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រចនាសម្ព័ន្ធនន្វគ្គសិក្សា 
 
វញិ្ញា បន្បត្រជាន្ខ់្ពសន់ៅក្សនុងឧសាហក្សម្មវសិវក្សម្ម នឹ្ងត្រូវបាន្ន វ្ើន ើងនៅក្សនុង
ទត្ម្ងន់ន្ការបនត្ងៀន្ ការពិភាក្សា ការន វ្ើបទបង្ហា ញ ការន ើររ ួលំហារ់អនុ្វរត 
និ្ងសក្សម្មភាព ន៍ទៗនទៀរ។ 
 
៥ នម្នរៀន្ 
1. ការគិ្រនលឿន្( Lean Thinking) 
2. ការប់ន្ថយការខ្ជះខ្ជជ យនៅក្សនុងនោងចត្ក្ស ( Lean Value Stream 

Mapping ) 
3. ការសិក្សាពើការង្ហរទើ១  (Work Study 1)  
4. ការសិក្សាពើការង្ហរទើ ២ (Work Study 1 ) 
 
សូម្ន វ្ើការនត្រើសនរ ើស1 ក្សនុងចំនោម្ត្បធាន្បទ2 ខ្ជងនត្កាម្បន្ន្ថម្  
1. នាទើសតងដ់ារន ើម្បើគ្ណនានលៃន ើម្  (Standard Minute Costing)  
2. ការធានាគុ្ណភាពនៅក្សនុងវសិយ័វាយន្ភណ័ឌ និ្ងការនចនម្ ូ  (Quality 

Assurance in the Textile and Fashion Industry) 
  

 

លក្សខខ្ណឌ រត្ម្ូវសត្ាប់ការចូលនរៀន្ 
 

 បចចុបបន្នកំ្សពុងន វ្ើការនៅក្សនុងឧសាហក្សម្មសនម្ៃៀក្សបំពាក្ស ់ឬាន្បំណង
ចងន់ វ្ើការនៅក្សនុងឧសាហក្សម្មសនម្ៃៀក្សបំពាក្ស់ 

 ាន្សញ្ញា បត្រសាក្សលវទិាលយ័ ឬសញ្ញា បត្រវទិាលយ័ 
 សម្រថភាពអាន្ សរនសរ និ្ងសាត បភ់ាសាអងន់គ្ៃសសាា រ់រំនាញ 
 រំនាញគិ្រនលខ្មូ្លដាា ន្ និ្ងចំនណះ ឹង Microsoft office  
 

រនម្ៃវគ្គសិក្សា 

សត្ាបព់រ័ា៌ន្លម្អិរបន្ន្ថម្អំពើត្បនភទនន្ទើក្សន្ន្ៃងនិ្ងក្សញ្ចបក់្សម្មវ ិ្ ើបណតុ ះ  
បោត ល និ្ងរនម្ៃវគ្គសិក្សា សូម្ទាក្ស់ទងនយើងតាម្រយៈនលខ្ (855) 23 
622 7777 

 

 រ 
រយៈនពលសិក្សា 

ត្បនភទវគ្គសិក្សា នពញនា ង 
នា ងសរុបនិ្ងនា ងវាយរនម្ៃ 151 នា ង 
ចន្នួ្សរុបគិ្រជាន្ខ្ 2  ន្ខ្ 

 

 
 

*ត្បសិន្កាលវភិាគ្ និ្ងចំន្នួ្នលៃឈបស់ត្ាក្សជាអរិបរាសំោបន់្ខ្
ន្ើម្យួៗ ប ះចំនលៃឈប់សត្ាក្ស   វគ្គសិក្សានន្ះក្សអ៏ាចបតូរជាថ្នន ក្សន់ត្ៅ
នា ងបាន្ (part time basis) ។ 
លក្សខខ្ណឌ រត្ម្ូវការសត្ាប់បញ្ច ប់វគ្គសិក្សា 
សិសសត្រូវន្របំនពញនូ្វរត្មូ្វការទាងំឡាយ ូចខ្ជងនត្កាម្: 
• វរតាន្៧៥%នន្នា ងសរុបក្សនុងវគ្គបណតុ ះបោត លន្ើម្យួៗ 
• ការវាយរំនល និ្ងការត្បលងត្រូវបាន្បំនពញសត្ាបត់្គ្បវ់គ្គទាងំ
អស់ 
ការផ្តល់រូន្វញិ្ញា បន្បត្រ 
នៅនពលបញ្ចបវ់គ្គសិក្សានដាយនជាគ្រយ័ សិសសនឹ្ងទទលួបាន្
វញិ្ញា បន្បត្របញ្ញជ ក្សក់ារសិក្សាពើវទិាសាថ ន្ CGTI ន្ លត្រូវបាន្គំ
ត្ទនិ្ងទទលួសាគ លន់ដាយន គូ្រនៅក្សនុងវសិយ័ឧសាហក្សម្ម។ 
 

ឱកាសការង្ហរ 
 

 អនក្សត្គ្បត់្គ្ងនោងចត្ក្សនិ្ងផ្លិរក្សម្ម 
 វសិវក្សរឧសាហក្សម្ម (IE) 
 ជាបុគ្កលិក្សន្ផ្នក្ស សិក្សាការង្ហរ (Work Study) 
 អនក្សនរៀបចំន្ផ្ន្ការផ្លិរក្សម្ម 
 បុគ្គលិក្សន្ក្សលម្អនិ្ងអភិវឌ្ឍន្ក៍ារង្ហរ 
 ទទលួបន្ាុក្សន្ផ្នក្សផ្លិរក្សម្ម  
 អនក្សត្រួរពិនិ្រយ និ្ង ធានាោ បរ់ងនលើគុ្ណភាព 
 រំន្យួការត្រួរពិនិ្រយទូនៅន្ផ្នក្សបរសិាថ ន្( Compliance) 
 អនក្សត្គ្ប់ត់្គ្ងផ្លិរក្សម្មន្ផ្នក្សសាា រៈនានំចញនាចូំល

(Merchandiser) 
 

ជាម្ួយន្ឹងការត្បក្សួរត្បន្រងកាន់្ន្រខ្ជៃ ងំន ើងៗន្ិងការនក្សើន្ន ើងរនម្ៃនន្ការផ្លិរ  ូចនន្ះនោងចត្ក្សផ្លិរសនម្ៃៀក្សបំពាក់្សទាងំឡាយក្សំពុង
ន្រន្សវងរក្សនូ្វវ ិ្ ើសាស្រសតនន្ការផ្លិរន ើម្បើការ់បន្ថយការចំោយនៅនលើនលៃន ើម្។ ក្សតាត ទាងំនន្ះនហើយន្ លជានហរុន្វើនអាយាន្រត្ម្ូវ
ការបុគ្គលិក្សរំនាញន្ លាន្ចំនណះ ឹងត្គប់ត្គន់្ន ើម្បើអនុ្វរតន៍្ក្សម្មវ ិ្ ើផ្លិរភាពក្សនុងវស័ិយឧសាហក្សម្មការ់ន រ នដាយនត្បើឧបក្សរណ៍ 
Lean Tool  ៍ាន្ត្បសិទធភាព។ វគ្គសិក្សាវញិ្ញា បន្បត្រនន្ះផ្តល់ឱយអនក្សនូ្វរំនាញន្ិងចំនណះ ឹងចបំាច់នៅក្សនុងវសិវក្សម្មឧសាហក្សម្ម។ ។ វគ្គ
សិក្សានន្ះបាន្នតត រនៅនលើ ការសិក្សានពលនវលា នាទើសតង់ដារន ើម្បើគ្ណនានលៃន ើម្ ឧបក្សរណ៍ lean tools ការន្វើន្ផ្ន្ការផ្លិរក្សម្ម ការ
នរៀបចំសង្ហវ ក់្សផ្លិរក្សម្ម ការសិក្សារពើចលនា ន្ិងការគ្ណនាត្បាក់្សឈនួលន ើម្បើត្រួរពិន្ិរយបរាិណន្ិងគុ្ណភាពនន្ទំន្ិញន្ លបាន្       
ផ្លិរ។ 

វិញ្ញា បនបត្រជាន់ខ្ពសស់ត្ាប់វិសវកម្មឧសាហកម្ម 
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នសចក្សតើសនងខបខ្ៃើៗអំពើនម្នរៀន្ 
 

 

1. ការគិ្រនលឿន្ (Lean Thinking)  
 

Lean គឺ្ជាការន វ្ើ ំនណើ រន្ លត្សន ៀងគន នៅនឹ្ងការររា់ ោ រុង នដាយបនាា រម់្យួគម ន្
ទើបញ្ចប។់ វាន វ្ើការ  "តៃ សប់តូរផ្នរ់គំ្និ្រ" ជាជាងការ "តៃ សប់តូរន្ខ្សរបនាា រ"់។ 
ជាម្យួនឹ្ងការនក្សើន្ន ើងនន្រនម្ៃជានរៀងោលន់លៃនានពលបចចុបបន្ននន្ះនិ្ងទើផ្ារាន្ការ
ត្បក្សរួត្បន្រង វគ្គបណតុ ះបោត លសូម្ន វ្ើការផ្តលរូ់ន្និ្ងន្ណនានំលាក្សអនក្សនៅកាន្ពិ់ភព
នលាក្សនន្ Lean នហើយវាគឺ្ជាអវើន្ លអាចរយួតៃ សប់តូរវ ិ្ ើនន្ការគិ្ររបសន់លាក្សអនក្សក្សនុង
ការន វ្ើអវើម្យួ។ វគ្គបណតុ ះបោត លនន្ះផ្តលរូ់ន្និ្ងន្ណនាអំំពើ Lean ន្ លផ្តលន់អាយ
នលាក្សអនក្សន ើម្បើបនងកើរនិ្ងអភិវឌ្ឍន្គំ៍្នោងសំោបអ់នាគ្រ នដាយការអនុ្វរតន្ ៍ Lean នៅ
ក្សន្ន្ៃងន វ្ើការរបសអ់នក្ស។  នៅនពលគំ្និ្រជានត្ចើន្ត្រូវបាន្អនុ្វរតជាយុទធសាស្រសត អនក្សចូល
រមួ្អាចត្រូវបាន្ធានាថ្ននឹ្ងាន្ផ្លិរភាពខ្ពសបំ់ផុ្រនៅក្សន្ន្ៃងន វ្ើការ  ការប់ន្ថយការ
ចំោយនៅនលើត្បរិបរតិការនិ្ងបនងកើន្ត្បាក្សចំ់នណញ។ ាន្ការពិនសា្ន្ន៏ន្ន្ខ្សសង្ហវ ក្ស់
ផ្លិរក្សម្មម្យួន ើម្បើកំ្សណរនិ់្ងលុបបំបារក់ារខ្ជះខ្ជជ យនិ្ងការន្ក្សនចន ំនណើ រការន ើម្បើ
បនងកើន្ផ្លិរភាព។ 
 

2. ការប់ន្ថយការខ្ជះខ្ជជ យនៅក្សនុងនោងចត្ក្ស (Lean Value Stream Mapping)  
 

វគ្គសិក្សានន្ះរត្មូ្វឱយអនក្សចូលរមួ្ាន្ការយល ឹ់ងជាមូ្លដាា ន្អំពើ គំ្និ្រទាងំឡាយនន្
ការផ្លិរ (lean manufacturing concepts)។ អនក្សនឹ្ងនរៀន្ន ើម្បើវាយរនម្ៃពើសាថ ន្
ភាពបចចុបបន្ននន្ ំនណើ រការផ្លិរសំនលៀក្សបំពាក្សព់ើន្ផ្នក្សម្យួនៅន្ផ្នក្សម្ួយនទៀរ។ វ ិ្ ើ
សាស្រសតនន្ះផ្តលនូ់្វពរ័ា៌ន្យ ងចាសល់ាសន់ន្សក្សម្មភាពន្ លាន្រនម្ៃ និ្ងគម ន្រនម្ៃ
ទាងំអសន់្ លបាន្បន្ន្ថម្នៅក្សនុង ំនណើ រការផ្លិរក្សម្ម នហើយន្ លអាចឱយអនក្សន វ្ើជាមូ្ល
ដាា ន្របសខ់្ៃួន្នានពល អនាគ្រ។ 
បនាា បម់្ក្សអនក្សអាចនតត រនៅនលើការន្ក្សលម្អបាន្យ ងង្ហយត្សួលតាម្រយៈការក្សំចរ់
នចលនដាយសារត្ពិរតិការណ៍ Kaizen ជានត្ចើន្អាចត្រូវបាន្ន វ្ើន ើងន ើម្បើលុបបំបារ់
ការខ្ជះខ្ជជ យ នដាយបនងកើន្   ផ្លិរភាព និ្ងន្ក្សលម្អគុ្ណភាពនអាយកាន្ន់្រត្បនសើរន ើ
ង។ 
 

3. ការសិក្សារពើការង្ហរទើ 1 (Work Study 1)  
នដាយសារការត្បក្សរួត្បន្រងកាន្ន់្រខ្ជៃ ងំន ើងៗ គឺ្រត្មូ្វនអាយាន្ការយក្សចិរតទុក្សខដាក្ស់
នៅនលើការផ្លិរសំនលៀក្សបំពាក្សន់អាយ ូចជាវទិាសាស្រសតផ្ងន្ រ នហើយវាមិ្ន្ន្ម្ន្ជាការ
នលងនសើចននាះនទ។ ត្រងន់ន្ះគឺ្ជាក្សន្ន្ៃងន្ លរត្មូ្វនអាយាន្អនក្សវសិវក្សម្មការន់ រនិ្ង
ការសិក្សារពើការង្ហរ អ៏សាច រយម្យួ។ វគ្គសិក្សានន្ះនឹ្ងរយួ លអ់នក្សរចនាម្ ូ  អនក្សបនងកើរ
គំ្រូ និ្ងអនក្សរំនាញខ្ជងសនម្ៃៀក្សបំពាក្សន់ ើម្បើន វ្ើការអភិវឌ្ឍន្ន៍ៅការរចនាម្ ូ នានា បនចចក្ស
នទស ជ៍ាក្សល់ាក្សនិ់្ងការន្ណនាពំើផ្លិរក្សម្មនដាយយក្សត្បសិទធិភាពផ្លិរសត្ាបន់ វ្ើការ
ពិចរោ។ ។ មូ្លដាា ន្ត្គិ្ះនន្វសិវក្សឧសាហក្សម្មគឺ្ជារត្មូ្វការមុ្ន្នគ្បងអសស់ត្ាប់
គ្នត្ាងន្ក្សលម្អផ្លិរផ្ល។ អនក្សមិ្ន្អាចន្ក្សលម្អអវើម្យួនដាយអនក្សមិ្ន្អាចវាសន់្វងបាន្
ននាះន ើយ។ 

  
 
4. ការសិក្សារពើការង្ហរទើ 2 ( work study 2)  

 

វគ្គសិក្សានន្ះគឺ្បន្តពើការសិក្សាការង្ហរទើ1។ វគ្គមុ្ន្អនក្ស
បាន្នរៀន្ពើរនបៀបក្សរត់្តានិ្ងសិក្សាមូ្លដាា ន្ត្គិ្ះនន្
វសិវក្សឧសាហក្សម្ម នហើយឥ ូវនន្ះអនក្សនឹ្ងនរៀន្វភិាគ្
និ្ងន្ក្សលម្អវ ិ្ ើសាស្រសត នពលនវលាន្ លត្រូវការនៅក្សនុង
 ំនណើ រការផ្លិរសំនលៀក្សបំពាក្ស់គឺ្ចបព់ើក្សន្ន្ៃងរុ
ការ ់ក្សន្ន្ៃងន រ រហូរ លន់ៅក្សន្ន្ៃងនវចខ្ចប។់ វគ្គ
សិក្សានន្ះរមួ្បញ្ចូ លទាងំសក្សម្មភាពន ើម្បើន វ្ើការវាយ
រនម្ៃសម្រថភាព កំ្សណរអ់រតសញ្ញា ណក្សម្មនៅក្សនុងន្ផ្នក្ស
ន្ើម្យួៗ អនុ្វរតវ ិ្ ើសាស្រសតវសិវក្សម្ម ំោលគន សត្ាប់
នាមុំ្ខ្នគ្ន ើម្បើការប់ន្ថយនពលនវលា ន វ្ើការវភិាគ្រនម្ៃ
បន្ន្ថម្ និ្ងការសិក្សាពើ       លទធភាព។ អនក្សនឹ្ងនរៀន្
ពើរនបៀបវាសន់្វងនិ្ងវភិាគ្ត្បសិទធភាពនៅក្សនុងររួ
ផ្លិរក្សម្មរបសអ់នក្ស នហើយនិ្ងអវើន្ លអនក្សត្រូវន វ្ើក្សនុង
ររួផ្លិរក្សម្មគឺ្ជានគលបំណងន ើម្បើបនងកើន្ទិន្នផ្ល
និ្ងបនងកើន្សកាត នុ្ពលត្បាក្ស ់          ចំនណញ។    

 

5. នាទើសតងដ់ារន ើម្បើគ្ណនានលៃន ើម្  (Standard 
Minute Costing)  

 

ការផ្លិរសនម្ៃៀក្សបំពាក្សជ់ាសំខ្ជន្់គឺ្ន្ផ្នក្សរុការ ់ន្ផ្នក្ស
ន រភាជ បប់់នំ្ណក្សន្ើម្យួៗនៅក្សនុងត្កុ្សម្ន រ បនងាើយការ
និ្ងនវចខ្ចប។់ រុលយភាពត្កុ្សម្នៅក្សនុង ំនណើ រការន្ើម្យួ 
ៗគឺ្ជាគ្ន្ៃឹះសំខ្ជន្់ម្យួន ើម្បើសនត្ម្ចបាន្នូ្វសមិ្ទធ
ផ្លផ្លិរក្សម្មលអបំផុ្រ។ 
ការគ្ណនា នាទើសតងដ់ារនដាយនត្បើក្សម្មវ ិ្ ើ industry 
software គឺ្ាន្សារៈសំខ្ជន្ន់ៅក្សនុង ំនណើ រការ
នន្ះ។ នគលបំណងនន្វគ្គបណតុ ះ        បោត លនន្ះ
គឺ្ន ើម្បើផ្តលចំ់នណះ ឹងន្ផ្នក្សការង្ហរ រំនាញ 
បនចចក្សនទស ន ើម្បើគ្ណនា នាទើអនុ្នត្គះជាសតងដ់ារ 
standard allowed minutes (SAM) ឬ នា ង
អនុ្នត្គះសតងដ់ា standard of allowed hours 
(SAH) សត្ាបក់ារការន់ រសំនលៀក្សបំពាក្ស ់និ្ងការ
ន វ្ើរុលយភាពការង្ហរវាងត្កុ្សម្ឬក្សនុងចំននាម្ត្បរិបរតិក្សរ
នៅក្សនុងត្កុ្សម្ន ើម្បើទទួលបាន្ត្បសិទធភាពខ្ពស។់ SAM 
ឬ SAH ឬ SMV គឺ្ជាឧបក្សរណ៍សក្សលម្យួន្ លត្រូវ
បាន្នត្បើន ើម្បើគ្ណនាត្បសិទធភាពនិ្ងនលៃន ើម្របស់
នោងចត្ក្ស ។ 
 
 

 

 

     



 

CGTI_V7_20170613 

 

6.  ការធានាគុ្ណភាពនៅក្សនុងវសិយ័វាយន្ភណ័ឌ និ្ងការនននម្ ូ  
(Quality Assurance in the Textile and Fashion Industry)  
វគ្កសិក្សារនន្ះត្គ្ប ណត បន់ៅនលើទិ ាភាពសំខ្ជន្់ៗ នន្គុ្ណភាពនៅ
ក្សនុងវសិយ័វាយន្ភណ័ឌ និ្ងសនម្ៃៀក្សបំពាក្ស។់ សិសសទាងំអសនឹ់្ងនរៀន្
ពើនគលការណ៍ត្គ្បត់្គ្ងគុ្ណភាពន ើម្បើយល ់និ្ងបក្សត្សាយពើ
ត្បនភទរបាយការណ៍របសគុ់្ណភាពនផ្សងៗគន  និ្ងរនបៀបន្ ល
នគលន្នយបាយន្ផ្នក្សគុ្ណភាពអាចប ះពាល ់ល ំ់នណើ រការ
ត្បរិបរតិការរបស ់ត្ក្សុម្ហ ុន្។ ន្ផ្នក្សទាងំឡាយនន្ការត្គ្ប ណត ប់
ននាះរមួ្ាន្: ការន វ្ើគំ្រូ សថិរិ, ការន្បងន្ចក្សត្បនភទកំ្សហុស, ការវាយ
រនម្ៃគំ្រូ និ្ងការសរនសររបាយការណ៍។ វរថុធារុន ើម្ ការន វ្ើនរសត
ផ្លិរផ្លនិ្ងសុវរថភិាព ការវាយរនម្ៃពណ៌ក្សត៏្រូវបាន្ន្ណនាផំ្ងន្ 
រ។ សិសសទាងំអស់នឹ្ងាន្     ឱកាសចូលរមួ្ក្សនុងការពិភាក្សាអំពើ
បញ្ញា គុ្ណភាពទូនៅន្ លនក្សើរាន្ន ើង និ្ងការវាសន់្វងអំពើគ្ាៃ រ
ន្ លត្រូវត្បឈម្ជាម្យួនិ្ងវសិយ័ឧសាហក្សម្មនន្ះ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


