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តាំងពចីាប់ផ្ដមីវគ្គសិក្សាមក្សផ ងីបានសិក្សាផ ីប្បធានបទជាផប្រនីដូរជា៖
1. និយមន័យននគុណភាព
2. ការសរសសរសសៀវសៅគុណភាព
3. អង្គការសេខ
4. ការបសង្កើតសោេនសោបាយ
5. ការចំណាយសេើគុណភាព
6. ការចំណាយសេើគុណភាពអន់
7. ការចំណាយមិនហិរញ្ញវតថុសេើគុណភាពអន់
8. ការចំណាយសេើភាពខជះខ្ជជ យ
9. ការគ្គប់គ្គង្ហានិភ័យ
10. ការវភិាគផេប ះពាេ់ននភាពបរាជ័យ (FMEA)

11. ការវភិាគសេើភាពធ្ងន់ធ្ងរនិង្គ្ពឹតតិការណ 
12. ការយេ់ដឹង្ពីកំហុសឆ្គង្
13. ឧបករណ៍តាមដានសំខ្ជន់ទំង្៨សេើគុណភាព
14. ការបសង្កើតបញ្ច ីឱកាសកកេមអ(OFI)
15. ការចង្គ្កង្ឯកសារសំរាប់សកមមភាពកកតគ្មូវ
16. ការកត់គ្តានិង្រាយការណ ពីបណតឹ ង្តវ នានា
17. សវនកមមខ្ជង្កនុង្ជាផលូវការនិង្មិនផលូវការ
18. ការបសង្កើតនិង្តាមដានសូចនាករគុណភាព

2



ផ  ីអ្នក្សទាំងអ្ស់គ្នន បានផ្វកី្សរិចការជាផប្រនី

1. ការវភិាគ្្ ប ៉ះពា ន់នភាពបរាជ ័(FMEA)
2. ការវភិាគ្ភាព ង្ន់្ ងរនិងប្ពឹត្តកិារណ៏
3. ការបផងកតី្បញ្ច ីកក្ស មអ(OFI)
4. ការរងប្ក្សងឯក្សសារសាំរាបស់ក្សមមភាពកក្សត្ប្មូវ
5. ការក្សត្ប់្តនិងរា ការណ៏ពីបណដឹ ងត្វ នានា
6. សវនក្សមមខាងក្សនុងជា ល្ូវការនិងផប្ៅ ល្ូវការ
7. ការបផងកតី្និងតមដាននូវសូរនាក្សរគុ្ណភាព
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ផៅសបាត  ៍ផន៉ះផ ងីនឹងពិនិត្យផ ងីវញិនូវកិ្សរចការខ្ល៉ះររួផ វ្កិី្សរចការថ្មខី្ល៉ះប ុកនតកិ្សរចការ
ទាំងផន៉ះផៅកត្សថតិ្ក្សនុងប្បធានបទការផ វ្ឲី្យមនទរីពិផសា្នរ៍បសអ់្នក្សកានក់ត្ប្បផសីរផ ងី

• ការកំណត់កផនការ
• ការបសង្កើតសោេសៅនិង្សោេបំណង្ ឬ សបសកកមមនិង្ទសសនវស័ិយ
• ការបសង្កើតនិង្ការកែរកាអង្គការសេខ
• ការសធ្វើកផនការពីរបាយការណ៍គ្គប់គ្គង្
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នថ្ងទី១៧-២១កខ្មិថុ្នាឆ្ន ាំ២០១៩
• រសបៀបវរៈននសបាត ហ៍សនះ

• ការបសង្កើតសោេសៅនិង្សោេបំណង្ឬសបសកកមមនិង្ទសសនវស័ិយ
• ការទទួេបានផេគ្បសោជន៍ឲ្យសគ្ចើនបំផុតពីProficiency testing
• ការបសង្កើតនិង្ការកែរកាអង្គការសេខ
• ការកកេមអសាថ ប័នរបស់អនកតាមរយៈកមមវធីិ្អប់រជំាបនត
• ការសធ្វើកផនការពីរបាយការណ៍គ្គប់គ្គង្របស់អនក
• ការពិនិតយសារស ើង្វញិនិង្ចំសណាទសួរ
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នថ្ងទ១ី៖ ការបផងកតី្ក្នការ_អ្នុវត្តផៅតមក្នការផនា៉ះ

រ ៈ៨០ឆ្ន ាំរុងផប្កា ផន៉ះ
ការកក្ស មអគុ្ណភាពតមរ ៈការប្គ្ប់ប្គ្ងគុ្ណភាព

បានពឹងក អ្ក្សផៅផ ី
ផគ្ន ការណ៍កត្ម ួប ុផ ណ្ ៉ះ

បផងកតី្ក្នការ
ររួអ្នុវត្តផៅតមក្នការផនា៉ះ
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Walter Shewhart W. Edwards Deming

Management
Cycle

វដតននការគ្គប់គ្គង្
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សូមសួរសំណួរសនះ…
សតើសយើង្អាចសធ្វើអវីខលះសដើមបីឲ្យ

មនទីរពិសសាធ្ន៍របស់ខំុ្គ្បសសើរស ើង្?
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សគ្ជើសសរ ើសគ្បធានបទរបស់អនក

សូមសួរសំណួរសនះ…
សតើសយើង្អាចសធ្វើអវីខលះសដើមបីឲ្យ

មនទីរពិសសាធ្ន៍របស់ខំុ្គ្បសសើរស ើង្?

9



សគ្ជើសសរ ើសគ្បធានបទរបស់អនក
សតើសយើង្នឹង្គ្តូវការសធ្វើការផ្លល ស់បតូរ ឬសទ?
សតើសយើង្គ្តូវការព័ត៌មានបកនថមកដរឬសទ?

សូមសួរសំណួរសនះ…
សតើសយើង្អាចសធ្វើអវីខលះសដើមបីឲ្យ

មនទីរពិសសាធ្ន៍របស់ខំុ្គ្បសសើរស ើង្?
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សគ្ជើសសរ ើសគ្បធានបទរបស់អនក
សតើសយើង្នឹង្គ្តូវការសធ្វើការផ្លល ស់បតូរ ឬសទ?
សតើសយើង្គ្តូវការព័ត៌មានបកនថមកដរឬសទ?

សូមសួរសំណួរសនះ…
សតើសយើង្អាចសធ្វើអវីខលះសដើមបីឲ្យ

មនទីរពិសសាធ្ន៍របស់ខំុ្គ្បសសើរស ើង្?
គ្បមូេព័ត៌មាន

ការចំណាយ?បុគគេិក?
អតិែិជន?សពេសវលា?

សាថ ប័ន?
ជំហានកដេគ្តួវសធ្វើ
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សូមសរួសាំណួរផន៉ះ…
ផតី្ផ ីងអារផ វ្ីអ្វីខ្ល៉ះផដីមបីឲ្យ

មនទីរពិផសា្ន៍របស់ខុ្្ាំប្បផសីរផ ីង?

ផប្ជីសផរសីប្បធានបទរបសអ់្នក្ស
ផតី្ផ ងីនឹងប្ត្ូវការផ វ្កីារផ្លល ស់បតូរ ឬផទ?
ផតី្ផ ងីប្តូ្វការព័ត៌្មានបកនថមកដរឬផទ?

ប្បមូ ពត័្ម៌ាន
ការរាំ្ ?បុគ្គ ិក្ស?
អ្ត្ិថ្ិជន?ផព ផវលា?

សាថ ប័ន?
ជាំហានកដ ប្ត្ួវផ្វី

ផតី្ការសាក្ស បងរបស់ខុ្្ាំដាំផណីរការឬផទ?
ផ វ្ីការកក្សត្ប្មូវ

ផ វ្ីការសាក្ស បងខាន ត្តូ្រម ួផ្េងផទ ត្
ឬ…

ជប់ផ  ង!!

តមដានសាំរាប់ភាព
ផជាគ្ជ័ ជាបនត

បនាទ ប់

កែក្សផមី  ទធ្ 

អ្នុវត្តក្នការ
សាក្ស បងផ វ្វី

(ការសាក្ស បងខាន ត្តូ្រ)
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សូមសរួសាំណួរផន៉ះ…
ផតី្ផ ីងអារផ វ្ីអ្វីខ្ល៉ះផដីមបីឲ្យ

មនទីរពិផសា្ន៍របស់ខុ្្ាំប្បផសីរផ ីង?

ផប្ជីសផរសីប្បធានបទរបសអ់្នក្ស
ផតី្ផ ងីនឹងប្ត្ូវការផ វ្កីារផ្លល ស់បតូរ ឬផទ?
ផតី្ផ ងីប្តូ្វការព័ត៌្មានបកនថមកដរឬផទ?

ប្បមូ ពត័្ម៌ាន
ការរាំ្ ?បុគ្គ ិក្ស?
អ្ត្ិថ្ិជន?ផព ផវលា?

សាថ ប័ន?
ជាំហានកដ ប្ត្ួវផ្វី

ផតី្ការសាក្ស បងរបស់ខុ្្ាំដាំផណីរការឬផទ?
ផ វ្ីការកក្សត្ប្មូវ

ផ វ្ីការសាក្ស បងខាន ត្តូ្រម ួផ្េងផទ ត្
ឬ…

សាក្ស បងផ វ្វី
(ការសាក្ស បងខាន ត្តូ្រ)
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សូមសរួសាំណួរផន៉ះ…
ផតី្ផ ីងអារផ វ្ីអ្វីខ្ល៉ះផដីមបីឲ្យ

មនទីរពិផសា្ន៍របស់ខុ្្ាំប្បផសីរផ ីង?

ផប្ជីសផរសីប្បធានបទរបសអ់្នក្ស
ផតី្ផ ងីនឹងប្ត្ូវការផ វ្កីារផ្លល ស់បតូរ ឬផទ?
ផតី្ផ ងីប្តូ្វការព័ត៌្មានបកនថមកដរឬផទ?

ប្បមូ ពត័្ម៌ាន
ការរាំ្ ?បុគ្គ ិក្ស?
អ្ត្ិថ្ិជន?ផព ផវលា?

សាថ ប័ន?
ជាំហានកដ ប្ត្ួវផ្វី

ផតី្ការសាក្ស បងរបស់ខុ្្ាំដាំផណីរការឬផទ?
ផ វ្ីការកក្សត្ប្មូវ

ផ វ្ីការសាក្ស បងខាន ត្តូ្រម ួផ្េងផទ ត្
ឬ…

កែក្សផមី  ទធ្ 

អ្នុវត្តក្នការ
សាក្ស បងផ វ្វី

(ការសាក្ស បងខាន ត្តូ្រ)
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សូមសរួសាំណួរផន៉ះ…
ផតី្ផ ីងអារផ វ្ីអ្វីខ្ល៉ះផដីមបីឲ្យ

មនទីរពិផសា្ន៍របស់ខុ្្ាំប្បផសីរផ ីង?

ផប្ជីសផរសីប្បធានបទរបសអ់្នក្ស
ផតី្ផ ងីនឹងប្ត្ូវការផ វ្កីារផ្លល ស់បតូរ ឬផទ?
ផតី្ផ ងីប្តូ្វការព័ត៌្មានបកនថមកដរឬផទ?

ប្បមូ ពត័្ម៌ាន
ការរាំ្ ?បុគ្គ ិក្ស?
អ្ត្ិថ្ិជន?ផព ផវលា?

សាថ ប័ន?
ជាំហានកដ ប្ត្ួវផ្វី

ផតី្ការសាក្ស បងរបស់ខុ្្ាំដាំផណីរការឬផទ?
ផ វ្ីការកក្សត្ប្មូវ

ផ វ្ីការសាក្ស បងខាន ត្តូ្រម ួផ្េងផទ ត្
ឬ…

តមដានសាំរាប់ភាព
ផជាគ្ជ័ ជាបនត

បនាទ ប់

កែក្សផមី  ទធ្ 

អ្នុវត្តក្នការ
សាក្ស បងផ វ្វី

(ការសាក្ស បងខាន ត្តូ្រ)
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សូមសរួសាំណួរផន៉ះ…
ផតី្ផ ីងអារផ វ្ីអ្វីខ្ល៉ះផដីមបីឲ្យ

មនទីរពិផសា្ន៍របស់ខុ្្ាំប្បផសីរផ ីង?

ផប្ជីសផរសីប្បធានបទរបសអ់្នក្ស
ផតី្ផ ងីនឹងប្ត្ូវការផ វ្កីារផ្លល ស់បតូរ ឬផទ?
ផតី្ផ ងីប្តូ្វការព័ត៌្មានបកនថមកដរឬផទ?

ប្បមូ ពត័្ម៌ាន
ការរាំ្ ?បុគ្គ ិក្ស?
អ្ត្ិថ្ិជន?ផព ផវលា?

សាថ ប័ន?
ជាំហានកដ ប្ត្ួវផ្វី

ផតី្ការសាក្ស បងរបស់ខុ្្ាំដាំផណីរការឬផទ?
ផ វ្ីការកក្សត្ប្មូវ

ផ វ្ីការសាក្ស បងខាន ត្តូ្រម ួផ្េងផទ ត្
ឬ…

ជបផ់  ង!!

តមដានសាំរាប់ភាព
ផជាគ្ជ័ ជាបនត

បនាទ ប់

កែក្ស ទធ្ 

អ្នុវត្តក្នការ
សាក្ស បងផ វ្វី

(ការសាក្ស បងខាន ត្តូ្រ)
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សូមសរួសាំណួរផន៉ះ…
ផតី្ផ ីងអារផ វ្ីអ្វីខ្ល៉ះផដីមបីឲ្យ

មនទីរពិផសា្ន៍របស់ខុ្្ាំប្បផសីរផ ីង?

ផប្ជីសផរសីប្បធានបទរបសអ់្នក្ស
ផតី្ផ ងីនឹងប្ត្ូវការផ វ្កីារផ្លល ស់បតូរ ឬផទ?
ផតី្ផ ងីប្តូ្វការព័ត៌្មានបកនថមកដរឬផទ?

ប្បមូ ពត័្ម៌ាន
ការរាំ្ ?បុគ្គ ិក្ស?
អ្ត្ិថ្ិជន?ផព ផវលា?

សាថ ប័ន?
ជាំហានកដ ប្ត្ួវផ្វី

ផតី្ការសាក្ស បងរបស់ខុ្្ាំដាំផណីរការឬផទ?
ផ វ្ីការកក្សត្ប្មូវ

ផ វ្ីការសាក្ស បងខាន ត្តូ្រម ួផទ ត្
ឬ…

ជបផ់  ង!!

តមដានសាំរាប់ភាព
ផជាគ្ជ័ ជាបនត

បនាទ ប់

កែក្សផមី  ទធ្ 

អ្នុវត្តក្នការ
សាក្ស បងផ វ្វី

(ការសាក្ស បងខាន ត្តូ្រ)
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ASK THIS QUESTION AGAIN…

What Can We Do To Make 
My Laboratory Better?

PICK YOUR TOPIC
Will we NEED to make CHANGES?
Do we Need More Information?

GATHER  
INFORMATION

Costs? Staff? Customers? 

Time? Organization?

Steps to Take

Did My Mini Trial Work?
Make Adjustments

Another  Mini Trial
or…

Have a Party!!

MONITOR FOR 
CONTINUED 

SUCCESS

CHECK THE 
RESULTS

DO THE PLAN
Give it a Try
(mini trial)

អ្ាំពគុី្ណភាព
រា ់សក្សមមភាពទាំងឡា មានររនាសមព័នធមួ 

សួរសាំណួរ…
ប្បមូ ព័ត៌្មាន
បផងកីត្ក្នការម ួ

សាក្សផ វ្ីការសាក្ស បងម ួ
ផរ នពីការសាក្ស បងផនា៉ះ

ផ វ្ីការកក្សត្ប្មូវ
អ្នុវត្តក្នការ

កែក្សផមី  ទធ្ និងតមដានភាពផជាគ្ជ័ 
ផ្វមីតងផទ ត្
ផ្វមីតងផទ ត្
ផ្វមីតងផទ ត្
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សូមសរួសាំណួរផន៉ះ…
ផតី្ផ ីងអារផ វ្ីអ្វីខ្ល៉ះផដីមបីឲ្យ

មនទីរពិផសា្ន៍របស់ខុ្្ាំប្បផសីរផ ីង?

គ្បមូេព័ត៌មាន
និង្បសង្កើត
កផនការ

សធ្វើ
សធ្វើការសាកេបង្

សិកា
សតើការសាកេបង្សនាះសៅរចួឬសទ

អនុវតត
និង្តាមដាន
ភាពសជាគជ័យ

The 
Deming 

Cycle
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សមាសធាតុសំខ្ជន់និង្ែមីមួយ
សៅកនុង្ដំសណើ រការសធ្វើកផនការ…

ISO 9001:2015 
ផព អ្នក្សបផងកតី្ក្នការម ួប្តូ្វកត្ពចិារ្អ្ាំព…ី

• ផត្ខី្្ុ ាំនងឹបាន្ ប្បផោជន៍ពកី្នការថ្មរីបស់ខ្្ុ ាំកបប្?
• ផត្មីានហានភ័ិ អ្វខី្ល៉ះពាក់្សព័នធនងឹក្នការថ្មរីបស់ខ្្ុ ាំ?

• ផត្អី្ត្ថិ្ជិនរបស់ខ្្ុ ាំនងឹបាន្ ប្បផោជន៍ពកី្នការថ្មឬីផទ?
• ផត្មីានហានភ័ិ ផៅផ ីអ្ត្ថិ្ជិនរបស់ខ្្ុ ាំផដា សារក្នការថ្មកីដរឬផទ?
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កិច្ចការសុំរា្់ថ្ថៃសោន្េះ...
• ផស្រ ី ូ

• មនទីរពិផសា្នរ៍បស់អ្នក្សមានរាំ្បអ់ារមមណ៍ផ វ្ីការផ្លល ស់បតូរកដ នឹងផ វ្ីឲ្យមនទីរពិផសា្នរ៍បស់អ្នក្ស
ប្បផសីរផ ងី។

• សាំណួររបស់អ្នក្សគ្ឺ៖
• ផតី្ដាំផណីរការឬនីតិ្វ ិ្ ីជាក្សល់ាក្សអ់្វីកដ អ្នក្សអារអ្នុវត្តផដីមបកីក្ស មអដាំផណីរការនានាផៅមនទីរពិផសា្ន៍
របស់អ្នក្សផព បរចុបបនន។

• រូរបផងកីត្និងបង្ហា ញពកី្នការមួ ផដីមបកីណនាាំពីដាំផណីរការឬនិតិ្វ ិ្ ីថ្មីមួ ផៅតមជាំហានននវដតPDSA។

• រមួបញ្ចូ  ទាំង្ ប្បផោជនន៍ិងហានិភ ័កដ អារផក្សីត្មានផ ងីផរញពីក្នការរាំផពា៉ះអ្នក្សនិងអ្តិ្ថិ្
ជនរបស់អ្នក្ស
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នថ្ងទ២ី៖ផៅក្សនុងការផ្វដីាំផណីររបស់ខ្្ុ ាំខ្្ុ ាំបានផ ញីមនទរីពផិសា្ន៍២
ប្បផភទផ្េងពគី្នន

មនទីរពិផសា្នដ៍ាំផណីរការផឆ្ព ៉ះផៅមុខ្
• ពប្ងីក្សមឺនុ ផត្សត
• មានគ្ផប្មាងថ្មីៗ
• មានការរូ រមួផប្រីនពីបុគ្គ ិក្ស
• បផងកីន ាំ ូរការង្ហរ
• ក្នការបកនថមផៅក្សនុងការង្ហរ

មនទីរពិផសា្នក៍ដ ផៅនឹងឬដក្សថ្ 
• គ្នម នការផ្លល ស់បតូរផៅផ ីមឺនុ ផត្សត
• គ្នម នគ្ផប្មាងថ្មីផទ
• ការរូ រមួពីបុគ្គ ិក្សមានតិ្រត្ួរ
•  ាំ ូរការង្ហរធាល ក្ស់រុ៉ះជា ាំដាប់
• គ្នម នការពិភាក្សាផ ីក្នការផដីមបផី្លល ស់បតូរ
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ការវិវឌ្ឍន្ មិន្ខមន្សោច្េះខតសោកើតសោឡើងសោទ្យ…

ការវិវឌ្ឍន្ រឺជាផលតិផលថ្ន្រច្នាសមពន័្ធ ន្ងិការងារ
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ការវិវឌ្ឍន្ មិន្ខមន្សោច្េះខតសោកើតសោឡើងសោទ្យ…
ការវិវឌ្ឍន្ រឺជាផលតិផលថ្ន្រច្នាសមព័ន្ធ ន្ិងការងារ

ការផ្វកី្នការសាំរាបរ់ ៈផព កវង…

✓ក្សាំណត្ផ់គ្ន ផៅមនទីរពិផសា្ន៍
✓ក្សាំណត្ផ់គ្ន បាំណងមនទីរពិផសា្ន៍

✓បផងកីត្ផបសក្សក្សមមមនទីរពិផសា្ន៍
✓បផងកីត្ទសេនវសិ ័មនទីរពិផសា្ន៍
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ការកុំណត់សោោលសោៅន្ិងសោោល្ុំណង
ផគ្ន ផៅ៖

•  ទធ្ ប្ត្ូវសផប្មរបានឥ ូវឬឆ្ប់ៗ។
• ផត្ីអ្វីកដ ខ្្ុ ាំរង់សផប្មរឲ្យបានផៅផព រុងប្គ្នផន៉ះ?

ផគ្ន បាំណង៖
• ផគ្ន ផៅខ្ពស់បាំ្ុត្ របស់ខ្្ុ ាំ
• ផតី្ខុ្្ាំរង់សាំផររឲ្យបានអ្វីខ្ល៉ះផៅផព គ្ផប្មាងរបស់ខុ្្ាំក្សាំពុងដាំផណីរការនិងបញ្ច ប់?
• ផត្ីអ្វីជាផគ្ន ផៅរុងផប្កា របស់ខ្្ុ ាំ?
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អុំពីសោោលសោៅន្ិងសោោល្ុំណង…

ផបីសិនអ្នក្សមិនបានក្សាំណត្និ់ងឈានផៅដ ់
ផគ្ន ផៅរបស់អ្នក្សជាជាំហានៗផនា៉ះផទ

អ្នក្សនឹងមិនកដ 
ឈានផៅដ ់ផគ្ន បាំណងរបស់អ្នក្ស

OBJECTIVE !!

GOALS
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អុំពីសោោលសោៅន្ិងសោោល្ុំណង…
សតើខំុ្អាចបសង្កើនឱកាសរបស់ខំុ្តាមរសបៀបណា

សដើមបីឈានសៅដេ់សោេសៅរបស់ខំុ្?

សតើខំុ្អាចបសង្កើនសកាត នុពេរបស់ខំុ្តាមរសបៀបណា
សដើមបីឈានសៅដេ់សោេបំណង្របស់ខំុ្?
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អុំពីសោោលសោៅន្ិងសោោល្ុំណង…
សតើខ្ុំអាចបសង្កើនឱកាសរបស់ខ្ុំតាមរសបៀបណា

សដើមបីឈានសៅដេ់សោេសៅរបស់ខ្ុំ?
សតើខ្ុំអាចបសង្កើនសកាត នុពេរបស់ខ្ុំតាមរសបៀបណា

សដើមបីឈានសៅដេ់សោេបំណង្របស់ខ្ុំ?

សួរសាំាំណួរ - បផងកីត្ក្នការ - អ្នុវត្តក្នការ 28



សោ្សកកមមន្ិងទ្យសសន្វិសយ័
ISO* ផអា និ មន ័ផបសក្សក្សមមនិងទសេនវសិ ័ដូរត្ផៅ៖
ផបសក្សក្សមម
ផគ្ន បាំណងកដ អ្ងគភាពរងផ់អា ផកី្សត្មានផ ងីដូរកដ ក្សាំណត្់ផដា អ្នក្ស
ប្គ្បប់្គ្ងក្សាំពូ 

ទសេនវសិ ័
អ្វីកដ អ្ងគភាពរងក់ាល  ផៅជាអ្វីម ួកដ ក្សាំណត្ផ់ដា អ្នក្សប្គ្ប់ប្គ្ងក្សាំពូ 
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សោ្សកកមមន្ិងទ្យសសន្វិសយ័
ISO* ផអា និ មន ័ផបសក្សក្សមមនិងទសេនវសិ ័ដូរត្ផៅ៖
ផបសក្សក្សមម
ផគ្ន បាំណងកដ អ្ងគភាពរងផ់អា ផកី្សត្មានផ ងីដូរកដ ក្សាំណត្់ផដា អ្នក្ស
ប្គ្បប់្គ្ងក្សាំពូ 

ទសេនវសិ ័
អ្វីកដ អ្ងគភាពរងក់ាល  ផៅជាអ្វីម ួកដ ក្សាំណត្ផ់ដា អ្នក្សប្គ្ប់ប្គ្ងក្សាំពូ 
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អវីជា្ុំណងខែលច្ង់សោោយសោកើតមាន្សោឡើងរ្សម់ន្ទីរពិសោសាធន្ ?

• ផ វ្ីផត្សតវត្ថុវភិាគ្អ្នក្សជាំងឺផដា បផងកីត្ជាព័ត៌្មានគ្លីនិក្សដ៏មានប្បផោជន៍ប្តឹ្មប្តូ្វទន់ផព 
ផវលាផដីមបជីាជាំន ួដ ់ប្គូ្ផពទយនិងអ្នក្សជាំងឺសាំរាប់ផ វ្ីការសផប្មររិត្តទក់្សទងសុខ្ភាព។

• ជ ួបុគ្គ មានរាំផណ៉ះដឹងកដ ទទ ួបានការបណតុ ៉ះប ត្  ផដីមបបី្បមូ វត្ថុវភិាគ្ផដា 
មានប្បសិទធិភាពនិងសុវត្តិភាពប្គ្ប់ប្គ្ងព័ត៌្មានវភិាគ្ផត្សតនានាបផងកីត្ព័ត៌្មានកដ អារ
រា ការណ៍បានផៅបុគ្គ ប្តឹ្មប្តូ្វ។

• ផ វ្ីជាមនទីរពិផសា្ន៍បកងអក្សឬជាជាំនួ ការដ ់មនទីរពិផសា្ន៍ផ្េងផទ ត្ដូផរន៉ះពកួ្សផគ្អារ្ត ់
ផសវមនទីរពិផសា្ន៍ អបាំ្ុត្តមកដ អារផ វ្ីផៅបាន។
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សោ្សកកមមន្ិងទ្យសសន្វិសយ័
ISO* ផអា និ មន ័ផបសក្សក្សមមនិងទសេនវសិ ័ដូរត្ផៅ៖
ផបសក្សក្សមម
ផគ្ន បាំណងកដ អ្ងគភាពរងផ់អា ផកី្សត្មានផ ងីដូរកដ ក្សាំណត្់ផដា អ្នក្ស
ប្គ្បប់្គ្ងក្សាំពូ 

ទសេនវសិ ័
អ្វីកដ អ្ងគភាពរងក់ាល  ផៅជាអ្វីម ួកដ ក្សាំណត្ផ់ដា អ្នក្សប្គ្ប់ប្គ្ងក្សាំពូ 
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ផតី្មនទរីពិផសា្នអ៍ារមានម រិឆតនឹងកាល  ជាោ ង្នា
ផព អ្នាគ្ត្?
• ប្បាថ្នន រង់ឱ្យផគ្សាគ  ់ថ្នជាមនទីរពិផសា្ន៍ អបាំ្ុត្ផៅក្សនុងប្បផទសក្សមពុជាកដ ្ដ ់ព័ត៌្មាន
ប្ត្ឹមប្ត្ូវនិងទន់ផព ផវលាផពញផដា ្ ប្បផោជន៍បាំ្ុត្ក្នក្សផវជជសាស្តសតពាបា ជាំងឺ។

• ប្បាថ្នន រង់កាល  ជានិផោជក្សដ៏ អបាំ្ុត្ផៅក្សនុងប្បផទសក្សមពុជាសប្មាប់អ្នក្សវទិាសាស្តសតនិងអ្នក្ស
បផរចក្សផទសក្នក្សមនទីរពិផសា្ន៍ប្បក្សបផដា រាំផណ៉ះដងឹនងិការបណតុ ៉ះប ត្  ។

• ប្បាថ្នន រង់កាល  ជាមជឈមណឌ  បកងអក្សដ៏ អបាំ្ុត្ម ួផៅក្សនុងប្បផទសក្សមពុជាសប្មាប់ការផ្វីផត្
សតមនទីរពិផសា្ន៍ជាក់្សលាក់្សម ួរាំននួ។

• ប្បាថ្នន រង់កាល  ជាទីក្សកនលងដ៏ អបាំ្ុត្សប្មាប់អ្នក្សវទិាសាស្តសតនិងអ្នក្សបផរចក្សផទសជាំនាញក្នក្ស
មនទីរពិផសា្ន៍ផដីមបទីទួ បានរាំផន៉ះដឹង។
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ការមានផបសសក្សមមនងិរស់ផៅជាមួ ផបសសក្សមមផត្មីានភាពខុ្សគ្នន
ោ ងដូរផមតរ?

មានផបសក្សក្សមមម ួ

• សរផសរផបសក្សក្សមម
• ដាក់្សផបសក្សក្សមមផៅក្សនុងស ុមសាអ ត្មួ 
• ដាក់្សតាំងផបសក្សក្សមមផៅផ ីជញ្ជ ាំង
• រងអុ បង្ហា ញផបសសក្សមមអ្នក្សប្បាប់ផៅផភ្ៀវនិងឥសេរជន
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ការមានផបសសក្សមមនងិរស់ផៅជាមួ ផបសសក្សមមផត្មីានភាពខុ្សគ្នន
ោ ងដូរផមតរ?

រសផ់ៅជាម ួផបសក្សក្សមម

• សរផសរផបសក្សក្សមម
• ពិនិត្យផមី ផបសក្សក្សមមផនា៉ះជាប្បចាាំ
• ផត្ីខ្្ុ ាំបានផ្វីផៅតមក្នការរបស់ខ្្ុ ាំឬផទ?
• ផត្ីខ្្ុ ាំបានសផប្មរផគ្ន ផៅរបស់ខ្្ុ ាំកដរឬផទ?
• ផត្ីខ្្ុ ាំក្សាំពុងផ្វីក្សិរចការផដីមបសីផប្មរឲ្យបានការវវិឌ្ឍន៍កដ ខ្្ុ ាំ
ប្ត្ូវការឬផទ?
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 ពាកយសោប៊កើន្រ ុំលកឹ....
ជួនកា អ្ងគភាព ក្សរិត្តទុក្សខាល ាំងផពក្សផៅផ ី
ការក្សាំណត់្ផគ្ន ផៅនិងផគ្ន បាំណង
កដ មិនជាក់្សកសតងមិនសមផ តុ្្ 
ការក្សាំណត់្ផបសក្សក្សមមនិងទសេនវស័ិ 

កដ មិនអារសផប្មរបាន
.
.
.

ផៅក្សនុងដាំផណីរការដ៏កវងផន៉ះ
ផន៉ះគឺ្មនិអារជ ួបានផទ

ការក្សាំណត់្ផគ្ន បាំណងនិងផបសក្សក្សមមផៅតមសាថ ប័នរបស់អ្នក្ស
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កិច្ចការសុំរា្់ថ្ថៃសោន្េះ...
សូមករក្សរ ាំក ក្ស

ផបសក្សក្សមមនិងទសេនវសិ័ 
របស់មនទីរពិផសា្ន៍អ្នក្សជាមួ ផ ងីទាំងអ្ស់គ្នន

ប្បាប់ផ ងីពីការង្ហរមួ កដ អ្នក្សផ វ្ី
ផដីមបធីានាបានថ្នមនទីរពិផសា្ន៍របស់អ្នក្ស

បានសផប្មរផគ្ន ផៅផបសក្សក្សមមរបសអ់្នក្ស?
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នថ្ងទី៣៖ការបផងកតី្និងកថ្រក្សាអ្ងគការផ ខ្
•សាថ ប័នសតង់ដារអ្នតរជាត្ិ (ISO) ផប្បីភាសាមួ កដ អារនឹង
ពិបាក្ស  ់។
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ផត្អី្នក្សនងឹបក្សប្សា ោ ងដូរផមតរ?
ISO9001:2015

តួ្នាទីរបសស់ាថ បន័ទាំនួ ខុ្សប្តូ្វនិងអាជ្ា្រ
• ថ្នន ក់្សដឹងនាាំប្តូ្វកត្ចាាំបារ់ធានាថ្នទាំន ួខុ្សប្តូ្វនិងអាជ្ា្រសាំរាប់ត្នួាទីពាក់្សព័នធប្តូ្វបានក្សាំណត់្ប្បាប្ស័ 
ទក់្សទងនិង  ់ដឹងផៅក្សនុងសាថ ប័នទាំងមូ ។

ISO15189:2012
ផស វផៅគុ្ណភាព

មនទីរពិផសា្ន៍ប្តូ្វកត្បផងកតី្និងកថ្រក្សាធានាផស វផៅគុ្ណភាពកដ រមួបញ្ចូ  ដូរជា៖
បទបង្ហា ញននសាថ ប័ននិងររនាសមព័នធប្គ្ប់ប្គ្ងមនទីរពិផសា្ន៍និងទាំនាក់្សទាំនងមនទីរពិផសា្ន៍ជាមួ អ្ងគភាពផម
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ទដិឋភាពពរីននការគូ្សវសររនាសមពន័ធអ្ងគភាព
• ការគូ្សវសររនាសមពន័ធ

• ផតី្ខុ្្ាំសមនឹងសថិត្ផៅក្សកនលង្ក្សនុងររនាសមពន័ធរបស់សាថ បន័?
• ផតី្ខុ្្ាំរា ការណ៍ផៅនរ្?
• ផតី្មាននរ្ខ្ល៉ះរា ការណ៍មក្សខុ្្ាំ?

• ការគូ្សវសគ្ផប្មាង
• ផតី្ខុ្្ាំសមនឹងមុខ្ង្ហរ្មួ ក្សនុងសាថ បន័?

• ការង្ហររបស់នរ្កដ មក្សមុនការង្ហរខុ្្ាំផៅក្សនុងគ្ផប្មាងផន៉ះ?
• ការង្ហររបស់នរ្ប្តូ្វផ វ្ីបនតពីការង្ហរខុ្្ាំផៅក្សនុងគ្ផប្មាងផន៉ះ?
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តរាងររនាសមពន័ធអ្ងគភាព
នា ក្សមនទីរពផិសា្ន៍

ប្បធានមនទីរពិផសា្ន៍

ប្បធានក្នក្ស៣ប្បធានក្នក្ស២ប្បធានក្នក្ស១

មស្តនតីគុ្ណភាព មស្តនតីសុវត្ថិភាព
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តរាងររនាសមពន័ធអ្ងគភាព
នា ក្សមនទីរពផិសា្ន៍

ប្បធានមនទីរពិផសា្ន៍

ប្បធានក្នក្ស៣ប្បធានក្នក្ស២ប្បធានក្នក្ស១

មស្តនតីគុ្ណភាព មស្តនតីសុវត្ថិភាព

ផឈាម ៉ះ

ផឈាម ៉ះផឈាម ៉ះ

ផឈាម ៉ះ ផឈាម ៉ះ

ផឈាម ៉ះ

ផឈាម ៉ះផឈាម ៉ះផឈាម ៉ះ

ផឈាម ៉ះផឈាម ៉ះ

ផឈាម ៉ះ

ផឈាម ៉ះ

ផឈាម ៉ះ

ផឈាម ៉ះ

ផឈាម ៉ះ

ផឈាម ៉ះ ផឈាម ៉ះ

ផឈាម ៉ះ
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តរាងមុខ្ង្ហរអ្ងគភាព

ប្រមូលវត្ថុវិភាគអ្នកជំងឺ ដឹងជញ្ចូនវត្ថុវិភាគ រញ្ចូលទិននន័យវត្ថុវិភាគ រ ៀរចំវត្ថុវិភាគ

ប្ត្ួត្ពិនិត្យគុណភាពវត្ថុវិភាគ

វិភាគរលើត្ថុវិភាគរាយកា ណ៍លទធផលដឹងជញ្ចុន បាយកា ណ៍លទឌផល
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តរាងមុខ្ង្ហរអ្ងគភាព
ប្បមូ វត្ថុវភិាគ្
អ្នក្សជាំងឺ

ដឹក្សជញ្ចូ នវត្ថុវភិាគ្ បញ្ចូ  ទិននន័ 
វត្ថុវភិាគ្

ផរ បរាំវត្ថុវភិាគ្

ប្ត្ួត្ពិនិត្យគុ្ណភាព
វត្ថុវភិាគ្

វភិាគ្ផ ីត្ថុវភិាគ្រា ការណ៍ ទធ្ ដឹក្សជញ្ចូ នរបា ការណ៍
 ទធ្ 

តួ្នាទី
ផឈាម ៉ះ

តួ្នាទី
ផឈាម ៉ះ

តួ្នាទី
ផឈាម ៉ះ

តួ្នាទី
ផឈាម ៉ះ

តួ្នាទី
ផឈាម ៉ះ
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ក្សរិចការនថ្ងផន៉ះ…
សាំរាប់មនទីរពិផសា្ន៍នីមួ ៗ

បផងកីត្
តរាងមុខ្ង្ហរមួ 

និង
តរាងររនាសមព័នធមួ 

កដ ព៌ណនាពីររនាសមព័នធផៅក្សនុង
មនទីរពិផសា្ន៍របស់អ្នក្ស
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នថ្ងទបីនួ៖របា ការណ៍ការប្គ្ប់ប្គ្ង

មានក្សិរចការដ៏សាំខាន់មួ កដ 
អ្ងគភាពត្ប្មង់ទសិគុ្ណភាពទាំងអ្ស់

ប្ត្ូវកត្ផ្វបីាំផពញ…
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របា ការណ៍ការប្គ្បប់្គ្ង
មានក្សិរចការដ៏សាំខាន់មួ កដ 

អ្ងគភាពត្ប្មង់ទិសគុ្ណភាពទាំងអ្ស់
ប្ត្ូវកត្ផ្វីបាំផពញ…

ការបាំផពញការង្ហរ
អ្ាំពរីបា ការណ៍រាំផពា៉ះ

ការពនិតិ្យផ ងីវញិផ កីារប្គ្ប់ប្គ្ង
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ផ តុ្អ្វបីានជាផ វ្រីបា ការណ៍ពិនិត្យផ ងីវញិផ ីការប្គ្បប់្គ្ង

របា ការណ៍ពិនិត្យផ ងីវញិផ ីការប្គ្ប់ប្គ្ង
គឺ្មិនកមនប្គ្នន់កត្ជា

“ ាំហាត់្ផដីមបកីារទទួ សាគ  ់គុ្ណភាព”មួ ប ុផ ណ្ ៉ះផទ

វជារង្ហវ សម់ ួោ ងចាាំបារ់ផ ី ពិត្ជាសាំខាន់
ននការផបតជ្ារិត្តរបសអ់្ងគភាព

ផដីមបីគុ្ណភាពនិងអ្តិ្ថិ្ជនរបសព់កួ្សផគ្
48



ការពិនិត្យផ ងីវញិផ ីការប្គ្បប់្គ្ងគុ្ណភាព
ការពនិតិ្យផម ីផ ងីវញិននមនទរីពផិសា្ន៍ផ ី

ផគ្ន នផោបា និងនីតិ្វ ិ្ ី
ការផ្លល ស់បតូរ៖បុគ្គ ិក្ស

ការផ្លល ស់បតូរ៖ឧបក្សរណ៍បរកិាា រនិងបរោិកាស
ការផ្លល ស់បតូរ៖ហានិភ ័

ក្សាំ ុសែគងនិងឱ្កាសកក្ស មអ
ការទទួ សាគ  ់គុ្ណភាពនិង Proficiency Testing

សូរនាក្សរគុ្ណភាព
សក្សមមភាពកក្សត្ប្មូវ
សក្សមមភាពបង្ហក រ
សុវត្ថិភាព

ការផពញរិត្តរបស់អ្តិ្ថិ្ជន
ការសផប្មរផគ្ន ផៅនិងផគ្ន បាំណង

ការបផងកីត្ក្នការននផគ្ន ផៅនិងផគ្ន បាំណង
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ការពិនិត្យផ ងីវញិផ ីការប្គ្បប់្គ្ងគុ្ណភាព
ការពនិតិ្យផម ីផ ងីវញិននមនទរីពផិសា្ន៍ផ ី

ផគ្ន នផោបា និងនីតិ្វ ិ្ ី
ការផ្លល ស់បតូរ៖បុគ្គ ិក្ស

ការផ្លល ស់បតូរ៖ឧបក្សរណ៍បរកិាា រនិងបរោិកាស
ការផ្លល ស់បតូរ៖ហានិភ ័

ក្សាំ ុសែគងនិងឱ្កាសកក្ស មអ
ការទទួ សាគ  ់គុ្ណភាពនិង Proficiency Testing

សូរនាក្សរគុ្ណភាព
សក្សមមភាពកក្សត្ប្មូវ
សក្សមមភាពបង្ហក រ
សុវត្ថិភាព

ការផពញរិត្តរបស់អ្តិ្ថិ្ជន
ការសផប្មរផគ្ន ផៅនិងផគ្ន បាំណង

ការបផងកីត្ក្នការននផគ្ន ផៅនិងផគ្ន បាំណង
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ផតី្ISO15189:2012 រ ាំពឹងទុក្សផ ីអ្វ?ី
a. ភាពសមប្សបនននីតិ្វ ិ្ ីនិងត្ប្មូវការវត្ថុវភិាគ្
b. ការវ ត្នមលមតិ្ប្ត្ បរ់បស់អ្នក្សផប្បីប្បាស់
c. សាំណូមពរបុគ្គ ិក្ស
d. សវនក្សមមន ទ្ក្សនុង
e. ការប្គ្បប់្គ្ងហានិភ ័
f. ការផប្បីប្បាស់សូរនាក្សរគុ្ណភាព
g. ការពិនិត្យផមី ផ ងីវញិផដា សាថ បន័ខា
ងផប្ៅ

h.  ទធ្ ននការរូ រមួផៅក្សនុង(PT/EQA)
i. ការតមដាននិងដាំផ្៉ះប្សា ននបណតឹ ងត្វ 
j. ការប្បតិ្បត្តិននអ្នក្ស គ្ត្់្ គង់

k. ការក្សាំណត្អ់្ត្តសញ្ា ណនិងប្គ្បប់្គ្ងផ ីភាព
មិនអ្នុផលាម

l.  ទធ្ ននការកក្ស មអជាបនតុមានទាំងសក្សមមភាពកក្សត្ប្មូវនិងសក្សមមភាពបង្ហក រផៅ
សាថ នភាពបរចុបបនន

m.តមដានបនតសក្សមមភាពននការពិនិត្យផមី 
ផ ងីវញិផ ីការប្គ្បប់្គ្ងពីផ កី្សមុន

n. ការផ្លល ស់បតូរទាំ ាំនិងវសិា ភាពននការង្ហរ
បុគ្គ ិក្សនិងការសនមត្នានាកដ អារប ៉ះពា ់
ប្បព័នធប្គ្ប់ប្គ្ងគុ្ណភាព

o. អ្នុសាសនស៍ាំរាបក់ក្ស មអរមួបញ្ចូ  ត្ប្មូវការបផរចក្សផទស
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ផបីគ្នម នការពិនិត្យផ ងីវញិផ ីការប្គ្បប់្គ្ងផ ងីវញិផទ…
អ្វីប្គ្ប់ោ ងបានបាំផភលរ…

ក្សាំ ុសទាំងអ្ស់ផកី្សត្ផ ីងដកដ ៗ…
អ្នក្សគ្នម ននថ្ងនឹងប្បផសីរផ ីង…
អ្នក្សគ្នម ននថ្ងនឹងកក្ស មអ…

អ្តិ្ថិ្ជនរបស់អ្នក្សបាត់្បងរ់ា្ំ ប់អារមមណ៍…

អ្នក្សកត្ងកត្

អនថ់យទៅ
.
.

ជាការខ្ជ៉ះខាជ  ទាំង
ផព ផវលា-  ុ កាក្ស់- ការប្បឹងកប្បង
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ផ ងីបានប្គ្បដណត ប់ប្គ្ប់ោ ងកដ អ្នក្សប្តូ្វការ…
• ពនិតិ្យផ ងីវញិផ ីផស វផៅផគ្ន នផោបា របស់អ្នក្ស៖

• ផត្ីអ្នក្សក្សាំពុងផ្វីអ្វីកដ អ្នក្សបាននិោ ថ្ននឹងផ្វីវកដរឬផទ?

• ពនិតិ្យបញ្ច ីOFIរបស់អ្នក្សផ ងីវញិ៖
• ផត្ីអ្នក្សផ្វីក្សាំ ុសែគងដកដ ៗកដរឬផទ?
• ផត្ីសក្សមមភាពកក្សត្ប្មូវរបស់អ្នក្សបានផ្វីឲ្យមានការកប្បប្បួ អ្វីកដរឬផទ?

• ពនិតិ្យផម ីផ ងីវញិសក្សមមភាពបង្ហក ររបស់អ្នក្សជាពផិសសពាក់្សព័នធនងឹសុវត្ថភិាព៖
• ផត្ីអ្នក្សបានក្សាំចាត់្ផចា អ្ស់នូវផប្គ្ន៉ះថ្នន ក់្សសុវត្ថិភាពកដរឬផទ?

• ផត្សូីរនាក្សរគុ្ណភាពបានបង្ហា ញថ្នអ្នក្សសថតិ្ផៅទសិផៅប្តូ្វឬអ្ត់្?
• ផតី្អ្នក្សបានពិនិត្យផមី ផ ីការផពញរិត្តរបស់អ្តិ្ថិ្ជនកដរឬផទ?
• ផត្ីការផ្វីផត្សតPT/EQA របស់អ្នក្សទទួ  ក្សបានឬផទ?
• ផត្ីការង្ហរប្ត្ួត្ពិនិត្យគុ្ណភាពន្ទក្សនុងរបស់អ្នក្សដាំផណីរការដូរអ្នក្សរ ាំពឹងទុក្សកដរឬផទ?
• ផត្ីអ្នក្សបានផដា៉ះប្សា បញ្ា នានាកដ ផរញពីក្សាំ ុសែគងផក្សីត្ផ ងីញឹក្សញាប់ឬ្ងន់្ងរកដរផទ?
• ផត្ីសវនក្សមមន្ទក្សនុងរបស់អ្នក្សបង្ហា ញថ្នអ្នក្សក្សាំពុងបាំផពញតមត្ប្មូវការអ្នក្សកដរឬផទ?

• ពនិតិ្យផម ីផ ងីវញិផ ីផគ្ន ផៅនងិផគ្ន បាំណងរបស់អ្នក្ស?
•ផត្ីអ្នក្សបានសផប្មរដ ់ផគ្ន ផៅកដ អ្នក្សរង់បានឬផៅ? 53



 ុទធសាស្តសតសាមញ្ាមួ កដ នងឹកត្ងកត្ដកឹ្សនាាំផៅរក្សភាពផជាគ្ជ័ ...

ផ វ្កី្នការ
ផ ីអ្វកីដ អ្នក្សរង់តមដាន តមដាន

អ្វកីដ អ្នក្សបានផប្គ្នងទុក្ស ក្សត្ប់្ត
អ្វកីដ អ្នក្សតមដាន ពិនិត្យផ ងីវញិ

ក្សាំណត់្ប្តរបស់អ្នក្ស

ក្សត្ប់្តនិងរា ការណ៍
ការប្តួ្ត្ពនិតិ្យផ ងីវញិរបសអ់្នក្ស

54



ការ ូត្លាស់ការពនិតិ្យផ ងីវញិផ ីការប្គ្បប់្គ្ង

ផបតជ្ាក្សនុងការចាបផ់ ត្ីមឥ ូវផន៉ះ
ផបតជ្ាក្សនុងការតមរក្សនិងរា ការណ៍កិ្សរចការ

មួ ឬពីរក្សនុងឆ្ន ាំផន៉ះ
ផ វ្ីរបា ការណ៍របសអ់្នក្សផទវដងផៅឆ្ន ាំផប្កា 

បនាទ បពី់ផនា៉ះផ វ្ទីាំងអ្ស់
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សោសច្កដីសសោងេ្
• ផៅសបាត  ៍ផន៉ះផ ងីបានសិក្សាផ ីប្បធានបទសាំខានជ់ាផប្រីន៖

• ការបផងកីត្ក្នការ
• ការពិចារ្ននហានិភ័ ផ ីការផ វ្ីក្នការនិងការអ្ភិវឌ្ឍន៍
• ក្សាំណត់្ផគ្ន ផៅនិងផគ្ន បាំណងនានា
• ការបផងកីត្ទាំងផសរក្សតីកថ្លងការណ៍ផបសក្សក្សមមនិងទសេនវស័ិ 
• ការរបផងកីត្តរាងររនាសមព័នធអ្ងគភាពនិងតួ្នាទីក្សនុងអ្ងគភាព
• ការប្តួ្ត្ពិនិត្យផ ងីវញិផ ីការប្គ្ប់ប្គ្ង

• ជាមួ នឹងការសិក្សាប្បធានបទកដ បានផ ីក្សផ ងីខាងផ ីផន៉ះផ ងីបានប្គ្បដណត បប់្គ្បវ់សិា 
ភាពននបញ្ា នានាកដ មានសារៈសាំខានន់ិងពាក្សព់ន័ធផៅនឹងការប្គ្ប់ប្គ្ងគុ្ណភាពមនទីរពិផសា្ន៍
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តាំងពីបានចាបផ់ ត្មីវគ្គសកិ្សារបសផ់ ងីផ ងីបានផែល ីត្បនឹងប្បធានបទជាផប្រីនដូរជា៖
1. និយមន័យននគុណភាព
2. ការសរសសរសសៀវសៅគុណភាព
3. អង្គការសេខ
4. បសង្កើតសោេនសោបាយ
5. ការចំណាយសេើគុណភាព
6. ការចំណាយសេើគុណភាពអន់
7. ការចំណាយមិនហិរញ្ញវតថុសេើគុណភាពអន់
8. ការចំណាយសេើភាពខជះខ្ជជ យ
9. ការគ្គប់គ្គង្ហានិភ័យ
10. ការវភិាគផេប ះពាេ់ននភាពបរាជ័យ(FMEA)
11. ការវភិាគសេើភាពធ្ងន់ធ្ងរនិង្គ្ពឹតតិការណ 
12. ការយេ់ដឹង្ពីកំហុសឆ្គង្
13. ឧបករណ៍តាមដានសំខ្ជន់ទំង្៨សេើគុណភាព

14. ការបសង្កើតបញ្ច ីឱកាសកកេមអ(OFI)
15. ការចង្គ្កង្ឯកសារសំរាប់សកមមភាពកកតគ្មូវ
16. ការកត់គ្តានិង្រាយការណ ពីបណតឹ ង្តវ នានា
17. សវនកមមខ្ជង្កនុង្ជាផលូវការនិង្មិនផលូវការ
18. ការបសង្កើតនិង្តាមដានសូចនាករគុណភាព
19. ការបសង្កើតកផនការ
20. ការពិចារណាននហានិភ័យសេើការសធ្វើកផនការនិង្

ការអភិវឌ្ឍន៍
21. កំណត់សោេសៅនិង្សោេបំណង្នានា
22. ការបសង្កើតទំង្សសចកតីកែលង្ការណ៍សបសកកមមនិង្

ទសសនវស័ិយ
23. ការរបសង្កើតតារាង្រចនាសមព័នធអង្គភាពនិង្តួនាទី

កនុង្អង្គភាព
24. ការគ្តួតពិនិតយស ើង្វញិសេើការគ្គប់គ្គង្
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មានវ ិ្ សីាស្តសតផប្រនីផឆ្ព ៉ះផៅរក្សគុ្ណភាព...
អ្វកីដ ផ ងីមនិបានរា្ំ  ផព ផៅផ ី…

• នីតិ្វ ី្ ីមុនផព វភិាគ្ផត្សត

• ដាំ្ក់្សកា ផព ក្សាំពុងវភិាគ្ផត្សតមនទីរពិផសា្ន៍

• ការប្តួ្ត្ពិនិត្យគុ្ណភាព

• នីតិ្វ ិ្ ីការរា ការណ៍ ទធ្ 

• ការទទ ួសាគ  ់គុ្ណភាព

• EQA

អ្វកីដ ផ ងីបានរា្ំ  ផព ផៅផ ី…
• ផគ្ន នផោបា និងនីតិ្វ ិ្ ី
• ផសវអ្តិ្ថិ្ជន(បណតឹ ងត្វ )
• ទទ ួសាគ  ់សមត្ថភាពបុគ្គ កិ្ស
• ការ  ់ដឹងពីក្សាំ ុសែគង
• ការរាំ្ និងការខ្ជ៉ះខាជ  
• ផដា៉ះប្សា ផៅផ ីហានិភ័ 
• ការបផងកីត្ក្នការ
• ការក្សាំណត់្ផគ្ន ផៅនិងផគ្ន បាំណងនានា
• របា ការណ៍ការប្គ្ប់ប្គ្ង
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មានវ ិ្ សីាស្តសតផប្រនីផឆ្ព ៉ះផៅរក្សគុ្ណភាព...
អ្វកីដ ផ ងីមនិបានរា្ំ  ផព ផៅផ ី…

• នីតិ្វ ី្ ីមុនផព វភិាគ្ផត្សត

• ដាំ្ក់្សកា ផព ក្សាំពុងវភិាគ្ផត្សតមនទីរពិផសា្ន៍

• ការប្តួ្ត្ពិនិត្យគុ្ណភាព

• នីតិ្វ ិ្ ីការរា ការណ៍ ទធ្ 

• ការទទ ួសាគ  ់គុ្ណភាព

• EQA

អ្វកីដ ផ ងីបានរា្ំ  ផព ផៅផ ី…
• ផគ្ន នផោបា និងនីតិ្វ ិ្ ី
• ផសវអ្តិ្ថិ្ជន(បណតឹ ងត្វ )
• ទទ ួសាគ  ់សមត្ថភាពបុគ្គ កិ្ស
• ការ  ់ដឹងពីក្សាំ ុសែគង
• ការរាំ្ និងការខ្ជ៉ះខាជ  
• ផដា៉ះប្សា ផៅផ ីហានិភ័ 
• ការបផងកីត្ក្នការ
• ការក្សាំណត់្ផគ្ន ផៅនិងផគ្ន បាំណងនានា
• របា ការណ៍ការប្គ្ប់ប្គ្ង
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