


មាតិក ទំពរ័ 

ែផ�កទ� ១ ៖  លទ�ផល ន�ងទ�សេ�  

១. េសចក�ីេផ�ម ១ 

២. វឌ្ឍនភាព ២ 

២.១ លទ�ផលរមួរបសវ់ិសយ័អប់រ ំយវុជន និងកីឡា ២ 

២.១.១ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�សកម�ភាពេគាលនេយាបាយក�ុងឆា� ំ ២០១៦ ២ 

២.១.២ វឌ្ឍនភាពៃនករសេ្រមចបានសូចនាករស�ូល ៣ 

២.១.៣ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា� ំ២០១៦ ៥ 

២.១.៤ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទិសេដសន�ិបាតឆា� ំសិក្សោ២០១៥-២០១៦ ៩ 

២.១.៥ វឌ្ឍនភាពៃនករ្រគប់្រគង និង្របសិទ�ភាពហិរ��ប្បទនសហ្របតិបតិ�ករ ១១ 

២.១.៦ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�កំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ ១៤ 

២.១.៧ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�កំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ ១៨ 

២.១.៨4T វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�កំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណៈ ២០ 

២.១.៩4T វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�កម�វធីិកំែណទ្រមង់ទំង ១៥ ចំណុច ២៧ 

២.២ លទ�ផលតមអនុវិសយ័  ៣៥ 

២.២.១ អនុវស័ិយ ករអប់រកុំមារតូច ៣៥ 

២.២.២ អនុវស័ិយ ករអប់របំឋមសិក្សោ ៤៦ 

២.២.៣ អនុវស័ិយ ករអប់រមំធ្យមសិក្សោ និងអប់របំេច�កេទស ៥៩ 

២.២.៤ អនុវស័ិយ ករអប់រឧំត�មសិក្សោ ៧៦ 

២.២.៥ អនុវស័ិយ ករអប់រេំ្រក្របព័ន� ៨៨ 

២.២.៦ អនុវស័ិយ ករអភិវឌ្ឍយុវជន ៩៩ 

២.២.៧ អនុវស័ិយ ករអប់រកំយ និងកីឡា ១០៧ 

៣. ទិសេដឆា� សំកិ្សោ ២០១៦-២០១៧ ១១៧ 

៣.១ ទិសេដតមអនុវិសយ័ ១១៧ 

៣.១.១ អនុវស័ិយ ករអប់រកុំមារតូច ១១៧ 

៣.១.២ អនុវស័ិយ ករអប់របំឋមសិក្សោ ១១៧ 

៣.១.៣ អនុវស័ិយ ករអប់រមំធ្យមសិក្សោ និងអប់របំេច�កេទស ១១៨ 

៣.១.៤ អនុវស័ិយ ករអប់រឧំត�មសិក្សោ ១១៩ 

៣.១.៥ អនុវស័ិយ ករអប់រេំ្រក្របព័ន� ១១៩ 

៣.១.៦ អនុវស័ិយ ករអភិវឌ្ឍយុវជន ១២០ 

៣.១.៧ អនុវស័ិយ ករអប់រកំយ និងកីឡា ១២០ 

៣.២ ប�� ្របឈម និងទិសេដកំែណទ្រមង់ឆ�ងអនុវិសយ័ ១២១ 

៣.២. ១ ករព្រងឹងករងរេគាលនេយាបាយនិងែផនករ ១២១ 

៣.២.២ ករងរវមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ ១២២ 

៣.២.៣ ករងរ្រគប់្រគងបុគ�លិក ១២២ 

៣.២.៤ ករងរ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណៈ ១២៣ 
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៣.២.៥ ករងរបណ�ុ ះបណា� ល និងវ្ិរកឹតករ ១២៤ 

៣.២.៦ ករងរអភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោ ១២៤ 

៣.២.៧ ករងររដ�បាល ១២៥ 

៣.២.៨ ករងរព័ត៌មាន និងកិច�ករអស៊ន ១២៥ 

៣.២.៩ ករងរសំណង់សិក្សោ ១២៦ 

៣.២.១០ ករងរេបាះពុម� និងែចកផ្សោយ ១២៦ 

៣.២.១១ ករងរអធិករដ� នរដ�បាលនិងហិរ��វត�ុ ១២៦ 

៣.២.១២ ករងរសវនកម�ៃផ�ក�ុង ១២៧ 

៣.២.១៣ ករងរ្រគប់្រគងសមា� រៈ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� ១២៧ 

៤. េសចក�ីសន�ិដ� ន ១២៧ 

ែផ�កទី២ ៖ ឧបសម�័ន�  

ឧបសម�័ន�ទី១ ៖ ចំនួនសកម�ភាពៃនែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា� ំ២០១៦ ១៣១ 

ឧបសម�័ន�ទី២ ៖ ចំនួនសកម�ភាពៃនទិសេដសន�ិបាតអប់រឆំា� ំសិក្សោ ២០១៥-២០១៦ ១៣២ 

ឧបសម�័ន�ទី៣ ៖ វឌ្ឍនភាពករអនុវត�ទិសេដសន�ិបាតឆា� ំសិក្សោ២០១៥-២០១៦ កំែណទ្រមង់សំខន់ៗ ១៣៣ 

ឧបសម�័ន�ទី៤ ៖ វឌ្ឍនភាពករអនុវត�ទិសេដសន�ិបាតឆា� ំសិក្សោ ២០១៥-២០១៦ អនុវស័ិយ ១៣៧ 

ឧបសម�័ន�ទី៥ ៖ វឌ្ឍនភាពករអនុវត�ទិសេដសន�ិបាតឆា� ំសិក្សោ ២០១៥-២០១៦ ឆ�ងអនុវស័ិយ ១៤៦ 

ឧបសម�័ន�ទី៦ ៖ វឌ្ឍនភាពករអនុវត�ែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា� ំ២០១៦ ១៤៩ 

ឧបសម�័ន�ទី៧ ៖ វឌ្ឍនភាពតរងម៉ា្រទិកសកម�ភាពេគាលនេយាបាយឆា� ំ២០១៦ ១៨៩ 

ែផ�កទ៣ី ៖ ្របធានបទពភិាក្សោ  

្របធានបទពិភាក្សោ ២០១ 
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លទ�ផល និងទិសេដ 

 



 



១. េសច��េផ��ម 

្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា បានឈនដល់ដំណាក់កលពក់កណា� លអណត�ិៃនករអនុវត�

ែផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយអប់រ២ំ០១៤-២០១៨ ែដលមានលក�ណៈកន់ែតសីុជេ្រម និងមុត�ស�ច ក�ុងបរបិទ

កំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រេំឆា� ះេទរកសង�មពុទ�ិ និងវបុិលភាព �សបតមដំេណ រករអភិវឌ្ឍរបស់រជរដ� ភិបាល

នីតិកលទី៥ ៃនរដ�សភា។ េគាលនេយាបាយ យុទ�ស�ស� កម�វធីិ និងចេង� មសកម�ភាពជាអទិភាពរបស់

្រកសួង្រត�វបានស្រម�ច េដម្បីេឆ�យតបេទនឹង្របព័ន�អប់រមួំយ ែដលធានាគុណភាព្របកបេដយសមធម៌ 

និងបរយិាបន� េដយមានកិច�សហករយ៉ាងជិតស�ិទ�ពីសំណាក់ៃដគូអភិវឌ្ឍ និងអ�កពក់ព័ន�ក�ុងករេ្រប

្របាស់ឱ្យអស់សក� នុពលធនធានសរបុ។  

្រកបខណ� ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�បានកំណត់ករទទួលខុស្រត�វរបស់ថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់

េ្រកមជាតិក�ុងករបំេពញភារកិច�ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�គុណផលតមអនុវស័ិយ្របកបេដយជវភាព។ 

សន�ិបាតអប់រ ំ បានផ�ល់ឱកសឱ្យអ�កពក់ព័ន�ទំងអស់ បានចូលរមួពិភាក្សោ ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពករងរ 

ប�� ្របឈម និងកំណត់ទិសេដស្រមាប់ឆា� ំបន�។ សមិទ�ផលករងរតមអនុវស័ិយ និងករអនុវត�

ែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា� ំ ២០១៦ ្រត�វបានេផ��ងផា� ត់ េដម្បីេធ�ជាមូលដ� នស្រមាប់ពិនិត្យេឡងវញិ និង

កំណត់នូវសកម�ភាព និងចំណុចេដ។  

វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ករងរតមអនុវស័ិយ និងករពិនិត្យតមដនវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�

ែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា� ំ២០១៦ បានឆ�ុះប�� ំងេនក�ុងខ�ឹមសរៃនរបាយករណ៍សន�ិបាតអប់រ ំេដម្ីបជាមូល

ដ� នស្រមាប់ពិនិត្យេឡងវញិពីសកម�ភាព និងចំណុចេដរបស់សូចនាករបំេពញករងរគន�ឹះៗ។ របាយ-

ករណ៍សន�ិបាតអប់រឆំ�ុះប�� ំងអំពីវឌ្ឍនភាព ប�� ្របឈម និងអនុសសន៍ជារមួរបស់្រកសួង និងតមអនុ

វស័ិយទំង៧ រមួមានករអប់រកុំមារតូច ករអប់របំឋមសិក្សោ ករអប់រមំធ្យមសិក្សោនិងអប់របំេច�កេទស ករ

អប់រឧំត�មសិក្សោ ករអប់រេំ្រក្របព័ន� ករអភិវឌ្ឍយុវជន និងករអប់រកំយនិងកីឡា។ លទ�ផលសន�ិបាត

អប់រនឹំងក� យជាមូលដ� នដ៏មានសរៈសំខន់ ក�ុងករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�ថវកិ និងែផនករ្របតិបត�ិ

្របចំឆា� ំ។ 

គុណភាពៃនករេរៀបចំសន�ិបាតអប់រក៏ំ្រត�វបានេលកកម�ស់ តមរយៈរបាយករណ៍បូកសរបុ

ករងរកន់ែតមានលក�ណៈសម�� វភិាគ និងេផា� តសំខន់េលលទ�ផល។ 

ក�ុងឆា� ំសិក្សោ២០១៥-២០១៦ កន�ងមកេនះ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាបានសេ្រមចលទ�ផលធំៗ 

ដូចតេទ ៖ 
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២. វឌ្ឍនភាព 

២.១ លទ�ផលរមួរបស�់សយ័អបរំ់ យវុជន ន�ង�ឡា 

២.១.១ វឌ្ឍនភាពៃនការអនវុត�សកម�ភាពេគាលនេយាបាយឆា�  ំ២០១៦ 

្រកសួងបានេ្រគាងអនុវត�សកម�ភាពេគាលនេយាបាយ ៥៥ ស្រមាប់ឆា� ំ ២០១៦ ក�ុងេនាះ 

សកម�ភាពបានប�� ប់ ១៣ េស�នឹង ២៣,៦ ភាគរយ កំពុងអនុវត� ៣៤ េស�នឹង ៦១,៨ ភាគរយ និងមិនបាន

អនុវត� ៨ េស�នឹង ១៤,៥ ភាគរយ។ (របូភាពទី១) 

 េគាលនេយាបាយទី១ មាន ២០ សកម�ភាព  បានប�� ប់ ៤ េស�នឹង ២០ ភាគរយ កំពុងអនុវត� ១១ 

េស�នឹង ៥៥ ភាគរយ និងមិនទន់បានអនុវត� ៥ េស�នឹង ២៥ ភាគរយ។ េគាលនេយាបាយទី២ មាន ៣៥ 

បានប�� ប់ ៩ េស�នឹង ២៥,៧ ភាគរយ កំពុងអនុវត� ២៣ េស�នឹង ៦៥,៧ ភាគរយ និងមិនបានអនុវត� ៣ 

េស�នឹង ៨,៦ ភាគរយ។ 

  

របូភាពទី១៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�សកម�ភាពេគាលនេយាបាយឆា�  ំ២០១៦  

 អនុវស័ិយអប់រកុំមារតូចមាន ៦ សកម�ភាព កំពុងអនុវត� ៥ េស�នឹង ៨៣,៣ ភាគរយ និងមិនទន់ 

អនុវត� ១៦,៧ ភាគរយ។ អនុវស័ិយករអប់របំឋមសិក្សោមាន ៨ សកម�ភាព បានប�� ប់ ២ េស�នឹង ២៥ ភាគ

រយ កំពុងអនុវត� ៤ េស�នឹង ៥០ ភាគរយ និងមិនបានអនុវត� ២៥ ភាគរយ។ អនុវស័ិយករអប់រមំធ្យមសិក្សោ

និងករអប់របំេច�កេទសមាន ១៣ សកម�ភាព បានប�� ប់ ៤ េស�នឹង ៣០,៨ ភាគរយ កំពុងអនុវត� ៦ េស�

នឹង ៤៦,១ ភាគរយនិងមិនបានអនុវត� ៣ េស�នឹង ២៣,១ភាគរយ។ អនុវស័ិយករអប់រឧំត�មសិក្សោមាន 

១៦ សកម�ភាព បានប�� ប់ ៥ េស�នឹង ៣១,២ ភាគរយ កំពុងអនុវត� ១១ េស�នឹង ៦៨,៨ ភាគរយ។ អនុវស័ិយ

អប់រេំ្រក្របព័ន�មាន ៤ សកម�ភាព បានប�� ប់ ១ េស�នឹង ២៥ ភាគរយ កំពុងអនុវត� ១ េស�នឹង ២៥ ភាគរយ 

និងមិនបានអនុវត� ៥០ ភាគរយ។ អនុវស័ិយករអភិវឌ្ឍយុវជនមាន ៣ សកម�ភាព បានប�� ប់ ១ េស�នឹង 

៣៣,៣ ភាគរយ កំពុងអនុវត� ២ េស�នឹង ៦៦,៧ ភាគរយ។ អនុវស័ិយករអប់រកំយនិងកីឡាមាន ៥ 

សកម�ភាព កំពុងអនុវត� ៥ េស�នឹង ១០០ ភាគរយ។  

 

៤ 

៩ 

១១ 

២៣ 

៥ 

៣ 

េគាលនេយាបាយទី១ 

េគាលនេយាបាយទី២ 

អនុវត�ចប់ កំពុងអនុវត� មិនបានអនុវត� 
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របូភាពទី២៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�សកម�ភាពេគាលនេយាបាយឆា�  ំ២០១៦ (តមអនុវស័ិយ) 

សកម�ភាពេគាលនេយាបាយែដលបានអនុវត�ចប់សព�្រគប់រមួមាន៖ ករពិនិត្យេឡងវញិេលករ

្រគប់្រគង និងករែបងែចកេសៀវេភសិក្សោេគាល្រគប់មុខវជិា� ដល់្រគប់សលបឋមសិក្សោេនទូទំង្របេទស  

ករែកស្រម�លនិងេរៀបចំលិខិតបទដ� នគតិយុត�ពក់ព័ន�នឹងសុខភាពសិក្សោេនបឋមសិក្សោ ករេរៀបចំ

លិខិតបទដ� នគតិយុត�ិនិងយន�ករស�ីពីករព្រងីកវទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស ករេរៀបចំលិខិត

បទដ� ននិងយន�ករករងររបស់ទី្របឹក្សោអជីពេនតមសលមធ្យមសិក្សោ  ករែកស្រម�លនិងេរៀបចំ

លិខិតបទដ� នគតិយុត�ពក់ព័ន�នឹងសុខភាពសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោ ករេរៀបចំ្របកសស�ីពីករែកស្រម�ល

ភារកិច�និងករ្រប្រពឹត�េទរបស់នាយកដ� នត្រមង់ទិសវជិា� ជីវៈ ករែកលម�្របព័ន�ស�ីពីករទទួលស� ល់និង

ករបេង�ត្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ ករេរៀបចំេសចក�ីែណនំាស�ីពីករសិក្សោស� នភាពនិស្សតិេ្រកយប�� ប់ករ

សិក្សោ  ករេរៀបចំេគាលករណ៍ែណនំាស�ីពីករវយតៃម�តមថា� ក់េរៀនជា្របចំ  ករេរៀបចំេសចក�ីែណនំា 

ស�ីពីករអភិវឌ្ឍកម�វធីិចុះកម�សិក្សោ ករេរៀបចំរចនាសម�័ន�និងយន�ករអនុវត�េគាលនេយាបាយស�ីពីករ

�សវ្រជាវនិងអភិវឌ្ឍ ករេរៀបចំស�ង់ដមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍ ករេរៀបចំែផនករស�ីពីករចូលរមួ

របស់យុវជនក�ុងសកម�ភាពស�័្រគចិត�។ េសចក�ីលម�ិតវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�សកម�ភាពេគាលនេយាបាយ

មានេនក�ុងឧបសម�័ន�ទី៨។ 

 
២.១.២   វឌ្ឍនភាពៃនការសេ្រមចបានសចូនាករស�លូ 

តរងទី១ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករសេ្រមចបានសូចនាករស�លូ 

សូចនាករស�ូល 
ស� នភាព 

២០១៥-១៦ 

ចំណុចេដ 

២០១៦-១៧ 

ជាក់ែស�ង 

២០១៦-១៧ 

ចំណុេដ 

២០១៩-២០ 

េគាលនេយាបាយទី១ ៖ ធានាឱ្យករអប់រមំានគុណភាព្របកបេដយសមធម៌ បរយិាបន� និងេលកកម�ស់ឱកសសិក្សោេពញមួយ

ជីវតិស្រមាប់ទំងអស់គា�  

១. ភាគរយកុមារអយុ ៥ឆា� ំក�ុងករអប់រកុំមារតូច្រគប់របូភាព ៦៤,១% ៦៦% ៦៦,៣៥% ៧២% 

២. ចំនួន�ស�កែដលមានអ្រត្រត�តថា� ក់េនបឋមសិក្សោតិច

ជាងឬេស� ១០ ភាគរយ 

១៧១ ១៧៦ ១៧៣ ១៩៣ 

៥ 

២ 

៤ 

៥ 

១ 

១ 

១ 

៤ 

៦ 

១១ 

១ 

២ 

៥ 

២ 

៣ 

២ 

អប់រកំុមារតូច 

បឋមសិក្សោ 

មធ្យមសិក្សោ 

ឧត�មសិក្សោ 

អប់រេំ្រក្របព័ន� 

យុវជន 

អប់រកំយ និងកីឡា 

អនុវត�ចប ់ កំពុងអនុវត� មិនបានអនុវត� 
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៣. ចំនួនេខត�ែដលបានសេ្រមចអ្រតប�� ប់មធ្យមសិក្សោ

បឋមភូមិយ៉ាងតិច ៤០ ភាគរយ 

៨ ៩ ១១ ១៤ 

៤. អ្រតអក�រកម�ជនេពញវយ័ (អយុ ១៥េឡង) ៧៨,១% 

(២០១៤) 

៧៩,៨% 

 

៧៨,១%* 

 

៨៥% 

៥. រង� យតៃម�េតស�ស�ង់ដថា� ក់ជាតិសិស្សថា� ក់ទី៣ េលមុខវជិា� ភាសែខ�រ និងគណិតវទិ្យោ 

ករអន ៤២,៧  ៣៥,២ 

(២០១៤-១៥) 

េកន ៥ពិន�ុ 

គណិតវទិ្យោ ៤៣,៤  ៤១,០ 

(២០១៤-១៥) 

េកន ៥ពិន�ុ 

៦. ចំនួន្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោបានេធ�ករវយតៃម� ១០ ៣០ ៣៨** ៩០ 

៧. ភាគរយ្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោមានស�� ប្រតមធ្យម

សិក្សោទុតិយភូមិ+២ 

៥៧% ៥៨% ៦៩,៦២% ៦១% 

៨. ភាគរយ្រគ�ឧេទ�សមានបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ១០% ១៥% ២០,២%*** ២៤% 

េគាលនេយាបាយទី២ ៖ ធានាភាពស័ក�ិសិទ�ិៃនភាពជាអ�កដឹកនំា និង្រគប់្រគងរបស់ម�ន�ីអប់រ្ំរគប់លំដប់ថា� ក់ 

៩. ចំនួននាយកសលបឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោទទួល

បានករបណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករ្រគប់្រគងសលេរៀន

ែផ�កេលលទ�ផល 

N/A ៥០០ ៩៤៨  

 

៥០០ 

១០. ភាគរយៃនករទូទត់ថវកិ ៩៤,៣% 

(២០១៥) 

៩៥% ៩៤%**** ៩៥% 

្របភព៖ * ករអេង�តេសដ�កិច� សង�មកិច�កម�ុជាឆា� ំ ២០១៥  

សមា� ល់៖  ** ករវយតៃម�សកល្បង  *** មិនរប់ប��ូ លវទិ្យោស� នជាតិអប់រ ំ**** តួេលខបេណា� ះអសន� 

 

កុមារអយុ ៥ឆា� ំ បានទទួលេសវអប់រតំម្រគប់របូភាព ៦៦,៣៥ ភាគរយ ៃនចំនួន្របជាជនអយុ ៥

ឆា� ំ េកន ២,២៥ ភាគរយ េធៀបេទនឹងឆា� ំសិក្សោ ២០១៥-២០១៦ (ចំណុចេដ ESP ៦៦ ភាគរយ)។ 

�ស�កែដលមានអ្រត្រត�តថា� ក់េនបឋមសិក្សោតិចជាង ឬេស� ១០ ភាគរយ មាន ១៧៣ ្រក�ង �ស�ក 

ខណ�  (ចំណុចេដ ១៧៦ �ស�ក) េបេធៀបេទនឹងឆា� ំសិក្សោ២០១៥-២០១៦ េកន ២ �ស�ក។ 

រជធានី េខត�ែដលបានសេ្រមចអ្រតប�� ប់ករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិយ៉ាងតិច ៤០ ភាគរយ 

មាន ១១ េល ២៥ រជធានី េខត�។  

អ្រតអក�រកម�ជនេពញវយ័អយុ ១៥ឆា� ំេឡង បានែ្រប្រប�លពី ៨០,៧០ ភាគរយ េនឆា� ំ២០១៣ មក 

៧៨,១០ ភាគរយ េនឆា� ំ២០១៤។ វឌ្ឍនភាពសូចនាករទំងពីរេនះទមទរឱ្យមានករព្រងីកថា� ក់អក�រកម�វជិា�

ជីវៈបែន�មេទៀត។ 

េតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតិថា� ក់ទី៨ មុខវជិា� ភាសែខ�រ គណិតវទិ្យោ និងរបូវទិ្យោបានអនុវត�េលសល

សំណាកគំរ ូ២៣០ ក�ុងរជធានី-េខត�ទំង២៥ សិស្សចូលរមួ ៥ ៩០២ នាក់ �សី ៥៤,៥ ភាគរយ។  ភាគរយ
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េឆ�យ្រត�វែដលសិស្សសេ្រមចបានេលមុខវជិា� ភាសែខ�រគឺ ៥៥,៦ ភាគរយ គណិតវទិ្យោ គឺ ៤៤,០ ភាគរយ 

និងរបូវទិ្យោ ៥២,៨ ភាគរយ េធ�េតស�កលពីឆា� ំសិក្សោ២០១៣-២០១៤។  

េតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតិថា� ក់ទី៣ មុខវជិា� ភាសែខ�រ និងគណិតវទិ្យោបានអនុវត�េលសលសំណាក

គំរ ូ២២៨ ក�ុងរជធានី-េខត�ទំង២៥ សិស្សចូលរមួ ៥ ៨៥១ នាក់ �សី ៥២,៨ ភាគរយ។ ភាគរយេឆ�យ្រត�វ

ែដលសិស្សសេ្រមចបានេលមុខវជិា� ភាសែខ�រ ៣៥,២ ភាគរយ និងគណិតវទិ្យោ ៤១,០ ភាគរយ េធ�េតស�

កលពីឆា� ំសិក្សោ២០១៤-២០១៥។  

េតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតិថា� ក់ទី៦ មុខវជិា� ភាសែខ�រ និងគណិតវទិ្យោបានអនុវត�េលសលសំណាក

គំរ ូ២៣០ ក�ុងរជធានី-េខត�ទំង២៥ សិស្សចូលរមួ ៥ ៩៣៩ នាក់ �សី ៥៤,៦ ភាគរយ។  ភាគរយេឆ�យ្រត�វ

ែដលសិស្សសេ្រមចបានេលមុខវជិា� ភាសែខ�រគឺ ៥២,១ ភាគរយ និងគណិតវទិ្យោ គឺ ៤៨,៣ ភាគរយ េធ�េតស�

កលពីឆា� ំសិក្សោ២០១៥-២០១៦។  

្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោែដលបានេធ�ករវយតៃម�សកល្បងមាន ៣៨ េដយគណៈកមា� ធិករទទួល

ស� ល់គុណភាពអប់រៃំនកម�ុជា េធៀបេទនឹងឆា� ំសិក្សោ២០១៥-២០១៦ េកន ២៨។  

្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោមានស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ+២ មាន ៦៩,៦២ ភាគរយ ខ�ស់ជាង

ចំណុចេដ ១១,៦២ ភាគរយ (ចំណុចេដ ៥៨ ភាគរយ)។ 

្រគ�ឧេទ�សមានបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ២០,២ ភាគរយ េធៀបនឹងចំណុចេដេកន  ៥,២  ភាគរយ 

(ចំណុចេដ ១៥ ភាគរយ)។ 

នាយកសលបឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករ្រគប់្រគងសល

េរៀនែផ�កេលលទ�ផលមាន ៩៤៨ នាក់ េធៀបចំណុចេដេកន ៤៤៨ នាក់  ក�ុងេនាះនាយកសលបឋម

សិក្សោ ៦១៨ នាក់ និងនាយកសលមធ្យមសិក្សោ ៣៣០ នាក់។ 

ឆា� ំ ២០១៦ ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាបានអនុវត�ថវកិកម�វធីិេពញេលញ និងេបាះផ្សោយ

អណត�ិេបក្របាក់សរបុ  ១ ៩០៨,០  ពន់លនេរៀល  េស�នឹង  ៩៤ ភាគរយ  និងអនុវត�លទ�កម�បាន  

១០៩ ៩៦៧ ១០៥ ៨០២ េរៀល។ រដ�បាលកណា� លអនុវត�បាន ២៤៤,៩ ពន់លនេរៀល េស�នឹង  ៨៤,២  

ភាគរយ និងមន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡារជធានី េខត� អនុវត�បាន ១ ៦៦៣,១ ពន់លនេរៀល េស�នឹង 

៩៥,៦ ភាគរយ (តួេលខបេណា� ះអសន�)។   

២.១.៣  វឌ្ឍនភាពៃនការអនវុត�ែផនការ្រ��ប��្រ�ចំាឆា� ំ ២០១៦ 
 

ែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា� ំ ២០១៦ បានបង� ញពីសកម�ភាព ៩១៦  ្រត�វអនុវត� េធៀបេទនឹងឆា� ំ ២០១៥

េកន ២៦៥ (ឆា� ំ២០១៥ មាន ៦៥១)។ គិត្រតឹមែខធ�ូ ឆា� ំ ២០១៦ សកម�ភាពបានអនុវត�ចប់មាន ៧៦៧ េស�នឹង 

៨៣,៧ ភាគរយ េបេធៀបេទនឹងឆា� ំ២០១៥ េកន ៨,៦ ភាគរយ (ឆា� ំ២០១៥ អនុវត�បាន ៧៥,១ ភាគរយ) 

សកម�ភាពកំពុងអនុវត�មាន ៨៥ េស�នឹង ៩,៣ ភាគរយ និងមិនបានអនុវត�មាន ៦៤ េស�នឹង ៧,០ ភាគរយ។ 

េសចក�ីលម�ិតៃនករអនុវត�ែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា� ំ២០១៦ ឧបសម�័ន�ទី១ និងទី៦។ 
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របូភាពទី៣ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា�  ំ២០១៦ (តមកម�វធីិអង�ភាពថា� ក់ជាតិ) 

របូភាពទី៤ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា�  ំ២០១៦ (តមអង�ភាព) 

 

េបពិនិត្យតមកម�វធីិវញិបានបង� ញឱ្យេឃញថា៖  

 កម�វធីិទី១ ៖ ករអភិវឌ្ឍអប់រចំំេណះទូេទនិងអប់រេំ្រក្របព័ន�មាន ៨ អង�ភាព បានេ្រគាងសកម�ភាព 

២២៥ ក�ុងេនាះសកម�ភាពបានអនុវត�ចប់ ១៩២ េស�នឹង ៨៥,៣ ភាគរយ កំពុងអនុវត� ១៦ េស�នឹង ៧,១ ភាគរយ 

និងមិនបានអនុវត� ១៧ េស�នឹង ៧,៦ ភាគរយ ក�ុងេនាះ នាយកដ� នអប់រកុំមារតូច និងនាយកដ� នបណ�ុ ះ-   

បណា� លនិងវ្ិរកឹតករ បានអនុវត�សកម�ភាពចប់ ១០០ ភាគរយ។  (សូមេមលរបូភាពទី៥) 

របូភាពទី៥ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា�  ំ២០១៦ របស់កម�វធីិទី១ 

១០០.០% 

៨០.៥% 

៦៧.៦% 

៩៣.៣% 

៨៥.៧% 

៨៧.៩% 

១០០.០% 

៧២.២% 

៧.៣% 

១៧.៦% 

៦.៧% 

១០.៧% 

៣.០% 

១១.១% 

១២.២% 

១៤.៧% 

៣.៦% 

៩.១% 

១៦.៧% 

កុមារតូច 

បឋមសិក្សោ 

មធ្យមសិក្សោ 

េ្រក្របព័ន� 

សុខភាពសិក្សោ 

ត្រមង់ទិស 

បណ�ុ ះបណា� ល និងវ្ិរកឹត… 

អភិវឌ្ឍកម�វធិីសិក្សោ 

អនុវត�ចប់ កំពុងអនុវត� មិនបានអនុវត� 

៨៥.៣% 

៧៩.៩% 

៧៧.៨% 

៩០.២% 

៨៥.៥% 

៩៦.០% 

៧.១% 

១១.១% 

១៨.៥% 

២.៤% 

៨.៩% 

៤.០% 

៧.៦% 

៩.០% 

៣.៧% 

៧.៣% 

៥.៧% 

កម�វធីិទី១ 

កម�វធីិទី២ 

កម�វធីិទី៣ 

កម�វធីិទី៤ 

កម�វធីិទី៥ 

កម�វធីិទី៦ 

អនុវត�ចប់ កំពុងអនុវត� មិនបានអនុវត� 
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កម�វធីិទី២ ៖ ករអភិវឌ្ឍឧត�មសិក្សោនិង�សវ្រជាវវទិ្យោស�ស�មាន ១២ អង�ភាព បានេ្រគាង

សកម�ភាព ២៨៩ ក�ុងេនាះសកម�ភាពបានអនុវត�ចប់ ២៣១ េស�នឹង ៧៩,៩ ភាគរយ កំពុងអនុវត� ៣២ េស�-

នឹង ១១,១ ភាគរយ និងមិនបានអនុវត� ២៦ េស�នឹង ៩,០ ភាគរយ ក�ុងេនាះសកលវទិ្យោល័យភូមិន�វចិិ្រត

សិល្បៈ និងសកលវទិ្យោល័យបាត់ដំបងបានអនុវត�សកម�ភាពចប់ ១០០ ភាគរយ េដយែឡកនាយកដ� ន

�សវ្រជាវវទិ្យោស�ស�អនុវត�បានេ្រកម ៥០ ភាគរយ។ (សូមេមលរបូភាពទី៦) 
 

របូភាពទី៦ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា�  ំ២០១៦ របស់កម�វធីិទី២ 

កម�វធីិទី៣ ៖ ករអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំយនិងកីឡាមាន ៤ អង�ភាព បានេ្រគាងសកម�ភាព ៥៤ ក�ុង

េនាះសកម�ភាពបានអនុវត�ចប់ ៤២ េស�នឹង ៧៧,៨ ភាគរយ កំពុងអនុវត� ១០ េស�នឹង ១៨,៥ ភាគរយ និង

មិនទន់អនុវត� ២ េស�នឹង ៣,៧ ភាគរយ ក�ុងេនាះវទិ្យោស� នជាតិអប់រកំយ និងកីឡាអនុវត�បានេ្រកម ៥០

ភាគរយ។  

កម�វធីិទី៤៖ ករអភិវឌ្ឍយុវជនមាន ២ អង�ភាព បានេ្រគាងសកម�ភាព ៤១  ក�ុងេនាះសកម�ភាព

បានអនុវត�ចប់ ៣៧ េស�នឹង ៩០,២ ភាគរយ កំពុងអនុវត� ១ េស�នឹង ២,៤ ភាគរយ និងមិនទន់អនុវត� ៣ 

េស�នឹង ៧,៣ ភាគរយ។ (សូមេមលរបូភាពទី៧ ) 

របូភាពទី៧ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា�  ំ២០១៦ របស់កម�វធីិទី៣ និងទី៤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៧២.៩% 

៤០.០% 

៧០.៣% 

១០០.០% 

៨៩.៣% 

៩៣.៣% 

១០០.០% 

៧២.០% 

៦៨.៨% 

៩៧.៨% 

៩០.៥% 

៦៤.៧% 

១៨.៨% 

៣៣.៣% 

៧.១% 

៦.៧% 

០.០% 

២៨.០% 

២៥.០% 

២.២% 

៤.៨% 

១១.៨% 

៨.៣% 

២៦.៧% 

២៩.៧% 

៣.៦% 

០.០% 

៦.៣% 

៤.៨% 

២៣.៥% 

ឧត�មសិក្សោ 

នា.�សវ្រជាវវទិ្យោស�ស� 

ស.ភូមិន�ភ�ំេពញ 

ស.ភូមិន�វចិិ្រតសិល្បៈ 

ស.ស� យេរៀង 

ស.មានជ័យ 

ស.បាត់ដំបង 

ស.ជា សីុមកំចយមារ 

គ.ទទួលស� ល់គុណភាពអប់រ ំ

វ.ិបេច�កេទសកម�ុជា 

វ.ិជាតិអប់រ ំ

វ.ិកំពង់េឈទល 

អនុវត�ចប់ កំពុងអនុវត� មិនបានអនុវត� 

 

៨៣.៣% 

៧៦.៥% 

៤៤.៤% 

៩០.៩% 

៩៤.៤% 

៨៧.០% 

១៦.៧% 

១១.៨% 

៥៥.៦% 

៩.១% 

៥.៦% 

១១.៨% 

១៣.០% 

អប់រកំយ និងកីឡា 

អប់រកំយសិស្ស និស្ិសត 

វ.ិអប់រកំយ និងកីឡា 

ម.ហ�ឹកហ�ឺនកីឡា 

យុវជន 

មជ្ឈមណ� លយុវជន 

អនុវត�ចប ់ កំពុងអនុវត� មិនបានអនុវត� 
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កម�វធីិទី៥៖ ករគំា្រទករ្រគប់្រគងេសវអប់រនិំងអភិបាលកិច�ល�មាន ១៥ អង�ភាព បានេ្រគាង

សកម�ភាព ២៨២ ក�ុងេនាះសកម�ភាពបានអនុវត�ចប់ ២៤១ េស�នឹង ៨៥,៥ ភាគរយ កំពុងអនុវត� ២៥ េស�

នឹង ៨,៩ ភាគរយ និងមិនទន់អនុវត� ១៦ េស�នឹង ៥,៧ ភាគរយ ក�ុងេនាះនាយកដ� ន ែផនករ ហិរ��វត�ុ 

អធិករដ� នរដ�បាលនិងហិរ��វត�ុ សមា� រៈនិង្រទព្យសម្បត�ិរដ� រដ�បាល និង្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងអប់រ ំ

បានអនុវត�សកម�ភាពចប់ ១០០ ភាគរយ។ (សូមេមលរបូភាពទី៨) 

របូភាពទី៨ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា�  ំ២០១៦ របស់កម�វធីិទី៥  

 

កម�វធីិទី៦ ៖ កម�វធីិេផ្សងៗមានសកម�ភាព ២៥ ក�ុងេនាះសកម�ភាពបានអនុវត�ចប់ ២៤ េស�នឹង 

៩៦,០ ភាគរយ សកម�ភាពកំពុងអនុវត� ១ េស�នឹង ៤,០ ភាគរយ។ ករងរកំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រ ំករពិនិ

ត្យតមដនវយតៃម� និង្រគប់្រគងមូលនិធិភាពជាៃដគូស្រមាប់អភិវឌ្ឍសមត�ភាពវស័ិយអប់រ ំ និងករ      

ប��� បេយនឌ័រក�ុងវស័ិយអប់របំានអនុវត�សម�ភាពចប់ ១០០ ភាគរយ។ (សូមេមលរបូភាពទី៩) 

របូភាពទី៩ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា�  ំ២០១៦ របស់កម�វធីិទី៦  

 

១០០.០% 

៨២.៩% 

១០០.០% 

៥៧.១% 

៨៣.៣% 

១០០.០% 

៨២.៦% 

៦៥.៩% 

៨៩.៧% 

១០០.០% 

១០០.០% 

៨៤.៦% 

១០០.០% 

៧៥.០% 

៧៧.៨% 

១៤.៣% 

៥.៦% 

១៧.៤% 

២២.០% 

១១.៥% 

១២.៥% 

២២.២% 

២.៩% 

៤២.៩% 

១១.១% 

១២.២% 

១០.៣% 

៣.៨% 

១២.៥% 

ែផនករ 

បុគ�លិក 

ហិរ�� វត�ុ 

សវនកម�ៃផ�ក�ុង 

ធានាគុណភាពអប់រ  ំ

អធិករដ� នរដ�បាល និងហិរ��វត�ុ 

ព័ត៌មាននិងកិច�ករអស៊ន 

នីតិកម� 

សំណង់ 

សមា� រ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

រដ�បាល 

ទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ និងអហរូបករណ៍ 

្របព័ន�ព័ត៌មានមាន្រគប់្រគងអប់រ  ំ

េគាលនេយាបាយ 

ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម� 

អនុវត�ចប ់ កំពុងអនុវត� មិនបានអនុវត� 

១០០% 

៥០% 

១០០% 

១០០% 

៥០% 

ករប�� បេយនឌ័រក�ុងវស័ិយអប់រ ំ

ករ្រគប់្រគងគេ្រមាង (GPE & SIG)  

ពិនិត្យតមដនវយតៃម� និង… 

កំែណទ្រម់វស័ិយអប់រ ំ

អនុវត�ចប់ កំពុងអនុវត� មិនបានអនុវត� 
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២.១.៤  វឌ្ឍនភាពៃនការអនវុត�ទសិេដសន�បិាតអប់រឆំា� សំកិ្សោ ២០១៥- ២០១៦ 

សន�ិបាតអប់រឆំា� ំ ២០១៦ បានេលកទិសេដ ១៩២ ក�ុងេនាះទិសេដកំែណទ្រមង់សំខន់ៗ ៣២ 

ទិសេដអនុវស័ិយ ១២៩ និងទិសេដឆ�ងអនុវស័ិយ ៣១។ ទិសេដ ១១៦ េស�នឹង ៦០ ភាគរយ បានអនុវត�

ចប់ ទិសេដ ៦៨ េស�នឹង ៣៥ ភាគរយ កំពុងអនុវត� និងទិសេដ ៨ េស�នឹង ៤  ភាគរយ មិនបានអនុវត�។  

ទិសេដកំែណទ្រមង់សំខន់  ៗ២២ េស�នឹង ៦៩ ភាគរយ ទិសេដអនុវស័ិយ ៧៤ េស�នឹង ៥៧ ភាគរយ 

និងទិសេដឆ�ងអនុវស័ិយ ២០ េស�នឹង ៦៥ ភាគរយ បានអនុវត�ចប់។ ទិសេដកំែណទ្រមង់សំខន់ៗ ១០ 

េស�នឹង ៣១ ភាគរយ ទិសេដអនុវស័ិយ ៤៧ េស�នឹង ៣៦ ភាគរយ និងទិសេដឆ�ងអនុវស័ិយ ១១ េស�នឹង 

៣៥ ភាគរយ កំពុងអនុវត�។ ទិសេដអនុវស័ិយ ៨ េស�នឹង ៦ ភាគរយ មិនបានអនុវត�។ (របូភាពទី៥) 

េសចក�ីលម�ិតវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទិសេដសន�ិបាតអប់រឆំា� ំ២០១៦ ឧបសម�័ន�ទី២ ទី៣ ទី៤ និងទី៥។ 
 

របូភាពទី១០ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទិសេដសន�ិបាតអប់រឆំា�  ំ២០១៦ ថា� ក់ជាតិ 

 (កំែណទ្រមង់សំខន់ៗ អនុវស័ិយ និងឆ�ងអនុវស័ិយ)  

 

• វឌ្ឍនភពៃនករអនុវត�ទិសេដកំែណទ្រមងស់ំខន់ៗ 

ទិសេដកំែណទ្រមង់សំខន់ៗសរបុ ៣២ ក�ុងេនាះករព្រងឹង្របព័ន�ែផនករ ១៣ ករងរវមិជ្ឈករ

និងវសិហមជ្ឈករ ៦ ករ្រគប់្រគងបុគ�លិក ៦ និងករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណៈ ៧។ ទិសេដ ២២ េស�-

នឹង ៦៩ ភាគរយ បានអនុវត�ចប់ (ករព្រងឹង្របព័ន�ែផនករ ៨ ករងរវមិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករ ៤ ករ

្រគប់្រគងបុគ�លិក ៦ និងករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណៈ ៤)។ ទិសេដ ១០ េស�នឹង ៣១ ភាគរយ កំពុង   

អនុវត�។ (របូភាពទី១១)  

េសចក�ីលម�ិតវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទិសេដកំែណទ្រមង់សំខន់ៗឆា� ំ២០១៦ ឧបសម�័ន�ទី២ និងទី៣។ 

 

 

២២ 

៧៤ 

២០ 

១០ 

៤៧ 

១១ 

៨ 

ទិសេដកំែណទ្រមង់សំខន់ៗ 

ទិសេដអនុវស័ិយ 

ទិសេដឆ�អនុវស័ិយ 

បានប�� ប់ កំពុងអនុវត� មិនទន់អនុវត� 
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របូភាពទី១១ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទិសេដកំែណទ្រមង់សំខន់ៗ ឆា� ២ំ១០៦ 

• វឌ្ឍនភពៃនករអនុវត�ទិសេដតមអនុវិសយ័ 

ទិសេដសរបុរបស់អនុវស័ិយទំង ៧ មាន ១២៩ ក�ុងេនាះអនុវស័ិយករអប់រកុំមារតូច ១៦ ករ

អប់របំឋមសិក្សោ ២៤ ករអប់រមំធ្យមសិក្សោនិងអប់របំេច�កេទស ២៦ ករអប់រឧំត�មសិក្សោ ១៨ ករអប់រេំ្រក

្របព័ន� ៩ ករអភិវឌ្ឍយុវជន ១៤ និងករអប់រកំយនិងកីឡា ២២។ ទិសេដ ៧៤ េស�នឹង ៥៧ ភាគរយ បាន

អនុវត�ចប់ ទិសេដ ៤៧ េស�នឹង ៣៦ ភាគរយ កំពុងអនុវត� និងទិសេដ ៨ េស�នឹង ៦ ភាគរយ មិនទន់  

អនុវត�។ 

ទិសេដអនុវស័ិយករអប់រកុំមារតូច ១១ េស�នឹង ៦៩ ភាគរយ ករអប់របំឋមសិក្សោ ១១ េស�នឹង ៤៦ 

ភាគរយ ករអប់រមំធ្យមសិក្សោនិងអប់របំេច�កេទស ១២ េស�នឹង ៤៦ ភាគរយ  ករអប់រឧំត�មសិក្សោ ១១ េស�-

នឹង ៦១ ភាគរយ ករអប់រេំ្រក្របព័ន� ៩ េស�នឹង ៨៩ ភាគរយ ករអភិវឌ្ឍយុវជន ៩ េស�នឹង ៦៤ ភាគរយ 

និង ករអប់រកំយនិងកីឡា ១២ េស�នឹង ៥៥ ភាគរយ បានអនុវត�ចប់។ 

េសចក�ីលម�ិតវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទិសេដអនុវស័ិយឆា� ំ២០១៦ ឧបសម�័ន�ទី២ និងទី៤។ 

របូភាពទី១២ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទិសេដអនុវស័ិយ ឆា� ២ំ០១៦  

១១ 

១១ 

១២ 

១១ 

៨ 

៩ 

១២ 

៤ 

១៣ 

១៤ 

៦ 

១ 

១ 

៨ 

១ 

១ 

៤ 

២ 

អនុវស័ិយ ករអប់រកុំមារតូច 

អនុវស័ិយ ករអប់របំឋមសិក្សោ 

អនុវស័ិយ ករអប់រមំធ្យមសិក្សោ និងអប់របំេច�កេទស 

អនុវស័ិយ ករអប់រឧំត�មសិក្សោ 

អនុវស័ិយ ករអប់រេំ្រក្របព័ន� 

អនុវស័ិយ ករអភិវឌ្ឍយុវជន 

អនុវស័ិយ ករអប់រកំយ និងកីឡា 

បានប�� ប់ កំពុងអនុវត� មិនទន់អនុវត� 

 
 

៨ 

៤ 

៦ 

៤ 

៥ 

២ 

៣ 

ករព្រងឹង្របព័ន�ែផនករ 

ករងរវមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ 

ករ្រគប់្រគងបុគ�លិក 

ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណៈ 

បានប�� ប់ កំពុងអនុវត� មិនទន់អនុវត� 
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• វឌ្ឍនភពៃនករអនុវត�ទិសេដឆ�ងអនុវិសយ័ 

ទិសេដឆ�ងអនុវស័ិយ ៣១ ក�ុងេនាះករអភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោ ៥ ករងររដ�បាល ៤ ករងរទំនាក់

ទំនងវប្បធម៌និងអហរបូករណ៍ ៣ ករងរព័ត៌មាននិងកិច�ករអស៊ន ៦ ករងរសំណង់សិក្សោ ៣ ករងរ

េបាះពុម�និងែចកផ្សោយ ៤ និងករងរធានាគុណភាពអប់រ ំ ៦។ ទិសេដ ២០ េស�នឹង ៦៥ ភាគរយ បាន  

អនុវត�ចប់ និងទិសេដ ១១ េស�នឹង ៣៥ ភាគរយ កំពុងអនុវត� ។ (របូភាពទី១៣)  

េសចក�ីលម�ិតវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទិសេដឆ�ងអនុវស័ិយឆា� ំ២០១៦ ឧបសម�័ន�ទី២ និងទី៥។ 

របូភាពទី១៣ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទិសេដឆ�ងអនុវស័ិយ ឆា� ២ំ១០៦  

 

 

២.១.៥     វឌ្ឍនភាពៃនការ្រគប្់រគង ន�ង្រ�ស�ទ�ភាពហ�រ�� �្បទានសហ្រ��ប��ការ 

• ករងរែផនករ និងរបាយករណ៍ 

 ្រកសួងបានេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�ថវកិ ២០១៧-២០១៩ ែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា� ំ២០១៧  

របាយករណ៍ពក់កណា� លអណត�ិឆា� ំ ២០១៦ ៃនករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយអប់រ ំ ២០១៤-

២០១៨ កំពុងេធ�មូលដ� ននីយកម�េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព (េគាលេដទី៤ ស�ីពីករអប់រ)ំ ឆា� ំ

២០៣០ និងបានផ�ល់ធាតុចូលរបាយករណ៍ពក់កណា� លអណត�ិឆា� ំ ២០១៦ ៃនករអនុវត�ែផនករយុទ�-

ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ្រពមទំងបានេរៀបចំរបាយករណ៍ស�ីពីសមិទ�ផលអប់រ ំ យុវជន និង

កីឡាស្រមាប់េផ�ជូន្រកសួង ស� ប័នពក់ព័ន�។  

• កម�វធីិវនិិេយាគសធារណៈឆា� ំ ២០១៧-២០១៩ 

 ្រកសួងបានេរៀបចំកម�វធីិវនិិេយាគសធារណៈបីឆា� ំរកិំល ២០១៧-២០១៩ មាន ២៧ គេ្រមាង ក�ុង

េនាះ គេ្រមាងកំពុងដំេណ រករមាន ២១ គេ្រមាង និងគេ្រមាងកំពុងចរច (េស�សំុថ�ី) មាន ៦ គេ្រមាង ែដល

មានថវកិសរបុ ២០៨,៥ លន ដុល� រអេមរកិ។ 

 

២ 

៣ 

០ 

៤ 

២ 

៤ 

៥ 

៣ 

១ 

៣ 

២ 

១ 

១ 

ករងរអភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោ 

ករងររដ�បាល 

ករងរទំនាក់ទំនងវប្បធម៌និងអហរូបករណ៍ 

ករងរព័ត៌មាននិងកិច�ករអស៊ន 

ករងរសំណង់សិក្សោ 

ករងរេបាះពុម� និងែចកផ្សោយ 

ករងរធានាគុណភាពអប់រ ំ

បានប�� ប់ កំពុងអនុវត� មិនទន់អនុវត� 
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តរងទី២៖ កម�វធីិវនិិេយាគសធារណៈ (PIP) ឆា� ២ំ០១៣-២០១៥ ដល់ឆា�  ំ២០១៧-២០១៩  

(គិតជាពន់ដុល� រអេមរកិ) 

ឆ�  ំ

សរុបគេ្រមងជំនួយ គេ្រមងកំពុងដំេណ រករ គេ្រមងកំពុងចរច 

គេ្រមង 

 

ថវិក 

 

គេ្រមងវិនិេយាគ គេ្រមងជំនួយបេច�កេទស ចំនួន

គេ្រមង 
ថវិកេ្រគង 

គេ្រមង ថវិក គេ្រមង ថវិក 

២០១៣-២០១៥ ៤១ ២៣១ ៨៣៣ ១ ១ ១៩០ ២២ ១៤១ ៩៧២ ១៨ ៨៨ ៦៧១ 

២០១៤-២០១៦ ២៩ ២៦៦ ៥៧១ ២ ២១ ៥០០ ១៤ ១១៦ ៧៩២ ១៣ ១២៨ ២៧៨ 

២០១៥-២០១៧ ២៧ ១៩៨ ២៩២ ៥ ៤៩ ៥៧០ ១៣ ៩៨ ១០៩ ៩ ៥០ ៦១៩ 

២០១៦-២០១៨ ២៧ ១៨៦ ២៩១ ៧ ៥៧ ៩៥៣ ១៣ ៣៧ ៩៦៩ ៧ ៩០ ៣៦៩ 

២០១៧-២០១៩ ២៧ ២០៨ ៤៨១ ១៤ ១៥៧ ០៥៥ ៧ ៥ ៥៤០ ៦ ៤៥ ៨៨៥ 

 េយងសេង�តេឃញថា ចំនួនគេ្រមាងៃនកម�វធីិវនិិេយាគសធារណៈឆា� ំ២០១៧-២០១៩ មិនមានករ

ថយចុះេទ េបេធៀបេទនឹងបីឆា� ំចុងេ្រកយ ក�ុងេនាះគេ្រមាងវនិិេយាគបានេកនេឡងេទ�ដង រឯីគេ្រមាង

ជំនួយបេច�កេទសបានថយចុះ។ 

• វឌ្ឍនភពៃនហរិ���្បទានសហ្រ�តិបត�ិករ 

ហិរ��ប្បទនសហ្របតិបត�ិករស្រមាប់វស័ិយអប់រឆំា� ំ ២០១៦ មានថវកិសរបុជាង ៩០ លនដុល� រ

អេមរកិ បានេកនេឡងេបេធៀបនឹងឆា� ំ ២០១៥។ ក�ុងចំេណាមៃដគូអភិវឌ្ឍទំង១០ សហភាពអឺរ ៉បុបាន     

ផ�ល់ថវកិេ្រចនជាងេគ បនា� ប់មកមានអង�ករេស្ប�ងអហរពិភពេលក និងអង�ករយូនីេសហ�។ 

ភា� ក់ងរផ�ល់ហិរ��ប្បទនសហ្របតិបត�ិករដល់វស័ិយអប់រ ំ ១០ ែដលស�ិតេនក�ុងលំដប់ខ�ស់

ជាងេគ មានបង� ញេនក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

តរងទី៣ ៖ ហិរ��ប្បទនសហ្របតិបតិ�កររបស់ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍សំខន់ៗក�ុងវស័ិយអប់រ ំ   

(ឯកតៈ ពនដុ់ល� រអេមរកិ) 

លរ 

 

ៃដគូអភិវឌ្ឍ 

 

ចំណយ 

ជាក់ែស�ង 

ឆ�  ំ២០១៤ 

ចំណយ 

ជាក់ែស�ង 

ឆ�  ំ២០១៥ 

ចំណយ 

ជាក់ែស�ង 

២០១៦ 

ែផនករឆ�  ំ

២០១៧ 

ែផនករឆ�  ំ

២០១៨ 

ែផនករឆ�  ំ

២០១៩ 

១ សហភាពអឺរ ៉បុ ១ ០២១ ៨ ៤៩៨ ២៤ ១៤៩ ២៨ ៦១៥ ៣៦១ N/A 

២ 
អង�ករេស្ប�ងអហរ 

ពិភពេលក 

៩ ៩៥៨ ៨ ៩១០ ១៤ ៩១០ N/A N/A N/A 

៣ អង�ករយូនីេសហ� ៧ ២២៧ ៦ ៩៩៧ ៩ ០៦៥ ៦ ៥៦០ ៣ ៣៧៥ N/A 

៤ ធនាគារអភិវឌ្ឍអសីុ ៥០៩ ៥ ៥០០ ៤ ៦០០ ៥ ២០០ ៣ ២០០ N/A 

៥ ្របេទសសុ៊យែអត ១១ ៩៤៨ ៧ ៩១៤ ៣ ៩៧៥ ១៣៩ N/A N/A 
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៦ ធនាគារពិភពេលក ៧ ៤៨៩ ១ ៧៣៦ ៣ ៨៨៨ ៩ ១៧១ ១០ ៨០១ N/A 

៧ ្របេទសជបុ៉ន ៦ ៥០៣ ៨ ៩៨៧ ៣ ៧១៤ ២ ៨៣៤ ២ ៧១៩ N/A 

៨ សធារណរដ�កូេរ ៉ ១ ៤៣២ ៣ ៧២៣ ២ ៦៤៩ ២ ៨០០ N/A N/A 

៩ ្របេទសនូែវលេសឡង់ ៣ ០៨២ ១ ១២៨ ២ ៦៣៥ ៥៥០ ៨៥២ N/A 

១០ ្របេទសអេមរកិ ៦ ៣៣៤ ៧ ២០៦ ២ ២៣៣ N/A N/A  

សរបុភាគីផ�ល់ជំនួយចំនួន១០ ៥៥ ៥០៣ ៦០ ៥៩៩ ៧១ ៨២០ ៥៥ ៨៧១ ២១ ៣១០ N/A 

សរបុភាគីផ�ល់ជំនួយទំងអស់ ៥៥ ៨៣៧ ៦១ ៣៥៨ ៩០ ៤៨៤ ៥៨ ២៥៨ ២១ ៦២៤ N/A 

្របភព៖ ្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជា (ក.អ.ក)  ទិន�ន័យជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ�ូវករ ៃថ�ទី៣០ ែខមករ ឆា� ំ២០១៧ 

• គេ្រមងហិរ���្បទានសហ្រ�តិបតិ�ករែដលបានអនុមត័ 

- ជបុ៉នបានអនុម័តគេ្រមាងហិរ��ប្បទនសហ្របតិបតិ�ករអភិវឌ្ឍន៍ផ�ូវករ ស្រមាប់អនុវត�េនក�ុងឆា� ំ 

២០១៧ គឺគេ្រមាង "ករកសងមូលដ� ន្រគឹះស្រមាប់វទិ្យោស� នគរេុកសល្យ" ក�ុង្រកបខណ� កិច�សហ-

្របតិបតិ�ករបេច�កេទស 

- ភា� ក់ងរសហរដ�អេមរកិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍន៍អន�រជាតិបានអនុម័តគេ្រមាង "េលកកម�ស់អំណាន

ថា� ក់ដំបូងេនបឋមសិក្សោ" មានថវកិ ៦,៩ លនដុល� រអេមរកិ ស្រមាប់ឆា� ំ ២០១៦-២០១៨ 

- ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសីុបានអនុម័តគេ្រមាង "អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយអប់រមំធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ" មានថវកិ 

៤៨ លនដុល� រអេមរកិ ស្រមាប់ឆា� ំ ២០១៧-២០២១។ 

• គេ្រមងហិរ���្បទានសហ្រ�តិបតិ�ករែដលបានេស�សុ ំ

- ហិរ��ប្បទនឥតសំណងពីសធារណរដ�កូេរ ៉ស្រមាប់ឆា� ំ២០១៨  ចំនួន ២ គេ្រមាង ៖ 

• គេ្រមាងអំណានថា� ក់ដំបូងេនកម�ុជា 

• គេ្រមាងេលកកម�ស់សុខភាព និងអប់រសុំខភាពស្រមាប់សិស្ស�សីែដលសិក្សោេនតម្រគឹះស� ន 

សិក្សោសធារណៈ 

- ហិរ��ប្បទនឥតសំណងពីរដ� ភិបាលៃនសធារណរដ�្របជាមានិតចិនចំនួន ២ គេ្រមាង ៖ 

• គេ្រមាងែកលម�បរសិ� នសលេរៀន និងសមា� ររបូវន័�អប់រ ំមានថវកិ ៤០ លនដុល� រអេមរកិ 

• គេ្រមាងសលេរៀនជំនាន់ថ�ីេនវទិ្យោល័យ្រពះសីុសុវតិ� មានថវកិ ៦ លនដុល� រអេមរកិ 

- មូលនិធិភាពជាៃដគូសកលស្រមាប់ករអប់រជំំហនទី៣ មានថវកិ ២០,៦ លនដុល� រអេមរកិ  

- ថវកិគំា្រទពីសហភាពអឺរ ៉បុ មានថវកិ ១០០ លនដុល� រអេមរកិ ស្រមាប់ឆា� ំ២០១៨-២០២១ 

- ហិរ��ប្បទនឥណទនធនាគារពិភពេលក "ែកលម�ករអប់រមំធ្យមសិក្សោ" មានថវកិ ៤០ លន

ដុល� រអេមរកិ ស្រមាប់ឆា� ំ២០១៧-២០២១។ 

• ទី្រ�ឹក្សោបេច�កេទសជាត ិនិងអន�រជាតិបំេពញករងរេនតមអង�ភពេ្រកមឱវទ្រកសួង និងថ� ក់េ្រកមជាត ិ 

្រកសួងបាន្របមូលនិងេរៀបចំចង្រកងព័ត៌មានស�ីពីទី្របឹក្សោបេច�កេទសជាតិ និងអន�រជាតិែដល

បានបំេពញករងរេនេ្រកមឱវទ្រកសួង និងេនតមមន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡារជធានី េខត� េដម្ប ី   
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ពិនិត្យតមដនអំពីវឌ្ឍនភាពៃនករបំេពញករងររបស់ទី្របឹក្សោបេច�កេទស។ ឆា� ំ២០១៦ ទី្របឹក្សោបេច�ក

េទសជាតិ និងអន�រជាតិបេ្រមករងរេនអង�ភាពេ្រកមឱវទ្រកសួងមាន ១៥ នាក់ េស�នឹង ១២១ នាក់-ែខ 

និងេនតមមន�ីរអបរ ំយុវជន និងកីឡារជធានី េខត� មានទី្របឹក្សោបេច�កេទស ២៩ នាក់ ែដលភាគេ្រចន

ជាអ�កស�័្រគចិត�។  

ជារមួ ចំនួនទី្របឹក្សោបេច�កេទសបេ្រមករងរេនក�ុង្រកសួង មានករថយចុះជាលំដប់ពីមួយឆា� ំ

េទមួយឆា� ំ �សបេទនឹងេគាលករណ៍្របសិទ�ភាពហិរ��ប្បទនសហ្របតិបត�ិករ។  

• លទ�ផលករងររបស្់រក�មករងរបេច�កេទសច្រម�ះវិស័យអប់រ ំ 

្រក�មករងរបេច�កេទសច្រម�ះវស័ិយអប់រថំា� ក់ជាតិបាន្របជំុ ៣ ដង និងេធ�វបិស្សនា ១ ដង តម

ែផនករកំណត់េនក�ុងែផនករសកម�ភាព្របចំឆា� ំេដម្បអីនុវត�កំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រឱំ្យមាន្របសិទ�ភាព។ 

្រក�មករងរបេច�កេទសច្រម�ះវស័ិយអប់រថំា� ក់រជធានី េខត� បានដំេណ រករ្របជំុេទៀងទត់តម   

្រតីមាស និងមានរេបៀបវរៈសំខន់ៗេដម្បេីដះ�សយប�� អប់រេំនមូលដ� នេរៀងៗខ�ួន។ 
 

២.១.៦     វឌ្ឍនភាពៃនការអនវុត�កំែណទ្រមង�់មជ្ឈការ ន�ង�សហមជ្ឈការ 

ករេលកកម�ស់អភិបាលកិច�េន្រគប់ក្រមិត 

្រកសួងបាន៖ 

- ផ្សព�ផ្សោយ្រកបខណ� ច្បោប់្របយុទ�្របឆំាងអំេពជួញដូរមនុស្ស មានអ�កចូលរមួ ៣២៩ នាក់ �សី

១៥,៥០ ភាគរយ   

- ផ្សព�ផ្សោយេគាលករណ៍អភិបាលកិច�ល�ស្រមាប់ព្រងឹងករផ�ល់េសវអប់រ ំ មានអ�កចូលរមួ ១៩០ 

នាក់ �សី ១៣,៦៨ ភាគរយ  

- ព្រងឹងសមត�ភាពបុគ�លិកអប់រ ំស�ីពីច្បោប់អប់រ ំ និងលិខិតបទដ� នគតិយុត�   មានអ�កចូលរមួ ៧៦១ 

នាក់ �សី ៣៥,៣៤ ភាគរយ 

- ផ្សព�ផ្សោយនីតិវធីិៃនករតក់ែតងលិខិតបទដ� នគតិយុត�ក�ុងវស័ិយអប់រ ំ មានអ�កចូលរមួ ៦៧ នាក់ 

�សី ១០,៤៤ ភាគរយ 

- ផ្សព�ផ្សោយនីតិវធីិៃនករេស� ករតវ៉ ករប�ឹង និងដំេណាះ�សយ មានអ�កចូលរមួ ៧៥ នាក់ �សី  

១៤,៦៦ ភាគរយ  

- ព្រងឹងសមត�ភាព្រគប់្រគងវវិទបុគ�លិកអប់រ ំមានអ�កចូលរមួ ១៣០ នាក់ �សី ១៧,៦៩ ភាគរយ   

- ពិនិត្យតមដនករអនុវត�ករផ�ល់េសវអប់រែំផ�កតមេគាលករណ៍អភិបាលកិច�ល�បាន ១១ េខត� 

- ពិនិត្យតមដនករអនុវត�ច្បោប់ ស�ីពីករអប់រ ំនិងលិខិតបទដ� នគតិយុត�វស័ិយអប់របំាន ៧ េខត� 

- សិក្សោ�សវ្រជាវេលវវិទបុគ�លិកអប់រកំ�ុង និងេ្រក្របព័ន�តុលករ េនេខត�ស� យេរៀង កំពង់ចម 

្រពះវហិរ បាត់ដំបង េកះកុង និងេខត�កំពង់ឆា� ំង េដយបាន�សវ្រជាវេលវវិទ ១២ករណី ក�ុងេនាះ
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មាន ៨ករណីក�ុង្របព័ន�តុលករ  (៣ ករណីេលកែលងេទស  ៥ ករណីកំពុងបន�នីតិវធីិ) និងេ្រក

្របព័ន�តុលករ ៤ ករណី (៣ ករណីេដះ�សយរចួ  ១ ករណីបន�នីតិវធីិ) 

- ផ�ល់ករគំាពរែផ�កច្បោប់េលករណីវវិទដីធ�ី ២ ករណី (ករយិាល័យអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា�ស�ក

កំពង់្រតឡាច េខត�កំពង់ឆា� ំង ១ ករណី និងអនុវទិ្យោល័យចតុមុខ រជធានីភ�ំេពញ  ១ ករណី) 

- ផ�ល់្របឹក្សោច្បោប់េលវវិទ ៦ ករណី រមួមាន ៖  ១. វវិទបុគ�លិកអប់រេំនសលមេត�យ្យ ៨មីនា       

២. វវិទមត៌ក ៣. វវិទដីធ�ីេនវទិ្យោល័យ្រពះយុគន�រ ៤. វវិទដីធ�ីេនវទិ្យោស� នស�ឹករតឹ េនក�ុងវទិ្យោ-  

ល័យបឹង្រតែបក ៥. វវិទចំណតរថយន�េ្រកមដីពហុកីឡដ� នជាតិអូឡំាពិក និង ៦.កប�ូរេឈ� ះ និង

ៃថ�ែខឆា� ំកំេណ តេលស�� ប្រត  

- សិក្សោភាពងយរងេ្រគាះេដយសរអំេពជួញដូរមនុស្ស ៧ េខត� 

- ពិនិត្យតមដនករអនុវត�ច្បោប់ស�ីពីករអប់រ ំ និងផលប៉ះពល់ករអនុវត�លិខិតបទដ� នគតិយុត� 

និងេគាលនេយាបាយវស័ិយអប់រ ំ៥ េខត�។ 

ករងរកំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងតមែបបវមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ 

្រកសួងបាន ៖ 

- ផ្សព�ផ្សោយអនុ្រកឹត្យេលខ ១៩១ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៤ ែខក��  ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករេផ�រមុខងរ និង

ធនធានស្រមាប់ករងរអប់រកុំមារតូច ករអប់របំឋមសិក្សោ និងករអប់រេំ្រក្របព័ន� េនេខត�បាត់ដំបង 

- ផ្សព�ផ្សោយេគាលនេយាបាយកំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករក�ុងវស័ិយអប់រ ំ មានអ�កចូល

រមួ ២៩៩ ណាក់ �សី ១១,០៣ ភាគរយ 

- ផ្សព�ផ្សោយដល់បុគ�លិកអប់រ ំ និងបុគ�លិករដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិស�ីពីករេផ�រមុខងរ និងធនធាន    

វស័ិយអប់រ ំ មានអ�កចូលរមួ ១៥០ នាក់ �សី ១០,៦៦ ភាគរយ េនេខត�្រកេចះ ត្ូបងឃ�ុំ េពធិ៍សត់ 

និងកំពត 

- បំប៉នសមត�ភាពបុគ�លិករដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ ស�ីពីករេផ�រមុខងរ មានអ�កចូលរមួ ១៥៧ នាក់ 

�សី ២៥,៤៧ ភាគរយ  

- ផលិតឯកសរស�ីពីករផ�ល់េសវអប់រែំផ�កតមេគាលករណ៍អភិបាលកិច�ល�  ៣២៥ ក្បោល 

- ្រពងែផនករសកម�ភាពេគាលនេយាបាយកំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករក�ុងវស័ិយអប់រ ំ 

- សិក្សោផលប៉ះពល់ និងប�� ្របឈមៃនករេផ�រមុខងរ និងធនធានវស័ិយអប់រឱំ្យេទដល់

រដ�បាល្រក�ង �ស�កៃនេខត�បាត់ដំបង 

ករងរេរៀបចំលិខិតបទដ� ន និងករព្រងឹងករអនុវត�  

្រកសួងបានេរៀបចំ ៖ 

- លិខិតបទដ� នគតិយុត� ២៨ ក�ុងេនាះអនុ្រកឹត្យ ៥ ្របកស ១៩ េសចក�ីសេ្រមច ៧ េសចក�ីែណនំា ២ 

និងេសចក�ីជូនដំណឹង ១ 
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- វយតៃម�ផលប៉ះពល់លិខិតបទដ� នវស័ិយអប់រ ំ៧  និងផ�ល់អជា� បណ� ៨២ 

- អនុ្រកឹត្យេលខ ១៥៦ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៨ ែខកក�ដ ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត�េទ

របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

- អនុ្រកឹត្យស�ីពីករផ�ល់្របាក់រង� ន់ដល់ជ័យលភីសិស្សពូែកែផ�កអក្សរសិល្បែ៍ខ�រ គណិតវទិ្យោ និង

វទិ្យោស�ស� 

- អនុ្រកឹត្យេលខ ២៤ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី០៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករបេង�តសកលវទិ្យោល័យ  

េហង សរំនិ ត្ូបងឃ�ុំ 

- អនុ្រកឹត្យេលខ ១៣៧ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី០៦ ែខកក�ដ ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករផ�ល់រង� ន់ដល់ជ័យលភី

សិស្សពូែក   ែផ�កអក្សរសិល្បែ៍ខ�រ គណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� 

- ្របកសេលខ ៨៦ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី២២ ែខមករ ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត�េទរបស់

ករយិាល័យវយតៃម�ផលប៉ះពល់លិខិតបទដ� ន ៃននាយកដ� ននីតិកម� 

- ្របកសេលខ ៨២ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី២២ ែខមករ ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត�េទរបស់

នាយកដ� នត្រមង់ទិសវជិា� ជីវៈ  

- ្របកសេលខ ១៧៥  អយក.្របក ចុះៃថ�ទី២៣ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករកត់សលបឋមសិក្សោ  

ៃ្រពតឡូយ និងសលបឋមសិក្សោបុះតផង់េចញពីករ្រគប់្រគងរបស់មន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា

េខត�កំពត និងសលឧបសម�័ន�ែ�សេជងរ�ស� េចញពីករ្រគប់្រគងរបស់មន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា

េខត�កំពង់ស�ឺ េទឱ្យេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់មន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡាេខត�តែកវ  

- ្របកសេលខ ២៨២ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី២១ ែខមីនា ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករទទួលស� ល់នាយកសល

េរៀនល� និង្រគ�បេ្រង�នល�  ជ័យលភីពនរង� ន់ សេម�ចេតេជា ែសន  ឆា� ំសិក្សោ ២០១៤ -២០១៥ 

- ្របកសេលខ ៣៤៧ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី៣១ ែខមីនា ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទ

របស់វទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកំពង់េឈទល 

- ្របកសេលខ ៤០៧ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី១៩ ែខេមស ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករេ្រប្របាស់្រតមូលទឹក និង 

និមិត�ស�� របស់វទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកំពង់េឈទល 

- ្របកសេលខ ៤៦៥ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី០៣ ែខឧសភា ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករបេង�តមជ្ឈមណ� លជាតិ

យុវជនកម�ុជា 

- ្របកសេលខ ៧០០  អយក.្របក ចុះៃថ�ទី១១ ែខកក�ដ ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករក្រមិតវន័ិយចំេពះបុគ�លិក

អប់រកំ�ុងករ្របឡងស�� ប្រត មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ 

- ្របកសេលខ ៧២៦ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី១៨  ែខកក�ដ ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត�េទ

របស់វទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកម�ុជា  

- ្របកសេលខ ៧២៧ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី១៨ ែខកក�ដ ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករក្រមិតវន័ិយចំេពះបុគ�លិក

អប់រកំ�ុងករ ្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ  
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- ្របកសេលខ ៧៧២ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី២៩  ែខកក�ដ ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទ

របស់នាយកដ� នបណ�ុ ះបណា� ល និងវ្ិរកឹតករ  

- ្របកសេលខ ៧៧៣ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី០១ ែខសីហ ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទ

របស់នាយកដ� នអភិវឌ្ឍន៍កម�វធីិសិក្សោ 

- ្របកសេលខ ៩៦៥ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី១៤ ែខតុល ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទ

របស់ករយិាល័យ ហិរ��វត�ុៃននាយកដ� នហិរ��វត�ុ  

- ្របកសេលខ ៩៨៦ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី២៦ ែខតុល ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីតៃម�សមមូលៃនស�� ប្រត

មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ  

- ្របកសេលខ ១០០២ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី២៨ ែខតុល ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករេ្រប្របាស់្រតមូលរបស់

នាយកដ� នបេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន  

- ្របកសេលខ ១០០៣ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី២៨ ែខតុល ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីក្រមិតសមមូលស�� ប្រត    

បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�ន  

- ្របកសស�ីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទរបស់នាយកដ� នទទួលស� ល់គុណភាពអប់រថំា� ក់េ្រកយ

បរ�ិ� ប្រត 

- ្របកសអន�រ្រកសួងស�ីពីករ្រគប់្រគងមេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ 

- ្របកសស�ីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទរបស់មន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារជធានី េខត� 

- េសចក�ីសេ្រមចេលខ ៩៥ សសរ ចុះៃថ�ទី០២ ែខក��  ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករកំណត់និមិត�ស�� និង្រត

របស់្រក�ម្របឹក្សោជាតិកម�ុជាេដម្បអីភិវឌ្ឍយុវជន    

- េសចក�ីសេ្រមចេលខ ២០ សសរ ចុះៃថ�ទី២០ ែខកក�ដ ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករបេង�តគណៈកម�ករករ

សិទ�ិមនុស្សរបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

- េសចក�ីសេ្រមចេលខ ៣៦ អយក.សសរ ចុះៃថ�ទី២៨  ែខវចិ�ិក ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីកេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត�

េទរបស់្រក�មករងរដឹកនំា និង្រគប់្រគងសកម�ភាពេគាលនេយាបាយស�ីពី្រគ�បេ្រង�ន 

- េសចក�ីសេ្រមចេលខ ០១ កជយ ចុះៃថ�ទី២៧ ែខក��  ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីបទប�� ៃផ�ក�ុង្រក�ម្របឹក្សោជាតិ

កម�ុជាេដម្បីអភិវឌ្ឍយុវជន 

- េសចក�ីសេ្រមចេលខ ០៣ កជយ ចុះៃថ�ទី២៧ ែខក��  ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករបេង�្រក�ម្របឹក្សោេដម្បី

អភិវឌ្ឍយុវជន្រកសួងស� ប័ន 

- េសចក�ីសេ្រមចេលខ ០៤ កជយ ចុះៃថ�ទី២៧ ែខក��  ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករបេង�្រក�ម្របឹក្សោេដម្បី

អភិវឌ្ឍយុវជនរជធានីេខត� 

- េសចក�ីសេ្រមចេលខ ៣៥ អយក.សសរ ចុះៃថ�ទី២៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករេរៀបចំករងរ

បេច�កេទស និងអនុវត�ែផនករ សកម�ភាព េគាលនេយាបាយ ស�ីពី្រគ�បេ្រង�ន 
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- េសចក�ីែណនំាេលខ ១៥ អយក.សណន ចុះៃថ�ទី០២ ែខមិនា ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករ្របាព�ទិវជាតិ          

អំណាន ១១ មីនា 

- េសចក�ីែណនំាេលខ ៤៥ អយក.សណន ចុះៃថ�ទី០២ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករេរៀបចំទិវជាតិ្របយុទ�

្របឆំាងអំេព ជួញដូរមនុស្ស ១២ធ�ូ េនតម្រគឹះស� នសិក្សោទូទំង្របេទស 

- េសចក�ីជូនដំណឹងេលខ ៥៧៨ សជណ.អវ ចុះៃថ�ទី០៧ ែខមិថុនា ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីេគាលករណ៍េរៀបចំ

ផ�ល់្របាក់រង� ន់ជូន ជ័យលភី ក�ុងករ្របឡង្របណំាងអន ស�ូតកំណាព្យ ែតងនិពន� និងករ្របសិទ�

នាមពនរង� ន់ក�ុង ទិវជាតិអំណាន 

- េសចក�ី្រពងេសចក�ីែណនំាបេច�កេទសអនុវត�មុខងរវស័ិយអប់រ ំ ែដលបាន្របគល់ជូនរដ�បាលថា� ក់

េ្រកមជាតិ 

- េសចក�ី្រពង្របកសស�ីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទរបស់ករយិាល័យអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា្រក�ង 

�ស�ក ស�ិតេ្រកម រចនាសម�័ន� រដ�បាល្រក�ង �ស�ក។ 

២.១.៧ វឌ្ឍនភាពៃនការអនវុត�កំែណទ្រមងរ់ដ�បាលសាធារណៈ 

ស� នភាពបុគ�លិកអប់រ ំ

បុគ�លិកអប់រ្ំរគប់ក្រមិតសរបុ ១១៦ ៤៥៧ នាក់ �សី ៤៤,៥៤ ភាគរយ ក�ុងេនាះេនថា� ក់ជាតិ       

៣ ០៨២ នាក់ �សី ២៧,២៥ ភាគរយ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ ១១៣ ៣៧៥ នាក់ �សី ៤៥,២៦ ភាគរយ។   

្រកបខណ� ្រគ�មេត�យ្យសិក្សោ ៣ ៤៨៧ នាក់ �សី ៩៨,២៥ ភាគរយ ្រគ�បឋមសិក្សោ ៥៦ ៨៨០ នាក់ �សី 

៤៨,៩១ ភាគរយ ្រគ�ក្រមិតមូលដ� ន ៤១ ២៩៦ នាក់ �សី ៣៩,៨៩ ភាគរយ ្រគ�ក្រមិតឧត�ម ១៤ ៥៥១ នាក់ 

�សី ២៨,២៣ ភាគរយ ្រកបខណ� ្រគ�បេច�កេទស ១១៦ នាក់ �សី ១៥,៥១ ភាគរយ ្រកបខណ� អធិករបឋម 

៦២ នាក់ �សី ២០,៩៦ ភាគរយ និងអធិករមធ្យម ៦៥ នាក់ �សី ២១,៥៣ ភាគរយ។  

្រកសួងេ្រប្របាស់ម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោ ៤៦៩ នាក់ �សី ៣៧,៣១ ភាគរយ ក�ុងេនាះេ្រកមឱវទទីស�ី

ករ្រកសួង ២៧០ នាក់ �សី ៣៥,៩២ ភាគរយ។ ្រគ�បេ្រង�នជាប់កិច�សន្យោចំេណះទូេទ ៥ ៨៤២ នាក់ �សី 

៥១,៦៤  ភាគរយ និង្រគ�អក�រកម�ជាប់កិច�សន្យោ ២ ៤៧២ នាក់ �សី ៣៤,៨៣ ភាគរយ។ ្រគ�បេ្រង�នពីរ

ថា� ក់ពីរេពល ១៣ ៤៧៣ នាក់ �សី ៤៤,០៦ ភាគរយ ្រគ�បេ្រង�នថា� ក់គួបពីរក្រមិតថា� ក់ ២ ៩០៥ នាក់ �សី 

៣៣,៣២ ភាគរយ ្រគ�បេ្រង�នថា� ក់គួបបីក្រមិតថា� ក់ ១៤០ នាក់ �សី ១៦,៤២ ភាគរយ។    

្រកសួងបានេរៀបចំ៖  

- ្រក�មករងរកំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ  

- ែកស្រម�លអនុ្រកឹត្យស�ីពីករក្រមិតរបបេម៉ាងកំណត់ េម៉ាងបែន�ម និង្របាក់េម៉ាងបែន�មស្រមាប់ករ

បេ្រង�នក�ុង្រគឹះស� នសិក្សោសធារណៈ 

- ឧបករណ៍វយតៃម�ករបំេពញករងររបស់បុគ�លិករដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ 

- េបកគណនី្របាក់េបៀវត្សស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នេចញថ�ី្រគប់ក្រមិត េដម្បេីបក្របាក់តម្របព័ន�ធនាគារ 
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- រចនាសម�័ន�្រគប់្រគងនិងមុខតំែណងក�ុងអង�ភាពេ្រកមឱវទទីស�ីករ្រកសួង និងមន�ីរអប់រ ំយុវជន និង

កីឡារជធានី េខត� ឱ្យ�សបតមបរបិទកំែណទ្រមង់។ 

ករេ្រជសេរ សបុគ�លិកអប់រ ំ

្រកសួងបាន ៖ 

- េ្រជសេរ ស្រគ�បេ្រង�នក្រមិតឧត�មបេ្រង�នេន្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ ២៧ នាក់ �សី ១៤,៨១ ភាគរយ  

- ព្រងយ្រគ�បេ្រង�នពីសលេលសេទសលខ�ះ្រគ� ៩៤ នាក់ �សី ៣៩,៣៦ ភាគរយ ព្រងយ្រគ�

េចញថ�ី្រគប់ក្រមិត ៥ ៣៤៤ នាក់ �សី ៦០,៣២ ភាគរយ 

- ែតងតំង្រគ�បេ្រង�នកម�សិក្សោ្រគប់ក្រមិត ៤ ២៣៥ នាក់ �សី ៧៣,២៩ ភាគរយ  

- ប��ូ ល្រកបខណ� ពិេសស ១៦ នាក់ �សី ៤៣,៧៥ ភាគរយ 

- ប��ូ ល្រកបខណ� ្រគ�បេ្រង�នែខ�រឥស� ម ១ ៣៩១ នាក់ �សី ២៤,០៨ ភាគរយ េទក�ុង្រកបខណ� ្រគ�

បេ្រង�ន  

- ែបងែចក្រកបខណ� ថ�ី ៣ ៤៨៨ កែន�ងស្រមាប់ករ្របឡងេ្រជសេរ ស្រកបខណ� ឆា� ំ២០១៦។  

ករេលកទឹកចិត�បុគ�លិកអប់រ ំ

្រកសួងបាន៖ 

- ផ�ល់ពនរង� ន់ សេម�ចេតេជាែសន ដល់នាយកល� ៣ របូ និង្រគ�បេ្រង�នល� ៥ របូ 

- េរៀបចំសំណំុលិខិតេបក្របាក់េបៀវត្សជូន្រគ�េចញថ�ី ៤ ៩៦៤ នាក់ �សី ៦២,៦៣ ភាគរយ 

- ែកស្រម�លទិន�ន័យម�ន�ីរជករក�ុង្របព័ន�្រគប់្រគងព័ត៌មានធនធានមនុស្ស ៥០ អង�ភាព 

- ែតងតំងម�ន�ី្រគប់្រគងេនថា� ក់ជាតិ ១៦៦ នាក់ �សី ១៩,២៧ ភាគរយ និងដំេឡងថា� ក់ ឋនន�រសក�ិ

ជូនបុគ�លិកអប់រ ំ៨៦ ៤១៣ នាក់ �សី ៤៣,៤៣ ភាគរយ 

- តំងស៊ប់ក�ុង្រកបខណ� ជូន្រគ�បេ្រង�នេចញថ�ីែដលបានប�� ប់កម�សិក្សោឆា� ំ២០១៥ និងអតីតបុគ�លិក 

៦ ៣៥០ នាក់ �សី ៥៧,៤០ ភាគរយ 

- តំងស៊ប់ក�ុង្រកបខណ� ជូន្រគ�បេ្រង�នេចញថ�ីអតីតបុគ�លិកឆា� ំ២០១៦ ជា្រគ�ក្រមិតឧត�ម ៤៩៩ នាក់ 

�សី ២៧,៦៥ ភាគរយ និង្រគ�បេ្រង�នក្រមិតមូលដ� នអតីតបុគ�លិក ១ ៥២៥ នាក់ �សី ៥៣,០៤  

ភាគរយ 

- ដំេឡងថា� ក់ និងឋនន�រសក�ិជូនបុគ�លិកអប់រ ំ៩៤ ៣១៨ នាក់ �សី ៤១,៩០ ភាគរយ 

- ពិនិត្យនិងេចញនីត្យោនុកូលភាពេលករងរែតងតំងម�ន�ី្រគប់្រគងេនថា� ក់េ្រកមជាតិ ៥ ៧១៨ នាក់ 

�សី ១១,០៨ ភាគរយ 

- ដក់ម�ន�ីរជករឱ្យេនទំេនរគា� នេបៀវត្ស ៦៦៣ នាក់ �សី ៣៤,២៣ ភាគរយ និងចូលបេ្រមករងរ

វញិ ៦០៤ នាក់ �សី ៣០,៦២ ភាគរយ  
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- អនុ�� តច្បោប់ឱ្យម�ន�ីរជករព្យោបាលជំងឺ ១០៥ នាក់ �សី ៤៨,៥៧ ភាគរយ ឈប់ស្រមាកេដយ

មានភារកិច�ផា� ល់ខ�ួន ២៩ នាក់ �សី ៧៥,៨៦ ភាគរយ និងលំែហមាតុភាព ២៣ នាក់  

- ផា� ស់ប�ូរទីកែន�ងបេ្រមករងររបស់ម�ន�ីរជករ ៧៩៦ នាក់ �សី ៣៦,៩៣ ភាគរយ និងេផ�រ្រកប-

ខណ� ម�ន�ីរជករេទ្រកសួង ស� ប័ននានា ១៨៦ នាក់ �សី ១៣,៩៧ ភាគរយ 

- ដក់ឱ្យម�ន�ីរជករចូលនិវត�ន៍ ១ ៧៧៩ នាក់ �សី ៣២,១៥ ភាគរយ និងលុបេឈ� ះម�ន�ីរជករ 

៤៧៧ នាក់ �សី ២៨,៧២ ភាគរយ  

- បំពក់េ្រគ�ងឥស្សរយិយសករងរជូនបុគ�លិកអប់រ ំ ២ ៤៤៨ នាក់ �សី ២៩,៨៦ ភាគរយ ក�ុងេនាះ

ថា� ក់ជាតិ ៨១៥ នាក់ �សី ២៦,០១ ភាគរយ ថា� ក់េ្រកមជាតិ ១ ៦១១ នាក់ �សី ៣១,៦៥ ភាគរយ 

និងៃដគូអភិវឌ្ឍ ២២នាក់ �សី ៤០,៩០ ភាគរយ  

- េលកសរេសរអង�ភាពមានស� ៃដករងរឆា� ំសិក្សោ២០១៤-២០១៥ ចំនួន ៣២៨ អង�ភាព ក�ុងេនាះ 

ទង់េលខ១ ចំនួន ៩៤ េលខ ២ ចំនួន ៩៤  និងបណ�សរេសរចំនួន ១៤០ 

- ផ�ល់លិខិតសរេសរជូន្រគ�បេ្រង�ន ៥៦៤ នាក់ �សី ២៤,២៩ ភាគរយ ែដលបានស�្រគចិត�បេ្រង�ន

បំប៉នសិស្សថា� ក់ទី១២ េនេខត�កណា� ល និងរជធានីភ�ំេពញ 

- ផ�ល់លិខិតែថ�ងអំណរគុណដល់គណៈេម្រមេយាគ្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ៧៥០ 

នាក់ �សី ៩,៨៦ ភាគរយ  

- ផ�ល់បណ�សរេសរដល់បុគ�លិកអប់រ ំែដលមានស� ៃដបំេពញករងរល�បេ្រមវស័ិយអប់រ ំយុវជន និង

កីឡារហូតដល់ចូលនិវត�ន៍ ១ ៧៣៣ នាក់ �សី ៤០ ភាគរយ  

- សំុេ្រគ�ងឥស្សរយិយសករងរឆា� ំសិក្សោ២០១៥-២០១៦ ជូនបុគ�លិកអប់រេំនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់

េ្រកមជាតិ ៨ ៨១៤ នាក់ �សី ២៤,៥៣ ភាគរយ និងបណុ�សរេសរ ៣៥២ អង�ភាព។ 
 

 

២.១.៨  វឌ្ឍនភាពៃនការអនវុត�កំែណទ្រមងក់ារ្រគប្់រគងហ�រ�� វត�ុសាធារណៈ  

ករងរហិរ��កិច� 

ឆា� ំ ២០១៦ ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាបានអនុវត�ថវកិកម�វធីិេពញេលញ និងេបាះផ្សោយ

អណត�ិេបក្របាក់សរបុ ១ ៩០៨,០ ពន់លនេរៀល េស�នឹង ៩៤ ភាគរយ និងអនុវត�លទ�កម�បាន        

១០៩ ៩៦៧ ១០៥ ៨០២ េរៀល។ រដ�បាលកណា� លអនុវត�បាន ២៤៤,៩ ពន់លនេរៀល េស�នឹង ៨៤,២      

ភាគរយ និងមន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡារជធានី េខត� អនុវត�បាន ១ ៦៦៣,១ ពន់លនេរៀល េស�នឹង 

៩៥,៦ ភាគរយ (តួេលខបេណា� ះអសន�) ។   

្រកសួងបាន ៖ 

- អនុវត�្របព័ន� FMIS តមអង�ភាពថវកិេនរដ�បាលកណា� ល ៣៦ និងមន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា 

រជធានី េខត� ២៥ 
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- បេង�ត្របព័ន�ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ករអនុវត�្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងហិរ��វត�ុ េនរដ�បាល   

កណា� ល និងមន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារជធានី េខត� 

- េរៀបចំេសៀវេភនីតិវធីិ្រគប់្រគងមូលនិធិែកលម�សលេរៀន 

- េរៀបចំែកស្រម�លអនុ្រកឹត្យស�ីពីករក្រមិតរបបេម៉ាងកំណត់ េម៉ាងបែន�ម និង្របាក់េម៉ាងបែន�មស្រមាប់

ករបេ្រង�នក�ុង្រគឹះស� នសិក្សោសធារណៈ 

- េរៀបចំេគាលករណ៍ពិេសសស្រមាប់ករបេ្រង�នេពញេពលសកល្បងេនសលបឋមសិក្សោ ៣ 

េនេខត�េសៀមរប  

- េរៀបចំលិខិតេលខ ២៤៦៦ សហវ.ហក ស�ីពីករអនុ�� តជាេគាលករណ៍ផ�ល់្របាក់អហរបូករណ៍

ស្រមាប់្រទ្រទង់ជីវភាពនិស្សិតពិករ ែដលកំពុងស� ក់េនក�ុងមជ្ឈមណ� លអេន�វសិកដ� ន និងកំពុង

សិក្សោក្រមិតឧត�ម េនរជធានីភ�ំេពញ 

- េរៀបចំលិខិតេលខ ៤៩០៥ សហវ.អថ ស�ីពីករអនុ�� តជាេគាលករណ៍ឱ្យបេង�ន្របាក់ឧបត�ម�ដល់

្រគប់គណៈកម�ករនានាស្រមាប់ករ្របឡង្រគ�្រគប់ក្រមិត  

- ទទួលេគាលករណ៍ផ�ល់្របាក់ឧបត�ម�េម៉ាងបែន�ម ៣៥ ០០០ េរៀល ក�ុង ១េម៉ាង  ជូន្រគ�ឧេទ�សែដល

បេ្រង�នបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ែផ�ក្រគប់្រគងអប់រ ំ និង្រគ�បេ្រង�នក្រមិតមូលដ� នតម្របព័ន�ពេន��ន

េឆា� ះេទ្រគ�បេ្រង�នក្រមិតឧត�មសិក្សោតមលិខិតេលខ ៨១៤៩ សហវ.ហក ចុះៃថ�ទី២៣ ែខក��  ឆា� ំ

២០១៦ 

- អនុវត�កិច�លទ�កម�ចុះកិច�សន្យោ ៦០ គេ្រមាង មានទឹក្របាក់ ១០៤ ០៥៦ ៥២០ ០០០ េរៀល រមួមាន 

១) លទ�កម�ទំនិញ ៣៩ គេ្រមាង មានទឹក្របាក់ ៥៣ ៧០៩ ១០០ ០០០ េរៀល។ ២) លទ�កម�សំណង់ 

២១ គេ្រមាង មានទឹក្របាក់  ៥០ ៣៤៧ ៤២០ ០០០េរៀល 

- បេង�ត្រក�មលទ�កម� ៣៤ រមួមាន មន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡា រជធានី េខត� ២៥ សកលវទិ្យោល័យ 

និងវទិ្យោស� ន ៩  

- េធ�កិច�លទ�កម�សំណង់អទិភាពចំបាច់ និងបនា� ន់សំខន់ៗក�ុងក�� ប់លទ�កម�សំណង់ ២១ រមួមាន 

១) សងសង់អគាររដ�បាលថ�ីៃនមន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាេខត�បាត់ដំបង ២) អគាមណ� ល្របឡង

និងបំពក់េ្រគ�ងសង� រមិ ៤ អគារ  េនរជធានីភ�ំេពញ កំពត កំពង់ស�ឺ និងេខត�កណា� ល ៣) ជួស

ជុលមណ� ល្របឡង ៤៧ ទីតំង និង ៤) ជួសជុលអគារសិក្សោែដលរងេ្រគាះេដយខ្យល់ ក�នា� ក់ ៨ 

សល ... 

- បណ�ុ ះបណា� ល្រក�មលទ�កម�ស�ីពី នីតិវធីិៃនករអនុវត�កិច�លទ�កម� នីតិវធីិសកសួរតៃម�ដល់សល

េរៀន ២១៦ សល និងនីតិវធីិលំនំាស�ង់តៃម�ចំេពះកិច�លទ�កម�ទឹក្របាក់េ្រកម ២០ លនេរៀល ជូន

អង�ភាពថវកិថា� ក់កណា� ល ២៥ អង�ភាព។  
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ករងរសងសង់ 

គេ្រមាងថវកិរដ�  

្រកសួងបាន៖  

- ព្រងីកសលបឋមសិក្សោមួយចំនួនេទជាអនុវទិ្យោល័យ និងបំពក់សង� រមិ 

- ជួសជុលអគារសិក្សោវទិ្យោល័យ្រពះសីុសុវត�ិ  ៣ អគារ 

- ជួសជុលអគាររដ�បាលតមអង�ភាពេ្រកមឱវទ្រកសួង 

- សងសង់អគារសិក្សោមួយខ�ង ៦ ជាន់ មាន ៦០ បន�ប់ េនវទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកម�ុជា 

- បំពក់សមា� រពិេសធន៍ដល់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ ៤  

- ជួសជុលែកលម�អគារសិក្សោមួយចំនួនក�ុងេខត�ឧត�រមានជ័យ ្រពះវហិរ និងកំពង់ចម 

- សងសង់អគារសិក្សោ ៤៦ ខ�ង េស�នឹង ៣០៤ បន�ប់ និងបង�ន់អនាម័យ ៣៧ ខ�ង េស�នឹង ១៤៨បន�ប់ 

- ចក់ដីបំេពញ�សះ និងេរៀបចំ្របព័ន�លូ េនមជ្ឈមណ� លគរេុកសល្យភូមិភាគេខត�កណា� ល 

- សងសង់អគារសិក្សោបាន ១៤ ខ�ង េស�នឹង ៩៥ បន�ប់ និងបង�ន់អនាម័យ ១៤ ខ�ង េស�នឹង ៥៦ 

បន�ប់ (េខត�កណា� ល ១២ ខ�ង វទិ្យោល័យបាវតិ ១ ខ�ង និងបឋមសិក្សោស� យសុេខ ១ ខ�ង) 

- សងសង់ព្រងីកបែន�មអគារករយិាល័យ្របឡង ១ខ�ង ៣ជាន់ េននាយកដ� នមធ្យមសិក្សោ 

- សងសង់្របព័ន�លូរេំដះទឹក េនមជ្ឈមណ� លគរេុកសល្យភូមិភាគរជធានីភ�ំេពញ 

- សងសង់អគារវទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� និងគណិតវទិ្យោ ១ខ�ង ៨ជាន់ េនសកលវទិ្យោល័យ

ភូមិន�ភ�ំេពញ  

- សងសង់អគាររដ�បាលមន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡាេខត�បាត់ដំបង ១ខ�ង ៣ជាន់  

- េធ�ផ�ូវេបតុង ក�ុងអេន�វសិកដ� ននិស្សតិបរេទស និងនិស្សិតនារ ីេនរជធានីភ�ំេពញ 

- េធ�ផ�ូវេបតុង ចក់ដីបំេពញ�សះ និងេរៀបចំ្របព័ន�្របឡាយបង�ូរទឹកក�ុងទីលនកីឡាេនេខត�ៃ្រពែវង 

- េធ�ផ�ូវេបតុង ែកលម�របង្របែវង ២០៣,៦ ែម៉្រត និងជួសជុលអគារសិក្សោ ៥ខ�ង ២៨បន�ប់ េនវទិ្យោល័យ

ទួលអំពិល ក�ុងរជធានីភ�ំេពញ 

- ជួសជុលមណ� ល្របឡងទំង ៤៧ កែន�ងេនតមរជធានី េខត� និងដក់ឱ្យេ្រប្របាស់  

- ជួសជុលអគារសិក្សោែដលរងផលប៉ះពល់េដយេ្រគាះធម�ជាតិ ១០ខ�ង េនេខត�បនា� យមានជ័យ ២

ខ�ង ៃប៉លិន ២ខ�ង ្រពះសីហនុ ១ខ�ង កណា� ល ១ខ�ង ស� យេរៀង ១ខ�ង ត្ូបងឃ�ុំ ១ខ�ង បាត់ដំបង ១

ខ�ង និង្រពះវហិរ ១ខ�ង 

- េលកគេ្រមាងសងសង់អគារសិក្សោថ�ីក�ុងឆា� ំ២០១៦-២០១៧ ចំនួន ៣៨ ខ�ង 

- េលកគេ្រមាងជាអទិភាព ស្រមាប់ជួសជុលអគារសិក្សោក�ុងឆា� ២ំ០១៦-២០១៧ ចំនួន ៥១ខ�ង 
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- េលកគេ្រមាងជាអទិភាពស្រមាប់សងសង់អគារសិក្សោថ�ីក�ុងឆា� ំ២០១៦ ចំនួន ២២ខ�ង េនេខត�ៃ្រព

ែវង ២ខ�ង កំពង់ធំ ៣ខ�ង កំពង់ចម ៣ខ�ង ឧត�រមានជ័យ ៦ខ�ង េសៀមរប ២ខ�ង កណា� ល ១ខ�ង 

្រពះវហិរ ១ខ�ង ្រកេចះ ១ខ�ង បាត់ដំបង ១ខ�ង ស� យេរៀង ១ខ�ង និងតែកវ ១ខ�ង។  

គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយអប់រទីំ៣ (ESDP-III/ADB) 

្រកសួងបានប�� ប់ ករងរសងសង់អគារេនអនុវទិ្យោល័យក�ុងឃំុែដលគា� នអនុវទិ្យោល័យ ១៤ 

កែន�ង  អនុវទិ្យោល័យែដលមានសិស្សេ្រចន ១៣ កែន�ង ព្រងីកបឋមសិក្សោេទជាអនុវទិ្យោល័យ ៦ កែន�ង 

ផ�ះសំណាក់្រគ� ១១ កែន�ង និងបង�ន់អនាម័យ ២៤ កែន�ង សរបុ ៦៨ កែន�ង ។ 

គេ្រមាងកម�វធីិសកម�ភាពព្រងីកករគំា្រទវស័ិយអប់រទីំ២ (GPE/FTI-II)   

្រកសួងបាន៖ 

- សងសង់និងជួសជុលអគារមេត�យ្យសិក្សោធនធាន ៧៣ កែន�ង មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ ៥០០ 

កែន�ង សងសង់សលបឋមសិក្សោ ៣៧ កែន�ង និងករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា�ស�ក ២០ 

កែន�ង សរបុ ៦៣០ កែន�ង 

- បំប៉នសហគមន៍ស�ីពីបេច�កេទស្រគប់្រគងដំេណ រករសងសង់ មានអ�កចូលរមួ ១ ២១៦ នាក់ �សី 

២២២ នាក់  

- បំប៉នសហគមន៍ស�ីពីករអនុវត�េគាលករណ៍សងសង់អគារមេត�យ្យសិក្សោធនធាន បឋមសិក្សោ 

និងករយិាល័យអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា េដយអនុវត�នីតិវធីិករចូលរមួរបស់សហគមន៍ មានអ�ក

ចូលរមួ ៤៥៦ នាក់ �សី ១១៧ នាក់។  

ក�ុងឱកសចុះសួរសុខទុក�្របជាពលរដ�េនតមបណា� េខត�នានាឆា� ំ២០១៦ េនះ សេម�ចអគ�មហ

េសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និង សេម�ចកិត�ិ្រពឹទ�បណ�ិ ត    

ប៊ុន រ៉ន ីហ៊ុនែសន បានផ�ល់អគារសិក្សោថ�ី ៣០៦ ខ�ង េស�នឹង ៣ ៣៦៤ បន�ប់ ជួសជុលអគារសិក្សោ 

២៧ ខ�ង េស�នឹង ១០១ បន�ប់ និងសល្របជំុ ៣ ខ�ង។ គិតមក្រតឹមែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០១៧ សំណង់អគារសិក្សោ

ែដលជាអំេណាយដ៏ៃថ�ថា� របស់ សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន       

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និង សេម�ចកតិ�ិ្រពទឹ�បណ�ិ ត ប៊ុន រ៉ន ីហ៊ុនែសន មាន ៣ ៩៣២ ខ�ង េស�នឹង      

២២ ២៥០ បន�ប់។ 

ករងរ្រគប់្រគងសមា� រៈ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

្រកសួងបាន៖ 

- េធ�បច�ុប្បន�ភាពទិន�ន័យអចលន្រទព្យដី ៩ ១២០ ទីតំង ក�ុងេនាះដីរបស់្រកសួងអប់រ ំ  យុវជន និង

កីឡា ៧ ៨៩៩ ទីតំង (មានកម�សិទ�ិ ១ ៧២១ ទីតំង និងបានវស់ែវងរចួ ៦៣១ ទីតំង) និងដីវត�   

១ ២២១ ទីតំង និងទិន�ន័យយានយន�រមួមានរថយន� ៣៥៣ េ្រគ�ង និងមូ៉តូ ១ ៥៣៩ េ្រគ�ង 
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- បំប៉នសមត�ភាពម�ន�ីជំនាញថា� ក់រដ�បាលមន�ីរ ្រក�ង ខណ�  �ស�ក និងនាយក នាយិកសលេរៀន   

១ ១៣១ �សី ២,៣៨ ភាគរយ ស�ីពីករ្រគប់្រគងសមា� រៈ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

- ្របមូលចំណូលបានមកពីជួលអចលន្រទព្យ និងជ្រមះបរកិ� រសង� រមិចស់ៗ ៥៣ ៥២៨,៥០ ដុល� រ 

និង ១ ៧៩៤ ០០០ េរៀល 

- ជ្រមះអគារសិក្សោេចញពីប�� ីសរេពភ័ណ�  ៦ខ�ង េស�នឹង ៤២បន�ប់ និងបរកិ� រសង� រមិ ២ ៨៩២   

ឯកត និងទទួលបានេគាលករណ៍ជ្រមះរថយន� និងេ្រគ�ងច្រក ២៨ េ្រគ�ង 

- េដះ�សយវវិទដីធ�ីសលេរៀន ៧កែន�ង 

- ពិនិត្យនិងវយតៃម�ករងរ្រគប់្រគងសមា� រៈ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ�របស់មន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា

េខត� ២៤  ករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ្រក�ង �ស�ក ខណ�  ៣២ និងសលេរៀន ២៥៦ 

- ស្រមបស្រម�លករនំាចូលេដយពន� និងអករជាបន�ុករបស់រដ� ២២េលក។ 

ករព្រងឹងសវនកម�ៃផ�ក�ុង 

្រកសួងបាន ៖ 

- េរៀបចំទ្រមង់ដំបូងស�ីពីរបាយករណ៍ស្រមង់ព័ត៌មានេលករបំេពញករងររបស់ម�ន�ីសវនកម�ៃផ�ក�ុង

េនតមសវនដ� ន 

- េធ�សវនកម�ៃផ�ក�ុងតមស�ង់ដរបាយករណ៍ែដលបានផ�ល់េដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ

ចំនួន ៤០៦ សវនដ� ន (មន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាេខត� ១៦ ករយិាល័យអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា

�ស�ក ៨៩ មជ្ឈមណ� លគរេុកសល្យភូមិភាគ និងសលគរេុកសល្យនិងវ្ិរកឹតករ ១០ និងសល

េរៀនចំេណះទូេទ ២៩១) 

- េធ�សវនកម�េលករអនុវត�គេ្រមាង SIG ៧២ សវនដ� ន (មន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាេខត� ៨ 

ករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា �ស�ក ២០ និងសលេរៀនចំេណះទូេទ ៤៤ 

- ្របតិបតិ�សវនកម�េនវទិ្យោល័យចំនួន ៣ ក�ុងរជធានីភ�ំេពញ េដម្បីវស់ស�ង់សមត�ភាពម�ន�ីៃន

នាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុងតមស�ង់ដរបាយករណ៍ែដលបានផ�ល់េដយ្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហិរ��វត�ុ េដម្បីជាមូលដ� នេរៀបចំែផនករព្រងឹងសមត�ភាពនិងបណ�ុ ះបណា� ល 

- សហករជាមួយ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�ុ សកល្បងេធ�សវនកម�េលសមិទ�កម�េនមន�ីរអប់រ ំយុ

វជន និងកីឡាេខត�កំពត និងសលេរៀន ១ 

- ពិនិត្យតមដនករបំេពញករងររបស់ម�ន�ីសវនកម�ៃផ�ក�ុងេនតមសវនដ� នថា� ក់េ្រកមជាតិ និង

សលេរៀន ១៧៥ អង�ភាព (មន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡាេខត�៥ ករអិប់រ ំយុវជន និងកីឡា�ស�ក ៥៧ 

សលគរេុកសល្យ និងវ្ិរកឹតករ ៣ មជ្ឈមណ� លគរេុកសល្យភូមិភាគ ៣  និងសលេរៀនចំេណះ

ទូេទ ១២៧)។ 
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ករងរអធិករកិច� និងអធិករអប់រ ំ

្រកសួងបាន ៖  

- េធ�អធិករកិច� និងផ�ល់របាយករណ៍អធិករកិច� ៤៣០ អង�ភាព សេ្រមចបាន ៩១,៨៨ ភាគរយ 

- ្រត�តពិនិត្យវឌ្ឍនភាពករែកលម�តមអនុសសន៍ ៥០ អង�ភាព សេ្រមចបាន ៦៤,១០ ភាគរយ 

- �សវ្រជាវ និងេដះ�សយបណ�ឹ ងតវ៉ចំនួន ២៧ ករណី សេ្រមចបាន ៩០ ភាគរយ 

- ស្រមង់ព័ត៌មានករ្រគប់្រគងរដ�បាល និងហិរ��វត�ុេនរដ�បាលថា� ក់ជាតិ ៨ អង�ភាព  និង្រគឹះស� ន

ឧត�មសិក្សោ ៨ អង�ភាព សេ្រមចបាន ១០០ ភាគរយ 

- ផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍អធិករកិច�េនេខត�្រពះសីហនុ មានអ�កចូលរមួ ១៧៥ នាក់ �សី ២៥ ភាគរយ 

- េធ�អធិករកិច�តម្របធានបទ “ករបេ្រង�នគណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៩“ ចំនួន ៤០ សល និង “ករបេ្រង�ន

គីមីវទិ្យោថា� ក់ទី១២ “  ចំនួន ៣៥ សល  

- សកល្បងឧបករណ៍អធិករកិច�តម្របធានបទ “ករបេ្រង�នគីមីវទិ្យោថា� ក់ទី១២” សល ៣ ក�ុង

េខត�ែកប េកះកុង និងរតនគិរ ី

- សកល្បងេតស�រង� យតៃម�ថា� ក់តំបន់ក្រមិតបឋមសិក្សោ ៣៥ សល េនេខត�កំពត កំពង់ស�ឺ កំពង់ធំ 

េកះកុង ្រពះសីហនុ ៃ្រពែវង ត្ូបងឃ�ុំ រតនគិរ ី ្រកេចះ បាត់ដំបង បនា� យមានជ័យ និងរជធានី

ភ�ំេពញ  

- េធ�េតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតិថា� ក់ទី៦ េលមុខវជិា� ភាសែខ�រ និងគណិតវទិ្យោេនតមសលេរៀន

បឋមសិក្សោរដ� ២១២ និងសលឯកជន ១៨ 

- ផ្សព�ផ្សោយស�ីពី “ ប��ត�ិៃនករធានាគុណភាពអប់រកំ្រមិតមេត�យ្យសិក្សោ និងអប់រចំំេណះទូេទេន

កម�ុជា” ដល់គណៈ្រគប់្រគងមន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា និងម�ន�ីអធិកររជធានី េខត�ទំង២៥ េន

េខត�កំពត មានអ�កចូលរមួ ១២៨ នាក់ �សី ២០,៣១ ភាគរយ  

- ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ្របតិភូអធិករដ� នអប់រៃំន្រពះរជាណាច្រកសុ៊យែអត និងបណ�ុ ះបណា� ល

ស�ីពី ” ឧបករណ៍អធិករកិច� និងវភិាគ “ មានអធិករចូលរមួ ៥៣ នាក់ �សី ២២,៦៤ ភាគរយ 

- ពិេ្រគាះេយាបល់ ស�ីពីលទ�ផលេតស�វយតៃម�លទ�ផលសិក្សោថា� ក់ជាតិថា� ក់ទី៨ េលមុខវជិា� ភាស

ែខ�រ គណិតវទិ្យោ និងរបូវទិ្យោ េនេខត�្រពះសីហនុ មានអ�កចូលរមួ ៥៤ នាក់ �សី ២៥,៩២ ភាគរយ  

- បំប៉នសមត�ភាពម�ន�ីថា� ក់ជាតិ និងអធិករកិច�ថា� ក់េខត� ស�ីពីកម�វធីិវយតៃម�សិស្សក្រមិតអន�រជាតិ

ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ”  មានអ�កចូលរមួ ៨៧ នាក់ �សី ១៤,៩៤ ភាគរយ ក�ុងេនាះម�ន�ីថា� ក់ជាតិ ថា� ក់

េ្រកមជាតិ ៦៦ នាក់ �សី ៩,០៩ ភាគរយ ៃដគូអភិវឌ្ឍ ៩ នាក់ �សី ៤៤,៤៤ ភាគរយ ្របតិភូ 

NEQMAP (្របេទសបូ៊តន ឡាវ មុ៉ងេហ� លី មីយ៉ាន់ម៉ា េនប៉ាល់ ប៉ាគីស� ន និង�សីលង� ) ៧ នាក់ 

�សី ២៨,៥៧ ភាគរយ  និង្រគ�ឧេទ�សវទិ្យោស� នកូេរ ៉ ស្រមាប់កម�វធីិសិក្សោនិងរង� យតៃម� (KICE) 

សធារណរដ�កូេរ ៉៥ នាក់ �សី ៤០ ភាគរយ  
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- េរៀបចំក្រមងសំណួរេតស�ថា� ក់ទី៦ មានអ�កចូលរមួ ៤៨ នាក់ �សី ១៤,៥៨ ភាគរយ េដយសហករ

ជាមួយ្រគ�ឧេទ�សមកពីសធារណរដ�កូេរ ៉

- ពិេ្រគាះេយាបល់េល លទ�ផលេតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតិថា� ក់ទី៣ េលមុខវជិា� ភាសែខ�រ និងគណិត

វទិ្យោ មានអ�កចូលរមួ ៤៤ នាក់ �សី ២០,៤៥ ភាគរយ 

- ផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលេតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតិថា� ក់ទី៣ និងទី៨ មានអ�កចូលរមួ ១៣៨ នាក់ �សី 

២៣,១៨ ភាគរយ 

- អនុវត�កម�វធីិវយតៃម�សិស្សក្រមិតអន�រជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ មានអ�កចូលរមួ ៨៧ នាក់ �សី 

២០,៦៨ ភាគរយ  

- បំប៉នសមត�ភាពម�ន�ីករយិាល័យអធិករកិច� ១៤២ នាក់ �សី ១៩,៧១ ភាគរយ ៃនមន�ីរអប់រ ំយុវជន 

និងកីឡារជធានី េខត� ស�ីពីប��ត�ិៃនករធានាគុណភាពអប់រកំ្រមិតមេត�យ្យសិក្សោ និងអប់រចំំេណះ

ទូេទេនកម�ុជា 

- បំប៉នសមត�ភាពម�ន�ីអប់រថំា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ ១២៤ នាក់ �សី ២៩,០៣ ភាគរយ ស�ីពី  

“កម�វធីិវយតៃម�សិស្សក្រមិតអន�រជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ 

- បំប៉នសមត�ភាពម�ន�ីអប់រថំា� ក់រជធានី េខត� ៣៦ នាក់ �សី ៥,៥៥ ភាគរយ ស�ីពីេតស�រង� យតៃម� 

េលមុខវជិា� គណិតវទិ្យោ 

- បំប៉ន្រក�មបំប៉ននិងពិនិត្យតមដនថា� ក់�ស�ក និងនាយកសលេលករសកល្បងករងរអធិករ

កិច� ៦០ សល េនេខត�តែកវ ស�ឹងែ្រតង និងេសៀមរប េដយសហករជាមួយ្របតិភូអធិករដ� ន

អប់រ្ំរបេទសសុ៊យែអត  

- សកល្បងអនុវត�េតស�រង� យតៃម�ថា� ក់តំបន់ក្រមិតបឋមសិក្សោ (SEA-PLM) មានអ�កចូលរមួ ១៤៨ 

នាក់ �សី ២៩,៧២ ភាគរយ  

- អនុវត�សកល្បងេលករផ�ល់ដំបូនា� ន និងករែណនំាៃនករេធ�អធិករកិច� តមកលកំណត់ ដល់

នាយកសល អធិករ និង្រក�មបំប៉ន និងពិនិត្យតមដនថា� ក់�ស�ក ២៨១ នាក់ �សី ១៤,៩៤     

ភាគរយ េនេខត�េសៀមរប ស�ឹងែ្រតង និងតែកវ 

- ប��ូ នម�ន�ីអប់របុំរស ៦ នាក់ េទបំប៉នសមត�ភាពេលករវភិាគទិន�ន័យក្រមិតខ�ស់ េនសធារណ

រដ�កូេរប៉��ូ នម�ន�ីអប់របុំរស ៣ នាក់ េទចូលរមួកិច�្របជំុ្រក�ម្របឹក្សោអន�រជាតិេលកទីបី និងកិច�្របជំុ 

គណៈ្រគប់្រគងគេ្រមាងថា� ក់ជាតិ ៃនកម�វធីិវយតៃម�សិស្សក្រមិតអន�រជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ េន

្របេទសប៉ារ៉ហ� យ 

- ប��ូ នម�ន�ីអប់របុំរស ៣ នាក់ េទចូលរមួកិច�្របជំុគណៈ្រគប់្រគងគេ្រមាងថា� ក់ជាតិៃនកម�វធីិវយ

តៃម�សិស្សក្រមិតអន�រជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ េន្របេទសហ្សោេំបៀ  

- ប��ូ នម�ន�ីអប់រ ំ ៨ នាក់ �សី ១២,៥ ភាគរយ េទចូលរមួសិក� សលស�ីពី Regional Code េដម្បី

េ្រត�មអនុវត�េតស� SEA-PLM េន្របេទសៃថ  
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- ប��ូ ន្របតិភូអប់រ ំ ២០ នាក់ �សី ១០ ភាគរយ េទចូលរមួសិក� សលស�ីពី ករវយតៃម�លទ�ផល

សិក្សោរបស់សិស្សេនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់តំបន់របស់កម�ុជាេនសធារណរដ�កូេរ ៉

-  ប��ូ នម�ន�ីអប់រ ំ៣ នាក់ �សី ៣៣,៣៣ ភាគរយ េទចូលរមួសិក� សលស�ីពី ករសរេសរ និងករ

ផ្សព�ផ្សោយរង� យតៃម�លទ�ផលសិក្សោក្រមិតទូលយ េន្របេទសៃថ។  

  

២.១.៩  វឌ្ឍនភាពៃនការអនវុត�កំែណទ្រមងទំ់ាង ១៥ ចំណុច 

ែផ�កេលវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�កម�វធីិែកទ្រមង់វស័ិយអប់រកំន�ងមក ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

បានបន�េប�ជា� អនុវត�កំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាទំង ១៥ ចំណុច េដយឈរេលមូលដ� ន

សសរស�ម� ៥ និងមានវឌ្ឍនភាពដូចខងេ្រកម ៖ 

សសរស�ម�ទី ១ ៖ ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពេគាលនេយាបាយ្រគ�បេ្រង�ន  

- កំពុងបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�នក្រមិតមូលដ� ន ៧០០ នាក់ តម្របព័ន�ពេន��ន េដម្បីឱ្យក� យេទជា

្រគ�ក្រមិតឧត�ម 

- កំពុងអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ� លគរេុកសល្យភូមិភាគរជធានីភ�ំេពញ និងភូមិភាគបាត់ដំបង ឱ្យក� យេទជា       

វទិ្យោស� នគរេុកសល្យ  

- អនុម័តស�ង់ដ្រគឹះស� នបណ�ុ ះបណា� ល្រគ� កំពុងេរៀបចំស�ង់ដ្រគ�បេ្រង�ន និងបានពិភាក្សោេល     

ឯកសរទស្សនាទនស�ីពីគន�ងអជីព្រគ�បេ្រង�ន 

សសរស�ម�ទី ២ ៖ ករពិនិត្យេឡងវញិកម�វធីិសិក្សោ េសៀវេភសិក្សោេគាល និងែកលម�បរសិ� នសិក្សោ 

- អនុម័តនិងផ្សព�ផ្សោយ្រកបខណ� កម�វធីិសិក្សោចំេណះទូេទនិងអប់របំេច�កេទស  

- អនុម័តនិងផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីែណនំាករបេ្រង�ន្របវត�ិវទិ្យោ និងអក្សរសិល្ប៍េនមធ្យមសិក្សោ 

- អនុម័តកម�វធីិអប់រមំាតបិត 

- អនុម័តឯកសរទស្សនាទនស�ីពីករបេ្រង�នេពញ១ៃថ� 

- អនុម័តនិងផ្សព�ផ្សោយឱ្យេ្រប្របាស់េគាលករណ៍ែណនំាអនុវត�លក�ខណ� អប្បបរមា ស�ីពីទឹកស� ត 

និងអនាម័យេនតមសលេរៀន 

- អនុម័តនិងអនុវត�េសចក�ីែណនំាស�ីពីចលនា្របឡង្របណំាងសលេរៀនស� ត 

- ផ្សព�ផ្សោយករអនុវត�ច្បោប់ស�ីពី ចរចរណ៍ផ�ូវេគាក 

- បំពក់ឧបករណ៍អិុនធឺណិតេនតម្រគឹះស� នសិក្សោ ២២៤ 

- ជួសជុល និងែកលម�មណ� ល្របឡងមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ៤៧ 

- ដក់ឱ្យដំេណ រករសលេរៀនជំនាន់ថ�ីេនក�ុងវទិ្យោល័យ្រពះសីុសុវត�ិ  
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- សងសង់អគារសិក្សោមេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ សលមេត�យ្យសិក្សោធនធាន សលបឋមសិក្សោ 

ផ�ះ្រគ�ស� ក់េន និងអគារករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា្រក�ង �ស�ក េនតមបណា� េខត�  

- ផ�ត់ផ�ង់សមា� របរកិ� រស�ង់ដអប្បបរមាករងររដ�បាលសលេរៀនដល់វទិ្យោល័យមួយចំនួន ក�ុងេខត� 

១១។ 

សសរស�ម�ទី ៣ ៖ ករដក់ឱ្យអនុវត�អធិករកិច� 

- អនុម័តនិងដក់ឱ្យអនុវត�ប��តិធានាគុណភាពអប់រកំ្រមិតមេត�យ្យសិក្សោ និងអប់រចំំេណះទូេទ 

- បាន្រពង្របកសស�ីពីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត�េទៃនតំបន់អធិករកិច�អប់រ ំ

- បានេរៀបចំឧបករណ៍ស្រមាប់េធ�អធិករកិច� េសៀវេភជំនួយស� រតីអធិករកិច� និងទ្រមង់របាយ-

ករណ៍អធិករកិច� 

- បំប៉នសមត�ភាពអធិករអប់រែំដលមាន�សប់ ៥១ នាក់ �សី ៥ នាក់  

- ប�� ប់ករបណ�ុ ះបណា� លអធិករអប់រ ំ៣១ នាក់ �សី ៣ នាក់  

- កំពុងបណ�ុ ះបណា� លអធិករអប់រ ំ៧៣ នាក់ �សី ៩ នាក់ 

- បំប៉នម�ន�ីែដលមិនែមនជាអធិករអប់រែំដលកំពុងបេ្រមករេនតមករយិាល័យអធិករកិច� េនតម

រជធានី េខត� និងនាយកដ� នធានាគុណភាពអប់រ ំ៣៧៩ នាក់ �សី ៥៦ នាក់ 

- បំប៉ននាយកវទិ្យោល័យអំពីនីតិវធីិ និងដំេណ រករអធិករកិច�អប់រ ំ េនតមរជធានី េខត� ៩ មានអ�ក

ចូលរួម ១៦៤ នាក់ �សី ៤ នាក់ 

- េរៀបចំរចនាសម�័ន�អធិករកិច�េនតមតំបន់។  

សសរស�ម�ទី៤៖ ករព្រងឹងរង� យតៃម�សិក្សោដូចជាករ្របឡង រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតិ តំបន់ និងអន�រជាតិ 

- បំប៉នម�ន�ីជំនាញអំពីករងរេតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតិ ថា� ក់តំបន់ និងអន�រជាតិ មានអ�កចូលរមួ 

៣៩៥ នាក់ �សី ៧៧ នាក់ 

- ផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍លទ�ផលេតស�ថា� ក់ជាតិថា� ក់ទី៣ និងទី៨ េលមុខវជិា� ភាសែខ�រនិងគណិតវទិ្យោ 

- េធ�េតស�េល្ប�នអំណានថា� ក់ទី១ ទី២ និងទី៣ ៃនសលបឋមសិក្សោ  

- េធ�េតស�រង� យតៃម�ថា� ក់តំបន់ក្រមិតបឋមសិក្សោ និងេរៀបចំេតស�វយតៃម�សិស្សក្រមិតអន�រជាតិ

ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ។ 

សសរស�ម�ទី ៥ ៖ ករែកទ្រមង់ឧត�មសិក្សោ 

- ែកលម�នីតិវធីិ និងដំេណ រករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រេំល្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

- វយតៃម�សកល្បងេល្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ ៣៨ 

- អភិវឌ្ឍ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យព័ត៌មានវទិ្យោឧត�មសិក្សោ 

- ្រពងេសចក�ីែណនំាស�ីពីករធានាគុណភាពអប់រៃំផ�ក�ុងក្រមិតកម�វធីិស្រមាប់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 
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- ្រពង្របកសស�ីពីករបេង�តគណៈកមា� ធិករវទិ្យោស�ស�កម�ុជាស្រមាប់ករ�សវ្រជាវ 

និងករបណ�ុ ះបណា� លថា� ក់បណ�ិ ត និងករបេង�តសលថា� ក់បណ�ិ ត 

- ្រពងស�ង់ដទទួលស� ល់គុណភាពអប់រកំ្រមិតបណ�ិ ត 

- ដំេណ រករសកលវទិ្យោល័យ េហង សរំនិ ត្ូបងឃ�ុំ  វទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកំពង់េឈទល និង   

វទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកំពង់ស�ឺ 

- ព្រងឹងនិងព្រងីកករសិក្សោមុខវជិា� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� និងគណិតវទិ្យោ េនសកល  

វទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ និងវទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកម�ុជា។ 

ខងេ្រកមេនះ ជាសមិទ�ផលតមកំែណទ្រមង់នីមួយៗ ៖ 

កំែណទ្រមង់ទី ១ ៖ ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណៈ 

- ដក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងហិរ��វត�ុតម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោអង�ភាពថវកិថា� ក់កណា� ល 

៣៦ និង២៥ រជធានី េខត� 

- បណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីលទ�កម�េនសលេរៀន ២១៦ ក�ុងករសងសង់បង�ន់អនាម័យ 

- បណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីហិរ��វត�ុេល្រគប់ជំនាញហិរ��វត�ុ និងម�ន�ីសវនកម�ៃផ�ក�ុង អំពីករសរេសរ   

ស�ង់ដរបាយករណ៍សវនកម�តមគំរ្ូរកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ 

- េធ�្របតិបត�ិករសវនកម�ៃផ�ក�ុងសកល្បងបាន ២៣១/៣៦០ សវនដ� ន។  

កំែណទ្រមង់ទី ២ ៖ ករព្រងយ្រគ�បេ្រង�ន 

- ពិនិត្យេឡងវញិេសចក�ីពណ៌នាមុខដំែណងបុគ�លិកអប់របំេ្រមករងរែផ�ករដ�បាល 

- ពិនិត្យ និងែកស្រម�លេឡងវញិលក�ខណ�  និងនីតិវធីិស�ីពីករេផ�រនិងផា� ស់ប�ូរកែន�ងបេ្រមករងរ

របស់បុគ�លិកអប់រ ំ

- វយតៃម� និងេធ�ស�័យ្របកសស�ីពីស� នភាព េលស ខ�ះ ្រគ�បេ្រង�នក្រមិតមូលដ� ន និងក្រមិតឧត�ម

េនតមអនុវទិ្យោល័យ និងវទិ្យោល័យេនទូទំង្របេទស 

- ្រត�តពិនិត្យករេ្រប្របាស់្រកបខណ� ម�ន�ីរជករ ្រគ�បេ្រង�នជាប់កិច�សន្យោ ្រគ�បេ្រង�នពីរេវន និង

្រគ�បេ្រង�នថា� ក់គួប ២៥   រជធានី េខត� ៤០ ្រក�ង �ស�ក ខណ�  និង ១០០ សលេរៀន 

- សហករជាមួយមន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ្រត�តពិនិត្យករែបងែចក្រគ�បេ្រង�នេចញថ�ី និងករ

ផា� ស់ប�ូរ្រគ�បេ្រង�នតមរជធានី េខត� 

- ជំរញុករអនុវត�េគាលករណ៍ស�ីពីករវយតៃម�ករបំេពញករងររបស់បុគ�លិកអប់រ ំ

- ព្រងយ្រគ�បេ្រង�នពីសលេលសេទសលខ�ះ្រគ� ៩៤ នាក់ �សី ៣៩,៣៦ ភាគរយ ព្រងយ្រគ�

េចញថ�ី្រគប់ក្រមិត ៥ ៣៤៤ នាក់ �សី ៦០,៣២ ភាគរយ 

- ប��ូ ល្រគ�ែខ�រឥស� ម ១ ៤០០ នាក់ និង្រគ�ជនជាតិេដមភាគតិច ២០ នាក់ ក�ុង្រកបខណ�  

- ប��ូ លសលសហគមន៍ពហុភាស ៥០ ឱ្យចូលជាសលរដ�។ 
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កំែណទ្រមង់ទី ៣ ៖ កំែណទ្រមង់មជ្ឈមណ� លបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�ន 

- អភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ� លគរេុកសល្យភូមិភាគរជធានីភ�ំេពញ និងភូមិភាគបាត់ដំបង ឱ្យក� យេទជា       

វទិ្យោស� នគរេុកសល្យ  

- អនុម័តស�ង់ដ្រគឹះស� នបណ�ុ ះបណា� ល្រគ� េរៀបចំស�ង់ដ្រគ�បេ្រង�ន និងេរៀបចំឯកសរទស្សនាទន 

ស�ីពីគន�ងអជីព្រគ�បេ្រង�ន 

កំែណទ្រមង់ទី ៤ ៖ ករេលកកម�ស់គុណវឌុ្ឍ្ិរគ�បេ្រង�ន 

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាព្រគ�ឧេទ�សសលគរេុកសល្យែផ�កគណិតវទិ្យោ វទិ្យោស�ស� និងកម�សិក្សោ

គរេុកសល្យ 

- អនុវត�្របព័ន�េ្រកឌីតស្រមាប់វយតៃម�សមត�ភាពបុគ�លិកអប់រ ំ 

- បេង�តករយិាល័យគំា្រទ្រគ�បេ្រង�ន និងេរៀបចំេគាលនេយាបាយស�ីពីគន�ងអជីព្រគ�បេ្រង�ន 

- អភិវឌ្ឍកម�វធីិបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�នក្រមិតមូលដ� ន េទជា្រគ�បេ្រង�នក្រមិតឧត�មតម្របព័ន�  

ពេន��នេឆា� ះ េទក្រមិតបរ�ិ� ប្រត ៦ មុខវជិា�  រមួមាន គណិតវទិ្យោ របូវទិ្យោ គីមីវទិ្យោ ជីវវទិ្យោ អក្សរ

ស�ស�ែខ�រ និង្របវត�ិវទិ្យោ 

- បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�នក្រមិតមូលដ� ន ៧០០ នាក់ ែដលកំពុងបេ្រង�នេនវទិ្យោល័យ តម្របព័ន�

ពេន��ន េដម្បឱី្យក� យេទជា្រគ�បេ្រង�នក្រមិតឧត�ម 

- បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�ឧេទ�សមជ្ឈមណ� លគរេុកសល្យ ៥៦ នាក់ ឱ្យមានបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់។ 

កំែណទ្រមង់ទី ៥ ៖ ករងរអធិករកិច� 

- េរៀបចំប��តិ�ធានាគុណភាពអប់រកំ្រមិតមេត�យ្យសិក្សោ និងអប់រចំំេណះទូេទ 

- េរៀបចំេសៀវេភែណនំាស�ីពីករេធ�អធិករកិច�តមកលកំណត់ និងឧបករណ៍អធិករកិច� 

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាពអធិករអប់រែំដលមាន�សប់ ៥១ នាក់ �សី ៥ នាក់ ៃនរជធានី េខត�ទំង ២៥ 

- បំប៉នសមត�ភាពម�ន�ីករយិាល័យអធិករកិច� (មិនែមនអធិករ) ទំង ២៥ រជធានី េខត� ស�ីពីប��ត�ិ

ៃនករធានាគុណភាពអប់រ ំ៨៥ នាក់ �សី១៦ នាក់  

- បំប៉នសមត�ភាពដល់្រក�មបំប៉ន និងពិនិត្យតមដនថា� ក់្រក�ង �ស�ក ខណ�  ស�ីពីរេបៀបផ�ល់ដំបូនា� ន

ដល់នាយកសល និង្រគ�បេ្រង�ន ២៨១ នាក់  �សី ៤៦ នាក់ 

- បណ�ុ ះបណា� លអធិករអប់រ ំ និងេរៀបចំរចនាសម�័ន�អធិករកិច�េនថា� ក់េ្រកមជាតិជាតំបន់អធិករកិច� 

៨ តំបន់ រមួមានតំបន់រជធានីភ�ំេពញ តែកវ ្រពះសីហនុ បាត់ដំបង េសៀមរប ៃ្រពែវង កំពង់ចម 

និងស�ឹងែ្រតង 

- េធ�អធិករកិច�តមកលកំណត់សកល្បង ៧០ សលេដម្បពិីនិត្យេឡងវញិ និងែកលម�ឧបករណ៍

អធិករកិច� 

30 
 



- ែកលម�កម�វធីិសិក្សោ ករបណ�ុ ះបណា� លនិងវ្ិរកឹតករ្រគ�បេ្រង�ន និងករងរ្រគប់្រគងដៃទេទៀត 

ែផ�កេលលទ�ផលៃនករេធ�អធិករកិច�អប់រ។ំ 

កំែណទ្រមង់ទី ៦ ៖ រង� យតៃម�លទ�ផលសិក្សោ 

- ផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលេតស�ថា� ក់ជាតិថា� ក់ទី៣ និងថា� ក់ទី៨ េលមុខវជិា� ភាសែខ�រ របូវទិ្យោ និងគណិតវទិ្យោ 

- តក់ែតងវ�ិ� សេតស� េបាះពុម�េសៀវេភេតស� និងេធ�េតស�ថា� ក់ទី៦ េលមុខវជិា� ភាសែខ�រ និងគណិត 

វទិ្យោបាន ២២៨  ក�ុងេនាះសលរដ� ២១០ និងសលឯកជន ១៨  

- េធ�េតស�រង� យតៃម�ថា� ក់តំបន់ក្រមិតបឋមសិក្សោ សកល្បងបាន ៣៥ សល 

- េធ�េតស�រង� យតៃម�សិស្សក្រមិតអន�រជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ សកល្បងបាន ៥៦ សល 

- េធ�េតស�េល្ប�នអំណានថា� ក់ទី១ ទី២ និងទី៣ ៃនសលបឋមសិក្សោ។ លទ�ផលសិស្សេចះអនពី

ថា� ក់ទី១ ទី២ និងទី៣ សរបុ ៣៥ ភាគរយ ក�ុងេនាះ ថា� ក់ទី១ េស�នឹង ១០ ភាគរយ ៃនសិស្សបានេធ�

េតស� ១ ៣៥៨ នាក់ ថា� ក់ទី២ េស�នឹង ៣៤ ភាគរយ ៃនសិស្សបានេធ�េតស� ១ ៣៨៤ នាក់ ថា� ក់ទី៣ 

េស�នឹង ៦០ ភាគរយ ៃនសិស្សបានេធ�េតស� ១ ៣៨៧ នាក់។ 

កំែណទ្រមង់ទី ៧ ៖ កំែណទ្រមង់ករ្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិនិងទុតិយភូមិ 

- ែកលម�េសចក�ីែណនំាស�ីពីករ្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិថា� ក់ជាតិ 

- បន�វមិជ្ឈករករទទួលខុស្រត�វដល់រជធានី េខត� និងេរៀបចំស�ង់ដវ�ិ� សស្រមាប់ករ្របឡង

ស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ 

- ែកលម�យន�ករកំែណនិង្របព័ន�ពិនិត្យតមដនស្រមាប់ករ្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ 

- ែកលម�េមេរៀនសេង�បមុខវជិា� គណិតវទិ្យោ របូវទិ្យោ គីមីវទិ្យោ និងជីវវទិ្យោ ស្រមាប់្របឡងស�� ប្រត

មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ 

- ព្រងឹងករេ្រជសេរ សសមាសភាពគណៈេម្របេយាគេនដំណាក់កលកំែណ និងអ�ក្រត�តពិនិត្យកំែណ 

- ែកលម�យន�ករបូក�សង់ពិន�ុតមកំុព្ូយទ័រ 

- អនុម័តេមេរៀនសេង�បស�ីពី ្របវត�ិស�ស�ែខ�រស្រមាប់សិស្សថា� ក់ទី១២។ 

កំែណទ្រមង់ទី ៨ ៖ កំែណទ្រមង់កម�វធីិសិក្សោនិងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

- ដក់ឱ្យេ្រប្របាស់េសៀវេភសិក្សោអង់េគ�សថ�ីថា� ក់ទី៥ ទី៦ ទី៧ ទី៨ និងទី៩ 

- ផ្សព�ផ្សោយ្រកបខណ� កម�វធីិសិក្សោចំេណះទូេទ និងអប់របំេច�កេទសដល់អនុគណៈកម�ករ្រគប់      

មុខវជិា�   

- ផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីែណនំាករបេ្រង�ន្របវត�ិវទិ្យោ និងអក្សរសិល្ប៍េនមធ្យមសិក្សោ 

- េរៀបចំគំរែូតងេសចក�ីស្រមាប់បឋមសិក្សោ មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ 

- េរៀបចំកម�វធីិសិក្សោលម�ិត និងស�ង់ដមុខវជិា� ឯកេទស។ 
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កំែណទ្រមង់ទី ៩ ៖ ករសងសង់អគារសិក្សោនិងករជួសជុល   

- ជួសជុល និងែកលម�មណ� ល្របឡងមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ៤៧ 

- ដក់ឱ្យដំេណ រករសលេរៀនជំនាន់ថ�ីេនក�ុងវទិ្យោល័យ្រពះសីុសុវត�ិ  

- សងសង់បង�ន់អនាម័យ ្របព័ន�ទឹកស� ត និងកែន�ងលងសមា� តៃដ ២១៦ សល ក�ុង ២៥ រជធានី 

េខត� 

- សងសង់អគារសិក្សោមេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ សលមេត�យ្យធនធាន សលបឋមសិក្សោ ផ�ះ្រគ�

ស� ក់េន និងអគារករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា្រក�ង �ស�ក ខណ� េនតមបណា� េខត� 

- ្របមូលព័ត៌មានសលេរៀនេរងេដល សលេ្រត�មបេង�ត សលឧបសម�័ន� និងសលសម�័ន�។ 

កំែណទ្រមង់ទី ១០ ៖ ករវយតៃម�្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

- ែកលម�នីតិវធីិ និងដំេណ រករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រេំល្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

- អភិវឌ្ឍ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យព័ត៌មានវទិ្យោឧត�មសិក្សោ  

- ្រពងឯកសរស�ីពី ករធានាគុណភាពអប់រៃំផ�ក�ុងក្រមិតកម�វធីិស្រមាប់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ។  

កំែណទ្រមង់ទី ១១ ៖ ករេលកកម�ស់វស័ិយកីឡា 

- អនុវត�េគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីករអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំយ និងកីឡា  

- ផ្សព�ផ្សោយករអនុវត�េសៀវេភអប់រកំយក្រមិតបឋមសិក្សោ 

- ករបណ�ុ ះបណា� លធនធានមនុស្ស ៖ 

o បណ�ុ ះបណា� លថា� លកីឡាករ កីឡាករនីិ ចំនួន ៩្របេភទកីឡា សរបុ ១៧២ នាក់ មាន

កីឡាបាល់ទត់ េតក� ន់ដូ WTF េប៉តង់ ែហលទឹក បាល់េបាះ ចំបាប់ អត�ពលកម� បាល់ទះ 

និង្របដល់ 

o បណ�ុ ះបណា� ល្រក�មជេ្រមសជាតិ ចំនួន ២៦ ្របេភទកីឡា សរបុ ៤១៧ នាក់ 

o េបកវគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បង�ឹកកីឡាបាល់េបាះ កីឡាវយសី កីឡាកយសម�័ន� កីឡាសី

ប៉ាក់ត្រក 

o េបកវគ�បណ�ុ ះបណា� លអជា� កណា� ល េច្រកម កីឡាបាល់ទះ កីឡា្របដល់ កីឡាេតក� ន់ដូ 

o បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�ក្រមិតមូលដ� នឯកេទសអប់រកំយ និងកីឡា។ 

- ករជួសជុល ែកលម� និងកសងេហដ� រចនាសម�័ន�កីឡា 

o ករែកលម� និងកសងេហដ� រចនាសម�័ន�កីឡា៖ 

 ពហុកីឡដ� នជាតិអូឡំាពិក៖ សងសង់ទីលនបាល់េបាះ ៣ ទីលនេតនីស ២    

ទីលនបាល់ទះ ២ 

 សលវទិ្យោល័យ្រពះសីុសុវត�ិ៖ សងសង់ទីលនបាល់េបាះ ៣ ទីលនបាល់ទះ ៣  

 វទិ្យោស� នជាតិអប់រកំយ និងកីឡា៖ សលដំបូលទូក ១ 

 សងសង់ថា� លនិស្ស័យកីឡាេនតំបន់បឹងេស� រ រជធានីភ�ំេពញ 
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- ែកលម�រចនាសម�័ន�ករ្របកួត៖ បានេរៀបចំករ្របករ្របកួតកីឡាជាតិឆា� ំ២០១៦ និងេរៀបចំរល់ ២ ឆា� ំម�ង 

- អនុម័តកម�វធីិសិក្សោអប់រកំយេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ។ 

កំែណទ្រមង់ទី ១២ ៖ ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពេគាលនេយាបាយយុវជន 

- បេង�ត្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍយុវជនតម្រកសួង សេ្រមចបាន ២០ េល ៣៣ និងេរៀបចំបេង�តគណៈ-  

កម�ករជំនាញអន�រ្រកសួង ៤ 

- ជំរញុចលនា្របឡង្របណំាង ៣ ល�េនតម្រក�ម្របឹក្សោយុវជន ្រក�ម្របឹក្សោកុមារ េដយេ្រជសេរ ស 

យុវជនេឆ�ម ១០ នាក់ក�ុង ១ រជធានី េខត� 

- បណ�ុ ះបណា� លភាពជាអ�កដឹកនំាដល់្រក�ម្របឹក្សោយុវជន និង្រក�ម្របឹក្សោកុមារ តមរយៈករេបាះជំរ ំ

ថា� ក់ជាតិ 

- េធ�បច�ុប្បន�ភាពចំនួន្រក�ម្របឹក្សោយុវជន និង្រក�ម្របឹក្សោកុមារ ២៣ រជធានី េខត� 

- បានជំរញុឱ្យមានក�ឹបសិក្សោេនតមវទិ្យោល័យ និងេ្រត�មរចួរល់នូវស� កស�� ស្រមាប់សមា� ល់

សិស្សតមមុខវជិា�  

- អនុវត�កម�វធីិបណ�ុ ះបណា� លជំនាញខ�ី ក�ុងេខត�េសៀមរប កំពង់ចម កំពង់ឆា� ំង កំពង់ធំ តែកវ និង

កណា� ល មានទីតំងមជ្ឈមណ� លនិងេហដ� រចនាសម�័ន�។ ករបណ�ុ ះបណា� លេនះេផា� តសំខន់េល

ជំនាញកំុព្ូយទ័រនិងអគ�ិសនី មានសិស្សចូលរមួ ៨០០ នាក់។  

- ដំេណ រករមជ្ឈមណ� លព័ត៌មានទីផ្សោរ េនេខត�កណា� ល កំពង់ចម និងកំពង់ធំ េដយមានករគំា

្រទពីភា� ក់ងរករងរជាតិសុ៊យែអត។ កម�វធីិេនះផ�ល់កំុព្ូយទ័រ និងបំពក់អីុនធឺណិត ស្រមាប់ដំេណ រ

ករមជ្ឈមណ� ល ផលិតបណ�ផ�ត់ស�ីពី ករទីផ្សោរករងរស្រមាប់ែចកដល់សិស្សោនុសិស្សេន      

វទិ្យោល័យ ្រពមទំងករេធ�កម�សិក្សោចំេពះសិស្សថា� ក់ទី ១០ និង ១១ េនតមបណា� ្រក�មហុ៊ននានា 

- សហករជាមួយអង�ករពលកម�អន�រជាតិ េដម្បីអនុវត�កម�វធីិអភិវឌ្ឍសហ្រគាសសហគមន៍  និង 

កម�វធីិសហ្រគិនភាព េនតមវទិ្យោល័យ ៥ េនេខត�កណា� ល តែកវ កំពង់ឆា� ំង និងរជធានីភ�ំេពញ 

តមកម�វធីិសិក្សោ ១១០ េម៉ាង េលមុខវជិា� យល់ដឹងអំពីធុរកិច�  

- េ្រជសេរ សយុវជនែដលជា្របធាន្រក�ម្របឹក្សោយុវជន ១០ នាក់ ក�ុងមួយេខត�មកចូលរមួកម�វធីិេបាះជំរ ំ

និងទស្សនកិច�សិក្សោ។ 

កំែណទ្រមង់ទី ១៣ ៖ ករអប់របំេច�កេទស 

- អនុម័ត្រកបខណ� កម�វធីិអប់របំំណិនជីវតិថា� ក់ទី៤ ដល់ទី៩ និងកម�វធីិសិក្សោែផ�កអប់របំំណិនជីវតិ 

(ខ�ឹមសរ េម៉ាងបេ្រង�ន វធីិស�ស�)  

- បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�អប់របំំណិនជីវតិ ២០ នាក់ ជំនាញកសិបសុកម� និងេអឡិច្រត�និច-ICT (វទិ្យោស� ន

បេច�កវទិ្យោកំពង់េឈទល)  

- ពិនិត្យតមដនករអនុវត�កម�វធីិបំណិនជីវតិេដយេ្របឧបករណ៍រង� យតៃម� 

- េរៀបចំស�ង់ដេរងជាងអប់របំំណិនជីវតិ និងសមា� របរកិ� រេនសលមធ្យមសិក្សោ  

- ព្រងីកករអនុវត�កម�វធីិ្របឹក្សោអជីពស្រមាប់សិស្សមធ្យមសិក្សោ 
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- អនុម័តឯកសរស�ីពីករផ�ល់្របឹក្សោអជីពនិងព័ត៌មានស�ីពី ករសិក្សោជំនាញេដយែផ�កេលឧត�មានុវត�ន៍

េនសលមធ្យមសិក្សោ ៤ ក�ុងេខត�បាត់ដំបង 

- ផលិតឯកសរស្រមាប់្រគ�   និងបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�ឧេទ�សថា� ក់ជាតិ ១៣ នាក់ ស្រមាប់ព្រងីកវសិល

ភាពេនេខត�េគាលេដេផ្សងេទៀត 

- ផ្សព�ផ្សោយករអប់រតំ្រមង់ទិសវជិា� ជីវៈស្រមាប់សិស្សេនមធ្យមសិក្សោ 

- បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�ឧេទ�សថា� ក់េខត� ៧ េខត�មានអ�កចូលរមួ ២៥ នាក់ 

- េធ�េវទិកត្រមង់ទិសវជិា� ជីវៈសិស្សមធ្យមសិក្សោក�ុងេខត�ស� យេរៀង និងេសៀមរប មានសិស្សចូលរមួ ៤ 

៩៨៣ នាក់ �សី ២ ២៩៦ នាក់ 

- េធ�េវទិកស�ីពីករេ្រជសេរ សអជីព និងករសិក្សោេនឧត�មសិក្សោ េនេខត�ៃ្រពែវង តែកវ កំពត ែកប 

និងបនា� យមានជ័យ 

- ផ្សព�ផ្សោយេសចក�ី្រពងស�ីពីស�ង់ដវទិ្យោល័យចំេណះទូេទ និងអប់របំេច�កេទស  

- ែកលម�កម�វធីិសិក្សោឱ្យ�សបតមត្រម�វករទីផ្សោរករងរេលជំនាញេមកនិច អគ�ីសនី េអឡិច្រត�និក 

េក្ស្រតស�ស� និងបសុវប្បកម� 

- ព្រងឹងករអនុវត�កម�វធីិអប់របំេច�កេទសេនតមវទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស 

- បំប៉នសមត�ភាព្រគ�ជំនាញកសិកម� ៨ នាក់ ជំនាញអគ�ិសនី និងេអឡិច្រត�និក ២២ នាក់ 

- ព្រងីកវទិ្យោល័យចំេណះទូេទ និងបេច�កេទសថ�ី ៣  

- បេង�តមជ្ឈមណ� លបណ�ុ ះបណា� លកសិកម�េនវទិ្យោល័យរស�ីេសភ័ណ �ស�កេស� ង េខត�កំពង់ធំ 

និងបណ�ុ ះបណា� លជំនាញកសិកម�ដល់សិស្សនិងសហគមន៍ជំុវញិសល េដយសហករជាមួយ

សកលវទិ្យោល័យភូមិន�កសិកម�។  

កំែណទ្រមង់ទី ១៤ ៖ ករបេង�តសលេរៀនជំនាន់ថ�ី  

- អនុម័តេគាលនេយាបាយស�ីពី សលេរៀនជំនាន់ថ�ី  

- ដំេណ រករសលេរៀនជំនាន់ថ�ីេនវទិ្យោល័យ្រពះសីុសុវត�ិ េដយេរៀបចំឱ្យមានបន�ប់ពិេសធន៍តម

មុខវជិា�  បន�ប់កំុព្ូយទ័រនិងបំពក់កំុព្ូយទ័រ បន�ប់មុខវជិា�  បន�ប់ស�ស� ចរ្យ និងបណា� ល័យ។ សល

េរៀនជំនាន់ថ�ីបានអនុវត�កម�វធីិសិក្សោតមែបបសិស្សចល័តតមកលវភិាគ េទតមបន�ប់មុខវជិា�  

េដយបេង�នេម៉ាងសិក្សោពី ៣២ េម៉ាង េទ ៤២ េម៉ាង ក�ុងមួយសបា� ហ៍។ សលេរៀនបានេ្រជស

េរ សសិស្សថា� ក់ទី៧ និងទី៨ ចំនួន ៨ ថា� ក់ សិស្ស ៣១៤ នាក់ �សី ១៣៩ នាក់ ថា� ក់ទី១០ និងថា� ក់ទី

១១ ចំនួន ៨ ថា� ក់ សិស្ស ២៦៥ នាក់ �សី ១១៤ នាក់។ សិស្សទំងពីរក្រមិតសរបុ ៥៧៩ នាក់ �សី 

២៥៣ នាក់។  

កំែណទ្រមង់ទី ១៥ ៖ ករេរៀបចំគន�ងអជីព និងករបណ�ុ ះបណា� លនាយកសល 

- អភិវឌ្ឍឯកសទស្សនាទនស�ីពីគន�ងអជីព្រគ�បេ្រង�ន 

- េរៀបចំេសៀវេភមគ�ុេទសក៍នាយកសល 

- បំប៉ននាយកសល្រគប់ក្រមិតេលករងរអភិបាលកិច� ្រគប់្រគង ដឹកនំា និង្របព័ន�អធិករកិច�អប់រ ំ

- េរៀបចំ្របព័ន�សន្ំសេ្រកឌីតស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍវជិា� ជីវៈនាយកសល។ 
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២.២ លទ�ផលតាមអន�ុសយ័ 

២.២.១ អន�ុសយ័ ការអបរំ់កមុារតចូ 

ក. លទ�ផលសេ្រមចបាន 

ក.១ ធានាឱ្យការអបរំ់មានគណុភាព្រ�កបេដាយសមធម ៌ បរ�យាបន� ន�ងេល�កកម�សឱ់កាស 

ស�ក�េពញមយួជ�ីតស្រមាបទំ់ាងអសគ់ា�  

ឆា� ំសិក្សោ២០១៦-២០១៧ សលមេត�យ្យសិក្សោ្រគប់របូភាពមាន ៧ ២៤១ សល/កែន�ង េកន ៣២៨ 

ក�ុងេនាះសលមេត�យ្យសិក្សោរដ�មាន ៤ ០១៤ េកន ៣០៩ (សលមេត�យ្យសិក្សោដច់េដយែឡក ១៥៨ 

េកន ៧) មេត�យ្យសិក្សោឯកជន ៣៩៣ េកន ៧២ និងមេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ ២ ៨៣៤ កែន�ង ថយ ៥១ 

កែន�ង ែដលមានទីតំង ១ ០២១ ឃំុ សង� ត់ ក�ុងចំេណាម ១ ៦៤៦ ឃំុ សង� ត់។  

កំេណ នសលមេត�យ្យសិក្សោខងេល បានជួយកសងមូលដ� ន្រគឹះ ស្រមាប់ឱ្យកុមារេ្រត�មខ�ួនជា

េ�សចចូលេរៀន្រតឹម្រត�វតមអយុេនបឋមសិក្សោបានេ្រចន។  

ថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោ្រគប់របូភាពមាន ១០ ៦៦៣ េកន ៣៩៦ ក�ុងេនាះថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោរដ� ៦ ៤០៣ 

េកន ៤៣០ មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ ២ ៩៦៦  ថយ ៣៣ និងមេត�យ្យសិក្សោឯកជន ១ ២៩៤ ថយ ១។ 

កុមារអយុពី ០ េទ ៥ ឆា� ំ បានទទួលេសវអប់រ្ំរគប់របូភាពមាន ៤២៦ ០២៥ នាក់ េស�នឹង ២១,៧៩ 

ភាគរយ ៃនចំនួន្របជាជនអយុពី ០ េទ ៥ ឆា� ំ �សី ២១៤ ២៤៩ នាក់ េស�នឹង ៥០,២៩ ភាគរយ។ 

កុមារអយុ ៣ ឆា� ំ បានទទួលេសវអប់រ្ំរគប់របូភាពមាន ៦៣ ៥០៩ នាក់ េស�នឹង ២០,៣៣ ភាគរយ 

ៃនចំនួន្របជាជនអយុ ៣ ឆា� ំ �សី ៣២ ៨០០ នាក់ េស�នឹង ៥១,៦៤ ភាគរយ េកន ២ ៥៦០ នាក់ �សីេកន     

១ ០៣០ នាក់។  

កុមារអយុ ៤ ឆា� ំ បានទទួលេសវអប់រ្ំរគប់របូភាពមាន ១១៣ ០១០ នាក់ េស�នឹង ៣៧,៣៧ ភាគរយ 

ៃនចំនួន្របជាជនអយុ ៤ ឆា� ំ �សី ៥៧ ៧០៩ នាក់ េស�នឹង ៥១,០៦ ភាគរយ េកន ២៨ ៦៦៧ នាក់  �សីេកន 

១៤ ៧៨១ នាក់។ 

កុមារអយុ ៥ឆា� ំ បានទទួលេសវអប់រតំម្រគប់របូភាព ១៩៦ ៦៦៩ នាក់ េស�នឹង ៦៦,៣៥ ភាគរយ 

ៃនចំនួន្របជាជនអយុ ៥ឆា� ំ (ចំណុចេដ ESP ៦៦ ភាគរយ) �សី ៩៧ ១២៧ នាក់ េស�នឹង ៤៩,៣៨ ភាគរយ 

េកន ៩ ២៥៧ នាក់ �សីេកន ១ ៨០៥ នាក់។  
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របូភាពទី១៤ ៖ ភាគរយកុមារតូចទទួលបានករអប់រេំធៀបនឹងចំណុចេដ ESP 

 

 

 

        ្របភពទិន�ន័យ EMISD និង ECED 

 

 

របូភាពទី១៥ ៖ ភាគរយ្រក�មអយុកុមារតូចឆា� ំសិក្សោ២០១៦ -២០១៧េធៀបនឹងឆា� ំសិក្សោ២០១៥-២០១៦ 

 

 

 

 

 

 

      ្របភពទិន�ន័យ EMISD និង ECED 
 

របូភាពទី១៦ ៖ ភាគរយកុមារអយុ ៥ឆា� ំ ទទួលបានករអប់រតំមរជធានី េខត� 

 

 

 

 

       

      

្របភពទិន�ន័យ ECED 

របូភាពខងេលបានបង� ញថា ករ្របមូលកុមារតូច អយុ ៤ និង ៥ ឆា� ំ តម្រគប់របូភាពទទួលបាន

លទ�ផលល�្របេសរ និងខ�ស់ជាងចំណុចេដ។ លទ�ផលេនះ ប�� ក់ពីករខិតខំរបស់រជរដ� ភិបាល សហគមន៍ 

មាតបិត និងអ�កពក់ព័ន� តមរយៈករសង់អគារសិក្សោ និងករផ�ល់សមា� របរកិ� រ។ ក�ុងេនាះរជធានី េខត� 

១៤ បាន្របមូលកុមារអយុ ៥ឆា� ំ ឱ្យទទួលេសវអប់រខំ�ស់ជាងចំណុចេដ។  

36 
 



បុគ�លិកអប់រែំផ�កកុមារតូចមាន ១១ ១៥១ នាក់ �សី ៩១,១៧ ភាគរយ េកន ៣៩ នាក់ �សីេកន 

២,៥ ភាគរយ ក�ុងេនាះបុគ�លិកអប់រមំេត�យ្យសិក្សោរដ� ៥ ០៨៤ នាក់ �សី ៩៥,៦៥ ភាគរយ េកន ៣៦០ នាក់ 

�សីេកន ៨,៥ ភាគរយ បុគ�លិកមេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ ៣ ០១៤ នាក់ �សី ៩៥,៧១ ភាគរយ ថយ ១២៤ 

នាក់ �សីថយ ១,៥ ភាគរយ និងបុគ�លិកមេត�យ្យសិក្សោឯកជន ៣ ០៥៣ នាក់ �សី ៧៩,២៣ ភាគរយ ថយ        

១៩៧ នាក់ �សីថយ ៣,៧ ភាគរយ។ 

កង�ះបុគ�លិកអប់រែំផ�កអប់រកុំមារតូច ជាកង�ល់ស្រមាប់ថា� ក់េ្រកមជាតិ ក�ុងករព្រងីកេសវអប់រ ំ

កុមារតូច។ ្របករេនះ ទមទរឱ្យមានករសិក្សោមួយច្បោស់លស់ពីត្រម�វករ និងករព្រងយបុគ�លិកែផ�ក

អប់រកុំមារតូចឱ្យបានជាក់លក់�សបតមែផនកររយៈេពលែវងរបស់ថា� ក់េ្រកមជាតិ។ 

មេត�យ្យសិក្សោរដ� 

កុមារអយុ ៣ ឆា� ំ បានទទួលេសវអប់រ ំ១៣ ៤៧០ នាក់ េស�នឹង ៤,៣ ភាគរយ  �សី ៧ ៤៨៦ នាក់។  

កុមារអយុ ៤ ឆា� ំ បានទទួលេសវអប់រ ំ៥២ ៦៩៣ នាក់ េស�នឹង ១៧,៤ ភាគរយ �សី ២៧ ០៤៤ នាក់។ 

កុមារអយុ ៥ ឆា� ំ បានទទួលេសវអប់រ ំ១២៣ ៩៩៥ នាក់ េស�នឹង ៤១,៨ ភាគរយ �សី ៦០ ៩០៦ នាក់។  

មេត�យ្យសិក្សោឯកជន 

កុមារអយុ ៣ ឆា� ំ បានទទួលេសវអប់រ ំ៦ ៨១៥ នាក់ េស�នឹង ២,២ ភាគរយ �សី ៣ ៣៥៨ នាក់។ 

កុមារអយុ ៤ ឆា� ំ បានទទួលេសវអប់រ ំ១៥ ២៩៤ នាក់ េស�នឹង ៥,១ ភាគរយ �សី ៧ ៧១០ នាក់។ កុមារ

អយុ ៥ ឆា� ំ បានទទួលេសវអប់រ ំ១៦ ៣៨០ នាក់ េស�នឹង ៥,៥ ភាគរយ �សី ៧ ៨០៣ នាក់។ 

មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ 

កុមារអយុ ៣ ឆា� ំ បានទទួលេសវអប់រ ំ១៩ ០៥៩ នាក់ េស�នឹង ៦,១ ភាគរយ �សី ៩ ៨៨៥ នាក់។  

កុមារអយុ ៤ ឆា� ំ បានទទួលេសវអប់រ ំ ២៣ ៥៤៩ នាក់ េស�នឹង ៧,៨ ភាគរយ �សី ១២ ១២៧ នាក់។  

កុមារអយុ ៥ ឆា� ំ បានទទួលេសវអប់រ ំ២២ ១៣០ នាក់ េស�នឹង ៧,៥ ភាគរយ �សី ១១ ០៥៩ នាក់។   

ករអប់រកុំមារតូចតមផ�ះ 

កុមារអយុពី ០ ដល់េ្រកម ៣ ឆា� ំ បានទទួលេសវអប់រ ំ៥២ ៨៣៧ នាក់ េស�នឹង ៥,១ ភាគរយ 

�សី ២៦ ៦១៣ នាក់។ កុមារអយុ ៣ ឆា� ំ បានទទួលេសវអប់រ ំ២៤ ១៦៥ នាក់ េស�នឹង ៧,៧ ភាគរយ �សី 

១២ ០៧១ នាក់។  កុមារអយុ ៤ ឆា� ំ បានទទួលេសវអប់រ ំ ២១ ៤៧៤ នាក់ េស�នឹង ៧,១ ភាគរយ �សី   

១០ ៨២៨ នាក់។ កុមារអយុ ៥ ឆា� ំ បានទទួលេសវអប់រ ំ ៣៤ ១៦៤ នាក់ េស�នឹង ១១,៥ ភាគរយ �សី   

១៧ ៣៥៩ នាក់។ 

ករអប់រកុំមារតូចតមផ�ះ និង្រក�មខ�ងផ�ះ មានមាតបិតកុមារចូលរមួ ៩៥ ១៤៨ នាក់ ្របធាន្រក�ម

មាតបិត ១៥ ៩០៤ នាក់ មាតបិតបេង� ល ៣ ៤៦២ នាក់ �សី ៣ ៤០២ នាក់ និងកុមារ ១៣២ ៦៤០ នាក់ 

�សី  ៦៦ ៨៧១ នាក់ ។  
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ភូមិែដលបានអនុវត�កម�វធីិអប់រកុំមារតូចតមផ�ះមាន ៣ ១១៤ ក�ុងចំេណាម ១៤ ១១៩ ភូមិ ស�ិត

ក�ុងឃំុ សង� ត់ ៨៩៦ ក�ុងចំេណាម ១ ៦៣៣ និង�ស�ក ខណ�  ១៧០ ក�ុងចំេណាម ១៩៧។  

ករអនុវត�កម�វធីិនានា 

ករផ�ល់ថវកិដំេណ រករ និងថវកិែកលម�សលេរៀន 

្រគប់សលេរៀន និងថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោទំងអស់បានទទួលថវកិដំេណ រករ និងថវកិែកលម�

សលេរៀន េដយអនុវត�តមនីតិវធីិ េគាលករណ៍ែណនំាបាន្រតឹម្រត�វ។ សលេរៀននីមួយៗមានករ

េរៀបចំែផនករអភិវឌ្ឍន៍្របចំឆា� ំ េដយមានករចូលរមួពីគណៈកម�ករ្រទ្រទង់សល ករអនុវត�ថវកិ

កន់ែតមានគណេនយ្យភាពចំេពះចំណូលចំណាយេដយមានបិទផ្សោយតរងតមា� ភាព។  

ថវកិដំេណ រករ និងថវកិែកលម�សលេរៀនេនមានក្រមិត ែដលទមទរឱ្យគិតគូរពិចរណាបែន�ម

េទៀត ក�ុងករវនិិេយាគរយៈេពលែវង។  

កម�វធីិអប់រពំហុភាស 

កម�វធីិអប់រពំហុភាសស្រមាប់កុមារជនជាតិេដមភាគតិច បានអនុវត�ក�ុង្រក�ង �ស�ក ១៩ េកន ១ ៃន  

េខត�េគាលេដ ៥ មានេខត�រតនគិរ ីស�ឹងែ្រតង មណ� លគិរ ី្រពះវហិរ និងេខត�្រកេចះ។ កម�វធីិេនះបានអនុវត�

េនតមសលសិក្សោមេត�យ្យសិក្សោរដ� ៣ កែន�ង ថយ ១  មានសិស្ស ៩៤ នាក់ �សី ៥១ នាក់ និងមេត�យ្យ

សិក្សោសហគមន៍ ៨០ កែន�ង មានសិស្ស ១ ៤៧៤ នាក់ �សី ៧៨៤ នាក់ េកន ១៣ នាក់ �សី ២ នាក់។ 

ភាសែដលបានេ្រប្របាស់រមួមានភាសទំពួន ្រគឹង ព�ង កួយ េ្រកល កែវត៉ កចក់ េ្រព ...។  

កម�វធីិមេត�យ្យសិក្សោចល័ត បាន្រគបដណ� ប់េលកុមារមានអយុពី ៣ េទ ៥ ឆា� ំ រស់េនតំបន់ជន

ជាតិេដមភាគតិច ែដលមាន្រគ�សរបមា� ស់ទីលំេន និងមានចមា� យឆា� យពីសលមេត�យ្យសិក្សោរដ� ឬ    

មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍។ កម�វធីិេនះអនុវត�តមរយៈ ករចល័តេដយេ្របយានជំនិះេផ្សងៗមាន ២ ភូមិ 

ក�ុងឃំុេកះពក្យ �ស�កេវុ នៃស និងឃំុតែវងេ្រកម �ស�កតែវង និងចល័តតមរដូវកលមាន ៣ ភូមិ ក�ុងឃំុ

តឡាវ �ស�កអណ�ូ ងមាស និងឃំុតែវងេល �ស�កតែវង េខត�រតនគិរ។ី 

លទ�ផលែដលទទួលបានក�ុងឆា� ំសិក្សោេនះ មានភាព្របហក់្របែហលនឹងឆា� ំសិក្សោកន�ងេទ េដយ

េសវេនះពំុមានករព្រងីកវសិលភាព្រគបដណ� ប់តំបន់ជនជាតិេដមភាគតិចេនេឡយ។  

ករអប់រកុំមារតូចេនតំបន់ជនជាតិេដមភាគតិច ែដលមានទ្រមង់ជាថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោចល័ត 

េដយសហករជាមួយៃដគូអភិវឌ្ឍបានផ�ល់ឧត�មានុវត�ន៍ ស្រមាប់អនុវស័ិយអប់រកុំមារតូច។ 

កម�វធីិអប់របំរយិាបន� 

ករអប់របំរយិាបន�ស្រមាប់កុមារពិករេនមេត�យ្យសិក្សោ បានអនុវត�េនេខត�េសៀមរប បាត់ដំបង 

កំពង់ធំ ៃ្រពែវង រតនគិរ ី្រកេចះ និងរជធានីភ�ំេពញ។ កម�វធីិេនះ បានអនុវត�េដយផ្សោរភា� ប់ជាមួយមេត�យ្យ

សិក្សោរដ� ១៧៦ សល េកន ១១៣ មានកុមារ ១៦៥ នាក់ �សី ៤៩ នាក់ េកន ៤០ នាក់ �សី ៦ នាក់។ 
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 ្រគ�មេត�យ្យសិក្សោរដ�បានទទួលករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញអប់របំរយិាបន� ២៣៥ នាក់ �សី ២២៣ 

នាក់ េកន ១២៤ នាក់ �សី ១១៣ នាក់។ មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍បានអនុវត�កម�វធីិអប់របំរយិាបន� ៤១ 

កែន�ង េកន ២៤ មានសិស្ស ៣៥ នាក់ �សី ២១ នាក់ េកន ១៥ នាក់ �សី ១២ នាក់។ ្រគ�មេត�យ្យសិក្សោ    

សហគមន៍បានទទួលករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញអប់របំរយិាបន�  ៤១ នាក់ �សី ៣៧ នាក់ េកន ២៤ នាក់ 

�សី ២០ នាក់។  

ករអប់របំរយិាបន�េនមេត�យ្យសិក្សោទទួលបានលទ�ផលល� បង�ឱកសឱ្យកុមារពិករបានចូលេរៀន

្របកបេដយសមធម៌។ 

លទ�ផលៃនករសិក្សោ 

កុមារអយុ ៥ឆា� ំបានប�� ប់ករសិក្សោថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោក្រមិតខ�ស់ ១៧២ ០៦៧ នាក់ �សី ៨៥ ៥៧៥ 

នាក់ េកន ៥ ៤៨០ នាក់ �សីេកន ២ ០៤២ នាក់។ កុមារចូលេរៀនថា� ក់ទី១ ៃនសលបឋមសិក្សោបានឆ�ង

កត់េសវអប់រកុំមារតូច្រគប់របូភាព ៦៤,០១ ភាគរយ េកន ២,១៦ ភាគរយ។ 

ករែកលម�បរសិ� នសល ថា� ក់េរៀន និងសមា� រៈសិក្សោ 

្រកសួងបានវយតៃម�បរសិ� នសល ថា� ក់េរៀន និងសមា� រៈសិក្សោរបស់មេត�យ្យសិក្សោរដ� ៥០ និង

ថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ ១០០ តំណាងទូទំង្របេទស។ លក�ខណ� វយតៃម�េនះេផា� តេល ១). 

បរេិវណនិងសង� រមិ ២). ភាសនិងករពិចរណា ៣). អន�រកម�រ្រគ�និងកុមារ ៤). រចនាសម�័ន�ៃនកម�វធីិ និង 

៥). មាតបិតនិង្រគ�បេ្រង�ន។  

របូភាពទី១៧ ៖ លទ�ផលករវយតៃម�សលមេត�យ្យសិក្សោរដ� 
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របូភាពខងេល ទមទរឱ្យមានករគំា្រទែផ�កបេច�កេទស និងករផ�ល់ធាតុចូលបន�េទៀតស្រមាប់   

មេត�យ្យសិក្សោរដ� និងមេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍េដម្បេីលកកម�ស់គុណភាពបរសិ� នសល ថា� ក់េរៀន និង 

សមា� រៈសិក្សោ។ 

ករអភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោ និងចង្រកងឯកសរ 

្រកសួងបាន ៖ 

- ្រពងេសចក�ីែណនំាស�ីពីករអនុវត�សកម�ភាពែល្បងេសរេីនមេត�យ្យសិក្សោ 

- អនុម័ត្រកបខណ� កម�វធីិសិក្សោចំេណះទូេទ និងអប់របំេច�កេទស (ចប់ពីមេត�យ្យសិក្សោរហូតដល់

មធ្យមសិក្សោ) 

- ផលិតនិងចក់ផ្សោយកម�វធីិ “�សឡាញ់កូន” ចំនួន ៣៤ វគ� េដយសហករជាមួយ្រកសួងព័ត៌មាន   

និងកំពុងដំេណ រករចក់ផ្សោយតមស� នីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម�ុជាេរៀងរល់ៃថ�ច័ន� និងសុ្រក េវល

េម៉ាង ៥:០០នាទីល� ច 

- េរៀបចំែកលម�េគាលករណ៍ែណនំាកម�វធីិអប់រមំាតបិត 

- េបាះពុម�ឯកសរអប់រមំាតបិតចំនូន ១៣ ជំពូក  

- ្រពងេសចក�ីែណនំាស�ីពីករេរៀបចំថា� ក់ស្រមាប់មេត�យ្យសិក្សោេឡងវញិ។ 

ករអនុវត�េម៉ាង និងកម�វធីិសិក្សោ 

ករអនុវត�កម�វធីិសិក្សោ និងកលវភិាគេនសលេរៀននិងថា� ក់េរៀនមេត�យ្យសិក្សោរដ� សេ្រមចបាន         

៧២,២០ ភាគរយ េនមេត�យ្យសិក្សោក្រមិតទប ៧៦,៤៥ ភាគរយ េនមេត�យ្យសិក្សោក្រមិតមធ្យម និង 

៨៧,២៤ ភាគរយ េនមេត�យ្យសិក្សោក្រមិតខ�ស់ ៃនកម�វធីិសិក្សោ្របចំឆា� ំ។  

ករអនុវត�កម�វធីិសិក្សោ និងកលវភិាគេនមណ� ល ឬថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍សេ្រមចបាន 

៧៧ ភាគរយ ៃនកម�វធីិសិក្សោ្របចំឆា� ំ េបេធៀបេទនឹងឆា� ំសិក្សោកន�ងមកេកន ៨,៤ ភាគរយ។ 

សកម�ភាពែល្បងេសរបីានអនុវត�េនតមថា� ក់េរៀនមេត�យ្យសិក្សោរដ� ១៩ ថា� ក់ ក�ុងេនាះ ១០ ថា� ក់ 

េនរជធានីភ�ំេពញ។ 

ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាព្រគ�បេ្រង�ន 

្រកសួងបាន៖ 

- ្របឡងប�� ប់ករបណ�ុ ះបណា� លគរសិុស្សមេត�យ្យសិក្សោជំនាន់ទី២៨ ចំនួន ២៤៩ នាក់ �សី ៩៦,៣៦ 

ភាគរយ 

- កំពុងបណ�ុ ះបណា� លគរសិុស្សមេត�យ្យសិក្សោជំនាន់ទី២៩ ឆា� ំទី២ ចំនួន ១៩៩ នាក់ �សី ៩៤,៩៧ ភាគរយ  

- ្របឡងេ្រជសេរ សគរសិុស្សមេត�យ្យសិក្សោជំនាន់ទី៣០ ចំនួន ២០០ នាក់ �សី ៩៥ ភាគរយ 

40 
 



- បំប៉នសមត�ភាពនាយក នាយិកសលមេត�យ្យសិក្សោ និងសលបឋមសិក្សោមានថា� ក់មេត�យ្យ

សិក្សោ ៤ ៣៤២ នាក់ �សី ២២,៥៧ ភាគរយ ស�ីពីករងរ្រគប់្រគងសលេរៀនមេត�យ្យសិក្សោតម 

ស�ង់ដគុណភាព 

- បំប៉ន្រគ�មេត�យ្យសិក្សោរដ� ១២៥ នាក់ �សី ៨១,៦ ភាគរយ ស�ីពីករអប់របំរយិាបន� 

- បំប៉ន្រគ�មេត�យ្យសិក្សោរដ� និង្រគ�មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ ៥២ នាក់ �សី ៨២,៦៩ ភាគរយ ស�ីពី  

កម�វធីិពហុភាស 

- បំប៉នតមស�ង់ដកំណត់ដល់្រគ�មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ ២៧៧ នាក់ �សី ៩៥,៣០ ភាគរយ និង

មាតបិតបេង� ល ២៤៥ នាក់ �សី ២១៨ នាក់ 

- បំប៉ន្រគ�មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ ១ ៤៨២ នាក់ �សី ៩៧,៩៧ ភាគរយ ស�ីពីករ្របជំុ្របចំែខ

ស្រមាប់កម�វធីិមេត�យ្យសិក្សោ។ 

ករងរពិនិត្យតមដន និងសិក្សោ�សវ្រជាវ 

្រកសួងបាន ពិនិត្យតមដនករអនុវត�គេ្រមាងកម�វធីិែកលម�សលេរៀន ៦៣ សលមេត�យ្យសិក្សោ 

និងថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោក�ុងសលបឋមសិក្សោ េនេខត�បនា� យមានជ័យ បាត់ដំបង កំពង់ឆា� ំង កំពត   

កំពង់ស�ឺ ឧត�រមានជ័យ េកះកុង ៃប៉លិន ្រពះសីហនុ ស�ឹងែ្រតង និងេខត�តែកវ ទទួលបានលទ�ផលដូច

ខងេ្រកម៖ 

- គណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេរៀនមូលដ� ន ៧៨ ភាគរយ បានចូលរមួ្របជំុមួយែខម�ង ឬេ្រចនដង 

- គណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេរៀនមូលដ� ន ៧៧  ភាគរយ បានចុះពិនិត្យេមលេដយគណៈកម�ករ

ស្រមបស្រម�លជំនួយថា� ក់�ស�ក 

- គណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេរៀនមូលដ� ន ៦០ ភាគរយ  ្រត�វបានពិនិត្យេដយគណៈកម�ករ ស្រមប

ស្រម�លជំនួយថា� ក់េខត� 

- គណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេរៀនមូលដ� ន ៨០ ភាគរយ អនុវត�តមឯកសរេគាលករណ៍ែណនំា 

ស�ីពីបេច�កេទសនិងហិរ��វត�ុស្រមាប់ករអនុវត�គេ្រមាងកម�វធីិែកលម�សលេរៀន  

- សលមេត�យ្យសិក្សោ និងសលបឋមសិក្សោែដលមានថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោ ៧០ ភាគរយ មាន    

កិច�ែតងករបេ្រង�នតមេគាលករណ៍ែណនំា។ 

្រកសួងបាន ពិនិត្យដំេណ រករៃនករអនុវត�ករងររបស់សលមេត�យ្យសិក្សោឯកជន ៣៥ សល 

េនេខត�ៃ្រពែវង កំពង់ចម កំពត េសៀមរប ្រពះសីហនុ និងកំពង់ឆា� ំង េដម្បីជំរញុឱ្យសលមេត�យ្យ

សិក្សោឯកជនទំងេនាះេរៀបចំដំេណ រករករងរ�សបតមកម�វធីិរបស់្រកសួង ក�ុងេនាះ សលឯកជន 

៣២ មានច្បោប់អនុ�� ត្រតឹម្រត�វ ២៥ សលបានេរៀបចំែផនករអភិវឌ្ឍន៍ ៣០ សលបានេរៀបចំស�ិតិ

សិស្សបាន្រតឹម្រត�វ និង្របជំុបេច�កេទសបានេទៀងទត់។ អ�ក្រគ�មេត�យ្យសិក្សោ ២៣ នាក់ បានទទួលករ  

បណ�ុ ះបណា� លគរេុកសល្យែផ�កមេត�យ្យសិក្សោ និង ២១ នាក់ បានេរៀបចំកិច�ែតងករបេ្រង�ន។ 
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្រកសួងបាន ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ដំេណ រករអនុវត�កម�វធីិមេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍     

ផ្សោរភា� ប់នឹងកម�វធីិអប់រមំាតបិត េនេខត�កំពង់ស�ឺ ស�ឹងែ្រតង េកះកុង តែកវ កំពង់ឆា� ំង ្រកេចះ 

មណ� លគិរ ី ស� យេរៀង រតនគិរ ី  ៃ្រពែវង ្រពះសីហនុ កណា� ល និងកំពត េស�នឹង ៣៤ �ស�ក ៦៩ ឃំុ 

សង� ត់ ៧៥ ភូមិ ក�ុងេគាលបំណងពិនិត្យតមដនេលដំេណ រករអនុវត�កម�វធីិអប់រកុំមារតូច ករបេ្រង�ន

របស់្រគ� និងករេរៀនរបស់កុមារស្រមាប់ថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ផ្សោរភា� ប់នឹងកម�វធីិអប់រមំាតបិត 

និងបានសមា� ស្រគ�មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ ៧៥ នាក់ �សី ៦០ នាក់ ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់បុរស ៦ នាក់ 

មាតបិតបេង� ល  ៥៨ នាក់ �សី ៥៤ នាក់ ្របធានភូមិ ៧៥ នាក់ �សី ១០ នាក់ េដម្បីែស�ងយល់ពីគុណ-

ភាពេសវនិងករគំា្រទរបស់សហគមន៍។  

ក.២  ធានាភាពស�័�ស�ទ��ៃនភាពជាអ�កដ�កនំា ន�ង្រគប្់រគងរបសម់�ន��អបរំ់្រគបល់ំដាបថ់ា� ក ់

ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាព 

្រកសួងបានបំប៉នសមត�ភាព ៖ 

- ជនបេង� លថា� ក់េ្រកមជាតិ ២៥ នាក់ �សី ៨០ ភាគរយ ស�ីពីកម�វធីិអប់រពំហុភាស េនេខត�្រកេចះ  

- ម�ន�ីអប់រកុំមារតូច  ១០ នាក់ �សី ៨០ ភាគរយ ស�ីពីករ្របមូលទិន�ន័យព័ត៌មាន  ស្រមាប់វយតៃម�

ករអភិវឌ្ឍកុមារតូច និងបរសិ� នសិក្សោេសវអប់រកុំមារតូច 

- ស�ីពីស� នភាពែថទំបរសិ� ន និងករផ�ល់អហររបូត�ម�កុមារេនតមភូមិេគាលេដ ២៤៥ នាក់ �សី 

៥៩,១៨ ភាគរយ 

- ្រគ�ឧេទ�សថា� ក់េ្រកមជាតិ ៣៤ នាក់ �សី ៧៣,៥២ ភាគរយ ស�ីពីករអនុវត�្របព័ន�ពិនិត្យតមដននិង

វយតៃម�ែផ�កេលលទ�ផលស្រមាប់អនុវស័ិយអប់រកុំមារតូច  

- ម�ន�ីអប់រ ំ២៤៥ នាក់ �សី ៥៩,១៨ ភាគរយ ស�ីពីស� នភាពែថទំបរសិ� ន និងករផ�ល់អហរបូត�ម�

កុមារតមភូមិេគាលេដ  

- ្រគ�បេង� លថា� ក់េ្រកមជាតិ ៦៥ នាក់ �សី ៧០,៧៦ ភាគរយ ស�ីពីករអនុវត�កម�វធីិអប់របំ��ូ លគា�

ែផ�កមេត�យ្យសិក្សោ  

- ្រគ�ឧេទ�សថា� ក់ជាតិ ថា� ក់េ្រកមជាតិ មា� យបេង� ល ្របធាន្រក�មមា� យ ២៤៩ នាក់ �សី ៥១,៨០    

ភាគរយ ក�ុងេនាះឳពុកមា� យបេង� ល ១៩៩ នាក់ �សី ៨៩,៤៤ ភាគរយ ស�ីពីកម�វធីិអប់រកុំមារតូច

តមផ�ះ និងអប់រឳំពុកមា� យ 

- ម�ន�ីអប់រ ំ ៤២៤ នាក់ �សី ៦៦,៧៤ ភាគរយ ស�ីពីដំេណ រករអនុវត�្របព័ន�ពិនិត្យតមដន និងវយ

តៃម�ស្រមាប់អនុវស័ិយអប់រកុំមារតូច  

- ម�ន�ីអប់រថំា� ក់េ្រកមជាតិ ១០២ នាក់ �សី ៨៥,២៩ ភាគរយ ស�ីពីេគាលករណ៍ែណនំាស្រមាប់

សលមេត�យ្យសិក្សោធនធាន  

- ម�ន�ីអប់រ ំ៨៧៥ នាក់ �សី ៩៣,៦ ភាគរយ ស�ីពីករ្របជំុ្របចំែខស្រមាប់កម�វធីិអប់រមំាតបិត 
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- ម�ន�ីអប់រ ំ១៤ នាក់ �សី ៨៥,៧១ ភាគរយ ស�ីពីករេរៀបចំរបាយករណ៍ ករវភិាគទិន�ន័យ  េលករ

វយតៃម�ែផ�កបរសិ� នេសវអប់រកុំមារតូច   

- ម�ន�ីអប់រ ំ៣០២ នាក់ �សី ៦៩,២០ ភាគរយ ស�ីពីកម�វធីិអប់រមំាតបិតែដលមានកូនអយុេ្រកម  ២

ឆា� ំ និង�ស�ីមានៃផ�េពះ   

- ្រគ�បេង� លថា� ក់េ្រកមជាតិ ៦៥ នាក់ �សី ៧០,៧៦ ភាគរយ ស�ីពីករអនុវត�កម�វធីិអប់របំ��ូ លគា�

ែផ�កមេត�យ្យសិក្សោ   

- ម�ន�ីរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ គណៈអភិបាលេខត� ្រក�ង �ស�ក ្រក�ម្របឹក្សោេខត� ្រក�ង �ស�ក  ៧៦ នាក់ 

�សី ៣១,៦៥ ភាគរយ ស�ីពីករ្រគប់្រគងេសវអប់រកុំមារតូច។ 

 

្រកសួងបានប��ូ នម�ន�ីអប់រ ំ៖ 

- ៤ នាក់ �សី ២៣,៧៤ ភាគរយ ឱ្យចូលរមួសិក� សលស�ីពីករេរៀបចំេគាលករណ៍ែណនំាស្រមាប់ 

ស�ង់ដ និងសមត�ភាពែផ�កអនុវស័ិយអប់រកុំមារតូច េន្របេទសៃថ   

- បុរស ១ នាក់ ឱ្យចូលរមួសន�ិសីទអន�រជាតិស�ីពីេគាលនេយាបាយ និងករអប់រពំហុភាស េន

្របេទសភូមា  

- �ស�ី ២ នាក់ ឱ្យចូលរមួ្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់ស�ីពីករបេង�តមជ្ឍមណ� ល SEAMEO ស្រមាប់ករ

ែថទំ និងអប់រកុំមារតូច និងករគំាពរ េន្របេទសឥណ�ូ េនសីុ  

- បុរស ១ នាក់ ឱ្យចូលរមួេវទិកអប់រអំន�រជាតិស�ីពីមេត�យ្យសិក្សោ េនសធារណរដ�កូេរ ៉ 

- បុរស ២ នាក់ ឱ្យចូលរមួសន�ិសីទថា� ក់តំបន់ស�ីពីករអភិវឌ្ឍកុមារតូច េន្របេទសម៉ាេឡសីុ  

- បុរស ១ នាក់ ឱ្យចូលរមួសន�ិសីទថា� ក់តំបន់ស�ីពីករអភិវឌ្ឍកុមារតូច េន្របេទសឥណ�ូ េនសីុ  

- ៧ នាក់ �សី ៧១,៤២ ភាគរយ ឱ្យចូលរមួទស្សនកិច�សិក្សោស�ីពីករអប់រកុំមារតូចេន្របេទសជបុ៉ន  

- ២ នាក់ �សី ៥០ ភាគរយ  ឱ្យេទចូលរមួេវទិកស�ីពី ប�� ្របឈម និងយុទ�ស�ស�េលកុមារ និង   

យុវជនេនតំបន់អស៊ន េន្របេទសម៉ាេឡសីុ។ 

ករកសងលិខិតបទដ� ន 

្រកសួងបាន្រពងេសចក�ីែណនំា៖ 

- ករអនុវត�ស�ង់ដស្រមាប់េសវអប់រកុំមារតូច  

- ករអនុវត�្របជំុបេច�កេទស្របចំសបា� ហ៍  

- ករអនុវត�េតស�េទៀងទត់ក្រមិតមេត�យ្យសិក្សោ 

- ករ្របមូលកុមារចូលេរៀនេនថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ 

- ករអនុវត�ករងរ្រក�មកុមារក�ុងដំេណ រករបេ្រង�ននិងេរៀន 
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- ស�ីពីទំនាក់ទំនងរវង្រគ�មេត�យ្យសិក្សោនិងមាតបិតកុមារ និងេរៀបចំអនុ្រកឹត្យស�ីពីករ្រគប់្រគង     

មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍។ 

ករងរគណៈកមា� ធិករជាតិគំាពរ និងអភិវឌ្ឍកុមារតូច 

គណៈកមា� ធិករជាតិេនះបាន៖ 

- ្របជំុគណៈកមា� ធិករជាតិគំាពរនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូច មានអ�កចូលរមួ ៦៣ នាក់ �សី ២៨,៥៧ ភាគរយ 

- េធ�សិក� សលពិនិត្យេឡងវញិ្រកបខណ� លទ�ផលែផនករសកម�ភាពជាតិគំាពរ និងអភិវឌ្ឍកុមារ

តូច ឆា� ំ២០១៤-២០១៨ េនេខត�េសៀមរប មានអ�កចូលរមួ ៣៥ នាក់ �សី ៤២,៨៥ ភាគរយ 

- ្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់រវងៃដគូអភិវឌ្ឍ និងបណា� ញករងរគំាពរនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចតំបន់អសីុប៉ា-

សីុហ�ិច េដម្បេីរៀបចំសន�ិសីទអន�រជាតិស�ីពីករអភិវឌ្ឍកុមារតូច េនេខត�េសៀមរប 

- េបាះពុម�របាយករណ៍វឌ្ឍនភាព្របចំឆា� ំ២០១៥ របស់គណៈកមា� ធិករជាតិគំាពរនិងអភិវឌ្ឍកុមារ

តូច។ 

ខ. វឌ្ឍនភាពៃនសចូនាករផលសេ្រមច 

ករវភិាគវឌ្ឍនភាពសូចនាករផលសេ្រមច 

 ករអប់រកុំមារតូច 
ជាក់ែស�ង ចំណុចេដ ជាក់ែស�ង 

ស� នភាព 
២០១៥-១៦ ២០១៦-១៧ ២០១៦-១៧ 

េគាលនេយាបាយទី១ ៖ ធានាឱ្យករអប់រមំានគុណភាព ្របកបេដយសមធម៌ បរយិាបន� និងេលកកម�ស់ឱកសសិក្សោេពញ    

មួយជីវតិស្រមាប់ទំងអស់គា�  

១ ភាគរយកុមារអយុ ៥ឆា� ំបានចូលេរៀន ៦៤,១% ៦៦% ៦៦,៣៥%  

២ ភាគរយកុមារអយុ ៤ឆា� ំបានចូលេរៀន ២៨,៧% ៣៥% ៣៧,៣៧%  

៣ ភាគរយកុមារអយុ ៣ឆា� ំបានចូលេរៀន ១៩,៧៩% ២៧% ២០,៣៣%  

៤ ចំនួន្រគ�បេ្រង�នមេត�យ្យសិក្សោទទួលករបណ�ុ ះបណា� ល (បណ�ុ ះ 

បណា� ល និងវ្ិរកឹតករ្រគ�បេ្រង�ន) របូមន� ១២+៤ ក�ុងឆា� ំនីមួយៗ 
N/A N/A 

អនុវត�េន 

ឆា� ំ២០១៨ 
 

៥ ភាគរយ្រគ�បេ្រង�នមេត�យ្យសិក្សោយ៉ាងេហចណាស់មាន 

បរ�ិ� ប្រត ក�ុងឆា� ំនីមួយៗ  
៣% ៣.១% ២,០%  

៦ ចំនួន្រគ�បេ្រង�នមេត�យ្យសិក្សោបានទទួលករអភិវឌ្ឍជំនាញ     

វជិា� ជីវៈបន� ក�ុងឆា� ំនីមួយៗ 
n/a ២០០ ១៥២  

៧ ភាគរយេសវអប់រកុំមារតូចេគារពតមស�ង់ដគុណភាព ១១% ១៦,៩% ១៥,១៧%  

៨ ភាគរយេសវអប់រកុំមារតូចែដលបានអនុវត�េតស�េទៀងទត់  

េដម្ីបវស់សមត�ភាពកុមារអយុ ៥ ឆា� ំ ជាេទៀងទត់ 
២០% ២៥,៣% ២៥,៦៥%  

៩ ភាគរយកុមារក�ុងេសវគំាពរនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូច ែដលមានស� ន

ភាពអហរបូត�ម� 
N/A ៤០% ២៧%  

44 
 



១០ ភាគរយកុមារេនតមសលមេត�យ្យសិក្សោសធារណៈ 

ទទួលបានថា� ំទមា� ក់្រព�ន 
៩៥% ៩០% ៨៩%  

េគាលនេយាបាយទី២ ៖ ធានាស័ក�ិសិទ�ិៃនភាពជាអ�កដឹកនំា និង្រគប់្រគងរបស់ម�ន�ីអប់រ្ំរគប់លំដប់ថា� ក់ 

 N/A     

សមា� ល់:  សេ្រមចបានតមចំណុចេដ  អចទទួលយកបាន  សេ្រមចមិនបានតមចំណុចេដ 

 
គ. ប�� ្រ�ឈម 

ទន�ឹមនឹងសមិទ�ផល ប�� ្របឈមមួយចំនួនចំបាច់្រត�វមានកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដះ�សយ។ 

ប�� ្របឈមទំងេនាះមានដូចជា ៖ 

- សមត�ភាព និងធនធានក�ុងករអនុវត�្របព័ន�ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�េនមិនទន់េឆ�យតប 

- ចំនួន្រគ�មេត�យ្យសិក្សោបណ�ុ ះបណា� លថ�ីមិនេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករព្រងីកេសវ 

- អគារ ថា� ក់េរៀន ទំងថា� ក់កំពុងដំេណ រករ និងថា� ក់បេង�តថ�ី មិនទន់សម�សប និង្រគប់្រគាន់ 

- សមា� របរកិ� រ សមា� រៈបេ្រង�ន និងេរៀនស្រមាប់ដំេណ រករថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោមិនទន់សម�សបតម

ត្រម�វករអភិវឌ្ឍរបស់កុមារតូច។ 
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២.២.២ អន�ុសយ័ ការអបរំ់បឋមស�ក� 

ក.  លទ�ផលសេ្រមចបាន 

ក.១ ធានាឱ្យការអបរំ់មានគណុភាព្រ�កបេដាយសមធម ៌ បរ�យាបន� ន�ងេល�កកម�សឱ់កាស

ស�ក�េពញមយួជ�ីតស្រមាបទំ់ាងអសគ់ា�  

ឆា� ំសិក្សោ ២០១៦-២០១៧ សលបឋមសិក្សោរដ�មាន ៧ ១៤៤ េកន ៥៩ េធៀបនឹងឆា� ំសិក្សោ 

២០១៥-២០១៦។ សលេរៀនមិន្រគប់ក្រមិតមាន ៥៩៨ ថយ ៨១។ សលកុមារេម្រតីក្រមិតមធ្យមនិង

ក្រមិតអភិវឌ្ឍមាន ៥ ១៩៦ េកន ១៩។ សលបឋមសិក្សោឯកជន ៤១៧ មានទីតំងេន្រគប់រជធានី េខត�។ 

 ថា� ក់េរៀនសលរដ�មាន ៦១ ២៥៥ េកន ១ ០៣១ ថា� ក់ និងបន�ប់េរៀនសលរដ�មាន ៤២ ៧១២ 

េកន ៥៦៥ បន�ប់។ 

 សិស្សបឋមសិក្សោរដ�មាន ២ ០២២ ០៦១ នាក់ �សី ៩៧៤ ២៣១ នាក់ េស�នឹង ៤៨,១៨ ភាគរយ 

េកន ១១ ៣៨៨ នាក់ �សីេកន ២ ៤១៩ នាក់។ សិស្សបឋមសិក្សោឯកជន ៨៩ ៥៧០ នាក់ �សី ៤៤ ០៩៥ 

នាក់ េស�នឹង ៤៩,៣ ភាគរយ។ អ្រតពិតចូលេរៀនថ�ីសរបុ ៩៥,១ ភាគរយ �សី ៩៤,០ ភាគរយ ថយសរបុ 

០,១ ភាគរយ �សីថយ ១,៤ ភាគរយ ក�ុងេនាះ ឯកជនថយ ០,៥ ភាគរយ �សី ០,៦ ភាគរយ និងរដ�ថយ 

០,៣ ភាគរយ �សីថយ ០,៨ ភាគរយ។ អ្រតពិតចូលេរៀនថ�ីរដ� ៩១,០ ភាគរយ �សី ៩០,១ ភាគរយ និង   

អ្រតពិតចូលេរៀនថ�ីឯកជន ៤,១ ភាគរយ �សី ៣,៩ ភាគរយ។  

្របករេនះ ទមទរឱ្យមាតបិត ឬអ�កអណាព្យោបាល និងអ�កពក់ព័ន�យកចិត�ទុកដក់បែន�ម

េទៀតេលករនំាកូនេទចុះេឈ� ះចូលេរៀនថា� ក់ទី១ ្រត�វតមអយុកំណត់ េដយអ្រតកុមារចូលេរៀនថា� ក់ទី១ 

េលសអយុេនមានក្រមិតខ�ស់េនេឡយ។ 

 បុគ�លិកបឋមសិក្សោរដ� ៥៧ ៨៤៤ នាក់ �សី ២៩ ០០៧ នាក់ េស�នឹង ៥០,២ ភាគរយ េកន ១ ៤០១ 

នាក់ �សី ១ ៤២៧ នាក់ ក�ុងេនាះបុគ�លិកបេ្រង�ន ៤៦ ១៤៩ នាក់ �សី ២៥ ៧១៣ នាក់ េស�នឹង ៥៦ ភាគ-

រយ េកន ១ ២៤៣ នាក់ �សី ១ ៤០២ នាក់ ្រគ�បេ្រង�នពីរេវន ១១ ៤១៣ នាក់ �សី ៥ ០៨៧ នាក់ និង

្រគ�បេ្រង�នថា� ក់គួប ២ ៦៥៤ នាក់ �សី ៩០១ នាក់។ 

ករអនុវត�កម�វធីិ និងសកម�ភាពនានា 

ករផ�ល់ថវកិដំេណ រករ និងថវកិែកលម�សលេរៀន  

ថវកិែកលម�សលេរៀន និងថវកិដំេណ រករសលេរៀន ្រត�វបានផ�ល់្រគប់សលេរៀនតម

្របព័ន�ធនាគារ។ សលេរៀននីមួយៗមានករេរៀបចំែផនករអភិវឌ្ឍ្របចំឆា� ំ េដយមានករចូលរមួពី      

គណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេរៀន។ រល់ចំណូលែដលបានពី្របភពនានា និងករចំណាយមានតរងតមា� -

ភាពបិទផ្សោយទូលំទូលយ។ សលេរៀនមួយចំនួនក�ុងឃំុចំនួន ៣០០ ៃន�ស�ក ៥១ បានអនុវត�កម�វធីិ

គណេនយ្យភាពសង�ម។ 
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្របករេនះ បានជួយឱ្យសលេរៀនមានលទ�ភាពេ្រប្របាស់ធនធានេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករជាក់

ែស�ងកន់ែត្របេសរជាងមុន។ 

កម�វធីិអប់រពំហុភាស 

្រកសួងបាន ៖ 

- អនុវត�កម�វធីិអប់រពំហុភាសស្រមាប់កុមារជនជាតិេដមភាគតិចមានសល ៨០ េកន ១៣ ្រគ� ២១៦ 

នាក់ �សី ៣៦,១ ភាគរយ សិស្ស ៤ ៨១៨ នាក់ �សី ៤៧,៤ ភាគរយ ក�ុង�ស�កេគាលេដ ១៥ ៃនេខត�

រតនគិរ ីមណ� លគិរ ីស�ឹងែ្រតង និង្រកេចះ។ កម�វធីិេនះ គឺជាស� នឆ�ងពីភាសកំេណ តេទភាសជាតិ 

និងបានអនុវត�ស្រមាប់ ៤ ភាសគឺ ្រគឹង ទំពួន ព�ង និងកែវត៉ ពីថា� ក់ទី១ ដល់ថា� ក់ទី៣  

- ដក់ឱ្យអនុវត�ែផនករសកម�ភាពជាតិស�ីពីករអប់រពំហុភាស២០១៥-២០១៨ េដយ្របកសដក់

ប��ូ លសលសហគមន៍ ៥០ ជាសលសធារណៈ 

- បណ�ុ ះបណា� ល និងបំប៉នបេច�កេទសដល់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់អប់រពំហុភាសជាេរៀងរល់ឆា� ំ គំា្រទពី 

អង�ករយូនីេសហ� និងគេ្រមាងៃដគូរមួគា� ផ�ល់ឱកសអប់រដំល់កុមារបាត់បង់ឱកសេនកម�ុជា និង

សហករបេច�កេទសជាមួយអង�ករែឃរ។ 

្របករេនះ បានជួយដល់កុមារជនជាតិេដមភាគតិចមានឱកសចូលេរៀនេនសលបឋមសិក្សោ 

សធារណៈ្របកបេដយសមធម៌។ 

កម�វធីិពេន��នករសិក្សោ 

្រកសួងបានអនុវត� ៖ 

- កម�វធីិពេន��នករសិក្សោក�ុង្រក�ង �ស�ក ៧ េនេខត�កំពត ្រកេចះ និង្រពះវហិរ មានសលេរៀន ១៦  

សិស្ស ៥០០ នាក់ �សី ៤៨,២ ភាគរយ  េដយសហករជាមួយអង�ករយូនីេសហ�  

- កម�វធីិពេន��នករសិក្សោេនសល ១៤១ មាន្រគ�បេ្រង�ន ២៤៧ នាក់ �សី ២៨,៥ ភាគរយ និង

សិស្សមាន ៦ ៧៣៣ នាក់ �សី ៤៦,៥៦ ភាគរយ និងម�ន�ីបេង� លថា� ក់ជាតិ ៥ នាក់ និងថា� ក់េ្រកម

ជាតិ ៤០ នាក់ �សី ២៥,៥ ភាគរយ ក�ុង�ស�ក ខណ�  ៣០ ៃនរជធានីភ�ំេពញ េខត�កំពង់ស�ឺ ៃ្រពែវង 

្រពះសីហនុ និងេសៀមរប។ េបាះពុម�េសៀវេភកម�វធីិថា� ក់ពេន��នសិក្សោស្រមាប់្រគ� ៧២០ ក្បោល 

និងស្រមាប់សិស្ស ១៤ ៤០០ ក្បោល។ បេង�តថា� ក់បំប៉នស្រមាប់បេ្រង�នសិស្សែដលេរៀនយឺត និង

កម�វធីិេរៀនសរេឡងវញិស្រមាប់សិស្សេបាះបង់ករសិក្សោ និងសិស្សធា� ក់ចំណាត់ថា� ក់ ១ ៦៤១ ថា� ក់ 

អនុវត�េនតមសលបឋមសិក្សោ ១ ០០០ ក�ុងេខត�េសៀមរប ្រកេចះ ត្ូបងឃ�ុំ រតនគិរ ីេកះកុង និង

កំពង់ធំ មានសិស្ស ១០ ៩៦២ នាក់ �សី ៥០ ភាគរយ េដយសហករជាមួយអង�ករភាពញញឹមៃន

កុមារ 

- កម�វធីិស� នចម�ងសិស្សថា� ក់ទី៦ េទទី៧ េផា� តេលេមេរៀនភាសែខ�រ គណិតវទិ្យោ របូវទិ្យោ និងគីមី-

វទិ្យោ េដម្បីេ្រត�មចូលេរៀនថា� ក់ទី៧ មានសិស្ស ៨០៦ នាក់ �សី ៤០ ភាគរយ សលេរៀន ២៧ �ស�ក 
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៤ េនេខត�េសៀមរប និងត្ូបងឃ�ុំ និងកម�វធីិស� នចម�ងសិស្សមេត�យ្យសិក្សោេ្រត�មចូលទី១ មាន

សិស្ស ៧៧២ នាក់ �សី ៤៥,៥ ភាគរយ េនសលបឋមសិក្សោ ២៩ េខត�ត្ូបងឃ�ុំ។ សិស្សទំងេនាះ

បានចូលេរៀនថា� ក់ទី១ ចំនួន ៧០៤ នាក់ �សី ៥០,៤ ភាគរយ េដយសហករជាមួយអង�ករ  ែភ�ន

អន�រជាតិកម�ុជា 

- កម�វធីិអំណានដល់កុមារែដលេរៀនយឺតមានសិស្ស ៤ ៤៣១ នាក់ �សី ៤០ ភាគរយ េនសលបឋម

សិក្សោ ៦៥០ ក�ុង ៩ េខត� និងេរៀបចំទិវអំណានជាតិមានសិស្សចូលរមួ ៣៥ ៣៩២ នាក់ �សី ៤៥ 

ភាគរយ ក�ុង�ស�ក ៤៣ ្រពមទំងបានផ�ល់បរកិ� រទឹកស� ត និងអនាម័យដល់សល ២០ េដយ

សហករជាមួយអង�ករទស្សនពិភពេលកកម�ុជា។ 

្របករេនះ បានជួយសិស្សែដលេលសអយុ និងសិស្សេបាះបង់ឱ្យមានឱកសេរៀនសូ្រត�សប

តមក្រមិតថា� ក់ និងអយុ។  

កម�វធីិអប់របំរយិាបន� 

្រកសួងបាន៖ 

- បណ�ុ ះបណា� ល្រគ� ១ ៩៩៩ នាក់ �សី ៣៩,៨ ភាគរយ ស�ីពីកម�វធីិអប់របំ��ូ លគា� ស្រមាប់កុមារពិករ 

- អនុវត�គេ្រមាងវស់គំេហញ ព្យោបាល និងប��ូ នរកេសវ េនក�ុង�ស�ក ១២ ៃនរជធានី េខត� ៣ មាន

សិស្សថា� ក់ទី៦ ចំនួន ២ ៥០០ នាក់ �សី ៥៤ ភាគរយ ក�ុងេនាះសិស្សែដល្រត�វពក់ែវន៉ត ៣៨៣ 

នាក់ �សី ៦៨ ភាគរយ និងសិស្សមានជំងឺែភ�ក ២៥ នាក់ �សី ៦០ ភាគរយ េដយសហករជាមួយ

អង�ករមជ្ឈមណ� លអន�រជាតិជបុ៉នេដម្បីសិទ�ិកុមារ អង�ករកតូលិកសេ�ង� ះនិងអភិវឌ្ឍន៍កុមារ 

គេ្រមាងវស់គំេហញ ព្យោបាល និងប��ូ នរកេសវ គេ្រមាងែកលម�សុខភាពសិក្សោ 

- ពិនិត្យសុខភាពែភ�កសិស្ស ១ ២៤៤ នាក់ �សី ៣៩ ភាគរយ  សិស្សបានទទួលែវន៉ត ៧២ នាក់ �សី 

៤៥,៨ ភាគរយ និងសិស្ស ១៨ នាក់ �សី ៦១ ភាគរយ ្រត�វប��ូ នេទមន�ីរេពទ្យ េដយសហករជាមួយ

គេ្រមាងែកលម�សុខភាពសិក្សោ 

- អនុវត�កម�វធីិអប់របំរយិាបន�េនសល ៩៨ ក�ុង�ស�ក ១២ ៃនេខត�៦ មានសិស្ស ១០៥ នាក់ �សី ៣៥ 

ភាគរយ និងផ�ល់េសវអប់រដំល់កុមារពិករែភ�ក និង គ ថ�ង់ក�ុងសលពិេសស ៥ េនរជធានី

ភ�ំេពញ េខត�បាត់ដំបង េសៀមរប និងកំពង់ចម មាន្រគ�បេ្រង�ន ១១៦ នាក់ �សី ៤៤,៨ ភាគរយ 

និងសិស្សពិករ ៦៨៨ នាក់ �សី ២៦,៣ ភាគរយ េដយសហករជាមួយអង�ករ្រគ�សរថ�ី 

- ផ�ល់េសវអប់រដំល់កុមារេខ្សោយប�� េនរជធានីភ�ំេពញ កណា� ល កំពង់ស�ឺ កំពត ្រកេចះ ៃប៉លិន

េសៀមរប និងេពធិ៍សត់ មានសលេរៀន ១៦៥ ្រគ�បេ្រង�ន ៧៥០ នាក់ �សី ៤៨,៧ ភាគរយ 

សិស្ស ១ ៧៣៧ នាក់ �សី ៣៩,៦ ភាគរយ េដយសហករជាមួយកម�វធីិៃដគូរមួគា� ផ�ល់ឱកសអប់រ ំ

ដល់កុមារបាត់បង់ឱកសេនកម�ុជា។   
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្របករេនះ បានជួយសិស្សពិករែដលបាត់បង់ឱកស ឱ្យមានឱកសចូលេរៀន និងេរៀនបានដូច

កុមារធម�ត។ 

កម�វធីិអហរបូករណ៍និងេស្ប�ងអហរេនតមសលេរៀន 

្រកសួងបានផ�ល់៖  

- អហរបូករណ៍ដល់សិស្ស្រកី្រកក�ុងសល ៣ ២៥៣ ្រត�វជា ៤៥,៩ ភាគរយ ៃនសលបឋមសិក្សោ

ទូទំង្របេទស សិស្សសរបុ ៧៧ ៦៥៤ នាក់  �សី ៥៥ ភាគរយ េ្រប្របាស់ថវកិកម�វធីិ 

- អហរបូករណ៍ជាសច់្របាក់ក�ុងសល ១ ២៥១ ្រត�វជា ១៧,៧ ភាគរយ ៃនសលបឋមសិក្សោ    

ទូទំង្របេទសសិស្សសរបុ ២៤ ៦០០ នាក់ �សី ៥៤,៩ ភាគរយ និងអហរបូករណ៍ជាេស្ប�ងដល់

សល ៧៦២ ្រត�វជា ១០,៨ ភាគរយ ៃនសលបឋមសិក្សោទូទំង្របេទសសិស្សសរបុ ១៥ ៨៤៤ 

នាក់ �សី ៥៦,៦ ភាគរយ េដយសហករជាមួយកម�វធីិេស្ប�ងអហរពិភពេលក 

- អហរបូករណ៍ដល់សិស្ស្រកី្រកងយរងេ្រគាះ ២ ៣២៥ នាក់ �សី ៥០ ភាគរយ េដយសហករ

ជាមួយអង�ករឆាលហ� នកម�ុជា អង�ករេខប គេ្រមាងងយ�ស�លេរៀននិងសលេរៀនជំនាន់ថ�ី 

- អហរបូករណ៍ដល់សិស្ស ២៨៧ ១៣០ នាក់ �សី ៤៩,៣ ភាគរយ ៃនសលេរៀន ១ ១៣៨  បាន

បរេិភាគអហរេពល្រពឹក  និងសិស្ស ១២ ៦៣២ នាក់ �សី ៥០ ភាគរយ ៃនសល ៥៩ បាន

បរេិភាគអហរេពល្រពឹកេ្រប្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍  េដយសហករជាមួយកម�វធីិេស្ប�ង

អហរពិភពេលក  

- អហរបូករណ៍ជាថវកិ និងសមា� រៈសិក្សោដល់កុមារេលសអយុ កុមារមកពី្រគ�សរ្រកី្រក កុមារ

ពិករ កុមារជនជាតិេដមភាគតិច កុមាររស់េនតមចិេ�� មថ�ល់ក�ុងរជធានីភ�ំេពញ និង ២១េខត� 

មានកុមារ ២២ ៨៧៨ នាក់ �សី ៤៨ ភាគរយ េដយសហករជាមួយគេ្រមាងៃដគូរមួគា� ផ�ល់ឱកស

អប់រដំល់កុមារបាត់បង់ឱកសេនកម�ុជា េ្រកមករស្រមបស្រម�លរបស់អង�ករេអដេអអក់ស្ុយង 

ក�ុង្រកបខណ�  ៥០ ០០០ នាក់ �សី ៣៥ ភាគរយ 

- អហរស្រមន់រល់ៃថ�ចំនួន ៧៣ សល ក�ុងេខត�កំពង់ឆា� ំង មានសិស្ស និង្រគ� ២០ ០០០ នាក់ �សី 

៤៦ ភាគរយ និងផ�ល់អហរបូករណ៍ជាេស្ប�ងដល់សិស្ស ២ ៤៧៤ នាក់ �សី ៥៥ ភាគរយ េ្រកពី

េនាះ ក៏បានផ�ល់របបេស្ប�ងេលកទឹកចិត�ដល់្រគ�ទំងអស់ែដលស� ក់េនផ�ះ្រគ� (អ�កផ�ះឆា� យ) និង

្រគ�ែដលមានវត�មានបេ្រង�នបានេទៀងទត់ េដយសហករជាមួយកម�វធីិអហរស្រមាប់ករអប់រ ំ

របស់អង�ករអភិវឌ្ឍន៍និងសេ�ង� ះអន�រជាតិ េ្រកមជំនួយឧបត�ម�្រកសួងកសិកម�សហរដ�អេមរកិ 

តមរយៈករអនុវត�កម�វធីិេស្ប�ងអហរតមសលេរៀន។  

្របករេនះ បានជួយកុមារមកពី្រគ�សរ្រកី្រកបានចូលេរៀន និងេរៀនេទៀងទត់ចប់ភូមិសិក្សោ និងឆ�ងភូមិសិក្សោ

ទទួលបានលទ�ផលល�។ 
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ករអប់រសុំខភាព 

្រកសួងបាន ៖ 

- ្របារព�ទិវលងសមា� តៃដេនសលបឋមសិក្សោកំពត្រក�ង េខត�កំពត េដយមានករចូលរមួពី

បុគ�លិកអប់រថំា� ក់ជាតិ ថា� ក់េ្រកមជាតិ ៃដគូអភិវឌ្ឍ ស� ប័នពក់ព័ន� េលក្រគ� អ�ក្រគ� និង

សិស្សោនុសិស្ស ៧០០ នាក់ �សី ៥២ ភាគរយ  

- បំប៉នពីករអប់របំង� រជំងឺ្រគ�នចញ់ដល់្រគ�បឋមសិក្សោ ៣៦៩ �សី ៥១ ភាគរយ េនេខត�បាត់ដំបង 

និងេសៀមរប 

- ផ�ល់សមា� រៈអនាម័យរមួមាន សបូ៊ ្រចស និងថា� ំដុសេធ�ញ ស្រមាប់អនុវត�ករលងសមា� តៃដ និង

ដុសសមា� តមាត់េធ�ញដល់សិស្សថា� ក់ទី៣ និងទី៤ េនតមសលបឋមសិក្សោ ១៦៤ ក�ុងខណ� ទំង

១២ ៃនរជធានីភ�ំេពញ េដយមានករចូលរមួពីេលក្រគ� អ�ក្រគ� និងសិស្ស ៦៤ ៥១៩ នាក់ �សី ៤៦ 

ភាគរយ  

- េបកវគ�្របឡង្របណំាង ស�ីពីករចម�ិនអហរែដលមានសុវត�ិភាព និងអនាម័យេនតមសល

បឋមសិក្សោមួយចំនួនែដលអនុវត�កម�វធីិអហរេពល្រពឹកក�ុង�ស�កទំង ១១ ៃនេខត�េសៀមរេដយ

មានអ�កចូលរមួ ៧៦២ នាក់ �សី ៥២ ភាគរយ 

- ្រពងខ�ឹមសរលម�ិតមុខវជិា�  “អប់រសុំខភាព” ចប់ពីថា� ក់ទី១ ដល់ទី៦ ស្រមាប់កម�វធីិសិក្សោថា� ក់ជាតិ 

- ផ�ល់្របអប់សេ�ង� ះបឋម និងសមា� រៈ រមួទំងេសៀវេភែណនំា ស�ីពីវធីិស�ស�សេ�ង� ះបឋមចំនួន

២២៤ ្របអប់ េដយថវកិកម�វធីិ និង ១០០០ ្របអប់ េដយគ្រមាងគំា្រទវស័ិយអប់រទីំ២។ បច�ុប្បន�

្របអប់ និងសមា� រៈ រមួទំងេសៀវេភែណនំាស�ីពីវធីិស�ស�សេ�ង� ះបឋម ៤ ៨៣៣ ្របអប់ េស�នឹង 

៦៨២ ភាគរយ ៃនចំនួនសលបឋមសិក្សោសរបុ ក�ុងេនាះថវកិកម�វធីិមាន ១ ២២៣ ្របអប់  ផ�ល់

េដយសប្ុបរសជន និងថវកិសលផា� ល់ ៦១០ ្របអប់  និងគ្រមាងគំា្រទវស័ិយអប់រទីំ២ ចំនួន     

៣ ០០០ ្របអប់។ សលែដលទទួលបាន្របអប់សេ�ង� ះបឋម បានេ្រប្របាស់ថវកិដំេណ រករ

សលេរៀនក�ុងករបំេពញបែន�មនូវសមា� រៈផងែដរ។ សលបឋមសិក្សោតមរជធានី េខត�ែដល

មាន្របអប់សេ�ង� ះបឋម ១០០ ភាគរយ រមួមាន រជធានីភ�ំេពញ េខត�ៃប៉លិន កំពង់ឆា� ំង កំពត ្រពះ

សីហនុ ែកប និង្រពះវហិរ 

- ត្រមង់ទិសស�ីពីករអនុវត�កម�វធីិលងសមា� តៃដ និងដុសសមា� តមាត់េធ�ញ េនតមសលបឋម

សិក្សោ ែដលមាននាយកសល េលក្រគ� អ�ក្រគ� និងសហគមន៍ ១ ៦៦៨ នាក់ �សី ៤៧ ភាគរយ 

េនតមសលបឋមសិក្សោ ១៤៦ កែន�ង ក�ុងរជធានីភ�ំេពញ េខត�កំពង់ឆា� ំង កំពង់ធំ តែកវ និង

្រកេចះ មានសិស្ស ៤៥ ៦១៨ នាក់ �សី ៤៥ ភាគរយ 

- សង់បង�ន់អនាម័យ កែន�ងលងសមា� តៃដ និង្របព័ន�ទឹកស� តដល់សលបឋមសិក្សោ ២១៦កែន�ង 

េន្រគប់រជធានី េខត� 
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- ពិេ្រគាះេយាបល់ពីលក�ខណ� អប្បបរមា ស�ីពីទឹកស� តនិងអនាម័យតមសលេរៀន ដល់នាយក

សល េលក្រគ� អ�ក្រគ� និងសហគមន៍ ១ ៥៥៣ នាក់ �សី ២៧ ភាគរយ េនតមសលបឋម

សិក្សោ ២១០ ក�ុងរជធានីភ�ំេពញ េខត�តែកវ ្រកេចះ កំពង់ឆា� ំង កំពង់ធំ និងកំពត 

- ទទួលេសៀវេភ “ករវវិត�េទជាេក�ង្រប�សេពញវយ័” ៤១ ៣៨១ ក្បោល ពីអង�ករយូនីេសហ� និងបាន

ែបងែចកដល់សិស្ស្រប�សថា� ក់ទី៥ និងទី៦ ៃនសលបឋមសិក្សោក�ុងេខត�ៃប៉លិន កំពង់ឆា� ំង       

្រពះសីហនុ េពធិ៍សត់ និងបនា� យមានជ័យ 

- ពិនិត្យសុខភាព និងកយសម្បទដល់គរសិុស្សេនតមសលគរេុកសល្យ និងវ្ិរកឹតករេខត�      

១ ៣៣៦ នាក់ �សី ៥៥ ភាគរយ 

- បំប៉នស�ីពីសុខភាពបន�ពូជ សុខភាពផ�ូវេភទ ្រពមទំងករបង� រជំងឺេអដស៍ និងេ្រគ�ងេញ�នដល់

េលក្រគ� អ�ក្រគ�ថា� ក់ទី៥ និងទី៦ ចំនួន ៧៩៤ នាក់ �សី ២៨ ភាគរយ េដយសហករជាមួយអង�ករ

រ៉ក់ 

- ពិនិត្យសុខភាព និងកយសម្បទសិស្សោនុសិស្សថា� ក់ទី១ េនេខត�កំពង់ឆា� ំង កំពត ែកប ៃប៉លិន 

និងេខត�តែកវ ១ ០៣០ សល មានសិស្ស ៤៧ ១៥៩ នាក់ �សី ៨៥,៥ ភាគរយ ៃនសិស្សសរបុ 

េដយសហករជាមួយម�ន�ីសុខភិបាល  

- ផ�ល់ថា� ំទមា� ក់្រព�នដល់សិស្សេនតមសលបឋមសិក្សោទូទំង្របេទសចំនួន ២ េលកក�ុងមួយឆា�  ំ

េដយសហករជាមួយ្រកសួងសុខភិបាល ។ 

  ្របករេនះ បានជួយេលកកម�ស់សុខភាពសិស្សសំេដធានាករសិក្សោ្របកបេដយគុណភាព និង

្របសិទ�ភាព។ 

ករវភិាគអ្រតលំហូរសិស្ស  

  អ្រតេឡងថា� ក់េនបឋមសិក្សោបានេកនដល់ ៨៨,៧ ភាគរយ �សី ៩១,១ ភាគរយ និង្រប�ស ៨៦,៤ 

ភាគរយ។ អ្រត្រត�តថា� ក់បានថយមក្រតឹម ៦,៦ ភាគរយ �សី ៥,១ ភាគរយ និង្រប�ស ៨,១ ភាគរយ។     

អ្រតេបាះបង់ករសិក្សោបានថយមក្រតឹម ៤,៦ ភាគរយ �សី ៣,៨ ភាគរយ និង្រប�ស ៥,៥ ភាគរយ។ 

តរងទ៤ី ៖ អ្រតលហូំរសសិ្សេនបឋមសកិ្សោ រវងឆា� សំកិ្សោ ភូមសិ�ស� នងិេយនឌ័រ 

 

អ្រតលំហូរ (សរបុ) អ្រតលំហូរ (�សី) អ្រតលំហូរ (្រប�ស) 

េឡងថា� ក់ ្រត�តថា� ក់ េបាះបង់ េឡងថា� ក់ ្រត�តថា� ក់ េបាះបង់ េឡងថា� ក់ ្រត�តថា� ក់ េបាះបង់ 

២
០

១
៥

-១
៦

 ថា� ក់ជាតិ ៨៨,៧ ៦,៦ ៤,៦ ៩១,១ ៥,១ ៣,៨ ៨៦,៥ ៨,១ ៥,៥ 

្របជំុជន ៩១,៣ ៤,៦ ៤,០ ៩៣,៧ ៣,៤ ២,៩ ៨៩,១ ៥,៨ ៥,១ 

ជនបទ ៨៨,២ ៧,០ ៤,៨ ៩០,៦ ៥,៥ ៣,៩ ៨៥,៩ ៨,៥ ៥,៥ 

២
០

១
៤

-១
៥

 ថា� ក់ជាតិ ៨៧,០ ៦,៧ ៦,២ ៨៩,៤ ៥,៣ ៥,២ ៨៤,៧ ៨,១ ៧,២ 

្របជំុជន ៩០,៩ ៤,៦ ៤,៥ ៩៣,២ ៣,៤ ៣,៥ ៨៨,៨ ៥,៨ ៥,៥ 

ជនបទ ៨៦,៣ ៧,២ ៦,៦ ៨៨,៧ ៥,៧ ៥,៦ ៨៤,០ ៨,៥ ៧,៥ 
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ករវភិាគអ្រតប�� ប់ករសិក្សោ 

អ្រតប�� ប់ករសិក្សោបឋមសិក្សោបានថយមក្រតឹម ៧៩,៨៧ ភាគរយ �សី ៨៣,២២ ភាគរយ និង

្រប�ស ៧៦,៧១ ភាគរយ។ លំនំាៃនករថយចុះអ្រតប�� ប់ករសិក្សោេនបឋមសិក្សោមានសភាពដូចគា� េន

ថា� ក់ជាតិ តំបន់្របជំុជន និងតំបន់ជនបទ។  

តរងទី៥ ៖ អ្រតប�� ប់ករសិក្សោេនបឋមសិក្សោរវងឆា� សិំក្សោ ភូមិស�ស� និងេយនឌ័រ 

 អ្រតប�� ប់ករសិក្សោ ២០១៥-២០១៦ អ្រតប�� ប់ករសិក្សោ ២០១៦-២០១៧ 

សរបុ �សី ្រប�ស សរបុ �សី ្រប�ស 

ថា� ក់ជាតិ ៨០,៦២ ៨៣,៩៧ ៧៧,៤៥ ៧៩,៨៧ ៨៣,២២ ៧៦,៧១ 

្របជំុជន ៧២,៦១ ៧៥,២១ ៧០,២១ ៧១,០៣ ៧៤,០១ ៦៨,២៨ 

ជនបទ ៨២,៥០ ៨៦,០០ ៧៩,១៨ ៨១,៩៨ ៨៥,៣៨ ៧៨,៧៤ 

ករបណ�ុ ះបណា� ល និងវ្ិរកឹតករ្រគ�បេ្រង�ន 

្រកសួងបាន ៖ 

- ប�� ប់ករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បឋមសិក្សោ១២+២ និង៩+២ ចំនួន ៣ ២៤៤ នាក់ �សី ៦៥,៦ ភាគរយ 

និងកំពុងបណ�ុ ះបណា� ល ១ ៧៨៣ នាក់ �សី ៦១,៣ ភាគរយ  

- ្របឡងេ្រជសេរ ស្រគ�បឋមសិក្សោ ១២+២ ចំនួន ១ ៥១៣ នាក់ �សី ៦២ ភាគរយ  

- បណ�ុ ះបណា� លបំណិនវជិា� ជីវៈ ករ្រគប់្រគងរដ�បាលជូនគណៈ្រគប់្រគង ៦១៨ នាក់ �សី ១៧,៨ 

ភាគរយ   

- បំប៉ន្រគ�ឧេទ�ស ៣៨៤ នាក់ �សី ៤១,១ ភាគរយ និងបានេបាះពុម�ឯកសរស្រមាប់បំប៉ន្រគ�ក្រមិត

មូលដ� ន ៧ ៨៤៧ ក្បោល 

- បំប៉ន្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៤ ចំនួន ១ ២៩៧ នាក់ �សី ៤៤,៩ ភាគរយ ស�ីពីវធីិស�ស�បេ្រង�នភាស

អង់េគ�ស    

- បំប៉ននាយក ្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី១ ទី២ និងទី៣ និងអ�កពក់ព័ន� ១ ៧៥៨ នាក់ �សី ៥៨,៤ ភាគរយ 

េនតម្រក�ង �ស�ក ខណ� មួយចំនួនក�ុងរជធានីភ�ំេពញ េខត�កំពត កណា� ល ្រពះវហិរ និងកំពង់ចម 

ស�ីពីវធីិស�ស�បេ្រង�នភាសែខ�រថា� ក់ដំបូង 

- ែណនំាស�ីពីវធីិស�ស�្របមូលកុមារេ្រកសលរមួទំងកុមារពិករដល់នាយកសលបឋមសិក្សោ 

៩៧១ នាក់ �សី ១២,៣ ភាគរយ េនេខត�បនា� យមានជ័យ  ្រកេចះ និងកំពត 

- បំប៉នស�ីពីស�ង់ដអំណានថា� ក់ទី១-៣ ដល់្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោ ១២៣ នាក់ �សី ៤៩,៦ ភាគរយ 

- បំប៉នស�ីពីករផលិតសមា� រឧបទសជូន្រគ�ឧេទ�ស ២៩ នាក់ �សី ៣៤,៤ ភាគរយ 

- បំប៉នស�ីពីករអភិវឌ្ឍវជិា� ជីវៈ្រគ�ឧេទ�សេលករេ្រប្របាស់ស�ង់ដវជិា� ជីវៈ្រគ�បេ្រង�ន ជូន្រគ�ឧេទ�ស 

និង្រគ�បេ្រង�នសលបឋមសិក្សោ ៣០២ នាក់ �សី ៧៥,៥ ភាគរយ  
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- បំប៉នស�ីពីវធីិស�ស�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ ផ្សព�ផ្សោយបទប��ត�ិកម�សិក្សោគរេុកសល្យជូន្រគ�បឋម

សិក្សោ ៣១៨ នាក់ �សី ៦៥,៧ ភាគរយ  

- ពិេ្រគាះេយាបល់ថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់តំបន់ ស�ីពីស�ង់ដសលបឋមសិក្សោដល់បុគ�លិកអប់រ ំ និង

នាយកសល  ២៧៣ នាក់ �សី ១៥ ភាគរយ  

- បំប៉នឯកសរជំនួយករបេ្រង�នគណិតវទិ្យោថា� ក់ដំបូងដល់្រគ�ថា� ក់ទី១ ទី២ ទី៣ ចំនួន ១ ១៥៤នាក់ 

�សី ៦០,៥ ភាគរយ    

- បំប៉នវន័ិយែបបវជិ�មានដល់នាយកសល ្រគ�បេ្រង�ន ១ ៨៤៨ នាក់ �សី ៤៤,៩ ភាគរយ    

- បំប៉នប�� ពិីនិត្យតមដនដល់្រក�មពិនិត្យតមដន និង្រក�មបំប៉នថា� ក់�ស�ក ១១៩ នាក់ �សី ១០,៨ 

ភាគរយ   

- បណ�ុ ះបណា� លជាតំណាក់កលៗដល់្រគ� ៣ ៤៦១ នាក់ �សី ៣៥ ភាគរយ េនតមសលេរៀន

េគាលេដ ១ ០៩៤ សល សហករជាមួយគេ្រមាងៃដគូរមួគា� ផ�ល់ឱកសអប់រដំល់កុមារបាត់បង់  

ឱកសេនកម�ុជា 

- បណ�ុ ះបណា� លវធីិស�ស�េ្រប្របាស់សមា� រៈជំនួយក�ុងករអន និងេសៀវេភសិក្សោេគាលក�ុងករ

បេ្រង�នភាសែខ�រថា� ក់ទី១ និងទី២ ដល់បុគ�លិកអប់រ�ំស�ក នាយកសល ្រគ�ថា� ក់ទី១ ទី២ ចំនួន 

៥២០ នាក់ �សី ២៨,២ ភាគរយ មកពី ១៦៩ សល េនក�ុងេខត�េសៀមរប បនា� យមានជ័យ កំពង់ធំ 

កំពង់ចម ត្ូបងឃ�ុំ និងៃ្រពែវង និងបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�ពីថា� ក់ទី១-៦ អំពីរេបៀបដឹកនំាសិស្សេធ�

សកម�ភាពអំណាននានា ១ ៣៤៥ នាក់ �សី ៤៤,៤ ភាគរយ េដយសហករជាមួយអង�កររមូធូរដី 

- បំប៉ន្រគ�បេ្រង�ន ២៤៨ នាក់ �សី ៣៤,៦ ភាគរយ និង្រគ�សហគមន៍ ៣៧ នាក់ �សី ៧៣ ភាគរយ 

ស�ីពីស�ង់ដអំណាន វធីិស�ស�បេ្រង�នតមែបបសលកុមារេម្រតី េគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល 

ករេរៀនតមែបបសហករ និងវធីិបេ្រង�នេឆ�យតបេទតមត្រម�វករសិស្ស េដយសហករជាមួយ

អង�ករឆាលហ� នកម�ុជា និងអង�ករេខប។ 

្របករេនះ បានជួយអភិវឌ្ឍសមត�ភាពនាយកសល ្រគ�បេ្រង�នឱ្យកន់ែតមានគុណភាព េដម្ប ី

េឆ�យតបនឹងកំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រ។ំ 

ករងរអភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោ 

្រកសួងបាន ៖ 

- អនុម័ត្រកបខណ� កម�វធីិសិក្សោថ�ី  និង អភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោលម�ិត្រគប់មុខវជិា� ថា� ក់ទី១ ដល់ទី៦ និង

ឯកសរវធីិសរេសរែតងេសចក�ីថា� ក់ទី៣ ដល់ទី៦ 

- ផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាល ៥ ២៦៨ ០០០ ច្បោប់ ដល់សលេរៀនទូទំង្របេទស�សបតមផល

េធៀបេសៀវេភ-សិស្ស១:១ េនថា� ក់ទី១-៣ សិស្សមា� ក់ទទួលបាន ៣ក្បោល (ចំណុចេដ៣)        
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ថា� ក់ទី៤-៥ សិស្សមា� ក់ទទួលបាន ៥ក្បោល និងេនថា� ក់ទី៦ សិស្សមា� ក់ទទួលបាន ៤ ក្បោល            

(ចំណុចេដ ៤)  

- អនុម័តេសៀវេភភាសអង់េគ�សថា� ក់ទី៥ និងទី៦   

- អនុម័តឯកសរទស្សនាទនស�ីពីករបេ្រង�ន និងេរៀនេពញមួយៃថ� ។ 

្របករេនះ បានជួយដល់ករេរៀន និងបេ្រង�នឱ្យសិស្សមានេសៀវេភអន្រគប់ៗគា�  េដម្បីធានា

ដល់គុណភាពសិក្សោរបស់សិស្ស។ 

ករងរបណា� ល័យ 

សលេរៀនមានបណា� ល័យ ៣ ៥៥២ ក�ុងេនាះ ជាអគារ ៦៧៣ ជាបន�ប់ ២ ៣២៦ ជាទីចត់ករ 

៧៦៤ ជា្រជ�ងថា� ក់ ១៧៥ និងចល័ត ៨០។ 

្រកសួងបាន៖ 

- េបាះពុម�េសៀវេភស�ង់ដបណា� ល័យបឋមសិក្សោ ២៧ ០០០ ក្បោល និងែចកចយដល់មន�ីរ 

ករយិាល័យ�ស�ក ខណ�  ្រក�ង សលបឋមសិក្សោ និងសលគរេុកសល្យ និងវ្ិរកឹតករទូទំង

្របេទស   

- អភិវឌ្ឍេសចក�ី្រពងេគាលករណ៍ែណនំា និងឯកសរជំនួយស�ីពី ករជំរញុករអនតមសលេរៀន  

- បំប៉នបណា� រក្ស ២ ២៣៥ នាក់ �សី ៥៥,៣ ភាគរយ ៃនបណា� រក្សសរបុ ៣ ៤៨៧ នាក់ �សី ៥៨,៨ 

ភាគរយ បំប៉ន្រគ�ឧេទ�ស នាយកសល និងបណា� រក្ស ២២០ នាក់ �សី ៤៨,២ ភាគរយ ស�ីពីករងរ

្រគប់្រគង និងស�ង់ដបណា� ល័យបឋមសិក្សោ  

- បំប៉នម�ន�ីថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ ៣៣០ នាក់ �សី ២៨,៤ ភាគរយ ស�ីពីវធីិគូរគំនូរេនបឋម

សិក្សោ 

- ផ�ល់េសៀវេភអន ៤ ១៦៥ ក្បោល ដល់បណា� ល័យនិងសកម�ភាពអំណានេន ១៧ សលេនេខត�

ស� យេរៀង និង្រកេចះ េដយសហករជាមួយអង�ករេអឌូកូ 

- បណ�ុ ះបណា� លអ�កនិពន� ៣៨ នាក់ េរៀបចំពិព័រណ៍េសៀវេភថា� ក់ជាតិេលក ទី៥ សងសង់ និងជួស

ជុលអគារសិក្សោ ២១ ខ�ង េស�នឹង ១០៨ បន�ប់ និងបេង�តបណា� ល័យថ�ី ៩៦ សល និងបន�គំា្រទ   

បណា� ល័យឆា� ំចស់ ១៥៧ សល េដយសហករជាមួយអង�កររមូធូរដី 

- សងសង់អគារ ជួសជុលបន�ប់បណា� ល័យ ២០ ក�ុងេខត�ស� យេរៀង ្រកេចះ និងបំប៉នបណា� រក្ស 

១១០ នាក់ �សី ២៩,១ ភាគរយ េដយសហកជាមួយអង�ករឆាលហ� នកម�ុជា និងអង�ករេខប 

- សងសង់អគារសិក្សោ ៤ខ�ង បណា� ល័យស�ង់ដ ៤ បន�ប់ ជួសជុលបន�ប់េរៀន និងបណា� ល័យ 

២៣៩ បន�ប់ េដយសហករជាមួយកម�វធីិៃដគូរមួគា� ផ�ល់ឱកសអប់រដំល់កុមារបាត់បង់ឱកសេន

កម�ុជា  
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- បេង�តបណា� ល័យេអឡិ្រត�និចក�ុង ១០ សល េដម្បកីរេរៀន និងបេ្រង�នតម្របព័ន�េអឡិច្រត�និក 

េដយសហករជាមួយអង�ករេអដេអអក់ស្ុយង 

- អនុវត�សកម�ភាពអំណាន្រគ�សរ ែដលគំា្រទដល់ទិវអំណានជាតិេនតមសលេរៀន ២៥៣ េដយ

សហករជាមួយអង�កររមូធូរដី។ 

្របករេនះ បានេធ�ឱ្យសកម�ភាពអំណានេនតមបណា� ល័យ្រត�វបានព្រងឹង ្រពមទំងព្រងីកកម�វធីិ

បំណិនអន និងសរេសរ េដម្បបីណ�ុ ះទមា� ប់អនដល់កុមារេនសលបឋមសិក្សោ។ 

ករពិនិត្យតមដននិងវយតៃម� 

្រកសួងបាន៖  

- �សវ្រជាវករបេ្រង�នភាសអង់េគ�សថា� ក់ទី៤ ដល់ទី៦ និងវធីិស�ស�បេ្រង�នបឋមសិក្សោេដម្បី

ជំរញុកម�វធីិអំណានដំបូង  

- េធ�អេង�តថា� ក់ ែណនំាគរេុកសល្យ េធ�ថា� ក់និទស្សន៍ ្របជំុបេច�កេទស សមា� សន៍ជាមួយ្រគ�បេ្រង�ន

េលករេ្រប្របាស់េសៀវេភភាសែខ�រថា� ក់ទី១ ទី២ និងទី៣  

- េធ�េតស�សិស្សេលករអននិងសរេសរេនតមសលេរៀនេគាលេដ ៣៥៣ និងេធ�េតស�េល្ប�ន

អំណានេនេដមឆា� ំ និងចុងឆា� ំសិក្សោស្រមាប់សិស្សថា� ក់ទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៦ េនតមសល

េគាលេដ ៣៦ 

- ជួយ្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី១ ទី២ និងទី៣ អំពីករបេ្រង�ន និងករផលិតសមា� រឧបេទសៃនកម�វធីិ

គណិតវទិ្យោថា� ក់ដំបូងេនតមសលេរៀនេគាលេដ ១៤០ 

- ពិនិត្យតមដនករអនុវត�ស�ង់ដបណា� ល័យបឋមសិក្សោ ១៨ សល ក�ុងេខត�១០ និងករេ្រប្របាស់ 

េសៀវេភសិក្សោេគាល ៨េខត� និងពិនិត្យករវយតៃម�េលករដឹកនំា និង្រគប់្រគងសលេរៀនែផ�ក

េលេគាលករណ៍អភិបាលកិច�ល�េនក�ុងេខត� ១0 

- ពិនិត្យតមដន និងជួយនាយកសលក�ុងករេ្របឧបករណ៍ និងវយតៃម�ែផ�កេលលទ�ផល

អនុវស័ិយបឋមសិក្សោទូទំង្របេទស 

- ផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍លទ�ផលេតស�ថា� ក់ជាតិថា� ក់ទី៣ េលមុខវជិា� ភាសែខ�រ និងគណិតវទិ្យោ 

- សរេសរវ�ិ� សេតស� េបាះពុម�េសៀវេភេតស� និងេធ�េតស�ថា� ក់ទី៦ េលមុខវជិា� ភាសែខ�រ និងគណិត

វទិ្យោបាន ២២៨ សល ក�ុងេនាះសលរដ� ២១០ សល និងសលឯកជន ១៨ សល 

- ព្រងឹងករដឹកនំា និង្រគប់្រគងសលបឋមសិក្សោ ១៣ ក�ុងេខត�្រកេចះ េដយសហករជាមួយអង�ករ

េអឌូកូ 

- ផ�ល់ឱកសអប់រដំល់កុមារបាត់បង់ឱកសេនកម�ុជាជួយព្រងឹងករដឹកនំា និង្រគប់្រគងសលបឋម

សិក្សោ១៩៤ ក�ុង ២២ រជធានីេខត�  េដយសហករជាមួយគេ្រមាងៃដគូរមួគា� ។ 

្របករេនះ បានជួយជំរញុឱ្យករេរៀន និងបេ្រង�ន្របកបេដយគុណភាព និង្របសិទ�ភាព ។ 
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ក.២  ធានាភាពស�័�ស�ទ��ៃនភាពជាអ�កដ�កនំា ន�ង្រគប្់រគងរបសម់�ន��អបរំ់្រគបល់ំដាបថ់ា� ក ់

្រកសួងបាន៖ 

- បំប៉នគណៈ្រគប់្រគងសលេរៀន ១៩០ នាក់ �សី ១១ ភាគរយ ស�ីពីអភិបាលកិច�ស្រមាប់ព្រងឹងករ

ផ�ល់េសវអប់រ ំ   

- បំប៉នគណៈ្រគប់្រគងសលេរៀន ៣៥ នាក់ �សី ១៤,៣ ភាគរយ ស�ីពីករ្រគប់្រគងសលេរៀនែផ�ក

េលលទ�ផល  

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាពស�ីពីករដឹកនំា្រគប់្រគងសលេរៀន អភិបាលកិច�សល ករកសងែផនករនិង

ថវកិ ស�ង់ដទំង៩ ៃនករវយតៃម�គុណភាពអប់រ្ំរគ�បេ្រង�ន ដល់គណៈ្រគប់្រគងសល ៥ ០០០ 

នាក់ ក�ុងសលេរៀន ១ ២០០ េដម្បីយកចិត�ទុកដក់េផា� តេលគុណភាពៃនករអប់រ ំ និងគំា្រទដល់

កុមារបាត់បង់ឱកសអប់រ ំ េដយសហករជាមួយអង�ករ២៣ ៃនកម�វធីិៃដគូរមួគា� ផ�ល់  ឱកសអប់រ ំ

ដល់កុមារបាត់បង់ឱកសេនកម�ុជា អង�ករឆាលហ� នកម�ុជា និងអង�ករេអឌូកូ ។ 

្របករេនះ បានជួយដល់កុមារបាត់បង់ឱកសបានចូលេរៀន្របកេដយសមធម៌។ 

ករចូលរមួរបស់សហគមន៍ 

្រកសួងបាន៖ 

- ដឹកនំាគណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលបឋមសិក្សោ ២០៨ នាក់ �សី ១៨,៣ ភាគរយ មកពីេខត� ១១ េធ�

ទស្សនកិច�សិក្សោផា� ស់ប�ូរបទពិេសធ  េនសលបឋមសិក្សោវត�បូព៌ មុខនាគ េទៀបាញ់គំរ ូនិងចំបក់

ែហរ ក�ុងេខត�េសៀមរប 

- ្របជំុបួកសរបុសលកុមារេម្រតី និងសហគមន៍ចូលរមួអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រ្ំរបចំឆា� ំ មានអ�កចូលរមួ

១៣៨ នាក់ �សី ២០,៣ ភាគរយ  

- បំប៉នសមត�ភាពគណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលបឋមសិក្សោ ស�ីពីករអនុវត�តួនាទីភារកិច�របស់គណៈ

កម�ករ  ១ ៣៥១នាក់ �សី ៦៤,៤ ភាគរយ  

- បំប៉នអំពីករអនុវត�តួនាទី និងភារកិច�របស់គណៈកម�ករ្រទ្រទង់សល ៣ ១១៤ នាក់ �សី ៣២ភាគ

រយ េដម្បីជំរញុករចូលរមួរបស់មាតបិតេលករសិក្សោរបស់សិស្សឱ្យ្របេសរេឡង េនតមសល

េគាលេដ ២ ០០០ ក�ុង ២៥ រជធានី េខត� េដយសហករជាមួយអង�ករ ២៣ ៃនកម�វធីិៃដគូរមួគា� ផ�

ល់ឱកសអប់រដំល់កុមារបាត់បង់ឱកសេនកម�ុជា អង�ករឆាលហ� នកម�ុជា អង�ករទស្សនៈពិភព

េលក និងេអឌូកូ។ 

្របករេនះ ជួយេលកកម�ស់គណេនយ្យភាពសង�មតមសលេរៀន។ 
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ខ. វឌ្ឍនភាពៃនសចូនាករផលសេ្រមច 

ចំនួន្រក�ង �ស�ក ខណ�  ែដលមានអ្រត្រត�តថា� ក់េនបឋមសិក្សោតិចជាង ឬេស� ១០ ភាគរយ មាន 

១៧៣ េល ១៧៦។ 

ករវភិាគវឌ្ឍនភាពសូចនាករផលសេ្រមច 

 ករអប់របំឋមសិក្សោ 
ជាក់ែស�ង ចំណុចេដ ជាក់ែស�ង 

ស� នភាព 
២០១៥-១៦ ២០១៦-១៧ ២០១៦-១៧ 

េគាលនេយាបាយទី ១ ៖ ធានាឱ្យករអប់រមំានគុណភាព ្របកបេដយសមធម៌ បរយិាបន� និងេលកកម�ស់ឱកសសិក្សោ 

                                    េពញមួយជីវតិ ស្រមាប់ទំងអស់គា�  

១ 
អ្រតពិតចូលេរៀនថ�ី ៩៥,៩%* ៩៧,៤% ៩៥,១%*  

អ្រតពិតចូលេរៀនថ�ី (�សី) ៩៥,៤%* ៩៧,៤% ៩៤,០%*  

២ 
អ្រតពិតៃនករសិក្សោ ៩៨,៤%* ៩៩,០% ៩៧,៧%*  

អ្រតពិតៃនករសិក្សោ (�សី) ៩៩,៣ * ៩៩,០% ៩៨,២% *  

៣ 
អ្រតេបាះបង់ករសិក្សោ ៦,២%** ៥,៨% ៤,៦%***  

អ្រតេបាះបង់ករសិក្សោ (�សី) ៧,២%** ៦,៥% ៣,៨%***  

៤ 
អ្រតប�� ប់ករសិក្សោ ៨០,៦% ៨២,០% ៧៩,៩%  

អ្រតប�� ប់ករសិក្សោ (�សី) ៨៣,៩% ៨៤,០% ៨៣,២%  

៥ 
អ្រត្រត�តថា� ក់ ៦,៧%** ៤,៤% ៦,៦%***  

អ្រត្រត�តថា� ក់ (�សី) ៨,១%** ៤,៤% ៥,១%***  

៦ 
អ្រតឆ�ងភូមិសិក្សោពីបឋមសិក្សោេទមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៨២,១% ៨៦,២% ៨៥,៥%  

អ្រតឆ�ងភូមិសិក្សោពីបឋមសិក្សោេទម.បឋមភូមិ (�សី) ៨៥,០% ៨៦,២% ៨៨,៣%  

៧ 
ចំនួន�ស�កែដលសេ្រមចបានអ្រតប�� ប់ករសិក្សោេន

បឋមសិក្សោយ៉ាងតិច ៨០% 
៩៥ ១០៥ ៩០  

៨ ភាគរយសិស្សថ�ីថា� ក់ទី ១ ែដលបានឆ�ងកត់មេត�យ្យសិក្សោ ៦១,៨៥% ៦៤,១% ៦៤,០១%  

៩ ភាគរយសលកុមារេម្រតីក្រមិតមធ្យម និងក្រមិតអភិវឌ្ឍ ៧៣,៥% ៧៦,១% ៧៩,៣៧%****  

១០ ភាគរយសលបឋមសិក្សោមាន      

 បង�ន់អនាម័យ ៨៥,៩% ៨៧,០% ៨១,៥%  
 ទឹកស� ត ៥៨,១% ៨៧,០% ៥៩,១%  
 កែន�ងសមា� តៃដ ៤៧,២% ៥០,៧% ៦០,០%  

 ្របអប់សេ�ង� ះបឋម ៥៤,៣% ៥៨,៩% ៧០,០%  

១១ ចំនួនសិស្សទទួលអហរបូករណ៍េនបឋមសិក្សោ  ៧៥ ០០០ ៧៧ ៦៥៤***  

១២ 

ចំនួន្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោទទួលករបណ�ុ ះបណា� ល     

របូមន� ១២+៤ ក�ុងឆា� ំនីមួយៗ 
n/a n/a 

អនុវត�េន 

ឆា� ំ២០១៨ 
 

១៣ 

ភាគរយ្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោយ៉ាងេហចណាស់មាន

បរ�ិ� ប្រតក�ុងឆា� ំនីមួយៗ 
៦,៩% ៧% ៦,២%  
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១៤ 

ចំនួន្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោបានទទួលករអភិវឌ្ឍ 

ជំនាញវជិា� ជីវៈបន�ក�ុងឆា� ំនីមួយៗ 
១ ៥០០ ៥០០ ១ ៤៩២  

េគាលនេយាបាយទី ២ ៖ ធានាភាពស័ក�ិសិទ�ិៃនភាពជាអ�កដឹកនំា និង្រគប់្រគងរបស់ម�ន�ីអប់រ្ំរគប់លំដប់ថា� ក់ 

 N/A     

សមា� ល់៖   សេ្រមចបានតមចំណុចេដ  អចទទួលយកបាន សេ្រមចមិនបានតមចំណុចេដ 

 * រមួប��ូ លទំងសលឯកជន  ** ឆា� ំសិក្សោ២០១៤-២០១៥  ***ឆា� ំសិក្សោ២០១៥-២០១៦ 

**** មិនគិតសលបឋមសិក្សោមិន្រគប់ក្រមិត 

 

៤. ប�� ្រ�ឈម 

- ខ�ះ្រគ�្រកបខណ� េនតមសលេរៀនជនបទ និងតំបន់ជួបករលំបាក 

- សមត�ភាព្រគ�បេ្រង�នេលករអនុវត�វធីិស�ស�បេ្រង�នេនមានក្រមិត 

- គណៈ្រគប់្រគងសលេរៀនមិនទន់មានសមត�ភាពេពញេលញេលករដឹកនំា្រគប់្រគងសលេរៀន

ែផ�កេលលទ�ផល 

- ករស្រមបស្រម�លអភិវឌ្ឍែផនករសកម�ភាព និងរបាយករណ៍រវង្រកសួង និងៃដគូអភិវឌ្ឍមិន

ទន់បានដក់ប��ូ លរមួគា� េពញេលញទំងថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ 

- ករអនុវត�កម�វធីិថា� ក់ពេន��នេនមិនទន់្រគបដណ� ប់បាន្រគប់េខត� 

- ករបណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករអប់របំរយិាបន� វធីិស�ស�បេ្រង�នកុមារមានពិករភាពេនមិនទន់បាន 

ទូលំទូលយ 

- ករអនុវត�កម�វធីិសិក្សោ និងេម៉ាងសិក្សោមិនទន់េគារពបានេពញេលញ 

- ខ�ះអគារសិក្សោេនតំបន់ជួបករលំបាក 

- េហដ� រចនាសម�័ន�របូវន�រមួមាន ្របព័ន�ទឹកស� ត បង�ន់អនាម័យ... របស់្រគឹះស� នបឋមសិក្សោរដ�   ពំុ

ទន់េឆ�យតបេទនឹងបរបិទបច�ុប្បន�។ 
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២.២.៣ អន�ុសយ័ ការអបរំ់មធ្យមស�ក� ន�ងអបរំ់បេច�កេទស 

ក. លទ�ផលសេ្រមចបាន 

ក.១ ធានាឱ្យការអបរំ់មានគណុភាព្រ�កបេដាយសមធម ៌ បរ�យាបន� ន�ងេល�កកម�សឱ់កាស

ស�ក�េពញមយួជ�ីតស្រមាបទំ់ាងអសគ់ា�    

ឆា� ំសិក្សោ ២០១៦-២០១៧ ្រគឹះស� នមធ្យមសិក្សោរដ�មាន ១ ៧៣១ ក�ុងេនាះអនុវទិ្យោល័យ ១ ២៤៥ និង

វទិ្យោល័យ ៤៨៦ (វទិ្យោល័យធនធាន ៣៦)។ វទិ្យោល័យែដលមានក្រមិតថា� ក់ទី៧ ដល់ទី១២ មាន ៤៥៤ និង

ក្រមិតថា� ក់ចប់ពីថា� ក់ទី១០ ដល់ថា� ក់ទី១២ មាន ៣២។ អនុវទិ្យោល័យថយ ៦ និងវទិ្យោល័យេកន ២៣ ។ 

ឃំុ សង� ត់ ១៣៨ េល ១ ៦៤៦ េស�នឹង ៨,៤៥ ភាគរយ មិនទន់មានអនុវទិ្យោល័យ  និង�ស�ក ៥ េល 

១៩៧ េស�នឹង ២,៥៣ ភាគរយ មិនទន់មានវទិ្យោល័យេនេឡយេដយសរស� នភាពភូមិស�ស� និងស� ន

ភាព្របជាស�ស�មិនអំេណាយផល ជាពិេសសេនតមតំបន់េកះ និងតំបន់ៃ្រពភ�ំ ែដល្របជាពលរដ�រស់

េនរយប៉ាយ។ តំបន់ទំងេនាះរមួមាន�ស�កថ�បំាង េខត�េកះកុង �ស�កតែវង អូរជំុ អូរយ៉ាដវ និងលំផាត់ 

េខត�រតនគិរ។ី ្រកសួងបានសងសង់អគារសិក្សោថ�ីេនតមអនុវទិ្យោល័យែដលមានសិស្សេលសនិយាម ៩ ខ�ង 

និងសងសង់អគារបែន�ម និងបំពក់េ្រគ�ងសង� រមិេនក�ុងសលបឋមសិក្សោ េដម្បីព្រងីកេទជាអនុវទិ្យោល័យ 

៧ ខ�ង េហយបច�ុប្បន�េនះ បាននិងកំពុងបន�សងសង់អគារសិក្សោជាបន�បនា� ប់ េដម្បីេឆ�យតបេទនឹងប��

ខ�ះអគារសិក្សោេនតមឃំុ សង� ត់ែដលពំុទន់មានអនុវទិ្យោល័យ និងេនតម�ស�កែដលពំុទន់មានវទិ្យោល័យ។  

៣៩ សង� ត់ ក�ុងរជធានីភ�ំេពញ មិនត្រម�វឱ្យបេង�តអនុវទិ្យោល័យ េដយសរស� នភាពភូមិស�ស� 

ចំែណកឯ ៣៦ ឃំុក�ុងេខត�រតនគិរ ីមិនទន់ទមទរឱ្យបេង�តអនុវទិ្យោល័យ េដយសរកត� ភូមិស�ស� និង

្របជាស�ស�។ 

អនុវទិ្យោល័យ ១៦,៦ ភាគរយ និងវទិ្យោល័យ ៨,៨ ភាគរយ មិនទន់មានបង�ន់អនាម័យ។ អនុវទិ្យោល័យ  

៥៦,៦ ភាគរយ និងវទិ្យោល័យ ៤៦,១ ភាគរយ មិនទន់មានទឹកស� ត។ 

បុគ�លិកអប់រេំនមធ្យមសិក្សោមាន ៤៨ ២២០ នាក់ �សី ៣៨,៦៦ ភាគរយ ក�ុងេនាះបុគ�លិកអប់រមំធ្យម

សិក្សោបឋមភូមិមាន ៣៣ ៧៦៣ នាក់ �សី ៤២,១២ ភាគរយ េកន ៥៩៩ នាក់ �សីេកន ៤០៩ នាក់ និង 

មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិមាន ១៤ ៤៥៧ នាក់ �សី ៣០,៥៩ ភាគរយ េកន ២៣ នាក់ �សីេកន ៨៩ នាក់។ 

បុគ�លិកបេ្រង�នមធ្យមសិក្សោមាន ៤១ ៤០៧ នាក់ �សី ៤០,៩៨ ភាគរយ េកន ៤៨៣ នាក់ �សីេកន ៤៦៤ 

នាក់ ក�ុងេនាះបុគ�លិកបេ្រង�នមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិមាន ២៨ ៧៨២ នាក់ �សី ៤៥,២៥ ភាគរយ េកន ៤២៨ 

នាក់ �សីេកន ៣៧០ នាក់ និងបុគ�លិកបេ្រង�នមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិមាន ១២ ៦២៥ នាក់ �សី ៣១,២៥ 

ភាគរយ េកន ៥៥ នាក់ �សីេកន ៩៤ នាក់។ 

្រគ�បេ្រង�នេចញថ�ី ១ ៨៥៥ នាក់ �សី ៤៦,៤៦ ភាគរយ បានេទសលេរៀនែដលខ�ះ្រគ� ក�ុងេនាះេន

អនុវទិ្យោល័យ ៩៨៤ នាក់ �សី ៥៣,០៤ ភាគរយ  និងេនវទិ្យោល័យ ៨៧១ នាក់ �សី ៣៩,០៣ ភាគរយ។  
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បុគ�លិកអប់រ ំនិងបុគ�លិកបេ្រង�នេកន �សបតមកំេណ នសិស្ស ទំងេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ទំង

េនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ជាពិេសសកំេណ នេភទ�សី ែដលប�� ក់ពីករយកចិត�ទុកដក់េលេយនឌ័រ។ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិរដ�មាន ៥៨៥ ៩៧១ នាក់ �សី ៥១,៨១ ភាគរយ េកន ២៧ ៣៥០ នាក់ 

�សីេកន ១៨ ១៦៧ នាក់។ សិស្សមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិឯកជនមាន ២២ ៩៨៤ នាក់ �សី ៤៩,៤៧ ភាគរយ។  

អ្រតរមួៃនករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៥៧,៦ ភាគរយ េកន ១,១ ភាគរយ �សី ៦១,៥        

ភាគរយ េកន ២,១ ភាគរយ ក�ុងេនាះអ្រតរមួៃនករសិក្សោមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិរដ� ៥៥,៧ ភាគរយ �សី 

៥៩,៦ ភាគរយ និងអ្រតរមួៃនករសិក្សោមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិឯកជន ១,៩ ភាគរយ �សី ១,៩ ភាគរយ។ 

អ្រតឆ�ងភូមិសិក្សោក្រមិតមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៨៥,៥ ភាគរយ េកន ៣,៤ ភាគរយ �សី ៨៨,៤     

ភាគរយ េកន ៣,៤ ភាគរយ។ អ្រតឆ�ងភូមិសិក្សោក្រមិតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ៧៤,៥ ភាគរយ េកន ២,១ 

ភាគរយ �សី ៧៧,៧ ភាគរយ េកន ៣,១ ភាគរយ។  

សិស្សមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិរដ្ឋមាន ២៧៩ ៤៨០ នាក់ �សី ៥១,៣៣ ភាគរយ េកន ១៣ ០៣១ នាក់ 

�សី ៥ ០៦៤ នាក់។ សិស្សមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិឯកជន ១៧ ២៤៤ នាក់ �សី ៤៨,២៦ ភាគរយ។  

អ្រតរមួៃនករសិក្សោមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ២៦,៥ ភាគរយ �សី ២៨,១ ភាគរយ ក�ុងេនាះអ្រតរមួ

ៃនករសិក្សោមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិរដ� ២៥,១ ភាគរយ �សី ២៦,៧ ភាគរយ និងអ្រតរមួៃនករសិក្សោ

មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិឯកជន ១,៤ ភាគរយ �សី ១,៤ ភាគរយ។ 

្របករេនះប�� ក់ឱ្យេឃញថា ករវនិិេយាគេលេហដ� រចនាសម�័ន�របូវន័� កម�វធីិអហរបូករណ៍ ... 

គួបផ្សនឹំងករចូលរមួរបស់សហគមន៍េធ�ឱ្យអ្រតឆ�ងភូមិសិក្សោេកន ទំងមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ និងមធ្យម

សិក្សោទុតិយភូមិ។ 

តរងទ៦ី ៖ ស�តិមិធ្យមសកិ្សោ េ្របៀបេធៀបរវងឆា� សំកិ្សោ ២០១៥-២០១៦ នងិ២០១៦-២០១៧ 
បរយិាយ ២០១៥-២០១៦ ២០១៦-២០១៧ េកន/ថយ 

(+/-) 

អនុវទិ្យោល័យ 
សលេរៀន ១ ២៥១ ១ ២៤៥ -៦ 

បន�ប់េរៀន ៦ ៦៤០ ៦ ៧០៤ +៦៦ 

បុគ�លិកអប់រេំនអនុវទិ្យោល័យសរបុ ១៨ ៣៤៧ ១៨ ២៥២ -៩៥ 

បុគ�លិកអប់រេំនអនុវទិ្យោល័យ�សី ៧ ៣០៨ ៧ ៣៧២ +៦៤ 

ថា� ក់េរៀនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ១២ ៥៩០ ១២ ៨៣៨ +២៤៨ 

បុគ�លិកអប់រមំធ្យមសិក្សោបឋមភូមិសរបុ ៣៣១៦៤ ៣៣៧៦៣ +៥៩៩ 

បុគ�លិកអប់រមំធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ�សី ១៣៨១១ ១៤២២០ +៤០៩ 

បុគ�លិកបេ្រង�នមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិសរបុ ២៨៣៥៤ ២៨៧៨២ +៤២៨ 

បុគ�លិកបេ្រង�នមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ�សី ១២៦៥៦ ១៣០២៦ +៣៧០ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិរដ�សរបុ ៥៥៨ ៦២១ ៥៨៥ ៩៧១ +២៧ ៣៥០ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិរដ��សី ២៨៥ ៤៧៨ ៣០៣ ៦៤៥ +១៨ ១៦៧ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិឯកជនសរុប ២៨ ២៣៥ ២២ ៩៨៤ -៥ ២៥១ 
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សិស្សមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិឯកជន�សី ១៣ ៧៩៧ ១១ ៣៧១ -២ ៤២៦ 

វទិ្យោល័យ 

សលេរៀន ៤៦៣ ៤៨៦ +២៣ 

បន�ប់េរៀន ១០ ៣០១ ១០ ៧៥៩ +៤៥៨ 

បុគ�លិកអប់រេំនវទិ្យោល័យសរបុ ២៩ ២៥១ ២៩ ៩៥៤ +៧០៣ 

បុគ�លិកអប់រេំនវទិ្យោល័យ�សី ១០ ៨៣៧ ១១ ២៦៧ +៤៣០ 

ថា� ក់េរៀនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ៦ ០២០ ៦ ២១៧ +១៧ 

បុគ�លិកអប់រមំធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិសរបុ ១៤ ៤៣៤ ១៤ ៤៥៧ +២៣ 

បុគ�លិកអប់រមំធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ�សី ៤ ៣៣៤ ៤ ៤២៣ +៨៩ 

បុគ�លិកបេ្រង�នមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិសរបុ ១២ ៥៧០ ១២ ៦២៥ +៥៥ 

បុគ�លិកបេ្រង�នមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ�សី ៣ ៨៥២ ៣ ៩៤៦ +៩៤ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិសធារណៈសរបុ ២៦៦ ៤៤៩ ២៧៩ ៤៧៩ +១៣ ០៣០ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិសធារណៈ�សី ១៣៣ ៦៥៧ ១៤៣ ៤៦០ +៩ ៨០៣ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិឯកជនសរុប ៨ ៦៩១ ១៧ ២៤៤ +៨ ៥៥៣ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិឯកជន�សី ៤ ១៩៨ ៨ ៣២២ +៤ ១២៤ 
 

 វទិ្យោល័យចំេណះទូេទ និងបេច�កេទសមាន ៧ ក�ុងេនាះ ្រគឹះស� នសិក្សោ ៥ កំពុងដំេណ រករ

បេ្រង�ននិងេរៀន។ សិស្សែផ�កអប់របំេច�កេទសមាន ១ ១៤៨ នាក់ �សី ៤០,៤១ ភាគរយ ក�ុងេនាះវទិ្យោស� ន

បេច�កវទិ្យោកំពង់េឈទល េខត�កំពង់ធំមានសិស្ស ៦៨១ នាក់ �សី ៤៩,៣៣ ភាគរយ វទិ្យោល័យចំេណះ

ទូេទនិងបេច�កេទស សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន-រ ៉តូ  ខ្សោច់កណា� ល េខត�កណា� លមាន

សិស្ស ១៥៥ នាក់ �សី ៦,៤៥ ភាគរយ វទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស ្រពះបាទសេម�ច្រពះបរមនាថ 

នេរត�ម សហីមុន ីេខត�កំពង់ឆា� ំងមានសិស្ស ២២២ នាក់ �សី ៤៣,៦៩ ភាគរយ វទិ្យោល័យចំេណះទូេទ

និងបេច�កេទសឯកជនសន��ហ�ង់ស�័រ េខត�តែកវមានសិស្ស ៥៣ នាក់ �សី ៣៩,៦២ ភាគរយ និងវទិ្យោល័យ

ចំេណះទូេទនិងបេច�កេទសពួក េខត�េសៀមរបមានសិស្ស្រប�ស ៣៧ នាក់។ វទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិង

បេច�កេទស ហ៊ុន ែសន ជម�ូវន័� រជធានីភ�ំេពញ បានដក់ឱ្យដំេណ រករមុខវជិា� ជីវៈជេ្រមសដល់សិស្ស

្រប�ស ៦០ នាក់ ជំនាញអគ�ិសនី។ វទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស បាវតិ េខត�ស� យេរៀង កំពុង

េរៀបចំេហដ� រចនាសម័�ន� បណា� ញអគ�ិសនី និងពំុទន់មាន្រគ�ែផ�កបេច�កេទស។ 

្របករេនះប�� ក់ថា សហគមន៍កន់ែតមានករចប់អរម�ណ៍ និងយល់ដឹងពីសរ្របេយាជន៍ៃន

ករអប់របំេច�កេទស ែដលនឹងផ�ល់ករងរសមរម្យដល់យុវជនេឆ�យតបនឹងត្រម�វករទីផ្សោរពលកម�។ 
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តរងទ៧ី ៖ ស�តិសិសិ្សេនវទិ្យោល័យចេំណះទូេទ នងិបេច�កេទស 

បរយិាយ 

 

២០១៥-១៦ ២០១៦-១៧ 
េកន/ថយ 

(+/-) 

សរបុ �សី សរបុ �សី សរបុ �សី 

វទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកំពង់េឈទល ៦៨០ ៣២៩ ៦៨១ ៣៣៦ ១ ៧ 

វទិ្យោល័យចំេណះទូេទ និងបេច�កេទសសេម�ចអគ�មហេសនាបតី

េតេជាហុ៊ន ែសន -រ ៉តូ  ខ្សោច់កណា� ល 

១៦៦ ១០ ១៥៥ ១០ -១១ ០ 

វទិ្យោល័យចំេណះទូេទ និងបេច�កេទស្រពះបាទសេម�ច្រពះបរមនាថ 

នេរត�ម សីហមុនី 

១៨៤ ៨៨ ២២២ ៩៧ ៣៨ ៩ 

វទិ្យោល័យចំេណះទូេទ និងបេច�កេទសឯកជនសន��ហ�ង់ស�័រ ៣៦ ១៧ ៥៣ ២១ ១៧ ៤ 

វទិ្យោល័យចំេណះទូេទ និងបេច�កេទសពួក ០ ០ ៣៧ ០ ៣៧ ០ 

រូបភាពទ១ី៩ ៖ ស�តិសិសិ្សែផ�កអប់របំេច�កេទសឆា� សំកិ្សោ ២០១៦-២០១៧  

 
រូបភាពទ២ី០ ៖ ករែ្រប្រប�លចនំនួសសិ្សអប់របំេច�កេទស  

វទិ្យោស� នបេច�កេទសកំពង់េឈទលេខត�

កំពង់ធំ 

វទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស 

សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា 

ហុ៊ន ែសន-រ ៉តូ ខ្សោច់កណា� ល 

វទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស 

សេម�ច្រពះបរមនាថ នេរត�ម សីហមុនី 

   
 

 
    សរបុ               �សី 
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តរងទ៨ី ៖ ចនំនួសសិ្សែផ�កអប់របំេច�កេទសតមជនំាញឆា� សំកិ្សោ២០១៦-២០១៧ 

ល.រ មុខជំនាញ 

          ឆា� ំសិក្សោ                            ឆា� ំសិក្សោ 

២០១៥-២០១៦ ២០១៦-២០១៧ េកន-ថយ 

(+/-) 

សរបុ �សី សរបុ �សី សរបុ �សី 

១ អគ�ិសនី ៣៧៧ ៥៣ ៣៩៩ ៥៧ +២២ +៤ 

២ េអឡិច្រត�និច ១៦៧ ៣៤ ២២០ ៥២ +៥៣ +១៨ 

៣ េក្ស្រតស�ស� ៩៣ ៦៧ ២៦៧ ១៧៥ +១៧៤ +១០៨ 

៤ បសុវប្បកម� ២៣៤ ១៧២ ២៦២ ១៨០ +២៨ +៨ 

សរបុ ៨៧១ ៣២៦ ១១៤៨ ៤៦៤ +២៧៧ +១៣៨ 

ករអនុវត�កម�វធីិនានា 

កម�វធីិផ�ល់អហរបូករណ៍សិស្ស្រកី្រកមធ្យមសិក្សោ 

កម�វធីិអហរបូករណ៍សិស្ស្រកី្រកេនក្រមិតមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ បាន្រគបដណ� ប់េលសលេរៀន 

៨០៩ ែដលមានសិស្សអហរបូករណ៍ ៦៩ ៥១៤ នាក់ �សី ៦០ ភាគរយ។ កម�វធីិអហរបូករណ៍សិស្ស្រកី

្រកេនក្រមិតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ បាន្រគបដណ� ប់េលសលេរៀន ១២០ មានសិស្សអហរបូករណ៍   

៣ ៦០០ នាក់ �សី ៦០ ភាគរយ គំា្រទេដយថវកិជាតិ។ េ្រកពីេនះ អហរបូករណ៍ផ�ល់េដយៃដគូ

អភិវឌ្ឍនានាេ្រកមរបូេផ្សងៗដូចជា ៖ 

- អង�ករយូនីេសហ�ឧបត�ម�អហរបូករណ៍ដល់សិស្សជនជាតិេដមភាគតិចថា� ក់ទី១១ ចំនួន ៥២១ នាក់ 

�សី ៤៦,៤៥ ភាគរយ េនេខត�្រពះវហិរ ស�ឹងែ្រតង មណ� លគិរ ីរតនគិរ ីនិង្រកេចះ  

- អង�ករកុមារេមគង� ឧបត�ម�កម�វធីិអហរបូករណ៍សិស្សមធ្យមសិក្សោ ២០៨ នាក់ �សី ៥៤,៣២ 

ភាគរយ និងអង�ករ្រពះពុទ�សសនាេដម្បីអភិវឌ្ឍ បានផ�ល់អហរបូករណ៍សិស្សមធ្យមសិក្សោ ៣២ 

នាក់ �សី ៦៥,៦២ ភាគរយ េនេខត�ឧត�រមានជ័យ  

- អង�កររមូធូរដីបានផ�ល់សមា� រៈសិក្សោដល់កុមារែីដលជួបករលំបាក ២ ៥៩១ នាក់ េនេខត�កំពង់ធំ 

និងេសៀមរប  

- អង�ករកម�ុជាេដម្បជួីយ�ស�ីមានវបិត�ិ បានផ�ល់សមា� រៈសិក្សោដល់សិស្ស�សី  ២៥ នាក់  េខត�េសៀមរប 

- អង�ករែថរក្សោេដម្បីកម�ុជា បានផ�ល់សមា� រៈសិក្សោដល់សិស្សមធ្យមសិក្សោ ៦៦ នាក់ �សី ៥៣,០៣ 

ភាគរយ។ 

កម�វធីិេនះ បានជួយបេង�នអ្រតចូលេរៀន និងកត់បន�យអ្រតេបាះបង់ករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោ 

ជាពិេសសសិស្ស�សី។ 
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ករអនុវត�កម�វធីិសលកុមារេម្រតីេនក្រមិតមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ  

្រកសួងបាន៖ 

- ផ្សព�ផ្សោយ និងេ្រប្របាស់ឯកសរគំា្រទករអនុវត�កម�វធីិសលកុមារេម្រតីេនក្រមិតមធ្យមសិក្សោ 

បឋមភូមិ រមួមាន ឯកសរែណនំា្រក�មពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ថា� ក់្រក�ង �ស�ក ខណ�  និង        

ឯកសរែណនំា្របធាន្រក�មបេច�កេទស និង្រគ�បេ្រង�ន េខត�តែកវ កំពត ្រពះសីហនុ េសៀមរប 

ស�ឹងែ្រតង និងរតនគិរ ី

- ផ្សព�ផ្សោយ និងេ្រប្របាស់ឯកសរែណនំា្រគ�បេ្រង�នអប់របំំណិនជីវតិតមមូលដ� ន ក�ុងេខត�តែកវ 

េសៀមរប និងស�ឹងែ្រតង 

- អនុវត�កម�វធីិសលកុមារេម្រតីេនតមសលេរៀន ៣៩៧ េស�នឹង ២៣,៣៨ ភាគរយ ៃនសលេរៀន 

ែដលមានក្រមិតមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ១ ៦៩៩ សល ក�ុងេនាះក្រមិតមូលដ� ន ១៧៨ េស�នឹង 

១០,៤៨ ភាគរយ ក្រមិតមធ្យម ១៨០ េស�នឹង ១០,៦០ ភាគរយ និងក្រមិតអភិវឌ្ឍ ៣៩ េស�នឹង 

២,២៩ ភាគរយ ែដលគំា្រទេដយអង�ករយូនីេសហ� េនេខត�តែកវ កំពត ្រពះសីហនុ េសៀមរប 

ស�ឹងែ្រតង និងរតនគិរ ី

- បំប៉នបុគ�លិកអប់រេំនថា� ក់េខត� ថា� ក់�ស�ក និងថា� ក់សលេរៀនស�ីពីករអនុវត�កម�វធីិសលកុមារ 

េម្រតីេនមធ្យមសិក្សោ ២១១ នាក់ �សី ២១,៣២ ភាគរយ ក�ុងេនាះេខត�តែកវ ៦៩ នាក់ �សី ១៥,៩៤ 

ភាគរយ េសៀមរប ៧៧ នាក់ �សី ២៥,៩៧ ភាគរយ ស�ឹងែ្រតង ៦៥ នាក់ �សី ២១,៥៣ ភាគរយ គំា្រទ

េដយអង�ករយូនីេសហ�  

- បំប៉ន្រគ�បេ្រង�នេនតមអនុវទិ្យោល័យស�ីពីករអប់របំំណិនជីវតិមូលដ� ន ៤៤ នាក់ �សី ១១,៣៦ 

ភាគរយ ក�ុងេនាះេខត�តែកវ ១២ នាក់ �សី ៨,៣៣ ភាគរយ េសៀមរប បុរស ១៤ នាក់ និងស�ឹងែ្រតង 

៦ នាក់ �សី ១៦,៦៦ ភាគរយ ត្ូបងឃ�ុំ បុរស ២ នាក់ ថា� ក់កណា� ល ១០ នាក់ �សី ៣០ ភាគរយ គំា្រទ

េដយអង�ករយូនីេសហ�។ 

កម�វធីិេនះ បានេលកកម�ស់គុណភាពអប់រ ំនិងព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករងរ្រគប់្រគង ដឹកនំា។ 

សលេរៀនជំនាន់ថ�ី 

្រកសួងបាន៖ 

- អនុម័តេគាលនេយាបាយស�ីពីសលេរៀនជំនាន់ថ�ី េដយបានេរៀបចំែផនករសកម�ភាព និងកំណត់

អទិភាពេលករេលកកម�ស់អភិបាលកិច� សលេរៀនល� គណេនយ្យភាព េលកកម�ស់ស�ង់ដវជិា� ជីវៈ

បេ្រង�ន និងេរៀនមុខវជិា� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� និងគណិតវទិ្យោ តមរយៈករេ្របវធីិស�ស�

បេ្រង�នសំបូរែបបដូចជា ករសិក្សោែបបរះិរក កិច�ករជាគេ្រមាង ករសិក្សោ�សវ្រជាវេមេរៀន 

- ដំេណ រករសលេរៀនជំនាន់ថ�ីចំនួន ៣ រមួមាន វទិ្យោល័យ ហ៊នុ ែសន កំពង់ចម េខត�កំពង់ចម 

វទិ្យោល័យ្រពះសីុសុវត�ិ រជធានីភ�ំេពញ និងអនុវទិ្យោល័យេគាក្រពីង េខត�ស� យេរៀង េដយេរៀបចំ
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ឱ្យមានបន�ប់ពិេសធន៍តមមុខវជិា�  បន�ប់កំុព្ូយទ័រនិងបំពក់កំុព្ូយទ័រ បន�ប់មុខវជិា�  បន�ប់ស�ស� ចរ្យ 

និងបណា� ល័យេអឡិច្រត�និច។ សលេរៀនជំនាន់ថ�ីបានអនុវត�កម�វធីីសិក្សោតមែបបសិស្សចល័តេទ

តមបន�ប់មុខវជិា� ។ េដយែឡកសលជំនាន់ថ�ីវទិ្យោល័យ្រពះសីុសុវត�ិ បានេ្រជសេរ សសិស្សថា� ក់ទី

៧ ចំនួន ៦ថា� ក់ សិស្ស ២១៥ នាក់ �សី ៤៣,៧២ ភាគរយ ថា� ក់ទី១០ ចំនួន ៦ ថា� ក់ សិស្ស ២២០ 

នាក់ �សី ៣៦,៨១ ភាគរយ។ សិស្សសរបុទំងពីរក្រមិតមាន ៤៣៥ នាក់ �សី ៤០,២២ ភាគរយ  

- ព្រងីកករបេ្រង�ន និងេរៀនករអប់របំំណិនជីវតិ ្របឹក្សោអជីព ្រក�ម្របឹក្សោយុវជន និងក�ឹបសិក្សោ  រមួ

មាន ក�ឹបគណិតវទិ្យោ ក�ឹបអក្សរស�ស�ែខ�រ ក�ឹបរបូវទិ្យោ ក�ឹបគីមីវទិ្យោ ក�ឹបជីវវទិ្យោ ក�ឹប្របវត�ិវទិ្យោ។ 

ករអនុវត�កម�វធីិទប់ស� ត់សិស្សេបាះបង់ករសិក្សោ 

្រកសួងបាន៖ 

- បន�អនុវត�កម�វធីិែកលម�សលេរៀនេន្រគប់សលមធ្យមសិក្សោសធារណៈ េដម្បេី្រប្របាស់ថវកិ 

េឆ�យតបនឹងត្រម�វករជាក់ែស�ងរបស់សលេរៀនេដយភាពទន់ភ�ន់ 

- បន�អនុវត�គេ្រមាងអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រទីំ៣ េនសលេរៀន ១០០ ក�ុងេខត�បាត់ដំបង េសៀមរប កំពង់ធំ   

្រពះវហិរ ស�ឹងែ្រតង ត្ូបងឃ�ុំ រតនគិរ ី មណ� លគិរ ី េពធិ៍សត់ កំពង់ស�ឺ ៃប៉លិន បនា� យមានជ័យ និង  

ឧត�រមានជ័យ េដម្បីឱ្យសលេលកគេ្រមាងែផនករសកម�ភាព ពិេសសសំេដទប់ស� ត់សិស្សេបាះបង់

ករសិក្សោ 

- អនុវត�សកល្បងឯកសរក្រមងសលេរៀន និងគណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេរៀនមធ្យមសិក្សោ 

- ពិនិត្យតមដនករអនុវត�្របព័ន�រលឹំកជាមុន េដម្បីទប់ស� ត់សិស្សេបាះបង់ករសិក្សោ។ 

ករអប់របំំណិនជីវតិ 

្រកសួងបាន៖ 

- អនុម័ត្រកបខណ� កម�វធីិអប់របំំណិនជីវតិស្រមាប់មធ្យមសិក្សោ 

- ព្រងីកករអនុវត�កម�វធីិអប់របំំណិនជីវតិមូលដ� នស្រមាប់មធ្យមសិក្សោ 

- េរៀបចំកសងឯកសរស�ីពីករព្រងឹងគុណភាព និង្របសិទ�ភាពករអប់របំំណិនជីវតិេនមធ្យមសិក្សោ

បឋមភូមិ 

- េរៀបចំអនុវត�កម�វធីិ ស�ីពីករបំណិនករងរ គំា្រទេដយគេ្រមាងគំា្រទវស័ិយអប់រទីំ៣ របស់ធនាគារ

អភិវឌ្ឍន៍អសីុ 

- ពិនិត្យតមដនករបេ្រង�ន និងេរៀនែផ�កអប់របំំណិនជីវតិេនេខត�េគាលេដ ១៤ គឺេខត�ែកប តែកវ 

បាត់ដំបង ៃ្រពែវង កំពង់ចម កំពង់ឆា� ំង េពធិសត់ ត្ូបងឃ�ុំ កំពង់ធំ ៃប៉លិន ឧត�រមានជ័យ ស� យេរៀង 

បនា� យមានជ័យ និងស�ឹងែ្រតង េលមុខវជិា� េគហវទិ្យោ កសិកម� េរងជាង សិល្បៈ និងកំុព្ូយទ័រ។ 

្របករេនះបានរមួចំែណកជួយេលកកម�ស់គុណភាពជីវតិ្របចំៃថ�។ 
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ករងរត្រមង់ទិសវជិា� ជីវៈ 

្រកសួងបាន៖ 

- ផ្សព�ផ្សោយករអប់រតំ្រមង់ទិសវជិា� ជីវៈដល់សិស្សថា� ក់ទី៩ ចំនួន ៤ ២១៣ នាក់ �សី ៤៤,៦៤ ភាគរយ 

េនេខត�េសៀមរប និងស� យេរៀង 

- េរៀបចំេវទិកស�ីពីករេ្រជសេរ សអជីព និងករសិក្សោេនឧត�មសិក្សោ េនេខត�ៃ្រពែវង តែកវ កំពត 

ែកប និងបនា� យមានជ័យ 

- បំប៉នសមត�ភាព្រគ�បេង� លបុរស ២៥ នាក់ ស�ីពីករេ្រប្របាស់ឯកសរអប់រតំ្រមង់ទិសវជិា� ជីវៈស្រមាប់

មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ។  

 កម�វធីិេនះ បានជួយត្រមង់ទិសសិស្សឱ្យស� ល់មុខរបរ េចះេ្រជសេរ សមុខរបរ និងគន�ងសិក្សោេទ

ៃថ�អនាគតបាន្រតឹម្រត�វជាងមុន។ 

ករងរ្របឹក្សោអជីព និងកម�វធីិស� នចម�ង 

្រកសួងបាន៖ 

- អនុម័តឯកសរ្របឹក្សោអជីព និងព័ត៌មានស�ីពីករសិក្សោជំនាញស្រមាប់ក្រមិតមធ្យមសិក្សោ 

- េរៀបចំបន�ប់ផ�ល់្របឹក្សោអជីពេនសលមធ្យមសិក្សោទំង៤ ក�ុងេខត�បាត់ដំបង េដយសហករ

ជាមួយអង�ករជំនួយ្រពះវហិរហ� ងំឡង់។ 

  កម�វធីិេនះ បានរមួចំែណកផ�ល់ឧត�មានុវត�ន៍ក�ុងករផ�ល់្របឹក្សោដល់សិស្ស។ 

ករវភិាគអ្រតលំហូរសិស្ស 

អ្រតេឡងថា� ក់េនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិេកន ២,០ ភាគរយ �សីេកន ២,៤ ភាគរយ និងមធ្យមសិក្សោ        

ទុតិយភូមិេកន ៤,៩ ភាគរយ �សីេកន ៤,៧ ភាគរយ។ អ្រត្រត�តថា� ក់េនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិេកន ០,៣ 

ភាគរយ �សីេកន ០,២ ភាគរយ និងមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិថយ ០,៤ ភាគរយ �សីថយ ០,៤ ភាគរយ។ អ្រត

េបាះបង់ករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិថយ ២,២ ភាគរយ �សីថយ ២,៧ ភាគរយ និងមធ្យមសិក្សោ        

ទុតិយភូមិថយ ៤,៤ ភាគរយ �សីថយ ៤,៣ ភាគរយ។ 

្របករេនះប�� ក់ឱ្យេឃញថា កំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រ ំ ជាពិេសសករេលកម�ស់គុណវឌុ្ឍិ្រគ�បេ្រង�ន 

វធីិស�ស�បេ្រង�ន ករបេង�តក�ឹបសិក្សោ បានជំរញុឱ្យករេរៀន និងបេ្រង�នកន់ែតមាន្របសិទ�ភាពជាងមុន។ 

 
 
 
 
 

66 
 



តរងទ៩ី ៖ អ្រតលហូំរសកិ្សោេនមធ្យមសកិ្សោ រវងឆា� សំកិ្សោ ២០១៤-២០១៥ នងិ ២០១៥-២០១៦ 

បរយិាយ 
មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ 

២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ េកន-ថយ ២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ េកន-ថយ 

អ្រតេឡងថា� ក់ ៧៨,៦ ៨០,៦ +២,០ ៧៣,០ ៧៧,៩ +៤,៩ 

អ្រត្រត�តថា� ក់ ២,២ ២,៥ +០,៣ ៣,២ ២,៨ -០,៤ 

អ្រតេបាះបង់ករសិក្សោ ១៩,២ ១៧,០ -២,២ ២៣,៨ ១៩,៤ -៤,៤ 

អ្រតឆ�ងភូមិសិក្សោ ៨២,១ ៨៥,៥ +៣,៤ ៧២,៤ ៧៤,៦ +២,២ 

ផលេធៀបសិស្ស-្រគ�េកនពី ១៩,៧ ដល់ ២១,៣ េនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ និងថយពី ២១,២ ដល់ 

២០,៧ េនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ។ ផលេធៀបសិស្ស-ថា� ក់េនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិបានេកនពី ៤៤,៤ 

ដល់ ៤៤,៥ និងេកនពី ៤៤,៣ ដល់ ៤៦,០ េនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ។ ផលេធៀបសិស្ស-បន�ប់បានថយពី  

៤៨,៧ មក ៤៨,៣ េនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ និងេកនពី ៤៩,៧ ដល់ ៥០,៣ េនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ។ 

តរងទ១ី០ ៖ ផលេធៀបសខំន់ េៗនមធ្យមសកិ្សោ រវងឆា� សំកិ្សោ ២០១៥-២០១៦ នងិ ២០១៦-២០១៧ 

បរយិាយ 
មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ 

២០១៥-១៦ ២០១៦-១៧ េកន-ថយ ២០១៥-១៦ ២០១៦-១៧ េកន-ថយ 

ផលេធៀបសិស្ស-្រគ� ១៩,៧ ២១,៣ +១,៦ ២១,២ ២០,៧ -០,៥ 

ផលេធៀបសិស្ស-ថា� ក់េរៀន ៤៤,៤ ៤៤,៥ +០,១ ៤៤,៣ ៤៦,០ +១,៧ 

ផលេធៀបសិស្ស-បន�ប់េរៀន ៤៨,៧ ៤៨,៣ -០,៤ ៤៩,៧ ៥០,៣ ០,៦ 

- េបក�ជន្របឡងជាប់ស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៩៣,៧២ ភាគរយ េកន ០,១២ ភាគរយ �សី 

៩៦,៣៧ ភាគរយ េកន ០,៦០ ភាគរយ 

- េបក�ជន្របឡងជាប់ស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ៦២,១៨ ភាគរយ េកន ៦,៣០ ភាគរយ �សី

៦៥,៤៦ ភាគរយ េកន ៦,០៣ ភាគរយ។ សិស្សជាប់និេទ�ស A មាន ៤០៥ នាក់ �សី ២០៤ នាក់ បាន

ទទួលរង� ន់េលកទឹកចិត�សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ៃីន្រពះរាជាណច្រកកម�ជុា។ 

រូបភាពទ២ី១ ៖ លទ�ផល្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសកិ្សោឆា� សំកិ្សោ ២០១៥-២០១៦ 
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េបក�ជន្របឡងជាប់ស�� ប្រតបេច�កេទសនិងវជិា� ជីវៈក្រមិត៣ ែផ�កអគ�ិសនី ៨៤ នាក់ �សី ១៥,៤៧ 

ភាគរយ េអឡិច្រត�និច ៣៤ នាក់ �សី ៣៥,២៩ ភាគរយ េក្ស្រតស�ស� ២៣ នាក់ �សី ៨២,៦០ ភាគរយ 

និងបសុវប្បកម� ៥៤ នាក់ �សី ៨១,៤៨ ភាគរយ។ (របូភាពទី២៣ និងទី២៤) 

តរងទី២២ បង� ញថា លទ�ផលសិក្សោសិស្សនារមីានករេកនេឡងគួរឱ្យកត់សមា� ល់។ 

រូបភាពទ២ី២ ៖ ស�តិសិសិ្សដក់ពក្យ នងិសសិ្សមក្របឡងស�� ប្រតបេច�កេទស នងិវជិា� ជវីៈក្រមតិ ៣ 

 
 

រូបភាពទ២ី៣ ៖ លទ�ផល្របឡងស�� ប្រតបេច�កេទស នងិវជិា� ជវីៈក្រមតិ៣ ឆា� សំកិ្សោ២០១៥-២០១៦ 

 
 

លទ�ផល្របឡងេ្រជសេរ សសិស្សពូែកទូទំង្របេទស និង្របឡងអូឡំាព្យោដ 

្រកសួងបាន៖ 

- េ្រជសេរ សសិស្សពូែកទូទំង្របេទសែផ�កអក្សរសិល្ប៍ែខ�រ គណិតវទិ្យោ និងរបូវទិ្យោថា� ក់ទី៩ និងទី១២ 

េដយេ្រជសេរ សយកជ័យលភី ៦០ នាក់ �សី ៤០ ភាគរយ េលចំនួនេបក�ជនសិស្សពូែកថា� ក់រជធានី 

េខត� ៤៨០ នាក់ �សី ៤៩,១៦ ភាគរយ ែដលក�ុងមួយមុខវជិា�  និងមួយក្រមិតថា� ក់េ្រជសបាន ១០ នាក់  

- បំប៉ន និងប��ូ នសិស្ស្រប�ស ២ នាក់ ែផ�កគណិតវទិ្យោ និងសិស្ស្រប�ស ២ នាក់ ែផ�ករបូវទិ្យោ េទចូលរមួ

្របកួត្របែជងអ�ក�សវ្រជាវវទិ្យោស�ស�វយ័េក�ងរបស់សីុេមអូេលកទី១០ េនម៉ាេឡសីុ។ ជាលទ�ផល

្រក�មគណិតវទិ្យោទទួលបានពនរង� ន់ល�្របេសរបំផុតមា� ក់មួយេ្រគ�ង 
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- បំប៉ន និងប��ូ នសិស្ស្រប�ស ៦ នាក់ េទចូលរមួ្របឡងគណិតវទិ្យោអូឡំាព្យោដអន�រជាតិ េនទី្រក�ង

ហុងកុង េន្របេទសចិន។  ជាលទ�ផល សិស្ស ១ នាក់ ទទួលបានពនរង� ន់កិត�ិយស 

- បំប៉ន និងប��ូ នសិស្ស ៥ នាក់ �សី ២០ ភាគរយ េទចូលរមួ្របឡងរបូវទិ្យោអូឡំាព្យោដទ�ីបអសីុេន    

ទី្រក�ងហុងកុង ្របេទសចិន 

- បំប៉ន និងប��ូ នសិស្ស ៦ នាក់ �សី ១៦,៦៦ ភាគរយ េទចូលរមួ្របឡងរបូវទិ្យោអូឡំាព្យោដអន�រជាតិ  

េទ្របេទសស�ីស 

- បំប៉ន និងប��ូ នសិស្ស ៦ នាក់ �សី ៥០ ភាគរយ ចូលរមួ្របឡងេ្រជសេរ សអ�កវទិ្យោស�ស�អូឡំាព្យោដ   

អន�រជាតិ វយ័េក�ងេ្រកមអយុ ១៦ឆា� ំ េលកទី១៣ េន្របេទសឥណ�ូ េនសីុ។ ជាលទ�ផលសិស្ស ២ នាក់ 

ទទួលបានេមដយសំរទឹ�ិ មា� ក់ ១ េ្រគ�ង។ 

្របករេនះបង� ញឱ្យេឃញថា សក� នុពលធនធានមនុស្សរបស់កម�ុជាកន់ែតមានឧត�មភាពេ្រប�ប

េធៀបេនេលឆាកអន�រជាតិ។ 

ករអភិវឌ្ឍ និងអនុវត�កម�វធីិសិក្សោ  

្រកសួងបាន៖ 

- អនុម័ត្រកបខណ� កម�វធីិសិក្សោចំេណះទូេទ និងអប់របំេច�កេទស  

- អនុម័តវធីិស�ស�សរេសរែតងេសចក�ីថា� ក់ទី៧ ដល់ថា� ក់ទី១២ 

- អនុវត�េគាលនេយាបាយស�ីពីករអប់រវំទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� និងគណិតវទិ្យោ 

- អនុម័តេសៀវេភសិក្សោេគាល ភាសអង់េគ�ស ថា� ក់ទី៩ 

- អភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោលម�ិត្រគប់មុខវជិា�  ពីថា� ក់ទី៧ ដល់ទី១២ សេ្រមចបាន ៩០ ភាគរយ 

- េរៀបចំខ�ឹមសរេសៀវេភសិក្សោេគាលជំនាញេមកនិច និងេអឡិច្រត�និក 

- េរៀបចំបំែណងែចកកម�វធីិសិក្សោែផ�កអប់របំេច�កេទស ស្រមាប់អនុវត�េនវទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិង     

បេច�កេទស  

- ប��� បឯកសរករែ្រប្រប�លអកសធាតុស្រមាប់្រគ�ពីថា� ក់ទី១០ ដល់ថា� ក់ទី១២។ 

ករផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាល  

្រកសួងបានផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាលតមផលេធៀបេសៀវេភ-សិស្ស ១:១ េនមធ្យមសិក្សោបឋម

ភូមិ (សិស្ស ១ នាក់ ទទួលបានេសៀវេភសិក្សោេគាល ១ ច្បោប់ ្រគប់មុខវជិា� )។ េនក្រមិតមធ្យមសិក្សោទុតិយ

ភូមិ ផ�ត់ផ�ង់តមផលេធៀប ២:១ (សិស្ស ២ នាក់ ទទួលបានេសៀវេភសិក្សោេគាល ១ ច្បោប់ ្រគប់មុខវជិា� )។ 

ស្រមាប់ឆា� ំសិក្សោ ២០១៦-២០១៧ សិស្សេនមធ្យមសិក្សោសេ្រមចបានេសៀវេភសិក្សោេគាល្រគប់្រគាន់ តម

ចំនួនផលេធៀបខងេល។ 

្របករេនះ ឆ�ុះប�� ំងពី្របសិទ�ផលរបស់សិស្សតមរយៈករ្របឡង្រគប់ភូមិសិក្សោ។ 
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ករបណ�ុ ះបណា� ល និងវ្ិរកឹតករ្រគ�បេ្រង�ន 

្រកសួងបាន៖ 

- បំប៉ន្រគ�បេ្រង�ន ២៨ នាក់ �សី ១៤,២៨ ភាគរយ ស�ីពីករអភិវឌ្ឍកម�វធីិបណ�ុ ះបណា� លេលមុខវជិា�  

បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍-អង់េគ�ស  

- អនុម័តស�ង់ដ្រគឹះស� នអប់រ្ំរគ�បេ្រង�ន  

- បំប៉ន្រគ�ឧេទ�ស ១០៤ នាក់ �សី ២៦,៩២ ភាគរយ េនមជ្ឈមណ� លគរេុកសល្យភូមិភាគ និងសល

គរេុកសល្យ និងវ្ិរកិតករេខត� ស�ីពីបេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍  

- បំប៉ន្រគ�បេ្រង�ន ៣៨ នាក់ �សី ៦០,៥២ ភាគរយ ស�ីពីវធីិស�ស�េរៀបចំេសៀវេភបណា� ល័យ េដយ

សហករជាមួយអង�ករ IBO 

- បំប៉ន្រគ�បេ្រង�ន ៤៧ នាក់ �សី ៤២,៥៥ ភាគរយ ស�ីពីករេ្របកម�វធីិបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�ក្រមិត     

មូលដ� នមុខវជិា� ភាសអង់េគ�ស េដយសហករជាមួយអង�ករគីហ្ូសណា 

- េបាះពុម�ឯកសរបំប៉ន្រគ�ក្រមិតមូលដ� នជំនាន់ទី១០ េវនទី១ ចំនួន ១៣មុខវជិា� បាន ៧ ៨៤៧ ក្បោល  

- បូកសរបុករងរបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�នឆា� ំសិក្សោ ២០១៥-២០១៦ មានអ�កចូលរមួ ១៤៥ នាក់ 

�សី ៣២,៤១ ភាគរយ 

- អនុម័តកម�វធីិពេន��ន្រគ�ក្រមិតមូលដ� នេទជា្រគ�បេ្រង�នក្រមិតឧត�ម 

- បំប៉ន្រគ�ក្រមិតមូលដ� ន ៧០០ នាក់ �សី ២៨,៧១ ភាគរយ តម្របព័ន�ពេន��នេឆា� ះេទក្រមិត         

បរ�ិ� ប្រត  

- បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�ឧេទ�សែដលមានបរ�ិ� ប្រត ៥៦ នាក់ �សី ៣៥,៧១ ភាគរយ ឱ្យទទួលបាន

បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់គណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស�  

- ប�� ប់ករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�នក្រមិតមូលដ� ន ១២+២ ជំនាន់ទី២៦ ចំនួន ៨៤០ នាក់ �សី 

៥៨,៥៧ ភាគរយ  និង្រគ�បេ្រង�នក្រមិតឧត�មបរ�ិ� +១ ជំនាន់ទី២១ ចំនួន ៨៧១ នាក់ �សី ៣៩,០៣ 

ភាគរយ  

- បន�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�នក្រមិតមូលដ� ន ១២+២ ជំនាន់ទី២៧ ចំនួន ៧៦៨ នាក់ �សី ៥៥,០៧ 

ភាគរយ និង្រគ�បេ្រង�នក្រមិតឧត�មបរ�ិ� +១ ជំនាន់ទី២២ ចំនួន ៨៨០ នាក់ �សី ៤០,៥៦ ភាគរយ 

- បំប៉ន្រគ�បឋមសិក្សោ និងមេត�យ្យសិក្សោ ែដលមានស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិឱ្យេទជា្រគ�

ក្រមិតមូលដ� ន ២ ៩៩២ នាក់ �សី ៥០,៥៣ ភាគរយ ជំនាន់ទី៩ េវនទី២ និងជំនាន់ទី១០ េវនទី១ 

- ផ្សព�ផ្សោយេគហទំព័រ និងបណា� ញទំនាក់ទំនងសង�មផ�ូវកររបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាដល់

គរនិុស្សិតៃនវទិ្យោស� នជាតិអប់រ ំ ៨០០ នាក់ �សី ៤៣,៧៥ ភាគរយ។   
 

្របករេនះ បានជួយេលកកម�ស់គុណវឌុ្ឍ្ិរគ�បេ្រង�ន និងគុណភាពអប់រ។ំ 
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ករងរបណា� ល័យ 

្រកសួងបាន ៖ 

- េរៀបចំទិវជាតិអំណានេ្រកម្របធានបទ “បណ�ុ ះទមា� ប់អន ជំរញុវប្បធម៌អន” 

- សង់បណា� ល័យសលេរៀន ១២ ក�ុងេនាះេខត�កំពង់ចម ១ កំពង់ស�ឺ ២ ្រពះវហិរ ១ តែកវ ២ និង

កំពង់ធំ ៦ 

- ផ�ល់សមា� របរកិ� រ សង� រមិ រមួមាន កំុព្ូយទ័រេលតុ ៤ េ្រគ�ង ម៉ាសីុនេបាះពុម� ១ េ្រគ�ង តុបណា� រក្ស ៣៨     

តុអន ១១០ តុកំុព្ូយទ័រ ១៨ េកអី ៣០០ និងទូេធ� ២៤០ ស្រមាប់បណា� ល័យេនរជធានីភ�ំេពញ        

េខត�កណា� ល បាត់ដំបង តែកវ និងកំពង់ឆា� ំង  

- បូកសរបុករងរបណា� ល័យបែង�កេនេខត�កណា� ល តែកវ ៃ្រពែវង កំពង់ចម កំពង់ធំ ស� យេរៀង 

បាត់ដំបង េពធិ៍សត់ និងេខត�កំពង់ឆា� ំង មានអ�កចូលរមួ ៦៥ នាក់ �សី ៤១,៥៣ ភាគរយ។ 

្របករេនះ បានជួយដល់ករបេ្រង�ននិងេរៀនរបស់្រគ� និងសិស្ស ជាពិេសសករ�សវ្រជាវបំេពញ

បែន�ម។ 

ក.២ ធានាភាពស�័�ស�ទ��ៃនភាពជាអ�កដ�កនំា ន�ង្រគប្់រគងរបសម់�ន��អបរំ់្រគបល់ដំាបថ់ា� ក ់

ករព្រងឹង្របព័ន�្រគប់្រគង និងពិនិត្យតមដនែផ�កេលលទ�ផល 

្រកសួងបាន៖ 

- ពិនិត្យតមដនករផ�ល់េសវត្រមង់ទិសវជិា� ជីវៈ េនេខត�កំពត បាត់ដំបង ស� យេរៀង កំពង់ចម      

ៃ្រពែវង មណ� លគិរ ីនិងេសៀមរប 

- ពិនិត្យតមដនករបេ្រង�ន និងេរៀនែផ�កអប់របំំណិនជីវតិេនេខត�ែកប តែកវ បាត់ដំបង ៃ្រពែវង កំពង់

ចម កំពង់ឆា� ំង េពធិ៍សត់ ត្ូបងឃ�ុំ កំពង់ធំ ៃប៉លិន ស� យេរៀង ឧត�រមានជ័យ បនា� យមានជ័យ និង

ស�ឹងែ្រតង េលមុខវជិា� េគហវទិ្យោ កសិកម� េរងជាង សិល្បៈ និងកំុព្ូយទ័រ 

- ពិនិត្យតមដនករអនុវត�កម�វធីិអហរបូករណ៍សិស្ស្រកី្រក េនេខត�្រកេចះ ត្ូបងឃ�ុំ ស�ឹងែ្រតង 

េកះកុង េពធិ៍សត់ បនា� យមានជ័យ កំពត កំពង់ចម ៃ្រពែវង ស� យេរៀង កំពង់ធំ េសៀមរប តែកវ 

កំពង់ស�ឺ និងរជធានីភ�ំេពញ 

- ពិនិត្យតមដនករ្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ សម័យ្របឡង៖ ០៨ សីហ ២០១៦ េន

តម ១២ រជធានី េខត� រមួមាន រជធានីភ�ំេពញ េខត�កំពង់ចម បនា� យមានជ័យ តែកវ កណា� ល    

្រពះសីហនុ មណ� លគិរ ីកំពង់ធំ កំពត ស�ឹងែ្រតង ៃ្រពែវង និងកំពង់ស�ឺ  

- ពិនិត្យតមដនេលករចំណាយថវកិែកលម�សលេរៀនេនតមសលេរៀន ៤០ ក�ុងេខត�តែកវ កំពត

កំពង់ចម បនា� យមានជ័យ កណា� ល ្រពះសីហនុ មណ� លគិរ ីកំពង់ធំ ស�ឹងែ្រតង ៃ្រពែវង និងកំពង់ស�ឺ 

េដយសហករជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសីុ តមរយៈគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយអប់រទីំ៣ 
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- ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�េលករដឹកនំា ករ្រគប់្រគងសលេរៀនែផ�កេលេគាលករណ៍ អភិបាល

កិច�ល� េនេខត�បនា� យមានជ័យ ្រកេចះ កំពង់ធំ ស� យេរៀង ែកប បាត់ដំបង ្រពះសីហនុ ស�ឹងែ្រតង 

ត្ូបងឃ�ុំ និងេកះកុង  

- េធ�អធិករកិច�តម្របធានបទេលមុខវជិា� គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៩ បាន ៤០ សល េនរជធានីភ�ំេពញ 

េខត�កំពត បាត់ដំបង កំពង់ចម កំពង់ស�ឺ តែកវ េសៀមរប េពធិ៍សត់ កំពង់ធំ ត្ូបងឃ�ុំ កំពង់ឆា� ំង 

្រកេចះ ៃ្រពែវង ស� យេរៀង បនា� យមានជ័យ និងកណា� ល 

- េធ�អធិករកិច�តម្របធានបទេលមុខវជិា� គីមីវទិ្យោថា� ក់ទី១២ បាន ៣៥ សល េនេខត�កំពត បាត់ដំបង 

កំពង់ចម តែកវ េសៀមរប កំពង់ធំ ត្ូបងឃ�ុំ កំពង់ឆា� ំង ស� យេរៀង េកះកុង ្រពះវហិរ និងកណា� ល 

- េធ�អធិករកិច�តមកលកំណត់ ២៩ សល េនេខត�តែកវ េសៀមរប និងស�ឹងែ្រតង 

- េធ�េតស�រង� យតៃម�សិស្សក្រមិតអន�រជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍេលសិស្សអយុ ១៥ ឆា� ំ ចំនួន ២ ០១៥ 

នាក់ �សី ៤៩,៩ ភាគរយ េនតមសលសំណាកគំរ ូ៥៦ ក�ុងេនាះអនុវទិ្យោល័យ ៣៩ និងវទិ្យោល័យ 

១៧ េនទូទំង្របេទស និងបានប�� ប់ដំណាក់កលប��ូ លទិន�ន័យ។ 

្របករេនះ បានជួយជំរញុឱ្យគណៈ្រគប់្រគងសលបំេពញករងរ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាព 
្រកសួងបាន៖ 

- បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�ឧេទ�សែផ�ក្របឹក្សោអជីពថា� ក់ជាតិ ១៣ នាក់ �សី ៤៦,១៥ ភាគរយ 

- ពិេ្រគាះេយាបល់េលឯកសរក្រមងសលេរៀនមធ្យមសិក្សោ និងគណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេរៀន ៣

េខត� មានអ�កចូលរមួ ១២៧ នាក់ �សី ១១,០២ ភាគរយ េដយសហករជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសីុ

តមរយៈគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយអប់រទីំ៣  

- បំប៉ន្រគ�ឧេទ�សថា� ក់ជាតិេលឯកសរក្រមងសលេរៀនមធ្យមសិក្សោ និងគណៈកម�ករ្រទ្រទង់សល

េរៀន ៤៧ នាក់ �សី ១៩,១៤ ភាគរយ េដយសហករជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ អសីុតម  រយៈគេ្រមាង

អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយអប់រទីំ៣ 

- បំប៉ននាយកសលេគាលេដ (១០០ សលេរៀន) េលឯកសរក្រមងសលេរៀនមធ្យមសិក្សោ និង     

គណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេរៀន ៤៧៨ នាក់ �សី ១៣,១៧ ភាគរយ េដយសហករជាមួយធនាគារ

អភិវឌ្ឍន៍ អសីុតមរយៈគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយអប់រទីំ៣  

- បំប៉ននាយក នាយករង្រគឹះស� នមធ្យមសិក្សោ ២១២ នាក់ �សី ១២,៧៣ ភាគរយ ស�ីពីករងរ្រគប់្រគង 

និងដឹកនំា េដយសហករជាមួយមូលនិធិភាពជាៃដគូស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាព 

- បំប៉នបែន�មេលករេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ពិនិត្យតមដនថា� ក់្រក�ង �ស�ក ខណ�  េនេខត�កំពត ៤៧ នាក់ 

�សី ៦,៣៨ ភាគរយ េដយសហករជាមួយអង�ករយូនីេសហ� 
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- បំប៉នម�ន�ីអប់រថំា� ក់េខត� និងនាយកសល ៤៤ នាក់ �សី ១១,៣៦ ភាគរយ ស�ីពីករអប់របំំណិនជីវតិ 

េដយសហករជាមួយអង�ករយូនីេសហ� 

- បំប៉នម�ន�ីអប់រថំា� ក់�ស�ក និងនាយកសល ២១១ នាក់ �សី ២១,៣២ ភាគរយ ស�ីពីករពិនិត្យតមដន

ថា� ក់្រក�ង �ស�ក ខណ�  េដយសហករជាមួយអង�ករយូនីេសហ� 

- បំប៉នរេបៀបសរេសររបាយករណ៍ និងករ្រគប់្រគងសិស្សអហរបូករណ៍្រកី្រក េនេខត�កំពង់ឆា� ំង 

និងេខត�ៃ្រពែវង មានអ�កចូលរមួ ១០៤ នាក់ �សី ២០,១៩ ភាគរយ   

- បំប៉នបេច�កេទសកំុព្ូយទ័រស្រមាប់ករ្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិឆា� ំសិក្សោ ២០១៥-១៦ 

មានអ�កចូលរមួ ៤១៨ នាក់ �សី ២,៦៣ ភាគរយ 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពីករេរៀបចំអក្សរសមា� ត់ ស្រមាប់ករ្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ 

ដល់បុគ�លិកអប់ររំបស់អង�ភាពេ្រកមឱវទ្រកសួង ២៤០ នាក់ �សី ២០ ភាគរយ 

- ផ្សព�ផ្សោយលទ�ផល្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិឆា� ំ២០១៦ ដល់្របធានករយិាល័យ

្របឡង និងមធ្យមសិក្សោៃនមន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡារជធានី េខត� និងនាយក នាយិកវទិ្យោល័យ 

១៤២ នាក់ �សី ១២,៦៧ ភាគរយ េដយសហករជាមួយគេ្រមាងថវកិមូលនិធិភាពជាៃដគូស្រមាប់

អភិវឌ្ឍសមត�ភាព 

- កសងឯកសរែណនំា និងផ្សព�ផ្សោយអំពីរេបៀបេ្រប្របាស់វេីដអូបេ្រង�នគណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស�

ថា� ក់ទី៩ និងថា� ក់ទី១២ ចំនួន ៨៧ នាក់ �សី ១៣,៧៩ ភាគរយ េដយសហករជាមួយគេ្រមាងថវកិ

មូលនិធិភាពជាៃដគូស្រមាប់អភិវឌ្ឍសមត�ភាព 

- បំប៉នសមត�ភាព្រគប់្រគងបុគ�លិកដល់ម�ន�ីថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ មានអ�កចូលរមួ ១ ១២០ នាក់ 

�សី ៣៣,៩២ ភាគរយ   

- បំប៉នគណៈ្រគប់្រគងសលេរៀន ១៩០ នាក់ �សី ១១,០៥ ភាគរយ ស�ីពីអភិបាលកិច�ល� ស្រមាប់

ព្រងឹងករផ�ល់េសវអប់រ ំ  

- ភា� ប់អិុនធឺណិតជូនដល់អង�ភាព និង្រគឹះស� នមធ្យមសិក្សោរដ�បាន ១០០  

- ផ្សព�ផ្សោយវេីដអូអប់រ ំ េសៀវេភអំណាន កិច�ែតងករបេ្រង�ន និងឯកសរ�សវ្រជាវេផ្សងៗក�ុង

មជ្ឈមណ� លធនធានអប់រេំអឡិច្រត�និក (េគហទំព័រ្រគ�) និងបណា� ញទំនាក់ទំនងសង�ម្រគ� ៩០៤ អត�បទ  

- ផ្សព�ផ្សោយវេីដអូបេ្រង�នគណិតវទិ្យោ របូវទិ្យោ គីមីវទិ្យោ និងជីវវទិ្យោថា� ក់ទី៩ និងថា� ក់ទី១២ ក�ុង

មជ្ឈមណ� លធនធានអប់រេំអឡិច្រត�និក (េគហទំព័រ្រគ�) និងបណា� ញទំនាក់ទំនងសង�ម្រគ� ៨ គ�ីប   

- បំប៉នសមត�ភាពម�ន�ីករយិាល័យអធិករកិច� ៨៥ នាក់ �សី ១៨,៨២ ភាគរយ  ស�ីពីប��ត�ិៃនករធានា

គុណភាពអប់រ ំ២មូ៉ឌុល េដម្បជួីយេខត�ែដលខ�ះអធិករ 

- បំប៉នសមត�ភាព្រក�មបំប៉ន និងពិនិត្យតមដនថា� ក់្រក�ង �ស�ក ខណ�  ស�ីពីរេបៀបផ�ល់ដំបូនា� នេដម្ប ី

អនុវត�សកល្បងដល់នាយកសល និង្រគ�បេ្រង�ន ២៨១ នាក់ �សី ១៦,៣៧ ភាគរយ។ 

្របករេនះ បានជួយព្រងឹងសមត�ភាពស�័យសិក្សោរបស់សិស្ស និង្រគ� និងបណ�ុ ះទមា� ប់ករសិក្សោ

េពញមួយជីវតិ។ 
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ខ. វឌ្ឈនភាពៃនសចូនាករផលសេ្រមច 

ករវភិាគវឌ្ឍនភាពសូចនាករ 

 ករអប់រមំធ្យមសិក្សោ និងអប់របំេច�កេទស 
ជាក់ែស�ង ចំណុចេដ ជាក់ែស�ង 

ស� នភាព 
២០១៥-១៦ ២០១៦-១៧ ២០១៦-១៧ 

េគាលនេយាបាយទី ១ ៖ ធានាឱ្យករអប់រមំានគុណភាព ្របកបេដយសមធម៌ បរយិាបន� និងេលកកម�ស់ឱកសសេពញ      

មួយជីវតិស្រមាប់ទំងអស់គា�  

១ 
អ្រតរមួៃនករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៥៣,៨%* ៥៤,២% ៥៧,៦%*  

អ្រតរមួៃនករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ  (�សី) ៥៦,៧%* ៥៧,១% ៦១,៥%*  

២ 
អ្រតរមួៃនករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ២៤,៣%* ២៥,៨% ២៦,៥%*  

អ្រតរមួៃនករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ (�សី) ២៥,២%* ២៥,៨% ២៨,១%*  

៣ 
អ្រតឆ�ងភូមិសិក្សោពីម.បឋមភូមិេទម.ទុតិយភូមិ ៧១,១% ៧៣,១៩% ៧៤,៥%  

អ្រតឆ�ងភូមិសិក្សោពីម.បឋមភូមិេទម.ទុតិយភូមិ  (�សី) ៧២,៩% ៧៣,១៩% ៧៧,៦%  

៤ 
អ្រតប�� ប់ករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៣៩,២% ៤២% ៤២,៦%  

អ្រតប�� ប់ករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ  (�សី) ៤១,២% ៤២% ៤៦,០%  

៥ 
អ្រតេបាះបង់ករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ១៩,២%** ១៧,៥៤% ១៧,០%***  

អ្រតេបាះបង់ករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ   (�សី) ១៨,២%** ១៦,៦៦% ១៥,៥%***  

៦ ចំនួនសិស្សមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិទទួលអហរបូករណ៍  ៦០ ០០០ ៦៩ ៥១៤***  

៧ ភាគរយ្រគឹះស� នមធ្យមសិក្សោអនុវត�កម�វធីិសលកុមារេម្រតី ២២,៨៦% ២៦,៧% ២៣,៣៨%  

៨ 

ភាគរយសលមធ្យមសិក្សោមានបង�ន់អនាម័យ     
មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៦៥,៥% ៦៧,៨% ៨៣,៤%  

មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ៩៨,៥% ១០០% ៩១,២%  

៩ 

ភាគរយសលមធ្យមសិក្សោមានទឹកស� ត     
មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៣៣,៤% ៣៦,៥% ៤៣,៤%  

មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ៥៧,២% ៦៦,៧% ៥៣,៩%  

១០ ចំនួនវទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស ៤ ៦ ៧  

១១ 
ចំនួនសិស្សក�ុងករអប់របំេច�កេទស ១ ០៦៦ ១ ២៣៨ ១ ១៤៨  

ចំនួនសិស្សក�ុងករអប់របំេច�កេទស  (�សី)  ៥១៥ ៤៦៤  

១២ 
ចំនួន្រគ�បេ្រង�នមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិទទួលករបណ�ុ ះ      

បណា� ល របូមន� ១២+៤ 
N/A N/A 

អនុវត�េន 

ឆា� ំ២០១៨ 
 

១៣ 
ភាគរយ្រគ�បេ្រង�នមធ្យមសិក្សោយ៉ាងេហចណាស់មាន 

បរ�ិ� ប្រត ក�ុងឆា� ំនីមួយៗ 
៣៤,៥% ៣៥% ៣៥,១៨%  

១៤ 
ចំនួន្រគ�បេ្រង�នមធ្យមសិក្សោបានទទួលករអភិវឌ្ឍជំនាញ 

វជិា� ជីវៈបន� ក�ុងឆា� ំនីមួយៗ 
N/A ៥០០ ៦៩៨  

េគាលនេយាបាយទី ២ ៖ ធានាភាពស័ក�ិសិទ�ិៃនភាពជាអ�កដឹកនំា និង្រគប់្រគងរបស់ម�ន�ីអប់រ្ំរគប់លំដប់ថា� ក់ 

 N/A     

Uសមា� ល់U:  សេ្រមចបានតមចំណុចេដ  អចទទួលយកបាន សេ្រមចមិនបានតមចំណុចេដ 

* រមួប��ូ លទំងសលឯកជន  ** ឆា� ំសិក្សោ២០១៤-២០១៥  *** ឆា� ំសិក្សោ២០១៥-២០១៦ 
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គ. ប�� ្រ�ឈម 

ទន�ឹមនឹងសមិទ�ផល ប�� ្របឈមមួយចំនួន ចំបាច់្រត�វមានកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដះ�សយ។ 

ប�� ្របឈមទំងេនាះមានដូចជា ៖ 

- សមត�ភាពជំនាញវធីិស�ស�បេ្រង�នរបស់្រគ�បេ្រង�នេនមធ្យមសិក្សោមិនទន់េឆ�យតបេទនឹងបរបិទថ�ី 

- គណៈ្រគប់្រគងសលេរៀនមួយចំនួនមិនទន់មានសមត�ភាពេពញេលញេលករដឹកនំា្រគប់្រគង ែផ�ក

េលលទ�ផល  

- េហដ� រចនាសម�័ន�របូវន័� សមា� រៈបេ្រង�ននិងេរៀន ្រគ�ឯកេទសតមមុខវជិា� មួយចំនួន ជាពិេសសមុខវជិា�

វទិ្យោស�ស� និង្រគ�បេ្រង�នបេច�កេទសេនតមវទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស  មិនទន់េឆ�យ

តបតមត្រម�វករ     

- កម�វធីិត្រមង់ទិសវជិា� ជីវៈ និង្របឹក្សោអជីពពំុទន់បានដក់ប��ូ លក�ុងកម�វធីិសិក្សោ  

- សលេរៀនភាគេ្រចនពំុទន់មានលទ�ភាពេរៀបចំបន�ប់្របឹក្សោអជីព 

- ករងរអធិករកិច�េនមធ្យមសិក្សោមិនទន់បានអនុវត�ទូលំទូលយ។ 
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២.២.៤ អន�ុសយ័ ការអបរំ់ឧត�មស�ក� 

64 T64 Tក.  លទ�ផលសេ្រមចបាន 

ក.១ ធានាឱ្យការអបរំ់មានគណុភាព្រ�កបេដាយសមធម ៌បរ�យាបន� ន�ងេល�កម�សឱ់កាស

ស�ក�េពញមយួជ�ីតស្រមាបទំ់ាងអសគ់ា�  

្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោទូទំង្របេទសមាន ១២១ េកន ៣ ក�ុងេនាះ្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោរដ� ៤៨ និង

ឯកជន ៧៣ ែដលមានទីតំងេនតមបណា� រជធានី េខត� ២០។ ្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោស�ិតេនេ្រកមករ

្រគប់្រគងរបស់្រកសួង ស� ប័ន ១៦។ ្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោែដលស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងអប់រ ំ

យុវជន និងកីឡាមាន ៧៣ រដ� ១៣ និងឯកជន ៦០។ ្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ ៣៨ បណ�ុ ះបណា� លថា� ក់

េ្រកយបរ�ិ� ប្រត។ 

តរងទ១ី១ ៖ ចនំនួ្រគះឹស� នឧត�មសកិ្សោស�តិេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសងួ ស� ប័នពក់ព័ន� 

ល.រ េឈ� ះ្រកសួង ស� ប័ន រដ� ឯកជន សរបុ 

១ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ១៣ ៦០ ៧៣ 

២ ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ ១២ ១៣ ២៥ 

៣ ្រកសួងករពរជាតិ ៥ ០ ៥ 

៤ ្រកសួងធម�ករ និងសសនា ៣ ០ ៣ 

៥ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ៣ ០ ៣ 

៦ ្រកសួងសុខភិបាល ២ ០ ២ 

៧ ្រកសួងវប្បធម៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ ១ ០ ១ 

៨ ្រកសួងមហៃផ� ១ ០ ១ 

៩ ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី ១ ០ ១ 

១០ ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន ១ ០ ១ 

១១ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ១ ០ ១ 

១២ ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ ១ ០ ១ 

១៣ ្រកសួងែរ ៉និងថាមពល ១ ០ ១ 

១៤ ្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទួរគមនាគមន៍ ១ ០ ១ 

១៥ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ ១ ០ ១ 

១៦ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� និង សំណង់ ១ ០ ១ 

 សរបុ ៤៨ ៧៣ ១២១ 

បុគ�លិកអប់រឧំត�មសិក្សោទំងជនជាតិែខ�រ និងជនបរេទសមាន ១៣ ៥០២ នាក់ �សី ២ ៣១០ នាក់ 

េស�នឹង ១៧,១៦ ភាគរយ ក�ុងេនាះ្រគ�មានស�� ប្រតក្រមិតបរ�ិ� ប្រត ៣ ១៦៦ នាក់ េស�នឹង ២៣,៥១ ភាគ

រយ �សី ៩៦៧ នាក់ េស�នឹង ៣០,៥៤ ភាគរយ ក្រមិតបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ៩ ៣២០ នាក់ េស�នឹង ៦៩,២៣ ភាគ

រយ �សី ១ ១៦៥ នាក់ េស�នឹង ១២,៥០ ភាគរយ និងក្រមិតបណ�ិ ត ១ ០១៦ នាក់ េស�នឹង ៧,៥៤ ភាគរយ 

�សី ៩៩ នាក់ េស�នឹង ៩,៧៤ ភាគរយ។  
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តរងទ១ី២ ៖ ករេ្របៀបេធៀបបុគ�លកិអប់រេំនឧត�មសកិ្សោ 

្រគ�បេ្រង�ន 
ឆា� ំសិក្សោ២០១៤-២០១៥ ឆា� ំសិក្សោ២០១៥-២០១៦ 

បរ�ិ� ប្រត បរ.ិជាន់ខ�ស់ បណ�ិ ត សរបុ បរ�ិ� ប្រត បរ.ិជាន់ខ�ស់ បណ�ិ ត សរបុ 

ជនជាតិែខ�រ ២ ៧៧២ ៧ ៩៩០ ៩០៦ ១១ ៦៦៨ ២ ៩៩០ ៨ ៩៨៥ ៩៤១ ១២ ៩១៦ 

ជនបរេទស ១៩២ ៣៣១ ៦៥ ៥៨៨ ១៧៦ ៣៣៥ ៧៥ ៥៨៦ 

សរបុ ២ ៩៦៤ ៨ ៣២១ ៩៧១ ១២ ២៥៦ ៣ ១៦៦ ៩ ៣២០ ១ ០១៦ ១៣ ៥០២ 

រូបភាពទ២ី៤ ៖ ករេ្របៀបេធៀបបុគ�លកិអប់រេំនឧត�មសកិ្សោឆា� សំកិ្សោ២០១៤-២០១៥ នងិ២០១៥-២០១៦ 

 
របូភាពទី២៤ ប�� ក់ថា គុណវឌុ្ឍរិបស់បុគ�លិកអប់របំានេឆ�យតបេទនឹងកំែណទ្រមង់គុណភាពអប់រ ំ

េនឧត�មសិក្សោ។ 

និស្សតិកំពុងសិក្សោសរបុ ២១៩ ០៦៩ នាក់ �សី ៤៣,៦៩ ភាគរយ ក�ុងេនាះ និស្សតិកំពុងសិក្សោថា� ក់

បរ�ិ� ប្រតរង ២៣ ៧៤៦ នាក់ �សី ៤៧,៩៤ ភាគរយ។ និស្សតិអហរបូករណ៍មាន ១ ៥៩៩ នាក់ �សី ៣៧,៧១ 

ភាគរយ និងនិសិ្សតសិក្សោបង់ៃថ� ២២ ១៤៧ នាក់ �សី ៤៨,៦៧ ភាគរយ។  េ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ំសិក្សោកន�ងមក 

និស្សតិថា� ក់បរ�ិ� ប្រតរងថយ ១ ២២៤ នាក់ �សីថយ ៧០,៥០ ភាគរយ។  

រូបភាពទ២ី៥ ៖ នសិ្សតិកពុំងសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតរងពឆីា� សំកិ្សោ២០០៦-០៧ ដល់ឆា� សំកិ្សោ២០១៥-១៦ 

 
របូភាពទី២៥ ប�� ក់ថាចំនួននិស្សតិបរ�ិ� ប្រតរងបានេឆ�យតបេទនឹងកំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រ។ំ  
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និស្សតិកំពុងសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតមាន ១៧៤ ១៤២ នាក់ �សី ៤៦,០៥ ភាគរយ េបេធៀបនឹងឆា� ំ

សិក្សោកន�ងមក និស្សតិថា� ក់បរ�ិ� ប្រតថយ ៨ ៨៤៥ នាក់ �សីថយ ៤៤,៧៩ ភាគរយ។ និស្សតិអហរបូករណ៍

មាន ២៦ ១៧៧ នាក់ �សី ៤៥,៩៤ ភាគរយ េបេធៀបនឹងឆា� ំសិក្សោកន�ងមក និស្សតិអហរបូករណ៍េកន ២ ១៨៥ 

នាក់ �សីេកន ៣០,៩៣ ភាគរយ។ និស្សតិកំពុងសិក្សោឆា� ំទី១ ៃនថា� ក់បរ�ិ� ប្រត ៤៤ ៦៥៩ នាក់ �សី ៤៦,៨៨ 

ភាគរយ េបេធៀបនឹងឆា� ំសិក្សោកន�ងមក និស្សតិឆា� ំទី១ េកន ៣ ៣០៧ នាក់ �សីេកន ៤៥,២៣ ភាគរយ។ 

រូបភាពទ២ី៦ ៖ នសិ្សតិកពុំងសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រត ពឆីា� សំកិ្សោ ២០០៦-០៧ ដល់ឆា� សំកិ្សោ២០១៥-១៦ 

 

របូភាពទី២៦ ឆ�ុះប�� ងំឱ្យេឃញថា និស្សតិ�សីកន់ែតមានកលនុវត�ភាពបន�ករសិក្សោេនឧត�ម

សិក្សោ។ 

 និស្សតិកំពុងសិក្សោថា� ក់េ្រកយបរ�ិ� ប្រតមាន ១៩ ៩៥២ នាក់ េកន ២,៧០ ភាគរយ �សី ២០,៧៥  

ភាគរយ េកន ៣,១១ ភាគរយ ក�ុងេនាះថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ១៨ ៧២៣ នាក់ េកន ២,៥៧ ភាគរយ �សី 

២១,៧៨ ភាគរយ េកន ៣,១១ ភាគរយ និងថា� ក់បណ�ិ ត ១ ២២៩ នាក់ េកន ៤,៦០ ភាគរយ �សី ៥,១៣       

ភាគរយ េកន ៣,២៨ ភាគរយ។ និស្សតិថា� ក់េ្រកយបរ�ិ� ប្រតចូលសិក្សោឆា� ំដំបូងមាន ៤ ២៦៥ នាក់ េកន 

៣១,៣៩ ភាគរយ �សី ២៥,៨៤ ភាគរយ េកន ២៨,៥៩ ភាគរយ ក�ុងេនាះថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ៤ ១៩៤ 

នាក់ េកន ២៩,៤០ ភាគរយ �សី ២៦,១៨ ភាគរយ េកន ២៨,២៧ ភាគរយ និងថា� ក់បណ�ិ ត ៧១ នាក់ េកន       

១ ៣២០ ភាគរយ �សី ៥,៦៣ ភាគរយ េកន ៣០០ ភាគរយ។ 

រូបភាពទ២ី៧ ៖ នសិ្សតិកពុំងសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ពឆីា� សំកិ្សោ ២០០៦-០៧ ដល់ឆា� សំកិ្សោ ២០១៥-១៦ 
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រូបភាពទ២ី៨ ៖ នសិ្សតិកពុំងសកិ្សោថា� ក់បណ�ិ ត ពឆីា� សំកិ្សោ ២០០៦-០៧ ដល់ឆា� សំកិ្សោ២០១៥-១៦ 

 
របូភាពទី២៧ និង២៨ បង� ញថានិស្សិតេរៀនថា� ក់េ្រកយបរ�ិ� ប្រតបានេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករ

អភិវឌ្ឍេសដ�កិច�- សង�ម។ 

និស្សតិប�� ប់ករសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតរងមាន ១០ ៦៦៥ នាក់ �សី ៤៧,៤២ ភាគរយ េបេ្រប�ប

េធៀបនឹងឆា� ំសិក្សោកន�ងមក និស្សិតប�� ប់ករសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតរងេកន ៣ ០០៥ នាក់ �សីេកន

៥១,៨៨ ភាគរយ។ និស្សតិអហរបូករណ៍មាន ៧២៦ នាក់ �សី ៣៣,៣៣ ភាគរយ។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ំ

សិក្សោកន�ងមក និស្សតិអហរបូករណ៍ថយ ៣៥៧ នាក់ �សីថយ ៤៩,៥៧ ភាគរយ។ 

រូបភាពទ២ី៩ ៖ នសិ្សតិប�� ប់ករសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតរង ពឆីា� សំកិ្សោ២០០៦-០៧ ដល់ឆា� សំកិ្សោ២០១៥-១៦ 

 

របូភាពទី២៩ ប�� ក់ថានិស្សិត�សីប�� ប់ថា� ក់បរ�ិ� ប្រតរងមានករេកនេឡងគួរឱ្យកត់សមា� ល់។ 

និស្សតិប�� ប់ករសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតមាន ៤៤ ៦០០ នាក់ �សី ២០ ៩១៨ នាក់ េស�នឹង ៤៦,៩០ 

ភាគរយ េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ំសិក្សោកន�ងមក និស្សតិប�� ប់ករសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតថយ ៤ ៦៥៤ នាក់   

�សី ១ ៥៦៩ នាក់ េស�នឹង ៣៣,៧១  ភាគរយ។ និស្សិតអហរបូករណ៍មាន ៧ ៤០៤ នាក់ �សី ៣ ១៨៧ 

នាក់ េស�នឹង ៤៣,០៤ ភាគរយ។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ំសិក្សោកន�ងមក និស្សិតអហរបូករណ៍េកន ៥២៤ 

នាក់ �សី  ៣៧១ នាក់ េស�នឹង ៧០,៨០ ភាគរយ។ 
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រូបភាពទ៣ី០ ៖ នសិ្សតិប�� ប់ករសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតពឆីា� សំកិ្សោ ២០០៦-០៧ ដល់ឆា� សំកិ្សោ២០១៥-១៦ 

 

   

  និស្សតិប�� ប់ករសិក្សោថា� ក់េ្រកយបរ�ិ� ប្រតមាន ៣ ៧២៣ នាក់ េកន ២៣,១២ ភាគរយ �សី 

២៥,៣៦ ភាគរយ ក�ុងេនាះបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ៣ ៧០៦ នាក់ េកន ២៣ ភាគរយ �សី ២៥,៤២ ភាគរយ 

េកន ៣៤,៥៧ ភាគរយ (និស្សតិបានសរេសរនិេក�បបទប�� ប់ករសិក្សោ ២៣៨ នាក់ េកន ២១៣,១៦   

ភាគរយ �សី ១៨,៩១ ភាគរយ េកន ១៣៦,៨៤ ភាគរយ) និងថា� ក់បណ�ិ ត ១៧ នាក់ េកន ៥៤,៥៥ ភាគរយ។ 
 

រូបភាពទ៣ី១ ៖ នសិ្សតិប�� ប់ករសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ពឆីា� សំកិ្សោ២០០៦-០៧ ដល់ឆា� សំកិ្សោ២០១៥-១៦ 

 
 

រូបភាពទ៣ី២ ៖ នសិ្សតិប�� ប់ករសកិ្សោថា� ក់បណ�ិ ត ពឆីា� សំកិ្សោ ២០០៦-០៧ ដល់ឆា� សំកិ្សោ២០១៥-១៦ 
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រូបភាពទ៣ី៣ ៖ នសិ្សតិកពុំងសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់តមវស័ិយ 

 

  
រូបភាពទ៣ី៤ ៖ នសិ្សតិប�� ប់ករសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់តមវស័ិយ 

 

រូបភាពទ៣ី៥ ៖ នសិ្សតិកពុំងសកិ្សោថា� ក់បណ�ិ តតមវស័ិយ 
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ករព្រងឹងយន�ករេ្រជសេរ សនិស្សតិ 

្រកសួងបាន៖ 

- េបាះពុម�េសៀវេភក្រមងព័ត៌មានស្រមាប់ជំនួយស� រតីដល់េបក�ជនេស�សំុអហរបូករណ៍ចូលេរៀនថា� ក់

បរ�ិ� ប្រត ៧០ ០០០ ក្បោល និងេសៀវេភមគ�ុេទ�សក៍ស្រមាប់ករេ្រជសេរ ស្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ និង

មុខជំនាញ ៤ ០០០ ក្បោល និងសំណំុពក្យសំុអហរបូករណ៍ចំនួន ២៤០ ០០០ ច្បោប់ 

- បំប៉នម�ន�ីទទួលបន�ុកករងរែបងែចកនិងទទួលពក្យសំុអហរបូករណ៍ទូទំង្របេទស ៥២៩ នាក់ 

�សី ៩,៤៥ ភាគរយ 

- ្របឡង និងេ្រជសេរ សនិស្សិតអហរបូករណ៍ឱ្យចូលេរៀនថា� ក់បរ�ិ� ប្រត ៤ ៧៨១ នាក់ �សី ៥៩,៦១ 

ភាគរយ ក�ុងេនាះនិស្សតិអទិភាពទូេទ ៣ ៥២៤ នាក់ �សី ៥៤,៤៣ ភាគរយ អទិភាពនារ ី៥៧៧ នាក់ 

អទិភាព្រកី្រក ៤៧០ នាក់ �សី ៥៧,៨០ ភាគរយ អទិភាពតំបន់ជួបករលំបាក ២០២ នាក់ �សី 

៣៧,៦២ ភាគរយ   

- ទទួលនិស្សតិបរេទសមកសិក្សោេនកម�ុជា ១៨០ នាក់ �សី ១៦,៦៦ ភាគរយ មាននិស្សិតអហរបូករណ៍ 

១៦១ នាក់ េកន ៥,៦០ ភាគរយ �សី ៣៦ ភាគរយ ក�ុងេនាះនិស្សតិេវៀតណាម ៩៧ នាក់ �សី ២៨,៨៦ 

ភាគរយ និស្សតិឡាវ ៤៩ នាក់ �សី ៣២,៦៥ ភាគរយ និងនិស្សតិសធារណរដ�្របជាមានិតចិន ១៥ 

នាក់ �សី ៩៣,៣៤ ភាគរយ។ និស្សតិសិក្សោបង់ៃថ�សិក្សោ ១៩ នាក់ �សី ៤២,១០ ភាគរយ ក�ុងេនាះ

និស្សតិសធារណរដ�កូេរ ៉១៣ នាក់ និស្សតិេវៀតណាម ៦ នាក់ 

- ប��ូ ននិស្សតិ ៥២៧ នាក់  �សី ២៨,៦០ ភាគរយ េទសិក្សោេន្របេទសៃថ សធារណរដ�្របជាមា

និតចិន េវៀតណាម ជបុ៉ន ឡាវ សហព័ន�រសុ្សី សិង�បុរ ីគូបា និងហ�ីលីពីន 

- ទទួលនិស្សតិអហរបូករណ៍ែខ�រ និងបរេទសឱ្យស� ក់េនមជ្ឈមណ� លអេន�វសិកនារ ី ៨២៦ នាក់ 

�សី ៧២,៤០ ភាគរយ។ 

្របករេនះប�� ក់ថា ករព្រងឹងយន�ករៃនករផា� ស់ប�ូរនិស្សិតក�ុង្រកបខណ� កិច�សហ្របតិបត�ិករ

កន់ែតមានភាពទូលំទូលយ។ 

ករេរៀបចំ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយឧត�មសិក្សោ 

្រកសួងបាន៖  

- ្រពងេគាលនេយាបាយស�ីពីអភិបាលកិច� និងហិរ��ប្បទនេនឧត�មសិក្សោ  

- ្រពងេគាលនេយាបាយស�ីពី អហរបូករណ៍ ករឧបត�ម�ធន និងឥណទន ស្រមាប់អ�កសិក្សោេនឧត�ម

សិក្សោ េដយបានសិក្សោ�សវ្រជាវពី្របេទសក�ុងតំបន់អសីុចំនួន០៥ 

- ្រពងែផនទីបង� ញផ�ូវស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍវស័ិយឧត�មសិក្សោេនកម�ុជា២០១៧-២០៣០ តមរយៈ

សិក� សល េដយមានអ�កចូលរមួ ១១១ នាក់  �សី ២៦,៣១ ភាគរយ។ 
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ករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រេំនឧត�មសិក្សោ 

្រកសួងបាន៖ 

- ពិនិត្យតមដនស� នភាព្រគប់្រគង និងករបណ�ុ ះបណា� លករជាក់ែស�ងេនតម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ

ចំនួន ៦៤  

- វយតៃម�សកល្បង្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោបាន ៣៨ េដយគណៈកមា� ធិករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រ ំ

ៃនកម�ុជា  

- ្រពងេគាលករណ៍ែណនំាស�ីពីករធានាគុណភាពអប់រៃំផ�ក�ុងក្រមិតកម�វធីិស្រមាប់្រគឹះស� នឧត�ម

សិក្សោតមរយៈសិក� សល េដយមានអ�កចូលរមួ ១៩១ នាក់ �សី ១១,៥១ ភាគរយ  

- បណ�ុ ះបណា� លេនតម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ ៤៦ អំពីរេបៀបសរេសររបាយករណ៍ស�័យវយតៃម�

ែបបវភិាគ 

- បំពក់សមា� រពិេសធន៍ដល់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ ៣ រមួមានសកលវទិ្យោល័យបាត់ដំបង សកលវទិ្យោ

ល័យ ជា សុមី កំចយមារ និងវទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកម�ុជា  

- ជួសជុលមន�ីរពិេសធន៍េនសកលវទិ្យោល័យវទិ្យោស�ស�សុខភិបាល  

- បេង�តសកលវទិ្យោល័យ េហង សរំនិ ត្ូបងឃ�ុំ និងជួយគំា្រទដំេណ រករអនុវត� 

- ទទួលស� ល់សកលវទិ្យោល័យវទិ្យោស�ស� វទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោគីររីម្យ និងសលបណ�ុ ះបណា� ល

វជិា� ជីវៈ  

- ប�្ឈប់ករទទួលស� ល់វទិ្យោស� នវទិ្យោស�ស�ែថទំ និងអមេវជ�ស�ស�ភ�ំេពញ  

- អនុ�� តបេង�តមហវទិ្យោល័យថ�ី េដប៉ាតឺម៉ង់ថ�ី និងមុខជំនាញថ�ីរបស់្រគឹះស� នសិក្សោចំនួន៥។ 

 

លរ សកម�ភាពករងរ 
ចំនួនអ�កចូលរមួ 

សរបុ �សី 

១ បណ�ុ ះបណា� ល្រគឹះស� នសិក្សោស�ីពីករអភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោអប់រេំផា� តេលលទ�ផលសិក្សោ 

របស់និស្ិសតទំង្រទឹស�ី និងករេរៀបចំកម�វធីិជាក់ែស�ងចំនួន ១៤្រគឹះស� ន 

៦៦ ១១ 

២ សិក� សលបណ�ុ ះបណា� ល្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោទំងសធារណៈ និងឯកជន ស�ីពីដំេណ រ

ករៃនករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រេំល្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ និងរេបៀបសរេសររបាយ

ករណ៍ែបបវភិាគចំនួន ២េលក 

២៣២ ៥១ 

៣ សិក� សលបណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីវយតៃម�ចំនួន ៤េលក ២៨៧ ៥០ 

៤ េរៀបចំេធ�មា� ស់ផ�ះកិច�្របជំុតុមូល្របចំឆា� ំ២០១៦ របស់បណា� ញធានាគុណភាពអស៊ន

ែដលមានេភ��វមកពីបណា� ្របេទសអស៊នរមួមាន៖ ្របេទសៃថ ម៉ាេឡសីុ ហ�ីលីពីន 

េវៀតណាម ឡាវ និងទីម័រេឡស              

១៣៥ ២៨   

៥ សិក� សលករបណ�ុ ះបណា� លពីរេលកដល់ម�ន�ីស្រមបស្រម�ល និងម�ន�ីជំនួយករ

បេច�កេទសអំពីរេបៀបពិនិត្យរបាយករណ៍វយតៃម�វធីិស�ស�ស្រមបស្រម�លដំេណ ករវយ

តៃម� និងករ្រគប់្រគងព័ត៌មាន និងទិន�ន័យៃនលទ�ផលវយតៃម�គុណភាពអប់រ ំ

៧០ ១៦ 
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៦ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលស�ង់ដស្រមាប់ផ�ល់ករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រថំា� ក់

បណ�ិ តចំនួន ២េលក 

១២៤ ២០ 

៧ ប��ូ នម�ន�ីអប់រចូំលរួមវគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីព្រងឹងសមត�ភាពនូវ្របព័ន�ធានាគុណភាព

សកលវទិ្យោល័យេឆា� ះេទករេលកកម�ស់គុណភាពេន្របេទសអនុតំបន់ទេន�េមគង� 

៤៥ ១ 

 ្របករេនះប�� ក់ថា ្របព័ន�ធានាគុណភាពអប់រេំនឧត�មសិក្សោ្រត�វបានេរៀបចំ និងែកលម�ជា        

បេណ� រៗេឆា� ះេទរកវឌ្ឍនភាព។ 

ករេលកកម�ស់សកម�ភាព�សវ្រជាវ 

្រកសួងបាន៖ 

- បេង�តមូលនិធិ�សវ្រជាវក�ុងបណា� ញ�សវ្រជាវអសីុអេគ�យ៍ និងអឺរ ៉បុ 

- ជំរញុ និងពិនិត្យតមដនករអនុវត�គេ្រមាង�សវ្រជាវនានាក�ុង្រកបខណ�  Erasmus+ 

- ជំរញុ និងេលកកម�ស់ករសិក្សោែផ�កវទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� និងគណិតវទិ្យោេនតមរជធានី 

េខត�ចំនួន ៦៦ វទិ្យោល័យ។ 

 

លរ សកម�ភាពករងរ 
ចំនួនអ�កចូលរមួ 

សរបុ �សី 

១ សិក� សលស�ីពីេវទិកកម�ុជាស្រមាប់ករ�សវ្រជាវនិងករអភិវឌ្ឍបណា� ញ�សវ្រជាវ និង

ករកសងសមត�ភាព 

៧៨ ១៣ 

២ សិក� សលស�ីពីករែចករែំលកចំេណះដឹង និងលទ�ផល�សវ្រជាវ  ១១៨    ២៥ 

៣ សិក� សលស�ីពី“ករែណនំា ASEAN Citation Index”  ៦៥   ១០ 

៤ សហករេរៀបចំសន�ិសិទវទិ្យោស�ស�ថា� ក់ជាតិេលកទី៣ ស�ីពី “ករអភិវឌ្ឍកសិកម� និង

ជនបទ” េនសកលវទិ្យោល័យស� យេរៀង 

៧០ ២៥ 

៥ ប��ូ នម�ន�ីអប់រចូំលរមួសន�ិបាតឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីបណា� ញអន�រជាតិៃនសង�មករ្រគប់្រគងករ

�សវ្រជាវ េន្របេទសអូ�ស� លី 

៣ 0 

៦ ប��ូ នម�ន�ីអប់រេំទចូលរមួករ្របជំុ្របចំឆា� ំៃនគណៈកម�ករអចិៃ�ន�យ៍ ASEAN Citation 

Index េន្របេទសៃថ 

៥ ០ 

៧ ប��ូ នម�ន�ីអប់រចូំលរមួសន�ិសិទអន�រជាតិេលកទី៩ ស�ីពីករអប់រវំទិ្យោស�ស� និងគណិតវទិ្យោ 

េនក�ុង្របេទសអភិវឌ្ឍ េន្របេទសមីយ៉ាន់ម៉ា 

៥ ០ 

ក.២ ធានាភាពស�័�ស�ទ��ៃនភាពជាអ�កដ�កនំា  ន�ង្រគប្់រគងរបសម់�ន��អបរំ់្រគបល់ដំាបថ់ា� ក ់

ករេលកកម�ស់អភិបាលកិច�្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

្រកសួងបាន៖ 

- អភិវឌ្ឍ្របព័ន�ទិន�ន័យអហរបូករណ៍កម�វធីិប��ូ លទិន�ន័យស្រមាប់វទិ្យោល័យ 

- កសង្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យព័ត៌មានវទិ្យោឧត�មសិក្សោនិងភា� ប់្របព័ន�ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�

ែផ�កេលលទ�ផលស្រមាប់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 
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- េចញេសចក�ីែណនំាស�ីពី៖ ១. ករបេង�តេគាលករណ៍រង� យតៃម�ថា� ក់េរៀន ២.ករអភិវឌ្ឍកម�វធីិចុះកម�-

សិក្សោរបស់និស្សតិ ៣. ករសិក្សោស� នភាពនិស្សតិេ្រកយប�� ប់ករសិក្សោ ៤. ករេរៀបចំរចនាសម�័ន�

និងយន�ករអនុវត�េគាលនេយាបាយស�ីពីករ�សវ្រជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍របស់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

- េរៀបចំលក�ណៈវនិិច�័យស្រមាប់ករងរធានាគុណភាពអប់រៃំផ�ក�ុង េដម្បីជួយដល់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

- ្រពងេសៀវេភែណនំាស�ីពីករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុេនឧត�មសិក្សោ និងេសៀវេភែណនំាស�ីពីករ្រគប់្រគង

ធនធានមនុស្សេនឧត�មសិក្សោស្រមាប់គំា្រទដល់កំែណទ្រមង់អភិបាលកិច�និងស�័យភាព

េនតម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោសធារណៈ 

- ពិនិត្យតមដនករផ្សព�ផ្សោយពណិជ�កម�សិក្សោេនតម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

- េចញទិដ� ករផ្សព�ផ្សោយពណិជ�កម�សិក្សោដល់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ ១៤។ 

 

លរ សកម�ភាពករងរ 
ចំនួនអ�កចូលរមួ 

សរបុ �សី 

១ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ស�ីពីករេរៀបចំេសៀវេភែណនំាស�ីពីករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុ និង

េសៀវេភែណនំាករ្រគប់្រគងធនធានមនុស្សស្រមាប់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោសធារណៈ 

៣៨ ៧ 

២ សិក� សលស�ីពីលទ�ផលប៉ះពល់ៃន្រកបខណ� គុណវឌុ្ិឍនិងលទ�ផលសិក្សោេលឧត�មសិក្សោ

េនអស៊ន  

៧៥    ១៥ 

៣ 
េរៀបចំកិច�្របជំុ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល សីុេមអូ រ៉យេហដ េលកទី២៤ និងសិក� សលថា� ក់តំបន់

ស�ីពីករផ្សោរភា� ប់ និងចលភាពែផ�កសិក្សោធិករ៖ ករអនុវត�ថា� ក់ជាតិេលករផា� ស់ប�ូរនិស្ិសត 

និងករេផ�រេ្រកឌីត 

៩៥    ១៦ 

 

ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីឧត�មសិក្សោ 

្រកសួងបានប��ូ នបុគ�លិកអប់រនំាយកដ� នឧត�មសិក្សោ នាយកដ� ន�សវ្រជាវវទិ្យោស�ស� គណៈ

កម�ករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រេំនកម�ុជា និង្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោេទសិក្សោថា� ក់បណ�ិ ត និងបរ�ិ� ប្រត

ជាន់ខ�ស់េន្របេទសអូ�ស� លី ៦៤ នាក់ �សី ២១,៨៧ ភាគរយ ក�ុងេនាះនិស្សិត ៥៨ នាក់ បានប�� ប់ករ

សិក្សោជាស� ពរ និង ៦ នាក់ កំពុងសិក្សោ និងកំពុងសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់េនម៉ាេឡសីុ ១៦ នាក់ 

�សី ៣១,២៥ ភាគរយ។ 

លរ សកម�ភាពករងរ 
ចំនួនអ�កចូលរមួ 

សរបុ �សី 

១ វគ�បណ�ុ ះបណា� លដល់ម�ន�ីនាយកដ� នឧត�មសិក្សោស�ីពីរេបៀបប��ូ លទិន�ន័យនិងករ

វភិាគរបាយករណ៍ស្រមាប់គេ្រមាងេលកកម�ស់គុណភាព និងសមត�ភាពឧត�មសិក្សោ  

៣៥    ១០ 

២ វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករេធ�ចំណាត់ថា� ក់មុខជំនាញតមវស័ិយ និងករនំាទិន�ន័យនំាចូល

េទក�ុង្របព័ន�្រគប់្រគងព័ត៌មានវទិ្យោឧត�មសិក្សោ  

២៤     ៣ 

៣ វគ�បណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីនាយកដ� នឧត�មសិក្សោស�ីពីករប��ូ លទិន�ន័យេនក�ុងទ្រមង់រមួ ៥០    ៩ 
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របស់្របព័ន�្រគប់្រគងព័ត៌មានវទិ្យោឧត�មសិក្សោ និងទញ ឬប��ូ លទិន�ន័យេនក�ុង្របព័ន�

្រគប់្រគងព័ត៌មានវទិ្យោឧត�មសិក្សោ  

៤ វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករដំេឡងនិងករេ្រប្របព័ន�្រគប់្រគងព័ត៌មានវទិ្យោឧត�មសិក្សោ   ២២៨    ២០ 

៥ សិក� សលស�ីពីករស� បនាមូលដ� ន្រគឹះ និងបរសិ� នគំា្រទដល់ករឆ�ងភូមិសិក្សោរបស់

សិស្សពីថា� ក់ចំេណះទូេទ េនឧត�មសិក្សោេលមុខវជិា� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� និង

គណិតវទិ្យោ   

៧៧   ២១ 

៦ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ស�ីពី “ែផនករេគាល និងេគាលនេយាបាយបេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន

និងសរគមនាគមន៍ស្រមាប់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ   

៧៧ ៧ 

៧ សិក� សលស�ីពីឧត�មភាពក�ុងភាពជាអ�កដឹកនំា  ៥៤   ១១ 

៨ សិក� សលស�ីពី “ករពិនិត្យតមដនករងររបស់និសិ្សត ែដលបានប�� ប់ករសិក្សោពី   

កម�វធីិអហរបូករណ៍ៃនគេ្រមាងេលកកម�ស់គុណភាពនិងសមត�ភាពឧត�មសិក្សោ”   

៧៧    ១៥ 

៩ សិក� សលបណ�ុ ះបណា� លស�ីពី “ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុស្រមាប់សកលវទិ្យោល័យភូមិន�

ភ�ំេពញ”    

២៥    ៧ 

១០ សិក� សលស�ីពី ករេកៀរគរមូលនិធិ និងករេលកកម�ស់កិត�ិសព�របស់សកលវទិ្យោល័យ ៦១ ២ 

១១ សិក� សលស�ីពី “្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងេនក�ុងសកលវទិ្យោល័យ”   ៣៤    ៧ 

១២ សហករេរៀបចំសន�ិសិទអន�រជាតិអង�រេលកទី១ស�ីពីគណិតវទិ្យោអនុវត� និងស�ិតិ ១០៦ ៦  

១៣ ប��ូ នបុគ�លិកអប់រេំទសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់េលវស័ិយវទិ្យោស�ស�េន្របេទស   

ម៉ាេឡសីុ  

១៥    ៦ 

១៤ ប��ូ នម�ន�ីអប់រចូំលរួមវគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពី ករអប់រេំនឧត�មសិក្សោស្រមាប់េពលអនាគត 

េនទី្រក�ងហុងកុង 

៤ ១ 

១៥ ប��ូ នម�ន�ីអប់រចូំលរមួសន�ិសីទសកលស�ីពី វសិ�កម� និងបេច�កវទិ្យោ ២០១៦ េន្របេទសម៉ា

េឡសីុ 

៥ ០ 

១៦ ប��ូ នម�ន�ីអប់រចូំលរមួសន�ិសិទអន�រជាតិស�ីពី “េឆា� ះេទរកឧត�មភាពៃនករដឹកនំា និង

្រគប់្រគងឧត�មសិក្សោ”  េន្របេទសេវៀតណាម 

១៣   ៣ 

១៧ ប��ូ នម�ន�ីអប់រចូំលរមួ្របជំុថា� ក់តំបន់អសីុេលកទី៨ ស�ីពី ករអប់រេំនឧត�មសិក្សោ េន

្របេទសសិង�បុរ ី  

៥   ០ 

១៨ ប��ូ នម�ន�ីអប់រចូំលរមួសន�ិសីទអន�រជាតិស�ីពី វទិ្យោស�ស�ជីវតិ និងវសិ�កម�ជីវៈស�ស� េន

្របេទសម៉ាេឡសីុ 

៤    ២ 

១៩ ប��ូ នម�ន�ីអប់រចូំលរមួសិក� សលអន�រជាតិស�ីពី ករ្រគប់្រគង និងេគាលនេយាបាយវទិ្យោ

ស�ស� និងបេច�កវទិ្យោ េនសធារណរដ�្របជាមានិតចិន 

៤   ០ 

២០ ប��ូ នម�ន�ីអប់រចូំលរមួសិក� សលអន�រជាតិស�ីពីករព្រងឹងសមត�ភាពក�ុងករវយតៃម� និង

ពិនិត្យតមដនែផ�កវទិ្យោស�ស� េនសធារណរដ�្របជាមានិតចិន 

២ ០ 

២១ ប��ូ នម�ន�ីអប់រចូំលរមួសន�ិសិទអន�រជាតិ២០១៦ស�ីពីគណិតវទិ្យោ និងករអនុវត� េន្របេទស

ៃថ 

៥ ១ 

 

្របករេនះ បានជួយេលកកម�ស់សមត�ភាពម�ន�ី្រគប់្រគង និងស�ស� ចរ្យេលែផ�កនវនុវត�ន៍ 

និងឧត�មានុវត�ន៍។ 
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ខ.  វឌ្ឍនភាពៃនសចូនាករផលសេ្រមច   
ករវភិាគវឌ្ឍនភាពសូចនាករផលសេ្រមច៥៥០១ 

 
ឧត�មសិក្សោ 

ជាក់ែស�ង

២០១៥-១៦ 

ចំណុចេដ

២០១៦-១៧ 

ជាក់ែស�ង

២០១៦-១៧ 

ស� ន

ភាព 

េគាលនេយាបាយទី១ ៖ ធានាឱ្យករអប់រមំានគុណភាព ្របកបេដយសមធម៌ និងបរយិាបន� និងេលកកម�ស់ឱកសសិក្សោេពញ

មួយជីវតិស្រមាប់ទំងអស់គា�  

១ ភាគរយនិស្ិសតអហរបូករណ៍រដ�ចូលេរៀនឆា� ំទី១ ១១% ១២% ១០%*  

២ អ្រតរមួៃនករសិក្សោេនឧត�មសិក្សោ (១៨-២២ ឆា� ំ) ១៤% ១៥% ១០,៨៦%*  

៣ ស�ស� ចរ្យែដលមានគុណវឌុ្ិឍ     

 បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ក�ុង�ស�ក ៨ ២៤៧ ៨ ៤៣២ ៨ ៩៨៥  

 បណ�ិ តក�ុង�ស�ក ៩៤១ ៩៦៨ ៩៣៩  

 បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់េនបរេទស ៤៩ ៧១ ៣៣៥  

 បណ�ិ តេនបរេទស ៨០ ៩៨ ៧៥  

៤ ភាគរយនិស្ិសតប�� ប់ករសិក្សោមានករងរេធ� ៨៩,៦%** ៧៧% មិនបានអនុវត�  

េគាលនេយាបាយទី ២ ៖ ធានាភាពស័ក�ិសិទ�ិៃនភាពជាអ�កដឹកនំា និង្រគប់្រគងរបស់ម�ន�ីអប់រ្ំរគប់លំដប់ថា� ក់ 

៥ 
ភាគរយៃន្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោសេ្រមចបានតមស�ង់ដ 

ធានាគុណភាពៃផ�ក�ុង 
២៩% ៣៣,៣% ៤០%  

៦ 
ភាគរយៃន្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោេរៀបចំែផនករថវកិ 

្របចំឆា� ំ 
៣៣% ៣៤% ៤០%  

៨ ភាគរយថវកិស្រមាប់អនុវស័ិយឧត�មសិក្សោ ៩% ១២% ១២,៦%  
 

 

 

 

Uសមា� ល់U:  សេ្រមចបានតមចំណុចេដ  អចទទួលយកបាន   សេ្រមចមិនបានតមចំណុចេដ 

*  ស�ិតិឆា� ំសិក្សោ២០១៥-២០១៦ ** អនុវត�ក�ុងឆា� ំសិក្សោ២០១៤-២០១៥ 

 

គ.  ប�� ្រ�ឈម 

ទន�ឹមនឹងសមិទ�ផល ប�� ្របឈមមួយចំនួន ចំបាច់្រត�វមានកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដះ�សយ។ 

ប�� ្របឈមទំងេនាះមានដូចជា ៖ 

- ករេ្រជសេរ សនិស្សិតអហរបូករណ៍ឱ្យចូលេរៀនេនឧត�មសិក្សោមិនទន់បាន្រគប់ចំនួនតមចំណុចេដ 

- កង�ះធនធានមនុស្ស សមា� រៈ និងថវកិស្រមាប់ដំេណ រករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញវទិ្យោស�ស� បេច�ក

វទិ្យោ វសិ�កម� សិល្បៈៃច�្របឌិត និងគណិតវទិ្យោ  

- កង�ះមូលនិធិស្រមាប់ករ�សវ្រជាវ េនឧត�មសិក្សោ 

- សមត�ភាព�ស�បនិស្សតិរបស់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោេនតមេខត�េនមានក្រមិត 

- កង�ះលិខិតបទដ� នគតិយុត�ស�ីពីស�័យភាព និងករ្រគប់្រគង្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ។ 
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២.២. ៥ អន�ុសយ័ ការអបរំ់េ្រ�្រ�ពន័� 

ក. លទ�ផលសេ្រមចបាន 

ក.១ ធានាឱ្យការអបរំ់មានគណុភាព្រ�កបេដាយសមធម ៌ បរ�យាបន� ន�ងេល�កកម�សឱ់កាស 

ស�ក�េពញមយួជ�ីតស្រមាបទំ់ាងអសគ់ា�  
រជធានី េខត�ែដលបានអនុវត�កម�វធីិអក�រកម�វជិា� ជីវៈមាន ២៥ កម�វធីិបេង�ន្របាក់ចំណូលេនតម 

មជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍មាន ២៣ កម�វធីិេ្រកយអក�រកម�មាន ២៣ កម�វធីិចូលេរៀនេឡងវញិមាន 

២២ បំេពញវជិា� មាន ២១ កម�វធីិសមមូលបឋមសិក្សោមាន ២០ និងសមមូលមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិមាន ២។ 

រូបភាពទ៣ី៦ ៖ ករអនុវត�កម�វធិអីប់រេំ្រក្របព័ន�របស់រជធាន ីេខត� 

 

េបេធៀបនឹងឆា� ំសិក្សោ២០១៤-២០១៥ កម�វធីិេ្រកយអក�រកម�ថយ ២ កម�វធីិចូលេរៀនេឡងវញិេកន ១ 

កម�វធីិបេង�ន្របាក់ចំណូលថយ ២ កម�វធីិសមមូលបឋមសិក្សោេកន ៤ សមមូលមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិេកន 

២ និងបំេពញវជិា� េកន ២ ។ 

កម�វធីិអក�រកម�វជិា� ជីវៈ  

តមករអេង�តស� នភាពសង�ម-េសដ�កិច�េនកម�ុជាឆា� ំ២០១៥ របស់្រកសួងែផនករបង� ញថា  អ្រត

អក�រកម�ជនេពញវយ័អយុ ១៥ឆា� ំេឡង បានថយពី ៨០,៧០ ភាគរយ េនឆា� ំ២០១៣ មកេន្រតឹម ៧៨,១០   

ភាគរយ េនឆា� ំ២០១៤។ ្រកសួងបាន្របារព�ទិវអក�រកម�ជាតិអន�រជាតិ ៨ក��  េនេខត�េពធិ៍សត់ េ្រកម

្របធានបទ «អក�រកម�ជួយបេង�នជីវភាព្រគ�សរ» មានអ�កចូលរមួ ១ ៦០០ នាក់ �សី ៣៤ ភាគរយ។ 

រូបភាពទ៣ី៧ ៖ អ្រតអក�រជនអយុ១៥ឆា� េំឡងីពឆីា�  ំ២០១០ ដល់ ២០១៤ 

 

្របភព៖ របាយករណ៍អេង�តស� នភាពសង�ម-េសដ�កិច�កម�ុជាឆា� ំ២០១៥  (តុល ២០១៥)  
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ថា� ក់អក�រកម�វជិា� ជីវៈមាន ១ ១០៨ ថា� ក់ ថយ ២ ៤០១ ថា� ក់ េស�នឹង ៦៨,៤២ ភាគរយ។ ថា� ក់អក�រកម�

វជិា� ជីវៈ ្រគប់្រគងេដយ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាមាន ៩៨៧ ថា� ក់ ថយ ២ ៤២៨ ថា� ក់ និងគំា្រទេដយ

ៃដគូអភិវឌ្ឍ១០ មាន ១២១ ថា� ក់ េកន ២៧ ថា� ក់។  

ថា� ក់អក�រកម�េនះ បានអនុវត�េនតមភូមិ ៩៦៣ ឃំុ សង� ត់ ៦៣៣ ្រក�ង �ស�ក ខណ�  ១៨១ ក�ុង    

រជធានី េខត�ទំង២៥។ 

្រគ�អក�រកម�វជិា� ជីវៈមាន ១ ១២៥ នាក់ �សី ៣៧,៧៧ ភាគរយ ថយ ២ ៤០៩ នាក់ �សី ៦៥,៣១ ភាគរយ។ 

្រគ�អក�រកម�វជិា� ជីវៈ ្រគប់្រគងេដយ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ៩៨៧នាក់ �សី ៣៦,០៦ ភាគរយ ថយ 

២ ៤២៨ នាក់ �សីថយ ៦៩,៦២ ភាគរយ និងគំា្រទេដយៃដគូអភិវឌ្ឍ ១៣៨ នាក់ �សី ៥០ ភាគរយ េកន 

១៩ នាក់ �សី ៣០,១៩ ភាគរយ។ 

អ�កសិក្សោអក�រកម�វជិា� ជីវៈមាន  ២២ ៦៥២ នាក់ �សី ៦៩,៣៨ ភាគរយ ថយ ៥២ ២៤៧ នាក់ �សី

ថយ ៧០,២០ ភាគរយ។ អ�កសិក្សោ្រគប់្រគងេដយ្រកសួង ២០ ០៨០ នាក់ �សី ៦៩,៦៤ ភាគរយ ថយ  ៥២ 

៧៥២ នាក់ �សី ៧២,៨៤ ភាគរយ និងគំា្រទេដយៃដគូអភិវឌ្ឍមាន ២ ៥៧២ នាក់ �សី ៦៧,៣៤ ភាគរយ 

េកន ៥០៥ នាក់ �សី ៣៨,២៣ ភាគរយ។ 

តរងទ១ី៣ ៖ ចនំនួ្រគ� ថា� ក់ អ�កសកិ្សោកម�វធិអីក�រកម�វជិា� ជវីៈ 

បរយិាយ 
២០១៤-២០១៥ ២០១៥-២១០៦ េកន/ថយ (+/-) 

ចំនួន សរបុ �សី ចំនួន សរបុ �សី ចំនួន សរបុ �សី 

ថា� ក់ អ.យ.ក ៣ ៤១៥ 
  

៩៨៧ 
  

-២ ៤២៨ 
 

  

អក�រកម� ៃដគូ ៩៤ 
  

១២១ 
  

២៧ 
 

  

្រគ� អ.យ.ក 
  ៣ ៤១៥ ១ ១៧២ 

 
៩៨៧ ៣៥៦ 

 
-២ ៤២៨ -៨១៦ 

អក�រកម� ៃដគូ   ១១៩ ៥៣ 
 

១៣៨ ៦៩ 
 

+១៩ +១៦ 

អ�ក

សិក្សោ 
អ.យ.ក 

  ៧២ ៨៣២ ៥១ ៤៨៨ 
 

២០ ០៨០ ១៣ ៩៨៥ 
 

-៥២ ៧៥២ -៣៧ ៥០៣ 

ៃដគូ   ២ ០៦៧ ១ ២៥៣ 
 

២ ៥៧២ ១ ៧៣២ 
 

+៥០៥ +៤៧៩ 

ថា� ក់សរបុ ៣ ៥០៩ 
  

១ ១០៨ 
  

-២ ៤០១     

្រគ�សរបុ   ៣ ៥៣៤ ១ ២២៥  ១ ១២៥ ៤២៥ 
 

-២ ៤០៩ -៨០០ 

អ�កសិក្សោសរបុ   ៧៤ ៨៩៩ ៥២ ៧៤១  ២២ ៦៥២ ១៥ ៧១៧ 
 

-៥២ ២៤៧ -៣៧ ២០៤ 

តរងទី១២ បានបង� ញថាចំនួនអនក�រជនេពញវយ័អយុ ១៥ ឆា� ំេឡងែដលបានចូលេរៀនកម�វធីិ

អក�រកម�វជិា� ជីវៈ។  

កម�វធីិេ្រកយអក�រកម�  

េនទូទំង្របេទសមានបណា� ល័យ ៣៧ ថយ ១ ក�ុងេនាះបណា� ល័យគំា្រទេដយ្រកសួងអប់រ ំ       

យុវជន និងកីឡាមាន ២៨ ថយ ២ និងបណា� ល័យគំា្រទេដយៃដគូអភិវឌ្ឍមាន ៩ េកន ១ និងមណ� លអន 

១៤៧ ថយ ៥៥ មណ� លអនគំា្រទេដយ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ១២៥ ថយ ៥៥។ 
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តរងទ១ី៤ ៖ ស�តិបិណា� ល័យ មណ� លអន នងិអ�កចូលអន 

បរយិាយ 
២០១៤-២០១៥ ២០១៥-២០១៦ េកន(+) / ថយ(-) 

សរបុ �សី សរបុ �សី សរបុ �សី 

បណា� ល័យ 

អយក ៣០  ២៨  -២  

ៃដគូ ៨  ៩  ១  

សរបុ ៣៨  ៣៧  -១  

មណ� លអន 

អយក ១៨០  ១១៥  -៦៥  

ៃដគូ ២២  ២២  ០  

សរបុ ២០២  ១៣៧  -៦៥  

ចំនួនអ�កអន 

(បណា� ល័យ) 

អយក ១៤ ៩៦៧ ៧ ០៥៣ ២៦ ៣៤០ ១៦ ១៨៣ ១១ ៣៧៣ ៩ ១៣០ 

ៃដគូ ១២៤ ១០៤ ៧ ២៤៤ ៣ ៦០២ ៧ ១២០ ៣ ៤៩៨ 

សរបុ ១៥ ០៩១  ៧ ១៥៧ ៣៣ ៥៨៤ ១៩ ៧៨៥ ១៨ ៤៩៣ ១២ ៦២៨ 

 ចំនួនអ�កអន

(មណ� លអន) 

អយក ៣៧ ៥៩៨ ២០ ១៦៤ ៤៨ ៤៩៥ ២៥ ៧៦៤ ១៦ ៨០៧ ៨ ៨៨៨ 

ៃដគូ ១ ៤៣២ ៦៤៤ ១៦ ៣៤១ ៨ ៩៤០ ១៤ ៩០៩ ៨ ២៩៦ 

សរបុ ៣៩ ០៣០ ២០ ៨០៨ ៦៤ ៨៣៦ ៣៤ ៧០៤ ៣១ ៧១៦ ១៧ ១៨៤ 

អ�កចូលអនសរបុ ៥៤ ១២១ ២៧ ៩៦៥ ៩៨ ៤៨៩ ៤៤ ២៩៩ ៥០ ២០៩ ២៩ ៨១២ 

 

អ�កចូលអនមាន  ៩៨ ៤៨៩ នាក់ �សី ៥៥,៣៦ ភាគរយ េកន ៤៤ ២៩៩ នាក់ �សីេកន ៩៤,៨៥ ភាគរយ។ 

អ�កចូលអនេនបណា� ល័យ និងមណ� លអនគំា្រទេដយ្រកសួងអប់រ ំ  យុវជន និងកីឡា ៧៤ ៨៣៥ នាក់ 

�សី ៥៦,០៥ ភាគរយ េកន ២២ ២៧០ នាក់ �សី ៥៤,១២ ភាគរយ និងអ�កចូលអនេនបណា� ល័យ និង

មណ� លអនគំា្រទេដយៃដគូអភិវឌ្ឍ ២៣ ៥៨៥ នាក់ �សី ៥៣,១៧ ភាគរយ េកន ២២ ០២៩ នាក់ �សី  

១១ ៧៩៨ នាក់។ ក�ុងបណា� ល័យ និងមណ� លអនមានេសៀវេភសសនា ទស្សនាវដ�ី េសៀវេភេរឿង 

េសៀវេភ្របេលមេលក េសៀវេភសិស្ស ្រគ� និងឯកសរេផ្សងេទៀត។ 

កម�វធីិេនះ បានជួយបេង�នចំេណះដឹង និងទប់ស� ត់េ្រគាះេភ�ចអក្សរដល់អក�រជនថ�ី។ 

កម�វធីិចូលេរៀនេឡងវញិ 

សិស្សេបាះបង់ករសិក្សោេនក្រមិតបឋមសិក្សោមាន ៩២ ៤៩០ នាក់ �សី ៣៩,៩ ភាគរយ  ែដលទម

ទរឱ្យព្រងីកករអនុវត�កម�វធីិចូលេរៀនេឡងវញិ។  

តរងទ១ី៥ ៖ ស�តិថិា� ក់ ្រគ� នងិសសិ្សកម�វធិចូីលេរៀនេឡងីវញិ 

បរយិាយ 
២០១៤-២០១៥ ២០១៥-២០១៦ េកន(+) / ថយ(-) 

សរបុ �សី សរបុ �សី សរបុ �សី 

ថា� ក់ 

អយក ៧៧០  ៦៨២  -៨៨  

ៃដគូ ៤៧  ៩៤  ៤៧  

សរបុ ៨១៧  ៧៧៦  -៤១  
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្រគ�ថា� ក់ចូលេរៀន

េឡងវញិ 

អយក ៧៧០ ២១៥ ៦៨២ ១៨៥ -៨៨ -៣០ 

ៃដគូ ៤៧ ១៤ ៩៤ ៤៧ ៤៧ ៣៣ 

សរបុ ៨១៧ ២២៩ ៧៧៦ ២៣២ -៤១ ៣ 

សិស្ស 

អយក ១៣ ៥៨៦ ៦ ១៥២ ១២ ១៧១ ៥ ៥៤៣ -១ ៤១៥ -៦០៩ 

ៃដគូ ២៣៤ ១០៤ ៤១១ ២១៤ ១៧៧ ១១០ 

សរបុ ១៣ ៨២០ ៦ ២៥៧ ១២ ៥៨២ ៥ ៧៥៧ -១ ២៣៨ -៤៩៩ 

  

ថា� ក់កម�វធីិចូលេរៀនេឡងវញិមាន ៧៧៦ ថយ ៤១ ថា� ក់ ក�ុងេនាះថា� ក់គំា្រទេដយ្រកសួងអប់រ ំយុវជន 

និងកីឡា ៦៨២ ថយ ៨៨ និងៃដគូអភិវឌ្ឍមាន ៩៤ ថា� ក់ េកន ៤៧។ 

 ្រគ�កម�វធីិចូលេរៀនេឡងវញិមាន ៧៧៦ នាក់ �សី ២៩,៨៩ ភាគរយ ថយ ៤១ នាក់ �សីេកន ៥,៩៣ 

ភាគរយ ក�ុងេនាះ្រគ�គំា្រទេដយ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ៦៨២ នាក់ ថយ ៨៨ នាក់ �សី ៩,៧៦  

ភាគរយ និងគំា្រទេដយៃដគូអភិវឌ្ឍ ១ មាន ៩៤ នាក់ េកន ៤៧ នាក់។  

សិស្សចូលេរៀនេឡងវញិមាន ១២ ៥៨២ នាក់ �សី ៤៥,៥៤ ភាគរយ ថយ ១ ២៣៨ នាក់ �សីថយ 

៧,៩៨ ភាគរយ ក�ុងេនាះគំា្រទេដយ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ១២ ១៧១នាក់ �សី ៤៥,៥៦ ភាគរយ 

ថយ ១ ៤១៥ នាក់ និងគំា្រទេដយៃដគូអភិវឌ្ឍ ៤១១ នាក់ េកន ១៧៧ នាក់។ 

ករអនុវត�កម�វធីិចូលេរៀនេឡងវញិបានរមួចំែណកបង�ឱកសឱ្យសិស្សេបាះបង់អចបន�ករសិក្សោតម
សលេរៀនេនក�ុង្របព័ន�េឡងវញិ។ 

កម�វធីិបេង�ន្របាក់ចំណូលតមរយៈមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍  

មជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍្រគប់្រគងេដយ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាបានដំេណ រករថា� ក់

ជំនាញ ៥១០ ថា� ក់ េលជំនាញ ៣១ ក�ុងេនាះ ថា� ក់ជំនាញកត់េដរមាន ២០៧ ថា� ក់ សិស្សចូលេរៀន        

៣ ៤៨៣ នាក់ េស�នឹង ៣៩,៧៦ ភាគរយ �សី ៩៤,៦៥ ភាគរយ។ 

ករ្រគប់្រគង និងដំេណ រករមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍មាន្របសិទ�ភាព និងធានានិរន�រភាព

េដយមានករឧបត�ម�េពញេលញពីរជរដ� ភិបាល។ 
 

តរងទ១ី៦ ៖ ស�តិថិា� ក់ ្រគ�ជនំាញ អ�កេរៀនជនំាញមុខរបរ និងមជ្ឈមណ� លសកិ្សោសហគមន៍ 

បរយិាយ 
២០១៤-២០១៥ ២០១៥-២០១៦ េកន(+) / ថយ(-) 

សរបុ �សី សរបុ �សី សរបុ �សី 

ម.ស.ស 

អ.យ.ក ៣២៤  ៣២៧  ៣  

ៃដគូ ១៨  ២៦  ៨  

សរបុ ៣៤២  ៣៥៣  ១១  

ថា� ក់ជំនាញ 

មុខរបរ 

អ.យ.ក ៤៩៩  ៥១០  ២  

ៃដគូ ៤៥  ៣៩  -៦  

សរបុ ៥៤៤  ៥៤០  -៤  
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្រគ�ជំនាញ 

មុខរបរ 

អ.យ.ក ៥០៥ ២៦២ ៥០៣ ២៧៧ -២ ១៥ 

ៃដគូ ៦៣ ២០ ៤២ ២៥ -២១ ៥ 

សរបុ ៥៦៨ ២៨២ ៥៤៥ ៣០២ -២៣ ២០ 

អ�កេរៀន 

ជំនាញ 

អ.យ.ក ៧ ០៦៦ ៤ ៥៥២ ៨ ១៩៧ ៥ ៣៩០ ១ ១៣១ ៨៣៨ 

ៃដគូ ១ ០២៤ ៥៦០ ១ ៧៥២ ១ ០៤៧ ៧២៨ ៤៨៧ 

សរបុ ៨ ០៩០ ៥ ១១២ ៩ ៩៤៩ ៦ ៤៣៧ ១ ៨៥៩ ១ ៣២៥ 

  

មជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍សរបុ ៣៥៣ េកន ១១ ក�ុងេនាះ្រគប់្រគងេដយ្រកសួងអប់រ ំយុវជន 

និងកីឡា ៣២៧ េកន ៣ បានដំេណ រករ ៣០៥ និងមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍្រគប់្រគងេដយៃដគូ

អភិវឌ្ឍ ២៦ េកន ៨ បានដំេណ រករ ២៦ ។ ថា� ក់ជំនាញសរបុ ៥៤០ នាក់ ថយ ៤ ក�ុងេនាះ្រគប់្រគងេដយ

្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ៥០១ េកន ២ ៃដគូអភិវឌ្ឍ ៣៩ ថយ ៦។ ្រគ�ជំនាញ ៥៤៥ នាក់ �សី 

៥៥,៤១ ភាគរយ ថយ ២៣ បុ៉ែន��សីេកន ៧,០៩ ភាគរយ។ ្រគប់្រគងេដយ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

៥០៣ នាក់ �សី ៥៥,០៦ ភាគរយ ថយ ២ នាក់ បុ៉ែន��សីេកន ៥,៧៣ ភាគរយ និងៃដគូ ៤២ នាក់ �សី 

៥៩,៥២ ភាគរយ ថយ ២១ នាក់ �សីថយ ២៥ ភាគរយ ។ អ�កចូលេរៀនមាន ៩ ៩៤៩ នាក់ �សី ៦៤,៦៩ 

ភាគរយ េកន ១ ៨៥៩ នាក់ �សីេកន ២៥,៩២ ភាគរយ។  ្រគប់្រគងេដយ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា   

៨ ១៩៧ នាក់ �សី ៦៥,៧៥ ភាគរយ េកន ១ ១៣១ នាក់ �សីេកន ១៨,៤១ ភាគរយ និងៃដគូ ១ ៧៥២ នាក់ 

�សី ៥៩,៧៦ ភាគរយ េកន ៧២៨ នាក់ �សីេកន ៨៦,៩៦ ភាគរយ ។ 

កម�វធីិសមមូល-បំេពញវជិា�   

កម�វធីិសមមូលបឋមសិក្សោអប់រេំ្រក្របព័ន� 

ថា� ក់កម�វធីិសមមូលបឋមសិក្សោអប់រេំ្រក្របព័ន�មាន ២៥៧ ថា� ក់ ្រគ�បេ្រង�ន ២៥៧ នាក់ �សី 

២៩,១៨ ភាគរយ េកន ៥០ �សីេកន ៥០ ភាគរយ។ ក�ុងេនាះថា� ក់គំា្រទេដយ្រកសួង ២៤៥ ថា� ក់ េកន ៦៧ 

្រគ�បេ្រង�ន ២៤៥ នាក់ �សី ២៧,៣៤ ភាគរយ េកន ៦៧ នាក់។ ថា� ក់គំា្រទេដយៃដគូអភិវឌ្ឍមាន ១២ 

ថា� ក់ ថយ ១៧ ្រគ�បេ្រង�ន ១២ នាក់ �សី ៦៦,៦៦ ភាគរយ ថយ ១៧នាក់ ។ 

អ�កសិក្សោកម�វធីិសមមូលបឋមសិក្សោអប់រេំ្រក្របព័ន�មាន ៥ ១៦៤ នាក់ �សី ៥០,៩៦ ភាគរយ េកន 

៩៣៦ នាក់ �សីេកន ២១,៩៦ ភាគរយ។ អ�កសិក្សោែដល្រគប់្រគងេដយ្រកសួងមាន ៤ ៤៦២ នាក់ �សី 

៥១,៩៧ ភាគរយ េកន ១ ២១៥ នាក់ �សីេកន ៤២,៦២ ភាគរយ ។ អ�កសិក្សោ្រគប់្រគងេដយៃដគូអភិវឌ្ឍ 

៧០២ នាក់ �សី ៤៤,៥៨ ភាគរយ ថយ ២៧៩ នាក់ �សី ៤១,១៧ ភាគរយ ។ 
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តរងទ១ី៧ ៖ ស�តិថិា� ក់ ្រគ� នងិសសិ្ស/អ�កេរៀនកម�វធិសីមមូលបឋមសកិ្សោ 

បរយិាយ 
២០១៤-២០១៥ ២០១៥-២០១៦ េកន/ថយ(+/-) 

សរបុ �សី សរបុ �សី សរបុ �សី 

ថា� ក់ 

អ.យ.ក ១៧៨  ២៤៥  ៦៧  

ៃដគូ ២៩  ១២  -១៧  

សរបុ ២០៧  ២៥៧  ៥០  

្រគ� 

អ.យ.ក ១៧៨ ៣៣ ២៤៥ ៦៧ ៦៧ ៣៤ 

ៃដគូ ២៩ ១២ ១២ ៨ -១៧ -៤ 

សរបុ ២០៧ ៤៥ ២៥៧ ៧៥ ៥០ ៣០ 

សិស្ស 

អយក ៣ ២៤៧ ១ ៦២៦ ៤ ៤៦២ ២ ៣១៩ ១ ២១៥ ៦៩៣ 

ៃដគូ ៩៨១ ៥៣២ ៧០២ ៣១៣ -២៧៩ -២១៩ 

សរបុ ៤ ២២៨ ២ ១៥៨ ៥ ១៦៤ ២ ៦៣២ ៩៦៣ ៤៧៤ 

កម�វធីិេនះបានជួយដល់្រក�មមុខស�� ែដលគា� នឱកសចូលេរៀនតមសលេរៀនអប់រកំ�ុង្របព័ន� បាន

េរៀនប�� ប់ក្រមិតបឋមសិក្សោ។ 

កម�វធីិសមមូលមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិអប់រេំ្រក្របព័ន� 

កម�វធីិសមមូលមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិអប់រេំ្រក្របព័ន�បានេបកដំេណ រករថា� ក់េនេខត�រតនគិរ ី និង

រជធានីភ�ំេពញ ៤ ថា� ក់ ្រគ�បេ្រង�ន ១៧ នាក់ �សី ២៣,៥២ ភាគរយ សិស្សចូលេរៀន ៧៤ នាក់ �សី ៥០ 

ភាគរយ ។ 

មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិបំេពញវជិា�  

មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិបំេពញវជិា� មានសិស្សចូលេរៀន ៨១១ នាក់ �សី ២១,៨២ ភាគរយ េកន ២៨៧ 

នាក់ �សីេកន ១៣,៤៦ ភាគរយ។ 

មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិបំេពញវជិា�   

មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិបំេពញវជិា� មានសិស្សចូលេរៀន ៤ ៨៤១ នាក់ �សី ៣៩,៦៤ ភាគរយ េកន     

១ ៧៥២ នាក់ �សីេកន ៦២,៧៦ ភាគរយ។  

តរងទ១ី៨ ៖ ស�តិថិា� ក់ ្រគ� នងិសសិ្សមធ្យមសកិ្សោបឋមភូមនិងិទុតយិភូមបិេំពញវជិា�  

បរយិា

យ 

មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិបំេពញវជិា�  មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិបំេពញវជិា�  

២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ េកន ឬ ថយ ២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ េកន/ថយ(+/-) 

សរបុ �សី សរបុ �សី សរបុ �សី សរបុ �សី សរបុ �សី សរបុ �សី 

្រគ� េ្រប្របាស់្រគ�អប់រកំ�ុង្របព័ន� 

សិស្ស ៥២៤ ១៥៦ ៨១១ ១៧៧ ២៨៧ ២១ ៣ ០៨៩ ១ ១៧៩ ៤ ៨៤១ ១ ៩១៩ ១ ៧៥២ ៧៤០ 
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កម�វធីិេនះផ�ល់ករអប់រេំនក្រមិតមធ្យមសិក្សោដល់អ�កសិក្សោែដលពំុមានឱកស្រគប់្រគាន់ េដម្បឱី្យ

ពួកេគបានេរៀន និង្របឡងប�� ប់ក្រមិតសិក្សោនីមួយៗ េហយទទួលបានវ�ិ� បនប្រត ស�� ប្រតែដល

មានតៃម�េស�ក្រមិតមធ្យមសិក្សោចំេណះទូេទ។ 

កម�វធីិែកលម�គុណភាពៃនជីវតិតមរយៈសលេរៀនចល័ត  

តរងទ១ី៩ ៖ ស�តិចុិះបេ្រងៀន នងិអ�កចូលរមួកម�វធិែីកលម�គុណភាពៃនជវីតិ 

កម�វធីិែកលម�គុណភាពៃនជីវតិតមរយៈរថយន�ចល័តអនុវត�បាន ៤េលក ថយ ១ េលក មានអ�ក

ចូលរមួ ៣៣៦ នាក់ �សី ៦២,៥០ ភាគរយ ថយ ១៤២ នាក់ �សីថយ ៤២,៣១ ភាគរយ។  

កម�វធីិេនះ ផ�ល់ដល់ពលរដ�្រគប់របូនូវចំេណះដឹង ឥរយិាបថ តៃម� និងបំណិនជីវតិសំខន់ៗ េដម្បី

ជួយពួកេគឱ្យែកលម�គុណភាពៃនកររស់េន។ 

កម�វធីិអក�រកម�វជិា� ជីវៈ         

អ�កសិក្សោបានប�� ប់កម�វធីិអក�រកម�វជិា� ជីវៈមាន  ១៧ ២៨០ នាក់ �សី ៧០,៨០ ភាគរយ ថយ ៣៦ ៧១៦ 

នាក់ �សីថយ ៦៨,៥៣ ភាគរយ។ 

រូបភាពទ៣ី៨  ៖ លទ�ផលរេំដះេ្រគាះមនិេចះអក្សររយៈេពល ៦ ឆា�  ំ

 

អ�កសិក្សោកម�វធីិអក�រកម�វជិា� ជីវៈបានេធ�បុេរេតស� ១៧ ៤៩១ នាក់ �សី ៨៦,១៨ ភាគរយ បានេធ�េតស�

ប�� ប់ ១៦ ៩៧៩ នាក់ �សី ៦០,៦៦ ភាគរយ េធៀបនឹងអ�កសិក្សោែដលបានចូលេរៀន។ អ�កសិក្សោកម�វធីិ

អក�រកម�វជិា� ជីវៈបានេធ�េតស�ជាប់ ១៤ ៧៩៧ នាក់ �សី ៨៥,៧៤ ភាគរយ េធៀបនឹងអ�កសិក្សោែដលបានេធ�

េតស�ប�� ប់ ក�ុងេនាះអ�កសិក្សោបានទទួលបណ�អក�រកម� ១០ ៨៣៩ នាក់ �សី ៧៨,៨៦ ភាគរយ ៃនអ�ក

សិក្សោបានេធ�េតស�ជាប់។ 

 

បរយិាយ 
២០១៤-២០១៥ ២០១៥-២០១៦ េកន ( + ) ថយ ( - ) េកន/ថយ(+/-)ជា % 

ចំនួន សរបុ �សី ចំនួន សរបុ �សី ចំនួន សរបុ �សី ចំនួន សរបុ �សី 

ចុះបេ្រង�ន ៥   ៤   -១   -២០   

អ�កចូលរមួ  ៥០៨ ៣៦៤  ៣៦៦ ២១០  -១៤២ -១៥៤  -២៧,៩៥ -៤២,៣១ 
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រូបភាពទ៣ី៩ ៖ លទ�ផលកម�វធិអីក�រកម�ឆា� ២ំ០១៦ 

 
 

កម�វធីិេ្រកយអក�រកម� 

រូបភាពទ៤ី០  ៖ ករេ្រប្ីរបាស់បណា� ល័យ មណ� លអនក�ុងកម�វធិេី្រកយអក�រកម� 

 

បណា� ល័យមាន ៣៧ កែន�ង ដំេណ រករ ៣៣ និងមណ� លអនមាន ១៤៧ ដំេណ រករ ១១៩ ។ 

កម�វធីិចូលេរៀនេឡងវញិ 

សិស្សបានប��ូ នមាន ១០ ៩១០ នាក់ �សី ៤៦,០៤ ភាគរយ ថយ ១ ១៨៦ នាក់ �សីថយ ១០,៣០ 

ភាគរយ។ 

រូបភាពទ៤ី១  ៖ លទ�ផលកម�វធិចូីលេរៀនេឡងីវញិ 
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កម�វធីិបេង�ន្របាក់ចំណូល 

សិស្សេរៀនជំនាញបានប�� ប់ ៨ ២២០ នាក់ �សី ៦៧,៩១ ភាគរយ េកន ៦៥៧ នាក់ �សីេកន ១៧,៦៩ 

ភាគរយ។ គណៈ្រគប់្រគងមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍ទំង ២៥ រជធានី េខត�មាន ១ ៥០៤ នាក់ �សី 

១៧,៦១ ភាគរយ។ 

រូបភាពទ៤ី២  ៖ លទ�ផលកម�វធិបីេង�នី្របាក់ចណូំល នងិមជ្ឈមណ� លសកិ្សោសហគមន៍ 

 
 

កម�វធីិសមមូល-បំេពញវជិា�   

កម�វធីិសមមូលបឋមសិក្សោ 

កម�វធីិសមមូលបឋមសិក្សោអប់រេំ្រក្របព័ន� ត្រម�វឱ្យអ�កេរៀនសិក្សោរយៈេពល ២ឆា� ំ េទបចប់កម�វធីិ។  

ឆា� ំ២០១៦ សិស្សបានប�� ប់កម�វធីិសមមូលបឋមសិក្សោមាន ៤ ៦២៩ នាក់ �សី ៥១,១៥ ភាគរយ 

េកន ៣ ០០៤ នាក់ �សីេកន ២៦៤,៨៦ ភាគរយ។ 

រូបភាពទ៤ី៣  ៖ លទ�ផលប�� ប់កម�វធិសីមមូលបឋមសកិ្សោ  

 
 

កម�វធីិសមមូលមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិអប់រេំ្រក្របព័ន� 

សិស្សបានប�� ប់កម�វធីិសមមូលមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៦៦ នាក់ �សី ៥៤,៥៤ ភាគរយ។  
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មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិបំេពញវជិា�  

េបក�ជនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិបំេពញវជិា�  និងៃស�រនិមក្របឡង ៣៦៤ នាក់ �សី ៣០,៧៦ ភាគរយ 

េកន ៥៩នាក់ �សីថយ ១៦,៤១ ភាគរយ េហយក�ុងេនាះ្របឡងជាប់ ២៦០ នាក់ �សី ៣៤,២៣ ភាគរយ 

េកន ២០ នាក់ �សីេកន ៨,២៤ ភាគរយ។ 

មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិបំេពញវជិា�   

េបក�ជនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិបំេពញវជិា�  និងៃស�រនិបំេពញវជិា� មក្របឡង ៦ ៥៩៣ នាក់ �សី 

៣៩,១៦ ភាគរយ ក�ុងេនាះ្របឡងជាប់ ៤ ១២៧ នាក់ �សី ៤៥,១៩ ភាគរយ េកន ១ ៦១៩ នាក់ �សីេកន 

៦៧,៧១ ភាគរយ។  

ក.២  ធានាភាពស�័�ស�ទ��ៃនភាពជាអ�កដ�កនំា ន�ង្រគប្់រគងរបសម់�ន��អបរំ់្រគបល់ំដាបថ់ា� ក ់

 ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា បានេរៀបចំករ្រគប់្រគង និងករចត់ែចងេសវបេ្រង�ន្រគប់កម�វធីិ

អប់រេំ្រក្របព័ន� េដយអនុេលមតមអនុ្រកឹត្យេលខ ២០ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី០៥ ែខមីនា ឆា� ំ២០១៥ ស�ីពី

ករ្រគប់្រគងនិងចត់ែចងេសវបេ្រង�នតមកម�វធីិអប់រេំ្រក្របព័ន�របស់រជរដ� ភិបាល។ 

្រកសួងបាន៖ 

- បំប៉នម�ន�ីទទួលបន�ុកករងរអប់រេំ្រក្របព័ន�ថា� ក់េខត� ៨៩ នាក់ �សី ១៩,១០ ភាគរយ ស�ីពីករ្រគប់្រគង 

និងអនុវត�កម�វធីិអក�រកម�វជិា� ជីវៈ  

- អនុវត�សកល្បងកម�វធីិសិក្សោស្រមាប់កម�ករ កម�ករនីិេនតមេរងច្រក ១៧ ថា� ក់ 

- បំប៉ន្រគ�អក�រកម�ស្រមាប់កម�ករ កម�ករនីីតមេរងច្រក 

- បំប៉ន្រគ�កម�វធីិសមមូលបឋមសិក្សោថា� ក់ជាតិ ២៤៦ នាក់ �សី ២៨,០៤ ភាគរយ 

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាព្រគប់្រគងកម�វធីិចូលេរៀនេឡងវញិ ២៤៩ នាក់ �សី ១៧,២៦ ភាគរយ  

- បំប៉នសមត�ភាពម�ន�ីអប់រេំ្រក្របព័ន�ស�ីពីករេរៀបចំែផនករអប់រេំ្រក្របព័ន� ១១៩ នាក់ �សី ១៥,៩៦ 

ភាគរយ 

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាពអ�ក្រគប់្រគងមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍ េដម្បីេផ�រមុខងរជូនថា� ក់េ្រកមជាតិ 

៨៨ នាក់ �សី ១៥,៩០ ភាគរយ 

- ែណនំាបេច�កេទសអំពីករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ស្រមាប់អនុវស័ិយអប់រេំ្រក្របព័ន� ៣៥៣ នាក់ 

�សី ១០,៤៨ភាគរយ 

- បេង�នសមត�ភាពម�ន�ីអប់រេំ្រក្របព័ន�្រគប់លំដប់ថា� ក់ ១២៥នាក់ �សី ២០ ភាគរយ។ 

ខ.វឌ្ឍនភាពៃនសចូនាករផលសេ្រមច 

សូចនាករផលសេ្រមចរបស់អនុវស័ិយអប់រេំ្រក្របព័ន� េធៀបនឹងែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា� ំ២០១៦ 

សេ្រមចបាន ៦៦,៦៧ ភាគរយ ជិតសេ្រមចបាន ៣៣,៣៤ ភាគរយ ។ 
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ករវភិាគវឌ្ឍនភាពសូចនាករផលសេ្រមច 

ល.រ ករអប់រេំ្រក្របព័ន� 
ជាក់ែស�ង ចំណុចេដ ជាក់ែស�ង 

ស� នភាព 
២០១៥ ២០១៦ ២០១៦ 

េគាលនេយាបាយទី១៖ធានាឱ្យករអប់រមំានគុណភាព្របកបេដយសមធម៌ បរយិាបន� និងេលកកម�ស់ឱកសក�ុងករសិក្សោ 

                                 េពញមួយជីវតិស្រមាប់ទំងអស់គា�  

១ ចំនួន្របជាជនមិនេចះអក្សរបានប�� ប់ថា� ក់អក�រកម� ៥៣ ៩៩៦ ១៨ ៦០០ ១៧ ២៨០  

២ ចំនួនសិស្សចូលេរៀនក�ុងកម�វធីិសមមូល ១ ៦២៥ ៤ ២២៨ ៥ ១៦៤  
៣ ចំនួនមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍ ៣៤៧ ៣៤២ ៣៥៣  

៤ 
ចំនួនកុមារែដលបានប�� ប់កម�វធីិចូលេរៀនេឡងវញិ និង

បានប��ូ នេទក�ុង្របព័ន� 
១២ ០៩៦ ១១ ៧០០ ១០ ៩១០  

៥ ចំនួនអ�កបានប�� ប់វគ�បណ�ុ ះបណា� លជំនាញ ៧ ២៧២ ៧ ៣៧០ ៨ ២២០  

េគាលនេយាបាយទី២៖ ធានាភាពស័ក�ិសិទ�ិៃនភាពជាអ�កដឹកនំា និង្រគប់្រគងរបស់ម�ន�ីអប់រ្ំរគប់លំដប់ថា� ក់ 

៦ 
រជធានីេខត�េរៀបចំបាន្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងអប់រេំ្រក

្របព័ន� 
២៥ ២៥ ២៥  

សមា� ល់:  សេ្រមចបានតមចំណុចេដ  អចទទួលយកបាន  សេ្រមចមិនបានតមចំណុចេដ 
 

គ. ប�� ្រ�ឈម 

ទន�ឹមនឹងសមិទ�ផល ប�� ្របឈមមួយចំនួនចំបាច់្រត�វមានកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដះ�សយ។ប��

្របឈមទំងេនាះមានដូចជា៖ 

- សមា� រៈស្រមាប់្រទ្រទង់ថា� ក់អក�រកម�វជិា� ជីវៈពំុទន់សម�សប 

- ករវភិាជន៍ថវកិគំា្រទករេបក្របាក់ឧបត�ម�ជូន្រគ�ជាប់កិច�សន្យោអប់រេំ្រក្របព័ន�េនមានភាពយឺតយ៉ាវ 

- ករផ្សព�ផ្សោយពីកម�វធីិសមមូលេនពំុទន់បានទូលំទូលយេនេឡយ 

- មជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍មួយចំនួនមិនទន់េឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករជាក់ែស�ងរបស់្របជាជន

មូលដ� ន 

- ករផ�ល់ទិន�ន័យព័ត៌មានអប់រេំ្រក្របព័ន�របស់រជធានី េខត� និងៃដគូអភិវឌ្ឍមួយចំនួនមិនទន់េពល

េវល 

- េខត�មួយចំនួនេរៀបចំែផនករ្របតិបត�ិ និងែបងែចកថវកិពំុទន់េឆ�យតបេទនឹងចំណុចេដ 

- កិច�សហករក�ុងករអនុវត�កម�វធីិអប់រេំ្រក្របព័ន�របស់អជា� ធរែដនដី និងអ�កពក់ព័ន�មួយចំនួនមិន

ទន់បានទូលំទូលយ 

- េខត�មួយចំនួនតូចមិនបានផ�ល់ថវកិស្រមាប់ដំេណ រករមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍និង្របាក់ឧបត�ម�

ដល់គណៈ្រគប់្រគងមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍។ 
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២.២.៦ អន�ុសយ័ ការអ�វឌ្ឍយវុជន 

ក. លទ�ផលសេ្រមចបាន 

ករអនុវត�េគាលនេយាបាយជាតិស�ពីីករអភិវឌ្ឍយុវជនកម�ុជា 

្រក�ម្របឹក្សោជាតិកម�ុជាេដម្បអីភិវឌ្ឍយុវជនបាន៖ 

- បណ�ុ ះបណា� លថា� ក់ដឹកនំា និងម�ន�ីទទួលបន�ុកករងរអគ�េលខធិករដ� ន្រក�ម្របឹក្សោជាតិកម�ុជា

េដម្បអីភិវឌ្ឍយុវជន ស�ីពីករកសងែផនករ និងឧបករណ៍ស្រមាប់ពិនិត្យតមដន មានអ�កចូលរមួ 

៥៥ នាក់ �សី ៤៩,១ ភាគរយ 

- អនុម័តែផនករសកម�ភាពជាតិស�ីពីករអភិវឌ្ឍយុវជនកម�ុជាឆា� ២ំ០១៦-២០១៨ 

- េបកកិច�្របជំុេលកទី១ មានអ�កចូលរមួ ៦០ នាក់ �សី ១១,៧ ភាគរយ  

- េចញេសចក�ីសេ្រមចេលខ ៩៥ សសរ ចុះៃថ�ទី០២ ែខក��   ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពីករកំណត់និមិត�ស�� និង

្រតរបស់្រក�ម្របឹក្សោជាតិកម�ុជាេដម្បអីភិវឌ្ឍយុវជន  

- េបាះពុម�េសៀវេភេគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីករអភិវឌ្ឍយុវជនកម�ុជា ៧ ០០០ ក្បោល 

- េចញេសចក�ីសេ្រមចេលខ ០២ កជយ ចុះៃថ�ទី២៧ ែខក��  ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត�

េទរបស់គណៈកមា� ធិករជំនាញចំណុះ្រក�ម្របឹក្សោជាតិកម�ុជាេដម្បអីភិវឌ្ឍយុវជន  

- េចញេសចក�ីសេ្រមចេលខ ០៣ កជយ. ចុះៃថ�ទី២៧ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពីករបេង�ត្រក�ម្របឹក្សោ

េដម្បអីភិវឌ្ឍយុវជន្រកសួង ស� ប័ន  

- េចញេសចក�ីសេ្រមចស�ីពីករបេង�ត្រក�ម្របឹក្សោេដម្បអីភិវឌ្ឍយុវជនរជធានី េខត� េលខ ០៤ កជយ.  

ចុះៃថ�ទី២៧ ែខក��  ឆា� ំ២០១៦ 

- េចញេសចក�ីសេ្រមចស�ីពី បំែណងែចកភារកិច�ថា� ក់ដឹកនំាអគ�េលខធិករដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោជាតិ     

កម�ុជា េដម្បអីភិវឌ្ឍយុវជន េលខ ០១ អគ.កជយ. ចុះៃថ�ទី២៣ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៧ 

- េចញបទប�� ៃផ�ក�ុងរបស់្រក�ម្របឹក្សោជាតិកម�ុជាេដម្បីអភិវឌ្ឍយុវជន េលខ ០១ កជយ. ចុះៃថ�ទី២៧ 

ែខក��  ឆា� ំ២០១៦ 

- េចញបទប�� ៃផ�ក�ុងរបស់អគ�េលខធិករដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោជាតិកម�ុជា េដម្បអីភិវឌ្ឍយុវជន េលខ 

០២ អគ.កជយ. ចុះៃថ�ទី២៣ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៧។ 

កម�វធីិកូនល� សិស្សល� មិត�ល�  

ករងរ្រក�ម្របឹក្សោកុមារ 

តរងទ២ី០៖ តរងេ្របៀបេធៀបចនំនួ្រក�ម្របកឹ្សោកុមារឆា� សំកិ្សោ២០១៤-១៥ នងិ ២០១៥-១៦ 

បរយិាយ ២០១៤-២០១៥ ២០១៥-២០១៦ េកន/ថយ % (+/-) 

ចំនួន្រក�ម្របឹក្សោកុមារ ៧ ៦០១ ៧ ៩៣១ ៤,៣៤% 

ចំនួនសខ ៣៨ ២៣៧ ៣៩ ៥៧៨ ៣,៥១% 
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ចំនួនអនុសខ ២២៤ ៤៥៧ ២៣១ ៩០៨ ៣,៣២ % 

ចំនួនសមាជិក ១ ៤៦១ ០២៧ ១ ៤៧១ ៥៤២ ០,៧២ % 

តរងខងេលបានបង� ញថា ្រក�ម្របឹក្សោកុមារ សខ អនុសខ និងសមាជិកេកនេឡង

េដយសរករបេង�តសលេរៀនថ�ី។  

្របករេនះប�� ក់ថា រជធានី េខត�បានយកចិត�ទុកដក់េលករងរ្រក�ម្របឹក្សោកុមារ។ 

្រកសួងបានេបាះពុម�េសៀវេភ កម�វធីិសលកុមារេម្រតីសមាសភាគទី៥ “ករចូលរមួរបស់កុមារ 

្រគ�សរ និងសហគមន៍” ៣ ៥០០ ក្បោល ស្រមាប់ែចកជូន្រក�ម្របឹក្សោកុមារតមរជធានី េខត�។ 

ករងរ្រក�ម្របឹក្សោយុវជន 

តរងទ២ី១ ៖ តរងេ្របៀបេធៀបចនំនួ្រក�ម្របកឹ្សោយុវជនឆា� សំកិ្សោ២០១៤-១៥ នងិ ២០១៥-១៦ 

បរយិាយ ២០១៤-២០១៥ ២០១៥-២០១៦ េកន/ថយ %(+/-) 

ចំនួន្រក�ម្របឹក្សោយុវជន ៤៤៤ ៤៥១ ១,៥៧% 

ចំនួនសខ ៦ ០៣១ ៦ ០៨២ ០,៨៤% 

ចំនួនអនុសខ ៣៦ ១៨៦ ៣៦ ៥៦៩ ១,០៥% 

ចំនួនសមាជិក ២៦៦ ២៩៣ ២៩៦ ៣៦២ ១១,២៩% 
 

ចំនួន្រក�ម្របឹក្សោ សខ អនុសខ និងសមាជិកយុវជន មានករេកនេឡងេដយសរកំេណ ន

សលមធ្យមសិក្សោថ�ី។ ្របករេនះប�� ក់ឱ្យេឃញថារជធានី េខត� យកចិត�ទុកដក់ចំេពះករងរយុវជន។ 

្រកសួងបាន៖ 

- ពិនិត្យតមដនករងរ្រក�ម្របឹក្សោកុមារ និងយុវជនបាន ២១២ េនតមរជធានី េខត�  

- ្របជំុបូកសរបុចលនា្របឡង្របណំាង ៣ល�េនថា� ក់ជាតិ មានអ�កចូលរមួ ៣៩៨ នាក់ �សី ៤១,៩៦ 

ភាគរយ។ េដយែឡក រជធានីភ�ំេពញ េខត�កណា� ល ៃ្រពែវង និងកំពង់ចម បាន្របជំុបូកសរបុ

ករងរចលនា្របឡង្របណំាង ៣ល�។ េខត�តែកវបានេរៀបចំេនថា� ក់�ស�ក និងសលមួយចំនួន។ 

- េលកទឹកចិត�កុមារ និងយុវជនែដលជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោកុមារ និងយុវជន មានស� ៃដល�តមរយៈ

កិច�សមា� ស ផ្សព�ផ្សោយតមវទិ្ុយជាតិកម�ុជាក�ុងនាទីអប់រកំរពរសិទ�ិកុមារ និងយុវជន  

- ផ�ល់រង� ន់េលកទឹកចិត�ដល់កុមារ និងយុវជន ៤៥០ នាក់ �សី ៤០ ភាគរយ មានេសៀវេភ ៤ ១០០ 

ក្បោល បិ៊ច ៨៤ ្របអប់ និងសំេពៀត ៤៥០ 

- ផ�ល់ឱកសដល់កុមារ និងយុវជនឱ្យចូលរមួក�ុងកម�វធីិទស្សនកិច�សិក្សោ និងេបាះជំរ។ំ 
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កម�វធីិផ្សព�ផ្សោយសកម�ភាពករងរយុវជន 

្រកសួងបាន៖ 

- សហករជាមួយ្រកសួងព័ត៌មានបេង�តនាទីអប់រយុំវជននិងកុមារ េដម្បផី្សព�ផ្សោយតមវទិ្ុយជាតិ    

កម�ុជា េដយមានកម�វធីិសំណួរ ចេម�យជូនរង� ន់ដល់សិស្ស  

- សហករជាមួយ្រក�មហុ៊នគុយបូ៊តកម�ុជា ផ�ល់កបូប ៥ ០០០ ដល់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោយុវជនេន

វទិ្យោល័យមួយចំនួនក�ុងេខត�កណា� ល និងស� យេរៀង។ 

កម�វធីិេវទិកករសិក្សោនិងករងរ 

្រកសួងបាន៖ 

- េរៀបចំេវទិកករសិក្សោ និងករងរេនេខត�ៃ្រពែវង តែកវ កំពង់ធំ ត្ូបងឃ�ុំ បនា� យមានជ័យ កំពត 

និងែកប មានយុវជនចូលរមួ ៦ ៨៦១ នាក់ �សី ៣២,២២  ភាគរយ 

- ផ្សព�ផ្សោយ្របព័ន�អប់រជំំនាញែដលជាត្រម�វករទីផ្សោរករងរ 

- បណ�ុ ះបណា� លយុវជនពីរេបៀបេធ�ែផនករសិក្សោេឆា� ះេទរកករចប់ជំនាញែដលជាឧបនិស្ស័យ

របស់ខ�ួន មានអ�កចូលរមួ  ៤ ៥៥០ នាក់ �សី ២៥,៦៥ ភាគរយ។ 

កម�វធីិបណ�ុ ះបណា� លជំនាញយុវជនផ្សោរភា� ប់នឹងសង�ម 

្រកសួងបាន៖ 

- បណ�ុ ះបណា� លសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោកុមារ និងយុវជន ស�ីពីករចូលរមួករងរសង�មតមរយៈ”

ចលនា ៣ល� បរសិ� នល� និងេបតិកភណ� ជាតិ” មានអ�កចូលរមួ ២៤៧ នាក់ �សី  ៤៥,៧៤ ភាគរយ 

- បណ�ុ ះបណា� លសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោយុវជនកម�ុជា  ស�ីពីភាពជាអ�កដឹកនំា និងបរសិ� ន មានអ�កចូល

រមួ ២៥០ នាក់ �សី ៤៦ ភាគរយ 

- បណ�ុ ះបណា� លសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោយុវជនកម�ុជាស�ីពីជំនាញេបាះជំរេំ្រកម្របធានបទ “យុវជននិង

ករអភិវឌ្ឍជាតិ” មានអ�កចូលរមួ  ៤០០ នាក់ �សី ៣៩,២៥ ភាគរយ។  

 េដយែឡករជធានីភ�ំេពញ េខត�កំពង់ធំ ត្ូបងឃ�ុំ និងឧត�រមានជ័យ បានេរៀបចំកម�វធីិេបាះជំរ ំ និង

ទស្សនកិច�សិក្សោ។ 

កម�វធីិអប់រអំកប្បកិរយិា 

ករងរកយរទឹ�ិកម�  

្រកសួងបាន៖ 

- េរៀបចំសមាជិកកយរទឹ�ិទូទំងរជធានី េខត�មាន ១៣០ ៩៨៨ នាក់ �សី ៤៣,៧២ ភាគរយ 

- បំពក់កែន្សងជូនដល់កយរទឹ�ិ ៣ ៤៧៦ នាក់ �សី ១៣,៦១ ភាគរយ 

- េរៀបចំកម�វធីិេបាះជំរកំយរទឹ�ិ រជធានីភ�ំេពញ េខត�កណា� ល និងកំពង់ចម 
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- បំប៉នសមត�ភាពសមាជិកកយរទឹ�ិអំពីករត្រមង់ទិសកយរទឹ�ិ និងសេ�ង� ះបឋម  

- ផ្សព�ផ្សោយផលប៉ះពល់ៃនករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន ចរចរណ៍ផ�ូវេគាក សុខភាពបន�ពូជ ផ�ូវេភទ 

សុខភាព្រគ�សរ និងអនាម័យ 

- ផ�ល់អហរបូករណ៍ សេម�ចអគ�មហេសនាបតេីតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជា

ណាច្រកកម�ុជា ដល់សមាជិកកយរទឹ�ិ េទបន�ករសិក្សោេនតមសកលវទិ្យោល័យនានា 

- បំផុសសមាជិកកយរទឹ�ិឱ្យចូលរមួេធ�សកម�ភាពសង�មដូចជាអនាម័យ សមា� តបរសិ� ន ទិវពិភព-

េលក្របយុទ�្របឆំាងជំងឺេអដស៍...។ 

ករព្រងឹងសកម�ភាពសមាគមនិស្សតិ 

្រកសួងបាន៖ 

- េរៀបចំសមាគមនិស្សតិ ៥៣ េនតម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោសធារណៈ 

- ត្រមង់ទិស និងបណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទសស�ីពីករេរៀបចំសមាគមេនសកលវទិ្យោល័យមានជ័យ 

និងសកលវទិ្យោល័យ ជាសីុម កំចយមារ។ 

កម�វធីិផា� ស់ប�ូរទំនាក់ទំនងយុវជនអន�រជាតិ 

្រកសួងបាន៖ 

- ប��ូ នយុវជន ២៨ នាក់ �សី ៥០ ភាគរយ  និងអ�កដឹកនំា ១ នាក់ េទចូលរមួកម�វធីិនាវយុវជនអសីុ

អេគ�យ៍ និងជបុ៉នេលកទី៤៣ េនតមបណា� ្របេទសអស៊ន និងជបុ៉ន 

- ប��ូ នថា� ក់ដឹកនំា និងម�ន�ី ២របូ េទចូលរមួករ្របជំុ្រក�មករងរអភិវឌ្ឍយុវជនអស៊នស�ីពីសន�ស្សន៍

ករអភិវឌ្ឍយុវជនអស៊ន េនេលខធិករដ� នអស៊ន ្របេទសឥណ�ូ េនសីុ  

- ប��ូ នថា� ក់ដឹកនំា ១ នាក់ េទេធ�ទស្សនកិច�េនសធារណរដ�្របជាមានិតចិន 

- ប��ូ នថា� ក់ដឹកនំា ១ នាក់ និង្របធាន្របតិភូយុវជននាវអសីុអេគ�យ៍ និងជបុ៉នេលកទី៤៣ ចំនួន ១ 

នាក់ េទចូលរមួកិច�្របជំុេលកទី១ ៃនគណៈកម�ករ្រគប់្រគងេលនាវយុវជនអសីុអេគ�យ៍ និងជបុ៉ន 

េន្របេទសជបុ៉ន 

- ប��ូ នម�ន�ីដឹកនំា្របតិភូ ១ នាក់ និងកុមារ ៦ នាក់ �សី ៥០ ភាគរយ េទចូលរមួសន�ិសីទកុមារ  េន

្របេទសជបុ៉ន 

- ប��ូ នថា� ក់ដឹកនំាយុវជន ១ នាក់ េទចូលរមួ្របជំុវយតៃម�ករងរនាវយុវជនអសីុអេគ�យ៍េលក    

ទី៤៣ និងេលកទិសេដករងរនាវយុវជនអសីុអេគ�យ៍េលកទី៤៤ េន្របេទសជបុ៉ន 

- ប��ូ នកុមារ និងយុវជនចូលរមួេបាះជំរ ំ្របជំុ សិក� សល សន�នាយុវជនអសីុប៉ាសីុហ�ិក េវទិកយុវជន

គំរ ូ េវទិកសហ្រគិនវយ័េក�ង ករបណ�ុ ះបណា� លអ�កដឹកនំាយុវជនអស៊នវយ័េក�ង ្រពឹត�ិករណ៍េអកូ

េទសចរណ៍យុវជនអស៊ន ករផា� ស់ប�ូរបទពិេសធ េនេ្រក្របេទសរមួមាន្របេទសសិង�បុរ ី២៧ នាក់ 

�សី ៤៤,៤៤ ភាគរយ និងម�ន�ីដឹកនំា ៣ នាក់ �សី ១ នាក់ សធារណរដ�្របជាមានិតចិន ១២ នាក់  
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�សី ៥៨,៣៣ ភាគរយ ៃថ ៦ នាក់ �សី  ៣៣,៣៣ ភាគរយ ជបុ៉ន ៧៨ នាក់ �សី ៣៥,៨៩ ភាគរយ     

ម�ន�ីដឹកនំា ២ នាក់ �សី ១ នាក់ ឡាវ ៣ នាក់ �សី ៦៦,៦៦ ភាគរយ ឥណា�  ២៤ នាក់ �សី ៥០ ភាគរយ     

ម�ន�ីដឹកនំា ១ នាក់ និងសធារណរដ�កូេរ ៉២០ នាក់ �សី ៥០ ភាគរយ 

- ដឹកនំាកិច�្របជំុថា� ក់ឧត�មម�ន�ីទទួលបន�ុកករងរយុវជនេលកទី៨ កិច�្របជំុថា� ក់ឧត�មម�ន�ីទទួល

បន�ុកករងរយុវជនេលកទី៧ កិច�្របជំុយុវជនអស៊នេលកទី២១ និងកម�វធីិ្របគល់រង� ន់ដល់អង�ករ

យុវជនអស៊នែដលមានស� ៃដ មានអ�កចូលរមួ ១០០ នាក់ �សី ៣៥ ភាគរយ 

- ្របារព�ខួបេលកទី១៧ ទិវអន�រជាតិស្រមាប់យុវជន ១២សីហ េ្រកម្របធានបទ “អជីព និងករងរ

សមរម្យស្រមាប់យុវជនេឆា� ះេទរកករសេ្រមចេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព” មានយុវជន

ចូលរមួ ១ ៧៥០ នាក់ �សី ៤២,១៧ ភាគរយ 

- ្របារព�ខួបេលកទី៦៧ ទិវកុមារអន�រជាតិ ១មិថុនា មានអ�កចូលរមួ ១ ៥០០ នាក់ �សី ៤៥,៣៣     

ភាគរយ េដយសហករជាមួយ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ 

- េរៀបចំមហសន�ិបាតកម�វធីិនាវយុវជនអសីុអេគ�យ៍ មានអ�កចូលរមួ ៣១០ នាក់ �សី ៣៧,១០ 

ភាគរយ េនេខត�េសៀមរប 

- េរៀបចំ្រពឹត�ិករណ៍អង�រស�ង� ន� េដយសហករជាមួយសហភាពសហព័ន�យុវជនកម�ុជា 

- េរៀបចំសិក� សលថា� ក់ឧត�មម�ន�ីទទួលបន�ុកករងរយុវជនអស៊នស�ីពី “ករប�� ប់ែផនករករងរ

យុវជនអស៊ន និងសំេណ សន�ស្សន៍ករអភិវឌ្ឍយុវជន” មានអ�កចូលរមួ ៦០ នាក់ �សី ២៥ ភាគរយ 

- ទទួល្របតិភូកុមារ និងយុវជនជបុ៉ន ៦១ នាក់ �សី ៦០,៦៥ ភាគរយ។  

មជ្ឈមណ� លយុវជននិងកម�វធីិជំនាញវជិា� ជីវៈ 

្រកសួងបាន៖ 

- បូកសរបុករងរ្រគប់្រគងមជ្ឈមណ� ល និងយុវជន មានថា� ក់ដឹកនំា និងម�ន�ីទទួលបន�ុកករងរ

មជ្ឈមណ� ល ៨៣ នាក់ �សី ១៨,០៧ ភាគរយ 

- ផ�ល់កំុព្ូយទ័រេលតុ ៣០េ្រគ�ង និងម៉ាសីុន្រពីនធ័រ ១េ្រគ�ង ដល់មជ្ឈមណ� លជាតិយុវជនកម�ុជា 

- ជួសជុលអគារមជ្ឈមណ� លជាតិយុវជនេនេខត�េសៀមរប     េដយសហករជាមួយអង�ករមូលនិធិ

ក�ីសង្ឃមឹអសីុ-អ�ហ�ិក ៃនសធារណរដ�កូេរ ៉

- ព្រងឹង និងេរៀបចំដំេណ រករអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ� លយុវជន ២៤  រជធានី  េខត� 

- ផ�ល់េសវបណា� ល័យដល់កុមារ និងយុវជន ៥៣២ នាក់  �សី ៣៨,៩០ ភាគរយ េនមជ្ឈមណ� ល

ជាតិយុវជន  

- កំណត់ទីតំងស្រមាប់សង់មជ្ឈមណ� លយុវជនក�ុង�ស�កបារយណ៍ េខត�កំពង់ធំ េដយសហករ

ជាមួយរមណីយដ� នបឹងសំរទឹ�។ 
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ករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញខ�ី 

្រកសួងបានបណ�ុ ះបណា� លជំនាញខ�ីដល់យុវជន  ១ ៣៨៩ នាក់ �សី ៥៧,៣១ ភាគរយ េលមុខ

វជិា� កត់េដរ អក្សរេភ�ង កំុព្ូយទ័រ ចមា� ក់ែស្បក ចមា� ក់ថ�ែកវ សមា� ងកយ និងេភ�ងសម័យ។ 

កម�វធីិយុវជនស�័្រគចិត� 

្រកសួងបាន៖ 

- បណ�ុ ះបណា� លករងរយុវជនស�័្រគចិត�ថា� ក់្រក�ង �ស�ក ខណ�  ១៥ េនតមរជធានី េខត� ៨  

- បេង�ត្រក�មយុវជនស�័្រគចិត�ថា� ក់រជធានី េខត�  ្រក�ង �ស�ក ខណ�  មានសមាជិក ៨០០ នាក់ �សី 

៣៣,២៥ ភាគរយ 

- េរៀបចំេវទិកជាតិស�ីពីករស�័្រគចិត�េនកម�ុជា និង្របារព�ទិវអន�រជាតិអ�កស�័្រគចិត� ៥ធ�ូ មានអ�កចូល

រមួចំនួន ១ ៧៥០ នាក់ �សី ៥១,៨២ ភាគរយ 

- លបថា� ំករពរ្រជាបទឹកដំបូលអគារមជ្ឈមណ� លជាតិយុវជនកម�ុជា េធ�េធ�រដក់េសៀវេភបែន�ម   

ផ�ល់េសៀវេភេរឿងេ្រពងស្រមាប់កុមារ និងេសៀវេភេផ្សងៗ ២៨០ ក្បោល និងផ�ល់េសៀវេភដល់     

បណា� ល័យ ១៤ តម�ស�ក េដយសហករជាមួយអង�ករមូលនិធិៃនក�ីសង្ឃមឹអសីុ-អ�ហ�ិក 

- ផ�ល់្រគ�ឧេទ�ស និងអ�កស្រមបស្រម�លកម�វធីិបណ�ុ ះបណា� លយុវជនេនតមសហគមន៍េដយសហ-

ករជាមួយអង�ករកម�ុជាេដម្បី�សវ្រជាវ អភិវឌ្ឍ និងអប់រ ំេនេខត�បាត់ដំបង 

- ប��ូ នម�ន�ីអប់របុំរស ១ នាក់ េទចូលរមួសន�ិសីទស�ីពីករងរស�័្រគចិត� េន្របេទសអល�ឺម៉ង់ 

- ប��ូ នម�ន�ីអប់របុំរស ១ នាក់ េទចូលរមួពិធីចុះហត�េលខេលអនុស្សរណៈេយាគយល់គា�  ស�ីពី  

កម�វធីិអ�កស�័្រគចិត�អន�រជាតិម៉ាយខបស៍ក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា េន្របេទសម៉ាេឡសីុ។ 

កម�វធីិផ�ល់ព័ត៌មានទីផ្សោរករងរ និងហត់ករេនតមសហ្រគាសរដ�និងឯកជន 

្រកសួងបានដក់ឱ្យដំេណ ករមជ្ឈមណ� លផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានទីផ្សោរករងរ មានអ�កចូលរមួ ៣៥០ 

នាក់ �សី ៤៣,៨៩ ភាគរយ េដយបានេរៀបចំបណា� ល័យ បំពក់សមា� រៈករយិាល័យ កំុព្ូយទ័រ និងម៉ាសីុន

្រតជាក់ េនមជ្ឈមណ� លយុវជនេខត�កំពង់ធំ។ 

កម�វធីិសហ្រគិនភាព និងភាពជាអ�កដឹកនំា 

្រកសួងបានេរៀបចំេវទិក៖ 

- យុវជន-សហ្រគិន មានយុវជនចូលរមួ ១ ៩៥០ នាក់ �សី ៤៣,៥៨ ភាគរយ 

- យុវជនស�ីពីភាពជាអ�កដឹកនំា និងយុវជន មានយុវជនចូលរមួ ២៥០ នាក់   �សី ៤០,៨ ភាគរយ។ 
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កម�វធីិទស្សនកិច�សិក្សោ និងេបាះជំរ ំ

្រកសួងបាន៖ 

- ដឹកនំា្របតិភូយុវជនស�័្រគចិត� ៣០០ នាក់ �សី ៤០,៦៦ ភាគរយ េទទស្សនកិច�សិក្សោផា� ស់ប�ូរ     

បទពិេសធេលករងរស�័្រគចិត� ករងរសហគមន៍ និងករែស�ងយល់មរតកវប្បធម៌ែខ�រ 

- េបាះជំរេំ្រកម្របធានបទ “យុវជន និងវទិ្យោស�ស�” េដយសហករជាមួយអង�ករមូលនិធិក�ីសង្ឃមឹ

អសីុ-អ�ហ�ិក មានយុវជនចូលរមួ ១៣១ នាក់ �សី ៣៩,៧ ភាគរយ  

- េបាះជំរអំន�រជាតិេដយសហករជាមួយអង�ករសម�័ន�យុវជនអន�រជាតិ មានសិស្ស និស្សតិចូលរមួ  

១ ៨០០ នាក់ �សី ៥៥,៥៥ ភាគរយ។ 

ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាព 

្រកសួងបានប��ូ នម�ន�ីអប់រ៖ំ 

- ២ នាក់ �សី ៥០ ភាគរយ េទចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពី “ករវស់ែវង និងវយតៃម�លទ�ផល 

កម�វធីិករងរយុវជន” េន្របេទសអីុតលី  

- ២ នាក់ �សី ៥០ ភាគរយ េទចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពី ករអភិវឌ្ឍកម�វធីិ និងករេលកកម�ស់

្របតិបត�ិករស្រមាប់េគាលនេយាបាយនិងសកម�ភាពយុវវយ័ េនសធារណរដ�កូេរ។៉ 
 

ខ. ការសេ្រមចបានសចូនាករផលសេ្រមច 

ករវភិាគវឌ្ឍនភាពសូចនាករផលសេ្រមច 

 
ករអភិវឌ្ឍយុវជន 

ជាក់ែស�ង ចំណុចេដ ជាក់ែស�ង ស� ន

ភាព ២០១៥-១៦ ២០១៦-១៧ ២០១៦-១៧ 

េគាលនេយាបាយទី ១ ៖ ធានាឱ្យករអប់រមំានគុណភាព ្របកបេដយសមធម៌ និងបរយិាប័ន� និងេលកកម�ស់ឱកសសិក្សោ 

                                    េពញមួយជីវតិ ស្រមាប់ទំងអស់គា�  

១ ចំនួនយុវជនែដលទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញខ�ីៗ ១ ០៥៥ ៣ ១០០  ១ ៣៨៩  

២ 
ចំនួនយុវជនែដលទទួលករបណ�ុ ះបណា� លនិងករប��� ប

ករងរស�័្រគចិត� 
១ ៥០០ ២ ០០០ ៣ ១០០  

៣ ចំនួនមជ្ឈមណ� លយុវជន ១៦ ១៧ ២២  

៤ 
ចំនួនយុវជនែដលបានបេង�តករងរេដយខ�ួនឯងក�ុងមួយ

មជ្ឈមណ� លក�ុងមួយឆា� ំ 
៧ ១០ ៧  

៥ ភាគរយសិស្សថា� ក់ទី៤-៩ចូលរមួក�ុង្រក�ម្របឹក្សោកុមារ ៩៩% ១០០% ៩៩%  

៦ ភាគរយសិស្សថា� ក់ទី១០-១២ចូលរមួក�ុង្រក�ម្របឹក្សោយុវជន ៨៩% ៩៨% ៨៩%  

៧ 
ចំនួនយុវជនែដលបានទទួលករបណ�ុ ះបណា� លភាពជាអ�ក

ដឹកនំា និងសហ្រគិនភាព 
៣៧៥ ៣០០ ២៥0  

េគាលនេយាបាយទី ២ ៖ ធានាភាពស័ក�ិសិទ�ិៃនភាពជាអ�កដឹកនំា និង្រគប់្រគងរបស់ម�ន�ីអប់រ្ំរគប់លំដប់ថា� ក់ 

 N/A     
U 
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គ. ប�� ្រ�ឈម 

ទន�ឹមនឹងសមិទ�ផល ប�� ្របឈមមួយចំនួនចំបាច់្រត�វមានកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដះ�សយ។ ប��

្របឈមទំងេនាះមានដូចជា ៖ 

- កង�ះមេធ្យោបាយ និងសមា� របរកិ� រស្រមាប់ដំេណ រករករងរ្របចំៃថ�េនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកម

ជាតិ 

- កង�ះម�ន�ីមានសមត�ភាព និងជំនាញែផ�កយុវជន  

- ទីតំងមជ្ឈមណ� លយុវជនរជធានី េខត�មួយចំនួនធំមិនទន់មានអគារ និងរបងស្រមាប់ដំេណ រករ 

- កង�ះករគំា្រទពីសំណាក់អ�កពក់ព័ន�។ 
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២.២.៧ អន�ុសយ័ការអបរំ់កាយ ន�ង�ឡា 

ក. លទ�ផលសេ្រមចបាន 

ករ្របកួតកីឡាសិស្ស-និស្សតិ 

្រកសួងបាន៖ 

- ផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីែណនំាស�ីពីកម�វធីិ្របកួតកីឡាេ្រជសេរ សេជងឯកទូទំង្របេទស រជធានី េខត� 

និង្រគឹះស� នសិក្សោទំងបីក្រមិត 

- ្របកួតកីឡាសិស្សមធ្យមសិក្សោេ្រជសេរ សេជងឯកទូទំង្របេទសេនទីរមួេខត�កំពតមាន ២៥រជធានី 

េខត�ចូលរមួ ្របតិភូកីឡា ២ ៨៨០ នាក់  �សី ១១២១ នាក់ 

- ្របកួតកីឡានិស្សិតឧត�មសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោបេច�កេទសេនរជធានីភ�ំេពញមាន ២៨្រគឹះស� ន

សិក្សោចូលរមួ្របតិភូកីឡា ៩៨៧ នាក់ �សី ១៩៥ នាក់។ 

ករ្របកួតកីឡាេជងឯកតមសហព័ន� 

្រកសួងបានេរៀបចំករ្របកួត៖ 

- កីឡាសូហ�តិនី�សេ្រជសេរ សេជងឯកជាតិេនរជធានីភ�ំេពញ មានក�ឹបកីឡា ៨ចូលរមួ ្របតិភូកីឡា 

៩២ នាក់ �សី ៣១ នាក់   

- កីឡាវសូ៊ូេ្រជសេរ សេជងឯកជាតិេនរជធានីភ�ំេពញ មានក�ឹបកីឡា ៩ចូលរមួ ្របតិភូកីឡា ៣០៥ 

នាក់ �សី ១៥៥ នាក់  

- កីឡាយូដូេ្រជសេរ សេជងឯកេនរជធានីភ�ំេពញ មានក�ឹបកីឡា ៥ចូលរមួ ្របតិភូកីឡា ៨៣ នាក់ 

�សី ២១ នាក់  

- កីឡាសីប៉ាក់ត្រកេ្រជសេរ សេជងឯកជាតិេនរជធានីភ�ំេពញមានក�ឹបកីឡា ១៥ចូលរមួ ្របតិភូ 

៤០២ នាក់ �សី ១៣៣ នាក់  

- កីឡាតុងហ�ីលមូ៉ដូេ្រជសេរ សេជងឯកជាតិេនរជធានីភ�ំេពញមានក�ឹបកីឡា ១០ចូលរមួ ្របតិភូកីឡា 

១៥០ នាក់ �សី ២៦ នាក់ 

- កីឡាករ៉េតដូេ្រជសេរ សេជងឯកជាតិេនរជធានីភ�ំេពញមានក�ឹបកីឡា ១៧ចូលរមួ ្របតិភូកីឡា 

១៨៧នាក់ �សី ៦០នាក់  

- កីឡាេតក� ន់ដូអយធីេអហ�េ្រជសេរ សេជងឯកជាតិេនរជធានីភ�ំេពញមានក�ឹបកីឡា ១៤ចូលរមួ 

្របតិភូកីឡា ៣៣១ នាក់ �សី ៧៦ នាក់ 

- កីឡាវ ៉វូណីាមេ្រជសេរ សេជងឯកជាតិេនរជធានីភ�ំេពញមានក�ឹបកីឡា ៧ចូលរមួ ្របតិភូកីឡា 

១២៣ នាក់ �សី ២៦ នាក់  

- កីឡាទូក្របៃពណីខ� តអន�រជាតិ និងទូកកនូ កយ៉ាក់េ្រជសេរ សេជងឯកជាតិេនរជធានីភ�ំេពញ 

មានក�ឹបកីឡា ៨ចូលរមួ ្របតិភូកីឡា ៤៦២ នាក់ �សី ១០៤ នាក់ 
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- កីឡាជិះកង់េដម្បីទំងអស់គា� េនរជធានីភ�ំេពញ មានក�ឹបកីឡា ២០ចូលរមួ ្របតិភូកីឡា ២៩៥ នាក់ 

�សី ២៦ នាក់  

- កីឡាជាតិេលកទី១ េនរជធានីភ�ំេពញ និងេខត�កំពង់ចម មាន ១៥្របេភទកីឡា៖ កីឡាបាល់ទត់ 

បាល់ទះ បាល់េបាះ អត�ពលកម� ចំបាប់ ្របដល់ េតក� ន់ដូ ដបឺលយូធីេអហ� េប៉តង់ វយកូនបាល់ 

វយកូនឃ�ីេលតុ វយសី ល្ុបក�េត កយសម�័ន� ែហលទឹក និងសូរនិហ្សិកំបូ៉ េស�នឹង ១៨៩ វ�ិ� ស 

មានករចូលរមួ្រគប់រជធានី េខត� ្រកសួងមហៃផ� និង្រកសួងករពរជាតិ ្របតិភូកីឡា ២៧០០ 

នាក់ �សី ៦០៩ នាក់។  

សមិទ�ផលខងេល បានឆ�ុះប�� ងំយ៉ាង្របត្យក្សអំពី្របសិទ�ភាពនិង្របសិទ�ផលៃនកំែណទ្រមង់   

វស័ិយអប់រកំយ និងកីឡា។ 
 

តរងទី២១ ៖ លទ�ផលៃនករ្របកួតកីឡាជាលក�ណៈអន�រជាតិ 

្របេភទកីឡា 
ចំនួន

កីឡាករ 
ទីកែន�ង េឈ� ះករ្របកួត 

េមដយ 

មាស ្របាក់ សំរទឹ�ិ សរបុ 

បាល់ទត់ អត�

ពលកម� វយកូន

ឃ�ីេលតុ និងគុន

ដវ 

៥៩ សិង�បុរ ី សកលវទិ្យោល័យអសីុអេគ�យ៍

េលកទី១៨ 

០៤ ០១ ០២ ០៧ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោ ៣៧ ៃថ សិស្សមធ្យមសិក្សោអសីុអេគ�យ៍

េលកទី៨ 

០ ០ ០១ ០១ 

ចំបាប់ ៨៧ កម�ុជា េជងឯកអសីុអេគ�យ៍ ០៣ ១០ ១៧ ៣០ 

េតក� ន់ដូ ៩១ កម�ុជា េជងឯកអសីុអេគ�យ៍េលកទី១ ៣១ ១០ ១១ ៥២ 

េតក� ន់ដូ WTF ៣ ហ�ីលីពីន ្របកួតជ្រម�ះកីឡាអូឡំាពិក  ០១ ០ ០ ០១ 

េតក� ន់ដូ WTF ៣ ហ�ីលីពីន េជងឯកអសីុេតក� ន់ដូេលកទី

២២  

០ ០១ ០១ ០២ 

េប៉តង់ បាល់ទត់ 

វយសី វយកូន

ឃ�ីេលតុ សីប៉ាក់

ត្រក Folk Sport 

៨១ ៃថ កីឡាសុឆន�ៈអនុតំបន់ទេន�េមគ

ង�េលកទី២១ 

 

១៣ ០៧ ០៤ ២៤ 

ករ៉េតដូ ១៣ ម៉ាេឡសីុ េជងឯកអសីុអេគ�យ៍េលកទី៥ ០០ ០១ ០០ ០១ 

េប៉តង់ ២១ ឡាវ េជងឯកអសីុអេគ�យ៍េលកទី៣ ០៥ ០៥ ០៦ ១៦ 

េប៉តង់ ៩ េវៀតណាម េជងឯកេបកទូលយេលកទី២៥ ០១ 0 0 0១ 

បាល់ទះេឆ�រខ្សោច់ 

េប៉តង់ វ ៉ូវណីាម 

ចំបាប់ MAtial Art 

៦២ េវៀតណាម កីឡាេឆ�រខ្សោច់ អសីុេលកទី៥ 

 

០៦ 

 

០៦ 

 

០៩ 

 

២១ 
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សូហ�េតនីស ១២ ៃថ 

 

្របកួតេជងឯកសូហ�េតនីស

ពិភពេលកជំុ េលកទី២  

០១ 

 

០២ 

 

០១ 

 

០៤ 

សូហ�េតនីស ១០ សធារណៈ

រដ�កូេរ ៉

្របកួតកីឡាពនរង� ន់សូហ�េត

នីសកូេរ ៉ 

០០ ០០ ០១ ០១ 

សូហ�េតនីស ១១ ម៉ាេឡសីុ ្របកួតេជងឯកសូហ�េតនី

សអសីុអេគ�យ៍ 

០០ ០១ ០០ ០១ 

េតក� ន់ដូ WTF ៤ រសុ្ីុស ្របកួតកីឡាអន�រជាតិកុមារ

អសីុ េលកទី៦  

 

០០ ០០ ០១ ០១ 

ល្ុបក�េត ៩ េវៀតណាម ្របកួតកីឡាេជងឯកពិភព

េលក យុទ�គុនេវៀតណាម វ ៉ូកូ

្រទីយិន េលកទី១  

០០ ០០ ០២ ០២ 

ឈិនឡូន ១៩ មីយ៉ាន់ម៉ា េជងឯកអសីុេលកទី២ ០១ ០០ ០២ ០៣ 

កយវប្បកម� ៦ ៃថ េជងឯកអសីុអេគ�យ៍ ០១ ០០ ០១ ០២ 

កយវប្បកម� ៨ ៃថ េជងឯកពិភពេលក ០០ ០០ ០១ ០១ 

សីប៉ាក់ត្រក ២១ ៃថ ពនរង� ន់េស�ចៃថ ០០ ០២ ០២ ០៤ 

តុងហ�ីលមូ៉ដូ ៥ កូេរ ៉ ្របកួតកីឡាយុទ�គុនពិភព

េលក 

០០ ០០ ០២ ០២ 

វ ៉សូ៊ូ ១៧ ចិន សែម�ងក្បោច់គុនៃតជីសុខភាព

ពិភពេលក េលកទី៦ 

០០ ០៧ ១៤ ២១ 

សូហ�េតនីស ១៧ ជបុ៉ន ្របកួតកីឡាសូហ�េតនីស

េជងឯកអសីុ  

០០ ០១ ០០ ០១ 

សរុបេមដយ ៦៧ ៥៤ ៧៨ ១៩៩ 
  

 លទ�ផលៃនករ្របកួតកីឡាជាលក�ណៈអន�រជាតិខងេល បង� ញថា វស័ិយកីឡាមានវឌ្ឍនភាពគួរ

ជាទីេមាទនៈ។ ្របករែដលគួរឱ្យកត់សមា� ល់គឺករេកន្របេភទកីឡា គុណផលកីឡាល�្របេសរ ជាពិេសស

ចំនួនេមដយមានករេកនេឡង។ 
 

ករព្រងឹងសកម�ភាពអប់រកំយក�ុងេម៉ាងសិក្សោ និងសកម�ភាពកីឡាេ្រកេម៉ាងសិក្សោ 

្រកសួងបាន៖  

- អនុវត�កម�វធីិ្របកួតកីឡាសិស្សបឋមសិក្សោ មធ្យមសិក្សោ និងនិស្សតិឧត�មសិក្សោ មធ្យមសិក្សោ

បេច�កេទស ្របចំឆា� ំសិក្សោ២០១៥-២០១៦ 

- ផា� កករ្របកួតកីឡាសិស្សបឋមសិក្សោេ្រជសេរ សេជងឯកទូទំង្របេទស្របចំឆា� ំសិក្សោ២០១៥-១៦ 
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- អនុវត�េម៉ាងមុខវជិា� អប់រកំយក�ុងេម៉ាងនិងកីឡាេ្រកេម៉ាងសិក្សោេន្រគឹះស� នបឋមសិក្សោនិងមធ្យម

សិក្សោ 

- ែណនំាដល់មន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡារជធានី េខត� ឱ្យេរៀបចំករ្របកួតកីឡាសិស្ស េន្រគឹះស� ន

បឋមសិក្សោ មធ្យមសិក្សោ និងនិស្សតិឧត�មសិក្សោ-មធ្យមសិក្សោបេច�កេទស  

- េរៀបចំទិវអប់រកំយ េនសលបឋមសិក្សោេគាលេដ៥ េនេខត�បាត់ដំបង មានសិស្សោនុសិស្ស 

ចូលរមួ ៤ ១៣០ នាក់ �សី ៤៧,៣៦ ភាគរយ  

- េបាះពុម�េសៀវេភសិក្សោេគាលអប់រកំយស្រមាប់្រគ� េន្រគឹះស� នបឋមសិក្សោ ៥១ ០០០ ក្បោល និង

ែបងែចកជូនមន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡាទំង ២៥ រជធានី េខត�  

- អនុម័តកម�វធីិសិក្សោលម�ិតមុខវជិា� អប់រកំយ   ស្រមាប់្រគ�េន្រគឹះស� នមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ 

- អភិវឌ្ឍេសៀវេភមុខវជិា� អប់រកំយ ស្រមាប់្រគ�េនសលគរេុកសល្យ និងវ្ិរកឹតករ រជធានី េខត� 

- ប��ូ នម�ន�ីជំនាញអប់រកំយ និងកីឡា ១០ នាក់ �សី ២០ ភាគរយ េទទស្សនកិច�សិក្សោេលករ

បេ្រង�នមុខវជិា� អប់រកំយ េនតម្រគឹះស� នសិក្សោ្របេទសជបុ៉ន  

- ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ករហត់និងករបង� ត់មុខវជិា� អប់រកំយ េនតម្រគឹះស� នសិក្សោទំង

បីក្រមិត  

- ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�សកម�ភាពកីឡាេ្រកេម៉ាងសិក្សោតមសលេរៀន េដយសហករ

ជាមួយមន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡា រជធានី  េខត�ទំង២៥ 

- ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� េដយសហករជាមួយសហព័ន�កីឡាបាល់ទត់ េដម្បីេ្រជសេរ ស

សលមធ្យមសិក្សោែដលមានទីលនកីឡា្រគប់្រគាន់ ស្រមាប់អនុវត�កម�វធីិកីឡាថា� លេ្រកេម៉ាង

សិក្សោមួយសល មួយរជធានីេខត� ។ 

ករកសងលិខិតបទដ� នស�ពីីករអប់រកំយ និងកីឡា  

្រកសួងបាន ៖ 

- បកែ្របនិងចង្រកងឯកសរេមេរៀនអប់រកំយនិងកីឡាស្រមាប់គរសិុស្សមាន ឯកសរកយសររីស�ស� 

បទប�� កីឡាបាល់ទត់ បាល់ទះ ែហលទឹក និងវធីិស�ស�បង� ត់កីឡាបាល់ទត់ កីឡាកយសម�័ន�  

- េបាះពុម�ផ្សោយេសៀវេភកម�វធីិសិក្សោលម�ិតមុខវជិា� អប់រកំយស្រមាប់មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិថា� ក់ទី៧ 

ទី៨ និងទី៩  

- ្របកសទទួលស� ល់និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ ៤៣២ ០០០ ០០០ េរៀល ដល់្រគ�បង�ឹក ្រគ�ជំនួយ និងកីឡាករ 

៣៦ នាក់ ៃនករ្របកួតកីឡាបាល់ទត់មិត�ភាពអន�រជាតិកម�ុជា ៃថអលស� រ េនរជធានីភ�ំេពញ 

- ្របកសទទួលស� ល់និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ ១៦០ ០០០ ០០០៛ ដល់្រគ�បង�ឹក កីឡាករ ២ នាក់ �សី ១

នាក់ ៃនករ្របកួតជ្រម�ះកីឡាេតក� ន់ដូ េដម្បដីេណ� មសិទ�ិចូលរមួកីឡាអូឡំាពិក ្របេទសហ�ីលីពីន 
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- ្របកសទទួលស� ល់និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ ៣៧ ០០០ ០០០ េរៀល ដល់្រគ�បង�ឹក កីឡាករ កីឡាករនីិ 

៣ នាក់ �សី ២ នាក់ ៃនករ្របកួតេជងឯកអសីុេតក� ន់ដូេលកទី២២  ្របេទសហ�ីលីពីន 

- ្របកសទទួលស� ល់និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ ២៣៣ ៩០០ ០០០ េរៀល ដល់្រគ�បង�ឹក កីឡាករ កីឡាករនីិ 

៨៦ នាក់ �សី ២១ នាក់ ៃនករ្របកួតកីឡាសុឆន�ៈអនុតំបន់ទេន�េមគង�េលកទី២១ 

- ្របកសទទួលស� ល់និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ ២៣១ ០០០ ០០០ េរៀល ដល់្រគ�បង�ឹក ្រគ�ជំនួយ និងកីឡាករ 

៣៣ នាក់ ៃនករ្របកួតកីឡាបាល់ទត់ជ្រម�ះពនរង� ន់ទ�ីបអសីុយូេអអីុ រវងកម�ុជានិងឆាយនីស 

ៃតបិុ េនរជធានីភ�ំេពញ 

- ្របកសទទួលស� ល់និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ ២១ ៦០០ ០០០ េរៀល ដល់្រគ�បង�ឹក កីឡាករ ៣ នាក់ ៃន

ករ្របកួតកីឡា ករ៉េតដូ េ្រជសេរ សេជងឯកអសីុអេគ�យ៍េលកទី៥ ្របេទសម៉ាេឡសីុ 

- ្របកសទទួលស� ល់ និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ ២៣១ ០០០ ០០០ េរៀល ដល់្រគ�បង�ឹក ្រគ�ជំនួយ និងកីឡាករ 

៣៣ នាក់ ៃនករ្របកួតកីឡាមិត�ភាពរវង្រក�មកីឡាបាល់ទត់ជេ្រមសជាតិកម�ុជា និង្រក�មជេ្រមស

ជាតិសិង�បុរ ី

- ្របកសទទួលស� ល់ និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ ២២ ០០០ ០០០ េរៀល ដល់្រគ�បង�ឹក ២ នាក់ �សី ១ នាក់ 

ៃនករ្របកួតកីឡាអន�រជាតិកុមារអសីុេលកទី៦  ្របេទសរសុ្ស ី

- ្របកសទទួលស� ល់ និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ ១ ៣៧២ ០០០ ០០០ េរៀល ដល់្រគ�បង�ឹក ្រគ�ជំនួយ និង

កីឡាករ ៣៨ នាក់ �សី ១៦ នាក់ ៃនករ្របកួតកីឡាអសីុេឆ�រខ្សោច់េលកទី៥ ្របេទសេវៀតណាម 

- ្របកសទទួលស� ល់ និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ ៣៥ ០០០ ០០០ េរៀល ដល់្រគ�បង�ឹក ្រគ�ជំនួយ និង

កីឡាករ ៥ នាក់ ៃនករ្របកួតកីឡាសិស្សអស៊នេលកទី៨ ្របេទសៃថ 

- ្របកសទទួលស� ល់ និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ ២៤០ ០០០ ០០០ េរៀល ដល់្រគ�បង�ឹក និងកីឡាករ ២ 

នាក់ ៃនករ្របកួតកីឡាេប៉តង់េជងឯកពិភពេលកេលកទី៤៧ ្របេទសម៉ាដហ� ស�  

- ្របកសទទួលស� ល់មជ្ឈមណ� លកីឡា្របយុទ�កម�ុជា-ជបុ៉ន 

- ្របកសទទួលស� ល់ និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ ៣៣១ ០០០ ០០០ េរៀល ដល់្រគ�បង�ឹក ្រគ�ជំនួយ និង

កីឡាករ ៃនករ្របកួតកីឡាឈិនឡូនេ្រជសេរ សេជងឯកអសីុេលកទី២  េន្របេទសមីយ៉ាន់ម៉ា 

- ្របកសទទួលស� ល់ និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ ៦១ ៦០០ ០០០ េរៀល ដល់្រគ�បង�ឹក ្រគ�ជំនួយ និងកីឡា

ករ ៃនករ្របកួតកីឡាសូហ�តិនី�សេ្រជសេរ សេជងឯកអសីុអេគ�យ៍ េន្របេទសម៉ាេឡសីុ 

-  ្របកសទទួលស� ល់និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ ២៥,០០០,០០០ េរៀល ដល់្រគ�បង�ឹក ្រគ�ជំនួយ និងកីឡា

ករ ៃនករ្របកួតកីឡាកយវប្បកម�េ្រជសេរ សេជងឯកអសីុអេគ�យ៍េលកទី១៣ េន្របេទសៃថ 

- កិច�្រពមេ្រព�ងជាមួយបណា� ្របេទសជាមិត� ទទួលយក្រគ�បរេទសេល្របេភទកីឡាចំបាប់ វយសី 

សូរនិហ្សិកំបូ៉ េតក� ន់ដូ អយធីេអហ� េតក� ន់ដូ ដប់បឺលយូធីេអហ� និង្របេភទកីឡារ ំ 

- ចុះអនុស្សរណៈេយាគយល់គា� ស្រមាប់អភិវឌ្ឍវស័ិយកីឡាជាមួយ្របេទសេវៀតណាម 
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- អនុ�� តដល់គណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិអណត�ិថ�ីសហព័ន�កីឡាជាតិ ១០ េធ�សកម�ភាពអភិវឌ្ឍ

្របេភទកីឡារបស់ខ�ួន៖ 

• សហព័ន�កីឡាេបស្បលែខ�រ អណត�ិទី៤ ឆា� ំ២០១៥-២០១៩  

• សហព័ន�កីឡាទញ្រព័្រតកម�ុជា អណត�ិទី៣ ឆា� ំ២០១៦-២០២០ 

• េខមរសហព័ន�កីឡាកយវប្បកម� អណត�ិទី២ ឆា� ំ២០១៦-២០២០ 

• េខមរសហព័ន�កីឡាេតក� ន់ដូដប់ែប៊លយូធីេអហ� អណត�ិទី៥ ឆា� ំ២០១៦-២០២០ 

• សហព័ន�កីឡាេតក� ន់ដូអយធីេអហ� អណត�ិទី៥ ឆា� ំ២០១៦-២០២០ 

• សហព័ន�កីឡាេឡងភ�ំកម�ុជា អណត�ិទី២ ឆា� ំ២០១៦-២០២០ 

• សហព័ន�កីឡាវយសីកម�ុជា អណត�ិទី៦ ឆា� ំ២០១៦-២០២០ 

• សហព័ន�កីឡាទូកេក� ងកម�ុជា អណត�ិទី១ ឆា� ំ២០១៥-២០១៩ 

• សហព័ន�កីឡាយានយន�កម�ុជា អណត�ិទី២ ឆា� ំ២០១៦-២០២០ 

• សហព័ន�កម�ុជាបង� ត់ជិះេសះ អណត�ិទី២ ឆា� ំ២០១៦-២០២០ 

-  ផលិតទស្សនាវដ�ីចំនួន ០៦ េលខ (០៨៧-០៩២)  ចំនួន ១២ ០០០ក្បោល 

- ផលិតេសៀវេភ្រកំងមាស្របវត�ិសេង�បជ័យលភីសីុេហ�ម ពីឆា� ១ំ៩៩៥ ដល់ ឆា� ំ២០១៥។ 

 

ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�របូវន�កីឡា 

្រកសួងបានអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�កីឡា ៖  

- ពហុកីឡដ� នជាតិ មានទីលនបាល់េបាះ ៣ ទីលនបាល់ទះ ២ និងទីលនវយកូនបាល់ ២ 

- វទិ្យោស� នជាតិអប់រកំយ និងកីឡាមាន៖ សលហ�ឹកហត់េតក� ន់ដូ១ បន�សងសង់សលពហុកីឡា

ដំបូលទូក១ 

- សលថា� លនិស័្សយកីឡាេនវលស្ូបវ រជធានីភ�ំេពញ 

- អគារមជ្ឈមណ� លជាតិហ�ឹកហ�ឺនកីឡា េនពហុកីឡដ� នជាតិ រជធានីភ�ំេពញ  

- ទីលនបាល់េបាះ ៣ ទីលនបាល់ទះ ២ េនវទិ្យោល័យ្រពះសីុសុវត�ិ។ 

ករអភិវឌ្ឍសម�ភាពម�ន�ីអប់រកំយ និងកីឡា 

្រកសួងបាន៖ 

- បំប៉នសមត�ភាពមុខវជិា� អប់រកំយ  និងកីឡាដល់្រគ�បឋមសិក្សោ    មានអ�កចូលរមួ ៣៨៧ នាក់ �សី 

១០៧ នាក់ 

- បំប៉នសមត�ភាព្រគ�បេង� លស�ីពីករចង្រកងទិន�ន័យេតស�កយសម្បទកុមារ អយុ៦ េទ ១២ ឆា� ំ 

មានអ�កចូលរមួ ១៦៥  នាក់ �សី ៦៣ នាក់  
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- ប��ូ នម�ន�ីអជា� កណា� លកីឡាបាល់ទត់ ១ របូ េទចូលរមួវគ�សុ្រកិត្យករអជា� កណា� លបាល់ទត់

អន�រជាតិ ្របេទសឡាវ 

- ប��ូ ន្រគ�ឧេទ�សេទបណ�ុ ះបណា� លអជា� កណា� លកីឡាបាល់ទត់ និងបាល់ទះ ដល់ម�ន�ីកីឡាេ្រកម

ឱវទមន�ីរអប់រ ំយុវជន និង កីឡា េនេខត�កំពង់ស�ឺ  

- បណ�ុ ះបណា� លអជា� កណា� ល េច្រកម កីឡាបាល់ទះ វយសី ្របដល់ កយសម�័ន� អត�ពលម� 

បាល់េបាះ និងសីប៉ាក់ត្រក ២១០ នាក់ �សី ៣៦ នាក់   

- ផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ បទប�� ្របកួតេល្របេភទកីឡាបាល់េបាះ ែហលទឹក ករ៉េតដូ េតក� ន់ដូ វ ៉វូណីាម 

ល្ុបក�េត និងវយសី ២២៦ នាក់ �សី ៣០ នាក់ 

- ផ្សព�ផ្សោយពីករេរៀបចំករ្របកួត និងប��ត�ិរមួ ស�ីពីករ្របកួតកីឡាជាតិ ៦េលក មានអ�កចូលរមួ 

៦០០ នាក់ �សី ១២០ នាក់ 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពីករ្របឆំាងករេ្រប្របាស់សរធាតុដូប៉ាេនក�ុងវស័ិយកីឡាដល់ម�ន�ីអប់រយុំវជន 

និងកីឡា ៥េខត�មាន េខត�បាត់ដំបង ស� យេរៀង កំពង់ឆា� ំង េពធិសត់ និងកំពង់ធំ មានអ�កចូលរមួ 

៣៦០ នាក់ �សី ២៩ នាក់  

- បំប៉នសមត�ភាពករេរៀបចំែផនករ និង្រទឹស�ីហត់ហ�ឹកហ�ឺនដល់្រគ�បង�ឹក និងអនុរក្ស ១១៣ នាក់ 

�សី ១៩ នាក់ 

- បំប៉នសមត�ភាព្រគ�អប់រកំយនិងកីឡា មានអ�កចូលរមួ ១៨០ នាក់ �សី ២១នាក់ 

- បំប៉ន្រគ�ឧេទ�សថា� ក់�ស�ក ្រក�ង មុខវជិា� អប់រកំ និងកីឡា មានអ�កចូលរមួ ៣៨៧ នាក់ �សី១០៧នាក់ 

- បំេពញទស្សនកិច�សិក្សោ ស�ីពីអប់រកំយ និងកីឡា្របេទសៃថ 

- សហករជាមួយអង�ករេបះដួងមាស េរៀបចំសិក� សលស�ីពីករេ្រប្របាស់េសៀវេភ្រពងមុខវជិា�

អប់រកំយស្រមាប់មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ េនវទិ្យោស� នជាតិអប់រកំយ និងកីឡា។ 

ករេលកកម�ស់សមត�ភាពកីឡាករ 

្រកសួងបាន៖ 

- សហករេរៀបចំពិធីសំេណះសំណាលជាមួយមហ្រគ�សរកីឡា េ្រកមអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់       

សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និង   

សេម�ចកិតិ�្រពឹទ�បណ�ិ ត ប៊ុន រ៉នី ហ៊ុនែសន េនមជ្ឈមណ� លពិរពណ៍ និងសន�ិបាតេកះេព្រជ 

- សហករេរៀបចំពិធីសំេណះសំណាលជាមួយកីឡាករ កីឡាករនីិជេ្រមសជាតិ ែដលបានទទួលជ័យ

លភី េនវមិានសន�ិភាពេ្រកមអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន 

នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
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- សំេណះសំណាលជាមួយ្រគ�បង�ឹក ្រគ�ជំនួយ អនុរក្ស កីឡាករ កីឡាករនីិជេ្រមសជាតិក�ុងៃថ�យុទ�នា

ករដំបូងៃនករហត់ហ�ឹកហ�ឺន េ្រកមអធិបតីភាពឯកឧត�មបណ�ិ ត ហង់ ជួន ណារ ៉នុ  រដ�ម�ន�ី្រកសួង

អប់រ ំយុវជន និងកីឡា េនវទិ្យោស� នជាតិអប់រ ំ

- ្របគល់្របាក់រង� ន់េលកទឹកចិត�របស់រជរដ� ភិបាល ជូនដល់ជ័យលភីៃនករ្របកួតកីឡាជាលក�ណៈ 

អន�រជាតិនានា (ករ្របកួតេប៉តង់េជងឯកអសីុេលកទី១៩ កយសម�័ន�េជងឯកអសីុេលកទី៥ ជ្រម�ះ

អូឡំាពិករដូវេក� េនទី្រក�ងរយូ៉ី េតក� ន់ដូេជងឯកអសីុេលកទី១៨ ឈិនឡូនេជងឯកអសីុេលកទី២ 

កីឡាសុឆន�ៈអនុតំបន់ទេន�េមគង� បំពក់េមដយ្រក�ម្របឹក្សោកីឡាអសីុអេគ�យ៍ដល់វរីកីឡាករនីិ 

ស៊ន េសៀវមីុ ែដលជាប់ជាកីឡាករនីិេពញសិទ�ចូលរមួ្របកួតកីឡាអូឡំាពិករដូវេក� េនទីក�ុងរយូ៉ី 

កីឡាអសីុេឆ�រខ្សោច់េលកទី៥) េនទីស�ីករ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាេ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម

បណ�ិ ត ហង់ ជួន ណារ ៉នុ រដ�ម�ន�ី្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

- ទទួលយក្រគ�បង�ឹក អនុរក្ស និងកីឡាករ កីឡាករនីិជេ្រមសជាតិថា� ល ១៧២ នាក់ �សី ៣០ នាក់ ពី

សហព័ន�កីឡាជាតិ ៩ មកហត់ហ�ឹកហ�ឺនរយៈេពល១២ែខ ក�ុងេនាះកីឡាបាល់ទត់U១៤ និងU១៦ 

ចំនួន ៥៤ នាក់ ឱ្យេធ�ករហ�ឹកហត់ ស� ក់េន េរៀនសូ្រត េនមជ្ឈមណ� លសលកីឡាបាល់ទត់

បាទី ស្រមាប់េ្រត�មេធ�មា� ស់ផ�ះករ្របកួតកីឡាសីុេហ�មឆា� ំ ២០២៣ 

- ទទួលយក្រគ�បង�ឹក អនុរក្ស និងកីឡាករ កីឡាករនីិជេ្រមសជាតិ ៤១៧ នាក់ �សី ៨៨ នាក់ ពីសហព័ន�

កីឡាជាតិ ២៦។ 

្រកសួងបានប��ូ ន៖  

- កីឡាករ កីឡាករនីិែហលទឹក ២ នាក់ �សី ១ នាក់ េទហត់ហ�ឹកហ�ឺនេន្របេទសៃថ 

- កីឡាករ កីឡាករនីិ ចំបាប់ ៣នាក់ �សី២នាក់ េទហត់ហ�ឹកហ�ឺនេនសធារណរដ� កូេរ ៉ 

- កីឡាករ កីឡាករនីិ េតក� ន់ដូ ដបឺលយូធីេអហ� ៣ នាក់ �សី ២ នាក់ េទហត់ហ�ឹកហ�ឺនេន

សធារណរដ�កូេរ ៉ 

- កីឡាករ កីឡាករនីិ េតក� ន់ដូ ដបឺលយូធីេអហ� ៣ នាក់ �សី ២ នាក់ េទហត់ហ�ឹកហ�ឺនេន

សធារណរដ�កូេរ ៉ 

- កីឡាករនីិ អត�ពលកម� ១ នាក់ េទហត់ហ�ឹកហ�ឺនេន្របេទស េកនយ៉ា  

- កីឡាករ វយកូនឃ�ីេលតុ ១ នាក់ េទហត់ហ�ឹកហ�ឺនេន្របេទសេវៀតណាម  

- កីឡាករ កីឡាករនីិ បាល់ទះេឆ�រខ្សោច់ អត�ពលកម� វ ៉វូណីាម ្របណំាងេទច្រកយាន ២០ នាក់ �សី 

៤ នាក់ េទហត់ហ�ឹកហ�ឺនេន្របេទសេវៀតណាម  

- កីឡាករ សូហ�តិន�ីស ៥ នាក់ េទហត់ហ�ឹកហ�ឺនេនសធារណរដ�កូេរ ៉ 

- កីឡាករ កីឡាករនីិ វសូ៊ូ វយកូនឃ�ីេលតុ ែហលទឹក ១៥ នាក់ �សី ២ នាក់ េទហត់ហ�ឹកហ�ឺនេន

សធារណរដ�្របជាមានិតចិន។  
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ករងរបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�អប់រកំយ និងម�ន�ីជំនាញ  

្រកសួងបាន៖ 

- ប�� ប់ករបណ�ុ ះបណា� លគរសិុស្សជំនាន់ទី២៤ ចំនួន ១៤៩ នាក់ �សី ៣២ នាក់  

- េ្រជសេរ សសិស្សឱ្យចូលេរៀន ជំនាន់ទី២៦ ចំនួន ១០០ នាក់ �សី ២០ នាក់  

- បន�បណ�ុ ះបណា� លគរសិុស្សជំនាន់ទី២៥ ចំនួន ១០០ នាក់ �សី ២២ នាក់ និងគរសិុស្សជំនាន់ទី២៦ 

ចំនួន  ១០០ នាក់ �សី ២០ នាក់ 

- ែកលម�កម�វធីិសិក្សោអប់រកំយ និងកីឡា ស្រមាប់ករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�នក្រមិតមូលដ� ន    

ឯកេទសអប់រកំយ និងកីឡា 

- ប��ូ នម�ន�ី ៥ នាក់ �សី ១ នាក់ េទបន�ករសិក្សោថា� ក់ឧត�ម េន្របេទសេវៀតណាម។  

ករេលកកម�ស់ភាពជាអ�កដឹកនំា 

្រកសួងបាន៖ 

- ែកលម�ករបង� ត់បេ្រង�នរបស់្រគ�អប់រកំយ និងកីឡា តមរយៈករពិនិត្យតមដនចំណុចខ�ះខត

េនេលទីលនបាន២៤េខត�  

- វយតៃម�ករងរកម�សិក្សោរបស់គរសិុស្សអប់រកំយ និងកីឡា។ 

ខ. ការសេ្រមចបានសចូនាករផលសេ្រមច  

ករវភិាគវឌ្ឍនភាពសូចនាករផលសេ្រមច 

 
ករអប់រកំយនិងកីឡា 

ជាក់ែស�ង ចំណុចេដ ជាក់ែស�ង 
ស� នភាព 

២០១៥-១៦ ២០១៦-១៧ ២០១៦-១៧ 

េគាលនេយាបាយទី ១ ៖ ធានាឱ្យករអប់រមំានគុណភាព ្របកបេដយសមធម៌ និងបរយិាបន� និងេលកកម�ស់ឱកសសិក្សោ

េពញមួយជីវតិស្រមាប់ទំងអស់គា�  

១ ចំនួន្រគ�អប់រកំយនិងកីឡាបណ�ុ ះបណា� លក�ុងមួយឆា� ំ  ១៥០ ១០០ ១០០  

២ ទីលនកីឡាចំនួន៤ ្រត�វបានែកលម�៖     

 - ពហុកីឡដ� នជាតិ  ១០០% ១០០%  

 - សកលវទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ   ១០០% ១០០%  

 - វទិ្យោស� នជាតិអប់រកំយនិងកីឡា   ចប់េផ�ម ៥០%  

 - កីឡដ� នេខត�េសៀមរប   ចប់េផ�ម  

៣ ្រគឹះស� នមធ្យមសិក្សោមាន៖     

 - ទីលនបាល់ទត់ ១០ ២ ២ ០  

 - ទីលនបាល់េបាះ ១៥ ៣ ៣ ៣  

 - ទីលនបាល់ទះ ២០ ៤ ៤ ៣  

េគាលនេយាបាយទី ២ ៖ ធានាភាពស័ក�ិសិទ�ិៃនភាពជាអ�កដឹកនំា និង្រគប់្រគងរបស់ម�ន�ីអប់រ្ំរគប់លំដប់ថា� ក់ 

 N/A     

Uសមា� ល់U:  សេ្រមចបានតមចំណុចេដ  អចទទួលយកបាន សេ្រមចមិនបានតមចំណុចេដ 
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គ. ប�� ្រ�ឈម 

ទន�ឹមនឹងសមិទ�ផល ប�� ្របឈមមួយចំនួន ចំបាច់្រត�វមានកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដះ�សយ។   

ប�� ្របឈមទំងេនាះមានដូចជា៖ 

- ករអនុវត�សកម�ភាពនិងករេ្រប្របាស់េម៉ាងអប់រកំយេនតមសលេរៀនពំុទន់អនុវត�េពញេលញ 

- សលេរៀនមួយចំនួនពំុមានទីលនសម�សប ស្រមាប់អនុវត�សកម�ភាពអប់រកំយ និងកីឡា  

- កីឡដ� នេនេខត�្រពះសីហនុ កំពត េសៀមរប េកះកុង តែកវ បាត់ដំបង កំពង់ឆា� ំង េពធិ៍សត់ 

មណ� លគីរ ី្រកេចះ ត្ូបងឃ�ុំ ៃ្រពែវង និងកណា� ល ពំុទន់មានលទ�ភាពជួសជុល ែកលម� 

- កីឡដ� នេនេខត�កំពង់ធំ និងរតនគិរ ីពំុទន់បានទទួលជាផ�ូវករពី្រក�មហុ៊នឯកជន  

- កង�ះធនធានមនុស្សែផ�ក្រគ�បង�ឹក អជា� កណា� ល េច្រកម កីឡាករ និងម�ន�ីេរៀបចំករ្របកួត  

- ថវកិស្រមាប់េធ�សកម�ភាពអប់រកំយ និងកីឡាេនតមរជធានី េខត� េនមានក្រមិតទប 

- ថវកិក�ុងករបណ�ុ ះបណា� លធនធានមនុស្ស និងជួសជុល ែកលម�េហដ� រចនាសម�័ន�កីឡាេឆា� ះេទ

កន់ឆា� ំ២០២៣ េនមានក្រមិតទប 

- ករសងសង់មជ្ឈមណ� លថា� លនិស្ស័យកីឡាេនវលស្ូបវមានករយឺតយ៉ាវ 

- អគារសិក្សោ និងអេន�វសិកដ� នេនវទិ្យោស� នជាតិអប់រកំយ និងកីឡាមិនទន់្រគប់្រគាន់ 

- លទ�ផលៃនករ្របកួតេ្រជសេរ សេជងឯកថា� ក់ជាតិមានគុណផលទបេនេឡយ េបេធៀបេទនឹង

គុណផលៃនករ្របកួតកីឡាសីុេហ�ម 

- កង�ះករគំា្រទពីៃដគូអភិវឌ្ឍេលវស័ិយកីឡា។ 
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៣. ទ�សេ�ឆា� សំ�ក� ២០១៦-២០១៧ 

 េដម្បេីដះ�សយប�� ្របឈមនានា ទំងប�� ្របឈមតមអនុវស័ិយ និងប�� ្របឈមជា   

លក�ណៈអន�រអនុវស័ិយ និងែផ�កេលបទពិេសធកន�ងមក ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា នឹងជំរញុេល្ប�ន

កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ�ួន តមទិសេដដូចខងេ្រកម ៖ 

៣.១ ទិសេដតមអនុវសិយ័ 

៣.១.១  អនុវស័ិយ ករអប់រកុំមារតូច 

- បេង�នអ្រតចូលេរៀនរបស់កុមារអយុ ៣ ឆា� ំ ៤ ឆា� ំ និង ៥ ឆា� ំ ឱ្យេឆ�យតបនឹងចំណុចេដ  

- ព្រងីកនិងែកលម�េហដ� រចនាសម�័ន�េសវអប់រកុំមារតូច េផា� តេលករកសង ជួសជុលអគារសិក្សោ 

និងែកលម�បរសិ� នសិក្សោឱ្យមានលក�ណៈស�ង់ដ និង�សបតមនិយាមគរេុកសល្យ 

- ព្រងឹងករអនុវត�យន�ករគណៈកមា� ធិករជាតិគំាពរ និងអភិវឌ្ឍកុមារតូច 

- ព្រងីកកម�វធីិអប់រមំាតបិតេដយេផា� តេលេសវអហរបូត�ម� ករេលកម�ស់សុខភាព អនាម័យ  

ករែថទំ និងករេ្រប្របាស់េសវសុខភិបាល  

- បន�កម�វធីិផ�ល់ថា� ំទមា� ក់្រព�ន ពិនិត្យសុខភាព និងកយសម្បទបុគ�លិកអប់រ ំ និងអ�កសិក្សោ េដយ

សហករជាមួយ្រកសួងសុខភិបាល ផ�ល់ករអប់រសុំខភាព អនាម័យ សុខភាពមាត់-េធ�ញ អហរូប-

ត�ម� និងេសវសុខភិបាលដៃទេទៀត 

- បន�ចក់ផ្សោយកម�វធីិ “�សឡាញ់កូន” តមទូរទស្សន៍ជាតិកម�ុជា 

- អភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោលម�ិតស្រមាប់មេត�យ្យសិក្សោរដ� 

- ព្រងឹងសមត�ភាព្រគប់្រគងនាយក នាយិកសលមេត�យ្យសិក្សោ  

- ព្រងឹងករអនុវត�្របព័ន�ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម�ែផ�កេលលទ�ផល ករសិក្សោ�សវ្រជាវ និងវភិាគ

ស្រមាប់អនុវស័ិយអប់រកុំមារតូច  

- េរៀបចំលិខិតបទដ� នគតិយុត�េដយសហករជាមួយ្រកសួង ស� ប័នពក់ព័ន� េដម្បីធានានិរន�រភាព 

មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍។ 

៣.១.២ អនុវស័ិយ ករអប់របំឋមសិក្សោ 

- ែកលម�នីតិវធីិៃនករព្រងយ្រគ� 

- ព្រងឹង្របសិទ�ភាព និងសក�ិសិទ�ិភាពៃនករេ្រប្របាស់ថវកិសលេរៀន 

- ែកលម�លក�ខណ� ផ�ល់អហរបូករណ៍ដល់សិស្ស្រកី្រក និងសិស្សេរៀនពូែក 

- ព្រងឹងកម�វធីិអំណានថា� ក់ទី១ ទី២ និងទី៣  

- ទស្សនកិច�សិក្សោស�ីពីវធីិស�ស�បេ្រង�នេនតមសលេរៀន 

- ពិនិត្យេឡងវញិអំពីវធីិស�ស�បេ្រង�នេនតមសលគរេុកសល្យ 
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- បន�អនុវត�ស�ង់ដអំណានភាសែខ�រ និងគណិតវទិ្យោថា� ក់ទី១ ទី២ និងទី៣ 

- េរៀបចំែផនករត្រម�វករ និងករផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាលតមសលេរៀនឱ្យមានលក�ណៈ

្របាកដ្របជា   

- បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�េចញថ�ី និងវ្ិរកឹតករ្រគ�បេ្រង�ន១២+២ េទជា ១២+៤ េដយេផា� តេល្រគ�បេ្រង�ន

ក្រមិតមូលដ� ន 

- បំប៉នសមត�ភាព្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោ ស�ីពីវធីិស�ស�បេ្រង�នភាសអង់េគ�សថា� ក់ទី៤ និងទី៥ 

- ែកលម�កម�វធីិសិក្សោលម�ិត ស្រមាប់បឋមសិក្សោ្រគប់ក្រមិតថា� ក់  

- អភិវឌ្ឍ្របព័ន�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�ន ព្រងឹងគុណភាពៃនករបណ�ុ ះបណា� លនិងវ្ិរកឹតករ្រគ�

បឋមសិក្សោ 

- េរៀបចំសលកុមារេម្រតីក្រមិតអភិវឌ្ឍជាបេណ� រៗឱ្យេទជាសលបឋមសិក្សោជំនាន់ថ�ី 

- េលកទឹកចិត�្រគ�បេ្រង�នេនអនុវទិ្យោល័យឱ្យេទជួយបេ្រង�នេនបឋមសិក្សោែផ�កបំណិនជីវតិ 

- បំផុសយុទ�នាករ្របមូលកុមារចូលេរៀនថា� ក់ទី១ ដល់អយុសិក្សោឱ្យចូលេរៀន្រត�វតមអយុពី្រគប់ភា

គីពក់ព័ន� 

- បេង�នគណេនយ្យភាពសង�ម 

- ព្រងឹងភាពជាអ�កដឹកនំានិង្រគប់្រគងេនក្រមិតសលេរៀន  

- ជំរញុករបេង�ត និងករអនុវត�យន�ករគណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេនតមសលេរៀនឱ្យមាន

្របសិទ�ភាព  

- ព្រងឹងករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�លទ�ផលៃនករសិក្សោរបស់សិស្ស  

- ព្រងឹង្របព័ន�ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� េដម្បីធានាគុណភាពអប់រ ំ

- ផ្សព�ផ្សោយ និងអនុវត�សកល្បងស�ង់ដសលបឋមសិក្សោ។ 

៣.១.៣ អនុវស័ិយ ករអប់រមំធ្យមសិក្សោ និងអប់របំេច�កេទស 

- ព្រងីកសលេរៀនជំនាន់ថ�ីឱ្យបាន ៣ បែន�មេទៀត 

- បន�ទប់ស� ត់ករេបាះបង់ករសិក្សោរបស់សិស្ស 

- ជំរញុដំេណ រករក�ឹបសិក្សោមុខវជិា� គណិតវទិ្យោ វទិ្យោស�ស� ្របវត�ិវទិ្យោ និងអក្សរស�ស�ែខ�រ 

- បន�អនុវត�កម�វធីិអហរបូករណ៍សិស្ស្រកី្រក្របកបេដយសមធម៌ និងបរយិាបន� 

- ព្រងីកសលកុមារេម្រតីេនសលមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ 

- ព្រងឹងករអនុវត�កម�វធីិអប់របំំណិនជីវតិតមមូលដ� ន េនតម្រគឹះស� នសិក្សោ      

- ព្រងឹង្របព័ន�ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម�ែផ�កេលលទ�ផល េដម្បីធានាគុណភាពអប់រ ំ

- េធ�េតស�វយតៃម�សិស្សក្រមិតអន�រជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ 
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- បន�បំប៉ន្រគ�មេត�យ្យសិក្សោ និង្រគ�បឋមសិក្សោ ែដលមានស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ឱ្យេទ

ជា្រគ�បេ្រង�នក្រមិតមូលដ� ន ៣ ០០០ នាក់ 

- ព្រងឹងតួនាទីនិងករទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈកម�ករ្រទ្រទង់សល 

- អនុវត�សកល្បងក្រមងសលមធ្យមសិក្សោេនតមេខត�េគាលេដ 

- បន�ករផ�ល់េសវសុខភាពចំបាច់ដល់បុគ�លិកអប់រ ំ និងអ�កសិក្សោ ដូចជា ករពិនិត្យសុខភាព     

ករផ�ល់ថា� ំទមា� ក់្រព�ន ថា� ំបង� រ ករផ�ល់្របអប់សេ�ង� ះបឋម និងវធីិស�ស�សេ�ង� ះបឋម 

- អភិវឌ្ឍកម�វធីិទូរសព�ៃដស្រមាប់េលកកម�ស់ករសិក្សោមុខវជិា� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� និង 

គណិតវទិ្យោ 

- កសងស�ង់ដសលមធ្យមសិក្សោ។  

៣.១.៤ អនុវស័ិយ ករអប់រឧំត�មសិក្សោ 

- អនុម័តេគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីអហរបូករណ៍ ករឧបត�ម�ធន និងឥណទនស្រមាប់អ�កសិក្សោ

េនឧត�មសិក្សោ  

- បេង�នចំនួននិស្សិតែផ�កវទិ្យោស�ស� បេច�កេទស វសិ�កម� សិល្បៈៃច�្របឌិត និង គណិតស�ស�  

- ព្រងីកេសវកម� និងធនធានរបស់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោតមតំបន់  

- អភិវឌ្ឍែផនករសកម�ភាពេដម្បីកត់បន�យគមា� តរវងនិស្សតិែដលបានប�� ប់ករសិក្សោ និងត្រម�វ

ករទីផ្សោរករងរ 

- អនុម័តេសៀវេភែណនំា្របតិបត�ិស�ីពីគេ្រមាង�សវ្រជាវ  

- កសងេគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សស្រមាប់ឧត�មសិក្សោ  

- អភិវឌ្ឍលក�ណវនិិច�័យនិងេគាលករណ៍ែណនំាអំពីករធានាគុណភាពៃផ�ក�ុង 

- អនុម័តលិខិតបទដ� នស�ីពីស�័យភាពរបស់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ  

- េរៀបចំយន�ករអនុវត�្រពះរជ្រកឹត្យស�ីពីឋនៈស�ស� ចរ្យ 

- អនុម័ត្របកសអន�រ្រកសួងស�ីពីេគាលករណ៍របប្របាក់ឧបត�ម�េសវវយៃម�គុណភាពឧត�មសិក្សោ។ 

៣.១.៥ អនុវស័ិយ ករអប់រេំ្រក្របព័ន� 

- បេង�នសមត�ភាពម�ន�ីអប់រេំ្រក្របព័ន�្រគប់លំដប់ 

- ព្រងឹងករអនុវត�អក�រកម�វជិា� ជីវៈ និងបំណិនជីវតិ  

- បេង�នចំនួនអក�រជនក�ុងកម�វធីិអប់រេំ្រក្របព័ន�ស្រមាប់កុមារ យុវជនេ្រកសល 

- ្របមូលកុមារេបាះបង់ករសិក្សោឱ្យចូលេរៀនក�ុងកម�វធីិចូលេរៀនេឡងវញិឱ្យបានេ្រចន 

និងេធ�សមាហរណកម�េទក�ុង្របព័ន� 

- បេង�នចំនួនសិស្សចូលេរៀនក�ុងកម�វធីិសមមូល 
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- បំប៉ន្រគ�ឧេទ�សថា� ក់េខត�ស្រមាប់កម�វធីិអក�រកម�វជិា� ជីវៈ  

- បំប៉នករេធ�ែផនករអប់រេំ្រក្របព័ន�  

- ព្រងឹងសមត�ភាព្រគ�ឧេទ�សកម�វធីិចូលេរៀនេឡងវញិ  

- េរៀបចំទិវអក�រកម�ជាតិ-អន�រជាតិ ៨ក��  

- បំប៉នកម�វធីិសមមូលមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ  

- ព្រងឹង្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងអប់រេំ្រក្របព័ន� េដយផ្សោរភា� ប់ជាមួយ្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងអប់រ ំ

- េរៀបចំ្របព័ន�្រគប់្រគងែផ�កេលលទ�ផល  

- េរៀបចំកម�វធីិសិក្សោេគាលៃនជំនាញមុខរបរស្រមាប់មជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍។ 

៣.១.៦ អនុវស័ិយ ករអភិវឌ្ឍយុវជន 

- េរៀបចំបេង�ត្រក�ម្របឹក្សោេដម្បអីភិវឌ្ឍយុវជន្រកសួង-ស� ប័ន រជធានី-េខត� ឃំុ-�ស�ក 

- េរៀបចំសន�ស្សន៍ករអភិវឌ្ឍយុវជនកម�ុជា 

- េរៀបចំកម�វធីិសិក្សោសមមូលតម្របព័ន�អិុនធឺែណត 

- បន�ផ្សព�ផ្សោយខ�ឹមសរស�ីពីកម�វធីិអប់របំំណិនជីវតិដូចជា ច្បោប់ស�ីពីចរចរណ៍ផ�ូវេគាក ផលប៉ះពល់

ៃនករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន េ្រគ�ង�សវងឹ អំេពហិង្សោ និងេមេរគេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ េនតមអនុ-

វទិ្យោល័យនិងវទិ្យោល័យ 

- បន�ព្រងឹង្រក�ម្របឹក្សោកុមារនិងយុវជនតម្រគឹះស� នសិក្សោ 

- បេង�តនិងជំរញុករងរក�ឹបសិក្សោ 

- បន�ករងរ្របឹក្សោអជីពតមរយៈេវទិកករសិក្សោនិងករងរ 

- ព្រងីកមជ្ឈមណ� លផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានទីផ្សោរករងរ 

- ប��ូ លកម�វធីិអប់រសំហ្រគិនភាពេទក�ុងកម�វធីិសិក្សោបំណិនជីវតិ 

- បេង�នសកម�ភាពករងរយុវជនស�័្រគចិត� 

- អនុវត�សកល្បងគេ្រមាងបណ�ុ ះបណា� លជំនាញករងររបស់យុវជន តមរយៈករងរស�័្រគចិត�

េដយសហករជាមួយភា� ក់ងរអង�ករសហ្របជាជាតិខងករងរស�័្រគចិត�។ 

៣.១.៧ អនុវស័ិយករអប់រកំយ និងកីឡា 

- បន�ផ្សព�ផ្សោយេគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីករអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំយ និងកីឡា 

- ែកស្រម�ល្របកសអន�រ្រកសួងេលខ១៣២ ស�ីពីេគាលករណ៍ចំណាយថវកិ្របកួតកីឡាថា� ក់      

រជធានីេខត� និងថា� ក់ជាតិ 

- ្របតិភូកម�មុខងរនិងករគំា្រទថវកិេទសហព័ន�កីឡាជាតិ េដម្បពីេន��នករអភិវឌ្ឍេឆា� ះេទឆា� ំ

២០២៣ 
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- ព្រងឹងយុត�ិធម៌ក�ុងករ្របកួតកីឡាេដយ្របឆំាងករេ្រប្របាស់សរធាតុដូប៉ាក�ុងវស័ិយកីឡា   

- ស្រមិតស្រមំាងកីឡាករេឆ�មតមរយៈករ្របកួតកីឡាសិស្ស និងមហជន និង្របកួតេជងឯកជាតិ

តមសហព័ន� 

- ព្រងឹងករអនុវត�កម�វធីិសិក្សោមុខវជិា� អប់រកំយក�ុងេម៉ាងសិក្សោ េន្រគឹះស� នសិក្សោ 

- ព្រងឹងសមាគមកីឡា ក�ឹបកីឡា េនតម្រគឹះស� នសិក្សោ និង្រកបខណ� មហជន  

- អភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោស្រមាប់្រគ�អប់រកំយ និងកីឡា ១២+៤ 

- អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សែផ�កអប់រកំយ និងកីឡា េ្រត�មលក�ណៈេឆា� ះេទឆា� ំ២០២៣ 

- េលកកម�ស់គុណផលកីឡាតមរយៈករ្របមូលផ�ុំ្រក�មកីឡាជេ្រមសជាតិ និង្រក�មជេ្រមសជាតិថា� ល

មកហត់ហ�ឹកហ�ឺន េដម្បេី្រត�មលក�ណៈេធ�មា� ស់ផ�ះករ្របកួតកីឡាសីុេហ�មឆា� ំ២០២៣  

- េលកកម�ស់គុណភាពបណ�ុ ះបណា� លគរសិុស្សអប់រកំយ និងកីឡា  

- អភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន�របូវន�អប់រកំយ និងកីឡា 

- �សវ្រជាវ ចង្រកង និងផ្សព�ផ្សោយឯកសរកីឡា្របៃពណី 

- ផ្សព�ផ្សោយសមិទ�ផល និងផ�ល់ចំេណះដឹង ជំនាញអប់រកំយ និងកីឡា តមរយៈទស្សនាវដ�ីកីឡា។ 

 

៣.២ ប�� ្របឈម និងទិសេដកំែណទ្រមងឆ់�ងអនវុិសយ័ 

៣.២. ១ ករព្រងឹងករងរេគាលនេយាបាយនិងែផនករ 

ប�� ្របឈម  

- កង�ះភាពសម្ូបរែបបទិន�ន័យគុណភាពអប់រ ំ

- ែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា� ំ មិនទន់្រគប់្រជ�ងេ្រជាយនិងភាព្របទក់្រកឡាគា� ពីថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់

េ្រកមជាតិ ជាពិេសសសលេរៀន 

- ករកសងែផនករ និងករ្រគប់្រគងតមអនុវស័ិយមិនទន់បានេពញេលញ 

- កង�ះសុខដុមនីយកម�រវងករកសងែផនករ និងថវកិេនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ 

- កង�ះសមត�ភាពម�ន�ីជំនាញេលែផ�កែផនករ ស�ិតិ វភិាគេគាលនេយាបាយ ករពិនិត្យតមដននិង

វយតៃម� ទំងថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ។ 

ទិសេដ 

- ព្រងីកទិន�ន័យែផ�កគុណភាពអប់រ ំ

- បេង�ន្របសិទ�ភាពៃនករេរៀបចំែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា� ំេនថា� ក់ជាតិ ថា� ក់េ្រកមជាតិ និងសល

េរៀន 

- េធ�សុខដុមនីយកម�រវងេគាលនេយាបាយ ែផនករ និងថវកិេនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ 
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- ស្រមបស្រម�ល និងគំា្រទ្រក�មករងរតមអនុវស័ិយេលករេរៀបចំែផនករ ្រគប់្រគង និងពិនិត្យ   

េឡងវញិ 

- េធ�បច�ុប្បន�ភាពេគាលនេយាបាយអប់រឱំ្យេឆ�យតបេទនឹងបរបិទថ�ី 

- ព្រងឹងករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�េន្រគប់លំដប់ថា� ក់ 

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីជំនាញេលែផ�កែផនករ ស�ិតិ វភិាគេគាលនេយាបាយ ករពិនិត្យតមដន

និងវយតៃម�ទំងថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ។ 

៣.២.២ ករងរវមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ 

ប�� ្របឈម 

- លិខិតបទដ� នគំា្រទករងរេផ�រមុខងរវស័ិយអប់រមំានភាពយឺតយ៉ាវ 

- កង�ះករគំា្រទនិងជំរញុករវយតៃម�ផលប៉ះពល់េលេសចក�ី្រពងលិខិតបទដ� នគតិយុត� 

- កង�ះសមត�ភាពម�ន�ីជំនាញេលករងរវមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ។ 

ទិសេដ 

- ជំរញុករេរៀបចំលិខិតបទដ� នគតិយុត�ស្រមាប់គំា្រទវស័ិយអប់រ ំ

- សិក្សោពីផលប៉ះពល់ៃនករេផ�រមុខងរវស័ិយអប់រេំទថា� ក់េ្រកមជាតិ 

- េលកកម�ស់ករផ�ល់េសវសធារណៈវស័ិយអប់រនិំងផ�ល់អជា� បណ�ដល់្រគឹះស� នសិក្សោឯកជន 

- ព្រងឹងករេរៀបចំ និងករអនុវត�្រកបខណ� ច្បោប់ និងេគាលនេយាបាយវស័ិយអប់រ ំ

- ព្រងឹងយន�ករ្របយុទ�្របឆំាងករជួញដូរមនុស្សក�ុងវស័ិយអប់រ ំ

- ព្រងឹងសមត�ភាពនិងករអនុវត�តមេគាលករណ៍អភិបាលកិច�ល�ក�ុងករ្រគប់្រគង្រគឹះស� នសិក្សោ

សធារណៈនិងរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ 

- ព្រងឹងសមត�ភាព្រគប់្រគង េដះ�សយវវិទ គំាពរ និងផ�ល់្របឹក្សោច្បោប់ជូនបុគ�លិកអប់រ ំ

- ព្រងឹងសមត�ភាពនិងសិក្សោវយតៃម�ផលប៉ះពល់លិខិតបទដ� នគតិយុត� 

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីជំនាញេលករងរវមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ។។ 

៣.២.៣ ករងរ្រគប់្រគងបុគ�លិក 

ប�� ្របឈម 

- ភាពយឺតយ៉ាវៃនករតំងស៊ប់ក�ុង្រកបខណ� ជូន្រគ�បេ្រង�នេចញថ�ី្រគប់ក្រមិតែដលបានប�� ប់កម�-

សិក្សោ និងអតីតបុគ�លិក 

- កង�ះវធិានករសម�សប េដម្បីេដះ�សយ្រគ�បេ្រង�នេនតំបន់ដច់�សយាល ជួបករលំបាក និង

េលស្រគ�បេ្រង�នេនទី្របជំុជន។ 
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ទិសេដ 

- ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគងធនធានមនុស្សេនថា� ក់មន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡារជធានី េខត� 

្រក�ង �ស�ក ខណ�  និង្រគឹះស� នសិក្សោ 

- ព្រងឹងករអនុវត�េគាលករណ៍ស�ីពីករផា� ស់ទីកែន�ងេធ�ករ ករែបងែចក្រគ�េចញថ�ី និងករអនុវត�     

វន័ិយករងររបស់បុគ�លិកអប់រ ំ

- ផ្សព�ផ្សោយដល់គរសិុស្ស និស្សិត អំពីសហលក�ន�ិកៈម�ន�ីរជករសីុវលិ ច្បោប់ េគាលករណ៍្របតិបត�ិ 

និងលភករែដល្រត�វទទួលបាន 

- ព្រងឹងករងរ្រគប់្រគង និងេ្រប្របាស់ម�ន�ីរជករ ្រគ�បេ្រង�នជាប់កិច�សន្យោ ្រគ�បេ្រង�នពីរេវន និង

្រគ�បេ្រង�នថា� ក់គួប 

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ី្រគប់្រគង និងម�ន�ីជំនាញេលករ្រគប់្រគងនិងេ្រប្របាស់្របព័ន�ព័ត៌មាន

្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស។ 

៣.២.៤ ករងរ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណៈ 

ប�� ្របឈម  

- កង�ះ្របសិទ�ភាពក�ុងករអនុវត�្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុ តមអង�ភាពថវកិរដ�បាល    

កណា� ល និងមន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារជធានី េខត�  

- កង�ះសមត�ភាពម�ន�ីជំនាញែផ�កហិរ��វត�ុ 

- ករអនុវត�កម�វធីិកំែណទ្រមង់ហិរ��វត�ុេន្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាមិនទន់េឆ�យតបទំង�ស�ង

េទនឹងែផនករ 

- នីតិវធីិទូទត់មានភាពស�្ុរគស� ញ និងត្រម�វឱ្យេ្រប្របាស់េពលេវលយូរ។ 

 ទិសេដ 

- ព្រងឹងករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�ថវកិ ឆា� ំ២០១៨-២០២០ និងែផនករថវកិ្របចំឆា� ំរបស់

្រកសួង 

- េរៀបចំ្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងករងរលទ�កម�    

- ព្រងឹងករអនុវត�កម�វធីិកំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុេនថា� ក់ជាតិ ថា� ក់េ្រកមជាតិ និង

្រគឹះស� នសិក្សោ  

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីឱ្យេឆ�យតបេទនឹងករអនុវត�កម�វធីិកំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុ 

- ព្រងឹងករេ្រប្របាស់្របព័ន�គណនីធនាគារ្របាក់េរៀល េនករយិាល័យអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា្រក�ង 

�ស�ក ខណ�  

- ដក់ឱ្យេ្រប្របាស់េសៀវេភែណនំាស�ីពីករេ្រប្របាស់មូលនិធិែកលម�សលេរៀន។ 
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៣.២.៥ ករងរបណ�ុ ះបណា� ល និងវ្ិរកឹតករ 

ប�� ្របឈម 

- សមត�ភាព្រគ�ឧេទ�សមិនទន់េឆ�យតបេទនឹងបរកិរណ៍បច�ុប្បន� 

- កង�ះសមា� របរកិ� រេនតម្រគឹះស� នបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�ន។ 

ទិសេដ 

- ែ្របក� យមជ្ឈមណ� លគរេុកសល្យភូមិភាគរជធានីភំ�េពញ និងបាត់ដំបង ឱ្យេទជាវទិ្យោស� ន

គរេុកសល្យ អភិវឌ្ឍកម�វធីិបណ�ុ ះបណា� ល និងអភិវឌ្ឍសមត�ភាព្រគ�ឧេទ�ស 

- េ្រជសេរ ស និងបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�ន្រគប់ភូមិសិក្សោ ៣ ៥០០ នាក់ 

- បន�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិតម្របព័ន�ពេន��នេឆា� ះេទបរ�ិ� ប្រត 

- បន�បំប៉ន្រគ�មេត�យ្យសិក្សោ បឋមសិក្សោ ែដលមានស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិឱ្យេទជា      

្រគ�បេ្រង�នក្រមិតមូលដ� នជំនាន់ទី១០ េវនទី២ ចំនួន ១ ៥០០ នាក់ និងជំនាន់ទី១១ េវនទី១ ចំនួន    

១ ៥០០ នាក់  

- បន�ព្រងឹងសមត�ភាព្រគប់្រគងជូននាយក នាយករងសលគរេុកសល្យ សលមេត�យ្យសិក្សោ 

បឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោចំេណះទូេទ។ 

៣.២.៦ ករងរអភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោ 

ប�� ្របឈម 

- កង�ះធនធានមនុស្ស និងម�ន�ីជំនាញឯកេទសគណិតវទិ្យោ វទិ្យោស�ស� និងកម�វធីិសិក្សោ 

- យន�ករែបងែចក និង្រគប់្រគងេសៀវេភសិក្សោេគាលមិនទន់េឆ�យតប 

- ករផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាល កម�វធីិសិក្សោថ�ី និងផ�ល់េសៀវេភ្រគ�ដល់្រគ�បេ្រង�នតំបន់ដច់

�សយាល និងតំបន់ជួបករលំបាកមិនទន់ធានាបានតមស�ង់ដកំណត់ 

- ករទមា� ក់ថវកិតមជំុមិនេឆ�យតបនឹងត្រម�វករក�ុងករអនុវត�ជាក់ែស�ង។ 

ទិសេដ 

- ប�� ប់កម�វធីិសិក្សោលម�ិត និងស�ង់ដ 

- អនុម័តគំរែូតងេសចក�ីស្រមាប់បឋមសិក្សោ មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ 

- ផ្សព�ផ្សោយឯកសរែណនំាស�ីពីករេរៀននិងបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� និង     

គណិតវទិ្យោ 

- េរៀបចំមេហ�សពនិងពិព័រណ៍ មុខវជិា� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� និងគណិតវទិ្យោ 

- អនុម័តេមេរៀនសេង�បមុខវជិា� ្របវត�ិវទិ្យោថា� ក់ទី១២  

- េរៀបចំេសៀវេភ្របវត�ិស�ស�្របេទសកម�ុជា 

- េរៀបចំទិវជាតិអំណាន ១១ មីនា និងេរៀបចំ្រពឹត�ិករណ៍ជំរញុករអនតមសលបឋមសិក្សោ  
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- ផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាលតមផលេធៀបេសៀវេភសិក្សោ-សិស្សេស� ១:១ េនបឋមសិក្សោ និង

មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ 

- ផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាលតមផលេធៀបេសៀវេភសិក្សោ-សិស្សេស� ២:១ េនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ 

- ប�� ប់ឯកសរស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ថា� ក់ទី១០ ទី១១ និងថា� ក់ទី១២។ 

៣.២.៧ ករងររដ�បាល 

ប�� ្របឈម 

- ករផ�ល់េ្រគ�ងឥស្សរយិយសឆា� ំ២០១៣  ឆា� ំ២០១៤ ឆា� ំ២០១៥ និងឆា� ំ២០១៦ 

- ពំុទន់មាន្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យឯកសរ និងបណ�សរដ� ន។ 

ទិសេដ 

- បន�ព្រងឹងករ្រគប់្រគងលិខិតរដ�បាល ពិេសសចរចរលិខិត 

- ជំរញុករផ�ល់េ្រគ�ងឥស្សរយិយសករងរជូនបុគ�លិកអប់រេំនថា� ក់ជាតិ និងេ្រកមជាតិ 

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាពករងរ្រគប់្រគងរដ�បាលអប់រ ំបណ�សរ និងពិធីករ 

- បន�េរៀបចំ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យឯកសរ និងបណ�សរដ� ន្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា។ 

៣.២.៨ ករងរព័ត៌មាន និងកិច�ករអស៊ន 

ប�� ្របឈម 

- ករ្របមូលព័ត៌មាន ករផលិតឯកសរ និងករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានវស័ិយអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាមិន

ទន់ទទួលបាននូវ្របសិទ�ភាព និង្របសិទ�ផលខ�ស់ 

- ករផ�ល់ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសធារណៈវស័ិយអប់រ ំ យុវជន និងកីឡារបស់បុគ�លិកអប់រមិំន

ទន់បានល�្របេសរ និងចំេគាលេដ 

- ករផ្សព�ផ្សោយករយល់ដឹងពីអស៊ន-សីុេមអូ និងលទ�ផលៃនកិច�្របជំុអស៊ន-សីុេមអូដល់បុគ�លិក

អប់រ ំសិស្ស និស្សិត និងយុវជន មិនទន់បានទូលំទូលយ 

- ករយល់ដឹងពីករេរៀបចំ និងករអនុវត�ែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា� ំ និងែផនករយុទ�ស�ស�ថវកិមិន

ទន់ច្បោស់លស់ 

- នីតិវធីិហិរ��វត�ុមានភាពស�ុគស� ញមិនទន់េរៀបចំបានល�្របេសរេធ�ឱ្យដំេណ រករទូទត់ និងករដក

សច់្របាក់មិនបានទន់េពលេវលស្រមាប់អនុវត�។ 

ទិសេដ 

- អនុម័តេគាលនេយាបាយសិក្សោពីចមា� យ 

- ប�� ប់ករេធ�បច�ុប្បន�ភាពេគាលនេយាបាយបេច�កវទិ្យោសរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានក�ុងវស័ិយអប់រ ំ

- ្របមូលព័ត៌មាន ផលិត ឯកសរ និងផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
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- ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករពីអង�ភាព ៃដគូ និងអ�កពក់ព័ន�ក�ុងករផ�ល់ព័ត៌មានពីកម�វធីិ និង

សកម�ភាពនានា 

- ផ្សព�ផ្សោយចំេណះដឹងអស៊ន-សីុេមអូ និងលទ�ផលកិច�្របជំុអស៊ន-សីុេមអូ ដល់បុគ�លិកអប់រថំា� ក់

ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ 

- បំប៉នជំនាញព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសធារណៈដល់បុគ�លិកអប់រទំំងថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ។ 

៣.២.៩ ករងរសំណង់សិក្សោ 
ប�� ្របឈម 

- ករសងសង់ និងជួសជុលេហដ� រចនាសម�័ន�អប់រមិំនទន់េឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករជាក់ែស�ង 

- ករ្រគប់្រគង ែថទំេហដ� រចនាសម�័ន�អប់រ ំ តម្រគឹះស� នសិក្សោ និងតមអង�ភាពេ្រកមឱវទេន

មានក្រមិត។ 

ទិសេដ 

- សងសង់អគារសិក្សោចំនួន ៤២ ខ�ង និងជួសជុលអគារសិក្សោចំនួន ៧៥ កែន�ង  

- បន�សងសង់អគារសិក្សោវទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� និងគណិតវទិ្យោ ១ ខ�ង ៨ ជាន់ េន

សកលវទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ 

- ពិនិត្យតមដនករងរសងសង់អគារសិក្សោថ�ី និងករងរជួសជុល 

- ព្រងឹងសមត�ភាព្រគប់្រគងេហដ� រចនាសម�័ន�អប់រ។ំ 

៣.២.១០ ករងរេបាះពុម� និងែចកផ្សោយ 

ទិសេដ 

- អភិវឌ្ឍេសៀវេភសិក្សោេគាល ហ�ឹកហត់ អំណានបែន�ម និងសមា� រឧបេទសេផ្សងៗ 

- េបាះពុម�េសៀវេភសិក្សោេគាល ហ�ឹកហត់ និងអំណានបែន�ម 

- ដឹកជ��ូ នេសៀវេភសិក្សោេគាលជូនសលេរៀនទូទំង្របេទស 

- ព្រងីកករលក់េសៀវេភសិក្សោ សមា� រឧបេទស និងសមា� រៈករយិាល័យជូនអតិថិជនទូេទ។ 

៣.២.១១ ករងរអធិករដ� នរដ�បាល និងហិរ��វត�ុ 

ទិសេដ 

- េធ�អធិករកិច�ករងរ្រគប់្រគងរដ�បាល បុគ�លិក ហិរ��វត�ុ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ�េនអង�ភាពថា� ក់

េ្រកមជាតិ និង្រគឹះស� នសិក្សោសធារណៈ ៤៣៦ អង�ភាព 

- ្រត�តពិនិត្យវឌ្ឍនភាពេលករែកលម�តមអនុសសន៍េនអង�ភាពថា� ក់េ្រកមជាតិនិង្រគឹះស� នសិក្សោ 

សធារណៈ ៩៣ អង�ភាព 

- �សវ្រជាវពក្យបណ�ឹ ង ឬបាតុភាពមិន្រប្រកតីពក់ព័ន�វស័ិយអប់រ ំ

- បំប៉នម�ន�ីអធិករកិច�ស�ីពីកម�វធីិអធិករកិច�ផ្សោរភា� ប់នឹងករអនុវត�ជាក់ែស�ង ៦០ នាក់ 
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- ផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍អធិករកិច�រដ�បាល បុគ�លិក ហិរ��វត�ុ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ�េនមន�ីរអប់រ ំ  

យុវជន និងកីឡាេខត� ២ ែដលមានករចូលរមួពីម�ន�ីថា� ក់មន�ីរ ករយិាល័យ និង្រគឹះស� នសិក្សោ

សរបុ ១១៩ នាក់។ 

៣.២.១២ ករងរសវនកម�ៃផ�ក�ុង 

ប�� ្របឈម 

- កង�ះសមត�ភាពម�ន�ីជំនាញែផ�កសវនកម�។ 

ទិសេដ 

- េធ�សវនកម�េនតមសវនដ� នថា� ក់កណា� ល ៦ ថា� ក់រជធានី េខត� ១៣ និងថា� ក់្រក�ង �ស�ក ខណ�  

៧៨ អង�ភាព  

- េធ�សវនកម�េនតមសវនដ� នថា� ក់សលេរៀនចំេណះទូេទ ២១០ សលគរេុកសល្យនិងវ្ិរកឹតករ

េខត� ២ និងមជ្ឈមណ� លគរេុកសល្យភូមិភាគ ១ អង�ភាព  

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីជំនាញសវនកម�ៃផ�ក�ុង។ 

៣.២.១៣ ករងរ្រគប់្រគងសមា� រៈ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

ប�� ្របឈម 

ករេរៀបចំប�� ីសរេពភ័ណ� េនតមរជធានី េខត�មួយចំនួន ពំុទន់េឆ�យតបបានទំង�ស�ងេទ

តមសរចរេលខ ០៧ របស់រជរដ� ភិបាល។ 

ទិសេដ 

- បន�បំប៉នម�ន�ីជំនាញ េលករងរ្រគប់្រគងសមា� រៈ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ�  

- ព្រងឹងករអនុវត�្របកស និងេសចក�ីែណនំារបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាេលករងរ្រគប់្រគង

សមា� រៈ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

- ព្រងឹងករ្របមូលចំណូលមិនែមនសរេពពន�បង់ចូលថវកិរដ�ែដលបានមកពីចលន្រទព្យ និងអចលន

្រទព្យ 

- េធ�បច�ុប្បន�ភាពអចលន្រទព្យ និងរថយន� និងេ្រគ�ងច្រក 

- ផ�ត់ផ�ង់ និងពិនិត្យតមដនករេ្រប្របាស់សមា� របរកិ� រអប្បបរមាស្រមាប់ករងររដ�បាលសលេរៀន 

េនតមវទិ្យោល័យ។ 

 

៤. េសចក�សីន�ដិ� ន 

្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា បាននិងកំពុងស�ិតក�ុងដំណាក់កលែកទ្រមង់សីុជេ្រមេដយេផា� តេល

ករអនុវត�សសរស�ម�កំែណទ្រមង់ធំៗ្របំា។ ្របករេនះទមទរឱ្យមានករគិតគូរអំពីអភិ្រកមទូទំងវស័ិយ 
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ពក់ព័ន�នឹងករព្រងីកកលនុវត�ភាព េល្រគប់ករដ� នអនុវស័ិយទំង្របំាពីរ្របកបេដយសមត�ភាព និង

្របសិទ�ភាព។ 

សមិទ�ផលែដលសេ្រមចបានខងេល ពិតជាបានបង� ញយ៉ាង្របត្យក្ស ពីករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់

េយងទំងអស់គា�  ្របកបេដយស� រតីទទួលខុស្រត�វខ�ស់តមតួនាទីនិងភារកិច� សំេដេធ�ឱ្យករអភិវឌ្ឍ     

វស័ិយអប់រមំានកររកីចេ្រមន �សបតមយុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់កលទី៣ របស់រជរដ� ភិបាល 

តមរយៈករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយអប់រ២ំ០១៤-២០១៨។   ករចូលរមួពីសំណាក់ម�ន�ីអប់រ្ំរគប់

លំដប់ថា� ក់ ្រកសួង ស� ប័នពក់ព័ន� និងៃដគូអភិវឌ្ឍេឆា� ះេទសេ្រមចេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយ     

ចីរភាព េ្រកមករដឹកនំា្របកបេដយចក�ុវស័ិយែវងឆា� យ និង្របាកដនិយមរបស់ សេម�ចអគ�មហា

េសនាប�េតេជា ហ៊នុ ែសន នាយករដ�ម�ន��ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម�ជុា បានផ�ល់ក�ីសង្ឃមឹ និង

ភាពេជឿជាក់ខ�ស់ចំេពះេជាគវសនាអនាគតរបស់្របជាជនមា� ក់ៗ របស់្រគ�សរនីមួយៗ និង្របេទសជាតិ

ទំងមូល។ 
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 ឧបសម�័ន� 
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ឧបសម�័ន�ទ១ី ៖ ចំនួនសកម�ភាពៃនែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា� ២ំ០១៦ 

ល.រ អង�ភាព 
សកម�ភាព 

សរបុ 

បាន

ប�� ប់ 

កំពុង 

អនុវត� 

មិនទន់ 

អនុវត� 

១ នាយកដ� នអប់រកុំមារតូច ៣២ ៣២ ០ ០ 

២ នាយកដ� នបឋមសិក្សោ ៤១ ៣៣ ៣ ៥ 

៣ នាយកដ� នមធ្យមសិក្សោចំេណះទូេទ ៣៤ ២៣ ៦ ៥ 

៤ នាយកដ� នអប់រេំ្រក្របព័ន� ១៥ ១៤ ១ ០ 

៥ នាយកដ� នសុខភាពសិក្សោ ២៨ ២៤ ៣ ១ 

៦ នាយកដ� នត្រមង់ទិសវជិា� ជីវ ៈ ៣៣ ២៩ ១ ៣ 

៧ នាយកដ� នបណ�ុ ះបណា� ល និងវ្ិរកឹតករ ២៤ ២៤ ០ ០ 

៨ នាយកដ� នអភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោ ១៨ ១៣ ២ ៣ 

៩ នាយកដ� នឧត�មសិក្សោ ៤៨ ៣៥ ៩ ៤ 

១០ នាយកដ� ន�សវ្រជាវវទិ្យោស�ស� ១៥ ៦ ៥ ៤ 

១១ សកលវទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ ៣៧ ២៦ ០ ១១ 

១២ សកលវទិ្យោល័យភូមិន�វចិិ្រតសិល្បៈ ៦ ៦ ០ ០ 

១៣ សកលវទិ្យោល័យស� យេរៀង ២៨ ២៥ ២ ១ 

១៤ សកលវទិ្យោល័យមានជ័យ ១៥ ១៤ ១ ០ 

១៥ សកលវទិ្យោល័យបាត់ដំបង ១៦ ១៦ ០ ០ 

១៦ សលកវទិ្យោល័យ ជា សីុម កំចយមារ ២៥ ១៨ ៧ ០ 

១៧ គណៈកមា� ករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រ ំ ១៦ ១១ ៤ ១ 

១៨ វទិ្យោស� នបេច�កេទសកម�ុជា ៤៥ ៤៤ ១ ០ 

១៩ វទិ្យោស� នជាតិអប់រ ំ ២១ ១៩ ១ ១ 

២០ វទិ្យោស� នកំពង់េឈទល ១៧ ១១ ២ ៤ 

២១ នាយកដ� នអប់រកំយ និងកីឡា ៦ ៥ ១ ០ 

២២ នាយកដ� នអប់រកំយ និងកីឡាសិស្ស និស្ិសត ១៧ ១៣ ២ ២ 

២៣ វទិ្យោស� នជាតិអប់រកំយ និងកីឡា ៩ ៤ ៥ ០ 

២៤ មជ្ឈមណ� លជាតិហ�ឹកហ�ឺនកីឡា ២២ ២០ ២ ០ 

២៥ នាយកដ� នយុវជន ១៨ ១៧ ១ ០ 

២៦ នាយកដ� ន្រគប់្រគងមជ្ឈមណ� លយុវជន ២៣ ២០ ០ ៣ 

២៧ នាយកដ� នែផនករ ២៤ ២៤ ០ ០ 

២៨ នាយកដ� នបុគ�លិក ៣៥ ២៩ ៥ ១ 

២៩ នាយកដ� នហិរ��វត�ុ ១២ ១២ ០ ០ 

៣០ នាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង ៧ ៤ ០ ៣ 

៣១ នាយកដ� នធានាគុណភាពអប់រ ំ ១៨ ១៥ ១ ២ 

៣២ អធិករដ� នរដ�បាល និងហិរ��វត�ុ ៧ ៧ ០ ០ 

៣៣ នាយកដ� នព័ត៌មាន និងកិច�ករអស៊ន ២៣ ១៩ ៤ ០ 

៣៤ នាយកដ� ននីតិកម� ៤១ ២៧ ៩ ៥ 

៣៥ នាយកដ� នសំណង់ ២៩ ២៦ ០ ៣ 

៣៦ នាយកដ� នសមា� រៈ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� ១០ ១០ ០ ០ 

៣៧ នាយកដ� នរដ�បាល ១៥ ១៥ ០ ០ 

៣៨ នាយកដ� នទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ និងអហរបូករណ៍ ២៦ ២២ ៣ ១ 
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៣៩ នាយកដ� ន្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងអប់រ ំ ១៨ ១៨ ០ ០ 

៤០ នាយកដ� នេគាលនេយាបាយ ៨ ៦ ១ ១ 

៤១ នាយកដ� នពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� ៩ ៧ ២ ០ 

៤២ កម�វធីិទី៦៖ កម�វធីិេផ្សងៗ ២៥ ២៤ ១ ០ 

សរបុ ៩១៦ ៧៦៧ ៨៥ ៦៤ 

 

ឧបសម�័ន�ទី២ ៖ ចំនួនសកម�ភាពៃនទិសេដសន�ិបាតអប់រឆំា� សំកិ្សោ ២០១៥-២០១៦ 

ល.រ ែផ�កសំខន់ៗ 
សកម�ភាព

សរបុ 

បាន

ប�� ប់ 

កំពុងអនុ

វត� 

មិនបានអនុ

វត� 

ក. ទិសេដកំែណទ្រមង់សខំន់ៗ         

១ ករព្រងឹង្របព័ន�ែផនករ ១៣ ៨ ៥ ០ 

២ ករងរវមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ ៦ ៤ ២ ០ 

៣ ករ្រគប់្រគងបុគ�លិក ៦ ៦ ០ ០ 

៤ ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណៈ ៧ ៤ ៣ ០ 

សរបុ ៣២ ២២ ១០ ០ 

ខ. ទិសេដតមអនុវិសយ័         
១ អនុវស័ិយ ករអប់រកុំមារតូច ១៦ ១១ ៤ ១  

២ អនុវស័ិយ ករអប់របំឋមសិក្សោ ២៤ ១១ ១៣ ០ 

៣ អនុវស័ិយ ករអប់រមំធ្យមសិក្សោ និងអប់របំេច�កេទស ២៦ ១២ ១៤ ០ 

៤ អនុវស័ិយ ករអប់រឧំត�មសិក្សោ ១៨ ១១ ៦ ១ 

៥ អនុវស័ិយ ករអប់រេំ្រក្របព័ន� ៩ ៨ ១ ០ 

៦ អនុវស័ិយ ករអភិវឌ្ឍយុវជន ១៤ ៩ ១ ៤ 

៧ អនុវស័ិយ ករអប់រកំយ និងកីឡា ២២ ១២ ៨ ២ 

សរបុ ១២៩ ៧៤ ៤៧ ៨ 

គ. ទិសេដឆ�ងអនុវិសយ័         
១ ករងរអភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោ ៥ ២ ៣ ០ 

២ ករងររដ�បាល ៤ ៣ ១ ០ 

៣ ករងរទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ និងអហរបូករណ៍ ៣ ០ ៣ ០ 

៤ ករងរព័ត៌មាន និងកិច�ករអស៊ន ៦ ៤ ២ ០ 

៥ ករងរសំណង់សិក្សោ ៣ ២ ១ ០ 

៦ ករងរេបាះពុម� និងែចកផ្សោយ ៤ ៤ ០ ០ 

៧ ករងរធានាគុណភាពអប់រ ំ ៦ ៥ ១ ០ 

សរបុ ៣១ ២០ ១១ ០ 

សរបុរមួ ១៩២ ១១៦ ៦៨ ៨ 
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ឧបសម�័ន�ទ៣ី ៖ វឌ្ឍនភាពករអនុវត�ទិសេដសន�ិបាតឆា� សំកិ្សោ ២០១៥-២០១៦ 
កំែណទ្រមង់សខំន់ៗ 

សកម�ភាព 
ស� ន

ភាព 
មូលេហតុ 

១. ករព្រងឹង្របព័ន�ែផនករ 

- ស្រមបស្រម�លករេធ�មូលដ� ននីយកម�េគាលេដ

អភិវឌ្ឍេដយចីរភាពទី៤ ស�ីពីករអប់រ ំ

១ - បានេរៀបចំេសចក�ី្រពងសូចនាករ និយមន័យ ទិន�ន័យ

ឆា� ំេគាល 

- បន្ីុសអទិភាពកំែណទ្រមង់ ១៥ ចំណុចេទក�ុងែផនករ 

យុទ�ស�ស�និងែផនករសកម�ភាព្របចំឆា� ំ  ្រពមទំង 

ពិនិត្យតមដនវឌ្ឍនភាពតមដំណាក់កល 

១ - បានបន្ីុសអទិភាពកំែណទ្រមង់ ១៥ ចំណុច េទក�ុង 

របាយករណ៍ពក់កណា� លអណត�ិ ៃនករអនុវត� 

ែផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយអប់រ២ំ០១៤-២០១៨ 

- ជំរញុករេរៀបចំ ករអនុវត� និងករពិនិត្យតមដន

វឌ្ឍនភាពសកម�ភាពេគាលនេយាបាយរបស់ 

អនុវស័ិយ និងកម�វធីិកំែណទ្រមង់ 

២ ផ្សោរភា� ប់សរសរស�ម�ទំង៥ និងកំែណទ្រមង់ទំង ១៥ 

ចំណុច បានសិក្សោ�សវ្រជាវេល៖ 

- និយាមៃនករេ្រប្របាស់បុគ�លិក 

- ករផ�ល់អហរបូករណ៍ដល់សិស្ស្រកី្រក 

- ដក់ឱ្យអនុវត�ករ្របមូលស�ិតិតម្របព័ន�Online េន

្រគប់រជធានី េខត� 

២ - សមត�ភាពម�ន�ីទទួលបន�ុកករងរមិនទន់េឆ�យតប

េទនឹងករ្រគប់្រគង និងេ្រប្របាស់្របព័ន�េនេឡយ 

- កំុព្ូយទ័រ ម៉ាសីុនេម(Server) ឧបករណ៍េ្រប្របាស់េផ្សងៗ

ពំុេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករេ្រប្របាស់ជាក់ែស�ង 

- បេង�ន្របសិទ�ភាពនិងគុណភាពៃនករ្របមូលស�ិតិ

ពីស� ប័នពក់ព័ន�និងែផ�កឯកជន 

២ - មានយន�ករច្បោស់លស់េលករ្របមូលស�ិតិអប់រ ំ

សធារណៈ ឯកជន និង្រកសួងពក់ព័ន�មានរចនា 

សម�័ន�្រគប់្រគង និងទទួលខុស្រត�វេលករ្របមូលស�ិតិ 

ច្បោស់លស់ 

- មានកិច�សហករណ៍ល�ជាមួយៃដគូ និង្រកសួង 

ពក់ព័ន� មាន្របព័ន�្របមូល ប��ូ ល និងផលិតទិន�ន័យ

ច្បោស់លស់ 

- សិក្សោផលប៉ះពល់ៃនករអនុវត�េគាលនេយាបាយ

របស់្រកសួង 

២ សិក្សោេល ២ ចំណុច ៖ 

- េគាលនេយាបាយៃនករផ�ល់អហរបូករណ៍ 

- េគាលនេយាបាយនិយាមៃនករេ្រប្របាស់ បុគ�លិក 

- សិក្សោ�សវ្រជាវពីករេបាះបង់ករសិក្សោេនមធ្យម

សិក្សោបឋមភូមិ 

១ - បានអនុវត�ចប់រចួរល់ េហយរបាយករណ៍�សវ្រជាវ

បានដក់ជូនដល់ថា� ក់ដឹកនំាេដម្ីបេធ�ករសេ្រមចចិត� 

- បេង�នគុណភាពៃនករេរៀបចំ្របតិបត�ិ្របចំឆា� ំេន

ថា� ក់ជាតិនិងថា� ក់េ្រកមជាតិ 

១ - បានដក់ពិន�ុែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា� ំថា� ក់ រជធានី  

េខត� និងផ�ល់េយាបល់្រតឡប់ដល់រជធានី េខត� 

- សហករេរៀបចំថវកិកន់ែតេឆ�យតបនឹងអទិភាព

េគាលនេយាបាយ និងមានករស្រមបស្រម�លគា�  

ល� រវងថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ 

១ - បានសហករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�ថវកិ ថវកិ 

កម�វធីិ េដយែផ�កេលអទិភាពេគាលនេយាបាយ  

កំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រ ំនិងែផនករយុទ�ស�ស� 

វស័ិយអប់រ ំ

- ស្រមបស្រម�លនិងគំា្រទដំេណ រកររបស់្រក�ម

ករងរតមអនុវស័ិយ ្រក�មករងរបេច�កេទស 

ច្រម�ះវស័ិយអប់រេំនថា� ក់ជាតិនិងថា� ក់េ្រកមជាតិ 

១ - បានស្រមបស្រម�លជាមួយ្រក�មករងរតមអនុវស័ិយ

េលករេរៀបចំរបាយករណ៍ពក់កណា� លអណត�ិ ៃន  

ករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយអប់រ ំ២០១៤- 

២០១៨ និងដំេណ រករ្រក�មករងរបេច�កេទសច្រម�ះ 

វស័ិយអប់រេំនថា� ក់ជាតិនិងថា� ក់េ្រកមជាតិ 
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- ដក់ឱ្យដំេណ រករ្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងជំនួយ

េនថា� ក់ជាតិនិងថា� ក់េ្រកមជាតិ។ 

១ - បានដំេណ រករ្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងជំនួយេនថា� ក់

ជាតិ និងថា� ក់រជធានី េខត� 

- េរៀបចំ្រកបខណ� ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម� ២ - េសចក�ី្រពងទី១ 

- ជំរញុករេរៀបចំរបាយករណ៍សមិទ�កម�េនតមអង�

ភាពអនុវត�ថវកិកម�វធីិ 

១ - បានផ្សព�ផ្សោយ 

២. ករងរវិមជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ 

- េផ�រមុខងរករអប់រមំេត�យ្យសិក្សោ ករអប់របំឋម  

សិក្សោ និងមុខងរករអប់រេំ្រក្របព័ន�ជូនរដ�បាល 

ថា� ក់េ្រកមជាតិ េនេខត�បាត់ដំបង 

១ - អនុ្រកឹត្យេលខ១៩១ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៤ ែខក��   

ឆា� ំ២០១៦ 

- េរៀបចំលិខិតបទដ� នគតិយុត�គំា្រទតមអនុវស័ិយ 

និងករេធ�កំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រ ំ ២ 

- េរៀបចំកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់េលលិខិតបទដ� ន ៦ អ�ក 
ចូលរមួ ១២៤នាក់ �សី១៨នាក់ ពីករគំា្រទករេផ�រមុខ 

ងរវស័ិយអប់រឱំ្យេទដល់ម�ន�ីរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ 

- ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ស�ីពីករអប់រ ំនិងលិខិត 

បទដ� នគតិយុត�ក�ុងវស័ិយអប់រ ំ

២ - កសងលិខិតបទដ� នចំនួន ២២  

- វយតៃម�ផលប៉ះពល់លិខិតបទដ� នចំនួន ៤ 

- កសងសមត�ភាពចំនួន ៧៦១ នាក់ 

- ព្រងឹងករ្របយុទ�្របឆំាងអំេពជួញដូរមនុស្សក�ុង  

វស័ិយអប់រ ំ

១ - កសងែផនករសកម�ភាព 

- ព្រងឹងសមត�ភាពចំនួន ២១៣ នាក់ 

- ព្រងឹងករអនុវត�ករងរវមិជ្ឈករ វសិហមជ្ឈករ     

វស័ិយអប់រ ំ

១ - កសងសមត�ភាពម�ន�ីរដ�បាល្រក�ង �ស�ក១៥៧ នាក់ 

- ផ្សព�ផ្សោយេគាលនេយាបាយ និង្រកបខណ� ច្បោប់  

១១២ នាក់ 

- ព្រងឹងយន�ករគតិយុត�្រគប់្រគង និងេដះ�សយ 

វវិទបុគ�លិកអប់រ ំ

១ - កសងសមត�ភាព ២០៧ នាក់ 

- វវិទ ១៣ ករណី  

៣. ករ្រគប់្រគងបុគ�លកិ 

- ពិនិត្យតមដននិងព្រងឹងករងរ្រគប់្រគង និងេ្រប 

្របាស់ម�ន�ីរជករ ្រគ�បេ្រង�នជាប់កិច�សន្យោ ្រគ� 

បេ្រង�នពីរេវន និងបេ្រង�នថា� ក់គួប 

១ - ចុះ្រត�តពិនិត្យ ២៥ រជធានី េខត� ៤០ ្រក�ង �ស�ក ខណ�   

និង ១១០ សល 

- ករ្រគប់្រគងម�ន�ីរជករភាគេ្រចន្របតិបត�ិបានតម

េគាលករណ៍ែណនំា 

- ករេ្រប្របាស់្រគ�ជាប់កិច�សន្យោ ពីរេវន និងថា� ក់គួប 
បានល�្របេសរ (គា� នករបន�ំេដម្ីបយកថវកិរដ�) 

- សហករជាមួយអង�ភាពពក់ព័ន� និងមន�ីរអប់រ ំ

 យុវជន និងកីឡារជធានី េខត� េដម្ីប្រត�តពិនិត្យ 

ករផា� ស់ទីកែន�ងេធ�ករ ករែបងែចក្រគ�េចញថ�ី និង 

ករអនុវត�វន័ិយករងររបស់បុគ�លិកអប់រ ំ

១ - អនុវត�បាន១០០%(ែផនករ១៨រជធានី េខត�) 

- បានចុះសហករជាមួយមន�ីរអយក រជធានី េខត� ១៥ 

េដម្ីបពិនិត្យនិងសេ្រមចអនុ�� តឱ្យបុគ�លិកអប់របំាន

ផា� ស់ប�ូរទីកែន�ងេធ�ករក�ុងរជធានី េខត� 

- ករផា� ស់ប�ូរបុគ�លិកអប់រ ំបានអនុវត�េគាលករណ៍ 

ផា� ស់ប�ូរ េដយបានទប់ស� ត់ករផា� ស់ចូលអង�ភាព 

ែដលេលសត្រម�វករ 

- េរៀបចំវគ�ត្រមង់ទិសគរសិុស្ស និស្ិសត អំពីសហលក�

ន�ិកៈម�ន�ីរជករសីុវលិ ច្បោប់ និងេគាលករណ៍ 

១ - អនុវត�បាន ១៦ រជធានី េខត� មានគរសិុស្ស និស្ិសត  

ចូលរមួ ៣ ៦៩៥ នាក់ �សី ១ ៨៩៣ នាក់  
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នានាែដលម�ន�ីរជករ្រត�វ្របតិបត�ិ និងលភករ 

ែដល្រត�វទទួលបាន 

- ជំរញុករអនុវត�េគាលករណ៍វយតៃម�លទ�ផល

បំេពញករងររបស់ម�ន�ីរជករ 

១ - ផ្សព�ផ្សោយ្របព័ន�វយតៃម�គុណផលករងរមានអ�ក

ចូលរមួ ៥៤ នាក់ �សី១៦ នាក់ 

- សិក� ពិនិត្យេឡងវញិនិងព្រងឹងករអនុវត�្របព័ន�វយ

តៃម�គុណផលករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីបេង� ល 

បាន ៣ េលក មានអ�កចូលរមួ ១៣៤ នាក់ �សី ៦៧ នាក់ 

- អនុវត�ែផនករសកម�ភាពស្រមាប់ករអនុវត�េគាល

នេយាបាយ ស�ីពីធនធានមនុស្សក�ុងវស័ិយ អប់រ ំ

១ - សិក� សលផ្សព�ផ្សោយនិងដក់ឱ្យអនុវត�ែផនករ 

សកម�ភាពេគាលនេយាបាយស�ីពីធនធានមនុស្សក�ុង 

វស័ិយអប់រ ំ១េលក មានអ�កចូលរមួ ៥២នាក់ �សី ១២នាក់ 

- ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីជំនាញ និងម�ន�ី្រគប់្រគង 

ទំងេនថា� ក់ជាតិ ថា� ក់េ្រកមជាតិ និង្រគឹះស� ន 

សិក្សោេលករងរ្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងធនធាន 

មនុស្ស ករងរ្រគប់្រគងបុគ�លិក និងភាស     

បរេទស 

១ - បណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីទទួលបន�ុកេ្រប្របាស់្របព័ន� មាន

អ�កចូលរមួ ៣៣ នាក់ �សី ៥ នាក់ 

- បំប៉នម�ន�ីជំនាញពីរេបៀបទញ ទិន�័យេចញពី្របព័ន�

េដម្ីបេ្រប្របាស់ ៤ វគ� មានអ�កចូលរមួ ១១៣ នាក់ �សី 

១៥ នាក់ 

- បណ�ុ ះបណា� លពីរេបៀប្របមូលទិន�័យនិងករបំេពញ

ក្រមងសំណួរមានអ�កចូលរមួ ៣២៧នាក់ �សី ៣៩នាក់  

៤. ករ្រគប់្រគងហរិ��វត�សុធារណៈ 

- េរៀបចំែផនករចំណាយរយៈេពលមធ្យមឆា� ំ២០១៧-

២០១៩ និងគេ្រមាងថវកិ្របចំឆា� ំ២០១៧ 

 

១ 

 

- បានេរៀបចំែផនករចំណាយរយៈេពលមធ្យមឆា� ំ

២០១៧-២០១៩ ែផនករយុទ�ស�ស�ថវកិឆា� ំ២០១៦- 

២០១៨ និងគេ្រមាងថវកិ្របចំឆា� ំ២០១៧ 

- បន�ែកស្រម�លអនុ្រកឹត្យនិង្របកសអន�រ្រកសួង

ែដលពក់ព័ន�ដល់ករអនុវត�ថវកិ 

 

២ 

 

- បន�េរៀបចំ្របកសអន�រ្រកសួងថ�ី ស�ីពីនីតិវធីិអនុវត�  

ថវកិេនករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា្រក�ង �ស�ក 

ខណ�  មជ្ឈមណ� លគរេុកសល្យភូមិភាគ សលគរ ុ  

េកសល្យ និងវ្ិរកឹតករ និងសលមធ្យមសិក្សោ       

គរេុកសល្យមេត�យ្យមជ្ិឈម  

- បន�ែកស្រម�ល្របកសអន�រ្រកសួងេលខ ៥០៥ សហវ  

ស�ីពីេគាលករណ៍ស្រមាប់ករ្របឡងមធ្យមសិក្សោ

ចំេណះទូេទ្របឡងឧត�មសិក្សោមធ្យមសិក្សោបេច�កេទស 

និងវជិា� ជីវៈ្របឡង្រគ� បេ្រង�ន និង្របឡងអហរបូករណ៍ 

- បន�អនុវត�កម�វធីិកំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុ 

សធារណៈ 

 

១ 

 

- បានេរៀបចំេសៀវេភែផនករសកម�ភាពកំែណទ្រមង់ 

ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណៈដំណាក់កលទី៣ 

របស់្រកសួង 

- បន�េរៀបចំករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុ តម្របព័ន�

ព័ត៌មានវទិ្យោ 

១ - បានេរៀបចំបណា� ញ និងបណ�ុ ះបណា� ល ដល់្រគប់ 

អង�ភាពថវកិ 

- ព្រងឹងសមត�ភាពអង�ភាពថវកិក�ុងករអនុវត�ថវកិ

កម�វធីិ 

១ 

 

 

- បំប៉នស�ីពីករេ្រប្របាស់្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ្រគប់្រគង

ហិរ��វត�ុ 

- វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករអនុវត�ថវកិកម�វធីិ 

- បំប៉នស�ីពីករអនុវត�ថវកិជំនួយែកលម�សលេរៀន 

- ពិនិត្យេឡងវញិេលករងរ្រគប់្រគង និងអនុវត�ថវកិ

កម�វធីិឆា� ំ២០១៦ 
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សកម�ភាព 
ស� ន

ភាព 
មូលេហតុ 

- ពិេ្រគាះេយាបល់េរៀបចំេសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�

ថវកិមូលនិធិកម�វធីិជំនួយែកលម�សលេរៀន ( SIF ) 

- បន�សិក្សោ�សវ្រជាវលិខិតបទដ� នគតិយុត�េផ្សងៗ 

ែដលពក់ព័ន�នឹងករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុង និង្របតិបត�ិ

ករហិរ��វត�ុស្រមាប់េរៀបចំជាមូលដ� នេធ�សវនកម�

ៃផ�ក�ុង 

២ - បន�សិក្សោ�សវ្រជាវលិខិតបទដ� នគតិយុត�ថ�ីៗពក់ព័ន�

នឹងករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុង និង្របតិបត�ិករហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់េរៀបចំជាមូលដ� នេធ�សវនកម�ៃផ�ក�ុងែដលចំ

បាច្រត�វសិក្សោែឈ�ងយល់ និងអនុវត� 

- បន�កិច�សហករជាមួយអគ�នាយកដ� នសវនកម�ៃផ�

ក�ុង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ េដម្ីបព្រងឹង 

សមត�ភាពបុគ�លិកនាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង អំពី

ករអនុវត�ស�ង់ដរបាយករណ៍សវនកម�ៃផ�ក�ុង 

្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា និងចុះកម�សិក្សោ

ករងរសវនកម�ៃផ�ក�ុងេនតមសវនដ� ន 

២ - េដម្ីបព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីនាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង 

េលករសរេសរបាយករណ៍ស�ង់ដសវនកម�ៃផ�ក�ុង  

- បានសហករជាមួយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរ�ិ�វត�ុ
សកល្បងេធ�សវនកម�ៃផ�ក�ុងេលសមិទ�កម�េនមន�ីរ

អប់រ ំយុវជន និងកីឡាេខត�កំពត និងសលេរៀន១ 

 

ប�� ក់៖  ១- អនុវត�រចួរល់    ២- កំពុងអនុវត�    ៣- មិនទន់បានចប់េផ�មអនុវត� 
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ឧបសម�័ន�ទ៤ី ៖ វឌ្ឍនភាពករអនុវត�ទិសេដសន�ិបាតឆា� សំកិ្សោ ២០១៥-២០១៦ អនុវិសយ័ 

សកម�ភាព 
ស� ន

ភាព 
មូលេហតុ 

១. អនុវិសយ័ ករអប់រកំមុារតូច 

- បេង�នអ្រតចូលេរៀនរបស់កុមារអយុ ៣ ឆា� ំ ៤ ឆា� ំ  

និង ៥ ឆា� ំ ឱ្យេឆ�យតបនឹងចំណុចេដ 

១ - កុមារអយុ ៥ឆា� ំបានចូលេរៀន ៦៦,៣១ ភាគរយ  

- កុមារអយុ ៤ឆា� ំបានចូលេរៀន  ៣៧,៣០ ភាគរយ  

- កុមារអយុ ៣ឆា� ំបានចូលេរៀន ២០,២០ ភាគរយ  

- ព្រងីកនិងែកលម�េហដ� រចនាសម�័ន�េសវអប់រកុំមារ

តូច េផា� តេលករកសង ជួសជុលអគារសិក្សោ និង  

ែកលម�បរសិ� នសិក្សោឱ្យមានលក�ណៈស�ង់ដ និង 

�សបតមនិយាមគរេុកសល្យ 

២ - ស�ង់ដេសវ មិនបានអនុវត�េពញេលញ 

- េរៀបចំនិងអនុវត�ស�ង់ដ េសវសលមេត�យ្យសិក្សោ ២ - នាយក នាយិក ្រគ�មេត�យ្យសិក្សោរដ� សហគមន៍ និង

មាតបិតបេង� លទទួលករបំប៉នសមត�ភាពស�ីពីករ

អនុវត�េសវតមស�ង់ដ 

- េរៀបចំេសចក�ី្រពងេសចក�ីែណនំាអនុវត�ស�ង់ដេសវ

អប់រកុំមារតូច 

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីអប់រកុំមារតូចថា� ក់ជាតិ និង 

ថា� ក់េ្រកមជាតិ 

១ - ម�ន�ីថា� ក់ជាតិ ៣២ នាក់ �សី ២៤ នាក់ ទទួលករបំប៉ន

ស�ីពីករអនុវត�្របព័ន�ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ែផ�ក

េលលទ�ផលស្រមាប់អនុវស័ិយអប់រកុំមារតូច ្រពមទំង

ករេរៀបចំរបាយករណ៍ករវភិាគទិន�ន័យ េលករវយ

តៃម�ែផ�កបរសិ� នេសវអប់រកុំមារតូច 

- ម�ន�ីថា� ក់េ្រកមជាតិ ៤២៤ នាក់ �សី ២៨៣ នាក់ ទទួល

ករបំប៉នស�ីពីដំេណ រករអនុវត�្របព័ន�ពិនិត្យតមដន

និងវយតៃម�ស្រមាប់អនុវស័ិយអប់រកុំមារតូច 

- គំា្រទ្របព័ន�អប់រកុំមារតូចថា� ក់េ្រកមជាតិក�ុងករ

េផ�រមុខងរ 

១ - គណៈអភិបាលេខត� ្រក�ង �ស�ក ្រក�ម្របឹក្សោេខត� ្រក�ង 

�ស�ក ៧៦នាក់ ទទួលបានចំេណះដឹងស�ីពីករ្រគប់្រគង

មុខងរអប់រកុំមារតូចេនថា� ក់េ្រកមជាតិ 

- ព្រងឹងករអនុវត�យន�ករគណៈកមា� ធិករជាតិ

គំាពរ និងអភិវឌ្ឍកុមារតូច 

១ - បន�កិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយ្រកសួង ស� ប័នពក់ព័ន�

តមរយៈករ្របជំុគណៈកមា� ធិករជាតិ និងម�ន�ីជំនាញ 

- ព្រងីកកម�វធីិអប់រមំាតបិតេដយេផា� តេលេសវ 

អហរបូត�ម� ករេលកម�ស់សុខភាព អនាម័យ  

ករែថទំ និងករេ្រប្របាស់េសវសុខភិបាល 

១ - កម�វធីិអប់រមំាតបិតបានព្រងីកតមែផនករ 

- បន�កម�វធីិផ�ល់ថា� ំទមា� ក់្រព�ន ពិនិត្យសុខភាព និង 

កយសម្បទបុគ�លិកអប់រ ំនិងអ�កសិក្សោ េដយ 

សហករជាមួយ្រកសួងសុខភិបាល ផ�ល់ករអប់រ ំ

សុខភាព អនាម័យ សុខភាពមាត់-េធ�ញអហរបូត�ម�  

និងេសវសុខភិបាលដៃទេទៀត 

២ - បានអនុវត�ករទមា� ក់ថា� ំ្រព�នេន្រគប់ថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោ

ៃនសលបឋមសិក្សោ  

- ផលិត និងផ្សព�ផ្សោយវេីដអូស្រមាប់កម�វធីិអប់រ ំ

មាតបិត 

១ - បានសេមា� ធកម�វធីិ ”�សលញ់កូន” ចក់ផ្សោយេល

ក�� ក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម�ុជា  េរៀងរល់ៃថ�ច័ន� និងៃថ�

សុ្រក េវលេម៉ាង ៥ល� ច 

- ព្រងឹងយន�ករអនុវត�កម�វធីិអប់របំរយិាប័ន� និងករ 

អប់រពំហុភាសែផ�កមេត�យ្យសិក្សោ 

១ - បានអនុវត�កម�វធីិតមែផនករ 
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សកម�ភាព 
ស� ន

ភាព 
មូលេហតុ 

- អភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោលម�ិតនិងស�ង់ដសមត�ភាព ១ - បានេរៀបចំ្រកបខណ� កម�វធីិសិក្សោថ�ីចំេណះទូេទ   

(ចប់ពីមេត�យ្យសិក្សោេឡងេទ) 

- ព្រងឹងសមត�ភាព្រគប់្រគងដល់នាយក នាយិក 

សលមេត�យ្យសិក្សោ 

១ - នាយក នាយិក ៃនសលមេត�យ្យសិក្សោ និងសល

បឋមសិក្សោែដលមានថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោទទួលករ

បំប៉នស�ីពីករ្រគប់្រគងថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោតមស�ង់ដ

គុណភាព 

- ព្រងឹងករអនុវត�្របព័ន�ធានាគុណភាព ករងរ       

បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�ន និងផ្សព�ផ្សោយក្រមង

្រពឹត�ិប្រតវយតៃម�ករងរបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�

បេ្រង�ន 

៣ 

មិនទន់បានអនុវត� 

- បន�បំប៉ន្រគ�បេ្រង�នមេត�យ្យសិក្សោែដលមានស��

ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិឱ្យេទជា្រគ�បេ្រង�ន

ក្រមិតមូលដ� ន 

១ 

្រគ�មេត�យ្យ បានបំប៉នេទជា្រគ�ក្រមិតមូលដ� ន 

- ព្រងឹងករអនុវត�្របព័ន�ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម� 

ែផ�កេលលទ�ផល ករសិក្សោ�សវ្រជាវ និងវភិាគ 

ស្រមាប់អនុវស័ិយអប់រកុំមារតូច 

១ - បានេបកវគ�បំប៉នសមត�ភាពស�ីពីករេរៀបចំរបាយ

ករណ៍ករវភិាគទិន�ន័យ  េលករវយតៃម�ែផ�កបរសិ� ន

េសវអប់រកុំមារតូច  

- ធានានិរន�រភាពមេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ ២ - បានេរៀបចំេសចក�ី្រពង្របកសស�ីពីករ្រគប់្រគង       

មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ និងេ្រត�មឆ�ងអន�រ្រកសួង 

២. អនុវិសយ័ ករអប់របំឋមសកិ្សោ 

- ែកលម�េគាលនេយាបាយព្រងយ្រគ� ២ - កំពុងព្រងងលិខិតបទដ� ន 

- េលកកម�ស់្របសិទ�ភាពៃនករេ្រប្របាស់ថវកិ

សលេរៀន 

១ - ផ�ល់ថវកិ្រគប់សលេរៀនតមរយៈ្របព័ន�ធានាគារ 

- ព្រងឹង្របព័ន�ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� េដម្ីប

ធានាគុណភាពអប់រ ំ

២ - បន�បណ�ុ ះបណ�ុ ះម�ន�ីថា� ក់េ្រកមជាតិ ស�ីពីករវយតៃម�

េន ១២ េខត� 

- ផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលេតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតិ ថា� ក់

ទី ៣ 

១ - ផ្សព�ផ្សោយទូទំង្របេទសពីលទ�ផលេតស�ថា� ក់ទី៣ 

- បន�េធ�េតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតិថា� ក់ទី ៦ ២ - េរៀបចំផ្សព�ផ្សោយ 

- ព្រងឹងេហដ� រចនាសម�័ន�អប់រ ំ ២ - បំប៉នគណៈ្រគប់្រគងសលេរៀន 

- ែកលម�លក�ខណ� ផ�ល់អហរបូករណ៍ដល់សិស្ស 

្រកី្រក និងសិស្សេរៀនពូែក 

១ - អនុវត�េរៀងរល់ឆា� ំ បុ៉ែន�មិនបានផ�ល់ដល់សិស្សេរៀនពូែក 

- ព្រងឹងសមត�ភាពអនេនថា� ក់ទី១ ទី២ និងទី៣ ២ - បំប៉ន្រគ�ថា� ក់ទី១ ទី២ និងទី៣ ៣៥៨ សល ១៩ ្រក�ង 

�ស�ក និង ៧េខត� 

- ប��ូ លវធីិស�ស�បេ្រង�នថ�ី េទក�ុងស� ប័នបណ�ុ ះ 

បណា� ល្រគ�បេ្រង�ន 

១ - អនុវត�ករប��ូ លវធីិស�ស�បេ្រង�នថ�ី 

- េ្រប្របាស់្រគ�ភាសអង់េគ�ស ពីមធ្យមសិក្សោឱ្យជួយ

បេ្រង�នេនបឋមសិក្សោ 

២ - កំពុងបំប៉នករេ្រប្របាស់េសៀវេភភាសអង់េគ�សថា� ក់ 

ទី៤ ដល់ថា� ក់ទី៦ េនេខត�ស� យេរៀង ២៩១ នាក់ 

- ផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាលឱ្យេឆ�យតបនឹងត្រម�វ

កររបស់សិស្ស 

២ - ផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាល ៥ ២៦៨ ០០០ ច្បោប់ 

- េ្រជសេរ ស និងបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បឋមសិក្សោ ១ - អនុវត�េរៀងរល់ឆា� ំ 
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- បន�បំប៉ន្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោែដលមាន     

ស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ឱ្យេទជា្រគ�

បេ្រង�នក្រមិតមូលដ� ន 

១ - បំប៉ន្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោ ២ ៩៩២ នាក់ �សី ១ ៥១២

នាក់ ឱ្យេទជា្រគ�បេ្រង�នក្រមិតមូលដ� ន 

- បំប៉នសមត�ភាព្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោ ស�ីពីវធីិ 

ស�ស�បេ្រង�នភាសអង់េគ�សថា� ក់ទី៤ និងទី៥ 

២ - បំប៉នករេ្រប្របាស់េសៀវេភដល់្រគ� ១ ២៧៩ នាក់ �សី

៥៨៣ នាក់ 

- អភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោលម�ិតនិងស�ង់ដសមត�ភាព

្រគប់មុខវជិា�  

២ - អនុវត�្រកបខណ� កម�វធីី្រគប់មុខវជិា� ពីថា� ក់ទី១ ដល់ទី៦ 

- អភិវឌ្ឍសលកុមារេម្រតីក្រមិតខ�ស់ឱ្យេទជា

សលបឋមសិក្សោជំនាន់ថ�ី 

២ - សលបឋមសិក្សោទួលេគាក េនរជធានីភ�ំេពញ 

- សលបឋមសិក្សោរជអគ�មេហសី �ស�កឧត�ុង េខត�

កំពង់ស�ឺ 

- បន�បំប៉នសមត�ភាពនាយក នាយិកសលបឋម

សិក្សោ 

១ - បំប៉ននាយក នាយិក ៦១៨ នាក់ �សី ១១០ នាក់ ស�ីពី

បំណិនវជិា� ជីវៈ 

- ព្រងឹងតួនាទីនិងករទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈកម�

ករ្រទ្រទង់សល 

២ - បន�ព្រងឹងតួនាទីភារកិច�ឱ្យ្រគប់រជធានី េខត� 

- បំប៉ន្រគ�បេ្រង�នស�ីពីជំនាញបេ្រង�នកុមារែដល

មានត្រម�វករពិេសស 

២ - បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�េដម្ីបជួយដល់កុមារពិករ ១ ៩៩៩

នាក់ �សី ៧៩៦ នាក់ 

- បន�កម�វធីិផ�ល់ថា� ំទមា� ក់្រព�ន ពិនិត្យសុខភាព និង 

កយសម្បទបុគ�លិកអប់រ ំនិងអ�កសិក្សោ េដយ 

សហករជាមួយ្រកសួងសុខភិបាល ផ�ល់ករអប់រ ំ

សុខភាព អនាម័យ សុខភាពមាត់-េធ�ញអហរបូត�ម� 

និងេសវសុខភិបាលដៃទេទៀត 

១ 
- សិស្សថា� ក់ទី១ ៩៨ ភាគរយ ក�ុងេខត�កំពង់ឆា� ំង តែកវ 

ែកប ៃប៉លិន និង កំពត បានពិនិត្យកយសម្បទ 

- សិស្សបឋមសិក្សោទូទំង្របេទស ៩៥ ភាគរយ បាន

ទទួលថា� ំទំលក់្រព�ន ២ ដង ក�ុងមួយឆា� ំ 

- បន�ករផ�ល់សមា� ររបូវន័� បរកិ� រអនាម័យ ដូចជា 

កែន�ងលងៃដ បង�ន់អនាម័យ និងទឹកស� ត 

១ - កែន�ងលងសមា� តៃដ ៦០ ភាគរយ 

- ផ�ត់ផ�ងទឹកស� ត ៥៩ ភាគរយ 

- េ្រប្របាស់បង�ន់អនាម័យ ៧០ ភាគរយ 

- អភិវឌ្ឍខ�ឹមសរកម�វធីិសិក្សោលម�ិតស�ីពីករអប់រ ំ

សុខភាពចប់ពីថា� ក់ទី១ ដល់ទី៦ េដម្ីបប��ូ ល 

ក�ុងកម�វធីិសិក្សោថា� ក់ជាតិ ២០១៦-២០២៥ 

២ - កំពុងអនុវត�បាន ៦០ ភាគរយ 

- បន�ករផ�ល់េសវសុខភាពចំបាច់ និងកម�វធីិអប់រ ំ

សុខភាព បង� រជំងឺឆ�ង ជំងឺមិនឆ�ង សុវត�ិភាពចរចរ 

ផ�ូវេគាក និងសុវត�ិភាពចរចរផ�ូវេគាកដល់ដល់ 

បុគ�លិកអប់រ ំនិងអ�កសិក្សោ 

១ - អនុវត�េរៀងរល់ឆា� ំ 

- េរៀបចំលិខិតបទដ� នគតិយុត�ិេដម្ីបេផ�រមុខងរេទ

ថា� ក់េ្រកមជាតិ 

១ - អនុ្រកឹក្យេលខ ១៩១ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៤ ែខក��  

ឆា� ំ២០១៦ 

៣. អនុវិសយ័ ករអប់រមំធ្យមសកិ្សោ និងអប់របំេច�កេទស 

- បេង�តឱកសទី២ ស្រមាប់ករទទួលបានករប�� ប់ 

ថា� ក់មធ្យមសិក្សោតមរយៈករបេង�ត្របព័ន�      

សមមូលស�� ប្រត 

១ - ប�� ប់តមេគាលេដេ្រគាងទុក 

- ែកលម�េគាលនេយាបាយព្រងយ្រគ� ១ - ប�� ប់តមេគាលេដេ្រគាងទុក 

- បន�ទប់ស� ត់ករេបាះបង់ករសិក្សោរបស់សិស្ស ២ - បន�អនុវត�េពញេលញ ៥ េខត�េគាលេដ 
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- បេង�តក�ឹបសិក្សោេដម្ីបជំរញុស�័យសិក្សោរបស់សិស្ស

េលមុខវជិា� គណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� 

២ - កំពុងអនុវត�េសចក�ីែណនំាេលខ ១៣ អយក.សណន 

ចុះៃថ�ទី១៩ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០១៦ 

- បន�អនុវត�កម�វធីិអហរបូករណ៍សិស្ស្រកី្រក ១ - បន�អនុវត�កម�វធីិអហរបូករណ៍សិស្ស្រកី្រក េដយ

ព្រងីកវសិលភាពដល់សិស្សជនជាតិេដមភាគតិច 

- ព្រងីកករអនុវត�កម�វធីិសលកុមារេម្រតីេន

សលមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ 

២ - បន�អនុវត� និងព្រងីកបែន�ម ៥ េខត�េគាលេដ 

- ជំរញុនិងព្រងឹងករអនុវត�កម�វធីិអប់របំំណិនជីវតិ

តមមូលដ� ន េនតម្រគឹះស� នសិក្សោ 

២ - បន�ពិនិត្យតមដនេលករអនុវត� 

- អនុវត�សកល្បងកម�វធីិវទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ  

វសិ�កម� និងគណិតវទិ្យោ (STEM) 

២ - បន� និងព្រងីកករអនុវត�កម�វធីិ STEM ែផ�កេលេគាល

នេយាបាយស�ីពីករអប់រវំទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ      

វសិ�កម� និងគណិតវទិ្យោ 

- ផលិត និងផ្សព�ផ្សោយវេីដអូស�ីពីករបេ្រង�ន 

គណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� 

១ - ផ្សព�ផ្សោយឯកសរែណនំាពីរេបៀបេ្រប្របាស់ឌីវឌីី វេីដអូ

ស�ីពីករបេ្រង�ន គណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� ថា� ក់ទី៩ 

និងទី១២ 

- ព្រងឹងករអនុវត�កម�វធីិសលេរៀនជំនាន់ថ�ី និង

ជំរញុកម�វធីិសលេរៀនជំនាន់ថ�ីេនក�ុងវទិ្យោល័យ

្រពះសីុសុវត�ិ 

១ - ពិធីសេមា� ធដក់ឱ្យដំេណ រករសលេរៀនជំនាន់ថ�ី  

- ព្រងឹង្របព័ន�ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម� េដម្ីប 

ធានាគុណភាពអប់រ ំ

២ - កំពុងបន�អនុវត�ទូទំង្របេទស 

- ផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលេតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតិ 

ថា� ក់ទី៨ 

១ - ប�� ប់តមេគាលេដេ្រគាងទុក 

- បន�េធ�អធិករកិច�គុណភាពអប់រតំម្របធានបទ

ថា� ក់ទី៩ និងទី១២ 

១ - ប�� ប់តមេគាលេដេ្រគាងទុក 

- អភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោលម�ិត និងស�ង់ដសមត�ភាព 

្រគប់មុខវជិា�  េដយដក់ប��ូ លជំនាញទន់ 

២ - បន�អភិវឌ្ឍន៍ 

- បន�បំប៉ន្រគ�បេ្រង�នមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិែដល

មានស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ឱ្យេទជា្រគ� 

បេ្រង�នក្រមិតមូលដ� ន 

២ - បន�បំប៉ន្រគ�បេ្រង�នមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ែដលមាន

ស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ 

- បំប៉ន្រគ�បេ្រង�នក្រមិតមូលដ� នឱ្យេទជា្រគ

បេ្រង�នក្រមិតឧត�ម 

២ - បន�បេង�នករេ្រជសេរ ស្រគ�ក្រមិតឧត�មឱ្យបានដល់     

១ ០០០ នាក់ ក�ុងមួយឆា� ំ 

- ជំរញុករ្របឡង និងករបេ្រង�នសរេសរតមអន 

េនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ 

១ - េសចក�ីែណនំាេលខ ៥២ អយក.សណន ចុះៃថ�ទី២៣ 

ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៥ 

- ព្រងឹង្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យកំុព្ូយទ័រេលករងរ

្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ 

១ - លិខិតេលខ ៤៥២ អយក.មចទ ចុះៃថ�ទី ២៦ ែខមករ 

ឆា� ំ២០១៧ 

- អនុវត�សកល្បងកម�វធីិស� នចម�ង កម�វធីិបំណិន 

ករងរ និងកម�វធីិ្របឹក្សោអជីព 

១ - ប�� ប់តមេគាលេដេ្រគាងទុក 
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- ព្រងីកវទិ្យោល័យចំេណះទូេទ និងបេច�កេទស ៣ 

េនេខត�េសៀមរប ស� យេរៀង និងរជធានីភ�ំេពញ 

១ - ប�� ប់តមេគាលេដេ្រគាងទុក 

- ជួសជុលនិងែកលម�មណ� ល្របឡងស�� ប្រត

មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ៥០ 

១ - ប�� ប់តមេគាលេដេ្រគាងទុក 

- ព្រងឹងតួនាទីនិងករទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈកម�

ករ្រទ្រទង់សល 

២ - ព្រងឹងតួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈកម�ករ

្រទ្រទង់សល 

- បេង�តនិងជំរញុដំេណ រករក្រមងសលមធ្យម

សិក្សោេនតមេខត�េគាលេដ 

២ - អនុវត�បន�ក្រមងសលមធ្យមសិក្សោេនតមេខត�េគាល

េដទំង១៣ 

- េធ�សហ្របតិបត�ិករជាមួយៃដគូពក់ព័ន�េលករងរ

អប់របំំណិនជីវតិ ករ្របឹក្សោអជីព ករអប់រតំ្រមង់

ទិសវជិា� ជីវៈ និងករបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ 

២ - កំពុងបន�អនុវត�ទូទំង្របេទស 

- អភិវឌ្ឍខ�ឹមសរកម�វធីិសិក្សោលម�ិតស�ីពីករអប់រ ំ

សុខភាពចប់ពីថា� ក់ទី៧ ដល់ទី១២ េដម្ីបដក់

ប��ូ លក�ុងកម�វធីិសិក្សោថា� ក់ជាតិ ២០១៦-២០២៥ 

២ - បន�អភិវឌ្ឍន៍ 

- បន�ករផ�ល់េសវសុខភាពចំបាច់ និងកម�វធីិអប់រ ំ

សុខភាព បង� រជំងឺឆ�ង ជំងឺមិនឆ�ង សុវត�ិភាពចរចរ

ផ�ូវេគាក និងសុវត�ិភាពចរចរផ�ូវេគាកដល់ដល់

បុគ�លិកអប់រ ំនិងអ�កសិក្សោ 

២ - បន�ករផ�ល់េសវសុខភាពចំបាច់ 

៤. អនុវិសយ័ ករអប់រឧំត�មសកិ្សោ 

- ជំរញុករេរៀបចំ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយ និង  

យន�ករអភិវឌ្ឍន៍វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និង 

នវនុវត�ន៍ 

១ 

 

- ្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោចំនួន ១២ បានេរៀបចំេគាលករណ៍ 

ស�ីពីករ�សវ្រជាវរបស់ខ�ួន 

- ព្រងឹងនិងកសងសមត�ភាពធនធានមនុស្សេទតម

ត្រម�វករស្រមាប់ករ�សវ្រជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍  

បេច�កវទិ្យោឧស្សោហកម� 

១ - សិក� សលស�ីពីេវទិកកម�ុជាស្រមាប់ករ�សវ្រជាវនិង

ករអភិវឌ្ឍបណា� ញ�សវ្រជាវ និងករកសងសមត�ភាព

អ�កចូលរមួ ៧៨ នាក់ �សី ១៣ នាក់ 

- បេង�តយន�ករ្របឡង្របណំាងអ�កជំនាញបេច�ក 

វទិ្យោ អ�កមានគំនិតផ�ួចេផ�មធុរកិច� និងវសិ�ករែដល 

មានេទពេកសល្យ 

១ - និស្ិសតចូលរមួក�ុងករសរេសរពីទី្រក�ងស� ត និងពណ៌

ៃបតងែដលមានករចូលរមួពី ២២សកលវទិ្យោល័យក�ុង

្របេទស ្រពមទំងបានេបាះពុម�ជាេសៀវេភ 

- បេង�តកមា� ំងចលករឱ្យខិតខំបេង�តនវនុវត�ន៍ ជា  

ពិេសសេនក�ុងចំេណាមវសិ�ករនិងសហ្រគិន

វយ័េក�ង 

២ - សហករេរៀបចំជាមួយភាគីម៉ាេឡសីុ តមរយៈសិក�

សលមួយ ែដលមានករគំា្រទែផ�កហិរ��វត�ុ និង

បេច�កេទស 

- កសងអនុ្រកឹត្យស�ីពីករផ�ល់ស�័យភាពដល់

្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

២ - នឹងេរៀបចំប�� ប់េនឆា� ំ២០១៧ 

- បេង�នចំនួននិស្ិសតែផ�កវទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ 

 វសិ�កម� សិល្បៈៃច�្របឌិត និងគណិតវទិ្យោ 

(STEAM) 

២ - ែផនករបេង�នចំនួននិស្ិសតែផ�កវទិ្យោស�ស�  បេច�ក

េទស វសិ�កម� សិល្បៈៃច�្របឌិត និងគណិតស�ស�ជាស

មាសភាគដ៏សំខន់ែដលបានកំណត់េនក�ុងេសចក�ី

្រពងៃនឯកសរែផនទីបង� ញផ�ូវស្រមាប់ឧត�មសិក្សោ

២០១៧-២០៣០ ។ េសចក�ី្រពងៃនែផនទីបង� ញផ�ូវេនះ 

្រត�វបានែចកេចញជាបីដំណាក់កល គឺ៖ ១). ដំណាក់
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កលទី១ ២០១៧-២០២០ ដំណាក់កលទី២ ២០២១-

២០២៥ និងដំណាក់កលទី៣ ២០២៦-២០៣០ ។(នឹង

ប�� ប់េនឆា� ំ២០១៧) 

- េរៀបចំេគាលនេយាបាយ អភិបាលកិច� និងករ 

្រគប់្រគងេនឧត�មសិក្សោ 

២ - លិខិតបទដ� នស�ីពីស�័យភាពរបស់្រគឹះស� នឧត�ម

សិក្សោ (នឹងប�� ប់េនឆា� ំ២០១៧) 

- បេង�តវទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកំពង់ស�ឺ ១ - បានេចញអនុ្រកឹត្យស�ីពីករបេង�តរចួេហយ 

- អនុវត�សកល្បងករធានាគុណភាពអប់រៃំផ�ក�ុង

តមក្រមិតកម�វធីិ េន្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

២ - េរៀបចំសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ពីរេលកេលឯកសរ 

េនះែដលមានសិក� កមចូលរមួ១៩១នាក់ �សី២២នាក់  

- េរៀបចំេសៀវេភមគ�ុេទ�សក៍្របតិបត�ិករ និងមគ�ុេទ�ស

ក៍ហិរ��វត�ុ ស្រមាប់ដំេណ រករមូលនិធិៃនករ 

�សវ្រជាវ និងនវនុវត�ន៍ េដម្ីបជំរញុករ�សវ្រជាវ 

២ - បានប�� ប់េសចក�ី្រពងចុងេ្រកយេសៀវេភមគ�ុេទសក៍ 

្របតិបត�ិហិរ��វត�ុ និងមគ�ុេទសក៍្របតិបត�ិស្រមាប់ ដំេណ រ

ករមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ករ�សវ្រជាវ និងនវនុត�ន៍ 

- ពិនិត្យេឡងវញិនីតិវធីិែតងតំង និងផ�ល់ឋនៈ 

ស�ស� ចរ្យ 

៣ - ថា� ក់ដឹកនំា្រកសួងេស�ឱ្យ្រត�តពិនិត្យយន�ករសរជាថ�ី

(នឹងប�� ប់េនឆា� ំ២០១៧) 

- ជំរញុនិងេលកទឹកចិត�្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោបេង�ន

ករ�សវ្រជាវ 

១ - សិក� សលស�ីពីករែចករែំលកចំេណះដឹង និងលទ�ផល

�សវ្រជាវអ�កចូលរមួ ១១៨ នាក់ �សី ២៥ នាក់ 

- អនុវត�្រកមសីលធម៌វជិា� ជីវៈម�ន�ីវយតៃម�គុណភាព

អប់រឧំត�មសិក្សោ 

១ - បានអនុវត�តមេគាលករណ៍ 

- វយតៃម�ផ�ល់ករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រេំល

្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ ៣៨ 

១ - បានចុះវយតៃម�ផ�ល់ករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រ ំ

េល្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ ៣៨ តមែផនករ 

- េរៀបចំស�ង់ដវយតៃម�គុណភាពថា� ក់េ្រកយ

បរ�ិ� ប្រត 

១ - សិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលស�ង់ដស្រមាប់ផ�ល់

ករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រថំា� ក់បណ�ិ ត អ�កចូលរមួ

១២៤ នាក់ �សី ២០ នាក់ 

- េធ�ជាមា� ស់ផ�ះេរៀបចំ្របជំុបណា� ញធានាគុណភាព

អប់រអំស៊ន 

១ - បានេរៀបចំេធ�មា� ស់ផ�ះកិច�្របជំុតុមូល្របចំឆា� ំ២០១៦ 

របស់បណា� ញធានាគុណភាពអស៊នែដលមានេភ��វ

មកពីបណា� ្របេទសអស៊នរមួមាន៖ ្របេទសៃថ ម៉ាេឡ

សីុ ហ�ីលីពីន េវៀតណាម ឡាវ និងទីម័រេឡសែដលមាន

អ�កចូលរមួ ១៣៥ នាក់ �សី ២៨ នាក់ 

- ព្រងឹងេហដ� រចនាសម�័ន�អប់រ ំ ១ - បំពក់សមា� រពិេសធន៍ដល់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ ៣ 

មានសកលវទិ្យោល័យបាត់ដំបង សកលវទិ្យោល័យជា

សីុមកំចយមារ វទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកម�ុជាបាន ១០០

ភាគរយ  

- កំពុងជួសជុលមន�ីរពិេសធន៍េនសកលវទិ្យោល័យវទិ្យោ

ស�ស�សុខភិបាលបាន ៥០ ភាគរយ  

- ្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោឯកជនមួយចំនួនក៏បានបំពក់  

េហដ� រចនារចនាសម�័ន�របស់ខ�ួនជាបេណ� រៗ 

- បន�ករផ�ល់េសវសុខភាពចំបាច់ និងកម�វធីិអប់រ ំ

សុខភាព បង� រជំងឺឆ�ង ជំងឺមិនឆ�ង សុវត�ិភាពចរចរ

ផ�ូវេគាកដល់បុគ�លិកអប់រ ំនិងនិស្ិសត 

១ - ្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោនីមួយៗបានទទួលខុស្រត�វ និង

េរៀបចំករងរេនះជាមួយនិស្ិសតេដយអេ�� ញអ�ក

ជំនាញមកផ្សព�ផ្សោយ 

៥. អនុវិសយ័ ករអប់រេំ្រក្របព័ន� 

- បេង�នសមត�ភាពម�ន�ីអប់រេំ្រក្របព័ន�្រគប់លំដប់

ថា� ក់ 

១ - លទ�ផល ១២៥/២៥ 
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- បេង�នអ្រតអក�រកម�វជិា� ជីវៈេដយផ្សោរភា� ប់ករ

បណ�ុ ះបណា� លបំណិនជីវតិ 

១ - លទ�ផល ១៧ ២៨០/១២ ២៣៥ 

- បេង�នភាគរយកុមារបានប�� ប់កម�វធីិចូលេរៀន

េឡងវញិ និងបានប��ូ នេទក�ុង្របព័ន�វញិ 

១ - លទ�ផល ១០ ៩១០/៥ ០៣៧ 

- អនុវត�្របព័ន�ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម�ែផ�កេល

លទ�ផល 

១ - លទ�ផល ៣៥៣/៣៧ 

- បំប៉ន្រគ�កម�វធីិសមមូលបឋមសិក្សោ និងមធ្យម

សិក្សោ 

២ - លទ�ផលសមមូលបឋមសិក្សោ ២៤៦/៦៩ 

- លទ�ផលសមមូលមធ្យមសិក្សោ គា� ន 

- បំប៉ន្រគ�ឧេទ�សកម�វធីិអក�រកម�វជិា� ជីវៈ និងកម�វធីិ

ចូលេរៀនេឡងវញិ 

១ - លទ�ផលកម�វធីិអក�រកម�វជិា� ជីវៈ ៨៩/១៧ 

- លទ�ផលកម�វធីិចូលេរៀនេឡងវញិ ៩៩/១៦ 

- ព្រងឹង្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងអប់រេំ្រក្របព័ន� ១ - លទ�ផល ២៥ រជធានី េខត� 

- េរៀបចំលិខិតបទដ� នគតិយុត�ិេដម្ីបេផ�រមុខងរេទ

ថា� ក់េ្រកមជាតិ 

១ - អនុ្រកឹត្យេលខ ១៩១ 

- េសចក�ីែណនំាេលខ ៤៣ 

- បន�ករអប់រសុំខភាព បង� រជំងឺឆ�ង ជំងឺមិនឆ�ង 

សុវត�ិភាពចរចរផ�ូវេគាកដល់្រគ�អក�រកម� និង្រគ�

មជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍ 

១ - លទ�ផល ៣៣៦/២១០ 

៦. អនុវិសយ័ ករអភិវឌ្ឍយវុជន 

- អនុម័តែផនករសកម�ភាពជាតិ ស�ីពីករអភិវឌ្ឍ 

យុវជន និងលិខិតបទដ� នគតិយុត�ិរបស់្រក�ម្របឹក្សោ

ជាតិកម�ុជាស�ីពីករអភិវឌ្ឍយុវជន (ក.ជ.យ.) 

១ - ែផនករសកម�ភាពជាតិស�ីពីករអភិវឌ្ឍយុវជនឆា� ំ

២០១៦-២០១៨ ្រត�វបានអនុម័តនិងចុះហត�េលខ

េដយសេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតជា ហ៊ុន ែសន 

នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជានិងជា្របធាន

្រក�ម្របឹក្សោជាតិកម�ុជាេដម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជន 

- អភិវឌ្ឍែផនករ្របតិបត�ិអទិភាពអប់រ ំសុខភាព និង

ករងរ របស់ែផនករសកម�ភាពជាតិេដម្ីបអភិវឌ្ឍ 

យុវជនកម�ុជា 

២ - ប�� ប់េសចក�ី្រពង និងកំពុងដក់ជូនអង�្របជំុ្រក�ម

្របឹក្សោជាតិេដម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជនកម�ុជាេលកទី២ េនក�ុង

ែខេមស ឆា� ំ២០១៧ 

- ព្រងីកកម�វធីិអប់រសំហ្រគិនភាព៖ ករយល់ដឹងអំពី 

ធុរកិច� និងករអភិវឌ្ឍសហ្រគាសតមសហគមន៍

ជាមូលដ� ន 

១ - េរៀបចំេវទិកយុវជនជាមួយសហ្រគិន េនវទិ្យោស� ន    

បេច�កវទិ្យោកម�ុជា មានយុវជនចូលរមួ ១ ៩៥០ នាក់ 

�សី ៤៣,៥៨ ភាគរយ 

- េរៀបចំសិក� សលត្រមង់ទិសករសិក្សោនិងករងរ ១ - េរៀបចំេនេខត�ៃ្រពែវង តែកវ កំពត ែកប និងកំពង់ធំ 

បនា� យមានជ័យ មានយុវជនចូលរមួ ៤ ៥៥០ នាក់ �សី 

២៥,៦៥ ភាគរយ 

- បន�េរៀបចំសិក� សលផ្សព�ផ្សោយស�ីពីករេរៀបចំ

សមាគមនិស្ិសតេនតម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

សធារណៈ និងឯកជន 

៣ - ពំុមានថវកិស្រមាប់ដំេណ រករ 

- ជំរញុករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញវជិា� ជីវៈ ជំនាញខ�ីៗ 

និងជំនាញទន់េនតមមជ្ឈមណ� លរជធានី េខត� 

១ - យុវជន ៩ ៦១៣ នាក់ �សី ៥០,០៦ ភាគរយ ទទួលបាន

ព័ត៌មានទីផ្សោរករងរ ហត់ករ ចូលរមួទស្សនកិច�

សិក្សោ ករេបាះជំរយុំវជនអន�រជាតិ ្រពមទំងទទួល

បានករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញវជិា� ជីវៈ ជំនាញខ�ី 

ជំនាញទន់ (ករងរស�័្រគចិត� ភាពជាអ�កដឹកនំា) 
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- ជំរញុករអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ� លយុវជនរជធានី េខត�  

េដយេ្រគាងសងសង់មជ្ឈមណ� លយុវជនថ�ីែផ�ក

េលចំនួន្របជាជន និងកត� េសដ�កិច� េនរជធានី 

េខត� ៣ (ៃ្រពែវង រជធានី កំពង់ចម) 

៣ - ពំុមានថវកិស្រមាប់ដំេណ រករ 

- អភិវឌ្ឍឯកសរែផនករសកម�ភាព និងតរងម៉ា្រទិ

កស្រមាប់េគាលេដៃនករបណ�ុ ះបណា� ល ជំនាញ

វជិា� ជីវៈជំនាញទន់ កំុព្ូយទ័រ ជំនាញអគ�ិសនី បន្សោរ 

អគ�ិសនី តបណា� ញទឹក ជួសជុលេ្រគ�ងេអឡិច    

្រត�និក 

៣ - ពំុមានថវកិស្រមាប់ដំេណ រករ 

- េរៀបចំេវទិកជាតិស�ីពីករងរស�័្រគចិត�េនកម�ុជា

និងេរៀបចំទិវអន�រជាតិអ�កស�័្រគចិត�ៃថ�ទី៤ និង ៥ធ�ូ 

១ - យុវជនចូលរមួ ១ ៧៥០ នាក់ �សី ៥១,៨២ ភាគរយ 

- ព្រងឹងកិច�សហករជាមួយទីភា� ក់ងរជាតិមុខរបរ 

និងករងរេលករត្រមង់ទិសករងរនិងមុខរបរ 

ករផ�ល់ព័ត៌មានទីផ្សោរករងរ ករបេង�ត

មជ្ឈមណ� លផ�ល់ព័ត៌មានទីផ្សោរករងរ និងកែន�ង

ហត់ករងរដល់យុវជន 

១ - ដក់ឱ្យដំេណ រករមជ្ឈមណ� លផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានទី

ផ្សោរករងរនិងហត់ករដល់យុវជនេនមជ្ឈមណ� ល

យុវជនេខត�កំពង់ធំ េដយបេង�តបណា� ល័យ បំពក់ស

មា� រៈករយិាល័យ កំុព្ូយទ័រ និងម៉ាសីុន្រតជាក់ 

- េបកេវទិកករសិក្សោនិងព័ត៌មានទីផ្សោរករងរដល់   

យុវជនតម្រក�ង �ស�ក ៧ និងវទិ្យោល័យ ១៨ េនេខត�

ត្ូបងឃ�ុំ មានយុវជនចូលរមួ ២ ៣១១ នាក់ �សី ៥៨,៨៩ 

ភាគរយ 

- ព្រងឹងករពិនិត្យតមដននិងវយតៃម�ករអនុវត�

ករងរ្រក�ម្របឹក្សោកុមារនិង ្រក�ម្របឹក្សោយុវជន 

មជ្ឈមណ� លយុវជន និងសកម�ភាពយុវជនស�័្រគ

ចិត�េនតមរជធានី េខត� 

១ - បានចុះតមដនពិនិត្យ និងវយតៃម� ២៥ រជធានី-េខត� 

- េរៀបចំ្រកបខណ� កម�វធីិអភិវឌ្ឍយុវជនថា� ក់ជាតិនិង

េ្រកមជាតិ 

១ - កម�វធីិអភិវឌ្ឍយុវជនក�ុងវស័ិយអប់រឆំា� ំ២០១៥-២០១៨ 

- ព្រងឹងនិងព្រងីកកម�វធីិផា� ស់ប�ូរទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិ 

១ - កុមារ និងយុវជនកម�ុជា ២០៤ នាក់ �សី ៤៤,១១ ភាគរយ 

បានឆ�ងកម�វធីិផា� ស់ប�ូរទំនាក់ទំនងអន�រជាតិ 

- បន�ករអប់រសុំខភាព បង� រជំងឺឆ�ង ជំងឺមិនឆ�ង  

សុវត�ិភាពចរចរផ�ូវេគាកដល់្រក�មេគាលេដ 

៣ - ្រត�វបានលុបេចញពីែផនករ 

៧. អនុវិសយ័ ករអប់រកំយ និងកីឡា 

- ផ្សព�ផ្សោយេគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីករអភិវឌ្ឍ 

- វស័ិយអប់រកំយ និងកីឡា 

២ - បានផ្សព�ផ្សោយមួយេលកេនរជធានីភ�ំេពញតម

ែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា� ំ 

- េរៀបចំែផនករសកម�ភាពជាតិស�ីពីករអនុវត�េគាល

នេយាបាយជាតិស�ីពីករអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំយ 

និងកីឡា 

២ 

- កំពុងេរៀបចំេសចក�ី្រពង 

- េរៀបចំករ្របកួតកីឡាសិស្សបឋមសិក្សោ េ្រជស

េរ សេជងឯកទូទំង្របេទស េនេខត�បនា� យមាន

ជ័យ  

៣ - េយាងលិខិតេលខ ១៤២៧ អយក.អកសន ចុះៃថ�ទី២៥ 

ែខមីនា ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករផា� កករ្របកួតកីឡាសិស្ស

បឋមសិក្សោ 

- ្របកួតកីឡាសិស្សមធ្យមសិក្សោេនេខត�កំពត និង

ឧត�មសិក្សោេនរជធានីភ�ំេពញ 

១ - បានេរៀបចំ្របកួតកីឡាសិស្សមធ្យមសិក្សោេនេខត�

កំពត 
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សកម�ភាព 
ស� ន

ភាព 
មូលេហតុ 

- បំប៉នសមត�ភាពអប់រកំយ និងកីឡា ដល់្រគ�

បេ្រង�នេនបឋមសិក្សោ និងម�ន�ី្រគប់្រគងកីឡា 

១ 

 

- ្រគ�បេ្រង�នេនបឋមសិក្សោ និងម�ន�ី្រគប់្រគងកីឡាបាន 

បំប៉នសមត�ភាព 

- បន�ជួសជុលែកលម�េហដ� រចនាសម�័ន�កីឡា និង

បំពក់សមា� ររបូវន័� 

១ - េហដ� រចនាសម�័ន�កីឡាបានែកលម� និង បំពក់សមា� រ

របូវន័� 

- អភិវឌ្ឍសមាគនកីឡាសិស្ស-និស្ិសត  ២ - បាននិងបន�អនុវត� 

- ព្រងឹងរចនាសម�័ន�សហព័ន�កីឡាសិស្ស-និស្ិសត ១ -  

- បន�ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម�សកម�ភាពបេ្រង�ន

មុខវជិា� អប់រកំយនិងកីឡាេនតម្រគឹះស� នសិក្សោ 

២ - បាននិងបន�អនុវត� 

- អភិវឌ្ឍឯកសរទិវអប់រកំយ ស្រមាប់បឋមសិក្សោ ១ - បានអភិវឌ្ឍឯកសរអប់រកំយ និងកីឡា 

- អភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោលម�ិតមុខវជិា� អប់រកំយ និង

កីឡា ស្រមាប់អនុវទិ្យោល័យ 

១ - បានអភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោលម�ិតមុខវជិា� អប់រកំយ និង 

កីឡា 

- េរៀបចំករ្របកួតកីឡាេជងឯកថា� ក់ជាតិ និងករ

្របកួតកីឡាជាតិ 

១ - បានេរៀបចំករ្របកួតកីឡាជាតិេលកទី១ ចំនួន១៥

្របេភទ េនរជធានីភ�ំេពញ និងេខត�កំពង់ចម កីឡាករ

ចូលរមួ ២ ១០៦ នាក់ �សី ៦០៩ នាក់ 

- េរៀបចំេសចក�ីែណនំាស�ីពីវមិជ្ឈករករងរកីឡា

ដល់សហព័ន�កីឡាជាតិ  

២ - បាននិងបន�នីតិវធីិ 

- ផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីែណនំាស�ីពីករហត់្របាណ

េដម្ីបសុខភាព និងែកលម�េសចក�ីែណនំាស�ីពីករ

បេង�តសមាគមក�ឹបកីឡា 

១ - បានផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីែណនំា 

- េរៀបចំថា� លបណ�ុ ះបណា� លវស័ិយកីឡាេឆា� ះេទ 

- សីុេហ�មឆា� ំ២០២៣ 

១ - បានេរៀបចំថា� លបណ�ុ ះបណា� លវស័ិយកីឡា 

- ្របមូលផ�ុំកីឡាករជេ្រមសជាតិ ២៣ ្របេភទកីឡា 

េដម្ីបេ្រត�មលក�ណៈចូលរមួ្របកួតកីឡាជា 

- លក�ណៈអន�រជាតិនានា 

១ 

 

- បាន្របមូលផ�ុំកីឡាករជេ្រមសជាតិ ២៣ ្របេភទកីឡា 

- ជំរញុករសងសង់មជ្ឈមណ� លជាតិហ�ឹកហ�ឺនកីឡា  ២ - កំពុងដំេណ រករសងសង់ 

- ជំរញុករសងសង់មជ្ឈមណ� លកីឡាភូមិភាគ ៣ - ពំុទន់មានទីតំងស្រមាប់សងសង់ 

- ផលិតទស្សនាវដ�ីកីឡា ៦ េលខ និងករចង្រកង 

- ឯកសរវទិ្យោស�ស�កីឡា 

១ - បានផលិតទស្សនាវដ�ីកីឡា ៦ េលខ 

- បណ�ុ ះបណា� លគរសិុស្សជំនាន់ទី២៤ ជំនាន់ទី២៥ 

និង្របឡងប�� ប់ករសិក្សោគរសិុស្សជំនាន់ទី២៤ 

និង្របឡងេ្រជសេរ សជំនាន់ទី២៦ 

១ - បាន្របឡងប�� ប់ និងេ្រជសគរសិុស្ស 

- េរៀបចំែផនករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�អប់រកំយ និង

កីឡាក្រមិតមូលដ� នឱ្យឈនដល់ក្រមិតឧត�ម 

២ - កំពុងេរៀបចំឯកសរ ចង្រកងកម�វធីិសិក្សោថា� ក់

បរ�ិ� ប្រត 

- បន�ករអប់រសុំខភាព បង� រជំងឺឆ�ង ជំងឺមិនឆ�ង 

សុវត�ិភាពចរចរផ�ូវេគាកដល់កីឡាករ កីឡាករនីិ 

្រគ�អប់រកំយ និងកីឡា 

២ - បន�សហករផ្សព�ផ្សោយ 

ប�� ក់៖  ១- អនុវត�រចួរល់    ២- កំពុងអនុវត�    ៣- មិនទន់បានចប់េផ�មអនុវត� 
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ឧបសម�័ន�ទ៥ី ៖ វឌ្ឍនភាពករអនុវត�ទិសេដសន�ិបាតឆា� សំកិ្សោ ២០១៥-២០១៦ ឆ�ងអនុវិសយ័ 

សកម�ភាព 
ស� ន

ភាព 
មូលេហតុ 

១. ករងរអភិវឌ្ឍកម�វិធីសកិ្សោ 

- ផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាល្រគប់ក្រមិតថា� ក់ដល់

សលេរៀន 

១ - ផ�ត់ផ�ង់តមផលេធៀបេសៀវេភសិក្សោ សិស្ស១៖១ 

ស្រមាប់ថា� ក់ទី១ដល់ទី៩  

- ផ�ត់ផ�ង់តមផលេធៀបេសៀវេភសិក្សោ សិស្ស២៖១

ស្រមាប់ថា� ក់ទី១០ដល់ទី១២ 

- សរបុចំនួនៈ ៥ ៩៥៧២០០ ក្បោល  

- អភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោលម�ិតក្រមិតអប់រមូំលដ� ន្រគប់

មុខវជិា�  

២ - ែកលម�អក�រវរិទុ� ពក្យ និងពិនិត្យឃា�  ល្បះ 

- អភិវឌ្ឍេសៀវេភសិក្សោភាសអង់េគ�សថា� ក់ទី ៦ ១ - េរៀបចំទិវជាតិអំណាន ១១ មីនា ឆា� ំ២០១៦ មានអ�ក

ចូលរមួ ១ ៨៨៣ នាក់ 

- េរៀបចំទិវជាតិអំណាន ២ - សហករជាមួយអង�ករៃដគូអភិវឌ្ឍ ក�ុងករអនុវត�ជំរញុ

ករអន( Room to Read ) 

- េរៀបចំ្រពឹត�ិករណ៍ជំរញុករអនតមសលបឋម

សិក្សោ 

២ - សហករជាមួយអង�ករៃដគូអភិវឌ្ឍេរៀបចំ្រពឹត�ិករណ៍

ជំរញុករអនតមសលបឋមសិក្សោ 

២. ករងររដ�បាល 

- បន�ព្រងឹងករ្រគប់្រគងលិខិតរដ�បាល ពិេសស

ចរចរលិខិត 

១ - ករងរចរចរលិខិតមានភាពរលូន 

- ជំរញុករផ�ល់េ្រគ�ងឥស្សរយិយសករងរជូន

បុគ�លិកអប់រេំនថា� ក់ជាតិ និងេ្រកមជាតិ 

១ - ទទួលអនុ្រកឹត្យ ១៣ មានបុគ�លិកអប់រ ំ៩ ៣៤២ នាក់ 

�សី ៥១,៤១ ភាគរយ និងេ្រគ�ងឥស្សរយិយស          

៣ ៣៨៥ េ្រគ�ង  

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាពករងរ្រគប់្រគងរដ�បាលអប់រ ំ

និងបណ�សរ 

១ - បំប៉នបុគ�លិកអប់រេំនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិស�ីពី

ករ្រគប់្រគងរដ�បាលអប់រ ំនិងបណ�សរ 

- េរៀបចំ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យឯកសរ និងបណ�

សរដ� ន្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

២ - ែស�ន និងប��ូ លឯកសររដ�បាលក�ុង្របព័ន�ទិន�ន័យេន

ក�ុងអង�ភាព 

៣. ករងរទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ និងអហរបូករណ៍ 

- បន�កិច�សហករជាមួយភាគីមិត� េដម្ីបបេង�នចំនួន

និស្ិសតកម�ុជាេទសិក្សោេនបរេទស 

២ - ចូលរមួបុណ្យជាតិ្របេទសជាមិត� េវៀតណាម និងឡាវ 

- េរៀបចំពិធីអន�រជាតិៃន្របេទសេ្រប្របាស់ភាសបារងំ 

មានករចូលរមួពីសំណាក់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោែដល 

េ្រប្របាស់ភាសបារងំ សិស្ស និស្ិសត និងអង�ទូត 

- បន�សហករជាមួយៃដគូជាតិ និងអន�រជាតិ េដម្ីប

ជួយអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រេំនកម�ុជា 

២ - ផ�ល់េ្រគ�ងឥស្សរយិយស ជូនសប្ុបរសជនជាតិ និង

អន�រជាតិេមដយ ១១៧ េ្រគ�ង និងលិខិតែថ�ងអំណរ

គុណ ១៤០ ជូនសប្ុបរសជន 

- េចញលិខិតគំា្រទេលសំេណ សំុេផ្សងៗជូនអង�ករ 

ែដលមានគេ្រមាងអនុវត�ករងរជួយដល់វស័ិយអប់រ ំ

- បន�ព្រងឹងករ្រគប់្រគងនិស្ិសតអហរបូករណ៍េទ

សិក្សោេនបរេទសតម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ 

២ - បន�កិច�សហករជាមួយភាគីមិត� េលកករ្រគប់្រគង

និស្ិសតអហរបូករណ៍សិក្សោេនបរេទសតម 

្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ 
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៤. ករងរព័ត៌មាន និងកិច�ករអស៊ន 

- សហករ និងស្រមបស្រម�លបេច�កេទសក�ុងករ 

េ្រប្របាស់អីុនធឺណិត-អីុែមលផ�ូវករ្រកសួង 

១ - បណ�ុ ះបណា� លករេ្រប្របាស់អីុនធឺណិតអីុែមលដល់ 

ម�ន�ី្រគប់្រគងអប់រថំា� ក់មន�ីរ និង្រក�ង-�ស�ក៣៣ នាក់ 

- បានចុះពិនិត្យតមដនករេ្រប្របាស់អីុនធឺណិតអីុែមល

េនមន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡាេខត� ៣ 

- េធ�បច�ុប្បន�ភាពព័ត៌មានេលេគហទំព័រ្រកសួងេន

ថា� ក់េ្រកមជាតិឱ្យកន់ែតទូលំទូលយ និងមាន

្របសិទ�ភាព 

១ - េធ�បច�ុប្បន�ភាពព័ត៌មានេលេគហទំព័រ្រកសួងអប់រ ំ 

យុវជន និងកីឡា និងេគហទំព័រមជ្ឈមណ� លធនធាន

អប់រេំអឡិច្រត�និក និង្រគប់បណា� ញទំនាក់ទំនងសង�ម

របស់្រកសួង 

- បន�េរៀបចំេសចក�ី្រពងេគាលនេយាបាយសិក្សោពី

ចមា� យ 

២ - ខ�ះជំនួយករបេច�កេទស និង្រត�វដកេចញេដយមិន

េនក�ុងបំែណងែចកភារកិច�ថ�ីរបស់នាយកដ� នព័ត៌មាន 

និងកិច�ករអស៊នេទៀត 

- បន�េធ�បច�ុប្បន�ភាពេគាលនេយាបាយបេច�កវទិ្យោ

គមនាគមន៍ និងព័ត៌មានក�ុងវស័ិយអប់រ ំ

២ - នាយកដ� នបេច�កវទិ្យោព័ត៌មានជាអ�កអនុវត�បន� 

- ផ�ល់និងបំពក់សមា� របរកិ� �សបតមបេច�កវទិ្យោ

ទំេនបស្រមាប់បេ្រម ដល់ករផលិតនិងផ្សព�ផ្សោយ 

ព័ត៌មានអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

១ - ភា� ប់បណា� ញអីុនធឺណិតជូន្រគប់្រគឹះស� ន 

បណ�ុ ះបណា� ល្រគ� និងសលែដលមានកំុព្ូយទ័រ 

េដម្ីបអភិវឌ្ឍសមត�ភាព្រគ�បេ្រង�ន និងម�ន�ី 

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ី្រគប់្រគង និងបុគ�លិកអប់រ ំ 

េលករេ្រប្របាស់បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន េនថា� ក់ជាតិ  

និងថា� ក់េ្រកមជាតិ 

១ - សហករជាមួយ UNICEF េរៀបចំបណ�ុ ះបណា� លម�ន�ី

្រគប់្រគងអប់រេំនថា� ក់េ្រកមជាតិ ២៥៧ នាក់ �សី ៣៩ 

នាក់ ស�ីពីករេ្រប្របាស់កម�វធីិកំុព្ូយទ័រករយិាល័យ និង 

កម�វធីិអីុនធឺណិតអីុែមល  

៥. ករងរសណំង់សកិ្សោ 

- បន�ជំរញុករងរសងសង់ និងជួសជុលេហដ�

រចនាសម�័ន�អប់រ ំតមបណា� រជធានី េខត� 

២ - ្រក�មហុ៊នមួយចំនួនអនុវត�ន៍មិនតម្របតិទិនករងរ 

- បន�េលកកម�ស់សមត�ភាព ម�ន�ី្រគប់្រគងេហដ�

រចនាសម�័ន�អប់រ ំេនថា� ក់េ្រកមជាតិ និងមូលដ� ន 

១ 
- បានប�� ប់តមែផនករ្របតិបិត�្របចំឆា� ំ២០១៦ 

- ចុះសិក្សោទីតំង និងេលកគេ្រមាងស្រមាប់សំណង់

អគារបឋមសិក្សោមិន្រគប់ក្រមិត ៧៧ ខ�ង ជួសជុល

អគារសិក្សោ ១០០ខ�ង បង�ន់អនាម័យ កែន�ងលង

ៃដ និងអណ�ូ ងស�ប់ ៥០០ កែន�ង ែដលគំា្រទេដយ

សហគមន៍អឺរ ៉បុស្រមាប់ឆា� ំ២០១៧ 

១ - បានប�� ប់តមែផនករ្របតិបិត�្របចំឆា� ំ២០១៦ 

៦. ករងរេបាះពុម� និងែចកផ្សោយ 

- អភិវឌ្ឍេសៀវេភសិក្សោេគាល ហ�ឹកហត់  

អំណានបែន�ម និងសមា� រឧបេទសេផ្សងៗ 

១ - មានែផនករច្បោស់លស់ 

- មានម�ន�ីជំនាញនិងធនធានថវកិនិង សមា� រៈ្រគប់្រគាន់ 

- េបាះពុម�េសៀវេភសិក្សោេគាល ហ�ឹកហត់ និង

អំណានបែន�ម 

១ - មានែផនករច្បោស់លស់ 

- មានម�ន�ីជំនាញនិងម៉ាសីុនេបាះពុម� ្រគប់្រគាន់ 

- ដឹកជ��ូ នេសៀវេភសិក្សោេគាលជូនសលេរៀន 

ទូទំង្របេទស 

១ - មានែផនករច្បោស់លស់ 

- មានម�ន�ីជំនាញនិងរថយន�ដឹកជ��ូ ន ្រគប់្រគាន់ 
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- ព្រងីកករលក់េសៀវេភសិក្សោ សមា� រឧបេទស និង

សមា� រៈករយិាល័យជូនអតិថិជនទូេទ 

១ - បានលក់េសៀវេភសិក្សោ ១ ៦៣៥ ៤១៥ ច្បោប់ ផា� ំងរបូ

ភាព ៦ ២១៦ផា� ំង សមា� រឧបេទស ៣៨៧្របអប់ និង

សមា� រពិេសធរបូវទិ្យោ ៤១មុខ ជូនអតិថិជនទូេទ 

៧. ករងរធានាគុណភាពអប់រ ំ
- េរៀបចំេតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតិថា� ក់ទី៦ េលមុខ

វជិា� ភាសែខ�រ និងគណិតវទិ្យោ ២១០សល 

១ 

 

 

- ភាសែខ�រលទ�ផលសរបុេស� ៥២,១% �សី៥៥,៥% និង 

្រប�ស ៤៧,៩% គណិតវទិ្យោ លទ�ផលសរបុេស� 

៤៨,៣% �សី ៤៨,៦% និង្រប�ស ៤៧,៩% 

- េធ�អធិករកិច�ធានាគុណភាពអប់រតំម្របធានបទ 

៤ 

១ - ្របធានបទទី៣និង ទី៤កំពុងែតបន�េធ�្របធានបទទី១    

«ករបេ្រង�នគណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៩» បាន ៤០ សល

្របធានបទទី២ « ករបេ្រង�នគីមីវទិ្យោថា� ក់ទី១២ » បាន

៣៥ សល្របធានបទទី៣ « ករបេ្រង�នសំេណរថា� ក់

ទី៦ » បាន ៣០ សល 

- ពិនិត្យតមដនករងរចុះអធិករកិច�តមកល

កំណត់របស់ថា� ក់េ្រកមជាតិ 

១ 

 

- ៥៨ សល 

- សិក្សោ�សវ្រជាវខ�ឹមសរបែន�ម និង្រពងនីតិវធីិៃន

ករវស់ស�ង់សមត�ភាពក្រមិតសមមូល 

២ - កំពុងេធ�ករ�សវ្រជាវចំនួន២0 េខត� 

- ផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលករងរអធិករកិច�្របចំឆា� ំ 

ទូទំង្របេទស 

១ - ផ្សព�ផ្សោយេនេខត�េសៀមរប ៃថ�ទី០៨.១២.២០១៦ 

- ផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលេតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតិ ថា� ក់

ទី៨  េលមុខវជិា� ភាសែខ�រ គណិតវទិ្យោ និង  របូវទិ្យោ 

១ - បានផ្សព�ផ្សោយរចួ ជាស� ពរេនៃថ�ទី២៣ ែខឧសភា ឆា� ំ 

២០១៦ 

ប�� ក់៖  ១- អនុវត�រចួរល់    ២- កំពុងអនុវត�    ៣- មិនទន់បានចប់េផ�មអនុវត� 
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ឧបសម�័ន�ទ៦ី ៖ វឌ្ឍនភាពករអនុវត�ែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា� ២ំ០១៦ 

សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

១. ករងរអប់រកំមុារតូច    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

ករអភិវឌ្ឍែផនករ

សកម�ភាពជាតិនិងអនុវត�

េគាលនេយាបាយ 

១/១ ១.១ ដំេណ រករសកម�ភាពអគ�េលខធិករដ� ន គ.ជ.គ.ក. 

√   

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

ករកសងសមត�ភាពេល

ករងរអប់រកុំមារតូច 

១៦/១៦ ២.១ បំប៉នដល់្រក�មករងរមេត�យ្យសិក្សោធនធាន្របចំ្រតីមាស √   

២.២ ផ�ល់ថវកិស្រមាប់អនុវត�សកម�ភាពក�ុងមេត�យ្យសិក្សោធនធាន √   

២.៣ សិក្សោេលករបេង�តមេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ស្រមាប់ថា� ក់ជាតិ √   

២.៤ បំប៉នត្រមង់ទិសេលបណា� ញ្រក�មករងរអនុវត�កម�វធីិមេត�យ្យ

សិក្សោសហគមន៍ និងកម�វធីិអប់រកុំមារតូចតមផ�ះ/អប់រមំាតបិត 
√   

២.៥ បំប៉នដំបូង និងបំប៉នបន�ស�ីពីដំេណ រករ និងបេច�កេទសមេត�យ្យ

សិក្សោសហគមន៍ដល់្រគ�ឧេទ�សថា� ក់េ្រកមជាតិ ្រគ�មេត�យ្យ

សិក្សោសហគមន៍ថ�ី (៣00) 

√   

២.៦ ្របជំុបេច�កេទស្របចំែខស្រមាប់្រគ�មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ 

ជាមួយម�ន�ីអប់រកុំមារតូចថា� ក់�ស�ក (ចស់និងថ�ី) 
√   

២.៧ ផ�ល់ក�� ប់សមា� រៈស្រមាប់មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ √   

២.៨ បំប៉ន្រគ�ឧេទ�សថា� ក់ជាតិ ថា� ក់េ្រកមជាតិ មា� យបេង� ល ្របធាន

្រក�មមា� យស�ីពីកម�វធីិអប់រកុំមារតូចតមផ�ះនិងកម�វធីិអប់រឳំពុក

មា� យ 

√   

២.៩ ្របជំុ្របចំែខស�ីពីករែថទំ អហរបូត�ម�បែន�មតមស�ង់ដ និង

េ្រប្របាស់េសវសុខភិបាលស្រមាប់កម�វធីិអប់រកុំមារតូចតមផ�ះ 
√   

២.១០ ផលិតកម�វធីិអប់រមំាតបិតផ្សព�ផ្សោយតមទូរទស្សន៍ √   

២.១១ អនុវត�កម�វធីិអប់រមំាតបិតផ្សោរភា� ប់មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ √   

២.១២ អនុវត�កម�វធីិអប់រមំាតបិតផ្សោភា� ប់មេត�យ្យសិក្សោរដ�និងអនុវត�

កម�វធីិអប់រ�ំស�ីមានៃផ�េពះនិង�ស�ីែដលមានកូនអយុេ្រកម២ឆា� ំ 
√   

២.១៣ អនុវត�កម�វធីិអប់របំរយិាប័ន�េនមេត�យ្យសិក្សោ √   

២.១៤ អនវតុ�កម�វធីិអប់រពំហុភាសេនមេត�យ្យសិក្សោ √   

២.១៥ អនុវត�ករងរអប់រកុំមារតូចថា� ក់េ្រកមជាតិ √   

២.១៦ ជំនួយអភិវឌ្ឍសលេរៀនស្រមាប់មេត�យ្យសិក្សោ √   

សកម�ភាពេគាលទី ៣ ៖ 

ករពិនិត្យតមដន និង

វយតៃម� 

៧/៧ ៣.១ ពិនិត្យតមដនែផ�កអប់រកុំមារតូច √   

៣.២ ពិនិត្យតមដនកម�វធីិអប់រកុំមារតូចរបស់ថា� ក់ជាតិ √   

៣.៣ ពិនិត្យតមដនកម�វធីិជំនួយែកលម�សលេរៀនរបស់ថា� ក់ជាតិ √   

៣.៤ ពិនិត្យតមដនកម�វធីិអប់រកុំមារតូចរបស់ថា� ក់េខត� √   

៣.៥ ពិនិត្យតមដនកម�វធីិអប់រកុំមារតូចរបស់ថា� ក់�ស�ក √   

៣.៦ ្របជំុបូកសរបុករងរអប់រកុំមារតូចពក់កណា� លឆា� ំនិង្របចំឆា� ំ

របស់ថា� ក់េ្រកមជាតិ និងថា� ក់ជាតិ 
√   

៣.៧ ពិនិត្យតមដន សិក្សោ�សវ្រជាវករអប់រកុំមារតូច √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពេគាលទី ៤ ៖

ករងរផ្សព�ផ្សោយ  និង

ផ�ត់ផ�ង់ 

៤/៤ ៤.១ កិច�ដំេណ រករករងរអប់រកុំមារតូច √   

៤.២ េបាះពុម�ឯកសរ √   

៤.៣ សមា� រៈស្រមាប់នាយកដ� នអប់រកុំមារតូច √   

៤.៤ ដំេណ រករអង�ភាព(ថវកិជំនួយអភិវឌ្ឍសលេរៀន) √   

សកម�ភាពេគាលទី៥៖ 

អភិវឌ្ឍសមត�ភាព 

្រគប់្រគង និង្រកបខណ�

ករងរអប់រកុំមារតូច 

៤/៤ ៥.១ អភិវឌ្ឍករអប់រកុំមារតូចឱ្យមានស�ង់ដ √   

៥.២ អភិវឌ្ឍសលមេត�យ្យធនធានតមស�ង់ដ √   

៥.៣ អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីអប់រថំា� ក់ជាតិ រជធានី េខត� និង្រក�ង 

�ស�ក ខណ�  
√   

៥.៤ គំា្រទ្របព័ន�អប់រកុំមារតូចថា� ក់េ្រកមជាតិក�ុងករេផ�រមុខងរ 

(េរៀបចំស្រមាប់ ករេធ�វមិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករ) 
√   

២. ករងរបឋមសកិ្សោ    
សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

អភិវឌ្ឍន៍ឯកសរនិង 

សមា� រៈស្រមាប់គំា្រទករ

អនុវត�កម�វធីិសលកុមារ

េម្រតី 

៣/៥ ១.១ កសងនិងែកលម�ឯកសរែណនំាស�ីពីករអនុវត�សកល្បងករ

បេ្រង�ននិងេរៀនេពញមួយៃថ�េនបឋមសិក្សោ 
√   

១.២ គំា្រទករេបាះពុម�េសៀវេភកម�វធីិពេន��នករសិក្សោ ៤ មុខវជិា�  

(ភាសែខ�រ គណិតវទិ្យោ វទិ្យោស�ស� និងសិក្សោសង�ម) ស្រមាប់

ឆា� ំទី១ (ថា� ក់ទី១និងទី២) ឆា� ំទី២ (ថា� ក់ទី៣ និងទី៤) និងឆា� ំទី៣ 

(ថា� ក់ទី៥និងទី៦) 

  √ 

១.៣ កសង ពិនិត្យ និងែកលម�ឯកសរបណ�ុ ះបណា� លកម�វធីិ EGMA  √   

១.៤ រចនារបូភាពស្រមាប់េសៀវេភ EGMA ថា� ក់ទី១  √   

១.៥ េធ�អេង�តប�� ប់(end-line survey)េលករអនុវត�គេ្រមាង EGMA   √ 

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

ករកសងសមត�ភាព ម

�ន�ីអប់របំឋមសិក្សោថា� ក់

ជាតិនិងថា� ក់េ្រកមជាតិ 

េដម្ីបអភិវឌ្ឍកម�វធីិ

សលកុមារេម្រតី និង

ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាព 

១៥/១៦ ២.១ សិក� សលែណនំាករេ្រប្របាស់េសៀវេភ " អន-សរេសរ " 

ថា� ក់ទី១ ទី២ ទី៣ ៃនកម�វធីិ EGRA ដល់្រគ�ឈរថា� ក់ទី១ ទី២    

ទី៣ពំុទន់បានទទួលករបំប៉នៃនរជធានី-េខត� 

√   

២.២ សិក� សលែណនំាករេ្របេសៀវេភែតសភាសែខ�រ លក�ណៈ

វនិិឆ�័យស្រមាប់ករកំណត់ពិន�ុេតស�វយតៃម�ករប��ូ លទិន�ន័យ

ក�ុងកំុព្ូយទ័រ ករ្រត�តពិនិត្យលទ�ផលេតស� ៃនកម�វធីិអំណានដំបូង 

" អន-សរេសរ " ( EGRA) និងឯកសរ Lession Study ទក់ទង

េទនឹងករេរៀបចំកិច�ែតងករបេ្រង�ន ករអេង�តថា� ក់េរៀន និង

ផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលៃនករ្របមូលព័ត៌មានអំពីស� នភាពៃនករ

សិក្សោរបស់កុមារេនតមភូមិែដលមិនទន់មានសលេរៀន 

  √ 

២.៣ សិក� សលែណនំាវធីិស�ស�ៃនករ�សង់ទិន�ន័យដល់្រក�ម

ករងរ�សង់ទិន�ន័យថា� ក់មូលដ� ន និងបូកសរបុទិន�ន័យកុមារ

េ្រកសល និងកុមារពិករៃនេខត�បនា� យមានជ័យ 

√   

២.៤ បំប៉នស�ង់ដបណា� ល័យេន ៤ ខត� √   

២.៥ បំប៉នវធីិគូរគំនូរបឋមសិក្សោ ៤ េខត� √   

២.៦ បំប៉នស�ីពីរេបៀបផលិត និងេ្រប្របាស់ក្រមងសំណួរពក់ព័ន�នឹង

ករសិក្សោរបស់សិស្សបឋមសិក្សោ(ភាសែខ�រ និងគណិតវទិ្យោ) 

េខត�េគាលេដែដលអនុវត�សកល្បងករបេ្រង�នេពញមួយៃថ� 

√   

២.៧ បំប៉នសមត�ភាព DTMT នាយកសល និង ្រគ� កម�វធីិអប់រ ំ

ប��ូ លគា� ស្រមាប់កុមារពិករ 
√   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

២.៨ បំប៉នសមត�ភាពដល់ DTMT នាយក និង្រគ�កម�វធីិពេន��នករ

សិក្សោ 
√   

២.៩ បណ�ុ ះបណា� លស�ង់ដអំណានថា� ក់ទី១ ទី២ ទី៣ (ស្រមាប់្រគ�)     √   

២.១០ គំា្រទករអនុវត�េគាលវធីិស�ីពីវន័ិយែបបវជិ�មានេនក�ុងេខត�

េគាលេដ 
√   

២.១១ អេង�តស�ីពីវធីិស�ស�វន័ិយ √   

២.១២ ផ្សព�ផ្សោយែផនករេគាល និងពិនិត្យេឡងវញិ្របចំឆា� ំ CFS √   

២.១៣ គំា្រទករបណ�ុ ះបណា� ល DTMT េលករែកស្រម�ល Checklist ថ�ី   √   

២.១៤ ្រគ�បេង� លថា� ក់ជាតិ និង DTMT ពិនិត្យតមដនសលបឋម 

ក�ុងេខត�េគាលេដ ៦ 
√   

២.១៥ បណ�ុ ះបណា� ល ដល់្រគ�ឩេទ�សថា� ក់ជាតិ ថា� ក់េ្រកមជាតិ និង្រគ�

បេ្រង�នស�ីពីករសកល្បងកម�វធីិ EGMA ក�ុងេខត�ចំនួន៨ 
√   

២.១៦ បណ�ុ ះបណា� ល ដល់្រគ�ឩេទ�សថា� ក់ជាតិ ថា� ក់េ្រកមជាតិ ស�ីពី

កម�វធីិ EGMA 
√   

សកម�ភាពេគាលទី៣៖ 

ករពិនិត្យតមដននិង

ករបូកសរបុវយតៃម�ករ

អប់រេំដម្ីបព្រងីកនិង

ព្រងឹងករអនុវត�កម�វធីិ

សលកុមារេម្រតី និង

េដម្ីបព្រងឹងករអនុវត�

សកល្បងករបេ្រង�ន 

និងេរៀនេពញេម៉ាង (្រពឹក-

ល� ច)   

៦/១០ ៣.១ ពិនិត្យតមដនករបេ្រង�ន និងេរៀនភាសែខ�រ  " អន-សរេសរ 

" ថា� ក់ទី១ ទី២ ទី៣ និងករេធ�ែតសេល្ប�នអំណានរបស់សិស្ស

ថា� ក់ទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៦ េនតមរជធានី េខត� 

√   

៣.២ ្របមូលព័ត៌មានអំពីស� នភាពៃនករសិក្សោរបស់កុមារេនតម

ភូមិែដលមិនទន់មានសលេរៀន 
√   

៣.៣ ចុះេបសកកម� និងេធ�ទស្សនកិច�សិក្សោផា� ស់ប�ូរបទពិេសធេន

េ្រក្របេទស  
 √  

៣.៤ គំា្រទនិងពិនិត្យតមដនករអនុវត�កម�វធីិពហុភាស និងកម�វធីិ

ពេន��នករសិក្សោ 
√   

៣.៥ ្របជំុ្របចំឆា� ំពិនិត្យេមលេលគេ្រមាង EGMA   √ 

៣.៦ សេ�ង� ះបនា� ន់េលសកម�ភាពបេ្រង�ននិងេរៀនខណៈេពលែដល

មានេ្រគាះធម�ជាតិ (ទឹកជំនន់) 
  √ 

៣.៧ ពិនិត្យតមដនេទេលករអនុវត�្របព័ន�ពិនិត្យតមដន និងវយ

តៃម�ែផ�កេលផលសេ្រមច  
√   

៣.៨ ពិនិត្យតមដនេទេលករអនុវត�កម�វធីិអហរបូករណ៍ជាេស្ប�ង 

និងអហរេពល្រពឹកេនតមសលបឋមសិក្សោេគាលេដ  

WFP. 

√   

៣.៩ ពិនិត្យតមដនដំេណ រករបេ្រង�ននិងេរៀនតម្រតីមាស និងចុះ

វយតៃម�លទ�ផលសិក្សោរបស់សិស្ស 
 √  

៣.១០ ពិនិត្យតមដនករផ�ល់ឧបករណ៍ (Ship) និងករផ�ល់ែវនត

ឱ្យសិស្ស 
√   

សកម�ភាពេគាលទី៤៖ 

ករផ�ល់ថវកិរដំេណ រករ

សលេរៀន និងសមា� រៈ

ស្រមាប់គំា្រទសកម�

ករយិាល័យ  

៣/៤ ៤.១ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈករយិាល័យ េបាះពុម� ែថទំ ជួសជុលសមា� រៈ 

មេធ្យោបាយដឹកជ��ូ នស្រមាប់ករយិាល័យ 
 √  

៤.២ ថតចម�ង និងដឹកជ��ូ នែចកចយេសៀវេភគណិតវទិ្យោថា� ក់ទី១ 

ចំនួន ១២ ៥០០ក្បោល ស្រមាប់សលេគាលេដ  
√   

៤.៣ ទមា� ក់ថវកិ SIG េទរជធានី េខត� ្រក�ង �ស�ក និងសលបឋម

សិក្សោ 
√   
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១ ២ ៣ 

៤.៤ ផ�ល់អហរបូករណ៍ជាេស្ប�ង សច់្របាក់ អហរេពល្រពឹក និង

អហរៃថ�្រតង់េនតមសលេរៀនេគាលេដ (WFP)  . 
√   

សកម�ភាពេគាលទី៥CD) 

៖ ករបណ�ុ ះបណា� ល និង

ករអភិវឌ្ឍវជិា� ជីវៈនាយក

សល និងករកសង

សមត�ភាពជូនម�ន�ីអប់រ ំ

បឋមសិក្សោ្រគប់លំដប់ 

្រគ�ឧេទ�ស និងអ�កពក់

ព័ន�  

៦/៦ ៥.១ វភិាគស� នភាពៃនករអប់របំ��ូ លគា�  និងករផ្សព�ផ្សោយែផនករ

សកម�ភាព MLE ២០១៤-២០១៨ និងករស្រមបស្រម�លករ

្រគប់្រគងរបស់ MLEថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ 

√   

៥.២ ្របជំុបូកសរបុ និងវយតៃម� េលដំេណ រករអនុវត�ថវកិែកលម�

សលេរៀន 
√   

៥.៣ ពិនិត្យតមដនករអនុវត�តួនាទី និងភារកិច�របស់គណៈកម�ករ

្រទ្រទង់សលេរៀន និងករអនុវត�កម�វធីិជំនួយេដម្ីបែកលម�

សលេរៀន 

√   

៥.៤ ព្រងឹងសមត�ភាពគណៈកម�ករអហរបូករណ៍ថា� ក់រជធានី/

េខត� ្រក�ង �ស�ក ស�ីពីករអនុវត�កម�វធីិអហរបូករណ៍េនសល

បឋមសិក្សោ 

√   

៥.៥ ព្រងឹងសមត�ភាពគណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេរៀន និងសហគមន៍

េនក�ុងគណៈ្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍសលេរៀន (េខត�កំពង់ស�ឺ)  
√   

៥.៦ ទស្សនកិច�សិក្សោេទេលសលែដលបានដំេណ រករកម�វធីិ     

គណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេរៀន និងសហគមន៍េនក�ុងគណៈ

្រគប់្រគងនិងអភិវឌ្ឍសលេរៀន 

√   

៣. ករងរអប់រមំធ្យមសកិ្សោចំេណះទូេទ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

២/២ ១.១ កិច�ដំេណ រករអង�ភាព (នាយកដ� ន) √   

១.២ កិច�ដំេណ រកររបស់អគ�នាយកដ� នអប់រ ំ √   

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

ករព្រងឹងសមត�ភាព

្រគប់្រគង ករបេងៀន និង

េរៀន  

៧/១២ ២.១ បំប៉នសមត�ភាពករងរ្រគប់្រគង បេច�កេទសរដ�បាល ករ

បេ្រង�ននិងេរៀន ែផនករ របាយករណ៍ និងព្រងឹងករអនុវត�កម�

វធីិអហរបូករណ៏សិស្ស្រកី្រកេនមធ្យមសិក្សោ 

√ 
  

២.២ បំប៉នបេច�កេទសស្រមាប់ករងរ្របឡង (កំុព្ូយទ័រ អក្យរសមា� ត់) √   

២.៣ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយស�ីពី ករវភិាគេលករងរ្របឡង √   

២.៤ បំប៉នសម�ភាព្រគ�ឧេទ�សថា� ក់ជាតិ (សលកុមារេម្រតី) √   

២.៥ បំប៉នេលករអនុវត�្របព័ន�ពិនិត្យតមដនែផ�កេលលទ�ផល 

ឧបករណ៏វយតៃម� និងរបាយករណ៍ (ME) 

√ 
  

២.៦ សិក� សលែកលម�្របចំឆមាស និង្របចំឆា� ំស្រមាប់អនុវស័ិយ   √ 

២.៧ ទស្សនកិច�សិក្សោបរេទស √   

២.៨ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយេលកម�វធីិែកលម�សលេរៀនមូលដ� ន  √  

២.៩ ព្រងឹងសមត�ភាពគណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេរៀនមូលដ� ន  √  

២.១០ សិក� សលពិនិត្យេឡងវញិស�ីពីបំណិនជីវតិ ជាមួយ្រគ�ឧេទ�ស

ថា� ក់ជាតិ 
√   

២.១១ បំប៉នសមត�ភាពេលឯកសរែណនំាស�ីពីគណៈកម�ករ្រទ្រទង់ 

សលេរៀនមធ្យមសិក្សោ (៣២ �ស�កេគាលេដ) 
 

√ 
 

២.១២ បំប៉នសមត�ភាពេលឯកសរែណនំាស�ីពីក្រមងសលេរៀន

មធ្យមសិក្សោ 
 

√ 
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពេគាលទី៣៖ 

ករ្របឡងស្រមាប់សិស្ស

មធ្យមសិក្សោ  

៥/៥ ៣.១ េរៀបចំគណៈកម�ករ្របឡងថា� ក់ទី១២ √   

៣.២ ជំនួយករបេច�កេទសថា� ក់ជាតិស្រមាប់ជួយគំា្រទករងរ្របឡង √   

៣.៣ ករ្របឡងសិស្សពូែក គណិតវទិ្យោ របូវទិ្យោ និងអក្សរស�ស�ែខ�រ √   

៣.៤ បំប៉នសិស្សពូែកអូឡាពំ្យោដ √   

៣.៥ ប��ូ នសិស្សពូែកេទបរេទស √   

សកម�ភាពេគាលទី៤៖ 

ករព្រងឹងករពិនិ្រតតម

ដន  

៦/៨ ៤.១ ពិនិត្យតមដន កម�វធីិអហរបូករណ៏សិស្ស្រកី្រក ករអប់រ ំ

ពិេសស សលកុមារេម្រតី 

√ 
  

៤.២ ពិនិត្យតមដនករបេ្រង�ននិងេរៀន ្របឡងឆមាស ករសំុេបក

សលេរៀន និងេ្រជសេរ សមណ� ល្របឡង  

√ 
  

៤.៣ កម�វធីិតមដនរបស់អគ�នាយកដ� នអប់រ ំ √   

៤.៤ ព្រងឹងករពិនិត្យតមដន TGL DTMT និងLLSP   √ 

៤.៥ ពិនិត្យតមដន និងបំប៉នបែន�មេលជំនួយេដម្ីបែកលម�សល

េរៀន/ ថវកិ្របតិបត�ិករសលេរៀន  

√ 
  

៤.៦ ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម�ែផ�កេលលទ�ផល (ME) √   

៤.៧ ពិនិត្យតមដនករអនុវត�កម�វធីិែកលម�សលេរៀនមូលដ� នេន

េខត�េគាលេដ 

√ 
  

៤.៨ ពិនិត្យតមដនក្រមងសលេរៀនមូលដ� នេលករអនុវត�កម�វធីិ

ែកលម�សលេរៀនមូលដ� នេនេខត�េគាលេដ 
 √  

សកម�ភាពេគាលទី៥៖ 

ករព្រងឹងមុខវជិា�       

វទិ្យោស�ស� និង 

គណិតវទិ្យោ (STEM)

  

២/៤ ៥.១ បំប៉នសមត�ភាព្រគ�បេ្រង�នែផ�កវទិ្យោស�ស�   √  

៥.២ បំប៉នសមត�ភាពខ�ឹមសរគណិតវទិ្យោពិបាក    √ 

៥.៣ ផលិតវេីដអូខ�ីស្រមាប់បេ្រង�នគណិតវទិ្យោនិងវទិ្យោស�ស� ថា� ក់

ទី៩ និងទី១២ 

√ 
  

៥.៤ សិក� សលស�ីពី ករេ្រប្របាស់វេីដអូខ�ីស្រមាប់បេ្រង�នគណិត

វទិ្យោនិងវទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី៩និងទី១២ 

√ 
  

សកម�ភាពេគាលទី៦៖ 

សលេរៀនជំនាន់ថ�ី និង

សមា� រពិេសធន៍ 

១/១ ៦.១ ផ�ល់ថវកិដំេណ រករសលេរៀនជំនាន់ថ�ី និងបំពក់សមា� រ

ពិេសធន៍ √   

សកម�ភាពេគាលទី៧: 

ព្រងីក និងព្រងឹងសល

កុមារេម្រតីេនមធ្យម

សិក្សោបឋមភូមិ 

០/២ ៧.១ គំា្រទករបណ�ុ ះបណា� ល DTMT េលករែកស្រម�ល Checklist ថ�ី     √ 

៧.២ ្រគ�បេង� លថា� ក់ជាតិ និង DTMT ពិនិត្យតមដនអនុវទិ្យោល័យ

ក�ុងេខត�េគាលេដ ៦ 

 

  √ 

៤. ករងរអប់រេំ្រក្របព័ន�    

សកម�ភាពេគាលទី ១ ៖ 

ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ី 

អប់រេំ្រក្របព័ន�  

២/២ ១.១ បំប៉នសមត�ភាពម�ន�ីអប់រេំ្រក្របព័ន�ថា� ក់រជធានីេខត�  √   

១.២ ដំេណ រករអង�ភាព 
√   

សកម�ភាពេគាលទី ២ ៖ 

ករព្រងីកដំេណ រករ ក

រវវិត�ន៍ៃនកម�វធីិអក�រកម�

វជិា� ជីវៈ និងបំណិនជីវតិ 

៣/៤ ២.១ កម�វធីិអក�រកម�  √   

២.២ ព្រងឹង និងព្រងីងមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍   √  

២.៣ កម�វធីិេ្រកយអក�រកម� √   

២.៤ កម�វធីិផ្សព�ផ្សោយ  √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពេគាលទី៣៖ 

ករអភិវឌ្ឍ និងកររកី

ចេ្រមនៃនកម�វធីិចូលេរៀន

េឡងវញិ និងកម�វធីិសម

មូល  

២/២ ៣.១ កម�វធីិចូលេរៀនេឡងវញិ √   

៣.២ កម�វធីិសមមូល 

√   

សកម�ភាពេគាលទី ៤ ៖ 

ករពិនិត្យតមដនកម�វធីិ

ែផ�កេលលទ�ផលយុទ� 

ស�ស�  

២/២ ៤.១ ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� √   

៤.២ កសងទិន�ន័យព័ត៌មានអប់រេំ្រក្របព័ន� 

√ 

 
 

សកម�ភាពេគាលទី៥៖ 

ករផ�ល់េសវអប់រកំ�ុង

្របព័ន� និងេ្រក្របព័ន�្រត�វ

បានេរៀបចំឱ្យមាន្របសិទ�

ភាព និងធានាបាននូវ

គុណភាព  

៥/៥ ៥.១ វភិាគស� នភាពៃនកម�វធីិចូលេរៀនេឡងវញិ និងផ្សព�ផ្សោយ   

លទ�ផលៃនករសិក្សោ 
√   

៥.២ គំា្រទ្របព័ន�ថា� ក់េ្រកមជាតិស្រមាប់ករផ�ល់ករអប់រេំ្រក្របព័ន�  √   

៥.៣ ពិនិត្យេឡងវញិេលកម�វធីិសិក្សោអក�រកម�ែដលបានែកលម�េដម្ីប

ពិនិត្យសេ្រមច 
√   

៥.៤ ចុះពិនិត្យតមដនយុទ�នាករអក�រកម�ជាតិឆា� ំ២០១៥ √   

៥.៥ ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីអប់រេំ្រក្របព័ន�ថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកម

ជាតិក�ុងករអនុវត�ករប��ូ ល្របព័ន�ព័ត៌្រគប់្រគងព័ត៌មានអប់់រ ំ

េ្រក្របព័ន� 

√   

៥. ករងរសខុភាពសកិ្សោ    

សកម�ភាពេគាលទី១ ៖  

ព្រងឹងបរយិាកសេគាល

នេយាបាយស�ីពីសុខភាព

សិក្សោ និងកិច�ដំេណ រករ

អង�ភាព  

៣/៥ ១.១ កិច�ដំេណ រករអង�ភាពរមួមានករផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈរដ�បាល  ករ

ែថទំ ករជួសជុលបរកិ� រ ករងរទំនាក់ទំនង ្របាក់បំណាច់ 

េផ្សងៗ និង្របាក់វភិាជន៍សង�ម 

√   

១.២ សិក� សលផា� ស់ប�ូរបទពិេសធស�ីពីករអនុវត�កម�វធីិេលក

កម�ស់សុខភាពសិក្សោេនតមសលេរៀន េនេខត�កំពង់ធំ 

√ 
  

១.៣ ្របារព�ទិវេអដស៍ពិភពេលក ០១ ធ�ូ េន្រក�ងេប៉ាយែប៉ត េខត�

បនា� យមានជ័យ 

 
 √ 

១.៤ អភិវឌ្ឍែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា� ំ ស�ីពីសុខភាពសិក្សោេដយរមួ

ប��ូ លទំងែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា� ំ ស�ីពីករ្របយុទ�នឹងជំងឺ   

េអដស៍និងេ្រគ�ងេញ�នស្រមាប់ឆា� ំ២០១៧ 

√ 
  

១.៥ អភិវឌ្ឍឯកសរគតិយុត�ពក់ព័ន�នឹងករងរសុខភាពសិក្សោ   √  

សកម�ភាពេគាលទី២ ៖ 

ករផ�ល់េសវែថទំសុខ

ភាពចំបាច់ ដល់បុគ�លិក 

អប់រ ំនិងអ�កសិក្សោ  

៤/៤ ២.១ ពិនិត្យសុខភាព និងកយសម្បទសិស្ស និស្ិសត គរសិុស្ស និង

បុគ�លិកអប់របំំេពញ្រកបខណ� ែតងតំងស៊ប់ 

√ 
  

២.២ ពិនិត្យសុខភាព និងកយសម្បទសិស្សថា� ក់ទី១ េនេខត�កំពត 

កំពង់ឆា� ំង ែកប ៃប៉លិន និងេខត�តែកវ 

√ 
  

២.៣ េបាះពុម�េសៀវេភតមដនសុខភាព ស្រមាប់សិស្សថា� ក់ទី១ 

េសៀវេភែណនំាស�ីពីករេ្រប្របាស់្របអប់សេ�ង� ះបឋម 

េសៀវេភសេ�ង� ះបឋម និង E-chart 

√ 
  

២.៤ ផ�ល់្របអប់សេ�ង� ះបឋមនិងសមា� រៈប្រម�ងដល់សលេរៀន √   

សកម�ភាពេគាលទី៣ ៖ 

ករអប់រសុំខភាព  

៥/៦ ៣.១ អប់របំំណិនជីវតិ ស�ីពីសុខភាពបន�ពូជនិងសុខភាពផ�ូវេភទ ជំងឺ

េអដស៍ និងេ្រគ�ងេញ�ន ដល់បុគ�លិកអប់រ ំនិងគរសិុស្ស 

√ 
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

៣.២ បណ�ុ ះបណា� ល ស�ីពីសុខភាព អនាម័យ អហរបូត�ម� និង វធីិ

ស�ស�សេ�ង� ះបឋមដល់ម�ន�ីបេង� ល និង្រគ�បេង� លសល

គរេុកសល្យ និងវ្ិរកឹតករ មជ្ឈមណ� លគរេុកសល្យភូមិភាគ 

និងសលមធ្យមសិក្សោគរេុកសល្យមេត�យ្យមជ្ិឈមេន  

រជធានីភ�ំេពញ 

√ 

  

៣.៣ បំប៉នម�ន�ីទទួលបន�ុកសុខភាពសិក្សោថា� ក់េ្រកមជាតិស�ីពីតួនាទី 

ភារកិច� ្រកបខណ� ករងរសុខភាពសិក្សោ ករពិនិត្យតមដន 

និងករកសង ែផនករសកម�ភាព េនេខត�េពធិ៍សត់  ៃ្រពែវង 

កំពង់ធំ និង្រពះសីហនុ 

√ 

  

៣.៤ អភិវឌ្ឍខ�ឹមសរលម�ិត ( Syllabus ) ស�ីពីករអប់រសុំខភាពពីថា� ក់ 

ទី១ដល់ថា� ក់ទី១២ េដម្ីបដក់ប��ូ លេទក�ុងកម�វធីិសិក្សោថា� ក់

ជាតិ ២០១៦-២០២៥ 

 

√  

៣.៥ អប់របំង� រជំងឺ្រគ�នចញ់  √   

៣.៦ ព្រងឹង និងព្រងីកករអប់រសុំខភាពែភ�កតមសលេរៀន √   

សកម�ភាពេគាលទី៤ ៖ 

ករេលកកម�ស់បរសិ� ន

សិក្សោ និងបំពក់សមា� រ

របូវន�ែផ�កសុខភាពសិក្សោ

  

៧/៧ ៤.១ ទិញសមា� រៈផ�ត់ផ�ង់ សមា� ត និងអនាម័យ √   

៤.២ ព្រងឹង និងព្រងីកវធិានករអនាម័យ ករលងសមា� តៃដ និងសុខ

ភាពមាត់េធ�ញេនតមសលេរៀនក�ុងរជធានីភ�ំេពញ េខត� 

√ 
  

៤.៣ គំា្រទយុទ�នាករលងសមា� តៃដពិភពេលក √   

៤.៤ គំា្រទករែបងែចកសមា� រៈេយនឌ័រស្រមាប់េក�ង្រប�ស √   

៤.៥ េលកកម�ស់អនាម័យលងសមា� តៃដ និងករ្របឡង្របណំាង

ករលងសមា� តៃដ និងករចម�ិនអហរ (េខត�បាត់ដំបង 

េសៀមរប កំពង់ធំ)  

√ 
  

៤.៦ វភិាគស� នភាពស�ីពីករេ្រគាងចំណាយអនុវត� និងព្រងីកក�� ប់

អប្បរមាស្រមាប់សលេរៀន (CDPF 3.3.8) 

√ 
  

៤.៧ អនុវត�ក�� ប់ដល់សលេរៀន (CDPF 5.2.2) √   

សកម�ភាពេគាលទី ៥ ៖ 

ករព្រងឹងកិច�សហ

្របតិបត�ិករ និងករ

កសងសមត�ភាព  

១/២ ៥.១ ចូលរមួសិក� សល កិច�្របជំុ វគ�បណ�ុ ះបណា� ល សន�ិបាត      

សន�ិសិទ និងពិធីេផ្សងៗ ែដលពក់ព័ន�េនក�ុង និងេ្រក្របេទស 

√ 
  

៥.២ បេង�ត្រក�មករងរអន�រ្រកសួង និង្រក�មករងរបេច�កេទសស�ីពី 

ករេលកកម�ស់សុខភាពសិក្សោ អនាម័យ និងផ�ត់ផ�ង់ទឹកស� ត 

េនតមសលេរៀនេដម្ីបព្រងឹងយន�ករស្រមបស្រម�ល ក�ុងករ

េរៀបចំេគាលនេយាបាយ យុទ�ស�ស� ្របឹក្សោបេច�កេទស និង

ែចករែំលកព័ត៌មាន  

 

√  

សកម�ភាពេគាលទី ៦ ៖ 

ករពិនិត្យតមដននិង

វយតៃម�  

៤/៤ ៦.១ ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម�ករអនុវត�កម�វធីិករព្រងឹងនិង

ព្រងីកកម�វធីិេលកកម�ស់សុខភាពសិក្សោ និងករេ្រប្របាស់សមា�

រៈអនាម័យ ចំនួន ៥រជធានី េខត� 

√ 
  

៦.២ ពិនិត្យតមដនករអនុវត�កម�វថីិនានាពក់ព័ន�នឹងករផ�ល់េសវ

ែថទំសុខភាពតមសលេរៀនជាអទិ៍  ពិនិត្យសុខភាពសិស្ស

ថា� ក់ទី១ ករផ�ល់ថា� ំទមា� ក់្រព�ន ថា� ំបង� រជំងឺនានា ករផ�ល់អហ

របូត�ម� ្របអប់សេ�ង� ះបឋម។ ល៕ 

√ 
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

៦.៣ ពិនិត្យតមដនករអនុវត�កម�វធីិនានាពក់ព័ន�នឹងករអប់រ ំ   

សុខភាពតមសលេរៀនមានជាអទិ៍ ករអប់រសុំខភាពផ�ូវេភទ 

សុខភាពបន�ពូជ េ្រគ�ងេញ�ន ្រគ�នចញ់ សុខភាពែភ�ក ដង�ូវ

្រព�ន សុវត�ិភាពចំណីអហរ និងអនាម័យ 

√ 

  

៦.៤ ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម�កម�វធីិនានាពក់ព័ន�នឹងវធិានករ   

អនាម័យតមសលេរៀន មានជាអទិ៍ ករបំពក់ ករកសង 

ករ្រគប់្រគង ករេ្រប្របាស់សមា� ររបូវន័�ែផ�កអនាម័យ 

√ 
  

៦. ករងរត្រមង់ទិសវជិា� ជវីៈ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖  

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

១០/១២ ១.១ សមា� រៈផ�ត់ផ�ង់ែថទំ √   

១.២ សមា� រៈផ�ត់ផ�ង់ែផ�ករដ�បាល √   

១.៣ េស្ប�ង √   

១.៤ សមា� រៈតូចតច សង� រមិ និងសមា� របរកិ� រ √   

១.៥ ថាមពល និងទឹក √   

១.៦ កិច�សន្យោៃនករផ�ល់េសវជាមួយសហ្រគាស √   

១.៧ ជួលមេធ្យោបាយដឹកជ��ូ ន √   

១.៨ ែថទំ និងជួសជុល √   

១.៩ ទំនាក់ទំនងសធារណៈ និងផ្សព�ផ្សោយ √   

១.១០ ចំណាយេលករជាវសរព័ត៌មាន និងឯកសរ  √  

១.១១ េសហុ៊យៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ √   

១.១២ បន�ុកបុគ�លិក   √ 

សកម�ភាពេគាលទី ២ ៖ 

ដំេណ រករវទិ្យោល័យ

ចំេណះទូេទ និងបេច�ក

េទស  

១/១ ២.១ ដំេណ រករវទិ្យោល័យចំេណះទូេទ និងបេច�កេទស 

√   

សកម�ភាពេគាលទី៣ ៖ 

ករបំពក់សមា� រៈ

បេច�កេទស  

១/១ ៣.១ បំពក់សមា� រៈបេច�កេទស 

√   

សកម�ភាពេគាលទី៤ ៖ 

ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាព

ែផ�កអប់របំេច�កេទស

  

៩/១០ ៤.១ ្របឡងប�� ប់ឆា� ំ និងស�� ប្រតអប់របំេច�កេទស និងវជិា� ជីវៈ

ក្រមិត៣ 
√   

៤.២ ្របជំុនានា √   

៤.៣ �សវ្រជាវ និង្របមូលព័ត៌មានេដម្ីបព្រងីកម�វធីិអប់របំេច�កេទស √   

៤.៤ េរៀបចំលិខិតបទដ� នគតិយុត� √   

៤.៥ េ្រជសេរ សសិស្សចូលេរៀនែផ�កអប់របំេច�កេទស √   

៤.៦ អភិវឌ្ឍេសៀវេភសិក្សោេគាល √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

៤.៧ ផ្សព�ផ្សោយករងរអប់រតំ្រមង់ទិសវជិា� ជីវៈ √   

៤.៨ ចូលរមួសកម�ភាពេ្រក្របេទស √   

៤.៩ ថវកិអហរបូករណ៍ក�ុង្របេទសែផ�កអប់របំេច�កេទស √   

៤.១០ បណ�ុ ះបណា� លម�ន�ី   √ 

សកម�ភាពេគាលទី៥ ៖ 

ករព្រងីកេសវកម�ត្រមង់

ទិសវជិា� ជីវៈ បំណិនជីវតិ

្របឹក្សោអជីព និងស� ន

ចម�ង 

២/៣ ៥.១ បំប៉នព្រងឹងសមត�ភាព្រគ�ែផ�កបំណិនទន់   √ 

៥.២ បំប៉នករេ្រប្របាស់ឯកសរអប់រតំ្រមង់ទិសវជិា� ជីវៈ √   

៥.៣ បំប៉ន្របឹក្សោអជីព 
√   

សកម�ភាពេគាលទី៦ ៖  

ពិនិត្យតមដន  

៦/៦ ៦.១ ពិនិត្យតមដន និងព្រងីកករបេ្រង�ន និងេរៀនែផ�កបំណិនជីវតិ √   

៦.២ ពិនិត្យតមដនករ្របឡងឆមាសេនវទិ្យោល័យចំេណះទូេទ 

និងបេច�កេទស 
√   

៦.៣ ពិនិត្យតមដនករបេ្រង�ន និង េរៀនែផ�កអប់របំេច�កេទស √   

៦.៤ ពិនិត្យតមដនករផ�ល់េសវអប់រតំ្រមង់ទិសវជិា� ជីវៈ √   

៦.៥ ពិនិត្យតមដនករផ�ល់េសវ្របឹក្សោអជីព √   

៦.៦ ពិនិត្យតមដនករសង់សង់វទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកំពង់ស�ឺ √   

៧. ករងរបណ�ុ ះបណា� ល និងវិ្រកឹតករ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

ដំេណ រករសល

គរេុកសល្យ 

៤/៤ ១.១ ផ�ល់ថវកិដំេណ រករសលមធ្យមសិក្សោមេត�យ្យមជ្ិឈម √   

១.២ សិក� សលបូកសរបុ្របចំឆា� ំស�ីពីករអនុវត�កម�វធីិបណ�ុ ះ       

បណា� ល 
√   

១.៣ ្របឡងប�� ប់ និងេ្រជសេរ ស្រគ� បេ្រង�ន √   

១.៤ ផ�ល់អហរបូករណ៍គរសិុស្សេនសលមេត�យ្យមជ្ិឈម៤៥០នាក់ √   

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈនិងឯក

សរ ស្រមាប់ករបណ�ុ ះ        

បណា� ល និងដំេណ រករ

អង�ភាព 

៣/៣ ២.១ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈ ៃថ�េសវ ជួសជុល និងែថទំរថយន�ស្រមាប់

ដំេណ រករអង�ភាព និងករបណ�ុ ះបណា� ល 
√   

២.២ េបាះពុម�ឯកសរស្រមាប់បំប៉ន្រគ�បេ្រង�នក្រមិតបឋមឱ្យេទជា

្រគ�ក្រមិតមូលដ� ន  
√   

២.៣ ែកស្រម�លឯកសរបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�ស�ីពីករអប់របំរយិាបន� 

េដយ្រគ�សរថ�ី 
√   

សកម�ភាពេគាលទី៣៖ 

ព្រងឹងករទទួលខុស្រត�វ

េនមូលដ� ន និងករ

្រគប់្រគងសលេរៀន 

២/២ ៣.១ បំប៉ននាយក នាយករងសលអំពីភាពជាអ�កដឹកនំា ករងរ

្រគប់្រគង  
√   

៣.២ សិក្សោ�សវ្រជាវគំា្រទេធ�ឱ្យជា្របព័ន� និងព្រងឹងកំណត់្រតករ

អភិវឌ្ឍវជិា� ជីវៈស្រមាប់នាយកសល (ពិនិត្យតមដន និងវយ

តៃម� និងតមដនករបណ�ុ ះបណា� លនាយកសល)  

√   

សកម�ភាពេគាលទី៤៖ករ

អភិវឌ្ឍសម�ភាព ម�ន�ី

អប់រ ំ្រគ�ឧេទ�ស និង្រគ�

បេ្រង�ន 

១៤/១៤ ៤.១ អភិវឌ្ឍឯកសរ និងបំប៉ន្រគ�ឧេទ�សបេង� លស្រមាប់បណ�ុ ះ      

បណា� ល្រគ�១២+២ ឱ្យទទួលបានបរ�ិ� ប្រត   
√   

៤.២ ផ�ល់អហរបូករណ៍ដល់្រគ�ឧេទ�ស ៥៦នាក់ែដលមានបរ�ិ� ប្រត 

េទបណ�ុ ះបណា� លបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ 
√   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

៤.៣ បំប៉ន្រគ�បេ្រង�នមធ្យមសិក្សោមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�និងគណិតវទិ្យោ  √   

៤.៤ បំប៉ននាយក នាយករង និង្រគ�បេ្រង�នអំពីករប��� បេយនឌ័រ  √   

៤.៥ បំប៉នបណា� រក្ស √   

៤.៦ បំប៉ន្រគ�ឧេទ�ស និង្រគ�មធ្យមសិក្សោអំពី ICTs √   

៤.៧ បំប៉ន្រគ�ឧេទ�សអំពីករអប់របំ��ូ លគា�  √   

៤.៨ អភិវឌ្ឍសមត�ភាព្រគ�ឧេទ�សេនសលគរេុកសល្យែផ�ក            

គណិត វទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� និងកម�សិក្សោគរេុកសល្យ 
√   

៤.៩ បំប៉ន្រគ�បឋមសិក្សោអំពីករបេ្រង�នភាសអង់េគ�សថា� ក់ទី៥ √   

៤.១០ បំប៉ន្រគ�ឧេទ�ស RTTC, PTTC និង ECE អំពីករអប់របំរយិាបន� √   

៤.១១ បំប៉ន្រគ�ឧេទ�សសលគរេុកសល្យអំពីវេីដអូអន�រសកម� √   

៤.១២ បំប៉ន្រគ�ឧេទ�សស�ីពីឯកសរស្រមាប់បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�១២+២ 

ឱ្យទទួលបានបរ�ិ� ប្រត 
√   

៤.១៣ ចូលរមួសិក� សល វគ�បំប៉ន និងកម�វធីិេផ្សងៗេនក�ុង្របេទស √   

៤.១៤ ចូលរមួសិក� សល និងវគ�បំប៉នេនេ្រក្របេទស √   

សកម�ភាពេគាលទី៥៖ 

តមដន្រត�តពិនិត្យ និង

វយតៃម�  

១/១ ៥.១ តមដនករអនុវត�កម�វធីិបណ�ុ ះបណា� ល ករសិក្សោ�សវ្រជាវ

េមេរៀន និងកម�សិក្សោគរេុកសល្យេនសលគរេុកសល្យ    

ករអប់របំ��ូ លគា�  និងករប��� បេយនឌ័រក�ុងវស័ិយអប់រ ំ 

√   

៨. ករងរអភិវឌ្ឍកម�វិធីសកិ្សោ    

សកម�ភាពេគាលទី១ ៖ 

កិច�កំេណ រករអង�ភាព 

១/១ ១.១ កិច�កំេណ រករអង�ភាព √ 
  

សកម�ភាពេគាលទី២ ៖ 

ករេរៀបចំបណា� ល័យ 

១/១ ២.១ ករេរៀបចំបណា� ល័យ √ 
  

សកម�ភាពេគាលទី៣ ៖ 

ករអភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោ 

និងឯកសរ 

៤/៥ ៣.១ សិក� សលអភិវឌ្ឍនិងពិេ្រគាះេយាបល់េលករេ្រប្របាស់     

ឯកសរជំនួយសរេសរែតងេសចក�ីថា� ក់ទី៤ 
√   

៣.២ សិក� សលអភិវឌ្ឍនិងពិេ្រគាះេយាបល់េលកម�វធីិសិក្សោលម�ិត  √  

៣.៣ សិក� សលអភិវឌ្ឍនិងពិេ្រគាះេយាបល់េលឯកសរអប់រ ំ     

វទិ្យោស�ស� បេច�កវជិា�  វសិ�កម� គណិតវទិ្យោ (STEM ) 
√   

៣.៤ សិក� សលអភិវឌ្ឍេសៀវេភភាសអង់េគ�សថា� ក់ទី ៦ √   

៣.៥ សិក� សលអភិវឌ្ឍឯកសប��� បខ�ឹមសរបែ្រមប្រម�ល 

អកសធាតុក�ុងកម�វធីិសិក្សោបឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ 
√   

សកម�ភាពេគាលទី ៤៖ 

ករព្រងឹងសមត�ភាព និង

ផ្សព�ផ្សោយ  

៤/៥ ៤.១ សិក� សលករងរ្រគប់្រគង ផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាល      

បណា� ល័យ 
√   

៤.២ សិក� សលស�ីពីស�ង់ដបណា� ល័យ និងបណា� ល័យបែង�ក √   

៤.៣ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយវ�ិ� សរគំរថូា� ក់ទី៩ √   

៤.៤ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយ្រកបខ័ណ� កម�វធីិសិក្សោ √   

៤.៥ េបសកកម�េ្រក្របេទស  √  

សកម�ភាពេគាលទី៥៖ 

ករពិនិត្យតមដន �សវ

្រជាវ និងវយតៃម� 

១/១ ៥.១ ពិនិត្យតមដនករអនុវត�កម�វធីិសិក្សោ  េសៀវេភសិក្សោេគាល 

និងបណា� ល័យ និងសមា� រឧបេទស √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពេគាលទី៦៖ 

អភិវឌ្ឍសមា� រៈ និង

េសៀវេភសិក្សោេគាល 

១/១ ៦.១ ជាវេសៀវេភសិក្សោេគាល 

√  

 

សកម�ភាពេគាលទី៧៖ 

ករកសងសមត�ភាព 

១/៤ ៧.១ ជំនាញកម�វធីិសិក្សោនិងសមា� រៈសិក្សោ(៥នាក់)   √ 

៧.២ ជំនាញបណា� ល័យសលេរៀន (២នាក់) √   

៧.៣ េតស� និងរង� យតៃម� (៥នាក់)   √ 

៧.៤ ជំនាញែផនករ (២នាក់)   √ 

៩. ករងរឧត�មសកិ្សោ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

បេង�នចំនួននិស្ិសតអហ

របូករណ៍ េនឧត�មសិក្សោ

ចប់ពី១៥%េឡងេទ

េធៀបេទនឹងចំនួនសិស្ស

្របឡងជាប់មធ្យមសិក្សោ

ទុតិយភូមិ 

១២/១៥ ១.១ េបាះពុម�េសៀវេភក្រមងព័ត៌មាន អហរបូករណ៍២០១៦  ករ

េបាះពុម�សំណំុពក្យសំុអហរបូករណ៍េបាះពុម�េសៀវេភ         

មគ�ុេទសក៏ 

√   

១.២ ពិនិត្យតមដនេដម្ីបគំា្រទករចុះេឈ� ះ-ដឹកជ��ូ នសំណំុពក្យ-

លទ�ផលអហរបូករណ៏របស់រដ� ភិបាល 
√   

១.៣ ពិនិត្យតមដនដំេណ រករចុះេឈ� ះចូលេរៀនេនតម្រគឹះស� ន

ឧត�មសិក្សោ  
√   

១.៤ េ្រជសេរ សនិង្របឡងេ្រជសេរ សនិស្ិសតអហរបូករណ៍ឱ្យចូល

េរៀនថា� ក់បរ�ិ� ប្រតេនតម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ និង្របឡង

ចូលេនវទិ្យោស� នជាតិអប់រ ំ

√   

១.៥ វភិាគផលប៉ះពល់ និស្ិសតអហរបូករណ៍អទិភាពពិេសស    √ 

១.៦ ពិនិត្យតមដននិស្ិសតអហរបូករណ៏អទិភាពពិេសសរបស់

គេ្រមាង 
√   

១.៧ ពិនិត្យតមដនករសិក្សោរបស់និស្ិសតអហរបូករណ៍េនតម

្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 
√   

១.៨ សិក� សលស�ីពីអជីពករងរ(SPS) √   

១.៩ ៃថ�សិក្សោ ៃថ�េសវេផ�រ្របាក់និង្របាក់ ឧបត�ម�្របចំែខស្រមាប់

និស្ិសតអហរបូករណ៍អទិភាពពិេសស 
√   

១.១០ វគ�បំប៉នអហរបូករណ៍ √   

១.១១ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលករព្រងីកកម�វធីិអហ         

របូករណ៍ 

√ 
  

១.១២ េបាះពុម�េសៀវេភក្រមងស�ីពីភាពេជាគជ័យរបស់និស្ិសតអហ

របូករណ៍អទិភាពពិេសស 

√ 
  

១.១៣ វគ�បំប៉នដល់ម�ន�ីទទួលបន�ុកករងរអហរបូករណ៍រដ� √   

១.១៤ សិក� សលស�ីពីករពិេ្រគាះេយាបល់េលករេរៀបចំែផនករ 

ព្រងីកេសវកម� និងធនធានមនុស្សស្រមាប់ឧត�មសិក្សោ 
  √ 

១.១៥ សិក� សលស�ីពីករពិេ្រគាះេយាបល់េលករេរៀបចំែផនករ

បេង�នចំនួននិស្ិសតអហរបូករណ៍ និងព្រងីកកម�វធីិែផ�កវទិ្យោ

ស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម�  និង គណិតវទិ្យោ េឆ�យតបនឹង

េគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍវស័ិយឧស្សហកម�  

 √  

សកម�ភាពេគាលទី២ ៖ 

ករព្រងឹងគុណភាព

១/២ ២.១ ពិនិត្យតមដនករ្របឡងឬ/និងករពរសរណាប�� ប់ករ

សិក្សោរបស់និស្ិសត 
√   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

និស្ិសតែដល្រត�វ្របឡង

ប�� ប់ករសិក្សោ  

២.២ សិក� សលស�ីពីករេរៀបចំបទដ� នស្រមាប់េ្រជសេរ សចូលេរៀន 

និងករប�� ប់ករសិក្សោេនតម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 
 √  

សកម�ភាពេគាលទី៣ ៖ 

បេង�តេសៀវេភសិ�តិឆា� ំ

សិក្សោ២០១៥-២០១៦

  

៤/៧ ៣.១ ពន្យល់និង្របមូលទិន�ន័យ ស�ិតិនិស្ិសត ស�ស� ចរ្យ បុគ�លិក

សិក្សោនិងករងរសហ្របតិបត�ិករ 
√   

៣.២ បន�កសង្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យព័ត៌មានវទិ្យោឧត�មសិក្សោ  √  

៣.៣ អភិវឌ្ឍ្របព័ន�ទិន�ន័យអហរបូករណ៍ √   

៣.៤ បណ�ុ ះបណា� លដល់ម�ន�ី្រគប់្រគង្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ

ព័ត៌មានវទិ្យោឧត�មសិក្សោនិងករែថទំ 
√   

៣.៥ បណ�ុ ះបណា� លដល់ម�ន�ីប��ូ លទិន�ន័យេទក�ុង្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យព័ត៌មានវទិ្យោ ឧត�មសិក្សោ និងករេបាះពុម�េសៀវេភ

ែណនំា 

√   

៣.៦ ពិនិត្យតមដននិងស្រមបស្រម�លដល់ម�ន�ីជំនាញស្រមាប់នំា 

ចូលទិន�ន័យជាស�ិតិេទក�ុង្របព័ន�្រគប់្រគងព័ត៌មានឧត�មសិក្សោ  
 √  

៣.៧ េបាះពុម�េសៀវេភស�ិតិនិស្ិសត បុគ�លិកសិក្សោ ខិតបណ�និងករ

ផ្សព�ផ្សោយ 
 √  

សកម�ភាពេគាលទី៤ ៖ 

តមដនករ្រគប់្រគង 

ករអនុវត�បេច�កេទស 

និងបទដ� នច្បោប់របស់

្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ

េ្រកមឪវទ  

៥/៥ ៤.១ ពិនិត្យស� នភាពបណ�ុ ះបណា� លេនតម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ √   

៤.២ សិក� សលស�ីពីករេរៀបចំគុណភាពៃផ�ក�ុងក្រមិតកម�វធីិ

ស្រមាប់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោនិងេបាះពុម� 

√ 
  

៤.៣ ទទួលស� ល់គុណភាពអប់រេំនកម�ុជា √   

៤.៤ ព្រងឹងកេរៀបចំ្របព័ន�ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម�ែផ�កេល   

លទ�ផលស្រមាប់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

√ 
 

 

៤.៥ ព្រងឹង្របព័ន�ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម�ស្រមាប់អនុវស័ិយ

ឧត�មសិក្សោ 

√ 
 

 

សកម�ភាពេគាលទី ៥៖ 

ករអភិវឌ្ឍបទដ� នេគាល

នេយាបាយស�ីពីអភិបាល

កិច�និងករ្រគប់្រគងឧត�ម

សិក្សោ  

១/២ ៥.១ សិក� សលស�ីពីករពិេ្រគាះេយាបល់េគាលនេយាបាយ 

អភិបាលកិច� និងករ្រគប់្រគងេនឧត�មសិក្សោ 

√ 
 

 

៥.២ សិក� សលនិងករផ្សព�ផ្សោយស�ីពីករេរៀបចំបទដ� នស្រមាប់

ករផ�ល់ស�័យភាពដល់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

 

 

√ 

សកម�ភាពេគាលទី៦៖     

ករចុះពិនិត្យេមលករណី

ផា� ស់ប�ូរទីតំង ព្រងីកទី

តំង ករបេង�តឧបសម�័ន�ថ�ី 

និងេគាលករែណនំាករ

អភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោេន

តម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ

្រពមទំងេរៀបចំគំរូែផនករ

អភិវឌ្ឍនិងធុរៈកិច�េនតម

្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

២/៣ ៦.១ ពិនិត្យេមលករប�ូរទីតំង  ករបេង�តថ�ីសធារណៈ និងឧបសម�័ន�ថ�ី √   

៦.២ សិក្សោសលស�ីពីេរៀបចំេគាលករណ៍ែណនំាស�ីពីករអភិវឌ្ឍ

កម�វធីិសិក្សោេនឆា� ំ២០១៦ 

√ 
 

 

៦.៣ សិក� សលស�ីពីេរៀបចំគំរែូផនករអភិវឌ្ឍនិងធុរកិច�េនតម

្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

 

√ 

 

សកម�ភាពេគាលទី៧៖ 

ករអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាព 

២/២ ៧.១ ចូលរមួករបណ�ុ ះបណា� ល សន�ិសីទេ្រក្របេទស √   

៧.២ ចូលរមួករបណ�ុ ះបណា� ល សិក� សលក�ុង្របេទសនិងសេមា� ធ

សមិទ�ផល 

√ 
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពេគាលទី៨ ៖ 

ព្រងឹងសមត�ភាពករ

�សវ្រជាវស្រមាប់ឧត�ម

សិក្សោ  

៣/៤ ៨.១ េរៀបចំេវទិកអភិវឌ្ឍ និងករងរ�សវ្រជាវថា� ក់ជាតិស្រមាប់     

កសងសមត�ភាពករ�សវ្រជាវ និងបណា� ញអ�ក�សវ្រជាវ 

√ 
 

 

៨.២ សកម�ភាពគំា្រទករងរ�សវ្រជាវនិងករេបាះពុម�ស្រមាប់  

ឧត�មសិក្សោ 

√ 
 

 

៨.៣ អហរបូករណ៍ស្រមាប់និស្ិសតថា� ក់េ្រកយបរ�ិ� ប្រតក�ុងតំបន់   √ 

៨.៤ ថវកិអហរបូករណ៍និស្ិសតេ្រក្របេទស √   

សកម�ភាពេគាលទី៩ ៖ 

សកលវទិ្យោល័យគំរូ

  

០/៣ ៩.១ ជួយដល់សកលវទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញក�ុងករែ្របក� យជា 

សកលវទិ្យោល័យគំរេូដយផ�ល់ករគំា្រទក�ុងករ្រគប់្រគងហិរ��

វត�ុ  ធនធានមនុស្ស និងករេរៀបចំកម�វធីិសិក្សោែផ�កវទិ្យោស�ស�

អទិភាព ្រពមទំ្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ 

 

√ 

 

៩.២ យកគំរនិូងេមេរៀនល�ៗ ៃនករអនុវត�របស់សកលវទិ្យោល័យ

ភូមិន�ភ�ំេពញ េដម្ីបព្រងីកស�័យតភាពរបស់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ

េគាលេដមួយចំនួនេទៀត 

 

√ 
 

៩.៣ លទ�កម�ករងរសងសង់ទំនិញស្រមាប់បំពក់ក�ុងមន�ីរ

ពិេសធន៍ និងបណា� ល័យស្រមាប់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោេគាល

េដក�ុងករព្រងីកធនធានែផ�កវទិ្យោស�ស�អទិភាព 

 

√ 
 

សកម�ភាពេគាលទី១០៖ 

សកម�ភាពស្រមបស្រម�ល 

និង្របតិបត�ិកររបស់ឧត�ម

សិក្សោ  

៥/៥ ១០.១ សមា� រៈករយិាល័យ ជួសជុល និងសង� រមិ √   

១០.២  អគ�ិសនី និងទូរស័ព� √   

១០.៣  ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈអនាម័យ √   

១០.៤ ចំណាយស្រមាប់អ�កពិេ្រគាះករនិងអ�កបេច�កេទសជាតិ √   

១០.៥ ចំណាយ្របតិបត�ិករេផ្សងៗនិងករងរ្រត�តពិនិត្យនិងវយតៃម� √   

១០. ករងរ្រសវ្រជាវវិទ្យោស�ស�    

សកម�ភាពទី១៖ កិច�

ដំេណ រករអង�ភាព  

៣/៣ ១.១ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈ ែថទំែផ�ករដ�បាល េស្ប�ង និងសមា� របរកិ� រ √   

១.២ ែថទំនិងជួសជុល(ករែថទំបណា� ញេផ្សងៗ មេធ្យោបាយដឹក

ជ��ូ ន ែថទំ ជួសជុលសមា� រៈ និងឧបករណ៍បេច�កេទស) 
√   

១.៣ ចំណាយេលករេ្រប្របាស់ថាមពល ទឹក និងេសហុ៊យ

ៃ្របសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ 
√   

សកម�ភាពទី២៖ ជំរញុករ

�សវ្រជាវេនឧត�មសិក្សោ 

                       

២/១០ ២.១ �សវ្រជាវ និងនវនុវត�ន៍  √  

២.២ វគ�បំប៉នសមត�ភាពស�ីពីករ្រគប់្រគងករបណ�ុ ះបណា� លថា� ក់

េ្រកយបរ�ិ� ប្រត និងជំរញុអភិវឌ្ឍករងរ�សវ្រជាវក�ុងវស័ិយ

អប់រ ំ

  √ 

២.៣ ពិនិត្យេផ��ងផា� ត់ និងវយតៃម�ស� ៃដ�សវ្រជាវេដម្ីបេបាះពុម�

ផ្សោយទស្សនាវដ�ី�សវ្រជាវវទិ្យោស�ស�កម�ុជា 
  √ 

២.៤ េបាះពុម�ផ្សោយក្រមងព័ត៌មានស�ីពីករបណ�ុ ះបណា� លថា� ក់

េ្រកយបរ�ិ� ប្រត និងស� ៃដ�សវ្រជាវេផ្សងៗ 
 √  

២.៥ ្រគប់្រគងទិន�ន័យករ�សវ្រជាវ នវនុវត�ន៍និងករបណ�ុ ះបណា� ល

ថា� ក់េ្រកយបរ�ិ� ប្រត    
 √  

២.៦ េរៀបចំសន�ិសីទជាតិ ស�ីពីក�សវ្រជាវ ករអប់រ ំនិងករអនុវត�   √ 

២.៧ េរៀបចំេគាលករណ៏េលកទឹកចិត�ដល់អ�ក�សវ្រជាវ    អ�កវទិ្យោ

ស�ស� និងេរៀបចំេវទិកវទិ្យោស�ស�បង� ញស� ៃដ�សវ្រជាវ

ស្រមាប់្រគប់្រគឹះស� នសិក្សោ  

 √  
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១ ២ ៣ 

២.៨ ទស្សនកិច�សិក្សោេដម្ីបសិក្សោពីបទពិេសធន៍ៃនករ្រគប់្រគងនិង

ករបណ�ុ ះបណា� លថា� ក់េ្រកយបរ�ិ� ប្រត ្រពមទំងករជំរញុ

និងករអភិវឌ្ឍករ�សវ្រជាវនិងនវនុវត�ន៍ 

√ 
  

២.៩ េរៀបចំេវទិក�សវ្រជាវអប់រកំម�ុជាេលកទី៣ និងមេហ�សពវទិ្យោ

ស�ស� និងវសិ�កម�កម�ុជាេលកទី២ 

√ 
  

២.១០ ពិនិត្យេឡងវញិ េធ�បច�ុប្បន�កម� និង រកិំលែផនករេគាលនិង

ែផនករសកម�ភាពស្រមាប់អភិវឌ្ឍករ�សវ្រជាវក�ុងវស័ិយអប់រ ំ

២០១៦-២០២០   

 √  

សកម�ភាពទី៣៖ ករ្រត�ត

ពិនិត្យគុណភាពនិង 

្របសិទ�ភាពៃនករបណ�ុ ះ

បណា� លថា� ក់េ្រកយ

បរ�ិ� ប្រត   

១/២ ៣.១ ពិនិត្យករ្របឡង/ករករពរនិេក�បបទរបស់និស្ិសតថា� ក់េ្រកយ

បរ�ិ� ប្រតចំនួន ៣៦្រគឹះស� ន  
√   

៣.២ តមដន្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�េលធនធានបេ្រមឱ្យករបណ�ុ ះ

បណា� លថា� ក់េ្រកយបរ�ិ� ប្រតក�ុង១ឆា� ំ ២ដង   √ 

១១. សកលវិទ្យោលយ័ភូមិន�ភ�ំេពញ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

សកម�ភាពបណ�ុ ះបណា�

លនិស្ិសតបរ�ិ� ប្រត 

  

៨/៨ ១.១ ផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភទស្សនាវដ�ីនិងឯកសរ�សវ្រជាវដក់             

បណា� ល័យ 
√   

១.២ ផ�ត់ផ�ង់សមា� របរកិ� រនិងឧបករណ៍បេ្រង�នដល់្រគប់ Department √   

១.៣ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈេ្រប្របាស់ និងពិេសធន៍ដល់្រគប់េដប៉ាដឺម៉ង់ និង

មន�ីរពិេសធន៍ 
√   

១.៤ ្របាក់បំណាច់ស្រមាប់្របឡង- ្របឡង្របែជង √   

១.៥ ឱសថ និងបរកិ� រេពទ្យ √   

១.៦ អហរបូករណ៍ស្រមាប់សិក្សោ�សវ្រជាវក�ុង្របេទស √   

១.៧ ទស្សនកិច�សិក្សោ √   

១.៨ ឯកសណា� ន √   

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

ករព្រងីកមុខវជិា� វទិ្យោស

�ស�សង�ម (បណ�ុ ះបណា�

លនិស្ិសតថា� ក់អនុបណ�ិ ត 

និងបណ�ិ ត)  

០/១១ ២.១ ផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភ និងឯកសរ�សវ្រជាវដក់េនបណា� ល័យ   √ 
២.២ េសហុ៊យបណ�ុ ះបណា� លបុគ�លិកក�ុង និងេ្រក្របេទស   √ 
២.៣ ភា� ក់ងរជាតិជាប់កិច�សន្យោ   √ 
២.៤ ភា� ក់ងរបរេទសជាប់កិច�សន្យោ   √ 
២.៥ ្របជំុ សិក� សល និងសន�ិសិទ�   √ 
២.៦ េសហុ៊យដឹកជ��ូ នេបសកកម�ស� ក់េនហូបចុកក�ុង្របេទស   √ 
២.៧ ្របាក់េម៉ាងបែន�ម   √ 
២.៨ ្របាក់បំណាច់ស្រមាប់្របឡង- ្របឡង្របែជង   √ 
២.៩ ្របាក់បំណាច់េផ្សងៗ (និពន� បកែ្រប េរៀបេរៀង)   √ 

២.១០ អហរបូករណ៍ស្រមាប់សិក្សោ�សវ្រជាវក�ុង្របេទស   √ 
២.១១ ទស្សនកិច�សិក្សោ   √ 

សកម�ភាពេគាលទី៣៖ 

សកម�ភាពបុគ�លិក  

៧/៧ ៣.១ េសហុ៊យបណ�ុ ះបណា� លក�ុង និងេ្រក្របេទស √   

៣.២ េសហុ៊យទទួលេភ��វជាតិ និងអន�រជាតិ √   

៣.៣ ្របជំុ សិក� សល និងសន�ិសិទ� √   

៣.៤ េសហុ៊យដឹកជ��ូ នេបសកកម�ស� ក់េនហូបចុកក�ុង្របេទស √   
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១ ២ ៣ 

៣.៥ េសហុ៊យដឹកជ��ូ នេបសកកម�ស� ក់េនហូបចុកេ្រក្របេទស √   

៣.៦ ្របាក់បំណាច់េផ្សងៗ (និពន� បកែ្រប េរៀបេរៀង) √   

៣.៧ េស្ប�ង √   

សកម�ភាពេគាលទី៤៖ 

សកម�ភាព្រគឹះស� ន

  

១១/១១ ៤.១ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈអនាម័យ និងែផ�កបំពង់ហ� សអុកសីុែសន √   

៤.២ ផ�ត់ផ�ង់េ្របងឥន�នៈ √   

៤.៣ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈករយិាល័យ √   

៤.៤ ផ�ត់ផ�ង់សង� រមិមាន តុ ទូ េកអី ក� រេខៀន √   

៤.៥ ផ�ត់ផ�ង់ថាមពល និងទឹក √   

៤.៦ កិច�សន្យោៃនករផ�ល់េសវជាមួយសហ្រគាសនិងេសវដឹកជ��ូ ន √   

៤.៧ ែថទំ និងជួសជុលតូច √   

៤.៨ ចំណាយេលវត�ុអនុស្សោវរយ៍ីក�ុង និងេ្រក្របេទស √   

៤.៩ ចំណាយេលករជាវសរព័ត៌មាន ទស្សនាវដ�ី √   

៤.១០ េសហុ៊យៃ្របសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ √   

៤.១១ វភិាគទនអង�ករអន�រជាតិេផ្សងៗ √   

១២. សកលវិទ្យោលយ័ភូមិន�វិចិ្រតសលិ្បៈ    

សកម�ភាពេគាលទី ១៖ 

ករព្រងឹងគុណភាពៃន

ករបណ�ុ ះបណា� ល

  

៣/៣ ១.១ ផ�ល់សមា� របរកិ� រករយិាល័យ និងពិេសធន៍ √   

១.២ ផ�ល់សមា� រៈេ្រប្របាស់កីឡានិងសិល្បៈ √   

១.៣ កម�សិក្សោរបស់និស្ិសតនិងសកម�ភាពដឹកនំានិស្ិសតចុះកម�សិក្សោ 

្រពមទំងករបំប៉នស�ស� ចរ្យ 

√ 
  

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

ករសិក្សោ�សវ្រជាវ 

១/១ ២.១ ផ�ល់សមា� រៈករយិាល័យ េបាះពុម� ករចង្រកងឯកសរ កៃ្រម 
√   

សកម�ភាពេគាលទី៣៖ 

កិច�ដំេណ ករ្រគឹះស� ន 

២/២ ៣.១ ផ�ល់សមា� រៈ និងបរកិ� រករយិាល័យ √   

៣.២ ផ�ល់សមា� រៈេ្រប្របាស់ សង� រមិ ែថទំបរកិ� រ ករ្របជំុ √   

១៣. សកលវិទ្យោលយ័ ជា សុមី កំចយមារ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

ករអភិវឌ្ឍករ�សវ្រជាវ 

និងករអប់របំេច�កេទ

  

៥/៥ ១.១ បេង�នចំនួនេសៀវេភតមមុខជំនាញកម�វធីិថ�ីក�ុងបណា� ល័យ 

៩២០ ចំណងេជង បណា� ល័យេអឡិច្រត�និក 
√   

១.២ បេង�នសមា� របរកិ� រេរៀន និងបេ្រង�នតមមហវទិ្យោល័យ និង

វទិ្យោស� នអប់របំេច�កេទស 
√   

១.៣ ព្រងឹងនិងព្រងីកស�ិរភាពបណា� ញ អីុនេធេណត េ្រប្របាស់បាន

ទូលំទូលយ 
√   

១.៤ បេង�តឱ្យមានេគាលនេយាបាយ និងសកម�ភាពៃនករ�សវ្រជាវ √   

១.៥ បេង�នបន�ប់ពិេសធន៍ សមា� របរកិ� រពិេសធន៍ និងសកម�ភាព

ពិេសធ 
√   

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

បេង�នសមត�ភាពេដម្ីប

�ស�បយកករចូលេរៀន

របស់និស្ិសត  

២/៥ ២.១ សិក� សលត្រមង់ទិសនិងផ�ល់ព័ត៌មាន េដម្ីប�ស�បយកនិស្ិសត

អហរបូករណ៍ចូលេរៀនឱ្យបានចំនួន៤០០នាក់  
 √  

២.២ អភិវឌ្ឍន៍ និងេរៀបចំបន�ប់ សមា� រៈសង� រមិ និងបរកិ� រស្រមាប់

ដំេណ រករេរៀន និងបេ្រង�ន  
√   

២.៣ ព្រងឹង និងព្រងីកទំនាក់ទំនងជាមួយ ស� ប័នរដ� ឯកជន និងអង�

ករនានាេដម្ីបសំុអហរបូករណ៍ 
 √  
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១ ២ ៣ 

២.៤ បេង�តែផ�ក្របឹក្សោេយាបល់ស្រមាប់និស្ិសត  √   

២.៥ ព្រងឹង និងព្រងីកេសវកម�និស្ិសត និងសហគមន៍  √  

សកម�ភាពេគាលទី៣៖  

ព្រងឹងគុណភាពសិស្ស-និ

សិ្សត  

៥/៧ ៣.១ ព្រងីងករអនុវត�ក�ុងបន�ប់ស� ប់ភាស បន�ប់េសតទស្សន៍ និង

បន�ប់កំុព្ូយទ័រ 
 √  

៣.២ សិក� សលអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញទន់ ទស្សនកិច�សិក្សោ និងកម�

សិក្សោ្របតិបត�ិ 
√   

៣.៣ ែកលម�កម�វធីិសិក្សោ�សបតមត្រម�វករទីផ្សោរករងរ √   

៣.៤ តមដន និង្រត�តពិនិត្យវយតៃម�កម�សិក្សោ្របតិបត�ិ 

(Internship) តម្រក�មហុ៊ន អង�ករនានា និងស� ប័នរដ� 
 √  

៣.៥ ព្រងឹងករ្របឡង  និង្របព័ន�វយតៃម�ករសិក្សោ្រគប់្របេភទ

របស់និស្ិសត 
√   

៣.៦ ព្រងឹងករធានាគុណភាពៃផ�ក�ុង  √   

៣.៧ បេង�តភាពជាៃដគូ និងកម�វធីិផា� ស់ប�ូរនិស្ិសត √   

សកម�ភាពេគាលទី៤៖ 

អភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាពម�ន�ី

  

៣/៤ ៤.១ �សវ្រជាវតមស� ប័ននានា និងបណ�ុ ះបណា� លក�ុង និងេ្រក

្របេទស 
√   

៤.២ សិក្សោ�សវ្រជាវរបស់គណៈកម�ករនិពន� √   

៤.៣ េលកកម�ស់គុណភាព និងសមត�ភាពបុគ�លិកស�ស� ចរ្យ  √  

៤.៤ េរៀបចំេគាលករណ៍ និងនីតិវធីិក�ុងករវយតៃម�សមត�ភាព និង

ករេលកទឹកចិត� 
√   

សកម�ភាពេគាលទី៥៖ 

ដំេណ រករអង�ភាព  

៣/៤ ៥.១ ព្រងឹងយន�ករតមដន្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�រល់សកម�ភាព

របស់អង�ភាពទំងមូល 
 √  

៥.២ ព្រងឹងករ្រគប់្រគងធនធានហិរ��វត�ុ √   

៥.៣ ែថទំ និងជួសជុលេហដ� រចនាសម�័ន� សំណង់ សមា� រៈេ្រប្របាស់ 

សួនច្បោរ និងបណា� ញេផ្សងៗ 
√   

៥.៤ ព្រងឹង និងព្រងីកកិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុងនិងេ្រក្របេទស √   

១៤. វិទ្យោស� នបេច�កវិទ្យោកម�ុជា    

សកម�ភាពេគាលទី ១៖

ព្រងីកេហដ� រចនាសម�័ន�

េដម្ីបព្រងឹងគុណភាព 

បណ�ុ ះបណា� លនិស្ិសត 

និងព្រងីកសមត�ភាព

ទទួលនិស្ិសតចូលសិក្សោ 

០/១ ១.១ សងសង់អគារសិក្សោចប់េផ�មចុងឆា� ំ២០១៥ 

 √  

សកម�ភាពេគាលទី ២ ៖

ឧបត�ម�ថវកិបែន�មដល់

ស�ស� ចរ្យ បុគ�លិក 

កម�ករ   

៤/៤ ២.១ ផ�ល់ថវកិស្រមាប់ព្រងឹងគុណភាពភាសបារងំ √   

២.២ ឧបត�ម�ថវកិបែន�មដល់ស�ស� ចរ្យ √   

២.៣ ឧបត�ម�ថវកិបែន�មដល់បុគ�លិក និងកម�ករ √   

២.៤ បង់ពន�ជូនរដ� √   

សកម�ភាពេគាលទី ៣ ៖ 

អភិវឌ្ឍបណា� ល័យ និង

ឯកសរ  

២/២ ៣.១ ថតចម�ងឯកសរ និងេបាះពុម�េសៀវេភដក់បណា� ល័យ  

កម�វធីិសិក្សោ 

√ 
  

៣.២ េសៀវេភេមលនិងឯកសរ និពន�និងេបាះពុម�េសៀវេភដក់      

បណា� ល័យ 

√ 
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពេគាលទី ៤ ៖ 

អហរបូករណ៍ និង

ទស្សនកិច�សិក្សោ 

៣/៣ ៤.១ ផ�ល់អហរបូករណ៍  √   

៤.២ ផ�ល់អហរបូករណ៍ស្រមាប់ករសិក្សោ�សវ្រជាវក�ុង្របេទស √   

៤.៣ ទស្សនកិច�សិក្សោ √   

សកម�ភាពេគាលទី ៥ ៖ 

េបសកកម�ក�ុង និងេ្រក

្របេទស  

៦/៦ ៥.១ េបសកកម�ក�ុង្របេទស  √   

៥.២ េបសកកម�េ្រក្របេទស  √   

៥.៣ ចំណាយទូទត់េសហុ៊យក�ុង្របេទស √   

៥.៤ ចំណាយទូទត់េសហុ៊យេ្រក្របេទស √   

៥.៥ េបសកកម�េ្រក្របេទស √   

៥.៦ េបសកកម�េ្រក្របេទស √   

សកម�ភាពេគាលទី ៦ ៖ 

ករេរៀបចំទិវវទិ្យោស�ស� 

និង សហ្របតិបត�ិករក�ុង

តំបន់  

២/២ ៦.១ េរៀបចំទិវវទិ្យោស�ស� និង សហ្របតិបត�ិករក�ុងតំបន់ √   

៦.២ ្របជំុ និងសិក� សល √   

សកម�ភាពេគាលទី ៧ ៖ 

បណ�ុ ះបណា� លថា� ក់

បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ 

១/១ ៧.១ បណ�ុ ះបណា� លថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ 

√ 

  

សកម�ភាពេគាលទី ៨ ៖

អភិវឌ្ឍករងរពិេសធន៍ 

និងឧបករណ៍ពិេសធន៍ 

១/១ ៨.១ អនុវត�ករងរពិេសធន៍្រគប់ែផ�ក  

√ 

  

សកម�ភាពេគាលទី ៩ ៖ 

អភិវឌ្ឍន៍ឧបករណ៍ពិេស

ធន៍ និងឧបករណ៍េផ្សងៗ 

២/២ ៩.១ បំពក់បែន�មឧបករណ៍ និងសមា� រៈេផ្សងៗ √   

៩.២ បំពក់បែន�មឧបករណ៍ពិេសធន៍ 
√ 

  

សកម�ភាពេគាលទី ១០ ៖ 

ដំេណ រករអង�ភាព  

១៧/១៧ ១០.១ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈករយិាល័យនិងសមា� រៈដំេណ រករបេ្រង�ន √   

១០.២ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈករយិាល័យ  √   

១០.៣ េ្របងឥន�នៈម៉ាសីុនេភ�ង √   

១០.៤ េសហុ៊យទូរគមនាគមន៍ √   

១០.៥ ទទួលេភ��វជាតិនិងអន�រជាតិ √   

១០.៦ ចំណាយស្រមាប់វត�ុអនុស្សោវរយ៍ីក�ុងនិងេ្រក្របេទស √   

១០.៧ ចំណាយស្រមាប់ករតំងពិព័ណ៍ក�ុងនិងេ្រក្របេទស √   

១០.៨ ទំនាក់ទំនងសង�ម √   

១០.៩ ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានេផ្សងៗ √   

១០.១០ ចំណាយបុណ្យ និងកម�វធីិេផ្សងៗ  √   

១០.១១ ្របាក់ឧបត�ម�ស្រមាប់្របឡង √   

១០.១២ ្របាក់ឧបត�ម�ស្រមាប់្របឡងប�� ប់ √   

១០.១៣ េ្របងឥន�នៈរថយន� √   

១០.១៤ ករ្របជំុ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ្រក�ម្របឹក្សោវទិ្យោស�ស� និង ្រក�ម

្របឹក្សោជីវភាពនិស្ិសត 

√   

១០.១៥ ចំណាយេផ្សងៗ √   

១០.១៦ ទឹក និងេភ�ង √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

១០.១៧ បង់ជាសមាជិកអង�ករ TEIN ្របចំឆា� ំ √   

សកម�ភាពេគាលទី ១១ ៖ 

ករែថទំេហដ� រចនាស

ម�័ន� សមា� ររបូវន័�  

៦/៦ ១១.១ ែថទំអគារ និង្របព័ន�ទឹក  √   

១១.២ ែថទំជួសជុលតូច √   

១១.៣ ែថទំ្របព័ន�េភ�ង √   

១១.៤ ែថទំមេធ្យោបាយេធ�ដំេណ រ  √   

១១.៥ ែថទំឧបករណ៍ពិេសធន៍ និងឧបករណ៍េផ្សងៗ √   

១១.៦ ចំណាយឥតេ្រព�ងទុក √   

១៥. វិទ្យោស� នជាតិអប់រ ំ    

សកម�ភាពេគាលទី ១៖ 

ដំេណ រករអង�ភាព  

៧/៨ ១.១ ដំេណ រកររដ�បាល  √   

១.២ បំប៉នសមត�ភាពបុគ�លិក-ស�ស�ចរ្យេនវទិ្យោស� នជាតិអប់រ ំ √   

១.៣ សកម�ភាពេ្រក្របេទស √   

១.៤ សកម�ភាព�សវ្រជាវ √   

១.៥ សកម�ភាពចុះពិនិត្យតមដនគរនិុស្ិសតែដលបានប�� ប់        

ករបណ�ុ ះបណា� ល 

√  
 

១.៦ ្របាក់េលកទឹកចិត� √   

១.៧ ្របាក់វភិាជន៍សង�មស្រមាប់ម�ន�ីរជករ √   

១.៨ �សវ្រជាវពី្របសិទ�ិភាពៃនESD និងវគ�បំប៉នស្រមាប់បុគ�លិកេន

វទិ្យោស� នជាតិអប់រ ំ
  √ 

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

ករបណ�ុ ះបណា� ល      

គរនិុស្ិសត និស្ិសត 

២/២ ២.១ ្រគប់្រគងសមា� រៈស្រមាប់ដំេណ រករបេ្រង�ន និងេរៀន √   

២.២ និពន� និងេរៀបចំចង្រកងឯកសរ 
√   

សកម�ភាពេគាលទី៣៖ 

ករបណ�ុ ះបណា� ល 

និស្ិសតបរ�ិ� ប្រតជាន់

ខ�ស់  

៣/៣ ៣.១ ្របាក់េម៉ាងស�ស� ចរ្យនិងសរណាប�� ប់វគ� √   

៣.២ េបាះពុម�ស�� ប្រតបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ √   

៣.៣ ករពរសរណាប�� ប់វគ� √ 
  

សកម�ភាពេគាលទី៤៖ 

ករបណ�ុ ះបណា� ល

ជំនាញ្រគប់្រគង និង

ែផនករ 

២/២ ៤.១ បំប៉នជំនាញ្រគប់្រគង និងែផនករដល់្រគប់្រគងេនមន�ីរអយក.

រជធានី-េខត� 

√ 
  

៤.២ IIEP គំា្រទដល់ NIE ស្រមាប់អនុវត�បន�អភិវឌ្ឍជំនាញ  √ 
  

សកម�ភាពេគាលទី៥៖ 

ករបណ�ុ ះបណា� ល

អធិករអប់រែំដលមាន

�សប់ និងអធិករថ�ី 

២/៣ ៥.១ េបកវគ�បំប៉ន្រគ�ឧេទ�សអធិករ និងអធិករមាន�សប់េនវទិ្យោ

ស� នជាតិអប់រ ំ
√   

៥.២ បំប៉នអធិករមាន�សប់េនតមរជធានី-េខត�  √  

៥.៣ បណ�ុ ះបណា� លនិងវ្ិរកឹតករអធិករអប់រ ំ √   

សកម�ភាពេគាលទី៦៖ 

វ្ិរកឹតករ្រគ� (១២+២) េទ 

(១២+៤) 

១/១ ៦.១ ្របាក់េម៉ាងស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន 

 √   

សកម�ភាពេគាលទី៧៖ 

ករបំប៉ននាយក និង

នាយករងសលអំពី

្របព័ន�អធិករកិច�អប់រថំ�ី  

១/១ ៧.១ បំប៉នេនតម រជធានី-េខត� 

 
√   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពេគាលទី៨៖ 

វ្ិរកឹតករ្រគ�បេ្រង�ន

ក្រមិតឧត�មអំពីខ�ឹមសរ 

និងវធីិស�ស�បេ្រង�នថ�ីៗ 

១/១ ៨.១ បំប៉នេនតមរជធានី-េខត� 

 
√   

១៦. សកលវិទ្យោលយ័ស� យេរៀង    

សកម�ភាពេគាលទី ១៖ 

កិច�ដំេណ ករអង�ភាព 

៥/៥ ១.១ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈរដ�បាល សង� រមិ សមា� រៈតូចតច សមា� របរកិ� រ  

ករែថទំ េស្ប�ងអរហរ និងផលិតផលកសិកម�  
√   

១.២ ផ�ត់ផ�ង់ថាមពល និងទឹក √   

១.៣ ែថទំ ជួសជុលតូចតច ជួសជុលមេធ្យោបាយដឹកជ��ួ ន និងសង់

េរងចំណតរថយន� មូ៉តូ 

√ 
  

១.៤ ផ�ល់្របាក់លភករ  ្របាក់បំណាច់បុគ�លិក្រកបខណ� បុគ�លិក   

កិច�សន្យោ ្របាក់វភិាជន៍សង�មស្រមាប់ម�ន�ីរជករ និង ចំណាយ

សធារណៈ 

√ 
  

១.៥ សកម�ភាពសង�ម និងករឧបត�ម�ដល់អង�ភាពែដលមាន       

លក�ណៈសង�ម និងវប្បធម៌  

√ 
  

សកម�ភាពទី២៖ ករ

បេង�នសមត�ភាពេដម្ីប

�ស�បយកនិស្ិសតចូល

សិក្សោ 

 

៤/៤ ២.១ ជួសជុល ែកលម� ថា� ក់េរៀន បរសិ� នសិក្សោ និង បន�ប់ទឹក  √   

២.២ បំពក់បែន�មនូវសមា� រៈតូចតច សង� រមិ-សមា� របរកិ� របេ្រមករ

បេ្រង�ន  

√ 
  

២.៣ ទំនាក់ទំនងសធារណ: និង ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានស�ីពីករសិក្សោ  √   

២.៤ េស្ប�ងអហរ និងផលិតផលកសិកម�  √   

សកម�ភាពទី៣៖ ករ

ព្រងឹងគុណភាពសិក្សោ

របស់និស្ិសត 

៤/៤ ៣.១ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈរដ�បាល និងសមា� រពិេសធន៍បេ្រមករេរៀននិង

បេ្រង�ន 

√ 
  

៣.២ បំពក់បែន�មសមា� រៈតូចតច សង� រមិ-សមា� របរកិ� រ ឯកសរ 

េសៀវេភស្រមាប់ករសិក្សោពិេសធន៍ និងព្រងីកវសិលភាព    

អីុនធ័រេណត 

√ 
  

៣.៣ ទស្សនកិច�សិក្សោ និងកម�សិក្សោ ( មេធ្យោបាយដឹកជ��ួ ន) √   

៣.៤ ផ�ល់រង� ន់និង្របាក់បំណាច់េផ្សងៗ (ករ្របឡង សរណាបទ 

និេក�បបទ)  

√ 
  

សកម�ភាពទី៤៖ ករ

អភិវឌ្ឍសមត�ភាព

បុគ�លិកបេ្រង�ន និង

បុគ�លិករដ�បាល 

៤/៤ ៤.១ ចូលរមួសិក� សល/បណ�ុ ះបណា� ល ក�ុង្របេទស √   

៤.២ ចូលរមួសិក� សល/បណ�ុ ះបណា� ល េ្រក្របេទស √   

៤.៣ វគ�បណ�ុ ះបណា� ល/សិក� សល បេង�នសមត�ភាពដល់បុគ�លិក

បេ្រង�ន និងបុគ�លិករដ�បាល 

√ 
  

៤.៤ ទស្សនកិច�សិក្សោែស�ងយល់បទពិេសធ √   

សកម�ភាពទី៥៖ ករ

អភិវឌ្ឍករ�សវ្រជាវ 

៤/៥ ៥.១ ព្រងឹងករ្រគប់្រគងបណា� ល័យ ផ�ត់ផ�ង់/បំពក់សមា� រៈរដ�បាល 

និងសមា� រៈេ្រប្របាស់ 

√ 
  

៥.២ ផ�ល់េសវបណា� ល័យេអឡិច្រត�និច   √ 

៥.៣ ផ�ល់រង� ន់/លភក ្របាក់បំណាច់េផ្សងៗ និងចំណាយ 

សធារណៈ 

√ 
  

៥.៤ ទំនាក់ទំនងសធារណ: សរព័ត៌មាន ផ្សព�ផ្សោយ និងករចង

្រកងឯកសរ 

√ 
  

៥.៥ បំប៉នសមត�ភាពពក់ព័ន�ករ�សវ្រជាវ √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពទី៦៖ ករធានា

គុណភាពអប់រ ំករពិនិត្យ

តមដន និង វយតៃម� 

៤/៦ ៦.១ ្របជំុេរៀបចំ ឯកសរពក់ព័ន� (េគាលនេយាបាយ) √   

៦.២ សិក� សលត្រមង់ទិសអំពីករងរធានាគុណភាពអប់រៃំផ�ក�ុង  √  

៦.៣ ផលិត និងេបាះពុម� (ឯកសរេគាលនេយាបាយ និងឧបករណ៍)  √  

៦.៤ ចុះអេង�ត និង្របមូលព័ត៌មាន្រតឡប់ √   

៦.៥ បំប៉នសមត�ភាពពក់ព័ន�គុណភាពអប់រ ំក�ុងនិងេ្រក្របេទស √   

៦.៦ ្របជំុ្រត�តពិនិត្យបូកសរបុលទ�ផល្របចំ្រតីមាស ឆមាស និង

្របចំឆា� ំ និងេលកទិសេដអនុវត�បន� 

√ 
  

១៧. សកលវិទ្យោលយ័ មានជ័យ    

សកម�ភាពេគាលទី១ ៖ 

សកម�ភាពនិស្ិសត  

៤/៤ ១.១ និស្ិសតចូលេរៀន √   

១.២ ្រត�តពិនិត្យែផនករយុទ�ស�ស�៥ឆា� ំ និងេ្រត�មអភិរឌ្ឍន៍៥ឆា� ំបន� √   

១.៣ ផ�ត់ផ�ង់សមា� របរកិ� ររបូវន័� បេ្រមឱ្យករងរេរៀន និងបេ្រង�ន √   

១.៤ បណ�ុ ះបណា� លសិក្សោពិេសធន៍ សិក� សល  √   

សកម�ភាពេគាលទី២ ៖

សកម�ភាពបុគ�លិក -   

ស�ស� ចរ្យ  

៦/៦ ២.១ វយតៃម�ៃផ�ក�ុង្រគឹះស� នេដម្ីបេស�សំុទទួលស� ល់បេណា� ះ

អសន� 
√   

២.២ ្របជំុ្រក�មបេច�កេទស និងអភិវឌ្ឍនកម�វធីិសិក្សោ  √   

២.៣ ពិនិត្យតមដនករសិក្សោរបស់និស្ិសត √   

២.៤ ្របជំុបូកសរបុវយតៃម�ស� ៃដបេ្រង�ននិង ម�ន�ី្រគប់្រគង √   

២.៥ ផ�ល់ករេលកទឹកចិត�ដល់ម�ន�ី និងស�ស� ក�ុងអង�ភាព √   

២.៦ ព្រងឹងសមត�ភាពបុគ�លិក ស�ស� ចរ្យចូលរមួវគ�បណ�ុ ះ

បណា� លទំងក�ុង និងេ្រក្របេទស 
√   

សកម�ភាពេគាលទី៣ ៖

ផ�ត់ផ�ង់នូវសមា� របរកិ� រ 

របូវន័� បេ្រមឱ្យករងរ

េរៀន និងបេ្រង�ន  

៤/៥ ៣.១ ដំេណ រករអង�ភាព √   

៣.២ បំពក់សមា� របរកិ� រនិងឧបករណ៍បេច�កេទសស្រមាប់ បន�ប់

សិក្សោនិងបណា� ល័យ 
√   

៣.៣ បំពក់សមា� រៈ និងសមា� របរកិ� របេច�កេទសក�ុងបន�ប់ពិេសធន៍ 

និងបន�ប់េរៀន 
 √  

៣.៤ ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ៃផ�ក�ុង និងេដយ ACC √   

៣.៥ �សវ្រជាវរបស់គេ្រមាង និងកិច�សហ្របតិបត�ករជាមួយែដគូរ √   

១៨. សកលវិទ្យោលយ័ បាត់ដំបង    

សកម�ភាពេគាលទី ១: 

សកម�ភាពនិស្ិសត  

៤/៤ ១.១ ចុះេឈ� ះចូលេរៀន √   

១.២ ព្រងឹង�សវ្រជាវ និងពិេសធន៍របស់និស្ិសត  √   

១.៣ បណ�ុ ះបណា� លនិស្ិសត √   

១.៤ ដំេណ រករ្របឡងឆមាស ្របឡងប�� ប់ និងករពរសរណាបទ

ប�� ប់ករសិក្សោ 

√ 
  

សកម�ភាពេគាលទី ២ :

សកម�ភាពបុគ�លិក-ស

�ស� ចរ្យ  

៦/៦ ២.១ និពន� ចង្រកង េរៀបេរៀង ឯកសរនិងេសៀវេភេផ្សងៗ √   

២.២ ព្រងឹងសមត�ភាព បុគ�លិកសរ�ស� ចរ្យ √   

២.៣ ព្រងឹងគុណភាព ៃនករបណ�ុ ះបណា� ល √   

២.៤ ព្រងឹងករ្រគប់្រគង √   

២.៥ ្រត�តពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� √   

២.៦ បណ�ុ ះបណា� លបគ�លិកក�ុង និងេ្រក្របេទស √   

168 
 



សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពេគាលទី ៣ : 

សកម�ភាព្រគឹះស� ន 

៣/៣ ៣.១ ដំេណ រករអង�ភាព √   

៣.២ អភិវឌ្ឍ បំពក់សមា� របរកិ� រ និងឧបករណ៍ពិេសធន៍ √   

៣.៣ ែថទំ ជួសជុលេហដ� រចនាសម�័ន� សមា� ររបូវន័� √   

សកម�ភាពេគាលទី ៤ :  

ករ�សវ្រជាវ  

៣/៣ ៤.១ ព្រងឹងគុណភាព និង្របសិទ�ភាព�សវ្រជាវ √   

៤.២ សហ្រគាសបសយសត� និងដំណំាចំរះុេដយេផា� តេលទីផ្សោរ √   

៤.៣ ែថរក្សោផលិតផល្របាក់ចំណូលអជីវកម�េនសទេនតំបន់បឹង

ទេន�សបក�ុងករ្របឈមៃនករែកែ្របអកសធាតុ 

√ 
  

១៩. គណៈកមា� ធិករទទួលស� លគ់ុណភាពអប់រ ំ    

សកម�ភាពេគាលទី ១៖ 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

២/៥ ១.១ លទ�កម�  √  

១.២ ទិញ (សមា� រៈផ�ត់ផ�ង់សមា� តនិងអនាម័យ សមា� រៈករយិាល័យ 

េស្ប�ង និងសមា� រៈេ្រប្របាស់)  
 √  

១.៣ េសវកម� (ករែថទំ ជួសជុល សមា� រៈឧបករណ៍បេច�កេទស 

ជួសជុលមេធ្យោបាយដឹកជ��ូ ន និង ែថទំបណា� ញេផ្សងៗ)  
 √  

១.៤ បង់េសវសមាជិកភាព AQAN & APQN √   

១.៥ ជួលទី្របឹក្សោបេច�កេទស √   

សកម�ភាពេគាលទី ២៖ 

ដំេណ រករទទួលស� ល់

គុណភាពអប់រឧំត�ម

សិក្សោ  

១/២ ២.១ វយតៃម�ផ�ល់ករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រេំល្រគឹះស� នឧត�ម

សិក្សោ (៣៨ ្រគឹះស� ន) 
√ 

  

២.២ ពិនិត្យតមដនេលករបណ�ុ ះបណា� លរបស់្រគឹះស� នឧត�ម

សិក្សោ (១៧ ្រគឹះស� ន) 
 

 √ 

សកម�ភាពេគាលទី ៣៖  

េលកកម�ស់សមត�ភាព 

និងករយល់ដឹងអំពីករ

ទទួលស� ល់គុណភាព

អប់រ ំ  

៨/៩ ៣.១ បណ�ុ ះបណា� ល្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ(៤៨ ្រគឹះស� ន) អំពី រេបៀប

សរេសររបាយករណ៍ស�័យវយតៃម� 

√   

៣.២ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលស�ង់ដថា� ក់េ្រកយបរ�ិ� ប្រត  √   

៣.៣ សិក� សលបណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីវយតៃម�  √   

៣.៤ សិក� សលបណ�ុ ះបណា� លអំពីរេបៀបពិនិត្យរបាយករណ៍ស�័យ

វយតៃម� 

√   

៣.៥ ចូលរមួពិធីេផ្សងៗ   √  

៣.៦ ផា� ស់ប�ូរបទពិេសធន៍ទក់ទងនឹងករធានាគុណភាពអប់រអំន�រ

ជាតិ (២ េលក) 

√   

៣.៧ ចូលរមួកិច�្របជំុអន�រជាតិនានា √   

៣.៨ បង់សិទ�ិចូលរមួកិច�្របជំុអន�រជាតិេផ្សងៗ √   

៣.៩ េរៀបចំ្របជំុ AQAN  √   

២០. វិទ្យោស� ន កំពង់េឈទល    

សកម�ភាពេគាលទី១៖កិច�

ដំេណ រករអង�ភាព 

៦/១០ ១.១ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈែថទំ និងអនាម័យ √   

១.២ ទទួលគណៈ្របតិភូ េភ��វជាតិ និងអន�រជាតិ √   

១.៣ ភា� ប់បណា� ញអិនេធេណត និង្របព័ន�ទូរស័ព�េលតុ √   

១.៤ បំពក់សមា� របរកិ� របេច�កេទស សមា� រៈេ្រប្របាស់ និងសង� រមិ  √   

១.៥ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈករយិាល័យ និងេបាះពុម�  √   

១.៦ ជាវសរព័ត៌មាន  ទស្សនាវដ�ី និង្រពឹត�ិបត�ិ្របចំែខ √   

១.៧ ែកលម�បរសិ� ន ែថទំសួនច្បោរ ជួសជុល-េរៀបចំ្របព័ន�ទឹក  √  
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

១.៨ បំពក់សមា� របរកិ� រេ្រប្របាស់េនតមបន�ប់េរៀន   √ 
១.៩ ជួសជុល និងែកលម�អេន�វសិកដ� ន ផ�ះសំណាក់សិស្ស និស្ិសត    √ 

១.១០ ជួសជុល ែកលម�របង និងទ� រចូលវទិ្យោស� ន   √ 
សកម�ភាពេគាលទី២៖

ដំេណ រករទទួលស� ល់

គុណភាពអប់រឧំត�ម

សិក្សោ 

៣/៤ ២.១ ជាវេសៀវេភ ឯកសរបេ្រង�ន  √   

២.២ ទស្សនកិច�សិក្សោក�ុង្របេទស √   

២.៣ េរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� លបំប៉នសមត�ភាព និងវគ�សិក� សល √   

២.៤ បំពក់សមា� រៈនិងបរកិ� របេច�កេទស LCD កំុព្ូយទ័រេលតុ ផា� ំងរបូ

ភាពបេច�កេទស និងសមា� រៈបេ្រមដល់ករបេ្រង�ននិងេរៀន 
 

√  

សកម�ភាពេគាលទី ៣ 

េលកកម�ស់ សមត�ភាព 

និងករយល់ដឹងអំពីករ

ទទួលស� ល់ គុណភាព

អប់រ ំ

២/៣ ៣.១ បំប៉នសមត�ភាពពីករងរឧត�មសិក្សោ និងករបេ្រង�ននិងេរៀន

ែផ�កកសិកម� និងបេច�កវទិ្យោ 

√   

៣.២ ប��ូ នគណៈ្រគប់្រគង ម�ន�ីរដ�បាល និងបុគ�លិកបេ្រង�នេទ

ទស្សនកិច�សិក្សោបេង�នចំេណះដឹង 

√   

៣.៣ ផ�ល់្របាក់រង� ន់ និង្របាក់បំណាច់េផ្សងៗ ដល់បុគ�លិកសិក្សោ   √ 

២១. ករងរអប់រកំយ និងកឡីា    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

១/១ ១.១ កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 
√   

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

ករែកលម�េហដ� រចនា 

សម�័ន�កីឡា  

១/១ ២.១ ែកលម�ទីលនបាល់េបាះ ទីលនវយកូនបាល់ កីឡដ� ន 

េខត�្រពះសីហនុ √ 

  

សកម�ភាពេគាលទី៣៖ 

ករព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ី

ជំនាញកីឡា  

១/១ ៣.១ បំប៉នបេច�កេទសកីឡាដល់្រគ�បង�ឹក អជា� កណា� ល េច្រកម និង

ម�ន�ីេរៀបចំករ្របកួត √ 

  

សកម�ភាពេគាលទី៤៖ 

ករ្របកួតកីឡាមហជន 

២/៣ ៤.១ ្របកួតកីឡាេ្រជសេរ សេជងឯកថា� ក់ជាតិមាន៖កីឡាវយកូន

បាល់ េប៉តង់ ចំបាប់ ែហលទឹក េបស្បល វសូ៊ូ យូដូ វយកូនឃ�ី

េលតុ សីប៉ាក់ត្រក េតក� ន់ដូ កយសម�័ន� គុនដវ ល្ុបក�េត សូរ ី

នហ្ិសកំបូ៉ ្របដល់ ករ៉េតដូ ្របណំាងកង់ វយសី ្រទីយ៉ាត�ុង  វ ៉វូ ី

ណាម ្របណំាងទូក តុងហ�ីមូ៉ដូ សូហ�តិនី�ស បាល់ទត់ បាល់ទះ 

បាល់េបាះ អត�ពលកម� និងកីឡាទំងអស់គា�  

√   

៤.២ ្របកួតកីឡាជាតិមាន ៖ កីឡាបាល់ទត់ បាល់ទះ បាល់េបាះ អត�

ពលកម� ែហលទឹក វយកូនបាល់ វយសី េប៉តង់ ល្ុបក�េត េត

ក� ន់ដូ ្របដល់ ចំបាប់ កយសម�័ន� វយកូនឃ�ីេលតុ និងសូរហី្ិស

កំបូ៉  

√   

៤.៣ ្រត�តពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�  √  

២២. ករងរអប់រកំយ នងិកីឡាសសិ្ស-និស្សតិ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖  

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

២/២ ១.១ សមា� រៈដំេណ រករអង�ភាព √   

១.២ េបាះពុម�េសៀវេភ្រគ�អប់រកំយនិងកីឡាេនសលបឋមសិក្សោ √   

សកម�ភាពេគាលទី២៖  

កសងទីលនកីឡាក�ុង

្រគឹះស� នសិក្សោ  

០/១ ២.១ សងសង់ទីលនកីឡាក�ុង្រគឹះស� នសិក្សោេនមន�ីរ អយក.រជ

ធានីភ�ំេពញ វទិ្យោល័យសីុសុវត�ិ វទិ្យោល័យជាសីុមបឹងេកញកង 

និងវទិ្យោល័យបឹង្រតែបក 

 

√ 
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពេគាលទី៣៖ 

ករ្របកួតកីឡា និង

អភិវឌ្ឍសមាគមកីឡាក�ុង

ជួរសិស្ស-និស្ិសត  

៣/៥ ៣.១ ្របកួតកីឡាេ្រជសេរ សេជងឯកសិស្សបឋម   √ 

៣.២ ្របកួតកីឡាេ្រជសេរ សេជងឯកសិស្សមធ្យមសិក្សោ √   

៣.៣ ្របកួតកីឡាេ្រជសេរ សេជងឯកនិស្ិសតឧត�មសិក្សោ និងអប់រ ំ

បេច�កេទស 

√ 
 

 

៣.៤ សមាគមកីឡា ឬក�ឹបកីឡារជធានី េខត� មានរចនាសម�័ន� និង

មានសមត�ភាពដឹកនំា្រក�មចូលរមួ្របកួត 

 
√ 

 

៣.៥ បង់វភិាគទនសហព័ន�កីឡាអន�រជាតិ √   

សកម�ភាពេគាលទី៤៖ 

អភិវឌ្ឍសមត�ភាព្រគ�អប់រ ំ

កយ និងកីឡាេន

្រគឹះស� នបឋមសិក្សោ

  

៥/៦ ៤.១ បន�ករែណនំាអនុវត�េសៀវេភអប់រកំយ និងកីឡា សលបឋម

សិក្សោ 

√ 
 

 

៤.២ បំប៉នសមត�ភាពម�ន�ី្រគប់្រគង និងម�ន�ីបេច�កេទស ស�ីពីភាពជា

អ�កដឹកនំា ្រក�មកីឡាករ កីឡាករនីិចូលរមួ្របកួត 

 
 

√ 

៤.៣ បំប៉នករេរៀបចំចង្រកងេតស�កយសម្បទកុមារ អយុ ៦ ដល់

១២ឆា� ំ េនតមភូមិភាគទី១ ករ.ិអប់រ ំយុវវជន និងកីឡា�ស�ក-

្រក�ង នាយកសល្រគឹះស� នបឋមសិក្សោ េនភូមិភាគទី១ 

√ 
 

 

៤.៤ េរៀបចំទិវអប់រកំយអប់រកំយស្រមាប់កុមារេន្រគឹះស� នសិក្សោ √   

៤.៥ ចូលរមួ្របកួតកីឡាបឋមសិក្សោេនឈងៃម៉្របេទសៃថ √   

៤.៦ ចូលរមួ្របកួតកីឡាសកលវទិ្យោល័យ េន្រប.សឹង�បូរ ី √   

សកម�ភាពេគាលទី៥៖ 

្រត�តពិនិត្យតមដន និង

វយតៃម�  

១/១ ៥.១ ពិនិត្យតមដនរល់សកម�ភាពអនុវត�ក�ុងគេ្រមាង √ 

 

 

សកម�ភាពេគាលទី៦៖ ក

សង្របព័ន�ករងរ

ផ្សព�ផ្សោយ និង្របព័ន�

្រត�តពិនិត្យតមដន 

១/១ ៦.១ បំប៉ន និងព្រងឹងសលបេង� លទំង៥ភូមិភាគ √ 

 

 

សកម�ភាពេគាលទី៧៖ 

អភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោអប់រ ំ

កយេនអនុវទិ្យោល័យ  

១/១ ៧.១ ចង្រកងេសៀវេភកម�វធីិសិក្សោលម�ិតេនអនុវទិ្យោល័យ  √ 

 

 

២៣. ករងរវិទ្យោស� នជាតិអប់ររំកំយ និងកីឡា    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព                                  

០/២ ១.១ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈករយិាល័យ  √  

១.២ ជួសជុលទីលនបាល់ទត់ទីលនអត�ពលកម� និងបន�ប់ផា� ស់សំ

េលៀកបំពក់ 
 

√  

សកម�ភាពេគាលទី២៖  

ករព្រងឹងសមត�ភាព្រគ�

អប់រកំយ និងកីឡា

  

៣/៣ ២.១ បំប៉នសមត�ភាព្រគ�អប់រកំយ និងកីឡាេខត�កំពង់ធំ √   

២.២ បំប៉នសមត�ភាព្រគ�អប់រកំយ និងកីឡាេខត�បនា� យមានជ័យ √   

២.៣ បំប៉នសមត�ភាព្រគ�អប់រកំយ និងកីឡាេខត�្រពះសីហនុ 
√ 

  

សកម�ភាពេគាលទី៣៖ 

សកម�ភាពបណ�ុ ះបណា�

ល្រគ�អប់រកំយ និងកីឡា 

០/១ ៣.១ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈករយិាល័យ និងសមា� រៈបេច�កេទសហ�ឹកហត់ 

 

√  
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពេគាលទី៤៖ 

សកម�ភាព�សវ្រជាវវទិ្យោ

ស�ស�អប់រកំយនិង

កីឡា  

០/២ ៤.១ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈស្រមាប់ដំេណ រករ  √  

៤.២ បកែ្រប ចង្រកងឯកសរកីឡា 

 

√  

សកម�ភាពេគាលទី៥៖  

ករពិនិត្យតមដន និង

ករវយតៃម�  

១/១ ៥.១ ពិនិត្យករបង� ត់េនតមអនុវទិ្យោល័យ និងវទិ្យោល័យេនទូទំង

្របេទស √ 

  

២៤. ករងរមជ្ឍមណ� លជាតិហ�កឹហ�នឺកីឡា    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

៩/១០ ១.១ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈ និងែថទំ √   

១.២ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈរដ�បាល √   

១.៣ ផ�ល់អហរស្រមន់ស្រមាប់សិក� សលផ្សព�ផ្សោយ √   

១.៤ ថាមពល និងទឹក √   

១.៥ ជួលមេធ្យោបាយដឹកជ��ូ ន √   

១.៦ ជួល្រគ�បរេទស √   

១.៧ ទំនាក់ទំនងសធារណៈ និងផ្សព�ផ្សោយ √   

១.៨ េសហុ៊យទូរគមនាគមន៍  √  

១.៩ េសវកម�េផ្សងៗ √   

១.១០ បន�ុកបុគ�លិក √   

សកម�ភាពេគាលទី ២៖   

ករបំប៉នសមត�ភាពម�ន�ី

ជំនាញ កីឡាករ 

៣/៣ ២.១ ចំណាយទូទត់េសហុ៊យក�ុង្របេទស √   

២.២ ឧបត�ម� និងបំប៉នករហត់ហ�ឹកហ�ឺន្រក�មជេ្រមសជាតិ √   

២.៣ ្របាក់បំណាច់េផ្សងៗ √   

សកម�ភាពេគាលទី៣៖ 

សកម�ភាពចូលរមួ្របកួត

អន�រជាតិនានា 

២/២ ៣.១ ចំណាយៃថ�ឯកសណា� នផ�ូវករ √   

៣.២ ចំណាយទូទត់េសហុ៊យេ្រក្របេទស √   

សកម�ភាពេគាលទី៤៖ 

្របាក់រង� ន់ជ័យលភី 

១/១ ៤.១ ្របាក់រង� ន់ √   

សកម�ភាពេគាលទី៥៖ 

កសង ជួសជុល ែថទំ 

និងបំពក់សមា� រៈស្រមាប់

ករហ�ឹកហត់ 

៤/៤ ៥.១ ទិញសមា� រៈ និងបរកិ� របេច�កេទស √   

៥.២ ទិញសង� រមិ √   

៥.៣ ែថទំ និងជួសជុល √   

៥.៤ ទិញសមា� រៈ ស្រមាប់ករហ�ឹកហត់ √   

សកម�ភាពេគាលទី៦៖ 

ករេរៀបចំថា� លនិស័្សយ

កីឡាស្រមាប់២០២៣ 

០/១ ៦.១ ករកសងេហដ� រចនាសម�័ន�កីឡាេនមជ្ឈមណ� លកីឡាបឹង

េស�   

√  

សកម�ភាពេគាលទី៧៖

ករពិនិត្យតមដន និង

ករវយតៃម�េរៀបចំថា� ល

ស្រមាប់២០២៣ 

១/១ ៧.១ បង់វភិាគទនអង�ករអន�រជាតិ √   

២៥. ករងរយវុជន    

សកម�ភាពេគាលទី១ ៖   

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 
១/១ ១.១ ដំេណ រករអង�ភាព 

√   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

ករព្រងឹង និងដំេណ រករ

្រក�ម្របឹក្សោកុមារ និង    

យុវជន(៣ល� )  

១/២ ៣.១ េបាះពុម�េសៀវេភ្របឹក្សោកុមារកម�ុជា និង្រក�ម្របឹក្សោយុវជន    

កម�ុជា 

 
√ 

 

៣.២ ផ�ល់រង� ន់ជូនសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោកុមារនិង្រក�ម្របឹក្សោយុវជន √   

សកម�ភាពេគាលទី៣៖  

ករផា� ស់ប�ូរទំនាក់ទំនង

យុវជនជាតិ និងអន�រជាតិ

  

១៤/១៤ ៥.១ េរៀបចំ្របារព�ខួបេលកទី៦៧ ទិវកុមារអន�រជាតិ √   

៥.២ េរៀបចំ្របារព�ខួបេលកទី១៧ទិវអន�រជាតិស្រមាប់យុវជន √   

៥.៣ េរៀបចំកម�វធីិនាទីអប់រយុំវជន និងកុមារផ្សោយតមវទិ្ុយជាតិ √   

៥.៤ េរៀបចំកម�វធីិទស្សនកិច�សិក្សោកុមារ និងយុវជន េនតំបនវប្បធម៌ √   

៥.៥ ្របជំុបូកសរបុចលនា៣ល�"កូនល� មិត�ល� សិស្សល�" √   

៥.៦ េរៀបចំករេបាះជំរយុំវជន √   

៥.៧ សិក� សលស�ីពីករពិនិត្យេឡងវញិេលករងរ្រក�ម្របឹក្សោកុមារ 

និងយុវជន 

√ 
 

 

៥.៨ បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករត្រមង់ទិសករសិក្សោស្រមាប់យុវជន √   

៥.៩ េរៀបចំមេហ�សពវប្បធម៌យុវជនអន�រជាតិ √   

៥.១០ េរៀបចំមហសន�ិបាតកម�វធីិនាវយុវជនអសីុអេគ�យ៍  √   

៥.១១ េរៀបចំកិច�្របជំុ AYDM √   

៥.១២ េរៀបចំកិច�្របជំុ SOMMY √   

៥.១៣ ប��ូ នម�ន�ី សិស្ស និស្ិសត េទចូលរមួកម�វធីិផា� ស់ប�ូរបទពិេសធ 

្របជំុ សិក� សល និងេបាះជំរេំ្រក្របេទស 

√ 
 

 

៥.១៤ ទទួលេភ��វអន�រជាតិ √   

សកម�ភាពេគាលទី៤៖  

ករពិនិត្យតមដន  
១/១ ៦.១ ចុះពិនិត្យតមដនករងរកុមារនិងយុវជនតមរជធានី េខត� √ 

 
 

២៦. ករងរ្រគប្់រគងមជ្ឍមណ� លយវុជន    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

៧/៧ ១.១ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈ ែថទំ √   

១.២ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈែផ�ករដ�បាល និងេបាះពុម� √   

១.៣ ជួសជុលសមា� រៈតូចតច សង� រមិ និងសមា� របរកិ� រ √   

១.៤ ជួលមេធ្យោបាយដឹកជ��ូ ន √   

១.៥ ែថទំ និងជួសជុល √   

១.៦ ទំនាក់ទំនងសធារណៈនិងផ្សព�ផ្សោយ និងវភិាជន៍សង�ម √   

១.៧ េសហុ៊យទូរគមនាគមន៍  √   

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

ករអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ� ល 

និងយុវជន 

៤/៤ ២.១ ទស្សនកិច�សិក្សោយុវជនស�័្រគចិត�ចំនួន ១២៥នាក់  ២ េលក  √   

២.២ ទិវអន�រជាតិអ�កស�័្រគចិត� ០៥ ធ�ូ ចំនួន ១០០០ នាក់ √   

២.៣ េវទិកជាតិអ�កស�័្រគចិត�កម�ុជា ចំនួន ៧៥០ នាក់ √   

២.៤ េវទិកយុវជនស�ីពីភាពជាអ�កដឹកនំា និងយុវជនចំនួន ២៥០ នាក់ √   

សកម�ភាពេគាលទី៣៖ ក

សងសមត�ភាព ជំនាញ 

និងសហ្រគិនភាព  

៥/៨ ៣.១ ផ្សព�ផ្សោយ និងបូកសរបុករងរស�ីពី "ករ្រគប់្រគងមជ្ឈមណ� ល 

និងយុវជន 

√   

៣.២ ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានទីផ្សោរករងរអជីពស្រមាប់យុវជន  √   

៣.៣ ្រគ�ឧេទ�ស និងអ�កស្រមបស្រម�លក�ុងករបណ�ុ ះបណា� លករងរ

ស�័្រគចិត� និង ករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញវជិា� ជីវៈ ករេរៀបចំនិង

ដំេណ រករអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ� លយុវជន និងសកម�ភាពតម

បណា� េខត�េផ្សងៗ េទៀត 

√   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

៣.៤ បណ�ុ ះបណា� ល C-BED    √ 

៣.៥ េវទិករត្រមងទិសករសិក្សោ និង ករងរ √   

៣.៦ ផ្សព�ផ្សោយេគាលនេយាបាយជាតិកម�ុជាេដម្ីបអភវឌ្ឍយុវជន 

និងែផនករសកម�ភាពជាតិេដម្ីបអភិវឌ្ឍនយុវជនកម�ុជា 

  √ 

៣.៧ �សវ្រជាវ ស�ីពីស� នភាព និងត្រម�វកររបស់យុវជន   √ 
៣.៨ ទស្សនកិច�េ្រក្របេទសរបស់នាយកដ� ននិងអគ�នាយកដ� ន √   

សកម�ភាពេគាលទី៤៖   

ពិនិត្យតមដន និង វយ

តៃម� 

៤/៤ ៤.១ ពិនិត្យតមដននិងជំរញុករងរយុវជនស�័្រគចិត� √   

៤.២ ពិនិត្យតមដនករងរ្រគប់្រគងមជ្ឈមណ� លយុវជនេខត� √   

៤.៣ ពិនិត្យតមដនករងរបណ�ុ ះបណា� លជំនាញ √   

៤.៤ តមដន្រត�តពិនិត្យករអនុវត�េគាលនេយាបាយយុវជនជាតិ ស�ី

ពីករអភិវឌ្ឍយុវជនកម�ុជា 

√   

២៧. ករងរែផនករ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

១/១ ១.១ 

 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព  
√   

សកម�ភាពេគាលទី២៖ ក

សងែផនករយុទ�ស�ស� 

និងែផនករ្របតិបត�ិ

  

៩/៩ ២.១ ពិនិត្យេឡងវញិពក់កណា� លអណត�ិៃនករអនុវត�ែផនករយុទ�

ស�ស�វស័ិយអប់រ ំ២០១៤-២០១៨ គំា្រទេដយ IIEP 

√ 
  

២.២ ពិនិត្យេឡងវញិពក់កណា� លអណត�ិៃនករអនុវត�ែផនករយុទ�

ស�ស�វស័ិយអប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

√ 
  

២.៣ េរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�ថវកិ២០១៧-២០១៩ថា� ក់ជាតិ និង

ថា� ក់េ្រកមជាតិ 

√ 
  

២.៤ គំា្រទករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយអប់ររំជធានីេខត� √   

២.៥ េរៀបចំែផនករ្របតិបត�ិ្របចំឆា� ំ២០១៧ ថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកម

ជាតិ 

√ 
  

២.៦ េរៀបចំកម�វធីិវនិិេយាគសធារណៈ ២០១៧-២០១៩ √   

២.៧ េគាលនេយាបាយែផ�កេលករ�សវជាវ/ករសិក្សោអំពីកុមារេ្រក

សល  

√ 
  

២.៨ គំា្រទករងរេរៀបចំែផនករ និងដំេណ រករអភិវឌ្ឍសមត�ភាព  √   

២.៩ សមាហរណកម�និងត្រមឹមសូចនាករ េ្រកយឆា� ំ២០១៥និង     

ចក�ុវស័ិយ ឆា� ំ២០២០េនក�ុងករអភិវឌ្ឍេគាលនេយាបាយនិង

ែផនករ 

√   

សកម�ភាពេគាលទី៣ ៖ 

ករស្រមបស្រម�លហិរ��

ប្បទនសហ្របតិបត�ិករ 

 

៥/៥ ៣.១ េរៀបចំ្របជំុេទៀងទត់្រក�មករងរបេច�កេទសច្រម�ះនិង្រក�ម

ករងរវស័ិយអប់រ ំ

√ 
  

៣.២ ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម�ដំេណ រករ្របជំុ្រក�មករងរ

បេច�កេទសច្រម�ះេនថា� ក់រជធានី េខត� និងលទ�ផល្របជំុតម

្រតីមាស  

√ 
  

៣.៣ គំា្រទករេរៀបចំ្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងជំនួយថា� ក់រជធានី េខត� √   

៣.៤ េរៀបចំអង�វបិស្សនា្រក�មករងរបេច�កេទសច្រម�ះ √   

៣.៥ គំា្រទតមដននិវយតៃម�្របសិទ�ភាពករអនុវត�ែផនករេគាល

អភិវឌ្ឍសមត�ភាព 

√ 
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពេគាលទី៤៖ 

អភិវឌ្ឍសមត�ភាព និងក

សង្របព័ន�ែផនករអប់រ ំ

 

៩/៩ ៤.១ បំប៉នសមត�ភាពស�ីពីករកសងែផនករយុទ�ស�ស�ថវកិ 

ស្រមាប់ថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់រជធានី េខត� 

√ 
  

៤.២ េរៀបចំែកស្រម�ល និងបណ�ុ ះបណា� ល មូ៉ែដល CANPRO √   

៤.៣ គំា្រទនិងជួយេរៀបចំែកស្រម�លែផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយអប់រ ំ

រជធានី េខត� 

√ 
  

៤.៤ បំប៉នស�ីពី Micro-planning ស្រមាប់ថា� ក់្រក�ង �ស�ក ខណ�  √   

៤.៥ គំា្រទករអនុវត�កម�វធីិ (SIG) √   

៤.៦ ម�ន�ី ២នាក់ ចូលរមូវគ�បណ�ុ ះបណា� លជាន់ខ�ស់ស�ីពី ែផនករ

និង្រគប់្រគងអប់រឆំា� ំសិក្សោ២០១៥-២០១៦ េនវទិ្យោស� នអន�រ

ជាតិែផនករអប់រ ំេនទី្រក�ងប៉ារសី ្របេទសបំារងំ  

√ 
  

៤.៧ ម�ន�ី្រកសួងអ.យ.ក ១៥នាក់ចូលរមួបណ�ុ ះបណា� លវគ� Blended 

Course របស់IIEP ទី្រក�ងប៉ារសី ្របេទសបំារងំ  

√ 
  

៤.៨ គំា្រទម�ន�ី្រកសួងអ.យ.ក ប�� ប់ថា� ក់អនុបណ�ិ តអប់រេំនសកល

វទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ 2015-2016  

√ 
  

៤.៩ េរៀបចំ្របព័ន�តមដនសិស្ស (Student Tracking System)  √   

២៨. ករងរបុគ�លកិ    

សកម�ភាពេគាលទី ១៖ 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

០/១ ១.១ កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 
 √  

សកម�ភាពេគាលទី ២៖ 

្របាក់េបៀវត្សម�ន�ី         

រដ�បាលកណា� ល 

១/១ ២.១ ្របាក់េបៀវត្សម�ន�ីរដ�បាលកណា� ល 

√   

សកម�ភាពេគាលទី ៣៖ 

គំា្រទករងរព្រងយ្រគ� 

២/២ ៣.១ ព្រងយ្រគ�ពីសលេលសេទសលខ�ះ √   

៣.២ ព្រងយ្រគ�េចញថ�ី √   

សកម�ភាពេគាលទី ៤៖ 

ករឧបត�ម�ជីវភាព្រគ�

បេ្រង�នេនតំបន់ដច់

�សយាល និងជួបករ

លំបាក 

១/១ ៤.១ ឧបត�ម�ជីវភាព្រគ�បេ្រង�នេនតំបន់ដច់�សយាល និង ជួបករ

លំបាក 

√   

សកម�ភាពេគាលទី ៥៖ 

ករព្រងឹងសមត�ភាព

ធនធានមនុស្ស 

១/២ ៥.១ សិក� សលស�ីពីករព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគងធនធាន

មនុស្សដល់ម�ន�ី្រគប់្រគងថា� ក់មន�ីរ �ស�ក ខណ�  ្រក�ង គណៈ

្រគប់្រគង្រគឹះស� នសិក្សោ និងម�ន�ីជំនាញករងរបុគ�លិកមន�ីរ 

 √  

៥.២ ទស្សនកិច�សិក្សោ និងករចូលរមួេ្រក្របេទស √   

សកម�ភាពេគាលទី ៦៖ 

ករ្របឡងេ្រជសេរ ស្រគ�

បេ្រង�ន 

១/១ ៦.១ 

 

្របឡងេ្រជសេរ ស្រគ�បេ្រង�នក្រមិតឧត�ម បេ្រង�នេន្រគឹះស� ន

ឧត�មសិក្សោនានា 

 

√   

សកម�ភាពេគាលទី៧៖ 

ករពិនិត្យតមដន និង

វយតៃម� 

 

៦/៦ ៧.១ បំេពញសលកប័្រតជូនគរសិុស្សឆា� ំទី២ ែដលកំពុងសិក្សោេន

មជ្ឈមណ� លគរេុកសល្យភូមិភាគ និងសលគរេុកសល្ស និង

វ្ិរកឹតកររជធានី េខត� 

√ 
  

៧.២ ្រត�តពិនិត្យករេ្រប្របាស់្រកបខណ� ម�ន�ីរជករ ្រគ�បេ្រង�នជាប់

កិច�សន្យោ ពីរេវន និងថា� ក់គួប 

√ 
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

៧.៣ ្រត�តពិនិត្យករផា� ស់ប�ូរទីកែន�ងេធ�កររបស់បុគ�លិកអប់រ ំ √   

៧.៤ សហករ និង្រត�តពិនិត្យករែបងែចក្រគ�េចញថ�ី √   

៧.៥ ពិនិត្យ និងវយតៃម�ករអនុវត�េគាលករណ៍ និងលិខិតបទដ� ន

ស�ីពីករ្រគប់្រគងម�ន�ីរជករ 
√   

៧.៦ ត្រមង់ទិសស្រមាប់គរសិុស្សែដល្រត�វ្របឡងប�� ប់ករបណ�ុ ះ  

បណា� លមុនេពលេចញបេ្រមករងរ 
√   

សកម�ភាពេគាលទី៨៖ 

ព្រងឹងភាព្រតឹម្រត�វក�ុង

ករេ្រប្របាស់្របព័ន� 

HRMIS េនថា� ក់ជាតិ និង

ថា� ក់េ្រកមជាតិ 

 

៩/៩ ៨.១ បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីរេបៀបបេង�តរបាយករណ៍្រគប់្រគងេបៀវត្ស

បុគ�លិកអប់រកំ�ុង្របព័ន� HRMIS េន ២៥រជធានី េខត� 

√ 
  

៨.២ បណ�ុ ះបណា� លេលករ្របមូលទិន�ន័យ និងករបំេពញក្រមង

សំណួរដល់នាយកសល ករយិាល័យ្រក�ង�ស�កខណ�  និងមន�ីរ

អយក. រជធានីេខត�  

√ 
  

៨.៣ គំា្រទករពិនិត្យតមដន និង្រត�តពិនិត្យេចះៗេនមន�ីរអយក. 

និងករយិាល័យអយក.្រក�ង�ស�កខណ� ស�ីពីករ្របមូល ប��ូ ល

ទិន�ន័យ និងេ្រប្របាស់ HRMIS ្រពមទំងេដះ�សយប��

្របព័ន� HRMIS. 

√ 

  

៨.៤ បណ�ុ ះបណា� លដល់ម�ន�ីជំនាញ HRMIS បេង� លេនមន�ីរអយក

.រជធានីេខត�ពីរេបៀបដំេឡង្របព័ន� HRMIS ភា� ប់Network ែថ

រក្សោ និងជួសជុល្របព័ន�HRMIS. 

√ 
  

៨.៥ បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករផលិត និងផ្សព�ផ្សោយឯកសរបុគ�លិក

អប់រ ំ(េសៀវេភស�ិតិ បណ�ផ�ត់ បណ�បិទជ�� ំង មុខវជិា� ឯកេទស 

និងបេច�កេទសេធ�ចំេណាលបុគ�លិកអប់រ)ំ ពី្របព័ន� HRMISថ�ី

(Web base application) ៃនឆា� ំនីមួយៗេនមន�ីរអយក.២៥រជ

ធានីេខត�ដល់ម�ន�ីជំនាញ HRMIS 

√ 

  

៨.៦ សិក� សលពិនិត្យេឡងវញិស�ីពី "ករែកលម�គុណភាព និង

្របសិទ�ភាពៃនករេ្រប្របាស់្របព័ន� HRMIS"េនមន�ីរអយក.េខត�

េសៀមរប 

√ 
  

៨.៧ បណ�ុ ះបណា� លកម�វធីិ MySqlស្រមាប់ម�ន�ីបេច�កេទស HRMIS 

(AIT Thailand) 

√ 
  

៨.៨ បណ�ុ ះបណា� លេលករដក់ឱ្យេ្រប្របព័ន� HRMIS ដល់វទិ្យោល័យ

ែដលបានេ្រជសេរ ស 

√ 
  

៨.៩ បណ�ុ ះបណា� លពីរេបៀបេ្រប្របាស់្របព័ន�HRMIS ក�ុងករ្រត�ត   

ពិនិត្យ និង្រគប់្រគងបុគ�លិកអប់រ ំ(ផា� ស់ប�ូរ ែតងតំង ព្រងយ 

និងព្រងយេឡងវញិ បណ�ុ ះបណា� ល និងេធ�ចំេណាល) 

√ 
  

សកម�ភាពេគាលទី៩ ៖ 

ព្រងឹងករ្រគប់្រគង

បុគ�លិកអប់រ ំនិងករអនុ

វត�និយាមថ�ី 

១/១ ៩.១ 

 

ពិនិត្យតមដន និង្រត�តពិនិត្យេចះៗេលករអនុវត�និយាមថ�ី   

(និយាមេលខ ៣៣) 
√   

សកម�ភាពេគាលទី ១០៖ 

សិក្សោ និងវភិាគេលផល

វជិ�មាន និងផលអវជិ�មាន

០/២ ១០.១ សិក្សោ្របមូលពត៌មានពីម�ន�ី្រគប់្រគង និងបុគ�លិកអប់រអំំពីផល

វជិ�មាន និងអវជិ�មានក�ុងករេ្រប្របាស់ លក�ណៈវនិិច�័យក�ុងករ

ែតតំងម�ន�ី្រគប់្រគង និងែកលម�េឡងវញិ 

 √  
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

េលករេ្រប្របាស់លក�ណ

វចិ�័យក�ុងករែតងតំង

ម�ន�ី្រគប់្រគង ែដលែផ�ក

េលគុណវឌុ្ិឍែដលបាន

កំណត់ក�ុងេសចក�ីេសចក�ី

ពណ៌នាមុខតំែណង និង

លក�ណសម្បត�ិមុខ

តំែណង 

១០.២ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលនិងអនុសសន៍ៃនករសិក្សោ

អំពីផលវជិ�មាន និងអវជិ�មានក�ុងករេ្រប្របាស់លក�ណៈវនិិច�័យ

ក�ុងករែតតំងម�ន�ី្រគប់្រគង 

  

√ 

សកម�ភាពេគាល ១១៖  

ពិនិត្យនិងតមដនករ

េ្រប្របាស់្រកបខណ�

បុគ�លិកេនតមអង�ភាព

អប់រ ំ

 

០/២ ១១.១ 

 

សិក� សលពីរេបៀបបំេពញឯកសរ ករងរ្របព័ន�រដ�បាល កិច�

ករបុគ�លិកអប់រ ំនិងបណ�ុ ះបណា� លដល់គរសិុស្សេចញពីស

លបណ�ុ ះបណា� លថ�ីៗេទបំេពញករងរេនតមអង�ភាពនានា 

មុនេរៀបចំែតងតំងកម�សិក្សោ 

 

√ 

 

១១.២ 

 

ពិនិត្យ និងេផ��ងផា� ត់វត�មានករបំេពញករងររបស់បុគ�លិក

អប់រេំចញថ�ី ែដលបានេទបំេពញករងរ េនតមអង�ភាពនានា 

មុននឹងេរៀបចំែតងតំងកម�សិក្សោ 

 

√ 
 

សកម�ភាពេគាល ១២ ៖ 

អភិវឌ្ឍ្របព័ន�េលកទឹក

ចិត�ករបំេពញករងរ

របស់បុគ�លិក 

 

៤/៤ ១២.១ សិក� សលពិេ្រគាះស�ីពី្របព័ន�វយតៃម�ករបំេពញករងររបស់

បុគ�លិក 

√ 
  

១២.២ សិក� សលព្រងឹងករអនុវត�្របព័ន�វយតៃម�ករបំេពញករងរ

ដល់្របធានករយិាល័យថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ  

√ 
  

១២.៣ សិក� សលែណនំាអនុវត�្របព័ន�វយតៃម�ករបំេពញករងរ

ដល់គណៈ្រគប់្រគង្រគឹះស� នសិក្សោទំងបីក្រមិត 

√ 
  

១២.៤ សិក� សលបណ�ុ ះបណា� លនាយកសលបេង� លេដម្ីប 

អនុវត�្របព័ន�វយតៃម�ករបំេពញករងរ 

√ 
  

សកម�ភាពេគាលទី១៣ ៖

អនុវត�េគាលនេយាបាយ

ធនធានមនុស្ស 

 

១/១ ១៣.១ 

 

ត្រម�វករ TA អន�រជាតិស្រមាប់ជួយេរៀបចំែផនករសកម�ភាព   

ពិនិត្យេឡងវញិ រមួទំង មុខងរ តួនាទីករទទួលខុស្រត�វេលករ

ផា� ស់ប�ូរបុគ�លិកអប់រ ំេដម្ីបវមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ ( រយៈ

េពល ៣ែខ ៦៣ៃថ�) 

√   

សកម�ភាពេគាល ១៤៖  

បណ�ុ ះបណា� លភាស

អង់េគ�ស េនថា� ក់ជាតិ 

និងថា� ក់េ្រកមជាតិ 

២/២ ១៤.១ 

 

បណ�ុ ះបណា� លភាសអង់េគ�សស្រមាប់ថា� ក់ជាតិ  

 
√   

១៤.២ បណ�ុ ះបណា� លភាសអង់េគ�សស្រមាប់ថា� ក់េ្រកមជាតិ 
√   

២៩. ករងរហរិ��វត� ុ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

៥/៥ ១.១ រដ�បាល និងករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុកម�វធីិ(SIG) √   

១.២ កិច�ដំេណ រករអង�ភាព  √   

១.៣ គំា្រទបេច�កេទសស្រមាប់ FMIS  √   

១.៤ គំា្រទឧបករណ៍ FMIS  √   

១.៥ ជំនួយករបេច�កេទសក�ុង�ស�កស្រមាប់ ្របព័ន� FMIS √   

សកម�ភាពេគាលទី២៖ករ

ព្រងឹងសមត�ភាព និងកិច�

្របជំុ 

៣/៣ ២.១ ព្រងឹងសមត�ភាព និងកិច�្របជំុ √   

២.២ េរៀបចំេសៀវេភែណនំាករអនុវត�ថវកិមូលនិធិែកលម�សល

េរៀន(SIFB) វគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�ឧេទ�ស និងសិក� សលពិនិត្យ

លទ�ផល្របចំឆា� ំ 

√   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

២.៣ ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរ��វត�ុេដយករេ្រប្របាស់

្របព័ន� FMIS  
√   

សកម�ភាពេគាលទី៖  

ទិញសមា� រៈ សមា� របរកិ� រ 

និងករេបាះពុម� 

១/១ ៣.១ 

 

ទព�សមា� រៈ សមា� របរកិ� រ ករេបាះពុម� 

√   

សកម�ភាពេគាលទី៤៖

ករងរសង�មកិច� និង

ចំណាយឥតេ្រគាងទុក 

១/១ ៤.១ 

 

ករងរសង�មកិច� និងចំណាយឥតេ្រគាងទុក 

√   

សកម�ភាពេគាលទី៥៖ 

ករពិនិត្យតមដន 

២/២ ៥.១ 

 

ម�ន�ីនា.ហវ ចុះពិនិត្យតមដនេនមន�ីរ ករយិាល័យអប់រ ំនិង

សលេរៀន 
√   

៥.២ ករពិនិត្យតមដន √   

៣០. ករងរសវនកម�ៃផ�ក�ងុ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ គំា

្រទកិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

១/១ ១.១ 

 

ផ�ល់ករគំា្រទសមា� រៈ និងបរកិ� រដល់នាយកដ� នសវកម�ៃផ�ក�ុង 

 
√   

សកម�ភាពេគាលទី២៖ គំា

្រទករងរសវនកម� 

០/៣ ២.១ បណ�ុ ះបណា� លម�ន�ី និងសិក� សលបណ�ុ ះបណា� លេល្រទឹស�ី

សវនកម� 
  √ 

២.២ ទី្របឹក្សោបេច�កេទសសវនកម�ៃផ�ក�ុងថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់អន�រជាតិ 

គំា្រទនាយកដ� នសវកម�ៃផ�ក�ុង 
  

√ 

២.៣ េបាះពុម�ឯកសរ និង្របជំុផ្សព�ផ្សោយ    √ 
សកម�ភាពេគាលទី៣៖ 

ដំេណ រករករងរសវន

កម� 

៣/៣ ៣.១ ្របតិបត�ិករេធ�សវនកម�ៃផ�ក�ុង √   

៣.២ ពិនិត្យតមដនករបំេពញករងរសវនកម�ៃផ�ក�ុង √   

៣.៣ ពិនិត្យតមដនករវយតៃម�តមអនុសសន៍ √   

៣១. ករងរធានាគុណភាពអប់រ ំ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

៣/៣ ១.១ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈែផ�ករដ�បាល េ្រគ�ងសង� រមិ និងជួសជុល √   

១.២ សមា� របរកិ� របេច�កេទស √   

១.៣ បន�ុកបុគ�លិក √   

សកម�ភាពេគាលទី២៖

លទ�ផលសិក្សោរបស់

សិស្ស 

៦/៦ ២.១ សរេសរវ�ិ� សេតស� និង េបាះពុម�េសៀវេភេតស�ថា� ក់ទី៦         √   

២.២ េធ�េតស�ថា� ក់ទី៦េលមុខវជិា�  ភាសែខ�រ  និង គណិតវទិ្យោ √   

២.៣ ផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលេតស�ថា� ក់ទី៣ និងទី៨  √   

២.៤ េតស�វយតៃម�ថា� ក់តំបន់ក្រមិតបឋមសិក្សោ (SEA-PLM)  √   

២.៥ េតស�វយតៃម�សិស្សក្រមិតអន�រជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ(PISA-D) √   

២.៦ ជំនួយករបេច�កេទសអន�រជាតិស�ីពីករវភិាគទិន�ន័យ           និង

របាយករណ៏វយតៃម�លទ�ផលេតស� 
√   

សកម�ភាពេគាលទី៣៖

អធិករកិច�គុណភាពអប់រ ំ

៣/៥ ៣.១ អធិករកិច�គុណភាពអប់រតំម្របធានបទ √   

៣.២ ពិនិត្យតមដនអធិករកិច�គុណភាពអប់រតំមកលកំណត់និង

ករអនុវត�ករងរ្រក�ម្របឹក្សោយុវជន និងកុមារ 

√ 
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

៣.៣ បំប៉នសមត�ភាពស�ីពីករេ្រប្របាស់ឧបករណ៍អធិករកិច�តម

កលកំណត់ ស�័យវយតៃម�សលេរៀន និងករេធ�ែផនករ

អធិករកិច�្របចំឆា� ំដល់ម�ន�ីអធិករកិច�ថា� ក់េ្រកមជាតិ 

√   

៣.៤ ផ្សព�ផ្សោយរបាយកណ៍អធិករកិច�គុណភាពអប់រ្ំរបចំឆា� ំទូទំង

្របេទស 
 √ 

 

៣.៥ ចុះ�សវ្រជាវករទំនាក់ទំនងករ្រគប់្រគង និងគុណផលសិក្សោ   √ 

សកម�ភាពេគាលទី៤៖ 

វស់ស�ង់សមត�ភាព

ក្រមិតសមមូល 

៣/៤ ៤.១ �សវ្រជាវនីតិវធីិ និងេគាលករណ៍ស�ីពីករវស់ស�ង់សមត�ភាព

ក្រមិតសមមូល 
√   

៤.២ សិក� សលេរៀបចំេសចក�ី្រពងស�ីពីករវស់ស�ង់សមត�ភាព

ក្រមិតសមមូល 
√   

៤.៣ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលេសចក�ី្រពងេសចក�ីសេ្រមច 

ស�ីពីករវស់ស�ង់សមត�ភាពក្រមិតសមមូល 
√   

៤.៤ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីសេ្រមចវស់ស�ង់សមត�ភាព

ក្រមិតសមមូល 
  √ 

៣២. ករងរអធិកររដ�បាល និងហរិ��វត�ុ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

កិច�ដំេណ ករអង�ភាព 

១/១ ១.១ 

 

ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈដំេណ រករអង�ភាព 

 
√   

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

ព្រងឹងសមត�ភាព 

២/២ ២.១ 

 

វគ�បំប៉នស�ីពីនីតិវធីិ�សវ្រជាវទំនាស់ និងផ្សព�ផ្សោយរបាយ

ករណ៍អធិករកិច� 
√   

២.២ បំប៉នសមត�ភាពម�ន�ីរជករេលករងរអធិករកិច� √   

សកម�ភាពេគាលទី៣៖  

អធិករកិច�ជា្របចំ 

៤/៤ ៣.១ អធិករកិច�េលអង�ភាពថា� ក់េ្រកមជាតិ និង្រគឹះស� នសិក្សោ √   

៣.២ ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពេលករែកលម�តម អនុសសន៍ √   

៣.៣ ស្រមង់ព័ត៌មានេនអង�ភាពថា� ក់ជាតិ  √   

៣.៤ �សវ្រជាវបាតុភាពមិន្រប្រកតីេផ្សងៗ √   

៣៣. ករងរពត៌មាន និងកិច�ករអស៊ន    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

១/១ ១.១ កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 
√   

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

ករកសងសមត�ភាព 

ICT ដល់បុគ�លិកអប់រ ំ

ថា� ក់កណា� ល និងរជ

ធានី-េខត� 

៥/៥ ២.១ បណ�ុ ះបណា� លពុម�អក្សរយូនីកូដែខ�រ និងកម�វធីិករយិាល័យ

ភាសែខ�រស្រមាប់ករងររដ�បាលអប់រ ំ
√   

២.២ បណ�ុ ះបណា� លករេ្រប្របាស់អីុនធឺណិតអីុែមល √   

២.៣ បំប៉នកម�វធីិ Intel Teach Program  √   

២.៤ បណ�ុ ះបណា� លមូលដ� ន្រគឹះកំុព្ូយទ័រស្រមាប់ករងររដ�បាល

អប់រ ំដល់ម�ន�ី្រកសួង (CDPF 4.1.16) 
√   

២.៥ ភា� ប់បណា� ញអីុនធឺណិតជូន្រគប់្រគឹះស� នបណ�ុ ះបណា� ល្រគ� 

និងសលែដលមានកំុព្ូយទ័រ េដម្ីបអភិវឌ្ឍសមត�ភាព្រគ�បេ្រង�ន 

និងម�ន�ី 

√   

សកម�ភាពេគាលទី៣៖ 

អភិវឌ្ឍអប់រសំ្រមាប់ទំង

អស់គា� តមរយៈករអប់រ ំ

មិនផ�ូវករ 

២/២ ៣.១ បណ�ុ ះបណា� លករេ្រប្របាស់េគហទំព័រមជ្ឈមណ� លធនធាន

អប់រេំអឡិច្រត�និក និងករអប់រពីំចមា� យ 
√  

 

៣.២ បណ�ុ ះបណា� លករប��ូ លព័ត៌មានេលេគហទំព័រមជ្ឈមណ� ល 

ធនធានអប់រេំអឡិច្រត�និក 
√  
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពេគាលទី៤៖ 

ករ្របមូលព័ត៌មាន និង

គំា្រទដំេណ រករ

ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានអប់រ ំ

យុវជន និងកីឡា 

៦/១០ ៤.១ ចុះពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� ករេ្រប្របាស់ពុម�អក្សរយូនីកូដ

ែខ�រ និងកម�វធីិករយិាល័យភាសែខ�រស្រមាប់ករងររដ�បាល

អប់រេំនមន�ីរអយក រជធានីេខត� 

√   

៤.២ ចុះពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� ករេ្រប្របាស់អីុនធឺណិតអីុែម

លេនមន�ីរអយក រជធានីេខត� 
√ 

 
 

៤.៣ ចុះពិនិត្យតមដន និងផ�ល់ជំនួយបេច�កេទសេលវគ�បណ�ុ ះ

បណា� លICTតមសំេណ ររបស់អង�ភាពថា� ក់េ្រកមជាតិ 
√ 

 
 

៤.៤ ចុះពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� ករេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ICT

ស្រមាប់ករបេ្រង�នមុខវជិា� គណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� 
 

√ 
 

៤.៥ ចុះ្របមូលព័ត៌មានអប់រេំដម្ីបប��ូ លក�ុង្រពឹត�ិប្រតព័ត៌មានអប់រ ំ

និងេសៀវេភសមិទ�ផល 
 

√ 
 

៤.៦ ចុះពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ក្រមិតយល់ដឹងពីសហគមន៍អ

ស៊ន 
 

√ 
 

៤.៧ េធ�យុទ�នាករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានអប់រេំនតមតំបន់ដច់

�សយាល និងតំបន់ជួបករលំបាកេដម្ីប្របមូលកុមារអយុ៦ឆា� ំ 

ឬយ៉ាងតិច៧២ែខឱ្យចុះេឈ� ះចូលេរៀន 

 

√ 
 

៤.៨ េរៀបចំេបាះពុម�និងផ្សព�ផ្សោយ្រពឹត�ិប្រតព័ត៌មានអប់រ ំ √   

៤.៩ បណ�ុ ះបណា� លជំនាញសរព័ត៌មានសធារណៈ √   

៤.១០ ចុះយកព័ត៌មាន ថតរបូ និងផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានអប់រ ំយុវជន និង

កីឡា 

√ 
  

សកម�ភាពេគាលទី៥ 

េលកកម�ស់កិច�សហ

្របតិបត�ិករអប់រ ំយុវជន 

និងកីឡាក�ុង្រកបខណ� សីុ

េមអូ-អស៊ន 

៥/៥ ៥.១ ទទួលគណៈ្របតិភូអន�រជាតិ √   

៥.២ ប��ូ នម�ន�ីេទទស្សនកិច�សិក្សោ និងចូលរមួវគ�បំប៉នេនេ្រក

្របេទស 
√   

៥.៣ ប��ូ នម�ន�ីចូលរមួកិច�្របជំុក�ុង្រកបខណ� សីុេមអូ-អស៊ន √   

៥.៤ បណ�ុ ះបណា� លករេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ICTស្រមាប់ករបេ្រង�ន

មុខវជិា� គណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� 
√   

៥.៥ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយចំេណះដឹងអស៊ន √   

៣៤. ករងរនីតិកម�    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

០/១ ១.១ កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 
 √  

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

ព្រងឹងករផ�ល់េសវស

ធារណៈវស័ិយអប់រ�ំសប

តមេគាលករណ៍

អភិបាលកិច�ល� 

៣/៣ ២.១ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយ ស�ីពីករផ�ល់េសវសធារណៈ 

វស័ិយអប់រ ំ�សបតមេគាលករណ៍អភិបាលកិច�ល� 
√   

២.២ ពិនិត្យតមដនករអនុវត�ករផ�ល់េសវសធារណៈវស័ិយអប់រ ំ

�សបតមេគាលករណ៍អភិបាលកិច�ល� 
√   

២.៣ ផលិតឯកសរត្រមង់ទិស ស�ីពីករផ�ល់េសវសធារណៈ 

វស័ិយអប់រ ំ�សបតមេគាលករណ៍អភិបាលកិច�ល� 
√   

សកម�ភាពេគាលទី៣៖ 

ករអនុវត�ករងរ            

វមិជ្ឈករ និង 

វសិហមជ្ឈករវស័ិយអប់រ ំ

១២/២០ ៣.១ បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេង� លថា� ក់្រក�ង �ស�ក ស�ីពីស�័យភាពៃនករ

្រគប់្រគងសលេរៀន 
√   

៣.២ ពិនិត្យតមដនលទ�ផលៃនករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�ឧេទ�សថា� ក់

�ស�កស�ីពីស�័យភាពៃនករ្រគប់្រគងសលេរៀន 
  √ 
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

៣.៣ សិក� សលស�ីពី ករព្រងឹងស�័យភាពៃនករ្រគប់្រគងសល

េរៀន (គណៈ្រគប់្រគងសលេរៀន និងគណៈកម�ករ្រទ្រទង់

សលេរៀន) 

  √ 

៣.៤ ពិនិត្យតមដនស�ីពី ស�័យភាពៃនករ្រគប់្រគងសលេរៀន   √ 

៣.៥ សិក� សលឆ�ុះប�� ំងពីស�័យភាពៃនករ្រគប់្រគងសលេរៀន   √ 

៣.៦ េរៀបចំេវទិកសធារណៈេដយបេង�នករចូលរមួរបស់គណៈកម�

ករ្រទ្រទង់សលេរៀននិងអ�កពក់ព័ន�ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមច

ចិត�ទក់ទងនឹងកិច�បេ្រង�ន និងេរៀនតមរយៈេវទិកថា� ក់សល

េរៀន 

  √ 

៣.៧ ្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់ស�ីពីករេផ�រមុខងរដំណាក់កលទី១ √   

៣.៨ ្របជំុ្របចំ្រតីមាសជាមួយរដ�បាលថា� ក់្រក�ង �ស�កស�ីពីវឌ្ឍនភាព

ៃនករអនុវត�មុខងរវស័ិយអប់រ ំែដលបានេផ�រ 
√   

៣.៩ អភិវឌ្ឍសមត�ភាពវជិា� ជីវៈ និងបំណិនបុគ�លិកអប់រនំា.នីតិកម�

េឆ�យតបនឹងដំេណ រករៃនករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យ

េនថា� ក់េ្រកមជាតិ 

√   

៣.១០ សិក� សលអភិវឌ្ឍសមត�ភាពបុគ�លិករដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ

ៃនេខត�បាត់ដំបងេលមុខងរែដល្រត�វេផ�រ 
√   

៣.១១ ផ្សព�ផ្សោយជាផ�ូវករនូវករេផ�រមុខងរនិងធនធានវស័ិយអប់រឱំ្យ

េទដល់រដ�បាលេខត�បាត់ដំបង 
√   

៣.១២ គំា្រទករព្រងីកករេផ�រមុខងរេទកន់េខត�នានា √   

៣.១៣ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលលិខិតបទដ� នគំា្រទករេផ�រ 

មុខងរវស័ិយអប់រឱំ្យេទដល់រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ 
√   

៣.១៤ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយេគាលនេយាបាយស�ីពីកំែណទ្រមង់      

វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករវស័ិយអប់រ ំ
√   

៣.១៥ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ស�ីពី ករេរៀបចំែផនករសកម�ភាព

អនុវត�េគាលនេយាបាយស�ីពី កំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងវសិហ 

មជ្ឈករក�ុងវស័ិយអប់រ ំ

√   

៣.១៦ គំា្រទដំេណ រករេលខធិករដ� នវមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ    

វស័ិយអប់រ ំ
√   

៣.១៧ ពិនិត្យតមដនករផ�ល់េសវសធារណៈវស័ិយអប់រតំមយន�

ករ្រចកេចញចូលែតមួយ េនតម�ស�ក ខណ�  េគាលេដ 
 √  

៣.១៨ ពិនិត្យតមដន ដំេណ រករៃនករផ�ល់េសវអប់រេំនតម

្រគឹះស� នសិក្សោឯកជន  
 √  

៣.១៩ េបាះពុម�ឯកសរេគាលនេយាបាយស�ីពី កំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករ 

និងវសិហម្ឈករវស័ិយអប់រ ំ
 √  

៣.២០ ជំនួយករបេច�កេទសេដម្ីបគំា្រទកំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករ និង       

វសិហមជ្ឈករ (រយៈេពល ៦ែខ) 
√   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពេគាលទី៤៖  

េរៀបចំ និងព្រងឹងករ   

អនុវត�ច្បោប់ស�ីពីករអប់រ ំ

និងលិខិតបទដ� នគតិ

យុត�វស័ិយអប់រ ំ

៥/៧ ៤.១ និពន� េរៀបេរៀង និងចង្រកងលិខិតបទដ� នគតិយុត�វស័ិយអប់រ ំ   √   

៤.២ សិក� សលស�ីពី ច្បោប់ស�ីពីករអប់រ ំនិងលិខិតបទដ� នគតិយុត� 

វស័ិយអប់រ ំ
 √  

៤.៣ សិក� សលត្រមង់ទិសស�ីពី នីតិវធីិៃនករតក់ែតងលិខិត

បទដ� នគតិយុត�វស័ិយអប់រ ំ
√   

៤.៤ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េរៀបចំលិខិតបទដ� នគតិយុត�       

វស័ិយអប់រ ំ 
√   

៤.៥ េបាះពុម�ក្រមងេសៀវេភច្បោប់ និងលិខិតបទដ� នគតិយុត�          

វស័ិយអប់រ ំ  
 √  

៤.៦ ពិនិត្យតមដនករអនុវត�ច្បោប់ស�ីពីករអប់រ ំលិខិតបទដ� នគតិ

យុត�វស័ិយអប់រ ំនិងេគាលនេយាបាយវស័ិយអប់រ ំ
√   

៤.៧ ពិនិត្យេមលេឡងវញិេលែផនករ និងសកម�ភាពេដម្ីបព្រងឹង

ករងរនីតិកម�វស័ិយអប់រ ំ
√   

សកម�ភាពេគាលទី៥៖ 

ព្រងឹងករ្របយុទ�្របឆំាង

អំេពជួញដូរមនុស្សក�ុងវ ិ

ស័យអប់រ ំ

៤/៦ ៥.១ សិក� សលស�ីពី ្រកបខណ� ច្បោប់្របយុទ�្របឆំាងអំេពជួញដូរ

មនុស្ស 
 √  

៥.២ េរៀបចំរបាយករណ៍�សវ្រជាវ និងវយតៃម�េលកត� ែដលនំា

ឱ្យបុគ�ល និង្រគ�សរមួយចំនួនជួប្របទះភាពងយរងេ្រគាះៃន

អំេពជួញដូរមនុស្ស  

 √  

៥.៣ សិក� ផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍ស�ីពីលទ�ផលៃនករបង� រ និងទប់

ស� ត់អំេពជួញដូរមនុស្ស  
√   

៥.៤ ្របជំុ្រក�មករងរេដម្ីបពិនិត្យេឡងវញិេលករអនុវត�សកម�ភាព

បង� រ និងនិងទប់ស� ត់អំេពជួញដូរមនុស្ស(២ដង/ឆា� ំ) 
√   

៥.៥ ្របជំុ្រក�មករងរបង� រ និងទប់ស� ត់អំេពជួញដូរមនុស្សអន�រ

្រកសួងស� ប័ន  
√   

៥.៦ េបាះពុម�ក្រមងេសៀវេភ្រកបខណ� ច្បោប់្របឆំាងអំេពជួញដូរ

មនុស្ស   
√   

សកម�ភាពេគាលទី៦៖

ព្រងឹងយន�ករគតិយុត�

្រគប់្រគង និងេដះ�សយ

វវិទបុគ�លិកអប់រ ំ

៣/៤ ៦.១ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយ ស�ីពីនីតិវធីិៃនករេស� ឬករតវ៉ ករប�ឹង 

និងដំេណាះ�សយ 
√   

៦.២ គំាពរ និងជំនួយផ�ូវច្បោប់ដល់បុគ�លិកអប់រមំានទំនាស់ផ�ូវច្បោប់  √  

៦.៣ ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីអប់របំេង� លស�ីពីនីតិវធីិ និង្រកម្រពហ�

ទណ�  
√   

៦.៤ ពិនិត្យតមដនវវិទបុគ�លិកអប់រ ំនិងករអនុវត�នីតិវធីិៃនករេស� 

ឬករតវ៉ ករប�ឹង និងដំេណាះ�សយ 
√   

៣៥. ករងរសណំង ់    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

៤/៤ ១.១ ្របតិបត�ិកររដ�បាល និងទិញសមា� រៈ √   

១.២ ែថទំ ជួសជុលរថយន� បរកិ� រេផ្សងៗ √   

១.៣ េសហុ៊យទុរគមនាគមន៍ ម�ន�ីឈប់ពីករងរ និងអ�កមានជំងឺ √   

១.៤ ទស្សនកិច�សិក្សោ ពក់ព័ន�េហដ� រចនាសម័�ន�អប់រេំនបរេទស √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

ករអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាព 

៣/៤ ២.១ បំប៉នម�ន�ីថា� ក់តំបន់  √   

២.២ បំប៉ននាយក-នាយិកសល √   

២.៣ ស្រមង់ និងសិក្សោព័ត៌មានសលេរៀន េនរជធានី េខត� √   

២.៤ បណ�ុ ះបណា� លបុគ�លិកេនក�ុងអង�ភាព   √ 

សកម�ភាពេគាលទី៣៖ 

ករអភិវឌ្ឍន៍អគាររដ�បា

លនិងអគារសិក្សោ 

១៥/១៧ ៣.១ សងសង់សលបឋមសិក្សោព្រងីកជាអនុវទិ្យោល័យ និងបំពក់

សង� រមិតមបណា� េខត� 
√   

៣.២ សងសង់អនុវទិ្យោល័យែដលមានសិស្សេ្រចន √   

៣.៣ សងសង់អនុវទិ្យោល័យេនក�ុងឃំុែដលពំុទន់មាន √   

៣.៤ សងសង់បង�ន់អនាម័យ និងអណ�ូ ងទឹកស� តតមសល √   

៣.៥ ជួសជុលអគាររដ�បាលមន�ីរអយក េខត�បាត់ដំបង √   

៣.៦ ជួសជុលអគារសិក្សោសល្រពះសីុសុវត�ិ ចំនួន ៣អគារ √   

៣.៧ ជួសជុលនិងែកលម�មណ� ល្របឡងមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ √   

៣.៨ ជួសជុលអគារសិក្សោតមបណា� េខត� ២៥   √ 

៣.៩ ជួសជុលអគាររដ�បាលតមអង�ភាពេ្រកមឱវទ √   

៣.១០ សងសង់សលអនុវទិ្យោល័យ និងវទិ្យោល័យ តមបណា� េខត� 

(ជំពូក ២១) 
√   

៣.១១ សងសង់អគារសិក្សោមេត�យ្យសហគមន៍តមបណា� េខត� √   

៣.១២ សងសង់អគារសិក្សោបឋម តមបណា� េខត� √   

៣.១៣ សងសង់អគារសិក្សោមត�យ្យធនធានតមបណា� េខត� √   

៣.១៤ សងសង់ផ�ះ្រគ�ស� ក់េន តមេខត� √   

៣.១៥ សងសង់ករយិាល័យអប់រ�ំស�ក √   

៣.១៦ សងសង់អគារ ១ខ�ង និងបំពក់េ្រគ�ងសង� រមិអគារស្រមាប់

មហវទិ្យោល័យវសិ�កម� និងមហវទិ្យោល័យវទិ្យោស�ស� (STEM) 

េនសកលវទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ  

√   

៣.១៧ បំពក់សមា� របរកិ� រ និងសង� រមិេនវទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកម�ុជា   √ 

សកម�ភាពេគាលទី៤៖ 

ករពិនិត្យតមដន វយ

តៃម� 

២/២ ៤.១ ពិនិត្យតមដន វយតៃម�ករងរ្រគប់្រគងេហដ� រចនាសម�័ន�

អប់រ ំ 
√ 

 
 

៤.២ ពិនិត្យតមដនករងរជួសជុល និងសងសង់អគារសិក្សោ  √   

៣៦. ករងរសមា� រៈ និង្រទព្យសម្បត�រិដ�    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

៧/៧ ១.១ េ្របងឥន�នៈ √   

១.២ សមា� រៈករយិាល័យ និងសមា� រៈដឹកជ��ូ ន √   

១.៣ សមា� របរកិ� របំពក់តមសល √   

១.៤ លតប្រតយានយន�្របចំឆា� ំ √   

១.៥ ថាមពល ទឹក ទូរគមនាគមន៍ េស្ប�ង √   

១.៦ ្របាក់ឧបត�ម�េផ្សងៗ √   

១.៧ េសហុ៊យ និងេសវេផ្សងៗ √   

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាព 

២/២ ២.១ បំប៉នម�ន�ីជំនាញថា� ក់កណា� ល ថា� ក់មន�ីរ និងថា� ក់្រក�ង ខណ�  

�ស�ក 

√ 
  

២.២ េបសកកម�េ្រក្របេទស √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពេគាលទី៣៖   

ពិនិត្យតមដន និងវយ

តៃម� 

១/១ ៣.១ 

 

ពិនិត្យ និងវយតៃម�ករងរ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� និងេធ�

បច�ុប្បន�ភាព 

√ 
  

៣៧. ករងររដ�បាល    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

៥/៥ ១.១ ផ�ត់ផ�ង់សមា� របរកិ� រស្រមាប់ដំេណ រករករយិាល័យ √   

១.២ េបាះពុម�ទង់ជ័យលភី បណ�សរេសរ និង្របកសនីយប័្រត ជូន

អង�ភាពែដលមានស� ៃដល�េនថា� ក់ជាតិ 
√   

១.៣ េបាះពុម�េសៀវេភសន�ិបាតអប់រ ំនិងឯកសរពក់ព័ន� √   

១.៤ ចូលរមួេរៀបចំបុណ្យជាតិ និងករងរសង�មនានា √   

១.៥ េបាះពុម�េសៀវេភទូរស័ព� ១៥០០ក្បោល្របចំឆា� ំ២០១៦ √   

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

េរៀបចំសន�ិបាតអប់រ្ំរបចំ

ឆា� ំ២០១៦  

២/២ ២.១ ផ�ត់ផ�ង់ និងគំា្រទេសវេរៀបចំសន�ិបាត្របចំឆា� ំ √   

២.២ ចូលរមួសន�ិបាតបូកសរបុវយតៃម�លទ�ផលករងរអប់រ ំយុវជន 

និងកីឡាេនរជធានី េខត� និង្របមូលរបាយករណ៍ពក់ព័ន� 
√   

សកម�ភាពេគាលទី៣៖ 

អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីរដ�

បាលអប់រ ំ

៣/៣ ៣.១ បំប៉នករងរ្រគប់្រគងរដ�បាលជូនម�ន�ីរដ�បាលអប់រថំា� ក់ជាតិ 

និងេ្រកមជាតិ 
√   

៣.២ បំប៉នករងរ្រគប់្រគងបណ�សរជូនម�ន�ីរដ�បាលអប់រថំា� ក់ជាតិ 

និងេ្រកមជាតិ 
√   

៣.៣ បំប៉នករងរពិធីករ និងបដិសណា� រកិច� √   

សកម�ភាពេគាលទី៤៖ 

្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�

ករងររដ�បាលអប់រ ំនិង

ចូលរមួសេមា� ធអគារ

សិក្សោ និងែចកស��

ប្រត  

៥/៥ ៤.១ ចូលរមួកម�វធីិេបក-បិទនិង្របមូលព័ត៌មានក�ុងកម�វធីិ្របកួតកីឡា

នានា និង្របឡងសិស្សពូែក 
√   

៤.២ ចូលរមួក�ុងសមាសភាពៃនគណៈ្របតិភូថា� ក់ដឹកនំា្រកសួងក�ុង

ករចុះ្រត�តពិនិត្យករងរអប់រ ំយុវជន និងកីឡា  
√   

៤.៣ ្រត�តពិនិត្យករងរ្រគប់្រគងរដ�បាល និងបណ�សរេនតម    

រជធានី េខត� 
√   

៤.៤ ែណនំា និង្រត�តពិនិត្យ វយតៃម�ករេស�សំុេ្រគ�ងឥស្សរយិយស

របស់រជធានី េខត� និងចូលរមួបំពក់េ្រគ�ងឥស្សរយិយស 
√   

៤.៥ ចូលរមួេរៀបចំកម�វធីិែចកស�� ប្រតេនតមសកលវទិ្យោល័យ √   

៣៨. ករងរទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ និងអហរបូករណ៍    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

កិច�ដំេណ ករអង�ភាព 

២/២ ១.១ ផ�ត់ផ�ង់សមា� របរកិ� រ និងទព�សមា� រៈករយិាល័យ្របចំឆា� ំ និង

ករជួសជុល 
√   

១.២ ផ�ល់្របាក់ឧបត�ម�ម�ន�ីរជករ (និវត�ន៍ជន លំែហមាតុភាព       

សំុឈប់ពីករងរ មរណភាព ទិវអន�រជាតិ ៨មីនា េ្រគាះថា� ក់

ករងរពលករអែណ� ត ជាងទឹក អគ�ិសនី និងបូ៉លីសករពរ     

អចិៃ�ន�យ៍) 

√   

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

ករ្រគប់្រគងនិស្ិសតអ

ហរបូករណ៍ក�ុង និងេ្រក

្របេទស 

១៧/១៨ ២.១ ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន និងកម�វធីិអហរបូករណ៍េទសិក្សោេន

បរេទស 
√   

២.២ ផ្សព�ផ្សោយេ្រជសេរ ស និងចុះពិនិត្យតមដននិស្ិសតនារ្ីរកី្រក

េដម្ីបចូលស� ក់េនក�ុងមជ្ឈមណ� លអេន�វសិកនារ ី
√   

២.៣ ដំេណ រករ្របឡងនិស្ិសតអហរូបករណ៍េទសិក្សោេនបរេទស √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

២.៤ បំប៉ននិស្ិសតអហរបូករណ៍មុនេចញេទសិក្សោេនបរេទស និង

និស្ិសតបរេទសមកសិក្សោេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
√   

២.៥ ជូនដំេណ រនិស្ិសត និង្រគ�វទិ្យោល័យកំពង់េឈទលចូលរមួវគ�ប

ណ�ុ ះបណា� លេបាះជំរ ំនិងទស្សនកិច�សិក្សោេន្របេទសៃថនិង

ករេ្រជសេរ សសិស្សតមបណា� េខត� 

√   

២.៦ មេធ្យោបាយដឹកជ��ូ ននិស្ិសតអហរបូករណ៍កម�ុជា បរេទស  

(រថយន�+សំបុ្រតយន�េហះ) 
√   

២.៧ ផ�ល់អហរស្រមាប់និស្ិសតេទសិក្សោ�សវ្រជាវេ្រក្របេទស √   

២.៨ ផ�ល់អហរស្រមាប់និស្ិសតអហរបូករណ៍បរេទសថ�ី √   

២.៩ េសវសុខភាពនិស្ិសតអហរបូករណ៍បរេទស និងនិស្ិសតនារ ី 

្រកី្រក 
√   

២.១០ ស្រមបស្រម�លមុនដឹកនំានិស្ិសតបរេទសចុះកម�សិក្សោ និង

សិស្សនិស្ិសតែដលេរៀនភាសបារងំេនតមសល 
√   

២.១១ ទស្សនកិច�សិក្សោ�សវ្រជាវដល់និស្ិសតអហរបូករណ៍ √   

២.១២ ែថទំអគារនិស្ិសតបរេទស និងនិស្ិសត្រកី្រក  √   

២.១៣ សមា� រៈដំេណ រករ្របឡងេ្រជសេរ សនិស្ិសតអហរបូករណ៍េទ

សិក្សោេនបរេទស 
√   

២.១៤ សមា� រៈនិស្ិសតអហរបូករណ៍បរេទសថ�ី និងនិស្ិសតនារ្ីរកី្រក  √   

២.១៥ ផ�ល់្របាក់ែខនិស្ិសតអហរបូករណ៍បរេទស  √  

២.១៦ ពិធីជួបសំេណះសំណាល √   

២.១៧ ចំណាយទឹកេភ�ង(និស្ិសតបរេទស និងនិស្ិសតនារ្ីរកី្រក) √   

២.១៨ េរៀបចំបុណ្យជាតិ្របេទសជាមិត� √   

សកម�ភាពេគាលទី៣៖ 

ករបេង�ន្របសិទ�ភាពៃន

កិច�សហ្របតិបត�ិករ 

៣/៥ ៣.១ ដំេណ រទស្សនកិច�សួរសុខទុក�និស្ិសតកម�ុជាេនបរេទស   √ 

៣.២ ករេរៀបចំពិធី និងេ្រគ�ងឥស្សរយិយសជូនសប្ុបរសជនជាតិ-

អន�រជាតិ 
 √  

៣.៣ ចំណាយស្រមាប់ទទួលគណៈ្របតិភូមកទស្សនកិច�េនកម�ុជា √   

៣.៤ េរៀបចំបុណ្យជាតិ-អន�រជាតិ √   
៣.៥ វភិាគទនសមាជិកភាពដល់អង�ករCONFEMEN √   

សកម�ភាពេគាលទី៤៖   

ពិនិត្យតមដន និងវយ

តៃម� 

០/១ ៤.១ ពិនិត្យតមដន និង្របមូលសមិទ�ផលរបស់អង�ករៃដគូ 

 √  

៣៩. ករងរ្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងអប់រ ំ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

១/១ ១.១ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈដំេណ រករអង�ភាព 
√   

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

ករអភិវឌ្ឍៃន្របព័ន�

ព័ត៌មាន្រគប់្រគងអប់រ ំ

  

១០/១០ ២.១ អភិវឌ្ឍនិងេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវ្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគងប់្រគងអប់រ ំ √   

២.២ អភិវឌ្ឍនិងេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវ្របព័ន�ព័ត៌មានតរងស្រមង់

ពិន�ុសិស្ស (QEMIS) 

√ 
  

២.៣ បំប៉នស�ីពី web-based database ស្រមាប់ EMIS&QEMIS  √   

២.៤ បំប៉នស�ីពី Server administration, Network Security  √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

២.៥ ទិញកំុព្ូយទ័រេលតុ ៥េ្រគ�ង យួៃដ ៣េ្រគ�ង និងLCD ៣េ្រគ�ង  √   

២.៦ សិក� សលស�ីពីករវភិាគទិន�ន័យ EMIS េន្រគប់ក្រមិត √   

២.៧ បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីបណា� ញនិងេហដ� រចនាសម�័ន�ែផ�ក

ព័ត៌មានវទិ្យោេនវទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោអសីុ្របេទសៃថ  

√ 
  

២.៨ សិក� សលស�ីពីលទ�ផលៃន QEMIS √   

២.៩ ជំនួយករបេច�កេទសអន�រជាតិេល្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគង 

អប់រ ំ(រយៈេពល៣ែខ)  

√ 
  

២.១០ ករគំា្រទេលករងរ្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងអប់រ ំ √   

សកម�ភាពេគាលទី៣៖ 

គំា្រទនិងផលិតស�ិតិ  

និងសូចនាករ  

៧/៧ ៣.១ ករផលិតនិងែបងែចកេសៀវេភស�ិតិនិងសូចនាករអប់រ្ំរបចំ

ឆា� ំ 

√ 
  

៣.២ បំប៉ននាយកថ�ីស�ីពីករបំេពញតរងជំេរឿនស�ិតិសលេរៀន  √   

៣.៣ សិក� សលត្រមង់ទិសស�ីពី្របព័ន�ពិនិត្យតមដនវត�មាន

សិស្សេនថា� ក់សលេរៀន  

√ 
  

៣.៤ បំប៉ននាយកសលឯកជនស�ីពីករបំេពញតរងជំេរឿនស�ិតិ

សលេរៀន  

√ 
  

៣.៥ សិក� សលែណនំាអំពីែបបបទេធ�របាយករណ៍តមសល

េរៀន  

√ 
  

៣.៦ ពិនិត្យតមដនករងរ EMIS  √   

៣.៧ សិក� សលស�ីពីករពិនិត្យេឡងវញិេលករងរ្របព័ន�ព័ត៌មាន

្រគប់្រគងអប់រ្ំរបចំឆា� ំ  

√ 
  

៤០. ករងរេគាលនេយាបាយ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

២/២ ១.១ កិច�ដំេណ រករអង�ភាព √   

១.២ គំា្រទករ�សវ្រជាវេគាលនេយាបាយអប់រ ំ √   

សកម�ភាពេគាលទី២៖ 

សិក្សោ�សវ្រជាវ និង 

ករេរៀបចំ្របព័ន�ែផនករ

អប់រ ំ  

១/៣ ២.១ បេង�ត Resource Center   √ 

២.២ ្របមូលផ�ុំឯកសរេគាលនេយាបាយអប់រ ំ(កុមារតូច បឋម

សិក្សោ មធ្យមសិក្សោ ឧត�មសិក្សោ េនថា� ក់តំបន់ និងអន�រជាតិ) 
 √  

២.៣ អភិវឌ្ឍសមត�ភាពតមរយៈករចូលរមួសិក� សលក�ុង និង

េ្រក្របេទស 
√   

សកម�ភាពេគាល ៣៖  

ករេរៀបចំេគាល

នេយាបាយអប់រ ំ  

៣/៣ ៣.១ �សវ្រជាវេដម្ីបេរៀបចំេគាលនេយាបាយអប់រ ំ √   

៣.២ ពិេ្រគាះេយាបល់េលករេរៀបចំេគាលនេយាបាយែផ�កេលករ

�សវ្រជាវ 
√   

៣.៣ ពិនិត្យេឡងវញិ និងករផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលៃនករ�សវ្រជាវ 

េដម្ីបផ�ល់ព័ត៌មានស្រមាប់េរៀបចំេគាលនេយាបាយ 
√   

៤១. ករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 

១/១ ១.១ កិច�ដំេណ រករអង�ភាព 
√   

សកម�ភាពេគាលទី២៖

អភិវឌ្ឍ្រកបខណ� និង

ឧបករណ៍ពិនិត្យតមដន 

និងវយតៃម�  

២/៣ ២.១ អភិវឌ្ឍឧបករណ៍ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�  √  

២.២ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលេសចក�ី្រពង្រកបខណ� ពិនិត្យ

តមដន និងវយតៃម� (ថា� ក់កណា� ល) 
√   

២.៣ គំា្រទករងរពិនិត្យតមដននិងវយតៃម� √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពេគាលទី ៣៖ 

ដំេណ រករករងរពិនិត្យ

តមដន និងវយតៃម�

  

៤/៥ ៣.១ ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�េលលទ�ផលៃនករអនុវត�

សកម�ភាពតមអង�ភាពថវកិកម�វធីិ 
√   

៣.២ ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម�សន�ិបាតអប់របូំកសរបុឆា� ំសិក្សោ

២០១៤-២០១៥ និងទិសេដ២០១៥-២០១៦ ថា� ក់រជធានីេខត� 
√   

៣.៣ ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម� េលករអនុវត�ែផនករ្របតិបត�ិ

្របចំឆា� ំេនថា� ក់េ្រកមជាតិ 
√   

៣.៤ ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�របាយករណ៍សមិទ�កម� ៃនករ

អនុវត�ថវកិកម�វធីិេនថា� ក់សលេរៀន   
 √  

៣.៥ ពិនិត្យតមដនេលវឌ្ឍនភាពរបាយករណ៍ស� នភាពអប់រ ំ   

៣ដង និងរបាយករណ៍សមិទ�កម� 
√   

៤២. ករប�� បេយនឌ័រក�ងុវសិយ័អប់រ ំ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

ករត្រមង់ទិសែផនករ 

ស�ីពីករអនុវត�ែផនករ

យុទ�ស�ស�ប��� បេយន

ឌ័រ ២០១៦-២០២០  

៣/៤ ១.១ ពិនិត្យនិងអភិវឌ្ឍែផនករយុទ�ស�ស�ប��� បេយនឌ័រក�ុង        

វស័ិយអប់រឆំា� ំ២០១៦-២០២០ 
√   

១.២ េបាះពុម�ែផនករប��� បេយនឌ័រក�ុងវស័ិយអប់រ ំ  √  

១.៣  ព្រងឹងសមត�ភាពទី្របឹក្សោកុមារ ី √   

១.៤ ពិនិត្យតមដនករអនុវត�របស់ទី្របឹក្សោកុមារ ី √   

៤៣.  ករ្រគប់្រគងគេ្រមាង (GPE & SIG)     

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

អនុវត�គេ្រមាងជំនួយ 

េដម្ីបែកលម�សលេរៀន 

១/២ ១.១ សិក� សលបំប៉ននិងពិនិត្យតមដន √   

សកម�ភាពេគាលទី២៖

្រគប់្រគងគេ្រមាងគំា្រទ 

វស័ិយអប់រទីំ២ 

២.១  អនុវត�គេ្រមាងគំា្រទវស័ិយអប់រទីំ២ 

 √  

៤៤. ពនិិត្យតមដនវយតៃម� និង្រគប់្រគងមូលនិធភិាពជាៃដគូស្រមាប់អភវិឌ្ឍសមត�ភាពវសិយ័អប់រ ំ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ 

ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាព

ស្រមាប់ម�ន�ីែផនករេន

្រគប់ក្រមិត  

១០/១០ ១.១ ផ�ល់ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងអប់រដំល់មន�ីរអប់ររំជធានី េខត� ១០

េដម្ីបគំា្រទដល់ករេធ�ែផនករនិងករ្រគប់្រគង រមួទំងេផា� ត

េល្រក�ង �ស�ក ខណ�  ២០  

√   

១.២ គំា្រទដល់រជធានី េខត�េលករងរែផនករអប់រ ំ √   

១.៣ គំា្រទករបណ�ុ ះបណា� លស�ីពីែផនករ √   

១.៤ គំា្រទករអភិវឌ្ឍសមត�ភាពគណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលបឋម

សិក្សោេនេខត�រតនគិរ ីនិងមណ� លគិរ ី 
√   

១.៥ អភិវឌ្ឍបន�ជំនាញស�ីពីេសចក�ីែណនំា្រត�តពិនិត្យហិរ��វត�ុថ�ី 

ស្រមាប់កម�វធីិ  
√   

១.៦ អភិវឌ្ឍសមត�ភាពនិងគំា្រទនាយកដ� នសវនៃផ�ក�ុង √   

១.៧ គំា្រទករអប់រកុំមារតូចេនថា� ក់េ្រកមជាតិ √   

១.៨ គំា្រទករអប់របំឋមសិក្សោេនថា� ក់េ្រកមជាតិ √   

១.៩ គំា្រទ HACT និងជំនួយបេច�កេទសស្រមាប់ UNICEF √   

១.១០ ស្រមបស្រម�លជាមួយ ESWG&NGOs េដម្ីបចូលរមួក�ុង

កំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រ ំ
√   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

សកម�ភាពេគាលទី២៖   

ពិនិត្យតមដន វយតៃម� 

និង្រគប់្រគងមូលនិធិភាព

ជាៃដគូេដម្ីបអភិវឌ្ឍ

សមត�ភាព 

៣/៣ ២.១ សិក្សោ�សវ្រជាវស�ីពីេគាលនេយាបាយ ហិរ��វត�ុសលេរៀន √   

២.២ រដ�បាល និងករងរ្រគប់្រគងរបស់ UNICEF  √   

២.៣ េគាលនេយាបាយចំណាយឥត្រពងទុករបស់ UNICEF  

√   

៤៥.ករងរកំែណទ្រម់វិសយ័អប់រ ំ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖  

គំា្រទករ�សវ្រជាវអប់រ ំ

េដយ្រក�ម្របឹក្សោអប់រេំល

ែផ�កកំែណទ្រមង់អទិភាព

  

៦/៦ ១.១ ្របធានបទ�សវ្រជាវ ១ ៖ ករ្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោ

ទុតិយភូមិ (ឱកសស្រមាប់ករែកទ្រមង់្របព័ន�) 
√   

១.២ ្របធានបទ�សវ្រជាវ ២ ៖ ករអេង�តអំពី្រគ�បេ្រង�ន្របចំឆា� ំ  √   

១.៣ ្របធានបទ ៣៖ េគាលនេយាបាយនិងករ�សវ្រជាវពី្របធាន

បទទក់ទង TPAP សំខន់ៗ ១) ករដក់ព្រងយ្រគ� / ករដក់

ព្រងយ្រគ�េឡងវញិ ២)ស�ង់ដករចូលក�ុងករបណ�ុ ះបណា� ល

្រគ�បេ្រង�ន)  

√   

១.៤ ្របធានបទ ៤៖ គំា្រទករអនុវត�េគាលនេយាបាយស�ីពីកំែណ

ទ្រមង់កម�វធីិសិក្សោេលមុខវជិា�  វទិ្យោស�ស� គណិតវទិ្យោ        

អក្សស�ស� និង្របវត�ិវទិ្យោថា� ក់ទី៩ និង ១២ 

√   

១.៥ ទស្សនកិច�សិក្សោេទសធារណរដ�កូេរ ៉ស�ីពី KEDI & KICE  √   

១.៦ គំា្រទវគ�ភាពជាអ�កដឹកនំា្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់  √   

ប�� ក់៖ ១- អនុវត�រចួរល់    ២- កំពុងអនុវត�  ៣- មិនទន់បានចប់េផ�មអនុវត� 
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ឧបសម�ន័�ទ�៧ ៖ វឌ្ឍនភាពតារាងម៉ា្រទ�កសកម�ភាពេគាលនេយាបាយឆា� ំ២០១៦ 

អន�ុសយ័ 
ករអប់រកំមុារតូច 

២០១៦ 
សា� ន

ភាព 
េសច��ប�� ក ់

េគាលនេយាបាយទី១៖ 

ធានាករអប់រមំាន     

គុណភាព ្របកបេដយ 

សមធម៌ និងបរយិាបន� 

និងេលកកម�ស់ឱកស

សិក្សោេពញមួយជីវតិ 

ស្រមាប់ទំងអស់គា�  

- េរៀបចំេគាលករណ៍ែណនំាស�ីពីករ

្រគប់្រគងនិងដំេណ រករសលមេត�យ្យ

សិក្សោធនធាន េនឆា� ំ២០១៦ (អកត) 
២ 

- េសចក�ី្រពងចុងេ្រកយបានេរៀបចំ និង

ពំុទន់បានដក់ជូនថា� ក់ដឹកនំាេដម្ីប

អនុម័តេ្រប្របាស់ 

- េរៀបចំេគាលករណ៍ែណនំាស�ីពីករ

្រគប់្រគង និងដំេណ រករមេត�យ្យសិក្សោ

សហគមន៍ និងកម�វធីិអប់រកុំមារតូចតម

ផ�ះ ខ�ងផ�ះ េនឆា� ំ២០១៦ (អកត) 

២ 

- េសចក�ី្រពងចុងេ្រកយបានេរៀបចំ និង

ពំុទន់បានដក់ជូនថា� ក់ដឹកនំាេដម្ីប

អនុម័តេ្រប្របាស់ 

េគាលនេយាបាយទី២៖ 

ធានាភាពស័ក�ិសិទ� ៃន

ភាពជាអ�កដឹកនំា និង

្រគប់្រគង របស់ម�ន�ីអប់រ ំ

្រគប់លំដប់ថា� ក់ 

- ែកស្រម�លកម�វធីិសិក្សោ ស្រមាប់មេត�យ្យ

សិក្សោរដ�មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ និង

កម�វធីិអប់រកុំមារតូច តមផ�ះ ខ�ងផ�ះ េន

ឆា� ំ២០១៦ (អកត) 

៣ 

- ពំុទន់ចប់េផ�មអនុវត� េដយសរ      

ពំុមានថវកិគំា្រទ 

 

- េរៀបចំេគាលករណ៍ែណនំាស្រមាប់អប់រ ំ

មាតបិត អណាព្យោបាល ស�ីពីេសវអ

ហរបូត�ម� ករគំាពរកិច�ករពរកុមារ និង

ករេ្រប្របាស់  េសវសុខភិបាលេនឆា� ំ

២០១៦ (សស) 

២ 

- េសចក�ី្រពងចុងេ្រកយបានេរៀបចំ  

- នាយកដ� នសុខភាពសិក្សោ  និង

នាយកដ� នអប់រកុំមារតូច សហករ

ជាមួយមជ្ឈមណ� លគំាពរមាត និង

ទរក ្រកសួងសុខភិបាល កំពុងេរៀបចំ

េសចក�ី្រពង 

- ដក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�ពិនិត្យតមដន និង

វយតៃម�ែផ�កេលលទ�ផលស្រមាប់      

អនុវស័ិយអប់រកុំមារតូចេនឆា� ំ២០១៦  

(អកត) 

២ 

- េសចក�ី្រពងចុងេ្រកយបានេរៀបចំ និង

ពំុទន់បានដក់ជូនថា� ក់ដឹកនំាេដម្ីប

អនុម័តេ្រប្របាស់ 

- េរៀបចំេសចក�ីែណនំាស្រមាប់ែផ�កឯកជន         

កសិដ� ន និងសហ្រគាសធំៗ ឱ្យចូលរមួ

ចំែណកេលករងរអប់រកុំមារតូចតម

្រគប់របូភាព  េនឆា� ំ២០១៦ (អកត) 

២ 

- កំពុងដំេណ រករេរៀបចំមិនទន់ចប់េន

េឡយ 

អន�ុសយ័ 
ករអប់របំឋមសកិ្សោ 

២០១៦ 
សា� ន

ភាព 
េសច��ប�� ក ់

េគាលនេយាបាយទី១៖ 

ធានាករអប់រមំាន     

គុណភាព ្របកបេដយ

សមធម៌ និងបរយិាបន� 

និងេលកកម�ស់ឱកស

សិក្សោេពញមួយជីវតិ 

ស្រមាប់ទំងអស់គា�  

- េរៀបចំលក�ន�ិកៈ ស�ីពីករបេង�ត្រគឹះស� ន

បឋមសិក្សោសធារណៈ និងឯកជន េន

ឆា� ំ២០១៦ (នក) 

២ 

- កំពុងសិក្សោផលប៉ះពល់េលករ

កំណត់ៃផ�្រកឡាសម�សបស្រមាប់ករ

បេង�ត្រគឹះស� នសិក្សោ និងសិក្សោ

លម�ិតេទេលែផ�កេសដ�កិច�សង�ម និង

បរសិ� នេដម្ីបកំណត់េគាលករណ៍រមួ 

- កំពុងសិក្សោអំពីករប��ូ លវធិានករ  

ករពរកុមារេទក�ុងយន�ករៃន        

ករបេង�ត្រគឹះស� នបឋមសិក្សោ       

សធារណៈ និងឯកជន 
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- េធ�ករសកល្បង និងែកស្រម�លស�ង់ដ     

អប្បរមាស្រមាប់ទឹកស� ត អនាម័យេន

តមសលេរៀនករេ្រជសេរ សេខត� និង

ករអនុវត�ស�ង់ដរអប្បរមា ស្រមាប់ទឹក

ស� ត អនាម័យេនទូទំង្របេទសេនឆា� ំ

២០១៦ (សស) 

២ 

- ឯកសរ " េគាលករណ៍ែណនំាអនុវត�

លក�ខណ� អប្បបរមា ស�ីពីទឹកស� ត និង

អនាម័យ េនតមសលេរៀន" ្រត�វ

បានអភិវឌ្ឍកលពីឆមាសទី២ ឆា� ំ

២០១៤ និងបានយកេទអនុវត�សក

ល្បង ក�ុងឆា� ំ២០១៥ និងឆា� ំ២០១៦ 

តមសលបឋមសិក្សោ ចំនួន២២៦ 

េនេខត�កំពត ្រកេចះ តែកវ កំពង់ឆា� ំង 

កំពង់ធំ និងរជធានីភ�ំេពញ។ េគាល

ករណ៍ែណនំាអនុវត�េនះ្រត�វបានឯក

ឧត�មរដ�ម�ន�ី្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង

កីឡា ចុះហត�េលខដក់ឱ្យេ្រប្របាស់

កលពីៃថ�ទី២៥  ែខវចិ�ិក ឆា� ំ២០១៦ 

និងបានេធ�សិក� សលផ្សព�ផ្សោយជា

ផ�ូវករេនៃថ�ទី១២ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ េន 

េភាជនីយដ� នទេន�បាសក់ ២ រជធានី

ភ�ំេពញ េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�មរដ�

ម�ន�ី េដយមានករចូលរមួពី្រកសួង

ស� ប័ន ពក់ព័ន� អង�ករជាតិ អន�រជាតិ

សរបុ ១៥០នាក់ �សី ៦៤នាក់។ 

- អភិវឌ្ឍ និងផ�ល់្របាក់ឧបត�ម� 

(formalize incentives) ស្រមាប់្រគ�

បេ្រង�ន បុគ�លិក េនថា� ក់�ស�ក េដម្ីប

េរៀបចំករសិក្សោេពញមួយៃថ� េនឆា� ំ

២០១៦ (បស) 

៣ 

- បានព្រងងេសចក�ីែណនំា 

- ្របជំុពិភាក្សោជាមួយ្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ��វត�ុ េ្រពះមិនមានថវកិ    

្រគប់្រគាន់ 

 

- ពិនិត្យេឡងវញិេលករ្រគប់្រគង និងករ

ែបងែចកេសៀវេភ េនឆា� ំ២០១៦ (អគអ) 

១ 

- បានេធ�ករផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោ

េគាល្រគប់មុខវជិា� ដល់្រគប់សល 

បឋមសិក្សោេនទូទំង្របេទស។     

សិស្ស ១នាក់ ទទួលបាន ១ក្បោល 

្រគប់មុខវជិា� ១/១  

- អភិវឌ្ឍ្រកបខណ� ជាតិស�ីពីអហរបូ     

ករណ៍េនឆា� ំ២០១៦ (បស)                    

២ 

- អនុវត�េរៀងរល់ឆា� ំ មានអនុ្រកិត្យេលខ 

៣៤ អន្រក្របក ស�ីពីករផ�ល់អហ- 

របូករណ៍ដល់សិស្ស្រកី្រកេនបឋម   

សិក្សោ និង្របកសស�ីពីករកំណត់ 

លក�ខណ�  និងនីតិវធីិៃនករផ�ល់អហ

របូករណ៍ដល់សិស្ស្រកី្រកេនសល

បឋមសិក្សោ 

េគាលនេយាបាយទី២៖ 

ធានាភាពស័ក�ិសិទ� ៃន

ភាពជាអ�កដឹកនំា និង

្រគប់្រគង របស់ម�ន�ីអប់រ ំ

្រគប់លំដប់ថា� ក់ 

- សកល្បងករបេ្រង�ននិងេរៀនេពញមួយ

ៃថ� ចប់ពីឆា� ំ ២០១៦ (បស) 
៣ 

- មិនមានថវកិឧបត�ម�្រគ� 

 

- ែកលម�្របព័ន�និងកម�វធីិ បណ�ុ ះបណា� ល

និងវ្ិរកឹតករ្រគ�បឋមសិក្សោ េនឆា� ំ

២០១៦ (បវ) 

២ 
- បាន និងកំពុងេរៀបចំែកលម�កម�វធីិ     

បណ�ុ ះបណា� លតមរបូមន� ១២+៤ 

ស្រមាប់បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�ន 
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េដយែផ�កេលឯកសរែផនករ

សកម�ភាពេគាលនេយាបាយស�ីពី    

្រគ�បេ្រង�ន (TPAP) យុទ�ស�ស�ទី៣ 

យុទ�ស�ស�ទី៣.១ សកម�ភាពេគាល  

ទី៣.១.២  

- មូលេហតុៃនករយឺតយ៉ាវមិនបាន

ប�� ប់េនក�ុងឆា� ំ២០១៦ េដយសរ៖  

- សកម�ភាពេនះជាប់ពក់ព័ន�េទនឹង   

ស�ង់ដ ្រគឹះស� នអប់រ្ំរគ�បេ្រង�ន ែដល

េទបែតមានករឯកភាពពីថា� ក់ដឹកនំា 

្រកសួងកលពីៃថ�ទី២ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ 

- ្រត�វករេពលេវលពិេ្រគាះេយាបល់

ជាមួយអ�កពក់ព័ន� 

- ែកស្រម�លនិងេរៀបចំលិខិតបទដ� នគតិ

យុត� ពក់ព័ន�នឹងសុខភាពសិក្សោ េនឆា� ំ

២០១៦ (សស) 

១ 

- បានអភិវឌ្ឍឯកសរគតិយុត� ពក់ព័ន�

នឹងសុខភាពសិក្សោ (បឋម និងមធ្យម

សិក្សោ ) ដូចខងេ្រកម ៖ 

- េសចក�ីែណនំា េលខ១៨ សណន ចុះ

ៃថ�ទី២៨ ែខេមស ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករ

អនុវត�វធិានករករពរសុខភាព និង

បង� រជំងឺេផ្សងៗ ែដលបណា� លមកពី

អកសធាតុេក� ខ� ំងេនតម្រគឹះស� ន

សិក្សោសធារណៈ និងឯកជន 

- េសចក�ីែណនំាេលខ ៣០ សណន ចុះ

ៃថ�ទី៣០ ែខមិថុនា ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករ

អនុវត�វធិានបង� រជំងឺ និងេ្រគាះថា� ក់

េផ្សងៗ ែដលេកតេឡងជាញឹកញាប់

ក�ុងរដូវេភ��ងេនតម្រគឹះស� នសិក្សោ 

- េសចក�ីែណនំាេលខ ៣១ សណន ចុះ

ៃថ�ទី៣០ ែខមិថុនា ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករ

អនុវត�វធិានបង� រករពរ និងែថទំសុខ

ភាពែភ�ក េនតម្រគឹះស� នសិក្សោស

ធារណៈ 

- េសចក�ីែណនំាេលខ ៣៣ អយក.ស

នណ ចុះៃថ�ទី២០ ែខកក�ដ ឆា� ំ២០១៦ 

ស�ីពីករអនុវត�កម�វធីិសិក្សោពី្របធាន

បទអប់រសុំខភាពេនតម្រគឹះស� ន

បឋមសិក្សោ មធ្យមសិក្សោចំេណះទូេទ 

និងអប់របំេច�កេទស។ 

អន�ុសយ័ 
ករអប់រមំធ្យមសកិ្សោ 
និងអប់របំេច�កេទស 

២០១៦ 
សា� ន

ភាព 
េសច��ប�� ក ់

េគាលនេយាបាយទី១៖ 

ធានាករអប់រមំាន     

គុណភាព ្របកបេដយ

- េរៀបចំលិខិបទដ� នគតិយុត�ិនិងយន�ករ

ស�ីពី ករព្រងីកវទិ្យោល័យចំេណះទូេទ

និងបេច�កេទស េនឆា� ំ២០១៦ (តទវ) 

១ 

- ្របកសេលខ ២៦៤ អយក.្របក ចុះៃថ�

ទី១០ ែខមីនា ឆា� ំ២០១៦ 
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សមធម៌ និងបរយិាបន� 

និងេលកកម�ស់ឱកស

សិក្សោេពញមួយជីវតិ 

- ្របកសេលខ ២៧៩ អយក.្របក ចុះ

ៃថ�ទី១៧ ែខមីនា ឆា� ំ២០១៦ 

- ្របកសេលខ ២៦៣ អយក.្របក ចុះ

ៃថ�ទី១០ ែខមីនា ឆា� ំ២០១៦ 

- េរៀបចំលិខិតបទដ� នគតិយុត�ិ យន�ករ 

និង្រកបខណ� ករងរ េដម្ីបបណ�ុ ះបណា�

លជំនាញវជិា� ជីវៈដល់សិស្សែដល

េបាះបង់ករសិក្សោេនសលមធ្យម

សិក្សោ េនឆា� ំ២០១៦ (តទវ)  

៣ 

- ខ�ះអ�កជំនាញករបេច�កេទស         

ក�ុងករេរៀបចំ 

 

- េរៀបចំេសចក�ីែណនំាស�ីពី ស�័យភាពនិង        

ករទទួលខុស្រត�វរបស់សលមធ្យម

សិក្សោ េនឆា� ំ២០១៦ (មចទ) 

៣ 

- រង់ចំគេ្រមាងថ�ី SEIP ចប់ េផ�មពី     

ឆា� ំសិក្សោ ២០១៧-២០១៨ (World 

Bank) 

េគាលនេយាបាយទី២៖ 

ធានាភាពស័ក�ិសិទ� ៃន

ភាពជាអ�កដឹកនំា និង

្រគប់្រគង របស់ម�ន�ីអប់រ ំ

្រគប់លំដប់ថា� ក់ 

- េធ�បច�ុប្បន�ភាពែផនករេគាលស្រមាប់

ករអនុវត�បេច�កវទិ្យោសរគមនាគមន៍ 

និងព័ត៌មានក�ុងវស័ិយអប់រ ំេនឆា� ំ 

២០១៦ (បវព)  

២ 

- េសចក�ី្រពងបានពិភាក្សោជាមួយ    

អង�ភាពពក់ព័ន�នានា េដម្ីបេរៀបចំេស

ចក�ី្រពងចុងេ្រកយែដលេ្រគាងនឹង

ប�� ប់នាឆា� ំ២០១៧ 

- េរៀបចំលិខិតបទដ� ន និងយន�ករករងរ

របស់ទី្របឹក្សោអជីពេនតមសលេរៀន 

េនឆា� ំ២០១៦ (តទវ) 

១ 

- បានកសងឯកសរ្របឹក្សោអជីព 

- បានបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�ឧេទ�ស្របឹក្សោ

អជីពថា� ក់ជាតិ១១នាក់ �សី ៦នាក់ 

- េរៀបចំេសចក�ីែណនំាស�ីពីករ្រគប់្រគង

ែផ�កេលលទ�ផល េនមធ្យមសិក្សោ

ចំេណះទូេទ និងមធ្យមសិក្សោ

បេច�កេទស េនឆា� ំ២០១៦ (មចទ) 

៣ 

- រង់ចំគេ្រមាងថ�ី SEIP ចប់ េផ�មពី    

ឆា� ំសិក្សោ ២០១៧-២០១៨ (World 

Bank) 

- េរៀបចំស�ង់ដវទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិង

បេច�កេទស េនឆា� ំ២០១៦ (តទវ) 
២ 

- កំពុងេរៀបចំេសចក�ី្រពង 

- េរៀបចំកម�វធីិសិក្សោ និងស�ង់ដកម�វធីិ

សិក្សោអប់របំេច�កេទស�សបតមត្រម�វ

កររបស់សហគមន៍េនឆា� ំ ២០១៦ (តទវ) 

២ 

- កំពុងេរៀបចំ និងែកលម�េសៀវេភេគាល 

និងកម�វធីិសិក្សោ ឆា� ំទី១ ទី២ និងទី៣ 

- េរៀបចំ្របព័ន�ធានាគុណភាពសលេរៀន 

េនឆា� ំ ២០១៦  (មចទ) ២ 

- រង់ចំគេ្រមាងថ�ី គេ្រមាងអភិវឌ្ឍមធ្យម

សិក្សោទុតិយភូមិ USESDP  ចប់េផ�មពី

ឆា� ំសិក្សោ ២០១៧-២០១៨ (ADB) 

- ែកស្រម�ល និងេរៀបចំលិខិតបទដ� ន   

គតិយុត�ិពក់ព័ន�នឹងសុខភាពសិក្សោ េន

ឆា� ំ២០១៦ (សស) 

១ 

- បានអភិវឌ្ឍឯកសរគតិយុត�ពក់ព័ន�

នឹងសុខភាពសិក្សោ (បឋម និងមធ្យម

សិក្សោ) ដូចខងេ្រកម៖ 

- េសចក�ីែណនំាេលខ១៨ សណន ចុះៃថ�

ទី២៨ ែខេមស ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករអនុ

វត�វធិានករករពរសុខភាព និងបង� រ

ជំងឺេផ្សងៗ ែដលបណា� លមកពី

អកសធាតុេក� ខ� ំងេនតម្រគឹះស� ន

សិក្សោសធារណៈ និងឯកជន 

- េសចក�ីែណនំា េលខ៣០ សណន ចុះ
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ៃថ�ទី៣០ ែខមិថុនា ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករ

អនុវត�វធិានបង� រជំងឺ និងេ្រគាះថា� ក់

េផ្សងៗ ែដលេកតេឡងជាញឹកញាប់

ក�ុងរដូវេភ��ងេនតម្រគឹះស� នសិក្សោ 

- េសចក�ីែណនំាេលខ ៣១ សណន ចុះ

ៃថ�ទី៣០ ែខមិថុនា ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីករ

អនុវត�វធិានបង� រករពរ និងែថទំសុខ

ភាពែភ�ក េនតម្រគឹះស� នសិក្សោស

ធារណៈ។ 

- េសចក�ីែណនំា េលខ ៣៣ អយក.ស

នណ ចុះៃថ�ទី២០ ែខកក�ដ ឆា� ំ២០១៦ 

ស�ីពីករអនុវត�កម�វធីិសិក្សោពី្របធាន

បទអប់រសុំខភាពេនតម្រគឹះស� ន

បឋមសិក្សោ មធ្យមសិក្សោចំេណះទូេទ 

និងអប់របំេច�កេទស។ 

- េសចក�ីែណនំាទំងេនះ បានែចកជូន

ដល់្រគប់មន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡា

រជធានី េខត�េដម្ីបែណនំាបន�ដល់

ករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា

ខណ�  ្រក�ង �ស�ក និង្រគប់្រគឹះស� ន

សិក្សោ។ 

- េរៀបចំ្របព័ន�កសងែផនករ ពិនិត្យតម

ដន និងវយតៃម�ែផ�កេលលទ�ផលេន

មធ្យមសិក្សោ េនឆា� ំ២០១៦  (មចទ) 

២ 

- បាន និងកំពុងអនុវត�ទូទំង ្របេទស 

 

- េរៀបចំេគាលករណ៍អភិបាលកិច�ល�េន

សលមធ្យមសិក្សោចំេណះទូេទ និង

វទិ្យោល័យចំេណះទូេទ និងបេច�កេទស 

េនឆា� ំ២០១៦ (នក) 

២ 

- កំពុងែកស្រម�លឱ្យ�សបនឹងកម�វធីិជាតិ

កំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ និង

ករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យ 

- េរៀបចំ្របកសស�ីពី ករែកស្រម�លភារ

កិច� និងករ្រប្រពឹត�េទរបស់នាយកដ� ន

ត្រមង់ទិស     វជិា� ជីវៈ េនឆា� ំ២០១៦ 

(នក) 

១ 

- សេ្រមចបាន្របកសស�ីពី ករេរៀបចំ 

និងករ្រប្រពឹត�េទរបស់អគ�នាយក-   

ដ� នអប់រែំដលក�ុងេនាះមានកំណត់  

អំពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទរបស់   

នាយកដ� នត្រមង់ទិសវជិា� ជីវៈ 

អន�ុសយ័ 
ករអប់រឧំត�មសកិ្សោ 

២០១៦ 
សា� ន

ភាព 
េសច��ប�� ក ់

េគាលនេយាបាយទី១៖ 

ធានាករអប់រមំាន    

គុណភាព ្របកបេដយ

សមធម៌ និងបរយិាបន� 

និងេលកកម�ស់ឱកស

សិក្សោេពញមួយជីវតិ 

- េរៀបចំេគាលនេយាបាយស�ីពីអហរបូករ

ណ៍ ករឧបត�ម�ធននិងឥណទនស្រមាប់

អ�កសិក្សោេនឧត�មសិក្សោ េនឆា� ២ំ០១៦ 

(ឧស) 

២ 

- បានេរៀបចំេសចក�ី្រពងដំបូង 

 

- េរៀបចំែផនករបេង�នចំនួននិស្ិសតែផ�ក         

វទិ្យោស�ស� បេច�កេទស វសិ�កម� សិល្បៈ
២ 

- ែផនករបេង�នចំនួននិស្ិសតែផ�ក      

វទិ្យោស�ស� បេច�កេទស វសិ�កម�    
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ៃច�្របឌិត និងគណិតស�ស� េនឆា� ំ

២០១៦ (ឧស) 

សិល្បៈៃច�្របឌិត និងគណិតស�ស� 

ែផនករព្រងីកេសវកម� និងធនធាន

របស់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោតមតំបន់ 

និងែផនករសកម�ភាពេដម្ីបកត់

បន�យគមា� តរវងនិស្ិសតែដលបាន

ប�� ប់ករសិក្សោ និងត្រម�វករទីផ្សោរ

ករងរជាសមាសភាគដ៏សំខន់     

ែដលបានកំណត់េនក�ុងេសចក�ី្រពង

ៃនឯកសរែផនទីបង� ញផ�ូវស្រមាប់

ឧត�មសិក្សោ២០១៧-២០៣០ ។         

េសចក�ី្រពងៃនែផនទីបង� ញផ�ូវេនះ 

្រត�វបានែចកេចញជាបីដំណាក់កល គឺ 

១). ដំណាក់កលទី១ ២០១៧-២០២០ 

ដំណាក់កលទី២ ២០២១-២០២៥ និង

ដំណាក់កលទី៣ ២០២៦-២០៣០ ។ 

(នឹងប�� ប់េនឆា� ំ២០១៧) 

- េរៀបចំែផនករព្រងីកេសវកម� និង

ធនធានរបស់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោតម

តំបន់ េនឆា� ំ២០១៦ (ឧស) 

២ 

- អភិវឌ្ឍែផនករសកម�ភាពេដម្ីបកត់

បន�យគមា� តរវងនិស្ិសតែដលបានប�� ប់

ករសិក្សោ និងត្រម�វករទីផ្សោរករងរ េន

ឆា� ំ២០១៦ (ឧស) 

២ 

- ែកលម�្របព័ន�ស�ីពីករទទួលស� ល់ និង

ករបេង�ត ្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ េនឆា� ំ

២០១៦ (ឧស) 

១ 

- ្រកសួងបានេរៀបចំ្រចកេចញចូលែត

មួយនិងឯកសរែដល្រត�វបំេពញ និង

វយតៃម� 

េគាលនេយាបាយទី២៖ 

ធានាភាពស័ក�ិសិទ� ៃន

ភាពជាអ�កដឹកនំា និង

្រគប់្រគងរបស់ម�ន�ីអប់រ ំ

្រគប់លំដប់ថា� ក់ 

- េរៀបចំេសចក�ីែណនំាស�ីពីករសិក្សោស� ន

ភាពនិស្ិសតេ្រកយប�� ប់ករសិក្សោ េន

ឆា� ំ២០១៦ (ឧស) 
១ 

- េចញេសចក�ីែណនំាេលខ ៥០អយក.    

សណ .ន  ចុះៃថ�ទី២៨ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦   

ស�ីពីករសិក្សោស� នភាពនិស្ិសត

េ្រកយប�� ប់ករសិក្សោ 

- េរៀបចំេសៀវេភែណនំា្របតិបត�ិ ស�ីពី

គេ្រមាង�សវ្រជាវ េនឆា� ំ២០១៦ (ឧស) 

២ 

- បានប�� ប់េសចក�ី្រពងចុងេ្រកយៃន 

េសៀវេភមគ�ុេទសន៍្របតិបត�ិហិរ��វត�ុ 

និងមគ�ុេទសន៍្របតិបត�ិស្រមាប់ដំេណ រ

ករមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ករ�សវ្រជាវ និង

នវនុវត�ន៍ 

- េរៀបចំេគាលករណ៍ែណនំា ស�ីពីករវយ

តៃម�តមថា� ក់េរៀនជា្របចំ េនឆា� ំ 

២០១៦ (ឧស) 
១ 

- េចញេសចក�ីែណនំាេលខ ៤៨ អយក.

សណន ចុះៃថ�ទី២៨ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ស�ី

ពីករបេង�តេគាលករណ៍រង� យតៃម�

ថា� ក់េរៀន 

- បេង�តេគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍធនធាន

មនុស្សស្រមាប់ឧត�មសិក្សោ េនឆា� ំ

២០១៦ (ឧស) 

២ 

- េដយេយាង្រកសួងមានេគាលនេយា- 

បាយធនធានមនុស្សរចួេហយ។      

ដូចេនះ នាយកដ� នឧត�មសិក្សោកំពុង

សិក្សោ និង្របមូលទិន�ន័យទក់ទង

ធនធានមនុស្ស េដម្ីបេរៀបចំែផនករ 

អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សស្រមាប់

្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ។ ែផនករេនះ   

ក៏ជាសមាសភាគដ៏សំខន់េនក�ុង       

ឯកសរៃនេសចក�ី្រពងែផនទីបង� ញ

ផ�ូវស្រមាប់ឧត�មសិក្សោ២០១៧-

២០៣០ ។ (នឹងប�� ប់េនឆា� ំ២០១៧) 
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- េរៀបចំេសចក�ីែណនំា ស�ីពីករអភិវឌ្ឍ កម�

វធីិចុះកម�សិក្សោ េនឆា� ំ២០១៦ (ឧស) 
១ 

- បានេចញេសចក�ីែណនំាេលខ ៤៩     

អយក.សណន ចុះៃថ�ទី២៨ ែខធ�ូ       

ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីអភិវឌ្ឍកម�វធីិចុះកម�-

សិក្សោរបស់និស្ិសត 

- េរៀបចំស�ង់ដនិងេគាលករណ៍ែណនំា

អំពីករធានាគុណភាពៃផ�ក�ុង េនឆា� ំ

២០១៦ (ឧស) 

២ 

- បានេរៀបចំេគាលករណ៍ែណនំាអំពី

ករធានាគុណភាពៃផ�ក�ុង និងសិក�

សលពិេ្រគាះេយាបល់ចំនួនពីរេលក 

- េរៀបចំរចនាសម�័ន� និងយន�ករអនុវត�

េគាលនេយាបាយ ស�ីពីករ�សវ្រជាវនិង

អភិវឌ្ឍ       េនឆា� ំ២០១៦ (សវ) ១ 

- ្រកសួងបានេចញេសចក�ីែណនំាស�ីពី

ករេរៀបចំរចនាសម�័ន� និងយន�ករ    

អនុវត�េគាលនេយាបាយស�ីពីករ

�សវ្រជាវនិងអភិវឌ្ឍរបស់្រគឹះស� ន

ឧត�មសិក្សោចុះៃថ�ទី៣០ែខធ�ូឆា� ំ២០១៦ 

- េរៀបចំលិខិតបទដ� នស�ីពី ស�័យភាព

របស់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ េនឆា� ំ២០១៦ 

(ឧស) 

២ 

- បានប�� ប់េសចក�ី្រពងចុងេ្រកយ     

ៃនឯកសរេគាលនេយាបាយស�ីពី

អភិបាលកិច� និងហិរ��វត�ុេនឧត�ម

សិក្សោកម�ុជា។ ឯកសរេនះជា           

មូលដ� ន្រគឹះស្រមាប់កសងលិខិត

បទដ� នស�ីពីស�័យភាពរបស់្រគឹះស� ន

ឧត�មសិក្សោ 

- េរៀបចំយន�ករអនុវត�្រពះរជ្រកឹត្យស�ីពី

មុខងរស�ស� ចរ្យ េនឆា� ំ២០១៦ (ឧស) ២ 

- (នឹងប�� ប់េនឆា� ំ២០១៧) ថា� ក់ដឹកនំា

្រកសួងេស�ឱ្យ្រត�តពិនិត្យយន�ករសរ

ជាថ�ី 

- េរៀបចំគំរែូផនករអភិវឌ្ឍន៍ និងធុរកិច�េន

តម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ េនឆា� ំ២០១៦ 

(ឧស) 

២ 

- កំពុងេរៀបចំេសចក�ី្រពងៃនគំរែូផនករ

អភិវឌ្ឍនិងធុរកិច�េនតម្រគឹះស� ន

ឧត�មសិក្សោ (នឹងប�� ប់េនឆា� ំ២០១៧) 

- េរៀបចំេគាលនេយាបាយអភិបាលកិច� 

និងករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុេនឧត�មសិក្សោ            

េនឆា� ំ២០១៦ (ឧស) 
២ 

- ប�� ប់េសចក�ី្រពងចុងេ្រកយៃន     

ឯកសរេគាលនេយាបាយស�ីពី

អភិបាលកិច� និងហិរ��វត�ុេនឧត�ម-

សិក្សោកម�ុជា(នឹងប�� ប់េនឆា� ំ២០១៧) 

អន�ុសយ័ 
ករអប់រេំ្រក្របព័ន� 

២០១៦ 
សា� ន

ភាព 
េសច��ប�� ក ់

េគាលនេយាបាយទី១៖ 

ធានាករអប់រមំាន    

គុណភាព ្របកបេដយ

សមធម៌ និងបរយិាបន� 

និងេលកកម�ស់ឱកស

សិក្សោេពញមួយជីវតិ 

- េរៀបចំេសចក�ីែណនំាស�ីពី ករផ�ល់អហ

របូករណ៍ដល់អ�កសិក្សោកម�វធីិអប់រេំ្រក

្របព័ន�េនឆា� ំ២០១៦ (អកប) 

៣ 

- បានេរៀបចំេសចក�ីែណនំា បុ៉ែន�ថា� ក់

ដឹកនំាមិនឯកភាព 

- េរៀបចំ្របកសអន�រ្រកសួងស�ីពីករ

ចំណាយេល្រគ�បេ្រង�នេនមធ្យមសិក្សោ

បឋមភូមិ (អកប) 

៣ 

- បានេរៀបចំ្របកសដក់ឆ�ង បុ៉ែន�

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុមិន   

ឯកភាព 

- អភិវឌ្ឍែផនករសកម�ភាព េដម្ីបព្រងឹង

កម�វធីិសមមូល េនឆា� ំ២០១៦ (អកប) 
២ 

- មិនមានប�� ក់មូលេហតុ 
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េគាលនេយាបាយទី២៖ 

ធានាភាពស័ក�ិសិទ�ៃន

ភាពជាអ�កដឹកនំា និង

្រគប់្រគងរបស់ម�ន�ីអប់រ ំ

្រគប់លំដប់ថា� ក់ 

- េរៀបចំស�ង់ដមជ្ឈមណ� លសិក្សោ     

សហគមន៍ េនឆា� ំ ២០១៦ (អកប) 

១ 

- ្របកសេលខ ២៤២៩ អយក្របក     

ស�ីពីករបេង�ត និង្រគប់្រគង

មជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍ 

អន�ុសយ័ 
ករអភិវឌ្ឍយវុជន 

២០១៦ 
សា� ន
ភាព 

េសច��ប�� ក ់

េគាលនេយាបាយទី១៖ 

ធានាករអប់រមំាន    

គុណភាព ្របកបេដយ       

សមធម៌ និងបរយិាបន� 

និងេលកកម�ស់ឱកស

សិក្សោេពញមួយជីវតិ 

- េរៀបចំែផនករស�ីពីករចូលរមួរបស់យុវ

ជនក�ុងសកម�ភាពស�័្រគចិត� េនឆា� ំ

២០១៤ (គមយវ) 

១ 

- អនុសសន៍អ�កស�័្រគចិត�យុវជនជាតិ 

- ទស្សនទននិងែផនករយុទ�ស�ស�

ស្រមាប់ករងរស�័្រគចិត�កម�ុជា        

ឆា� ំ២០១៤ 

- េសចក�ីែណនំាស�ីពីករេរៀបចំបេង�ត

្រក�មយុវជនស�័្រគចិត�កម�ុជា េលខ១៨អ

យក.សណន ចុះៃថ�ទី៣០ ែខធ�ូ ឆា� ំ

២០០៩ 

េគាលនេយាបាយទី២៖ 

ធានាភាពស័ក�ិសិទ� ៃន

ភាពជាអ�កដឹកនំា និង

្រគប់្រគង របស់ម�ន�ីអប់រ ំ

្រគប់លំដប់ថា� ក់ 

- េរៀបចំលិខិតបទដ� នស�ីពីករព្រងឹងយន�

ករ្រក�ម្របឹក្សោកុមារនិងយុវជន និង

េរៀបចំឯកសរពក់ព័ន� េនឆា� ំ២០១៦ 

(យវ) 

 

 

២ 

- កម�វធីិសលកុមារេម្រតីសមាសភាគ

ទី៥៖ ករចូលរមួរបស់កុមារ ្រគ�សរ 

និងសហមន៍ (ឯកសរគំា្រទករអនុវត� 

ចុះៃថ�ទី១៦ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៣) 

- ព្រងងឯកសរកម�វធីិអភិវឌ្ឍករងរ

្រក�ម្របឹក្សោយុវជនកម�ុជា  

- េរៀបចំយន�ករស្រមាប់ករពិនិត្យតម

ដននិងវយតៃម� ករអនុវត� េនឆា� ំ

២០១៦ (យវ) 

២ 

- ្របកសស�ីពីករដក់ឱ្យអនុវត�កម�វធីិ

អភិវឌ្ឍយុវជន ២០១៥-២០១៨         

ចុះៃថ�ទី១៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០១៥ 

អន�ុសយ័ 
ករអប់រកំយនិងកីឡា 

២០១៦ 
សា� ន
ភាព 

េសច��ប�� ក ់

េគាលនេយាបាយទី១៖ 

ធានាករអប់រមំាន    

គុណភាព្របកបេដយ

សមធម៌ និងបរយិាបន� 

និងេលកកម�ស់ឱកស

សិក្សោេពញមួយជីវតិ 

- េរៀបចំេសចក�ីែណនំាស�ីពីករងរ

បេច�កេទសអប់រកំយនិងកីឡា េនឆា� ំ

២០១៦ (អកឡ) 

២ 

- បានចុះ�សង់ស�ិតិ និងវយតៃម�ពី

សកម�ភាពហត់្របាណ ឬ េលងកីឡា

េដម្ីបសុខភាពទូទំង២៥រជធានីេខត� 

- េនពំុទន់បានេរៀប ចំចង្រកងឯកសរ 

- បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេង� លនិង         

ផ្សព�ផ្សោយេនទូទំង ២៥ រជធានីេខត� 

ស�ីពីករហត់្របាណ និងេលងកីឡា

េដម្ីបសុខភាព 

េគាលនេយាបាយទី២៖ 

ធានាភាពស័ក�ិសិទ�ៃន

ភាពជាអ�កដឹកនំានិង

្រគប់្រគងរបស់ម�ន�ីអប់រ ំ

្រគប់លំដប់ថា� ក់ 

- េរៀបចំេសចក�ីែណនំាស�ីពី ករករពរ

តៃម�សីលធម៌និងវជិា� ជីវៈក�ុងករេធ�

សកម�ភាពអប់រកំយនិងកីឡា េនឆា� ំ 

២០១៦ (អគកឡ) 

២ 

- កំពុងេរៀបចំព្រងឹង 

 

- េរៀបចំែផនករេគាលស�ីពីករអភិវឌ្ឍ

កីឡា    េឆា� ះេទឆា� ំ២០២៣ េនឆា� ំ

២០១៦ (អគកឡ) 
២ 

- បានេរៀបចំកីឡាជាតិេលកទី១  

- កសងេហដ� រចនាសម�័ន�ថា� ក់ជាតិ និង

កំពុងបណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីបេច�ក- េទស

របស់សហព័ន�កីឡាជាតិ 
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- េរៀបចំេសចក�ីែណនំាស�ីពីវមិជ្ឈករ

ករងរកីឡាដល់សហព័ន�កីឡាជាតិេន

ឆា� ំ២០១៦ (អគកឡ) 

២ 

- បានវមិជ្ឈករករងរបេច�កេទស     

េទសហព័ន�កីឡាជាតិមួយ និងថវកិ      

រង់ចំ្រកបខណ� េពលេវល  

- េរៀបចំលិខិតបទដ� នគតិយុត�ិស�ីពីករេផ�រ      

មុខងរអប់រកំយនិងកីឡាដល់ថា� ក់

េ្រកមជាតិ េនឆា� ំ២០១៦ (អគកឡ) 
២ 

- កំពុងែតពេ្រង�ងលក�ន�ិកស�ីពី               

គណៈកម�ករ្រទ្រទង់កីឡារជធានី

េខត�បុ៉ែន�ករសិក្សោ�សវ្រជាវ            

េនពំុបានទូលំទូលយ និងសីុជេ្រម  
 
 

ប�� ក់ ៖  ១- អនុវត�រចួរល់ ២- កំពុងអនុវត�    ៣- មិនទន់បានចប់េផ�មអនុវត� 

 

េឈ� ះនាយកដ� ន/អង�ភាព អក្សរកត់  េឈ� ះនាយកដ� ន/អង�ភាព អក្សរកត់ 
នាយកដ� នអប់រកុំមារតូច អកត  នាយកដ� ននីតិកម�  នក 

នាយកដ� នបឋមសិក្សោ  បស  នាយកដ� នសមា� រៈ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� សទរ 

នាយកដ� នមធ្យមសិក្សោចំេណះទូេទ  មចទ  នាយកដ� នព័ត៌មាន និងកិច�ករអស៊ន  ពអស៊ 

នាយកដ� នអប់រេំ្រក្របព័ន�  អកប  នាយកដ� នែផនករ  ផក 

នាយកដ� នសុខភាពសិក្សោ  សស  អគ�នាយកដ� នកីឡា អគកឡ 

នាយកដ� នត្រមង់ទិសវជិា� ជីវៈ  តទវ  នាយកដ� នអប់រកំយ និងកីឡា អកឡ 

នាយកដ� នឧត�មសិក្សោ  ឧស  នាយកដ� នអប់រកំយ និងកីឡាសិស្ស និសិ្សត  អកឡសស 

នាយកដ� ន�សវ្រជាវវទិ្យោស�ស�  សវ  អគ�នាយកដ� នយុវជន អយវ 

នាយកដ� នបណ�ុ ះបណា� ល និងវ្ិរកឹតករ បវ  នាយកដ� នយុវជន យវ 

នាយកដ� នអភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោ  អកស  នាយកដ� ន្រគប់្រគងមជ្ឍមណ� លយុវជន គមយវ 

នាយកដ� នបុគ�លិក  បល  នាយកដ� នធានាគុណភាពអប់រ ំ ធគអ 

នាយកដ� នហិរ��វត�ុ  ហវ    
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ែផ�កទី ៣ 

្របធានបទពិភាក្សោ 
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្រ�ធានបទព�ភាក� 

I- អនុវសិយ័ ករអប់រកំមុារតូច 

្របធានបទទ១ី ៖ ករព្រងកីករអប់រកុំមារតូច្រសបតមស�ង់ដអប្បបរមា្របកបេដយសមធម៌ សមភាព និង       
បរយិាបន�។ 

្របធានបទទ២ី ៖ ករបំេពញមុខងរអប់រកុំមារតូចរបស់ថា� ក់េ្រកមជាតកិ�ុង្រកបខណ� ករអនវុត�េគាល
នេយាបាយស�ពីីកំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករ នងិវសិហមជ្ឈករក�ុងវស័ិយអប់រ។ំ 

II- អនុវសិយ័ ករអប់របំឋមសកិ្សោ 

្របធានបទទ១ី៖ ករបេង�ីតសលបឋមសកិ្សោជំនាន់ថ� ីនិងករ្រគប់្រគងេផា� តេលសីលេរៀន ។ 
្របធានបទទ២ី៖ ស�ង់ដសលបឋមសិក្សោេដមី្បពី្រងឹងករងរអធិករកចិ�។ 
្របធានបទទ៣ី៖  កំែណទ្រមង់ករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រងៀន ករផ្សោរភា� ប់ករងរវ្ិរកឹតករ និងកម�វធិីហ�កឹហត់ 

្រគ�បេ្រងៀន។ 

III- អនុវសិយ័ ករអប់រមំធ្យមសកិ្សោ និងអប់របំេច�កេទស 

្របធានបទទ១ី៖ ករអនុវត�េគាលនេយាបាយស�ីពសីលេរៀនជំនាន់ថ� ីនិងករ្រគប់្រគងេផា� តេលីសលេរៀន។  

្របធានបទទ២ី ៖ ករអនុវត�្រកបខណ� កម�វធិីសកិ្សោថ�ីស្រមាប់មធ្យមសិក្សោចំេណះទូេទ។ 

្របធានបទទ៣ី ៖ ករព្រងឹងវធិសី�ស�បេ្រងៀន និងេរៀនែបបថ�េីនមធ្យមសិក្សោចំេណះទូេទនិងអប់របំេច�កេទស។ 

្របធានបទទ៤ី៖ កំែណទ្រមង់ករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រងៀន ករផ្សោរភា� ប់ករងរវ្ិរកឹតករ និងកម�វធិីហ�កឹហត់ 
្រគ�បេ្រងៀន។ 

IV- អនុវសិយ័ ករអប់រឧំត�មសកិ្សោ 

្របធានបទទ១ី ៖ ករបណ�ុ ះបណា� លធនធានមនុស្សេនកម�ុជា។ 

្របធានបទទ២ី ៖ សុខដុមនយីកម�្រកបខណ� ធានាគុណភាពអប់រៃំផ�ក�ុង និងករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រ ំ

េនឧត�មសិក្សោ។ 

V- អនុវសិយ័ ករអប់រេំ្រក្របពន័� 

្របធានបទទ១ី ៖ ករអនុវត�កម�វធិីអប់រេំ្រក្របព័ន�ក�ុងេគាលេដអប់រេំពញមួយជីវតិ។ 
្របធានបទទ២ី ៖ ករបេង�ីន្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគង និងករដឹកនាកំម�វធិអីប់រេំ្រក្របព័ន�។ 

VI- អនុវសិយ័ ករអភិវឌ្ឍយវុជន 

្របធានបទទ១ី ៖ ករអនុវត�កម�វធិី្របឹក្សោអជីព។ 
្របធានបទទ២ី ៖ ករព្រងឹង្រក�ម្របឹក្សោកុមារ និងយុវជន។ 

VII- អនុវសិយ័ ករអប់រកំយ នងិកឡីា 
្របធានបទទ១ី ៖ ករេរៀបចំបណ�ុ ះបណា� លថា� លនិស្សយ័កឡីាេឆា� ះេទករ្របកួតកីឡាសុេីហ�មឆា� ២ំ០២៣។ 
្របធានបទទ២ី ៖ ករអនុវត�កម�វធិីសិក្សោករអប់រកំយ និងកីឡាេនតម្រគះឹស� នសិក្សោ។ 
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