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មរៀរចាំមោយការយិាល័្យប្ររ់ប្រងការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំ ម្ននាយកោា នរុរគល្ិក នាយកោា ន
រណតុ ុះរណ្ដត ល្ និងវបិ្កឹត្ការ ម្នប្កស្ួងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា មប្កាមការគាំប្រពីរមប្មាង 
STEPCam អងគការយូមណស្កូ 
 

រមប្មាងពប្ងឹងកមមវធីិអរ់រ ាំប្រូរមប្ងៀនមៅកមពុជ្ជ STEPCam ម ម្ ុះមពញជ្ជភាសាអង់មរៃស្ 
Strengthening Teacher Education Programmes in Cambodia ជ្ជកមមវធីិដ៏ធាំមយួខដល្
គាំប្រការមល្ីកកមពស់្ស្មថភាពប្រូរមប្ងៀនមៅកមពុជ្ជ មប្កាមការគាំប្រពី ភាពជ្ជម្ដរូស្កល្ស្ប្មារ់
ការអរ់រ ាំ និងការស្ហការវាងប្កស្ួងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា និងអងគការយូមណស្កូ កនុងមគល្
រាំណងចូល្រមួស្មប្មចបាននូវមគល្មៅអភិវឌ្ឍប្រករមោយចីរភាពរី៤ - ការអរ់រ ាំ ២០៣០។  
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តារាងពាកយស្រមស្រកាត្ ់
CPD  ការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំ 
CPDMO  ការយិាល័្យប្ររ់ប្រងការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំ 
DoPers   នាយកោា នរុរគលិ្ក 
DOE  ការយិាល័្យអរ់រ ាំ យុវជននិង កីឡាប្ស្ុក 
DP  ខដរូអភិវឌ្ឍន៍ 
EGR  អាំណ្ដនថ្នន ក់ដាំរូង 
EGM  រណិត្វរិាថ្នន ក់ដាំរូង  
HRMIS ប្រព័នធព័ត៌្មានប្ររ់ប្រងធនធានមនុស្ស 
ICT  រមចចកវរិាព័ត៌្មាន និងសាររមនារមន៍ 
INSET  វកិ្រឹតការក្រូបងក្រៀន 
iOS  ប្រព័នធប្រត្ិរត្តិការរូរស្័ពទម្ដអាយហាូន 
M&E  ការតាមោន និងវាយត្ម្មៃ 
MoEYS  ប្កស្ួងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា 
PISA  កមមវធិីអនតរជ្ជត្ិស្តីពីរង្ហា យត្ម្មៃល្រធ្ល្សិ្ការរស់្សិ្ស្ស 
POE  មនទីរអរ់រ ាំ យុវជននិង កីឡាមែត្ត 
PLC  ស្ហរមន៍សិ្កាវជិ្ជា ជីវៈ 
PLP  ខ្នការសិ្កាវជិ្ជា ជីវៈ 
PTEC   វរិាសាថ នររុមកាស្ល្យរាជធានីភនាំមពញ 
QA  ការធានារុណភាព 
STEPCam  រងក្ោរពក្រឹររម្មវធិីអប់រកំ្រូបងក្រៀនមៅកមពុជ្ជ 
TCP   រនៃងអាជីពប្រូរមប្ងៀន 
ToC  ប្រឹស្តីម្នការផ្លៃ ស់្រាូរ 
TTD   នាយកោា នរណតុ ុះរណ្ដត ល្ និងវបិ្កឹត្ការ 
UNESCO អងគការអរ់រ ាំ វរិាសាស្រស្ត និងវរបធម៌ម្នស្ហប្រជ្ជជ្ជត្ិ 
 

 

  



5 

 
 

 

 

 

មស្ចកាមី ា្មី 
 

 
 

រមរៀរវារៈម្នការអភិវឌ្ឍ និងកាំខណរប្មង់ប្រូរមប្ងៀនស្ប្មារ់ប្រមរស្កមពុជ្ជ មានមគល្មៅមធាីឱ្យប្រមសី្រម ងីនូវចាំមណុះដឹង 
រាំណិន ការអនុវត្ត និងវជិ្ជា ជីវៈររស់្រុរគលិ្កអរ់រ ាំ កនុងមគល្រាំណងមលី្កកមពស់្រុណភាពការមរៀនសូ្ប្ត្ររស់្សិ្ស្ានុ
សិ្ស្ស។ រមរៀរវារៈមនុះត្ប្មូវឱ្យប្រូរមប្ងៀន នាយកសាលា និងអនកឯកអរ់រ ាំកាៃ យជ្ជអនកមរៀនសូ្ប្ត្មពញមួយជីវតិ្ ខដល្ររួល្
ែុស្ប្ត្ូវចាំមពាុះការអរ់រ ាំ និងការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈររស់្ែៃួនជ្ជប្រចាំ។ ការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំ (អវរឬCPD) ស្ប្មារ់ប្រមរស្
កមពុជ្ជ រឺជ្ជ «វរគរាំរ៉នរមចចកមរស្នានា ការអរ់រ ាំជ្ជ្ៃូវការ ការសិ្កាវជិ្ជា ជីវៈ ការសិ្កាវជិ្ជា ជីវៈកប្មិត្ែពស់្ មដីមបជីួយប្រូ
រមប្ងៀន អនកឯកមរស្និងរណៈប្ររ់ប្រងសាលាមរៀន កនុងមគល្រាំណងមធាីៃឱ្យប្រមសី្រម ងីវជិ្ជា ស្មបទាវជិ្ជា ជីវៈ រាំណិនស្មបទា 
ស្មត្ថភាពវជិ្ជា ជីវៈ ប្រករមោយប្រសិ្រធភាព» (ប្ករែ័ណឌ និងខ្នការស្កមមភាព អវរ ឆ្ន ាំ២០១៩ រាំព័ររី ៧)។ 

ប្រព័នធ អវរ ស្ប្មារ់រុរគលិ្កអរ់រ ាំមៅកមពុជ្ជ ប្ត្ូវបានមរៀរចាំម ងីមៅតាមសាថ នភាពជ្ជក់ខស្តង មោយខ្ែកមលី្ត្ប្មូវការខដល្បាន
កាំណត់្រកម ញី មដីមបគីាំប្រដល់្ការមធាីឱ្យប្រមសី្រម ងីនូវការអនុវត្តវជិ្ជា ជីវៈររស់្ប្រូរមប្ងៀន ខដល្ប្រប្ពឹត្តមៅមៅតាមសាលា
មរៀន ឬសាលាកប្មង ជ្ជជ្ជងការរណតុ ុះរណ្ដត ល្ឬ វកិ្រឹតការក្រូបងក្រៀន (INSET) ខដល្មានរប្មង់ជ្ជសិ្កាេ សាលា។ ភស្តុ
តាងកប្មិត្អនតរជ្ជត្ិដ៏មលី្ស្ល្រ់បានរង្ហា ញថ្ន អវរ ខដល្មានប្រសិ្រធភាព (ជ្ជពិមស្ស្ស្ប្មារ់ប្រូរមប្ងៀនខដល្បានឆ្ៃង
កាត់្ការរណតុ ុះរណ្ដត ល្ដាំរូង) ប្ត្ូវមានភាពជ្ជក់ខស្តង ឆ្ៃុុះរញ្ច ាំង មានមូល្ោា នមៅតាមសាលាមរៀន និងខ្ែកមលី្ដាំមណីរការ
មរៀន និងរមប្ងៀនមោយផ្លទ ល្់។ ការអរ់រ ាំប្រូរមប្ងៀន និងនាយកសាលា ប្ត្ូវខ្ែកមលី្ការអនុវត្តការសិ្កាវជិ្ជា ជីវៈជ្ជមរៀងទាត់្ 
ប្ស្រតាមត្ឋភាពជ្ជក់ខស្តងម្នកខនៃងការង្ហរ ក៏ដូចជ្ជការឆ្ៃុុះរញ្ច ាំងពីរាំនាក់រាំនងរវាងប្រឹស្តី និងការអនុវត្ត។ មហតុ្មនុះ ប្រូ
រមប្ងៀន និងនាយកសាលា កនុងនាមជ្ជអនកសិ្កាមពញមួយជីវតិ្ ប្ត្ូវបានរ ាំពឹងថ្នជ្ជអនកអនុវត្តប្រករមោយការឆ្ៃុុះរញ្ច ាំង  
វាយត្ម្មៃល្រធ្ល្ការង្ហរ និងអភិវឌ្ឍការអនុវត្តវជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំ។ 

ប្រព័នធ អវរ ខដល្ប្កស្ួងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា (MoEYS) បានរមងកីត្ម ងី កនុងមនាុះមាននាយកោា នរណតុ ុះរណ្ដត ល្ និង
វបិ្កឹត្ការ (TTD) និងនាយកោា នរុរគលិ្ក (DoPers) មោយមានការគាំប្រពីអងគការអរ់រ ាំ វរិាសាស្រស្ត និងវរបធម៌ម្នស្ហ
ប្រជ្ជជ្ជត្ិ (UNESCO) តាមរយៈរងក្ោរពប្ងឹងរម្មវធិអីប់រកំ្រូបងក្រៀនមៅកមពុជ្ជ (GPE3 STEPCam) កាំពុងោក់ឱ្យអនុ
វត្តសាកល្បងមៅសាលារឋមសិ្កាចាំនួន ១០០ ខដល្កនុងមនាុះ  សាលា ០៥ កាំពុងដាំមណីរការ «សាកល្បងខាន ត្តូ្ច»។ មៅ
កនុងសាលា «សាកល្បងខាន ត្តូ្ច» ប្រូរមប្ងៀនចូល្រមួអនុវត្ត អវរ មពញមួយវដត មោយខ្ែកមលី្ត្ប្មូវការសិ្កាវជិ្ជា ជីវៈររស់្
ែៃួន ដូចបានកាំណត់្តាមរយៈការវាយត្ម្មៃពីត្ប្មូវការ អវរ។ ប្រូរមប្ងៀនររួល្បានការគាំប្រកនុងការរមងកីត្ខ្នការសិ្កា
វជិ្ជា ជីវៈ (PLP) និងមប្រីប្បាស្់កមមវធិីរូរស្័ពទម្ដ ឬ «app» មដីមបខីស្ាងរក និងចុុះម ម្ ុះចូល្រមួស្កមមភាព អវរ (សូ្មមមីល្
ឧរស្មព័នធរី ៤) ។ រនាទ រ់ពីបានរញ្ច រ់ស្កមមភាព អវរ ទាាំងមនុះមោយមជ្ជរជ័យ ប្រូរមប្ងៀនររួល្បានមប្កឌ្ីត្ អវរ ខដល្ 
បានកត់្ប្តាមៅកនុងមូ៉ឌុ្ល្ អវរ ម្នប្រព័នធព័ត៌្មានប្ររ់ប្រងធនធានមនុស្ស (HRMIS)។ រុរគលិ្កអរ់រ ាំទាាំងអស់្អាចពិនិត្យ
ចាំនួនមប្កឌ្ីត្ អវរ មៅកនុងកមមវធិីរូរស័្ពទម្ដឆ្ៃ ត្ម្វ HRMIS ។ ប្រូរមប្ងៀន និងរុរគលិ្កអរ់រ ាំមៅកនុងសាលាសាកល្បង ចាំនួន 
៩៥ ម្សងមរៀត្ររួល្បានការរណតុ ុះរណ្ដត ល្ស្តីពីប្រព័នធ អវរ និង HRMIS ថ្មី ការមប្រីប្បាស់្កមមវធិីរូរស័្ពទម្ដ ជ្ជមួយនឹង
ការកត់្ប្តាមប្កឌ្ីត្ អវរ បានមកពីស្កមមភាព អវរ ខដល្បានរញ្ច រ់មោយមជ្ជរជ័យ ជ្ជពិមស្ស្ការរណតុ ុះរណ្ដត ល្កញ្ច រ់
អាំណ្ដនថ្នន ក់ដាំរូង (EGR) និងរណិត្វរិាថ្នន ក់ដាំរូង (EGM)។      
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ដាំណ្ដក់កាល្រ ី១ ម្នការសាកល្បងមនុះ បានមធាីម ងីចរ់ពីខែតុ្លា ឆ្ន ាំ ២០២១ ដល្់ខែកុមាៈ ឆ្ន ាំ ២០២២ មហយីប្ត្ូវបាន
វាយត្ម្មៃតាមរយៈការវាយត្ម្មៃពាក់កណ្ដត ល្អាណត្តិ កនុងខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២។ ល្រធ្ល្វាយត្ម្មៃការអនុវត្តសាកល្បង
ដាំណ្ដក់កាល្រី១ នឹងរង្ហា ញមៅកនុងរបាយការណ៍មនុះ។ ដាំណ្ដក់កាល្រី២ ម្នការសាកល្បង នឹងអនុវត្តចរ់ពីខែ    មីនា 
ដល្់ខែកកកោ ឆ្ន ាំ ២០២២។  ការវាយត្ម្មៃចុងមប្កាយមៅខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០២២ នឹងរង្ហា ញពីកប្មិត្ភាពមជ្ជរជ័យរមួម្នការ
សាកល្បងមនុះ។ 

របាយការណ៍វាយត្ម្មៃពាក់កណ្ដត ល្អាណត្តិម្នការសាកល្បងប្រព័នធ អវរ និង HRMIS មានរចនាស្មព័នធប្ស្រតាមប្រឹស្ាីម្ន
ការផ្លៃ ស់្រតូរ (ToC) ខដល្ជ្ជមូល្ោា នម្នការអភិវឌ្ឍប្រព័នធ អវរ ស្ប្មារ់រុរគលិ្កអរ់រ ាំមៅកមពុជ្ជ។ ស្ាំណួរវាយត្ម្មៃរមង្ហគ ល្ 
ខដល្ជ្ជមូល្ោា នម្នការវាយត្ម្មៃមនុះ ឆ្ៃុុះរញ្ច ាំងពីប្រឹស្ាីម្នការផ្លៃ ស់្រតូរម្នប្រព័នធ អវរ ខដល្រមួមាន៖ ១) មគល្នមយាបាយ 
និងប្រព័នធ ២) ស្កមមភាពម្នការសាកល្បង ៣) ធាតុងេញ ៤) ការផ្លៃ ស់្រតូរខដល្នឹងកាៃ យមៅជ្ជល្រធ្ល្ ៥) ល្រធ្ល្ចុង
មប្កាយ (មគល្មៅ)។    

តារាងរ ី២ រង្ហា ញពីល្រធ្ល្រ ាំពឹងរុក (សូ្មមមីល្ខ្នក «វឌ្ឍនភាពមឆ្ព ុះមៅល្កេណៈវនិិចឆ័យមលី្ភាពមជ្ជរជ័យ» ងៅរាំព័រ 
៣០) មធាមីស្ចកតីស្មងេរអាំពីការផ្លៃ ស់្រតូរខដល្រ ាំពឹងថ្ននឹងមកីត្ម ងីកនុងរយៈមពល្ែៃី មធយម និងខវង ខដល្ជ្ជល្រធ្ល្ម្នការអនុវត្ត
ប្រព័នធ អវរ ។ ការផ្លៃ ស់្រតូរពាក់កណ្ដត ល្អាណត្តិ និងរយៈមពល្ខវងមួយចាំនួន មានកប្មិត្មលី្ស្ពីវសិាល្ភាពម្នការសាកល្បង
រចចុរបនន។ មោយសាររយៈមពល្ម្នការអនុវត្តសាកល្បងមៅកនុងដាំណ្ដក់កាល្រី១មនុះមានកាំណត់្ មិនមានការរ ាំពឹងថ្ន ល្រធ
្ល្នឹងនាាំមៅរកការផ្លៃ ស់្រតូររូល្ាំរូលាយមនាុះមរ រុ៉ខនតជ្ជល្រធ្ល្ការផ្លៃ ស់្រតូរ  «រយៈមពល្ែៃី» ។ ដាំណ្ដក់កាល្រី២ ម្នការ
សាកល្បងអាចនឹងនាាំឱ្យមានល្រធ្ល្ផ្លៃ ស់្រតូរកាន់ខត្រូល្ាំរូលាយជ្ជងមនុះ។  

របាយការណ៍មនុះខ្ែកមលី្រិននន័យប្រមូល្មកពី៖ 

• ការស្ទង់មត្ិតាមអុីនធឺណិត្ទាក់រងនឹងការសាកល្បងប្រព័នធ អវរ មធាីម ងីមោយប្រូរមប្ងៀនចាំនួន ១១៣ នាក់មៅ
កនុងសាលាសាកល្បងខាន ត្តូ្ចទាាំង ៥ 

• ការពិភាកាជ្ជមួយប្រូម្នសាលាសាកល្បងខាន ត្តូ្ច 
• កិចចស្មាា ស្ន៍ជ្ជមួយថ្នន ក់ដឹកនាាំ និងរុរគលិ្ករមចចកមរស្មកពីមនទីអរ់រ ាំមែត្តមស្ៀមរារ (POE) និងការយិាល័្យ
អរ់រ ាំប្ស្ុកពួក (DOE) 

• កិចចស្មាា ស្ន៍ជ្ជមួយថ្នន ក់ដឹកនាាំ និងរុរគលិ្កស្ាំខាន់ៗររស់្ប្កសួ្ងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ម្ដរូអភិវឌ្ឍន៍ (DPs) 
• កិចចស្មាា ស្ន៍ជ្ជមួយនាយកសាលាម្នសាលាសាកល្បងខាន ត្តូ្ចទាាំង៥ 

ការស្ទង់មត្ិតាមអុីនធឺណិត្ទាក់រងនឹងកមមវធិីមរហរាំព័រ និងកមមវធិីរូរស័្ពទ HRMIS ក៏ប្ត្ូវបានមធាីម ងីជ្ជមួយប្រូ និងអនក
ប្ររ់ប្រងចាំនួន ១៥៥ នាក់មៅកនុងសាលាសាកល្បងខាន ត្តូ្ចទាាំង ៥ រុរគលិ្ក POE ម្នមែត្តមស្ៀមរារ និងរុរគលិ្ក DOE ម្ន
ប្ស្ុកពួក និងរុរគលិ្កម្នការយិាល័្យប្ររ់ប្រងការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំ (CPDMO)។ ការរកម ញីពីការស្ទង់មត្ិមនុះ    
ប្ត្ូវបានរាយការណ៍ោច់មោយខ កមៅកនុងរបាយការណ៍វាយត្ម្មៃពាក់កណ្ដត ល្អាណត្តិររស់្ប្រព័នធ HRMIS។ របាយ
ការណ៍រចចុរបនន រមួរញ្ចូ ល្ព័ត៌្មានមួយចាំនួនអាំពីររពិមសាធន៍ររស់្ប្រូរមប្ងៀនកនុងការមប្រីប្បាស់្កមមវធិីរូរស័្ពទ HRMIS 
ខដល្ទាក់រងមោយផ្លទ ល្់នឹងប្រព័នធ អវរ។  
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រិននន័យពីការស្ទង់មត្ិររស់្ប្រូរមប្ងៀនប្ត្ូវបានស្មាែ ត្ឱ្យមានភាពសីុ្ស្ង្ហា ក់គន ។ មៅកនុងស្ប្មង់មត្ិប្រូរមប្ងៀន ប្ត្ង់ចមមៃីយ 
«មរ» ឬ «មិនដឹង» រង្ហា ញថ្ន អនកមឆ្ៃីយស្ាំណួររួររ ាំល្ងមៅស្ាំណួរមួយមរៀត្ រុ៉ខនតមរីពួកមរបានមឆ្ៃីយស្ាំណួរណ្ដមួយកនុង
ចាំមណ្ដមស្ាំណួរទាាំងមនុះ ចមមៃីយចាំមពាុះស្ាំណួរទាាំងមនុះ ប្ត្ូវបានចត់្រុកថ្នមិនសីុ្ស្ង្ហា ក់គន  និងមិនរារ់រញ្ចូ ល្ម យី។ 
ករណីមលី្កខល្ងចាំមពាុះវធិានមនុះ រឺមៅប្ត្ង់ខ្នក ៤៖ ស្ាំណួរទាក់រងនឹងកមមវធិី HRMIS ។ មនុះរឺមោយសារខត្មានការ
រញ្ា ក់ថ្ន អនកមឆ្ៃីយស្ាំណួរមួយចាំនួនមិនបានទាញយកកមមវធិីមនុះមរ មោយសារខត្ជ្ជក់ខស្តងកមមវធិីមនុះអាចមប្រីបាន
ស្ប្មារ់ខត្រូរស្័ពទ Android កនុងអាំ ុងមពល្ដាំណ្ដក់កាល្រី ១ ម្នការសាកល្បង រុ៉ខនតគត់្មៅខត្រនតមប្រីកមមវធិីមនុះដខដល្ 
មិនថ្នតាមរយៈកុាំពយូរ័រ ឬតាមរយៈរូរស្័ពទម្ដររស់្មិត្តភកតិរមួការង្ហរម យី។ 

ស្ប្មារ់មគល្រាំណងម្នការវភិារ និងការរង្ហា ញ ការមឆ្ៃីយត្រ «យល្់ប្ពមទាាំងប្ស្ុង» និង «យល្ប់្ស្រែៃុះ» ប្ត្ូវបានរមួ
រញ្ចូ ល្គន មដីមបរីរួល្បានការមឆ្ៃីយត្រ «យល្់ប្ពម» ស្រុរ។ ដូចគន មនុះខដរ ការមឆ្ៃីយត្រ «មិនយល់្ប្ស្រទាាំងប្សុ្ង» និង 
«មិនយល់្ប្ស្រែៃុះ» ប្ត្ូវបានោក់រញ្ចូ ល្គន  មដីមបរីរួល្បានការមឆ្ៃីយត្រ «មិនយល់្ប្ស្រ» ស្រុរ។  
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មស្ចកតសី្មងេរម្នរំង ញីស្ាំខាន់ៗ  
រិនននយ័ ប្តូ្វបានប្រមូល្ស្ប្មារក់ារវាយត្ម្មៃពាកក់ណ្ដត ល្អាណត្តិម្នការសាកល្បងប្រពន័ធ CPD និង HRMIS មៅកនុងខែមីនា ឆ្ន ាំ 
២០២២ មានរយៈមពល្ប្តឹ្មខត្ ៤ ខែរ៉ុមណ្ដណ ុះ រនាទ រ់ពីការអនុវត្តន៍ការសាកល្បងមនុះបានចរម់ ត្ីម។ មទាុះរីជ្ជដាំណ្ដកក់ាល្ដាំរូងក៏
មោយ ពត័្ម៌ានខដល្ប្រមូល្បាន រង្ហា ញពីនិនាន ការវជិាមានមយួចាំននួ រមួមានដូចខាងមប្កាម៖ 

• ប្ររូមប្ងៀនររលួ្សាគ ល្ថ់្នែៃួនមានត្ប្មវូការ CPD៖ ប្រូរមប្ងៀនភារមប្ចីនមៅកនុងសាលាសាកល្បងខាន ត្តូ្ច (៧០% ឬមប្ចីនជ្ជង
មនុះ) យល្ប់្ស្រថ្នែៃួនមានត្ប្មូវការចូល្រមួអនុវត្ត CPD ឬអវរ ជ្ជប្រចាំ ខដល្ស្មប្ស្រតាមត្ប្មូវការ មហយីយល្ម់ ញីថ្ន ប្រូ
រមប្ងៀនទាាំងអស្រ់រួខត្ជ្ជអនកមរៀនសូ្ប្ត្មពញមយួជីវតិ្។ 

• ប្ររូមប្ងៀនភារមប្ចីនមៅកនុងសាលាសាកល្បងខាន ត្តូ្ច បានររលួ្អត្ថប្រមយាជនពី៍ស្កមមភាព CPD៖ ចមនាៃ ុះរវាង ៦៨% មៅ ៧៩% 
ម្នប្រូរមប្ងៀនមៅកនុងសាលាសាកល្បងខាន ត្តូ្ច បានររលួ្អត្ថប្រមយាជន៍ពីស្កមមភាពខដល្រមងកីត្ជ្ជធាតុ្មូល្ោា ន ម្នប្រព័នធ CPD 
ដូចជ្ជការវាយត្ម្មៃត្ប្មូវការ CPD ខ្នការសិ្កាវជិ្ជា ជីវៈ ការវាយត្ម្មៃ និងការចូល្រមួកនុងស្ហរមនសិ៍្កាវជិ្ជា ជីវៈ (PLCs)។ HRMIS 
រង្ហា ញថ្ន ៩៨% ម្នប្រូខដល្ចូល្រមួកនុងសាលាសាកល្បងខាន ត្តូ្ចបានររលួ្មប្កឌី្ត្ CPD ។ 

• ប្ររូមប្ងៀនបានចត្រុ់កថ្ន CPD ខដល្បាន ត្ល្ជូ់ន មានសារៈប្រមយាជន ៍ និងមានភាពពាកព់ន័ធ៖ កនុងចាំមណ្ដមប្រូរមប្ងៀនខដល្ចូល្
រមួកនុងស្កមមភាពទាាំងមនុះ ភារមប្ចីន (៧០%) បានយល្ប់្ស្រថ្ន CPD ប្តូ្វបានមរៀរចាំម ងីយ៉ាងស្មប្ស្រ មឆ្ៃីយត្រមៅនឹងត្ប្មូវ
ការផ្លទ ល្ែ់ៃួនររស្ព់កួមរ។ ក្រូបងក្រៀនជ្ជង ៨០% បានរាយការណ៍ថ្នការចូល្រមួមៅកនុងការសាកល្បង CPD រឺជ្ជររពិមសាធនវ៍ជិាមាន
ខាៃ ាំងណ្ដស្។់ 

• ស្មាា រ្សពា្ ាយពីប្រពន័ធ អវរ និងការរណតុ ុះរណ្ដត ល្មានប្រសិ្រធភាព មហយីរុរគលិ្កអររ់ ាំររលួ្បានយ៉ាងល្ែប្រមសី្រ៖ ជិត្ ៧០% 
ម្នអនកមឆ្ៃីយស្ាំណួរស្ទងម់តិ្ បានម ញីស្មាា រ្សពា្ាយពីប្រពន័ធ អវរ ជ្ជញឹកញារ ់មៅកនុងការមរៀរចាំប្ពឹត្តិការណ៍ម្សងៗគន  មហយី 
៨០% បានយល្ម់ ញីថ្នស្មាា រមានភាពទាកទ់ាញ និង ត្ល្ព់័ត្ម៌ានប្ររប់្គន។់ ជ្ជង ៩០% បានររលួ្ការរណតុ ុះរណ្ដត ល្ស្តីពី
ប្រពន័ធ CPD និង HRMIS មោយជិត្រីភាររនួបានរាយការណ៍ថ្នការរណតុ ុះរណ្ដត ល្ោនភាពចាស្ល់ាស្ ់និងមានប្រមយាជន៍។ 

• ប្ររូមប្ងៀនភារមប្ចីនមៅកនុងសាលាសាកល្បង បានទាញយក និងមប្រីប្បាស្ក់មមវធីិរូរស្ព័ទ HRMIS មោយមជ្ជរជយ័៖ ជិត្ ៨០% ម្ន
ប្រូរមប្ងៀនរាយការណ៍ថ្នបានទាញយកកមមវធីិរូរស្័ពទ HRMIS។ ៦០-៧០% បានមប្រីកមមវធីិអនុវត្តការង្ហរដូចជ្ជពិនិត្យរិនននយ័ 
HRMIS ររស្់ពកួមរ មមីល្មប្កឌី្ត្ CPD និង ចុុះម ម្ ុះកនុងស្កមមភាព CPD ។ ការមឆ្ៃីយត្រការស្ទង់មតិ្បានរង្ហា ញថ្ន ប្រូរមប្ងៀន
មានវយ័មប្ចីន (អាយុពី ៣៩ ឆ្ន ាំ ដល្ ់៥៨ ឆ្ន ាំ) បានមប្រីកមមវធីិរូរស្ព័ទឆ្ៃ ត្ម្វមនុះមប្ចីន។ 

• ការសាកល្បង CPD កាំពុងចរម់ ត្មីរមួចាំខណកដល្ក់ារផ្លៃ ស្រ់តូរជ្ជវជិាមានចាំមពាុះអាករបកិរយិាររស្ប់្ររូមប្ងៀន៖ ភារមប្ចីនរាំ្ុត្ 
(ប្រខហល្ ៨០%) ម្នប្រូរមប្ងៀនខដល្បានមឆ្ៃីយត្រមៅនឹងការស្ទងម់តិ្ បានរាយការណ៍ថ្នការចូល្រមួមៅកនុងការសាកល្បង CPD 
កាំពុងចរម់ ត្ីមមធាឱី្យប្រមសី្រម ងីនូវចាំមណុះដឹង រាំណិន ការជាំរុញរឹកចិត្ត និងវជិ្ជា ជីវៈ និងនាាំឱ្យមានការរមងកីនប្រសិ្រធភាព និងរាំនុក
ចិត្តកនុងការរមប្ងៀន។ 

• រិនននយ័រឋមរង្ហា ញថ្នការសាកល្បង CPD កាំពុងរមួចាំខណកដល្ក់ារផ្លៃ ស្រ់តូរជ្ជវជិាមានកនុងរិស្មៅពប្ងឹងល្រធ្ ល្សិ្កាសិ្ស្ស៖ 
នាយកសាលាបានរាយការណ៍ថ្នបានមមីល្ម ញីការផ្លៃ ស្រ់តូរ ន្ត្់រាំនិត្ររស្ប់្រូរមប្ងៀន ពីរស្សនវសិ្័យខររចស្ ់ មៅខរររាំមនីរ 
មហយីបានកត្ស់្មាគ ល្់ការខកល្មែមៅកនុងថ្នន កម់រៀន និងការប្ររប់្រងមពល្មវលា។ ប្រូរមប្ងៀនប្រខហល្ ៧០% បាននិយាយថ្ន ចរ់
តាាំងពីបានចូល្រមួកនុងកមមវធីិសាកល្បង CPD មក សិ្ស្សររស្ព់កួមរហាកដូ់ចជ្ជមានការចូល្រមួកានខ់ត្មប្ចីន និងកាំពុងសិ្កា
កានខ់ត្ប្រមសី្រម ងី។ 

• ការសាកល្បងបានរូស្រញ្ា កពី់សារៈស្ាំខានម់្នការរាររ់ញ្ចូ ល្ទាាំងប្ររូមប្ងៀនជ្ជរកិ់ចចស្នាកនុងការជាំរញុរមប្មាងមៅមុែរខនថមមរៀត្
៖ ររួមរៀរចាំរររញ្ញត្តិនានា មៅកនុងកមមវធីិ CPD ស្ប្មារប់្រូរមប្ងៀនជ្ជរកិ់ចចស្នា រមួទាាំងការ ត្ល្ឱ់្យពកួមរនូវរណនី HRMIS    
ជ្ជមយួនឹងការចូល្មៅមប្រីប្បាស្់កមមវធីិរូរស្ព័ទម្ដ ខដល្នឹងអនុញ្ញ ត្ឱ្យពួកមររការុកមប្កឌី្ត្ CPD។
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ល្រធ្ ល្វាយត្ម្មៃពាក់កណ្ដត ល្អាណត្ត ិ
 

 
១. មគល្នមយាបាយ និងប្រព័នធ 
ខ្នកម្នរបាយការណ៍វាយត្ម្មៃពាក់កណ្ដត ល្អាណត្តិមនុះ មឆ្ៃីយត្រនឹងស្ាំណួរវាយត្ម្មៃខាងមប្កាម៖ 

• មត្ីភារីពាក់ព័នធស្ាំខាន់ៗ (រុរគលិ្កថ្នន ក់កណ្ដត ល្ររស្់ប្កស្ួងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា រុរគលិ្ក POE រុរគលិ្ក DOE 
ថ្នន ក់ដឹកនាាំសាលា ប្រូរមប្ងៀន ឪពុកមាត យ សិ្ស្ស) យល្់ដឹងពីត្ប្មូវការស្ប្មារ់ការខកល្មែស្ាង់ោរមប្ងៀនកប្មិត្
ណ្ដ? 

• មត្ីភារីពាក់ព័នធស្ាំខាន់ៗយល់្ដឹងពីត្ប្មូវការស្ប្មារ់ការផ្លៃ ស់្រតូរវរបធម៌ទាក់រងនឹងរុរគលិ្កអរ់រ ាំ អវរ ដល់្កប្មិត្
ណ្ដ? 

• មត្ីភារីពាក់ព័នធស្ាំខាន់ៗយល្ដ់ឹងពីមគល្នមយាបាយររស់្ប្កសួ្ងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ទាក់រងនឹង អវរ និង 
HRMIS និងឯកសារមគល្នមយាបាយដូចជ្ជ ប្ករែ័ណឌ  និងខ្នការស្កមមភាពប្រព័នធ អវរ ការសាកល្បងប្រព័នធ 
អវរ និងមគល្រាំណងររស់្វាកប្មិត្ណ្ដ? 

មៅពាក់កណ្ដត ល្អាណត្តិ ការស្ទង់មត្ិររស់្ប្រូរមប្ងៀនបានរង្ហា ញថ្ន ប្រូរមប្ងៀនភារមប្ចីនមៅកនុងសាលាសាកល្បងខាន ត្
តូ្ចយល្់ប្ស្រ (ទាាំងប្ស្ុង ឬែៃុះ) ថ្ន៖ 

• ពួកមរមពញចិត្តនឹងស្ាង់ោរូមៅម្នការរមប្ងៀនមៅកនុងសាលាររស់្ពួកមរ និងស្ាង់ោម្នការរមប្ងៀន ខដល្ពួកមរ
អាច្តល់្ជូនសិ្ស្សររស់្ពួកមរ (៧០%) 

• ប្រូរមប្ងៀនប្ត្ូវមានល្រធភាពចូល្រមួកនុង អវរ ស្មប្ស្រមោយខ្ែកមលី្ត្ប្មូវការ និង្ល្ប្រមយាជន៍ផ្លទ ល់្ែៃួនររស់្
ពួកមរជ្ជប្រចាំ (៧០%) 

• វាមានសារៈស្ាំខាន់ស្ប្មារ់ប្រូរមប្ងៀន ជ្ជអនកសិ្កាមពញមួយជីវតិ្ ខដល្រនតពប្ងឹងជាំនាញ និងចាំមណុះដឹងររស់្
ពួកមរ (៧៨%) 

• ពួកមរមជឿថ្នមៅកមពុជ្ជ អវរ ស្ប្មារ់ប្រូរមប្ងៀន រឺជ្ជអារិភាពមួយស្ប្មារ់ប្កសួ្ងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា។ 
(៧៥%)។ 

ប្កាហាកិខាងមប្កាមរង្ហា ញពីការខរងខចកការមឆ្ៃីយត្រមោយខ្ែកមលី្មាប្ត្ោា នប្បាាំចាំណុច៖ «យល្់ប្ស្រទាាំងប្ស្ុង» «យល់្
ប្ស្រែៃុះ» «ជំ ររណ្តា ល» «មិនយល់្ប្ស្រែៃុះ» និង «មិនយល់្ប្ស្រទាាំងប្សុ្ង»។ មៅមពល្ពិចរណ្ដមលី្ការមឆ្ៃីយត្រ           
«យល់្ប្ស្រ» និង «មិនយល់្ប្ស្រ» ទាាំងមូល្ មានការយល្់ប្ស្រមលី្ស្ល្រ់ មោយអនកមឆ្ៃីយស្ាំណួរភារមប្ចីន មប្ជីស្មរសី្ 
«យល់្ប្ស្រែៃុះ» ។ មៅកខនៃងខដល្ស្ាំណួរវាយត្ម្មៃប្ត្ូវបានមរៀរចាំម ងីកនុងល្កេណៈអវជិាមាន (មដីមបរីខងារការមឆ្ៃីយត្រ 
និងការពារកុាំឱ្យមានភាពល្ាំមអៀងមោយសារភាពធុញប្ទាន់ររស់្អនកមឆ្ៃីយស្ាំណួរ) មត្ិម្សងគន ទាាំងមនុះនឹងប្ត្ូវោក់ប្ត្ រ់
មៅវញិ។ សូ្មកត់្ស្មាគ ល្់ថ្ន វាបានមកីត្ម ងីអាំ ុងមពល្ប្រមូល្រិននន័យខដល្ការរង្ហា ញម្នការស្ទង់មត្ិមៅមលី្កមមវធិី
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រូរស្័ពទ ខដល្ជ្ជជមប្មីស្ «យល្់ប្ស្រទាាំងប្ស្ុង» ប្ត្ូវបានរង្ហា ញមចញពីមអប្កង់ចមបង មហយីត្ប្មូវឱ្យអនកមឆ្ៃីយស្ាំណួរ អូស្
មៅមប្ជីស្មរសី្ការមឆ្ៃីយត្រមនុះ។ ចាំណុចមនុះអាចឬមិនអាចពនយល់្ពីកប្មិត្ែពស់្ម្នការមឆ្ៃីយត្រ «យល់្ប្ស្រែៃុះ»៖ មស្ចកតី
ខណនាាំអាំពីការស្ទង់មត្មិនុះ បានរញ្ា ក់យ៉ាងចាស់្ថ្នជមប្មីស្នានារមួមាន «យល់្ប្ស្រទាាំងប្ស្ុង» រុ៉ខនតជមប្មីស្មនុះ 
ប្រខហល្ជ្ជប្ត្ូវបានអនកចូល្រមួមួយចាំនួនរ ាំល្ង។ 

 

   

ររូភាពរី១៖ ប្រូរាយការណ៍នូវភាពមពញចិត្តនឹងស្ាងោ់
រមប្ងៀនមៅសាលាររស្ព់កួមរ                             

ររូភាពរី២៖ ប្ររូាយការណ៍នូវការមិនមពញចិត្តនឹង ស្ាងោ់
រមប្ងៀនខដល្ពកួមរអាច ា្ល្ជូ់នបាន 

     

ររូភាពរី៣៖ ប្រូរាយការណ៍ពីជាំមនឿថ្ន ប្រូទាាំងអស្ត់្ប្មូវឱ្យ
មានល្រធភាពចូល្រមួកនុង អវរ អាប្ស្័យមលី្ត្ប្មូវការ និងមាន
ភាពស្មប្ស្រជ្ជមរៀងទាត្ ់  

ររូភាពរី៤៖ ប្រូរាយការណ៍ពីជាំមនឿថ្នវាមានសារៈស្ាំខាន់
ស្ប្មារប់្រូទាាំងអស្់ឱ្យកាៃ យជ្ជអនកសិ្កាមពញមយួជីវតិ្ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១.១ ែុ្ាំមពញចិត្តនឹងស្តង់ោរមប្ងៀនមៅសាលាររស្់ែុ្ាំ។ ១.២ ែុ្ាំមិនមពញចិត្តនឹងស្តង់ោរមប្ងៀនររស្់ែុ្ាំមរ។ 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 
ទរំក្ស្ុរ ទរំក្ស្ុរ 

ទរំក្ស្ុរ ទរំក្ស្ុរ 

ខ្លះ ខ្លះ 

ខ្លះ ខ្លះ 

១.៥ ប្រូរមប្ងៀនប្តូ្វមានល្រធភាពចូល្រមួការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈស្មប្ស្រមៅតាម
ត្ប្មូវការ និងចាំណ្ដរ់អារមមណ៍ែៃួនឱ្យបានមរៀងទាត់្។ 

១.៦ ប្រូរមប្ងៀនប្តូ្វស្ិកាមពញមួយជីវតិ្ មដីមបរីមងកីនចាំមណុះដឹង និងរាំណិនជ្ជរ់
ជ្ជប្រចាំ។ 
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ររូភាពរី៥៖ ប្រូរាយការណ៍ពីជាំមនឿថ្នប្រូរមប្ងៀនមិនខមនជ្ជអនក
ជាំនាញអាជីពមនាុះមរ 

 

ររូភាពរី៦៖ ប្ររូាយការណ៍ពីជាំមនឿថ្ន អវរ រឺជ្ជ       អារិភាព
ស្ប្មារប់្កស្ងួអររ់ ាំ យុវជន និងកីឡាមៅកមពុជ្ជ 

      

 

 

២. ស្កមមភាពម្នការសាកល្បង  
ខ្នកម្នរបាយការណ៍វាយត្ម្មៃពាក់កណ្ដត ល្អាណត្តិមនុះ មឆ្ៃីយត្រនឹងស្ាំណួរវាយត្ម្មៃមួយចាំនួនទាក់រងនឹងស្កមមភាពការ
សាកល្បងខដល្អនុវត្ត តាមរយៈការអនុវត្តប្រព័នធ អវរ សាកល្បង៖ 

• មត្ីការអនុវត្តប្រព័នធ អវរ ររួល្បានមជ្ជរជ័យកប្មិត្ណ្ដ (រិត្ប្ត្ឹមពាក់កណ្ដត ល្អាណត្តិ និងចុងរញ្ច រ់ម្នការ
សាកល្បង)? 

• មត្អីាជី្ជការររួល្បានតាមរយៈការវាយត្ម្មៃត្ប្មូវការ អវរ ការមរៀរចាំខ្នការសិ្កាវជិ្ជា ជីវៈ ការវាយត្ម្មៃរុរគលិ្ក 
និងការចូល្រមួស្ហរមន៍សិ្កាវជិ្ជា ជីវៈ? 

ការស្ទង់មត្ិររស់្ប្រូរមប្ងៀនបានរង្ហា ញថ្ន ភារមប្ចីន (ចមនាៃ ុះពី ៦៨% មៅ ៧៩%) ម្នប្រូរមប្ងៀនមៅកនុងសាលា         
សាកល្បងខាន ត្តូ្ច បានររួល្អត្ថប្រមយាជន៍ពីស្កមមភាពខដល្បានរមងកីត្ម ងីជ្ជខ្នកមូល្ោា នម្នប្រព័នធ អវរ កនុងមនាុះ 
ភារមប្ចីន៖ 

• បានររួល្អត្ថប្រមយាជន៍ពីការវាយត្ម្មៃត្ប្មូវការ អវរ មៅកនុងខែមុន (រិត្ប្ត្ឹមមពល្ម្នការស្ទង់មត្ិ) 
• បានរមងកីត្ខ្នការសិ្កាជាំនាញតាាំងពីការចរ់ម្តីមសាកល្បង 
• ជ្ជស្មាជិកម្នស្ហរមន៍សិ្កាវជិ្ជា ជីវៈ។ 

មលី្ស្ពីមនុះ ៥៧% ម្នប្រូរមប្ងៀនខដល្បានស្ទង់មត្ិ បានឆ្ៃងកាត់្ការវាយត្ម្មៃរុរគលិ្កកនុងរយៈមពល្ ៦ ខែចុងមប្កាយមនុះ។ 

 

 

 

 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 
ទរំក្ស្ុរ ខ្លះ ទរំក្ស្ុរ ខ្លះ 

១.៧ ការង្ហររមប្ងៀនមិនខមនជ្ជអាជីពមរ ដូមចនុះការរមងកីនចាំមណុះដឹង និងរាំណិន
ជ្ជរ់ជ្ជប្រចាំមិនខមនជ្ជមរឿងចាំបាច់ស្ប្មារ់ប្រូរមប្ងៀនម យី។  

១.៨ មៅកនុងប្រមរស្កមពុជ្ជ ប្កស្ួងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡាបានចត់្រុកការអភិវឌ្ឍ
វជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំប្រូរមប្ងៀនជ្ជការង្ហរអារិភាព។ 
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តារាង១៖ ការមឆ្ៃីយត្រររស់្ប្រមូៅនឹងស្ាំណួរអាំពីស្កមមភាព អវរ 

ស្ាំណួរ េងម្លយី 
“បាទ/ចាស្” 

េងម្លយី 
“ងទ” 

េងម្លយី 
“ម្និដរឹ” 

២.៣ កនុងរយៈមពល្រុ៉នាម នខែចុងមប្កាយមនុះ ែ្ុ ាំបានចូល្
រមួវាយត្ម្មៃត្ប្មូវការការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំររស់្ែ្ុ ាំ។ 

៧៣% ១៩% ៧% 

២.៥ កនុងការអនុវត្តប្រព័នធ អវរ ែ្ុ ាំបានមរៀរចាំខ្នការ
សិ្កាវជិ្ជា ជីវៈមួយមហយី។ 

៧៩% ២១% ០% 

២.៨ ែ្ុ ាំជ្ជស្មាជិកស្ហរមន៍សិ្កាវជិ្ជា ជីវៈមួយ។ ៦៨% ១៤% ១៨% 
២.១១ កនុងរយៈមពល្ ៦ ខែចុងមប្កាយមនុះ ែ្ុ ាំបានររួល្
ការវាយត្ម្មៃរុរគលិ្កយ៉ាងត្ិចចាំនួនមតង។ 

៥៧% ២១% ២២% 

 
ភាពមជ្ជរជ័យការវាយត្ម្មៃត្ប្មូវការ អវរ ខ្នការសិ្កាវជិ្ជា ជីវៈ(PLP) ការវាយត្ម្មៃរុរគលិ្ក និងស្ហរមន៍សិ្កាវជិ្ជា ជីវៈ  

ស្ាំណួរស្ទង់មត្ិខដល្បានរមងកីត្ម ងីមដីមបវីាយត្ម្មៃភាពមជ្ជរជ័យម្នកមមភាពការសាកល្បង ខដល្បានមយាងពីខាងមលី្
រង្ហា ញថ្ន អនកមឆ្ៃីយស្ាំណួរភារមប្ចីនបានយល់្ប្ស្រ (ទាាំងប្ស្ុង ឬែៃុះ) ថ្ន៖ 

• ការវាយត្ម្មៃត្ប្មូវការ អវរ កាំពុងជួយពួកមរកនុងការមឆ្ៃីរត្រមៅនឹងត្ប្មូវការសិ្កាវជិ្ជា ជីវៈររស្់ពួកមរ (៨៧%) 
• PLP ររស់្ពួកមរឆ្ៃុុះរញ្ច ាំង និងប្ត្ូវគន ជ្ជមួយនឹងត្ប្មូវការ អវរ និងការង្ហរជ្ជក់ខស្ាងររស្់ពួកមរជ្ជប្រូរមប្ងៀន 
(៨៨%) 

• ពួកមរបានចូល្រមួកនុងស្កមមភាពខដល្មានខចងកនុង PLP ររស្់ពួកមរ (៨៤%) 
• ពួកមរចូល្រមួជ្ជមរៀងទាត់្ជ្ជមួយស្មាជិកម្សងមរៀត្ររស្ ់PLC ឬមធាីស្កមមភាព អវរ ជ្ជមួយពួកមរ (៦៤%) 
• ពួកមររកម ញីថ្ន PLC ររស់្ពួកមរមានអត្ថប្រមយាជន៍កនុងការគាំប្រ អវរ ររស្់ពួកមរ (៩៥%) 
• ពួកមររកម ញីថ្នការវាយត្ម្មៃមានអត្ថប្រមយាជន៍កនុងការកាំណត់្ត្ប្មូវការសិ្កាវជិ្ជា ជីវៈររស់្ពួកមរ (៨៦%) 
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ររូភាពរី៧៖ ប្ររូាយការណ៍ថ្ន អវរ ររស្ព់កួមរកាំពុងជយួពួក
មររាំមពញត្ប្មូវការសិ្ការរស្ព់ួកមរ                            ររូ

ភាពរី៨៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្ន PLP ររស្ព់កួមរឆ្ៃុុះរញ្ច ាំងត្ប្មូវ
ការ អវរ  និង អវរជ្ជកខ់ស្ាងររស្ព់ួកមរជ្ជប្រូរមប្ងៀន 

    

ររូភាពរី៩៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្នពកួមរចូល្រមួកនុងកមមវធីិ PLP 

ររស្ព់កួមរ 

ររូភាពរី១០៖ ប្ររូាយការណ៍ថ្នពកួមរមានរាំនាក់រាំនង
ជ្ជមយួស្មាជិកររស្ ់PLC ររស្ព់កួមរ 

     

ររូភាពរី១១៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្ន PLC មានអត្ថប្រមយាជនក៍នុងការគាំ
ប្រ CPD ររស្ព់កួមរ 

ររូភាពរី១២៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្នការវាយត្ម្មៃមានប្រមយាជនក៍នុង
ការកាំណត្ត់្ប្មូវការសិ្កាវជិ្ជា ជីវៈររស្ព់កួមរ 

   

៧០% ម្នអនកមឆ្ៃីយស្ាំណួរបានយល្់ប្ស្រថ្ន «កនុងនាមជ្ជខ្នកមួយម្នការសាកល្បងប្រព័នធ អវរ ែ្ុ ាំប្ត្ូវបាន្តល់្ជូន អវរ 
ខដល្មឆ្ៃីយត្រនឹងត្ប្មូវការផ្លទ ល់្ែៃួនររស់្ែ្ុ ាំ»។ មៅមពល្ខដល្ប្ត្ូវបានខរងខចកមោយសាលា មដីមបរីញ្ា ក់ថ្នមត្ីការមឆ្ៃីយ

២.៤ ការវាយត្ម្មៃត្ប្មូវការការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំបានជួយែុ្ាំរាំមពញត្ប្មូវការ
ស្ិកាវជិ្ជា ជីវៈររស្់ែុ្ាំ។  

២.៦ ខ្នការស្ិកាវជិ្ជា ជីវៈររស្់ែុ្ាំឆ្ៃុុះរញ្ច ាំងពីត្ប្មូវការការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈ និង
ការង្ហរជ្ជក់ខស្តងជ្ជប្រូរមប្ងៀនររស្់ែុ្ាំ។  

២.៧ ែុ្ាំកាំពុងអនុវត្តស្កមមភាពតាមខ្នការស្ិកាវជិ្ជា ជីវៈខដល្ែុ្ាំបានមរៀរចាំ។ ២.៩ ែុ្ាំចូល្រមួស្កមមភាពស្ហរមន៍ស្ិកាវជិ្ជា ជីវៈមនុះ ជ្ជមួយស្មាជិកដម្រជ្ជ
ប្រចាំ។ 

២.១០ ែុ្ាំរិត្ថ្នស្កមមភាពស្ហរមន៍ស្ិកាវជិ្ជា ជីវៈមនុះមានប្រមយាជន៍ និងជួយ
គាំប្រការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំររស្់ែុ្ាំ។ 

២.១២ ែុ្ាំរិត្ថ្នការវាយត្ម្មៃរុរគល្ិកមនុះមានប្រមយាជន៍កនុងការកាំណត់្ត្ប្មូវការ
ស្ិកាវជិ្ជា ជីវៈ។ 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 

ទរំក្ស្ុរ ទរំក្ស្ុរ 

ទរំក្ស្ុរ ទរំក្ស្ុរ 

ទរំក្ស្ុរ ទរំក្ស្ុរ 

ខ្លះ ខ្លះ 

ខ្លះ ខ្លះ 

ខ្លះ ខ្លះ 
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ត្រនឹងខប្រប្រួល្រវាងសាលាសាកល្បងខាន ត្តូ្ចទាាំងប្បាាំមនាុះ វារង្ហា ញថ្នប្រូរមប្ងៀនមៅកនុងសាលាពីរ រឺសាលា A និង
សាលា B (ជ្ជង ៨០%) យល់្ប្ស្រនឹងស្ាំមណីមនុះជ្ជងប្រូរមប្ងៀនមៅកនុងសាលា C D និង E (ប្រខហល្ ៦០%)។ ការ
សួ្រស្ាំណួរមោយមប្រីរប្មង់អវជិាមានរមងកីត្ល្រធ្ល្ប្ស្មដៀងគន  (សូ្មមមីល្រូរភាពរី ៤៧ និង ៤៨ កនុងឧរស្មព័នធ ២)។ 

 

ររូភាពរី១៣៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្នពកួមរបានររលួ្ការរណាុ ុះ
រណ្ដា ល្ អវរ  ខដល្មឆ្ៃីយត្រមៅនឹងត្ប្មូវការរុរគល្ររស្ព់ួកមរ
ខដល្ជ្ជខ្នកម្នការសាកល្បង 

ររូភាពរី១៤៖ ប្ររូាយការណ៍ថ្នពកួមរមិនបានររលួ្ការរណាុ ុះ
រណ្ដា ល្ អវរ ខដល្ពាក់ពន័ធនឹងត្ប្មូវការរុរគល្ 

    

 

នាយកសាលាមាន ក់បានរាយការណ៍ថ្ន «ប្ររ់ប្រូមៅសាលាែ្ុ ាំអាចចុុះម ម្ ុះចូល្រមួស្កមមភាព អវរ តាមត្ប្មូវការ។ មិនដូច
ពីមុនមរ ទាល់្ខត្មានមរមៅឱ្យមៅមរៀនមរីរមយីងមៅ។ រុ៉ខនតឥ ូវមយីងមានសិ្រធចុុះម ម្ ុះ មានសិ្រធមរៀនតាមត្ប្មូវការ
ររស់្មយីង។ មរីមយីងមានត្ប្មូវការខ្នកអាីមួយ មានអនក្ាល់្ប្រឹកាដូចជ្ជរណៈកមមការ អវរ ប្រចាំសាលាក៏ដូចជ្ជថ្នន ក់
ប្សុ្ក និងដល់្ថ្នន ក់មែត្តមរៀត្ មដីមបីមយីងស្ប្មរស្ប្មួល្មធាីឱ្យមានវរគរណាុ ុះរណ្ដា ល្ អវរ។» មលាកនាយកបានរនតថ្ន ប្រូ
រមប្ងៀនបានចរ់អារមមណ៍ពីត្ប្មូវការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈររស់្គត់្ និង «ចាប់ង្ដីម្និយាយអំពីតក្ម្ូវការរបស់្គាត់ ង ីយថ្ន
គត់្េរង់រៀនវរគងនះវរគង ះ។ ដដលពីមុ្ន ងទះបីគាត់េរង់រៀនរ៏គាត់មិ្នដឹរថាោនវរគម្រពីណ្តដដរ។ ងបីសួ្រសាលា 
រ៏សាលាមិ្នដឹរថាជួយបានដូចមមតចដដរ ប ុដនាឥឡូវគាត់ដឹរថាក្រសួ្រោនវរគ អវរ ជាងក្េីន»។  

កាំណត់្ប្តាកមមវធិី និងរបាយការណ៍ HRMIS រញ្ា ក់ពីល្រធ្ល្ទាាំងមនុះ (សូ្មមមីល្ឧរស្មព័នធ១)៖ 

• ប្រូចាំនួន ១.០៥៣ នាក់បានឆ្ៃងកាត់្ការវាយត្ម្មៃត្ប្មូវការ អវរ មលី្អុីនធឺណិត្ រមួទាាំងប្រូរមប្ងៀនចាំនួន ១១៣ 
នាក់មៅកនុងសាលាសាកល្បងខាន ត្តូ្ច 

• រិត្ប្ត្ឹមពាក់កណ្ដត ល្អាណត្តិ ស្កមមភាព អវរ ចាំនួន ៥ ប្ត្ូវបានមរីកដាំមណីរការមៅកនុង HRMIS ។ វរគទាាំងមនុះ 
បានរមងកីត្ម ងីមោយវរិាសាថ នររុមកាស្ល្យរាជធានីភនាំមពញ (PTEC) មោយមានការគាំប្រពី រមប្មាង STEP
Cam ខ្ែកមលី្ការវាយត្ម្មៃត្ប្មូវការ អវរ និងប្ស្រតាមប្រព័នធមប្កឌ្ីត្ និងប្រព័នធររួល្សាគ ល់្រុណភាព អវរ។ 
ស្កមមភាព អវរ ចាំនួន ៥ រខនថមមរៀត្ប្ត្ូវបានមររ ាំពឹងថ្ននឹងប្ត្ូវបានកាំណត់្មពល្ឆ្រ់ៗមនុះកនុងការមរៀរចាំស្ប្មារ់
ដាំណ្ដក់កាល្រី ២ ម្នការសាកល្បងខាន ត្តូ្ច។ 

៤.១ តាមរយៈការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ ែុ្ាំបានចូល្រមួស្កមមភាព អវរ 
ខដល្មឆ្ៃីយត្រមៅនឹងត្ប្មូវការររស្់ែុ្ាំ។  

៤.២ ែុ្ាំបានចូល្រមួស្កមមភាព អវរ ខដល្មិនមឆ្ៃីយត្រមៅនឹងត្ប្មូវការររស្់ែុ្ាំ 
ម យី។ 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 

ទរំក្ស្ុរ ទរំក្ស្ុរ ខ្លះ ខ្លះ 
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ការខកខប្រ ឬការខកត្ប្មូវចាំបាច់ មដីមបមីធាីឱ្យប្រព័នធកាន់ខត្មជ្ជរជ័យ 

មៅមពល្សួ្រថ្នមត្ីរិដាភាពម្នប្រព័នធ អវរ អាចប្ត្ូវខកល្មែអាីែៃុះ ១៦% ម្នអនកមឆ្ៃីយត្ររិត្ថ្នរួរមានការខកល្មែ។ ការខកខប្រ 
ឬការខកស្ប្មួល្ខដល្បានមលី្កម ងីរមួមាន៖ 

• រមងកីត្វរគសិ្ការល្់មុែគន រខនថមមរៀត្ 
• ខកល្មែមៅកនុងកមមវធិីរូរស័្ពទ រមួទាាំងអនុញ្ញ ត្ឱ្យអនកមប្រី iOS ទាញយកកមមវធិីបាន 
• ពប្ងីកការ្គត់្្គង់ស្កមមភាព អវរ 
• ផ្លៃ ស់្រតូរមពល្មវលាម្នការអនុវត្តស្កមមភាព អវរ 
• រខនថមវរគសិ្កាកាន់ខត្រូល្ាំរូលាយ មោយខ្ែកមលី្ត្ប្មូវការររស់្ប្រូ ខដល្មានត្ម្មៃជ្ជមប្កឌ្ីត្ អវរ ពីរ ឬរី 
• រមងកីត្ស្កមមភាព អវរ ជ្ជក់លាក់រមួមានការរណតុ ុះរណ្ដត ល្កនុងការប្ររ់ប្រងរណ្ដណ ល័្យសាលា និងអវរ ស្ប្មារ់
ប្រូមមត្តយយសិ្កា។ 
 

ភាពមជ្ជរជ័យម្នប្រព័នធមប្កឌ្ីត្ អវរ៖ ការកត់្ប្តាមប្កឌ្ីត្ អវរ មៅកនុងមូ៉ឌុ្ល្ អវរ ររស្ ់HRMIS 

៧៦% ម្នអនកមឆ្ៃីយស្ាំណួរបានអុះអាងថ្នបានររួល្មប្កឌ្ីត្ អវរ មោយភារមប្ចីនមលី្ស្ល្រ់និយាយថ្នពួកមរបានររួល្
មប្កឌ្ីត្មួយ (ខដល្ទាាំងអស្់ងនះអាចមធាីមៅបានកនុងដាំណ្ដក់កាល្រី ១ ម្នការសាកល្បង)។ ៨០% ម្នអនកមឆ្ៃីយត្របាន
អុះអាងថ្នប្កឌ្ីត្ររស់្ពួកមរប្ត្ូវបានកត់្ប្តាមៅកនុង HRMIS ។ ពួកមរមិនប្ត្ូវបានសួ្រអាំពីការកត់្ប្តាមប្កឌ្ីត្ អវរ មៅកនុង
កាំណត់្ប្តាអាជីពមរ មប្ពាុះទាាំងមនុះមិនទាន់ប្ត្ូវបានខណនាាំឱ្យមប្រីប្បាស្់មៅម យី។ រិននន័យ HRMIS រង្ហា ញឱ្យម ញីថ្ន 
៩៨% ម្នប្រូរមប្ងៀនមៅកនុងសាលាសាកល្បងខាន ត្តូ្ចពិត្ជ្ជររួល្បានមប្កឌ្ីត្ អវរ។ ភាពខុ្ស្គន ននការមឆ្ៃីយត្ររនុរការ
ស្ទង់មត្ិរាំនងជ្ជមកីត្មាន មោយសារខត្មានប្រូរមប្ងៀនជ្ជរ់កិចចស្នាមួយចាំនួនធាំមៅកនុងសាលាសាកល្បងខាន ត្តូ្ច។ 
មទាុះរីជ្ជពួកមរអាចចូល្រមួកនុង អវរ និងររួល្បានមប្កឌ្ីត្ អវរ ក៏មោយ មៅមពល្មឆ្ៃីយត្រមៅនឹងការស្ទង់មត្ិ ពួកមរមិន
ទាន់មានរណនីមៅកនុង HRMIS មរ មានន័យថ្នពួកមរមិនអាចពិនិត្យមមីល្មប្កឌ្ីត្ អវរ ររស្់ពួកមរបានមរ មហយី

រូរភាពរី១៥៖ ប្រូរាយកាណ៍ថ្ន ប្រព័នធ CPD អាចខកល្មែរខនថមបាន 

 

២.១៨ មតី្មលាកប្រូអនកប្រូរិត្ថ្នប្រព័នធ អវរ រួរខកល្មែចាំណុចមួយចាំនួនខដរឬមរ? 

   បាទ/ចាស្                                   ងទ                                         ម្ិនដឹរ 
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ប្រខហល្មានភាពមិនចាស់្លាស់្ ថ្នមត្ីពួកមរពិត្ជ្ជអាចររួល្បានមប្កឌ្ីត្ខដរឬយា រណ្ត។ កនុងអាំ ុងមពល្ម្នការ
ប្រមូល្រិននន័យខរររុណវស័ិ្យ ប្រូរមប្ងៀនជ្ជរ់កិចចស្នាជ្ជមប្ចីនបានស្ខមតងការអនទុះសារថ្ន ការពិត្ពួកមរនឹងមិនររួល្
បានអត្ថប្រមយាជន៍ពីមប្កឌ្ីត្ អវរ ខដល្ររួល្បានមនាុះមរ។ ចរ់តាាំងពីការប្រមូល្រិននន័យបានមកីត្ម ងី មោយរង្ហា ញថ្ន
ប្រូរមប្ងៀនជ្ជរ់កិចចស្នាមិនប្ត្ូវបានរារ់រញ្ចូ ល្ពីការមប្រីប្បាស់្កមមវធិីមនាុះ DoPers/CPDMO និងនាយកោា នរណតុ ុះ            
រណ្ដត ល្ និងវបិ្កឹត្ការ (TTD) បានមធាីការយ៉ាងឆ្រ់មល្ឿនមដីមបអីនុញ្ញ ត្ឱ្យមានការរមងកីត្រណនី HRMIS ស្ប្មារ់ប្រូ
រមប្ងៀនជ្ជរ់កិចចស្នាខដល្ចូល្រមួកនុងការសាកល្បងខាន ត្តូ្ច មោយអនុញ្ញ ត្ឱ្យពួកមរមប្រីកមមវធិីរូរស័្ពទម្ដបានមហយី។ 
 

 

ររូភាពរី១៦៖ ប្ររូាយកាណ៍ថ្នពកួមរ
ររលួ្បានមប្កឌី្ត្ CPD  

ររូភាពរី១៧៖ ប្រូរាយការណ៍ចាំននួ
មប្កឌី្ត្ CPD ខដល្ពកួមរររលួ្បាន 

ររូភាពរី១៨៖ ប្ររូាយកាណ៍ថ្នមតី្មប្ក
ឌី្ត្ររស្ព់កួមរអាចប្ត្ូវបានកត្ប់្តា
រុកកនុង HRMIS ឬមរ 

   

 
កាំណត់្ប្តាកមមវធិ ីនិងរបាយការណ៍ HRMIS រញ្ា ក់ពីល្រធ្ល្ទាាំងមនុះ (សូ្មមមីល្ឧរស្មព័នធរី ១)៖ 

• ប្រូរមប្ងៀនចាំនួន ៨៧ នាក់ (៦២ នាក់ជ្ជស្រស្តី ខដល្ជ្ជប្រូរមប្ងៀនប្ករែណឌ ទាាំងអស់្ខដល្បានចូល្រមួកនុងការ
សាកល្បងខាន ត្តូ្ច) មានមប្កឌ្ីត្ អវរ ខដល្បានចុុះរញ្ា ីមៅកនុង HRMIS មៅមពល្ម្នការស្ទង់មត្ិ។ ឥ ូវមនុះ មប្ក
ឌ្ីត្ អវរ ក៏ប្ត្ូវបានចុុះរញ្ា ីមៅកនុង HRMIS ស្ប្មារ់ប្រូរមប្ងៀនជ្ជរ់កិចចស្នា ខដល្មានរណនី HRMIS ្ងខដរ 
ស្រុរ ៩៨% ម្នប្រូរមប្ងៀនខដល្បានចូល្រមួកនុងការសាកល្បងខាន ត្តូ្ចមានមប្កឌ្ីត្ អវរ ខដល្បានចុុះរញ្ា ី។ 

• ប្រូរមប្ងៀនចាំនួន ១.៦៣២ នាក់ ខដល្បានរញ្ច រ់ការរណតុ ុះរណ្ដត ល្កញ្ច រ់អាំណ្ដន EGR និង កញ្ច រ់រណិត្វរិា 
EGM បានររួល្ការកត់្ប្តាមប្កឌ្ីត្កនុងប្រព័នធ HRMIS។ ប្រូរមប្ងៀនស្រុរចាំនួន ៣.៣៧២ នាក់ (ប្ត្ូវបានខរង
ខចកជ្ជប្រូប្ករែណឌ /កិចចស្នា) នឹងររួល្បានមប្កឌ្ីត្ អវរ EGR និង EGM មៅកនុងរិននន័យ HRMIS ររស្់គត់្ 
មៅខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ ២០២២។ 

ររពិមសាធន៍ម្នការចូល្រមួកនុងការសាកល្បង អវរ 

ប្រូរមប្ងៀនប្ត្ូវបានស្ួរនាាំអាំពីររពិមសាធន៍ររស់្ពួកមរកនុងការមធាី អវរ និងកប្មិត្ណ្ដខដល្ររពិមសាធន៍ទាាំងមនុះបានមាន
ល្កេណៈវជិាមាន។ ការវាយត្ម្មៃមនុះមិនមានមគល្រាំណងវាយត្ម្មៃរុណភាពស្កមមភាព អវរ មរ រុ៉ខនតវាយត្ម្មៃអាំពី 
ពិមសាធន៍កនុងការចូល្រមួសាកល្បងអនុវត្តប្រព័នធ រមួមាន៖ ការររួល្ការរណតុ ុះរណ្ដត ល្ស្តពីប្រព័នធ អវរ និងHRMIS ការ
ឆ្ៃងកាត់្វាយត្ម្មៃត្ប្មូវការ អវរ ការមរៀរចាំខ្នការសិ្កាវជិ្ជា ជីវៈ ការចូល្រមួអនុវត្តស្កមមភាពស្ហរមន៍សិ្កាវជិ្ជា ជីវៈ ការ

២.១៣ មត្ីមលាកប្រអូនកប្របូានររួល្មប្កឌ្តី្ អវរ មហយីឬមៅ? ២.១៤ មត្ីមលាកប្រអូនកប្រូបានររលួ្មប្កឌ្តី្ អវរ ចាំននួរុ៉នាម ន? ២.១៥ មត្ីមប្កឌ្តី្ អវរ មនុះបានកត់្ប្តាចូល្កនុងប្រព័នធ HRMIS ររស្់
ប្កស្ួងអរ់រ ាំ យុវជន នងិកីឡាមហយី? 

បាទ/ចាស្                             ងទ                                ម្ិនដឹរ បាទ/ចាស្                             ងទ                               ម្ិនដឹរ 
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មប្រីកមមវធិីរូរស័្ពទ HRMIS ជ្ជមដីម។ ភារមប្ចីនមលី្ស្ល្រ់ (ជ្ជង ៨០%) ម្នអនកមឆ្ៃីយត្របានយល់្ប្ស្រ (ទាាំងប្ស្ុង 
ឬែៃុះ) ថ្ន ររពិមសាធន៍ររស់្ពួកមរមានភាពវជិាមានខាៃ ាំង ខដល្ស្មាមាប្ត្ជ្ជមួយចមមៃីយររស់្ពួកមរថ្ន “មិនយល់្ប្ស្រ” 
នឹងស្ាំមណីខដល្ថ្នររពិមសាធន៍ចូល្រមួអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ «មានការែកចិត្តយ៉ាងខាៃ ាំង»។ 
 

 

ររូភាពរី១៩៖ ប្ររូាយកាណ៍ថ្នការចូល្រមួកនុងការ         សាក
ល្បងCPD មានភាពវជិាមានខាៃ ាំង  

ររូភាពរី២០៖ ប្រូរាយកាណ៍ថ្នការចូល្រមួកនុងការ         សាក
ល្បង CPD មានការែកចិត្តជ្ជខាៃ ាំង 

    

 

៣. ធាតុ្មចញ 
ខ្នកម្នរបាយការណ៍វាយត្ម្មៃពាក់កណ្ដត ល្អាណត្តិមនុះ មឆ្ៃីយត្រនឹងស្ាំណួរវាយត្ម្មៃជ្ជមប្ចីនទាក់រងនឹងធាតុ្មចញខដល្
ស្មប្មចបានមប្កាមការអភិវឌ្ឍប្រព័នធ អវរ និងការអនុវត្តសាកល្បង។ 

រខនថមពីមលី្ប្រព័នធមប្កឌ្ីត្ អវរ (សូ្មមមីល្ខ្នករី ២ ខាងមលី្) ធាតុ្មចញរមួមានប្រព័នធររួល្សាគ ល្់រុណភាព ស្មាា ររាំនាក់
រាំនង ការរណតុ ុះរណ្ដត ល្ស្តពីប្រព័នធ អវរ និង HRMIS ឯកសារដូចជ្ជ មស្ៀវមៅខណនាាំស្តីពីការអនុវត្តប្រព័នធ អវរ និង
ប្រព័នធមប្កឌ្ីត្ អវរ HRMIS portal និងកមមវធិីរូរស័្ពទឆ្ៃ ត្ម្វ HRMIS ។ 

ប្រព័នធររួល្សាគ ល្់រុណភាព 

ប្រព័នធររួល្សាគ ល្់រុណភាពនឹង្តល្់ការធានារុណភាព (QA) ស្ប្មារ់អនក្តល្់មស្វា អវរ និងស្កមមភាព អវរ រមួជ្ជមួយ
នឹងឧរករណ៍ និងនីត្ិវធិីចាំបាច់ ប្ត្ូវបានរមងកីត្ម ងី និងប្ត្ូវបានប្ររ់ប្រងមោយ CPDMO ជ្ជមួយនឹងការគាំប្រររស្់ 
STEPCam។ ការវាយត្ម្មៃបានខស្ាងរកឱ្យមានការរញ្ា ក់ពីភាពមជ្ជរជ័យម្នប្រព័នធររួល្សាគ ល់្រុណភាពមោយស្ួរ
ស្ាំណួរដូចខាងមប្កាម៖ 

• មត្ីប្រព័នធររួល្សាគ ល្់រុណភាពររួល្បានមជ្ជរជ័យកប្មិត្ណ្ដ? 
• មត្ីអនក្តល់្មស្វា អវរ រុ៉នាម នប្ត្ូវបានររួល្សាគ ល្់ (មពញមល្ញមធៀរនឹងការររួល្សាគ ល់្រមណ្ដត ុះអាស្នន)? 
• មត្ីស្កមមភាព អវរ រុ៉នាម នប្ត្ូវបានររួល្សាគ ល្់ (មពញមល្ញមធៀរនឹងការររួល្សាគ ល់្រមណ្ដត ុះអាស្នន)? 
• មត្ីដាំមណីរការការររួល្សាគ ល់្រុណភាពដាំមណីរការមោយរលូ្ន និងង្ហយប្សួ្ល្មប្រីខដរឬមរ? 
• មត្ីត្ប្មូវការការខកខប្រ ឬការខកស្ប្មួល្អាីែៃុះ មដីមបមីធាីឱ្យប្រព័នធររួល្សាគ ល់្កាន់ខត្មជ្ជរជ័យ? 

២.១៦ ជ្ជរមួ ែុ្ាំររួល្បានររពិមសាធជ្ជវជិាមានកនុងការចូល្រមួអនុវត្តសាកល្បង
ប្រព័នធ អវរ។ ២.១៧ ជ្ជរមួ ការចូល្រមួអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ មធាីឱ្យែុ្ាំអស្់ស្ងឃមឹ។ 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 

ទរំក្ស្ុរ ទរំក្ស្ុរ ខ្លះ ខ្លះ 
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ការពិភាកាជ្ជមួយអនក្តល់្មស្វា អវរ និងម្ដរូអភិវឌ្ឍន៍ រង្ហា ញថ្ន៖ 

• ដាំមណីរការររួល្សាគ ល់្រុណភាពប្ត្ូវបានសាា រមន៍ជ្ជយនតការ QA មហយីប្ត្ូវបានមរយល់្ថ្នមានភាពយុត្តិធម៌ 
និងមិនស្មុរសាម ញ 

• មានត្ប្មូវការកនុងការកាំណត់្ល្កេណៈវនិិចឆ័យស្ប្មារ់វាយត្ម្មៃស្មត្ថភាពប្រូរមប្ងៀន ស្តីពីភាសាអង់មរៃស្ និង
រាំណិនរមចចកវរិាព័ត៌្មាន និងសាររមនារមន៍ (ICT) ស្ប្មារ់ការអរ់រ ាំ៖ ខ្នកទាាំងពីរមនុះ ម្នប្រព័នធររួល្សាគ ល្់
រុណភាព អវរ ែាុះល្កេណៈវនិិចឆ័យចាស្់លាស្់ មហយីគម នឧរករណ៍វាយត្ម្មៃង្ហយៗ ខដល្មានប្សារ់ម យី។ 

• មគល្ការណ៍ និងឯកសារប្រព័នធររួល្សាគ ល្់រុណភាព អវរ ជួយសាថ រ័នមរៀចរាំមរីកស្កមមភាព អវរ ថ្មីៗ 
• មុែង្ហរការររួល្សាគ ល្់រុណភាពររស្់ CPDMO នឹងត្ប្មូវឱ្យមានការពប្ងឹង ជ្ជមួយនឹងការមប្ជីស្មរសី្រុរគលិ្ក 
និងការរណតុ ុះរណ្ដត ល្រខនថម មៅមពល្ខដល្ជាំនួយរមចចកមរស្ពី STEPCam ក្តូវរញ្ច រ់។ 

កាំណត់្ប្តាកមមវធិ ីនិងរបាយការណ៍ HRMIS រញ្ា ក់ថ្ន (សូ្មមមីល្ឧរស្មព័នធរី ១)៖ 

• អនក្តល្់មស្វា អវរ ចាំនួន ៣ សាថ រ័នបានោក់ពាកយសុ្ាំការររួល្សាគ ល្់រុណភាព និងររួល្បានការររួល្សាគ ល់្
រុណភាពរមណ្ដត ុះអាស្នន មហយីប្ត្ូវបានមររ ាំពឹងថ្ននឹងមានល្កេណៈស្មបត្តិប្ររ់ប្គន់ស្ប្មារ់ការររួល្សាគ ល់្
រុណភាពមពញមល្ញកនុងរយៈមពល្រីឆ្ន ាំ។ 

• ការោក់ពាកយមស្នីសុ្ាំការររួល្សាគ ល់្រុណភាពប្ត្ូវបានោក់ជូនស្ប្មារ់ស្កមមភាព អវរ ចាំនួន ៧ ជ្ជមួយនឹង ៩ 
រខនថមមរៀត្ ខដល្រ ាំពឹងថ្ននឹងប្ត្ូវបានោក់ជូនមៅចុងរញ្ច រ់ម្នការសាកល្បង។ 

• ស្កមមភាព អវរ ចាំនួន ៦ បានររួល្សាគ ល្់រុណភាពរមណ្ដត ុះអាស្នន។ 

យុរធសាស្រស្ត និងស្មាា ររាំនាក់រាំនង 

ការវាយត្ម្មៃបានពាយាមមឆ្ៃីយស្ាំណួរ៖ 

• មត្ីយុរធសាស្រស្តរាំនាក់រាំនងមានប្រសិ្រធភាពកប្មិត្ណ្ដ? 
• មត្ីស្មាា ររាំនាក់រាំនង (វមីដអូ ការរមង្ហា ុះកនុងប្រព័នធ្សពា្ាយស្ងគម ផ្លទ ាំងរូររិរជញ្ា ាំង រ័ណណចាំណ្ដាំរាំព័រជ្ជមដីម) 
ប្ត្ូវបានមប្រីប្បាស់្ដល់្កប្មិត្ណ្ដ? (សូ្មមមីល្ឧរស្មព័នធរី ៤ ជ្ជឧទាហរណ៍។) 

• មត្ីអាជី្ជការមឆ្ៃីយត្រររស្់រុរគលិ្កអរ់រ ាំ អនកដឹកនាាំសាលា និងអនកពាក់ព័នធម្សងមរៀត្?   

ការស្ទង់មត្ិររស់្ប្រូបានរង្ហា ញថ្ន៖ 

• ស្មាា ររាំនាក់រាំនងខដល្មមីល្ម ញីមប្ចីនជ្ជងមរ រឺវមីដអូមរឿងររស់្មលាកប្រូ សុ្ខា (៨៣%) រនាទ រ់មករឺផ្លទ ាំងរូរ
បិតជញ្ជ រំ (៣៩%) និងប័ណ្ណស្ក្ោប់េំណ្តទំំព័រងស្ៀវងៅ (២៦%)។ គម នអនកមឆ្ៃីយត្រខដល្អុះអាងថ្នបាន
ម ញីការរមង្ហា ុះមៅមលី្បណ្តា ញស្ងគមមរ (មោយសារស្មាា រទាាំងមនុះមិនទាន់ប្ត្ូវបាន្សពា្ាយ្ៃូវការ ការមឆ្ៃីយ
ត្រមនុះ្តល់្នូវការធានាមួយចាំនួនចាំមពាុះភាពប្ត្ឹមប្ត្ូវម្នរិននន័យ)។ 

• មស្ទីរខត្ ៧០% ម្នអនកមឆ្ៃីយត្របានយល់្ប្ស្រនឹងស្ាំមណីខដល្ថ្នពួកមរបានមមីល្ម ញី ស្មាា ររាំនាក់រាំនងជ្ជ
ញឹកញារ់មៅកនុងការមរៀរចាំម្សងៗគន ជ្ជមប្ចីន។ 

• ៨០% បានយល្ប់្ស្រថ្នស្មាា រទាាំងមនុះ «ទាក់ទាញ និង្តល់្ព័ត៌្មានប្ររ់ប្គន់»។ 
• ៦៤% មិនយល់្ប្ស្រនឹងស្ាំមណីខដល្ថ្នស្មាា ររាំនាក់រាំនង «ហាក់ដូចជ្ជមិនពាក់ព័នធជ្ជមួយែ្ុ ាំ»។   
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រូរភាពរ២ី១៖ ប្រូរាយកាណ៍ពីស្មាា ររាំនាក់រាំនងណ្ដ
មួយខដល្ពួកមរបានម ញី  

រូរភាពរ២ី២៖ ប្រូរាយកាណ៍ថ្នពួកមរបានម ញីស្មាា រ
រាំនាក់រាំនងជ្ជញឹកញារ់កនុងការមរៀរចាំមួយចាំនួន 

    

ររូភាពរី២៣៖ ប្ររូាយកាណ៍ថ្នពកួមររកម ញីថ្នស្មាា រ
ររួឱ្យចាបអ់ារម្មណ៍្ និងោនប្រសិ្រធិភាព 

ររូភាពរី២៤៖ ប្រូរាយកាណ៍ថ្ន ពកួមររិត្ថ្នស្មាា ររាំនាក់
រាំនងគម នភាពពាកព់ន័ធ 

    

 

ការរណតុ ុះរណ្ដត ល្ប្រព័នធ អវរ និង HRMIS 

ការវាយត្ម្មៃបានខស្ាងរកឱ្យមានការរញ្ា ក់ថ្ន មត្ីការរណតុ ុះរណ្ដត ល្ស្តីពីប្រព័នធ អវរ និង HRMIS មានប្រសិ្រធភាពកប្មិត្
ណ្ដកនុងការមរៀរចាំអនកមប្រីប្បាស់្ (រុរគលិ្កថ្នន ក់កណ្ដត ល្ររស្់ MoEYS រុរគលិ្ក POE រុរគលិ្ក DOE នាយកសាលា ប្រូ
រមប្ងៀន ។ល្។) មដីមបអីនុវត្តប្រព័នធមនុះ។ ការវាយតនម្លបានរកម ញីថ្ន៖ 

• ៩២% ម្នអនកមឆ្ៃីយស្ាំណួរបានអុះអាងថ្នបានររួល្ការរណតុ ុះរណ្ដត ល្កនុងរយៈមពល្ ៦ ខែកនៃងមក 
• ភារមប្ចីនម្នពួកមរទាាំងមនុះ (ជ្ជង ៧០%) បានអុះអាងថ្ន ការរណតុ ុះរណ្ដត ល្បានជួយពួកមរឱ្យយល់្អាំពីប្រព័នធ 
អវរ កាន់ខត្ចាស្់ និងមានព័ត៌្មានប្ររ់ប្គន់ 

• អនកមឆ្ៃីយស្ាំណួរមានចាំនួនប្រខហល្ខាងមលី្ មិនយល់្ប្ស្រនឹងស្ាំមណី្ទុយខដល្ថ្ន «ការរណតុ ុះរណ្ដត ល្មានភាព
ប្ច ាំ និងមិនបានជួយែ្ុ ាំឱ្យយល់្អាំពីប្រព័នធ អវរ និង HRMIS មនាុះមរ»។ 

៣.១ មត្ីមលាកប្រូអនកប្រូធាៃ រ់បានម ញីកញ្ច រ់ស្មាា រខាងមប្កាមស្ប្មារ់គាំប្រការ្សពា្ ាយអាំពី
ប្រព័នធ អវរ ្លិ្ត្មោយប្កសួ្ងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡាខដរឬមរ?  ៣.២ ែុ្ាំបានម ញីស្មាា រទំ រ់ទំនរជ្ជមប្ចីនដង កនុងសាថ នភាពម្សងៗគន ។ 

៣.៣ ែុ្ាំរិត្ថ្នស្មាា រទំ រ់ទំនរ រួរឱ្យចរ់អារមមណ៍ និង ត្ល្់ព័ត៌្មានជ្ជមប្ចីន។ ៣.៤ ែុ្ាំរិត្ថ្នស្មាា រៈទំ រ់ទំនរ ហាក់ដូចជ្ជមិនសូ្វពាក់ព័នធនឹងែុ្ាំមរ។ 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 

ទរំក្ស្ុរ 

ទរំក្ស្ុរ ទរំក្ស្ុរ 

ខ្លះ 

ខ្លះ ខ្លះ 

រងីដអូងរឿរ 
ងលារក្រូសុ្ខា ផ្ទ រំរបូបិតជញ្ជ រំ ប័ណ្ណស្ក្ោប់េំណ្តំ 

ទំព័រងស្ៀវងៅ 
ការ្សពវ្ាយតាម្ 
បណ្តា ញស្រគម្ 

គាម ន ង្សរៗ 
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ររូភាពរី២៥៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្នមតី្ពកួមរបានររលួ្ការ
រណាុ ុះរណ្ដា ល្កនុងប្រពន័ធ CPD និង HRMIS កនុងរយៈមពល្ ៦ 
ខែរនលរម្រ

ររូភាពរី២៦៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្នការរណាុ ុះរណ្ដា ល្បានជយួ
ពកួមរយល្ច់ាស្ពី់ប្រពន័ធ CPD និង ត្ល្នូ់វពត័្ម៌ានជ្ជមប្ចីន 

     

ររូភាពរី២៧៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្នការរណាុ ុះរណ្ដា ល្បានជយួ
ពកួមរយល្ពី់ប្រពន័ធ HRMIS 

ររូភាពរី២៨៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្នការរណាុ ុះរណ្ដា ល្មានការ
ប្ច ាំ និងមិនបានជយួពកួមរយល្ពី់ប្រពន័ធ CPD និង HRMIS 

    

 
 

៧% ម្នអនកមឆ្ៃីយស្ាំណួរបានចត់្រុកថ្នការរណតុ ុះរណ្ដត ល្អាចប្ត្ូវការខកល្មែ។ ការខកខប្រស្ាំខាន់ៗ ឬការខកស្ប្មួល្ការរ
ណតុ ុះរណ្ដត ល្ខដល្បានមស្នីរមួមាន៖ 

• ការរណតុ ុះរណ្ដត ល្រល្់មុែគន រខនថម 
• ការខកល្មែមៅកនុងកមមវធិីរូរស័្ពទម្ដ 

ប្រព័នធប្ររ់ប្រងព័ត៌្មានធនធានមនុស្ស (HRMIS)  

ការវាយត្ម្មៃមនុះរមងកីត្ម ងី មដីមបកីាំណត់្ថ្ន៖ 

• មត្ីប្រព័នធ HRMIS ខដល្បានមរៀរចាំថ្មី (គាំប្រមោយ STEPCam) អាចមប្រីប្បាស់្បានដល់្កប្មិត្ណ្ដ? 
• មត្ីរុរគលិ្កអរ់រ ាំកាំពុងមប្រីប្បាស់្ប្រព័នធ HRMIS ថ្មី (គាំប្រមោយ STEPCam) ដល់្កប្មិត្ណ្ដ? 

៣.៥ មតី្មលាកប្រូអនកប្រូបានររួល្ការរណតុ ុះរណ្ដត ល្ស្តីពីប្រព័នធ អវរ និងHRMIS 
ខដរឬមរ រនុររយៈងពល៦ដខ្រនលរម្រងនះ? 

៣.៦ ការរណតុ ុះរណ្ដត ល្មានភាពចាស្់លាស្់ និងបានជួយឱ្យែុ្ាំយល្់ពីប្រព័នធ អវរ។ 

៣.៧ ការរណតុ ុះរណ្ដត ល្មានភាពចាស្់លាស្់ និងបានជួយឱ្យែុ្ាំយល្់ពីប្រព័នធ 
HRMIS។ 

៣.៨ ការរណតុ ុះរណ្ដត ល្មានភាពប្ចរូកប្ចរល្់ និងមិនបានជួយឱ្យែុ្ាំយល្់ពីប្រព័នធ         
អវរ និងHRMIS មរ។ 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 

ទរំក្ស្ុរ 

ទរំក្ស្ុរ ទរំក្ស្ុរ 

ខ្លះ 

ខ្លះ ខ្លះ 

    បាទ/ចាស្                                   ងទ                                    ម្ិនដឹរ 
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កនុងអាំ ុងមពល្ស្មាា ស្ន៍ជ្ជមួយនាយកសាលា ប្កុមវាយត្ម្មៃបានររួល្ដាំណឹងថ្ន ប្រូរមប្ងៀនអាយុមប្ចីនបានជួរការ
ល្ាំបាកកនុងការមប្រីប្បាស់្កមមវធិីរូរស័្ពទ HRMIS ។ មដីមបមី្ទៀងផ្លទ ត់្រញ្ា មនុះ ការមឆ្ៃីយត្រម្នការស្ទង់មត្ិទាក់រងនឹងកមមវធិី
រូរស្័ពទ HRMIS ប្ត្ូវបានខរងខចកមៅតាមអាយុ មោយប្រូរមប្ងៀនបានខរងខចកជ្ជរីប្កុម៖ i) អនកខដល្មានអាយុ ១៩-២៨ 
ឆ្ន ាំ ii) អនកខដល្មានអាយុ ២៩-៣៨ ឆ្ន ាំ និង iii) អនកខដល្មានអាយុ ៣៩-៥៨។ ការរកម ញីទាាំងមនុះររួល្បានការរញ្ា ក់
ប្ស្រគន រខនថមពីរិននន័យខរររុណវស័ិ្ត្។ ប្រូមឆ្ៃីយស្ាំណួរដូចខាងមប្កាម៖ 

• មត្ីអនកបានទាញយកកមមវធិីរូរស័្ពទ HRMIS មហយីឬមៅ? 
• មត្ីអនកបានមប្រីកមមវធិីរូរស័្ពទមដីមបពីិនិត្យមមីល្រិននន័យររស់្អនកមៅកនុង HRMIS ខដរឬមរ? 
• មត្ីអនកបានមប្រីកមមវធិីមដីមបទីាក់រងខ្នកណ្ដមួយម្នរិននន័យររស់្អនកខដល្ទាមទារការខកខប្រ ឬមរ? 
• មរីដូមចនុះ មត្ីរិននន័យប្ត្ូវបានខកខប្រប្ស្រតាមប្រព័នធ HRMIS ខដរឬមរ? 
• មត្ីអនកបានមប្រីកមមវធិីរូរស័្ពទមដីមបមីមីល្មប្កឌ្ីត្ អវរ ររស្់អនក ឬមរ? 
• មត្ីអនកបានមប្រីកមមវធិីរូរស័្ពទមដីមបពីិមប្គុះពីរញ្ា ីម្នស្កមមភាព អវរ ខដល្មាន ឬមរ? 
• មត្ីអនកបានមប្រីកមមវធិីរូរស័្ពទមដីមបចុីុះម ម្ ុះកនុងស្កមមភាព អវរ ឬមរ? 
• មត្ីមានខ្នកណ្ដមួយម្នកមមវធិីរូរស័្ពទខដល្អនករិត្ថ្នអាចខកល្មែបានមរ? 

រូរភាពរ ី ២៩ ដល្ ់ ៣៦ ខាងមប្កាមរង្ហា ញពីការមឆ្ៃីយត្រស្រុរខដល្ខរងខចកតាមអាយុ។ ស្ាំណួរភារមប្ចីនបានររួល្
ចមនាៃ ុះព ី៧០% មៅ ៨០% ម្នចមមៃីយវជិាមាន។ រួរកត់្ស្ាំគល្់ថ្ន ប្ររ់ករណីទាាំងអស់្ ប្រូរមប្ងៀនមានវយ័មប្ចីនហាក់ដូច
ជ្ជស្កមមជ្ជងកនុងការមប្រីប្បាស់្ HRMIS រនាទ រ់មកប្កុមកណ្ដត ល្ មោយប្កុមមកមងជ្ជងមរហាក់ដូចជ្ជស្កមមត្ិចរាំ្ុត្។  

 
 

ររូភាពរី២៩៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្នមតី្ពកួមរបានទាញយក កមមវធីិ 
HRMIS ឬមរ 

ររូភាពរី៣០៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្នមតី្ពកួមរបានមប្រីប្បាស្ក់មមវធីិ 
HRMIS មដីមបពិីនិត្យរិនននយ័ផ្លទ ល្ែ់ៃួនពកួមរ ឬមរ 

   
 
 
 
 
 
 

៣.១១ មតី្មលាកប្រូអនកប្រូបានដាំម ងីកមមវធីិរូរស្័ពទម្ដឆ្ៃ ត្ម្វ HRCPD ចូល្កនុង
រូរស្័ពទម្ដរររស្់មលាកប្រូអនកប្រូមហយីឬមៅ? 

៣.១២ មតី្មលាកប្រូអនកប្រូបានមប្រីកមមវធីិរូរស្័ពទម្ដឆ្ៃ ត្ម្វ HRCPD មដីមបពិីនិត្យមមីល្
ព័ត៌្មានផ្លទ ល្់ែៃួនមហយីឬមៅ? 

បាទ/ចាស្                            ងទ                           មិ្នដឹរ បាទ/ចាស្                            ងទ                           មិ្នដឹរ 
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ររូភាពរី៣១៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្នមតី្ពកួមរបានមប្រីប្បាស្ ់កមម
វធីិមដីមបខីកខប្ររិនននយ័ររស្់ពកួមរ ឬមរ                                 

ររូភាពរី៣២៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្នមតី្រិនននយ័ររស្់ពកួមរប្ត្ូវ
បានខកខប្រកនុងប្រពន័ធឬមរ 

ររូភាពរី៣៣៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្នមតី្ពកួមរមប្រីប្បាស្ ់      កមមវធីិ
មដីមបពិីនិត្យមមីល្មប្កឌី្ត្ CPD ររស្់ពកួមរ ឬមរ                                

ររូភាពរី៣៤៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្នមតី្ពកួមរមប្រីប្បាស្ ់      កមមវធីិ
មដីមបមីមីល្ការ ា្ល្ជូ់ន CPD ឬមរ 

 

ររូភាពរី៣៥៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្នមតី្ពកួមរបានមប្រីប្បាស្ក់មមវធីិ
មដីមបចុីុះម ម្ ុះកនុងការ ា្ល្ជូ់ន CPD                               

ររូភាពរី៣៦៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្នមតី្ពកួមររិត្ថ្នកមមវធីិអាច
ប្ត្ូវបានខកល្មែឬមរ 

  

ស្ាំមណីមួយចាំនួនតូ្ចស្ប្មារ់ការខកខប្រ ឬការខកស្ប្មួល្កមមវធិីរូរស័្ពទរមួមាន៖ 

៣.១៣ មតី្មលាកប្រូអនកប្រូបានមប្រីកមមវធីិរូរស្័ពទម្ដឆ្ៃ ត្ម្វ HRCPD មដីមបមីស្នីសុ្ាំខក
ខប្រព័ត៌្មានផ្លទ ល្់ែៃួនររស្់មលាកប្រូអនកប្រូខដរឬមៅ? 

៣.១៤ មរីបានមស្នីមហយី មតី្មានការខកខប្រព័ត៌្មានកនុងប្រព័នធ HRMIS តាមការមស្នី
ខដរឬមរ? 

៣.១៥ មតី្មលាកប្រូអនកប្រូបានមប្រីកមមវធីិរូរស្័ពទម្ដឆ្ៃ ត្ម្វ HRCPD មដីមបពិីនិត្យចាំនួន
មប្កឌី្ដ អវរ ខដល្មលាកប្រូររួល្បានខដរឬមរ? 

៣.១៦ មតី្មលាកប្រូអនកប្រូបានមប្រីកមមវធីិរូរស្័ពទម្ដឆ្ៃ ត្ម្វ HRCPD មដីមបពិីនិត្យវរគ  
អវរ ថ្មីៗខដរឬមរ? 

៣.១៧ មតី្មលាកប្រូអនកប្រូបានមប្រីកមមវធីិរូរស្័ពទម្ដឆ្ៃ ត្ម្វ HRCPD មដីមបចុីុះម ម្ ុះ
ចូល្រមួវរគ អវរ ខដរឬមរ? 

បាទ/ចាស្                            ងទ                           មិ្នដឹរ បាទ/ចាស្                         ងទ                                   មិ្នដឹរ 

បាទ/ចាស្                            ងទ                           មិ្នដឹរ បាទ/ចាស្                            ងទ                           មិ្នដឹរ 

បាទ/ចាស្                            ងទ                           មិ្នដឹរ បាទ/ចាស្                            ងទ                           មិ្នដឹរ 

៣.១៨ មតី្មលាកប្រូអនកប្រូរិត្ថ្នកមមវធីិរូរស្័ពទម្ដឆ្ៃ ត្ម្វ HRCPD រួរខកល្មែចាំណុច
មួយចាំនួនខដរឬមរ? 
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• ពប្ងីកកមមវធិីមនុះឱ្យដល្់រូរស័្ពទខដល្ដាំមណីរការមោយប្រព័នធអាយហាូន (iOS) 
• អនុញ្ញ ត្ឱ្យប្រូជ្ជរ់កិចចស្នាចូល្មប្រី HRMIS 
• ប្ត្ូវការជាំនួយមៅមពល្ខដល្មានអាីមួយមិនចាស់្លាស់្ 

 

៤. ល្រធ្ ល្ 
ខ្នកម្នរបាយការណ៍មនុះវាយត្ម្មៃល្រធ្ល្ដាំរូងររស់្ការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ មៅចាំណុចពាក់កណ្ដត ល្អាណត្តិ។ 
មទាុះរីជ្ជវាមល្ឿនមពកកនុងការរ ាំពឹងថ្ននឹងមានភស្តុតាងម្នការផ្លៃ ស់្រតូរជ្ជវជិាមានក៏មោយ ការស្ទង់មត្ិររស់្ប្រូរមប្ងៀនបាន
ខស្ាងរកឱ្យមានការស្ួរនាាំប្រូរមប្ងៀនអាំពីការផ្លៃ ស់្រតូរអាករបកិរយិា ការយល់្ម ញី និងអត្តចរតិ្ររស្់ពួកមរចរ់តាាំងពីការ
ចរ់ម្តីមម្នការសាកល្បង។ ល្រធ្ល្ខដល្បានរាយការណ៍មៅកនុងខ្នកមនុះប្ត្ូវបានរាំខរកមចញមោយសាលា មដីមបមីសីុ្រ
អមងកត្ថ្នមត្ីល្រធ្ល្ដាំរូងណ្ដមួយ អាចខប្រប្រួល្មៅតាមសាលាងរៀន។    

វសិាល្ភាពខដល្ប្រូរមប្ងៀនចត់្រុកថ្ន អវរ ខដល្ប្ត្ូវបានអនុវត្ត បានចរ់ម្តីមមធាីឱ្យប្រមសី្រម ងីនូវចាំមណុះដឹង រាំណិន 
ការជាំរុញរឹកចិត្ត និងវជិ្ជា ជីវៈររស់្ពួកមរ។ 

យ៉ាងមលី្ស្ល្រ់ ប្រូរមប្ងៀនខដល្បានមឆ្ៃីយត្រមៅនឹងការស្ទង់មត្ិបានយល់្ប្ស្រថ្ន៖ 

• ការចូល្រមួសាកល្បង អវរ បានចរ់ម្តីមមធាីឱ្យប្រមសី្រម ងីនូវចាំមណុះដឹង រាំណិន ការជាំរុញរឹកចិត្ត និងវជិ្ជា ជីវៈ
ររស់្ែ្ុ ាំ (៨៣%) 

• ែ្ុ ាំមានអារមមណ៍ថ្នការចូល្រមួសាកល្បង អវរ  កាំពុងចរ់ម្តីមមធាីឱ្យែ្ុ ាំកាៃ យជ្ជប្រូរមប្ងៀនខដល្មានរឹកចិត្តរាំមពញ
ការង្ហរមពញមល្ញ (៧៩%) 

• ែ្ុ ាំមានអារមមណ៍ថ្នការចូល្រមួសាកល្បង អវរ កាំពុងចរ់ម្តីមមធាីឱ្យែ្ុ ាំកាៃ យជ្ជប្រូរមប្ងៀនខដល្មានរាំនុកចិត្តជ្ជង
មុន (៨១%) 

ពួកមរមិនយល្់ប្ស្រនឹងស្ាំមណីខដល្ថ្ន «ែ្ុ ាំមិនមានអារមមណ៍ថ្នការចូល្រមួសាកល្បងបានមធាីឲ្យមានការែុស្ខរៃកពីការ
រមប្ងៀនររស្់ែ្ុ ាំ» (៨៣%)។ 

 

 
 

ខ្លះ 
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រូរភាពរី៣៧៖ ប្រូអុះអាងថ្នការចូល្រមួកនុងការសាកល្បង 
CPD ចរម់ ា្ីមមធាីឱ្យចាំមណុះដឹង រាំណិន ការជាំរុញរឹកចិត្ត និង
វជិ្ជា ជីវៈររស្ព់កួមរកានខ់ត្ប្រមសី្រ  

 

ររូភាពរី៣៨៖ ប្រូអុះអាងថ្នការចូល្រមួកនុងការសាកល្បង 
CPD រឺមធាីឱ្យពកួមរកានខ់ត្កាៃ យជ្ជប្រូខដល្មានការជាំរុញរឹក
ចិត្ត 

ររូភាពរី៣៩៖ ប្រូអុះអាងថ្នការចូល្រមួកនុងការសាកល្បង 
CPD មធាឱី្យពកួមរកាៃ យជ្ជប្រូកានខ់ត្មានរាំនុកចិត្ត           

ររូភាពរី៤០៖ ប្រូអុះអាងថ្នការចូល្រមួកនុងការសាកល្បង 
CPD មិនមធាីឱ្យមានភាពែុស្គន ចាំមពាុះការរមប្ងៀនររស្ព់កួមរ
មរ 

 

 

រួរកត់្ស្មាគ ល្់ថ្ន មៅមពល្ខដល្ប្ត្ូវបានខរងខចកមោយសាលា ប្រូរមប្ងៀនមៅកនុងសាលាពីរ រឺសាលា A និងសាលា B យល់្
ប្ស្រដូចគន ញឹកញារ់ជ្ជងសាលាចាំនួនរីម្សងមរៀត្ខដល្ការសាកល្បងបានម្តីមមកនូវការខកល្មែទាាំងមនុះ (សូ្មមមីល្រូរ
ភាព ៤៩ ៥២ ៥៣ និង ៥៤ កនុងឧរស្មព័នធ ២)។  

វសិាល្ភាពខដល្ប្ររូមប្ងៀនចរ់ម្តីមអនុវត្តចាំមណុះដឹង និងការមរៀនសូ្ប្ត្ពី អវរ កនុងការអនុវត្តវជិ្ជា ជីវៈររស់្ពួកមរ 

ប្រូរមប្ងៀនខដល្បានមឆ្ៃីយត្រមៅនឹងការស្ទង់មត្ិបានយល់្ប្ស្រថ្ន៖ 

• ែ្ុ ាំអាចចរ់ម្តីមអនុវត្តចាំមណុះដឹង និងការមរៀនសូ្ប្ត្ពីការចូល្រមួសាកល្បងប្រព័នធ អវរ កនុងការរមប្ងៀនកនុងថ្នន ក់
ររស់្ែ្ុ ាំ (៧៨%) 

៤.៣ ការចូល្រមួអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ ចរ់ម ត្ីមជួយពប្ងឹងចាំមណុះដឹង រាំណិន 
ការមល្ីករឹកចិត្ត និង វជិ្ជា ជីវៈររស្់ែុ្ាំ។ 

៤.៧ ែុ្ាំរិត្ថ្នការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ ចរ់ម ត្ីមជួយឱ្យែុ្ាំកាៃ យជ្ជប្រូរមប្ងៀន
ខដល្មានការមល្ីករឹកចិត្ត។ 

៤.៨ ែុ្ាំរិត្ថ្នការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ ចរ់ម ត្ីមជួយឱ្យែុ្ាំកាៃ យជ្ជប្រូរមប្ងៀន
ខដល្មានរាំនុកចិត្ត។ 

៤.៩ ែុ្ាំរិត្ថ្នការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ មិនបាចជួយអាីដល្់ការរមប្ងៀនររស្់ែុ្ាំ
ម យី។ 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 

ទរំក្ស្ុរ ទរំក្ស្ុរ ទរំក្ស្ុរ 

ទរំក្ស្ុរ 

ខ្លះ 
ខ្លះ 

ខ្លះ 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 

ទរំក្ស្ុរ ខ្លះ 
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• ែ្ុ ាំមានអារមមណ៍ថ្នការចូល្រមួសាកល្បងប្រព័នធ អវរ កាំពុងមធាីឱ្យែ្ុ ាំកាៃ យជ្ជប្រូរមប្ងៀនកាន់ខត្មានប្រសិ្រធភាព 
(៧៩%)

 

 

 

 

ររូភាពរី៤១៖ ប្ររូាយការណ៍ថ្នពកួមរអាចមប្រីប្បាស្ច់ាំមណុះ
ដឹងពីការមរៀនសូ្ប្ត្ររស្ព់ួកមរខដល្បានមកពីការសាកល្បង 
CPD កនុងការរមប្ងៀនររស្ព់កួមរ                                    

ររូភាពរី៤២៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្នការចូល្រមួកនុងការសាកល្បង
CPD ចរម់ ា្ីមមធាីឱ្យពកួមរកាៃ យជ្ជប្រូកានខ់ត្មានប្រសិ្រធភាព 

   

     

 

ជ្ជថ្មមីតងមរៀត្ ប្រូមកពីសាលា A និងសាលា B រាំនងជ្ជយល្់ប្ស្រនឹងស្ាំមណីទាាំងមនុះមប្ចីនជ្ជងប្រូ មកពីសាលាចាំនួនរី
ម្សងមរៀត្ (មមីល្រូរភាព ៥០ និង ៥១ កនុងឧរស្មព័នធ ២)។ 

ប្រូរមប្ងៀនបានរាយការណ៍ថ្ន ចរ់តាាំងពីការចូល្រមួកនុងស្កមមភាព អវរ អនតរកមម និងរាំនាក់រាំនងររស់្ពួកមរជ្ជមួយ
សិ្ស្ានុសិ្ស្សមានភាពប្រមសី្រជ្ជងមុន។ ពួកមរបានរាយការណ៍ថ្នពួកមរបានមរៀនមធាីខ្នការមមមរៀន មហយីជ្ជល្រធ្ល្
សិ្ស្ានុសិ្ស្សកាំពុងសិ្កាកាន់ខត្ប្រមសី្រ។ 

នាយកសាលាមាន ក់បានពនយល្់ថ្ន «បារ ដូចខដល្មយីងបានម ីញមហីយ មយីងមរីរខត្ចរ់ម្តីម មហីយវាមិនទាន់មានការ
អភិវឌ្ឍរូល្ាំរូលាយមៅម ីយ រុ៉ខនតការផ្លៃ ស់្រតូ រដាំរូងរឺមៅមលី្្នត់្រាំនិត្ររស់្ប្រូរមប្ងៀន មោយផ្លៃ ស់្រតូ រការរិត្ខរររុរាណ 
មៅជាខរររាំមនីរ តាមរយៈអាីខដល្មយីងបានរមប្ងៀនគត់្កនុ ងរយៈមពល្រុ៉នាម នខែកនៃងមកមនុះ»។ 

ប្រូរមប្ងៀនបានរាយការណ៍ថ្ន តាមរយៈការចូល្រមួកនុងស្កមមភាព អវរ ពួកមរបានមរៀនសូ្ប្ត្មប្ចីនអាំពីការប្ររ់ប្រងថ្នន ក់
មរៀន និងអាំពីការប្ររ់ប្រងមពល្មវលា។ ពួកមរបានរាយការណ៍ថ្ន ពួកមរខល្ងមកមធាីការយតឺ្មរៀត្មហយី។ 

នាយកសាលាមាន ក់បានរញ្ា ក់មរឿងមនុះថ្ន «រនាទ រ់ពីពួកមរបានចូល្រមួកនុ ងស្កមមភាព អវរ ពួកមរបានផ្លៃ ស់្រតូ រវធីិខដល្ពួក
មរនិយាយ និងការប្ររ់ប្រងមពល្មវលា។» នាយកសាលាមាន ក់មរៀត្បានរាយការណ៍ថ្ន «ប្រូថ្នន ក់រី ៤ ពីររីអនកបានចូល្វរគ 
ប្ររ់ប្រងថ្នន ក់មរៀន មពល្ពួកគត់្ប្ត្ រ់មកវញិ ពួកគត់្បានប្ររ់ប្រងថ្នន ក់គត់្បានល្ែ និងសាែ ត្»។  

ប្រូរមប្ងៀនបាននិយាយអាំពីរមរៀរខដល្ពួកមរកាំពុងអនុវត្តការមរៀនសូ្ប្ត្បានពីស្កមមភាព អវរ កនុងការរមប្ងៀនកនុងថ្នន ក់ 
ររស្់ពួកមរ។ ប្រូរមប្ងៀនខដល្បានចូល្រមួកនុងស្កមមភាព អវរ មលី្វធិីសាស្រស្តស្ប្មារ់រមប្ងៀនមុែវជិ្ជា វរិាសាស្រស្តស្ប្មារ់
កប្មិត្រឋមសិ្កាបានប្បារ់មយងីថ្នពួកមរបានមរៀនមៅមពល្រមប្ងៀនមុែវជិ្ជា វរិាសាស្រស្ត ឧទាហរណ៍មៅមពល្មរៀនអាំពី

៤.៥ ែុ្ាំបានយកចាំមណុះដឹង និងរាំណិនខដល្បានររួល្ពីការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំមក
អនុវត្តកនុងការរមប្ងៀនជ្ជក់ខស្តងររស្់ែុ្ាំ។ 

៤.៦ ែុ្ាំរិត្ថ្នការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ ចរ់ម ត្ីមជួយឱ្យែុ្ាំកាៃ យជ្ជប្រូរមប្ងៀន
ប្រករមោយប្រស្ិរធភាព។ 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 

ទរំក្ស្ុរ ទរំក្ស្ុរ ខ្លះ ខ្លះ 
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ប្រមភរស្ត្ាល្ែិត្ ឬរុកេជ្ជត្ិម្សងៗ ពួកមរបានមរៀនយករាំរូ ឬររស្់ពិត្មករង្ហា ញសិ្ស្ស ជាំនួស្ឱ្យការប្គន់ខត្មប្រីមស្ៀវមៅ
សិ្កាមគល្មួយរត់្។  

នាយកសាលាមាន ក់បានចងែុល្រង្ហា ញពីការរមងកីនការចូល្រមួ និងការមលី្ករឹកចិត្តកនុងចាំមណ្ដមរុរគលិ្កររស់្គត់្ចរ់តាាំងពី
ការចរ់ម្តីមអនុវត្តប្រព័នធ អវរ និងចាំណ្ដរ់អារមមណ៍ររស់្ពួកមរកនុងការមធាីការប្សាវប្ជ្ជវខាន ត្តូ្ច៖ «មរឿងមួយមរៀត្រឺថ្ន វា
ជួយប្រូររស្ម់យីងែ្ុ ាំមធាីការប្សាវប្ជ្ជវ។ មទាុះរីជ្ជការប្សាវប្ជ្ជវមានល្កេណៈតូ្ចក៏មោយ ក៏ប្រូែ្ុ ាំររួល្បានឱ្កាស្កនុ ងការមធាី
ការប្សាវប្ជ្ជវ»។ មលាកនាយកសាលាក៏បានរញ្ា ក់អាំពីល្រធ្ល្វជិាមានខដល្បានមកពីការខចករ ាំខល្កររស់្ប្រូមួយចាំនួន
ជ្ជមួយប្រូដម្រ «ប្រូែ្ុ ាំមៅសាលាមាន ក់គត់្ចង់ខចករ ាំខល្កមោយសារអាីខដល្គត់្ររួល្បានពីការចូល្រមួស្កមមភាព អវរ។
ដល់្មពល្ចឹងមៅមានមពល្មួយគត់្សុ្ាំែ្ុ ាំថ្នមលាកប្រូមោយសារមលាកប្រូម្សងៗគត់្អត់្បានចូល្វរគជ្ជមួយែ្ុ ាំមរ។ មត្ីែ្ុ ាំ
អាចជួយខចករ ាំខល្កបានឫមរ? អញ្ច ឹងមពល្ប្រជុាំរមចចកមរស្គត់្ខចករ ាំខល្កគត់្ថ្នអាីខដល្គត់្មរៀនរឺអមញ្ចកៗមៅកាន់ប្រូ
ររស់្មយងី។ រហូត្ដល់្មានមពល្ែៃុះគត់្មធាីជ្ជរូរភាពមធាីជ្ជវមីដអូរង្ហា ញមយងីមៅកនុងប្រុរមត្ម ប្កាមមរៀត្។ បារហនងឹជ្ជ
្ល្ជុះវជិាមានម្នប្រព័នធ អវរ ររស់្មយងីមហយីវាអាចជួយដល់្មលាកប្រូអនកប្រូម្សងក៏ដូចជ្ជសិ្ស្ានុសិ្ស្សររស់្ពួកមយងី
្ងខដរ។ 

 

  



27 

 
 

 

 

 

៥. ល្រធ្ ល្ចុងមប្កាយ 
ល្រធភាពម្នភ័ស្តុតាងដាំរូងស្តីពីការខកល្មែរុណភាពការមរៀន និងរមប្ងៀនខដល្ជ្ជល្រធ្ល្ម្នការសាកល្បង អវរ 

ដាំមណីរការខដល្ស្កមមភាពការសាកល្បងមផ្លត មលី្ប្រូអាចរណ្ដត ល្ឱ្យមានការផ្លៃ ស់្រតូរកនុងការមរៀន និងរមប្ងៀន រឺជ្ជដាំមណីរ
ការដ៏ស្មុរសាម ញមួយខដល្ររួល្រងនូវអមថ្រមប្ចីនមលី្ស្ល្រ់ ខដល្មានន័យថ្នវាពិបាកណ្ដស់្កនុងការកាំណត់្កតាត ទាាំងមនុះ
ជ្ជមួយភាពប្បាកដមៅនឹងកតាត ណ្ដមួយ។ មរីមទាុះជ្ជវាមល្ឿនមពកកនុងការកាំណត់្ថ្នការសាកល្បងប្រព័នធ អវរ មាន្ល្ជុះ
វជិាមានមលី្រុណភាពម្នការមរៀន និងរមប្ងៀនក៏មោយ ការវាយត្ម្មៃពាក់កណ្ដត ល្អាណត្តិបានសួ្រនាាំប្រូរមប្ងៀនថ្នមត្ីពួកមរ
បានកត់្ស្មាគ ល់្ការផ្លៃ ស់្រតូរណ្ដមួយមៅកនុងការមរៀនសូ្ប្ត្ររស់្សិ្ស្សររស់្ពួកមរចរ់តាាំងពីការចូល្រមួររស់្ពួកមរមៅកនុង
ការសាកល្បង អវរ ខដរឬមរ មដីមបរីញ្ា ក់ថ្នមត្ីអាចនឹងមានភស្តុតាងដាំរូងពាក់ព័នធនឹងការមធាីឱ្យប្រមសី្រម ងីនូវរុណភាព
ការរមប្ងៀន និងការមរៀនសូ្ប្ត្ខដល្ជ្ជល្រធ្ល្ម្នការចូល្រមួអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ ។ 

ប្រូរមប្ងៀនភារមប្ចីនបានយល់្ប្ស្រ (ទាាំងប្ស្ុងឬែៃុះ) ជ្ជមួយនឹងស្ាំមណី៖ 

• ចរ់តាាំងពីែ្ុ ាំចរ់ម្តីមចូល្រមួកនុងកមមវធិីសាកល្បង អវរ សិ្ស្សររស់្ែ្ុ ាំហាក់ដូចជ្ជមានការចូល្រមួកាន់ខត្មប្ចីន 
(៧០%) 

• ចរ់តាាំងពីែ្ុ ាំចរ់ម្តីមចូល្រមួកនុងការសាកល្បង សិ្ស្សររស់្ែ្ុ ាំកាំពុងមរៀនបានប្រមសី្រជ្ជងមុន (៦៩%) 

ប្រូរមប្ងៀនមិនយល់្ប្ស្រថ្ន «ចរ់តាាំងពីែ្ុ ាំចរ់ម្តីមចូល្រមួកនុងការសាកល្បង អវរ សិ្ស្សររស់្ែ្ុ ាំមានការធុញប្ទាន់ និង
រ ាំខានកនុងអាំ ុងមពល្បងក្រៀនររស់្ែ្ុ ាំ។» (៨១%) 

 

ររូភាពរី៤៣៖ ប្រូរាយការណ៍ថ្នតាាំងពីចូល្រមួកនុងការសាក
ល្បង អវរ មក សិ្ស្សររស្ព់កួមរហាករី់ដូចជ្ជកានខ់ត្ចូល្រមួ
ជ្ជងមុន 

ររូភាពរី៤៤៖ ប្ររូាយការណ៍ថ្នតាាំងពីចូល្រមួកនុងការសាក
ល្បង អវរ មក សិ្ស្សររស្ព់កួមរហាករី់ដូចជ្ជធុញប្ទាន ់និង
រ ាំខាន 

      

 

 

 

 

៤.១០ ែុ្ាំស្មងកត្ម ញីថ្នចរ់តាាំងពីែុ្ាំចូល្រមួអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ ស្ិស្សររស្់
ែុ្ាំមានការយកចិត្តរុកោក់មរៀនសូ្ប្ត្ជ្ជងមុន។ 

៤.១១ ែុ្ាំស្មងកត្ម ញីថ្នចរ់តាាំងពីែុ្ាំចូល្រមួអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ ស្ិស្សររស្់
ែុ្ាំធុញនឹងការស្ិកាមហយី ូឡារ ាំខានមពល្មរៀន។ 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 
ទរំក្ស្ុរ ទរំក្ស្ុរ ខ្លះ ខ្លះ 
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ររូភាពរី៤៥៖ ប្ររូាយការណ៍ថ្នតាាំងពីចូល្រមួកនុងការសាកល្បង អវរ មក សិ្ស្សររស្ព់កួមរកាំពុងសិ្កាកានខ់ត្ប្រមសី្រ 

 

 

 

ជ្ជថ្មីមតងមរៀត្ ប្រូរមប្ងៀនមកពីសាលា A និងសាលា B រាំនងជ្ជយល់្ប្ស្រនឹងស្ាំមណីមនុះមប្ចីនជ្ជងប្រូមកពីសាលាម្សង
មរៀត្ (សូ្មមមីល្រូរ ៥៥ ៥៦ និង ៥៧ មៅកនុងឧរស្មព័នធ ២)។ 

ល្រធភាពម្នភស្តុតាងដាំរូងរញ្ា ក់ពីការមកីនម ងីល្រធ្ល្សិ្កាសិ្ស្ស 

ជ្ជង ៦០% ម្នប្រូរមប្ងៀនបានយល្់ប្ស្រ (ទាាំងប្ស្ុង ឬែៃុះ) ជ្ជមួយនឹងស្ាំមណីថ្ន «ចរ់តាាំងពីែ្ុ ាំចរ់ម្តីមចូល្រមួកនុងការ
សាកល្បង អវរ សិ្ស្សររស់្ែ្ុ ាំកាំពុងររួល្បានពិនទុប្រមសី្រជ្ជងមុន មៅកនុងមត្ស្តប្រ ង/ការវាយត្ម្មៃប្រចាំខែររស្់ពួក
មរ។» ជ្ជថ្មីមតងមរៀត្ ប្រូមកពីសាលា A និងសាលា B រាំនងជ្ជយល់្ប្ស្រនឹងចាំណុចមនុះជ្ជងប្រូមកពីសាលាម្សងមរៀត្ 
(សូ្មមមីល្រូរភាពរី ៥៨ មៅឧរស្មព័នធ ២)។ 

 

ររូភាពរី៤៦៖ ប្ររូាយការណ៍ថ្នតាាំងពីចូល្រមួកនុ ងការសាកល្បង អវរ មក សិ្ស្សររស្ព់កួមរស្មប្មចបានពិនទុ ប្រមសី្រម ីងកនុ ងការ
ប្រ ង/វាយត្ខមៃប្រចាំខែ 

 

៤.១២ ែុ្ាំស្មងកត្ម ញីថ្នចរ់តាាំងពីែុ្ាំចូល្រមួអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ ស្ិស្សររស្់
ែុ្ាំមរៀនសូ្ប្ត្បានប្រមស្ីរជ្ជងមុន។ 

៤.១៣ ែុ្ាំស្មងកត្ម ញីថ្នចរ់តាាំងពីែុ្ាំចូល្រមួអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ ស្ិស្សររស្់
ែុ្ាំររួល្បានពិនទុប្រចាំខែប្រមស្ីរជ្ជងមុន។ 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 

យល់ក្ស្ប                       ជំ ររណ្តា ល                   មិ្នយល់ក្ស្ប 

ទរំក្ស្ុរ 

ទរំក្ស្ុរ 

ខ្លះ 

ខ្លះ 
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វឌ្ឍនភាពមឆ្ព ុះមៅរកល្កេណៈវនិិចឆយ័ភាពមជ្ជរជ័យ 
 
 

ការវាស់្ស្ទង់ភាពមជ្ជរជ័យម្នប្រព័នធ អវរ សាកល្បងមានភាពស្មុរសាម ញ ។ ដាំមណីរការខដល្ «ធាតុ្ចូល្» (ការរណតុ ុះ       
រណ្ដត ល្ប្រូរមប្ងៀន) អាចនាាំមកនូវ «ល្រធ្ល្» (ការរមប្ងៀន និងការមរៀនសូ្ប្ត្ខដល្ប្រមសី្រម ងី) ខដល្នាាំមៅរកការខក
ល្មែល្រធ្ល្សិ្ការរស់្សិ្ស្សមានភាពប្រមសី្រម ងី ប្ត្ូវការយៈមពល្ខវង។ វាប្ត្ូវបានមធាីឱ្យកាន់ខត្ស្មុរសាម ញមោយកតាត  
ដម្រជ្ជមប្ចីនមរៀត្ និងអមថ្រខដល្ជុះឥរធិពល្មលី្ដាំមណីរការរមប្ងៀន និងមរៀនសូ្ប្ត្។ កតាត ទាាំងមនុះរមួមាន សាវតាមស្ដាកិចច
ស្ងគមររស់្អនកសិ្កា ររយិាកាស្្ទុះររស់្ពួកមរ រុណភាពម្នររយិាកាស្សាលា និងការរ ាំខានដល់្ការសិ្កានាមពល្ថ្មីៗ
មនុះ មោយសារជំរឺរូវដី១៩។ 

ការផ្លៃ ស់្រតូរខដល្បានរ ាំពឹងថ្ននឹងមកីត្មចញពីប្រូរមប្ងៀនខដល្បានចូល្រមួមោយមជ្ជរជ័យកនុងការអនុវត្តស្កមមភាព អវរ 
មានរុណភាពល្ែ អាចខរងខចកជ្ជការផ្លៃ ស់្រតូររយៈមពល្ែៃី មធយម និងរយៈមពល្ខវង។ ដូមចនុះ ល្កេណៈវនិិចឆ័យភាព
មជ្ជរជ័យស្ប្មារ់ការសាកល្បងរចចុរបននររស់្ប្រព័នធ អវរ ក៏ប្ត្ូវបានចត់្ថ្នន ក់ជ្ជរយៈមពល្ែៃី មធយម និងរយៈមពល្ខវង្ង
ខដរ (ដូចមានខចងកនុងប្រព័នធតាមោន និងវាយត្ម្មៃ [M&E] ស្ប្មារ់ការសាកល្បង អវរ)។ ស្ប្មារ់មគល្រាំណងម្នការ
សាកល្បងរចចុរបននម្នប្រព័នធ អវរ និង HRMIS មយងីរពំឹរថ្ន ល្កេណៈវនិិចឆ័យភាពមជ្ជរជ័យរយៈមពល្ែៃី និងមធយមមួយ
ចាំនួននឹងប្ត្ូវបានរាំមពញតាមការវាយត្ម្មៃការសាកល្បង។     

មដីមបវីាយត្ម្មៃពីវសិាល្ភាពខដល្ល្កេណៈវនិិចឆ័យភាពមជ្ជរជ័យប្ត្ូវបានរាំមពញ ស្ប្មារ់ស្ាំណួរម្នការស្ទង់មត្ិនីមួយៗ 
ភាររយម្នការមឆ្ៃីយត្រខដល្រង្ហា ញពីភាពមជ្ជរជ័យប្ត្ូវបានរណនា («យល្់ប្ស្រទាាំងប្ស្ុង» + «យល្ប់្ស្រែៃុះ» ឬ        
«បារ/ចស្» និងការរណនារស្រញ្ច ស្ស្ប្មារ់ស្ាំណួរអវជិាមាន) ។ ល្កេណៈវនិិចឆ័យភាពមជ្ជរជ័យប្ត្ូវបានចត់្រុកថ្នប្ត្ូវ
បានរាំមពញ ខដល្ភាររយមស្មីនឹង ឬធាំជ្ជង៖ ក) ៦៥% ស្ប្មារ់ល្កេណៈវនិិចឆ័យភាពមជ្ជរជ័យរយៈមពល្ែៃី ែ) ៧៥% 
ស្ប្មារ់ល្កេណៈវនិិចឆ័យភាពមជ្ជជ័យរយៈមពល្មធយម និង រ) ៨៥% ស្ប្មារ់ល្កេណៈវនិិចឆ័យភាពមជ្ជរជ័យរយៈមពល្    
ខវង។ មៅកនុងតារាងរ ី២ ខាងមប្កាម ខដល្រង្ហា ញពីសាថ នភាពម្នល្កេណៈវនិិចឆ័យភាពមជ្ជរជ័យរយៈមពល្ែៃី មធយម និងរយៈ
មពល្ខវង រិត្ប្ត្ឹមការវាយត្ម្មៃពាក់កណ្ដត ល្អាណត្តិ ល្កេណៈវនិិចឆ័យមជ្ជរជ័យខដល្ប្ត្ូវបានវនិិចឆ័យថ្នបានរាំមពញ មាន
ពណ៌ម្រត្ង។ មនុះរង្ហា ញឱ្យម ញីថ្ន ល្កេណៈវនិិចឆ័យភាពមជ្ជរជ័យរយៈមពល្ែៃីប្ត្ូវបានរាំមពញតាមការវាយត្ម្មៃពាក់     
កណ្ដត ល្អាណត្តិ។ ល្កេណៈវនិិចឆ័យភាពមជ្ជរជ័យរយៈមពល្មធយមកាំពុងមឆ្ព ុះមៅរកការរាំមពញបាន។ សូ្មមមីល្កប្មង
ស្ាំណួរស្ទង់មត្ិមៅកនុងឧរស្មព័នធរី ៣ ។  
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            តារាងរី២៖ ល្កេណៈវនិិចឆ័យភាពមជ្ជរជយ័រិត្ប្តឹ្មការវាយត្ម្មៃពាក់កណ្ដា ល្អាណត្តិ  

សេចក្តពីន្យល់៖ លក្ខណៈវនិ្ិចឆយ័សលើភាពសោគជយ័ S: ≥65% = បាន្ស ល្ើយតប    = បាន្ស ល្ើយតប 

A/D =  យល់ស្េប ឬមនិ្យល់ស្េប លក្ខណៈវនិ្ិចឆយ័សលើភាពសោគជយ័ M: ≥75% = បាន្ស ល្ើយតប    = បាន្ស ល្ើយតបសៅន្ងឹលក្ខណៈវនិ្ិចឆយ័សលើភាពសោគជយ័មុន្; មនិ្ទាន្ស់ ល្ើយតប  

Y/N = បាទ/ចាេ ឬសទ  លក្ខណៈវនិ្ិចឆយ័សោគជយ័ L: ≥85% = បាន្ស ល្ើយតប    = មនិ្ទាន្ស់ ល្ើយតបសៅស ើយ 

 

លក្ខណៈវនិ្ចិឆយ័សលើភាព
សោគជយ័រយៈសពលខ្ល ី    

(០-៣ខខ្) 

សលខ្លក្ខណៈ
វនិ្ចិឆយ័  

(រយៈសពលខ្ល)ី  

េំណួរ
េទងម់ត ិ

 +ve % 

 

លក្ខណៈវនិ្ចិឆយ័សលើភាពសោគ
ជយ័រយៈសពលមធ្យម           

(៣ខខ្-២ឆ្ន )ំ 

សលខ្វនិ្ចិឆយ័  
(រយៈសពល
មធ្យម)  

េំណួរ   
េទងម់ត ិ

 +ve 
% 

 

លក្ខណៈវនិ្ចិឆយ័សលើភាព
សោគជយ័រយៈសពលខវង                
(ចាបព់២ីឆ្ន សំ ើងសៅ) 

សលខ្លក្ខណៈ
វនិ្ចិឆយ័            

(រយៈសពលខវង) 

េំណួរ      
េទងម់ត ិ

 +ve % 

ស្គូបសស្ងៀន្បញ្ចប់
េក្មមភាព CPD មយួ
ដោយសោគជយ័ ន្ិងទទលួ
បាន្សស្ក្ឌតី CPD មយួ 
 

S1 

1.3 
(A/D) 

69% េមតថភាពរបេ់ស្គបូសស្ងៀន្
ក្នុងការក្ណំតត់ស្មវូការ CPD 
របេ់ខ្លួន្យ៉ា ងមាន្ស្បេិទធភាព 
ន្ិងបសងកើត ស្ពមទាងំអនុ្វតត
ខែន្ការេិក្ាវោិា ជីវៈ       
េមស្េប សោយបាន្បញ្ចប់
យ៉ា ងសោគជយ័  CPD ចស ល្ ោះ
ពី ២ ដល់ ៦ ោសរៀងរាល់ឆ្ន  ំ
ន្ិងទទួលបាន្សស្ក្ឌីត CPD 
ទាងំស្ោះ 

M1 

1.3 (A/D) 69% ស្គូបសស្ងៀន្ក្ំពុងអភវិឌឍ ន្ងិ
ស្បតបិតតិខែន្ការេិក្ាជំ្ ញ 
វោិា ជីវៈស្បចាឆំ្ន  ំសោយបាន្
បញ្ចបយ់៉ា ងសោគជយ័ នូ្វ
េក្មមភាព CPD ចស ល្ ោះរវាងព ី
៣ ដល់ ៦ ោសរៀងរាល់ឆ្ន  ំន្ងិ
ទទលួបាន្សស្ក្ឌតី CPD ោសស្ចើន្ 
ខដល្សំៅរក្ការសធ្វើឱ្យស្បសេើរ
ស ើងនូ្វគុណវុឌឍសិៅក្នុងក្រណី
មយួចំន្នួ្ 

L1 

1.3 (A/D) 69% 
2.2 (Y/N) 78% 

2.1 
(Y/N) 

90% 
2.3 (Y/N) 73% 

2.4 (A/D) 87% 
2.4 (A/D) 87% 

2.3 
(Y/N) 

73% 
2.5 (Y/N) 79% 

2.5 (Y/N) 79% 
2.6 (A/D) 88% 

2.4 
(A/D) 

87% 2.7 (A/D) 84% 

2.6 (A/D) 88% 
2.13 
(Y/N) 

76% 
2.13 
(Y/N) 

76% 

4.1 
(A/D) 

70% 4.2 (A/D) 75% 2.13 (Y/N) 76% 

ស្គូបសស្ងៀន្បាន្សធ្វើឱ្យ
ស្បសេើរស ើងនូ្វការចូលរមួ

S2 

1.1 
(A/D) 

71% 
ស្គូបសស្ងៀន្មាន្ភាពស្បសេើរ
ស ើងខាងេមតថភាព ន្ិង
ទំនុ្ក្ចិតតសលើការបំសពញ 

M2 

1.1 (A/D) 71% ការសស្ជើេសរ ើេ ន្ងិការរក្ាបាន្
នូ្វសបក្ខជន្ខដលមាន្គុណវឌឍ ិ
កាន្ខ់តស្បសេើរ ក្នុងការបសស្ងៀន្ 

L2 n/a n/a 2.6 (A/D) 88% 

70% 2.7 (A/D) 84% 



31 

 
 

 

 

 

សៅក្នុងការងារ ន្ងិការ
អភវិឌឍន្វ៍ោិា ជវីៈរបេ់ខ្លួន្ 

1.5 
(A/D) 

វោិា ជីវៈរបេ់ខ្លួន្សៅក្នុងថ្នន ក្់
សរៀន្ 

4.3 (A/D) 83% 

1.6 
(A/D) 

78% 
4.4 (A/D) 88% 

4.5 (A/D) 76% 

1.7 
(A/D) 

79% 
4.6 (A/D) 79% 

4.7 (A/D) 79% 

2.6 
(A/D) 

88% 
4.8 (A/D) 81% 

4.9 (A/D) 83% 

4.3 
(A/D) 

83% 

4.11 
(A/D) 

81% 

4.12 
(A/D) 

69% 

ការយល់ដឹងរបេ់ស្គូ
បសស្ងៀន្អពំីអតថិភាព ន្ិង
េកាត នុ្ពលនន្ក្មមវធិ្ី 
HRMIS ន្ងិក្មមវធិ្ីទូរេ័ពទ 

S3 

2.15 
(Y/N) 

80%  

េមតថភាពរបេ់ស្គបូសស្ងៀន្
ក្នុងការស្តតួពនិ្ិតយទិន្នន្យ័
ផ្ទទ ល់ខ្លួន្របេ់ពួក្សគ ន្ិង
ខេវងរក្ ន្ិងចុោះស ម្ ោះ សៅក្នុង
េក្មមភាព CPD តាមរយៈ
ការសស្បើក្មមវធិ្ទូីរេ័ពទ សោយ
ខែែក្សលើតស្មូវការ ន្ិងចណំាប់
អារមមណ៍របេ់ពួក្សគ 

M3 

2.15 
(Y/N) 

80% 

បសស្ងៀន្មាន្ជំ្ ញក្នុងការសស្បើ
ស្បាេ់មុខ្ងារទាងំអេ់នន្ក្មមវធិ្ី
ទូរេ័ពទ ន្ិងបងាា ញពេីវ័យភាព
ក្នុងការសស្បើស្បាេ់    ក្មមវធិ្សីន្ោះ 
សដើមបសីធ្វើខែន្ការ ន្ិងស្គបស់្គង 
CPD របេ់ខ្លួន្ 

L3 

2.15 (Y/N) 80% 

3.5 (Y/N) 92% 

3.2 
(A/D) 

69% 

3.12 
(Y/N) 

79% 

3.13 (Y/N) 73% 
3.13 
(Y/N) 

73% 

3.5 
(Y/N) 

92% 

3.14 
(Y/N) 

86% 

3.15 (Y/N) 71% 
3.15 
(Y/N) 

71% 

3.11 
(Y/N) 

78% 

3.16 
(Y/N) 

65% 3.16 (Y/N) 65% 

3.17 
(Y/N) 

79% 3.17 (Y/N) 79% 

 S4 

1.1 
(A/D) 

71% ការវនិ្ចិឆយ័របេ់ស្គបូសស្ងៀន្ 
បញ្ជា ក្ថ់្ន ការេិក្ាសរៀន្

M4 

1.1 (A/D) 71% 

 L4 1.1 (A/D) 71% 
1.5 

(A/D) 
70% 4.5 (A/D) 76% 



32 

 
 

 

 

 

បាន្សធ្វើឱ្យស្បសេើរស ើងនូ្វ
ការសបតោា ចិតតរបេ់ស្គូ
បសស្ងៀន្សៅក្នុងការបសស្ងៀន្ 
ន្ិងការេិក្ាសរៀន្េូស្ត
របេ់េិេស 

1.6 
(A/D) 

78% េូស្តរបេ់េិេសពួក្សគមាន្
ភាពស្បសេើរស ើង 
 

4.6 (A/D) 79% ការខក្លមែខដលអាចេសងកត
បាន្ សៅសលើគុណភាពនន្ការ
បសស្ងៀន្ ន្ងិការសរៀន្េូស្ត (ស្តូវ
បាន្វាេ់ខវងសោយរងាវ េ់អន្តរ
ោតិដូចោ PISA ន្ិងតាមរយៈ
សោយអស្តាសោគជយ័ក្នុងការ
ស្ប ងថ្នន ក្ោ់តិ) 

4.5 (A/D) 76% 
1.7 

(A/D) 
79% 

4.10 
(A/D) 

70% 

4.3 
(A/D) 

83% 
4.11 
(A/D) 

81% 

4.6 (A/D) 79% 

4.7 
(A/D) 

79% 

4.12 
(A/D) 

69% 

4.13 
(A/D) 

62% 4.13 (A/D) 62% 

ការសកាតេរសេើររបេ់ស្គូ
បសស្ងៀន្ចសំ ោះលទធភាព      
ទទួលបាន្ការអភវិឌឍន្វ៍ោិា
ជីវៈចសំោលសៅ 

S5 

1.3 
(A/D) 

69% 

ស្គូបសស្ងៀន្មាន្ភាពស្បសេើរ
ស ើងក្នុងការចូលរមួោមយួ     
ខែន្ការេិក្ាសរៀន្េូស្ត
ជំ្ញវោិា ជីវរៈ ន្ិងអនុ្វតត 
CPD ោសទៀងទាត ់

M5 

1.3 (A/D) 69% 

ការសលចស ើងនន្វបបធ្មន៌ន្ការ
សរៀន្េូស្តសពញមយួជីវតិសៅក្នុង
វោិា ជីវៈស្គបូសស្ងៀន្ 

L5 

1.3 (A/D) 69% 
1.4 

(A/D) 
73% 1.4 (A/D) 73% 

1.6 
(A/D) 

78% 2.3 (Y/N) 73% 

1.7 
(A/D) 

79% 2.4 (A/D) 87% 

1.4 (A/D) 73% 
2.3 

(Y/N) 
73% 2.5 (Y/N) 79% 

2.4 
(A/D) 

87% 

2.6 (A/D) 88% 
4.1 

(A/D) 
70% 

1.8 (A/D) 75% 
4.3 

(A/D) 
83% 

2.7 (A/D) 84% 
4.4 

(A/D) 
88% 

 

ការសកាតេរសេើររបេ់ស្គូ
បសស្ងៀន្ចសំ ោះការចូលរមួ
សៅក្នុងការសាក្លបងក្មម
វធិ្ី CPD ន្ងិ HRMIS  

S6 

2.16 
(A/D) 

85%  

បាន្សធ្វើឱ្យស្បសេើរស ើងនូ្វការ
ជំរុញទឹក្ចិតត ន្ិងបណំង
ស្បាថ្នន របេ់ស្គបូសស្ងៀន្ ជុំវញិ 
ការបសស្ងៀន្សធ្វើោអាជពី 

M6 4.7 (A/D) 79% 

ស្គូបសស្ងៀន្េសស្មចបាន្នូ្វវឌឍន្
ភាពអាជពី (ក្នុងទស្មងោ់ការ 
សលើក្ក្មពេ់សៅសលើ TCP) 

L6 n/a n/a 

2.17 
(A/D) 

85% 

3.6 
(A/D) 

72% 

3.7 
(A/D) 

74% 
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3.8 
(A/D) 

75% 

4.1 
(A/D) 

70% 

4.2 
(A/D) 

75% 

4.3 
(A/D) 

83% 

4.4 
(A/D) 

88% 

4.9 
(A/D) 

83% 

 

ការវនិ្ចិឆយ័របេ់ភាគ ីក្់
ពន័្ធ (ដូចោ ្ យក្សាលា 
ន្ិងបុគគលិក្អបរ់)ំ ថ្ន ស្គបូ
សស្ងៀន្កាន្ខ់តចូលរមួ ន្ងិសបត
ោា ចិតតក្នុងការបសស្ងៀន្ ន្ងិ
ការេិក្ារបេ់េិេស 

S7 n/a n/a 

ការវនិ្ចិឆយ័ពភីាគ ីក្ព់ន័្ធ (ដូច
ោ ្ យក្សាលា ន្ងិបុគគលិក្
អបរ់)ំ ខដលបញ្ជា ក្ថ់្ន ស្គូ
បសស្ងៀន្កាន្ខ់តមាន្ទនុំ្ក្ចិតត 
េមតថភាព ន្ងិកាន្ខ់តមាន្ការ
សលើក្ទកឹ្ចតិត 

M7 n/a n/a 

 

ទេសន្ៈរបេ់ស្គបូសស្ងៀន្ ន្ងិ   
សាធារណជន្ ថ្ន ការបសស្ងៀន្គឺ
ោវោិា ជីវៈដគ៏រួឱ្យទាក្ទ់ាញ ន្ងិ 
សជឿោក្ ់

L7 n/a n/a 

HRMIS មាន្ភាពទាន្់
េមយ័ោមយួន្ងឹទនិ្នន្យ័
បុគគលិក្ស្តមឹស្តវូ។ បុគគលិក្
បញ្ជា ក្ព់ទីស្មងបុ់គគលិក្
របេ់ខ្លួន្    តាមអុនី្ធ្ឺណិត 

S8 
3.14 
(Y/N) 

86% 

 

HRMIS ស្តវូបាន្សស្បើេស្មាប់
ការសែទរបុគគលិក្ ការសធ្វើឱ្យ
ស្បសេើរស ើង ការរសំាយ ការ
សស្ជើេសរ ើេ ន្ងិមុខ្ងារេនូល
សែសងសទៀត ស្ពមទាងំបំសពញ
បខន្ថមសៅសលើក្ណំតស់្តាចមលង
ោឯក្សារ ខដលសគសស្បើសៅក្នុង
ដំសណើ រការទាងំសន្ោះ 

M8 n/a n/a 

HRMIS ស្តវូបាន្សស្បើជំន្េួឱ្យ
ការសែទរេំណំុឯក្សារ សដើមបី
ដំសណើ រការស្បតបិតតកិារបុគគលិក្។ 

L8 n/a n/a 
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មស្ចកាសី្ននោិា ន 
 
 

ការវាយត្ម្មៃពាក់កណ្ដត ល្អាណត្តិ មោយខ្ែកមលី្រិននន័យបានមកពីការស្ទង់មត្ិប្រូរមប្ងៀន រមួជ្ជមួយរិននន័យបានមកពី 
HRMIS និងជ្ជមួយរិននន័យខរររុណវស័ិ្យតាមរយៈកិចចស្មាា ស្ន៍ជ្ជមួយភារីពាក់ព័នធស្ាំខាន់ៗ រង្ហា ញថ្ន ការសាកល្បង 
អវរ ជ្ជពិមស្ស្ការសាកល្បងខាន ត្តូ្ចម្នប្រព័នធ អវរ មពញមល្ញ មៅសាលារឋមសិ្កាចាំនួន ៥ រឺកាំពុងចរ់ម្តីមរង្ហា ញ
ពី្ល្ជុះវជិាមានយ៉ាងចាស់្បានមកពីការចូល្រមួអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ មលី្ការរឹកចិត្តប្រូរមប្ងៀន ការចូល្រមួ
អភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈផ្លទ ល់្ែៃួន និងរាំនុកចិត្តវជិ្ជា ជីវៈ កនុងចាំមណ្ដមប៉ារ៉ាខមប្ត្ម្សងៗមរៀត្។ ការវាយត្ម្មៃមនុះរង្ហា ញរខនថមមរៀត្ថ្ន 
ប្រូរមប្ងៀនមជឿជ្ជក់ថ្នការមរៀនសូ្ប្ត្ររស់្សិ្ស្សពួកមរ កាំពុងចរ់ម្តីមររួល្បានអត្ថប្រមយាជន៍ពីការចូល្រមួររស់្ពួកមរ
ផ្លទ ល់្មៅកនុងប្រព័នធ អវរ និងការអនុវត្តការសិ្កាមរៀនសូ្ប្ត្វជិ្ជា ជីវៈមៅកនុងថ្នន ក់មរៀន។ ការរកម ញីទាាំងមនុះ ប្ត្ូវបានមលី្ក
ម ងីមៅកនុងការវាយត្ម្មៃររស្់នាយកសាលា អាំពីភាពមជ្ជរជ័យម្នការសាកល្បង អវរ នារយៈមពល្កនៃងមក។  ជ្ជក់ខស្តង 
នាយកសាលាខដល្រង្ហា ញពីភាពជ្ជអនកដឹកនាាំដ៏រងឹមាាំ មោយររួល្បានការមលី្ករឹកចិត្តពីការសាកល្បង អវរ និងបាន
មប្ត្ៀមគាំប្រប្រូរមប្ងៀនររស្ែ់ៃួន តាមរយៈការអានឯកសារពាក់ព័នធ និងធានាថ្នពួកមរមានការយល់្ដឹងចាស់្លាស់្អាំពី
ប្រព័នធមនុះ បានរាយការណ៍ថ្ន ប្រូរមប្ងៀនររស្់ពួកមរកាំពុងររួល្បានអត្ថប្រមយាជន៍ពីការសាកល្បង និងការអនុវត្ត
ស្កមមភាព អវរ មៅកនុងការរមប្ងៀនផ្លទ ល្ែ់ៃួនររស្់ពួកមរ។ ប្រូរមប្ងៀនមៅកនុងសាលាខដល្ប្ររ់ប្រងមោយនាយកសាលា
ទាាំងមនាុះបានរញ្ា ក់ពីការរកម ញីទាាំងមនុះ មោយ្តល់្ឧទាហរណ៍យ៉ាងចាស់្អាំពីរមរៀរខដល្ការចូល្រមួមធាីស្កមមភាព អវរ 
មាន្ល្ជុះវជិាមានមលី្ការអនុវត្តមៅតាមថ្នន ក់មរៀនររស្់ពួកមរ។ មរីមទាុះរីជ្ជការសាកល្បងមនុះស្ថិត្មៅកនុងដាំណ្ដក់កាល្
ដាំរូងកតី មហយីការរកម ញីទាាំងមនុះជ្ជល្រធ្ល្រឋមយ៉ាងណ្ដក៏មោយ ក៏ការរកម ញីទាាំងមនុះ រឺជ្ជការមលី្ករឹកចិត្តដ៏ធាំ
មួយ្ងខដរ។ មានការរ ាំពឹងរុកថ្នការរកម ញីបានមកពីការវាយត្ម្មៃចុងមប្កាយម្នការសាកល្បងកមមវធិី អវរ និង HRMIS 
នឹងពប្ងឹងរខនថមមរៀត្នូវល្រធ្ល្រឋមទាាំងមនុះ។   

 

មានមហតុ្្ល្ប្ររ់ប្គន់មដីមបមីធាីឱ្យមជឿជ្ជក់ថ្ន ដាំណ្ដក់កាល្រី ២ ម្នការសាកល្បងមនុះ នឹងពប្ងីកភាពមជ្ជរជ័យទាាំងមនុះ 
ប្ស្រមពល្ខដល្ប្រូរមប្ងៀនរនតចូល្រមួមៅកនុងស្កមមភាព អវរ ប្ស្រតាមត្ប្មូវការខដល្កាំណត់្រចួមហយី។ មប្ៅពីការ
អនុញ្ញ ត្ឱ្យប្រូរមប្ងៀនចូល្រមួរខនថមមរៀត្អនុវត្ត អវរ ងោយខ្ែកមលី្ត្ប្មូវការ ដាំណ្ដក់កាល្រី ២ នឹងពប្ងឹងការមរៀរចាំ PLP 
ក៏ដូចជ្ជការគាំប្រដល្់ DOE និងកិចចស្ហការ និងការគាំប្រគន មៅវញិមៅមក កនុងចាំមណ្ដមនាយកសាលាសាកល្បងខាន ត្តូ្ច
ទាាំង ៥។ មានការរពឹំរថ្ន ប្រូរមប្ងៀនជ្ជរ់កិចចស្នាខដល្កាំពុងរមប្ងៀនមៅសាលាសាកល្បងខាន ត្តូ្ចទាាំងមនុះ នឹងអាចរមងកីត្
រណនីមៅកនុង HRMIS និងអាចឱ្យពួកមរររួល្បានមប្កឌ្ីត្ អវរ ស្ប្មារ់ស្កមមភាព អវរ ខដល្បានអនុវត្តយ៉ាងមជ្ជរជ័យ។ 
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ឧរស្មពន័រ ី១៖ រនិនន័យបានមកពរីបាយការណ៍ HRMIS នងិរមប្មាង STEPCam 
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1 This is from the EGR/EGM trainings. By default, all MoEYS civil servant teachers who have successfully completed EGR/EGM trainings will receive CPD credits. 

Indicator Target Outcome at mid-term

Anticipated outcome 

at end-point (where 

outcome not met at 

mid-term)

Notes

1(A): % of trained primary school teachers (five target provinces) have registered 

CPD credits contributing to TCP progression, including credit for outcome post-CPD

60% or 3,372 numerical target 

for EGR/M
87 (62 female)

3,372[1] (disaggregated civil 

service/contract)

From the EGR/EGM 

trainings. 

CPD framework approved Approved Achieved

# of teachers in 5 target provinces have CPD credit registered on the revised 

database
3,372 87 (62 female) 3,372

Tola to work with PED 

on this

Number of CPD offerings scheduled in HRMIS 10 5 10

Percentage staff using the HR mobile application to register for CPD opportunities 

online
75% (micro-pilot schools only)

100% achieved (87 civil 

servant; 26 contract; 113 in 

total)

Percentage of staff with CPD credits awarded correctly in the HRMIS by end of the 

pilot

70% (pilot and micro-pilot 

schools)

98.2% achieved (87 civil 

servant; 24 contract; 111 in 

total)

Contract teachers will 

have their credits 

captured later

CPD database online Database online Achieved
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2 96 as it was anticipated 120 teachers would participate in the micro-pilot.   

Indicator Target Outcome at mid-term

Anticipated outcome 

at end-point (where 

outcome not met at 

mid-term)

Notes

1(B): # of districts able to access the upgraded HRMIS and its CPD and TCP module 

on-line (CPD database).
37 37

# of CPD needs assessments conducted 1,053 1,053

# of teachers who undergo at least one CPD needs assessment 113 (micropilot)/ 1,053 (pilot) 113

# of schools where CPD needs assessments are conducted
5 (micropilot)

100 (pilot)
5

List of CPD offerings compiled by CPDMO and available via HRMIS portal and app List available Achieved

# of teachers who have a professional learning plan
96 (80% of micropilot 

teachers)[2]

89 out of 113 or 79% (teacher 

survey)
113

5 school directors to 

collect these PLPs & 

share the soft copies

# of schools where teachers are supported to develop a professional learning plan 5 (micropilot only) 5

1(B).6:  # of MoEYS sub-national staff (including POE, DOE, and school staff) trained 

on CPD and HRMIS
2,874 3,243 achieved (1,014 female)
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Indicator Target Outcome at mid-term

Anticipated outcome 

at end-point (where 

outcome not met at 

mid-term)

Notes

C. # of CPD providers and offering accredited by CPDMO 10

# of CPD providers who apply to CPDMO for accreditation 3 3

# of CPD providers applying who receive full accreditation 0 0

# of CPD providers applying who receive provisional accreditation 3 3

# of CPD providers applying who are refused accreditation 0 0

# of CPD offerings for which accreditation is applied 7 6
≥16 (10 to be submitted by 

PTEC)

# of CPD offerings which receive full accreditation 10 0 10

# of CPD offerings which receive provisional accreditation 6 6

# of CPD offerings which are refused accreditation 0 0
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ឧរស្មពន័រ ី២៖ ររួភាពរង្ហា ញអាំពលី្រធ្ ល្តាមសាលាមគល្មៅនមួីយៗ  
 

FIGURE 47 

Teachers (shown by school) reporting that they have been offered CPD 

training which corresponds to their individual needs as part of the pilot 

FIGURE 48 

Teachers (shown by school) reporting that they have been offered CPD 

training which is not relevant to their individual needs

FIGURE 49 

Teachers (shown by school) claiming that engaging in the CPD pilot has begun to 

improve their knowledge, skills, motivation and professionalism 

FIGURE 50 

Teachers (shown by school) reporting that they have been able to apply knowledge 

from their learning from the CPD pilot in their teaching
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FIGURE 51 

Teachers (shown by school) claiming that engaging in the CPD pilot has begun to 

make them a more effective teacher  

FIGURE 52 

Teachers (shown by school) claiming that engaging in the CPD pilot is making them a 

more motivated teacher 

FIGURE 53 

Teachers (shown by school) claiming that engaging in the CPD pilot is making them a 

more confident teacher 

 

FIGURE 54 

Teachers (shown by school) claiming that engaging in the CPD pilot has made no 

difference to their teaching
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FIGURE 55 

Teachers (shown by school) reporting that since engaging in the CPD pilot their 

students seem more engaged

FIGURE 56 

Teachers (shown by school) reporting that since engaging in the CPD pilot their 

students have been bored and disruptive

FIGURE 57 

Teachers (shown by school) claiming that since engaging in the CPD pilot their 

students are learning better 

FIGURE 58 

Teachers (shown by school) reporting that since engaging in the CPD pilot their students are 

achieving better scores in their monthly tests/ assessments
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ឧរស្មពន័រ ី៤៖ កប្មងស្ាំណួររង្ហា យត្ម្មៃការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធការអភវិឌ្ឍវជិ្ជា ជវីៈជ្ជប្រចាំ (អវរ ឬ CPD) 
ស្ប្មារ់ប្រូរមប្ងៀន 

សូ្មជប្មារស្ួរ មលាកប្រូ អនកប្រូ! 

ប្កសួ្ងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា មប្កាមការគាំប្រពីរមប្មាង ពប្ងឹងកមមវធិីអរ់រ ាំប្រូរមប្ងៀនមៅកមពុជ្ជ ររស់្អងគការយូមណស្កូ កាំពុងោក់ឱ្យមប្រីប្បាស់្សាកល្បងប្រព័នធការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំស្ប្មារ់
រុរគលិ្កអរ់រ ាំ និងប្រព័នធព័ត៌្មានប្ររ់ប្រងធនធានមនុស្សថ្មី មៅសាលាមលាកប្រូអនកប្រូ។ កប្មងស្ាំណួរមនុះមរៀរចាំម ងីកនុងមគល្រាំណងមដីមបវីាយត្ម្មៃពីការអនុវត្តសាកល្បងមនុះ។ សូ្មមលាកប្រូ អនកប្រូ
រាំមពញកប្មងស្ាំណួរមនុះមោយភាពមសាម ុះប្ត្ង់ និងយកចិត្តរុកោក់។ ព័ត៌្មានខដល្មលាកប្រូ អនកប្រូ្តល់្ឱ្យ ជ្ជមត្ិប្ត្ រ់ដ៏ស្ាំខាន់ស្ប្មារ់ការអភិវឌ្ឍប្រព័នធទាាំងពីរមនុះឱ្យកាន់ខត្ប្រមសី្រខថ្មមរៀត្។ 
ប្កុមការង្ហរនឹងមប្រីប្បាស់្ព័ត៌្មានទាាំងមនុះកនុងការចងប្កងរបាយការណ៍វាយត្ម្មៃ រុ៉ខនតនឹងមិនត្ប្មូវឱ្យមលាកប្រូអនកប្រូោក់ម ម្ ុះរុរគល្ណ្ដមាន ក់ម យី។   

មត្ីមលាកប្រូអនកប្រូរមប្ងៀនមៅសាលារឋមសិ្កាម ម្ ុះអាី? ____________ 

សូ្មរញ្ា ក់អាយុមលាកប្រូអនកប្រូមោយរាំមពញជ្ជត្ួមល្ែ ជ្ជឧទាហរណ៍ ៥០។ ____________ 

សូ្មរញ្ា ក់ចាំនួនឆ្ន ាំខដល្មលាកប្រូអនកប្រូបានចរ់យកអាជីពជ្ជប្រូរមប្ងៀនមោយរាំមពញជ្ជត្ួមល្ែ ជ្ជឧទាហរណ៍ ១០។ ____________ 

មត្ីមលាកប្រូអនកប្រូស្ម័ប្រចិត្តចូល្រមួរាំមពញកប្មងស្ាំណួរមនុះខដរឬមរ? ____________ 

□ បារ/ចស្ □ មរ (សូ្មរញ្ច រ់ការមឆ្ៃីយស្ាំណួរ និងោក់រញ្ាូ ន) 

១) ខ្នក ក៖ មគល្នមយាបាយ នងិប្រព័នធ 

មត្ីមលាកប្រូអនកប្រូយល់្ប្ស្រនឹងអាំណុះអាំណ្ដងខាងមប្កាមខដរឬមរ? សូ្មមប្ជីស្មរសី្ចមមៃីយមួយស្មប្ស្ររាំ្ុត្ ១) មិនយល់្ប្ស្រទាាំងប្សុ្ង ២) មិនយល់្ប្ស្រ ៣) អពាប្កឹត្ (ឈរមៅកណ្ដត ល្) 
៤) យល្់ប្ស្រ ៥) យល្់ប្ស្រទាាំងប្ស្ុង 

១.១ ែ្ុ ាំមពញចិត្តនឹងស្តង់ោរមប្ងៀនមៅសាលាររស់្ែ្ុ ាំ។ 

១.២ ែ្ុ ាំមិនមពញចិត្តនឹងស្តង់ោរមប្ងៀនររស់្ែ្ុ ាំមរ។ 

១.៣ ែ្ុ ាំមពញចិត្តនឹងរិរមាណការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំខដល្ែ្ុ ាំអាចខស្ាងរក។ 
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១.៤ ែ្ុ ាំមពញចិត្តនឹងរុណភាពការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំខដល្ែ្ុ ាំអាចខស្ាងរក។ 

១.៥ ប្រូរមប្ងៀនប្ត្ូវមានល្រធភាពចូល្រមួការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈស្មប្ស្រមៅតាមត្ប្មូវការ និងចាំណ្ដរ់អារមមណ៍ែៃួនឱ្យបានមរៀងទាត់្។ 

១.៦ ប្រូរមប្ងៀនប្ត្ូវសិ្កាមពញមួយជីវតិ្ មដីមបរីមងកីនចាំមណុះដឹង និងរាំណិនជ្ជរ់ជ្ជប្រចាំ។ 

១.៧ ការង្ហររមប្ងៀនមិនខមនជ្ជអាជីពមរ ដូមចនុះការរមងកីនចាំមណុះដឹង និងរាំណិនជ្ជរ់ជ្ជប្រចាំមិនខមនជ្ជមរឿងចាំបាច់ស្ប្មារ់ប្រូរមប្ងៀនម យី។ 

១.៨ មៅកនុងប្រមរស្កមពុជ្ជ ប្កសួ្ងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡាបានចត់្រុកការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំប្រូរមប្ងៀនជ្ជការង្ហរអារិភាព។ 

២) ខ្នក ែ៖ ស្កមមភាព អវរ 

២.១ កនុងរយៈមពល្រុ៉នាម នខែចុងមប្កាយមនុះ ែ្ុ ាំបានចូល្រមួស្កមមភាព អវរ យ៉ាងមហាចណ្ដស់្បានមតងខដរ។ 

២.២ កនុងរយៈមពល្រុ៉នាម នខែចុងមប្កាយមនុះ ែ្ុ ាំបានចូល្រមួស្កមមភាព អវរ យ៉ាងមហាចណ្ដស់្បាន ២ មតងខដរ។ 

២.៣ កនុងរយៈមពល្រុ៉នាម នខែចុងមប្កាយមនុះ ែ្ុ ាំបានចូល្រមួវាយត្ម្មៃត្ប្មូវការការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំររស់្ែ្ុ ាំ។ 

២.៤ ការវាយត្ម្មៃត្ប្មូវការការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំបានជួយែ្ុ ាំរាំមពញត្ប្មូវការសិ្កាវជិ្ជា ជីវៈររស់្ែ្ុ ាំ។’ 

២.៥ កនុងការអនុវត្តប្រព័នធ អវរ ែ្ុ ាំបានមរៀរចាំខ្នការសិ្កាវជិ្ជា ជីវៈមួយមហយី។ 

២.៦ ខ្នការសិ្កាវជិ្ជា ជីវៈររស់្ែ្ុ ាំឆ្ៃុុះរញ្ច ាំងពីត្ប្មូវការការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈ និងការង្ហរជ្ជក់ខស្តងជ្ជប្រូរមប្ងៀនររស់្ែ្ុ ាំ។ 

២.៧ ែ្ុ ាំកាំពុងអនុវត្តស្កមមភាពតាមខ្នការសិ្កាវជិ្ជា ជីវៈខដល្ែ្ុ ាំបានមរៀរចាំ។ 

២.៨ ែ្ុ ាំជ្ជស្មាជិកស្ហរមន៍សិ្កាវជិ្ជា ជីវៈមួយ។ 

២.៩ ែ្ុ ាំចូល្រមួស្កមមភាពស្ហរមន៍សិ្កាវជិ្ជា ជីវៈមនុះ ជ្ជមួយស្មាជិកដម្រជ្ជប្រចាំ។ 

២.១០ ែ្ុ ាំរិត្ថ្នស្កមមភាពស្ហរមន៍សិ្កាវជិ្ជា ជីវៈមនុះមានប្រមយាជន៍ និងជួយគាំប្រការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំររស់្ែ្ុ ាំ។ 

២.១១ កនុងរយៈមពល្ ៦ ខែចុងមប្កាយមនុះ ែ្ុ ាំបានររួល្ការវាយត្ម្មៃរុរគលិ្កយ៉ាងត្ិចចាំនួនមតង។ 

២.១២ ែ្ុ ាំរិត្ថ្នការវាយត្ម្មៃរុរគលិ្កមនុះមានប្រមយាជន៍កនុងការកាំណត់្ត្ប្មូវការសិ្កាវជិ្ជា ជីវៈ។ 
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២.១៣ មត្ីមលាកប្រូអនកប្រូបានររួល្មប្កឌ្ីត្ អវរ មហយីឬមៅ? 

២.១៤ មត្ីមលាកប្រូអនកប្រូបានររួល្មប្កឌ្ីត្ អវរ ចាំនួនរុ៉នាម ន?  

២.១៥ មត្ីមប្កឌ្ីត្ អវរ មនុះបានកត់្ប្តាចូល្កនុងប្រព័នធ HRMIS ររស់្ប្កសួ្ងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡាមហយី។ 

២.១៦ ជ្ជរមួ ែ្ុ ាំររួល្បានររពិមសាធជ្ជវជិាមានកនុងការចូល្រមួអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ។ 

២.១៧ ជ្ជរមួ ការចូល្រមួអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ មធាីឱ្យែ្ុ ាំអស់្ស្ងឃមឹ។ 

២.១៨ មត្ីមលាកប្រូអនកប្រូរិត្ថ្នប្រព័នធ អវរ រួរខកល្មែចាំណុចមួយចាំនួនខដរឬមរ ដូចជ្ជ ស្កមមភាព អវរ ការវាយត្ម្មៃត្ប្មូវការ អវរ ខ្នការសិ្កាវជិ្ជា ជីវៈ ស្ហរមន៍សិ្កាវជិ្ជា ជីវៈ ប្រព័នធមប្កឌ្ីដ អ
វរ ឬចាំណុចម្សងមរៀត្? 

២.១៩ មត្ីរួរខកល្មែចាំណុចណ្ដែៃុះ? សូ្មររយិាយ។ 

៣) ខ្នក រ៖ ការរណតុ ុះរណ្ដត ល្ ស្មាា រ នងិឧរករណ៍គាំប្រការអនុវត្តប្រព័នធ 

៣.១ មត្ីមលាកប្រូអនកប្រូធាៃ រ់បានម ញីកញ្ច រ់ស្មាា រខាងមប្កាមស្ប្មារ់គាំប្រការ្សពា្ាយអាំពីប្រព័នធ អវរ ្លិ្ត្មោយប្កសួ្ងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡាខដរឬមរ? អាចមប្ជីស្មរសី្ចមមៃីយមលី្ស្ពី ១  

៣.២ ែ្ុ ាំបានម ញីស្មាា រទាាំងមនុះ រមួមានវមិដអូ ផ្លទ ាំងរូររិរជញ្ា ាំង រណណស្ប្មារ់ចាំណ្ដាំរាំព័រមស្ៀវមៅជ្ជមដីម ជ្ជមប្ចីនដង កនុងសាថ នភាពម្សងៗគន ។ 

៣.៣ ែ្ុ ាំរិត្ថ្នស្មាា រទាាំងមនុះ រមួមានវមិដអូ ផ្លទ ាំងរូររិរជញ្ា ាំង រណណស្ប្មារ់ចាំណ្ដាំរាំព័រមស្ៀវមៅជ្ជមដីម ស្ប្មារ់គាំប្រការ្សពា្ាយអាំពីប្រព័នធ អវរ រួរឱ្យចរ់អារមមណ៍ និង្តល់្ព័ត៌្មានជ្ជមប្ចីន។ 

៣.៤ ែ្ុ ាំរិត្ថ្នស្មាា រទាាំងមនុះ រមួមានវមិដអូ ផ្លទ ាំងរូររិរជញ្ា ាំង រណណស្ប្មារ់ចាំណ្ដាំរាំព័រមស្ៀវមៅជ្ជមដីម ស្ប្មារ់គាំប្រការ្សពា្ាយអាំពីប្រព័នធ អវរ ហាក់ដូចជ្ជមិនសិ្នពាក់ព័នធនឹងែ្ុ ាំមរ។ 

៣.៥ មត្ីមលាកប្រូអនកប្រូបានររួល្ការរណតុ ុះរណ្ដត ល្ស្តីពីប្រព័នធ អវរ និងHRMIS ខដរឬមរ? 

៣.៦ ការររណតុ ុះរណ្ដត ល្មានភាពចាស់្លាស់្ និងបានជួយឱ្យែ្ុ ាំយល់្ពីប្រព័នធ អវរ។ 

៣.៧ ការររណតុ ុះរណ្ដត ល្មានភាពចាស់្លាស់្ និងបានជួយឱ្យែ្ុ ាំយល់្ពីប្រព័នធ HRMIS។ 

៣.៨ ការរណតុ ុះរណ្ដត ល្មានភាពប្ចរូកប្ចរល់្ និងមិនបានជួយឱ្យែ្ុ ាំយល់្ពីប្រព័នធ អវរ និងHRMIS មរ។ 

៣.៩ មត្ីមលាកប្រូអនកប្រូរិត្ថ្នកមមវធិី ឯកសារ និងស្មាា ររណតុ ុះរណ្ដត ល្រួរខកល្មែចាំណុចមួយចាំនួនខដរឬមរ? 

៣.១០ មត្ីរួរខកល្មែចាំណុចណ្ដែៃុះ? សូ្មររយិាយ។ 
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៣.១១ មត្ីមលាកប្រូអនកប្រូបានដាំម ងីកមមវធិីរូរស័្ពទម្ដឆ្ៃ ត្ម្វ HRCPD ចូល្កនុងរូរស័្ពទម្ដរររស់្មលាកប្រូអនកប្រូមហយីឬមៅ? 

៣.១២ មត្ីមលាកប្រូអនកប្រូបានមប្រីកមមវធិីរូរស័្ពទម្ដឆ្ៃ ត្ម្វ HRCPD មដីមបពីិនិត្យមមីល្ព័ត៌្មានផ្លទ ល់្ែៃួនមហយីឬមៅ? 

៣.១៣ មត្ីមលាកប្រូអនកប្រូបានមប្រីកមមវធិីរូរស័្ពទម្ដឆ្ៃ ត្ម្វ HRCPD មដីមបមីស្នីសុ្ាំខកខប្រព័ត៌្មានផ្លទ ល់្ែៃួនររស់្មលាកប្រូអនកប្រូខដរឬមៅ? 

៣.១៤ មរីបានមស្នីមហយី មត្ីមានការខកខប្រព័ត៌្មានកនុងប្រព័នធ HRMIS តាមការមស្នីខដរឬមរ? 

៣.១៥ មត្ីមលាកប្រូអនកប្រូបានមប្រីកមមវធិីរូរស័្ពទម្ដឆ្ៃ ត្ម្វ HRCPD មដីមបពីិនិត្យចាំនួនមប្កឌ្ីដ អវរ ខដល្មលាកប្រូររួល្បានខដរឬមរ? 

៣.១៦ មត្ីមលាកប្រូអនកប្រូបានមប្រីកមមវធិីរូរស័្ពទម្ដឆ្ៃ ត្ម្វ HRCPD មដីមបពីិនិត្យវរគ អវរ ថ្មីៗខដរឬមរ? 

៣.១៧ មត្ីមលាកប្រូអនកប្រូបានមប្រីកមមវធិីរូរស័្ពទម្ដឆ្ៃ ត្ម្វ HRCPD មដីមបចុីុះម ម្ ុះចូល្រមួវរគ អវរ ខដរឬមរ? 

៣.១៨ មត្ីមលាកប្រូអនកប្រូរិត្ថ្នកមមវធិីរូរស័្ពទម្ដឆ្ៃ ត្ម្វ HRCPD រួរខកល្មែចាំណុចមួយចាំនួនខដរឬមរ? 

៣.១៩ មត្ីរួរខកល្មែចាំណុចណ្ដែៃុះ? សូ្មររយិាយ។ 

៤) ខ្នក  ៖ ្ល្ជុះម្នការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ 

៤.១ តាមរយៈការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ ែ្ុ ាំបានចូល្រមួស្កមមភាព អវរ ខដល្មឆ្ៃីយត្រមៅនឹងត្ប្មូវការររស់្ែ្ុ ាំ។ 

៤.២ ែ្ុ ាំបានចូល្រមួស្កមមភាព អវរ ខដល្មិនមឆ្ៃីយត្រមៅនឹងត្ប្មូវការររស់្ែ្ុ ាំម យី។ 

៤.៣ ការចូល្រមួអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ ចរ់ម្តីមជួយពប្ងឹងចាំមណុះដឹង រាំណិន ការមលី្ករឹកចិត្ត និង វជិ្ជា ជីវៈររស់្ែ្ុ ាំ។ 

៤.៤ ការចូល្រមួអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ ជ្ជការែាុះខាា យមពល្មវលា និងមិនបានជួយអាីដល់្ែ្ុ ាំមរ។ 

៤.៥ ែ្ុ ាំបានយកចាំមណុះដឹង និងរាំណិនខដល្បានររួល្ពីការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជប្រចាំមកអនុវត្តកនុងការរមប្ងៀនជ្ជក់ខស្តងររស់្ែ្ុ ាំ។ 

៤.៦ ែ្ុ ាំរិត្ថ្នការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ ចរ់ម្តីមជួយឱ្យែ្ុ ាំកាៃ យជ្ជប្រូរមប្ងៀនប្រករមោយប្រសិ្រធភាព។ 

៤.៧ ែ្ុ ាំរិត្ថ្នការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ ចរ់ម្តីមជួយឱ្យែ្ុ ាំកាៃ យជ្ជប្រូរមប្ងៀនខដល្មានការមលី្ករឹកចិត្ត។ 

៤.៨ ែ្ុ ាំរិត្ថ្នការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ ចរ់ម្តីមជួយឱ្យែ្ុ ាំកាៃ យជ្ជប្រូរមប្ងៀនខដល្មានរាំនុកចិត្ត។ 
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៤.៩ ែ្ុ ាំរិត្ថ្នការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ មិនបាចជួយអាីដល់្ការរមប្ងៀនររស់្ែ្ុ ាំម យី។ 

៤.១០ ែ្ុ ាំស្មងកត្ម ញីថ្នចរ់តាាំងពីែ្ុ ាំចូល្រមួអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ សិ្ស្សររស់្ែ្ុ ាំមានការយកចិត្តរុកោក់មរៀនសូ្ប្ត្ជ្ជងមុន។ 

៤.១១ ែ្ុ ាំស្មងកត្ម ញីថ្នចរ់តាាំងពីែ្ុ ាំចូល្រមួអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ សិ្ស្សររស់្ែ្ុ ាំធុញនឹងការសិ្កាមហយី ូឡារ ាំខានមពល្មរៀន។ 

៤.១២ ែ្ុ ាំស្មងកត្ម ញីថ្នចរ់តាាំងពីែ្ុ ាំចូល្រមួអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ សិ្ស្សររស់្ែ្ុ ាំមរៀនសូ្ប្ត្បានប្រមសី្រជ្ជងមុន។ 

៤.១៣ ែ្ុ ាំស្មងកត្ម ញីថ្នចរ់តាាំងពីែ្ុ ាំចូល្រមួអនុវត្តសាកល្បងប្រព័នធ អវរ សិ្ស្សររស់្ែ្ុ ាំររួល្បានពិនទុប្រចាំខែប្រមសី្រជ្ជងមុន។ 

 

សូ្មអររុណស្ប្មារ់ការរាំមពញកប្មងស្ាំណួរមនុះ។ ព័ត៌្មានទាាំងមនុះមានសារៈស្ាំខាន់ស្ប្មារ់ជួយខកល្មែរុណភាពប្រព័នធ អវរ និងHRMIS។ នឹងមានការធានាការស្មាា ត់្នូវរាល់្ចមមៃីយខដល្មលាក
ប្រូអនកប្រូបាន្តល្់។  
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ឧរស្មពន័រ ី៤៖ កញ្ច រ់ស្មាា រគាំប្រការ្សពា្ ាយព ីអវរ ប្រព័នធ HRMIS នងិកមមវធិរូីរស័្ពទម្ដឆ្ៃ ត្ម្វ 
  

 


