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ការអនុវត្តការករសក្រួលអាជ្ញា ធររូលដ្ឋា ន 
េីក្រុងអូតាវ៉ា  កែ ត្ុលា ឆ្ន ាំ ២០១២ 

រិច្ចការសិកាា សាលាេី ១ 
 

ការករសក្រួលដាំទណ្ើរការផ្តល់អាជ្ញា រ័ណ្ណអាជីវររម 
 

 
រិច្ចការសិកាា សាលាទនេះ ជួយដលអ់នរច្ូលរួរ ឲ្យអនុវត្តកផ្នរជ្ញរលូដ្ឋា នននឧរររណ៍្ករលរអ រទច្ចរទេសជាំនួយការក្ររ់ក្រងការផ្លា សរ់តូរ ការហ្វឹរហ្វឺន និងដាំទណ្ើរការ កដលក្ត្ូវពរិាទៅរនងុ 

រេរង្ហា ញសតីពេីិដាភាពេូទៅ ។ ទលារ-ទលារក្ស ីអាច្កសវងររព័ត្ម៌ានពិសាត រសតពីីឧរររណ៍្ទាំងរី (៣) ទនេះបានទដ្ឋយង្ហយទៅរនងុក្រព័នធអុិនទធើណ្ិត្ ។ 
 

ខាងទក្ការទនេះ រឺជ្ញវិធីផ្លា សរ់តូរជ្ញជាំហានៗ ។ សូរទរតាត ច្ងចាំថា ឧរររណ៍្ក្ររ់ក្រង រឺជ្ញ “ទោលការណ្៍កណ្នាំ” សក្មារ់ការង្ហរររស់ទលារអនរ ទហ្ើយក្ត្វូយរទៅអនុវត្តជ្ញេូទៅ និងក្រររ 
ទដ្ឋយភាពរត្់ករន តារសាា នភាពនរីួយៗររស់ទលារអនរ ។  
 

I ទរៀរច្ាំដាំទណ្ើរការសាំខាន់ៗ (ែាឹរសារ) សក្មារ់ការផ្លា ស់រតូរ 
 

១. ផ្តល់ទដ្ឋយសទងារនូវអវីកដលចាំបាច្់ក្ត្ូវផ្លា សរ់តូរ  
 
________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

២. ទហ្ត្ុអវីបានជ្ញការផ្លា សរ់តូរ មានលរាណ្ៈចាំបាច្ ់? 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

៣. ទត្ើការផ្លា សរ់តូរកដលបានទសនើទ ើងទនេះ មានផ្លក្រទោជនដ៍ូច្ទរតច្ែាេះ ? 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
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៤. ទត្ើមានផ្លរ េះពាល ់និងឧរសរគអវែីាេះ ច្ាំទពាេះដាំទណ្ើការផ្លា ស់រតូរទនេះ ? 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

៥. ទត្ើការរនិផ្លា សរ់តូរ មានផ្លវិបារអវែីាេះ ? 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

៦. ទត្ើការផ្លា សរ់តូរ ក្ត្ូវទធវើទ ើងរនុងរាំ ងុទពលណា ? 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

II. ត្ួអងគសាំខាន់ៗ - ទត្ើអនរ ក្ត្ូវការជាំរុញនរណាែាេះឲ្យជួយដល់ដាំទណ្ើការ ផ្លា ស់រតូរទនេះ ? 

 

១. ក្រុរទោលទ ៈ អនរមានសិេធិសទក្រច្ទលើការផ្លា សរ់តូរ និងអនរកដលមានឥេធិពលខាា ាំង ។ 
_____________________________________       
 
______________________________________     
 
______________________________________      

 

២. ភាន រ់ង្ហរក្ររ់ក្រងការផ្លា ស់រតូរៈ ភាន រ់ង្ហរទនេះ េេលួែុសក្ត្ូវ និងមានរណ្ទនយយភាពច្ាំទពាេះ ការផ្លា សរ់តូរ ។ េីភាន រង់្ហរដឹរនាំការផ្លា សរ់តូរមាន រ់ ឬ ទក្ច្ើន (អាច្ជ្ញក្រុរក្ររ់ក្រងដាំទណ្ើរការ ផ្លា ស់រតូរ) 
ក្ត្ូវកត្ទរៀរច្ាំ និងអនុវត្តកផ្នការផ្លា សរ់តូរតារការទក្ោងេរុ ។  
______________________________________       
 
______________________________________     
 
______________________________________      
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៣. រន្តនតីទរ់ទញការោាំក្េការផ្លា សរ់តូរៈ អនរកដលអាច្ជយួដល់ដាំទណ្ើរការផ្លា សរ់តូរ រ ុកនតរនិ មានឥេធពិលទដ្ឋយផ្លា ល ់។ 
______________________________________       
 
______________________________________     
 
______________________________________      

 

៤. ទត្ើអងគការ បានទក្ត្ៀរលរាណ្ៈសក្មារ់ការផ្លា ស់រតូរកដលបានទសនើទ ើងទនេះ ទហ្ើយឬទៅ ? 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

៥. ទត្ើការផ្លា សរ់តូរកដលបានទសនើទ ើងទនេះ ក្ត្ូវនឹងកផ្នការទរររស់អងគការកដរឬទេ ?  

 
________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 

 

Tool Within a Tool – How to Effectively “Sell” Your Change Idea

* Establish the general problem – Do not proceed until you get Agreement

* Establish the specific problem – Get Agreement again

* Present the Solution

* Explain the benefits of the Solution

* Counter any objections (Anticipate likely objections)

* Confirm solution and obtain verbal or written approval for solution

 
II. ករលរអដាំទណ្ើរការផ្លា ស់រតូរ 
 

១. ទក្ជើសទរើសដាំទណ្ើរការ កដលក្ត្ូវករលរអៈ ដាំទណ្ើរការកដលអាច្ផ្តល ់“ត្នរា” រកនារទៅ ទលើផ្លក្រទោជន៍ររសអ់ត្ិថជិន ។ 

ដាំទណ្ើរការផ្តលអ់ាជ្ញា រ័ណ្ណអាជីវររម 
 

រញ្ជា រ់អាំពីដាំទណាេះក្សាយ និងសុាំការអនុរ័ត្ទដ្ឋយផ្លា ល់មាត់្ ឬជ្ញលាយលរាណ្៍អរសរច្ាំទពាេះដាំទណាេះក្សាយ  ។ 

រាំណ្ត់្អាំពីរញ្ជា េូទៅ - សូររុាំរនតសររមភាព រហ្ូត្ដល់ទលារអនរេេួលបានរិច្ចក្ពរទក្ពៀង ។ 

រាំណ្ត់្អាំពីរញ្ជា ជ្ញរ់លារ់ - េេួលបានរិច្ចក្ពរទក្ពៀងជ្ញថមីរតងទេៀត្ ។ 
រង្ហា ញអាំពីដាំទណាេះក្សាយ ។ 

ពនយល់អាំពីផ្លក្រទោជន៍ននដាំទណាេះក្សាយ ។ 

ត្រត្នឹងការជាំទស់ណារួយ (ក្រទរើលទរើលការជាំទស់កដលេាំនងជ្ញទរើត្មានទ ើង)  ។ 

ឧរររណ៍្ទៅរនុងឧរររណ៍្ វិធី “ទរ់ទញការោាំក្េ” ដល់ទោរល់សតីពីការផ្លា ស់រតូរររស់ទលារអនរ 
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២. រាំណ្ត្អ់ាំពីក្រុរក្ររ់ក្រងដាំទណ្ើរការផ្លា សរ់តូរៈ ទរ ពាោរជាំរុញឲ្យរនសុសទាំងអស់កដល មាន “េាំនរេ់ាំនង” នឹងដាំទណ្ើរការផ្លា សរ់តូរទនេះ ច្ូលរួរ ។ មាច សដ់ាំទណ្ើរការទនេះ េេួល ែុសក្ត្ូវ 

និងមានរណ្ទនយយភាពច្ាំទពាេះដាំទណ្ើរការផ្លា ស់រតូរទនេះ ។ រាំណ្ត្អ់ាំពតី្ក្រូវការឲ្យ ច្ាំទពាេះ “ក្រូរងវរឹរងវឺន” ទដើរបជីយួដល់ក្ររុទនេះ ទដ្ឋយទរៀរច្ាំជ្ញដាក្ការដាំទណ្ើរការផ្លា សរ់តូរ 
ទផ្ាៀងផ្លា ត្់ការោាំក្េររស់ថាន រ់ក្ររ់ក្រងជ្ញន់ែពស់ ទពាលរ ឺ ការោាំក្េទៅទពទលទធវើការក្សាវ ក្ជ្ញវអាំពីជទក្រើសសក្មារ់ការករលរអដាំទណ្ើរការផ្លា ស់រតូរ ជួយរណ្តុ េះរណាត លឲ្យបានទពញ 
ទលញដលរ់នសុសក្ររោ់ន អាំពីឧរររណ៍្ក្ររ់ក្រងទាំងទនេះ ។ល។ 

ក្រុរៈ  __________________________________________________________             

 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 

 

៣. នរណាជ្ញអត្ិថជិនកដលក្ត្ូវេេលួទសវៈ តាររយៈការអទងេត្ ឬ រិច្ចសមាា សន ៍រាំណ្ត្់អាំព ីការរំពឹងេរុររសអ់ត្ិថជិន ទដើរបីទធវើឲ្យពួរទរមានការទពញច្តិ្តកាន់កត្ខាា ាំងទ ើងកថរទេៀត្ ។ 
ទរៀរច្ាំេក្រង់សតពីីការរញ្ជា រព់ីការរំពងឹេរុ និងត្ក្រូវការ ។ 

អត្ថិិជនកដលក្ត្ូវេេួលទសវៈ         

 

ការរញ្ជា រព់ីការរំពងឹេុរ និងត្ក្រូវការររស់អត្ិថជិនៈ (អវីកដលអនរផ្គត្់ផ្គង ់ក្ត្ូវផ្តល់ជនូ អត្ថិិជន ទដើរបីទធវើឲ្យពរួទរមានការទពញច្តិ្ត) 
 

ថិរទវលាសរុរ សក្មារ់ផ្តលរ់័ណ្ណអនុញ្ជា ត្ឲ្យអត្ថិិជនៈ  

           
 
ច្ាំននួ និងក្រទេេឯរសារកដលអត្ិថជិនក្ត្ូវដ្ឋរជ់ូនការិោល័យៈ    

           
 
ត្នរាសរររយកដលឆាុេះរញ្ជច ាំងពីក្រសិេធភាពច្ាំណាយែពស់ៈ      

 _______________________________________________________________ 
 
ការេូទត្់ក្បារស់ក្មារអ់ាជ្ញា រ័ណ្ណ ក្ត្ូវទធវើទ ើងជ្ញសាច្់ក្បារ ់រ័ណ្ណឥណ្ទន រូលរបទន  រ័ក្ត្ ។ ទត្ើរទរៀរេូទត្់រួយណាកដលទក្រើក្បាសជ់្ញេូទៅៈ    

            

 
េីតាាំងការិោល័យមានភាពង្ហយក្សួលៈ        

 
ភាពង្ហយក្សួលរនុងការទធវើដាំទណ្ើរទៅររការិោល័យៈ    

 
ទមា ងទធវើការៈ          

 
ជទក្រើសក្រព័នធអុនិទធើណ្តិ្ៈ ទផ្តើរទច្ញពេីសសនវិស័យររសអ់ត្ថិិជន       

 
ររិោកាសការិោល័យ មានលរាណ្ៈជ្ញការទធវើអាជីវររមៈ    
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រុរគលរិៈ ក្រសិេធភាពការង្ហរររស់ររុគលរិ ការក្រក្ពឹត្ត នងិឥរិោរថររស់ររុគលរិ  
___________________________________________________________________ 
 
អធិការរិច្ចៈ           

___________________________________________________________________ 
 
ទផ្សងៗ :          

 

៤. ការកសវងយលអ់ាំពីដាំទណ្ើរការកដលមានក្សារ់ៈ ទរៀរច្ាំដាក្ការននដាំទណ្ើរការផ្តល់ទសវ ចរ ់ តាាំងពីចរ់ទផ្តើរ រហ្ូត្ដលច់្រ ់ ។ ទក្រើក្បាស់សមាា រៈកដលមានទៅរនងុសិកាា សាលា ។ 

រូរកដលមានរាងជ្ញពងក្រទពើ រង្ហា ញពកីារចរ់ទផ្តើរ និងការរញ្ចរ់ដាំទណ្ើរការ ។ រូរកដល មានរាងជ្ញការ៉ា ូ (ដូច្ក្ោរ់ទពក្ជ) រង្ហា ញពីការសទក្រច្ច្ិត្ត ។ ការសទក្រច្ច្ិត្តជ្ញអវិជាមាន មាននយ័ថា 
មានេសិទ ទឆ្ព េះទៅរុែ ទៅរនុងដាក្ការននដាំទណ្ើរការទនេះ ។ ការ សទក្រច្ច្ិត្តជ្ញវិជាមាន មាននយ័ថា មានេសិទ ទឆ្ព េះទៅរែុ ទៅដាំណារ់កាលរនា រ់ទៅរនងុ ដាក្ការននដាំទណ្ើរការទនេះ ។ 

Flowchart 

Existing Process

Draw flowchart of 

exactly what 

happens between 

the start and end 

of process

Does Team 

agree 

Observe work as it 

is actually done

Modify the 

flowchart

Proceed to Next 

Step

Yes

No

 

៥. វិធានការអវីកដលលអក្រទសើររាំផ្ុត្សក្មារក់ារផ្លា សរ់តូរៈ ជ្ញត្ួោ ង ទនេះ រឺជ្ញច្ាំនួនដាំណារ់កាល ទៅរនងុដាំទណ្ើរការ ឬរយៈទពលជ្ញរធយរ កដលក្ត្ូវទក្រើក្បាស់សក្មារ់អាជ្ញា រ័ណ្ណ ឬច្ាំណាយ
ឬអវរី៏ទដ្ឋយកដលមានសារៈសាំខាន់សក្មារ់ទធវើឲ្យអត្ថិិជនមានការទពញច្ិត្តកាន់កត្ខាា ាំងកថរ ទេៀត្ ។ 

 
វិធានការៈ           

 
 
  

៦. រាំណ្ត្អ់ាំពអីវីកដលក្ត្ូវករលរអៈ ទត្ើមានអវែីាេះកដលក្ត្ូវករលរអ ទដើរបីជ្ញផ្លក្រទោជនដ៍ល ់អត្ថិិជន ? 

ផ្លិត្ផ្លកដលមានអាជ្ញា រ័ណ្ណ ៈ        

ត្នរាៈ           

ការេិញ (លេធររម):         

េីតាាំងការិោល័យៈ          

ការទរៀរច្ាំដាក្ការ 

ដាំទណ្ើរការកដលមានក្សារ់ 

រូរដាក្ការកដលរង្ហា ញអាំពីអវ ីកដលទរើត្មានទ ើងពិត្ក្បារដ 
ទៅរនុងច្ទនា េះទពលនន ការចរ់ទផ្តើរ និងរញ្ចរ ់

ដាំទណ្ើរការ 

ទត្ើក្រុរបាន 

ក្ពរទក្ពៀង 
កដរឬទេ ? 

បាេ/ចស+
 

ទេ 

រនតទៅដាំណារក់ាល រនា រ់ 

សទងេត្ទលើការង្ហរ ទដ្ឋយសារ ការង្ហរក្ត្ូវសទក្រច្ឲ្យបានពិត្ក្បារដ 

ករកក្រដាក្ការដាំទណ្ើរការ 
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រុរគលរិៈ           

រូលដ្ឋា នសមាា រៈររូវ័នត (ការិោល័យ):         

អធិការរិច្ចៈ           

ទផ្សងៗ:           

៨. ទរៀរច្ាំទ ើងវិញ និងរូរជ្ញដាក្ការនូវដាំទណ្ើរការថមីៈ ទក្រើក្បាស់សមាា រៈកដលមានទៅរនងុ សិកាា សាលា ។ 
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៨. រាំណ្ត្អ់ាំពកីារករសក្រលួសាា រន័ទដើរបីោាំក្េដលដ់ាំទណ្ើរការថមៈី រាំណ្ត្អ់ាំពីការករសក្រលួ រច្នសរពន័ធសាា រន័ ការទធវើទសច្រតសីទក្រច្ ការទធវើរបាយការណ្ ៍។ល។ ទដើរបីធានថា ដាំទណ្ើរថម ីមានក្រសេិធភាព 
។  

__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________    
 
__________________________________________________________________     

 
 

៩. ច្ុងរញ្ចរ់ននរចិ្ចការសកិាា សាលាៈ ទៅរនុងជីវិត្ពិត្ ទលារអនរ ក្ត្ូវទរៀរច្ាំកផ្នការអនុវត្ត និងអនុវត្តកផ្នការទនេះ !  

នីរួយៗមានលរាណ្ៈ  
 

ការទរៀរច្ាំជ្ញដាក្ការ 

នូវដាំទណ្ើរការថម ី

ពិនិត្យទរើលទ ើងវញិទលើដាំណារ ់
កាលនីរួយៗ ទដ្ឋយដរទច្ញនូវ ដាំណារ់កាលកដលទលើសព ីត្ក្រូវការ 

និងកលងទក្រើ ទហ្ើយ រាំណ្ត្់ព ីដាំណារ់កាលកដលលអជ្ញងរនុ  

ពិនិត្យទរើលទ ើងវញិនូវ ដាំណារ់កាលថមកីដល បានទសនើទ ើង 

 
ផ្លរ េះពាល ់

ននការដរទច្ញនូវ 

ដាំណារ់កាលនីរយួៗ 

 

ទត្ើដាំណារ់កាល 
 

ចាំបាច្់កដរឬទេ? 

 

បាេ/ចស+
 

ទេ 

ទេ ទេ 

បាេ/ចស+
 

បាេ/ចស+
 

ររាេុរ 
 

ដរ 

ដាំណារ់កាលទច្ញ 
 

ទរៀរច្ាំដាំណារ់កាលទ ើងវិញ 
 

រនតទៅដាំណារ់កាលរនា រ ់
 


