សាកលវិទ្យាល័យគ្គប់គ្គង និង សេដ្ឋកិច្ច

ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

គ្ពះរាជាណាច្គ្កកមពជា
ុ

ជាតិ សាេនា គ្ពះមហាកសគ្រ

សាកលវិទ្យាល័យគ្គប់គ្គង និង សេដ្ឋកិច្ច
ការ យា
ិ ល័យធានាគុណភាពអប់ ំផ្ទៃក្នុង

សាកលវិទ្យាល័យ គ្គប់គ្គង និង សេដ្ឋកិច្ច
ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេររយៈសពល ៥ ឆ្នាំ
ឆ្នាំ ២០១០-២០១៥

I- សេច្ក្តរសផរើម
ក្នុងរយៈកាលជាង ១ ទសវត្សក្នលងមក្ននេះ របនទសក្មពុជា មានការអភិ វឌឍ និ ងរ ីក្ចនរមើ ន

នលើររប់ វ ិស័យនានារួ រឲ្យក្ត្់ សមាគល់យ៉ាងខ្លាំងទាំងផ្ផនក្រដឋ

និ ងឯក្ជន

នោយអនុ វត្តន៍តាម

យុទធសាស្តសតចត្ុ នកាណរបស់រាជរោឋភិ បាលក្មពុជា ផ្ដលមានរណននយយភាព និ ង អភិបាលក្ិ ចចលអ
ជាសនលក្ន
ូ
ុងក្សាងមាត្ុ ភូមិអងគរដ៏ បវររុងនរឿងឲ្យមានការលូត្លាស់រ ីក្ចនរមើនដូ ចជារបនទសនផសងៗ

នៅនលើពិភពនលាក្ក្នងបរ
ិបទសាក្លនលាក្ភាវូបនី យក្មមនិងនសដឋក្ិចទ
ច ី ផារនសរ ី ។ នោយក្នុងននាេះ
ុ
ផ្ដរ

វ ិស័យអប់ រ ាំនៅក្មពុជា

បាននដើ រត្ួយ៉ាងសាំខ្ន់ ក្ុងការបណ
ន
ត លធនធានមនុ សសរបក្ប
ុត េះបណ្ត

នោយចី រភាពនិ ងជាសសសឈាមនសដឋក្ិចចរបស់សងគមជាត្ិ មួយពុាំ អាចខ្វេះបាន។ ការបណុត េះបណ្ត
ត ល
ធនធានមនុ សសថ្ននក្់ ក្រមិ ត្ឧត្តមសិក្ា ជាបុពវនេត្ុ ដ៏ចមបងជាងនរ ន្ពេះនបរក្របភពចលក្រការ
និ ងភាពជាអនក្ដឹក្នាាំរបក្បនោយភាពវាងសវ

រ

កាលហាន និ ងមានសមត្ថភាពររប់ រាន់ នដើ មបីដឹក្នាាំ

នាវាក្មពុជានបរក្សុខ្សនតិភាព និ ង ការអភិវឌឍបផ្នថមនទៀត្នានពលអនារត្ ។ នដើមបីធានាបាននូ វ
ការអប់ រ ាំមួ យរបក្បនោយរុ ណភាព
ការ

ររបស់និសសិត្ររប់ រប
ូ

សមត្ថភាព

និងលក្ខណៈសមបត្តិររប់ រាន់ នៅក្នុងវ ិជាជជី វៈ

ការអប់រ ាំបណុត េះបណ្ត
ត លចាំបាច់ រត្ូវក្ាំ ណត្់ នូវយុទធសាស្តសតផ្ដលមាន

លក្ខណៈចាស់លាស់មក្នធវើជាមូ លោឋនសរមាប់ អនុ វត្តន៍ របក្បនោយរបសិទធភាពយូរអផ្ងវងនោយ
ស្សបតាមក្ាំ ននើ នរបជាជន និងត្រមូវការ នៅនលើទីផារជាក្់ ផ្សតង ។
ក្តាតដាំ បូងផ្ដលមានសារៈសាំខ្ន់ ជាងនរនៅក្នុងទិ សនៅសនការអប់រ ាំ

ក្មមវ ិធី សិក្ាមួ យមានសតង់ោរចាស់លាស់
សាធារណជនទូនបក្នុងសងគម

។

រឺ ការធានាបាននូ វ

និ ងនឆលើយត្បនបនឹងត្រមូវការរបស់និសសិត្
សាក្លវ ិទាល័យររប់ ររង

ជាក្់ ផ្សតង

និ ងនសដឋក្ិចបា
ច ន

នរជើ សនរ ើស និ ងក្ាំ ណត្់នូវក្មមវ ិធី សិក្ារបស់ខ្ួនស្សបតាមសត
ល
ង់ោរជាត្ិ និ ងអនតរជាត្ិ
ក្មមវ ិធី សិក្ារត្ូវបាននរៀបចាំ ន

ើងជាលក្ខណៈរបព័ នធនរក្ឌីត្

និ ង

ជាពិ នសស

ផ្ដលបានទទួ លសាគល់នោយរក្សួង

អប់ រ ាំ យុវជន និ ងក្ី ឡា និ ងរណៈក្មាមធិ ការទទួ លសាគល់រុណភាពអប់ រ ាំសនក្មពុជា (ACC) ។ មិ នផ្ត្

1

សាកលវិទ្យាល័យគ្គប់គ្គង និង សេដ្ឋកិច្ច

ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

ប៉ាុ នណ្តណេះ ការសិក្ារបស់និសសិត្ររប់ វ ិស័យទាំងអស់ទាំងក្រមិ ត្បរ ិញ្ញដបរត្ និ ងបរ ិញ្ញដបរត្ជាន់ ខ្ពស់
ត្រមូវឲ្យនធវើការសិក្ាស្សាវរជាវជាមូ លោឋន

នដើ មបីវាស់ផ្វងនូ វចាំ ណុចខ្លាំង

និ ងចាំណុចខ្វេះខ្ត្

របស់និសសិត្ផ្ដលក្ាំ ពុងផ្ត្សិក្ា និ ងនរកាយនពលបញ្ចប់ ការសិក្ារបស់ខ្ួន
ល ។

នដើ មបីសនរមចទិ សនៅខ្ងនលើ សាក្លវ ិទាល័យ បានយក្ចិ ត្តទុក្ោក្់ នឹងជរមុញឲ្យមាន

ការអភិ វឌឍ

និងពរងឹ ងរុ ណភាពនលើក្តាតបី ជាមូ លោឋនរឺ ៖

រចនាសមព័នធររប់ ររង

ធនធាន

សាស្តសាតចរយ និ ង លក្ខណៈររប់ រាន់ របស់និសសិត្ ។

សាក្លវ ិទាល័យមាន

ពាក្់ ព័នធនបនឹ ងរចនាសមព័នធររប់ ររង

សាក្លវ ិទាធិ ការ

សាក្លវ ិទាធិ ការង

អនុ របធាននដបា៉ា ត្ឺ ម៉ាង់

របធាន-អនុ របធានការ ិយល័យ

ផ្ដលអនុ វត្តតាមនាលការណ៍
ររប់ ររង

នាយក្សាខ្

រពឹ ទធបុរស

រក្ុមរបឹ ក្ាភិបាល
រពឹ ទធបុរសរង

និ ង

របធាន-

បុ រគលិក្តាមការ ិយល័យ

“ ភារក្ិចច និង ការទទួលខ្ុសរត្ូវ ” ។

សាក្លវ ិទាល័យ បាននរៀបចាំក្មមវ ិធី សិក្ាតាមរបព័នធនរក្ឌី ត្

អមជាមួ យនឹ ងក្ិ ចចការ
នឆលើយត្បនបនឹ ងបរ ិបទ

សងគមផ្ខ្មរ និ ង លក្ខណៈជាសតង់ោរអនតរជាត្ិ នោយមានចាំ នួននមា៉ា ងសិក្ានរចើ ន ផ្ដលនៅក្នុងននាេះ
មានបញ្ូច លទាំងភាសាអង់ នរលស
សមត្ថភាពនិ សសិត្

សរមាប់ ររប់មុខ្ជាំ នាញទាំងអស់

ក្៏ ដូចជាក្ិ ត្ានុ ភាពរបស់សាក្លវ ិទាល័យ។

ក្នុងទិ សនៅនលើក្ក្មពស់

ជាងននេះនបនទៀត្

សាក្ល

វ ិទាល័យ បានបាំ ពាក្់ សមាារៈសិក្ាររប់ រាន់ ស្សបតាមការវ ិវត្តន៍របស់វ ិទាសាស្តសត និ ងបនចចក្វ ិទា
ព័ ត្៌មាន ។
នរៅពី ការ

សាក្លវ ិទាល័យបាននធវើការនរជើសនរ ើស

រពរងឹ ងរចនាសមព័នធររប់ររង

សាស្តសាតចរយ ផ្ដលមានសមត្ថភាពខ្ពស់(ក្រមិ ត្វបបធម៌ បទពិ នសាធន៍ និ ង និ យមររុនកាសលយ)
ជាំ នាញឯក្នទសចាស់លាស់ និ ងរបកាន់ យក្នាលការណ៍ (សចចធម៌

យុត្ិ ធ
ត ម៌ មនសិការ និ ង

រុ ណធម៌ )នៅក្នុងវ ិជាជជី វៈរបស់ខ្ួន។
ល
ទនទឹមនឹ ងននេះផ្ដរ សាក្លវ ិទាល័យក្៏ បាននឹ ងក្ាំ ពុងជរមុញ
នលើក្ទឹ ក្ចិ ត្តឲ្យសាស្តសាតចរយបនងកើននូ វការស្សាវរជាវនលើជាំនាញឯក្នទសរបស់ខ្ួន
ល
ជានសៀវនៅ នដើ មបីផតល់នូវភាព

យស្សួល ក្នុងការសិក្ាស្សាវរជាវរបស់និសសិត្ ។

ការផតល់នូវរុ ណភាពសិក្ា

នឹ ងនបាេះពុ មព

មិ នអាចកាត្់ផ្តតច់ បានរវាងការររប់ររងសាស្តសាតចរយ

និ សសិត្ននាេះ សាក្លវ ិទាល័យបាននរៀបចាំ ជរមុញឲ្យនិ សសិត្មានវ ិន័ យលអក្ុងការសិ
ន
ក្ា
ផ្របងសិក្ាជាមួ យសាស្តសាតចរយ ការបាំ នពញក្ិ ចចការរបស់សាស្តសាតចរយ

និ ង

ខ្ិ ត្ខ្ាំរបឹ ង

សវ័យសិក្ា និ ង ការស្សាវ

រជាវនៅតាមបណ្តណល័យ ។
នោយផ្

ក្ចាំ នពាេះនិ សសិត្វ ិញ សាក្លវ ិទាល័យ បានត្រមូវឲ្យនិ សសិត្ទាំងអស់ នារពតាម

នាលការណ៍ និ ង បទបញ្ញ
ជ សផទក្ុង
ន
នដើមបីឲ្យពួ ក្នរមានសមត្ថភាពររប់ រាន់ ក្ងការនរៀបចាំ
ដាំនណើរ
ុន
ជី វ ិត្របស់ខ្ួន
ល នដើមបីកាលយជា ពលរដឋលអ របស់សងគមជាត្ិ ។

II- សាវតារបេ់សាកលវិទ្យាល័យគ្គប់គ្គង និងសេដ្ឋកិច្ច
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

សាក្លវ ិទាល័យបានចប់ នផតើមបនងកើត្តាាំងពី្នាំ ១៩៩៨ តាមនសចក្តីរបកាសនលខ្ ៩០៨
អយក្.របក្

ចុ េះសងងទី

០២

ផ្ខ្ត្ុ លា

្នាំ

១៩៩៨

របស់រក្សួងអប់ រ ាំ

ផ្ដលមាននឈាមេះថ្នមជឈមណឌលបណុត េះបណ្ត
ត លជាំ នាញជាន់ ខ្ពស់បាត្់ ដាំបង

យុវជន

និ ងក្ី ឡា

នរកាយមក្បាននធវើការ

ផ្តលស់បូរនបជា
ត
វ ិទាសាថន ររប់ ររង និ ងនសដឋក្ិចច តាមអនុ រក្ឹ ត្យនលខ្ ៤៣ អនរក្.បក្ ចុ េះសងងទី ១៧

ផ្ខ្ក្ក្កោ ្នាំ ២០០០ នោយរាជរោឋភិ បាលក្មពុជា និ ងបានផ្របកាលយនបជា សាក្លវ ិទាល័យ
ររប់ ររង និងនសដឋក្ិចច តាមអនុ រក្ឹ ត្យនលខ្ ២៥អនរក្.បក្ ចុ េះសងងទី ០៧ ផ្ខ្ មី នា ្នាំ២០០៦
នោយរាជរោឋភិ បាលក្មពុជា។
III- រច្នាេមពន
័ គ្ធ គប់គ្គងរបេ់សាកលវិទ្យាល័យ
នដើ មបីនអាយចរនតការ

របណុត េះបណ្ត
ត ល និងការ

រររប់ ររងសាក្លវ ិទាល័យ របរពឹត្ត

នបបានលអ និ ង របក្បនោយរបសិទធភាពខ្ពស់ សាក្លវ ិទាល័យររប់ ររង និ ងនសដឋក្ិចបា
ច នក្ាំ ណត្់

និ ង ផ្បងផ្ចក្នូ វត្ួ នាទី និ ង ភារក្ិ ចច សាំរាប់ ដាំនណើរការររប់ ររង នោយមានភាជប់ ជាមួ យនឹ ង តារាង
ឧបសមព័នធសីព
ត ី រចនាសមព័នធររប់ររង សាក្លវ ិទាល័យ ទាំងមូ លនៅផ្ផនក្ខ្ងនរកាយ។

IV- ទ្យេសនវិេ័យ សបេកកមម គុណរម្មៃ និងសោលបាំណងរបេ់សាកលវិទ្យាល័យ
១- ទ្យេសនៈវិេ័យ
សាក្លវ ិទាល័យររប់ររង និង នសដឋក្ិចច នបតជាញបណុត េះបណ្ត
ត លនិសសិត្ឲ្យមាន រុណភាព

សមត្ថភាព និង រក្មសីលធម៌ នៅក្នងក្ាំ
ុ រ ិត្ជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ។
២- សបេកកមម

សាក្លវ ិទាល័យររប់ររងនិងនសដឋក្ិចច នបតជាញនឹងអភិវឌឍធនធានមនុសស

ឲ្យមានជាំនាញ

វ ិជាជជីវៈនិង ការសិក្ាស្សាវរជាវ ចាស់លាស់របក្បនោយរុណភាព នឹងមានសមត្ថភាពររប់រាន់
នដើមបីចូលរួមនលើក្

ក្ាំពស់នសដឋក្ិចរច ស់នៅ

និងក្ិត្ានុភាពរបនទសជាត្ិ

តាមរយៈការអប់ រ ាំ និង

ក្ិចស
ច េរបត្ិបត្តិការនលើ្ក្ជាត្ិ-អនតរជាត្ិ ផ្ផអក្នលើនាលការណ៍ សនតិភាព អភិបាលក្ិចល
ច អ និង
អេឹងាធម៌ជាមូលោឋន ។

នបសក្ក្មមរបស់សាក្លវ ិទាល័យ

និ ងការ

ពិ ត្ជានឹ ងឆលុេះបញ្ញ
ច ាំងឃើយន

ើញកាន់ ផ្ត្ចាស់ពីទសសនៈ

រររប់ ររងរបស់ថ្ននក្់ ដឹក្នាាំសាក្លវ ិទាល័យទាំងបចចុបបននកាលក្៏ ដូចជាអនារត្។

នបសក្ក្មមជា អាទិ ភាព រត្ូវបានក្ាំ ណត្់ នឹ ងមានផ្ចងដូចត្នបននេះ៖
អភិ វឌឍធនធានមនុ សស

ជាមូ លោឋនដ៏ ចបា
ាំ ច់ មួយ សាំរាប់ អភិ វឌឍន៍នសដឋក្ិចច និ ង សងគម

ក្មពុជា។ ធនធានមនុ សស មានន័ យថ្ន ជាមនុ សសរបក្បនោយចាំ នណេះដឹ ង បាំ និន រុណធម៌ និ ង

សីលធម៌ ខ្ពស់នៅក្នុងសងគម។ ក្នុងបរ ិបទទី ផារនសរ ី និ ងសាក្លភាវូបនី យក្មម របភពធនធានបញ្ញដ
ជាមាា៌ដ៏ មានសកាតនុ ពលបាំ ផុត្ក្នុងការបនងកើត្ភាពសចនរបឌិ ត្ ការររប់ ររង នឹ ងអភិ វឌឍន៍សងគមជាត្ិ
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

នអាយមានសុខ្សនតិភាព និ ងវឌឍនភាពជាយូរអផ្ងវង។ ដូ ចននេះ សាក្លវ ិទាល័យ បានក្ាំ ណត្់
នូ វការបណុត េះបណ្ត
ត លធនធានមនុ សស ជាក្តាតចមបងក្នងនបសក្ក្មម
របស់ខ្ន
ុ
ួល ។
ផតល់នូវរុ ណភាពអប់ រ ាំ

និ ង ការស្សាវរជាវ ជាទសសនទនដ៏ ឧត្តុងគឧត្តម សងលថ្នលបាំ ផុត្ នលើ

វ ិស័យអប់ រ ាំសិក្ាធិ ការក្នុងសាក្លវ ិទាល័យររប់ ររង និ ង នសដឋក្ិចច ពី នរពាេះការនរបើ របាស់ របភព
ទុ នដូ ចជា៖

សាំភារៈរូបវនត

នទពនកាសលយបនរងៀន

ផ្ដលមានលក្ខណៈទន់ សម័ យ

សិលប៍វ ិធី ក្ុងការនផទ
ន
រចាំ នណេះដឹ ងជូនដល់និសសិត្ររប់ក្ាំរ ិត្

និ ង

នាលការណ៍សិក្ានផសងៗ
ការ

សាស្តសាតចរយរបក្បនោយ

ជាបចច័យផ្ដលនឹ ងនាាំឃើយនិ សសិត្មានចាំ នណេះដឹង

និ ង

និងសមត្ថភាព

រពិ ត្របាក្ដ។ ម៉ា ាងវ ិញនទៀត្ ការក្ាំ ណត្់ ក្ិចចការសិក្ាស្សាវរជាវសាំរាប់និសសិត្ ជាបុ ពវនេត្ុ

មួ យរបក្បនោយទ

ីក្
ហ រណ៍

ក្នងការសាំ
នរចបាននូ វទសសនៈងមីៗ
ុ

នឆលើយត្បនបនឹ ងត្ាំ រូវការរបស់របនទសជាត្ិ នានពលបចចុបបនន ។
នលើក្ក្ាំ ពស់នសដឋក្ិចចរស់នៅរបស់និសសិត្

សាក្លវ ិទាល័យររប់ ររង និ ងនសដឋក្ិចច
កាត្់ បនថយនូ វភាពរក្ី រក្ និ ង អនក្ខរភាព

នដើ មបីនោេះស្សាយនូ វបញ្ញ
ហ សងគម

រឺ ជាការរួមចាំ ផ្ណក្ដ៏ធាំនធងមួ យរបស់

ក្នុងការចូ លរួមជាមួ យនឹ ងរាជរោឋភិ បាលក្មពុជា នដើ មបី
របស់របជាជនទាំងរស់នៅក្នុងទី របជុាំ

ោច់ ស្សយលមួ យចាំ នួននៅនលើទឹក្ដី សនរពេះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជា។

នបសក្ក្មមននេះមានន័ យថ្ន

និ សសិត្ផ្ដលបានទទួ លនូ វចាំ នណេះដឹ ង

និ ងវ ិជាជជី វៈររប់ លក្ខណៈនេើយ

ចាំ នណេះដឹ ងទាំងននេះ

និងនលើក្ក្ាំ ពស់នសដឋក្ិចរច ស់នៅរបស់ខ្ួន
ល

ធូ រធារលអរបនសើរន

ក្នងការអភិ
វឌឍន៍
ុ

រវាងសាក្លវ ិទាល័យររប់ ររង
ពិ នសាធន៍ អប់ រ ាំ

ពួ ក្នរអាចនរបើ របាស់នូវ
ឃើយមានជី វភាព

ើង នដើ មបីលុបបាំ បាត្់ នូវរមាលត្រវាងអនក្មាន និ ង អនក្រក្ ។

នលើក្ក្ាំ ពស់ក្ិចចសេរបត្ិបត្តិការផ្ផនក្អប់ រ ាំក្ាំ រ ិត្ជាត្ិ

និ ងអនតរជាត្ិ ។

ក្៏ដូចទី ជនបទ

និ ងនសដឋក្ិចច

ក្ិ ចចសេរបត្ិ បត្តិការអប់ រ ាំ
និ ងបនចចក្វ ិទាងមីៗ

និ ងអនតរជាត្ិ រឺ ជាការចងសមព័នភា
ធ ព

ជាមួ យនឹ ងសដរូ អប់ រ ាំនផសងៗនទៀត្ ទាំងថ្ននក្់ ជាត្ិ

ជារត្ី វ ិស័យមួ យក្នុងការធានាបាននូ វការផ្តលស់បូរបទ
ត

សាំរាប់ បនតអនុ វត្តបណុត េះបណ្ត
ត លធនធានមនុ សស

នៅក្នុង

សាក្លវ ិទាល័យ។ ជាពិ នសស ក្ិ ចចសេរបត្ិ បត្តិការននេះ នឹ ងនាាំឃើយនិ សសិត្បានយល់ដឹងអាំ ពីវបបធម៌

នសដឋក្ិចចសងគម និងននយបាយរបស់របនទសនផសងនទៀត្ជាសដរូ ក្នងការរក្ាបាននូ
វសុខ្សនតិភាព
ុ
និ ងភាត្រភាពនៅពិ ភពនលាក្ផ្ដលនរចត្់ ទុក្ថ្នជាដាំ បូល ផទេះសរមាប់ រជក្នកានផ្ត្មួ យ ។
នលើក្ក្ាំ ពស់ក្ិត្ានុ ភាពជាត្ិ

ររប់ រូបទាំងអស់

ជានបសក្ក្មមរួមផ្ដលថ្ននក្់ ដឹក្នាាំសាស្តសាតចរយ

របាថ្ននចង់ បាននដើ មបីនលើក្សទយមុ
ខ្មាត្់ សងគមជាត្ិ
ួ

និ សសិត្

នៅនលើ្ក្អនតរជាត្ិ

ឃើយទទួ លសាគល់របនទសក្មពុជាថ្ន ជារបនទសមួ យក្នុងចាំ នណ្តមរបនទសនានាក្នុងត្ាំ បន់អាសុីអានរនយ៍
ផ្ដលសាំបូរផ្បប

ខ្ងផ្ផនក្សិលបៈវបបធម៌

ក្៏ ដូចជាសិក្ាធិ ការអប់ រ ាំ។

ិ ាល័យ
ការបណុត េះបណ្ត
ត លនិ សសិត្នៅក្នុងសាក្លវទ

នលើសពី ននេះនបនទៀត្

ពិ ត្ជាឆលុេះបញ្ញ
ច ាំងអាំពីរាំនិត្អប់ រ ាំ

ឃើយនិ សសិត្

យល់ដឹងពី របវត្តិសាស្តសត និ ងវបបធម៌ របស់ជាត្ិ ខ្ួន
ល
ផ្ដលលូត្លាស់រ ីក្ចាំ នរ ើន នាសម័ យអត្ី ត្កាល
នដើ មបីនរក្បយក្នូ វចាំ ណុចវ ិជជមានទាំងអមាលមាណននាេះ មក្អភិ វឌឍន៍ សងគមជាត្ិខ្ួន
ល ។
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សាកលវិទ្យាល័យគ្គប់គ្គង និង សេដ្ឋកិច្ច
បណុត េះបណ្ត
ត លនអាយនិ សសិត្

ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

កាលយជាបញ្ដ វនតមានសមត្ថភាពររប់ រាន់

ររឹ េះដ៏ រ ឹងមាាំសាំរាប់ ការក្សាងបញ្ដ វនតឲ្យមានសមត្ថភាពររប់ រាន់ នៅក្មពុជា។
ក្មមននេះសាំនរចបាននបតាម

ទសសនៈវ ិស័យរបស់ខ្ួន
ល

ជាមូ លោឋន

នដើមបីនអាយនបសក្

ការបណុត េះបណ្ត
ត លនអាយកាលយជាបញ្ញដវនត

វាទមទរនអាយនិ សសិត្ររប់ រូបនចេះនរបើរបាស់ចាំនណេះដឹ ងរបក្បនោយសុភវ ិនិ ច័ យ
ឆ

នឹ ង

មាន

ត្មាលភាព ។
ផតល់ពុទិ ដ
ធ ល់និសសិត្ឃើយកាលយជាអនក្ដឹ ក្នាាំលអ

និ ងមានអភិ បាលក្ិ ចចលអ

នបសក្ក្មមននេះ

ជាត្ាំ រូវការដ៏ បាច់ បាំផុត្សាំរាប់ របនទសក្មពុជានានពលបចចុបបនន ពី នរពាេះរបនទសក្មពុជា ជារបនទសមួ យ

មាននី ត្ិរដឋ ការនារពសិទិ ម
ធ នុ សស និ ងលទធិរបជាធិ បនត្យយ នោយអាស្ស័យនលើរដឋធមមនុញ្ដ ផ្ដល
រត្ូវបាននរចត្់ ទុក្ថ្នជាចាប់ក្ាំពូល
ចរក្ក្មពុជា។ អនក្ដឹ ក្
របនទសជាត្ិ ទាំងមូ ល

សាំរាប់ អនុវត្តន៍នៅទូ ទាំងរបនទសនលើទឹក្ដី សនរពេះរាជាណ្ត

នាាំ និ ងពលរដឋក្មពជាររប់
រូប ផ្ដលមានអភិ បាលក្ិ ចចលនអ នាេះ
ុ
មានការនារពចាប់

នឹ ងនាាំឲ្យ

និ ងនចេះនរបើ របាស់សិទិ នធ សរ ីភាពនៅក្នុងរងវង់ចាប់

ជាពិ នសសនបសក្ក្មមននេះនឹងជួ យកាត្់ បនថយនូ វភាពអសក្មមមួយចាំ នួនផ្ដលនធវើនអាយរាាំងសទេះ
ដល់ដាំនណើរការអភិ វឌឍន៍នសដឋក្ិចក្
ច មពុជា ។

បណុត េះបណ្ត
ត លនិ សសិត្នអាយនចេះស្សឡាញ់បរ ិសាថន

សនតិភាព

និ ង

អេឹងាធម៌

នបសក្ក្មមននេះ ពិ ត្ជានឹ ងនលើក្ក្ាំពស់ការយល់ដឹងរបស់និសសិត្ទក្់ ទងនបនឹងបរ ិសាថន សនតិភាព
និ ងធម៌អេឹងា ពី នរពាេះ សាក្លវ ិទាល័យររប់ ររង និ ង នសដឋក្ិចច ក្ាំពុងផ្ត្មានការរពួយបារមា
អាំ ពីជនមាលេះ

និ ងការផ្របរបួលអាកាសធាត្ុ

ផ្ដលនក្ើ ត្មានន

ើងនៅនលើ

ពិ ភពនលាក្នានពល

បចចុបបនន។ ម៉ា ាងវ ិញនទៀត្ នបសក្ក្មមននេះនឹ ងជាំ រុញនអាយនិ សសិត្ទាំងអស់ នចេះនរបើ របាស់ធនធាន
បរ ិសាថន របក្បនោយសមភាព នឹ ងរង់ វងសយូរអផ្ងវង ជាពិ នសសការបណុត េះវបបធម៌
នៅក្នុងចិ ត្រ
ត ាំ និត្របស់និសសិត្

នឹ ងនធវើឃើយសេរមន៍

របនទសជាត្ិ

និ ង

សនតិភាព

ពិ ភពនលាក្ទាំងមូ ល

បនញ្ចៀសបាននូ វបញ្ញ
ហ ទាំ នាស់នានានៅក្នុងសងគម។
៣-គុណរម្មៃ

រុ ណត្សមលរបស់សាក្លវ ិទាល័យមាន៖
អប់ រ ាំ

និ ងបណុត េះបណ្ត
ត លរបក្បនោយរុណភាព

រុ ណត្សមលមួយននេះរត្ូវបានមជឈោឋន

ជានរចើ នទទួ លសាគល់ និ ងឲ្យត្សមលខ្ពស់នបនលើរុណភាព និ ង សមត្ថភាពរបស់និសសិត្ទាំងក្រមិ ត្ថ្ននក្់
្នាំសិក្ាមូ លោឋន បរ ិញ្ញដបរត្រង បរ ិញ្ញដបរត្ និ ងបរ ិញ្ញដបរត្ជាន់ ខ្ពស់ ផ្ដលបានបណុត េះបណ្ត
ត ល
នោយសាក្លវ ិទាល័យររប់ ររង
ផ្ដលក្ាំ ពុងបាំ នរ ើការ

និ ងនសដឋក្ិចច

រនៅក្នុងសាថប័ នរដឋ

និង

នានពលក្នលងមក្។

ជាពិ នសស

ឯក្ជនរត្ូវបានអងគភាពទាំងននាេះ

និ ងនពញចិត្តចាំនពាេះសមត្ថភាពរបស់ពួក្នរជាខ្លាំង។

រុ ណត្សមលខ្ងនលើននេះ

និ សសិត្

នលើក្សរនសើរ

រឺ សាក្លវ ិទាល័យ

បានផារភាជប់ ជាមួ យនឹ ងធនធានសាស្តសាតចរយ ក្មមវ ិធី សិក្ា សមាាររូបវនត និ ងការសិក្ាស្សាវរជាវ
ផ្បបវ ិទាសាស្តសត ។
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សាកលវិទ្យាល័យគ្គប់គ្គង និង សេដ្ឋកិច្ច

ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

បណុត េះនិ សសិត្ឲ្យមានភាពកាលហានក្នងការបនញ្
ច ញមត្ិ
ុ

ភាពកាលហាន
នោយនសរ ី

និ ងការបនញ្ចញមត្ិ

ចាំ នពាេះមហាជននិ ងសងគម

ជាការផ្សតងនចញពី សិទិ នធ សរ ីភាពរបស់និសសិត្ក្នុងការចូ លរួម

ដល់ដាំនណើរការអប់ រយ
ាំ ុវជន

និ ង

យុវជនដូ ចាននៅតាមសេរមន៍ក្៏ដូចនៅតាម

ទី សារធារណៈ នោយមានក្មមវ ិធី ជានរចើ នដូចជា៖ ការអប់ រ ាំជាំ ងឺនអដស៍ ការអប់ រ ាំអាំពីផលប៉ា េះពាល់សន
នររឿងនញៀនចាំ នពាេះសងគម ។

ភាពកាលហានននេះ នក្ើ ត្នចញពី សក្មមភាពសិក្ាជារក្ុមរបស់និសសិត្

នៅក្នុងថ្ននក្់ នរៀន និ ងការចូ លរួមមត្ិ នដើមបីផ្សវងរក្នូ វវ ិធី សាស្តសតលៗ
អ ក្នុងការនោេះស្សាយបញ្ញ
ហ ។
បណុត េះនិ សសិត្ឲ្យមានភាពនសាមេះរត្ង់ ចាំនពាេះខ្លួនឯង

ភាពនសាមេះរត្ង់ ជាត្សមលសលមួ
យ
ូន
ពី នរពាេះ

ចាំ នពាេះមហាជន និងសងគមជាត្ិ ។

ផ្ដលររប់ អងគភាពទាំងអស់នលើសាក្លនលាក្របាថ្ននចង់ បាន

ត្សមលមួយននេះផ្ផអក្នលើនាលការណ៍បួ នយ៉ា ង

បណុត េះបណ្ត
ត ល
ោក្់ នលើការ

និ សសិត្នានពលក្នលងមក្រឺ៖ ជាំ រុញឲ្យនិ សសិត្មានឆនទៈក្នងការ
ុ

រផ្ដលខ្លួនក្ាំ ពុងនធវើ

មាននសចក្តីពាយមក្នុងការ

សុភវ ិនិ ច័ យ
ឆ និ ងមានត្មាលភាព។


ផ្ដលសាក្លវ ិទាល័យបាននធវើការ
រ

រ

យក្ចិ ត្តទុក្

និ ងរត្ិ េះរ ិេះរបក្បនោយ

អប់រ ាំនិ សសិត្របក្បនោយរក្មសីលធម៌ ខ្ស
ព ់ រក្មសីលធម៌ ជាសសរសតមាមួយ សនការអប់ រ ាំ

សាំរាប់ មនុ សសជាត្ិ ទាំងអស់នៅនលើសាក្លនលាក្

ពី នរពាេះ រក្មសីលធម៌ អាចក្ាំ ណត្់ឲ្យ និ សសិត្

បុ រគលិក្ និ ង សាស្តសាតចរយ ទាំងអស់នចេះផ្បងផ្ចក្រត្ូវខ្ុ ស នចេះឲ្យត្សមលនលើខ្ួនឯង
ល
និងអនក្ដសទ។
បណុត េះនូ វមនសិការជាត្ិ

មនសិការជាត្ិ ជាត្រមូវការដ៏ ចាំបាច់ សនការអប់ រ ាំនៅក្នុងសាក្ល

វ ិទាល័យររប់ ររង និងនសដឋក្ិចច ផ្ដលនធវើឲ្យនិ សសិត្ររប់ រប
ូ នចេះស្សឡាញ់ និ ងផ្ងរក្ារបនទសជាត្ិ
អត្តសញ្ញដណជាត្ិ

និ ងវបបធម៌

ដ៏ សងលថ្នលរបស់ខ្ួន
ល

អាំ ពីរបវត្តិសាស្តសត និ ងភាពរ ីក្ចាំ នរ ើនរបស់របនទសជាត្ិ

ជាពិ នសសនិ សសិត្បានយល់ដឹងកាន់ ផ្ត្ចាស់
នាសម័ យអត្ី ត្កាល នដើមបីយក្មក្អភិវឌឍ

សងគមឲ្យមានភាពលូត្លាស់រ ីក្ចាំ នរ ើន និ ងភាពសាំបូរសបាយ។
៤- សោលបាំណង

បនងកើនចាំ នណេះដឹ ងផ្ផនក្ការ

នលើវ ិស័យអប់ រ ាំថ្ននក្់ ឧត្តមសិក្ា

រររប់ ររង អភិ បាលក្ិ ចច រណននយយភាព និ ង

បនងកើនក្មមវ ិធី សិក្ាឲ្យស្សបនបនឹ ងត្រមូវការទី ផារជាក្់ផ្សតង
អភិ វឌឍបផ្នថមនូវសមត្ថភាពបុរគលិក្ និ ង សាស្តសាតចរយ
បនងកើនក្ិ ចចការ

រសិក្ាស្សាវរជាវនលើវ ិស័យនសដឋក្ិចច និ ង វ ិទាសាស្តសតសងគម

ពរងឹងរុ ណភាពសិក្ារបស់និសសិត្
ពរងឹងរុ ណភាពអប់រ ាំរបស់សាស្តសាតចរយ
បនងកើននូ វវបបធម៌ អនុវត្តការ

រជារក្ុមរបក្បនោយរបសិទធភាព
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ត្មាលភាព

សាកលវិទ្យាល័យគ្គប់គ្គង និង សេដ្ឋកិច្ច

ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

ផតល់អាហារូបក្រណ៍ដល់និសសិត្ក្រមិ ត្ថ្ននក្់បរ ិញ្ញដបរត្
បនតនលើក្ក្ាំ ពស់រុណភាពសិក្ារបស់និសសិត្
ផតល់នូវការអប់ រ ាំសិក្ាបផ្នថមនលើជាំនាញឯក្នទសផ្ដលចាំបាច់
បនងកើនការអភិ វឌឍន៍ សមាារៈសិក្ា និង សមាារៈរូបវនតនានា
បនងកើននូ វនសវាក្មមសិក្ា
បនងកើនចាំ នួននិ សសិត្នធវើការបផ្នថមនលើទីផារការ

រ

នលើក្ក្ាំ ពស់ការចូ លរួម និង អប់ រ ាំផសពវផាយនៅតាមសេរមន៍
ធានាបាននូ វការររប់ ររងផ្ផនការ និង ងវ ិកា ឲ្យមានរបសិទធភាពខ្ពស់
ធានាបាននូ វការវាយត្សមលរុណភាពសផទក្ុងឲ្យមានត្មា
ន
ល ភាព និ ងមិនមានអរត្ិ ។

V- ការវិភាគ ឱកាេ និង ការគ្រឈម
ក្- ឃើកាស
- សាថនភាពសងគមមាននសថរភាពផ្ផនក្ននយបាយ និ ងសនតិសុខ្
- សាថនភាពនសដឋក្ិចចមានការនក្ើ នន
- ក្ាំ ននើ នទីផារការ

រ និ ងការនក្ើ នន

ើង

ើងសនការវ ិនិ នយរ

- ក្ាំ ននើ នរបស់សិសានុ សិសសមានការនក្ើ នន
- ឃើកាសផ្សវងរក្ការ

ើង

រនធវើមាននរចើ ន

- មានការទទួ លសាគល់រុណភាពអប់ រ ាំពី រណៈក្មាមធិ ការទទួ លសាគល់រុណភាព
អប់ រ ាំសនក្មពុជា

- មានក្ិ ត្ិ នា
ត មក្នុងការបណុត េះបណ្ត
ត លនិ សសិត្ពី មជឈោឋនខ្ងនរៅ
ខ្- ការរបឈម

- មានររឹ េះសាថនឧត្តមសិក្ានរចើនក្នុងនខ្ត្តបាត្់ ដាំបង

- ររឹ េះសាថនឧត្តមសិក្ាមួ យចាំ នួនយក្ត្សមលសក្
ិ ាទប
- ជី វភាពរស់នៅរបស់របជាជនមានសាថនភាពមិ នអាំនណ្តយផលនោយសារ
វ ិបត្តិនសដឋក្ិចច

- ត្រមូវការនៅនលើទីផារការ
ការបណុត េះបណ្ត
ត ល

រនានពលបចចុបបននមិនទន់ នឆលើយត្បនបនឹ ងក្រមិ ត្សន

បរិយាយន ូវសោលសៅ
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សាកលវិទ្យាល័យគ្គប់គ្គង និង សេដ្ឋកិច្ច

១.ពរងឹ ងនលើការ

រររប់ ររង

ឧត្តមសិក្ា៖ ការ

ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

និ ងត្មាលភាពនលើវ ិស័យអប់ រ ាំថ្ននក្់

អភិ បាលក្ិ ចច រណននយយភាព

រររប់ ររង

ដាំ នណើរការររប់ ររងអងគភាព

អភិ បាលក្ិ ចច និ ងរណននយយភាព
ឬសាថប័នមួយឲ្យមានរបសិទធភាព

ស្សបតាមរនរមាងផ្ផនការសក្មមភាព

ផ្ដលបាននរាងទុ ក្។

ររប់ ររង និ ងនសដឋក្ិចច បានក្ាំ ណត្់នូវនាលបាំ ណងននេះន
បណ្ត
ត លក្រមិ ត្ថ្ននក្់ ឧត្តមសិក្ានៅក្មពុជា

និ ង

រឺជាកាត្ពវក្ិចចសលក្ន
ូន
ុង

សនរមចបាននូ វនជារជ័ យ

ម៉ា ាងវ ិញនទៀត្

សាក្លវ ិទាល័យ

ើងនដើ មបីនឆលើយត្បនបនឹ ងការ

របណុត េះ

នមា៉ាល េះនេើយ ការបនងកើននូ វចាំ នណេះដឹ ង និ ង ចាំ នណេះនធវើ

ដល់បុរគលិក្សតីការអនុ វត្តនូវនាលការណ៍ និ ងបទបញ្ដ ត្ិ នា
ត នា ជាពិ នសស ការទទួ លខ្ុ សរត្ូវនប
តាមត្ួ នាទី និងភារក្ិ ចរច បស់បុរគលិក្ជាមូ លោឋនររឹ េះដ៏ សាំខ្ន់ ក្ុងការបនងក
ន
ើ ត្
ការ

នូ វវបបធម៌ររប់ររង

ររួមមួ យ មានលក្ខណៈចាស់លាស់រត្ឹ មរត្ូវ នឹងមានរបសិទធភាពខ្ពស់ នោយផ្ផអក្នលើនាល

ននយបាយរបស់រាជរោឋភិ បាលក្មពុជាផ្ដលបានផ្ចងថ្ន រណននយយភាព និ ង អភិ បាលក្ិ ចច ជា
ផ្ផនក្មួ យ

ផ្ដលមិ នអាចខ្វេះបាននៅក្នងយុ
ទធសាស្តសតចត្ុ នកាណរបស់ខ្ួន
ល
ុ

។

សាក្លវ ិទាល័យ

រ ាំពឹ ងទុក្ថ្ននាលបាំ ណងននេះ នឹ ងផ្ចក្រ ាំផ្លក្នូ វពុទិ ធដល់បុរគលិក្សាស្តសាតចរយ និងនិ សសិត្ ឲ្យកាន់
ផ្ត្យល់ចាស់ផ្ងមនទៀត្នលើការ
ការ
១.១

និ ងអភិ បាលក្ិ ចចនដើ មបីចូលរួមនលើក្ក្ាំ ពស់វ ិជាជជី វៈ

រររប់ ររង

ររបស់ខ្ួន
ល និ ង អភិ វឌឍសងគមជាត្ិ ។

បនងកើត្លក្ខនិ ក្
ត ៈទូ នបសតីពីការររប់ ររងសាក្លវ ិទាល័យ

ក្នុងការអនុ វត្តនូវនាលការណ៍

និ ងបទបញ្ញ
ជ នផសងៗ

ជាបទោឋនការ

ផ្ដលតាក្់ ផ្ត្ង

រមួ យដ៏ សាំខ្ន់

និ ងនរៀបចាំន

ើងនោយ

រក្ុមរបឹក្ាភិ បាលសាក្លវ ិទាល័យររប់ ររង និ ងនសដឋក្ិចច។ ម៉ា ាងវ ិញនទៀត្ នាលការណ៍ និ ង
បទបញ្ដ ត្ិនា
ត នាផ្ដលបានផ្ចងសរមាប់ របត្ិ បត្តិ

សុទធផ្ត្ស្សបនបនឹងចាប់ រដឋធមមនុញ្ដ

និ ងចាប់

នផសងៗនទៀត្ ផ្ដលជាបទោឋនរត្ិ យុត្ិ ត ក្នុងធានាបាននូ វការអនុ វត្តចាប់ ក្ងរបនទសមួ
យ ផ្ដលមាន
ុន
អធិ បនត្យយភាព

និ ងជានី ត្ិរដឋ

។

នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតក្ុងការបនងក
ន
ើ ត្នូវលក្ខនិ តក្ៈទូ នបមួ យននេះ

សនរមចបានតាមទសសនវ ិស័យ និ ងនបសក្ក្មម
វ ិទាល័យររប់ ររង

និ ងនសដឋក្ិចច

នលើការ

របណុត េះបណ្ត
ត លរបស់ខ្ួនសាក្ល
ល

បានក្ាំ ណត្់ នូវសក្មមភាពជានរចើ នសរមាប់ អនុ វត្តន៍ដូចខ្ង

នរកាមននេះ៖
១.១.១ បនងកើត្សមាសភាពចងរក្ង និងរពាងលក្ខនិ ក្
ត ៈទូ នប
១.១.២ ចងរក្ងពរ

ងលក្ខនិក្
ត ៈទូ នប

១.១.៣ របជុាំ ពិនិត្យ និងផ្ក្សរមួល
១.១.៤ របជុាំអនុម័ត្នលើលក្ខនិ ក្
ត ៈទូ នប
១.១.៥ ផសពវផាយលក្ខនិ ក្
ត ៈទូ នបដល់អនក្ផ្ដលពាក្់ ព័នធ

១.២ ការផ្បងផ្ចក្ត្ួ នាទី ភារក្ិ ចចនិងការទទួលខ្ុ សរត្ូវនៅតាមផ្ផនក្នីមួយៗ ជានី ត្ិវ ិធី មួយ
ស្សួលក្នុងក្ាំ

ងនពលអនុ
វត្តនូវក្ិ ចចការទាំងឡាយ
ុ

របសិទធភាពខ្ពស់។ពី នរពាេះយុទធសាស្តសតននេះ

ឲ្យមានលក្ខណៈជារបព័ នធរដឋបាល

ប ហ ញកាន់ ផ្ត្ចាស់អាំពីការអនុ វត្តនូវការ
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យ

និ ងមាន
ររបស់

សាកលវិទ្យាល័យគ្គប់គ្គង និង សេដ្ឋកិច្ច

បុ រគលិក្នី មួយៗ

ផ្ដលក្ាំ ពុងផ្ត្បនរមើ ការ

ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

បរ ិនវណសាក្លវ ិទាល័យ

រក្នុង

ពិ ត្ជានឹ ងយល់

ចាស់អាំពីកាត្ពវក្ិចច ក្រណីក្ិចច និងត្ួ នាទី របស់ខ្ួន។
ល
ម៉ា ាងវ ិញនទៀត្ ទិ សនៅមួ យននេះ ក្៏ នឹងអាច
ក្ាំ ណត្់ បានផងផ្ដរ
របត្ិ បត្តិការ

អាំពីចាំណុចខ្លាំង

និ ងចាំ ណុចខ្វេះខ្ត្របស់បុរគលិក្មានក្់ ៗនៅនពលផ្ដល

រ។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យររប់ ររងនិ ងនសដឋក្ិចច

រត្ូវក្ាំ ណត្់នូវសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖

១.២.១ នរៀបចាំ រចនាសមព័នធររប់ររងតាមផ្ផនក្នី មួយៗ
១.២.២ ក្ាំ ណត្់ ត្ួនាទី និ ងភារក្ិ ចចតាមផ្ផនក្នីមួយៗ
១.២.៣ ការ ិយល័យសាមី រត្ូវោក្់ សាំនណើជូ នសាក្លវ ិទាធិ ការសតីពីការផ្ត្ងតាាំងត្ួ នាទី
និ ងភារក្ិ ចចរបស់បុរគលិក្
១.២.៤ ជរមុញបុ រគលិក្នធវើរបាយការណ៍របចាំផ្ខ្ជូ នរណៈ ររប់ ររង

រ

១.២.៥ តាមោន ពិ និត្យ និ ងវាយត្សមលនលើការអនុ វត្តការ
១.៣ របជុាំ ផសពវផាយសតីពីការបរ ិយយការ
ពី ទាំនាក្់ ទាំនងការ

រ របស់បុរគលិក្

រ និ ងការររប់ ររងបុរគលិក្ ជាយុទធសាស្តសតមួយ ប ហ ញ

រលអរវាងថ្ននក្់ ដឹក្នាាំជាន់ខ្ពស់ និ ងបុ រគលិក្ថ្ននក្់ នរកាម សតីពីការ

រររប់ ររង។

ការរបជុាំ ផសពវផាយននេះ នដើ មបីឲ្យបុរគលិក្ទាំងអស់បានយល់ចាស់អាំពីត្ួនាទី និ ងភារក្ិចចរបស់ខ្ួន។
ល
នដើ មបីសនរមចបាននូ វយុទធសាស្តសតមួយននេះ សាក្លវ ិទាល័យ បានក្ាំ ណត្់ និ ងនរៀបចាំនូវសក្មមភាព
ជានរចើ នដូ ចខ្ងនរកាមននេះ ៖
១.៣.១ ជូ នដាំ ណឹងសតីពីការបរ ិយយការ

រជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់បុរគលិក្

១.៣.២ របជុាំ ផ្ណនាាំ និ ងផ្ចក្ចយបរ ិយយការ
១.៤ វាយត្សមលនបនលើការអនុ វត្តការ
នូ វចាំ ណុចខ្លាំង

រ

ររបស់បុរគលិក្ ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលឆលុេះបញ្ចាំង ឲ្យន

និ ងចាំ ណុចខ្វេះខ្ត្នលើការរបត្ិ បត្តិការ

ររបស់បុរគលិក្មានក្់ ។

នឹ ងក្ាំ ណត្់ បានចាស់ពីត្រមូវការមួ យចាំ នួនដូចជា៖ ការនរៀបចាំ

ើញ

ការវាយត្សមលននេះ

ការអនុ វត្ត និ ង ការពិនិត្យវាយត្សមល

ផ្ផនការបុ រគលិក្សរមាប់ នពលបនាទប់ ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យ បាន
ោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យ ចាំ នួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖
១.៤.១ បនងកើត្រណៈក្មមការវាយត្សមលបុរគលក្
ិ
១.៤.២ នរៀបចាំ ទរមង់ផ្បបបទសនការវាយត្សមល
១.៤.៣ ក្ាំ ណត្់ កាលវ ិភារ និ ងចុ េះវាយត្សមល
១.៤.៤ បូ ក្សរុបលទធផល និ ងនធវើរបាយការណ៍វាយត្សមល
១.៤.៥ ផតល់អនុ សាសន៍ នដើមបីផ្ក្លមអនូវចាំណុចខ្វេះខ្ត្
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សាកលវិទ្យាល័យគ្គប់គ្គង និង សេដ្ឋកិច្ច

ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

១.៥

ជាយុទធសាស្តសតសល
ូន

នបើ ក្វរគបណុត េះបណ្ត
ត លសតីពីការ

រររប់ ររង

បុ រគលិក្ទាំងអស់ឲ្យយល់ដឹងកាន់ ផ្ត្ចាស់អាំពីការ

នដើ មបីបណុត េះបណ្ត
ត ល

រររប់ ររង និ ងភាពជាអនក្ដឹក្នាាំល។
អ ការនរៀប

ចាំ វរគបណុត េះបណ្ត
ត លបុ រគលិក្សតីពីការររប់ ររង ជាទិ សនៅមួ យដ៏ សាំខ្ន់ ក្ុងការពរងឹ
ន
ង សមត្ថភាព
និ ងវ ិជាជជី វៈការ

ររបស់បុរគលិក្មានក្់ ៗ។

ម៉ា ាងនទៀត្វ ិញនសាត្ ការបណុត េះបណ្ត
ត ល សតីការ

រ

ររប់ ររងនិងរណននយយភាពននេះ នឹ ងញ
ុ ាំងឲ្យបុ រគលិក្នចេះនរបើរបាស់នូវចាំ នណេះដឹ ង និ ងសមត្ថភាព
ផ្តទល់ខ្ួន
ល

។

នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន

មួ យចាំ នួនដូចខ្ងនរកាម៖

១.៥.១ ជូ នដាំ ណឹងសតីពីវរគបណុត េះបណ្ត
ត លការ
១.៥.២ នរៀបចាំ ក្មមវ ិធីបណុត េះបណ្ត
ត ល

១.៥.៣ អនញ្ជើញវារមិនមានបទពិ នសាធន៍ នលើការ

សាក្លវ ិទាល័យបានក្ាំ ណត្់ នូវសក្មមភាព
រររប់ ររង ដល់បុរគលិក្

រដឹ ក្នាាំ និ ងររប់ររងនដើ មបីនធវើបទប ហ ញ

១.៥.៤ វាយត្សមលនលើលទធផលសនវរគបណុត េះបណ្ត
ត ល
១.៥.៥ ចងរក្ងឯក្សារសនវរគបណុត េះបណ្ត
ត ល

១.៦នលើក្ទិ សនៅចមបងនលើការ
ក្នុងការ

រររប់ ររងនា្នាំសិក្ាបនាទប់ ជាយុទធសាស្តសតអាទិ ភាពមួ យផងផ្ដរ

រ ររប់ ររងសាក្លវ ិទាល័យនានពលបចចុបបននក្៏ដូចជាអនារត្ ។ ទិ សនៅជាចមបងផ្ដល

សាក្លវ ិទាល័យ

ក្ាំ ពុងផ្ត្យក្ចិ ត្តទុក្ោក្់ សរមាប់ អនុ វត្តន៍ននាេះរួមមាន៖

ធនធានសាស្តសាតចរយ

ធនធានសមាារៈ និ ងក្មមសិក្ាផ្ដលបានទទួលសាគល់នោយរក្សួងអប់ រ ាំ និ ង រណៈក្មាមធិ ការទទួ ល
សាគល់រុណភាពអប់ រ ាំសនក្មពុជា ACC។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់
នចញនូ វសក្មមភាពមួ យ ចាំ នួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖

១.៦.១ របជុាំបុរគលិក្ នដើ មបីក្ាំណត្់ ផ្ផនការជាអាទិ ភាព សរមាប់ ្នាំងី ម
១.៦.២ ផ្បងផ្ចក្ការទទួ លខ្ុ សរត្ូវចាំ នពាេះការ

រជាអាទិ ភាពនី មួយៗ

១.៦.៣ អនុ វត្តផ្ផនការ្នាំងី ម
១.៦.៤ វាយត្សមលផ្ផនការ
១.៦.៥ បូ ក្សរុបលទធផល និ ងផតល់អនុ សាសន៍ សរមាប់ ្នាំ បនាទប់
២- អភិ វឌឍក្មមវ ិធី សិក្ាឲ្យស្សបនបនឹងត្រមូវការទី ផារការ
យ៉ា ងសាំខ្ន់

រ ក្មមវ ិធី សិក្ា ជានាលបាំ ណងមួ យ

សរមាប់ នធវើការបណុត េះបណ្ត
ត លបញ្ញដសាមរត្ី របស់និសសិត្ឲ្យមានសមត្ថភាពររប់រាន់

ក្នុងការនរបើ របាស់មូលោឋនសនមូ លធនបញ្ញដរបស់ខ្ួលន

ស្សបតាមបរ ិបទនសដឋក្ិចចទីផារ

និ ងត្រមូវ

ការជាក្់ ផ្សតងរបស់សងគម ។ ក្មមវ ិធី សិក្ានៅតាម ភូ មិសាថនសិក្ានី មួយៗ រត្ូវផារភាជប់ រទឹ សីត និង
ការអនុ វត្តជាក្់ ផ្សតងនបនលើវ ិស័យជាអាទិ ភាពមានដូ ចជា៖

នសដឋក្ិចច

វ ិទាសាស្តសត

សងគម

និ ង

ភាសាបរនទស ។ នដើ មបីនធវើឲ្យក្មមវ ិធី សិក្ាមានលក្ខណៈទន់ សម័ យ និ ង សមបូរផ្បប រឺ ត្រមូវឲ្យ
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

សាស្តសាតចរយប ហ ញ និ ងពនយល់នូវខ្លឹមសារនមនរៀន និងអត្ថរបនយជន៍ សននមនរៀនឲ្យបានចាស់លាស់
នដើ មបីបនសុីចាំនណេះដឹ ងរបស់និសសិត្នបនឹ ងត្រមូវការទី ផារការ

រជាក្់ ផ្សតង។ ដូ ចននេះ ក្មមវ ិធី សិក្ា

ទាំងក្រមិ ត្ បរ ិញ្ញដបរត្ និ ង បរ ិញ្ញដបរត្ជាន់ខ្ពស់ រត្ូវផ្ផអក្នលើការសិក្ាស្សាវរជាវជាមូ លោឋន និ ង
ការអនុ វត្តក្មមសិក្ាតាមរបព័ ននធ រក្ឌីត្ផ្ដលរក្សួងអប់ រ ាំ យុវជន និ ងក្ី ឡានិ ង រណៈក្មាមធិ ការ
ទទួ លសាគល់រុណភាពអប់ រ ាំសនក្មពុជាបានផ្ណនាាំ ។

២.១ បនងកើត្នបសក្ក្មម និងវត្ថបាំ
ុ ណងឃើយមានសងគត្ិភាពនបតាមមហាវ ិទាល័យនី មួយៗ ជាយុទធ
សាស្តសតមួយ

ផ្ដលនឹ ងនាាំឲ្យសាក្លវ ិទាល័យក្ាំ ណត្់ បានចាស់អាំពីនបសក្ក្មម

និ ងវត្ថបាំ
ុ ណងសន

មហាវ ិទាល័យនី មួយៗ ក្នុងទិ សនៅសរមាប់ ផតល់ការអប់ រ ាំទាំងនានពលបចចបបនន
ក្៏ដូចជាអនារត្។
ុ
ម៉ា ាងនទៀត្

ការក្ាំ ណត្់ ផ្បបននេះ

នឹ ងជួ យឲ្យនិ សសិត្ទាំងអស់បានយល់ចាស់អាំពីជាំនាញឯក្នទស

ផ្ដលខ្លួននរជើ សនរ ើសរមាប់ អាជី ពនានពលអនារត្។

នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន

សាក្ល

វ ិទាល័យ បានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យ ចាំ នួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖

២.១.១ របជុាំ ពិភាក្ានដើ មបីបនងកើត្នបសក្ក្មម និ ងវត្ថបាំ
ុ ណង សរមាប់ មហាវ ិទាល័យនី មួយៗ
២.១.២ របជុាំ សនរមចនលើការបនងកើត្នបសក្ក្មម និ ងវត្ថុបាំ ណង

២.១.៣ ផសពវផាយពី នបសក្ក្មម និងវត្ថុបាំ ណងដល់ភារី ពាក្់ ព័នធ

២.២បនងកើត្រណៈក្មមការអភិ វឌឍន៍ ក្មមវ ិធី សិក្ា ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឆលើយត្បនបនឹ ងនបសក្ក្មម
ផ្ដលបានផ្ចងថ្ន៖ ការអភិ វឌឍន៍ធនធានមនុសសរបក្បនោយរុ ណភាពនិ ងសមត្ថភាព រត្ូវពឹ ងផ្ផអក្
នលើក្តាតក្មមវ ិធី សិក្ាជាមូ លោឋន។ នដើ មបីឲ្យក្មមវ ិធី សិក្ាទាំងអស់មានសុពលភាព និ ងសមស្សប
នបនឹ ងត្រមូវការទី ផារនានពលបចចុបបនន

ក្មមវ ិធី សិក្ារត្ូវបាននរៀបចាំពិនិត្យ

និ ងវាយត្សមលឲ្យបាន

រត្ឹ មរត្ូវចនោយរណៈក្មមការអភិ វឌឍន៍ ក្មមវ ិធី សិក្ារបស់សាក្លវ ិទាល័យ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសត
សនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យ ចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ ៖
២.២.១ បនងកើត្នាលការណ៍ និ ងនី ត្ិវ ិធី សនការនរជើ សនរ ើស រណៈក្មមការ
២.២.២ នរជើ សនរ ើស និ ងផ្ត្ងតាាំងសមាសភាពរណៈក្មមការ
២.២.៣ ក្ាំ ណត្់ ត្ួនាទី និ ងភារក្ិ ចចរបស់រណៈក្មមការ

២.៣ នរៀបចាំ រចនាសមព័នធររប់ ររងនបតាមមហាវ ិទាល័យ និ ងនដបា៉ា ត្ឺ ម៉ាង់នីមួយៗ

២.៣.១ នរជើ សនរ ើស និ ងផ្ត្ងតាាំងបុរគលិក្ររប់ ររង នបតាមមហាវ ិទាល័យ និ ងនដបា៉ា ត្ឺម៉ាង់
២.៣.២ ក្ាំ ណត្់ ត្ួនាទី និ ងភារក្ិ ចប
ច ុ រគលិក្
២.៣.៣ របជុាំ ផសពវផាយអាំ ពីត្ួនាទី និ ងភារក្ិចច

២.៤ សិក្ាស្សាវរជាវពី ត្រមូវការនលើក្មមវ ិធីសិក្ារបស់មជឈោឋនខ្ងនរៅ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដល
សាក្លវ ិទាល័យ អាចនឹ ងរក្ន

ើញពី ត្រមូវការទី ផារការ

រ នដើមបីនធវើការនរបៀបនធៀបក្មមវ ិធីសិក្ា

ផ្ដលក្ាំ ពុងផ្ត្បណុត េះបណ្ត
ត លនិ សសិត្ នានពលបចចុបបនន ។ ការបនងកើត្ក្រមងសាំណួរ ជារបភពព័ ត្៌មាន
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សាកលវិទ្យាល័យគ្គប់គ្គង និង សេដ្ឋកិច្ច

មួ យដ៏ ចាំបាច់

ផ្ដលផ្សតងនចញ

ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

ពី ការចូលរួមរបស់សាធារណជនទូ នបផ្ដលជាមាចស់ សេរាស

រក្ុមេុន និ ងសាថប័ននានាក្នុងការចូ លរួមអភិវឌឍន៍ ក្មមវ ិធី សិក្ាឲ្យកាន់ ផ្ត្មាន របសិទធភាពខ្ពស់រវាង
រទឹ សីត និ ងការអនុ វត្តជាក្់ ផ្សតង ។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសត សនរមចបានសាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់
នចញនូ វសក្មមភាពមួ យ ចាំ នួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖
២.៤.១ នរៀបចាំ ចងរក្ងក្រមងសាំណួរ
២.៤.២ ផ្ចក្ជូ ន និ ងរបមូ លក្រមងសាំណួរដល់មជឈោឋន ខ្ងនរៅ
២.៤.៣ នធវើការវ ិភារ និ ងវាយត្សមលនលើទិនន
ន ័យផ្ដល ទទួ លបាន
២.៤.៤ របជុាំ នរជើ សនរ ើសយក្នូ វត្រមូវការជាអាទិ ភាព

២.៤.៥ នធវើរបាយការណ៍លទធផលសរុបជូ នរណៈក្មមការអភិ វឌឍន៍ក្មមវ ិធី សិក្ា
២.៥

សិក្ាស្សាវរជាវពី ត្រមូវការរបស់និសិសត្ររប់ មហាវ ិទាល័យនលើក្មមវ ិធី សិក្ា

និ ងមុ ខ្វ ិជាជ

នី មួយៗ ជាយុទធសាស្តសតផ្ដលផ្សវងរក្នូ វព័ត្៌មានពិ ត្ផ្ដលទទួ លបានពី និសសិត្តាមរយៈសរមង់ មត្ិ។
យុទធសាស្តសតននេះ
ន

អាចនឹ ងវាស់ផ្វងនូ វចាំ នណេះដឹ ងផ្ដលនិ សសិត្ទទួ លបាន

ជាពិ នសសអាចនឹ ងរក្

ើញនូ វចាំ ណុចខ្វេះខ្ត្នដើ មបីនធវើការផ្ក្លាំអក្មមវ ិធី សិក្ាជាបនតនទៀត្ ។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមច

បានសាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យ ចាំ នួនដូ ចខ្ង នរកាមននេះ ៖
២.៥.១ បនងកើត្ក្រមងសាំណួរ
២.៥.២ ផ្ចក្ជូ ន និ ងរបមូ លក្រមងសាំណួរដល់និសសិត្

២.៥.៣ នធវើការវ ិភារ និ ងវាយត្សមលនលើទិនន
ន ័យផ្ដល ទទួ លបាន
២.៥.៤ របជុាំ នរជើ សនរ ើសយក្នូ វត្រមូវការជាអាទិ ភាព

២.៥.៥ នធវើរបាយការណ៍លទធផលសរុបជូ នរណៈក្មមការអភិ វឌឍន៍ក្មមវ ិធី សិក្ា
២.៦

ជរមុញឲ្យមានការចូ លរួមចងរក្ង

និ ងអភិវឌឍក្មមវ ិធី សិក្ាពីបុរគលិក្សិក្ា

និសសិត្

និ ង

មជឈោឋនខ្ងនរៅ ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏ សាំខ្ន់ ក្ុងការនលើ
ន
ក្ទឹ ក្ចិ ត្តចាំនពាេះបុ រគលិក្សិក្ា និ សសិត្
និ ងមជឈោឋនខ្ងនរៅ

ផ្ដលបានចាំ ណ្តយនពលដ៏ មានត្សមលក្ុងការចូ
ន
លរួមស្សាវរជាវនិ ងចងរក្ង

ក្មមវ ិធីសិក្ា ពី នរពាេះក្មមវ ិធី សិក្ាជាក្ិ ចកា
ច រសនលនដើ
មបីនធវើការបណុត េះបណ្ត
ត ល និ ងអភិ វឌឍធនធាន
ូ
មនុ សសឲ្យមានរុ ណភាពនដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន

សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វ

សក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ ៖
២.៦.១ នធវើលិខ្ិត្អនញ្ជើញជាផលូវការ

២.៦.១ ផសពវផាយអាំពីអត្ថរបនយជន៍ សនការអភិ វឌឍន៍ ក្មមវ ិធី សិក្ាដល់ភារី ពាក្់ ព័នធ
២.៦.១ នលើក្ទឹ ក្ចិ ត្ដ
ត ល់អនក្ចូ លរួម

២.៧ នរៀបចាំ ការបណុត េះបណ្ត
ត លការអភិ វឌឍន៍ ក្មមវ ិធី សិក្ាដល់ បុ រគលិក្សិក្ា យុទធសាស្តសតននេះ
រឺ សាំនៅដល់ការបនងកើត្ក្មមវ ិធី បណុត េះបណ្ត
ត លសតីពីការអភិ វឌឍក្មមវ ិធី សិក្ាដល់បុរគលិក្សិក្ា

និ ង

សាស្តសាតចរយនដើ មបីឲ្យពួ ក្ាត្់ មានចាំ នណេះដឹងបផ្នថម ក្នុងការនរៀបចាំ ចងរក្ងឯក្សារបនរងៀនឲ្យស្សប
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សាកលវិទ្យាល័យគ្គប់គ្គង និង សេដ្ឋកិច្ច

ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

តាមនិ យមររុនកាសលយ និ ងលក្ខណៈវ ិទាសាស្តសត។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទា
ល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំនួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ ៖

២.៧.១ ជូ នដាំ ណឹងសតីពីវរគបណុត េះបណ្ត
ត លការអភិ វឌឍន៍ ក្មមវ ិធី សិក្ាដល់បុរគលិក្សិក្ា
២.៧.២ នរៀបចាំ ក្មមវ ិធីបណុត េះបណ្ត
ត ល

រអភិ វឌឍ ក្មមវ ិធី សិក្ានដើ មបីនធវើបទប ហ ញ

២.៧.៣ អនញ្ជើញវារមិនមានបទពិនសាធន៍ នលើការ

២.៧.៤ វាយត្សមលនលើលទធផលសនការបណុត េះបណ្ត
ត ល
២.៧.៥ ចងរក្ងឯក្សារសនការបណុត េះបណ្ត
ត ល

២.៨ អភិ វឌឍសមាារៈឧបនទទសសិក្ាឃើយមានលក្ខណៈទន់ សម័ យ ជាយុទធសាស្តសតមួយផងផ្ដរ ក្នុងការ
សនរមចបាននូ វនាលបាំ ណងរបស់សាក្លវ ិទាល័យក្នុងការនផទរចាំនណេះដឹ ង ជូនដល់និសសិត្ ខ្ណៈ

នពលផ្ដលបនចចក្វ ិទា ក្ាំ ពុងផ្ត្មានការអភិវឌឍន៍ និងភាពរ ីក្ចនរមើន។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមច
បានសាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ ៖
២.៨.១ នរៀបចាំ រនរមាងងវ ិកាវ ិនិនយរ
២.៨.១ បាំ ពាក្់ សមាារៈឧបនទទសសិក្ាទាំ ននើ បៗ
២.៨.១ ររប់ ររងផ្ងរក្ា និងជួ សជុ លសមាារៈសិក្ា
២.៩ បនងកើត្ក្លឹបសិក្ាភាសាអង់ នរលស យុទសា
ធ ស្តសតននេះ ប ហ ញឲ្យន

ើញកាន់ ផ្ត្ចាស់ក្ង
ុន ការបណុត េះ

បណ្ត
ត ល និ សសិត្ខ្ិ ត្ខ្ាំ របឹងផ្របងនរៀនសូរត្ភាសាអង់ នរលស ពី នរពាេះភាសាននេះ អាចនឹ ងនាាំ ឲ្យនិ សសិត្
នចេះស្សាវរជាវ

និ ងផ្សវងរក្នូ វព័ត្៌មានពី ឯក្សារនផសងៗ

នទៀត្

ផ្ដលបានសរនសរជាភាសា

អង់ នរលស។ ជាពិ នសស ការសិក្ាភាសាអង់ នរលស ក្៏ មានសារៈសាំខ្ន់ ផងណ្តស់ផ្ដរចាំ នពាេះ ទី ផារ
ការ

រនៅក្នុងរបនទសក្មពុជានានពលបចចបបនន
។
ុ

នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន

សាក្លវ ិទា

ល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យ ចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ ៖
២.៩.១ នរៀបចាំ នាលការណ៍ក្លឹបសិក្ាភាសាអង់ នរលស
២.៩.២ នរៀបចាំ រចនាសមព័នធររប់ ររងក្លឹបសិក្ាភាសាអង់ នរលស
២.៩.៣ ផសពវផាយ និ ងពនយល់ពីអត្ថរបនយជន៍ របស់ក្ឹប
ល
២.៩.៤ នរជើ សនរ ើសសមាជិ ក្ក្លឹបតាមរយៈការរប

ងចូ ល

២.៩.៥ បូ ក្សរុបលទធផល និ ងវាយត្សមលនលើការសិក្ា
២.៩.៦ នធវើរបាយការណ៍ និ ងចងរក្ងទុ ក្ជាឯក្សារ
៣-

អភិ វឌឍសមត្ថភាពបផ្នថមដល់បុរគលិក្

និ ងបុ រគលិក្សិក្ា

ការអភិ វឌឍបផ្នថមនូ វសមត្ថភាព

របស់បុរគលិក្ និ ង សាស្តសាតចរយ ជានាលនៅមួ យផ្ដលពុាំ អាចខ្វេះបាន ក្នុងការក្សាង និ ង ពរងីក្នូ វ
ចាំ នណេះដឹ ងសាំរាប់ សាក្លវ ិទាល័យ និ ង សងគមជាត្ិ ។ ការអភិ វឌឍសមត្ថភាពរបស់សាស្តសាតចរយ

មានន័ យថ្នជួ យពរងឹ ងនិ ង ពរងី ក្ចាំ នណេះដឹងរបស់ពួក្ាត្់ ឲ្យកាន់ ផ្ត្មានរុ ណភាព ក្នុងការនផទរ
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

ចាំ នណេះដឹ ងជូនដល់និសសិត្ផ្ដលជាទាំ ពាាំងសនងឬសសី ជាពិ នសស ការអភិ វឌឍខ្លួន ជារបចាំ រឺ ជាអនក្
ចូ លរួមយ៉ា ងសក្មមក្ងការបណ
ត លធនធានមនុ សសនៅក្មពុជា។
ុន
ុត េះបណ្ត

នោយផ្

ក្ក្នុងននាេះផ្ដរ

សរមាប់ បណុត េះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈការ

ការអភិ វឌឍសមត្ថភាពបុ រគលិក្ជាយនតការដ៏ចាំបាច់

ដាំ នណើរការ របរពឹត្តនបបានលអនលើវ ិស័យអប់ រ ាំថ្ននក្់ ឧត្តមសិក្ា ។

រឲ្យមាន

ក. បុគល
គ ិក
៣.១ ពរងឹ ងសមត្ថភាពការ
សមត្ថភាពររប់ រាន់

របុ រគលិក្ ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏ សាំខ្ន់ នដើ មបីឲ្យបុ រគលិក្ទាំងអស់មាន

ក្នុងការនធវើក្ិចចការ

រនផសងៗ

នលើវ ិស័យអប់ រ ាំថ្ននក្់ ឧត្តមសិក្ា

ជាពិ នសស

យុទធសាស្តសតននេះរឺ សាក្លវ ិទាល័យ នឹ ងទទួ លបាននូ វបុ រគលិក្មានសមត្ថភាពនពញនលញសរមាប់

នធវើការបណុត េះបណ្ត
ត លធនធានមនុ សសនៅក្នុងរបនទសក្មពុជា។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន
សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ ៖
៣.១.១ របជុាំ ផ្ណនាាំការ

ររបត្ិ បត្តិរបចាំផ្ខ្

៣.១.២ តាមោននលើការ

ររបចាំសងង

៣.២ នលើក្ទឹ ក្ចិ ត្តនលើរុណវុឌឍិ និងសានសដការ

រលអដល់បុរគលិក្ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឹ ងនធវើ

ឲ្យបុ រគលិក្មានភាពសនិទធសានលជាមួ យនឹ ងអនក្ររប់ ររង និ ងខ្ិត្ខ្ាំ របឹ ងផ្របងយក្ចិ ត្តទុក្ោក្់ ខ្ពស់នប
នលើក្ិចចការ

ម៉ាាងវ ិញនទៀត្យុទធសាស្តសតននេះនឹ ងនាាំឲ្យសាក្ល

ររបស់ខ្ួនផ្ដលក្ាំ
ល
ពុងផ្ត្របត្ិ បត្តិ។

វ ិទាល័យ នរជើ សនរ ើសបាននូ វបុ រគលិក្ផ្ដលមានចាំ នណេះដឹ ង បទពិ នសាធន៍ និង មនសិការ វ ិជាជជី វៈ

ខ្ពស់ ។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យ ចាំ នួន
ដូ ចខ្ងនរកាមននេះ ៖
៣.២.១ ផតល់ប័ណណសរនសើរ
៣.២.២ ផតល់ការបញ្ុច េះត្សមលនលើការសិក្ាបនត
៣.២.៣ ត្នមលើងឋានៈ និ ងរបាក្់ នបៀវត្ស

៣.៣ បណុត េះបណ្ត
ត លចាំ នណេះដឹ ងបផ្នថមដល់បុរគលិក្

ជាយុទធសាស្តសត មួ យផ្ដលនឹ ងនាាំឲ្យបុ រគលិក្

ទាំងអស់ទទួ លបាននូ វចាំ នណេះដឹងបផ្នថមនលើក្ិចចការ របស់ខ្ួននានពលបចច
ល
ុបបនន ពី នរពាេះ មានផ្ត្ការ
ពរងី ក្បផ្នថមនូ វចាំ នណេះដឹ ងននេះនទ ផ្ដលនឹ ងអាចផ្របកាលយសាថនភាពរស់នៅនិ ងការ
នបនឹ ងកាលនទសៈ

រអប់ រឲ្
ាំ យស្សប

របក្ួ ត្របផ្ជងសនយុរសម័ យសាក្លភាវូបនី យក្មមនិងនសដឋក្ិចចទីផារនសរ ី។

នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់ នចញនូ វ សក្មមភាពមួយ ចាំ នួនដូ ច
ខ្ងនរកាមននេះ ៖
៣.៣.១ នបើ ក្វរគខ្ី ល សិកាខសាលា ចាំ នណេះដឹ ងទូ នប
៣.៣.១ បាំ ប៉ាននលើជាំនាញឯក្នទស (ផលូវការ និ ងនរៅផលូវការ)

៣.៣.១ បាំ ប៉ាននលើភាសាអង់ នរលស ក្ុាំ ពយូទ័ រ និងការនរបើ របាស់ អុិ នធឺ ណិត្
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៣.៤ រ វ យត្សមលនបនលើសមត្ថភាពការ
ពី សមត្ថភាពការ
របត្ិ បត្តិ ការ
ននេះ

ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

ររបស់បុរគលិក្ ជាយុទធសាស្តសតផ្ដលនឹ ងអាចក្ាំ ណត្់ បាន

រ និ ងការទទួ លខ្ុ សរត្ូវនោយផ្តទល់របស់និនយជិ ក្ទាំងអស់

រនៅតាមផ្ផនក្នី មួយៗក្នុងបរ ិនវណសាក្លវ ិទាល័យទាំងមូ ល

ក្៏ ប ហ ញពី រុណភាពការ

ផ្ដលក្ាំ ពុងផ្ត្
នេើយយុទធសាស្តសត

ររបស់បុរល
គ ិក្ផ្ដលសាក្លវ ិទាល័យបានរបរល់ឲ្យ។

យុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវ ិទាល័យ

នដើ មបីឲ្យ

បានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូចខ្ងនរកាម

ននេះ៖
៣.៤.១ បនងកើត្រណៈក្មមការវាយត្សមល

៣.៤.២ បនងកើត្នាលការណ៍ និ ងនី ត្ិវ ិធី វាយត្សមល
៣.៤.៣ បនងកើត្ទរមង់ វាយត្សមល
៣.៤.៤ នរៀបចាំ កាលវ ិភារ និ ងចុ េះវាយត្សមល
៣.៤.៥ បូ ក្សរុបលទធផលវាយត្សមល
៣.៤.៦ ផតល់អនុ សាសន៍

ខ. បុគល
គ ិកេិកា
៣.៥

ពរងឹ ងសមត្ថភាពការ

រដល់បុរគលិក្សិក្ា

ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលមានសកាតនុ ពលជាង

នរបងអស់ក្ងវ
ត លធនធានមនុ សស
ុន ិស័យបណុត េះបណ្ត

នៅសាក្លវ ិទាល័យររប់ ររងនិ ងនសដឋក្ិចច

ពី នរពាេះសមត្ថភាពរបស់សាស្តសាតចរយទមទរចាំបាច់ នូវការសិក្ា ស្សាវរជាវ វ ិភារនិ ង ពិ នសាធន៍
នលើខ្ឹ ម
ល សារនមនរៀនផ្ដលស្សបតាមបរ ិបទសងគម

និ ង

នសដឋក្ិចចរបស់របនទសជាត្ិ ។

ជាពិ នសស

សាស្តសាតចរយ រត្ូវផ្ត្មាន សមត្ថភាពររប់ រាន់ ក្ុងការ
ន
នផទរចាំ នណេះដឹ ង ជូនដល់និសសិត្ ផ្ដលជា
សសររទូងសនសងគមជាត្ិ ។នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវ ិទាល័យ

បានោក្់ នចញនូ វ

សក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ច ខ្ងនរកាមននេះ
៣.៥.១ របជុាំ ផ្ណនាាំការ
៣.៥.២ តាមោននលើការ

ររបត្ិ បត្តិរបចាំផ្ខ្
ររបចាំសងង

៣.៦ នលើក្ទឹ ក្ចិត្តក្ុងការចូ
ន
លរួមដល់បុរគលក្
ិ នលើក្ទឹក្ចិ ត្តនលើរុណវុឌឍិ និ ងសានសដបនរងៀនលអដល់
បុ រគលិក្សិក្ា
អនក្ររប់ ររង

ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឹ ងនធវើឲ្យសាស្តសាតចរយមានភាពសនិទធសានលជាមួ យនឹ ង

និ ងខ្ិ ត្ខ្ាំរបឹ ងផ្របងយក្ចិត្តទុក្ោក្់ ខ្ពស់នបនលើក្ិចចការ

ក្ាំ ពុងផ្ត្របត្ិ បត្តិ។

ម៉ា ាងវ ិញនទៀត្

របនរងៀនរបស់ខ្ួនផ្ដល
ល

យុទសា
ធ ស្តសតននេះនឹ ងនាាំឲ្យសាក្លវ ិទាល័យនរជើសនរ ើសបាននូ វ

សាស្តសាតចរយផ្ដលមានចាំ នណេះដឹ ងបទពិ នសាធន៍ និងមនសិការវ ិជាជជី វៈខ្ពស់។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសត
សនរមចបានសាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់ នចញនូ វ សក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ ៖
៣.៦.១ ផតល់ប័ណណសរនសើរ
៣.៦.២ ផតល់ការបញ្ុច េះត្សមលនលើការសិក្ាបនត
៣.៦.៣ បនងកើនចាំ នួនថ្ននក្់បនរងៀន
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

៣.៦.៤ ត្នមលើងឋានៈ និងរបាក្់ នមា៉ា ង
៣.៧ របជុាំ បនចចក្នទស នដើ មបីផ្តលស់បូរបទពិ
ត
នសាធន៍ ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលនឹ ងនាាំឲ្យសាស្តសាតចរយ
ទាំងអស់មានភាពសនិទធសានលចាំ នពាេះាននបវ ិញនបមក្នោយមិ នរបកាន់ នរ ើសនអើ ង។

ម៉ាាងវ ិញនទៀត្

យុទធសាស្តសតននេះ រឺ ជាការផ្ចក្រ ាំផ្លក្នូ វចាំ នណេះដឹ ង និ ងបទពិ នសាធន៍។ នដើ មបីឲ្យយុទសា
ធ ស្តសតសនរមច
បានសាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាព មួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ ៖
៣.៧.១ ក្ាំ ណត្់ កាលវ ិភាររបជុាំ
៣.៧.២ នធវើលិខ្ិត្អនញ្ជើញ
៣.៧.៣ នធវើការរបជុាំ បនចចក្នទស
៣.៧.៤ ក្ាំ ណត្់ នេត្ុ និ ងរបាយការណ៍អងគរបជុាំ
៣.៨

បណុត េះបណ្ត
ត លចាំ នណេះដឹ ងបផ្នថមដល់បុរគលិក្សិក្ា

ជាយុទធសាស្តសតមួយ

សាក្លវ ិទាល័យទទួ លបាននូ វធនធានសាស្តសាតចរយផ្ដលចាំ នណេះដឹ ង

ផ្ដលនឹ ងនាាំឲ្យ

និ ងសមត្ថភាពខ្ពស់ក្ុងការ
ន

បនរងៀននិ សសិត្។ នលើសពី ននេះនបនទៀត្ យុទធសាស្តសតននេះ ជាំ រុញឲ្យសាស្តសាតចរយររប់ រូបទាំងអស់បាន
អភិ វឌឍនូ វចាំនណេះដឹ ងរបស់ខ្ួន
ល
កាលនទសនិ យម។

ឲ្យស្សបនបតាមការរ ីក្ចាំ នរ ើនខ្ងវ ិទាសាស្តសតបនចចក្វ ិទា

នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវ ិទាល័យ

និ ង

បានោក្់ នចញនូ វ

សក្មមភាពមួ យ ចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ ៖
៣.៨.១ នបើ ក្វរគខ្ី ល សិកាខសាលា ចាំ នណេះដឹ ងទូ នប
៣.៩

៣.៨.២ បាំ ប៉ាននលើជាំនាញឯក្នទស (ផលូវការ និ ងនរៅផលូវការ)
រ វ យត្សមលនលើសមត្ថភាពបនរងៀនរបស់បុរគលិក្សិក្ា

ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឹ ងនាាំឲ្យ

សាក្លវ ិទាល័យក្ាំ ណត្់ បាននូ វសមត្ថភាពបនរងៀនពិ ត្ៗរបស់សាស្តសាតចរយមានក្់ ៗ។

ជាពិ នសស

ជាងននេះនបនទៀត្ននាេះ ការវាយត្សមលននេះ ក្៏នឹងប ហ ញផងផ្ដរ នូវការយក្ចិ ត្តទុក្ោក្់ បនរងៀន និ ង
ការ

រអប់ រ ាំបណុត េះបណ្ត
ត លរបស់ពួក្ាត្់ មានក្់ ៗ ។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទា

ល័យ បានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ ៖
៣.៩.១ បនងកើត្រណៈក្មមការវាយត្សមល

៣.៩.២ បនងកើត្នាលការណ៍ និ ងនី ត្ិវ ិធី វាយត្សមល
៣.៩.៣ បនងកើត្ទរមង់ វាយត្សមល

៣.៩.៤ នរៀបចាំ កាលវ ិភារ និ ងចុ េះវាយត្សមល
៣.៩.៥ បូ ក្សរុបលទធផលវាយត្សមល
៣.៩.៦ ផតល់អនុ សាសន៍
៤.បនងកើត្ឲ្យមានក្ិចចការស្សាវរជាវ

ក្ិ ចកា
ច រស្សាវរជាវ

ជានាលបាំ ណងមួ យផ្ដលមានរបភព

ជាក្់ លាក្់ និ ង របាក្ដរបាជានិ យម ពីនរពាេះ ការសិក្ារជាវស្សាវ នធវើឲ្យនិ សសិត្ រក្ន

ើញនូ វ

របភពបញ្ញ
ហ ការក្ាំ ណត្់ នូវបញ្ញ
ហ និង ការនោេះស្សាយនូ វបញ្ញ
ហ ។ ម៉ា ាងវ ិញនទៀត្ ការស្សាវរជាវ
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

នលើវ ិស័យនសដឋក្ិចច និ ង វ ិទាសាស្តសតសងគម អាចជាមារត្ោឋនមួ យចាស់លាស់ ក្នុងការវាស់ផ្វង

ចាំ នណេះដឹ ង និ ងសមត្ថភាពរបស់និសសិត្ផ្ដលក្ាំ ពុងផ្ត្សិក្ានិ ងនរកាយពី បញ្ចប់ ការសិក្ា។ នដើមបីឲ្យ
នាលបាំ ណងននេះសនរមចបានស្សបតាមទសសនវ ិស័យ និ ងនបសក្ក្មមរបស់ខ្ន
ួល ធនធានឯក្សារនិ ង
សាស្តសាតចរយ
ប ហ ញពី ទ

ជាជាំ នួយមួ យយ៉ា ងសាំខ្ន់ ក្ុងការផ្សវ
ន
ងរក្របភពព័ត្៌មាន

និ ង

ជាភ័សុតាងផ្ដល
ត

ីក្
ហ រណ៍ទក្់ ទង នបនឹ ងផ្ដនក្ាំ ណត្់ របធានបទមួ យ អាចយក្ជាការណ៍បានសរមាប់

និ សសិត្ជាំ នាន់ នរកាយនទៀត្ យក្មក្នធវើជា លាំអានសិក្ាស្សាវរជាវ។

៤.១ បនងកើត្រណៈក្មមការសិក្ាស្សាវរជាវ ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏ សាំខ្ន់ នលើវ ិស័យបណុត េះបណ្ត
ត ល

ឧត្តមសិក្ា ពី នរពាេះការសិក្ាស្សាវរជាវទមទរឲ្យមានរណៈក្មមការររប់ររង និ ងរបឹក្ានយបល់
ឲ្យបានរត្ឹ មរត្ូវរបក្បនោយរុ ណភាពខ្ពស់។ ម៉ា ាងវ ិញនទៀត្
ផ្ចក្ជូនរទឹ សីច
ត ាំ នណេះដឹង

រណៈក្មមការននេះ នឹ ងធានាបាននូ វ

និងការអនុ វត្តជាក្់ ផ្សតងទាំងការអប់ រ ាំនិងបណុត េះបណ្ត
ត លពី រនបៀបសន

ការស្សាវរជាវ។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាព
មួ យចាំ នួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖

៤.១.១ បនងកើត្នាលការណ៍ និ ងនី ត្ិវ ិធី សនការនរជើ សនរ ើស រណៈក្មមការ
៤.១.២ នរជើ សនរ ើស និ ងផ្ត្ងតាាំងសមាសភាពរណៈក្មមការ
៤.១.៣ ក្ាំ ណត្់ ត្ួនាទី និ ងភារក្ិចចរបស់រណៈក្មមការ

៤.២ នបើ ក្វរគបណុត េះបណ្ត
ត លសតីពីការសិក្ាស្សាវរជាវ ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏ មានសារៈសាំខ្ន់ នដើ មបី

ឲ្យអនក្សិក្ាទាំងឡាយយល់កាន់ ផ្ត្ចាស់ពីរនបៀបរបមូ លព័ត្៌មាន វ ិភារព័ ត្៌មាន និ ង សននិោឋននលើ
លទធផលផ្ដលខ្លួនទទួ លបានតាមរយៈការសិក្ាស្សាវរជាវ។

នលើសពី ននេះនបនទៀត្

នចេះចាំពីរនបៀបនធវើការស្សាវរជាវផ្បបនរបៀបនធៀបក្៏ដូចជាវ ិភារនលើរទឹ សីជា
ត មួ យ

និ សសិត្នឹ ង

នឹ ងសាថនភាពជាក្់

ផ្សតងរបក្បនោយចាំ នណេះដឹ ងនិ ងវ ិចរណញណខ្ពស់។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្ល
វ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំនួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ ៖

៤.២.១ ជូ នដាំ ណឹងសតីពីវរគបណុត េះបណ្ត
ត លនលើការសិក្ាស្សាវរជាវ
៤.២.២ នរៀបចាំ ក្មមវ ិធី បណុត េះបណ្ត
ត ល

៤.២.៣ អនញ្ជើញវារមិនមានបទពិ នសាធន៍ នលើការ

រស្សាវរជាវនដើ មបីនធវើបទប ហ ញ

៤.២.៤ វាយត្សមលនលើលទធផលសនការបណុត េះបណ្ត
ត ល
៤.២.៥ ចងរក្ងឯក្សារសនការបណុត េះបណ្ត
ត ល

៤.៣ក្ាំ ណត្់ របធានការសិក្ាស្សាវរជាវឃើយស្សបនបនឹ ងបរ ិបទសងគម

និងនាលននយបាយរបស់

រាជរោឋភិ បាល ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឹ ងអាចនធវើឲ្យសាក្លវ ិទាល័យទទួ លបានអនក្សិក្ាស្សាវ
រជាវរបក្បនោយចាំ នណេះដឹ ង និ ងសមត្ថភាពររប់ រាន់ ជាពិ នសសយុទធសាស្តសតននេះរឺ នធវើន

ើងនដើ មបី

វាស់ផ្វងពី សមត្ថភាព និ ងក្រមិ ត្យល់ដឹងរបស់និសសិត្ររប់រប
ូ ផ្ដលនចេះនរបើ របាស់ចាំនណេះដឹ ងពិ ត្ក្នុង
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

ក្ិ ចចការការស្សាវរជាវ។នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់ នចញនូ វសក្មម
ភាព មួ យចាំ នួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖

៤.៣.១ បនងកើត្នាលការណ៍ និ ងនី ត្ិវ ិធី ស្សាវរជាវ

៤.៣.២ របជុាំ ក្ាំណត្់ របធានបទ និ ងវ ិសាលភាពស្សាវរជាវ
៤.៣.៣ បនងកើត្រក្ុមសិក្ាស្សាវរជាវ និ ងអនុ វត្តការស្សាវរជាវ
៤.៣.៤ វាយត្សមលនលើលទធផលសនការស្សាវរជាវ
៤.៣.៥ ផសពវផាយពី លទធផល និ ងរបក្រាំ នេើញសនការសិក្ា ស្សាវរជាវ
៤.៣.៦ នលើក្ទឹ ក្ចិ ត្ដ
ត ល់និសិសត្ បុ រគលិក្ និងបុ រគលិក្សិក្ា ផ្ដលបាននធវើការសិក្ា
ស្សាវរជាវ
៥.ពរងឹ ងរុ ណភាពសិក្ារបស់និសសិត្ ការពរងឹ ងរុ ណភាពសិក្ា រឺ ជាត្សមលសលមួ
យ ផ្ដលរណៈ
ូន
ររប់ ររងសាក្លវ ិទាល័យបនតក្ាំពុងផ្ត្នឹងអនុ វត្ត នឹ ង ខ្ិ ត្ខ្ាំ របឹ ងផ្របងអនុ វត្តបនតនទៀត្

ពី នរពាេះ

ភាពនជារជ័ យផ្ដល សាក្លវ ិទាល័យទទួលបាន នឹ ង ឈររង
ឹ បុឹងរេូត្មក្ដល់នពលសពវសងងននេះ
បានក្៏ នរពាេះអាស្ស័យផ្ត្នឹ ង ការនផ្តតត្យក្ចិ ត្តទុក្ោក្់ នលើរុណភាពសិក្ារបស់និសសិត្ជាចមបង ។
រុ ណភាពសិក្ាមានន័ យថ្ន

ការផតល់នូវ

ចាំ នណេះដឹ ង

និ ងវ ិជាជជី វៈដល់និសសិត្ផ្ផអក្នលើនាល

ការណ៍ររឹ េះបី យ៉ាងសាំខ្ន់ រឺ ពុ ទិ ធ បាំ និន និ ង រក្មសីលធម៌ ។ នានពលក្នលងមក្ សាក្លវ ិទាល័យ
បានផ្តលស់បូរនូ
ត វយុទធសាស្តសតរបស់ខ្ួនខ្ល
ល
េះ ក្នងការពរងឹ
ង រុ ណភាពសិក្ា របស់និសសិត្ទាំងក្រមិត្
ុ
បរ ិញ្ញដបរត្ និង បរ ិញ្ញដបរត្ជាន់ ខ្ពស់ឲ្យរ ឹត្ផ្ត្មានរុ ណភាពនដើ មបីសរមបសរមួល ការសិក្ាតាម
សាក្លនលាក្ភាវូបនី យក្មម និ ង ចរនតនសដឋក្ិចចទីផារនសរ ី ។
៥.១ ការនរជើ សនរ ើសនិ សសិត្ នយងតាមរបកាសនលខ្ ៤៥០ អយក្.របក្ របស់រក្សួងអប់ រ ាំ យុវជន
និ ងក្ី ឡាសតីពីបទបញ្ញ
ជ នរជើ សនរ ើសនិ សសិត្ឲ្យចូ លនរៀននៅក្នុងររឹ េះសាថនឧត្តមសិក្ា បានប ហ ញរត្ង់

របការ ១ ថ្ន៖ ររឹ េះសាថនឧត្តមសិក្ានីមួយៗ រត្ូវក្ាំ ណត្់ចាំនួននរជើ សនរ ើសនិ សសិត្ឲ្យចូ លនរៀន ឲ្យបាន
សមស្សម តាមនិ យមររុនកាសលយ។ ដូនចនេះ ការនរជើ សនរ ើសនិ សសិត្ឲ្យចូ លសិក្ា ជាក្តាតមួ យដ៏
សាំខ្ន់ ក្ុងការពរងឹ
ន
ងរុ ណភាពរបស់និសសិត្។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យ
បានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖
៥.១.១ បនងកើត្រណៈក្មមការនរជើ សនរ ើសនិ សិសត្

៥.១.២ បនងកើត្នាលការណ៍ និ ងនី ត្ិវ ិធី នរជើ សនរ ើសនិ សសិត្

៥.១.៣ បនងកើត្នាលការណ៍ និ ងនី ត្ិវ ិធី នរជើសនរ ើសនិ សសិត្ អាហារូបក្រណ៍
៥.១.៤ នរជើ សនរ ើសនិ សសិត្នបតាមបទោឋនរបស់រក្សួងអប់ រ ាំ យុវជន និ ងក្ី ឡា
៥.១.៥ បនងកើត្នាលការណ៍ និ ងនី ត្ិវ ិធី នរជើ សនរ ើសនិ សសិត្នផទរចូ ល
៥.១.៦ ពិ និត្យនផទៀងផ្តទត្់ សញ្ញដបរត្ និងឯក្សារពាក្់ ព័នធ
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

៥.១ ការររប់ ររងវ ិន័ យ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលអាចក្ាំ ណត្់ បានពី ភារក្ិ ចច និ ងការទទួ លខ្ុ សរត្ូវ
ចាំ នពាេះការររប់ ររងនលើក្ិចចបនរងៀននិ ងសិក្ារបស់និសសិត្ នដើមបីធានានូ វការសិក្ាអប់រ ាំមួ យរបក្ប
នោយរុ ណភាពនិ ងជួ យឲ្យនិ សសិត្ទទួ លបាននូ វការអប់រ ាំចរ ិយធម៌
កាលយនបជានិ សសិត្លអ

ក្ូ នលអ

និ ងពលរដឋនៅក្នុងសងគមក្មពុជា

។

ក្នុងការនធវើខ្ួនរបស់
ល
និសសិត្ឲ្យ
នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមច

បានសាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
៥.១.១ បនងកើត្រណៈក្មមការវ ិន័ យ

៥.១.២ បនងកើត្នាលការណ៍ និ ងបទបញ្ញ
ជ សផទក្ុង
ន

៥.១.៣ ក្ាំ ណត្់ ត្ួនាទី និ ងភារក្ិចចរបស់រណៈក្មមការវ ិន័ យ
៥.១.៤ នរៀបចាំ ការរបជុាំ សីព
ត ីបញ្ញ
ហ វ ិន័ យ

៥.១.៥ អនុ វត្ត តាមោន រត្ួត្ពិ និត្យ និ ងវាយត្សមល
៥.១.៦ បូ ក្សរុបរបាយការណ៍លទធផល
៥.២ ការពិ នរាេះនយបល់
៥.២.១ បនងកើត្រណៈក្មមការពិ នរាេះនយបល់
៥.២.១ បនងកើត្នាលការណ៍ និ ងបទបញ្ញ
ជ សផទក្ុង
ន

៥.២.១ ក្ាំ ណត្់ ត្ួនាទី និ ងភារក្ិចចរបស់រណៈក្មមការ
៥.២.១ ផតល់របឹ ក្ានយបល់
៥.២.១ បូ ក្សរុបរបាយការណ៍លទធផល
៥.៣

ររប់ ររងសក្មមភាពសិក្ារបស់និសសិត្

វ ិទយល័យ

ជាយុទធសាស្តសតមួយ

ផ្ដលនឹ ងអាចនធវើឲ្យសាក្ល

យស្សួលតាមោននូ វសក្មមភាពសិក្ារបស់និសសិត្ររប់ក្រមិត្សិក្ាទាំងអស់ឲ្យរ ឹងរ ឹត្

កាន់ ផ្ត្ចូ លរួមយ៉ា ងសក្មមនឹងខ្ិ ត្ខ្ាំ របឹ ងផ្របងសិក្ានរៀនសូរត្នដើមបីអនារត្របស់ពួក្នរ។ នដើមបីឲ្យ
យុទធសាស្តសតសនរមចបាន

សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ង

នរកាមននេះ ៖
៥.៣.១ តាមោនវត្តមានរបស់និសសិត្
៥.៣.១ សរមង់ ពិនុរបស់
ទ
និសសិត្

៥.៣.១ ផតល់របឹ ក្ា និងបាំ ប៉ានបផ្នថមសរមាប់និសសិត្នខ្ាយ
៥.៣.១ ផតល់ព័ត្៌មានសិក្ារបស់និសសិត្ដល់អាណ្តពាបាល
៥.៤

ការនរៀបចាំ ដាំនណើរការរប

ងរបស់និសសិត្

ជាយុទធសាស្តសតមួយនដើ មបីនធវើឃើយន

ើញចាស់អាំពី

លទធផលសនការសិក្ារបស់និសសិត្ររប់ មុខ្វ ិជាជសិក្ាទាំងអស់ ស្សបតាមក្មមវ ិធិ សិក្ាផ្ដលសាក្ល
វ ិទាល័យបាននរៀបចាំនេើយ

យុទធសាស្តសតននេះនឹ ងរត្ូវបានអនុ វត្តន

យល់ដឹងរបស់និសសិត្ររប់មុខ្វ ិជាជសិក្ានី មួយៗ

ើងនដើ មបីនធវើការវាស់ផ្វងពី ក្ាំរ ិត្

ផ្ដលបានក្ាំ ណត្់ តាមរយៈ
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យ

នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន

ចាំ នួនដូ ច

ខ្ងនរកាមននេះ៖
៥.៤.១ បនងកើត្រណៈក្មមការនរៀបចាំ ការរប

ង

៥.៤.២ បនងកើត្នាលការណ៍ និ ងបទបញ្ញ
ជ សផទក្ុងសនការ
ន
រប
៥.៤.៣ ជូ នដាំ ណឹងពី ការរប
៥.៤.៤ នរៀបចាំ វ ិញ្ញដសាររប

ង

ង

ង

៥.៤.៥ របជុាំផ្ណនាាំ និ ងផ្បងផ្ចក្ត្ួ នាទី ភារក្ិចច
៥.៤.៦ របកាសលទធផលរប

ង

៥.៤.៧ បូ ក្សរុបរបាយការណ៍
៥.៥ ពរងឹ ងក្ិ ចចការសិក្ាស្សាវរជាវរបស់និសសិត្ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលជាំ រុញឲ្យ និ សសិត្ររប់ ភូមិ
សាថនសិក្ាទាំងអស់

យល់កាន់ ផ្ត្ចាស់ពីអត្ថរបនយជន៍ សនការសិក្ាស្សាវរជាវ

ការសិក្ាស្សាវរជាវននេះនទ

ពី នរពាេះមានផ្ត្

អាចនឹងជួយដល់និសសិត្ខ្ិ ត្ខ្ាំ ផ្សវងបផ្នថមនទៀត្រវាងរទឹ សីត

ការអនុ វត្តជាក្់ ផ្សតងនៅសងគម

ផ្ដលពួ ក្នរក្ាំ ពុងផ្ត្រស់នៅ

ជាពិ នសស

និ ង

និ សសិត្អាចបនងកើន

នូ វលទធភាពកាន់ ផ្ត្ខ្ពស់សនការសិក្ា។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវ ិទាល័យបានោក្់
នចញនូ វសក្មមភាពមួ យ ចាំ នួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖
៥.៥.១ ជរមុញសាស្តសាតចរយោក្់ ក្ិចចការស្សាវរជាវដល់ និ សសិត្
៥.៥.២ នធវើការផ្ណនាាំអាំពីរនបៀបសនការស្សាវរជាវ
៥.៥.៣ និ សសិត្រត្ូវនធវើបទប ហ ញអាំ ពីលទធផលសនការ ស្សាវរជាវ
៥.៥.៤ វាយត្សមលនលើលទធផលស្សាវរជាវ
៥.៥.៥ នលើក្ទឹ ក្ចិ ត្តនិសសិត្ផ្ដលទទួ លបានលទធផលលអ
៥.៥.៦ រក្ាទុ ក្សានសដសនការស្សាវរជាវរបស់និសសិត្
៥.៦

រ វ យត្សមលការសិក្ារបស់និសសិត្

ជាយុទធសាស្តសតផ្ដលអាចនឹ ងធានានូ វការអប់ រ ាំបណុត េះ

បណ្ត
ត លដល់និសសិត្របក្បនោយរុ ណភាពនិ ងមានសមត្ថភាពជាក្់ ផ្សតង តាមរយៈការវាយត្សមលនប
នលើចុងបញ្ចប់ សនលទធផលសិក្ា
យុទធសាស្តសតននេះរត្ូវនធវើន
ពិ និត្យ

របស់និសសិត្ររប់ មុខ្វ ិជាជសិក្ានីមួយៗ

។

ម៉ាាងវ ិញនទៀត្

ើងផ្ផអក្នលើនាលការណ៍ ៣ យ៉ា ងសាំខ្ន់ ៗ រឺ ៖ ការររប់ ររង ការរត្ួត្

និងការវាយត្សមល។

នដើ មបីឲ្យយុទសា
ធ ស្តសតសនរមចបានសាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វ

សក្មមភាពមួ យ ចាំ នួនដូ ចខ្ង នរកាមននេះ៖
៥.៦.១ ការររប់ ររងនលើលទធផលសនការសិក្ា
៥.៦.២ ការពិ និត្យលទធផលសនការរបលងជាក្់ ផ្សតង
៥.៦.៣ ការវ ិភារ និ ង រ វ យត្សមលនបនលើលទធផលជារួម
៥.៦.៤ នធវើរបាយការណ៍សរុបជូ នរណៈររប់ររង
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សាកលវិទ្យាល័យគ្គប់គ្គង និង សេដ្ឋកិច្ច

ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

៥.៧ ការបណុត េះបណ្ត
ត លបផ្នថមសរមាប់ និសសិត្នខ្ាយ ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏ មានរបសិទិ ភា
ធ ពបាំ ផុត្

នដើ មបីនធវើការនឆលើយត្បនបនឹងនាលបាំ នងរបស់សាក្លវ ិទាល័យររប់ ររង និង នសដឋក្ិចច ក្នុងការ
ធានាបាននូ វរបពលភាពសនរុ ណភាពអប់រ ាំបណុត េះបណ្ត
ត លនិ សសិត្ របក្បនោយលក្ខខ្ណឌនសមើៗាន។
ម៉ា ាងវ ិញនទៀត្យុទធសាស្តសតននេះអាចនឹ ងនឆលើយត្បនបបរ ិបទមួ យផ្ដលក្ាំ ណត្់ ថ្ន

អនក្នចេះនរចើ នជួ យ

ប ហ ត្់ ប ហ ញ អនក្នចេះត្ិច រ ីឯអនក្នចេះត្ិ ច ជួ យប ហ ត្់ ប ហ ញដល់ អនក្ផ្ដលមិ ននចេះនសាេះ នដើ មបី
សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួយចាំ នួនដូ ច

ឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន
ខ្ងនរកាមននេះ៖

៥.៧.១ ពិ និត្យលទធផលរបចាំឆមាស

៥.៧.២ នរៀបចាំ ក្មមវ ិធី បណុត េះបណ្ត
ត លសរមាប់ និសសិត្នខ្ាយ
៥.៧.៣ ជូ នដាំ ណឹងអាំ ពីក្មមវ ិធី បណុត េះបណ្ត
ត ល
៥.៧.៤ នបើ ក្វរគបណុត េះបណ្ត
ត ល

៥.៧.៥ វាយត្សមលនលើលទធផលសនការបណុត េះបណ្ត
ត ល
៥.៧.៦ បូ ក្សរុបការ
៥.៨

របណុត េះបណ្ត
ត ល

ការបណុត េះបណ្ត
ត លចាំ នណេះដឹ ងបផ្នថមដល់និសិសត្

ជាយុទធសាស្តសត

អាចនឹ ងក្ាំណត្់ ពីភាព

នជារជ័ យនលើ មុ ខ្វ ិជាជសិក្ានី មួយៗ របស់និសសិត្ចប់ តាាំងពី ក្រមិត្បរ ិញ្ញដបរត្ រេូត្ដល់ក្រមិត្
បរ ិញ្ញដបរត្ជាន់ខ្ពស់

ពី នរពាេះយុទធសាស្តសតននេះ

នធវើឲ្យរណៈររប់ ររងផ្ផនក្សិក្ាធិ ការអប់ រ ាំ

និង

ផ្ផនក្នផសងនទៀត្ផ្ដលជាប់ ពាក្់ ព័នធ អាចសននិោឋននលើភាពខ្លាំង និ ង ភាពនខ្ាយរបស់និសសិត្ផ្ដល
ក្ាំ ពុងផ្ត្សិក្ាររប់ ឯក្នទសនីមួយៗ។

ម៉ា ាងវ ិញនទៀត្សាក្លវ ិទាល័យ

អាចក្ាំ ណត្់ បានពី

ភាពនពញចិ ត្តរបស់និសសិត្នបនលើវ ិស័យសិក្ាណ្តមួ យ ផ្ដលមានវ ិសាលភាពខ្លាំងជាងនរ ។ នដើ មបី
ឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យ ចាំ នួនដូចខ្ងនរកាម
ននេះ៖
៥.៨.១ នបើ ក្វរគបណុត េះបណ្ត
ត លចាំ នណេះដឹងទូ នប
៥.៨.២ នបើ ក្វរគបណុត េះបណ្ត
ត លរក្មសីលធម៌

៥.៨.៣ នបើ ក្វរគបណុត េះបណ្ត
ត លជាំ នាញឯក្នទស
៥.៨.៤ សិកាខសាលា និ ងបទប ហ ញ

៦. ពរងឹ ងរុ ណភាពអប់ រ ាំរបស់បុរគលិក្សិក្ា ការនផទរចាំ នណេះដឹ ងដល់និសសិត្ ជាធនធានដ៏ ចមបងក្នុង
ការពរងី ក្ចាំនណេះដឹ ង ពី មនុ សសមួ យជាំ នាន់ នបមនុ សសមួ យជាំ នាន់ នទៀត្ក្នងបរ
ិបទអប់ រ ាំ ។ ក្៏ប៉ាុផ្នត
ុ
អវីផ្ដល សាំខ្ន់ ជាងនរននាេះ រឺ រុណភាពអប់ រ ាំ របស់សាស្តសាតចរយ ក្នុងការប ហ ត្់បនរងៀននិ សសិត្
ឲ្យន

ើញចាស់ អាំ ពីត្សមលសនការអប់ រ ាំ នដើ មបីឲ្យពួ ក្នរទាំងអស់ ានកាលយនបជាពលរដឋលអ

សរមាប់ សេរមន៍

អនក្ដឹ ក្លអ

សងគមជាត្ិ ក្៏ ដូចជា ពិ ភពនលាក្ទាំងមូ លនានពលអនារត្ ។ ការបាំ នពញ

ចាំ នណេះដឹ ងបផ្នថមបនចចក្នទស

សនការបនរងៀន

សក្មមភាពបនរងៀន
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របរពឹត្តនបតាមនិ យម

សាកលវិទ្យាល័យគ្គប់គ្គង និង សេដ្ឋកិច្ច

ររុនកាសលយ

ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

នឹ ងផ្តលស់បូរបទពិ
ត
នសាធន៍ រវាងសាស្តសាតចរយនិ ងសាស្តសាតចរយ

ជាបចច័យមួ យយ៉ា ង

សាំខ្ន់ នដើ មបីនធវើឲ្យការបនរងៀន របស់សាស្តសាតចរយមានរុ ណភាពលអ ។
៦.១ បនងកើត្រណៈក្មមការនរជើ សនរ ើសបុ រគលិក្សិក្ា

៦.១.១ បនងកើត្នាលការណ៍ និ ងនី ត្ិវ ិធី សនការនរជើ សនរ ើស រណៈក្មមការ
៦.១.២ នរជើ សនរ ើស និ ងផ្ត្ងតាាំងសមាសភាពរណៈក្មមការ
៦.១.៣ ក្ាំ ណត្់ ត្ួនាទី និ ងភារក្ិចចរបស់រណៈក្មមការ

៦.២ ការនរជើ សនរ ើសបុ រគលិក្សិក្ា ជាយុទធសាស្តសតផ្ដលមួ យផ្ដលជួ យឲ្យសាក្លវ ិទាល័យទទួ ល
បាននូ វសាស្តសាតចរយរបក្បនោយចាំ នណេះដឹ ង និ ង សមត្ថភាពររប់ រាន់ក្ុងការនផទ
ន
រចាំ នណេះរបស់ពួក្

ាត្់ ដល់និសសិត្។នរៅពី ននេះនដើ មបីធានាឲ្យនូវធនធានសាស្តសាតចរយ សាក្លវ ិទាល័យ បានអនុ វត្ត
នូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូច ខ្ងនរកាមននេះ៖

៦.២.១ បនងកើត្នាលការណ៍ និ ងនី ត្ិវ ិធី នរជើ សនរ ើសបុ រគលិក្សិក្ា
៦.២.២ ជូ នដាំ ណឹងនរជើ សនរ ើសបុ រគលិក្សិក្ា
៦.២.៣ ពិ និត្យ និ ងវាយត្សមលនលើឯក្សារពាក្់ព័នធរបស់នបក្ខជន
៦.២.៤ បិ ទផាយលទធផលសនការនរជើ សនរ ើស និ ងក្ាំ ណត្់ កាលបរ ិនចឆទសមាាសន៍
៦.២.៥ របជុាំ សនរមចនធវើការនរជើ សនរ ើស

៦.២.៦ ផ្ណនាាំអាំពីនាលការណ៍នានារបស់សាក្លវ ិទាល័យ
៦.៣

ររប់ ររង

និងរត្ួត្ពិ និត្យឯក្សារបនរងៀនរបស់បុរគលិក្សិក្ា

ជាយុទធសាស្តសតមួយក្នុងការ

ក្ាំ ណត្់ ឲ្យកាន់ ចាស់អាំពីរបភពឯក្សារសរមាប់ បនរងៀននិ ងសិក្ាពី នរពាេះមានឯក្សារ
លក្ខណៈេួសសម័ យក្នុងការអភិ វឌឍន៍ នសដឋក្ិចច
ញឹក្ញប់ ជាពិ នសស

និ ង

របត្់ សងគមផ្ដលមាន

រឺ មាន

ការផ្តលស់បូរជា
ត

ឯក្សារមួ យចាំ នួនរត្ូវបានហាមឃាត្់ ផ្ដលពាក្់ ព័នធនបនឹ ងសាថនភាពននយ

បាយ។នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យ ចាំ នួន
ដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
៦.៣.១ របមូ លនសៀវនៅនាល ឯក្សារនយង និ ងរក្ាទុក្ ឲ្យបានរត្ឹ មរត្ូវ
៦.៣.២ រត្ួត្ពិ និត្យការនរៀបចាំបលង់នមនរៀនរបស់សាស្តសាតចរយ
៦.៣.៣ របមូ ល និ ងរត្ួត្ពិនិត្យវ ិញ្ញដសាររប

ងឲ្យបានមុ ន

៦.៣.៤ រត្ួត្ពិ និត្យ និងតាមោនការរបរល់ និ ងទទួ ល វ ិញ្ញដសារ
៦.៣.៥ ជរមុញសាស្តសតចរយឲ្យរបាប់ ពី របភពឯក្សារនយង ដល់និសសិត្
៦.៤ការររប់ ររងសក្មមភាពបនរងៀនរបស់បុរគលិក្សិក្ា ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឹ ងធានាបាននូ វ
របសិទិ ភា
ធ ពសនការបណុត េះបណ្ត
ត លនិ សសិត្របក្បនោយរុ ណភាពត្មាលភាពនិ ង

រណននយយភាព

របស់សាស្តសាតចរយររប់ រូបក្នុងកាត្ពវក្ិចចបនរងៀនរបស់ខ្ួន។
ល
នលើសពី ននេះនបនទៀត្ យុទធសាស្តសតននេះ
នធវើឲ្យកាន់ ផ្ត្មានភាព

យស្សួលចាំ នពាេះបុ រគលិក្សិក្ាទាំងអស់

22

ក្នុងការ

រររប់ររងសក្មមភាព
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បនរងៀនរបស់ពួក្ាត្់

។

ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វ

នដើ មបីឲ្យយុទសា
ធ ស្តសតសនរមចបាន

សក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
៦.៤.១ ក្ិ ចចសនាបនរងៀន
៦.៤.២ តាមោនសក្មមភាពបនរងៀនក្នុងថ្ននក្់របស់បុរគលិក្ សិក្ា
៦.៤.៣ ររប់ ររងការផតិត្នមសដនចញ និ ងចូ ល
៦.៤.៤ តាមោនវត្តមានរបស់បុរគលិក្សិក្ា
៦.៤.៥ តាមោនការចុ េះសក្មមភាពបនរងៀនរបចាំសងង
៦.៤.៦ តាមោន និ ងរត្ួត្ពិនិត្យចាំ នួននមា៉ា ងបនរងៀនរបចាំផ្ខ្
៦.៥

៦.៤.៧ តាមោនការនារពបទបញ្ញ
ជ សផទក្ុង
ន និ ងរក្មសីល ធម៌ វ ិជាជជី វៈរបស់បុរគលិក្សិក្ា

វាយត្សមលនលើសមត្ថភាពបនរងៀនរបស់បុរគលិក្សិក្ា

ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលចូលរួមនលើក្

ក្ាំ ពស់ឲ្យនិ សសិត្ររប់ រប
ូ នចេះនរបើ របាស់នូវសិទិ នធ សរ ីភាពរបស់ខ្ួន
ល

ក្នុងការបនញ្ចញមត្ិ

ពី នរពាេះ

វ ិធី សាស្តសតននេះអាចនឹ ងឃើយសាក្លវ ិទាល័យនរជើ សនរ ើសបាននូ វសាស្តសាតចរយផ្ដលសមត្ថភាព ចាំ នណេះ
ដឹ ង និង បទពិ នសាធន៍ ខ្ណៈនពល ផ្ដលពួ ក្ាត្់ ក្ាំពុងផ្ត្បនរងៀននិ សសិត្ ជាពិនសស វាក្៏ អា ច
បញ្ញ
ជ ក្់ បានផងផ្ដរពី ភាពនពញចិ ត្តនិងមិននពញចិ ត្ត
ទទួ លពី នលាក្ររូនិងអនក្ររូ។

របស់និសសិត្ចាំនពាេះមុ ខ្វ ិជាជផ្ដលខ្លនក្ាំ
ពុងផ្ត្
ួ

នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន

សាក្លវ ិទាល័យ

បានោក្់

នចញនូ វសក្មមភាពមួ យ ចាំ នួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖
ក្. ការវាយត្សមលពីនិសសិត្
៦.៥.១ នរៀបចាំ ទរមង់ វាយត្សមលនលើការបនរងៀន
៦.៥.២ របមូ លសរមង់ មត្ិ វាយត្សមលពីនិសសិត្

៦.៥.៣ នធវើការវ ិភារទិ ននន័យតាមរបព័ នធក្ុាំពយូទ័ រ

៦.៥.៤ នចញលទធផលវាយត្សមលជូនបុរគលិក្សិក្ា និ ងផតល់ អនុ សាសន៍ នដើ មបីនធវើការផ្ក្លមអ
៦.៥.៥ នធវើរបាយការណ៍សរុបនលើលទធផលសនការវាយត្សមល
៦.៥.៦ ជូ នប័ ណណសរនសើរដល់បុរគលិក្សិក្ាផ្ដលទទួ ល បានលទធផលលអ
ខ្. ការវាយត្សមលពីរណៈក្មមការវាយត្សមលរុណភាពអប់ រសាំ ផទក្ុង
ន

៦.៥.៧ នរៀបចាំនាលការណ៍ និ ងនី ត្ិវ ិធី សនការចុ េះអនងកត្ និ ងវាយត្សមល
៦.៥.៨ នរៀបចាំ កាលវ ិភារ ចុ េះអនងកត្ និ ងវាយត្សមល
៦.៥.៩ របមូ ល និងវ ិភារលទធផលសនការវាយត្សមល
៦.៥.១០ បូក្សរុបលទធផលសនការវាយត្សមល
៦.៥.១១ ផតល់អនុ សាសន៍
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

៦.៦ នបើ ក្វរគបណុត េះបនបើ ក្វរគបណុត េះបណ្ត
ត លពី បនចចក្នទស និ ងវ ិធី សាស្តសតបនរងៀន ជាយុទធសាស្តសត
មួ យ ផ្ដលនឹ ងជួ យឲ្យសាស្តសាតចរយររប់ រប
ូ យល់ដឹងកាន់ ផ្ត្ចាស់ពីមនធាបាយ នឹ ងរនលឹេះសាំខ្ន់ ៗ

នដើ មបីនធវើការបណុត េះបណ្ត
ត លអប់ រ ាំមនុ សសនពញវ ័យ ពី នរពាេះការអប់ រ ាំមនុ សសនពញវ ័យ រឺជាការសរមប

សរមួល និ ង ផ្ក្លាំអនូ វចាំ ណុចខ្វេះខ្ត្របស់ និ សសិត្ ផ្ដលក្ាំ ពុងផ្ត្ជួបរបទេះ ។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសត
សនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
៦.៦.១ ក្ាំ ណត្់ ក្មមវ ិធីបណុត េះបណ្ត
ត ល

៦.៦.២ នរៀបចាំ វរគបណុត េះបណ្ត
ត ល និ ងរបជុាំ បនចចក្នទស
៦.៦.៣ ក្ាំ ណត្់ កាលបរ ិនចឆទបណុត េះបណ្ត
ត ល
៦.៦.៤ ជូ នដាំ ណឹងអាំ ពីវរគបណុត េះបណ្ត
ត ល
៦.៦.៥ អនញ្ជើញបុ រគលិក្សិក្ាចូ លរួម

៦.៦.៦ វាយត្សមលនលើវរគបណុត េះបណ្ត
ត ល
៦.៧

៦.៦.៧ នធវើរបាយការណ៍ និ ងក្ាំ ណត្់ នេត្ុ នលើលទធផល វរគបណុត េះបណ្ត
ត ល

រក្មសីលធម៌

វ ិជាជជី វៈរបស់បុរគលិក្សិក្ា

បាំ ណងមួ យដ៏ សាំខ្ន់ ក្ុងវ
ន ិស័យអប់ រ ាំសិក្ាធិការ

ការនលើក្ក្ាំ ពស់វ ិជាជជី វៈរបស់បុរគលិក្ា

ពី នរពាេះបុ រគលិក្សិក្ាមានត្ួ នាទី

ជាវត្ថុ

និងភារក្ិ ចចជា

អនក្អប់រ ាំ ដឹ ក្នាាំនិសសិត្ឲ្យនបជាពលរដឋនៅក្នុងសងគម។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្ល
វ ិទាល័យ បានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យ ចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
៦.៧.១ មានត្មាលភាពនលើក្ិចចការ

របនរងៀន

៦.៧.២ នារពត្ូ នាទី និ ងនពលនវលាបនរងៀន
៦.៧.៣ នារពនាលការណ៍ បទបញ្ញ
ជ សផទក្ុង
ន និ ងក្ិចចសនា

ិ រក្នុងនពល បនរងៀន
៦.៧.៤ សីលធម៌ ក្ុងការនិ
ន
យយសតី កាយវកា
៦.៧.៥ នសាមេះរត្ង់ និងយុត្ិ ធ
ត ម៌ចាំនពាេះនិ សសិត្

៦.៨ ការអភិ វឌឍន៍ សមត្ថភាពរបស់បុរគលិក្សិក្ា ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលមានរបសិទភា
ធ ពខ្ពស់ក្ុង
ន
ការបណុត េះបណ្ត
ត លធនធានរបក្បនោយរុ ណភាព ជាពិ នសសយុទធសាស្តសតននេះជាំ រុញឲ្យសាស្តសាតចរយ
ទាំងអស់នចេះអភិ វឌឍន៍ នូវចាំ នណេះដឹ ងនផសងៗនទៀត្

ឲ្យស្សបនបនឹ ងការរ ីក្ចាំ នរ ើនខ្ងបនចចក្វ ិទា។

នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យ ចាំ នួនដូច
ខ្ងនរកាមននេះ៖
៦.៨.១ ផតល់ឃើកាសឲ្យបុ រគលិក្សិក្ាចូ លរួមក្នុងវរគបណុត េះបណ្ត
ត ល សិកាខសាលា ក្នុងនិ ង
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

នរៅរបនទស
៦.៨.២ ផតល់ជូនការបណុត េះបណ្ត
ត លអប់ រ ាំ (ផលូវការ និ ងមិ នផលូវការ)
៦.៨.៣ ផតល់បុនររបទននដើមបីអភិ វឌឍសមត្ថភាព

៦.៨.៤ ផតល់ជូននៅការបញ្ុច េះត្សមលចាំនពាេះការបនតសិក្ានៅសាក្លវ ិទាល័យ
៧.បនងកើននូវវបបធម៌ អនុ វត្តន៍ការ

រជារក្ុមរបក្បនោយរបសិទធភាព នាលបាំ ណងននេះ រឺ ប ហ ញឲ្យ

កាន់ ផ្ត្ចាស់ផ្ងមនទៀត្ពីទិសនៅដ៏ ជាក្់ លាក្់ មួយក្នុងបនងកើត្វបបធម៌ អនុ វត្តការ

រ

ជារក្ុមរបស់

និ សសិត្នៅសាក្លវ ិទាល័យររប់ ររង និ ង នសដឋក្ិចច នលើនាលការណ៍ជួ យាននបវ ិញនបមក្រវាង
និ សសិត្នឹ ងសេរមន៍របស់ខ្ួនតាមរយៈក្មម
ល
វ ិធី អប់ រ ាំ

នឹងផ្ចក្រ ាំផ្លក្នូវធនធានផ្ដលខ្លនមានជួ
យ
ួ

ដល់របជាពលរដឋក្ាំពុងផ្ត្នឹ ងជួបការលាំបាក្ ក្នុងជី វភាពរស់នៅ ជាពិ នសស នាលបាំ ណងននេះ នឹ ង
ចូ លរួមនោយផ្តទល់ជាមួ យនឹ ងនាលននយបាយរបស់រាជរោឋភិ បាលក្មពុជា ក្នុងការសាតរន

ើងវ ិញនូ វ

ធនធានមនុ សសនឹ ងចូ លរួមកាត្់បនថយនូ វភាពរក្ី រក្របស់ របជាពលរដឋ។

៧.១បនងកើត្ឲ្យមានការសិក្ាជារក្ុម ជាយុទធសាស្តសតមួយជួ យឲ្យនិ សសិត្ទាំងអស់ នចេះនធវើការ

រជា

រក្ុមនឹងរបមូ លបាននូ វរបភពមត្ិ នយបល់ សរមាប់ ការចូ លរួមន្ពេះនបរក្របសិទធភាពសនការសិក្ា
ផ្ដលមានលក្ខណៈសមបូរផ្បប។ ការសនរមចបាននូ វយុទធសាស្តសតននេះ សាក្លវ ិទាល័យ បានក្ាំ ណត្់
នេើយនឹ ង អនុ វត្តនូវសក្មមភាពមួ យចាំនួន ដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖
៧.១.១ ផសពវផាយក្មមវ ិធី សិក្ាជារក្ុម
៧.១.២ ផ្បងផ្ចក្និ សសិត្សិក្ា
៧.១.៣ ផតល់របធានបទសិក្ា
៧.១.៤ ឲ្យនិ សសិត្នធវើរ ាំបក្រាំ នេើញការសិក្ា
៧.១.៥ វាយត្សមលនបនលើលទធផលសនការសិក្ា
៧.២

បនងកើត្បនងកើត្រក្ុមនិ សសិត្នឆនើមជួ យសរមបសរមួលការសិក្ា

បញ្ញ
ច ាំងឲ្យន

ើញកាន់ ផ្ត្ចាស់ពីចក្ខុវ ិស័យ

បណ្ត
ត លនិ សសិត្ឲ្យមានភាពកាលហាន

ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលឆលុេះ

និ ងនបសក្ក្មមរបស់សាក្លវ ិទាល័យ

ក្នុងការបណុត េះ

និ ងរុ ណភាពតាមរយៈការសិក្ារទឹ សីប
ត ូ ក្ផសាំជាមួ យ នឹ ង

ការអនុ វត្តជាក្់ ផ្សតង នៅក្នុងសងគម។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសត សនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់
នចញនូ វ សក្មមភាពមួ យ ចាំ នួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖
៧.២.១ នរជើ សនរ ើសរក្ុមនិ សសិត្ពូផ្ក្

៧.២.២ នរៀបចាំ នីត្ិវ ិធី សរមាប់ ជួយសរមបសរមួលការសិក្ា
៧.២.៣ នលើក្ទឹ ក្ចិ ត្ន
ត ិ សសិត្ពូ ផ្ក្ជួ យនធវើការសរមបសរមួល
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

៧.៣ បនងកើត្ក្មមវ ិធីអប់ រ ាំរបជាពលរដឋនៅក្នងសេរមន៍
ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលជរមុញ និ ងនលើក្
ុ
ទឹ ក្ចិ ត្ច
ត ាំ នពាេះនិ សសិត្ទាំងអស់ឲ្យនចេះនធវើការ

រជាមួ យនឹ ងសេរមន៍ ផ្ដលពួ ក្ាត្់ ក្ាំពុងផ្ត្រស់នៅ

ការអប់ រ ាំសេរមន៍ ននេះ សាក្លវ ិទាល័យបានក្ាំ ណត្់ នូវបញ្ញ
ហ របឈមមួ យចាំ នួនផ្ដលក្ាំ ពុងផ្ត្នក្ើត្
មានន

ើងនៅក្នុងសេរមន៍ សរមាប់ ឃើយនិ សសិត្ស្សាវរជាវ

និ ងនធវើការអប់ រ ាំ។

នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសត

សនរមច បាន សាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់ នចញនូ វ សក្មមភាពមួ យ ចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
៧.៣.១ នរៀបចាំ រនរមាងនដើ មបីចុេះអប់រ ាំរបជាពលរដឋ
៧.៣.២ ចុ េះទាំ នាក្់ ទាំនងតាមសេរមន៍ និ ងអាជាញធរ
៧.៣.៣ ផតល់អាទិ ភាពការ

រដល់សមារមនិ សសិត្នដើ មបីចុេះ

៧.៣.៤ បូ ក្សរុបរបាយការណ៍អប់ រ ាំសេរមន៍
៧.៤ វាយត្សមលនលើការ

រជារក្ុមរបស់និសសិត្ ជាយុទធសាស្តសតដ៏របនសើរមួ យសរមាប់ ឲ្យ សាក្ល

វ ិទាល័យនធវើនសចក្តីសននិោឋននិងវាយត្សមលបាននបនលើសក្មមភាពរបស់និសសិត្
សូរត្ និ ងនធវើការ

ផ្ដលក្ាំពុងផ្ត្នរៀន

ររនបៀបជារក្ុម។ នលើសពី ននេះនបនទៀត្ សាក្លវ ិទាល័យអាចនឹ ង ក្ាំ ណត្់ពី

ភាពកាលហាននិ ងសាមរគីភាពរវាងាននិ ងានរបស់និសសិត្។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្ល
វ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំនួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
៧.៤.១ ចត្់ តាាំងសមាសភាពរណៈក្មមការវាយត្សមល
៧.៤.២ នរៀបចាំ នីត្ិវ ិធី សនការវាយត្សមល

៧.៤.៣ នធវើរបាយការណ៍លទធផលការ

រ

៨. ផតល់អាហារូបក្រណ៍ដល់និសសិត្ក្រមិត្ថ្ននក្់ បរ ិញ្ញដបរត្

ការផតល់អាហារូបក្រណ៍ដល់និសសិត្ជា

ក្តាតមួ យដ៏ សាំខ្ន់ ក្ុងកាត្់
ន
បនថយនូ វរមាលត្សិក្ារវាងនិ សសិត្ផ្ដលមានធនធាននិង

និសសិត្ផ្ដល

ខ្វេះធនធាន និ សសិត្ផ្ដលរស់នៅទី របជុាំនិងនិសសិត្ផ្ដលរស់នៅទី ជនបទ នដើ មបីឲ្យពួ ក្នរមានឃើកាស
ទទួ ល បានការអប់ រ ាំក្រមិ ត្ឧត្តមសិក្ានសមើៗ ាន ក្នុងការនលើក្ក្ាំពស់ជីវភាពរស់នៅក្នុងររួសារ នឹ ង
អភិ វឌឍសងគមជាត្ិ របស់ខ្នឲ្យមានការរ
ីក្ចាំ នរ ើនដូ ចជាអារយរបនទសនានាក្នុងបរ ិបទត្ាំ បន់ និងសាក្ល
ួល
នលាក្ទាំងមូ ល។ នដើ មបីឲ្យការផតល់អាហារូបក្រណ៍ននេះ មានដាំ នណើរការរបរពឹត្តនបបាននោយរលូន

ននាេះ សាក្លវ ិទាល័យររប់ ររង និ ងនសដឋក្ិចចបានក្ាំ ណត្់នូវនាលការណ៍ និ ង លក្ខខ្ណឌនរជើ ស
នរ ើសនិ សសិត្

នោយផ្ផអក្នលើមូលោឋន

៣

យ៉ា ង៖ ការផតល់

អាហារូបក្រណ៍តាម

រយៈរក្សួង

អប់ រ ាំយុវជននិ ងក្ី ឡា ការផតល់អាហារូបក្រណ៍តាមរយៈមន្តនតីជាន់ ខ្ពស់សនរាជរោឋភិ បាលក្មពុជា និ ង
ការផតល់អាហារូបក្រណ៍តាមរយៈការនបើ ក្រប
វ ិទាល័យ ររប់ ររង និ ង នសដឋក្ិចចផ្តទល់។

ង

អាហារូបក្រណ៍ជាសាធារណៈរបស់សាក្ល

៨.១ នាលការណ៍អាហារូបក្រណ៍ ជាយុទធសាស្តសតមួយ ជួ យឲ្យសាក្លវ ិទាល័យក្ាំ ណត្់ ឲ្យបាន
កាន់ ផ្ត្ចាស់ពីលក្ខខ្ណឌនិ ងនាលការណ៍នានា
សិក្ារបក្បនោយរុ ណភាព

និ ងរបសិទភា
ធ ពខ្ពស់
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ក្នុងការធានានូ វការនរជើ សនរ ើសនិសសិត្ឲ្យចូ ល

នៅតាមវ ិស័យផ្ដលពួ ក្នរចង់សិក្ានី មួយៗ

សាកលវិទ្យាល័យគ្គប់គ្គង និង សេដ្ឋកិច្ច

ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

ជាពិ នសសននាេះ ការចុ េះនឈាមេះសិក្ាជានី ត្ិវ ិធី មួយដ៏ សាំខ្ន់ ។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន
សាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់ នចញ នូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូច ខ្ងនរកាមននេះ៖
៨.១.១ នាលការណ៍អាហារូបក្រណ៍រត្ូវក្ាំណត្់ តាមនាលការណ៍ផ្ណនាាំរបស់រក្សួង អប់ រ ាំ
យុវជន និ ងក្ី ឡា និ ងសាក្លវ ិទាល័យ

៨.២

នី ត្ិវ ិធី សនការផតល់អាហារូបក្រណ៍

ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលចូ លរួមយ៉ា ងសក្មមជាមួ យនឹ ង

រាជរោឋភិ បាលក្មពុជា ក្នុងការបណុត េះបណ្ត
ត ល និ ងអភិ វឌឍន៍ធនធាននដើ មបីន្ពេះនបរក្ការកាត្់ បនថយ
នូ វភាពរក្ី រក្របស់របជាពលរដឋតាមរយៈនាលននយបាយអភិ វឌឍន៍ សេវត្ស
ភាព

ជាពិ នសសការផតល់អាហារូបក្រណ៍

ដល់និសសិត្ររប់ មជឈោឋនទាំងទី រក្ុងក្៏ដូចជាទី ជនបទ

ប ហ ញពី ទិសនសាលក្អប់ រ ាំសាំរាប់នយើងទាំងអស់របស់រក្សួងអប់ រ ាំ យុវជន
សាក្លវ ិទាល័យ

យុទធសាស្តសតសនរមចបាន

របក្បនោយនិ រនតរ

និ ង

ក្ី ឡា។

បានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួន

នដើ មបីឲ្យ
ដូ ចខ្ង

នរកាមននេះ៖
៨.២.១ ការរប

ង

៨.២.២ ការផតល់តាមនិ នទទសរប

ង Bac II

៨.២.៣ ការផតល់ឲ្យតាមអាទិ ភាព (នារ ី រក្ី រក្និ ងោច់ស្សយល)
៨.២.៤ការផតល់តាមរយៈរក្សួងអប់ រ ាំ
៨.២.៥ ការផតល់តាមរយៈថ្ននក្់ ដឹក្នាាំ និ ងឥសសរជន
៨.៣

ក្ាំ ណត្់ របនភទនិ ងចាំ នួនអាហារូបក្រណ៍

និ ងចាំ នួនអាហារូក្រណ៍

មានទិ សនៅក្នុងការក្ាំ ណត្់ ឲ្យចាស់នូវរបនភទ

នដើមបីចូលរួមជាមួ យនឹ ងរោឋភិ បាលក្មពុជាក្នុងការអភិវឌឍធនធានមនុ សស

ន្ពេះនបកាន់ ការកាត្់ បនថយនូ វភាពរក្ី រក្របស់របជាពលរដឋ
ជនបទ។

យុទធសាស្តសតននេះ

ផ្ដលរស់នៅតាមទី រក្ុង

ក្៏ ដូចជា

រត្ូវអនុវត្តនោយនយងនបតាមសាថនភាពជាក្់ ផ្សតងរបស់សាក្ល

វ ិទាល័យ។

៨.៤ ក្រមិត្សនអាហារូបក្រណ៍ (នយងតាមសាថនភាពចាំ នពាេះមុ ខ្របស់សាក្លវ ិទាល័យ)
៨.៣.១ អាហារូបរណ៍១០០ %
៨.៣.១ អាហារូបក្រណ៍៥០ %
៩-បនតនលើក្ក្ាំពស់រុណភាពសិក្ារបស់និសសិត្ថ្ននក្់ បរ ិញ្ញដបរត្ជាន់ ខ្ពស់ ៖ រុ ណភាពអប់ រ ាំសរមាប់
និ សសិត្ថ្ននក្់ នរកាយឧត្តមសិក្ានោយនផ្តតត្ការយក្ទុ ក្សាំខ្ន់ ខ្លាំងជាងនរ
របស់និសសិត្។ពីនរពាេះ

រឺ ការសិក្ាស្សាវរជាវ

ការសិក្ាស្សាវរជាវរ ឹត្ផ្ត្ជរមុញឲ្យនិ សសិត្ទាំងអស់មានសមត្ថភាពររប់

ិភារនិ ង រ វ យត្សមលនប នលើចាំនណេះដឹ ងរបស់ពួក្នរមានក្់ ៗ ។ នទេះបី ជាយ៉ា ងក្៏ នោយ
រាន់ ក្ុងការវ
ន
ការររប់ ររងសក្មមភាពសិក្ាសក្មមភាពបនរងៀនក្មមវ ិធី សិក្ា និង សមាារៈសិក្ា
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ជាមូ លោឋនដ៏

សាកលវិទ្យាល័យគ្គប់គ្គង និង សេដ្ឋកិច្ច

ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

ចាំបាច់ មិនអាចខ្វេះបាននដើ មបីធានាឲ្យមានរុណភាពសិក្ារបស់និសសិត្

ថ្ននក្់ បរ ិញ្ញដបរត្ជាន់ ខ្ពស់

របក្បនោយ របសិទធភាព។
៩.១ បនងកើត្នាលការណ៍ និ ងបទបញ្ញ
ជ សផទក្ងនិ
សសិត្ថ្ននក្់នរកាយឧត្តមសិក្ា
ុន

ជាបទោឋនរត្ិ យុត្ិ ត

មួ យដ៏ សាំខ្ន់ ក្ុងការររប់
ន
ររងអវត្តមានសិក្ារបស់និសសិត្ ជាពិ នសសនាលការណ៍ននេះ រត្ូវបាន
ធានានូ វយនតការចូ លរួមនលើក្ក្ាំ ពស់អប់ រ ាំរុណភាពសិក្ារបស់និសសិត្ថ្ននក្់ នរកាយឧត្តម។

នដើ មបីឲ្យ

យុទធសាស្តសតននេះ សនរមចបានសាក្លវ ិទាល័យក្ាំ ណត្់ នូវសក្មមភាពដូចខ្ងនរកាម៖

៩.១.១ បនងកើត្នាលការណ៍ និ ងបទបញ្ញ
ជ សផទក្ុងនិ
ន
សសិត្ថ្ននក្់ នរកាយឧត្តមសិក្ា

៩.២ អភិ វឌឍក្មមវ ិធី សិក្ាស្សបតាមបរ ិបទននយបាយនិ ងនសដឋក្ិចច ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលស្សប
នបនឹ ងសាថនភាពនសដឋក្ិចន
ច ិ ងននយបាយរបស់របនទសជាត្ិ នានពលបចចុបបនន
ការអភិ វឌឍក្មមវ ិធី សិក្ា

ជាពិ នសស

របស់សាក្លវ ិទាល័យរត្ូវផ្ត្មានភាពចាំបាច់ ណ្តមួ យតាមត្រមូវការ

សងគម និ ងបនចចក្វ ិទារ ីក្ចាំ នរ ើនជាក្់ផ្សតង។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវ ិទាល័យ បាន
ោក្់ នចញ នូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖

៩.២.១ បនងកើត្នបសក្ក្មម និ ងវត្ថុបាំ ណងសនមហាវ ិទាល័យ

៩.២.២ បនងកើត្សមាសភាពរណៈក្មមការអភិវឌឍក្មមវ ិធី សិក្ា នរកាយឧត្តមសិក្ា
៩.២.៣ នរៀបចាំ រចនាសមព័នធររប់ ររង
៩.២.៤ ផសពវផាយដល់អក្
ន ផ្ដលពាក្់ ព័នធ
៩.៣

ផតល់នូវឃើកាសអប់ រ ាំររប់ រាន់ នដើ មបីបាំនពញកាត្ពវក្ិចចសិក្ា

រត្ូវបានផតល់នពលនវលាររប់ រាន់

ជាយុទធសាស្តសតមួយ

ផ្ដលនឹ ង

សរមាប់ និសសិត្ថ្ននក្់ បរ ិញ្ញដបរត្ជាន់ ខ្ពស់នធវើការសិក្ាស្សាវរជាវ

នរៀនសូរត្ពី នរពាេះ និ សសិត្ ថ្ននក្់ បរ ិញ្ញដបរត្ជាន់ ខ្ពស់ រឺ សាក្លវ ិទាល័យត្រមូវឲ្យនិ សសិត្ ររប់ រូប
នធវើការសិក្ាស្សាវរជាវឲ្យបាននរចើ នជាងការសិក្ា ជាមួ យនឹ ងររូបនរងៀនផ្តទល់

ជាពិ នសស ផ្ផអក្

នលើនាលការណ៍សិក្ា៤ ចាំ ណុចសាំខ្ន់ ៗ ដូ ចជា៖ ការស្សាវរជាវ ការពិ នសាធន៍ ការវ ិភារ និ ង
ការនធវើសមមត្ិក្មម។នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន

សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញ

នូ វសក្មម

ភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
៩.៣.១ នរៀបចាំ សិកាខសាលា
៩.៣.២ ចុ េះក្មមសិក្ា
៩.៤ ជរមុញការសិក្ាស្សាវរជាវតាមរបព័ នធនអ

ិចរត្ូនិច និ ង E-library ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏ មាន

សារៈសាំខ្ន់ បាំផុត្សរមាប់ និសសិត្ររប់ ក្រមិ ត្សិក្ាទាំងអស់

នចេះសិក្ាស្សាវរជាវនឹ ងនរបើ របាស់

ព័ ត្៌មានតាមរយៈបណ្ត
ត ញអុី នធឺ ផ្ណត្ ក្នុងការរបមូ លបាននូ វរបភពសិក្ានរៀនសូរត្ផ្ដលពុាំ នចេះរ ីង

សងត្។ម៉ា
ាងវ ិញនទៀត្ ការនធវើសមាេរណក្មមសិក្ាជាមួ យនឹ ង បនចចក្វ ិទាព័ ត្៌មាននឹ ងរ ឹត្ផ្ត្នាាំឲ្យ
ួ
និ សសិត្ផ្សវងរក្បាននូ វឯក្សារផ្ដលខ្លួនរត្ូវការររប់ នពលនវលា ។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន
សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ច ខ្ងនរកាមននេះ៖
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

៩.៤.១ បាំ ពាក្់Internet and Wifi
៩.៤.២ បាំ ពាក្់ E-Library
៩.៥

តាមោននិ ងវាយត្សមលលទធផលសិក្ារបស់និសសិត្

ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលធានាបាននូ វ

ការយក្ចិ ត្តទុក្ោក្់ ខ្ពស់រវាងរណៈររប់ ររងសាក្លវ ិទាល័យជាមួ យនឹ ងនិ សសិត្។
ររប់ ររងនលើសក្មមភាពសិក្ារបស់និសសិត្

ពី នរពាេះការ

រឺ អាចនឹ ងក្ាំ ណត្់ បានពី ការចូ លរួមសិក្ានរៀនសូរត្

របស់និសសិត្ ររប់មុខ្វ ិជាជទាំងអស់ ផ្ដលសាក្លវ ិទាល័យត្រមូវឲ្យពួ ក្នរសិក្ា។ ម៉ា ាងវ ិញនទៀត្
វាជាយុទធសាស្តសតផ្ដលប ហ ញពី និទសសន៍ និងនជារជ័ យ នលើការបណុត េះបណ្ត
ត លនិ សសិត្ររប់ ក្រមិ ត្
និ ងររប់ជាំនាញទាំងអស់ តាមរយៈរ វ យត្សមលលទធផលសិក្ារបស់និសសិត្។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសត
សនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
៩.៥.១ ររប់ររងអវត្តមាននិ សសិត្
៩.៥.២ រប

ងបញ្ចប់

៩.៥.៣ ររប់ ររងរបាយការណ៍ស្សាវរជាវ
៩.៦ នលើក្ទឹ ក្ចិត្តដល់និសសិត្នឆនើម ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលជួ យជរមុញឲ្យនិ សសិត្ទាំងអស់ខ្ិត្ខ្ាំ
សិក្ានរៀនសូរត្ផ្ងមមួ យក្ាំ រ ិត្នទៀត្ តាមរយៈការនលើក្ទឹ ក្ចិ ត្តដល់និសសិត្នឆនើម ។ នដើ មបី ឲ្យយុទធ
សាស្តសត សនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំនួន ដូចខ្ងនរកាមននេះ៖
៩.៦.១ ផតល់ប័ណណសរនសើរ
៩.៦.១ ផតល់រ វ ន់ នលើក្ទឹ ក្ចិ ត្ត
១០.ផតល់នូវការអប់រ ាំសិក្ាបផ្នថមនដើ មបីពរងឹងសមត្ថភាព

នាលបាំ ណងននេះ

ជួ យឲ្យនិ សសិត្ផ្ដល

ក្ាំ ពុងផ្ត្សិក្ានៅក្នុងសាក្លវ ិទាល័យររប់ររងនិងនសដឋក្ិចច នឹងទទួ លបាន នូវការសិក្ាជាំ នាញ
ឯក្នទស

បផ្នថមជានរចើ ននផសងនទៀត្

ត្រមូវនបតាមទីផារការ

នដើ មបីអភិ វឌឍចាំ នណេះដឹងនិ សសិត្ឲ្យកាន់ ផ្ត្ទូ លាំទូលាយ

រនានពលបចចុបបនន។ ជាពិ នសស ការនបើ ក្វរគសិកាខសាលាសរមាប់ បណុត េះ

បណ្ត
ត លមានដូ ចជា៖ ក្ិ ចចការរដឋបាល វ ិទាសាស្តសតក្ុាំពយូទ័ រ រណននយយ ការររប់ ររង និ ង ភាពជា
អនក្ដឹ ក្នាាំជានដើម ៘

១០.១ នបើ ក្វរគសិកាខសាលានិ ងវរគសិក្ាខ្លី ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលស្សបតាម នាលការណ៍ផ្ណនាាំ
របស់រណៈក្មាមធិ ការជាត្ិ ទទួ លសាគល់រុណភាពអប់ រ ាំសនក្មពុជា

ផ្ដលអនុ ញ្ញដត្ឲ្យររឹ េះសាថនអប់ រ ាំ

ឧត្តមសិក្ាទាំងអស់នៅក្នុងរពេះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជា បញ្ូច លនូ វក្មមវ ិធី សិក្ាបផ្នថម ផ្ដលជាបញ្ញ
ហ

របឈមសរមាប់ សងគមជាត្ិ នានពលបចចុបបននដូចជា៖ ការអប់ រ ាំពីចាប់ចរាចរណ៍ផលូវនាក្ ការអប់ រ ាំពី
ផលវ ិបាក្សនការនរបើ របាស់នររឿងនញៀន
នផសងៗនទៀត្ជានដើ ម

ការអប់ រ ាំពីរនបៀបការពារមិ ននអាយឆលងជាំ ងឺនអដស៍និងជាំ ងឺ

ដល់និសសិត្ផ្ដលក្ាំ ពុង

ផ្ត្សិក្ានៅក្នងររឹ
េះសាថនរបស់ខ្ួលន។នដើមបីឲ្យយុទធ
ុ

សាស្តសតសនរមចបានសាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញ នូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូចខ្ងនរកាមននេះ
១០.១.១ ក្ាំ ណត្់ក្មមវ ិធី សិកាខសាលា
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

១០.១.២ នរៀបចាំ សិកាខសាលា និ ងវរគសិក្ាខ្លី
១០.១.៣ ក្ាំ ណត្់ កាលបរ ិនចឆទ

១០.១.៤ ជូ នដាំ ណឹងអាំពីក្មមវ ិធី
១០.១.៥ វាយត្សមលនលើក្មមវ ិធី

១០.២សរមង់ មត្ិពីសាថប័ នខ្ងនរៅចាំ នពាេះមុ ខ្វ ិជាជផ្ដលចាំបាច់
នលើដាំនណើរការអភិ វឌឍន៍ ក្មមវ ិធី សិក្ារបស់សាក្លវ ិទាល័យ

ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏ ចាំបាច់ បាំផុត្
ជាពិ នសសសរមង់ មត្ិ ននេះប ហ ញឲ្យ

កាន់ ផ្ត្ចាស់ពីត្រមូវការរបស់មជឈោឋនខ្ងនរៅចាំ នពាេះមុ ខ្វ ិជាជ ផ្ដលសាក្លវ ិទាល័យបាននរៀបចាំ
និ ងដាំ នណើរការ

នរៀនសូរត្នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វ

សក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
១០.២.១ នរៀបចាំក្រមងសាំណួរ

១០.២.២ នរៀបចាំ កាលវ ិភារចុ េះសទង់មត្ិ
១០.២.៣ របមូ ល និ ងវ ិភារទិ នន
ន ័យ
១០.២.៤ នធវើរបាយការណ៍ជូ នថ្ននក្់ ដឹក្នាាំ

សរមង់ មត្ិ ពីនិសសិត្ចាំ នពាេះមុខ្វ ិជាជផ្ដលចាំបាច់

១០.៣

ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏ ចាំបាច់ បាំផុត្នលើ

ដាំ នណើរការអភិ វឌឍន៍ ក្មមវ ិធី សិក្ារបស់សាក្លវ ិទាល័យ ជាពិ នសសសរមង់ មត្ិ ននេះប ហ ញឲ្យកាន់
ផ្ត្ចាស់ពីត្ាំរូវការសិក្ារបស់និសសិត្ចាំ នពាេះមុ ខ្វ ិជាជផ្ដលពួ ក្នរក្ាំពុងផ្ត្សិក្ា
យុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវ ិទាល័យ

នរៀនសូរត្នដើ មបីឲ្យ

បានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ង

នរកាមននេះ៖
១០.៣.១ នរៀបចាំក្រមងសាំណួរ

១០.៣.២ នរៀបចាំ កាលវ ិភារចុ េះសទង់មត្ិ
១០.៣.៣ របមូ ល និ ងវ ិភារទិ នន
ន ័យ

១០.៣.៤ នធវើរបាយការណ៍ជូ នថ្ននក្់ ដឹក្នាាំ
១០.៤ រប

ងនដើ មបីវាស់សង
ទ ់ ក្រមិ ត្យល់ដឹង ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលក្ាំ ណត្់ ពីសមត្ថភាពចាំ នណេះ

ដឹ ង និ ងរុ ណភាពអប់ រ ាំបណុត េះបណ្ត
ត លនិ សសិត្ នៅក្នុងសាក្លវ ិទាល័យតាមរយៈការរបលងបញ្ចប់

ថ្ននក្់ បរ ិញ្ញដបរត្រង បរ ិញ្ញដបរត្ និ ងបរ ិញ្ញដបរត្ជាន់ ខ្ពស់។នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្ល
វ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
១០.៤.១ នរៀបចាំ វ ិញ្ញដសា

១០.៤.១ នរៀបចាំ កាលបរ ិនចឆទរប
១០.៤.១ នចញលទធរប
១១.

ង

ង

បនងកើនការអភិ វឌឍសមាាររូបវនត

នដើ មបីឲ្យនាលបាំ ណងមួ យននេះ

សនរមចនឹងទទួ លបាន

នជារជ័ យ នឹ ងមានដាំ នណើរការលអវាជានរឿងចាំបាច់ បាំផុត្ ផ្ដលសាក្លវ ិទា ល័យររប់ ររង និ ង
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នសដឋក្ិចច

ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

រត្ូវអភិ វឌឍបផ្នថមនូ វនេោឋរចនាសមព័នធរូបវនត

និង

ការការពារសុវត្ថិភាព

សនតិសុខ្

ដល់និសសិត្។ ជាពិ នសស ក្ិ ចចការននេះ នឹ ងបនរមើ ផលរបនយជន៍ យ៉ាងនរចើ នឲ្យបុ រគលិក្ សាស្តសាតចរយ
និ ង និ សសិត្ ។ នេោឋរចនាសមព័នធទាំងននេះ រួមមាន ភារី ផ្ដលចូ លរួម

ដាំ នណើរការ

បនចចក្វ ិទា សរមាប់ របត្ិបត្តិការ នលើបរ ិសាថន អាជី វក្មម និ ង ការសិក្ា នេើយការ
ភាជប់ នបនឹ ងផ្ផនក្ជានរចើ ននទៀត្របស់សាក្លវ ិទាល័យដូ ចជា៖ របព័ នធេិរញ្ដ វត្ថុ

សមាារៈនិ ង

រននេះ រត្ូវផារ

ក្ិ ចចការ រដឋបាល

បណ្តណល័យ និ ងររប់ ការ ិយល័យនធវើការរបស់បុរគលិក្ផងផ្ដរ។ ត្នបសងងខ្ងមុ ខ្ រនរមាងវ ិនិនយរ
នលើនេោឋរចនាសមព័នធសិក្ាអប់ រ ាំនឹ ងរត្ូវបានបនតពរងី ក្បផ្នថមនទៀត្
ឈានមុ ខ្នរ ក្នុងវ ិស័យអប់ រ ាំថ្ននក្់ឧត្តមសិក្ា ។

នដើមបីឲ្យសាក្លវ ិទាល័យ

១១.១ នាលការណ៍ររប់ ររងសមាាររូបវនតជាដាំ នណើរការរបត្ិ បត្តិមួយ ដ៏ សាំខ្ន់ ក្ុងការធានាបាននូ
ន
វ
ការនរៀបចាំ ផ្ផនការនរបើរបាស់នូវសមាារៈរូបវនតនានា របក្បនោយ របពលភាព និ ងអាចទុ ក្ចិ ត្បា
ត ន
ក្នុងការផតល់នូវនសវាក្មមសិក្ា ដល់និសសិត្។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសត សនរមចបានសាក្លវ ិទាល័យ
បានោក្់ នចញ នូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ច ខ្ងនរកាមននេះ

១១.១.១ បនងកើត្រណៈក្មមការររប់ ររង និ ង ផ្ងរក្ាសមាារៈរូបវនត
១១.១.២ បនងកើត្នាលការណ៍នរបើ របាស់ និ ង ជួ សជុ លសននិធិនានា
១១.១.៣ ក្ត្់ រតាជារបចាំផ្ខ្នូ វសមាារៈផ្ដលនរបើ របាស់
១១.១.៤ នធវើរបាយការណ៍នលើសននិធិផ្ដលបាននរបើ របាស់រួច
១១.២ ធានាឲ្យមានសមាាររូបវនតររប់ រាន់ ស្សបនបនឹ ងត្រមូវការ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលក្ាំ ណត្់

បានពី ត្រមូវការរបស់និសសិត្ ផ្ដលក្ាំ ពុងផ្ត្សិក្ានៅក្នុងសាក្លវ ិទាល័យររប់ររង និង នសដឋក្ិចច
ជាពិ នសសយុទធសាស្តសតននេះអាចនឹ ងរក្ន

ើញពី នសវាក្មមផ្ដលរត្ូវផតល់ឲ្យនិ សសិត្នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសត

សនរមចបានសាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញ នូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
១១.២.១ នរៀបចាំបុរគលិក្សរមាប់ ររប់ ររងសមាារៈរូបវនត
១១.២.២ វាស់ផ្វងពី ត្រមូវរបស់និសសិត្តាមរយៈសរមង់ មត្ិ នលើនសវាក្មមសិក្ា

១១.២.៣ ររប់ ររងសមាារៈឧបនទទសសិក្ាផ្ដលរត្ូវផតល់ឲ្យសាស្តសាតចរយ និ ង និ សសិត្
១១.២.៤ ក្ាំ ណត្់ ពីត្រមូវការនិ សសិត្តាមរយៈនសចក្តីរាយការណ៍របស់របធានថ្ននក្់
១១.៣

ផ្ងរក្ា

និងជួ សជុ លសមាាររូបវនត

ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏ សាំខ្ន់ ក្ុងការររប់
ន
ររងផ្ងរក្ា

និ ងជួ សជុ លសននិធិនានា ផ្ដលមាននៅក្នុងសាក្លវ ិទាល័យ។

១១.៤ នធវើទាំននើបក្មមនលើសមាាររូបវនត ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលជរមុញឲ្យសាក្លវ ិទាល័យខ្ិ ត្ខ្ាំ
របឹ ងផ្របងបផ្នថមនទៀត្នលើដាំនណើរការអភិ វឌឍអាារ និ ង ទី តាាំង ឲ្យរ ឹត្ផ្ត្មានភាព ទក្់ ទញសរមាប់

និ សសិត្ និ ង នភញៀវនានាផ្ដលនធវើទសសនក្ិ ចចផ្សវងយល់ ពី សាក្លវ ិទាល័យទាំងមូ ល ។ ក្តាតផ្ដល
សាំខ្ន់ ជាងនរននាេះ រឺ បាំនពញនបនលើត្រមូវការនិ សសិត្ តាមរយៈបនចក្ចវ ិទាទន់ សម័ យ នេើយនឹ ង
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

អាចចាំ នណញនពល នវលាបាននរចើ ន។ នដើមបីឲ្យ យុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យបាន
ោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖
១១.៤.១ នរៀបចាំឲ្យមានបុ រគលិក្ររប់ ររងសមាារៈ
១១.៤.២ ជរមុញឲ្យបុ រគលិក្ររប់ ររងតាមោនការយក្នចញ-ការយក្ចូ លសមាារៈ
១១.៤.៣ ជរមុញឲ្យបុ រគលិក្ររប់ ររងរាយការណ៍របចាំផ្ខ្
១១.៤.៤ ចត្់ ឲ្យបុ រគលិក្ជួ សជុ លសមាារៈផ្ដលអាចនរបើ របាស់បនតនទៀត្បាន
១២. បនងកើននូ វនសវាក្មមសិក្ា ៖ នសវាក្មមសិក្ា ជាមាា៌មួ យដ៏ ចាំបាច់ បាំផុត្ នលើវ ិស័យឯក្ជន
ភាវូបនី យក្មម ក្នុងការរបក្ួ ត្របផ្ជងនលើបរ ិបទនសដឋក្ិចចនសរ ី នដើមបីទទួ លបាននូ វភាពនជារជ័ យ និ ង
និ រនតរភាពការ

រយូរអផ្ងវង។ នាលបាំ ណងននេះ នឹ ងនធវើឲ្យនិ សសិត្កាន់ ផ្ត្មានទាំ នុក្ចិ ត្ត នឹ ង នជឿជាក្់

នបនលើនសវាក្មមសិក្ា ផ្ដលសាក្លវ ិទាល័យបានផតល់ជូននិ សសិត្ និ ង សាធារណជនក្នលងមក្
នោយនសវាក្មមទាំងអស់រួមមានការផតល់ព័ត្៌មានសិក្ាការចុ េះនឈាមេះសិក្ា ការររប់ ររងចរនតលិខ្ិត្
សានមរដឋបាលជានដើ ម។នលើសពី ននេះនបនទៀត្
បនរមើ នសវាក្មមឲ្យសាធារណជន

សមាារៈបនចចក្នទសនឹងរត្ូវបានអភិ វឌឍជារបចាំនដើ មបី

រ ឹត្ផ្ត្បានសាគល់សាក្លវ ិទាល័យររប់ ររង

និ ង

នសដឋក្ិចច

ផ្ដលវាស់ផ្វងឲ្យន

ើញកាន់ ផ្ត្

បផ្នថមនទៀត្ ។
១២.១បនងកើត្របព័នធររប់ ររងនលើនសវាក្មមសក្
ិ ាជាយុទធសាស្តសតមួយ

ចាស់ពីត្រមូវការជាក្់ ផ្សតង របស់និសសិត្ទាំងអស់ តាមរយៈសរមង់ មត្ិ ស្សាវរជាវពីរបភពមជឈោឋន
នផសងៗ។ ការររប់ ររងនលើត្រមូវការជាក្់ ផ្សតងរបស់និសសិត្ននេះ នឹ ងជួ យឲ្យសាក្លវ ិទាល័យខ្ិ ត្ខ្ាំ
ផតល់នសវាក្មមសិក្ារបស់ខ្ួនជូ
ល
នដល់និសសិត្

នដើ មបីនធវើការផ្ក្លាំអរឲ្យមានលក្ខណៈរបនសើរន

នោយផ្ផអក្នលើមនធាបាយនិ ងធនធាន

ផ្ដលខ្លួន

ើងមួ យក្រមិ ត្នទៀត្។ នដើ មបីឲ្យ យុទធសាស្តសតសនរមច

បានសាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
១២.១.១ ការនរៀបចាំក្រមងស្សាវរជាវ
១២.១.២ ទទួ លសាំបុរត្រ ិេះរន់ នដើ មបីសាថបនាតាមរយៈរបអប់ សាំបុរត្
១២.១.៣ របជុាំ ពិភាក្ានលើត្រមូវការរបស់និសសិត្
១២.១.៤ ផតល់លទធផលនឆលើយត្បដល់និសសិត្
១២.១.៥ របជុាំ ដល់ការ ិយល័យពាក្់ ព័នធនដើ មបីនធវើការនោេះស្សាយ

១២.២ការររប់ ររងនលើដាំនណើរការនរបើ របាស់បណ្តណល័យ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលជរមុញឲ្យនិ សសិត្
ទាំងអស់នរបើ របាស់បណ្តណល័យជាក្ផ្នលងផតល់ចាំនណេះដឹ ងដល់ពួក្នរតាមរយៈការសិក្ាស្សាវរជាវ ។
ម៉ា ាងវ ិញនទៀត្ នដើ មបីឲ្យដាំ នណើរការររប់ ររងបណ្តណល័យមានលក្ខណៈលអរបនសើរ សាក្លវ ិទាល័យ
ររប់ ររងនិងនសដឋក្ិចចបានក្ាំ ណត្់ នូវ សក្មមភាពមួ យួចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖
១២.២.១ ចត្់ តាាំងបុ រគលិក្ររប់ ររងបណ្តណល័យ
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

១២.២.២ បនងកើត្បទបញ្ញ
ជ សផទក្ុងសរមាប់
ន
បណ្តណល័យ

១២.២.៣ នរៀបចាំ ឯក្សារតាមោនសក្មមភាពចូ លអាន និ ងនរបើ របាស់អុីនធឺ ផ្ណត្
១២.២.៤ នបើ ក្វរគបណុត េះបណ្ត
ត លបផ្នថមសរមាប់ បណ្តណរក្ស
១២.២.៥ របជុាំ បូក្សរុបការ

របណ្តណរក្សរបចាំផ្ខ្

១២.៣ ាាំរទនបនលើសក្មមភាពបនរងៀននិ ងសិក្ាស្សាវរជាវ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលជរមុញនលើក្
ទឹ ក្ចិ ត្ដ
ត ល់និសសិត្ររប់ រូបខ្ិ ត្ខ្ាំ របឹ ងផ្របងបផ្នថមនទៀត្។
បនរងៀន

ជាពិ នសសការនលើក្ក្ាំ ពស់

និ ងសិក្ាស្សាវរជាវជាវ ិធានមួ យដ៏ ចាំបាច់ សរមាប់ ការអប់ រ ាំបណុត េះបណ្ត
ត ល។

យុទធសាស្តសតសនរមចបាន

សក្មមភាព
នដើ មបីឲ្យ

សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាម

ននេះ៖
១២.៣.១ ផតល់រ វ ន់ នលើក្ទឹ ក្ចិ ត្តដល់ររូបនរងៀន
១២.៣.២ ជួ យនបាេះពុ មពសានសដរបស់ពួក្ាត្់
១២.៣.៣ ជរមុញឲ្យររូបនរងៀនផ្ដលបទពិ នសាធន៍ លផ្អ ចក្រ ាំផ្លក្ររូនផសងនទៀត្
១២.៣.៤ ជួ យសរមបសរមួលសក្មមភាពបនរងៀនរបស់ពួក្ាត្់
១២.៤ជរមុញ និ ងអភិ វឌឍនសវានរបើ របាស់ Computer and Internet ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឹ ង
ជរមុញឲ្យនិ សសិត្ទាំងអស់យ៉ាងនហាចណ្តស់ក្៏៨០ភាររយ

នចេះនរបើ របាស់ក្ុាំពយូទ័រដូចជាក្ិ ចចការ

រដឋបាល ការនរៀបចាំឯក្សារទិននន័យ ជាពិ នសសនិ សសិត្អាចនចេះផ្សវងរក្ព័ ត្៌មានតាមរយៈបណ្ត
ត ញ
របព័ នអ
ធ ុី នធឺ ផ្ណត្ ។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់ នចញនូ វសក្មម
ភាពមួ យ ចាំ នួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖
១២.៤.១ ការបនរងៀនក្ុាំ ពយូទ័ រនោយមិ នរិត្សងលសិក្ា

១២.៤.២ ការនរជើ សនរស
ើ និ សសិត្ឲ្យចូ លសិក្ាពី រនបៀបផ្សវងរក្ព័ ត្៌មានតាមរយៈអុី នធឺផ្ណត្
១២.៤.៣ ការវាយត្សមលនលើលទធផលសិក្ានិ សសិត្នរកាយនពលបញ្ចប់ វរគ
១២.៤.៤ នចញវ ិញ្ញដបនបរត្ជូននិ សសិត្
១២.៤.៥ បូ ក្សរុបលទធផលសនវរគបណុត េះបណ្ត
ត លនី មួយ ៗ

១២.៥ សរមួលការនចញលិខ្ិត្ និ ងឯក្សារនផសងៗ ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលនឹ ងធានាបាននូ វ
ការររប់ ររងទិ នន
ន ័ យសិក្ានិ ងការផតល់នូវនសវាក្មមដល់និសសិត្

មានរបសិទធភាពខ្ពស់នេើយ

យ

ផ្សវងរក្នោយចាំ ណ្តយនពលនវលាត្ិ ច ។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យបាន
ោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ
១២.៥.១ នបើ ក្វរគបណុត េះបណ្ត
ត លបុ រគលិក្ពីរនបៀបររប់ ររងទិននន័យនិ ងព័ ត្៌មានផ្តទល់

១២.៥.២ ជរមុញនលបឿនសនការនចញនូ វលិខ្ិត្បញ្ញ
ជ ក្់ ការសិក្ានផសងៗ ឲ្យកាន់ ផ្ត្លអជាមុន
១២.៥.៣ ការបូ ក្សរុបចាំ នួននិ សសិត្ររប់ ជាំនាន់ និ ង ររប់ ក្ាំរ ិត្សិក្ា

១២.៥.៤ ការផ្ចក្ជូនវ ិញ្ញដបនបរត្ថ្ននក្់ ្នាំសិក្ាមូ លោឋននរៀងរាល់ចុង្នាំសិក្ា
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

១២.៥.៥ នរៀបចាំរបព័នធររប់ ររងលទធផលសិក្ារបស់និសសិត្ររប់ជាំនាន់
១៣. បនងកើនចាំនួននិ សសិត្មានការ

រនធវើ នាលបាំ ណងននេះរឺ ជានសចក្តីរបាថ្ននដ៏ ចមបងជាងនរបងអស់

សរមាប់ និសសិត្ផ្ដលក្ាំ ពុងផ្ត្សិក្ានិ ង និសសិត្ផ្ដលនឹ ងរត្ូវបញ្ចប់ ការសិក្ា
ផ្ដលនិ សសិត្មានការ

រ នធវើកាន់ ផ្ត្នរចើននាក្់

ពី នរពាេះនៅនពល

ននាេះមានន័ យថ្ន និ សសិត្ពិ ត្ជាបាន ផ្ក្ផ្របជី វភាព

រស់នៅរបស់ខ្ួន
ល នឹ ងក្ាំ ពុងផ្ត្ជួ យអភិ វឌឍរបនទសជាត្ិ ។ នដើ មបីធានាបាននូ វសមភាពការ
ការ

រនក្ើ នន

ើង

រនិ ងទាំ េាំ

ចាំ ណុចផ្ដលសាក្លវ ិទាល័យបានយក្ចិ ត្តទុក្ោក្់ ខ្លាំងជាងនររឺ ការចងទាំ នាក្់

ទាំ នងរវាងសាក្លវ ិទាល័យជាមួ យនឹ ងអងគការ
រុ ណភាពសិក្ា និ ង សមត្ថភាពការ

ឬក្៏ រក្ុមេុននានា

ឲ្យន

ើញកាន់ ផ្ត្ចាស់អាំពី

ររបស់និសសិត្ ។

១៣.១ផសពវផាយដាំ ណឹងនរជើ សនរ ើសបុ រគលិក្របស់សាថប័ ននានា ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលធាលប់ ទទួ ល
បាននជារជ័ យនានពលក្នលងមក្តាមរយៈការបិ ទផាយនរជើ សនរ ើសបុ រគលិក្ពីបណ្ត
ត រក្ុមេុន អងគការ
និ ងររឹ េះសាថននានាទាំងផ្ផនក្រដឋនិងឯក្ជន
របស់ខ្ួនក្ន
ល ុងផ្សវងរក្ការ

នដើ មបីផតលឃើ
់ កាសដល់និសសិត្ររប់ រូបនរត្ៀមលក្ខណៈ

រនធវើ។ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់

នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំនួនដូច ខ្ងនរកាមននេះ៖
១៣.១.១ នរៀបចាំបុរគលិក្ទាំ នាក្់ទាំនង និ ង ស្សាវរជាវពី ការ

រ

១៣.១.២ បិ ទរបកាសផាយដាំ ណឹងនរជើ សនរ ើសបុ រគលិក្នៅនលើកាតរនខ្ៀនផតល់ព័ត្៌មាន
១៣.១.៣ ផសពវផាយដាំ ណឹងនៅតាមថ្ននក្់ នរៀន
១៣.១.៤ បណុត េះបណ្ត
ត លបផ្នថមដល់និសសិត្ពី រនបៀបផ្សវងរក្ការ
១៣.១.៥ ររប់ ររងទិននន័យនិ សសិត្ផ្ដលមានការ
និ ងនរកាយបញ្ចប់ ការសិក្ា

រនធវើក្ុងក្ាំ
ន

រនធវើ

ងនពលសិ
ក្ា
ុ

១៣.២ នរៀបចាំ សិកាខសាលាជាមួ យអងគការ រក្ុមេុន សតីពីត្រមូវការធនធានមនុ សសជាយុទធសាស្តសត
មួ យផ្ដលជួ យឲ្យសាក្លវ ិទាល័យកាន់ ផ្ត្មានភាពសនិទិ ធសានល

និ ងជាទី ទុក្ចិ ត្តនលើការ

បណ្ត
ត លធនធានរបស់ខ្ួលន

នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន

ចាំ នពាេះត្រមូវការររឹ េះសាថននានា។

របណុត េះ

សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ
១៣.២.១ អនញ្ជើញមាចស់សេរាសរក្ុមេុននិ ងអងគការនានាមក្នធវើបទប ហ ញពី ត្រមូវការ
របស់ខ្ួន
ល

១៣.២.២ បនតចុេះអនុ សារណៈដល់បណ្ត
ត រក្ុមេុន អងគការ និ ង ររឹ េះសាថននានាផ្ដលចង់ចង
សមព័នធនមរត្ី ភាព
១៣.២.៣បញ្ុច េះត្ាំ សលសិក្ាដល់បុរគលិក្អងគការ រក្ុមេុន និ ងររឹ េះសាថនផ្ដល
បានចុ េះ MoU ជាមួ យ

១៣.២.៤ ចុ េះនធវើការស្សាវរជាវពី ត្រមូវការរបស់រក្ុមេុន និ ង អងគការ
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

១៣.៣ ជរមុញនិ សសិត្ឲ្យមានសមត្ថភាព (ជាំនាញ ក្ុាំ ពយូទ័ រ អង់ នរលស និងរក្មសីលធម៌ ) ជាបុ ពវនេត្ុ
ដ៏ ចមបងក្នុងការរបក្ួ ត្របផ្ជងការ

រនៅនលើទីផារនានពលបចចុបបនន។

នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមច

បាន សាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាព មួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
១៣.៣.១ វរគសិក្ាជាំ នាញ
១៣.៣.២ សិកាខសាលា
១៣.៣.៣ ក្លឹបសិក្ាភាសាអង់ នរលស
១៣.៣

តាមោន

វ ិទាល័យន

និ ងររប់ររងអរតានិសសិត្មានការ

ើញចាស់នលើលទធផលសនការផលិត្

រនធវើ

ជាយុទធសាស្តសតផ្ដលនធវើឲ្យសាក្ល

ធនធានមនុ សសរបស់ខ្ននលើ
ត្រមូវការទី ផារនា
ួល

នពលបចចបបុនន ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាព
មួ យចាំ នួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖

១៣.៣.១ ស្សង់ សិត្
ថ ិ តាមរក្ុមេុន និ ងសាថប័ននានាក្នុងនខ្ត្ត
១៣.៣.២ ស្សង់ សិត្
ថ ិ តាមWebsite UME

១៣.៣.៣ បូ ក្សរុបសថិត្ិ និ ងរបាយការណ៍(១ ្នាំ)
១៣.៤

ទាំ នាក្់ ទាំនង

និ ងសរមបសរមួលរក្ទី ក្ផ្នលងឲ្យនិ សសិត្ចុ េះ

នធវើក្មមសិក្ា

មួ យផ្ដលជរមុញឲ្យនិ សសិត្ទាំងអស់ទទួ លបាននូ វឃើកាសសរមាប់ នធវើក្មមសិក្ា

ជាយុទធសាស្តសត
និងទសសនក្ិចច

សិក្ា នសមើភាពនៅតាមបណ្ត
ត រក្ុមេុន អងគការ និ ងសេរាសនានា នដើ មបីជាបទពិ នសាធន៍ការ
នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន

សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាព

រ

មួយចាំ នួនដូ ច

ខ្ងនរកាមននេះ៖
១៣.៤.១ ចុ េះអនុ សារណៈនយរយល់ជាមួ យនឹ ងសាថប័ ននផសងៗ
១៣.៤.២ ទាំ នាក្់ ទាំនងរក្ុមេុន អងគការ និងសាថប័ នរដឋ
១៣.៤.៣ នរៀបចាំ កាលវ ិភារ និ ងរក្ុមចុ េះក្មមសិក្ា
១៣.៤.៤ នធវើរបាយការណ៍
១៤.នលើក្ក្ាំ ពស់ការចូ លរួមនិ ងអប់ រ ាំផសពវផាយនៅតាមសេរមន៍
មានទាំ លាប់ នធវើការរស់នៅជាមួ យនឹ ងសេរមន៍

នាលបាំ ណងននេះនធវើឲ្យនិ សសិត្

ជាពិ នសសនិ សសិត្នឹ ងបានជួ យអប់ រ ាំយុវជន

ដូ ចានផ្ដលក្ាំ ពុងផ្ត្រស់នៅក្នុងសេរមន៍ ឲ្យនជៀសផុ ត្ពី ការនសពនររឿងនញៀននិង

អាំនពើ អបាយ

មុ ខ្នានា។ ក្នុងននាេះផ្ដរ ការនបាេះពុ មពផាយរពឹ ត្ិ ប
ត រត្ព័ ត្៌មានរបស់សាក្លវ ិទាល័យ ជារបភពនាាំ

សារមួ យដ៏ សាំខ្ន់ ក្ុងការផត
ន
ល់ព័ត្៌មាន សិក្ាអប់ រ ាំ សុខ្ភាព សាថនភាព ននយបាយ និ ង នសដឋក្ិចច
និ ងនាទី ក្ាំសានតជូនដល់និសសិត្

និ ងសាធារណជនទូ នបនោយឆលុេះបញ្ញ
ច ាំងអាំពីទសសនវ ិស័យ

និ ង

នបសក្ក្មមរបស់ខ្ួនក្ន
ល
ងពាក្យនសា
ល ក្បណុត េះបណ្ត
ត លធនធានមនុ សសសាំរាប់ សងងននេះ និង សងងផ្សអក្ ។
ុ

១៤.១ ទាំ នាក្់ ទាំនងជាមួ យអាជាញធរ និ ងសេរមន៍ ជាយុទធសាស្តសតផ្ដល សាក្លវ ិទាល័យរបកាន់
ខ្ជប់ នូវទាំ នាក្់ ទាំនងឲ្យកាន់ផ្ត្មានលក្ខណៈរបនសើរផ្ងម នទៀត្ជាមួ យនឹ ងអាជាញធរមូ លោឋនតាមរយៈ
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

ការអនញ្ជើញអាជាញធរររប់ លាំោប់ ថ្ននក្់ ជារណៈអធិ បត្ី
នានាផ្ដលសាក្លវ ិទាល័យរត្ូវការ។

និ ង

ជាអនក្សរមបសរមួលនលើសក្មមភាព

នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន

សាក្លវ ិទាល័យបាន

ោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូចខ្ងនរកាមននេះ
១៤.១.១ នរៀបចាំ លិខ្ិត្ផលូវការ
១៤.២

១៤.១.២ ចុ េះទាំ នាក្់ ទាំនងផ្តទល់

ជាំ រុញឲ្យនិ សសិត្ចូ លរួមនៅក្នុងសេរមន៍

ជាយុទធសាស្តសតមួយ

ផ្ដលជរមុញឲ្យនិ សសិត្

ទាំងអស់ ផ្ដលក្ាំ ពុងផ្ត្សិក្ាមានឃើកាសចូ លរួមនធវើជាមួ យនឹ ងសេរមន៍ នានា នៅក្នុងទី រម
ួ នខ្ត្ត
បាត្់ ដាំបងនិងបណ្ត
ត ស្សុក្មួ យចាំ នួននទៀត្តាមរយៈសក្មមភាពនានា
រត្ូវការ។

ជាពិ នសសយុទធសាស្តសតផ្បបននេះ

ផ្ដលសេរមន៍ ទាំងអស់

នឹ ងនធវើឲ្យនិ សសិត្មានការយល់កាន់ ខ្ពស់អាំពីក្ិចចការ

រ

នផសងៗ ផ្ដលរទរទង់នូវជី វភាពរស់របចាំសងងរបស់របជាពលរដឋដូចជា៖ ការដក្សទង
ការរចូត្កាត្់
ូ

ជានដើ ម ៘ នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាព
មួ យចាំ នួនដូច ខ្ងនរកាមននេះ៖
១៤.២.១ ប ហ ញអត្ថរបនយជន៍ សនការចូ លរួម
១៤.២.២ បណុត េះរាំ និត្និ សសិត្ឲ្យស្សឡាញ់សេរមន៍

១៤.៣នលើក្ទឹ ក្ចិត្តដល់និសសិត្ផ្ដលនធវើការជាមួ យនឹ ងសេរមន៍ ជាកាត្ពវក្ិចចសូលមួ
ន
យ ក្នុងការ
ធានាបានឲ្យនិ សសិត្ររប់ រប
ូ នចេះបរ ិចចរធនធានរបស់ខ្ួនមួ
ល
យចាំ ផ្ណក្

នដើ មបីជួយសនន្ត គ េះរបជា

ពលរដឋផ្ដលទទួ លរងនរាេះនោយសារនេត្ុ ការណ៍ណ្តមួ យនៅក្នុងសងគម ជាពិ នសស

ការជួ យ

សនន្ត គ េះដល់របជាជននៅតាមទីជនបទនានាផ្ដលក្ាំ ពុងជួបរបទេះបញ្ញ
ហ ក្ងវេះខ្ត្នសបៀង។ នដើ មបីឲ្យ
យុទធសាស្តសតសនរមចបាន

សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាម

ននេះ៖
១៤.៣.១ ជូ នប័ ណណសរនសើរ
១៤.៣.២ ផតល់អាទិ ភាពការ
១៤.៤

រ

បណុត េះបណ្ត
ត លឲ្យនិ សសិត្យល់ដឹងពី មនុ សសធម៌និងការសនន្ត គ េះបឋម

ផ្ដលជរមុញឲ្យនិ សសិត្ទាំងអស់យល់ដឹងពី រនបៀបសនការសនន្ត គ េះមនុ សស

ជាយុទធសាស្តសតមួយ

ជាលក្ខណៈបឋមពី នរពាេះ

វាជានរឿងចាំបាច់ បាំផុត្សរមាប់ជួយមនុ សសផ្ដលរងនរាេះ នោយសារឧបទទវនេត្ុ ណ្តមួយសចដនយ។
នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ង
នរកាមននេះ៖
១៤.៤.១ នរៀបចាំ សិកាខសាលាសតីពីការសនន្ត គ េះបឋម
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

១៤.៤.២ ផសពវផាយព័ ត្៌មាន
១៤.៥ បនងកើត្រពឹត្ិ ប
ត រត្ផសពវផាយរបចាំរត្ីមាស

ជារបភពព័ ត្៌មានមួ យដ៏ សាំខ្ន់ ក្ុងផសពវ
ន
ផាយឲ្យ

និ សសិត្និ ងសាធារណៈជនទូ នបបានរជាបកាន់ ផ្ត្ចាស់ផ្ងមនទៀត្

តាមរយៈសក្មមភាពនាល

បាំ ណងនិ ងទសសនៈវ ិស័យនានា ផ្ដលឆលុេះបញ្ញ
ច ាំងពី ត្ាំសលសនការអប់ រ ាំសាំរាប់ក្ាំរ ិត្ឧត្តមសិក្ា ព័ ត្៌មាន

ជាត្ិ -អនតរជាត្ិ នសដឋក្ិចចសងគមវបបធម៌និងសិលបៈក្ាំ សាននាតនា ផ្ដលមាននបាេះពុ មពផាយជារពឹ ត្ិ ប
ត រត្
ព័ ត្៌មានរបចាំរត្ី មាស។

នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញ

នូ វ

សក្មមភាព មួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
១៤.៥.១ បនងកើត្សមាសភាពរណៈក្មមការនិពនធ
១៤.៥.២ ការចុ េះស្សាវរជាវព័ ត្៌មាន
១៤.៥.៣ នរៀបចាំចងរក្ងព័ត្៌មានសរមាប់ នបាេះពុ មពផាយ
១៤.៥.៤ ការនចញផាយរពឹ ត្ិ ប
ត រត្នរៀងរាល់១ឆមាសមតង
១៥.

ធានាបាននូ វការររប់ ររងផ្ផនការងវ ិកា

ការររប់ ររងរនរមាងងវ ិកា

និ ងផ្ផនការ

នរបើ របាស់ងវ ិកា ជានាលបាំ ណងមួ យមានអាទិ ភាពជាងនរ ក្នុងការនធវើឲ្យ ដាំ នណើរការនផសងៗ របរពឹ ត្ត
នបបានយ៉ា ងរលូន

នឹ ងធានាបាននូ វរបព័នធេិរញ្ដ វត្ថុមួ យសថិត្នសថរ។

សនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យររប់ ររងនិងនសដឋក្ិចចបានក្ាំ ណត្់ការ
និ ង េិរញ្ដ វត្ថុ ជាអនក្អនុវត្ត ការ

នដើ មបីឲ្យនាលបាំ ណងននេះ

រ ឲ្យការ ិយល័យរដឋបាល

រ។

១៥.១ នាលការណ៍ និ ងនី ត្ិវ ិធី ររប់ ររងេិរញ្ដ វត្ថុ ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលនឹ ង ក្ាំ ណត្់ បាន នូ វ
ការររប់ ររងេរ ិញ្ដ វត្ថុមួ យមានលក្ខណៈចាស់លាស់និងជាលក្ខណៈរបព័ នធ

នដើ មបីធានាបាននូ វ

នសថរភាពសនការនរបើ របាស់េរ ិញ្ដ វត្ថុ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់
នចញនូ វសក្មមភាព មួ យចាំ នួនដូច ខ្ងនរកាមននេះ

១៥.១.១ បនងកើត្ការ ិយល័យររប់ ររងេិរញ្ដ វត្ថុ

១៥.១.២ ផ្បងផ្ចងពីនាលការណ៍ទូ ទត្់ របាក្់ នបៀវត្សបុរគលិក្ និ ង ររូបនរងៀន
១៥.១.៣ ក្ាំ ណត្់ ចាំណូល និ ង ចាំ ណ្តយ តាមរយៈការបង់ សងលសិក្ានិ សសិត្
១៥.១.៤ នធវើរបាយការណ៍េិរញ្ដ វត្ថុជូ នរណៈររប់ ររង

១៥.២ នធវើផ្ផនការេិរញ្ដ វត្ថុ និ ងការនលើក្ផ្ផនការងវ ិការបចាំឆមាស និ ង្នាំ ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏

សាំខ្ន់ នដើ មបីធានាបាននូ វការនរបើ របាស់ងវ ិការួមមួ យឲ្យមានរបសិទិ ភា
ធ ពត្មាលភាព និ ងរណននយយ
ភាពខ្ពស់តាមរយៈការរបមូ លបានពី ការបង់ សងលសិក្ារបស់និសសិត្។

នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមច

បាន សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

១៥.២.១ ផ្ផនការចាំ ណូលចាំ ណ្តយ
១៥.២.២ នរៀបចាំ រនរមាងងវ ិការយៈនពលផ្វង
១៥.៣សវនក្មមេិរញ្ដ វត្ថុសផទក្ុង
ន ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏ មានរបសិទិ ភា
ធ ពខ្ពស់បាំផុត្ ក្នុងការក្ាំ ណត្់ បាន

នូ វរបព័ នស
ធ វនក្មមេិរញ្ដ វត្ថុមាន លក្ខណៈលអរបនសើរ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្ល
វ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
១៥.៣.១ នរៀបចាំនាលការណ៍ និ ងនី ត្ិវ ិធី

១៥.៣.២ នរៀបចាំ សមាសភាពរណៈក្មមការេិរញ្ដ វត្ថុ និ ងសវនក្មមសផទក្ង
ុន
១៥.៣.៣ នរៀបចាំ កាលវ ិភារ ចុ េះនធវើសវនក្មមសផទក្ុនង
១៥.៣.៤ នរៀបចាំរបាយការណ៍

១៦.ធានាបាននូ វការវាយត្សមលរុណភាពអប់ រ ាំសផទក្ុង
ន
សិក្ាការបនរងៀនរបស់សាស្តសាតចរយ

នាលបាំ ណងននេះនឹងក្ាំ ណត្់ បាននូវរុ ណភាព

និ ងការបនរមើការ

ិទាល័យនានពលបចចុបបនន
នឹ ងនធវើការនៅក្នងសាក្លវ
ុ

ររបស់និនយជិត្ទាំងអស់ក្ាំពុងផ្ត្សិក្ា
ឲ្យន

ើញពី ចាំណុចខ្លាំងនិងចាំណុចខ្វេះខ្ត្

របស់ខ្ួននដើ
ល
មបីនធវើការផ្ក្លាំអនឹងពរងឹង ចាំណុចខ្លាំងឲ្យកាន់ ផ្ត្លអរបនសើរផ្ងមនទៀត្។ ដាំ នណើរការសន
ការវាយត្សមលននេះត្រមូវឲ្យមានរណៈក្មមការវាយត្សមលរុណភាពអប់ រ ាំសផទក្ុងមួ
ន
យ

មានយុត្ិ ធ
ត ម៌

រត្ឹ មរត្ូវ និ ង សវ័យត្ភាព ។

១៦.១ បនងកើត្រណៈក្មមការធានារុ ណភាពអប់ រ ាំសផទក្ុង
ន
ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលនឹ ងក្ាំ ណត្់ បាន
នូ វនាលការណ៍វាយត្សមលមួយជាក្់ លាក្់ និងមានសុរក្ឹ ត្ភាពក្នុងការធានា ឲ្យមានការ

រររប់ ររង

អប់ រ ាំ និ ងសិក្ាមួ យរបក្បនោយរុ ណភាព និ ង របសិទិ ភា
ធ ពខ្ពស់ នលើសាថនភាពបណុត េះបណ្ត
ត ល
ថ្ននក្់ ឧត្តមសិក្ានានពលបចចុបបនន។

ជាពិនសសរណៈក្មមការននេះ

ចាំបាច់ រត្ូវផ្ត្មានយុត្ិ ធ
ត ម៌

អពារក្ឹ ត្និ ងត្មាលភាព។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យ បានោក្់ នចញនូ វ
សក្មមភាព មួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
១៦.១.១ នរជើ សតាាំងសមាសភាព

១៦.១.២ នរៀបចាំនីត្ិវ ិធី និ ងនាលការណ៍
១៦.១.៣ ក្ាំ ណត្់ ត្ួនាទី និងភារក្ិ ចច
១៦.២ បនងកើត្រក្ុមមន្តនតីវាយត្សមលរុណភាពអប់ រ ាំសផទក្ង
ុន
១៦.២.១ ជូ នដាំ ណឹងនរជើ សនរ ើស
១៦.២.២ ពិ និត្យ CV
១៦.២.៣ បិ ត្ផាយលទធផលនរជើ សនរ ើស
១៦.២.៤ នរៀបចាំ កាលវ ិភារសមាាសន៍
១៦.២.៥ សនរមចនរជើ សនរ ើស
១៦.២.៦ បណុត េះបណ្ត
ត ល
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

១៦.៣ ផសពវផាយ នឹ ង ជូ នដាំ ណឹងសតីពីការវាយត្សមលរុណភាពអប់ រ ាំ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដល រណៈ
ក្មមការវាយត្សមលរុណភាពអប់ រ ាំសផទក្ងជាអន
ក្របត្ិ បត្តិនលើសក្មមភាពការ
ុន

រជាក្់ ផ្សតង។នដើមបីឲ្យ យុទធ

សាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖
១៦.៣.១ ផសពវផាយ និ ងជូនដាំ ណឹងតាមរយៈ Website សិកាខសាលា និ ងរពឹ ត្តបរត្ព័ ត្៌មាន
១៦.៤ រ វ យត្សមលនលើសក្មមភាពការ

រផ្ដលបានអនុ វត្ត ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឹ ងអាច ក្ាំ ណត្់

បានពី ភាពទទួ លខ្ុ សរត្ូវរបស់រណៈក្មមការវាយត្សមលរុណភាពអប់ រ ាំសផទក្ុង
ន

និ ងការ ិយល័យផ្ដល

ពាក្់ ព័ននធ លើសក្មមភាពរបស់ខ្ួនបានអនុ
ល
វត្តនានពលក្នលងមក្។ នដើ មបីឲ្យ យុទធសាស្តសតសនរមចបាន
សាក្លវ ិទាល័យបានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូ ចខ្ងនរកាមននេះ៖
១៦.៤.១ តាមោន រត្ួត្ពិ និត្យ និ ងវាយត្សមលសាថនភាពការ

រ

១៦.៤.២ បូ ក្សរុបលទធផលសនការវាយត្សមល
៦.៥
ការ

របកាសលទធផលសនការវាយត្សមល

ជាយនតការមួ យដ៏ សាំខ្ន់ ក្ុងការសនរមចឲ្យបាន
ន

រមួ យមានលក្ខណៈចាស់លាស់ អាចទុ ក្ចិ ត្តបានពីអនក្វាយត្សមលនិង

តាមរយៈការរបកាសលទធផលវាយត្សមល។

នដើ មបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន

របព័ នធ

អនក្រត្ូវនរវាយត្សមល
សាក្លវ ិទាល័យ

បានោក្់ នចញនូ វសក្មមភាពមួ យចាំ នួនដូចខ្ងនរកាមននេះ
១៦.៥.១ នចញលទធផលវាយត្សមលសរមាប់ ររូបនរងៀន
១៦.៥.២ នចញលទធផលវាយត្សមលសរមាប់ ការ ិយល័យនី មួយៗ
១៦.៥.៣ ជូ នប័ ណណសរនសើររបចាំ្នាំដល់ររូបនរងៀនផ្ដលមានចាំ ណ្តត្់ ថ្ននក្់ វាយត្សមលលអ
១៦.៥.៤ ជូនប័ ណណសរនសើរដល់ការ ិយល័យផ្ដលអនុ វត្តការ

របានលអ

១៦.៥.៥ នធវើរបាយការណ៍សរុបលទធផលរបចាំ្នាំ

VI- សេច្ក្តរេននិដ្ឋឋន

សរុបមក្ ការនរៀបចាំ ផ្ផនការយុទធសាស្តសតរយៈនពល ៥ ្នាំរបស់សាក្លវ ិទាល័យររប់ ររង
និ ងនសដឋក្ិចច

ពិត្ជាឆលុេះបញ្ញ
ច ាំងនូ វត្រមូវការរបស់សាធារណៈជនក្នុងវ ិស័យអប់ រ ាំឧត្តមសិក្ានោយ

ស្សបតាមទសសនវ ិស័យ

ចក្ខុវ ិស័យ

នបសក្ក្មម

និ ងនាលបាំ ណងរួមរបស់អងគភាព។

នដើ មបីសនរមច ឲ្យបាននូ វផ្ផនការយុទធសាស្សននេះ សាក្លវ ិទាល័យររប់ ររង និ ងនសដឋក្ិចច

នបតជាញនឹ ងខ្ិត្ខ្ាំ របឹ ងផ្របងអនុ វត្ត

នោយនលើផ្ផអក្នលើភារក្ិ ចចទទួ លខ្ុ សរត្ូវនបតាមផ្ផនក្នី មួយៗ

ជាពិ នសស ផ្ផនការននេះ ក្៏ នឹងជាមរគុនទសន៍មួយដ៏ សាំខ្ន់ ផងផ្ដរសរមាប់ ទិសនៅអភិវឌឍន៍ អងគភាព
ទាំងមូ ល ។

នធវើបាត្់ ដាំបង សងងទី......ផ្ខ្........្នាំ ២០១១
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)
គ្រធានគ្កុមគ្រឹកាភិបាល

សាររបេ់ឯកឧររមសាកលវិទ្យាធិការ
ផ្ផនការយុទធសាស្តសតសាំរាប់ សាក្លវ ិទាល័យររប់ ររង

និ ង

នសដឋក្ិចចរយៈនពល

៥

្នាំ

(២០១០-២០១៥) ជាសមិ ទិ ផ
ធ លមួ យដ៏ រត្ចេះរត្ចង់ ផ្ដលប ហ ញនូ វយុទធសាស្តសត និ ងសក្មមភាពនានា
ិទាល័យអនុ វត្តការ
សាំរាប់ រណៈររប់ ររងក្៏ ដូចជាការ ិយល័យនផសងនទៀត្ នៅក្នងសាក្លវ
ុ
ខ្លួននានពលខ្ងមុ ខ្។សានសដននេះបានឆលុេះបញ្ញ
ច ាំងពី បញ្ញដញណ
ជាពិ នសស ររប់ ផ្ផនក្ទាំងអស់របស់សាក្លវ ិទាល័យ

ររបស់

របស់ថ្ននក្់ ដឹក្នាាំសាក្លវ ិទាល័យ

ផ្ដលបនឆលងកាត្់ បទពិ នសាធន៍នលើការ

រ

បណុត េះបណ្ត
ត លនិ សសិត្។ ក្នងរយៈនពលក្នល
ងមក្ននេះ នយើងបានពុ េះពារ សាក្លបងជាំនេះនលើឧបសរគ
ុ
និ ងការលាំបាក្ជានរចើ ន នដើមបីនងើ បឈរន

ង
ើ
និ ងនដើ រន្ពេះនបកាន់ អនារត្ដ៏រុងនរឿង របក្បនោយ

ក្ិ ត្ិ យ
ត សនលើ វ ិស័យអប់ រ ាំនិ សសិត្ ក្ាំ រ ិត្ថ្ននក្់ ឧត្តមសិក្ានៅក្មពុជា ។

ការនរៀបចាំ ផ្ផនការយុទធសាស្តសតននេះ នផ្តតត្ការយក្ចិ ត្តទុក្ោក្់ ខ្ពស់នបនលើដាំនណើរការនរៀបចាំ

ការ

រ និ ង នី ត្ិវ ិធីនផសងៗនទៀត្នអាយមានលក្ខណៈជារបព័ នធអប់រ ាំតាមសតង់ោរជាត្ិ និ ងអនតរជាត្ិ ។

ផ្ផនការយុទធសាស្តសតននេះ

របមូ លផតាំុនលើក្ន

ើងនូ វចក្ខុវ ិស័យ

និ ងទិ សនៅជាយុទធសាស្តសតសាំខ្ន់ ៗ

ចាស់លាស់ផ្ដលសាក្លវ ិទាល័យរត្ូវអនុ វត្តក្ុងរយៈនពលខ្ល
ន
ី មធយម និងផ្វង្ងយនៅនពលខ្ងមុ ខ្
នទៀត្ ។
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ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)

វ ិធី សាស្តសតក្ុងការោក្់
ន
អនុ វត្តន៍ផ្ផនការយុទសា
ធ ស្តសតននេះ

ត្រមូវនអាយនរត្ៀមខ្លនបត្់
ផ្បន
ួ

ទន់ ភលន់ រស់រនវ ើក្ និ ងសចនរបឌិត្ស្សបតាមកាលៈនទសៈ នពលនវលា និ ងជាំ ហានរ ីក្ចាំនរ ើនជាក្់ ផ្សតងសន
ការអភិ វឌឍន៍

រ ីក្ចាំ នរ ើននសដឋក្ិចចសងគម

និងការអប់ រ ាំបណុត េះបណ្ត
ត លធនធាន

មនុ សសនៅក្មពុជា

ស្សបតាម នាលននយបាយរបស់ រាជរោឋភិ បាលក្មពុជានោយមានវ ិស័យអប់ រ ាំសិក្ាធិការ ជាក្តាត
អាទិ ភាពក្នុងការដឹ ក្នាាំនិងអភិ វឌឍន៍ សងគមជាត្ិ នអាយមានការរ ីក្ចាំ នរ ើនដូ ចជាអារយរបនទសនានានៅ
នលើសាក្លនលាក្ ក្នុងបរ ិបទសក្លនលាក្ភាវូបនី យក្មម និ ង ឯក្ជនភាវូបនី យក្មម ។
ការរត្ួត្ពិ និត្ន

ើងវ ិញនបតាមត្ាំ ណ្តក្់ កាលនី មួយៗ សនការនរៀបចាំ ផ្ផនការយុទធសាស្តសតរយៈ

៥ ្នាំ (២០១០-២០១៥) ពិ ត្ជានឹ ង នឆលើយត្បបានទន់ នពលនវលាចាំ នពាេះត្ាំ រូវការងមីៗ ចាំ នពាេះមុ ខ្

សាក្លវ ិទាល័យ ររប់ ររង និ ង នសដឋក្ិចច ។ ការយក្ចិ ត្តទុក្ោក្់ តាមោន នលើលទធផល និ ង
សក្មមភាពរ ីក្ចាំ នរ ើនផងទាំងឡាយ

ក្នុងដាំ នណើរការអនុ វត្តផ្ផនការយុទធសាស្តសតរត្ូវអមមក្ជាមួ យ

នោយជាំ ហានផ្ក្លាំអនិ ងត្ាំរង់ ទិសនៅជាបនតបនាទប់ សាំនៅក្ាំ ណត្់ នអាយន

ើញនូ វអាទិ ភាពងមី និ ងកាត្់

បនថយនូ វភាពខ្វេះចននាលេះអវ ិជជមាននេើយរបមូលផតាំុបាននូ វររប់ ថ្នមពលសក្មម

នដើមបីធានានអាយ

ផ្ផនការយុទធសាស្តសតននេះនដើ រនបមុ ខ្នោយរលូនចាស់លាស់ រត្ូវតាមក្ាំ ណត្់ នពល នពលនវលា និ ង
នជារជ័ យ ក្នុងការពរងឹងរុ ណភាពសិក្ានៅក្មពុជា ។

ជាចុ ងបញ្ចប់ សាក្លវ ិទាល័យររប់ ររង និង នសដឋក្ិចច នជឿជាក្់ ថ្ន ផ្ផនការយុទធសាស្តសតននេះ

ជារបទី បរួមមួ យក្នុងការបាំភឺ ផ
ល ូវន្
ល
ព េះនបកាន់ វឌឍនភាព ផ្ដលជាក្តីសងឃឹមសាំរាប់ នយើងទាំងអស់ាន ក្នុង
ការបណុត េះបណ្ត
ត លធនធានមនុ សស

នោយផ្ផអក្នលើរុណត្ាំ សលរបស់

សាក្លវ ិទាល័យរួមមាន ៖

រុ ណភាព ភាពកាលហាន នមាេះមុ ត្ រក្មសីលធម៌ និ ង មនសិការជាត្ិ ។
បាត្់ ដាំបង សងង.............ទី .............ផ្ខ្...........្នាំ ២០១.....
សាកលវិទ្យាធិការ
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សាកលវិទ្យាល័យគ្គប់គ្គង និង សេដ្ឋកិច្ច

ផផនការយុទ្យសា
ធ
ស្តេរ ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥)
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