




















ផផនការរបតិបតត ិ៣ ឆ្ន ាំ 
ឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៦ 

របសស់ាកលវិទ្យាលយ័ររប់ររង និង សសដ្ឋកិច្ច 

I- សសច្កតីសផតើម 

 ក្នុងរយៈកាលជាង ១ ទសវត្សក្នលងមក្ននេះរបនទសក្មពុជា មានការអភិវឌ្ឍ និងរកី្ចនរមើន នលើររប់វស័ិយ 
នានារួរឲ្យក្ត់្សមាគ ល់យ៉ាងខ្ល ាំងទាំងផ្ផនក្រដឋ និងឯក្ជន នោយអនុវត្តន៍តាម យុទធសាស្តសតចតុ្នកាណរបស់រាជ   
រោឋ ភិបាលក្មពុជា ផ្ដលមានរណននយយភាព និង អភិបាលកិ្ចចលអជាសនូលក្នុងក្សាងមាតុ្ភូមិអងគរដ៏បវររុងនរឿង
ឲ្យមានការលូត្លាស់រកី្ចនរមើនដូចជារបនទសនផសងៗនៅនលើពិភពនលាក្ ក្នុងបរបិទសាក្លភាវូបនីយក្មមនិង
នសដឋកិ្ចចទីផារនសរ ី។ នោយក្នុងននាេះផ្ដរ វស័ិយអប់រ ាំនៅក្មពុជា បាននដើរតួ្យ៉ាងសាំខ្ន់ក្នុងការបណតុ េះបណ្តត ល
ធនធានមនុសសរបក្បនោយចីរភាពនិងជាសសសឈាមនសដឋកិ្ចចរបស់សងគមជាតិ្មួយពុាំអាចខ្វេះបាន។ ការបណតុ េះ
បណ្តត ល ធនធានមនុសសថ្នន ក់្ក្រមិត្ឧត្តមសិក្ា ជាបុពវនេតុ្ដ៏ចមបងជាងនរ ន ព្ េះនៅរក្របភពចលក្រការងារ 
និងភាពជាអនក្ដឹក្នាាំរបក្បនោយភាពវាងសវ  កាល ហាន និងមានសមត្ថភាពររប់រាន់ នដើមបីដឹក្នាាំនាវាក្មពុជានៅ
រក្សុខ្សនតិភាព និង ការអភិវឌ្ឍបផ្នថមនទៀត្នានពលអនារត្ ។ នដើមបីធានាបាននូវការអប់រ ាំមួយរបក្បនោយ
រុណភាព  សមត្ថភាព និងលក្ខណៈសមបត្តិររប់រាន់នៅក្នុងវជិាជ ជីវៈការងាររបស់និសសិត្ររប់រូប ការអប់រ ាំបណតុ េះ
បណ្តត លចាំបាច់រត្ូវក្ាំណត់្នូវយុទធសាស្តសតផ្ដលមានលក្ខណៈចាស់លាស់ មក្នធវើជាមូលោឋ ន សរមាប់អនុវត្តន៍ 
របក្បនោយរបសិទធភាពយូរអផ្ងវងនោយស្សបតាមក្ាំនណើ នរបជាពលរដឋ និងត្រមូវការនៅនលើទីផារជាក់្ផ្សតង។  

 ក្តាត ដាំបូងផ្ដលមានសារៈសាំខ្ន់ជាងនរនៅក្នុងទិសនៅសនការអប់រ ាំ រឺការធានាបាននូវក្មមវធីិសិក្ាមួយ
មានសតង់ោរចាស់លាស់ និងនឆលើយត្បនៅនឹងត្រមូវការរបស់និសសិត្ និងសាធារណជនទូនៅក្នុងសងគម ។ ជាក់្
ផ្សតង សាក្លវទិាល័យររប់ររង និងនសដឋកិ្ចចបាននរជើសនរ ើស និងក្ាំណត់្នូវក្មមវធីិសិក្ារបស់ខ្លួនស្សបតាម 
សតង់ោរជាតិ្ និងអនតរជាតិ្  ជាពិនសស ក្មមវធីិសិក្ារត្ូវបាននរៀបចាំន ើងជាលក្ខណៈរបព័នធនរក្ឌី្ត្ ផ្ដលបាន
ទទួលសាគ ល់នោយរក្សួងអប់រ ាំ យុវជន និងកី្ឡា និងរណៈក្មាម ធិការទទួលសាគ ល់រុណភាពអប់រ ាំសនក្មពុជា 
(ACC) ។ មិនផ្ត្ប៉ាុនណ្តណ េះ ការសិក្ារបស់និសសិត្ររប់វស័ិយទាំងអស់ទាំងក្រមិត្បរញិ្ញដ បរត្ បរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខ្ពស់ 

រុណភាព កាល ហាន ស ោះមុត 
 រកមសលីធម៌ និង មនសកិាជាតិ 

 
 

សាក្លវទិាល័យររប់ររង និង នសដឋកិ្ចច 
ការយិល័យធានារុណភាពអប់រ ាំសផទក្នុង 

 
 



និងក្រមិត្បណឌិ ត្ ត្រមូវឲ្យនធវើការសិក្ាស្សាវរជាវជាមូលោឋ ន នដើមបីវាស់ផ្វងនូវចាំណុចខ្ល ាំង និងចាំណុចខ្វេះខ្ត្
របស់និសសិត្ផ្ដលក្ាំពុងផ្ត្សិក្ា និងនរកាយនពលបញ្ច ប់ការសិក្ារបស់ខ្លួន ។  

នដើមបីសនរមចទិសនៅខ្ងនលើ សាក្លវទិាល័យ បានយក្ចិត្តទុក្ោក់្នឹងជរមុញឲ្យមាន ការអភិវឌ្ឍ 
និងពរងឹងរុណភាពនលើក្តាត បីជាមូលោឋ នរឺ៖ ការនរៀន ការបនរងៀន និង ការស្សាវរជាវនោយនតត ត្នលើលទធផល
សិក្ារបស់និសសិត្។ 

 ពាក់្ព័នធនៅនឹងរចនាសមព័នធររប់ររង សាក្លវទិាល័យមាន រក្ុមរបឹក្ាភិបាល សាក្លវទិាធិការ 
សាក្លវទិាធិការង រពឹទធបុរស រពឹទធបុរសរង នាយក្សាខ្ របធាន-អនុរបធាននដបា៉ា តឺ្ម៉ាង់ របធាន-អនុរបធាន
ការយិល័យ និង បុរគលិក្តាមការយិល័យ ផ្ដលអនុវត្តតាមបាំផ្ណងផ្ចក្  “ ភារកិ្ចច និង ការទទួលខុ្សរត្វូ ” ។   
អមជាមួយនឹងកិ្ចចការររប់ររង សាក្លវទិាល័យ បាននរៀបចាំក្មមវធីិសិក្ាតាមរបព័នធនរក្ឌី្ត្ នឆលើយត្បនៅនឹង 
បរបិទសងគមផ្ខ្មរ និង មានលក្ខណៈសតង់ោរអនតរជាតិ្ នោយមានចាំនួននមា៉ាងសិក្ានរចើន ផ្ដលនៅក្នុងននាេះមាន
បញ្ចូ លទាំងភាសាអង់នរលស សរមាប់ររប់មុខ្ជាំនាញទាំងអស់ ក្នុងទិសនៅនលើក្ក្មពស់សមត្ថភាពនិសសិត្ ក៏្ដូច
ជាកិ្ត្ានុភាពរបស់សាក្លវទិាល័យ។  ជាងននេះនៅនទៀត្ សាក្លវទិាល័យ បានបាំពាក់្សមាា រៈសិក្ាររប់
រាន់ ស្សបតាមការវវិត្តន៍របស់វទិាសាស្តសត និងបនចចក្វទិាព័ត៌្មាន ។ 

 នរៅពីការងារពរងឹងរចនាសមព័នធររប់ររង  សាក្លវទិាល័យបាននធវើការនរជើសនរ ើសសាស្តសាត ចរយ ផ្ដល
មានសមត្ថភាពខ្ពស់(ក្រមិត្វបបធម៌ បទពិនសាធន៍ និង និយមររុនកាសលយ) ជាំនាញឯក្នទសចាស់លាស់ និង
របកាន់យក្នាលការណ៍ (សចចធម៌ យុត្តិធម៌ មនសិការ និង រុណធម៌ )នៅក្នុងវជិាជ ជីវៈរបស់ខ្លួន។ ទនទឹមនឹងននេះ
ផ្ដរ សាក្លវទិាល័យក៏្បាននឹងក្ាំពុងជរមុញនលើក្ទឹក្ចិត្តឲ្យសាស្តសាត ចរយបនងកើននូវការស្សាវរជាវនលើជាំនាញឯក្
នទសរបស់ខ្លួន នឹងនបាេះពុមពជានសៀវនៅ នដើមបីផតល់នូវភាពងាយស្សួល ក្នុងការសិក្ាស្សាវរជាវរបស់និសសិត្ ។ 

ការផតល់នូវរុណភាពសិក្ា មិនអាចកាត់្តត ច់បានរវាងការបនរងៀនរបស់សាស្តសាត ចរយ និង ការនរៀនរបស់
និសសិត្ននាេះ សាក្លវទិាល័យបាននរៀបចាំជរមុញឲ្យនិសសិត្មានវន័ិយលអក្នុងការសិក្ា នារពនាលការណ៍ និង
បទបញ្ញជ សផទក្នុង  ខិ្ត្ខ្ាំរបឹងផ្របងសិក្ាជាមួយសាស្តសាត ចរយ ខិ្ត្ខ្ាំបាំនពញកិ្ចចការផ្ដលសាស្តសាត ចរយផតល់ឱ្យ  នធវើ
សវ័យសិក្ា និង ការសិក្ាស្សាវរជាវនៅតាមបណ្តណ ល័យ នដើមបីឲ្យពួក្នរមានសមត្ថភាពររប់រាន់ក្នុងការនរៀបចាំ
ដាំនណើ រជីវតិ្របស់ខ្លួនឱ្យកាល យជា មិត្តលអរបស់មិត្តភក្រក្ត កូ្នលអរបស់ឳពុក្មាត យ និងពលរដឋលអរបស់សងគមជាតិ្។ 

II- សាវតារបសស់ាកលវិទ្យាលយ័ររប់ររង និង សសដ្ឋកិច្ច 



 សាក្លវទិាល័យបានចប់នផតើមបនងកើត្តាាំងពី ន្ ាំ ១៩៩៨ តាមនសចក្តីរបកាសនលខ្ ៩០៨ អយក្.របក្ 
ចុេះសងៃទី ០២ ផ្ខ្តុ្លា ន្ ាំ ១៩៩៨ របស់រក្សួងអប់រ ាំ យុវជន និងកី្ឡា ផ្ដលមាននឈាម េះថ្នមជឈមណឌ លបណតុ េះ   
បណ្តត លជាំនាញជាន់ខ្ពស់បាត់្ដាំបង នរកាយមក្បាននធវើការតល ស់បតូរនៅជា វទិាសាថ នររប់ររង និងនសដឋកិ្ចច តាម
អនុរកឹ្ត្យនលខ្ ៤៣ អនរក្.បក្ ចុេះសងៃទី ១៧ ផ្ខ្ក្ក្កោ ន្ ាំ ២០០០ នោយរាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា និងបានផ្របកាល យ
នៅជាសាក្លវទិាល័យររប់ររង និង នសដឋកិ្ចច តាមអនុរកឹ្ត្យនលខ្ ២៥អនរក្.បក្ ចុេះសងៃទី ០៧ ផ្ខ្ មីនា ន្ ាំ
២០០៦ នោយរាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា។  

III- រច្នាសមព័នធររប់ររងរបសស់ាកលវិទ្យាលយ័ 

 នដើមបីឱ្យចរនតការងារបណតុ េះបណ្តត ល និងការងារររប់ររងសាក្លវទិាល័យ របរពឹត្តនៅបានលអ និង 
របក្បនោយរបសិទធភាពខ្ពស់ សាក្លវទិាល័យររប់ររង និង នសដឋកិ្ចចបានក្ាំណត់្ និង ផ្បងផ្ចក្នូវតួ្នាទី និង 
ភារកិ្ចច សរមាប់ដាំនណើ រការររប់ររង នោយមានភាជ ប់ជាមួយនឹង តារាងឧបសមព័នធ សតីពីរចនាសមព័នធររប់ររង 
សាក្លវទិាល័យ ទាំងមូលនៅផ្ផនក្ខ្ងនរកាយ។  

IV- ទ្យសសនវិសយ័ សបសកកមម  សោលបាំណង និងរុណតម្មលរបសស់ាកលវិទ្យាលយ័ 

ទ្យសសនៈវិសយ័ៈ សាក្លវទិាល័យររប់ររង និងនសដឋកិ្ចច នបតជាញ បណតុ េះបណ្តត លនិសសិត្ឱ្យមានរុណភាព 
សមត្ថភាព និងរក្មសីលធម៌ នៅក្នុងក្រមិត្ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្។ 

សបសកកមមៈ សាក្លវទិាល័យររប់ររង និងនសដឋកិ្ចច នបតជាញ បណតុ េះបណ្តត លនិសសិត្ឱ្យមានរុណភាព និង
មានសមត្ថភាពនពញនលញ ររប់រាន់ក្នុងការស្សូបយក្ការងារនធវើ តាមរយៈការនរៀន ការបនរងៀន និងការ
ស្សាវរជាវ នោយនតត ត្នលើលទធផលសិក្ាជាអាទិភាព របស់និសសិត្។ 

នបសក្ក្មមរបស់សាក្លវទិាល័យ ពិត្ជានឹងឆលុេះបញ្ញច ាំងឱ្យន ើញកាន់ផ្ត្ចាស់ពីទសសនៈ និងការងារ
ររប់ររងរបស់ថ្នន ក់្ដឹក្នាាំសាក្លវទិាល័យទាំងបចចុបបននកាលក៏្ដូចជាអនារត្។ នបសក្ក្មមជាអាទិភាពចមបង 
រត្ូវបានក្ាំណត់្ នឹងមានផ្ចងដូចត្នៅននេះ៖ 

 បណតុ េះបណ្តត លនិសសិត្ឱ្យមានរុណភាព នបសក្ក្មមននេះជាត្រមូវការដ៏ចាំបាច់បាំផុត្សរមាប់របនទស  
ក្មពុជានានពលបចចុបបនន ពីនរពាេះរបនទសក្មពុជា ជារបនទសមួយមាននីតិ្រដឋ ការនារពសិទធិមនុសស និង
លទធិរបជាធិបនត្យយ នោយអាស្ស័យនលើរដឋធមមនុញ្ដ ផ្ដលរត្ូវបាននរចត់្ទុក្ថ្នជាចាប់ក្ាំពូល  សរមាប់
អនុវត្តន៍នៅទូទាំងរបនទសនលើទឹក្ដីសនរពេះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជា។ ពលរដឋក្មពុជាររប់រូប ផ្ដលបានទទួល
ការបណតុ េះបណ្តត លរបក្បនោយរុណភាព ននាេះនឹងកាល យជាបញ្ញដ វនត ផ្ដលមានរណននយយភាព និង



អភិបាលកិ្ចចលអ សរមាប់របនទសជាតិ្ទាំងមូល ជាពិនសសនបសក្ក្មមននេះនឹងជួយដល់ដាំនណើ រការ
អភិវឌ្ឍន៍នសដឋកិ្ចចក្មពុជាមានការរកី្ចនរមើនដូចបណ្តត របនទសនានានលើសាក្លនលាក្។ 

 បណតុ េះបណ្តត លនិសសិត្ឱ្យមានសមត្ថភាពនពញនលញ ររប់រាន់ ជាមូលោឋ នររឹេះដ៏រងឹមាាំសរមាប់ការក្
សាងបញ្ដវនតឲ្យមានសមត្ថភាពររប់រាន់នៅក្មពុជា។ នដើមបីឱ្យនបសក្ក្មមននេះសនរមចបាននៅតាម ទ
សសនៈវស័ិយរបស់ខ្លួន វាទមទរឱ្យនិសសិត្ររប់រូបនចេះនរបើរបាស់ចាំនណេះដឹង ចាំនណេះនធវើ និងបាំណិនជីវតិ្
របក្បនោយសុភវនិិចឆ័យ នឹង មានត្មាល ភាព។ 

 ការនរៀននោយនតត ត្នលើលទធផលសិក្ាជាអាទិភាពរបស់និសសិត្ រឺជាមូលោឋ នចាំបាច់ក្នុងការទទួលបាន
នូវរុណភាព និងសមត្ថភាព មានន័យថ្នការនរៀនមិនរាន់ផ្ត្ជាការមក្អងគុយសិក្ាក្នុងថ្នន ក់្ប៉ាុនណ្តណ េះនទ 
ផ្ត្វាជាការផ្ដលនិសសិត្ររប់រូបរត្ូវខិ្ត្ខ្ាំសិក្ានរៀនសូរត្ រត្ង់រតាប់សាត ប់ការពនយល់ នារពវន័ិយ មាន
រក្មសីលធម៌ ចូលរួមនធវើររប់កិ្ចចការផ្ដលសាស្តសាត ចរយរបរល់ជូន និងមានខ្ឆនទៈចូលរួមក្នុងររប់
សក្មមភាពនានារបស់សាក្លវទិាល័យ និងសងគមជាតិ្ នដើមបីឱ្យទទួលបាននូវពុទធិ ជាំនាញ និងចាំនណេះ
នធវើ។ 

 ការបនរងៀននោយនតត ត្នលើលទធផលសិក្ារបស់និសសិត្ រឺជានបសក្ក្មមមួយផ្ដលមិនអាចខ្វេះបាននរពាេះ 
ថ្ននិសសិត្មានការចប់អារមមណ៍ក្នុងការសិក្ានរៀនសូរត្បាន លុេះរតាផ្ត្សាស្តសាត ចរយបាននធវើការបងាា ញ
ពីនាលបាំណងនរកាយពីការបញ្ច ប់នូវមុខ្វជិាជ នីមួយៗ នមនរៀននីមួយៗ និងចាំណុចនីមួយៗ និសសិត្ទទួល 
បានចាំនណេះដឹងអវី ចាំនណេះនធវើអវី និងឥរយិបទផ្បបណ្ត ជាពិនសសនបសក្ក្មមននេះនឹងជួយជរមុញឱ្យ
និសសិត្កាន់ផ្ត្មានចឆនទៈក្នុងការសិក្ានលើមុខ្វជិាជ ននាេះ។ 

 ការស្សាវរជាវនោយនតត ត្នលើលទធផលសិក្ារបស់និសសិត្ ជាទសសនទនដ៏ឧត្តុងគឧត្តម សងលថ្នល បាំផុត្នៅ
នលើវស័ិយអប់រ ាំសិក្ាធិការក្នុងសាក្លវទិាល័យររប់ររង និងនសដឋកិ្ចច ពីនរពាេះការក្ាំណត់្កិ្ចចការសិក្ា
ស្សាវរជាវសរមាប់និសសិត្ ការសិក្ានលើរនរមាងជាអាទិភាព ជាបុពវនេតុ្មួយរបក្បនោយទ ាីក្រណ៍ 
ក្នុងការសនរមចបាននូវទសសនៈងមីៗ នដើមបីនោេះស្សាយនូវបញ្ញា សងគម នឆលើយត្បនៅនឹងត្រមូវការរបស់
របនទសជាតិ្នានពលបចចុបបនន ជាពិនសសនបសក្ក្មមននេះ ក៏្ជាយនតការមួយដ៏សាំខ្ន់ផងផ្ដរសរមាប់       
ជរមុញទាំនាក់្ទាំនងរវាងនិសសិត្ និងសេរមន៍ ផ្ដលនឹងផតល់ផលរបនយជន៍ជានរចើនដល់ការអភិវឌ្ឍ
នសដឋកិ្ចច និងសងគម។ 

សោលបាំណងៈ នដើមបីសនរមចនូវនបសក្ក្មមដ៏សងលថ្នល ខ្ងនលើ សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវនាលបាំណង
អាទិភាពជាចមបងៗដូចខ្ងនរកាម៖ 

1. អភិបាលកិ្ចចនលើការងារររប់ររង 
2. ក្មមវធីិសិក្ានតត ត្នលើលទធផលសិក្ារបស់និសសិត្ 



3. សាស្តសាត ចរយបនរងៀនយ៉ាងតិ្ច ៧៥% រត្ូវមានសញ្ញដ បរត្បរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខ្ពស់ 
4. នរជើសនរ ើសនិសសិត្ចូលនរៀនរបក្បនោយរបសិទធភាព និងការររប់ររងនិសសតិ្ 
5. ររប់ររងនិសសិត្មានការងារនធវើ 
6. សមាា រៈសិក្ា និងសមាា រៈរូបវន័តររប់រាន់ 
7. អភិវឌ្ឍការស្សាវរជាវ 

គណុតម្លៃៈ រុណត្សមលរបស់សាក្លវទិាល័យមាន៖ 
 អប់រ ាំ និងបណតុ េះបណ្តត លរបក្បនោយរុណភាព រុណត្សមលមួយននេះរត្ូវបានមជឈោឋ ន ជានរចើនទទួល

សាគ ល់ និងឲ្យត្សមលខ្ពស់នៅនលើរុណភាព និង សមត្ថភាពរបស់និសសិត្ទាំងក្រមិត្ថ្នន ក់្ ន្ ាំសិក្ាមូលោឋ ន 
បរញិ្ញដ បរត្រង បរញិ្ញដ បរត្ និងបរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខ្ពស់ ផ្ដលបានបណតុ េះបណ្តត លនោយសាក្លវទិាល័
យររប់ររង និងនសដឋកិ្ចច នានពលក្នលងមក្។ ជាពិនសស និសសិត្ផ្ដលក្ាំពុងបនរមើការងារនៅតាម      
សាថ ប័នរដឋ និង ឯក្ជនរត្ូវបានអងគភាពទាំងននាេះ នលើក្សរនសើរ និងនពញចិត្តចាំនពាេះសមត្ថភាពរបស់ពួក្
នរជាខ្ល ាំង។ រុណត្សមលខ្ងនលើននេះ រឺសាក្លវទិាល័យបានផារភាជ ប់ជាមួយនឹងធនធានសាស្តសាត ចរយ  
ក្មមវធីិសិក្ា សមាា ររូបវនត  និងការសិក្ាស្សាវរជាវផ្បបវទិាសាស្តសត ។ 

 បណតុ េះនិសសិត្ឲ្យមានភាពកាល ហាន ក្នុងការបនញ្ចញមតិ្ចាំនពាេះមហាជននិងសងគម ភាពកាល ហាន និងការ
បនញ្ចញមតិ្ ជាការផ្សតងនចញពីសិទធិនសរភីាពរបស់និសសិត្ក្នុងការចូលរមួនោយនសរ ី ដល់ដាំនណើ រការ
អប់រ ាំយុវជន និងយុវជនដូចាន នៅតាមសេរមន៍ក៏្ដូចនៅតាមទីសារធារណៈ នោយមានក្មមវធីិជានរចើន 
ដូចជា៖ ការអប់រ ាំជាំងឺនអដស៍ ការអប់រ ាំអាំពីផលប៉ាេះពាល់សននររឿងនញៀនចាំនពាេះសងគម ។  ភាពកាល ហានននេះ 
នក្ើត្នចញពីសក្មមភាពសិក្ាជារក្ុមរបស់និសសិត្នៅក្នុងថ្នន ក់្នរៀន និងការចូលរួមមតិ្ នដើមបីផ្សវងរក្នូវ
វធីិសាស្តសតលអៗ ក្នុងការនោេះស្សាយបញ្ញា  ។ 

 បណតុ េះនិសសិត្ឲ្យមានភាពនមាេះមុត្  ចាំនពាេះការងារ ភាពនមាេះមុត្ជាត្សមលសនូលមួយ ផ្ដលររប់អងគភាព
ទាំងអស់នលើសាក្លនលាក្របាថ្នន ចង់បាន ពីនរពាេះត្សមលមួយននេះផ្ផអក្នលើនាលការណ៍បួនយ៉ាង ផ្ដល
សាក្លវទិាល័យបាននធវើការបណតុ េះបណ្តត លនិសសិត្នានពលក្នលងមក្រឺ៖ ជរមុញឲ្យនិសសិត្មានឆនទៈក្នុង
ការងារ  យក្ចិត្តទុក្ោក់្នលើការងារផ្ដលខ្លួនក្ាំពុងនធវើ មាននសចក្តីពាយមក្នុងការងារ និងរតិ្េះរេិះរបក្ប 
នោយសុភវនិិចឆ័យ និងមានត្មាល ភាព។ 

 អប់រ ាំនិសសិត្របក្បនោយរក្មសីលធម៌ ខ្ពស់ រក្មសីលធម៌ ជាសសរសតមាមួយ សនការអប់រ ាំសរមាប់មនុសស
ជាតិ្ទាំងអស់នៅនលើសាក្លនលាក្  ពីនរពាេះរក្មសីលធម៌អាចក្ាំណត់្ឲ្យនិសសិត្ បុរគលិក្ សាស្តសាត ចរយ 
និងសាធារណៈជនទាំងអស់នចេះផ្បងផ្ចក្រត្វូខុ្ស សុភាពរាបសារ នចេះឲ្យត្សមលនលើខ្លួនឯង និងអនក្ដសទ។ 



 បណតុ េះនូវមនសិការជាតិ្ មនសិការជាតិ្ ជាត្រមូវការដ៏ចាំបាច់សនការអប់រ ាំនៅក្នុងសាក្លវទិាល័យររប់ 
ររង និងនសដឋកិ្ចច ផ្ដលនធវើឲ្យនិសសិត្ររប់របូនចេះស្សឡាញ់ និងផ្ងរក្ារបនទសជាតិ្ អត្តសញ្ញដ ណជាតិ្ 
និងវបបធម៌ដ៏សងលថ្នល របស់ខ្លួន ជាពិនសសនិសសិត្បានយល់ដឹងកាន់ផ្ត្ចាស់អាំពីរបវត្តិសាស្តសត និងភាពរកី្ 
ចនរមើនរបស់របនទសជាតិ្     នាសម័យអតី្ត្កាល នដើមបីយក្មក្អភិវឌ្ឍសងគមឲ្យមានភាពលូត្លាស់រកី្
ចនរមើន និងភាពសមបូរសបាយ។ 

ការវិភារ  ឱកាស និង ការរបឈម 
ក្- ឱ្កាស 

 សាថ នភាពសងគមមាននសថរភាពផ្ផនក្ននយបាយ និងសនតិសុខ្ 
 សាថ នភាពនសដឋកិ្ចចមានការនក្ើនន ើង 
 ក្ាំនណើ នទីផារការងារ និងការនក្ើនន ើងសនការវនិិនយរ 
 ក្ាំនណើ នរបស់សិសានុសិសសមានការនក្ើនន ើង 
 ឱ្កាសផ្សវងរក្ការងារនធវើមាននរចើនទាំងក្នុង និងនរៅរបនទស 
 មានការទទួលសាគ ល់រុណភាពអប់រ ាំពីរណៈក្មាម ធិការទទួលសាគ ល់រុណភាពអប់រ ាំសនក្មពុជា 
 មានកិ្ត្តិនាមក្នុងការបណតុ េះបណ្តត លនិសសិត្ពីមជឈោឋ នខ្ងនរៅ 
ខ្- ការរបឈម 
 មានររឹេះសាថ នឧត្តមសិក្ានរចើនក្នុងនខ្ត្តបាត់្ដាំបង 
 ររឹេះសាថ នឧត្តមសិក្ាមួយចាំនួនយក្ត្សមលសិក្ាទប 
 ជីវភាពរស់នៅរបស់របជាជនមានសាថ នភាពមិនអាំនណ្តយផលនោយសារវបិត្តិនសដឋកិ្ចច 
 ត្រមូវការនៅនលើទីផារការងារនានពលបចចុបបននមិនទន់នឆលើយត្បនៅនឹងក្រមិត្សនការបណតុ េះបណ្តត ល 

 

 

 

  



បរយិាយនវូ យទុ្យធសាស្រសត នងិសកមមភាព 
១- សោលបាំណងទី្យ១ ៖ អភិបាលកិច្ចសលើការងារររប់ររង 

រឺជាកាត្ពវកិ្ចចសនូលក្នុងដាំនណើ រការររប់ររងអងគភាព ឬសាថ ប័នមួយឲ្យមានរបសិទធភាព និង សនរមចបាន
នូវនជារជ័យស្សបតាមរនរមាងផ្ផនការសក្មមភាព ផ្ដលបាននរាងទុក្។ ម៉ាាងវញិនទៀត្ សាក្លវទិាល័យ
ររប់ររង និងនសដឋកិ្ចចបានក្ាំណត់្នូវនាលបាំណងននេះន ើងនដើមបីនឆលើយត្បនៅនឹងការងារបណតុ េះបណ្តត លក្រមិត្ 
ថ្នន ក់្ឧត្តមសិក្ានៅក្មពុជា  នមា៉ាល េះនេើយ ការបនងកើននូវចាំនណេះដឹង និង ចាំនណេះនធវើដល់បុរគលិក្សតីការអនុវត្តនូវ
នាលការណ៍ និងបទបញ្ដត្តិនានា ជាពិនសស ការទទួលខុ្សរត្ូវនៅតាមតួ្នាទីនិងភារកិ្ចចរបស់បុរគលិក្ជាមូល
ោឋ នររឹេះដ៏សាំខ្ន់ក្នុងការបនងកើត្ នូវវបបធម៌ររប់ររងការងាររួមមួយ មានលក្ខណៈចាស់លាស់រតឹ្មរត្ូវ នឹងមាន
របសិទធភាពខ្ពស់ នោយផ្ផអក្នលើនាលននយបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជាផ្ដលបានផ្ចងថ្ន រណននយយភាព 
និង អភិបាលកិ្ចច ជាផ្ផនក្មួយ ផ្ដលមិនអាចខ្វេះបាននៅក្នុងយុទធសាស្តសតចតុ្នកាណរបស់ខ្លួន។ សាក្លវទិាល័យ 
រ ាំពឹងទុក្ថ្ននាលបាំណងននេះ នឹងផ្ចក្រ ាំផ្លក្នូវពុទធិដល់បុរគលិក្ សាស្តសាត ចរយ និងនិសសិត្ ឲ្យកាន់ផ្ត្យល់ចាស់
ផ្ងមនទៀត្នលើការងារររប់ររង និងអភិបាលកិ្ចចនដើមបីចូលរួមនលើក្ក្ាំពស់វជិាជ ជីវៈ    ការងាររបស់ខ្លួន និង អភិវឌ្ឍ
សងគមជាតិ្។ នដើមបីសនរមចបាននជារជ័យនូវនាលបាំណងខ្ងនលើ សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវយុទធសាស្តសត         
ចមបងៗ ជាអាទិភាពដូចខ្ងនរកាម៖ 

 យុទធសាស្តសតទី១៖ ជរមញុបុរគលិក្ឲ្យយល់ដឹងពីអភិបាលកិ្ចចនលើការងារររប់ររង ជាយុទធសាស្តសតសនូលក្នុង
ការនាាំនៅឱ្យ បុរគលិក្ទាំងអស់យល់ដឹងកាន់ផ្ត្ចាស់អាំពីការងារររប់ររង និងភាពជាអនក្ដឹក្នាាំលអ។ ការជរមុញ
ឱ្យបុរគលិក្យល់ដឹងសតីពីការររប់ររង និងអភិបាលកិ្ចច ជាទិសនៅមួយដ៏សាំខ្ន់ក្នុងការពរងឹង សមត្ថភាព និង
វជិាជ ជីវៈការងាររបស់បុរគលិក្មាន ក់្ៗ។ ម៉ាាងវញិនទៀត្ ការបណតុ េះបណ្តត ល សតីពីការងារររប់ររងនិងរណននយយ
ភាពននេះនឹងញុាំងឲ្យបុរគលិក្នចេះនរបើរបាស់នូវចាំនណេះដឹង និងសមត្ថភាពតទ ល់ខ្លួន។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះ
សនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ ជូនដាំណឹងដល់បុរគលិក្ពីការបណតុ េះបណ្តត ល អភិបាលកិ្ចចលអ 
o សក្មមភាពទី២៖ ក្ាំណត់្កាលបរនិចឆទសនការបណតុ េះបណ្តត លអភិបាលកិ្ចចលអ 
o សក្មមភាពទី៣៖ នរជើសនរ ើស និងក្ាំណត់្ចាំនួនបុរគលិក្ចូលរមួវរគបណតុ េះបណ្តត លអភិបាលកិ្ចចលអ 
o សក្មមភាពទី៤៖ ផតល់វញិ្ញដ បនបរត្ដល់បុរគលិក្នពលបញ្ច ប់វរគសិក្ា 

 យុទធសាស្តសតទី២៖ ផ្បងផ្ចក្តួ្នាទី និងការទទួលខុ្សរត្វូដល់បុរគលិក្ ជានីតិ្វធីិមួយងាយស្សួលក្នុងក្ាំ ុង
នពលអនុវត្តនូវកិ្ចចការទាំងឡាយ ឲ្យមានលក្ខណៈជារបព័នធរដឋបាល និងមានរបសិទធភាពខ្ពស់។ ពីនរពាេះយុទធសា
ស្តសតននេះ បងាា ញកាន់ផ្ត្ចាស់អាំពីការអនុវត្តនូវការងាររបស់បុរគលិក្នីមួយៗ ផ្ដលក្ាំពុងផ្ត្បនរមើការងារក្នងុ



បរនិវណសាក្លវទិាល័យ ពិត្ជានឹងយល់ចាស់អាំពីកាត្ពវកិ្ចច ក្រណីកិ្ចច និងតួ្នាទីរបស់ខ្លួន។ ម៉ាាងវញិនទៀត្
ទិសនៅ មួយននេះ ក៏្នឹងអាចក្ាំណត់្បានផងផ្ដរ អាំពីចាំណុចខ្ល ាំង និងចាំណុចខ្វេះខ្ត្របស់បុរគលិក្មាន ក់្ៗនៅ
នពលផ្ដលរបតិ្បត្តិការងារ។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យររប់ររង និងនសដឋកិ្ចចរត្វូ
ក្ាំណត់្នូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ នរៀបចាំរចនាសមព័នធររប់ររង 

o សក្មមភាពទី២៖ ក្ាំណត់្តួ្នាទី និងភារកិ្ចចចាស់លាស់ដល់បុរគលិក្មាន ក់្ៗ 

o សក្មមភាពទី៣៖ ផ្ណនាាំឱ្យបុរគលិក្របតិ្បត្តិតាមតួ្នាទី និងភារកិ្ចចផ្ដលបានផ្ចង 

o សក្មមភាពទី៤៖ ផសពវផាយពីរចនាសមព័នធ និងការបរយិយការងារដល់បុរគលិក្ 

 យុទធសាស្តសតទី៣៖ ជរមញុឱ្យបុរគលិក្ររប់របូមានការចូលរមួ វបបធម៌សនការចូលរួមរឺជាក្មាល ាំងចលក្រមួយ
យ៉ាងធាំ ផ្ដលមិនអាចខ្វេះបាន នៅក្នុងការបាំនពញការងាររបក្បនោយរបសិទធភាព មានន័យថ្នការចូលរួមនធវើ
ការងារជារក្ុមរឺពិត្ជាបានជួយជរមុញឱ្យការងារកាន់ផ្ត្នលឿន និងមានភាពរតឹ្មរត្ូវ នរពាេះការចូលរួមបានផតល់
នូវបទពិនសាធន៍ងមីៗ និងបាំណិនការងារដល់បុរគលិក្ររប់ាន ។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្ល
វទិាល័យ ររប់ររង និងនសដឋកិ្ចចរត្ូវក្ាំណត់្នូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ ជរមុញការងារជារបព័នធ 
o សក្មមភាពទី២៖ បញ្ជូ នបុរគលិក្ចូលរួមក្នុងក្មមវធីិនផសងៗ 

o សក្មមភាពទី៣៖ ជរមុញឱ្យបុរគលិក្ររប់រូបមានការសេការ និងមានទាំនាក់្ទាំនងាន បានលអររប់
សក្មមភាព 

 យុទធសាស្តសតទី៤៖ ជរមញុឱ្យបុរគលិក្មានត្មាល ភាព និងយុត្តិធម៌ យុទធសាស្តសតននេះពិត្ជាមានសារសាំខ្ន់
ណ្តស់ផ្ដលជរមុញឱ្យការងាររបរពឹត្តនៅនោយនជារជ័យ។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិា
ល័យ ររប់ររង និងនសដឋកិ្ចចរត្ូវក្ាំណត់្នូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ ជរមុញឱ្យបុរគលិក្មានភាពនសាម េះរត្ង់ 
 យុទធសាស្តសតទី៥៖ វាយត្សមល និងការនលើក្ទឹក្ចិត្តបុរគលិក្ ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលឆលុេះបញ្ច ាំង ឲ្យន ើញនូវ
ចាំណុចខ្ល ាំង និងចាំណុចខ្វេះខ្ត្នលើការរបតិ្បត្តិការងាររបស់បុរគលិក្មាន ក់្ និងការនលើក្ទឹក្ចិត្តចាំនពាេះបុរគលិក្
ផ្ដលមានសាន សដលអក្នុងការងារ។ ការវាយត្សមលននេះ នឹងក្ាំណត់្បានចាស់ពីត្រមូវការមួយចាំនួនដូចជា៖ ការនរៀបចាំ
ការអនុវត្តការងារ និង ការពិនិត្យវាយត្សមលផ្ផនការបុរគលិក្សរមាប់នពលបនាទ ប់ ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតសនរមច
បាន សាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ បនងកើត្រណៈក្មមការវាយត្សមលបុរគលិក្ 

o សក្មមភាពទី២៖ នរៀបចាំទរមង់ផ្បបបទសនការវាយត្សមល 



o សក្មមភាពទី៣៖ ក្ាំណត់្កាលវភិារ និងចុេះវាយត្សមល 
o សក្មមភាពទី៤៖ បូក្សរបុលទធផល និងនធវើរបាយការណ៍វាយត្សមល 
o សក្មមភាពទី៥៖ ផតល់អនុសាសន៍នដើមបីផ្ក្លមអនូវចាំណុចខ្វេះខ្ត្ 

o សក្មមភាពទី៦៖ ផតល់រងាវ ន់ដល់បុរគលិក្មានសាន សដ 

 យុទធសាស្តសតទី៦៖ បណតុ េះបណ្តត ល និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់បុរគលិក្ ជាយុទធសាស្តសតសនូល នដើមបបីណតុ េះ
បណ្តត ល  និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុរគលិក្ទាំងអស់ឲ្យយល់ដឹងកាន់ផ្ត្ចាស់អាំពីការងារររប់ររង និងភាពជាអនក្
ដឹក្នាាំលអ។ ការនរៀបចាំវរគបណតុ េះបណ្តត ល និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុរគលិក្សតីពីការររប់ររង ជាទិសនៅមួយដ៏
សាំខ្ន់ក្នុងការពរងឹងសមត្ថភាព និងវជិាជ ជីវៈការងាររបស់បុរគលិក្មាន ក់្ៗ។  ម៉ាាងនទៀត្ ការបណតុ េះបណ្តត ល សតី
ការងារររប់ររងនិងរណននយយភាពននេះ នឹងញុាំងឲ្យបុរគលិក្នចេះនរបើរបាស់នូវចាំនណេះដឹង និងសមត្ថភាពតទ ល់
ខ្លួន ក្នុងការបាំនពញការងារនោយរលូន។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវ
សក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ ជូនដាំណឹងសតីពីវរគបណតុ េះបណ្តត លការងារររប់ររង ដល់បុរគលិក្ 

o សក្មមភាពទី២៖ នរៀបចាំក្មមវធីិបណតុ េះបណ្តត ល 

o សក្មមភាពទី៣៖ អនញ្ជ ើញវារមិនមានបទពិនសាធន៍នលើការងារដឹក្នាាំ និងររប់ររងនដើមបីនធវើបទ
បងាា ញ 

o សក្មមភាពទី៤៖ វាយត្សមលនលើលទធផលសនវរគបណតុ េះបណ្តត ល 

o សក្មមភាពទី៥៖ ចងរក្ងឯក្សារសនវរគបណតុ េះបណ្តត ល 

២- សោលបាំណងទី្យ២ ៖ កមមវិធីសកិាសតត តសលើលទ្យធផលសកិារបសនិ់សសតិ 
ក្មមវធីិសិក្ា ជានាលបាំណងមួយយ៉ាងសាំខ្ន់ សរមាប់នធវើការបណតុ េះបណ្តត លបញ្ញដ សាម រតី្របស់និសសិត្

ឲ្យមានសមត្ថភាពររប់រាន់ក្នុងការនរបើរបាស់មូលោឋ ន សនមូលធនបញ្ញដ របស់ខ្លួន ស្សបតាមបរបិទនសដឋកិ្ចចទី
ផារ និងត្រមូវការជាក់្ផ្សតងរបស់សងគម ។ ក្មមវធីិសិក្ានៅតាម  ភូមិសាថ នសិក្ានីមួយៗ រត្ូវផារភាជ ប់រទឹសតី 
និងការអនុវត្តជាក់្ផ្សតងនៅនលើវស័ិយជាអាទិភាពមានដូចជា៖ សិលបៈមនុសសសាស្តសត នសដឋកិ្ចច វទិាសាស្តសត     
បនចចក្វទិា សងគម និង ភាសាបរនទស ។ នដើមបីនធវើឲ្យក្មមវធីិសិក្ាមានលក្ខណៈទន់សម័យ និង សមបូរផ្បប រឺ
ត្រមូវឲ្យ សាស្តសាត ចរយបងាា ញ និងពនយល់នូវខ្លឹមសារនមនរៀន និងអត្ថរបនយជន៍សននមនរៀនឲ្យបានចាស់លាស់
នដើមបីបនសុីចាំនណេះដឹងរបស់និសសតិ្នៅនឹងត្រមូវការទីផារការងារជាក់្ផ្សតង។ ដូចននេះ ក្មមវធីិសិក្ាទាំងក្រមិត្ 
បរញិ្ញដ បរត្ បរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខ្ពស់ និងបណឌិ ត្ រត្ូវផ្ផអក្នលើការសិក្ាស្សាវរជាវជាមូលោឋ ន និង ការអនុវត្តក្មមវធីិ
សិក្ាតាមរបព័នធនរក្ឌី្ត្ផ្ដលរក្សួងអប់រ ាំ យុវជន និងកី្ឡានិង រណៈក្មាម ធិការទទួលសាគ ល់រុណភាពអប់រ ាំសន



ក្មពុជាបានផ្ណនាាំ។ នដើមបីសនរមចបាននជារជ័យនូវនាលបាំណងខ្ងនលើ សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវយុទធ
សាស្តសតចមបងៗ ជាអាទិភាពដូចខ្ងនរកាម៖ 

 យុទធសាស្តសតទី១៖ បនងកើត្រណៈក្មមការអភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ា ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឆលើយត្បនៅនឹង
នបសក្ក្មម ផ្ដលបានផ្ចងថ្ន៖ ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសសរបក្បនោយរុណភាព និងសមត្ថភាព រត្ូវពឹងផ្ផអក្
នលើក្តាត  ក្មមវធីិសិក្ាជាមូលោឋ ន។ នដើមបឲី្យក្មមវធីិសិក្ាទាំងអស់មានសុពលភាព និងសមស្សប នៅនឹងត្រមវូ
ការទីផារការងារនានពលបចចុបបនន និងអនារត្ ននាេះក្មមវធីិសិក្ារត្ូវបាននរៀបចាំ រត្តួ្ពិនិត្យ និងវាយត្សមលឲ្យបាន
រតឹ្មរត្វូនោយរណៈក្មមការអភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធីិសិក្ារបស់សាក្លវទិាល័យ។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមច
បាន សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ បនងកើត្នាលការណ៍ និងនីតិ្វធីិសនការនរជើសនរ ើស រណៈក្មមការ 
o សក្មមភាពទី២៖ អនុវត្តនីតិ្វធីិនរជើសនរ ើស និងផ្ត្ងតាាំងសមាសភាពរណៈក្មមការ 
o សក្មមភាពទី៣៖ ក្ាំណត់្តួ្នាទី និងភារកិ្ចចរបស់រណៈក្មមការ 
o សក្មមភាពទី៤៖ ផសពវផាយដល់អនក្ផ្ដលពាក់្ព័នធ 

 យុទធសាស្តសតទី២៖ បនងកើត្យនតការតាមោន រត្តួ្ពិនិត្យ ផ្ក្លមអ និង អភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ា យុទធសាស្តសតននេះ
មានសារៈសាំខ្ន់ណ្តស់ក្នុងការតាមោនការអនុវត្តក្មមវធីិសិក្ាតាមមហាវទិាល័យនីមួយៗ នរពាេះថ្នការបនងកើត្
នូវយនតការមួយននេះរឺក្នុងនាលបាំណងផ្សវងយល់អាំពីចាំណុចខ្ល ាំង ចាំណុចខ្វេះខ្ត្ នដើមបីងាយស្សួលក្នុងការផ្ក្
លមអ និងអភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ាឱ្យនឆលើយត្បនៅនឹងត្រមូវការទីផារការងារក្នុងសងគម និងសាក្លនលាក្ ជាងននេះ
នៅនទៀត្យុទធសាស្តសតមួយននេះនឹងជួយជរមញុឱ្យក្មមវធីិសិក្ា របស់សាក្លវទិាល័យកាន់ផ្ត្មានលក្ខណៈ
របនសើរន ើងជាលាំោប់។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព 
មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ បនងកើត្នសចក្តីរពាងយនតការតាមោន រត្ួត្ពិនិត្យ ផ្ក្លមអ និងអភិវឌ្ឍក្មមវធីិ
សិក្ា 

o សក្មមភាពទី២៖ របជុាំនលើក្ទីមួយនលើនសចក្តីរពាង 

o សក្មមភាពទី៣៖ របជុាំអនុម័ត្នលើយនតការតាមោន រត្ួត្ពិនិត្យ ផ្ក្លមអ និងអភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ា 

o សក្មមភាពទី៤៖ ផសពវផាយដល់អនក្ផ្ដក្ពាក់្ព័នធ 
 យុទធសាស្តសតទី៣៖ នរៀបចាំរចនាសមព័នធររប់ររងតាមមហាវទិាល័យ ជាការពិត្ណ្តស់ក្មមវធីិសិក្ានលើ
មហាវទិាល័យនីមួយៗ ផ្ដលមានលក្ខណៈសមបត្តិររប់រាន់រឺចាំបាច់រត្ូវមានធាតុ្សាំខ្ន់ៗចូលរួមជានរចើន 
ក្នុងននាេះក៏្មានការនរៀបចាំនូវរចនាសមព័នធររប់ររងមហាវទិាល័យនីមួយៗផងផ្ដរ នរពាេះថ្នការនរៀបចាំរចនាសមព័នធ
មហាវទិាល័យរឺជាយនតការសនូលក្នុងការរបតិ្បត្តិនលើក្មមវធីិសិក្ា ជាងននេះនៅនទៀត្ការក្ាំណត់្នូវរចនាសមព័នធ



ររប់ររងតាមមហាវទិាល័យនីមួយៗបានរតឹ្មរត្ូវ វានឹងផតល់នូវភាពងាយស្សួលនលើការងារររប់ររង។ នដើមបឲី្យ
យុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ នរជើសនរ ើស និងផ្ត្ងតាាំងបុរគលិក្ររប់ររង នៅតាមមហាវទិាល័យ និងនដបា៉ា តឺ្
ម៉ាង់ 

o សក្មមភាពទី២៖ ក្ាំណត់្តួ្នាទី និងភារកិ្ចចបុរគលិក្ 

o សក្មមភាពទី៣៖ របជុាំផសពវផាយអាំពីតួ្នាទី និងភារកិ្ចច 
 យុទធសាស្តសតទី៤៖ តាមោនរត្តួ្ពិនិត្យការអនុវត្តក្មមវធីិសិក្ា ជាយនតការមួយដ៏សាំខ្ន់ផងផ្ដរ នដើមបី
សនរមចឱ្យបាននូវទសសនវស័ិយផ្ដលជាក្តីរបាថ្នន របស់ថ្នន ក់្ដឹក្នាាំសាក្លវទិាល័យ ក៏្ដូចជាបុរគលិក្ទាំងអស់ 
ពីនរពាេះ ការតាមោន រត្ួត្ពិនិត្យវាយត្សមលការអនុវត្តក្មមវធីិសិក្ា ជាមូលោឋ នមួយផ្ដលមិនអាចខ្វេះបានសរមាប់
នធវើការ       បណតុ េះបណ្តត លធនធានមនុសស របក្បនោយចីរភាព។ ជាពិនសស ក្មមវធីិសិក្ាផ្ដលផ្ផអក្នលើវស័ិយ
ទាំងបួនដូចជា វស័ិយសិលបៈ និង មនុសសសាស្តសត  វស័ិយវទិាសាស្តសតសងគម   វស័ិយវទិាសាស្តសតពិត្ និង វទិា
សាស្តសតកុ្ាំពយូទ័រ  និង វស័ិយភាសាបរនទសជានដើម មានអត្ថរបនយជន៍ យ៉ាងនរចើនក្នុងបរបិទអភិវឌ្ឍន៍របនទស
ជាតិ្ ផ្ដលស្សបតាមនិនាន ការសនសាក្លនលាក្ភាវូបនីយក្មម នានពលបចចុបបនន។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះ
សនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ នរៀបចាំរនរមាងនមនរៀន 

o សក្មមភាពទី២៖ ជរមុញឱ្យសាស្តសាត ចរយនរៀបចាំកិ្ចចផ្ត្ងការបនរងៀន 

o សក្មមភាពទី៣៖ ជរមុញការចុេះសក្មមភាពបនរងៀនរបស់សាស្តសាត ចរយ 
o សក្មមភាពទី៤៖ នធវើសរមង់មតិ្របស់និសសិត្ចាំនពាេះសាស្តសាត ចរយ និងមុខ្វជិាជ  

 យុទធសាស្តសតទី៥៖ អភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ា នតត ត្នលើលទធផលសិក្ារបស់និសសតិ្ យុទធសាស្តសតមួយននេះមិន
អាចខ្វេះបាននទក្នុងបរបិទទីផារនសរ ី នរពាេះថ្នការផតល់នូវលទធផលសិក្ាដល់និសសិត្របក្បនោយរុណភាព និង
សមត្ថភាពននាេះ រឺទមទរឱ្យសាក្លវទិាល័យខិ្ត្ខ្ាំអភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ារបស់ខ្លួនជារបចាំ ផ្ដលក្នុងននាេះរួម
មានការវាយត្សមលការសិក្ារបស់និសសិត្របចាំ ជរមុញកិ្ចចការស្សាវរជាវដល់និសសិត្ បនងកើនរបសិទធភាពនលើលទធ
ផលសិក្ារបស់និសសិត្ បនងកើនចាំនណេះដឹង ចាំនណេះនធវើ និងឥរយិបទលអសរមាប់និសសិត្នៅនពលបញ្ច ប់ចាំណង
នជើងនីមួយៗ នមនរៀននីមួយៗ និងមុខ្វជិាជ ទាំងមូល។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ
បានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ សិក្ាស្សាវរជាវពីត្រមវូការនលើក្មមវធីិសិក្ារបស់មជឈោឋ នខ្ងនរៅ 

o សក្មមភាពទី២៖ សិក្ាស្សាវរជាវពីត្រមូវការរបស់និសិសត្ររប់មហាវទិាល័យនលើក្មមវធីិសិក្ា 

o សក្មមភាពទី៣៖ ជរមុញឲ្យមានការចូលរួមចងរក្ង និងអភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ាពីបុរគលិក្ 



o សក្មមភាពទី៤៖ ជរមុញឲ្យមានការចូលរួមចងរក្ង និងអភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ាពីសាស្តសាត ចរយ 
o សក្មមភាពទី៥៖ របជុាំសនរមចនលើការអភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ា 

o សក្មមភាពទី៦៖ ផសពវផាយដល់អនក្ពាក់្ព័នធ 
 យុទធសាស្តសតទី៦៖ ផសពវផាយក្មមវធីិសិក្ា យុទធសាស្តសតសនការផសពវផាយរឺមិនអាចខ្វេះបាននទក្នុងការអប់រ ាំ
បណតុ េះ  បណ្តត លធនធានមនុសសរបក្បនោយរបសិទធភាព។ ការផសពវផាយក្មមវធីិសិក្ាដល់បុរគលិក្ សាស្តសាត ច
រយ និសសិត្ និងអនក្ពាក់្ព័នធ រឺជាការបងាា ញនូវអវីផ្ដលសាក្លវទិាល័យមាន និងក្ាំពុងអនុវត្តនូវក្មមវធីិសិក្ាមួយ
ផ្ដលមានភាពចាស់លាស់ និងរតឹ្មរត្ូវតាមបទោឋ នជាតិ្ និងមានលក្ខណៈអនតរជាតិ្ នដើមបីឱ្យអនក្ទាំងអស់ននាេះ
បានដឹង ក៏្ដូចជាការទញការចប់អារមមណ៍របស់ពួក្នរផងផ្ដរ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្ល
វទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ របជុាំ ឫសិកាខ សាលា 

o សក្មមភាពទី២៖ នរេទាំព័ររបស់សាក្លវទិាល័យ, វទិយុ, រពឹត្តប័រត្, Leaflet, បោ... 
o សក្មមភាពទី៣៖ ចុេះតាមវទិាល័យនានាក្នុងនខ្ត្ត 

៣- សោលបាំណងទី្យ៣៖ សាស្រសាត ចារយបសរងៀនយា៉ា ងតិច្ ៧៥% រតូវ នសញ្ញា បរតបរញិ្ញា បរតជាន់ខ្ពស់ 
 សាស្តសាត ចរយ រឺជាក្មាល ាំងចលក្រមួយយ៉ាងសាំខ្ន់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍសាក្លវទិាល័យឱ្យមានការរកី្ចនរមើន
នជឿននលឿន ដូចននេះនដើមបឱី្យបុរគលិក្សិក្ាទាំងអស់មានសមត្ថភាពររប់រាន់ ក្នុងការនផទរចាំនណេះដឹងដល់
និសសិត្ និងនិសសិត្អាចទទួលយក្បាននលើវស័ិយឧត្តមសិក្ា សាក្លវទិាល័យមានយនតការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព 
និងចាំនណេះដឹងដល់សាស្តសាត ចរយជារបចាំ នដើមបីបនងកើនសមត្ថភាពក្នុងការនផទរចាំនណេះដឹងដល់និសសិត្។ ដូចននេះ
ក្នុងយុទធសាស្តសតននេះ សាក្លវទិាល័យចាំបាច់រត្ូវបនងកើននូវចាំនួនសាស្តសាត ចរយផ្ដលមានសញ្ញដ បរត្បរញិ្ញដ បរត្
ជាន់ខ្ពស់ឱ្យបាននរចើន តាមរយៈការនរជើសនរ ើស និងការអនុញ្ញដ ត្ឱ្យបនតការសិក្ានោយបញ្ចុ េះត្សមលសិក្ាពិនស
ស។ នដើមបីសនរមចបាននជារជ័យនូវនាលបាំណងខ្ងនលើ សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវយុទធសាស្តសតចមបងៗ 
ជាអាទិភាពដូចខ្ងនរកាម៖ 

 យុទធសាស្តសតទី១៖ បនងកើត្រណៈក្មមការនរជើសនរ ើសសាស្តសាត ចរយ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឆលើយត្បនៅនឹង
នបសក្ក្មម ផ្ដលបានផ្ចងថ្ន៖ ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសសរបក្បនោយរុណភាព និងសមត្ថភាព រត្ូវពឹងផ្ផអក្
នលើក្តាត  សាស្តសាត ចរយជាមូលោឋ ន។ នដើមបឱី្យសាស្តសាត ចរយររប់របូមានសមត្ថភាពររប់រាន់ក្នុងការបនរងៀន នូវ
ខ្លឹមសារផ្ដលស្សបនៅនឹងត្រមវូការទីផារការងារនានពលបចចុបបនន និងអនារត្ ននាេះសាស្តសាត ចរយមាន ក់្ៗរត្ូវបាន
នរជើសនរ ើស រត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្សមលយ៉ាងរតឹ្មរត្ូវនោយរណៈក្មមការនរជើសនរ ើសរបស់សាក្លវទិាល័យ។ 
នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ បនងកើត្នាលការណ៍ និងនីតិ្វធីិសនការនរជើសនរ ើស រណៈក្មមការ 



o សក្មមភាពទី២៖ អនុវត្តនីតិ្វធីិនរជើសនរ ើស និងផ្ត្ងតាាំងសមាសភាពរណៈក្មមការ 
o សក្មមភាពទី៣៖ ក្ាំណត់្តួ្នាទី និងភារកិ្ចចរបស់រណៈក្មមការ 
o សក្មមភាពទី៤៖ ផសពវផាយដល់អនក្ផ្ដក្ពាក់្ព័នធ 

 យុទធសាស្តសតទី២៖ នធវើការនរជើសនរ ើសសាស្តសាត ចរយ ដាំនណើ រការសនការនរជើសនរ ើសសាស្តសាត ចរយរឺជាដាំណ្តក់្
មួយផ្ដលសាក្លវទិាល័យបានអនុវត្តជារបចាំ នដើមបីទទួលបានសាស្តសាត ចរយផ្ដលមានបទពិនសាធន៍លអ ក្នុងការ
នផទរចាំនណេះដឹងដល់និសសិត្។ ជាទូនៅការនរជើសសាស្តសាត ចរយ រឺរត្ូវបានយក្ចិត្តទុក្ោក់្ជាចមបងនោយថ្នន ក់្
ដឹក្នាាំសាក្លវទិាល័យ តាមរយៈការបនងកើត្រណៈក្មមការ ការពិនិត្យនូវពាក្យនសនើសុាំ សញ្ញដ បរត្ បទពិនសាធន៍
ក្នុងការបនរងៀន និងការសមាា សន៍។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវ
សក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ នចញនសចក្តីជូនដាំណឹងជាសាធារណៈ 
o សក្មមភាពទី២៖ ពិនិត្យ CV សញ្ញដ បរត្បរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខ្ពស់ និងឯក្សារពាក់្ព័នធ 
o សក្មមភាពទី៣៖ នធវើនត្សត ឫនធវើការសាំភាសន៍ 

o សក្មមភាពទី៤៖ នចញនសចក្តីសនរមចនរជើសនរ ើស 

o សក្មមភាពទី៥៖ របជុាំផ្ណនាាំពីការងារ និងបទបញ្ញជ របស់សាក្លវទិាល័យ 

 យុទធសាស្តសតទី៣៖ ការនផទរចាំនណេះដឹង និងការររប់ររងថ្នន ក់្នរៀន យុទធសាស្តសតទី៣ននេះពិត្ជាមិនអាចខ្វេះ
បាននទក្នុងយនតការបណតុ េះបណ្តត លធនធានមនុសសរបក្បនោយរុណភាព និងសមត្ថភាព។ ការនផទរចាំនណេះដឹង
ដល់និសសិត្រឺជាការខិ្ត្ខ្ាំនរៀបចាំកិ្ចចផ្ត្ងការបនរងៀន ការនរបើវធីិសាស្តសតបនរងៀនផ្ដលលអ និងការបងាា ញពីលទធ
ផលរ ាំពឹងទុក្ នោយនតត ត្នលើលទធផលសិក្ារបស់និសសិត្។ ការររប់ររងថ្នន ក់្នរៀនរឺជាលក្ខខ្ណឌ ចាំបាច់មួយ
ផ្ដលររប់សាស្តសាត ចរយទាំងអស់រត្ូវនធវើ នដើមបីទញការចប់អារមមណ៍របស់និសសិត្នៅក្នុងខ្លឹមសារសនមុខ្វជិាជ នីមួ
យៗ។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ង
នរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ នរៀបចាំសាស្តសាត ចរយផ្ដលមានចាំនណេះដឹងបរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខ្ពស់ ឫបរញិ្ញដ បរត្ផ្ដល
មាន បទពិនសាធន៍យ៉ាងតិ្ច ៣ ន្ ាំ 

o សក្មមភាពទី២៖ នរៀបចាំសាស្តសាត ចរយឱ្យបនរងៀនស្សបតាមជាំនាញ និងបទពិនសាធន៍របស់ាត់្ 
o សក្មមភាពទី៣៖ ជរមុញសាស្តសាត ចរយបងាា ញពីវធីិសាស្តសតបនរងៀន នាលបាំណងនមនរៀន ការវាយ

ត្សមលការសិក្ា និងលទធផលរ ាំពឹងទុក្ដល់និសសិត្ 

o សក្មមភាពទី៤៖ ជរមុញការររប់ររងវន័ិយ និងអប់រ ាំសុជីវធម៌ សីលធម៌រស់នៅជារបចាំ 
o សក្មមភាពទី៥៖ ជរមុញសាស្តសាត ចរយោក់្កិ្ចចការជារក្ុម និងកិ្ចចការផទេះដល់និសសិត្ 



o សក្មមភាពទី៦៖ ជរមុញសាស្តសាត ចរយឱ្យមានការនលើក្ទឹក្ចិត្តដល់និសសិត្ 

o សក្មមភាពទី៧៖ ផ្ណនាាំសាស្តសាត ចរយឱ្យនារពនពលនវលា និងមានទាំនាក់្ទាំនងលអជាមួយនិសសិត្ 

o សក្មមភាពទី៨៖ ការរបជុាំបនចចក្នទសនដើមបីនោេះដូរបទពិនសាធន៍បនរងៀន 

 យុទធសាស្តសតទី៤៖ បណតុ េះបណ្តត លចាំនណេះដឹង និងសមត្ថភាពបផ្នថម ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលនឹងនាាំឲ្យ 
សាក្លវទិាល័យទទួលបាននូវធនធានសាស្តសាត ចរយផ្ដលមានចាំនណេះដឹង និងសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបនរងៀន
និសសិត្។ នលើសពីននេះនៅនទៀត្ យុទធសាស្តសតននេះ ជរមុញឲ្យសាស្តសាត ចរយររប់រូបទាំងអស់បាន អភិវឌ្ឍនូវចាំនណេះ
ដឹងរបស់ខ្លួន ឲ្យស្សបនៅតាមការរកី្ចនរមើនខ្ងវទិាសាស្តសតបនចចក្វទិារបស់សងគម។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះ
សនរមចបានសាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយ ចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ ៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ នរៀបចាំក្មមវធីិបណតុ េះបណ្តត ល 

o សក្មមភាពទី២៖ នបើក្វរគខ្លី នដើមបីបាំប៉ាននលើជាំនាញឯក្នទស 

o សក្មមភាពទី៣៖ បញ្ជូ នឱ្យចូលរួមក្នុងវរគសិកាខ សាលា (ខ្ងក្នុង ឫខ្ងនរៅ) 

o សក្មមភាពទី៤៖ បញ្ជូ នឱ្យចូលរួមក្នុងដាំនណើ រទសសនៈកិ្ចច (ខ្ងក្នុង ឫខ្ងនរៅ) 

 យុទធសាស្តសតទី៥៖ វាយត្សមលការបនរងៀន ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឹងនាាំឲ្យ សាក្លវទិាល័យក្ាំណត់្
បាននូវសមត្ថភាពបនរងៀនពិត្ៗរបស់សាស្តសាត ចរយមាន ក់្ៗ។ ជាពិនសសជាងននេះនៅនទៀត្ននាេះ ការវាយត្សមលននេះ 
ក៏្នឹងបងាា ញផងផ្ដរ នូវការយក្ចិត្តទុក្ោក់្បនរងៀន និង ការងារអប់រ ាំបណតុ េះបណ្តត លរបស់ពួក្ាត់្មាន ក់្ៗ នរពាេះ
ថ្នការ វាយត្សមលការបនរងៀនលអរឺជាមូលោឋ នសនការនលើក្ទឹក្ចិត្ត។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន 
សាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវសក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ វាយត្សមលនោយរណៈក្មមការ 
o សក្មមភាពទី២៖ វាយត្សមលតាមសរមង់មតិ្របស់និសសិត្ 

o សក្មមភាពទី៣៖ ផតល់លទធផលសនការវាយត្សមលដល់សាស្តសាត ចរយ នដើមបីឱ្យសាស្តសាត ចរយនធវើការផ្ក្
លមអ 

 យុទធសាស្តសតទី៦៖ ការនលើក្ទឹក្ចិត្តសាស្តសាត ចរយ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឹងនធវើឲ្យសាស្តសាត ចរយមានភាព
សនិទធសាន លជាមួយនឹង បុរគលិក្ អនក្ររប់ររង និងខិ្ត្ខ្ាំរបឹងផ្របងយក្ចិត្តទុក្ោក់្ខ្ពស់នៅនលើកិ្ចចការងារបនរងៀន
របស់ខ្លួនផ្ដលក្ាំពុងផ្ត្របតិ្បត្តិ។ ម៉ាាងវញិនទៀត្ ការនលើក្ទឹក្ចិត្តរឺជាការជរមុញឱ្យសាស្តសាត ចរយររប់រូបកាន់ផ្ត្
មានចឆនទៈក្នុងការបាំនពញការងារកាន់ផ្ត្របនសើន ើងៗ ជាពិនសសយុទធសាស្តសតននេះនឹងនាាំឲ្យសាក្លវទិាល័យ
នរជើសនរ ើសបាននូវសាស្តសាត ចរយ ផ្ដលមានចាំនណេះដឹងបទពិនសាធន៍ និងមនសិការវជិាជ ជីវៈខ្ពស់។ នដើមបឲី្យយុទធ
សាស្តសតននេះ សនរមចបានសាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវ សក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ របរល់ជូនបណណសរនសើរ 
o សក្មមភាពទី២៖ ត្ាំន ើងឋានៈ និងបនងកើនអរតារបាក់្នមា៉ាងបនរងៀន 

o សក្មមភាពទី៣៖ បនងកើនចាំនួនថ្នន ក់្បនរងៀន 



o សក្មមភាពទី៤៖ ផតល់ការបញ្ចុ េះត្សមលពិនសសនលើការសិក្ាបនតនៅ UME 

o សក្មមភាពទី៥៖ ផតល់នូវដាំនណើ រក្ាំសានតនផសងៗ 

 យុទធសាស្តសតទី៧៖ ជរមញុការទាំនាក់្ទាំនងជាមួយសាក្លវទិាល័យសដរូរនលើធនធានសាស្តសាត ចរយ ជាយុទធ
សាស្តសតមួយផ្ដលនឹងនធវើឲ្យសាក្លវទិាល័យកាន់ផ្ត្មានភាពលបីលាញ នោយសារមានសាស្តសាត ចរយបរនទស
មក្បនរងៀន ផ្ដលបានផតល់បទពិនសាធន៍ងមី ចាំនណេះដឹងងមីដល់និសសិត្។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះ សនរមចបាន
សាក្លវទិាល័យ បានោក់្នចញនូវ សក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ ចុេះអនុសរណៈនយរយល់ាន ជាមួយសាក្លវទិាល័យនផសងៗ 

o សក្មមភាពទី២៖ នធវើការតល ស់បតូរសាស្តសាត ចរយបនរងៀន 

o សក្មមភាពទី៣៖ នធវើការទាំនាក់្ទាំនងជារបចាំ 
៤- សោលបាំណងទី្យ៤៖ សររើសសរ ើសនិសសតិចូ្លសកិារបកបសោយរបសទិ្យធភាព និងការររប់ររងនិសសតិ 
យុទធសាស្តសតននេះ រឺជាត្សមលសនូលមួយផ្ដលរណៈររប់ររងសាក្លវទិាល័យក្ាំពុងនឹងបនតអនុវត្តយ៉ាងយក្ចិត្ត
ទុក្ោក់្ ពីនរពាេះភាពនជារជ័យផ្ដលសាក្លវទិាល័យទទួលបានរេូត្មក្ដល់នពលននេះក៏្អាស្ស័យនឹងការនតត
ត្យក្ចិត្តទុក្ោក់្នលើរុណភាពសិក្ារបស់និសសិត្ជាចមបង។ រុណភាពសិក្ាមានន័យថ្ន ការផតល់នូវចាំនណេះ
ដឹង និងវជិាជ ជីវៈដល់និសសិត្ផ្ផអក្នលើនាលការណ៍ររឹេះបីយ៉ាងសាំខ្ន់រឺ ពុទធិ បាំនិន និងរក្មសីលធម៌។នោយផ្ ក្
ការនរជើសនរ ើស និងការររប់ររងនិសសិត្ក៏្រតិ្ផ្ត្សាំខ្ន់នៅនទៀត្នោយនេតុ្ថ្ននដើមបទីទួលបាននូវរុណភាព
ចាំបាច់រត្ូវការមានការនរជើសនរ ើសនិសសិត្ ផ្ដលបាំនពញររប់លក្ខខ្ណឌ មក្ទទួលការបណតុ េះបណ្តត លពីសាស្តសាត ច
រយមានបទពិនសាធន៍ បូក្រមួជាមួយការររប់ររងវន័ិយ ការររប់ររងវត្តមានបានរតឹ្មរត្វូចាស់លាស់។ នដើមបី
សនរមចបាននូវនាលបាំណងននេះ សាក្លវទិាល័យ បាននរៀបចាំនូវយុទធសាស្តសត និង សក្មមភាពជានរចើននដើមបីអនុ
វត្តដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 យុទធសាស្តសតទី១៖ បនងកើត្រណៈក្មមការនរជើសនរ ើសនិសសតិ្ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឆលើយត្បនៅនឹង
នបសក្ក្មម ផ្ដលបានផ្ចងថ្ន៖ ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសសរបក្បនោយរុណភាព និងសមត្ថភាព រត្ូវពឹងផ្ផអក្
នលើមូលោឋ ន សនចាំនណេះដឹងរបស់ពួក្ាត់្ពីមធយមសិក្ាទុតិ្យភូមិមក្។ នដើមបឱី្យនិសសតិ្ររប់របូមានសមត្ថភាព
ររប់រាន់ក្នុងការសិក្ានរៀនសូរត្ នូវខ្លឹមសារផ្ដលសាស្តសាត ចរយបានបនរងៀនននាេះ និសសិត្មាន ក់្ៗរត្ូវបាននរជើស
នរ ើស និងវាយត្សមលយ៉ាងរតឹ្មរត្វូនោយរណៈក្មមការនរជើសនរ ើសរបស់សាក្លវទិាល័យ។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសត
ននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ នចញនសចក្តីសនរមចបនងកើត្រណៈក្មមការ 
o សក្មមភាពទី២៖ ក្ាំណត់្តួ្នាទី និងភារកិ្ចចរបស់រណៈក្មមការ 
o សក្មមភាពទី៣៖ ផសពវផាយដល់អនក្ផ្ដក្ពាក់្ព័នធ 



 យុទធសាស្តសតទី២៖ ធានាបាននូវការនរជើសនរ ើសនិសសតិ្របក្បនោយរបសិទធភាព យុទធសាស្តសតននេះននេះ រឺ
ជាត្សមលសនូលមួយផ្ដលមិនអាចខ្វេះបាន ពីនរពាេះភាពនជារជ័យផ្ដលសាក្លវទិាល័យទទួលបានរេូត្មក្ដល់
នពលននេះក៏្អាស្ស័យនឹងការនតត ត្យក្ចិត្តទុក្ោក់្នលើរុណភាពសិក្ារបស់និសសិត្ជាចមបង។ រុណភាពសិក្ា
ផ្ត្ងផ្ត្ផារភាជ ប់នៅនឹងការនរជើសនរ ើសនិសសតិ្ចូលនរៀនរបក្បនោយរបសិទធភាពខ្ពស់ ជាក់្ផ្សតងរបសិននបើ
សាក្លវទិាល័យនរជើសនរ ើសបាននិសសិត្ផ្ដលបាំនពញររប់លក្ខខ្ណឌ ចូលមក្សិក្ា ននាេះជាក្តាត មួយផ្ដលបងក
ភាពងាយស្សួលដល់ការបនរងៀនរបស់សាស្តសាត ចរយ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ
បានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ បនងកើត្នាលការណ៍ និងនីតិ្វធីិ 

  -សតីពីការនរជើសនរ ើសនិសសិត្ចូលនរៀនថ្នន ក់្ ន្ ាំសិក្ាមូលោឋ ន 
  -សតីពីការនរជើសនរ ើសនិសសិត្អាហារូបក្រណ៍ 
  -សតីពីនផទរការសិក្ា និងការទទួលនិសសិត្នផទរចូល 

o សក្មមភាពទី២៖ នធវើការនរជើសនរ ើសនោយផ្ផអក្តាមរពឹត្តិបត្តិពិនទុរប ងសញ្ញដ បរត្ មធយមសិក្ា
ទុតិ្យភូមិ 

 ចាំនពាេះនបក្ខជនរប ងជាប់ចប់ពី ន្ ាំ ២០០២ មក្ដល់បចចុបបនន 
-នធវើការពិនិត្យ និងក្ាំណត់្យក្ពិនទុតាមមុខ្វជិាជ យ៉ាងទបរតឹ្មនិនទទស E និងឱ្យស្សបតាម
ជាំនាញផ្ដលនបក្ខជននរជើសនរ ើស  
-នរៀបចាំបញ្ជ ីនឈាម េះនិសសិត្នដើមបីសុាំការទទួលសាគ ល់ពីរក្សួងអប់រ ាំ 

o សក្មមភាពទី៣៖ នធវើការរប ងចូលសរមាប់នបក្ខជនរប ងជាប់សញ្ញដ បរត្មធយមសិក្ាទុតិ្យ
ភូមិមុន  ន្ ាំ២០០២ 

 -នធវើសាំនណើ រនសនើសុាំរប ងចូលនរៀននៅរក្សួងអប់រ ាំយុវជន និងកី្ឡា 
 -នរៀបចាំវញិ្ញដ សារប ងតាមជាំនាញផ្ដលនបក្ខជននរជើសនរ ើស 
 -នរៀបចាំបញ្ជ ីនឈាម េះនបក្ខជនតាមបនទប់ 
 -របជុាំផ្បងផ្ចក្ភារកិ្ចចរណៈនមរបនយរ 
 -ររប់ររងដាំនណើ រការរប ង 
 -នធវើក្ាំផ្ណសនលឹក្កិ្ចចការនបក្ខជន 
 -នចញលទឋផលសនការរប ងនរជើសនរ ើស 
 -នរៀបចាំបញ្ជ ីនឈាម េះសុាំការទទួលសាគ ល់ពីរក្សួងអប់រ ាំយុវជន និងកី្ឡា 

o សក្មមភាពទី៤៖ ចាំនពាេះនបក្ខជនោក់្ពាក្យចូលសិក្ាមហាវទិាល័យសិលបៈមនុសសសាស្តសត និង
ភាសាបរនទស ជាំនាញភាសាអង់នរលស រត្ូវរប ងចូលទាំងអស់នលើវញិ្ញដ សាតាមការក្ាំណត់្   
របស់រក្សួងអប់រ ាំយុវជន និង កី្ឡា 



o សក្មមភាពទី៥៖ ផតល់អាហារូបក្រណ៍ដល់និសសិត្ពូផ្ក្ និងនិសសិត្អាទិភាព 
 

 យុទធសាស្តសតទី៣៖ ការររប់ររងសថតិិ្និសសតិ្ ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលនឹងអាចនធវើឲ្យសាក្លវទិយល័យ
មានការ ងាយស្សួលក្នុងការតាមោននូវចាំនួននិសសិត្ផ្ដលនឹងក្ាំពុងសិក្ាជាក់្ផ្សតង ម៉ាាងវញិនទៀត្វាក៏្ជួយតាម
ោនសក្មមភាពសិក្ារបស់និសសិត្ររប់ក្រមិត្សិក្ាទាំងអស់ឲ្យកាន់ផ្ត្ចូលរួមយ៉ាងសក្មម និងខិ្ត្ខ្ាំរបឹងផ្របង
សិក្ានរៀនសូរត្នដើមបអីនារត្របស់ពួក្នរ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបាន
ក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ ចត់្តាាំងបុរគលិក្ទទួលខុ្សរត្ូវ 
o សក្មមភាពទី២៖ តាមោននិសសិត្ក្ាំពុងនរៀន និសសិត្នបាេះបង់ និសសិត្ពយួរការសិក្ា និសសតិ្នផទរ

ចូល 

o សក្មមភាពទី៣៖ យក្ចិត្តទុក្ោក់្ចាំនពាេះនិសសិត្ទាំងអស់ 

 យុទធសាស្តសតទី៤៖ ការររប់ររងវន័ិយនិសសតិ្ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលអាចក្ាំណត់្បានពីភារកិ្ចច និង
ការទទួលខុ្សរត្ូវ ចាំនពាេះការររប់ររងនលើកិ្ចចបនរងៀននិងសិក្ារបស់និសសិត្ នដើមបីធានានូវការសិក្ាអប់រ ាំមួយ
របក្ប នោយរុណភាពនិងជួយឲ្យនិសសិត្ទទួលបាននូវការអប់រ ាំចរយិធម៌ ក្នុងការនធវើខ្លួនរបស់និសសិត្ឲ្យកាល យ
នៅជានិសសិត្លអ កូ្នលអ និងពលរដឋនៅក្នុងសងគមក្មពុជា។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័
យបានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ បនងកើត្នាលការណ៍ និងបទបញ្ញជ សផទក្នុងសរមាប់និសសតិ្ 

o សក្មមភាពទី២៖ បនងកើត្រណៈក្មមការវន័ិយ 

o សក្មមភាពទី៣៖ អនុវត្តតាមនាលការណ៍ និងបទបញ្ញជ សផទក្នុងនិសសិត្ 

o សក្មមភាពទី៤៖ ផ្ណនាាំនិសសិត្មិននារពវន័ិយ 

 យុទធសាស្តសតទី៥៖ ការររប់ររងសក្មមភាពសិក្ា ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលនឹងអាចនធវើឲ្យសាក្លវទិយល័
យងាយស្សួលតាមោននូវសក្មមភាពសិក្ារបស់និសសិត្ររប់ក្រមិត្សិក្ាទាំងអស់ឲ្យរងឹរតឹ្ កាន់ផ្ត្ចូលរួម
យ៉ាងសក្មមនឹងខិ្ត្ខ្ាំរបឹងផ្របងសិក្ានរៀនសូរត្។ម៉ាាងនទៀត្យុទធសាស្តសតននេះនឹងជួយផតល់នូវនសវាក្មមនានាការផត
ល់នយបល់ ចាំនពាេះការសិក្ារបស់ពួក្នរ បផ្នថមនលើននាេះនធវើឱ្យនិសសិត្កាន់ផ្ត្ទទួលបាននូវចាំនណេះដឹងសម
ស្សបបផ្នថមនទៀត្ ។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយ
ចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ ក្ាំណត់្ចាំនួននិសសិត្សមរមយក្នុងថ្នន ក់្នីមួយៗ 

o សក្មមភាពទី២៖ តាមោនការសិក្ា និងអវត្តមានរបស់និសសិត្ 



o សក្មមភាពទី៣៖ ពរងីក្កិ្ចចការនិសសិត្ និងការចុេះក្មមសិក្ា 

o សក្មមភាពទី៤៖ បណតុ េះបណ្តត លបផ្នថមនិសសតិ្នខ្ាយ និងឫជរមុញឱ្យមានសវ័យសិក្ាតាមរក្ុម 
o សក្មមភាពទី៥៖ វាយត្សមលការសិក្ានោយនតត ត្នលើលទធផលសិក្ា និងពរងឹងកិ្ចចការរប ង 

o សក្មមភាពទី៦៖ ផតល់ការពិនរាេះនយបល់ដល់និសសិត្ក្នុងររប់សក្មមភាព (ការសិក្ា ការនរជើស
ជាំនាញ) 

o សក្មមភាពទី៧៖ ផតល់ពត៌្មានទូនៅ និងនសវានផសងៗសរមាប់និសសិត្ទូនៅ 

 យុទធសាស្តសតទី៦៖ ក្មមវធីិបណតុ េះបណ្តត លបផ្នថម ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលនឹងអាចនធវើឲ្យនិសសិត្កាន់ផ្ត្
ទទួលបាននូវចាំនណេះដឹងងមីៗបផ្នថមនទៀត្ នរៅពីការសិក្ារទឹសតី។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្ល
វទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ នរៀបចាំក្មមវធីិសិកាខ សាលា 

o សក្មមភាពទី២៖ នរៀបចាំក្មមវធីិទសសនៈកិ្ចចសិក្ា 

o សក្មមភាពទី៣៖ អនញ្ជ ើញអនក្មានបទពិនសាធន៍មក្នធវើបទបងាា ញតទ ល់ដល់និសសិត្ 

o សក្មមភាពទី៤៖ នរៀបចាំក្មមវធីិចាំនណេះដឹងទូនៅ 

o សក្មមភាពទី៥៖ បនងកើត្ក្លឹបនរៀនភាសាអង់នរលស 

o សក្មមភាពទី៦៖ បនងកើត្វរគសិក្ាខ្លីៗ 

o សក្មមភាពទី៧៖ នធវើការនោេះដូរការសិក្ារបស់និសសិត្ជាមួយផ្ដរូរបរនទស 
 យុទធសាស្តសតទី៧៖ ការនលើក្ទឹក្ចិត្តដល់និសសតិ្នឆនើម ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលមិនអាចខ្វេះបាននៅក្នុង
ការបណតុ េះបណ្តត លធនធានមនុសស នរពាេះថ្នការនលើក្ទឹក្ចិត្តរឺជាក្តាត មួយផ្ដលជួយជរមុញឱ្យនិសសិត្ររប់របូ
កាន់ផ្ត្មានចឆនទៈក្នុងការរបកួ្ត្របផ្ជងនដើមបីទទួលបាននូវនជារជ័យ និងមានការនលើក្ទឹក្ចិត្តពីសាក្លវទិាល័
យ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ង
នរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ ផតល់ជាប័ណណសរនសើរ 
o សក្មមភាពទី២៖ ផតល់ដាំនណើ រក្ាំសានតនផសងៗ 

o សក្មមភាពទី៣៖ ជួយរក្ក្ផ្នលងចុេះក្មមសិក្ាសម័ររចិត្ត 
o សក្មមភាពទី៤៖ ផតល់អាទិភាពក្នុងការសិក្ានៅបរនទស 

៥- សោលបាំណងទី្យ៥៖ ររប់ររងនិសសតិ នការងារសធវើ នាលបាំណងននេះរឺជានសចក្តីរបាថ្នន ដ៏ចមបងជាងនរ
បងអស់សរមាប់និសសិត្ផ្ដលក្ាំពុងផ្ត្សិក្ានិង និសសិត្ផ្ដលនឹងរត្ូវបញ្ច ប់ការសិក្ា  ពីនរពាេះនៅនពលផ្ដល
និសសិត្មានការងារនធវើកាន់ផ្ត្នរចើននាក់្  ននាេះមានន័យថ្ន និសសិត្ពិត្ជាបាន ផ្ក្ផ្របជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួន នឹង



ក្ាំពុងផ្ត្ជួយអភិវឌ្ឍរបនទសជាតិ្។ នដើមបធីានាបាននូវសមភាពការងារនិងទាំេាំការងារនក្ើនន ើង ចាំណុចផ្ដល
សាក្លវទិាល័យបានយក្ចិត្តទុក្ោក់្ខ្ល ាំងជាងនររឺការទាំនាក់្ទាំនងរវាងសាក្លវទិាល័យជាមួយនឹងអងគការ 
ឬក៏្រក្មុេ ុននានា ឲ្យន ើញកាន់ផ្ត្ចាស់អាំពីរុណភាពសិក្ា និង សមត្ថភាពការងាររបស់និសសិត្។ នដើមបី
សនរមចបាននូវនាលបាំណងននេះ សាក្លវទិាល័យ បាននរៀបចាំនូវយុទធសាស្តសត និង សក្មមភាពជានរចើននដើមបីអនុ
វត្តដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 

 យុទធសាស្តសតទី១៖ បនងកើត្រណៈក្មមការពិនរាេះនយបល់ក្នុងការផ្សវងរក្ការងារជូននិសសតិ្ ជាយុទធសាស្តសត
មួយផ្ដលមិនអាចខ្វេះបានក្នុងកិ្ចចការផ្សវងរក្ការងារជូននិសសិត្។ យុទធសាស្តសតមួយននេះនឹងក្ាំណត់្បាន នូវនាល
ការណ៍មួយជាក់្លាក់្ និងមានសុរកឹ្ត្ភាពក្នុងការធានាឲ្យមានការងារសរមាប់និសសិត្។ ជាពិនសសរណៈក្មម
ការននេះ ចាំបាច់រត្ូវផ្ត្មានយុត្តិធម៌អពារកឹ្ត្និងត្មាល ភាព ក្នុងការពិនរាេះនយបល់ដល់និសសិត្ទូនៅ។ នដើមបី
សនរមចបាននូវនាលបាំណងននេះ សាក្លវទិាល័យ បាននរៀបចាំនូវយុទធសាស្តសត និង សក្មមភាពជានរចើននដើមបីអនុ
វត្តដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ នចញនសចក្តីសនរមចបនងកើត្រណៈក្មមការ 
o សក្មមភាពទី២៖ ក្ាំណត់្តួ្នាទី និងភារកិ្ចចរបស់រណៈក្មមការ 
o សក្មមភាពទី៣៖ ផសពវផាយដល់អនក្ផ្ដលពាក់្ព័នធ 

 យុទធសាស្តសតទី២៖ ផ្សវងរក្ការងារជូននិសសតិ្ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលសាក្លវទិាល័យបានអនុវត្ត
ក្នលងមក្ និងធាល ប់ទទួលបាននជារជ័យតាមរយៈការចុេះកិ្ចចសេរបតិ្បត្តិការ រវាងសាក្លវទិាល័យជាមួយប
ណ្តត រក្ុមេ ុន អងគការ និងររឹេះសាថ ននានាទាំងផ្ផនក្រដឋនិងឯក្ជន នដើមបីផតល់ឱ្កាសដល់និសសិត្ររប់របូនរត្ៀម
លក្ខណៈរបស់ខ្លួនក្នុងផ្សវងរក្ការងារនធវើ។ ជាពិនសសសាក្លវទិាល័យផ្ត្ងផ្ត្បានយក្ចិត្តទុក្ោក់្នៅនលើការ
ជរមុញឱ្យនិសសតិ្បានចុេះក្មមសិក្ាសម័ររចិត្តនដើមបីដក្ស្សង់បទពិនសាធន៍ការងារជាក់្ផ្សតង។ នដើមបឲី្យយុទធ
សាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ ផសពវផាយដាំណឹងសតីពីការនរជើសនរ ើសបុរគលិក្របស់សាថ ប័ននានា 

o សក្មមភាពទី២៖ បនងកើត្ទាំនាក់្ទាំនង និងផ្សវងរក្ទីក្ផ្នលងសរមាប់និសសិត្ចុេះក្មមសិក្ា និងនធវើ
ការងារ 

 យុទធសាស្តសតទី៣៖ តាមោន និងររប់ររងនិសសតិ្មានការងារនធវើ ជាយុទធសាស្តសតផ្ដលនធវើឲ្យសាក្លវទិាល័
យន ើញចាស់នលើលទធផលសនការផលិត្ ធនធានមនុសសរបស់ខ្លួននលើត្រមូវការទីផារនានពលបចចបបុនន និង
នពលអនារត្។ ម៉ាាងវញិនទៀត្ការររប់ររងនិសសិត្មានការងារនធវើបានចាស់លាស់ រឺជាភាពនជារជ័យមួយ
របស់សាក្លវទិាល័យ នៅក្នុងការបណតុ េះបណ្តត លនិសសិត្ និងជួយជរមុញឱ្យសាក្លវទិាល័យកាន់ផ្ត្មាន



ភាពលបីលាញផ្ងមនទៀត្។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព 
មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ ជរមុញឱ្យនិសសិត្បាំនពញពត៌្មានសតីពីការងាររបស់ខ្លួន (និសសិត្ក្ាំពុងនរៀន) 

o សក្មមភាពទី២៖ ផសពវផាយឱ្យនិសសិត្ចុេះតាមនរេទាំព័ររបស់សាក្លវទិាល័យ 

o សក្មមភាពទី៣៖ ជរមុញឱ្យនិសសិត្បាំនពញនៅនពលផ្ដលបញ្ច ប់ការសិក្ា 

៦- សោលបាំណងទី្យ៦៖ ស ា រៈសកិា និង ស ា រៈរបូវ័នតររប់រោន់ នដើមបីឲ្យនាលបាំណងមួយននេះ សនរមច
នឹងទទួលបាននជារជ័យ នឹងមានដាំនណើ រការលអវាជានរឿងចាំបាច់បាំផុត្ ផ្ដលសាក្លវទិាល័យ រត្ូវអភិវឌ្ឍបផ្នថម
នូវនេោឋ រចនាសមព័នធរូបវនតងមីៗ ផ្ដលការពារសុវត្ថិភាព សនតិសុខ្ និងភាពងាយស្សួលដល់និសសិត្។ ជាពិនសស
ការមានសមាា រៈសិក្ាររប់រាន់ននេះ នឹងបនរមើផលរបនយជន៍យ៉ាងនរចើនឲ្យបុរគលិក្  សាស្តសាត ចរយ និង និសសិត្ 
ក្នុងការអនុវត្តការងារ ការបនរងៀន និងការសិក្ានរៀនសូរត្។ នដើមបីសនរមចបាននូវនាលបាំណងននេះ សាក្ល
វទិាល័យ បាននរៀបចាំនូវយុទធសាស្តសត និង សក្មមភាពជានរចើននដើមបអីនុវត្តដូចខ្ងនរកាមននេះ៖ 
 យុទធសាស្តសតទី១៖ នធវើទាំននើបក្មមបនទប់សិក្ា ជាយុទធសាស្តសតមួយ ផ្ដលជរមុញឲ្យសាក្លវទិាល័យខិ្ត្ខ្ាំ 
របឹងផ្របងបផ្នថមនទៀត្នលើដាំនណើ រការអភិវឌ្ឍអាារ និង បនទប់សិក្ាឲ្យរតឹ្ផ្ត្មានភាព ទក់្ទញសរមាប់និសសិត្ 
និង នភញៀវនានាផ្ដលនធវើទសសនកិ្ចចផ្សវងយល់ ពីសាក្លវទិាល័យទាំងមូល ។ ក្តាត ផ្ដល សាំខ្ន់ជាងនរននាេះ រឺ
បាំនពញនៅនលើត្រមូវការរបស់និសសិត្ ផ្ដលទមទរឱ្យមានសមាា រៈទន់សម័យ ក្នុងការជរមុញឱ្យមានភាពងាយ
ស្សួលនលើការបនរងៀន និងការនរៀន។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យបានក្ាំណត់្នូវ
សក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ បាំពាក់្ LCD ឱ្យបាន១០០ភាររយនៅតាមថ្នន ក់្នរៀននីមួយៗ 
o សក្មមភាពទី២៖ បាំពាក់្កាត នខ្ៀនក្ញ្ច ក់្ នដើមបបីងកភាពងាយស្សួលដល់សាស្តសាត ចរយ 
o សក្មមភាពទី៣៖ បាំពាក់្មា៉ា សីុនរត្ជាក់្ឱ្យបាន៣៥ភាររយសនចាំនួនបនទប់សរុប 

 យុទធសាស្តសតទី២៖ នរៀបចាំផ្ផនការររប់ររងសមាា ររបូវន័ត ការអភិវឌ្ឍ និងការជួសជុល ជាដាំនណើ រការ
របតិ្បត្តិមួយ ដ៏សាំខ្ន់ក្នុងការធានាបាននូវការនរៀបចាំផ្ផនការនរបើរបាស់នូវសមាា រៈរូបវនតនានា របក្បនោយ រប
ពលភាព និងអាចទុក្ចិត្តបានក្នុងការផតល់នូវនសវាក្មមសិក្ាដល់និសសិត្។នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន 
សាក្លវទិាល័យ បានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ បនងកើត្នាលការណ៍ររប់ររងសមាា រៈ 
o សក្មមភាពទី២៖ ផ្ងរក្ា និងជួសជុលសមាា រៈ 

 យុទធសាស្តសតទី៣៖ ររប់ររងបណ្តណ ល័យ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលជរមុញឲ្យនិសសិត្ទាំងអស់នរបើរបាស់ប
ណ្តណ ល័យជាក្ផ្នលងផតល់ចាំនណេះដឹងដល់ពួក្នរតាមរយៈការសិក្ាស្សាវរជាវ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមច
បាន សាក្លវទិាល័យ បានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ បនងកើត្បទបញ្ញជ បណ្តណ ល័យ 



o សក្មមភាពទី២៖ នរៀបចាំនសៀវនៅតាមមហាវទិាល័យ និងមានបិត្កូ្ត្សមាគ ល់ 

o សក្មមភាពទី៣៖ បនងកើនចាំនួននសៀវនៅក្នុងបណ្តណ ល័យ១៥ភាររយ 

o សក្មមភាពទី៤៖ ររប់ររងការខ្ចីនសៀវនៅ ការចូលអាន និងការនរបើរបាស់អីុនធឺផ្ណត្ 

 យុទធសាស្តសតទី៤៖ នសវានរបើរបាស់បនទប់អនុវត្ត និងការនរបើរបាស់អីុនធឺផ្ណត្ ជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលនឹង 
ជរមុញឲ្យនិសសតិ្ទាំងអស់យ៉ាងនហាចណ្តស់ក៏្៨០ភាររយ នចេះនរបើរបាស់កុ្ាំពយូទ័រដូចជាកិ្ចចការរដឋបាល ការ
នរៀបចាំឯក្សារទិននន័យ ជាពិនសសនិសសិត្អាចនចេះផ្សវងរក្ព័ត៌្មានតាមរយៈបណ្តត ញរបព័នធអីុនធឺផ្ណត្។ ម៉ាាង
វញិនទៀត្ការចូលអនុវត្តជាក់្ផ្សតងពិត្ជាបងាា ញឱ្យនិសសិត្កាន់ផ្ត្មានចាំនណេះដឹងបផ្នថមនទៀត្ ពីនលើការសិក្ា
រទឹសតីផ្ដលសាស្តសាត ចរយបានផ្ណនាាំ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បានក្ាំណត់្នូវ
សក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ បនងកើត្បនទប់សរមាប់អនុវត្តភាសា 

o សក្មមភាពទី២៖ បនងកើត្បនទប់អនុវត្តកុ្ាំពយូទ័រ 
o សក្មមភាពទី៣៖ បាំពាក់្កុ្ាំពយូទ័រមានភាជ ប់អីុនធឺផ្ណត្ បាំពាក់្ WiFi ក្នុងបរនិវណសាក្លវទិាល័យ 

៧- សោលបាំណងទី្យ៧៖ អភិវឌ្ឍការរសាវរជាវ កិ្ចចការស្សាវរជាវ ជានាលបាំណងមួយផ្ដលមានរបភព
ជាក់្លាក់្ និង របាក្ដរបាជានិយម ពីនរពាេះការសិក្ារជាវស្សាវ នធវើឲ្យនិសសិត្ រក្ន ើញនូវ របភពបញ្ញា  ការ
ក្ាំណត់្នូវបញ្ញា  និង ការនោេះស្សាយនូវបញ្ញា  ។ ម៉ាាងវញិនទៀត្ ការស្សាវរជាវនលើ   វស័ិយនសដឋកិ្ចច និង វទិាសា
ស្តសតសងគម អាចជាមារត្ោឋ នមួយចាស់លាស់ ក្នុងការវាស់ផ្វង ចាំនណេះដឹង និងសមត្ថភាពរបស់និសសិត្ផ្ដល
ក្ាំពុងផ្ត្សិក្ានិងនរកាយពីបញ្ច ប់ការសិក្ា។ នដើមបីឲ្យ នាលបាំណងននេះសនរមចបានស្សបតាមទសសនវស័ិយ 
និងនបសក្ក្មមរបស់ខ្លួន ធនធានឯក្សារនិងសាស្តសាត ចរយ ជាជាំនួយមួយយ៉ាងសាំខ្ន់ក្នុងការផ្សវងរក្របភព
ព័ត៌្មាន និង ជាភ័សតុតាងផ្ដលបងាា ញពីទ ាីក្រណ៍ទក់្ទង នៅនឹងផ្ដនក្ាំណត់្របធានបទមួយ អាចយក្ជា
ការណ៍បានសរមាប់និសសិត្ជាំនាន់នរកាយនទៀត្ យក្មក្នធវើជា លាំអានសិក្ាស្សាវរជាវ។ នដើមបីសនរមចបាននូវ
នាលបាំណងននេះ សាក្លវទិាល័យ បាននរៀបចាំនូវយុទធសាស្តសត និង សក្មមភាពជានរចើននដើមបីអនុវត្តដូចខ្ង
នរកាមននេះ៖ 
 យុទធសាស្តសតទី១៖ សមត្ថភាពស្សាវរជាវ ជាយុទធសាស្តសតមួយដ៏មានសារៈសាំខ្ន់ នដើមបីឲ្យអនក្សិក្ា
ទាំងឡាយយល់កាន់ផ្ត្ចាស់ពីរនបៀបរបមូលព័ត៌្មាន វភិារព័ត៌្មាន និង សននិោឋ ននលើលទធផលផ្ដលខ្លួនទទួល
បានតាម   រយៈការសិក្ាស្សាវរជាវ។ នលើសពីននេះនៅនទៀត្ និសសិត្នឹងនចេះចាំពីរនបៀបនធវើការស្សាវរជាវផ្បប
នរបៀបនធៀបក៏្ដូចជាវភិារនលើរទឹសតីជាមួយ នឹងសាថ នភាពជាក់្ ផ្សតងរបក្បនោយចាំនណេះដឹងនិងវចិរណញណ
ខ្ពស់។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បានក្ាំណត់្នូវយុទធសាស្តសតរង មួយចាំនួនដូចខ្ង
នរកាម៖ 

 យុទធសាស្តសតរងទី១៖ បនងកើត្របព័នធររប់ររងទិននន័យរក្ុមស្សាវរជាវ រឺជាយុទធសាស្តសតរងមួយផ្ដល
រត្ូវនធវើជារបចាំនដើមបីរត្ួត្ពិនិត្យសក្មមភាពស្សាវរជាវរបស់រក្ុមស្សាវរជាវ និងបនងកើនចាំនួនរក្ុមស្សាវរជាវ ក្នុងការ



ផតល់ជូននូវពត៌្មានបចចុបបននលមអិត្ និងផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន 
សាក្លវទិាល័យ បានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ បនងកើត្ការយិល័យ ឫផ្ផនក្សរមាប់របមូលផតុាំធនធានមនុសសផ្ផនក្
ស្សាវរជាវ 

o សក្មមភាពទី២៖ របមូលជារបចាំនូវពត៌្មានលមអិត្សតីពីអនក្ស្សាវរជាវ 
 យុទធសាស្តសតរងទី២៖ ក្ាំណត់្វស័ិយអាទិភាពសរមាប់ការស្សាវរជាវ រឺជាយុទធសាស្តសតរងមួយផ្ដល

សាក្លវទិាល័យរត្ូវនរៀបចាំផ្ផនការសក្មមភាពស្សាវរជាវ នដើមបបីាំផ្បលងត្រមវូការការរបស់នសដឋកិ្ចចសងគម នៅជា
របធានបទស្សាវរជាវផ្ដលមានសកាត នុពល។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បាន
ក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ បនងកើត្រក្ុមការងារជាំនាញនដើមបីពិនិត្យនលើវស័ិយអាទិភាព 

o សក្មមភាពទី២៖ រក្ុមការងារជាំនាញរបជុាំជារបចាំនដើមបីក្ាំណត់្វស័ិយអាទិភាពសរមាប់
សក្មមភាពស្សាវរជាវ 

 យុទធសាស្តសតរងទី៣៖ អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្សាវរជាវ ជាយុទធសាស្តសតរងមួយផ្ដលសាក្លវទិាល័យ
រត្ូវខិ្ត្ខ្ាំនធវើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្សាវរជាវដល់បុរគលិក្ សាស្តសាត ចរយ និងនិសសិត្ក្នុងការនរៀបចាំផ្ផនការ និង
ដឹក្នាាំការស្សាវរជាវក្នុងវស័ិយអាទិភាពរបក្បនោយរុណភាព។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្ល
វទិាល័យ បានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ សិក្ាពីត្រមូវការសនសមត្ថភាពភាសាអង់នរលស ជាំនាញសរនសររនរមាង. 
o សក្មមភាពទី២៖ នរៀបចាំផ្ផនការបណតុ េះបណ្តត ល នដើមបីពរងឹងសមត្ថភាពអនក្ស្សាវរជាវ 
o សក្មមភាពទី៣៖ នរៀបចាំបណតុ េះបណ្តត ល និងក្សាងសមត្ថភាពអនក្ស្សាវរជាវ 

 យុទធសាស្តសតទី២៖ រុណភាពស្សាវរជាវ រឺជាការចាំបាច់សរមាប់ការស្សាវរជាវផ្ដលទមទរឱ្យសាក្ល
វទិាល័យរត្ូវការនូវធនធានមនុសស សមាា រៈ និងមជឈោឋ នខ្ងនរៅមានររប់រាន់ មិនផ្ត្ប៉ាុនណ្តណ េះការស្សាវរជាវ
ផ្ដលលអរឺនាាំមក្នូវផលរបនយជន៍ជូនសងគមជាតិ្ ផ្ដលអាចជួយនៅក្នុងកិ្ចចការក្សាង និងអភិវឌ្ឍន៍នសដឋកិ្ចច។ 
នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បានក្ាំណត់្នូវយុទធសាស្តសតរង មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម
៖ 

 យុទធសាស្តសតរងទី១៖ នលើក្ទឹក្ចិត្តអនក្ស្សាវរជាវឱ្យបងាា ញអត្ថបទស្សាវរជាវ រឺជាយុទធសាស្តសតផ្ដល
មិនអាចខ្វេះបាន ពីនរពាេះការជរមុញឱ្យបុរគលិក្ សាស្តសាត ចរយ និងនិសសិត្ខិ្ត្ខ្ាំស្សាវរជាវនលើរបធានបទណ្តមួយ
ននាេះ វាទមទរឱ្យមានការផតល់ជូននូវការនលើក្ទឹក្ចិត្តនផសងៗ។ ការនលើក្ទឹក្ចិត្តរឺជាក្មាល ាំងចលក្រមួយផ្ដលនធវើ
ឱ្យបានសនរមចនូវនាលបាំណងទាំងឡាយ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បាន
ក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ នរៀបចាំនាលការណ៍នលើក្ទឹក្ចិត្តដល់អនក្ស្សាវរជាវ 



 យុទធសាស្តសតរងទី២៖ ជរមញុអនក្ស្សាវរជាវឱ្យសិក្ារបធានបទផ្ដលទក់្ទង នឹងការអភិវឌ្ឍសងគម
ជាតិ្ រឺជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលមានសារៈសាំខ្ន់ចាំនពាេះសាក្លវទិាល័យ និងសងគមជាតិ្។ដូចននេះអនក្សិក្ា
ស្សាវរជាវ របបីរត្វូស្សាវរជាវនូវរបធានបទទាំងឡាយណ្តផ្ដលទក់្ទងនឹងសងគម នដើមបីទទួលបានលទធផល
ផ្ដលអាចនធវើការផសពវផាយដល់សាថ ប័ន សេរមន៍ និងអនក្ផ្ដលពាក់្ព័នធ។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមច
បាន សាក្លវទិាល័យ បានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ នរៀបចាំនាលការណ៍នដើមបីផតល់អាទិភាពខ្ពស់ និងលទធភាពដល់អនក្ស្សាវរជាវ  
ផ្ដលនធវើការស្សាវរជាវមានសារៈសាំខ្ន់ចាំនពាេះការអភិវឌ្ឍសងគមជាតិ្  

o សក្មមភាពទី២៖ នរៀបចាំនាលការណ៍នដើមបីនលើក្ទឹក្ចិត្តដល់អនក្ស្សាវរជាវឱ្យនបាេះពុមាផាយ  

 យុទធសាស្តសតរងទី៣៖ ការនបាេះពុមាផាយលទធផលស្សាវរជាវ រឺជាការបងាា ញនូវលទធផលសនការ
ស្សាវរជាវជាសាធារណៈអាំពីសាន សដផ្ដលរក្ុមអនក្ស្សាវរជាវបានរក្ន ើញ។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន 
សាក្លវទិាល័យ បានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ បនងកើត្រណៈក្មមការនរៀបចាំចងរក្ង ពិនិត្យ និងនបាេះពុមាផាយ 

o សក្មមភាពទី២៖ នបាេះពុមាផាយជាទសសនាវដតីស្សាវរជាវនូវសាន សដរបស់អនក្ស្សាវរជាវ 

 យុទធសាស្តសតទី៣៖ របាយការណ៍ស្សាវរជាវ រឺជាយុទធសាស្តសតមួយផ្ដលមិនអាចខ្វេះបាននទ ផ្ដលអនក្
សិក្ាស្សាវរជាវរត្ូវផ្ត្នធវើការបងាា ញយ៉ាងទូលាំទូលាយ នៅតាមនវទិកា សិកាខ សាលា និងការនបាេះពុមាផាយអាំពី
បញ្ញា ផ្ដលបានរក្ន ើញ និងដាំនណ្តេះស្សាយ នដើមបីឱ្យសាថ ប័ន សេរមន៍ចូលរួមក្នុងការនោេះស្សាយ។ នដើមបីឲ្យ
យុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន សាក្លវទិាល័យ បានក្ាំណត់្នូវយុទធសាស្តសតរង មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

 យុទធសាស្តសតរងទី១៖ បនងកើត្យនតការ និងវបបធម៌សនការនធវើរបាយការណ៍លទធផលស្សាវរជាវ យុទធ
សាស្តសតរងមួយននេះមានន័យថ្នរាល់លទធផលសនការស្សាវរជាវរត្ូវបាននធវើរបាយការណ៍ និងនធវើបទបងាា ញជាសា
ធារណៈ នៅតាមសននិសីទ នវទិកា និងនបាេះពុមាក្នុងទសសនាវដតីស្សាវរជាវ។ នដើមបឲី្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមចបាន 
សាក្លវទិាល័យ បានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ នរៀបចាំ និងនបើក្អងគរបជុាំសតីពីកិ្ចចការស្សាវរជាវ និងរាយការណ៍ពីលទធផល  

o សក្មមភាពទី២៖ បនងកើត្ទរមង់ និងររមូរសនរនបៀបសរនសររបាយការណ៍ស្សាវរជាវ  

 យុទធសាស្តសតរងទី២៖ ការបនងកើត្របព័នធររប់ររងទិននន័យស្សាវរជាវ រឺជាយុទធសាស្តសតរងមួយផ្ដល
សាក្លវទិាល័យរត្ូវបនងកើត្ន ើងនដើមបីងាយស្សួលក្នុងការផ្សវងរក្ពត៌្មាន និងនធវើការស្សាវរជាវបានយ៉ាងទូលាំ
ទូលាយសរមាប់អនក្ស្សាវរជាវ បុរគលិក្សិក្ា និសសិត្ និងសាធារណៈជន។ នដើមបីឲ្យយុទធសាស្តសតននេះសនរមច
បាន សាក្លវទិាល័យ បានក្ាំណត់្នូវសក្មមភាព មួយចាំនួនដូចខ្ងនរកាម៖ 

o សក្មមភាពទី១៖ បនងកើត្ការយិល័យ ឫផ្ផនក្នដើមបីរក្ាទុក្ទិននន័យររប់ររងការស្សាវរជាវ 

o សក្មមភាពទី២៖ នរជើសនរ ើសបុរគលិក្នដើមបីផ្ងរក្ា និងទុក្ទិននន័យររប់ររងការស្សាវរជាវ 
 



IV- សសច្កតីសននិោឋ ន 

 ផ្ផនការយុទធសាស្តសតរយៈនពល ៣ ន្ ាំននេះផតល់នូវទិសនៅមួយចាំនួនផ្ដលមានសកាត នុពល នធវើឱ្យសាក្ល
វទិាល័យមានការតល ស់បតូរកាន់ផ្ត្របនសើន ើងជាលាំោប់។ នយើងនជឿជាក់្ថ្នតាមរយៈផ្ផនការសក្មមភាពផ្ដល
បានក្ាំណត់្ក្នុងផ្ផនការយុទធសាស្តសតននេះនឹងជួយឱ្យសាក្លវទិាល័យសនរមចនូវនជារជ័យ ផ្ដលបងាា ញ ឱ្យ
ន ើញពីភាពបិុនរបសប់របស់ថ្នន ក់្ដឹក្នាាំ បុរគលិក្ សាស្តសាត ចរយ និងនិសសិត្ក្នុងការរួមចាំផ្ណក្អភិវឌ្ឍន៍ និងផ្ចក្
រ ាំផ្លក្នូវចាំនណេះដឹងឱ្យទូលាំទូលាយផ្ងមនទៀត្។ ផ្ផនការយុទធសាស្តសតននេះ  ជរមុញឱ្យសេរមន៍ទាំងមូលចូលរួម
ផងផ្ដរនដើមបីសនរមចឱ្យបាននូវលទធផលខ្ពស់។ នដើមបីសនរមច ឲ្យបាននូវផ្ផនការយុទធសាស្តសតននេះ សាក្លវទិា
ល័យ នបតជាញ នឹងខិ្ត្ខ្ាំរបឹងផ្របងអនុវត្ត នោយនលើផ្ផអក្នលើភារកិ្ចចទទួលខុ្សរត្ូវនៅតាមផ្ផនក្នីមួយៗ ពីនរពាេះ 
ផ្ផនការយុទធសាស្តសតននេះជាមរគុនទសន៍មួយដ៏សាំខ្ន់សរមាប់ទិសនៅអភិវឌ្ឍន៍សាក្លវទិាល័យទាំងមូល។ 
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