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សាកលវិទ្យាលយ័ គ្គបគ់្គង និង សេដ្ឋកិច្ច 

ផផនការយទុ្យធសាស្តេររយៈសពល ៥ ឆ្ន ាំ 
ឆ្ន ាំ ២០១០-២០១៥ 

I- សេច្ក្តរសផរើម 

 ក្នុងរយៈកាលជាង ១ ទសវត្សក្នលងមក្ននេះ របនទសក្មពុជា មានការអភិវឌឍ និងរកី្ចនរមើន 
នលើររប់វស័ិយនានារួរឲ្យក្ត់្សមាគ ល់យ៉ាងខ្ល ាំងទាំងផ្ផនក្រដឋ និងឯក្ជន នោយអនុវត្តន៍តាម 
យុទធសាស្តសតចតុ្នកាណរបស់រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា ផ្ដលមានរណននយយភាព និង អភិបាលកិ្ចចលអ
ជាសនូលក្នុងក្សាងមាតុ្ភូមិអងគរដ៏បវររុងនរឿងឲ្យមានការលូត្លាស់រកី្ចនរមើនដូចជារបនទសនផសងៗ
នៅនលើពិភពនលាក្ក្នុងបរបិទសាក្លនលាក្ភាវូបនីយក្មមនិងនសដឋកិ្ចចទីផារនសរ ី។ នោយក្នុងននាេះ
ផ្ដរ វស័ិយអប់រ ាំនៅក្មពុជា បាននដើរតួ្យ៉ាងសាំខ្ន់ក្នុងការបណតុ េះបណ្តត លធនធានមនុសសរបក្ប
នោយចីរភាពនិងជាសសសឈាមនសដឋកិ្ចចរបស់សងគមជាតិ្មួយពុាំអាចខ្វេះបាន។ ការបណតុ េះបណ្តត ល 
ធនធានមនុសសថ្នន ក់្ក្រមិត្ឧត្តមសិក្ា ជាបុពវនេតុ្ដ៏ចមបងជាងនរ ន ព្ េះនបរក្របភពចលក្រការ រ 
និងភាពជាអនក្ដឹក្នាាំរបក្បនោយភាពវាងសវ  កាល ហាន និងមានសមត្ថភាពររប់រាន់ នដើមបីដឹក្នាាំ
នាវាក្មពុជានបរក្សុខ្សនតិភាព និង ការអភិវឌឍបផ្នថមនទៀត្នានពលអនារត្ ។ នដើមបីធានាបាននូវ
ការអប់រ ាំមួយរបក្បនោយរុណភាព  សមត្ថភាព និងលក្ខណៈសមបត្តិររប់រាន់នៅក្នុងវជិាជ ជីវៈ
ការ ររបស់និសសិត្ររប់របូ ការអប់រ ាំបណតុ េះបណ្តត លចាំបាច់រត្ូវក្ាំណត់្នូវយុទធសាស្តសតផ្ដលមាន
លក្ខណៈចាស់លាស់មក្នធវើជាមូលោឋ នសរមាប់អនុវត្តន៍ របក្បនោយរបសិទធភាពយូរអផ្ងវងនោយ
ស្សបតាមក្ាំននើនរបជាជន និងត្រមូវការ  នៅនលើទីផារជាក់្ផ្សតង ។  
 ក្តាត ដាំបូងផ្ដលមានសារៈសាំខ្ន់ជាងនរនៅក្នុងទិសនៅសនការអប់រ ាំ រឺការធានាបាននូវ
ក្មមវធីិសិក្ាមួយមានសតង់ោរចាស់លាស់ និងនឆលើយត្បនបនឹងត្រមូវការរបស់និសសិត្ និង
សាធារណជនទូនបក្នុងសងគម ។ ជាក់្ផ្សតង សាក្លវទិាល័យររប់ររង និងនសដឋកិ្ចចបាន
នរជើសនរ ើស និងក្ាំណត់្នូវក្មមវធីិសិក្ារបស់ខ្លួនស្សបតាមសតង់ោរជាតិ្ និងអនតរជាតិ្  ជាពិនសស 
ក្មមវធីិសិក្ារត្ូវបាននរៀបចាំន ើងជាលក្ខណៈរបព័នធនរក្ឌីត្ ផ្ដលបានទទួលសាគ ល់នោយរក្សួង
អប់រ ាំ យុវជន និងកី្ឡា និងរណៈក្មាម ធិការទទួលសាគ ល់រុណភាពអប់រ ាំសនក្មពុជា (ACC) ។ មិនផ្ត្

សាកលវិទ្យាលយ័គ្គបគ់្គង និង សេដ្ឋកិច្ច 
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ប៉ាុនណ្តណ េះ ការសិក្ារបស់និសសិត្ររប់វស័ិយទាំងអស់ទាំងក្រមិត្បរញិ្ញដ បរត្ និងបរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខ្ពស់ 
ត្រមូវឲ្យនធវើការសិក្ាស្សាវរជាវជាមូលោឋ ន នដើមបីវាស់ផ្វងនូវចាំណុចខ្ល ាំង និងចាំណុចខ្វេះខ្ត្
របស់និសសិត្ផ្ដលក្ាំពុងផ្ត្សិក្ា និងនរកាយនពលបញ្ច ប់ការសិក្ារបស់ខ្លួន ។  

នដើមបីសនរមចទិសនៅខ្ងនលើ សាក្លវទិាល័យ បានយក្ចិត្តទុក្ោក់្នឹងជរមុញឲ្យមាន 
ការអភិវឌឍ និងពរងឹងរុណភាពនលើក្តាត បីជាមូលោឋ នរឺ៖ រចនាសមព័នធររប់ររង ធនធាន
សាស្តសាត ចរយ និង លក្ខណៈររប់រាន់របស់និសសិត្ ។ 
 ពាក់្ព័នធនបនឹងរចនាសមព័នធររប់ររង សាក្លវទិាល័យមាន រក្ុមរបឹក្ាភិបាល 
សាក្លវទិាធិការ សាក្លវទិាធិការង នាយក្សាខ្ រពឹទធបុរស រពឹទធបុរសរង របធាន-
អនុរបធាននដបា៉ា តឺ្ម៉ាង់ របធាន-អនុរបធានការយិល័យ និង បុរគលិក្តាមការយិល័យ 
ផ្ដលអនុវត្តតាមនាលការណ៍    “ ភារកិ្ចច និង ការទទួលខុ្សរត្វូ ” ។   អមជាមួយនឹងកិ្ចចការ
ររប់ររង សាក្លវទិាល័យ បាននរៀបចាំក្មមវធីិសិក្ាតាមរបព័នធនរក្ឌីត្ នឆលើយត្បនបនឹងបរបិទ
សងគមផ្ខ្មរ និង លក្ខណៈជាសតង់ោរអនតរជាតិ្ នោយមានចាំនួននមា៉ាងសិក្ានរចើន ផ្ដលនៅក្នុងននាេះ 
មានបញ្ចូ លទាំងភាសាអង់នរលស សរមាប់ររប់មុខ្ជាំនាញទាំងអស់ ក្នុងទិសនៅនលើក្ក្មពស់
សមត្ថភាពនិសសិត្ ក៏្ដូចជាកិ្ត្ានុភាពរបស់សាក្លវទិាល័យ។  ជាងននេះនបនទៀត្ សាក្ល
វទិាល័យ បានបាំពាក់្សមាា រៈសិក្ាររប់រាន់ ស្សបតាមការវវិត្តន៍របស់វទិាសាស្តសត និងបនចចក្វទិា
ព័ត៌្មាន ។ 

 នរៅពីការ រពរងឹងរចនាសមព័នធររប់ររង  សាក្លវទិាល័យបាននធវើការនរជើសនរ ើស
សាស្តសាត ចរយ ផ្ដលមានសមត្ថភាពខ្ពស់(ក្រមិត្វបបធម៌ បទពិនសាធន៍ និង និយមររុនកាសលយ) 
ជាំនាញឯក្នទសចាស់លាស់ និងរបកាន់យក្នាលការណ៍ (សចចធម៌ យុត្តិធម៌ មនសិការ និង 
រុណធម៌ )នៅក្នុងវជិាជ ជីវៈរបស់ខ្លួន។ ទនទឹមនឹងននេះផ្ដរ សាក្លវទិាល័យក៏្បាននឹងក្ាំពុងជរមុញ
នលើក្ទឹក្ចិត្តឲ្យសាស្តសាត ចរយបនងកើននូវការស្សាវរជាវនលើជាំនាញឯក្នទសរបស់ខ្លួន នឹងនបាេះពុមព
ជានសៀវនៅ នដើមបីផតល់នូវភាព យស្សួល ក្នុងការសិក្ាស្សាវរជាវរបស់និសសិត្ ។ 

ការផតល់នូវរុណភាពសិក្ា មិនអាចកាត់្ផ្តត ច់បានរវាងការររប់ររងសាស្តសាត ចរយ និង 
និសសិត្ននាេះ សាក្លវទិាល័យបាននរៀបចាំជរមុញឲ្យនិសសិត្មានវន័ិយលអក្នុងការសិក្ា  ខិ្ត្ខ្ាំរបឹង
ផ្របងសិក្ាជាមួយសាស្តសាត ចរយ ការបាំនពញកិ្ចចការរបស់សាស្តសាត ចរយ  សវ័យសិក្ា និង ការស្សាវ
រជាវនៅតាមបណ្តណ ល័យ ។ 
 នោយផ្ ក្ចាំនពាេះនិសសិត្វញិ សាក្លវទិាល័យ បានត្រមូវឲ្យនិសសិត្ទាំងអស់ នារពតាម 
នាលការណ៍ និង បទបញ្ញជ សផទក្នុង នដើមបឲី្យពួក្នរមានសមត្ថភាពររប់រាន់ក្នុងការនរៀបចាំដាំនណើ រ
ជីវតិ្របស់ខ្លួន នដើមបីកាល យជា ពលរដឋលអ របស់សងគមជាតិ្ ។ 
II- សាវតារបេស់ាកលវិទ្យាលយ័គ្គបគ់្គង និងសេដ្ឋកិច្ច 
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 សាក្លវទិាល័យបានចប់នផតើមបនងកើត្តាាំងពី ន្ ាំ ១៩៩៨ តាមនសចក្តីរបកាសនលខ្ ៩០៨ 
អយក្.របក្ ចុេះសងងទី ០២ ផ្ខ្តុ្លា ន្ ាំ ១៩៩៨ របស់រក្សួងអប់រ ាំ យុវជន និងកី្ឡា 
ផ្ដលមាននឈាម េះថ្នមជឈមណឌ លបណតុ េះបណ្តត លជាំនាញជាន់ខ្ពស់បាត់្ដាំបង នរកាយមក្បាននធវើការ
ផ្តល ស់បតូរនបជា វទិាសាថ ន ររប់ររង និងនសដឋកិ្ចច តាមអនុរកឹ្ត្យនលខ្ ៤៣ អនរក្.បក្ ចុេះសងងទី ១៧ 
ផ្ខ្ក្ក្កោ ន្ ាំ ២០០០ នោយរាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា និងបានផ្របកាល យនបជា សាក្លវទិាល័យ 
ររប់ររង និងនសដឋកិ្ចច តាមអនុរកឹ្ត្យនលខ្ ២៥អនរក្.បក្ ចុេះសងងទី ០៧ ផ្ខ្ មីនា ន្ ាំ២០០៦ 
នោយរាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា។  
 

III- រច្នាេមពន័ធគ្គបគ់្គងរបេស់ាកលវិទ្យាលយ័ 

 នដើមបីនអាយចរនតការ របណតុ េះបណ្តត ល និងការ រររប់ររងសាក្លវទិាល័យ របរពឹត្ត 
នបបានលអ និង របក្បនោយរបសិទធភាពខ្ពស់ សាក្លវទិាល័យររប់ររង និងនសដឋកិ្ចចបានក្ាំណត់្ 
និង ផ្បងផ្ចក្នូវតួ្នាទី និង ភារកិ្ចច សាំរាប់ដាំនណើ រការររប់ររង នោយមានភាជ ប់ជាមួយនឹងតារាង 
ឧបសមព័នធសតីពីរចនាសមព័នធររប់ររង សាក្លវទិាល័យ ទាំងមូលនៅផ្ផនក្ខ្ងនរកាយ។  
IV- ទ្យេសនវិេយ័ សបេកកមម  គណុរម្មៃ និងសោលបាំណងរបេស់ាកលវិទ្យាលយ័ 

១- ទ្យេសនៈវិេយ័  
 សាក្លវទិាល័យររប់ររង និង នសដឋកិ្ចច នបតជាញ បណតុ េះបណ្តត លនិសសតិ្ឲ្យមាន រុណភាព 
សមត្ថភាព និង រក្មសីលធម៌ នៅក្នុងក្ាំរតិ្ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្។ 

២- សបេកកមម 
សាក្លវទិាល័យររប់ររងនិងនសដឋកិ្ចច  នបតជាញ នឹងអភិវឌឍធនធានមនុសស    ឲ្យមានជាំនាញ  

វជិាជ ជីវៈនិង ការសិក្ាស្សាវរជាវ ចាស់លាស់របក្បនោយរុណភាព នឹងមានសមត្ថភាពររប់រាន់ 
នដើមបចូីលរមួនលើក្ ក្ាំពស់នសដឋកិ្ចចរស់នៅ និងកិ្ត្ានុភាពរបនទសជាតិ្ តាមរយៈការអប់រ ាំ និង 
កិ្ចចសេរបតិ្បត្តិការនលើ្ក្ជាតិ្-អនតរជាតិ្ ផ្ផអក្នលើនាលការណ៍ សនតិភាព អភិបាលកិ្ចចលអ និង 
អេឹងាធម៌ជាមូលោឋ ន ។ 
  នបសក្ក្មមរបស់សាក្លវទិាល័យ ពិត្ជានឹងឆលុេះបញ្ញច ាំងឃើយន ើញកាន់ផ្ត្ចាស់ពីទសសនៈ
និងការ រររប់ររងរបស់ថ្នន ក់្ដឹក្នាាំសាក្លវទិាល័យទាំងបចចុបបននកាលក៏្ដូចជាអនារត្។
នបសក្ក្មមជា អាទិភាព រត្ូវបានក្ាំណត់្ នឹងមានផ្ចងដូចត្នបននេះ៖ 

អភិវឌឍធនធានមនុសស ជាមូលោឋ នដ៏ចាំបាច់មួយ សាំរាប់អភិវឌឍន៍នសដឋកិ្ចច និង សងគម 
ក្មពុជា។ ធនធានមនុសស មានន័យថ្ន ជាមនុសសរបក្បនោយចាំនណេះដឹង បាំនិន រុណធម៌ និង 
សីលធម៌ខ្ពស់នៅក្នុងសងគម។ ក្នុងបរបិទទីផារនសរ ី និងសាក្លភាវូបនីយក្មម របភពធនធានបញ្ញដ  
ជាមាា៌ដ៏មានសកាត នុពលបាំផុត្ក្នុងការបនងកើត្ភាពសចនរបឌិត្ ការររប់ររង នឹងអភិវឌឍន៍សងគមជាតិ្ 
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នអាយមានសុខ្សនតិភាព និងវឌឍនភាពជាយូរអផ្ងវង។ ដូចននេះ សាក្លវទិាល័យ បានក្ាំណត់្ 
នូវការបណតុ េះបណ្តត លធនធានមនុសស ជាក្តាត ចមបងក្នុងនបសក្ក្មមរបស់ខ្លួន ។ 

ផតល់នូវរុណភាពអប់រ ាំ  និង ការស្សាវរជាវ ជាទសសនទនដ៏ឧត្តុងគឧត្តម សងលថ្នល បាំផុត្ នលើ 
វស័ិយអប់រ ាំសិក្ាធិការក្នុងសាក្លវទិាល័យររប់ររង និង នសដឋកិ្ចច ពីនរពាេះការនរបើរបាស់ របភព 
ទុនដូចជា៖ សាំភារៈរូបវនត ផ្ដលមានលក្ខណៈទន់សម័យ សាស្តសាត ចរយរបក្បនោយ 
នទពនកាសលយបនរងៀន និង សិលប៍វធីិក្នុងការនផទរចាំនណេះដឹងជូនដល់និសសិត្ររប់ក្ាំរតិ្ និង 
នាលការណ៍សិក្ានផសងៗ ជាបចច័យផ្ដលនឹងនាាំឃើយនិសសិត្មានចាំនណេះដឹង និងសមត្ថភាព 
ការ រពិត្របាក្ដ។ ម៉ាាងវញិនទៀត្ ការក្ាំណត់្កិ្ចចការសិក្ាស្សាវរជាវសាំរាប់និសសិត្ ជាបុពវនេតុ្ 
មួយរបក្បនោយទ ហីក្រណ៍ ក្នុងការសាំនរចបាននូវទសសនៈងមីៗ នដើមបីនោេះស្សាយនូវបញ្ញហ សងគម 
នឆលើយត្បនបនឹងត្ាំរូវការរបស់របនទសជាតិ្នានពលបចចុបបនន ។ 

នលើក្ក្ាំពស់នសដឋកិ្ចចរស់នៅរបស់និសសិត្ រឺជាការរួមចាំផ្ណក្ដ៏ធាំនធងមួយរបស់ 
សាក្លវទិាល័យររប់ររង និងនសដឋកិ្ចច ក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងរាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា នដើមបី 
កាត់្បនថយនូវភាពរកី្រក្ និង អនក្ខរភាព របស់របជាជនទាំងរស់នៅក្នុងទីរបជុាំ ក៏្ដូចទីជនបទ 
ោច់ស្សយលមួយចាំនួននៅនលើទឹក្ដីសនរពេះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជា។ នបសក្ក្មមននេះមានន័យថ្ន 
និសសិត្ផ្ដលបានទទួលនូវចាំនណេះដឹង និងវជិាជ ជីវៈររប់លក្ខណៈនេើយ ពួក្នរអាចនរបើរបាស់នូវ 
ចាំនណេះដឹងទាំងននេះ ក្នុងការអភិវឌឍន៍ និងនលើក្ក្ាំពស់នសដឋកិ្ចចរស់នៅរបស់ខ្លួន ឃើយមានជីវភាព 
ធូរធារលអរបនសើរន ើង នដើមបីលុបបាំបាត់្នូវរមាល ត្រវាងអនក្មាន និង អនក្រក្ ។ 

នលើក្ក្ាំពស់កិ្ចចសេរបតិ្បត្តិការផ្ផនក្អប់រ ាំក្ាំរតិ្ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ រឺជាការចងសមព័នធភាព 
រវាងសាក្លវទិាល័យររប់ររង និងនសដឋកិ្ចច ជាមួយនឹងសដរូអប់រ ាំនផសងៗនទៀត្ ទាំងថ្នន ក់្ជាតិ្ 
និងអនតរជាតិ្។ កិ្ចចសេរបតិ្បត្តិការអប់រ ាំ ជារតី្វស័ិយមួយក្នុងការធានាបាននូវការផ្តល ស់បតូរបទ
ពិនសាធន៍អប់រ ាំ និងបនចចក្វទិាងមីៗ សាំរាប់បនតអនុវត្តបណតុ េះបណ្តត លធនធានមនុសស នៅក្នុង 
សាក្លវទិាល័យ។ ជាពិនសស កិ្ចចសេរបតិ្បត្តិការននេះ នឹងនាាំឃើយនិសសតិ្បានយល់ដឹងអាំពីវបបធម៌ 
នសដឋកិ្ចចសងគម និងននយបាយរបស់របនទសនផសងនទៀត្ជាសដរូ ក្នុងការរក្ាបាននូវសុខ្សនតិភាព 
និងភាត្រភាពនៅពិភពនលាក្ផ្ដលនរចត់្ទុក្ថ្នជាដាំបូល ផទេះសរមាប់រជក្នកានផ្ត្មួយ ។ 

នលើក្ក្ាំពស់កិ្ត្ានុភាពជាតិ្ ជានបសក្ក្មមរួមផ្ដលថ្នន ក់្ដឹក្នាាំសាស្តសាត ចរយ និសសិត្ 
ររប់រូបទាំងអស់ របាថ្នន ចង់បាននដើមបីនលើក្សទួយមុខ្មាត់្សងគមជាតិ្ នៅនលើ្ក្អនតរជាតិ្ 
ឃើយទទួលសាគ ល់របនទសក្មពុជាថ្ន ជារបនទសមួយក្នុងចាំនណ្តមរបនទសនានាក្នុងត្ាំបន់អាសីុអានរនយ៍ 
ផ្ដលសាំបូរផ្បប ខ្ងផ្ផនក្សិលបៈវបបធម៌ ក៏្ដូចជាសិក្ាធិការអប់រ ាំ។ នលើសពីននេះនបនទៀត្ 
ការបណតុ េះបណ្តត លនិសសិត្នៅក្នុងសាក្លវទិាល័យ ពិត្ជាឆលុេះបញ្ញច ាំងអាំពីរាំនិត្អប់រ ាំ ឃើយនិសសិត្ 
យល់ដឹងពីរបវត្តិសាស្តសត និងវបបធម៌របស់ជាតិ្ខ្លួន ផ្ដលលូត្លាស់រកី្ចាំនរ ើន នាសម័យអតី្ត្កាល 
នដើមបីនរក្បយក្នូវចាំណុចវជិជមានទាំងអមាលមាណននាេះ មក្អភិវឌឍន៍សងគមជាតិ្ខ្លួន ។ 
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5 

បណតុ េះបណ្តត លនអាយនិសសិត្ កាល យជាបញ្ដវនតមានសមត្ថភាពររប់រាន់ ជាមូលោឋ ន 
ររឹេះដ៏រងឹមាាំសាំរាប់ការក្សាងបញ្ដវនតឲ្យមានសមត្ថភាពររប់រាន់នៅក្មពុជា។ នដើមបីនអាយនបសក្ 
ក្មមននេះសាំនរចបាននបតាម ទសសនៈវស័ិយរបស់ខ្លួន ការបណតុ េះបណ្តត លនអាយកាល យជាបញ្ញដ វនត 
វាទមទរនអាយនិសសិត្ររប់រូបនចេះនរបើរបាស់ចាំនណេះដឹងរបក្បនោយសុភវនិិចឆ័យ នឹង មាន 
ត្មាល ភាព ។  

ផតល់ពុទធិដល់និសសិត្ឃើយកាល យជាអនក្ដឹក្នាាំលអ និងមានអភិបាលកិ្ចចលអ នបសក្ក្មមននេះ
ជាត្ាំរូវការដ៏បាច់បាំផុត្សាំរាប់របនទសក្មពុជានានពលបចចុបបនន ពីនរពាេះរបនទសក្មពុជា ជារបនទសមួយ
មាននីតិ្រដឋ ការនារពសិទធិមនុសស និងលទធិរបជាធិបនត្យយ នោយអាស្ស័យនលើរដឋធមមនុញ្ដ ផ្ដល
រត្ូវបាននរចត់្ទុក្ថ្នជាចាប់ក្ាំពូល     សាំរាប់អនុវត្តន៍នៅទូទាំងរបនទសនលើទឹក្ដីសនរពេះរាជាណ្ត
ចរក្ក្មពុជា។ អនក្ដឹក្ នាាំ និងពលរដឋក្មពុជាររប់រូប ផ្ដលមានអភិបាលកិ្ចចលអននាេះ នឹងនាាំឲ្យ
របនទសជាតិ្ទាំងមូល មានការនារពចាប់ និងនចេះនរបើរបាស់សិទធិនសរភីាពនៅក្នុងរងវង់ចាប់ 
ជាពិនសសនបសក្ក្មមននេះនឹងជួយកាត់្បនថយនូវភាពអសក្មមមួយចាំនួនផ្ដលនធវើនអាយរាាំងសទេះ
ដល់ដាំនណើ រការអភិវឌឍន៍នសដឋកិ្ចចក្មពុជា ។ 

បណតុ េះបណ្តត លនិសសិត្នអាយនចេះស្សឡាញ់បរសិាថ ន សនតិភាព និង អេឹងាធម៌ 
នបសក្ក្មមននេះ ពិត្ជានឹងនលើក្ក្ាំពស់ការយល់ដឹងរបស់និសសិត្ទក់្ទងនបនឹងបរសិាថ ន សនតិភាព 
និងធម៌អេឹងា ពីនរពាេះ សាក្លវទិាល័យររប់ររង និង នសដឋកិ្ចច ក្ាំពុងផ្ត្មានការរពួយបារមា
អាំពីជនមាល េះ និងការផ្របរបួលអាកាសធាតុ្ ផ្ដលនក្ើត្មានន ើងនៅនលើ ពិភពនលាក្នានពល
បចចុបបនន។ ម៉ាាងវញិនទៀត្ នបសក្ក្មមននេះនឹងជាំរុញនអាយនិសសិត្ទាំងអស់ នចេះនរបើរបាស់ធនធាន
បរសិាថ ន របក្បនោយសមភាព នឹងរង់វងសយូរអផ្ងវង ជាពិនសសការបណតុ េះវបបធម៌    សនតិភាព 
នៅក្នុងចិត្តរាំនិត្របស់និសសិត្ នឹងនធវើឃើយសេរមន៍ របនទសជាតិ្ និង ពិភពនលាក្ទាំងមូល 
បនញ្ច ៀសបាននូវបញ្ញហ ទាំនាស់នានានៅក្នុងសងគម។  

៣-គណុរម្មៃ 
រុណត្សមលរបស់សាក្លវទិាល័យមាន៖ 
អប់រ ាំ និងបណតុ េះបណ្តត លរបក្បនោយរុណភាព រុណត្សមលមួយននេះរត្ូវបានមជឈោឋ ន 

ជានរចើនទទួលសាគ ល់ និងឲ្យត្សមលខ្ពស់នបនលើរុណភាព និង សមត្ថភាពរបស់និសសិត្ទាំងក្រមិត្ថ្នន ក់្
ន្ ាំសិក្ាមូលោឋ ន បរញិ្ញដ បរត្រង បរញិ្ញដ បរត្ និងបរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខ្ពស់ ផ្ដលបានបណតុ េះបណ្តត ល

នោយសាក្លវទិាល័យររប់ររង និងនសដឋកិ្ចច នានពលក្នលងមក្។ ជាពិនសស និសសិត្
ផ្ដលក្ាំពុងបាំនរ ើការ រនៅក្នុងសាថ ប័នរដឋ និង ឯក្ជនរត្ូវបានអងគភាពទាំងននាេះ នលើក្សរនសើរ 
និងនពញចិត្តចាំនពាេះសមត្ថភាពរបស់ពួក្នរជាខ្ល ាំង។ រុណត្សមលខ្ងនលើននេះ រឺសាក្លវទិាល័យ
បានផារភាជ ប់ជាមួយនឹងធនធានសាស្តសាត ចរយ  ក្មមវធីិសិក្ា សមាា ររូបវនត  និងការសិក្ាស្សាវរជាវ
ផ្បបវទិាសាស្តសត ។ 
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បណតុ េះនិសសិត្ឲ្យមានភាពកាល ហានក្នុងការបនញ្ចញមតិ្           ចាំនពាេះមហាជននិងសងគម  
ភាពកាល ហាន និងការបនញ្ចញមតិ្ ជាការផ្សតងនចញពីសិទធិនសរភីាពរបស់និសសិត្ក្នុងការចូលរួម
នោយនសរ ី ដល់ដាំនណើ រការអប់រ ាំយុវជន និង យុវជនដូចាន នៅតាមសេរមន៍ក៏្ដូចនៅតាម      
ទីសារធារណៈ នោយមានក្មមវធីិជានរចើនដូចជា៖ ការអប់រ ាំជាំងឺនអដស៍ ការអប់រ ាំអាំពីផលប៉ាេះពាល់សន
នររឿងនញៀនចាំនពាេះសងគម ។  ភាពកាល ហានននេះ នក្ើត្នចញពីសក្មមភាពសិក្ាជារក្ុមរបស់និសសិត្
នៅក្នុងថ្នន ក់្នរៀន និងការចូលរួមមតិ្ នដើមបីផ្សវងរក្នូវវធីិសាស្តសតលអៗ ក្នុងការនោេះស្សាយបញ្ញហ  ។ 

បណតុ េះនិសសិត្ឲ្យមានភាពនសាម េះរត្ង់ចាំនពាេះខ្លួនឯង ចាំនពាេះមហាជន និងសងគមជាតិ្ ។ 
ភាពនសាម េះរត្ង់ជាត្សមលសនូលមួយ ផ្ដលររប់អងគភាពទាំងអស់នលើសាក្លនលាក្របាថ្នន ចង់បាន 
ពីនរពាេះ ត្សមលមួយននេះផ្ផអក្នលើនាលការណ៍បួនយ៉ាង ផ្ដលសាក្លវទិាល័យបាននធវើការ
បណតុ េះបណ្តត ល និសសិត្នានពលក្នលងមក្រឺ៖ ជាំរុញឲ្យនិសសិត្មានឆនទៈក្នុងការ រ  យក្ចិត្តទុក្
ោក់្នលើការ រផ្ដលខ្លួនក្ាំពុងនធវើ មាននសចក្តីពាយមក្នុងការ រ និងរតិ្េះរេិះរបក្បនោយ
សុភវនិិចឆ័យ និងមានត្មាល ភាព។ 

 អប់រ ាំនិសសិត្របក្បនោយរក្មសីលធម៌ខ្ពស់ រក្មសីលធម៌ ជាសសរសតមាមួយ សនការអប់រ ាំ
សាំរាប់មនុសសជាតិ្ទាំងអស់នៅនលើសាក្លនលាក្  ពីនរពាេះ រក្មសីលធម៌អាចក្ាំណត់្ឲ្យ និសសិត្ 
បុរគលិក្ និង សាស្តសាត ចរយ ទាំងអស់នចេះផ្បងផ្ចក្រត្ូវខុ្ស នចេះឲ្យត្សមលនលើខ្លួនឯង និងអនក្ដសទ។ 

បណតុ េះនូវមនសិការជាតិ្ មនសិការជាតិ្ ជាត្រមូវការដ៏ចាំបាច់សនការអប់រ ាំនៅក្នុងសាក្ល
វទិាល័យររប់ ររង និងនសដឋកិ្ចច ផ្ដលនធវើឲ្យនិសសិត្ររប់របូនចេះស្សឡាញ់ និងផ្ងរក្ារបនទសជាតិ្ 
អត្តសញ្ញដ ណជាតិ្ និងវបបធម៌ ដ៏សងលថ្នល របស់ខ្លួន ជាពិនសសនិសសិត្បានយល់ដឹងកាន់ផ្ត្ចាស់
អាំពីរបវត្តិសាស្តសត និងភាពរកី្ចាំនរ ើនរបស់របនទសជាតិ្     នាសម័យអតី្ត្កាល នដើមបីយក្មក្អភិវឌឍ
សងគមឲ្យមានភាពលូត្លាស់រកី្ចាំនរ ើន និងភាពសាំបូរសបាយ។  

៤- សោលបាំណង 
បនងកើនចាំនណេះដឹងផ្ផនក្ការ រររប់ររង អភិបាលកិ្ចច រណននយយភាព និង  ត្មាល ភាព

នលើវស័ិយអប់រ ាំថ្នន ក់្ឧត្តមសិក្ា 

បនងកើនក្មមវធីិសិក្ាឲ្យស្សបនបនឹងត្រមវូការទីផារជាក់្ផ្សតង  
អភិវឌឍបផ្នថមនូវសមត្ថភាពបុរគលិក្ និង សាស្តសាត ចរយ   

បនងកើនកិ្ចចការ រសិក្ាស្សាវរជាវនលើវស័ិយនសដឋកិ្ចច និង វទិាសាស្តសតសងគម  

ពរងឹងរុណភាពសិក្ារបស់និសសិត្  
ពរងឹងរុណភាពអប់រ ាំរបស់សាស្តសាត ចរយ 

បនងកើននូវវបបធម៌អនុវត្តការ រជារក្ុមរបក្បនោយរបសិទធភាព  
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ផតល់អាហារូបក្រណ៍ដល់និសសិត្ក្រមិត្ថ្នន ក់្បរញិ្ញដ បរត្  

បនតនលើក្ក្ាំពស់រុណភាពសិក្ារបស់និសសតិ្  

ផតល់នូវការអប់រ ាំសិក្ាបផ្នថមនលើជាំនាញឯក្នទសផ្ដលចាំបាច់  

បនងកើនការអភិវឌឍន៍សមាា រៈសិក្ា និង សមាា រៈរូបវនតនានា  

បនងកើននូវនសវាក្មមសិក្ា  

បនងកើនចាំនួននិសសិត្នធវើការបផ្នថមនលើទីផារការ រ  
នលើក្ក្ាំពស់ការចូលរួម និង អប់រ ាំផសពវផាយនៅតាមសេរមន៍ 

ធានាបាននូវការររប់ររងផ្ផនការ និង ងវកិា ឲ្យមានរបសិទធភាពខ្ពស់  
ធានាបាននូវការវាយត្សមលរុណភាពសផទក្នុងឲ្យមានត្មាល ភាព និងមិនមានអរតិ្។ 
  

V- ការវិភាគ  ឱកាេ និង ការគ្រឈម 

ក្- ឃើកាស 
- សាថ នភាពសងគមមាននសថរភាពផ្ផនក្ននយបាយ និងសនតិសុខ្ 
- សាថ នភាពនសដឋកិ្ចចមានការនក្ើនន ើង 
- ក្ាំននើនទីផារការ រ និងការនក្ើនន ើងសនការវនិិនយរ 
- ក្ាំននើនរបស់សិសានុសិសសមានការនក្ើនន ើង 
- ឃើកាសផ្សវងរក្ការ រនធវើមាននរចើន 
- មានការទទួលសាគ ល់រុណភាពអប់រ ាំពីរណៈក្មាម ធិការទទួលសាគ ល់រុណភាព 
    អប់រ ាំសនក្មពុជា 
- មានកិ្ត្តិនាមក្នុងការបណតុ េះបណ្តត លនិសសិត្ពីមជឈោឋ នខ្ងនរៅ 
ខ្- ការរបឈម 
- មានររឹេះសាថ នឧត្តមសិក្ានរចើនក្នុងនខ្ត្តបាត់្ដាំបង 
- ររឹេះសាថ នឧត្តមសិក្ាមួយចាំនួនយក្ត្សមលសិក្ាទប 
- ជីវភាពរស់នៅរបស់របជាជនមានសាថ នភាពមិនអាំនណ្តយផលនោយសារ 
   វបិត្តិនសដឋកិ្ចច 
- ត្រមូវការនៅនលើទីផារការ រនានពលបចចុបបននមិនទន់នឆលើយត្បនបនឹងក្រមិត្សន 
    ការបណតុ េះបណ្តត ល 

បរិយាយនវូសោលសៅ 
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១.ពរងឹងនលើការ រររប់ររង អភិបាលកិ្ចច  រណននយយភាព និងត្មាល ភាពនលើវស័ិយអប់រ ាំថ្នន ក់្
ឧត្តមសិក្ា៖ ការ រររប់ររង      អភិបាលកិ្ចច និង រណននយយភាព រឺជាកាត្ពវកិ្ចចសនូលក្នុង
ដាំនណើ រការររប់ររងអងគភាព ឬសាថ ប័នមួយឲ្យមានរបសិទធភាព និង សនរមចបាននូវនជារជ័យ
ស្សបតាមរនរមាងផ្ផនការសក្មមភាព ផ្ដលបាននរាងទុក្។ ម៉ាាងវញិនទៀត្ សាក្លវទិាល័យ
ររប់ររង និងនសដឋកិ្ចច បានក្ាំណត់្នូវនាលបាំណងននេះន ើងនដើមបីនឆលើយត្បនបនឹងការ របណតុ េះ
បណ្តត លក្រមិត្ថ្នន ក់្ឧត្តមសិក្ានៅក្មពុជា  នមា៉ាល េះនេើយ ការបនងកើននូវចាំនណេះដឹង និង ចាំនណេះនធវើ
ដល់បុរគលិក្សតីការអនុវត្តនូវនាលការណ៍ និងបទបញ្ដត្តិនានា ជាពិនសស ការទទួលខុ្សរត្ូវនប
តាមតួ្នាទីនិងភារកិ្ចចរបស់បុរគលិក្ជាមូលោឋ នររឹេះដ៏សាំខ្ន់ក្នុងការបនងកើត្ នូវវបបធម៌ររប់ររង
ការ ររួមមួយ មានលក្ខណៈចាស់លាស់រតឹ្មរត្ូវ នឹងមានរបសិទធភាពខ្ពស់ នោយផ្ផអក្នលើនាល
ននយបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជាផ្ដលបានផ្ចងថ្ន រណននយយភាព និង អភិបាលកិ្ចច ជា
ផ្ផនក្មួយ ផ្ដលមិនអាចខ្វេះបាននៅក្នុងយុទធសាស្តសតចតុ្នកាណរបស់ខ្លួន ។ សាក្លវទិាល័យ 
រ ាំពឹងទុក្ថ្ននាលបាំណងននេះ នឹងផ្ចក្រ ាំផ្លក្នូវពុទធិដល់បុរគលិក្សាស្តសាត ចរយ និងនិសសិត្ ឲ្យកាន់
ផ្ត្យល់ចាស់ផ្ងមនទៀត្នលើការ រររប់ររង និងអភិបាលកិ្ចចនដើមបីចូលរួមនលើក្ក្ាំពស់វជិាជ ជីវៈ    
ការ ររបស់ខ្លួន និង អភិវឌឍសងគមជាតិ្  ។  
១.១ បនងកើត្លក្ខនតិក្ៈទូនបសតីពីការររប់ររងសាក្លវទិាល័យ ជាបទោឋ នការ រមួយដ៏សាំខ្ន់
ក្នុងការអនុវត្តនូវនាលការណ៍ និងបទបញ្ញជ នផសងៗ ផ្ដលតាក់្ផ្ត្ង និងនរៀបចាំន ើងនោយ 
រក្ុមរបឹក្ាភិបាលសាក្លវទិាល័យររប់ររង និងនសដឋកិ្ចច។ ម៉ាាងវញិនទៀត្ នាលការណ៍ និង
បទបញ្ដត្តិនានាផ្ដលបានផ្ចងសរមាប់របតិ្បត្តិ សុទធផ្ត្ស្សបនបនឹងចាប់រដឋធមមនុញ្ដ និងចាប់ 
នផសងៗនទៀត្ ផ្ដលជាបទោឋ នរតិ្យុត្តិ ក្នុងធានាបាននូវការអនុវត្តចាប់ក្នុងរបនទសមួយ ផ្ដលមាន 
អធិបនត្យយភាព និងជានីតិ្រដឋ ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតក្នុងការបនងកើត្នូវលក្ខនតិក្ៈទូនបមួយននេះ 
សនរមចបានតាមទសសនវស័ិយ និងនបសក្ក្មម      នលើការ របណតុ េះបណ្តត លរបស់ខ្លួនសាក្ល
វទិាល័យររប់ររង និងនសដឋកិ្ចច បានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាពជានរចើនសរមាប់អនុវត្តន៍ដូចខ្ង
នរកាមននេះ៖ 
 ១.១.១ បនងកើត្សមាសភាពចងរក្ង និងរពាងលក្ខនតិក្ៈទូនប 

 ១.១.២ ចងរក្ងពរ ងលក្ខនតិក្ៈទូនប 

 ១.១.៣ របជុាំពិនិត្យ និងផ្ក្សរមួល 

 ១.១.៤ របជុាំអនុម័ត្នលើលក្ខនតិក្ៈទូនប 

 ១.១.៥ ផសពវផាយលក្ខនតិក្ៈទូនបដល់អនក្ផ្ដលពាក់្ព័នធ 
១.២ ការផ្បងផ្ចក្តួ្នាទីភារកិ្ចចនិងការទទួលខុ្សរត្ូវនៅតាមផ្ផនក្នីមួយៗ ជានីតិ្វធីិមួយ យ 
ស្សួលក្នុងក្ាំ ុងនពលអនុវត្តនូវកិ្ចចការទាំងឡាយ ឲ្យមានលក្ខណៈជារបព័នធរដឋបាល និងមាន
របសិទធភាពខ្ពស់។ពីនរពាេះយុទធសាស្តសតននេះ ប ហ ញកាន់ផ្ត្ចាស់អាំពីការអនុវត្តនូវការ ររបស់



សាកលវិទ្យាលយ័គ្គបគ់្គង និង សេដ្ឋកិច្ច               ផផនការយទុ្យធសាស្តេរ ៥ ឆ្ន ាំ (២០១០-២០១៥) 
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បុរគលិក្នីមួយៗ ផ្ដលក្ាំពុងផ្ត្បនរមើការ រក្នុង បរនិវណសាក្លវទិាល័យ  ពិត្ជានឹងយល់
ចាស់អាំពីកាត្ពវកិ្ចច ក្រណីកិ្ចច និងតួ្នាទីរបស់ខ្លួន។ ម៉ាាងវញិនទៀត្ ទិសនៅមួយននេះ ក៏្នឹងអាច
ក្ាំណត់្បានផងផ្ដរ អាំពីចាំណុចខ្ល ាំង និងចាំណុចខ្វេះខ្ត្របស់បុរគលិក្មាន ក់្ៗនៅនពលផ្ដល
របតិ្បត្តិការ រ។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យររប់ររងនិងនសដឋកិ្ចច 
រត្ូវក្ាំណត់្នូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 

 ១.២.១ នរៀបចាំរចនាសមព័នធររប់ររងតាមផ្ផនក្នីមួយៗ 

 ១.២.២ ក្ាំណត់្តួ្នាទី និងភារកិ្ចចតាមផ្ផនក្នីមួយៗ   

 ១.២.៣ ការយិល័យសាមីរត្ូវោក់្សាំនណើ ជូនសាក្លវទិាធិការសតីពីការផ្ត្ងតាាំងតួ្នាទី  

  និងភារកិ្ចចរបស់បុរគលិក្ 

 ១.២.៤ ជរមុញបុរគលិក្នធវើរបាយការណ៍របចាំផ្ខ្ជូនរណៈ ររប់ររង 

 ១.២.៥រតាមោន ពិនិត្យ និងវាយត្សមលនលើការអនុវត្តការ រ របស់បុរគលិក្ 

១.៣ របជុាំផសពវផាយសតីពីការបរយិយការ រ និងការររប់ររងបុរគលិក្ ជាយុទធសាស្តសតមួយ ប ហ ញ 
ពីទាំនាក់្ទាំនងការ រលអរវាងថ្នន ក់្ដឹក្នាាំជាន់ខ្ពស់ និងបុរគលិក្ថ្នន ក់្នរកាម  សតីពីការ រររប់ររង។ 
ការរបជុាំផសពវផាយននេះ នដើមបឲី្យបុរគលិក្ទាំងអស់បានយល់ចាស់អាំពីតួ្នាទី និងភារកិ្ចចរបស់ខ្លួន។ 
នដើមបីសនរមចបាននូវយុទធសាស្តសតមួយននេះ សាក្លវទិាល័យ បានក្ាំណត់្ និងនរៀបចាំនូវសក្មមភាព
ជានរចើនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 
 ១.៣.១ ជូនដាំណឹងសតីពីការបរយិយការ រជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់បុរគលិក្ 
 ១.៣.២ របជុាំផ្ណនាាំ និងផ្ចក្ចយបរយិយការ រ  

១.៤ វាយត្សមលនបនលើការអនុវត្តការ ររបស់បុរគលិក្ ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលឆលុេះបញ្ច ាំង ឲ្យន ើញ
នូវចាំណុចខ្ល ាំង និងចាំណុចខ្វេះខ្ត្នលើការរបតិ្បត្តិការ ររបស់បុរគលិក្មាន ក់្។ ការវាយត្សមលននេះ 
នឹងក្ាំណត់្បានចាស់ពីត្រមូវការមួយចាំនួនដូចជា៖ ការនរៀបចាំ   ការអនុវត្ត និង ការពិនិត្យវាយត្សមល
ផ្ផនការបុរគលិក្សរមាប់នពលបនាទ ប់ ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បាន
ោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 
 ១.៤.១ បនងកើត្រណៈក្មមការវាយត្សមលបុរគលិក្ 

 ១.៤.២ នរៀបចាំទរមង់ផ្បបបទសនការវាយត្សមល 
 ១.៤.៣ ក្ាំណត់្កាលវភិារ និងចុេះវាយត្សមល 
 ១.៤.៤ បូក្សរុបលទធផល និងនធវើរបាយការណ៍វាយត្សមល 
 ១.៤.៥ ផតល់អនុសាសន៍នដើមបីផ្ក្លមអនូវចាំណុចខ្វេះខ្ត្ 



សាកលវិទ្យាលយ័គ្គបគ់្គង និង សេដ្ឋកិច្ច               ផផនការយទុ្យធសាស្តេរ ៥ ឆ្ន ាំ (២០១០-២០១៥) 
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១.៥ នបើក្វរគបណតុ េះបណ្តត លសតីពីការ រររប់ររង ជាយុទធសាស្តសតសនូល នដើមបីបណតុ េះបណ្តត ល 
បុរគលិក្ទាំងអស់ឲ្យយល់ដឹងកាន់ផ្ត្ចាស់អាំពីការ រររប់ររង និងភាពជាអនក្ដឹក្នាាំលអ។ ការនរៀប 
ចាំវរគបណតុ េះបណ្តត លបុរគលិក្សតីពីការររប់ររង ជាទិសនៅមួយដ៏សាំខ្ន់ក្នុងការពរងឹង សមត្ថភាព 
និងវជិាជ ជីវៈការ ររបស់បុរគលិក្មាន ក់្ៗ។  ម៉ាាងនទៀត្វញិនសាត្ ការបណតុ េះបណ្តត ល សតីការ រ
ររប់ររងនិងរណននយយភាពននេះ នឹងញុាំងឲ្យបុរគលិក្នចេះនរបើរបាស់នូវចាំនណេះដឹង និងសមត្ថភាព
ផ្តទ ល់ខ្លួន ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព 
មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 
 ១.៥.១ ជូនដាំណឹងសតីពីវរគបណតុ េះបណ្តត លការ រររប់ររង ដល់បុរគលិក្ 

 ១.៥.២ នរៀបចាំក្មមវធីិបណតុ េះបណ្តត ល 

 ១.៥.៣ អនញ្ជ ើញវារមិនមានបទពិនសាធន៍នលើការ រដឹក្នាាំ និងររប់ររងនដើមបនីធវើបទប ហ ញ  

 ១.៥.៤ វាយត្សមលនលើលទធផលសនវរគបណតុ េះបណ្តត ល 

 ១.៥.៥ ចងរក្ងឯក្សារសនវរគបណតុ េះបណ្តត ល 

១.៦នលើក្ទិសនៅចមបងនលើការ រររប់ររងនា ន្ ាំសិក្ាបនាទ ប់ ជាយុទធសាស្តសតអាទិភាពមួយផងផ្ដរ 
ក្នុងការ រ ររប់ររងសាក្លវទិាល័យនានពលបចចុបបននក៏្ដូចជាអនារត្ ។ ទិសនៅជាចមបងផ្ដល
សាក្លវទិាល័យ ក្ាំពុងផ្ត្យក្ចិត្តទុក្ោក់្សរមាប់អនុវត្តន៍ននាេះរួមមាន៖ ធនធានសាស្តសាត ចរយ 
ធនធានសមាា រៈ និងក្មមសិក្ាផ្ដលបានទទួលសាគ ល់នោយរក្សួងអប់រ ាំ និង រណៈក្មាម ធិការទទួល 
សាគ ល់រុណភាពអប់រ ាំសនក្មពុជា ACC។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បានោក់្ 
នចញនូវសក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 
 ១.៦.១ របជុាំបុរគលិក្ នដើមបីក្ាំណត់្ផ្ផនការជាអាទិភាព សរមាប់ ន្ ាំងមី  
 ១.៦.២ ផ្បងផ្ចក្ការទទួលខុ្សរត្ូវចាំនពាេះការ រជាអាទិភាពនីមួយៗ  

 ១.៦.៣ អនុវត្តផ្ផនការ ន្ ាំងមី 
 ១.៦.៤ វាយត្សមលផ្ផនការ 

 ១.៦.៥ បូក្សរុបលទធផល និងផតល់អនុសាសន៍សរមាប់ ន្ ាំ បនាទ ប់ 

២- អភិវឌឍក្មមវធីិសិក្ាឲ្យស្សបនបនឹងត្រមវូការទីផារការ រ  ក្មមវធីិសិក្ា ជានាលបាំណងមួយ
យ៉ាងសាំខ្ន់ សរមាប់នធវើការបណតុ េះបណ្តត លបញ្ញដ សាម រតី្របស់និសសិត្ឲ្យមានសមត្ថភាពររប់រាន់
ក្នុងការនរបើរបាស់មូលោឋ នសនមូលធនបញ្ញដ របស់ខ្លួន ស្សបតាមបរបិទនសដឋកិ្ចចទីផារ និងត្រមូវ
ការជាក់្ផ្សតងរបស់សងគម ។ ក្មមវធីិសិក្ានៅតាម  ភូមិសាថ នសិក្ានីមួយៗ រត្ូវផារភាជ ប់រទឹសតី និង
ការអនុវត្តជាក់្ផ្សតងនបនលើវស័ិយជាអាទិភាពមានដូចជា៖ នសដឋកិ្ចច វទិាសាស្តសត សងគម និង 
ភាសាបរនទស ។ នដើមបនីធវើឲ្យក្មមវធីិសិក្ាមានលក្ខណៈទន់សម័យ និង សមបូរផ្បប រឺត្រមូវឲ្យ 



សាកលវិទ្យាលយ័គ្គបគ់្គង និង សេដ្ឋកិច្ច               ផផនការយទុ្យធសាស្តេរ ៥ ឆ្ន ាំ (២០១០-២០១៥) 
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សាស្តសាត ចរយប ហ ញ និងពនយល់នូវខ្លឹមសារនមនរៀន និងអត្ថរបនយជន៍សននមនរៀនឲ្យបានចាស់លាស់
នដើមបីបនសុីចាំនណេះដឹងរបស់និសសតិ្នបនឹងត្រមូវការទីផារការ រជាក់្ផ្សតង។ ដូចននេះ ក្មមវធីិសិក្ា
ទាំងក្រមិត្ បរញិ្ញដ បរត្ និង បរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខ្ពស់ រត្ូវផ្ផអក្នលើការសិក្ាស្សាវរជាវជាមូលោឋ ន និង 
ការអនុវត្តក្មមសិក្ាតាមរបព័នធនរក្ឌីត្ផ្ដលរក្សួងអប់រ ាំ យុវជន និងកី្ឡានិង រណៈក្មាម ធិការ
ទទួលសាគ ល់រុណភាពអប់រ ាំសនក្មពុជាបានផ្ណនាាំ ។  

២.១ បនងកើត្នបសក្ក្មម និងវត្ថុបាំណងឃើយមានសងគតិ្ភាពនបតាមមហាវទិាល័យនីមួយៗ ជាយុទធ
សាស្តសតមួយ ផ្ដលនឹងនាាំឲ្យសាក្លវទិាល័យក្ាំណត់្បានចាស់អាំពីនបសក្ក្មម និងវត្ថុបាំណងសន  
មហាវទិាល័យនីមួយៗ ក្នុងទិសនៅសរមាប់ផតល់ការអប់រ ាំទាំងនានពលបចចុបបនន ក៏្ដូចជាអនារត្។ 
ម៉ាាងនទៀត្ ការក្ាំណត់្ផ្បបននេះ នឹងជួយឲ្យនិសសិត្ទាំងអស់បានយល់ចាស់អាំពីជាំនាញឯក្នទស 
ផ្ដលខ្លួននរជើសនរ ើសរមាប់អាជីពនានពលអនារត្។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្ល

វទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 

 ២.១.១ របជុាំពិភាក្ានដើមបីបនងកើត្នបសក្ក្មម និងវត្ថុបាំណង សរមាប់មហាវទិាល័យនីមួយៗ 

 ២.១.២ របជុាំសនរមចនលើការបនងកើត្នបសក្ក្មម និងវត្ថុបាំណង 

 ២.១.៣ ផសពវផាយពីនបសក្ក្មម និងវត្ថុបាំណងដល់ភារីពាក់្ព័នធ 
២.២បនងកើត្រណៈក្មមការអភិវឌឍន៍ក្មមវធីិសិក្ា ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឆលើយត្បនបនឹងនបសក្ក្មម 
ផ្ដលបានផ្ចងថ្ន៖ ការអភិវឌឍន៍ធនធានមនុសសរបក្បនោយរុណភាពនិងសមត្ថភាព រត្ូវពឹងផ្ផអក្
នលើក្តាត ក្មមវធីិសិក្ាជាមូលោឋ ន។ នដើមបីឲ្យក្មមវធីិសិក្ាទាំងអស់មានសុពលភាព និងសមស្សប 
នបនឹងត្រមវូការទីផារនានពលបចចុបបនន ក្មមវធីិសិក្ារត្ូវបាននរៀបចាំពិនិត្យ និងវាយត្សមលឲ្យបាន
រតឹ្មរត្វូចនោយរណៈក្មមការអភិវឌឍន៍ក្មមវធីិសិក្ារបស់សាក្លវទិាល័យ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសត 

សនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 
 ២.២.១ បនងកើត្នាលការណ៍ និងនីតិ្វធីិសនការនរជើសនរ ើស រណៈក្មមការ 

 ២.២.២ នរជើសនរ ើស និងផ្ត្ងតាាំងសមាសភាពរណៈក្មមការ 

 ២.២.៣ ក្ាំណត់្តួ្នាទី និងភារកិ្ចចរបស់រណៈក្មមការ 

២.៣ នរៀបចាំរចនាសមព័នធររប់ររងនបតាមមហាវទិាល័យ និងនដបា៉ា តឺ្ម៉ាង់នីមួយៗ  
 ២.៣.១ នរជើសនរ ើស និងផ្ត្ងតាាំងបុរគលិក្ររប់ររង នបតាមមហាវទិាល័យ និងនដបា៉ា តឺ្ម៉ាង់ 
 ២.៣.២ ក្ាំណត់្តួ្នាទី និងភារកិ្ចចបុរគលិក្ 
 ២.៣.៣ របជុាំផសពវផាយអាំពីតួ្នាទី និងភារកិ្ចច 
 

២.៤ សិក្ាស្សាវរជាវពីត្រមូវការនលើក្មមវធីិសិក្ារបស់មជឈោឋ នខ្ងនរៅ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដល
សាក្លវទិាល័យ អាចនឹងរក្ន ើញពីត្រមូវការទីផារការ រ នដើមបីនធវើការនរបៀបនធៀបក្មមវធីិសិក្ា 
ផ្ដលក្ាំពុងផ្ត្បណតុ េះបណ្តត លនិសសិត្ នានពលបចចុបបនន ។ ការបនងកើត្ក្រមងសាំណួរ ជារបភពព័ត៌្មាន 



សាកលវិទ្យាលយ័គ្គបគ់្គង និង សេដ្ឋកិច្ច               ផផនការយទុ្យធសាស្តេរ ៥ ឆ្ន ាំ (២០១០-២០១៥) 
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មួយដ៏ចាំបាច់ ផ្ដលផ្សតងនចញ ពីការចូលរួមរបស់សាធារណជនទូនបផ្ដលជាមាច ស់សេរាស 
រក្ុមេ ុន និងសាថ ប័ននានាក្នុងការចូលរួមអភិវឌឍន៍ក្មមវធីិសិក្ាឲ្យកាន់ផ្ត្មាន របសិទធភាពខ្ពស់រវាង 
រទឹសតី និងការអនុវត្តជាក់្ផ្សតង ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសត សនរមចបានសាក្លវទិាល័យ បានោក់្
នចញនូវសក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 

 ២.៤.១ នរៀបចាំចងរក្ងក្រមងសាំណួរ 

 ២.៤.២ ផ្ចក្ជូន និងរបមូលក្រមងសាំណួរដល់មជឈោឋ ន ខ្ងនរៅ 

 ២.៤.៣ នធវើការវភិារ និងវាយត្សមលនលើទិននន័យផ្ដល ទទួលបាន 

 ២.៤.៤ របជុាំនរជើសនរ ើសយក្នូវត្រមវូការជាអាទិភាព 

 ២.៤.៥ នធវើរបាយការណ៍លទធផលសរុបជូនរណៈក្មមការអភិវឌឍន៍ក្មមវធីិសិក្ា 

២.៥ សិក្ាស្សាវរជាវពីត្រមូវការរបស់និសិសត្ររប់មហាវទិាល័យនលើក្មមវធីិសិក្ា និងមុខ្វជិាជ
នីមួយៗ ជាយុទធសាស្តសតផ្ដលផ្សវងរក្នូវព័ត៌្មានពិត្ផ្ដលទទួលបានពីនិសសិត្តាមរយៈសរមង់មតិ្។ 
យុទធសាស្តសតននេះ អាចនឹងវាស់ផ្វងនូវចាំនណេះដឹងផ្ដលនិសសិត្ទទួលបាន ជាពិនសសអាចនឹងរក្
ន ើញនូវចាំណុចខ្វេះខ្ត្នដើមបីនធវើការផ្ក្លាំអក្មមវធីិសិក្ាជាបនតនទៀត្ ។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតសនរមច
បានសាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូចខ្ង នរកាមននេះ ៖ 
 ២.៥.១ បនងកើត្ក្រមងសាំណួរ 

 ២.៥.២ ផ្ចក្ជូន និងរបមូលក្រមងសាំណួរដល់និសសិត្ 

 ២.៥.៣ នធវើការវភិារ និងវាយត្សមលនលើទិននន័យផ្ដល ទទួលបាន 

 ២.៥.៤ របជុាំនរជើសនរ ើសយក្នូវត្រមវូការជាអាទិភាព 

 ២.៥.៥ នធវើរបាយការណ៍លទធផលសរុបជូនរណៈក្មមការអភិវឌឍន៍ក្មមវធីិសិក្ា 

២.៦ ជរមុញឲ្យមានការចូលរួមចងរក្ង និងអភិវឌឍក្មមវធីិសិក្ាពីបុរគលិក្សិក្ា និសសិត្ និង
មជឈោឋ នខ្ងនរៅ ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏សាំខ្ន់ក្នុងការនលើក្ទឹក្ចិត្តចាំនពាេះបុរគលិក្សិក្ា និសសិត្ 
និងមជឈោឋ នខ្ងនរៅ ផ្ដលបានចាំណ្តយនពលដ៏មានត្សមលក្នុងការចូលរួមស្សាវរជាវនិងចងរក្ង
ក្មមវធីិសិក្ា ពីនរពាេះក្មមវធីិ សិក្ាជាកិ្ចចការសនូលនដើមបីនធវើការបណតុ េះបណ្តត ល និងអភិវឌឍធនធាន
មនុសសឲ្យមានរុណភាពនដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវ
សក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 
 ២.៦.១ នធវើលិខិ្ត្អនញ្ជ ើញជាផលូវការ 

 ២.៦.១ ផសពវផាយអាំពីអត្ថរបនយជន៍សនការអភិវឌឍន៍ក្មមវធីិសិក្ាដល់ភារីពាក់្ព័នធ 
 ២.៦.១ នលើក្ទឹក្ចិត្តដល់អនក្ចូលរមួ 

២.៧ នរៀបចាំការបណតុ េះបណ្តត លការអភិវឌឍន៍ក្មមវធីិ សិក្ាដល់ បុរគលិក្សិក្ា យុទធសាស្តសតននេះ 
រឺសាំនៅដល់ការបនងកើត្ក្មមវធីិបណតុ េះបណ្តត លសតីពីការអភិវឌឍក្មមវធីិសិក្ាដល់បុរគលិក្សិក្ា និង
សាស្តសាត ចរយនដើមបីឲ្យពួក្ាត់្មានចាំនណេះដឹងបផ្នថម ក្នុងការនរៀបចាំចងរក្ងឯក្សារបនរងៀនឲ្យស្សប



សាកលវិទ្យាលយ័គ្គបគ់្គង និង សេដ្ឋកិច្ច               ផផនការយទុ្យធសាស្តេរ ៥ ឆ្ន ាំ (២០១០-២០១៥) 
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តាមនិយមររុនកាសលយ និងលក្ខណៈវទិាសាស្តសត។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិា
ល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 
 ២.៧.១ ជូនដាំណឹងសតីពីវរគបណតុ េះបណ្តត លការអភិវឌឍន៍ក្មមវធីិសិក្ាដល់បុរគលិក្សិក្ា 

 ២.៧.២ នរៀបចាំក្មមវធីិបណតុ េះបណ្តត ល 

 ២.៧.៣ អនញ្ជ ើញវារមិនមានបទពិនសាធន៍នលើការ រអភិវឌឍ ក្មមវធីិសិក្ានដើមបីនធវើបទប ហ ញ 

 ២.៧.៤  វាយត្សមលនលើលទធផលសនការបណតុ េះបណ្តត ល 

 ២.៧.៥  ចងរក្ងឯក្សារសនការបណតុ េះបណ្តត ល 

២.៨ អភិវឌឍសមាា រៈឧបនទទសសិក្ាឃើយមានលក្ខណៈទន់សម័យ ជាយុទធសាស្តសតមួយផងផ្ដរ ក្នុងការ
សនរមចបាននូវនាលបាំណងរបស់សាក្លវទិាល័យក្នុងការនផទរចាំនណេះដឹង ជូនដល់និសសិត្ ខ្ណៈ
នពលផ្ដលបនចចក្វទិា ក្ាំពុងផ្ត្មានការអភិវឌឍន៍និងភាពរកី្ចនរមើន។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមច
បានសាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 
 ២.៨.១ នរៀបចាំរនរមាងងវកិាវនិិនយរ 

 ២.៨.១ បាំពាក់្សមាា រៈឧបនទទសសិក្ាទាំននើបៗ 

 ២.៨.១ ររប់ររងផ្ងរក្ា និងជួសជុលសមាា រៈសិក្ា 

២.៩ បនងកើត្ក្លឹបសិក្ាភាសាអង់នរលស យុទធសាស្តសតននេះ ប ហ ញឲ្យន ើញកាន់ផ្ត្ចាស់ក្នុង ការបណតុ េះ 
បណ្តត ល និសសិត្ខិ្ត្ខ្ាំរបឹងផ្របងនរៀនសូរត្ភាសាអង់នរលស ពីនរពាេះភាសាននេះ អាចនឹងនាាំ ឲ្យនិសសិត្ 
នចេះស្សាវរជាវ និងផ្សវងរក្នូវព័ត៌្មានពីឯក្សារនផសងៗ នទៀត្ ផ្ដលបានសរនសរជាភាសា
អង់នរលស។ ជាពិនសស ការសិក្ាភាសាអង់នរលស ក៏្មានសារៈសាំខ្ន់ផងណ្តស់ផ្ដរចាំនពាេះ ទីផារ 
ការ រនៅក្នុងរបនទសក្មពុជានានពលបចចុបបនន។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិា
ល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 
 ២.៩.១ នរៀបចាំនាលការណ៍ក្លឹបសិក្ាភាសាអង់នរលស 

 ២.៩.២ នរៀបចាំរចនាសមព័នធររប់ររងក្លឹបសិក្ាភាសាអង់នរលស 

 ២.៩.៣ ផសពវផាយ និងពនយល់ពីអត្ថរបនយជន៍របស់ក្លឹប 

 ២.៩.៤ នរជើសនរ ើសសមាជិក្ក្លឹបតាមរយៈការរប ងចូល 

 ២.៩.៥ បូក្សរុបលទធផល និងវាយត្សមលនលើការសិក្ា 

 ២.៩.៦ នធវើរបាយការណ៍ និងចងរក្ងទុក្ជាឯក្សារ 
 

៣- អភិវឌឍសមត្ថភាពបផ្នថមដល់បុរគលិក្ និងបុរគលិក្សិក្ា ការអភិវឌឍបផ្នថមនូវសមត្ថភាព 
របស់បុរគលិក្ និង សាស្តសាត ចរយ ជានាលនៅមួយផ្ដលពុាំអាចខ្វេះបាន ក្នុងការក្សាង និង ពរងីក្នូវ 
ចាំនណេះដឹងសាំរាប់សាក្លវទិាល័យ និង សងគមជាតិ្ ។ ការអភិវឌឍសមត្ថភាពរបស់សាស្តសាត ចរយ 
មានន័យថ្នជួយពរងឹងនិង ពរងីក្ចាំនណេះដឹងរបស់ពួក្ាត់្ ឲ្យកាន់ផ្ត្មានរុណភាព ក្នុងការនផទរ 



សាកលវិទ្យាលយ័គ្គបគ់្គង និង សេដ្ឋកិច្ច               ផផនការយទុ្យធសាស្តេរ ៥ ឆ្ន ាំ (២០១០-២០១៥) 
   

 
14 

ចាំនណេះដឹងជូនដល់និសសិត្ផ្ដលជាទាំពាាំងសនងឬសសី ជាពិនសស ការអភិវឌឍខ្លួន ជារបចាំ រឺជាអនក្
ចូលរួមយ៉ាងសក្មមក្នុងការបណតុ េះបណ្តត លធនធានមនុសសនៅក្មពុជា។ នោយផ្ ក្ក្នុងននាេះផ្ដរ  
ការអភិវឌឍសមត្ថភាពបុរគលិក្ជាយនតការដ៏ចាំបាច់ សរមាប់បណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈការ រឲ្យមាន    
ដាំនណើ រការ របរពឹត្តនបបានលអនលើវស័ិយអប់រ ាំថ្នន ក់្ឧត្តមសិក្ា ។ 
 ក. បគុគលិក 

៣.១ ពរងឹងសមត្ថភាពការ របុរគលិក្ ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏សាំខ្ន់ នដើមបីឲ្យបុរគលិក្ទាំងអស់មាន 
សមត្ថភាពររប់រាន់ ក្នុងការនធវើកិ្ចចការ រនផសងៗ នលើវស័ិយអប់រ ាំថ្នន ក់្ឧត្តមសិក្ា ជាពិនសស 
យុទធសាស្តសតននេះរឺសាក្លវទិាល័យ នឹងទទួលបាននូវបុរគលិក្មានសមត្ថភាពនពញនលញសរមាប់
នធវើការបណតុ េះបណ្តត លធនធានមនុសសនៅក្នុងរបនទសក្មពុជា។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន
សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 
 ៣.១.១ របជុាំផ្ណនាាំការ ររបតិ្បត្តិរបចាំផ្ខ្ 

 ៣.១.២ តាមោននលើការ ររបចាំសងង 
៣.២ នលើក្ទឹក្ចិត្តនលើរុណវុឌឍិ និងសាន សដការ រលអដល់បុរគលិក្ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឹងនធវើ
ឲ្យបុរគលិក្មានភាពសនិទធសាន លជាមួយនឹងអនក្ររប់ររង និងខិ្ត្ខ្ាំរបឹងផ្របងយក្ចិត្តទុក្ោក់្ខ្ពស់នប
នលើកិ្ចចការ ររបស់ខ្លួនផ្ដលក្ាំពុងផ្ត្របតិ្បត្តិ។ ម៉ាាងវញិនទៀត្យុទធសាស្តសតននេះនឹងនាាំឲ្យសាក្ល
វទិាល័យ នរជើសនរ ើសបាននូវបុរគលិក្ផ្ដលមានចាំនណេះដឹង បទពិនសាធន៍ និង មនសិការ វជិាជ ជីវៈ 
ខ្ពស់ ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយ ចាំនួន
ដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 
 ៣.២.១ ផតល់ប័ណណសរនសើរ 

 ៣.២.២ ផតល់ការបញ្ចុ េះត្សមលនលើការសិក្ាបនត 
 ៣.២.៣ ត្នមលើងឋានៈ និងរបាក់្នបៀវត្ស 
៣.៣ បណតុ េះបណ្តត លចាំនណេះដឹងបផ្នថមដល់បុរគលិក្  ជាយុទធសាស្តសត មួយផ្ដលនឹងនាាំឲ្យបុរគលិក្ 
ទាំងអស់ទទួលបាននូវចាំនណេះដឹងបផ្នថមនលើកិ្ចចការ របស់ខ្លួននានពលបចចុបបនន ពីនរពាេះ មានផ្ត្ការរ
ពរងីក្បផ្នថមនូវចាំនណេះដឹងននេះនទ ផ្ដលនឹងអាចផ្របកាល យសាថ នភាពរស់នៅនិងការ រអប់រ ាំឲ្យស្សប 
នបនឹងកាលនទសៈ របកួ្ត្របផ្ជងសនយុរសម័យសាក្លភាវូបនីយក្មមនិងនសដឋកិ្ចចទីផារនសរ។ី 
នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវ សក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូច 
ខ្ងនរកាមននេះ ៖ 
 ៣.៣.១ នបើក្វរគខ្លី សិកាខ សាលា ចាំនណេះដឹងទូនប 

 ៣.៣.១ បាំប៉ាននលើជាំនាញឯក្នទស (ផលូវការ និងនរៅផលូវការ) 

 ៣.៣.១ បាំប៉ាននលើភាសាអង់នរលស កុ្ាំពយូទ័រ និងការនរបើរបាស់ អិុនធឺណិត្ 
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៣.៤ រ វ យត្សមលនបនលើសមត្ថភាពការ ររបស់បុរគលិក្ ជាយុទធសាស្តសតផ្ដលនឹងអាចក្ាំណត់្បាន 
ពីសមត្ថភាពការ រ និងការទទួលខុ្សរត្ូវនោយផ្តទ ល់របស់និនយជិក្ទាំងអស់         ផ្ដលក្ាំពុងផ្ត្ 
របតិ្បត្តិ ការ រនៅតាមផ្ផនក្នីមួយៗក្នុងបរនិវណសាក្លវទិាល័យទាំងមូល  នេើយយុទធសាស្តសត
ននេះ ក៏្ប ហ ញពីរុណភាពការ ររបស់បុរគលិក្ផ្ដលសាក្លវទិាល័យបានរបរល់ឲ្យ។ នដើមបឲី្យ
យុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម
ននេះ៖  
 ៣.៤.១ បនងកើត្រណៈក្មមការវាយត្សមល 
 ៣.៤.២ បនងកើត្នាលការណ៍ និងនីតិ្វធីិវាយត្សមល 
 ៣.៤.៣ បនងកើត្ទរមង់វាយត្សមល 
 ៣.៤.៤ នរៀបចាំកាលវភិារ និងចុេះវាយត្សមល 
 ៣.៤.៥ បូក្សរុបលទធផលវាយត្សមល 
 ៣.៤.៦ ផតល់អនុសាសន៍ 

 ខ. បគុគលិកេិកា 

៣.៥ ពរងឹងសមត្ថភាពការ រដល់បុរគលិក្សិក្ា ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលមានសកាត នុពលជាង 
នរបងអស់ក្នុងវស័ិយបណតុ េះបណ្តត លធនធានមនុសស  នៅសាក្លវទិាល័យររប់ររងនិងនសដឋកិ្ចច           
ពីនរពាេះសមត្ថភាពរបស់សាស្តសាត ចរយទមទរចាំបាច់នូវការសិក្ា ស្សាវរជាវ វភិារនិង ពិនសាធន៍ 
នលើខ្លឹមសារនមនរៀនផ្ដលស្សបតាមបរបិទសងគម និង នសដឋកិ្ចចរបស់របនទសជាតិ្។ ជាពិនសស 
សាស្តសាត ចរយ រត្ូវផ្ត្មាន សមត្ថភាពររប់រាន់ក្នុងការ នផទរចាំនណេះដឹង ជូនដល់និសសតិ្ ផ្ដលជា
សសររទូងសនសងគមជាតិ្។នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវ
សក្មមភាពមួយចាំនួនដូច ខ្ងនរកាមននេះ  
  ៣.៥.១ របជុាំផ្ណនាាំការ ររបតិ្បត្តិរបចាំផ្ខ្ 
 ៣.៥.២ តាមោននលើការ ររបចាំសងង 
៣.៦ នលើក្ទឹក្ចិត្តក្នុងការចូលរមួដល់បុរគលិក្ នលើក្ទឹក្ចិត្តនលើរុណវឌុឍិ និងសាន សដបនរងៀនលអដល់ 
បុរគលិក្សិក្ា  ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឹងនធវើឲ្យសាស្តសាត ចរយមានភាពសនិទធសាន លជាមួយនឹង 
អនក្ររប់ររង និងខិ្ត្ខ្ាំរបឹងផ្របងយក្ចិត្តទុក្ោក់្ខ្ពស់នបនលើកិ្ចចការ របនរងៀនរបស់ខ្លួនផ្ដល 
ក្ាំពុងផ្ត្របតិ្បត្តិ។ ម៉ាាងវញិនទៀត្ យុទធសាស្តសតននេះនឹងនាាំឲ្យសាក្លវទិាល័យនរជើសនរ ើសបាននូវ 
សាស្តសាត ចរយផ្ដលមានចាំនណេះដឹងបទពិនសាធន៍ និងមនសិការវជិាជ ជីវៈខ្ពស់។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសត 
សនរមចបានសាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវ សក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 
 ៣.៦.១ ផតល់ប័ណណសរនសើរ 

 ៣.៦.២ ផតល់ការបញ្ចុ េះត្សមលនលើការសិក្ាបនត 
 ៣.៦.៣ បនងកើនចាំនួនថ្នន ក់្បនរងៀន 
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 ៣.៦.៤ ត្នមលើងឋានៈ និងរបាក់្នមា៉ាង 

៣.៧ របជុាំបនចចក្នទស នដើមបីផ្តល ស់បតូរបទពិនសាធន៍ ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលនឹងនាាំឲ្យសាស្តសាត ចរយ 
ទាំងអស់មានភាពសនិទធសាន លចាំនពាេះាន នបវញិនបមក្នោយមិនរបកាន់នរ ើសនអើង។ ម៉ាាងវញិនទៀត្ 
យុទធសាស្តសតននេះ រឺជាការផ្ចក្រ ាំផ្លក្នូវចាំនណេះដឹង និងបទពិនសាធន៍។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតសនរមច 
បានសាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 
 ៣.៧.១ ក្ាំណត់្កាលវភិាររបជុាំ  
 ៣.៧.២ នធវើលិខិ្ត្អនញ្ជ ើញ 

 ៣.៧.៣ នធវើការរបជុាំបនចចក្នទស 

 ៣.៧.៤  ក្ាំណត់្នេតុ្ និងរបាយការណ៍អងគរបជុាំ 
៣.៨ បណតុ េះបណ្តត លចាំនណេះដឹងបផ្នថមដល់បុរគលិក្សិក្ា ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលនឹងនាាំឲ្យ 
សាក្លវទិាល័យទទួលបាននូវធនធានសាស្តសាត ចរយផ្ដលចាំនណេះដឹង និងសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការ 
បនរងៀននិសសិត្។ នលើសពីននេះនបនទៀត្ យុទធសាស្តសតននេះ ជាំរុញឲ្យសាស្តសាត ចរយររប់រូបទាំងអស់បាន 
អភិវឌឍនូវចាំនណេះដឹងរបស់ខ្លួន ឲ្យស្សបនបតាមការរកី្ចាំនរ ើនខ្ងវទិាសាស្តសតបនចចក្វទិា និង 
កាលនទសនិយម។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវ
សក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 
 ៣.៨.១ នបើក្វរគខ្លី សិកាខ សាលា ចាំនណេះដឹងទូនប 

 ៣.៨.២ បាំប៉ាននលើជាំនាញឯក្នទស (ផលូវការ និងនរៅផលូវការ) 

៣.៩ រ វ យត្សមលនលើសមត្ថភាពបនរងៀនរបស់បុរគលិក្សិក្ា ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឹងនាាំឲ្យ 
សាក្លវទិាល័យក្ាំណត់្បាននូវសមត្ថភាពបនរងៀនពិត្ៗរបស់សាស្តសាត ចរយមាន ក់្ៗ។ ជាពិនសស 
ជាងននេះនបនទៀត្ននាេះ ការវាយត្សមលននេះ ក៏្នឹងប ហ ញផងផ្ដរ នូវការយក្ចិត្តទុក្ោក់្បនរងៀន និង 
ការ រអប់រ ាំបណតុ េះបណ្តត លរបស់ពួក្ាត់្មាន ក់្ៗ ។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិា
ល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 
 ៣.៩.១ បនងកើត្រណៈក្មមការវាយត្សមល 
 ៣.៩.២ បនងកើត្នាលការណ៍ និងនីតិ្វធីិវាយត្សមល 
 ៣.៩.៣ បនងកើត្ទរមង់វាយត្សមល 
 ៣.៩.៤ នរៀបចាំកាលវភិារ និងចុេះវាយត្សមល 
 ៣.៩.៥ បូក្សរុបលទធផលវាយត្សមល 
 ៣.៩.៦ ផតល់អនុសាសន៍  

៤.បនងកើត្ឲ្យមានកិ្ចចការស្សាវរជាវ កិ្ចចការស្សាវរជាវ ជានាលបាំណងមួយផ្ដលមានរបភព
ជាក់្លាក់្ និង របាក្ដរបាជានិយម ពីនរពាេះ ការសិក្ារជាវស្សាវ នធវើឲ្យនិសសិត្ រក្ន ើញនូវ 
របភពបញ្ញហ  ការក្ាំណត់្នូវបញ្ញហ  និង ការនោេះស្សាយនូវបញ្ញហ  ។ ម៉ាាងវញិនទៀត្ ការស្សាវរជាវ
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នលើវស័ិយនសដឋកិ្ចច និង វទិាសាស្តសតសងគម អាចជាមារត្ោឋ នមួយចាស់លាស់ ក្នុងការវាស់ផ្វង 
ចាំនណេះដឹង និងសមត្ថភាពរបស់និសសិត្ផ្ដលក្ាំពុងផ្ត្សិក្ានិងនរកាយពីបញ្ច ប់ការសិក្ា។ នដើមបីឲ្យ 
នាលបាំណងននេះសនរមចបានស្សបតាមទសសនវស័ិយ និងនបសក្ក្មមរបស់ខ្លួន ធនធានឯក្សារនិង
សាស្តសាត ចរយ ជាជាំនួយមួយយ៉ាងសាំខ្ន់ក្នុងការផ្សវងរក្របភពព័ត៌្មាន និង ជាភ័សតុតាងផ្ដល
ប ហ ញពីទ ហីក្រណ៍ទក់្ទង នបនឹងផ្ដនក្ាំណត់្របធានបទមួយ អាចយក្ជាការណ៍បានសរមាប់
និសសិត្ជាំនាន់នរកាយនទៀត្ យក្មក្នធវើជា លាំអានសិក្ាស្សាវរជាវ។  
៤.១ បនងកើត្រណៈក្មមការសិក្ាស្សាវរជាវ ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏សាំខ្ន់នលើវស័ិយបណតុ េះបណ្តត ល 
ឧត្តមសិក្ា ពីនរពាេះការសិក្ាស្សាវរជាវទមទរឲ្យមានរណៈក្មមការររប់ររង និងរបឹក្ានយបល់ 
ឲ្យបានរតឹ្មរត្ូវរបក្បនោយរុណភាពខ្ពស់។ ម៉ាាងវញិនទៀត្  រណៈក្មមការននេះ នឹងធានាបាននូវ
ផ្ចក្ជូនរទឹសតីចាំនណេះដឹង និងការអនុវត្តជាក់្ផ្សតងទាំងការអប់រ ាំនិងបណតុ េះបណ្តត លពីរនបៀបសន 
ការស្សាវរជាវ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាព
មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 
 ៤.១.១ បនងកើត្នាលការណ៍ និងនីតិ្វធីិសនការនរជើសនរ ើស រណៈក្មមការ 

 ៤.១.២ នរជើសនរ ើស និងផ្ត្ងតាាំងសមាសភាពរណៈក្មមការ 

 ៤.១.៣ ក្ាំណត់្តួ្នាទី និងភារកិ្ចចរបស់រណៈក្មមការ 
៤.២ នបើក្វរគបណតុ េះបណ្តត លសតីពីការសិក្ាស្សាវរជាវ  ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏មានសារៈសាំខ្ន់ នដើមបី
ឲ្យអនក្សិក្ាទាំងឡាយយល់កាន់ផ្ត្ចាស់ពីរនបៀបរបមូលព័ត៌្មាន វភិារព័ត៌្មាន និង សននិោឋ ននលើ
លទធផលផ្ដលខ្លួនទទួលបានតាមរយៈការសិក្ាស្សាវរជាវ។ នលើសពីននេះនបនទៀត្ និសសិត្នឹង
នចេះចាំពីរនបៀបនធវើការស្សាវរជាវផ្បបនរបៀបនធៀបក៏្ដូចជាវភិារនលើរទឹសតីជាមួយ នឹងសាថ នភាពជាក់្ 
ផ្សតងរបក្បនោយចាំនណេះដឹងនិងវចិរណញណខ្ពស់។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្ល 
វទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 
 ៤.២.១ ជូនដាំណឹងសតីពីវរគបណតុ េះបណ្តត លនលើការសិក្ាស្សាវរជាវ 

 ៤.២.២ នរៀបចាំក្មមវធីិបណតុ េះបណ្តត ល 

 ៤.២.៣ អនញ្ជ ើញវារមិនមានបទពិនសាធន៍នលើការ រស្សាវរជាវនដើមបីនធវើបទប ហ ញ 

 ៤.២.៤ វាយត្សមលនលើលទធផលសនការបណតុ េះបណ្តត ល 

 ៤.២.៥ ចងរក្ងឯក្សារសនការបណតុ េះបណ្តត ល 

៤.៣ក្ាំណត់្របធានការសិក្ាស្សាវរជាវឃើយស្សបនបនឹងបរបិទសងគម និងនាលននយបាយរបស់
រាជរោឋ ភិបាល ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឹងអាចនធវើឲ្យសាក្លវទិាល័យទទួលបានអនក្សិក្ាស្សាវ 
រជាវរបក្បនោយចាំនណេះដឹង និងសមត្ថភាពររប់រាន់ ជាពិនសសយុទធសាស្តសតននេះរឺនធវើន ើងនដើមបី 
វាស់ផ្វងពីសមត្ថភាព និងក្រមិត្យល់ដឹងរបស់និសសិត្ររប់របូផ្ដលនចេះនរបើរបាស់ចាំនណេះដឹងពិត្ក្នុង 
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កិ្ចចការការស្សាវរជាវ។នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មម 
ភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 
 ៤.៣.១ បនងកើត្នាលការណ៍ និងនីតិ្វធីិស្សាវរជាវ 

 ៤.៣.២ របជុាំក្ាំណត់្របធានបទ និងវសិាលភាពស្សាវរជាវ 

 ៤.៣.៣ បនងកើត្រក្ុមសិក្ាស្សាវរជាវ និងអនុវត្តការស្សាវរជាវ 

 ៤.៣.៤ វាយត្សមលនលើលទធផលសនការស្សាវរជាវ 

 ៤.៣.៥ ផសពវផាយពីលទធផល និងរបក្រាំនេើញសនការសិក្ា ស្សាវរជាវ  

 ៤.៣.៦ នលើក្ទឹក្ចិត្តដល់និសិសត្ បុរគលិក្ និងបុរគលិក្សិក្ា ផ្ដលបាននធវើការសិក្ា 

  ស្សាវរជាវ 

៥.ពរងឹងរុណភាពសិក្ារបស់និសសិត្  ការពរងឹងរុណភាពសិក្ា រឺជាត្សមលសនូលមួយ ផ្ដលរណៈ 
ររប់ររងសាក្លវទិាល័យបនតក្ាំពុងផ្ត្នឹងអនុវត្ត នឹង ខិ្ត្ខ្ាំរបឹងផ្របងអនុវត្តបនតនទៀត្  ពីនរពាេះ 
ភាពនជារជ័យផ្ដល សាក្លវទិាល័យទទួលបាន នឹង ឈររងឹបឹុងរេូត្មក្ដល់នពលសពវសងងននេះ 
បានក៏្នរពាេះអាស្ស័យផ្ត្នឹង ការនផ្តត ត្យក្ចិត្តទុក្ោក់្នលើរុណភាពសិក្ារបស់និសសិត្ជាចមបង ។ 
រុណភាពសិក្ាមានន័យថ្ន ការផតល់នូវ ចាំនណេះដឹង និងវជិាជ ជីវៈដល់និសសិត្ផ្ផអក្នលើនាល 
ការណ៍ររឹេះបីយ៉ាងសាំខ្ន់រឺ ពុទធិ  បាំនិន និង រក្មសីលធម៌ ។ នានពលក្នលងមក្ សាក្លវទិាល័យ 
បានផ្តល ស់បតូរនូវយុទធសាស្តសតរបស់ខ្លួនខ្លេះ ក្នុងការពរងឹង រុណភាពសិក្ា របស់និសសិត្ទាំងក្រមិត្ 
បរញិ្ញដ បរត្ និង បរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខ្ពស់ឲ្យរតឹ្ផ្ត្មានរុណភាពនដើមបីសរមបសរមលួ ការសិក្ាតាម 
សាក្លនលាក្ភាវូបនីយក្មម និង ចរនតនសដឋកិ្ចចទីផារនសរ ី។ 
៥.១ ការនរជើសនរ ើសនិសសិត្ នយងតាមរបកាសនលខ្ ៤៥០ អយក្.របក្ របស់រក្សួងអប់រ ាំ យុវជន 
និងកី្ឡាសតីពីបទបញ្ញជ នរជើសនរ ើសនិសសិត្ឲ្យចូលនរៀននៅក្នុងររឹេះសាថ នឧត្តមសិក្ា បានប ហ ញរត្ង់ 
របការ ១ ថ្ន៖ ររឹេះសាថ នឧត្តមសិក្ានីមួយៗ រត្ូវក្ាំណត់្ចាំនួននរជើសនរ ើសនិសសិត្ឲ្យចូលនរៀន ឲ្យបាន 
សមស្សម តាមនិយមររុនកាសលយ។ ដូនចនេះ ការនរជើសនរ ើសនិសសិត្ឲ្យចូលសិក្ា ជាក្តាត មួយដ៏
សាំខ្ន់ក្នុងការពរងឹងរុណភាពរបស់និសសិត្។  នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ
បានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖  
 ៥.១.១ បនងកើត្រណៈក្មមការនរជើសនរ ើសនិសិសត្ 

 ៥.១.២ បនងកើត្នាលការណ៍ និងនីតិ្វធីិនរជើសនរ ើសនិសសិត្ 

 ៥.១.៣ បនងកើត្នាលការណ៍ និងនីតិ្វធីិនរជើសនរ ើសនិសសិត្ អាហារូបក្រណ៍ 

 ៥.១.៤ នរជើសនរ ើសនិសសិត្នបតាមបទោឋ នរបស់រក្សួងអប់រ ាំ យុវជន និងកី្ឡា 

 ៥.១.៥ បនងកើត្នាលការណ៍ និងនីតិ្វធីិនរជើសនរ ើសនិសសិត្នផទរចូល 

 ៥.១.៦ ពិនិត្យនផទៀងផ្តទ ត់្សញ្ញដ បរត្ និងឯក្សារពាក់្ព័នធ 



សាកលវិទ្យាលយ័គ្គបគ់្គង និង សេដ្ឋកិច្ច               ផផនការយទុ្យធសាស្តេរ ៥ ឆ្ន ាំ (២០១០-២០១៥) 
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៥.១ ការររប់ររងវន័ិយ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលអាចក្ាំណត់្បានពីភារកិ្ចច និងការទទួលខុ្សរត្ូវ 
ចាំនពាេះការររប់ររងនលើកិ្ចចបនរងៀននិងសិក្ារបស់និសសិត្ នដើមបីធានានូវការសិក្ាអប់រ ាំមួយរបក្ប 
នោយរុណភាពនិងជួយឲ្យនិសសិត្ទទួលបាននូវការអប់រ ាំចរយិធម៌ ក្នុងការនធវើខ្លួនរបស់និសសិត្ឲ្យ
កាល យនបជានិសសិត្លអ កូ្នលអ និងពលរដឋនៅក្នុងសងគមក្មពុជា ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមច
បានសាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ៥.១.១ បនងកើត្រណៈក្មមការវន័ិយ 

 ៥.១.២ បនងកើត្នាលការណ៍ និងបទបញ្ញជ សផទក្នុង 

 ៥.១.៣ ក្ាំណត់្តួ្នាទី និងភារកិ្ចចរបស់រណៈក្មមការវន័ិយ 

 ៥.១.៤ នរៀបចាំការរបជុាំសតីពីបញ្ញហ វន័ិយ 

 ៥.១.៥ អនុវត្ត តាមោន រត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្សមល 
 ៥.១.៦ បូក្សរុបរបាយការណ៍លទធផល 

៥.២ ការពិនរាេះនយបល់ 
 ៥.២.១ បនងកើត្រណៈក្មមការពិនរាេះនយបល់ 

 ៥.២.១ បនងកើត្នាលការណ៍ និងបទបញ្ញជ សផទក្នុង 

 ៥.២.១ ក្ាំណត់្តួ្នាទី និងភារកិ្ចចរបស់រណៈក្មមការ 

 ៥.២.១ ផតល់របឹក្ានយបល់ 

 ៥.២.១ បូក្សរុបរបាយការណ៍លទធផល 

៥.៣ ររប់ររងសក្មមភាពសិក្ារបស់និសសិត្ ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលនឹងអាចនធវើឲ្យសាក្ល
វទិយល័យ  យស្សួលតាមោននូវសក្មមភាពសិក្ារបស់និសសិត្ររប់ក្រមិត្សិក្ាទាំងអស់ឲ្យរងឹរតឹ្ 
កាន់ផ្ត្ចូលរួមយ៉ាងសក្មមនឹងខិ្ត្ខ្ាំរបឹងផ្របងសិក្ានរៀនសូរត្នដើមបីអនារត្របស់ពួក្នរ។ នដើមបឲី្យ 
យុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ង 
នរកាមននេះ ៖ 
 ៥.៣.១ តាមោនវត្តមានរបស់និសសិត្ 

 ៥.៣.១ សរមង់ពិនទុរបស់និសសិត្ 

 ៥.៣.១ ផតល់របឹក្ា និងបាំប៉ានបផ្នថមសរមាប់និសសិត្នខ្ាយ 

 ៥.៣.១ ផតល់ព័ត៌្មានសិក្ារបស់និសសិត្ដល់អាណ្តពាបាល 
៥.៤ ការនរៀបចាំដាំនណើ រការរប ងរបស់និសសិត្ ជាយុទធសាស្តសតមួយនដើមបីនធវើឃើយន ើញចាស់អាំពី
លទធផលសនការសិក្ារបស់និសសិត្ររប់មុខ្វជិាជ សិក្ាទាំងអស់ ស្សបតាមក្មមវធិិសិក្ាផ្ដលសាក្ល
វទិាល័យបាននរៀបចាំនេើយ យុទធសាស្តសតននេះនឹងរត្ូវបានអនុវត្តន ើងនដើមបីនធវើការវាស់ផ្វងពីក្ាំរតិ្
យល់ដឹងរបស់និសសិត្ររប់មុខ្វជិាជ សិក្ានីមួយៗ ផ្ដលបានក្ាំណត់្តាមរយៈ Course Outlline។ 
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នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូច
ខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ៥.៤.១ បនងកើត្រណៈក្មមការនរៀបចាំការរប ង 

 ៥.៤.២ បនងកើត្នាលការណ៍ និងបទបញ្ញជ សផទក្នុងសនការ រប ង 

 ៥.៤.៣ ជូនដាំណឹងពីការរប ង 

 ៥.៤.៤ នរៀបចាំវញិ្ញដ សាររប ង 

 ៥.៤.៥ របជុាំផ្ណនាាំ និងផ្បងផ្ចក្តួ្នាទីភារកិ្ចច 
 ៥.៤.៦ របកាសលទធផលរប ង 

 ៥.៤.៧ បូក្សរុបរបាយការណ៍ 

៥.៥ ពរងឹងកិ្ចចការសិក្ាស្សាវរជាវរបស់និសសិត្ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលជាំរុញឲ្យ និសសិត្ររប់ភូមិ
សាថ នសិក្ាទាំងអស់ យល់កាន់ផ្ត្ចាស់ពីអត្ថរបនយជន៍សនការសិក្ាស្សាវរជាវ ពីនរពាេះមានផ្ត្
ការសិក្ាស្សាវរជាវននេះនទ អាចនឹងជួយដល់និសសិត្ខិ្ត្ខ្ាំផ្សវងបផ្នថមនទៀត្រវាងរទឹសតី និង 
ការអនុវត្តជាក់្ផ្សតងនៅសងគម ផ្ដលពួក្នរក្ាំពុងផ្ត្រស់នៅ ជាពិនសស និសសិត្អាចបនងកើន 
នូវលទធភាពកាន់ផ្ត្ខ្ពស់សនការសិក្ា។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវទិាល័យបានោក់្ 
នចញនូវសក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ៥.៥.១ ជរមុញសាស្តសាត ចរយោក់្កិ្ចចការស្សាវរជាវដល់ និសសិត្ 

 ៥.៥.២ នធវើការផ្ណនាាំអាំពីរនបៀបសនការស្សាវរជាវ 

 ៥.៥.៣ និសសិត្រត្ូវនធវើបទប ហ ញអាំពីលទធផលសនការ ស្សាវរជាវ 

 ៥.៥.៤ វាយត្សមលនលើលទធផលស្សាវរជាវ 

 ៥.៥.៥ នលើក្ទឹក្ចិត្តនិសសតិ្ផ្ដលទទួលបានលទធផលលអ 
 ៥.៥.៦ រក្ាទុក្សាន សដសនការស្សាវរជាវរបស់និសសិត្ 
៥.៦ រ វ យត្សមលការសិក្ារបស់និសសិត្ ជាយុទធសាស្តសតផ្ដលអាចនឹងធានានូវការអប់រ ាំបណតុ េះ
បណ្តត លដល់និសសិត្របក្បនោយរុណភាពនិងមានសមត្ថភាពជាក់្ផ្សតង តាមរយៈការវាយត្សមលនប
នលើចុងបញ្ច ប់សនលទធផលសិក្ា របស់និសសិត្ររប់មុខ្វជិាជ សិក្ានីមួយៗ ។ ម៉ាាងវញិនទៀត្ 
យុទធសាស្តសតននេះរត្ូវនធវើន ើងផ្ផអក្នលើនាលការណ៍ ៣ យ៉ាងសាំខ្ន់ៗ រឺ៖ ការររប់ររង ការរត្ួត្
ពិនិត្យ និងការវាយត្សមល។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវ 
សក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូចខ្ង នរកាមននេះ៖ 

 ៥.៦.១ ការររប់ររងនលើលទធផលសនការសិក្ា 

 ៥.៦.២ ការពិនិត្យលទធផលសនការរបលងជាក់្ផ្សតង 

 ៥.៦.៣ ការវភិារ និង រ វ យត្សមលនបនលើលទធផលជារួម 

 ៥.៦.៤ នធវើរបាយការណ៍សរុបជូនរណៈររប់ររង 
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៥.៧ ការបណតុ េះបណ្តត លបផ្នថមសរមាប់និសសិត្នខ្ាយ ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏មានរបសិទធិភាពបាំផុត្ 
នដើមបីនធវើការនឆលើយត្បនបនឹងនាលបាំនងរបស់សាក្លវទិាល័យររប់ររង និង នសដឋកិ្ចច ក្នុងការ
ធានាបាននូវរបពលភាពសនរុណភាពអប់រ ាំបណតុ េះបណ្តត លនិសសិត្ របក្បនោយលក្ខខ្ណឌ នសមើៗាន ។ 
ម៉ាាងវញិនទៀត្យុទធសាស្តសតននេះអាចនឹងនឆលើយត្បនបបរបិទមួយផ្ដលក្ាំណត់្ថ្ន អនក្នចេះនរចើនជួយ
ប ហ ត់្ប ហ ញ អនក្នចេះតិ្ច រឯីអនក្នចេះតិ្ច ជួយប ហ ត់្ប ហ ញដល់ អនក្ផ្ដលមិននចេះនសាេះ នដើមបី
ឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូច
ខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ៥.៧.១ ពិនិត្យលទធផលរបចាំឆមាស 
 ៥.៧.២ នរៀបចាំក្មមវធីិបណតុ េះបណ្តត លសរមាប់និសសិត្នខ្ាយ 
 ៥.៧.៣ ជូនដាំណឹងអាំពីក្មមវធីិបណតុ េះបណ្តត ល 
 ៥.៧.៤ នបើក្វរគបណតុ េះបណ្តត ល 
 ៥.៧.៥ វាយត្សមលនលើលទធផលសនការបណតុ េះបណ្តត ល 
 ៥.៧.៦ បូក្សរុបការ របណតុ េះបណ្តត ល 
៥.៨ ការបណតុ េះបណ្តត លចាំនណេះដឹងបផ្នថមដល់និសិសត្ ជាយុទធសាស្តសត អាចនឹងក្ាំណត់្ពីភាព 
នជារជ័យនលើ មុខ្វជិាជ សិក្ានីមួយៗ របស់និសសិត្ចប់តាាំងពីក្រមិត្បរញិ្ញដ បរត្ រេូត្ដល់ក្រមិត្ 
បរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខ្ពស់ ពីនរពាេះយុទធសាស្តសតននេះ នធវើឲ្យរណៈររប់ររងផ្ផនក្សិក្ាធិការអប់រ ាំ និង 
ផ្ផនក្នផសងនទៀត្ផ្ដលជាប់ពាក់្ព័នធ អាចសននិោឋ ននលើភាពខ្ល ាំង និង ភាពនខ្ាយរបស់និសសិត្ផ្ដល 
ក្ាំពុងផ្ត្សិក្ាររប់ឯក្នទសនីមួយៗ។ ម៉ាាងវញិនទៀត្សាក្លវទិាល័យ អាចក្ាំណត់្បានពី
ភាពនពញចិត្តរបស់និសសិត្នបនលើវស័ិយសិក្ាណ្តមួយ ផ្ដលមានវសិាលភាពខ្ល ាំងជាងនរ ។ នដើមបី
ឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូចខ្ងនរកាម
ននេះ៖ 
  ៥.៨.១ នបើក្វរគបណតុ េះបណ្តត លចាំនណេះដឹងទូនប 
  ៥.៨.២ នបើក្វរគបណតុ េះបណ្តត លរក្មសីលធម៌ 
  ៥.៨.៣ នបើក្វរគបណតុ េះបណ្តត លជាំនាញឯក្នទស 
  ៥.៨.៤ សិកាខ សាលា និងបទប ហ ញ 
៦. ពរងឹងរុណភាពអប់រ ាំរបស់បុរគលិក្សិក្ា ការនផទរចាំនណេះដឹងដល់និសសិត្ ជាធនធានដ៏ចមបងក្នុង 
ការពរងីក្ចាំនណេះដឹង ពីមនុសសមួយជាំនាន់ នបមនុសសមួយជាំនាន់នទៀត្ក្នុងបរបិទអប់រ ាំ ។ ក៏្ប៉ាុផ្នត 
អវីផ្ដល សាំខ្ន់ជាងនរននាេះ រឺរុណភាពអប់រ ាំ របស់សាស្តសាត ចរយ ក្នុងការប ហ ត់្បនរងៀននិសសិត្ 
ឲ្យន ើញចាស់ អាំពីត្សមលសនការអប់រ ាំ នដើមបឲី្យពួក្នរទាំងអស់ ាន កាល យនបជាពលរដឋលអ  អនក្ដឹក្លអ 
សរមាប់សេរមន៍  សងគមជាតិ្ ក៏្ដូចជា ពិភពនលាក្ទាំងមូលនានពលអនារត្ ។ ការបាំនពញ
ចាំនណេះដឹងបផ្នថមបនចចក្នទស សនការបនរងៀន សក្មមភាពបនរងៀន របរពឹត្តនបតាមនិយម 
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ររុនកាសលយ នឹងផ្តល ស់បតូរបទពិនសាធន៍រវាងសាស្តសាត ចរយនិងសាស្តសាត ចរយ ជាបចច័យមួយយ៉ាង
សាំខ្ន់ នដើមបីនធវើឲ្យការបនរងៀន របស់សាស្តសាត ចរយមានរុណភាពលអ ។  
៦.១ បនងកើត្រណៈក្មមការនរជើសនរ ើសបុរគលិក្សិក្ា 
 ៦.១.១ បនងកើត្នាលការណ៍ និងនីតិ្វធីិសនការនរជើសនរ ើស រណៈក្មមការ 
 ៦.១.២ នរជើសនរ ើស និងផ្ត្ងតាាំងសមាសភាពរណៈក្មមការ 
 ៦.១.៣ ក្ាំណត់្តួ្នាទី និងភារកិ្ចចរបស់រណៈក្មមការ 
៦.២ ការនរជើសនរ ើសបុរគលិក្សិក្ា ជាយុទធសាស្តសតផ្ដលមួយផ្ដលជួយឲ្យសាក្លវទិាល័យទទួល
បាននូវសាស្តសាត ចរយរបក្បនោយចាំនណេះដឹង និង សមត្ថភាពររប់រាន់ក្នុងការនផទរចាំនណេះរបស់ពួក្
ាត់្ដល់និសសិត្។នរៅពីននេះនដើមបីធានាឲ្យនូវធនធានសាស្តសាត ចរយ សាក្លវទិាល័យ បានអនុវត្ត
នូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូច ខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ៦.២.១ បនងកើត្នាលការណ៍ និងនីតិ្វធីិនរជើសនរ ើសបុរគលិក្សិក្ា 
 ៦.២.២ ជូនដាំណឹងនរជើសនរ ើសបុរគលិក្សិក្ា 
 ៦.២.៣ ពិនិត្យ និងវាយត្សមលនលើឯក្សារពាក់្ព័នធរបស់នបក្ខជន 
 ៦.២.៤ បិទផាយលទធផលសនការនរជើសនរ ើស និងក្ាំណត់្កាលបរនិចឆទសមាា សន៍ 
 ៦.២.៥ របជុាំសនរមចនធវើការនរជើសនរ ើស 
 ៦.២.៦ ផ្ណនាាំអាំពីនាលការណ៍នានារបស់សាក្លវទិាល័យ 

៦.៣ ររប់ររង និងរត្ួត្ពិនិត្យឯក្សារបនរងៀនរបស់បុរគលិក្សិក្ា ជាយុទធសាស្តសតមួយក្នុងការ 
ក្ាំណត់្ឲ្យកាន់ចាស់អាំពីរបភពឯក្សារសរមាប់បនរងៀននិងសិក្ាពីនរពាេះមានឯក្សារ រឺមាន
លក្ខណៈេួសសម័យក្នុងការអភិវឌឍន៍នសដឋកិ្ចច និង របត់្សងគមផ្ដលមាន ការផ្តល ស់បតូរជា 
ញឹក្ញប់ជាពិនសស ឯក្សារមួយចាំនួនរត្ូវបានហាមឃាត់្ផ្ដលពាក់្ព័នធនបនឹងសាថ នភាពននយ
បាយ។នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយ ចាំនួន
ដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ៦.៣.១ របមូលនសៀវនៅនាល ឯក្សារនយង និងរក្ាទុក្ ឲ្យបានរតឹ្មរត្ូវ 
 ៦.៣.២ រត្ួត្ពិនិត្យការនរៀបចាំបលង់នមនរៀនរបស់សាស្តសាត ចរយ 
 ៦.៣.៣ របមូល និងរត្ួត្ពិនិត្យវញិ្ញដ សាររប ងឲ្យបានមុន 
 ៦.៣.៤ រត្ួត្ពិនិត្យ និងតាមោនការរបរល់ និងទទួល វញិ្ញដ សារ 
 ៦.៣.៥ ជរមុញសាស្តសតចរយឲ្យរបាប់ ពីរបភពឯក្សារនយង ដល់និសសិត្ 
៦.៤ការររប់ររងសក្មមភាពបនរងៀនរបស់បុរគលិក្សិក្ា ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឹងធានាបាននូវ 
របសិទធិភាពសនការបណតុ េះបណ្តត លនិសសិត្របក្បនោយរុណភាពត្មាល ភាពនិង រណននយយភាព 
របស់សាស្តសាត ចរយររប់រូបក្នុងកាត្ពវកិ្ចចបនរងៀនរបស់ខ្លួន។ នលើសពីននេះនបនទៀត្ យុទធសាស្តសតននេះ 
នធវើឲ្យកាន់ផ្ត្មានភាព យស្សួលចាំនពាេះបុរគលិក្សិក្ាទាំងអស់ ក្នុងការ រររប់ររងសក្មមភាព 
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បនរងៀនរបស់ពួក្ាត់្ ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវ
សក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ៦.៤.១ កិ្ចចសនាបនរងៀន 
 ៦.៤.២ តាមោនសក្មមភាពបនរងៀនក្នុងថ្នន ក់្របស់បុរគលិក្ សិក្ា 
 ៦.៤.៣ ររប់ររងការផតិត្នមសដនចញ និងចូល 
 ៦.៤.៤ តាមោនវត្តមានរបស់បុរគលិក្សិក្ា 
 ៦.៤.៥ តាមោនការចុេះសក្មមភាពបនរងៀនរបចាំសងង 
 ៦.៤.៦ តាមោន និងរត្ួត្ពិនិត្យចាំនួននមា៉ាងបនរងៀនរបចាំផ្ខ្ 
 ៦.៤.៧ តាមោនការនារពបទបញ្ញជ សផទក្នុង និងរក្មសីល ធម៌វជិាជ ជីវៈរបស់បុរគលិក្សិក្ា 

៦.៥ វាយត្សមលនលើសមត្ថភាពបនរងៀនរបស់បុរគលិក្សិក្ា ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលចូលរួមនលើក្
ក្ាំពស់ឲ្យនិសសិត្ររប់របូនចេះនរបើរបាស់នូវសិទធិនសរភីាពរបស់ខ្លួន ក្នុងការបនញ្ចញមតិ្ ពីនរពាេះ
វធីិសាស្តសតននេះអាចនឹងឃើយសាក្លវទិាល័យនរជើសនរ ើសបាននូវសាស្តសាត ចរយផ្ដលសមត្ថភាព ចាំនណេះ
ដឹង និង បទពិនសាធន៍ ខ្ណៈនពល ផ្ដលពួក្ាត់្ក្ាំពុងផ្ត្បនរងៀននិសសិត្ ជាពិនសស វាក៏្អាច
បញ្ញជ ក់្បានផងផ្ដរពីភាពនពញចិត្តនិងមិននពញចិត្ត របស់និសសិត្ចាំនពាេះមុខ្វជិាជ ផ្ដលខ្លួនក្ាំពុងផ្ត្
ទទួលពីនលាក្ររូនិងអនក្ររូ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បានោក់្
នចញនូវសក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 

  ក្. ការវាយត្សមលពីនិសសិត្ 
 ៦.៥.១ នរៀបចាំទរមង់វាយត្សមលនលើការបនរងៀន 
 ៦.៥.២ របមូលសរមង់មតិ្វាយត្សមលពីនិសសិត្ 
 ៦.៥.៣ នធវើការវភិារទិននន័យតាមរបព័នធកុ្ាំពយូទ័រ 
 ៦.៥.៤ នចញលទធផលវាយត្សមលជូនបុរគលិក្សិក្ា និងផតល់ អនុសាសន៍នដើមបនីធវើការផ្ក្លមអ 
 ៦.៥.៥ នធវើរបាយការណ៍សរុបនលើលទធផលសនការវាយត្សមល 
 ៦.៥.៦ ជូនប័ណណសរនសើរដល់បុរគលិក្សិក្ាផ្ដលទទួល បានលទធផលលអ 

ខ្. ការវាយត្សមលពីរណៈក្មមការវាយត្សមលរុណភាពអប់រ ាំសផទក្នុង 
៦.៥.៧ នរៀបចាំនាលការណ៍ និងនីតិ្វធីិសនការចុេះអនងកត្ និងវាយត្សមល 
៦.៥.៨ នរៀបចាំកាលវភិារ ចុេះអនងកត្ និងវាយត្សមល 
៦.៥.៩ របមូល និងវភិារលទធផលសនការវាយត្សមល 
៦.៥.១០ បូក្សរុបលទធផលសនការវាយត្សមល 
៦.៥.១១ ផតល់អនុសាសន៍ 
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៦.៦ នបើក្វរគបណតុ េះបនបើក្វរគបណតុ េះបណ្តត លពីបនចចក្នទស និងវធីិសាស្តសតបនរងៀន ជាយុទធសាស្តសត
មួយ ផ្ដលនឹងជួយឲ្យសាស្តសាត ចរយររប់របូយល់ដឹងកាន់ផ្ត្ចាស់ពីមនធាបាយ នឹងរនលឹេះសាំខ្ន់ៗ
នដើមបីនធវើការបណតុ េះបណ្តត លអប់រ ាំមនុសសនពញវយ័ ពីនរពាេះការអប់រ ាំមនុសសនពញវយ័ រឺជាការសរមប 
សរមួល និង ផ្ក្លាំអនូវចាំណុចខ្វេះខ្ត្របស់ និសសិត្ ផ្ដលក្ាំពុងផ្ត្ជួបរបទេះ ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសត 
សនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ៦.៦.១ ក្ាំណត់្ក្មមវធីិបណតុ េះបណ្តត ល 
 ៦.៦.២ នរៀបចាំវរគបណតុ េះបណ្តត ល និងរបជុាំបនចចក្នទស 
 ៦.៦.៣ ក្ាំណត់្កាលបរនិចឆទបណតុ េះបណ្តត ល 
 ៦.៦.៤ ជូនដាំណឹងអាំពីវរគបណតុ េះបណ្តត ល 
 ៦.៦.៥ អនញ្ជ ើញបុរគលិក្សិក្ាចូលរមួ 
 ៦.៦.៦ វាយត្សមលនលើវរគបណតុ េះបណ្តត ល 
 ៦.៦.៧ នធវើរបាយការណ៍ និងក្ាំណត់្នេតុ្នលើលទធផល វរគបណតុ េះបណ្តត ល 
៦.៧ រក្មសីលធម៌ វជិាជ ជីវៈរបស់បុរគលិក្សិក្ា ការនលើក្ក្ាំពស់វជិាជ ជីវៈរបស់បុរគលិក្ា ជាវត្ថុ
បាំណងមួយដ៏សាំខ្ន់ក្នុងវស័ិយអប់រ ាំសិក្ាធិការ ពីនរពាេះបុរគលិក្សិក្ាមានតួ្នាទី និងភារកិ្ចចជា 
អនក្អប់រ ាំ ដឹក្នាាំនិសសិត្ឲ្យនបជាពលរដឋនៅក្នុងសងគម។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្ល
វទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ៦.៧.១ មានត្មាល ភាពនលើកិ្ចចការ របនរងៀន 
 ៦.៧.២ នារពតូ្នាទី និងនពលនវលាបនរងៀន 
 ៦.៧.៣ នារពនាលការណ៍ បទបញ្ញជ សផទក្នុង និងកិ្ចចសនា 
 ៦.៧.៤ សីលធម៌ក្នុងការនិយយសតី កាយវកិារក្នុងនពល បនរងៀន 
 ៦.៧.៥ នសាម េះរត្ង់ និងយុត្តិធម៌ចាំនពាេះនិសសិត្ 
៦.៨ ការអភិវឌឍន៍សមត្ថភាពរបស់បុរគលិក្សិក្ា ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលមានរបសិទធភាពខ្ពស់ក្នុង
ការបណតុ េះបណ្តត លធនធានរបក្បនោយរុណភាព ជាពិនសសយុទធសាស្តសតននេះជាំរុញឲ្យសាស្តសាត ចរយ
ទាំងអស់នចេះអភិវឌឍន៍នូវចាំនណេះដឹងនផសងៗនទៀត្ ឲ្យស្សបនបនឹងការរកី្ចាំនរ ើនខ្ងបនចចក្វទិា។ 
នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូច
ខ្ងនរកាមននេះ៖  
 ៦.៨.១ ផតល់ឃើកាសឲ្យបុរគលិក្សិក្ាចូលរួមក្នុងវរគបណតុ េះបណ្តត ល សិកាខ សាលា ក្នុងនិង 
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  នរៅរបនទស 

 ៦.៨.២ ផតល់ជូនការបណតុ េះបណ្តត លអប់រ ាំ (ផលូវការ និងមិនផលូវការ) 
 ៦.៨.៣ ផតល់បុនររបទននដើមបីអភិវឌឍសមត្ថភាព 

 ៦.៨.៤ ផតល់ជូននៅការបញ្ចុ េះត្សមលចាំនពាេះការបនតសិក្ានៅសាក្លវទិាល័យ 

៧.បនងកើននូវវបបធម៌អនុវត្តន៍ការ រជារក្ុមរបក្បនោយរបសិទធភាព នាលបាំណងននេះ រឺប ហ ញឲ្យ
កាន់ផ្ត្ចាស់ផ្ងមនទៀត្ពីទិសនៅដ៏ជាក់្លាក់្មួយក្នុងបនងកើត្វបបធម៌អនុវត្តការ រ ជារក្ុមរបស់
និសសិត្នៅសាក្លវទិាល័យររប់ររង និង នសដឋកិ្ចច នលើនាលការណ៍ជួយាន នបវញិនបមក្រវាង
និសសិត្នឹងសេរមន៍របស់ខ្លួនតាមរយៈក្មមវធីិអប់រ ាំ នឹងផ្ចក្រ ាំផ្លក្នូវធនធានផ្ដលខ្លួនមានជួយ
ដល់របជាពលរដឋក្ាំពុងផ្ត្នឹងជួបការលាំបាក្ ក្នុងជីវភាពរស់នៅ  ជាពិនសស នាលបាំណងននេះ នឹង
ចូលរួមនោយផ្តទ ល់ជាមួយនឹងនាលននយបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា ក្នុងការសាត រន ើងវញិនូវ
ធនធានមនុសសនឹងចូលរួមកាត់្បនថយនូវភាពរកី្រក្របស់ របជាពលរដឋ។  

៧.១បនងកើត្ឲ្យមានការសិក្ាជារក្ុម ជាយុទធសាស្តសតមួយជួយឲ្យនិសសិត្ទាំងអស់ នចេះនធវើការ រជា
រក្ុមនឹងរបមូលបាននូវរបភពមតិ្នយបល់ សរមាប់ការចូលរួមន ព្ េះនបរក្របសិទធភាពសនការសិក្ា 
ផ្ដលមានលក្ខណៈសមបូរផ្បប។ ការសនរមចបាននូវយុទធសាស្តសតននេះ សាក្លវទិាល័យ បានក្ាំណត់្
នេើយនឹង អនុវត្តនូវសក្មមភាពមួយចាំនួន ដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 

 ៧.១.១ ផសពវផាយក្មមវធីិសិក្ាជារក្ុម 

  ៧.១.២ ផ្បងផ្ចក្និសសិត្សិក្ា 

  ៧.១.៣ ផតល់របធានបទសិក្ា 

  ៧.១.៤ ឲ្យនិសសិត្នធវើរ ាំបក្រាំនេើញការសិក្ា 

  ៧.១.៥ វាយត្សមលនបនលើលទធផលសនការសិក្ា 

៧.២ បនងកើត្បនងកើត្រក្មុនិសសិត្នឆនើមជួយសរមបសរមួលការសិក្ា ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលឆលុេះ 
បញ្ញច ាំងឲ្យន ើញកាន់ផ្ត្ចាស់ពីចក្ខុវស័ិយ និងនបសក្ក្មមរបស់សាក្លវទិាល័យ ក្នុងការបណតុ េះ
បណ្តត លនិសសិត្ឲ្យមានភាពកាល ហាន និងរុណភាពតាមរយៈការសិក្ារទឹសតីបូក្ផសាំជាមួយនឹង
ការអនុវត្តជាក់្ផ្សតង នៅក្នុងសងគម។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសត សនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បានោក់្
នចញនូវ សក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ៧.២.១ នរជើសនរ ើសរក្ុមនិសសិត្ពូផ្ក្ 
 ៧.២.២ នរៀបចាំនីតិ្វធីិសរមាប់ជួយសរមបសរមួលការសិក្ា 
 ៧.២.៣ នលើក្ទឹក្ចិត្តនិសសិត្ពូផ្ក្ជួយនធវើការសរមបសរមួល 
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៧.៣ បនងកើត្ក្មមវធីិអប់រ ាំរបជាពលរដឋនៅក្នុងសេរមន៍ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលជរមុញ និងនលើក្ 
ទឹក្ចិត្តចាំនពាេះនិសសិត្ទាំងអស់ឲ្យនចេះនធវើការ រជាមួយនឹងសេរមន៍ ផ្ដលពួក្ាត់្ក្ាំពុងផ្ត្រស់នៅ 
ការអប់រ ាំសេរមន៍ននេះ សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវបញ្ញហ របឈមមួយចាំនួនផ្ដលក្ាំពុងផ្ត្នក្ើត្
មានន ើងនៅក្នុងសេរមន៍សរមាប់ឃើយនិសសតិ្ស្សាវរជាវ និងនធវើការអប់រ ាំ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសត 
សនរមច បាន សាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវ សក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 

 ៧.៣.១ នរៀបចាំរនរមាងនដើមបចុីេះអប់រ ាំរបជាពលរដឋ 
 ៧.៣.២ ចុេះទាំនាក់្ទាំនងតាមសេរមន៍ និងអាជាញ ធរ 
 ៧.៣.៣ ផតល់អាទិភាពការ រដល់សមារមនិសសិត្នដើមបីចុេះ 
 ៧.៣.៤ បូក្សរុបរបាយការណ៍អប់រ ាំសេរមន៍ 
៧.៤ វាយត្សមលនលើការ រជារក្ុមរបស់និសសិត្ ជាយុទធសាស្តសតដ៏របនសើរមួយសរមាប់ឲ្យ សាក្ល
វទិាល័យនធវើនសចក្តីសននិោឋ ននិងវាយត្សមលបាននបនលើសក្មមភាពរបស់និសសិត្ ផ្ដលក្ាំពុងផ្ត្នរៀន
សូរត្ និងនធវើការ ររនបៀបជារក្ុម។ នលើសពីននេះនបនទៀត្ សាក្លវទិាល័យអាចនឹង ក្ាំណត់្ពី
ភាពកាល ហាននិងសាមរគីភាពរវាងាន និងាន របស់និសសិត្។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្ល
វទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ៧.៤.១ ចត់្តាាំងសមាសភាពរណៈក្មមការវាយត្សមល 
 ៧.៤.២ នរៀបចាំនីតិ្វធីិសនការវាយត្សមល 
 ៧.៤.៣ នធវើរបាយការណ៍លទធផលការ រ 

៨. ផតល់អាហារូបក្រណ៍ដល់និសសិត្ក្រមិត្ថ្នន ក់្បរញិ្ញដ បរត្  ការផតល់អាហារូបក្រណ៍ដល់និសសិត្ជា
ក្តាត មួយដ៏សាំខ្ន់ក្នុងកាត់្បនថយនូវរមាល ត្សិក្ារវាងនិសសិត្ផ្ដលមានធនធាននិង និសសិត្ផ្ដល
ខ្វេះធនធាន និសសិត្ផ្ដលរស់នៅទីរបជុាំនិងនិសសិត្ផ្ដលរស់នៅទីជនបទ នដើមបីឲ្យពួក្នរមានឃើកាស 
ទទួល បានការអប់រ ាំក្រមិត្ឧត្តមសិក្ានសមើៗ ាន   ក្នុងការនលើក្ក្ាំពស់ជីវភាពរស់នៅក្នុងររួសារ នឹង 
អភិវឌឍសងគមជាតិ្របស់ខ្លួនឲ្យមានការរកី្ចាំនរ ើនដូចជាអារយរបនទសនានាក្នុងបរបិទត្ាំបន់ និងសាក្ល
នលាក្ទាំងមូល។ នដើមបឲី្យការផតល់អាហារូបក្រណ៍ននេះ មានដាំនណើ រការរបរពឹត្តនបបាននោយរលូន
ននាេះ សាក្លវទិាល័យររប់ររង និងនសដឋកិ្ចចបានក្ាំណត់្នូវនាលការណ៍ និង លក្ខខ្ណឌ នរជើស
នរ ើសនិសសិត្ នោយផ្ផអក្នលើមូលោឋ ន ៣ យ៉ាង៖ ការផតល់ អាហារូបក្រណ៍តាម រយៈរក្សួង
អប់រ ាំយុវជននិងកី្ឡា ការផតល់អាហារូបក្រណ៍តាមរយៈមន្តនតីជាន់ខ្ពស់សនរាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា និង 
ការផតល់អាហារូបក្រណ៍តាមរយៈការនបើក្រប ង អាហារូបក្រណ៍ជាសាធារណៈរបស់សាក្ល
វទិាល័យ ររប់ររង និង នសដឋកិ្ចចផ្តទ ល់។  
៨.១ នាលការណ៍អាហារូបក្រណ៍ ជាយុទធសាស្តសតមួយ ជួយឲ្យសាក្លវទិាល័យក្ាំណត់្ឲ្យបាន
កាន់ផ្ត្ចាស់ពីលក្ខខ្ណឌ និងនាលការណ៍នានា ក្នុងការធានានូវការនរជើសនរ ើសនិសសិត្ឲ្យចូល
សិក្ារបក្បនោយរុណភាព និងរបសិទធភាពខ្ពស់ នៅតាមវស័ិយផ្ដលពួក្នរចង់សិក្ានីមួយៗ 
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ជាពិនសសននាេះ ការចុេះនឈាម េះសិក្ាជានីតិ្វធីិមួយដ៏សាំខ្ន់ ។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន 
សាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញ នូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូច ខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ៨.១.១ នាលការណ៍អាហារូបក្រណ៍រត្ូវក្ាំណត់្តាមនាលការណ៍ផ្ណនាាំរបស់រក្សួង អប់រ ាំ  
  យុវជន និងកី្ឡា និងសាក្លវទិាល័យ 
៨.២ នីតិ្វធីិសនការផតល់អាហារូបក្រណ៍ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលចូលរួមយ៉ាងសក្មមជាមួយនឹង 
រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា ក្នុងការបណតុ េះបណ្តត ល និងអភិវឌឍន៍ធនធាននដើមបីន ព្ េះនបរក្ការកាត់្បនថយ
នូវភាពរកី្រក្របស់របជាពលរដឋតាមរយៈនាលននយបាយអភិវឌឍន៍សេវត្ស របក្បនោយនិរនតរ 
ភាព ជាពិនសសការផតល់អាហារូបក្រណ៍ ដល់និសសិត្ររប់មជឈោឋ នទាំងទីរក្ុងក៏្ដូចជាទីជនបទ 
ប ហ ញពីទិសនសាល ក្អប់រ ាំសាំរាប់នយើងទាំងអស់របស់រក្សួងអប់រ ាំ យុវជន និង កី្ឡា។ នដើមបីឲ្យ 
យុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួន ដូចខ្ង
នរកាមននេះ៖ 
 ៨.២.១ ការរប ង 
 ៨.២.២ ការផតល់តាមនិនទទសរប ង Bac II 
 ៨.២.៣ ការផតល់ឲ្យតាមអាទិភាព (នារ ីរកី្រក្និងោច់ស្សយល) 
 ៨.២.៤ការផតល់តាមរយៈរក្សួងអប់រ ាំ 
 ៨.២.៥ ការផតល់តាមរយៈថ្នន ក់្ដឹក្នាាំ និងឥសសរជន 

៨.៣ ក្ាំណត់្របនភទនិងចាំនួនអាហារូបក្រណ៍ មានទិសនៅក្នុងការក្ាំណត់្ឲ្យចាស់នូវរបនភទ 
និងចាំនួនអាហារូក្រណ៍ នដើមបីចូលរួមជាមួយនឹងរោឋ ភិបាលក្មពុជាក្នុងការអភិវឌឍធនធានមនុសស 
ន ព្ េះនបកាន់ការកាត់្បនថយនូវភាពរកី្រក្របស់របជាពលរដឋ ផ្ដលរស់នៅតាមទីរក្ុង ក៏្ដូចជា
ជនបទ។ យុទធសាស្តសតននេះ រត្ូវអនុវត្តនោយនយងនបតាមសាថ នភាពជាក់្ផ្សតងរបស់សាក្ល
វទិាល័យ។ 
៨.៤ ក្រមិត្សនអាហារូបក្រណ៍ (នយងតាមសាថ នភាពចាំនពាេះមុខ្របស់សាក្លវទិាល័យ) 
 ៨.៣.១ អាហារូបរណ៍១០០ % 
 ៨.៣.១ អាហារូបក្រណ៍៥០ %  

៩-បនតនលើក្ក្ាំពស់រុណភាពសិក្ារបស់និសសិត្ថ្នន ក់្បរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខ្ពស់ ៖ រុណភាពអប់រ ាំសរមាប់
និសសិត្ថ្នន ក់្នរកាយឧត្តមសិក្ានោយនផ្តត ត្ការយក្ទុក្សាំខ្ន់ខ្ល ាំងជាងនរ រឺការសិក្ាស្សាវរជាវ
របស់និសសិត្។ពីនរពាេះ ការសិក្ាស្សាវរជាវរតឹ្ផ្ត្ជរមុញឲ្យនិសសិត្ទាំងអស់មានសមត្ថភាពររប់
រាន់ក្នុងការវភិារនិង រ វ យត្សមលនប នលើចាំនណេះដឹងរបស់ពួក្នរមាន ក់្ៗ  ។ នទេះបីជាយ៉ាងក៏្នោយ  
ការររប់ររងសក្មមភាពសិក្ាសក្មមភាពបនរងៀនក្មមវធីិសិក្ា និង សមាា រៈសិក្ា  ជាមូលោឋ នដ៏ 
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ចាំបាច់មិនអាចខ្វេះបាននដើមបីធានាឲ្យមានរុណភាពសិក្ារបស់និសសិត្ ថ្នន ក់្បរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខ្ពស់
របក្បនោយ របសិទធភាព។  
៩.១ បនងកើត្នាលការណ៍ និងបទបញ្ញជ សផទក្នុងនិសសិត្ថ្នន ក់្នរកាយឧត្តមសិក្ា ជាបទោឋ នរតិ្យុត្តិ 
មួយដ៏សាំខ្ន់ក្នុងការររប់ររងអវត្តមានសិក្ារបស់និសសិត្ ជាពិនសសនាលការណ៍ននេះ រត្ូវបាន 
ធានានូវយនតការចូលរួមនលើក្ក្ាំពស់អប់រ ាំរុណភាពសិក្ារបស់និសសិត្ថ្នន ក់្នរកាយឧត្តម។ នដើមបីឲ្យ 
យុទធសាស្តសតននេះ សនរមចបានសាក្លវទិាល័យក្ាំណត់្នូវសក្មមភាពដូចខ្ងនរកាម៖ 
 ៩.១.១ បនងកើត្នាលការណ៍ និងបទបញ្ញជ សផទក្នុងនិសសិត្ថ្នន ក់្នរកាយឧត្តមសិក្ា 
៩.២ អភិវឌឍក្មមវធីិសិក្ាស្សបតាមបរបិទននយបាយនិងនសដឋកិ្ចច ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលស្សប
នបនឹងសាថ នភាពនសដឋកិ្ចចនិងននយបាយរបស់របនទសជាតិ្នានពលបចចុបបនន ជាពិនសស 
ការអភិវឌឍក្មមវធីិសិក្ា របស់សាក្លវទិាល័យរត្ូវផ្ត្មានភាពចាំបាច់ណ្តមួយតាមត្រមូវការ
សងគម និងបនចចក្វទិារកី្ចាំនរ ើនជាក់្ផ្សតង។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវទិាល័យ បាន
ោក់្នចញ នូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ៩.២.១ បនងកើត្នបសក្ក្មម និងវត្ថុបាំណងសនមហាវទិាល័យ 
 ៩.២.២ បនងកើត្សមាសភាពរណៈក្មមការអភិវឌឍក្មមវធីិសិក្ា នរកាយឧត្តមសិក្ា 
 ៩.២.៣ នរៀបចាំរចនាសមព័នធររប់ររង 
 ៩.២.៤ ផសពវផាយដល់អនក្ផ្ដលពាក់្ព័នធ 
៩.៣ ផតល់នូវឃើកាសអប់រ ាំររប់រាន់នដើមបបីាំនពញកាត្ពវកិ្ចចសិក្ា ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលនឹង
រត្ូវបានផតល់នពលនវលាររប់រាន់ សរមាប់និសសិត្ថ្នន ក់្បរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខ្ពស់នធវើការសិក្ាស្សាវរជាវ
នរៀនសូរត្ពីនរពាេះ និសសិត្ ថ្នន ក់្បរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខ្ពស់ រឺសាក្លវទិាល័យត្រមូវឲ្យនិសសតិ្ ររប់រូប
នធវើការសិក្ាស្សាវរជាវឲ្យបាននរចើនជាងការសិក្ា ជាមួយនឹងររបូនរងៀនផ្តទ ល់   ជាពិនសស ផ្ផអក្
នលើនាលការណ៍សិក្ា៤ ចាំណុចសាំខ្ន់ៗ ដូចជា៖ ការស្សាវរជាវ ការពិនសាធន៍ ការវភិារ និង
ការនធវើសមមតិ្ក្មម។នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញ នូវសក្មម
ភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ៩.៣.១ នរៀបចាំសិកាខ សាលា  
 ៩.៣.២ ចុេះក្មមសិក្ា 
៩.៤ ជរមុញការសិក្ាស្សាវរជាវតាមរបព័នធនអ ិចរត្ូនិច និង E-library ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏មាន
សារៈសាំខ្ន់បាំផុត្សរមាប់និសសិត្ររប់ក្រមិត្សិក្ាទាំងអស់ នចេះសិក្ាស្សាវរជាវនឹងនរបើរបាស់ 
ព័ត៌្មានតាមរយៈបណ្តត ញអីុនធឺផ្ណត្ ក្នុងការរបមូលបាននូវរបភពសិក្ានរៀនសូរត្ផ្ដលពុាំនចេះរងី 
សងួត្។ម៉ាាងវញិនទៀត្ ការនធវើសមាេរណក្មមសិក្ាជាមួយនឹង បនចចក្វទិាព័ត៌្មាននឹងរតឹ្ផ្ត្នាាំឲ្យ
និសសិត្ផ្សវងរក្បាននូវឯក្សារផ្ដលខ្លួនរត្ូវការររប់នពលនវលា ។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន
សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូច ខ្ងនរកាមននេះ៖ 
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 ៩.៤.១ បាំពាក់្Internet and Wifi 
 ៩.៤.២ បាំពាក់្ E-Library 

៩.៥ តាមោននិងវាយត្សមលលទធផលសិក្ារបស់និសសិត្ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលធានាបាននូវ
ការយក្ចិត្តទុក្ោក់្ខ្ពស់រវាងរណៈររប់ររងសាក្លវទិាល័យជាមួយនឹងនិសសិត្។ ពីនរពាេះការ
ររប់ររងនលើសក្មមភាពសិក្ារបស់និសសិត្ រឺអាចនឹងក្ាំណត់្បានពីការចូលរួមសិក្ានរៀនសូរត្
របស់និសសិត្ ររប់មុខ្វជិាជ ទាំងអស់ ផ្ដលសាក្លវទិាល័យត្រមូវឲ្យពួក្នរសិក្ា។ ម៉ាាងវញិនទៀត្ 
វាជាយុទធសាស្តសតផ្ដលប ហ ញពីនិទសសន៍ និងនជារជ័យ នលើការបណតុ េះបណ្តត លនិសសិត្ររប់ក្រមិត្
និងររប់ជាំនាញទាំងអស់ តាមរយៈរ វ យត្សមលលទធផលសិក្ារបស់និសសិត្។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសត
សនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ៩.៥.១ ររប់ររងអវត្តមាននិសសិត្ 
 ៩.៥.២ រប ងបញ្ច ប់  
 ៩.៥.៣ ររប់ររងរបាយការណ៍ស្សាវរជាវ 
៩.៦ នលើក្ទឹក្ចិត្តដល់និសសិត្នឆនើម ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលជួយជរមុញឲ្យនិសសិត្ទាំងអស់ខិ្ត្ខ្ាំ
សិក្ានរៀនសូរត្ផ្ងមមួយក្ាំរតិ្នទៀត្ តាមរយៈការនលើក្ទឹក្ចិត្តដល់និសសតិ្នឆនើម ។ នដើមបីឲ្យយុទធ
សាស្តសត សនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួន ដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ៩.៦.១ ផតល់ប័ណណសរនសើរ 
 ៩.៦.១ ផតល់រ វ ន់នលើក្ទឹក្ចិត្ត 
១០.ផតល់នូវការអប់រ ាំសិក្ាបផ្នថមនដើមបពីរងឹងសមត្ថភាព នាលបាំណងននេះ ជួយឲ្យនិសសិត្ផ្ដល 
ក្ាំពុងផ្ត្សិក្ានៅក្នុងសាក្លវទិាល័យររប់ររងនិងនសដឋកិ្ចច នឹងទទួលបាន នូវការសិក្ាជាំនាញ
ឯក្នទស បផ្នថមជានរចើននផសងនទៀត្ នដើមបអីភិវឌឍចាំនណេះដឹងនិសសិត្ឲ្យកាន់ផ្ត្ទូលាំទូលាយ
ត្រមូវនបតាមទីផារការ រនានពលបចចុបបនន។ ជាពិនសស ការនបើក្វរគសិកាខ សាលាសរមាប់បណតុ េះ
បណ្តត លមានដូចជា៖ កិ្ចចការរដឋបាល  វទិាសាស្តសតកុ្ាំពយូទ័រ  រណននយយ  ការររប់ររង និង ភាពជា
អនក្ដឹក្នាាំជានដើម ៘  
១០.១ នបើក្វរគសិកាខ សាលានិងវរគសិក្ាខ្លី ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលស្សបតាម នាលការណ៍ផ្ណនាាំ 
របស់រណៈក្មាម ធិការជាតិ្ទទួលសាគ ល់រុណភាពអប់រ ាំសនក្មពុជា ផ្ដលអនុញ្ញដ ត្ឲ្យររឹេះសាថ នអប់រ ាំ
ឧត្តមសិក្ាទាំងអស់នៅក្នុងរពេះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជា បញ្ចូ លនូវក្មមវធីិសិក្ាបផ្នថម ផ្ដលជាបញ្ញហ
របឈមសរមាប់សងគមជាតិ្នានពលបចចុបបននដូចជា៖ ការអប់រ ាំពីចាប់ចរាចរណ៍ផលូវនាក្ ការអប់រ ាំពី
ផលវបិាក្សនការនរបើរបាស់នររឿងនញៀន ការអប់រ ាំពីរនបៀបការពារមិននអាយឆលងជាំងឺនអដស៍និងជាំងឺ
នផសងៗនទៀត្ជានដើម ដល់និសសិត្ផ្ដលក្ាំពុង ផ្ត្សិក្ានៅក្នុងររឹេះសាថ នរបស់ខ្លួន។នដើមបឲី្យយុទធ
សាស្តសតសនរមចបានសាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញ នូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ 
 ១០.១.១  ក្ាំណត់្ក្មមវធីិសិកាខ សាលា 
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 ១០.១.២  នរៀបចាំសិកាខ សាលា និងវរគសិក្ាខ្លី 
 ១០.១.៣  ក្ាំណត់្កាលបរនិចឆទ 
 ១០.១.៤  ជូនដាំណឹងអាំពីក្មមវធីិ 
 ១០.១.៥  វាយត្សមលនលើក្មមវធីិ 
១០.២សរមង់មតិ្ពីសាថ ប័នខ្ងនរៅចាំនពាេះមុខ្វជិាជ ផ្ដលចាំបាច់ ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏ចាំបាច់បាំផុត្
នលើដាំនណើ រការអភិវឌឍន៍ក្មមវធីិសិក្ារបស់សាក្លវទិាល័យ ជាពិនសសសរមង់មតិ្ននេះប ហ ញឲ្យ
កាន់ផ្ត្ចាស់ពីត្រមូវការរបស់មជឈោឋ នខ្ងនរៅចាំនពាេះមុខ្វជិាជ  ផ្ដលសាក្លវទិាល័យបាននរៀបចាំ 
និងដាំនណើ រការ នរៀនសូរត្នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវ
សក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ១០.២.១ នរៀបចាំក្រមងសាំណួរ 
 ១០.២.២ នរៀបចាំកាលវភិារចុេះសទង់មតិ្ 
 ១០.២.៣ របមូល និងវភិារទិននន័យ 
 ១០.២.៤ នធវើរបាយការណ៍ជូនថ្នន ក់្ដឹក្នាាំ 
១០.៣ សរមង់មតិ្ពីនិសសិត្ចាំនពាេះមុខ្វជិាជ ផ្ដលចាំបាច់ ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏ចាំបាច់បាំផុត្នលើ
ដាំនណើ រការអភិវឌឍន៍ក្មមវធីិសិក្ារបស់សាក្លវទិាល័យ ជាពិនសសសរមង់មតិ្ននេះប ហ ញឲ្យកាន់
ផ្ត្ចាស់ពីត្ាំរូវការសិក្ារបស់និសសិត្ចាំនពាេះមុខ្វជិាជ ផ្ដលពួក្នរក្ាំពុងផ្ត្សិក្ា នរៀនសូរត្នដើមបឲី្យ
យុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ង
នរកាមននេះ៖ 
 ១០.៣.១ នរៀបចាំក្រមងសាំណួរ 
 ១០.៣.២ នរៀបចាំកាលវភិារចុេះសទង់មតិ្ 
 ១០.៣.៣ របមូល និងវភិារទិននន័យ 
 ១០.៣.៤ នធវើរបាយការណ៍ជូនថ្នន ក់្ដឹក្នាាំ 
១០.៤ រប ងនដើមបវីាស់សទង់ក្រមិត្យល់ដឹង ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលក្ាំណត់្ពីសមត្ថភាពចាំនណេះ
ដឹង និងរុណភាពអប់រ ាំបណតុ េះបណ្តត លនិសសិត្ នៅក្នុងសាក្លវទិាល័យតាមរយៈការរបលងបញ្ច ប់
ថ្នន ក់្បរញិ្ញដ បរត្រង បរញិ្ញដ បរត្ និងបរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខ្ពស់។នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្ល
វទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ១០.៤.១ នរៀបចាំវញិ្ញដ សា 
 ១០.៤.១ នរៀបចាំកាលបរនិចឆទរប ង 
 ១០.៤.១ នចញលទធរប ង 

១១. បនងកើនការអភិវឌឍសមាា ររូបវនត  នដើមបីឲ្យនាលបាំណងមួយននេះ សនរមចនឹងទទួលបាន
នជារជ័យ នឹងមានដាំនណើ រការលអវាជានរឿងចាំបាច់បាំផុត្ ផ្ដលសាក្លវទិា ល័យររប់ររង និង 
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នសដឋកិ្ចច រត្ូវអភិវឌឍបផ្នថមនូវនេោឋ រចនាសមព័នធរូបវនត និង ការការពារសុវត្ថិភាព សនតិសុខ្
ដល់និសសិត្។ ជាពិនសស កិ្ចចការននេះ នឹងបនរមើផលរបនយជន៍យ៉ាងនរចើនឲ្យបុរគលិក្  សាស្តសាត ចរយ 
និង និសសិត្ ។ នេោឋ រចនាសមព័នធទាំងននេះ រួមមាន ភារីផ្ដលចូលរួម  ដាំនណើ រការ  សមាា រៈនិង 
បនចចក្វទិា សរមាប់របតិ្បត្តិការ នលើបរសិាថ ន អាជីវក្មម និង ការសិក្ា នេើយការ រននេះ រត្ូវផារ
ភាជ ប់នបនឹងផ្ផនក្ជានរចើននទៀត្របស់សាក្លវទិាល័យដូចជា៖ របព័នធេិរញ្ដវត្ថុ  កិ្ចចការ រដឋបាល 
បណ្តណ ល័យ និងររប់ការយិល័យនធវើការរបស់បុរគលិក្ផងផ្ដរ។ ត្នបសងងខ្ងមុខ្ រនរមាងវនិិនយរ 
នលើនេោឋ រចនាសមព័នធសិក្ាអប់រ ាំនឹងរត្ូវបានបនតពរងីក្បផ្នថមនទៀត្ នដើមបីឲ្យសាក្លវទិាល័យ
ឈានមុខ្នរ ក្នុងវស័ិយអប់រ ាំថ្នន ក់្ឧត្តមសិក្ា ។ 
១១.១ នាលការណ៍ររប់ររងសមាា ររូបវនតជាដាំនណើ រការរបតិ្បត្តិមួយ ដ៏សាំខ្ន់ក្នុងការធានាបាននូវ
ការនរៀបចាំផ្ផនការនរបើរបាស់នូវសមាា រៈរូបវនតនានា របក្បនោយ របពលភាព និងអាចទុក្ចិត្តបាន
ក្នុងការផតល់នូវនសវាក្មមសិក្ា ដល់និសសិត្។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសត សនរមចបានសាក្លវទិាល័យ
បានោក់្នចញ នូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូច ខ្ងនរកាមននេះ 
 ១១.១.១ បនងកើត្រណៈក្មមការររប់ររង និង ផ្ងរក្ាសមាា រៈរូបវនត 
 ១១.១.២ បនងកើត្នាលការណ៍នរបើរបាស់ និង ជួសជុលសននិធិនានា 

 ១១.១.៣ ក្ត់្រតាជារបចាំផ្ខ្នូវសមាា រៈផ្ដលនរបើរបាស់ 

 ១១.១.៤ នធវើរបាយការណ៍នលើសននិធិផ្ដលបាននរបើរបាស់រួច 

១១.២ ធានាឲ្យមានសមាា ររូបវនតររប់រាន់ស្សបនបនឹងត្រមវូការ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលក្ាំណត់្
បានពីត្រមូវការរបស់និសសិត្ ផ្ដលក្ាំពុងផ្ត្សិក្ានៅក្នុងសាក្លវទិាល័យររប់ររង និង នសដឋកិ្ចច 
ជាពិនសសយុទធសាស្តសតននេះអាចនឹងរក្ន ើញពីនសវាក្មមផ្ដលរត្ូវផតល់ឲ្យនិសសិត្នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសត 
សនរមចបានសាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញ នូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ១១.២.១ នរៀបចាំបុរគលិក្សរមាប់ររប់ររងសមាា រៈរូបវនត 
 ១១.២.២ វាស់ផ្វងពីត្រមវូរបស់និសសិត្តាមរយៈសរមង់មតិ្នលើនសវាក្មមសិក្ា 

 ១១.២.៣ ររប់ររងសមាា រៈឧបនទទសសិក្ាផ្ដលរត្ូវផតល់ឲ្យសាស្តសាត ចរយ និង និសសិត្ 

 ១១.២.៤  ក្ាំណត់្ពីត្រមូវការនិសសិត្តាមរយៈនសចក្តីរាយការណ៍របស់របធានថ្នន ក់្ 

១១.៣ ផ្ងរក្ា និងជួសជុលសមាា ររូបវនត ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏សាំខ្ន់ក្នុងការររប់ររងផ្ងរក្ា 
និងជួសជុលសននិធិនានា ផ្ដលមាននៅក្នុងសាក្លវទិាល័យ។  
១១.៤ នធវើទាំននើបក្មមនលើសមាា ររូបវនត ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលជរមុញឲ្យសាក្លវទិាល័យខិ្ត្ខ្ាំ 
របឹងផ្របងបផ្នថមនទៀត្នលើដាំនណើ រការអភិវឌឍអាារ និង ទីតាាំងឲ្យរតឹ្ផ្ត្មានភាព ទក់្ទញសរមាប់ 
និសសិត្ និង នភញៀវនានាផ្ដលនធវើទសសនកិ្ចចផ្សវងយល់ ពីសាក្លវទិាល័យទាំងមូល ។ ក្តាត ផ្ដល 
សាំខ្ន់ជាងនរននាេះ រឺបាំនពញនបនលើត្រមូវការនិសសិត្ តាមរយៈបនចក្ចវទិាទន់សម័យ នេើយនឹង 
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អាចចាំនណញនពល នវលាបាននរចើន។ នដើមបីឲ្យ យុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបាន
ោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 

 ១១.៤.១ នរៀបចាំឲ្យមានបុរគលិក្ររប់ររងសមាា រៈ 
 ១១.៤.២ ជរមុញឲ្យបុរគលិក្ររប់ររងតាមោនការយក្នចញ-ការយក្ចូលសមាា រៈ 
 ១១.៤.៣ ជរមុញឲ្យបុរគលិក្ររប់ររងរាយការណ៍របចាំផ្ខ្ 

 ១១.៤.៤ ចត់្ឲ្យបុរគលិក្ជួសជុលសមាា រៈផ្ដលអាចនរបើរបាស់បនតនទៀត្បាន 

១២. បនងកើននូវនសវាក្មមសិក្ា ៖ នសវាក្មមសិក្ា ជាមាា៌មួយដ៏ចាំបាច់បាំផុត្ នលើវស័ិយឯក្ជន 
ភាវូបនីយក្មម ក្នុងការរបកួ្ត្របផ្ជងនលើបរបិទនសដឋកិ្ចចនសរ ី នដើមបីទទួលបាននូវភាពនជារជ័យ និង 
និរនតរភាពការ រយូរអផ្ងវង។ នាលបាំណងននេះ នឹងនធវើឲ្យនិសសិត្កាន់ផ្ត្មានទាំនុក្ចិត្ត នឹង នជឿជាក់្ 
នបនលើនសវាក្មមសិក្ា ផ្ដលសាក្លវទិាល័យបានផតល់ជូននិសសិត្ និង សាធារណជនក្នលងមក្
នោយនសវាក្មមទាំងអស់រួមមានការផតល់ព័ត៌្មានសិក្ាការចុេះនឈាម េះសិក្ា ការររប់ររងចរនតលិខិ្ត្
សាន មរដឋបាលជានដើម។នលើសពីននេះនបនទៀត្ សមាា រៈបនចចក្នទសនឹងរត្ូវបានអភិវឌឍជារបចាំនដើមបី
បនរមើនសវាក្មមឲ្យសាធារណជន រតឹ្ផ្ត្បានសាគ ល់សាក្លវទិាល័យររប់ររង និង នសដឋកិ្ចច
បផ្នថមនទៀត្ ។ 
 

១២.១បនងកើត្របព័នធររប់ររងនលើនសវាក្មមសិក្ាជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលវាស់ផ្វងឲ្យន ើញកាន់ផ្ត្
ចាស់ពីត្រមូវការជាក់្ផ្សតង របស់និសសិត្ទាំងអស់ តាមរយៈសរមង់មតិ្ស្សាវរជាវពីរបភពមជឈោឋ ន 
នផសងៗ។ ការររប់ររងនលើត្រមវូការជាក់្ផ្សតងរបស់និសសិត្ននេះ នឹងជួយឲ្យសាក្លវទិាល័យខិ្ត្ខ្ាំ
ផតល់នសវាក្មមសិក្ារបស់ខ្លួនជូនដល់និសសិត្ នោយផ្ផអក្នលើមនធាបាយនិងធនធាន ផ្ដលខ្លួន 
នដើមបីនធវើការផ្ក្លាំអរឲ្យមានលក្ខណៈរបនសើរន ើងមួយក្រមិត្នទៀត្។ នដើមបីឲ្យ យុទធសាស្តសតសនរមច
បានសាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ១២.១.១ ការនរៀបចាំក្រមងស្សាវរជាវ 
 ១២.១.២ ទទួលសាំបុរត្រេិះរន់នដើមបីសាថ បនាតាមរយៈរបអប់សាំបុរត្ 

 ១២.១.៣ របជុាំពិភាក្ានលើត្រមូវការរបស់និសសិត្ 

 ១២.១.៤ ផតល់លទធផលនឆលើយត្បដល់និសសិត្ 

 ១២.១.៥ របជុាំដល់ការយិល័យពាក់្ព័នធនដើមបីនធវើការនោេះស្សាយ 

១២.២ការររប់ររងនលើដាំនណើ រការនរបើរបាស់បណ្តណ ល័យ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលជរមុញឲ្យនិសសិត្
ទាំងអស់នរបើរបាស់បណ្តណ ល័យជាក្ផ្នលងផតល់ចាំនណេះដឹងដល់ពួក្នរតាមរយៈការសិក្ាស្សាវរជាវ ។ 
ម៉ាាងវញិនទៀត្ នដើមបឲី្យដាំនណើ រការររប់ររងបណ្តណ ល័យមានលក្ខណៈលអរបនសើរ សាក្លវទិាល័យ
ររប់ររងនិងនសដឋកិ្ចចបានក្ាំណត់្នូវ សក្មមភាពមួយួចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 
 ១២.២.១ ចត់្តាាំងបុរគលិក្ររប់ររងបណ្តណ ល័យ 
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 ១២.២.២ បនងកើត្បទបញ្ញជ សផទក្នុងសរមាប់បណ្តណ ល័យ 

 ១២.២.៣ នរៀបចាំឯក្សារតាមោនសក្មមភាពចូលអាន និងនរបើរបាស់អីុនធឺផ្ណត្ 

 ១២.២.៤ នបើក្វរគបណតុ េះបណ្តត លបផ្នថមសរមាប់បណ្តណ រក្ស 
 ១២.២.៥ របជុាំបូក្សរុបការ របណ្តណ រក្សរបចាំផ្ខ្ 

១២.៣ ាាំរទនបនលើសក្មមភាពបនរងៀននិងសិក្ាស្សាវរជាវ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលជរមុញនលើក្
ទឹក្ចិត្តដល់និសសិត្ររប់រូបខិ្ត្ខ្ាំរបឹងផ្របងបផ្នថមនទៀត្។ ជាពិនសសការនលើក្ក្ាំពស់ សក្មមភាព
បនរងៀន និងសិក្ាស្សាវរជាវជាវធិានមួយដ៏ចាំបាច់សរមាប់ការអប់រ ាំបណតុ េះបណ្តត ល។ នដើមបីឲ្យ
យុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម
ននេះ៖ 

 ១២.៣.១ ផតល់រ វ ន់នលើក្ទឹក្ចិត្តដល់ររូបនរងៀន 

 ១២.៣.២ ជួយនបាេះពុមពសាន សដរបស់ពួក្ាត់្ 

 ១២.៣.៣ ជរមុញឲ្យររូបនរងៀនផ្ដលបទពិនសាធន៍លអផ្ចក្រ ាំផ្លក្ររូនផសងនទៀត្ 

 ១២.៣.៤ ជួយសរមបសរមួលសក្មមភាពបនរងៀនរបស់ពួក្ាត់្  
១២.៤ជរមុញ និងអភិវឌឍនសវានរបើរបាស់ Computer and Internet  ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឹង 
ជរមុញឲ្យនិសសតិ្ទាំងអស់យ៉ាងនហាចណ្តស់ក៏្៨០ភាររយ នចេះនរបើរបាស់កុ្ាំពយូទ័រដូចជាកិ្ចចការ
រដឋបាល ការនរៀបចាំឯក្សារទិននន័យ ជាពិនសសនិសសិត្អាចនចេះផ្សវងរក្ព័ត៌្មានតាមរយៈបណ្តត ញ
របព័នធអីុនធឺផ្ណត្ ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មម
ភាពមួយ ចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ១២.៤.១ ការបនរងៀនកុ្ាំពយូទ័រនោយមិនរិត្សងលសិក្ា 

 ១២.៤.២ ការនរជើសនរ ើសនិសសិត្ឲ្យចូលសិក្ាពីរនបៀបផ្សវងរក្ព័ត៌្មានតាមរយៈអីុនធឺផ្ណត្ 

 ១២.៤.៣ ការវាយត្សមលនលើលទធផលសិក្ានិសសិត្នរកាយនពលបញ្ច ប់វរគ 
 ១២.៤.៤ នចញវញិ្ញដ បនបរត្ជូននិសសិត្ 

 ១២.៤.៥ បូក្សរុបលទធផលសនវរគបណតុ េះបណ្តត លនីមួយ ៗ 

១២.៥ សរមួលការនចញលិខិ្ត្ និងឯក្សារនផសងៗ ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលនឹងធានាបាននូវ 
ការររប់ររងទិននន័យសិក្ានិងការផតល់នូវនសវាក្មមដល់និសសិត្ មានរបសិទធភាពខ្ពស់នេើយ យ 
ផ្សវងរក្នោយចាំណ្តយនពលនវលាតិ្ច ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបាន 
ោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ 
 ១២.៥.១ នបើក្វរគបណតុ េះបណ្តត លបុរគលិក្ពីរនបៀបររប់ររងទិននន័យនិងព័ត៌្មានផ្តទ ល់ 
 ១២.៥.២ ជរមុញនលបឿនសនការនចញនូវលិខិ្ត្បញ្ញជ ក់្ការសិក្ានផសងៗ ឲ្យកាន់ផ្ត្លអជាមុន 

 ១២.៥.៣ ការបូក្សរុបចាំនួននិសសិត្ររប់ជាំនាន់ និង ររប់ក្ាំរតិ្សិក្ា 

 ១២.៥.៤ ការផ្ចក្ជូនវញិ្ញដ បនបរត្ថ្នន ក់្ ន្ ាំសិក្ាមូលោឋ ននរៀងរាល់ចុង ន្ ាំសិក្ា 
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 ១២.៥.៥ នរៀបចាំរបព័នធររប់ររងលទធផលសិក្ារបស់និសសិត្ររប់ជាំនាន់ 

១៣. បនងកើនចាំនួននិសសតិ្មានការ រនធវើ  នាលបាំណងននេះរឺជានសចក្តីរបាថ្នន ដ៏ចមបងជាងនរបងអស់
សរមាប់និសសិត្ផ្ដលក្ាំពុងផ្ត្សិក្ានិង និសសិត្ផ្ដលនឹងរត្ូវបញ្ច ប់ការសិក្ា  ពីនរពាេះនៅនពល
ផ្ដលនិសសិត្មានការ រ នធវើកាន់ផ្ត្នរចើននាក់្  ននាេះមានន័យថ្ន និសសិត្ពិត្ជាបាន ផ្ក្ផ្របជីវភាព
រស់នៅរបស់ខ្លួន នឹងក្ាំពុងផ្ត្ជួយអភិវឌឍរបនទសជាតិ្។ នដើមបីធានាបាននូវសមភាពការ រនិងទាំេាំ
ការ រនក្ើនន ើង ចាំណុចផ្ដលសាក្លវទិាល័យបានយក្ចិត្តទុក្ោក់្ខ្ល ាំងជាងនររឺការចងទាំនាក់្
ទាំនងរវាងសាក្លវទិាល័យជាមួយនឹងអងគការ ឬក៏្រក្ុមេ ុននានា ឲ្យន ើញកាន់ផ្ត្ចាស់អាំពី
រុណភាពសិក្ា និង សមត្ថភាពការ ររបស់និសសិត្ ។  
១៣.១ផសពវផាយដាំណឹងនរជើសនរ ើសបុរគលិក្របស់សាថ ប័ននានា ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលធាល ប់ទទួល
បាននជារជ័យនានពលក្នលងមក្តាមរយៈការបិទផាយនរជើសនរ ើសបុរគលិក្ពីបណ្តត រក្មុេ ុន អងគការ 
និងររឹេះសាថ ននានាទាំងផ្ផនក្រដឋនិងឯក្ជន នដើមបីផតល់ឃើកាសដល់និសសិត្ររប់រូបនរត្ៀមលក្ខណៈ
របស់ខ្លួនក្នុងផ្សវងរក្ការ រនធវើ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បានោក់្
នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូច ខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ១៣.១.១ នរៀបចាំបុរគលិក្ទាំនាក់្ទាំនង និង ស្សាវរជាវពីការ រ 
 ១៣.១.២ បិទរបកាសផាយដាំណឹងនរជើសនរ ើសបុរគលិក្នៅនលើកាត រនខ្ៀនផតល់ព័ត៌្មាន 

 ១៣.១.៣ ផសពវផាយដាំណឹងនៅតាមថ្នន ក់្នរៀន 

 ១៣.១.៤ បណតុ េះបណ្តត លបផ្នថមដល់និសសិត្ពីរនបៀបផ្សវងរក្ការ រនធវើ 
 ១៣.១.៥ ររប់ររងទិននន័យនិសសិត្ផ្ដលមានការ រនធវើក្នុងក្ាំ ុងនពលសិក្ា  
          និងនរកាយបញ្ច ប់ការសិក្ា 

១៣.២ នរៀបចាំសិកាខ សាលាជាមួយអងគការ រក្ុមេ ុន សតីពីត្រមូវការធនធានមនុសសជាយុទធសាស្តសត 
មួយផ្ដលជួយឲ្យសាក្លវទិាល័យកាន់ផ្ត្មានភាពសនិទធិសាន ល និងជាទីទុក្ចិត្តនលើការ របណតុ េះ
បណ្តត លធនធានរបស់ខ្លួន ចាំនពាេះត្រមវូការររឹេះសាថ ននានា។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន 
សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ 
 ១៣.២.១ អនញ្ជ ើញមាច ស់សេរាសរក្ុមេ ុននិងអងគការនានាមក្នធវើបទប ហ ញពីត្រមូវការ 
          របស់ខ្លួន  
 ១៣.២.២ បនតចុេះអនុសារណៈដល់បណ្តត រក្មុេ ុន អងគការ និង ររឹេះសាថ ននានាផ្ដលចង់ចង  
          សមព័នធនមរតី្ភាព 
 ១៣.២.៣បញ្ចុ េះត្ាំសលសិក្ាដល់បុរគលិក្អងគការ រក្ុមេ ុន និងររឹេះសាថ នផ្ដល 
                            បានចុេះ MoU ជាមួយ 
 ១៣.២.៤ ចុេះនធវើការស្សាវរជាវពីត្រមូវការរបស់រក្ុមេ ុន និង អងគការ 
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១៣.៣ ជរមុញនិសសិត្ឲ្យមានសមត្ថភាព (ជាំនាញ កុ្ាំពយូទ័រ អង់នរលស និងរក្មសីលធម៌) ជាបុពវនេតុ្ 
ដ៏ចមបងក្នុងការរបកួ្ត្របផ្ជងការ រនៅនលើទីផារនានពលបចចុបបនន។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមច
បាន សាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ១៣.៣.១ វរគសិក្ាជាំនាញ  
 ១៣.៣.២ សិកាខ សាលា 
 ១៣.៣.៣ ក្លឹបសិក្ាភាសាអង់នរលស 
១៣.៣ តាមោន និងររប់ររងអរតានិសសិត្មានការ រនធវើ ជាយុទធសាស្តសតផ្ដលនធវើឲ្យសាក្ល
វទិាល័យន ើញចាស់នលើលទធផលសនការផលិត្ ធនធានមនុសសរបស់ខ្លួននលើត្រមូវការទីផារនា 
នពលបចចបបុនន ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មមភាព 
មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ១៣.៣.១ ស្សង់សថិតិ្តាមរក្ុមេ ុន និងសាថ ប័ននានាក្នុងនខ្ត្ត 
 ១៣.៣.២ ស្សង់សថិតិ្តាមWebsite UME 
 ១៣.៣.៣ បូក្សរុបសថិតិ្ និងរបាយការណ៍(១ ន្ ាំ) 
១៣.៤ ទាំនាក់្ទាំនង និងសរមបសរមួលរក្ទីក្ផ្នលងឲ្យនិសសិត្ចុេះ នធវើក្មមសិក្ា ជាយុទធសាស្តសត 
មួយផ្ដលជរមុញឲ្យនិសសតិ្ទាំងអស់ទទួលបាននូវឃើកាសសរមាប់នធវើក្មមសិក្ា និងទសសនកិ្ចច
សិក្ា នសមើភាពនៅតាមបណ្តត រក្ុមេ ុន អងគការ និងសេរាសនានា នដើមបីជាបទពិនសាធន៍ការ រ  
នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូច 
ខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ១៣.៤.១ ចុេះអនុសារណៈនយរយល់ជាមួយនឹងសាថ ប័ននផសងៗ 
 ១៣.៤.២ ទាំនាក់្ទាំនងរក្មុេ ុន អងគការ និងសាថ ប័នរដឋ 
 ១៣.៤.៣ នរៀបចាំកាលវភិារ និងរក្ុមចុេះក្មមសិក្ា 
 ១៣.៤.៤ នធវើរបាយការណ៍ 
១៤.នលើក្ក្ាំពស់ការចូលរួមនិងអប់រ ាំផសពវផាយនៅតាមសេរមន៍ នាលបាំណងននេះនធវើឲ្យនិសសិត្
មានទាំលាប់នធវើការរស់នៅជាមួយនឹងសេរមន៍ ជាពិនសសនិសសិត្នឹងបានជួយអប់រ ាំយុវជន
ដូចាន ផ្ដលក្ាំពុងផ្ត្រស់នៅក្នុងសេរមន៍ឲ្យនជៀសផុត្ពីការនសពនររឿងនញៀននិង អាំនពើអបាយ
មុខ្នានា។ ក្នុងននាេះផ្ដរ ការនបាេះពុមពផាយរពឹត្តិបរត្ព័ត៌្មានរបស់សាក្លវទិាល័យ ជារបភពនាាំ
សារមួយដ៏សាំខ្ន់ក្នុងការផតល់ព័ត៌្មាន សិក្ាអប់រ ាំ សុខ្ភាព សាថ នភាព ននយបាយ និង នសដឋកិ្ចច  
និងនាទីក្ាំសានតជូនដល់និសសិត្ និងសាធារណជនទូនបនោយឆលុេះបញ្ញច ាំងអាំពីទសសនវស័ិយ និង 
នបសក្ក្មមរបស់ខ្លួនក្នុងពាក្យនសាល ក្បណតុ េះបណ្តត លធនធានមនុសសសាំរាប់សងងននេះ និង សងងផ្សអក្ ។  
១៤.១ ទាំនាក់្ទាំនងជាមួយអាជាញ ធរ និងសេរមន៍ ជាយុទធសាស្តសតផ្ដល សាក្លវទិាល័យរបកាន់
ខ្ជ ប់នូវទាំនាក់្ទាំនងឲ្យកាន់ផ្ត្មានលក្ខណៈរបនសើរផ្ងម នទៀត្ជាមួយនឹងអាជាញ ធរមូលោឋ នតាមរយៈ 
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ការអនញ្ជ ើញអាជាញ ធរររប់លាំោប់ថ្នន ក់្ជារណៈអធិបតី្ និង ជាអនក្សរមបសរមួលនលើសក្មមភាព
នានាផ្ដលសាក្លវទិាល័យរត្ូវការ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបាន
ោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ 
 ១៤.១.១ នរៀបចាំលិខិ្ត្ផលូវការ 
 ១៤.១.២ ចុេះទាំនាក់្ទាំនងផ្តទ ល់ 

១៤.២ ជាំរុញឲ្យនិសសិត្ចូលរួមនៅក្នុងសេរមន៍ ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលជរមញុឲ្យនិសសិត្ 
ទាំងអស់ ផ្ដលក្ាំពុងផ្ត្សិក្ាមានឃើកាសចូលរួមនធវើជាមួយនឹងសេរមន៍នានា នៅក្នុងទីរមួនខ្ត្ត
បាត់្ដាំបងនិងបណ្តត ស្សុក្មួយចាំនួននទៀត្តាមរយៈសក្មមភាពនានា ផ្ដលសេរមន៍ទាំងអស់ 
រត្ូវការ។ ជាពិនសសយុទធសាស្តសតផ្បបននេះ នឹងនធវើឲ្យនិសសិត្មានការយល់កាន់ខ្ពស់អាំពីកិ្ចចការ រ 
នផសងៗ ផ្ដលរទរទង់នូវជីវភាពរស់របចាំសងងរបស់របជាពលរដឋដូចជា៖ ការដក្សទូង ការរចូត្កាត់្ 
ជានដើម ៘ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មមភាព 
មួយចាំនួនដូច ខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ១៤.២.១ ប ហ ញអត្ថរបនយជន៍សនការចូលរមួ 
 ១៤.២.២ បណតុ េះរាំនិត្និសសិត្ឲ្យស្សឡាញ់សេរមន៍ 
១៤.៣នលើក្ទឹក្ចិត្តដល់និសសិត្ផ្ដលនធវើការជាមួយនឹងសេរមន៍ ជាកាត្ពវកិ្ចចសនូលមួយ ក្នុងការ
ធានាបានឲ្យនិសសិត្ររប់របូនចេះបរចិច រធនធានរបស់ខ្លួនមួយចាំផ្ណក្ នដើមបីជួយសនន្ត គ េះរបជា
ពលរដឋផ្ដលទទួលរងនរាេះនោយសារនេតុ្ការណ៍ណ្តមួយនៅក្នុងសងគម ជាពិនសស       ការជួយ
សនន្ត គ េះដល់របជាជននៅតាមទីជនបទនានាផ្ដលក្ាំពុងជួបរបទេះបញ្ញហ ក្ងវេះខ្ត្នសបៀង។ នដើមបឲី្យ
យុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម
ននេះ៖ 
 ១៤.៣.១ ជូនប័ណណសរនសើរ 
 ១៤.៣.២ ផតល់អាទិភាពការ រ 
១៤.៤ បណតុ េះបណ្តត លឲ្យនិសសិត្យល់ដឹងពីមនុសសធម៌និងការសនន្ត គ េះបឋម ជាយុទធសាស្តសតមួយ 
ផ្ដលជរមុញឲ្យនិសសិត្ទាំងអស់យល់ដឹងពីរនបៀបសនការសនន្ត គ េះមនុសស ជាលក្ខណៈបឋមពីនរពាេះ 
វាជានរឿងចាំបាច់បាំផុត្សរមាប់ជួយមនុសសផ្ដលរងនរាេះ នោយសារឧបទទវនេតុ្ណ្តមួយសចដនយ។ 
នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ង 
នរកាមននេះ៖ 
 ១៤.៤.១ នរៀបចាំសិកាខ សាលាសតីពីការសនន្ត គ េះបឋម 
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 ១៤.៤.២ ផសពវផាយព័ត៌្មាន 
១៤.៥ បនងកើត្រពឹត្តិបរត្ផសពវផាយរបចាំរតី្មាស ជារបភពព័ត៌្មានមួយដ៏សាំខ្ន់ក្នុងផសពវផាយឲ្យ
និសសិត្និងសាធារណៈជនទូនបបានរជាបកាន់ផ្ត្ចាស់ផ្ងមនទៀត្ តាមរយៈសក្មមភាពនាល
បាំណងនិងទសសនៈវស័ិយនានា ផ្ដលឆលុេះបញ្ញច ាំងពីត្ាំសលសនការអប់រ ាំសាំរាប់ក្ាំរតិ្ឧត្តមសិក្ា ព័ត៌្មាន
ជាតិ្-អនតរជាតិ្នសដឋកិ្ចចសងគមវបបធម៌និងសិលបៈក្ាំសាននាត នា ផ្ដលមាននបាេះពុមពផាយជារពឹត្តិបរត្ 
ព័ត៌្មានរបចាំរតី្មាស។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតសនរមចបានសាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញ នូវ
សក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ១៤.៥.១ បនងកើត្សមាសភាពរណៈក្មមការនិពនធ 
 ១៤.៥.២ ការចុេះស្សាវរជាវព័ត៌្មាន 
 ១៤.៥.៣ នរៀបចាំចងរក្ងព័ត៌្មានសរមាប់នបាេះពុមពផាយ 
 ១៤.៥.៤ ការនចញផាយរពឹត្តិបរត្នរៀងរាល់១ឆមាសមតង 

១៥. ធានាបាននូវការររប់ររងផ្ផនការងវកិា  ការររប់ររងរនរមាងងវកិា និងផ្ផនការ
នរបើរបាស់ងវកិា ជានាលបាំណងមួយមានអាទិភាពជាងនរ ក្នុងការនធវើឲ្យ ដាំនណើ រការនផសងៗ របរពឹត្ត
នបបានយ៉ាងរលូន នឹងធានាបាននូវរបព័នធេិរញ្ដវត្ថុមួយសថិត្នសថរ។ នដើមបឲី្យនាលបាំណងននេះ
សនរមចបាន សាក្លវទិាល័យររប់ររងនិងនសដឋកិ្ចចបានក្ាំណត់្ការ រ ឲ្យការយិល័យរដឋបាល 
និង េិរញ្ដវត្ថុ ជាអនក្អនុវត្ត ការ រ ។  

១៥.១ នាលការណ៍ និងនីតិ្វធីិររប់ររងេិរញ្ដវត្ថុ ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលនឹង ក្ាំណត់្បាន នូវ 
ការររប់ររងេរញិ្ដវត្ថុមួយមានលក្ខណៈចាស់លាស់និងជាលក្ខណៈរបព័នធ នដើមបធីានាបាននូវ
នសថរភាពសនការនរបើរបាស់េរញិ្ដវត្ថុ។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានោក់្
នចញនូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូច ខ្ងនរកាមននេះ 

 ១៥.១.១ បនងកើត្ការយិល័យររប់ររងេិរញ្ដវត្ថុ 
១៥.១.២ ផ្បងផ្ចងពីនាលការណ៍ទូទត់្របាក់្នបៀវត្សបុរគលិក្ និង ររូបនរងៀន 

១៥.១.៣ ក្ាំណត់្ចាំណូល និង ចាំណ្តយ តាមរយៈការបង់សងលសិក្ានិសសិត្ 

១៥.១.៤ នធវើរបាយការណ៍េិរញ្ដវត្ថុជូនរណៈររប់ររង 
១៥.២ នធវើផ្ផនការេិរញ្ដវត្ថុ និងការនលើក្ផ្ផនការងវកិារបចាំឆមាស និង ន្ ាំ ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏
សាំខ្ន់ នដើមបីធានាបាននូវការនរបើរបាស់ងវកិារួមមួយឲ្យមានរបសិទធិភាពត្មាល ភាព និងរណននយយ
ភាពខ្ពស់តាមរយៈការរបមូលបានពីការបង់សងលសិក្ារបស់និសសិត្។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមច
បាន សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 



សាកលវិទ្យាលយ័គ្គបគ់្គង និង សេដ្ឋកិច្ច               ផផនការយទុ្យធសាស្តេរ ៥ ឆ្ន ាំ (២០១០-២០១៥) 
   

 
38 

 ១៥.២.១ ផ្ផនការចាំណូលចាំណ្តយ 
 ១៥.២.២ នរៀបចាំរនរមាងងវកិារយៈនពលផ្វង 

១៥.៣សវនក្មមេិរញ្ដវត្ថុសផទក្នុង ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏មានរបសិទធិភាពខ្ពស់បាំផុត្ ក្នុងការក្ាំណត់្បាន 
នូវរបព័នធសវនក្មមេិរញ្ដវត្ថុមាន លក្ខណៈលអរបនសើរ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្ល
វទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ១៥.៣.១ នរៀបចាំនាលការណ៍ និងនីតិ្វធីិ 
 ១៥.៣.២ នរៀបចាំសមាសភាពរណៈក្មមការេិរញ្ដវត្ថុ និងសវនក្មមសផទក្នុង 
 ១៥.៣.៣ នរៀបចាំកាលវភិារ ចុេះនធវើសវនក្មមសផទក្នុង 
 ១៥.៣.៤ នរៀបចាំរបាយការណ៍ 

១៦.ធានាបាននូវការវាយត្សមលរុណភាពអប់រ ាំសផទក្នុង នាលបាំណងននេះនឹងក្ាំណត់្បាននូវរុណភាព
សិក្ាការបនរងៀនរបស់សាស្តសាត ចរយ និងការបនរមើការ ររបស់និនយជិត្ទាំងអស់ក្ាំពុងផ្ត្សិក្ា
នឹងនធវើការនៅក្នុងសាក្លវទិាល័យនានពលបចចុបបនន ឲ្យន ើញពីចាំណុចខ្ល ាំងនិងចាំណុចខ្វេះខ្ត្
របស់ខ្លួននដើមបីនធវើការផ្ក្លាំអនឹងពរងឹង ចាំណុចខ្ល ាំងឲ្យកាន់ផ្ត្លអរបនសើរផ្ងមនទៀត្។ ដាំនណើ រការសន
ការវាយត្សមលននេះត្រមូវឲ្យមានរណៈក្មមការវាយត្សមលរុណភាពអប់រ ាំសផទក្នុងមួយ មានយុត្តិធម៌
រតឹ្មរត្វូ និង សវ័យត្ភាព ។  
១៦.១ បនងកើត្រណៈក្មមការធានារុណភាពអប់រ ាំសផទក្នុង ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលនឹងក្ាំណត់្បាន 
នូវនាលការណ៍វាយត្សមលមួយជាក់្លាក់្ និងមានសុរកឹ្ត្ភាពក្នុងការធានា ឲ្យមានការ រររប់ររង 
អប់រ ាំ និងសិក្ាមួយរបក្បនោយរុណភាព និង របសិទធិភាពខ្ពស់ នលើសាថ នភាពបណតុ េះបណ្តត ល
ថ្នន ក់្ឧត្តមសិក្ានានពលបចចុបបនន។ ជាពិនសសរណៈក្មមការននេះ ចាំបាច់រត្ូវផ្ត្មានយុត្តិធម៌
អពារកឹ្ត្និងត្មាល ភាព។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវ
សក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ១៦.១.១ នរជើសតាាំងសមាសភាព 
 ១៦.១.២ នរៀបចាំនីតិ្វធីិ និងនាលការណ៍ 
 ១៦.១.៣ ក្ាំណត់្តួ្នាទី និងភារកិ្ចច 
១៦.២ បនងកើត្រក្ុមមន្តនតីវាយត្សមលរុណភាពអប់រ ាំសផទក្នុង 
 ១៦.២.១ ជូនដាំណឹងនរជើសនរ ើស 
 ១៦.២.២ ពិនិត្យ CV 
 ១៦.២.៣ បិត្ផាយលទធផលនរជើសនរ ើស  
 ១៦.២.៤ នរៀបចាំកាលវភិារសមាា សន៍ 
 ១៦.២.៥ សនរមចនរជើសនរ ើស  
 ១៦.២.៦ បណតុ េះបណ្តត ល 
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១៦.៣ ផសពវផាយ នឹង ជូនដាំណឹងសតីពីការវាយត្សមលរុណភាពអប់រ ាំ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដល រណៈ 
ក្មមការវាយត្សមលរុណភាពអប់រ ាំសផទក្នុងជាអនក្របតិ្បត្តិនលើសក្មមភាពការ រជាក់្ផ្សតង។នដើមបីឲ្យ យុទធ 
សាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 ១៦.៣.១ ផសពវផាយ និងជូនដាំណឹងតាមរយៈ Website សិកាខ សាលា និងរពឹត្តបរត្ព័ត៌្មាន 
១៦.៤ រ វ យត្សមលនលើសក្មមភាពការ រផ្ដលបានអនុវត្ត ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឹងអាច ក្ាំណត់្
បានពីភាពទទួលខុ្សរត្ូវរបស់រណៈក្មមការវាយត្សមលរុណភាពអប់រ ាំសផទក្នុង និងការយិល័យផ្ដល
ពាក់្ព័នធនលើសក្មមភាពរបស់ខ្លួនបានអនុវត្តនានពលក្នលងមក្។ នដើមបឲី្យ យុទធសាស្តសតសនរមចបាន
សាក្លវទិាល័យបានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 

 ១៦.៤.១ តាមោន រត្តួ្ពិនិត្យ និងវាយត្សមលសាថ នភាពការ រ 
 ១៦.៤.២ បូក្សរុបលទធផលសនការវាយត្សមល 
៦.៥ របកាសលទធផលសនការវាយត្សមល ជាយនតការមួយដ៏សាំខ្ន់ក្នុងការសនរមចឲ្យបាន របព័នធ
ការ រមួយមានលក្ខណៈចាស់លាស់អាចទុក្ចិត្តបានពីអនក្វាយត្សមលនិង អនក្រត្វូនរវាយត្សមល
តាមរយៈការរបកាសលទធផលវាយត្សមល។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ 
បានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ 

 ១៦.៥.១ នចញលទធផលវាយត្សមលសរមាប់ររបូនរងៀន 

 ១៦.៥.២ នចញលទធផលវាយត្សមលសរមាប់ការយិល័យនីមួយៗ 

 ១៦.៥.៣ ជូនប័ណណសរនសើររបចាំ ន្ ាំដល់ររូបនរងៀនផ្ដលមានចាំណ្តត់្ថ្នន ក់្វាយត្សមលលអ 
  ១៦.៥.៤ ជូនប័ណណសរនសើរដល់ការយិល័យផ្ដលអនុវត្តការ របានលអ 
 ១៦.៥.៥ នធវើរបាយការណ៍សរុបលទធផលរបចាំ ន្ ាំ 
VI- សេច្ក្តរេននិដ្ឋឋ ន 
 សរុបមក្ ការនរៀបចាំផ្ផនការយុទធសាស្តសតរយៈនពល ៥ ន្ ាំរបស់សាក្លវទិាល័យររប់ររង 
និងនសដឋកិ្ចច ពិត្ជាឆលុេះបញ្ញច ាំងនូវត្រមូវការរបស់សាធារណៈជនក្នុងវស័ិយអប់រ ាំឧត្តមសិក្ានោយ
ស្សបតាមទសសនវស័ិយ ចក្ខុវស័ិយ នបសក្ក្មម និងនាលបាំណងរមួរបស់អងគភាព។ 
 នដើមបីសនរមច ឲ្យបាននូវផ្ផនការយុទធសាស្សននេះ សាក្លវទិាល័យររប់ររង និងនសដឋកិ្ចច 
នបតជាញ នឹងខិ្ត្ខ្ាំរបឹងផ្របងអនុវត្ត នោយនលើផ្ផអក្នលើភារកិ្ចចទទួលខុ្សរត្ូវនបតាមផ្ផនក្នីមួយៗ 
ជាពិនសស ផ្ផនការននេះ ក៏្នឹងជាមរគុនទសន៍មួយដ៏សាំខ្ន់ផងផ្ដរសរមាប់ទិសនៅអភិវឌឍន៍អងគភាព 
ទាំងមូល ។ 

នធវើបាត់្ដាំបង សងងទី......ផ្ខ្........ ន្ ាំ ២០១១ 
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គ្រធានគ្កុមគ្រកឹាភិបាល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
សាររបេឯ់កឧររមសាកលវិទ្យាធិការ 

 
 ផ្ផនការយុទធសាស្តសតសាំរាប់សាក្លវទិាល័យររប់ររង និង នសដឋកិ្ចចរយៈនពល ៥ ន្ ាំ  
(២០១០-២០១៥) ជាសមិទធិផលមួយដ៏រត្ចេះរត្ចង់ ផ្ដលប ហ ញនូវយុទធសាស្តសត និងសក្មមភាពនានា 
សាំរាប់រណៈររប់ររងក៏្ដូចជាការយិល័យនផសងនទៀត្ នៅក្នុងសាក្លវទិាល័យអនុវត្តការ ររបស់
ខ្លួននានពលខ្ងមុខ្។សាន សដននេះបានឆលុេះបញ្ញច ាំងពីបញ្ញដ ញណ របស់ថ្នន ក់្ដឹក្នាាំសាក្លវទិាល័យ 
ជាពិនសស ររប់ផ្ផនក្ទាំងអស់របស់សាក្លវទិាល័យ  ផ្ដលបនឆលងកាត់្បទពិនសាធន៍នលើការ រ 
បណតុ េះបណ្តត លនិសសិត្។ ក្នុងរយៈនពលក្នលងមក្ននេះ នយើងបានពុេះពារ សាក្លបងជាំនេះនលើឧបសរគ 
និងការលាំបាក្ជានរចើន នដើមបីនងើបឈរន ើង និងនដើរន ព្ េះនបកាន់អនារត្ដ៏រុងនរឿង របក្បនោយ 
កិ្ត្តិយសនលើ វស័ិយអប់រ ាំនិសសិត្ ក្ាំរតិ្ថ្នន ក់្ឧត្តមសិក្ានៅក្មពុជា ។ 
 ការនរៀបចាំផ្ផនការយុទធសាស្តសតននេះ   នផ្តត ត្ការយក្ចិត្តទុក្ោក់្ខ្ពស់នបនលើដាំនណើ រការនរៀបចាំ 
ការ រ និង នីតិ្វធីិនផសងៗនទៀត្នអាយមានលក្ខណៈជារបព័នធអប់រ ាំតាមសតង់ោរជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ ។ 
ផ្ផនការយុទធសាស្តសតននេះ របមូលផតុាំនលើក្ន ើងនូវចក្ខុវស័ិយ និងទិសនៅជាយុទធសាស្តសតសាំខ្ន់ៗ 
ចាស់លាស់ផ្ដលសាក្លវទិាល័យរត្ូវអនុវត្តក្នុងរយៈនពលខ្លីមធយម និងផ្វង ង្ យនៅនពលខ្ងមុខ្ 
នទៀត្ ។  



សាកលវិទ្យាលយ័គ្គបគ់្គង និង សេដ្ឋកិច្ច               ផផនការយទុ្យធសាស្តេរ ៥ ឆ្ន ាំ (២០១០-២០១៥) 
   

 
41 

 វធីិសាស្តសតក្នុងការោក់្អនុវត្តន៍ផ្ផនការយុទធសាស្តសតននេះ ត្រមូវនអាយនរត្ៀមខ្លួនបត់្ផ្បន  
ទន់ភលន់  រស់រនវ ើក្ និងសចនរបឌិត្ស្សបតាមកាលៈនទសៈ  នពលនវលា និងជាំហានរកី្ចាំនរ ើនជាក់្ផ្សតងសន 
ការអភិវឌឍន៍ រកី្ចាំនរ ើននសដឋកិ្ចចសងគម និងការអប់រ ាំបណតុ េះបណ្តត លធនធាន មនុសសនៅក្មពុជា 
ស្សបតាម នាលននយបាយរបស់ រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជានោយមានវស័ិយអប់រ ាំសិក្ាធិការ ជាក្តាត  
អាទិភាពក្នុងការដឹក្នាាំនិងអភិវឌឍន៍សងគមជាតិ្ នអាយមានការរកី្ចាំនរ ើនដូចជាអារយរបនទសនានានៅ 
នលើសាក្លនលាក្ ក្នុងបរបិទសក្លនលាក្ភាវូបនីយក្មម និង ឯក្ជនភាវូបនីយក្មម ។ 

ការរត្ួត្ពិនិត្ន ើងវញិនបតាមត្ាំណ្តក់្កាលនីមួយៗ សនការនរៀបចាំផ្ផនការយុទធសាស្តសតរយៈ 
៥ ន្ ាំ (២០១០-២០១៥) ពិត្ជានឹង នឆលើយត្បបានទន់នពលនវលាចាំនពាេះត្ាំរូវការងមីៗ ចាំនពាេះមុខ្ 
សាក្លវទិាល័យ ររប់ររង និង នសដឋកិ្ចច ។ ការយក្ចិត្តទុក្ោក់្តាមោន នលើលទធផល និង 
សក្មមភាពរកី្ចាំនរ ើនផងទាំងឡាយ ក្នុងដាំនណើ រការអនុវត្តផ្ផនការយុទធសាស្តសតរត្ូវអមមក្ជាមួយ
នោយជាំហានផ្ក្លាំអនិងត្ាំរង់ទិសនៅជាបនតបនាទ ប់សាំនៅក្ាំណត់្នអាយន ើញនូវអាទិភាពងមី និងកាត់្
បនថយនូវភាពខ្វេះចននាល េះអវជិជមាននេើយរបមូលផតុាំបាននូវររប់ថ្នមពលសក្មម នដើមបធីានានអាយ
ផ្ផនការយុទធសាស្តសតននេះនដើរនបមុខ្នោយរលូនចាស់លាស់ រត្ូវតាមក្ាំណត់្នពល នពលនវលា និង
នជារជ័យ ក្នុងការពរងឹងរុណភាពសិក្ានៅក្មពុជា ។ 
 ជាចុងបញ្ច ប់ សាក្លវទិាល័យររប់ររង និង នសដឋកិ្ចច នជឿជាក់្ថ្ន ផ្ផនការយុទធសាស្តសតននេះ 
ជារបទីបរួមមួយក្នុងការបាំភលឺផលូវន ព្ េះនបកាន់វឌឍនភាព ផ្ដលជាក្តីសងឃឹមសាំរាប់នយើងទាំងអស់ាន  ក្នុង

ការបណតុ េះបណ្តត លធនធានមនុសស នោយផ្ផអក្នលើរុណត្ាំសលរបស់ សាក្លវទិាល័យរួមមាន ៖ 
រុណភាព ភាពកាល ហាន  នមាេះមុត្  រក្មសីលធម៌ និង មនសិការជាតិ្ ។ 

បាត់្ដាំបង សងង.............ទី.............ផ្ខ្........... ន្ ាំ ២០១..... 
     សាកលវិទ្យាធិការ 
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