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ការអនុវត្តការងាររដ្ឋបាលអប់រនំន 
វិទ្យាលយ័ប ុនរ៉ា នីហ ុនសែនអម្ពវ័នជំនីកកនងុខេត្តត្បងូឃ្ុ ំ

The Implementation of the Educational Administration in Bun Rany Hun Sen 
Amporvorn Chhumnik High School in Tbong Khmum Province 

                                       
លោក  បា៉ា ន់ ែណំាង មន្ដ្រីន្នាយកដ្ឋា ្វទិ្យាសាន្ដ្រអប់រ ំ

                                                              ន្វទិ្យាសាា ្ម្ុ្សសាន្ដ្រ្ ិងវទិ្យាសាន្ដ្រ្ ងគម 
រាជបណ្ឌិ ត្យ្ភាកមពុជា 

 
ខែចកតីខ្តើម្ 

     ជាធមមតា កនុងរដ្ា្ ីមួយៗរមមងមត្ងមត្មា្អនក្លោបាយ ្ិងមា្អនកឯកលទ្យ្គិត្គូរពីការ
លរៀបច ំការគ្គប់គ្គងរដ្ាបាលន្គ្បលទ្យ្រប្់លគ។1គ្បលទ្យ្កមពុជាបា្្ិងកពុំងលធវើ្កលភាវូប្ីយកមម 
ជាមួយពិភពលោក្ិងគ្បលទ្យ្នានាលៅកនុងត្បំ្់ល្ទើរមត្គ្គប់វ ិ្ ័យ លដ្ឋយកនុងលនាោះមា្ ល្ដ្ាកិចច 
្ងគមកិចច ្លោបាយ ្្តិ្ុខ ្ិង្ិកាធិការជាលដ្ើម។ ការលធវើ្កលភាវូប្ីយកមមល្ោះ គឺវ ិ្ ័យ
ព័ត្៌មា្វទិ្យាបា្លដ្ើរតួ្នាទី្យ ោ៉ា ង្ខំា្់កនុងការជរុំញដ្លំណ្ើ រការទងំលនាោះ។ លលើ្ពីល្ោះលៅលទ្យៀត្ 
ការអប់រកំ៏មា្តួ្នាទី្យ្ំខា្់ លដ្ើមបតី្គ្មង់ទិ្យ្លៅរប្់្ិ្ា្ុ្ិ្សឱ្យចលំោលលៅ្ុខដុ្មរមនា
រប្់ម្ុ្សលោក។ លៅកនុង្័យល្ោះ លមដ្ឹកនាអំប់រ ំថ្នន ក់ដ្ឹកនាសំាោលរៀ្ ្ិងអនកវភិាគលោល
្លោបាយអប់រ ំគ្ត្ូវពិចារណាលៅលលើការផ្គត្់ផ្គង់ការអប់រ ំ្ ិងត្គ្មូវការអប់ររំប្់ពលរដ្ាកនុង្ងគម។ 
លៅកនុងការផ្គត្់ផ្គង់ការអប់រ ំអនកវភិាគគ្ត្ូវពិចារណាលៅបញ្ហា  មិ្គ្គប់គ្ោ្់ន្ការចុោះល ម្ ោះ្ិ្ស
គ្គប់អាយុចូលលរៀ្ ការផ្គត្់ផ្គង់សាោលរៀ្មិ្បា្គ្គប់គ្ោ្់ឱ្យ្មគ្្បលៅ្ឹងកំលណ្ើ ្គ្បជា
ពលរដ្ា ្ិងកងវោះខាត្ធ្ធា្នានា ដូ្ចជាធ្ធា្ម្ុ្ស ធ្ធា្្មាា រៈ ្ិងធ្ធា្ហិរញ្ញវត្ាុជា
លដ្ើម ។ 

                                                            
1 បណ្ឌិ ត្ សាយ បូរ ី្ីត្ិរដ្ាបាលទូ្យលៅ ទ្យព័ំរ២៨ ២០០៦ 
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       លដ្ឋយមែក រាជរដ្ឋា ភិបាលន្គ្ពោះរាជាណាចគ្កកមពុជា ក៏បា្ខិត្ខោំ៉ា ង្គ្សាក់្គ្សាជំា
ពិល្្ កនុងកែុំងលពលទ្យ្វត្សចុងលគ្កាយល្ោះ។ រាជរដ្ឋា ភិបាល បា្លធវើការជរុំញ្ិងលលើកកពំ្់    
វ ិ្ ័យអប់រ ំយុវជ្ ្ិងកីឡា មដ្លជាវ ិ្ ័យអាទិ្យភាពមួយកនុងចលំណាមវ ិ្ ័យទងំ៤មា្ វ ិ្ ័យអប់រ ំ
្ុខាភិបាល វ ិ្ ័យអភិវឌ្ឍជ្បទ្យ ្ិងវ ិ្ ័យក្ិកមម លដ្ើមបអីភិវឌ្ឍ្៍ វ ិ្ ័យល្ដ្ាកិចចមដ្លជាកតាត
ចមបងកនុងការកាត្់ប្ាយភាពគ្កីគ្ករប្់គ្បជាជ្ ជាពិល្្លៅទី្យជ្បទ្យដ្ឋច់គ្្ោលលៅគ្បលទ្យ្
កមពុជា។ 

     លដ្ើមប ី្ លគ្មចទិ្យ្លៅជាយុទ្យធសាន្ដ្តរាជរដ្ឋា ភិបាល បា្យកចិត្តទុ្យកដ្ឋក់លលើការអភិវឌ្ឍ
ធ្ធា្ម្ុ្សោ៉ា ងខាល ងំ  ពីលគ្រោះធ្ធា្ម្ុ្ស គឺ្ំខា្់្គ្មាប់ការអភិវឌ្ឍគ្បលទ្យ្ជាត្ិរយៈ
លពលយូរអមងវង។ទ្យ្ទឹម្ឹងល្ោះមដ្រ ការគ្សាវគ្ជាវល្ោះ មា្បណំ្ងរកឱ្យល ើញជាក់ម្រងន្ដ្លំណ្ើ រ
ការងាររដ្ាបាលលៅវទិ្យាល័យមួយ ក៏ជាការ្លងេត្្ិងទញយក្ូវ្ូចនាករមកវភិាគ្ិងបក
គ្សាយឱ្យបា្ចា្់ោ្់ លដ្ើមបជីាព្លឺកនុងការអ្ុវត្តប្តលទ្យៀត្រប្់អនក្ិកាលគ្កាយៗ ជាពិល្្
អនកគ្គប់គ្គងអប់រ ំអនកគ្គប់គ្គងរដ្ាបាលនា្ម័យថ្មីល្ោះ ។ 

 

 
វទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ ីក ្ាិត្កនុងលខត្តត្បូង មុ  ំ (រូបភាពឆ្ន ២ំ០២២) 
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រូបភាពបងាា ញពីអោរធ្ធា្្ិងកម្លងលលងកឡីាបាល់លបាោះ 

 
១. ស្ថា នភាពទ្យូខៅននវិទ្យាលយ័ប ុនរ៉ា នីហ ុនសែនអម្ពវ័នជំនីក 

 

១. ១. ប្បវត្គិស្ថលា 
       វទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ ឹក បា្លលចជារូបរាងលែើងលៅលពលល្ោះ គឺលដ្ឋយសារ
មត្អលំណាយដ្៏ខពង់ខព្ ់លចញពីទឹ្យកចិត្តដ្៏នថ្លថ្នល រប្់ែខម្តចអគ្គម្ហាខែនាបត្ីខត្ខោ ហ ុនសែន

ប្បម្ុេរជរដ្ឋឋ ភិបាល ្ិង ែខម្េចកិត្តិប្ពឹទ្យធបណ្ឌិ ត្ ប ុនរ៉ា នីហ ុនសែន។ 
     ការបលងេើត្វទិ្យាល័យល្ោះលែើង កនុងលោលបណំ្ងគ្្ូបយក្ិ្ា្ុ្ិ្ស ពី ុបំីន្លខត្តពីរ គឺ
 ុខំាច់អមណ្ត ត្ គ្្ុកឆ្លូង លខត្តគ្កលចោះ  ុជំំ្ ីក្ិង ុរំការខនុរ គ្្ុកគ្កូចឆ្ន រ លខត្តកពំង់ចាម (បចចុបប្ន
លខត្តត្បូង មុ ំ) ពីលគ្រោះលពល្ិ្សបញ្ច ប់ពីអ្ុវទិ្យាល័យលៅគ្ត្ូវលៅ្ិកាលៅឆ្ា យលពក។ ចលំរោះ



4 

 

្ិ្សលៅ ុំខាច់អមណ្ត ត្គ្ត្ូវលៅ្ិកាលៅ វទិ្យាល័យ្ិោលវទី្យោត្ឈ្់ឯទី្យរួមគ្្ុកឆ្លូង លហើយ
្ិ្ា្ុ្ិ្ស ុំជំ្ ីក្ិងរការខនុ រគ្ត្ូវលៅ្ិកាប្តលៅវទិ្យាល័យគ្កូចឆ្ន រឯទី្យរួមគ្្ុកគ្កូចឆ្ម រឯ
លណាោះមដ្រ។ ដូ្លចនោះ ែខម្តចអគ្គម្ហាខែនាបត្ីខត្ខោ ហ ុនសែន ្ិងែខម្េចកិត្តិប្ពឹទ្យធបណ្ឌិ ត្    
ប ុនរ៉ា នីហ ុនសែន បា្លធវើការ្លគ្មចចិត្តបលងេើតុ្វទិ្យាល័យល្ោះលែើង លដ្ើមបបីលំពញល្ចករីគ្ត្ូវការ
្ិងការចង់លចោះចង់ដ្ឹងរប្់បអូ្ៗ ្ិ្ា្ុ្ិ្សលៅត្បំ្់ជ្បទ្យល្ោះ។ 

្ូមបញ្ហា ក់ថ្ន លៅឆ្ន ២ំ០០២ សាោល្ោះ ជាឧប្មព័្ធរប្់អ្ុវទិ្យាល័យែខម្េចហ ុនសែន
រការខនុរ លដ្ឋយមា្នត្ពីរថ្នន ក់លទ្យ លរលគឺមា្មត្កគ្មិត្ថ្នន ក់ទី្យ៧ប៉ាុលណាណ ោះ ។ លៅឆ្ន ២ំ០០៣ សាោ ក៏
បា្ផ្តត ច់ខលួ្លចញ ពីអ្ុវទិ្យាល័យ្លមរចហ ុ្ម្្រការខនុរមដ្លមា្ល ម្ ោះផ្តទ ល់ថ្ន អ្ុវទិ្យាល័យ
ប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ ីកលដ្ឋយមា្៤ថ្នន ក់ លរលគឺទី្យ៧ពីរ្ិងទី្យ៨ពីរថ្នន ក់។  លុោះមកដ្ល់ឆ្ន ំ
២០០៥ អ្ុវទិ្យាល័យល្ោះ ក៏បា្ពគ្ងីកខលួ្លៅជាវទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ ីក។ 

     គ្ក្ួងអប់រ ំយុវជ្្ិងកីឡា បា្ទ្យទួ្យលសាគ ល់ពីការពគ្ងីកអ្ុវទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្
ម្្អមពវ ័្  ជំ្ ីកលៅជាវទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ ីក តាមរយៈគ្បកា្លលខ ១៤២៣អ
យក.គ្បក ចុោះមថ្ាទី្យ១០មខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០០៥។ 

 
១. ២. ខ្្ះនិងទ្យីតងំស្ថលា 

១. ២. ១. ខ្្ះ 
លត្ើលហតុ្អវីបា្ជាសាោល្ោះមា្ល ម្ ោះថ្ន វទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ ីក ដូ្លចនោះ? 

 លហតុ្ផ្លគឺ៖ 
       -ប ុនរ៉ា នីហ ុនសែន ៖ វទិ្យាល័យល្ោះជាអលំណាយដ្៏នថ្លថ្នល រប្់ ែខម្េចកិត្តិប្ពឹទ្យធបណ្ឌិ ត្ប ុន
រ៉ា នីហ ុនសែន ្ិង ែខម្តចអគ្គម្ហាខែនាបត្ីខត្ខោហ ុនសែន លហើយទី្យតាងំសាោជាអត្ីត្
សាោបឋម្ិកាមដ្លែខម្េចកិត្តិប្ពឹទ្យធបណ្ឌិ ត្ធាល ប់បា្្ិកាពីកុមារភាព2។ 

                                                            
2 លៅ ្ុខ ទឹ្យកចិត្តអនកជួយ្លន្ដងាគ ោះ លបាោះពុមពគ្ោទី្យ១ នថ្ាទី្យ១៥ មខធនូ  គ.្.២០២០បា្្រល្រ៖ពីកុមារភាព រា៉ា ្ី បា្ចូល្ិកាលៅសាោ
បឋម្ិកាអមពវ ័្ កនុងវត្តអមពវ ័្ …។ 
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      -អម្ពវ័នជំនកី ៖ទី្យតាងំសាោ្ាិត្កនុងបរលិវណ្វត្ត អមពវ ័្  លៅវត្ត សាវ យដ្ណំាក់ មដ្ល្ាិត្លៅ
កនុងភូមិសាវ យដ្ណំាក់  ុជំំ្ ីក គ្្ុកគ្កូចឆ្ម រ លខត្តត្បូង មុ  ំ(អត្ីត្លខត្តកពំង់ចាម)។ 
 

១. ២. ២. ទ្យីតងំស្ថលា 
វទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ ីកបា្សាង្ង់លែើងកនុងទី្យតាងំភូមិសាន្ដ្តន្ទឹ្យកដ្ី ភូមិ

សាវ យដ្ណំាក់  ុំជំ្ ីក គ្្ុកគ្កូចឆ្ម រ លខត្តត្បូង មុ ំ មា្ចមាា យគ្បមាណ្៨១គីែូមម៉ាគ្ត្ពីទី្យរួមលខត្ត
កពំង់ចាម។ លបើលយើងលធវើដ្លំណ្ើ រពីទី្យរួមលខត្តកពំង់ចាមមក កាត្់តាមផ្លូ វជាត្ិលលខ៧ រួចបត្់ចូលទី្យរួម
គ្្ុកត្ំមបរ មកកា្់គ្្ុកឆ្លូ ង រួចបត្់លឆ្វងតាមបលណាត យ ផ្លូ វគ្កាលលៅ  ្ូថ្មីៗ លឆ្ព ោះលៅកា្់គ្្ុក
គ្កូចឆ្ម រវញិ តាមដ្ងទ្យល្លលមគងគលលើ លយើង្ឹងមកដ្ល់ ុជំំ្ ីក ល ើញវត្តជំ្ ីក រួចវត្តអមពវ ័្ ។ លៅកនុង
បរលិវណ្វត្តអមពវ ័្ ល្ោះលហើយ អនក្ឹងល ើញ្ំណ្ង់អោរជាលគ្ចើ្្គ្មាប់បលគ្មើល្វាកមម អប់រកំនុង
លនាោះមា្បឋមផ្ង្ិងវទិ្យាល័យផ្ង។ វទិ្យាល័យល្ោះគឺ វទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ ីក។ 
មា៉ាងលទ្យៀត្ លយើងក៏អាចលធវើដ្លំណ្ើ រតាមសាព ្គី្ូណាពីទី្យរួមលខត្តកពំង់ចាម រួចចុោះតាមសាព ្បត្់លឆ្វង
តាមមាត្់ទ្យល្ល មដ្លមា្ផ្លូ វលបតុ្ង ជិោះគ្ត្ង់មកគ្្ុកគ្កូចឆ្ម រ  លហើយមកដ្ល់ ុំជំ្ ីកកនុងបរលិវណ្វត្ត
អមពវ ័្   លយើង្ឹងល ើញវទិ្យាល័យ ប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្ អមពវ ័្ ជំ្ ីក មដ្លមា្អោរដ្៏្េឹមន្េ។ 
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មផ្្្ទី្យបងាា ញពីទី្យតាងំវទិ្យាល័យ ប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្ អមពវ ័្ ជំ្ ីក ្ាិត្លៅភូមសិាវ យដ្ណំាក់  ុជំំ្ ីក  

គ្្ុកគ្កូចឆ្ម រ លខត្តត្បូង មុ  ំ

 
មផ្្្ទី្យបងាា ញពីទី្យតាងំវទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ ីក (គ្បភព៖ GoogleEarth) 
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១. ៣. រចនាែម្ពន័ធវទិ្យាលយ័ 
១.៣.១. តរងសបងសចកម្ុេងារ 
វទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ ីក មា្នាយករងមួយរូប3 ្ិងបុគគលិក្ិកា

៣៨រូប មដ្លមបងមចកតួ្នាទី្យខាងលគ្កាម៖ 

 
 

១. ៣. ២. ែកម្្ភាពតម្ត្ួនាទ្យី 
       ក- នាយកសាោ4 
       នាយកសាោ មា្តួ្នាទី្យទ្យទួ្យលខុ្គ្ត្ូវ រួម លលើការងាររដ្ាបាល ការងារបលចចកលទ្យ្
គរុលកា្លយ្ិងអត្ាបទ្យការងារទ្យនំាក់ទ្យំ្ ងនានា។ 
        ១- ការងាររដ្ាបាល 
         - ធានាដ្លំណ្ើ រការលអរប្់សាោលរៀ្ 
         - មបងមចក្ិ្ា្ុ្ិ្សតាមថ្នន ក់្ីមួយៗ 

                                                            
3 លដ្ឋយនាយករងមួយរូបគ្តូ្វចូល្ិវត្រ្ ៍(ជាប់លឆ្ន ត្ជាជទំ្យប់ ុរំការខនុរឆ្ន ២ំ០២២) 
4 លៅគ្បលទ្យ្លជឿ្លលឿ្ ្មាគមមាតាបតិា្ិ្ស ជាអនកលគ្ជើ្ លរ ើ្ នាយកសាោបឋម្ិកា្ិងមធយម្ិកា។ 

នាយក

គ្រូទទួលបន្ទកុថ ន្ា ក់ថ គ្រូបងគ្រៀន្ បណ្ណា រកថស រណងន្យ្យកថរ

នាយ្កថររ
ងលខាធិការ
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         - ចាត្់មចងមបងមចកភារកិចចដ្ល់បុគគលិកលគ្កាមឱ្វាទ្យតាម្លំណ្ើ រប្់គ្កុមគ្បឹកាគ្គូបលគ្ងៀ្ 
         - ធានា្ិយ័ត្ភាពការបលគ្ងៀ្្ិងលរៀ្រប្់លោក-អនកគ្គូ 
         - លគ្ត្ៀមការការររបរសិាា ្ លសាភ័ណ្ភាព ្ិងអនាម័យកនុងទី្យធាល សាោ ថ្នន ក់លរៀ្ ទី្យចាត្់ការ 
អោរកាត្់លដ្រ តូ្បលកចំណីំ្អាហារ លដ្ើមលឈើមលប់ ្ួ្ផ្តេ  បងគ្ ់. . . 
         - ធានាឱ្យវទិ្យាល័យបលំពញ្ូវល្វាសាធារណ្ៈ លដ្ឋយទ្យទួ្យល្ិងការររកុមារឱ្យបា្លអ 
         - ធានា្ណាត ប់ធាន ប់្ិងវ ិ្ ័យកនុងសាោគ្បកបលដ្ឋយចីរភាព 
         - ចូលរួមបលងេើត្គ្កុមគ្បីកានានា ដូ្ចជា គ្កុមគ្បឹកាវ ិ្ ័យ គ្កុមគ្បឹកាយុវជ្ គ្កុមគ្បឹកាអប់រ ំ
ជាលដ្ើម 
         - ចាត្់មចងឱ្យមា្ការចូលរួមលផ្សងៗរប្់សាោលរៀ្កនុង្កមមភាព្ងគម 
         - លរៀបចទីំ្យចាត្់ការសាោលរៀ្ 
         - លធវើរបាយការណ៍្ជូ្ថ្នន ក់លលើអពីំ្កមមភាពនានារប្់សាោលរៀ្ 
         - លធវើអាជាា កណាត លកនុងការផ្សោះផ្ាទ្យនំា្់លផ្សងៗ មដ្លលកើត្មា្កនុងសាោលរៀ្ 
    ២- ការងារបលចចកលទ្យ្គរុលកា្លយ 
       លៅកនុងវទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ ីក មា្នាយក១រូប ទ្យទួ្យលប្ទុករួម ្ិងនាយក
រង ១រូបមដ្រ ទ្យទួ្យលប្ទុកបលចចកលទ្យ្គរុលកា្លយ វ ិ្ ័យ ្ិងយុវជ្។ ចលំរោះការងារបលចចកលទ្យ្
គរុលកា្លយល្ោះ នាយកសាោ គ្ត្ូវ៖ 

 គ្គប់គ្គងការលរៀ្ ្ិងបលគ្ងៀ្ជាភារកិចច្ នូលរប្់នាយកសាោ 
 នាយកសាោមិ្គ្ត្ូវ ុខំលួ្ឯងមត្លៅទី្យចាត្់ការលនាោះលទ្យ លដ្ឋយមិ្គ្ពមលៅតាមដ្ឋ្ពិ្ិត្យ 
ការបលគ្ងៀ្ ្ិងលរៀ្រប្់លោកគ្គូអនកគ្គូ ្ិងបអូ្្ិកា្ុ្ិ្សឱ្យបា្ញឹកញាប់ 

 នាយកសាោគ្ត្ូវលោរព្ិយ័ត្ភាពការងារជាគរូំ ពិលគ្រោះនាយកលអគឺជាអនក្្មុខ
លគជា្ិចចលដ្ឋយលធវើជាគ្គូបលគ្ងៀ្ដ្៏លអផ្ង ្ិងជារដ្ាបាលដ្៏លអផ្ង។ 
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៣. ការងារទ្យនំាកទ់្យំ្ ង 
      លដ្ើមបឱី្យមា្គ្ប្ិទ្យធភាពន្ការងារអប់រ ំការងាររដ្ាបាល ្ិងការងារបលចចកលទ្យ្គរុលកា្លយ
លនាោះលទោះបីជាដ្លំណ្ើ រលអោ៉ា ងណាដ្៏លដ្ឋយ ក៏នាយកសាោមិ្អាចលធវើការងារអប់ររំប្់ខលួ្មា្
ភាពរលូ្លៅមុខណា្់មដ្រ លបើខវោះទ្យនំាក់ទ្យំ្ ងលអលនាោះ។ 
    ការងារទ្យនំាក់ទ្យំ្ ងមា្ដូ្ចខាងលគ្កាម ៖ 

-ទ្យនំាកទ់្យំ្ ងនផ្ទកនុង 
    ជាដ្បូំងនាយកសាោគ្ត្ូវមា្ទ្យំនាក់ទ្យំ្ងលអជាមួយ្ហការរួីមការងារ ្ិងអនកមដ្លលៅ
លគ្កាមឱ្វាទ្យ ដូ្ចជានាយករង គ្គូបលគ្ងៀ្ បុគគលិកលផ្សងៗ ពិល្្បអូ្ៗ្ិកា្ុ្ិ្ស។ 
- នាយករង៖ នាយកសាោគ្ត្ូវគ្បគល់ភារកិចចឱ្យលៅនាយករងមដ្លជាជំ្ ួយការ ឱ្យបា្្មគ្្ប 
្ិងតាម្មត្ាភាព ្ិងតាមតួ្នាទី្យមដ្លបា្កណំ្ត្់ 
-  គ្គូបលគ្ងៀ្ ្ិងបុគគលិកលផ្សងៗ៖ នាយកគ្ត្ូវមបងមចកភារកិចច្ ម្ឹង្មត្ាភាព គ្ពមទងំលចោះជួយ
មណ្នា ំលលើកទឹ្យកចិត្ត ផ្តល់កិត្តិយ្ ្ិងជួយ្គ្មួលការងារ លដ្ើមបឱី្យមា្ការអ្ុវត្តគ្បកបលដ្ឋយ
គ្ប្ិទ្យធភាព 
-  ្ិកា្ុ្ិ្ស៖ នាយកគ្ត្ូវបងាា ញឱ្យ្ិ្សទងំអ្់ល ើញថ្ន រាល់ការគ្បឹងមគ្បងរប្់នាយក គ្គូ
បលគ្ងៀ្ ្ហគម្៍ ្ិងវធិា្ការវ ិ្ ័យចលំរោះ្ិ្សគឺលដ្ើមបជួីយ្ិ្សទងំអ្់ឱ្យបា្្លគ្មចលៅ
លទ្យធផ្លលអន្ការ្ិកាមដ្លបងេឱ្យពួកលគមា្អនាគត្លអលពលបញ្ចប់ពីការបណ្តុ ោះបណាត លលៅ។ 

-ទ្យនំាកទ់្យំ្ ងខាងលគ្ៅ 
តួ្នាទី្យ ្ិងភារកិចចទ្យទួ្យលខុ្គ្ត្ូវអងគភាពសាោលរៀ្ នាយកសាោគ្ត្ូវចណំាយលពលលវោ

មួយចំ្ ួ្លដ្ើមបគី្បាគ្្័យទក់ទ្យងជាមួយ៖ 
  -  មាតាបិតាឬអាណាពាបាល្ិ្ស 
 -  ្ហគម្៍ ្បបុរ្ជ្ ជាត្ិ្ិងអ្តរជាត្ិ 
 - អាជាា ធរ មដ្្ដ្ី ្ិង ភាន ក់ងារសាា ប័្នានាកនុងភូមិ ុំ ដូ្ចជា មណ្ឌ ល្ុខភាព ្មាគម អងគការ
មដ្លផ្ារភាា ប់្ឹងការងារអប់រ ំរដ្ាបាល បលចចកលទ្យ្។ 
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    ជាការពិត្ណា្់ នាយកមា្តួ្នាទី្យ្ខំា្់បផុំ្ត្កនុងការដ្ឹកនាកំារងារអប់រ ំមត្ដ្ឋច់ខាត្គ្ត្ូវ
អ្ុវត្តការគ្គប់គ្ត្ង លដ្ឋយមា្ការចូលរួម គឺចូលរួមពីគ្គប់បុគគលិកទងំអ្់រប្់សាោលរៀ្ ពី
្ិ្ា្ុ្ិ្ស ្ិងពីមាតាប តិា អាណាពាបាល្ិ្សមដ្លកនុងលនាោះរាប់ទងំអាជាា ធរមដ្្ដ្ី គ្ពោះ
្ងឃ ចា្់គ្ពឹទធ ចារយ. . . ។ល។ 

េ- នាយករង 
លៅកនុងវទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ ីក មា្នាយករងមត្១រូបលទ្យមដ្លទ្យទួ្យលប្ទុក

បលចចកលទ្យ្គរុលកា្លយ វ ិ្ ័យ ្ិង យុវជ្។  ភារកិចចមដ្លនាយករងទ្យទួ្យលខុ្គ្ត្ូវមា្ដូ្ចខាងលគ្កាម៖ 
     - ជាជំ្ ួយការរប្់នាយក 
     - រកាទុ្យកលិខិត្សាន មនានាមដ្លនាយកផ្រល់ជូ្ ្ិង លធវើរបាយការណ៍្លផ្សងៗបញ្ហា ក់ពី្កមមភាព
សាោលរៀ្ 
    - រការលបៀបលរៀបរយ ្ណាត ប់ធាន ប់ ្ិងវ ិ្ ័យកនុងអងគភាព 
    - ចូលរួម្កមមភាពនានាតាមការចាបំាច់រប្់សាោ, ចូលរួមបលងេើត្គ្កុមគ្បឹកាយុវជ្ គ្កុម
គ្បឹកាអប់រ ំគ្កុមគ្បីគ្កាវ ិ្ ័យ 
    - កសាងមផ្្ការបលចចកលទ្យ្ 
    - អភិវឌ្ឍបណាណ ល័យ ្ិងកសាង្មាា រឧបលទ្យ្ 
    - ចូលរួមគ្បជុបំលចចកលទ្យ្ គរុលកា្លយ 
    - លរៀបចកំាលវភិាគគ្បចា ំ្ បាត ហ៍តាមថ្នន ក់្ីមួយៗ 
    - គ្ត្ួត្ពិ្ិត្យការអ្ុវត្តកមមវធិី្ិកាមដ្លគ្ក្ួងដ្ឋក់ជូ្ 
    - បូក្រុបវាយត្នមលលទ្យធផ្លការ្ិកា 
     - មា្ទ្យនំាក់ទ្យំ្ ងលអ្ ឹងនាយក បុគគលិក្ិកា ្ិង្ិ្ា្ុ្ិ្ស។ 
 

គ្- ប្គ្ូបខប្ងៀន 
គ្គូបលគ្ងៀ្ មា្ឋា :្ជា្ិកាា ប្ធារ ីជាកមាល ងំចមបងកនុងការអប់របំណ្រុ ោះបណាត លដ្ល់្ិ្ា្ុ្ិ្ស 

លដ្ឋយផ្តទ ល់ លដ្ើមបឱី្យពួកលគ្លគ្មចបា្្ូវភារកិចច្ នូលរប្់ពួកលគកនុងការ្ិកាលរៀ្្ូគ្ត្ ។ 
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     •  គ្គូបលគ្ងៀ្ជាអនកជួយមណ្នា ំអប់រ ំ្ិងបងាា ត្់បលគ្ងៀ្ដ្ល់្ិកា្ុ្ិ្ស 
     •  គ្គូបលគ្ងៀ្ជាអនកបលចចកលទ្យ្មដ្លបលគ្ងៀ្តាមឯកលទ្យ្រប្់ខលួ្ លដ្ឋយអ្ុវត្តគ្្បតាមវធិី
សាន្ដ្តមដ្លគ្ក្ួងអប់រ ំ្ិងកីឡាបា្ដ្ឋក់លចញ 
    •  គ្គូបលគ្ងៀ្មិ្អាចអភិវឌ្ឍ្៍្មបទចិត្តលោរុលកា្លយខលួ្បា្លទ្យ លបើោត្់មិ្បលគ្ងៀ្តាមវធិី
សាន្ដ្ត 
    •  គ្គូបលគ្ងៀ្គ្ត្ូវទ្យទួ្យលខុ្គ្ត្ូវកនុងការបលគ្ងៀ្គ្្បតាមកមមវធិី្ិកាគ្បកបលដ្ឋយគុណ្ភាព 
ពីលគ្រោះគ្គូបលគ្ងៀ្ជាជ្គំរូ ្ិងជាអនកកសាងធ្ធា្ម្ុ្សជូ្ជាត្ិ ្មគ្្ប្ឹងលោល
្លោបាយរដ្ឋា ភិបាល។ 

ឃ. ប្គូ្បនទកុថ្នន ក ់
ថ្នន ក់លរៀ្្ីមួយៗ គ្ត្ូវមា្គ្គូទ្យទួ្យលប្ទុកថ្នន ក់មួយរូបតាមការចាត្់តាងំរប្់នាយកសាោ។

តួ្នាទី្យរប្់គ្គូទ្យទួ្យលប្ទុកថ្នន ក់ គឺជាគ្គូបលគ្ងៀ្មុខវជិាា ឯកលទ្យ្ ្ិងជាអនកគ្គប់គ្គង្ិ្សផ្តទ ល់កនុង
មួយថ្នន ក់។ គ្គូទ្យទួ្យលប្ទុកថ្នន ក់ មា្្ិទ្យធិអណំាចអាចអ្ុញ្ហញ ត្ឱ្យ្ិ្សឈប់ោ៉ា ងលគ្ចើ្២នថ្ា។ លបើ
មា្ចាប់ពីអាណាពាបាល ឬមាតាបិតា្ិ្ស្ឹងចុោះហត្ាលលខា គ្ពមទងំមូលវចិារល្ៀវលៅ្ិកាា
ោរកិ គ្ពឹត្តបគ្ត្ពិ្ទុ  ្ិងល្ៀវលៅតាមដ្ឋ្្ិកា។ 

គ្គូទ្យទួ្យលប្ទុកថ្នន ក់ មា្ភារកិចចដូ្ចលៅ៖ 
-  បលគ្ងៀ្្ិ្សតាមមុខវជិាា ឯកលទ្យ្ មដ្លមា្លមា៉ា ងកំណ្ត្់១៣លមា៉ា ង ្គ្មាប់គ្គូមធយម្ិកា
ទុ្យត្ិយភូមិ ្ិង១៥លមា៉ា ង្គ្មាប់គ្គូមធយម្ិកាបឋមភូមិ។ 
-  ្ហការោ៉ា ងជិត្្និត្ជាមួយគ្គូបលគ្ងៀ្មុខវជិាា លផ្សងលទ្យៀត្រប្់ថ្នន ក់មដ្លគ្គូទ្យទួ្យលប្ទុក លដ្ើមបឱី្យ
ការ្ិការប្់្ិ្សគ្បគ្ពឹត្តលៅ្មគ្្ប 
-  គ្គប់គ្គងថ្នន ក់លរៀ្មួយកនុងលនាោះមា្ គ្គប់គ្គង្ិ្សកនុងថ្នន ក់លរៀ្ លដ្ឋយលគ្ជើ្លរ ើ្ គ្បធា្ ្ិងអ្ុ
គ្បធា្្ិ្សគ្បចាថំ្នន ក់ ចាត្់តាងលវ្្មាអ ត្ថ្នន ក់ជាគ្បចា ំ
- មណ្នា ំ្ ិ្សឱ្យតុ្បមត្ងលមអរថ្នន ក់លរៀ្  
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- គ្គប់គ្គងវត្តមា្្ិ្សលដ្ឋយទ្យទួ្យលរកយ្ុចំាប់រប្់្ិ្ស រួចបញ្ាូ ្លៅ្ុកំារអ្ុញ្ហញ ត្ពីនាយក
សាោ, តាមដ្ឋ្ល្ៀវលៅវត្តមា្្ិ្ស, គ្្ង់វត្តមា្្ិ្សលរៀងរាល់នថ្ា រួចបញ្ចូ លកនុងបញ្ាី លៅ
ល ម្ ោះ ្ិងបូក្រុបវត្តមា្្ិ្សគ្បចាមំខ  
- គ្គប់គ្គងការ្ិកាលដ្ឋយបូក្រុបកនុងបញ្ាី ពិ្ទុ គ្បចាមំខ គ្បចាឆំ្មា្ ្ិងគ្បចាឆំ្ន  ំ 
- តាមដ្ឋ្ការ្ិការប្់្ិ្សគ្គប់មុខវជិាា   
- ផ្សពវផ្ាយលទ្យធផ្ល្ិការប្់្ិ្សលរៀងរាល់មខ ឆ្មា្ ្ិងត្ណំាច់ឆ្ន  ំ 
- ផ្តល់គ្ពឹត្តបគ្ត្ពិ្ទុ  ឬល្ៀវលៅតាមដ្ឋ្ការ្ិកាដ្ល់មាតាបិតាឬអាណាពាបាល្ិ្ស ទ្យំនាក់
ទ្យំ្ ងជាមួយមាតាបិតាអាណាពាបាល្ិ្ស លដ្ើមបងីាយគ្្ួលគ្គប់គ្គងវ ិ្ ័យ្ិ្ស ្ិងការ្ិកា
រប្់្ិ្ស ចលំងពិ្ទុដ្ឋក់កនុងល្ៀវលៅ្ុកាា ោរកិ ្ិងគ្ពឹត្តបគ្ត្ពិ្ទុ  រួចឱ្យគ្គូបលគ្ងៀ្គ្គប់មុខវជិាា ចុោះ
ហត្ាលលខា ្ិងមូលវចិារ លហើយគ្បគល់ជូ្នាយកសាោចុោះហត្ាលលខា ្ិងលបាោះគ្តា 
- អប់រ ំ្ ីលធម៍ដ្ល់្ិ្សមាន ក់ៗផ្តទ ល់ឬគ្កុម្ិ្សរួមថ្នន ក់ លកាោះលៅ្ិ្សណាមដ្លគ្បគ្ពឹត្តខុ្្ឹង
បទ្យបញ្ហា នផ្ទកនុ ងមកមណ្នា ំឬគ្ពមា្ លកាោះអលញ្ាើញមាតាបិតាឬអាណាពាបាល្ិ្សណាមដ្ល
ឈប់អត្់ចាប់លគ្ចើ្ដ្ង លដ្ើមបចូីលរួមអប់រមំណ្នា ំបញ្ាូ ្្ិ្សឲ្យលៅជួបគ្កុមគ្បឹកាវ ិ្ ័យ កនុងករណី្
ចាបំាច់  
- លធវើរបាយការណ៍្ពីវត្តមា្្ិ្សគ្បចាមំខជូ្នាយកសាោ 
- គ្គប់គ្គងឯកសារលផ្សងៗ ដូ្ចជាឯកសារបលគ្ងៀ្ ឯកសារគ្គប់គ្គងថ្នន ក់ 
   -ចូលរួម្កមមភាព្ងគមលដ្ឋយដ្ឹកនា ំ្ ិ្សលធវើពលកមមកនុង្ិងលគ្ៅសាោ ដ្ឹកនាលំធវើបដ្ិ្ណាា រកិចច 
្ិង្កមមភាព្ងគមលផ្សងៗលទ្យៀត្។5 

                                                            
5 លៅលិ្ ឯកសារបលគ្ងៀ្រដ្ាបាល្ិកាលៅវទិ្យាសាា ្ជាត្អិប់រ ំឆ្ន ២ំ០០៥ 
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រូបភាព្កមមភាព្ិកាកនុងថ្នន ក់្ិង្វ័យ្ិកាកនុងបណាណ ល័យ 

 

 
រូបភាព្កមមភាព្ិកាកនុងថ្នន ក់្ិង្វ័យ្ិកាកនុងបណាណ ល័យ 
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រូបភាព្ិ្ា្ុ្ិ្សមខមរអីុសាល ម្ិកាជាគ្កុមកនុងបណាណ ល័យ 

 
ង. ខលខាធកិារ 

    វទិ្យាលយ័ប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ ីកល្ោះ មា្លលខាធិការមាន ក់មដ្លមា្ជនំាញរដ្ាបាល 
កពំយូទ្យរ័្គ្មាប់លធវើជាជំ្ ួយការនាយកសាោ។ ភារកិចចរប្់លលខាធិការ រួមមា្៖ 
       -លរៀបចទុំ្យកដ្ឋក់បញ្ាី ឯកសារលផ្សងៗ 
      -ទ្យទួ្យលខុ្គ្ត្ូវលលើការងារលិខិត្សាន ម 
      -ការងារទ្យនំាក់ទ្យំ្ ងជាមួយមន្ដ្តីអប់រ ំ្ ិង គ្គូបលគ្ងៀ្កនុងសាោ 
      -ជួយ្គ្មួលការងារចរ្តរប្់ទី្យចាត្់ការ 
      -ជួយការងាររដ្ាបាលរប្់នាយកសាោ។ 

ច. បណាា រកស 
ចលំរោះបណាណ រកស មា្ភារកិចចដូ្ចខាងលគ្កាម៖ 

     -លរៀបចំ្ ិងគ្គប់គ្គងបណាណ លយ័ ្ិងទុ្យកដ្ឋក់ល្ៀវលៅរប្់សាោលរៀ្ 
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     -បងេរលកាខណ្ឌ ឱ្យ្ិ្សខចីល្ៀវលៅអា្លៅផ្ទោះ លដ្ឋយមា្ការមណ្នាឱំ្យលគជួយមថ្ឱ្យបា្លអផ្ង 
     -មថ្រកាល្ៀវលៅ ្មាា រឧបលទ្យ្្ិងលធវើល្ៀវលៅសារលពើភណ្ឌ  
     -លធវើគលគ្មាងចណំាយលលើការទិ្យញល្ៀវលៅថ្មី ជួ្ជុលល្ៀវលៅខូចមហក្ិង្មាា រៈបរកិាា ្គ្មាប់
ទុ្យកដ្ឋក់ល្ៀវលៅ។ 

ឆ.គ្ណ្ខនយយករ  
គណ្ល្យយករមា្ភារកិចចជារួមមា្៖ 
     -លរៀបចលិំខិត្សាន មមដ្លរក់ព្ធ្ ិងចណូំ្លចណំាយរប្់សាោ 
     -លធវើតុ្លយភាពចណូំ្លចណំាយ 
     -លធវើរបាយការណ៍្តុ្លយភាពចណូំ្លចណំាយជូ្នាយកវទិ្យាល័យតាមកាលកណំ្ត្់ 
     -លរៀបចលំធវើមផ្្ការPBរប្់សាោ 
     -លរៀបចលិំខិត្សាន មមដ្លទក់ទ្យង ្ិង PB (Program Budget)។ 
 

១. ៤. ការងារទ្យូខៅននវិទ្យាលយ័ 
១. ៤. ១. ការខរៀបចំស្នការ 

    រយៈកាលក្លងមក វទិ្យាលយ័ប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ្័ជំ្ ីក បា្លរៀបចកំារគ្បជុពីំមផ្្ការ
អភិវឌ្ឍ្៍សាោលរៀ្ទុ្យកជាមុ្ លដ្ឋយមា្ការចូលរួមពី្ណំាក់លោកនាយក នាយករង ត្ណំាង
្ហគម្៍ ្ិងលោកគ្គូ អនកគ្គូទងំអ្់ន្វទិ្យាល័យ។ គ្បធា្បទ្យន្អងគគ្បជុរួំមមា្: 
   -មបងមចកគ្គូ តាមមុខវជិាា  
   -មចក្ិ្សតាមថ្នន ក់ 
   -លធវើអគ្តាលែើងថ្នន ក់ ្ិងគ្ត្ួត្ថ្នន ក់រប្់្ិ្ស 
   -្មាអ ត្បរសិាា ្  
   -គ្រងគ្គូតាមមុខវជិាា ទ្យប់សាេ ត្់ការខវោះគ្គូ 
   -មចកគ្គូតាមកគ្មិត្ថ្នន ក់  
   -មថ្រកា្ណារ ប់ធាន ប់កនុងវទិ្យាល័យ 
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   -មបងមចកកមមវធិី្ិកាកនុងឆ្ន ំ្ ីមួយៗ 
   -ពគ្ងឹងគុណ្ភាពគ្គូតាមរយៈការគ្បជុគំ្កុមបលចចកលទ្យ្ 
   -គ្ត្ួត្ពិ្ិត្យវាយត្នមលការ្ិការប្់្ិ្ស 
   -លគ្ត្ៀមលកាណ្ៈឱ្យអោរកាត្់លដ្រមា្ដ្លំណ្ើ រការ 
   -លគ្ត្ៀមមផ្្ការឱ្យគ្គូមដ្លមិ្ទ្់លចោះកុពំយូទ្យរ័ លចោះកុពំយូទ្យរ័ 
   -លគ្ត្ៀមលរៀបចឱំ្យមា្លភលើងលគ្បើគ្បា្់គ្គប់គ្ោ្់ 
   -ពគ្ងឹងគុណ្ភាព្ិ្ស ពិល្្្ិ្សថ្នន ក់ទី្យ១២ ឱ្យគ្បែងជាប់្ញ្ហញ បគ្ត្ទុ្យត្ិយភូមិបា្អគ្តាខព្ ់។ 

១. ៤. ២. កិចចការរដ្ឋបាល 
    មផ្នករដ្ាបាល ជាឆ្អឹងខនងន្វទិ្យាល័យល្ោះ។ បុគគលិកជនំាញរដ្ាបាល មា្ភារកិចចលរៀបចឱំ្យ
មា្ល្ៀវលៅ្ិង បញ្ាី លផ្សងៗមដ្លនាយកសាោបា្គ្បគល់ឱ្យ លដ្ឋយកនុងលនាោះមា្៖ 
  -បញ្ាី អត្តលលខ៖ បុគគលិករដ្ាបាលបា្លរៀបចំ្ ិ្សមដ្លចូលលរៀ្ឆ្ន ំ្ ីមួយៗឱ្យមា្អត្តលលខគ្គប់ៗ
ោន  លដ្ើមបងីាយគ្្ួលកនុងការចុោះលៅលលើល្ៀវលៅ្ិកាា ោរកិ្ិងកាត្្ំោល់ខលួ្រប្់្ិ្សតាមឆ្ន ំ
្ិកា។ 
  -ល្ៀវលៅ្ិកាា ោរកិ៖ បុគគលិករដ្ាបាល បា្លរៀបចលិំខិត្្ុលំ្ៀវលៅ្ិកាា ោរកិ ពីគ្គប់អ្ុវទិ្យាល័
យទងំអ្់មដ្លមា្្ិ្សមកប្តការ្ិកាលៅវទិ្យាល័យល្ោះ លដ្ើមបលីគ្ត្ៀមលរៀបចមំបងមចកតាម
ល ម្ ោះ្ិ្ា្ុ្ិ្សទងំលនាោះ។ 
 -ល្ៀវលៅគ្្ង់អវត្តមា្៖ លពលលបើកបលវ្្កាលកនុ ងឆ្ន ំ្ ិកា្ីមួយៗ រដ្ាបាលបា្មបងមចក
ល្ៀវលៅចុោះអវត្តមា្្ិ្សតាមថ្នន ក់្ីមួយៗ្ិងមា្ល្ៀវលៅ្គ្មាប់ចុោះអវត្តមា្គ្គូ។ 
 -ល្ៀវលៅកណំ្ត្ច់ាត្ក់ារ៖ លពលវទិ្យាល័យចាប់លផ្រើមលបើកបលវ្្កាលលៅឆ្ន ំ្ ិកា្ីមួយៗ បុគគលិក
រដ្ាបាលបា្លរៀបចលំ្ៀវលៅកណំ្ត្់ចាត្់ការលផ្សងៗកនុងលពលដ្លំណ្ើ រការ្កមមភាពនានាកនុងសាោ។ 
 -ល្ៀវលៅមផ្្ការគ្បចាវំទិ្យាល័យ៖ លៅកនុងវទិ្យាល័យមួយ អាចដ្លំណ្ើ រការបា្លអ លុោះគ្តាមត្សាោ
មា្ការ លរៀបចមំផ្្ការឱ្យបា្ចា្់ោ្់គ្បកបលដ្ឋយភាពគ្ត្ឹមគ្ត្ូវ ដូ្ចជា លរៀបចមំផ្្ការគ្បែង
ឆ្មា្ គ្បែង្ិ្សពូមក គ្បែងថ្នន ក់ជាត្ិជាលដ្ើម។ 



17 

 

 -បញ្ាីសារលពើភណ័្ឌ ៖ បុគគលិករដ្ាបាល គ្ត្ូវលរៀបចំ្ ងាា រមិ្ិង្មាា រៈកនុងប្ទប់្ីមួយៗលដ្ឋយបរំក់្
មាា រៈឧបលទ្យ្ ជាលគ្ចើ្លដ្ើមបឱី្យលោកគ្គូអនកគ្គូងាយគ្្ួលបលគ្ងៀ្ ពិល្្ប្ទប់្ិ្សថ្នន ក់ទី្យ១២ 
-ល្ៀវលៅចណូំ្លចណំាយ៖ បុគគលិករដ្ាបាល លរៀបចលំ្ៀវលៅចណូំ្លចណំាយឱ្យបា្ចា្់ោ្់
ដ្ឋច់ពីោន  លដ្ើមបងីាយគ្្ួលកនុងការទូ្យទត្់ PB ឬ PAP។  
-លិខិត្បញ្ហច ក់ការ្ិកា៖ លៅលដ្ើមឆ្ន ំ្ ិកា្ីមួយៗ ្ិ្សមដ្លជាកូ្មន្ដ្តីរាជការនានាមត្ងមកលធវើ
លិខិត្បញ្ហច ក់ការ្ិកា លដ្ើមបទូី្យទត្់លបៀវត្សគ្បចាមំខរប្់ពួកោត្់។ 
 

១. ៤. ៣. ស្នកហរិញ្ញវត្ា ុ
     នាយកសាោ បា្មបងមចកអនកគ្គប់ គ្គងហិរញ្ញ វត្ាុ រួមមា្ “នាយករងមួយនាក់  
គណ្ល្យយករមួយនាក់”។ 
    -នាយករង មា្តួ្នាទី្យទ្យទួ្យលប្ទុកការងារលិខិត្សាន មមដ្លរក់ព័្ធ្ ឹងថ្វកិារប្់សាោ។ 
    -គណ្ល្យយករ មា្តួ្នាទី្យលធវើលិខិត្សាន មលផ្សងៗមដ្លទក់ទ្យង្ឹងចណូំ្លចណំាយលផ្សងៗរប្់
សាោ។ 

១. ៤. ៤. ការសបងសចកប្គ្ូតម្ម្ុេវិោា  
     លៅវទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ីកកនុ ងលពលលគ្ត្ៀមលបើកបលវ្្កាល្ីមួយៗ 
នាយកសាោ បា្គ្បគល់ការងារ ឱ្យនាយករងលធវើការមបងមចកគ្គូតាមមុខវជិាា ន្គ្កុម្ីមួយៗឱ្យ
បា្គ្គប់លមា៉ា ង្ឹងគ្គប់កគ្មិត្ថ្នន ក់គ្្ប្ឹងចំ្ ួ្្ិ្សកនុងឆ្ន ំ្ ិកា្ីមួយៗ។ តាមគ្កុមបលចចកលទ្យ្
មា្ពីរគ្កុមគឺគ្កុមវទិ្យាសាន្ដ្តធមមជាត្ិ ឬ វទិ្យាសាន្ដ្តពិត្ ្ិងគ្កុមវទិ្យាសាន្ដ្ត្ ងគម។ 
    -គ្កុមវទិ្យាសាន្ដ្ត្ ងគមមា្: ភាសាមខមរ គ្បវត្តិវទិ្យា ភូមិវទិ្យា ពលរដ្ាវជិាា  លគហកិចច ភាសាអង់លគល្  
    -គ្កុមវទិ្យាសាន្ដ្តពិត្មា្: គណិ្ត្វទិ្យា រូបវទិ្យា គីមីវទិ្យា ជីវវទិ្យា។ 

 
១. ៤. ៥. ការសបងសចកែែិសតម្ថ្នន ក់ 

     បុគគលិកមដ្លទ្យទួ្យលប្ទុកការងាររដ្ាបាល បា្យកចិត្តទុ្យកដ្ឋក់ខព្ ់កនុងការមបងមចក្ិ្ស
តាមថ្នន ក់លដ្ឋយឱ្យមា្របាយ្ិ្សគ្បុ្គ្្ីល្មើៗោន តាមប្ទប់្ីមួយៗ។ ល្ោះជាចណុំ្ចមួយមដ្លគ្ត្ូវ
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យកចិត្តទុ្យកដ្ឋក់លលើ្មភាពលយ្ឌ្័រវាង្ិ្សគ្បុ្្ិង្ិ្សគ្្ី។នាយក គ្ត្ូវពិ្ិត្យលលើចណំាត្់
ការល្ោះឱ្យបា្លអ្ ិងចា្់ោ្់ លគ្រោះការលរៀបចរំបាយ្ិ្សល្ោះ ក៏ជាមផ្នកមួយ្ំខា្់មដ្លជោះ
ឥទ្យធិពលដ្ល់ការបលគ្ងៀ្្ិងលរៀ្រប្់គ្គូ្ិង្ិ្សមដ្រ ។ 
 

 
រូបភាពបងាា ញ្កមមភាព្ិ្ា្ុ្ិ្សជួយលរៀបចអំោរកាត់្លដ្រ 
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២. ការអនុវត្តរដ្ឋបាល 
២. ១. អនករដ្ឋបាលោអវី? 

       មុ្្ឹងលឆ្លើយថ្ន អនករដ្ាបាលជាអវី លយើងគ្ត្ូវដ្ឹងថ្នរដ្ាបាលជាអវី្ិ្។ តាមលោកបណ្ឌិ ត្ 
សាយ បូរ ីបា្្រល្រអពីំរដ្ាបាល៖ «ដ្បូំង តាម្័យទូ្យលទូំ្យោយ រកយថ្ន រដ្ាបាល (administration) 
ជួ្កាល្លដរ លលើ «្កមមភាពគ្គប់គ្គង» ជួ្កាលលលើ «អងគការ» មដ្លគ្គប់គ្គង។ ្័យទងំពីរល្ោះ 
អាចលគ្បើបា្ទងំខាងវ ិ្ ័យឯកជ្ ទងំខាងវ ិ្ ័យសាធារណ្:។6 តាមឯកសារមួយលទ្យៀត្បា្លលើក
លែើងថ្ន  រដ្ាបាល មា្្័យថ្ន ការគ្ត្ួត្ពិ្ិត្យ ឬ គ្គប់គ្គងចាត្់មចង្ូវជំ្ ួញ ការោិល័យ ឬការ
គ្ត្ួត្ពិ្ិត្យលៅលលើម្ុ្ស (Administration is controlling or managing a business, office, etc....; 
people in control)។7 

        អនករដ្ាបាល គឺជា ល្នាធិការមួយឱ្យថ្នន ក់ដ្ឹកនា ំសាា ប័្ក៏ដូ្ចជាការោិល័យ ម្ទីរ លគ្កាមឱ្វាទ្យ
ទងំអ្់។ អនករដ្ាបាល គ្ត្ូវលចោះពីការងាររដ្ាបាលឱ្យបា្ចា្់ោ្់ ដូ្ចជាការលគ្បើគ្បា្់ឬលធវើលិខិត្
សាន មនានា ពិ្ិត្យលិខិត្លចញចូល លរៀបចមំផ្្ការ ្ិងការងារលផ្សងៗ កនុ ងអងគភាពខលួ្លដ្ឋយនល
ោ៉ា ងណាឱ្យមា្ដ្លំណ្ើ រការលអ ផ្ារភាា ប់្ឹងការលរៀបច ំរចនា្មព័្ធកនុងសាោលរៀ្ កនុងទី្យចាត្់ការ 
ប្ទប់គ្បជុថំ្នន ក់លរៀ្ជាលដ្ើម។ 
 

២. ២. ការងាររដ្ឋបាលទ្យូខៅ 
       ជាទូ្យលៅ ការងាររដ្ាបាលផ្ារភាា ប់្ឹងការគ្គប់គ្គង លដ្ឋយទក់ទិ្យ្្ឹងដ្លំណ្ើ រគ្បគ្ពឹត្តលៅន្
សាា ប័្ឬអងគភាពណាមួយ ។ ជាពិល្្ ្ិោយដ្ល់រដ្ាបាល គឺ ្ិោយដ្ល់ការអ្ុវត្តការងារទងំ
្កមមភាព្ិងទងំលិខិត្សាន ម។ 

២. ២. ១. ការងារប្គ្ប់ប្គ្ង 
ក. អនកគ្គបគ់្គង 

     អនកគ្គប់គ្គង ជាអនកមដ្លមា្ចលំណ្ោះដ្ឹងខព្ ់អពីំវធិា្ការការងាររប្់ខលួ្។ មា៉ាងលទ្យៀត្ គ្ត្ូវ
លចោះផ្តល ្់បរូ រ មកលមអ ឱ្យមា្ការរកីចលំរ ើ្ លៅនថ្ាអនាគត្ លទ្យើបទក់ទញម្ុ្សគ្គប់រូបឱ្យលចោះលធវើការ 
                                                            
6 បណ្ឌិ ត្ សាយ បូរ ី្ីត្ិរដ្ាបាលទូ្យលៅ ២០០៦ ទ្យព័ំរ១០ 
7 ដ្កគ្្ង់លចញពីវចនា្ុគ្កមOxford Basic English Dictionary 1993 ទ្យព័ំរ៣ 
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លចោះលោរពលពលលវោ្ិងលចោះអប់រកូំ្លៅ ជំនា្់លគ្កាយឱ្យកាល យជាពលរដ្ាលអ មា្គ្បលោជ្៍
្គ្មាប់្ងគមជាត្ិ ។  
     អនកគ្គប់គ្គង គួរយកចិត្តទុ្យកដ្ឋក់្ូវចណុំ្ចខាងលគ្កាម៖ 
 • កម្លងអងគុយមិ្ចលងអៀត្ 
 • ការងារមា្លកាណ្ៈជាគ្បព័្ធ 
 • ចណំាយ្មគ្្ប 
 • ត្គ្មូវការធានា 
 • ភាពមាទំលំគ្បើបា្យូរ 
 • បគ្មុងទុ្យកមុ្ 
 • ការលគ្បើគ្បា្់ពណ៌្ 
 • ោម ្ភាព្មុគសាម ញ 
 • ការមថ្ទ ំ
 • មា្គ្បដ្ឋប់គ្បដ្ឋមណ្នាឱំ្យមា្ផ្ត្ុកភាព 
 • ្ុវត្ាិភាព 
       អនកគ្គប់គ្គង គ្ត្ូវអ្ុវត្តលោល្លោបាយ ជាត្ិមដ្លរក់ព័្ធ ្ិងការគ្គប់គ្គងលៅតាមមូល
ដ្ឋា ្ ពិល្្តាមមហាវទិ្យាល័យ ។ 
      អនកគ្គប់គ្គង មា្អនកគ្គប់គ្គងថ្នន ក់ទប្ិងអនកគ្គប់គ្គងថ្នន ក់ខព្ ់ ។ 
  • អនកគ្គបគ់្គងថ្នន កទ់ប 
       ្ិទ្យធិអណំាច ទ្យទួ្យលបា្លដ្ឋយមផ្អកលលើលោលការណ៍្ចាប់ជាធ ំលដ្ើមបអី្ុវត្ត្៍្ូវរាល់ការងារ។ 
ការលធវើការ្លគ្មចចិត្តរប្់អនកគ្គប់គ្គងថ្នន ក់ទប មា្្ិនាន ការលធវើឱ្យងាយគ្្ួល ដ្ល់ប្ទុកការងារ
គ្បត្ិបត្តិដ្៏ធា្់ធារ ្ិង លធវើឱ្យថ្នន ក់លលើមា្លពលលវោពិ្ិត្យលលើការងារ្ំខា្់ៗ។ អនកគ្គប់គ្គងថ្នន ក់
ទប អាចសាគ ល់បញ្ហា បា្លអ លហើយអាចលធវើ ល្ចកតី្លគ្មចបា្លអមដ្រ ។ លទោះបីជាោ៉ា ងល្ោះករី ក៏អនក
គ្គប់គ្គងថ្នន ក់ទប អាចជួបបញ្ហា ខលោះៗដូ្ចជា៖  
 ⁃  ភាពសាទ ក់ល្ទើរកនុងការគ្បគល់្ិទ្យធិអណំាច  
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 ⁃  ខាុអំាចលធវើការងារល្ោះលដ្ឋយខលួ្ខាុបំា្ 
 ⁃  អនកថ្នន ក់ទបរប្់ខាុោំម ្្មត្ាភាពលទ្យ 
 ⁃  ខាុ លំគ្បើលពលលគ្ចើ្លដ្ើមបពី្យល់កិចចការ្ឹង 
 ⁃  អនកគ្គប់គ្គងថ្នន ក់ខព្ ់ខាល ចបាត្់បង់អណំាច 
 ⁃  ខវោះជលំ្ឿ អនកគ្គប់គ្គងថ្នន ក់ទបអាងលលើជនំាញ្ិងបទ្យពិលសាធ្៍ខលួ្ 
 ⁃  ភាពសាទ ក់ល្ទើរកនុងការទ្យទួ្យលអណំាច8។ 

 • អនកគ្គបគ់្គងថ្នន កខ់ព្ ់ 
       ការ្លគ្មចចិត្ត្ំខា្់ៗទងំអ្់ គ្ត្ូវបា្លធវើលែើងលដ្ឋយអនកគ្គប់គ្គងថ្នន ក់ខព្ ់ លដ្ើមបរីកា
លំ្ ឹង្កមមភាពរប្់សាា ប័្។ កនុងលនាោះមដ្រអនកគ្គប់គ្គង អាចមា្បទ្យពិលសាធ្៍លគ្ចើ្ ្ិងអាចលធវើ
ល្ចកតី្លគ្មចបា្លអជាងអនកគ្គប់គ្គងថ្នន ក់ទប។ អនកគ្គប់គ្គងថ្នន ក់ខព្ ់ មា្ការលឈវងយល់ទូ្យលំ
ទូ្យោយ ្ិងអាចថ្លឹងមថ្លងពីត្គ្មូវការន្មផ្នកលផ្សងៗរប្់ការោិល័យកនុងការ្លគ្មចចិត្ត។ ការ
ដ្ឹកនាកំនុងការោិល័យឬកនុងសាា ប័្មួយ គ្ត្ូវគ្បគល់អណំាចទងំឡាយលៅឱ្យថ្នន ក់ដ្ឹកនាថំ្នន ក់ខព្ ់។ 
អនកគ្គប់គ្គងថ្នន ក់ខព្ ់ មា្ភាពលបំាក្មុគសាម ញ លដ្ឋយប្ទុកការងារធា្ ់លពក លរលគឺថ្នន ក់លលើគ្ត្ូវ
លធវើការ្លគ្មចចិត្តតាងំពីកិចចការតូ្ចតាចរហូត្ដ្ល់ការងារធ ំលហើយអាចលធវើឱ្យ ការងារលនាយឺត្ោ៉ា វ
លទ្យៀត្ផ្ង។   
   ខ.ចាប់ន្ការគ្គប់គ្គង 
      បុគគលិកមាន ក់១ គ្ត្ូវមា្គុណ្ភាព លទ្យធភាព ្ិង មា្សាម រត្ី ភាា ក់រលឹក លដ្ើមបតួី្នាទី្យរប្់     
ខលួ្។ មន្ដ្តីជាមាច ្់ការោិល័យ សាា ប័្ លធវើោ៉ា ងណាឱ្យការោិល័យ ្ិងសាា ប័្រកីចលគ្មើ្លូត្
ោ្់ជា្ិរ្តរ ៍។កតាត មដ្លជាគ្គឹោះដ្៏រងឹមាធំានាឱ្យ្លគ្មច តួ្នាទី្យជាអនកគ្គប់គ្គងលអគ្ត្ឹមគ្ត្ូវកគ្មិត្
ខព្ ់បា្គ្ត្ូវមា្្ីលធម៌លអ៥គ្បការគឺ៖  
  • លសាម ោះគ្ត្ង់ជា្ិចចចលំរោះមាតុ្ភូមិ  
  • បលគ្មើគ្បលោជ្៍អនកលគ្កាមឱ្វាទ្យរប្់ខលួ្  

                                                            
8 គ្ក្ួងអប់រ ំការងាររដ្ាបាល ឆ្ន ២ំ០០២ ទ្យពំ័រ២៥ 
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  • មា្វ ិ្ ័យសាមគគីលអជាគម  
  • ខិត្ខលំរៀ្្ូគ្ត្ លលើកកមព្ ់្មត្ាភាព លលើមុខជនំាញគ្គប់បលចចកលទ្យ្  
  • រ្់លៅសាអ ត្្អ9ំ  
  • ្មត្ាភាព លលើមុខជនំាញគ្គប់បលចចកលទ្យ្  
   ជាទូ្យលៅ ការោិល័យឬសាា ប័្មួយ មា្ភាពរកីចលគ្មើ្ ក៏វាអាគ្្័យ្ឹងវ ិ្ ័យគ្ពមទងំបទ្យ
បញ្ហា នផ្ទកនុងផ្ងមដ្រ។ បទ្យបញ្ហា នផ្ទកនុង មា្ជាអាទ្យិ៍ ដូ្ចខាងលគ្កាម៖ 
     •មា្្ិយ័ត្ភាពកនុងការងារ  
     •្លំលៀកបរំក់្មរមយ  
     •ចុោះវត្តមា្រាល់នថ្ា  
     • គ្ត្ូវមា្ដ្ណឹំ្ងលពលមា្ធុរ:  
     •ខិត្ខបំលំពញការងារ  
     •មិ្គ្ត្ូវរខំា្ដ្ល់អនកដ្នទ្យ  
     •ជួយទ្យំ្ ុកបគ្មុង ្ិងការររ្មបត្តិរប្់ការោិល័យឬសាា ប័្  
     •ចូលរួមការររ្ុវត្ាិភាពការងារ  
     • រកា្ណារ ប់ធាន ប់  
     • លោរពការចាត្់តាងំ 
     • រកាការ្មាា ត្់ន្ការងារ  
     • មា្ចរោិ្លូត្បូត្ ្មរមយ  
     • មិ្គ្ត្ូវយកឯកសារលៅផ្ទោះ 
     • មិ្គ្ត្ូវលធវើការងារឯកជ្កនុងលមា៉ា ងលធវើការងារ   
     • មិ្គ្ត្ូវលលងមលបង្ីុ្ងគ្គប់គ្បលភទ្យ។  
 

                                                            
9 ធ ងោ រដ្ឋបាលអប់រំ ២០០៦ ទំព័រ៥៦ 
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   ២. ២. ២. ការងាររដ្ឋបាល  
      អនកជនំាញរដ្ាបាល គឺជាអាជាា កណារ ល្គ្មាប់ផ្សោះផ្ាទ្យនំា្់លផ្សងៗកនុងអងគភាពជំ្ ួ្ថ្នន ក់
ដ្ឹកនាមួំយចំ្ ួ្មដ្លអវត្ត មា្ឬមា្លប្កកមមចុោះទី្យកម្លងឆ្ា យ។ អនកជនំាញរដ្ាបាល បលំពញ
ការងារតាមភារកិចចរប្់ខលួ្ចា្់ោ្់ លហើយលទ្យើប ពិ្ិត្យតាមមផ្នក (លិខិត្ចូល លិខិត្លចញ 
របាយការណ៍្ ្រុបរបាយការណ៍្) រួចលហើយលទ្យើបអនកជនំាញទងំលនាោះ គ្ត្ូវលធវើការវាយត្នមលការងារ
រប្់ខលួ្មដ្លបា្បលំពញ។  
  លៅកនុងអងគភាពមួយ មា្ការរកីចលគ្មើ្បា្ លុោះគ្តាមត្អនកគ្គប់គ្គងលៅទី្យលនាោះ មា្ការមបង
មចកភារកិចច ្ិង តួ្នាទី្យរប្់បុគគលិកឱ្យបា្ចា្់ោ្់។ រឯីការងារលិខិត្សាន ម គ្ត្ូវមា្ការ
គ្គប់គ្គងឱ្យបា្លអ លរលគឺមា្បលចចក លទ្យ្គ្ត្ឹមគ្ត្ូវលលើការងារលនាោះ ។   
  បលចចកលទ្យ្ទុ្យកដ្ឋក់ឯកសារ គឺលោរពតាមលនំាខំាងលគ្កាម៖  
          • លកាណ្ៈលរឿងតាមកាល  
          • លកាណ្ៈលរឿងតាមគ្បលភទ្យ  
          • លកាណ្ៈលរឿងតាម្ិលទ្យទ្   
          • លកាណ្ៈលរឿងតាមការវភិាគ  
          • លកាណ្ៈលរឿងតាមអកសរ  
 ការគ្គប់គ្គងឯកសារបា្លអ មា្សារគ្បលោជ្៍ណា្់ លរលគឺ៖ 

 ដ្លំណ្ើ រការងារងាយគ្្ួល ពិល្្លពលយកមកលគ្បើវញិ  
 លធវើឱ្យមា្ការមគ្បគ្បួលលៅអនាគត្  
 លធវើឱ្យមា្ការចណំាយទប  
 លធវើឲ្យមា្្ុវត្ាិភាព 
 លធវើឲ្យមា្ភាព្មរមយ្ិងគ្ត្ឹមគ្ត្ូវ 
 លធវើឲ្យមា្្តង់ដ្ឋរលៅកនុងអងគភាពឬការោិល័យនានា 

ខលឹមសារទ្យគ្មង់លិខិត្្លំណ្រផ្លូ វការ មចកលចញជា៖ 
      .រដ្ាបាលមា្:រូបភាព ្ណាា ្ គ្បលភទ្យ អត្ា្ ័យ លកាណ្ៈ លកាណ្ៈពិល្្ 
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        -រូបភាព៖ កិចចការរដ្ាបាលគ្ត្ឹមគ្ត្ូវមដ្លអាចយកជាការបា្ លុោះគ្តាមត្មា្រូបភាពជាគ្កដ្ឋ្
សាន មជាោយលកាណ៍្អកសរ លដ្ើមបទុី្យកជាភ្តុតាងកនុងការអ្ុវត្តការងារលផ្សងៗមា្្័យថ្ន លទោះកិចច
ការតូ្ចតាចក៏លដ្ឋយមិ្គ្ត្ូវលជឿលលើ្មតីលគលែើយ។ 
      -្ណាា ្៖ មា្ការ្រល្រលដ្ឋយនដ្ វាយកុពំយូទ្យរ័ ខលោះលទ្យៀត្ចាប់ថ្ត្ចមលង...។ 
       -គ្បលភទ្យ៖ ្លំណ្រជាផ្លូ វការ មា្លគ្ចើ្គ្បលភទ្យ្គ្មាប់អ្ុវត្ត្ ៍្ិងលគ្បើលៅតាមគ្បលភទ្យន្ការងារ
ដូ្ចជា លិខិត្ ដ្ីការអម សារាចរ លិខិត្ឧលទ្យទ្ នាម អ្ុគ្កឹត្យ គ្ពោះរាជគ្កឹត្យ...។ 
      -អត្ា្ ័យ៖ មា្មបលកោន តាមគ្បលភទ្យលិខិត្ ដូ្ចខាងលគ្កាម: 

 ដ្ីការអម គឺ្គ្មាប់បញ្ាូ ្្ំ្ុំលរឿងលផ្សងៗ ្មាា រនានា លៅកា្់អងគភាពលផ្សងៗមួយ
លទ្យៀត្ 

 កណំ្ត្់ចាត្់ការ ជាបមំណ្ងមចកភារកិចចឲ្យទ្យទួ្យលខុ្គ្ត្ូវរប្់មន្ដ្តីលគ្កាមឱ្វាទ្យ។ 
 របាយលហតុ្ ទ្យគ្មង់របាយការណ៍្បនាទ ្់ ពុំមា្ព័ត្៌មា្គ្គប់គ្ោ្់។ 
 របាយការណ៍្ ល្ចកតីរាយការណ៍្មដ្លមា្ខលឹមសារលពញលលញ។ 

      -លកាណ្ៈ គឺរលបៀបមបបមដ្លមា្លកាណ្ៈកត្់្មាគ ល់ កនុងលនាោះមា្ល ម្ ោះសាា ប័្ ឈនោះគ្បលទ្យ្ 
ទី្យកម្លង លលខអកសរ្មាា ត្់ឬអកសរកាត្់ ឋា្ៈមុខត្មំណ្ងអនកទ្យទួ្យល ្ិងហត្ាលលខា។ 
      -លកាណ្ៈពិល្្: មា្បម្ាមលលើលកាណ្ៈធមមតា្ូវរកយ"គ្បញាប់ គ្បញាប់ណា្់ គ្បញាប់
បផុំ្ត្ ្មាា ត្់ ្មាា ត្់បផុំ្ត្"លដ្ឋយ្រល្រជាពណ៌្គ្កហមឬលខៀវលៅខាងលឆ្វងពីលគ្កាមលលខ។ការលគ្បើ
រកយលពជ្៍ល្ោះ គ្ត្ូវគ្បកា្់យករកយ្មរមយ ចា្់ោ្់ ្ិងសាមញ្ញ។ 

 ភាពចាបំាច់ន្លិខិត្ រាល់លិខិត្ទ្យងអ្់ មា្ទ្យគ្មង់្ិង្ណាា ្មបលកៗោន តាមសាា ប័្្ី
មួយៗ។ 

ឧទហរណ៍្៖ លិខិត្លចញលដ្ឋយគ្ពោះមហាកសគ្ត្ លិខិត្លចញលដ្ឋយរដ្ា្ភា គ្ពឹទ្យធ្ ភា លិខិត្លចញ
លដ្ឋយ រដ្ឋា ភិបាល លិខិត្លគ្បើជាផ្លូ វការធមមតា លិខិត្ឯកជ្ លិខិត្លចញលដ្ឋយតុ្ោការ...។ 

 ទ្យគ្មង់លិខិត្ មចកជា៤មផ្នក 
        ១-ល ម្ ោះគ្បលទ្យ្ ឬបាវចនា អាច្រល្រជាអកសរធំៗ ចកំណាត លឬខាងសាត ទំ្យពំ័រមផ្នកខាងលលើ ឯ
លិខិត្ឯកជ្ លគមិ្ចាបំាច់លគ្បើលទ្យ (ពីឯកជ្លៅឯកជ្)។ 
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        ២-គ្បភព្ិងលលខលិខិត្:គ្បភពគឺបងាា ញពីគ្ក្ួង ម្ទីរ សាា ប័្ ណាមួយមដ្លចុោះលៅខាងលលើ 
ចុងខាងលឆ្វងឯលលខដ្ឋក់លដ្ើមបកីណំ្ត្់រយ:លពលលហើយគ្ត្ូវ្រល្រលគ្កាមគ្បភព។អកសរ្មាា ត្់ អកសរ
កាត្់មិ្ឲ្យត្ិចជាងពីរតួ្្ិងមិ្ឲ្យលលើ្ពីបីតួ្ លបើអាចលធវើបា្។ 
        ៣-កាលបរលិចេទ្យលិខិត្ លគ្កាយពីចុោះហត្ាលលខា្ិងគ្បថ្នប់គ្តា គ្ត្ូវដ្ឋក់នថ្ា មខ ឆ្ន លិំខិត្ មិ្គ្ត្ូវ
ចុោះមុ្លទ្យ។ចលំរោះលិខិត្ទូ្យលៅ កាលបរលិចេទ្យគ្ត្ូវដ្ឋក់ខាងលលើមប៉ាកខាងសាត ។ំ 
        ៤-អនកចុោះហត្ាលលខា៖ រាល់លិខិត្មដ្លអាចយកជាការបា្ លគ្តាមត្មា្ហត្ាលលខារប្់អនក
ទ្យទួ្យលខុ្គ្ត្ូវ។ 

 ល ម្ ោះគ្ត្ូវដ្ឋក់២/៣មផ្នកខាងសាត ហំត្ាលលខា 
 គ្តាគ្ត្ូវលបាោះ១/៣ន្ហត្ាលលខាមផ្នកខាងលឆ្វង។ 

 
២. ៣. ការអនុវត្តការងាររដ្ឋបាល 

     លៅកនុងអងគភាពមួយ មា្ដ្លំណ្ើ រការរកីចលគ្មើ្លអបា្ លុគ្តាមត្អនកគ្គប់គ្គងមា្ការមបង
មចកការងារ ភារកិចច្ិងតួ្នាទី្យចា្់ោ្់្ិ្។ ជាដ្លំណ្ើ រការន្ការលធវើមផ្្ការចាត្់តាងំ ដ្ឹកនា ំ
គ្ត្ួត្ពិ្ិត្យ លលើការលគ្បើគ្បា្់ធ្ធា្ម្ុ្ស្ិងធ្ធា្ដ្នទ្យលទ្យៀត្ លដ្ើមប ី្ លគ្មចលោលលៅអងគភាព
ឬសាា ប័្ណាមួយឲ្យមា្គ្ប្ិទ្យធិភាព។ 
    លៅកនុងវទិ្យាល័យមួយ មា្ការោិល័យលគ្ចើ្ ម្ុ្សមាន ក់ៗកនុងការោិល័យលនាោះ មា្ទ្យំ្ ួល
ខុ្គ្ត្ូវតាមមផ្នក្ីមួយៗរប្់ខលួ្។ ចលំរោះវទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ី ហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ ីក បុគគលិកទងំ
អ្់លធវើការលដ្ឋយយកចិត្តទុ្យកដ្ឋក់ណា្់លគ្រោះមាន ក់ៗមា្សាម រត្ីខព្ ់ មា្ការលោះបង់ លរលគឺ មា្
ការងារ្ិងមា្ទ្យំ្ ួលខុ្គ្ត្ូវលលើកិចចការលនាោះ លដ្ឋយមា្នាយកសាោជាអនកចណំាត្់ការ។ លពល
បញ្ចប់មខ ឆ្មា្ ឆ្ន ំ្ ិកា បុគគលិកមាន ក់ៗ ក៏ ដូ្ចជាគ្បធា្គ្កុមបលចចកលទ្យ្ឬនាយក ្ុទ្យធមត្មា្
របាយការណ៍្ន្ការងាររប្់ខលួ្មដ្លបា្បលំពញក្លងមក ដូ្ចជាលធវើរបាយការណ៍្បលវ្្កាល, 
របាយការណ៍្ឆ្មា្ទី្យ១, របាយការណ៍្ឆ្មា្ទី្យ២, របាយការណ៍្មខ្ីមួយៗ(តុ្ោ វចិេិកា មករា...) 
្ិង របាយការណ៍្ដ្ណំាច់ឆ្ន ។ំល។ 
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    ការគ្គប់គ្គងរដ្ាបាលលៅវទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ ីក មា្វធិីសាន្ដ្តគ្គប់គ្គង
ចា្់ោ្់ មិ្ថ្នបុគគលិកឬ្ិ្សលទ្យគ្ត្ូវលោរពតាមវធិីសាន្ដ្តគ្ត្ឹមគ្ត្ូវ។ ការគ្គប់គ្គងរដ្ាបាលលៅ
អងគភាពមួយ គ្បធា្គ្ត្ូវទ្យទួ្យលខុ្គ្ត្ូវលលើ៖ 
    . កាត ប់រួម 
    . លិខិត្ចូលពីគ្ក្ួងឬសាា ប័្លផ្សងៗ្ិងរាយការណ៍្ជូ្ថ្នន ក់ដ្ឹកនា ំ
    . គ្គប់គ្គងលលើគ្តាអងគភាព 
    . ការងារបុគគលិកការោិល័យ 
    . ធានាដ្លំណ្ើ រការលអរប្់សាា ប័្ ្ិងចាត្់មចងភារកិចចដ្ល់បុគគលិកលគ្កាមឱ្វាទ្យតាម្លំណ្ើ ររប្់
គ្កុមគ្បឹកា 
   . ធានា្ិយ័ត្ភាពកនុងអងគភាព 
   . លគ្ត្ៀមការររបរសិាា ្ លសាភណ្ភាព្ិង អនាម័យសាោលរៀ្ 
   . រកា្ណាត ប់ធាន ប់្ិងវ ិ្ ័យកនុងសាា ប័្្ិងចូលរួមបលងេើត្គ្កុមគ្បឹកានានា 
   . លរៀបចដំ្លំណ្ើ រការចុោះល ម្ ោះចូលលរៀ្ លដ្ឋយមា្ការគ្បជុរំវាង ថ្នន ក់គ្គប់គ្គង ជាមួយ្ឹងគណ្:   
កមាម ធិការគ្ទ្យគ្ទ្យង់សាោ្ហគម្៍មាតាបិតា្ិ្ស លដ្ើមបលីធវើការផ្សពវផ្ាយ្ិង លរៀបចចំាត្់តាងំមន្ដ្តី
មួយចំ្ ួ្លៅលដ្ើមមខកញ្ហញ  ឱ្យទ្យទួ្យលភារកិចចចុោះល ម្ ោះ្ិ្សល្ោះ 
   . លធវើមផ្្ការគ្គប់គ្គងធ្ធា្ម្ុ្ស 
   . មា្ការលលើកទឹ្យកចិត្តចលំរោះបុគគលិកមដ្លយកចិត្តទុ្យកដ្ឋក់លលើការងារ ្ិងមណ្នាលំដ្ឋយទ្យ្់ភល្់
មត្មុឺងមា៉ា ត្់ចលំរោះបុគគលិកមិ្្កមម។ 
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រូបភាពបា៉ា ណូ្ «ចតុ្្រមាការអប់រ»ំ តាងំកនុងបរលិវណ្វទិ្យាល័យ 

 
៣. ចំណុ្ចខាល ងំនិងចំណុ្ចេវះខាត្ 

៣.១. ចំណុ្ចខាល ងំ 

 វទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ ីក មា្ការរកីចលគ្មើ្ដូ្ច្ពវនថ្ាលដ្ឋយសារ
មា្ការយកចិត្តទុ្យកដ្ឋក់ខព្ ់ពីថ្នន ក់ដ្ឹកនា ំដូ្ចជា ឯកឧត្េម្ឧបនាយករដ្ឋម្ន្ដនេី   
ោ ែផុារ៉ា រដ្ាមន្ដ្រីគ្ក្ួងមដ្្ដ្ី្គរូប្ីយកមម្ ិង្ណំ្ង់ ពិល្្បផុំ្ត្ពី្ណំាក់
ែខម្េចកត្តិប្ពឹទ្យធបណ្ឌិ ត្្ិងែខម្េចខត្ខោ នាយករដ្ឋម្ន្ដនេី 

 ជាអងគភាពមា្សាមគគីភាពនផ្ទកនុងរងឹមា ំលដ្ឋយបុគគលិក្ិកាលោកគ្គូ អនកគ្គូ គណ្:
គ្គប់គ្គង ្ិង្មាគមមាតាបិតា្ិ្ស មា្ទ្យនំាក់ទ្យំ្ ងលអ ្ហការបលំពញការងារ
កនុងសាម រត្ីភាត្រភាព្ិងមា្ទ្យំ្ ួលខុ្គ្ត្ូវខព្ ់ 
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 មា្អោរកាត្់លដ្រ មា្មា៉ា ្ីុ្កាត្់លដ្រ មដ្លអាចជួយបណ្រុ ោះបណារ ល្ូវជនំាញវជិាា
ជីវ:ដ្ល់យុវជ្ យុវត្ី លទោះបី្ិ្សគ្្ីៗខវោះលទ្យធភាពប្រការ្ិកាលៅឧត្តម្ិកា ក៏
ោត្់មា្ជនំាញកាត្់លដ្រលដ្ើមបគី្បកបការងារគ្ទ្យគ្ទ្យង់ជីវភាពមដ្រ 

 ផ្ារភាា ប់ជ្បទ្យ្ិងទី្យគ្កុងលដ្ឋយមា្ការបណ្រុ ោះបណារ លព័ត្៌មា្វទិ្យាមដ្លជាប
លចចកវទិ្យាទ្យលំ ើ្ប លដ្ឋយសាោភាគលគ្ចើ្ទ្យទួ្យលបា្ការ្ិកាមត្លៅទី្យគ្កុង 

 ជួយបា្លគ្ចើ្កនុ ងការកសាងធ្ធា្ម្ុ្សលៅជ្បទ្យ ពិល្្ជួយបណ្រុ ោះ
បណារ លបងបអូ្មខមរអីុសាល ម ដូ្ចជាលៅ ុជំំ្ ីក  ុលំបុើ្ជាលដ្ើម 

 ្ិ្សមា្គុណ្ភាពមិ្ឃ្លល ត្ឆ្ា យពី្ិ្សទី្យគ្កុង លទោះបីវទិ្យាល័យ្ាិត្លៅជ្បទ្យក៏
លដ្ឋយ លគ្រោះវទិ្យាល័យមត្ងមត្គ្ប្ូគ្ត្លចញ្ូវ្ិ្សពូមក ្ិ្សលឆ្នើមជា្ិចច ដូ្ចជា
លៅឆ្ន ំ្ ិកា២០១៣ ្ិ្សល ម្ ោះ លកា រត្្ :បា្គ្បែងជាប់្ិ្សពូមកគណិ្ត្វទិ្យា
គ្បចាលំខត្ត្ ិងប្រជាប់អាហារូបករណ៍្លៅ្ិកាលគ្ៅគ្បលទ្យ្មថ្មលទ្យៀត្្ិងឆ្ន លំផ្សងៗ
លទ្យៀត្ ក៏មា្ជាហូរមហរ។ 

 ជួយកសាងធ្ធា្ម្ុ្សប្រលវ្  លគ្រោះ្ិ្សមដ្លបញ្ចប់ថ្នន ក់ទី្យ១២ បា្គ្បែង
ជាប់គ្គូ លហើយក៏បញ្ចប់ពីការបណ្រុ ោះបណារ ល ក៏មកបលគ្មើការងារជួយបងាា ត្់បលគ្ងៀ្
ដ្ល់បអូ្ៗជនំា្់លគ្កាយរប្់ពួកលគ។ 

៣.២. ចំណុ្ចេវះខាត្ 
 សាោមិ្ទ្់មា្្ួ្ប ម្ល ល គ្ ចើ ្ ម ដ្លបណ្រុ ោះ បំណិ្្ក ្ិកមម ដ្ ល់
្ិ្ា្ុ្ិ្ស លហើយក៏ខវោះគ្គូក្ិកមមមដ្រ 

 ពិបាករកគ្គូបលគ្ងៀ្វជិាា ជីវ:កាត្់លដ្រ លបើយកគ្គូពីលគ្ៅគ្ត្ូវមា្គ្បាក់ឧបត្ាមា 
 ល្វាអីុ្លធើលណ្ត្លខាយ ពិបាកកនុងការផ្រល់ល្វាអ្ឡាញ ទងំការបលគ្ងៀ្  
ទងំការលរៀ្ ឬគ្បជុលំពលករណី្ចាបំាច់ ដូ្ចករណី្អ្ុវត្តកិចចការលផ្សងៗ ឬគ្បជុំ
អ្ឡាញ កនុងដ្ណំាក់កាលរាត្ត្ាត្ជមាឺកូវដី្-១៩ ជាលដ្ើម។ 
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ខែចកតីែននិដ្ឋឋ ន 
      ជាការពិត្ណា្់ថ្ន ការអភិវឌ្ឍគ្បលទ្យ្មួយបា្ គឺអាគ្្័យលៅលលើធ្ធា្ម្ុ្សមដ្ល
គ្បកបលៅលដ្ឋយ្មត្ាភាព្ិងជនំាញចា្់ោ្់ពិត្គ្បាកដ្។ លដ្ើមបឲី្យគ្បលទ្យ្ជាត្ិ្ាិត្លៅកនុង
្្តិភាព្ំបូរ ្បាយមា្្ុខដុ្មរមនា ចលំរោះគ្បជាពលរដ្ាទូ្យលៅក៏ដូ្ចជាមន្ដ្តីរាជការ អនកមុខ 
អនកការ គ្ពោះ្ងឃ ្ិង អនកកា្់សា្នាដ្នទ្យលទ្យៀត្លនាោះ លយើងគ្ត្ូវលគ្បើគ្បា្់្ូវវធិី្ិងគ្បាជាា ឆ្ល ត្នវ   
្មុគសាម ញ លដ្ើមបរីកគ្ចកលចញ្លគ្មចលៅដ្ល់លោលលៅរួមទងំអ្់ោន ។ ការអប់រ ំបា្បាញ់លឆ្ព ោះ
លៅរកចណុំ្ចលោលលៅរួមរប្់លយើងទងំអ្់ោន ទូ្យទងំគ្បលទ្យ្ លរលគឺ  ការអប់រលំដ្ើមបទីងំអ្់ោន  
ទងំអ្់ោន លដ្ើមបកីារអប់រ ំ(EFA)10 លដ្ឋយលឆ្ព ោះលៅរកការអភិវឌ្ឍល្ដ្ាកិចច ្ងគមកិចច ល្វាកមម ្្តិ្ុខ 
្ិងពគ្ងីកឥទ្យធិពលរប្់ខលួ្។ 
      តាមល្ចករីមណ្នា ំការចាត្់តាងំ តាមអ្ុសា្្៍ថ្នន ក់ដ្ឹកនាកំនុងគ្កបខណ្ឌ ្ីលធម៌វជិាា ជីវ: 
្ិង ឆ្លងតាមការចុោះគ្សាវគ្ជាវ្ិងវភិាគរកធាតុ្ចូល្ខំា្់ពីដ្លំណ្ើ រការគ្បគ្ពឹត្តលៅន្រដ្ាបាលអប់រ ំ
គ្បចាវំទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ ីក លយើងល ើញថ្ន សាោលរៀ្ល្ោះ អាចដ្លំណ្ើ រការបា្
លៅមុខជា្ិចច លគ្រោះ បុគគលិក្ិកា គ្គូបលគ្ងៀ្តាមមុខវជិាា  ក៏ដូ្ចជាគណ្:គ្គប់គ្គង មា្ការគ្បឹង
មគ្បងទងំអ្់ោន  លទោះបីមា្កងវោះ្មាា រ:បរកិាា រខលោះក៏ពិត្មម្ លហើយមាតាបិតាអាណាពាបាល
្ិ្ស្ិង្ិ្ា្ុ្ិ្សខលួ្ឯង មា្ការ្ហការពាោមទងំអ្់ោន មដ្លជាកតាត ជរុំញឲ្យសាោ
លរៀ្មា្ដ្លំណ្ើ រការលៅមុខជា្ិចច។      ដូ្លចនោះ លទ្យធផ្លន្ការងាររដ្ាបាលអប់រមំា្លទ្យធផ្លឬលទ្យធភាព 
្លគ្មចបា្លអ ជាមផ្លផ្តេ លដ្ឋយមា្សាមគគីភាពនផ្ទកនុងរងឹមាលំគ្កាមការដ្ឹកនាគំ្បកបលដ្ឋយត្មាល ភាព
្ិង្មត្ាភាព។  

 
 

 

 

                                                            
10 EFA: Education For All 
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ឯកស្ថរពិខប្រះ 
ឯកស្ថរភាស្ថសេ្រ 

       ១. ជួ្ ណាត្ វចនា្ុគ្កមមខមរ ការផ្ាយរប្់ពុទ្យធសា្្បណ្ឌិ ត្យ ១៩៦៧ 

      ២. បា៉ា ្់ ្ណំាង របាយការណ៍្គ្សាវគ្ជាវ្រីពីដ្លំណ្ើ រការងាររដ្ាបាលន្វទិ្យាល័យប ុ្ 

          រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជ ំ្ ីក សាកលវទិ្យាល័យឯកលទ្យ្ន្កមពុជា ឆ្ន ២ំ០០៩ 

      ៣. លៅ ្ុខ ទឹ្យកចិត្តអនកជួយ្លន្ដងាគ ោះ ការផ្ាយរប្់្មាគមអនក្ិព្ធមខមរ  ២០២០ 

      ៤. សាយ បូរ ី្ីតិ្រដ្ាបាលទូ្យលៅ ឆ្ន ២ំ០០៦ 

      ៥. ធ លសា រដ្ាបាលអបរ់ ំឆ្ន ២ំ០០៦  

      ៦. គ្ក្ួងអប់រយុំវជ្្ិងកីឡា គ្បកា ល្លខ១៤២៣អយក.គ្បក ចុោះនថ្ាទី្យ១០មខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០០៥ 

       ៧. ឯកសារវទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ីហ ុ្ម្្អមពវ ័្ ជំ្ ីក 

ឯកស្ថរភាស្ថអង់ខគ្លែ 

        ១.Oxford University Press, Oxford Basic English Dictionary 1993 

ឯកស្ថរដ្កប្ែង់ពីប្បព័នធអុីនធឺខណ្ត្ 

        ១ -http//:www.school.for.champions.com/education/process.htm 

        ២ -http//:www.school-works.org 

 
 
 




