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ផផនការយទុ្ធសាស្តសរ 

សព្ាប់ 
ដេប៉តឺម៉ង់ថ្នា រ់ឆ្ា ាំសរិាមូលដ្ឋា ន 

នាឆ្ា ាំសរិា ២០១២-២០១៥ 
របស់សាកលវទិ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសសដ្ឋកិច្ច សេត្តបាត្់ដ្ំបង 

 

I-ដសចររីដផរើម 

បច្ចុបបននដនេះ វទិ្ាសាស្ត្ត និង បដច្ចកវទិ្ាមនការរ កកច្ដរមើន យ៉ាងឆ្ប់រហ័្ ស្្បជាមួយគ្នន  និង 
ដាំដ ើ រវវិតតន៍ ននសាថ នភពដ្ដាកិច្ច ជាដហតុនាំឱ្យ ទ្កផារពលកមមមនការរបកួតរបផែង ដដ្ឋយទាមទារនូវ
ែាំនញឯកដទ្្ពិតរបកដ និង បាំនិនែកវតិកនុងការងារ។ ដដើមបកដ្លើយតបដៅនឹងតរមូវការខាងដលើ សាកល
វទិ្ាល័យររប់ររង និង ដ្ដាកិច្ច ផដលជានដរូមិនអាច្ខ្វេះបន រប្់រែរដ្ឋា ភិបលកមពុជា មនដគ្នល       
នដយបយ និង យុទ្ធសាស្ត្តដឹកនាំនិ្សិតដឆ្ព េះដៅកាន់ ែាំនញឯកដទ្្យ៉ាងពិតរបកដ និង ្មតថភព
ររប់រគ្នន់របកបដដ្ឋយ ក្លធម៌ ្ុែកវធម៌ ដដើមបករមួច្ាំផ កអភិវឌ្ឍន៍្ងគម ស្្បតាមផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត 
រប្់រែរដ្ឋា ភិបល និង ច្រនត្កលភវូបនកយកមមទ្កផារដ្រ ក ។ 
 ដដើមបក្ដរមច្ទិ្្ដៅខាងដលើ សាកលវទិ្ាល័យ បនយកចិ្តតទុ្កដ្ឋក់ែរមុញឱ្យមនការអភិវឌ្ឍន៍ 
និង ពរងឹងរុ ភពដលើកតាត បកជាមូលដ្ឋា ន រឺ រច្ន្មព័នធររប់ររង ធនធានសាស្តសាត ចារយ និង លកខ ៈររប់
រគ្នន់រប្់និ្សិត។ 
 ពក់ព័នធដៅនឹង រច្ន្មព័នធ សាកលវទិ្ាល័យមន រកុមរបឹកាភិបល សាកលវទិ្ាធិការ សាកល
វទិ្ាធិការរង រពឹទ្ធបុរ្-រពឹទ្ធបុរ្រង របធាន-អនុរបធានដដប៉ា តឺម៉ាង់ របធាន-អនុរបធានការយិល័យ និង 
បុរគលិកតាមការយិល័យ ផដលអនុវតតតាមដគ្នលការ ៍   “ ភរកិច្ច និង ការទ្ទួ្លខុ្្រតូវ ” ។ អមជាមួយ
នឹងកិច្ចការររប់ររង សាកលវទិ្ាល័យ បនដរៀបច្ាំកមមវ កធក្ិកា តាមរបព័នធដរកឌ្កត ដ្លើយតបដៅនឹងបរបិទ្
្ងគមផខ្មរ និង មនលកខ ៈជា្តង់ដ្ឋរអនតរជាតិ ដដ្ឋយមនច្ាំនួនដម៉ាង្ិកាដរច្ើន ផដលដៅកនុងដនេះ មន
បញ្ចូ លទាាំងភសាអង់ដរល្ ្រមប់ររប់មុខ្ែាំនញទាាំងអ្់ កនុងទិ្្ដៅដលើកកមព្់ ្មតថភពនិ្សិត ក៏
ដូច្ជាកិតានុភព រប្់សាកលវទិ្ាល័យ។  ជាងដនេះដៅដទ្ៀត សាកលវទិ្ាល័យបនបាំពក់្មា រៈ្ិកា
ររប់រគ្នន់ស្្បតាមការ វវិតតន៍រប្់បដច្ចកវទិ្ា និងតរមូវការននការបដរងៀន និង ដរៀន។ 
 ដរៅពកការងារពរងឹងរច្ន្មព័នធ សាកលវទិ្ាល័យបនដធវើការដរែើ្ដរ ើ្ សាស្តសាត ចារយ ផដលមន
្មតថភពខ្ព្់ (ករមិតវបបធម៌ បទ្ពិដសាធន៍ និង និយមររុដកា្លយ ) មនែាំនញឯកដទ្្ច្ា្់ល្់ 
និង របកាន់យកដគ្នលការ ៍ (្ច្ចធម៌ យុតតិធម៌ រុ ធម៌ និង រកម ក្លធម៌ ) ដៅកនុងវជិាា ែកវៈរប្់ខ្លួន។ 
ទ្នទឹមនឹងដនេះ សាកលវទិ្ាល័យ ក៏បននឹងកាំពុងែរមុញ ដលើកទឹ្កចិ្តតឱ្យសាស្តសាត ចារយបដង ើននូវការស្សាវរជាវ 

សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច 

សដ្ប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នា ក់ឆ្ា ាំេិកាមូលដ្ឋឋ ន 
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ដលើែាំនញឯកដទ្្រប្់ខ្លួន និងដបេះពុមពជាដ្ៀវដៅដដើមបកផតល់នូវភពងាយស្្ួល កនុងការ្ិកាស្សាវរជាវ
រប្់និ្សិត ។ 
 ដដ្ឋយការផតល់នូវរុ ភព្ិកា មិនអាច្កាត់ផត ច់្បនរវងការររប់ររង សាស្តសាត ចារយ និង និ្សិត 
ដនេះ សាកលវទិ្ាល័យដរៀបច្ាំែរមុញនិ្សតិកនុងការ្ិកាឱ្យមនវន័ិយលអ  ការរបឹងផរបង្ិកាជាមួយ   
សាស្តសាត ចារយ  ការបាំដពញកិច្ចការរប្់សាស្តសាត ចារយ  ្វ័យ្ិកា និងការស្សាវរជាវដៅតាមបណ្ណណ ល័យ ។ 
 មិនផតប៉ាុដណ្ណណ េះ សាកលវទិ្ាល័យ បនតរមវូឱ្យនិ្សិតទាាំងអ្់ ដគ្នរពតាមដគ្នលការ ៍ និង បទ្
បញ្ជា នផទកនុង ដដើមបកឱ្យពួកគ្នត់មន្មតថភពររប់រគ្នន់ កនុងការដរៀបច្ាំដាំដ ើ រែកវតិរប្់ខ្លួន ដដើមបកកាល យជា
ពលរដាលអ រប្់្ងគមជាតិ ។ 
 

II-ព្បវតរិននការបដងកើតសារលវិទ្ាលយ័ និងដេប៉តឺម៉ង់ថ្នា រ់ឆ្ា ាំសរិាមូលដ្ឋា ន 

 សាកលវទិ្ាល័យបនចាប់ដផតើមបដង ើតតាាំងពកឆ្ន ាំ ១៩៩៨ តាមដ្ច្កតករបកា្លខ្ ៩០៨ អយក.
របក ចុ្េះនងៃទ្ក ០២ ផខ្ តុល ឆ្ន ាំ ១៩៩៨ រប្់រក្ួងអប់រ ាំយុវែន និងកកឡា ផដលមនដ ម្ េះថ្នៈមែឈម ឌ ល
ប តុ េះបណ្ណត លែាំនញ ជាន់ខ្ព្់បត់ដាំបង ដរកាយមកបនដធវើការផល ្់បតូរដៅជា វទិ្ាសាថ នររប់ររង និង
ដ្ដាកិច្ច តាមអនុរកឹតយដលខ្ ៤៣ អនរក.បក ចុ្េះនងៃទ្ក ១៧ ផខ្កក ដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០០០ ដដ្ឋយរែរដ្ឋា ភិបលកមពុជា 
និងបនផរបកាល យដៅជាសាកលវទិ្ាល័យររប់ររង និងដ្ដាកិច្ច តាមអនុរកឹតយដលខ្ ២៥អនរក.បក ចុ្េះនងៃទ្ក 
០៧ ផខ្ មកន ឆ្ន ាំ២០០៦ ដដ្ឋយរែរដ្ឋា ភិបលកមពុជា។ 

 ទ្នទឹមនឹងការវវិតតន៍ និងការប តុ េះបណ្ណត លរបកបដដ្ឋយរុ ភព ដដ្ឋយឈរដលើការពរងឹង និង
ពរងកក្មតថភព ដល់និ្សិតដលើវ ិ្ ័យទូ្ដៅដនេះ សាកលវទិ្ាល័យក៏បនបដង ើត ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកា
មូលដ្ឋា នតាមដ្ច្កតករបកា្រប្់រក្ួងអប់រ ាំយុវែន និង កកឡា ដលខ្ ៣២៩ អយក.របក ចុ្េះនងៃទ្ក ២២ ផខ្
កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០០៦ ផដលមនកាតពវកិច្ច ទ្ទួ្លខុ្្រតូវប តុ េះបណ្ណត លនិ្សិត ដលើែាំនញជាមូលដ្ឋា ន្រមប់
បនតការ្ិកាដៅឆ្ន ាំទ្ក២ករមិតបរញិ្ជា បរត។  
 

III-រចនាសមព័នាព្រប់ព្រងរបសដ់េប៉តឺម៉ង់ថ្នា រ់ឆ្ា ាំសរិាមូលដ្ឋា ន 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សាកលវទិ្ាធិការរង 

របធានដដប៉ា តឺម៉ាង់ 
ែាំនួយការ 

អនុរបធានដដប៉ា តឺម៉ាង់ 

បុរគលិក បុរគលិក 

 

អនុរបធានដដប៉ា តឺម៉ាង់ 

បុរគលិក 

 

បុរគលិក 
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IV-ការវិភារចាំណុចលអ  ឱកាស និង ឧបសរគ 
រ- ចាំណុចលអ  

 - មនរច្ន្មព័នធររប់ររង និងការទ្ទួ្លខុ្្រតូវរប្់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ច្ា្់ល្់ 
 - មនអនុរ ៈកមមការអភិវឌ្ឍកមមវធិក្ិកាថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន 

- មនកមមវធិក្ិកាថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា នច្ា្់ល្់ 
- មនផផនការយុទ្ាសាស្ត្តរយៈដពលមធយម និងផផនការ្កមមភពរប្់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ
្ិកាមូលដ្ឋា នច្ា្់ល្់ 

 - មនធនធានសាស្តសាត ចារយររប់រគ្នន់របកបដដ្ឋយរុ វឌ្ឍិ និង បទ្ពិដសាធន៍ 
 - មន្មា រៈឧបដទ្្្ិការរប់រគ្នន់ និង ការររប់ររងឯកសារច្ា្់ល្់ 
 - ការរបឡងមនលកខ ៈ្ុរកឹតយ និង រតឹមរតូវ 
 - មនដ្ៀវដៅ្ិកាដគ្នល ឯកសារស្សាវរជាវមនលកខ ៈទូ្លាំទូ្លយ 
 - មនកិច្ច្ហរបតបតតិការលអររប់មែឈដ្ឋា នជាតិ និងអនតរជាតិ 
 - មនយនតការ និងបទ្ដ្ឋា នននច្ា្់ល្់ 

ខ- ឱកាស 
- សាថ នភព្ងគមមនដ្ថរភពផផនកនដយបយ និង្នតិ្ុខ្ 
- សាថ នភពដ្ដាកិច្ចមនការដកើនដឡើង 

  - កាំដ ើ នទ្កផារការងារ និងការដកើនដឡើងននការវនិិដយរ 

  - កាំដ ើ នរប្់្ិ្ានុ្ិ្សតាមវទិ្ាល័យ 
  - ឱ្កា្ផ្វងរកការងារដធវើ មនដរច្ើន 
  - ទ្ទួ្លសាគ ល់រុ ភពអប់រ ាំពករ ៈកមម ធិការទ្ទួ្លសាគ ល់រុ ភពអប់រ ាំ ននកមពុជា 

រ- ឧបសរគ 
- មនររឹេះសាថ នឧតតម្ិកាដរច្ើនកនុងដខ្តតបត់ដាំបង 
- ររឹេះសាថ នឧតតម្ិកាមួយច្ាំនួនយកតនមល្ិកាទាប 

V-រុណតនមៃ 
រុ តនមលរប្់សាកលវទិ្ាល័យមន៖ 

 ១-អប់រ ាំ និងប តុ េះបណ្ណត លរបកបដដ្ឋយរុ ភព រុ តនមលមួយដនេះរតូវបនមែឈដ្ឋា នជាដរច្ើន
ទ្ទួ្លសាគ ល់ និងឱ្យតនមលខ្ព្់ដៅដលើរុ ភព និង្មតថភពរប្់និ្សិតទាាំងករមិតថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូល
ដ្ឋា ន បរញិ្ជា បរតរង បរញិ្ជា បរត បរញិ្ជា បរតជាន់ខ្ព្់ និងប ឌិ ត ផដលបនប តុ េះបណ្ណត លដដ្ឋយសាកល
វទិ្ាល័យររប់ររង និងដ្ដាកិច្ចនដពលកនលងមក។ ជាពិដ្្និ្សិតផដលកាំពុងបដរមើការងារដៅកនុង
សាថ បនរដា និងឯកែនរតូវបនអងគការទាាំងដនេះដលើក្រដ ើ្រ និងដពញចិ្តតច្ាំដពេះ្មតថភពរប្់ពួកដរជា
ខាល ាំង។ រុ តនមលខាងដលើដនេះ រឺសាកលវទិ្ាល័យបនផារភា ប់ជាមួយនឹងធនធានសាស្តសាត ចារយ កមមវធិក
្ិកា ្មា រូបវនត និងការ្ិកាស្សាវរជាវផបបវទិ្ាសាស្ត្ត។ 
 ២-ប តុ េះនិ្សិតឱ្យមនភពកាល ហានកនុងការបដញ្ចញមតិច្ាំដពេះមហាែន និង្ងគម ភពកាល ហាន និង
ការបដញ្ចញមតិជាការផ្តងដច្ញពក្ិទ្ធិដ្រ កភពរប្់និ្សិតកនុងការចូ្លរមួដដ្ឋយដ្រ កដល់ដាំដ ើ រការ អប់រ ាំ
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យុវែន និងយុវែនដូច្គ្នន ដៅតាម្ហរមន៍ក៏ដូច្ដៅតាមទ្កសាធារ ៈ ដដ្ឋយមនកមមវធិកជាដរច្ើនដូច្ជា៖ 
ការអប់រ ាំែាំងឺដអដ្៍ ការអប់រ ាំអាំពកផលប៉ាេះពល់ននដររឿងដញៀនច្ាំដពេះ្ងគម។ ភពកាល ហានដនេះដកើតដច្ញ ពក
្កមមភព្ិកាជារកុមរប្់និ្សិតដៅកនុងថ្នន ក់ដរៀន និងការចូ្លរួមមតិ ដដើមបកផ្វងរកនូវ វធិកសាស្ត្តលអៗ
កនុងការដដ្ឋេះស្សាយបញ្ជា ។ 
 ៣-ប តុ េះនិ្សិតឱ្យមនភពដមេះមុតច្ាំដពេះការងារផដលខ្លួនទ្ទួ្លខុ្្រតូវ មនន័យថ្នដបើដធវើកិច្ច
ការអវកមួយរឺរតូវតាាំងចិ្តតដធវើឲ្យបន្ដរមច្ និងទ្ទួ្លបនលទ្ធផលលអដទ្ើបឈប់។ ការតាាំងចិ្តតផបបដនេះផដល
ដធវើឲ្យនិដយែក និងរបធានសាថ ប័នដផសងៗស្្ឡាញ់ដពញចិ្តតនិងឲ្យតនមលជាខាល ាំងច្ាំដពេះបុរគលផដលមនភព
ដមេះមុតច្ាំដពេះការងារយ៉ាងដូដចាន េះ។ ដូដច្នេះសាកលវទិ្ាល័យររប់ររង និង ដ្ដាកិច្ចបនដបតជាបណ្ ប តុ េះ
និ្សិត ឲ្យមននូវរុ តនមលទ្កបកដនេះរឺជាដរ ងរតឹមរតវូផដលដធវើឲ្យ្ងគមជាតិមនការរ កកច្ដរមើន។ 

៤-ដបតជាបណ្ អប់រ ាំនិ្សិតឲ្យមនរកម ក្លធម៌ខ្ព្ ់ ច្ាំដពេះ្ងគមជាតិ សាថ ប័ន និងររួសារ ពកដរពេះថ្ន រកម
ក្លធម៌ជា្្រ្តមា ឫជាដរបងរ ាំអិលកនុងការរ្់ដៅ ផដលជាកមល ាំងច្លករននការងារែួយែរមុញឲ្យ្ងគម

ជាតិទ្ទួ្លបន្ុខ្ដុមរម ក កមម ្នតិភពនិងភពរ កកច្ដរមើន។ ដដ្ឋយយល់នូវរុ តនមលទ្កបួនដនេះថ្នលអ 
រតឹមរតវូ និងមនរប្ិទ្ធភពការងារច្ាំដពេះសាថ ប័ន និងជាតិ ដទ្ើបសាកលវទិ្ាល័យររប់ររង និង ដ្ដាកិច្ច 
បនដ្ឋក់ដច្ញនូវរុ តនមលដនេះ្រមប់ឲ្យនិ្សិត បុរគលិក និងសាស្តសាត ចារយ ននសាកលវទិ្ាល័យ អនុវតត 
និងរបតិបតតិតាម ដដើមបកែួយែរមុញសាលកវទិ្ាល័យឲ្យដាំដ ើ រការរបរពឹតតិដៅដដ្ឋយរលួន ពកដរពេះថ្នមនុ្ស
ផដលមនរកម ក្លធម៌ ្ុទ្ធ្ឹងផតជាមនុ្សលអ នងលងនូរ ្ុភពរបសារ មិនរបកាន់គ្នន  និងដច្េះផបងផច្កដអវើ
ផដលខុ្្ និងអវកផដលរតូវ។ កតាត ទាាំងអ្់ដនេះដហើយ ផដលដធវើឲ្យសាកលវទិ្ាល័យមនការរ កកច្ដរមើនដពរ
ដពញដដ្ឋយរុ ភពខ្ព្់ រហូតមកដល់ដពលបច្ចុបបនន។  

៥-ប តុ េះនូវមន្ិកាជាតិៈ  មន្ិការជាតិ ជាតរមូវការដ៏ចាាំបច់្ននការអប់រ ាំដៅកនុង សាកលវទិ្ា   
ល័យររប់ររង និងដ្ដាកិច្ច ពកដរពេះថ្នពកយ មន្ិកាជាតិ មនន័យថ្នស្្ឡាញ់ជាតិខ្ព្់បាំផុត យកចិ្តត
ទុ្កដ្ឋក់ច្ាំដពេះជាតិខ្ព្់បាំផុត។ ដដ្ឋយយល់ពកសារៈ ា្ំខាន់ដនេះដហើយ ដទ្ើបសាកលវទិ្ាល័យ ្ដរមច្ដ្ឋក់
ដច្ញនូវរុ តនមលទ្ករបាំដនេះ ដដើមបកជាកតាត មួយែួយែរមុញ និងដ្ឋ្់ដត ននិ្សិត បុរគលិក និងសាស្តសាត ចារយ 
ឲ្យមន្តិ្មបែញ្ាៈ ស្្ឡាញ់ជាតិ និងផងរកានូវរបនព ក  វបបធម៌ ផដលជាសាន នដដ៏រប ិតផដលបុពវ
បុរ្ផខ្មរបនសល់ទុ្កឲ្យ រពមទាាំងែរមុញនិ្សិតឲ្យយកចិ្តតទុ្កដ្ឋក់ផងរកា  អតត្ញ្ជា  ជាតិរប្់ខ្លួនឲ្យ
បនរង់វងសជានិច្ច ។ កតាត ទាាំងអ្់ខាងដលើដនេះដហើយ ផដលដធវើឲ្យសាកលវទិ្ាល័យ ្ដរមច្ដ្ឋក់ដច្ញនូវ 
មន្ិកាជាតិដនេះជារុ តនមលទ្ករបាំរប្់ខ្លួន។  
 

VI-ទ្សសនៈវិសយ័ ដបសររមម និង ដោលបាំណង 

១-ទ្សសនៈវិសយ័  
សាកលវទិ្ាល័យររប់ររង និងដ្ដាកិច្ច ដបតជាបណ្ ប តុ េះបណ្ណត លនិ្សិតឱ្យមនរុ ភព ្មតថភព 
និងរកម ក្លធម៌ ដៅកនុងករមិតជាតិ និងអនតរជាតិ។ 
២-ដបសររមម 
ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន ដបតជាបណ្ ប តុ េះបណ្ណត ល និងអប់រ ាំនិ្សិតឱ្យមនច្ាំដ េះដឹងជាមូល
ដ្ឋា នច្ា្់ល្់របកបដដ្ឋយរុ ភព និងរកម ក្លធម៌ ផដលអាច្ផតល់ឱ្កា្ឱ្យនិ្សិតមន
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្មតថភពដពញដលញ្រមប់បនតចូ្ល្ិកាកនុងឆ្ន ាំទ្កពកររប្់ខ្លួន តាមរយៈការយកចិ្តតទុ្កដ្ឋក់ដលើ
ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានបុរគលិក ធនធានសាស្តសាត ចារយ ធនធាន្មា រៈរូបវន័ត រពមទាាំងបដង ើតនូវបទ្
បញ្ជា  វធិាន និងដគ្នលការ ៍នន្រមប់ការរបតិបតតិ។ 
៣-ដោលបាំណង 

 ដដើមបក្ដរមច្នូវដប្កកមមដ៏នងលថ្នល ខាងដលើ របបករតវូបាំដពញនូវដគ្នលបាំ ងដូច្ខាងដរកាម៖ 
- ពរងឹងរច្ន្មព័នធររប់ររង និងការររប់ររងកនុងដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន 

 - តាមដ្ឋន រតួតពិនិតយវយតនមល និងអភិវឌ្ឍកមមវធិក្ិកាថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន 
 - អភិវឌ្ឍ្មតថភពបុរគលិក និងបុរគលិក្ិកា 
 - អភិវឌ្ឍ្មា ររូបវន័ត បនទប់សាត ប់ បនទប់កាំពយូទ័្រ បណ្ណណ ល័យឱ្យមនភពទ្ាំដនើបកមម 
 - ពរងឹងការដរែើ្ដរ ើ្  និងការររប់ររងនិ្សិត 
 - ពរងកកកិច្ចការនិ្សិត និង ការស្សាវរជាវ 
 - អប់រ ាំរកម ក្លធម៌ដល់និ្សិត 
 - បដង ើត និងផសពវផាយនូវបទ្ដ្ឋា នច្ាប់នន 

 ដោលបាំណងទី្១ ពរងឹងរច្ន្មព័នធររប់ររង និងការររប់ររងកនុងដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូល
ដ្ឋា ន៖ ការងារររប់ររង អភិបលកិច្ច និងរ ដនយយភពរឺជាកាតពវកិច្ច្នូលកនុងដាំដ ើ រការររប់ររងដដប៉ា
តឺម៉ាង់ឱ្យមនរប្ិទ្ធភព និង្ដរមច្បននូវដជារែ័យស្្បតាមរដរមងផផនការ្កមមភពផដលបន
ដរគ្នងទុ្ក។ មាងវញិដទ្ៀតដដប៉ា តឺម៉ាង់បនកាំ ត់ដគ្នលបាំ ងដនេះដឡើងដដើមបកដ្លើយតបដៅនឹងការងារ      
ប តុ េះបណ្ណត លថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន ដមល េះដហើយការបដង ើននូវច្ាំដ េះដឹង និងច្ាំដ េះដធវើដល់បុរគលិក្តកពក
ការអនុវតតនូវដគ្នលការ ៍ និងបទ្បញ្ាតតិនន ជាពិដ្្ការទ្ទួ្លខុ្្រតូវដៅតាមតួនទ្ក និងភរកិច្ចរប្់
បុរគលិកជាមូលដ្ឋា នររឹេះដ៏ ា្ំខាន់កនុងការបដង ើតនូវវបបធម៌ររប់ររងការងារមួយមនលកខ ៈច្ា្់ល្់
រតឹមរតវូ និងមនរប្ិទ្ធភពខ្ព្់។ ដដើមបក្ ដរមច្បននូវដគ្នលបាំ ងទ្កមួយដនេះ ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកា
មូលដ្ឋា ន បនដរៀបច្ាំនូវយុទ្ធសាស្ត្ត និង ្កមមភពជាដរច្ើនដដើមបកអនុវតតដូច្ខាងដរកាមដនេះ៖ 

១.១- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១ ៖ ដរៀបច្ាំនូវដគ្នលការ ៍ និងរច្ន្មព័នធររប់ររងដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកា
មូលដ្ឋា នមួយដ្ឋច់្ដដ្ឋយផឡក 

  ្កមមភព៖ ១.១.១- កាំ ត់្ម្ភពចូ្លរួមដរៀបច្ាំនូវដគ្នលការ ៍ 
    ១.១.២- របែុាំដធវើពរងាងននដគ្នលការ ៍រួមរប្់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ 
    ១.១.៣- របែុាំពិនិតយ និងផក្រមួលដលើដគ្នលការ ៍ 
    ១.១.៤- របែុាំអនុម័ត្ដរមច្ដលើដគ្នលការ ៍ 
    ១.១.៥- ផសពវផាយពកដគ្នលការ ៍ដល់បុរគលិក 
 ១.២- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ២ ៖ ដរៀបច្ាំផបងផច្កតួនទ្កភរកិច្ច និងការទ្ទួ្លខុ្្រតូវដល់បុរគលិក 
  ្កមមភព៖ ១.២.១- ដរៀបច្ាំរច្ន្មព័នធររប់ររងកនុងដដប៉ា តឺម៉ាង់ 
     ១.២.២- កាំ ត់តួនទ្ក និងភរកិច្ចដល់បុរគលិក 
     ១.២.៣- ដរៀបច្ាំការបរយិយការងារដល់បុរគលិកមន ក់ៗ 
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     ១.២.៤- ដ្នើ្ុាំចុ្េះហតថដលខាជាផលូវការពករ ៈររប់ររង 
     ១.២.៥- របែុាំផសពវផាយ និងដធវើការផ នាំដល់បុរគលិក 
 ១.៣- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៣ ៖ តាមដ្ឋនរតួតពិនិតយដលើការអនុវតតការងាររប្់បុរគលិកររប់្កមមភព 
  ្កមមភព៖ ១.៣.១- កាំ ត់រយៈដពលដៅនឹងទ្ាំហាំការងារ 
     ១.៣.២- បដង ើតទ្រមង់្រមប់ការតាមដ្ឋនការងាររប្់បុរគលិក 
     ១.៣.៣- ផ នាំ និងផតល់អនុសា្ន៍ដដើមបកអនុវតតការងារបនត 
 ១.៤- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៤ ៖ វយតនមលដលើការអនុវតតការងាររប្់បុរគលិកដរៀងរល់្ម្នកមួយៗ 
  ្កមមភព៖ ១.៤.១- បដង ើតរ ៈកមមការវយតនមលការងាររប្់បុរគលិក 

     ១.៤.២-  បដង ើតទ្រមង់ផបបបទ្ននការវយតនមល 
     ១.៤.៣- កាំ ត់កាលបរដិច្េទ្ និងែូនដាំ ឹង្តកពកការចុ្េះវយតនមល 
     ១.៤.៤- ចុ្េះវយតនមល(ពិនិតយឯកសារ និងការ្មា ្ន៍ផទ ល់) 

     ១.៤.៥- បូក្រុបលទ្ធផល និងដធវើរបយការ ៍ 
     ១.៤.៦- ផតល់អនុសា្ន៍ដលើច្ាំ ុច្ខ្វេះខាត 

 ១.៥- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៥ ៖ ដរៀបច្ាំការរបែុាំផកលមអដលើការរបតិបតតិការងាររល់ផខ្នកមួយៗ 
  ្កមមភព៖ ១.៥.១- កាំ ត់កាលបរដិច្េទ្ននការរបែុាំ 
    ១.៥.២- ផតល់ឱ្កា្ដល់បុរគលិកដលើកជារបយការ ៍ និង ា្ំនូមពរ 

១.៥.៣- ផ នាំ និងតរមង់ទិ្្ដលើការងារ 
១.៥.៤- កាំ ត់ការងារងមកផដលរតូវអនុវតតបនត 

 ១.៦- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៦ ៖ ដលើកទឹ្កចិ្តតច្ាំដពេះបុរគលិកដ្នើមកនុងការអនុវតតការងារ 
្កមមភព៖  ១.៦.១- កាំ ត់បុរគលិកផដលមនសាន នដដ្នើមកនុងដដប៉ា តឺម៉ាង់ 

១.៦.២- ដរៀបច្ាំ ា្ំដ ើ ្ុាំដៅរ ៈររប់ររង 
១.៦.៣- ផតល់នូវការដលើកទឹ្កចិ្តតដូច្ជា៖ បដង ើនរបក់ដបៀវតស តដមលើងឋានៈ   

ផតល់ឱ្កា្្ិកាបនត ចូ្លរួម្ិកាខ សាលនន ទ្្សនៈកិច្ច 
ដោលបាំណងទី្ ២ តាមដ្ឋន រតួតពិនិតយវយតនមល និងអភិវឌ្ឍកមមវធិក្ិកាថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន 

ដគ្នលបាំ ងទ្ក ២ ជាយនតការមួយដ៏ ា្ំខាន់ផងផដរ ដដើមបក្ដរមច្ឱ្យបននូវទ្្សនវ ិ្ ័យផដលជាកតករបថ្នន
រប្់ថ្នន ក់ដឹកនាំសាកលវទិ្ាល័យ ក៏ដូច្ជាបុរគលិកទាាំងអ្់ ពកដរពេះ ការតាមដ្ឋន រតួតពិនិតយវយតនមល និង 
អភិវឌ្ឍកមមវធិក្ិកា ជាមូលដ្ឋា នមួយផដលមិនអាច្ខ្វេះបន្រមប់ដធវើការប តុ េះបណ្ណត លធនធានមនុ្ស 
របកបដដ្ឋយច្ករភព។ ជាពិដ្្ កមមវធិក្ិកាផដលផផអកដលើវ ិ្ ័យទាាំងបួនដូច្ជា វ ិ្ ័យ្ិលបៈ និង 
មនុ្សសាស្ត្ត  វ ិ្ ័យវទិ្ាសាស្ត្ត្ ងគម   វ ិ្ ័យវទិ្ាសាស្ត្តពិត និង វទិ្ាសាស្ត្តកុាំពយូទ័្រ  និង វ ិ្ ័យភសា
បរដទ្្ជាដដើម មនអតថរបដយែន៍ យ៉ាងដរច្ើនកនុងបរបិទ្អភិវឌ្ឍន៍របដទ្្ជាតិ ផដលស្្បតាមនិនន ការនន
សាកលដលកភវូបនកយកមម នដពលបច្ចុបបនន។ ដដើមបក្ដរមច្បននូវដគ្នលបាំ ងទ្ក២ដនេះ ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់
ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន បនដរៀបច្ាំនូវយុទ្ធសាស្ត្ត និង ្កមមភពជាដរច្ើនដដើមបកអនុវតតដូច្ខាងដរកាមដនេះ៖  
 ២.១- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១ ៖ បដង ើតអនុរ ៈកមមការអភិវឌ្ឍកមមវធិក្ិកា ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន 
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្កមមភព៖ ២.១.១- ដរែើ្ដរ ើ្  និងផតងតាាំង្ម្ភពអនុរ ៈកមមការ ផដលរតូវ
ដរែើ្ដរ ើ្ ដច្ញពក រ ៈររប់ររង រពឹទ្ធបុរ្ តាំណ្ណងសាស្តសាត ចារយ និង
តាំណ្ណងនិ្សិត 
២.១.២- កាំ ត់តួនទ្ក និងភរកិច្ចរប្់អនុរ ៈកមមការ 
២.១.៣- របែុាំផសពវផាយដល់អនកផដលពក់ព័នធ 

 ២.២- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ២ ៖ បដង ើតយនតការតាមដ្ឋន រតួតពិនិតយ ផកលមអ និងអភិវឌ្ឍកមមវធិក្ិកា 
្កមមភព៖ ២.២.១- ដរៀបច្ាំលិខិ្តអដញ្ា ើញអនុរ ៈកមមការចូ្លរួមរបែុាំដធវើដ្ច្កតករពង 

ននយនតការតាមដ្ឋន រតួតពិនិតយ ផកលមអ និងអភិវឌ្ឍកមមវធិក្ិកា ្រមប់
កមមវធិក្ិកាថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន 
២.២.២- របែុាំដលើកទ្ក២ ដដើមបកផក្រមួលដលើដ្ច្កតករពង 
២.២.៣- របែុាំដលើកទ្ក៣ ដដើមបក្ដរមច្ និងចុ្េះហតថដលខា 
២.២.៤- របែុាំផសពវផាយដល់អនកផដលពក់ព័នធ 

 ២.៣- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៣ ៖ ដរៀបច្ាំរច្ន្មព័នធររប់ររងតាមមហាវទិ្ាល័យ 
្កមមភព៖ ២.៣.១- ដរែើ្ដរ ើ្  និងផតងតាាំងបុរគលិកររប់ររងតាមមហាវទិ្ាល័យ 

២.៣.២- កាំ ត់តួនទ្ក និងភរកិច្ចបុរគលិក 
២.៣.៣- របែុាំផសពវផាយអាំពកតួនទ្ក និងភរកិច្ច 

 ២.៤- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៤ ៖ តាមដ្ឋនរតួតពិនិតយការអនុវតត កមមវធិក្ិកាថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន 
្កមមភព៖ ២.៤.១- កាំ ត់កាលបរដិច្េទ្ននការតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយ 

២.៤.២- អដញ្ា ើញសាស្តសាត ចារយតាមមុខ្វជិាា  ចូ្លរួមរបែុាំពិនិតយ ដលើការអនុវតត
កមមវធិក្ិកា 
២.៤.៣- ផតល់ឱ្កា្ឱ្យសាស្តសាត ចារយដលើកពកការអនុវតតកមមវធិក្ិកា 
២.៤.៤- ផ នាំ និងផតល់អនុសា្ន៍ដល់សាស្តសាត ចារយដដើមបកអនុវតតការងារ 

 ២.៥- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៥ ៖ អភិវឌ្ឍកមមវធិក្ិកាថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន 
្កមមភព៖ ២.៥.១- ចាត់តាាំង្ម្ភពអនុរ ៈកមមការអភិវឌ្ឍកមមវធិក្ិកា 

២.៥.២- បដង ើតករមង ា្ំនួរស្សាវរជាវពកអនកពក់ព័នធ 
២.៥.៣- ចុ្េះស្សាវរជាវ និងរបមូលលទ្ធផលននការស្សាវរជាវ 
២.៥.៤- ដរៀបច្ាំរបែុាំអនុរ ៈកមមការអភិវឌ្ឍកមមវធិក្ិកាដដើមបកផកផរប 
២.៥.៥- ្ុាំការទ្ទួ្លសាគ ល់ពករ ៈកមម ធិការទ្ទួ្លសាគ ល់រុ ភពអប់រ ាំ 
ននកមពុជា និងដបេះពុមា 

 ២.៦- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៦ ៖ ផសពវផាយការផកផរបកមមវធិក្ិកាថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា នជាសាធារ ៈ 
្កមមភព៖ ២.៦.១-  ផសពវផាយតាមរយៈដរហទ្ាំព័ររប្់សាកលវទិ្ាល័យ 

២.៦.២- របែុាំផសពវផាយដល់បុរគលិក សាស្តសាត ចារយ និងនិ្សិត 
២.៦.៣- បិតដៅដលើកាត ដខ្ៀនផតល់ពត៌មន 
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២.៦.៤- បិតដៅដលើតុដលខាផតល់ពត៌មន 
 ដោលបាំណងទី្ ៣ អភិវឌ្ឍ្មតថភពបុរគលិក និងបុរគលិក្ិកា៖ ការអភិវឌ្ឍបផនថមនូវ្មតថភព
រប្់បុរគលិក និងបុរគលិក្ិកា ជាដគ្នលដៅមួយផដលពុាំអាច្ខ្វេះបនកនុងការកសាង និងពរងកកនូវច្ាំដ េះ
ដឹង និងច្ាំដ េះដធវើ្រមប់សាកលវទិ្ាល័យ និង្ងគមជាតិ។ ការអភិវឌ្ឍ្មតថភពរប្់បុរគលិក្ិកា 
មនន័យថ្នជាការែួយពរងឹង និងពរងកកច្ាំដ េះដឹងរប្់ពួកគ្នត់ ឱ្យកាត់ផតមនរុ ភពកនុងការដផទរ
ច្ាំដ េះដឹងែូនដល់និ្សិតផដលជាទ្ាំពាំង្នងឫ្សក ជាពិដ្្ការអភិវឌ្ឍខ្លួនជារបចាាំ រឺជាការចូ្លរួមយ៉ាង
្កមមកនុងការប តុ េះបណ្ណត លធនធានមនុ្សដៅកមពុជា។ ដដ្ឋយផឡកការអភិវឌ្ឍ្មតថភពបុរគលិកជាយនត
ការដ៏ចាាំបច់្្រមប់ប តុ េះបណ្ណត លវជិាា ែកវៈការងារ រប្់បុរគលិកឱ្យមនដាំដ ើ រការរបរពឹតតិដៅបនលអដលើ   
វ ិ្ ័យអប់រ ាំឧតតម្ិកា។ 

រ- បុរគលរិ 
 បុរគលិក រឺជាកមល ាំងច្លករមួយយ៉ាង ា្ំខាន់ កនុងការអភិវឌ្ឍសាកលវទិ្ាល័យឱ្យមនការរ កកច្ាំដរ ើន
ដែ នដល ន ដូច្ដនេះដដើមបកឱ្យបុរគលិកទាាំងអ្់មន្មតថភពររប់រគ្នន់ កនុងការដធវើកិច្ចការងារដផសងៗដលើ      
វ ិ្ ័យឧតតម្ិកា សាកលវទិ្ាល័យមនយនតការអភិវឌ្ឍ្មតថភព និងច្ាំដ េះដឹងដល់បុរគលិកជារបចាាំ 
ជាពិដ្្បុរគលិកកនុងដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន។ ដដើមបក្ដរមច្បននូវដគ្នលបាំ ងខាងដលើដនេះ 
ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន បនដរៀបច្ាំនូវយុទ្ធសាស្ត្ត និង ្កមមភពជាដរច្ើនដដើមបកអនុវតតដូច្ខាង
ដរកាមដនេះ៖  
 ៣.១- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១ ៖ ការដរែើ្ដរ ើ្ បុរគលិក្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន 

្កមមភព៖ ៣.១.១- ដច្ញដ្ច្កតកែូនដាំ ឹងជាសាធារ ៈ 
៣.១.២- ពិនិតយ CV េញ្ញា បគ្ត និងឯកសារពាក់ព័នធ 

៣.១.៣- ដធវើដត្ត ឫដធវើការ ា្ំភ្ន៍ 
៣.១.៤- ដច្ញដ្ច្កតក្ដរមច្ដរែើ្ដរ ើ្  
៣.១.៥- របែុាំផ នាំពកការងារ និងបទ្បញ្ជា រប្់សាកលវទិ្ាល័យ 

៣.២- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ២ ៖ ែរមុញបុរគលិកដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា នយ៉ាងតិច្ ៦០ភររយ
មន្ញ្ជា បរតបរញិ្ជា បរត 

្កមមភព៖ ៣.២.១- ែរមុញឱ្យបុរគលិក្ិកាបនតដដ្ឋយបញ្ចុ េះតនមល្ិកា៥០% 

  ៣.២.២- បង លកខ ៈងាយស្្ួលដល់ការ្ិកាបនតរប្់បុរគលិក 

៣.២.៣- ផតល់ការដលើកទឹ្កចិ្តតដល់បុរគលិកតាមរយៈរុ វុឌ្ឍិ្ិកា 
 ៣.៣- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៣ ៖ ប តុ េះបណ្ណត លបុរគលិកតាមរយៈការចូ្លរួម្ិកាខ សាលខាងដរៅ 

្កមមភព៖ ៣.៣.១- ដរៀបច្ាំលិខិ្តឧដទ្ទ្នម 
៣.៣.២- ផតល់របក់កនរម្រមប់ដប្កកមម 
៣.៣.៣- ដរៀបច្ាំរបយការ ៍្តកពក្ិកាខ សាល 
៣.៣.៤- ផសពវផាយកមមវធិក្ិកាខ សាលដល់អនកពក់ព័នធ 

 ៣.៤- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៤ ៖ ប តុ េះបណ្ណត លបុរគលិកតាមរយៈការចូ្លរួម្ិកាខ សាលខាងកនុង 
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្កមមភព៖ ៣.៤.១- អដញ្ា ើញវខ្មិនមនច្ាំដ េះដឹង និងបទ្ពិដសាធន៍ 
    ៣.៤.២- កាំ ត់បុរគលិកចូ្លរួម 
    ៣.៤.៣- ផសពវផាយកមមវធិក្ិកាខ សាលដល់អនកពក់ព័នធ 

៣.៥- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៥ ៖ ប តុ េះបណ្ណត លវរគខ្លក ដល់បុរគលិក្រមប់អនុវតតការងារដូច្ជា៖ ការងារ
ែាំនញ ការងាររដាបល និងការងារដផសងៗដទ្ៀតកនុង្ងគម 

្កមមភព៖ ៣.៥.១- ែូនដាំ ឹងពកការ្ិកាវរគខ្លក 
    ៣.៥.២- កត់រតាវតតមនចូ្លរួម 
    ៣.៥.៣- ដធវើដត្តបញ្ច ប់វរគ 
    ៣.៥.៤- ផតល់វញិ្ជា បនបរតែូនច្ាំដពេះបុរគលិកែ័យលភក 
    ៣.៥.៥- ដធវើរបយការ ៍ែូនរ ៈររប់ររង 

៣.៦- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៦ ៖ អភិវឌ្ឍ្មតថភពតាមរយៈការចូ្លរួមទ្្សនៈកិច្ចតាមបណ្ណត សាកលវទិ្ា
ល័យផដលជានដរូរ្ហរបតិបតតការជាតិ-អនតរជាតិ 

្កមមភព៖ ៣.៦.១- ចាត់តាាំងឱ្យបុរគលិកដៅទ្្សនៈកិច្ច 
៣.៦.២- ដធវើរបយការ ៍ទ្្សនៈកិច្ច 
៣.៦.៣- ដធវើការផសពវផាយដល់អនកផដលពក់ព័នធ 

ខ- បុរគលរិសរិា 
 បុរគលិក្ិកា រឺជាកមល ាំងច្លករមួយយ៉ាង ា្ំខាន់ កនុងការអភិវឌ្ឍសាកលវទិ្ាល័យឱ្យមនការរ កកច្ាំ
ដរ ើនដែ នដល ន ដូច្ដនេះដដើមបកឱ្យបុរគលិក្ិកាទាាំងអ្់មន្មតថភពររប់រគ្នន់ កនុងការដផទរច្ាំដ េះដឹង
ដល់និ្សិត និងនិ្សិតអាច្ទ្ទួ្លយកបនដលើ  វ ិ្ ័យឧតតម្ិកា សាកលវទិ្ាល័យមនយនតការអភិវឌ្ឍ
្មតថភព និងច្ាំដ េះដឹងដល់បុរគលិក្ិកាជារបចាាំ ជាពិដ្្បុរគលិក្ិកាកនុងដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ
្ិកាមូលដ្ឋា ន។ដដើមបក្ដរមច្បននូវដគ្នលបាំ ងដនេះ ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន បនដរៀបច្ាំនូវ
យុទ្ធសាស្ត្ត និង ្កមមភពជាដរច្ើនដដើមបកអនុវតតដូច្ខាងដរកាមដនេះ៖ 
 ៣.៧- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៧ ៖ បដង ើតឱ្យមនបុរគលិក្ិកាែាំនួយដដើមបកឱ្យពួកដរមនបទ្ពិដសាធន៍ 
  ្កមមភព៖ ៣.៧.១- ែូនដាំ ឹងជាសាធារ ៈដល់អនកបញ្ច ប់បរញិ្ជា បរត 

៣.៧.២- ទ្ទួ្លពកយដ្នើ្ុាំ និងពិនិតយ្ញ្ជា បរតបរញិ្ជា បរត 
៣.៧.៣- ដធវើការ្មា ្ន៍ ឫដធវើដត្ត 

៣.៨- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៨ ៖ របែុាំផ នាំដល់បុរគលិក្ិកាដៅដរៀងរល់ដដើម្ម្នកមួយៗ 
 ្កមមភព៖ ៣.៨.១- អដញ្ា ើញបុរគលិក្ិកាផដលរតូវបដរងៀនដៅតាម្ម្នកមួយៗ 

៣.៨.២- បងាា ញពកកមមវធិក្ិកា ដគ្នលបាំ ងននដមដរៀន ការកាំ ត់ពិនទុ នន
មុខ្វជិាា នកមួយៗដល់បុរគលិក្ិកា 
៣.៨.៣- ដធវើកាំ ត់ដហតុននអងគរបែុាំផ នាំ 

 ៣.៩- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៩ ៖ ដរៀបច្ាំរបែុាំបដច្ចកដទ្្ដរៀងរល់ផខ្ដដើមបកផល ្់បតូរបទ្ពិដសាធន៍ 
  ្កមមភព៖ ៣.៩.១- កាំ ត់កាលបរដិច្េទ្ននការរបែុាំ 
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     ៣.៩.២- ដធវើលិខិ្តអដញ្ា ើញ 
     ៣.៩.៣- ដាំដ ើ រការរបែុាំ 
     ៣.៩.៤- ដធវើកាំ ត់ដហតុអងគរបែុាំ 
 ៣.១០- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១០ ៖ ែរមុញឱ្យបុរគលិក្ិកាយ៉ាងតិច្ ៥០ភររយមន្ញ្ជា បរត 
 បរញិ្ជា បរតជាន់ខ្ព្់្រមប់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន 

្កមមភព៖ ៣.១០.១- អនុដរគ្នេះដល់ការ្ិកាបនត ៥០ភររយដល់បុរគលិក្ិកា ផដល
្ិកាដៅ UME 

   ៣.១០.២- បញ្ាូ នឱ្យដៅ្ិកាដៅសាកលវទិ្ាល័យនដរូរជាតិ-អនតរជាតិ 
តាមរយៈការដ្នើ្ុាំអាហារូបករ ៍ ឫបង់នងល 

     ៣.១០.៣- ផតល់ការដលើកទឹ្កចិ្តតដល់បុរគលិក្ិកាផដលមនរុ វុឌ្ឍិ 
 ៣.១១- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១១ ៖ ប តុ េះបណ្ណត លច្ាំដ េះដឹងបផនថមដល់បុរគលិក្ិកា 
  ្កមមភព៖ ៣.១១.១- ដបើកវរគខ្លក ដដើមបកបាំប៉ានដលើែាំនញឯកដទ្្ 

    ៣.១១.២- បញ្ាូ នឱ្យចូ្លរួមកនុងវរគ្ិកាខ សាល (ខាងកនុង ឫខាងដរៅ) 
     ៣.១១.៣- បញ្ាូ នឱ្យចូ្លរួមកនុងដាំដ ើ រទ្្សនៈកិច្ច (ខាងកនុង ឫខាងដរៅ) 

 ៣.១២- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១២ ៖ វយតនមលដលើ្មតថភពបដរងៀនរប្់បុរគលិក្ិកា 
  ្កមមភព៖ ៣.១២.១- វយតនមលដដ្ឋយរ ៈកមមការ 
     -បដង ើតរ ៈកមមការវយតនមល 
     -បដង ើតទ្រមង់វយតនមលដដ្ឋយរ ៈកមមការ 
     -ដរៀបច្ាំកាលបរដិច្េទ្ និងដធវើការចុ្េះវយតនមល 
     -បូក្រុបលទ្ធផល និងផតល់អនុសា្ន៍ 
     ៣.១២.២- វយតនមលតាម្រមង់មតិរប្់និ្សិត 
     -បដង ើតទ្រមង់វយតនមលតាម្រមង់មតិរប្់និ្សិត 
     -ដរៀបច្ាំកាលបរដិច្េទ្ និងដធវើការចុ្េះវយតនមល 
      -បូក្រុបលទ្ធផលនន្រមង់មតិរប្់និ្សតិ 
      -ផតល់របយការ ៍ែូនបុរគលិក្ិកា 
 ៣.១៣- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១៣ ៖ ដលើកទឹ្កចិ្តតដល់បុរគលិក្ិកាផដលមនសាន នដដ្នើម 
  ្កមមភព៖ ៣.១៣.១- ការរបរល់ែូនប ណ្រដ ើ្រ 

៣.១៣.២- ការតាំដឡើងឋានៈ និងបដង ើនអរតារបក់ដម៉ាងបដរងៀន 
៣.១៣.៣- បដង ើនច្ាំនួនថ្នន ក់បដរងៀន 

     ៣.១៣.៤- ផតល់ការបញ្ចុ េះតនមលពិដ្្ដលើការ្ិកាបនតដៅ UME 

ដោលបាំណងទី្៤ អភិវឌ្ឍ្មា ររូបវន័ត បនទប់សាត ប់ បនទប់កាំពយូទ័្រ បណ្ណណ ល័យឱ្យមនភពទ្ាំដនើបកមម៖ 
ដគ្នលបាំ ងដនេះ រតូវបនបដងតើតដឡើងឱ្យស្្បដៅនឹងអវកផដលសាកលវទិ្ាល័យកាំពុងផតដធវើការរបកួតរបផែង
ជាមួយនឹងសាកលវទិ្ាល័យដផសងៗដទ្ៀត តាមរយៈការវវិឌ្ឍ ផផនកបដច្ចកវទិ្ាយ៉ាងឆ្ប់រហ័្ ក៏ដូច្ជាតរមូវ
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ការ្ិការប្់និ្សិតនដពលបច្ចុបបនន និងដៅអនរត។ បណ្ណណ ល័យជារបភពព័ត៌មនមួយ ដ៏ ា្ំខាន់
្រមប់សាស្តសាត ចារយ និងនិ្សិត ដដើមបកដធវើការ្ិកាស្សាវរជាវ និងពរងកកច្ាំដ េះដឹងបផនថមដទ្ៀត្រមប់ពួក
គ្នត់។ ដលើ្ពកដនេះដៅដទ្ៀត ការអភិវឌ្ឍ្មា ររូបវន័តទាាំងដនេះ រឺជាការែរមុញ និងដលើកទឹ្កចិ្តតដល់និ្សិត
សាស្តសាត ចារយយកចិ្តតទុ្កដ្ឋក់កនុងការដរៀន និងបដរងៀន។ ដដើមបក្ដរមច្បននូវដគ្នលបាំ ងដនេះ ដដប៉ា តឺម៉ាង់
ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន បនដរៀបច្ាំនូវយុទ្ធសាស្ត្ត និង ្កមមភពជាដរច្ើនដដើមបកអនុវតតដូច្ខាងដរកាមដនេះ៖ 
 ៤.១- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១ ៖ ដធវើទ្ាំដនើបកមមបនទប់្ិកា 

្កមមភព៖ ៤.១.១- បាំពក់ LCD ឱ្យបន១០០ភររយដៅតាមថ្នន ក់ដរៀននកមួយៗ 
្រមប់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន 

៤.១.២- បាំពក់កាត ដខ្ៀនកញ្ច ក់ ដដើមបកបង ភពងាយស្្ួលដល់សាស្តសាត ចារយ 
៤.១.៣- ដរៀបច្ាំតុ-ដៅអកឱ្យស្្បនឹងទ្ាំហាំថ្នន ក់ដរៀន 

 ៤.២- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ២ ៖ បដង ើនច្ាំនួនដ្ៀវដៅកនុងបណ្ណណ ល័យ ១០% (ដបេះពុមាឆ្ន ាំ២០០៥-បច្ចុបបនន) 
្កមមភព៖ ៤.២.១- ទិ្ញពកបណ្ណណ គ្នរដផសងៗ  

៤.២.២- ងតច្មលងបផនថមពក ា្ំដៅដដើម 
៤.២.៣- ដធវើ ា្ំដ ើ ្ុាំពកមូលនិធិអា្ុក 

 ៤.៣- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៣ ៖ អភិវឌ្ឍបនទប់កាំពយូទ័្រ និងច្ាំនួនកាំពយូទ័្រ 
  ្កមមភព៖ ៤.៣.១- បដង ើនច្ាំនួនកាំពយូទ័្របផនថម ៣០ភររយ 
    ៤.៣.២- ពរងកកបនទប់អនុវតតកាំពយូទ័្រ 

៤.៣.៣- ដធវើការផល ្់បតូរ Monitor មូលដៅជា Monitor LCD   ឱ្យបនយ៉ាង
តិច្៧៥ភររយននច្ាំនួនកាំពយូទ័្រ្រុប 

៤.៤- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៤ ៖ អភិវឌ្ឍបនទប់សាត ប់ និងច្ាំនួនឧបករ ៍សាត ប់ភសា 
  ្កមមភព៖ ៤.៤.១- បដង ើនច្ាំនួនឧបករ ៍សាត ប់ភសាបផនថម ២០ភររយ 
    ៤.៤.២- ពរងកកបនទប់សាត ប់ភសា និងតបណ្ណត ញ 
    ៤.៤.៣- បាំពក់ទូ្រទ្្សន៍កនុងបនទប់សាត ប់ 
 ៤.៥- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៥ ៖ បដង ើតបនទប់អនុវតត្ រមប់ការកាត់កតក(តុលការ) 
  ្កមមភព៖ ៤.៥.១- ដរៀបច្ាំបនទប់្រមប់អនុវតតកាត់កតក 
    ៤.៥.២- បាំពក់ឧបករ ៍្រមប់កាត់កតក 
 ៤.៦- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៦ ៖ ដរៀបច្ាំ និងររប់ររងបណ្ណណ ល័យ 

្កមមភព៖ ៤.៦.១- ដធវើកាតឱ្យនិ្សិតដដើមបកខ្ចកដ្ៀវដៅ 
៤.៦.២- កាំ ត់ដលខ្កូតច្ា្់ល្់ររប់ដ្ៀវដៅ 
៤.៦.៣- ដរៀបច្ាំបុរគលិកចាាំែួយ្រមប្រមលួដល់អនកអាន និងអនកខ្ចក 
៤.៦.៤- ផសពវផាយនូវរល់បទ្បញ្ជា នផទកនុងរប្់បណ្ណណ ល័យ 
៤.៦.៥- ដធវើរបយការ ៍ចូ្លអាន ការខ្ចក និងការដរបើរប្់អុកនធឺផ ត 

 ៤.៧- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៧ ៖ តបណ្ណត ញអុកនធឺផ ត 
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្កមមភព៖ ៤.៧.១- បដង ើនដលបឿនអុកនធឺផ ត 
៤.៧.២- តបណ្ណត ញអុកនធឺផ តផខ្ស 
៤.៧.៣- តបណ្ណត ញអុកនធឺផ ត Wi-Fi 

 ៤.៨- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៨ ៖ ការផងរកា និង ការែួ្ែុល្មា រៈ 
្កមមភព៖ ៤.៨.១- កាំ ត់បុរគលិករតួតពិនិតយ្មា រៈរបចាាំផខ្ 

៤.៨.២- កត់រតារល់្មា រៈចូ្ល-ដច្ញ 
៤.៨.៣- ដ្នើ្ុាំែួ្ែុល ឫផល ្់បតូរងមក 
៤.៨.៤- ដរៀបច្ាំរបយការ ៍ែួ្ែុលរបចាាំផខ្ 

ដោលបាំណងទី្ ៥ ពរងឹងការដរែើ្ដរ ើ្  និងការររប់ររងនិ្សិត៖ ដគ្នលបាំ ងដនេះ រឺជាតនមល
្នូលមួយផដលរ ៈររប់ររងសាកលវទិ្ាល័យកាំពុងនឹងបនតអនុវតតយ៉ាងយកចិ្តតទុ្កដ្ឋក់ ពកដរពេះភព
ដជារែ័យផដលសាកលវទិ្ាល័យទ្ទួ្លបនរហូតមកដល់ដពលដនេះក៏អាស្្័យនឹងការដផត តយកចិ្តតទុ្កដ្ឋក់
ដលើរុ ភព្ិការប្់និ្សិតជាច្មបង។ រុ ភព្ិកាមនន័យថ្ន ការផតល់នូវច្ាំដ េះដឹង និងវជិាា ែកវៈ
ដល់និ្សិតផផអកដលើដគ្នលការ ៍ររឹេះបកយ៉ាង ា្ំខាន់រឺ ពុទ្ធិ បាំនិន និងរកម ក្លធម៌។ដដ្ឋយផឡកការដរែើ្
ដរ ើ្  និងការររប់ររងនិ្សិតក៏រតិផត ា្ំខាន់ដៅដទ្ៀតដដ្ឋយដហតុថ្នដដើមបកទ្ទួ្លបននូវរុ ភពចាាំបច់្រតូវ
ការមនការដរែើ្ដរ ើ្ និ្សិតផដលបាំដពញររប់លកខខ្ ឌ មកទ្ទួ្លការប តុ េះបណ្ណត លពកសាស្តសាត ចារយមន
បទ្ពិដសាធន៍ បូករមួជាមួយការររប់ររងវន័ិយ ការររប់ររងវតតមនបនរតឹមរតូវច្ា្់ល្់។ ដដើមបក
្ដរមច្បននូវដគ្នលបាំ ងដនេះ ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន បនដរៀបច្ាំនូវយុទ្ធសាស្ត្ត និង 
្កមមភពជាដរច្ើនដដើមបកអនុវតតដូច្ខាងដរកាមដនេះ៖ 

៥.១- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១ ៖ ធានបននូវការដរែើ្ដរ ើ្ និ្សិតរបកបដដ្ឋយរប្ិទ្ធិភព 
្កមមភព៖ ៥.១.១- បដង ើតដគ្នលការ ៍ និងនកតិវធិក 
   -្តកពកការដរែើ្ដរ ើ្ និ្សិតចូ្លដរៀនថ្នន ក់ឆ្ន ា្ំ ិកាមូលដ្ឋា ន 
   -្តកពកការដរែើ្ដរ ើ្ និ្សិតអាហារូបករ ៍ 
   -្តកពកដផទរការ្ិកា និងការទ្ទួ្លនិ្សិតដផទរចូ្ល 

៥.១.២- ដធវើការដរែើ្ដរ ើ្ ដដ្ឋយផផអកតាមរពឹតតិបតតិពិនទុរបឡង្ញ្ជា បរត  
មធយម្ិកាទុ្តិយភូមិច្ាំដពេះដបកខែនរបឡងជាប់ចាប់ពកឆ្ន ាំ ២០០២ 
មកដល់បច្ចុបបនន 
-បដង ើតរ ៈកមមការដរែើ្ដរ ើ្ និ្សិតដដ្ឋយផផអកតាម រពឹតតិបតតិពិនទុ
របឡង្ញ្ជា បរតមធយម្ិកាទុ្តិយភូមិ 
-ដធវើការពិនិតយ និងកាំ ត់យកពិនទុតាមមុខ្វជិាា យ៉ាងទាបរតឹមនិដទ្ទ្ 
E និងឱ្យស្្បតាមែាំនញផដលដបកខែនដរែើ្ដរ ើ្   
-ដរៀបច្ាំបញ្ា កដ ម្ េះនិ្សិតដដើមបក្ុាំការទ្ទួ្លសាគ ល់ពករក្ួងអប់រ ាំ 

៥.១.៣- ដធវើការរបឡងចូ្ល្រមប់ដបកខែនរបឡងជាប់្ញ្ជា បរត 
មធយម្ិកាទុ្តិយភូមិមុន ឆ្ន ាំ២០០២ 
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-ដធវើ ា្ំដ ើ រដ្នើ្ុាំរបឡងចូ្លដរៀនដៅរក្ួងអប់រ ាំយុវែន និងកកឡា 
-ដរៀបច្ាំវញិ្ជា សារបឡងតាមែាំនញផដលដបកខែនដរែើ្ដរ ើ្  
-ដរៀបច្ាំបញ្ា កដ ម្ េះដបកខែនតាមបនទប់ 
-របែុាំផបងផច្កភរកិច្ចរ ៈដមរបដយរ 
-ររប់ររងដាំដ ើ រការរបឡង 
-ដធវើកាំផ ្នលឹកកិច្ចការដបកខែន 
-ដច្ញលទ្ាផលននការរបឡងដរែើ្ដរ ើ្  
-ដរៀបច្ាំបញ្ា កដ ម្ េះ្ុាំការទ្ទួ្លសាគ ល់ពករក្ួងអប់រ ាំយុវែន និងកកឡា 

៥.១.៤- ច្ាំដពេះដបកខែនដ្ឋក់ពកយចូ្ល្ិកាមហាវទិ្ាល័យ្ិលបៈមនុ្ស 
សាស្ត្ត និងភសាបរដទ្្ ែាំនញភសាអង់ដរល្ រតូវរបឡងចូ្ល 
ទាាំងអ្់ដលើវញិ្ជា សាតាមការកាំ ត់រប្់រក្ួងអប់រ ាំយុវែន និង 
កកឡា 

 ៥.២- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ២ ៖ ការររប់ររងនិ្សតិ 
  ្កមមភព៖ ៥.២.១- ររប់ររង្ថិតិនិ្សិតតាមរយៈការផបងផច្ក៖ 
     -តាមថ្នន ក់ តាមឆ្ន ាំ និងតាមែាំនន់ 
     -តាមមហាវទិ្ាល័យ និងែាំនញឯកដទ្្ 
    ៥.២.២- ររប់ររង្ថិតិនិ្សិតដផទរចូ្ល-ដផទរដច្ញ 

-និ្សិតរតូវបាំដពញពកយដផទរចូ្ល-ដច្ញដដ្ឋយភា ប់នូវលកខខ្ ឌ
ចាាំបច់្ផដលសាកលវទិ្ាល័យតរមូវ 
-កត់រតាចូ្លកនុងបញ្ា កនិ្សិតតាមថ្នន ក់ តាមែាំនន់ និងែាំនញ 

     -ដរៀបច្ាំបញ្ា កដ ម្ េះ្ុាំការឯកភពពករក្ួងអប់រ ាំយុវែន និងកកឡា 
    ៥.២.៣- ររប់ររងវន័ិយ និងអវតតមននិ្សិត 
     -បដង ើតដគ្នលការ ៍ និងបទ្បញ្ជា នផទកនុង្រមប់និ្សិត 
     -បដង ើតរ ៈកមមការវន័ិយ 
     -ផសពវផាយពកដគ្នលការ ៍ និងបទ្បញ្ជា នផទកនុងដល់និ្សិត 
     -របែុាំផ នាំនិ្សិតមិនដគ្នរពវន័ិយ និងនិ្សិតអវតតមនដរច្ើន 
     -ដធវើរបយការ ៍ពកការររប់ររងវន័ិយ និងអវតតមន 
    ៥.២.៤- ររប់ររងការ្ិការប្់និ្សិតដពញដម៉ាង-មិនដពញដម៉ាង 
     -តាមដ្ឋនវតតមនការ្ិកាកនុងថ្នន ក់រប្់និ្សិត 
     -ររប់ររងការរបឡងពក់កណ្ណត លវរគ និងបញ្ច ប់វរគ 
     -ការដច្ញលទ្ធផលរបឡងកនុងច្ដនល េះពក ២ដៅ៣្បត ហ៍ 
    ៥.២.៥- ររប់ររង្កមមភពចូ្លរួមរប្់និ្សិត 
     -ការចូ្លរួមកនុងកមមវធិករប្់្ងគម 
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     -ការចូ្លរួមផងទាាំ និង ា្ំអាតសាកលវទិ្ាល័យ និងទ្កសាធារ ៈ 
     -ការចូ្លរួមកនុងវរគ្ិកាខ សាល និងកមមវធិកច្ាំដ េះដឹងទូ្ដៅ 
     -ការចុ្េះែួយ្ហរមន៍តាមរយៈការអប់រ ាំ និងការបរចិាច កធនធាន 
    ៥.២.៦- ររប់ររងការផតល់ដ្វកមម្ិកាែូននិ្សិត 
     -ផផនកបណ្ណណ ល័យ បនទប់សាត ប់ បនទប់កាំពយូទ័្រ និងអុកនធឺផ ត 

-ផផនកពិដរគ្នេះដយបល់ដលើការ្ិកា ការដរែើ្ដរ ើ្ ែាំនញ ការផ្វង
រកការងារដធវើ 
-ផផនក្ុខ្ភព 

    ៥.២.៧- ដធវើរងាវ យតនមលដលើការ្ិការប្់និ្សិត 
     -ពិនិតយលទ្ធផលរបឡងរបចាាំមុខ្វជិាា នកមួយៗ 
     -ពិនិតយលទ្ធផលរបឡងរបចាាំឆ្ន ាំ្ិកា 
     -របឡងដរែើ្ដរ ើ្ និ្សិតពូផករបចាាំែាំនន់ 
    ៥.២.៨- ដលើកទឹ្កចិ្តតច្ាំដពេះនិ្សិតដ្នើម 
     -ផតល់នូវប ណ្រដ ើ្រ 
     -ផតល់នូវដាំដ ើ រកមានត (កនុង ឫដរៅរបដទ្្) 

ដោលបាំណងទី្ ៦ ពរងកកកិច្ចការនិ្សិត និង ការស្សាវរជាវ៖ ដគ្នលបាំ ងដនេះ ជារបទ្កបមួយដ៏
ា្ំខាន់ កនុងការអភិវឌ្ឍ និង ពរងកកនូវ្មតថភពច្ាំដ េះដឹងរប្់និ្សិត តាមរយៈកិច្ចការផដលសាស្តសាត ចារយ

ររប់មុខ្វជិាា ទាាំងអ្់ បនរបរល់ឱ្យពួកដរដធវើការស្សាវរជាវដៅតាម្ហរមន៍ ៏ក៏សាថ បន អងគការដផសងៗ 
កនុងដគ្នលបាំ ងដលើកកាំព្់ រុ ភពអប់រ ាំ ដដ្ឋយផាភា ប់រទឹ្្តក ជាមួយនឹងការអនុវតតជាក់ផ្តង។ ការ
្ិកាស្សាវរជាវដនេះ ទាមទារឱ្យនិ្សិតយល់ កាន់ផតច្ា្់អាំពកការផ្វងរកនូវរបភពបញ្ជា  ការកាំ ត់បញ្ជា  
និង ការដដ្ឋេះស្សាយនូវបញ្ជា  ជាពិដ្្កិច្ចការដនេះ ពិតជាបន ដធវើឱ្យនិ្សតិមនមូលដ្ឋា នររឹេះររប់រគ្នន់ 
កនុងការ្រដ្រច្ងរកងឯកសារដផសងៗ ដរកាយពកដពលផដលពួកដរ នឹងរតូវបន បញ្ច ប់ការ្ិកាដៅ។ ដដើមបក
្ដរមច្បននូវដគ្នលបាំ ងដនេះ ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន បនដរៀបច្ាំនូវយុទ្ធសាស្ត្ត និង 
្កមមភពជាដរច្ើនដដើមបកអនុវតតដូច្ខាងដរកាមដនេះ៖ 

៦.១- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១ ៖ ការដ្ឋក់កិច្ចការឱ្យនិ្សិត 
្កមមភព៖ ៦.១.១- ការដ្ឋក់កិច្ចការឱ្យនិ្សិតដធវើជាលកខ ៈដទាល 

៦.១.២- ការដ្ឋក់កិច្ចការឱ្យនិ្សិតដធវើជាលកខ ៈរកុម 
៦.១.៣- ការដ្ឋក់កិច្ចការដធវើដៅផទេះ 

 ៦.២- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ២ ៖ ប តុ េះបណ្ណត លច្ាំដ េះដឹងបផនថម 
  ្កមមភព៖ ៦.២.១- ដបើកវរគប តុ េះបណ្ណត លខ្លកៗ 
    ៦.២.២- ដបើកវរគ្ិកាខ សាល ឫដធវើបទ្បងាា ញ 
    ៦.២.៣- បដង ើតកលឹបដរៀនភសាអង់ដរល្ 
 ៦.៣- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៣ ៖ ប តុ េះបណ្ណត លបផនថមច្ាំដពេះនិ្សិតដខ្ាយ 
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  ្កមមភព៖ ៦.៣.១- បដង ើតរកមុ្វ័យ្ិកា ដដើមបកឱ្យនិ្សិតដច្េះែួយគ្នន ដៅវញិដៅមក 
    ៦.៣.២- បដង ើតកមមវធិកបាំប៉ាន 
     -ែូនដាំ ឹងពកកមមវធិកបាំប៉ាននិ្សិតដខ្ាយ 
     -ដរៀបច្ាំសាស្តសាត ចារយដដើមបកបាំប៉ាននិ្សិតដខ្ាយ 
     -វយតនមល និងដធវើរបយការ ៍ពកដាំដ ើ រការបាំប៉ាននិ្សតិដខ្ាយ 
 ៦.៤- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៤ ៖ ការចុ្េះកមម្ិកាស្សាវរជាវដដើមបកផារភា ប់រទឹ្្តកដៅនឹងការអនុវតតជាក់ផ្តង 

្កមមភព៖ ៦.៤.១- សាស្តសាត ចារយផ នាំពកដាំដ ើ រការស្សាវរជាវ 
៦.៤.២- សាស្តសាត ចារយកាំ ត់របធានបទ្ននការចុ្េះកមម្ិកាស្សាវរជាវ 
៦.៤.៣- កាំ ត់ករមង ា្ំនួរដដើមបកចុ្េះស្សាវរជាវ 
៦.៤.៤- និ្សិតដ្ឋក់ពកយដ្នើ្ុាំចុ្េះកមម្ិកាមកការយិល័យែាំនញ 
៦.៤.៥- របមូលលទ្ធផលននការចុ្េះកមម្ិការប្់និ្សិត 
៦.៤.៦- និ្សិតដធវើបទ្បងាា ញ 

 ៦.៥- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៥ ៖ ការចុ្េះ្ម័ររចិ្តតដធវើការងារដដើមបកដកស្្ង់បទ្ពិដសាធន៍ 
្កមមភព៖ ៦.៥.១- ដធវើ ា្ំដ ើ ្ុាំដៅតាមរកុមហ ុន  អងគការ សាថ បននន 

៦.៥.២- ដរែើ្ដរ ើ្  និងបញ្ាូ ននិ្សិតផដលមនអតថិភព 
៦.៥.៣- តាមដ្ឋនការអនុវតតការងាររប្់និ្សិត្ម័ររចិ្តត 

 ៦.៦- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៦ ៖ កិច្ចការចុ្េះែួយ្ហរមន៍ (តាមរយៈ្មរមន៍និ្សិត្ហការជាមួយ  
    អងគការទ្្សនៈពិភពដលក) 

្កមមភព៖ ៦.៦.១- ្ុាំការអនុញ្ជា តពករដាអាំណ្ណច្មូលដ្ឋា ន 
៦.៦.២- ចុ្េះផសពវផាយអប់រ ាំ និងផតល់រងាវ ន់ដលើកទឹ្កចិ្តតដល់អនកចូ្លរមួ  

    ៦.៦.៣- ដធវើរបយការ ៍្តកពកការផសពវផាយអប់រ ាំ 
ដោលបាំណងទី្ ៧ អប់រ ាំរកម ក្លធម៌ដល់និ្សិត៖ ដគ្នលបាំ ងដនេះ មនអតថរបដយែន៍ខាល ាំង 

ណ្ណ្់្រមប់របដទ្្កមពុជានដពលបច្ចុបបនន ពកដរពេះរកម ក្លធម៌ ពិតនាំមកនូវតនមលដ៏វដិ្្វសិាលកនុង
ការដធវើឱ្យការរ្់ដៅរប្់មនុ្សមនរដបៀបដរៀបរយ  ដគ្នរពច្ាប់របដទ្្ និងបដញ្ច ៀ្បននូវការដរបើរប្់
អាំដពើហឹងាកនុង្ងគម។ ម៉ាាងវញិដទ្ៀត សាកលវទិ្ាល័យររប់ររង និង ដ្ដាកិច្ច បនដរៀបច្ាំកមមវធិក្ិកា
រប្់ខ្លួន ផដលដផត តដលើការអប់រ ាំផបប រពេះពុទ្ធសា្នជាមូលដ្ឋា ន កនុងការអប់រ ាំបនទាំកាយវចាចិ្តត រប្់
និ្សិតឱ្យសាក្មជារបជាពលរដាកមពុជា ផដលមន វបបធម៌ និង អរយិធម៌ដ៏យូរលង់ណ្ណ្់មកដហើយ។ ជា
ពិដ្្ ទ្្សនរពេះពុទ្ធសា្ន ពិតជាដធវើឱ្យនិ្សិតយល់ដឹងអាំពក បុ យបប កមមផល ផដលសា្នដនេះ 
រតូវបនដរចាត់ទុ្កថ្នជាសា្នរប្់រដា ផដលមនផច្ងដៅកនុងរដាធមមនុញ្ា ននរពេះរជាណ្ណច្រកកមពុជា។
ដដើមបក្ដរមច្បននូវដគ្នលបាំ ងដនេះ ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន បនដរៀបច្ាំនូវយុទ្ធសាស្ត្ត និង 
្កមមភពជាដរច្ើនដដើមបកអនុវតតដូច្ខាងដរកាមដនេះ៖  
 ៧.១- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១ ៖ ដធវើការប តុ េះបណ្ណត លរកម ក្ធម៌ 

្កមមភព៖ ៧.១.១- បញ្ាូ លកមមវធិក្ិការពេះពុទ្ធសា្នកនុងថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន 
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៧.១.២- វយតនមលដលើការ្ិកា 
 ៧.២- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ២ ៖ ដធវើការអប់រ ាំរកម ក្លធម៌ 

្កមមភព៖ ៧.២.១- ដបើកវរគ្ិកាខ សាល្តកពក ក្លធម៌ រុ ធម៌ និង្ុែកវធម៌ 
៧.២.២- ការអដញ្ា ើញវរមិនមកដធវើបទ្បងាា ញ 
៧.២.៣- ដធវើការវយតនមលដលើការចូ្លរួម 
៧.២.៤- យកពិនទុរកម ក្លធម៌ដ្ឋក់កនុងតារងពិនទុ  

 ៧.៣- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៣ ៖ បាំផុ្សាម រតកដល់និ្សិតឱ្យមនរកម ក្លធម៌ 
្កមមភព៖ ៧.៣.១- ផសពវផាយនិ្សិតឱ្យចូ្លរួមកនុងពកធកបុ យសា្ន 

៧.៣.២- ដផសពវផាយនិ្សិតឱ្យដច្េះបរចិាកធនធានផទ ល់ខ្លួន 
 ៧.៤- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៤ ៖ ដលើកទឹ្កចិ្តតដល់និ្សិតមនរកម ក្លធម៌លអ 
  ្កមមភព៖ ៧.៤.១- ផតល់អាទិ្ភពកផនលងចុ្េះកមម្ិកាស្សាវរជាវ 
    ៧.៤.២- ផតល់អាទិ្ភពដលើកផនលងហាត់ការដលើការងារ 
    ៧.៤.៣- ផតល់ការដលើកទឹ្កចិ្តតជាពិនទុ ឫ្មា រៈ្ិកាដផសងៗ 

ដោលបាំណងទី្ ៨ បដង ើត និងផសពវផាយនូវបទ្ដ្ឋា នច្ាប់នន៖ ដគ្នលបាំ ងដនេះ មនសារ
ា្ំខាន់ណ្ណ្់ច្ាំដពេះរល់ការរបតិបតតិទាាំងឡាយ ដដើមបកឱ្យ្ដរមច្បនតាមផផនការផដលបនដរគ្នងទុ្ក 

ដរពេះថ្នការបដង ើតនូវបទ្ដ្ឋា នច្ាប់ រឺជាការផដលរតូវកាំ ត់នូវរពាំផដនននច្ាប់ដដើមបកឱ្យបុរគលិក និងអនក
ផដលពក់ព័នធយកដៅរបតិបតតិកនុងការ្ដរមច្ការងាររប្់ខ្លួន។ មា៉ាងដទ្ៀតការផសពវផាយនូវបទ្ដ្ឋា នច្ាប់
បនទូ្លាំទូ្លយ រឺជាការបញ្ជ្ញ្ជា បនូវយនតការ្នូល ឫដគ្នលការ ៍រួម្រមប់អនករបតិបតតិអនុវតត។ដដើមបក
្ដរមច្បននូវដគ្នលបាំ ងដនេះ ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន បនដរៀបច្ាំនូវយុទ្ធសាស្ត្ត និង 
្កមមភពជាដរច្ើនដដើមបកអនុវតតដូច្ខាងដរកាមដនេះ៖ 

 ៨.១- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១ ៖ បដង ើត្ម្ភពរ ៈកមមការនន 
្កមមភព៖ ៨.១.១- ចាត់តាាំង្ម្ភពរ ៈកមមការ (ស្្បតាមឋានៈ ្ញ្ជា បរត 

និងបទ្ពិដសាធន៍កនុងការងារ) 
៨.១.២- កាំ ត់ច្ាំនួន្ម្ភពរ ៈកមមការ ការ(ស្្បតាមទ្ាំហាំការងារ) 
៨.១.៣- កាំ ត់តួនទ្ក និងភរកិច្ចរប្់រ ៈកមមការ 

 ៨.២- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ២ ៖ ដរៀបច្ាំច្ងរកងដគ្នលការ ៍ និងបទ្ដ្ឋា នច្ាប់នន 
្កមមភព៖ ៨.២.១- ការយិល័យែាំនញដរៀបច្ាំពរងាងដគ្នលការ ៍ និងបទ្ដ្ឋា នច្ាប់ 
  ៨.២.២- អដញ្ា ើញរ ៈកមមការចូ្លរួមរបែុាំផកលមអ 
  ៨.២.៣- ដរៀបច្ាំរបែុាំ្ដរមច្ 
  ៨.២.៤- ចុ្េះហតថដលខា និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវតត 

 ៨.៣- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៣ ៖ ដធវើការផសពវផាយដល់អនកផដលពក់ព័នធ 
្កមមភព៖ ៨.៣.១- របែុាំផសពវផាយដគ្នលការ ៍ និងបទ្ដ្ឋា នច្ាប់ 

៨.៣.២- ្ិកាខ សាល 
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៨.៣.៣- បងាា ញតាមដរហទ្ាំព័រ 
៨.៣.៤- បងាា ញតាមកាត ដខ្ៀនផតល់ពត៌មន 

 ៨.៤- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៤ ៖ ដធវើការរតួតពិនិតយ និងផកលមអដគ្នលការ ៍ និងបទ្ដ្ឋា នច្ាប់ 
្កមមភព៖ ៨.៤.១- ពិនិតយដគ្នលការ ៍ និងបទ្ដ្ឋា នច្ាប់ពកមុនដធៀបនឹងសាថ នភព 

    បច្ចុបបនន 
៨.៤.២- ដធវើវដិសាធនកមមដគ្នលការ ៍ និងបទ្ដ្ឋា នច្ាប់ពកមុន និងដ្ឋក់ឱ្យដរបើ 

រប្់នូវដគ្នលការ ៍ និងបទ្ដ្ឋា នច្ាប់ងមក 
៨.៤.៣- ដធវើការផសពវផាយនូវដគ្នលការ ៍ និងបទ្ដ្ឋា នច្ាប់ងមក  

V- បាំផណងផចរយទុ្ធសាស្តសរការងារដៅជាសរមមភាព 
 ផផនការយុទ្ធសាស្ត្តដនេះ រតូវបនផបងផច្កជារដរមងការងារ និង ផផនការអនុវតត្កមមភព្រមប់
យុទ្ធសាស្ត្ត និង្កមមភពជាអាទិ្ភពផដលរតូវបនបដង ើតដឡើងដដ្ឋយដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន 
និងការយិល័យពក់ព័នធដៅកនុងសាកលវទិ្ាល័យ ។ ការផបងផច្ង ភរកិច្ចការងារ្រមប់អនុវតត ដនេះតរមវូ
ឱ្យមនការចូ្លរួម បងាា ញ ពិភកា និងផកផរបផផនការ្កមមភព ននផផនការយុទ្ធសាស្ត្តដនេះ ដលើការដលើក
ដឡើងនូវ្កមមភពជាអាទិ្ភព។  ដដើមបកឱ្យដគ្នលបាំ ងទាាំងដនេះ ្ដរមច្បនដជារែ័យតាមការដរគ្នងទុ្ក 
រតូវកាំ ត់្កមមភព  និងការអនុវតត្កមមភពជាែាំហានដដ្ឋយមន ៤ ដាំណ្ណក់កាលខាងដរកាម៖ 

-ការដបតជាបណ្ ចិ្តតរតូវមនលកខ ៈទូ្លាំទូ្លយច្ាំដពេះដគ្នលបាំ ង និងយុទ្ធសាស្ត្តនន ផដល
្ដរមច្ដឡើងដដ្ឋយរ ៈររប់ររង  បុរគលិក្ិកា និងបុរគលិកដផសងដទ្ៀតផដលពក់ព័នធ 
-ទ្ាំនួលខុ្្រតូវច្ាំដពេះការងារ និង កាលវភិរការងារច្ា្់ល្់ រតូវបនដរៀបច្ាំដឡើង     
្រមប់អនុវតតន៍ នូវ្កមមភពជាអាទិ្ភព និងជាដាំណ្ណក់កាលៗ 
-យុទ្ធសាស្ត្ត្ រមប់ការរបមូលផតុាំធនធាន បដង ើតដឡើងដដើមបកដ្លើយតបនឹងផផនការអនុវតតន៍
ការងារជាអាទិ្ភព 

  -្តង់ដ្ឋរ និងការអនុវតតការងារបដង ើតដដើមបកដធវើការវ្់ផវងភពរ កកច្ាំដរ ើន 

 
 សារលវិទ្ាលយ័ព្រប់ព្រង និង ដសេារិចច អនុវតរផផនការការងារ ដដ្ឋយផាភាា ប់ដៅនឹង
តព្មូវការេូចខាងដព្កាមដនះ៖ 
 

 ការសម្រេចការងារតាេការម្តេជ្ញា ចត្រ េរ់សណៈគ្រៈ់ណរៈាកលវិទយ្ាល័ិ   
 ការផកផរបផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្ រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា នដនេះ រតូវបនអភិវឌ្ឍដឡើង
តាមការចាាំបច់្រប្់ថ្នន ក់ដឹកនាំសាកលវទិ្ាល័យកនុងការអនុវតតការងាររប្់ខ្លួនឱ្យកាន់ផតមនភពងាយ
ស្្ួល នឹង អាច្ររប់ររងបន ដលើវ ិ្ ័យអប់រ ាំថ្នន ក់ឧតតម្ិកា។ ដដ្ឋយផឡកការបដង ើតផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត
ដនេះ រតូវបដង ើតជាដាំណ្ណក់កាលៗដូច្ជា៖ ១- ការបដង ើតអនុរ ៈកមមការដរៀបច្ាំផផនការ ២- ការផ្វងរកនូវ
របភពព័ត៌មនតាមរយៈនិ្សិត  សាស្តសាត ចារយ រ ៈររប់ររង និងសាធារ ែនទូ្ដៅ   ៣- ការរបែុាំ
ពិភកាដលើដ្ច្កតករពងននផផនការយុទ្ធសាស្ត្តជាដដើម... ៘ ម៉ាាងវញិដទ្ៀត  ្កមមភពការងារទាាំងអ្់ 
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ផដលបនកាំ ត់កនុងផផនការអនុវតត្កមមភព ពិតជានឹងដ្លើយតបដៅនឹងតរមវូការរប្់ និ្សិត និង មហា
ែនទូ្ដៅជាមិនខាន ។ 
 

 ការយាលយាលួិ ខសុរតរទូចោម្កាការងារិងា្ិកាិទគ្ៈសរា់ណម្្វើការងារ 
 រល់ដាំណ្ណក់កាលននការអនុវតតការងារនកមួយៗ  រតូវបនដរៀបច្ាំដឡើង្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ
្ិកាមូលដ្ឋា ន និង ការយិល័យពក់ព័នធ ជាអនកទ្ទួ្លខុ្្រតូវច្ាំដពេះការអនុវតតន៍ផផនការ្កមមភព នន
ផផនការយុទ្ធសាស្ត្តដនេះ ។ ភរកទ្ទួ្លខុ្្រតូវទាាំងអ្់ដនេះ មនភរកិច្ចដមើលការខុ្្រតូវ នឹងរតូវបនដរ
សាក្ួរដដើមបកឱ្យដធវើការបងាា ញអាំពកធនធានផដលរតូវការ ដៅដពលផដលចាប់ ដផតើមអនុវតតការងាររប្់ខ្លួន  ជា
ពិដ្្រឺការពិដរគ្នេះ និង ដ្នើដយបល់ពករ ៈររប់ររង កនុងការអនុវតតការងារ ។ កាលវភិរដធវើការងារ 
រប្់បុរគលិកដដប៉ា តឺម៉ាងថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន ផដលជាអនកទ្ទួ្លខុ្្រតវូច្ាំដពេះផផនការយុទ្ធសាស្ត្តដនេះ 
រតូវបនផបងផច្កដូច្ខាងដរកាមដនេះ៖ 
 កាលវភិរដធវើការចាប់ពកនងៃ ច័្នទ ដល់ រពឹកនងៃដសារ ៍( ្ិកាដពលរពឹក និង រដ្ៀល )មន៖  
  ១- សាកលវទិ្ាធិការរងទ្ទួ្លបនទុកដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន 
  ២- របធានដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន 

  ៣- អនុរបធានដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន 

  ៤- បុរគលិក 
  ៥- បុរគលិក 
  ៦- បុរគលិក្ម័ររចិ្តត 
 កាលវភិរដធវើការចាប់ពកនងៃ ច័្នទ ដល់ ្ុរក(្ិកាដពលយប់ ) និង នងៃដសារ ៍-អាទិ្តយ មន៖ 
  ១- អនុរបធានដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា ន  
  ២- បុរគលិក 
  ៣- បុរគលិក 
  ៤- បុរគលិក្ម័ររចិ្តត 
 

 ការរតេូិ្ងធាងិងា្ិៈម្រាាផែងការហ្រញ្ញ ទតរថ ុ
 ដដើមបកធានបននូវការរបមូលធនធាន និង ការដរបើរប្់ធនធានរបកបដដ្ឋយ្មភព ដលើការ    
អនុវតតន៍ការងារ ននផផនការយុទ្ធសាស្ត្តរប្់ខ្លួនកនុងរយៈដពល ៣ឆ្ន ាំ ឱ្យ្ដរមច្បនតាមដគ្នលបាំ ងផដល
បនដរគ្នងទុ្ក សាកលវទិ្ាល័យររប់ររង និង ដ្ដាកិច្ច បនអនុវតតការផ្វងរកងវកិាដដើមបករទ្រទ្ង់កិច្ចការ
ខាងកនុង និង កិច្ចការខាងដរៅ តាមរយៈការបង់នងល្ិកាដពញ  ពកនិ្សិត និង ការបង់នងលបដិភរពកមច ្់
ែាំនួយដល់និ្សិតខ្វេះខាតធនធាន្ិកា  និងងវកិាបនមកពកដ្វកមមដផសងៗ។ រដរមងផផនការហិរញ្ាវតថុ 
្រមប់ការអនុវតតការងាររយៈដពល ៣ឆ្ន ាំដនេះ នឹងមនភា ប់ែូនខាងដរកាម។ 
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 ការវាសណវទាពីគពរវីចោម្រងីការងារផែិងាឹរតរទូអងទុតរេ 
 ផផនការ្កមមភពមួយច្ាំនួន បនបងាា ញពកច្ាំ ុច្ដគ្នលដៅច្ា្់ល្់្រមប់ភពដជារែ័យ 
ដដ្ឋយផឡក្កមមភពមួយ ច្ាំនួនដទ្ៀត រតូវដធវើដឡើងតាមរយៈការវយតនមល្កមមភពការងារ ជាតាំណ្ណក់   
កាលៗដូច្ជា៖ ការរបែុាំបូក្រុបរបយការ ៍ការងាររបចាាំផខ្  របចាាំរតកម្ របចាាំ្ម្ និង របចាាំឆ្ន ាំ    
នកមួយៗ។ ផតដទាេះបកជាយ៉ាងណ្ណក៏ដដ្ឋយ ច្ាំ ុច្វយតនមលជាអាទិ្ភពរួមមន៖ រុ ភព្ិកា  រុ ភព
សាស្តសាត ចារយ និង ធនធានឯកសារ្ិកាស្សាវរជាវ ផដលជាតរមូវការចាាំបច់្កនុងវ្់ផវងពកភពរ កកច្ាំដរ ើន 
រប្់សាកលវទិ្ាល័យ ជាពិដ្្ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា នដនេះផតមតង។  
 

VI- ដសចររីបញ្ចប់ 

 ផផនការយុទ្ធសាស្ត្តផតល់នូវទិ្្ដៅមួយច្ាំនួន ្រមប់ផារភា ប់ដៅនឹង្កាត នុពល ផដលនឹងដរៀបច្ាំ
្ដរមច្ឱ្យបនដៅតាមមដធាបយផដលនឹងដធវើឱ្យសាកលវទិ្ាល័យមនការផល ្់បតូរ។ ដយើងដែ ជាក់ថ្ន 
តាមរយៈផផនការ្កមមភពផដលបនកាំ ត់កនុងផផនការយុទ្ធសាស្ត្តនឹងែួយឱ្យសាកលវទិ្ាល័យ្ដរមច្
នូវដជារែ័យ ផដលបងាា ញ ឱ្យដ ើញពកភពបិុនរប្ប់រប្់ថ្នន ក់ដឹកនាំ បុរគលិក សាស្តសាត ចារយ និងនិ្សិតកនុង
ការរួមច្ាំផ កអភិវឌ្ឍន៍ និងផច្ករ ាំផលកនូវច្ាំដ េះដឹងឱ្យទូ្លាំទូ្លយផងមដទ្ៀត។ ផផនការយុទ្ធសាស្ត្តដនេះ  
ែរមុញឱ្យ្ហរមន៍ទាាំងមូលចូ្លរួមផងផដរដដើមបក្ដរមច្ឱ្យបននូវលទ្ធផលខ្ព្់។  
 

                                                          បត់ដាំបង នងៃទ្ក...............ផខ្...................ឆ្ន ាំ២០... 
                                           ព្បធានព្រុមព្បឹរាភិបល 
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តាំណារ់កាលនីមួយៗ រាងុការបដងកើតផផនការយទុ្ធសាស្តសរ 
តាំណ្ណក់កាលទ្ក ១ : បដង ើតអនុរ ៈកមមការដរៀបច្ាំផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត 
តាំណ្ណក់កាលទ្ក ២ : ការរបែុាំដរៀបច្ាំដ្ច្កតករពងននផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត 
តាំណ្ណក់កាលទ្ក ៣ : របែុាំរ ៈកមមការ្តកពក ការពិភកា និងអនុម័តដលើដ្ច្កតករពង 
តាំណ្ណក់កាលទ្ក ៤ : ពិនិតយ និង ផកលមអផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត តាមរយៈអនុសា្ន៍ននកិច្ចរបែុាំដលើកទ្ក១ 
តាំណ្ណក់កាលទ្ក ៥ : ពិដរគ្នេះដយបល់ជាមួយអនកពក់ព័នធជាដរច្ើនដទ្ៀត ដូច្ជា (ររូបដរងៀន បុរគលិក 

និ្សិត រកុមហ ុន អងគការ និងសាថ បននន) 
តាំណ្ណក់កាលទ្ក ៦ : របែុាំរ ៈកមម ធិការ ជាដលើកទ្ក២ ដដ្ឋយបញ្ចូ លពត៌មនផដលបនពិដរគ្នេះ 
តាំណ្ណក់កាលទ្ក ៧ : របែុាំជាដលើកទ្ក ៣ ដដើមបក្ដរមច្អនុម័តផផនការជាផលូវការ 
តាំណ្ណក់កាលទ្ក ៨ : បញ្ច ប់ការដធវើផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត តាមរយៈដ្ច្កតក ា្ំដរច្រប្់អងគរបែុាំ 
តាំណ្ណក់កាលទ្ក៩ : របធានរកមុរបឹកាភិបល រតូវចុ្េះហតថដលខា 
តាំណ្ណក់កាលទ្ក១០ : ផសពវផាយដល់ភរកផដលពក់ព័នធ 

    
រាំណត់សាំោល៖់ 
  -ររប់្កមមភពទាាំងអ្់ តរមូវឱ្យមនឯកសារភ្តុតាង 
  -ររប់្កមមភពទាាំងអ្់ រតូវផតមនរូបងត



    

ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្ ាំរប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ្ិកាមូលដ្ឋា នរយៈដពល ៣ ឆ្ន ាំ ២០០៩-២០១២     ទ្ាំព័រ 21  

 


