

4.   រគូបធងាគ លពភិាកាការធឆលើយតបជាមយួនរងសិ្កាា កាម៖ តនួាទើ ឬស្ថទ នភាពផដលបានតរមង់ទិស្ (ឧទាហរណ៍ សិ្ស្ស របពនន កូនរស្ើ ពលករ
ធធវើការតាមផធះ កាតូលិក ម៉ូស្លើម ជនចណំ្ឌករសុ្ក) ឬតដមលផដលបានតរមងទ់ិស្ (ឧទាហរណ៍ រស្លាញ់ ធអៀនខាម ស្ យកចិតឋទុកដាក ់
អាណិត ផដលានធស្រ ើភាព ចិតឋលអ ឯករាជយ)។ រគបូធងាគ លសួ្រថា ស្ថទ នភាពផដលបានតរមង់ទិស្ តដមលផដលបានតរមង់ានប៉ុនាម ន ឬទាងំ
ពើរ ធរកាយមកពនយលថ់ា មួយណ្ឌលអជាង និងធែើងដល ់ 30 ឬ 40 នប កំនលង  មនុស្សភាគធរចើនកណំតខ់្លួនឯងកបុងន័យតួនាទើ ការងារ និង
តំផណងរបស្ព់ួកធគ។ 

5.   ធតើសិ្កាា កាមអាចស្ធងាបបានអវើខ្លះពើលំហាត់ធនះ? 

6. ជាស្ធងាប រគូបធងាគ លបងាា ញថា ធយើងាប ក់ៗគឺជាចំនួនស្រុបដនអតឋស្ញ្ហដ ណជាធរចើន។ ោប ធយើងមយួចំនួនផឋល ់ ការយកចតិឋទុកដាក់
ធរចើនចំធពាះតួនាទើ នងិស្ថទ នភាពរបស្ធ់យើង ខ្ណៈធពលផដលអបកដដទគឺស្រាបត់ដមល។ អាច នរងានធពលធរចើន ធៅធពលវាជាវធិើធផសង
ធទៀតអារស្យ័ធលើកាលៈធទស្ៈ។ អវើផដលសំ្ខាន់គឺថា ធយើងដរង និង ស្ថគ លត់ដមលថាធយើងជានរណ្ឌ។
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ជហំានទើ 3 – ការរះិរកគនំតិថមើ 30 នាទើ 
 

7.   រគូបធងាគ លឱ្យសិ្កាា កាមរះិរកគំនិតថមើធៅធលើ “តដមលស្បូលផ្លធ ល់ខ្លួន”។ ធតើទាងំធនះគឺជាអវើ? សូ្មផឋល់
ឧទាហរណ៍។ ធហតុអវើបានជាវាានស្ថរសំ្ខាន់ស្រាប់ពួកធយើងកបុងការកំណត់ពួកវា ធៅធពលធយើង
ធរៀបចំផផនការស្រាប់ការពរងរងអំណ្ឌច និងការផ្លល ស់្បឋូរ? រគូបធងាគ លកត់រតានូវពាកយគនលរះធៅធលើ
កាឋ រធខ្ៀន ឬផ្លធ ងំរកដាស្ និងពាយាមឯកភាពធលើអតទន័យដនពាកយ “តដមលស្បូលផ្លធ ល់ខ្លួន” និងធហតុ
អវើបានជាកំណត់និយមន័យទាងំធនះានស្ថរសំ្ខាន់ ធៅធពលធយើងកំណត់ធោលធៅជើវតិរបស់្ធយើ
ង។ រគូបធងាគ លស្រធស្រនិយមន័យទូធៅដនពាកយ “តដមលស្បូលផ្លធ ល់ខ្លួន” ធៅធលើកាឋ រធខ្ៀន។ 

 

ជហំានទើ 4 – លហំាត់ដាច់ធដាយផែក 30 នាទើ 
 

8.   រគូបធងាគ លផឋល់ឯកស្ថរជំនួយស្កមមភាពឱ្យសិ្កាា កាមាប ក់មួយចាប់អំពើតដមលស្បូល និងស្ធើក  ឺpost-its 

របាដុំំ ឬកាត ឬស្នលរករកដាស្ធផសងៗ។ 

9.   រគូបធងាគ លឱ្យសិ្កាា កាម៖ 

a.    គិតពើរបើនាទើអំពើតដមលស្បូលផ្លធ ល់ខ្លួនដូចផដលបានកំណត់ធៅធលើកាឋ រធខ្ៀន។ 

b.   ចូរស្រធស្រធរៀបរាប់អំពើតដមលស្បូលផ្លធ ល់ខ្លួនទាងំអស់្។ 

c.    អនុវតឋតាមបញ្ជ ើធរៀបរាប់ និងរកុមផដលរស្ធដៀងោប  ឬទាក់ទងនរងោប ខាល ងំ  រកធមើលពាកយមួយ ឬឃ្លល ស្រាប់រកុម 
និងស្រធស្រពាកយធនះធៅធលើទរមង់ផដលបានភាជ ប់។ របសិ្នធបើចាបំាច់ ចូរបំធពញកបុងកូធោនទើពើរ។ ដាក់ពាកយ
ទាងំធនាះតាមលំដាប់លំធដាយដនស្ថរសំ្ខាន់ (កូធោនទើបើ) អាចនរងជួយធយើងកបុងការស្ធរមចនូវតដមលស្បូល
កំពូលទាងំរបា។ំ 

d.   ធរជើស្ធរ ើស្ពើទរមង់តដមលស្បូលកំពូលទាងំរបាផំដលានស្ថរសំ្ខាន់បំផុត និងស្រធស្រតដមលស្បូលមួយ
ធៅធលើស្ធើក  ឺpost-it ឬកាត ឬស្នលរករកដាស្។ 

e.    ធដើមផើស្ធរមចតដមលស្បូលកំពូលទាងំរបា ំសិ្កាា កាមនើមួយៗរតូវធឆលើយសំ្ណួរដូចខាងធរកាម៖ 

–    ធតើតដមលអវើផដលសំ្ខាន់បំផុតស្រាប់ជើវតិខ្ញុ ំ និងអវើផដលចាបំាច់បំផុតចំធពាះខ្ញុ ំ? 

–    ធតើតដមលអវើតំណ្ឌងឱ្យវធិើសំ្ខាន់ៗរបស់្ខ្ញុ ំ និងអវើផដលកំណត់ស្រាប់ខ្ញុ ំ? 

– ធតើតដមលអវើានស្ថរសំ្ខាន់កបុងការោរំទកាល ងំចិតឋខាងកបុងរបស់្ខ្ញុ ំ និងអវើផដលធធវើឱ្យខ្ញុ ំធចះស្ធរមចអាកបផ
កិរយិា និងស្កមមភាពរបស់្ខ្ញុះ? 

–    ធតើចំណុចទាងំរបាផំដលខ្ញុ ំបានធរជើស្ធរ ើស្ធនះានស្ងគតិភាពជាមួយនរងខ្ញុ ំផដរឬធទ (មិនផមនតដមលធផសង   
ធទៀតផដលខ្ញុ ំធកាតស្ធស្ើរធទ)? 

 

ជហំានទើ 5 – ការពភិាកាទូធៅ 40 នាទើ 
 

10. សិ្កាា កាមាប ក់កំណត់ស្ធើក  ឺ post-its ឬកាតធៅធលើកាឋ រធខ្ៀន ឬជញ្ហជ ងំជាមួយនរងទំហលំមមកបុងចធនាល ះ 
និងពនយល់ពើមូលធហតុដនការពិភាកាទាងំធនះស្រាប់តដមលស្បូលកំពូលរបស់្ោត់/នាង។ អបកដដទធធវើដូច
ោប  ការកំណត់ស្ធើក  ឺpost-its របស្់ពួកធគ ឬកាតស្ទិតធរកាមរកុមចាប់ធផឋើម ឬបធងេើតរកុមថមើតាមការចាបំា
ច់។ 

11. រគូបធងាគ លឱ្យសិ្កាា កាមផឋល់មតិ និងផចករផំលកទស្សនៈរបស់្ពួកធគ រចួធហើយស្ធងាបស្កមមភាព និង
ផថលងអំណរគុណដល់សិ្កាា កាម និងផឋល់ស្ថរស្ំខាន់ៗធៅធលើទំព័រ 143។
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ស្ថរស្ខំាន់ៗ
 

តដមលស្បូលតណំ្ឌងឱ្យ “ធបះដូង នងិរពលរង” របស់្អបក។ អវើផដលអបកគតិគឺសំ្ខាន់បផុំត អវើផដលអបកធជឿ និងអវើផដលអបក
តំណ្ឌងឱ្យ។ ពកួធគផណនាអំំពើអាកបផកិរយិារបស់្អបក ផឋល់ឱ្យអបកនូវរកមស្ើលធម៌ផ្លធ ល់ខ្លួន។ តដមលស្បូលគជឺាអវើផដល
ផឋល់ធយើងនូវធោលបំណង។

 

រោន់ផតអងគការានតដមល  មនុស្សក៏ានតដមលផងផដរ។ មនុស្សភាគធរចើនានតដមលស្បូលពើរបាធំៅរបាពំើរផដល
កំណត់និយមន័យ ថាធតើពកួធគជានរណ្ឌស្រាប់តដមលស្បូលរបស់្ពកួធគ។

 

តដមលស្បូលរបស់្មនុស្សាប ក់ៗគឺពធិស្ស្ចំធពាះមនុស្សធនាះ។ ធបើមនុស្សពើរនាក់ធរ ើស្យកពាកយផដលានតដមលដូចោប  
ដូចជា “សុ្ចរតិភាព” ធនាះាប ក់ៗនរងបងាា ញវាខុ្ស្ៗោប ធៅតាមស្កមមភាព នងិភាស្ថ។

 

ការយល់ដរងអពំើតដមលរបស់្ធយើងជួយធយើងឱ្យយល់កាន់ផតរបធស្ើរធែើងចធំពាះខ្លួនធយើង នងិពើមូលធហតុផដលធយើងធធវើ
ស្កមមភាព ឬរបតកិមមធៅកបុងវធិើផដលធយើងធធវើ។ ឧទាហរណ៍ ធបើនរណ្ឌាប ក់មនិផឋល់តដមលដនតដមលរបស់្អបក វាអាចនាឱំ្យាន
អារមមណ៍ឈចឺាប់ ធហើយអបកនរងានអារមមណ៍តូចចិតឋ របធស្ើធបើតដមល “សុ្ចរតិភាព” របស់្អបកមនិរតវូបានឱ្យតដមលធដាយអបកដ
ដទ។ រស្ធដៀងោប នរងផដរ ធបើអបកស្ធរមចចតិឋថា របនងំនរងតដមលស្បូលរបស់្អបក   ធនះអាចធធវើឱ្យអារមមណ៍របស់្អបករចបូករចបល់ 
ឬពិបាកធដាះរស្ថយអពំើការស្ធរមចចតិឋធដាយស្ថរផតអបកមនិធជឿជាក់ធលើខ្លួនឯង។

 

ធោលធៅ និងធោលបំណងដនការធរៀបចំផផនការផ្លធ ល់ខ្លួនរបស់្អបកស្រាប់ការពរងរងអណំ្ឌច នងិការ ផ្លល ស់្បឋូរ
រតវូរស្បតាមតដមលស្បូលរបស់្អបក។ ធបើមិនដូធចបះធទ អបកនរងមនិានកាល ងំចតិឋ ខ្ណៈធពលតដមល ស្បូលទាងំធនះាន
របធយាជន៍តចិតចួ ឬពុំទាក់ទងនរងអវើផដលអបកគតិ គឺានស្ថរសំ្ខាន់បផុំតនងិអវើផដលផឋល់ឱ្យអបកនូវធោលបំណងកបុងជើវតិ។ 
ដូចធលាក មហាតមៈ ហាេ ន់ឌើ បានានរបស្ថស្ន៍ថា៖ “ជធំនឿរបស់្អបកកាល យជាគំនតិរបស់្អបក។ គំនតិរបស់្អបកកាល យជាពាកយ
របស់្អបក។ ពាកយរបស់្អបកកាល យជាស្កមមភាពរបស់្អបក។ ស្កមមភាពរបស់្អបកកាល យជាទាល ប់របស់្អបក។ ទាល ប់របស់្អបកកាល យ
ជាតដមលរបស់្អបក។ តដមលរបស់្អបកកាល យជាធរពងវាស្នារបស់្អបក។

 
 

ស្ាគ ល់ស្រាប់រគបូធងាគ ល
 

លំហាត់ធនះផដលអាចធធវើជា ផលផងធលងកំស្ថនឋ” នរងផឋល់ឱ្យអបកនូវទស្សនៈទានចំធពាះអតឋចរកិរបស់្សិ្កាា កាម។ ធនះអាច
ានផលរបធយាជន៍កបុងការជួយពកួធគនិយាយធដាយធស្រ ើកបុងអំែុងធពលវគគបណឋុ ះបណ្ឌឋ លធលើកធរកាយ។

 

ការជផជកពភិាកាតទល់មួយផដលអបកអាចចាប់ធផឋើមគឺធហតុអវើស្ដស្ឋើចង់ានតដមលទរមង់ទិស្ធរចើនជាងបុរស្ និងការអប់រ ំការចូល
ស្ងគម និងវបផធម៌ នងិឥទនិពលរបដពណើ ផដលធយើងកំណត់ខ្លួនធយើងធដាយវធិើណ្ឌ?

 

ធពលពភិាកាតដមលស្បូលផ្លធ ល់ខ្លួន អបកអាចនយិាយពើគនំិតផដលានកបុងអំែុងធពលលំហាត់ដបូំង។
 

របមូលទរមង់តដមលស្បូលផ្លធ ល់ខ្លួន និងអនុវតឋពកួធគវាស្រាប់ការធយាងកបុងស្កមមភាពធលើកធរកាយ។ របគល់ទរមង់ទាងំធនះឱ្យ
សិ្កាា កាមវញិ ធដើមផើទុកជាបញ្ជ ើរតួតពិនតិយផ្លធ ល់ខ្លួន។

 

ធបើអបកកំពុងធធវើសិ្កាា ស្ថលាធៅកបុងភាស្ថរបស់្អបក រតូវរកឃ្លល មួយស្រាប់ “តដមលស្បូលផ្លធ ល់ខ្លួន” ផដលានអតទន័យដូចោប ជា
ភាស្ថអង់ធគលស្(សូ្មស្ថរសំ្ខាន់ៗខាងធលើ)។
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L 
A2.2៖ ឯកស្ថរជំនួយស្កមមភាព 

 

តដមលស្បូលផ្លធ ល់ខ្លួនរបស់្ខ្ញុ ំ 
 

ធ ម្ ះ៖     

 
 
 
 

 

តដមលស្បូល
 

ការពពិណ៌នា/ការពនយល់ ជធរមើស្
ចណំ្ឌត់ថាប ក់៖

 

ខ្ពស្ប់ផុំត ដល់

ឧទាហរណ៍៖ សុ្ចរតិភាព ស្ើលធម៌ និងធស្ថម ះរតង់។ 
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ស្កមមភាព A2.3   កំណត់ឥរយិាបថរបស់្អបកធដាយខ្លួនឯង ការងារ និងអងគការរបស់្អបក 
 

 

ធោលបំណង ធដើមផើពិនិតយឥរយិាបថផ្លធ លខ់្លួនរបស្់អបកអំពើការងារធធវើតាមផធះ និងពលករធធវើការតាមផធះ។
ធដើមផើដរងពើរធបៀបផដលឥរយិាបថ ទស្សនៈ ធស្ឋរ ើយូផថប របដពណើ  និងវបផធម៌ធៅកបុងស្ងគមបះ៉ពាលព់ើ
រធបៀបផដលអបកានអារមមណ៍ចំធពាះខ្លួនឯង ការងាររបស្អ់បក និងអងគការរបស្អ់បក។

រយៈធពល នាទើ
 
 

   ឯកស្ថរ 
-    H2.1៖ ការធរៀបចំផផនការរបកបធដាយរបសិ្ទនភាពស្រាប់ការពរងរងអណំ្ឌច និងការផ្លល ស្ប់ឋូរស្រាបក់រមិតផ្លធ លខ់្លួន។ 

 

-    H2.2៖ គនលរះមយួចនំួននយិាយអពំើរធបៀបរគប់រគងជើវតិរបស្អ់បក។ 

 

-    ឯកស្ថរជនំួយស្កមមភាព៖ របាយការណ៍គំរូ ូ្។ 

     ស្ាា រៈ 
 

- រគូបធងាគ លអនុវតឋតាមរបាយការណ៍គំរូ នងិធរជើស្ធរ ើស្របាយការណ៍របផហលជារបាបំើ ឬធធវើរបាយការណ៍ថមើ។ 

 

- ស្រាប់ជធរមើស្ 2 ជំហានទើ 1៖ រគបូធងាគ លធរៀបចំចាប់ចមលងរបាយការណ៍ទាងំរបាបំើ (ពើរចាប់ស្រាប់រកមនើមយួៗ)
។ 

 

- ស្រាប់ជធរមើស្ 2 ជំហានទើ 2៖ រគបូធងាគ លធរៀបចំបញ្ជ ើរបាយការណ៍ទាងំរបាបំើធៅធលើកាឋ រធខ្ៀន ឬផ្លធ ងំរកដាស្ជាមួយនរង
កផនលងទំធនរ ធដើមផើពិនតិយ “បាទ/ចាស្” ឬ “ធទ”។ 

 

 
ដំធណើ រការ 
-  ជធរមើស្ទើ 1៖ ការរះិរកគំនិតថមើស្រាបលំ់ហាត ់និងការពិភាកាទូធៅ 

-  ជធរមើស្ទើ 2៖ ការធធវើការជារកុម និងការពិភាកាទូធៅ។ 

 

ជហំានទើ 1 – ជធរមើស្ទើ 1៖ ការរះិរកគនំតិថមើ នងិការពភិាកាទូធៅរយៈធពល 60 នាទើ 
1.   រគូបធងាគ លពនយល់ពើធោលបំណងដនស្កមមភាព។ 

2.   រគូបធងាគ លឱ្យសិ្កាា កាមទាងំអស្ផ់្លល ស្ទ់ើធៅរជុងាា ងដនបនធប់។ 

3.   រគូបធងាគ លអានរបាយការណ៍ដំបូង។ សិ្កាា កាមផដលយលរ់ពមជាមួយនរងរបាយការណ៍ធនះ សូ្មផ្លល ស្ទ់ើធៅជញ្ហជ ងំ 
ធហើយរកុមធៅខាងធឆវងដដ។ រកុមណ្ឌផដលមិនយលរ់ពមធធវើដូចោប ធៅខាងស្ថឋ ដំដ។ រកុមណ្ឌផដលធៅចធនាល ះ សូ្ម
ផ្លល ស្ទ់ើតាមចំននួផដលពួកធគយលរ់ពម ឬមិនយលរ់ពមចំននួប៉ុនាម ន។ 

4.   រគូបធងាគ លឱ្យសិ្កាា កាមមយួចំនួនពនយលស់្ធងាបពើមូលធហតុផដលពួកធគផ្លល ស្ទ់ើធៅខាងធឆវង ឬស្ថឋ  ំធដាយរបនងំនរងទស្ស
នៈ និងធានាថា រាលច់ធមលើយទាងំអស្រ់តូវបានធោរព។ ធរកាយមករគូបធងាគ លអានរបាយការណ៍បនាធ ប ់និងអនុវតឋតាមដំធណើ រ
ការដូចោប ។ 

5.   ធរកាយពើរយៈធពល 30 នាទើ រគូបធងាគ លឱ្យសិ្កាា កាមអងគុយចុះ និងអធញ្ជ ើញពកួធគឱ្យបធញ្ចញទស្សនៈអំពើរធបៀបផដលអាកបផ
កិរយិា ទស្សនៈ ធស្ឋរ ើយូផថប របដពណើ  និងវបផធម៌ធៅកបុងស្ងគមបះ៉ពាលព់ើរធបៀបផដលពលករធធវើការតាមផធះ និងការងារធធវើ
តាមផធះរតូវបានធគធមើលធ ើញធដាយពលករធធវើការតាមផធះធដាយខ្លួនឯង រគួស្ថររបស្ព់កួធគ និធយាជករបស្ព់ួកធគ ស្ហ
គមន ៍និងស្ងគម។ ធតើទស្សនៈទាងំធនះអាចរតូវបានផ្លល ស្ប់ឋូរធទ? ផ្លល ស្់បឋូរបានយ៉ាងដូចធមឋច? រគូបធងាគ លស្ធងាប និង
បញ្ចបវ់គគបណឋុ ះបណ្ឌឋ លធដាយបងាា ញស្ថរសំ្ខាន់ៗ ។ 

 

ជហំានទើ 2 – ជធរមើស្ទើ 2៖ ការធធវើការជារកមុរយៈធពល 30 នាទើ 
6.   រគូបធងាគ លពនយល់ពើធោលបំណងដនស្កមមភាព មុនធពលផបងផចកសិ្កាា កាមជារបាធំៅរបាបំើរកុម។ 

7.   រគូបធងាគ លផឋលឱ់្យរកុមនើមយួៗនូវបញ្ជ ើដូចោប ដនរបាយការណ៍ទាងំរបាបំើ។
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* 

* 

* 

 

8.   រកុមការងារផបងផចកអបកស្រមបស្រមួល និងអបករាយការណ៍។ 

9.   ស្ាជិករកុមគិតអំពើរបាយការណ៍នើមយួៗ និងស្ធរមច ថាធតើពកួធគផដលធធវើការជារកុម យលរ់ពម ឬមិនយលរ់ពមនរងវាផដរឬអ
ត។់ អបករាយការណ៍កតរ់តាចំណុចសំ្ខាន់ៗ ដនការពិភាកា។ 

ជហំានទើ 3 – ជធរមើស្ទើ 2៖ ការរាយការណ៍ នងិការពភិាកាទូធៅរយៈធពល 30 នាទើ 
10. រគូបធងាគ លអានរបាយការណ៍ដំបូងធៅធលើកាឋ រធខ្ៀន។ អបករាយការណ៍នើមយួៗផឋលម់តិឱ្យរកុម និងធធវើការពនយលស់្ធងាប។ រគូ

បធងាគ លស្ធងាបការធឆលើយតបរបស្រ់កុម។ ធរកាយមក សិ្កាា កាមស្ធរមច ថាធតើពកួធគផដលជារកុមទាងំមូល យលរ់ពម ឬមិនយល់
រពមនរងរបាយការណ៍ធនះ។ រគូបធងាគ លស្រធស្រធៅធលើផ្លធ ងំរកដាស្ ឬកាឋ រធខ្ៀនអំពើអវើផដលសិ្កាា កាមគិតធរចើនជាងធគបំផុត 
ធរកាយមក ធធវើមឋងធទៀតនូវដំធណើ រការស្រាបរ់បាយការណ៍នើមយួៗផដលអនុវតឋ។ ធៅចុងបញ្ចបដ់នការរាយការណ៍ រគូបធងាគ លឱ្យ
សិ្កាា កាមផឋលម់តិធលើរធបៀបផដលអាកបផកិរយិា ទស្សនៈ ធស្ឋរ ើយូផថប របដពណើ  និងវបផធមប៌ះ៉ពាល់ពើរធបៀបផដលពលករធធវើការ
តាមផធះ និងការងារធធវើតាមផធះរតូវបានធគធមើលធ ើញធដាយពលករធធវើការតាមផធះធដាយខ្លួនឯង រគួស្ថររបស្់ពកួធគ ស្ហគមន ៍
និងស្ងគម។ ធតើទស្សនៈទាងំធនះអាចរតូវបានផ្លល ស្ប់ឋូរធទ? ផ្លល ស្់បឋូរបានយ៉ាងដូចធមឋច? រគូបធងាគ លស្ធងាប និងបញ្ចបវ់គគបណឋុ ះ
បណ្ឌឋ លធដាយបងាា ញស្ថរស្ំខាន់ៗ ។ 

 
ស្ថរសំ្ខាន់ៗ

 

ការធរ ើស្ផយនឌ័រ នងិទស្សនៈរបដពណើ ដូចជា “ការងារធធវើតាមផធះគឺជាការងាររបស្ស់្ដស្ឋើ” ការងារធធវើតាមផធះគឺជាការងារងាយរសួ្ល ដូធចបះមនិ
ចាបំាច់ផឋលរ់បាក់ស្មរស្បឱ្យពលករធធវើការតាមផធះធទ” រតូវបានធគធជឿយ៉ាងខាល ងំធៅកបុងស្ងគមមយួចំននួ។ មនុស្សជាញរកញាប់គិតថា 
ការងារធធវើតាមផធះានតដមលតចិតចួ និងជាការងារានឋានៈទាបមួយ ដូធចបះពួកធគានបុធរវនិិចឆយ័កបុងការជំទាស្ន់រងពលករធធវើការតាមផធះ 
និងឱ្យពួកធគធធវើការធដាយោម នការធោរព។ ពលករធធវើការតាមផធះមួយចំននួធធវើមជឈនថិកៈដូចជា គំនតិ ធរកាយមកានការធជឿជាកធ់លើខ្លួនឯង
តិចតចួ និងការធលើកស្រធស្ើរខ្លួនឯង។
តដមលទាបផដលបានផឋលឱ់្យការងារធធវើតាមផធះក៏ទាក់ទងនរងធហតុការពតិផដលពលករធធវើការតាមផធះជាញរកញាបម់កពើស្ហគមន៍ផដលជបួ
ការលំបាកតាមរបវតឋសិ្ថស្ដស្ឋដូចជា រកមុជនជាតិភាគតចិ របជាជនធៅតាមតំបន់ វណតៈទាប រកុមរបជាជនតាមជនបទ និងទើរកុងផដលាន
របាក់ចំណូលទាប។ ជាការពតិណ្ឌស្ ់ការងារធធវើតាមផធះជាញរកញាប់គជឺាជធរមើស្មួយកបុងចំធណ្ឌមជធរមើស្ការងារដដទធទៀតផដលធបើក
ចំហរឱ្យស្ដស្ឋើផដលមកពើស្ហគមនទ៍ាងំធនះ។ ពលករធធវើការតាមផធះជាធរចើនគឺជាជនចំណ្ឌករសុ្កផដលស្ទិតធៅកបុងរបធទស្របស្ព់ួកធគ ឬ
មកពើរបធទស្ធរៅ និងជាជនរងធរោះដនបុធរវនិិចឆ័យផដលធធវើឱ្យពកួធគកាល យជា “ពលរដឌរបធភទទើពើរ”។

 

ស្ងគមនងិទើផារការងារមិនអាចដំធណើ រការបានរតរមរតូវធទ របសិ្នធបើការងារធធវើតាមផធះមិនរតូវបានអនុវតឋ។ តដមលដន
ការងារធធវើតាមផធះរតូវបានបញ្ហជ ក់ធៅករមតិអនឋរជាតិជាមយួនរងការអនុម័តដនអនុស្ញ្ហដ អងគការ ធលខ្ និងអនុ
ស្ថស្ន៍ធលខ្ ផដលផចងថា ពលករធធវើការតាមផធះគួរទទួលបានការសិ្ទនិធស្មើភាពោប  និងការចាត់ទុកជាពលករដដទធទៀ
ត។ យុទននាការធលើកកមពស្ក់ារផស្វងយលស់្ថធារណៈស្ឋើពើការងារានតដមលផដលបានធធវើធែើងធដាយពលករធធវើការតាមផធះ
ស្រាប់រគួស្ថរ នងិស្ងគម នងិកមមវធិើផដលផឋលឱ់្យពួកធគនូវទនុំកចិតឋ និងពរងរងអណំ្ឌចពួកធគឱ្យានការរគប់រគងធលើ
ជើវតិផ្លធ លខ់្លួនរបស្ព់កួធគគចឺាបំាចក់បុងការនាឱំ្យានការផ្លល ស្ប់ឋូរ។

របភព៖ ការងារស្មរមយស្រាប់ពលករធធវើការតាមផធះធៅអាសុ្ើ និងប៉ាសុ្ើហវកិ៖ កូនធស្ៀវធៅផណនាសំ្រាប់រគបូធងាគ ល        ទើរកុង
បាងកក នប  ំ  ។

 
ស្ាគ ល់ស្រាប់រគូបធងាគ ល

 

ធនះគឺជាស្កមមភាពលអមួយធដើមផើចាប់ធផឋើមសិ្កាា ស្ថលាមួយ ឬផឋលថ់ាមពលឱ្យសិ្កាា កាម ធរកាយពើស្រាកពិស្ថរអាហារដថងរតង់រចួ។ 

*  ចូរស្រធស្ររបាយការណ៍ផដលពាក់ពន័ននរងតថភាពធៅកបុងរបធទស្របស្អ់បក ឬអងគការ។ 
 

ធលើកទរកចតិឋឱ្យានការពភិាកាធដាយធស្ថម ះរតងជ់ាមួយនរងសិ្កាា កាម ធដាយផឋលឧ់ទាហរណ៍ និងការផចករផំលក។ 

 

កត់រតាដនរបាយការណ៍ចធរាងចរាស្ប់ផុំត និងរកាទុករបាយការណ៍ទាងំធនះស្រាប់ជាគនំិត និងការពិភាកាបផនទម។
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A2.3៖ ឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាព 

របាយការណ៍គំរូ 
 
 
 

ធរជើស្ធរ ើស្របាយការណ៍ធនះផដលស្មរស្បបំផុតស្រាប់សិ្កាា កាមរបស់្អបក។ អបកក៏អាចស្រធស្ររបាយការណ៍ថមើ
បានផដរ។ ចំនួនរបាយការណ៍ផដលបានពិភាកាធនះនរងអារស័្យធលើធពលធវលាផដលាន៖ 

 

1.   ការងារធធវើតាមផធះអាចជាការងារពិបាក បុ៉ផនឋវាមិនរតូវការជំនាញ ការបណឋុ ះបណ្ឌឋ ល ឬការអប់រធំែើយ។ 

 

2.   ពលករធធវើការតាមផធះគួររតូវបានទូទាត់របាក់ឈបួលតិចជាងកមមករធធវើការតាមធរាងចរក ឬការយិាល័យ 
ពើធរពាះការងាររបស់្ពួកធគមិនរតូវការជំនាញធរចើន ឬករមិតដនការអប់រខំ្ពស់្ ឬការបណឋុ ះបណ្ឌឋ លធែើយ។ 

 

3.   ពលករធធវើការតាមផធះភាគធរចើនរតូវបានចាត់ទុកដូចជាស្ាជិករគួស្ថរធដាយនធយាជករបស់្ពួកធគ។ 

 

4.   ពលករធធវើការតាមផធះ ជាពិធស្ស្ អបកចំណ្ឌករសុ្កពើតំបន់ជនបទ ឬពើបណ្ឌឋ របធទស្ធផសងៗ គួរគិតកបុងផលូវ
វជិជានថា ពួកធគធៅផតអាចរកការងារធធវើបានជាពលករធធវើការតាមផធះ។ 

 

5.   ពលករធធវើការតាមផធះមិនរតូវបានទូទាត់ស្រាប់របាក់ផថមធា៉ងធទ ពើធរពាះពួកធគានធពលធវលាធរចើន
ស្រាប់ស្រាកកបុងដថងធធវើការ និងកបុងអំែុងធពលដថង។ 

 

6.   ពលករភាគធរចើនមិនដរងថា ពលករធធវើការតាមផធះរបស់្ពួកធគានសិ្ទនិស្ទិតធរកាមចាប់។ 

 

7.   ស្ដស្ឋើធធវើការជាពលករតាមផធះលអបំផុត ពើធរពាះពួកធគគឺជាពលករធធវើការតាមផធះ “ធមមជាតិ” និងអាជើព។ 

 

8.   ការងារធធវើតាមផធះគឺជាការបញ្ចុ ះឋានៈ។ 

 

9.   ពលករធធវើការតាមផធះគួរធរៀបចំ ធដើមផើការពារ និងធលើកកមពស់្សិ្ទនិមនុស្ស និងសិ្ទនិការងាររបស់្ពួកធគ។ 

 

10. ជាទូធៅ ពលករធធវើការតាមផធះានភាពលអរបធស្ើរកបុងការរស់្ធៅជាមួយនិធយាជករបស់្ពួកធគ ធរពាះស្ថទ ន
ភាពរស់្ធៅរបស់្ពួកធគានលកាណៈលអរបធស្ើរជាងផធះផ្លធ ល់ខ្លួនរបស់្ពួកធគ។ 

 

11. ការធធវើការតាមផធះគឺានសុ្វតទិភាពស្រាប់ស្ដស្ឋើនិងកុារ ធរពាះពួកធគរតូវបានោពំារធដាយនិធយាជកពួកធគ។ 

 

12. ពលករធធវើការតាមផធះ និងអបកោរំទរតូវផឋល់អាទិភាពចំធពាះការធលើកកមពស់្ការយល់ដរងដនស្ងគម និងការ
ផ្លល ស់្បឋូរអាកបផកិរយិា និងឥរយិាបថអំពើការងារធធវើតាមផធះ និងពលករធធវើការតាមផធះ។ 

 

13. ពលករធធវើការតាមផធះរបឈមនរងការធរ ើស្ធអើងធដាយស្ថរផតផយនឌ័រ របធភទ វណតៈ ជនជាតិភាគតិច ការ
របកាន់ពូជស្ថស្ន៍ និងស្ថស្នារបស់្ពួកធគ។ 

 

14. កុារធរកាមអាយុ 18 នប មំិនគួរធធវើការតាមផធះធែើយ។
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FADWU ធៅបាតុកមមដថងទើ 1 ផខ្កកេដា ទើរកុងហុងកុង របធទស្ចិន 
រូបភាព៖ Yee Ting Ma 

 

 

ស្កមមភាព A2.4    មូលដាឌ នរគរះដនការធរៀបចំផផនការស្រាប់ការពរងរងអំណ្ឌច និង
ការផ្លល ស់្បឋូរធៅករមិតផ្លធ ល់ខ្លួន 

 

 

ធោលបំណង ធដើមផើដរងពើផផបកមូលដាឌ នរគរះដនការធរៀបចំផផនការរបកបធដាយរបសិ្ទនភាពស្រាប់ការពរងរង
អំណ្ឌច និងការផ្លល ស់្បឋូរធៅករមិតផ្លធ ល់ខ្លួន។

រយៈធពល នាទើ
 

 

   ឯកស្ថរជំនួយ 

-   H2.1៖ ការធរៀបចំផផនការរបកបធដាយរបសិ្ទនភាពស្រាប់ការពរងរងអំណ្ឌច និងការផ្លល ស់្បឋូរធៅករមិតផ្លធ ល់ខ្លួន។ 

 

     ស្ាា រៈ 

 

-    ផ្លធ ងំរកដាស្ ឬកុំពយូទ័រ ធអរកង់ស្រាប់ធធវើបទបងាា ញស្ថល យ។ 
 

 
 

ដំធណើ រការ 
-  ធស្ចកឋើធផឋើម និងការពិភាកាទូធៅ។ 

 

1.   រគូបធងាគ លផណនាអំំពើផផបកមូលដាឌ នរគរះដនការធរៀបចំផផនការរបកបធដាយរបសិ្ទនភាពស្រាប់
ការពរងរងអំណ្ឌច និងការផ្លល ស់្បឋូរធៅករមិតផ្លធ ល់ខ្លួនជាមួយនរងផ្លធ ងំរកដាស្ ឬស្ថល យ។



 
 
 

* 

 
2.   រគូបធងាគ លពនយលផ់ផបកនើមយួៗ និងអធញ្ជ ើញសិ្កាា កាមឱ្យស្រួសំ្ណួរ និងរកចធមលើយចាស្់ៗ ។ 

 

3.   រគូបធងាគ លស្ធងាបធដាយនិយាយថា វគគបណឋុ ះបណ្ឌឋ លបផនទមនរងពិភាកាជំហាននើមយួៗធដាយលមអិតបផនទម។ 

 

ស្ថរសំ្ខាន់ៗ
 

មូលដាឌ នរគរះដនការធរៀបចំផផនការធធវើការស្រាបក់ារពរងរងអំណ្ឌច និងការផ្លល ស្ប់ឋូរធៅករមិតផ្លធ លខ់្លួនតាមដំណ្ឌកក់ាល គឺ
៖

 

វភិាគស្ថទ នភាពរបស្អ់បកឥែូវធនះ៖ ការចាបធ់ផឋើមជាកផ់ស្ឋងដនការធរៀបចំផផនការគឺជាការធមើលថា អបកធៅឯណ្ឌធពល
ធនះ។ ធតើអបកស្បាយចិតឋជាមយួនរងរធបៀបហបរងធទ? ធតើធនះជាកផនលងផដលអបកចង់ធធវើធៅធពលធនះកបុងជើវតិអបកផមន
ធទ? ធតើអបកបានធធវើអវើលអខ្លះ? ធតើអបកអាចធធវើអវើបានលអ? តាមរយៈការពិនិតយធដាយខ្លួនឯង អបកអាចរកបញ្ហា  ដរងបញ្ហា
របឈម និងចាបធ់ផឋើមគិត និងធរៀបចំផផនការអវើផដលរតូវផ្លល ស្ប់ឋូរ និងរធបៀបធធវើវាឱ្យធកើតធែើង។

 

កំណតអ់វើផដលរតវូបញ្ចប។់ ធតើអបកចងស់្ធរមចអវើ? ធធវើវាធៅជាធោលធៅរបស្អ់បក និងស្ធរមចថា ធៅធពល
ណ្ឌអបកចង់ឱ្យវាធកើតធែើង។

 

បំផបកធោលធៅធំធៅជាធោលធៅតូចធហើយចាស្ ់(ធោលបំណង) កំណតស់្កមមភាពអាទិភាព។ ដំធណើ រការធធវើតាម
ដំណ្ឌកក់ាលធនះគឺានស្ថរសំ្ខាន់ណ្ឌស្ ់ធដើមផើឱ្យអបកមិនរតូវបានរធំភើបធដាយធោលធៅធំ ប៉ុផនឋអាចវាស្ស់្ធងប់ាន
ចាស្ព់ើការរ ើកចធរមើនផដលអបកកំពុងធធវើធនព ះធៅរកភាពធជាគជយ័។

 

កំណតស់្កមមភាពជាកល់ាកផ់ដលអបករតូវការធដើមផើស្ធរមចធោលបំណងរបស្អ់បក។ អវើផដលអបករពំរងថានរងទទលួបាន
លទនផលការងាររបស្អ់បក។ ធតើធៅធពលណ្ឌអបកចងប់ានលទនផលទាងំធនះ?

 

ពិនិតយធនធាន និងស្មតទភាពរបស្អ់បកធៅតាមភាពជាកផ់ស្ឋង និងធស្ថម ះរតង។់ ធតើអបករតូវការអវើខ្លះ ធដើមផើអនុ
វតឋស្កមមភាព និងការងាររបស្អ់បក (របាក ់ជំនាញ ឯកធទស្)? ធតើធនធានទាងំធនះានធទ? របសិ្នធបើ
មិនាន អបកអាចធនធានពើរបភពធផសងៗ (រគួស្ថរ មិតឋភកឋិ និធយាជក អងគការពលករធធវើការតាមផធះ អងគ
ការមិនផមនរដាឌ ភិបាល) បានធទ?

 

ធធវើតារាងធពលធវលាស្រាបផ់ផនការរបស្អ់បក ធតើវាពិតធទ?
 

ស្ធរមចពើរធបៀបផដលអបកពិនិតយការរ ើកចធរមើន (ពិនិតយធទៀងទាត ់យ៉ាងធហាចណ្ឌស្ម់ឋងកបុងមយួផខ្) ធធវើការផកតរមូវ
ផផនការរបស្អ់បកតាមការចាបំាច។់

 

ដាកផ់ផនការរបស្អ់បកជាលាយលកាណ៍អកសរ និងចាបធ់ផឋើមផផនការរបស្អ់បក អនុវតឋតាមតារាងធពលធវលា
ឱ្យបានធរចើនតាមផដលអាចធធវើបាន។

 

បញ្ចបវ់ាធៅដថងផដលអបកកំណតក់បុងផផនការរបស្អ់បក។ វាយតដមលពើកផនលងផដលផផនការរបស្អ់បកទទលួបាន ធជាគ
ជយ័។ កំណតក់ផនលងផដលផផនការរបស្អ់បកមិនទទលួបានធជាគជយ័ និងរបាបព់ើមូលធហតុ។  ផស្វងយល់ពើបទពិធស្ថធន៍
របស្អ់បក និងរកាការធរៀបចំផផនការរបស្អ់បកស្រាបធ់ោលធៅធំ និង ធោលធៅតូច។

 

ស្ាគ ល់ស្រាប់រគូបធងាគ ល
 

ស្កមមភាពធនះផណនាពំើផផបកមូលដាឌ នរគរះដនការធរៀបចំផផនការរបកបធដាយរបសិ្ទនភាពស្រាប់ការពរងរង
អំណ្ឌច និងការផ្លល ស់្បឋូរធៅករមិតផ្លធ ល់ខ្លួន។ សិ្កាា កាមមួយចំនួនអាចនរងបានបញ្ច ប់ជំពូកទើ ដនកូនធស្ៀវធៅ
ផណនា ំឬលំហាត់ធរៀបចំផផនការធៅកបុងអងគការរបស់្ពួកធគ។ ការធរៀបចំផផនការធៅករមិតផ្លធ លខ់្លួនគឺងាយជាង
ការធរៀបចំផផនការធៅករមិតអងគការ។ ធទាះជាយ៉ាងណ្ឌ ផផបកសំ្ខាន់ៗ  ជំហាន និងឧបករណ៍គឺានលកាណៈ
ស្ថមញ្ដចំធពាះការធរៀបចំផផនការ។



 
 
 

 

* 

* 

 

ស្កមមភាព A2.5    អបកធៅឯណ្ឌធពលធនះ? ការវភិាគស្ថទ នភាពផ្លធ ល់ខ្លួនរបស់្អបក  

 

 

ធោលបំណង ធដើមផើធមើលស្ថទ នភាពរបស់្អបកឥែូវធនះ។
 

ធដើមផើផស្វងរកអវើផដលចង់ផកលមអ ឬការផ្លល ស់្បឋូរធៅកបុងជើវតិរបស់្អបក។

ធពលធវលា នាទើ
 

    

   ឯកស្ថរជនំយួ 

-     H2.1៖ ការធរៀបចំផផនការរបកបធដាយរបសិ្ទនភាពស្រាបក់ារពរងរងអំណ្ឌច និងការផ្លល ស្ប់ឋូរធៅ         
ករមិតផ្លធ លខ់្លួន។ 

-    H2.2៖ គនលរះមយួចំននួស្ឋើពើរធបៀបរគបរ់គងជើវតិរបស្អ់បក។ 

-    ឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាព៖  អបកធៅឯណ្ឌធពលធនះ? ទរមងវ់ភិាគខ្លួនឯង។ 

     ស្ាា រៈ 
-    រគូបធងាគ លថតចមលងឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាព និងទុកមយួចាប់ស្រាបសិ់្កាា កាមនើមយួៗ។ 

 

ដធំណើ រការ 
- ធស្ចកឋើធផឋើម លំហាតដ់ាចធ់ដាយផែក ការផចករផំលក និងការពិភាកាទូធៅ។ 

 

ជហំានទើ 1 –  ធស្ចកឋើធផឋើម នងិការពភិាកាទូធៅរយៈធពល  45 នាទើ 
1.   រគូបធងាគ លពនយល់ពើធោលបំណង និងដំធណើ រការដនស្កមមភាព និងធហតុអវើបានជាការចាបធ់ផឋើមជាកផ់ស្ឋងដនការធរៀបចំផផនការ

ផ្លធ លខ់្លួនរតូវពិនិតយធមើលហមតច់តចំ់ធពាះខ្លួនឯង (A2.2) ធហើយអបកធៅឯណ្ឌធពលធនះ។ ធតើអបកស្បាយចិតឋជាមយួនរងរធបៀប
ផបបហបរងធទ? ធនះជារធបៀបផដលអបកបានធ ើញធៅកបុងជើវតិរបស្់អបក ធពលអបកធៅធកមងផមនធទ? ធតើអបកកំពុងផតស្ធរមចបាន
ប៉ុនាម ននូវអវើផដលអបកចងធ់ធវើ ឬកាល យជា? ធតើអបកបានធធវើអវើខ្លះលអរបធស្ើរ? អបកអាចធធវើអវើខ្លះបានលអរបធស្ើរ? ធតើអបកកំពុងផតធំដរងកឋើ
ជាមនុស្សាប កា់នតដមលស្បូលដូចពើមុន ឬអបកមិនទទលួបានការធលើកទរកចិតឋ និងធបាះបងធ់ចាលអវើៗធៅតាមធរពងវាស្នាផមន
ធទ? រគូបធងាគ លឱ្យអបកស្មរ័គចិតឋផចករផំលកទស្សនៈ និងបទពិធស្ថធន៍របស្ព់កួធគ ធដាយធានាថា អវើៗផដលបាននិយាយនរងមិន
រតូវបានរបាបធ់ៅនរណ្ឌាប ក់ធផសងធទៀតធៅធរៅបនធបធ់ែើយ។ 

 

ជហំានទើ 2 – លហំាត់ដាច់ធដាយផែករយៈធពល 40 នាទើ 
2.   រគូបធងាគ លផឋលទ់រមងវ់ភិាគផ្លធ លខ់្លួន និងអានវាជាមយួនរងសិ្កាា កាម។ សិ្កាា កាមអាចបផនទមរបធភទធផសងធទៀតកបុង បញ្ជ ើ
ធនះបាន។ 

3.   សិ្កាា កាមនើមយួៗបំធពញទរមង់ និងធឆលើយសំ្ណួរទាងំបនួ។ 
 

ជហំានទើ 3 – ការផចករផំលក នងិការពភិាកាទូធៅរយៈធពល 40 នាទើ 
4. មុនធពលផឋល់លំហាតផ់្លធ លខ់្លួន រគូបធងាគ លឱ្យអបកផដលធចះផចករផំលកការរកធ ើញរបស្ព់កួធគ ធរកាយមកស្រួសិ្កាា កាមថា ធតើពកួ

ធគយលយ៉់ាងណ្ឌចំធពាះលំហាតធ់នះ។ ធតើវាបានជយួពកួធគកំណតអ់វើផដលពកួធគរតូវធធវើផដរឬធទ? រគូបធងាគ លឱ្យពកួធគរកាទុក
ទរមងផ់ដលបានបំធពញ និងយកវាធៅចូលរមួស្កមមភាពបណឋុ ះបណ្ឌឋ លធលើកធរកាយផដលរបផហលជាកំណត់ធោលធៅ និង
ធោលបំណងផ្លធ លខ់្លួនរបស្ព់កួធគ។ 

ស្ាគ លស់្រាប់រគបូធងាគ ល
 

ធៅធពលធធវើវគគបណឋុ ះបណ្ឌឋ លជាភាស្ថរបស្អ់បក រតូវរកពាកយរតរមរតូវ ឬឃ្លល ស្រាប ់  របធភទឬកផនលងកបុងទរមងវ់ភិាគខ្លួន
ឯង។
ធនះគឺជាស្កមមភាពសំ្ខានម់យួ។ ផឋលធ់ពលធវលាសិ្កាា កាមឱ្យបានធរចើន ធដើមផើគិត និងវភិាគស្ថទ នភាពរបស្ព់ួកធគឥែូវ
ធនះ។



 
 
 

 

A2.5៖ ឯកស្ថរជំនួយស្កមមភាព 

អបកធៅឯណ្ឌធពលធនះ? ទរមង់វភិាគខ្លួនឯង 

 
ធៅធលើខាប ត 1 ដល ់10 (1 = មិនបានស្ធរមច ឬអាចនរងលអរបធស្ើរ ធហើយ 10 = ស្ធរមចបានធពញធលញ និងស្បាយចិតឋខាល ងំ) ចូរកំណតអ់រតា
របធភទនើមួយៗខាងធរកាម ខ្ណៈធពលពកួធគធពលធនះស្ទិតកបុងជើវតិរបស្អ់បក។ ចូរស្រធស្រមតិផដលអបកចង់ស្រធស្រធៅកបុងកូធោនទើបើ។ 

 
 

ចណុំចធផ្លឋ ត អរតា  

មតិ
 

ស្ងគមនងិស្កមមភាព៖ ធចញធរៅជាមួយមតិឋភកឋិ និងរគួស្ថរ រា ំ
ធរចៀង នងិធលង ឬធមើលកើោ  ជប់ធលៀង ស្កមមភាពចំណង់ចណូំល
ចិតឋ  (ដូចជាអាន ស្ថឋ បត់ស្ដនឋើ គូគំនូ ការរបមូលវតទុ)  ការធធវើដំធណើ រ 
ការធៅធលងឧទាន ស្ថរៈមនធើរ និងវចិិរតស្ថល ជាធដើម។

  

 

ការរ ើកចធរមើននិងការអភិវឌណផ្លធ លខ់្លួន៖ ការធលើកកមពស្គុ់ណភាព
ជើវតិរបស្អ់បក និងពាយាមធធវើជាមនុស្សលអ ធរៀននូវអវើផដលថមើ ធពញ
ចិតឋនរងបទពិធស្ថធនថ៍មើ ធជឿជាកធ់លើខ្លួនឯងកាន់ផតធរចើនធែើង សំ្
ែរងធមើលធៅមុខ្ ធលើកកមពស្ជ់ំនាញស្ធរមចចតិឋ ជាធដើម។

  

 

សុ្ខ្ភាពរាងកាយ និងសុ្ខ្ាលភាព៖ ការផថទារំាងកាយរបស្អ់បក 
ដូចជា ការធគងឱ្យបានរគប់រោន់ ញុាសំ្ថអ ត ហាត់របាណ កាត់
បនទយធរគឿងរស្វ រង ធជៀស្វាងជក់បារ ើ និងពិនិតយសុ្ខ្ភាពធទៀង
ទាត់ ជាធដើម។

  

 

សុ្ខ្ភាពផលូវចិតឋនិងសុ្ខ្ាលភាព៖ សុ្ខ្ាលភាពអារមមណ៍ ចិតឋ 
និងសុ្ខ្ាលភាពស្ងគម (រធបៀបផដលធយើងគិត ានអារមមណ៍ 
និងស្កមមភាព) ធដាះរស្ថយជាមួយភាពតប់របមល ់ធពញចិតឋ
ទំនាកទ់ំនងរបស្អ់បកជាមួយអបកដដទ ានអាកបផកិរយិាវជិជាន 
ានផ្លសុ្កភាពស្រាប់ខ្លួនអបក  ធជឿជាកធ់លើតដមលរបស្អ់ ូ្្ បក 
ជំធនឿ ស្ថស្នា ឬរបពន័នតដមល។ 

  

 

ទំនាកទ់ំនង (រគសួ្ថរ នងិមតិឋភកឋិ)៖ ានអារមមណ៍កក់ធៅឋ  នងិ
ធោរពោប ធៅវញិធៅមក បធងេើតទំនាកទ់ំនងតាមរយៈការជួបោប  
និងអុើផមល ទូរស្ព័ធ នងិអុើនធធើណិត ផស្វងរកវធិើជួយពួកធគ ឬធធវើឱ្យ
ពួកធគានអារមមណ៍លអ  មិនផឋលជ់នំួយឱ្យពួកធគ ស្ថឋ ប់ នងិោរំទ
ពួកធគធៅតាមធពលធវលាចាបំាច។

  

 

ការកំណតក់ាលបរធិចឆទ ការធរៀបការ ឬដដគូ៖ ផស្វងរកនរណ្ឌាប ក់
ផដលអបកអាចរស្លាញ់ នងិធជឿទុកចតិឋ ានទំនាកទ់ំនងធថរ និង
ធដាយកឋើរស្លាញ់ រកាអតឋស្ញ្ហដ ណរបស្អ់បក ធោរពោប ធៅវញិ
ធៅមក របឈមនរងបញ្ហា ្  និងការធំដរងកឋើជាមួយោប  ជាធដើម។

  

 

ជើវភាពធូរធា៖ ានធស្ទរភាពហរិញ្ដវតទុ របាកក់បុងធនាោរ ោម ន
បំណុល ាច ស្ក់មមសិ្ទនរិទពយស្មផតឋិ។

  



 
 
 

 
 

 

ចណុំចធផ្លឋ ត អរតា  

មតិ
 

ការធពញចិតឋការងារ នងិអាជើព៖ រ ើករាយនរងធធវើការ ាន
លកាខ្ណឍ ការងារលអ និងរបាក់ផខ្ស្មរមយ ការធមើល
ធ ើញលទនភាពរ ើកចធរមើន ានទំនាកទ់ំនងលអជាមួយ
និធយាជក នងិមតិឋរមួការងារ នងិានការរពំរងទុកជាក់
ផស្ឋង។

  

 

ទស្សនៈវសិ្យ័កបុងជើវតិនងិអាកបផកិរយិា៖ គិតវជិជាន 
សុ្ទិដឌិនិយម និងធរតកអរនរងការងារ និងជើវតិ និងស្មតទ
ភាពធដាះរស្ថយការផ្លល ស្ប់ឋូរផដលមិនបានរពំរងទុក។

  

 

ស្ាជិកភាពនងិការចូលរមួកបុងអងគការពលករធធវើការ
តាមផធះរបស្ខ់្ញុ ំ ឬរកុមដដទធទៀត ឬអងគការ៖ ធជឿជាក់
និងធបឋជាញ ចំធពាះតដមលនងិធបស្កកមមរបស្អ់ងគការ  កាល យ
ជាស្ាជិកស្កមម កាល យជាអបកដរកនាខំាល ងំ នងិានស្
កាឋ នុពល ធរៀនរគប់ធពលធវលា អភិវឌណទនុំកចិតឋខ្លួនអបក 
និងធកាតស្រធស្ើរខ្លួនឯង ធលើកកមពស្ក់ារយលដ់រងអពំើ
ការងារ នងិជើវតិ នងិបធងេើតមិតឋភកឋធិរចើន។

  

 

ស្របុ
  

 

 

ការដាកពិ់នធុ 
 

85–100          ស្បាយណ្ឌស្់ 
70–84            ស្បាយ 

50–69            ធពញចិតឋ 
Below 50      អាចនរងលអរបធស្ើរ 

 

 

1.    ធតើចំណុចណ្ឌអបកផឋល់អរតាខ្ពស់្ជាងធគ?      

 

ធហតុអវើ? 
 

 
 

2.    ធតើចំណុចណ្ឌអបកផឋល់អរតាទាបជាងធគ?        

ធហតុអវើ?      
 

 
 

3.    ធតើអបកចង់ផ្លល ស់្បឋូរធៅចំណុចណ្ឌ?      

 

ធហតុអវើ?      
 

 
 

4.   ធតើពិនធុធពញរបស់្អបកបញ្ហជ ក់ពើអារមមណ៍ទូធៅអំពើជើវតិអបកធពលធនះផមនធទ? បាទ/ចាស្                ធទ 
 

ចូរពនយល់ចធមលើយរបស់្អបក៖     



 
 
 

 

 

ស្កមមភាព A2.6   ការកំណត់ធោលធៅផ្លធ ល់ខ្លួន ធោលបំណង ធាតុធចញ ធាតុ
ចូល និងសូ្ចនាកររបស់្អបក 

 

 

ធោលបំណង ធដើមផើផស្វងយល់ពើរធបៀបកំណត់ធោលធៅ ធោលបំណង ធាតុធចញ ធាតុចូល និងសូ្ចនាករ
រយៈធពល នាទើ

 

  ឯកស្ថរជំនយួ 

-   H2.1៖ ការធរៀបចំផផនការរបកបធដាយរបសិ្ទនភាពស្រាបក់ារពរងរងអំណ្ឌច និងការផ្លល ស្ប់ឋូរធៅករមិតផ្លធ ល់
ខ្លួន។ 

-    ឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាព 1៖ ឧបករណ៍ SMART ។ 

-    ឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាព 2៖ ធោលធៅផ្លធ លខ់្លួនរបស្់ខ្ញុ ំ (ទធទ)។ 

-    ឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាព 3៖ ធោលធៅផ្លធ លខ់្លួនរបស្់ខ្ញុ ំ (ឧទាហរណ៍)។ 

     ស្ាា រៈ 
-    ផ្លធ ងំរកដាស្ កាឋ រធខ្ៀន ឬកំុពយូរទរ័ និងធអរកងស់្រាបក់ារធធវើបទបងាា ញស្ថល យ។ 

-    រកដាស្ និងប៊ចិ។ 

 

 
 

ដធំណើ រការ 
-  ធស្ចកឋើធផឋើម និងការពិភាកា លំហាតដ់ាចធ់ដាយផែក ការផចករផំលក និងការពិភាកា។ 

 

ជហំានទើ 1 –  ធស្ចកឋើធផឋើម នងិការពភិាការយៈធពល 60 នាទើ 
1.   រគូបធងាគ លពនយល់ពើធោលបំណង និងដំធណើ រការដនស្កមមភាព។ 

2.   ការធរបើផ្លធ ងំរកដាស្ ឬការធធវើបទបងាា ញធរបើស្ថល យ  រគូបធងាគ លពនយលជំ់ហានសំ្ខាន់ៗ ធៅកបុងការធរៀបចំផផនការផ្លធ ល់
ខ្លួនរបកបធដាយធជាគជយ័៖ ការកំណតធ់ោលធៅរបស្អ់បក និងការកំណតធ់ោលបំណង ធាតុធចញ ធាតុចូល និងសូ្
ចនាករ ធដើមផើស្ធរមចធោលធៅរបស្់អបក។ រគូបធងាគ លផឋលឧ់ទាហរណ៍មយួចំននួដនផបតគំ់និតនើមយួៗ និងឱ្យសិ្កាា
កាមផឋលឧ់ទាហរណ៍ធផសងធទៀត។ 

ស្ថរស្ខំាន់ៗ
 

ធោលធៅ គឺជាអវើមយួផដលធំ និងសំ្ខានផ់ដលអបកកំពុងានធោលបំណងស្រាបអ់នាគត។ វាគឺជាលទនផលរយៈ
ធពលផវងដនផផនការរបស្អ់បក។ ធោលធៅរបស្អ់បកធឆលើយសំ្ណួរ “អបកចងប់ានអវើ?”

 

ធោលបំណងគឺជាស្មិទនិផលជាកល់ាកនិ់ងអាចវាស្ផ់វងបានផដលនរងជយួអបកធនព ះធៅរកធោលធៅរបស្អ់បក។ 
ឧទាហរណ៍ ធបើធោលធៅរបស្អ់បករតូវានចំធណះដរងធធវើការដនភាស្ថថមើ រតូវនិយាយភាស្ថ ដថ កបុងរយៈធពលមួយនប ។ំ 
អបកបំផបកវាធៅជាធោលធៅតូចៗ (ធោលបំណង) ផដលអបកអាចវាស្ផ់វងបាន។ ទាងំធនះអាចជា៖ ចុះធ ម្ ះ
ស្រាបចូ់លធរៀន (ផខ្ និងនប )ំ រតូវរបែងឱ្យជាបរ់បចាផំខ្ និងការរបែងចុងធរកាយ ជយួផឋល់ពត័ា៌នធៅធពល
របជំុបនាធ បដ់នអងគការរបស្អ់បក (កបុងរយៈធពល ផខ្)។

 

ធាតុធចញ គឺជាលទនផលដនស្កមមភាពផដលអបកធធវើធដើមផើស្ធរមចធោលបំណងរបស្អ់បក និងធនព ះធៅរកធោលធៅរបស្់
អបក។ ឧទាហរណ៍ ស្រាបធ់ោលបំណងរបស្អ់បក ខាងធលើ ធាតុធចញគឺថា អបករតូវបានចុះធ ម្ ះចូលធរៀនធៅ
ស្ថលាភាស្ថមយួ។ ស្រាបធ់ាតុធចញធនះ អបករតូវធៅទស្សនាស្ថលាភាស្ថដថ រចួធរជើស្ធរ ើស្ធាតុធចញណ្ឌ ផដលអបក
គិតថាលអបំផុត និងទទលួបានរកដាស្ និងឯកស្ថរទាងំអស្់ស្រាបក់ារចុះធ ម្ ះ។ ស្រាបធ់ោលបំណងធនះ ធាតុ
ធចញអាចបញ្ចូ ល៖ វតឋាន និងការចូលរមួស្កមមភាពធៅកបុងថាប កទ់ាងំអស្ ់និងពិនិតយធែើងវញិនូវវគគបណឋុ ះបណ្ឌឋ ល
ផដលរតូវធធវើធែើងជាមយួមិតឋរមួថាប ក ់និងមិតឋភកឋិមុនធពលធធវើធតស្ឋនិងរបែងចុងធរកាយ។



 
 
 

* 
* 

 

 

ធាតុចូល គឺជាអវើផដលអបករតូវាន ធដើមផើអាចអនុវតឋស្កមមភាព និងបធងេើតលទនផលផដលនរងនាឱំ្យស្ធរមចបាននូវ
ធោលបំណង និងធោលធៅរបស្់អបក។ ឧទាហរណ៍ដនធាតុចូលគឺ៖ របាក ់និងមនុស្ស (ដូចជារគូបធរងៀនលអាប ក)់ 
និងស្ាា រៈ (ដូចជាធស្ៀវធៅធវយាករណ៍ និងវចនានុរកមមយួកាល)។

 

សូ្ចនាករវាស្ផ់វងថាធតើអបកកំពុងផតរ ើកចធរមើនឬអត៖់ អបកានធាតុចូលធទ? អ ូ្្ បកធាល បធ់ធវើស្កមមភាពធទ? អបកធាល បប់ាន
បធងេើតធាតុធចញរបស្់អបកធទ? អបកស្ធរមចបានធោលបំណង និងធោលធៅរបស្អ់បកធហើយឬធៅ? ឧទាហរណ៍៖ 
ស្រាបធ់ាតុធចញ អបកបានចុះធ ម្ ះ និងានបងាេ នដ់ដទិញពាកយចូលធរៀន  ស្រាប់ អបកបានរបែងជាបធ់តស្ឋ
របចាផំខ្ និងរបែងចុងធរកាយធដាយធជាគជយ័ និង អបកអាចជយួរបតិភូស្ាជធដាយផឋលព់ត័ា៌នឱ្យពកួធគជាភាស្ថ
ដថ។

 
3.  រគូបធងាគ លផឋលព់័តា៌នស្ធងាបដនឧបករណ៍ធរៀបចំផផនការ SMART និងបញ្ជ ើរតួតពិនិតយ (ឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាព 1) ផដលជា

ឧបករណ៍ានរបធយាជនម៍យួស្រាបក់ារកំណតធ់ោលធៅ និងធោលបំណង និងបងាា ញពើរធបៀបធរបើរបាស្ឧ់បករណ៍។ សិ្កាា
កាមស្រួសំ្ណួរ និងផឋលម់តិធយាបល់។ 

 

ជហំានទើ 2 – លហំាត់ដាច់ធដាយផែក 45 នាទើ 
4.   រគូបធងាគ លផឋលរ់កដាស្ការងារដនធោលធៅផ្លធ លខ់្លួន (ទធទរ និងឧទាហរណ៍ និងឧបករណ៍ 

SMART ចំធពាះអបករគបោ់ប ។ 

5.   រគូបធងាគ លអានលំហាតទ់ាងំធនះជាមយួសិ្កាា កាម ធដើមផើរបាកដថា ពួកធគានអារមមណ៍ធជឿជាកក់បុងការធរបើរបាស្។់ 

6.    រគូបធងាគ លផឋលក់ារផណនាសិំ្កាា កាមដូចខាងធរកាម៖ 

a.    គិតអំពើចំណុចធផ្លឋ តផដលចងប់ងាា ញពើទរមងវ់ភិាគខ្លួនឯងរបស្អ់បក (A2.5៖ ឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាព) ។ 

b.  ចូរធរៀបរាបធ់រឿងរ៉ាវទាងំអស្ផ់ដលអបកចងស់្ធរមចបាន ឬធកើតធែើងធៅកបុងជើវតិផ្លធ ល់ខ្លួនរបស្អ់បកកបុងរយៈធពលបើ    
ធៅរបានំប បំនាធ បធ់រកាមចំណុចធផ្លឋ តទាងំធនះ។ ចូរធរៀបរាបព់កួធគតាមលំដាបដ់នស្ថរសំ្ខាន។់ ធតើអបកចង់បានអវើជាងធគបំផុត? 

c.  ធលខ្ 1 ធៅធលើបញ្ជ ើរបស្អ់បកគឺជាធោលធៅរបស្អ់បក។ ធតើធោលធៅធនះទាកទ់ងជិតស្បិតនរងតដមលស្បូលផ្លធ លខ់្លួនរបស្អ់បក
ផដរឬធទ? ធតើការធជាគជយ័វានាមំកនូវការផ្លល ស្ប់ឋូរកបុងជើវតិអបក ផដលអបកចងប់ានឬធទ? បំធពញ “ស្នលរកការងារធោលធៅ
ផ្លធ លខ់្លួនរបស្ខ់្ញុ ”ំ (ទធទរ) ធដាយធរបើឧបករណ៍ SMART ។ អបកមិនរតូវធភលចធោលធៅអបកធទ។ ធបើអបកានធពលចូរស្រួរគូ
បធងាគ លស្រាបស់្នលរកការងារទើពើរ ស្រាបធ់ោលធៅអាទិភាពធលខ្ 2 របស្អ់បក។ ធជៀស្វាងការកំណតធ់ោលធៅធរចើនធពក។  
 

ជហំានទើ 3 – ការផចករផំលក នងិការពភិាការយៈធពល  45 នាទើ 
7.   រគូបធងាគ លចាបធ់ផឋើមស្រួសិ្កាា កាមពើរធបៀបផដលពកួធគបានរកធ ើញលំហាត។់ វាងាយរសួ្លធធវើធទ? ធតើពួកធគានការពិបាកអវើ

ខ្លះ? ធតើឧបករណ៍ SMART ានរបធយាជនធ៍ទ? ធរកាយមក រគូបធងាគ លឱ្យសិ្កាា កាមរបានំាក ់ឬរបាមំយួនាក់បងាា ញពើស្នលរក
ធោលធៅរបស្ព់កួធគ និងឱ្យអបកដដទផឋលម់តិធៅធលើាតិកា។ រគូបធងាគ លឱ្យសិ្កាា កាមរកាទុកស្នលរកធោលធៅផ្លធ លខ់្លួនរបស្់ពកួ
ធគស្រាបស់្កមមភាពបណឋុ ះបណ្ឌឋ លធលើកធរកាយ។ 

8.   រគូបធងាគ លស្ធងាបស្កមមភាព និងអរគុណសិ្កាា កាម រពមទាងំពិនិតយធែើងវញិនូវស្ថរសំ្ខាន់ៗ ខាងធលើ។ 

 

ស្ាគ លស់្រាប់រគបូធងាគ ល
 

ផបងផចកស្កមមភាពធនះជាពើរវគគ។ ដំបូងានជំហានទើ  និងទើពើរានជំហានទើ និង ។
 

រតូវរបាកដថា សិ្កាា កាមយល់ពើឧបករណ៍ និងងាយរសួ្លធរបើវា មុនធពលបនឋធៅជំហានទើ  ។



 
 
 

 
A2.6៖ ឯកស្ថរជំនួយស្កមមភាព 1 

ឧបករណ៍ SMART 

 
 

 
ឧបករណ៍ SMART គឺរតូវបានធរបើរបាស្យ៉់ាងទូលំទូលាយធៅកបុងការធរៀបចំផផនការជាបញ្ជ ើរតួតពិនិតយមយួធដើមផើផស្វងរក ថាធតើ
ធោលធៅ និងធោលបំណងរបស្់អបក៖ 

 

ជាកល់ាក?់ 
 

អាចវាស្ផ់វងបាន? 
 

អាចស្ធរមចបាន? 
 

ទាកទ់ង និងជាកផ់ស្ឋង? 
 

រស្បតាមធពលធវលាកំណត ់និងទានធ់ពលធទ? 

 

សំ្ណួរសួ្រ និងចងអុលបងាា ញ ធដើមផើចងចាគំឺ៖ 

 

ជាកល់ាក៖់ ធោលបំណងរបស្អ់បកពិតធទ? ធជៀស្វាងការកំណតធ់ោលបំណងមិនចាស្ ់ សូ្មកំណត់ធោលបំណងឱ្យបាន
ចាស្ត់ាមផដលអាចធធវើធៅបាន។ 

 

អាចវាស្ស់្ធងប់ាន៖ សូ្មរបាកដឱ្យចាស្ព់ើរធបៀបផដលអបកនរងដរង ធៅធពលអបកបានស្ធរមចធោលបំណងរបស្អ់បក។ ធៅ
កបុងវធិើមយួ ធនះគឺជាធរឿងសំ្ខានបំ់ផុត។ អបកនរងដរងថា អបកបានស្ធរមចនូវធោលបំណងរបស្អ់បក ធៅធពលានភស្ឋុតាង។ 
ធតើអបកនរងវាស្ស់្ធងភ់ាពធជាគជយ័របស្អ់បកធដាយរធបៀបណ្ឌ? ការធរបើធលខ្ កាលបរធិចឆទ ធពលធវលា គឺជាវធិើមយួធដើមផើ
បងាា ញធោលបំណងជាកល់ាក។់ 

 

អាចស្ធរមចបាន៖ មិនានមូលធហតុលអណ្ឌ ធដើមផើចាបធ់ផឋើមអវើមយួផដលអបកដរង អបកមិនអាចបញ្ចបវ់ាបានធទ ឬធបើអបក
មិនអាចរបាប ់ របសិ្នធបើ ឬធៅធពលអបកបានបញ្ចបវ់ា។ ការកំណតធ់ោលបំណងផដលមិនអាចធធវើបាន នរងបញ្ចបធ់ដាយ
ការខ្កចិតឋ។ បធងេើតការរបឈមនរងធោលបំណងរបស្អ់បក ប៉ុផនឋជាកផ់ស្ឋង។ អបកអាចស្ធរមចវាបានធទ? អបកដដទបាន
ធធវើវាធជាគជយ័ធហើយផមនធទ? អបកានពត័ា៌ន និងភស្ឋុតាងអវើខ្លះ ធដើមផើបងាា ញថា ធោលបំណង ឬធោលធៅនរងធលើក
កមពស្ស់្ថទ នភាពរបស្អ់បក? អបកានធនធានចាបំាចធ់ទ ឬយ៉ាងធហាចណ្ឌស្ឱ់្កាស្ជាកផ់ស្ឋងដនការស្ធរមចបាន
ធជាគជយ័ទាងំធនះ? ធតើវាអាចស្ធរមចបានធទ ធទាះជាានបញ្ហា  ឬការលំបាកធកើតធែើង?  

 

ជាកផ់ស្ឋង និងទាកទ់ង៖ ធោលធៅ ឬធោលបំណងអាចនរងស្ធរមចបាន ប៉ុផនឋមិនជាកផ់ស្ឋងធទ។ ភាពជាកផ់ស្ឋង គឺជា
ធនធានមនុស្ស ធពលធវលា លុយ ទំនាកទំ់នង និងឱ្កាស្។ អបកាន ឬានជំនាញធធវើវាធទ? ធតើានរបាក់ រគបរ់ោនធ់ទ? 
ធតើអបកអាចានលុយរគបរ់ោន ់ មនុស្សផដលជយួអបក ឬធនធានធផសងៗធដើមផើស្ធរមចធោលធៅ  ឬធោលបំណងផដរឬធទ?  

គិតអំពើរធបៀបផដលទាកទ់ងនរងធោលធៅ ឬធោលបំណងរបស្អ់បកស្រាបត់ដមលស្បូលផ្លធ លខ់្លួនរបស្់អបក។ ធតើានការ
ផ្លល ស្ប់ឋូរផដលអបកចងធ់ធវើធៅកបុងជើវតិរបស្អ់បក ឬការងារផដលធផ្លឋ តធលើការវភិាគស្ថទ នភាពរបស្អ់បកធពលធនះធទ? 

 

ការកំណតធ់ពលធវលា និងទានធ់ពលធវលា៖ កំណតធ់ពលធវលាមយួ និងកាលបរធិចឆទផុតកំណតស់្រាបបំ់ធពញធោល
បំណងរបស្អ់បក ធបើមិនដូធចបះធទ វាមិនអាចវាស្ស់្ធងប់ានធទ។ ធទាះជាអបកធធវើការផ្លល ស្ប់ឋូរ ធៅធពលអបកកំពុងផតរ ើកចធរមើន
កធ៏ដាយ ការធធវើដូចធនះនរងជួយបនឋធលើកទរកចិតឋអបក។ ធតើអបកអាចស្ធរមចធោលបំណង និងធោលធៅរបស្់អបកធៅធពល
ផដលអបកបានកំណតស់្រាបខ់្លួនឯងបានធទ? ធតើតារាងធពលធវលារបស្អ់បកជាកផ់ស្ឋងផដរឬធទ?



 
 
 

L
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ស្នលរកការងារធោលធៅផ្លធ ល់ខ្លួនរបស់្ខ្ញុ ំ  (ទធទរ) 
 

 

ធ ម្ ះ៖                                                                                                       កាលបរធិចឆទ៖      

 

របធភទ ឬចំណុចស្រាបក់ារផ្លល ស្ប់ឋូ រ៖       

 

1.   ធនះគឺជាអវើផដលខ្ញុ ំចងស់្ធរមច៖ 

 

ធោលធៅ៖ រតរម 20xx        

 
 
 

2.   ទាងំធនះគឺជាធោលបំណងសំ្ខានរ់បស្ខ់្ញុ ំ ធាតុធចញ ធាតុចូល សូ្ចនាករ និងតារាងធពលធវលា ធដើមផើស្ធរមចធោលធៅរបស្ខ់្ញុ ំ៖ 

 

ធោលបំណង ធាតុធចញ (ជាមយួស្កមមភាពសំ្ខាន់ៗ ) សូ្ចនាករ តាមធពលធវលា
   

   

   

3.   ធរបើឧបករណ៍ SMART និងពិនិតយ៖ ធតើផផនការរបស្អ់បក៖ 

 

ជាកល់ាកធ់ទ? 

 

អាចវាស្ស់្ធងប់ានធទ? 

 

អាចស្ធរមចបានធទ? 

 

ទាកទ់ង និងជាកផ់ស្ឋងធទ? 

 

រស្បតាមធពលធវលាកំណត ់និងទានធ់ពលធទ? 

អបករតូវធឆលើយថា “បាទ/ចាស្” ចំធពាះសំ្ណួរទាងំអស្ធ់នះ។ បឋូរផផបកទើ 2 ធបើចាបំាច ់ធដើមផើធធវើដូធចបះបាន។ 

4.   ការស្ធរមចស្មទិនផិល 

ធពលខ្ញុ ំស្ធរមចធោលធៅរបស្់ខ្ញុ ំ  ខ្ញុ ំនរង៖
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ស្នលរកការងារធោលធៅផ្លធ ល់ខ្លួនរបស់្ខ្ញុ ំ (ឧទាហរណ៍) 
 

 

ធ ម្ ះ៖   Chandra                                                                           កាលបរធិចឆទ៖ ផខ្វចិឆិកា នប  ំ2017 
 

របធភទ ឬចំណុចស្រាបក់ារផ្លល ស្ប់ឋូ រ៖ ការរ ើកចធរមើននិងការអភិវឌណផ្លធ ល់ខ្លួន។ 

1.   ធនះគឺជាអវើផដលខ្ញុ ំចងស់្ធរមច៖ 

ធោលធៅ៖ រតរមនប  ំ2018 ខ្ញុ ំនរងានចំធណះដរងធធវើការភាស្ថដថតាមរយៈការចូលរមួវគគបណឋុ ះបណ្ឌឋ លមូលដាឌ នរគរះភាស្ថដថរយៈ
ធពលមយួនប  ំផដលនរងផឋលឱ់្យខ្ញុ ំនូវឱ្កាស្ថមើ និងជយួការរ ើកចធរមើន និងការអភិវឌណផ្លធ លខ់្លួនរបស្ខ់្ញុ ំ។ 

 

2.   ទាងំធនះគឺជាធោលបំណងសំ្ខាន់ៗ  ធាតុធចញ ធាតុចូល សូ្ចនាករ និងតារាងធពលធវលា ធដើមផើស្ធរមចធោលធៅខ្ញុ ំ៖ 

 

ធោលបណំង ធាតុធចញ (ជាមយួស្កមមភាព
ស្ខំាន់)

សូ្ចនាករ រតរមធពល
1. ធដើមផើបំធពញលកាខ្ណឍ
ស្រាបក់ារចុះធ ម្ ះចូលធរៀន
ធៅស្ថលាលអ។ 

1a. ផស្វងរក ធរបៀបធធៀប និងស្ធរមចពើ
ភាពស្មរស្បធៅស្ថលាចំធពាះតរមូវ
ការ 
របស្ខ់្ញុ ំ (ថាប កធ់វនលាង ច ឬចុងស្បាឋ ហ៍)
។ 

 
 

1b. រករបាកស់្រាបដ់ថលឈបួល ការដរក
ជញ្ជូ ន ដថលបងស់្ថលា។ បានយកកមចើ
របាកតូ់ចពើបងរស្ើរបស្ខ់្ញុ ំ។ 

 

1c. ស្រួនិធយាជកខ្ញុ ំស្រាប់ការឈប់
ស្រាកផដលទទួលបានការទូទាត់ពើ
ផខ្មករា នប  ំ2018 ធៅធពលចាបធ់ផឋើម
ចូលធរៀន។ 

1a. បានធរៀនពើរធបៀបទទលួបាន
ពត័ា៌នលអពើកផនលងធផសងៗ (មិតថភកឋិ 
អងគការមិនផមនរដាឌ ភិបាល អុើនធធើណិ
ត និងការទស្សនាស្ថលាធរៀន)។ 
បានធរជើស្ធរ ើស្ស្ថលា និងបានចុះ
ធ ម្ ះចូលធរៀន។ បងាេ នដ់ដដនការចុះ
ធ ម្ ះចូលធរៀន និងអតឋស្ញ្ហដ ណ
សិ្ស្សធៅកបុ ងដដ។ 

 

1b. បានពិនិតយការស្នស។ំ បាន
បធងេើតថវកិា។ បងាេ ន់ដដបងដ់ថលរបចាំ
រតើាស្។ 

 

1c. ានទំនុកចិតឋធរចើនធដើមផើចរចា
ជាមយួនិធយាជករបស្់ខ្ញុ ំ។ កិចច
រពមធរពៀងបានស្ធរមចស្រាប់
ធពលស្រាកធៅរធស្ៀលដថងធៅរ ិ៍។ 

1a. ពាកក់ណ្ឌឋ លផខ្ធបូ  នប  ំ 
2017។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1b. ចុងផខ្ធបូ  នប  ំ2017 ការ
ទូទាតប់ងដ់ថល ផខ្មករា ផខ្ធម
ស្ថ ផខ្តុលា នប  ំ2018។ 

 

1c. ផខ្វចិឆិកា 2017។ 

2. ធធវើអវើមយួធដើមផើរបាកដថា 
ខ្ញុ ំអាចនិយាយ និងយល់
ភាស្ថដថធៅធពលបញ្ចបវ់គគ
សិ្កា។ 

2a. ចូលធរៀនធទៀងទាតនិ់ងស្កមមក។ 

 
 
 
 

2b.អនុវតឋនិយាយភាស្ថដថជាមយួមិតឋភ
កឋិ និងស្ាជិកអងគការរបស្់ខ្ញុ ំ។ 

 
 
 
 
 
 

2c. ស្ថឋ បវ់ទិយុ និងធមើលទូរទស្សនជ៍ា
ភាស្ថដថ។ 

 

2a. របែងជាបធ់តស្ឋរបចាផំខ្ទាងំ
អស្និ់ងការរបែងជាបចុ់ងធរកាយ។ 
ទទលួបានស្ញ្ហដ បរ័តស្រាបក់ារែ
ងជាបធ់ដាយធជាគជយ័នូវវគគសិ្ការ
យៈធពលមយួនប ។ំ 

 

2b. ានចំធណះដរងធរចើន និងបធងេើន
ការធជឿជាកខ់្លួ នឯង។ 

 

អាចជួ្ ួយធៅកផនលងផឋលព់ត័ា៌ន
ធៅស្ភា ចំននួរបតិភូផដលបានជួ
យ។  

2c. អាចយលនិ់ងបញ្ហជ កក់ារយល់
ដរងជាមយួមិតឋដថ។ 

2a. ពើផខ្មករា នប  ំ
2018 ដលផ់ខ្ធបូ  នប 2ំ018។ 

 
 
 
 

2b. ផខ្មករាដលផ់ខ្ធបូ  នប  ំ
2018 ចាបព់ើធនះតធៅ។ 

 
 
 
 

2c.ផខ្មករាដលផ់ខ្ធបូនប  ំ
2018 ចាបព់ើធនះតធៅ។ 



 
 
 

 

 

3.   ធរបើឧបករណ៍  SMART និងពិនិតយ៖ ផផនការរបស់្អបក៖ 
 

ជាកល់ាកធ់ទ? 
 

អាចវាស្ស់្ធងប់ានធទ? 
 

ស្ធរមចបានធទ? 
 

ទាកទ់ង និងជាកផ់ស្ឋងធទ? 
 

រស្បតាមធពលធវលាកំណត ់និងទានធ់ពលធទ? 
 

អបករតូវធឆលើយថា “បាទ/ចាស្” ចំធពាះសំ្ណួរទាងំអស្ធ់នះ។ បឋូរផផបកទើ 2 ធបើចាបំាច ់ធដើមផើធធវើដូធចបះបាន។ 

 

4.   ការស្ធរមចស្មទិនផិល 
 

ធពលខ្ញុ ំស្ធរមចធោលធៅរបស្់ខ្ញុ ំ  ខ្ញុ ំនរង៖ 

 

• ខ្ញុ ំានធាទនៈធពលផដលទទលួបានស្ញ្ហដ បរ័តផដលបញ្ហជ កថ់ា ខ្ញុ ំបានបញ្ចបវ់គគបណឋុ ះបណ្ឌឋ លមូលដាឌ នរគរះភាស្ថដថរយៈ
ធពលមយួនប ធំដាយអងគការមិនផមនរដាឌ ភិបាល។ 

 

•    ខ្ញុ ំានអារមមណ៍ធជឿជាកក់បុងការនិយាយជាមយួនិធយាជក និងមិតឋដថ។ 

 

•    ខ្ញុ ំអាចតដថលជាមយួអបកលកត់ាមផារ។ 

 

•    ខ្ញុ ំយលព់ើអវើផដលផាយធៅតាមវទិយុ និងតាមកញ្ច កទូ់រទស្សន៍។ 

 

•    ខ្ញុ ំអាចបកផរបឱ្យបងបអូនរស្ើចំណ្ឌករសុ្ករបស្់ខ្ញុ ំបាន។ 
 

• ខ្ញុ ំានឱ្កាស្ធរចើន ធដើមផើផស្វងរកការងារផដលានរបាកផ់ខ្លអជាមយួនរងជំនាញភាស្ថដថរបស្ខ់្ញុ ំ។



 
 
 

 

 

ស្កមមភាព A2.7    អងគការរបស់្ខ្ញុ ំ និងខ្ញុ៖ំ ការវាយតដមលផ្លធ ល់ខ្លួន 

 

ធោលបំណង ធដើមផើរតួតពិនិតយថា ខ្ញុ ំស្ថគ លអ់ងគការខ្ញុ ំធរចើនប៉ុណ្ឌត ។
ធដើមផើធមើលថា ខ្ញុ ំចាតទុ់កអងគការរបស្ខ់្ញុ ំ និងតនួាទើរបស្ខ់្ញុ ំធដាយរធបៀបណ្ឌ។ 
ធដើមផើយលព់ើស្ថរសំ្ខានដ់នការធរៀបចំ។

រយៈធពល នាទើ
 

 

  ឯកស្ថរជំនួយ 
 

- ឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាព៖ ករមងសំ្ណួរ 1៖ ខ្ញុ ំស្ថគ លអ់ងគការខ្ញុ ំធរចើនប៉ុណ្ឌត ។ 

 

- ឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាព 2៖ ករមងសំ្ណួរ 2៖ អងគការរបស្់ខ្ញុ ំ និងខ្ញុ ំ៖ ការវាយតដមលផ្លធ លខ់្លួន។ 

 

      

ស្ាា រៈ 

-    រគូបធងាគ លថតចមលងឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាពពើរចាប ់ មយួចាបស់្រាបសិ់្កាា កាមាប ក់ៗ ។ 

- ស្រាប់ជំហានទើ 2 រគូបធងាគ លធរៀបចកំាត ឬស្នលរក A4 ពាក់កណ្ឌឋ ល (កាតរបាបំួនស្រាប់សិ្កាា កាមាប ក់  កាតបើ
ស្រាប់សំ្ណួរ 20–22 ធៅកបុងករមងសំ្ណួរ 2) រគូបធងាគ លស្រធស្រពាកយសំ្ខាន់ៗស្រាប់សំ្ណួរ 20-22 ធៅកបុង
ករមងសំ្ណួរ 2 ធៅធលើកាឋ រធខ្ៀន ឬផ្លធ ងំរកដាស្ (មិនរតវូធធវើសំ្ណួរមឋងធទៀតកបុងលកាណៈធពញធលញធទ)។ 

 
ដំធណើ រការ 
- លំហាតដ់ាចធ់ដាយផែក  ការផចករផំលក  ការពិភាកាទូធៅ។ 
 

ជហំានទើ 1 –  លំហាត់ដាច់ធដាយផែក  ការផចករផំលក  ការពភិាកាទូធៅរយៈធពល 45 នាទើ 
1.   រគូបធងាគ លពនយល់ពើធោលបំណង និងដំធណើ រការដនស្កមមភាព។ 

2.   រគូបធងាគ លផចកករមងសំ្ណួរដំបូង (ឯកស្ថរជំនួយស្កមមភាព 1) ពនយលវ់ា និងឱ្យសិ្កាា កាមបំធពញវាធដាយកតចំ់ណ្ឌំ
ចធមលើយធៅកបុងពាកយសំ្ខាន់ៗ កបុងកូធោន 2 កបុងរយៈធពល15 ធៅ 20 នាទើ។ 

3.   រគូបធងាគ លចាបធ់ផឋើមវគគផចករផំលកធដាយឱ្យសិ្កាា កាមបធញ្ចញគំនិតរបស្ព់កួធគធៅធលើករមងសំ្ណួរ។ ធតើវាងាយរសួ្ល
ធឆលើយធទ? ធបើមិនងាយរសួ្ល  ធហតុអវើ? ពកួធគអាចរកពត័ា៌នបានធដាយរធបៀបណ្ឌ? ធតើស្ាជិករបស្អ់ងគការរតូវ
ដរងចធមលើយចំធពាះសំ្ណួរទាងំធនះផមនធទ? ធហតុអវើ? 

4.   រគូបធងាគ លស្ធងាបការពិភាកាធដាយធលើកធែើងពើស្ថរសំ្ខានដ់នការយលដ់រងអំពើអងគការ  តដមលស្បូលរបស្់ខ្លួន  ធបស្កកមម  
ធោលធៅ និងធោលបំណង  មធធាបាយកបុងការស្ធរមចអវើមយួ និងមុខ្ងារ។ វាផឋលឱ់្យស្ាជិកនូវធោលបំណង
ចាស្ល់ាស្ ់ធដើមផើចូលរមួស្កមមកបុងការស្ធរមចបានធោលធៅរបស្អ់ងគការពកួធគ។ 

 

ជហំានទើ 2 –  លំហាត់ដាច់ធដាយផែក  ការផចករផំលក  ការពភិាកាទូធៅរយៈធពល 75 នាទើ 
5.   រគូបធងាគ លផចកករមងសំ្ណួរ 2 “អងគការរបស្ខ់្ញុ ំ និងខ្ញុ ំ៖ ការវាយតដមលផ្លធ លខ់្លួន” (ឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាព 2) និង

ទុកធពលឱ្យសិ្កាា កាម 30 នាទើធដើមផើបំធពញចធមលើយ។ 

6.   រគូបធងាគ លអានតាមផផបក 1 ដនករមងសំ្ណួរ ធដាយកតរ់តាចធមលើយធៅធលើកាឋ រធខ្ៀន។ 

7.   រគូបធងាគ លស្រួ៖ ធតើសិ្កាា កាមអាចអវើខ្លះពើចធមលើយទាងំធនះ? ធតើប៉ុនាម ននាកអ់បកនិយាយថា ពួកធគគឺជាស្ាជិកស្កមម? 
ស្ាជិកអស្កមម? ធតើប៉ុនាម នចងអ់បកជាអបកដរកនាធំគ? 

8.   រគូបធងាគ លឱ្យសិ្កាា កាមស្រធស្រចធមលើយស្រាបសំ់្ណួរ 20 ធៅធលើកាតបើ និងដាកធ់លខ្ធដើមផើកំណត់ស្កមមភាព អាទិ
ភាព។ រគូបធងាគ លឱ្យសិ្កាា កាមាប ក់បនឋធៅមុខ្ និងធៅ ឬបិទកាតរបស្់ពកួធគ ឬរកដាស្ស្រាបសំ់្ណួរ 20  ធៅធលើកាឋ រធខ្ៀន 
ឬផ្លធ ងំរកដាស្ ផដលចាបធ់ផឋើមពើរកុមបើ។  សិ្កាា កាមដដទអនុវតឋ  ធៅចំណុចរបស្ព់កួធគស្ទិត ធរកាមរកុមស្មរស្ប ឬចាប់
ធផឋើមរកុមថមើ។ រគូបធងាគ លស្ធងាបគំនិតសំ្ខាន់ៗ ផដលសិ្កាា កាមចូលចិតឋអំពើ អងគការរបស្់ពកួធគ។



 
 
 

* 

* 

9.   រគបូធងាគ លអនុវតឋនើតិវធិើដូចោប ស្រាប់ធឆលើយសំ្ណួរទើ 21 និង  22។ 

10.ធរកាយពើការរបមូលគំនតិរតវូបានបធងេើតធែើងស្រាប់សំ្ណួរ 22 សិ្កាា កាមយល់រពមធលើបញ្ហា សំ្ខាន់ៗបើយ៉ាង និងបញ្ហា
ផដលបានរបឈមធដាយស្ាជិក នងិអបកដរកនាអំងគការពលករធធវើការតាមផធះផដលរតវូធធវើការធដាះរស្ថយធលើបញ្ហា ធនះ។ 

11. រគូបធងាគ លអរគុណសិ្កាា កាម និងបញ្ច ប់ស្កមមភាពធដាយផឋល់ស្ថរសំ្ខាន់ៗ។ 
 

ស្ថរសំ្ខាន់ៗ
ធរឿងពតិដនការធរៀបចំ

ការធរៀបចគំឺជាអាយុជើវតិរបស់្អងគការពលករធធវើការតាមផធះរបស់្អបក។ តដមល របសិ្ទនភាព និងកាល ងំរបស់្ខ្លួនអារស័្យធលើ
អបក នងិស្ាជកិរបស់្អបក។ ចូរចាថំា ការផ្លល ស់្បឋូរបានមកពើអំណ្ឌច ធហើយអំណ្ឌចបានមកពើការធរៀបចំ។
ការធរៀបចគំួរជាស្កមមភាពបនឋ របសិ្នអងគការរបស់្អបកធៅផតរកាសំ្ធែងខាល ងំ នងិអាចអនុវតឋបានស្រាប់ការការពារ 
និងការធលើកកមពស់្សិ្ទនិ និងផលរបធយាជន៍របស់្ពលករធធវើការតាមផធះ។ ស្ាជិកនាយំកនូវជំនាញ និងបទពិធស្ថធន៍
ផដលពកួធគអាចធរបើធដើមផើជួយអងគការ។ ស្ាជិកជាធរចើនផដលអបកអាចធធវើការងារបានធរចើនកបុងនាមជាអងគការ។
ការធរៀបចគំឺជាការធរជើស្ធរ ើស្ នងិការធគៀងគរ ការទទលួបាន នងិការរកាទុក ស្ាជិក។
អងគការជាញរកញាប់ចាប់ធផឋើមលអផតធពលដំបូង នងិធរជើស្ធរ ើស្មនុស្សមកធធវើការជាធរចើន និងបាត់បង់ពួកធគវញិ ធរកាយពើ
ធធវើការបានពើរបើផខ្។ ការានស្ាជកិស្កមមគឺសំ្ខាន់ណ្ឌស់្កបុងការអនុវតឋផផនការរបស់្អបកធដាយធជាគជ័យ។
ានដធំណើ រការធមមជាតមិួយធៅកបុងអងគការផដល៖

មិតឋរបស់្អបកមួយចនំនួ នងិអបកោរំទនរងកាល យជាស្ាជកិ 
ស្ាជិករបស់្អបកមួយចនំនួនរងកាល យជាស្កមមជនរបកបធដាយការធបឋជាញ ចិតឋ។
ស្កមមជនរបស់្អបកមួយចំននួនរងកាល យជាអបកដរកនាធំគ។

ធបើអបកចង់បានស្កមមជន នងិអបកដរកបផនទមធទៀតនាធពលអនាគត អបករតវូការកមមវធិើ នងិស្កមមភាពនានាធដើមផើ
អភវិឌណពកួធគ។
ស្ាជិក និងស្ាជកិស្កាឋ នុពលចង់ឱ្យអងគការរបស់្ពកួធគទាក់ទងនរងពួកធគ។ ធនះានន័យថា ការធរៀបច ំនងិ
យុទននាការធលើបញ្ហា ផដលទាក់ទងនរងពលករធធវើការតាមផធះ និងការបធងេើតអងគការរបស់្អបកឆលុះបញ្ហច ងំពើការបារមា
របស់្ពកួធគ។ វាានន័យថា កផនលងណ្ឌផដលអាចធកើតធែើង ចូរនយិាយវជិជានជាមួយនរងនធិយាជក។
អបកានស្ាជកិកាន់ផតធរចើន  គនំិតនិងមតជិាធរចើននរងរតូវយកមកពភិាកា។ ការធធវើដូចធនះនាឱំ្យានការស្ធរមចចិតឋកាន់ផត

របធស្ើរ។
ការរបារស័្យទាក់ទងគឺសំ្ខាន់។ ស្ាជិកចង់ដរងថា អងគការកពុំងផតធធវើអវើ នងិធហតុអវើ។ ពកួធគក៏ចង់ានអារមមណ៍ថា អងគការ
ស្ថឋ ប់ពកួធគ នងិស្ផមឋងការបារមារបស់្ពួកធគ។ ការរបារស័្យទាក់ទងរវាងស្ាជិកក៏ានស្ថរសំ្ខាន់ផងផដរ ជាពធិស្ស្ ធៅកបុង
ការផចករផំលកបញ្ហា  និងដំធណ្ឌះរស្ថយ។ អងគការរបស់្អបកអាចជួយពលករធធវើការតាមផធះធដាយានទំនាក់ទំនងលអជាោប ធៅវញិ
ធៅមក។ 
ការធរៀបចគំឺជាការងាររបស់្អបករគប់ោប ។ ស្ាជកិទាងំអស់្គរួធរៀបចមំតិឋភកឋិ និងស្ថច់ញាតពិលករធធវើការតាមផធះរបស់្ពួកធគ។ 
រគប់ឱ្កាស្នើមួយៗ  អបកគរួនិយាយធៅកាន់ពកួធគអំពើអងគការរបស់្អបក និងផលរបធយាជន៍ដនការចូលរមួស្រាប់ពកួធគធដាយ
ផ្លធ ល់ និងស្រាប់ពលករធធវើការតាមផធះទាងំអស់្។

របភព៖

 

ស្ាគ លស់្រាប់រគបូធងាគ ល
 

ចូរធស្បើថា សិ្កាា កាមរកាទុកករមងសំ្ណួររបស់្ពួកធគ។ ពួកធគគួរពនិិតយករមងសំ្ណួរធែើងវញិកបុងរយៈធពលពើរបើផខ្ធទៀត ធដើមផើពនិិ
តយពើដធំណើ រការរបស់្ពកួធគ។
វាគួរឱ្យចាប់អារមមណ៍ធដើមផើធមើលពើរធបៀបធឆលើយតបនរងករមងសំ្ណួរទើ ទាក់ទងនរងករមងសំ្ណួរដនសំ្ណួរបនួដំបូងធៅកបុងករមង
សំ្ណួរទើ ។

http://www.etu.org.za/toolbox/docs/building/recruiting.htm
http://www.etu.org.za/toolbox/docs/building/recruiting.htm


 
 
 

 

A2.7៖ ឯកស្ថរជំនួយស្កមមភាព1 

ករមងសំ្ណួរទើ 1៖ ធតើខ្ញុ ំដរងអំពើអងគការរបស់្ខ្ញុធំរចើនបុ៉ណ្ឌត ?  
 

 

ធ ម្ ះអងគការរបស់្ខ្ញុ ំ៖      

 
 

ធតើលកាណៈសំ្ខាន់ និងតដមលស្បូលអងគការ
របស់្ខ្ញុ ំានអវើខ្លះ?

 

ធបស្កកមមដនអងគការរបស់្ខ្ញុ ំគឺជាអវើ? ធតើ
អងគការធធវើអវើខ្លះ?

 

អងគការខ្ញុ ំផឋល់អវើខ្លះដល់ស្ាជិករបស់្ខ្លួន។  

អងគការខ្ញុ ំផឋល់អវើខ្លះជូនពលករធធវើការតាម
ផធះជាទូធៅ។

 

អងគការខ្ញុ ំផឋល់អវើខ្លះដល់ស្ហគមន៍ និងស្ងគ
ម។

 

ចំនួនស្របុរបស្់ស្ាជិក របផហល)៖
ស្ញ្ហជ តិ៖ ជនចំណ្ឌករសុ្ក៖

 

ការរគបដណឋ ប់ភូមិស្ថស្ដស្ឋ (ជាតិ ទូទាងំ
របធទស្ ធខ្តឋ តំបន់ និងរសុ្ក។

 

អងគការខ្ញុ ំានមុខ្ងារអវើខ្លះ។ (នរណ្ឌធធវើការ
ស្ធរមចិតឋ? រធបៀបណ្ឌ? នរណ្ឌទទួល
ខុ្ស្រតូវ?ចូរពិពណ៌នា។

 

នរណ្ឌជា ដដគូស្ំខាន់ អងគការរបស់្ខ្ញុ ំ។  

អងគការខ្ញុ ំរបារស័្យទាក់ទងជាមួយ
ស្ាជិករបស់្ខ្លួន និងដដគូស្ំខាន់ធដាយ
រធបៀបណ្ឌ។

 

អងគការខ្ញុ ំជូនដំណរ ងដល់អាជាញ ធរ និង
ស្ថធារណអំពើទស្សនៈ និងស្កមមភាពរបស់្
ខ្លួនធដាយរធបៀបណ្ឌ។

 



 
 
 

 
  A2.7៖ ឯកស្ថរជំនួយស្កមមភាព 2 

ករមងសំ្ណួរទើ 2៖ អងគការខ្ញុ ំ និងខ្ញុ ំ៖ ការវាយតដមលផ្លធ ល់ខ្លួន 

 

 
ធ ម្ ះ៖       

 

អងគការ៖      
 

1. អបកកាល យជាស្ាជិកអស្រ់យៈធពលប៉ុនាម ន? 
 

 តាងំពើ                          ឬចំននួនប /ំផខ្ 

2. អបកកាល យជាពលករធធវើការតាមផធះអស្រ់យៈធពលប៉ុនាម ន? 

 តាងំពើ                          ឬចំននួនប /ំផខ្ 

3. អបកជាជនចំណ្ឌករសុ្ក (ពើរបធទស្ធផសង)     បាទ/ចាស្ ធទ 

 
របាយការណ៍
ផផបកទើ 

បាទ/ចាស្  

ធទ
 

បនឋចិបនឋួច
 

មតិ

ខ្ញុ ំចូលរមួជាមយួអងគការ ធរពាះខ្ញុ ំធជឿធលើអវើផដលអងគការ ធជឿជាក ់និង
អវើធដលចងធ់ធវើ។

    

អងគការរបស្ខ់្ញុ ំកំពុងស្ធរមចនូវធបស្កកមមរបស្ខ់្លួន ធដើមផើការពារ 
និងធលើកកមពស្សិ់្ទនិរបស្ព់លករធធវើការ តាមផធះ។

    

ខ្ញុ ំបានធរៀនពើសិ្ទនិរបស្ខ់្ញុ ំ និងការទទលួខុ្ស្រតូវជាស្ាជិកាប កត់ាម
៖

ធស្ចកឋើធផឋើម ឬស្កមមភាពបណឋុ ះបណ្ឌឋ លស្រាបស់្ាជិកថមើ
ការអានធមមនុញ្ដ ឬលកានឋិកៈរបស្អ់ងគការ ធគហទំពរ័ធហវស្ប៊ុ
ក ស្ថរពត័ា៌ន ជាធដើម។

    

ខ្ញុ ំជាអបកដរកនាផំដលបានធរជើស្ធរ ើស្ (ធដាយគណៈកាម ធិការថាប ក់
រសុ្ក ធខ្តឋ ឬថាប កជ់ាតិ គណៈកាម ធិការធផសងធទៀត ឬរកុមរបរកា
របតិបតឋ)ិ។

    

ខ្ញុ ំចូលរមួរបជំុគណៈកាម ធិការ ឬរកុមរបរការបតិបតឋិ ធទៀងទាត។់     

ខ្ញុ ំានការទទួលខុ្ស្រតូវកបុងអងគការ។ (ធបើាន ចូរបងាា ញធៅកបុងកូ
ធោនចុងធរកាយ)។

    

ខ្ញុ ំបងដ់ថលស្ាជិកភាពរបស្ខ់្ញុ ំធទៀងទាត់     

ភាគធរចើន ខ្ញុ ំចូលរមួស្កមមភាពអងគការ (ដថងទើ  ផខ្ឧស្ភា ដថងទើ  ផខ្
មិថុនា ដថងទើ ផខ្មើនា ស្នបិស្ើទ ពយុហយារតា បាតុកមម សិ្កាា កាម 
ជាធដើម។)

    

ភាគធរចើន ខ្ញុ ំចូលរមួរពរតឋិការណ៍ស្ងគម និងសុ្ខ្ាលភាពដនអងគ
ការរបស្ខ់្ញុ ំ (ការពិនិតយសុ្ខ្ភាព ការរបជំុអំពើស្ហរបតិបតឋិការ ជា
ធដើម។)

    

ខ្ញុ ំចាតទុ់កខ្លួនខ្ញុ ំជាស្ាជិកស្កមមនិងានការធបឋជាញ ចិតឋធៅកបុងអងគ
ការខ្ញុ ំ។

    



 

 
 

របាយការណ៍
ផផបកទើ 

 
 

បាទ/
ចាស្

 

ធទ
 

 

បនឋចិបនឋួច
 

មតិ

ខ្ញុ ំានធាទនៈភាពផដលបានកាល យជាស្ាជិកអងគការរបស្ខ់្ញុ ំ។
    

ខ្ញុ ំបានធរជើស្ធរ ើស្ស្ាជិកថមើ ធដើមផើចូលរមួអងគការធនះ (បងាា ញចំននួ
ប៉ុនាម នធៅកបុងកូធោនចុងធរកាយ)។

    

អងគការខ្ញុ ំផថទាសុំ្ខ្ាលភាពស្ាជិករបស្ខ់្លួន។     

តាមរយៈស្ាជិកភាពរបស្ខ់្ញុ ំធៅកបុងអងគការ ខ្ញុ ំបានធរៀនអំពើសិ្ទនិ
ពលករធធវើការតាមផធះ។

    

ខ្ញុ ំធពញចិតឋនរងធស្វាកមមផដលបានផឋល់ធដាយអងគការរបស្ខ់្ញុ ំចំធពាះ
ស្ាជិករបស្ខ់្លួន។

    

ខ្ញុ ំធពញចិតឋនរងធស្វាកមមផដលបានផឋល់ធដាយអងគការរបស្ខ់្ញុ ំចំធពាះ
ពលករធធវើការតាមផធះ។

    

ខ្ញុ ំធពញចិតឋនរងករមិតការងាររបស្ខ់្ញុ ំ និងការពាក់ពន័នកបុងអងគការខ្ញុ ំ។
    

ខ្ញុ ំចងក់ាល យជាអបកដរកនាអំងគការរបស្ខ់្ញុ ំ។
    

 
 
 

 

ផផបកទើ 
ស្រធស្រចធមលើយ (ពាកយគនលរះ) ធៅធលើទរមងនិ់ងកាត និងធរបើកាតមយួកបុង
ចធមលើយមយួ និងដាកធ់លខ្អាទិភាព ជាមយួនរងចធមលើយ។

 

អវើផដលខ្ញុ ំចូលចិតឋបំផុតអំពើអងគការរបស្ខ់្ញុ ំ។
 

 

 

វធិើលអបំផុតធដើមផើធលើកកមពស្់ការចូលរមួស្កមមរបស្់ស្ាជិកកបុងការ
បធងេើនអងគការពលករធធវើការតាមផធះឱ្យកានផ់តរ រងា។ំ  

 

ការរបឈម ឬបញ្ហា សំ្ខាន់ៗ ទាងំបើផដលខ្ញុ ំរបឈមកបុងនាមជាស្ាជិក
ាប ក ់ឬអបកដរកនាអំងគការរបស្ខ់្ញុ ំ។ (សូ្មធមើលការធឆលើយតបរបស្អ់បកចំធពាះ
ផផបកទើ ដនករមងសំ្ណួរធនះ។)

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

 

 

ស្កមមភាព A2.8    ការធរៀបចំផផនកាធដាយរបសិ្ទនភាពស្រាប់ការចូលរមួលអរបធស្ើរ
ធៅកបុងអងគការពលករធធវើការតាមផធះ 

 

 

ធោលបំណង ធដើមផើស្រធស្រផផនការរបសិ្ទនភាពកបុងការធលើកកមពស់្ការចូលរមួរបស់្អបកធៅកបុងអងគការអបក។

រយៈធពល នាទើ
 

   ឯកស្ថរជំនួយ 
 

-   H2.1៖ ការធរៀបចំផផនការរបកបធដាយរបសិ្ទនភាពស្រាបក់ារពរងរងអំណ្ឌច និងការផ្លល ស្ប់ឋូរធៅករមិតផ្លធ លខ់្លួន។ 

-    ឧបករណ៍ SMART (A2.6៖ ឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាពទើ1)។ 

- ករមងសំ្ណួរផដលបានបញ្ច បរ់បស្់អបក 2៖ អងគការរបស្ខ់្ញុ ំ និងខ្ញុ ំ៖ ការវាយតដមលផ្លធ លខ់្លួន 
(A2.7៖ ឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាពទើ 2) ។ 

- ឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាព៖ ធោលធៅផ្លធ លខ់្លួនរបស្់ខ្ញុ ំ៖ ការធលើកកមពស្់ការចូលរមួរបស្ខ់្ញុ ំធៅ
កបុងអងគការខ្ញុ ំ។ 

            ស្ាា រៈ 

-    រគូបធងាគ លថតចមលងឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាព ធហើយមយួចាបទុ់កស្រាបសិ់្កាា កាមាប ក់ៗ ។ 

 
 

ដំធណើ រការ 
- លំហាត់ដាច់ធដាយផែក ការផចករផំលក នងិការពិភាកាទូធៅ។ 

-  

ជហំានទើ 1 –  លហំាត់ដាច់ធដាយផែក 60 នាទើ 
1.   រគបូធងាគ លពនយល់ពើធោលបំណង និងដំធណើ រការដនស្កមមភាព។ 

2.   រគបូធងាគ លផឋល់ “ធោលធៅផ្លធ ល់ខ្លួនរបស់្ខ្ញុ ំ៖ការធលើកកមពស់្ការចូលរមួរបស់្ខ្ញុ ំធៅកបុងអងគការខ្ញុ”ំ (ឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាព) និង
ឧបករណ៍ SMART  ធរកាយមកអានឯកស្ថរទាងំធនះជាមួយសិ្កាា កាម ធដើមផើរបាកដថា ពកួធគានអារមមណ៍ធជឿជាក់កបុងការធរបើរបាស់្
ពួកធគ។ 

3.   រគបូធងាគ លផឋល់ការផណនាឱំ្យសិ្កាា កាមដូចខាងធរកាម៖ 

a.    គិតអពំើការស្ធងាបស្កមមភាព A2.7 និងពនិិតយចធមលើយរបស់្អបកនរងករមងសំ្ណួរ “អងគការរបស់្ខ្ញុ ំ នងិខ្ញុ ំ”។ ចូរ
ធផ្លឋ តធលើចធមលើយរបស់្អបកចំធពាះសំ្ណួរ 22។ 

b.   ធតើការរបឈម ឬបញ្ហា សំ្ខាន់ៗទាងំបើផដលអបករបឈមកបុងនាមជាស្ាជកិាប ក់ ឬអបកដរកនាអំងគការរបស់្អបកានអវើខ្លះ? 

c.    ចូរធរជើស្ធរ ើស្បញ្ហា របឈមមួយ នងិបធងេើតបញ្ហា ធនះធៅជាធោលធៅផ្លធ ល់ខ្លួនរបស់្អបក។ ធតើធនះទាក់ទងនរងតដមលស្បូល
ផ្លធ ល់ខ្លួនរបស់្អបក នងិអងគការរបស់្អបកផមនធទ? ធតើការធជាគជ័យធនះនាឱំ្យានការធលើកកមពស់្ផដលអបកចង់បានធៅកបុង
ការចូលរមួរបស់្អបក ធហើយវាអាចជួយអងគការរបស់្អបកបានផដរឬធទ?  

d.   កំណត់ធោលបំណងជាក់លាក់ ធាតុធចញ ធាតុចូល និងសូ្ចនាករ ធដើមផើស្ធរមចធោលធៅធនះ ធដាយធរបើឧបករណ៍  SMART ។ 

e.    បំធពញឯកស្ថរជនំួយស្កមមភាព៖ “ធោលធៅផ្លធ ល់ខ្លួនរបស់្ខ្ញុ ំ៖ ការធលើកកមពស់្ការចូលរមួរបស់្ខ្ញុ ំធៅកបុងអងគការពលករធធវើការតាម
ផធះ”។ 

 

ជហំានទើ 2 –  ការផចករផំលក នងិការពភិាកាទូធៅរយៈធពល 60 នាទើ 
4.   រគបូធងាគ លចាប់ធផឋើមសួ្រសិ្កាា កាមពើរធបៀបផដលពួកធគបានរកធ ើញលំហាត់។ ធតើវាងាយរសួ្លធធវើធទ? ធតើការលំបាកអវើខ្លះផដលពកួធគ

ាន? ធតើបញ្ជ ើរតតួពនិិតយ SMART ានផលរបធយាជន៍ធទ? រគបូធងាគ លសួ្រសិ្កាា កាមបួនធៅរបានំាក់ ធដើមផើបងាា ញស្នលរកធោលធៅ
របស់្ពកួធគ នងិសួ្រសិ្កាា កាមធផសងធទៀត ធដើមផើផឋល់មតធិយាបល់ធៅធលើស្នលរកធោលធៅទាងំធនះ។ 

5.  រគបូធងាគ លស្ធងាបការពិភាកា នងិអរគុណសិ្កាា កាមចំធពាះការខ្ិតខ្ំរបរងផរបងរបស់្ពួកធគ។



 
 
 

 

 
  

A2.8៖ ឯកស្ថរជំនួយស្កមមភាព 

ធោលធៅផ្លធ ល់ខ្លួនរបស់្ខ្ញុ ំ៖ ការធលើកកមពស់្ការចូលរមួរបស់្ខ្ញុ ំធៅកបុងអងគការខ្ញុ  ំ
 

 
 

ធ ម្ ះ៖                                                                                         កាលបរធិចឆទ៖ 
 

1.   ធោលធៅ៖ 
 

ធនះគឺជាអវើផដលខ្ញុ ំចង់ស្ធរមច៖       
 
 
 
 

ធដាយ 

 

2.   ធោលបំណងរបស់្ខ្ញុ ំ ធាតុធចញ ស្កមមភាព ធាតុចូល និងសូ្ចនាករគឺ៖ 

 
 

ធោលបណំង ធាតុធចញ ស្កមមភាពស្ខំាន់ៗ នងិធាតុចូល សូ្ចនាករ
   

   

   

   

   



 
 
 

 

3.   ធរបើឧបករណ៍ SMART និងពិនិតយ៖ ធតើផផនការរបស់្អបក៖ 

 

ជាក់លាក់ធទ? 
 

អាចវាស់្ស្ធង់បានធទ? 
 

ស្ធរមចបានធទ? 
 

ទាក់ទង និងជាក់ផស្ឋងធទ? 
 

រស្បតាមធពលធវលាកំណត់ និងទាន់ធពលធទ? 
 

អបករតូវធឆលើយថា “បាទ/ចាស្” ចំធពាះសំ្ណួរទាងំអស់្ធនះ។ បឋូរផផបកទើ 2 ធបើចាបំាច់ ធដើមផើធធវើដូធចបះបាន។ 

 

4.   ការស្ធរមចស្មទិនផិល 
 

ធពលខ្ញុ ំស្ធរមចធោលធៅរបស់្ខ្ញុ ំ  ខ្ញុ ំនរង៖ 
 



 
 
 

 

 

ស្កមមភាព A2.9    ធរឿងដំបូងស្រាប់ការងារដំបូង៖ ការកំណត់ស្កមមភាព
អាទិភាព និងការធរបើធពលធវលាធដាយរបសិ្ទនភាព 

 

ធោលបំណង ធដើមផើផស្វងរកពើរធបៀបផដលធយើងអាចកំណតស់្កមមភាពអាទិភាព រគបរ់គងធពលធវលា និងធធវើការជាមយួោប ។

រយៈធពល នាទើ
 

ឯកស្ថរជំនួយ 

-    H2.1៖ ការធរៀបចំផផនការរបកបធដាយរបសិ្ទនភាពស្រាបក់ារពរងរងអំណ្ឌច និងការផ្លល ស្ប់ឋូរធៅករមិតផ្លធ លខ់្លួន។ 
 

-    H2.2៖ គនលរះមយួចំននួស្ឋើពើរធបៀបធដើមផើរគបរ់គងជើវតិរបស្អ់បក និងធពលធវលារបស្អ់បក។ 

-    H2.3 បញ្ដតឋិស្ឋើពើធា៉ងធធវើការធៅកបុងអនុស្ញ្ហដ អងគការ ILO ធលខ្ 189 និងអនុស្ថស្នធ៍លខ្ 

 201 ស្ឋើពើការងារស្មរមយស្រាបព់លករធធវើការតាមផធះ។ 

-    ឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាព៖ បញ្ជ ើកិចចការរបស្រ់កុមជាមយួនរងចំណុច។ 

      ស្ាា រៈ 

- រគូបធងាគ លអាចបញ្ហជ ក់បញ្ជ ើកិចចការឱ្យបានស្មរស្ប និងធធវើចាបច់មលងឯកស្ថរជំនយួស្កមមភាព  មយួចាប់ទុកស្រាបសិ់្កាា
កាមាប ក់ៗ ។ 

 

 

ដំធណើ រការ 
-  ការធធវើការជារកុម និងការពិភាកាទូធៅ។ 

 

ជំហានទើ 1 –  ការធធវើការជារកុមរយៈធពល 30 នាទើ 
1.   រគូបធងាគ លពនយល់ពើធោលបំណងដនស្កមមភាព។ 

2.   រគូបធងាគ លផបងផចកសិ្កាា កាមជារបាធំៅរបាបំើរកុម។ 

3.   រគូបធងាគ លផឋល់បញ្ជ ើកិចចការ និងចំណុចដល់រកុមនើមួយៗ (ឯកស្ថរជំនួយស្កមមភាព) និងផឋល់ការផណនាដូំច
ខាងធរកាម៖ 

a.    កិចចការនើមួយៗានធលខ្ចំណុចផដលបានផបងផចកមួយ។ 

b.   រកុមនើមួយៗគួរធធវើកិចចការជាធរចើនធៅកបុងបញ្ជ ើតាមផដលអាចធធវើធៅបានកបុងរយៈធពល 10 នាទើ។ c.    

ធៅចុងបញ្ច ប់ដនស្កមមភាព រកុមពិនិតយកិចចការផដលបានបញ្ច ប់ និងបផនទមចំណុច។ 

ជំហានទើ 2 –  ការពិភាកាទូធៅរយៈធពល 30 នាទើ 
4.   រកុមនើមួយៗរបកាស្ចំនួនស្រុបរបស់្ខ្លួនផដលបានកត់រតាធៅធលើកាឋ រធខ្ៀន។ 

5.   រគូបធងាគ លចាប់ធផឋើមការពិភាកា និងសួ្រសិ្កាា កាម៖ 

a.    ធតើរកុមស្ធរមចយ៉ាងដូចធមឋចនូវកិចចការអវើផដលរតូវធធវើ? 

b.   កិចចការជាក់លាក់ផដលបានចូលរមួជាមួយោប  ធដើមផើទទួលបានចំណុចបផនទម និងស្នសធំពលធវលាផមនធទ? 

c.    ធតើអបករគប់ោប កបុងរកុមបានចូលរមួផដរធទ? ធតើានរកុមពិភាកាធទ? 

d.   ធតើធមធរៀនអវើខ្លះផដលអាចធរៀនពើស្កមមភាពធនះ? 

e.    រគូបធងាគ លអរគុណអបករគប់ោប  និងស្ធងាបការពិភាកា (សូ្មធមើលផផបកទើ 2 ដនកំណត់រតារបស់្រគូបធងាគ ល) និង
ផបងផចកឯកស្ថរជំនួយពាក់ព័នន  និងទុកមួយចាប់ស្រាប់សិ្កាា កាមនើមួយៗ។



 
 
 

 

 
 
 

ស្ាគ ល់ស្រាប់រគបូធងាគ ល
 

ស្កមមភាពធនះអាចជា “ថាមពល” ផដលានរបធយាជន៍ស្រាប់ និងធរកាយអាហារដថងរតង់រចួ។ សិ្កាា កាម
អាចស្រមបតាមកិចចការអារស័្យធលើទំហទំើតាងំ ការចល័តរបស់្សិ្កាា កាម និងធពលទំធនរ។ រតូវរបាកដកបុង
ការបងាា ញពិនធុធឆលើយតបស្រាប់កិចចការនើមួយៗ។

 

ធនះគឺជាចំណុចមួយចំនួនស្រាប់ការស្ធងាប៖
 

ការពិភាការកុមភាគធរចើននរងធផ្លឋ តធលើធពលធវលារបស់្កិចចការ ករមិតដនការលំបាក និងតដមលរបស់្ខ្លួន 
(ពិនធុផដលបានទទួល)។ ធនះគឺជារធបៀបផដលធយើងកំណត់អាទិភាពជាញរកញាប់នូវកិចចការរបស់្ធយើង និង
រគប់រគងធពលធវលារបស់្ធយើង ធដាយធរជើស្ធរ ើស្កិចចការផដលធរបើការរបរងផរបងតិច និងខ្ពស់្។ បុ៉ផនឋ ធៅកបុង
ជើវតិពិត កិចចការរបរងផរបងខ្ពស់្នរងធរបើធពលយូរ អាចនរងានស្ថរស្ំខានធ់រចើនជាងកិចចការធផសងៗ។ ដូធចបះ 
លកាណៈវនិិចឆ័យស្រាប់ការកំណត់អាទិភាពអាចានភាពខុ្ស្ោប ។

 

ការចូលរមួធធវើកិចចការជាមួយោប គឺជាវធិើលអមួយ ធដើមផើស្នសធំពលធវលា និងធលើកកមពស់្លទនផល (ចំណុចទទួល
បាន)។

ឧទាហរណ៍ ស្រាប់កិចចការកាតធ ម្ ះ រកុមទទួលបានពិនធុបផនទម ធបើពួកធគធរបើធ ម្ ះធៅ
ធរៅ។

 

ធបើសិ្កាា កាមធធវើការសុ្ើចងាវ ក់ោប  ពួកធគអាចនរងធធវើធរឿងអវើមួយផដលធរោះថាប ក់បនឋិច ឬការហ៊ានធរចៀងចធរមៀង
ជាមួយោប ។ រកុម “ថាមពល” គឺានស្ថរសំ្ខាន់ ធៅធពលកំណត់អាទិភាពកិចចការ។ ធយើងអាចនរងស្ថប ក់ធៅកបុង
តំបន់របស់្ធយើង ជាពិធស្ស្ ធបើធយើងកំពុងធធវើការធៅកបុងរកុម។ បុ៉ផនឋ ការធធវើការជារកុមជាមួយមនុស្សដដទអាច
នាយំកនូវគំនិតថមើ និងានតដមល និងបទពិធស្ថធន៍ធៅកបុងរកុម។

 

ការបធងេើនមិតឋភាព និងការចូលធៅរកុមធផសងស្រាប់ការជួយគឺជាវធិើលអមួយ ធដើមផើបធងេើនការទទួលបានរកុមអបក 
និងអាចានរបធយាជន៍ចំធពាះអបក និងមនុស្សផដលអបកធៅជួយ។ ធរៀនជួយោប ធៅវញិធៅមក។

 

ធពលធវលាជាញរកញាប់គឺករមាន បុ៉ផនឋគឺជាធនធានសំ្ខាន់ណ្ឌស់្ស្រាប់ពលករធធវើការតាមផធះ។ អបករតូវ
កំណត់ធពលធវលាមួយផផបកស្រាប់ការពរងរងអំណ្ឌច និងការអភិវឌណផ្លធ ល់ខ្លួនរបស់្អបក។



 
 
 

 

 
  A2.9៖ ឯកស្ថរជំនួយស្កមមភាព 

បញ្ជ ើកិចចការរកុមជាមួយពិនធុ 
 
 

 

 

កចិចការស្រាប់រកមុ
 

ពនិធុ
 
 

ពនិធុ
 

រត់ស្ថកលផងមួយជំុវញិបនធប់។
  

 

បធងេើតអវើមួយស្រាប់រគូបធងាគ ល ធដើមផើពាក់ (ឧទាហរណ៍ មួក កផនសង រកវ៉ាត់ក)
។ ផឋល់ពិនធុបផនទម ធបើោត់ពាក់វាជារបចា។ំ 

  

 

ផស្វងរកអវើមួយពិធស្ស្អំពើមនុស្សាប ក់ៗធៅកបុងរកុម។
  

 

ធរចៀងចធរមៀងជាមួយោប  (យ៉ាងធហាចណ្ឌស់្ នាទើ)។
  

 

ធធវើយនឋធហាះពើរកដាស្ និងបធងាា ះពើចុងបនធប់មួយធៅកផនលងធផសង (ផឋល់ ពិនធុ 
ធបើវាស្ធរមចបានពាក់កណ្ឌឋ ល)។

  

 

យកហតទធលខាពើអបករគប់ោប ធៅកបុងបនធប់ធៅធលើស្នលរករកដាស្ាា ង។
  

 

រាប់ចំនួនបងបអូន (រស្ើ និងរបុង) ដនស្ាជិករកុមរបស់្អបក និងកត់ចំនួនស្របុ។ 
ផឋល់ពិនធុបផនទម ធបើអបកទទួលបានរកុមធផសង ធដើមផើធធវើដូចោប ។

  

 

ផបងផចកធ ម្ ះធៅធរៅឱ្យស្ាជិករកុមនើមួយៗ។
  

 

ធធវើរកា៉ធចញពើស្ាា រៈផដលបានរគប់រគងធដាយរកុមរបស់្អបក។
  

 

បធងេើតកាតធ ម្ ះស្រាប់ស្ាជិករកុមនើមួយ ធដើមផើពាក់។ ដាក់ពិនធុបផនទម ធបើអបក
ធរបើធ ម្ ះធៅធរៅរបស់្ពួកធគ។

 

  

 

បញ្ចុ ះបញ្ចូ លស្ាជិកាប ក់ដនរកុមធផសងធទៀតធដើមផើចូលរមួជាមួយអបក។
  

 

ដាក់ធ ម្ ះរកុមរបស់្អបក។ ដាក់ពិនធុបផនទម ធបើអបកានពាកយធស្ថល ក។
  

 

បធងេើតធែើងវញិស្រាប់សំ្ធែងដរពធឈើរយៈធពលមួយនាទើជាមួយនរងស្ំធែងរបស្់
អបក។

  

 

ចូរធរៀបរាប់នូវអវើផដលរកុមរបស់្អបកចង់បានធរៅពើសិ្កាា កាម។
  

 

បធងេើតបនាធ ត់មួយ និងរាជំុំវញិបនធប់។ ដាក់ពិនធុបផនទម ធបើអបកទទួលបានមនុស្សបើ
នាក់ ឬធរចើនធដើមផើចូលរមួ។

  

 

ស្របុ រមួានពិនធុបផនទម)៖
  

ផកស្រមួលពើ៖ Time  management activities, Energize learning! http://blog.trainerswarehouse.com/ 

time-management-activities/.

http://blog.trainerswarehouse.com/
http://blog.trainerswarehouse.com/


 
 
 

 
 

 
 

សិ្កាា ស្ថលាបធងេើនស្មតទភាព IDWF/FES ស្រាប់ពលករធធវើការតាមផធះចំណ្ឌករសុ្ក របធទស្អាស្ដហវកិ 

របូថត៖ Vicky Kanyoka 

 

ឯកស្ថរជំនួយ 
 

 

H2.1 
 

ការធរៀបចំផផនការរបកបធដាយរបសិ្ទនភាពស្រាប់ការពរងរងអំណ្ឌច និងការផ្លល ស់្បឋូរធៅករមិតផ្លធ ល់ខ្លួន 
 

H2.2 
 

គនលរះមួយចំនួនស្ឋើពើរធបៀបរគប់រគងជើវតិរបស់្អបក និងរគប់រគងធពលធវលារបស់្អបក 

 

H2.3 បញ្ដតឋិស្ឋើពើធា៉ងធធវើការធៅកបុងអនុស្ញ្ហដ អងគការ ILO ធលខ្ 189 និងអនុស្ថស្ន៍ធលខ្ 201 ស្ឋើពើការងារស្ម
រមយស្រាប់ពលករធធវើការតាមផធះ 



 
 
 

 

 
H2.1–ការធរៀបចំផផនការរបកបធដាយរបសិ្ទនភាពស្រាប់ការពរងរងអំណ្ឌច និង
ការផ្លល ស្ប់ឋូរធៅករមិតផ្លធ ល់ខ្លួន 
 
 

ចំណ្ឌយធពលពើរបើនាទើ ធដើមផើគិតអំពើអវើផដលអបកបានធធវើដថងធនះ។ 
 

អបកភាញ ក់ពើធគងទាន់ធពលធទ? ធតើការភាញ ក់ធនះធដាយស្ថរផតអបកកំណត់ធា៉ងធរារ ិ៍របស់្អបក ឬអបកជាមនុស្សាន
សំ្ណ្ឌងកបុងចំធណ្ឌមមនុស្សផដលានធា៉ងធរារ ិ៍ផមនធទ? 

 

ធតើអបកបានធធវើស្កមមភាពទាល ប់ធមមតារបស់្អបកធដាយោម នបញ្ហា ៖ ធធវើលំហាត់របាណរបចាដំថងរបស់្អបកផមនធទ? ចមអិន
អាហារធពលរពរករគួស្ថររបស់្អបក? បឋូរទាល ប់ងូតទរក និងធស្លៀកពាក់ជារបចាផំមនធទ? អបកអាចនិយាយលាធហើយធៅកាន់
អបករគប់ោប ផមនធទ? 

ធតើអបកជិះរថយនឋរកុងធមមតារបស់្អបក ឬរថធភលើង ឬមូ៉តូឌុបទាន់ធពលផដរឬធទ? 

អបកមកធធវើការទាន់ធពលផដរឬធទ (ឬស្រាប់សិ្កាា ស្ថលាធនះ)? 

ធបើអវើៗធៅធដាយរលូន ធហើយអបកធរតៀមខ្លួនស្រាប់ដថងធស្ងៀមស្ថង ត់ និងធជឿទុកចិតឋខ្លួនឯង ធនាះអបកបានរគប់រគងធពលធវលា
របស់្អបកបានលអ និងអបអរស្ថទរ។ 

ធបើអបកធៅផតធៅឋ  និងានអារមមណ៍មិនរសួ្លពើការរត់រគប់ទើកផនលង (យតឺផតបុ៉ធណ្ឌត ះ) និងបានធភលចអវើផដលរតូវយក ឬ
ធធវើអវើសំ្ខាន់  ធនាះអបករតូវអងគុយចុះ រចួគិតអំពើធពលធវលារបស្់អបក “ការរគប់រគងមិនបានរតរមរតូវ” និងធរៀបចំធពល
ធវលារបស់្អបក និងជើវតិរបស់្អបក។ 

ឧទាហរណ៍តូចមួយធនះអាចនរងមិនរតូវបានចាត់ទុកថាានស្ថរសំ្ខាន់។ បុ៉ផនឋ ធបើករណើ ធនះធកើតធែើងជាញរកញាប់កបុង
ជើវតិរបស់្អបក អបកអាចនរងានបញ្ហា  រមួាន ការបាត់បង់ការងារ ឬកាន់ផតអារកក់ផថមធទៀតគឺឈធឺដាយស្ថរផតាន
អារមមណ៍តប់របមល់។ ចុះរបសិ្នធបើអបកបានធរៀបចំផផនការធដើមផើធធវើអវើមួយសំ្ខាន់ ដូចជា ការស្ាា ស្ចូលធធវើការស្រាប់
ការងារថមើ? ឬធៅទាន់ធពលធវលាស្រាប់ការណ្ឌត់ជួបជាមួយនរងនិធយាជករបស់្អបក ធដើមផើនិយាយអំពើលកាខ្ណឍ ការងារ
របស់្អបក? ឬចុះធ ម្ ះស្រាប់កផនលងមួយផដលបណឋុ ះបណ្ឌឋ លជំនាញ? វាគឺជាការពិតផដលស្ដស្ឋើជាធរចើនផតងផតរវល់ធធវើ
ការរបស់្ពួកធគ និងផថទាផំធះ និងរគួស្ថររបស់្ពួកធគ រពមទាងំធរៀបចំការទទួលខុ្ស្រតូវរបស់្ពួកធគធៅកបុងការងារ និង
ស្រាប់រគួស្ថរ ស្ថច់ញាតិ មិតឋភកឋិ និងស្ហគមន៍។ ស្ដស្ឋើភាគធរចើនធភលចកំណត់ធពលធវលាស្រាប់ខ្លួនពួកធគ។ 
 

ការងារស្ដស្ឋើមិនផដលធធវើបានស្ធរមចធទ
 

របាយការណ៍អងគការស្ហរបជាជាតិ “ស្ដស្ឋើធៅធលើពិភពធលាកនប  ំ ” ផដលស្ដស្ឋើធៅរគប់ទើកផនលងមិនធធវើការធរចើន
ធា៉ងជាងបុរស្ធទៀតធទ។

 

របាយការណ៍បងាា ញថា ធៅកបុងបណ្ឌឋ របធទស្កំពុងអភិវឌណ ជាធមមតា ស្ដស្ឋើចំណ្ឌយធពលបើធា៉ងកបុងមួយដថង
ធរចើនជាងបុរស្ចំធពាះការងារផដលមិនបានទូទាត់ដូចជា កិចចការផធះ និងការផថទាកូំនៗ និងស្ថច់ញាតិចាស់្
ជរា។

 

ធទាះជាពលករធធវើការតាមផធះរតូវបានទូទាត់ស្រាប់របធភទការងារធនះក៏ធដាយ ការសិ្កា និងការរស្ថវរជាវធៅធលើ
ធា៉ងធធវើការរបស់្ពួកធគបងាា ញថា ទាងំធនះគឺជារយៈយូររជុលធពក។ ការងារធរចើនធដាយោម នការស្រាក  ដថងឈប់
ស្រាក ឬដថងឈប់ស្រាកបុណយជាតិ។ អបកផដលរស់្ធៅជាមួយនិធយាជកជាញរកញាប់រតូវបានចាត់ទុកឱ្យ “អំពាវ
នាវ” ធដើមផើធធវើការស្រាប់និធយាជករបស់្ពួកធគរយៈធពល កបុងមួយដថង។

 

របភព៖

http://www.weforum.org/agenda/2015/11/do-women-work-longer-hours-than-men/
http://www.weforum.org/agenda/2015/11/do-women-work-longer-hours-than-men/


 
 
 

វាមិនផមនជាធរឿងគួរឱ្យភាញ ក់ធផអើលធទផដលថា ពលករធធវើការតាមផធះជាធរចើនធ ើញតដមលតចិតចួធៅកបុងការធរៀបចផំផនការជើវតិរបស់្ពួកធគ នងិ
ការរគប់រគងធពលធវលា ផដលពកួធគបានកំណត់ការរគប់រគង។ បុ៉ផនឋការធរៀបចផំផនការមិនានផលរបធយាជន៍ស្រាប់ពលករធធវើការតាមផធះ
ធទ។ ផផនការមយួអាចបធងេើតចកាុវស័ិ្យរបស់្អបកស្រាប់អនាគត។ វាអាចជួយអបកឱ្យធមើលធ ើញឱ្កាស្ បធងេើតជើវតិផដលានសុ្ខ្ាលភាព 
ជើវតិកាន់ផតានតុលយភាព ធទាះជាានការលំបាកក៏ធដាយ។ វាអាចធរៀបចំអបកស្រាប់ការចូលនវិតឋន៍។ ធបើោម នផផនការ អបកនរងគិតធរចើនអពំើ
កិចចការរបចាដំថងរបស់្អបកភាល មៗ នងិអាចមនិានការធរៀបចំ ធៅធពលធរឿងរ៉ាវអារកក់ ឬធរឿងរ៉ាវផដលមិនបានរពំរងទុកធកើតធែើង។ 

 

ធពលអបកធរៀបចំផផនការ និងធរបើធពលធវលារបស់្អបកយ៉ាងទូលំទូលាយ ធបើកចហំរឱ្កាស្ថមើ នងិជើវតិរបស់្អបកងាយរសួ្លជាងមុន។  អបកនរង
ផលងរត់ ផលងធៅឋ  រសួ្លខ្លួន នងិផលងអស់្កាល ងំ។ អបកស្រាកបានធរចើន នងិអាចជំនះនូវភាពតប់របមល់កាន់ផតរបធស្ើរធែើង នងិានការ
ផ្លល ស់្បឋូរផដលមនិបានរពំរងទុក។ ធរកាយមក អបកចាប់ធផឋើមធមើលធ ើញជើវតិធៅកបុងវធិើធផសងោប មួយ នងិជើវតិកាន់ផតានកឋើស្ងឃរមធរចើនធែើង។ 

 

វាមិនពិបាកកបុងការធរៀបចំផផនការធទស្រាប់អនាគតរបស់្អបក។ វាស្ទិតធៅកបុងផដរបស់្អបក។ ស្កមមភាព ឧបករណ៍ នងិឯកស្ថរជំនួយធៅកបុង
ធមធរៀនធនះនរងជួយអបករគប់រគងធពលធវលារបស់្អបកធៅកបុងជើវតិរបចាដំថងរបស់្អបក នងិការធធវើការធនព ះធៅរកភាពធជាគជ័យនូវធោលធៅធំរបស់្
អបក។ ដូធចបះ ចូរចាប់ពើឥែូវធៅ។ 

1.   ធតើការធរៀបចផំផនការគជឺាអវើ? 

ការធរៀបចផំផនការគឺជាដំធណើ រការមួយដនការគិតអំពើ នងិធរៀបចំស្កមមភាពចាបំាច់ ធដើមផើស្ធរមចធោលធៅមួយ ឬធោលបំណង៖ អវើមួយផដល
ធយើងចង់ស្ធរមច ចង់ឱ្យធកើតធែើង ឬាន។ 

ធយើងានធោលធៅធ ំដូចជា ការទទលួបានការងាររបាក់ផខ្ខ្ពស់្ ការផឋល់ការអប់រលំអឱ្យកូនរបស់្ធយើង ការជាប់ធនប តធៅកបុងរកមុរបរកាទូធៅ
របស់្អងគការធយើង ការទទួលបានលកាខ្ណឍ ការងារលអ នងិរតរមរតូវ ការទិញផធះ ការធដើរធលងធៅដថងឈប់ស្រាក ការរត់របណ្ឌងំា៉រ៉ាតុង ឬ
ការធរៀនភាស្ថ។ ធទាះជាធរឿងទាងំធនះស្ទិតធៅកបុងសុ្បិនឋរបស់្ធយើង ឬកាល យជាការពតិអារស័្យធលើការធរៀបចផំផនការរបស់្ធយើង។ ធយើងក៏ាន
ធោលធៅតូច ដូចជាវគគបណឋុ ះបណ្ឌឋ លខ្លើធដើមផើធលើកកមពស់្ជំនាញ ការបាត់បង់ ឬការធែើងទមងន់ធៅនប ថំមើ ការធរៀនចមអនិមាូបពធិស្ស្ ឬការ
ធរៀបចំពធិើខ្បួកំធណើ ត។ ធយើងធរៀបចំផផនការមួយចនំនួស្រាប់ធរឿងទាងំធនះ។ ធយើងធធវើផផនការបនឋចិបនឋួយជាធរៀងរាល់ដថង ធដើមផើធរៀបចំ
ស្កមមភាពធមមតារបស់្ធយើង ដូចជាការធៅផាររបចាសំ្បាឋ ហ៍ជាមួយរគួស្ថររបស់្ធយើង ការងារធៅកបុងផធះនិធយាជករបស់្ធយើង និងការធៅធធវើ
ទាន់ធពល។ ធៅកបុងរធបៀបមួយ ជើវតិគជឺាការធរៀបចផំផនការ។ ជួនកាល ធរឿងរ៉ាវវាស្ធរមចដូចផផនការ ជួនកាលស្ធរមចបានមួយផផបក នងិ
ជួនកាលមិនស្ធរមចបានអវើមួយទាល់ផតធស្ថះ។ ធនះគឺជាមូលធហតុផដលធយើងរតូវធរៀន នងិធរបើជំនាញធៅកបុងការធរៀបចផំផនការរបកបធដាយ
របសិ្ទនភាព៖ ធដើមផើស្ធរមចធោលធៅធំ ធយើងកំណត់ធដាយខ្លួនធយើង និងអងគការរបស់្ធយើង។ ភាពធជាគជ័យមនិផមនធកើតធែើងធដាយដចដ
នយធទ បុ៉ផនឋវាធកើតធែើងធៅតាមការធរៀបចផំផនការ។ 

 

2.   ធតើការធរៀបចរំបកបធដាយរបសិ្ទនភាពគជឺាអវើ នងិមូលធហតុអវើបានជាធធវើវា? 

ការធរៀបចផំផនការរបកបធដាយរបសិ្ទនភាព៖ 

a.    គឺជាគតិអពំើ និងធរៀបចំស្កមមភាពផដលអបករតូវធធវើធដើមផើស្ធរមចធោលធៅ និងធោលបំណងផដលអបកបានកំណត់។ 

b.   អារស័្យធលើព័ត៌ាន ភស្ឋុតាង នងិបទពធិស្ថធន៍ផដលលអ និងអាចធជឿទុកចតិឋបាន។ 

c.    កំណត់ធដាយធស្ថម ះរតង់នូវចំណុចខាល ងំ នងិចំណុចធខ្ាយរបស់្អបក។ 

d.   ធមើលធនធានផដលអបកានឥែូវធនះ។ 

e.   ចាត់ទុកវាជាការពិតថា ជើវតិគធឺពាធពញធដាយភាពមិនចាស់្លាស់្ និងពចិារណ្ឌអវើផដលរតូវធធវើ ធបើធរឿងទាងំធនះធកើតធែើង។ អវើមួយអាច
ធកើតធែើងធដើមផើជួយ ឬទុចដធំណើ រកបុងការស្ធរមចធោលធៅអបក ឧទាហរណ៍ ធរោះមហនឋរាយធមមជាត ិឬធរោះមហនឋរាយបងេធែើងធដាយ
មនុស្ស រពរតឋិការណ៍វជិជាន ឬអវជិជានកបុងរគសួ្ថរ ឬស្ហគមន៍ ការផ្លល ស់្បឋូរមយួធៅកបុងធោលនធយាបាយរដាឌ ភិបាល ឬចាប់ ឬការមក
ដល់ ឬការធធវើដធំណើ ររបស់្មនុស្សសំ្ខាន់ ឬរកមុ។ 

f. កំណត់កាលវភិាគជាក់ផស្ឋង នងិកណំត់អវើផដលរតវូបញ្ច ប់ធដាយនរណ្ឌ នងិរធបៀបណ្ឌ និងពិនតិយដធំណើ រជារបចា ំនិង ស្ធរមច ថាធតើការ
ផ្លល ស់្បឋូរណ្ឌរតូវធធវើធែើងធៅកបុងស្កមមភាពជាក់លាក់ នងិចាត់វធិានការធដើមផើស្ធរមចធោលធៅ និងធោលបំណង។ 

ជាស្ធងាប ការធរៀបចផំផនការរបកបធដាយរបសិ្ទនភាពគជឺាការធរៀបចផំផនការស្រាប់ភាពធជាគជ័យ។ ធនះអាចនរងពិបាក ធហើយវាធធវើធែើងធៅ
រគប់ធពល បុ៉ផនឋវាអាចផឋល់រងាវ ន់ និងបទពធិស្ថធន៍វជិជានធៅកបុងវធិើជាធរចើន។ អវើផដលរតូវការគឺ ការធបឋជាញ ចតិឋ និងធពលធវលា។ វានរងមិន
ដំធណើ រការធទ ធបើអបកគតិថា វានរងជាខាតធពលដ៏ឥតរបធយាជន៍ ឬធបើអបកស្បាយចិតឋជាមួយនរងអវើផដលានធៅកបុងជើវតិ និងការងាររបស់្អប
ក។ គួរឱ្យធស្ថកស្ថឋ យ ធបើអបកធជឿថាអុើចរង ធរឿងរ៉ាវនរងមិនលអរបធស្ើរធទ ធហើយអបកនរងមិនអាចធធវើការផ្លល ស់្បឋូរណ្ឌមយួ ឬការធលើកកមពស់្
ស្រាប់វាបានធទ។ មនុស្សជាធរចើនមិនចង់ “រុញទូក” រចួធៅថា ការផ្លល ស់្បឋូរធទ ឬនយិាយអវើផដលពួកធគពតិជាគតិ ធរពាះពួកធគខាល ច ឬ
ស្ងសយ័ធលើការផ្លល ស់្បឋូរឬកាន់ផតអារកក់ធែើងដនការរបឈមនរងតថភាព។ 



 

 

 
3.   ធតើអបកបធងេើតផផនការធជាគជ័យធដាយរធបៀបណ្ឌស្រាប់ការពរងរងអណំ្ឌច នងិការផ្លល ស់្បឋូរ? 

ចូរចាប់ធផឋើមតាមដំណ្ឌក់កាលជាមយួនរងមូលដាឌ នរគរះដនផផនការផដលអាចធធវើការបាន៖ 
 

ការចាប់ធផឋើមជាក់ផស្ឋងដនការធរៀបចំផផនការគឺជាការធមើលធដាយយកចតិឋទុកដាក់ថាអបកធៅឯណ្ឌធពលធនះ។ ធតើអបកស្បាយ
ចិតឋជាមួយនរងវធិើផដលអវើៗធៅជាផបបធនះធទ? ធតើធនះជាកផនលងផដលអបកចង់ធៅរគប់ធពលធវលាធៅកបុងជើវតិរបស់្អបក និង
ការងារផមនធទ? ធតើអបកបានធធវើលអរបធស្ើរអវើខ្លះ? អបកអាចធធវើអវើខ្លះលអរបធស្ើរ? ការធធវើការវភិាគខ្លួនឯងធនះអាចឱ្យអបកដរងពើបញ្ហា  
កំណត់ការរបឈម នងិចាប់ធផឋើមការគតិ នងិការធរៀបចំផផនការនូវអវើផដលរតវូផ្លល ស់្បឋូរ និងរធបៀបធធវើវាឱ្យធកើតធែើង។ 

ផស្វងរកអវើផដលរតូវធធវើបញ្ច ប់។ អបកចង់ស្ធរមចអវើ? ធធវើការស្ធរមចធនះធៅជាធោលធៅរបស់្អបក នងិស្ធរមចធៅធពលផដលអបក
អាចដរងវា។ 

បំផបកធោលធៅធំធៅជាធោលធៅតូចចាស់្ (ធោលបំណង) កំណត់ស្កមមភាពអាទិភាព។ ដធំណើ រការតាមដណំ្ឌក់កាលធនះ
គឺានស្ថរសំ្ខាន់ណ្ឌស់្ ធដើមផើកុឱំ្យអបកគតិធរចើនធពកអពំើធោលធៅធ ំបុ៉ផនឋ អាចពិនិតយធោលធៅតូចចាស់្ នងិវឌណនភាពផដល
អបកកំពុងធធវើធពព ធៅរកភាពធជាគជ័យ។ 

កំណត់ធាតុធចញជាក់លាក់ផដលអបករតូវបធងេើតធដើមផើស្ធរមចធោលបំណងរបស់្អបក។ ធាតុធចញគឺជាលទនផល   ជាក់ផស្ឋងដន
ស្កមមភាពផដលអបករតូវធធវើ ធដើមផើស្ធរមចធោលបំណងរបស់្អបក។ កំណត់ធាតុធចញរបស់្អបកធៅកបុង វធិើចាស់្លាស់្ជាមួយនរង
ធពលធវលាកំណត់ ធដើមផើអបកអាចវាស់្ស្ធង់ភាពធជាគជ័យ។ 

ពិនតិយធាតុចូលរបស់្អបកផដលជាធនធានរបស់្អបក នងិស្មតទភាពជាក់ផស្ឋង នងិធស្ថម ះរតង់។ ធតើអបករតវូអនុវតឋស្កមមភាពរបស់្
អបក នងិស្កមមភាពអវើខ្លះ (លុយ ជំនាញ ឯកធទស្)? ធតើធាតុចូលទាងំធនះានធទ? ធបើមិនាន អបករកវាពើកផនលងធផសងបានធទ 
(រគសួ្ថរ មតិឋភកឋិ និធយាជករបស់្អបក អងគការរបស់្អបក និងអងគការមិនផមនរដាឌ ភិបាល)? 

បធងេើតកាលវភិាគស្រាប់ផផនការរបស់្អបក ធតើវាជាក់ផស្ឋងធទ? 

ស្ធរមចអវើជាការវាស់្ស្ធង់ដនភាពធជាគជ័យរបស់្អបក (សូ្ចនាករ) រស្បតាមវធិើ៖ ធតើអបកនរងពនិិតយធដាយរធបៀបណ្ឌ ធៅធពល
អបកកំពុងដធំណើ រ (ពិនតិយធទៀងទាត់) យ៉ាងធហាចណ្ឌស់្ មឋង កបុងមួយផខ្) និងធធវើការផកស្រមួលចធំពាះផផនការរបស់្អបកតា
មការចាបំាច់។ 

ដាក់ផផនការរបស់្អបកជាលាយលកាណ៍អកសរ (ធមើល A2.6 ឯកស្ថរជនំួយស្កមមភាព 2 និង3) និងចាប់ធផឋើមអនុវតឋផផនការ
របស់្អបកឱ្យបាននប់តាមផដលអាចធធវើបាន។ 

ពាយាមបញ្ច ប់ធៅដថងផដលអបកកំណត់ធៅកបុងផផនការរបស់្អបក។ វាយតដមលវឌណនភាពរបស់្អបក។ គតិអំពើចំណុចផដលផផនការ
របស់្អបកធជាគជ័យ។ កំណត់ចំណុចផដលផផនការរបស់្អបកមិនទទួលបានធជាគជ័យ នងិមូលធហតុអវើ។ ផស្វងយល់ពើបទ
ពិធស្ថធន៍របស់្អបក នងិបនឋធរៀបចំផផនការស្រាប់ធោលធៅធំ នងិធោលធៅតូច។ 

 

របអប់ទើ ការពនយល់ដនវាកយស័្ពធគនលរះស្រាប់ការធរៀបចផំផនការផ្លធ ល់ខ្លួន។
តដមលស្បូលតណំ្ឌងឱ្យ “ធបះដូង និងរពលរង”។ ធបះដូង និងរពលរងគឺជាអវើផដលអបកធជឿថាសំ្ខាន់បំផុតធៅកបុងជើវតិ និងជាអវើផដលអបក
តំណ្ឌងឱ្យ។ ពកួវាផណនាអំាកបផកិរយិារបស់្អបក និងផឋល់ឱ្យអបកនូវរកមស្ើលធម៌ផ្លធ ល់ខ្លួន។ ធោលធៅ នងិធោលបំណងរបស់្អបក
រតវូសុ្ើោប នរងតដមលស្បូលរបស់្អបក។
ធោលធៅគជឺាអវើមួយផដលធំ និងសំ្ខាន់ផដលអបកកពុំងានធោលបំណងស្រាប់អនាគត។ វាគឺជាលទនផលរយៈធពលផវងដន
ផផនការរបស់្អបក។ ធោលធៅរបស់្អបកធឆលើយនរងសំ្ណួរ៖ “អបកចង់បានអវើ?” 
ធោលបណំងគជឺាស្មទិនិផលជាក់លាក់និងអាចវាស់្ស្ធង់បានផដលនរងជួយអបកធនព ះធៅរកការស្ធរមចធោលធៅរបស់្អបក។ ធោល
បំណង (ធគធៅថា លទនផល) គឺជាការផ្លល ស់្បឋូរផដលធកើតធែើងជាលទនផលដនធាតុធចញរបស់្អបក។
ធាតុធចញគឺជាអវើមួយផដលអបកនរងបធងេើតធដើមផើស្ធរមចធោលបំណងរបស់្អបក។ធាតុធចញគឺជាលទនផលដនស្កមមភាពរបស់្អបក។
សូ្ចនាករវាស់្ស្ធង់ថាធតើអបកស្ទិតធៅធលើធោលធៅធដើមផើស្ធរមចបានធាតុចូលរបស់្អបកការធធវើស្កមមភាព ការបធងេើតធាតុធចញ និង
ការស្ធរមចបាននូវធោលបំណង និងធោលធៅរយៈធពលផវងផដរឬអត់។
ការរតតួពនិតិយគឺជាដំធណើ រការបនឋ ធដើមផើវាយតដមលវឌណនភាព កំណត់ការលំបាក ពនិិតយថាធតើានបញ្ហា ផដរឬធទ ធហើយរបសិ្នធបើាន 
ចូរធធវើស្កមមភាពផកតរមូវ។ការរតតួពនិតិយគឺទាក់ទងនរងការធានាធាតុចូលតាមរយៈស្កមមភាពផដលរតវូបានផ្លល ស់្បឋូរធៅជាធាតុធច
ញ។
ការវាយតដមលគឺជាដំធណើ រការ ធដើមផើវាយតដមលភាពធជាគជ័យដនផផនការរបស់្អបកកបុងការធឆលើយតបនរងធោលបំណង នងិធោលធៅរបស់្
អបក នងិគតិអំពើបទពិធស្ថធន៍។ ចុងបញ្ច ប់ដនការវាយតដមលផផនការនរងឱ្យអបកដរងពើភាពធជាគជ័យរបស់្អបក នងិថាធតើអបករតវូធធវើ
ស្កមមភាពហបរងមឋងធទៀត ឬអបកអាចធលើកកមពស់្ នងិឱ្យបនឋស្កមមភាពផដលមនិបានធធវើការ។

 

 
 
 



 

 
4. ឧបករណ៍ SMART ៖ ឧបករណ៍ផដលជយួអបកបធងេើតផផនការរបស់្អបកស្រាប់ការពរងរងអណំ្ឌច 
នងិការផ្លល ស់្បឋូរផ្លធ ល់ខ្លួនរបកបធដាយរបស្ទិនភាព 

ឧបករណ៍ SMART គឺានអតទរបធយាជន៍ ធៅធពលកំណត់ធោលធៅ និងធោលបំណងរបស់្អបក ធរពាះវាជួយអបក
កំណត់ស្កមមភាពអាទិភាព៖ ធតើអវើសំ្ខាន់ជាងធគបំផុត? ធតើរតូវធធវើអវើមុនដំបូង? ការកំណត់ស្កមមភាពធោលធៅ និង
ធោលបំណងរបស់្អបក និងការពិនិតយធនធាននិងស្មតទភាពរបស់្អបកធដាយធស្ថម ះរតង់ និងជាក់ផស្ឋង និងជួយអបកកបុង
ការស្ធរមចចិតឋធតើរតូវធធវើអវើធដើមផើស្ធរមចធោលធៅ និងធោលបំណង។ 

 

របអប់ទើ ឧបករណ៍
 

ឧបករណ៍ គឺរតូវបានធរបើរបាស់្យ៉ាងទូលំទូលាយធៅកបុងការធរៀបចំផផនការជាបញ្ជ ើរតួតពិនិតយមួយ ធដើមផើ
ផស្វងរក ថាធតើធោលធៅ និងធោលបំណងរបស់្អបកគឺ៖

 

ជាក់លាក់ធទ
 

វាស់្ស្ធង់បានធទ?
 

ស្ធរមចបានធទ?
 

ទាក់ទងនិងជាក់ផស្ឋងធទ?
 

រស្បតាមធពលធវលាកំណត់ និងទាន់ធពលធទ? 

 

សំ្ណួរ ធដើមផើសួ្រ និងចងអុលបងាា ញធដើមផើចងចាគឺំ៖
 

ជាកល់ាក៖់ ធោលបំណងរបស់្អបកពិតធទ? ធជៀស្វាងការកំណត់ធោលបំណងមិនចាស់្ និងកំណត់ធោល
បំណងឱ្យបានចាស់្តាមផដលអាចធធវើបាន។

 

វាស់្ស្ធង់៖ សូ្មរបាកដពើរធបៀបផដលអបកនរងដរង ធៅធពលបានស្ធរមចធោលបំណងរបស់្អបក។ ធៅកបុងវធិើ
មួយ ធនះគឺជាធរឿងសំ្ខាន់បំផុត។ អបកនរងដរងថា អបកបានស្ធរមចធោលបំណងរបស់្អបក ធៅធពលានភស្ឋុ
តាង។ ធតើអបកនរងវាស់្ស្ធង់ភាពធជាគជ័យរបស់្អបកធដាយរធបៀបណ្ឌ? ការធរបើធលខ្ កាលបរធិចឆទ និងធពល
ធវលាគឺជាវធិើមួយ ធដើមផើបងាា ញធោលបំណងចាស់្។

 

ស្ធរមច៖ មិនានមូលធហតុលអ ធដើមផើចាប់ធផឋើមអវើមួយផដលអបកដរង អបកមិនអាចបញ្ច ប់បាន ឬធបើអបកមិនអាច
របាប់ ឬធៅធពលអបកបានបញ្ច ប់វា។ ការកំណត់ធោលបំណងផដលមិនអាចធធវើបាននរងបញ្ចប់ធដាយការខ្ក
ចិតឋ។ បធងេើតធោលបំណងរបស់្អបកឱ្យានការរបឈម បុ៉ផនឋជាក់ផស្ឋង។ អបកអាចស្ធរមចវាបានធទ? ធតើអបក
ដដទបានធធវើវាធជាគជ័យឬធៅ? ធតើអបកានព័ត៌ាននិងភស្ឋុតាងធដើមផើបងាា ញថា ធោលបំណង ឬធោលធៅ
នរងធលើកកមពស់្ស្ថទ នភាពរបស់្អបកផដរឬធទ? អបកានធនធានចាបំាច់ ឬយ៉ាងធហាចណ្ឌស់្ ឱ្កាស្ជាក់
ផស្ឋងដនការទទួលបានព័ត៌ាន និងភស្ឋុតាងផដរឬធទ? ធតើវាអាចធជាគជ័យធទ ធៅធពលានបញ្ហា  ឬការ
លំបាកធកើតធែើង?

 

ជាក់ផស្ឋង និងទាក់ទង៖ ធោលធៅ ឬធោលបំណងអាចស្ធរមចបាន បុ៉ផនឋមិនជាក់ផស្ឋងធទ។ តថភាពគឺ  
 ធនធានមនុស្ស ធពលធវលា លុយ ទំនាក់ទំនង និងឱ្កាស្។ ធតើអបកាន ឬអបកអាចានជំនាញធធវើវាធទ? ធតើាន
 ថវកិារគប់រោន់ធទ? អបកនរងអាចទទួលបានរបាក់រគប់រោន់ ឬមនុស្សផដលជួយអបក  ឬធនធានធផសងធទៀត
 ធដើមផើស្ធរមចធោលធៅ ឬធោលបំណងបានផដរឬធទ?  ចូរគិតអំពើរធបៀបផដលទាក់ទងនរងធោលធៅ  ឬ
 ធោលបំណងរបស់្អបកផដលរស្បនរងតដមលស្បូលផ្លធ ល់ខ្លួនរបស់្អបក។  ធតើអបកចង់ានការផ្លល ស់្បឋូរធៅកបុងជើវតិរបស់្
 អបក ឬការងារផដលផផអកធលើការវភិាគស្ថទ នភាពរបស់្អបកធពលធនះធទ?

រស្បតាមធពលធវលាកំណត់ និងទាន់ធពល៖ កំណត់ធពលធវលាមួយ និងកាលបរធិចឆទស្រាប់ការបញ្ចប់ធោលបំណង 
ធបើមិនដូធចបះធទ វាមិនអាចវាស់្ស្ធង់បានធទ។ ធទាះជាអបករតូវផ្លល ស់្បឋូរ ធៅធពលអបកកំពុងដំធណើ រការក៏ធដាយ ការធធវើដូច
ធនះនរងជួយធលើកទរកចិតឋអបក។ អបកអាចស្ធរមចធោលបំណង និងធោលធៅរបស់្អបករស្បធពលផដលអបកបានកំណត់
ស្រាប់ខ្លួន? ធតើតារាងធពលធវលារបស់្អបកជាក់ផស្ឋងធទ? 

 
 



 

 

ចណុំចស្ខំាន់ធដើមផើចងចា ំ
 

បធងេើតផផនការរបស់្អបកឱ្យស្ថមញ្ដ និងអាចបត់ផបនបាន។ 
 

រតូវរបាកដ បុ៉ផនឋហ៊ានធធវើផងផដរ។ ានធោលបំណងខ្ពស់្ និងានទំនុកចិតឋធលើខ្លួនឯង។ ហាមស្ឋើបធនាធ ស្ឱ្យខ្លួនឯង
ធដាយការបរាជ័យ ឬានបញ្ហា ។ ោម នផផនការណ្ឌលអឥតធខាច ះធទ។ 

 

ធៅធពលអបកបានធធវើផផនការរបស់្អបក ចូរចាប់ធផឋើមអនុវតឋវាភាល មៗ។ ហាមធភលចវា និងចាកធចញវាធចាល។ វាគឺជាការផណនាំ
របស់្អបកស្រាប់ការពរងរងអំណ្ឌច ការអភិវឌណ និងការផ្លល ស់្បឋូររបស់្អបក។ ភាពធជាគជ័យរបស់្វាគឺស្ទិតកបុងដដរបស់្អបក។ 
វាធជាគជ័យបានអារស័្យធលើអបក និងពំុាននរណ្ឌាប ក់នរងធធវើវាស្រាបអ់បកធទ។ 

 

ផផនការរបស់្អបកគឺជាការចងរកងទុកជាឯកស្ថរ ផដលអបកគួរពិនិតយធទៀងទាត់ និងផកស្រមួល ធបើចាបំាច់។ 

ការធធវើដូធចបះបាន អបកនរងមិនបាត់បង់ទស្សនៈវស័ិ្យដនធោលធៅរបស់្អបក។ 
 

អបកអាចពិភាកាផផនការរបស់្អបកជាមួយមនុស្សមួយចំនួនផដលជិតស្បិតនរងអបក និងអបកផដលអបកទុកចិតឋ ធដើមផើផឋល់ធាតុ
ចូលនិងដំបូនាម នផដលានរបធយាជន៍ដល់អបក។ 
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     H2.2 – គនលរះមួយចំនួនស្ឋើពើរធបៀបរគប់រគងជើវតិ និងធពលធវលារបស់្អបក 

 
ពលករធធវើការតាមផធះជាធរចើនមិនបានដរងថា ពកួធគានសិ្ទនិដូចនរងពលករដដទធទ ធហើយសិ្ទនិទាងំធនះគឺរតូវបានទទលួស្ថគ លជ់ាស្
កលធៅកបុងអនុស្ញ្ហដ ធលខ្ 189 និងអនុស្ថស្នធ៍លខ្ 201 ស្ឋើពើការងារស្មរមយស្រាប់ពលករធធវើការតាមផធះ។ ធៅកបុងបណ្ឌឋ
របធទស្នានា ានចាបក់ារពារសិ្ទនិទាងំធនះ។ ពលករធធវើការតាមផធះគរួដរងអំពើសិ្ទនិទាងំធនះ។ ធនះគឺជាជំហានដំបូង ធដើមផើទទលួ
បានការរគបរ់គងជើវតិរបស្ព់កួធគ។ កបុងនាមជាស្ាជិកអងគការពលករធធវើការតាមផធះរបាបមិ់តឋភកឋិរបស្អ់បក និងពលករធធវើការតាម
ផធះដដទធទៀត ធដើមផើធលើកកមពស្ ់និងការពារសិ្ទនិទាងំធនះ និងយកសិ្ទនិទាងំធនះមកជផជកជាមយួនិធយាជករបស្អ់បក។ 

ពលករធធវើការតាមផធះជាធរចើន ជាពិធស្ស្ អបកផដលធៅរស្់កបុងផធះនិធយាជករបស្ព់កួធគ ានអារមមណ៍តិចតួចកបុងការរគបរ់គងជើវតិ
របស្ព់កួធគ ធរពាះពកួធគរវលន់រងការគិត និងការធរៀបចំផផនការខាល ងំធពក។ ជាញរកញាប ់ពួកធគរបចាកំាររាលដ់ថង ធៅកបុងករណើ មយួ
ចំននួធៅធពលយប់កា៏ន។ ធពលធវលាគឺជាធនធានសំ្ខានម់យួស្រាប់ពលករធធវើការតាមផធះ ធហើយពកួធគរតូវកំណតធ់ពលធវលា
ធដើមផើធរៀបចំផផនការជើវតិរបស្ព់ួកធគ។ 

 

របអបទ់ើ ធា៉ងធធវើការរបស្ព់លករធធវើការតាមផធះ
 

ធា៉ងធធវើការរបស្ព់លករធធវើការតាមផធះធៅជំុវញិពិភពធលាកគឺផវងជាងធគ និងមិនអាចប៉ានស់្ថម នបាន។ ការធធវើការផស្សិ្ប
ធា៉ងកបុងមយួស្បាឋ ហ៍គឺជាកិចចរពមធរពៀងអនឋរជាតិបចចុបផនបស្ឋើពើធា៉ងធធវើការផដលអាចទទលួយកបានដូចានផចងធៅកបុង
អនុស្ញ្ហដ ធា៉ងធធវើការផស្សិ្បធា៉ងរបស្អ់ងគការ នប  ំ ធលខ្ ។ ធទាះជាការធធវើការរបាបំើធា៉ងកបុងមួយដថងឥែូវ
ធនះគឺជារតូវបានឯកភាពជាអនឋរជាតិនូវរកមគតិយុតឋិកធ៏ដាយ ពលករធធវើការតាមផធះជាញរកញាបមិ់នរតូវបានរគបដណឋ ប់
ធដាយស្ឋងដ់ារធនះធទ។ ចាបជ់ាតិផដលកំណត់ធា៉ងធធវើការធមមតាគរួបនាល យធពលឱ្យធស្មើភាពោប ចំធពាះពលករធធវើការតាមផធះ 
ធទាះធនះមិនផមនជាករណើ ធៅកបុងបណ្ឌឋ លរបធទស្ជាធរចើនកធ៏ដាយ។

 

សូ្មធមើល បញ្ដតឋិស្ឋើពើធា៉ងធធវើការធៅកបុងអនុស្ញ្ហដ អងគការ ធលខ្  និងអនុស្ថស្នធ៍លខ្ ស្ឋើពើការងារស្មរមយ
ស្រាបព់លករធធវើការតាមផធះ។

 

វធិើធផសងធទៀតស្រាបព់លករធធវើការតាមផធះ ធដើមផើរគបរ់គងជើវតិរបស្ព់កួធគឱ្យកានផ់តលអរបធស្ើរគឺ៖ 
 

បធងេើតទាល បរ់គបរ់គងជាមយួនិធយាជករបស្អ់បក។ ឯកភាពធលើកមមវធិើការងារជាកផ់ស្ឋងជាមយួកិចចការអាទិភាព និងការស្រាក។ 
កំណតក់ាលវភិាគការងាររបស្អ់បក ធៅធពលអបកានកាល ងំខាល ងំបំផុត។ ធៅធពលអបកានផលិតភាពធរចើន ចូរធរៀបចំផផនការ
ការងារលំបាកបំផុត និងកំណតក់ាលវភិាគណ្ឌផដលងាយរស្ួលស្រាបធ់ា៉ងការងារ ធៅធពលផដលអបកអស្ថ់ាមពល ដូចជា
ធរកាយធពលបាយដថងរតងរ់ចួ ឬធា៉ងចុងធរកាយផដលអបកបានចំណ្ឌយធៅកផនលងធធវើការ។ 

 

ធរៀបចំផផនការរបចាដំថងរបស្អ់បក។ ជាធរៀងរាលរ់ពរក ឬរាលយ់ប ់សូ្មធធវើផផនការរបចាដំថង។ ចូរស្ធរមច និងស្រធស្រកិចចការផដល
អបករតូវធធវើ និងអវើផដលចងធ់ធវើធៅធពលស្រាករបស្អ់បក (ដូចជាទូរស្័ពធធៅរគួស្ថររបស្អ់បក ឬមិតឋភកឋិ)។ ធធវើបញ្ជ ើ “ការងារផដល
រតូវធធវើ” និងពិនិតយការងារនើមយួៗ និងធមើលការងារនើមយួៗផដលបានបញ្ចបល់អកបុងករមិតណ្ឌ។ 

 

ផបងផចក “ធពលធវលាធៅាប កឯ់ង”។ អបកអាចគិតថា ធពលធវលាស្រាបអ់បកគរួផតានពើដំបូង ធៅធពលអបកកំណតផ់ផនការរបចាំ
ដថងរបស្អ់បក ឬរបចាសំ្បាឋ ហ៍។ ធទាះជាយ៉ាងណ្ឌ ធពលធវលាធនាះគរួផតានតដមលចំធពាះអបកដូចផដលធពលធវលារបស្អ់បកធៅ
ជាមយួមិតឋភកឋិ ឬរគួស្ថររបស្អ់បក។ ធពលធវលាធៅាប កឯ់ងនរងជយួអបកទទលួបានទស្សនៈវសិ្យ័ និងផឋលឱ់្យអបកនូវថាមពល
ផដលរតូវការស្រាបក់ារងារបនាធ ប ់ឬអវើផដលអបកចងធ់ធវើ។ ចូររបាកដថា អបកចំណ្ឌយធពលធវលាធៅាប កឯ់ងយ៉ាងធហាចណ្ឌស្់
មយួធា៉ងស្រាបស់្បាឋ ហ៍នើមយួៗ និងភាញ កឱ់្យបានធលឿន ធដើមផើានធពលធវលាធៅាប កឯ់ង ធបើអបករតូវការ។ មិនរតូវឱ្យមិតឋរបស្់
អបកធធវើឱ្យអបកានអារមមណ៍ថាខុ្ស្ឆគងចំធពាះការមិនធចញធៅធរៅ ធបើអបករតូវការធពលធវលាមយួចំននួស្រាប់ខ្លួនអបក។ អភិវឌណ
ស្មតទភាព ធដើមផើដរងនូវអវើផដលអបកពិតជាចងធ់ធវើ។ 

 

ធគងឱ្យបានរគបរ់ោន។់ ស្រាបអ់បកផដលចងា់នសុ្ខ្ភាពលអ និងធធវើការស្មរស្ប អបករតូវធគងយ៉ាងធហាចណ្ឌស្រ់បាបំើធដាយ
ោម នការរខំាន ធហើយមនុស្សមយួចំនួនរតូវការធគងធរចើនធា៉ង។ ការរស្ធ់ៅរបស្ព់លករធធវើការតាមផធះគរួធានាថា ានកិចចរពម
ធរពៀងធនះជាមយួនរងនិធយាជករបស្់ពកួធគ។ ចូរចូលធគងធៅធា៉ងដផដលជាធរៀងរាលយ់ប ់និងភាញ កព់ើធគងធៅធា៉ងដផដលជា
ធរៀងរាលរ់ពរក ធដើមផើឱ្យរាងកាយរបស្អ់បកផដលបានធធវើការ និងបានស្រាកធៅធពលធគង។ 

 
 



 

 

ស្រាកជាធរៀងរាល ់90 នាទើ  (មយួធា៉ងកនលះ)។ រាងកាយមនុស្សមនិរតូវបានកំណត់ឱ្យធធវើការធដាយោម នការឈប់ស្រាកកបុងរ
យៈរបាបំើធា៉ង ឬដប់ធា៉ងធែើយ ប៉ុផនឋនិធយាជកជាធរចើនចង់ឱ្យការធធវើការផបបធនះធែើង។ មនុស្សរគប់រូបរតូវការស្រាក បនាធ ប់ពើធធវើការ
អស្រ់យៈធពល 90 នាទើ។ ពសិ្ថរអាហារស្រមន់ ទូរស្ព័ធធៅមតិឋភកឋ ិហាត់របាណ ឬរោន់ផតស្រាកផភបករបស្អ់បកយ៉ាងធហាចណ្ឌស្ក់បុង
រយៈ 10 នាទើ។ ធធវើអវើផដលរតូវធធវើ ធដើមផើឱ្យរាងកាយានកាល ងំធែើងវញិ និងរតលប់ធៅធធវើការរបស្អ់បកវញិ។ ជាក់ផស្ឋង ការស្រាកនរង
ជួយអបកបញ្ចប់ការងារកាន់ផតធលឿន។ ធគងដថងមួយធផលត ធបើអបកចង់ធគង។ 

 

ឈបស់្រាកមយួដថងយ៉ាងធហាចណ្ឌស្ក់បុងមយួស្បាឋ ហ៍ ។  រយៈធពលឈបស់្រាកលអគឺានស្ថរសំ្ខាន់ស្រាប់ពលករធធវើការតាមផធះ
ដូចនរងពលករធធវើដដទធទៀត។ ធពលស្រាកធធវើឱ្យានការខុ្ស្ោប ខាល ងំចំធពាះសុ្ខ្ភាពចិតឋ ផលូវកាយ នងិការអនុវតឋការងាររបស្អ់បកពកួធគ។ 
ការផបងផចកធពលឈប់ស្រាកគឺជាផផបកមួយដ៏សំ្ខាន់ដនរបព័ននធា៉ងធធវើការ។ អនុស្ញ្ហដ ពលករធធវើការតាមផធះអងគការ  ILO ធលខ្189 ជា
ពិធស្ស្ អំពាវនាវឱ្យានរយៈធពលឈបស់្រាករបចាសំ្បាឋ ហ៍យ៉ាងធហាចណ្ឌស្ ់24 ធា៉ងជាប់ៗោប  (ារតា10.2)។ 

 

ញុាអំាហារផដលានសុ្ខ្ភាពលអ។  ថាធតើនិធយាជករបស្អ់បកផឋលអ់ាហារឱ្យអបកឬអត់ សូ្មរបាកដថា អាហាររបស្អ់បកជាអាហាររូបតទមា 
និងផឋលក់ាល ងំ ធហើយរតូវអងគុយញុាតំាមស្រមួលយ៉ាងធហាចណ្ឌស្ ់30 នាទើ។ អបកអាចនរងរវលខ់ាល ងំ ផដលរកធពលញុាបំាយស្រងមិនបាន 
ប៉ុផនឋអបករតូវចាតទុ់កការញុាបំាយគឺជាធរឿងអាទិភាព។ អនុស្ថស្នព៍លករធធវើការតាមផធះរបស្អ់ងគការ ILO ធលខ្ 201 បានផចងថា៖ “ ធៅ
ធពលផឋលអ់ាហារ ការស្ថប ក់ធៅ នងិការហូចុកគួរដាក់បញ្ចូ លធដើមផើយកធៅពិចារណ្ឌធៅកបុងលកាខ្ណឍ ថាប ក់ជាត ិ(d) អាហារផដលានគុណ
ភាពលអ នងិបរាិណរគប់រោន់ផដលបានស្រមបតាមលកាខ្ណឍ តរមូវវបផធម៌ និងស្ថស្នាស្មធហតុផល របសិ្នធបើពលករធធវើការតាមផធះ
ណ្ឌមួយបារមា។” 

 

បធងេើតធពលធវលាធដើមផើស្បាយ។ អបករតូវធរៀបចំផផនការស្បាយធៅកបុងកាលវភិាគរបស្អ់បក។ អបកនរងមិនានអារមមណ៍រគប់រគង
ជើវតិ និងធពលធវលារបស្អ់បកធទ ធបើអបកមនិានធពលធវលាស្រាកពើការខ្ំរបរងធធវើការផដលអបកកំពុងធធវើ។ ការស្បាយមិនផមនជាភាព
របណិតធទ ប៉ុផនឋវាគួរជាផផបកសំ្ខាន់មយួដនទាល បរ់បស្អ់បក។ ធរៀបចំផផនការរបចាដំថងធៅកបុងឧទាន ឬធដើរធលងផារជាមួយមតិឋភកឋ ិនងិ
រគួស្ថរ ឬការធដើរធលងជាមួយរកុមការងារអងគការរបស្អ់បក។ ចូរធធវើអវើផដលអបកចង់ធធវើកបុងអំែុងធពលស្បាយរបស្អ់បក រហូតដរងថា វា
ជួយអបកស្រាក និងឈបគ់ិតអំពើការងារ និងបញ្ហា ។ 

 

ធជៀស្វាងធធវើកិចចការធរចើន។ អបកអាចគតិថា ការធធវើការងារធរចើនកបុងធពលផតមួយគឺជាវធិើដអ៏ស្ថច រយធដើមផើបញ្ចបក់ារងាររបស្អ់បកកាន់ផត
ធលឿន និងធរបើធពលរបស្អ់បកកបុងការធធវើវា។ ការពិតគឺថា ការធធវើកចិចការធរចើនផបបធនះជាក់ផស្ឋងនរងធធវើឱ្យការងាររបស្អ់បកចណំ្ឌយធពល
យូរ។ គុណភាពការងាររបស្អ់បកនរងធាល កចុ់ះ ធហើយធរោះថាប កអ់ាចនរងធកើតធែើង ធរពាះអបកនរងមនិអាចធផ្លឋ តបានធពញធលញធលើកិចចការ
មួយបានធែើយ។ ចូរគិតអំពើវា៖ ធតើអបកកពុំងផតធធវើការងារដ៏អស្ថច រយហបរងពិតផមនធទ ធបើអបកកំពុងចមអនិមាូបកបុងធពលដណំ្ឌលោប ផដលអបក
កំពុងអ៊ុតសំ្ធលៀកបពំាក ់និងធមើលកូនផង? ធនះគឺជាការធធវើបញ្ជ ើ “ធធវើកិចចការ” ានផលរបធយាជនណ៍្ឌស្។់ ធធវើការមួយកបុងធពលផត
មួយ ឬបញ្ចូ លោប  (ឧទាហរណ៍ ការអ៊ុតសំ្ធលៀកបំពាក់ ធៅធពលទារកកំពុងធគង) ជំនួស្ឱ្យការពាយាមធធវើការធរចើនមុខ្កបុងធពលផត
មួយ និងបញ្ចប់ធដាយភាពតប់របមល ់នងិមិនអាចរគប់រគងអវើៗបានធទ។  

 

ហាមានអំណួតធលើខ្លួនឯងធពក។ អបកអាចនរងានអារមមណ៍ដូចជាអបកកំពុងជនំះ ធដើមផើរគប់រគងធពលធវលា នងិជើវតិរបស្អ់បក 
ធរពាះអបកបានស្នាធធវើការងារធរចើនធពក៖ ការធធវើការរយៈធពល 10 ធា៉ងកបុងមួយដថង របាដំថងកបុងមួយស្បាឋ ហ៍  ការធធវើកិចចការផធះស្រាប់
រគួស្ថរអបក ការទទួលខុ្ស្រតូវធលើរកុមស្ដស្ឋើរបស្អ់បក ការធរៀបចំពធិើខ្បួកំធណើ តមតិឋភកឋិ។ ចូរគិតអពំើអវើផដលពិតជាបញ្ហា ចំធពាះអបក និងអវើ
ផដលអបកកពុំងផតធធវើស្រាប់ខ្លួនអបក ធនះមិនផមនធដាយស្ថរផតអបករតូវផតធធវើស្រាប់មនុស្សធផសងធទៀតធទ។ អបកមនិអាចបញ្ឈបអ់វើៗបាន
ធទ ធរពាះអបកមិនានអារមមណ៍ដូចជាកំពុងធធវើវា ប៉ុផនឋចូរធមើលអវើផដលអបកអាចលុបធចាលធៅកបុងកាលវភិាគរបស្អ់បក។ មុនធពលអបកធធវើអវើ
មួយ ចូរសួ្រខ្លួនឯងសិ្ន “ធតើខ្ញុ ំានអារមមណ៍យ៉ាងដូចធមឋច ធបើករណើ ធនះរតូវបានលុបធចាលភាល មៗ?” ធបើចធមលើយធឆលើយថា “ស្បាយ
ចិតឋណ្ឌស្”់ ធរកាយមកធហតុអវើបានជាធធវើវា?  

 

ការធរៀបចំខ្លួនឱ្យធរៀបរយ។ ការធរៀបចំខ្លួនឱ្យធរៀបរយអាចជួយអបកឱ្យានអារមមណ៍ធរចើនកបុងការរគប់រគងពើរធបៀបផដលអបកចណំ្ឌយ
ធា៉ងរបស្អ់បក។ ធស្ៀវធៅកាលវភិាគ របតិទិន ប៊ចិ នងិធស្ៀវកត់រតាស្ថអ តមួយកាលផដលអបកអាចធធវើបញ្ជ ើ “ធធវើកិចចការ” របស្អ់បកអាច
ជួយអបកឱ្យានអារមមណ៍កាន់ផតធរចើនធៅកបុងការរគប់រគងជើវតិរបស្អ់បក។ អបកអាចគិតថា អបកធធវើការបានលអធដាយោម នផផនការ ធហើយ
អបកផតងផតអាចរកធ ើញអវើទាងំអស្ ់ធពលអបករតូវការវា ប៉ុផនឋ ការានបនធប់ធរៀបចបំានលអ កាឋ រធខ្ៀន កាតាប ឬកាបូបដដរស្ើ អាចជួយ
លុបបំបាតភ់ាពតានតរងបាន។ អបកនរងមិនខាតធពលធវលារកអវើៗធទ ធរពាះអបកនរងដរងចាស្ថ់ា របស្ធ់នាះទុកធៅកផនលងណ្ឌ។ អបកអាច
គិតថា អបកមិនានធពលធរចើនធដើមផើរកធមើលវាធៅកបុងបនធប់របស្អ់បក ឬធរៀបចំថតតុ ឬទូរដាក់ធខាអាវរបស្អ់បក ប៉ុផនឋធរបើវាយូរ ការធធវើដូច
ធនះនរងស្នសធំពលធវលា ធា៉ងការងាររបស្អ់បក។ 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

របអប់ទើ ពាយាមបធងេើតទាល ប់លអ
 

ផតងផតបធងេើតធពលធវលាស្រាបហ់ាតរ់បាណ។ វាងាយរសួ្លកបុងការបំធភលចការហាតរ់បាណ និងធគង ធៅធពល
អបកជាបរ់វលន់រងការងារជិតធពញមួយស្បាឋ ហ៍។ ប៉ុផនឋ ការហាតរ់បាណគឺសំ្ខាន់ស្រាបចិ់តឋនិងរាងកាយរបស្់
អបក ធហើយវានរងផឋលអ់បកនូវថាមពល និងធធវើឱ្យអបកានអារមមណ៍អាចធធវើអវើៗផដលរតូវធធវើ។ អបករតូវនិយាយថា 
អបក “រវលណ់្ឌស្”់ កបុងការហាតរ់បាណស្បាឋ ហ៍ធនះ និងធមើលអវើផដលអបកអាចកាតប់នទយជំនសួ្ឱ្យការហាតរ់បា
ណ។ ថាធតើបនធបប់៉ុណ្ឌត អបកអាចធលើកកមពស្់ចិតឋ និងរាងកាយរបស្អ់បក។

 

កាតប់នទយការរខំានរបស្់អបក។ ធបើអបកពិតជាចងប់ធងេើតធពលធវលារបស្់អបក ចូរទុកទូរស្ព័ធអបកធចាល ឈប់
ជផជក ឬវាយស្ថរជាមយួមិតឋភកឋិធៅកផនលងធធវើការ និងកំណតធ់ពលស្រាបក់ាររបារស្យ័ទាកទ់ងផ្លធ ល់ខ្លួន។ 
ហាមពិនិតយរបពន័នផសពវផាយស្ងគមធពញនិយមរបស្់អបក និងកំណតរ់យៈធពល នាទើជាធរៀងរាលដ់ថង ធៅ
ធពលអបកអាចពិនិតយវា បធងាា ះការធធវើបចចុបផនបភាព និងធមើលអវើផដលមិតឋរបស្អ់បកកំពុងធធវើ។

 

កាតប់នទយការអូស្បនាល យធពលធវលា។ មិនរតូវពនាធពលធធវើកិចចការសំ្ខានធ់ែើយ ខ្ណៈធពលអបកកំពុងរវល់
នរងការងារជាធរចើនផដលមិនចាបំាច់។ ធរឿងធនះធកើតធែើងចំធពាះធយើងរគបោ់ប រគបធ់ពលធវលា។ ប៉ុផនឋអវើផដលធធវើ
ឱ្យខុ្ស្ផបលកខាល ងំស្រាបភ់ាពធជាគជយ័របស្អ់បកគឺស្មតទភាពរបស្់អបកធមើលដរងពើទាល បអ់ារកកធ់នះ និង
បញ្ឈបវ់ា មុនធពលវាឆកឱ់្កាស្របស្់អបក ធធវើឱ្យបះ៉ពាលក់ារងាររបស្អ់បក ឬបំផ្លល ញទំនាក់ទំនងរបស្់អបក។

 

ធធវើឱ្យជើវតិរបស្អ់បកកានផ់តងាយរសួ្ល។ ឈបធ់ធវើអវើមយួ ធរពាះរគួស្ថររបស្អ់បក ឬមិតឋភកឋិលអរបស្អ់បក ឬមិតឋរមួ
ការងារ ឬអបកជិតខាងផដលពិតជាចងឱ់្យអបកធធវើវា។ ចូរធធវើវា ធរពាះវាគឺជាអវើផដលអបកចងធ់ធវើ ផតមិនផមនជាអវើ
ផដលពកួធគចងឱ់្យអបកធធវើធទ។ ចូរស្ធរមចធដាយខ្លួនឯង មុនធពលអបកស្ធរមចធធវើអវើមយួស្រាបន់រណ្ឌាប ក ់
និងរបាកដថា អបកមិនធមើល “រលំង” ខ្លួនឯងធដាយរោនផ់តធធវើឱ្យនរណ្ឌាប កស់្បាយចិតឋ។ វាានស្ថរសំ្ខាន ់
ធដើមផើផស្វងយលក់បុងការនិយាយថា “ធទ” ចំធពាះមនុស្ស និងឈបា់នអារមមណ៍ថាានកំហុស្ចំធពាះវា។ ធបើ
អបកនិយាយថា “បាទ/ចាស្” ធៅកានន់រណ្ឌធផសងធទៀត  អបកនរងនិយាយថា “ធទ” ចំធពាះខ្លួនឯង។

 

ផកស្រមួលពើ៖ How to do anything, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wikihow.com/Get-Control-of-Your-Time-and-Your-Life
http://www.wikihow.com/Get-Control-of-Your-Time-and-Your-Life


 

 

 

H2.3 –បញ្ដតឋិស្ឋើពើធា៉ងធធវើការធៅកបុងអនុស្ញ្ហដ អងគការ ILO ធលខ្ 189 និងអនុស្ថស្ន៍
ធលខ្  201 ស្ឋើពើការងារស្មរមយស្រាប់ពលករធធវើការតាមផធះ 
 

 
 

អនុស្ញ្ហដ ពលករធធវើការតាមផធះ នប  ំ2011 (ធលខ្ 189) 

 

ារតា  10 

 

1.  ស្ាជិកាប ក់ៗ រតូវវាស្ស់្ធងធ់នព ះធៅរកការធានានូវការឱ្យតដមលធស្មើភាពោប រវាងពលករធធវើការតាមផធះ និងពលករទូធៅទាកទ់ង
នរងធា៉ងធធវើការធមមតា របាកធ់ធវើការផថមធា៉ង ការស្រាករយៈធពលធធវើការរបចាដំថង និងរបចាសំ្បាឋ ហ៍ និងការឈបស់្រាក
របចានំប ផំដលទទលួបានការទូទាតធ់យាងតាមចាបជ់ាតិ បទបញ្ហជ  ឬកិចចរពមធរពៀងស្មូហភាព និងការពិចារណ្ឌធលើលកា
ណៈពិធស្ស្ដនការធធវើការតាមផធះ។ 

 

2.   ការស្រាករបចាសំ្បាឋ ហ៍រតូវឈបស់្រាកយ៉ាងធហាចណ្ឌស្ ់24 ធា៉ងជាប់ៗ ោប ។ 

3. រយៈធពលកបុងអំែុងធពលផដលពលករធធវើតាមផធះមិនទំធនរកបុងការធរបើធពលធវលារបស្ព់កួធគ ធរពាះពកួធគធៅផតធធវើការធៅកបុង
ផធះធដើមផើធឆលើយតបនរងការធៅផដលអាចធកើតធែើងរតូវបានចាត់ទុកជាធា៉ងធធវើការធដើមផើបនាល យធពលធវលាផដលបានកំណតធ់ដាយ
ចាបជ់ាតិ បទបញ្ហជ  ឬកិចចរពមធរពៀងស្មូហភាព ឬមធធាបាយធផសងធទៀតផដលរស្បតាមការអនុវតឋរបស្់ថាប កជ់ាតិអនុស្ថស្ន៍
ពលករធធវើការតាមផធះ នប  ំ2011 (ធលខ្ 201) 

 

ារតា  5 

 

(2) ធៅធពលកំណតធ់ា៉ងធធវើការ និងលកាខ្ណឍ រស្ធ់ៅរបស្់ពលករធធវើការតាមផធះ ស្ាជិកគរួផឋលក់ារយកចិតឋទុកដាក់យ៉ាង
ពិធស្ស្ចំធពាះតរមូវការរបស្ព់លករធធវើការតាមផធះផដលានអាយុធរកាម 18 នប  ំ និងធលើស្ពើអាយុអបផបរាដនការងារដូចផដល
បានកំណតធ់ដាយចាបជ់ាតិ និងបទបញ្ហជ  និងវាស្ស់្ធងធ់ដើមផើការពារពួកធគ ដូចជាតាម៖  (a) ការរ រតបនឋរងធា៉ងធធវើការរបស្ព់កួ
ធគ ធដើមផើធានាថាានធពលស្រាករគបរ់ោន ់ ការអបរ់ ំ និងការបណឋុ ះបណ្ឌឋ ល ស្កមមភាពកំស្ថនឋ និងការទំនាកទំ់នងជាមយួ
រគួស្ថរ (b) ការហាមមិនឱ្យធធវើការធពលយប។់ 

 

ារតា  8 

 

(1) ធា៉ងធធវើការ រមួាន ការធធវើការផថមធា៉ង និងរយៈធពលដនការរបចាកំារផដលរស្បតាមារតា  10 (3) ដនអនុស្ញ្ហដ  គរួ
រតូវបានកតរ់តាឱ្យបានចាស្់ៗ  ធហើយពត័ា៌នគរួផតអាចចូលធៅធរបើរបាស្ប់ានធដាយធស្រ ើស្រាប់ពលករធធវើការតាមផធះ។ 

 

(2) ស្ាជិកគរួពិចារណ្ឌអំពើការបធងេើតធោលការផណនាអំនុវតឋទាកទ់ងនរងការពិធរោះធយាបលជ់ាមយួអងគការតំណ្ឌងជា
ធរចើនរបស្និ់ធយាជក និងកមមករ និងកផនលងផដលពួកធគានតំណ្ឌងអងគការពលករធធវើការតាមផធះ និងតំណ្ឌងនិធយាជករបស្់
ពលករធធវើការតាមផធះ។ 

 

ារតា  9 

 

(1) ពាកព់ន័ននរងរយៈធពលកបុងអំែុងធពលផដលពលករធធវើការតាមផធះមិនានធពលទំធនរធដើមផើធរបើធពលធវលារបស្ព់កួធគ 
ធរពាះពកួធគរតូវបានធស្បើសំុ្ឱ្យមករបចាកំារធៅផធះធដើមផើធឆលើយតបនរងការធៅឱ្យមកធធវើការតាមផដលអាចធធវើបាន (រយៈធពល
របចាកំារ) របស្ស់្ាជិកផដលបានកំណតធ់ដាយចាបជ់ាតិ បទបញ្ហជ  ឬកិចចរពមធរពៀងស្មូហភាព គរួកំណត ់ (a) ចំននួ
ធា៉ងអតិបរាកបុងមយួស្បាឋ ហ៍ ផខ្ ឬនប ផំដលពលករធធវើការតាមផធះរតូវរបចាកំារ និងរធបៀបផដលពួកធគរតូវបានវាស្ស់្ធង់ (b) រ
យៈធពលស្រាកផដលទទលួបានការទូទាតស់្រាប់ពលករធធវើការតាមផធះគឺានសិ្ទនិទទលួបានការទូទាត់ របសិ្នធបើរយៈ
ធពលស្រាកធមមតារតូវរខំានធដាយការរបចាកំារ  (c) ធនាះអរតាធា៉ងរបចាកំារគរួរតូវបានទូទាត។់ 

 

(2) ទាកទ់ងនរងពលករធធវើការតាមផធះផដលកិចចការធមមតារបស្ព់កួធគរតូវបានធធវើធៅធពលយប ់ និងជាការងាររ រតតផតិដនការងារ
ធពលយប ់ធនាះស្ាជិគរួពិចារណ្ឌវធិានការស្មរស្បចំធពាះចំណុចជាក់លាកធ់ៅកបុងកថាខ្ណឍ 9 (1) ។ 

 
 
 

 



 

ារតា  10 

 

ស្ាជិកគរួចាតវ់ធិានការ ធដើមផើធានាថា ពលករធធវើការតាមផធះានសិ្ទនទទលួបានរយៈធពលស្រាកស្មរស្បកបុងអំែុងធពលដថងធធវើ
ការ ផដលអនុញ្ហដ តឱ្យពួកធគានធពលញុាអំាហារ និងស្រាក។ 

 

ារតា  11 

 

(1) ការស្រាករបចាសំ្បាឋ ហ៍យ៉ាងធហាចណ្ឌស្ ់24 ជាប់ៗ ោប ។ 
 

(2) ដថងឈបស់្រាករបចាសំ្បាឋ ហ៍គរួរតូវបានកំណតធ់ដាយកិចចរពមធរពៀងរបស្ភ់ាគើផដលអនុធលាមតាមចាបជ់ាតិ បទបញ្ហជ  ឬកិចច
រពមធរពៀងស្មូហភាព ការពិចារណ្ឌអំពើតរមូវការការងារ និងលកាខ្ណឍ វបផធម ៌ស្ថស្នា និងស្ងគមរបស្ព់លករធធវើការតាមផធះ។ 

 

(3) ចំណុចផដលចាបជ់ាតិ បទបញ្ហជ  ឬកិចចរពមធរពៀងស្មូហភាពផឋលឱ់្យស្រាករបចាសំ្បាឋ ហ៍រតូវបានបផនទមពើធលើរយៈផវងជាង
របាពំើរដថងស្រាបព់លករទូធៅដូចជា រយៈធពលមិនរតូវធលើស្ពើ 14 ដថងស្រាបព់លករធធវើការតាមផធះធែើយ។ 

 

ារតា  12 
 

ចាបជ់ាតិ បទបញ្ហជ  ឬកិចចរពមធរពៀងស្មូហភាពគរួកំណត់បញ្ដតឋិផដលពលករធធវើការតាមផធះរតូវធធវើការកបុងអំែុងធពលធា៉ងស្រាក
របចាដំថង ឬរបចាសំ្បាឋ ហ៍ និងផឋលក់ារស្រាកផដលទទួលបានការទូទាត់ស្មរស្ប និងការទូទាត់ផផបកហរិញ្ដវតទុ។ 

 

ារតា  13 

 

ធពលធវលាផដលបានចំណ្ឌយធដាយពលករធធវើការតាមផធះផដលអមធដាយស្ាជិករគួស្ថរធៅដថងឈបស់្រាកមិនគរួរាបប់ញ្ចូ លជា
ផផបកដនការឈបស់្រាករបចានំប ផំដលទទលួបានការទូទាតធ់ែើយ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

កំណត់ស្ាគ ល់ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

កំណត់ស្ាគ ល់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ស្ហព័ននពលករធធវើការតាមផធះអនឋរជាតិ (IDWF) 
 

IDWF គឺជាអងគការធផ្លឋ តធលើស្ាជកិរបស្ព់លករធធវើការតាមផធះ និងកបុងរសុ្ក។ ពលករធធវើការតាមផធះ ឬកបុងរសុ្កគជឺា
អបកផដលធធវើការតាមផធះផដលានទំនាកទ់នំងការងារ។  IDWF ធជឿថា ការងារធធវើតាមផធះគជឺាការងារ ធហើយពលករធធវើ
ការតាមផធះទាងំអស្ា់នសិ្ទនដូិចោប នរងពលករដដទធទៀតទាងំអស្។់ ធោលបណំងរបស្អ់ងគការធនះគឺធដើមផើបធងេើតអងគ
ការពិភពធលាកផដលរបួរមួោប  នងិានរបជាធិបធតយយដនពលករធធវើការតាមផធះ ធដើមផើការពារ នងិជំរុញសិ្ទនពិួកធគធៅ
រគប់ទើកផនលង។ 

 
 

គិតរតរមផខ្ស្ើហា នប  ំ2017  IDWF ានដដគូចនំួន 63 មកពើ 51 របធទស្ ផដលតណំ្ឌងឱ្យស្ាជិកពលករធធវើការតាមផធះជាង 500,000 នា
ក់។ ភាគធរចើនរតូវបានធរៀបចំធៅកបុងស្ហជើព និងធផសងៗធៅកបុងស្ាគម បណ្ឌឋ ញ នងិការស្ហការរបស្ព់លករ។ 

 

ធលខាធិការដាឌ ន៖  c/o CTU Training Centre, 18, Shek Lei Street, Kwai Chung, N.T, Hong Kong 

 
Website: www.idwfed.org 

Email:  info@idwfed.org 

Facebook:  @IDWFED Twitter: 
@IDWFED 

 

 

 

 

 
អងគការពលកមមអនឋរជាត ិ(ILO) 

 

អងគការពលកមមអនឋរជាត ិ(ILO) គឺជាភាប កង់ាររបស្អ់ងគការស្ហរបជាជាតផិដលបានលះបងធ់ដើមផើធលើកកមពស្ឱ់្កាស្
ស្រាប់ស្ដស្ឋើ និងបុរស្ ធដើមផើទទួលបានការងារស្មរមយ នងិលអ កបុងនយ័ធស្រ ើភាព ស្មភាព សុ្វតទិភាព នងិភាពដថលថបូរ
របស្ម់នុស្ស។ ធោលបំណងសំ្ខាន់របស្អ់ងគការធនះគឺធដើមផើធលើកកមពស្សិ់្ទនិធៅកផនលងការងារ  ធលើកទរកចតិឋឱ្យានឱ្
កាស្ការងារស្មរមយ បធងេើនការការពារស្ងគម និងពរងរងការស្នធនាធៅកបុងការធដាះរស្ថយបញ្ហា ទាក់ទងនរងការងារ។ 

 

អងគការធនះានរដឌជាស្ាជិកចំននួ  187 និងានលកាណៈពិធស្ស្កបុងចំធណ្ឌមភាប ក់ងារអងគការស្ហរបជាជាតិធៅកបុង
ការធធវើជាដដគូរតើភាគើ៖ រដាឌ ភិបាល និធយាជក និងស្ហជើពទាងំអស្ចូ់លរមួធៅកបុងការងាររបស្ខ់្លួន នងិដំធណើ រការស្ធរមចចតិឋរបស្ខ់្លួន។ 
ធដើមផើធធវើការរមួោប  រដាឌ ភបិាល និធយាជក និងពលករនរងកំណតស់្ឋង់ដារការងារ រគប់រគងការអនុវតឋការងាររបស្ព់កួធគ ធលើកកមពស្ក់ារយល់
ដរង បធងេើតធោលនធយាបាយ នងិបធងេើតកមមវធិើ  អងគការ  ILO ានធោលបណំងធានាថា កិចចរបរងផរបងរបស្ខ់្លួនគឺឬស្គលដ់នតរមូវការ
ការងារស្ដស្ឋើ និងបុរស្។ 

 

ទើស្ថប ក់ការ៖ 

4 route des  Morillons  - CH-1211 Genève 22 - Switzerland 

វបិស្ថយ៖ www.ilo.org 

អុើផមល៖ ilo@ilo.org 

ILO Jakarta Office: 

Menara Thamrin Fl. 22 Jl. MH Thamrin Kav 3 Jakarta Pusat, Indonesia 10250 

វបិស្ថយ៖www.ilo.org/jakarta 

អុើផមល៖ jakarta@ilo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 “ធស្ថធននិវតឋន៍គឺជាសិ្ទនិរបស្ខ់្ញុ ំ” “អនុមត័អនុស្ញ្ហដ អងគការ ILO 189” ការរបជំុស្ថធារណៈរបស្ព់លករធធវើការតាមផធះ ទើរកុងមំុ
ដប របធទស្ឥណ្ឌឍ  

រូបថត៖ ចលនាជាតិពលករធធវើការតាមផធះ (NDWM)
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អងគការស្ហព័នន
ពលករធធវើការតាម
ផធះអនឋរជាតិ

ការធរៀបចំផផនការធដើមផើធជាគជ័យ៖ 
 

កូនធស្ៀវធៅផណនាសំ្រាប់ពលករធធវើការតាម
ផធះ នងិអងគការរបស់្ពួកធគ 

 
 

អងគការពល
កមមអនឋរជាតិ




