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Course: Business Development  
(Startup & SME) 

How to write & Implement? 
Overview: 
 វគគសិក េនះបេងកើតេឡើងកនុងេគលបំណងេដើមបជីួយ ព្រងឹងសមតថភព មច ស់ ជីវកមមខន តតូច និង
អនកែដលមនបំណងកនុងករចបេ់ផ្តើម ជីវកមមនេពលអនគត។ 
 េយើងនិងសិក លំអិតអំពកីរ្រគប្់រគបែផនកទីផ រ េនកនុងដំេណើ រករ ជីវកមមមយួ េ យមនករ
េរៀបចំយុទធ ្រស្តទីផ រ រយៈេពលខ្លនីិងរយៈេពលែវង។  
 

េនកនុងវគគសិក  Business Marketing Plan េយើងនឹងសិក លំអិតអំពី ករេរៀបចំែផនករទី
ផ រ នងិករអភវិឌ ន៍ ជវីកមម រមួដូចជ: 

១. គំនិត ជវីកមម៖ ែស្វងរកេ យអំពី ជីវកមមែដល កសមនឹងេបះដូងរបស់អនក។ 

២. ករេធ្វើែផនករទីផ រ៖ សិក អំពីករកំណតស់កមមភពផ ព្វផ យ ទងំេនេលើ្របពន័ធ Online 

និង Off Line រមួជមយួនិងករេរៀបយុទធ ្រស្តជំរញុែផនកលក។់ 

៣. ករ្រគប្់រគង៖ សិក អំពីយុទធ ្រស្តកនុងដឹងនំ ជីវកមមនងិអភវិឌ នីពី ជីវកមមខន តតូច េ
យក្ល យជស្តង់ រ ែដលមនលកខណះជ្របពន័ធ។ 

 
 េនកនុងវគគសិក េនះកន៏ឹងមនបែនថមជូនអំពីករេ្របើ្របស់កមមវធិី Trellor និងករេ្របើ្របស់ 
Google Sheets ស្រមប្់រគប្់រគង សកមមភពករងរ ែចករែំលកករងរជ្រកុម និង ្រគប្់រគងទិនននយ័ 
ជីវកមមររបស់អនកេន ្របពន័ធ Online ផងែដរ។ 
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 Noted (កំណត់ចំ  ំស្រមប់ករសិក ) 

1. វគគសិក េនះមនិមនបញចូ លករបេ្រង នអំពីរេបៀបេ្របើ្របស់ Digital Marketing Tools េនះេទ។ 

ដូចេនះស្រមបអ់នកមនិទនម់នចំេណះដឹងនិងបទពិេ ធនទែ៍ផនក Digital Marketing គួរសិក វគគ 

Digital Marketing with Facebook ែដល មនបេ្រង នេនេគហទំពរ័។ 

2. េសៀវេភេនះបេងកើតេឡើងស្រមបេ់ធ្វើជឯក រជំនួយ ម រតី កនុងករសិក ជមយួេគហទំពរ័ ◌់

www.KHacademy.me ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

3. សូមបញជ កថ់ ល់សំេណរភ ែខមរ គឺមនិបនេធ្វើករបកែ្របពកយបេចចកេទសេនះេទ ែត្រកុមករងរ

េយើងខញុ ំបនពយយមេ្របើពកយេព្រជទងំ យ  ែដលងយយល់ េដើមបេីធ្វើករពនយល់ ដល់

សិស នុសិស ទងំអស់។ 

4. សូមអរគុណ លមតិ្តិរះិគនក់នុងនយ័ ថ បនទងំអស់។ ្រកុមអភវិឌ នក៍មមវធីិសិក នឹងទទួលយកេ យ

ក្តីរកី យ េដើមបេីធ្វើករអភវិឌ នជ៍បន្តបនទ ប។់ 

 

 Requirements Skill (ត្រមូវករស្រមប់ករសិក កនុងវគគេនះ) 

េ កអនកគួរចបំច្់រតូវមនជំនញនិងបទេ ធនខ៍្លះស្រមបជំ់នួយដល់ករសិក និងករចបយ់ក 
ជំនញវគគថមីេនះ។ 

No Skill Description 
1 Business ចំេណះដឹងែផនក្រគប្់រគង ជីវកមម និងធុរកិចច 

2 Marketing ចំេណះដឹងែផនកទីផ រ និងែផនកលក ់

3 Computer មនចំេណះដឹងមូល ្ឋ នៃនករេ្របើ្របស់កំុពយទូរ័ និងអីុនធឺណិត 

 
 



BUSINESS MARKETING PLAN 

www.khacademy.me  

  



BUSINESS MARKETING PLAN 

www.khacademy.me  

Curriculum: 

I. Introduction 

- Course requirement 

o Digital Marketing  

o Photoshop for Facebook Advertising 

II. Understanding about Business  

 - Business Type (Startup | SME | Medium | Enterprise) 

 - Business Idea (Design Thinking) 

 - Business Vs Investment 

  (Why you need to do it?) 

  A: Business 

  B: Investment 

 - Return on investment 

III. Business Development 

- Business Development department Vs Marketing Department 

 - Business Department 

 - Wisher | Thinker | Doer 

 - Marketing 4.0 (4P to 4C) 

IV. Business Development 

 a. Business Analysis (SWOT) 

 b. Sale Operation  

 c. Business Review All Heard Department 

 d. Business Goal Setup 

 e. Design Sale Strategy 

V. Business Marketing Plan 

 a. Marketing Strategy Plan in 3 month | 6 Month | 1 Year 

 Base on Vision | Sale Data from Last Year | Brand Awareness 

b. Marketing Action Plan and Budget 

 c. Implement & Integration 
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  - Dearly Task and Weekly team work 

  - Monthly report (Business Progress) 

VI. Team building 

 - Leadership 

 - Business Management  

  

  



BUSINESS MARKETING PLAN 

www.khacademy.me  

េសចក្តីេផ្តើម 

្វ គមន៍សិស នុសិស ទំងអស់គន  េនះជវគគសិក ែផនក Business Marketing ែដល
េយើងមន Slide េមេរៀនចំនួន ៦ជំពូកធំៗ។ ខងេ្រកមេនះជេគលគំនិតធំៗ េនកនុងជំពូក
នីមួយៗែដលសិស នុសិស ទំងអស់គន នឹងទទួលបនេ្រកយបញច ប់វគគសិក ។ 

ជំពូក 1 & 2. Understanding About Business 

- ពនយល់េ យយល់អំពី ជីវកមម 
- ពនយល់េ យអនកមនគំនិត ជីវកមម 
- អនកមនសមតថភពកនុងករកំណត់ ជីវកមមកនុងក្តី្រសៃមដ៏ពិត្របកដ។ 

ជំពូក 3. Business Development 

- សិក លំអិតអំពីករអភិវឌ ន៍ ជីវកមមនិងេធ្វើទីផ រនសម័យ Digital 
ជំពូក 4. Entrepreneur 

- ករក្ល យខ្លួនជមច ស់ ជីវកមមផទ ល់ខ្លួន 
- េតើអនកចំបច់្រតូវមនែផនករអ្វីខ្លះ? េហើយេតើបេងកើតែផនករទំងេនះបនេ យ

វធីិ ? 
ជំពូក 5. Business Marketing Plan 

- សិក អំពីករេធ្វើែផនករយុទធ ្រស្ត 
- សិក អំពីករេធ្វើែផនករសកមមភពផ ព្វផ យ ្របចំឆន ំ 
- សិក អំពីករកំណត់កញច ប់ថវកិរស្រមប់ករផ ព្វផ យអតិភព នសម័យDigital 
- បែនថមសិក អំពីករេ្របើ្របស់ Tools កនុង្រគប់្រគងគេ្រមងរបស់អនកជមួយ 

Trellor.com ។ 
ជំពូក 6. Team Building (Leadership) 

- សិក ែស្វងយល់អំពីករដឹកនំរបស់ខ្លួននិងែស្វងរកេ យេឃើញចំនុចែដល អនក
្រតូវអភិវឌ ន៍បន្ត 

- បែនថមសិក អំពីករេ្របើ្របស់ Google Sheets េដើមបី្រគប់្រគងទិននន័យ ជីវមមរបស់
អនកេនេលើ Google ផងែដរ។ 


