


មាតិកា 

១. ការគ្រប់គ្រងគ្បសិទ្ធភាពស្ថា ប័ន 

២. ការររៀបចំការពិពណ៌នាមុខតំណណងមន្តនរី 

៣. ការររៀបចំណែនការការងារគ្បចឆំ្ន ំរៅក្នុងអងគភាព 

៤. ការររៀបចំណែនការរុណែល ឬលក្ខខ័ណឌការងារមន្តនរ ី

៥. ការររៀបចំរបាយការណ៍លទ្ធែលការងាររបស់មន្តនរី 

៦. ការពិនិតយរមើលរ ើង ិ ញ  និងការវាយតម្មៃរុណែលបុរគលិក្ 

៧. ឧបសម្ព័ន្ ធ 

ឧបសម្ព័ន្ ធ ១៖ ការពិពណ៌នាមុខតំណណងមន្តនរី 

ឧបសម្ព័ន្ ធ ២៖ ណែនការការងារគ្បចឆំ្ន ំរៅក្នុងអងគភាព 

ឧបសម្ព័ន្ ធ ៣៖ ល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារ 

ឧបសម្ព័ន្ ធ ៤៖ តារាងគំរូរបាយការណ្ ៍

ឧបសម្ព័ន្ ធ ៥៖ តារាងគំរូនន្ការវាយតនម្ៃគណុ្ផល 
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ការគ្រប់គ្រងគ្បសទិ្ធភាព
ស្ថា ប័ន

company presentation 201225/02/2019

បង្ហាញដោយ៖ ដោក ម ៉ែន គុណរ័ត្ន
ខែមិនា ឆ្ន ាំ២០១៨
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ចាំណុចសាំខាន់ៗននបទ្បង្ហា ញ៖

Type presentation tit le here25/02/2019

1. ត ើកត្តាអ្វីខ្លះដែលមានឥទ្ធិពលែល់ប្រសិទ្ធភាព និង
គុណផលស្ថារ័ន?

2. ត ើអ្នកែឹកនាំ/អ្នកប្គរ់ប្គងគួរត្វើអ្វខី្លះ តែើម្បែីឹកនាំ និង
ប្គរ់ប្គងគុណផលររស់រុគគលិក? 
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ត ើកត្តា អ្វីែលះខែលនាាំឲ្យកលបឹបាលទ់ា ់មួយសតគ្មចកាីគ្សម័យ
របសែ់លួន(ឈ្នះពានមានគ្បាក់ចាំណូល/គ្បាក់រង្ហវ ន់តគ្ចើន)?

Type presentation tit le here25/02/2019
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ត ើកត្តា អ្វីែលះខែលនាាំឲ្យកលឹបបាលទ់ា ់មួយ.......?

Type presentation tit le here25/02/2019

o កក្តាកីឡាករ (មានសម ថភាពរតចេកតទ្ស ឥរិយារថ មានស្ថមាររ ីប្កុម
មានទ្ឹកចិ តប្សលាញក់្តរតលងបាល់ទា ់ និងប្សលាញ់កលឹរ......)

o កក្តាប្គរូងវឹក (ទ្ទ្ួលខ្ុសប្ ូវប្គរ់ប្គងគុណផលររស់ប្កុម  ែូចតនះប្ ូវ
មានសម ថភាពប្គរ់ប្គង និងែឹកនាំកីឡាករ)៖ ក្តរតរៀរចាំយុទ្ធស្ថស្រសត
តលើទ្លីានប្រកួ  តប្រើសតរើស និងអ្ភិវឌ្ឍសម ថភាពកីឡាករ ក្តរតប្រើ
ប្បាស់កីឡាករ   ត្តមតទ្ពតក្តសល្យ  និងក្តរតលើកទ្ឹកចិ ត .......

o កក្តាកលឹរ (្នធាន  តោលនតយាបាយ ប្រព័នធ យនតក្តរ នី ិវិ្ី ចកខុវិស័
យ....)

o .............................................................
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ត ើកត្តា អ្វីែលះខែលជាំរញុឲ្យស្ថា ប័នមួយ មានគ្បសទិ្ធភាព
និងផល ិភាពែពស?់

Type presentation tit le here25/02/2019

o កត្តារុគគលិក៖ សម ថភាព (រាំនញ និងឥរិយារថ)មានស្ថមាររ ីប្កុម 
មានទ្ឹកចិ តប្សលាញក់្តរងារ និងស្ថារ័ន .....

o កត្តាអ្នកែឹកនាំ និងប្គរ់ប្គង៖ មានសម ថភាពែឹកនាំ/ប្គរប់្គង តែើមប្ី
សតប្មចតោលតៅ និងចកខុវិស័យស្ថារ័ន.........)

o កត្តាស្ថារ័ន (្ នធាន  តោលនតយាបាយ ប្រព័នធ  យនតក្តរ ែាំតណើរក្តរ 
និងនី ិវិ្ី ...)

o ..........................។ល។
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ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងននធា ុទា ាំងបី៖ បុរគលកិ អ្នកែកឹនា ាំនិងស្ថា ប័ន 

Type presentation tit le here25/02/2019

o មនុស្ស (ទាាំងអ្នកែឹកនាំ/អ្នកប្គរប់្គង  និងរុគគលិក)ជា្នធានររស់ស្ថារ័ន
o ត ើប្ ូវែឹកនាំ/ប្គរ់ប្គងមនុសស្យា៉ាងែចូតមតច តែើម្បីសតប្មចតរសកកមម និងចកខុវិស័
យស្ថារ័ន?

តត្ើខ ្ញុំមានសមត្ថភាពដឹកនុំពួគតគ ឲ្យសតរមច
តេសកកមម និងចកខញវិស័យរេស់ស្ថថ េ័នដដរឬតេ?

តត្ើរត្ូវមានឧេករណអ៍្វីខ លះ កនញងការដឹកនុំ/
រគេ់រគង.....?

ខ្ញុំមានត្ួនេីអ្នុវត្តភារកិច ច/ការេេួលខុសរត្ូវ
រេស់ខ្ញុំ តដើមបីរួមចុំដណកសតរមចបាននូវ
តេសកកមម និងចកខញវិស័យរេស់ស្ថថ េ័ន......តាម
ការដឹកនុំរេស់អ្នកដឹកនុំ/អ្នករគេ់រគង 

ស្ថា ប័ន៖

• បបសកកម្មចកខុវស័ិយ....

• បោលនបោបាយ/ប្បព័នធ

• ធនធាន..............
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លាំហា ់ឆលុះបញ្ច ាំងសាពីីការគ្រប់គ្រងរុណផលបុកគលកិ

Type presentation tit le here25/02/2019

▪ ដចកសិក្តាក្តមជាពីរប្កុម តោយប្កុមនីមួយៗមានោាចាំនួន០៥នក់។ កនងុតនះសមារិកចាំនួន ០៤
នក់ននប្កុមប្ ូវរិទ្ដភនកតោយកដន្សង ឬប្រោរ់រិទ្ដភនក (ត្វើយា៉ាងណាកុាំតោយតមើលត ើញ)ត ើយ
សមារិកមាាក់ (១នក)់តផ្សងតទ្ៀ   មិនចាំបាច់រិទ្ដភនក នឹងប្ ូវតប្រើសតរើសជាអ្នកប្បារ់ទ្ិសតៅែល់
សមារិកទាាំង៤នក់ដែលបានរិទ្មុខ្ែូចបានតរៀររារ់ខាងតលើ។ 

▪ ប្កុមនីមួយៗប្ ូវប្រកួ ប្រដរង កនុងក្តររញ្ជូនសមាារៈចាំនួន (០៦ សមាារៈ)តៅក្តន់តោលតៅកាំណ ់
មួយ។ ជាលកខខ្ណឌសមារិកមាាក់ៗមិនោចរញ្ជូនសមាារៈតនះចាំនួន (០២)ដ មាាក់ឯងបានត ើយ។ 
មានន័យថាមានសមាារៈខ្លះោចនឹងរញ្ជូនតោយសមារិកដ មាាក់  សមាារៈខ្លះៗោច រញ្ជួនរួមោា (ឧ.
៣ សមាារៈោចរញ្ជូនតោយសមារិកចាំនួន ០២នក់)ឫោចមានសមារិកខ្លះនឹងប្ ូវរញ្ជូនសមាារៈម្
 ងមយួៗ ចាំនួនពីរែងដ មាាក់ឯង)។ ក្តរដរងដចកតលើក្តរងាររញ្ជូនសមាារៈតនះ ោប្ស័យតលើក្តរ
ពិភាក្ា  ច ់ដចង និងសតប្មចតៅកនុងប្កុម (ប្កុមនីមួយៗមានតពល៥នទ្ ីតែើម្បីពិភាក្ា)ឬក្តរ
ដរងដចកររស់សមារិកប្កុមដែលជាអ្នកចងអុលទ្ិសតៅ (សមារិកដែលមិនរិទ្ដភនក)ឫទាាំងពីរករ
ណី។ សមារិកដែលរងាាញទ្ិសតៅោចរួយសមារិកប្កុមមាាក់ៗត្តមវិ្ីស្ថស្រសតតផ្សងៗដែលោ ់
គិ ោចរួយបាន  (តលើកដលងដ ក្តរែឹកនែ)តែើម្បីឲ្យសមារិកទាាំង៤នក់ តៅកនុងប្កុមររស់ោ ់
រញ្ជូនសមាារៈមកែល់តោលតៅ)។ ប្កុមណាដែលតប្រើតពលតវលារ ័សជាងតគកនុងក្តររញ្ជូនសមាារៈ
ទាាំងតនះ ជាប្កុមដែលឈ្នះកនុងក្តរប្រកួ ។  



Page 8

ការឆលុះបញ្ច ាំងអ្ាំពីលាំហា ់ខាងតលើ៖

Type presentation tit le here25/02/2019

▪ សមារិកមាាក់ដែលមិនបានរិទ្មុខ្ តប្រៀរែូចជាតមែឹកនាំ ពិតប្រះោ ់តមើលត ើញតោលតៅ និងទ្ិស
តៅច្ាស់ជាងសមារិក ០៤នក់តផ្សងតទ្ៀ ដែលរិទ្ដភនក។ 

▪ មានក្តរពិភាក្ា ដរងដចក ួនទ្ី និងក្តរទ្ទ្ួលខ្ុសប្ ូវតៅកនុងប្កុមមុនតពលចរ់តផតើមអ្នុវ តក្តរងារ 
(ក្តររញ្ជូនសមាារៈតៅែល់តោលតៅ)។   ចាំណុចតនះ ចង់ឆលុះរញ្ចាំងថា ប្កុម/ស្ថារ័ននីមួយៗប្ ូវដរង
ដចកក្តរងារែល់រុគគលិក។  កិចេក្តរមួយចាំនួនោចសតប្មចតោយរុគគលិកតលើសពីមាាក់  ោប្ស័យតលើ
ក្តរពិភាក្ា និងច ់ដចង។ ែូចតនះអ្នកប្គរ់ប្គងោចដរងដចកត្តមតទ្ពតក្តសល/សម ថភាពមាាក់ៗ

▪ សមារិកទាាំង៤នក់ដែលរិទ្ដភនកមិនោចតែើរតៅែល់តោលតៅតោយងាយប្សួលត ើយ (មាាក់តៅ
ទ្ិសលិចមាាក់តៅតកើ )។ តរើពុាំមានក្តរចងអុលប្បារ់ទ្ិសតៅពីសមារិកដែលតរើកដភនកតទ្ (អ្នក
ប្គរ់ប្គង/ែឹកនាំ)ពួកោ ់ (រុគគលិក)មិនោចតែើរតៅមុខ្ែល់តោលតៅត ើយ។ 

▪ អ្នកប្ ូវក្តរក្តរប្បារ់ទ្ិសតៅមានចាំនួន៤នក់ អ្នកប្បារ់ទ្ិសតៅមានដ មាាក់។ ចាំណុចតនះ ឆលុះរញ្ចាំង
ថា ក្តរប្គរ់ប្គងប្កុម/គុណផលរុគគលិក/ប្កុម មិនងាយប្សួលតទ្។ រុគគលិកមានចាំនួនតស្រចេើន រើឯអ្នក
ប្គរ់ស្រគគងមានដ មាាក់ ត ើយរុគគលិកទាាំងអ្ស់សុទ្ធដ ប្ ូវក្តរក្តរចងអុលប្បារ់ទ្ិសតៅ។  ម្យ៉ាងតទ្ៀ 
មិនដមនដរងដចកក្តរទ្ទ្ួលខ្ុសប្ ូវត ើយចរ់តនះតទ្ អ្នកែឹកនាំប្ ូវរួយរុគគលិក (ប្បារ់ទ្ិសតៅ 
ដណនាំ  អ្/ភិសម ថភាព....)ត្វើយា៉ាងណាឲ្យតគមាាក់សតប្មចតោលតៅក្តរងារររស់ខ្លួន.......)។

▪ ............................................
▪ អ្នកែឹកនាំ/ប្គរ់ប្គងប្ ូវមានឧរករណ៌ែឹកនាំ/ប្គរ់ប្គង៖ ប្រព័នធប្គរ់ប្គងគុណផល
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ត ើអ្នកែឹកនា ាំ/គ្រប់គ្រង រួរត្វើអ្វីែលះជាគ្បចាំតែើមបែីឹកនា ាំ
និងគ្រប់គ្រងបុរគលកិ និងរុណផលរបសប់ុរគលកិ?

Type presentation tit le here25/02/2019

▪ យល់ច្ាស់ពីតរសកកមម ចកខុវិស័យ ទ្ិសតៅ ក្តររំពឹងទុ្ក និងវិស្ថលភាព/ទ្ាំ ាំ
ក្តរងារររស់ស្ថារ័ន

▪ ដផអកតលើវិស្ថលភាព/ទ្ាំ ាំក្តរងារ  ដរងដចកក្តរទ្ទ្ួលខ្ុសប្ ូវែលរ់ុគគលិក  និងតប្រើ
ប្បាស់ពួកតគសមប្សរតៅត្តមសម ថភាព តទ្ពតក្តសល្យ និងសក្តានុពល

▪ រួយរុគគលិក/សមារិកប្កុម សតប្មចបាននូវតោលតៅក្តរងារររសព់ួកតគ (តោល
តៅមាាក់រួមចាំដណកសតប្មចតោលតៅររស់ស្ថារន័ទាាំងមលូ)

▪ ផ្សពវផ្ាយតរសកកមម ចកខុវិស័យ តោលតៅ ទ្ិសតៅររស់ស្ថារ័នែលស់មារិកទាាំង
អ្ស់ ប្បារ់ពួកតគអ្ាំពីអ្វ ីដែលពួកតគប្ ូវរួមចាំដណក និងអ្វីដែលពួកតគសតប្មចបាន

▪ ដសវងយល់ក្តរលាំបាក និងរញ្ាប្រឈ្មររសរ់ុគគលិក និងផតល់ក្តរោាំប្ទ្ត្តមវិ្ី
ស្ថស្រសតសមប្សរ

▪ តលើកទ្ឹកចិ តរុគគលិកមានគុណផលលអ និងរកវិ្រីួយអ្នកមិនទាន់មានគណុផលលអ 
(ក្តរផតល់តយារល់ប្ លរ់    ក្តររណ្តះរណាាល  ក្តរប្រឹក្ាតយារល.់.......)
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សមូអ្ររុណ!

Type presentation tit le here25/02/2019



ការររៀបចំការពិពណ៌នាមុខ
តំណណងមន្ត្រី

បង្ហា ញរោយ៖ ណម៉ែ្ គុណរត័ន
ណខមិនាឆ្ន ២ំ០១៨



មាតិកា
1. ត ើការតរៀបចកំារពិពណ៌នាមុខ ំណណងមានសារៈសំខាន់អ្វីខលះ? 
2. ត ើអ្នកណាជាអ្នកតរៀបចំការពិពណ៌នាមុខ ំណណង?
3. ត ើការពិពណ៌នាមុខ ំណណងមានសមាសធា ុសខំាន់ៗអអ្វីខលះ?
4. ពាក្យគនលលះពាក់ព័នធនលងការតរៀបចំការពិពណ៌នាមុខ ំណណង
5. ដំតណើរការពាក់ព័នធនលងការតរៀបចំការពិពណ៌នាមុខ ំណណង
6. វិធសីាស្រសតសម្រមាបក់ារតរៀបចំការពិពណ៌នាមុខ ំណណង
7. ការពិនិ ្យតមើលត ើងវិញតលើការពិពណ៌នាមុខ ំណណង

22/25/2019



• កំណ ់ច្ាស់លាស់នូវ ួនាទី ភារកិចច និងការទទួលខុសម្រ ូវសម្រមាប់មស្រនតី
មាាក់ៗអតៅកនុងការិយាល័យម្រចកតចញចូលណ មយួ

• ចងអុលបង្ហាញអ្ំពីវសិាលភាពការង្ហររបស់មស្រនតមីាាកៗ់អណដលម្រ ូវបតំពញតដើមប្ីសតម្រមច
តោលតៅ តបសកកមម និងចកខុវស័ិយរបស់ការិយាល័យម្រចកតចញចលូណ មយួ។ 

• ធានាបាននូវណែនការអ្ភិវឌ្ឍសម ថភាព និងណែនការបនតតវនចា្ស់លាស។់
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I.រតើការររៀបចំការពិពណ៌នាមុខតំណណងមា្សារៈសខំា្់អ្វីខលះ?

• កំណ ់នូវលកខណៈសម្ប តសិមម្រសបសម្រមាប់មខុ ណំណង និងលំហូររាយ
ការណ៍របស់មុខ ណំណងនីមួយៗអតៅអ្នកម្រគបម់្រគងផ្ទាលរ់បស់ខលនួ។  

• ធានាដល់ការតម្ររើសតរើសមស្រនតឱ្ីយម្រ ូវចំរំនាញ និងទីកណនលងណដលម្រ ូវការ 
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II.រតើអ្នកណាជាអ្នកររៀបចំការពិពណ៌នាមុខតំណណង?

ឧ. មុខ ំណណងមស្រនតពី ័ម៌ានវិទា្ អ្នកម្រគបម់្រគងអាចណសវងរករនំួយពមីស្រនតពី ័ម៌ានវិទា្ណដល
ចូលនិវ តន៍ ឬមស្រនតីខាងតម្រៅណដលមានបទពតិសាធតលើការង្ហរតនះ។

ម្របធានអ្ងគភាព សាាប័នគឺជាអ្ន កទទួលខុសម្រ ូវ
និងតរៀបចកំារពិពណ៌នាមុខ  ំណណងឱ្យមស្រនតី
តម្រកាមឧិវាទ  ។  

អ្នកម្រគប់ម្រគងអាចណសវងរកអ្នក
រំនាញការង្ហរ (job expert)រួយ 
សម្រមាប់ការង្ហរ សមុកសាាញណដលខលួន
មិនធាាប់មានបទពិតសាធន៍

តដើមប្សីតម្រមចតបសកកមម ចកខវុសិយ័ តោលតៅ ណែនការយទុធសាស្រសតរបសស់ាាបន័



សមាសធាតុ
សខំា្់ៗ

១.ត្ាះមុខ ណំណង
របស់មស្រនតី

២.ត្ាះមុខ
 ំណណងអ្នក
ម្រគប់ម្រគងផ្ទាល់

៣.លកខខណចំបាច់
សម្រមាប់កាន់មុខ ណំណង

៤.បញ្ជីរាយនាម
ភារកិចចសំខាន់ៗអ
( ួនាទីនិងការ
ទទួលខុសម្រ ូវ)
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ម្រកបខណឌឋាននតរស័កតិ លកខណៈ
សម្ប តសិមម្រសបសម្រមាបម់ខុ
 ំណណង សម ថភាពបតំពញ
ការង្ហរ និងសម ថភាពវជិាារវីៈ

III.រតើការពិពណ៌នាមុខតំណណងមា្សមាសធាតុសខំា្់ៗអ្វីខលះ?

ត ើមានវិធីសាស្រសតអ្វី
ខលះណដលរួយដល់
ការកំណ ់....?

ត ើមានវិធីសាស្រសតអ្វី
ខលះណដលរួយដល់
ការកំណ ់...?



IV.ពាកយគ្លលះៗរៅកនងុការររៀបចំការពិពណ៌នាមុខតំណណង
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▪ តួនាទី ្ិងការទទួលខុសត្តូវ៖ជាភារកិចច/ករណកីិចច តដើម្បីបំតពញ ឫស
តម្រមចកិចចការមួយ។  ការង្ហរ (Job) មួយអាចមាន ួនាទី និងការទទួលខុសម្រ ូវ 
ភារកិចច/ករណកីិចច និងកិចចការជាតម្រចើន។ 

▪ សមតថភាពវិជាា ជីវៈ៖សម ថភាពរំនាញបតចចកតទសសម្រមាប់បំតពញ នួាទី
និងការទទួលខុសម្រ ូវឱ្យមានម្របសទិធភាព ឧ៖ រំនាញតរៀបចំណែនការ និងថវិកា
រំនាញតាមដានម្រ ួ ពនិិ យ្ រំនាញសម្រមបសម្រមលួ.......។ល។

▪ សមតថភាពបំរពញការង្ហរ៖ សម ថភាពសនូលខាងឥរិយាបថ ឧ៖សាារ ីម្រកុម
មានគំនិ ែតួចតែតើម និងមានទំនាក់ទំនងលអជាមយួសាាបន័តែេ្ងៗអ.....។ល។

សម ថភាពវិជាារវីៈ និង
ឥរិយាបថ  រំរុញដល់ការ
អ្នុវ ត ួនាទី និងការ
ទទួលខុសម្រ ូវ



V.ដំរណើ រការពាក់ព័្ធ្លងការររៀបចំការពិពណ៌នាមុខតំណណង

• កំណ ់ទំហំការង្ហររបស់សាាប័នឲ្យបានច្ាស់លាស់ មុនតពលតរៀបចំ
ការពិពណ៌នាមុខ ំណណង

2/25/2019 Dept. HR and Insti. Development, MCS 7

ការពិនិ ្យ
ម្រប ិប តការ
ត ើងវិញ?

មុខង្ហរសាាប័ន? 
(តបសកកមម ចកខុវិស័
យ. តយាង?.....)

ដំតណើរការ?  (ណែអក
តលើមុខង្ហរ....)

រចនាសមព័នធ? (ត ើោំ
ម្រទដល់ការអ្នុវ តមុខ
ង្ហរ និងដំតណើរការ?

អ្នកម្រគប់ម្រគងម្រ ូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្ាស់
ជាមួយថ្នាក់តលើ អ្ំពីទំហំការង្ហរ/អ្ណ តិ
ននអ្ងគភាពរបស់ខលួន...បណនថមតលើ

បទដាានគ ិយុ តិ.....



VI.វិធីសាន្តសរសត្មាប់ការររៀបចំការពិពណ៌នាមុខតំណណង

Type presentation title here25/02/2019

សំណួរគនលលះមុនតពលចប់តែតើមតរៀបចំការពិពណ៌នាមុខ
 ំណណង៖
▪ ត ើមានកិចចការអ្វីខលះណដលអ្ងគភាពទងំមូលម្រ ូវតធវើ(ទំហំ
ការង្ហររមួ)តដើម្បីសតម្រមចតបសកកមម និងចកខុវិស័យ...? 

▪ ត ើមានដំតណើរការ និងលំហកូារង្ហរដូចតមតចតៅកនុងកិចច
ការ ឬភារកិចចនីមួយៗអ?

▪ ត ើកិចចការទំងតនាះម្រ ូវការមុខ ំណណង/ធនធានមនុស្េ
ប ុនាាន  នងិម្រ ូវការរំនាញ និងបទពិតសាធន៍អ្វីខលះ?

▪ ត ើបុគគលលកមាាក់ៗអម្រ ូវរួមចំណណកយា៉ាងដូចតមតច? ត ើម្រ ូវ
ណបងណចកការទទួលខុសម្រ ូវ/ភារកិចចណាដលប់ុគគលិក/
មុខ ំណណងណា តដើម្បីឲ្យបានសមម្រសបតាមសម ថភាព
រំនាញ និងតទពតកាសល្យរបស់តគមាាក់



VI.វិធីសាន្តសរសត្មាបក់ារររៀបចំការពិពណ៌នាមខុតំណណង(ត)
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ការវភិាគដំតណើរការ និងលំហូននកិចចការ ឬភារកិចចមួយ

ម្របមូលព័ ៌មាន វិភាគព័ ៌មាន សរតសររបាយការណ៍ រាយការណ៍/ដាក់រួនថ្នាក់
ដលកនាំ

សិក្ា និងម្របមូល
ទិននន័យពីសាានភាព... តរៀបចំតសចកតីម្រពាង ការពិតម្រោះតយាបល់នែៃ

កនុង
ការពិតម្រោះតយាបល់អ្នតរ

ម្រកសួង

ការតរៀបចំរបាយការណ៍

ការតរៀបចំតោលនតយាបាយធនធានមនុស្េ

ម្រគប់ភារកិចច/កចិចការនមីយួៗអសុទធណ រួមែេ្ំតដាយដតំណើរការ និងរំហាន ចូៗអរួមោា។ ត ើម្រ ូវ
ណបងណចកដតំណើរការ/រហំា៊ានននកចិចការណាដល់បុគគលិកណា?



VI.វិធីសាន្តសរសត្មាបក់ារររៀបចំការពិពណ៌នាមខុតំណណង(ត)
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✓ ជាការវិភាគតដើម្បីកំណ ់ការទទូលខសុម្រ វូ ឫភារកិចច/កិចចការ និង ម្រមូវការចំបាច់
នានាសម្រមាប់ការង្ហរ ឫមុខ ំណណងមួយ៖ ត ើការង្ហរ/មុខ ំណណងតនះ ម្រមូវឲ្យមាន
ការទទួលខុសម្រ ូវ ឫភារកិចច/កិចចការសំខាន់ៗអអ្វខីលះ?

✓ លទធែលននការវិភាគគ៖ឺ តារាងភារកិចច/កិចចការននការង្ហរមួយ ឫមុខ ំណណងមួយ

Job/Position

Task 1
Task 1

Task 1
Task 1

Task 10

Task 6

Task 6

Task 6

Task 6

Task 5
Task 

11

• សម្រមាប់ការង្ហរសមគុសាាញ គួរណសវងរកអ្នក
រំនាញការង្ហរ (Job Expert)

• ការសតងេ រតបៀបបតំពញការង្ហរម្របចំនថៃននមខុ
 ំណណង/ការង្ហរមួយ តៅកណនលងការង្ហរផ្ទាល់ជាវិធី
ក ់ម្រតារាល់កិចចការសំខានៗ់អននមខុ ណំណងតនាះ

• ការណសវងយល់ពីអ្នកកាន់មខុ ណំណងដចូោា តៅអ្ងគ
ភាពតែ្េង

• ការពិភាក្ាកនុងម្រកមុ/អ្ងគភាព តដើម្បីណសវងយល់ពី
 ម្រមូវការសម្រមាប់មុខ ណំណង

ការវភិាគការង្ហរ (Job Analysis)



VI.វិធីសាន្តសរសត្មាបក់ារររៀបចំការពិពណ៌នាមខុតំណណង(ត)
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• រំនាញ (Skill)
• ចំតណះដលង (Knowledge)
• ឥរិយាបថ(Attitude)

ការង្ហរ/មុខ ំណណង
មួយ (Job) 

កិច្ចការទី១ (Task 1)

ត ើមាន ម្រមូវការរំនាញ ចំតណះដលង 
និងឥរិយាបថអ្វខីលះតដើម្បសីតម្រមចកិចច

ការតនះ?

ការវភិាគកិចចការ (Task Analysis)

• ជាការកំណ អ់្ំពីវិធីសាស្រសតតដើម្បីសតម្រមចកិចចការមួយ  (ត ើមានកិចចការ ូចៗអអ្វីខលះ  ត ើកិចចការ ូចៗអ
ទំងតនាះ ម្រមូវឲ្យមានរំនាញ ចំតណះដលង និងឥរិយាបថអ្វីខលះតទើបអាចសតម្រមចកិចចការតនាះបាន? 

• ជាមូលដាានម្រគលះសម្រមាប់កំណ ់៖ សម ថភាពបតំពញការង្ហរ  និងសម ថភាពវជិាារវីៈ

សកម្មភាព ១

កិច្ចការទី១ (Task 1)កិចចការទី១ (Task 1)

សកម្មភាព ១
សកម្មភាព ១

សកម្មភាព ១
កិច្ជការ  ១.១



ក្រុមពិភារសា

✓ចូរកំណ ់ភារកិចច/កិចចការសនូលសខំាន់ៗអចំននួពរីរបស់
មស្រនតី/មុខ ំណណងរដឋបាល

✓កំណ ់សម ថភាពការង្ហរ និងសម ថភាពវជិាារវីៈ 
តដើម្បីបំតពញកិចចការ/ភារកិចចសនូល ទំងពីរខាងតលើ។ 
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VII.ការពិ្ិតយរមើលរ ើងវិញរលើការររៀបចំពិពណ៌នាមុខតំណណង
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សំណួរសំខាន់ៗអសម្រមាប់ការពិនិ ្យតមើលតលើការពិពណ៌នាមុខ ំណណងត ើងវញិ៖
1. ត ើមានកចិចការណាខលះ (ណដលមានតៅកនងុការពពិណ៌នាមខុ ំណណង) ណដលអ្នកកានម់ខុ
 ំណណងបានតធវើជាម្របចំ? តធវើណដរប ុណនតមនិញលកញាប?់ នងិត ើកចិចការណាខលះណដលោ ម់និ
ណដលបានតធវើតសាះ?

2. ត ើកិចចការណាខលះណដលោ ់បានតធវើ ប ុណនតមិនមានសរតសរតៅកនុងការពពិណ៌នាមខុ ណំណង?
3. ត ើមានការណម្របម្របលួអ្វីខលះតលើដំតណើរការ/វិធសីាស្រសតននការបតំពញកចិចការ? និងសម ថភាព
បំតពញការង្ហរ?

• ការពិនិ ្យតមើលត ើងវិញតលើការពិពណ៌នាមុខ ំណណង ណដលបានតរៀបចំរួចតហើយ គួរតធវើត ើងតៅ
កនុងតពលតវលាជាកល់ាកណ់ាមយួ កនុងតោលបំណងតដើម្បីធានាថ្ន ត ើការពិពណ៌នាមុខ ំណណង
តនាះមាន លកខណៈជាកណ់សតង និងអាចអ្នវុ តបានណដរឬតទ?

• ត ើកកាាអ្វីខលះណដល ម្រមូវឲ្យមានការពិនិ ្យតមើលការពិពណ៌នាមុខ ំណណង/ការង្ហរត ើងវិញ?
✓ ការរើកចំតរើនបតចចកវិជាានំាឲ្យមានការណម្របម្របួលតលើវិធីសាស្រសត/ដំតណើរការកិចចការ
✓ ការផ្ទាស់បតូរដំតណើរការ/និ ិវិធីការង្ហរតៅកនុងសាាប័ន
✓ របកគំតហើញថមីៗអជាសាកល តលើវិធីសាស្រសត/ដំតណើរការបំតពញកិចចការ



សមូអ្រគុណ     !

142/25/2019



ការររៀបចំផែនការការងារប្បចឆំ្ន ំ
រៅក្នងុអងគភាព

បងាា ញរោយ៖ រោក្ប្រី ផក្វធាវី
ផែ មិនា ឆ្ន ២ំ០១៨



មាតិកា
1. សារៈសំខាន់ក្នុងការររៀបចំផែនការការងារប្បចំឆ្នំ
2. ដំរ ើរការររៀបចផំែនការការងារប្បចឆំ្នំ
3. អ្នក្ពាក្់ព័នធរៅក្នុងការររៀបចំផែនការការងារប្បចឆំ្នំ
4. សមាសធាតុសំខាន់ៗរៅក្នុងផែនការការងារប្បចឆំ្នំ
5. ររបៀបសររសរទិសរៅការងារ និងបញ្ជីសក្ម្មភាពការងារ
6. រតើអ្វីរៅជាសូចនាក្រសមិ្ទធក្ម្មគន្លឹះ?
7. ររបៀបសររសរសូចនាក្រសម្ិទធក្ម្មគន្លឹះ
8. ការជំរុញការអ្នុវតតផែនការការងារប្បចំឆ្នំ

22/25/2019



រេតុអវីបានជាអងគភាពចបំាច់ប្តូវ
ររៀបចំផែនការការងារប្បចឆំ្ន ?ំ

2/25/2019 3



I. សារៈរខំាន់ក្នងុការររៀបចំផែនការការងារប្បចឆំ្ន ំ
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• ជាផែនទីចងអលុបងាាញែូ្វ (ក្ំ ត់ទហំំការងារ
សប្មាប់រយៈរពល១ឆ្នំ) ជួយដលអ់្ងគភាព/សាាប័ន 
រដើម្្បីឈានរៅសរប្ម្ចនូវរោលរៅ រោលបំ ង 
ចក្ខុវិស័យ និងរបសក្ក្ម្ម ប្សបតាម្ធនធាន និង
រពលរវលាក្ំ ត់។

• សាាប័នគួរររៀបចំផែនការរៅចុងឆ្នំចស់ ដរដើម្ឆ្នថំ្មី។



2/25/2019 5

១.រតើការររៀបចំផែនការការងារប្បចឆំ្ន ំ
មានដំរ ើ រការយ៉ា ងដូចរមេច?

២.រតើអនក្ណាែលះប្តវូចូលរមួក្នងុដរំ ើ រ
ការររៀបចំផែនការការងារប្បចឆំ្ន ?ំ



II. ដំរ ើ រការររៀបចំផែនការការងារប្បចឆំ្ន ំ
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មុនរពលររៀបចំ
ផែនការការងារ

ក្នងុរពលររៀបចំ
ផែនការការងារ

រប្កាយរពលររៀបចំ
ផែនការការងារ

• ពិនិត្យរម្ើលរបសក្ក្ម្ម ចក្ខុវិស័យ រោលរៅ ផែនការយុទធ
សាស្រសតរបសរ់ាជរដ្ឋាភិបាល ប្ក្សួង/សាាបន័ និងអ្ងគភាព

• ពិចរណារលើសក្ម្មភាពការងារឆ្នំចស់ផដលម្ិនទាន់អ្នុវតត
សប្មាប់ររៀបចំផែនការការងារឆ្នំថ្មី

ររៀបចំកិ្ចចប្បជំុពិរប្ោឹះរោបលជ់ាម្យួម្ស្រនត ីនិង
ប្គប់អ្នក្ពាក់្ព័នធ

• ពិនត្ិយនិងអ្នុម្ត័រសចក្តីប្ពាងផែនការការងារ
ប្បចឆំ្នំ

• ដ្ឋក្់អ្នុវតតផែនការការងារប្បចំឆ្នំ
• តាម្ដ្ឋន ប្តួតពិនិត្យរលើការអ្នុវតត



II. ដំរ ើ រការររៀបចំផែនការការងារប្បចឆំ្ន ំ (ត)
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របសក្ក្ម្ម ចក្ខុវិស័យ រោល
រៅ ផែនការយុទធសាស្រសត....
រាជរដ្ឋាភិបាល

របសក្ក្ម្ម ចក្ខុវិស័យ 
រោលរៅ ផែនការយុទធ
សាស្រសតអ្ងគភាព...

របសក្ក្ម្ម ចក្ខុវិស័យ 
រោលរៅ  ផែនកាយទុធ
សាស្រសត....ប្ក្សួង



III. រតើអនក្ណាែលះប្តូវចូលរមួក្នងុការររៀបចំផែនការ
ការងារប្បចឆំ្ន ំ
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• បុគគលិក្ទាំងអ្ស់រៅក្នុងអ្ងគភាព ពីរប្ពាឹះតាម្រយៈដំរ ើរការរនឹះ៖
✓ បុគគលិក្រួម្ោនក្ំ ត់រោលរៅ និងសក្ម្មភាពរួម្របសអ់្ងគភាពរយៈរពល១ឆ្នំ
✓ បុគគលិក្មានក់្ៗដលងថា រតើរគអាចរួម្ចំផ ក្រៅប្តង់ក្ផនង្ណាៃនការងាររួម្រនឹះ
✓ បងាាញពីសាារតីប្កុ្ម្/សាាបន័ ក្នុងការររៀបចំផែនការរួម្ោន
រដើម្្បីសរប្ម្ចរោលរៅរួម្ រោលបំ ង និងចក្ខុវិស័យ

✓ ែតលឱ់កាសដល់បុគគលិក្/ផែនក្នីមួ្យៗមានរោបល់
(រលើក្សក្ម្មភាព  បញ្ហាប្បឈម្ តប្ម្ូវការធនធាន  
ប្ពម្ទំាងក្ិចចសហការ.....) 

• ប្បធានសាាប័នសប្ម្បសប្ម្ួលដំរ ើរការប្បជុនំិងដំរ ើរ
ការររៀបចំផែនការការងារប្បចំឆ្នំ។
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ទប្ម្ងផ់ែនការការងារប្រចាំឆ្ន ាំររស់
អង្គភាព(ឧរសម្ព័នធ ២)

IV. រមារធាតុរខំាន់ៗរៅក្នងុផែនការការងារប្បចឆំ្ន ំ

សមាសធាតុ
សំខាន់ៗ

១.ទិសរៅ
ការងារ និង
បញ្ជី
សក្ម្មភាព
ការងារ 

២.សូចនាក្រ
សម្ិទធក្ម្ម
គន្លឹះ 

៣.រយៈរពល
សប្មាប់អ្នុវតត

៤.ការបា៉ាន់
សាានថ្វិកា 

៥.ប្បភព
ហិរញ្ញប្បទាន 

៦.អ្នក្ទទួល
ខុសប្តូវ

ទប្ម្ងផ់ែនការការងារប្រចាំឆ្ន ាំររស់
ប្រសងួ្/ស្ថា រ័ន(ឧរសម្ពន័ធ ១)

Annex2_Unit Work Plan_Khmer.pdf
Annex1_Ministry Work Plan_Khmer.pdf


V. ររបៀបរររររទិររៅការងារ និងបញ្ជ ី
រក្មមភាពការងារ

1. ទិសរៅការងារ (ការគិតទុក្ពីលទធែលចុងរប្កាយមួ្យផដលអាចវាស់
ផវង និងសរប្ម្ចបានក្នងុប្ក្បខ ឌរពលរវលាមួ្យជាក់្លាក់្)។ ឧ.៖
– ផក្លម្អគុ ភាពនិងប្បសិទធភាពៃនការែតល់រសវារដឋបាល
– ធានាភាពងាយប្សួលក្នុងការទទួលយក្រសវារដឋបាលរៅរប្បើប្បាស់
– រលើក្ក្ម្ពស់ការចូលរួម្របស់ប្បជាពលរដឋក្នុងការែតល់ម្តិរោបល់

2. បញ្ជីសក្ម្មភាពការងារ(សក្ម្មភាពទំាងឡាយផដលអាចសរប្ម្ចបាននូវទិស
រៅការងារ)ឧ.៖
– រធវើបចចុប្បននភាពបញ្ជីរសវារដឋបាល
– រធវើការតាម្ដ្ឋននិងប្តួតពិនិត្យរលើការរពញចិតតរបស់ប្បជាពលរដឋម្ក្
យក្រសវា

– ររៀបចំរវទិកាពិរប្ោឹះរោបល់ពីតប្មូ្វការរបស់ប្បជាពលរដឋ
– ររៀបចំពប្ងលងវិន័យនិងការប្គប់ប្គងម្ស្រនតី
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រតើអវីរៅជារចូនាក្ររមិទធក្មមគន្នល ះ?
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VI. រតើអវីរៅជារចូនាក្ររមិទធក្មមគន្នល ះ?

សូចនាររសមិ្ទ្ធរម្មគន្លឹះ៖ គឺជាផម្៉ែប្រ ឬរងាា ស់ផែលគគរាំណរ់
ទុ្រមុ្ន គែើម្បើងាយប្សួលរនុង្ការវាស់ផែង្/តាម្ដាន និង្វាយរម្ម្្
អាំពើែឌ្ឍនភាព ឬរប្មិ្រគជាគជយ័ម្នសរម្មភាព។
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VII. របៀបររររររចូនាក្ររមិទធក្មមគន្នល ះ

Specific: ជាក្់លាក្់
Measurable: អាចវាស់ផវងបាន
Attainable: អាចសរប្ម្ចបាន

Relevant:មានភាពទាក្ទ់ងោន
Time–Bound:មានរពលរវលាជាក់្លាក្់

សូចនាក្រសមិ្ទធក្ម្មគន្លឹះប្តូវមាន
លក្ខ ៈ “SMART ”

ឧទាហរណ៍៖ ចាំននួម្ន្រនតើផែនរជរួមុ្ខនិង្ជរួគប្កាយយ៉ែ ង្រិច៥នារ់ ទ្ទ្លួបានការ
រណតុ ឹះរណ្តត លសតើពើរែិសណ្តា រិចចចាំគ ឹះអរិថិជន គៅែាំណ្តច់ឆ្ន ាំ ២០១៨។ 



VIII. ការជំរញុការអនុវតេផែនការការងារប្បចឆំ្ន ំ
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• ែសពាែាយផែនការការងារ គែើម្បើគោយម្ន្រនតើចូលរមួ្អនុែរត
• ការសប្ម្រសប្មួ្លែាំគណើ រការគែើម្បើអនុែរត៖

✓ ការផរង្ផចរ/ប្ស្ថយរាំភ្្ឺពើរួនាទ្ើ/ភាររិចចសប្ារ់អនុែរត (ភាា រ់នលង្ការគរៀរចាំលរខខណឌ ការងារ)
✓ ការសប្ម្រសប្ម្ួលធនធាន (ម្នុសស  ថែកិា  សាា រៈ  គពលគែលា ........)
✓ ការរងាា ញ/រ ាំលលរពើលទ្ធែលរ ាំពលង្ទុ្រ គោលគៅ ទ្ិសគៅ........ែល់អនរអនុែរតសរម្មភាព
✓ ការរាំណរ់/ពិភារាអាំពើយុទ្ធស្ថន្រសត/ែធិើស្ថន្រសតអនុែរត
✓ ការគធាើរិចចសហប្ររិររតិការម្ែៃរនុង្ និង្ជាម្ួយអនរ រ់ព័នធខាងង្គប្ៅ

• ការរាយការណ៍ពើែឌ្ឍនភាព រញ្ហា ប្រឈម្ និង្
ររែាំគណ្តឹះប្ស្ថយ

អ្នក្ប្គប់ប្គងប្តូវគិតចំ ុចខាងរលើរនឹះ រៅរពលររៀបចំ
លក្ខខ ឌការងារ  និងក្នុងការពិនិត្យ/វាយតៃម្្គុ ែល
បុគគលិក្ (តាម្រយៈការែតល់រោបល់/ការផ នំា...) 



រមូអរគន្ុ      !
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ការររៀបចំផែនការគុណែល
ឬលក្ខខ័ណឌ ការងារមន្រនតី

បងាា ញរោយ៖ លោក ម ៉ែន គុណរ័ត្ន
ផខមិនាឆ្ន ២ំ០១៨



មាតិកា
1. ត ើអ្វីជាផែនការគុណែល ឬលក្ខខ័ណឌការងារមន្តនរី
2. ការក្ំណ ់តោលតៅការងារ និងសូចនាក្រវាស់ផែង
3. ការពិភាក្សាកំ្ណ ់ផែនការគុណែល ឬលក្ខខ័ណឌការងារ
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I.រតើអ្វីជាផែនការគុណែលឬលក្ខខ័ណឌ ការងារមន្រនតី?

▪ ជាការក្ំណ ់លទ្ធែលរំពឹងទុ្ក្ រយៈតពល១ឆ្នំ  សម្រាប់មន្តនរាីនក់្ 
▪ លទ្ធែលរំពឹងតនេះម្រ ូែបានពិភាក្សា និងម្រពមតម្រពៀងរវាងមន្តនរី និងអ្នក្ម្រគប់ម្រគងផ្ទាល់
▪ លទ្ធែលរំពឹងទ្ុក្រួមាន៖ (១)តោលតៅការងារ និង(២) សូចនាក្រវាស់ផែង)
ផែលម្រ ូែកំ្ណ ់តៅផខមក្រា ឬផខធ្នូ (ជាទូ្តៅ ការកំ្ណ ់អាចតធ្វើត ើងតៅតពលវាយ
 ម្មៃគុណែលឆ្នចំាស់)។

▪ លទ្ធែលរំពឹងទ្ុក្តផ្ទោ ទំងតលើលទ្ធែលការងារ និងការម្របម្រពឹ រផែនក្ិរាបបថ
▪ តោលតៅការងារមន្តនរីម្រ ូែក្ំណ ់ចសាស់ពីលទ្ធែលចងុតម្រកាយផែលម្រ ូែសតម្រមចបាន
▪ តោលតៅការងារម្រ ូែែសារភាាបន់ឹងចក្ខែុាសយ័ តោលតៅ និងយុទ្ធសាន្តសររបស់អ្ងគភាព
▪ សូចនាក្រម្រ ូែបានក្ំណ  ់តែើមសបីងាយម្រសួលក្នុងការវាស់ផែងលទ្ធែលសតម្រមចបានតលើ
តោលតៅការងារ?
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II.ការក្ំណត់រោលរៅនិងសចូនាក្រការងារ

គោលគៅការងារ

សូចនាករ សូចនាករ សូចនាករ

• គោលគៅការងារមយួអាចមានសូចនាកវាសវ់ែងគ្ចើន
• គោលគៅការងារមយួអាចរមួចំវែកសគ្មចគោយមន្រនតើគ្ចើននាក់់ (Team Goal)
• គោលគៅការងារនើមយួៗអាចសគ្មចបានគៅកនុងគេលគែលាគសេងៗោន
• មន្រនតើខ្លះអាចមានគោលគៅការងារ់ និងសូចនាករវាស់វែងដូចោន ់ គោយសារេកួគេ
មានការងារ/មុខ្តំវែង់ និងការទទលួខុ្ស្តូែដូចោន ់ (ឧ. បុេគលិកទើសសាដដូចោន ) 



Specific: ជាក្់លាក្់

Measurable: អាចវាស់ផែងបាន

Attainable: អាចសតម្រមចបាន

Relevant:ានភាពទក្ទ់្ងោន

Time–Bound:ានតពលតែលាជាក់្លាក្់
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II.ការក្ំណត់រោលរៅនិងសចូនាក្រការងារ(ត)
❑តផ្ទោ ជាសំខាន់តលើចក្ខុែាស័យ និងតោលតៅរបស់អ្ងគភាព 
(goal/objective–based indicator)

សូចនាក្រម្រ ូែានលក្ខណៈ
“SMART ”



II.ការក្ំណត់រោលរៅនិងសចូនាក្រការងារ(ត)
ឧទាហរណ៍៖ សម្រមាប់មុខតំផណងមន្រនតីការយិាលយ័តាមោន និងវាយតម្មៃ
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តោលតៅគុណែល សូចនាក្រវាយ ម្មៃ លទ្ធែលរពឹំងទុ្ក្ តពលតែលា
ភារកិ្ចចនិងការទ្ទួ្លខុសម្រ ូែ

១ ការវាយ ម្មៃការអ្នុែ រក្មមែាធ្ី
ជា កិ្ំផណទ្ម្រមង់រែឋបាល
សាធារណៈឆ្ន២ំ០១៥ែល់
២០១៨

− តរៀបចំែាធ្ីសាន្តសរវាយ ម្មៃ
រួមទងំ បញ្ជីសំណួរ
សម្រាប់ម្របមូលទ្ិនននយ័

− ចូលរួមជាមួយម្រក្មុ
ការងារម្របមូលទ្និនន័យ
តៅតខ រ បំនខ់ពងរ់ាប
ទំង៥។ 

✓ ឯក្សាែាធ្ី
សាន្តសរ និង 
បញ្ជីសំណួរ

✓ បានម្របមូល
ទ្និនន័យពីតខ រ
ទំង៥

ផខ ុលា
២០១៨

២ ែសសពវែសាយរបាយការណ៍សរីពី
ការអ្នុែ រក្មមែាធ្ជីា កិ្ំផណ
ទ្ម្រមងរែឋបាលសាធារណៈ

− តរៀបចបំទ្បងាាញសរីពី
លទ្ធែលម្នការអ្នុែ រ
ក្មមែាធ្ីជា  ិ(របាយការ)

− បកូ្សរុបលទ្ធែលសិកាា
សាលាែសសពវែសាយ។ 

✓ បទ្បងាាញ
លទ្ធែល

✓ របាយការណ៍
សិកាាសាលា

ផខធ្នូ
២០១៨



III.ការពិភាក្ាក្ំណត់ផែនការគុណែលឬលក្ខខណឌ
ការងារ

• មុនគេលេិភាកសាដគដើមបើកំែត់លកខខ័្ែឌ ការងារមន្រនតើ់ អ្នក្េប់្េង្តូែ៖
✓ គោងគលើការេិេ័ែ៌នាមុខ្តវំែងមន្រនតើ (ធានាថាលកខខ័្ែឌ ការងារមន្រនតើ្សបតាម
ការេិេែ៌នាមុខ្តំវែង់ )និងវសនការសកមមភាេ្បចឆំ្ន រំបស់អ្ងគភាេ់ (គតើ
បុេគលិករមួចំវែកកិចចការអ្វើគដើមបើសគ្មចវសនការការងារ្បចឆំ្ន )ំ

✓ េិចរណាគលើសមតថភាេ់ ជំនាញ់ បគចចកគទស់ ់ និងគទេគកាសលយមន្រនតើមុនគេល
្បេល់ភារកិចច

✓ គ្តៀមគរៀបចំមុនខ្លះៗ់ (្ាងគោលគៅ់ និងសូចនាករការងារមន្រនតើស្មាប់េិភាកសាដ)
✓ កំែតគ់េលគែលាណាតជ់បួគដើមបើេិភាកសាដ់ និងជូនដំែឹងដល់មន្រនតើ
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III.ការពិភាក្ាក្ំណត់ផែនការគុណែលឬលក្ខខ័ណឌ ការងារ(ត)
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វសែកតាមវសនការសកមមភាេ
្បចឆំ្ន គំនះ់ គតើអ្នកអាចរមួ
ចំវែកអ្វើបានខ្លះ......? 

វសែកតាមការទទួលខុ្ស្តូែ
របស់ខំុ្្់ ់ ខំុ្្អាច
.................។់ ់ 

មានការងារ១់ ជា
េំនិតសតួចគសតើមថ្មើ់ គតើ
អ្នកអាចទទួលគ វ្ើ
បានគទ?

គលាក្បធាន់ វាមិនវមន
ជាការងារ់ វដលខំុ្្ទទួល
ខុ្ស្តូែគទ់ ខំុ្្ខ្លល ចវតខំុ្្
មិនអាចគ វ្ើបាន?

• ក្នុងតពលពិភាក្សាអ្ំពីលក្ខខណឌការងារ  អ្នក្ម្រគប់ម្រគងគួរ៖
✓ ែរល់ឧិកាសឲសយមន្តនរីានតបបល់   ពិតសសតលើការងារផែលតគគិ ថាអាចរួមចំផណក្បាន រួមទំងបញ្ហា
ម្របឈម និងការលំបាក្ក្នុងការអ្នុែ រ.......)។

✓ តែទៀងផ្ទា ់ថាត ើការតលើក្ត ើងរបស់មន្តនរី ែូចោនតៅនឹងអ្វី (ពម្រងាងតោលតៅ និងសូចនាក្រការងារ)
ផែលអ្នក្ម្រគប់ម្រគងបានតរៀបចំផែរឬតទ្?

✓ ពិភាក្សា និងម្រពមតម្រពៀងតលើលក្ខខណឌការងារ
✓ ជូនែំណឹងអ្ំពីជំហានបនាាប់ (ការផក្សម្រមួលអ្វីផែលបានពិភាក្សា និងម្រពមតម្រពៀង និងចុេះ្ េតលខា)



ក្ំណត់សមាា ល៖់
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• តោលតៅការងារមន្តនរីអាចានការផ្ទាស់បរូរ អាម្រស័យតោយចក្ខុែាស័យ  
តោលតៅ និងយុទ្ធសាន្តសររបស់សាាប័ន/អ្ងគភាពផ្ទាស់បរូរ

• សូចនាក្រវាយ ម្មៃអាចផ្ទាស់បរូរ តៅតពលតោលតៅការងារានការ
ផ្ទាស់បរូរ ឬតោយសារការក្ំណ ់ពីមុនធ្ំ  ឬ ូចតពក្ ែូចតនេះចាំបាច់
ម្រ ូែពិនិ សយជាម្របចាំ ។

• ម្រ ូែម្របាក្ែថា អ្នក្ម្រគប់ម្រគង និងមន្តនរីយល់ែូចោនតលើខៃឹមសារម្ន
តោលតៅការងារ និងសូចនាក្រវាយ ម្មៃផែលបានក្ំណ ់ ។ 



សមូអ្រគុណ!
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ការររៀបចំរបាយការណ៍លទ្ធផលការងារ
របសម់ន្រ្តី

បងាា ញរោយ៖ រោកស្សី កកវធាវី
កែមនាឆ្ន ២ំ០១៨



មាតនកា
I. គោលបំណងនៃការគរៀបចរំបាយការណ៍លទ្ធផល
ការងាររបសម់ន្រៃតមី្នាក់ៗ

II. គ ើអ្វីគៅជារបាយការណ៍លទ្ធផលការងាររបស់
មន្រៃតីម្នាក់ៗ?

III.ការត្ ួ ពៃិិ ្យរបាយការណល៍ទ្ធផល

22/25/2019
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រេតុអ្វីចបំាច់ស្តូវររៀបចំ
របាយការណ៍លទ្ធផលការងារ

របសម់ន្រ្តីមាន ក់ៗ?



គ ើម្បីគ វ្ើការតាមដាៃ វាយ នមៃ ៃិងោំត្ទ្
 ល់ការបំគពញការងាររបស់មន្រៃតមី្នាក់ៗ

របាយការណ៍ឆៃលុះ
បញ្ចំងពី

២.បញ្ាត្បឈ ម
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ផ្ផែកគលើគោលគៅ ៃិងសចូនាករ
ផ្ លបាៃកំណ ់គៅកនលងលកខខ័
ណឌការងារមន្រៃតីម្នាក់ៗ

I. រោលបំណងន្ការររៀបចំរបាយការណ៍លទ្ធផល
ការងាររបសម់ន្រ្តីមាន ក់ៗ

១.វឌ្ឍៃភាព



II. រតើអ្វីរៅជារបាយការណ៍លទ្ធផលការងាររបសម់ន្រ្តីមាន ក់ៗ?
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• ជារបាយការណ៍លទ្ធផលការងារផ្ លបងាាញពី៖

របាយការណ៍លទ្ធផលនិងការត្រួរពិនិរយឡ ើងវញិ(សូមឡមើលតារាងឧបសមពន័ធ ៦)

១)សកមមភាពឬការងារផ្ លបាៃគត្ោងទ្ុក

២)លទ្ធផលផ្ លសគត្មចបាៃ

៣)រយៈគពលផ្ លបាៃអ្ៃុវ ត

៤)សកមមភាពមិៃទាៃ់បាៃសគត្មច

៥)បញ្ាត្បឈម

Annex6_Report Template_Khmer.pdf


III. ការស្តួតពន្នតយរបាយការណ៍លទ្ធផល
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១.វឌ្ឍភាពការងារ
២. បញ្ាត្បឈមកនលងការ
អ្ៃុវ តការងារ

របាយការណ៍
ត្បចំផ្ខ ត្ ីម្នស
ឆម្នស ឬត្បចំ
ឆ្ាំ របស់មន្រៃតី

ផតល់ការផ្ណនំា
ៃិងម តិ្ ឡប់

ពិគត្ោុះ
គោបល់

ផ្កសត្មួល៖
១.ផ្ផៃការការងារ
២.លកខខណឌការងារ
៣.ការអ្ភិវឌឍ្សម ថភាពមន្រៃតៃីិង្ថាបបៃ័
៤.ការផតល់មគ្្ោបាយសត្ម្នប់ោំត្ទ្ ល់ការ
អ្ៃុវ តការងារ

ត្ ួ ពិៃ ិយ្គឡើងវិញជា
ត្បចំ

អ្នកត្របត់្រង
ផ្ទាល់

មន្រៃតី



សមូអ្រគុណ!
www.mcs.gov.kh

72/25/2019
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ការពិនិត្យម ើលម ើងវិញ និងការវាយ
ត្ម្ ៃគុណផលបុគគលកិ

បង្ហា ញមោយ៖ មោក ម ៉ែន គុណរត័្ន មោក លន គឹ មេង 
និងមោកស្រមីកវ ធាវី 
មែរហីា ឆ្ន ាំ២០១៨



មាត្ិកា

2

I. ត ើការពិនិ ្យ និងការវាយ ម្លៃគុណផលត្វើ
ត ើងតៅតពលណា?

II. ត ើការពិនិ ្យតលើលគុណផលត ើងវិញមាន
តោលបំណងអ្វីខ្ៃះ?

III. ត ើការវាយ ម្លៃគុណផលមានតោលបំណង
អ្វីខ្ៃះ?

IV. ត ើអ្នកគ្គប់គ្គងនិងលន្រនតីគ្ ូវត្វើអ្វីខ្ៃះ តៅតពល
ពិនិ ្យគុណផល?

V. ត ើអ្នកគ្គប់គ្គងនិងលន្រនតីគ្ ូវត្វើអ្វីខ្ៃះ តៅតពល
វាយ ម្លៃគុណផល?

VI. ត ើការវាយ ម្លៃមាននី ិវិ្ីដូចតលតច?
VII. ត ើការវាយ ម្លៃគុណផលផតល់លទ្ធផលដូចល្

ត ចខ្ៃះ?

VIII. VIII. ត ើមានផលលំបាកអ្វីខ្ៃះចំត ះការដាក់
ពិនទុលិនបានសុគ្កឹ ?

IX. ត ើមានតោលការណ៍អ្វីខ្ៃះតដើល្បីដាក់ពិនទុឱ្យបាន
សុគ្ក ឹ?

X. ត ើមានកត្តាអ្វីខ្ៃះដដលជះឥទ្ធិពលដល់ការដាក់
ពិនទ?ុ

XI. ត ើអ្នកគ្គប់គ្គងគ្ ូវមានឥរិយាបថយា៉ាងដូចល្
ត ចកនុងការដាក់ពិនទុឱ្យលន្រនតី?

XII. រតបៀបកំណ ់ គ្លូវការតដើល្បីដកលលអគុណផល
បុគគលិក

XIII. រតបៀបផតល់តយាបល់គ្  ប់ដល់បុគគលិក
XIV. រតបៀបផតល់ការគ្បឹក្ាតយាបល់ (Coaching)
XV.  ួនាទ្ីនិងការទ្ទ្ួលខ្ុសគ្ ូវកនុងការអ្នុវ ត
គ្បព័នធគុណផល



I. មត្ើការពិនិត្យ និងការវាយត្ម្ ៃគុណផលម្វើម ើងមៅមពលណាែៃះ?

3

្នូ/លករា ្នូ/លករាលិនា

OK! ឆ្នំតនះតយើង
គ្ពលតគ្ពៀងតលើតោល
តៅនិងសូចនាករ
ការងារដូចខាង
តគ្កាល....

ដល់តពលតយើងពិនិ ្យត ើងវិញ
តលើអ្វីដដលបានគ្ពលតគ្ពៀងកនៃង
លក។ត ើអ្នកសតគ្លចបានអ្វខី្ៃះ.... 
មានការលំបាកអ្វីខ្ៃះ...គ្ ូវការការ

ោំគ្ទ្អ្វខី្ៃះ?

លិថុនា កញ្ញា

ដល់តពលវាយ ម្លៃ
តោលតៅ/សូចនាករ
ការងារដដលបានគ្ពល

តគ្ពៀង... 

វាយ ម្លៃតោលតៅ/សូចនាករចាស់នងិកំណ ់
តោលតៅ/សូចនាករថមី(កនុងតពលដ លួយ)

ដផនការរួលោន ត្តលដាន/ោំគ្ទ្
ការអ្នុវ ត វាយ ម្លៃ



II. មត្ើការពិនិត្យម ើលគុណផលម ើងវិញមានមោលបាំណងអ្វីែៃះ?

4

គោលបំណង
ការពិនិត្យគ ើល
គ ើងវិញ

ពិនិ ្យតលើល
វឌ្ឍនភាព

ដសវងយល់
បញ្ញាគ្បឈល/
ការលំបាក/
សំណូលពរ

ផតល់តយាបល់
គ្  ប់និងការ
ដណនំានានា

អាចមានការដកសគ្លលួ
លកខខ្ណឌការងារ ការ
កំណ ់ គ្លូវការអ្ភិវឌ្ឍ
សល ថភាព យុទ្ធសាន្រសត/
វិ្ីសាន្រសតថមសីគ្មាប់
អ្នុវ តការងារ គ្ពលទំង
 គ្លូវការលត្្ោបាយនិង
សមាារៈសគ្មាប់អ្នុវ ត។



III. មត្ើការវាយត្ម្ ៃគុណផលមានមោលបាំណងអ្វីែៃះ?

5

គោលបំណង
ការវាយតម្ ៃ
គុណផល

វាយ ម្លៃគណុផលគ្បចំាឆ្នំដផអក
តលើតោលតៅនិងសូចនាករ
ដដលគ្ពលតគ្ពៀងពតីដើលឆ្នំ

កំណ អ់្នកមានគណុ
ផលលអនិងផតល់ការ
តលើកទ្កឹច ិត

កំណ  ់គ្លវូការ/វធិានការដក
លលអគណុផលលន្រនតីមានក់ៗ

កំណ ត់ោលតៅនិងសូច
នាករការងារសគ្មាបឆ់្នំ

បនាាប់



រាំណួរពិភាកា

ស្កុ ទី១៖ មត្ើអ្នកស្គប់ស្គងនិង ន្រនតសី្ត្ូវម្វើ
អ្វីែៃះ មៅមពលពិនិត្យគណុផល?

ស្កុ ទ២ី៖ មត្ើអ្នកស្គប់ស្គងនិង ន្រនតីស្ត្វូម្វើ
អ្វីែៃះ មៅមពលវាយត្ម្ ៃគុណផល ?

6
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IV. មត្ើអ្នកស្គប់ស្គង និង ន្រនតីស្ត្ូវម្វើអ្វីែៃះ មៅមពលពិនិត្យគុណផល?

 ុនគពលពិនិត្យ
គុណផល

អ្នកគ្គប់គ្គង

លន្រនតី

✓ពិនិ ្យលកខខ្ណឌការងារ(កិចចសន្ោ) ដដលបានគ្ពលតគ្ពៀងពីតដើលឆ្នំ

✓ពិនិ ្យរបាយការណ៍លទ្ធផលសតគ្លចបានលកទ្ល់នឹងតពលតវលាពិនិ ្យ

✓កំណ ់តពលតវលាទ្ីកដនៃង(ធានាការសមាា )់ និងជូនដំណឹងដលល់ន្រនតី

✓តរៀបចំរបាយការណ៍ដាក់ជូនអ្នកគ្គប់គ្គង

✓តគ្ ៀលពិភាក្ាជាលួយអ្នកគ្គប់គ្គងអ្ំពីបញ្ញាគ្បឈលតលើការអ្នុវ តការងារ
រួលទំងដំតណាះគ្សាយនិងសំណូលពរនានា។

✓ បតងកើ បរិយាកាសពិភាក្ាតដាយរីករាយសនិទ្ធសានល(លិនដាក់សមាពាធ្និងលិនសតបីតនាាស)

✓ សាាប់លន្រនតីនិងផតល់ឧិកាសដល់លន្រនតីកនុងការរាយការណ៍ ឬតលើកតយាបល់ឱ្យបានតគ្ចើន

✓ ផតល់តយាបល់គ្ លប់និងការដណនាំគ្បកបតដាយការសាាបនា

ក្នុងគពលពិនិត្យ
គុណផល

អ្នកគ្គប់គ្គង
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V.មត្ើអ្នកស្គប់ស្គងនិង ន្រនតីស្ត្ូវម្វើអ្វីែៃះ មៅមពលវាយត្ម្ ៃគុណផល ?

✓សូលតលើលចំណុចទំងពីរតៅតពលពិន ិ្យ
គុណផលត ើងវិញនិង

✓គ្ ងតោលតៅនិងសូចនាករការងារសគ្មាប់
ឆ្នំបនាាប់(សគ្មាប់ពិភាក្ា)

 ុនគពល
វាយតម្ ៃ
គុណផល

អ្នកគ្គប់គ្គង

លន្រនតី

✓ពិនិ ្យលកខខ្ណឌការងារដដលបានគ្ពលតគ្ពៀង
✓ពិនិ ្យតលើលលទ្ធផល/គុណផលលន្រនតសីតគ្លចបាន
✓ដាក់ពិនទុតលើគុណផលលន្រនតីត្តលលកខណៈវិនិច យ័
✓ កំណ ់តពលតវលាទ្កីដនៃងណា ជ់បួ និងជូន
ដំណឹងដល់លន្រនតី
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ក្នុងគពល
វាយតម្ ៃ
គុណផល

អ្នកគ្គប់គ្គង

✓ បតងកើ បរិយាកាសពិភាក្ាតដាយរីករាយសនិទ្ធសានល(លិនដាក់សមាពាធ្លិនសតី
បតនាាស)

✓ សាាប់លន្រនតីនិងផតល់ឱកាសដល់លន្រនតីកនុងការរាយការណឬ៍តលើកតយាបល់ឱ្យបាន
តគ្ចើន

✓ គ្បាប់លន្រនតីអំ្ពីតោលការណ៍ដាក់ពិនទុពិនទុដដលបានដាក់និងពិភាក្ាថាត ើលន្រនតី
ឯកភាពតលើការដាក់ពិនទុតនះដដរឬតទ្?

✓ ពន្យល់អ្ំពីតេ ុផល/អំ្ណះអំ្ណាងតលើការផតល់/ដាក់ពិនទុ

✓ តលើកសរតសើរ និងទ្ទួ្លសាាល់ចំត ះសលិទ្ធផល/លទ្ធផលសតគ្លចបាន

✓ ដសវងយល់ការលំបាកតលើការអ្នុវ តការងារកនៃងលក និងរួលោនពិភាក្ាដសវងរក
ដំតណាះគ្សាយ វិ្ីសាន្រសត និងយុទ្ធសាន្រសតថមីៗ

✓ ផតល់តយាបល់គ្  ប់និងផតល់ការដណនាំគ្បកបតដាយការសាាបនា

✓ ពិភាក្ាកំណ ់តោលតៅនិងសូចនាករការងារឆ្នំបនាាប់ (គួរផតល់ឱកាសដល់
លន្រនតីបានតលើកត ើងអំ្ពីអ្វីដដលតគបានតគ្ោង លុនតពលពិភាក្ា)

✓ គ្បាប់លន្រនតីអំ្ពីតោលតៅ/ដផនការរួលរបស់សាាប័នគ្បចាំឆ្នំនិងគ្បាប់តគអំ្ពីអ្វី
ដដលតគគ្ ូវរួលចំដណក

✓ ធានាថាតោលតៅនិងសូចនាករការងារ គ្សបត្តលការកំណ ់កនុងការពិពណ៌នា
ការងារ។

V.មត្ើអ្នកស្គប់ស្គងនិង ន្រនតីស្ត្ូវម្វើអ្វីែៃះ មៅមពលវាយត្ម្ ៃគុណផល ? (ត្)



VI. មត្ើការវាយត្ម្ ៃមាននីត្ិវិ្ីដូចមម តចម?

២. អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទា ល់
ពិនិត្យតារាងវាយត្ម្លៃ
កំណត់្ពរីបបៀបដាក់ពនិាុ
និងផ្តល់ចណំាត់្ថ្នន ក់
និងលត្បិោបល់បលកីារ

ដាក់ពនិាុ
៣.លន្រនតពិីនិត្យបលីលលទ្ធ
ផ្លពិនាុវាយត្ម្លៃនិង
ពិភាកាជាលួយអ្នក
គ្របគ់្រងផ្ទា ល់

១.លន្រនតបំីបពញលទ្ធ
ផ្លការងារតារាងវាយ
ត្ម្លៃ រចួបញ្ជូ នបៅអ្នក
គ្របគ់្រងផ្ទា ល់

បតី្ខំុ្បានសបគ្លច
ការងារអ្វខីៃះកនៃង

លក?

បតី្គ្ត្វូពិនិត្យបលលីកខណវវនិិចឆយ័
អ្វីខៃះ?
១.លទ្ធផ្លការងារ (៦០ពិនាុ)
២.សលត្ថភាពអ្នុវត្តការងារ
(៤០ពិនាុ)

៤.លន្រនតឯីកភាព
ជាលួយនឹងពិនាុ
វាយត្ម្លៃបនះ

៤.លន្រនតលិីន
ឯកភាព…

៥.បញ្ជូ នលទ្ធផ្លវាយ
ត្ម្លៃបៅអ្នកគ្របគ់្រង
ខពស់បន្ទា ប់ប ីលបពិីនិត្យ
និងសបគ្លច

៦.លន្រនតី
លិនឯក
ភាព…..

៧.គ្កសងួស្ថថ បន័បបងកតី្
រណវកលមការប ីលបី
ពិនិត្យចុងបគ្កាយបលី
លទ្ធផ្លវាយត្ម្លៃ

៦.លន្រនតឯីក
ភាព
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លន្រនតីបំបពញលទ្ធផ្លការងារ
តារាងវា

Annex 7_Performance Assessment Form_Khmer.pdf


VI. មត្ើការវាយត្ម្ ៃមាននីត្ិវិ្ីដូចមម តចម?(ត្)

កគ្លតិ្សបគ្លចបានការងារ(២០ពនិាុ)
ភាពទាន់បពលបវលា(២០ពនិាុ)
កគ្លតិ្ម្នភាពលំបាក(២០ពនិាុ)

ឥរោិបថ នងិវន័ិយ(២០ពនិាុ)
សលត្ថភាពវជិាជ ជវីវ(១០ពនិាុ)
ភាពជាអ្នក កឹន្ទ(ំ១០ពនិាុ)

ចំណាត់្ថ្នន ក់(៣)   
លធ្យល

(៤១-៦០ពនិាុ)

ចំណាត់្ថ្នន ក់(៤)    
លអ

(៦១-៨០ពនិាុ)

ចំណាត់្ថ្នន ក់(១) 
ទាប

(០-២០ពនិាុ)

ចំណាត់្ថ្នន ក់(២)    
គ្ត្ូវកកលលអ

(២១-៤០ពនិាុ)

ចំណាត់្ថ្នន ក់(៥)    
លអគ្បបសរី

(៨១-១០០ពនិាុ)

បធ្វកីារវាយត្ម្លៃ
រុណផ្លជាគ្បចំ
(០៣ ,០៦, ០៩
ឬ១២កខ)

លកខណវ
វនិចិឆយ័វាយ
ត្ម្លៃរុណ
ផ្ល

លទ្ធផ្លការងារ
(៦០ពិនាុ)

សលត្ថភាព
អ្នុវត្តការងារ
(៤០ពិនាុ)
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VII. មត្ើការវាយត្ម្ ៃគុណផលផតលល់ទធផលដចូមម តចមែៃះ?

12

លទ្ធផ្លម្នការវាយត្ម្លៃបៅបលី
រុណផ្លរបស់លន្រនតី

ការអ្នុវត្តការងារទ្ទ្ួលបានរុណផ្ល 
គ្តូ្វកកលលអ និង រុណផ្លទាប

ការអ្នុវត្តការងារទ្ទួ្លបានរុណផ្ល 
លអគ្បបសីរ និងលអ

ការអ្នុវត្តការងារទ្ទ្ួលបាន 
រុណផ្ល លធ្យល

អ្វីបៅជាលូល
បេតុ្ន្ទឱំ្យ
លទ្ធផ្លការងារ
លិនសូវបពញចិត្ត

អ្វីបៅជាលូល
បេតុ្ន្ទឱំ្យ
លទ្ធផ្លការងារ
លិនបពញចិត្ត

ខវះខាត្សលត្ថភាព ឧបសរគពីការចត់្
កចងបៅកនុងអ្ងគភាព

ការលិនបោរពតាលការកបង
កចកការងាររបស់លន្រនតី

កផ្នការអ្ភិវឌ្ឍន៍
សលត្ថភាព

កផ្នការអ្ភិវឌ្ឍន៍
អ្ងគភាព វធិានការរ ឋបាល

ដាកប់ចញលកខខណឌ
ការងារ ជាថមី

រងាវ ន់

-បគ្រឿងឥសសរយិយស
-ការកត្ងតាងំកាន់លុខតំ្កណង
ខពស់បន្ទា ប់
- គ្បាក់រងាវ ន់បលីកទឹ្កចិត្ត
-ការអ្ភិវឌ្ឍសលត្ថភាព
-ការប ងីថ្នន ក់
- ប័ណណសរបសីរ
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មត្ើអ្នកយលម់ ើញយ៉ែ ងដូចមម តចមចមាំម ះរបូទ ាំងមនះ?



VIII. មត្ើមានផលលាំបាកអ្វីែៃះចមាំម ះការោក់ពិនទុ ិនបានរសុ្កឹត្?

14

ផលលំបាក្ចំគ ោះការ
ដាក្់ពិនទុ ិនបាន
សុក្ក្ឹត

ភាពគ្ចដណន

ការដបកបាក់សាារ ី
គ្កុល/សាាប័ន

គុណផល/ផលិ ភាព
របស់សាាប័នធាាក់ចះុ

ការបាក់ទ្ឹកចិ ត
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IX. មត្ើមានមោលការណ៍អ្វីែៃះមដើ បោីក់ពិនទុឱ្យបានរសុ្កឹត្?
▪ការដាក់ពិនទុជាចណុំចរតសើបម្នគ្បពន័ធគ្គបគ់្គងគណុផល តេ ុតនះអ្នកគ្គបគ់្គងគ្ វូ
តោរពនិងអ្នវុ តនវូតោលការណ៍រលួដចូខាងតគ្កាល៖

▪សាាប័នលួយចនំនួតគ្ជើសតរីសយកវិ្ីសាន្រសត៣៦០ដឺតគ្ក

យុ តិ្ល៌

 មាាភាពលិនលំតអ្ៀង
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តគ្បើអារលមណ៍ផ្ទាល់ខ្ៃនួ
ចំត ះលន្រនតី(ចូលចិ ត
ឬលិនចូលចិ ត)

លិនដផអកតលើតោល
ការណ៍ មាាភាព
យុ តិ្ល៌និងលិន
លំតអ្ៀង

តផ្ទា តលើលទ្ធផល
ការងារតពកលិនតផ្ទា 
តលើភាពសមគុសាាញម្ន

ការងារ

កំណ ់ទ្ំេំការងារ
លន្រនតីមានក់ៗ(លកខខ្ណឌ
ការងារតោលតៅ
សូចនាករ) លិនតសមើោន

លិនយល/់លិនតគ្បើ
លកខណៈវិនិច យ័ អ្នក្

ក្គប់ក្គង

X. មត្ើមានកត្តត អ្វីែៃះមដលជះឥទធិពលដលក់ារោក់ពិនទុ?
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XI. មត្ើអ្នកស្គប់ស្គងស្ត្ូវមានឥរយិបថយ៉ែ ងដូចមម តចមកនងុការ
អ្នុវត្តស្បព័នធគុណផល?

ជំរុញទ្កឹ
ចិ តគ្កលុ/
បុគគលិក

ពូដកសាាប់ គ្លូវ
ការ និងទ្ទ្ួល
យកតយាបលឬ់
តយាបល់គ្ 
 ប់ពគី្កុល

មានបំណង
ជួយគ្កុលលិន
សតីបតនាាស/
ដាកស់មាព្ាធ

ជាអ្នកតៅពី
តគ្កាយគ្កលុ
រាល់គ្គប់
សាានការណ៍

ទ្ទ្ួលយក
នូវការ
ផ្ទាស់បតូរ
គំនិ ថមី

តផ្ទា តលើតោល
តៅសាាប័ន និង
បញ្ជូនសារអ្ំពី
តោលតៅតនះ
ជាគ្បចាំ

តោរពតោល
ការណ៍
 មាាភាព
យុ តិ្ល៌នងិ
លិនលំតអ្ៀង

គិ ពីផល
គ្បតយាជន៍
គ្កុលទំង
លូលជា
សំខាន់

អ្នក្ក្គប់ក្គង
ក្តូវ៖



បទបង្ហា ញរតពីី 
រមបៀបកាំណត្់ត្ស្ ូវការ

មដើ បមីកល អគុណផលបុគគលកិ



រាំណួររស្មាប់ស្កុ ពភិាកា

មយងត្ត បទពមិោ្នម៍ៅ
កនងុោា ប័នរបរអ់្នក មត្ើមាន
 ូលមេត្ុអ្វីែៃះមដលនាំឱ្យ ន្រនតី
មានគុណផល ិនលអ?
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• បរិយាកាសការងារ (ការដឹកនា/ំគ្គប់គ្គងកកាាសាាប័ន...
• លិនមានការតបតជាាចិ ត (ទប)
• បាក់ទ្ឹកចិ តលិនសប្ាយចិ តពីសាាប័ន/អ្នកគ្គប់គ្គង
• ខ្វះសល ថភាព(ជំនាញនិងចំតណះដឹង)
• ខ្វះកិចចសេការទំងម្ផទកនុងនិងម្ផទតគ្ៅ
•  ួនាទ្ីភារកិចចលិនច្ាស់លាស់
• លិនច្ាស់ពីលទ្ធផលរំពឹងទ្ុកចុងតគ្កាយថាចង់បានអ្វី
• ខ្វះ្នធាន(ថវិកា សមាារៈ តពលតវលា ចំននួលនុស្ស)
• កងវះការោំគ្ទ្ពីថានក់ដឹកនាំ(ការសគ្លបសគ្លួលនិង
អ្នតរាគលន៍)

ក្ត្តាខាង
ក្នុងស្ថាប័ន

• បញ្ញាសងគល(នតយាបាយ តគ្ោះលេនតរាយ....)
• សាានភាពគ្គួសារ (កូនឈឺ បង់ម្ថៃសាលាកនូ..)

ក្ត្តាខាង
គក្ៅស្ថាប័ន

I. មត្ើមាន ូលមេត្ុអ្វីែៃះមដលនាំឱ្យ ន្រនតមីានគណុផល និលអ?
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II. មត្ើស្ត្ូវម្វើដូចមម តចមមដើ បកីាំណត្់ត្ស្ ូវការអ្ឌិវ  
រ ត្ាភាព?

២. ពិភាក្ា
ផ្ទាល់ជាលួយ
បុគគលិក

១. សំណួរ



II. មត្ើស្ត្ូវម្វើដូចមម តចមមដើ បកីាំណត្់ត្ស្ ូវការអ្ឌិវ  
រ ត្ាភាព? (ត្)

១. ត ើបុគគលិកដដលមានគណុផលលអមានសកាានុពលកនងុការដំត ើងលុខ្ ដំណងថមដីដរ
ឬតទ្?
២. ត ើលុខ្ ំដណងថមីដដលគ្ ូវដំត ើងតនាះ គ្លូវឱ្យមានសល ថភាពអ្វីខ្ៃះ? (ការអ្នុវ ត
ដផនការបនតតវននិងការអ្ភិវឌ្ឍអាជីព)
៣. ត ើបុគគលិកដដលមានគណុផលលិនលអបណាាលលកពបីញ្ញាសល ថភាពដលនឬតទ្? 
៤. ត ើមានសល ថភាព(ជំនាញចំតណះដឹងនិងឥរិយាបថ) អ្វីខ្ៃះដដល គ្លូវឱ្យមាន
ការអ្ភវិឌ្ឍ? អ្នកគ្គប់គ្គងអាចពិនិ ្យតលើលការពិពណ៌នាលុខ្ ំដណងត ើសល ថភាព
ការងារតនាះមានកំណ ់ដដរឬតទ្? ត ើលកទ្ល់តពលតនះបុគគលិកតនាះបានបញ្ចបវ់គគអ្វី
ខ្ៃះ?)
៥. ត ើគ្ ូវអ្ភិវឌ្ឍសល ថភាពតនាះតដាយរតបៀបណាតៅឯណា?
៦. ត ើសាាប័នបានតគ្ោងថវិកាសគ្មាប់អ្ភិវឌ្ឍសល ថភាពដដរឬតទ្? 
៧. ត ើមានសាាប័នណាអាចសេការ ឬដសវងរកការោំគ្ទ្បានដដរឬតទ្? 22



II. មត្ើស្ត្ូវម្វើដូចមម តចមមដើ បកីាំណត្់ត្ស្ វូការអ្ឌិវ  
រ ត្ាភាព? (ត្)

23

អ្នកគ្គប់គ្គងអាចពិតគ្ោះ
ជាលួយបុគគលិកអំ្ពីវិ្ សីាន្រសត
កនុងការអ្ភិវឌ្ឍសល ថភាព

បណ្តះបណាាល

ការផតល់គ្បឹក្ា
តយាបល់/ការបងវឹក
(កនុងតពលបំតពញ
ការងារ)

ការឆៃុះបញ្ញចំងពីការ
អ្នុវ ត ួនាទ្ី ភារកិចច
និងការទ្ទ្ួលខុ្សគ្ ូវ

ការគ្បជុំគ្កុល
បតចចកតទ្សជា
គ្បចាំ(គ្សាយបំភៃឺ
វិសាលភាពការងារ) 



III. មត្ើស្ត្ូវកាំណត្់ត្ស្ ូវការមផេងៗមទៀត្មដើ បមីកល អគុណផល
យ៉ែ ងដូចមម តចម?

24

ត្ស្ ូវការមផេងៗ
មទៀត្មដើ បមីកល អ
គុណផល

១. គ្លូវការដផនក
្នធាន

២. គ្លូវការ
អ្នតរាគលន៍/សគ្លប
សគ្លួលពីថានកត់លើ

៣. គ្លូវការកិចច
សេគ្ប ិប តការ

៤. គ្លូវការ
គ្សាយបំភៃពឺី
 ួនាទ្ី ភារកិចច

៥. គ្លូវការ
គ្សាយបំភៃអឺ្ំពី
លទ្ធផលរំពឹងទ្ុក

៦. គ្លូវការ
តលើកទ្ឹកចិ ត



III. មត្ើស្ត្ូវកាំណត្់ត្ស្ ូវការមផេងៗមទៀត្មដើ បមីកល អគុណផល
យ៉ែ ងដូចមម តចម? (ត្)

១. តម្រូវការផ្នែកធនធាន៖ 
✓ ថវិកា(ត ើបានតគ្ោងថវិកាតលើការងារតនះដដរឬតទ្? ត ើគ្ ូវដសវងរកការោំគ្ទ្ពី
ថានក់តលើ ឬពីគ្បភពតផ្សងតទ្ៀ ? 

✓ លនុស្ស(ត ើគ្ ូវការបុគគលិកជួយោំគ្ទ្រយៈតពលខ្ៃីឬដវងដដរឬតទ្? ត ើអាចផតល់ជា
ទ្ីគ្បឹក្ាឯករាជ្យ?ត ើអាចតសនើសំុការជួយោំគ្ទ្ពីដផនក/ការិយាលយ័តផ្សងឬតទ្? 

✓ ឧបករណ៍សមាារៈ(ទ្ីកដនៃងទ្ូរឯកសារកំព្យូទ័្រ ុតៅអ្ី.....) 
២. តម្រូវការអនតរាគរន/៍សម្របសម្រួលពីថ្នែ កល់លី

✓ ត ើ គ្លូវឱ្យអ្នកគ្គប់គ្គងអ្នតរាគលនឬ៍សគ្លបសគ្លួលយា៉ាងដចូតលតចនិងជាលួយអ្នក
 ក់ព័នធណាខ្ៃះ?

៣. តម្រូវការកិច្ចសហម្រតិបតតការ
✓ ត ើ គ្លូវឱ្យមានកិចចសេគ្ប ិប តកិារជាលួយលន្រនត/ីដផនក/សាាបន័តៅខាងតគ្ៅណា
ខ្ៃះ? ត ើអ្នកគ្គប់គ្គងអាចជួយអ្នតរាគលន៍/សគ្លបសគ្លួលដចូតលតចតដើល្បីកិចចសេ
ការគ្ប ិប តិតនះតកើ មានត ើង?

25



III. មត្ើស្ត្ូវកាំណត្់ត្ស្ ូវការមផេងៗមទៀត្មដើ បមីកល អគុណផល
យ៉ែ ងដូចមម តចម? (ត្)

៤. តម្រូវការម្ាយបំភ្លឺពីតនួាទីភារកិច្ច 
✓ត ើគួរមានតពលតវលាសលគ្សបណាលួយតដើល្បីឆៃុះបញ្ញចំងឬគ្សាយបំភៃឺ
 ួនាទ្ី ភារកិចចលន្រនតីដដរឬតទ្? ត ើ ួនាទ្ី ភារកិចចនីលួយៗគ្ ូវអ្នុវ ត
ដូចតលតចតេើយត ើ ក់ព័នធនឹងលន្រនតី/ដផនកណាខ្ៃះ? 

៥. តម្រូវការម្ាយបំភ្លឺអំពីលទធនលរំពឹងទកុ 
✓ត ើអ្នកគ្គប់គ្គងចង់បានលទ្ធផលយា៉ាងតល៉េចមានគ្បតយាជន៍អ្វីខ្ៃះ
និងគ្ ូវតគ្បើគ្បាសល់ទ្ធផលតនះដូចតលតច?

៦. តម្រូវការលលីកទឹកច្ិតត 
✓ត ើការបាក់ទ្ឹកចិ តបណាាលលកពបីញ្ញាអ្វ?ី អាចតដាះគ្សាយតដាយ
វិ្ីណាតដើល្បីជំរុញកមាាំងចិ តត ើងវិញ?
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ការផតលម់យបលស់្ត្ ប់ដលប់ុគគលកិ



I. មត្ើអ្វីជាការផតលម់យបលស់្ត្ ប?់

▪ ជាការសនទនាការផតល់តយាបល់និងការផតល់ការដណនាំជា
គ្បចំារបស់អ្នកគ្គប់គ្គងដល់បុគគលិកតដើល្បីឈានតៅ
សតគ្លចតោលតៅនិងសូចនាករការងារ។

▪ ជាការតលើកសរតសើរដល់បុគគលិកដដលមានគុណផលលអ
និងរកវិ្ីដកលលអបុគគលិកដដលមានគុណផលលិនទន់លអ។

28



II. មត្ើការផតលម់យបលស់្ត្ បផ់តលផ់លស្បមយជន៍អ្វីែៃះ?

29

២.បញ្ញាក់ភាពគ្ ឹល
គ្ ូវម្នសកលមភាព/
គុណផលដដល
លន្រនតកំីពុងអ្នុវ ត

១. គ្លងទ់្ិសតៅ
ការងារដល់លន្រនតី តដើល្បី
ធានាសតគ្លចនូវអ្វី
ដដលបានគ្ពលតគ្ពៀង

៧.ជាដផនកលួយម្ន
ការកសាងសល ថ
ភាពដល់លន្រនតី

៣.គ្បាបទ់្ិសតៅ និង
អ្វីដដលលន្រនតគី្ ូវដក

លលអ

៤.ពគ្ងឹងទ្ំនាក់
ទ្ំនងនិងភាពជ ិ
សនទិ្ធរវាងអ្នក

គ្គប់គ្គងនិងលន្រនតី

៥.ពគ្ងឹងការសនទនា/
ការតឆៃើយ ប/ការទ្ទ្លួ
ខ្ុសគ្ ូវរបស់លន្រនតី
ចំត ះអ្នកគ្គបគ់្គង

៦.ជួយអ្នកគ្គប់គ្គង
កនុងការធានាសតគ្លច
បាននូវតោលតៅរួល
របស់គ្កលុ/សាាប័ន



III. មត្ើស្ត្ូវផតលម់យបលស់្ត្ ប់ដល ់ន្រនតីយ៉ែ ងដូចមម តចម?

30

ទាន់គពលគវលា

• គ្ ូវត្វើការផតល់តយាបល់
គ្  ប់ឱ្យបានទន់
តពលតវលា

ភាពជាក្់លាក្់

•សំតៅតលើតោលតៅ
ការងារដដលបានគ្ពល
តគ្ពៀងរវាងអ្នក
គ្គប់គ្គងនិងលន្រនតី

គតាតគលើការកក្
ល អគុណផល 

• លិនតផ្ទា តលើអាកប្បកិរយិាផ្ទាល់
ខ្ៃនួ

• តផ្ទា តលើបរិមាណគុណភាព
លទ្ធផលដំតណើរការនិង
ឥរិយាបថម្នការអ្នុវ តការងារ

• តផ្ទា តលើការដកលលអគុណផល
លិនលអតដាយលិនត្វើការរិះគន់ ឬ
លិនសតីបតនាាស

• ពគ្ងឹងបដនថលដល់គុណផលដដល
លអ ឬការអ្នុវ តដដលគ្ ឹលគ្ ូវ

• ផតល់ទិ្សតៅ/ការដណនំានិង
កំណ ់ គ្លូវការ/កិចចការគ្ ូវអ្នុ
វ តបនតតដើល្បីពគ្ងឹងនងិដកលលអ
គុណផល

អ្នកគ្គបគ់្គងគ្ វូផតល់តយាបល់គ្  បដ់ល់លន្រនតតី្តលលកខណៈវនិិច យ័ដចូខាងតគ្កាល៖



អ្នកគ្គប់គ្គងអាចផតល់តយាបល់គ្  ប់ដល់លន្រនតតី្តលដបប P.I.R (P.I.R 
Model) ដូចខាងតគ្កាល៖
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III. មត្ើស្ត្ូវផតលម់យបលស់្ត្ ប់ដល ់ន្រនតយី៉ែ ងដូចមម តចម?(ត្)

ត ើឥរិយាបថ/អាកបប្ករិិយាជាកល់ាកណ់ាលយួដដលខ្្ុំបានដងឹ/
បានសតងក (ឧ. ខ្្ុំសមាាល់/សតងក ត ើញថា តលាកត្វើកចិចការតនះ
តដាយលិនបានសេការជាលួយ..........) 

ផលវិបាកដដលតកើ តចញពអី្វដីដលខ្្ុំបានត លខាងតលើ(ឧ. ការ
លិនបានសេការោនតនះអាចនាំឱ្យមានប៉េះ ល់ដល់ដតំណើរម្ន
ការងារតនះតៅជំហានបនាាប)់

ត ើឥរិយាបថ/អាកបប្ករិិយាជាកល់ាកអ់្វខី្ៃះដដលខ្្ុំចងប់ាន/ចង់
ត ើញនាតពលអ្នាគ ? (ឧ. ត ើខ្្ុំអាចតសនើសំុ...? )
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ខ្្ុំមានអារលមណ៍ថាតលាកដូចជាលិនសូវ
យកចិ តទ្ុកដាក់ត្វើកចិចការតនះតសាះ។
តបើបញ្ញាតៅដ បនតអ្ញ្ចឹងតយើងលុខ្ជា
លិនអាចបញ្ជូលទ្ិននន័យទំងអ្ស់តៅ
កនុងគ្បព័នធរបស់តយើងបានតទ្។ត ើខ្្ុំ
អាចតសនើសុំតលាកសេការជាលួយ
នាយកដាានបតចចកតទ្សតដើល្បីត្វើកិចចការ
តនះបានតទ្?

III. មត្ើស្ត្ូវផតលម់យបលស់្ត្ ប់ដល ់ន្រនតយី៉ែ ងដូចមម តចម?(ត្)
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IV. មត្ើស្ត្ូវផតលក់ារមណនាំមលើទិរមៅការង្ហរដូចមម តចម
ដល ់ន្រនតី?

ការមណនាំមលើ
ទិរមៅដល ់ន្រនតី

បងាាញទិ្សតៅ វិ្ី
សាន្រសតអ្នុវ តកិចចការ

កិចចសេការអ្នុវ ត
ជាលួយសមាជិកគ្កលុឬ

ដផនកតផ្សង

ការសគ្លបសគ្លួល
ជាលួយអ្នក កព់ន័ធ

ការសិក្ា
គ្សាវគ្ជាវ/គ្បលលូ
ព័ ៌មានបដនថល

ជាទ្ូតៅ អ្នកគ្គបគ់្គងគ្ វូផតល់ការដណនាំតលើទ្ិសតៅការងារដល់លន្រនតី តដាយតផ្ទា តលើចំណុច
លួយចំនួនដចូខាងតគ្កាល៖
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គ្បាប់អំ្ពីបរបិទ្កិចចការ

តដើល្បីឱ្យតឆៃើយ បនឹងការចង់បានរបស់អ្នកគ្គប់គ្គងគ្បាប់ពីតពលតវលាជាក់លាក់
និងសតង់ដារគុណភាព

តដើល្បីបងាាញពីភាពគួរសលតគ្បើគ្បាស់សតលៃងទ្ន់ភៃន់

ផតល់តពលដល់លន្រនតសួីរ
សំណួរ
ផតល់ឱកាសដល់លន្រនតតីលើកត ើង
នូវសំណូលពរ ឬការតសនើសំុការោំ
គ្ទ្នានា

តដើល្បីបញ្ញាក់ពីកិចចការដដលគ្ ូវត្វើតនាះ ដូចជា វិ្ីសាន្រសត  ួនាទ្ី
អ្នក ក់ព័នធ ជាតដើល

តដើល្បីបញ្ញាក់ពី្នធាន កិចចអ្នតរាគលន៍ពីថានក់ដឹកនាំ/អ្នក
គ្គប់គ្គង ការបណ្តះបណាាល ឬការអ្ភិវឌ្ឍសល ថភាព ជាតដើល

តដើល្បីឱ្យលន្រនតីយល់ពីសារៈសំខាន់ម្នកិចចការតនាះ

IV. មត្ើស្ត្ូវផតលក់ារមណនាំមលើទិរមៅដូចមម តចមដល ់ន្រនត?ី(ត្)
តដើល្បីទ្ទ្លួបានផលលអ អ្នកគ្គប់គ្គងគរួផតល់ការដណនាំតលើទ្ិសតៅការងារដល់លន្រនតដីចូខាង
តគ្កាល៖



បទបង្ហា ញរតពីី 
រមបៀបផតលក់ារស្បឹកាមយបល់

(Coaching)



I. មត្ើអ្វីមាជាការស្បឹកាមយបល?់

❑ជាវិ្ីសាន្រសត/ជំនាញលួយដដលអ្នកដឹកនាំ/គ្គបគ់្គងតគ្បើគ្បាស់សគ្មាប់អ្ភិវឌ្ឍ
សល ថភាព/ជំនាញដល់បគុគលកិ

❑ជាទ្ូតៅការគ្បឹក្ាតយាបល់ជាការសនទនារវាងអ្នកគ្គបគ់្គង/ដឹកនំាជាលួយបុគគលិក
តដើល្បីកំណ ់បញ្ញាតលើការបំតពញការងាររបស់បគុគលកិនិងដសវងរកដំតណាះគ្សាយ
តលើបញ្ញាទំងតនាះ

❑អ្នកដឹកនា/ំគ្គប់គ្គងអាចតគ្បើគ្បាស់ ការគ្បឹក្ាតយាបល់

តៅតពលបុគគលិកតសនើសុំោគំ្ទ្ឫតៅតពលអ្នកដឹកនា/ំគ្គបគ់្គង

សតងក ត ើញថាបុគគលិកជួបបញ្ញាកនងុការអ្នុវ តការងារ។



II. មត្ើការស្បឹកាមយបលម់ានជាំហានរាំខាន់ៗចមាំនួនប៉ែុនមា ន?
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ជំហានទាំង៥ម្ន
ការក្បឹក្្ា
គោបល់

១.បងាាញភាព
តជឿជាក់

២.បងាាញបញ្ញា
និងឥរិយាបថ
ដដលមានឥទ្ធពិល
ដល់គុណផល

៣.ពិភាក្ារក
ដំតណាះគ្សាយ/ 
វិធានការ

៤.ឯកភាពតលើ
ដផនការអ្នុវ ត

៥.ត្តលដានតលើល
ការអ្នុវ ត



ជំហានទី្១៖ បងាាញភាពតជឿជាក់
▪ បងាាញភាពតជឿជាក់ចំត ះបុគគលកិថាសល ថភាព និងឆនទៈរបសត់គអាចតដាះ
គ្សាយបញ្ញាបាន

ជំហានទី្២៖ បងាាញអំ្ពីបញ្ញា ឬឥរិយាបថដដលជៈឥទ្ធពិលដល់គុណផល
▪ បងាាញគ្បាប់បុគគលិកអំ្ពីបញ្ញា ក់ព័នធនឹងគុណផលដដលគ្ វូការដកលលអ

ជំហានទី្៣៖ ពិភាក្ារកដំតណាះគ្សាយ/វធិានការ
▪ ពិភាក្ារកដំតណាះគ្សាយ/វិធានការនានា តដើល្បដីកលលអ/តដាះគ្សាយបញ្ញា

(តសនើសុំតយាបល់បុគគលិកអំ្ពីរតបៀបដក គ្លវូបញ្ញា ឬការ រទុ្កជាលុន
តដើល្បីកុឱំ្យតកើ មានបញ្ញាលតងតទ្ៀ )។

II. មត្ើការស្បកឹាមយបលម់ានជាំហានរាំខាន់ៗអ្វីែៃះ?(ត្)
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ជំហានទី្៤៖ ឯកភាពតលើដផនការអ្នុវ ត
▪ ក ់គ្ត្តតលើការឯកភាព/គ្ពលតគ្ពៀងនានាតដើល្បដីក គ្លូវឬ ដកលលអសាានភាព គ្ពល
ទំងកំណ ់តោលតៅការងារដដលបុគគលិកគ្ ូវដ សតគ្លចឲ្យបាន

ជំហានទី្៥៖ការត្តលដានតលើលការអ្នុវ ត
▪ គ្ ូវកំណ ក់ាលបរិតច ទ្និងតពលតវលា តដើល្បីត្តលដាន ផតលត់យាបល់គ្ លប់
▪ ជំរុញទ្ឹកចិ តឲ្យខ្ិ ខ្ំគ្បឹងដគ្បងអ្នុវ តត្តលតលើកទឹ្កចិ តដបបវិជជមានតលើចំណុចលអ
សតគ្លចបាននិងបងាាញការតជឿជាក់តលើសល ថភាពបុគគលិកថាពិ ជាអាចត្វើបាន។

II. មត្ើការស្បឹកាមយបលម់ានជាំហានរាំខាន់ៗអ្វីែៃះ?(ត្)
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រ ូអ្រគុណ     !
www.mcs.gov.kh
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http://www.mcs.gov.kh/
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៤. របាយការណ៍៖ ម្ត្ូវលរៀបច្ាំរបាយការណ៍ម្បចាំកែសរីពីការបាំលពញការងាររបស់ែៃួនងូន...........( រុែត្ាំកណងអ្នកម្គប់
ម្គងតា េ់)...............។ 
៥. ត្នួាទនីងិការទទេួែុសម្ត្វូ៖ (គឺជាបញ្ា ីភារកិច្ចសាំខាន់ៗ កដ្េកាំណត្ល់ៅតារត្នួាទីនីរយួៗលដ្ឋយកផអកលៅតារអ្នុម្កឹត្យសរីពី
ការលរៀបច្ាំនិងការម្បម្ពឹត្រលៅរបសម់្កសងួ សាា បន័សារី កដ្េម្មនកាំណត្អ់្ាំពីត្នួាទីនិងភារកិច្ចរបស់អ្គគលេខាធិការដ្ឋា ន/អ្គគនាយកដ្ឋា ន/
នាយកដ្ឋា ន និងម្បកាសសរីពីការបលងកីត្ការយិេយ័និងអ្ងគភាពច្ាំណុេះថ្នន កជ់ាតិ្និងថ្នន ក់លម្ការជាតិ្ កដ្េម្មនកាំណត្អ់្ាំពីត្ួនាទីនិងភារកិច្ច
របសក់ារយិេយ័ និងអ្ងគភាពច្ាំណុេះ) 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

៦. េកខណៈសរបត្រនិងិឧបនសិសយ័តាររុែត្ាំកណងនរីយួៗ៖ 
ម្កបែណ័ឌ ឋាននររសករ ិ
(លយងតារច្ាប ់និង
បទបបញ្ញត្រិជាធរម្មន) 

េកខណៈសរបត្រ ិ
ឧបនិសសយ័សម្ម្មបក់ានរុ់ែត្ាំកណង 

(លយងតារច្ាប ់និងបទបបញ្ញត្រិជាធរម្មន) 

 - កម្រិត្វបបធរ៌ : ............................................................ 

- ងាំនាញវជិាា ងីវៈ : ............................................................ 

- បទពិលសាធនក៍ារងារ2 : ............................................................ 

- ការបណរុ េះបណារ េលផសងៗ3 : ............................................................ 

- ងាំនាញពត័្ម៌្មនវទិា និង 
ភាសាបរលទស(លបីចាំបាច្)់ 

: ............................................................ 

- សរត្ាភាពបាំលពញការងារ4 ៖ 
o ការទទេួែុសម្ត្ូវ និងវនិយ័ការងារ (ឋានានុម្ករ បទបរា នផាកនុង លម្ម៉ា ងលពេលធាីការ) 
o ការលរៀបច្ាំកផនការច្ាសោ់ស ់និងការសលម្រច្បានេទធផេ 
o ការបនរអ្ភិវឌ្ឍសរត្ាភាព ច្ាំលណេះដឹ្ង និងងាំនាញ 
o ការសហការការងារ និងសាា រតី្ជាម្កុរ 

                                                           
1 ម្កសួង សាា ប័នម្ត្ូវលរៀបច្ាំឱ្យម្មនបញ្ា ីរុែត្ាំកណងចប់ពីអ្នកម្គប់ម្គងរហូត្ដ្េ់រន្តនរីកដ្េម្មនកនុងរច្នាសរព័នធម្គប់ម្គងនិងរុែងារវជិាា ងីវៈ។ 
2 បទពិលសាធន៍ការងារៈ  

១}. (ការងារដ្ឹកនាាំ ម្គប់ម្គង ចត្់កច្ង សម្របសម្រួេ) ច្ាំលពាេះអ្គគនាយក (រយៈលពេបាំលពញការងារចប់ពី ១៣ឆ្ន ាំល ងី) ច្ាំលពាេះអ្គគនាយករង (រយៈលពេបាំលពញការងារចប់ពី 
១០ឆ្ន ាំល ងី) ច្ាំលពាេះម្បធាននាយកដ្ឋា ន(រយៈលពេបាំលពញការងារចប់ពី ៨ឆ្ន ាំល ងី) ច្ាំលពាេះអ្នុម្បធាននាយកដ្ឋា ន(រយៈលពេបាំលពញការងារចប់ពី ៥ឆ្ន ាំល ងី) ច្ាំលពាេះម្បធាន
ការយិេ័យ(រយៈលពេបាំលពញការងារចប់ពី ៣ឆ្ន ាំល ងី)និងច្ាំលពាេះអ្នុម្បធានករយិេ័យ(រយៈលពេបាំលពញការងារចប់ពី ២ឆ្ន ាំល ងី)។  

២).ច្ាំលពាេះរន្តនរីងាំនាញគឺបទពិលសាធន៍បាំលពញការងារចប់ពី ១ឆ្ន ាំល ងី។ 
3 គឺជាការបណរុ េះបណារ េរយៈលពេែៃីៗសម្ម្មប់ងួយដ្េ់ការកាន់រុែត្ាំកណង។ 
4 គឺជាសរត្ាភាពសនូេខាងឥរយិបងនិងវនិ័យសម្ម្មប់រន្តនរីរាងការម្គប់រុែត្ាំកណង។ 
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o លគ្នរពការសម្មៃ ត្វ់ជិាា ងីវៈនិងកាត្ពាកិច្ចេកខណការណ៍ 
o គាំនិត្ផរួច្លផរីរ នច្នម្បឌិ្ត្ និងកករេរអនីតិ្វធីិ និងរលបៀបរបបការងារ 

- សរត្ាភាពវជិាា ងីវៈ5 ៖ 
o ................................................................................ 
o ................................................................................ 
o ................................................................................ 

រាំណត់សាំោល៖់ 
១. អ្នកម្គប់ម្គងតា េ់ម្ត្ូវលរៀបច្ាំ និងបាំលពញការពិព័ណ៌នារុែត្ាំកណងលដ្ឋយសហការជារួយនាយកដ្ឋា នបុគគេិកឬអ្ងគភាព

ធនធានរនុសសរបស់ែៃួន។ 
២. ការពិពណ៌នារុែត្ាំកណង(ដូ្ច្ជា អ្គគលេខាធិការ/អ្គគនាយក/ម្បធានរនាីរងាំនាញ) ម្ត្ូវអ្នុរ័ត្លដ្ឋយរដ្ារន្តនរីម្កសួង សាា ប័ន

សារី។ 
៣. ការពិពណ៌នារុែត្ាំកណងអ្ភិបាេននគណៈអ្ភិបាេរាងធានី លែត្រ ម្ត្ូវលគ្នរពតារលសច្ករីកណនាាំរបស់ម្កសួងរហានផា 

លេែ០៣៨.សណន ចុ្េះនងៃទី២១ កែវចិ្ិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៣ សរីពីការលរៀបច្ាំេ័កខែ័ណឌ ការងារសម្ម្មប់រន្តនរី បុគគេិករដ្ាបាេរាងធានី 
លែត្រ ម្កុង ម្សុក ែណឌ  ។ 

 
 

                                                           
5 គឺជាសរត្ាភាពងាំនាញសម្ម្មប់បាំលពញតួ្នាទីនិងការទទួេែុសម្ត្ូវឱ្យម្មនម្បសិទធភាព។ 
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ឧរសមព័ន្ធ២៖ កផន្ការការងារក្រចាំឆ្ា ាំររសអ់ងគភាព 

១. ម្កសួង សាា ប័ន៖......................................................................................................... 

២. អ្ងគភាព ៖ (អ្គគនាយកដ្ឋា ន នាយកដ្ឋា ន ការយិេ័យ ឬអ្ងគភាពលផសងៗ)............................ 

៣. កផនការការងារម្បចាំឆ្ន ាំរបស់អ្ងគភាព ៖ 

សកម្មភាព សូចនាករសម្ទ្ធកម្មគន្លឹះ 
ពពលពេលាអនុេត្ត ការប៉ា នស្មម នថេិកា ប្រភពហរិញ្ញរបទាន អនកទ្ទ្លួខុសប្ត្ូេ 

ត្រ១ ត្រ២ ត្រ៣ ត្រ៤ 

១.................................... 
១.១.................................. 
១.២.................................. 

      
  

២.................................... 
២.១.................................. 
២.២.................................. 

      
  

៣.................................... 
៣.១.................................. 
៣.២.................................. 

      
  

រាំណត់សម្មគ ល៖់ កផនការការងារម្បចាំឆ្ន ាំរបស់អ្ងគភាព សាំលៅដ្េ់កផនការម្បត្ិបត្រិម្បចាំឆ្ន ាំរបស់អ្ងគភាពកដ្េបានលធាីល ងីជាលរៀងរាេ់លដ្ីរឆ្ន ាំលដ្ឋយម្បធានអ្ងគភាព(អ្គគនាយក
ឬអ្គគលេខាធការ ម្បធាននាយកដ្ឋា ន ម្បធានការយិេ័យ ឬម្បធានអ្ងគភាពនរីយួៗ) ម្សបតារកផនការការងារម្បចាំឆ្ន ាំ ឬកផនការម្បត្បិត្រម្បចាំឆ្ន ាំរបស់ម្កសងួ សាា ប័ន។ កនុងករណី
អ្ងគភាពណាពុាំម្មនកផនការម្បត្ិបត្រិម្បចាំឆ្ន ាំរបស់ែៃួន ម្ត្ូវលរៀបច្ាំកផនការការងារម្បចាំឆ្ន ាំរបស់អ្ងគភាព ម្សបតារគាំរនូនឧបសរព័នធលនេះ។ 
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ឧរសមព័ន្ធ៤៖ លរ័ខខ័ណឌ ការងារ 
ក្រសងួ សាថ រ័ន្៖..............................................................................អងគភាព៖..................................................................................... 

 លឈាា េះ ត្នាទ ី កាេបរលិច្ឆទ ហត្ាលេខា 
សម្ម្មប់រន្តនរ ី     
សម្ម្មប់អ្នកម្គប់ម្គងតា េ ់     
រយៈលពេអ្នុវត្រ            ០៦ កែ                                ១២កែ                             ......................... 
 

 លគ្នេបាំណងននគុណផេ  
 

សូច្នាករវាយត្នរៃ 6 លពេលវោ 7 
សូច្នាករេរអត្ េទធផេរ ាំពងឹទុក 

១ ភារកច្ចនងិការទទេួែុសម្ត្វូ (កដ្េអ្នកម្គប់ម្គងតា េម្បគេឱ្យ)    

 ១    
 ២    
 ៣    
 ៤    
 ៥    
២ សរត្ាភាពអ្នុវត្រការងារ8 ១........................................................................................................................... 

២.......................................................................................................................... 
៣.......................................................................................................................... 

                                                           
6 គឺជាការកាំណត្ន់ូវសរង់ដ្ឋ ឬេកខណៈវនិិច្ឆយ័កនុងការវាយត្នរៃ និងវាសក់វងនូវេទធផេការងារននលគ្នេបាំណងគុណផេរបសរ់ន្តនរីម្មន ក់ៗ ។ ការកាំណត្ ់ សូច្នាករឱ្យបានម្ត្រម្ត្វគឺទារទាឱ្យម្មននូវព័ត្ម្មនសម្ម្មបល់ផាៀង
តា ត្ទាកទ់ងនឹងទិនននយ័ឬសាិត្។ ច្ាំលពាេះការកាំណត្ន់ូវសូច្នាករេរអិត្គឺលដ្របលីម្បីម្បាស ់ ជារលធាបាយកនុង ការវាសក់វងេទធផេរ ាំពឹងទុក។ ម្កសងួ សាា បន័ ឬអ្ងគភាពអាច្ម្មនទម្រងល់ផសងៗគ្នន ននការកាំណត្់សូច្នាករ
អាម្សយ័លៅតារម្បលភទននការងារទទេួែុសម្ត្វរបស់ែៃួន។ 
7 គឺជាការកាំណត្រ់យៈលពេអ្នុវត្រកផនការសករាភាពលដ្របសីលម្រច្ឱ្យនូវលគ្នេបាំណងគុណផេនិងល ៃ្ីយត្បសូច្នាករវាយត្នរៃ។ 
8 ជាត្ម្រូវការអ្ភិវឌ្ឍសរត្ាភាពងាំនាញ លដ្របអ្នុវត្រការងារឱ្យម្មនម្បសិទធភាព។ 

 
 

លេ
ខា

ធិកា
រដ្ឋានននគណ

ៈកម្មាធិកា
រកកទម្រងរ់ដ្ាបា

េ
សា

ធា
រណ

ៈ 
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o 
លគ្ន

រពកា
រស

ម្មៃត្វ់ជិាាងីវៈនិងកា
ត្ពាកិច្ចេ

កខណ
កា

រណ៍
 

o 
គាំនិត្ផរួ ច្លផរី រ នច្នម្បឌិ្ត្ និងកករេ

រអនីតិ្វធីិ និងរលបៀបរបបកា
រងា

រ 
- ស

រត្ាភា
ពវជិាាងីវៈ 5 ៖ 
o 

................................................................................ 
o 

................................................................................ 
o 

................................................................................ 

រាំណ
ត់ស

ាំោ
ល
៖់ 

១. អ្នកម្គប់ម្គងតាេ
់ម្ត្ូវលរៀបច្ាំ និ ងបាំលពញ

កា
រពិ ព័ណ៌

នា
រុែត្ាំកណ

ងលដ្ឋ
យ

ស
ហ

កា
រជា

រួយ
នា

យ
កដ្ឋានបុគគេិ

កឬអ្ងគភា
ព

ធនធា
នរនុស

សរបស់
ែៃួ ន។ 

២. កា
រពិ ពណ៌

នា
រុែត្ាំកណ

ង(ដូ្ច្ជា
 អ្គគលេ

ខា
ធិ កា

រ/អ្គគនា
យ

ក/ម្បធា
នរនាី រង ាំនា

ញ
) ម្ត្ូវអ្នុរ័ត្លដ្ឋ

យ
រដ្ារន្តនរី ម្កសួ

ង សា
ាប័ន

សា
រី ។ 

៣. កា
រពិ ពណ៌

នា
រុែត្ាំកណ

ងអ្ភិ បា
េ

ននគណ
ៈអ្ភិ បា

េ
រាងធា

នី  លែត្រ ម្ត្ូវលគ្ន
រពតា

រលស
ច្ករី កណ

នា
ាំរបស់

ម្កសួ
ងរហា

នផា 
លេ

ែ០៣៨.ស
ណ

ន ចុ្េះនងៃទី ២១ កែវចិ្ិ ឆកា
 ឆ្នាំ២០១៣ ស

រី ពី កា
រលរៀបច្ាំេ័

កខែ័ណ
ឌកា

រងា
រស

ម្ម្ម
ប់រន្តនរី  បុគគេិ

ករដ្ាបា
េ

រាងធា
នី  

លែត្រ ម្កុង ម្សុ
ក ែណ

ឌ ។ 
                                                             
5 គឺ ជា

ស
រត្ាភា

ពង ាំនា
ញ

ស
ម្ម្ម

ប់បាំលពញ
តួ្នា

ទី និ ងកា
រទទួេ

ែុស
ម្ត្ូវឱ្យម្ម

នម្បស
ិ ទធភា

ព។ 
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ឧរសមព័ន្ធ៦៖ តារាងគាំរនូន្របាយការណ៍ 
របាយការណ៍សរីពីេទធផេការងារ (ម្បចាំកែ ម្តី្ម្មស ្ម្មស ឬ ម្បចាំឆ្ន ាំ).................... 

១. េកខណៈទូលៅ 
 

លឈាា េះរន្តនរី :............................................................................................................................................................................................. 
រុែត្ាំកណង :............................................................................................................................................................................................... 
អ្ងគភាព  :............................................................................................................................................................................................... 
ម្កសួង សាា ប័ន :............................................................................................................................................................................................... 

២. សករាភាពនងិេទធផេការងារ 
សករាភាព/ការងារ េទធផេសលម្រច្បាន រយៈលពេអ្នុវត្រ 

   
   
   
   
   

៣. សករាភាពរិនទាន់បានសលម្រច្នងិបរា ម្បឈរ  
សករាភាពរិនទាន់បានសលម្រច្ បរា ម្បឈរ 

  
  
  
  
  

 

 

 

 

រត្ិលយបេ់របស់អ្នកម្គប់ម្គងតា េ់៖...........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

       

 

 

នងៃទ.ី............. កែ.............ឆ្ន ាំ........ 
ហត្ាលេខា 
រន្តនរីអ្នុវត្រ 

នងៃទ.ី............. កែ................ឆ្ន ាំ............. 
ហត្ាលេខា 

អ្នកម្គប់ម្គងតា េ់ 
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ឧរសមព័ន្ធ៧៖ តារាងគាំរនូន្ការវាយតនម្គុណផល 
លឈាា េះ (រន្តនរអី្នុវត្រ) អ្ងគភាព/ម្កសងួ សាា បន័ រុែត្ាំកណង ឋាននររសករ ិ កាេបរលិច្ឆទកត្ងតាាំងកនុងរុែត្ាំកណងបច្ចុបបនន 

     

រយៈលពេវាយត្នរៃគុណផេ       ០៣ កែ                     ០៦ កែ                     ០៩កែ                    ១២កែ 
 

េទធផេវាយត្នរៃ េអម្បលសីរ (៥) 
(៨១-១០០) 

េអ(៤) 
(៦១-៨០) 

រធយរ (៣) 
(៤១-៦០) 

ម្ត្ូវកកេរអ (២) 
(២១-៤០) 

គុណផេទាប (១) 
(០-២០) 

១. ការវាយត្នរៃលេីេទធផេការងារ (៦០ ពិនាុ) (ែៃឹរសារលនេះដ្កម្សងពី់េក័ខែណ័ឌ ការងារ ដូ្ច្កនុងឧបសរពន័ធ៤)  
 បាំលពញលដ្ឋយរន្តនរីអ្នុវត្រ បាំលពញលដ្ឋយអ្នកម្គបម់្គងតា េ ់

េ.រ លគ្នេបាំណងននគុណផេ 9 េទធផេកដ្េសលម្រច្បាន10 កម្រិត្ននការ
សលម្រច្ការងារ11 

(២០ ពិនាុ) 

ភាពទាន់លពេ
លវោ12 

(២០ ពិនាុ) 

កម្រិត្ននភាព
េាំបាក13 

(២០ ពិនាុ) 

រតិ្លយបេ ់

១       
២       
៣       
៤       
៥       
ការងារបកនារ       
ការងារបកនារ14       

ពិនាុសរបុលេីេទធផេការងារ  

២. ការវាយត្នរៃលេីសរត្ាភាពអ្នុវត្រការងារ (៤០ ពនិាុ) 

េ.រ សម្មសធាតុ្វាយត្នរៃ ពិនាុផរេល់ដ្ឋយ រូេលហតុ្ 
អ្នកម្គបម់្គងតា េ់ 

១ ឥរយិបង និងវនិយ័ (២០ពិនាុ)   
 លគ្នរពវនិយ័ការងារ លម្ម៉ា ងលពេលធាីការ និងបទបរា នផាកនុងរបសអ់្ងគភាព   
 សាា រតី្ទទេួែុសម្តូ្វ   
 ការលគ្នរពឋានានុម្ករការងារ និងលគ្នរពការសម្មៃ ត្់វជិាា ងីវៈនិងកាត្ពាកិច្ចេកខណការណ៍   

២ សរត្ាភាពវជិាា ងីវៈ (១០ពិនាុ)   
 សរត្ាភាពបាំលពញការងារ   
 អ្ភិវឌ្ឍសរត្ាភាព ច្ាំលណេះដឹ្ង និងងាំនាញ   
 ម្មនគាំនិត្ផរួច្លផរីរនិងនច្នម្បឌិ្ត្ (កកេរអសករាភាពការងារ លដី្របមី្បសិទធភាព និងរធយរ)   

៣ ភាពជាអ្នកដឹ្កនាាំ (១០ពិនាុ)   
 សហការការងារជារយួរន្តនរីរាងការដ្នទលដី្រប ីសលម្រច្េទធផេររួ/សាា រតី្ជាម្កុរ   

                                                           
9 សករាភាពការងារកដ្េដ្កម្សងពី់េក័ខែណ័ឌ ការងាររបសរ់ន្តនរីកនុងឧបសរពន័ធ៤ 
10 កផអកតារេទធផេកដ្េដ្កម្សងពី់របាយការណ៍េទធផេ ដូ្ច្កនុងឧបសរពន័ធ៦ 
11 គឺសាំលៅដ្េក់ារលធៀបេទធផេការងារកដ្េសលម្រច្បានលៅនឹងេទធផេរ ាំពឹងទុក។ 
12 គឺសាំលៅដ្េរ់យៈលពេននការសលម្រច្បានេទធផេការងារលធៀបលៅនឹងរយៈលពេកដ្េបានកាំណត្ក់នុងកាេវភិាគអ្នុវត្រ។ 
13 គឺអាម្សយ័លៅតារម្បលភទនិងទាំហាំការងារ លដ្ឋយសារការងារែៃេះម្មនភាពសាុគសាា ញ និងកម្រិត្ននភាពេាំបាកែុសគ្នន កនុងការសលម្រច្បានេទធផេ។ 
14 ការម្បគេភ់ារកិច្ចឱ្យតារការចាំបាច្់ 
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 ទាំនាកទ់ាំនងអ្នររបុគគេ   
 សរត្ាភាពអ្នុវត្រការងារលម្ការសម្មព ធ   

ពិនាុសរបុលេីសរត្ាភាពអ្នុវត្រការងារ  
 

ច្ាំណាត្ថ់្នន កស់របុ  (១ - ៥)  
 

 

៣. អ្នកម្គបម់្គងតា េអ់ាច្លម្ងីសលរសីម្បលភទននការលេីកទឹកចិ្ត្រលេីសពីរយួ  (កត្រិនឱ្យលេីសពី 
បី) លដ្ឋយកផអកលៅតារច្ាំណាត្ថ់្នន កន់នការវាយត្នរៃ ។  រតិ្លយបេប់កនាររបសអ់្នកម្គបម់្គងតា េ ់

លម្ត្ៀរសម្ម្មបទ់ទេួលម្គឿងឥសសរយិយស   
លម្ត្ៀរសម្ម្មបទ់ទេួការកត្ងតាាំងកានរុ់ែដ្ាំកណងែពស់បនាា ប់  

 
 

លម្ត្ៀរសម្ម្មបទ់ទេួម្បាករ់ងាា នល់េីកទឹកចិ្ត្រ   
លម្ត្ៀរសម្ម្មបទ់ទេួការអ្ភិវឌ្ឍសរត្ាភាព (ការបណរុ េះបណារ េ ការបងាឹក កផនការអាងីព) 
កផនការអាងីព) 

  
ល ងីថ្នន ក ់(សាយ័ម្បវត្រិ)   
លម្ត្ៀរសម្ម្មបទ់ទេួបណ័ណសរលសីរ   
បណរុ េះបណារ េ និងបលងកីនសរត្ាភាពងាំនាញបកនាររយៈលពេែៃី   
បណរុ េះបណារ េ និងបលងកីនសរត្ាភាពងាំនាញបកនាររយៈលពេយូរ   
បងកកការល ងីថ្នន ក់   
វធិានការរដ្ាបាេតារករណីចាំបាច្ ់   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៤.កនុងករណីរនិម្មនការឯកភាពលេីការវាយត្នរៃ 

 លឈាា េះ ត្នួាទី កាេបរលិច្ឆទ ហត្ាលេខា រតិ្លយបេ ់

រន្តនរអី្នុវត្រ   
  

 

អ្នកវាយត្នរៃ ឬអ្នកម្គបម់្គងតា េ ់   
  

 

សលម្រច្លដ្ឋយអ្នកម្គបម់្គងែពសប់នាា ប ់   
  

 

 

នងៃទី.............. កែ................ឆ្ន ាំ............. 
ហត្ាលេខា 

អ្នកម្គប់ម្គងតា េ់ 

នងៃទី.............. កែ................ឆ្ន ាំ............. 
ហត្ាលេខា 
រន្តនរីអ្នុវត្រ 

រត្លិយបេ់របស់រន្តនរអី្នុវត្រ៖.................................................. 
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ឧរសមព័ន្ធ៧៖ តារាងគាំរនូន្ការវាយតនម្គុណផល 
លឈាា េះ (រន្តនរអី្នុវត្រ) អ្ងគភាព/ម្កសងួ សាា បន័ រុែត្ាំកណង ឋាននររសករ ិ កាេបរលិច្ឆទកត្ងតាាំងកនុងរុែត្ាំកណងបច្ចុបបនន 

     

រយៈលពេវាយត្នរៃគុណផេ       ០៣ កែ                     ០៦ កែ                     ០៩កែ                    ១២កែ 
 

េទធផេវាយត្នរៃ េអម្បលសីរ (៥) 
(៨១-១០០) 

េអ(៤) 
(៦១-៨០) 

រធយរ (៣) 
(៤១-៦០) 

ម្ត្ូវកកេរអ (២) 
(២១-៤០) 

គុណផេទាប (១) 
(០-២០) 

១. ការវាយត្នរៃលេីេទធផេការងារ (៦០ ពិនាុ) (ែៃឹរសារលនេះដ្កម្សងពី់េក័ខែណ័ឌ ការងារ ដូ្ច្កនុងឧបសរពន័ធ៤)  
 បាំលពញលដ្ឋយរន្តនរីអ្នុវត្រ បាំលពញលដ្ឋយអ្នកម្គបម់្គងតា េ ់

េ.រ លគ្នេបាំណងននគុណផេ 9 េទធផេកដ្េសលម្រច្បាន10 កម្រិត្ននការ
សលម្រច្ការងារ11 

(២០ ពិនាុ) 

ភាពទាន់លពេ
លវោ12 

(២០ ពិនាុ) 

កម្រិត្ននភាព
េាំបាក13 

(២០ ពិនាុ) 

រតិ្លយបេ ់

១       
២       
៣       
៤       
៥       
ការងារបកនារ       
ការងារបកនារ14       

ពិនាុសរបុលេីេទធផេការងារ  

២. ការវាយត្នរៃលេីសរត្ាភាពអ្នុវត្រការងារ (៤០ ពនិាុ) 

េ.រ សម្មសធាតុ្វាយត្នរៃ ពិនាុផរេល់ដ្ឋយ រូេលហតុ្ 
អ្នកម្គបម់្គងតា េ់ 

១ ឥរយិបង និងវនិយ័ (២០ពិនាុ)   
 លគ្នរពវនិយ័ការងារ លម្ម៉ា ងលពេលធាីការ និងបទបរា នផាកនុងរបសអ់្ងគភាព   
 សាា រតី្ទទេួែុសម្តូ្វ   
 ការលគ្នរពឋានានុម្ករការងារ និងលគ្នរពការសម្មៃ ត្់វជិាា ងីវៈនិងកាត្ពាកិច្ចេកខណការណ៍   

២ សរត្ាភាពវជិាា ងីវៈ (១០ពិនាុ)   
 សរត្ាភាពបាំលពញការងារ   
 អ្ភិវឌ្ឍសរត្ាភាព ច្ាំលណេះដឹ្ង និងងាំនាញ   
 ម្មនគាំនិត្ផរួច្លផរីរនិងនច្នម្បឌិ្ត្ (កកេរអសករាភាពការងារ លដី្របមី្បសិទធភាព និងរធយរ)   

៣ ភាពជាអ្នកដឹ្កនាាំ (១០ពិនាុ)   
 សហការការងារជារយួរន្តនរីរាងការដ្នទលដី្រប ីសលម្រច្េទធផេររួ/សាា រតី្ជាម្កុរ   

                                                           
9 សករាភាពការងារកដ្េដ្កម្សងពី់េក័ខែណ័ឌ ការងាររបសរ់ន្តនរីកនុងឧបសរពន័ធ៤ 
10 កផអកតារេទធផេកដ្េដ្កម្សងពី់របាយការណ៍េទធផេ ដូ្ច្កនុងឧបសរពន័ធ៦ 
11 គឺសាំលៅដ្េក់ារលធៀបេទធផេការងារកដ្េសលម្រច្បានលៅនឹងេទធផេរ ាំពឹងទុក។ 
12 គឺសាំលៅដ្េរ់យៈលពេននការសលម្រច្បានេទធផេការងារលធៀបលៅនឹងរយៈលពេកដ្េបានកាំណត្ក់នុងកាេវភិាគអ្នុវត្រ។ 
13 គឺអាម្សយ័លៅតារម្បលភទនិងទាំហាំការងារ លដ្ឋយសារការងារែៃេះម្មនភាពសាុគសាា ញ និងកម្រិត្ននភាពេាំបាកែុសគ្នន កនុងការសលម្រច្បានេទធផេ។ 
14 ការម្បគេភ់ារកិច្ចឱ្យតារការចាំបាច្់ 



  

លេខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្រងរ់ដ្ាបាេសាធារណៈ   ទាំពរ័ 29 

សោលការណ៍នន្ការផតលច់ាំណាត់ថ្នា រ់ ១-៥ 
ច្ាំណាត់្ថ្នន ក់ (៥) ៖ ម្មនន័យថ្ន េអម្បលសរី (ពនិាុ ៨១ លៅ ១០០) ។ ច្ាំណាត់្ថ្នន ក់លនេះផរេ់ច្ាំលពាេះ ការសលម្រច្េទធផេការងារ 

(ទាាំងបរមិ្មណ និងគុណភាព លដ្ឋយលតរ ត្លេ ីកម្រិត្សលម្រច្បានការងារ ភាពទាន់លពេលវោ និងកម្រិត្ននភាពេាំបាក) 
ម្ពរទាាំងម្មនឥរយិបងនិងវន័ិយ សរត្ាភាពវជិាា ងីវៈនិងភាពជាអ្នកដ្ឹកនាាំ លេីសពកីាររ ាំពឹងទុក និងលេីសសហលសវកិដ្នទលទៀត្ 
(កដ្េសាិត្កនុងត្ាំកណងនិងលបៀវត្សរដូ៍្ច្គ្នន )។ 

ច្ាំណាត់្ថ្នន ក់ (៤) ៖ ម្មនន័យថ្ន េអ (ពនិាុ ៦១ លៅ ៨០) ។ ច្ាំណាត់្ថ្នន ក់លនេះផរេ់ច្ាំលពាេះ ការសលម្រច្េទធផេការងារ 
(ទាាំងបរមិ្មណ និងគុណភាព លដ្ឋយលតរ ត្លេ ីកម្រិត្សលម្រច្បានការងារ ភាពទាន់លពេលវោ និងកម្រិត្ននភាពេាំបាក) 
ម្ពរទាាំងម្មនឥរយិបងនិងវន័ិយ សរត្ាភាពវជិាា ងីវៈ និងភាពជាអ្នកដ្ឹកនាាំ លេីសសហលសវកិដ្នទលទៀត្ (កដ្េសាិត្កនុងត្ាំកណង
និងលបៀវត្សរដូ៍្ច្គ្នន )។ 

ច្ាំណាត់្ថ្នន ក់ (៣) ៖ ម្មនន័យថ្ន រធយរ (ពនិាុ ៤១ លៅ ៦០) ។ ច្ាំណាត់្ថ្នន ក់លនេះផរេ់ច្ាំលពាេះ ការសលម្រច្េទធផេការងារ 
(ទាាំងបរមិ្មណ និងគុណភាព លដ្ឋយលតរ ត្លេ ីកម្រិត្សលម្រច្បានការងារ ភាពទាន់លពេលវោ និងកម្រិត្ននភាពេាំបាក) 
ម្ពរទាាំងម្មនឥរយិបងនិងវន័ិយ សរត្ាភាពវជិាា ងីវៈ និងភាពជាអ្នកដ្ឹកនាាំ ល្ៃីយត្បនឹងរុែត្ាំកណង នងិេទធផេរ ាំពងឹទុក។ 

ច្ាំណាត់្ថ្នន ក់ (២) ៖ ម្មនន័យថ្ន ម្ត្វូកកេរអ (ពនិាុ ២១ លៅ ៤០)។ ច្ាំណាត់្ថ្នន ក់លនេះផរេ់ច្ាំលពាេះ ការសលម្រច្េទធផេការងារ 
(ទាាំងបរមិ្មណ និងគុណភាព លដ្ឋយលតរ ត្លេ ីកម្រិត្សលម្រច្បានការងារ ភាពទាន់លពេលវោ និងកម្រិត្ននភាពេាំបាក) 
ម្ពរទាាំងម្មនឥរយិបងនិងវន័ិយ សរត្ាភាពវជិាា ងីវៈ និងភាពជាអ្នកដ្ឹកនាាំ រិនទាន់ល្ៃីយត្បនឹងរុែត្ាំកណង 
និងេទធផេរ ាំពឹងទុក។ 

ច្ាំណាត់្ថ្នន ក់ (១) ៖ ម្មនន័យថ្ន គុណផេទាប (ពនិាុ ០ លៅ ២០)។ ច្ាំណាត់្ថ្នន ក់លនេះផរេ់ច្ាំលពាេះ ការសលម្រច្េទធផេការងារ 
(ទាាំងបរមិ្មណ និងគុណភាព លដ្ឋយលតរ ត្លេ ីកម្រិត្សលម្រច្បានការងារ ភាពទាន់លពេលវោ និងកម្រិត្ននភាពេាំបាក) 
ម្ពរទាាំងម្មនឥរយិបងនិងវន័ិយ សរត្ាភាពវជិាា ងីវៈ និងភាពជាអ្នកដ្ឹកនាាំ លៅរិនទាន់ល្ៃយីត្បនងឹរុែត្ាំកណង 
និងេទធផេរ ាំពឹងទុក និងលៅបនរកម្រតិ្ទាប លម្កាយម្មនការម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងពិលម្គ្នេះលយបេ់កណនាាំ។ 
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