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Ю₤ş˝ ŚБēĜΒйΖ₣

ខញុំបទេឈម ះ  េបៀ  ប័ ្ណ រនិ  ជនិស តិថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់  ជំនន់ទី២  ជំនញ
វទិយ ្រស្តអប់រ ំ  ៃនពុទធិក កលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ។  ខញុំបទបនសរេសរ
របយករណ៍បញច ប់ករសិក េលើ្របធនបទ  "  វធីិ ្រស្តៃនករ្រគប់្រគងវទិយល័យរេវៀង
ស្រមប់ឆន សិំក  ២០១៣-២០១៤  "  ។  ចំេពះករសិក ្រ វ្រជវេនះ  ខញុំបទសូមធន
អះ ងថ ្រគប់ខ្លឹម រទំងអស់  ជ ន ៃដសិក ្រ វ្រជវផទ ល់របស់ខញុំ  េ យមិនមនជប់
ពក់ព័នធ ឬលួចចម្លងពី ន ៃដរបស់អនកេផ ងេទៀតេឡើយ  េលើកែលងែតចំណុចដក្រសង់ែដល
មនភជ ប់ឯក រេយង។ 

ជថមីម្ដងេទៀត  ខញុំសូមបញជ ក់ថ ល់ខ្លឹម រេនកនុងរបយករណ៍េនះ  ជករទទួល
ខុស្រតូវរបស់ខញុំផទ ល់។

ភនំេពញ,ៃថងទី០១ែខ មក  ឆន ំ២០១៤
ហតថេលខ                  



Ζũņĸ̋ ▫

របយករណ៍បញច ប់ករសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់  ជំនញវទិយ ្រស្តអប់រេំនះ
បនេរៀបចំេឡើង  េដើមបីបំេពញលកខខណ្ឌ ៃនករបញច ប់ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់  របស់ពុទធិក

កលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ ។
ខ្លឹម រៃនរបយករណ៍េនះ  ្រតូវបនេរៀបចំចង្រកងជ្រទឹស្ដី  ែដលបនសិក

្រ វ្រជវេ យផទ ល់េនវទិយល័យរេវៀង  ៃនេខត្ត្រពះវ ិ រ  កនុងឆន ំសិក  ២០១៣-២០១៤។
េហើយស្រមប់អ្វីែដលបនសិក េនះ  ្រតូវបនេផ្ដ តសំខន់ែតេលើ្របធនបទ  "  វធីិ ្រស្តៃន
ករ្រគប់្រគងវទិយល័យរេវៀង  ស្រមប់ឆន ំសិក  ២០១៣-២០១៤  "  បុ៉េ ្ណ ះ។  មយ៉ងវញិេទៀត
ខញុំបទបនេធ្វើករវភិគេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ ន  ៃនបរបិទជក់ែស្ដងកនុងករអនុវត្តរបស់គណៈ
្រគប់្រគងវទិយល័យរេវៀងស្រមប់ឆន ំសិក  ២០១៣-២០១៤  មរយៈក្រមងសំណួរ្រ វ្រជវ
របស់ខញុំបទ  ែដលមនករឆ្លុះបញច ំងពីចំណុចវជិជមន  និងចំណុចអវជិជមន  ែដលេកើតេចញពី
សកមមភព ឬវធីិ ្រស្តរបស់គណៈ្រគប់្រគងវទិយល័យ។

េទះបីជេសៀវេភេនះ  ពំុបនសរេសរេកបះកបយ  និងបក្រ យឱយបនសុ្រកឹត  និង
ទូលំទូ យចំេពះសកមមភព  និងករអនុវត្តវធីិ ្រស្តរបស់គណៈ្រគប់្រគងវទិយល័យយ៉ង

ក៏េ យ ក៏មនករែ្រប្របួលយ៉ងេ្រចើនផងែដរ  ៃនករអប់រសិំស នុសិស បុ៉នម នឆន ំកន្លង
មកេនះ  ។  ចំណុចមួយេទៀតរបស់េសៀវេភេនះ  េទះបីជខញុំបទ  សរេសរេទេនមនករខ្វះ
ចេន្ល ះ្រតង់ចំណុច មួយក្ដី ក៏ជ ព ន  ជ្របទីបបំភ្លឺ  និងជឯក រមួយសំខន់ស្រមប់
ែចករែំលកចំេណះដឹង បទពិេ ធន៍ល្ៗអ ដល់សិស  និស តិសិក ជំនន់េ្រកយ ្រពមទំងអនក

នទំង យេធ្វើករសិក ផងែដរ។



Ю₤ş˝ ŚБЯℓų₣Βе‗ũÐ Н‗

ជបឋមខញុំសូមអនុញញ តែថ្លងនូវអំណរគុណ  និងករដឹងគុណដ៏ខពង់ខពស់ជទីបំផុតែដល
រកអ្វីមកេ្រប បផទឹមពំុបនចំេពះេ កឪពុកេឈម ះ  ΅ņ  аĠ និងអនកម្ដ យេឈម ះ  ΐŎ  ŲБņ
ែដលបនបេងកើត  ចិញច ឹមបីបច់ែថរក  ករពរ  អប់រទូំនម ន  អស់ពីកម្ល ំងកយចិត្ត េ យបន
ឧបតថមភគំ្រទរបូខញុំ  កនុងករបន្តករសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់េនះរហូតដល់ទីបញច ប់  និង
ទទួលបនេជគជ័យ។

ខញុំបទសូមសែម្ដងនូវករដឹងគុណផងែដរ  ចំេពះ  បង្រសី  េបៀ  ប៉ន់សុវណ្ណនី  បង្រសី
េបៀ ប័ ្ណ េរត៉ បង្របុស េបៀ ប័ ្ណ ៉  និងបង្រសី េបៀ រដ្ឋធី ែដលែតងែតជួយឧបតថមភជថវកិ
និង ម រតី កនុងករបន្តថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់េនះ ឱយបនបញច ប់ និងេជគជ័យ។

សូមែថ្លងអំណរគុណ  និងដឹងគុណយ៉ង្រជលេ្រជ ចំេពះ  ្រពះសកលវទិយធិករ
សកលវទិយធិកររង  ្រ ្ត ចរយ បុគគលិក  ៃន ពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជទំង
អស់ ែដលបនខិតខំ្របឹងែ្របង េដើមបីដំេណើ រកររបស់សកលវទិយល័យេនះ រហូតមក។

សូមែថ្លងអំណរគុណ ចំេពះ Ġ‗Ź Њĳ ˝₣ όņ ជ ្រ ្ត ចរយែណនំ ែដលបនចំ យ
េពលេវ ដ៏មនតៃម្ល កនុងករែណនំដល់ខញុំបទកនុងករសរេសររបយករបញច ប់ថន ក់
បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ជំនញវទិយ ្រស្តអប់រេំនះរហូតដល់ទីបញច ប់។

សូមែថ្លងអំណរគុណ  ចំេពះ  េ កនយក  នយករង  េ ក្រគូ  អនក្រគូ  និងបុគគលិក
ទំងអស់របស់វទិយល័យរេវៀងែដលបនផ្ដល់េពលេវ  និងទីកែន្លងស្រមប់ករសិក
្រ វ្រជវរបស់ខញុំ។

ជទីបញច ប់ខញុំ  សូម្របសិទធពរជ័យ  ម ្របេសើរ  ដ៏ៃថ្លថ្ល េនះ  ចំេពះេ កឪពុក
អនកម្ដ យ  បង្របុសបង្រសី  ្រពះសកលវទិយធិករ  សកលវទិយធិកររង  ្រ ្ត ចរយ បុគគលិក
ៃនសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ និងេ កនយក នយករង េ ក្រគូ អនក្រគូ ្រពមទំង
បុគគលិក ទំងអស់របស់វទិយល័យរេវៀង សូម្របកបេ យភពេជគជ័យកនុងករបំេពញករងរ
និងទទួលបននូវពុទធពរទំងបួន្របករ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ តេរៀងេទ។

        



េសចក្ដេីផ្ដើម

កររកីចេ្រមើនយ៉ងឆប់រហ័ស  ឥតឈប់ឈរ  និងករែស្វងរកឧត្ដមភពេនេលើ
ពិភពេ កកនុងបរបិទសកលភវបូនីយកមម ទមទរឱយ្របេទសនីមួយៗខិតខំបេងកើន
គុណភពផលិតផល  និងេស កមមរបស់ខ្លួនឱយបនជអតិបរម។  ករេ្របើ្របស់
ធនធនមនុស ឱយលទធភពមន រៈសំខន់ ស់  ែដលជកម្ល ំងមួយមិន ចខ្វះ
បនកនុងករេធ្វើឱយសេ្រមចេគលបំណងរបស់អងគភព  មរយៈ ជីពជីវតិបុគគល  សងគម
និង្របេទសជតិមនករផ្ល ស់ប្ដូររកីចេ្រមើន្របកបេ យចិរភព។

សមហរណកមមកនុងដំបន់  ត្រមូវឱយកមពុជចូលរមួកនុងកិចចសហករ  និង្របកួត
្របែជងជមួយ្របេទសដៃទេទៀតេលើ្រគប់វស័ិយ។  េដើមបីស្រមបខ្លួនេទនឹងករវវិត្តរបស់
ពិភពេ ក  និងតំបន់  កមពុជ្រតូវមនធនធនមនុស ែដលមនសមតថភព  ជំនញ  និង
វជិជ ជីវៈខពស់។  ជពិេសសស្រមប់ករ្រគប់្រគង  និងដឹកនំអងគភពចំបច់្រតូវយកចិត្ត
ទុក ក់ កនុងករ្របកួត្របែជង េដើមបីទទួលបនកិចចអភិវឌ រកីចេ្រមើន។

្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង  និងអភិវឌ ធនធនមនុស របស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន
និងកី មន រៈសំខន់ ស់  េ្រពះមិន្រតឹមែតជួយេធ្វើសនិទនកមមធនធនមនុស
កនុងវស័ិយបុ៉េ ្ណ ះេទ  គឺរមួចំែណកជមួយរ ្ឋ ភិបលកនុងករកំែណទ្រមង់នន ឱយអនុវត្ត
បនល្អ្របេសើរ  ជពិេសសករេ្របើ្របស់ធនធនមនុស កនុងមុខងរ ធរណៈ  េដើមបី
េ ះ្រ យបញ្ហ មួយចំនួនដូចជ គុណវឌុ ិ  សមតថភពវជិជ ជីវៈ  លកខខណ្ឌ បំេពញ
ករងរ  ករ្រគប់្រគងធនធនមនុស  ករេ្រជើសេរ ើស  និងករែតង ំង  គុណភព  និង
្របសិទធភពករងរ ករេគរព និងជីវភពរស់េនរបស់្រគូបេ្រង នជេដើម។

េទះជយ៉ង ក៏េ យស្រមប់ករក ងធនធនមនុស េនកនុង្របេទស
កមពុជេលើវស័ិយអប់រ ំជក ្ត ចំបច់កនុងករព្រងឹង និងេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវករ្រគប់្រគង
េដើមបីឱយដំេណើ រករអប់រេំពរេពញេ យសក្ដ នុពលែដល្របកបេ យគុណតៃម្លយ៉ង
ពិត្របកដកនុងសងគមជតិមនកររកីចេ្រមើន  េហើយសមបូរេ យធនធនមនុស កនុងករ
េ្របើ្របស់្រគប់ែបបបទករងរ  ែដលមនករ្របកួត្របែជងេនយុគសម័យសកលភវ-ូ
បនីយកមមេនះយ៉ងមន្របសិទធភពខពស់។

សរបុេសចក្ដីមក  បញជ ក់ឱយេឃើញថ កមពុជពិតជ្រតូវករធនធនមនុស ែដល

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ១   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



មន  ជំនញវជិជ ជីវៈ  សមតថភព  ស្រមប់ដំេណើ រករងរ្រគប់្រគង  និងដឹកនំអងគភពឱយ
មនកររកីចេ្រមើន្របកបេ យភពបិុន្របសព្វខពស់កនុងករងរ  និងភពៃចន្របឌិតែដល
មនករទទួលខុស្រតូវខពស់ផងែដរ។ េនកនុងរបយករណ៍េនះ ខញុំេលើកយកនូវវធីិ ្រស្ត
ៃនករ្រគប់្រគងវទិយល័យរេវៀង ស្រមប់ឆន ំសិក  ២០១៣-២០១៤ មកសិក ។

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ២   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



ĄеĮР̋ ◦Бơ

 ŷЋĊБ˝ е‗ĳсŁũŪ⅜ŷŪďŷ

ơ. ŪĠŷĳŉЊаĕŁũŪ⅜ŷŪďŷ
េ យចប់ ំងពីករចប់េផ្ដើមដំេណើ រករវទិយល័យរេវៀងេនះ  មិនទន់មនេបកខជន

មន ក់បនសរេសររបយករណ៍ស្ដីពី  វធីិ ្រស្ត្រគប់្រគងវទិយល័យរេវៀងមកសិក េន
េឡើយ។  ខញុំយល់េឃើញថ ចំណងេជើងរបយករណ៍  "វធីិ ្រស្តៃនករ្រគប់្រគងវទិយល័យ
រេវៀង ស្រមប់ឆន ំសិក  ២០១៣-២០១៤" គឺជខ្លឹម រដ៏សំខន់ស្រមប់ខញុំជនិស ិតសិក
ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ  ំេនពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី
ជ សិក ្រ វ្រជវបញច ប់ករសិក ។  មយ៉ងវញិេទៀត  វធីិ ្រស្តៃនករ្រគប់្រគងរបស់

អងគភពនីមួយៗពិតជមន រៈសំខន់ខ្ល ំង ស់កនុងកររមួចំែណកអភិវឌ សងគមជតិ
ជពិេសសវស័ិយអប់រ ំ  េ្រពះថករអប់រជំទិសេ យ៉ងសំខន់របស់រ ្ឋ ភិបលែដលបន

ក់េចញនូវេគលនេយបយជតិស្រមប់ករអប់រែំដលមនកនុងយុទធ ្រស្តចតុេកណ
ជសនូល  ៃនករអនុវត្តេដើមបីព្រងឹងគុណភពអប់រ។ំ  មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ  ករ្រគប់្រគងអងគភព
េនកនុងវស័ិយអប់រ  ំពិតជមន រៈសំខន់យ៉ងពិត្របកដ  កនុងករក ងធនធនមនុស
បណ្ដុ ះ ម រតី  និង ងសង់ចំេណះដឹងមនុស  េដើមបីេធ្វើករងរឱយសងគម្របកបេ យ
គុណភព  ្របសិទធភព  ករអភិវឌ ន៍ែដលេពរេពញេ យចំេណះដឹង  ជំនញ  សមតថភព
និងភពទំនួលខុស្រតូវខពស់របស់មនុស ។
 

Ư.şеЮ₧◦ĠŔΆ аĕŁũŪ⅜ŷŪďŷ
េដើមបយីល់ដឹងបែនថមេលើករអនុវត្តករងរ្រគប់្រគងអងគភពរបស់ ថ ប័នអប់រមួំយ

េនះថេតើវទិយល័យរេវៀងមនវធីិ ្រស្ត្រគប់្រគងែបប ខ្លះេដើមបដំីេណើ រករអងគភពមួយ
្របកបេ យរលូន  និងេជគជ័យស្រមប់ករអប់រ។ំ  េតើវទិយល័យរេវៀងមនវធីិ ្រស្តយ៉ង
ដូចេម្ដច  ស្រមប់ដឹកនំបុគគលិកអប់រ្ំរបកបេ យ្របសិទធភព។េតើគណៈ្រគប់្រគងវទិយល័យ

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៣   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



មនវធីិ ្រស្តែបប  េដើមបអីភិវឌ អងគភព។

ư. ЮýŲĠе‗₣аĕŁũŪ⅜ŷŪďŷ
្រ វ្រជវេទេលើចំណុចសំខន់ៗេនកនុង្របធនបទ  " វធីិ ្រស្តៃនករ្រគប់្រគង

វទិយល័យរេវៀង ស្រមប់ឆន ំសិក  ២០១៣-២០១៤ " ែដលមនដូចខងេ្រកមេនះ ៖
– ថ នភពទូេទរបស់វទិយល័យរេវៀង
– វធីិ ្រស្ត្រគប់្រគងវទិយល័យរេវៀង
– ចំណុចខ្ល ំង និងចំណុចេខ យរបស់វទិយល័យរេវៀង
– េសចក្ដីសននិ ្ឋ ន និងករផ្ដល់អនុ សន៍

̉.Яřĕ е̋‗ĳс ĕЊ₣ ŷЋ⅜ŲļĮаĕŁũŪ⅜ŷŪďŷ
ករសិក ្រ វ្រជវេនះ  គឺេផ្ដ តែតេលើ្របធនបទ  និងករអនុវត្តករងរដឹកនំ

្រគប់្រគងវទិយល័យរេវៀង  កនុងឆន ំសិក  ២០១២-២០១៣  ចំេពះបញ្ហ េផ ងៗែដលមិន
ទក់ទង្របធនបទ  ខញុំមិនបនេលើកយកមកសរេសរលម្អិតេនះេទ  េហើយែដលសរេសរ
កនុងរបយករណ៍េនះជទិននន័យែដល្របមូលបនពីអងគភពខងេលើផ្ដល់ឱយ មករ
្រ វ្រជវ។  កនុងេនះផងែដរខញុំសងឃឹមថ េ្រកយបញច ប់របយករណ៍ខញុំទទួលបន
ចំេណះដឹងថមីៗបែនថម មរយៈករសរេសររបយករណ៍េនះ  ែដលមនករផ រភជ ប់
្រទឹស្ដី និងករអនុវត្ត្របកបេ យបទពិេ ធន៍។

̣. ũşĜ₤ņįњĕċаĕũģŎŁũ‗чŪ⅜ŷŪďŷ
ករសិក ្រ វ្រជវសរេសររបយករណ៍េនះ ែបងែចកជ ៤ ជំពូកដូចខងេ្រកម៖

– ជំពូកទី ១ វធីិកំណត់ករ្រ វ្រជវ ៖ េនកនុងជំពូកេនះ និយយអំពី ្របវត្តិៃនករ
្រ វ្រជវ  ចំេ ទបញ្ហ ៃនករ្រ វ្រជវ  េគលបំណងៃនករ្រ វ្រជវ  ែដន
កំណត់  និងវ ិ លភពៃនករ្រ វ្រជវ  រចនសមព័នធៃនរបយករណ៍្រ វ្រជវ
ករេ្រជើសេរ ើសសំ ក  វធីិ ្រស្ត្របមូលទិននន័យ  ្រពមទំងគំនូសបំ្រពួញ
របយករណ៍្រ វ្រជវ។

– ជំពូកទី  ២  រលឹំក្រទឹស្ដី  ៖  ជំពូកេនះ  និយយអំពី  និយមន័យករអប់រ  ំនិយមន័យ

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៤   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



ករ្រគប់្រគង  មុខងរៃនករ្រគប់្រគង  ជំនញៃនករ្រគប់្រគង  តួនទីៃនករ
្រគប់្រគង  តួនទីអន្តរបុគគល  តួនទីព័ត៌មន  តួនទីករសេ្រមចចិត្ត េលើកកមពស់
្របសិទធភព្រគប់្រគង  និងដឹកនំ  ករបណ្ដុ ះប ្ដ លធនធនមនុស  ករេធ្វើ
្របតិភូកមម និងករ្រគប់្រគងសកមមភពករងរ ផល្របេយជន៍ៃនករេធ្វើ្របតិភូកមម
ចំេពះ្របធន  និងបុគគលិក  ករេធ្វើ្របតិភូកមមេ យផ្ដល់សិទធអំ ច  មុខងរៃន
ករ្រគប់្រគង  និងភពជអនកដឹកនំ  ករដឹកនំជំរញុឱយមនករផ្ល ស់ប្ដូរ  និង
ែ្រប្របួល  ចកខុវស័ិយ  និងេបសកកមមរបស់្រកសួងអប់រ ំ  យុវជន  និងកី  ករ
បណ្ដុ ះប ្ដ ល និងអភិវឌ  ករ្រគប់្រគងល្អ និងអភិបលកិចចល្អ។

– ជំពូកទី ៣  លទធផលៃនករ្រ វ្រជវ៖  និយយអំពី  ្របវត្តិ្រតួសៗវទិយល័យរេវៀង
រចនសមព័នធដឹកនំអងគភព តួនទី និងភរកិចចរបស់បុគគលិកកនុងអងគភព ករវភិគ
អំពី  ចំណុចខ្ល ំង  ចំណុចេខ យ  ឱកស  និងករគំ មកំែហង  ្រពមទំងេធ្វើករ
វភិគេលើសំ ក ជេដើម។

– ជំពូកទី  ៤  េសចក្ដីសននិ ្ឋ ន  និងអនុ សន៍  ៖  េនកនុងជំពូកេនះនិយយអំពី
េសចក្ដីសននិ ្ឋ ន និងករផ្ដល់អនុ សន៍។

̀. ŁũЮŪĄЧ₤ЮũВ₤₤е₧˝
េយង មកមមវតថុសិក  និងេយងេទេលើ្របធនបទៃនរបយករណ៍្រ វ្រជវ

េនះ្រតូវបនេ្របើវធីិ ្រស្តេ្រជើសេរ ើសសំ ក  េ យ ្រស័យេទេលើទំហំ  និងវ ិ ល
ភពែដលបនកំណត់កនុងេពលេវ  ឬ្របតិទិនមួយជក់ ក់  ស្រមប់េធ្វើករ្រ វ្រជវ។
ករេ្រជើសេរ ើសសំ កេនះ្រតូវបនកំណត់យក ម្របធនបទេហើយ្រតូវសិក ្រ វ្រជវ
ែតកនុងវទិយល័យរេវៀងែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

សំ កេកើតេឡើងេ យមនករ្រពងទុកជមុនផង  និងេ យៃចដនយផង។
ស្រមប់កិចចករមួយចំនួន  ែដល្របតិបត្តិទូេទេ្រចើនេ្របើ្របស់សំ ក់ែដលបន្រពងទុក
ែតមិនែមនមនន័យថ ្រតូវេបះបង់េចលសំ ក មួយទំង្រសុងេនះេទ។  ដូេចនះ
េហើយេទើបខញុំសេ្រមចចិត្តេ្របើ្របស់សំ កទំងពីរ។

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៥   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



́.  ŷЋĊБ⅜ū₤ŉŪĠņРŲ◦ЊĕĖĕњŎ
ករ្របមូលទិននន័យ  ជដំេណើ រករមួយកនុងករទទួលបនព័ត៌មនែដលមនករ

ពក់ព័នធ េហើយ្រតូវបនេរៀបចំចង្រកង  និង្របមូលផ្ដុំស្រមប់េធ្វើករវភិគ។  ទិននន័យែដល
្របមូលបនជខ្លឹម រមួយែដលមន រៈសំខន់កនុងករ្រ វ្រជវ  េ យ រែតទិននន័យ
ែដល្របមូលបនជខ្លឹម រ្រគឹះដ៏រងឹមំកនុងករវភិគ  និង យតៃម្ល។  ករ្របមូលទិននន័យ
េទបន ្រស័យេលើដំេណើ រករសមភ សន៍ ករអេងកត ករសេងកត ជេដើម។

បនទ ប់ពីេធ្វើករកំណត់បញ្ហ  និងេគលបំណង្រ វ្រជវរចួមក  ករ្រ វ្រជវចប់
េផ្ដើមដំេណើ រករេទករ្របមូលទិននន័យពីរែបប  គឺ  ទិននន័យបឋម  (  Primary  Data  )  និង
ទិននន័យបនទ ប់បន ំ ( Secondary Data ) ។

́.ơ ◦ЊĕĖĕњŎĠŤņ ( Primary Data )

ជទិននន័យដំបូង ( Primary Data ) សំេ ដល់ដំេណើ រករៃន្របមូលទិននន័យជមួយ
អងគភពែដលបនកំណត់កនុងែដនកំណត់ និងវ ិ លភពៃនករ្រ វ្រជវ។ ្រតង់ចំណុច
េនះ  មនន័យថ ជករ្របមូលទិននន័យែដលមនទីកែន្លងជក់ ក់  មនេពលេវ
មនចំនួនសំ ក្រតឹម្រតូវ  េហើយ ជទិននន័យែដលមនខ្លឹម រសំខន់កនុងករ
្រ វ្រជវ ទិននន័យទំងេនះ ជលទធផលៃនករ្រ វ្រជវ ។ ទិននន័យេនះ េកើតេឡើង ម
រយៈករសមភ សន៍  ករសេងកត ករអេងកត េ យផទ ល់ជមួយអងគភព។

́.Ư ◦ЊĕĖĕњŎĠĜĀ ĠсĠĕ℮ е ( Secondary Data )

ទិននន័យបនទ ប់បន ំ (  Secondary  Data  )  សំេ េលើទិននន័យែដលមន្រ ប់  ជ
្របភពទិននន័យែដលបនមកពីករ្រ វ្រជវេលើឯក រេសៀវេភ របយករណ៍  ឬសថិតិ
េផ ងៗ ែដលពក់ព័នធ។ ទិននន័យ្របេភទេនះ្របមូលបន មរយៈដូចជ៖

– ប ្ណ ល័យ កលវទិយល័យ ឬប ្ណ ល័យ ធរណៈេផ ងៗ
– ្របព័នធេអឡិច្រតូនិក ( អីុនធឺណិត )
– ឯក រគតិយុត្តិ ( ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស ចរ  …..... )

– បណ្ដុំ ឯក រនន ( េសៀវេភ  ្រពឹត្តិប្រត ….......... )

– ម រព័ត៌មន វទិយុ ទូរទស ន៍ កែសត ទស នវដ្ដី  …....... )

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៦   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



– ឯក រសិកខ របស់អងគករជតិ  អន្តរជតិ   ឬ ថ ប័ន មួយរបស់
រ ្ឋ ភិបលជេដើម។

៨. Ð еĕР₤″₣ũģŎŁũ‗чŪ⅜ŷŪďŷ

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៧   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



ĄеĮР̋ ◦БƯ

ũжŲЕ˝Ū◦Е₤ŚБ

ơ.ĕЊŎņĕњŎŁũΒĠсũж
ករអប់រ ំ  សំេ ដល់កិចចដំេណើ រករអភិវឌ ករសិក  ឬករបណ្ដុ ះប ្ដ ល

កយសមបទ សតិ  បញញ  និងសីលធម៌  មរយៈ្រគប់សកមមភពអប់រ ំ ែដលេធ្វើឱយអនក
សិក ទទួលបនសំណំុចំេណះដឹង  ជំនញ  សមតថភព  និងតៃម្ល េដើមបីឱយក្ល យខ្លួនជ
បុគគលល្អែដលមន្របេយជន៍  ស្រមប់ខ្លួនឯង  ្រគួ រ  សហគមន៍  ្របេទសជតិ  និង
ពិភពេ ក។1

ករណីយកិចច សំេ កិចចករែដល្រតូវែតេធ្វើ មវធិនចបប់ែដលបនែចង។2

ករអប់រមំនគុណភព  សំេ ដល់ករអប់រមួំយ  ែដលបំេពញបនេសចក្ដី្រតូវករ
ៃនករសិក ជមូល ្ឋ ន និងបន្តអស់មួយជីវតិរបស់អនកសិក ។3

កតព្វកិចច សំេ ដល់ចំណង មផ្លូវចបប់ ែដលបងខំឱយ្រតូវែតេធ្វើ។4

កមមវធីិសិក  សំេ ដល់សំណំុមុខវជិជ  ែដល្រតូវបនេរៀបចំឱយអនកសិក ទទួល
បននូវចំេណះដឹង  ចំេណះេធ្វើ  សីលធម៌  និងសមតថភពបន្តករសិក េពញមួយជីវតិ
្រសប មបទបញញត្តិៃនចបប់។5

កមមវធីិសិក េគល  សំេ ដល់កមមវធីិសិក ែដលកំណត់េ យ ជញ ធរអប់រមំន
សមតថកិចចស្រមប់ឱយ្រគឹះ ថ នសិក  ្រតូវែតអនុវត្ត មកមមវធីិេនះជ ច់ខត។6

1 ចបប់ស្ដីពី ករអប់រ ំម្រ  ៤
2 ចបប់ស្ដីពី ករអប់រ ំ្រតង់ចំណុចឧបសមពនធ
3 ចបប់ស្ដីពី ករអប់រ ំ្រតង់ចំណុចឧបសមពនធ
4 ចបប់ស្ដីពី ករអប់រ ំ្រតង់ចំណុចឧបសមពនធ
5 ចបប់ស្ដីពី ករអប់រ ំ្រតង់ចំណុចឧបសមពនធ
6 ចបប់ស្ដីពី ករអប់រ ំ្រតង់ចំណុចឧបសមពនធ

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៨   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



្រគឹះ ថ នសិក  សំេ ដល់មជឈមណ្ឌ លអប់រសិំក បណ្ដុ ះប ្ដ លេ យគិត
ចប់ ំងពីក្រមិតមេត្តយយសិក ដល់ឧត្ដមសិក  េទះជ្របេភទ េរៀន  ឬ
វទិយ ថ ន  ឬ កលវទិយល័យ  ឬមជឈមណ្ឌ លអប់របំណ្ដុ ះប ្ដ លបេចចកេទសវជិជ ជីវៈ
្រគប់ក្រមិត។7

បំណិនជីវតិ  សំេ េលើចំេណះដឹងែដលេផ្ដ តេលើសុខភព  ករបងក រទប់ ក ត់
របូតថមភ  ករយល់ដឹងពីកិចចករពលរដ្ឋ និងបរ ិ ថ ន  ជំនញសងគម  និងជំនញ

្រប្រស័យទក់ទងគន របស់អនកសិក ។8

បុគគលិកអប់រ ំ  សំេ ដល់ម្រន្តី  ែដលកំពុងបេ្រមើករកនុងវស័ិយអប់រ ំ  និងបន
ឆ្លងកត់ករបណ្ដុ ះប ្ដ លគរេុកសលយទទួល គ ល់េ យ្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយ
អប់រ ំ  និង ្រ ្ត ចរយែដលបេ្រមើករេនឧត្ដមសិក ។  បុគគលិកអប់ររំមួមនបុគគលិក
បេ្រង ន  ឬបុគគលិកមិនបេ្រង នកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករ  េ្រក្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករ  ឬ
បុគគលិកបេ្រមើករកនុងវស័ិយអប់រ ំ ឯកជន្រគប់លំ ប់ថន ក់  េលើកែលងែតម្រន្តីនេយបយ
ែដលកំពុងដឹកនំវស័ិយអប់រ ំកនុង្រកសួង ថ ប័នរដ្ឋ។9

្រគឹះ ថ ន ធរណៈ  សំេ ដល់ ថ ប័នអប់រែំដល្រគប់្រគងេ យ ជញ ធរអប់រ ំ
ធរណៈ  ឬេ យភន ក់ងររដ្ឋ ឬេ យ្រកុម្របឹក ភិបល  ឬ្រកុម្របឹក េរៀន

ែដលមនសមជិកភគេ្រចើន្រតូវបនែតង ំងេ យ ជញ ធរ ធរណៈ  ឬ្រតូវេបះ-

េឆន ត។10

្រគឹះ ថ នសិក ឯកជន  សំេ ដល់ ថ ប័នអប់រ ំ  ែដល្រគប់្រគងេ យបុគគល
ឯកជន ឬេ យ្រកុម្របឹក ឯកជន ឬ្រកុម្របឹក េរៀនឯកជន។11

ថ ប័នអប់រ ំ  សំេ ដល់ ថ ប័នែដលមនេគលបំណងផ្ដល់េស អប់រ។ំ  ថ ប័ន
អប់រ ំមន ថ ប័នអប់រ ំ ធរណៈ និង ថ ប័នអប់រឯំកជន។12

7 ចបប់ស្ដីពី ករអប់រ ំ្រតង់ចំណុចឧបសមពនធ
8 ចបប់ស្ដីពី ករអប់រ ំ្រតង់ចំណុចឧបសមពនធ
9 ចបប់ស្ដីពី ករអប់រ ំ្រតង់ចំណុចឧបសមពនធ
10 ចបប់ស្ដីពី ករអប់រ ំ្រតង់ចំណុចឧបសមពនធ
11 ចបប់ស្ដីពី ករអប់រ ំ្រតង់ចំណុចឧបសមពនធ
12 ចបប់ស្ដីពី ករអប់រ ំ្រតង់ចំណុចឧបសមពនធ

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៩   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



ថ ប័នអប់រ ំ ធរណៈ  សំេ ថ ប័នអប់រ ំ  ែដល្រគប់្រគងេ យ ជញ ធរអប់រ ំ
ធរណៈ ឬ្រកសួង ថ ប័នរដ្ឋ ។13

ថ ប័នអប់រឯំកជន សំេ ដល់ ថ ប័នអប់រែំដលដំេណើ រករ្រគប់្រគងេ យបុគគល
ឯកជន សមគម ឬអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល។14

សនិទនកមម សំេ ដល់ ១.ករេរៀបចំអងគករចត់ ំងរបស់អងគភពមួយេទ ម
េគលករណ៍វទិយ ្រស្តៃនករ្រគប់្រគងេដើមបីបេងកើន្របសិទធភព។ ២.ករេរៀបចំចត់-

ែចងេឡើងវញិរបស់អងគភពមួយេដើមបីបេងកើន្របសិទធភព។ ៣.ករេរៀបចំឱយចេ្រមើនេ យ
ចំ យថវកិតិចបំផុត និងកត់បនថយភពខជះខជ យ។15

ករ្រគប់្រគង  និងអភិវឌ ធនធនមនុស  សំេ ដល់ករអនុវត្តករ្រគប់្រគង
ករចត់ ំង និងករព្រងឹងសមតថភពបុគគលិកអប់រេំនកនុង្រកសួង ថ ប័ន េ យែផ្អកេលើ
េគលករណ៍ែដលបនកំណត់  េដើមបឈីនេទសេ្រមចបននូវេគលបំណង  និង
លទធផលែដលបនេ្រគងទុក។  ករ្រគប់្រគង  និងករអភិវឌ ធនធនមនុស  គឺជយន្តករ
ព្រងឹង្របសិទធភពករងរ  មរយៈករអភិវឌ ចំេណះដឹង  ជំនញ  បទពិេ ធន៍  ករ
ផ្ល ស់ប្ដូរ កបបកិរយិ និងឥរយិបថរបស់បុគគលិកអប់រជំបេណ្ដើ រៗសំេ បេងកើន្របសិទធ-
ភពករងរកនុងេពលបចចុបបនន និងេពលអនគត។16

្របសិទធភព សំេ ដល់សមតថភពផលិតលទធផលែផ្អកេលើវតថុបំណង។17

ភពស័ក្ដិសិទធិ សំេ ដល់ករសេ្រមចេគលេ  ឬទទួលលទធផលអតិបរមេ យ
ចំ យធនធន ថមពល តៃម្ល ឬករ្របឹងែ្របងអបបបរម ឬតិច។18

សមតថភព សំេ លកខណៈបុគគលែដលមន្របេយជន៍ស្រមប់េធ្វើកិចចករ។
សមតថភពមនបួនគឺ ពុទធិចិត្តចលនរបូកយ និងវញិញ ណ។ ១. សមតថភពពុទធិ ៖ េ េ
គំនិតទូេទទក់ទងបរមិណចងចំេ្របើវញិញ ណលំហ។ ២.  សមតថភពចិត្តចលន ៖

13 ចបប់ស្ដីពី ករអប់រ ំ្រតង់ចំណុចឧបសមពនធ
14 ចបប់ស្ដីពី ករអប់រ ំ្រតង់ចំណុចឧបសមពនធ
15 េគលនេយបយស្ដីពី ធនធនមនុស កនុងវស័ិយអប់រ ំ្រតង់ចំណុចសទទ នុ្រកម
16 េគលនេយបយស្ដីពី ធនធនមនុស កនុងវស័ិយអប់រ ំ្រតង់ចំណុចសទទ នុ្រកម
17 េគលនេយបយស្ដីពី ធនធនមនុស កនុងវស័ិយអប់រ ំ្រតង់ចំណុចសទទ នុ្រកម
18 េគលនេយបយស្ដីពី ធនធនមនុស កនុងវស័ិយអប់រ ំ្រតង់ចំណុចសទទ នុ្រកម

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ១០   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



បិុន្របសព្វេ្របើៃដ្រតួតពិនិតយចលន។ ៣. សមតថភព ងកយ ៖ ជំហររងឹមំភពអំណត់
លំនឹងដងខ្លួន។ ៤. សមតថភពវញិញ ណ ៖ គំេហើញករ ្ដ ប់/និយយ។

សមតថភព សំេ ដល់លទធភពអនុវត្ត ឬ្របតិបត្តិករងរ។
សមតថភព សំេ ដល់ចំេណះដឹង ឬបំណិនជក់ ក់ែដល្រតូវែតមន េដើមបី ច

អនុវត្តមុខងររបស់ករងរមួយ។ ១.ចំេណះដឹង បំណិន ឬករអនុវត្ត ចំេណះដឹង បំណិន
េធ្វើករងរកនុងក្រមិតស្តង់ រែដលអនកេធ្វើករមន ក់ៗ្រតូវបំេពញ។ ២.ចំេណះដឹងបំណិន
ឥរយិបថែដល ចេធ្វើឱយមនុស មន ក់េធ្វើសកមមភព្របកបេ យ្របសិទធភព  ឬមុខងរ
ែដលបន្របគល់ជូនកនុងក្រមិតស្តង់ រែដលសងឃឹមទុក។19

Ư.ĕЊŎņĕњŎŁũŪÐĠсŪÐ₣
ករ្រគប់្រគង  សំេ ដល់ដំេណើ រករៃនករេធ្វើករងរជមួយគន  និងករៃលលក

ធនធនដៃទ  េដើមបីសេ្រមចេគលេ របស់អងគភពឱយមន្របសិទធភព  និងភពសម្រសប
េទ មបរបិទរបស់អងគភពេនះ។

ជពិេសស េដើមបីឱយករ្រគប់្រគងបនេជគជ័យ អនក្រគប់្រគងែតងែតេផ្ដ តេទេលើ
ក ្ត ពីរយ៉ងគឺ ៖

– ្របសិទធភព  សំេ ដល់ករសេ្រមចេគលេ របស់អងគភព  េ យកត់បនថយនូវ
ភពខជះខជ យធនធនទំង យេន្រតឹមក្រមិតអបបបរម។  មនន័យថ ករេ្របើ-
្របស់នូវលទធភព  ឬមេធយបយដ៏សមរមយបំផុតស្រមប់បេ្រមើប្រមស់េនកនុង
ផលិតកមម ឬេស កមមែដលមនដូចជ ៖  វតថុធតុេដើម  ថវកិ េពលេវ
ធនធនមនុស  និងធនធនដៃទេទៀត។

– ទិននផលករងរ  សំេ ដល់លទធផលករងរ  ែដលេឆ្លើយតបេទនឹងេគលេ
របស់អងគភពែដលចង់បន  េហើយជេគលេ ចុងេ្រកយែដលអងគភព្រតូវ
សេ្រមចឱយបនដូចែផនករែដលបនេ្រគងទុក ឬ ក់ចុះេ យអងគភព។
ដូចេនះ  ស្រមប់ក ្ត ទំងពីរយ៉ងេនះមន រៈសំខន់ ស់កនុងករ្រគប់្រគង

អងគភពេ យមិន ចខ្វះ មួយបនេឡើយ។

19 េគលនេយបយស្ដីពី ធនធនមនុស កនុងវស័ិយអប់រ ំ្រតង់ចំណុចសទទ នុ្រកម

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ១១   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



Ư.ơ ņНŠİũаĕŁũŪÐĠсŪÐ₣
– ែផនករ  សំេ ដល់ករសេ្រមចចិត្តទុកជមុន  ឬជេគលេ ែដលជក់ ក់

េដើមបីសេ្រមចឱយបននូវសកមមភព  ឬេគលេ ទំងអស់ែដលបនគិតទុកជ
មុន។

– ករចត់ ំង  សំេ ដល់ករចត់ែចងេរៀបចំៃលលក  និងស្រមបស្រមួល
ធនធន-មនុស  ធនធនសមភ រៈ  ហិរញញវតថុ  ព័ត៌មន  និងធនធនេផ ងៗេទៀត
ែដលចំបច់  េដើមបីសេ្រមចឱយបន មេគលេ ។  េហើយករចត់ ំងែស្ដង
េចញ មករបេងកើតករងរជ្រកុម  ករទក់ទញមនុស ស្រមប់អងគភព  ករ
បង្ហ ញពីភពទទួលខុស្រតូវករែតង ំងនរ មន ក់ជេដើម។

– ករដឹកនំ  សំេ ដល់ករស្រមបស្រមួល  ករែណនំ  ករជំរញុទឹកចិត្ត និង
សកមមភពជបុគគល ឬជ្រកុម េដើមបីសេ្រមចេគលេ ែដល្រកុមករងរជមួយ
គន ចង់បនល្អ្របេសើរ។

– ករ្រតួតពិនិតយ សំេ ដល់ដំេណើ រករ ម នេលើករងរ្របតិបត្តិជក់ែស្ដង ជ
ករ ម នេមើលសកមមភព  និងែផនករ  ឬបទ ្ឋ នែដលបន ក់ចុះេ យ
អងគភព  េហើយេធ្វើករផ្ល ស់ប្ដូរ្របសិនចំបច់េនេពលែដលលទធផលមិន
េឆ្លើយតបេទ មេគលេ ។

ង ២.១ ស្ដីពីមុខងរៃនអនក្រគប់្រគង

ក្រមិតៃនអនក្រគប់្រគង
មុខងរៃនអនក្រគប់្រគង

ែផនករ ចត់ ំង ដឹកនំ ្រតួតពិនិតយ

ករ្រគប់្រគងជន់ខពស់ ២៨០% ៣៦% ២២% ១៤%

ករ្រគប់្រគងថន ក់
ក ្ដ ល

១៨% ៣៣% ៣៦% ១៣%

ករ្រគប់្រគងថន ក់ទប ១៥% ២៤% ៥១% ១០%

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ១២   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



Ư.Ư ĄеĜŀаĕŁũŪÐĠсŪÐ₣
អនក្រគប់្រគងទំងអស់្រតូវេធ្វើករសិក យល់ដឹងអំពីជំនញជកនុងករអភិវឌ ខ្លួន

េដើមបីទប់ទល់លំនឹងករ្រគប់្រគងរបស់ខ្លួន្របកបេ យភពេជគជ័យ។ ជំនញ សំេ ដល់
ភពបិុន្របសព្វ សមតថភព  ចំេណះដឹង  ភពឈ្ល សៃវរបស់មនុស កនុងករ្របតិបត្តិករងរ

មួយេ យ្របសិទធភព។
អនក្រគប់្រគងែដលមនសមតថភព្រតូវមនជំនញបីសំខន់  គឺជំនញបេចចកេទស

ជំនញមនុស  និងជំនញបញញ ។
– ជំនញបេចចកេទស  សំេ ដល់សមតថភពរបស់អនក្រគប់្រគងកនុងករេ្របើ្របស់

មេធយបយ  េ្របើ្របស់បេចចកេទសយ៉ងចបស់ជក់ ក់ មួយ។  ឧទហរណ៍
៖ ជំនញព័ត៌មនវទិយ ជំនញគណេនយយ ជេដើម។

– ជំនញមនុស  សំេ ដល់សមតថភពទំនក់ទំនងជមួយអនកដៃទបនល្អ្របេសើរ
្របកបេ យភពេជគជ័យ។  ឧទហរណ៍  ៖  ជំនញេ្របើមនុស េ យេចះេលើក
ទឹកចិត្តកនុងករសេ្រមចេគលេ  ជំនញទំនក់ទំនងជមួយមនុស មួយ្រកុម  ឬ
ទំនក់ទំនងជមួយមនុស មន ក់ៗ្របកបេ យបរបិទេជឿជក់ និងេជគជ័យ។

– ជំនញបញញ  សំេ ដល់សមតថភពៃនករេ្របើ្របស់សតិបញញ  ម រតី  ករគិត
ករវភិគ  ករពិនិតយ ថ នភពទូេទ ឬវធីិ ្រស្តកនុងករគិតេ ះ្រ យបញ្ហ
ែដលសមុគ ម ញ។  ជំនញេនះមន រៈសំខន់ ស់ស្រមប់អនក្រគប់្រគង
ជន់ខពស់  េដើមបី្របតិបត្តិករងរសំខន់ៗកនុងអងគភព  ឬសិក េលើ ថ នភព
ខងេ្រកករសិក អំពីឥទធិពល ករសិក អំពីមុខងរ និងស្រមបស្រមួលបុគគលិក
ករងរជេដើម។

ង ២.២ ជំនញៃនករ្រគប់្រគង

ក្រមិតៃនអនក្រគប់្រគង ជំនញ ភគរយ %

អនក្រគប់្រគងជន់ខពស់

ជំនញបេចចកេទស ១០%

ជំនញមនុស ៤០%

ជំនញបញញ ៥០%

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ១៣   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



អនក្រគប់្រគងថន ក់ក ្ដ ល

ជំនញបេចចកេទស ៣០%

ជំនញមនុស ៤០%

ជំនញបញញ ៣០%

អនក្រគប់្រគងថន ក់ទប

ជំនញបេចចកេទស ៥០%

ជំនញមនុស ៤០%

ជំនញបញញ ១០%

Ư.ư ĳУĜ◦БаĕŁũŪÐĠсŪÐ₣
េយើងដឹងេហើយថ មុខងរ ជំនញ ចំេណះ មនភពសំខន់ស្រមប់អនក្រគប់្រគង

កនុងករដឹកនំអងគភព េដើមបីទទួលបន្របសិទធភព និងភពេជគជ័យ។ ែតករ្រគប់្រគង
ក៏្រតូវែតមននូវតួនទីបីេទៀតែដលជចំណុចសំខន់ផងែដរ កនុងេនះរមួមន តួនទីអន្តរ
បុគគល តួនទីព័ត៌មន និងតួនទីករសេ្រមចចិត្ត។

Ư.ư.ơ ĳУĜ◦БΒĕŉũĠНÐðŲ 
តួនទីអន្តរបុគគលមនែបងែចកជចំណុចគឺ

– តួនទីអនកតំ ង សំេ ដល់េពល ែដលបុគគល ឬ្រកុមេទបំេពញេបសកកមម
ខងេ្រក។

– តួនទីដឹកនំ  សំេ ដល់េធ្វើករ្របតិបត្តិរបស់និេយជិក  ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល  ករ
កត់បនថយជេម្ល ះ និងករេលើកទឹកចិត្តនិេយជិកកនុងអងគភព។

– តួនទីទំនក់ទំនង  សំេ ដល់អនក្រគប់្រគងេចះទំនក់ទំនងជមួយអនកដៃទេន
ខងេ្រកែដលផ្ដល់ព័ត៌មនេទឱយអនក្រគប់្រគងវញិ។  ព័ត៌មនេនះ  គឺបនមកពី
បុគគល ឬ្រកុមខងេ្រកអងគភព ឬខងកនុងអងគភព។

Ư.ư.Ư ĳУĜ◦БĮњĳхŌĕ 
តួនទីព័ត៌មន្រតូវបនែបងែចកជបីចំណុចដូចខងេ្រកម ៖

– តួនទីអនក្រតួតពិនិតយ សំេ ដល់អនក្រគប់្រគងែដលែស្វងរកព័ត៌មនខងកនុង  និង
ខងេ្រកពីកែសត ទស នវដ្ដី មនុស េនជំុវញិអំពីបញ្ហ ែដលជះឥទធិពលចំេពះ

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ១៤   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



អងគភព។
– តួនទីអនកែបងែចក  សំេ ដល់អនក្រគប់្រគងផ្ដល់ព័ត៌មនែដលទទួលបនពីថន ក់

េលើ ឬេ្រកអងគភពេទកន់អនក្រគប់្រគង ឬសមជិករបស់អងគភព។
– តួនទីអនកនំពកយ អនក្រគប់្រគងផ្ដល់ព័ត៌មនខងេ្រកអំពីែផនករ

េគលនេយបយ  សកមមភព  និងលទធផលទំង យរបស់អងគភពែដលបន
ក់ចំ។

Ư.ư.ư ĳУĜ◦БŁũ₤ЮŪņşşЊĳŉ
តួនទីករសេ្រមចចិត្តបួនចំណុចដូចខងេ្រកម ៖

– តួនទីសហ្រគិន សំេ េលើអនក្រគប់្រគងេធ្វើករជអនកផ្ដួចេផ្ដើមគំនិត អនករចន និង
េលើកទឹកចិត្តឱយបេញចញគំនិតថមី  ឬវធីិ ្រស្តថមី  និងគេ្រមងថមី  ែដលបេងកើនករងរ
របស់អងគភព។

– តួនទីេ ះ្រ យបញ្ហ  សំេ េលើអនក្រគប់្រគងពយយមបញច ប់នូវជេម្ល ះរ ង
មនុស  និង្រកុមមនុស េនកនុងអងគភព េ យែស្វងរកដំេ ះ្រ យេផ ងៗ។

– អនកែបងែចកធនធន  សំេ េលើអនក្រគប់្រគងសេ្រមចជផ្លូវករេទេលើចំនួនថវកិ
េពលេវ  មនុស  និងសមភ រៈេ្របើ្របស់េផ ងៗជេ្រចើនេទៀត។

– អនកចរច សំេ េលើអនក្រគប់្រគងពិភក ែស្វងរកអតថ្របេយជន៍ស្រមប់អងគភព
និងចរចេទេលើបញ្ហ សំខន់ៗជមួយអនកែដលពក់ព័នធដូចជ រដ្ឋអំ ច  និង
សហជីពជេដើម។

ư. ЮŲЧ˝˝ņį₤сŪĠ₤Њ◦ċļĮŪÐĠсŪÐ₣ ĕЊ₣řЕ˝Ĝе
ជធមម ករ្រគប់្រគង  និងដឹកនំចំបច់ ស់ស្រមប់ពកយថ្របសិទធភព

េ្រពះ ល់ករងរទំង យេបើអនុវត្តេ យមន្របសិទធភពេនះ  េឃើញថមនករ
អភិវឌ រកីចេ្រមើនដល់អងគភពយ៉ង្របេសើរ។  កនុងេនះផងែដរ  ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន  និង
កី  បនកំណត់ដូចខងេ្រកម៖

– បេងកើតស្តង់ រ្របព័នធ ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លលទធផលបំេពញករងរ
របស់បុគគលិកអប់រ ំ

– ជំរញុករេ្របើ្របស់លទធផល យតៃម្លករបំេពញករងររបស់បុគគលិកអប់រ ំ

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ១៥   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



– ព្រងឹងនីតិវធីិៃនករេ្រជើសេរ ើស  ករបំប៉ន  និងកររក ទុកបុគគលិកអប់រែំដលមន
ន ៃដល្អ

– េលើកកមពស់្របសិទធភព និងេ្របើ្របស់បុគគលិកអប់រ ំែបងែចកនិងផ្ល ស់ប្ដូរទីកែន្លង
បេ្រមើករងរបុគគលិកអប់រ ំ មនិយម និងេគលករណ៍កំណត់

– េធ្វើសវនកមមេលើករេ្របើ្របស់្រកបខ័ណ្ឌ បុគគលិកអប់រ ំ ម ថ ប័នអប់រឱំយបន
សម្រសប។20

̉. ŁũĠ‗ŚО йĠ₧Ś ŲĊĕēĕņĕН₤℮
េដើមបីធន្របសិទធភពៃនករអនុវត្តេគលនេយបយធនធនមនុស ្រតូវយកចិត្ត

ទុក ក់ក ងឯក រស្រមប់បំប៉ន  ឬឧបករណ៍ស្រមប់ជជំនួយដល់ករ្រគប់្រគង  និង
ករអភិវឌ ធនធនមនុស ឱយមនលកខណៈស្តង់ រជតិេឆ្លើយតបបនេទនឹងតំបន់  និង

កលេ ក និងបណ្ដុ ះប ្ដ លធនធនមនុស មមុខសញញ ដូចខងេ្រកម ៖
– ម្រន្តី្រគប់្រគងអប់រេំនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ ( េលើចំេណះដឹង បំណិន និង

សមតថភព  ទក់ទងនឹងភពជអនកដឹកនំ  ករពិនិតយ ម ន  និង យតៃម្ល
ករេ្របើ្របស់ ករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ ធនធនមនុស )

– ម្រន្តីែផនករអប់រ ំ (  េលើចំេណះដឹង បំណិន និងសមតថភពទក់ទងនឹងករេរៀបចំ
ែផនករកម្ល ំងពលកមម ករវភិគទិននន័យត្រមូវករ និងករផគត់ផគង់បុគគលិក )

– ម្រន្តីអភិវឌ  ឬម្រន្តីបណ្ដុ ះប ្ដ លធនធនមនុស  (  េលើចំេណះដឹង  បំណិន
និងសមតថភពទក់ទងនឹងករវភិគករងរ  វភិគត្រមូវករ  ឬមុខសញញ ែដល
្រតវូបណ្ដុ ះប ្ដ ល ឬអភិវឌ ។

– បុគគលិកអប់រទំំងអស់  (  េលើចំេណះដឹងទក់ទងនឹងេគលនេយបយស្ដីពីធនធន
មនុស កនុងវស័ិយអប់រនិំងផល្របេយជន៍ែដលទទួលបនពីករអនុវត្ត
េគលនេយបយេនះ )។21

20 េគលនេយបយស្ដីពី ធនធនមនុស កនុងវស័ិយអប់ ទំព័រទី៤
21 េគលនេយបយស្ដីពី ធនធនមនុស កនុងវស័ិយអប់ ទំព័រទី៥-៦

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ១៦   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



̣. ŁũЮĊſЧŪĠĳЊķР˝ņŊ ĕЊ₣ŁũŪÐĠсŪÐ₣₤˝ņŊļĮŁũİũ
េដើមបីដំេណើ រករសកមមភពករងរមួយចំនួនែដល្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់និង

មនលកខណៈ្រគប់្រគន់ស្រមប់ករងរ្រគប់្រគង  និងករផ្ដល់សិទធិអំ ចអ្វីមួយេគគបបី
យល់នូវពកយមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖

– ករេធ្វើ្របតិភូកមម សំេ ដល់ករេផទរសមតថកិចចជផ្លូវករពីអនកខងេលើេទអនកេន
េ្រកមបងគ ប់។  បុគគលិកេនះ  ្រតូវបនេគផ្ដល់សិទធិអំ ចឱយេធ្វើករងរជួស្របធន
ចំែណកឯ្របធនេនែតទទួលខុស្រតូវចំេពះលទធផលករងរេនះដែដល។
ករេផទរសមតថកិចច គឺជទំនក់ទំនងរ ងមនុស មន ក់េទកន់មនុស មន ក់េទៀត
ែដលត្រមូវឱយមនករទុកចិត្ត ករេប្ដជញ ចិត្តេលើករងរ  និងករ្រពមេ្រព ង
រ ងអនក្រគប់្រគង និងបុគគលិកេនះ។

– អំ ច សំេ ដល់សមតថភពេ យេ្របើឥទធិពល េដើមបីឱយអនកដៃទេធ្វើកិចចករ
អ្វីមួយ។

– សមតថកិចច សំេ ដល់អំ ចចប់បងខំឱយអនុវត្តចបប់ និងេធ្វើ មបញជ េហើយ
រពឹំងទុកនូវករេគរពេធ្វើ មពីអនកែដលគម នសមតថកិចច។

– ករទទួលខុស្រតូវ  សំេ ដល់ករទទួលខុស្រតូវកនុងករសេ្រមចចិត្ត ឬមន
កតព្វកិចច ឬករណីយកិចចេ យអនុវត្តករងរេនះឱយសមេហតុសមផល
េពលគឺទក់ទងេទនឹងករ្រប្រស័យទក់ទងគន  និងករដឹងពីតួនទីទំនក់ទំនងជ
មួយអនកដៃទ។

ករផ្ដល់សិទធិអំ ច  សំេ ដល់ករេលើកទឹកចិត្ត និងករផ្ដល់សិទធិអំ ចឱយបុគគលិកមន
គំនិតផ្ដួចេផ្ដើមេដើមបីបេងកើន្របសិទធភពករងរ  កត់បនថយករចំ យ  និងព្រងឹងគុណភព
ផលិតផល និងេស កមមដល់អតិថិជន។

̀.ĩŲŪĠЮŗĄĕчаĕŁũЮĊſЧŪĠĳЊķР˝ņŊşеЮĵйŪĠēĕ ĕЊ₣ĠНÐðŲЊ˝
េនេពលែដលអនកេធ្វើ្របតិភូកមម អនកផ្ដល់ឱយមនុស មន ក់នូវសិទធិអំ ច

េដើមបីេធ្វើករងរែផនក មួយេនះឱយអនក ឬក៏ជករងរមួយែផនកខ្លះរបស់អនក។
េតើអ្វីខ្លះជផល្របេយជន៍ដល់អនក?

– មនេពលេ្រចើនស្រមប់ខ្លួនឯង

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ១៧   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



– មនេពលទំេនរេដើមបីេធ្វើករងរសំខន់ៗដៃទេទៀត
– មិនសូវធុញ្រទន់នឹងករងរ េហើយអនករកី យនឹងេធ្វើករ

េតើអ្វីខ្លះជផល្របេយជន៍ដល់សមជិក្រកុមរបស់អនក?
– បនេរៀនសូ្រតអំពីជំនញថមីៗ
– បនេ្របើ្របស់ជំនញែដលមន្រ ប់របស់ពួកេគេ យេពញទំហឹង
– មន រមមណ៍ដិតជប់នឹងករងរ េពញចិត្ត និងរកី យកនុងករបំេពញករងរ
– មនករ ទរ និងមនទំនុកចិត្តខពស់ 

̀.ơ ŁũЮĊſЧŪĠĳЊķР˝ņŊЮŢŎĩŚŲсόŏ₤Њ◦ċЊΒе₧ş
េតើអ្វីែដលេយើង ចេមើលដឹងេទនឹងបុគគលិកែដលបនេធ្វើ្របតិភូកមមឱយ?

– មនឆនទៈទទួលយកករងរលំបកមកេធ្វើ
– មនឆនទៈចង់េរៀនអ្វីែដលថមី
– មនករទទួលខុស្រតូវ
– មនករសហករ
– មនករជំរញុទឹកចិត្តខពស់

េហើយអនក្រគប់្រគងចំបច់្រតូវែតបេងកើតឱយមន្រពំែដនចបស់ ស់កនុងេពល
េធ្វើ្របតិភូកមមអំ ច  េ្រពះថ េបើមិនបនកំណត់្រពំែដន បងកឱយមនផលប៉ះពល់
ដល់ករងររបស់អនក្រគប់្រគងជក់ជមិនខន។22

́. ņНŠİũаĕŁũŪÐĠсŪÐ₣ ĕЊ₣ļĮďΒĖ̋ řЕ˝Ĝе
ជធមម ល់ករងរ  ឬមុខជំនញេផ ងៗចំបច់្រតូវែតមុខងរ  និងតួនទី

របស់ យ៉ងជក់ ក់ េដើមបីងយ្រសលួកនុងករអនុវត្តកមមវធីិ្រគប់្រគង ដឹកនំ របស់
ខ្លួន្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់។

េតើអនក្រគប់្រគងេធ្វើអ្វី?

22 ជំនញៃនករ្រគប់្រគង និងភពជអនកដឹកនំស្រមប់អនក្រគប់្រគងជន់ខពស់ ទំព័រទី ៧២-៨១ េបះពុមព
ផ យេ យ្រពឹទធសភ

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ១៨   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



ករ្រគប់្រគង បេងកើតឱយមនរេបៀបេរៀបរយ និងសីុសង្វ ក់គន
➢ ករេធ្វើែផនករ / ករេធ្វើគេ្រមងថវកិ
– បេងកើតរេបៀប រៈ
– េធ្វើកលវភិគ
– ករេ្របើ្របស់ធនធន
➢ ករេរៀបចំចត់ែចង / ករេរៀបចំបុគគលិក
– បេងកើតរចនសមព័នធ
– ករបេងកើតករងរឱយបុគគលិក
– េរៀបចំបទបញជ  និងនីតិវធីិ
➢ ករ្រតួតពិនិតយ / េ ះ្រ យបញ្ហ
– េរៀបចំឱយមនករេលើកទឹកចិត្តដល់បុគគលិក
– បេងកើតឱយមនករេ ះ្រ យវ ិ ទេ យបិុន្របសព្វ
– ចត់វធិនករែកត្រមូវ / ករស្រមបស្រមួលបញ្ហ

៨. ŁũřЕ˝Ĝе ĄеũНŀόŏŌĕŁũĬų ₤сĠŚСũ ĕЊ₣ŁũЯŪĠŪĠФŲ
➢ បេងកើតឱយមនករត្រមង់ទិស
– បេងកើតទស នវស័ិយ
– បញជ ក់បង្ហ ញរបូភពចបស់ ស់
– បេងកើតយុទធ ្រស្ត / េរៀបចំយុទធ ្រស្ត
➢ ត្រមង់ទិសមនុស  / បុគគលិក
– ពិភក អំពីេគលេ  ឬករផ្ដល់ព័ត៌មនអំពីេគលេ
– េធ្វើឱយមនករេប្ដជញ ចិត្ត
– ក ង្រកុម និង្របមូលផ្ដុំ្រកុម
➢ ជំរញុទឹកចិត្ត និងបំផុសគំនិត
– បំផុសគំនិត និងផ្ដល់កម្ល ំងចិត្ត
– ផ្ដល់អំ ចឱយមនុស េនេ្រកមបងគ ប់

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ១៩   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



– បំេពញករេឆ្លើយតបែដលខកខនមិនទន់បនបំេពញ។23

៩. ş˝ šОŷЋ₤њŎ ĕЊ₣ЮĠ₤˝˝ņŊũĠ₤сŪ˝₤У₣ΒĠсũж ŎНŷĄĕ ĕЊ₣ Б̋ΐ
ចកខុវស័ិយរបស់្រកសួងអប់រ ំ  យុវជន  និងកី  ក ង  និងអភិវឌ ធនធន

មនុស ្របកបេ យគុណភព  និងគុណធម៌្របេសើរបំផុតេលើ្រគប់ែផនក  េដើមបីក ង
សងគមរកីចេ្រមើនែផ្អកេលើចំេណះដឹង និងចំេណះេធ្វើជមូល ្ឋ ន។

េដើមបីសេ្រមចបន មចកខុវស័ិយខងេលើ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  មន
េបសកកមម ដឹកនំ្រគប់្រគង  និងអភិវឌ វស័ិយអប់រ ំ  យុវជន  និងកី ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ឱយេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច
វបបធម៌ របស់កមពុជ និងកររកីចេ្រមើនេនកនុងតំបន់ និង កលេ ក។

វតថុបំណងរយៈេពលែវងរបស់្រកសួងអប់រ ំ  យុវជន  និងកី  គឺករអភិវឌ
យុវជនកមពុជ េលើ្រគប់វស័ិយ និងបណ្ដុ ះប ្ដ ល ម រតីយុវជន យុវតីកមពុជ្រគប់របូ
ឱយមនេមទនភពជតិ  មនសីលធម៌ល្អ និងគុណធម៌ខពស់  ្រពមទំងមន
សុទិដ្ឋិនិយមចំេពះ្របេទសជតិ និង្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន។

វតថុបំណងចំេពះមុខរបស់្រកសួងអប់រ ំ  យុវជន  និងកី  សំេ ធនថ
យុវជន  និងកុមរកមពុជ្រគប់របូមនឱកសេសមើភពគន កនុងករទទួលបនករអប់រ ំ
្របកបេ យគុណភព្រសប មរដ្ឋធមមនុញញ និងករេប្ដជញ ចិត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល
ចំេពះអនុសញញ អងគករសហ្របជជតិ  ស្ដីពីសិទធិកុមរ  េពលគឺេគលករណ៍មិន
េរ ើសេអើងអំពី ថ នភពសងគម្រគួ រ  ទី ំងភូមិ ្រស្ត ពូជ សន៍  សន
ភ  េយនឌ័រ  និងកយសមបទ ។  ្រកសួងសងឃឹមទុកថ េនេពលែដលសិស
និស ិត  បនបញច ប់ករសិក របស់ខ្លួនពួកេគនឹងមនចំេណះដឹង្រសប មស្តង់ រ
មួយសម្រសប និង ច្របកួត្របែជងេនេលើទីផ រករងរកនុងតំបន់ និងេលើ កល
េ ក  ្រពមទំងក្ល យជកម្ល ំងសនូលស្រមប់ជំរញុករអភិវឌ សងគម  និងេសដ្ឋកិចច
របស់្របេទសជតិ។

23 ជំនញៃនករ្រគប់្រគង និងភពជអនកដឹកនំស្រមប់អនក្រគប់្រគងជន់ខពស់ ទំព័រទី ១៥-១៧ េបះពុមព
ផ យេ យ្រពឹទធសភ

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ២០   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



េដើមបីសេ្រមចបនេជគជ័យ មវតថុបំណង  និងចកខុវស័ិយខងេលើ  ្រកសួង
បនកំណត់េគលនេយបយ ទិភពជចមបងដូចខងេ្រកម៖

– ធនលទធភពទទួលបនេស អប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌
– េលើកកមពស់គុណភព និង្របសិទធភពេស អប់រ ំ
– អភិវឌ ថ ប័ន និងអភិវឌ សមតថភពម្រន្តីអប់រសំ្រមប់េធ្វើវមិជឈករ។24

ơƠ. ŁũĠ‗ŚО йĠ₧Ś Ų ĕЊ₣ŁũΒķЊŷűΘ
ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល  សំេ េលើសកមមភពែដលទក់ទងផទ ល់  និងភ្ល មៗេទ

នឹងកររក  ឬែកលំអជំនញ ចំេណះដឹង បេចចកេទស គុណវឌុ ិរបស់បុគគលិកមន ក់ៗ
ស្រមប់បំេពញភរកិចច និងករងរកនុងតំែណងបចចុបបនន។

េ ក Robert  Mc  Namara  បនពនយល់ថ ករអភិវឌ ន៍  ជករផ្ដល់នូវ
េសចក្ដី្រតូវកររបស់មនុស ជមូល ្ឋ នពិេសសចំេពះអនកទីទល់្រក។  េសចក្ដី្រតូវ
ករជមូល ្ឋ នរបស់មនុស  គឺចំណី រ របូតថមភ្រគប់្រគន់  េជៀស ងករ
ទទួលទនមិន្រគប់្រគន់ែដលនំឱយមនឥទធិពលដល់កររស់េន្របចំៃថង។  ទីជ្រមក
សំេលៀកបំពក់  ករផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត  និងករែថទំសុខុមលភព  ែដលផ្តល់
្របេយជន៍ដល់មនុស ជតិ្រគប់គន  និងសមជិកអភិវឌ របស់ពួកេគ។25 

ករអភិវឌ ន៍  ជដំេណើ រករមួយែដលមនែផនករផ្ល ស់ប្ដូរគុណភពជីវតិ  
្រកុមេគលេ ែដលបញ្ហ ទំង យ្រតូវបនេ ះ្រ យេ យមនករចូលរមួពី
សំ ក់ អនកេ្រក និងអនកខងកនុង្រតូវែតេធ្វើេ យខ្លួនឯងផទ ល់។26 

ករអភិវឌ ន៍  សំេ ដល់សកមមភពែដលមនេគលបំណងែកលំអសមតថភព
លទធភព  និងគុណវឌុ ិបុគគល  ឬកនុងវជិជ ជីវៈរបស់បុគគលិកមន ក់ៗ  ែដលេ្រកពីត្រមូវ
ករៃនមុខតំែណងបចចុបបននរបស់ខ្លួន។  ជទូេទករអភិវឌ ន៍អងគភព  និងព្រងឹង
សក្ដ នុពលទូេទរបស់បុគគលិកកនុងករទទួលបនបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈល្អ្របេសើរ។27

24 ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រឆំន ំ ២០០៩-២០១៣ ទំព័រទី ៣
25 Robert Mc Namara, Report of Community Development, 1997
26 Project planning ITRD/ NET foun dation tahiland, May, 1996

27 េគលនេយបយ្រគប់្រគងធនធនមនុស របស់អគគេលខធិករ ្ឋ ន្រពឹទធសភ ទំព័រ ទី ៧៨ 

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ២១   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



អភិវឌ  សំេ ដល់េសចក្ដីចេ្រមើនៃ្រកែលង  លូត ស់ចេ្រមើន។  អភិវឌ នភព
សំេ ដល់ភពៃនេសចក្ដីចេ្រមើន។ អភិវឌ នករ ករៃនអភិវឌ ន៍។ល។28

ơơ. ŁũŪÐĠсŪÐ₣ŲΔ ĕЊ₣ΒķЊģŲ Њ̋şĆŲΔ
អភិបលកិចចល្អ ជវធីិ ្រស្ត ឬមេធយបយែដលរដ្ឋ ថ ប័ន ឬអងគភពេ្របើ្របស់

កនុងករ្រគប់្រគងេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងសន្តិសុខ  េដើមបីបេ្រមើផល្របេយជន៍របស់
្របជពលរដ្ឋេ យបំេពញបននូវេគលករណ៍ទំង ៨  រមួមន ករចូលរមួ  នីតិរដ្ឋ
តម្ល ភព  ករ្រពមេ្រព ង/ឯកភព  សមធម៌  ្របសិទធភព  គណេនយយភព  និងករ
េឆ្លើយតប។29

អភិបលកិចច សំេ ដល់ករ្រតួតពិនិតយ ករដឹកនំកិចចករ្របេទស  ឬសងគម  និង
្របជជនេ យេ្របើ្របស់អំ ចនេយបយ  េសដ្ឋកិចច និងរដ្ឋបលេទកនុងមូល ្ឋ ន។
អភិបលកិចច្របកបេ យសុភវនិិចឆ័យេពល គឺអភិបលកិចចល្អែដលអភិបលកិចចល្អ េនះ
ជករចត់ែចង្រគប់្រគងបញ្ហ  និងធនធន ធរណៈ្របកបេ យ្របសិទធភព  េហើយ
េឆ្លើយតបត្រមូវករ  និងផល្របេយជន៍សងគមជតិទំងមូល។  ទ្រមង់្របជធិបេតយយ
្របកបេ យ្របសិទធភពៃនអភិបលកិចចល្អែដលជប់ទក់ទងេទនឹងករចូលរមួរបស់
ម ជន ទំនួលខុស្រតូវកនុងកិចចកររដ្ឋបល និងតម្ល ភព។

ថ្វីតបិតែតអភិបលកិចចមនទំនក់ទំនង្រគប់ ថ ប័ន និងអងគករននេនកនុងសងគម
ចប់ ំងពីក្រមិត្រគួ រដល់ក្រមិតរដ្ឋក៏េ យ  ក៏អភិបលកិចចេធ្វើករត្រមង់ទិសេឆព ះេទ
េលើវស័ិយបីសំខន់ៗ  ែដលចូលរមួវភិគទនេ យផទ ល់កនុងករអភិវឌ ន៍ធនធន
មនុស ។  វស័ិយទំងបីេនះរមួមន  រដ្ឋ ( ថ ប័ននេយបយ  និង ជរ ្ឋ ភិបល)  អងគករ
សងគមសីុវលិ និងវស័ិយឯកជន។  ដូេចនះលកខណៈវនិិចឆ័យៃនអភិបលកិចចល្អ គឺជភព
្រសបចបប់ែដលផ្ដល់េសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម  និងសិទធិចូលរមួផ្ដល់េយបល់កនុង
កិចចកររដ្ឋេសរភីពកនុងករផ យព័ត៌មនករ ក់ែតងចបប់ មឆនទៈរបស់្របជពលរដ្ឋ
តម្ល ភព  និងទំនួលខុស្រតូវកនុងកិចចកររដ្ឋបល  ករចត់ែចងែផនកេស ធរណៈ

28 វចននុ្រកមែខមរសេម្ដចសងឃ ជ ជួន ត
29 អងគករ Pact Cambodia, 2010

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ២២   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



្របកបេ យ្របសិទធភព និងសហ្របតិបត្តិកររ ងរ ្ឋ ភិបល និងសងគមសីុវលិ។
អភិបលកិចចល្អ ្រតូវបនកំណត់េគលករណ៍ ៨ សំខន់ៗដូចជ៖

– ករចូលរមួ
–  នីតិរដ្ឋ 
– តម្ល ភព
– ករ្រពមេ្រព ង/ឯកភព 
– សមធម៌
– ្របសិទធភព
– គណេនយយភព
– និងករេឆ្លើយតប

យ៉ង ក៏េ យ  ក៏េគលករណ៍ទំងេនះ  មិន្រតូវបនយកមកេ្របើឱយ
ទូលំទូ យេនះែដរ។  ជទូេទមនែតេគលករណ៍អភិបលកិចចល្អ ែដលបនកំពុង
អនុវត្តេលើេគលនេយបយែត ៤  បុ៉េ ្ណ ះ  ែដលចូលរមួអនុវត្តេ យអងគភពរបស់
រ ្ឋ ភិបលថន ក់េ្រកមជតិ  ថន ក់ជតិ  និងអងគករននែដលមនវត្តមន  និងកំពុង
ដំេណើ រករេស របស់ខ្លួន។  េគលករណ៍អភិបលកិចចល្អទំង ៤  េនះរមួមន
គណេនយយភព ករចូលរមួ ភពជៃដគូ និងតម្ល ភព។

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ២៣   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



ĄеĮР˝◦Бư

Ų◦ċĩŲаĕŁũŪ⅜ŷŪďŷ

ơ. ŪĠŷĳŉЊŪĳФ₤ៗ ŷЋ◦ŜŲњŎũЮŷЬ₣

វទិយល័យរេវៀង បនចប់េផ្ដើមដំេណើ រករេនៃថងទី ០១ ែខ តុ  ឆន ំ ២០០៥
ែដលមន សយ ្ឋ ន ភូមិ ថនល់ែកង ឃំុ រងុេរឿង ្រសុក រេវៀង េខត្ត ្រពះវ ិ រ។

វ ិ លភពៃផទដីរបស់វទិយល័យរេវៀងមនបេ ្ដ យ្របែវង ២៨០ ែម៉្រត ទទឹង
មន្របែវង ១០៥ ែម៉្រត សរបុៃផទ្រក  ២៩៤០០ ែម៉្រតកេរ។៉

ចប់ ំងពីដំេណើ រករវទិយល័យរេវៀងេនកនុងឆន ំ ២០០៥  រហូតមកដល់
បចចុបបននេនះ  វទិយល័យមន គរផទ ល់ខ្លួនចំនួន ៥  ខនង  ែដល ៤  ខនង  ជ គរ
សិក  កនុងេនះមន គរមួយខនងេធ្វើអំពីេឈើ្របក់ ំងកសី  និងបីខនងេទៀតជ គរ
េធ្វើអំពីថម។  ចំែណកឯ គរមួយខនងេទៀតជ គរធនធនែដលក ងេឡើងេ យ
គេ្រមងេលើកកមពស់គុណភពអប់រេំ យសរេសរជអក រកត់ថ EEQP  េ្រកម
ជំនួយឧបតថមភរបស់ ADB ។

➢ ក្រមិតសិក េនឆន ំ ២០០៥–២០០៦  មធយមសិក ទុតិយភូមិ  មន ៦  ថន ក់
និងក្រមិតមធយមសិក ទុតិយភូមិ  ែដលមនចំនួនសិស សរបុ ២៥៤  នក់
សិស ្រសីសរបុ ៨៩ នក់។

➢ ក្រមិតសិក េនឆន ំ ២០០៦-២០០៧   មធយមសិក ទុតិយភូមិ  មន ៨  ថន ក់
និងក្រមិតមធយមសិក ទុតិយភូមិ  ែដលមនចំនួនសិស សរបុ ៣៨៤  នក់
សិស ្រសីសរបុ ១៥០ នក់។ 

➢ ក្រមិតសិក េនឆន ំ ២០០៧-២០០៨   មធយមសិក ទុតិយភូមិ មន ៩ ថន ក់
និងក្រមិតមធយមសិក ទុតិយភូមិ  ែដលមនចំនួន  សិស សរបុ ៥១៨  នក់
សិស ្រសីសរបុ ២៣៦ នក់។

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ២៤   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



➢ ក្រមិតសិក េនឆន ំ ២០០៨-២០០៩   មធយមសិក ទុតិយភូមិ មន ១២ ថន ក់
និងក្រមិតមធយមសិក ទុតិយភូមិ  ែដលមនចំនួន  សិស សរបុ ៥៩៣  នក់
សិស ្រសីសរបុ ២៦៣ នក់។

➢ ក្រមិតសិក េនឆន ំ ២០០៩-២០១០  មនពីរក្រមិតគឺក្រមិតមធយមសិក
បឋមភូមិ  និងមធយមសិក ទុតិយភូមិ  មន ១៨  ថន ក់  កនុងេនះមធយមសិក
បឋមភូមិមន ៤  ថន ក់  និងក្រមិតមធយមសិក ទុតិយភូមិមន ១៤  ថន ក់ែដល
មនចំនួនសិស សរបុ ៨២៥ នក់ សិស ្រសីសរបុ ៣៧៣នក់។

➢ ក្រមិតសិក េនឆន ំ ២០១០-២០១១  មនពីរក្រមិតគឺក្រមិតមធយមសិក
បឋមភូមិ  និងមធយមសិក ទុតិយភូមិ  មន ១៩  ថន ក់  កនុងេនះមធយមសិក
បឋមភូមិមន ៤  ថន ក់  និងក្រមិតមធយមសិក ទុតិយភូមិមន ១៥  ថន ក់ែដល
មនចំនួនសិស សរបុ ៩២៧ នក់ សិស ្រសីសរបុ ៤៣០នក់។

➢ ក្រមិតសិក េនឆន ំ ២០១១-២០១២  មនពីរក្រមិតគឺក្រមិតមធយមសិក
បឋមភូមិ  និងមធយមសិក ទុតិយភូមិ  មន ២០  ថន ក់  កនុងេនះមធយមសិក
បឋមភូមិមន ៤  ថន ក់  និងក្រមិតមធយមសិក ទុតិយភូមិមន ១៦  ថន ក់ែដល
មនចំនួនសិស សរបុ ៩៨២ នក់ សិស ្រសីសរបុ ៤៧០នក់។

➢ ក្រមិតសិក េនឆន ំ ២០១២-២០១៣  មនពីរក្រមិតគឺក្រមិតមធយមសិក
បឋមភូមិ  និងមធយមសិក ទុតិយភូមិ  មន ២០ថន ក់  កនុងេនះមធយមសិក
បឋមភូមិមន ៤  ថន ក់  និងក្រមិតមធយមសិក ទុតិយភូមិមន ១៦  ថន ក់ែដល
មនចំនួនសិស សរបុ ៩៩៤នក់ សិស ្រសីសរបុ ៤៧៩នក់។

➢ ក្រមិតសិក េនឆន ំ ២០១៣-២០១៤  មនពីរក្រមិតគឺក្រមិតមធយមសិក
បឋមភូមិ  និងមធយមសិក ទុតិយភូមិ  មន ២០ថន ក់  កនុងេនះមធយមសិក
បឋមភូមិមន ៥  ថន ក់  និងក្រមិតមធយមសិក ទុតិយភូមិមន ១៥  ថន ក់ែដល
មនចំនួនសិស សរបុ ៩៣៣នក់ សិស ្រសីសរបុ ៤៩២នក់។

➢ ចំនួនបុគគលិកសរបុមនចំនួន ៤២  នក់  កនុងេនះមនបុគគលិកជ្រស្តីចំនួន
១១  នក់  ែដលមនបុគគលិកបេ្រង នចំនួន ២៨  នក់  ្រសី ០៧  នក់  េហើយ
បុគគលិកមិនបេ្រង ន ១៤ នក់ ្រសី ០៤ នក់ ។

➢ បញជ ក់  ៖  ចំេពះបុគគលិក ១៤  នក់មិនបេ្រង នជបុគគលិកេធ្វើករងរកនុង

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ២៥   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



ករយិល័យរបស់ វទិយល័យរេវៀង។
➢ បរយិយស្រមប់ឆន ំ ២០១៣-២០១៤ ្រតូវបនែបងែចកជ ៦ ក្រមិតថន ក់គឺ
– ថន ក់ទី ៧ ចំនួន ០២ ថន ក់
– ថន ក់ទី ៨ ចំនួន ០២ ថន ក់
– ថន ក់ទី៩ ចំនួន ០១ ថន ក់
– ថន ក់ទី ១០ ចំនួន ០៦ ថន ក់
– ថន ក់ទី ១១ ចំនួន ០៥ ថន ក់
– និងថន ក់ទី ១២ ចំនួន ០៤ ថន ក់។

Ư. ũşĜ₤ņįњĕċřЕ˝ĜеΒ₣ ðļĮ

ជធមម េនកនុងអងគភពមួយរែមងែតងែតមនករែបងែចកករងរ  ឬភរកិចច
របស់អងគភព  េដើមបីមនភពងយ្រសួលដល់ដំេណើ រករ  េហើយបំេពញករងរបន
ល្អ្របេសើរ  េទភរកិចចែដលែបងែចក  និងកំណត់របស់អងគភព។  យ៉ង មិញ
វទិយល័យរេវៀងមនករែបងែចកភរកិចចដូចខងេ្រកម៖

➢ នយកវទិយល័យ  មនតួនទី  ្រគប់្រគង  ដឹកនំ  និងករទទួលខុស្រតូវរមួេន
កនុងអងគភព។

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ២៦   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



➢ នយិករង មនតួនទី និងភរកិចច មករែបងែចកដូចខងេ្រកម៖
– ជំនួយករឱយនយក  និងទទួលខុស្រតូវដឹកនំ្រគប់្រគងករងរជំនួសេពល

នយកអវត្តមន (ករណីនយកេផទរសិទធិ)
– ទទួលខុស្រតូវករងររដ្ឋបលរបស់អងគភព
– ចូលរមួក ងចកខុវស័ិយ  េបសកកមម និងែផនករសកមមភព  េដើមបីអភិវឌ

អងគភព
– សហករចូលរមួចលនផ ព្វផ យដល់ ពយបលសិស  ឱយនំកូនចូល

មកសិក េរៀនសូ្រតេន េរៀន
– ទទួលខុស្រតូវេលើករងរេរៀបចំទីចត់ករ  និង ងព័ត៌មនេផ ងៗ  េដើមបី

ក់បង្ហ ញេនទីចត់ករ
– ទទួលខុស្រតូវេលើករងរទុក ក់ និងអនុវត្តលិខិតគតិយុត្តិេផ ងៗ
– េរៀបចំឯក រ យតៃម្លដំេឡើងថន ក់  ករែតង ំងស៊ប់  និង យតៃម្លបុគគលិក
( ក់ជូននយក)

– េរៀបចំឯក រអនុញញ តចបប់េផ ងៗ  ដល់្រគូ  និងសិស  ក់ជូននយក
ពិនិតយ និងសេ្រមច

– ទទួលខុស្រតូវទុក ក់ឯក របុគគលិក
– ទទួលខុស្រតូវេរៀបចំសំេណើ េផ ងៗ និងទិននន័យបុគគលិកអប់រ-ំសិស
– សហករ្របមូលសិស ឱយចូលេរៀនេនេដើមឆន ំសិក  ែចកពកយ ទទួលពកយ

និងចុះេឈម ះសិស ចូលេរៀន
– េរៀបចំឯក រ  េចញលិខិតបញជ ក់ករសិក  និងប័ណ្ណសមគ ល់ខ្លួនសិស

ក់ជូននយកពិនិតយ និងសេ្រមច
– ចូលរមួទទួលខុស្រតូវ ល់ដំេណើ រករ្របឡងេផ ងៗ
– េរៀបចំឯក រសិស េផទរករសិក េចញ  និងចូល ក់ជូននយកពិនិតយ និង

សេ្រមច
– ទទួលខុស្រតូវេលើករងរេរៀបចំែថទំសមភ រៈ  បរ ិ ថ ន  ស ្ដ ប់ធន ប់

អនម័យ និងវន័ិយរបស់សិស
– បូកសរបុករងររបយករណ៍ មសប្ដ ហ៍ ែខ ្រតីមស ឆមស និង្របចំឆន ំ
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– ទទួលខុស្រតូវេរៀបចំឯក រចំ យ  និងរបយករណ៍ទូទត់ថវកិ ម
កមមវធីិ

– េរៀបចំឯក របទបញជ ៃផទកនុង ក់ជូននយកពិនិតយ និងសេ្រមច
– ពិេ្រគះករងរជមួយនយក  ចូលរមួ្របជំុ ្ដ ប់ករែណនំ  និងចូលរមួ

េ ះ្រ យបញ្ហ េផ ងៗ
– បំេពញភរកិចចចំបច់ មករចត់ ំងរបស់ថន ក់េលើ
➢ នយករង មនតួនទី និងភរកិចច មករែបងែចកដូចខងេ្រកម៖
– ជំនួយករឱយនយក  និងទទួលខុស្រតូវដឹកនំ្រគប់្រគងករងរជំនួសេពល

នយកអវត្តមន (ករណីនយកេផទរសិទធិ)
– ទទួលខុស្រតូវករងរបេចចកេទសបេ្រង ន និងេរៀនស្រមប់អងគភព
– ចូលរមួក ងចកខុវស័ិយ  េបសកកមម និងែផនករសកមមភព  េដើមបីអភិវឌ

អងគភព
– បេងកើត្រកុមបេចចកេទស  និងដឹកនំករងរបេចចកេទសបេ្រង ន  និងេរៀន

ស្រមប់អងគភព
– ទទួលខុស្រតូវេរៀបចំបញជ ីសិស មថន ក់នីមួយៗេនេដើមឆន ំសិក  និង្រតួត-

ពិនិតយេសៀវេភេស បញជ ីពិនទុសិស
– េរៀបចំេសចក្ដី្រពងកមមវធីិសិក មមុខវជិជ  និងកលវភិគជូននយកពិនិតយ

និងសេ្រមច
– េរៀបចំកលវភិគ និង្រគប់្រគងសកមមភពប ្ណ ល័យ បនទប់ពិេ ធន៍ កំុពយូទ័រ
– េរៀបចំកមមវធីិ្របជំុ្រកុមបេចចកេទស និងពិនិតយកិចចែតងករបេ្រង នរបស់្រគូ
– ពិនិតយេរៀបចំក ងសមភ រៈឧបេទស មមុខវជិជ  ករអភិវឌ ប ្ណ ល័យ និង

បនទប់ពិេ ធន៍ 
– បូកសរបុរបយករណ៍បេចចកេទស ម ែខ ្រតីមស ឆមស និង្របចំឆន ំ
– អធិករកិចច យតៃម្ល េធ្វើនិទស ន៍ករបេ្រង ន និងេរៀន
– ទទួលខុស្រតូវេសៀវេភសិកខ គរកិសិស  និងេរៀបចំឯក រស្រមប់សិស

្របឡងសញញ ប័្រត
– ទទួលខុស្រតូវ្រគប់្រគងដឹកនំករងរយុវជន
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– េរៀបចំរចនសមព័នធ និង្រកុម្របឹក យុវជន្របចំអងគភព
– បេងកើត ខ អនុ ខយុវជន  មថន ក់េរៀន  និងេរៀបចំេ្រជើសេរ ើសតំ ង

យុវជន្របចំឆន ំ
– ទទួលខុស្រតូវេរៀបចំកម្ល ំងយុវជនកយរទឹធិ  និងដឹកនំយុវជនចូលរមួេបះជំរ ំ
– ែណនំយុវជនឱយេចះសម្អ ត ករពរ ែថរក  នូវ្រទពយសមបត្តិទំងអស់
– ពិេ្រគះករងរជមួយនយក  និងគណៈកមមករេផ ងៗ  និង្របជំុ ្ដ ប់

ករែណនំករងរ
– ចូលរមួេ ះ្រ យបញ្ហ េផ ងៗែដលេកើតមនចំេពះអងគភព
– បំេពញភរកិចចចំបច់ មករចត់ ំងរបស់ថន ក់េលើ
➢ េលខធិករ មនតួនទី និងភរកិចច មករែបងែចកដូចខងេ្រកម៖
– ជេសនធិករឱយនយក នយិករង នយករង
– សហករចូលរមួេរៀបចំែផនករសកមមភពស្រមប់អភិវឌ
– ចូលរមួែចក ទទួលពកយ េពលសិស ក់ពកយចូលេរៀន
– ទទួលខុស្រតូវេលើករងរទុក ក់្រគប់ឯក ររដ្ឋបល និងឯក រសិស
– ទទួលខុស្រតូវេលើកត់្រ លិខិតេចញ-ចូល ្រគប់្របេភទ
– សហករេ្របើ្របស់ កំុពយូទ័រ ស្រមប់ យឯក រេផ ងៗ និងេលើកទូរស័ពទ
– កត់្រ កំណត់េហតុ េរៀបចំរបយករណ៍េលើករងរ្របជំុ្រគប់្របេភទ
– េរៀបចំ និងែចកឯក រេផ ងៗេពលអងគភព្របជំុ
– បញជូ នលិខិតេទកន់ជំនញពក់ព័នធ
– េរៀបចំទីកែន្លងស្រមប់ករ្របជំុរបស់អងគភព
– ទទួលខុស្រតូវេលើករេរៀបចំកមមវធីិ និងកន់កមមវធីិេផ ងៗ
– សរេសរ និងបិទផ យនូវ្រគប់េសចក្ដីជូនដំណឹងេផ ងៗ
– ជអនកផ្ដល់ព័ត៌មនដល់នយក  នយិករង  នយករង  បុគគលិកអប់រកំនុង

អងគភពេពលមនេភញ វចង់ជួប ឬទំនក់ទំនងករងរ
– េធ្វើដំេណើ រេទទទួលឯក រពីកែន្លងេផ ងៗ  ឬបញជូ នលិខិតេទកែន្លងពក់-

ព័នធ 
– េរៀបចំរបយករណ៍បេវសនកល  និងរបយករណ៍ែខ  ្របចំឆមស  និង
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្របចំឆន ំ
– ទំនក់ទំនងជមួយ ពយបលសិស  េដើមបីផ្ដល់ព័ត៌មនអំពីបញ្ហ សិស
– ទំនក់ទំនងជមួយ្របធន្រកុមបេចចកេទស ែផនកកមមវធីិ និងយករបយករណ៍ 
– ចូលរមួេ ះ្រ យបញ្ហ េផ ងៗ ជមួយថន ក់ដឹកនំ
– សហករក្ដ ប់សថិតិ្រគូ សិស  ចូល េចញ និងលិខិតបទ ្ឋ នរបស់អងគភព
– បំេពញភរកិចចចំបច់ មករចត់ ំងរបស់ថន ក់េលើ

ư. ĳУĜ◦Б ĕЊ₣ļũ Њ̋şĆũĠ₤сĠНÐðŲЊ˝˝ ĖО₣Β₣ ðļĮ
េនកនុងអងគភពមួយករែបងែចកតួនទី និងភរកិចចរបស់បុគគលិកកនុងអងគភពមន

រៈសំខន់ ស់  េហើយករែបងែចកេនះេទៀតេ តេធ្វើឱយបុគគលិកកនុងអងគភពេធ្វើករ
បនសម្រសប មតួនទី  និងភរកិចចែដលជេហតុេធ្វើឱយករងរមន្របសិទធភពខពស់។
ខងេ្រកមេនះ  ជបំែណងែចកតួនទី  និងភរកិចចរបស់បុគគលិកេ យេរៀបចំជ
គណៈកមមករ អនុគណៈកមមករ និងសមសភពេផ ងៗដូចជ៖

➢ គណៈកមមករ យតៃម្លករងរបុគគលិក
េនកនុងគណៈកមមករ យតៃម្លករងរបុគគលិក  មនសមសភពរបស់្រកុម្របឹក

វន័ិយចំនួន  ១០  របូ  ែដលមន  នយក  នយិករង  នយករង  េលខធិករ  និង្របធន
្រកុមបេចចកេទសេផ ងៗចូលរមួ។ េហើយគណៈកមមករេនះមនភរកិចចដូចខងេ្រកម៖

– មនភរកិចច្របជំុ យតៃម្លេលើករងរបុគគលិកេនកនុងអងគភព  េដើមបីេលើកសំេណើ
េផ ងៗែដលពក់ព័នធនឹងករងរមួយចំនួនដូចជ៖

– ករែតង ំងដំេឡើង នៈ តួនទី
– ករដំេឡើងកំេបៀវត
– ករេលើកសរេសើរ និងជូនរង្វ ន់
– ករែតង ំងស៊ប់កនុង្រកបខ័ណ្ឌ
– ករងរព្រងយ្រគូ
– និងករចត់ ំងភរកិចច។
➢ សមសភព្រកុម្របឹក វន័ិយបុគគលិក

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៣០   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



 េនកនុងសមសភព្រកុម្របឹក វន័ិយបុគគលិក  មនសមសភពរបស់្រកុម្របឹក
វន័ិយចំនួន  ១១  របូ  ែដលមន  នយក  នយិករង  នយករង  េលខធិករ  និង្របធន
្រកុមបេចចកេទសេផ ងៗ  ្រពមទំងតំ ងបុគគលិកកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ជមួយអនក្រប្រពឹត្ត
កំហុសឆគង ០១ នក់ ជសមជិក។ េហើយភរកិចចរបស់សមសភពេនះ្រតូវកំណត់ជពី
ក្រមិតដូចជ៖
១. ក់វន័ិយៃផទកនុងអងគភព ចំេពះបុគគលិកែដល្រប្រពឹត្តកំហុសឆគង

– ប្ដូរភរកិចចកនុងអងគភព
– ស្ដីបេនទ សផទ ល់មត់ជេដើម

២. េលើកសំេណើ វន័ិយបុគគលិកេទថន ក់េលើ េដើមបីពិនិតយ និងសេ្រមច
– លុបេឈម ះេចញពី្រកបខ័ណ្ឌ
– ផ្អ កករែតង ំងស៊ប់ ឬដំេឡើង នន្តរសក្ដិ
– ដកតួនទី
– ផ្ល ស់ប្ដូរកែន្លងេធ្វើករេ យបញ្ហ េផ ងៗ
➢ សមសភព្រកុម្របឹក វន័ិយសិក

េនកនុងសមសភព្រកុម្របឹក វន័ិយសិក  មនសមសភពចំនួន១២  របូែដល
មន្រកុម្របឹក វន័ិយ ១០  របូ  និង្រគូ្របចំថន ក់របស់សិស ្រប្រពឹត្តខុស  និង្របធនថន ក់
របស់សិស ្រប្រពឹត្តខុស ជសមជិក។ េហើយមនភរកិចចដូចខងេ្រកម៖

– សេ្រមចឱយសិស េរៀន្រតួតថន ក់ ផ្អ កករសិក  លុបេឈម ះសិស  បេណ្ដ ញេចញ
ពី េរៀន កនុងករណីសិស មនកំហុសធងន់ធងរពំុ ចែកលំអបន។

– េធ្វើករសរេសើរសិស ែដលមនវន័ិយល្អបំេពញករងរបនល្អ។
➢ សមសភព្រកុម្របឹក បេចចកេទស 

 េនកនុងសមសភព្រកុម្របឹក បេចចកេទស  មនសមសភពចំនួន១០  របូែដល
មននយក  នយករង  នយិករង  ជ្របធន  អនុ្របធន  និង្របធន្រកុមបេចចកេទស
ចំនួន ៦នក់ ជសមជិក ្រពមទំងេលខធិករចំនួន ១ របូ ជសមជិក។

➢ ្រកុមបេចចកេទស
ស្រមប់្រកុមបេចចកេទសគណៈ្រគប់្រគង បនែបងែចកជ ៦ ្រកុម គឺ

– ្រកុមបេចចកេទសអក រ ្រស្តែខមរ

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៣១   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



– ្រកុមបេចចកេទសវទិយ ្រស្តសងគម 
– ្រកុមបេចចកេទសគណិតវទិយ 
– ្រកុមបេចចកេទសវទិយ ្រស្តពិត 
– ្រកុមបេចចកេទសភ បរេទស
– និង្រកុមបេចចកេទសបំណិនជីវតិ

សមសភពសរបុ្រកុមបេចចកេទសទំង ៦ ្រកុមេនះមនគន សរបុ ៤០ នក់ ែដល
្រកុមនីមួយៗមនសមជិកមិនេសមើគន េទ  គឺ ្រស័យេទ មសមជិក មមុខវជិជ ែដល
ពក់ព័នធបុ៉េ ្ណ ះ។

ភរកិចចរបស់្រកុម្របឹក បេចចកេទស  និង្រកុមបេចចកេទសមនកំណត់ដូចខង
េ្រកម៖

– ្របជំុែបងែចកកមមវធីិសិក ្របចំែខ  ្រពមទំងេលើកែផនករបញច ប់កមមវធីិសិក
មមុខវជិជ នីមួយៗ្របកបេ យគុណភព

– ជួយសមជិក្រកុមឱយអនុវត្តែផនករបេ្រង នេទ មករកំណត់របស់កមមវធីិឱយ
បនឯកភពគន ទំងវធីិ ្រស្ត ទំងខ្លឹម រេមេរៀន

– ផលិតសមភ រៈឧបេទសស្រមប់បេ្រមើករបេ្រង នឱយ្រសប មកមមវធីិសិក
– េរៀបចំេធ្វើថន ក់និទស ន៍
– រះិរកគន្លឹះ  និងវធីិ ្រស្តបេ្រង ន មមុខវជិជ នីមួយៗ  និងមេធយបយែណនំ

សិស ឱយេចះេរៀន េចះេធ្វើលំ ត់
– េ ះ្រ យចមងល់េផ ងៗែដល្រកុមបេចចកេទសសួរ
– ផ ព្វផ យ ចរែណនំេផ ងៗរបស់្រកសួងអប់រ ំ  យុវជន  និងកី ដូចជ

កំែណទ្រមង់កមមវធីិសិក  េសៀវេភសិក ថមី ជេដើម។
➢ សមសភពគណៈកមមករ្រទ្រទង់

សមសភពគណៈកមមករ្រទ្រទង់ មនចំនួន ១៣  របូ  កនុងេនះរមួមនដូច
ខងេ្រកម៖

– អភិបលរង្រសកុរេវៀង ០១ របូ ជ្របធនកិត្តិយស
– នយកវទិយល័យ ០១ របូ ជទី្របឹក
– តំ ងសហគមន៍ចំនួន ០១ របូ ជ្របធន

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៣២   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



– គណៈកមមករម បិ សិស ចំនួន ០១ របូ ជអនុ្របធន 
– តំ ងម បិ សិស ចំនួន ០៤ របូ ជសមជិក
– នយករង ០១ របូ ជសមជិក
– នយិករង ០១ របូ ជសមជិក
– គណេនយយ ០១ របូ ជសមជិក
– េហរញញិក ០១ របូ ជសមជិក
– េលខធិករ ០១ របូ ជសមជិក

ភរកិចចរបស់សមសភពគណៈកមមករ្រទ្រទង់ វទិយល័យរេវៀងមន
កំណត់ដូចខងេ្រកម៖

– ចូលរមួបំផុស និង្របមូលសិស ឱយចូលេរៀន
– ជួយសិស ជួបករលំបក និងសិស ពិកឱយចូលេរៀន
– បំផុសសិស  ែណនំឪពុកម្ដ យ  ឬ ពយបលសិស ឱយ ម នករេរៀន

សូ្រតរបស់កូនេច េ យចូលរមួេ្របើ្របស់ ម នករសិក  និងេសៀវេភ
ទំនក់ទំនងរ ង េរៀន និង្រគួ រ

– ចូលរមួែថរក ករពរបរ ិ ថ ន និង្រទពយសមបត្តិ េរៀន
– ចូលរមួែថរក ែកលំអបរ ិ ថ ន េរៀន ករ ងសង់ និងជួសជុល
– ចូលរមួកនុងករក ង អនុវត្តែផនកររបស់ េរៀន និង ម ន្រតួតពិនិតយ
– ជួសជុល េរៀន មទិដ្ឋភពេផ ងៗែដលសម្រសបកនុងករបេងកើនគុណភព

សិស ។

̉.  ŷЋĊБŢ˝ с˝Ūņ₣₤е‗Уũ
វធីិេ្របើ្របស់ក្រមងសំណួរេនះសំខន់ ស់  េ្រពះ ចឱយខញុំទទួលបន

ព័ត៌មនពិត្របកដែដលមន យលកខណ៍ជអក រ។  ក្រមងសំណួរេនះ  េធ្វើេឡើងជ
មួយគណៈ្រគប់្រគង បុគគលិក េ ក្រគូ អនក្រគូ ជេដើម។

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៣៣   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



ង ៤.១ េ្រប បេធៀបព័ត៌មនែដលទទួលបន ៖   អំពីអត្តសញញ ណ

ក្រមិតបណ្ដុ ះប ្ដ ល ចំនួន
តួនទី េភទ

បេ្រង ន មិនបេ្រង ន ្របុស ្រសី

្រគូបេ្រង នក្រមិតឧត្ដម 16 13 3 13 3

្រគូបេ្រង នក្រមិតមូល ្ឋ ន 11 6 5 9 2

សរបុ 27 19 8 22 5

ម ង ៤.១  បញជ ក់ឱយេឃើញថ តួេលខែដលបង្ហ ញេនះ  មននយរង
នយិករង  និងបុគគលិកករយិល័យចំនួន ៨  នក់  និង្រគូបេ្រង នចំនួន ១៩  នក់ែដល
បនចូលរមួេឆ្លើយក្រមងសំណួរកនុងចំេ មបុគគលិកទំងអស់របស់វទិយល័យរេវៀងែដល
មនចំនួនសរបុ  ៤២  នក់  េបើគិតជភគរយៃនករេឆ្លើយកនុងចំេ មបុគគលិក ៤២  នក់
េសមើនឹង ៦៤.២៨ %។ ែតស្រមប់សំ កែដលបនកំណត់េសមើនឹង ១០០ % ។

ង ៤.២  េ្រប បេធៀបព័ត៌មនែដលទទួលបន ៖ សំណួរេលើ្របធនបទ ែដល
សិក េលើក្រមងសំណួរ ទី ២ , ៤ និងទី៨។

ក្រមងសំណួរ
ចេម្លើយ

មន មិនមន

២. េតើគណៈ្រគប់្រគង មនែផនករអភិវឌ ែដរ ឬេទ? 26 1

៤. េតើ មនេរៀបចំគណៈកមមករ ែដរ ឬេទ? 27 0

៨.  េតើ មន្របអប់សំបុ្រតស្រមប់ឱយមនមតិ ធរណជន
រះិគន់េដើមបីអភិវឌ ែដរ ឬេទ?

0 27

មរយៈ ង ៤.២  បញជ ក់ឱយេឃើញថ មនែផនករស្រមប់អនុវត្តកនុង
ករអភិវឌ  មនេរៀបចំគណៈកមមករ  យ៉ងចបស់ ស់ស្រមប់េរៀបចំ
្រទ្រទង់ដំេណើ រករ  និងបន្តករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេផ ងៗរបស់្រកសួង  ក៏ដូចជ
រ ្ឋ ភិបល  េដើមបីទទួលបនអប់រធំនធនមនុស េនកមពុជឱយមនចំេណះដឹងចបស់

ស់ស្រមប់ចូលរមួកនុងសកមមភពអភិវឌ េសដ្ឋកិចច េនកមពុជឱយមនលកខណៈល្អ

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៣៤   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



្របេសើរេឡើង។  បុ៉ែន្ត ខ្វះករេរៀបចំទទួលយកមតិខងេ្រកស្រមប់ដំេណើ រករ
អភិវឌ  េដើមបីឱយ្រសប មទិសេ អប់ររំបស់្រកសួងែដលបន ក់េចញថ អប់រ ំ
ស្រមប់ទំងអស់គន  ទំងអស់គន ស្រមប់ករអប់រ។ំ

ង ៤.៣  េ្រប បេធៀបព័ត៌មនែដលទទួលបន ៖ ក្រមងសំណួរ

ក្រមងសំណួរ
ចេម្លើយ

រយៈេពលខ្លី រយៈេពលែវង

៣. េតើជែផនកររយៈេពលែវង ឬខ្លី? 7 21
មរយៈក្រមងសំណួរមួយេនះ  បុគគលិករបស់វទិយល័យរេវៀង  ែដលគិតថ មន

ែផនករអភិវឌ រយៈេពលខ្លី មន ៧ នក់ េសមើ ២៥.៩២%  េហើយអនកែដលគិតថ
មនែផនករអភិវឌ រយៈេពលែវង  មន ២១  នក់  េសមើ ៧៤.០៨%  ្រតង់ចំណុច
េនះបុគគលិកទំងអស់ខ្លះទទួលបនព័ត៌មនែតស្រមប់ែផនករ មួយកនុងចំេ ម

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៣៥   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



ង ៤.៤  េ្រប បេធៀបព័ត៌មនែដលទទួលបន ៖ ក្រមងសំណួរ

ក្រមងសំណួរ
ចេម្លើយ

េខ យ មធយម បងគួរ ល្អ ល្អ ស់

៥. េតើគណៈកមមករទំងេនះ បំេពញភរកិចចរបស់
ខ្លួនមន្របសិទធភពក្រមិត ?

2 7 6 11 1

៦.  េតើ េរៀបចំដំេណើ រករបេ្រង ន  និងេរៀន
ទន់េពលកំណត់របស់្រកសួងក្រមិត ?

0 6 5 14 2

៧.  េតើ ្របតិបត្តិកមមវធីិសិក របស់្រកសួង
មន្របសិទធភពក្រមិត ?

0 9 5 12 1

មរយៈ ង ៤.៤ ្រតង់សំណួរទី៥ មន្របំចំណុច គឺ េខ យមនអនកេឆ្លើយ ២
នក់ េសមើ ៧.៤០  %  មធយមមនអនកេឆ្លើយ ៧ នក់ េសមើ ២៥.៩២%  បងគួរមនអនកេឆ្លើយ ៦
នក់ េសមើ ២២.២២%  ល្អមនអនកេឆ្លើយ ១១ នក់ េសមើ ៤០.៧៦%  និងល្អ ស់មនអនក
េឆ្លើយ ១ នក់ េសមើ ៣.៧០% ។

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៣៦   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



មរយៈ ង ៤.៤ ្រតង់សំណួរទី៦ មន្របំចំណុច គឺ េខ យមិនមនអនកេឆ្លើយ
មធយមមនអនកេឆ្លើយ ៦ នក់ េសមើ ២២.២២%  បងគួរមនអនកេឆ្លើយ ៥ នក់ េសមើ ១៨.៥១%
ល្អមនអនកេឆ្លើយ ១៤  នក់  េសមើ ៤៨.១៣%  និងល្អ ស់មនអនកេឆ្លើយ ២  នក់  េសមើ
៧.៤០% ។

មរយៈ ង ៤.៤  ្រតង់សំណួរទី៧  មន្របំចំណុច  គឺ  េខ យមិនមនអនក
េឆ្លើយ  មធយមមនអនកេឆ្លើយ ៩  នក់  េសមើ ៣៣.៣៣%  បងគួរមនអនកេឆ្លើយ ៥  នក់  េសមើ
១៨.៥១%  ល្អមនអនកេឆ្លើយ ១២  នក់  េសមើ ៤៤.៤៦%  និងល្អ ស់មនអនកេឆ្លើយ ១
នក់ េសមើ ៣.៧០% ។

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៣៧   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



̣. Łũ ŷЋļÐşе‗Нşžų е₣ şе‗НşЮŠ⅝Ŏ όŁ₤ ĕЊ₣ŁũÐ еŬņ е̋Я΅₣
ជធមម របយករណ៍្រ វ្រជវ  ចំបច់ ស់្រតូវេធ្វើវភិគអំពី  ចំណុចខ្ល ំង

ចំណុចេខ យ  ឱកស  និងករគំ មកំែហង  េ្រពះថអងគភព្រតូវករបំផុតដឹងចំណុច
ទំងបួនេនះ  េហើយចំណុចទំងបួនេនះជក ្ត មួយជំរញុឱយអងគភព  ឬ ថ ប័ន  មនករ
អភិវឌ ។

េដើមបីរកដំេ ះ្រ យ  កនុងករទទួលបនករអភិវឌ ន៍្របកបេ យភពល្អ
្របេសើរ  ្រតូវែតេធ្វើករវភិគេលើ SWOT  ។  េហើយ មរយៈករវភិគេនះេធ្វើឱយអងគភពរក
េឃើញនូវចំណុចខ្ល ំង  ចំណុចេខ យ  ឱកស  និងករគំ មកំែហង  ្រពមទំងចប់េផ្ដើម
បេងកើនសមតថភព  គុណភពករងរ  និងព្រងឹងសកមមភព  បេងកើតជយុទធ ្រស្ត
េគលេ របស់អងគភពមួយជក់ ក់។

̣.ơ şе‗Нşžų е₣
េ្រកយពីេធ្វើករសិក កន្លងមកេនវទិយល័យរេវៀង េលើ្របធនបទ  "  វធីិ ្រស្តៃន

ករ្រគប់្រគងវទិយល័យរេវៀង  ស្រមប់ឆន ំសិក  ២០១៣-២០១៤"  រចួមកេឃើញថ
វទិយល័យមនភពេជគជ័យេ្រចើនកនុងករ្រគប់្រគងបុគគលិក  និងេរៀបចំកមមវធីិសិក
ស្រមប់ករបេ្រង ន  និងេរៀនបនទន់េពលេវ  េហើយចប់េផ្ដើមដំេណើ រករឱយសិស ចូល
េរៀន្រតូវ មេសចក្ដីែណនំរបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី ។

ខងេ្រកមេនះជចំណុចខ្ល ំងរបស់វទិយល័យរេវៀង៖
– ជ្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈរបស់រដ្ឋ
– សថិតកនុងករចំ យរបស់រដ្ឋ
– ្រទ្រទង់េ យថវកិរដ្ឋ
– មិនមនភព្របកួត្របែជង
– ទទួលបនសិទធកនុងករបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងេ្របើ្របស់សមភ រៈរបស់រដ្ឋែដលផ្ដល់ឱយ
– មនទី ំងជក់ ក់

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៣៨   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



̣.Ư şе‗НşЮŠ⅝Ŏ
េន្រតង់ចំណុចេនះ្រគប់ ថ ប័ន ឬអងគភពរែមងែតងែតមនចំណុចេខ យរបស់ខ្លួន

ជក់ជមិនខន  េ្រពះថមិនមនអងគភព មួយមនែតចំណុចខ្ល ំងេនះេទ។  ដូចេនះ
ខងេ្រកមេនះជចំណុចេខ យរបស់គណៈ្រគប់្រគងវទិយល័យរេវៀង៖

– ករអនុវត្តែផនករអភិវឌ មិនចបស់ ស់
– មិនបនផ ព្វផ យែផនករអភិវឌ ដល់បុគគលិកជ ធរណៈ
– ខ្វះករេរៀបចំកមមវធីិេផ ងៗ េដើមបីចូលរមួកនុងសងគម
– ខ្វះសមភ រៈឧបេទស្រគប់្រគន់កនុងករអប់រែំផនកបំណិនជីវតិដល់សិស នុសិស
– ករ្រគប់្រគង និងដឹកនំអងគភពេនមនក្រមិត
– វធីិ ្រស្តកនុងករេលើកទឹកចិត្តឱយចូលេរៀនេទៀងទត់មិនទន់បនអនុវត្តបនល្អ
– បរ ិ ថ នរបស់ មិនទន់មនសួនចបរ និងករេរៀបចំបន ្អ ត

̣.ư όŁ₤
វទិយល័យរេវៀង  ជ្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈរបស់ែដលឋិតេនភូមិ  ថនល់ែកង  ឃំុ

រងុេរឿង ្រសុក រេវៀង េខត្ត ្រពះវ ិ រ និងជ ែដលេបើកឱយដំេណើ រករទី២ កនុងចំេ ម
វទិយល័យែដលមនកនុងេខត្ត ្រពះវ ិ រ  ្រពមទំងជវទិយល័យែដលមន គរធនធន
េ្រកមគេ្រមងេលើកកមពស់គុណភពអប់រេំនកមពុជ ែដល គរេនះមនបំពក់សមភ រៈ
្រគប់្រគន់កនុងអប់រ។ំ ខងេ្រកមេនះជឱកសកនុងករអភិវឌ ៖

– មន គរធនធនស្រមប់ដំេណើ រករកមមវធីិេផ ងៗ  េដើមបរីកចំណូលផគត់ផគង់
និងករអភិវឌ ន៍ ផងែដរ

– មនទីធ្ល ធំទូ យស្រមប់េរៀបចំសួនេផ ងៗ  េដើមបីទក់ទញសិស ឱយចូលចិត្ត
មកសិក េរៀនសូ្រត

̣.̉ ŁũÐ еŬņ е̋Я΅₣
េន្រតង់ចំណុចៃនករគំ មកំែហងេនះ វទិយល័យរេវៀងពំុមនេទ េ្រពះវទិយល័យ

ជ្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈរបស់រដ្ឋ។

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៣៩   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



ĄеĮР̋ ◦Б̉

Ю₤ş˝ ŚБ₤ĕĖЊŢť ĕ ĕЊ₣ΒĕН⅜₤ĕч

ơ. Ю₤ş˝ ŚБ₤ĕĖЊŢť ĕ
េ្រកយពីបនបញច ប់ករសិក ្រ វ្រជវេលើ្របធនបទ  វធីិ ្រស្តៃនករ្រគប់្រគង

វទិយល័យរេវៀង ស្រមប់ឆន ំសិក  ២០១៣-២០១៤ េនះ ខញុំទទួលបនចំេណះដឹងយ៉ងេ្រចើន
ែដលែស្ដងេចញ មរយៈករសិក ្រ វ្រជវ  និងរេបៀបេរៀបចំករងរ្រគប់្រគង ដឹកនំ
របស់វទិយល័យរេវៀង។ 

េយង មលទធផលសិក ្រ វ្រជវ  ពីវធីិ ្រស្តៃនករ្រគប់្រគងវទិយល័យរេវៀង
មកេឃើញថ វទិយល័យមនដំេណើ រករល្អបងគួរ េ្រពះសកមមភព និងេស កមមរបស់
ែដលផ្ដល់ជូនដល់បុគគលិក  សិស នុសិស ទំងអស់បនឆ្លុះបញច ំងពីដំេណើ រករអភិវឌ ជ
បេណ្ដើ រៗរបស់វទិយល័យ។  មិនែតបុ៉េ ្ណ ះវទិយល័យរេវៀងកំពុងែតមនទំនក់ទំនងជមួយ
សហគមន៍កនុងមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួនកនុងករផ ព្វផ យេគលនេយបយអប់រ ំ  និងករេរៀបចំ
ដំេណើ រករអប់រ ំ ្រសប មយុទធ ្រស្តរបស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន  និងកី  និងរ ្ឋ ភិបល
កមពុជនេពលបចចុបបននេនះ។  ថ ប័ន  ឬអងគភពអប់ររំបស់រដ្ឋទំងអស់្រតូវចូលរមួទំងអស់
គន កនុងករ ម ន  និងអនុវត្តេគលនេយបយអប់រ ំ ែកទ្រមង់សីុជេ្រមរបស់ថន ក់រដ្ឋម្រន្តី
អប់រ ំនិងរ ្ឋ ភិបល េដើមបីកត់បនថយសកមមភពអសកមមរបស់ម្រន្តីទទួលបនទុក មវស័ិយ។
យ៉ង ក៏េ យក ្ត សំខន់ែដលមិន ចេមើលរលំងបនគឺ  ករ្រគប់្រគងល្អ ដឹកនំល្អ
របស់ម្រន្តីដឹកនំ ថ ប័ន ែដលេពរេពញេ យសមតថភព និងភពទទួលខុស្រតូវខពស់ េទើប
មនករអភិវឌ ន៍យ៉ងពិត្របកដ។

សរបុេសចក្ដីមកេឃើញថ ករ្រគប់្រគង  និងដឹកនំ  មនភពល្អ្របេសើរេឡើងជ
បេណ្ដើ រៗេហើយក៏េ យ  ែតករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តអប់រេំនែតមិនទន់សេ្រមចបន
្របកបេ យ្របសិទធភព និង្របសិទធផលស្រមប់វស័ិយអប់រេំនកមពុជេនេឡើយ។

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៤០   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់



Ư. ΒĕН⅜₤ĕч
េ យែផ្អក មលទធផលសិក ្រ វ្រជវអំពី វធីិ ្រស្តៃនករ្រគប់្រគងវទិយល័យ

រេវៀង  ស្រមប់ឆន ំសិក  ២០១៣-  ២០១៤  េឃើញថ វទិយល័យមនចំណុចខ្វះខតមួយ
ចំនួនែដល្រតូវករែកលំអដូចខងេ្រកម៖

– វទិយល័យ្រតូវេរៀបចំកមមវធីិេលើកទឹកចិត្តសិស ឱយចូលេរៀនេទៀងទត់  និងផ្ដល់ករ
សរេសើរដល់សិស នុសិស ែដលមន ន ៃដល្អកនុងករសិក

– វទិយល័យ្រតូវែតេចះេ្របើ្របស់ធនធនថវកិ និងសមភ រៈឱយមនតម្ល ភព  និង
និរន្តរភពេនកនុងអងគភព

– គណៈ្រគប់្រគងវទិយល័យ្រតូវមនទំនួលខុស្រតូវខពស់  (  ឧទហរណ៍ ែផនកសមភ រៈ
្រតូវដឹងអំពីសមភ រៈចូល-េចញ  យ៉ងចបស់េចៀស ងករបត់បង់េ យមិនដឹង
មូលេហតុ េហើយចំ យថវកិទិញសមភ រៈដែដលៗ

– ថវកិ្រតូវចយ យឱយចំេគលេ  និងមន្របសិទធភពខពស់
– េពលមន្របជំុពិភក ្របធនអងគ្របជំុ្រតូវេលើកទឹកចិត្តឱយសមជិកមន

មតិេយបល់ឱយបនេ្រចើន  េហើយេធ្វើករពិភក េ្រជើសេរ ើសមតិេយបល់ទំងេនះ
មក ក់ចូលកនុងដំេ ះ្រ យស្រមប់អនុវត្ត

– ករ្របជំុ្រតូវមនេសចក្ដីសេ្រមចមួយមុនេពលបិទអងគ្របជំុ
– គណៈ្រគប់្រគងវទិយល័យ្រតូវែតសកមមកនុងករបំផុសគំនិតចូលរមួ  គំនិតអភិវឌ ថមី

កនុងអងគភពរបស់ខ្លួន
– គណៈ្រគប់្រគងវទិយល័យ្រតូវេចះេរៀបចំកមមវធីិេលើកទឹកចិត្តបុគគលិកឱយមន

សកមមភព មគគីភពគន  និងភពសនិទធ ន លេ យេសចក្ដីៃថ្លថនូរ
– ្រគប់ែផនករអភិវឌ ្រតូវមនករចូលរមួរបស់បុគគលិកទំងអស់

សរបុមកវញិេឃើញថ ថ ប័នទំងអស់ែតងែតមនចំណុចខ្វះខតរបស់ខ្លួន។
េទះជយ៉ង ក៏េ យវទិយល័យរេវៀងមនករអភិវឌ ន៍ជបន្តបនទ ប់េ្រកមករដឹកនំ
របស់គណៈ្រគប់្រគងវទិយល័យ។  មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ  េទៃថងអនគតវទិយល័យបនចូលរមួ
ផលិតធនធនមនុស ឱយសងគមបនយ៉ងេ្រចើន  និងមនចំេណះដឹងសម្រសប មសងគម
ជតិបនល្អ្របេសើរ។

េ◌◌ាពុទធិកសកលវទិយល័យ្រពះសីហមុនី ជ            ៤១   ជំនញ វទិយ ្រស្តអប់រ ំថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់


