ព្ពះរាជាណាចព្ររមពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្ពះមហារសព្ត


សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច
សដ្ប៉ាតឺម៉ាង់ថ្នាក់ឆ្ាាំេិកាមូលដ្ឋឋន

ផផនការយុទ្ធសាស្តសរ
សព្ាប់

ដេប៉តឺម៉ង់ថ្នារ់ឆ្ា ាំសិរាមូលដ្ឋាន
នាឆ្ា ាំសិរា ២០១២-២០១៥
របស់សាកលវទ្យាល័
យគ្រប់គ្រង និងសសដ្ឋកិច្ច សេត្តបាត្់ដ្ំបង
ិ

I-ដសចររីដផរើម
ដាំ ដ

បច្ចុបបននដនេះ វ ិទ្ាសាស្ត្ត និ ង បដច្ចកវ ិទ្ាមនការរ កកច្ដរមើន យ៉ា ងឆ្ប់ រហ័្ ស្្បជាមួ យគ្នន និ ង

ើ រវ ិវតតន៍ ននសាថនភពដ្ដាកិច្ច ជាដហតុ នាំឱ្យ ទ្ក ផារពលកមមមនការរបកួ តរបផែង ដដ្ឋយទាមទារនូ វ

ែាំ នញឯកដទ្្ពិ តរបកដ និង បាំនិនែកវ ិតកនុងការងារ។ ដដើមបកដ្លើយតបដៅនឹ ងតរមូវការខាងដលើ សាកល
វ ិទ្ាល័យររប់ ររង និ ង ដ្ដាកិច្ច ផដលជានដរូ មិនអាច្ខ្វេះបន រប្់រែរដ្ឋាភិ បលកមពុជា មនដគ្នល
នដយបយ និ ង យុទ្ធសាស្ត្តដឹកនាំនិ្សិតដឆ្ពេះដៅកាន់ ែាំ នញឯកដទ្្យ៉ា ងពិ តរបកដ និ ង ្មតថភព
ររប់ រគ្នន់ របកបដដ្ឋយ្កលធម៌ ្ុែកវធម៌ ដដើ មបករម
ួ ច្ាំ ផ

កអភិ វឌ្ឍន៍ ្ងគម ស្្បតាមផផនការយុទ្ធសា ស្ត្ត

រប្់រែរដ្ឋាភិ បល និ ង ច្រនត្កលភវូបនកយកមមទ្កផារដ្រ ក ។

ដដើ មបក្ដរមច្ទ្ិ ្ដៅខាងដលើ សាកលវ ិទ្ាល័យ បនយកច្ិ តតទ្ុកដ្ឋក់ ែរមុញឱ្យមនការអភិ វឌ្ឍន៍

និ ង ពរងឹ ងរុ

ភពដលើកតាតបក ជាមូ លដ្ឋាន រឺ រច្ន្មព័នធររប់ ររង ធនធានសាស្តសាតចារយ និ ង លកខ

ៈររប់

រគ្នន់ រប្់និ្សិត។
ពក់ ព័នធដៅនឹ ង រច្ន្មព័នធ សាកលវ ិទ្ាល័យមន រកុមរបឹ កាភិ បល សាកលវ ិទ្ាធិ ការ សាកល

វ ិទ្ាធិ ការរង រពឹ ទ្ធបុរ្-រពឹ ទ្ធបុរ្រង របធាន-អនុ របធានដដប៉ា តឺម៉ាង់ របធាន-អនុ របធានការ ិយល័យ និ ង
បុ រគលិកតាមការ ិយល័យ ផដលអនុ វតតតាមដគ្នលការ

៍

“ ភរកិ ច្ច និ ង ការទ្ទ្ួ លខ្ុ ្រតូវ ” ។ អមជាមួ យ

នឹ ងកិ ច្ចការររប់ ររង សាកលវ ិទ្ាល័យ បនដរៀបច្ាំ កមមវ កធក ្ិកា តាមរបព័ នធដរកឌ្កត ដ្លើយតបដៅនឹ ងបរ ិបទ្
្ងគមផខ្មរ និ ង មនលកខ

ៈជា្តង់ដ្ឋរអនតរជាតិ ដដ្ឋយមនច្ាំ នួនដម៉ា ង្ិកាដរច្ើ ន ផដលដៅកនុងដនេះ មន

បញ្ូច លទាាំងភសាអង់ ដរល្ ្រមប់ ររប់ មុខ្ែាំ នញទាាំងអ្់ កនុងទ្ិ ្ដៅដលើកកមព្់ ្មតថភពនិ ្សិត ក៏

ដូ ច្ជាកិ តានុ ភព រប្់សាកលវ ិទ្ាល័យ។ ជាងដនេះដៅដទ្ៀត សាកលវ ិទ្ាល័យបនបាំ ពក់ ្មារៈ្ិកា
ររប់ រគ្នន់ ស្្បតាមការ វ ិវតតន៍រប្់បដច្ចកវ ិទ្ា និ ងតរមូវការននការបដរងៀន និង ដរៀន។
ដរៅពក ការងារពរងឹ ងរច្ន្មព័នធ

សាកលវ ិទ្ាល័យបនដធវើការដរែើ ្ដរ ើ្សាស្តសាតចារយ

ផដលមន

្មតថភពខ្ព្់ (ករមិ តវបបធម៌ បទ្ពិ ដសាធន៍ និ ង និ យមររុដកា្លយ ) មនែាំ នញឯកដទ្្ច្ា្់ល្់
និ ង របកាន់ យកដគ្នលការ

៍ (្ច្ចធម៌ យុតិ ធ
ត ម៌ រុ

ធម៌ និង រកម្កលធម៌ ) ដៅកនុងវ ិជាាែក វៈរប្់ខ្ន។
ួល

ទ្នទឹមនឹងដនេះ សាកលវ ិទ្ាល័យ ក៏ បននឹ ងកាំ ពុងែរមុញ ដលើកទ្ឹ កច្ិតតឱ្យសាស្តសាតចារយបដងើ ននូ វការស្សាវរជាវ
ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូលដ្ឋានរយៈដពល ៣ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៥
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ដលើែាំនញឯកដទ្្រប្់ខ្ួន
ល និ ងដបេះពុ មជា
ព ដ្ៀវដៅដដើ មបកផតល់នូវភពងាយស្្ួល កនុងការ្ិកាស្សាវរជាវ
រប្់និ្សិត ។

ដដ្ឋយការផតល់នូវរុ

ដនេះ

ភព្ិកា មិ នអាច្កាត់ ផតច្់ បនរវងការររប់ររង សាស្តសាតចារយ និ ង និ ្សិត

សាកលវ ិទ្ាល័យដរៀបច្ាំ ែរមុញនិ ្សិតកនុងការ្ិកាឱ្យមនវ ិន័ យលអ

ការរបឹ ងផរបង្ិកាជាមួ យ

សាស្តសាតចារយ ការបាំ ដពញកិ ច្ចការរប្់សាស្តសាតចារយ ្វ័យ្ិកា និ ងការស្សាវរជាវដៅតាមបណ្ណណល័យ ។
មិ នផតប៉ាុ ដណ្ណណេះ សាកលវ ិទ្ាល័យ បនតរមូវឱ្យនិ ្សិតទាាំងអ្់ ដគ្នរពតាមដគ្នលការ

បញ្ជ
ា នផទកុង
ន
ដដើមបកឱ្យពួ កគ្នត់ មន្មតថភពររប់ រគ្នន់ កនុងការដរៀបច្ាំ ដាំដ
ពលរដាលអ រប្់្ងគមជាតិ ។

៍ និ ង បទ្

ើ រែកវ ិតរប្់ខ្ួន
ល
ដដើ មបកកាលយជា

II-ព្បវតរិននការបដងកើតសារលវិទ្ាល័យ និងដេប៉តឺម៉ង់ថ្នារ់ឆ្ា ាំសិរាមូលដ្ឋាន

សាកលវ ិទ្ាល័យបនចាប់ ដផតើមបដងើតតាាំងពកឆ្នាំ ១៩៩៨ តាមដ្ច្កតករបកា្លខ្ ៩០៨ អយក.

របក ច្ុ េះនងៃទ្ក ០២ ផខ្ តុ ល ឆ្នាំ ១៩៩៨ រប្់រក្ួងអប់ រ ាំយុវែន និងកក ឡា ផដលមនដ្មេះថ្នៈមែឈម
ប

ឌល

ត លែាំ នញ ជាន់ ខ្ព្់បត់ ដាំបង ដរកាយមកបនដធវើការផល្់បូរដៅជា
ត
វ ិទ្ាសាថនររប់ ររង និង
ុត េះបណ្ណ

ដ្ដាកិច្ច តាមអនុ រកឹតយដលខ្ ៤៣ អនរក.បក ច្ុ េះនងៃទ្ក ១៧ ផខ្កកដ្ឋ ឆ្នាំ ២០០០ ដដ្ឋយរែរដ្ឋាភិ បលកមពុជា
និ ងបនផរបកាលយដៅជាសាកលវ ិទ្ាល័យររប់ ររង និ ងដ្ដាកិច្ច តាមអនុ រកឹ តយដលខ្ ២៥អនរក.បក ច្ុ េះនងៃទ្ក
០៧ ផខ្ មក ន ឆ្នាំ២០០៦ ដដ្ឋយរែរដ្ឋាភិ បលកមពុជា។
ទ្នទឹមនឹងការវ ិវតតន៍ និ ងការប

ត លរបកបដដ្ឋយរុ
ុត េះបណ្ណ

ភព ដដ្ឋយឈរដលើការពរងឹ ង និ ង

ពរងក ក្មតថភព ដល់និ្សិតដលើវ ិ្័យទ្ូ ដៅដនេះ សាកលវ ិទ្ាល័យក៏ បនបដងើ ត ដដប៉ា តឺ ម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកា

មូ លដ្ឋានតាមដ្ច្កតករបកា្រប្់រក្ួងអប់ រ ាំយុវែន និង កក ឡា ដលខ្ ៣២៩ អយក.របក ច្ុ េះនងៃទ្ក ២២ ផខ្
កុ មាៈ ឆ្នាំ២០០៦ ផដលមនកាតពវកិច្ច ទ្ទ្ួ លខ្ុ ្រតូវប
បនតការ្ិកាដៅឆ្នាំទ្ក២ករមិ តបរ ិញ្ជាបរត។

ត លនិ ្សិត ដលើែាំនញជាមូ លដ្ឋាន្រមប់
ុត េះបណ្ណ

III-រចនាសមព័នាព្រប់ព្រងរបស់ដេប៉តឺម៉ង់ថ្នារ់ឆ្ា ាំសិរាមូលដ្ឋាន
សាកលវ ិទ្ាធិ ការរង
ែាំ នួយការ
របធានដដប៉ា តឺ ម៉ាង់

អនុ របធានដដប៉ា តឺ ម៉ាង់

បុ រគលិក

បុ រគលិក

អនុ របធានដដប៉ា តឺ ម៉ាង់

បុ រគលិក

ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូលដ្ឋានរយៈដពល ៣ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៥

បុ រគលិក
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IV-ការវិភារចាំណុចលអ

ឱកាស និង ឧបសរគ

រ- ចាំណុចលអ
- មនរច្ន្មព័នធររប់ ររង និ ងការទ្ទ្ួ លខ្ុ្រតូវរប្់ដដប៉ា តឺ ម៉ាង់ច្ា្់ល្់
- មនអនុ រ

ៈកមមការអភិ វឌ្ឍកមមវ ិធក ្ិកាថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន

- មនកមមវ ិធក ្ិកាថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋានច្ា្់ល្់

- មនផផនការយុទ្ាសាស្ត្តរយៈដពលមធយម និ ងផផនការ្កមមភពរប្់ដដប៉ា តឺ ម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ
្ិកាមូ លដ្ឋានច្ា្់ល្់
- មនធនធានសាស្តសាតចារយររប់ រគ្នន់ របកបដដ្ឋយរុ

វឌ្ឍិ និ ង បទ្ពិ ដសាធន៍

- មន្មារៈឧបដទ្្្ិការរប់ រគ្នន់ និ ង ការររប់ ររងឯកសារច្ា្់ល្់
- ការរបឡងមនលកខ

ៈ្ុរកឹ តយ និ ង រតឹមរតូវ

- មនដ្ៀវដៅ្ិកាដគ្នល ឯកសារស្សាវរជាវមនលកខ

ៈទ្ូ លាំទ្ូលយ

- មនកិ ច្ច្ហរបតបតតិការលអររប់មែឈដ្ឋានជាតិ និ ងអនតរជាតិ
- មនយនតការ និ ងបទ្ដ្ឋានននច្ា្់ល្់
ខ- ឱកាស
- សាថនភព្ងគមមនដ្ថរភពផផនកនដយបយ និ ង្នតិ្ុខ្
- សាថនភពដ្ដាកិច្ចមនការដកើ នដឡើង
- កាំ ដ

ើ នទ្ក ផារការងារ និ ងការដកើ នដឡើងននការវ ិនិ ដយរ

- កាំ ដ

ើ នរប្់្ិ្ានុ ្ិ្សតាមវ ិទ្ាល័យ

- ឱ្កា្ផ្វងរកការងារដធវើ មនដរច្ើ ន
- ទ្ទ្ួ លសាគល់រុ

ភពអប់ រ ាំពក រ

ៈកមមធិការទ្ទ្ួ លសាគល់រុ

រ- ឧបសរគ

ភពអប់ រ ាំ ននកមពុជា

- មនររឹ េះសាថនឧតតម្ិកាដរច្ើនកនុងដខ្តតបត់ ដាំបង

- ររឹ េះសាថនឧតតម្ិកាមួ យច្ាំ នួនយកតនមល្ក
ិ ាទាប

V-រុណតនមៃ
រុ

តនមលរប្់សាកលវ ិទ្ាល័យមន៖

១-អប់ រ ាំ
ទ្ទ្ួ លសាគល់

និងប

ត លរបកបដដ្ឋយរុ
ុត េះបណ្ណ

និ ងឱ្យតនមលខ្ព្់ដៅដលើរុ

ភព

ភព

តនមលមួយដនេះរតូវបនមែឈដ្ឋានជាដរច្ើ ន

និ ង្មតថភពរប្់និ្សិតទាាំងករមិតថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ ល

ដ្ឋាន បរ ិញ្ជាបរតរង បរ ិញ្ជាបរត បរ ិញ្ជាបរតជាន់ ខ្ព្់ និ ងប
វ ិទ្ាល័យររប់ ររង

រុ

និងដ្ដាកិច្ចនដពលកនលងមក។

ិឌ ត ផដលបនប

ត លដដ្ឋយសាកល
ុត េះបណ្ណ

ជាពិ ដ្្និ ្សិតផដលកាំ ពុងបដរមើ ការងារដៅកនុង

សាថបនរដា និ ងឯកែនរតូវបនអងគការទាាំងដនេះដលើក្រដ្ើរ និ ងដពញច្ិ តតច្ាំដពេះ្មតថភពរប្់ពួកដរជា
ខាលាំង។

រុ

តនមលខាងដលើដនេះ

រឺ សាកលវ ិទ្ាល័យបនផារភាប់ ជាមួ យនឹ ងធនធានសាស្តសាតចារយ

្ិកា ្មារូបវនត និ ងការ្ិកាស្សាវរជាវផបបវ ិទ្ាសាស្ត្ត។
២-ប

កមមវ ិធក

ុត េះនិ ្សិតឱ្យមនភពកាលហានកនុងការបដញ្ចញមតិ ច្ាំដពេះមហាែន និង្ងគម ភពកាលហាន និ ង

ការបដញ្ចញមតិ ជាការផ្តងដច្ញពក ្ិទ្ិ ដធ ្រ កភពរប្់និ្សិតកនុងការច្ូ លរួមដដ្ឋយដ្រ កដល់ដាំដ

ើ រការ អប់ រ ាំ

ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូលដ្ឋានរយៈដពល ៣ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៥

ទ្ាំព័រ 3

យុវែន និ ងយុវែនដូ ច្គ្ននដៅតាម្ហរមន៍ ក៏ដូច្ដៅតាមទ្ក សាធារ

ៈ ដដ្ឋយមនកមម វ ិធក ជាដរច្ើនដូ ច្ជា៖

ការអប់ រ ាំែាំ ងឺដអដ្៍ ការអប់ រ ាំអាំ ពកផលប៉ា េះពល់ននដររឿងដញៀនច្ាំ ដពេះ្ងគម។ ភពកាលហានដនេះដកើ តដច្ញ ពក

្កមមភព្ិកាជារកុមរប្់និ្សិតដៅកនុងថ្ននក់ ដរៀន និងការច្ូ លរួមមតិ ដដើ មបកផ្វងរកនូ វ វ ិធក សាស្ត្តលៗ
អ
កនុងការដដ្ឋេះស្សាយបញ្ជ
ា ។
៣-ប

ុត េះនិ ្សិតឱ្យមនភពដមេះមុតច្ាំដពេះការងារផដលខ្លួនទ្ទ្ួ លខ្ុ ្រតូវ

មនន័ យថ្នដបើ ដធវើកិច្ច

ការអវកមួយរឺ រតូវតាាំងច្ិតតដធវើឲ្យបន្ដរមច្ និងទ្ទ្ួ លបនលទ្ធផលលអដទ្ើ បឈប់ ។ ការតាាំងច្ិ តតផបបដនេះផដល
ដធវើឲ្យនិដយែក និ ងរបធានសាថប័ នដផសងៗស្្ឡាញ់ដពញច្ិ តតនិង ឲ្យតនមលជាខាលាំងច្ាំ ដពេះបុ រគលផដលមនភព
ដមេះមុ តច្ាំ ដពេះការងារយ៉ា ងដូ ដចានេះ។
និ ្សិត ឲ្យមននូ វរុ

ដូ ដច្នេះសាកលវ ិទ្ាល័យររប់ ររង

និ ង

ដ្ដាកិច្ចបនដបតជាបណ្ប

តនមលទ្កបកដនេះរឺ ជាដរ ងរតឹ មរតូវផដលដធវើឲ្យ្ងគមជាតិ មនការរ កកច្ដរមើ ន។

ុត េះ

៤-ដបតជាបណ្អប់ រ ាំនិ ្សិតឲ្យមនរកម្កលធម៌ខ្្
ព ់ ច្ាំ ដពេះ្ងគមជាតិ សាថប័ ន និ ងររួសារ ពក ដរពេះថ្ន រកម

្កលធម៌ ជា្្រ្តមា ឫជាដរបងរ ាំអិ លកនុងការរ្់ដៅ ផដលជាកមលាំងច្លករននការងារែួ យែរមុញឲ្យ្ងគម
ជាតិ ទ្ទ្ួ លបន្ុខ្ដុ មរម

ក កមម

្នតិភពនិ ង ភពរ កកច្ដរមើ ន។

ដដ្ឋយយល់នូវរុ

តនមលទ្កបួនដនេះថ្នលអ

រតឹ មរតូវ និ ងមនរប្ិទ្ធភពការងារច្ាំ ដពេះសាថប័ ន និ ងជាតិ ដទ្ើ បសាកលវ ិទ្ាល័យររប់ ររង និង ដ្ដាកិច្ច
បនដ្ឋក់ ដច្ញនូ វរុ

តនមលដនេះ្រមប់ ឲ្យនិ្សិត បុ រគលិក និងសាស្តសាតចារយ ននសាកលវ ិទ្ាល័យ អនុ វតត

និ ងរបតិ បតតិតាម ដដើមបកែួយែរមុញសាលកវ ិទ្ាល័យឲ្យដាំ ដ

ើ រការរបរពឹ តិ ដត ៅដដ្ឋយរលួន ពក ដរពេះថ្នមនុ ្ស

ផដលមនរកម្កលធម៌ ្ុទ្ធ្ឹងផតជាមនុ្សលអ នងលងូរន ្ុភពរបសារ មិ នរបកាន់ គ្នន និ ងដច្េះផបងផច្កដអវើ
ផដលខ្ុ ្ និ ងអវកផដលរតូវ។ កតាតទាាំងអ្់ដនេះដហើយ ផដលដធវើឲ្យសាកលវ ិទ្ាល័យមនការរ កកច្ដរមើ នដពរ
ដពញដដ្ឋយរុ
៥-ប

ភពខ្ព្់ រហូតមកដល់ដពលបច្ចុបបនន។

ុត េះនូ វមន្ិកាជាតិៈ

មន្ិការជាតិ ជាតរមូវការដ៏ ចាាំបច្់ ននការអប់ រ ាំដៅកនង
ុ សាកលវ ិទ្ា

ល័យររប់ ររង និ ងដ្ដាកិច្ច ពក ដរពេះថ្នពកយ មន្ិកាជាតិ មនន័ យថ្នស្្ឡាញ់ជាតិ ខ្ព្់បាំផុត យកច្ិ តត
ទ្ុ កដ្ឋក់ ច្ាំដពេះជាតិ ខ្ព្់បាំផុត។ ដដ្ឋយយល់ពកសារៈ្ាំខាន់ ដនេះដហើយ ដទ្ើ បសាកលវ ិទ្ាល័យ ្ដរមច្ដ្ឋក់
ដច្ញនូ វរុ

តនមលទ្ករបាំដនេះ ដដើមបកជាកតាតមួយែួ យែរមុញ និ ងដ្ឋ្់ដត ននិ ្សិត បុ រល
គ ិក និ ងសាស្តសាតចារយ

ឲ្យមន្តិ ្មបែញ្ា ៈ ស្្ឡាញ់ជាតិ និ ងផងរកានូ វរបនព

ក

វបបធម៌ ផដលជាសាននដដ៏ រប

បុ រ្ផខ្មរបនសល់ទ្ុកឲ្យ រពមទាាំងែរមុញនិ្សិតឲ្យយកច្ិ តទ្
ត ុ កដ្ឋក់ ផងរកា

ិ តផដលបុ ពវ

អតត្ញ្ជា

ជាតិ រប្់ខ្ួនឲ្យ
ល

ត លនិ ្សិតឱ្យមនរុ
ុត េះបណ្ណ

ភព ្មតថភព

បនរង់ វងសជានិច្ច ។ កតាតទាាំងអ្់ខាងដលើដនេះដហើយ ផដលដធវើឲ្យសាកលវ ិទ្ាល័យ ្ដរមច្ដ្ឋក់ ដច្ញនូ វ
មន្ិកាជាតិ ដនេះជារុ

តនមលទ្ករបាំរប្់ខ្ន។
ួល

VI-ទ្សសនៈវិសយ
័
ដបសររមម និង ដោលបាំណង
១-ទ្សសនៈវិសយ
័

សាកលវ ិទ្ាល័យររប់ ររង និ ងដ្ដាកិច្ច ដបតជាបណ្ប
និ ងរកម្កលធម៌ ដៅកនុងករមិ តជាតិ និងអនតរជាតិ ។
២-ដបសររមម

ដដប៉ា តឺ ម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន ដបតជាបណ្ប
ដ្ឋានច្ា្់ល្់របកបដដ្ឋយរុ

ភព

ត ល និ ងអប់ រ ាំនិ ្សិតឱ្យមនច្ាំ ដ
ុត េះបណ្ណ

និ ងរកម្កលធម៌

េះដឹ ងជាមូ ល

ផដលអាច្ផតល់ឱ្កា្ឱ្យនិ ្សិតមន

ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូលដ្ឋានរយៈដពល ៣ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៥
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្មតថភពដពញដលញ្រមប់ បនតច្ូល្ិកាកនុងឆ្នាំទ្កពកររប្់ខ្ួន
ល តាមរយៈការយកច្ិ តទ្
ត ុ កដ្ឋក់ ដលើ

ការអភិ វឌ្ឍន៍ ធនធានបុ រគលិក ធនធានសាស្តសាតចារយ ធនធាន្មារៈរូបវ ័នត រពមទាាំងបដងើ តនូ វបទ្
បញ្ជ
ា វ ិធាន និ ងដគ្នលការ

៍ នន្រមប់ ការរបតិ បតតិ។

៣-ដោលបាំណង
ដដើ មបក្ដរមច្នូ វដប្កកមមដ៏នងលថ្នលខាងដលើ របបករតូវបាំ ដពញនូ វដគ្នលបាំ

ងដូ ច្ខាងដរកាម៖

- ពរងឹ ងរច្ន្មព័នរធ រប់ ររង និងការររប់ ររងកនុងដដប៉ា តឺ ម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន
- តាមដ្ឋន រតួតពិ និតយវយតនមល និ ងអភិ វឌ្ឍកមមវ ិធក ្ិកាថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន
- អភិ វឌ្ឍ្មតថភពបុ រគលិក និងបុ រគលិក្ិកា
- អភិ វឌ្ឍ្មាររូបវ ័នត បនទប់សាតប់ បនទប់កាំពយូទ្័ រ បណ្ណណល័យឱ្យមនភពទ្ាំ ដនើបកមម
- ពរងឹ ងការដរែើ ្ដរ ើ្ និងការររប់ ររងនិ ្សិត
- ពរងក កកិច្ចការនិ ្សិត និង ការស្សាវរជាវ
- អប់ រ ាំរកម្កលធម៌ដល់និ្សិត
- បដងើ ត និងផសពវផាយនូ វបទ្ដ្ឋានច្ាប់ នន
ដោលបាំណងទ្ី១ ពរងឹ ងរច្ន្មព័នធររប់ររង និងការររប់ ររងកនុងដដប៉ា តឺ ម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូ ល

ដ្ឋាន៖ ការងារររប់ ររង អភិ បលកិ ច្ច និ ងរ
តឺ ម៉ាង់ឱ្យមនរប្ិទ្ធភព
ដរគ្នងទ្ុ ក។
ប

ដនយយភពរឺ ជាកាតពវកិច្ច្លកន
ូន
ុងដាំ ដ

និង្ដរមច្បននូ វដជារែ័ យស្្បតាមរដរមងផផនការ្កមមភពផដលបន

មាងវ ិញដទ្ៀតដដប៉ា តឺម៉ាង់បនកាំ

ត់ ដគ្នលបាំ

ងដនេះដឡើងដដើមបកដ្លើយតបដៅនឹ ងការងារ

ត លថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន ដមលេះដហើយការបដងើ ននូ វច្ាំ ដ
ុត េះបណ្ណ

ការអនុ វតតនូវដគ្នលការ

ើ រការររប់ ររងដដប៉ា

េះដឹង និ ងច្ាំ ដ

េះដធវើដល់បុរគលិក្តកពក

៍ និ ងបទ្បញ្ា តិ ន
ត ន ជាពិ ដ្្ការទ្ទ្ួ លខ្ុ ្រតូវដៅតាមតួនទ្ក និ ងភរកិ ច្ចរប្់

បុ រគលិកជាមូ លដ្ឋានររឹ េះដ៏ ្ាំខាន់ កុងការបដង
ន
ើ តនូ វវបបធម៌ ររប់ ររងការងារមួ យមនលកខ
រតឹ មរតូវ និ ងមនរប្ិទ្ធភពខ្ព្់។ ដដើ មបក្ដរមច្បននូ វដគ្នលបាំ

ៈច្ា្់ល្់

ងទ្កមួយដនេះ ដដប៉ា តឺ ម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកា

មូ លដ្ឋាន បនដរៀបច្ាំ នូវយុទ្ធសាស្ត្ត និ ង ្កមមភពជាដរច្ើ នដដើ មបកអនុ វតតដូច្ខាងដរកាមដនេះ៖
១.១- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១ ៖ ដរៀបច្ាំ នូវដគ្នលការ

៍ និ ងរច្ន្មព័នធររប់ ររងដដប៉ា តឺ ម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកា

មូ លដ្ឋានមួ យដ្ឋច្់ ដដ្ឋយផឡក
្កមមភព៖

១.១.១- កាំ

ត់ ្ម្ភពច្ូ លរួមដរៀបច្ាំ នូវដគ្នលការ

១.១.២- របែុាំ ដធវើពរងាងននដគ្នលការ

៍ រួមរប្់ដដប៉ា តឺ ម៉ាង់

១.១.៣- របែុាំ ពិនិតយ និ ងផក្រមួលដលើដគ្នលការ
១.១.៤- របែុាំ អនុ ម័ត្ដរមច្ដលើដគ្នលការ
១.១.៥- ផសពវផាយពក ដគ្នលការ

៍

៍

៍

៍ ដល់បុរគលិក

១.២- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ២ ៖ ដរៀបច្ាំ ផបងផច្កតួនទ្ក ភរកិ ច្ច និ ងការទ្ទ្ួ លខ្ុ ្រតូវដល់បុរល
គ ិក
្កមមភព៖

១.២.១- ដរៀបច្ាំ រច្ន្មព័នធររប់ ររងកនងដដប៉ា
តឺ ម៉ាង់
ុ
១.២.២- កាំ

ត់ តួនទ្ក និ ងភរកិច្ចដល់បុរគលក
ិ

១.២.៣- ដរៀបច្ាំ ការបរ ិយយការងារដល់បុរល
គ ិកមនក់ ៗ

ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូលដ្ឋានរយៈដពល ៣ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៥
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១.២.៤- ដ្នើ្ុាំច្ុេះហតថដលខាជាផលូវការពក រ
១.២.៥- របែុាំ ផសពវផាយ និ ងដធវើការផ

ៈររប់ ររង

នាំដល់បុរគលិក

១.៣- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៣ ៖ តាមដ្ឋនរតួតពិ និតយដលើការអនុ វតតការងាររប្់បុរគលិក ររប់ ្កមមភព
្កមមភព៖

១.៣.១- កាំ

ត់ រយៈដពលដៅនឹ ងទ្ាំ ហាំការងារ

១.៣.២- បដងើ តទ្រមង់ ្រមប់ ការតាមដ្ឋនការងាររប្់បុរគលិក
១.៣.៣- ផ

នាំ និ ងផតល់អនុ សា្ន៍ ដដើ មបកអនុ វតតការងារបនត

១.៤- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៤ ៖ វយតនមលដលើការអនុវតតការងាររប្់បុរគលិកដរៀងរល់្ម្នក មួយៗ
្កមមភព៖

១.៤.១- បដងើ តរ

ៈកមមការវយតនមលការងាររប្់បុរគលិក

១.៤.២- បដងើ តទ្រមង់ ផបបបទ្ននការវយតនមល
១.៤.៣- កាំ

ត់ កាលបរ ិដច្េទ្ និ ងែូ នដាំ

ឹ ង្តកពកការច្ុ េះវយតនមល

១.៤.៤- ច្ុ េះវយតនមល(ពិ និតយឯកសារ និ ងការ្មា្ន៍ ផទល់ )
១.៤.៥- បូ ក្រុបលទ្ធផល និងដធវើរបយការ
១.៤.៦- ផតល់អនុ សា្ន៍ ដលើច្ាំ

៍

ុ ច្ខ្វេះខាត

១.៥- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៥ ៖ ដរៀបច្ាំ ការរបែុាំ ផកលមអដលើការរបតិ បតតិការងាររល់ផខ្នក មួយៗ
្កមមភព៖

១.៥.១- កាំ

ត់ កាលបរ ិដច្េទ្ននការរបែុាំ

១.៥.២- ផតល់ឱ្កា្ដល់បុរគលិកដលើកជារបយការ
១.៥.៣- ផ

នាំ និ ងតរមង់ ទ្ិ្ដលើការងារ

១.៥.៤- កាំ

ត់ ការងារងមកផដលរតូវអនុ វតតបនត

៍ និ ង្ាំនូមពរ

១.៦- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៦ ៖ ដលើកទ្ឹ កច្ិ តច្
ត ាំ ដពេះបុ រគលិកដ្នើមកនុងការអនុ វតតការងារ
្កមមភព៖

១.៦.១- កាំ

ត់ បុរគលិកផដលមនសាននដដ្នើមកនុងដដប៉ា តឺម៉ាង់

១.៦.២- ដរៀបច្ាំ ្ាំដ

ើ ្ុាំដៅរ

ៈររប់ ររង

១.៦.៣- ផតល់នូវការដលើកទ្ឹ កច្ិ តតដូច្ជា៖ បដងើ នរបក់ដបៀវតស តដមលើងឋានៈ
ផតល់ឱ្កា្្ិកាបនត ច្ូ លរួម្ិកាខសាលនន ទ្្សនៈកិ ច្ច

ដោលបាំណងទ្ី ២ តាមដ្ឋន រតួតពិ និតយវយតនមល និ ងអភិ វឌ្ឍកមមវ ិធក ្ិកាថ្ននក់ ឆ្នាំ្ក
ិ ាមូ លដ្ឋាន
ដគ្នលបាំ

ងទ្ក ២ ជាយនតការមួ យដ៏ ្ាំខាន់ ផងផដរ ដដើ មបក្ដរមច្ឱ្យបននូ វទ្្សនវ ិ្័យផដលជាកតករបថ្នន

រប្់ថ្ននក់ ដឹកនាំសាកលវ ិទ្ាល័យ ក៏ ដូច្ជាបុ រគលិកទាាំងអ្់ ពក ដរពេះ ការតាមដ្ឋន រតួតពិ និតយវយតនមល និ ង
អភិ វឌ្ឍកមមវ ិធក ្ិកា

ជាមូ លដ្ឋានមួ យផដលមិ នអាច្ខ្វេះបន្រមប់ ដធវើការប

របកបដដ្ឋយច្ក រភព។

ជាពិដ្្

ត លធនធានមនុ ្ស
ុត េះបណ្ណ

កមមវ ិធក្ិកាផដលផផអកដលើវ ិ្័យទាាំងបួ នដូ ច្ជា

វ ិ្័យ្ិលបៈ

និ ង

ិ ័យវ ិទ្ាសាស្ត្តពិត និ ង វ ិទ្ាសាស្ត្តកុាំពយូទ្័រ និ ង វ ិ្័យភសា
មនុ ្សសាស្ត្ត វ ិ្័យវ ិទ្ាសាស្ត្ត្ងគម វ្
បរដទ្្ជាដដើ ម មនអតថរបដយែន៍ យ៉ា ងដរច្ើ នកនុងបរ ិបទ្អភិ វឌ្ឍន៍ របដទ្្ជាតិ ផដលស្្បតាមនិ ននការនន
សាកលដលកភវូបនក យកមម នដពលបច្ចុបបនន។ ដដើ មបក្ដរមច្បននូវដគ្នលបាំ

ងទ្ក ២ដនេះ ដដប៉ា តឺ ម៉ាង់ថ្ននក់

ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន បនដរៀបច្ាំ នូវយុទ្ធសាស្ត្ត និ ង ្កមមភពជាដរច្ើ នដដើ មបកអនុវតតដូច្ខាងដរកាមដនេះ៖
២.១- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១ ៖ បដងើ តអនុ រ

ៈកមមការអភិ វឌ្ឍកមមវ ិធក ្ិកា ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន

ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូលដ្ឋានរយៈដពល ៣ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៥
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្កមមភព៖

២.១.១- ដរែើ ្ដរ ើ្ និ ងផតងតាាំង្ម្ភពអនុ រ
ដរែើ ្ដរ ើ្ដច្ញពក រ

ៈកមមការ ផដលរតូវ

ៈររប់ររង រពឹទ្ធបុរ្ តាំ ណ្ណងសាស្តសាតចារយ និ ង

តាំ ណ្ណងនិ ្សិត
២.១.២- កាំ

ត់ តួនទ្ក និ ងភរកិច្ចរប្់អនុ រ

ៈកមមការ

២.១.៣- របែុាំ ផសពវផាយដល់អក
ន ផដលពក់ ព័នធ

២.២- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ២ ៖ បដងើ តយនតការតាមដ្ឋន រតួតពិនិតយ ផកលមអ និ ងអភិ វឌ្ឍកមមវ ិធក្ិកា
្កមមភព៖

២.២.១-

ដរៀបច្ាំ លិខ្ិតអដញ្ាើញអនុរ

ៈកមមការច្ូ លរួមរបែុាំ ដធវើដ្ច្កតករពង

ននយនតការតាមដ្ឋន រតួតពិ និតយ ផកលមអ និងអភិ វឌ្ឍកមមវ ិធក ្ិកា ្រមប់
កមមវ ិធក ្ិកាថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន

២.២.២- របែុាំ ដលើកទ្ក ២ ដដើ មបកផក្រមួលដលើដ្ច្កតករពង
២.២.៣- របែុាំ ដលើកទ្ក ៣ ដដើ មបក្ដរមច្ និ ងច្ុេះហតថដលខា
២.២.៤- របែុាំ ផសពវផាយដល់អក
ន ផដលពក់ ព័នធ
២.៣- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៣ ៖ ដរៀបច្ាំ រច្ន្មព័នធររប់ ររងតាមមហាវ ិទ្ាល័យ
្កមមភព៖

២.៣.១- ដរែើ ្ដរ ើ្ និ ងផតងតាាំងបុ រគលិកររប់ ររងតាមមហាវ ិទ្ាល័យ
២.៣.២- កាំ

ត់ តួនទ្ក និ ងភរកិ ច្ចបុរគលិក

២.៣.៣- របែុាំ ផសពវផាយអាំ ពកតួនទ្ក និងភរកិច្ច

២.៤- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៤ ៖ តាមដ្ឋនរតួតពិនិតយការអនុ វតត កមមវ ិធក ្ិកាថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន
្កមមភព៖

២.៤.១- កាំ

ត់ កាលបរ ិដច្េទ្ននការតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយ

២.៤.២- អដញ្ាើញសាស្តសាតចារយតាមមុ ខ្វ ិជាា ច្ូ លរួមរបែុាំពិនិតយ ដលើការអនុ វតត
កមមវ ិធក ្ិកា

២.៤.៣- ផតល់ឱ្កា្ឱ្យសាស្តសាតចារយដលើកពក ការអនុ វតតកមមវ ិធក ្ិកា
២.៤.៤- ផ

នាំ និ ងផតល់អនុ សា្ន៍ ដល់សាស្តសាតចារយដដើ មបកអនុ វតតការងារ

២.៥- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៥ ៖ អភិ វឌ្ឍកមមវ ិធក ្ិកាថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន
្កមមភព៖

២.៥.១- ចាត់ តាាំង្ម្ភពអនុ រ

ៈកមមការអភិ វឌ្ឍកមមវ ិធក ្ិកា

២.៥.២- បដងើ តករមង្ាំនួរស្សាវរជាវពក អក
ន ពក់ ព័នធ
២.៥.៣- ច្ុ េះស្សាវរជាវ និ ងរបមូ លលទ្ធផលននការស្សាវរជាវ
២.៥.៤- ដរៀបច្ាំ របែុាំ អនុរ

ៈកមមការអភិ វឌ្ឍកមមវ ិធក ្ិកាដដើមបកផកផរប

២.៥.៥- ្ុាំការទ្ទ្ួ លសាគល់ពករ

ៈកមមធិ ការទ្ទ្ួ លសាគល់រុ

ននកមពុជា និងដបេះពុ មា

ភពអប់ រ ាំ

២.៦- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៦ ៖ ផសពវផាយការផកផរបកមមវ ិធក ្ិកាថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋានជាសាធារ
្កមមភព៖

ៈ

២.៦.១- ផសពវផាយតាមរយៈដរហទ្ាំ ព័ររប្់សាកលវ ិទ្ាល័យ
២.៦.២- របែុាំ ផសពវផាយដល់បុរគលិក សាស្តសាតចារយ និ ងនិ ្សិត
២.៦.៣- បិ តដៅដលើកាតដខ្ៀនផតល់ពត៌ មន

ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូលដ្ឋានរយៈដពល ៣ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៥
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២.៦.៤- បិ តដៅដលើតុដលខាផតល់ពត៌ មន
ដោលបាំណងទ្ី ៣ អភិ វឌ្ឍ្មតថភពបុរល
គ ិក និ ងបុរគលិក្ិកា៖ ការអភិ វឌ្ឍបផនថមនូ វ្មតថភព
រប្់បុរគលិក និងបុ រគលិក្ិកា ជាដគ្នលដៅមួ យផដលពុាំ អាច្ខ្វេះបនកនុងការកសាង និងពរងកកនូ វច្ាំ ដ

េះដធវើ្រមប់ សាកលវ ិទ្ាល័យ និ ង្ងគមជាតិ ។ ការអភិ វឌ្ឍ្មតថភពរប្់បុរគលិក្ិកា

ដឹ ង និ ងច្ាំ ដ

មនន័ យថ្នជាការែួ យពរងឹ ង
ច្ាំ ដ

េះ

និ ងពរងក កច្ាំ ដ

េះដឹ ងរប្់ពួកគ្នត់

ឱ្យកាត់ ផតមនរុ

ភពកនុងការដផទរ

េះដឹ ងែូនដល់និ្សិតផដលជាទ្ាំ ពាំង្នងឫ្សក ជាពិ ដ្្ការអភិ វឌ្ឍខ្លួនជារបចាាំ រឺជាការច្ូ លរួមយ៉ា ង

្កមមកុងការប
ន

ត លធនធានមនុ ្សដៅកមពុជា។ ដដ្ឋយផឡកការអភិ វឌ្ឍ្មតថភពបុ រគលិកជាយនត
ុត េះបណ្ណ

ការដ៏ ចាាំបច្់ ្រមប់ ប

វ ិ្័យអប់ រ ាំឧតតម្ិកា។

ត លវ ិជាាែក វៈការងារ
ុត េះបណ្ណ

រប្់បុរគលិកឱ្យមនដាំ ដ

ើ រការរបរពឹ តិ ដត ៅបនលអដលើ

រ- បុរគលរ
ិ
បុ រគលិក រឺ ជាកមលាំងច្លករមួ យយ៉ា ង្ាំខាន់ កនុងការអភិ វឌ្ឍសាកលវ ិទ្ាល័យឱ្យមនការរ កកច្ាំ ដរ ើន

ដែ នដល ន

ដូច្ដនេះដដើ មបកឱ្យបុរគលិកទាាំងអ្់មន្មតថភពររប់ រគ្នន់

កនងការដធវ
ើ កិច្ចការងារដផសងៗដលើ
ុ

វ ិ្័យឧតតម្ិកា សាកលវ ិទ្ាល័យមនយនតការអភិ វឌ្ឍ្មតថភព និ ងច្ាំ ដ
ជាពិ ដ្្បុ រគលិកកនុងដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន។

េះដឹ ងដល់បុរគលិកជារបចាាំ

ដដើមបក្ដរមច្បននូ វដគ្នលបាំ

ងខាងដលើដនេះ

ដដប៉ា តឺ ម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន បនដរៀបច្ាំ នូវយុទ្ធសាស្ត្ត និ ង ្កមមភពជាដរច្ើនដដើ មបកអនុ វតតដូច្ខាង
ដរកាមដនេះ៖
៣.១- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១ ៖ ការដរែើ ្ដរ ើ្បុ រល
គ ិក្រមប់ ដដប៉ា តឺ ម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន
្កមមភព៖

៣.១.១- ដច្ញដ្ច្កតកែូនដាំ

ឹ ងជាសាធារ

ៈ

៣.១.២- ពិ និតយ CV េញ្ញាបគ្ត និងឯកសារពាក់ព័នធ
៣.១.៣- ដធវើដត្ត ឫដធវើការ្ាំភ្ន៍
៣.១.៤- ដច្ញដ្ច្កតក្ដរមច្ដរែើ ្ដរ ើ្
៣.១.៥- របែុាំ ផ

នាំពកការងារ និ ងបទ្បញ្ជ
ា រប្់សាកលវ ិទ្ាល័យ

៣.២- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ២ ៖ ែរមុញបុ រគលិកដដប៉ា តឺ ម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋានយ៉ា ងតិច្ ៦០ភររយ
មន្ញ្ជាបរតបរ ិញ្ជាបរត
្កមមភព៖

៣.២.១- ែរមុញឱ្យបុរគលិក្ិកាបនតដដ្ឋយបញ្ុច េះតនមល្ិកា៥០%
៣.២.២- បងលកខ

ៈងាយស្្ួលដល់ការ្ិកាបនតរប្់បុរគលិក

៣.២.៣- ផតល់ការដលើកទ្ឹ កច្ិ តដ
ត ល់បុរគលិកតាមរយៈរុ
៣.៣- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៣ ៖ ប
្កមមភព៖

វុឌ្ឍិ្ិកា

ត លបុ រគលិកតាមរយៈការច្ូ លរួម្ិកាខសាលខាងដរៅ
ុត េះបណ្ណ

៣.៣.១- ដរៀបច្ាំ លិខ្ិតឧដទ្ទ្នម

៣.៣.២- ផតល់របក់ កនរម្រមប់ ដប្កកមម
៣.៣.៣- ដរៀបច្ាំ របយការ

៍ ្តកពក្ិកាខសាល

៣.៣.៤- ផសពវផាយកមមវ ិធក ្ិកាខសាលដល់អនកពក់ ព័នធ
៣.៤- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៤ ៖ ប

ត លបុ រល
គ ិកតាមរយៈការច្ូ លរួម្ិកាខសាលខាងកនុង
ុត េះបណ្ណ

ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូលដ្ឋានរយៈដពល ៣ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៥
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្កមមភព៖

៣.៤.១- អដញ្ាើញវខ្មិនមនច្ាំ ដ
៣.៤.២- កាំ

េះដឹ ង និងបទ្ពិ ដសាធន៍

ត់ បុរគលិកច្ូ លរួម

៣.៤.៣- ផសពវផាយកមមវ ិធក ្ិកាខសាលដល់អនកពក់ ព័នធ
៣.៥- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៥ ៖ ប

ត លវរគខ្ក ល ដល់បុរគលិក្រមប់ អនុ វតតការងារដូ ច្ជា៖ ការងារ
ុត េះបណ្ណ

ែាំ នញ ការងាររដាបល និ ងការងារដផសងៗដទ្ៀតកនង្ងគ
ម
ុ
្កមមភព៖

៣.៥.១- ែូ នដាំ

ឹ ងពក ការ្ិកាវរគខ្ក ល

៣.៥.២- កត់ រតាវតតមនច្ូ លរួម
៣.៥.៣- ដធវើដត្តបញ្ចប់ វរគ

៣.៥.៤- ផតល់វ ិញ្ជាបនបរតែូនច្ាំ ដពេះបុ រគលិកែ័ យលភក
៣.៥.៥- ដធវើរបយការ

៍ ែូ នរ

ៈររប់ ររង

៣.៦- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៦ ៖ អភិ វឌ្ឍ្មតថភពតាមរយៈការច្ូ លរួមទ្្សនៈកិច្ចតាមបណ្ណ
ត សាកលវ ិទ្ា
ល័យផដលជានដរូ រ្ហរបតិ បតតការជាតិ -អនតរជាតិ
្កមមភព៖

៣.៦.១- ចាត់ តាាំងឱ្យបុ រគលិកដៅទ្្សនៈកិច្ច
៣.៦.២- ដធវើរបយការ

៍ ទ្្សនៈកិ ច្ច

៣.៦.៣- ដធវើការផសពវផាយដល់អនកផដលពក់ព័នធ
ខ- បុរគលរ
ិ សិរា

បុ រគលិក្ិកា រឺ ជាកមលាំងច្លករមួ យយ៉ា ង្ាំខាន់ កនុងការអភិ វឌ្ឍសាកលវ ិទ្ាល័យឱ្យមនការរ កកច្ាំ

ដរ ើនដែ នដល ន

ដូ ច្ដនេះដដើមបកឱ្យបុ រគលិក្ិកាទាាំងអ្់មន្មតថភពររប់ រគ្នន់

ដល់និ្សិត និ ងនិ ្សិតអាច្ទ្ទ្ួ លយកបនដលើ
្មតថភព

និ ងច្ាំ ដ

េះដឹ ង

វ ិ្័យឧតតម្ិកា សាកលវ ិទ្ាល័យមនយនតការអភិ វឌ្ឍ

េះដឹងដល់បុរគលិក្ិកាជារបចាាំ

្ិកាមូ លដ្ឋាន។ដដើ មបក្ដរមច្បននូ វដគ្នលបាំ

កនុងការដផទរច្ាំ ដ

ជាពិ ដ្្បុ រគលិក្ិកាកនុងដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ

ងដនេះ ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន បនដរៀបច្ាំនូវ

យុទ្ធសាស្ត្ត និ ង ្កមមភពជាដរច្ើ នដដើមបកអនុ វតតដូច្ខាងដរកាមដនេះ៖
៣.៧- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៧ ៖ បដងើ តឱ្យមនបុរល
គ ិក្ិកាែាំ នួយដដើ មបកឱ្យពួ កដរមនបទ្ពិ ដសាធន៍
្កមមភព៖

៣.៧.១- ែូ នដាំ

ឹ ងជាសាធារ

ៈដល់អនកបញ្ចប់ បរ ិញ្ជាបរត

៣.៧.២- ទ្ទ្ួ លពកយដ្នើ្ុាំ និ ងពិ និតយ្ញ្ជាបរតបរ ិញ្ជាបរត
៣.៧.៣- ដធវើការ្មា្ន៍ ឫដធវើដត្ត
៣.៨- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៨ ៖ របែុាំ ផ
្កមមភព៖

នាំដល់បុរគលិក្ិកាដៅដរៀងរល់ដដើ ម្ម្នក មួយៗ

៣.៨.១- អដញ្ាើញបុ រគលិក្ិកាផដលរតូវបដរងៀនដៅតាម្ម្នក មួយៗ
៣.៨.២- បងាាញពក កមមវ ិធក ្ិកា ដគ្នលបាំ
មុ ខ្វ ិជាានក មួយៗដល់បុរគលិក្ិកា
៣.៨.៣- ដធវើកាំ

ត់ ដហតុ ននអងគរបែុាំ ផ

ងននដមដរៀន ការកាំ

ត់ពិនុទ នន

នាំ

៣.៩- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៩ ៖ ដរៀបច្ាំ របែុាំបដច្ចកដទ្្ដរៀងរល់ផខ្ដដើ មបកផល្់បូរបទ្ពិ
ត
ដសាធន៍
្កមមភព៖

៣.៩.១- កាំ

ត់ កាលបរ ិដច្េទ្ននការរបែុាំ

ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូលដ្ឋានរយៈដពល ៣ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៥
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៣.៩.២- ដធវើលិខ្ិតអដញ្ាើញ
៣.៩.៣- ដាំ ដ

ើ រការរបែុាំ

៣.៩.៤- ដធវើកាំ

ត់ ដហតុ អងគរបែុាំ

៣.១០- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១០ ៖ ែរមុញឱ្យបុរល
គ ិក្ិកាយ៉ា ងតិ ច្ ៥០ភររយមន្ញ្ជាបរត
បរ ិញ្ជាបរតជាន់ខ្ព្់្រមប់ ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន
្កមមភព៖

៣.១០.១- អនុ ដរគ្នេះដល់ការ្ិកាបនត ៥០ភររយដល់បុរគលិក្ិកា ផដល
្ិកាដៅ UME
៣.១០.២-

បញ្ូា នឱ្យដៅ្ិកាដៅសាកលវ ិទ្ាល័យនដរូ រជាតិ-អនតរជាតិ

តាមរយៈការដ្នើ្ុាំអាហារូបករ

៍ ឫបង់ នងល

៣.១០.៣- ផតល់ការដលើកទ្ឹ កច្ិ តដ
ត ល់បុរគលិក្ិកាផដលមនរុ
៣.១១- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១១ ៖ ប
្កមមភព៖

ត លច្ាំ ដ
ុត េះបណ្ណ

វុឌ្ឍិ

េះដឹ ងបផនថមដល់បុរគលិក្ិកា

៣.១១.១- ដបើ កវរគខ្ក ល ដដើ មបកបាំប៉ានដលើែាំនញឯកដទ្្
៣.១១.២- បញ្ូា នឱ្យច្ូ លរួមកនុងវរគ្ិកាខសាល (ខាងកនុង ឫខាងដរៅ)
៣.១១.៣- បញ្ូា នឱ្យច្ូ លរួមកនុងដាំ ដ

ើ រទ្្សនៈកិ ច្ច (ខាងកនុង ឫខាងដរៅ)

៣.១២- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១២ ៖ វយតនមលដលើ្មតថភពបដរងៀនរប្់បុរគលិក្ិកា
្កមមភព៖

៣.១២.១- វយតនមលដដ្ឋយរ
-បដងើ តរ

ៈកមមការ

ៈកមមការវយតនមល

-បដងើ តទ្រមង់វយតនមលដដ្ឋយរ

ៈកមមការ

-ដរៀបច្ាំ កាលបរ ិដច្េទ្ និ ងដធវើការច្ុ េះវយតនមល
-បូ ក្រុបលទ្ធផល និ ងផតល់អនុ សា្ន៍
៣.១២.២- វយតនមលតាម្រមង់ មតិរប្់និ្សិត
-បដងើ តទ្រមង់វយតនមលតាម្រមង់ មតិរប្់និ្សិត
-ដរៀបច្ាំ កាលបរ ិដច្េទ្ និ ងដធវើការច្ុ េះវយតនមល
-បូ ក្រុបលទ្ធផលនន្រមង់ មតិ រប្់និ្សិត
-ផតល់របយការ

៍ ែូ នបុ រគលិក្ិកា

៣.១៣- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១៣ ៖ ដលើកទ្ឹ កច្ិ តតដល់បុរគលិក្ិកាផដលមនសាននដដ្នើម
្កមមភព៖

៣.១៣.១- ការរបរល់ែូនប

ណ ្រដ្ើរ

៣.១៣.២- ការតាំ ដឡើងឋានៈ និ ងបដងើនអរតារបក់ ដម៉ា ងបដរងៀន
៣.១៣.៣- បដងើនច្ាំ នួនថ្ននក់ បដរងៀន
៣.១៣.៤- ផតល់ការបញ្ុច េះតនមលពិដ្្ដលើការ្ិកាបនតដៅ UME

ដោលបាំណងទ្ី៤ អភិ វឌ្ឍ្មាររូបវ ័នត បនទប់សាតប់ បនទប់កាំពយូទ្័ រ បណ្ណណល័យឱ្យមនភពទ្ាំ ដនើបកមម៖

ដគ្នលបាំ

ងដនេះ រតូវបនបដងតើតដឡើងឱ្យស្្បដៅនឹ ងអវកផដលសាកលវ ិទ្ាល័យកាំ ពុងផតដធវើការរបកួ តរបផែង

ជាមួ យនឹ ងសាកលវ ិទ្ាល័យដផសងៗដទ្ៀត តាមរយៈការវ ិវឌ្ឍ ផផនកបដច្ចកវ ិទ្ាយ៉ា ងឆ្ប់រហ័្ ក៏ ដូច្ជាតរមូវ

ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូលដ្ឋានរយៈដពល ៣ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៥
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ការ្ិការប្់និ្សិតនដពលបច្ចុបបនន

និងដៅអនរត។

បណ្ណណល័យជារបភពព័ត៌មនមួ យ

្រមប់ សាស្តសាតចារយ និ ងនិ ្សិត ដដើ មបកដធវើការ្ិកាស្សាវរជាវ និ ងពរងក កច្ាំ ដ

ដ៏ ្ាំខាន់

េះដឹ ងបផនថមដទ្ៀត្រមប់ពួក

គ្នត់ ។ ដលើ្ពក ដនេះដៅដទ្ៀត ការអភិ វឌ្ឍ្មាររូបវ ័នតទាាំងដនេះ រឺ ជាការែរមុញ និ ងដលើកទ្ឹ កច្ិតតដល់និ្សិត
សាស្តសាតចារយយកច្ិ តតទ្ុកដ្ឋក់ កងការដរៀន
និងបដរងៀន។ ដដើ មបក្ដរមច្បននូ វដគ្នលបាំ
ុន

ងដនេះ ដដប៉ា តឺ ម៉ាង់

ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន បនដរៀបច្ាំ នូវយុទ្សា
ធ ស្ត្ត និ ង ្កមមភពជាដរច្ើ នដដើ មបកអនុ វតតដូច្ខាងដរកាមដនេះ៖
៤.១- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១ ៖ ដធវើទ្ាំដនើបកមមបនទប់្ិកា
្កមមភព៖

៤.១.១- បាំ ពក់ LCD ឱ្យបន១០០ភររយដៅតាមថ្ននក់ ដរៀននក មួយៗ
្រមប់ ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន
៤.១.២- បាំ ពក់ កាតដខ្ៀនកញ្ចក់ ដដើមបកបងភពងាយស្្ួលដល់សាស្តសាតចារយ
៤.១.៣- ដរៀបច្ាំ តុ-ដៅអក ឱ្យស្្បនឹ ងទ្ាំ ហាំថ្ននក់ ដរៀន

៤.២- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ២ ៖ បដងើ នច្ាំ នួនដ្ៀវដៅកនុងបណ្ណណល័យ ១០% (ដបេះពុ មាឆ្នាំ២០០៥-បច្ចុបបនន)
្កមមភព៖

៤.២.១- ទ្ិ ញពក បណ្ណណគ្នរដផសងៗ

៤.២.២- ងតច្មលងបផនថមពក ្ាំដៅដដើ ម
៤.២.៣- ដធវើ្ាំដ

ើ ្ុាំពកមូលនិ ធិអា្ុក

៤.៣- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៣ ៖ អភិ វឌ្ឍបនទប់កាំពយូទ្័រ និ ងច្ាំនួនកាំពយូទ្័ រ
្កមមភព៖

៤.៣.១- បដងើ នច្ាំ នួនកាំពយូទ្័ របផនថម ៣០ភររយ
៤.៣.២- ពរងក កបនទប់អនុ វតតកាំពយូទ្័ រ

៤.៣.៣- ដធវើការផល្់បូរត Monitor មូ លដៅជា Monitor LCD ឱ្យបនយ៉ា ង
តិ ច្៧៥ភររយននច្ាំ នួនកាំ ពយូទ្័ រ្រុប

៤.៤- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៤ ៖ អភិ វឌ្ឍបនទប់សាតប់ និ ងច្ាំ នួនឧបករ
្កមមភព៖

៤.៤.១- បដងើ នច្ាំ នួនឧបករ

៍ សាតប់ ភសា

៍ សាតប់ ភសាបផនថម ២០ភររយ

៤.៤.២- ពរងក កបនទប់សាតប់ ភសា និ ងតបណ្ណ
ត ញ
៤.៤.៣- បាំ ពក់ ទ្ូរទ្្សន៍ កងបនទ
ប់សាតប់
ុន

៤.៥- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៥ ៖ បដងើ តបនទប់អនុ វតត្រមប់ ការកាត់ កក ត(តុ លការ)
្កមមភព៖

៤.៥.១- ដរៀបច្ាំបនទប់្រមប់ អនុ វតតកាត់ កក ត
៤.៥.២- បាំ ពក់ ឧបករ

៍ ្រមប់ កាត់ កក ត

៤.៦- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៦ ៖ ដរៀបច្ាំ និងររប់ ររងបណ្ណណល័យ
្កមមភព៖

៤.៦.១- ដធវើកាតឱ្យនិ ្សិតដដើមបកខ្ក ដច ្ៀវដៅ
៤.៦.២- កាំ

ត់ ដលខ្កូ តច្ា្់ល្់ររប់ ដ្ៀវដៅ

៤.៦.៣- ដរៀបច្ាំ បុរគលិកចាាំែួយ្រមប្រមួលដល់អនកអាន និ ងអនកខ្ចក
៤.៦.៤- ផសពវផាយនូ វរល់បទ្បញ្ជ
ា នផទកុងរប្់
ន
បណ្ណណល័យ
៤.៦.៥- ដធវើរបយការ
៤.៧- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៧ ៖ តបណ្ណ
ត ញអុក នធឺ ផ

៍ ច្ូ លអាន ការខ្ចក និ ងការដរបើ រប្់អុកនធឺ ផ

ត

ត

ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូលដ្ឋានរយៈដពល ៣ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៥
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្កមមភព៖

៤.៧.១- បដងើ នដលបឿនអុក នធឺ ផ

ត

៤.៧.២- តបណ្ណ
ត ញអុក នធឺផ

តផខ្ស

៤.៧.៣- តបណ្ណ
ត ញអុក នធឺផ

ត Wi-Fi

៤.៨- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៨ ៖ ការផងរកា និង ការែួ ្ែុ ល្មារៈ
្កមមភព៖

៤.៨.១- កាំ

ត់ បុរគលិករតួតពិ និតយ្មារៈរបចាាំផខ្

៤.៨.២- កត់ រតារល់្មារៈច្ូ ល-ដច្ញ
៤.៨.៣- ដ្នើ្ុាំែួ្ែុ ល ឫផល្់បូរងម
ត ក
៤.៨.៤- ដរៀបច្ាំរបយការ

៍ ែួ ្ែុ លរបចាាំផខ្

ដោលបាំណងទ្ី ៥ ពរងឹ ងការដរែើ ្ដរ ើ្ និ ងការររប់ ររងនិ ្សិត៖ ដគ្នលបាំ
្នលមួ
យផដលរ
ូ

ៈររប់ ររងសាកលវ ិទ្ាល័យកាំ ពុងនឹ ងបនតអនុវតតយ៉ាងយកច្ិតតទ្ុកដ្ឋក់

ងដនេះ រឺ ជាតនមល
ពក ដរពេះភព

ដជារែ័ យផដលសាកលវ ិទ្ាល័យទ្ទ្ួ លបនរហូតមកដល់ដពលដនេះក៏ អាស្្័យនឹ ងការដផតតយកច្ិ តតទ្ុកដ្ឋក់
ដលើរុ

ភព្ិការប្់និ្សិតជាច្មបង។ រុ

ដល់និ្សិតផផអកដលើដគ្នលការ

ភព្ិកាមនន័ យថ្ន ការផតល់នូវច្ាំ ដ

េះដឹ ង និ ងវ ិជាាែកវៈ

៍ ររឹ េះបក យ៉ាង្ាំខាន់ រឺ ពុ ទ្ិ ធ បាំ និន និងរកម្កលធម៌ ។ដដ្ឋយផឡកការដរែើ ្

ដរ ើ្ និ ងការររប់ ររងនិ ្សិតក៏ រ ិតផត្ាំខាន់ដៅដទ្ៀតដដ្ឋយដហតុ ថ្នដដើ មបកទ្ទ្ួ លបននូ វរុ
ការមនការដរែើ ្ដរ ើ្និ ្សិតផដលបាំ ដពញររប់ លកខខ្
បទ្ពិ ដសាធន៍

បូ ករួមជាមួ យការររប់ ររងវ ិន័ យ

្ដរមច្បននូ វដគ្នលបាំ

ងដនេះ

ឌ មកទ្ទ្ួ លការប

ភពចាាំបច្់ រតូវ

ត លពក សាស្តសាតចារយមន
ុត េះបណ្ណ

ការររប់ ររងវតតមនបនរតឹ មរតូវច្ា្់ល្់។

ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន

ដដើ មបក

បនដរៀបច្ាំ នូវយុទ្ធសាស្ត្ត

និ ង

្កមមភពជាដរច្ើ នដដើមបកអនុ វតតដូច្ខាងដរកាមដនេះ៖
៥.១- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១ ៖ ធានបននូ វការដរែើ្ដរ ើ្និ ្សិតរបកបដដ្ឋយរប្ិទ្ិ ធភព
្កមមភព៖

៥.១.១- បដងើ តដគ្នលការ

៍ និ ងនក តិវ ិធក

-្តកពកការដរែើ ្ដរ ើ្និ ្សិតច្ូ លដរៀនថ្ននក់ ឆ្ន្
ាំ ិកាមូ លដ្ឋាន
-្តកពកការដរែើ ្ដរ ើ្និ ្សិតអាហារូបករ

៍

-្តកពកដផទរការ្ិកា និ ងការទ្ទ្ួ លនិ ្សិតដផទរច្ូ ល
៥.១.២- ដធវើការដរែើ ្ដរ ើ្ដដ្ឋយផផអកតាមរពឹតិ ប
ត តតិពិនុរបឡង្ញ្ជ
ទ
ា បរត

មធយម្ិកាទ្ុ តិយភូមិច្ាំដពេះដបកខែនរបឡងជាប់ ចាប់ ពកឆ្នាំ ២០០២
មកដល់បច្ចបបនន
ុ
-បដងើ តរ

ៈកមមការដរែើ ្ដរ ើ្និ ្សិតដដ្ឋយផផអកតាម រពឹ តិ ប
ត តតិពិនុទ

របឡង្ញ្ជាបរតមធយម្ិកាទ្ុ តិយភូ មិ
-ដធវើការពិ និតយ និងកាំ

ត់ យកពិនុតាមមុ
ទ
ខ្វ ិជាាយ៉ា ងទាបរតឹ មនិ ដទ្ទ្

E និងឱ្យស្្បតាមែាំនញផដលដបកខែនដរែើ្ដរ ើ្

-ដរៀបច្ាំ បញ្ាកដ្មេះនិ ្សិតដដើ មបក្ុាំការទ្ទ្ួ លសាគល់ពករក្ួង អប់ រ ាំ
៥.១.៣- ដធវើការរបឡងច្ូ ល្រមប់ ដបកខែនរបឡងជាប់ ្ញ្ជាបរត
មធយម្ិកាទ្ុ តិយភូមិមុន ឆ្នាំ២០០២

ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូលដ្ឋានរយៈដពល ៣ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៥
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-ដធវើ្ាំដ

ើ រដ្នើ្ុាំរបឡងច្ូ លដរៀនដៅរក្ួងអប់ រ ាំយុវែន និ ងកក ឡា

-ដរៀបច្ាំ វ ិញ្ជាសារបឡងតាមែាំ នញផដលដបកខែនដរែើ ្ដរ ើ្
-ដរៀបច្ាំ បញ្ាកដ្មេះដបកខែនតាមបនទប់
-របែុាំ ផបងផច្កភរកិ ច្ចរ
-ររប់ ររងដាំ ដ
-ដធវើកាំផ

ៈដមរបដយរ

ើ រការរបឡង

្នលឹកកិច្ចការដបកខែន

-ដច្ញលទ្ាផលននការរបឡងដរែើ ្ដរ ើ្
-ដរៀបច្ាំ បញ្ាកដ្មេះ្ុាំការទ្ទ្ួ លសាគល់ពករក្ួងអប់ រ យ
ាំ ុវែន និ ងកក ឡា

៥.១.៤- ច្ាំ ដពេះដបកខែនដ្ឋក់ ពកយច្ូ ល្ិកាមហាវ ិទ្ាល័យ្ិលបៈមនុ ្ស
សាស្ត្ត និ ងភសាបរដទ្្ ែាំ នញភសាអង់ ដរល្ រតូវរបឡងច្ូ ល
ទាាំងអ្់ដលើវ ិញ្ជាសាតាមការកាំ

ត់ រប្់រក្ួងអប់ រ ាំយុវែន និ ង

កក ឡា
៥.២- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ២ ៖ ការររប់ ររងនិ ្សិត
្កមមភព៖

៥.២.១- ររប់ ររង្ថិតិនិ្សិតតាមរយៈការផបងផច្ក៖
-តាមថ្ននក់ តាមឆ្នាំ និ ងតាមែាំ នន់

-តាមមហាវ ិទ្ាល័យ និ ងែាំ នញឯកដទ្្
៥.២.២- ររប់ ររង្ថិតិនិ្សិតដផទរច្ូ ល-ដផទរដច្ញ
-និ ្សិតរតូវបាំដពញពកយដផទរច្ូ ល-ដច្ញដដ្ឋយភាប់ នូវលកខខ្
ចាាំបច្់ ផដលសាកលវ ិទ្ាល័យតរមូវ

ឌ

-កត់ រតាច្ូ លកនុងបញ្ាកនិ្សិតតាមថ្ននក់ តាមែាំនន់ និ ងែាំ នញ

-ដរៀបច្ាំ បញ្ាកដ្មេះ្ុាំការឯកភពពក រក្ួងអប់ រ ាំយុវែន និងកក ឡា

៥.២.៣- ររប់ ររងវ ិន័ យ និ ងអវតតមននិ ្សិត
-បដងើ តដគ្នលការ
-បដងើ តរ

៍ និ ងបទ្បញ្ជ
ា នផទកង្រមប់
និ្សិត
ុន

ៈកមមការវ ិន័ យ

-ផសពវផាយពកដគ្នលការ
-របែុាំ ផ

៍ និ ងបទ្បញ្ជ
ា នផទកុងដល់
ន
និ្សិត

នាំនិ្សិតមិ នដគ្នរពវ ិន័ យ និ ងនិ ្សិតអវតតមនដរច្ើន

-ដធវើរបយការ

៍ ពក ការររប់ ររងវ ិន័ យ និ ងអវតតមន

៥.២.៤- ររប់ ររងការ្ិការប្់និ្សិតដពញដម៉ា ង-មិ នដពញដម៉ា ង
-តាមដ្ឋនវតតមនការ្ិកាកនុងថ្ននក់ រប្់និ្សិត

-ររប់ ររងការរបឡងពក់ កណ្ណ
ត លវរគ និងបញ្ចប់ វរគ
-ការដច្ញលទ្ធផលរបឡងកនុងច្ដនលេះពក ២ដៅ៣្បតហ៍

៥.២.៥- ររប់ ររង្កមមភពច្ូ លរួមរប្់និ្សិត
-ការច្ូ លរួមកនុងកមមវ ិធក រប្់្ងគម
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-ការច្ូ លរួមផងទាាំ និ ង្ាំអាតសាកលវ ិទ្ាល័យ និ ងទ្ក សាធារ
-ការច្ូ លរួមកនុងវរគ្ិកាខសាល និ ងកមមវ ិធក ច្ាំដ

ៈ

េះដឹ ងទ្ូ ដៅ

-ការច្ុ េះែួ យ្ហរមន៍ តាមរយៈការអប់ រ ាំ និ ងការបរ ិចាចកធនធាន
៥.២.៦- ររប់ ររងការផតល់ដ្វកមម្ិកាែូននិ ្សិត
-ផផនកបណ្ណណល័យ បនទប់សាតប់ បនទប់កាំពយូទ្័ រ និ ងអុក នធឺ ផ

ត

-ផផនកពិ ដរគ្នេះដយបល់ដលើការ្ិកា ការដរែើ្ដរ ើ្ែាំ នញ ការផ្វង
រកការងារដធវើ
-ផផនក្ុខ្ភព
៥.២.៧- ដធវើរងាវយតនមលដលើការ្ិការប្់និ្សិត

-ពិ និតយលទ្ធផលរបឡងរបចាាំមុខ្វ ិជាានកមួយៗ
-ពិ និតយលទ្ធផលរបឡងរបចាាំឆ្នាំ្ិកា
-របឡងដរែើ ្ដរ ើ្និ ្សិតពូផករបចាាំែាំនន់

៥.២.៨- ដលើកទ្ឹ កច្ិ តតច្ាំដពេះនិ ្សិតដ្នើម
-ផតល់នូវប

ណ ្រដ្ើរ

-ផតល់នូវដាំ ដ

ើ រកមានត (កនុង ឫដរៅរបដទ្្)

ដោលបាំណងទ្ី ៦ ពរងក កកិ ច្ចការនិ ្សិត និ ង ការស្សាវរជាវ៖ ដគ្នលបាំ
្ាំខាន់ កនុងការអភិ វឌ្ឍ និង ពរងក កនូ វ្មតថភពច្ាំ ដ

ងដនេះ ជារបទ្ក បមួ យដ៏

េះដឹ ងរប្់និ្សិត តាមរយៈកិ ច្កា
ច រផដលសាស្តសាតចារយ

ររប់ មុខ្វ ិជាាទាាំងអ្់ បនរបរល់ឱ្យពួ កដរដធវើការស្សាវរជាវដៅតាម្ហរមន៍ ៏ក៏ សាថបន អងគការដផសងៗ
កនុងដគ្នលបាំ

ងដលើកកាំ ព្់ រុ

ភពអប់រ ាំ ដដ្ឋយផាភាប់ រទ្ឹ ្កត ជាមួ យនឹ ងការអនុ វតតជាក់ ផ្តង។ ការ

្ិកាស្សាវរជាវដនេះ ទាមទារឱ្យនិ ្សិតយល់ កាន់ ផតច្ា្់អាំពកការផ្វងរកនូ វរបភពបញ្ជ
ា ការកាំ

ត់ បញ្ជ
ា

និ ង ការដដ្ឋេះស្សាយនូ វបញ្ជ
ា ជាពិ ដ្្កិ ច្ចការដនេះ ពិ តជាបន ដធវើឱ្យនិ ្សិតមនមូលដ្ឋានររឹ េះររប់ រគ្នន់
កនុងការ្រដ្រច្ងរកងឯកសារដផសងៗ ដរកាយពក ដពលផដលពួ កដរ នឹ ងរតូវបន បញ្ចប់ ការ្ិកាដៅ។ ដដើមបក
្ដរមច្បននូ វដគ្នលបាំ

ងដនេះ

ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន

បនដរៀបច្ាំ នូវយុទ្ធសាស្ត្ត

និ ង

្កមមភពជាដរច្ើ នដដើមបកអនុ វតតដូច្ខាងដរកាមដនេះ៖
៦.១- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១ ៖ ការដ្ឋក់ កិច្ចការឱ្យនិ្សិត
្កមមភព៖

៦.១.១- ការដ្ឋក់ កិច្ចការឱ្យនិ ្សិតដធវើជាលកខ

ៈដទាល

៦.១.២- ការដ្ឋក់ កិច្ចការឱ្យនិ ្សិតដធវើជាលកខ

ៈរកុម

៦.១.៣- ការដ្ឋក់ កិច្ចការដធវើដៅផទេះ
៦.២- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ២ ៖ ប
្កមមភព៖

ត លច្ាំ ដ
ុត េះបណ្ណ

៦.២.១- ដបើ កវរគប

េះដឹ ងបផនថម
ត លខ្លកៗ
ុត េះបណ្ណ

៦.២.២- ដបើ កវរគ្ិកាខសាល ឫដធវើបទ្បងាាញ
៦.២.៣- បដងើ តកលឹបដរៀនភសាអង់ ដរល្
៦.៣- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៣ ៖ ប

ត លបផនថមច្ាំ ដពេះនិ ្សិតដខ្ាយ
ុត េះបណ្ណ

ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូលដ្ឋានរយៈដពល ៣ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៥
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្កមមភព៖

៦.៣.១- បដងើ តរកុម្វ័យ្ិកា ដដើ មបកឱ្យនិ្សិតដច្េះែួ យគ្ននដៅវ ិញដៅមក
៦.៣.២- បដងើ តកមមវ ិធកបាំប៉ាន

ឹ ងពកកមមវ ិធក បាំប៉ាននិ ្សិតដខ្ាយ

-ែូ នដាំ

-ដរៀបច្ាំ សាស្តសាតចារយដដើមបកបាំប៉ាននិ ្សិតដខ្ាយ
-វយតនមល និ ងដធវើរបយការ

៍ ពក ដាំដ

ើ រការបាំ ប៉ាននិ ្សិតដខ្ាយ

៦.៤- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៤ ៖ ការច្ុ េះកមម្ិកាស្សាវរជាវដដើ មបកផារភាប់ រទ្ឹ ្កដត ៅនឹ ងការអនុ វតតជាក់ ផ្តង
្កមមភព៖

៦.៤.១- សាស្តសាតចារយផ
៦.៤.២- សាស្តសាតចារយកាំ
៦.៤.៣- កាំ

នាំពកដាំដ

ើ រការស្សាវរជាវ

ត់ របធានបទ្ននការច្ុ េះកមម្ិកាស្សាវរជាវ

ត់ ករមង្ាំនួរដដើ មបកច្ុេះស្សាវរជាវ

៦.៤.៤- និ ្សិតដ្ឋក់ ពកយដ្នើ្ុាំច្ុេះកមម្ិកាមកការ ិយល័យែាំ នញ
៦.៤.៥- របមូ លលទ្ធផលននការច្ុ េះកមម្ិការប្់និ្សិត
៦.៤.៦- និ ្សិតដធវើបទ្បងាាញ
៦.៥- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៥ ៖ ការច្ុ េះ្ម័ររច្ិ តតដធវើការងារដដើ មបកដកស្្ង់ បទ្ពិ ដសាធន៍
្កមមភព៖

៦.៥.១- ដធវើ្ាំដ

ើ ្ុាំដៅតាមរកុមហុន អងគការ សាថបននន

៦.៥.២- ដរែើ ្ដរ ើ្ និ ងបញ្ូា ននិ ្សិតផដលមនអតថិភព

៦.៥.៣- តាមដ្ឋនការអនុ វតតការងាររប្់និ្សិត្ម័ររច្ិ តត
៦.៦- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៦ ៖ កិ ច្ចការច្ុ េះែួ យ្ហរមន៍ (តាមរយៈ្មរមន៍ និ្សិត្ហការជាមួ យ
អងគការទ្្សនៈពិ ភពដលក)
្កមមភព៖

៦.៦.១- ្ុាំការអនុ ញ្ជាតពក រដាអាំណ្ណច្មូ លដ្ឋាន
៦.៦.២- ច្ុ េះផសពវផាយអប់ រ ាំ និ ងផតល់រងាវន់ ដលើកទ្ឹ កច្ិ តដ
ត ល់អនកច្ូ លរួម
៦.៦.៣- ដធវើរបយការ

៍ ្តកពកការផសពវផាយអប់ រ ាំ

ដោលបាំណងទ្ី ៧ អប់ រ ាំរកម្កលធម៌ ដល់និ្សិត៖ ដគ្នលបាំ

ងដនេះ មនអតថរបដយែន៍ ខាលាំង

ណ្ណ្់្រមប់ របដទ្្កមពុជានដពលបច្ចុបបនន ពក ដរពេះរកម្កលធម៌ ពិតនាំមកនូវតនមលដ៏វ ិដ្្វ ិសាលកនុង
ការដធវើឱ្យការរ្់ដៅរប្់មនុ ្សមនរដបៀបដរៀបរយ ដគ្នរពច្ាប់ របដទ្្ និ ងបដញ្ចៀ្បននូ វការដរបើ រប្់

អាំ ដពើ ហឹងាកនុង្ងគម។ ម៉ា ាងវ ិញដទ្ៀត សាកលវ ិទ្ាល័យររប់ ររង និង ដ្ដាកិច្ច បនដរៀបច្ាំ កមមវ ិធក ្ិកា
រប្់ខ្ួន
ល
ផដលដផតតដលើការអប់ រ ាំផបប រពេះពុ ទ្ធសា្នជាមូ លដ្ឋាន កនុងការអប់ រប
ាំ នទាំកាយវចាច្ិ តត រប្់

និ ្សិតឱ្យសាក្មជារបជាពលរដាកមពុជា ផដលមន វបបធម៌ និ ង អរ ិយធម៌ដ៏យូរលង់ ណ្ណ្់មកដហើយ។ ជា
ពិ ដ្្ ទ្្សនរពេះពុ ទ្ធសា្ន ពិ តជាដធវើឱ្យនិ ្សិតយល់ដឹងអាំពក បុ

យបប កមមផល ផដលសា្នដនេះ

រតូវបនដរចាត់ទ្ុកថ្នជាសា្នរប្់រដា ផដលមនផច្ងដៅកនុងរដាធមមនុញ្ា ននរពេះរជាណ្ណច្រកកមពុជា។
ដដើ មបក្ដរមច្បននូ វដគ្នលបាំ

ងដនេះ ដដប៉ា តឺ ម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន បនដរៀបច្ាំនូវយុទ្ធសាស្ត្ត និ ង

្កមមភពជាដរច្ើ នដដើមបកអនុ វតតដូច្ខាងដរកាមដនេះ៖
៧.១- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១ ៖ ដធវើការប
្កមមភព៖

ត លរកម្កធម៌
ុត េះបណ្ណ

៧.១.១- បញ្ូា លកមមវ ិធក ្ិការពេះពុ ទ្ធសា្នកនុងថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន

ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូលដ្ឋានរយៈដពល ៣ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៥
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៧.១.២- វយតនមលដលើការ្ិកា
៧.២- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ២ ៖ ដធវើការអប់ រ ាំរកម្កលធម៌
្កមមភព៖

៧.២.១- ដបើ កវរគ្ិកាខសាល្តកពក ្កលធម៌ រុ

ធម៌ និង្ុែកវធម៌

៧.២.២- ការអដញ្ាើញវរមិនមកដធវើបទ្បងាាញ
៧.២.៣- ដធវើការវយតនមលដលើការច្ូ លរួម
៧.២.៤- យកពិ នុទរកម្កលធម៌ ដ្ឋក់ កុងតារងពិ
ន
នុទ

៧.៣- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៣ ៖ បាំ ផុ្សាមរតក ដល់និ្សិតឱ្យមនរកម្កលធម៌
្កមមភព៖

៧.៣.១- ផសពវផាយនិ ្សិតឱ្យច្ូ លរួមកនងពក
ធកបុ
ុ

យសា្ន

៧.៣.២- ដផសពវផាយនិ ្សិតឱ្យដច្េះបរ ិចាកធនធានផទល់ខ្ួន
ល

៧.៤- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៤ ៖ ដលើកទ្ឹ កច្ិ តតដល់និ្សិតមនរកម្កលធម៌ លអ
្កមមភព៖

៧.៤.១- ផតល់អាទ្ិ ភពកផនលងច្ុ េះកមម្ិកាស្សាវរជាវ
៧.៤.២- ផតល់អាទ្ិ ភពដលើកផនលងហាត់ ការដលើការងារ
៧.៤.៣- ផតល់ការដលើកទ្ឹ កច្ិ តតជាពិនុទ ឫ្មារៈ្ិកាដផសងៗ

ដោលបាំណងទ្ី ៨ បដងើ ត និងផសពវផាយនូ វបទ្ដ្ឋានច្ាប់ នន៖ ដគ្នលបាំ
្ាំខាន់ ណ្ណ្់ច្ាំដពេះរល់ការរបតិ បតតិទាាំងឡាយ
ដរពេះថ្នការបដងើ តនូ វបទ្ដ្ឋានច្ាប់

ងដនេះ មនសារ

ដដើ មបកឱ្យ្ដរមច្បនតាមផផនការផដលបនដរគ្នងទ្ុក

រឺ ជាការផដលរតូវកាំ

ត់ នូវរពាំ ផដនននច្ាប់ ដដើមបកឱ្យបុ រគលិក

និ ងអនក

ផដលពក់ ព័នធយកដៅរបតិបតតិកុងការ្ដរមច្ការងាររប្់
ន
ខ្ួន។
ល
មា៉ា ងដទ្ៀតការផសពវផាយនូ វបទ្ដ្ឋានច្ាប់
បនទ្ូ លាំទ្ូលយ

រឺ ជាការបញ្ជ្ញ្ជ
ា បនូ វយនតការ្នល
ូ

្ដរមច្បននូ វដគ្នលបាំ

ងដនេះ

ឫដគ្នលការ

៍ រួម្រមប់ អនករបតិ បតតិអនុ វតត។ដដើ មបក

ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន

បនដរៀបច្ាំ នូវយុទ្ធសាស្ត្ត

និ ង

្កមមភពជាដរច្ើ នដដើមបកអនុ វតតដូច្ខាងដរកាមដនេះ៖
៨.១- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ១ ៖ បដងើ ត្ម្ភពរ
្កមមភព៖

ៈកមមការនន

៨.១.១- ចាត់ តាាំង្ម្ភពរ
និ ងបទ្ពិ ដសាធន៍ កុងការងារ
ន
)
៨.១.២- កាំ

ត់ ច្ាំនួន្ម្ភពរ

៨.១.៣- កាំ

ត់ តួនទ្ក និ ងភរកិ ច្រច ប្់រ

៨.២- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ២ ៖ ដរៀបច្ាំ ច្ងរកងដគ្នលការ
្កមមភព៖

ៈកមមការ (ស្្បតាមឋានៈ ្ញ្ជាបរត
ៈកមមការ ការ(ស្្បតាមទ្ាំ ហាំការងារ)
ៈកមមការ

៍ និ ងបទ្ដ្ឋានច្ាប់ នន

៨.២.១- ការ ិយល័យែាំ នញដរៀបច្ាំ ពរងាងដគ្នលការ
៨.២.២- អដញ្ាើញរ

៍ និ ងបទ្ដ្ឋានច្ាប់

ៈកមមការច្ូ លរួមរបែុាំ ផកលមអ

៨.២.៣- ដរៀបច្ាំ របែុាំ ្ដរមច្
៨.២.៤- ច្ុ េះហតថដលខា និ ងដ្ឋក់ ឱ្យអនុ វតត
៨.៣- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៣ ៖ ដធវើការផសពវផាយដល់អនកផដលពក់ ព័នធ
្កមមភព៖

៨.៣.១- របែុាំ ផសពវផាយដគ្នលការ

៍ និ ងបទ្ដ្ឋានច្ាប់

៨.៣.២- ្ិកាខសាល
ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូលដ្ឋានរយៈដពល ៣ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៥
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៨.៣.៣- បងាាញតាមដរហទ្ាំ ព័រ
៨.៣.៤- បងាាញតាមកាតដខ្ៀនផតល់ពត៌ មន
៨.៤- យុទ្ធសាស្ត្តទ្ក ៤ ៖ ដធវើការរតួតពិនិតយ និងផកលមអដគ្នលការ
្កមមភព៖

៨.៤.១- ពិ និតយដគ្នលការ

៍ និ ងបទ្ដ្ឋានច្ាប់ ពកមុនដធៀបនឹ ងសាថនភព

បច្ចុបបនន

៨.៤.២- ដធវើវ ិដសាធនកមមដគ្នលការ
រប្់នូវដគ្នលការ

៍ និ ងបទ្ដ្ឋានច្ាប់ពកមុន និ ងដ្ឋក់ ឱ្យដរបើ

៍ និ ងបទ្ដ្ឋានច្ាប់ ងក ម

៨.៤.៣- ដធវើការផសពវផាយនូវដគ្នលការ

V-

៍ និ ងបទ្ដ្ឋានច្ាប់

៍ និ ងបទ្ដ្ឋានច្ាប់ ងក ម

បាំផណងផចរយុទ្ធសាស្តសរការងារដៅជាសរមមភាព
ផផនការយុទ្ធសាស្ត្តដនេះ រតូវបនផបងផច្កជារដរមងការងារ និ ង ផផនការអនុ វតត្កមមភព្រមប់

យុទ្ធសាស្ត្ត

និ ង្កមមភពជាអាទ្ិ ភពផដលរតូវបនបដងើ តដឡើងដដ្ឋយដដប៉ា តឺ ម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន

និ ងការ ិយល័យពក់ ព័នធដៅកនុងសាកលវ ិទ្ាល័យ ។ ការផបងផច្ង ភរកិ ច្ចការងារ្រមប់ អនុ វតត ដនេះតរមូវ
ឱ្យមនការច្ូ លរួម បងាាញ ពិ ភកា និ ងផកផរបផផនការ្កមមភព ននផផនការយុទ្ធសាស្ត្តដនេះ ដលើការដលើក
ដឡើងនូ វ្កមមភពជាអាទ្ិ ភព។
រតូវកាំ

ដដើ មបកឱ្យដគ្នលបាំ

ងទាាំងដនេះ ្ដរមច្បនដជារែ័យតាមការដរគ្នងទ្ុ ក

ត់ ្កមមភព និ ងការអនុ វតត្កមមភពជាែាំ ហានដដ្ឋយមន ៤ ដាំ ណ្ណក់ កាលខាងដរកាម៖
-ការដបតជាបណ្ច្ិ តតរតូវមនលកខ
្ដរមច្ដឡើងដដ្ឋយរ

ៈទ្ូ លាំទ្ូលយច្ាំ ដពេះដគ្នលបាំ

ង និ ងយុទ្ធសាស្ត្តនន ផដល

ៈររប់ររង បុរគលិក្ិកា និ ងបុ រគលិកដផសងដទ្ៀតផដលពក់ ព័នធ

-ទ្ាំ នួលខ្ុ ្រតូវច្ាំ ដពេះការងារ

និ ង

កាលវ ិភរការងារច្ា្់ល្់

រតូវបនដរៀបច្ាំដឡើង

្រមប់ អនុ វតតន៍ នូ វ្កមមភពជាអាទ្ិ ភព និ ងជាដាំ ណ្ណក់ កាលៗ
-យុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ ការរបមូ លផតាំុធនធាន

បដងើ តដឡើងដដើ មបកដ្លើយតបនឹ ងផផនការអនុ វតតន៍

ការងារជាអាទ្ិ ភព

-្តង់ដ្ឋរ និ ងការអនុ វតតការងារបដងើ តដដើមបកដធវើការវ្់ផវងភពរ កកច្ាំ ដរ ើន
សារលវិទ្ាល័យព្រប់ព្រង និង ដសេារិចច អនុវតរផផនការការងារ ដដ្ឋយផាភាាប់ដៅនឹង
តព្មូវការេូចខាងដព្កាមដនះ៖
្
ការសម្រេចការងារតាេការម្តេជ្ញាចតរេរ់សណ
ៈគ្រៈ់ណរៈាកលវិទយាល័ិ
្
ការផកផរបផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ ដដប៉ា តឺ ម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋានដនេះ

រតូវបនអភិ វឌ្ឍដឡើង

តាមការចាាំបច្់ រប្់ថ្ននក់ ដឹកនាំសាកលវ ិទ្ាល័យកនុងការអនុ វតតការងាររប្់ខ្ួនឱ្យកាន់
ល
ផតមនភពងាយ

ស្្ួល នឹ ង អាច្ររប់ ររងបន ដលើវ ិ្័យអប់ រ ាំថ្ននក់ ឧតតម្ិកា។ ដដ្ឋយផឡកការបដងើ តផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត
ដនេះ រតូវបដងើ តជាដាំ ណ្ណក់ កាលៗដូ ច្ជា៖ ១- ការបដងើ តអនុរ
របភពព័ ត៌មនតាមរយៈនិ ្សិត

សាស្តសាតចារយ រ

ៈកមមការដរៀបច្ាំផផនការ ២- ការផ្វងរកនូ វ

ៈររប់ ររង និងសាធារ

ែនទ្ូ ដៅ

៣- ការរបែុាំ

ពិ ភកាដលើដ្ច្កតករពងននផផនការយុទ្ធសាស្ត្តជាដដើ ម... ៘ ម៉ា ាងវ ិញដទ្ៀត ្កមមភពការងារទាាំងអ្់
ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូលដ្ឋានរយៈដពល ៣ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៥
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ផដលបនកាំ

ត់ កុងផផនការអនុ
ន
វតត្កមមភព ពិ តជានឹ ងដ្លើយតបដៅនឹងតរមូវការរប្់ និ ្សិត និ ង មហា

ែនទ្ូ ដៅជាមិ នខាន ។

្
ការយាលយាលួិខ ុសរតរូទចោម្កាការងារិងាិកាិទ
គៈសរា់ណ
ម្្វការងារ
្
ើ
រល់ដាំណ្ណក់ កាលននការអនុ វតតការងារនកមួយៗ

រតូវបនដរៀបច្ាំ ដឡើង្រមប់ ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ

្ិកាមូ លដ្ឋាន និ ង ការ ិយល័យពក់ ព័នធ ជាអនកទ្ទ្ួ លខ្ុ ្រតូវច្ាំ ដពេះការអនុ វតតន៍ផផនការ្កមមភព នន
ផផនការយុទ្ធសាស្ត្តដនេះ ។ ភរក ទ្ទ្ួ លខ្ុ ្រតូវទាាំងអ្់ដនេះ មនភរកិ ច្ដច មើ លការខ្ុ ្រតូ វ នឹ ងរតូវបនដរ
សាក្ួរដដើ មបកឱ្យដធវើការបងាាញអាំ ពកធនធានផដលរតូវការ ដៅដពលផដលចាប់ ដផតើមអនុ វតតការងាររប្់ខ្ួន
ល ជា
ពិ ដ្្រឺ ការពិ ដរគ្នេះ និ ង ដ្នើដយបល់ពករ

រប្់បុរគលិកដដប៉ា តឺម៉ាងថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន

ៈររប់ ររង កនុងការអនុ វតតការងារ ។ កាលវ ិភរដធវើការងារ

ផដលជាអនកទ្ទ្ួ លខ្ុ ្រតូវច្ាំ ដពេះផផនការយុទ្ធសាស្ត្តដនេះ

រតូវបនផបងផច្កដូ ច្ខាងដរកាមដនេះ៖

កាលវ ិភរដធវើការចាប់ពកនងៃ ច្័នទ ដល់ រពឹកនងៃដសារ ៍ ( ្ិកាដពលរពឹក និង រដ្ៀល )មន៖
១- សាកលវ ិទ្ាធិ ការរងទ្ទ្ួ លបនទកដដប៉ា
តឺម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន
ុ
២- របធានដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន

៣- អនុ របធានដដប៉ា តឺ ម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន
៤- បុ រគលិក
៥- បុ រគលិក
៦- បុ រគលិក្ម័ររច្ិតត

កាលវ ិភរដធវើការចាប់ពកនងៃ ច្័នទ ដល់ ្ុរក(្ិកាដពលយប់ ) និង នងៃដសារ ៍ -អាទ្ិតយ មន៖
១- អនុ របធានដដប៉ា តឺ ម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋាន
២- បុ រគលិក
៣- បុ រគលិក
៤- បុ រគលិក្ម័ររច្ិតត
ការរតេូិ្ងធាងិងាិៈម្រាាផែងការហ
្
្រញ្ញ ទតរថុ
ដដើ មបកធានបននូ វការរបមូ លធនធាន

និ ង

ការដរបើ រប្់ធនធានរបកបដដ្ឋយ្មភព

អនុ វតតន៍ការងារ ននផផនការយុទ្ធសាស្ត្តរប្់ខ្ួនកន
ល
ុងរយៈដពល ៣ឆ្នាំ ឱ្យ្ដរមច្បនតាមដគ្នលបាំ

ដលើការ
ងផដល

បនដរគ្នងទ្ុ ក សាកលវ ិទ្ាល័យររប់ររង និ ង ដ្ដាកិច្ច បនអនុ វតតការផ្វងរកងវ ិកាដដើ មបករទ្រទ្ង់កិច្ចការ
ខាងកនុង និង កិច្ចការខាងដរៅ តាមរយៈការបង់ នងល្ិកាដពញ
ែាំ នួយដល់និ្សិតខ្វេះខាតធនធាន្ិកា

ពក និ្សិត និ ង ការបង់ នងលបដិ ភរពក មច្់

និ ងងវ ិកាបនមកពក ដ្វកមមដផសងៗ។ រដរមងផផនការហិរញ្ា វតថុ

្រមប់ ការអនុ វតតការងាររយៈដពល ៣ឆ្នាំដនេះ នឹ ងមនភាប់ ែូនខាងដរកាម។

ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូលដ្ឋានរយៈដពល ៣ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៥
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ការវាសណវទាពីគពរ ីវចោម្រ ីងការងារផែិងារតរូ
ទអងទតរេ
ុ
ឹ
ផផនការ្កមមភពមួ យច្ាំនួន

បនបងាាញពក ច្ាំ

ុ ច្ដគ្នលដៅច្ា្់ល្់្រមប់ ភពដជារែ័ យ

ដដ្ឋយផឡក្កមមភពមួ យ ច្ាំ នួនដទ្ៀត រតូវដធវើដឡើងតាមរយៈការវយតនមល្កមមភពការងារ ជាតាំ ណ្ណក់
កាលៗដូ ច្ជា៖ ការរបែុាំ បូក្រុបរបយការ

៍ ការងាររបចាាំផខ្

នក មួយៗ។ ផតដទាេះបក ជាយ៉ា ងណ្ណក៏ ដដ្ឋយ ច្ាំ

ុ ច្វយតនមលជាអាទ្ិ ភពរួមមន៖ រុ

សាស្តសាតចារយ

និ ង

ធនធានឯកសារ្ិកាស្សាវរជាវ

របចាាំរតក ម្ របចាាំ្ម្ និ ង របចាាំឆ្នាំ
ភព្ិកា រុ

ភព

ផដលជាតរមូវការចាាំបច្់ កុងវ្់
ន
ផវងពក ភពរ កកច្ាំ ដរ ើន

រប្់សាកលវ ិទ្ាល័យ ជាពិ ដ្្ដដប៉ា តឺ ម៉ាង់ថ្ននក់ ឆ្នាំ្ិកាមូ លដ្ឋានដនេះផតមតង។

VI- ដសចររីបញ្ច ប់
ផផនការយុទ្ធសាស្ត្តផតល់នូវទ្ិ ្ដៅមួ យច្ាំ នួន ្រមប់ ផារភាប់ ដៅនឹ ង្កាតនុ ពល ផដលនឹ ងដរៀបច្ាំ

្ដរមច្ឱ្យបនដៅតាមមដធាបយផដលនឹ ងដធវើឱ្យសាកលវ ិទ្ាល័យមនការផល្់បូរ។
ត
តាមរយៈផផនការ្កមមភពផដលបនកាំ
នូ វដជារែ័ យ ផដលបងាាញ ឱ្យដ
ការរួមច្ាំ ផ

ដយើងដែ ជាក់ ថ្ន

ត់ កុងផផនការយុ
ន
ទ្ធសាស្ត្តនឹងែួ យឱ្យសាកលវ ិទ្ាល័យ្ដរមច្

ើញពក ភពបុិ នរប្ប់ រប្់ថ្ននក់ ដឹកនាំ បុ រគលិក សាស្តសាតចារយ និ ងនិ ្សិតកនុង

កអភិ វឌ្ឍន៍ និ ងផច្ករ ាំផលកនូ វច្ាំ ដ

េះដឹ ងឱ្យទ្ូ លាំទ្ូលយផងមដទ្ៀត។ ផផនការយុទ្ធសាស្ត្តដនេះ

ែរមុញឱ្យ្ហរមន៍ ទាាំងមូ លច្ូ លរួមផងផដរដដើ មបក្ដរមច្ឱ្យបននូ វលទ្ធផលខ្ព្់។
បត់ ដាំបង នងៃទ្ក...............ផខ្...................ឆ្នាំ២០...
ព្បធានព្រុមព្បឹរាភិបល

ផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត្រមប់ដដប៉ា តឺម៉ាង់ថ្ននក់ឆ្នាំ្ិកាមូលដ្ឋានរយៈដពល ៣ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៥
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តាំ ណ្ណក់ កាលទ្ក ១

តាំណារ់កាលនីមួយៗ រាងការបដងក
ើតផផនការយុទ្ធសាស្តសរ
ុ

: បដងើតអនុរ

ៈកមមការដរៀបច្ាំផផនការយុទ្សា
ធ ស្ត្ត

តាំ ណ្ណក់ កាលទ្ក ២

: ការរបែុាំ ដរៀបច្ាំ ដ្ច្កតករពងននផផនការយុទ្សា
ធ ស្ត្ត

តាំ ណ្ណក់ កាលទ្ក ៣

: របែុាំរ

តាំ ណ្ណក់ កាលទ្ក ៤

: ពិ និតយ និ ង ផកលមអផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត តាមរយៈអនុ សា្ន៍ ននកិ ច្ចរបែុាំ ដលើកទ្ក១

តាំ ណ្ណក់ កាលទ្ក ៥

: ពិ ដរគ្នេះដយបល់ជាមួ យអនកពក់ ព័នធជាដរច្ើនដទ្ៀត ដូ ច្ជា (ររូបដរងៀន បុ រគលិក

ៈកមមការ្តកពក ការពិ ភកា និងអនុ ម័តដលើដ្ច្កតករពង

និ ្សិត រកុមហុន អងគការ និ ងសាថបននន)
តាំ ណ្ណក់ កាលទ្ក ៦

: របែុាំរ

តាំ ណ្ណក់ កាលទ្ក ៧

: របែុាំ ជាដលើកទ្ក ៣ ដដើមបក្ដរមច្អនុម័តផផនការជាផលូវការ

តាំ ណ្ណក់ កាលទ្ក ៨

ៈកមមធិ ការ ជាដលើកទ្ក ២ ដដ្ឋយបញ្ូច លពត៌ មនផដលបនពិ ដរគ្នេះ

: បញ្ចប់ ការដធវើផផនការយុទ្ធសាស្ត្ត តាមរយៈដ្ច្កតក្ាំដរច្រប្់អងគរបែុាំ

តាំ ណ្ណក់ កាលទ្ក ៩

: របធានរកុមរបឹកាភិ បល រតូវច្ុ េះហតថដលខា

តាំ ណ្ណក់ កាលទ្ក ១០

: ផសពវផាយដល់ភរក ផដលពក់ ព័នធ

រាំណត់សោ
ាំ ល់៖
-ររប់ ្កមមភពទាាំងអ្់ តរមូវឱ្យមនឯកសារភ្តតាង
ុ
-ររប់ ្កមមភពទាាំងអ្់ រតូវផតមនរូបងត
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