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ធគលបាំែងននធមធរៀនៈ 

 បនងាើនសមតថភាពសិកាា កាមឲ្យយល់ដឹងជាមូលដ្ឋា នអំពីការនធវើផ្ផនការគនរាង។ 

 ជយួ ឲ្យសិកាា កាមអាចអនុវតរនលើការនធវើផ្ផនការកនុងការរបមូលពត័ិ៍ាន ឬទិនននយ័ជនពិការ។  
 

ការធធវើផផនការគធរោង 
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១. ទ សនៈជាមូលោា នននគធរោង ការធធវើផផនការ និងការធធវើផផនការគធរោង 

គនរាង គឺជាសកមមភាពជានរចើនផ្ដលនរៀបចំនឡើងនដើមបទីទលួបានលទធផលជាកោ់កម់យួនៅ

កនុងថវកិា និងនពលនវោានកំណ្តណ់ាមយួ។  

ឧទាហរណ៍្ននគនរាងៈ ការនរៀបចំចុះរបមូលទិនននយ័ជនពិការ ការរបមូលបញ្ញា របស់ជនពិការ 

ការនរៀបចំរបាយការណ៍្ បនងាើនរបាកចំ់ណូ្លកនុងរគួសារ ការផាល ស់បរូរការយិាល័យថមី។ល។ 

ការនធវើផ្ផនការ គឺជាមុខង្ហរននការរគបរ់គងផ្ដលទាកទ់ងនៅនឹងការកំណ្តន់គលនៅសរាប់

អនុវតរការង្ហររបស់អងគការ/សាថ បន័ នៅនពលអនាគត និងការ

សនរមចចិតរនៅនលើការង្ហរ និងធនធានផ្ដលរតូវការនរបើរបាស់

នដើមបសីនរមចនគលនៅននាះ។ 

ការនធវើផ្ផនការគនរាង គឺសកមមភាពននការរគបរ់គង

គនរាងផ្ដលនរៀបចំនឡើងនដើមបកំីណ្តន់គលនៅសរាបអ់នុវតរ

ការង្ហររបស់អងគការ/សាថ បន័ និងនដើមបទីទលួបានលទធផលជាកោ់កម់យួនៅកនុងថវកិា និងនពលនវោ

ានកំណ្តណ់ាមយួ។  

 

 

ការធធវើផផនការគធរោង 
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២. សារៈ ាំខាន់ននការធធវើផផនការ 

ការនធវើផ្ផនការផរល់នូវសារៈសំខានជ់ានរចើនសរាបអ់នកអនុវតរគនរាង ឬសកមមភាព កនុងននាះ

រមួានៈ 

ក. ផរល់នូវទិសនៅៈ  ការនធវើផ្ផនការជាចំនុចសំខានស់រាបជ់យួ ដល់អនកអនុវតរនគ៍នរាង ឬ

សកមមភាពដឹងចាស់ពីនគលនៅ ឬទិសនៅផ្ដលពកួនគចង់

សំនរចបាននៅកនុងគនរាង។  

ខ. សរមបសរមួលៈ  ការនធវើផ្ផនការអាចភាា បោ់ល់ការ

របឹងផ្របងទាងំអស់របស់អនកអនុវតរគនរាង ឬសកមមភាពកនុង

ការសរមបសរមួលនធវើអវីមយួជាមយួអនកពាកព់ន័ធ។ 

គ. ផរល់នូវខាន តគំរូៈ ការនធវើផ្ផនការអាចឲ្យអនកដឹង ឬសាគ ល់ពីទំហំននរបតិបតរិការង្ហរ ផ្ដលអាច

ជយួ អនកកនុងការកំណ្ត ់និងផរល់នូវខាន តគំរូជាកោ់កម់យួនៅកនុងគនរាង។  

ឃ. បញ្ញា កៈ់ ការនធវើផ្ផនការអាចផរល់នូវភាពចាស់ោស់នននគលបំណ្ង សកមមភាព និងធន

ធានផ្ដលអនកអនុវតរនរ៍តូវដឹងមុននឹងនធវើសកមមភាព។  

ង. នរៀបចំៈ ការនធវើផ្ផនការផរល់ដល់នយើងនូវឧបករណ៍្សរាបរ់បឈមមុខនិងបញ្ញា ។  

ច. ជរមុញៈ ការនធវើផ្ផនការជយួ នលើកទឹកចិតរឲ្យទទលួជយ័ជំនះនលើការអនុវតរគនរាង។  

៣. របធភទននផផនការ 

ផ្ផនការាននរចើនរបនភទដូចជាៈ  

 ផ្ផនការរយៈនពលផ្វង(៥ឆ្ន )ំ ផ្ផនការយុទធសាន្តសរ 

 ផ្ផនការរយៈនពលមធយម (៣ ឆ្ន )ំ ផ្ផនការយុទធសាន្តសរ និងផ្ផនការរបតិបតរិ  
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 ផ្ផនការរយៈនពលខលី (១ឆ្ន )ំ ផ្ផនការរបតិបតរិ 

៤. លកខែៈននការធធវើផផនការឲ្យបានលអ 

 ការនធវើផ្ផនការមយួឲ្យានលកាណ្ៈលអមនិផ្មនជាភាពង្ហយរសួលនឡើយ ប៉ុផ្នរានចំនុចមយួ

ចំននួផ្ដលអនកនធវើផ្ផនការគរួពិចារណា។ ចំនុចទាងំអស់ននាះរមួានៈ  

ក. កំណ្តប់ញ្ញា  និងតរមូវការ 

ខ. ាននគលបំណ្ងចាស់ោស់  

គ. ានទិនននយ័ចាស់ោស់ 

ឃ. ានទស្នៈវស័ិយ និងនបសកមមចាស់  ោស់ 

ង. ានការចូលរមួ 

ច. អាចអនុវតរបានៈ ធនធាន មនុស្ ថវកិា 

សាា រៈ នពលនវោ 

៥. ធាតុ ាំខាន់ននការធធវើផផនការ កមមភាព 

ផ្ផនការសកមមភាព ជាការនរៀបចំយ៉ាងលំអិតនូវអវីផ្ដលរតូវនធវើកនុងរយៈនពលមយួចាស់ោស់។  

ជំហ៊ានននការនធវើផ្ផនការសកមមភាពផ្ដលានលទធផលានដូចខាងនរកាមៈ  

• កំណ្តស់កមមភាពគនរាង 

• កំណ្តន់គលបំណ្ង   

• កំណ្តស់នទស្ន/៍សូចនករ/មនធោបាយវាស់ផ្វង 

• កំណ្តម់នធោបាយនផទៀងផាទ ត់ ;    

• កំណ្តន់ពលនវោ  
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• កំណ្តអ់នកទទលួខុសរតូវ  

• កំណ្តធ់នធាន  

 

នគលបំណ្ងៈ  
ឧទាហរណ៍្ៈ នលើកកមពស់សិទធិជនពិការកនុងការចូលរមួកនុងសកមមភាពសងគម។ 

 

កំណ្ត់
សកមមភាពគ

នរាង 

សូចនករ/
មនធោ

បាយវាស់
ផ្វង

  
 

មនធោបាយ
វាស់ផ្វង 

នពលនវោ (ផ្ខ) អនកទទួលសខុ
សរតូវ/តរមូវ

ការ
សរមបសរមួ

ល 

ធនធាន 

1

  

2

  

3  4

  

5

  

6

  

7  8

  

9

  

10  10 12  
 

 

ផរល់វគគ 
ផ្ពវផាយ
សិទធជនពិ
ការ 

7 វគគ 
(១៤០ 
នាក)់
បានចូ
លរមួ
វគគ
បណ្រុ ះ
បណារ
លននះ) 

 របាយ
ការណ៍្ 

 រូបថត 

 បញ្ា ីវតរ
ាន 

x x x  x x x x     ក. ពិសី 

ល. ពិសិទធ 
សំភារៈ
បណ្រុ ះ
បណារ
ល 

 

ក. កំណ្តស់កមមភាពគនរាង 

ឧទាហរណ៍្៖  

 សកមមភាពចំបងៗ៖ ផរល់វគគផ្ពវផាយសិទធជនពិការ  
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ខ. សនទស្ន/៍សុចេនករ 

សនទស្ន ៍ជារង្ហវ ស់ផ្ដលៈ  

• កំណ្តក់ារអនុវតរសកមមភាពនដើមបសីនរមចបាននូវនគលបំណ្ង  

• បញ្ញា កពី់ភសរុតាងផ្ដលរបាបពី់នគលបំណ្ង និងលទធផល ផ្ដលរតូវបានទទលួ

ជាលកាណ្ៈបរាិណ្គុណ្ភាព នពលនវោ និងទីកផ្នលង។   

• ផរល់ជាមូលដ្ឋា នសរាបន់ធវើការរតូតពិនិតយ និងវាយតនមល  
 

សនទស្នរ៍តូវផ្ត  SMART :  

• S : Specific ជាកោ់ក់; 

• M : Measurable អាចវាស់ផ្វងបាន 

• A : Achievable អាចទទលួ/សនរមចបាន 

• R : Relevant/Realistic ជាកផ់្សរង/ទាកទ់ង 

• T : Time Bound : ាននពលនវោកំណ្ត ់

ឧទាហរណ៍្៖ 

- ជនពិការ និងរបជាជនកនុងភូមទិាងំ៣ចំននួ១៤០នាកប់ានទទលួការបណ្រុ ះបណារ លសរីពី

សិទធិជនពិការ  

គ. មនធោបាយនផទៀងផាទ ត ់

មនធោបាយនផទៀងផាទ ត ់ជារបភពពត័ា៌នផ្ដលរបាបន់យើងៈ  

• អំពីភសរុតាងផ្ដលនគលបំណ្ងរតូវបានសនរមច  
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• ទីកផ្នលងផ្ដលនយើងអាចរកទិនននយ័ចាបំាចស់រាបន់ផទៀងផាទ តន់លើសនទស្ន៍ 
 

ឧទាហរណ៍្៖  

- របាយការណ៍្វគគបណ្រុ ះបណារ ល ពាកក់ណារ លឆ្ន  ំនិងរបចាឆំ្ន  ំ 

- បញ្ា ីន ម្ ះអនកចូលរមួ 

- រូបថត 

ឃ. នពលនវោ 

គរួនធវើសកមមភាពនៅនពលណាផ្ដលជនពិការអាចចូលរមួបានភាគនរចើន។  

ឧទាហរណ៍្៖ 

- ការផរល់វគគបណ្រុ ះបណារ ល គរួនធវើនៅរដូវរបាងំ។ 

ង. អនកទទួលសខុសរតូវ/តរមូវការសរមបសរមួល 

អនកណាជាអនកនរៀបចំ ឬដឹកនាដំំនណ្ើ រននះចាបពី់នពលចាបន់ផរើមរហូតដល់បញ្េ ប។់  

ឧទាហរណ៍្៖ 

- នោក ពិសិទធិ ទទលួខុសរតូវកនុងការផរល់វគគបណ្រុ ះបណារ លកនុង២ភូម។ិ  

- ក. ពិសី ទទលួខុសរតូវកនុងការផរល់វគគបណ្រុ ះបណារ លកនុង១ភូម។ិ  

ច. ធនធាន 

សំនៅនលើអវីផ្ដលគនរាងរតូវការជាចាបំាចស់រាបអ់នុវតរ ឬដំនណ្ើ រការណ៍្សកមមឲ្យសនរមច

បាននជាគជយ័។ ធនធានោបប់ញ្េូ លទាងំធនធានមនុស្ សាា រៈ ឧបករណ៍្ និងថវកិា  
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ឧទាហរណ៍្៖ 

- ការផរល់វគគបណ្រុ ះបណារ ល រតូវការជំនយួការ២នាក ់ថវកិា រកដ្ឋស់ោ៉ម ហវឺត 

រកដ្ឋស់ពណ៌្។ល។   

ឆ. ការនរៀបចំផ្ផនការថវកិាគនរាង  

នរកាយនពលនរៀបចំគនរាងសកមមភាពខាងនលើរចួោល់នហើយ ផ្ផនការថវកិាគនរាងនិងរតូវបាន

នរៀបចំលមអតិ ដូចខាងនរកាម៖ 

 

នលខខទង ់
A 

ថវកិារ 
B 

ថវកិារលមអចិ 
C 

ចំនួនឯកតា 
D 

តនមលឯកតា 
E 

ចំនួនដង 
F 

សរុប 
G=DxExF 

ក. ផ្ផនកបុគគលិក 

       

       

       

       

សរុប 
    

ខ. ផ្ផនករដាបាល 

       

       

       

       

សរុប 
    

គ. ផ្ផនកសកមមភាព 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

សរុប 
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ធមធរៀន តពីីការធធវើផផនការគធរោង 

 

កិចចផតងការបធរងៀន 

 
ធានបទ វតថុបំណ្ង សកមមភាព វធីិសាន្តសរ នា៉ង សាា រៈ 

ទស្នៈជាមូលដ្ឋា ន

ននគនរាង 

ការនធវើផ្ផនការ 

និងការនធវើផ្ផនការ

គនរាង 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួ

ផ្សវងយល់ពីនិយម

នយ័ននគនរាង 

ការនធវើផ្ផនការ 

និងការនធវើផ្ផនការ

គនរាង 

១. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំ

នគលបំណ្ងនននមនរៀនដល់អនកចូលរមួ  

២. អនកសរមបសរមួលនធវើការសួរដល់

សិកាា កាម 

“នតើការនធវើផ្ផនការគនរាងជាអវី?” ។ 

អនកសរមបសរមួលរបមូលចនមលើយរបស់

អនកចូលរមួ រចួបញ្េូ លចនមលើយរបស់ពកួ

គតប់ញ្េូ លគន ។  

ពយុះគំនិត 

 

 

 

 

២០ នាទី 

 

 

 

រកដ្ឋស់ផាទ ងំធំ 

ហវឺត សាុត 

កនន្តនរ 

រកដ្ឋស់ពណ៌័្  
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៣. អនកសរមបសរមួលនធវើការបង្ហា ញ

ចំនលើយដល់អនកចូលរមួ នដ្ឋយនធវើការ

ពនយល់ពីនិយមនយ័របស់គនរាង 

និងផ្ផនការ រចួភាា បន់ៅផ្ផនការគនរាង 

សារៈសំខានន់នការនធវើ

ផ្ផនការ 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួ

ផ្សវងយល់ពីសារៈ

សំខានន់នការនធវើផ្ផន

ការ 

១. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំ

នគលបំណ្ងនននមនរៀនដល់អនកចូលរមួ  

២. អនកសរមបសរមួលផ្បងផ្ចកនដរគូ 

ផ្ដលអងគុយជិតគន នធវើការពិភាកានលើសំនរួ 

“នតើការនធវើផ្ផនការផរល់ផលរបនយាជនអ៍វី

ខលះ?” 

បនាទ បម់កអនកសរមបសរមួលឲ្យរកុមនី

មយួៗនធវើការផាល ស់បរូរចនមលើយគន  (នដ្ឋយឲ្យ 

៣រកុមតូចបញ្េូ លជាមយួរកុម)។ 

ពិភាកានដរគូរ 

និង 

ពិភាការកុមធំ 

៤០នាទី រកដ្ឋស់ផាទ ងំធំ 

ហវឺត សាុត 

កនន្តនរ 

រកដ្ឋស់ពណ៌័្ 



 

នមនរៀនសរីពីការនធវើផ្ផនការគនរាង       ទំពរ័ 11  

 

រចួឲ្យរកុមធំនីមយួៗបង្ហា ញពីចំនលើយ

របស់ពកួនគ។  

៣. អនកសរមបសរមួលនធវើការបង្ហា ញ

ចនមលើយដល់អនកចូលរមួ 

របនភទននផ្ផនការ 

 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួដឹង

ពីរបនភទននផ្ផនការផ្ដ

លនគនិយមនរបើនៅកនុង

ការង្ហរ  

១. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំ

នគលបំណ្ងនននមនរៀនដល់អនកចូលរមួ  

២. អនកសរមបសរមួលផ្ចករកដ្ឋស់ពណ៌័្

ឲ្យអនកចូលរមួ។ អនកសរមបសរមួលនធវើការ

សួរនូវសំនរួ 

“នតើផ្ផនការានប៉ុនាម នរបនភទ?”។  

ឲ្យអនកចូលរមួសរនសរចនមលើយរបស់ពកួនគ

កនុងរកដ្ឋស់ពត័ ៌(មយួចនមលើយមយួរកដ្ឋស់

ពណ៌័្)។ 

ផ្ចករកដ្ឋស់ពណ៌័្ 

 

៤០នាទី រកដ្ឋស់ផាទ ងំធំ 

ហវឺត សាុត 

កនន្តនរ 

រកដ្ឋស់ពណ៌័្ 
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អនកសរមបសរមួលនធវើការរបមូលចនមលើយពី

អនកចូលរមួ នហើយអាន និងបញ្េូ លចនមលើយ

របស់ពកួគតជ់ារកុម។ 

រចួនហើយអនកសរមបសរមួលនធវើការអាច

ចនមលើយតាមរកុមផ្ដលបញ្េូ លគន នឡើង

វញិ។ 

៣. អនកសរមបសរមួលនធវើការបង្ហា ញ

ចំនលើយដល់អនកចូលរមួ 

លកាណ្ៈននការនធវើ

ផ្ផនការផ្ដលលអ 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួដឹង

ថាការនធវើផ្ផនការផរល់

ផលរបនយាជន៍

សរាបអ់នកអនុវតរន៍

គនរាង 

១. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំ

នគលបំណ្ងនននមនរៀនដល់អនកចូលរមួ  

២. អនកសរមបសរមួលនធវើការសួរនៅកាន់

អនកចូលរមួនូវសំនរួ 

“នតើនតើការនធវើផ្ផនការមយួឲ្យលអរតូវនធវើយ៉ា

ពយុះគំនិត ៤៥នាទី រកដ្ឋស់ផាទ ងំធំ 

ហវឺត សាុត 

កនន្តនរ 

រកដ្ឋស់ពណ៌័្ 
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ងដូចនមរច?”  

ឲ្យអនកចូលរមួនធវើការនឆលើយនូវចនមលើយរបស់

ពកួនគ។ 

អនកសរមបសរមួលរតូវរបមូលចនមលើយ

របស់អនកចូលរមួបញ្េូ លគន  រចួអាននូវ

ចនមលើយផ្ដលបញ្េូ លគន នឡើងវញិ។ 

៣. អនកសរមបសរមួលនធវើការបង្ហា ញ

ចំនលើយដល់អនកចូលរមួ 

ធាតុសំខានន់នការនធវើ

ផ្ផនការសកមមភាព 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួ

ផ្សវងយល់ពីធាតុ

សំខាន់ៗ ននការនធវើផ្ផន

ការសកមមភាពរបស់

គនរាង 

១. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំ

នគលបំណ្ងនននមនរៀនដល់អនកចូលរមួ  

២. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្បងផ្ចក

អនកចូលរមួជា២ ឬ៣រកុម ឲ្យនឆលើយនូវ

សំនរួ “នតើការនធវើផ្ផនការានធាតុ

ពិភាការកុម ១ នា៉ង 

២៥នាទី 

រកដ្ឋស់ផាទ ងំធំ 

ហវឺត សាុត 

កនន្តនរ 

រកដ្ឋស់ពណ៌័្ 
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សំខាន់ៗ អវីខលះ?” ។  

បនាទ បពី់ការពិភាកា អនកសរមបសរមួល

ឲ្យរកុមនីមយួៗនធវើការបង្ហា ញចនមលើយរបស់

ពកួនគ។   

៣. អនកសរមបសរមួលនធវើការបង្ហា ញ

ចំនលើយដល់អនកចូលរមួ 

 
 



 

នមនរៀនសរីពីការនធវើផ្ផនការគនរាង       ទំពរ័ 9  

 

ថថថ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ផលតិធោយ   គាំរទថវិកាធោយ 

   
 

 

រកាសិទធនិដ្ឋយ អ.ព.ក 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


