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I.សេចក្តីសផតើម
 សទេចរណ៍រឺជាវេិ យចមប មួយរបេ់ពិភពសោក្ផដលកំ្ពុ ពរ ីក្ខលួនសៅក្នុ បណ្តត របសទេ
មួយចំនួន។ ក្នុ ចំសណ្តមរបសទេទំ សនាុះក្មពុជាអាស្េ យសដ្ឋយភាពេំបូរផបបននមរតក្វបបធម៌ផដល 
ជាសបតិក្ភ ណឌ របេ់ ជាតិិ េមបតតិធមមជាតិិ និ េ គមវបបធម៌របនពណីដ៏របណិត។ វេិ យសទេចរណ៍ 
សៅក្នុ របសទេក្មពុជា កំ្ពុ រតូវ ានចាក់្ទុក្ជាកំ្ោំ ចលក្រមួយោ  េំខាន់េំរាប់ជរមុញសលបឿន
រកី្ដុុះដ្ឋលននសខឿនសេដឋកិ្ចចជាតិការផ្លល េ់បតូរសលើផផនក្វបបធម៍ិ និ េតិអារមមណ៍របេ់មហាជនិ និ កំ្
ផណ ទរម ់នសោាយទំ ក្នុ និ សរៅរបសទេ។ការរកី្ដុុះដ្ឋលអាជីវក្មមសទេចរណ៍ជារទ ់រទយ
ឯក្ជនមួយភាវបូនីយក្មមសៅក្នុ របសទេានជរមុញ កំ្សណើ នបរមិាណរក្ុមហ ុនទីភាន ក់្ងារផដលសរៀប
ចំចាត់ផច ការងារសទេចរណ៍។ិ ទំ អេ់សនុះានេបញ្ញា ក់្ឲ្យស ើញថាសៅរពុះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជា
េពវនថៃមានរក្មុហ ុនសរៀបចំរពឹតតិការណ៍សរចើន។ ក្នុ សនាុះក៏្មានរក្មុហ ុនHeron Lovey Group រឺជា
រក្មុហ ុនជំនួញមួយសៅក្នុ របសទេក្មពុជាផតក៏្មានក្មមវធីិជួយដល់ិ របជាជនមូលដ្ឋឋ នរពមទំ ផតល់ឱ
កាេដល់សក្ម រកី្រក្ោម នលទធភាពសរៀនបនតដល់មហាវទិាល យ។ 

១.១ របវតិតរក្មុហ នុសហរ  នុហលបឹលីររបុ Heron Lovely Group Co,.LTD 
 រក្មុហ ុនសហរ  នុហលឹបលីររុប Heron Lovely Group ជារក្ុមហ ុនមួយផដលបស កើតសឡើ សៅនថៃិ
០១ិ ផខិ ក្ក្តដ្ឋឆ្ន ំិ ២០១០ផដលមានការទទួលសាគ ល់ពីមនទីរពាណិជាក្មមិ សខតតិ សេៀមរាបចុុះនថៃទីិ ១៥
ផខមិថុនាឆ្ន ំ២០១០ សលខិ១០៥,១០ពេនិ មានការោំរទពីបណ្តត រក្ុមហ ុនេណ្តឋ ោរនានា។ 

រក្មុហ ុនសហរ  នុហលឹបលីររបុ Heron Lovely Group ភនំសពញមានទីតំ  ផទុះសលខ២ិ ផលូវសលខិ ៥១៦ិ
េងាក ត់ិបឹ ក្ក់្ិ១ិខណខ ទួលសោក្ិរាជធានីភនំសពញ។Heron Lovely Group ជា  

Heron Lovely Group ានសធវើការងារិ៥ចំនុច៖ 

 Heron Lovely Service 

 Heron Lovely Consultant 

 Heron Lovely Job Agency  

 Heron Lovely Travel 
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 Heron Lovely Project Training Course. 

ក្.Heron Lovey Service  

Heron Lovely Service  មានបសរមើសេវាក្មមដល់អតិថិជនដូចជា៖ 

 ការផសពវផាយៈជាក់្ផេត រក្ុមហ ុនានរបមូលLogoទំ អេ់សៅក្នុ ស្េុក្ផខមរសហើយសៅទុក្ក្នុ
 សរហទំព រ Heron Lovely .com ផដលដ្ឋក់្សៅតមលំដ្ឋប់សៅសលើសរហទំព រសនុះ។ 

 ផេវ រក្នដរូៈមានន យថាសៅសពលរក្ុមហ ុនរបមូលទិននន យសៅក្នុ របសទេក្មពុជាានសហើយ
សនាុះរក្មុហ ុននឹ យក្សៅផសពវផាយសៅខា សរៅរបសទេ។ 

 មានបសរមើផផនក្បស កើតសរហទំព រ។ 

ខ. Heron Lovely Consultant 

Heron Lovely Consultant មានបសរមើសេវាក្មមដូចជា៖ 

 Study of Researcher 

 Baseline Survey   

 Final Evaluation  

 M&E System Development  

រ. Heron Lovely Job Agency  

Heron Lovely Job Agency មានទទួលសរជើេសរ ើេបុរគលិក្ររប់ផផនក្ផដលទក់្ទ សៅនឹ េណ្តឋ ោរ
រក្មុហ ុនផទុះេំណ្តក់្ិ សភាជនីដ្ឋឋ និ និ សាថ ប នមួយចំនួនសទៀតចាប់ពីតួនាទីទបរហូតដល់តួនាទីខពេ់ៗ
។ិសដ្ឋយការផតល់សេវាក្មមសនុះសៅសលើរក្មុហ ុនផដលជានដរូរឺមិនមានរិតនូវសេវាអវីទំ អេ់។ 

ចំសពាុះការផសពវផាយពត មានរបេ់រក្មុហ ុនតមរយៈ៖ 
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 តមរយៈសរហទំព រផ្លទ ល់ខលួននិ សរហទំព រផដលជានដរូជាសរចើនសៅក្នុ ស្េុក្ 

 តមរយៈវទិយុ 

 កាផេត 

 ទូរទេសន៍ 

 ផ្លទ ំ ិLogo 

 ជាពិសេេតមសរហទំព រិheronlovelyjobagency.com េរមាប់ផេវ រក្ការងារសធវើ។ 

 .Heron Lovely Travel  

Heron Lovely Travel រឺជាភាន ក់្ងារសទេចរណ៍មួយផដលមានទំនាក់្ទំន ទូលំទូោយជាមួយនិ 
រក្មុហ ុនជានដរូនិ ភាន ក់្ងារសទេចរណ៍ជាសរចើនសៅក្នុ របសទេនិ សរៅរបសទេ។ិ ជាពិសេេសៅក្នុ 
របសទេក្មពុជានិ របសទេសវៀតណ្តមសហើយរក្ុមហ ុនមានការោិល យេថិតសៅចំក្ណ្តត លទីរក្ ុ
សេៀមរាបនិ រក្ុ ហ ូជីមិញ។ិ រពមជាមួយោន សនុះផដររក្មុហ ុននឹ កំ្ពុ សធវើការធានាឲ្យការសធវើដំសណើ រ
កំ្សានតរបេ់អតិថិជនទំ អេ់មក្របសទេក្មពុជាសយើ ឲ្យទទួលាននូវការសពញចិតតកាន់ផតខាល ំ ។ 

Heron Lovely Travelិ ានផប ផចក្ចំនូលផដលទទួលាន១០០%រឺ៨០%ចំនាយសលើរបតិតបតតិ
ការរបចំានថៃនិ ១០%រតូវប ់ពនធតមតំបន់ចំផនក្១០%សទៀតសរកាមក្របូភាពជាការរបល អាហារបូ
ក្រណ៍រតូវានផតល់េរមាប់ក្មមវធីិបណតុ ុះបណ្តត លធនធានមនុេសផដលមានស ម្ ុះថា Heron Lovely 
Project នន Heron Lovely Group ជាក្ញ្ច ប់ថវកិារមួយេរមាប់យក្សៅបណតុ ុះបណ្តត លដល់េិេស
រកី្រក្អនក្មិនមានលទធភាពបនតការេិក្ាសៅមហាវទិាល យឬមានជីវភាពទីទល់រក្ឲ្យមានឱកាេចូល
េិក្ាជំនាញសទេចរណ៍សហើយអាចឲ្យពួក្សរមានេមតថភាពានចូលបសរមើការងារសៅតមិ េណ្តឋ
ោរិ សភាជនីយដ្ឋឋ និ ជាសដើម។រពមទំ អាចចូលរមួអភិវឌ្ឈន៍វេិ យសទេចរណ៍សៅក្នុ របសទេក្មពុជា
ស្េបសោលបំណ មួយរបេ់រក្ុមហ ុនរឺជួយអភិឌ្ឈន៍វេិ យសទេចរណ៍ឲ្យទទួលសជរភាពនិ សធវើឲ្យការ
ផតល់សេវាក្មមសៅក្នុ របសទេ្នសៅរក្េត ់ដ្ឋអនតរជាតិ។ 
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 . Heron Lovely Project Training Course. 

Heron Lovely Project Training Course រឺជាផផនក្មួយរបេ់រក្ុមហ ុនHeron Lovely Group។ិរក្ុមហ ុន
Heron Lovely Groupជាសាថ ប នមួយផដលមានការអនុញ្ញដ តតិពីរពុះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជានិ សាធារ
ណៈរដឋរបជាមានិតសវៀតណ្តម។ិ សហើយរក្មុហ ុនានេហការជាមួយនិ រក្ុមហ ុននានាផដលសៅក្នុ 
ស្េុក្ជាពិសេេរក្មុហ ុនសទេចរណ៍។ិ ក្នុ ការបស កើតវរគបណតុ ុះបណ្តត លជំនាញសទេចរណ៍សរកាម
ជំនួយពីេបបុរេជនសៅបណ្តត របសទេអឺរ  បុ។ិ ក្នុ សោលបំណ ផតមួយរត់រឺិ សដើមបបីស កើនធនធាន
មនុេសេំរាប់វេិ យសទេចរណ៍និ សផ្លត តេំខាន់សៅសលើអនក្ោម នលទធភាពទទួលានការេិក្ាសៅ
មហាវទិាល យសលើមុនជំនាញសនុះនិ ពសនលឿនននការទទួលានការងារសធវើតមេណ្តឋ ោរិ អ គការិ និ 
រក្មុហ ុននានាសៅរក្ ុស្េកុ្។ិ រក្ុមហ ុនផត ផតដ្ឋក់្សអាយមានអាហារបូក្រណ៍របល េរមាប់មួយ
វរគៗ ។ិ េរមាប់ការេិក្ាសនុះរក្ុមហ ុនានសផ្លត តេំខាន់សៅសលើការបណតុ ុះជំនាញរយៈសពលខលីិ បីិ បួន
ផខសលើមុខជំនាញដូចខា សរកាម៖ 

 Front Office Management រឺជំនាញររប់ររ ការោិល យជួរមុខសៅតមេណ្តឋ ោរ។ 

 Reservation skill រឺជាជំនាញររប់ររ ខា ផផនក្ទទួលការក្ក់្បនទប់េណ្តឋ ោរនិ េំបុរត
ទេសនាេំបុរតឡានិកាណូតនិ េំបុរតយនតសហាុះ។ 

 Tour Operator រឺជាជំនាញមួយផដលររប់ររ សៅសលើការសរៀបចំដំសណើ រកំ្សានតរបេ់សភញៀវ
សទេចរណ៍។ 

 Sale & Marketing Operation រឺជាជំនាញររប់ររ របតតិបតតិទីផារក្នុ ស្េុក្និ សរៅស្េុក្
េំរាប់េណ្តឋ ោរររឺពឹតតិការណ៍សផស ៗ។ិ 

រាល់េិេសឬេិកាខ កាមទំ អេ់នូវសពលបញ្ច ប់វរគេិក្ាអាចេម ររចិតតចូលបំសរ ើការងារHeronិ Lovely 
ផ្លទ ល់ក៏្ានិ សហើយបផនថមពីសនុះសៅសទៀតសៅសពលបញ្ច ប់វរគផត ផតបស កើតEvent េរមាប់ផតល់អាទិភាព
ដល់េិេសរបតតិបតតិផ្លទ ល់ជាមួយមុខជំនាញ Sale & Marketing Operation។ 
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១.២ ចក្ខុវេិ យិនិ ទេសនៈវេិ យរបេ់រក្មុហ នុ 

 ចក្ខុវេិ យ 

បស កើនភាពមានកាងារសធវើរបេ់របជាពលរដឋសៅក្នុ របសទេក្មពុជាសយើ រពមទំ ពរ ឹ េមតថភាពយុវវ  
យានលារបសេើរ។ 

 ទេសនៈវេិ យ 

បស កើតវរគបណតុ បណ្តត លជំនាញវរគខលីផតល់អាហាររបូក្រណ៍ដល់េិេសរកី្រក្សរៀបចំសេវាផេវ រក្ការងារ
សធវើផេវ រក្សេវានដរូរសដើមបីោំរទដល់េិេសអាហាររបូក្រណ៍។ 
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១.៣ រចនាេមព នធរក្មុហ នុ 
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១.៤.សោលបំណ និ ក្មមវតថុននការចុុះក្មមេិក្ា 

 សោលបំណ ននការចុុះក្មមេិក្ារឺ 

1. សដើមបីយក្រទឹេតីផដលានេិក្ារយៈសពល៤ឆ្ន ំក្នល មក្សនុះសៅអនុវតតន៏ការងារជាក់្
ផេត និ សដើមបបំីសពញរពមទំ បញ្ច ប់បរញិ្ញដ ប រតររប់ររ សទេចរណ៍ 

2. សដើមបីផេវ រក្បទពិសសាធន៍ 

 វតថុបំណ  

o រតូវចុុះក្មមេិក្ាឲ្យានរតឹមរតូវតមលក្ខ ខ ណឌ កំ្ណត់សផស ៗរបេ់េក្លវទិាល យ។ 

o ផេវ រក្ចំសនុះដឹ សផស ៗផដលទក់្ទ និ ការសរៀបចំពិធី។ 

o ផេវ យល់ដក្ស្េ ់បទពិសសាធន៍សផស ៗពីអ គភាពនិ សធវើការបសញ្ចញចំសនុះដឹ ផដលាន
សរៀនក្នល មក្និ ផតល់អនុសាេន៍ខលុះៗតមលទធភាព។ 

១.៥.ិរយៈសពលននការចុុះក្មមេិក្ា 

 ក្នុ ការចុុះក្មមេិក្ាសៅុះ Heron Lovely Project. នថៃទី២៥ិផខកុ្មាៈិឆ្ន ំ២០១១ិរហូតដល់នថៃ០១
ផខឩេភាិឆ្ន ំ២០១១។ិក្នុ អំឡុ សពលចុុះក្មម េិក្ាសនុះរយៈសពល េរបុ២ផខដក្នថៃឈប់ េំរាក្ និ  
នថៃបុណយសចញសៅេល់៤៣ិនថៃប ុសណ្តណ ុះ។ 

 នថៃច នទដល់នថៃេុរក្ 

o សមា  ិ០៨:០០ិដល់ិ១២:០០រពឺក្ 

o សមា  ិ១៤:០០ិដល់ិ១៧:០០ិោៃ ច 

 រយៈសពលៈិ៤៣នថៃិ ក្នុ មួយនថៃ៨សមា  ិេរបុិ៣៤៤ិសមា  ។ 
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១.៦.ិភារកិ្ចចនិ ទំនួលខុេរតវួ 

 សៅក្នុ ការចុុះក្មមេិក្ាសៅិHeron Lovely Groupិភនំសពញិនា ខញុំមានភារកិ្ចច និ  ទំនួល ខុេ 
រតូវជាអនក្េរមបេរមលួក្មមវធីិតំ ពិព រណ៍និ សៅក្នុ ផផនក្ Heron Lovely Projectិ  ទំ មូល 
ផដលមាន ភារកិ្ចចដូចជា: 

o ទំនាក់្ទំន ជាមួយរក្មុតរាចំសរៀ ិររូបងាា ត់ម ូត,ិរបល ចំសរៀ  

o ទំនាក់្ទំន ជាមួយអនក្ទិញេត ់ 

o ទំនាក់្ទំន ជាមួយមាច េ់ជំនួយធំ 

o ទំនាក់្ទំន ជាមួយនឹ រក្មុ Heronិជាអនក្លក់្េត ់ 

o សធវើការណ្តត់ជួបជាមួយមាច េ់ជំនួយ 

o សធវើការទំនាក់្ទំន ជាមួយអនក្សរៀបចំឆ្ក្ 

o ចូលរមួជាមួយពិធីរបរំតន្តនតីនិ តំ ពិព រណ៍សៅសពលបុណយចូលឆ្ន ំផខមរេថិតសៅឩតតុ គសខតត 

ក្ណ្តត ល 

o សធវើការរតតួពិនិតយសលើេិេសទំ អេ់ 

II.ការរលឹំក្រទឹេត ី
 អំឡុ សពលការចុុះក្មមេិក្ារបេ់ខញុំសលើរពឹតតិការណ៏ពិសេេ(Special Event)ិេរមាប់ក្មមវធីិរប
រំតន្តនតីយក្សនិ ិតំ ពិព រណ៏លក់្ផលិតផល ក្នុ នថៃរពឹតតិការណ៏មានការអនុវតតConcept and theories 
មួយចំនួន។ិWhat I have learned and What theories I have apply are : 

១.និយមន យ 

What are special Events? 

តមរទីេតីិMcDonnell ,(2002)ិឲ្យអតថន យ Special event សផ្លត តេំខាន់សលើរបពនធ ននរបនពណីិសាេនាិ
ឬិ ពិធីបុណយអបអរសផស ៗសទៀតផដលរមួបញ្ចូ លការសល ឬការេផមត (សោខ និ េិលបៈ)លទធផលក្នុ ការ



សាកលវទិ្យាល័យភូមនិ្ទភនពំេញ                   ពេប៉ា តឺមង:់ ពទ្យសចរណ៍ 

 
  

 

ពរៀបពរៀងពោយ: យន្់ សុភារ៉ា    Page 13 

 

របកួ្តកី្ឡាិ ឬិ ក្នុ ការេផមត សាន នដពិសេេៗផដលមានការសរៀបចំផផនការទុក្ជាមុនក្មមវធីិចាប់សផតើម
រតូវកំ្ណត់សោលបំណ (Goal)និ ិ ក្មមវតថុ(objective)ជាមុនេិន។ិ មាននិយមន យសផស ថាSpecial 
event រឺជាេុភម គលក្រមរក្ានជាសរៀ រាល់នថៃឬរាល់ផខិ ផតល់ការចូលរមូិ ផតល់ឱកាេសដើមបីផ្លល េ់
ផតូររសបៀបការរេ់សៅក្នុ េ គមនិ វបបធម៌។ Special event រមួផសទំំ ក្មមវធីិពិសេេៗមានដូចជាក្មមវធីិ
វបបធម៌ផដលលបីលាញ(Uniqueិ Culture performance)ិ ពិធីតំ ពិព រណ៍( exhibition),ការបងាា ញ
របរំតន្តនតី( music show )និ ការរបកួ្តកី្ឡាអូឡំាពិច( major sporting)។ 

Special event ជាធមមតមានការផប ផចក្ជាថាន ក់្ជារបសភទសៅតមទំហំ។ជាទូសៅ special eventិ
អាចផប ផចក្ជា៤: Local or community event , Major event ,Hallmark events and Mega-event . 

Planning Function for Event  

Event planning រឺជាដំសណើ រននការសរៀបចំមុនរារពធរពឹតតិការណ៍ និ បនតរហូតដល់បញ្ច ប់រពឹតតិការណ៍។ 
ផផនការេំរាប់រពឹតតិការណ៍រមួបញ្ចូ លទំ ការចំណូលចំណ្តយិ ,ការសរជើេសរ ើេសពលសវោ,ការសរជើេ
សរ ើេទីតំ ិ កំ្ណត់ទំហំរពឹតតិការណ៍, ការសេនើេំុការអនុញ្ញដ តតិ , ផេវ រក្មាច េ់ជំនួយឬភារីចូលរមួ
,េរមបេរមួលផផនក្ដឹក្ជញ្ាូ និ និ ការចតោនយនត,ចាត់ផច ការទទួលខុេរតូវរបេ់បុរគលិក្ ,ចាត់
ផច ការតំ លំអរឆ្ក្,តុ,សៅអី, និ េរមួលដល់ក្ផនល ផគត់ផគ (សភលើ ិ និ ិ េំភារៈេំខាន់ៗសផស 
សទៀត)។ 

Planning រឺជារំនិត្នដល់ភាពសជារជ យននរពឹតតិការណ៍។សរៅពីការសធវើផផនការការសរៀបចំក៏្ជា
ចំនុចមួយផដលសធវើឲ្យអនក្សរៀបចំទទួលាននូវលទធផលផដលរពឹំ ទុក្។េំរាប់ event planningិ ផដលលា
ជំហា នទី១រឺរតវូកំ្ណត់ vision and missionិ េរមាប់Event ជាមួយនិ េំណួរមួយចំនួនមានដូចជាៈ
នរណ្តខលុះចូលរមួ? អនក្ចូលរមួរតវូការអវី? សតើអនក្សរៀបចំក្មមវធីិច ់ានអវី?ជំហា នទី២  formulate 
SMART  objectives ននិ event ។ជំហា នទី៣ រតវូសធវើការវភិារបរសិាថ នខា ក្នុ និ បរសិាថ នខា សរៅ
(SWOT analysis)។ជាចុ សរកាយសធវើការអភិវឌ្ឍសលើយុទធសាស្រេតនសោាយិអនក្ររប់ររ ិចាប់,ក្មមវធីិ,
ចំណូលចំណ្តយ,តួនាទីនិ ការពិពណ៌នា។ 
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ចំសពាុះEvent តូចវញិរចនាេមពនធ ននការសរៀបចំមិនមានការេមុរសាម ញសទ។េំរាប់ការររប់ររ សៅសលើ
េក្មមភាពបុរគលិក្ផត ផតមានការបត់ផបនិ ,មានភាពងាយស្េួលិ ក្នុ ការយល់ិ របេិនសបើមាន
កាលៈសទេៈណ្តមួយមានការផ្លល េ់បតូរវាងាយក្នុ ការេរមបនិ ងាយក្នុ ការរិតរូពីចំណូលចំណ្តយ
មានភាពឆ្ប់រហ េ។ចំផនក្រចនាេមពនធ ិបុរគលិក្វញិិមានជំនាញសរចើននិ មានមុខងារសផស ៗោន ។ 

STRATING PLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source from: McDonnell et al. 1999 

Formulate SMART 
objective for the event   
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However, simple structure has disadvantages because lack of specialist in management 
function. With careful planning, have enough time and money: the event can avoid many 
problem .Good strategic is important for success of the organization and its 
implementing and monitoring is the crucial factor in effectiveness of organization 
(McDonnell, Allen, and O’Toole, et al .1999) 

២ិការសរបើរាេ់វធីិសាស្រេត 
សដើមបីទទួលានព ត៌មានទូសៅរបេ់រក្មុហ ុនHeron Lovely Group  ខញុំានសរបើរាេ់វធីិសាស្រេតដូចជា: 

 ចូលរមួេក្មមភាពការងារជាក់្ផេត និ សធវើការអស កតជាមួយបុរតលិក្សៅ
ក្នុ រក្មុហ ុនសដើមបីផេវ រក្ចំណុចខាល ំ និ ចំណុចសខាយរបេ់រក្មុហ ុន។ 

 សធវើការេមាា េបុរគលិក្ិសៅក្នុ រក្មុហ ុនទំ សៅក្នុ សមា  សធវើការនិ សរៅសមា  សធវើការ។ 

 Secondary data review:េំុឯក្សាររក្ុមហ ុនផដលមានស្សាប់ិ
សហើយសមើលសឡើ វញិនិ ស្សាវរជាវឯក្សារសដា តឺម ់ខលុះ
សដើមបីជំនួយដល់ការេសេររាយការណ៍សនុះ។ 

III.ិដំសណើ ការននក្មមវធីិតំ ពិព រណ៍ 

ក្.ការសរៀបចំទរម ់ននរពឹតតិការណ៏មុនដំសណើ រការ 

 Heron Lovely Project (Heron Lovely Group.co.Ltd)សរៅពីការបញ្ញា ទិញរកឺារផតល់សេវាក្មម
ដល់អតិថិជនរក្ុមហ ុនក៏្មានរសរមា ផតល់អាហារបូក្រណ៍ដល់េិេសផដលពំុមានលទធភាពប ់នថលេិក្ាិ
ក្នុ សនាុះផដលរាល់ការបញ្ច ប់វរគេិក្ានីមួយៗរក្មុហ ុនក៏្មានការសរៀបចំEvent េរមាប់ឲ្យេិេសនិ 
េិកាខ កាមអនុវតតន៍ផ្លទ ល់សដើមបីយក្រទីេតីអនុវតតន៍ជាក់្ផេត ។ 
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១.ិសោលបំណ និ ទិេសៅននរបរំតន្តនតីនិ តំ ពិព រណ៍ 

 សោលបំណ :ិ
សោលបំណ ននពិធីរឺសធវើការផសពវផាយអាហាររបូក្រណ៍ជូនេិេសរកី្រក្ក្នុ ឆ្ន ំ២០១១របេ់
រសរមា រក្ុមហ ុន Heron lovely Training Project 

 ទិេសៅ:ិ 

1. បស កើតសវទិកាតន្តនតីសដើមបីរបមូលផតុំរបជាជនទូសៅតមភូមិិ ំុ 

2. សលើក្ទឹក្ចិតតសអាយរបជាជនមូលដ្ឋឋ នចូលរមួសដ្ឋយសេរ ី

3. បស កើតសវទិកាពាណិជាក្មមិ ក្សា សក្រ ិ៍ស ម្ ុះិ និ សវទិកាធុរៈកិ្ចចេំរាប់ពាណិជចក្រិ
អាជីវក្រិនិ វនិិសោរិនផដលមានមុខរបរស្េសដៀ ោន ។ 

4. សលើក្ទឹក្ចិតតឲ្យមក្សាក្េួរព តមាននិ មក្យក្ពាក្យអាហាររបូក្រណ៍ 

5. សលើក្ទឹក្ចិតតអនក្សរបើរាេ់ផលិតផលក្ក្នុ ស្េុក្ឲ្យទទួលសាគ ល់និ សរបើរាេ់ផលិតផ
លក្នុ ស្េុក្សដើមបីបស កើនរាក់្ចំណូលកាន់ផតរបសេើរសឡើ អាចសធវើឲ្យជីវភាពរបេ់
របជាជនក្មពុជាមានកាផ្លល េ់បតូរិរបសេើរសឡើ ជាលំដ្ឋប់។ 

6. សដើមបីសធវើការផសពវផាយព ត៌មានអាហាររបូក្រណ៍និ ទីផារពាណិជាក្មមថមីដល់ផលិតក្រិ
សហើយជាពិសេេសដើមបីបណតុ ុះបណ្តត លដល់េិេសនិេសិតផដលានបញ្ច ប់វរគេិក្ា។ 

២.លទធផលរពឹំ ទុក្ 

 សធវើឲ្យរបសេើរសឡើ និ ផ្លល េ់បតូរព ត៌មានទីផាររវា សខតត-រក្ុ  

 បស កើតភាពទំនាក់្ទំន រវា េិេសនិ បុរគលិក្រក្ុមហ ុន 

 បស កើនភាពទំនាក់្ទំន រវា េហរមន៏និ សភញៀវសទេចរណ៏ 

 បស កើនរាក់្ចំណូលជាតិជារបសោលតមរយៈការចូលរមួតំ ពិព រណ៍របេ់រក្ុមហ ុន
និ អនក្ទេសនាជាតិិអរនតជាតិ។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមនិ្ទភនពំេញ                   ពេប៉ា តឺមង:់ ពទ្យសចរណ៍ 

 
  

 

ពរៀបពរៀងពោយ: យន្់ សុភារ៉ា    Page 17 

 

 សធវើសអាយរបសេើរសឡើ ដល់េិេសផដលពំុមានលទធភាពសរៀនបនតិ ជាពិសេេច ់បសញ្ា ៀបព ត៌មាន
អារមមណ៍ឪពុក្ិមាត យសអាយសលើក្ទឹក្ចិតតឲ្យកូ្នបនតការេិក្ាសៅទីរក្ ុភនំសពញ។ 

៣.ផផនការេរមាប់រពឹតិតការណ៍ 

មុននថៃរារពវិ២ិផខិរក្ុមហ ុនានសរៀបចំផផនការេរមាប់បស កើតរពឹតតិការណ៍មួយសៅក្នុ បរសិវណ 

វទិាល យសទពរបណមយិេថិតក្នុ  ំុវហិារហលួ ិស្េុក្ពញាឮិសខតតក្ណ្តត ល។ 

របូភាព១ិ: របូឆ្ក្របរំុតរនីត 

 

 

 

 

 

ិផផនការទី១ិផេវ រក្នដរូេរមាប់ោំរទរពឹតតិការណ៏ដូចជា 

 បណ្តត រក្មុហ ុនផលិតផលធំៗិដូចជាៈ 

 

 

 

 

 

 រក្មុអាជីវក្រៈិ អនក្លក់្ផលិតផលតមេត ់ិ រតវូសៅទំនាក់្ទំន តមបណ្តត សខតតនានាសលើក្ទឹក្
ចិតតឲ្យពួក្ោត់មក្បងាា ញផលិតផលរបចំាសខតតរបេ់ខលួន។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមនិ្ទភនពំេញ                   ពេប៉ា តឺមង:់ ពទ្យសចរណ៍ 

 
  

 

ពរៀបពរៀងពោយ: យន្់ សុភារ៉ា    Page 18 

 

ផផនការទី២ិ
ទំនាក់្ទំន ជាមួយរក្មុតរាេផមត សៅសលើឆ្ក្មានចំនួនជាសរចើនសហើយក្នុ សនាុះមានតរាលបីៗ មួយចំ
នួនដូចជា៖ 

- ក្ញ្ញដ ិ ខាត់ិេុ ីម  - សោក្ិសខមរៈិេិរមុីន 

- សោក្ិឆ្យិវរីៈយុទធ  - សោក្អ ុ ៊ុំិនថិប ុនរាក់្ 

- ក្ញ្ញដ ិលីិមុននីនាថ  - សោក្ិេូលីដូ 

រពមទំ រក្មុអនក្រា,ំិ រក្មុរាំរបនពណីផខមរ,ិ និ សបក្ខជនផដលានដ្ឋក់្ពាក្យរបល ជាសរចើន
របូសទៀត។ិ 

ផផនការទី៣ិ មានរបល ចសរមៀ េម យទំសនើបចំរុុះសដើមបីផតល់ឱកាេដល់យុវជនិ យុវនារតីម
ទីជនបទានចូលរមួផ ផដរ។ 

៤.ិសេចក្តីអនុញ្ញដ តិនិ េំបុរតអនុញ្ញដ ត 

ការបរំតន្តនតីនិ ិ ការតំ ពិព រណ៍ផលិតផលានសរជើេទីតំ េថិតសៅផក្បរក្ផនល ទីរបជំុជនិ
េថិតសៅបរសិវណិ វទិាល យសទពរបណមយិ េថិតក្នុ  ំុវហិារហលួ ិ ស្េុក្ពញាឮសខតតក្ណ្តត លិ ការរបរំ
តន្តនតីនិ តំ ពិព រណ៍សនុះមានរយៈសពលិ៣នថៃិផដលរបរពឹតតសៅសៅនថៃទី១៤ិផខសមសាឆ្ន ំ២០១១ិដល់នថៃិ
ទី១៦ិផខសមសាិឆ្ន ំ២០១១។ 

ការរារពវពិធីរបរំតន្តនតីនិ ពិព រណ៍ផលិតផលសនុះសដ្ឋយមានការអនុញ្ញដ តពីឯក្ឩតតមជុចិសភឿន 

រដឋមន្តនតីរក្េួ វបបធម៌និ វចិិរតេិលបៈិ និ សោក្ិ ទូចិ េំសអឿនិ របធានមនទីរអប់រយុំវជននិ កី្ឡាសខតត
ក្ណ្តត ល។(លិខិតដូចមានបងាា ញនូវក្នុ ឧបេមពនធ ១&២) 

៥.ិភារីចូលរមួ 

 សាថ ប នឯក្ជនៈិបណ្តត រក្មុហ ុនឯក្ជនសផស ៗផដលមានផលិតផលក្តំ ពិព រណ៍។ 

 ិរក្មុអាជីវក្រៈសៅសពលចូលរមួតំ ពិព រណ៍មានកិ្ចចេនា២ចាប់។ិិិ 

(លិខិតដូចមានបងាា ញនូវក្នុ ឧបេមពនធ ៣&៤) 
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 រក្មុ និេសិតបណតុ ុះបណ្តត លរបេ់ Heron Lovely Project ិ 

 សាថ ប នរដឋៈិ អសញ្ា ើញកំ្ោំ ប ូលីេចំនួន២០នាក់្ិ សដើមបចូីលរមួេហការការពារេនតិេុខសដ្ឋយ
រក្មុហ ុនសធវើលិខិតសេនើេំុក្ រាជអាវធុហតថសដើមបចូីលរមួការពារេនតិេុខ។
(លិខិតដូចមានបងាា ញនូវក្នុ ឧបេមពនធ ៥) 

 សភញៀវសទេចរណ៍ៈិ មានសភញៀវសទេចរណ៍មក្ពីបណ្តត សខតតនានាិ រពមទំ របជាពលរដឋមូលដ្ឋឋ ន
សៅជំុវញិ ទីសនាុះមក្ទេសនារមណីយដ្ឋឋ និរពុះរាជរទពយនិ ិមក្ទេសនាការរបរំតន្តនតី។ 

៦.ិយុទធសាស្រេតទីផារ 

រក្មុហ ុនHeron Lovey Group ានផតល់អាទិភាពដល់េិេសផដលមានក្រមិតេិក្ាចាប់ពីថាន ក់្ទី៩
សឡើ សៅិ លក្ខ ខ ណឌ សបក្ខជនរតូវសធវើការរបល ចូលបនាទ ប់ពីានដ្ឋក់្ពាក្យ។ិ ក្នុ ឱកាេពិសេេផដល
អាចឲ្យរបជាជនទូសៅានដឹ ានយល់ទូទំ របសទេិ និ អំពីក្មមវធីិសនុះ។ិ ក្មមវធីិរបរំតន្តនតីិ
និ តំ ពិព រណ៍សនុះានសធវើការផសពវផាយតមរយៈ 

 តមរយៈវទិយុិ ១០២.៥ិ វទិយុសេៀមរាបិ ទូរទេសន៍CTNិ Websiteិ កាផេតនិ េិេស Heron 
Lovely Groupិ សចញផចក្ខិតប ណណតមទីសាធារណៈដូចជាិ សាោសរៀនិ និ តមេហរមន៍ 
តមបណ្តត  សខតត មួយចំនួនមានៈិ សពាធិ៍សាត់ិ ាត់ដំប ិ សេៀមរាបិ កំ្ព ់សសាមិ កំ្ព ់ចាមិ
ក្ណ្តត លិកំ្ព ់េពឺិកំ្ព ់ឆ្ន ំ  និ ទីរក្ ុភនំសពញ។ 

 (ខិតប រតដូចមាន បងាា ញនូវក្នុ  ឧប េមព នធ  ៦&៧)  

 ការផសពវផាយទំ អេ់សនុះមិនរតឹមផតច ់ានេិេសិ រ ឺិ ចំនួនអនក្ទេសនាសរចើនសនាុះសទិ ផតក៏្ 
សធវើការ ផសពវផាយសដើមបីទក់្ទញរក្មុហ ុនលក់្ផលិតផលរក្មុអាជីវក្មមិជាពិសេេរឺច ់ លក់្ 
ក្ផនល  ដ្ឋក់្ផ្លល ក្ េញ្ញដ សលើផ្លល ក្សៅតមទំហំផ្លល ក្េញ្ញដ មានដូចជាៈ 

MAIN SPONSORS 

1. Main Sponsor has only 2. 

2. Logo on the backdrop (3.1m x 3.1m) on the stage. 
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3. MC Announcement  

4. Provide space to set up the booth (4m x 4m) 

5. Logo on Magazine Advertising 1 week before the show 

5. Logo on Newspapers 

6. Logo on Tuk Tuk Posters (25 sets) 

7. Logo on Leaflets 60,000 pcs 

8. Logo on Banners  

9. Logo on Posters 

10. Logo in TV (HLG Concert 2 Hours is rebroadcast) 

CO-SPONSORS 

1. Co-Sponsor has only 10. 

2. Logo on the backdrop (1.5m x 1.5m) on the stage. 

3. MC Announcement  

4. Provide space to set up the booth (4m x 4m) 

5. Logo on Magazine Advertising 1 week before the show 

6. Logo on Newspapers 

7. Logo on Tuk Tuk Banners (25 sets) 

8. Logo on Leaflets 60,000 pcs 
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9. Logo on Banners  

10. Logo on Posters 

11. Logo in TV (HLG 2 Hours is rebroadcast) 

MINI-SPONSORS 

1. Mini-Sponsor has only 15 

2. Logo on the backdrop (0.5m x 0.5m) on the stage. 

3. MC Announcement  

4. Provide space to set up the booth (3m x 3m) 

5. Logo on Magazine Advertising 1 week before the show 

6. Logo on Newspapers 

7. Logo on Tuk Tuk Banners (20 sets) 

8. Logo on Leaflets 60,000 pcs 

9. Logo on Banners  

10. Logo on Posters 

11. Logo in TV (HLG 2 Hours is rebroadcast) 

៧.ិការផគត់ផគ ់សភលើ អរគិេនីិនិ អនក្បំភលឺ 

 អនក្សរៀបចំនិ អនក្ដ្ឋក់្បំភលឺសភលើ អរគិេនីសៅក្នុ ក្ផនល តំ ពិព រណ៍ក្នុ អំឡុ សពលននការរបរំត
រនីតិនិ តំ ពិព រណ៍សៅសពលយប់ផតប ុសណ្តណ ុះ។ 
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 មិនអនុញ្ញដ តឲ្យិ អនក្តំ ពិព រណ៌តបណ្តត ញអរគិេនីណ្តមួយសៅកាន់របភពអរគិេនីសមិ របេ់
ក្ផនល តំ ពិព រណ៌សដ្ឋយោម នការពិសរោុះសោបល់ជាមួយអនក្ផគត់ផគ ់អរគិេនីសនាុះសឡើយ។ 

 របេិនសបើមានការតបណ្តត ញអរគិេនីណ្តមួយឫិ ការផក្តំរវូឫិ សរបើរាេ់របសភទឌុ្យសភលើ ចំរុុះ
សដ្ឋយោម នការអនុញ្ញដ តក្ផនល ផគត់ផគ ់សនាុះិ ការផគត់ផគ ់នឹ រតវូានផ្លត ច់ិ សដ្ឋយោម នការជូន
ដំណឹ ជាមុនសទ។ 

៨.ិប ណណេំោល់ជាអនក្តំ ពិព រណ៌ 

 រតូវបំសពញនិ បងាា ញទំរ ់ផបបបទសេនើេំុប ណណេំោល់អនក្តំ ពិព រណ៌សដើមបទីទួលានប ណណ
េំោល់ជាអនក្តំ ពិព រណ៌សៅបរសិវណវទិាល យសទពរបណមយពីនថៃទី១៤ិផខសមសា។ 

ប ណណេំោល់ជាអនក្តំ ពិព រណ៌មានេុពលភាពចាប់ពីសពលននការសា េ ់រហូតដល់រយៈសពលនន
ការសរ ើេត ់សចញវញិសៅនថៃបនាទ ប់ពីចូលឆ្ន ំផខមរបីនថៃ។ 

៩.ិសេវាេនតិេុខ 

 អនក្សរៀបចំនិ អនក្ផតល់សេវាក្មមេនតិេុខសៅក្នុ ទីក្ផនល តំ ពិព រណ៍ររប់រចក្សចញ-ចូលិ និ 
ទូទំ បរសិវណតំ ពិព រណ៍ 

 សរៀបចំនិ ផតល់ប ណណេំោល់ខលួនេមស្េបឲ្យបុរគលិក្ផដលមានភារៈកិ្ចចផតប ុសណ្តណ ុះិ
ឩទហរណ៍ដូចជាិប ណណេំោល់ខលួនអនក្តំ ពិព រណ៍ 

 មិនអនុញ្ញដ តឲ្យយក្សចញចូលនូវវវា ន់ឫិវតថុេរមាប់ដ្ឋក់្តំ បងាា ញសៅក្ផនល តំ ពិព រណ៍ក្នុ 
សពលននការតំ ពិព រណ៍សដ្ឋយោម នការអនុញ្ញដ តរតឹមរតូវពីអនក្សរៀបចំសឡើយ។ 

 សៅក្នុ អំឡុ សពលននការសា េ ់និ ការរុុះសរ ើិ អនក្តំ ពិព រណ៍រតវូផតមានការរបុ របយ តន
ទទួលខុេរតូវសដ្ឋយខលួនឯ ផ្លទ ល់ចំសពាុះទំនិញវវា ន់មានតំនលិឫិបរកិាខ សផស ៗសទៀតផដលាន
សរបើរាេ់។ 

 មិនអនុញ្ញដ តឲ្យយក្សររឿ ផទុុះិ េំភារៈសរោុះថាន ក់្ិ អាវធុិ ឫិ ធុ ហាគ េចូលសៅក្នុ ទីក្ផនល តំ 
ពិព រណ៍សឡើយ។ 
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១០.ិសេវាក្មមេមាា តក្ផនល របរំតន្តនតីិនិ តំ ពិព រណ៍លិតផល 

 អនក្សរៀបចំពិព រណ៍នឹ ទទួលខុេរតវូេរមាប់ការេំអាតទូសៅននក្ផនល របរំតន្តនតីនិ តំ ពិព រ
ណ៍រចក្សចញចូលផតប ុសណ្តណ ុះ។ 

 អនក្តំ ពិព រណ៍រតវូផតេំអាតក្ផនល េត ់សដ្ឋយខលួនឯ ិ និ ទុក្ដ្ឋក់្េំរាមពីមុខេត ់របេ់ខលួនិ
បនាទ ប់ពីចប់សមា  តំ ពិព រណ៍សដើមបីងាយស្េួលក្នុ ការសាេេមាា ត។ 

ខ.ការសរៀបចំទរម ់ននរពឹតតិការណ៏សៅអំឡុ សពលដំសណើ រការរពឹតតិការណ៏ 
- នថៃទី១៤ផខសមសាឆ្ន ំ២០១១សពលរសេៀលមានការសរៀបចំក្មមវធីិផលូវការេំរាប់សបើក្េសមាា ធ

ពិព រណ៍និ ិ របរំុតន្តនតីផដលរបរពឹតតិសៅសៅវទិាល យសទពវរបណមយិ មានការចូលរមួពីេំណ្តក់្
សភញៀវកិ្តតិយេេំខាន់ៗិសៅហាវ យសខតតក្ណ្តត លិសៅហាវ យស្េុក្ិសភញៀវជាតិនិ អនតរជាតិ។ 

- សៅនថៃទី២ិ នថៃទី១៥ិ ផខិ សមសាិ ឆ្ន ំ២០១១ិ មានការសបើក្ឲ្យទេសនាការតំ ពិព រណ៍ិ ការរបរំ
តន្តនតីិ សល ផលប របជារបិយផខមរិ របល ចំសរៀ េម យចរមុុះក្មមវធីិរបល របេ់ Freshy Boy 
and Girl។ 

- សៅនថៃទីិ ១៦ិ ផខសមសាឆ្ន ំ២០១១ិជានថៃបញ្ច ប់ិការរបរំុតន្តនតីយក្សិការតំ ពិព រណ៍លក់្ផលិត
ផលជា ១០០ិ មុនអបអរពិធីបុណយចូលឆ្ន ំថមីរបនពណីផខមររឹជានថៃពិសេេិ សដ្ឋយមានរបកាេ
សរជើេសរ ើេេិេសអាហាររបូក្ណ៍ិ េិេសរកី្រក្ិ ឧបតថមាជួយផេវ រក្ការងារឲ្យសធវើិ រពមទំ 
ក្មមវធីិចាប់រងាវ ន់របេ់រក្មុហ ុនសផស ៗ។ិ សធវើការបិទក្មមវធីិសដ្ឋយអរគនាយក្ិ ប ុនិ ណ្តរា ិ នន
រក្មុហ ុន Heron Lovely Group ។ 

- រក្មុហ ុនិានសធវើការផប ផចក្ការងារសៅតមតួនាទីនីមួយៗដូចមានក្នុ (ឧបេមពនធ ទី០៩) 

រ.ការសរៀបចំទរម ់ននរពឹតតិការណ៏សៅសរកាយដំសណើ រការរពឹតតិការណ៏ 
- សៅសពលផដលមានាការតំ ពិព រណ៌រយៈសពលបីនថៃរតូវានបញ្ច ប់សៅរក្ុមផដលទទួលខុេេ

រតូវសលើការរុុះសរ ើនិ របមូលេំភាៈសផស ៗក្នុ ពិធីដូចជារក្ុមទទួលខុេរតូវសលើការសា េ ់តូបិ



សាកលវទិ្យាល័យភូមនិ្ទភនពំេញ                   ពេប៉ា តឺមង:់ ពទ្យសចរណ៍ 

 
  

 

ពរៀបពរៀងពោយ: យន្់ សុភារ៉ា    Page 24 

 

រក្មុសរៀបចំឆ្ក្តន្តនតីជាសដើមរតូវមក្សរៀបចំិ របមូលដ្ឋក់្េំភារៈសឡើ វញិ។ិ អនាម យសៅក្ផនល 
តំ ពិព រណ៌រតវូេំអាតោ  សាា ត។ 

Heron Lovely Group រឺជារក្មុហ ុនបស កើតសឡើ សដើមបីទញរក្រាក់្ចំនូលក៏្ប ុផនតការសរៀបចំិ
រពឹតតិការណ៍មួយសនុះមិនផមនសដើមបរីាក់្ចំនូលសទផតរឺសដើមបីផតល់អាហារបូក្រណ៍ដល់េិេសផដលពំុមាន
លទធភាពេិក្ាបនតនិ ច ់បងាា ញពីមុខមាត់ថមីរបេ់រក្ុមហ ុន។ដូចសនុះសហើយសទើបស ើញថាចំសពាុះការចំ
នាយអេ់សរចើនជា ចំណូល។(េូមសមើលឧបេមពនធ ទី១០) 

IV. ការេិក្ាសលើផលប ុះពាល់ននការតំ ពិព រណ៍ 

៤.១ ផល់ប ុះពាល់ផផនក្បរសិាថ ន 

 ផល់ប ុះពាល់វជិាមាន 

o ការសធវើឲ្យរបសេើរសឡើ នូវលក្ខណៈខា សរៅននតំបន់តមរយៈការេំអាតឫតមការតុបផត 
លំអរសផស ៗការរារពធពីធីចូលឆ្ន ំផខមរ,ការរបរំុតន្តនតីិ ការរារពធពិធីតំ ពីព រណ៍សនុះ ទម
ទរឲ្យមាន ការសាេេំអាតនិ ជួេជុលផផនក្សផស ៗសៅខា សរៅបរសិវណតំបន់តំ ពិ
ព រណ៍សដើមបីសធវើឲ្យមានភាពទក់្ទញសភញៀវមក្ទេសនាក៏្ដូចជាជរមុញឲ្យទិដឋភាពមានភាព
ស្េេ់សាា តនិ អ ូរអ រ។ 

o តំ ពិព រណ៍ក៏្មានធុ េំរាមដ្ឋក់្សៅក្ផនល តំ ពិព រណ៍ផដរនិ តមផលូវផដលមានសភញៀវសធវើដំ
សណើ រឆ្ល កាត់។ 

 ផល់ប ុះពាល់អវជិាមាន 

o ការបំពុលបរោិកាេសដ្ឋយផផស ោនយនត,ិ សដ្ឋយសារផតមានការក្ក្េទុះចរាចរណ៍សធវើឲ្យ
បរសិាថ ន ជំុវញិតំបន់សនុះបំពុលសដ្ឋយផផស ោនយនត។ 

o ការរខំានសដ្ឋយេំសល ោនយនតនិ េំសល សខញៀវខាញ របេ់មនុេសសៅបរសិវណរបរំតន្តនតីនិ 
តំ ពិព រណ៍ជាក្ផនល សាោសរៀននិ សៅជិតរមណីយដ្ឋឋ នសទេចរណ៍វបបធម៌សធវើឲ្យតំបន់
សនុះមានភាពអ ូរអ រសដ្ឋយេំសល មនុេសនិ ោនយនត។ 
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o ការបំពុលបរសិាថ នដូចជាការបំពុលខយល់ិ ការបំពុលសដ្ឋយេំសល ពីសរពាុះមានការបរំតន្តនតី
យក្សសៅក្ផនល ទំ ពិពណ៍និ ការក្ក្កុ្ញននសភញៀវផដលមក្ទេសនា។ 

o ការសចាលេំរាមនិ កាក្េំណល់សផស ៗវតមានេណ្តត ប់ធាន ប់ពាេសពញបរសិវណសាោ
សរៀន។ 

៤.២ិផលប ុះពាល់ផផនក្សេដឋកិ្ចច 

ក្. ផផនក្ប ុះពាល់វជិាមាន 

o ការបស កើតការវនិិសោរៈិ ការរារពវការតំ ពិព រណ៍ននការនំាសចញនំាចូលានអនុញ្ញដ ត
ឲ្យមានការចូលរមួពីេំនាក់្ពាណិជាក្រររប់របសភទទំ ជាតិនិ អនតរជាតិផដលឱកាេសនុះ
អាចសធវើឲ្យពាណិជាក្រមានឱកាេថមីក្នុ ការទំនាក់្ទំន ោន និ ផេវ រក្នដរូរេហការសដើមបបី
ស កើនការវនិិសោររបេ់ពួក្សរសៅក្នុ របសទេក្មពុជា។ 

o ការសធវើឲ្យរបសេើរសឡើ នូវសេដឋកិ្ចចក្នុ តំបន់ិ ផតល់ឱកាេដល់របជាជនមូលដ្ឋឋ និ លក់្ដូរ
អាចបងាា ញពីផលិតផលសធវើសដ្ឋយនដផ្លទ ល់របចំាតំបន់សេវាក្មមនិ ព ត៌មាននានាពាក់្ព នធ
នឹ េិបបក្មម។ 

o ការជរមុញការសរបើរាេ់ផលិតផលក្នុ ស្េុក្ៈការតំ ពិព រណ៍សនុះមានការចូលរមួសរចើនពី
េំណ្តក់្អាជីវក្រក្នុ ស្េុក្ររប់បណ្តត សខតតរក្ ុផដលជាឱកាេអាចឲ្យសភញៀវានសាគ ល់ពី
ផលិតផលក្នុ ស្េុក្កាន់ផតចាេ់សឡើ និ ជំរញុឲ្យមានការោំរទការសរបើរាេ់នូវផលិតផ
លជាតិ។ 

o អាជីវក្រទទួលានរាក់្ចំនូលផ្លទ ល់ពីការលក់្ផលិតផល។ 

o អតិថិជនមានឱកាេក្នុ ការទិញទំនិញបញ្ចុ ុះតំនលៈិឱកាេននពិធីបុណយចូលឆ្ន ំថមីរបនពណី
ជាតិផខមរសនុះរក្ុមពាណិជាក្រសធវើការលក់្បញ្ចុ ុះតំនលនូវផលិតផលរបេ់ខលួនសដើមបឲី្យអតិថិជន
ជាវសាក្លប ។ 

o អតិថិជនមានឱកាេសដើរទិញវវា ន់ៈសដ្ឋយមានការដ្ឋក់្តំ លក់្ផលិតផលររប់របសភទនឹ 
ទិញផលិតផលថមីៗផដលមិនទន់លក់្សៅសលើទីផារ។ 

o រក្មុពាណិជាក្រសធវើការតំ បងាា ញផលិតផលថមីផដលខលួនសទើបនិ ផលិតានឫសទើបនំាចូល។ 
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ខ.ិផលប ុះពាល់អវជិចមាន 

o ការបស កើនលទធភាពននការធលុុះធាល យផផនក្សេដឋកិ្ចចៈិមានការនំាចូលផលិតផលពីភនំសពញសរចើនិ
របជាជនមូលដ្ឋឋ នពំុេូវមានលទធភាពទិញេត ់សទ។ 

o អាជីវក្រចំណ្តយរាក់្ក្នុ ការជួលេត ់សដើមបទីទួលានឱកាេក្នុ ការដ្ឋក់្តំ បងាា ញពីផ
លិតផលរបេ់ខលួន។ 

o អាជីវក្រចំណ្តយរាក់្ក្នុ ការដឹក្ជញ្ចូ នផលិតផលមក្កាន់ក្ផនល របរំុតន្តនតីនិ តំ ពិព រ
ណ៍។ 

o ការចំណ្តយរាក់្ក្នុ ការសធវើដំសណើ រនិ ការសាន ក់្សៅេរមាប់របជាជនឫអាជីវក្រផដលមក្ពី
បណ្តត សខតតិពួក្សររតូវចំណ្តយរាក់្ផ្លទ ល់ខលួន។ 

o សធវើឲ្យអតិថិជនមួយចំនួនជាពិសេេអតិថិជនសៅតមបណ្តត សខតតមិនមានឱកាេក្នុ ការចូ
លរមួឫទិញផលិតផលិ ការតំ ពិព រណ៍មានរយៈសពលបីនថៃិ ពីនថៃ១៤-១៥-១៦ក្នុ ពិធី
ចូលឆ្ន ំផខមរជាសហតុសធវើឲ្យពួក្សរមិនេូវមានសពលមក្។ 

៤.៣ិផលប ុះពាល់ផផនក្េ គមនិ វបបធម៌ 

 ផលប ុះពាល់វជិាមាន 

o ការបស កើនការយល់ដឹ ពីវបបធម៌និ ផលិតផលសទេចរណ៍រពមទំ ផលិតផលេិបបក្មម 

o ការពរ ឹ រុណតនមលរបជាជននិ េហរមន៍នានាតមរយៈការចូលរមួនូវក្នុ កិ្ចចការេ គម 

o ការសធវើឲ្យរបសេើរសឡើ នូវរុណភាពជីវតិការតំ ពិព រណ៍សនុះានសធវើឲ្យរបជាជនមានឱកាេ
ទទួលានការងាររាក់្ចំណូលនិ ការចូលរមួក្នុ េក្មមភាពនានាក្នុ េ គមផដលឲ្យពួក្
ោត់កាន់ផតមានភាពរបសេើរសឡើ ។ 

o ផថរក្ាអតតេញ្ញដ ណវបបធម៌ៈការដ្ឋក់្តំ ពិព រណ៍នូវរមណីយដ្ឋឋ នវបបធម៌ឧតតុ គអាចសធវើឲ្យ
សភញៀវជាតិនិ អនតរជាតិផថរក្ាអតតេញ្ញដ ណវបបធម៌របេ់ផខមរ។ 

o បស កើនទំនាក់្ទំន រវា របជាជននិ របជាជន 
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o បងាា ញពីផលិតផលជាតិសៅឲ្យបរសទេានសាគ ល់សរៅពីសភញៀវជាតិក៏្មានវតតមានសភញៀវអនតរ
ជាតិចូលរមួទេសនាក្មមវធីិសនុះផដលជាឱកាេឲ្យពួក្ោត់ានសាគ ល់ពីផលិតផល
សទេចរណ៍ក្នុ ស្េុក្សយើ ។ 

o ជរមុញសលើក្ទឹក្ចិតតការផលិតក្នុ ស្េុក្ៈិ របជាជនកាន់ផតមានជំសនឿទុក្ចិតតសលើការសរបើ
រាេ់ក្នុ  ស្េុក្ សហើយអនក្ផដលោត់ានផលិតក៏្ពួក្ោត់មានទឹក្ចិតតក្នុ ការបស កើតផដរ។ 

 ផលប ុះពាល់អវជិាមាន 

o មានការសេលៀក្ពាក់្សខើចខលីសៅជិតទីរមណីយដ្ឋឋ នវបបធម៌ 

o មានការសេពេុរាសដ្ឋយមានការដ្ឋក់្ឲ្យភលក់្សាក្លប នូវផលិតផលមួយចំនួន។ 

o ការតំ បងាា ញមិនានសលើក្បងាា ញនូវផលិតផលេនូលរបចំាសខតតនីមួយៗសទិ េថិតសៅក្នុ 
របូភាព ផលិតផលនំាចូលនំាសចញ។ 

o ក្នុ អំឡុ សពលរបរំតន្តនតីនិ តំ ពិព រណ៍សនុះក៏្ិ មានចោចលមួយចំនួនដូចជាសចារក្មមិ
លួចបនលំចូលលួចវវា ន់ពីអតិថិជននិ សចារលួចសហាា វសភញៀវសទេចរណ៍។ 

o សធវើឲ្យប ុះពាល់សដ្ឋយេំសល ិនិ ិអារមមណ៍ដល់របជាជនមូលដ្ឋឋ ន។ 

សេចក្តីេនិនដ្ឋឋ ន 
សមសរៀនផដលទទួលានពីដំសណើ រការតំ ពិព រណ៍ 

សរកាយពីានសធវើការេិក្ាស្សាវរជាវិ និ ការចុុះសៅអស កតសដ្ឋយតំ ពិព រណ៍ិ សយើ ខញុំទទួល
ានសមសរៀនជាសរចើនពីការសរៀបចំពិធីតំ ពិព រណ៍សនុះដូចជា: 

 ចំសនុះដឹ េតីពីការសធវើការេិក្ាស្សាវរជាវិ និ េហការជារក្មុការងារជាមួយបុរតលិក្ 
សលើតំបន់សោលសៅ 
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 ចំសនុះដឹ ទក់្ទ នឹ វធីិសាស្រេតននការសធវើការទំនាក់្ទំន ិនិ សាក្េួររក្ព ត៌មានពីភារី
ពាក់្ព នធរមួមានិបុរតលិក្រដឋននរក្េួ ពាណិជាក្មមិ អាជាញ ធរិរក្ុមហ ុនិនិ អាជីវក្រផដល
ចូលរមួក្នុ ការតំ ពិព រណ៍ 

 ការទទួលានចំសនុះដឹ េតីពីការសរៀបចំរពឹតតិការណ៍ិ សដ្ឋយរួបផសំរទឹេតីផដលានេិក្ា
សៅសាោជាមួយនឹ ការអនុវតតផ្លទ ល់ិ ជាពិសេេរពឹតតិការណ៍សនុះជារពឹតតិការណ៍ទំហំធំ
កំ្រតិផដលអាចចាត់ទុក្ថាជារពឹតតិការណ៍ផបប Major Event ។ 

ការផតល់ជាមតិសោបល់  
 អំឡុ សពលផដលខញុំចុុះក្មមេិក្ាមានចំនុចមួយចំនួនផដលខញុំមានការលំាក្ក្នុ ការេរសេរ។ឆ្ល

 តមការចុុះក្មមេិក្ាអេ់រយុះសពល២ផខខញុំមានចំនុចមួយចំនួនច ់ផចក្រផំលក្៖ 

ក្ិេំរាប់រក្មុហ នុ Heron Lovely Group  

ឆ្ល កាត់តមការចុុះក្មមេិក្ារពមទំ សធវើការងារផ្លទ ល់ជាមួយរក្មុហ ុន Heron Lovely Group 
រក្មុហ ុនមានចំនុចខវុះខាតមួយចំនួនផដលរួរឲ្យក្ត់េំោល់។សៅឆ្ន ំសរកាយរបេិនរក្មុហ ុនសរៀបចំការ 
របរំតន្តនតីនិ តំ  ពិព រណ៍លក់្ផលិតផលសទៀតរក្មុហ ុនរួរផត: 

 ការអស កតស ើញថាការសរៀបចំផផនការសរៀបចំរពឹតតិការណ៍រយៈសពល២ផខរឺមិនររប់រោន់សទរួរផត
បផនថម១ផខសទៀតសទើបអាចសធវើការទំនាក់្ទំន រក្មាច េ់ជំនួយទន់សពលសវោ។ 

 រតូវផប ផចក្ការងារបុរតលិក្ឲ្យានចាេ់សៅតមតួនាទីសរៀ ៗខលួននិ រួរផតផតល់ការងារសអាយ
រតូវជំនាញ។ 

 រួរផតផតល់រងាវ ន់សលើក្ទឹក្ចិតតដល់បុរតលិក្សរៀបចំរពឹតតិការណ៍សដើមបីទញយក្សសាម ុះរត ់ពី 

បុរតលិក្ 
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 សៅសពលចប់ក្មមវធីិរក្មុហ ុនរួរផតមានក្មមវធីិិ វាយតំនលិ Event,រួរផតមានកំ្រ េំនួរេំរាប់
សាក្េួរអំពីអារមមរណ៍មាច េ់ជំនួយនិ អនក្ចូលរមួរពមទំ រក្មុអាជីវក្រ ិ លក់្ផលិផលផ ផដលសដើមបី
ងាយស្េួលក្នុ ការផក្រលំអរសៅ Event សលើក្សរកាយ។ិ 

ខិេំរាប់និេិសត 

សៅឆ្ន ំបនាទ ប់និេិសតសទេចរណ៍: 

 រួរផតយល់សេចក្តីផណនំាននការេសេររាយការណ៍ឲ្យានចាេ់សទើបមានការងាយស្េួលក្នុ
 េរសេរ 

 រួរផតក្សា ទំនាក់្ទំន និ បណ្តត ញឲ្យានសរចើនសៅសពលបញ្ច ប់ឆ្ន ំេិក្ាអាចជួយសយើ ាន
សរចើនជាពិសេេរឺសាស្រសាត ចារយសដា តឺម  ់ផ្លទ ល់ិសោក្ររូិអនក្ររូោត់អាចជួយពួក្សយើ ាន
សៅសពលសយើ ទំ អេ់ោន ពឹ ពាក់្ោត់។ 

 អនក្រួរផតផេវ រក្ក្ផនល ចុុះក្មមេិក្ាឲ្យានមុននិ ទន់សពលសវោ។ 
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ឯកសារពោង 
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ឧបសមពន័្ធ១ លិខតិពសនើសំុរបឡងតន្តន្រសីមយ័េរីេឋមន្តន្ររីកសួងវបបធម ៌ន្ងិ វចិរិតសិលបៈ 
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ឧបសមពន័្ធ២ លិខតិពសនើសំុរបឡងតន្តន្រសីមយ័េ ីរបធាន្មន្ទរីអបរ់យុំវជន្ន្ងិកឡីាពខតរកណ្តរ ល 
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ឧបសមពន័្ធ៣ កចិចសន្ាជលួន្ន្លងលក ់
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ឧបសមពន័្ធ៤ពាកយសំុចូលរមួេេិរ័ណ៍ឧបសមពន័្ធ៥ លិខតិសំពណើ រ 
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RBHraCaNacRk km<úCa 

Cati sasna RBHmhakSRt 

lixitsMeNIr 

´)aT tMNageGayRkum h‘un Heron Lovely Group erobcMkmµviFI RbKMutRnþIenAviTüal½yeTBRbNmü 

sUmeKarBCUn 

elak GFikarnK)alRsukBBaJaB¤ 

kmµvtßú³ sMeNIrsMu kMlaMg b:UlIs cMnYn 20 nak; edIm,IcUlrYmshkarkarBarsnþisux kñúgkmµviFI 

RbKMutRnþIenAéf¶TI 14-15 -16 Exemsa qñaM 2011 enA viTüal½yeTBRbNmü. 

 tbtamryHkmµvtßúxagelIenH´)aTmankitþiyssUmCMrabCUnelakGFikaremtþaRCabfa enAkñúg»kas 

buNücUlqñaMfµIRbéBNICatiExµrxagmuxenH Rkumh‘un eyIg´mankarRbKMutRnþI edIm,IpSBVpSayGaharUbkrN¾dl;

sisSnisSitRkIRkEdlBMumanlTæPaBcUleronenAmhaviTüal½ynig edIm,IpSBVpSayesvarkkargarCUnbgb¥Ún

RbCaBlrdæEdlKµankargareFIV kñúgeKalbMNgkat;bnßyPaBRkIRknig cMNakRsuk. 

 GaRs½ydUc)anCMrabCUnxagelIenH sUmelak GFikarnK)alRsuk emtþaCYysRmYl nigerobcM

kmøaMgedIm,IkarBarsNþab;Fñab; kñúgkmµviFIenHedaykþIGnueRKaHpg. 

 sUmelak GFikarnK)alRsuk emtþaTTYlenAkareKarBd¾x<g;x <s;GMBÍ )aT. 

]dugÁéf¶TI>>>>>>>>>>>Ex>>>>>>>>>>>>>>>>>>>qñaM2011  

sUmCMlgCUnRCabCaBt¾man      GKÁnaykRkumh‘un 

salaRsukBBaJaB         b‘un Nara: 
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ឧបសមពន័្ធ៦&៧  ខតិបរតផ័្សេវផ្ាយ   
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ឧបសមពន័្ធ៨ កចិចសន្ាជលួសម្ភា រៈ 
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ឧបសមពន័្ធ៩ :តនួាទ្យនី្ងិភាេទ្យទ្យលួខុសរតវូ 

តួនាទ្យ ី ព ម្ ោះ 

 Event manager  ពោក ណ្តរ៉ា  

 Coordinator  កញ្ញា  យន្ ់សុភារ៉ា  

 កញ្ញា  លី សាោ៉ា  

 Sale Marketing  រកុមន្ិសិតសHeron Lovely Group(៧របូ) 

 ពោក ពេង គីមលី 

 ពោក អុ ីកករោ 

 ពោក សំ សុខជា 

 ពោក ពសង វចួលី 

 Reservation  ពោក ពខវនី្ 

 ពោក ោវតី 

 ពោក សួង រទិ្យធ 

 ពោក ភណ័ សុខជា 

 Accounting  កញ្ញា  ផ្ន្ បញ្ញា  

 កញ្ញា  ពរសង ចរោិ 

 Administration   កញ្ញា  រស់ ពសាភណ័ 

 កញ្ញា  ផ្ន្ ោន្ណត 
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ឧបសមពន័្ធ១០:ចណូំលចណំ្តយ 
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