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េមេរៀនទី១ 
កររគប់រគង និងអនករគប់រគង 

 កររគបរ់គងកររគបរ់គងកររគបរ់គងកររគបរ់គង គជឺលកខណៈៃនអំណចែដលមនតនួទេីមើលករខសុរតូវទេូទ ចតែ់ចងចតែ់ចងចតែ់ចងចតែ់ចង កណំតែ់ផនករកណំតែ់ផនករកណំតែ់ផនករកណំតែ់ផនករ 
តរំងទ់សិែកតរមូវតរំងទ់សិែកតរមូវតរំងទ់សិែកតរមូវតរំងទ់សិែកតរមូវ និងដកឹន ំដកឹន ំដកឹន ំដកឹនេំទតមលកខខណឌ ៃនកររគបរ់គង ឬេគលនេយបយែដលបនកតរ់តទកុេដើមប ី
េឆព ះេទកនភ់ពេជគជយ័ ៕  
 អនករគបរ់គងអនករគបរ់គងអនករគបរ់គងអនករគបរ់គង គជឺអនកទទលួខសុរតូវេលើករងរ និងលទ ធផលែដលបនទទលួេជគជយ័ តមករខតិខរំបឹង 
ែរបងពិេសសរបសម់នសុសរគបរ់បេភទ មិនថចេំពះបុគគលមន ក់ៗ  ឬរកុមមួយេឡើយ ។  
ឧទហរណ៍ៈ អនកទទលួខសុរតូវអងគភព រគូបេរងៀន េវជ ជៈបណឌិ តវះកត.់......................។ 
 អនករគបរ់គង ជទេូទរតូវមនមុខងរចនំនួ៤យ៉ងគ ឺ:  
   ����    ករេធវើែផនករករេធវើែផនករករេធវើែផនករករេធវើែផនករ                ����    ករចតែ់ចង ឬករចតែ់ចង ឬករចតែ់ចង ឬករចតែ់ចង ឬ    េរៀបចំេរៀបចំេរៀបចំេរៀបច ំ   
            ����    ករដកឹនកំរងរករដកឹនកំរងរករដកឹនកំរងរករដកឹនកំរងរ                ����    កររតតួពិនិតយកររតតួពិនិតយកររតតួពិនិតយកររតតួពិនិតយ    

កកកក. . . . អនកដកឹន ំនងិ អនករគប់រគងអនកដកឹន ំនងិ អនករគប់រគងអនកដកឹន ំនងិ អនករគប់រគងអនកដកឹន ំនងិ អនករគប់រគង    
 � អនកដឹកន ំ : ជអនកបងហ ញផលូវ នងឹដឹកនជំរមុញមនសុស េដយេរបីអំណចផទ ល ់ ឬអំណចផលូវករ នងិ 
មិនផលូវករ ។  
 � អនករគបរ់គង : អចតែរមតរមងម់នសុស រ៉បរ់ងករងរេដយេរបីអំណចរសបចបបែ់តប៉េុណណ ះ ។ 
 

រស�ទធភព    រស�ទធផល 
េធវើឲយចអំវីែដលរតវូេធវើេធវើឲយចអំវីែដលរតវូេធវើេធវើឲយចអំវីែដលរតវូេធវើេធវើឲយចអំវីែដលរតវូេធវើ        ( Doing the rights thing )( Doing the rights thing )( Doing the rights thing )( Doing the rights thing )    េធវើអវីឲយរតវូរេបៀបេធវើអវីឲយរតវូរេបៀបេធវើអវីឲយរតវូរេបៀបេធវើអវីឲយរតវូរេបៀប  ( Doing the thing right ) 

   CakarFanafa GVIEdleFVIBitCacaM)ac;kñúgkarseRmc 
kic©kar b¤eKaledA. vamann½yEdrfaRtUvkMNt;eKal 
edA[)anRtwmRtUvCamun . 

    mann½yfakic©karRtUveFVI[seRmctamviFImYyEdl
mankarcat;Ecgl¥ EdlFnFan nigeBlevlaRtUv)an 
RKb;RKgl¥ ehIykargarmanlMdab;lMedayl¥ . 

  
 
 

ខខខខ. . . . សមតថភពសមតថភពសមតថភពសមតថភពដកឹន ំនងិ រគប់រគងដកឹន ំនងិ រគប់រគងដកឹន ំនងិ រគប់រគងដកឹន ំនងិ រគប់រគង    
សមតថភពដកឹន ំ   

Leadership competencies 

សមតថភពរគបរ់គង    
Management competencies 

karRsavRCavbgðajfa GñkdwknaMEdlman 
RbsiT§PaBbgðajnUv R)aCJaEpñkGarmµN_ 
(Emotional intelligence) kRmitxçs; 
ehIylT§pl kargarrbs;eK RtUv)an 
kMNt;edayPaBcas;TuMEpñkGarmµN_ nig 
smtßPaBkñúgkareKogKrR)aCJa Epñk 
GarmµN_rbs;eK.     

� kareFVIEpnkar 
� karcat;Ecg¼EbgEckkargar 
� karepÞrParkic© 
� karRtYtBinitü nigvaytémø 
� karsresrr)aykarN_ 
� karbegááItdMeNIrkarkargar 
� kareFVIesckþIseRmccitþ 
� karedaHRsaybBaða 

� karRKb;RKg;KMerag 
� karRKb;RKg;bec©keTs 
� karRKb;RKg;hirjØvtßú 
� karRKb;RKg;FbFanmnusS 
� RbB½n§rcnasm<½n 
� kargarbNþaj nigPaBCa édKU 
 
 

 
 

ករដកឹន ំ   កររគបរ់គង    
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េមេរៀនទី២ 

កររគប់រគងធនធនមនុសស 

 កររគបរ់គងកររគបរ់គងកររគបរ់គងកររគបរ់គង គជឺដេំណើ រករៃនករេធវើែផនករករេធវើែផនករករេធវើែផនករករេធវើែផនករ ករចតត់ងំករចតត់ងំករចតត់ងំករចតត់ងំ ករដកឹន ំករដកឹន ំករដកឹន ំករដកឹន ំនិងកររតតួពិនិតយកររតតួពិនិតយកររតតួពិនិតយកររតតួពិនិតយេលើករេរបីរបស់
ធនធនមនសុស ធនធនមនសុស ធនធនមនសុស ធនធនមនសុស និងធនធនដៃ៏ទេទៀតធនធនដៃ៏ទេទៀតធនធនដៃ៏ទេទៀតធនធនដៃ៏ទេទៀត េដើមបសំីេរចបននវូេគលេដរមួរបសអ់ងគភព ។  
 កររគបរ់គងធនធនមនសុស គជឺករបេងកើតនវូមុខងរមុខងរមុខងរមុខងរ ឬសកមមភពសកមមភពសកមមភពសកមមភព េដើមបរីបតបិតតកិរងរេនកនុងអងគភព 
ឲយមនរបសិទ ធភព និងសំេរចេគលេដរបសអ់ងគភព តមរយៈករេធវើែផនករធនធនមនសុសែផនករធនធនមនសុសែផនករធនធនមនសុសែផនករធនធនមនសុស កររបកសេរជសីកររបកសេរជសីកររបកសេរជសីកររបកសេរជសី
េរសីបុគគលិកេរសីបុគគលិកេរសីបុគគលិកេរសីបុគគលិក ករបណតុ ះបណត លេលើសមតថភពជនំញរបសបុ់គគលិកករបណតុ ះបណត លេលើសមតថភពជនំញរបសបុ់គគលិកករបណតុ ះបណត លេលើសមតថភពជនំញរបសបុ់គគលិកករបណតុ ះបណត លេលើសមតថភពជនំញរបសបុ់គគលិក  ករវយតៃំលករងររបសបុ់គគលិកករវយតៃំលករងររបសបុ់គគលិកករវយតៃំលករងររបសបុ់គគលិកករវយតៃំលករងររបសបុ់គគលិក និងករទូករទូករទូករទូ
ទតត់ៃំលតបសនងទតត់ៃំលតបសនងទតត់ៃំលតបសនងទតត់ៃំលតបសនងដលបុ់គគលិក ។  
 

ក. ករវិភគករងរ 
 ករវភិគករងរគជឺនីតវិធិែីដលរតូវបនេរៀបចជំលកខណៈរបពន័ធ េដើមបរីបែមរបមូល និងកតរ់តពត័ម៌ន
សតីពីករងររបសបុ់គគលិកទងំឡយ េដយេផត តជសំខនទ់កទ់ងេទនិងភរៈកចិចភរៈកចិចភរៈកចិចភរៈកចិច និងករទទលួខសុរតវូករទទលួខសុរតវូករទទលួខសុរតវូករទទលួខសុរតវូរបសបុ់គគ
លិក េហើ យនិងតរំវូកររបសព់កួេគតរំវូកររបសព់កួេគតរំវូកររបសព់កួេគតរំវូកររបសព់កួេគ េដើមបរីបតបិតតកិរងរទងំអសរ់បកបេដរបសិទ ធភពខ ពស ់។ 

ករវភិគករងរជធមមតរតូវបនេគេគេធវើេឡើងជបីដណំកក់ល ៖ 
១. េនេពលែដលរកុមហុ៊ន ឬអងគភពមួយរតួវបនបេងកើតេឡើង ។ 
២. េនេពលែដលមនករងរថមីណមួយរតូវបនបេងកើតេឡើង ។ 
៣. េនេពលែដលមនគេរមងពរងីករបតបិតតកិរករងរថមី ។ 
េនកនុងដេំណើ រករៃនកររគបរ់គងធនធនមនសុស ករវភិគធនធនករវភិគធនធនករវភិគធនធនករវភិគធនធនគជឺែផនកមួយយ៉ងសំខន ់ ែដលអនក

រគបរ់គងបុគគលិករតូវែតេផត តករយកចតិតទកុដកច់នំចុៃនករពិពណ៌នករងរករពិពណ៌នករងរករពិពណ៌នករងរករពិពណ៌នករងរ(Job Description) និងលកខខណ័ឌលកខខណ័ឌលកខខណ័ឌលកខខណ័ឌ កនំត ់កនំត ់កនំត ់កនំត ់
ករងរករងរករងរករងរ (Job Specification) និងេធវើយ៉ងណធនឲយបននវូភពរគបរ់គនៃ់នធនធនមនសុស េដើមបេីឆលើយតបេទនិង
ភពចបំចៃ់នករងរចេំពះមុខ ឬករពរងីករបតបិតតកិរងរថមីទងំអសេ់នះ ។         

� ករពពិណ៌នករងរករពពិណ៌នករងរករពពិណ៌នករងរករពពិណ៌នករងរ 
�ករពិពណ៌នរករងរ គជឺករពិពណ៌នលំអិតេដយេផត តជសំខនេ់លើភរៈកចិចភរៈកចិចភរៈកចិចភរៈកចិច និងករទទលួខសុរតូករទទលួខសុរតូករទទលួខសុរតូករទទលួខសុរតូវវវវ

ែដលពកព់ន័ធេទនិងកររបតបិតតកិរងរេនះ ។ ((((េមើលទរមងគ់រំូេមើលទរមងគ់រំូេមើលទរមងគ់រំូេមើលទរមងគ់រំ)ូ 
� ករកំណត់ពកីរងរករកំណត់ពកីរងរករកំណត់ពកីរងរករកំណត់ពកីរងរ 

 � ករកណំតពី់ករងរ គជឺករកណំតន់វូលកខណ័ែដលេឆលើយតបេទនិងសមតថភពែដលអចបំេពញករ
ងរបនេដតេផត តជសំខនេ់លើ ចេំណះដងឹ ជនំញ សមតថភព បទពិេសធនក៍រងរ ចេំណះដងឹ ជនំញ សមតថភព បទពិេសធនក៍រងរ ចេំណះដងឹ ជនំញ សមតថភព បទពិេសធនក៍រងរ ចេំណះដងឹ ជនំញ សមតថភព បទពិេសធនក៍រងរ និងលកខណៈសមបតតេិផសងៗ
េទៀតសំរបដ់េំណើ រករករងររបកបេដយរបសិទ ធភពខ ពស ់។  
 � អតថរបេយជន៍ៃនករេធវកីរវភិគករងរអតថរបេយជន៍ៃនករេធវកីរវភិគករងរអតថរបេយជន៍ៃនករេធវកីរវភិគករងរអតថរបេយជន៍ៃនករេធវកីរវភិគករងរ    
 ករវភិគករងរបនផតលន់វូភពងយរសួលដចូខងេរកម ៖ 
  � ករេធវើែផនករធនធនមនសុស 
  � កររបកសេរជីសេរសី និងករេរជីសេរសីបុគគលិក 
  � ករែណន ំនិងករតរមងទ់សិបុគគលិក កមមករ និេយជិកថមី 
  � ករបណតុ ះបណត លបុគគលិក 
  � ករទទូតសំ់ណងដលបុ់គគលិក 
  � ករអេងកត និងវយតៃំលេលើករងរជកែ់សតង 
 
 



អងគករេលកកំពសធ់នធនសហគមន៍េដមបកីរអភិវឌឍន៍  Community Resource Improvement for Development 

 

កររគបរ់គងបគុគល�ករកបេដយភពវយ័ឆល ត 4                  េដយេលក  ែសម សំអន  នយកអងគករ CRID 

ខ. ករេធវែផនករធនធនមនុសស 
 េនកនុងរកុមហុ៊ន ឬអងគភពមួយរតូវករចបំចណ់សក់នុងករេធវើែផនករធនធនមនសុសករេធវើែផនករធនធនមនសុសករេធវើែផនករធនធនមនសុសករេធវើែផនករធនធនមនសុស    ឲយបនលអេដើមបសំី 
េរចបននវូេគលបំណងរបសខ់ លនួ ។ ករេធវើែផនករធនធនមនសុសគេឺផត តសំខនេ់ទេលើរបេភទៃនជនំញ ជនំញ ជនំញ ជនំញ និងចំចំចំចំ
ននួនិេយជកិននួនិេយជកិននួនិេយជកិននួនិេយជកិែដលអងគភពរតូវករ ។ ករេធវើែផនករធនធនមនសុសរតូវេធវើតមយទុ ធសរសតទងំ៤ជំហ៊នេផសងៗគន
ដចូខងេរកម ៖ 

១. ករប៉នរ់មណតរមូវករន�េយជិក 
 េដយពិនិតយេលើសថ នភព ឬកររតួតពិនិតយបរយិកសករងរ មននយ័ថ អនករគបរ់គងធនធនមនសុស
រតូវពិនិតយេមើលថេតើករេរៀបចបុំគគលិកសមរសបេទនិងជំនញ និងចនំនួៃនេសចកតរីតូវកររបសអ់ងគភពេហើ យរ ឺ
េន? ពីេរពះថចនំនួនិេយជិករតូវរសបេទនិងតរមូវករជកែ់សតងៃនករងរ និងរសបេទនិងជំនញេដើមបឲីយករ
ងរមនកររកីចេំរនី ។  ((((សមូេមើលគរំូសមូេមើលគរំូសមូេមើលគរំូសមូេមើលគរំ)ូ))) 

២. ករពយករណត៍រមូវករ ន�ងករផគតផ់គងធ់នធនមនសុស 
 ករពយករណ៍តរមូវករនិេយជិករតូវពឹងែផអកេលើពត័ម៌នឲយបនរតឹមរតូវ ជពិេសសរតូវយលដ់ងឹឲយបន
ចបសល់សអំ់ពីទនិននយ័កនុងករេរបីរបសធ់នធនមនសុសនេពលអនគត និងនិនន ករេសដឋកចិចទេូទ ។ 
 បេចចកេទស៤យ៉ងសរមបេ់ធវើករប៉នរ់បមណតរមូវករនិេយជិក 
 � ករប៉នរ់បមណអំពីតរមូវករបុគគលិកេដយែផអកេលើបទពិេសធន ៍និងករទសសនទ៍យផទ លខ់ លនួ 
 � ករប៉នរ់បមណេដយែផអកេលើទនំកទ់នំងរវងកតត ែដលជបព់កព់ន័ធជមួយនិងករងរផទ ល ់ 
 � ករទសសនទ៍យអំពីតរមូវករេដយេរបីករយលដ់ងឹពីបេចចកេទសែដលមនរសប ់ 

� អនករគបរ់គងែផនកជំនញរបសរ់កុមហុ៊នែដលជអនកអនវុតតករងរេនះ េធវើករវភិគអំពីតរមូវករែផនកនី
មួយៗសំរបេ់ពលបចចុបបនន និងសំរបេ់ពលអនគតេដយយកចតិតទកុដកេ់លើគណុភពរបសបុ់គគលិក ។ 

ករពយករណ៍អំពីតរមូវករ ករពយករណ៍អំពីករផគត់ផគង់ 
� េធវើករថលឹងែថលងអំពីកររកីចេំរនីកររកីចេំរនីកររកីចេំរនីកររកីចេំរនីរបសរ់កុមហុ៊ន 
� ករំតិថវកិករំតិថវកិករំតិថវកិករំតិថវកិ 
� ករផល សប់តូរបុគគលិកែដលបណត លមកពីករលែលងលែលងលែលងលែលង

ករបញឈប់បញឈប់បញឈប់បញឈបពី់ករងរ ករបតូរេទកនមុ់ខតែំណងករបតូរេទកនមុ់ខតែំណងករបតូរេទកនមុ់ខតែំណងករបតូរេទកនមុ់ខតែំណងថមី 
និងករចលូនិវតតន៍ចលូនិវតតន៍ចលូនិវតតន៍ចលូនិវតតន ៍

� ករចបេ់ផតើមផល សប់តូរនវូបេចចកវទិយបេចចកវទិយបេចចកវទិយបេចចកវទិយថមី 

� ចនំនួបុគគលិកែដលមនចណូំលចតិតចណូំលចតិតចណូំលចតិតចណូំលចតិត និងទទលួករ
បណតុ ះបណត ល 

� បុគគលិកែដលអចេឡើងឋនៈបនេឡើងឋនៈបនេឡើងឋនៈបនេឡើងឋនៈបន 
� ភពអចមនជំនញែដលេយើងរតូវករេនកនុង

ទផីសរទផីសរទផីសរទផីសរពលកមមពលកមមពលកមមពលកមមតមតបំន ់
 

៣. យទុធសរសត Staffing 
 ករបេងកើតេឡើងនវូយទុ ធសរសតេនះ គជឺករយកចតិតទកុដកេ់លើសកមមភពសេរមចចតិតកនុងករេធវើែផនករ
ធនធនមនសុស ។ េនះមននយ័ថ បនទ បពី់េធវើករេរបៀបេធៀបតរមូវករ និងករផគតផ់គងន់េពលអនគតេហើ យ 
ែផនកធនធនមនសុសអចេធវើែផនករធនធនមនសុសបន និងអចែវកែញកពីភពខ វះខត ឬេលើសបុគគលិកបន ។ 
កនុងករណីខ វះខតបគុគលិកេនះកនុងករណីខ វះខតបគុគលិកេនះកនុងករណីខ វះខតបគុគលិកេនះកនុងករណីខ វះខតបគុគលិកេនះ បុគគលិកថមីអចរតូវបនជលួពីខងេរក រឯីបុគគលិកចសទ់ទលួបនករបណតុ ះ
បណត លេដើមបបំីេពញកែនលងែដលខ វះខត ។ ករណីបុគគលិកេលើស គរឺតូវបតូរបុគគលិកេលើសេទជំនសួបុគគលិកែដល
បនលឈប ់។  

៤. ករវយតំៃល ន�ងករែកសរមួលេលCតរមូវករបគុគល�ក 
 ករវយតៃំល និងករែកសរមួលេលើតរមូវករបុគគលិក គជឺករសរមបសរមួលេលើករប៉នរ់បមណេលើបុគគ
លិកេទៃថងអនគតេដយេធវើករសេរមចចតិតឈរេលើយទុ ធសរសត រតូវរបឈមមុខនិងបញហ ែដលេកើតមនេឡើងចេំពះ
ករណីេលើស ឬខ វះបុគគលិក ។ មយ៉ងវញិេទៀតករខ វះ ឬេលើសបុគគលិក និងបុគគលិកែដលគម នសមតថភពេនកនុងករបំ 
េពញករងរេនកនុងរកុមហុ៊ន គជឺករចេនល ះរបេហងរបសែ់ផនកធនធនមនសុស េហើ យចបំចរ់តូវេរៀបចរំបពន័ធែក



អងគករេលកកំពសធ់នធនសហគមន៍េដមបកីរអភិវឌឍន៍  Community Resource Improvement for Development 

 

កររគបរ់គងបគុគល�ករកបេដយភពវយ័ឆល ត 5                  េដយេលក  ែសម សំអន  នយកអងគករ CRID 

សរមួលេឡើងវញិជបនទ ន ់ ។ កនុងករណីបុគគលិកខងកនុងគម នជំនញ ឬគម នសមតថភពរគបរ់គនេ់ដើមបបំីេពញករ
ងរចបំច ់រតូវេធវើករបណតុ ះបណត លបែនថម ។  

៥. ផលរេយជនៃ៍នករេធវCែផនករធនធនមនសុស 
 ករេធវើែផនករធនធនមនសុស គផឺតលន់វូរបសិទ ធភពជេរចីនដលរ់កុមហុ៊នេដើមបសីេរមចបននវូេគលេដ
កនុងករផលិត និងរបកច់េំណញខពស ់។  
 េដើមបរីគបរ់គងធនធនមនសុសឲយកនែ់តមនរបសិទ ធភព ។ 
 ករបណតុ ះបណត ល និងអភវិឌឍនបុ៍គគលិកឲយកនែ់តមនសមតថភព ជំនញេទតមតរមូវករ ។ 
 េដើមបរីគបរ់គងបុគគលិកឲយមនចរនតរសបនិងដេំនើរកររបសរ់កុមហុ៊ន ។ 
 េធវើេអយរកុមហុ៊នសេរមចបននវូផលិតកមម និងរបកច់េំណញ ។ 
 
 
េមេរៀនទី៣ 

កររបកសេរជសេរ ស និងករេរជសេរ សបុគគលកិ 
 
ក. កររបកសេរជសេរ សបុគគលកិ 
 កររបកសេរជីសេរសីបុគគលិក គជឺដេំណើ រករែសវងរក និងទកទ់ញេបកខជនករងរែដលមនចេំនះដងឹ 
និងជំនញសមតថភពរគបរ់គនេ់ដើមបសីេរមចបននវូេគលេដរបសរ់កុមហុ៊ន ។ ((((េមើលគរំូេមើលគរំូេមើលគរំូេមើលគរំ)ូ))) 
 ករេរជីសេរសីបុគគលិក គជឺករអភវិឌឍនន៍វូករដកបំ់េពញេបកខជនសំរបេ់ធវើករេនកនុងអងគភពមួយែដល
រតូវករ ។ ដចូេនះរកុមហុ៊ន ឬអងគភពចបំចរ់តូវែតេធវើែផនករធនធនមនសុសឲយបនចបសល់សេ់ដើមបេីធវើករពយ
ករណ៍ទកុនវូតរមូវករបុគគលិករបសអ់ងគភព េហើ យបនទ បម់កេទើបេធវើកររបកសេរជីសេរសីធនធនមនសុសេទ
តមតរមូវកររបសរ់កុមហុ៊ន ឬអងគភព េដយេធវើករេរៀបចដំេំណើ រករៃនករវភិគករងរឲយបនចបសល់សជ់
មុនសិន េដើមបអីចកណំតទ់សិេដ និងែផនករចបសល់សក់នុងេពលេរជីសេរសីចងុេរកយ ។   
 កររបកសេរជីសេរសីបុគគលិកមនដណំកក់លជជំហ៊នៗដចូខងេរកម ៖ 

១. ករេធវCែផនកររកសេរជីសេរGស 
 ករេធវើែផនកររបកសេរជីសេរសី គជឺដបូំង និងចបំចបំ់ផតុ េដើមបទីសិេដេរជីសេរសីចងុេរកយ និងដេំនើរ
ករករងររបសបុ់គគលិកថមី ែដលេរជីសេរសីបំេរកីរងរ ។ ករេធវើែផនកររបកសេរជីសេរសីបុគគលិករតូវពឹងែផអកេទ
េលើករពិពណ៌នពីករងរជចបំច ់ េរពះករពិពណ៌នករងរវបនឆលុះបញច ងំនវូអវីែដលអងគភពរតូវករ ដេូចនះ 
កររបកសេរជីសេរសីបុគគលិករតូវឈរេនេលើមូលដឋ នដចូតេទ ៖ 
 �  ករងរេនះរតូវអនវុតតនេ៍ដយបុគគលិកេនែផនករគបរ់គងធនធនមនសុស 
 �  របកសផសពវផសយពត័ម៌នៃនកររបកសេរជីសេរសីបុគគលិក 
 �  ទទលួពកយេសនើសុំបំេពញករងររបសេ់បកខជន 
 �  េធវើករវយតៃំលដណំកក់លៃនកររបកសេរជីសេរសីបុគគលិក 

២. HធCសរសតៃនកររកសេរជីសេរGស 
 វធិសីរសតៃនកររបកសេរជីសេរសីបុគគលិក គជឺករេផត តករយកចតិតទកុដកជ់សំខនេ់ទនិងកែនលងែដល
អចរបកសេរជីសេរសី េហើ យអចទកទ់ញេបកខជនឲយមកបំេពញករងរបន ជពិេសសេទេលើបុគគលិកទងំ
ឡយណែដលមនជំនញេនកនុងបណត ទផីសររបកតួរបែជង ដចូជ ៖ េធវើកររបកសេនតមករយិលយ័ករងរ
សធរណៈ ឬភន កង់រឯកជន សលេរៀន មហវទិយលយ័ ករផសពវផសយករងរពណិជជកមមជេដើម ។ មយ៉ងវញិ 



អងគករេលកកំពសធ់នធនសហគមន៍េដមបកីរអភិវឌឍន៍  Community Resource Improvement for Development 

 

កររគបរ់គងបគុគល�ករកបេដយភពវយ័ឆល ត 6                  េដយេលក  ែសម សំអន  នយកអងគករ CRID 

េទៀតករផសពវផសយែដលមនសកត នពុល គជឺផសពវផសយែដលបនរជួតរជបដលរ់គបរ់សទបម់ហជន និងជ
ពិេសសគេឺបកខជនែដលមនបំណងចងដ់កព់កយបំេពញករងរេនះ ។  
 ចនំចុសំខនែ់ដលរតូវបនេគបេងកើតេឡើង គជឺវធិសីរសតៃនកររបកសេរជីសេរសីទងំឡយណ ែដល
ឈនេទរកទបីញច បៃ់នករកណំតរ់បតបិតតកិរ និងេគលេដយទុ ធសរសតរបសអ់ងគភព ។  

៣. រភពៃនករែសវងរកេបកខជន 
 របភពៃនករែសវងរកេបកខជនអចរតូវបនេរជីសេរសីេចញពីមជឈដឋ នពីរ ៖ មជឈដឋ នខងកនុង និងមជឈដឋ ន
ខងេរកអងគភព ។  
    ����    កររបកសេរជីសេរសីខងកនុ ងកររបកសេរជីសេរសីខងកនុ ងកររបកសេរជីសេរសីខងកនុ ងកររបកសេរជីសេរសីខងកនុ ង    
 កររបកសេរជីសេរសីខងកនុង គសំឺេដដលក់ររបកសេរជីសេរសីបុគគលិកែដលកពំងុបំេរកីរងរខងកនុង
រកុមហុ៊នផទ លែ់តមតង ។ េហើ យចេំពះគណុសមបតតៃិនករេរជីសេរសីបុគគលិកខងកនុងរកុមហុ៊ន គថឺនិេយជកបន
សគ លបុ់គគលិកេនះរចួេហើ យ េហើ យវកជ៏សញញ មួយៃនករេលើកទកឹចតិតដលបុ់គគលិកេដយករដេំឡើងឋនៈ ឬករ
ផល សប់តូរមុខតែំណង ។  
    ����    កររបកសេរជីសេរសីខងេរកកររបកសេរជីសេរសីខងេរកកររបកសេរជីសេរសីខងេរកកររបកសេរជីសេរសីខងេរក    
 ករេរជីសេរសីបុគគលិកមកពីខងេរក សំេដដលេ់បកខជន េបកខនរែីដលមិនធល បប់នបំេរកីរងរេនកនុង
រកុមហុ៊នែដលេធវើករេរជីសេរសីេនះពីមុនមក េហើ យករេរជីសេរសីបុគគលិកពីខងេរករតូវបនេធវើេឡើងតមរយៈ ៖ 
  � ករផសពវផសយពណិជជកមមករងរ 
  � ភន កង់ររកករងរឲយេធវើ 
  � ករែសវងរកតមរគឹះសថ នអបរ់នំន 
  � ករេរបីរបសព់កយសុំេធវើករងរេដយផទ លរ់បសេ់បកខជន 
  � ករចះុេធវើកមមសិកស 
  � និេយជិកផទ លរ់បសរ់កុមហុ៊នឧេទ ទសនម 

៤. ករព�ន�តយេរជីសេរGស 
 េនេពលែដលេបកខជនដកព់កយសុំបេរមីករងរេនះ ែផនករគបរ់គងធនធនមនសុស ឬគណៈកមមករេរជីស
េរសីនឹងពិនិតយេមើលេទពកយសុំចលូបេរមីករងរ េដើមបជីរមុះេចលនវូេបកខជនែដលមនលកខណៈដចូតេទ ៖ 
 � សរេសរពកយសុំចលូបេរមីករងរមិនបនលអ 
 � គណុសមបតតមិិនសមរសបេទតមករចងប់នរបសរ់កុមហុ៊ន 
 � បទពិេសធនក៍រងរមិនសមរសបេទតមករេរជីសេរសី 
 � ករពិនិតយេរជីសេរសីេនះ ជដណំកក់លៃនករេរជីសេរសី 
ខ. ករេរជសេរ សបុគគលកិ 
 ករេរជីសេរសីបុគគលិកគជឺដណំកក់លៃនករេរជីសេរសីេបកខជនទងំឡយណែដលមនលកខណៈសមបតត ិ
រគបរ់គនេ់ទតមករពិពណ៌នករងរ និងករកណំតក់រងរែដលបនេធវើកររបកសេរជីសេរសីេដយអងគភព ។ 
 ដេំណើ រករៃនករេរជីសេរសីមនដចូខងេរកមេនះ ៖ 
ដំណកក់លទC១ ៖  

ករេធវើេតសតសកលបង ឬសមភ សនេ៍លើកដបូំង (Job Preview) េដើមបចីងដ់ងឹេមើលថេតើេបកខជន 
ណមួយែដលគរួឲយ Application Form េទបំេពញ និងដកច់លូរមួជេបកខជន ។ 
ដំណកក់លទC២ ៖  

ជដណំកក់លបំេពញ Application Form ែដលមនបញជ កយ៉់ងចបសន់វូអវីែដលជលកខណៈ
សមបតតរិបសេ់បកខជន និងមុខតែំណង តនួទ ីែដលេបកខជនចងប់ន ។ Application Form ជពត័ម៌នពីេបកខជនដចូជ៖ 
 - ករកតរ់តនវូតរមូវកររបសអ់នកេសនើសុំេធវើករងរេដើមបទីទលួមុខដែំណងណមួយ 



អងគករេលកកំពសធ់នធនសហគមន៍េដមបកីរអភិវឌឍន៍  Community Resource Improvement for Development 

 

កររគបរ់គងបគុគល�ករកបេដយភពវយ័ឆល ត 7                  េដយេលក  ែសម សំអន  នយកអងគករ CRID 

 - ផតលឲ់យអនកសមភ សនន៍វូពត័ម៌នខ លះៗអំពីអនកេសនើសុំេធវើករងរ  
 - ពត័ម៌នជមូលដឋ នអំពីបុគគលិកែដលរតូវជលួ ។ 
ដំណកក់លទC៣ ៖  

ករេធវើេតសត (Employment Test) េដើមបេីធវើេតសតេនកនុងដណំកក់រេនះមនដចូតេទ ៖ 
 - ករេធវើេតសតេលើចរយិសមបតតរិតូវបនេគេរបីរបសស់រមបថ់ន ករ់គបរ់គង កររបរបសព់កយសំដ ីលទ ធភព 

ៃនករែដលឆបយ់លដ់ងឹ និងលទ ធភពរកេហតផុលសមរសប 
 - ករេធវើេតសតេលើករងររបតបិតត ិនិងភពសទ តជ់ំនញេនកនុងករតមរយៈករសរេសរ ឬករសរួ ។ 

- ករេធវើេតសតអំពីចណំងច់ណូំលចតិតរបសេ់បកខជន េហើ យេធវើករេរបៀបេធៀបជមួយនិងបុគគលិកែដលធល ប់
មនេជគជយ័េនេលើជំនញេនះ  

ដំណកក់លទC៤ ៖  
ជករសមភ សនច៍េំពះេបកខជន េដយេធវើករសរួេដញេដលេលើេបកខជនអំពីចណំបអ់រមមណ៍

របសេ់បកខជនចេំពះករងរ ។ េនកនុងដណំកក់លេនះ រតូវបនេគបូកបញចូ លពត័ម៌នទងំអសែ់ដលបនមកពី 
តមរយៈសំណំុែបបបទ បទសមភ សនក៍រងរ េតសតេលើករពិនិតយពត័ម៌នេយងរបសេ់បកខជន េដើមបឈីនេទដល់
ករសេរមចចតិតចងុេរកយកនុងករេធវើករេរជីសេរសី ។  
ដំណកក់លទC៥ ៖  

ករពិនិតយេមើលសវតរបសេ់បកខជន េដយពឹងែផអកេទេលើលិខតិបញជ កក់រសិកស អតត 
សញញ ណបណ័ណ ករសកសរួ សញញ បរត......។ ករពិនិតយេមើលសវតរបសេ់បកខជន គេឺផត តេទេលើជីវរបវតតិ
របសេ់បកខជន ទលំីេនដឋ នអចៃិរនតយ ៍បទពិេសធនក៍រងរ សថ នភពរគួសរជេដើម ែដលជកតត ឈនេទដលក់រ
កណំតពី់លកខណៈសមបតតរិបសេ់បកខជនគរួទទលួយក ឬមួយយ៉ងណ? 
ដំណកក់លទC៦ ៖  

ករវយតៃំលសខុភព ដណំកក់លេនះរតូវបនេធវើេឡើងមុនករសេរមចចតិតេរជីសេរសីេបកខជន
ជបុគគលិករបសរ់កុមហុ៊ន េដើមបេីជៀសវងជំងឆឺលង ឬជំងឆឺលងរុៃំរ ៉ ។ ករពិនិតយសខុភពេនះរតូវបនេធវើេឡើងេដយ
មនលិខតិបញជ កពី់េវជ ជបណឌិ តជផលូវករ ឬរតូវបនពិនិតយវយតៃំលេដយេសវសខុភពរបសរ់បសរ់កុមហុ៊នផទ ល ់
ែតមតង ។ 
ដំណកក់លទC៧ ៖  

ជករេធវើសមភ សនច៍ងុេរកយ េនកនុងដណំកក់លេនះរតូវេធវើសមភ សនជ៍មួយអនករគបរ់គង
ែផនកជំនញ ឬអនករគបរ់គងរកុមហុ៊នផទ លែ់តមតង េដើមបបីញជ កប់ែនថមេទេលើដណំកក់លមុនៗ ពិេសសសងកតធ់ងន់
េទេលើសមតថភពជំនញ និងបទពិេសធនេ៍លើមុខតែំណងែដលេបកខជនបនេសនើសុំ ។ 
ដំណកក់លទC៨ ៖  

ដណំកក់លេនះជករសេរមចចតិតចងុេរកយែដលរតូវបនេធវើេឡើងេដយគណៈកមមករេរជីស
េរសីែដលមនសមសភពចលូរមួអនករគបរ់គងធនធនមនសុស និងអនករគបរ់គងតមជំនញែដលរតូវករបុគគលិក
េលើសពីេនះេទេទៀតរតូវមនករសេរមចចតិតជចងុេរកយេដយរបធនរកុមហុ៊នចតទ់កុចតទ់កុជផលូវករ ។  
គ. ករែណន ំនិងករតរមង់ទិសបុគគលកិ 
 ករតរមងទ់សិដលបុ់គគលិកថមី គជឺករែណនដំលបុ់គគលិកថមីឲយសគ លអំ់ពីករងររបសខ់ លនួែដលរតូវេធវើពី
សថ នភពទេូទរបសរ់កុមហុ៊ន រចនសមពន័ធចតត់ងំ និងពត័ម៌នទកទ់ងេផសងៗេទៀត ។ 
 ករែណនតំរមងទ់សិដលបុ់គគលិកថមី គជឺភរកចិចរបសែ់ផនករគបរ់គងធនធនមនសុស និងអនករគបរ់គងែផនក
ជំនញផងែដរ ។  សរបរេយជនៃ៍នករតរមងទ់សិ ៖ 

� បនធូរភពតនតងឹរបសបុ់គគលិកថមីេទេលើករងរ ករណីេនះបុគគលិកថមីរគបរ់បូែតងែតគតិដលជ់និចចថ
េតើខ លនួចបេ់ផតើមករងរថមីែបបណ? និងបនសំជមួយបុគគលិកដចូេមតច? 



អងគករេលកកំពសធ់នធនសហគមន៍េដមបកីរអភិវឌឍន៍  Community Resource Improvement for Development 

 

កររគបរ់គងបគុគល�ករកបេដយភពវយ័ឆល ត 8                  េដយេលក  ែសម សំអន  នយកអងគករ CRID 

 � ករកតប់នថយករលឈប ់
 � សរមបសរមួលដលដ់េំណើ រកររគបរ់គងេដយសរបុគគលិកថមីយលពី់ករងររបសរ់កុមហុ៊នរចួេហើ យ  
 � ផតលភ់ពេជគជយ័េលើដេំណើ រករករងរ ។ 
ង. ករវយតំៃលករងររបសប់ុគគលកិថមី 
 ដណំកក់លេនះគេឺផត តេទេលើករណីសកលបងកនុងករងររបសបុ់គគលិកថមី ។ េនកនុងដេំណើ រករៃនករ
េធវើករងរែតងែតផតលរ់យៈេពលៃនករសកលបងករងរដលបុ់គគលិកថមី រចួេហើ យេធវើករវយតៃំលសរបុចងុេរកយ
េលើលទ ធផលករងររបសបុ់គគលិកថមីេនះ េដើមបសីេរមចថេតើបុគគលិកថមីអចជបុគគលិកេពញសិទ ធ ិ និងរចួផតុពីដំ
ណកក់លសកលបងេហើ យរេឺន ? 
 
េមេរៀនទី៤ 

ករវយតំៃលករងររបសប់ុគគលកិ 
 
 ករវយតៃំលករងររបសបុ់គគលិក គជឺដេំណើ រករមួយែដលេគេរបីេដើមបកីណំតឲ់យបនចបសល់សអំ់ពីតំ
ៃលៃនករងរនីមួយៗ តមរយៈករអនវុតតករងរផទ លរ់បសបុ់គគលិក ។ ((((េមើលគរំូេមើលគរំូេមើលគរំូេមើលគរំ)ូ))) 

ក. វិធីសរសតៃនករវយតំៃលករងរ 
១. ករវយតំៃលករងរតមឋននរុកម 

 ករវយតៃំលករងរតមឋននរុកម គជឺវធិសីរសតមួយែដលមនករេរបីរបសជ់ទេូទ េរពះវមន
លកខណៈសមញ័ញ េដយេផត តេលើករវយតៃំលពីេលើចះុមកេរកម ។ 

២. ករវយតំៃលករងរតមេរៀបេធៀប 
 ករវយតៃំលករងរតមករេរបៀបេធៀប គជឺករវយតៃំលមួយេដយេរបៀបេធៀបជគ ូ បននយ័ថជ
ករេរបៀបេធៀបគណុភពករងររវងបុគគលិក និងបុគគលិក ។ 
ខ. របេភទៃនករវយតំៃល 

១. ករវយតំៃលេរកផលូវករ 
 ករអនវុតតនក៍រងររបចៃំថងរបសរ់កុមហុ៊ន គពឹឺងែផអកទងំរសុងេទេលើកចិចសហរបតបិតតកិរយ៉ងសអិតរមួត
រវងអនករគបរ់គង និងបុគគលិករគបរ់បេភទទងំអសែ់ដលបេរមីករងរកនុងអងគភព ។ ភពជបទ់កទ់ងេនកនុងករ
ងរទងំអសេ់នះ សំេដេលើអនករគបរ់គងបុគគលិក ជអនករគបរ់គង រតួតពិនិតយ និងេធវើករវយតៃំលេលើករងររបស់
បុគគលិកែដលសថិតេនេរកមកររគបរ់គងរបសខ់ លនួ ។ អរសយ័សថ នភពករងរដចូេនះ តរមូវឲយអនករគបរ់គងបុគគ
លិកែតងែតេធវើករអេងកត និងវយតៃំលករងរបុគគលិកេរកមបងគ បរ់បសខ់ លនួជរបច ំ ប៉ុែនតករវយតៃំលគជឺករ
វយតៃំលេរកផលូវករ េដយរគនែ់តេធវើករែណន ំ តរមងទ់សិ កុឲំយបុគគលិកេធវសរបែហស និងរតូវមនករយកចតិត
ទកុដកេ់លើករងរ ។ ប៉ុែនតករវយតៃំលេរកផលូវករកអ៏ចជលទ ធផលៃនករតៃំលផលូវករបនែដរ េនេពលមន
េរៀបចកំរវយតៃំលជផលូវករ ។  

២. ករវយតំៃលផលូវករ 
 ករវយតៃំលផលូវករ គជឺនីតវិធិចីបំចមួ់យកនុងកររគបរ់គងបុគគលិកឲយមនរបសិទ ធភព ។ ជទេូទករវយ
តៃំលករងរជផលូវករែតងែតេកើតមនេឡើងេនេពលបុគគលិកបញច បក់រសកលបង េនេពលចងត់េំឡើងឋនៈរបក់
េបៀវតស ឬេពលបញច បក់ចិចសនយករងរជេដើម ។ ករវយតៃំលរតូវករណស ់ មតេិយបលរ់បសអ់នករគបរ់គង
បុគគលិកេនះផទ ល ់ េរពះគតស់ថិតេនជបជ់និចចជមួយបុគគលិក េហើ យែតងែតវយតៃំលេរកផលូវករេលើបុគគលិកជ
របច ំ។  
 ករវយតៃំលករងរេលើបុគគលិកមនេគលបំណង ៖  
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កររគបរ់គងបគុគល�ករកបេដយភពវយ័ឆល ត 9                  េដយេលក  ែសម សំអន  នយកអងគករ CRID 

  � េដើមបេីរៀបចតំៃំលឲយបនសមរសបដលបុ់គគលិក 
  � េដើមបទីទលួបនពត័ម៌នពីសកមមភពករងរជកែ់សតងកនុងេគលបំណងែសវងយលពី់សមតថភព 
ជំនញកនុងករបំេពញករងររបសបុ់គគលិក រចួបេងកើតកមមវធិបីណតុ ះបណត លបែនថមដលបុ់គគលិក ។  
  � េដើមបសីរមួលដលក់រងររដឋបល មននយ័ថ ផតលន់វូភពងយរសួលដលនី់តវិធិៃីនកររគបរ់គង
របកបេដយតមល ភព និងរបសិទ ធភពខ ពស ់ ជពិេសសដលភ់ពសមរសបកនុងករតេំឡើងឋនៈ តនួទ ី េផទរករងរ 
ឬករបញឈបបុ់គគលិកណមួយពីករងរជេដើម ។  
 
េមេរៀនទី៥ 

ករបណតុ ះបណត ល និងអភិវឌឍន៍បគុគលកិ 
 
 ករបណតុ ះបណត ល គជឺគេរមងែដលផតួចេផតើមេឡើងេដយរកុមហុ៊ន េដើមបជីំរញុឲយបុគគលិកទងំឡយេន
កនុងរកុមហុ៊នមនសមតថភពរគបរ់គនក់នុងកររបតបិតិតករងរចេំពះមុខ េដើមបឈីនដលស់េរមចបននវូែផនករ
ផទ លខ់ លនួ កដ៏ចូជរបសរ់កុមហុ៊ន ។ ទនទឹមនិងេនះ កមមវធិបីណតុ ះបណត លឲយមនរបសិទ ធភពរតូវែតផតលន់វូករេពញ
ចតិតរបសបុ់គគលិកែដលទទលួករបណតុ ះបណត លេនះផទ ល ់។  
ក. ករបណតុ ះបណត ល 
 - គជឺដេំណើ រករៃនករសិកសែដលេធវើឲយមនសុសមន ក់ៗ ទទលួបននវូជំនញ ឬចេំនះដងឹេដើមបជីជំនយួកនុង
ករសេរមចចតិតេនកនុងេគលបំណងណមួយ ។ 
 - ផតលឲ់យបុគគលិកនវូចេំនះដងឹ មុខជំនញជកល់កណ់មួយសរមបេ់របីរបសក់នុងករងរ និងករទទលួខសុ
រតូវរបសេ់គ ។  
 - ករបណតុ ះបណត លេនះគជឺនីតវិធិែីដលេរៀបចេំឡើងេដយរកុមហុ៊ន ។ 
 - េរចីនេធវើសរមបបុ់គគលិកថន កេ់រកម ។ 
 - ករបណតុ ះបណត ល គជឺកចិចខតិខរំបឹងែរបងេដើមបផីល សប់តូរ ឬបេងកើននវូចេំនះដងឹ ជំនញ និងឥរយិបទករ
ងររបសបុ់គគលិក តមរយៈបទពិេសធនៃ៍នករសិកសេរៀនសរូតរសបេទតមែផនករ ែដលបនេរគងទកុ ។  
ខ. ករអភិវឌឍន៍ 
 - ជយួបុគគលិកឲយេចះេធវើករេដះរសយ និងមនករទទលួខសុរតូវេទៃថងអនគតែដលមនកររពួយបរមភ
បនតិចបនតួចចេំពះភរៈកចិចបចចុបបនន ។ 
 - េរចីនេធវើសរមបអ់នករគបរ់គង 
 - េរចីននិយយអំពីគនិំតករងរ 
 - ផតលក់រអភវិឌឍនស៍រមបេ់ពលចងត់េំឡើងឋនៈ របកេ់បៀវតស តនួទ ីឬករផល សប់តូមុខងរជេដើម ។  
គ. ដំេណ រករៃនករបណតុ ះបណត ល 
 មុនេពលចបេ់ផតើមដេំណើ រករៃនករបណតុ ះបណត ល រតូវេធវើករវភិគេលើដណំកក់ល៣គ ឺ៖ 

- ករវភិគេលើរកុមហុ៊ន ឬអងគភព 
- ករវភិគេលើករងរ 

 - ករវភិគេលើបុគគលិក 
១. ករវិភគេលរកុមហ៊ុន ឬអងគភព 

 ករវភិគេលើរកុមហុ៊ន ឬអងគភព គជឺករពិនិតយេមើលេលើេគលេដ ធនធន និងបរយិកសករងររបស់
រកុមហុ៊ន េដើមបកីណំតថ់េតើែផនកណមួយែដលគរួែតផតលក់របណតុ ះបណត លដលបុ់គគលិក ។ របភពែដលអចេឆលើយ
តបនិងេគលេដេនះដចូជតរមូវករហិរញញ វតថុ េហើ យធនធនមនសុសករ៏តូវបនេធវើករពិចរណផងែដរ ។ េគល
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កររគបរ់គងបគុគល�ករកបេដយភពវយ័ឆល ត 10                  េដយេលក  ែសម សំអន  នយកអងគករ CRID 

នេយបយ និងបរយិកសៃនកររគបរ់គងធនធនមនសុស វមនឥទ ធពិលេទេលើេគលេដៃនករបណតុ ះបណត ល
បុគគលិក ។ 
 ២. ករវិភគេលករងរ 
 េដើមបេីរៀបចគំេរមងបណតុ ះបណត លជកល់កមួ់យទមទរឲយមនករពិនិតយេសើេរេីឡើងវញិនវូករពិពណ៌ន 
ករងរែដលបនបងហ ញពីលកខណ័ និងសកមមភពករងរែដលបនេធវើ  ។ ដេំណើ រករេនះរតូវមនករវភិគេលើករ
ងរពកព់ន័ធ និងរតូវកណំតន់វូអវីែដលរតូវដកប់ញចូ លកនុងកមមវធិបីណតុ ះបណត ល ។ ជំហ៊នដបូំងៃនករវភិគេលើករ
ងរគរឺតូវកតរ់តនវូភរៈកចិចទងំឡយែដលមនេនកនុងករពិពណ៌នករងរេនះ ករកណំតរ់បេភទជំនញ និង
ចេំណះដងឹែដលអនកទទលួករបណតុ ះបណត លរតូវករ ។  
 ៣. ករវិភគេលបុគគលកិ 
 េនេពលែដលេធវើករវភិគេលើករងររបសរ់កុមហុ៊ន ឬអងគភពរចួ ចបំចរ់តូវេធវើករវភិគេលើលកខណៈ
សមបតតរិបសបុ់គគលិកមន ក់ៗ  ែដលអចបំេពញករងរឲយមនរបសិទ ធភព ។ ដេំណើ រករេនះរតូវកណំតអំ់ពីជំនញ 
ចេំនះដងឹ និងអកបបករិយិែដលបុគគលិកមន ។ ករេធវើករវភិគេលើបុគគលិកគមឺនសរៈសំខនណ់ស ់ ែដលរតូវកំ
ណតថ់ អនកទទលួករបណតុ ះបណត លអចេធវើអវី  និងមិនអចេធវើអវីកនុងករេរៀបចកំមមវធិបីណតុ ះបណត លមួយែដល
ផតលន់វូលទ ធផលជអតបិរមិ ។ កតត សំខនៃ់នករវភិគេលើបុគគលិក គេឺផត តេលើចណុំចខល ងំ ចនំចុេខសយរបសបុ់គគ
លិកមន ក់ៗ  េហើ យអចេរៀបចនំវូកមមវធិបីណតុ ះបណត លមួយបនយ៉ងសមរសប និងមនរបសិទ ធភពេទៀតផង ។  
ឃ. កមមវិធីបណតុ ះបណត ល 
 បុគគលិកថមីជេរចីនែដលមកបេរមីករេនកនុងអងគភព ជេរឿយៗែតងែតមនសមតថភពជំនញ និងចេំនះដងឹ
ែដលចបំច ់ េដើមបចីបេ់ផតើមករងរ ចែំណកឯបុគគលិកមួយចនំនួេទៀតទមទរឲយមនមនករបណតុ ះបណត លទងំ
រសុងមុនេពលចលូបេរមីករងរេនកនុងរកុមហុ៊ន ។ ជរមួ បុគគលិករតូវេធវើបណតុ ះបណត លេផសងៗពីគន កនុងេពលណ
មួយ ឬេដយែឡកពីគន េដើមបរីកសឲយមនករមិតរបតបិតតកិរករងរដម៏នរបសិទ ធភព ។ តមករងរជកែ់សតង កមម
វធិបីណតុ ះបណត លចបសល់សផ់តលល់ទ ធផលលអរបេសើរដលក់រសេរមចេជគជយ័ែផនករ និងទសិេដរបសរ់កុមហុ៊ន 
េដយែឡកកមមវធិបីណតុ ះបណត លមួយេទៀត គជឺករបណតុ ះបណត លេដយៃចដនយែដលបុគគលិករតូវទទលួគតឺម
រយៈបទពិេសធនក៍រងរ ឬេយបលរ់បសមិ់តតរមួករងរ ។  
ង. េគលករណ៍ៃនបណតុ ះបណត ល 
 េគលករណ៍ៃនករបណតុ ះបណត លគ ឺ៖ 

� ករេលើកទកឹចតិត 
� ករទទលួផលរតឡបវ់ញិ 
� ពរងឹងករអនវុតតករងរ 
� ករេផទរករបណតុ ះបណត ល 
� ករអនវុតតសរេឡើងវញិ និងករពិនិតយេមើលបរយិកសជុំវញិ 

ច. វិធីសរសតៃនករបណតុ ះបណត ល 
 ១. ករបណតុ ះបណត លេនកែនលងេធវករ (On-the-job Training)  
 ករបណតុ ះបណត លេនកែនលងេធវើករ គជឺករបណតុ ះបណត លចេំនះដងឹ ជំនញ សមតថភពបុគគលិកេនកនុង 
អងគភពែតមតងពីអនកែដលមនបទពិេសធនេ៍លើករងរផទ ល ់ ឬកជ៏លួអនកែដលមនចេំនះដងឹពីខងេរកមក
បេរងៀនផទ លេ់ននិងកែនលងករងរ េដើមបឲីយបុគគលិកឆបច់បប់ន និងអនវុតតករងរទនេ់ពលេវល ។  
 គុណសមបតតិ ៖ 
  � ចណំយតចិ េហើ យមនរបសិទ ធភពកនុងករអនវុតតករងរ 
  � ផតលក់រេលើកទកឹចតិតខ ពស ់
  � បេងកើតនវូេសចកតេីសម ះរតង ់និងមនករទទលួខសុរតូវេលើករងរ 



អងគករេលកកំពសធ់នធនសហគមន៍េដមបកីរអភិវឌឍន៍  Community Resource Improvement for Development 

 

កររគបរ់គងបគុគល�ករកបេដយភពវយ័ឆល ត 11                  េដយេលក  ែសម សំអន  នយកអងគករ CRID 

  � ឆបយ់លដ់ងឹពីចនំចុគនលឹះៃនភពលំបករបសក់រងរែដលខ លនួមិនយលន់េពលកនលងមក 
  � ឆបទ់ទលួបនលទ ធផលករងរ 
 គុណវិបតតិ ៖ 
  � គអឺរសយ័េលើឆនទៈអនកែដលចងប់េរងៀន 
  � មនភពសមុគសម ញេរចីនេនេពលែដលមនករងររតូវេធវើបនទ ន ់
  � កងវះខតនវូបរកិខ សរមបេ់ធវើករបណតុ ះបណត ល 
  � ជំនញេនកនុងករបណតុ ះបណត លេនមនករមិត 
  � េចះចែំតេលើចនំចុណែដលេគបេរងៀនេលើករងរប៉ុេណណ ះ 
 េទះបីជមនគណុសមបតត ិ និងគណុវបិតតេិនលយឡំគន យ៉ងណកេ៏ដយ កក៏របណតុ ះបណត លេនកែនលង
ករងរេនែតរកសបននវូករនិយមចលូចតិត និងទទលួបនេជគជយ័េនកនុងករងរ ។ 
 ២. ករបណតុ ះបណត លេនេរកកែនលងេធវករ (Off-the-job Training)  
 ករបណតុ ះបណត លេនេរកកែនលងេធវើកររមួមន ៖ 

� ករបណតុ ះបណត លតមរេបៀបសិកខ សល សននិសិទ រកឺរពិភកសគន  ៖ ករសិកសែបបេនះ គសិឺកស
បនបុគគលិកេរចីនគន  មនេគលេដចបសល់ស ់ និងរមួគន ពិភកសពិេរគះេយបល ់  េហើ យែតងែត
ទទលួបនលទ ធផលលអរបេសើរេលើករងរេទៃថងអនគត ។ ប៉ុែនតេទះបីជយ៉ងណកេ៏ដយ ករបណតុ ះ
បណត លែបបេនះ េរចីនអនវុតតចេំពះរកុមហុ៊នធំៗ  ែដលមនរចនសមពន័ធធទំលូយ ។  

� ករបណតុ ះបណត លតមែបបថន កេ់រៀន ៖ ជករបណតុ ះបណត លែដលមនលកខណៈរបហករ់បែហលនិង
ករបណតុ ះបណត លខងេលើែដរ េដយបុគគលិកចលូរមួអចមនចនំនួេរចីន េហើ យអនកបណតុ ះបណត ល
មនចនំនួតចិ ។  

� ករបណតុ ះបណត លតមែបបេធវើរតបត់ម ៖ គជឺករសែមតងតកួនុងតនួទអីវីមួយ និងកនុងសថ នភពៃនករ
ងរជកល់កណ់មួយ េដយេផត តជពិេសសេទេលើភពរហ័សរហួនេលើអកបបករិយិនិងេសវកមមលអ ។  

 
សរបុេសចកតេីទករបណតុ ះបណត លេនេរកកែនលងេធវើករបនផតលល់ទ ធផលលអដលបុ់គគលិកែដលអចទទលួ

បននវូគនិំត បទពិេសធនរ៍ពមទងំលទ ធភពៃឆនរបឌិតេដយខ លនួឯងបែនថមេលើករងរបេចចកេទស ែផនករ និងអច
េដះរសយបញហ បនទនេ់ពលេវល ។  
  
  
 
េមេរៀនទី៦ 

កិចចសនយផតលក់រងរសរំប់បុគគលកិ 
 
 រលបុ់គគលិកទងំអសែ់ដលបំេពញករងរេនកនុងអងគភព េហើ យែដលរតូវផតលេ់បៀវតសនេ៍ដយអងគភព
េនះ គរួមនកចិចសនយផតលក់រងរមួយឆន មំតង ឬរយៈេពលមួយតចិជងេនះេទតមទហំំករងរ ។ លកខណ័ចបំច់
ទងំអសរ់តូវចះុកនុងកចិចសនយេដើមបឲីយមនតមល ភព និងងយរសួលកនុងករអនវុតតករងរ និងកររគបរ់គង ។ កចិច
សនយេនះចះុហតថេលខរវងបុគគលិក ជមួយនិងរបធនអងគភព ។  
ក. រយៈេពលសកលបងករងរ 



អងគករេលកកំពសធ់នធនសហគមន៍េដមបកីរអភិវឌឍន៍  Community Resource Improvement for Development 

 

កររគបរ់គងបគុគល�ករកបេដយភពវយ័ឆល ត 12                  េដយេលក  ែសម សំអន  នយកអងគករ CRID 

 បុគគលិកេរជីសេរសីចលូបំេរកីរងរថមី គរួរតូវបនផតលក់ចិចសនយេធវើករសកលបងករងររយៈេពលមួយកំ
ណត ់ ែតមិនគរួេលើស៣ែខេឡើយ ។ េនចងុបញច បៃ់នរយៈេពលសកលបង រតូវេធវើករវយតៃំលេលើករងររបស់
បុគគលិកេនះថេតើរតូវបនត ឬបញច បក់ចិចសនយ អរសយ័េទេលើករអនវុតតករងរកនុងអំឡុងេពលសកលបងេនះ ។  
ខ. របក់ឧបតថមភ នងិករទូទតរ់បកឧ់បតថមភ  
 បុគគលិកែដលបំេរកីរងរេនកនុងរចនអងគភព មនសិទ ធទិទលួបនរបកឧ់បតថមភជកល់ក ់ ។ ចនំនួរបក់
ឧបតថមភអតបិរមិរបសបុ់គគលិកមិនរតូវឲយេលើសពីចនំនួែដលអងគភពបនសំេរចេនះេទ ។ ចនំនួរបកឧ់បតថមភរបស ់
បុគគលិកជកែ់សតងអចរតូវបនពិចរណេដយែផអកេលើសមតថភព បទពិេសធន ៍ តៃំលេលើទផីសរករងរ េហើ យ
ករទទូតរ់បកឧ់បតថមភរតូវេធវើេឡើងេទតមករកណំតេ់នកនុងកចិចសនយបំេរកីរងរ ។  
គ. ថិរេវលេធវករ 
 ជទេូទបុគគលិកទងំអសរ់តូវេធវើករចនំនួ៨េម៉ងកនុង១ៃថង និងេធវើករងរពីៃថងចន័ទដលៃ់ថងសរុក (៥ៃថងកនុង១
សបត ហ៍) ។ េពលេម៉ងេធវើករ គេឺពលរពឹកចបេ់ផតើមពីេម៉ង៧:០០នទដីលេ់ម៉ង១១:៣០ នទ ីេហើ យេពលលង ចចប ់
ពីេម៉ង១៤:០០នទដីលេ់ម៉ង១៧:៣០នទ ី។   
ឃ. ករឈប់សរំកផលូវករ ករឈប់សរំករបចឆំន  ំនិងករឈប់សរំកពិេសស 
 បុគគលិកែដលបនចះុកចិចសនយករងរជមួយនិងអងគភព គមឺនសិទ ធទិទលួបននវូករឈបសំ់រកផលូវករសំរកផលូវករសំរកផលូវករសំរកផលូវករ 
(បុណយជត)ិេយងេទតមរបតទិនិឈបសំ់រកផលូវកររបសរ់ជរដឋ ភបិល ។  
 បុគគលិកែដលបនចះុកចិចសនយេធវើករងរេពញេម៉ងជមួយនិងអងគភព គមឺនសិទ ធទិទលួបនករឈបសំ់ឈបសំ់ឈបសំ់ឈបសំ់
រករបចឆំន ំរករបចឆំន ំរករបចឆំន ំរករបចឆំន រំយៈេពល១៥ៃថងៃនៃថងេធវើករ កនុង១ឆន  ំ េដយទទលួបនរបកឈ់នួលធមមត ។ ចេំពះបុគគលិកជរសតីមន
សិទ ធឈិបសំ់រកលំែហមតភុពមិនេលើសពី០៣ែខេនះេទ ប៉ុែនតចេំពះបុគគលិកសកលបងករងរនឹងមិនទទលួបន
នវូករឈបសំ់រករបចឆំន េំនះេទ ។ 
 បុគគលិកែដលបនចះុកចិចសនយេធវើករេពញេម៉ងជមួយអងគភព មនសិទ ធទិទលួបននវូករឈបសំ់រកពិឈបសំ់រកពិឈបសំ់រកពិឈបសំ់រកពិ
េសសេសសេសសេសសកនុងឳកសមនរពឹតតកិរណ៍ែដលបះ៉ពលផ់ទ លដ់លរ់គួសរៃនបុគគលិកេនះ ។ កនុងករណីេនះ េបើបុគគលិក ៖ 
 �  មិនទនអ់នវុតតករឈបសំ់រករបចឆំន ទំងំអសរ់បសខ់ លនួេទ ចនំនួៃថងឈបសំ់រកពិេសសេនះនឹងរតូវកត ់
កងពីចនំនួៃថងឈបសំ់រករបចឆំន រំបសបុ់គគលិកេនះ ។  
 �  បនអនវុតតករឈបសំ់រករបចឆំន ទំងំអសរ់បសខ់ លនួរចួេហើ យ ចនំនួៃថងឈបសំ់រកពិេសសេនះនឹង
មិនរតូវកតក់ងពីចនំនួៃថងឈបសំ់រករបចឆំន ខំងមុខរបសបុ់គគលិកេនះ ។ 
 បុគគលិកែដលមនបំណងឈបសំ់រកខសុពីៃថងឈបសំ់រកផលូវករ រតូវដកព់កយសុំចបបឈ់បេ់ទអងគភព
របសខ់ លនួយ៉ងេហចណស៣់ៃថងមុន េលើកែលងករណីពិេសស ។  (សមូេមើលគរំ)ូ 
 
 
ង. វិធនករដកវ់ិនយ័ 
 បុគគលិកែដលចះុកចិចសនយករងរ មិនបនបំេពញករងរបនលអ ឬកររបរពឹតតរិបសេ់គមិនបនសមរមយ 
អនករគបរ់គងបុគគលិកអចចតវ់ធិនករដកវ់និយ័នន េដយេគមនអតតចរកិ និងរបរពិតតមិិនសមរមយមួយចនំនួ ៖ 
  � មកេធវើករកនុងសភពរសវុងឹ ឬសថិតេរកមឥទ ធពិលៃនថន េំញៀន 
  �  មិនរកសសវុតថភិព េធវើឲយភយ័ខល ច ឬេធវើទកុ ខេទសដលអ់នកេធវើករជមួយ ឬេភលៀវមកទសសនកចិច 
  �  មិនេធវើតមករែណនរំបសអ់នករគបរ់គងមតងេហើ យមតងេទៀត 
  �  អវតតមនេដយគម នករអនញុញ ត េលើសពីចនំនួែដលអងគភពបនកណំត ់
  �  របរពឹតតអំិេពើលចួ ពុករលយួ 



អងគករេលកកំពសធ់នធនសហគមន៍េដមបកីរអភិវឌឍន៍  Community Resource Improvement for Development 

 

កររគបរ់គងបគុគល�ករកបេដយភពវយ័ឆល ត 13                  េដយេលក  ែសម សំអន  នយកអងគករ CRID 

  �  េសលៀកពកម់ិនសមរមយេនេពលេម៉ងេធវើករ 
  �  របរពឹតតេិលមើសនិងចបបៃ់នរពះរជណចរកកមពុជ 
  �  .................។ល។ 
 កនុងករណីបុគគលិកមនកហុំសឆគងតចិតចួកនុងករអនវុតតករងរ អនករគបរ់គងបុគគលិករតូវេធវើករែណន ំឬសតី
បេនទ សេដយផទ លម់ត ់ ឬជលយលក័ខណ៍អកសរដលបុ់គគលិករបូេនះ ។ ែតកនុងករណីកហុំសធងនធ់ងរ គរឺតូវបញច ប់
កចិចសនយបុគគលិកេនះ េហើ យបុគគលិកេនះរតូវសងករខចូខតែដលខ លនួបនេធវើ ។ េលើសពីេនះ េបើកហុំសឆគងេនះ
មនជបព់កព់ន័ធដលស់មតថកចិចតលុករេនះ គរឺតូវបញជូ នសំណំុេរឿងេនះេទកនត់លុករ ។  
ច. ករបញចប់កិចចសនយ 
 ភគទីងំសងខងណមួយកេ៏ដយ មនសិទ ធបិញឈបក់ចិចសនយ បនទ បពី់ជនូដណឹំងជមុនចនំនួ៣០ៃថង ។ 
 បុគគលិកណមន កែ់ដលមនបំណងលែលងពីករងរ រតូវសរេសរលិខតិសុំលែលងេទកនរ់បធនអងគភព
មុនរយៈេពល៣០ៃថង ។  
 របសិនេបើលិខតិសុំលែលង មិនបនដកជ់នូឲយបន៣០ៃថងមុនកលបរេិចឆទចកេចញេទេនះ របកឧ់បតថមភ
ចងុេរកយនឹងរតូវកតប់នថយតមករសេរមចរបសអ់ងគភព ។ 
 ករណីមនករេដញេចលេដយសរមិនបនអនវុតតភរកចិចរតឹមរតូវ កចិចសនយនឹងរតូវបញឈបេ់ដយមន
របសិទ ធភិពចបពី់ៃថងជនូដណឹំងជលយលក័ខណ៍អកសរ ។ បនទ បពី់បនបញឈបក់ចិចសនយ បុគគលិករបូេនះគម នសិទ ធិ
ទទលួបនរបកឧ់បតថមភសំរបៃ់ថងឈបសំ់រករបចឆំន មំនរបកឈ់នួលែដលមិនទនប់នអនវុតតេទ ។ មុននិងេធវើករ
េបើករបកច់ងុេរកយេទបុគគលិក និងមុនេពលបុគគលិករបូេនះចកេចញពីករងរ បុគគលិកេនះរតូវរបគលន់វូរល់
សំភរៈេផសងៗែដលខ លនួបនទទលួពីអងគភពេទអងគភពវញិ ។ ករបញច បក់ចិចសនយករងររបសបុ់គគលិកគរឺតូវមន
ករអនមុត័ពីរបធនរកុមហុ៊ន ឬអងគភព ។  
 
 
 
 

សមូអរគណុ 
ចំេពះករយកចិតតទកុដក់របសអ់នកទងំអសគ់ន ! 
  
  

 
 


