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១. េសចក�ីេផ�ម 

្រកសងួអប់រ ំយុវជន នងិកីឡា បានឈនដល់ដណំាក់កលប�� ប់អណត�ិៃនករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយ
អប់រ២ំ០១៤-២០១៨ ្រសបតមែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ របស់រជរដ� ភិបាលនីតិកលទី៥ ៃន
រដ�សភា។ េគាលនេយាបាយ យុទ�ស�ស� កម�វធិី និងចេង� មសកម�ភាពជាអទិភាពរបស់្រកសួង្រត�វបានសេ្រមច េដីម្បី
ឈនេទអនុវត�េគាលេដអភវិឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាពឆា� ២ំ០៣០។  

្រកបខណ� ពិនតិ្យតមដន នងិវយតៃម�បានកណំត់ករទទលួខុស្រត�វរបស់ថា� ក់ជាតិ នងិថា� ក់េ្រកមជាតកិ�ុង
កររមួគា� សេ្រមចកិច�ករធំៗគរួឱ្យកត់សមា� ល់ តមរយៈករអនុវត�វធិានករកំែណទ្រមង់ ៨ចណុំចេនឆា� ២ំ០១៤ និង
វឌ្ឍនភាពៃនកំែណទ្រមង់ ១៥ចណុំច ពីឆា� ២ំ០១៥ ដល់ឆា� ២ំ០១៨ ជាពិេសសសិស្សខិតខំេរៀនសូ្រតជាងមុន នងិ្រគ�
បេ្រងៀនខិតខបំំេពញករងរល�្របេសីរជាងមុន។  

វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ករងរតមអនុវស័ិយ និងករពិនិត្យតមដនវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតិបត�ិ
្របចឆំា� ២ំ០១៨ បានឆ�ុះប�� ងំេនក�ុងខ�ឹមសរៃនរបាយករណ៍សន�ិបាតអប់រ ំ េដីម្បជីាមូលដ� នស្រមាប់ពនិិត្យេឡងីវញិ
ពីសកម�ភាព និងចណុំចេដរបស់សូចនាករបំេពញករងរគន�ឹះ។ របាយករណ៍សន�ិបាតអប់រឆំ�ុះប�� ងំអពំីវឌ្ឍនភាព 
ប�� ្របឈម និងអនុសសន៍រមួរបស់្រកសួង និងតមអនុវស័ិយទងំ៧ រមួមានករអប់រកុំមារតូច ករអប់របំឋមសិក្សោ 
ករអប់រមំធ្យមសិក្សោនិងអប់របំេច�កេទស ករអប់រឧំត�មសិក្សោ ករអប់រេំ្រក្របព័ន� ករអភិវឌ្ឍយុវជន និងករអប់រកំយ
និងកីឡា។ លទ�ផលសន�ិបាតអប់រនំឹងក� យជាមូលដ� នដ៏មានសរៈសខំន់ ក�ុងករេរៀបចែំផនករយុទ�ស�ស�ថវកិ និង
ែផនករ្របតបិត�ិ្របចឆំា� ។ំ 

គុណភាពៃនករេរៀបចសំន�ិបាតអប់រក៏ំ្រត�វបានេលីកកម�ស់ តមរយៈរបាយករណ៍បូកសរុបករងរកន់ែតមាន
លក�ណៈសម�� វភិាគ និងេផា� តសំខន់េលីលទ�ផល។ 

ក�ុងឆា� សំិក្សោ២០១៧-២០១៨កន�ងមកេនះ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាបានសេ្រមចលទ�ផលធំៗ ដូចតេទ ៖ 

២. វឌ្ឍនភាព 
២.១ លទ�ផលរមួរបសវ់ិសយ័អប់រ ំយវុជន នងិកឡីា 
២.១.១   វឌ្ឍនភាពៃនករសេ្រមចបានសចូនាករពិនិត្យតមដនរមួគា�  

 

 ្រកសួងបានសេ្រមចេគាលនេយាបាយ យុទ�ស�ស� កម�វធិី និងចេង� មសកម�ភាពជាអទិភាព តមរយៈសូចនាករ
ពិនិត្យតមដនរមួគា� ដូចខងេ្រកម៖ 

តរងទ១ី ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករសេ្រមចបានសូចនាករពនិតិ្យតមដនរមួគា�   
លទ�ផល  

២០១៧-២០១៨ 
សូចនាករលទ�ផល 

ជាកែ់ស�ង  
២០១៥-១៦ 

ជាកែ់ស�ង 
២០១៧-១៨ 

ចំណុចេដ 
២០១៨-១៩ 

ជាកែ់ស�ង  
២០១៨-១៩ 

ស� ន
ភាព 

ផលសេ្រមច ២០១៤-២០១៨ ៖ អ្រតប��បក់រសិក្សោេនអបរ់មូំលដ� ន េកីនេឡងីជាមយួនឹងលទ�ផលសិក្សោល�្របេសីរ 

១. អ្រតេឡងីថា� កេ់ន
បឋមសិក្សោេកីនេឡងី 
ពិេសសេនថា� កដំ់បូង 

១. អ្រតេឡងីថា� កេ់នបឋមសិក្សោេកីន
េឡងីពី៨៧% ឆា� សិំក្សោ ២០១៤-១៥ 
ដល ់៨៩,៨% ឆា� សិំក្សោ ២០១៧-១៨ 

៨៧% 
(២០១៤-១៥) 

៨៩.៤% 
(២០១៦-១៧) 

៨៩.៨% 
(២០១៦-១៧) 

៨៩.៨% 
(២០១៧-១៨) 

 

២. សិស្សចូលេរៀនេន
មធ្យមសិក្សោបឋម
ភូមិេកីនេឡងី និង
េបាះបងក់រសិក្សោ
្រត�វបានកតប់ន�យ 

 

២.១. អ្រតរមួៃនករសិក្សោេនមធ្យម
សិក្សោបឋមភូមិ េកីនេឡងីពី ៥៣,៨% 
ឆា� សិំក្សោ២០១៥-១៦ ដល ់៥៤,៦% 
ឆា� សិំក្សោ ២០១៧-១៨ 

៥៣,៨% ៥៩,២% ៥៤.៦% ៥៩,១%  

២.២. អ្រតេបាះបងក់រសិក្សោថយពី 
១៩,២% ឆា� សិំក្សោ ២០១៤-១៥ ្រតឹម 
១៧,៥% ឆា� សិំក្សោ ២០១៦-១៧ 

១៩,២% 
(២០១៤-១៥) 

១៥.៤% 
(២០១៦-១៧) 

១៧.៥% 
(២០១៦-១៧) 

១៥,៨% 
(២០១៧-១៨) 

 

សមា� ល់:  សេ្រមចបានតមចណុំចេដ  អចទទលួយកបាន  សេ្រមចមនិបានតមចណុំចេដ 
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តរងទី១ បង� ញពនីិនា� ករវជិ�មានដូចតេទ៖ (១) អ្រតេឡងីថា� ក់េនបឋមសិក្សោមានករេកីនេឡងី (២) 
អ្រតរមួៃនករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិមានករេកីនេឡងីគួរឱ្យកត់សមា� ល់ នងិ(៣) អ្រតេបាះបង់ករសកិ្សោ
េនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមធិា� ក់ចុះ។  

អ្រតេឡងីថា� ក់េនបឋមសិក្សោ ែដលមាននិនា� ករ្របេសីរេឡងីជាបេណ�ី រៗ េដយបានេកីនេឡងីពី ៨៧ភាគរយ 
ឆា� សំិក្សោ ២០១៥-២០១៦ ដល់ ៨៩,៤ភាគរយ ឆា� សំកិ្សោ ២០១៨-២០១៩។ កំែណទ្រមង់អណំាន និងគណិតវទិ្យោ
ថា� ក់ដំបូងបានេធ�ឱី្យអ្រតេឡងីថា� ក់ទី១ ទ២ី និងទី៣ េកីនេឡងីគួរឱ្យកត់សមា� ល់ េដយថា� ក់ទី១ េកីនពី ៨៣,៥ភាគរយ 
ឆា� សំិក្សោ២០១៥-២០១៦ ដល់ ៨៥,៣ភាគរយ ឆា� សំកិ្សោ២០១៨-២០១៩ និងថា� ក់ទ២ី និងទី៣ េកីនពី ៨៧,១ភាគរយ 
ដល់ ៨៨,៦ភាគរយ និងពី ៨៧,០ភាគរយ ដល់ ៨៩,៧ភាគរយ។ 

ករចូលេរៀនេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិបានេកីនពី ៥៧,៦ភាគរយ េនឆា� សំិក្សោ២០១៦-១៧ ដល់ ៥៩,១ភាគរយ 
េនឆា� សំិក្សោ២០១៨-២០១៩។ 

លទ�ផលទងំេនះសេ្រមចបានេដយសរ ៖ (១) កំេណីនបរមិាណ នងិគុណភាពេហដ� រចនាសម�័ន�រូបវន�អប់រ ំ(២) 
ករព្រងងឹកម�វធិីអណំាន និងគណិតវទិ្យោថា� ក់ដំបូងេនបឋមសិក្សោ (៣) ករផ�ល់អហរូបករណ៍សសិ្ស្រកី្រកេនបឋម
សិក្សោនងិមធ្យមសកិ្សោ (៤) ករអនុវត�កម�វធិីទប់ស� ត់ករេបាះបង់ករសិក្សោ (៥) ករព្រងងឹករងរអធិករកចិ� និង (៦)    
ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពេគាលនេយាបាយ្រគ�បេ្រងៀន។ 

២.១.២   វឌ្ឍនភាពៃនករសេ្រមចបានសចូនាករស�លូ 

្រកសួងបានសេ្រមចេគាលនេយាបាយ យុទ�ស�ស� កម�វធិី និងចេង� មសកម�ភាពជាអទិភាព តមរយៈសូចនាករ
ស�ូលដូចខងេ្រកម៖ 

តរងទ២ី ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករសេ្រមចបានសូចនាករស�ូល 

សូចនាករស�ូល 
ស� នភាព 

២០១៧-១៨ 
ចំណុចេដ 

២០១៨-១៩ 
ជាកែ់ស�ង 

២០១៨-១៩ 
ចំណុចេដ 

២០១៩-២០ 

េគាលនេយាបាយទ១ី៖ ធានាឱ្យករអប់រមំានគុណភាព្របកបេដយសមធម៌ បរយិាបន� នងិេលីកកម�ស់ឱកសសិក្សោេពញមយួ

ជវីតិស្រមាប់ទងំអស់គា�  
១. ភាគរយកុមារអយុ ៥ឆា� កំ�ុងករអបរ់កុំមារតូច្រគបរ់បូភាព ៦៨,៥០% ៧០% ៦៣,១% ៧២% 

២. ចំននួ្រស�កែដលមានអ្រត្រត�តថា� កេ់នបឋមសិក្សោតិចជាង 
ឬេស�ី ១០ ភាគរយ 

១៧៣ ១៨៨ ១៨០ ១៩៣ 

៣. ចំននួេខត�ែដលបានសេ្រមចអ្រតប�� បក់រសិក្សោមធ្យម
សិក្សោបឋមភូមិយ៉ាងតិច ៤០ ភាគរយ 

១៣ ១២ ១៥ ១៤ 

៤. អ្រតអក�រកម�ជនេពញវយ័ (អយុ ១៥េឡងី) ៨០,៥%* ៨៣,១% ៨២,៥%** ៨៥% 

៥. រង� យតៃម�េតស�ស�ងដ់ថា� កជ់ាតិសិស្សថា� កទី់៣ េលីមុខវជិា� ភាសែខ�រ និងគណិតវទិ្យោ  

ករអន អនុវត�េន 
ឆា� សិំក្សោ 

២០១៩-២០ 

 អនុវត�េន 
ឆា� សិំក្សោ 

២០១៩-២០ 

េកីន ៥ពិន�ុ  

គណិតវទិ្យោ អនុវត�េន 
ឆា� សិំក្សោ 

២០១៩-២០ 

 អនុវត�េន 
ឆា� សិំក្សោ 

២០១៩-២០ 

េកីន ៥ពិន�ុ  

៦. ចំននួ្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោបានេធ�ីករវយតៃម� ៥ ៧០ ០ ៩០ 

៧. ភាគរយ្រគ�បេ្រងៀនបឋមសិក្សោមានស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោ 
ទុតិយភូមិ+២ 

៧២,០៦% ៦០% ៦២,៥៣% ៦១% 

៨. ភាគរយ្រគ�ឧេទ�សមានបរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស ់ ១៨,១៧%*** ២១% ៣០,៣៩% ២៤% 

េគាលនេយាបាយទ២ី ៖ ធានាភាពសក�សិិទ�ៃិនភាពជាអ�កដកឹនា ំនងិ្រគប់្រគងរបស់ម�ន�អីប់រ្ំរគប់លំដប់ថា� ក់ 
៩. ចំននួនាយកសលបឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោទទលួបាន ៧៥២ ៥០០ ៧០៥ ៥០០ 
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ករ បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករ្រគប្់រគងសលេរៀនែផ�កេលី
លទ�ផល 

(បឋម ៥៨៥ 
មធ្យម ១៦៧) 

(បឋម ៦៦៨ 
មធ្យម ៣៧ ) 

១០. ភាគរយៃនករទូទតថ់វកិ  ៩៥,១៧% ៩៥% ៩៥,៦៥% ៩៥% 

្របភព៖ * ករអេង�តេសដ�កិច� សង�មកិច�កម�ុជាឆា�  ំ២០១៥  
សមា� ល៖់  ** ឆា� ២ំ០១៧  *** មិនរបប់��ូ លវទិ្យោស� នជាតិអបរ់ ំ 

កុមារអយុ ៥ឆា�  ំបានទទួលេសវអប់រ ំ១៩១ ៨៣២នាក់ េស�ី ៦៣,១ភាគរយ ៃនចំនួន្របជាជនអយុ ៥ឆា�  ំទប
ជាងចណុំចេដ ៦,៩០ភាគរយ(ចំណុចេដ ESP ៧០ភាគរយ) ្រសី ៩៤ ២៨៨នាក់ េស�ី ៦៣,៦០ភាគរយ។ អ្រតេនះ 
ធា� ក់ចុះេដយសរែតអង�ករៃដគូបានប�� ប់កម�វធីិអប់រតំមខ�ងផ�ះ។ 

្រស�កែដលមានអ្រត្រត�តថា� ក់េនបឋមសិក្សោតិចជាង ឬេស�ី ១០ភាគរយ មាន ១៨០ ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  (ចំណុច
េដ ១៨៨) េបីេធៀបេទនឹងឆា� សំិក្សោ២០១៧-២០១៨ េកនី ៧។ 

រជធានី េខត�ែដលបានសេ្រមចអ្រតប�� ប់ករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិយ៉ាងតិច ៤០ភាគរយ មាន ១៥ 
េលី ២៥ េខត� រជធានី (ចំណុចេដ ១២) េបីេធៀបេទនឹងឆា� សំិក្សោ២០១៧-២០១៨ េកនី ២។  

អ្រតអក�រកម�ជនេពញវយ័អយុ ១៥ឆា� េំឡងី បានេកនីពី ៨០,៥ភាគរយ េនឆា� ២ំ០១៥ ដល់ ៨២,៥ភាគរយ េនឆា� ំ
២០១៧។ ករេកីនេឡងីេនះេដយសរករខិតខំ្របឹងែ្របងទងំ្រកសួង និងៃដគូអភិវឌ្ឍតមរយៈយុទ�នាករអក�រកម�ជាតិ
ឆា� ២ំ០១៥។ 

េតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតិថា� ក់ទី១១ មុខវជិា� ភាសែខ�រ គណិតវទិ្យោ និងរូបវទិ្យោបានអនុវត�េលីសលសំណាកគំរូ 
២៣០ (រដ� ២០០ និងឯកជន ៣០) ៃនសលេរៀនក�ុង ២៥ េខត� រជធានី។ ្រកសួងកំពុងេរៀបចំេធ�ីករវភិាគេលីទិន�ន័យ 
និងសរេសររបាយករណ៍បឋម។ ករេធ�ីេតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតិថា� ក់ទី៣ ជុំបនា� ប់នឹងេធ�ីេនឆា� សំិក្សោ២០១៩-២០២០។ 

្រគ�បេ្រងៀនបឋមសកិ្សោមានស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ+២ មាន ៦២,៥៣ភាគរយ ខ�ស់ជាងចណុំចេដ 
២,៥៣ភាគរយ (ចណុំចេដ ៦០ភាគរយ)។ 

្រគ�ឧេទ�សមានបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ៣០,៣៩ភាគរយ ខ�ស់ជាងចណុំចេដ ៩,៣៩ភាគរយ (ចំណុចេដ ២១
ភាគរយ)។ 

នាយកសលបឋមសិក្សោ នងិមធ្យមសិក្សោទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� ល ស�ីពីករ្រគប់្រគងសលេរៀនែផ�កេលី
លទ�ផលមាន ៧០៥នាក់ ្រស ី៩៣នាក់ (ចណុំចេដ ៥០០)  ក�ុងេនាះនាយកសលបឋមសិក្សោ ៦៦៨នាក់ ្រសី ៨៨
នាក់ និងនាយកសលមធ្យមសិក្សោ ៣៧នាក់ ្រស ី៥នាក់។ 

 ឆា�  ំ២០១៨  ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន នងិកីឡាបានចណំាយថវកិកម�វធិី េដយេបាះផ្សោយអណតិ�េបីក្របាក់   
២ ៩៨៩ ៥១០,៩ លនេរៀល េស�ី ៩៥,៦៥ភាគរយ  ៃនឥណទនេដីមឆា� សំរុប ៣ ១២៥ ៤៥៦,៥ លនេរៀល ក�ុងេនាះ 
រដ�បាលកណា� លអនុវត�បាន ៦៥៣ ១៥៧,៤ លនេរៀល េស�ី ៨៦,៤២ភាគរយ និងមន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារជធានី 
េខត�អនុវត�បាន ២ ៣៣៦ ៣៥៣,៥ លនេរៀល េស�ី ៩៨,៦០ភាគរយ។   

២.១.៣ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�កំែណទ្រមង់ទងំ ១៥ ចំណុច 

វឌ្ឍនភាពរយៈេពលមយួឆា� កំន�ងមកៃនករអនុវត�កម�វធិីែកទ្រមង់វស័ិយអប់រទំងំ ១៥ចណុំច ក�ុង្រកបខណ�
សសរស�ម�ទងំ៥ មានដូចខងេ្រកម៖ 

សសរស�ម�ទ១ី ៖ ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពេគាលនេយាបាយ្រគ�បេ្រងៀន 
- ករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�អប់រកំយនិងកីឡាតមរូបមន� (១២+៤) 

- េគាលករណ៍វយតៃម�ផ�ល់ឋនៈ្រគ�ឧេទ�ស េនវទិ្យោស� នគរុេកសល្យ 

- ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយ ស�ីពីគន�ងអជពី្រគ�បេ្រងៀន។ 
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សសរស�ម�ទ២ី ៖ ករពនិតិ្យេឡងីវញិកម�វធិសីកិ្សោ េសៀវេភសកិ្សោេគាល នងិករែកលម�បរសិ� នសកិ្សោ 
− ករអនុម័តកម�វធិសីិក្សោលម�ិតក្រមិត្រគប់មុខវជិា�  ្រគប់ភូមិសកិ្សោ 
− ករអនុម័តកម�វធិសីិក្សោលម�ិតស្រមាប់មេត�យ្យសិក្សោរដ� 
− ករប�� ប់េសចក�ី្រពងចុងេ្រកយេគាលករណ៍ែណនា ំស�ពីីកម�វធិអីប់រមំាតបិត 
− ករប�� ប់េសចក�ី្រពងចុងេ្រកយ្រកបខណ� កម�វធិសីិក្សោ និងកម�វធិីសិក្សោលម�ិតថា� ក់ពីរភាស (បារងំ-ែខ�រ)  
− ករេរៀបចំេសចក�ី្រពងឯកសរ ស�ីពីករអប់របំរយិាបន�ស្រមាប់គរុសសិ្សមេត�យ្យសិក្សោ 
− ករេរៀបចំែផនករសកម�ភាពស្រមាប់អនុវត�្រកបខណ� កម�វធិីសិក្សោ ២០១៨-២០២៣។ 

សសរស�ម�ទ ី៣ ៖ ករដក់ឱ្យអនុវត�អធកិរកចិ� 
− ករេធ�ីអធិករកិច�តមកលកណំត់ និងអធិករកិច�តម្របធានបទ រមួមាន ”ករបេ្រងៀនសំេណរថា� ក់ទ៦ី” “អ្រត

ប�� ប់ករសិក្សោេនបឋមសកិ្សោ”  “ករបេ្រងៀនរូបវទិ្យោ” េនតមសលមធ្យមសិក្សោ  
− ករវភិាគអពំកីរងរទំនាក់ទំនងករ្រគប់្រគង និងគុណផលសិក្សោេនបឋមសកិ្សោ 
− ឧបករណ៍អធិករកិច�តម្របធានបទ “ករបេ្រងៀនភាសអង់េគ�សថា� ក់ទី៤” និង“ករបេ្រងៀននិងេរៀនថា� ក់ទី១២”។ 

សសរស�ម�ទ ី៤ ៖ ករព្រងងឹរង� យតៃម�សកិ្សោមានរូបភាពេផ្សងៗដូចជា ករ្របឡង ករេធ�េីតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាត ិ 
ថា� ក់តបំន់ នងិអន�រជាត ិ

− ករប�� ប់ឯកសរ្រកបខណ� រង� យតៃម�េតស�ថា� ក់ជាត ិ
− ករេធ�ីេតស�រង� យតៃម�លទ�ផលសិក្សោ និងកម�វធិីសកិ្សោ 
− ករេធ�ីេតស�រង� យតៃម�ក្រមិតអន�រជាតសិ្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ (PISA-D) ស្រមាប់សិស្សអយុ ១៥ឆា�  ំ
− ករផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលេតស�រង� យតៃម�ក្រមិតអន�រជាតសិ្រមាប់្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍេនកម�ុជា (PISA-D)។ 

សសរស�ម�ទ ី៥ ៖ ករែកទ្រមង់ឧត�មសកិ្សោ 
- ករែកលម�កម�វធិសីិក្សោថា� ក់ឆា� សំិក្សោមូលដ� ន  

- ករែកលម�កម�វធិសីិក្សោេនតម្រគឹះស� នឧត�មសកិ្សោឱ្យ្រសបតម្រកបខណ� គុណវុឌ្ឍជិាតកិម�ុជា 

- ករព្រងឹងគុណវុឌ្ឍ្ិរគ�បេ្រងៀន 

- ករែកលម�និងេលកីកម�ស់ករេរៀន បេ្រងៀន នងិ្រសវ្រជាវ  

- ករែកលម�លក�ខណ� ្របតិបត�និាយកទទលួបន�ុក្រសវ្រជាវ និងនាយកមជ្ឈមណ� ល្រសវ្រជាវេនតម្រគះឹស� ន
ឧត�មសកិ្សោ 

- ករែកលម�និងេរៀបចឧំបករណ៍ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម�ស្រមាប់្រគឹះស� នឧត�មសកិ្សោ 

- ករែកលម�និងេរៀបចយំន�ករធានាគុណភាពៃផ�ក�ុងស្រមាប់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

- ករព្រងឹងសមត�ភាព្រគប់្រគង និងដឹកនា ំ

- ករព្រងឹងសមត�ភាពស�ពីីករធានាគុណភាពអប់រ ំ 

- ករដក់ឱ្យេ្របី្របាស់នូវស�ង់ដស្រមាប់ផ�ល់ករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រថំា� ក់បណ�ិ ត  

- ករែកលម�្របព័ន�នងិយន�ករ្របមូលទនិ�ន័យឧត�មសិក្សោតម្របព័ន�្រគប់្រគងព័ត៌មានឧត�មសិក្សោ  

- ករព្រងឹងករេរៀបចំថវកិ្របចឆំា� ។ំ 
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សសរស�ម�ទងំ ៥ ខងេលេីនះ ជាមូលដ� ន្រគឺះៃនកែំណទ្រមង់១៥ ចណុំច៖ 

កែំណទ្រមង់ទ ី១ ៖ ករ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុសធារណៈ 
- ករែកស្រម�លេសចក�ី្រពង្របកសអន�រ្រកសួងេលខ ៥០៨ សហវ.្របក និង ៣៦៦ សហវ.្របក ស្រមាប់អនុវត�

ថវកិកម�វធិ ីនិងនីតិវធិីៃនករអនុវត�ថវកិដំេណីរករសលេរៀន 

- ករអនុវត�សកល្បងករចុះប�� ីសរេពីភ័ណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�តម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ 

- ករបេង�ីត្របព័ន�តមដនថវកិរជ�េទយ្យបុេរ្របទន តម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោស្រមាប់អនុវត�េនតមអង�ភាពថវកិ
ថា� ក់កណា� ល នងិរជធាន ីេខត� 

- ករបេង�ីតេគហទំព័រ (www.fmismoeys.com) ស្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយឯកសរពក់ព័ន�នឹងនីតិវធិីេរៀបចំ និងអនុវត�
ថវកិែដលមានលក�ណៈជា E-Library 

- ករផ�ល់ថវកិស្រមាប់ទិញបរកិ� រកុំព្ូយទ័រដល់សលេរៀន 

- ករបេង�ីនថវកិដំេណីរករករយិាល័យអប់រ ំ យុវជន និងកឡីា្រក�ង ្រស�ក ខណ� ពី ១២ លនេរៀល ដល់ ២៤ 
លនេរៀល។ 

កែំណទ្រមង់ទ ី២ ៖ ករព្រងយ្រគ�បេ្រងៀន 

- ករេធ�ីបច�ុប្បន�កម�្រកបខណ� ្រគប់្រគង និងករផា� ស់ប�ូរបុគ�លិកអប់រ ំ

- ករេរៀបចំេគាលករណ៍ៃនករ្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស 

- ករដក់ឱ្យអនុវត�េសចក�ីែណនាសំ�ីពីនយិាមេ្របីបុគ�លិក។ 

កែំណទ្រមង់ទ ី៣ ៖ កែំណទ្រមង់មជ្ឈមណ� លបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រងៀន 
- ករេរៀបចំកម�វធិបីណ�ុ ះបណា� ល្រគ�េនវទិ្យោស� នគរុេកសល្យបាត់ដបំង នងិរជធានភី�ំេពញ 

- ករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត�េទរបស់ករយិាល័យ និងេដប៉ាតឺម៉ង់ចណុំះវទិ្យោស� នគរុេកសល្យបាត់ដំបងតមរយៈ 
្របកសេលខ ៤៤៨ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី៣ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៨  

- ករេរៀបចនំិងករ្រប្រពឹត�េទរបស់ករយិាល័យ និងេដប៉ាតឺម៉ង់ចំណុះវទិ្យោស� នគរុេកសល្យរជធានភី�ំេពញ តមរយៈ
្របកសេលខ ៤៤៩ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី៣ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៨  

- ករេ្រជីសេរសី្រគ�ឧេទ�សស្រមាប់បេ្រមីករេនវទិ្យោស� នគរុេកសល្យរជធានីភ�ំេពញ ១៤នាក់ ្រស ី ៣នាក់ នងិ
បាត់ដំបង ៧នាក់ ្រស ី១នាក់។ 

កែំណទ្រមង់ទ ី៤ ៖ ករេលកីកម�ស់គុណវុឌ្ឍ្ិរគ�បេ្រងៀន 
- ករេលីកកម�ស់គុណវុឌ្ឍ្ិរគ�បេ្រងៀនក្រមិតមូលដ� ន ២១៥នាក់ ្រសី ១០៧នាក់ េឆា� ះេទបរ�ិ� ប្រត 

- ករចូលរមួកម�វធិីអភិវឌ្ឍវជិា� ជវីៈែផ�កកម�វធិីសិក្សោនិងេសៀវេភសិក្សោេគាល    វធិីស�ស�បេ្រងៀន STEM និងករ
្រគប់្រគងសលេរៀន របស់្រគ�ឧេទ�ស ៣៦នាក់ ្រសី ១៣នាក់ េនសិង�បុរ ី

- ករ្របឡងប�� ប់កម�វធិីពេន��នេឆា� ះេទបរ�ិ� ប្រតជនំាន់ទ២ី ចំននួ ៩៨៨នាក់ ្រសី ៣៥០នាក់ 

- ករេ្រជីសេរសីនងិបណ�ុ ះបណា� លកម�វធិីពេន��នេឆា� ះេទបរ�ិ� ប្រតជនំាន់ទី៣ ចំនួន ៩៩៨នាក់ ្រសី ៣៨២នាក់ 

- ករចូលរមួវគ�បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់របស់្រគ�ឧេទ�ស ៣នាក់ េនជបុ៉ន។ 

កែំណទ្រមង់ទ ី៥ ៖ ករងរអធកិរកចិ� 
- ករេធ�ីអធិករកិច�តម្របធានបទ៖  

• ករបេ្រងៀន នងិេរៀនភាសអង់េគ�សថា� ក់ទ៤ី េនតមសលបឋមសិក្សោ ៤២  
• ករបេ្រងៀន នងិេរៀនថា� ក់ទី១២ េន ៤០ សល 

http://www.fmismoeys.com/
http://www.fmismoeys.com/
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• ករបេ្រងៀននងិេរៀនមេត�យ្យសិក្សោេន ១៤សល 
• ករពិនិត្យ្របធានវ�ិ� ស្របឡងឆមាសេលីកទី១ និងទ២ី ថា� ក់ទ១ី២ េន ៨សល 

- ករេរៀបចំេសចក�ីែណនាសំ�ីពកីរអនុវត�ករងរអធិករកិច�ធានាគុណភាពអប់រសំ្រមាប់រជធានី េខត�  

- ករេរៀបចំឧបករណ៍ស្រមាប់េធ�ីអធិករកចិ�តម្របធានបទ “ករបេ្រងៀនភាសអង់េគ�សថា� ក់ទ៤ី” និង “ករ
បេ្រងៀន នងិេរៀនថា� ក់ទ១ី២ “ 

- ករេរៀបចំរបាយករណ៍បូកសរុបលទ�ផលករចុះេធ�ីអធិករកចិ�សលេរៀនបឋមសិក្សោ តមកលកំណត់ទងំ ២៥ 
េខត� រជធ◌ានី មាន ៦៧០សល និងតម្របធានបទ ”ករបេ្រងៀនសំេណរថា� ក់ទ៦ី” ចំនួន ១៦េខត�មាន ៣៦
សល នងិ “អ្រតប�� ប់ករសិក្សោេនបឋមសកិ្សោ” ១០េខត� មាន ៣២សល ្រពមទងំ “ ករបេ្រងៀនរូបវទិ្យោ” 
១៤េខត� េនសលមធ្យមសកិ្សោ ៣៩សល 

- ករសិក្សោ្រសវ្រជាវ នងិពិនតិ្យតមដនគុណភាពអប់រេំនតមមជ្ឈមណ� លសកិ្សោសហគមន៍ ្រគះឹស� នសិក្សោ
ចំេណះទូេទនងិអប់របំេច�កេទសសធារណៈនិងឯកជន េនេខត�កណា� ល ៃប៉លិន កំពង់ឆា� ងំ ស� យេរៀង 
បនា� យមានជ័យ នងិត្ូបងឃ�ុសំរុប ១២សល ក�ុងេនាះមាន្រគឹះស� នសកិ្សោឯកជន ៤ 

- ករេធ�ីអធិករកិច�តមកលកណំត់េលីសលេរៀនជំនាន់ថ�ីេនវទិ្យោល័យ្រពះសុសុីវត� ិ

- ករពិនិត្យតមដនករអនុវត�ប��ត�ិៃនករធានាគុណភាពអប់រ ំ ១៦សល េនស�ឹងែ្រតង កំពង់ធំ ្រកេចះ     
កំពង់ឆា� ងំ តែកវ បាត់ដំបង េសៀមរប នងិស�ឹងែ្រតង 

- ករេធ�ីអធិករកិច�តម្របធានបទ«ករបេ្រងៀននិងេរៀនមេត�យ្យសិក្សោ»េនេខត�ស�ឹងែ្រតង កំពង់ធំ ែកប កំពង់ឆា� ងំ 
កំពង់ចម ្រពះសីហនុ និងបនា� យមានជ័យសរុប ១៤សល។ 

កែំណទ្រមង់ទ ី៦ ៖ រង� យតៃម�លទ�ផលសកិ្សោ 
- ករេរៀបចំេសចក�ី្រពងស�ីពី្រកបខណ� រង� យតៃម�លទ�ផលសកិ្សោ 

- ករេរៀបចំេសចក�ី្រពងស�ីពី នតីិវធិីវស់ស�ង់សមត�ភាពក្រមតិសមមូល 

- ករផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលេតស�រង� យតៃម�លទ�ផលសិក្សោថា� ក់ជាតិថា� ក់ទី៨ េលមុីខវជិា� ភាសែខ�រ គណិតវទិ្យោ និង 
រូបវទិ្យោ  

- ករែកលម�វ�ិ� សៃនកម�វធិីេតស�រង� យតៃម�ក្រមិតអន�រជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ (PISA-D) 

- ករបំប៉នសមត�ភាពស�ីពី ករបន្ុសរីវងេតស�រង� យតៃម�លទ�ផលសិក្សោ និងកម�វធិសីិក្សោ មានអ�កចូលរមួ  ៩៥នាក់ 
្រសី ៩នាក់  

- ករបំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ប��ត�ិៃនករធានាគុណភាពអប់រ ំដល់ម�ន�កីរយិាល័យអធិករកចិ�ទងំ ២៥ េខត� រជធានី 
ែដលមិនែមនជាអធិករ ២៣០នាក់ ្រសី ៥៣នាក់  

- ករបំប៉នសមត�ភាពស�ីពី ករវភិាគទិន�ន័យសកល្បងៃនេតស�រង� យតៃម�សិស្សក្រមិតបឋមសិក្សោថា� ក់តំបន់ 
(SEA-PLM) មានអ�កចូលរមួ ២១នាក់ ្រសី ១នាក់  

- ករពិនិត្យតមដន និងព្រងងឹករអនុវត�េតស�រង� យតៃម�លទ�ផលសិក្សោេនតមសលេរៀនេគាលេដៃនកម�វធិី
េតស�រង� យតៃម�សសិ្សក្រមិតអន�រជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ (PISA-D) េនេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ ែកប ៃ្រពែវង ស� យេរៀង 
កំពត តែកវ េកះកុង កពំង់ស�ឺ និង្រពះសហីនុ សរុប ២៦សល។ 

កែំណទ្រមង់ទ ី៧ ៖ កែំណទ្រមង់ករ្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសកិ្សោទុតយិភូម ិ
- ករេធ�ីបច�ុប្បន�កម�កម�វធិី្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ្របឡងេនមធ្យមសកិ្សោ 

- ករេធ�ីបច�ុប្បន�កម�េសៀវេភែណនាកំម�វធិី្របព័ន�្រគប់្រគងទនិ�ន័យ្របឡង 

- ករអភិវឌ្ឍ្របព័ន�អភិវឌ្ឍសមត�ភាពសសិ្សែផ�កគណិតវទិ្យោ និង្របវត�ិវទិ្យោ (www.bacii.moeys.gov.kh)  
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- ករអភិវឌ្ឍកម�វធិីទូរស័ព�ៃដ "កម�វធិីែល្បងសិក្សោេមេរៀនជីវវទិ្យោថា� ក់ទ១ី២" េលី្របព័ន�្របតិបត� ិ Android ជនំួយ
ដល់ករសកិ្សោស្រមាប់សិស្សថា� ក់ទ១ី២។ 

កែំណទ្រមង់ទ ី៨ ៖ កែំណទ្រមង់កម�វធិសីកិ្សោ នងិេសៀវេភសកិ្សោេគាល 
- ករអនុម័តកម�វធិសីិក្សោលម�ិតស្រមាប់មេត�យ្យសិក្សោរដ� 

- ករប�� ប់េសចក�ី្រពងចុងេ្រកយេគាលករណ៍ែណនា ំស�ពីីកម�វធិអីប់រមំាតបិត 

- ករប�� ប់េសចក�ី្រពងចុងេ្រកយ្រកបខណ� កម�វធិសីិក្សោ និងកម�វធិីសិក្សោលម�ិតថា� ក់ពីរភាស (បារងំ-ែខ�រ)  

- ករេរៀបចំេសចក�ី្រពងឯកសរ ស�ីពីករអប់របំរយិាបន�ស្រមាប់គរុសសិ្សមេត�យ្យសិក្សោ 

- ករេរៀបចំែផនករសកម�ភាពស្រមាប់អនុវត�្រកបខណ� កម�វធិីសិក្សោ ២០១៨-២០២៣។ 

- ករអភិវឌ្ឍ្របព័ន�តមដនករផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាល េដីម្បសី្រម�លដល់ករតមដនករផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភ
សិក្សោេគាល្រគប់ក្រមតិនិង្រគប់មុខវជិា� ឱ្យទទលួបាន្របសិទ�ភាព 

- ករកសង និងករែកស្រម�លកម�វធិីអក�រកម�ជាតិ  

- ករែកលម�កម�វធិសីិក្សោសមមូលបឋមសិក្សោអប់រេំ្រក្របព័ន� 

- ករែកលម�េសៀវេភសិក្សោេគាលពីថា� ក់ទី១ ដល់ថា� ក់ទ១ី២ ្រគប់មុខវជិា�  ៦៥ចណំងេជីង 

- ករអភិវឌ្ឍេសៀវេភអំណានបែន�ម ១៦ចណំងេជីង 

- ករអភិវឌ្ឍេសៀវេភហ�កឹហត់ ៤ចណំងេជីង 

- ករអភិវឌ្ឍសមា� រឧបេទស ៣ចំណងេជីង 

- ករែកលម�េសៀវេភេរឿងកូេរ ៉៦ចណំងេជងី 

- ករេបាះពុម�េសៀវេភសកិ្សោេគាល អណំានបែន�ម នងិហ�កឹហត់ ៤ ២៨៥ ០០០ច្បោប់ 

- ករតងំពិព័រណ៍េសៀវេភ ៣េលីក (ទិវជាតអិំណាន អង�រស�ង� ន នងិបណា� ល័យជាត)ិ 

- ករលក់េសៀវេភសិក្សោ ១ ៩២៨ ០៦៣ច្បោប់ ផា� ងំរូបភាព ៤ ៤៤១ផា� ងំ សមា� រឧបេទស ៤៩្របអប់ និងសមា� រ
ពិេសធន៍រូបវទិ្យោ ៣២៦មុខ ជូនអតថិិជនទូេទ។ 

កែំណទ្រមង់ទ ី៩ ៖ ករសងសង់អគារសកិ្សោ នងិករជសួជុល   
- ករជួសជុលែកលម�អគារសិក្សោែដលជាមណ� លកំែណ្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតយិភូមិ ១០កែន�ង មាន

អគារ ២២ខ�ង េស�ី ១៩៥បន�ប់ និងបង�ន់អនាម័យ ២បន�ប់ េនក�ុងរជធានីភ�ំេពញ 

- ករជួសជុលែកលម�អគារសិក្សោែដលជាមណ� ល្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ១៧កែន�ង មានអគារ 
២៧ខ�ង េស� ី ១២៤បន�ប់ ទចីត់ករ ២ខ�ង េស�ី ៦បន�ប់  បង�ន់អនាម័យថ�ី ២ខ�ង េស�ី ១០បន�ប់ នងិរបងថ�ី
្របែវង ៤២៩ែម៉្រត េនេខត�កពំង់ចម កំពង់ស�ឺ កពំង់ឆា� ងំ ត្ូបងឃ�ុ ំកពំង់ធំ កណា� ល តែកវ និងេសៀមរប 

- ករជួសជុលែកលម�អគារទីស�កីរ្រកសួងអប់រ ំយុវជន នងិកឡីា ៤ខ�ង  

- ករជួសជុលែកលម�អគារសិក្សោ ៤ខ�ង េស�ី ៣០បន�ប់ េនរជធានីភ�ំេពញ 

- ករជួសជុលែកលម�អគារសិក្សោ ១ខ�ង េស�ី ៣បន�ប់ អគារករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា្រស�កកងមាស នងិ   
ទីលនកឡីា មេត�យ្យសិក្សោធនធាន្រស�កកងមាស ចក់េបតុងផ�ូវចូល្របែវង ១៣ែម៉្រត និងសង់របងេបតុង  
េរៀបឥដ�្របេហងដក់បនា� លសួ្របែវង ៥២៦ែម៉្រត េនេខត�កំពង់ចម 

- ករជួសជុលែកលម�អគារសិក្សោ ២ខ�ង េស�ី ១០បន�ប់ េនក�ុងវទិ្យោល័យ េហង សរំនិ ចក ្រស�កអូររងំឪ េខត�
ត្ូបងឃ�ុ ំ

- ករជួសជុលែកលម�អគារសិក្សោ ៣ខ�ង េស�ី ១៣បន�ប់ េនេខត�្រពះសីហនុ  តែកវ និងកណា� ល 
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- ករជួសជុលរបងេធ�ីពីឥដ�្របែវង ៣១៥ែម៉្រត កម�ស់ ២ែម៉្រត េនសលបឋមសិក្សោេទព្របណម្យេខត�កណា� ល 
និង្របែវង ១១៤ែម៉្រត កម�ស់ ២ែម៉្រត េនសលបឋមសិក្សោែ្រពក្រតឡាក េខត�កំពង់ចម 

- ករជួសជុលអគារ B និងរបង េនសលមធ្យមសកិ្សោគរុេកសល្យមេត�យ្យមជ្ឈមិ 

- ករជួសជុលរបងមជ្ឈមណ� លជាតិយុវជនកម�ុជាេនេខត�េសៀមរប 

- ករជួសជុលេរងជាង ១ខ�ង (ទំហ ំ១០០ម x ៧០ម) នងិេរៀបចំ្របព័ន�េភ�ីង តបណា� ញអគ�ិសន ីដំេឡងី្រតង់ស�ូ 
Hybrid ជាមួយ្របព័ន�អគ�ិសនីពន�ឺ្រពះអទតិ្យ េនវទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកំពង់េឈទីល 

- ករជួសជុលែកលម�បង�ន់អនាម័យនិស្សតិ តបណា� ញទឹកស� ត អណ�ូ ងទឹក េរងបង� ត់ផា� និងរុក�ជាតិលម� េរង      
បណ�ុ ះកូនបែន�ធម�ជាតិ និងសងសង់េហដ� រចនាសម�័ន�ខងេ្រកអគារ េនសកលវទិ្យោល័យ េហង សរំនិ 

ត្ូបងឃ�ុ ំនងិេរងបណ�ុ ះកូនបែន�ធម�ជាតិ េនសកលវទិ្យោល័យ្រកេចះ 

- ករជួសជុលអគារេរងជាងសកិ្សោ េនេខត�េពធិ៍សត់ ៃ្រពែវង បាត់ដំបង កពំង់ធ ំនិងេរងជាងបេច�កេទស េន
េខត�បនា� យមានជ័យ 

- ករសង់បន�អគារសិក្សោ STEM ១ខ�ង េនសកលវទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ រជធានីភ�ំេពញ 

- ករសង់អគារសិក្សោថ� ី ២ខ�ង េស�ី ១៧បន�ប់ បង�ន់អនាម័យ ២ខ�ង ១០បន�ប់ អងទឹកនិងអណ�ូ ងទឹក ២ េន
សលបឋមសកិ្សោមង�លរករម និងវទិ្យោល័យ ហ៊ុន ែសន ស� យ្រជ�ំ េខត�ស� យេរៀង 

- ករសង់អគារសិក្សោថ�ី ១ខ�ង េស�ី ១៨បន�ប់ បង�ន់អនាម័យ ២ខ�ង េស�ី ១០បន�ប់ អងទកឹ និងអណ�ូ ងទកឹ ១ េន
វទិ្យោល័យ សេម�ច ហ៊ុន ែសន ពមជកីង េខត�កំពង់ចម 

- ករសង់អគារសិក្សោថ�ី ១ខ�ង េស�ី ៦បន�ប់ បង�ន់អនាម័យ ១ខ�ង េស�ី ៥បន�ប់ អងទកឹ និងអណ�ូ ងទឹក ១ េន      
កងពលតូចទ័ពពិេសសឆ័្រតេយាង ៩១១ រជធានភី�ំេពញ 

- ករសង់សលសហសិក្សោថ�ី ១ខ�ង េស�ី ៥បន�ប់ េនវទិ្យោល័យ សេម�ច ជា សុមី អង�រជ័យ េខត�កំពត 

- ករសង់អគារសិក្សោថ�ី ២ខ�ង េស�ី ១៤បន�ប់ បង�ន់អនាម័យ ២ខ�ង េស�ី ១០បន�ប់ អងទឹក និងអណ�ូ ងទឹក២ េន
បឋមសិក្សោបាក់ដវ ្រស�កខ្សោច់កណា� ល និងអនុវទិ្យោល័យអនុវត�្រក�ងតេខ�  េខត�កណា� ល 

- ករសង់អគារសិក្សោថ�ី ១ខ�ង េស�ី ៦បន�ប់ បង�ន់អនាម័យ ១ខ�ង េស�ី ៥បន�ប់ អងទកឹ និងអណ�ូ ងទឹក ១ េន      
អនុវទិ្យោល័យកិៈចុង ្រស�កបរែកវ េខត�រតនគិរ ី 

- ករសង់អគារសិក្សោថ�ីេនអនុវទិ្យោល័យ ៦៨ខ�ង េស� ី៣៥០បន�ប់ រមួប��ូ លទងំបង�ន់អនាម័យតមរយៈគេ្រមាង   
ែកលម�ករអប់រេំនមធ្យមសកិ្សោ 

- ករសង់អគារសិក្សោេនអនុវទិ្យោល័យ ៣១ខ�ង េស�ី ១៣៥បន�ប់ បង�ន់អនាម័យ ១៤ខ�ង េស�ី ៧០បន�ប់ និង   
ផ�ះ្រគ�ស� ក់េន ៦ខ�ង េស�ី ១៨បន�ប់ រមួប��ូ លទងំបង�ន់អនាម័យ តមរយៈគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយអប់រទំី៣ 

- ករសង់អគារធនធានេនវទិ្យោល័យកម�ស់ ២ជាន់ មានអគារ ៦ខ�ង តមរយៈគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយអប់រេំន
មធ្យមសកិ្សោ 

- ករសង់អគារសិក្សោេនបឋមសិក្សោ ២១ទតីងំ មានអគារ ២១ខ�ង េស� ី ១២៤បន�ប់ រមួទងំបង�ន់អនាម័យ     
តមរយៈគេ្រមាងកម�វធិីអគារសិក្សោសូ្រត 

- ករសង់អគារសិក្សោេនអនុវទិ្យោល័យ ៦ទតីងំ មានអគារ ៦ខ�ង េស�ី ៤០បន�ប់ រមួទងំបង�ន់អនាម័យ តមរយៈ
គេ្រមាងកម�វធិីអគារសិក្សោសូ្រត 

- ករសង់អគារសិក្សោេនវទិ្យោល័យ ៨ទីតងំ មានអគារ ៨ខ�ង េស�ី ៧៥បន�ប់ រមួទងំបង�ន់អនាម័យ តមរយៈគេ្រមាង  
កម�វធិីអគារសិក្សោសូ្រត 
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- ករសង់អគារផ�ះសំណាក់្រគ�បេ្រងៀន ២៤ខ�ង េស�ី ៧២បន�ប់ (ក�ុង ១ខ�ង អចស� ក់េនបាន ១១នាក់)      
តមរយៈគេ្រមាងកម�វធិីអគារសិក្សោសូ្រត 

- ករសង់អគារសិក្សោថ�ីេនបឋមសិក្សោ ៥ទីតងំ មានអគារ ៥ខ�ង េស�ី ២៥បន�ប់ េនក�ុងេខត�្រពះសីហនុ តមរយៈ
គេ្រមាងមូលនិធិ្របេទសចនិ េដីម្បសីន�ភិាពនងិករអភិវឌ្ឍន៍ 

គិតមក្រតឹមែខក��  ឆា� ២ំ០១៨ សំណង់អគារសិក្សោែដលជាអំេណាយដ៏ៃថ�ថា� របស់ សេម�ចអគ�មហ

េសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងសេម�ចកតិ�្ិរពទឹ�បណ�ិ ត ប៊នុ រ៉ន ី

ហ៊ុនែសន មាន ៤ ៣១០ ខ�ង េស�ី ២៦ ៥៣៨ បន�ប់។ 

កែំណទ្រមង់ទ ី១០ ៖ ករវយតៃម�្រគះឹស� នឧត�មសកិ្សោ 
- ករអនុវត�ករធានាគុណភាពអប់រតំមស�ង់ដធានាគុណភាពអប់រៃំផ�ក�ុង ស្រមាប់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោបាន ៤២

ភាគរយ ៃន្រគះឹស� នឧត�មសកិ្សោទងំអស់ 

- ករពិនិត្យស� នភាពបណ�ុ ះបណា� លេនតម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោតមបណា� េខត� ១៥្រគះឹស� ន 

- ករពិនិត្យតមដន និងព្រងងឹករេរៀបចំែផនករែផ�កេលលីទ�ផល និង្របព័ន�ពនិិត្យតមដននិងវយតៃម�េន
្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ ៦្រគះឹស� ន 

- ករដក់ឱ្យេ្របី្របាស់នូវស�ង់ដស្រមាប់ផ�ល់ករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រថំា� ក់បណ�ិ ត តមេសចក�ីសេ្រមចេលខ 
០១/១៨ គ.ទ.ក សសរ ចុះៃថ�ទី៩ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៨។  

កែំណទ្រមង់ទ ី១១ ៖ ករេលកីកម�ស់វស័ិយកឡីា 
- ករផ�ល់្របាក់រង� ន់េលកីទឹកចតិ�ជូនចំេពះជ័យលភី និង្របាក់ឧបត�ម�ចំេពះ្រគ�បង�ឹកក�ុងករ្របកតួជាលក�ណៈ

អន�រជាតិនានា  

- ករ្របមូលផ�ុ ំ្រក�មកឡីាថា� ល ៣០្របេភទកីឡា 

- ករ្របមូលផ�ុ ំ្រក�មជេ្រមីសជាត ិ៣៤្របេភទកីឡា 

- ករ្របកួតកឡីាជាតិេលកីទ២ី មានករចូលរមួពី្របតិភូកឡីារជធានី េខត�ទងំ ២៥ ្រកសួងមហៃផ� ្រកសួង
ករពរជាតិ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ  

- ករអភិវឌ្ឍកម�វធិីសកិ្សោលម�តិកីឡាមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិថា� ក់ទី៧ ដល់ទី៩  

- ករចង្រកងេសៀវេភកម�វធិីសកិ្សោលម�ិតអប់រកំយស្រមាប់វទិ្យោល័យ 

- ករ្រសវ្រជាវ និងចង្រកងេសៀវេភទិវអប់រកំយស្រមាប់បឋមសិក្សោ 

- ករចង្រកងេសៀវេភបេច�កេទសនិងច្បោប់ស�ីពកីរ្របកួតបាល់ទត់ និងបាល់េបាះ 

- ករេបីកថា� ក់បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�អប់រកំយ និងកឡីាតមរូបមន� (១២+៤) តមរយៈ្របកសេលខ ១៤៦៦     
អយក. ្របក ចុះៃថ�ទី១១ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៨ ។  

កែំណទ្រមង់ទ ី១២ ៖ ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពេគាលនេយាបាយយុវជន 
- ករព្រងឹង្របព័ន�ល្បោតកយរទឹ�ិកម�ុជាេនតមសលេរៀន 

- ករបំពក់កែន្សងដល់នវកយរទឹ�ិជាតិកម�ុជា ១ ០១០នាក់ ្រសី ៤៨៥នាក់  

- ករេរៀបចំសកម�ភាពករអប់រសំហ្រគិនភាពចូលេទក�ុងកម�វធិីសិក្សោជាត ិ

- ករេរៀបចំសន�ទស្សន៍ករអភិវឌ្ឍយុវជនកម�ុជា 



   

10 
 

- កិច�សហករជាមួយ្រកសួង ស� ប័នពក់ព័ន� អង�ករជាតិ អន�រជាត ិ និងសង�មសុីវលិនានា េលកីិច�ករពក់ព័ន�
នឹងករងរយុវជន នងិកុមារ 

- ករេរៀបចំខ�ឹមសរអត�បទស្រមាប់នាទីអប់រយុំវជន និងកុមារ ផ្សព�ផ្សោយតមវទិ្ុយជាតិកម�ុជារល់ៃថ�ចន� 

- ករេរៀបចំកម�វធិីសមមូលអប់រមូំលដ� នតម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ (BEEP)។ 

កែំណទ្រមង់ទ ី១៣ ៖ ករអប់របំេច�កេទស 
- ករអនុម័តស�ង់ដសលមធ្យមសិក្សោធនធាន 

- ករអនុម័តស�ង់ដវទិ្យោល័យចេំណះទូេទ នងិបេច�កេទស 

- ករេបាះពុម�និងែចកផ្សោយេសៀវេភែណនាកំរអនុវត�កម�វធិសីលកុមារេម្រតីែផ�កអប់របំណិំនជីវតិ 

- ករផ្សព�ផ្សោយ្រកបខណ� កម�វធិីសិក្សោបណិំនជីវតិតមមូលដ� ន 

- ករត្រមង់ទសិនងិករផ�ល់្របកឹ្សោអជីពដល់សសិ្សថា� ក់ទី៩ ទី១១ និងទី១២ 

- ករអភិវឌ្ឍេសៀវេភសិក្សោេគាលែផ�កអប់របំេច�កេទសេលី ៥ជំនាញ រមួមាន អគ�ិសនី េមកនិច េអឡចិ្រត�និច  
េក្ស្រតស�ស� និងបសុវប្បកម�ស្រមាប់ឆា� ទំី១ 

- ករព្រងឹងករអនុវត�ករងរ្របឹក្សោអជីពេនេខត�បាត់ដំបង  

- ករកសងឯកសរ្របកឹ្សោអជពីនងិព័ត៌មានស�ីពជីំនាញសកិ្សោេដីម្បបីំប៉ន្រគ�្របកឹ្សោអជីពេនមធ្យមសិក្សោទុតយិភូម ិ

- ករព្រងីកវទិ្យោល័យចេំណះទូេទនិងបេច�កេទសរដ� និងឯកជនបាន ១៣។ 

កែំណទ្រមង់ទ ី១៤ ៖ ករបេង�តីសលេរៀនជនំាន់ថ� ី
- ករេរៀបចំកម�វធិីសិក្សោមុខវជិា� បេច�កវទិ្យោគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ស្រមាប់េរៀនសរេសរកម�វធិីកុំព្ូយទ័រ (Coding) 

ចប់ពីថា� ក់ទី៧-៩ 

- ករព្រងកីសលេរៀនជំនាន់ថ�ីេនមធ្យមសកិ្សោបែន�មមយួេទៀតគឺវទិ្យោល័យ ហ៊ុន ែសន ពមជកីង េខត�កពំង់ចម 

- ករព្រងឹងករអនុវត�សលេរៀនជំនាន់ថ�ីេនសលបឋមសកិ្សោតមរយៈ ៖ 
o ករេរៀបចំបន�ប់ពិេសធន៍ បពំក់កុំព្ូយទ័រ ្រគ�ែណនាតំមមុខវជិា�  និងបណា� ល័យេអឡចិ្រត�និច 
o ករអនុវត�កម�វធីីសកិ្សោតមែបបសិស្សចល័តេទតមបន�ប់មុខវជិា�  
o ករព្រងឹង នងិព្រងកីករបេ្រងៀន និងេរៀនករអប់របំណិំនជីវតិ ្របឹក្សោអជីព ្រក�ម្របឹក្សោយុវជន និង      

ក�ឹបសិក្សោមុខវជិា� ៖ គណិតវទិ្យោ អក្សរស�ស�ែខ�រ រូបវទិ្យោ គមីីវទិ្យោ ជីវវទិ្យោ សរព័ត៌មាន និង្របវត�ិវទិ្យោ។ 

កែំណទ្រមង់ទ ី១៥ ៖ ករេរៀបចគំន�ងអជពី នងិករបណ�ុ ះបណា� លនាយកសល 
- ករអនុម័ត្រកបខណ� េគាលនេយាបាយ ស�ពីីគន�ងអជីព្រគ�បេ្រងៀន 

- ករបេង�ីតសមាសភាពគណៈកម�ករ និងេលខធិករដ� នស្រមាប់ជំរុញករអនុវត�ករ្រគប់្រគងតមសលេរៀនេន
្រគប់ក្រមិត 

- ករចូលរមួវគ�ករ្រគប់្រគងតមសលេរៀន (SBM)របស់នាយកសលបឋមសិក្សោ ៤៧២នាក់ ្រសី ៧២នាក់ 

- ករចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពី “ករ្រគប់្រគងអប់រ ំនិងករេ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ករបេ្រងៀន-
េរៀន” របស់គណៈ្រគប់្រគងសលេរៀន ២០នាក់ ្រសី ៣នាក់ េនសធារណរដ�កូេរ។៉ 
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២.១.៤     វឌ្ឍនភាពៃនករ្រគប់្រគង នងិអនុវត�ែផនករយទុ�ស�ស�វសិយ័អប់រ ំ

២.១.៤.១ វឌ្ឍនភាពៃនករ្រគប់្រគង នងិ្របសទិ�ភាពហរិ��ប្បទនសហ្របតបិត�ិករ 
• ករងរែផនករ នងិរបាយករណ៍ 

្រកសួងបាន ៖  
- អនុម័តែផនទបីង� ញផ�ូវេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាពឆា� ២ំ០៣០ ស�ីពកីរអប់រេំនកម�ុជា 
- អនុម័តយុទ�ស�ស�ជាតសិ�ីពកីរអភិវឌ្ឍស�តិិអប់រ ំ 
- អនុម័តែផនករយុទ�ស�ស�ថវកិ ២០១៩-២០២១  
- អនុម័តែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា� ២ំ០១៩  
- អនុម័ត្រកបខណ� ពនិិត្យតមដននិងវយតៃម�សលមធ្យមសិក្សោធនធាន  
- អនុម័តេគាលនេយាបាយស�ពីកីរអប់របំរយិាបន�  
- េរៀបចំេសចក�ី្រពងែផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយអប់រ ំ២០១៩-២០២៣  
- េរៀបចំេសចក�ី្រពងេគាលនេយាបាយជាតសិ�ីពីករសិក្សោេពញមួយជីវតិ  
- េរៀបចំេសចក�ី្រពងេគាលនេយាបាយជាតសិ�ីពីសុខភាពសកិ្សោ 
- េរៀបចំ្រកបខណ� អហរូបករណ៍បឋមសិក្សោេផា� តេលីេគាលករណ៍សមធម៌  
- េរៀបចំរបាយករណ៍ស�ពីីសមទិ�ផលអប់រ ំយុវជន និងកីឡាស្រមាប់េផ�ជូីន្រកសួង ស� ប័នពក់ព័ន�។ 

• កម�វធិវីនិេិយាគសធារណៈ 
 ្រកសួងបានេរៀបចំកម�វធិីវនិិេយាគសធារណៈបឆីា� រំកំិល ២០១៩-២០២១ មាន ២៣គេ្រមាង ក�ុងេនាះ 
គេ្រមាងកំពុងដំេណីរករមាន ២០គេ្រមាង នងិគេ្រមាងស្រមាប់អនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាត ិ (ផយអជ) 
មាន ៣ គេ្រមាង ែដលមានថវកិសរុបជាង ៣៩៥  លនដុល� រអេមរកិ។ 

តរងទ៣ី ៖ កម�វធិវីនិេិយាគសធារណៈ(PIP) ឆា� ២ំ០១៥-២០១៧ ដល់ឆា�  ំ២០១៩-២០២១ 
 (គតិជាពន់ដុល� រអេមរកិ) 

ឆា�  ំ

សរបុគេ្រមាងជំនយួ គេ្រមាងកំពុងដំេណីរករ គេ្រមាង (ផយអជ) 

គេ្រមាង ថវកិ 
គេ្រមាងវនិិេយាគ គេ្រមាងជំនយួបេច�កេទស ចំននួ

គេ្រមាង 
ថវកិេ្រគាង 

គេ្រមាង ថវកិ គេ្រមាង ថវកិ 

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 

២០១៨-២០២០ ៣០ ៣៩០ ៣០៦ ១២ ១៣៩ ៣៧៤ ៩ ៨ ៨០៩ ៩ ២៤២ ១២៣ 

២០១៩- ២០២១ ២៣ ៣៩៥ ៤១៩ ១២ ២៧៩ ៨៩៩ ៨ ៧៦ ៨៣១ ៣ ៣៨ ៦៨៨ 

េយងីសេង�តេឃញីថា ចំនួនគេ្រមាងៃនកម�វធិីវនិិេយាគសធារណៈេនឆា� ២ំ០១៩-២០២១ មានករថយចុះ 

េបីេធៀបេទនងឹឆា� ២ំ០១៨-២០២០ រមួទងំគេ្រមាងជំនួយបេច�កេទស និងគេ្រមាងស្រមាប់អនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�

អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ េដយសរគេ្រមាងមួយចនំួន្រត�វបានប�� ប់។ 

• វឌ្ឍនភាពៃនហរិ��ប្បទនសហ្របតបិត�កិរ 
ហរិ��ប្បទនសហ្របតបិត�ិករស្រមាប់វស័ិយអប់រឆំា� ២ំ០១៨ មានថវកិសរុបជាង ១១៩ លនដុល� រអេមរកិ 

បានេកីនេឡងីេបីេធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៧។  

ភា� ក់ងរផ�ល់ហរិ��ប្បទនសហ្របតិបត�កិរដល់វស័ិយអប់រ ំ ១០ ែដលស�ិតេនក�ុងលដំប់ខ�ស់ជាងេគ មាន

បង� ញេនក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 
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តរងទ៤ី៖ ហរិ��ប្បទនសហ្របតបិតិ�កររបស់ៃដគូអភវិឌ្ឍសខំន់ៗ (ឯកតៈពន់ដុល� រអេមរកិ) 

ល.រ 
 

អ�កផ�លជំ់នយួ 
 

ចំណាយ 
ជាកែ់ស�ង 

ឆា�  ំ២០១៦ 

ចំណាយ 
ជាកែ់ស�ង 

ឆា�  ំ២០១៧ 

ចំណាយ 
ជាកែ់ស�ង 
២០១៨ 

ែផនករឆា�  ំ
២០១៩ 

ែផនករឆា�  ំ
២០២០ 

ែផនករឆា�  ំ
២០២១ 

១ សហភាពអឺរ ៉ុប ២៤ ១៤៩ ២៣ ២៧៧ ២៥ ៣៥០ ៣៩១ ២៤៤ n/a 

២ ្របេទសជប៉ុន ៣ ៧១៤ ១៧ ៥៦៧ ១៩ ០៣៨ ៩ ២២១ ១០ ១៨២ ៨ ៣៩៨ 

៣ ធនាគារអភិវឌ្ឍអសីុ ២ ៦៤៩ ៨៥០ ១៨ ៧៥៥ ១៣ ៦៨៧ ១០ ០៧៥ ៩ ៧០៤ 

៤ អង�ករេស្ប�ងអហរពិភពេលក ១៤ ៩១០ ១៤ ០៧៥ ១៤ ៤៥៩ n/a n/a n/a 

៥ សធារណរដ�កូេរ ៉ ៣ ៩៧៥ ១ ២១៥ ៨ ៦៩៧ ១១ ២៥៧ ៩ ៨៣៩ ៩ ៨៣៩ 

៦ ្របេទសស៊ុយែអត ៩ ០៦៥ ១ ៧១៤ ៨ ១២៦ ៧ ១៦៤ ៤ ០៦០ ១៨០ 

៧ ្របេទសអេមរកិ ៤ ៦០០ ៨៤០ ៧ ៩០៧ ៣ ៥០០ ១ ៥០០ ៨៥៥ 

៨ អូ�ស� លី ៦ ៨៦២ ៦ ៨៦២ ៦ ៨៦២ ៥ ៩៨៥ ៥ ៩៨៥ n/a 

៩ អង�ករយូនីែសហ� ២ ៦៣៥ ៣ ១២៤ ៦ ៥៦៨ n/a n/a n/a 

១០ ធនាគារពិភពេលក ៣ ៨៨៨ ១១ ០៦៣ ៤ ២២៧ ១៥ ៦០៨ ១១ ៧៩០ ១៥ ៧៤០ 

សរុបភាគីផ�លជំ់នយួចំនួន១០ ៧៦ ៤៤៧ ៨០ ៥៨៧ ១១៩ ៩៨៩ ៦៦ ៨១៣ ៥៣ ៦៧៥ ៤៤ ៧១៦ 

សរុបភាគីផ�លជំ់នយួទងំអស់ ៩០ ៤៨៤ ៨៦ ៩៧៤ ១៣០ ៨៧២ ៧១ ៤៨១ ៧១ ២៧៥ ៤៤ ៩៤៧ 

(្របភព CDC:  ដក្រសង់េចញពីទិន�ន័យជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ�ូវករេនៃថ�ទី ០៨ ែខ កុម�ៈ ឆា�  ំ២០១៩) 
 

្រកសួង ក៏បានេលីកេស�ីសុគំេ្រមាងហរិ��ប្បទនសហ្របតិបតិ�ករអភិវឌ្ឍន៍ផ�ូវកររបស់រដ� ភិបាលសធារណរដ�កូេរ ៉
ស្រមាប់ឆា� ២ំ០២០ មានបួនគេ្រមាង ក�ុងេនាះមានែតមយួគេ្រមាង គឺគេ្រមាងកម�វធិីេស្ប�ងអហរេនតមសលេរៀនេដយ
ែផ�កេលកីសផិលក�ុង្រស�ក ្រត�វបានភាគីកូេរេ៉្រជសីេរសីេធ�កីរសិក្សោសមិទ�លិទ�ភាព។ 

េដីម្បគីា្ំរទដល់ករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយអប់រ ំ ២០១៤-២០១៨ និងយុទ�ស�ស�កំែណទ្រមង់ករ
្រគប់្រគងអប់រ ំ យុវជន និងកឡីា រជរដ� ភិបាលនឹងបេង�ីនករចំណាយមកេលី្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា។ េ្រកពី
ថវកិកម�វធិីែដលជាបន�ុករបស់រជរដ� ភិបាល ហរិ��ប្បទនៃដគូអភិវឌ្ឍធំៗចនំនួ ៩េផ្សងេទៀត នឹងចូលរមួចំែណកផង
ែដររមួមាន៖ 

១. កម�វធិអីភិវឌ្ឍន៍វស័ិយអប់រេំនមធ្យមសិក្សោទុតយិភូម ិមានថវកិ ៤៥លនដុល� រ (កម�វធិី ១៥លនដុល� រ 
និងគេ្រមាង ៣០លនដុល� រ) គា្ំរទេដយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសុ ី និងមានរយៈេពលអនុវត�ពីឆា� ២ំ០១៧ ដល់ 
២០២១។ បែន�មពីេនះ កម�វធិីអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយអប់រេំនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិទី២ មានថវកិ ៥០លនដុល� រ  (កម�វធិ ី
១៥លនដុល� រ នងិគេ្រមាង ៣៥លនដុល� រ) នងិមានរយៈេពលអនុវត�ពីឆា�  ំ២០១៨ ដល់ ២០២៤។ 

២. គេ្រមាងែកលម�ករអប់រេំនមធ្យមសិក្សោ មានថវកិ ៤០ លនដុល� រ គា្ំរទេដយធនាគារពិភពេលក និង
មានរយៈេពលអនុវត�ពីឆា�  ំ២០១៧ ដល់ ២០២២។ 

៣. មូលនិធិភាពជាៃដគូសកលស្រមាប់ករអប់រទំី៣ មានថវកិ ២០,៦ លនដុល� រ េផា� តេលីករអភិវឌ្ឍ 
សមត�ភាព នងិកម�វធិអីប់រ្ំរគ�បេ្រងៀន។ 

៤. មូលនធិិភាពជាៃដគូស្រមាប់អភិវឌ្ឍសមត�ភាពដណំាក់កលទី៣ មានថវកិ ២៧,៣ លនដុល� រ នងិ   
មានរយៈេពលអនុវត�ពីឆា� ២ំ០១៧ ដល់ ២០២២។ 

៥. គេ្រមាងបេង�តីវទិ្យោស� នគរុេកសល្យេនភ�ំេពញនងិបាត់ដំបង មានថវកិ ៣០ លនដុល� រ គា្ំរទេដយ           
ទីភា� ក់ងរស្របតិបត�ិករអន�រជាតិជបុ៉ន និងមានរយៈេពលអនុវត�ពីឆា�  ំ២០១៧ ដល់ ២០២២។ 
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៦. គេ្រមាងែកលម�បរសិ� នសលេរៀន និងករផ�ត់ផ�ង់សមា� របរកិ� រអប់រេំនកម�ុជា មានថវកិ ៤០ លនដុល� រ 

គា្ំរទេដយ្របេទសចិន និងមានរយៈេពលអនុវត�ពីឆា�  ំ២០១៦ ដល់ ២០១៨។ 

៧. គេ្រមាងែកលម�ករអប់រេំនឧត�មសកិ្សោ មានថវកិ ៩២,៥លនដុល� រ គា្ំរទេដយធនាគារពិភពេលក នងិ      

រយៈេពលអនុវត�ពឆីា�  ំ២០១៨ ដល់ ២០២៤។ 

៨. គេ្រមាងកម�វធិីអហរេពល្រពឹកេនតមសលេរៀនេដយែផ�កេលីកសិផលក�ុង្រស�កមានថវកិ ១០លន
ដុល� រ គា្ំរទេដយរដ� ភិបាលសធារណរដ�កូេរ ៉នងិរយៈេពលអនុវត�ពីឆា� ២ំ០២០ ដល់ ២០២៤។ 

៩. គេ្រមាមបេង�ីត្របព័ន�បណ�ុ ះនិងគា្ំរទធុរកិច�ថ�ីរវងសលេរៀន និងវស័ិយឧស្សោហកម�េនកម�ុជាមានថវកិ ៧
លនដុល� រ នងិមានរយៈេពលអនុវត�ពីឆា� ២ំ០១៩ ដល់ ២០២៣។ 

្រកសួងបានេរៀបចំព័ត៌មានស�ពីីទី្របឹក្សោបេច�កេទសជាតិ និងអន�រជាតិែដលបានបំេពញករងរេនេ្រកមឱវទ

ទីស�ីករ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា និងេនតមមន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារជធានី េខត� េដីម្បពីិនតិ្យេមីលវឌ្ឍនភាព

ៃនករជួយគា្ំរទរបស់ទី្របឹក្សោបេច�កេទសក�ុងករអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រ។ំ េនឆា� ២ំ០១៨ ទី្របឹក្សោេច�កេទសជាតិ ៣២នាក់ 

និងអន�រជាតិ ២១នាក់ ក�ុងេនាះ្រសី ៧នាក់ បេ្រមីករងរេនអង�ភាពេ្រកមឱវទទីស�កីរ្រកសួង។ មន�ីរអបរ ំ យុវជន 

និងកីឡារជធានី េខត� មានជនំួយករបេច�កេទស ១៦នាក់ ្រសី ៣នាក់។ ជារមួ ចំនួនទី្របឹក្សោបេច�កេទសបេ្រមីករងរ

េនក�ុង្រកសួង មានករេកីនេឡងីេធៀបនងឹឆា� មុំន។  

• លទ�ផលករងររបស់្រក�មករងរបេច�កេទសច្រម�ះវស័ិយអប់រ ំ 

្រក�មករងរបេច�កេទសច្រម�ះវស័ិយអប់រថំា� ក់ជាត ិ បានេរៀបចំកិច�្របជុំតម្រតីមាស ដូចបានកណំត់េនក�ុង

ែផនករសកម�ភាព្របចឆំា�  ំ េដីម្បពីិភាក្សោ នងិេដះ្រសយអំពីករអនុវត�េគាលនេយាបាយ និងែផនករកំែណទ្រមង់     

វស័ិយអប់រនំានា ករព្រងងឹ្របសិទ�ភាពហរិ��ប្បទនសហ្របតិបត�កិរ និងករបង� ញពីវឌ្ឍនភាពសំខន់ៗ រមួទងំករ    

ពិនិត្យតមដន និងបានេរៀបចំអង�វបិស្សនា្រក�មករងរបេច�កេទសច្រម�ះវស័ិយអប់រេំនេខត�ែកប េដីម្បពីភិាក្សោក្រមតិ

េគាលនេយាបាយេលីចណុំចសំខន់ៗដូចជា (១) ករពិនតិ្យេឡងីវញិនូវវឌ្ឍនភាពរមួក�ុងវស័ិយអប់រឆំា�  ំ ២០១៧ េទេលី    

សូចនាករស�ូលនងិសូចនាករពនិិត្យតមដនរមួគា�  (២) ករកំណត់អទភិាព នងិកំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រ ំ (្រគ�បេ្រងៀននងិ

ករ្រគប់្រគងតមសលេរៀន) (៣) ករ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុក�ុងវស័ិយអប់រ ំ (៤) ករគា្ំរទសលេរៀននិងករអនុវត�តម

ថា� ក់េរៀន (៥) ករអប់រ្ំរបកបេដយសមធម៌និងបរយិាបន� (៦) កចិ�ពិភាក្សោអន�រវស័ិយ (េយនឌ័រ ទឹកស� ត អនាម័យ 

អហរូបត�ម� និងពកិរភាព) និង (៧) កិច�ពភិាក្សោចណុំចគន�ឹះ េដីម្បេីរៀបចែំផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយអប់រឆំា� ២ំ០១៩-

២០២៣។   

មន�ីរអប់រ ំ យុវជន នងិកីឡារជធានី េខត�ទងំ ២៥ បានដក់េចញនូវែផនករសកម�ភាព្របចឆំា� ៃំន្រក�ម

ករងរច្រម�ះវស័ិយអប់រតំម្រតីមាស និងមានរេបៀបវរៈសខំន់  ៗេដមី្បេីដះ្រសយប�� អប់រេំនមូលដ� ន រមួមាន៖ (១) 

ករេធ�ីបច�ុប្បន�កម�សមាសភាព្រក�មករងរបេច�កេទសច្រម�ះវស័ិយអប់រ ំ (២) ផ្សព�ផ្សោយអំពីតួនាទី និងភារកិច�្រក�ម

ករងរបេច�កេទសច្រម�ះវស័ិយអប់រ ំ (៣) របាយករណ៍វឌ្ឍនភាព្រក�មករងរវស័ិយអប់រ ំ (៤) ករេរៀបចំែផនករ្របតបិត�ិ

្របចឆំា� ២ំ០១៨ (៥) របាយករណ៍សមិទ�កម�្របច្ំរតមីាស នងិលទ�ផលករងរតមអនុវស័ិយ (៦) ករ្រគប់្រគង   

មេត�យ្យសកិ្សោសហគមន៍ ខ�ងផ�ះ និងសលេរៀនឯកជន (៧) ករពេន��នករេរៀបចែំផនករ្របតិបត�ិ និងែផនករ     

យុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍សលេរៀន (៨) ករផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាលឆា� សំិក្សោ២០១៧-២០១៨ (៩) សុវត�ិភាព និង

ចរចរណ៍តមដងផ�ូវរបស់សសិ្សោនុសសិ្ស (១០) វភិាគលទ�ផល្របច្ំរតមីាសេធៀបេទនឹងែផនករសកម�ភាព្របចឆំា�  ំ
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(១១) ករប��� បករយល់ដងឹេដីម្បទីប់ស� ត់ប�� េ្រគឿងេញ�ន (១២) អនាម័យ នងិបរសិ� នតមសលេរៀន (១៣) 

វធិានករនានាស្រមាប់េពលវសិ្សមកលតូច (១៤) ករេ្រតៀមេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយអប់រ ំ២០១៩-២០២៣ នងិ 

(១៥) ករពិភាក្សោេលីករេរៀបចំសន�បិាតបូកសរុបករងរអប់រ្ំរបចឆំា� ។ំ 

ជារមួ ្រក�មករងរបេច�កេទសច្រម�ះវស័ិយអប់រថំា� ក់រជធានី េខត� ជាយន�ករមួយដ៏មានសរៈសខំន់ក�ុងករ

ជំរុញេល្ប�នៃនកំែណទ្រមង់វស័ិយអប់ររំបស់្រកសួង តមរយៈ (១) បេង�ីនកិច�សហ្របតិបត�ិកររវងមន�ីរអប់រ ំ យុវជន 

និងកីឡា ជាមយួនឹងអង�ករៃដគូពក់ព័ន�េនក�ុងមូលដ� ន ្រពមទងំមន�ីរជំនាញនានា (២) ជាេវទិកក�ុងករពិេ្រគាះ

េយាបល់ និងេដះ្រសយប�� ្របឈមបានទន់េពលេវល នងិមាន្របសិទ�ភាព (៣) បេង�ីនលទ�ភាពក�ុងករេកៀរគរ

ហរិ��ប្បទនបែន�ម េដីម្បជីយួបំេពញត្រម�វករែដលេនខ�ះខត និង (៤) ជំរុញឱ្យអ�កពក់ព័ន�ទងំអស់កន់ែតមាន

ករយល់ដងឹពីសរៈសខំន់ៃនករអប់រ ំនងិអចឈនេទសេ្រមចេគាលេដចម្បងៗរបស់្រកសួង និងរជរដ� ភិបាល។ 

២.១.៤.២  វឌ្ឍនភាពៃនករអនវុត�កំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងវិសហមជ្ឈករ 

្រកបខណ� គតយុិត�គា្ំរទដេំណីរករេផ�រមុខងរ នងិធនធានវស័ិយអប់រជូំនរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាត ិ
្រកសួងបាន៖ 

- េរៀបចំេសចក�ី្រពង្របកសអន�រ្រកសួងស�ីពី ករ្របគល់ករយិាល័យអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា្រក�ង ្រស�ក និងេធ�ី
្របតិភូកម�ករ្រគប់្រគងសលេរៀនេទឱ្យរដ�បាលឯកភាព្រក�ង ្រស�កៃនេខត�បាត់ដំបង 

- េរៀបចំេសចក�ី្រពង្របកសស�ពីីតួនាទី ភារកិច� រចនាសម�័ន�ៃនករយិាល័យអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា្រក�ង ្រស�ក
ែដល្រត�វបានេផ�រជូនរដ�បាលឯកភាព្រក�ង ្រស�ក ៃនរដ�បាលេខត�បាត់ដំបង 

- េរៀបចំេសចក�ី្រពងប�� ីមុខងរករយិាល័យអប់រ ំ យុវជន នងិកីឡា្រក�ង ្រស�ក ែដល្រត�វេផ�រេទរដ�បាលឯកភាព
្រក�ង ្រស�ក 

- េរៀបចំេសចក�ី្រពងែផនករសកម�ភាពកំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករក�ុងវស័ិយអប់រ។ំ 

ករេរៀបច ំនងិព្រងងឹករអនុវត�េគាលករណ៍អភបិាលកចិ�ល�វស័ិយអប់រ ំ
្រកសួងបាន ៖ 

- េរៀបចំេសចក�ី្រពងេសចក�ីែណនាសំ�ីពីេគាលករណ៍អភបិាលកិច�ល�សលេរៀន 

- ចុះសកិ្សោ្របសិទ�ភាពៃនករផ�ល់េសវសធារណៈ និង្រកបខណ� ច្បោប់វស័ិយអប់រតំម្រគឹះស� នសកិ្សោឯកជន េន
េខត�តែកវ កពំង់ធ ំកំពង់ចម កំពត បនា� យមានជ័យ បាត់ដំបង នងិ្រពះសីហនុ។ 

ករព្រងងឹករផ�ល់េសវសធារណៈវស័ិយអប់រ ំ
្រកសួងបាន ៖ 

- ដក់ប��ូ លក្រមងេសវសធារណៈវស័ិយអប់រកំ�ុង្រចកទ� រេអឡិច្រត�និច ែដលេរៀបចំេដយ្រកសួងមុខងរ     
សធារណៈ 

- ពិនិត្យតមដនករអនុវត�មុខងរ្របតិភូកម� នងិសិក្សោមុខងរវស័ិយអប់រពំក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀតស្រមាប់េធ�ី្របតភូិ
កម�ជូនរដ�បាល្រក�ង ្រស�កេគាលេដៃនករយិាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ (៥េខត� ) 

- ផ�ល់េសវេបកី្រគឹះស� នសកិ្សោឯកជន ១៣៥្រគះឹស� នសិក្សោ រមួមាន អជា� បណ�េបីកទរកដ� ននងិ្រគឹះស� ន    
មេត�យ្យសកិ្សោ ៣ អជា� បណ�េបីក្រគឹះស� នបឋមសកិ្សោ២៦ អជា� បណ�េបីក្រគឹះស� នមេត�យ្យសិក្សោដល់បឋម
សិក្សោ ២៥ អជា� បណ�េបកី្រគឹះស� នមេត�យ្យសិក្សោដល់ទុតិយភូមិ៥៦ អជា� បណ�េបកី្រគឹះស� នបឋមសកិ្សោ
ដល់មធ្យមសកិ្សោទុតិយភូមិ២ អជា� បណ�េបីក្រគះឹស� នមធ្យមសកិ្សោទុតិយភូមិ៣ អជា� បណ�េបីក្រគឹះស� ន
មធ្យមសកិ្សោ១០ នងិអជា� បណ�េបីក្រគឹះស� នឧត�មសកិ្សោ១០។ 
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ករេរៀបចលំខិតិបទដ� នគតយុិត�គា្ំរទតមអនុវស័ិយ នងិកែំណទ្រមង់វស័ិយអប់រ ំ
្រកសួងបានេរៀបចំ ៖ 

- អនុ្រកឹត្យេលខ ១៣៦ អន្រក.តត ចុះៃថ�ទី១២ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករែតងតងំ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលៃនសកល
វទិ្យោល័យ ជា សុមី កំចយមារ 

- ្របកសេលខ ៩០ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី១៨ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីែបបបទនិងនីតិវធិៃីនករវយតៃម�មេត�យ្យ
សិក្សោសហគមន៍ 

- ្របកសេលខ ៩១ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី១៨ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីករដក់ឱ្យេ្របី្របាស់ស�ង់ដមេត�យ្យ
សិក្សោសហគមន៍ 

- ្របកសេលខ ៩៥ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី២៣ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីករបណ�ុ ះបណា� លឯកេទសវជិា� ជីវៈ
នាយកសលេនវទិ្យោស� នជាតិអប់រ ំ

- ្របកសេលខ ១៣៧ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី៣០ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពកីរបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�ក្រមិតមូលដ� ន
តម្របព័ន�ពេន��នេឆា� ះេទក្រមិតបរ�ិ� ប្រត 

- ្របកសេលខ ១៣៨ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី៣០ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីករេរៀបចនំិងករ្រប្រពតឹ�េទរបស់     
េដប៉ាតឺម៉ង់ និងករយិាល័យចណុំះវទិ្យោស� នជាតិអប់រពំិេសស 

- ្របកសេលខ ៣២៥ អយក.្របក ចុះៃថ�ទ១ី៣ ែខមីនា ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីករ្របគល់ពនរង� ន់ សេម�ចេតេជាែសន 

ស្រមាប់ជ័យលភីនាយកសលេរៀនល� នងិ្រគ�បេ្រងៀនល� 

- ្របកសេលខ ៣២៦ អយក.្របក ចុះៃថ�ទ១ី៣ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករ្របគល់រង� ន់ សេម�ចេតេជាែសន 
ស្រមាប់ករវយតៃម�ករ្របឡង្របណាងំជ័យលភីសលេរៀនស� ត 

- ្របកសេលខ ៤៦១ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី៩ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករេរៀបចនំិងករ្រប្រពតឹ�េទរបស់    
មហវទិ្យោល័យថា� ក់បរ�ិ� ប្រត េដប៉ាតម៉ឺង់ ករយិាល័យ េលខធិករដ� ន នងិអង�ភាពលទ�កម�ក�ុងរចនាសម�័ន�
របស់សកលវទិ្យោល័យភូមនិ�នីតិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច� 

- ្របកសេលខ ៤៤៧ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី៣ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីករេរៀបចនំិងករ្រប្រពតឹ�េទរបស់    
មន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡាេខត�មណ� លគិរ ី

- ្របកសេលខ ៤៤៩ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី៣ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីករេរៀបចនំិងករ្រប្រពតឹ�េទរបស់
ករយិាល័យ នងិេដប៉ាតឺម៉ង់ចណុំះវទិ្យោស� នគរុេកសល្យរជធានីភ�ំេពញ 

- ្របកសេលខ ៤៤៨ ចុះៃថ�ទ៣ី ែខេមស ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីករេរៀបចំនងិករ្រប្រពឹត�េទរបស់ករយិាល័យ និង 
េដប៉ាតឺម៉ង់ចណុំះវទិ្យោស� នគរុេកសល្យបាត់ដំបង 

- ្របកសេលខ ៧១០ អយក.្របក ចុះៃថ�ទ០ី៧ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករេរៀបចនំិងករ្រប្រពតឹ�េទរបស់
ករយិាល័យចណុំះនាយកដ� នសហ្របតិបត�កិរកយរទឹ� ិ

- ្របកសេលខ ១៤៦៦ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី១១ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីករេបីកថា� ក់បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�អប់រ ំ
កយនិងកឡីាតមរូបមន�(១២+៤) 

- ្របកសេលខ ១៨៩៩ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី២៦ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករបង� រទប់ស� ត់អំេពីជួញដូរ         
កររត់ពន� ករេធ�ីអជីវកម�ពលកម�េលីមនុស្ស និងអជីវកម�ផ�ូវេភទេលី�ស�ី នងិកុមារ 

- ្របកសេលខ ២០៦១ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី១១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត�េទរបស់
ករយិាល័យធានាគុណភាពៃនសកលវទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ 
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- ្របកសេលខ ២០៦៣ អយក.្របក ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីករប�ូរេឈ� ះបរ�ិ� ប្រតភូមិវទិ្យោេទជាថា� ក់
បរ�ិ� ប្រតភូមិវទិ្យោ និងេរៀបចំែដនដីៃនមហវទិ្យោល័យសង�មស�ស� នងិមនុស្សស�ស� 

- ្របកសេលខ ២១១៨ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី១៧ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីតួរនាទី ភារកិច� នងិរចនាសម�័ន�របស់
សកលវទិ្យោល័យ្រកេចះ 

- េសចក�ីសេ្រមចេលខ ០៤ អយក.សសរ ចុះៃថ�ទី១៩ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករបេង�ីតគណៈកម�ករ្រគប់្រគង 
និងដឹកនាកំរងរបណា� ល័យ 

- េសចក�ីសេ្រមចេលខ ០៦ អយក.សសរ ចុះៃថ�ទី២៣ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីករបេង�ីតគណៈកម�ករសទិ�ិ
មនុស្សរបស់្រកសងួអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

- េសចក�ីសេ្រមចេលខ ១៧ អយក.សសរ ចុះៃថ�ទី៣១ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករបេង�ីតគណៈកម�ករវយតៃម�
វស់ស�ង់សមត�ភាពក្រមតិសមមូល 

- េសចក�សីេ្រមចេលខ ៣៨ អយក.សសរ ចុះៃថ�ទី២៦ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករបេង�ីត្រក�មករងរបង� រ   
ទប់ស� ត់អំេពីជញួដូរ កររត់ពន� ករេធ�ីអជីវកម�ពលកម�េលមីនុស្ស និងអជីវកម�ផ�ូវេភទេលី�ស�ី នងិកុមារ 

- េសចក�ីែណនាេំលខ ១៤ អយក.សណ ចុះៃថ�ទ២ី៤ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីករេលីកកម�ស់�ស�ភីាពជាអ�ក
ដឹកនាកំ�ុងវស័ិយអប់រ ំយុវជន និងកីឡា។ 

ករអភវិឌ្ឍសមត�ភាពេលកីរងរកែំណទ្រមង់វមិជ្ឈករ នងិវសិហមជ្ឈករ 
្រកសួងបាន ៖ 

- ែកស្រម�លេសចក�ី្រពង្របកសស�ីពតីួនាទី ភារកិច� នងិរចនាសម�័ន�របស់ករយិាល័យអប់រ ំ  យុវជន និងកីឡា
្រក�ង ្រស�កែដល្រត�វបានេផ�រជូនរដ�បាលឯកភាព្រក�ង ្រស�ក 

- េរៀបចំេសចក�ី្រពងឯកសរបណ�ុ ះបណា� លមុខងរវស័ិយអប់រនំានា ែដល្រត�វ្របគល់ឱ្យេទរដ�បាលឯកភាព្រក�ង ្រស�ក 

- ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីបេច�កេទស ៤នាក់ េលីករងរអនុវត�កំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករ។ 

២.១.៤.៣ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�កំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 
ស� នភាពបុគ�លកិអប់រ ំ

បុគ�លិកអប់រ្ំរគប់ក្រមតិសរុប ១២០ ២៩៩នាក់ ្រសី ៥៤ ៩៥៨នាក់ ក�ុងេនាះថា� ក់ជាតិ ៣ ៤១៦នាក់ ្រស ី
៩៣៩នាក់ នងិថា� ក់េ្រកមជាតិ ១១៦ ៨៨៣នាក់ ្រសី ៥៤ ០១៩នាក់ ្រគ�បេ្រងៀនក្រមិតបឋម ៥៩ ៧៣៩នាក់ ្រសី 
៣២ ១២៧នាក់ មេត�យ្យសិក្សោ ៣ ៨៣៤នាក់ ្រសី ៣ ៧៣១នាក់ បឋមសិក្សោ ៥៦ ១០៥ នាក់ ្រសី ២៨ ៥៨៩នាក់   
្រគ�បេ្រងៀនក្រមិតមូលដ� ន ៤១ ៥៥៦នាក់ ្រសី ១៧ ៣៩៦នាក់ ្រគ�បេ្រងៀនក្រមិតមូលដ� ន (អប់រកំយនិងកីឡា)   
២ ២៩៦នាក់ ្រស ី៤៨១នាក់ ្រគ�បេ្រងៀនក្រមិតឧត�ម ១៦ ៥៥៧នាក់ ្រសី  ៤ ៩២៦នាក់ អធកិរបឋមសិក្សោ  ៥៩
នាក់  ្រសី ១១នាក់ និងអធិករមធ្យមសកិ្សោ ៩២នាក់ ្រសី ១៧នាក់។ 

្រកសួងេ្របី្របាស់ម�ន�ជីាប់កចិ�សន្យោ ៦៣៣នាក់ ្រសី ២៣៩នាក់ ក�ុងេនាះថា� ក់ជាតិ ៤១១នាក់ ្រសី ១៦០
នាក់ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ ២២២នាក់ ្រសី ៧៩នាក់។ 

 ្រកសួងេ្របី្របាស់្រគ�បេ្រងៀនជាប់កិច�សន្យោ ១០ ៦៥៨នាក់ ្រស ី ៤ ៦៨២នាក់ ក�ុងេនាះ្រគ�បេ្រងៀនជាប់កិច�
សន្យោចំេណះទូេទ ៨ ០០៨នាក់ ្រសី ៣ ៦៧១នាក់ ្រគ�បេ្រងៀនអក�រកម�ជាប់កិច�សន្យោ ២ ៤៧២នាក់ ្រសី ៩៥៣នាក់ 
និង្រគ�បេ្រងៀនជាប់កិច�សន្យោែខ�រ-ឥស� ម ១៧៨នាក់ ្រសី ៥៨នាក់។ 

្រកសួងេ្របី្របាស់្រគ�បេ្រងៀនពរីថា� ក់ពីរេពល ១២ ៨៩៩នាក់ ្រសី ៧ ៧៩៦នាក់ ្រគ�បេ្រងៀនគួបពីរក្រមិតថា� ក់ 
២ ៥៩៨នាក់  ្រសី ៩១៤នាក់ ្រគ�បេ្រងៀនគួបបីក្រមិតថា� ក់ ១២០នាក់ ្រសី ១៧នាក់។    
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្រកសួងបាន ៖ 

- ្របកសដក់បុគ�លិកអប់រឱំ្យស�ិតេនក�ុងភាពទេំនរគា� នេបៀវត្ស ១៨១នាក់ ្រសី ៥៨នាក់ 

- ្របកសលុបេឈ� ះបុគ�លិកអប់រ ំ៤៤៧នាក់ ្រស ី១២១នាក់ 

- ្របកសអនុ�� តឱ្យបុគ�លកិអប់រចូំលបេ្រមីករងរវញិ ២២៧នាក់ ្រសី ៧១នាក់ 

- ្របកសអនុ�� តច្បោប់ឱ្យបុគ�លិកអប់រពំ្យោបាលជំងឺ ១៥១នាក់ ្រសី ៨៥នាក់ 

- ្របកសអនុ�� តច្បោប់ឱ្យបុគ�លិកអប់រឈំប់ស្រមាកេដយមានភារកចិ�ផា� ល់ខ�ួន ២៧នាក់ ្រស១ី៥នាក់ 

- ្របកសដក់បុគ�លិកអប់រឱំ្យចូលនិវត�ន៍ ១ ៣៦២នាក់ ្រស ី៦៧២នាក់ 

- ្របកសផា� ស់ប�ូរទកីែន�ងបេ្រមកីរងររបស់បុគ�លិកអប់រ ំ៧២៤នាក់ ្រសី ៣១៥នាក់ 

- ្របកសបុគ�លិកអប់រចូំលបេ្រមីកងរក�ុង្រកបខណ� េដីម ២១នាក់ ្រសី ២នាក់ 

- ្របកសេផ�រ្រកបខណ� បុគ�លិកអប់រេំទ្រកសងួ ស� ប័ន ១១៥នាក់ ្រសី ២២នាក់ ក�ុងេនាះ្រកបខណ� ្រគ�បេ្រងៀន
ក្រមិតបឋម ១៩នាក់ ្រស ី៨នាក់  ្រគ�បេ្រងៀនក្រមិតមូលដ� ន ៤៣នាក់ ្រស ី៧នាក់ នងិ្រគ�បេ្រងៀនក្រមិតឧត�ម 
៥២នាក់ ្រសី ៧នាក់  

- ្របកសទទួល្រកបខណ� ពី្រកសួងេផ្សងៗ ១៣នាក់ ្រសី ១០នាក់ 

- ្របកសទទលួស� ល់្រកបខណ� ្រគ�បេ្រងៀនេពញមយួៃថ�ឆា� សំិក្សោ២០១៧-២០១៨ បាន ៥៤នាក់ ្រសី ៤១នាក់ 

- េចញលិខតិឧេទ�សនាមបុគ�លកិអប់រេំទបេ្រមីករងរេបាះេឆា� ត ២ ៥៩៧នាក់ ្រសី ១១៧នាក់ 

- េចញលិខតិឧេទ�សនាមជូនបុគ�លិកអប់រេំទបន�ករសិក្សោេនេ្រក្របេទស ១២០នាក់ ្រសី ៤៦នាក់ក�ុងេនាះថា� ក់
េ្រកយបណ�ិ ត ៣នាក់ ្រសី ១នាក់ ថា� ក់បណ�ិ ត ២៧នាក់ ្រសី ៤នាក់ បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ៤៥នាក់ ្រសី ១៧នាក់ 
បរ�ិ� ប្រត ២២នាក់ ្រសី ១០នាក់ និងវគ�ខ�ីៗ ២៣នាក់ ្រស ី១៤នាក់ 

- េចញលិខតិឧេទ�សនាមជូនបុគ�លិកអប់របំន�ករសិក្សោេនក�ុង្របេទស ៣៧១នាក់ ្រសី ៨៩នាក់ 

- េចញលិខតិឧេទ�សនាមជូនបុគ�លិកអប់រចូំលបេ្រមីករងរវញិ ៣៤២នាក់ ្រសី ១០៥នាក់។ 

ករេ្រជសីេរសីបុគ�លកិអប់រ ំ
- ្របឡងេ្រជីសេរសី្រគ�បេ្រងៀនក្រមិតឧត�មបេ្រងៀនេន្រគឹះស� នឧត�មសកិ្សោ ៤៧នាក់ ្រសី ១០នាក់ 

- ែបងែចក្រកបខណ� ថ�ី ៣ ៦០០កែន�ង ស្រមាប់្របឡងេ្រជសីេរសី នងិបណ�ុ ះបណា� លឆា�  ំ២០១៨  

- ព្រងយ្រគ�េចញពីសលេលសី្រគ�េទសលខ�ះ្រគ� ្រគប់ក្រមិត ៤២នាក់ ្រសី ១៦នាក់ 

- ្របកសប��ូ ល្រកបខណ� ្រគ�បេ្រងៀនជនពកិរ ១២៤នាក់ ្រសី ៥៦នាក់។ 

ករេលកីទកឹចតិ�បុគ�លកិអប់រ ំ
- ្របកសែតងតងំកម�សកិ្សោ្រគ�េចញថ�ី្រគប់ក្រមិត ៣ ០៨៨នាក់ ្រសី ១ ៧៨៩នាក់ 

- េស�ីតងំស៊ប់ក�ុង្រកបខណ� ជូន្រគ�បេ្រងៀនទងំបកី្រមតិេទ្រកសួងមុខងរសធារណៈ ៧ ៥០៣នាក់ ្រសី ៣ ៥៧១
នាក់ ក�ុងេនាះ្រគ�បេ្រងៀនក្រមិតឧត�មកម�សកិ្សោ ៥៥១នាក់ ្រស ី ២៣៥នាក់ អតតីបុគ�លិក ៣១៥នាក់ ្រស ី
១០៤នាក់ តម្របព័ន�ពេន��ន ៦៩២នាក់ ្រសី ១៩៨នាក់ ្រគ�បេ្រងៀនក្រមិតមូលដ� នកម�សិក្សោ ៩៦១នាក់ ្រស ី
៥១០នាក់ អតីតបុគ�លកិ ១ ៤៩៣នាក់ ្រសី ៧១៦នាក់ និង្រគ�បេ្រងៀនក្រមិតបឋម ៣ ៤៩១នាក់ ្រស ី        
២ ៣៦៦នាក់ 

- ្របកសដំេឡងីថា� ក់ឋនន�រស័ក�ិ ជូន្រគ�បេ្រងៀនទូទងំ្របេទស ៩៣ ៩៨០នាក់ ្រសី ៤ ១៣៥នាក់ ក�ុងេនាះ
ដំេឡងីថា� ក់ឋនន�រស័ក�តិមេវន រមួមាន្រពះរជ្រកឹត្យ ១ ៨៥២នាក់ ្រសី ៤៣៣នាក់ អនុ្រកឹត្យ ៥ ២៤០នាក់ ្រស ី
១ ២៨២នាក់ ្របកស ៨៦ ៦៥៣នាក់ ្រសី ៣៩ ៥១៣នាក់ និងដំេឡងីថា� ក់ឋនន�រស័ក�តិមស�� ប្រតខ�ស់ជាង
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្រកបខណ�  ២៣៥នាក់ ្រសី ៧០នាក់ រមួមាន្រពះរជ្រកតឹ្យ ៦នាក់ ្រសី ១នាក់ អនុ្រកតឹ្យ ១៧នាក់ ្រសី ១នាក់ 
និង្របកស ២១២នាក់ ្រស ី៦៨នាក់ 

- ពិនិត្យ នងិេចញនីត្យោនុកូលភាពេលីករងរែតងតងំម�ន�ី្រគប់្រគង ៦៥៣នាក់ ្រសី ១២១នាក់ 

- ្របកសែតងតងំម�ន�ី្រគប់្រគង ១៦២នាក់ ្រសី ៤២នាក់ 

- េលីកសរេសីរអង�ភាពមានស� ៃដករងរឆា� សំកិ្សោ២០១៦-២០១៧ ចំនួន ៣៦៣អង�ភាព ក�ុងេនាះ ទង់េលខ១ 
ចំនួន ៨៩ េលខ២ ចំននួ ១១២  និងប័ណ�សរេសីរ ១៦២ 

- េលីកសរេសីរអង�ភាពែដលបានេធ�ីរបាយករណ៍ទន់េពលេវល ៧ 

- បំពក់េ្រគឿងឥស្សរយិយសករងរជូនបុគ�លិកអប់រ ំ៥ ៣៨៦នាក់ ្រសី ២ ០២៦នាក់ េស� ី៣៧,៦១ភាគរយ ក�ុង
េនាះថា� ក់ជាតិ ៥២០នាក់ ្រសី ១៥៥នាក់ េស� ី២៩,៨០ភាគរយ ថា� ក់េ្រកមជាតិ ៤ ៨៦៦នាក់ ្រសី ១ ៨៧១
នាក់ េស�ី ៣៨,៤៥ភាគរយ  

- បំពក់េមដយជូនសប្ុបរសជន និងៃដគូអភិវឌ្ឍ ១២១នាក់ ្រសី ១៣នាក់ េស�ី ១០,៧៤ភាគរយ 

- ផ�ល់ពនរង� ន់ សេម�ចេតេជាែសន ជូននាយកល� ៥នាក់ ្រគ�បេ្រងៀនល� ៥នាក់ ្រសី ៤នាក់ េស�ី ៨០ភាគរយ 
្រគ�បេ្រងៀនភាសែខ�រថា� ក់ទី១ ទី២ និងទី៣ ចំននួ ៥នាក់ ្រសី ៤នាក់ េស� ី ៨០ភាគរយ និង្រគ�បេ្រងៀនល�        
គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី១ ទី២ និងទី៣ ចំនួន ៥នាក់ ្រសី ៤នាក់ េស�ី ៨០ភាគរយ 

- ផ�ល់ពនរង� ន់សលេរៀនស� ត ៥សល រមួមានរជធានីភ�េំពញ ១ េខត�ៃ្រពែវង ១ កពំត ១ នងិ  បាត់ដំបង ២ 

- ផ�ល់បណ�សរេសីរជូននាយកល� ៥នាក់ ្រគ�បេ្រងៀនល� ៥នាក់ ្រសី ៣នាក់ េស�ី ៦០ភាគរយ ្រគ�បេ្រងៀនភាសែខ�រ
ថា� ក់ទ១ី ទី២ នងិទី៣ ចនំួន ៥នាក់ ្រសី ៣នាក់ េស�ី ៦០ភាគរយ និង្រគ�បេ្រងៀនល�គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី១ ទ២ី 
និងទី៣ ចនំួន ៥នាក់ ្រសី ៤នាក់  េស�ី ៨០ភាគរយ 

- ផ�ល់ពនរង� ន់វទិ្យោល័យសសិ្សពូែក ៥ ែដលមានសសិ្សទទលួបាននិេទ�ស A េ្រចីនជាងេគក�ុងករ្របឡងស��  
ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ សម័យ្របឡង ២០ សីហ ២០១៨ 

- បំពក់េ្រគឿងឥស្សរយិយសមុនីសរភ័ណ� ថា� ក់ធិបឌនិជូន្រគ�បេ្រងៀន ១១នាក់ ែដលមានស� ៃដេឆ�ីមក�ុងករ
បេ្រងៀនសសិ្ស្របឡងជាប់ស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ សម័យ្របឡង ២០ សហី ២០១៨ ទទួលបាន
លំដប់ពនិ�ុខ�ស់ជាងេគទងំ ១១មុខវជិា�  

- ផ�ល់បណ�សរេសីរដល់បុគ�លកិអប់រ ំ១០៨នាក់ ្រស ី៣៦នាក់ េស� ី៣៣,៣៣ភាគរយ េនវទិ្យោស� នគរុេកសល្យ
បាត់ដំបង និង ១៣៧នាក់ ្រសី ៦០នាក់ េស�ី ៤៣,៧៩ភាគរយ េនវទិ្យោស� នគរុេកសល្យរជធានីភ�ំេពញ 

- ផ�ល់បណ�សរេសីរជូនថា� ក់ដកឹនា ំ ្របធានអង�ភាពថា� ក់ជាតិ និងេ្រកមជាតិ ១០៦នាក់ ្រសី ៨នាក់ េស�ី ៧,៥៤
ភាគរយ  

- ផ�ល់បណ�សរេសីរដល់បុគ�លកិអប់រែំដលមានស� ៃដបំេពញករងរល�បេ្រមីវស័ិយអប់រ ំ យុវជន នងិកីឡារហូត
ដល់ចូលនិវត�ន៍ ១ ៣៨៤នាក់  

- េលីកសំេណីសុំេ្រគឿងឥស្សរយិយសករងរឆា� សំិក្សោ២០១៧-២០១៨ ជូនបុគ�លិកអប់រេំនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់
េ្រកមជាតិ ៨ ៣៦៦នាក់ ្រសី ២ ២៦៣នាក់ េស� ី២៧,០៤ភាគរយ ប័ណុ�សរេសីរ ១៥១អង�ភាព នងិទង់ជ័យ
លភី ២២៩អង�ភាព។  
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២.១.៤.៤ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�កំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុសធារណៈ  

ករងរហរិ��កចិ� 

ឆា�  ំ២០១៨  ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាបានចណំាយថវកិកម�វធិី េដយេបាះផ្សោយអណតិ�េបីក្របាក់    
២ ៩៨៩ ៥១០,៩ លនេរៀល េស�ី ៩៥,៦៥ភាគរយ  ៃនឥណទនេដីមឆា� សំរុប ៣ ១២៥ ៤៥៦,៥ លនេរៀល។ រដ�បាល
កណា� លអនុវត�បាន ៦៥៣ ១៥៧,៤ លនេរៀល េស� ី៨៦,៤២ភាគរយ និងមន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារជធានី េខត� 
អនុវត�បាន ២ ៣៣៦ ៣៥៣,៥ លនេរៀល េស�ី ៩៨,៦០ភាគរយ។   

បានេផ�រមូលនិធិែកលម�សលេរៀនែដលជាជំនយួរបស់្របេទសសុ៊យែអត ៣៤ ៥៥៧,៧៧ លនេរៀល េស�ី ១០០
ភាគរយ ជូនសលេរៀនរដ�េនទូទងំ្របេទស។    
្រកសួងបាន ៖  

- េធ�ីបច�ុប្បន�កម�្របព័ន�្រគប់្រគងហរិ��វត�ុតម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោេលីរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ និងករេរៀបចំគេ្រមាង
ថវកិជំពូក៦៤ 

- េធ�ីបច�ុប្បន�កម�ែផនករសកម�ភាពកំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុសធារណៈ 

- បេង�ីត្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោស្រមាប់របាយករណ៍សេ្រមចទូទត់ថវកិជាតិ្របចឆំា�  ំ

- បេង�ីត្របព័ន�េ្រគាងថវកិ នងិរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុស្រមាប់ករ្រគប់្រគងមូលនិធិ្របតបិត�ិករសលេរៀន និង
ករ្រគប់្រគងេបសកកម�តម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោស្រមាប់ថា� ក់រជធានី េខត� 

- បេង�ីត្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោស្រមាប់ករេរៀបចំថវកិ្របចឆំា�  ំេដយផ្សោរភា� ប់ែផនករយុទ�ស�ស�ថវកិ  និងែផនករ
្របតិបត�ិ្របចឆំា�  ំ

- អនុម័តេគាលករណ៍ែណនា ំ ស�ីពកីរ្រគប់្រគងមូលនិធិដេំណីរករសលេរៀនរដ� េដយបានឯកភាពពី្រកសួង
េសដ�កិច�និងហរិ��វត�ុ តមលខិិតេលខ ១០០៤៣ សហវ.អថ ចុះៃថ�ទី២៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៨  

- េរៀបចំ្របកសស�ីពីករបេង�ីតេលខធិករដ� នៃន្រក�មករងរែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុសធារណៈ 

- បូកសរុបែផនករយុទ�ស�ស�ថវកិឆា�  ំ២០១៩-២០២១ ស្រមាប់អង�ភាពរដ�បាលកណា� ល នងិមន�ីរអប់រ ំយុវជន 
និងកីឡារជធានី េខត� 

- បូកសរុបែផនករថវកិ្របចឆំា�  ំ ២០១៩ ស្រមាប់អង�ភាពរដ�បាលកណា� ល នងិមន�ីរអប់រ ំ យុវជន នងិកីឡា   
រជធានី េខត�  

- បូកសរុបថវកិដំេណីរករសលេរៀនរដ�ទូទងំ្របេទសតម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ  

- ផ�ល់្របាក់អហរូបករណ៍ដល់សិស្ស្រកី្រកថា� ក់ទ១ី ទ២ី នងិទី៣ តម្របកសអន�រ្រកសងួេលខ ១២៤៥ សហវ.
្របក ចុះៃថ�ទី៦ ែខវចិ�កិ ឆា� ២ំ០១៨ របស់្រកសងួេសដ�កិច�និងហរិ��វត�ុ និង្រកសួងអប់រ ំយុវជន នងិកីឡា 

- ផ�ល់សមា� របរកិ� របេច�កេទសព័ត៌មានវទិ្យោ រមួមាន កុំព្ូយទ័រ ១៩៧ និង្រពនីធ័រ ១៩៧ ជូនករយិាល័យអប់រ ំ    
យុវជន នងិកីឡា  ្រក�ង ្រស�ក ខណ� ទងំ ១៩៧ តមរយៈលិខិតេលខ ៥៧៤៧ អយក.ហវ ចុះៃថ�ទី២៦ ែខ
តុល ឆា� ២ំ០១៨ និងវទិ្យោស� នគរុេកសល្យ សលគរុេកសល្យនងិវ្ិរកឹតកររជធាន ី  េខត� នងិមជ្ឈមណ� ល
គរុេកសល្យភូមិភាគ ១២៥ (កុំព្ូយទ័រនិង្រពីនធ័រ) 

- េរៀបចំលិខតិេលខ ១៧១១ អយក.ហវ ចុះៃថ�ទី២៨ ែខមីនា ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីសំេណីសុេំដះ្រសយប��
្របឈមនងិសណូំមពរពក់ព័ន�នឹងករអនុវត�ថវកិស្រមាប់ករ្រគប់្រគងឆា� ២ំ០១៨និងបណា� ឆា� ខំងមុខេន
្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា  េដយបានឯកភាពពី្រកសួងេសដ�កិច�និងហរិ��វត�ុ   

- េរៀបចំលិខតិេលខ ១៩៦៥ អយក.អពស ចុះៃថ�ទី១១ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីសំេណីសុអំនុ�� តជាេគាល
ករណ៍ស្រមាប់ចណំាយពិេសសេលីសមា� រេរៀននិងបេ្រងៀន និងដំេណីរករសលេរៀនសសិ្សពិករែភ�ក និងគថ�ង់
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ៃនវទិ្យោល័យអប់រពំិេសសទងំ្របា ំ េដយសហករជាមួយនាយកដ� នអប់រពំិេសស  ្រពមទងំបានឯកភាពពី
្រកសងួេសដ�កិច�និងហរិ��វត�ុ 

- េរៀបចំលិខតិេលខ ៣៤៣៦ អយក.ហវ  ចុះៃថ�ទី២៥ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីសំេណីសុពំិនិត្យនិងសេ្រមចេលី
េសចក�ី្រពងេសៀវេភែណនា ំ ស�ីពីករ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុស្រមាប់អនុវត�មូលនិធិែកលម�សលេរៀន េដីម្បេី្របី
្របាស់េន្រកសងួអប់រ ំយុវជន និងកីឡា  េដយបានឯកភាពពី្រកសងួេសដ�កិច�នងិហរិ��វត�ុ 

- េរៀបចំលិខតិេលខ ៦៤៤១ អយក.ហវ ចុះៃថ�ទី២៤ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីសំេណីសុអំនុ�� តឲ្យករយិាល័យ
អប់រ ំ យុវជន និងកីឡារជធានី េខត� មជ្ឈមណ� លគរុេកសល្យភូមិភាគ និងសលគរុេកសល្យនិងវ្ិរកឹត្យករ
េខត� េបកីគណនចីរន�ជា្របាក់េរៀលេនតមសខធនាគារេអសុីលីដ ភអីិលសុី េដយបានឯកភាពពី្រកសួង
េសដ�កិច�និងហរិ��វត�ុ 

- េរៀបចំលិខតិេទ្រកសងួេសដ�កិច� នងិហរិ��វត�ុតមរយៈលខិិតេលខ ២៤០០ អយក.ហវ ចុះៃថ�ទី០៩ ែខឧសភា 
ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពកីរអនុ�� តជាេគាលករណ៍ផ�ល់្របាក់េម៉ាងជូន្រគ�បេ្រងៀនស្រមាប់ចណំាយេលីករបំប៉នសិស្ស
ថា� ក់ទ១ី២  

- េរៀបចំលិខតិេទ្រកសងួេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ តមរយៈលិខិតេលខ ៥៥៣២ អយក.ហវ ចុះែថ�ទ១ី៧ ែខតុល 
ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករសុំអនុ�� តជាេគាលករណ៍េ្របី្របាស់ថវកិឆា� ២ំ០១៩ ស្រមាប់េបីកវគ�បណ�ុ ះបណា� លថា� ក់
បណ�ិ តែផ�កអប់រ ំ

- េរៀបចំលិខតិេលខ ៣០៦៥ អយក.ហវ ចុះៃថ�ទី០៦ ែខមថុិនា  ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពកីរណីដក់ឲ្យេ្របី្របាស់្របព័ន�
ព័ត៌មានវទិ្យោស្រមាប់ករេ្រគាងថវកិដំេណីរករសលេរៀន និងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុេនតម្រគះឹស� នសិក្សោរដ�
ករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា្រក�ង ្រស�ក ខណ�  និងមន�ីរអប់រ ំយុវជន នងិកីឡារជធានី េខត� 

- ផ្សព�ផ្សោយអនុ្រកឹតេលខ ១៣៤ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទ២ី៣ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៧ ស�ីពលីក�ខណ� ែបបបទ នងិនីតិវធិី
ៃនករផ�ល់តវកលកិែផ�កហនិភ័យករងរស្រមាប់ម�ន�សីធារណៈ និងែផ�កែថទសុំខភាពម�ន�ីសធារណៈ អតីត
ម�ន�ីរជករ នងិអតតីយុទ�ជន 

- ផ្សព�ផ្សោយអនុ្រកឹត្យេលខ ៥៩ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី០៨ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករកំណត់អ្រតវភិាគទន 
ែបបបទ និងនតីិវធិីៃនករបង់ភាគទនរបបសន�ិសុខសង�មែផ�កែថទសុំខភាពស្រមាប់ម�ន�ីសធារណៈ អតីត   
ម�ន�ីរជករ នងិអតតីយុទ�ជន 

- ផ្សព�ផ្សោយ្របកសេលខ ៩៩៦ សហវ. ្របក ចុះៃថ�ទី១២ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៧ ស�ីពកីរដក់ឱ្យអនុវត� 
ចំណាត់ថា� ក់មុខងរ និងមាតកិថវកិរបស់រដ�បាលថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ ជូន្រគប់អង�ភាពថវកិ 

- ផ្សព�ផ្សោយសរចរែណនាេំលខ ០១១ សហវ ចុះៃថ�ទ២ី៨ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីករអនុវត�នតិិវធិីៃនករេបីក    
ផ�ល់េបៀវត្សេរៀងរល់ពីរសបា� ហ៍ម�ងក�ុងែខនីមួយៗជូនម�ន�រីជករសុីវលិ និងម�ន�ីសធារណៈេផ្សងៗេទៀតរបស់
្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ 

- ផ្សព�ផ្សោយសរចរែណនាេំលខ ០៧ សរ ចុះៃថ�ទ១ី២ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីករកណំត់នតីិវធិៃីនករេបកីផ�ល់េបៀវត្ស
េរៀងរល់ពីរសបា� ហ៍ម�ងក�ុងែខនីមួយៗជូនម�ន�ីរជករសុីវលិ និងម�ន�ីសធារណៈេផ្សងៗេទៀតរបស់រជរដ� ភិបាល 

- េរៀបចំសិក� សលស�ពីី ករព្រងឹងសមត�ភាពេលីករអនុវត�្របព័ន�េ្រគាងថវកិដំេណីរករសលេរៀន នងិរបាយ-
ករណ៍ហរិ��វត�ុតម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ មានអ�កចូលរមួ ១ ៦៦០នាក់ (មន�ីរ ១០០នាក់ ករយិាល័យអប់រ្ំរក�ង 
្រស�ក ខណ�  ៥៩១នាក់ សលក្រមង ៩៦៩នាក់) 

- េរៀបចំសិក� សល ស�ីពីករត្រមង់ទសិសកម�ភាព ចេង� មសកម�ភាពរបស់អនុកម�វធិនីមីួយៗឱ្យ្រសបេទនឹង
េគាលបណំងនិងេគាលនេយាបាយរបស់្រកសួង។ 
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ករងរកចិ�លទ�កម� 
្រកសួងបាន ៖ 

- េធ�ី្របកសស�ីពីករែកស្រម�លសមាសសភាព នងិតួនាទី្រក�មលទ�កម�ថ�៤ី មន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡារជធាន-ី
េខត� ក�ុងចំេណាម្រក�មលទ�កម�ទងំអស់ ៣៣  

- អនុវត�កចិ�លទ�កម�បាន ៥៤៥ ០២៨,៩៣លនេរៀល េស� ី៩៩ភាគរយ ក�ុងេនាះ៖ 
 អនុវត�កចិ�លទ�កម�ទនិំញ នងិសណំង់ជូនអង�ភាពថា� ក់កណា� ល ៥១គេ្រមាង មានសច់្របាក់

សរុប ៤៧៩ ៥៤៣,៤៥ លនេរៀល ក�ុងេនាះលទ�កម�ទំនិញ ២៨គេ្រមាង មានសច់្របាក់     

៤៨ ១៦៥,៧០ លនេរៀល និងលទ�កម�សណំង់ ២៣គេ្រមាង មានសច់្របាក់ ៤៣១ ៣៧៧,៧៥ 

លនេរៀល 

 អនុវត�កចិ�លទ�កម�ទនិំញ សណំង់ និងេសវកម� េដយ្រក�មលទ�កម� ២៣៦ គេ្រមាង មានសច់

្របាក់ ៦៥ ៤៨៥,៤៨លនេរៀល ក�ុងេនាះលទ�កម�ទំនិញ ១៦១គេ្រមាង មានសច់្របាក់      

២៩ ៨៨៧,៧០លនេរៀល លទ�កម�សណំង់ ៦៧គេ្រមាង មានសច់្របាក់ ៣៥ ១៤២,៥៤ 

លនេរៀល នងិលទ�កម�េសវកម� ៨គេ្រមាង មានសច់្របាក់ ៤៥៥,២៤ លនេរៀល។  

- េរៀបចំសិក� សលស�ពីីនីតិវធិៃីនករអនុវត�លទ�កម�សធារណៈជូន្រក�មលទ�កម� ៣៤ រមួមានមន�ីរអប់រយុំវជន 
និងកីឡា រជធានី េខត� ២៥ សកលវទិ្យោល័យ វទិ្យោស� ន និងគណៈកមា� ធិករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រ ំ៩។ 

ករងរ្រគប់្រគងសមា� រៈ នងិ្រទព្យសម្បត�រិដ� 
្រកសួងបាន៖ 

- េបីកផ�ល់សមា� របរកិ� រស្រមាប់ករងររដ�បាលសលេរៀនមាន កុំព្ូយទ័រ ២១៦េ្រគឿង ្រពីនធ័រ ១៦៩េ្រគឿង ម៉ាសុីន
ហ�ូតូកូពី ៣២េ្រគឿង និងទូឯកសរ្រគ� ១៥៦េ្រគឿង 

- ករេធ�ីបច�ុប្បន�កម�ទិន�ន័យអចលន្រទព្យរបស់្រកសួងសរុបមាន ៨ ៩៩២ទីតងំ ក�ុងេនាះទីតងំរបស់ ្រកសួង
អប់រ ំយុវជន និងកីឡាមាន ៧ ៧៦៣ និងទីតងំក�ុងវត� ១ ២៤០ទីតងំ 

- ករេធ�ីបច�ុប្បន�កម�ទិន�ន័យយានយន�របស់្រកសួងសរុបមាន រថយន� ៣៧០េ្រគឿង មូ៉ត◌ូ ១៦៦៤េ្រគឿង ម៉ាសុីនេភ�ី
ង ២៧៣េ្រគឿង ម៉ាសុីនបូមទកឹ ១៤៥េ្រគឿង េគាយន� ១៣េ្រគឿង េអេឡវ៉ទ័រ ១៤េ្រគឿង កណូត ៣៤េ្រគឿង 
្រតក់ទ័រ ៨េ្រគឿង ម៉ាសុីនកត់េស�  ៣៣េ្រគឿង ម៉ាសុីនេបាះពុម� និងម៉ាសុនីកត់ ១៦េ្រគឿង 

- បំប៉នសមត�ភាពម�ន�ទីទួលបន�ុកករងរ្រទព្យសម្បត�ិរដ�េនរដ�បាលកណា� ល និងរជធាន ី េខត� ៨០៩នាក់ ្រសី 
១៥៣នាក់ 

- ្របមូលចណូំលពីករជួលទតីងំឱ្យ្រក�មហុ៊នតូតល់បាន ១០ ៣៧៤.០០ ដុល� អេមរកិ 

- េដះ្រសយវវិទចំនួន ២ករណី 

- ពិនិត្យនងិវយតៃម�ករ្រគប់្រគងសមា� រៈនងិ្រទព្យសម្បត�ិរដ�េនតមមន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ៣ ករយិាល័យ
អប់រ ំយុវជន និងកីឡា្រក�ង ្រស�ក ៣០  

- ស្រមបស្រម�លែបបបទនាចូំលេដយពន� និងអករជាបន�ុករបស់រដ� ៥៦ករណី។ 

ករព្រងងឹសវនកម�ៃផ�ក�ុង 
្រកសួងបាន ៖ 

- េធ�ីសវនកម�ៃផ�ក�ុង ៣១៣សវនដ� ន េស�ី ១០៤,៣៣ភាគរយ (េធៀបេទនឹងែផនករ) ក�ុងេនាះអង�ភាពថា� ក់
កណា� ល ២ (តមករចបំាច់) មន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ១៥ េស�ី ៨៣,៣៤ភាគរយ មជ្ឈមណ� ល
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គរុេកសល្យភូមិភាគនិងសលគរុេកសល្យវ្ិរកឹតករខេ◌ត� ១០ េស� ី១២៥ភាគរយ ករយិាល័យអប់រ◌ំ យុវជន 
និងកីឡា ៦៧ េស�ី ១៣១ភាគរយ នងិសលចំេណះទូេទ ២១៩ េស� ី ១០៣.៧៩ភាគរយ (តមករចបំាច់ 
០១) ក�ុងេនាះករេធ�ីសវនកម�េលីករអនុវត�៖   

• ថវកិកម�វធិ ី ២៥៤ សវនដ� ន ក�ុងេនាះថា� ក់នាយកដ� ន ២ មន�ីរអប់រ ំ យុវជន នងិកីឡា ១៣ 
មជ្ឈមណ� លគរុេកសល្យភូមភិាគនិងសលគរុេកសល្យវ្ិរកឹតករខេ◌ត� ១០ ករយិាល័យអប់រ◌ំ យុ
វជន និងកីឡា ៥៦ និងសលចំេណះទូេទ ១៧៣  

• ថវកិមូលន◌ិធភិាពជាៃដគូស្រមាប់អភិវឌ្ឍសមត�ភាពវស័ិយអប់រ ំ ២០ សវនដ� ន ក�ុងេនាះមន�ីរអប់រ ំ 
យុវជន នងិកីឡា ២ និងសលចំេណះទូេទ ១៨  

• ថវកិមូលនីធិែកលម�សលេរៀន ៣៩សវនដ� ន ក�ុងេនាះករយិាល័យអប់រ◌ំ យុវជន និងកីឡា ១១ 
និងសលចំេណះទូេទ ២៨ ។ 

- េរៀបចំេសៀវេភែណនាសំវនកម�ៃផ�ក�ុងស្រមាប់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា សហករជាមួយ្រកសួងេសដ�កិច� 
និងហរិ��វត�ុ 

- បំប៉នសមត�ភាពម�ន�សីវនកម�ៃផ�ក�ុង េលីេសៀវេភែណនាសំវនកម�ៃផ�ក�ុងរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ 
សហករជាមយួអគ�នាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង្រកសងួេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ 

- បំប៉នសមត�ភាពម�ន�សីវនកម�ៃផ�ក�ុង េលីករ្រគប់្រគងបុគ�លកិ នីតិវធិីៃនករអនុវត�ថវកិ នីតិវធិីលទ�កម� និងករ
អនុវត�ច្បោប់ក�ុងវស័ិយអប់រ ំ

- េរៀបចំសិក� សល េដីម្បីឱ្យម�ន�ីសវនកម�ៃផ�ក�ុងសិក្សោពីែផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយអប់រ ំ ែផនករយុទ�ស�ស�
ថវកិ ែផនករថវកិ្របចឆំា�  ំនិងែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា�  ំ

- េរៀបចំសិក� សលៃផ�ក�ុងស�ពីកីរពិនិត្យេឡងីវញិនូវលទ�ផលសវនកម� និងែផនករសកម�ភាព្របចឆំា�  ំ េដីម្បី
េរៀបចំែផនករសវនកម�្របចឆំា� ២ំ០១៩។ 

ករងរអធកិរកចិ�រដ�បាលនងិហរិ��វត�ុ  

្រកសួងបាន ៖  
- ចុះ្រសវ្រជាវពក្យបណ�ឹ ង ឬបាតុភាពមនិ្រប្រកតីពក់ព័ន�វស័ិយអប់រ ំ ២៥ករណី តមរយៈពក្យបណ�ឹ ងសរ

ព័ត៌មាន និងករចង�ុលបង� ញរបស់ថា� ក់ដឹកនា ំ្រកសួង 

- ្រត�តពិនតិ្យវឌ្ឍនភាពេលីករែកលម�តមអនុសសន៍េនអង�ភាពថា� ក់េ្រកមជាត ិ និង្រគឹះស� នសកិ្សោសធារណៈ 
១៦០អង�ភាព 

- េធ�ីអធិករកចិ�ករងរ្រគប់្រគងរដ�បាល បុគ�លកិ ហរិ��វត�ុ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� េនអង�ភាពថា� ក់ជាតិ នងិថា� ក់
េ្រកមជាតិ ៤៣៣អង�ភាព 

- េរៀបចំសិក� សលផ្សព�ផ្សោយេសៀវេភនីតិវធិអីធិករកចិ� ៣ េខត� អ�កចូលរមួ ៨៥នាក់ ្រស ី១០នាក់ 

- េរៀបចំសិក� សលផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍អធិករកិច� ១ភូមិភាគ េស�ី ៣េខត� មានករចូលរមួពីថា� ក់មន�ីរ        
ករយិាល័យនងិ្រគឹះស� នសិក្សោ ១៩១នាក់ ្រសី ១៦នាក់ 

- េរៀបចំសិក� សលព្រងងឹសមត�ភាពជំនាញេលី្រកបខណ� ករងរអធិករកចិ�។ 
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២.១.៥  វឌ្ឍនភាពៃនករអនវុត�ែផនករ្របតបិត�ិ្របចឆំា�  ំ២០១៨ ថា� ក់ជាត ិ
្រកសួងបានេរៀបចំែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា�  ំ២០១៨ មានសកម�ភាព ៨៣៦ ្រត�វអនុវត� េធៀបេទនឹងឆា�  ំ២០១៧ 

ថយ ៩   (ឆា� ២ំ០១៧ មាន ៨៤៥)។ សកម�ភាពបានអនុវត�ចប់មាន ៦៤៤ េស�ី ៧៧ភាគរយ េបីេធៀបនឹងករអនុវត�ក�ុង
ឆា� ២ំ០១៧ េកីន ១,៩ភាគរយ (ឆា� ២ំ០១៧ អនុវត�បាន ៧៥,១ភាគរយ) សកម�ភាពកំពុងអនុវត� ១០៧ េស�ី ១២,៨ ភាគ
រយ និងមិនបានអនុវត�មាន ៨៥ េស�ី ១០,២ភាគរយ។ (រូបភាពទី១ )     

េសចក�ីលម�ិតៃនករអនុវត�ែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា�  ំ២០១៨ ឧបសម�័ន�ទ១ី និងទី៦។ 
រូបភាពទ១ី ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតបិត�្ិរបចឆំា�  ំ២០១៨ 

 

េបីពិនិត្យតមកម�វធិីនីមយួៗបង� ញថា កម�វធិទី១ី មានសកម�ភាព ២០៣ ក�ុងេនាះអនុវត�ចប់ ៦៤ភាគរយ 
កំពុងអនុវត� ២២,៧ភាគរយ មិនបានអនុវត� ១៣,៣ភាគរយ។ កម�វធិទី២ី មានសកម�ភាព ២២២ ក�ុងេនាះអនុវត�ចប់ 
៨៨,៧ភាគរយ កំពុងអនុវត� ៥ភាគរយ មនិបានអនុវត� ៦,៣ភាគរយ។ កម�វធិទី៣ី មានសកម�ភាព ៥៥ ក�ុងេនាះអនុវត�ចប់ 
៩២,៦ភាគរយ កំពុងអនុវត� ៣,៧ភាគរយ មិនទន់អនុវត� ៣,៧ភាគរយ។ កម�វធិទី៤ី មានសកម�ភាព ៤៣ ក�ុងេនាះ   
អនុវត�ចប់ ៧៩,១ភាគរយ កំពុងអនុវត� ៩,៣ភាគរយ មិនទន់អនុវត� ១១,៦ភាគរយ។ កម�វធិទី៥ី មានសកម�ភាព ២៩៦
ក�ុងេនាះអនុវត�ចប់ ៧៣,៣ភាគរយ កំពុងអនុវត� ១៤,២ភាគរយ មិនទន់អនុវត� ១២,៥ភាគរយ។ កម�វធិេីផ្សងៗ មាន
សកម�ភាព ១៨ ក�ុងេនាះអនុវត�ចប់ ៨៨,៩ភាគរយ កំពុងអនុវត� ១១,១ ភាគរយ។ (រូបភាពទី២)     

រូបភាពទ២ី ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតបិត�្ិរបចឆំា�  ំ២០១៨ (តមកម�វធិ)ី 
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េបីពិនិត្យតមអង�ភាពៃនកម�វធិីនីមួយៗបានបង� ញថា៖  
កម�វធិទី១ី៖ ករអភិវឌ្ឍករអប់រកំ�ុង្របព័ន� េ្រក្របព័ន� នងិមិនផ�ូវករបានេ្រគាងសកម�ភាព ២០៣ ក�ុងេនាះ

សកម�ភាពអនុវត�ចប់ ១៣០ េស�ី ៦៤ភាគរយ កំពុងអនុវត� ៤៦ េស�ី ២២,៧ភាគរយ និងមិនបានអនុវត� ២៧ េស� ី
១៣,៣ភាគរយ។ នាយកដ� នបណ�ុ ះបណា� លនងិវ្ិរកឹតករអនុវត�សកម�ភាពចប់ ១០០ភាគរយ។  (រូបភាពទី៣) 

រូបភាពទ៣ី ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតបិត�្ិរបចឆំា�  ំ២០១៨ របស់កម�វធិទី១ី 

 

កម�វធិទី២ី៖ ករអភិវឌ្ឍឧត�មសិក្សោនិង្រសវ្រជាវបានេ្រគាងសកម�ភាព ២២២ ក�ុងេនាះសកម�ភាពបានអនុវត�
ចប់ ១៩៧ េស� ី៨៨,៧ភាគរយ កពុំងអនុវត� ១១ េស�ី ៥ភាគរយ នងិមិនបានអនុវត� ១៤ េស�ី ៦,៣ភាគរយ។ សកល
វទិ្យោល័យស� យេរៀង សកលវទិ្យោល័យមានជ័យ សកលវទិ្យោល័យបាត់ដំបង វទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកម�ុជា  វទិ្យោស� ន
កំពង់េឈទីល អនុវត�ចប់ ១០០ភាគរយ េដយែឡកសកលវទិ្យោល័យ ជា សុមី កចំយមារ អនុវត�ចប់តិចជាងេគ 
៥៥,៦ភាគរយ។ (រូបភាពទ៤ី) 

រូបភាពទ៤ី ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតបិត�្ិរបចឆំា�  ំ២០១៨ របស់កម�វធិទី២ី 
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កម�វធិទី៣ី ៖ ករអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំយនិងកីឡា បានេ្រគាងសកម�ភាព ៥៤ ក�ុងេនាះសកម�ភាពអនុវត�ចប់ 
៥០ េស�ី ៩២,៦ភាគរយ កំពុងអនុវត� ២ េស�ី ៣,៧ភាគរយ នងិមនិទន់អនុវត� ២ េស� ី៣,៧ភាគរយ។  

កម�វធិទី៤ី៖ ករអភិវឌ្ឍជំនាញទន់ បេច�កេទស និងជំនាញទន់ស្រមាប់យុវជនបានេ្រគាងសកម�ភាព ៤៣ ក�ុង
េនាះសកម�ភាពអនុវត�ចប់ ៣៤ េស�ី ៧៩,១  ភាគរយ កំពុងអនុវត� ៤ េស�ី ៩,៣ភាគរយ នងិមនិបានអនុវត� ៥ េស�ី ១១,៦
ភាគរយ។ (រូបភាពទ៥ី ) 

រូបភាពទ៥ី ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតបិត�្ិរបចឆំា�  ំ២០១៨ របស់កម�វធិទី៣ី នងិទ៤ី 

 

កម�វធិទី៥ី៖ ករគា្ំរទេសវអប់រនំិងអភិបាលកិច�ល�មាន បានេ្រគាងសកម�ភាព ២៩៦ ក�ុងេនាះសកម�ភាព  
អនុវត�ចប់ ២១៧ េស�ី ៧៣,៣ភាគរយ កពុំងអនុវត� ៤២ េស�ីនឹង ១៤,២ភាគរយ និងមនិបានអនុវត� ៣៧ េស�ី ១២,៥
ភាគរយ។ នាយកដ� នហរិ��វត�ុ នាយកដ� នសមា� រៈនងិ្រទព្យសម្បត�ិរដ� នាយកដ� នរដ�បាល និងនាយកដ� នទំនាក់
ទំនងវប្បធម៌និងអហរូបករណ៍ អនុវត�ចប់ ១០០ភាគរយ។ (រូបភាពទី៦) 

រូបភាពទ៦ី៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតបិត�្ិរបចឆំា�  ំ២០១៨ របស់កម�វធិទី៥ី 

 

កម�វធិទី៦ី៖ កម�វធិីេផ្សងៗមានសកម�ភាព ១៨ ក�ុងេនាះសកម�ភាពអនុវត�ចប់ ១៦ េស�ី ៨៨,៩ភាគរយ 
សកម�ភាពកំពុងអនុវត� ២ េស�ី ១១,១ភាគរយ។ ករងរកំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រ ំ ករ្រគប់្រគងគេ្រមាងមូលនិធិភាពជា
ៃដគូស្រមាប់អភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាព និងករប��� បេយនឌ័រក�ុងវស័ិយអប់រ ំ អនុវត�ចប់ ១០០ភាគរយ េលីកែលងែតករ      
ពិនិត្យតមដននងិវយតៃម�។ (រូបភាពទី៧) 
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រូបភាពទ៧ី ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតបិត�្ិរបចឆំា�  ំ២០១៨ របស់កម�វធិទី៦ី (កម�វធិេីផ្សងៗ)  

 

២.១.៦  វឌ្ឍនភាពៃនករអនវុត�ទសិេដសន�បិាតអប់រឆំា� សំកិ្សោ ២០១៧- ២០១៨ ថា� ក់ជាត ិ

សន�ិបាតអប់រឆំា�  ំ ២០១៨ បានេលីកទិសេដ ១៥៤ ក�ុងេនាះទសិេដកំែណទ្រមង់សខំន់ៗ ៣៨ ទសិេដ   

អនុវស័ិយ ៨១ នងិទសិេដឆ�ងអនុវស័ិយ ៣៥។ ទិសេដ ១០៧ េស�ី ៦៩,៥ភាគរយ អនុវត�ចប់ទសិេដ ៣៨ េស�ី 
២៤,៧ ភាគរយ កំពុងអនុវត� និងទិសេដ ៩ េស�ី ៥,៨ ភាគរយ មិនទន់អនុវត�។  

ទិសេដកំែណទ្រមង់សខំន់ៗ ៣០ េស� ី ៧៨,៩ភាគរយ ទិសេដអនុវស័ិយ ៤៨ េស�ី ៥៩,៣ភាគរយ នងិ  

ទិសេដឆ�ងអនុវស័ិយ ២៩ េស� ី ៨២,៩ភាគរយ អនុវត�ចប់។ ទិសេដកំែណទ្រមង់សខំន់ៗ ៨ េស�ី ២១,១ភាគរយ 

ទិសេដអនុវស័ិយ ២៥ េស�ី ៣០,៩ភាគរយ និងទិសេដឆ�ងអនុវស័ិយ ៥ េស�ី ១៤,៣ភាគរយ កំពុងអនុវត�។ ទសិេដ
អនុវស័ិយ ៨ េស� ី៩,៩ភាគរយ ទិសេដឆ�ងអនុវស័ិយ ១ េស� ី២,៩ភាគរយ មិនទន់អនុវត�។  (រូបភាពទ៨ី) សូមអន
េសចក�លីម�ិតវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទសិេដ ឧបសម�ន័�ទ២ី, ៣, ៤ និងទី៥។ 

រូបភាពទ៨ី ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទសិេដសន�បិាតអប់រឆំា�  ំ២០១៨ ថា� ក់ជាត ិ
 (កែំណទ្រមង់សខំន់ៗ អនុវស័ិយ នងិឆ�ងអនុវស័ិយ)  

 

• វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទសិេដកែំណទ្រមង់សខំន់ៗ 
ទិសេដកំែណទ្រមង់សខំន់ៗ ៣៨ ក�ុងេនាះករព្រងឹង្របព័ន�ែផនករ ៦ ករងរវមិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករ ៧ 

ករ្រគប់្រគងបុគ�លិក ៦ ករ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុសធារណៈ ៩ និងករងរបណ�ុ ះបណា� លនិងវ្ិរកឹតករ ១០។ ទិសេដ 

៣០ េស�ី ៧៨,៩ភាគរយ បានអនុវត�ចប់ (ករព្រងឹង្របព័ន�ែផនករ ៦ ករងរវមិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករ ៧          
ករ្រគប់្រគងបុគ�លកិ ៦ ករ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុសធារណៈ ២ និងករងរ បណ�ុ ះបណា� លនិងវ្ិរកតឹករ ៩)។ ទសិេដ 

៨ េស�ី ២១,១ភាគរយ កំពុងអនុវត�។ (រូបភាពទី៩)  

សូមអនេសចក�លីម�តិវឌ្ឍនភាពក�ុងឧបសម�័ន�ទ២ី នងិទ៣ី។ 

 
 



   

27 
 

រូបភាពទ៩ី ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទសិេដកែំណទ្រមង់សខំន់ៗ ឆា� ២ំ០១៨ 

 
 

• វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទសិេដតមអនុវស័ិយ 
ជារមួ ទិសេដអនុវស័ិយ ៨១  ក�ុងេនាះអនុវត�ចប់ ៤៨ េស� ី  ៥៩,៣ភាគរយ កំពុងអនុវត� ២៥ េស�ី ៣០,៨ 

ភាគរយ និងមនិបានអនុវត� ៨ េស�ី ៩,៩ភាគរយ។ 

អនុវស័ិយករអប់រកុំមារតូច ៨ ក�ុងេនាះ អនុវត�ចប់ ១ េស� ី១២,៥ភាគរយ កំពុងអនុវត� ៦ េស�ី ៧៥ភាគរយ 
មិនបានអនុវត� ១ េស�ី ១២,៥ភាគរយ។ អនុវស័ិយករអប់របំឋមសកិ្សោ ១២ ក�ុងេនាះអនុវត�ចប់ ៥ េស�ី ៤១,៧ភាគរយ 
កំពុងអនុវត� ៥ េស�ី ៤១,៧ភាគរយ មិនបានអនុវត� ២ េស�ី ១៦,៧ភាគរយ។ អនុវស័ិយករអប់រមំធ្យមសកិ្សោនិងអប់រ ំ
បេច�កេទស ១៨ ក�ុងេនាះអនុវត�ចប់ ១១ េស�ី ៦១,១ភាគរយ កំពុងអនុវត� ៦ េស�ី ៣៣,៣ភាគរយ មិនបានអនុវត� ១ េស�ី 
៥,៥ភាគរយ។ អនុវស័ិយករអប់រឧំត�មសកិ្សោ ៥ ក�ុងេនាះអនុវត�ចប់ ១ េស� ី២០ភាគរយ កពុំងអនុវត� ៤ េស� ី៨០ភាគរយ។ 
អនុវស័ិយករអប់រេំ្រក្របព័ន� ៩ ក�ុងេនាះអនុវត�ចប់ ៧ េស�ី ៧៧,៨ភាគរយ កំពុងអនុវត� ២ េស�ី ២២,២ភាគរយ។   
អនុវស័ិយករអភិវឌ្ឍយុវជន ១២ ក�ុងេនាះអនុវត�ចប់ ១០ េស�ី ៨៣,៣ភាគរយ កំពុងអនុវត� ២ េស�ី ១៦,៧ភាគរយ។ 
អនុវស័ិយករអប់រកំយនិងកឡីា ១៧ ក�ុងេនាះអនុវត�ចប់ ១៣ េស�ី ៧៦,៥ភាគរយ មិនបានអនុវត� ៤ េស�ី ២៣,៥       
ភាគរយ។  (រូបភាពទ១ី០) សូមអនេសចក�ីលម�ិតវឌ្ឍនភាពក�ុងឧបសម�័ន�ទី២ និងទ៤ី។ 

រូបភាពទ១ី០ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទសិេដអនុវស័ិយ ឆា� ២ំ០១៨ 

 

• វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទសិេដឆ�ងអនុវស័ិយ 
ជារមួ ទសិេដឆ�ងអនុវស័ិយ ៣៥ ក�ុងេនាះអនុវត�ចប់ ២៩ េស�ី ៨២,៩ភាគរយ កពុំងអនុវត� ៥ េស�ី ១៤,៣ភាគរយ 

និងមិនបានអនុវត� ២,៩ េស�ី ២,៩ ភាគរយ។  
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ករអភិវឌ្ឍកម�វធិីសកិ្សោ ៤ ករងររដ�បាល ៣ ករងរសំណង់សិក្សោ ៥ ករងរេបាះពុម�និងែចកផ្សោយ ៤ ករងរ
អធកិរដ� នរដ�បាលនងិហរិ��វត�ុ ៥ ករងរសវនកម�ៃផ�ក�ុង ៤ ករងរធានាគុណភាពអប់រ ំ៧ និងករងរ្រគប់្រគងសមា� រៈ
និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� ៣។ (រូបភាពទ១ី១) សូមអនេសចក�លីម�ិតវឌ្ឍនភាពក�ុងឧបសម�័ន�ទី២ នងិទ៥ី។ 

រូបភាពទ១ី១ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទសិេដឆ�ងអនុវស័ិយ ឆា� ២ំ០១៨ 

 

២.១.៧ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�សកម�ភាពេគាលនេយាបាយក�ងុឆា�  ំ២០១៧ និងឆា� ២ំ០១៨ 
្រកសួងបានេ្រគាងអនុវត�សកម�ភាពេគាលនេយាបាយស្រមាប់ឆា�  ំ ២០១៨ សរុប ២៥ ក�ុងេនាះសកម�ភាព

េគាលនេយាបាយឆា�  ំ២០១៧ ែដលបន�អនុវត�ក�ុងឆា�  ំ២០១៨ មាន ១៦ និងសកម�ភាពេគាលនេយាបាយឆា�  ំ២០១៨ 
មាន ៩)។ សកម�ភាពេគាលនេយាបាយបានប�� ប់ ៤ េស�ី ១៦ភាគរយ កំពុងអនុវត� ១៦ េស�ី ៦៤ភាគរយ និងមនិ
បានអនុវត� ៥  េស�ី ២០ភាគរយ។  

េគាលនេយាបាយទី១ មាន ១១ សកម�ភាពបានប�� ប់ ២ េស�ី ១៨,២ ភាគរយ កពុំងអនុវត� ៦ េស�ី ៥៤,៥
ភាគរយ និងមិនទន់អនុវត� ៣ េស�ី ២៧,៣ ភាគរយ។ េគាលនេយាបាយទី២ មាន ១៤ សកម�ភាព បានប�� ប់ ២ េស�ី 
១៤,៣ ភាគរយ កំពុងអនុវត� ១០ េស�ី ៧១,៤ ភាគរយ និងមិនបានអនុវត� ២ េស�ី ១៤,៣ ភាគរយ ។ (រូបភាពទី១២)   

រូបភាពទ១ី២ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�សកម�ភាពេគាលនេយាបាយឆា� ២ំ០១៧ នងិឆា� ២ំ០១៨ 

 

អនុវស័ិយករអប់រកុំមារតូចមាន ៣ សកម�ភាព កពុំងអនុវត� ២ េស�ី ៦៦,៧ភាគរយ និងមនិទន់អនុវត� ១ េស� ី
៣៣,៣ភាគរយ។ អនុវស័ិយករអប់របំឋមសកិ្សោមាន ១២ សកម�ភាព បានប�� ប់ ២ េស�ី ១៦,៧ភាគរយ និងកំពុង
អនុវត� ៩ េស�ី ៧៥ភាគរយ និងមិនបានអនុវត� ១ េស�ី ៨,៣ភាគរយ។ អនុវស័ិយករអប់រមំធ្យមសិក្សោនិងអប់របំេច�កេទស
មាន ១ សកម�ភាព កពុំងអនុវត� ១ េស�ី ១០០ភាគរយ។ អនុវស័ិយករអប់រឧំត�មសិក្សោមាន ៤ សកម�ភាព បានប�� ប់ 
២ េស�ី ៥០ភាគរយ កពុំងអនុវត� ១ េស�ី ២៥ ភាគរយ នងិមិនបានអនុវត� ១ េស�ី ២៥ភាគរយ។ អនុវស័ិយករអប់រេំ្រក
្របព័ន�មាន ៣ សកម�ភាព កំពុងអនុវត� ២ េស�ី ៦៦,៧ភាគរយ និងមិនបានអនុវត� ១ េស�ី ៣៣,៣ភាគរយ។ អនុវស័ិយករ
អប់រកំយនងិកីឡាមាន ២ សកម�ភាព កំពុងអនុវត� ១ េស�ី ៥០ភាគរយមិនបានអនុវត� ១ េស� ី៥០ភាគរយ។ (រូបភាពទី១៣) 
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រូបភាពទ១ី៣ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�សកម�ភាពេគាលនេយាបាយឆា� ២ំ០១៨ (តមអនុវស័ិយ) 

 
 

សកម�ភាពេគាលនេយាបាយបានអនុវត�ចប់សព�្រគប់រមួមាន៖ 

- អភិវឌ្ឍែផនករ្រគប់្រគងេ្រគាះ មហន�រយេនឆា� ២ំ០១៨   

- ថវកិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍវជិា� ជវីៈ្រគ�បេ្រងៀនក�ុងេពលបេ្រមីករងរជាប់ជា្របច ំ (INSET/ONSET) និង្រត�វ
ប��ូ លេទក�ុងថវកិដំេណីរករសលេរៀនេនឆា� ២ំ០១៨ 

- កសងែផនករេមស្រមាប់បេង�ីតសកលវទិ្យោល័យជាតិ េនឆា� ២ំ០១៨ 

- េរៀបចំែផនករេគាលស�ពីីករបេង�ីតសកលវទិ្យោល័យជាត ិេនឆា� ២ំ០១៨។ 

២.១.៨  វឌ្ឍនភាពៃនករអនវុត�ែផនករសកម�ភាពឆា� សំកិ្សោ២០១៧- ២០១៨ រជធានី េខត� 
• វឌ្ឍនភាពៃនករសេ្រមចបានសូចនាករស�ូល 

តមរយៈរបាយករណ៍សន�ិបាតអប់រថំា� ក់រជធានី េខត� ២៥ បានបង� ញពីវឌ្ឍនភាពៃនករសេ្រមចបានសូចនាករ
ស�ូល េលកីែលងេខត�េកះកុង។ រជធានី េខត�នមីួយៗបានកណំត់សូចនាករស�ូលែដលមានភាពពក់ព័ន�េទនងឹសូចនាករ
ស�ូលថា� ក់ជាតតិិច ៣ និងេ្រចីន ៧ ស្រមាប់វយតៃម�។ សូចនាករស�ូលែដលរជធានី េខត�សេ្រមចបាន ៖ 

- សូចនាករស�ូលទ១ី “ភាគរយកុមារអយុ ៥ឆា� ទំទួលបានេសវអប់រកុំមារតូច្រគប់រូបភាព”  មាន ៩ ក�ុងចំេណាម 
២៤ េខត� រជធានី  

- សូចនាករស�ូលទ២ី “ចំនួន្រស�កែដលមានអ្រតប�� ប់បឋមសិក្សោយ៉ាងតិច ៨០ភាគរយ” មាន ១០ ក�ុងចំេណាម 
២៣ េខត� រជធានី  

- សូចនាករស�ូលទ៣ី “ចំនួន្រស�កែដលសេ្រមចអ្រតប�� ប់មធ្យមសិក្សោយ៉ាងតិច ៤០ភាគរយ” មាន ៩ ក�ុង
ចំេណាម ២៣ េខត� រជធានី  

- សូចនាករស�ូលទ៤ី “អ្រតអក�រកម�មនុស្សេពញវយ័ (អយុ ១៥ឆា� េំឡងី)” មាន ១១ ក�ុងចំេណាម ២១ េខត� 

- សូចនាករស�ូលទ៥ី “ ចនំួន្រគ�បេ្រងៀនបានចូលេរៀនថា� ក់ពេន��ន” មាន ៨ ក�ុងចំេណាម ១៥ េខត�។  

- សូចនាករស�ូលទ៦ី “ចំននួនាយកសលទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� លស�ពីីករ្រគប់្រគងសលេរៀនែផ�កេលី   
លទ�ផល” មាន ៦ ក�ុងចំេណាម ១៧ េខត� 

- សូចនាករស�ូលទ៧ី “ ភាគរយៃនករទូទត់ថវកិ” មាន ១៧ ក�ុងចំេណាម ២៣ េខត�។ 
ជារមួមាន ៦េខត� បានសេ្រមចសូចនាករស�ូលភាគេ្រចនី រមួមានេខត�ស� យេរៀង (៦ េលី ៧) មណ� លគិរ ី(៦ េល ី៧) 

កំពង់ធំ (៤ េលី ៧)  ត្ូបងឃ�ុ ំ(៤ េលី ៧) កំពង់ស�ឺ (៥ េលី ៧) និង្រពះសីហនុ (៤ េលី ៧)។ (រូបភាពទី១៤ នងិ១៥) 
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រូបភាពទ១ី៤  ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករសេ្រមចសូចនាករស�ូល របស់រជធាន ីេខត� 

 
 

រូបភាពទ១ី៥  ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករសេ្រមចសូចនាករស�ូលតមេគាលនេយាបាយរបស់រជធាន ីេខត� 

 

• វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតបិត�្ិរបចឆំា� ២ំ០១៨ 
ក�ុងឆា� ២ំ០១៨ រជធានី េខត�ទងំ ២៥ បានេ្រគាងសកម�ភាពសរុប ៤ ៣០៦  េបីេធៀបេទនឹងឆា�  ំ២០១៧ ថយ 

១៥៤ (ឆា� ២ំ០១៧ មាន ៤ ៤៦០)។ សកម�ភាពបានអនុវត�ចប់មាន ៣ ៧៨៣ េស�ី ៨៧,៩ ភាគរយ េបីេធៀបនឹងករ 
អនុវត�ក�ុងឆា� ២ំ០១៧ ថយ ០,១ភាគរយ (ឆា� ២ំ០១៧ អនុវត�បាន ៨៧,៨ភាគរយ) សកម�ភាពកំពុងអនុវត�មាន ២១៥ 
េស�ី ៥ភាគរយ និងមិនបានអនុវត�មាន ៣០៨ េស�ី ៧,២ភាគរយ។  (រូបភាពទី១៦) 

រូបភាពទ១ី៦ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតបិត�្ិរបចឆំា�  ំ២០១៨ របស់រជធាន ីេខត� 
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រូបភាពខងេ្រកមបង� ញថា រជធានី េខត�១៣ អនុវត�បានេលីស ៩០ភាគរយ រមួមាន រជធានីភ�ំេពញ ៃប៉លិន 
កំពង់ចម ្រពះសីហនុ កណា� ល ស� យេរៀង មណ� លគិរ ីកំពង់ធំ បនា� យមានជ័យ ឧត�រមានជ័យ េពធិ៍សត់ េសៀមរប 
និងៃ្រពែវង។ េខត� ១២ អនុវត�េលីស ៥០ភាគរយ រមួមានេខត�កពំត បាត់ដំបង ែកប ស�ងឹែ្រតង ្រកេចះ កំពង់ស�ឺ តែកវ 
កំពង់ឆា� ងំ ្រពះវហិរ េកះកុង រតនគិរ ីនិងត្ូបងឃ�ុ។ំ   (រូបភាពទី១៧) 

រូបភាពទ១ី៧ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករ្របតបិត�្ិរបចឆំា�  ំ២០១៨ (តមរជធាន ីេខត�) 

 
 

• វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទសិេដសន�បិាតអប់រឆំា� សំកិ្សោ២០១៧-១៨ រជធាន ីេខត� 
ឆា� សំិក្សោ២០១៧-២០១៨ រជធានី េខត� បានេលីកទិសេដស្រមាប់អនុវត� ២ ១៨៦ ក�ុងេនាះ ទិសេដអនុវត�ចប់ 

១ ៨០៣ េស�ី ៨២,៥ ភាគរយ កំពុងអនុវត� ២៥៥ េស�ី ១១,៧ ភាគរយ និង មិនបានអនុវត� ១២៨ េស�ី ៥,៩ ភាគរយ។ 
េបីពិនិត្យតមរជធានី េខត�េឃញីថា ១១ េខត� រជធានី បានអនុវត�ទសិេដចប់េ្រចីនជាង ៩០ ភាគរយ រមួមាន រជធានី
ភ�ំេពញ េខត�កពំងចម ្រពះសហីនុ កណា� ល តែកវ មណ� លគិរ ីកំពង់ធំ េសៀមរប បនា� យមានជ័យ ែកប នងិកពំត (១០០ 
ភាគរយ) ។ េដយែឡក េខត� ១៥ បានអនុវត�ចប់តិចជាង ៩០ភាគរយ រមួមាន េខត�បាត់ដបំង ស�ឹងែ្រតង ស� យេរៀង  
កំពង់ស�ឺ ៃប៉លនិ ឧត�រមានជ័យ ្រកេចះ េពធិ៍សត់ កំពង់ឆា� ងំ ្រពះវហិរ េកះកុង ៃ្រពែវង រតនគិរ ីក�ុងេនាះ េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ 
អនុវត�ទសិេដចប់តិចជាង ៤៤,១ ភាគរយ។ (រូបភាពទ១ី៨) 

រូបភាពទ១ី៨ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ទសិេដសន�បិាតអប់រ ំរបស់រជធាន ីេខត� 
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២.២ លទ�ផលតមអនវុិសយ័ 
២.២.១ អនុវិសយ័ ករអប់រកំមុារតចូ 
ក. លទ�ផលសេ្រមចបាន  
ក.១ ធានាឱ្យករអប់រមំានគណុភាព្របកបេដយសមធម៌ បរយិាបន� និងេលកកម�សឱ់កស

សកិ្សោេពញមយួជីវតិស្រមាបទ់ងំអសគ់ា�  

ឆា� សំិក្សោ២០១៨-២០១៩ សលមេត�យ្យសិក្សោ្រគប់រូបភាពមាន ៧ ៧៨០ សល/កែន�ង េកីន ១៩៣ ក�ុងេនាះ
សលមេត�យ្យសិក្សោរដ�មាន ៤ ៣០១ េកីន ១២៥ (សលមេត�យ្យសិក្សោដច់េដយែឡក ១៩៩ េកនី ១៣) មេត�យ្យ
សិក្សោឯកជន ៥០៩ េកីន ៥៣ នងិមេត�យ្យសកិ្សោសហគមន៍ ២ ៩៧០កែន�ង េកនី ១៥កែន�ង ែដលមានទីតងំ១ ០៨៩ 
ឃុ ំសង� ត់ ក�ុងចំេណាម ១ ៦៤៦ ឃុ ំសង� ត់។  

្របករេនះឆ�ុះប�� ងំឱ្យេឃញីថា មាតបិត អ�កអណាព្យោបាល សហគមន៍ កន់ែតយល់ពីតៃម�ៃនករអប់រកុំមារតូច។  

ថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោ្រគប់រូបភាពមាន ១២ ២៦៨ េកីន  ៤៨៦ ក�ុងេនាះថា� ក់មេត�យ្យសកិ្សោរដ� ៧ ១២២ េកីន 
២៩៧ មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ ៣ ០៩៥  េកីន ២០ នងិមេត�យ្យសិក្សោឯកជន ២ ០៥១ េកីន ១៦៩។ ថា� ក់មេត�យ្យ
សិក្សោជួបករលបំាកមាន ១៨៤។ 

កុមារទទួលបានេសវអប់រមំាន ៤២៥ ៤០៣ នាក់ ្រសី ២១២ ៤៥៧ នាក់ េស�ី ៤៩,៩៤ ភាគរយ។ កុមារអយុពី 
៣ េទ ៥ឆា�  ំបានទទួលេសវអប់រមំាន ៣៧៣ ១៥៣ នាក់ េស�ី ៣៩,៩០ ភាគរយ ៃនចំនួន្របជាជនអយុពី ៣ េទ ៥ឆា�  ំ
្រសី ១៨៦ ០៨៩ នាក់ េស�ី ៤០,៩០ ភាគរយ។ 

កុមារអយុ ៣ឆា�  ំបានទទួលេសវអប់រមំាន ៥៩ ៣៦៣នាក់ េស�ី ១៨,៥០ភាគរយ ៃនចំនួន្របជាជនអយុ ៣ឆា�  ំ
្រសី ៣០ ២៥៥នាក់ េស� ី១៩,២០ភាគរយ។ កុមារអយុ ៤ឆា�  ំបានទទួលេសវអប់រមំាន ១២១ ៩៥៨នាក់ េស�ី ៣៩,៤០ 
ភាគរយ ៃនចំនួន្របជាជនអយុ ៤ឆា�  ំ្រសី ៦១ ៥៤៦នាក់ េស�ី ៤០,៤០ភាគរយ។ កុមារអយុ ៥ឆា�  ំបានទទលួេសវអប់រ ំ
១៩១ ៨៣២នាក់ េស�ី ៦៣,១ភាគរយ ៃនចំនួន្របជាជនអយុ ៥ឆា�  ំ(ចំណុចេដ ESP ៧០ភាគរយ) ្រសី ៩៤ ២៨៨
នាក់ េស�ី ៦៣,៦០ភាគរយ។  

រូបភាពទ១ី៩ ៖ ភាគរយកុមារតូចទទលួបានករអប់រេំធៀបនងឹចណុំចេដ ESP  
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រូបភាពទ២ី០ ៖ ភាគរយកុមារអយុ ៥ឆា�  ំទទលួបានករអប់រតំមរជធាន ីេខត� 

 
កម�វធិីអប់រកុំមារតូចទមទរឱ្យមានករចូលរមួជាលក�ណៈពហុវស័ិយ ជាពិេសសរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាត។ិ 

បុគ�លិកអប់រែំផ�កកុមារតូច ១៣ ០០៣នាក់ េកនី ៣៧២នាក់ ្រសី ៩០,៤៤ភាគរយ ក�ុងេនាះបុគ�លិកបេ្រងៀន
ែផ�កអប់រកុំមារតូច ១១ ២៣៣នាក់ េកីន ៥៥០នាក់ ្រស ី ៩៣,៧៦ភាគរយ និងបុគ�លកិមិនបេ្រងៀនមាន ១ ៧៧០
នាក់ ថយ ១៧៨នាក់ ្រសី ៦៩,៣២ភាគរយ ្រគ�បឋមសកិ្សោបេ្រងៀនថា� ក់មេត�យ្យសកិ្សោ ២ ៨៤១នាក់ េកីន ៤២នាក់ 
្រសី ៩៧,៩៩ភាគរយ និង្រគ�ឯកេទសមេត�យ្យសិក្សោ ៣ ៨៣៤ នាក់ េកីន ២០០នាក់ ្រសី ៩២,២៧ភាគរយ។ 

បុគ�លិកបេ្រងៀនមេត�យ្យសកិ្សោរដ� ៥ ៣៣៥នាក់ េកីន ១១៧១នាក់ ្រសី ៩៥,៣៨ភាគរយ បុគ�លកិមិន
បេ្រងៀន ២២៤នាក់ ថយ ១០នាក់ ្រសី ៩៤,៦៤ភាគរយ បុគ�លិកបេ្រងៀនមេត�យ្យសកិ្សោសហគមន៍ ៣ ១៥៨នាក់ 
េកីន ៥៥នាក់ ្រសី ៩៨,៣៥ភាគរយ បុគ�លិកមិនបេ្រងៀន ៧២នាក់ េកីន ៥នាក់ ្រស ី៨១,៣៣ភាគរយ បុគ�លិកបេ្រងៀន
មេត�យ្យសិក្សោឯកជន ២ ៧៤០នាក់ េកីន ៣២៤នាក់ ្រសី ៨៥,៣២ភាគរយ បុគ�លកិមនិបេ្រងៀន ១ ៤៧៤នាក់ ថយ 
១៧៣នាក់ ្រសី ៦៤,៧២ភាគរយ។ 

្របករេនះ ទមទរឱ្យមានករយកចិត�ទុកដក់ែថមេទៀតេលីករបណ�ុ ះបណា� លធនធានមនុស្សស្រមាប់អនុវស័ិយ 
អប់រកុំមារតូច ។ 

មេត�យ្យសកិ្សោរដ� 
កុមារអយុ ៣ឆា�  ំបានទទួលេសវអប់រ ំ១៥ ១៣២នាក់ េស�ី ៤,៧ភាគរយ  ្រស ី៧ ៩៥០នាក់។  កុមារអយុ ៤

ឆា�  ំបានទទលួេសវអប់រ ំ៦៣ ៨៨៦នាក់ េស�ី ២០,៦ភាគរយ ្រសី ៣២ ៣៤១នាក់។ កុមារអយុ ៥ ឆា�  ំបានទទួលេសវ
អប់រ ំ១៣៦ ០៥៦នាក់ េស�ី ៤៤,៨ភាគរយ ្រសី ៦៦ ៥៨៤នាក់។  

មេត�យ្យសកិ្សោឯកជន 
កុមារអយុ ៣ឆា�  ំបានទទួលេសវអប់រ ំ៨ ១២៦នាក់ េស�ី ២,៥ភាគរយ ្រសី ៣ ៨៥៧នាក់។ កុមារអយុ ៤ឆា�  ំ

បានទទលួេសវអប់រ ំ ១៣ ៥៨៧នាក់ េស�ី ៤,៤ភាគរយ ្រសី ៦ ៩៨៨នាក់។ កុមារអយុ ៥ឆា�  ំ បានទទួលេសវអប់រ ំ
១៧ ៦៧៦នាក់ េស�ី ៥,៨ភាគរយ ្រសី ៨ ៥៤៩នាក់។ 

មេត�យ្យសកិ្សោសហគមន៍ 
កុមារអយុ ៣ឆា�  ំបានទទលួេសវអប់រ ំ១៦ ៩៨៧នាក់ េស� ី៥,៣ភាគរយ ្រសី ៨ ៩៩៥នាក់។  កុមារអយុ ៤

ឆា�  ំបានទទួលេសវអប់រ ំ២៧ ២២៣នាក់ េស� ី៨,៨ភាគរយ ្រសី ១៤ ០៩១នាក់។  កុមារអយុ ៥ឆា�  ំបានទទលួេសវ
អប់រ ំ២២ ៨៩៤នាក់ េស�ី ៧,៥ភាគរយ ្រសី ១១ ៤៩៥នាក់។   
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ករអនុវត�កម�វធិនីានា 
ថវកិដេំណីរករសលេរៀន 

ក�ុងឆា� សំិក្សោ២០១៧-២០១៨ សលមេត�យ្យសិក្សោ បានទទួលថវកិដំេណីរករសលេរៀនែដលមានទឹក្របាក់
សរុប ៣ ៤១១ ៤៧៣ ៣៧៣ េរៀល ក�ុងេនាះថវកិជាតិ ១ ៥៦៨ ៩៦៣ ០០០ េរៀល និងមូលនិធិ្របតិបត�ិករសលេរៀន 
១ ៨៤២ ៥១០ ៣៧៨ េរៀល។ 

ករផ�ល់ថវកិេនះ មានេគាលបំណងព្រងឹងេលីកចិ�ដំេណីរករសលេរៀន នងិែកលម�គុណភាព ជាពិេសសគឺ
បេង�ីនករផលិត និងេ្របី្របាស់សមា� រឧបេទស េដីម្បបីេង�នីសមត�ភាព្រគ�េលីវធិីស�ស�បេ្រងៀន ករែកលម�បរសិ� នសិក្សោ
កន់ែតល�្របេសីរ និងផ�ល់េសវគា្ំរទែផ�កសុខភាពដល់កុមារេលីករែថទសុំខភាព សុវត�ិភាពចំណីអហរ និងហនិភ័យ
េផ្សងៗ ឱ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព និងសមធម៌េឆ�ីយតបេទនឹងេសចក�ី្របាថា� របស់មាតបិតសិស្ស និងករេពញចិត�ពី
សហគមន៍ទូេទ។  

្របករេនះ បានបេង�នី្របសិទ�ភាព និងសមធម៌ៃនករ្រគប់្រគង គុណភាពេរៀននិងបេ្រងៀន េឆ�ីយតបេទនឹងស�ង់ដ
គុណភាពមេត�យ្យសកិ្សោរដ�។ 

កម�វធិកីរអប់រកុំមារតូចតមផ�ះ 
កុមារអយុពី ០ ដល់េ្រកម ៦ឆា�  ំបានទទួលេសវអប់រ ំ៨៩ ៦៦២នាក់ េស�ី ៤,៤ភាគរយ ្រសី ៤៤ ៤៥៥នាក់។ 

ករអប់រកុំមារតូចតមផ�ះ នងិ្រក�មខ�ងផ�ះ មានមាតបិតចូលរមួ ៨១ ០១៩នាក់ ្របធាន្រក�មមាតបិត ១២ ៦៧៤ 
នាក់ មាតបិតបេង� ល ២ ៧០១នាក់ ្រសី ២ ៤៣១នាក់។  

ភូមិែដលបានអនុវត�កម�វធិីអប់រកុំមារតូចតមផ�ះមាន ២ ៦១២ ក�ុងចំេណាម ១៤ ១១៩ភូមិ ស�តិក�ុងឃុ ំ
សង� ត់ ៨០១ ក�ុងចំេណាម ១ ៦៤៦ និង្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ១៦៥ ក�ុងចេំណាម ១៩៧។ 

កម�វធិអីប់រមំាតបតិផ្សោរភា� ប់មេត�យ្យសកិ្សោសហគមន៍ 
្រកសួងបានអនុវត�កម�វធីិអប់រមំាតបិតផ្សោរភា� ប់មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ ៦០០ថា� ក់ ក�ុងេនាះមានកុមារ  

១៥ ៦៩១នាក់ ្រសី ៨ ១៥៨នាក់ ែដលមានទតីងំ ៥៨៥ភូមិ ៤០២ឃុ ំសង� ត់ ១២៧្រក�ង ្រស�ក ខណ� ។ 
ៃដគូអភិវឌ្ឍបានអនុវត�កម�វធិអីប់រមំាតបតិ ៣៤១ភូមិ ៃនេខត�េសៀមរប ត្ូបងឃ�ុ ំរតនគិរ ីនិង  ស�ឹងែ្រតង ក�ុង

េនាះមានកុមារ ៧ ១៥៤នាក់ ្រសី ៥ ៥១៣នាក់ មាតបតិបេង� ល ៣៤១នាក់ ្រសី ២៥៣ នាក់ អ�កស្រមបស្រម�ល 
៦៧២នាក់ ្រសី ៣៧៧នាក់។ បណា� ញ្រក�មឪពុក ២៥ មានសមាជិក ៣១៥នាក់ កពុំងបំេពញតួនាទីសំខន់ក�ុងករ
ែថទ ំអប់រកូំន ជួយរែំលកករងររបស់មា� យៗ។ ក�ុងេនាះែដរមានក�ឹប កុមារ ២៥ ្រក�ម េនក�ុង ២៥ ភូមិ ្រត�វបានបេង�ីត
េឡងីេនេខត�រតនគិរ ី េដីម្បជីយួដល់ករគាពំរនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូច។ 

 កម�វធិីអប់រមំាតបតិបានេផា� តេលីខ�ឹមសរសំខន់ៗដូចជា៖ សទិ�ិកុមារ េភា� ចកុមារឱ្យមានករេរៀនសូ្រតក�ុង   
វយ័ដំបូង ករែថទសុំខភាព អហរូបត�ម� ករែថទអំនាម័យ និងកចិ�ករពរកុមារ។  

កម�វធិ្ីរបកឹ្សោេយាបល់ស�ពីកីរគាពំរ នងិអភវិឌ្ឍកុមារតូច 

្រកសួងបានអនុវត�សកល្បងកម�វធិី្របឹក្សោេយាបល់ស�ីពីករគាពំរ និងអភិវឌ្ឍកុមារតូចេនតមថា� ក់មេត�យ្យ

ក�ុងសលបឋមសិក្សោ ៣០០កែន�ង មានកុមារ ៨ ១៩២នាក់ ្រសី ៥៣,៣៣ភាគរយ ក�ុងេគាលបណំងបេង�នីយន�ករ

្របឹក្សោេយាបល់ជាមួយមាតបតិ។ នាយក នាយកិសល ៣០០នាក់ ្រសី ១១,៣៣ភាគរយ និង្រគ�បេង� ល ៣០០នាក់ 

្រសី ៩០ភាគរយ បានបំប៉នស�ីពីករអនុវត�កម�វធិីអប់រមំាតបិត។ កម�វធិីេនះបានជយួព្រងឹងសមត�ភាពដល់ នាយក  

នាយកិសល និង្រគ�បេង� ល ក�ុងករេរៀបចំរចនាសម�័ន�កម�វធិី នងិេធ�ីែផនករអនុវត�។ 
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កម�វធិមីេត�យ្យសកិ្សោសហគមន៍េនតបំន់លចិទកឹ  
្រកសួងបានសហករជាមយួៃដគូអភិវឌ្ឍអនុវត�កម�វធិមីេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍េនតំបន់លិចទឹក ២១កែន�ង 

េកីន ១០កែន�ង មានកុមារ ៧៤២នាក់ ្រសី ៣៧៩នាក់ េនេខត�កំពង់ឆា� ងំ និងេពធិ៍សត់ េដយបានបំប៉នតមស�ង់ដ 
៣៥ៃថ� ដល់្រគ�មេត�យ្យសកិ្សោសហគមន៍ ៣១នាក់ ្រសី ១០០ភាគរយ។ កម�វធិីេនះ សង់អគារមេត�យ្យសិក្សោក�ុងតបំន់
លិចទឹក ៤កែន�ង ក�ុងេនាះសង់រចួជាស� ពរបាន ២កែន�ង នងិកពុំងសង់ ២កែន�ង។  
កម�វធិអីប់រពំហុភាស នងិមេត�យ្យសកិ្សោចល័ត                                                                                                                     

កម�វធិីអប់រពំហុភាសស្រមាប់កុមារជនជាតិេដីមភាគតិច បានអនុវត�ក�ុង្រក�ង ្រស�ក ១៨ ក�ុងេខត�េគាលេដ ៥ 
មានេខត�រតនគិរ ីស�ឹងែ្រតង មណ� លគិរ ី ្រពះវហិរ និង្រកេចះ។ កម�វធិីេនះបានអនុវត�េនតមសលមេត�យ្យសិក្សោរដ� ៣
កែន�ង មានសិស្ស ១១៥នាក់ េកីន ១៣នាក់ ្រសី ៥៧នាក់ ថយ ១នាក់ នងិមេត�យ្យ   សិក្សោសហគមន៍ ១០៤កែន�ង េកនី 
១០កែន�ង មានសសិ្ស ២ ០២២នាក់ ្រសី ១ ០២៧នាក់ េកីន ២៦៣នាក់ ្រសីេកីន ១២៨នាក់។ ភាសែដលបានេ្របី
្របាស់រមួមាន ភាសទំពួន ្រគងឹ ព�ង កួយ េ្រកល កែវត៉ េ្រព ចរ៉យ និងកចក់។ 

កម�វធិីមេត�យ្យសិក្សោចល័ត បាន្រគបដណ� ប់េលកុីមារអយុពី ៣ េទ ៥ឆា�  ំទទួលេសវ ១៣២នាក់ ្រសី ៦២នាក់ 
រស់េនតំបន់ជនជាតិេដីមភាគតិច ែដលមាន្រគ�សរបមា� ស់ទីលំេន និងមានចមា� យឆា� យពីសលមេត�យ្យសិក្សោរដ� ឬ
មេត�យ្យសកិ្សោសហគមន៍។ កម�វធិីេនះអនុវត�តមរយៈករចល័តេដយេ្របីយានជនំិះេផ្សងៗ និងចល័តតមរដូវកល
េនឃុតំែវងេ្រកម ឃុតំែវងេលីៃន្រស�កត◌ាែវង ឃុេំកះពក្យៃន្រស�កេវុនីៃស នងិឃុតំឡាវៃន្រស�កអណ�ូ ងមាស េខត�
រតនគិរ ី នងិឃុែំ្រសសម្ូបរៃន្រស�កេសៀមប៉ាង េខត�ស�ឹងែ្រតង។ ករអប់រកុំមារតូចេនតបំន់ជនជាតិេដីមភាគតចិែដល
មានទ្រមង់ជាថា� ក់មេត�យ្យសកិ្សោចល័ត សហករជាមយួៃដគូអភិវឌ្ឍបានផ�ល់ឧត�មានុវត�ន៍ ស្រមាប់អនុវស័ិយករអប់រ ំ
កុមារតូច។   

កម�វធិអីប់របំរយិាបន� 
ករអប់របំរយិាបន�ស្រមាប់មេត�យ្យសិក្សោបានអនុវត�េនេខត�េសៀមរប បនា� យមានជ័យ បាត់ដំបង កពំង់ឆា� ងំ 

កំពង់ធំ ៃ្រពែវង រតនគិរ ី ្រកេចះ ្រពះសីហនុ ឧត�រមានជ័យ និងរជធានីភ�ំេពញ។ កម�វធិីេនះបានផ្សោរភា� ប់ជាមួយមេត�យ្យ

សិក្សោរដ� ៥៤២ សល េកីន ៣៥៩ សល កុមារមានពកិរភាព ៤៥៣នាក់ ្រស ី២០៨នាក់ េកនី ៨៥នាក់ ្រសី ៤១នាក់។ 

្រគ�មេត�យ្យសិក្សោរដ�បានបំប៉នករអប់របំរយិាបន� ១ ៣៣៤ នាក់ េកីន ១ ២០៤នាក់ ្រស ី១ ២៣៦នាក់ េកីន ១ ១១៤

នាក់ េដយេផា� តេលីករពនិិត្យសុខភាពទូេទ ភាពេខ្សោយែផ�កមុខងរ ករវវិឌ្ឍយតឺយ៉ាវ និងវធិីជយួករេរៀន នងិបេ្រងៀន

កុមារមានភាពពិករឱ្យទទួលបានករអភិវឌ្ឍដូចកុមារធម�ត។ មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍បានអនុវត�កម�វធិីអប់របំរយិាបន� 

៣០២កែន�ង េកនី ២៣៨ កុមារមានភាពពិករ ១២១នាក់ ថយ ១៣នាក់ ្រសី ៨៥នាក់ េកីន ៣៦នាក់។ ្រគ�មេត�យ្យសកិ្សោ

សហគមន៍ បានបំប៉នករអប់របំរយិាបន� ៣៦៥នាក់ ្រសី ៣៤៨នាក់ េកនី ៣៤១នាក់ ្រស ី៣២៤នាក់។  

កម�វធិីអប់រកុំមារតូចកន់ែតមានវសិលភាព្រគបដណ� ប់េលី្រគប់មុខស��  នងិេគាលេដ សំេដធានាឱ្យករអប់រ ំ
្របកបេដយសមធម៌ នងិបរយិាបន�។  

លទ�ផលៃនករសកិ្សោ 
កុមារអយុ ៥ឆា� ្ំរគប់រូបភាពបានប�� ប់ករសិក្សោ ២០១ ២៨៣នាក់ ្រសី ៩៩ ៧០០នាក់ េនដំណាច់ឆា� សំិក្សោ

២០១៧-២០១៨ េបីេធៀបជាមួយដំណាច់ឆា� សំិក្សោ ២០១៦-២០១៧ េកីន ៧ ៥៧៧នាក់ ្រសីេកីន ៤ ៧២៧នាក់។ 
កុមារអយុ ៦ឆា�  ំ ចូលេរៀនថា� ក់ទី១ ៃនសលបឋមសិក្សោបានឆ�ងកត់េសវអប់រកុំមារតូច្រគប់រូបភាព ៦៨,៣៧ភាគរយ 
េកីន ៣,៣៧ភាគរយ។  
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អ្រតកុមារអយុ ៦ឆា�  ំ ឆ�ងកត់េសវអប់រកុំមារតូចមានករេកីនេឡងី ែដលជួយឱ្យកុមារបានេ្រតៀមលក�ណៈ
សម្បត�ិេពញេលញ េដីម្បចូីលេរៀនេនសលបឋមសកិ្សោ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

ករែកលម�គុណភាពបរសិ� នសកិ្សោ    
្រកសួងបានអនុវត�ករចុះពិនតិ្យតមដននិងវយតៃម�ែផ�កេលីលទ�ផល ក�ុងករជយួព្រងងឹគុណភាពសលេរៀន

មេត�យ្យសិក្សោរដ�េគាលេដ ៣៣សល េស�ី ៦៣ថា� ក់ ក�ុង្រស�ក ២២ ែដលស�ិតេន ១១ េខត� មាន៖ េខត�បនា� យមានជ័យ 
្រកេចះ ៃប៉លនិ រតនគិរ ី េសៀមរប ស� យេរៀង ្រពះវហិរ ស�ឹងែ្រតង ត្ូបងឃ�ុ ំឧត�រមានជ័យ និងមណ� លគិរ ី េដយេផា� ត
េទេលី ១) ករេធ�ីែផនករនងិករពិនិត្យតមដន ២) ករបេ្រងៀននិងេរៀន ៣) ករ្រគប់្រគងទូេទ ៤). កររយករណ៍
និងព័ត៌មាន្រតឡប់  និង៥) ទីធា�  និងែល្បងេ្រកថា� ក់។  

រូបភាពទ២ី១ ៖ លទ�ផលអនុវត�ស�ង់ដសលមេត�យ្យសកិ្សោរដ� 

 

 

 
 
 

 
 
 
លទ�ផលែដលបង� ញក�ុងរូបភាពខងេលីេនះ ទមទរឱ្យមានករជួយព្រងឹងសមត�ភាពបែន�មដល់ម�ន�ីថា� ក់េ្រកម

ជាតិក�ុងករអនុវត�ករពិនិត្យតមដន នងិចុះជួយដល់េសវឱ្យមានដំេណីរករ្របកបេដយគុណភាព។ 
្របករេនះប�� ក់ថា ឧបករណ៍ស�ង់ដមេត�យ្យសកិ្សោបានជយួឱ្យសលមេត�យ្យសកិ្សោរដ�មានករែ្រប្រប�លគួរឱ្យកត់

សមា� ល់េលីែផ�ក្រគប់្រគង និងបរសិ� នសកិ្សោ។  

ករអភវិឌ្ឍកម�វធិសីកិ្សោ នងិចង្រកងឯកសរ 
្រកសួងបាន៖ 

- អនុម័តកម�វធិសីិក្សោលម�ិតស្រមាប់មេត�យ្យសិក្សោរដ� 

- អនុម័តស�ង់ដថា� ក់មេត�យ្យសកិ្សោសហគមន៍ 

- េរៀបចំេសចក�ី្រពងចុងេ្រកយស�ង់ដសល ថា� ក់ ស្រមាប់មេត�យ្យសកិ្សោរដ� 

- េរៀបចំេសចក�ី្រពងកម�វធិីសកិ្សោលម�ិតស្រមាប់មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍។ 

ករអនុវត�េម៉ាង នងិកម�វធិសីកិ្សោ  
ករអនុវត�កម�វធិីសកិ្សោ កលវភិាគេនសលេរៀន និងថា� ក់េរៀនមេត�យ្យសកិ្សោរដ�សេ្រមចបាន ៧៣,៨៤ភាគរយ 

េនមេត�យ្យសកិ្សោក្រមិតទប ៧៦,៦១ភាគរយ េនមេត�យ្យសិក្សោក្រមិតមធ្យម នងិ ៨១ ភាគរយ េនមេត�យ្យសកិ្សោ
ក្រមិតខ�ស់ៃនកម�វធិីសកិ្សោ្របចឆំា� ។ំ  

ករអនុវត�កម�វធិីសកិ្សោ និងកលវភិាគេនមេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍សេ្រមចបាន ៧៩,៧៦ភាគរយ ៃនកម�វធិី
សិក្សោ្របចឆំា�  ំេបីេធៀបេទនងឹឆា� សំិក្សោកន�ងមកេកីន ១,២៦ភាគរយ។ 
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ករអភវិឌ្ឍសមត�ភាព្រគ�បេ្រងៀន 
្រកសួងបាន៖ 

- ្របឡងប�� ប់ករបណ�ុ ះបណា� លគរុសិស្សមេត�យ្យសកិ្សោជំនាន់ទី៣០ ចំននួ ២០០នាក់ ្រសី ៩៦,៥០ភាគរយ 

- កំពុងបណ�ុ ះបណា� លគរុសិស្សមេត�យ្យសិក្សោជំនាន់ទី៣១ ឆា� ទំី២ ចំនួន  ២០០ នាក់ ្រសី ៩៧ ភាគរយ  

- កំពុងបណ�ុ ះបណា� លគរុសិស្សមេត�យ្យសិក្សោជំនាន់ទី៣២ ឆា� ទំី១ ចនំួន ២០០នាក់ ្រសី ៩៥,៥០ភាគរយ 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពី ករអប់របំរយិាបន�ដល់្រគ�មេត�យ្យសកិ្សោរដ� ១ ៣៣៤នាក់ ្រសី ៩២,៦៥ភាគរយ នងិ្រគ�    
មេត�យ្យសកិ្សោសហគមន៍ ៣៦៥នាក់ ្រសី ៩៥,៣៤ភាគរយ។ 

ករងរពនិតិ្យតមដន នងិសកិ្សោ្រសវ្រជាវ 
្រកសួងបាន៖ 

- ពិនិត្យតមដនេលីករងរ្រគប់្រគងរបស់សល និងករេរៀបចំថា� ក់តមស�ង់ដអប្បរមាែផ�កមេត�យ្យសិក្សោរដ� េន
២៥េខត� និងរជធានី េស�ី ៧៥ សល  

- ្របមូលទិន�ន័យស�ពីី ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាពកុមារតូចែផ�កសង�ម និងអរម�ណ៍ មេត�យ្យសកិ្សោរដ� ២២សល  និង    
មេត�យ្យសិក្សោ ២៧ថា� ក់ មានកុមារ ៩៦០នាក់ ្រសី ៥០៥នាក់ េនេខត�រតនគិរ ី្រកេចះ និងស�ឹងែ្រតង  

- វយតៃម�មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ែដលមានលក�ណៈស�ង់ដ ៦០០កែន�ង 

- ពិនិត្យតមដនករអនុវត�ករអប់របំរយិាបន�ស្រមាប់មេត�យ្យសិក្សោ ៦៤សល កុមារមានភាពពិករ ២៥នាក់ ្រសី 
១៤នាក់ េនេខត�តែកវ ស� យេរៀង ្រពះវហិរ និងេកះកុង  

- ពិនិត្យតមដនករេរៀន និងបេ្រងៀនេលីករងរអប់រពំហុភាសេនថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ ២៥ កែន�ង េន
េខត�្រកេចះ ស�ឹងែ្រតង រតនគិរ ីមណ� លគិរ ីនិង្រពះវហិរ 

- ពិនិត្យតមដនរមួគា� រវងរដ� ភិបាល និងអង�ករយូនីេសហ�ស�ីពីពិនតិ្យេមីលលទ�ផលសេ្រមចបានេលីេសវគាពំរ
សង�ម(ករែថទសុំខភាព កិច�ករពរកុមារ ករអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ករផ�ល់ទឹកស� ត អនាម័យតមសលេរៀន និង
មណ� លសុខភាព) និងរកប�� ្របឈមនានារបស់េសវ េដីម្បេីរៀបចំែផនករបន�ឆា� ២ំ០១៩-២០២៣ េលីថា� ក់     
មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ ២កែន�ង និងកម�វធិីអប់រកុំមារតូចតមផ�ះ ២កែន�ង េនេខត�្រកេចះ កំពង់ចម បាត់ដំបង 
និងរជធានីភ�ំេពញ។ 

ក.២. ធានាភាពសក័�សិទិ�ៃនភាពជាអ�កដឹកនា ំនិង្រគប់្រគង របសម់�ន�អីប់រ្ំរគបល់ដំប់ថា� ក ់

យន�ករគា្ំរទេសវអប់រកុំមារតូច 
្រកសួងបាន៖ 

- ្របជុំបូកសរុបរបាយករណ៍វឌ្ឍនភាពករងរអនុវស័ិយអប់រកុំមារតូចរយៈេពល ៥ឆា�  ំ(២០១៤-២០១៨) ១៨៥នាក់ 
្រសី ៣៦,២១ភាគរយ  

- ពិេ្រគាះេយាបល់ស�ីពីករពិនិត្យេឡងីវញិករអនុវត�កម�វធិីមេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ ១៦នាក់ ្រសី ៣៨,៤៦ភាគរយ  

- េរៀបចំសិក� សលស�ពីីកេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយអប់រឆំា� ២ំ០១៩-២០២៣ ស្រមាប់អនុវស័ិយករអប់រ ំ
កុមារតូច ៤២នាក់ ្រស ី២១,៤២ភាគរយ។ 
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ករអភវិឌ្ឍសមត�ភាព 
្រកសួងបាន ៖ 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករអនុវត�សកល្បងកម�វធិីអប់រមំាតបិតផ្សោរភា� ប់ជាមួយមេត�យ្យសិក្សោរដ� ដល់ម�ន�ី
ទទួលបន�ុកករងរអប់រកុំមារតូចថា� ក់េ្រកមជាតិ នាយក នាយកិសល ្រគ�មេត�យ្យ ៧៣៩នាក់ ្រសី ៥៦ភាគរយ 
េនេខត�តែកវ កំពង់ចម ្រកេចះ នងិបាត់ដំបង 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករអភិវឌ្ឍកុមារតូចែផ�កសង�ម និងអរម�ណ៍េនក្រមិតមេត�យ្យសកិ្សោ ដល់ម�ន�ីទទលួបន�ុក
ករងរអប់រកុំមារតូច ថា� ក់េ្រកមជាតិ ្រគ�មេត�យ្យសិក្សោរដ� និង្រគ�មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ ១៨២នាក់ ្រស ី
៩៤,៥០ភាគរយ  

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករ្របមូលទិន�ន័យេលកីរអភិវឌ្ឍសមត�ភាពកុមារតូចែផ�កសង�ម និងអរម�ណ៍ដល់ម�ន�ី
ទទួលបន�ុកករងរអប់រកុំមារតូច ថា� ក់ជាតិ  ៤២នាក់ ្រស ី៦៦,៦៦ភាគរយ  

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករអនុវត�កម�វធិសីិក្សោលម�ិតស្រមាប់មេត�យ្យសកិ្សោរដ� ដល់ម�ន�ទីទលួបន�ុកករងរអប់រ ំ
កុមារតូច ថា� ក់េ្រកមជាតិ នងិ្រគ�មេត�យ្យសកិ្សោរដ� ១ ៤០៤នាក់ ្រសី ៩២,៨០ភាគរយ  

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករ្របមូលទិន�ន័យេលីករអភិវឌ្ឍសមត�ភាពកុមារតូចែផ�កសង�ម នងិអរម�ណ៍ សហករ
ជាមួយសកលវទិ្យោល័យហុងកុង ដល់ម�ន�ីទទួលបន�ុកករងរអប់រកុំមារតូចថា� ក់ជាតិ ៣១នាក់ ្រស ី ៦៧,៧៤
ភាគរយ  

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករអប់របំរយិាបន�ស្រមាប់មេត�យ្យសកិ្សោដល់ថា� ក់្រកសងួ េខត� ្រស�ក និងអ�កពក់ព័ន� ៧៩
នាក់ ្រសី ៦២ភាគរយ  

- ប��ូ នបុគ�លិកអប់រ ំ ២នាក់ ្រសី ១នាក់ ចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ពីីករអភិវឌ្ឍកុមារែផ�កករគា្ំរទសង�ម
អរម�ណ៍និងសុខុមាលភាព េនអុី្រសែអល 

- ប��ូ នបុគ�លិកអប់រ ំ២នាក់ (្រប�ស) ចូលរមួសន�សិីទអន�រជាតិស�ីពកុីមារ្រគប់រូបមានភាពេ្រតៀមជាេ្រសចក�ុងករ
សិក្សោេរៀនសូ្រត េនញូ៉ហ្សេីឡន 

- ប��ូ នបុគ�លិកអប់រ ំ ៣នាក់ ្រសី ១នាក់ បានចូលរមួសន�ិសទីស�ីពកីរអភិវឌ្ឍកុមារតូចតំបន់អសុប៉ីាសុីហុិ�ក 
២០១៨ េនេណប៉ាល់ 

- ប��ូ នបុគ�លិកអប់រ ំ ២នាក់ (្រប�ស) ចូលរមួសិក� សលស�ីពីករអភិវឌ្ឍកុមារតូចែផ�កសង�ម នងិអរម�ណ៍េន
ក្រមិតមេត�យ្យសិក្សោ េនេវៀតណាម 

- ប��ូ នបុគ�លិកអប់រ ំ១នាក់ (្រសី) ចូលរមួសិក� សលស�ពីី និនា� ករនិងប�� ៃនករអប់រកុំមារតូច េនសិង�បុរ ី

- ប��ូ នបុគ�លិកអប់រ ំ ៣នាក់ ្រសី ១នាក់ ចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ពីីករជម�ះប�� ្របឈមៃនករអប់រកុំមារតូច 
េនៃថ 

- ថា� ក់ដឹកនា ំនិងម�ន�ីជនំាញ ៦នាក់ ្រសី ១នាក់ ចូលរមួសន�ិសីទអន�រជាតិេលីទ៦ី ស�ពីកីរកត់បន�យភាព្រកី្រក 
និងករអភិវឌ្ឍកុមារតូច  េនចិន។ 

ករកសងលខិតិបទដ� នគតយុិត� 
្រកសួងអប់រ ំយុវជន នងិកីឡា បានសហករជាមយួ្រកសងួ ស� ប័នពក់ព័ន�េរៀបចំលិខតិបទដ� នពក់ព័ន�េដមី្បី

អនុវត�អនុ្រកតឹ្យេលខ ២៤៥ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ ស�ីពីករ្រគប់្រគងមេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍៖ 

- ្របកសស�ពីីករដក់ឱ្យេ្របីស�ង់ដអប្បរមាមេត�យ្យសកិ្សោសហគមន៍ 

- ្របកសស�ពីីែបបបទ នងិនីតិវធិីៃនករវយតៃម�មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ 
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- េសចក�ី្រពង្របកសអន�រ្រកសួងស�ីពីេគាលករណ៍ និងអ្រតៃនករឧបត�ម�មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ែដលមាន

លក�ណៈស�ង់ដ 
- េសចក�ី្រពង្របកសអន�រ្រកសួងស�ីពីនីតិវធិីេបីកផ�ល់ និងទូទត់ថវកិឧបត�ម�្របចែំខជូន្រគ�បេ្រងៀនថា� ក់មេត�យ្យ

សិក្សោសហគមន៍ ថវកិស្រមាប់កុមារ នងិថវកិដំេណីរករនងិកិច�អភិវឌ្ឍមេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ 

- េសចក�ី្រពង្របកសស�ីពី ករកំណត់លក�ណៈសម្បត�ិស្រមាប់ែ្របក� យថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ជាឧបសម�័ន�

ៃន្រគឹះស� នសិក្សោសធារណៈ  
- េសចក�ី្រពង្របកសស�ីពីករកំណត់យន�ករ នីតិវធិី និងលក�ខណ� ៃនករេ្រជីសេរសី្រគ�បេ្រងៀនថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោ

សហគមន៍។ 

្រកសួងបានេរៀបចំ៖ 

- េសចក�ីែណនាេំលខ ២៦ អយក.សណន ចុះៃថ�ទ០ី៦ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៨ ស�ពីីដំេណីរករ្រគឹះស� នបឋមសិក្សោ 
និងមេត�យ្យសិក្សោសធារណៈឆា� សំិក្សោ២០១៨-២០១៩ 

- េសចក�ី្រពងចុងេ្រកយេគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីកម�វធិីអប់រមំាតបិត 

- េសចក�ី្រពងចុងេ្រកយស�ីពីេសចក�ីែណនាអំនុវត�សលមេត�យ្យសិក្សោធនធាន 

- េសចក�ី្រពងេគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីករបំេពញតរងជេំរឿនស�ិតិអប់រមំេត�យ្យសិក្សោឯកជន និងមេត�យ្យសកិ្សោ
សហគមន៍ 

- េសចក�ី្រពងែផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយអប់រឆំា� ២ំ០១៩-២០២៣ ស្រមាប់អនុវស័ិយករអប់រកុំមារតូច។ 

គណៈកមា� ធកិរជាតគិាពំរ នងិអភវិឌ្ឍកុមារតូច 

- េរៀបចំសិក� សលេរៀបចំ្រកបខណ� ពនិិត្យតមដន នងិវយតៃម�ពហុវស័ិយស្រមាប់ែផនករសកម�ភាពជាតិ ស�ពីីករ
គាពំរនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូច ៥០នាក់ ្រសី ១៨ភាគរយ  

- េរៀបចំ្របជុំពនិិត្យេឡងីវញិេលកីរអនុវត�ែផនករសកម�ភាពជាតិស�ីពកីរគាពំរ និងអភិវឌ្ឍកុមារតូចឆា� ២ំ០១៤-
២០១៨ មានសមាសភាពចូលរមួពី្រកសួង ស� ប័នពក់ព័ន� ១៨នាក់ ្រសី ៤៤,៤៤ភាគរយ 

- េ្រជីសេរសីទី្របឹក្សោស្រមាប់ពិនតិ្យេលលីទ�ផលករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពជាតិស�ពីីករគាពំរ នងិអភិវឌ្ឍកុមារតូច
ឆា� ២ំ០១៤-២០១៨ និងេរៀបចំែផនករសកម�ភាពជាតិស�ីពកីរគាពំរ និងអភិវឌ្ឍកុមារតូចឆា� ២ំ០១៩-២០២៣ 

- េរៀបចំសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលកីរអនុវត�ែផនករសកម�ភាពជាត ិស�ពីីករគាពំរ និងអភិវឌ្ឍកុមារតូចឆា� ំ
២០១៤-២០១៨ នងិពិនតិ្យេលីេសចក�ី្រពងទ្រមង់ែផនករសកម�ភាពជាតសិ�ីពីករគាពំរ និងអភិវឌ្ឍកុមារតូច
ឆា� ២ំ០១៩-២០២៣ មានសមាសភាពចូលរមួពី្រកសងួ ស� ប័ន    ពក់ព័ន� ២៦នាក់ ្រសី ៤៦,១៥ភាគរយ 

- េរៀបចំសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលីេសចក�ី្រពងែផនករសកម�ភាពជាតិ ស�ពីីករគាពំរ នងិអភិវឌ្ឍកុមារតូច
ឆា� ២ំ០១៩-២០២៣ មានសមាសភាពចូលរមួពី្រកសងួ ស� ប័នពក់ព័ន� ៩២នាក់ ្រសី ៤១,៣០ភាគរយ 

- េរៀបចំេសចក�ី្រពងែផនករសកម�ភាពជាតិស�ពីីករគាពំរ នងិអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូចឆា� ២ំ០១៩-២០២៣  

- េធ�ីទស្សនកិច�សិក្សោេលីទដិ�ភាពទូេទថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ និងជួបសំេណះសណំាលជាមួយ្រគ�មេត�យ្យ
សិក្សោសហគមន៍ ្រក�ម្របឹក្សោកុមារ កិច�ករនារឃុី ំ និង្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំ សហករជាមួយ្របតិភូ្រកសួងមហៃផ� េន
េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ 

- េធ�ីទស្សនកិច�សកិ្សោេលីទដិ�ភាពទូេទថា� ក់មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ នងិជួបសំេណះសណំាលជាមួយ្រគ�មេត�យ្យ
សិក្សោសហគមន៍រតនគិរ។ី 
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ខ. វឌ្ឍនភាពៃនសចូនាករផលសេ្រមច 
ករវភិាគវឌ្ឍនភាពសូចនាករផលសេ្រមច 

ល.រ ករអបរ់កុំមារតូច 
ជាកែ់ស�ង ចំណុចេដ ជាកែ់ស�ង 

ស� នភាព 
២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ ២០១៨-១៩ 

េគាលនេយាបាយទ១ី ៖ ធានាឱ្យករអប់រមំានគុណភាព ្របកបេដយសមធម៌ បរយិាបន� នងិេលីកកម�ស់ឱកសសិក្សោេពញមយួ

ជវីតិស្រមាប់ទងំអស់គា�  

១ ភាគរយកុមារអយុ ៥ឆា�  ំបានចូលេរៀន ៦៨,៥% ៧០% ៦៣,១%  

២ ភាគរយកុមារអយុ ៤ឆា�  ំបានចូលេរៀន ៣៩% ៤១% ៣៩,៤%  

៣ ភាគរយកុមារអយុ ៣ឆា�  ំបានចូលេរៀន ២១,៨% ៣៥% ១៨,៥%  

៤ ចំននួ្រគ�បេ្រងៀនមេត�យ្យសិក្សោទទួលករបណ�ុ ះបណា� ល        
(បណ�ុ ះបណា� លនិងវ្ិរកឹតករ្រគ�បេ្រងៀន) រូបមន�១២+៤  ក�ុង
ឆា� នីំមយួៗ 

មិនទន ់
អនុវត� 

២០០ 
មិនទន ់
អនុវត� 

មិនទន ់
អនុវត� 

៥ ភាគរយ្រគ�បេ្រងៀនមេត�យ្យសិក្សោយ៉ាងេហចណាសម់ាន
បរ�ិ� ប្រតក�ុងឆា� នីំមួយៗ ៣,៤% ៣,៣% ៦%  

៦ ចំននួ្រគ�បេ្រងៀនមេត�យ្យសិក្សោបានទទលួករអភិវឌ្ឍជំនាញ     

វជិា� ជីវៈបន�ក�ុងឆា� នីំមយួៗ ១៩៩ ២០០ ២០០  

៧ ភាគរយេសវអបរ់កុំមារតូចេគារពតមស�ងដ់គុណភាព ២៣,៥% ២៨,៨% ៣២,២៤%  

៨ ភាគរយកុមារក�ុងេសវអបរ់កុំមារតូចែដលបានអនុវត�េតស�េទៀង

ទតេ់ដីម្បវីសស់មត�ភាពកុមារអយុ៥ឆា� ជំាេទៀងទត ់ ៣៩,២% ៣៦% ៤៣,៣៣%  

៩ ភាគរយកុមារក�ុងេសវគាពំរនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចែដលមានស� ន

ភាពអហរូបត�ម� ៣០% ៧០% ៣៨,៨%  

១០ ភាគរយកុមារេនតមសលមេត�យ្យសិក្សោសធារណៈទទលួ

បានថា� ទំមា� ក្់រព�ន ៩០% ៩០% ៩០%  

េគាលនេយាបាយទ២ី ៖ ធានាស័ក�សិិទ�ៃិនភាពជាអ�កដកឹនា ំនងិ្រគប់្រគងរបស់ម�ន�អីប់រ្ំរគប់លំដប់ថា� ក់ 

សមា� ល់:  សេ្រមចបានតមចណុំចេដ  អចទទលួយកបាន  សេ្រមចមនិបានតមចណុំចេដ 

 

គ. ប�� ្រ�ឈម 
ទន�ឹមនងឹសមទិ�ផល ប�� ្របឈមមួយចំនួន ចបំាច់្រត�វមានកិច�ខិតខំ្របងឹែ្របងេដះ្រសយ។ ប�� ្របឈមទងំ

េនាះមានដូចជា ៖ 

- េហដ� រចនាសម�័ន�មេត�យ្យសកិ្សោ និងករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�មេត�យ្យសិក្សោមនិទន់េឆ�ីយតបេទនឹងត្រម�វករ
ព្រងីកេសវអប់រកុំមារតូចស្រមាប់កុមារអយុ ៣ឆា�  ំ៤ឆា�  ំនងិ៥ឆា�  ំ

- ករអនុវត�ករ្រគប់្រគងតមសលេរៀនក្រមតិមេត�យ្យសកិ្សោមិនទន់េឆ�ីយតបេទនឹងគុណភាពេរៀន និងបេ្រងៀន 

- កង�ះធនធានក�ុងករអនុវត�្របព័ន�ពិនតិ្យតមដននិងវយតៃម� 

- ករអនុវត�កចិ�គាពំរនងិអភិវឌ្ឍកុមារតូចែបបពហុវស័ិយេនមិនទន់មានលក�ណៈ្របទក់្រកឡាគា�   

- កម�វធិីអន�រគមន៍េសវអប់រកុំមារតូចមួយចំនួនពុំទន់មាននិរន�រភាព។ 
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២.២.២ អនុវិសយ័ ករអប់របំឋមសកិ្សោ 
ក.  លទ�ផលសេ្រមចបាន 
ក.១ ធានាឱ្យករអប់រមំានគណុភាព្របកបេដយសមធម៌ បរយិាបន� និងេលកកម�សឱ់កស

សកិ្សោេពញមយួជីវតិស្រមាបទ់ងំអសគ់ា�  

ឆា� សំិក្សោ ២០១៨-២០១៩ សលបឋមសកិ្សោរដ�មាន ៧ ២២៨ េកីន ៣៩ េធៀបនងឹឆា� សំិក្សោ ២០១៧-
២០១៨។ សលេរៀនមិន្រគប់ក្រមិតមាន ៤៦៤ ថយ ៦៨។ សលកុមារេម្រតកី្រមតិមធ្យមនិងក្រមិតអភិវឌ្ឍមាន    
៥ ៥៥២ េកីន ២៣០។ សលបឋមសិក្សោឯកជនមាន ៤៨៨ េន្រគប់រជធានី េខត�។ ្រកសួងបានេចញ្របកសេបកី 
ប�ូរ ផា� ច់សលេរៀនរដ� ៧៦៥ េនេខត�េសៀមរប ឧត�រមានជ័យ កពំង់ឆា� ងំ បាត់ដំបង បនា� យមានជ័យ តែកវ កពំត
ស�ឹងែ្រតង កំពង់ធំ ត្ូបងឃ�ុ ំៃ្រពែវង និងមណ� លគិរ។ី សលបឋមសិក្សោជបួករលបំាកមាន ៥៥។ 
 ថា� ក់េរៀនសលរដ�មាន ៦២ ២០៨ េកីន ៥៧៣ និងបន�ប់េរៀនសលរដ�មាន ៤៤ ៣៩៥ េកីន ៨១៨។ 
 សិស្សបឋមសិក្សោរដ�មាន ២ ០៤០ ២៥៧នាក់ ្រសី ៩៧៨ ៨០០នាក់ េស�ី ៤៨,០ភាគរយ េកីន ១១ ៥៦៣នាក់ 
្រសីេកីន ៣ ២៣៧នាក់។ សសិ្សបឋមសកិ្សោឯកជនមាន ១២២ ៨៨៦នាក់ ្រសី ៦១ ១៣៦នាក់ េស�ី ៤៩,៨ភាគរយ។      
អ្រតពិតចូលេរៀនថ�ីសរុប ៩៧,៥ភាគរយ ្រសី ៩៧,៥ភាគរយ េកីន ២,៣ភាគរយ ្រសីេកីន ២,៤ភាគរយ ក�ុងេនាះឯកជន
េកីន ១,១ភាគរយ ្រសីេកីន ១,១ភាគរយ និងរដ�េកីន ១,២ភាគរយ ្រសីេកីន ១,៣ភាគរយ។ អ្រតពិតចូលេរៀនថ�ីរដ� 
៩១,៥ភាគរយ ្រសី ៩១,៥ភាគរយ និងអ្រតពិតចូលេរៀនថ�ឯីកជន ៦,០ភាគរយ ្រសី ៦,០ភាគរយ។ អ្រតពតិៃនករ
សិក្សោសរុប ៩៨,០ភាគរយ ្រសី ៩៨,៥ភាគរយ េកីន ០,២ភាគរយ ្រសីេកនី ០,៤ភាគរយ ក�ុងេនាះឯកជនេកីន ០,៤
ភាគរយ ្រសីេកនី ០,៥ភាគរយ រដ�ថយ ០,២ភាគរយ ្រសីថយ ០,៤ភាគរយ។ អ្រតពិតៃនករសិក្សោរដ� ៩២,៤ភាគរយ 
្រសី ៩២,៨ភាគរយ និងអ្រតពិតៃនករសិក្សោឯកជន ៥,៦ភាគរយ ្រសី ៥,៧ភាគរយ។ 

សិស្សចូលេរៀន្រតឹម្រត�វតមអយុមានករេកនីេឡងី។ ្របករេនះប�� ក់ឱ្យេឃញីថា ្របជាជនកម�ុជាផ�ល់តៃម�
ដល់ករអប់រ ំសលេរៀនកន់ែតខិតជតិផ�ះកូនេច្របជាជន ជាពិេសសតបំន់ដច់្រសយាលនិងតបំន់ជបួករលបំាក នងិ
មានបរសិ� នសិក្សោកុមារេម្រត។ី  

 បុគ�លិកបឋមសិក្សោរដ� ៥៧ ៨១១នាក់ ្រសី ២៩ ៦៥៣នាក់ េស�ី ៥១,៣ភាគរយ ក�ុងេនាះបុគ�លិកបេ្រងៀន 
៤៥ ៨៣៦នាក់ ្រសី ២៦ ១២០នាក់ េស�ី ៥៧ភាគរយ ្រសីេកីន ៨៣នាក់ ្រគ�បេ្រងៀនពីរថា� ក់ពីរេពល ១២ ៨៩៩នាក់ ្រស ី
៧ ៧៩៦នាក់ ្រគ�បេ្រងៀនថា� ក់គួបពីរក្រមិត ២ ៥៩៨នាក់ ្រសី ៩១៤នាក់ និង្រគ�បេ្រងៀនថា� ក់គបួបីក្រមតិ ១២០នាក់ 
្រសី ១៧នាក់ េស�ី ១៤ភាគរយ និង្រគ�បេ្រងៀនជាប់កចិ�សន្យោចំេណះទូេទ ៨ ០០៨នាក់ ្រស ី៣ ៦៧១នាក់ េស�ី ៤៥
ភាគរយ ។ 

ចំនួនបុគ�លកិបឋមសកិ្សោជា្រសី�មានករេកីនេឡងីគួរឱ្យកត់សមា� ល់។ ្របករេនះ សប�� ក់ថា ករចូលរមួរបស់�ស�ីក�ុង
វស័ិយអប់រកំន់ែតមានភាពទក់ទញ។   

ករអនុវត�កម�វធិ ីនងិសកម�ភាពនានា 
ថវកិដេំណីរករសលេរៀន នងិថវកិែកលម�សលេរៀន   
 ្រកសងួបានផ�ល់៖ 

- ថវកិដំេណីរករសលេរៀន ៤៨ ១២៨ ៤៨០ ៤០០េរៀល អនុវត�បាន ៤៧ ៧៨៦ ២២៦ ១១០េរៀល េស� ី
៩៩,២៩ ភាគរយ 

- ថវកិែកលម�សលេរៀន ២១ ៦១៧ ៨៧១ ០០០េរៀល អនុវត�បាន ១០០ភាគរយ ្រគប់សលេរៀនតម្របព័ន�  
ធនាគារ។ សលេរៀននីមួយៗមានករេរៀបចំែផនករអភិវឌ្ឍ្របចឆំា�  ំ េដយមានករចូលរមួពីគណៈកម�ករ
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្រទ្រទង់សលេរៀន។ រល់ចំណូលែដលបានពី្របភពនានា និងករចំណាយមានតរងតមា� ភាពបិទផ្សោយទូលំ
ទូលយ 

- ថវកិដល់វទិ្យោល័យអប់រពំិេសសទងំ៥ េនេខត�បាត់ដំបង េសៀមរប កពំង់ចម និងរជធានីភ�ំេពញ។  

្របករេនះ បានជំរុញឱ្យសលេរៀនែកលម�ករ្រគប់្រគងតមសលេរៀនេដយេផា� តេលីករ្រគប់្រគងថវកិកន់ 
ែត្របេសីរជាងមុន។ 

េហដ� រចនាសម�័ន�សលេរៀន នងិផ�ត់ផ�ង់ 
្រកសួងបាន៖ 

- ជួសជុលអគារសិក្សោ ១៦ខ�ង ៩៧បន�ប់ ១១សល េនេខត�កំពង់ឆា� ងំ កពំង់ធំ ត្ូបងឃ�ុ ំ កណា� ល េសៀមរប 
កំពង់ចម និងរជធានីភ�ំេពញ 

- សង់អគារសិក្សោ ៣ខ�ង ១៧បន�ប់ បង�ន់អនាម័យ ៣ខ�ង ១៥បន�ប់ អងស�ុកទឹក៣ និងអណ�ូ ងស�ប់ ៣ េនេខត�
កណា� ល ស� យេរៀង និងរជធានីភ�ំេពញ 

- សង់អគារសិក្សោ ១ខ�ង ៦បន�ប់ បណា� ល័យ ១បន�ប់ បំពក់សមា� រៈ េ្រគឿងសង� រមិ ក� រេខៀន តុ េកអ ីេសៀវេភ 
ថាប់េប�ត ២០េ្រគឿង នងិបំពក់្របព័ន�សូទ្បោ េនេខត�្រកេចះ សហករ ជាមួយអង�ករឆាលហ� នកម�ុជា 

- សង់បណា� ល័យ ៥បន�ប់ េដយបំពក់េ្រគឿងសង� រមិ ក� រេខៀន តុ េកអី េសៀវេភ ្របព័ន�សូទ្បោ និងជសួជុល
បន�ប់េរៀនេទជាបណា� ល័យ ២៣កែន�ង ផ�ល់ថាប់េប�ត ៤៦៦េ្រគឿង និងទូរទស្សន៍ ១៧េ្រគឿង េនេខត�
ស� យេរៀង ្រកេចះ នងិបាត់ដំបង សហករជាមួយអង�ករឆាលហ� នកម�ុជាេខប និងសមាគមែខ�រេដីម្បអីភិវឌ្ឍ
ជនបទកម�ុជា 

- សង់អគារសិក្សោ ១៨ខ�ង ៤៥បន�ប់ បង�ន់អនាម័យ ១០ខ�ង ២០បន�ប់ ្របព័ន�្របមូលទកឹេភ��ង១៣ នងិធុងលង
ៃដ េនេខត�បាត់ដបំង និងេកះកុង សហករជាមួយអង�ករឆាលហ� ន-េអឌូកូកម�ុជា ែខ�រេដីម្បកីរអប់រ ំ និង
មជ្ឈមណ� លម�ប់្រពហ�វហិរធម៌ 

- សង់សួនជីវៈច្រម�ះ ១៦កែន�ង សួនកុមារ ១១កែន�ង ជួសជុលនងិេរៀបចំឱ្យមានជ្រមាលស្រមាប់កុមារមានពិករភាព 
១០សល េនេខត�បាត់ដំបង និង្រកេចះ សហករជាមយួអង�ករឆាលហ� ន-េអឌូកូកម�ុជា 

- សង់បង�ន់អនាម័យ ១៤បន�ប់ និងកែន�ងលងសមា� តៃដ ៤៩ េនេខត�កណា� ល នងិកំពត សហករជាមួយ   
អង�ករកម�ុជាេដីម្បកុីមារនិងករអភិវឌ្ឍ 

- សង់អគារសិក្សោ ២ខ�ង ៧បន�ប់ េនរជធានភី�ំេពញ សហករជាមួយអង�ករក�សីង្ឃមឹនងិយុត�ិធម៌ 

- សង់អគារសិក្សោ  ១ខ�ង ២បន�ប់  ១០សល និងសង� រមិ ១២េ្រគឿង េនេខត�េសៀមរប សហករជាមួយ្រក�ម
ហុ៊នយ៉ាអុហុកុិហុនេតន ជបុ៉ន 

- ផ�ត់ផ�ង់សមា� របរកិ� ររដ�បាលសលេរៀនដល់សលបឋមសិក្សោ ១៤៩ រមួមាន កុំព្ូយទ័រ ១៦៤េ្រគឿង ្រពីនធឺរ 
១២៣េ្រគឿង ម៉ាសុីនថតចម�ង ៣េ្រគឿង ទូឯកសរ ១២ថត ១១៣េ្រគឿង េនេខត�កំពង់ចម កណា� ល 
េសៀមរប កពំត នងិៃ្រពែវង 

- សង់បង�ន់អនាម័យ ៣ខ�ង េស�ី ១២បន�ប់ និងកែន�ងលងសមា� តៃដ ២សល បំពក់េ្រគឿងសង� រមិ (តុ ទូ 
េកអី) ដល់ ១០សល ជសួជុលទ� របង�ួច ៦សល លបជ�� ងំថ�ី ២សល ចក់សប ៤សល ចក់ដីក�ុង  
ទីធា�  ៦សល េទងវលិនិងរអំិល ៦សល អណ�ូ ងទឹកមយួ និងែកលម�សួនច្បោរ ១០សល េនេខត�េសៀមរប 
និងេពធិ៍សត់ សហករជាមយួសមាគមបណ�ុ ះកុមារ។ 
្របករេនះ សប�� ក់ពីករយកចិត�ទុកដក់របស់រជរដ� ភបិាល និងៃដគូអភិវឌ្ឍក�ុងករវនិិេយាគែផ�កេហដ� រចនា  

សម�័ន�េលីវស័ិយអប់រេំដយេឆា� ះេទរកសលេរៀន។ 



   

43 
 

កម�វធិសីលកុមារេម្រត ី 

្រកសួងបាន ៖ 
- ផ្សព�ផ្សោយ នងិដក់ឱ្យអនុវត�េគាលនេយាបាយនិងែផនករសកម�ភាព ស្រមាប់អនុវត�េគាលនេយាបាយកចិ�ករពរ

កុមារេនសលេរៀន 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពី ករេ្របី្របាស់វន័ិយែបបវជិ�មានដល់្រគ� ២ ៩៩៩នាក់ ្រសី ១ ៥២០នាក់ ក�ុង្រស�ក  ៩
សលេរៀន ៣៩៥ េនេខត�បាត់ដំបង កំពត នងិៃ្រពែវង  

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីីស�័យវយតៃម�និងករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ដល់សលេរៀន ្រក�មបំប៉ននងិពិនតិ្យតមដន
ថា� ក់្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ២៥១នាក់ ្រសី ៣៤នាក់ េនេខត�រតនគិរ ីកពំត ឧត�រមានជ័យ ្រពះវហិរ នងិ្រពះសីហនុ  

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករព្រងឹងតួនាទី នងិករទទួលខុស្រត�វ្រក�ម្របកឹ្សោកុមារ ដល់្រគ�ទទួលបន�ុក្រក�ម្របកឹ្សោ
កុមារ និងនាយកសល ៥២នាក់ ្រសី ១៨នាក់ េនេខត�បាត់ដំបង និងបប៉ំន្រក�ម្របឹក្សោកុមារ ២៩៧នាក់ ្រស ី
១៨៤នាក់ េនេខត�្រកេចះ សហករជាមួយអង�ករឆាលហ� ន-េអឌូកូ កម�ុជា 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករតុបែតងថា� ក់េរៀនដល់្រគ�បេ្រងៀន ១៣៥នាក់ ្រសី ៩៣នាក់ េនេខត�បាត់ដំបង 
សហករជាមយួអង�ករឆាលហ� ន-េអឌូកូកម�ុជា។  
្របករេនះសប�� ក់ថា ្រកសួងបានេផា� តេលីករេរៀននិងបេ្រងៀនក�ុង្រកបខណ� ករ្រគប់្រគងតមសលេរៀន។ 

សលេរៀនជនំាន់ថ� ី

្រកសួងបានសហករជាមយួៃដគូអភិវឌ្ឍេដីម្បអីនុវត�េន ៖ 
- សលបឋមសកិ្សោអនុវត� ហ៊ុន ែសន ្រក�ងកពំង់ចម េខត�កំពង់ចម  

- សលបឋមសកិ្សោស� យ្រពហូត ្រស�កស� យ្រជ�ំ េខត�ស� យេរៀង 

- សលបឋមសកិ្សោអង�របាន ្រស�កកងមាស េខត�កពំង់ចម 

- សលបឋមសកិ្សោ សេម�ច្រពះរជអគ�មេហសនីេរត�មមុនីនាថសហីនុ ្រស�កឧដុង� េខត�កពំង់ស�។ឺ 
សលបឋមសិក្សោទងំ ៤ ខងេលី មានសិស្ស ២ ៦០២នាក់ ្រស ី១ ២៨៤នាក់។  
្របករេនះ បង� ញពីករេរៀបចំគន�ងសលេរៀនជំនាន់ថ�ីេដយែ្របក� យសលកុមារេម្រតីក្រមិតអភិវឌ្ឍឱ្យេទជា

សលជំនាន់ថ�ីេឆ�ីយតបេទនងឹកំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រ។ំ  

ករេរៀននងិបេ្រងៀនេពញមយួៃថ�េនបឋមសកិ្សោ  

្រកសួងបាន ៖ 
- បេង�ីតគណៈកម�ករដកឹនាសំ្រមបស្រម�ល គណៈកម�ករបេច�កេទស និងគណៈកម�ករទទួលបន�ុក តមសល

េរៀនដល់សលអនុវត�កម�វធិសីកល្បងេរៀន និងបេ្រងៀនេពញមួយៃថ� េនេខត�េសៀមរប និងកពំង់ចម 

- េរៀបចំេសចក�ីែណនាដំំេណីរករេរៀននិងបេ្រងៀនេពញមយួៃថ� ស្រមាប់ឆា� សំិក្សោ២០១៨-២០១៩ 

- ពិេ្រគាះេយាបល់េរៀបចំយុទ�ស�ស� និងវធិសី�ស�ជយួព្រងឹង គា្ំរទដំេណីរករអនុវត�សកល្បងេរៀននិងបេ្រងៀន
េពញមយួៃថ� ២៧នាក់ ្រសី ១២នាក់ េនេខត�េសៀមរប  

- អនុវត�សកល្បងេរៀននិងបេ្រងៀនេពញមយួៃថ� េនសលបឋមសកិ្សោដូនឪ ្រតពងំស� យ និងេគាកេ្រគលី េខត�
េសៀមរប នងិសលបឋមសកិ្សោអង�របាន េខត�កពំង់ចម 

- ដក់ឱ្យដំេណីរករេរៀននងិបេ្រងៀនេពញមយួៃថ� េដយេ្របី្របាស់ថវកិមូលនធិិសមធម៌របស់មាតបតិសិស្ស េន
សលបឋមសកិ្សោគំរូ្រក�ង និងសលបឋមសិក្សោគិរសុីវណ�វង្ស េខត�កំពង់ឆា� ងំ។  
សលបឋមសកិ្សោទងំ ៦ ខងេលី មានសិស្ស ៤ ៣២៣នាក់ ្រសី ២ ០៥៨នាក់។ 
្របករេនះ បានេផា� តេលីករ្រគប់្រគងតមសលេរៀនេនបឋមសិក្សោ។ 



   

44 
 

ករ្រគប់្រគងតមសលេរៀន 

្រកសួងបានបំប៉នសមត�ភាពស�ីពី ៖ 

- ករ្រគប់្រគងតមសលេរៀន ៤៧២នាក់ ្រសី ៧៦នាក់ េនេខត�កំពង់ចម សហករជាមួយសហភាពអឺរ ៉ុប យូនីេសហ� 
សុីដ តមរយៈមូលនិធិភាពជាៃដគូស្រមាប់អភិវឌ្ឍសមត�ភាព 

- ករអនុវត�មូលនិធិែកលម�សលេរៀនដល់ម្រនី�ថា� ក់ករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា្រក�ង ្រស�ក ខណ�  នងិក្រមង
សលេរៀន ២១៧នាក់ ្រសី ២៧នាក់ េនេខត�កំពង់ធំ នងិកំពត សហករជាមួយសហភាពអឺរ ៉ុប សុីដ  តមរយៈ
មូលនិធភិាពជាៃដគូស្រមាប់អភិវឌ្ឍសមត�ភាព 

- ករ្រគប់្រគងសលេរៀនជូន្រគ�ឧេទ�សថា� ក់េខត� ១២៥នាក់ ្រសី ១៤នាក់ េន េខត�កំពង់ចម សហករជាមួយអង�ករ
យូនីេសហ� 

- ភាពជាអ�កដកឹនា ំ្រគប់្រគង នងិករេកៀរគរធនធានដល់នាយក នងិគណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេរៀន ១០៦នាក់ ្រសី 
៤៦នាក់ មកពីសល ៣៤ េនេខត�េសៀមរប នងិេពធិ៍សត់ សហករជាមួយសមាគមបណ�ុ ះកុមារ 

- ភាពជាអ�កដកឹនា ំនងិវធិសី�ស�កុមារេដីម្បកុីមារ ដល់្រក�ម្របឹក្សោកុមារ ២ដង/ឆា�  ំ៨៧៥នាក់ ្រស ី៤៤១នាក់ ែដល
មកពីសល ៣៤សល េនេខត�េសៀមរប នងិេពធិ៍សត់ សហករជាមយួសមាគមបណ�ុ ះកុមារ។ 
្របករេនះបានជួយព្រងងឹករ្រគប់្រគង ដឹកនាសំលេរៀនេដយមានករចូលរមួពីអ�កពក់ព័ន� ពិេសសសហគមន៍ 

មាតបិត និងអជា� ធរែដនដ។ី 

ករព្រងងឹវធិសី�ស�បេ្រងៀន នងិេរៀន 
្រកសួងបាន ៖ 

- ្របមូលទនិ�ន័យមូលដ� នស្រមាប់ករវយតៃម�កម�វធិអីំណានសិស្សថា� ក់ទ១ី េដយយកសំណាកគំរូសសិ្ស េន
េខត�េសៀមរប កំពង់ធំ នងិបាត់ដំបង 

- បេង�ីតក�� ប់សមា� រៈអណំានថា� ក់ដំបូង រមួមានេសៀវេភែណនា្ំរគ� េសៀវេភជនំួយសសិ្ស បណ�អក្សរ-រូបភាព 
និងេសៀវេភេរឿងខ� ី ៤១ចណំងេជីង ្រពមទងំបេង�ីតសមា� រៈបំប៉នសមត�ភាពដល់នាយកសល ្រគ�បេ្រងៀន
ថា� ក់ទ១ី និង្រគ�បង�កឹអណំាន 

- េរៀបចំកិច�្របជុំែណនាអំនុវត�គេ្រមាងដល់ម�ន�ីមន�ីរអប់រ ំ យុវជន នងិកីឡា ករយិាល័យអប់រ ំ យុវជន និងកឡីា 
និង្រគ�ឧេទ�សសលគរុេកសល្យនិងវ្ិរកតឹករ ៥១នាក់ ្រស ី១៦នាក់ េនេខត�េសៀមរប និងកំពង់ធំ  

- ផ�ល់ក�� ប់សមា� រៈអំណានថា� ក់ដំបូងដល់្រគ�បេ្រងៀនថា� ក់ទ១ី រមួមានេសៀវេភែណនា្ំរគ� េសៀវេភជនំួយសសិ្ស 
បណ�អក្សរ-រូបភាព នងិេសៀវេភេរឿង ដល់្រគប់សលេរៀនទងំអស់ េនេខត�េសៀមរបនិងកពំង់ធំ សហករ
ជាមួយអង�កររូមធូរដី អង�ករអប់រពំិភពេលក និងេខប 

- អនុវត�កម�វធិីព្រងងឹបណិំនអន-សរេសរថា� ក់ទ១ី និងទ២ី ក�ុង ២៧៩សល និងបប៉ំន្រគ�ថា� ក់ទី១ និងទី២ 
នាយកសល ម�ន�កីរយិាល័យ  នងិមន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ១ ៦២៣នាក់ ្រសី ៨១២នាក់ េនេខត�
ត្ូបងឃ�ុ ំ ៃ្រពែវង បនា� យមានជ័យ កំពង់ធំ និងកពំង់ស�ឺ សហករជាមួយអង�កររូមធូរដី 

- ផ�ល់សមា� រេរៀននងិបេ្រងៀន ៦៨ ១៧២មុខ េសៀវេភេរឿងច្រម�ះ ផា� ងំរូបភាព ឯកសរធនធានស្រមាប់្រគ� និងកេន�ល 
២២៨សល េនេខត�កពំង់ធនំិងេសៀមរប សហករជាមួយអង�ករអប់រពិំភពេលក 

- បេង�ីតវេីដអូ ៩ ស�ីពីវធិីស�ស�បេ្រងៀនភាសែខ�រថា� ក់ដំបូងទ១ី ដល់ទី៣ និងផ�ល់េសៀវេភស�ង់ដអំណាន ២៦៨
ក្បោល និងែល្បងសិក្សោ ៧១េកះ េន ៥១សល ក�ុងេខត�កំពង់ធំ និងេសៀមរប សហករជាមួយអង�ករអប់រ ំ
ពិភពេលក 
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- បេង�ីតនិងអនុវត�សកល្បង្របព័ន�បេច�កវទិ្យោ េដីម្បែីកលម�ករផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាល និងបំប៉នសមត�ភាព
ម�ន�ីអប់រថំា� ក់េខត�និង្រស�ក នាយកសល និងគណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេរៀន ១ ៤៧០នាក់ ្រសី ១៨៧
នាក់ េនេខត�ៃ្រពែវង និងបនា� យមានជ័យ សហករជាមួយអង�ករអប់រពិំភពេលក 

- ផ�ល់ថាប់ែប�ត ៦០េ្រគឿង ៣សល េដីម្បពី្រងឹងអណំានថា� ក់ដំបូងនិងករេធ�ីេតស�តមដំណាក់កល េនេខត�
្រកេចះ សហករជាមួយអង�ករឆាលហ� នកម�ុជា 

- េរៀបចំក�� ប់ឯកសរគណិតវទិ្យោថា� ក់ដំបូង (េសៀវេភែណនា្ំរគ�និងករេ្របី្របាស់សមា� រឧបេទស) និងបំប៉ន
សកល្បងដល់្រគ�ឧេទ�ស ្រគ�ថា� ក់ទី១ និងនាយកសល ២៦៧នាក់ ្រសី ១៤៦នាក់ េនេខត�េសៀមរប 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករអនុវត�ក�� ប់សមា� រៈអណំានថា� ក់ដបូំង ដល់្រគ�ឧេទ�សបេ្រងៀនថា� ក់ទី១ នាយកសល 
និង្រគ�បង�ឹកអណំាន ២ ៨២៩នាក់ ្រសី ១ ៧២៩នាក់  

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ស�ង់ដអំណានដល់្រគ�ថា� ក់ទ១ី ដល់ទី៣ នាយកសល និង្រក�មបំប៉ននងិពិនតិ្យតមដន
ថា� ក់្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ៧៤០នាក់ ្រស ី៣៨៣នាក់ េនេខត�កំពង់ធំ េសៀមរប ្រកេចះ និងបាត់ដំបង សហករ
ជាមួយអង�ករអប់រពំិភពេលក និងឆាលហ� នកម�ុជា 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ក្រមងសំណួរពក់ព័ន�នឹងករសិក្សោរបស់សសិ្សថា� ក់ទី១ ដល់ទី៣ មុខវជិា� ភាសែខ�រ និង  
គណិតវទិ្យោ ដល់្រក�មបំប៉ននងិពិនិត្យតមដនថា� ក់្រក�ង ្រស�ក ខណ�  និងនាយកសល ២២៦នាក់ ្រសី ៣៧ នាក់ 
េនេខត�កំពង់ធំ ត្ូបងឃ�ុ ំនងិេកះកុង  

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករព្រងងឹអំណាននិងករេធ�ីេតស�តមដំណាក់កលសសិ្សថា� ក់ទី១ ដល់ទី៣ ដល់្រគ�បង�ឹក
អំណាន ្រគ�បេ្រងៀនថា� ក់ទី១ ដល់ទី៣ នាយកសលនិងបណា� រក្ស ៤៤១នាក់ ្រសី ២៦០នាក់ េនេខត�បាត់ដបំង
និង្រកេចះ សហករជាមួយអង�ករឆាលហ� ន-េអឌូកូកម�ុជា និងែខ�រេដមី្បកីរអប់រ ំ

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី អណំានថា� ក់ដំបូងដល់្រគ�នងិបណា� រក្ស ២ ៥០០នាក់ ្រសី ១ ៧២៣នាក់ នងិបំប៉នសមត�ភាព
នាយក ស�ីពកីរសេង�តករេរៀននិងបេ្រងៀន ៧១៤នាក់ ្រស ី១៥៩នាក់ េនេខត�កំពង់ធំ និងេសៀមរប  សហករ
ជាមួយអង�ករអប់រពិំភពេលក 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករប��� បសិល្បៈ ករបេ្រងៀនគណិតវទិ្យោ ៧៥នាក់ ្រសី ២០នាក់ េនេខត�េសៀមរប 
និងេកះកុង សហករជាមួយអង�ករវវីអូីបី៊ 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករផលិតសមា� រៈេរៀននងិបេ្រងៀន និងគា្ំរទសមា� រៈជាវត�ុធាតុេដីមស្រមាប់ផលតិដល់
សល ៣០ េនេខត�េសៀមរប និងេពធិ៍សត់ សហករជាមយួសមាគមបណ�ុ ះកុមារ 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករ្រគប់្រគងថវកិនិងករចប់េផ�ីមអជីវកម� ដល់េលក្រគ�អ�ក្រគ�បេង� ល ៧១នាក់ ្រស ី
៤៨នាក់ ែដលមកពី ១៨សល នងិេបីកថា� ក់បប៉ំនស្រមាប់សិស្សេរៀនយតឺេ្រកយឆមាសទី១ េនថា� ក់ទ១ី ដល់
ទី៣ េលីមុខវជិា� ភាសែខ�រនិងគណិតវទិ្យោ ២៥សល មានកុមារ ១ ១១០នាក់ ្រស ី៤៦៦នាក់ េនេខត�េសៀមរប 
និងេពធិ៍សត់ សហករជាមយួសមាគមបណ�ុ ះកុមារ។ 
្របករេនះ បានជួយែកលម�វធិីស�ស�បេ្រងៀនរបស់្រគ�បេ្រងៀន និងរេបៀបេរៀនរបស់សិស្ស។ 

សកម�ភាព្របតបិត�េិនតមសលេរៀន 
្រកសួងបាន ៖ 

- េរៀបចំេសចក�ី្រពងឯកសរស�ពីី ករែណនាែំផ�កេដរប៉ាក់ ដសំ� ករដដំំណា ំនិងច�ិ� ឹមសត� 
- េរៀបចំេសចក�ី្រពងឯកសរស�ពីី ករអប់រសំិល្ប:ែផ�កចេ្រមៀងកុមារ ៥២ចណំងេជីង 

- បេង�តីគណេនយ្យភាព ្របសទិ�ភាពេរៀននងិបេ្រងៀន សុខភាព សុវត�ភិាព ករករពរកុមារ ៤៦៣នាក់ ្រសី ២៨២
នាក់ េនេខត�្រកេចះ សហករជាមួយអង�ករភាពជាៃដគូអប់រ ំនិងកហ�ដុក 
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- ផ្សព�ផ្សោយេគាលនេយាបាយកម�វធិីសកិ្សោលម�តិបណិំនជីវតិមូលដ� ន ៦៥នាក់ ្រសី ១៤នាក់ េនេខត�េកះកុង 
សហករជាមយួអង�ករមជ្ឈមណ� លម�ប់្រពហ�វហិរធម៌ 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីីករគូរគនូំរដល់ម�ន�ីថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ ១៨៦នាក់ ្រសី ៤៩នាក់ េនេខត�្រកេចះ 
និងកំពង់ធ ំ

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី កម�វធិគូីរគំនូរដល់កុមារ ៦៥០នាក់ ្រសី ២៨៤នាក់ េនេខត�េកះកុង សហករជាមយួ  
អង�ករមជ្ឈមណ� លម�ប់្រពហ�វហិរធម៌។ 

្របករេនះបានជួយេលីកកម�ស់សមត�ភាព្រគ�និងសិស្សេលីបំណិនជីវតិងយៗនិងមានភាពេជឿជាក់ក�ុងករសិក្សោ។ 

កម�វធិអីប់រពំហុភាស 
្រកសួងបាន ៖ 

- អនុវត�កម�វធិីអប់រពំហុភាសស្រមាប់ជនជាតិេដីមភាគតិចមាន្រគ� ២០៥នាក់ ្រសី ៨៣នាក់ សិស្ស ៥ ០០៤នាក់ 
្រសី ២ ៤២១នាក់ ១៥្រស�ក  ៨០សល េនេខត�រតនគិរ ីមណ� លគិរ ីស�ងឹែ្រតង និង្រកេចះ 

- េរៀបចំសិក� សលស�ីពីករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពជាតិអប់រពំហុភាស អ�កចូលរួម ៤១នាក់ ្រស ី ១៦នាក់ 
េនេខត�ស�ងឹែ្រតង សហករជាមួយអង�ករយូនីេសហ� 

- េរៀបចំសិក� សលស�ីពីករវយតៃម�ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពជាតិអប់រពំហុភាសឆា� ២ំ០១៥-២០១៨ សហករ
ជាមួយអង�ករយូនីេសហ� 

- េរៀបចំសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលកីរអភិវឌ្ឍែផនករសកម�ភាពអប់រពំហុភាស ២០១៩-២០២៣ មាន
អ�កចូលរមួ ១៧៨នាក់ ្រសី ៦១នាក់ េនេខត�រតនគិរ ីនងិកពំង់ចម សហករជាមួយអង�ករែឃរ និងយូនីេសហ� 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី វធិីស�ស�បេ្រងៀន និងភាសកេំណីតដល់្រគ�អប់រពំហុភាស និងអ�កពក់ព័ន� ២២៦នាក់ 
្រសី ៦០នាក់ េនេខត�រតនគិរ ីមណ� លគិរ ីនងិ្រកេចះ សហករជាមួយអង�ករយូនីេសហ� និងថវកិរដ�  

- បណ�ុ ះបណា� លស�ីពី វធិីស�ស�េរៀននិងបេ្រងៀនអប់រពំហុភាសដល់្រគ� ៥៤នាក់ ្រសី ១៦នាក់ េនេខត�រតនគិរ ី
សហករជាមួយអង�ករយូនីេសហ� 

- បំប៉នសមត�ភាព និងពិេ្រគាះេយាបល់ស�ីពី ឧបករណ៍ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម�ថា� ក់អប់រពំហុភាស ដល់អ�ក
ពក់ពន�័នងិ្រគ�អប់រពំហុភាស ២៩៥នាក់ ្រសី ៩៥នាក់ េនេខត�រតនគិរ ីមណ� លគិរ ី្រកេចះ និងស�ងឹែ្រតង សហករ
ជាមួយអង�ករយូនីេសហ� 

- ពិនិត្យតមដនករអនុវត�កម�វធិីអប់រពំហុភាស ៤េខត� ១៣្រស�ក និង ៣៨សល សហករជាមយួអង�ករ    
យូនីេសហ�។ 
្របករេនះបានប�� ក់ពីវសិលភាពៃនករទទលួខុស្រត�វរបស់រដ�កន់ែតទូលំទូលយ ្របកបេដយសមធម៌ និង

បរយិាបន�។ 

កម�វធិពីេន��នករសកិ្សោ  
្រកសួងបាន ៖ 

- អនុវត�កម�វធិីពេន��នករសកិ្សោ ១៦៤ថា� ក់ ៩២សល មានសិស្ស ៤ ២៥០នាក់ ្រសី ១ ៨៣០នាក់ និងេបាះពុម�
េសៀវេភ្រគ� ៥៧៣ក្បោល េសៀវេភសិស្ស ២ ២៧២ក្បោល េនេខត�កពំត ្រកេចះ កពំង់ធំ បនា� យមានជ័យ    
្រពះវហិរ ស�ងឹែ្រតង និងេកះកុង សហករជាមួយអង�ករយូនីេសហ� 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពីករអនុវត�កម�វធិីពេន��នករសិក្សោដល់្រគ� នាយកសល និងអ�កពក់ព័ន� ៣៤៨នាក់ ្រសី 
៩៧នាក់ េនេខត�កពំត ្រកេចះ ្រពះវហិរ ស�ឹងែ្រតង កំពង់ធំ េកះកុង នងិបនា� យមានជ័យ សហករជាមួយ  
អង�ករយូនីេសហ�។ 



   

47 
 

្របករេនះបានជួយេលីកទកឹចតិ�សិស្សែដលេលសីអយុ និងេបាះបង់ករសិក្សោឱ្យមានសណំាងទ២ីក�ុងករចូលេរៀន។  

កម�វធិអីប់របំរយិាបន�  
្រកសងួបាន៖ 

- អនុម័តេគាលនេយាបាយស�ពីកីរអប់របំរយិាបន� នងិផ្សព�ផ្សោយ 

- កសងឯកសរជនំួយស� រតសី្រមាប់ជយួសិស្សពិករសតបិ��  និងផ្សព�ផ្សោយ 

- បណ�ុ ះបណា� ល និងេធ�ីវ្ិរកតឹករស្រមាប់្រគ�អប់រពំិេសសេនវទិ្យោស� នជាតិអប់រពំិេសស 

- បំប៉នសមត�ភាព្រគ�បេង� លថា� ក់េខត� ២៩២នាក់ ្រសី ៧០នាក់ ស�ពីីកម�វធិីអប់របំរយិាបន� មកពីេខត�ៃ្រពែវង 
បាត់ដំបង កំពង់ធំ េសៀមរប  និងេខត�តនគិរ ី

- បំប៉នសមត�ភាពនាយក និង្រគ�ឈរថា� ក់ស�ីពីកម�វធិីអប់របំរយិាបន� ១ ២០៦នាក់ ្រស ី ៤៣៥នាក់ េនេខត�    
តែកវ ៃ្រពែវង បាត់ដំបង កពំង់ធំ េសៀមរប កណា� ល និងេខត�តនគិរ ី សហករជាមយួអង�ករៃដគូកតូលិក
សេ�ង� ះនងិអភិវឌ្ឍន៍កុមារ សមាគមស្រមាប់ជនំួយនិងសេ្រងះៃន្របេទសជបុ៉ន អង�ករ អ ធី អយ និងអង�ករ
យូនីេសហ� 

- បំប៉នសមត�ភាព្រគ�បេង� លថា� ក់េខត� និងថា� ក់្រស�ក ៧៧នាក់ ្រស ី ៣៤នាក់ ស�ីពីកុមារមានប�� េមលីៃនេខត�
កំពង់ចម   

- េរៀបចំស�ិតសិិស្សបឋមសិក្សោែផ�កពិករែភ�ក និងគ ថ�ង់ៃនវទិ្យោល័យអប់រពំិេសស ៥១០នាក់ ្រសី ១៩៨នាក់។ 
សិស្សមានពកិរភាពែដលបាត់បង់ឱកស មានឱកសបានចូលេរៀន នងិេរៀន្រសបតមេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកប

េដយចីរភាព។ 

កម�វធិអីហរូបករណ៍នងិេស្ប�ងអហរេនតមសលេរៀន  
្រកសួងបាន៖  

- អនុម័ត្របកសអន�រ្រកសួងេលខ ១ ២៤៥ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទ០ី៦ ែខវចិ�កិ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករផ�ល់អហរូប-
ករណ៍ដល់សសិ្ស្រកី្រកថា� ក់ទ១ី ទ២ី និងទី៣ 

- េផ�រសច់្របាក់េបីកជូនសសិ្សអហរូបករណ៍ ២៥ ៥២៧ ២៤០ ០០០េរៀល េស� ី៩៨,៧០ភាគរយ 

- ផ�ល់អហរូបករណ៍ដល់សិស្ស ៩៦ ៥០៧នាក់ ្រសី ៥៣,៣ភាគរយ ៤ ៦១១សល ១៧១្រក�ង ្រស�ក ខណ�  
២៥រជធានី េខត� និងកម�វធិីេស្ប�ងអហរពិភពេលក ១៤ ២៣៧នាក់ ្រសី ៥៦ភាគរយ មានអហរូបករណ៍ជា
េស្ប�ង ៨ ៤០២នាក់ ្រសី ៥៦ភាគរយ ៤៤៣សល និងអហរូបករណ៍ជាសច់្របាក់ ៥ ៨៣៥នាក់ ្រសី ៥៥
ភាគរយ ក�ុង ៥២៥សល  

- ផ�ល់េស្ប�ងអហរតមសលេរៀន ១ ២១១សល មានសិស្ស ៣០៤ ៧៥៥នាក់ ្រសី ៤៩ភាគរយ ក�ុងេនាះករ
ផ�ល់អហរេពល្រពឹកេដយេ្របី្របាស់កសិផលសហគមន៍ ២០៥សល មានសិស្ស ៤០ ៩៩៨នាក់ ្រសី ៤៩
ភាគរយ េន ៩េខត� សហករជាមួយកម�វធិីេស្ប�ងអហរពិភពេលក 

- ផ�ល់កង់ ៨៦១េ្រគឿង ដល់សិស្ស្រកី្រក សសិ្សជួបករលបំាក នងិសសិ្សផ�ះឆា� យព ី សលេរៀន េនេខត�្រកេចះ 
េពធិ៍សត់ និងកពំត សហករជាមួយអង�ករឆាលហ� នកម�ុជា-កូេរ ៉នងិអង�ករកម�ុជាេដីម្បកុីមារនិងករអភិវឌ្ឍ 

- ផ�ល់ថវកិ្របចែំខដល់កុមារងយរងេ្រគាះ ៣៥០នាក់ ្រសី ១៧៧នាក់ សមា� រសិក្សោនិងសេម��កបំពក់ ៧៣៦
នាក់ ្រសី ៣៥៦នាក់ េនេខត�កំពត សហករជាមួយអង�ករកម�ុជាេដីម្បកុីមារនងិករអភិវឌ្ឍ 

- ផ�ល់សមា� រសិក្សោនងិសេម��កបំពក់សសិ្ស េដីម្បេីលីកទកឹចិត�សសិ្សឱ្យខិតខំ្របឹងែ្របងេរៀនសូ្រត ក�ុងសល ៧ 
េនេខត�តែកវ សហករជាមយួអង�ករសុី សុី ធី។ 
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្របករេនះ បានជួយបេង�នីលទ�ភាពដល់កុមារែដលមកពី្រគ�សរ្រកី្រក ឱ្យបានមកេរៀននងិេរៀនេទៀងទត់ ្រពមទងំ
េលីកកម�ស់គុណភាពអប់រ។ំ 

ករព្រងងឹនងិព្រងកីកម�វធិេីលកីកម�ស់សុខភាពសកិ្សោ  
្រកសងួបាន ៖ 

- ្របារព�ទិវលងសមា� តៃដសិស្ស ៨០០នាក់ ្រសី ៥១ភាគរយ េនេខត�កំពង់ឆា� ងំ សហករជាមួយអង�ករយូនីេសហ� 
និងជីអយហ្សតឺ 

- េរៀបចំករ្របឡង្របណាងំចម�និម�ូបអហរនិងករបង� ញអហរសុវត�ិភាព េដយេ្រជសីេរសីអ�កចម�ិនអហរៃន
កម�វធិីអហរេពល្រពឹក ៧២នាក់ ្រសី ៦៥ភាគរយ និងបំប៉ននាយកសលនិងចុងេភ ១៤៤នាក់ ្រសី ៦៥ភាគរយ 
េនេខត�បាត់ដំបង និង្រពះវហិរ  

- ពិនិត្យសុខភាពនិងកយសម្បទគរុសិស្សបឋមសិក្សោ ១ ១៩០នាក់ ្រសី ៦០ភាគរយ 
- ផ�ល់ថា� ទំមា� ក់្រព�ន២ដងក�ុងមយួឆា� ដំល់សិស្ស ៨៨,២៦ ភាគរយ េនតមសលេរៀន  សហកជាមយួ្រកសងួ

សុខភិបាល  

- ផ្សព�ផ្សោយអពំីករេលីកកម�ស់ករយល់ដងឹសុវត�ិភាពទឹកស� ត អនាម័យ និងករលងសមា� តៃដ សុខភាព 
មាត់េធ�ញ ចណីំអហរ នងិបង�ន់អនាម័យ ដល់អ�កពក់ព័ន� ៩ ១២០នាក់ ្រសី ៣ ៦៩២នាក់ េនេខត�្រកេចះ 
និងបាត់ដំបង សហករជាមយួអង�ករឆាលហ� នកម�ុជា 

- ផ្សព�ផ្សោយកម�វធិីទកឹស� តនិងអនាម័យដល់ ៤២សល និងបំប៉នសមត�ភាពស�ីពកីម�វធិីទឹកស� តនិងអនាម័យ
ដល់នាយកសល ្រគ�បេ្រងៀន និងគណៈកម�ករទទលួបន�ុកអនាម័យសកិ្សោ ១៤៧នាក់ ្រស ី ៨២នាក់ េន    
េខត�កណា� ល នងិកំពត សហករជាមួយអង�ករកម�ុជាេដីម្បកុីមារនិងករអភិវឌ្ឍ 

- ព្រងឹងេសវកម�ែផ�កសុខភាពតមសលេរៀនរមួមាន សបូ៊លងៃដ សបូ៊សមា� តបង�ន់ កដងទកឹ ្រចសដុស 
កែន្សងជូតៃដ េសវជសួជុលបង�ន់ ែស្បកេជីង ក�ន�កសំរម ្រកដសអនាម័យ សហករជាមួយអង�ករសុី សុី ធ ី

- ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីែផ�កសុខភាពផ�ូវចតិ� នងិផ�ល់េសវ្របកឹ្សោពីសុខភាពផ�ូវចតិ� 

- ស្រមបស្រម�លករសងសង់បង�ន់អនាម័យេនតមសលបឋមសកិ្សោ ២៤១កែន�ង និងចត់វធិានករអនុវត�
ករលងសមា� តៃដជា្រក�មេនតមសលេរៀនេគាលេដ ៥០០ េនក�ុងេខត�េគាលេដ ៨  

- ្របារព�ទិវលងៃដេនសល ៥ មានអ�កចូលរមួ ១ ៥៣៧នាក់ ្រស ី៧២៩នាក់ និងយុទ�នាករសមា� តភូមជុិំវញិ
សលេរៀន េនេខត�េពធិ៍សត់ សហករជាមួយសមាគមបណ�ុ ះកុមារ 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីីវធិីស�ស�កុមារេដមី្បកុីមារ នងិករអប់រសុំខភាពដល់្រគ�បេ្រងៀន ១៣១នាក់ ្រស ី ៦៤នាក់ 
និងផ�ល់សមា� រៈអនាម័យនិងសេ�ង� ះបឋម ដល់សល ៣៤ េនេខត�េសៀមរប នងិេពធិ៍សត់ សហករជាមួយ
សមាគមបណ�ុ ះកុមារ  

- បំប៉នសមត�ភាពនាយកសលនិង្រគ�បេ្រងៀន ស�ពីីេគាលករណ៍ែណនាអំនុវត�លក�ខណ� អប្បបរមាទកឹស� ត និង
អនាម័យ ៨៤១នាក់ ្រសី ២៦៤នាក់ េនេខត�្រកេចះ បនា� យមានជ័យ ែកប កំពង់ឆា� ងំ តែកវ កំពង់ស�ឺ និង
ស� យេរៀង 

- ចុះពិនតិ្យតមដនករអនុវត�កម�វធិីេលកីកម�ស់សុខភាពសកិ្សោ និងចុះអន�រគមន៍បនា� ន់ករណីមានផ�ុះជងំឺឆ�ង
េផ្សងៗេនតម្រគឹះស� នសកិ្សោ។  
្របករេនះបានជួយេលីកកម�ស់សុខភាពអ�កសិក្សោ និងបុគ�លិកអប់រ ំ េដយបានបណ�ុ ះទមា� ប់ហូបស� ត ផឹកស� ត 

និងរស់េនស� ត។ 
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ករបណ�ុ ះបណា� លនងិវ្ិរកតឹករ្រគ�បេ្រងៀន  
្រកសួងបាន ៖ 

- ្របឡងប�� ប់ករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បឋមសកិ្សោ១២+២ ជំនាន់ទី៣៥ ចំនួន ១ ៥១៦នាក់ ្រសី ៩៦៥នាក់  
- បន�បណ�ុ ះបណា� លគរុសសិ្ស១២+២ ឆា� ទំី២ ជំនាន់ទី៣៦ ចំនួន ១ ៦២៦នាក់ ្រសី ១ ០៥៧នាក់ 
- ្របឡងេ្រជីសេរសី្រគ�បឋមសកិ្សោ១២+២ ជនំាន់ទី៣៧ នងិ១២+៤ ជំនាន់ទ១ី ចំននួ ១ ៦៥៣នាក់ ្រសី ១ ១១៤នាក់  
- អនុវត�កម�វធិីសកិ្សោ្រសវ្រជាវេមេរៀនជាមួយគណៈ្រគប់្រគង ្រគ�ឧេទ�ស និង្រគ�សហករ េនតមសល

គរុេកសល្យនិងវ្ិរកឹតកររជធានី េខត�  ៧៨៦នាក់ ្រសី ៤៦៧នាក់ េនេខត�កំពត ្រពះសីហនុ កំពង់ស�ឺ កំពង់ឆា� ងំ 
េពធិ៍សត់ បាត់ដបំង បនា� យមានជ័យ តែកវ កពំង់ចម ្រកេចះ និងស�ឹងែ្រតង សហករជាមួយអង�ករកម�ុជា
ឆារេីថបល្រតស 

- េរៀបចំកម�វធិបីណ�ុ ះបណា� លតម្របព័ន� ១២ +២ នងិ១២+៤  
- បំប៉នសមត�ភាព្រគ�បឋមសកិ្សោ ែដលមានស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិឱ្យេទជា្រគ�បេ្រងៀនក្រមតិមូលដ� ន 

២ ៩៩៧នាក់ ្រសី ១ ៤១៧នាក់  
- បំប៉នសមត�ភាពនាយកសល ស�ីពីែផ�កបណិំនវជិា� ជីវៈ ែផ�ក្រគប់្រគងរដ�បាល នងិភាពជាអ�កដឹកនា ំ ៧១នាក់ 

្រសី ៨នាក់ េនេខត�កំពង់ចម  
- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករងរបេច�កេទសបណា� ល័យ ដល់បណា� រក្សសលគរុេកសល្យនិងវ្ិរកឹតករ ៦២នាក់ 

្រសី ៤៥នាក់ េនេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី វធិសី�ស�្រសវ្រជាវកម�វធិី្រគ�ជួយ្រគ� ១៧៥នាក់ ្រសី ៦១នាក់ សហករជាមយួអង�ករ   
យូនីេសហ� 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី វន័ិយែបបវជិ�មានដល់្រគ�ឧេទ�ស ១៨នាក់ ្រសី ៤នាក់ នងិវធិីស�ស�ផ�ល់ដបូំនា� ន
គរុេកសល្យដល់្រគ�ឧេទ�ស ២៦នាក់ ្រសី ៩នាក់ េនវទិ្យោស� នគរុេកសល្យបាត់ដំបង សហករជាមួយអង�ករ   
វវីអូីបី៊ 

- បំប៉នសមត�ភាពនាយកសល ៧៥នាក់ ្រសី ៧នាក់ ស�ីពីអភិបាលកិច�ល�ស្រមាប់ព្រងឹងេសវអប់រ ំេនេខត�រតនគិរ។ី 
្របករេនះ បានជួយអភិវឌ្ឍសមត�ភាពនាយកសល ្រគ�បេ្រងៀនឱ្យផា� ស់ប�ូរឥរយិាបថ និងយល់ដឹងេលីករអនុវត�

ែដលេផា� តេលីករ្រគប់្រគងតមសលេរៀន។  

ករងរអភវិឌ្ឍកម�វធិសីកិ្សោ  
្រកសួងបាន ៖ 

- ប�� ប់ករេរៀបចកំម�វធិសីិក្សោលម�ិតថា� ក់ទ១ី ដល់ទី៦ និងអភិវឌ្ឍស�ង់ដកម�វធិីសកិ្សោថា� ក់ទី៣ និងទី៦ មុខវជិា�
អប់រសុំខភាព ្រពមទងំេរៀបចំេសចក�ី្រពងខ�មឹសរេមេរៀនសមាសភាគសុខភាពបន�ពូជ និងសុខភាពផ�ូវេភទ 
ថា� ក់ទ៥ី និងថា� ក់ទ៦ី 

- ប�� ប់នងិេបាះពុម�កម�វធិីសកិ្សោលម�ិតចេំណះទូេទ្រគប់មុខវជិា�  ពីថា� ក់ទី១ ដល់ទី៦ 
- ប�� ប់ឯកសរករបេ្រងៀនមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធិីែស�ម ថា� ក់ទ៤ី ដល់ទ៦ី និងផ�ល់ឯកសរជនំួយ

ដល់ករេរៀននងិបេ្រងៀន េនេខត�កំពង់ចម  
- ប�� ប់ឯកសរ វធិីស�ស�េរៀននិងបេ្រងៀនគណិតវទិ្យោ ផ្សោរភា� ប់ករេ្របីសមា� រឧបេទសេដយប��� បសកម�ភាព

ែស�ម េនេខត�បាត់ដបំង កំពង់ធំ និងតែកវ 
- ផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាល ៣  ៥៦៣ ០០០ក្បោល  
- ប�� ប់ករអភិវឌ្ឍឯកសរវធិសី�ស�សរេសរែតងេសចក�ីថា� ក់ទី៣ ដល់ទ៦ី 
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- ្របមូលព័ត៌មានផលប៉ះពល់េ្រគាះមហន�រយតមសលេរៀន ជាមយួនាយក ្រគ�បេ្រងៀន សសិ្ស គណៈកម�ករ
្រទ្រទង់សលេរៀន និងតំណាងសហគមន៍ ៧២នាក់ ្រស ី៣៥នាក់  

- លំហត់សមយុទ�េនសលេគាលេដដល់្រគ�បេ្រងៀន ១០១នាក់ ្រសី ៤០នាក់ និងសសិ្ស ១ ៣៤៨ នាក់ ្រសី 
៨៣៤នាក់ េនេខត�្រពះសីហនុ និងេកះកុង 

- ប��ូ នសសិ្ស ៥ នាក់ និងម�ន�បីេង� លមន�ីរអប់រ ំយុវជន នងិកីឡាេខត�្រពះសីហនុ ១នាក់ ចូលរមួកម�វធិីទិវយល់
ដឹងសូ៊ណាមិពភិពេលក េនជបុ៉ន 

- ្របារព�ទិវអន�រជាតិកត់បន�យហនិភ័យេ្រគាះមន�រយ និងករ្រគប់្រគងមន�រយ មានអ�កចូលរមួ ៣៩៨នាក់ ្រស ី
១៨២នាក់ េនេខត�ស�ឹងែ្រតង សហករជាមួយអង�ករសុីអេអស នងិអង�ករែភ�នអន�រជាតិកម�ុជា 

- បំប៉នសមត�ភាព្រគ�ស�ីពី ករេ្រតៀមប្រម�ងេឆ�ីយតបេ្រគាះអសន� និងេមេរៀនអនុវត�លំហត់សមយុទ�ជូន្រគ�បេ្រងៀន 
និងអ�កពក់ព័ន� ២៦នាក់ ្រស ី៩នាក់ 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករអប់រ្ំរបឆាងំអេំពីពុករលួយ ដល់្រគ�បេ្រងៀន ៤៥៤នាក់ ្រសី ១៤៥នាក់ េនេខត�     
បាត់ដំបង និងៃ្រពែវង  

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករេរៀបចំចង្រកងេសៀវេភសិក្សោេគាលថ�ីតមលនំាគំេ្រមាងហុរី ៉សុូីម៉ា ដល់្រក�មករងរ 
២១០នាក់  ្រសី ៨៦នាក់ េនរជធានីភ�ំេពញ និងជបុ៉ន 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករ្រគប់្រគងនិងេ្របីេសៀវេភសកិ្សោេគាលដល់មន�ីរ នងិករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកឡីា 
្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ៩៤នាក់ ្រសី ១៥នាក់ េនេខត�កំពង់ចម និងកពំង់ឆា� ងំ   

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី វធីីស�ស�បេ្រងៀនភាសអង់េគ�សនិងរេបៀបសរេសរកចិ�ែតងករបេ្រងៀន ថា� ក់ទ៤ី ដល់ទ៦ី 
ដល់្រគ�បេ្រងៀន ៦១នាក់ ្រសី ២១នាក់ េនេខត�ៃ្រពែវង នងិរជធានីភ�ំេពញ។ 
្របករេនះ បានជួយែកលម�កម�វធិីសិក្សោ និងវធិសី�ស�បេ្រងៀន្រសបតមបរបិទថ�។ី 

ករងរបណា� ល័យ  
សលេរៀនមានបណា� ល័យ ៣ ៩៣៧ ក�ុងេនាះ ជាអគារ ៣៣៨ខ�ង ជាបន�ប់ ២ ៥៣៧ េនជាមយួទីចត់ករ 

៨០៧ ជា្រជ�ងថា� ក់ ១៧៥ នងិបណា� ល័យចល័ត ៨០។ 
្រកសួងបាន៖ 

- ផ្សព�ផ្សោយស�ពីីករេរៀបចំ្របារព�ទិវជាតិអណំាន ៥៥នាក់ ្រសី ១៦នាក់ េនេខត�េសៀមរប 
- ្របារព�ទិវជាតិអំណានេ្រកម្របធានបទ” អំណានជាកំណប់វជិា� មហសល” មានអ�កចូលរួម ៣ ៩៦៦នាក់ ្រស ី

១ ៣៣៧នាក់  
- េបាះពុម�េសៀវេភជំនាន់មុន ១ ៧៦៧ច្បោប់ េដីម្បផី�ត់ផ�ង់ដល់បណា� ល័យ សេម�ចអគ�មហេសនាបតី

េតេជា ហ៊ុន ែសន និងេលកជទំវ អ�កចូលអន ២៧ ៨៦៤នាក់ ្រសី ១៣ ៥៦១នាក់ 
- េរៀបចំបណា� ល័យ ១០សល េនេខត�ៃ្រពែវង តែកវ ស� យេរៀង កណា� ល េពធិ៍សត់ កំពង់ស� ឺកំពង់ចម និង

្រកេចះ សហករជាមួយ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ្របាសក់ 
- េបាះពុម�េសៀវេភអណំានស្រមាប់កុមារ ៨០ ចណំងេជងី និងផ�ល់េសៀវេភអន ២៧៣ ០០២ក្បោល  ជូនដល់

សល ៣០០ ្រពមទងំផ�ល់េ្រគឿងសង� រមិដល់បណា� ល័យបេង�ីតថ�ី ៥៥ឈុត  សហករជាមួយអង�កររូមធូរដី 
- សង់អគារសិក្សោ ១ខ�ង ២បន�ប់ និងផ�ត់ផ�ង់សមា� រសិក្សោដល់សសិ្ស ៤៤៨នាក់ េនសលបឋមសកិ្សោមុខនាគ 

េខត�េសៀមរប សហករជាមយួសមាគមសប្ុបរសជនជបុ៉ន 
- ផ�ល់េសៀវេភអន ៧ ០៤៦ក្បោល និងសមា� រសិក្សោដល់សិស្ស ២ ២៥០នាក់ េនេខត�កំពង់ចម តែកវ និង 

បាត់ដំបង សហករជាមួយសមាគមសប្ុបរសជនជបុ៉ន 
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- ផ�ល់េសៀវេភអន ១៣២ ៦១៤ក្បោល ដល់  ៣០៦សល  េនេខត�្រកេចះ សហករជាមួយអង�ករឆាលហ� ន
កម�ុជា កហ�ដុក និងរូមធូរដី 

- េរៀបចំករ្របឡងអំណាន នងិគូរគំនូរ េនសល ៣៤ េនេខត�េសៀមរប និងេពធិ៍សត់ សហករជាមួយ
សមាគមបណ�ុ ះកុមារ និងបំប៉នសមត�ភាពបណា� រក្ស និងនាយក ៤៥៥នាក់ ្រសី ៤៤៦នាក់ ស�ីពីករ្រគប់្រគង 
បណា� ល័យ េនេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំៃ្រពែវង បនា� យមានជ័យ និងកពំង់ស�ឺ សហករជាមយួអង�កររូមធូរដី 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពី បេច�កេទសបណា� ល័យដល់បណា� រក្ស និងគណៈ្រគប់្រគងសលេរៀន ៤៩នាក់ ្រសី ១៨នាក់ 
និងផ�ល់េសៀវេភ ១២ ៣០៤ក្បោល ស្រមាប់បណា� ល័យ េនេខត�្រកេចះ សហករជាមួយអង�ករឆាលហ� ន
កម�ុជា នងិសមាគមែខ�រេដមី្បអីភិវឌ្ឍតមជនបទ 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពី សកម�ភាពអំណានដល់្រគ�បេ្រងៀននងិនាយកសល ៦៣៣នាក់ ្រសី ៣១៨នាក់ សហករ
ជាមួយអង�កររូមធូរដី 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករ្រគប់្រគងបណា� ល័យ ដល់បណា� រក្ស ១៧៨នាក់ ្រស ី៩៩នាក់ េនេខត�្រពះវហិរ នងិ
កំពង់ធ។ំ  
្របករេនះ បានបណ�ុ ះវប្បធម៌សិក្សោេពញមយួជីវតិស្រមាប់យុវវយ័ជំនាន់ថ�ី។ 

ករពនិតិ្យតមដននងិវយតៃម�  
្រកសួងបាន៖ 

- ព្រងឹងករេរៀននងិបេ្រងៀនវន័ិយែបបវជិ�មាន នងិករ្រគប់្រគងថា� ក់េរៀន្របកបេដយ្របសិទ�ភាពសំេដករករពរ
កុមារេនតមសលេរៀន  

- េធ�ីអធិករកចិ�តម្របធានបទ ”ករបេ្រងៀនសំេណរថា� ក់ទ៦ី” េន ១៦េខត� ៣៦សល “អ្រតប�� ប់ករសិក្សោ
េនបឋមសិក្សោ” េន ១០េខត� ៣២សល និង“ករេរៀន និងបេ្រងៀនភាសអង់េគ�សថា� ក់ទី៤“ េន ២០រជធានី 
េខត� ៤២សល  

- េរៀបចំឧបករណ៍េធ�អីធិករកិច�តម្របធានបទ “ករបេ្រងៀនភាសអង់េគ�សថា� ក់ទ៤ី”  
- ្របមូលនងិវភិាគរបាយករណ៍អធិករកិច�តមកលកណំត់ ៤១១សល ៃនរជធានី េខត�   
- ព្រងឹងសមត�ភាពវយតៃម�លទ�ផលសិក្សោរបស់សិស្សថា� ក់ទ៣ី េលីមុខវជិា� ភាសែខ�រ និងគណិតវទិ្យោ ២០០សល  
- ចូលរមួ្របជុំស�ីព ីេតស�រង� យតៃម�សសិ្សក្រមិតបឋមសិក្សោថា� ក់តបំន់ េនៃថ  
- ប�� ប់របាយករណ៍្រសវ្រជាវអំពីទំនាក់ទនំងរវងករ្រគប់្រគង និងគុណផលសិក្សោរបស់សិស្សេនបឋមសកិ្សោ 
- បេង�ីត្រក�ម្របឹក្សោភិបាលសលេរៀន ៦សល ៦្រស�ក េនេខត�កពំង់ចម កំពង់ស�ឺ កពំតនិងេសៀមរប សហករ

ជាមួយសហភាពអឺរ ៉ុប យូនីេសហ� សុដី តមរយៈមូលនិធភិាពជាៃដគូស្រមាប់អភិវឌ្ឍសមត�ភាព 
- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីីករប��ូ លទិន�ន័យតមទូរសព�ៃដ ដល់ម�ន�ីថា� ក់េ្រកមជាតិ ៦០នាក់ ្រសី ១៥នាក់  ក�ុង ៩

សល ៣្រស�ក េនេខត�ៃ្រពែវង  សហករជាមួយកម�វធីីេស្ប�ងអហរពិភពេលក  
- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ទិន�ន័យព័ត៌មានករេរៀននិងបេ្រងៀន និង្របជុំថា� ក់តបំន់គេ្រមាង “ករេធ�ីឱ្យេតស�រង� យ

តៃម�្របេសីរេឡងីស្រមាប់ទងំអស់គា� ” េនម៉ាេឡសុ ី
- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករវភិាគទិន�ន័យសកល្បងេតស�រង� យតៃម�សសិ្សបឋមសិក្សោថា� ក់តំបន់ េនេខត�កពំត 
- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពី ករត្រមង់ទិសនិងករេ្រជីសេរសីសំណាកគំរូេតស�រង� យតៃម�សិស្សបឋមសិក្សោថា� ក់តំបន់ 

៤៣ នាក់ ្រសី ៨ នាក់ 
- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករេធ�ីឱ្យេតស�រង� យតៃម�្របេសីរេឡងីស្រមាប់ទងំអស់គា�  េនេណប៉ាល់ 
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- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពី ករ្រសវ្រជាវអ្រតប�� ប់ករសិក្សោទបជាង ៦២ភាគរយ ដល់ម�ន�ពីក់ព័ន� ២៧នាក់ ្រស ី
៧នាក់ េនេខត�តែកវ សហករជាមួយ សហភាពអឺរ ៉បុ យូនីេសហ� សុដី តមរយៈមូលនិធិភាពជាៃដគូស្រមាប់
អភិវឌ្ឍសមត�ភាព 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពី ករ្រគប់្រគងទិន�ន័យៃនករវយតៃម�អណំានថា� ក់ដំបូង ដល់អ�កពក់ព័ន� ២៤នាក់ ្រសី ៦
នាក់ េនេខត�កំពង់ធ ំ

- ចុះ្រសវ្រជាវ និង្របមូលទិន�័យព័ត៌មានរបស់្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ែដលមានអ្រតប�� ប់ករសិក្សោទបជាង ៦២ 
ភាគរយ  មានអ�កចូលរមួ ១៩នាក់ ្រសី ៥នាក់ េនេខត�ស�ឹងែ្រតង រតនគិរ ី ្រពះសហីនុ េកះកុង កំពង់ឆា� ងំ 
ៃប៉លិន បនា� យមានជ័យ នងិរជធានីភ�ំេពញ សហករជាមយួ សហភាពអឺរ ៉ុប យូនីេសហ� សុីដ តមរយៈមូលនិធិ
ភាពជាៃដគូស្រមាប់អភវិឌ្ឍសមត�ភាព 

- ពិនិត្យតមដនករអនុវត�កម�វធិីេស្ប�ងអហរតមសលេរៀន េនេខត�កំពង់ឆា� ងំ េពធិ៍សត់ បាត់ដំបង 
បនា� យមានជ័យ េសៀមរប ឧត�រមានជ័យ ្រពះវហិរ ស�ឹងែ្រតង និងកំពង់ធំ  

- េធ�ីេតស�កម�វធីិអំណានថា� ក់ដំបូងសិស្សថា� ក់ទ១ី ទី២ ទី៣ និងទី៦ ចំនួន ១ ៥២០នាក់ ្រសី ៧៥០នាក់ ក�ុង ៣៨
សល  េនរជធានីភ�ំេពញ េខត�កណា� ល កពំត បាត់ដំបង ្រពះវហិរ កពំង់ចម និងមណ� លគិរ ី

- ្របជុំវយតៃម�ពក់កណា� លគេ្រមាង ៃនករអនុវត�សកល្បងករេរៀននិងបេ្រងៀនេពញមយួៃថ�េនេសៀមរប 
- េរៀបចំទស្សនកិច�សិក្សោសលអនុវត�សកល្បងករេរៀននិងបេ្រងៀនេពញមួយៃថ�េនេខត�េសៀមរប សហករ

ជាមួយសលចងសម�័ន�េម្រតភីាព  
- វយតៃម�លទ�ផលសិក្សោរបស់សិស្សថា� ក់ទី៣ ចំននួ ២១សល េនេខត�េសៀមរប កណា� ល តែកវ ្រពះសហីនុ 

កំពង់ឆា� ងំ បាត់ដំបង និងស�ឹងែ្រតង សហករជាមួយអង�ករយូនីេសហ� និងគេ្រមាងកម�ុជាឆារេីថបល្រតស 
- វយតៃម�កម�វធិីសលកុមារេម្រតី និងព្រងឹងបេច�កេទសករេរៀននិងបេ្រងៀន ករេធ�ីថា� ក់បង� ញ ស�ង់ដអំណាន

ក�ុង ១០សល េនេខត�្រកេចះ សហករជាមួយអង�ករឆាលហ� នកម�ុជា និងសមាគមែខ�រេដីម្បអីភិវឌ្ឍតមជនបទ 
- វយតៃម�ករអនុវត�កម�វធិីអភបិាលកិច�ល�ថា� ក់សលេរៀន ដល់នាយកសល និង្រគ�បេ្រងៀន ២៨២នាក់ ្រសី 

៥៣នាក់ េនេខត�ៃប៉លិន ត្ូបងឃ�ុ ំឧត�រមានជ័យ កំពត តែកវ ្រពះវហិរ េសៀមរប នងិកពំង់ចម 
- ពិនិត្យតមដនករអនុវត�កម�វធិីអំណានថា� ក់ដបូំង ៣៦សល េនេខត�េសៀមរប កពំង់ធំ កណា� ល នងិតែកវ 
- ពិនិត្យតមដនជំរុញករអនុវត�ករេរៀននិងបេ្រងៀនេពញមយួៃថ� េនេខត�េសៀមរបនងិកពំង់ចម។ 

្របករេនះ បានជួយជំរុញឱ្យករេរៀន និងបេ្រងៀនេនតមសលេរៀន្របកបេដយគុណភាព និង្របសិទ�ភាព 
្រពមទងំបានេលីកកម�ស់ករអនុវត�កម�វធិីសកិ្សោ្រសវ្រជាវេមេរៀនេនតមសលគរុេកសល្យនងិវ្ិរកឹតករ នងិសល
បឋមសកិ្សោសហករឱ្យកន់ែតល�្របេសីរេឡងី។ 

អ្រតលហូំរសសិ្ស  

  អ្រតេឡងីថា� ក់េនដែដល ៨៩,៤ភាគរយ ្រស ី៩១,៦ ភាគរយ នងិ្រប�ស ៨៧,៣ភាគរយ។ អ្រត្រត�តថា� ក់បាន
ថយមក្រតឹម ៦,២ភាគរយ ្រសី ៤,៧ភាគរយ និង្រប�ស ៧,៧ភាគរយ។ អ្រតេបាះបង់ករសិក្សោបានេកីនដល់ ៤,៤    
ភាគរយ ្រសី ៣,៧ភាគរយ នងិ្រប�ស ៥,០ភាគរយ។ 
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តរងទ៥ី ៖ អ្រតលហូំរសសិ្ស  

បរយិាយ 
អ្រតលំហូរ (សរបុ) អ្រតលំហូរ (្រសី) អ្រតលំហូរ (្រប�ស) 

េឡងីថា� ក ់ ្រត�តថា� ក ់ េបាះបង ់ េឡងីថា� ក ់ ្រត�តថា� ក ់ េបាះបង ់ េឡងីថា� ក ់ ្រត�តថា� ក ់ េបាះបង ់
២

០
១

៧
-១

៨
 ថា� កជ់ាតិ ៨៩,៤ ៦,២ ៤,៤ ៩១,៦ ៤,៧ ៣,៧ ៨៧,៣ ៧,៧ ៥,០ 

្របជំុជន ៩១,៩ ៤,៤ ៣,៧ ៩៣,៨ ៣,១ ៣,១ ៩០,២ ៥,៥ ៤,៣ 

ជនបទ ៨៨,៩ ៦,៦ ៤,៥ ៩១,២ ៥,០ ៣,៨ ៨៦,៨ ៨,១ ៥,១ 

២
០

១
៦

-១
៧

 ថា� កជ់ាតិ ៨៩,៤ ៦,៥ ៤,១ ៩១,៦ ៤,៩ ៣,៥ ៨៧,៣ ៨,០ ៤,៧ 

្របជំុជន ៩៣,១ ៤,៤ ២,៥ ៩៣,៨ ៣,២ ៣,០ ៩២,៤ ៥,៦ ២,០ 

ជនបទ ៨៨,៦ ៦,៩ ៤,៤ ៩១,២ ៥,៣ ៣,៦ ៨៦,៣ ៨,៥ ៥,៣ 

កំណត់សមា� ល់៖ អ្រតលំហូរសិស្សេនះមិនបានគិតប��ូ លសលឯកជនេទ។ 

 ្របករេនះប�� ក់ថា វឌ្ឍនភាពវជិ�មានែដលសេ្រមចបាន គឺបានមកពកីរេផា� តសំខន់េលីករ្រគប់្រគងតម
សលេរៀន។ 

អ្រតប�� ប់ករសកិ្សោ 
អ្រតប�� ប់ករសិក្សោមាន ៨៦,១៩ភាគរយ ្រសី ៩០,៣៥ភាគរយ ្រប�ស ៨២,២៨ភាគរយ។  

តរងទ៦ី ៖ អ្រតប�� ប់ករសកិ្សោ 

បរយិាយ 
អ្រតប�� ប់ករសិក្សោ ២០១៧-២០១៨ អ្រតប�� ប់ករសិក្សោ ២០១៨-២០១៩ 

សរុប ្រសី ្រប�ស សរុប ្រសី ្រប�ស 

ថា� ក់ជាតិ ៨២,៧២ ៨៦,៤៣ ៧៩,២៣ ៨៦,១៩ ៩០,៣៥ ៨២,២៨ 

្របជុំជន ៨៤,៧៦ ៨៨,៦៨ ៨១,១៥ ៩០,៤៤ ៩៥,៨៨ ៨៥,៤៥ 

ជនបទ ៨២,១៣ ៨៥,៨០ ៧៨,៦៥ ៨៥,១៥ ៨៩,០២ ៨១,៤៩ 
 

ក.២  ធានាភាពសក័�ិសទិ�ិៃនភាពជាអ�កដកឹនា ំនិង្រគប់្រគងរបសម់�ន�អីប់រ្ំរគបល់ដំបថ់ា� ក ់

បុគ�លកិអប់រ ំ
្រកសួងបាន៖ 

- ែបងែចក្រកបខណ� ថ�ី ១ ៦៥៣កែន�ង ស្រមាប់ផ�ត់ផ�ង់្រគ�េនបឋមសិក្សោ  

- ព្រងយ្រគ�បេ្រងៀនបឋមសិក្សោពីសលេលសីេទសលខ�ះ្រគ� ២៥នាក់ ្រសី ១២នាក់ 

ករេលកីទកឹចតិ�បុគ�លកិអប់រ ំ
្រកសួងបាន៖ 

- ្របកសែតងតងំកម�សកិ្សោ្រគ�បឋមសកិ្សោ ១ ៥០៦នាក់ ្រសី ៩៤៧នាក់  

- តងំស៊ប់ក�ុង្រកបខណ� ជូន្រគ�បេ្រងៀនក្រមិតបឋមសិក្សោ ៣ ៤៩១នាក់ ្រសី ២ ៣៦៦នាក់  

- ែកស្រម�លទិន�ន័យ្រគ�បឋមសកិ្សោ ៥៥ ១២២នាក់ ្រសី ២៨ ៣០៣នាក់  

- ្របកសដំេឡងីថា� ក់្រគ�បឋមសិក្សោ ៣៨ ៨៩០នាក់ ្រស ី៤៥,៤ភាគរយ 

- ្របកសផា� ស់ប�ូរកែន�ងបេ្រមីករងរ្រគ�បឋមសិក្សោ ២៣៦នាក់ ្រសី ១២០នាក់  

- េរៀបចំសណំុំលខិិតេបីកេបៀវត្សជូន្រគ�បឋមសកិ្សោ(កម�សកិ្សោ) ១ ៥០៦នាក់ ្រស ី៩៤៧នាក់  

- េរៀបចំទស្សនកិច�សិក្សោជូននាយកសលល� ្រគ�បេ្រងៀនល� ពនរង� ន់ សេម�ចេតេជាែសន ១៣នាក់ ្រស ី៦
នាក់ េទេវៀតណាម  
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- ចុះវយតៃម�សលេរៀនស� ត នាយកសលល� ្រគ�បេ្រងៀនល�ភាសែខ�រ និងគណិតវទិ្យោថា� ក់ទ១ី ទ២ី នងិទី៣ 
េដីម្បទីទលួពនរង� ន់ សេម�ចេតេជាែសន េនេខត�កពំង់ធំ េសៀមរប ្រពះវហិរ ្រកេចះ កណា� ល តែកវ  
កំពង់ចម ត្ូបងឃ�ុ ំៃ្រពេវង និងរជធានីភ�ំេពញ 

- ដំេឡងីេបៀវត្សដល់្រគ�បេ្រងៀនអប្បបរមា ១ ១១៤ ៥០០េរៀល 

- េរៀបចំករចូលរមួ្របឡងរបស់សិស្សែផ�កគណិតវទិ្យោ នងិវទិ្យោស�ស�អូរឡាពំ្យោដេលីកទ១ី៥ ឆា� ២ំ០១៨ មាន
សិស្សបឋមសកិ្សោ ២៤នាក់ ជាលទ�ផលសសិ្សទទលួបានេមដយ្របាក់ ២នាក់ ែផ�កគណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� 
និងសសិ្សទទលួបានេមដយសំរទឹ�ិ ៥នាក់ ែផ�កគណិតវទិ្យោ ៣នាក់ និងែផ�កវទិ្យោស�ស� ២នាក់ េនចិន។ 
្របករេនះ បានជួយេលីកទកឹចិត�បុគ�លិកអប់រឱំ្យបំេពញករងរ្របកបេដយវជិា� ជីវៈ នងិមនសិករ។ 

ករចូលរមួរបស់សហគមន៍ 
្រកសួងបាន៖  

- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពី ករអនុវត�តួនាទីនិងភារកិច� ដល់គណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេរៀន ៤២៦នាក់ ្រសី ៦៧នាក់ 
េនេខត�កំពត នងិកពំង់ស�ឺ សហករជាមួយសហភាពអឺរ ៉បុ យូនីេសហ� សុដី តមរយៈមូលនិធភិាពជាៃដគូស្រមាប់
អភិវឌ្ឍសមត�ភាព 

- េរៀបចំសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ស�ពីីករបេង�តី្រក�ម្របកឹ្សោភិបាលសលេរៀន ែដលមានអ�កពក់ព័ន� ចូលរមួ 
៤៨នាក់ ្រសី ៩នាក់ េនេខត�កពំង់ឆា� ងំ សហករជាមួយសហភាពអឺរ ៉បុ យូនីេសហ� សុដី តមរយៈមូលនធិិភាព
ជាៃដគូស្រមាប់អភិវឌ្ឍសមត�ភាព 

- ពិនិត្យតមដនករអនុវត�តនួាទីនិងភារកចិ�របស់គណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេរៀន  

- ព្រងឹងតួនាទីរបស់គណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេរៀន ៤១សល ១៣៧នាក់ ្រសី ២៨នាក់ េនេខត�បាត់ដំបង 
េដយសហករជាមួយអង�ករឆាលហ� ន-េអឌូកូ កម�ុជា 

- ្របជុំគណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេរៀន េដីម្បអីភិវឌ្ឍសលេរៀន ៥៤សល ២៧០នាក់ ្រសី ៩៥នាក់ 
េនេខត�បាត់ដំបង េដយសហករជាមយួអង�ករឆាលហ� ន-េអឌូកូកម�ុជា។ 
្របករេនះ បានជួយេលីកទកឹចិត�ឱ្យសហគមន៍ចូលរមួអភិវឌ្ឍសលេរៀន នងិទទលួខុស្រត�វេលីលទ�ផលសិក្សោ

របស់សសិ្ស។ 

ខ. វឌ្ឍនភាពៃនសចូនាករផលសេ្រមច 
ចំនួន្រស�ក ្រក�ង ខណ� ែដលមានអ្រត្រត�តថា� ក់េនបឋមសិក្សោតិចជាងឬេស�ី ១០ភាគរយមាន ១៨០ េលី ២០៣។ 
ករវភិាគវឌ្ឍនភាពសូចនាករផលសេ្រមច 

ល.រ ករអបរ់បំឋមសិក្សោ 
ជាកែ់ស�ង ចំណុចេដ ជាកែ់ស�ង 

ស� នភាព 
២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ ២០១៨-១៩ 

េគាលនេយាបាយទ ី១ ៖ ធានាឱ្យករអប់រមំានគុណភាព ្របកបេដយសមធម៌ និងបរយិាបន� នងិេលីកកម�ស់ឱកសសិក្សោ 

                                    េពញមយួជវីតិស្រមាប់ទងំអស់គា�  

១ 
អ្រតពិតចូលេរៀនថ�ី ៩៥,២%* ៩៩%  ៩៧,៥%*  

អ្រតពិតចូលេរៀនថ�ី (្រសី) ៩៥,១%* ៩៩% ៩៧,៥%*  

២ 
អ្រតពិតៃនករសិក្សោ ៩៧,៨%* ១០០% ៩៨,០%*  

អ្រតពិតៃនករសិក្សោ (្រសី) ៩៨,១%* ១០០% ៩៨,៥%*  

៣ 
អ្រតេបាះបងក់រសិក្សោ ៤,១%** ៥% ៤,៤%***  

អ្រតេបាះបងក់រសិក្សោ (្រសី) ៣,៥%** ៥,២% ៣,៧%***  
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៤ 
អ្រតប�� បក់រសិក្សោ ៨២,៧២% ៨៤% ៨៦,១៩%  

អ្រតប�� បក់រសិក្សោ (្រសី) ៨៦,៤៣% ៨៥% ៩០,៣៥%  

៥ 
អ្រត្រត�តថា� ក់ ៦,៥%** ៤% ៦,២%***  

អ្រត្រត�តថា� ក ់(្រសី) ៤,៩%** ៤% ៤,៧%***  

៦ 
អ្រតឆ�ងភូមិសិក្សោពីបឋមសិក្សោេទមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៨៦,០%** ៨៩,៨% ៨៥,៧%***  

អ្រតឆ�ងភូមិសិក្សោពីបឋមសិក្សោេទម.បឋមភូមិ (្រសី) ៨៨,៥%** ៨៩,៨% ៨៨,៤%***  

៧ 
ចំននួ្រស�កែដលសេ្រមចបានអ្រតប�� បក់រសិក្សោេនបឋម
សិក្សោយ៉ាងតិច ៨០% 

៩១  ១២៦ ១២២  

៨ ភាគរយសិស្សថ�ីថា� កទី់១ ែដលបានឆ�ងកតម់េត�យ្យសិក្សោ ៦៥,០% ៧២% ៦៨,៤%  

៩ ភាគរយសលកុមារេម្រតីក្រមិតមធ្យមនិងក្រមិតអភិវឌ្ឍ ៨១,៣%**** ៨១,៤% ៨៣,៤%****  

១០ ភាគរយសលបឋមសិក្សោមាន      

 បង�នអ់នាម័យ ៩០,៦% ៨៧% ៩២,២%  

 ទឹកស� ត ៥៩,៣% ៨៧% ៥៨,៩%  

 កែន�ងសមា� តៃដ ៥២,៩% ៥៧,៨% ៥៦,៧%  

 ្របអបស់េ�ង� ះបឋម ៥៤,០% ៦៨% ៧០,៨%  

១១ ចំននួសិស្សទទលួអហរូបករណ៍េនបឋមសិក្សោ ៨៦ ១២៦ ៧៥ ០០០ ៩៦ ៥០៧  

១២ 
ចំននួ្រគ�បេ្រងៀនបឋមសិក្សោទទលួករបណ�ុ ះបណា� លរូបមន� 
១២+៤ ក�ុងឆា� នីំមយួៗ 

េ្រជីសេរសីេនឆា� ំ
២០១៨ 

២ ០០០ ១ ៨០០  

១៣ 
ភាគរយ្រគ�បេ្រងៀនបឋមសិក្សោយ៉ាងេហចណាសម់ានបរ�ិ� ប្រត
ក�ុងឆា� នីំមយួៗ 

៧,០% ៧,២% ៧,៩%**  

១៤ 
ចំននួ្រគ�បេ្រងៀនបឋមសិក្សោបានទទួលករអភិវឌ្ឍជំនាញវជិា� ជីវៈ
បន�ក�ុងឆា� នីំមយួៗ 

១ ៨២៧ ១ ៥០០ ១ ៦១១  

េគាលនេយាបាយទ ី២ ៖ ធានាភាពស័ក�សិិទ� ិៃនភាពជាអ�កដកឹនា ំនងិ្រគប់្រគង របស់ម�ន�អីប់រ្ំរគប់លំដប់ថា� ក់ 

សមា� ល់៖   សេ្រមចបានតមចណុំចេដ   អចទទលួយកបាន  សេ្រមចមនិបានតមចណុំចេដ 

 * រមួប��ូ លទងំសលឯកជន  ** ឆា� សិំក្សោ២០១៧-២០១៨  *** ឆា� សិំក្សោ២០១៨-២០១៩ 

**** មិនគិតសលបឋមសិក្សោមិន្រគប់ក្រមិត 
 

 

គ. ប�� ្រ�ឈម 
ទន�ឹមនងឹសមទិ�ផល ប�� ្របឈមមួយចំនួន ចបំាច់្រត�វមានកិច�ខិតខំ្របងឹែ្របងេដះ្រសយ។ ប�� ្របឈមទងំ

េនាះមានដូចជា ៖ 

- េគាលករណ៍ែណនាអំនុវត� ស�ីពីករ្រគប់្រគងតមសលេរៀនេនមិនទន់បានផ្សព�ផ្សោយទូលំទូលយ 

- កង�ះ្រគ�េនតមសលេរៀនជនបទនិងតបំន់ជួបករលំបាក 

- កង�ះបណា� រក្ស និងជនំាញបណា� ល័យ 

- នាយកសលមិនបានអនុវត�ស�័យវយតៃម�សលេរៀនឱ្យបានេទៀងទត់  

- ករបេ្រងៀនភាសអង់េគ�សេនមិនទន់ដំេណីរករបានល� 

- សលេរៀនមួយចំនួនខ�ះ្របភពទឹកស� ត និងខ�ះលទ�ភាពក�ុងករទញយកទឹកស� តយកមកស្រមាប់ផឹក និងេ្របី
្របាស់ទងំករលងសមា� តៃដនិងបង�ន់អនាម័យ 

- សលេរៀនមួយចំនួនខ�ះកែន�ងលងសមា� តៃដ បន�ប់ទឹក បង�ន់អនាម័យ សបូ៊និងសមា� រៈអនាម័យេផ្សងេទៀត។ 
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២.២.៣ អនវុិសយ័ ករអប់រមំធ្យមសកិ្សោ នងិអប់របំេច�កេទស 

ក. លទ�ផលសេ្រមចបាន 

ក.១ ធានាឱ្យករអប់រមំានគណុភាព្របកបេដយសមធម៌ បរយិាបន� និងេលកកម�សឱ់កស
សកិ្សោេពញមយួជីវតិស្រមាបទ់ងំអសគ់ា�    
ឆា� សំិក្សោ ២០១៨-២០១៩ ្រគះឹស� នមធ្យមសកិ្សោរដ�មាន ១ ៧៧១ េកនី ២៣ ក�ុងេនាះអនុវទិ្យោល័យ ១ ២៤៦ េកនី 

៩ និងវទិ្យោល័យ ៥២៥ េកនី ១៤ (វទិ្យោល័យធនធាន ៣៦ និងវទិ្យោល័យអប់រពំិេសស ៥)។ វទិ្យោល័យែដលមានក្រមិត
ថា� ក់ទី៧ ដល់ទី១២ មាន ៤៩៣ េកីន ៩ និងក្រមិតថា� ក់ទី១០ ដល់ថា� ក់ទី១២ មាន ៣២។  

្រគឹះស� នមធ្យមសិក្សោឯកជនមាន ២២៥ េកីន ៣៧ ក�ុងេនាះអនុវទិ្យោល័យ ៧៨ េកីន ១២ និងវទិ្យោល័យ ១៤៧ 
េកីន ២៥។  វទិ្យោល័យែដលមានក្រមិតថា� ក់ទី៧ ដល់ទី១២ មាន ១៤៥ និងក្រមិតថា� ក់ទី១០ ដល់ទី១២ មាន ២។ 

ឃុ ំសង� ត់ ១២១ េលី ១ ៦៤៦ េស�ី ៧,៣៥ភាគរយ មិនទន់មានអនុវទិ្យោល័យ (ថយ ១៦ ឃុ ំសង� ត់) ក�ុង
េនាះរជធានភី�ំេពញ ៤៦សង� ត់ មនិត្រម�វឱ្យបេង�ីតអនុវទិ្យោល័យ និងេខត�រតនគិរ ី ២៩ឃុ ំ មិនទន់ទមទរឱ្យបេង�តី
អនុវទិ្យោល័យ េដយែឡក្រស�ក ៤ េលី ២០៣ េស�ី ១,៩៧ភាគរយ មិនទន់មានវទិ្យោល័យ គឺ្រស�កតែវង  អូរជុ ំេខត�រតនគិរ ី
បុរអូីរស� យែសនជ័យ េខត�ស�ឹងែ្រតង និង្រក�ងេកះរ ៉ងុ េខត�្រពះសីហនុ េដយសរស� នភាពភូមិស�ស� និង្របជាស�ស�។  
្រកសួងបាន៖ 

- សង់អគារសិក្សោបែន�មរមួមាន អនុវទិ្យោល័យ ២ខ�ង និងវទិ្យោល័យ ៣ខ�ង ស្រមាប់េដះ្រសយចំននួសសិ្សេលីស
និយាម 

- សង់អគារសិក្សោអនុវទិ្យោល័យ ៤ខ�ង និងវទិ្យោល័យ ៦៤ខ�ង តមរយៈគេ្រមាងែកលម�ករអប់រេំនមធ្យមសិក្សោ 

- សង់អគារធនធានេនវទិ្យោល័យ ៦ខ�ង កម�ស់ ២ជាន់ 

- ប�� ប់ករជសួជុល និងបំពក់បរកិ� រអគ�សិនីអគារសិក្សោៃនអនុវទិ្យោល័យ ១ខ�ង និងវទិ្យោល័យ ១៤ខ�ង ស្រមាប់
េធ�ីជាមណ� ល្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូម ិ 

- ប�� ប់ករជសួជុល និងបំពក់បរកិ� រអគ�សិនអីគារសិក្សោៃនវទិ្យោល័យ ២២ខ�ង ស្រមាប់េធ�ីជាមណ� លកំែណ
្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសកិ្សោទុតិយភូម ិ 

- ប�� ប់ករជសួជុលអគារសិក្សោ ៧ខ�ង ែដលមានភាព្រទ�ឌេ្រទមស្រមាប់េដះ្រសយចំននួសិស្សេលសីនិយាម។ 

អនុវទិ្យោល័យ ៨,៧ភាគរយ និងវទិ្យោល័យ ១,៩ភាគរយ មិនទន់មានបង�ន់អនាម័យ។ អនុវទិ្យោល័យ ៦០,៥
ភាគរយ នងិវទិ្យោល័យ ៥១,០ភាគរយ មិនទន់មានទឹកស� ត។ អនុវទិ្យោល័យ ៥៩,១ភាគរយ នងិវទិ្យោល័យ ៤៥,១
ភាគរយ មិនទន់មានកែន�ងសមា� តៃដ។ អនុវទិ្យោល័យ ២២ភាគរយ និងវទិ្យោល័យ ២២ភាគរយ មិនទន់មាន្របអប់ 
សេ�ង� ះបឋម។ អនុវទិ្យោល័យជបួករលបំាកមាន ៩។ 

បុគ�លិកអប់រមំាន ៤៩ ៣៩៩នាក់ ្រសី ១៩ ៣៨៧នាក់ េកីន ១ ០៤២នាក់ ្រស ី ៥៨៥នាក់ ក�ុងេនាះមធ្យម
សិក្សោបឋមភូមិមាន ៣៣ ៦៣៨នាក់ ្រសី ១៤ ៣៤៥នាក់ េកីន ៤៥៧នាក់ ្រសី េកីន ៣២៣នាក់ និងមធ្យមសិក្សោ
ទុតិយភូមិមាន ១៥ ៧៦១នាក់ ្រសី ៥ ០៤២នាក់ េកនី ៥៨៥នាក់ ្រសី េកីន ២៦២នាក់។ 

បុគ�លិកបេ្រងៀនមាន ៤២ ៥៣២នាក់ ្រស ី១៧ ៦០១នាក់ េកីន ១ ០១៨នាក់ ្រសីេកនី ៥៥៣នាក់ ក�ុងេនាះ
មធ្យមសកិ្សោបឋមភូមិមាន ២៨ ៧៥៨នាក់ ្រសី ១៣ ១១៦នាក់ េកនី ៤៦៧នាក់ ្រសីេកីន ៣០៧នាក់ និងមធ្យម
សិក្សោទុតយិភូមិមាន ១៣ ៧៧៤នាក់ េកនី ៥៥១នាក់ ្រស ី៤ ៤៨៥នាក់ ្រសីេកីន ២៤៦នាក់។  

្រកសួងបានែបងែចក្រគ�បេ្រងៀនេចញថ� ី ១ ៣៧៧នាក់ ្រសី ៦៥៧នាក់ ក�ុងេនាះឯកេទសអប់រកំយនងិកីឡា 
៩៩នាក់ ្រសី ១៩នាក់ ឯកេទសភាសអង់េគ�ស ៤០៤នាក់ ្រសី ២៣៧នាក់ ឯកេទសភាសបារងំ ៤៤នាក់ ្រសី ៣១
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នាក់ និងឯកេទសេផ្សងៗ ៣១៣នាក់ ្រសី ១៤៩នាក់ ស្រមាប់អនុវទិ្យោល័យ នងិវទិ្យោល័យ ៥១៧នាក់ ្រសី ២២១នាក់ 
ឱ្យេទសលេរៀនែដលខ�ះ្រគ�។  

បុគ�លិកអប់រេំកនី ្រសបតមកេំណីនសិស្ស ទងំេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូម ិនិងមធ្យមសកិ្សោទុតិយភូមិ ជាពិេសស
កំេណីន្រគ�បេ្រងៀនជានារ ីែដលប�� ក់ពីករយកចិត�ទុកដក់េលីករេលកីកម�ស់សមភាពេយនឌ័រ។ 

អ្រតរមួៃនករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៥៩,១ភាគរយ ថយ ០,១ភាគរយ ្រសី ៦៣,៨ភាគរយ េកីន ០,៤
ភាគរយ ក�ុងេនាះ្រគឹះស� នសកិ្សោរដ� ៥៦,៥ភាគរយ ្រសី ៦១,១ភាគរយ និងឯកជន ២,៦ភាគរយ ្រសី ២,៧ភាគរយ។ 

អ្រតឆ�ងភូមិសកិ្សោមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៨៥,៧ភាគរយ ថយ ០,៣ភាគរយ ្រសី ៨៨,៤ភាគរយ ថយ ០,១
ភាគរយ។ 

អ្រតរមួៃនករសិក្សោមធ្យមសកិ្សោទុតិយភូមិ ២៩,៧ភាគរយ ្រស ី ៣២,៩ភាគរយ ក�ុងេនាះ្រគះឹស� នសិក្សោរដ�
មាន ២៨,១ភាគរយ ្រសី ៣១,២ភាគរយ នងិឯកជន ១,៦ ភាគរយ ្រសី ១,៧ភាគរយ។ 

្របករេនះប�� ក់ថា ករវនិិេយាគេលីេហដ� រចនាសម�័ន� គបួផ្សនំងឹកម�វធិអីហរូបករណ៍ ករចូលរមួរបស់សហគមន៍
េធ�ីឱ្យ្របសិទ�ភាពៃផ�ក�ុងមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ និងមធ្យមសកិ្សោទុតិយភូមិមានភាពល�ជាងមុន។ 

តរងទ៧ី ៖ ស�តិមិធ្យមសកិ្សោេ្របៀបេធៀបរវងឆា� សំកិ្សោ ២០១៧-២០១៨ នងិ២០១៨-២០១៩ 
បរយិាយ ២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ េកនី/ថយ (+/-) 

       អនុវទិ្យោល័យ 
សលេរៀន ១ ២៣៧ ១ ២៤៦ +៩ 

បន�ប់េរៀន ៦៧ ៩៩ ៦ ៩៤៥ +១៤៦ 

បុគ�លិកអប់រេំនអនុវទិ្យោល័យសរុប ១៧ ៥២០ ១៧ ៥១៨ -២ 

បុគ�លិកអប់រេំនអនុវទិ្យោល័យ្រសី ៧ ០ ៦៩ ៧ ១៤៧ +៧៨ 

ថា� ក់េរៀនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ១៣ ២១៨ ១៣ ៣៨៨ +១៧០ 

បុគ�លិកអប់រមំធ្យមសិក្សោបឋមភូមិសរុប ៣៣ ១៨១ ៣៣ ៦៣៨ +៤៥៧ 

បុគ�លិកអប់រមំធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ្រសី ១៤ ០២២ ១៤ ៣៤៥ +៣២៣ 

បុគ�លិកបេ្រងៀនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិសរុប ២៨ ២៩១ ២៨ ៧៥៨ +៤៦៧ 

បុគ�លិកបេ្រងៀនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ្រសី ១២ ៨០៩ ១៣ ១១៦ +៣០៧ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិរដ�សរុប ៦០៥ ១៧៣ ៦១០ ២៦១ +៥ ០៨៨ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិរដ�្រសី ៣១៤ ៧១៣ ៣១៨ ៨៩៧ +៤ ១៨៤ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិឯកជនសរុប ២៥ ៩២៨ ២៨ ៤៥១ +២ ៥២៣ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិឯកជន្រសី ១២ ៤៩២ ១៤ ១៣៩ +១ ៦៤៧ 

វទិ្យោល័យ 

សលេរៀន ៥១១ ៥២៥ +១៤ 

បន�ប់េរៀន ១១ ៣៧៥ ១២ ១៧៥ +៨០០ 

បុគ�លិកអប់រេំនវទិ្យោល័យសរុប ៣០ ៨៣៧ ៣១ ៨៨១ +១ ០៤៤ 

បុគ�លិកអប់រេំនវទិ្យោល័យ្រសី ១១ ៧៣៣ ១២ ២៤០ +៥០៧ 

ថា� ក់េរៀនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ៦ ៦៨៥ ៧ ១៧៩ +៤៩៤ 

បុគ�លិកអប់រមំធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិសរុប ១៥ ១៧៦ ១៥ ៧៦១ +៥៨៥ 

បុគ�លិកអប់រមំធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ្រសី ៤ ៧៨០ ៥ ០៤២ +២៦២ 

បុគ�លិកបេ្រងៀនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិសរុប ១៣ ២២៣ ១៣ ៧៧៤ +៥៥១ 

បុគ�លិកបេ្រងៀនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ្រសី ៤ ២៣៩ ៤ ៤៨៥ +២៤៦ 
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សិស្សមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិរដ�សរុប ៣០៣ ៨៩៣ ៣២១ ១៤៥ +១៧ ២៥២ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិរដ�្រសី ១៥៩ ១៧៥ ១៧១ ៤៩៤ +១២ ៣១៩ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិឯកជនសរុប ១៨ ១០៧ ១៨ ៧០២ +៥៩៥ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិឯកជន្រសី ៨ ៧៤៤ ៩ ៤៥៦ +៧១២ 

វទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិងបេច�កេទសមាន ១៤  មានសិស្ស ២ ១០៣នាក់ ្រសី ៧៨៤នាក់ ក�ុងេនាះ៖ 

- វទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិងបេច�កេទសអនុវត�កពំង់េឈទីលៃនវទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកំពង់េឈទីល េខត�កំពង់ធ ំ
មានសិស្ស ៥៨៦នាក់ ្រសី ២៧៣នាក់ 

- វទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន-ROTA-ខ្សោច់  
កណា� ល េខត�កណា� ល មានសិស្ស ២៩៦នាក់ ្រសី ៤១នាក់ 

- វទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស ្រពះបាទសេម�ច្រពះបរមនាថនេរត�មសហីមុន ីេខត�កំពង់ឆា� ងំ 
មានសសិ្ស ៣៣២នាក់ ្រសី ១១៦នាក់  

- វទិ្យោល័យចំេណះទូេទនងិបេច�កេទសឯកជនសន��ហ�ង់ស�័រ េខត�តែកវ មានសសិ្ស ៩៩នាក់ ្រសី ៣៧នាក់ 

- វទិ្យោល័យចំេណះទូេទនងិបេច�កេទសពួក េខត�េសៀមរប មានសសិ្ស ៨៣នាក់ ្រសី ១នាក់ 

- វទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស ហ៊ុន ែសន ជម�ូវន័ រជធានីភ�ំេពញ មានសិស្ស ១១០នាក់ ្រសី ១៤នាក់ 

- វទិ្យោល័យចំេណះទូេទនងិបេច�កេទសបាវតិ េខត�ស� យេរៀង មានសិស្ស ៧៧នាក់ ្រស ី២៨នាក់  

- វទិ្យោល័យចំេណះទូេទនងិបេច�កេទស្រពះរជសមា� រ េខត�កំពត មានសិស្ស ២០នាក់ ្រសី ៥នាក់ 

- វទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស ្រពះនេរត�មសហីមុន ីេខត�កពំត មានសិស្ស ១៥៤នាក់ ្រស ី៨៥នាក់ 

- វទិ្យោល័យចំេណះទូេទនងិបេច�កេទសឯកជនដុនបូស�ូេប៉ាយែប៉ត េខត�បនា� យមានជ័យ មានសសិ្ស ៣៣នាក់ 
្រសី ១៤នាក់ 

- វទិ្យោស� នអភិវឌ្ឍសហគមន៍ៃនសកលវទិ្យោល័យ ជា សុមី កចំយមារ េខត�ៃ្រពែវង មានសិស្ស ១៤០នាក់ 
្រសី ៧៦នាក់ 

- វទិ្យោស� នបណ�ុ ះបណា� លនងិបេច�កេទសវជិា� ជីវៈៃនសកលវទិ្យោល័យ េហង សរំនិ ត្បងូឃ�ុ ំ េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ
មានសសិ្ស ១០៨នាក់ ្រសី ៥៧នាក់ 

- វទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស ជា សុមី ែត្បងមានជ័យ េខត�្រពះវហិរ មានសិស្ស ៤៩នាក់ ្រសី ២៦នាក់ 

- វទិ្យោល័យចេំណះទូេទនងិបេច�កេទសឯកជនេអសុធីី រជធានីភ�ំេពញ មានសិស្ស ១៦នាក់ ្រសី ១១នាក់។  
្របករេនះប�� ក់ថា រជរដ� ភិបាលបានយកចិត�ទុកដក់ខ� ងំេលីករងរអប់របំេច�កេទស។ សហគមន៍ និង្រគប់  

ភាគីពក់ព័ន�មានករចប់អរម�ណ៍េ្រចនីេឡងីេលីករអប់របំេច�កេទស ែដលបានផ�ល់ជនំាញជាក់លក់ដល់យុវជនក�ុង
ករចប់យកឱកសករងរ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ្រសបតមេគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយឧស្សោហកម�កម�ុជា 
២០១៥-២០២៥។  

តរងទ៨ី ៖ ស�តិសិសិ្សេនវទិ្យោល័យចេំណះទូេទនងិបេច�កេទស 

បរយិាយ 
២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ េកនី/ថយ(+/-) 

សរុប ្រសី សរុប ្រសី សរុប ្រសី 
វទិ្យោលយ័ចំេណះទូេទនិងបេច�កេទសអនុវត�កំពងេ់ឈទីលៃនវទិ្យោ
ស� នបេច�កវទិ្យោកំពងេ់ឈទីល  

៦៥០ ៣១២ ៥៨៦ ២៧៣ -៦៤ -៣៩ 

វទិ្យោលយ័ចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស សេម�ចអគ�មហេសនា 

បតីេតេជា ហ៊ុន ែសន-ROTA-ខ្សោច់កណា� ល 
២៤៨ ៣២ ២៩៦ ៤១ +៤៨ +៩ 

វទិ្យោលយ័ចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស្រពះបាទសេម�ច្រពះបរម ២៣៩ ៩៤ ៣៣២ ១១៦ +៩៣ +២២ 
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នាថនេរត�មសហីមុនី 

វទិ្យោលយ័ចំេណះទូេទនិងបេច�កេទសឯកជនសន��ហ�ងស់�រ័ ៧៧ ២៦ ៩៩ ៣៧ +២២ +១១ 

វទិ្យោលយ័ចំេណះទូេទនិងបេច�កេទសពកួ ៣៧ ០ ៨៣ ១ +៤៦ +១ 

វទិ្យោលយ័ចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស ហ៊ុន ែសន ជម�ូវន័ ៧៥ ១០ ១១០ ១៤ +៣៥ +៤ 

វទិ្យោលយ័ចំេណះទូេទនិងបេច�កេទសបាវតិ ៤៩ ១៤ ៧៧ ២៨ +២៨ +១៤ 

វទិ្យោលយ័ចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស្រពះរជសមា� រ ១២ ០ ២០ ៥ +៨ +៥ 

វទិ្យោលយ័ចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស្រពះនេរត�មសហីមុនី ៨៤ ៣៨ ១៥៤ ៨៥ +៧០ +៤៧ 

វទិ្យោលយ័ចំេណះទូេទនិងបេច�កេទសជាសុមីែត្បងមានជយ័ - - ៤៩ ២៦ +៤៩ +២៦ 

វទិ្យោលយ័ចំេណះទូេទនិងបេច�កេទសឯកជនេអសីុធី (ACT) - - ១៦ ១១ +១៦ +១១ 

វទិ្យោលយ័ចំេណះទូេទនិងបេច�កេទសឯកជនដុនបូស�ូេប៉ាយែប៉ត - - ៣៣ ១៤ +៣៣ +១៤ 

វទិ្យោស� នអភិវឌ្ឍនស៍ហគមនៃ៍នសកលវ.ិជាសុមីកំចយមារ - - ១៤០ ៧៦ +១៤០ +៧៦ 

វទិ្យោស� នបណ�ុ ះបណា� លនិងបេច�កេទសវជិា� ជីវៈៃនសកលវទិ្យោលយ័ 

េហង  សរំនិ ត្ូបងឃ�ុ ំ
- - ១០៨ ៥៧ +១០៨ +៥៧ 

សរបុ ១ ៤៧១ ៥២៦ ២ ១០៣ ៧៨៤ +៦៣២ +២៥៨ 

តរងទ៩ី ៖ ស�តិសិសិ្សែផ�កអប់របំេច�កេទសតមមុខជំនាញឆា� ទំ១ី ពឆីា� ២ំ០១៣ ដល់ ២០១៩ 

មុខជនំាញ 
ឆា� សិំក្សោ

២០១៣-១៤ 

ឆា� សិំក្សោ

២០១៤-១៥ 

ឆា� សិំក្សោ

២០១៥-១៦ 

ឆា� សិំក្សោ

២០១៦-១៧ 

ឆា� សិំក្សោ 

២០១៧-១៨ 

ឆា� សិំក្សោ

២០១៨-១៩ 
អគ�ិសនី ១៣២ ២០១ ១៦៣ ១៩២ ២៤៩ ៣២១ 

េអឡចិ្រត�និច ៦២ ៦៦ ១២៤ ៩៤ ១២៣ ១៧៥ 

បសុវប្បកម� ៧៦ ១១៥ ៨៦ ៨៦ ៨៨ ១៥៩ 

េក្ស្រតស�ស� ៣៨ ៤៨ ១៧០ ៩៥ ១៨៦ ២៩៤ 

េមកនិច - - - - ១៧ ១៥ 

េទសចរណ៍ - - - - - ៣៤ 

កំុព្យទរ័ - - - - - ៥៤ 

គណេនយ្យ - - - - - ៥៦ 

តរងទ១ី០៖ ស�តិសិសិ្សែផ�កអប់របំេច�កេទសតមមុខជនំាញពឆីា�  ំ២០១៣-២០១៩ 

មុខជនំាញ 
ឆា� សិំក្សោ

២០១៣-១៤ 

ឆា� សិំក្សោ

២០១៤-១៥ 

ឆា� សិំក្សោ

២០១៥-១៦ 

ឆា� សិំក្សោ

២០១៦-១៧ 

ឆា� សិំក្សោ 

២០១៧-១៨ 

ឆា� សិំក្សោ

២០១៨-១៩ 
អគ�ិសនី ២៤៨ ៣៧៣ ២៥៩ ២៩៨ ៤៩៣ ៦២៥ 

េអឡចិ្រត�និច ១៤៤ ១៦៧ ២២៩ ២២០ ៣៣៤ ៣៦៧ 

បសុវប្បកម� ៨៩ ៩៣ ២៤៤ ២៦៧ ៣៨៦ ៥៧៣ 

េក្ស្រតស�ស� ១៧៨ ២៣៤ ២២៩ ២៦២ ២៣៩ ៣០៦ 

េមកនិច - - - - ១៧ ៣៣ 

េទសចរណ៍ - - - - - ៤៥ 

កំុព្យទរ័ - - - - - ៨០ 

គណេនយ្យ - - - - - ៧៤ 

កម�វធិនីានា 
សលេរៀនជនំាន់ថ� ី(NGS) 
្រកសួងបាន៖ 

- បន�អនុវត�េគាលនេយាបាយ ស�ីពីសលេរៀនជំនាន់ថ�ី  

- ដំេណីរករសលេរៀនជនំាន់ថ�ី ៧ រមួមាន៖ 
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o វទិ្យោល័យ ហ៊ុន ែសន កំពង់ចម េខត�កំពង់ចម  

o វទិ្យោល័យ្រពះសុសីវុត�ិ រជធានីភ�ំេពញ 

o វទិ្យោល័យ ហ៊ុន ែសន ែ្រពកេលៀប រជធានភី�ំេពញ  

o វទិ្យោល័យ សេម�ចអគ�មហធម�េពធសិល ជា សុមី ែ្រពកអ�� ញ េខត�កណា� ល  

o អនុវទិ្យោល័យ េគាក្រពងី េខត�ស� យេរៀង 
o វទិ្យោល័យ ហ៊ុន ែសន ពមជីកង េខត�កំពង់ចម 

o វទិ្យោល័យ្រពះយុគន�រ រជធានីភ�ំេពញ (កម�វធិី E2STEM) 

- បេង�ីតករ្រគប់្រគងតមែបបច្រម�ះេដយមានករចូលរមួពីៃដគូពក់ព័ន� និងគណៈ្រគប់្រគងសលេរៀន 

- អនុវត�កម�វធិីសកិ្សោតមែបបទន់ភ�ន់ េដមី្បបីេ្រងៀនសិស្សឱ្យមានចំេណះដងឹ ជនំាញបេច�កេទស បណិំនជីវតិ 
ជំនាញទន់ និងមានអកប្បកិរយិាល� 

- េរៀបចំកម�វធិបីណ�ុ ះបណា� ល្រគ�េដយបំប៉នសមត�ភាពេលីវធិីស�ស�បេ្រងៀនតមែបបរះិរក និងេ្របី្របាស់បេច�ក
វទិ្យោព័ត៌មានក�ុងករបេ្រងៀនសិស្ស 

- េរៀបចំឱ្យមានបន�ប់ពិេសធន៍តមមុខវជិា�  បន�ប់កុំព្ូយទ័រនងិបំពក់កុំព្ូយទ័រ បន�ប់មុខវជិា�  បន�ប់្រគ�បេ្រងៀន នងិ    
បណា� ល័យសតវត្សទ២ី១។ សលេរៀនជនំាន់ថ�ីបានអនុវត�កម�វធីសីិក្សោតមែបបសសិ្សចល័តេទតមបន�ប់មុខវជិា�  

- ព្រងឹងករបេ្រងៀន នងិេរៀនករអប់របំណិំនជីវតិ ករអប់រSំTEM ្របឹក្សោអជីព ្រក�ម្របឹក្សោយុវជន បន�ប់សេ�ង� ះ
បឋម និងក�ឹបសិក្សោេលីមុខវជិា�  គណិតវទិ្យោ អក្សរស�ស�ែខ�រ រូបវទិ្យោ គីមីវទិ្យោ ជីវវទិ្យោ សរព័ត៌មាន បេច�កវទិ្យោ
ព័ត៌មាន និង្របវត�ិវទិ្យោ។ 

តរងទ១ី១៖ ស�តិសិសិ្សេនសលេរៀនជនំាន់ថ� ី

បរយិាយ 
២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ េកនី/ថយ(+/-) 

សរុប ្រសី សរុប ្រសី សរុប ្រសី 

វទិ្យោល័យ ហ៊ុន ែសន កំពង់ចម ៤២៧ ២២៨ ៤០២ ២១៦ -២៥ -១២ 

វទិ្យោល័យ ្រពះសុសីវុត�ិ ៧៥៦ ៣៤១ ៩២១ ៤០៧ +១៦៥ +៦៦ 

វទិ្យោល័យ ហ៊ុន ែសន ែ្រពកេលៀប ៣៧៣ ២២៤ ៥២៧ ២៩២ +១៥៤ +៦៨ 

វទិ្យោល័យ ជា សុមី ែ្រពកអ�� ញ ៣៧១ ១៧៣ ៥៦៤ ២៩៣ +១៩៣ +១២០ 

អនុវទិ្យោល័យ េគាក្រពីង  ៣៦២ ១៧១ ៣៣៣ ១៥៦ -២៩ -១៥ 

វទិ្យោល័យ ហ៊ុន ែសន ពមជីកង   ៣៤០ ១៩៣ +៣៤០ +១៩៣ 

វទិ្យោល័យ ្រពះយុគន�រ រជធានីភ�ំេពញ   ៧៦ ៤១ +៧៦ +៤១ 

សរបុ ២ ២៨៩ ១១៣៧ ៣ ១៦៣ ១ ៥៩៨ +៨៧៤ +៤៤១ 

សលេរៀនជំនាន់ថ�ី្រត�វបាន្រកសួងេ្រជសីេរសីជាសលអនុវត� ស្រមាប់ករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ� ករែកលម�       
វធិីស�ស�បេ្រងៀន ករព្រងងឹករ្រគប់្រគងសលេរៀន និងជាសលេរៀនគំរូ ស្រមាប់្រគឹះស� នសកិ្សោេផ្សងេទៀតេរៀន
សូ្រតតមក�ុងេគាលេដអប់រសំិស្សោនុសិស្សឱ្យមានវជិា� សម្បទ បណិំនសម្បទ ចរយិាសម្បទ ជាពលរដ�ល� េដមី្បេីឆ�ីយ
តបេទនឹងត្រម�វករៃនករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�-សង�មក�ុងសតវត្សទី២១។ 
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ករ្រគប់្រគងតមសលេរៀន (SBM) 
សកម�ភាពអន�រគមន៍ករ្រគប់្រគងតមសលេរៀន 

- ករែកលម�ករេរៀន នងិករបេ្រងៀន េដមី្បពី្រងងឹគុណភាពអប់រ ំ
 រង� យតៃម�ករសកិ្សោរបស់សសិ្ស 

o េធ�ីេតស�ស�ង់ដសសិ្សថា� ក់ទី៦ េឡងីថា� ក់ទី៧ថ�ី និងេធ�ីេតស�ស�ង់ដ្របចែំខ 
o ្របជុំ្របចែំខ ជាមួយមាតបតិ ឬអ�កអណាព្យោបាល និងសហគមន៍ េដីម្បចីលនាឱ្យគាត់បាន   

សហករជាមយួ្រគ�បេ្រងៀន និងសលេរៀនេរៀបចំវធិានករជាបនា� ន់ស្រមាប់ជួយសសិ្សេរៀនយតឺ 
និងេរៀនេលឿន 

o ផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលេតស�្របចែំខេនសលេរៀន សហគមន៍ និងេនទីសធារណៈ។ 
 ែកលម�ករ្រគប់្រគងរដ�បាលសលេរៀន 

o េរៀបចំបែំណងែចកកម�វធិសីិក្សោស្រមាប់បេំពញគមា� តសមត�ភាពបឋមសិក្សោស្រមាប់សិស្សថា� ក់ទី៦ 
េឡងីទី៧ថ� ី

o េរៀបចំបែំណងែចកកម�វធិសីិក្សោ្របចែំខ មួយឆា� សំិក្សោស្រមាប់្រគប់មុខវជិា� ពថីា� ក់ទ៧ី ដល់ទី៩ 
 ែកលម�ករ្រគប់្រគងករសកិ្សោសលេរៀន 

o េរៀបចំែផនករបេ្រងៀនមយួេមេរៀនភា� ប់ជាមយួវធិសី�ស�បេ្រងៀន ្របព័ន�សកិ្សោស្រមបតមសិស្សស្រមាប់
្រគ�បេ្រងៀនយកេទេរៀបចំកចិ�ែតងករបេ្រងៀនមួយេម៉ាងសិក្សោ េដយបេ��ញប��ូ លល្បចិបេ្រងៀន
តមសភាពជាក់ែស�ងរបស់ថា� ក់េរៀននីមួយៗ 

o េរៀបចំែផនករសកម�ភាពស្រមាប់អនុវត�ករសិក្សោ្រសវ្រជាវ។ 

- ករបេង�តីគណៈកម�ករ្រគប់្រគងសលេរៀន េដមី្បពី្រងងឹស�យ័ភាព នងិគណេនយ្យភាពៃន្រគះឹស� នសកិ្សោ 
 េរៀបចំដំេណីរករេបាះេឆា� តេ្រជីសេរសីជាគណៈកម�ករ្រគប់្រគងសលេរៀន 
 ផ្សព�ផ្សោយពតីួនាទី ភារកិច� និងកិច�កររបស់គណៈកម�ករ្រគប់្រគងសលេរៀន េដីម្បឱី្យសហគមន៍ និង 

្រគ�បេ្រងៀនបានដឹង 
 ផ្សព�ផ្សោយ្របវត�សិ� ៃដនងិករេប�ជា� ចិត�របស់េបក�ជនែដលបានឈរេឈ� ះឱ្យេគេបាះេឆា� តេ្រជីសេរសីជា   

គណៈកម�ករ្រគប់្រគងសលេរៀន 
 ផ្សព�ផ្សោយសមាសភាពគណៈកម�ករ្រគប់្រគងសលេរៀនទងំ ៦នាក់ ែដលជាប់េឆា� តជាតណំាងសហគមន៍

ស្រមាប់េធ�ីករងរជាមួយសលេរៀន។    

- ករបេង�តីនងិករអនុវត�ែផនករែកលម�សលេរៀន េដមី្បេីលកីកម�ស់ករចូលរមួរបស់សហគមន៍  
 ផ្សព�ផ្សោយេគាលបណំង នងិដេំណីរករសកម�ភាព អំពកីរេធ�ែីផនករែកលម�សលេរៀន ដល់សិស្ស មាតបិត 

ឬអ�កអណាព្យោបាល េម្រក�ម េមភូមិ ្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត់ មណ� លសុខភាព នគរបាល និងស� ប័នពក់ព័ន� 
មុនេពលេធ�ីែផនករ 

 ្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ សិស្ស មាតបិត ឬអ�កអណាព្យោបាល េម្រក�ម េមភូមិ ្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត់ 
មណ� លសុខភាព នគរបាល និងស� ប័នពក់ព័ន� េដមី្ប្ីរពងែផនករែកលម�សលេរៀន 

 ឆ�ងេសចក�ី្រពងែផនករែកលម�សលេរៀន ជាមួយ្របជាជនេនតម្រក�ម និងភូមិទងំអស់ េដីម្បអីចឱ្យគាត់
បានដឹងពីេសចក�ី្រពង និងមានសណូំមពរបែន�មក�ុងែផនករែកលម�សលេរៀន 

 អនុម័តែផនករែកលម�សលេរៀនេដយគណៈកម�ករ្រគប់្រគងសលេរៀន រចួេផ�ីេទករយិាល័យអប់រ ំ  
យុវជន នងិកីឡា្រក�ង ្រស�ក ខណ�  េដីម្បផី�ល់សុពលភាព 

 បិទផ្សោយែផនករែកលម�សលេរៀនេនក�ុងសលេរៀន សហគមន៍ និងតមស� ប័នេផ្សងៗក�ុងមូលដ� ន។ 
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ផលសេ្រមចករ្រគប់្រគងតមសលេរៀន 

- បានេធ�ីេតស�សិស្សថា� ក់ទ៦ី េឡងីថា� ក់ទ៧ីថ� ី  ២៦ េលសីលេរៀនេគាលេដ ១០០ ស្រមាប់េធ�បីំែណងែចក  
កម�វធិីសកិ្សោ េដីម្បបីំេពញគមា� តសមត�ភាព និងែកលម�វធិសី�ស�បេ្រងៀនរបស់្រគ� 

- បានែកែ្របឥរយិាបថ នងិបានព្រងីកករ្រគប់្រគងតមសលេរៀន េទសលេរៀនេផ្សងេទៀតក�ុងមូលដ� ន  

- េលីកទឹកចិត�ឱ្យសិស្សខតិខំេរៀនសូ្រត នងិស� ប់ករែណនារំបស់្រគ�បេ្រងៀនជាងមុន ្រពមទងំបានមកេរៀនេទៀង
ទត់ និងបានកត់បន�យចំនួនអវត�មានេស�ីរែតទងំ្រស�ង 

- ជំរុញឱ្យ្រគ�បេ្រងៀនយកចិត�ទុកដក់បេ្រងៀនសសិ្ស នងិ្របងឹែ្របងេរៀនសូ្រតពីរេបៀបបេ្រងៀនជាងមុន េផា� តជាពិេសស
េលីករជួយសិស្សេរៀនយតឺ នងិេរៀនេលឿន 

- េធ�ីឱ្យគណៈ្រគប់្រគងសលេរៀន មានេមាទនភាពេដយសរលទ�ផលសកិ្សោមានកររកីចេ្រមីនជា្របច ំ និងករ
្របឹងែ្របងេរៀនរបស់សិស្ស នងិករ្របងឹែ្របងបេ្រងៀនរបស់្រគ�។ ជាមយួគា� េនាះែដរ ករទទលួខុស្រត�វរបស់មាតបតិ 
សហគមន៍ នងិអជា� ធរែដនដីេលីករេធ�ីែផនករ ករអនុវត�ែផនករ និងវយតៃម�ផលសេ្រមចរបស់សលេរៀន 

- េលីកកម�ស់ករទទួលខុស្រត�វ និងករចូលរមួចំែណករបស់សហគមន៍ េនក�ុងករកត់បន�យករលំបាករបស់  
្រគ�បេ្រងៀនេលកីរអភិវឌ្ឍសលេរៀន តមរយៈគណៈកម�ករ្រគប់្រគងសលេរៀនែដលជាស� នចម�ងរវងសហគមន៍ 
និងសលេរៀន 

- ជំរុញមន�ីរនិងករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ឱ្យព្រងីកវសិលភាពក�ុងករអនុវត�ករ្រគប់្រគងតមសលេរៀន
េនតម្រគឹះស� នសិក្សោែដលមិនែមនេគាលេដគេ្រមាង និងផ្សោរភា� ប់ករអនុវត�ជាមួយសលេរៀនបឋមសិក្សោ 
ចំណុះ។  

កម�វធិីេនះ បានបេង�នីលទ�ផលសិក្សោរបស់សសិ្សតមរយៈ ករព្រងងឹសមត�ភាព្រគ�បេ្រងៀន គណៈ្រគប់្រគង
សលេរៀននិង ករចូលរមួរបស់គណៈកម�ករ្រគប់្រគងសលេរៀន ជា្របចេំលកីរកសងែផនករ ករអនុវត�ែផនករ 
និងករអនុវត�េតស�ស�ង់ដមានគុណភាព។  

កម�វធិបីេ្រងៀនមុខវជិា� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� នងិគណិតវទិ្យោ (STEM) 
្រកសួងបាន៖ 

- ជំរុញអនុវត�េគាលនេយាបាយស�ីពីករអប់រវំទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� និងគណិតវទិ្យោ 

- េរៀបចំនិងផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីែណនា្ំរបតិបត�ិ និងឯកសរមូលដ� នស�ីពី ករអប់រវំទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� និង
គណិតវទិ្យោេនតម្រគះឹស� នមធ្យមសកិ្សោ និងអប់របំេច�កេទស 

- ផ្សព�ផ្សោយវធិីេរៀន និងបេ្រងៀន STEM ដល់្រគ�អនុវទិ្យោល័យ និងវទិ្យោល័យ  

- បំប៉នសមត�ភាព្របធាន អនុ្របធាន្រក�មបេច�កេទសេលីករពិេសធន៍មុខវជិា� វទិ្យោស�ស� និងវធិីបេ្រងៀន         
គណិតវទិ្យោ  

- េរៀបចំឱ្យសិស្សេរៀនអនុវត�ពិេសធន៍វទិ្យោស�ស� រចនារូបភាពក�ុងកុំព្ូយទ័រេដយេ្របី្របាស់ឧបករណ៍បេច�កវទិ្យោ
ទំេនីបតមរយៈរថយន� STEM ចល័ត សហករជាមួយស� នទូតអង់េគ�ស អេមរកិ និង្រក�មហុ៊នទូរស័ព�ចល័តស� ត  

- អភិវឌ្ឍេសៀវេភអប់រ ំSTEM េសៀវេភវសិ�កម� េសៀវេភេរឿង STEM និងែចកដល់សិស្សវទិ្យោល័យ និងអនុវទិ្យោល័យ 
និងដក់េនតមបណា� ល័យ 

- េរៀបចំសិក� សលស�ពីី ករព្រងឹងគុណភាព និង្របសិទ�ភាពៃនករបេ្រងៀន និងេរៀនវទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ  
វសិ�កម� និងគណិតវទិ្យោ អ�កចូលរមួ ២៥០នាក់  

- េរៀបចំមេហ្រសពវទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� និងគណិតវទិ្យោ េនកម�ុជាេលីកទ៤ី ជាមួយអង�ករ STEM  
កម�ុជា មានអ�កចូលរមួ្របមាណ ៣០ ០០០នាក់ េនពហុកីឡដ� នជាតិអូឡាពំិក 
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- អភិវឌ្ឍកម�វធិីទូរស័ព�ៃដមុខវជិា� ជីវវទិ្យោ ថា� ក់ទី ១២ េលី្របព័ន�្របតបិត�ិករ Android 

- អភិវឌ្ឍ្របព័ន�អភិវឌ្ឍសមត�ភាពសិស្សេលីមុខវជិា� វទិ្យោស�ស� និងគណិតវទិ្យោ ស្រមាប់សសិ្សថា� ក់ទ១ី២ 

- ផលិតមាតិកអប់រឌំីជថីល ១០ េលីមុខវជិា� គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី១២ ស្រមាប់សិក្សោតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និច 

- បន�អនុវត�កម�វធិីេតស�តម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ េលមុីខវជិា� គណិតវទិ្យោ រូបវទិ្យោ គមីីវទិ្យោ ជវីវទិ្យោ និង្របវត�ិវទិ្យោ។ 
  កម�វធិីេនះបានចូលរមួេលីកកម�ស់គុណភាពអប់រ ំ្រពមទងំេលីកទឹកចិត�សិស្សឱ្យចូលចិត�េរៀនកម�វធិីអប់រ ំSTEM
ជាពិេសសសិស្ស្រសី។  

ករេលកីកម�ស់ករអប់របំេច�កេទស នងិ្របកឹ្សោអជពី 
ក�ុងេគាលេដចូលរមួអនុវត�យុទ�ស�ស�ចតុេកណ េដមី្បឱី្យយុវជនមា� ក់មានជំនាញមួយយ៉ាងតិច ្របចជំីវតិ 

្រកសួងបានដក់េចញនូវអទភិាពចនំនួពីរគ៖ឺ (១) ករព្រងឹងករអប់របំេច�កេទស នងិ(២) ករផ�ល់ករ្របឹក្សោអជពី។ 
្រកសួងបាន៖ 

- អនុម័តស�ង់ដវទិ្យោល័យចំេណះទូេទ និងអប់របំេច�កេទស 
- ព្រងឹងករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ� និងករអនុវត�ករអប់របំេច�កេទសេនតមវទិ្យោល័យេគាលេដ 
- សហករជាមួយ្រក�មហុ៊នឯកជន េដីម្បផី្សោរភា� ប់ករបណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទសេនតម្រគឹះស� នសិក្សោជាមួយនឹង 

ទីផ្សោរករងរ 
- បង�លក�ណៈឱ្យសសិ្សបានេទហត់ករករងរេនក�ុង្រក�មហុ៊នឯកជន 
- បេង�ីតទំនាក់ទំនងជាមយួ្រក�មហុ៊នឯកជនក�ុងកររកករងរឱ្យសិស្សែដលបានេរៀនចប់ 
- េរៀបចំឯកសរែណនាសំ�ីពី មគ�េទ�សក៍អជីព និងករផ�ល់្របឹក្សោស្រមាប់មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ 
- េចញេសចក�ីសេ្រមចេលខ ៤១ អយក.សសរ ស�ពីីករបេង�ីតគណៈកម�ករ្រគប់្រគង ដកឹនា ំ នងិេរៀបចយំន�ករ

ករងរ្របឹក្សោអជពី 
- េរៀបចំេវទិកត្រមង់ទិសវជិា� ជីវៈដល់សសិ្ស ៤ ៣៩៩នាក់ ្រសី ២ ៥១២នាក់ េនរជធានីភ�ំេពញ េខត�កពំត 

កំពង់ឆា� ងំ តែកវ េសៀមរប េកះកុង បនា� យមានជ័យ និងស� យេរៀង 
- ពិនិត្យតមដន និងែណនាកំរអនុវត�សកម�ភាពផ�ល់េសវអប់រតំ្រមង់ទិសវជិា� ជីវៈដល់គណៈ្រគប់្រគង នងិ្រគ�

បេ្រងៀន ១០៧នាក់ ្រសី ៥៣នាក់ េនេខត�កំពង់ចម ស�ឹងែ្រតង និងបាត់ដបំង 
- បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�្របកឹ្សោអជពីេនតមវទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស ្រគឹះស� នសកិ្សោ មជ្ឈមណ� លយុវជន 

និងមជ្ឈមណ� លករងរ ៣៥នាក់ ្រសី ១៥នាក់  
- បំប៉នសមត�ភាព្រគ�្របឹក្សោអជីពេនេខត�បាត់ដំបងស�ីពី ្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគងថា� ក់េរៀន មាន្រគ�ចូលរមួ ៣៥

នាក់ ្រសី ១២នាក់ 
- េរៀបចំសិក� សលផ្សព�ផ្សោយស�ីពី ករែណនាកំរងរ្របឹក្សោអជីព ស្រមាប់បុគ�លកិអប់រថំា� ក់មន�ីរ និងថា� ក់្រស�ក 

ខណ�  អ�កចូលរមួ ៣០នាក់ ្រសី ៨នាក់ 
- េរៀបចំសិក� សលស�ពីី វឌ្ឍនភាពព្រងងឹមគ�េទ�សក៍អជីព និងករ្របឹក្សោែណនាេំនមធ្យមសិក្សោឆា� ២ំ០១៨  

អ�កចូលរមួ ៨៣នាក់ ្រសី ២០នាក់។ 
  កម�វធិីេនះ បានផ�ល់ជំនាញបេច�កេទស និងវជិា� ជវីៈ បានបេង�តីករងរនិងជួយយុវជនអចរកករងរបានេទតម
ជំនាញរបស់ខ�ួន ក៏ដូចជាបានជួយព្រងងឹសមត�ភាព្រគ� ្របឹក្សោអជីព ត្រមង់ទិសសិស្សឱ្យស� ល់មុខរបរ េចះេ្រជសីេរសី
មុខរបរ នងិគន�ងសិក្សោេទៃថ�អនាគតបាន្របេសីរ ្រពមទងំរមួចំែណកផ�ល់ឧត�មានុវត�ន៍ក�ុងករផ�ល់្របឹក្សោដល់សិស្ស។ 
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កម�វធិសីលកុមារេម្រតី នងិកម�វធិទីប់ស� ត់សសិ្សេបាះបង់ករសកិ្សោ 
្រកសួងបាន៖ 

- ប�� ប់េសចក�ី្រពងចុងេ្រកយឯកសរែណនា្ំរបតិបត�កិម�វធិសីលកុមារេម្រតី  

- អនុវត�កម�វធិីសលកុមារេម្រតីេនតមសលេរៀន ៤១២ េស�ី ២៣,៦៩ភាគរយ ៃនសលេរៀនែដលមានក្រមតិ
មធ្យមសកិ្សោបឋមភូម ិ ១ ៧៣៩សល ក�ុងេនាះក្រមិតមូលដ� ន ២១៥ េស� ី ៥២,១៨ភាគរយ ក្រមិតមធ្យម 
១៥៧ េស�ី ៣៨,១០ភាគរយ និងក្រមិតអភិវឌ្ឍ ៤០ េស� ី ៩,៧០ភាគរយ សហករជាមួយអង�ករយូនីេសហ� 
ស្រមាប់េខត�េគាលេដរមួមាន តែកវ េសៀមរប កំពត រតនគិរ ី្រពះសីហនុ និងស�ងឹែ្រតង 

- ប�� ប់េសចក�ី្រពងចុងេ្រកយេលីឯកសរែណនា្ំរបព័ន�រម�ឹកជាមុន េដមី្បទីប់ស� ត់សសិ្សេបាះបង់ករសិក្សោ  

- អនុវត�កម�វធិីែកលម�សលេរៀនេន្រគប់្រគឹះស� នមធ្យមសកិ្សោរដ� េដីម្បេី្របី្របាស់ថវកិេឆ�ីយតបនងឹត្រម�វករជាក់
ែស�ងរបស់សលេរៀនេដយភាពទន់ភ�ន់ 

- អនុវត�កម�វធិីទប់ស� ត់សិស្សេបាះបង់ករសិក្សោេនមធ្យមសកិ្សោ  

- អនុវត�ឯកសរក្រមងសលេរៀន គណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលមធ្យមសិក្សោ និងបណិំនករងរ។ 
កម�វធិីេនះ បានរមួចំែណកេលីកកម�ស់គុណភាពអប់រ ំនិង្របសិទ�ភាពៃនករងរ្រគប់្រគងតមសលេរៀន នងិេធ�ី

ឱ្យអ្រតេបាះបង់ករសិក្សោេនមធ្យមសកិ្សោថយចុះ។ 

កម�វធិផី�ល់អហរូបករណ៍សសិ្ស្រក្ីរក 
កម�វធិីអហរូបករណ៍សសិ្ស្រកី្រកមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិមាន ៨១២សល សសិ្ស ៧២ ៤១៨នាក់ ្រសី ៦០  

ភាគរយ។ កម�វធិីអហរូបករណ៍សសិ្ស្រកី្រកមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិមាន ១២៣សល សិស្ស ២៩ ០៣៥នាក់ ្រសី ៦០
ភាគរយ គា្ំរទេដយថវកិកម�វធិី។ េ្រកពីេនះ កម�វធិអីហរូបករណ៍ផ�ល់េដយៃដគូអភិវឌ្ឍនានាេ្រកមរូបភាពេផ្សងៗ
មាន៖ 

- អង�ករយូនីេសហ�ឧបត�ម�អហរូបករណ៍ដល់សិស្សជនជាតិេដីមភាគតិចថា� ក់ទ១ី០ ទ១ី១ នងិទ១ី២ ចនំួន    
១ ០៥៨នាក់ ្រសី ៥១,៧០ភាគរយ េនេខត�្រពះវហិរ ស�ងឹែ្រតង មណ� លគិរ ីរតនគិរ ីនងិ្រកេចះ  

- កម�វធិីអហរូបករណ៍សសិ្ស្រកី្រកេរៀនពូែក នងិសសិ្សពូែកេលីមុខវជិា� វទិ្យោស�ស� នងិគណិតវទិ្យោ ២ ៧៤៤នាក់ 
្រសី ៦០ភាគរយ េនតំបន់ជបួករលំបាករមួមានេខត�េកះកុង ៃប៉លិន រតនគិរ ីឧត�រមានជ័យ ្រពះវហិរ ស�ឹងែ្រតង 
និងមណ� លគិរ ីនងិតបំន់ធម�តមាន ១៨េខត� រជធាន ី

- អង�កររូមធូរដីផ�ល់សមា� រសិក្សោដល់សិស្ស្រសីជួបករលំបាក ១ ១០៤នាក់ េនេខត�កំពង់ធំ េសៀមរប កំពង់ចម 
និងៃ្រពែវង  
កម�វធិីេនះ បានជួយបេង�ីនអ្រតចូលេរៀន និងកត់បន�យអ្រតេបាះបង់ករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោ ជាពិេសស

សិស្ស្រស។ី 

ករអប់របំណិំនជវីតិ 
្រកសងួបាន៖ 

- េរៀបចំឯកសរស�ង់ដេរងជាងបណិំនជីវតិ 
- េរៀបចំកម�វធិសីិក្សោលម�ិតបណិំនជីវតិតមមូលដ� នក្រមតិបឋមសកិ្សោ និងមធ្យមសិក្សោ 
- េបាះពុម�េសៀវេភែណនាបំណិំនជីវតិែផ�កបណិំនសហ្រគិនភាព ៦មុខ នងិែចកជូនដល់៨៧ សលេគាលេដ  
- េបាះពុម�េសៀវេភកម�វធិីសលកុមារេម្រតី ឯកសរែណនាកំរអប់របំណិំនជីវតិតមមូលដ� ន និងែចកជូនដល់ 

៩៧សលេគាលេដ 
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- េរៀបចំសិក� សលបូកសរុបករអនុវត�កម�វធិីអប់របំណិំនជវីតិតមមូលដ� នរបស់េខត�េគាលេដ ៣ េខត�តែកវ
េសៀមរប នងិស�ឹងែ្រតង អ�កចូលរមួ ៨២នាក់ ្រសី ១៤នាក់ 

- េរៀបចំសិក� សលែចករែំលកបទពិេសធន៍ករអនុវត�កម�វធិអីប់របំណិំនជីវតិតមមូលដ� នដល់រជធានី េខត� 
២២ អ�កចូលរមួ ១២៦នាក់ ្រសី ១៤នាក់ 

- បំប៉នសមត�ភាពគណៈ្រគប់្រគង និង្រគ�បេ្រងៀន ស�ីពីករេ្របី្របាស់បណិំនជីវតិែផ�កបណិំនសហ្រគនិភាព េន
រជធានីភ�ំេពញ ២ វគ� អ�កចូលរមួ១១១នាក់ ្រសី ១៦នាក់ 

- បំប៉នសមត�ភាពគណៈ្រគប់្រគង និង្រគ�បេ្រងៀន ស�ពីីករេ្របី្របាស់បណិំនជីវតិែផ�កបណិំនសហ្រគនិភាពដល់
េខត�េគាលេដ ៣ េខត�កពំង់ធំ កំពង់ស�ឺ នងិត្ូបងឃ�ុ ំអ�កចូលរមួ៤៩ នាក់ ្រសី ៨នាក់ 

- បំប៉នសមត�ភាពគណៈ្រគប់្រគង និង្រគ�បេ្រងៀន ស�ីពកីរេ្របី្របាស់បណិំនជីវតិែផ�កបំណិនករងរេនេខត�
កំពង់ឆា� ងំ អ�កចូលរមួ ៥០នាក់ ្រសី ១០នាក់ 

- សង់េរងជាងបណិំនជីវតិ ២ េនេខត�កំពង់ចម និងតែកវ 
- ចុះពិនតិ្យតមដនករអនុវត�ករបេ្រងៀន និងេរៀនែផ�កអប់របំំណិនជីវតិ ១៤េខត� ៧១សល។ 

្របករេនះ បានរមួចែំណកផ�ល់ឱកសដល់សិស្សក�ុងករអភិវឌ្ឍសមត�ភាព្របកបមុខរបរ ែដលពួកេគអច យក
េទអនុវត�ក�ុងស� នភាពជាក់ែស�ងែដលពក់ព័ន�ក�ុងសហគមន៍ ជីវតិ្របចៃំថ� េដីម្បជីរុំញករចូលរមួេលីកកម�ស់សទិ�ិ
សុខុមាលភាព្រគ�សរ និងសង�ម។ 

អ្រតលហូំរសសិ្ស 
- អ្រតេឡងីថា� ក់មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិថយ ០,៤ភាគរយ ្រសីេកីន ០,១ភាគរយ និងមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិេកីន 

១,៨ភាគរយ ្រសីេកនី ១,៧ភាគរយ  
- អ្រត្រត�តថា� ក់មធ្យមសិក្សោបឋមភូមថិយ ០,១ភាគរយ ្រសីថយ ០,១ភាគរយ និងមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិថយ 

០,៤ភាគរយ ្រសីថយ ០,៤ភាគរយ  
- អ្រតេបាះបង់ករសកិ្សោមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិេកនី ០,៤ភាគរយ ្រសីេថរ (១៤,២ភាគរយ) និងមធ្យមសិក្សោទុតិយ

ភូមិថយ ១,៤ភាគរយ ្រសីថយ ១,៣ភាគរយ។ 
្របករេនះប�� ក់ឱ្យេឃញីថា កំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រ ំ ជាពិេសសករេលកីកម�ស់គុណវុឌ្ឍ្ិរគ�បេ្រងៀន វធិសី�ស�

បេ្រងៀន ករបេង�តីក�បឹសិក្សោ បានជំរុញឱ្យករបេ្រងៀន និងេរៀនកន់ែតមាន្របសទិ�ភាព។ 
តរងទ១ី២ ៖ អ្រតលហូំរេនមធ្យមសកិ្សោរវងឆា� សំកិ្សោ ២០១៦-២០១៧ នងិ ២០១៧-២០១៨ 

បរយិាយ 
មធ្យមសិក្សោបឋមភូម ិ មធ្យមសិក្សោទុតយិភូម ិ

២០១៦-១៧ ២០១៧-១៨ េកីន-ថយ ២០១៦-១៧ ២០១៧-១៨ េកីន-ថយ 

អ្រតេឡងីថា� ក់ ៨២,១ ៨១,៧ -០,៤ ៧៩,៣ ៨១,១ +១,៨ 

អ្រត្រត�តថា� ក់ ២,៥ ២,៥ ០,០ ២,៤ ២,០ -០,៤ 

អ្រតេបាះបង់ករសិក្សោ ១៥,៤ ១៥,៨ +០,៤ ១៨,៣ ១៦,៩ -១,៤ 

អ្រតឆ�ងភូមិសិក្សោ ៨៦,០ ៨៥,៧ -០,៣ ៧៦,៨ ៧៥,៤ -១,៤ 

- ផលេធៀបសិស្ស-្រគ�មធ្យមសិក្សោបឋមភូមថិយពី ២១,៤ មក្រតឹម ២១,២ នងិមធ្យមសិក្សោទុតយិភូមិេកនីព ី
២៣,០ ដល់ ២៣,៣  

- ផលេធៀបសិស្ស-ថា� ក់មធ្យមសិក្សោបឋមភូមបិានថយពី ៤៥,៨ មក្រតឹម ៤៥,៦ និងមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិថយ
ពី ៤៥,៥ មក្រតឹម ៤៤,៧ 

- ផលេធៀបសិស្ស-បន�ប់មធ្យមសិក្សោបឋមភូមថិយពី ៥០,១ មក្រតមឹ ៤៨,៥ និងមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិថយពី 
៥០,១ មក្រតមឹ ៤៩,៦។ 
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តរងទ១ី៣ ៖ ផលេធៀបសខំន់ េៗនមធ្យមសកិ្សោ រវងឆា� សំកិ្សោ ២០១៧-២០១៨ នងិ ២០១៨-២០១៩ 

បរយិាយ 
មធ្យមសិក្សោបឋមភូម ិ មធ្យមសិក្សោទុតយិភូម ិ

២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ េកីន-ថយ ២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ េកីន-ថយ 

ផលេធៀបសិស្ស-្រគ� ២១,៤ ២១,២ -០,២ ២៣,០ ២៣,៣ +០,៣ 

ផលេធៀបសិស្ស-ថា� ក់េរៀន ៤៥,៨ ៤៥,៦ -០,២ ៤៥,៥ ៤៤,៧ -០,៨ 

ផលេធៀបសិស្ស-បន�ប់េរៀន ៥០,១ ៤៨,៥ -១,៦ ៥០,១ ៤៩,៦ -០,៥ 

ករងរ្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសកិ្សោចេំណះទូេទ បេំពញវជិា�  បេច�កេទស នងិេ្រជសីេរសីសសិ្សពូែក 
េបក�ជន្របឡងជាប់ស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៩៤,២១ភាគរយ ថយ ០,២៩ភាគរយ ្រសី ៩៦,៣៥ 

ភាគរយ ថយ ០,៣០ភាគរយ។ េបក�ជន្របឡងជាប់ស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ៦៧,០៧ភាគរយ េកីន ៣,២៣
ភាគរយ ្រស ី៦៩,៣៨ភាគរយ េកីន ៣,៤៦ភាគរយ។ សសិ្សជាប់និេទ�ស A មាន ៤០៨នាក់ ថយ ១៦នាក់ ្រសី ១៩៤
នាក់ ្រសីថយ ១៧នាក់។ 

េបក�ជនមានពិករភាពែភ�ក នងិគ ថ�ង់ ្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ២៦នាក់ ្រស ី៤នាក់ ្របឡង
ជាប់ ១០០ភាគរយ។ 

តរងទ១ី៤៖ ស�តិេិបក�ជន្របឡងជាប់ស�� ប្រតមធ្យមសកិ្សោទុតយិភូមចិេំណះទូេទនងិបេំពញវជិា� តមនេិទ�ស 
ឆា� សំកិ្សោ២០១៦-២០១៧ នងិឆា� សំកិ្សោ២០១៧-២០១៨ 

នេិទ�ស 
ឆា� សិំក្សោ២០១៦-២០១៧ ឆា� សិំក្សោ២០១៧-២០១៨ 

ស� នភាព 
សរុប ្រសី សរុប ្រសី 

A ៤២៣ ២១១ ៤0៨ ១៩៤  

B ២ ៤៦៤ ១ ២៤៧ ២ ២២២ ១ ១៣0  

C ៥ ០០០ ២ ៥៨៤ ៦ 0៤១ ៣ ៣៣៧  

D ៩ ១២៣ ៤ ៩៣៧ ១៥ ១៨0 ៨ ៤៨៨  

E ៤៦ ៦៥៧ ២៣ ៦២១ ៥២ ១៨៣ ២៦ ៦៨២  

 សរុប ៦៣ ៦៦៨ ៣២ ៦00 ៧៦ 0៣៤ ៣៩ ៨៣១  

សមា� ល់៖  េកនីេឡងី  ថយចុះ 

 ្របករេនះបង� ញឱ្យេឃញីថា ធនធានមនុស្សមានករេកនីេឡងីជាលដំប់។ 

រូបភាពទ២ី២ ៖ លទ�ផល្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសកិ្សោឆា� សំកិ្សោ ២០១៧-២០១៨ 
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 េបក�ជន្របឡងជាប់ស�� ប្រតបេច�កេទសនិងវជិា� ជីវៈក្រមតិ៣ ែផ�កអគ�ិសនី ៨៤នាក់ ្រសី ១៥,៤៧ភាគរយ 
េអឡចិ្រត�នចិ ៣៤នាក់ ្រសី ៣៥,២៩ភាគរយ េក្ស្រតស�ស� ២៣នាក់ ្រសី ៨២,៦០ភាគរយ និងបសុវប្បកម� ៥៤ 
នាក់ ្រសី ៨១,៤៨ ភាគរយ។ 

រូបភាពទ២ី៣ ៖ លទ�ផល្របឡងប�� ប់ឆា� ទំ១ី ទ២ី នងិ្របឡងស�� ប្រតបេច�កេទស និងវជិា� ជវីៈ ក្រមតិ ៣  

ឆា� សំកិ្សោ២០១៧-២០១៨ 

 
 
 

 
 
 
 

រូបភាពទ២ី៤ ៖ លហូំរសសិ្សេ្រកយប�� ប់ឆា� សំកិ្សោស�� ប្រតបេច�កេទស នងិវជិា� ជវីៈ             
ក្រមតិ៣ ឆា� សំកិ្សោ២០១៧-២០១៨ 

 

ក�ុងករ្របឡងេ្រជីសេរសីសសិ្សពូែកទូទងំ្របេទស នងិ្របឡងអូឡាពំ្យោដ្រកសងួបាន៖ 

- េ្រជីសេរសីសសិ្សពូែកទូទងំ្របេទសែផ�កអក្សរសលិ្បែ៍ខ�រ គណិតវទិ្យោ និងរូបវទិ្យោថា� ក់ទ៩ី និងថា� ក់ទ១ី២ ចនំួន ៦០
នាក់ ្រសី ២៨នាក់ ែដលក�ុងមយួមុខវជិា�  និងមួយក្រមតិថា� ក់េ្រជីសយក ១០ នាក់  

- ប��ូ នសសិ្សពូែករូបវទិ្យោ នងិគណិតវទិ្យោ ៤នាក់ ្រសី ១នាក់ េទចូលរមួ្របកតួ្របែជងអ�ក្រសវ្រជាវ អ�កវទិ្យោស�ស� 
និងអ�កគណិតវទិ្យោវយ័េក�ងរបស់សុីេមអូេលីកទី១១ េនម៉ាេឡសុី ទទលួបានពនរង� ន់ពិេសស ៤ េ្រគឿង 

- ប��ូ នសសិ្សពូែករូបវទិ្យោ ៨នាក់ ្រសី ៣នាក់ េទចូលរមួ្របកួត្របែជងរូបវទិ្យោអូឡាពំ្យោដទ�ីបអសុី េលីកទី១៩ 
េនេវៀតណាម  

- ប��ូ នសសិ្សពូែកគណិតវទិ្យោ ៦នាក់ ្រសី ៣នាក់ េទចូលរមួ្របឡង្របែជងគណិតវទិ្យោអូឡាពំ្យោដអន�រជាតិេលីក
ទី៥៩ េនរ ៉ូម៉ានី  

- ប��ូ នសសិ្សពូែករូបវទិ្យោ ៥នាក់ ្រសី ២នាក់ េទចូលរមួ្របឡង្របែជងរូបវទិ្យោអូឡាពំ្យោដអន�រជាតិេលីកទី៤៩ 
េនព័រទុយហ� ល់  

- ប��ូ នសិស្សពូែក ៦នាក់ ្រស ី២នាក់ េទចូលរមួ្របកួត្របែជងអ�កវទិ្យោស�ស�វយ័េក�ងអស៊នបូកបីេលីកទី៧ េន
ម៉ាេឡសុី ទទួលបានេមដយ ៩ េ្រគឿង ក�ុងេនាះេមដយមាស ១ ្របាក់ ១ និងសំរទឹ� ៧។ 
្របករេនះបង� ញឱ្យេឃញីថា សក� នុពលធនធានមនុស្សរបស់កម�ុជាកន់ែតមានឧត�មភាពេ្របៀបេធៀបេនេលី

ឆាកអន�រជាតិ។ 
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ករអភវិឌ្ឍ នងិអនុវត�កម�វធិសីកិ្សោ  
្រកសួងបាន៖ 

- ប�� ប់កម�វធិីសកិ្សោលម�តិជំនាញែកៃច�អហរ 
- េរៀបចំបែំណងែចកកម�វធិសីិក្សោលម�ិតឆា� ទំី១ ទងំ ៥ មុខជនំាញអគ�សិនី េអឡចិ្រត�និច េក្ស្រតស�ស� េមកនិច 

និងបសុវប្បកម� 
- េរៀបចំសិក� សលស�ពីី ករអភិវឌ្ឍេសៀវេភសកិ្សោេគាលស្រមាប់ឆា� ទំ១ី េលី ៣ជនំាញ េមកនិច េក្ស្រតស�ស� 

និងបសុវប្បកម� 
- េរៀបចំកម�វធិីសិក្សោែផ�កេទសចរណ៍េលីមុខជំនាញករយិាល័យជួរមុខ េគហកិច� ផលិតកម�ម�ូបអហរ េសវកម�ម�ូប

អហរ និងករេីទសចរណ៍ េដយសហករជាមួយ្រកសួងេទសចរណ៍ 
- ប�� ប់កម�វធិីសកិ្សោលម�តិចំេណះទូេទ្រគប់មុខវជិា� ពីថា� ក់ទី៧-១២ 
- ប�� ប់េសចក�ី្រពងឯកសរជំនួយករេរៀន និងបេ្រងៀនវទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធិ ីSTEM េនមធ្យមសិក្សោបឋមភូម ិ 
- ប�� ប់ឯកសរជំនួយករេរៀននិងបេ្រងៀន សិក្សោអត�បទអក្សរសិល្ប ៍១៥ចំណងេជីង រមួមានេរឿងទុំទវ ្រពះអទិត្យ

ថ�ីរះេលីែផនដីចស់ េថែកចតិ�េចរ មាលដួងចិត� កុលបៃប៉លិន សុផាត េតេជាយត៉ ធន�� ័យ រមេករ � ិ៍          
មេហសថជាតក សុវណ�សមជាតក េតមិយជាតក េវស្សន�រជាតក ្របាសទអង�រ នងិេរឿង្របវត�ិ្រក�ងភ�ំេពញ   

- ប�� ប់ឯកសរអប់រសំ�ពីី ករែ្រប្រប�លអកសធាតុស្រមាប់មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ  
- ប�� ប់ឯកសរបណិំនជីវតិ េមេរៀនេទសចរណ៍ថា� ក់ទី១១  
- ប�� ប់របាយករណ៍វភិាគស�ពី ីករ្រសវ្រជាវអនុវត�កម�វធិសីកិ្សោេនមធ្យមសិក្សោចំេណះទូេទ 
- អភិវឌ្ឍេសចក�ី្រពងស�ង់ដកម�វធិីសិក្សោមុខវជិា� អប់រសុំខភាព ស្រមាប់ថា� ក់ទ៨ី នងិថា� ក់ទ១ី១។ 

្របករេនះ បានបង� ញឱ្យេឃញីថា ្រកសងួបានយកចតិ�ទុកដក់េលីករពនិិត្យេឡងីវញិកម�វធិីសិក្សោ និងករផ�ល់
ឯកសរឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ករេរៀន នងិបេ្រងៀនឱ្យ្រសបនឹងកររកីចេ្រមនីៃនកម�វធិីសិក្សោសតវត្សទ២ី១។ 

ករផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសកិ្សោេគាល  នងិសមា� របេច�កវទិ្យោ 
្រកសួងបាន៖ 

- ពិនិត្យេឡងីវញិនិតិវធិកី�ុងករ្របគល់ទទួល និងករែបងែចកេសៀវេភសិក្សោេគាលឱ្យេទដល់សលក្រមង េដីម្បី
ែបងែចកឱ្យដល់ៃដសិស្ស 

- ផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាល ៥ ៨៨៩ ០០០ក្បោល ្រសបតមផលេធៀបសិស្ស-េសៀវេភ ១:១ សសិ្ស ១នាក់ 
ទទួលបានេសៀវេភសិក្សោេគាល ១ក្បោល ្រគប់មុខវជិា�  េនមធ្យមសកិ្សោបឋមភូម ិនិងផលេធៀបសសិ្ស-េសៀវេភ 
២:១ សិស្ស ២នាក់ ទទួលបានេសៀវេភសកិ្សោេគាល ១ក្បោល ្រគប់មុខវជិា� េនក្រមិតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូម ិ
េលីកែលងែតេខត�ជួបករលំបាក ៧ សិស្សទទួលបាន ១ក្បោល្រគប់មុខវជិា�  

- េរៀបចំ្របព័ន�តមដន និងែបងែចកេសៀវេភសិក្សោេគាលេដយេ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោព័ត៌មានក�ុងេគាលេដព្រងឹង
្របសិទ�ភាពៃនករដកឹជ��ូ នឱ្យដល់សលេគាលេដ 

- ែបងែចកេសៀវេភស�ីពកីរេ្រប្ីរបាស់បេច�កវទិ្យោព័ត៌មានក�ុងកិច�ករបេ្រងៀន និងេរៀន ១២០ក្បោល ដល់េលក្រគ� 
អ�ក្រគ� តមវទិ្យោល័យនានា ក�ុងេខត�េគាលេដ  

- ផ�ត់ផ�ង់កុំព្ូយទ័រ អលិសុឌីី ផា� ងំសំពត់ស ១៨ស្រមាប់ នងិេសៀវេភសិក្សោេគាលភាសបារងំក�ុងកម�វធិីថា� ក់ពីរ
ភាសបារងំ-ែខ�រ ស្រមាប់បឋមសិក្សោ ១ ៦៥២ក្បោល និងមធ្យមសិក្សោ ២ ៤២០ ក្បោល  

- ដំេឡងី និងបំពក់សមា� របរកិ� រព័ត៌មានវទិ្យោ ១០៩េ្រគឿង ដល់វទិ្យោល័យ ៥ ក�ុងេខត�កំពង់ចម និងរជធានី
ភ�ំេពញ 



   

69 
 

- ភា� ប់្របព័ន�អុីនធណិឺតដល់សលមធ្យមសិក្សោ ៣៨៤។  
្របករេនះ បានបង� ញឱ្យេឃញីថា ្រកសួងយកចិត�ទុកដក់េលីករផ�ល់េសៀវេភសិក្សោេគាលដល់សិស្ស្រគប់ៗគា�  

និងករផ�ល់សមា� រឧបេទស េដីម្បែីកលម�ករេរៀន នងិករបេ្រងៀន។ 

ករងរបណា� ល័យ 
្រកសងួបាន៖ 

- េរៀបចំបណា� ល័យ ៩ េនអនុវទិ្យោល័យស� យ្រជ� ំអនុវទិ្យោល័យៃ្រពយុថា�  អនុវទិ្យោល័យបងឹខ� រ អនុវទិ្យោល័យអណ�ូ ង
សំរតិ អនុវទិ្យោល័យត្ូបងដំរ ី  អនុវទិ្យោល័យចំករដូង អនុវទិ្យោល័យ្រកចប់ វទិ្យោល័យហុ៊ន ែសនពមជកីង នងិ
សកលវទិ្យោល័យ្រកេចះ  េដយសហករជាមួយ្រគះឹស� ន ម្ីរក�ហរិ��វត�ុ្របាសក់ 

- ព្រងងឹយន�ករៃនករ្រគប់្រគងដឹកនាបំណា� ល័យ សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន និង
េលកជទំវ មានអ�កចូលអនេសៀវេភក�ុងបណា� ល័យ ២៧ ៨៦៤នាក់ ្រសី ១៣ ៥៦១នាក់ 

- ្របារព�ទវិជាតអិណំាន ១១ មីនា ២០១៨ េ្រកម្របធានបទ អណំានជាកណំប់វជិា� មហសល មានអ�កចូលរមួ     
៣ ៩៦៦ នាក់ ្រសី ១ ៣៣៧ នាក់ 

- ផ�ល់ពនរង� ន់ សេម�ចេតេជាែសន ដល់ជ័យលភីសសិ្សោនុសសិ្ស ៩នាក់ នងិផ�ល់រង� ន់េលកីទកឹចិត�ដល់្រគ� 
៣ នាក់ េលី្របធានបទតៃម�ជាសកលរបស់អក្សរសិល្បេ៍រឿងទុទំវ 

- ចុះប�� ីេសៀវេភចស់ៗក�ុង្របព័ន�បាន ១ ៧៦៧ច្បោប់ 

- បំប៉នសមត�ភាពបណា� រក្ស ស�ពីីករងរបេច�កេទសបណា� ល័យ  ២២នាក់ ។ 
្របករេនះបានជួយបណ�ុ ះទមា� ប់អន និង្រសវ្រជាវរបស់្រគ� សិស្ស និងសធារណជន។  
 

ករបណ�ុ ះបណា� ល នងិវ្ិរកតឹករ្រគ�បេ្រងៀន 
្រកសួងបាន៖ 

- បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រងៀនក្រមិតមូលដ� នជនំាន់ទ១ី១ េវនទី២ ចនំួន ១ ៤៨៩នាក់ ្រស ី៧៤៧នាក់ នងិជំនាន់
ទី១២ េវនទ១ី ចំននួ ១ ៥០១នាក់ ្រសី ៧២០នាក់  

- ប�� ប់ករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រងៀនក្រមិតមូលដ� នតម្របព័ន�ពេន��នេឆា� ះេទក្រមិតបរ�ិ� ប្រតជំនាន់ទី២ 
ចំនួន ៩៨៨នាក់ ្រសី ៣៥០នាក់  

- េ្រជីសេរសី្រគ�បេ្រងៀនក្រមតិមូលដ� ន តម្របព័ន�ពេន��នេឆា� ះេទក្រមិតបរ�ិ� ប្រតជំនាន់ទី៣ ចនំួន ៩៩៨នាក់ 
្រសី ៣៨២នាក់  

- េ្រជីសេរសី្រគ�បេ្រងៀនក្រមតិមូលដ� នបេ្រងៀនេនអនុវទិ្យោល័យ (១២+២) ជំនាន់ទី២៩ ឆា� ទំី១ ចំននួ ៦៧៦
នាក់ ្រសី ៣៥៧នាក់   

- បន�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រងៀនក្រមិតមូលដ� នបេ្រងៀនេនអនុវទិ្យោល័យ (១២+២) ជំនាន់ទី២៨ ឆា� ទំី២ ចំននួ 
៦៧៨នាក់ ្រសី ៣៧៦នាក់   

- ្របឡងប�� ប់្រគ�បេ្រងៀនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ (បរ�ិ� +១)  ៨០៥នាក់ ្រសី ៣២៤នាក់ 
- ្របឡងេ្រជីសេរសី្រគ�បេ្រងៀនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ (បរ�ិ� +១) ៨៦៧នាក់ ្រសី ៤០៨នាក់ 
- បំប៉នសមត�ភាពស�ីព ីករេ្របី្របាស់កម�វធិីនងិវធិសី�ស�បេ្រងៀនភាសអង់េគ�ស ដល់្រគ�បេ្រងៀន និង្រគ�ឧេទ�សភាស

អង់េគ�ស  ៦១៤នាក់ ្រសី ១៦០នាក់ 
- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពីករេ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោគមនាគមន៍នងិព័ត៌មានវទិ្យោ ដល់្រគ�បេ្រងៀនវទិ្យោល័យ ៥៤នាក់ 

្រសី ២៧នាក់ 
- បំប៉នសមត�ភាព្រគ�បេ្រងៀនគណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� ៤០០នាក់ ្រសី ១៥៩នាក់ បេ្រងៀនេនអនុវទិ្យោល័យ  
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- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី បណិំនវជិា� ជីវៈ ្រគប់្រគងរដ�បាល នងិភាពជាអ�កដឹកនា ំ ដល់នាយក នាយកិ នាយករង 
នាយកិរងមធ្យមសកិ្សោ ៣៧នាក់  ្រសី ៥នាក់ 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី បណិំនជីវតិតមមូលដ� នដល់្រគ�ឧេទ�សមជ្ឈមណ� លគរុេកសល្យភូមិភាគ ៦០នាក់ ្រស ី
២២នាក់  

- បំប៉នសមត�ភាពស�ីព ី ចិត�វទិ្យោគរុេកសល្យ ករ្រគប់្រគងថា� ក់េរៀន ករអប់របំរយិាបន� សលីធម៌វជិា� ជីវៈ រដ�បាល 
សិក្សោ និងវធិសី�ស�បេ្រងៀន ១០េ្រកឌីត េស�ី ១៥០េម៉ាង ដល់្រគ�បេ្រងៀនក្រមិតមូលដ� ន ២០នាក់ ្រសី ៧នាក់ 
មកពីមណ� លអង�ករេដីម្បភីាពញញឹមៃនកុមារ  

- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពី ករអប់របំរសិ� នដល់គណៈ្រគប់្រគង និង្រគ�ឧេទ�សមុខវជិា� វទិ្យោស�ស� ១២នាក់ ្រសី ៩នាក់  
- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករេ្របី្របាស់ស�ង់ដនាយកសល ៧០នាក់ ្រសី ៨នាក់  
- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករេ្របី្របាស់ឯកសរែណនា្ំរគ�បេ្រងៀនមុខវជិា� គណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស�ដល់្រគ�បេ្រងៀន

អនុវទិ្យោល័យ ១ ៨១៧នាក់ ្រសី ២៧៣នាក់ 
- បំប៉នសមត�ភាព្រគ�បេង� លថា� ក់ជាតិ ៤៥នាក់ ្រស ី៨នាក់ េលីមុខវជិា� ឯកេទសទងំ ៦  
- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពី ករផលតិសមា� រឧបេទសបេ្រងៀន និងេរៀនដល់្រគ�បេង� លថា� ក់ជាតិ ៤៩នាក់ ្រសី ១០នាក់  
- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពី ករចង្រកងសំណួរេតស�្របចែំខថា� ក់ទី៧ ទី៨ និងទី៩ េលី ៦មុខវជិា�  ដល់្រគ�បេង� លថា� ក់

ជាតិ ១០១នាក់ ្រសី ១៧នាក់  
- េរៀបចំសិក� សលស�ពីី ករអភិវឌ្ឍកម�វធិីសកិ្សោលម�ិតស្រមាប់វទិ្យោស� នគរុេកសល្យ អ�កចូលរមួ ៧៧១នាក់ 

្រសី ២២៥នាក់  
- េរៀបចំសិក� សលស�ពីី ករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�ស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៩-២០២៣ របស់វទិ្យោស� នគរុេកសល្យ 

អ�កចូលរមួ ៣៦នាក់ ្រសី ៨នាក់  
- េរៀបចំសិក� សលស�ពីី ករអភិវឌ្ឍឯកសរស្រមាប់ដំេណីរករវទិ្យោស� នគរុេកសល្យ អ�កចូលរមួ ៦៤នាក់ ្រស ី

១៤នាក់   
- េរៀបចំសិក� សលស�ពីី សកម�ភាព្រសវ្រជាវដល់គណៈ្រគប់្រគង និងម�ន�ីេនវទិ្យោស� នគរុេកសល្យ អ�កចូលរមួ 

៣៧នាក់ ្រសី ១០នាក់  
- េរៀបចំសិក� សលបូកសរុបករងរបំប៉ននាយក នាយករងអនុវទិ្យោល័យេគាលេដៃនគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយអប់រ ំ

ទី៣ អ�កចូលរមួ ៣១០នាក់ ្រសី ៤៨នាក់  
- បង�ឹកេដយផា� ល់ដល់សលេគាលេដ ១៦ ៃនគេ្រមាងអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រទំី៣  
- េរៀបចំសិក� សលបូកសរុបករងរបណ�ុ ះបណា� ល និងវ្ិរកឹតករ្រគ�បេ្រងៀន អ�កចូលរមួ ៩៥នាក់ ្រសី ១៦ នាក់  
- េរៀបចំសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលឯីកសរែណនាសំ�ពីីករេលីកកម�ស់គុណវុឌ្ឍគិណៈ្រគប់្រគងសលេរៀន 

មានអ�កចូលរមួ ១២នាក់ ឧបត�ម�េដយគេ្រមាងែកលម�ករអប់រេំនមធ្យមសិក្សោ   
- ជួយេរៀបចំែផនករអភិវឌ្ឍន៍សលេរៀនេគាលេដ ៥ េខត� កំពង់ឆា� ងំ ែកប កណា� ល កំពង់ចម និង្រពះវហិរ 
- ផ�ល់អហរូបករណ៍ដល់្រគ�ឧេទ�ស ៣៦នាក់ ្រសី ១៣នាក់ ែដលបេ្រមីករងរេនតមសលគរុេកសល្យ េដីម្បី

ព្រងឹងសមត�ភាពេនែផ�កករបេ្រងៀនមុខវជិា� វទិ្យោស�ស� (STEM) ករអនុវត�កម�វធិីសិក្សោ និងវធិីស�ស�បេ្រងៀន 
និងករ្រគប់្រគងសលេរៀន េនវទិ្យោស� នជាតិអប់រ ំ្របេទសសិង�បុរ ី

- ផ�ល់អហរូបករណ៍ដល់្រគ�ក្រមិតមូលដ� ន ២១៥នាក់ ្រសី ១០៧នាក់ េដីម្បមីកទទួលករបណ�ុ ះបណា� លក្រមិត
បរ�ិ� ប្រតេនសកលវទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញក�ុង្រកបខណ� គេ្រមាងែកលម�ករអប់រេំនមធ្យមសិក្សោ។  

្របករេនះ បានជួយេលីកកម�ស់គុណវុឌ្ឍ្ិរគ�បេ្រងៀន និងចូលរមួអនុវត�កម�វធិីកំែណទ្រមង់្រគ�បេ្រងៀន ្រសបតម
សសរស�ម�កំែណទ្រមង់ទ១ី។ 
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កម�វធិអីប់របំរយិាបន� 
្រកសួងបាន ៖ 

- ្របមូលស�ិតិសសិ្សមានពិករភាពៃនវទិ្យោល័យអប់រពំិេសស ១៦៨នាក់ ្រសី ៧៤នាក់  
- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី កម�វធិីអប់របំរយិាបន�ដល់្រគ� ៣៦៧នាក់ ្រសី ៧៥នាក់ ស្រមាប់ជយួសិស្សែដលមានត្រម�វ

ករអប់រពំិេសសេនសលមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ   
- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី វធិីបេ្រងៀនអប់របំរយិាបន�ដល់្រគ� ៣២នាក់ ្រសី ១២នាក់ ស្រមាប់បេ្រងៀនសិស្សមាន 

ពិករភាពែភ�ក គ ថ�ង់ េដយសហករជាមយួអង�ករ្រគ�សរថ�ី។  
្របករេនះ បានជួយឱ្យករ្រគប់្រគង និងផ�ល់ឱកសសិស្សមានពិករភាពទទួលបានករសិក្សោ្របកបេដយ 

គុណភាព សមធម៌ និងបរយិាបន�។ 

 

ក.២ ធានាភាពសក័�ិសទិ�ិៃនភាពជាអ�កដឹកនា ំនិង្រគប់្រគងរបសម់�ន�អីប់រ្ំរគបល់ដំប់ថា� ក ់
ករព្រងងឹ្របព័ន�្រគប់្រគង នងិពនិតិ្យតមដនែផ�កេលលីទ�ផល 
្រកសួងបាន៖ 

- ពិនិត្យតមដនករអនុវត�កម�វធិីអហរូបករណ៍សិស្ស្រកី្រកេនមធ្យមសិក្សោ ២៥សល ក�ុង ៥េខត�   
- ពិនិត្យតមដនករងរ្រគប់្រគងករបេ្រងៀន និងេរៀនតម្រគះឹស� នមធ្យមសិក្សោ ៣៥សល ក�ុង១០ េខត� 
- ពិនិត្យតមដនករអនុវត�កម�វធិីថា� ក់ពីរភាស បារងំ-ែខ�រតម្រគឹះស� នមធ្យមសិក្សោ ១០សល និងបឋមសិក្សោ 

៨សល ក�ុង ៧ េខត� រជធានី 
- ពិនិត្យតមដនពីស� នភាពជាក់ែស�ង និង្របមូលព័ត៌មានស�ីពីករសុំេបីក ព្រងកី និងប�ូរេឈ� ះ្រគះឹស� នមធ្យម

សិក្សោ ៣៦សល ក�ុង ១៦េខត� រជធានី  
- ពិនិត្យតមដនករេ្របី្របាស់ និងដំេណីរករ្របតបិត�ិអគារធនធាន ៣៦ និងសលមធ្យមសិក្សោបណា� ញ ១៨១ 

ក�ុង ២៥ េខត� រជធាន ី  
- ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពៃនករេធ�ីអធកិរកិច�តមកលកណំត់ ៥៩សល ២៥ េខត� រជធាន ី
- ពិនិត្យតមដន្របសិទ�ភាពៃនករេ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន និងករេ្របី្របាស់្របព័ន�ទិន�ន័យ

្រគប់្រគងសលេរៀនេនតមវទិ្យោល័យ ៦ េខត� រជធាន ី
- ពិនិត្យតមដនករបេ្រងៀន និងេរៀន ករ្របឡងឆមាសែផ�កអប់របំេច�កេទសេនតមវទិ្យោល័យចំេណះទូេទនងិ

បេច�កេទស  
- ពិនិត្យតមដនករ្របឡងប�� ប់វគ�ខ�ីរបស់សិស្សមជ្ឈមណ� លអប់របំេច�កេទសមិត�ភាពកម�ុជាជបុ៉នេខត�េសៀមរប  
- ពិនិត្យតមដន្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគង និងករេ្របី្របាស់េសៀវេភសិក្សោេគាលមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ៧េខត� 

គឺេខត�េកះកុង ឧត�រមានជ័យ ៃប៉លិន ្រពះវហិរ ស�ងឹែ្រតង រតនគិរ ីនងិមណ� លគិរ ី
- ពិនិត្យតមដនករអនុវត�សលេម្រតីបរសិ� ន េនវទិ្យោល័យ ១០ ក�ុង ៤េខត� កំពង់ឆា� ងំ កពំត ស�ឹងែ្រតង និង

ស� យេរៀង  

- ពិនិត្យតមដនករេ្របី្របាស់បន�ប់បណ�ុ ះបណា� លព័ត៌មានវទិ្យោ និងសមា� របេច�កេទស ICT េនេខត�រតនគិរ ីនិង
រជធានីភ�ំេពញ 

- ពិនិត្យតមដន និងព្រងឹងករអនុវត�េតស�រង� យតៃម�លទ�ផលសិក្សោេនតមសលេរៀនេគាលេដៃនកម�វធិីេតស�     
រង� យតៃម�សសិ្សក្រមតិអន�រជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ េនេខត�េគាលេដ ៩ សរុប ២៦ សល 

- ្របមូលទនិ�ន័យេនតម្រគះឹស� នសកិ្សោែដលអនុវត�កម�វធិថីា� ក់ពីរភាស បារងំ-ែខ�រ ១៨សលគឺ អនុវទិ្យោល័យ 
២ វទិ្យោល័យ ៨ និងបឋមសកិ្សោ ៨ ក�ុង ៧ េខត� រជធានី េដីម្បេីធ�ីករវភិាគ ចណុំចខ� ងំ ចំណុចេខ្សោយ  ឱកស 
និងឧបសគ�  
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- បូកសរុបរបាយករណ៍អធកិរកិច�តមកលកណំត់របស់រជធានី េខត�ទងំ ២៥ បាន ៣៧៣សល ក�ុងេនាះ 
វទិ្យោល័យ ១៥៨ នងិអនុវទិ្យោល័យ ២១៥ 

- ពិនិត្យតមដនករអនុវត�ករបេ្រងៀន និងេរៀនែផ�កអប់របំណិំនជីវតិ ១៤េខត� ៧១សល 
- េធ�ីអធិករកចិ�តម្របធានបទ ករបេ្រងៀន នងិេរៀនថា� ក់ទី១២  បាន ៤០សល ក�ុង ២០េខត�  
- េធ�ីអធិករកចិ�តម្របធានបទ ករពិនិត្យ្របធានវ�ិ� ស្របឡងឆមាសទ១ី និងទី២ ថា� ក់ទី១២ បាន ២២សល 

ក�ុង ១១ េខត�  
- េធ�ីេតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតថិា� ក់ទ១ី១ បាន ២៣០សល ក�ុង ២៥ េខត� រជធានី  
- េធ�ីអេង�តពីវធិីស�ស�បេ្រងៀនមុខវជិា� សកិ្សោសង�ម េដយសហករជាមយួគេ្រមាងហុរី ៉សុូីម៉ា េនេខត�កពំង់ឆា� ងំ 

និងរជធានភី�ំេពញ ស្រមាប់មធ្យមសិក្សោបឋមភូម ិ
- ចុះវយតៃម� នងិសកិ្សោលទ�ភាពបពំក់ឧបករណ៍ស្រមាប់្របជុេំដយេ្របី្របាស់វេីដអូពចីមា� យ (Video Conferencing)  

ែដលអចេរៀន និងបេ្រងៀនពីចមា� យេនវទិ្យោល័យ្រពះសុីសុវត�ិ (សលេរៀនជំនាន់ថ�ី) និងវទិ្យោល័យ ហ៊ុន ែសន 

ពមជីកង។ 
្របករេនះបានជួយបេង�នី្របសិទ�ភាពៃនករបំេពញករងររបស់គណៈ្រគប់្រគងសល ្រគ�បេ្រងៀន និងករេរៀន

និងបេ្រងៀន។ 

ករអភវិឌ្ឍសមត�ភាព 
្រកសួងបាន៖ 

- បំប៉នបេច�កេទសកុពំ្ូយទ័រស្រមាប់ករ្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ២០០នាក់ ្រសី ១៨នាក់ 
- បំប៉នបេច�កេទស្រសង់បូកពនិ�ុេដយកុំព្ូយទ័រស្រមាប់ករ្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ  ៥៦នាក់ ្រសី 

១៧នាក់ 
- បំប៉នសមត�ភាពេរៀបចំអក្សរសមា� ត់ស្រមាប់ករ្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ១០០នាក់ ្រសី ១៧នាក់ 
- បំប៉នេលីករវភិាគ្របធានវ�ិ� សនិងលទ�ផល្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ៣៥២នាក់ ្រសី ៦៦ នាក់ 
- បំប៉នសមត�ភាព្រគ�វទិ្យោស�ស� នងិគណិតវទិ្យោេនវទិ្យោល័យធនធាន េលីវធិសី�ស�បេ្រងៀន និងករេរៀបច ំ     

េមេរៀនពិេសធន៍ ២៧៤នាក់ ្រសី ៧៥នាក់ 
- បំប៉នសមត�ភាពនាយក នាយករង និងគណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេលីឯកសរែណនាគំណៈកម�ករ្រទ្រទង់

សលមធ្យមសិក្សោ និងក្រមងសលមធ្យមសកិ្សោ ១ ៤០៤នាក់ ្រសី ១៤៦នាក់ 
- បំប៉នសមត�ភាព្របធាន្រក�មបេច�កេទសមធ្យមសិក្សោនិង្រគ�ឧេទ�សមជ្ឈមណ� លគរុេកសល្យភូមិភាគេលីឯកសរ 

ករ្រគប់្រគង និងដកឹនា្ំរក�មបេច�កេទស ១២៦នាក់ ្រសី ៤០នាក់ 
- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករ្រគប់្រគងអហរូបករណ៍សសិ្ស្រកី្រក និងេរៀបចរំបាយករណ៍អប់រមំធ្យមសិក្សោ ដល់

ម�ន�ីទទលួបន�ុកថា� ក់េ្រកមជាតិ ៨០នាក់ ្រសី ១០នាក់ 
- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីីករេធ�ីេតស�រង� យតៃម�ឱ្យបាន្របេសីរេឡងីស្រមាប់ទងំអស់គា�  េនម៉ាេឡសុ ី
- បំប៉នសមត�ភាពគរុេកសល្យេដយេ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោព័ត៌មានដល់្រគ�វទិ្យោល័យ ៥៦នាក់ ្រសី ២៨ នាក់ 
- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី ករែថទ ំនិង្រគប់្រគងបណា� ញដល់្រគ�វទិ្យោល័យ ៩នាក់  
- បំប៉នសមត�ភាពសី�ពី ចំេណះដឹងេយនឌ័រ ករបេង�ីត និងករ្រគប់្រគងទី្របឹក្សោកុមារដីល់្រគ�បេ្រងៀនអនុវទិ្យោល័យ  

១៨០នាក់ ្រសី ៨១នាក់  
- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីី វធិីស�ស� និងករសេង�តថា� ក់ សេង�តថា� ក់ទ៧ី ដល់ទ៩ី វធិីស�ស�បេ្រងៀនជាមួយគេ្រមាង 

ហុរី ៉ូសុីម៉ា ជបុ៉ន ១៧នាក់ ្រសី ២នាក់   



   

73 
 

- បំប៉នសមត�ភាពម�ន�អីភិវឌ្ឍកម�វធិីសិក្សោ ១១នាក់ ្រសី ២នាក់ ស�ីពីករេធ�ីេតស�សិស្សផ្សោរភា� ប់នឹងកម�វធិីសកិ្សោ 
សហករជាមយួ្របេទសកូេរ ៉(KICE)    

- បំប៉នសមត�ភាពម�ន�អីភិវឌ្ឍកម�វធិីសិក្សោ ៣នាក់ ស�ីពីករអនុវត�សកល្បងវធិី និងជេ្រមសីនានា េលី្របធានបទ
ករបេ��ញកបូន នងិភាពធន់នឹងអកសធាតុេនក�ុងតំបន់ទី្របជុជំន 

- បំប៉នសមត�ភាពម�ន�អីភិវឌ្ឍកម�វធិីសិក្សោ ១២នាក់ ្រស ី ៤នាក់ ស�ីពី្របព័ន�ពិនិត្យតមដន  លំហូរករផ�ត់ផ�ង់
េសៀវេភសិក្សោេគាល េដយសហករជាមយួអង�ករអប់រពំភិពេលក 

- បំប៉នសមត�ភាពម�ន�អីភិវឌ្ឍកម�វធិីសិក្សោ ២៥នាក់ េលីករងរ្រគប់្រគងេ្រគាះមហន�រយ និងករេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព
ឯកសរែផនករេ្រតៀមប្រម�ងេឆ�ីយតបេ្រគាះអសន�ស្រមាប់វស័ិយអប់រ ំ

- បំប៉នសមត�ភាពម�ន�អីភិវឌ្ឍកម�វធិីសិក្សោ ២២នាក់ ស�ពីីករអភិវឌ្ឍកម�វធិសីិក្សោលម�ិតស្រមាប់វទិ្យោស� នគរុេកសល្យ  
- បំប៉នសមត�ភាពម�ន�អីភិវឌ្ឍកម�វធិីសិក្សោ ១៨នាក់ េនជបុ៉ន អូ�ស� លី ម៉ាេឡសុី ចិន ឥណា�  និងសិង�បុរ ី 
- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពីករែណនាបំេច�កេទស និងដំេណីរករប��ូ លទិន�ន័យេតស�រង� យតៃម�លទ�ផលសកិ្សោថា� ក់  

ទី១១ មានអ�កចូលរមួ ៣៥នាក់ ្រសី ៨នាក់ 
- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីីករេ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោគមនាគមន៍នងិព័ត៌មាន ក�ុងកចិ�កររដ�បាលដល់ម�ន�អីប់រថំា� ក់ជាតិ 

និងថា� ក់េ្រកមជាតិ  ១៨៥នាក់ ្រសី ៤៣នាក់   
- ពិេ្រគាះេយាបល់េលឯីកសរែណនា្ំរបតបិត�សិលកុមារេម្រតីស្រមាប់គណៈ្រគប់្រគងសលមធ្យមសិក្សោ ៤៨នាក់ 

្រសី ៥នាក់ សហករជាមយួអង�ករយូនីេសហ� 
- ពិេ្រគាះេយាបល់ស�ពីី្រកបខណ� កម�វធិីសកិ្សោថា� ក់ពីរភាស បារងំ-ែខ�រ ១៦៣នាក់ ្រសី ៦១នាក់ 
- ពិេ្រគាះេយាបល់ស�ពីីករេរៀបចំរបាយករណ៍េតស�រង� យតៃម�លទ�ផលសកិ្សោថា� ក់ជាតិ ៤៥នាក់ ្រសី ៤នាក់ 
- ពិេ្រគាះេយាបល់ស�ពីី ករដក់ប��ូ លេតស�រង� យតៃម�លទ�ផលសិក្សោេទក�ុងកម�វធិបីណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រងៀន 

៣៦នាក់ ្រសី ៥នាក់  
- ពិេ្រគាះេយាបល់ស�ពីីដំេណីរករ្របតិបត�អិគារធនធាន ជាមួយនាយកវទិ្យោល័យធនធាន ៣៦សល អ�កចូលរមួ 

១៨៤នាក់ ្រសី ១១នាក់ តមរយៈគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយអប់រមំធ្យមសិក្សោទុតយិភូម ិ
- ពិេ្រគាះេយាបល់ស�ពីី ករេ្រជសីេរសីសសិ្សអហរូបករណ៍ ២១២នាក់ ្រសី ២៩នាក់ របស់គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍      

វស័ិយអប់រមំធ្យមសិក្សោទុតយិភូមិ  
- េរៀបចំសិក� សលស�ីពីករអប់រកំរែ្រប្រប�លអកសធាតុ ថា� ក់ទី១០ ទី១១ និងទី១២ ក�ុង ១០សល អ�កចូលរមួ 

៧៦នាក់ ្រស ី២៦នាក់ មកពីេខត�កំពត  ស� យេរៀង កំពង់ឆា� ងំ និងស�ឹងែ្រតង  
- េរៀបចំសិក� សលស�ីពីករ្រគប់្រគង និងេ្របី្របាស់េសៀវេភសិក្សោេគាល អ�កចូលរមួ ៩៤ នាក់ ្រសី ១៥នាក់ មកពី 

២៥ េខត� រជធាន ី
- ផ្សព�ផ្សោយស�ពីីមុខជំនាញសកិ្សោេនតម្រគះឹស� នឧត�មសកិ្សោែដលេ្របី្របាស់ភាសបារងំ ដល់សសិ្សវទិ្យោល័យ  

១ ២០០នាក់ ក�ុង ៧េខត� រជធានី  
- ផ្សព�ផ្សោយស�ពីីលទ�ផលៃនកម�វធិីអន�រជាតិរង� យតៃម�ករសិក្សោរបស់សិស្សស្រមាប់្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ 

(PISA-D) ១០៤ នាក់ 
- ផ្សព�ផ្សោយស�ីពីករែស�ងយល់ និងសិក្សោអំពីករេរៀបចំចង្រកងេសៀវេភសិក្សោេគាលថ�ីតមលំនាហុំីរ ៉ូសុីម៉ា 

អ�កចូលរមួ ២១០នាក់  
- ផ្សព�ផ្សោយស�ពីីដំេណីរករេរៀបចំ្របារព�ទិវជាតិអណំាន េនេខត�េសៀមរប អ�កចូលរមួ ៥៥ នាក់ ្រស ី១៦ នាក់ 
- ែបងែចកឯកសរករែ្រប្រប�លអកសធាតុស្រមាប់មធ្យមសកិ្សោទុតិយភូមិថា� ក់ទី១០ ដល់ទី១២ មាន ៦៩០០

ច្បោប់ ដល់វទិ្យោល័យ ៦៥ ក�ុងេខត�កំពត ស� យេរៀង កពំង់ឆា� ងំ និងស�ឹងែ្រតង 
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- ផ្សព�ផ្សោយឯកសរស�ពីី ករអប់រសុំខភាព ករបង� រជំងឆឺ�ង ជំងឺមិនឆ�ង អហរូបត�ម� ករេ្របី្របាស់េ្រគឿងេញ�ន
ខុសច្បោប់ ករបង� រជងំឺេអដស៍ ករបង� រេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ នងិ្របធានបទសុខភាពសធារណៈេផ្សងេទៀត 

- ប��ូ នគណៈ្រគប់្រគងសលមធ្យមសិក្សោ ២០នាក់ ្រសី ១នាក់ េទបណ�ុ ះបណា� លស�ពីកីរ្រគប់្រគងអប់រ ំនិងករ
េ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន េនសធារណរដ�កូេរ ៉

- ប��ូ នបុគ�លិកអប់រ ំ៣០នាក់ ្រសី ៨នាក់ េទចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លេនជបុ៉ន សធារណរដ�កូេរ ៉ចិន សិង�បុរ ី
ហ�លីីពីន និងេវៀតណាម  

- ប��ូ នម�ន�អីប់រេំទបណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករអប់របំេច�កេទសវជិា� ជីវៈេនសធារណរដ�កូេរ ៉១នាក់ ្រសី ១នាក់ េន
ចិន ២នាក់ នងិជបុ៉ន ៥នាក់ ្រសី ៣នាក់  

- ប��ូ នម�ន�អីប់រ ំ២៤នាក់ ្រស ី៥នាក់ េទទស្សនកិច�សិក្សោេលីករងរអប់របំេច�កេទសេនចិន  
- ប��ូ នម�ន�អីប់រេំទេធ�ទីស្សនកិច�សិក្សោេលីករងរអប់របំេច�កេទសេនចិន ២នាក់ នងិជបុ៉ន ៥នាក់  
- ប��ូ នម�ន�អីប់រ ំ១១នាក់ ្រសី ៣នាក់ េទចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លេនឥណ�ូ េនសុី ជបុ៉ន និងសិង�បុរ ី
- ប��ូ នបុគ�លិកអប់រ ំ៨២នាក់ ្រសី ២៨នាក់ េទបំប៉នសមត�ភាពេនឥណ�ូ េនសុី េវៀតណាម ៃថ សធារណរដ�កូេរ ៉

មីយ៉ាន់ម៉ា ហ�លីីពនី ជបុ៉ន ចនិ និងសិង�បុរ។ី 
្របករេនះ បានជយួព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីអប់រកំ�ុងករ្រគប់្រគង្រគឹះស� នសិក្សោ ករអនុវត�កម�វធិសីិក្សោ និងករ

េធ�ីរង� យតៃម�លទ�ផលសកិ្សោរបស់សសិ្ស េដីម្បសីេ្រមចេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចរីភាព។  

ខ. វឌ្ឈនភាពៃនសចូនាករផលសេ្រមច 
រជធានី េខត� ១៥ ែដលមានអ្រតប�� ប់ករសិក្សោមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិយ៉ាងតិច ៤០ភាគរយ ។ 

ករវភិាគវឌ្ឍនភាពសូចនាករ 

ល.រ ករអបរ់មំធ្យមសិក្សោ និងអបរ់បំេច�កេទស 
ជាកែ់ស�ង ចំណុចេដ ជាកែ់ស�ង 

ស� នភាព 
២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ ២០១៨-១៩ 

េគាលនេយាបាយទ ី១ ៖ ធានាឱ្យករអប់រមំានគុណភាព ្របកបេដយសមធម៌ បរយិាបន� នងិេលីកកម�ស់ឱកសេពញមយួជវីតិ

ស្រមាប់ទងំអស់គា�  

១ 
អ្រតរមួៃនករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៥៩,២% ៥៤,៩% ៥៩,១%*  

អ្រតរមួៃនករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ  (្រសី) ៦៣,៤% ៥៧,៩% ៦៣,៨%*  

២ 
អ្រតរមួៃនករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ២៨,៥% ២៩,៥% ២៩,៧%*  

អ្រតរមួៃនករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ (្រសី) ៣០,៩% ២៩,៥% ៣២,៩%*  

៣ 
អ្រតឆ�ងភូមិសិក្សោពីម.បឋមភូមិេទម.ទុតិយភូមិ ៧៦,៨% ៧៧,១% ៧៥,៤%  

អ្រតឆ�ងភូមិសិក្សោពីម.បឋមភូមិេទម.ទុតិយភូមិ  (្រសី) ៧៩,២% ៧៧,១% ៧៨,០%  

៤ 
អ្រតប�� បក់រសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៤៦,៥% ៤៤,៨% ៤៧,៦%*  

អ្រតប�� បក់រសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ  (្រសី) ៥១,១% ៤៤,៨% ៥២,៦%*  

៥ 
អ្រតេបាះបងក់រសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ១៥,៤% ១៤% ១៥,៨%***  

អ្រតេបាះបងក់រសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ   (្រសី) ១៤,២% ១៣,៤% ១៤,២%***  

៦ 
អ្រតប�� បក់រសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ២៣,៦% -- ២៣,៦%*  

អ្រតប�� បក់រសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ  (្រសី) ២៥,៤% -- ២៦,០%*  

៧ ចំននួសិស្សមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិទទលួអហរូបករណ៍ ៧២០៧១ *** ៦០ ០០០ ៧២ ៤១៨  

៨ ភាគរយ្រគឹះស� នមធ្យមសិក្សោអនុវត�កម�វធីិសលកុមារេម្រតី ២៣,៥៤% ៣៤,៣% ២៣,៦៩%**  

៩ 

ភាគរយសលមធ្យមសិក្សោមានបង�នអ់នាមយ័     

មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៦៥,១% ៧២,៤% ៩០,៨៦%  

មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ៩៧,១% ១០០% ៩៥,៥០%  

៩ ភាគរយសលមធ្យមសិក្សោមានទឹកស� ត     
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មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៣០,៥% ៤២,៧% ៤២,៦០%  

មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ៥៤,៦% ៧៩% ៥៤,០១%  

១០ ចំននួវទិ្យោលយ័ចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស ៩ ៧ ១៤  

១១ 
ចំននួសិស្សក�ុងករអបរ់បំេច�កេទស ១ ៤៧១ ១ ៧៤៦ ២ ១០៤  

ចំននួសិស្សក�ុងករអបរ់បំេច�កេទស  (្រសី) ៥២៦ ៥២៩ ៧៨៤  

១២ 
ចំននួ្រគ�បេ្រងៀនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិទទលួករបណ�ុ ះបណា� ល  
រូបមន� ១២+៤ 

អនុវត�េន ឆា� ំ
២០១៨ 

១ ០០០ ១ ២០០  

១៣ 
ភាគរយ្រគ�បេ្រងៀនមធ្យមសិក្សោយ៉ាងេហចណាសម់ាន 
បរ�ិ� ប្រតក�ុងឆា� នីំមួយៗ 

៣៩,៥៨% ៣៧% ៤២,៩៥%  

១៤ 
ចំននួ្រគ�បេ្រងៀនមធ្យមសិក្សោបានទទលួករអភិវឌ្ឍជំនាញ វជិា� ជីវៈ
បន�ក�ុងឆា� នីំមយួៗ 

១ ៦៩១ ១ ៥០០ ២ ៣៣៩  

េគាលនេយាបាយទ ី២ ៖ ធានាភាពសក�សិិទ�ៃិនភាពជាអ�កដកឹនា ំនងិ្រគប់្រគងរបស់ម�ន�អីប់រ្ំរគប់លំដប់ថា� ក់ 

សមា� ល់៖  សេ្រមចបានតមចណុំចេដ  អចទទលួយកបាន  សេ្រមចមនិបានតមចណុំចេដ 
* រមួប��ូ លទងំសលឯកជន  ** ឆា� សំកិ្សោ២០១៧-២០១៨  *** ឆា� សំិក្សោ២០១៨-២០១៩ 

គ. ប�� ្របឈម 
ទន�ឹមនងឹសមទិ�ផល ប�� ្របឈមមួយចំនួន ចបំាច់្រត�វមានកិច�ខិតខ្ំរបងឹែ្របងេដះ្រសយ។ ប�� ្របឈម

ទងំេនាះមានដូចជា ៖ 
- ខ�ះម�ន�បីេច�កេទស នងិបុគ�លិកអប់រែំផ�ក ICT េដីម្បេីធ�ីបច�ុប្បន�កម�្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យបុគ�លកិ និង        

គរុសិស្សេន្រគះឹស� នបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រងៀនេលីករ្រគប់្រគង េធ�ីែផនករ ករព្រងយ្រគ�េចញថ� ីនិងព្រងយ
្រគ�េឡងីវញិ 

- សមត�ភាពជនំាញវធិសី�ស�បេ្រងៀនរបស់្រគ�បេ្រងៀនេនមធ្យមសិក្សោមិនទន់េឆ�ីយតបេទនងឹត្រម�វករអនុវត�កម�វធិី
សិក្សោថ�ី  

- ្រគឹះស� នមធ្យមសិក្សោភាគេ្រចនីមិនទន់មានបន�ប់ពិេសធន៍វទិ្យោស�ស� បន�ប់កុំព្ូយទ័រ បណា� ល័យ សមា� រឧបេទស 
េរងជាង បណា� ញទកឹ អគ�សិនី និងបង�ន់អនាម័យ ្រសបតមកម�វធិសីិក្សោ 

- កង�ះម�ន�ីជំនាញឯកេទសកម�វធិីសិក្សោ អភិវឌ្ឍែផនករ និងករ្រគប់្រគងទិន�ន័យេសៀវេភសិក្សោេគាល 
- ខ�ះ្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោស្រមាប់អនុវត�ករងរេតស�េនថា� ក់េ្រកមជាតិ្រពមទងំសមា� រៈ នងិធនធានមនុស្ស 
- ្រគឹះស� នសិក្សោភាគេ្រចីនខ�ះ្រគ�តមមុខវជិា� ឯកេទស ្រគ�អប់របំេច�កេទស ្រគ�បណិំនជីវតិ ្រគ�្របឹក្សោអជីព បន�ប់

្របឹក្សោអជីព និងសមា� រឧបេទស  
- ករផ្សព�ផ្សោយកម�វធិីអប់រតំ្រមង់ទិសវជិា� ជីវៈមិនទន់េឆ�ីយតបេទនឹងបរបិទថ� ី 
- េគាលវធិីអប់រ ំSTEM មនិទន់បានអនុវត�ទូលទូំលយ 
- សហ្រគាស កសិដ� ន និងែផ�កឯកជន ពំុទន់ផ�ល់កិច�សហករេពញេលញក�ុងករផ�ល់កែន�ងចុះកម�សិក្សោ     

អហរូបករណ៍ ករែចករែំលកបទពិេសធន៍ និងទស្សនកចិ�សិក្សោដល់សសិ្ស។ 
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◌ុ◌ំ 
២.២.៤ អនវុសិយ័ ករអប់រឧំត�មសកិ្សោ 

ក. លទ�ផលសេ្រមចបាន 
ក.១ ធានាឱ្យករអប់រមំានគណុភាព្របកបេដយសមធម៌ បរយិាបន� និងេលកកម�សឱ់កស

សកិ្សោេពញមយួជីវតិស្រមាបទ់ងំអសគ់ា�    

្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោទូទងំ្របេទសមាន ១២៥ ក�ុងេនាះ្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោរដ� ៤៨ និងឯកជន ៧៧ 
្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោឯកជនេកីន ៤ េធៀបនងឹឆា� ២ំ០១៧ ែដលមានទីតងំេន ២០ េខត� រជធានី។ ្រគះឹស� នឧត�ម
សិក្សោស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួង ស� ប័ន ១៦។ ្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោែដលស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់
្រកសួងអប់រ ំយុវជន នងិកីឡាមាន ៧៦ ក�ុងេនាះ រដ�១៣ និងឯកជន៦៣។ ្រគះឹស� នឧត�មសិក្សោ ៤១ ផ�ល់េសវអប់រ ំ

ថា� ក់េ្រកយបរ�ិ� ប្រត។ 

តរងទ១ី៥ ៖ ចនំនួ្រគះឹស� នឧត�មសកិ្សោស�តិេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសងួ ស� ប័នពក់ព័ន� 

ល.រ េឈ� ះ្រកសងួ ស� ប័ន រដ� ឯកជន សរុប 

១ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ១៣ ៦៣ ៧៦ 

២ ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ ១២ ១៤ ២៦ 

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 ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ ១ ០ ១ 

១៥ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ ១ ០ ១ 

១៦ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ១ ០ ១ 

 សរុប ៤៨ ៧៧ ១២៥ 

រូបភាពទ២ី៥ ៖ ករេ្របៀបេធៀបចនំនួ្រគះឹស� នឧត�មសកិ្សោពឆីា� សំកិ្សោ ២០១៣-១៤ ដល់ ២០១៧-១៨ 
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្រគ�បេ្រងៀនឧត�មសកិ្សោមាន ១៦ ១៦៧នាក់ ្រសី ៣ ៣០៨នាក់ េស�ី ២០,៤៦ភាគរយ ក�ុងេនាះ្រគ�មានស��  
ប្រតបរ�ិ� ប្រត ៤ ៥៦៩នាក់ េស�ី ២៨,២៦ភាគរយ ្រសី ១ ៧៨០នាក់ បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ១០ ២៨៩នាក់ េស�ី 
៦៣,៦៤ភាគរយ ្រសី ១ ៣៩៣នាក់ និងបណ�ិ ត ១ ៣០៩នាក់ េស�ី ៨,១០ភាគរយ  ្រស ី១៣៥នាក់ ។  

ជារមួគុណវុឌ្ឍ្ិរគ�បេ្រងៀនឧត�មសិក្សោេនមនិទន់មានករែ្រប្រប�លគួរឱ្យកត់សមា� ល់េនេឡយីេទែដលទមទរ
ឱ្យមានវធិានករជាក់ែស�ង េដមី្បបីេង�នីគុណវុឌ្ឍ្ិរគ�បេ្រងៀនេនឧត�មសិក្សោបែន�មេទៀត។ 

រូបភាពទ២ី៦ ៖ ករេ្របៀបេធៀបបុគ�លកិអប់រេំនឧត�មសកិ្សោពឆីា� សំកិ្សោ ២០១៣-១៤ ដល់ ២០១៧-១៨ 

 
និស្សតិកំពុងសិក្សោេនឧត�មសកិ្សោមាន ២១១ ៤៨៤នាក់ ្រសី ៩៨ ៦៣០នាក់ េស�ី ៤៦,៦៣ភាគរយ េបីេធៀបឆា� ំ

សិក្សោ ២០១៦-២០១៧ នសិ្សតិេកីន ៤ ០៥០នាក់ េស�ី ១,៩៥ភាគរយ  ក�ុងេនាះនិស្សតិបរេទសអហរូបករណ៍ ១៥៨នាក់ 
្រសី ៦០នាក់ ។ 

 និស្សតិកំពុងសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតរង ១៩ ៨៧១នាក់ ្រស ី ៩ ៨០៧នាក់ េស� ី ៤៩,៣៥ភាគរយ ក�ុងេនាះនិស្សតិ   
អហរូបករណ៍ ២ ៨៨៥នាក់ ្រស ី ១ ២៥៥នាក់ េស�ី ៤៣,៥០ភាគរយ និងនិសិ្សតសកិ្សោបង់ៃថ� ១៦ ៩៨៦នាក់ ្រស ី         
៨ ៥៥២នាក់ េស�ី ៥០,៣៤ភាគរយ។ េបីេធៀបនងឹឆា� សំកិ្សោ២០១៦-២០១៧ និស្សតិថា� ក់បរ�ិ� ប្រតរងថយ ៦៩៩នាក់  
េស�ី ៣,៣៩ភាគរយ ្រសីថយ ៦៩៨នាក់ ។  

ករថយចុះៃនចំននួនសិ្សតិថា� ក់បរ�ិ� ប្រតរងេនះ េដយសរករ្របឡងជាប់ស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិមាន
ករេកីនេឡងីជាេរៀងរល់ឆា� ។ំ 

រូបភាពទ២ី៧ ៖ នសិ្សតិកពុំងសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតរងពឆីា� សំកិ្សោ ២០១៣-១៤ ដល់ ២០១៧-១៨ 

 

និស្សតិកពុំងសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតមាន ១៦៨ ២៤២នាក់ ្រសី ៨៣ ៥៨៥នាក់ េស�ី ៤៩,៦៨ភាគរយ។ េបីេធៀប
នឹងឆា� សំកិ្សោ២០១៦-២០១៧ និស្សតិថា� ក់បរ�ិ� ប្រតេកនី ២ ៨៨៣នាក់ េស�ី ១,៧ភាគរយ ្រសីេកីន ៤ ៤១៣នាក់។ 
និស្សតិអហរូបករណ៍មាន២៤ ៦៣៧នាក់ ្រសី ១២ ៤៦៧នាក់ េស�៥ី០,៦០ភាគរយ េបីេធៀបនឹងឆា� សំិក្សោ២០១៦-
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២០១៧ និស្សតិអហរូបករណ៍េកីន ៦៩នាក់ េស�ី ២,៨០ ភាគរយ ្រសីេកីន ២៩៧នាក់។ នសិ្សតិកំពុងសកិ្សោឆា� ទំី១ 
ៃនថា� ក់បរ�ិ� ប្រតមាន ៤៩ ២៥៦នាក់ ្រសី ២៤ ៨៩៣នាក់ េស�ី ៥០,៥៣ភាគរយ េបីេធៀបនឹងឆា� សំិក្សោ២០១៦-
២០១៧ និស្សតិឆា� ទំ១ី េកីន ៥ ២២៨នាក់ េស� ី១១,៨៧ភាគរយ ្រសីេកនី ៣ ១៩៨នាក់។ 

ជារមួ ចំនួននិស្សតិ្រសីែដលទទួលបានអហរូបករណ៍មានករេកីនេឡងីេដយសរ្រកសួងផ�ល់អទិភាពក�ុងករ
ផ�ល់អហរូបករណ៍ដល់និស្សតិ្រសី។  

រូបភាពទ២ី៨ ៖ នសិ្សតិកពុំងសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតពឆីា� សំកិ្សោ ២០១៣-១៤ ដល់ ២០១៧-១៨ 

    
 និស្សតិកំពុងសកិ្សោថា� ក់េ្រកយបរ�ិ� ប្រតសរុប ២៣ ៣៧១នាក់ េកីន ៨,៧៣ភាគរយ ្រស ី២២,៤១ភាគរយៃន
ចំនួននិស្សតិសរុប ក�ុងេនាះថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ២២ ០២២នាក់ េកនី ៨,៦៣ភាគរយ ្រស ី២៣,៤៣ភាគរយ នងិ
ថា� ក់បណ�ិ ត ១ ៣៤៩នាក់ េកនី ១០,៣៩ភាគរយ ្រស ី៥,៨៦ ភាគរយ។ 

ជារមួេយងីសេង�តេឃញីថា ចំននួនិស្សតិកពុំងសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ និងថា� ក់បណ�ិ តមានករេកីនេឡងី។  

 រូបភាពទ២ី៩ ៖នសិ្សតិកពុំងសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ពឆីា� សំកិ្សោ ២០១៣-១៤ ដល់ ២០១៧-១៨ 

 
រូបភាពទ៣ី០ ៖ នសិ្សតិកពុំងសកិ្សោថា� ក់បណ�ិ ត ពឆីា� សំកិ្សោ ២០១៣-១៤ ដល់ ២០១៧-១៨ 

      
និស្សតិប�� ប់ករសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតរង ៦ ៨៩៨នាក់ ្រសី៣ ៤១៦នាក់ េស�ី ៤៩,៥២ភាគរយ េបីេធៀបនឹង

ឆា� សំិក្សោ២០១៦-២០១៧ និស្សតិប�� ប់ករសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតរងថយ ៣ ៩១២នាក់ ្រសី ១ ៨៣៦នាក់ េស�ី 
៣៤,៩៥ភាគរយ ក�ុងេនាះនសិ្សតិអហរូបករណ៍ ៥១២នាក់ ្រស ី២៤៨នាក់ េស�ី ៤៨,៤៣ភាគរយ។ េបីេធៀបនឹងឆា� ំ
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សិក្សោ២០១៦-២០១៧ នសិ្សតិអហរូបករណ៍ថយ ៧៩៩នាក់ េស�ី ៦០,៩៤ភាគរយ ្រសីថយ ១៩៧នាក់ េស�ី 
៤៤,២៦ភាគរយ។ 

រូបភាពទ៣ី១៖ នសិ្សតិប�� ប់ករសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតរងពឆីា� សំកិ្សោ ២០១៣-១៤ ដល់ ២០១៧-១៨ 

 
និស្សតិប�� ប់ករសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រត ៣៦ ០៤៩នាក់ ្រសី ១៧ ៧៥៤នាក់ េស�ី ៤៩,២៤ភាគរយ េបីេធៀប

នឹងឆា� សំកិ្សោ២០១៦-២០១៧ នសិ្សតិប�� ប់ករសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតថយ ៣ ៤៩៤នាក់ ្រសី ៧៣៤នាក់ េស�ី ៣,៩៧
ភាគរយ។ ក�ុងេនាះនិស្សតិអហរូបករណ៍ ៣ ៧២៩នាក់ ្រសី ២ ០០៦នាក់ េស�ី ៥៣,៧៩ភាគរយ។ េបីេធៀបនឹងឆា� ំ
សិក្សោ២០១៦-២០១៧ នសិ្សតិអហរូបករណ៍ថយ ២ ១១០នាក់ េស� ី ៣៦,១៣ភាគរយ ្រសីថយ ៥៤៧នាក់ េស� ី
២១,៤២ភាគរយ។ 

រូបភាពទ៣ី២ ៖ នសិ្សតិប�� ប់ករសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រត ពឆីា� សំកិ្សោ ២០១៣-១៤ ដល់ ២០១៧-១៨ 

          
  និស្សតិប�� ប់ករសិក្សោថា� ក់េ្រកយបរ�ិ� ប្រត ៣ ៨៤៧នាក់ ថយ ៧,៨៨ភាគរយ ្រសី ២៥,៤០ ភាគរយ 
ថយ ១៤,៥២ភាគរយ ក�ុងេនាះបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ៣ ៨៣២នាក់ ថយ ៧,៨៦ភាគរយ ្រសី ២៥,៤៤ភាគរយ ថយ 
១៤,៧០ភាគរយ (នសិ្សតិបានសរេសរនិេក�បបទប�� ប់ករសិក្សោ ១៩៨នាក់ េកនី ៧២,១៧ភាគរយ ្រស ី ៤២,២៤
ភាគរយ េកីន ៩២,០០ភាគរយ) និងថា� ក់បណ�ិ ត ១៥នាក់ ថយ ១១,៧៦ភាគរយ ្រសី ១៣,៣៣ភាគរយ ថយ ១០០ 
ភាគរយ។ 
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រូបភាពទ៣ី៣ ៖ នសិ្សតិប�� ប់ករសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ពឆីា� សំកិ្សោ ២០១៣-១៤ ដល់ ២០១៧-១៨ 

 
 

រូបភាពទ៣ី៤ ៖ នសិ្សតិប�� ប់ករសកិ្សោថា� ក់បណ�ិ ត ពឆីា� សំកិ្សោ ២០១៣-១៤ ដល់ ២០១៧-១៨ 

            
រូបភាពទ៣ី៥ ៖ ស� នភាពនសិ្សតិកពុំងសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតតមវស័ិយឆា� សំកិ្សោ២០១៧-២០១៨ 

 

ស្រមាប់ករបណ�ុ ះបណា� លក្រមិតបរ�ិ� ប្រត នសិ្សតិ្របមាណ៤២ ភារយសកិ្សោែផ�កធុរកិច� ែដលក�ុងេនាះមាន 
គណេនយ្យ ធនាគារ ហរិ��វត�ុ នងិ្រគប់្រគង។ ចំែណកជនំាញ STEM មាន ២៧ភាគរយ ែដលក�ុងេនាះមានវទិ្យោស�ស�
មូលដ� ន ៥ភាគរយ បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន ៧ភាគរយ វសិ�កម� ៨ភាគរយ កសិកម� ៣ភាគរយ និង  សុខភិបាល ៤ភាគរយ។ 
ជំនាញ STEM  េនះមាន ២០ភាគរយ េបីមិនរប់ប��ូ លវទិ្យោស�ស�អនុវត�ន៍ដូចជា៖ កសិកម� និងសុខភិបាល។ ជារមួ 
ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�  ំករសកិ្សោជំនាញ STEM មានករេកីនេឡងីគួរឱ្យកត់សំគាល់ ពី១៨ភាគរយេនឆា� សំិក្សោ ២០១២-
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២០១៣ ដល់ ២៧ភាគរយេនឆា� សំិក្សោ ២០១៧-២០១៨។ ចំេពះវទិ្យោស�ស�សង�ម និងសលិ្បៈ ករបណ�ុ ះបណា� ល
េនមាន ្រតឹម ១០ភាគរយ។  

ដូចេនះ រដ� ភិបាលគួរព្រងងឹករវនិិេយាគបែន�មេទៀតេលីជនំាញ វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� សិល្បៈ 
(សិល្បៈៃច�្របឌិត និងវទិ្យោស�ស�សង�ម)  និងគណិតវទិ្យោ (STEAM) េដីម្បឱី្យ េឆ�ីយតបេទតបេទនងឹករអភិវឌ្ឍ
េសដ�កិច� និងសង�ម។  

 
រូបភាពទ៣ី៦ ៖ នសិ្សតិប�� ប់ករសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតតមវស័ិយឆា� សំកិ្សោ២០១៧-២០១៨ 

 
  ជំនាញ STEM  េនះមាន ២០ភាគរយ េបីមិនរប់ប��ូ លវទិ្យោស�ស�អនុវត�ន៍ដូចជា៖ កសិកម� និងសុខភិបាល។ 

ជារមួ ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�  ំករសិក្សោជំនាញ STEM មានករេកីនេឡងីគរួឱ្យកត់សមា� ល់ ពី១៨ភាគរយ។ 

និស្សតិែដលបានប�� ប់ករសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រត និស្សតិ្របមាណ ៤០ភាគរយសិក្សោែផ�កធុរកិច�ែដល
ក�ុងេនាះមានគណេនយ្យ ធនាគារ ហរិ��វត�ុ និង្រគប់្រគង។ ចំែណកជនំាញ STEM មាន ២៩ភាគរយ ែដលក�ុងេនាះ

មាន វទិ្យោស�ស�មូលដ� ន ៥ភាគរយ បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន ៩ភាគរយ វសិ�កម� ៨ភាគរយ កសិកម� ៣ភាគរយ នងិសុខ
ភិបាល ៤ភាគរយ។ ជំនាញ STEM មាន ២២ភាគរយ េបីមិនរប់ប��ូ លវទិ្យោស�ស�អនុវត�ន៍ដូចជា៖ កសិកម� នងិ    
សុខភិបាល។ េ្រកពីេនះជំនាញេផ្សងៗេទៀតមានដូចជា វទិ្យោស�ស�សង�ម និងសិល្បៈមាន ៩ភាគរយ ភាសបរេទស 
១២ភាគរយ ច្បោប់ ៨ភាគរយនិង េទសចរ ២ភាគរយ។ 

ជារមួប�� ក់ថា នសិ្សតិែដលបានប�� ប់ករសិក្សោេនះ បានចូលរមួចំែនកយ៉ាងសំខន់ក�ុងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ� 
និងសង�ម។  

រូបភាពទ៣ី៧ ៖ នសិ្សតិកពុំងសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់តមវស័ិយឆា� សំកិ្សោ២០១៧-២០១៨ 
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  ក�ុងចំេណាមនសិ្សតិកំពុងសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ៨២ភាគរយ សិក្សោែផ�កវទិ្យោស�ស�សង�ម ៩ភាគរយ 
សិក្សោែផ�កមនុស្សស�ស�សលិ្បៈ  និង ៧ភាគរយ សកិ្សោែផ�កវទិ្យោស�ស�ពិត និងធម�ជាតិ នងិ ២ភាគរយ សិក្សោែផ�ក
វសិ�កម�នងិបេច�កវទិ្យោ។  

រូបភាពទ៣ី៨ ៖ នសិ្សតិបានប�� ប់ករសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់តមវស័ិយឆា� សំកិ្សោ២០១៧-២០១៨ 

 

មានែតនសិ្សតិបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ចំននួ ១ភាគរយបុ៉េណា� ះបានប�� ប់ករសិក្សោែផ�កវសិ�កម�និងបេច�កវទិ្យោ ២
ភាគរយ ែផ�កវទិ្យោស�ស�ពិត េ្រកពីេនាះគឺែផ�កវទិ្យោស�ស�សង�ម។ ដូេច�ះ កម�ុជាេនបន�ជួប្របទះប�� ្របឈមខង   
គមា� តជំនាញក្រមតិបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ែដលទមទរឱ្យរជរដ� ភិបាល្រត�វវនិិេយាគបែន�មេទៀតក�ុងវស័ិយវទិ្យោស�ស� 
បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� និងគណិតវទិ្យោ (STEM)។ 

រូបភាពទ៣ី៩ ៖ នសិ្សតិកពុំងសកិ្សោថា� ក់បណ�ិ តតមវស័ិយឆា� សំកិ្សោ២០១៧-២០១៨ 

 
 
      ក�ុងករបណ�ុ ះបណា� លថា� ក់បណ�ិ តនសិ្សតិែដលប�� ប់ករសិក្សោ ១០០ភាគរយ គឺសិក្សោក�ុងែផ�កវទិ្យោស�ស�សង�ម។ 
 

ករព្រងងឹយន�ករេ្រជសីេរសីនសិ្សតិចូលេរៀន នងិនសិ្សតិអហរូបករណ៍ 
្រកសួងបាន៖ 

‐ េបាះពុម�េសៀវេភមគ�ុ េទសក៍ ១០ ០០០ក្បោល េសៀវេភក្រមងព័ត៌មានអហរូបករណ៍ ៨០ ០០០ក្បោល 
ពក្យសុំអហរូបករណ៍ ១០០ ០០០ច្បោប់ បង� ន់ៃដពក្យសំុ ១០០ ០០០ច្បោប់ សលកប្រតឯកត�ជន     
៩០ ០០០ច្បោប់ ពក្យសុំអហរូបករណ៍និស្សតិ្រកី្រក ៩៣ ០០០ច្បោប់ នងិក្រមងភាពេជាគជ័យរបស់ នសិ្សតិ 
អទិភាពពិេសស ១០០០ក្បោល ស្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយក�ុងឆា� សំិក្សោ២០១៨-២០១៩ 
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‐ បំប៉នសមត�ភាព ស�ីពនីីតិវធិ ី និងយន�ករៃនករបំេពញពក្យេស�ីសុំអហរូបករណ៍ស្រមាប់ឆា� សំកិ្សោ២០១៨-
២០១៩ មានម�ន�ីៃនមន�ីរអប់រ ំយុវជន នងិកីឡា ២៥េខត� រជធានី នងិវទិ្យោល័យ ៦៦២នាក់ ្រសី ៤២នាក់ 

‐ ្របឡង និងេ្រជីសេរសីនិស្សតិឱ្យចូលេរៀនថា� ក់បរ�ិ� ប្រត ៤៩ ២៥៦នាក់ ្រសី ២៤ ៨៩៣នាក់ េស�៥ី០,៥៣
ភាគរយ  ក�ុងេនាះនសិ្សតិអហរូបករណ៍ ៧ ១៧២នាក់ ្រសី ៤ ៣៤៩នាក់ េស�ី ៦០,៦៣ ភាគរយ រមួមាន
អទិភាពសិស្សទូេទ ៥ ២៩២នាក់ ្រសី ២ ៩៣៤នាក់ សិស្សពូែក ៨នាក់ ្រសី ៣នាក់ អទិភាពនារ ី៨៩០នាក់ 
អទិភាព្រកី្រក ៦២៧នាក់ ្រសី ៣៩៦នាក់ អទិភាពតំបន់ដច់្រសយាល ៣៥៥នាក់ ្រសី ១២៦នាក់។ ថា� ក់
បរ�ិ� ប្រតរង ១០ ៤០១នាក់ ្រសី ៥ ១៩៥នាក់ េស�ី ៤៩,៩៤ ភាគរយ។ 

នសិ្សតិបរេទសសកិ្សោេនកម�ុជា នងិ នសិ្សតិកម�ុជាសកិ្សោេនបរេទស 
‐ និស្សតិបរេទសសកិ្សោេនកម�ុជា ១៥៨នាក់ ្រសី ៦០នាក់ ក�ុងេនាះនសិ្សតិេវៀតណាម ៩៤នាក់ និស្សតិឡាវ ៤៩នាក់ 

និងនិស្សតិចិន ១៥នាក់។  នសិ្សតិបានប�� ប់ករសិក្សោេដយេជាគជ័យ ៥៤នាក់ ្រសី ១៩នាក់ េស�ី ៣៥,១៩
ភាគរយ 

‐ ប��ូ ននសិ្សតិអហរូបករណ៍កម�ុជា ៨៥៤នាក់ ្រសី ២៥៥នាក់ េស�ី ២៩,៨៦ភាគរយ េទសិក្សោេនបរេទស ១១
្របេទសរមួមាន ៃថ ចនិ េវៀតណាម ជបុ៉ន អូ�ស� លី ឡាវ សហព័ន�រុស្ស ីឥណ�ូ េណសុី េឆក សហគមន៍អឺរ ៉ុប នងិ
អង់េគ�ស  

‐ ទទួលនសិ្សតិកម�ុជា និងបរេទសឱ្យស� ក់េនមជ្ឈមណ� លអេន�វសិកដ� ន ៨១៦នាក់ ្រសី ៥៩៣នាក់ េស�ី ៧២,៦៧
ភាគរយ។ 

្របករេនះប�� ក់ថា ចំននួនិស្សតិសិក្សោក�ុង្របេទសមានករេកីនេឡងី និងករផា� ស់ប�ូរនិស្សតិក�ុង្រកបខណ�   
កិច�សហ្របតិបត�ិករ្រត�វបានេលីកកម�ស់ជាបន�បនា� ប់ និងមានភាពទូលំទូលយ។ 

ករេរៀបច្ំរកបខណ� ច្បោប់ លខិតិបទដ� នគតយុិត� នងិេគាលនេយាបាយឧត�មសកិ្សោ 
្រកសួងបាន៖ 

- េចញអនុ្រកតឹ្យស�ីពកីរែតងតងំ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលៃនសកលវទិ្យោល័យជាសុីមកំចយមារ 

- េចញ្របកសស�ីពីករបណ�ុ ះបណា� លឯកេទសវជិា� ជីវៈនាយកសលេនវទិ្យោស� នជាតិអប់រ ំ

- េចញ្របកសស�ីពីករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�ក្រមិតមូលដ� នតម្របព័ន�ពេន��នេឆា� ះេទក្រមិតបរ�ិ� ប្រត 

- េចញ្របកសស�ីពី ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពតឹ�េទរបស់េដប៉ាតឺម៉ង់ នងិករយិាល័យចណុំះវទិ្យោស� នជាតអិប់រ ំ

- េចញ្របកសស�ីពី ករេរៀបចនំិងករ្រប្រពតឹ�េទរបស់មហវទិ្យោល័យថា� ក់បរ�ិ� ប្រត េដប៉ាតឺម៉ង់ ករយិាល័យ 
េលខធិករដ� ន និងអង�ភាពលទ�កម�ក�ុងរចនាសម�ន័�របស់សកលវទិ្យោល័យ 

- េចញ្របកសស�ីព ីករេរៀបចនំិងករ្រប្រពតឹ�េទរបស់ករយិាល័យ និងេដប៉ាតឺម៉ង់ច◌ណុំះវទិ្យោស� នគរុេកសល្យ      
រជធានីភ�ំេពញ 

- េចញ្របកសស�ីពី ករេរៀបចនំិងករ្រប្រពតឹ�េទរបស់ករយិាល័យ នងិេដប៉ាតម៉ឺង់ចណុំះវទិ្យោស� នគរុេកសល្យ
បាត់ដំបង 

- េចញ្របកសស�ីពី ករេរៀបចំ នងិករ្រប្រពឹត�េទរបស់ករយិាល័យធានាគុណភាពៃនសកលវទិ្យោល័យភូមនិ�ភ�ំេពញ 

- េចញ្របកសស�ីពី ករប�ូ រេឈ� ះថា� ក់បរ�ិ� ប្រតភូមិវទិ្យោេទថា� ក់បរ�ិ� ប្រតភូមិវទិ្យោ និងេរៀបចំែដនដីៃនមហ
វទិ្យោល័យសង�មស�ស� និងមនុស្សស�ស�ៃនសកលវទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ 

- េចញអនុ្រកតឹ្យស�ីពកីរទទលួស� ល់្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោឯកជន ៣ រួមមាន សកលវទិ្យោល័យ្រគប់្រគងអសុបូីព៌  
វទិ្យោស� នកសិកម�ឧកញ៉ាមុ៉ងឬទ�ី និងវទិ្យោស� នធុរកចិ�និងបេច�កវទិ្យោ្រក�ង្រពះសីហនុ   
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- េចញ្របកសស�ីពីករទទលួស� ល់្រគឹះស� នឧត�មសកិ្សោឯកជន២ រមួមាន វទិ្យោស� នអន�រជាតបិាធាយ   និង វទិ្យោស� ន
កម�ុជាបេច�កវទិ្យោជបុ៉ន 

- េចញអនុ្រកតឹ្យស�ីពី ករទទលួស� ល់ករប�ូរេឈ� ះសកលវទិ្យោល័យចំេរនីពហុបេច�កវទិ្យោ េទជាសកលវទិ្យោល័យ
ឥ�ន�វជិា�  និងទទលួស� ល់វទិ្យោស� នសកិ្សោេដីម្បេីជាគជ័យ    

- េចញេសចក�ីសេ្រមចស�ីពកីរែតងតងំសមាសភាព្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល ១២្រគឹះស� នឧត�មមសិក្សោ។ 
្របករេនះប�� ក់ថា ករអនុវត�េលីករងរ្រគប់្រគង និងករងរបណ�ុ ះបណា� លេនឧត�មសិក្សោមានេគាលករណ៍

ច្បោប់ច្បោស់លស់។ 

ករធានាគុណភាពអប់រេំនឧត�មសកិ្សោ 
្រកសួងបាន៖ 

‐ ដក់ឱ្យេ្របី្របាស់នូវស�ង់ដស្រមាប់ផ�ល់ករទទលួស� ល់គុណភាពអប់រថំា� ក់បណ�ិ ត តមេសចក�សីេ្រមចេលខ 
០១/១៨ គ.ទ.ក សសរ ចុះៃថ�ទី៩ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៨ របស់គណៈកមា� ធិករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រៃំនកម�ុជា 

‐ ពិនិត្យនងិទទលួស� ល់កម�វធិសីិក្សោថា� ក់ឆា� សំិក្សោមូលដ� នរបស់្រគះឹស� នឧត�មសិក្សោ ៣ រមួមាន៖ វទិ្យោស� ន
ពណិជ�ស�ស�េអសុីលដី វទិ្យោស� នសិក្សោេដមី្បេីជាគជ័យ និងសកលវទិ្យោល័យ េហង  សរំនិ  ត្ូបងឃ�ុ ំ 

‐ ពិនិត្យតមដនករអនុវត�កម�វធិសីិក្សោថា� ក់ឆា� សំិក្សោមូលដ� ន និងផ�ល់សិទ�ិជូនដល់សកលវទិ្យោល័យ េហង សរំនិ 
ត្ូបងឃ�ុ ំេចញវ�ិ� បនប្រតថា� ក់ឆា� សំិក្សោមូលដ� ន 

‐ បំប៉នសមត�ភាពម�ន�អីគ�នាយកដ� នឧត�មសកិ្សោ ៩២នាក់ ្រសី ១៨នាក់ ស�ីពីឧបករណ៍ពិនិត្យតមដន នងិ
វយតៃម�្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

‐ ពិនិត្យតមដនស� នភាពបណ�ុ ះបណា� លេនតម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោតមបណា� េខត� ១៥្រគះឹស� ន 
‐ ពិនិត្យតមដន នងិព្រងឹងករេរៀបចំែផនករែផ�កេលលីទ�ផល និង្របព័ន�ពិនតិ្យតមដន និងវយតៃម�េន្រគឹះស� ន

ឧត�មសកិ្សោ ៦្រគឹះស� ន។ 
្របករេនះប�� ក់ថា ្រកសងួបន�ព្រងងឹយន�ករធានាគុណភាពអប់រេំនឧត�មសិក្សោ។  

ករបេ្រងៀន នងិករ្រសវ្រជាវ 

្រកសួងបាន៖ 
‐ ្រសវ្រជាវេលី្របធានបទ ២១០ រួមមាន៖ ែផ�កកសិកម� ធនាគារ ហិរ��វត�ុ េសដ�កិច� ទីផ្សោរ ធុរកិច� េទសចរណ៍ សំណង់ 

ឧស្សោហកម� ែរ ៉ ថាមពល បរសិ� ន វទិ្យោស�ស�ចំណីអហរ ្របវត�ិស�ស� ភូមិស�ស� វទិ្យោស�ស�សុខភិបាល 
បេច�កវទិ្យោ ជីវវទិ្យោ វទិ្យោស�ស�សង�ម វទិ្យោស�ស�អប់រ ំ ភាពជាអ�កដឹកនំា ករ្រគប់្រគង សហ្រគិនភាព ច្បោប់ 
សរទូរគមនាគមន៍ និងករសិក្សោអំពីទីផ្សោរករងររបស់និស្ិសត 

‐ េបាះពុម�ផ្សោយ ១៣១ ្របធានបទ រួមមាន៖ ករេបាះពុម�ផ្សោយក�ុង្រស�ក ៥៤ និងករេបាះពុម�អន�រជាតិ ៧៧ 
‐ ប��ូ នម�ន�ី ១១នាក់ ្រសី ១នាក់ េទចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីវធិីស�ស�នងិករ្រសវ្រជាវេគាលនេយាបាយ

វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ នងិនវនុវត�ន៍ក�ុង្របេទសវថីិមួយែខ្ស្រកវ៉ត់មួយ ្រពមទងំករវភិាគទនិ�ន័យ 
‐ ដក់ឱ្យអនុវត�លក�ខណ� ្របតបិត�ិនាយកទទួលបន�ុក្រសវ្រជាវ និងនាយកមជ្ឈមណ� ល្រសវ្រជាវេនតម្រគឹះស� ន

ឧត�មសកិ្សោ 
្របករេនះប�� ក់ថា វប្បធម៌្រសវ្រជាវេនឧត�មសិក្សោកម�ុជាកំពុងព្រងឹងជាបេណ�ី រៗ  
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ក២. ធានាភាពសក័�ិសទិ�ិៃនភាពជាអ�កដឹកនា ំ និង្រគប់្រគងរបសម់�ន�អីបរ់្ំរគបល់ដំប់ថា� ក ់

ករចូលរមួសនិ�សទី កចិ�្របជុ ំនងិសកិ� សលេនេ្រក្របេទស 
្រកសួងបានប��ូ ន៖ 

‐ ម�ន�ី ៥នាក់ ្រសី ២នាក់ េទចូលរមួសន�ិសទីស�ីពកីរ្រគប់្រគងគេ្រមាង  និងដំេណីរេឆា� ះេទកន់ករអប់រ ំ េន
សធារណរដ�កូេរ ៉

‐ ថា� ក់ដឹកនានំិងម�ន�ី ៦នាក់ េទចូលរមួសន�ិសីទស�ីពី្រកបខណ� គុណវុឌ្ឍនិិងករធានាគុណភាពអប់រ ំេនៃថ 
‐ ថា� ក់ដឹកនា ំ ២នាក់ េទចូលរមួសន�សិីទស�ពីីយុគសម័យឧត�មសិក្សោេនអឺរ ៉ុប និងអន�រជាតិ គណិតវទិ្យោ នងិ

អប់រគំណិតវទិ្យោ េនបារងំ 
‐ ម�ន�ី ១០នាក់ េទចូលរមួ្របជុំស�ីពី ករ្របតិបត�ិបណា� ញធានាគុណភាពអស៊ន េនម៉ាេឡសុី ករចល័តនិស្សតិ 

និងករធានាគុណភាពអប់រេំនឧត�មសិក្សោក�ុងតបំន់អស៊នបូកបី េនមីយ៉ាន់ម៉ា ករកសងសមត�ភាពករ
ធានាគុណភាពអប់រេំនឥណា�    បណា� ញម�ន�ីធានាគុណភាពអស៊នវយ័េក�ងេនឥណ�ូ េនសុី   និងបណា� ញ
ធានាគុណភាពអសុីប៉ាសុីហ�កិ េនៃថ 

‐ ម�ន�ី ១នាក់ េទចូលរមួ្របជុំេលីកទ៧ី៥ របស់អនុកមា� ធិករអស៊ន ែផ�កវទិ្យោស�ស� នងិបេច�កវទិ្យោ និង្របជុំ

េ្រកផ�ូវករេលីកទ១ី០ របស់រដ�ម�ន�ីអស៊នែផ�កវទិ្យោស�ស�និងបេច�កវទិ្យោ េនហ�លីីពនី 
‐ ម�ន�ី ៣នាក់ ្រសី ១នាក់ េទចូលរមួ្របជុំអសុ-ីប៉ាសុីហ�កិេលីកទ៤ី ស�ីពីករអប់រ២ំ០៣០ ទក់ទងនឹងករផា� ស់

ប�ូរករសិក្សោក�ុងករេឆ�ីយតបេទនឹងត្រម�វករជំនាញ  េដីម្បីសេ្រមចបាននូវេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយ   
ចីរភាពេនក�ុងតំបន់អសុ-ីប៉ាសុីហ�កិ  េនៃថ 

‐ ម�ន�ី ១នាក់ េទចូលរមួ្របជុគំណៈកមា� ធកិរស្រមបស្រម�លអស៊នស�ីពីេសវកម�េលកីទី៩១ និង្របជុកំរងរ
ពក់ព័ន� េនមីយ៉ានម៉ា 

‐ ម�ន�ី ១០នាក់ េទចូលរមួ្របជុំស�ីពភីាពជាអ�កដកឹនា ំ នងិករ្រគប់្រគងធនធានមនុស្សនិងហរិ��វត�ុនិងកចិ�
សហ្របតបិត�ិករ  េនមីយ៉ានម៉ា 

‐ ម�ន�ី ៩នាក់ េទចូលរមួ្របជុគំណៈកមា� ធកិរ្រកបខណ� គុណវុឌ្ឍអិស៊នេលកីទ៤ី និងេលីកទ៥ីស�ពីីករអនុវត�
្រកបខណ� គុណវុឌ្ឍជិាតិេនៃថ និង្របជុអំន�រជាតិស�ីពកីរទទលួស� ល់គុណវុឌ្ឍឧិត�មសកិ្សោេន្រប៊�យេណ 

‐ ម�ន�ី ២នាក់ េទចូលរួមសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ស�ីពីឧត�មសិក្សោអស៊ន-អឺរ ៉ុប េនឥណ�ូ េណសុី និង   
មូលនិធកិម�ុជាេដីម្បឧីត�មសកិ្សោ េនសហរដ�អេមរកិ 

‐ ម�ន�ី ៦នាក់ ្រសី ៣នាក់ េទចូលរមួសិក� សលស�ីពីករអភិវឌ្ឍន៍កិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិេលីករអភិវឌ្ឍន៍
អជីព្រគ�បេ្រងៀនក�ុងមា្រតដ� នមួយេនចិន ព័ត៌មានឧត�មសិក្សោកូេរ-៉អស៊ន េនសធារណរដ�កូេរ ៉និងអភិវឌ្ឍ
ភាពជាអ�កដឹកនា ំេនមីយ៉ាន់ម៉ា។  

ករេលកីកម�ស់អភបិាលកចិ�្រគះឹស� នឧត�មសកិ្សោ 
្រកសួងបាន៖ 

‐ ែណនា្ំរគប់្រគឹះស� នឧត�មសកិ្សោេ្រកមឱវទ្រកសងួអប់រ ំ យុវជន និងកទី្បោ ឱ្យេរៀបច ំនិងែកលម�កម�វធិីសិក្សោ
េនតម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោឱ្យ្រសបតម្រកបខណ� គុណវុឌ្ឍជិាតិកម�ុជា 

‐ ពិនិត្យតមដនជា្របចេំលីករផ្សព�ផ្សោយពណិជ�កម�សកិ្សោេនតម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ  
‐ ផ�ល់ទិដ� ករអនុ�� តករផ្សព�ផ្សោយពណិជ�កម�សិក្សោេនតម្រគឹះស� នឧត�មសកិ្សោ១៩ 
‐ ចុះអនុស្សរណៈៃនករេយាគយល់គា� ជាមួយ ៦៣អង�ករ  
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‐ ស្រមបស្រម�លជូនម�ន�អីប់រ ំនិងនិស្សតិ ១១៨នាក់ ឱ្យបានចូលរមួសិក� សល កម�វធិី្របកួត្របែជងមជ្ឈត�ករ 
ពណិជ�កម�អន�រជាតិ សន�សិទី វគ�បណ�ុ ះបណា� ល ករ្របកួត្របឌិត សិទ�មិនុស្សពិភពេលក េវទិក សន�ិបាត 
និង្របជុំ េន ២១ ្របេទស  

‐ ស្រមបស្រម�លេលីទិដ� ករស� ក់េន្របេទសកម�ុជាដល់បុគ�លិកស�័្រគចតិ� ១២២នាក់ ែដលកំពុងបេ្រមីករងរ
ក�ុងអង�ភាពេ្រកមឱវទ្រកសងួអប់រ ំយុវជន នងិកីឡា និងអង�ករ ១១ 

‐ ស្រមបស្រម�លករេធ�ីទស្សនកិច�សិក្សោរបស់និស្សតិបរេទស ចិន េវៀតណាម នងិឡាវ ១៥៨នាក់ ្រសី ៦០នាក់ 
ែដលបានទទួលអហរូបករណ៍របស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា េនតំបន់វប្បធម៌្របវត�សិ�ស� និងតំបន់េទសចរណ៍
ធម�ជាត ិ

‐ បំប៉ននសិ្សតិបរេទសថ�ី ៤៩នាក់ ្រសី ២៧នាក់ ទទលួអហរូបករណ៍រជរដ� ភិបាលកម�ុជាពីករសិក្សោ និង 
កររស់េនកម�ុជា 

‐ សហករជាមយួ្រកសងួអប់របំរេទស និងរដ� ភបិាលៃដគូេទ�ភាគី ១១្របេទស ក�ុងករជំរុញកម�វធិីផ�ល់អហ-
រូបករណ៍ 

‐ ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានអហរូបករណ៍ និងេរៀបច្ំរបឡងេ្រជីសេរសីនិស្សតិអហរូបករណ៍េទសិក្សោេ្រក្របេទស  
‐ បំប៉ននសិ្សតិអហរូបករណ៍ ៥៩៩នាក់ ្រសី ២១៤នាក់ ែដលបានេ្រជសីេរសីមុនេចញដំេណីរេទសិក្សោេន

បរេទស ២េលីក 
‐ សហករជាមយួអង�ករ�ហ�ង់កូហ�ូនីក�ុងករេរៀបចំទិវ�ហ�ង់កូហ�ូនី្របចឆំា� ។ំ 

្របករេនះប�� ក់ថា អភិបាលកិច�្រគះឹស� នឧត�មសិក្សោ និងកិច�សហ្របតិបត�កិរអន�រជាតិ្រត�វបានព្រងងឹ និង
ព្រងកីជាលដំប់ពីមួយឆា� េំទមួយឆា� ។ំ 

ករអភវិឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ឧីត�មសកិ្សោ 
្រកសួងបានប��ូ ន៖ 

‐ ម�ន�ី ៥នាក់ ្រសី ១នាក់ េទចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពី្រគ�បេង� លែផ�កអភិវឌ្ឍកម�វធិសីិក្សោ ករបេ្រងៀននិង
ករេរៀនេនឧត�មសិក្សោេនឥណ�ូ េនសុី ករេរៀបចំនងិករអនុវត�្រកបខ័ណ� អប់រែំផ�កេលលីទ�ផល និងករវយ
តៃម�កម�វធិបីណ�ុ ះបណា� លេនៃថ 

‐ ម�ន�ី ៥នាក់ េទចូលរមួទស្សនកិច�សកិ្សោស�ីពកីរដឹកនា ំករងរ្រគប់្រគង និងករបេ្រងៀនតម្របព័ន�អនឡាញ 
េនសធារណរដ�កូេរ។៉ 

្របករេនះប�� ក់ថា បានជយួេលីកកម�ស់សមត�ភាពេលកីរងរដឹកនា ំ ករងរ្រគប់្រគង ករងរបេច�កេទស 
ករងរបណ�ុ ះបណា� ល ករងរ្រសវ្រជាវ ករផា� ស់ប�ូរព័ត៌មាន និងបទពិេសធក�ុង្របេទសនិងេ្រក្របេទស។ 

ខ.  វឌ្ឍនភាពៃនសចូនាករផលសេ្រមច   
ករវភិាគវឌ្ឍនភាពសូចនាករផលសេ្រមច៥៥០១៥នាក់(892 079នាក់)= 

ល.រ ឧត�មសិក្សោ 
ជាកែ់ស�ង ចំណុចេដ ជាកែ់ស�ង 

ស� នភាព 
២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ ២០១៨-១៩ 

េគាលនេយាបាយទ១ី៖ធានាឱ្យករអប់រមំានគុណភាព្របកបេដយសមធម៌ បរយិាបន� នងិេលីកម�ស់ឱកសសិក្សោេពញមយួជវីតិ

ស្រមាប់ទងំអស់គា�  
១ ភាគរយនិស្សតិអហរូបករណ៍រដ�ចូលេរៀនឆា� ទីំ ១ ១០,៥៣% ១៤% ៩,៧%  
២ អ្រតរមួៃនករសិក្សោេនឧត�មសិក្សោ (១៨-២២ឆា� )ំ ១០,៤៩% ១៦% ១១,៥៧%*  

៣ ្រគ�បេ្រងៀនែដលមានគុណវុឌ្ឍេិនក្រមិតបរ�ិ� ប្រតជានខ់�សេ់កីន ១ ០០០ នាក ់និងបណ�ិ ត ២៥០នាក ់

 បរ�ិ� ប្រតជានខ់�សក់�ុង្របេទស ៨៧៣៧ ៨ ៥៣៥ ៨៩៩១*  
 បណ�ិ តក�ុង្រស�ក ៨៧១ ៩៩៦ ៨៨៣*  
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 បរ�ិ� ប្រតជានខ់�សេ់នបរេទស ៣៦៧ ១១០ ៦២១  
 បណ�ិ តេនបរេទស ៦៨ ១២០ ១១២  

៤ ភាគរយនិស្សតិប�� ប់ករសិក្សោមានករងរេធ�ី N/A ៨២% N/A N/A 

េគាលនេយាបាយទ២ី៖ធានាភាពស័ក�សិិទ�ៃនភាពជាអ�កដកឹនា ំនងិ្រគប់្រគងរបស់ម�ន�អីប់រ្ំរគប់លំដប់ថា� ក់ 

៥ 
ភាគរយៃន្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោសេ្រមចបានតមស�ងដ់ធានាគុណភាព
ៃផ�ក�ុង  

៤១% ៤១,៤% ៤២%  

៦ ភាគរយៃន្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោេរៀបចំែផនករថវកិ្របចឆំា�  ំ ៤០% ៣៨% ៦២%  

៧ ថវកិស្រមាបអ់នុវសិយ័ឧត�មសិក្សោ ១៣,៦% ១៤% ១២,៧៦%  
 

 

 

 

Uសមា� ល់U:  សេ្រមចបានតមចណុំចេដ  អចទទលួយកបាន   សេ្រមចមនិបានតមចណុំចេដ 

 *ស�តិឆិា� សិំក្សោ នងិ ករអនុវត�ក�ុងឆា� សិំក្សោ២០១៧-២០១៨ 

គ.  ប�� ្រ�ឈម 

ទន�ឹមនងឹសមទិ�ផល ប�� ្របឈមមួយចំនួន ចបំាច់្រត�វមានកិច�ខិតខំ្របងឹែ្របងេដះ្រសយ។ ប�� ្របឈម
ទងំេនាះមានដូចជា ៖ 

‐ គុណភាពនសិ្សតិប�� ប់ករសកិ្សោេនមានគមា� តជំនាញពុំទន់េឆ�ីយតបេពញេលញេទនឹងត្រម�វករៃនទផី្សោរករងរ 
និងសង�ម  

‐ ករេរៀបចំ្របព័ន�ធានាគុណភាពអប់រៃំផ�ក�ុងនិងករអនុវត�យន�ករវយតៃម�គុណភាពអប់រៃំផ�ក�ុងេនតម្រគឹះស� ន
ឧត�មសកិ្សោមួយចំនួនេនមិនទន់ដំេណីរករល� 

‐ ករវនិិេយាគេលីកម�វធិីបណ�ុ ះបណា� លថា� ក់បរ�ិ� ប្រតេលីមុខជំនាញអទភិាព វទិ្យោស�ស�   បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� 
និងគណិតវទិ្យោ  េដីម្បេីឆ�យីតបេទនឹងត្រម�វករៃនករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� និងសង�មេនមានក្រមិត 

‐ ្របកសអន�រ្រកសងួស�ីព ីករឧបត�ម�ម�ន�ីវយតៃម�គុណភាពអប់រឧំត�មសិក្សោស្រមាប់អនុវត�ក�ុងករចុះវយតៃម� មិន
ទន់បានេរៀបចំរចួរល់  

‐ កង�ះម�ន�ីវយតៃម�ែដលមានសមត�ភាពក�ុងករវយតៃម�្រគះឹស� នឧត�មសិក្សោ។ 
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◌ំ 
២.២. ៥ អនុវសិយ័ ករអប់រេំ្រក្របពន័� 
ក. លទ�ផលសេ្រមចបាន 
ក.១ ធានាឱ្យករអប់រមំានគណុភាព្របកបេដយសមធម៌ បរយិាបន� និងេលកកម�សឱ់កស 

សកិ្សោេពញមយួជីវតិស្រមាបទ់ងំអសគ់ា�  
រជធានី េខត�ែដលបានអនុវត�កម�វធិអីក�រកម�វជិា� ជីវៈមាន ២៥ កម�វធិីេ្រកយអក�រកម�មាន ១៧ កម�វធិចូីលេរៀន

េឡងីវញិមាន ២២ កម�វធិបីេង�ីន្របាក់ចណូំលេនតមមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍មាន ២៤ កម�វធិីសមមូលបឋម
សិក្សោមាន ២៤ កម�វធិសីមមូលមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិមាន ៨ និងកម�វធិបីំេពញវជិា� មាន ២១ ។ 

តរងទ១ី៦ ៖ រជធាន ីេខត�ែដលបានអនុវត�កម�វធិ ី

កម�វធិ ី
រជធាន ីេខត� 

២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨ 

អក�រកម�វជិា� ជីវៈ ២៥ ២៥ 

េ្រកយអក�រកម� ១៨ ១៧ 

ចូលេរៀនេឡងីវញិ ២២ ២២ 

បេង�ីន្របាក់ចំណូល ២៤ ២៤ 

សមមូលបឋមសិក្សោ ២២ ២៤ 

សមមូលមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ០ ៨ 

បំេពញវជិា�  ២១ ២១ 

កម�វធិីអក�រកម�វជិា� ជីវៈរក្សោបានស�ិរភាព និងមានករចប់អរម�ណ៍ពីអ�កសកិ្សោេដយព្រងីកវសិលភាពកម�វធិី
អក�រកម�តមេរងច្រក និងពន�នាគារតមរយៈករគា្ំរទែផ�កហរិ��វត�ុដល់្រគ�ជាប់កិច�សន្យោ សមា� របេ្រងៀននិងេរៀន និងករ
ចូលរមួពី្រគប់ភាគីពក់ព័ន�។  

កម�វធិសីមមូលបឋមសិក្សោមានករេកនីេឡងី េដយអ�កសកិ្សោកម�វធិអីក�រកម�វជិា� ជីវៈបានបន�ចូលេរៀនថា� ក់សមមូល
េដីម្បបី�� ប់ក្រមិតបឋមសិក្សោ។ 

កម�វធិីសមមូលមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិបានចប់េផ�ីមដំេណីរករ េដយអ�កសិក្សោែដលគា� នវសនាចូលេរៀនេនតម
សលេរៀនអប់រកំ�ុង្របព័ន� បានចូលេរៀនបន� និងប�� ប់ករអប់រកំ្រមិតមូលដ� ន។ 

កម�វធិីបំេពញវជិា� បានជួយអ�កសិក្សោឱ្យមានឱកសទី២ ក�ុងករបន�ករសិក្សោេទក្រមិតខ�ស់ជាង តមស� រតីៃនករ
សិក្សោេពញមួយជីវតិ។ 

កម�វធិអីក�រកម�វជិា� ជវីៈ  

តមករអេង�តសង�ម-េសដ�កិច�េនកម�ុជាឆា� ២ំ០១៧ របស់្រកសួងែផនករបង� ញថា អ្រតអក�រកម�ជនេពញវយ័
អយុ ១៥ឆា� េំឡងី បានែ្រប្រប�លពី ៨០,៥ភាគរយ េនឆា� ២ំ០១៥ ដល់ ៨៤,៤ភាគរយ េនឆា� ២ំ០១៦ និងេនឆា� ំ
២០១៧ មាន ៨២,៥ភាគរយ។ អ្រតេនះបង� ញពកីរខតិខ្ំរបឹងែ្របងរបស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ្រកសងួ   
ស� ប័នពក់ព័ន� អង�ករយូេណស�ូ និងៃដគូអភិវឌ្ឍ។ 

ទិវអក�រកម�ជាតិ ៨ ក��  ជាកមា� ងំចលករជយួជំរុញឱ្យកម�វធិីេនះ ទទួលបានេជាគជ័យ។ ជាក់ែស�ង្រកសងួបាន
្របារព�ទិវអក�រកម�ជាតិ ៨ ក��  ឆា� ២ំ០១៨ េ្រកម្របធានបទ «អក�រកម�េឆា� ះេទករសិក្សោេពញមយួជីវតិ» មានអ�ក
ចូលរមួ ១ ៦០០នាក់ ្រសី ៥០ភាគរយ េនេខត�កំពត។ 
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រូបភាពទ៤ី០ ៖ អ្រតអក�រកម�ជនេពញវយ័អយុ១៥ឆា� េំឡងី 

្របភព៖ របាយករណ៍អេង�តសង�ម-េសដ�កិច�កម�ុជាឆា� ២ំ០១៧ 

ថា� ក់អក�រកម�មាន ៩៧៩ ថា� ក់ ្រគបដណ� ប់ ៩០២ ភូមិ ៥៨៩ ឃុ ំសង� ត់ ១៨៣ ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ក�ុងទូទងំ
្របេទស។ ្រកសួង្រគប់្រគងថា� ក់អក�រកម� ៩០៩ និងៃដគូអភវិឌ្ឍ ៧០។ ្រកសួងបានអនុវត�កម�វធិីអក�រកម�ស្រមាប់កម�ករ 
កម�ករនិីតមេរងច្រក េដយសហករជាមួយអង�ករយូេណស�ូ អង�ករសុប៉ីា ៃដគូអភិវឌ្ឍនិងមា� ស់េរងច្រក េដយ
បានដំេណីរករេន ៩ រជធានី េខត�រមួមាន រជធានីភ�ំេពញ េខត�កពំង់ឆា� ងំ កណា� ល កំពង់ស�ឺ កំពង់ចម ត្ូបងឃ�ុ ំ
ស� យេរៀង េសៀមរប និងេខត�ៃ្រពែវង។ ្រកសួងបានដំេណីរករថា� ក់អក�រកម�ក�ុងពន�នាគារ និងមណ� លែកែ្រប ២៦ថា� ក់ 

មានអ�កសិក្សោ ៥២៩ ្រសី ៣៣ ក�ុងេរងច្រក ១៩ថា� ក់ មានអ�កសកិ្សោ ៤០៤ ្រសី ៣៩៤ និងក�ុងសិប្បកម�ឡឥដ� ១
ថា� ក់ មានអ�កសកិ្សោ ២០ ្រសី ១៦។ 

្រគ�អក�រកម�មាន ៩៩៤ ្រស ី៤០,៩៥ភាគរយ ក�ុងេនាះ្រគប់្រគងេដយ្រកសួង ៩០៩ ្រសី ៤០,៧០ភាគរយ និង
្រគប់្រគងេដយៃដគូអភិវឌ្ឍ ៨៥ ្រសី ៤៣,៥៣ភាគរយ។ ្រគ�អក�រកម� ៩៥៤ ្រសី ៣៩១ បានទទួលករបំប៉ន ក�ុងេនាះ
្រគប់្រគងេដយ្រកសងួ ៨៧០ ្រសី ៣៥៥ និង្រគប់្រគងេដយៃដគូអភិវឌ្ឍ ៨៤ ្រសី ៣៦ រមួទងំ្រគ�បេ្រងៀនអក�រកម�
ស្រមាប់កម�ករ កម�ករនិីេរងច្រក ២៤ ្រសី ៩ និង្រគ�បេ្រងៀនអក�រកម�ក�ុងពន�នាគារ ៤៩ ្រសី ៥។    

អ�កសិក្សោមាន ១៩ ៧៨៣ ្រសី ៦៦,៤២ភាគរយ និងបានប�� ប់វគ� ១៦ ៨៥០ ្រសី  ៦៧,០៤ភាគរយ។ អ�កសិក្សោ
បានឆ�ងកត់េតស�ស�ង់ដប�� ប់េដយេជាគជ័យមាន ១៥ ៦៣៧ េស�ី ៩២,៨០ភាគរយ ៃនអ�កសិក្សោបានប�� ប់ ក�ុង
េនាះ្រសី ៦៧,៣៦ភាគរយ។ អ�កមានបំណិនែផ�កអក្សរមាន ១២ ៦២៨ េស�ី ៧៤,៩៤ភាគរយ ៃនអ�កសិក្សោបានប�� ប់ 
ក�ុងេនាះ្រសី ៦៨,០១ភាគរយ។ អ�កមានបណិំនែផ�កេលខស� ត់មាន ១១៤២៩ េស�ី ៦៧,៨៣ភាគរយ ៃនអ�កសកិ្សោ
បានប�� ប់ ក�ុងេនាះ្រសី ៦៨,០៤ភាគរយ។  

លទ�ផលេនះបង� ញថា ក្រមតិសមត�ភាពៃនអ�កបព� ប់ករសិក្សោេដយេជាគជ័យេលកីម�វធិីអក�រកម�មានករេកនី
េឡងីែផ�កអក្សរ។ ្របករែដល្រត�វយកចិត�ទុកដក់បែន�មេទៀត គឺែផ�កេរៀនេលខ។ 

តរងទ១ី៧ ៖ ចនំនួថា� ក់ ្រគ� និងអ�កសកិ្សោកម�វធិអីក�រកម�វជិា� ជវីៈ 

បរយិាយ 
២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨ េកនី(+)/ថយ(-) 

សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី 

ថា� កអ់ក�រកម� 

អយក ៩៣៥   ៩០៩ 
 

-២៦   

ៃដគូ ៩៨   ៧០ 
 

-២៨   
សរបុ ១ ០៣៣   ៩៧៩ 

 
-៥៤   

្រគ�អក�រកម� 

អយក ៩៣៥ ៣៧១ ៩០៩ ៣៧០ -២៦ -១ 

ៃដគូ ១១៦ ៦៥ ៨៥ ៣៧ -៣១ -២៨ 

សរបុ ១ ០៥១ ៤៣៦ ៩៩៤ ៤០៧ -៥៧ -២៩ 
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អ�កសិក្សោ 

អយក ១៨ ៩៨៧ ១២ ៧៦៣ ១៨ ២៤៨ ១២ ២១៣ -៧៣៩ -៥៥០ 

ៃដគូ ២ ០៧៩ ១ ៣៤៤ ១ ៥៣៥ ៩២៦ -៥៤៤ -៤១៨ 

សរបុ ២១ ០៦៦ ១៤ ១០៧ ១៩ ៧៨៣ ១៣ ១៣៩ -១ ២៨៣ -៩៦៨ 
 

រូបភាពទ៤ី១ ៖ លទ�ផលអ�កសកិ្សោប�� ប់កម�វធិអីក�រកម� 

សមា� ល់៖ លទ�ផលឆា� ២ំ០១៥ ជាឆា� យុំទ�នាករអក�រកម�ជាតិ ពីៃថ�ទី០២ ែខមីនា ២០១៥ ដល់ៃថ�ទី០២ ែខមីនា ឆា� ២ំ០១៦។ 

រូបភាពទ៤ី២  ៖ លទ�ផលអ�កសកិ្សោប�� ប់កម�វធិអីក�រកម�ឆា� ២ំ០១៨តម្រក�មអយុ 

 

រូបភាពទ៤ី៣  ៖ លទ�ផលអ�កសកិ្សោកម�វធិអីក�រកម�ឆា� ២ំ០១៨ 
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្របករេនះប�� ក់ឱ្យេឃញីថា  អនក�រជនេពញវយ័អយុ ១៥ឆា� េំឡងីមានករថយចុះ។ ករអប់រកំ�ុង្របព័ន�កន់
ែតមាន្របសិទ�ភាព និងគុណភាព ្រសបតមកែំណទ្រមង់វស័ិយអប់រ។ំ  

កម�វធិេី្រកយអក�រកម�  
កម�វធិីេនះបានជួយបេង�នីចេំណះដឹង និងទប់ស� ត់ករេភ�ចអក្សរដល់អក�រជនថ� ី និង្របជាសហគមន៍។ ្រកសួង

និងៃដគូអភិវឌ្ឍមានបណា� ល័យ ៤១ ដំេណីរករ ៣៩ េស�ី ៩៥,១២ភាគរយ។ បណា� ល័យ្រគប់្រគងេដយ្រកសងួមាន 
២៧ ដំេណីរករ ២៥ េស�ី ៩២,៥៩ភាគរយ នងិគា្ំរទេដយៃដគូអភិវឌ្ឍមាន ១៤ ដំេណីរករ ១០០ភាគរយ។ 

អ�កចូលអន ៣៧ ១០៧ ្រស ី៥១,៩២ភាគរយ េកីន ១៦ ៥១៤ េស�ី ៨០,១៩ភាគរយ ្រសី ៩១,១៨ ភាគរយ។ 
អ�កចូលអនេនបណា� ល័យគា្ំរទេដយ្រកសួងមាន ២៥ ៤៧០ ្រសី ៤៨,១៤ ភាគរយ េកីន ៧ ៥៤១ េស�ី ៤២,០៦
ភាគរយ ្រសី ៤២,២៤ភាគរយ និងអ�កចូលអនេនបណា� ល័យគា្ំរទេដយៃដគូអភវិឌ្ឍមាន ១១ ៦៣៧ ្រសី ៦០,១៩ 
ភាគរយ េកីន ៨ ៩៧៣ េស�ីបីដង និង្រសីេកីនបីដងេបីេធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៧ ។ 

តរងទ១ី៨ ៖ ស�តិបិណា� ល័យនងិអ�កចូលអន 

បរយិាយ 
២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨ េកនី(+) / ថយ(-) 

សរុប ្រសី សរុប ្រសី សរុប ្រសី 

បណា� ល័យ 

អយក 
សរុប ២៨   ២៧   -១   

ដំេណីរករ ២៦   ២៥   -១   

ៃដគូ 
សរុប ៩   ១៤   ៥   

ដំេណីរករ ៩   ១៤   ៥   

សរុប 
សរុប ៣៧   ៤១   ៤   

ដេំណីរករ ៣៥   ៣៩   ៤   

អ�កចូលអន 

អយក ១៧ ៩២៩ ៨ ៦២០ ២៥ ៤៧០ ១២ ២៦១ ៧ ៥៤១ ៣ ៦៤១ 

ៃដគូ ២ ៦៦៤ ១ ៤៥៧ ១១ ៦៣៧ ៧ ០០៤ ៨ ៩៧៣ ៥ ៥៤៧ 

សរុប ២០ ៥៩៣ ១០ ០៧៧ ៣៧ ១០៧ ១៩ ២៦៥ ១៦ ៥១៤ ៩ ១៨៨ 

រូបភាពទ៤ី៤ ៖ លទ�ផលអ�កចូលអនក�ុងបណា� ល័យ 

្របករេនះជួយអ�កសិក្សោែដលេរៀនចប់កម�វធិីអក�រកម� និង្របជាសហគមន៍ឱ្យចូលអន េដមី្បជីួយបេង�នីចំេណះដឹង  
និងទប់ស� ត់េ្រគាះេភ�ចអក្សរ។ 

ទន�ឹមនងឹេនះកម�វធិចូីលរមួែកលម�បណិំនជីវតិតមរយៈរថយន�ចល័តអនុវត� មានអ�កចូលរមួ ១០៦ ្រសី ៥២ េស�ី 

៤៩,០៦ភាគរយ េកីន ២៧ េស�ី ៣៤,១៨ភាគរយ ្រសីថយ ១៨ េស�ី ២៥,៧១ភាគរយ។  
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តរងទ១ី៩ ៖ លទ�ផលអ�កចូលរមួកម�វធិែីកលម�គុណភាពៃនជវីតិ 

កម�វធិចូីលេរៀនេឡងីវញិ 
កម�វធិីេនះ ផ�ល់ឱកសឱ្យសសិ្សេបាះបង់ករសិក្សោេនថា� ក់ទី៣ ដល់ទី៦ បានបន�ករសិក្សោេឡងីវញិ េនតម

សលចំេណះទូេទអប់រកំ�ុង្របព័ន�។ ស�ិតិ និងសូចនាករអប់រឆំា� សំិក្សោ ២០១៧-២០១៨ បង� ញថា អ្រតេបាះបង់ករ
សិក្សោេនក្រមិតបឋមសិក្សោមាន ៤,៤ភាគរយ ្រសី ៣,៧ភាគរយ ្របមាណជា ៨៩ ៧៧១ ្រសី ៣៦ ២១៦ និងអ្រត
េបាះបង់ករសិក្សោេនក្រមិតមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិមាន ១៥,៨ភាគរយ ្រសី ១៤,២ភាគរយ ្របមាណ ៥១ ៧៣២នាក់ 
្រសី ២៤ ៤៣៨នាក់។ 

ថា� ក់គា្ំរទេដយ្រកសួងមាន ៦៣៦ ថយ ២២ េស� ី ៣,៣៤ ភាគរយ។ ្រគ�មាន ៦៣៦ ្រស ី ២៤,៣៧ភាគរយ 
ថយ ២២ េស� ី៣,៣៤ភាគរយ ្រសី ៧,១៩ភាគរយ។ សសិ្សចូលេរៀន ១១ ៤០៤ ្រស ី៤៥,១៨ភាគរយ សិស្សប�� ប់
មាន ១០ ៦៥៩ ្រសី ៤៥,៥០ភាគរយ។ សិស្សប��ូ នមាន ១០ ០៩៩ ្រសី ៤៦,០២ភាគរយ េស� ី១២,១៤ភាគរយ ៃន
សិស្សេបាះបង់ករសិក្សោឆា� សំកិ្សោ២០១៦-២០១៧។ 

 

តរងទ២ី០ ៖ ស�តិថិា� ក់ ្រគ� នងិសសិ្សកម�វធិចូីលេរៀនេឡងីវញិ 

បរយិាយ 
២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨ េកនី(+) / ថយ(-) 

សរុប ្រសី សរុប ្រសី សរុប ្រសី 

សិស្សេបាះបង់ 
បឋមសិក្សោ ៨៣ ១៧៦ ៣៤ ១៤៤ ៨៩ ៧៧១  ៣៦ ២១៦      

មធ្យមសិក្សោ ៩៩ ៦២៧ ៤៧ ០៦៦ ៥១ ៧៣២ ២៤ ៤៣៨   

ថា� ក ់

អយក ៦៥៨   ៦៣៦   -២២   

ៃដគូ             

សរបុ ៦៥៨   ៦៣៦   -២២   

្រគ� 

អយក ៦៥៨ ១៦៧ ៦៣៦ ១៥៥ -២២ -១២ 

ៃដគូ             

សរបុ ៦៥៨ ១៦៧ ៦៣៦ ១៥៥ -២២ -១២ 

សិស្ស 

អយក ១១ ៤១០ ៥ ១៧២ ១១ ៤០៤ ៥ ១៥២ -៦ -២០ 

ៃដគូ             

សរបុ ១១ ៤១០ ៥ ១៧២ ១១ ៤០៤ ៥ ១៥២ -៦ -២០ 

រូបភាពទ៤ី៥ ៖ លទ�ផលសសិ្សប��ូ នៃនកម�វធិចូីលេរៀនេឡងីវញិ 

បរយិាយ 
២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨ េកីន ( + ) ថយ ( - ) 

សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី 

អ�កចូលរមួ ៧៩ ៧០ ១០៦ ៥២ ២៧ -១៨ 
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្របករេនះជយួសសិ្សេបាះបង់ករសិក្សោពីថា� ក់ទី៣ ដល់ទី៦ មានឱកសចូលេរៀនេឡងីវញិេនតមសលេរៀន
អប់រកំ�ុង្របព័ន�។ 

កម�វធិបីេង�នី្របាក់ចណូំល  
មជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍្រត�វបានចត់ទុកជាសលេរៀនែផ�កអប់រេំ្រក្របព័ន�។ មជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍

មាន ៣៥៦ េកីន ៦ េស�ី ១,៧១ភាគរយ ្រគប់្រគងេដយ្រកសួងមាន ៣៣៥ េកនី ៥ េស� ី១,៥២ភាគរយ ដំេណីរករ ៣១៥ 
េស�ី ៩៤,០៣ភាគរយ និងៃដគូអភិវឌ្ឍមាន ២១ េកីន ១ េស�ី ៥,០០ភាគរយ ដំេណីរករ ២១ េស�ី ១០០ភាគរយ។ េន
ឆា� ២ំ០១៨េនះ មានែតមន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាេខត�បនា� យមានជ័យបុ៉េណា� ះ ែដលបានផ�ល់ថវកិដំេណីរករ
មជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍្រសបតម្របកសអន�រ្រកសួងេលខ ៥០៨ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទ២ី០ ែខឧសភា ឆា� ំ
២០១៣ ស�ពីីេគាលករណ៍ចណំាយស្រមាប់អនុវត�ថវកិកម�វធិី។ 

ថា� ក់ជំនាញមុខរបរមាន ៦៤៧ េកីន ៦១ េស�ី ១០,៤១ភាគរយ ្រគប់្រគងេដយ្រកសងួអប់រ ំ យុវជន និងកឡីា
មាន ៦១៣ េកនី ៥៣ េស�ី ៩,៤៦ភាគរយ និងៃដគូអភិវឌ្ឍមាន ៣៤ េកនី ៨ េស�ី ៣០,៧៧ភាគរយ។  

្រគ�ជំនាញមុខរបរមាន ៥៩០ ្រសី ៥៤,៧៥ភាគរយ េកីន ៣៩ េស�ី ៧,០៨ភាគរយ ្រសថីយ ២៤ េស�ី ៦,៩២ 

ភាគរយ ្រគប់្រគងេដយ្រកសងួមាន ៥៦២ ្រសី ៥៥,៣៤ភាគរយ េកីន ៣៧ េស�ី ៧,០៥ភាគរយ ្រសថីយ ១៩ េស�ី 
៥,៧៦ភាគរយ និងៃដគូអភិវឌ្ឍមាន ២៨ ្រស ី៤២,៨៦ភាគរយ េកនី ២ េស� ី៧,៦៩ភាគរយ ្រសថីយ ៥ េស�ី ២៩,៤១ 
ភាគរយ។ 

អ�កសិក្សោមាន ១០ ១៩៩ ្រសី ៦៥,០៨ភាគរយ េកីន ១ ១៨៣ េស�ី ១៣,១២ភាគរយ ្រសី ៥៦៣ េស�ី ៩,២៧ 
ភាគរយ ្រគប់្រគងេដយ្រកសួងមាន ៩ ២១៧ ្រសី ៦៦,៨២ភាគរយ េកីន ៩១៧ េស�ី ១១,០៥ភាគរយ ្រសី ៤៩៩ េស� ី
៨,៨២ភាគរយ និងៃដគូអភិវឌ្ឍមាន ៩៨២ ្រសី ៤៨,៧៨ភាគរយ េកនី ២៦៦ េស� ី៣៧,១៥ភាគរយ ្រសី ៦៤ េស� ី
១៥,៤២ភាគរយ។  

គណៈ្រគប់្រគងមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍មាន ១ ៧៥៦ ្រសី ២២,៨៤ភាគរយ េកីន ៤៤ េស� ី២,៥៧ភាគរយ 
្រសី ២ េស�ី ០,៥០ភាគរយ ្រគប់្រគងេដយ្រកសងួមាន ១ ៥៩៤ ្រសី ២០,៧០ភាគរយ េកីន ១៥ េស�ី ០,៩៥ភាគរយ 
្រសីថយ ១៣ េស�ី ៣,៧៩ភាគរយ នងិៃដគូអភិវឌ្ឍមាន ១៦២ ្រសី ៤៣,៨៣ភាគរយ េកីន ២៩ េស�ី ២១,៨០ភាគរយ 
្រសី ១៥ េស�ី ២៦,៧៩ភាគរយ។ 

តរងទ២ី១ ៖ ស�តិមិជ្ឈមណ� លសកិ្សោសហគមន៍ ថា� ក់ ្រគ�ជនំាញ នងិអ�កសកិ្សោជនំាញមុខរបរ 

បរយិាយ 
២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨ េកនី(+) / ថយ(-) 

សរុប ្រសី សរុប ្រសី សរុប ្រសី 

ម.ស.ស 

អយក ៣៣០   ៣៣៥   ៥   

ៃដគូ ២០   ២១   ១   

សរុប ៣៥០   ៣៥៦   ៦   

ថា� ក់ជំនាញ អយក ៥៦០   ៦១៣   ៥៣   

មុខរបរ ៃដគូ ២៦   ៣៤   ៨   

  សរុប ៥៨៦   ៦៤៧   ៦១   

គណៈ្រគប់្រគង អយក  ១ ៥៧៩  ៣៤៣ ១ ៥៨៩ ៣៣០ ១០ -១៣ 

មសស ៃដគូ  ១៣៣  ៥៦ ១៦២ ៧១ ២៩ ១៥ 
 សរុប ១ ៧១២   ៣៩៩ ១ ៧៥៦ ៤០១ ៤៤ ២ 

្រគ�ជំនាញ អយក ៥២៥ ៣៣០ ៥៦២ ៣១១ ៣៧ -១៩ 

មុខរបរ ៃដគូ ២៦ ១៧ ២៨ ១២ ២ -៥ 

  សរុប ៥៥១ ៣៤៧ ៥៩០ ៣២៣ ៣៩ -២៤ 
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អ�កសិក្សោ អយក ៨ ៣០០ ៥ ៦៦០ ៩ ២១៧ ៦១៥៩ ៩១៧ ៤៩៩ 

ជំនាញមុខរបរ ៃដគូ ៧១៦ ៤១៥ ៩៨២ ៤៧៩ ២៦៦ ៦៤ 

  សរុប ៩ ០១៦ ៦ ០៧៥ ១០ ១៩៩ ៦ ៦៣៨ ១ ១៨៣ ៥៦៣ 

អ�កសកិ្សោជំនាញមុខរបរបានប�� ប់មាន ៩ ១៧០ ្រសី ៦៥,៨៨ភាគរយ េកនី ១ ១៦៨ េស�ី ១៤,៦០ភាគរយ ្រសី 
៦៧៦  េស�ី ១២,៦០ភាគរយ។ 

រូបភាពទ៤ី៦ ៖ លទ�ផលអ�កសកិ្សោជនំាញមុខរបរបានប�� ប់កម�វធិបីេង�នី្របាក់ចណូំល  

្របករេនះ ជួយដល់្របជាសហគមន៍ឱ្យទទលួបានជំនាញមុខរបរ បណិំន និងបេង�នីចំេណះដឹង េដីម្បេីលីក
កម�ស់ជីវភាពរស់េនក�ុងបរបិទៃនករសកិ្សោេពញមួយជីវតិ។ 

ក�ុងចំេណាមអ�កសិក្សោ ១០ ១៩៩ ្រសី ៦៥,០៨ភាគរយ  េលីជំនាញមុខរបរ ៣៨ ថា� ក់ជំនាញមុខរបរមាន 
៦៤៧ មានថា� ក់ជនំាញកត់េដររហូតដល់ ២៣២ អ�កសិក្សោមាន ៣ ៧១២ េស�ី ៣៦,៤០ភាគរយ ្រសី ៣ ៤២៤ េស� ី
៩២,២៤ភាគរយ។ អ�កសកិ្សោ្របឡងជាប់ ៨ ២៤៦ េស�ី ៨០,៨៥ភាគរយ ្រសី ៥ ៤៤២ េស�ី ៨១,៩៨ភាគរយ ក�ុងេនាះ
អ�កសិក្សោជំនាញកត់េដរមាន ២ ៩៧៩ េស�ី ៨០,២៥ ភាគរយ ្រសី ២ ៧៩០ េស�ី ៨១,៤៨ភាគរយ។     

កម�វធិីបេង�នី្របាក់ចណូំល ជាពិេសសជំនាញកត់េដរមានភាពទក់ទញជាងេគ។  
តរងទ២ី២ ៖ ស�តិអិ�កសកិ្សោជនំាញមុខរបរ ឆា� ២ំ០១៨ 

ល.រ ជនំាញមុខរបរ ថា� ក់ 
ចូលេរៀន ្របឡងជាប់ 

សរុប ្រសី សរុប ្រសី 

១ កត់េដរ ២៣២ ៣៧១២ ៣៤២៤ ២៩៧៩ ២៧៩០ 

២ ែកសម�ស្ស ៧៩ ១១៨៧ ១១៥៥ ៩៦៥ ៩៤០ 

៣ កុំព្ូយទ័រ ៦៥ ១៣៩៦ ៧០៨ ១២៦៨ ៦៥២ 

៤ េភ�ង្របៃពណី ៤៦ ៥៤៩ ១៤៧ ៣៨៤ ១១១ 

៥ េភ�ងពិណពទ្យ ៣៤ ៣៥៧ ៧៧ ៣០៣ ៦៧ 

៦ កត់សក់ ២៦ ៣៧៤ ៤២ ៣១០ ៣៦ 

៧ ចិ�� ឹមមាន់ ទ ២០ ៣០៧ ១២៣ ២៧០ ១០១ 

៨ កសិកម�ច្រម�ះ ១៧ ២៨០ ១៣៨ ២៤៦ ១៣០ 

៩ ជួសជុលម៉ាសីុន ១៣ ១៥២ ០ ១៣៥ ០ 

១០ ជួសជុលមូ៉តូ ១២ ១៦២ ១ ១០៦ ១ 

១១ ផ្សោរែដក ១១ ១៩៣ ១ ១៣៦ ១ 

១២ ដដំំណា ំ ១០ ១៤៦ ៩២ ១៣៣ ៨៣ 

១៣ ជួសជុលម៉ាសីុនខ� តតូច ៧ ៩១ ០ ៧៣ ០ 
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ល.រ ជនំាញមុខរបរ ថា� ក់ 
ចូលេរៀន ្របឡងជាប់ 

សរុប ្រសី សរុប ្រសី 

១៤ តម្បោញ ៧ ១១២ ៩២ ៩៩ ៧៩ 

១៥ បណ�ុ ះផ្សតិ ៧ ១១៥ ៦៩ ១០៣ ៦៣ 

១៦ សំអងករ ៦ ៩៥ ៩៤ ៨៧ ៨៦ 

១៧ សំណង់ ៥ ៦១ ៧ ៦០ ៧ 

១៨ សំអងកយ ៥ ៦៣ ៦០ ៥៨ ៥៧ 

១៩ ចិ�� ឹម្រតី បង�ង ៤ ៦៥ ១១ ៥៨ ១១ 

២០ ធនាគារ្រស�វ ៤ ១០៧ ៦៨ ០ ០ 

២១ ចិ�� ឹម្រជ�ក ៣ ៣៦ ១៩ ២៨ ១៥ 

២២ ៃច�មូ៉តផា�  ៣ ៩០ ៧៦ ៨១ ៦៨ 

២៣ ជួសជុលទូរស័ព� ៣ ៤៩ ៧ ៤៩ ៧ 

២៤ ជួសជុលវទិ្ុយ ទូរទស្សន៍ ៣ ៣៦ ០ ៣១ ០ 

២៥ ភាសបរេទស ៣ ៥៤ ៣២ ៥២ ៣០ 

២៦ ឥណទនខ� តតូច ៣ ១០០ ៦៥ ០ ០ 

២៧ ធនាគារេគា ៣ ៣១ ១២ ០ ០ 

២៨ ែកៃច�ម�ូបអហរ ២ ៤៣ ១២ ៣២ ១១ 

២៩ ជាងេឈ ី ២ ២៦ ០ ២៥ ០ 

៣០ ត�ន�ីសម័យ ២ ២០ ៤ ២០ ៤ 

៣១ ដបំែន� ២ ២៣ ១៩ ១៣ ១០ 

៣២ របាជូំនពរ ២ ៣២ ៣២ ៣២ ៣២ 

៣៣ ៃឆយុា ំ ១ ២៤ ១៣ ២៤ ១៣ 

៣៤ បសុេពទ្យ ១ ១៨ ១ ១២ ១ 

៣៥ ស�ូត ១ ១៥ ១៥ ១៤ ១៤ 

៣៦ អគ�ិសនី ១ ២៥ ០ ៧ ០ 

៣៧ បដិសណា� រកិច� ១ ៣៨ ១០ ៣៨ ១០ 

៣៨ គណេនយ្យ រដ�បាល ១ ១៥ ១២ ១៥ ១២ 

សរុប ៦៤៧ ១០១៩៩ ៦៦៣៨ ៨២៤៦ ៥៤៤២ 

 
ឆា� ២ំ០១៧ អ�កសកិ្សោបានបេង�ីតមុខរបរផា� ល់ខ�ួនមាន ៩៣៤ េស� ី ១១,៦៧ភាគរយ ៃនអ�កសកិ្សោបានប�� ប់ 

កម�វធិី ក�ុងេនាះ្រសី ៥១២ នងិមួយចនំួនេទៀតេទបេ្រមីករងរតមេរងច្រកកត់េដរ។ 

កម�វធិសីមមូល-បេំពញវជិា�   
កម�វធិសីមមូលបឋមសកិ្សោអប់រេំ្រក្របព័ន� 

ថា� ក់កម�វធិីសមមូលបឋមសិក្សោអប់រេំ្រក្របព័ន�មាន ៣៣២ េកីន ៤៣ េស�ី ១៤,៨៨ ភាគរយ ្រគប់្រគងេដយ
្រកសួងមាន ៣០៩ េកនី ៣០ េស�ី ១០,៧៥ ភាគរយ និងគា្ំរទេដយៃដគូអភិវឌ្ឍមាន ២៣ េកីន ១៣ េស�ី ១៣០,០០ 
ភាគរយ។ កម�វធិីសមមូលបឋមសិក្សោអប់រេំ្រក្របព័ន�ថា� ក់ឆា� ទំី១ មាន ២២៨ េកីន ១០៤  េស�ី ៨៣,៨៧ ភាគរយ និង
ថា� ក់ឆា� ទំី២ មាន ១០៤ ថយ ៦១ េស�ី ៥៧,៥៥ភាគរយ។ ្រកសួងបានអនុវត�ថា� ក់សមមូលបឋមសិក្សោេនតមពន�នាគារ 
៩ថា� ក់  មានអ�កសកិ្សោ ២០៦ ្រសី ២០ េនេខត�កំពង់ចម េកះកុង មណ� លគិរ ី្រពះវហិរ េពធិ៍សត់ េសៀមរប និងតែកវ។ 
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្រគ�មាន ៣៣២ ្រសី ៣០,១២ ភាគរយ េកីន ៤៣ េស�ី ១៤,៨៨ភាគរយ ្រសី ២០ េស�ី ២៥ភាគរយ ្រគប់្រគង
េដយ្រកសួងមាន ៣០៩ េកនី ៣០ េស�ី ១០,៧៥ភាគរយ ្រសី ១៦ េស�ី ២១,០៥ភាគរយ និងគា្ំរទេដយៃដគូអភិវឌ្ឍ
មាន ២៣ ្រសី ៣៤,៧៨ភាគរយ េកីន ១៣ េស�ី ១៣០ភាគរយ ្រសី ៤ េស�ី ១០០ភាគរយ។ 

អ�កសិក្សោកម�វធិសីមមូលបឋមសិក្សោអប់រេំ្រក្របព័ន�មាន ៦ ៣៩៤ ្រសី ៤៧,២៨ភាគរយ េកីន ១១១៩ េស� ី
២១,២១ភាគរយ ្រសី ៣៥៦ េស�ី ១៣,៣៥ភាគរយ ក�ុងេនាះ្រគប់្រគងេដយ្រកសងួអប់រ ំយុវជន និងកឡីាមាន៥ ៨៣៨ 
្រសី ៤៧,២៨ភាគរយ េកីន ៧៨៣ េស�ី ១៥,៤៩ភាគរយ ្រស ី១៩០ េស�ី ៧,៣៩ភាគរយ នងិគា្ំរទេដយៃដគូអភិវឌ្ឍមាន 
៥៥៦ ្រសី ៤៧,៣០ភាគរយ េកីន ៣៣៦ េស�ី ១៥២,៧៣ភាគរយ ្រសី ១៦៦ េស�ី ១៧១,១៣ភាគរយ ។ 

តរងទ២ី៣ ៖ ស�តិថិា� ក់ ្រគ� នងិអ�កសកិ្សោកម�វធិសីមមូលបឋមសកិ្សោ 

បរយិាយ 
២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨ េកនី(+) / ថយ(-) 

សរុប ្រសី សរុប ្រសី សរុប ្រសី 

ថា� ក់ 

អយក ២៧៩   ៣០៩   ៣០   

ៃដគូ ១០   ២៣   ១៣   

សរុប ២៨៩   ៣៣២   ៤៣   

្រគ� 

អយក ២៧៩ ៧៦ ៣០៩ ៩២ ៣០ ១៦ 

ៃដគូ ១០ ៤ ២៣ ៨ ១៣ ៤ 

សរុប ២៨៩ ៨០ ៣៣២ ១០០ ៤៣ ២០ 

អ�កសិក្សោ 

អយក ៥ ០៥៥ ២ ៥៧០ ៥ ៨៣៨ ២ ៧៦០ ៧៨៣ ១៩០ 

ៃដគូ ២២០ ៩៧ ៥៥៦ ២៦៣ ៣៣៦ ១៦៦ 

សរុប ៥ ២៧៥ ២ ៦៦៧ ៦ ៣៩៤ ៣ ០២៣ ១ ១១៩ ៣៥៦ 

កម�វធិីសមមូលបឋមសិក្សោអប់រេំ្រក្របព័ន� មានរយៈេពល ២ឆា�  ំេទីបចប់កម�វធិី ដូេច�ះអ�កសិក្សោែដលបានប�� ប់
កម�វធិីសមមូលបឋមសិក្សោេនះ គឺជាអ�កសកិ្សោែដលបានប�� ប់ថា� ក់ឆា� ទំី២ ។  

ក�ុងឆា� ២ំ០១៨ អ�កសកិ្សោបានប�� ប់កម�វធិសីមមូលបឋមសកិ្សោមាន ១ ៦៧៦ ្រស ី៤៨,៣៣ភាគរយ ថយ ២ ៨៩៦ 
េស�ី ៦៣,៣៤ភាគរយ ្រសី ១ ៥៣៦ េស� ី៦៥,៤៧ភាគរយ ក�ុងេនាះ្របឡងជាប់ ១ ៥៩០ េស�ី ៩៤,៨៧ភាគរយ ្រស ី
៧៧៦ េស� ី៤៨,៨១ភាគរយ ។ 

ចំនួនអ�កេរៀនបានប�� ប់ឆា� សំកិ្សោសរុប ៥៦៨១ ្រសី ៤៧,៦០ភាគរយ េកីន ១១០៩នាក់ េស�ី ២៤,២៦ភាគរយ 
្រសី ៣៥៨ េស�ីនងឹ ១៥,២៦ភាគរយ ក�ុងេនាះអ�កេរៀនេ្របី្របាស់ថវកិកម�វធិីរបស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន នងិកីឡាមាន 
៥១៤៤ ្រស ី៤៧,៥៧ភាគរយ េកីន ៦៩៣នាក់ េស�ី ១៥,៥៧ភាគរយ ្រស ី១៦៤ េស� ី៧,១៨ភាគរយ។ េដយែឡក
ៃដគូអភិវឌ្ឍមាន ៥៣៧ ្រសី ៤៧,៨៦ភាគរយ េកីន ៤១៦ ្រសី ១៩៤នាក់។ 

តរងទ២ី៤ ៖ ស�តិអិ�កសកិ្សោបានប�� ប់ឆា� សំកិ្សោ 

បរយិាយ 
២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨ េកីន(+)/ថយ(-) 

សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី 

ថា� ក ់
អយក ២៧៩  ៣០៩  ៣០  

ៃដគូ ១០  ២៣  ១៣  

្រគ� 
អយក ២៧៩ ៧៦ ៣០៩ ៩២ ៣០ ១៦ 

ៃដគូ ១០ ៤ ២៣ ៨ ១៣ ៤ 

អ�កេរៀន 
អយក ៤,៤៥១ ២,២៨៣ ៥,១៤៤ ២,៤៤៧ ៦៩៣ ១៦៤ 

ៃដគូ ១២១ ៦៣ ៥៣៧ ២៥៧ ៤១៦ ១៩៤ 

ថា� កស់រុប ២៨៩    ៣៣២   ៤៣    
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្រគ�សរុប ២៨៩ ៨០ ៣៣២ ១០០ ៤៣ ២០ 

អ�កេរៀនបានប�� បស់រុប ៤,៥៧២ ២,៣៤៦ ៥,៦៨១ ២,៧០៤ ១,១០៩ ៣៥៨ 

កម�វធិសីមមូលបឋមសកិ្សោអប់រេំ្រក្របព័ន�មានភាពទក់ទញ និងករគា្ំរទពី្រគប់ភាគពីក់ព័ន�។  

កម�វធិសីមមូលមធ្យមសកិ្សោបឋមភូមអិប់រេំ្រក្របព័ន� 
កម�វធិីេនះេទីបែតចប់អនុវត�េនឆា� ២ំ០១៨េនះ។ កម�វធិសីមមូលមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិអប់រេំ្រក្របព័ន� ត្រម�វឱ្យ

អ�កសិក្សោចំណាយេពល ២ឆា�  ំេទីបចប់កម�វធិ។ី 
ជាក់ែស�ងកម�វធិសីមមូលមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិអប់រេំ្រក្របព័ន�អនុវត�បាន ០៩ រជធាន ី េខត� មាន ២៤ថា� ក់ 

្រគប់្រគងេដយ្រកសួងមាន ២៣ េស�ី ៩៥,៨៣ភាគរយ នងិគា្ំរទេដយៃដគូអភិវឌ្ឍមាន ១ថា� ក់ េស� ី៤,១៧ភាគរយ។ 
មាន្រគ� ៥៧ ្រសី ១៧,៥៤ភាគរយ នងិអ�កសិក្សោ ៥២០ ្រសី ៣៩,៦២ភាគរយ ក�ុងេនាះ្រគប់្រគងេដយ្រកសងួអប់រ ំ    
យុវជន នងិកីឡាមាន ៥០២ ្រសី ៣៧,៤៥ភាគរយ និងគា្ំរទេដយៃដគូអភិវឌ្ឍមាន ១៨ ្រសី ១០០ភាគរយ ។ អ�កសិក្សោ
ចូលេរៀនថា� ក់ឆា� ទំ១ី មាន ២៥០ ្រសី ៤២,០០ភាគរយ នងិថា� ក់ឆា� ទំ២ី មាន ២៧០ ្រសី ៣៧,៤១ភាគរយ។ 

តរងទ២ី៥ ៖ ស�តិថិា� ក់ ្រគ� នងិអ�កសកិ្សោកម�វធិសីមមូលមធ្យមសកិ្សោបឋមភូមអិប់រេំ្រក្របព័ន� 

បរយិាយ 
២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨ េកនី/ថយ(+/-) 

សរុប ្រសី សរុប ្រសី សរុប ្រសី 

ថា� ក់ 

អយក     ២៣   ២៣   

ៃដគូ     ១   ១   

សរុប ០   ២៤   ២៤   

្រគ� 

អយក     ៥៧ ១០ ៥៧ ១០ 

ៃដគូ     NA  NA    

សរុប ០ ០ ៥៧ ១០ ៥៧ ១០ 

អ�កសិក្សោ 

អយក     ៥០២ ១៨៨ ៥០២ ១៨៨ 

ៃដគូ     ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ 

សរុប ០ ០ ៥២០ ២០៦ ៥២០ ២០៦ 

អ�កសិក្សោបានប�� ប់កម�វធិីសមមូលមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិមាន ១៩៨ ្រសី ៨៤ ្របឡងជាប់ ១៥១ ្រសី ៦៥។  

តរងទ២ី៦៖ ចនំនួសសិ្ស្របឡងប�� ប់កម�វធិសីមមូលមធ្យមសកិ្សោបឋមភូម ិ
េរៀនចប់ មក្របឡង ្របឡងជាប់ 

សរុប ្រសី សរុប ្រសី សរុប ្រសី 

១៩៨ ៨៤ ១៧១ ៧២ ១៥១ ៦៥ 

កម�វធិសីមមូលមធ្យមសកិ្សោបឋមភូមអិប់រេំ្រក្របព័ន� បានជយួកុមារ និងយុវជនេ្រកសលឱ្យមានឱកសបានចូល
េរៀនប�� ប់ក្រមតិមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ នងិបន�ករសកិ្សោេទក្រមតិខ�ស់ជាង។ 

មធ្យមសកិ្សោបឋមភូមបិេំពញវជិា�  
អ�កសិក្សោចូលេរៀនកម�វធិីមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិបំេពញវជិា� មាន ១ ០៩៤ ្រសី ២២,១២ភាគរយ េកីន ៤៤៥ េស�ី 

៦៨,៥៧ភាគរយ ្រសី ៥៩ េស�ី ៣២,២៤ភាគរយ។ 
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តរងទ២ី៧ ៖ ស�តិថិា� ក់ ្រគ� នងិអ�កសកិ្សោមធ្យមសកិ្សោបឋមភូមបិេំពញវជិា�  

បរយិាយ 
២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨ េកនី/ថយ (+/-) 

សរុប ្រសី សរុប ្រសី សរុប ្រសី 

្រគ� េ្របី្របាស់្រគ�អប់រកំ�ុង្របព័ន� 

អ�កសិក្សោចូលេរៀន ៦៤៩ ១៨៣ ១ ០៩៤ ២៤២ +៤៤៥ +៥៩ 

អ�កសិក្សោមក្របឡង ៥១៧ ១៤៤ ៨៦០ ១៩០ +៣៤៣ +៤៦ 

អ�កសិក្សោ្របឡងជាប់ ៤៣១ ១២៤ ៦៨៤ ១៦៧ +២៥៣ +៤៣ 

េបក�ជនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមបិំេពញវជិា�  និងៃស�រនិមក្របឡងមាន ៨៦០ ្រស ី២២,០៩ភាគរយ េកីន ៣៤៣ 
េស�ី ៦៦,៣៤ភាគរយ ្រសី ៤៦ េស� ី ៣១,៩៤ភាគរយ ក�ុងេនាះ្របឡងជាប់មាន ៦៨៤ ្រស ី ២៤,៤២ភាគរយ េកនី 
២៥៣ េស�ី ៥៨,៧០ភាគរយ ្រសី ៤៣ េស�ី ៣៤,៦៨ភាគរយ។ 

រូបភាពទ៤ី៧ ៖ លទ�ផលអ�កសកិ្សោ្របឡងជាប់មធ្យមសកិ្សោបឋមភូមបិេំពញវជិា�  

 
មធ្យមសកិ្សោទុតយិភូមបិេំពញវជិា�   

អ�កសិក្សោចូលេរៀនកម�វធិីមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិបំេពញវជិា� មាន ៥ ៣៣៣ ្រស ី ៣៥,៤៤ភាគរយ េកីន ៥៣៤ 

េស�ី ១១,១៣ភាគរយ ្រសី ២៧៤ េស�ី ១៦,៩៦ភាគរយ។  

តរងទ២ី៨ ៖ ស�តិថិា� ក់ ្រគ� នងិអ�កសកិ្សោមធ្យមសកិ្សោទុតយិភូមបិេំពញវជិា�  

បរយិាយ 
២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨ េកនី/ថយ (+/-) 

សរុប ្រសី សរុប ្រសី សរុប ្រសី 

្រគ� េ្របី្របាស់្រគ�អប់រកំ�ុង្របព័ន� 

អ�កសិក្សោចូលេរៀន ៤៧៩៩ ១៦១៦ ៥៣៣៣ ១៨៩០ ៥៣៤ ២៧៤ 

អ�កសិក្សោមក្របឡង ៦៩១៣ ២៣៤៨ ៧៦២៤ ២៦៩៣ ៧១១ ៣៤៥ 

អ�កសិក្សោ្របឡងជាប់ ៤៧៣៩ ១៧០៥ ៤៨៧៩ ១៨៩៩ ១៤០ ១៩៤ 

េបក�ជនមធ្យមសិក្សោទុតយិភូមិបំេពញវជិា�  នងិៃស�រនិបំេពញវជិា� មក្របឡង ៧ ៦២៤ ្រសី ៣៥,៣២ភាគរយ 
េកីន ៧១១ េស�ី ១០,២៨ភាគរយ ្រសី ៣៤៥ េស�ី ១៤,៦៩ភាគរយ ក�ុងេនាះ្របឡងជាប់ ៤ ៨៧៩ ្រសី ៣៨,៩២ភាគរយ 
េកីន ១៤០ េស�ី ២,៩៥ភាគរយ ្រសី ១៩៥ េស�ី ១១,៣៨ភាគរយ។  
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រូបភាពទ៤ី៨ ៖ លទ�ផលអ�កសកិ្សោ្របឡងជាប់មធ្យមសកិ្សោទុតយិភូមបិេំពញវជិា�  

កម�វធិីមធ្យមសកិ្សោទុតិយភូមបិំេពញវជិា�  ផ�ល់ឱ្យអ�កសិក្សោែដលពុំមានឱកស្រគប់្រគាន់បានបន�ករសិក្សោ និង
្របឡងប�� ប់ស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ។  
 
ក.២ .ធានាភាពសក័�សិទិ�ិៃនភាពជាអ�កដឹកនា ំនិង្រគប់្រគងរបសម់�ន�អីប់រ្ំរគបល់ដំប់ថា� ក ់

 ្រកសួងបានេរៀបចំករ្រគប់្រគង និងករចត់ែចងេសវបេ្រងៀន្រគប់កម�វធិីអប់រេំ្រក្របព័ន� េដយអនុេលមតម
អនុ្រកឹត្យេលខ ២០ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទ០ី៥ ែខមីនា ឆា� ២ំ០១៥ របស់រជរដ� ភិបាល គឺបេង�ីន្របាក់កៃ្រមជូន្រគ�
បេ្រងៀនជាប់កិច�សន្យោអប់រេំ្រក្របព័ន�តមកម�វធិីពី ៥០ េទ ១០០ភាគរយ ៃនេបៀវត្សសរុប្របចែំខរបស់្រគ�បេ្រងៀន
ក្រមិតបឋមសិក្សោេទីបេចញថ�ី ្រពមទងំមាន្របាក់េលីកទឹកចិត�ស្រមាប់គណៈ្រគប់្រគងមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍ 
១២ែខ។ 
 េដីម្បជីំរុញករអនុវត�អនុវស័ិយអប់រេំ្រក្របព័ន� ឱ្យមានភាពរលូន្របកបេដយគុណភាព និង្របសិទ�ភាពេន  
ទូទងំ្របេទស ្រកសួងបាន ៖ 

- អនុវត�កម�វធិីសកិ្សោ និងេសៀវេភសិក្សោេគាល ៃនកម�វធិីអក�រកម�ស្រមាប់កម�ករ កម�ករនិីេនតមេរងច្រក 
- អភិវឌ្ឍេគាលនេយាបាយជាត ិ ស�ីពីករសិក្សោេពញមួយជីវតិ 
- អភិវឌ្ឍេសៀវេភសិក្សោេគាលកម�វធិីអក�រកម�លម�ិត 
- េរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយអប់រឆំា� ២ំ០១៩-២០២៣ ស្រមាប់អនុវស័ិយអប់រេំ្រក្របព័ន� 
- បេង�ីនសមត�ភាពម�ន�អីប់រេំ្រក្របព័ន� េលីករអនុវត�សកម�ភាពអប់រេំ្រក្របព័ន� ៦២នាក់ 
- បំប៉នសមត�ភាពម�ន�អីប់រេំ្រក្របព័ន�ថា� ក់ជាតិ ស�ពីីករសរេសរកម�វធិសីិក្សោជំនាញមុខរបរងយៗ ២០នាក់ ្រសី 

៤នាក់ 
- េចញ្របកសទទលួស� ល់្រគ�បេ្រងៀនជាប់កិច�សន្យោអប់រេំ្រក្របព័ន� ២ ៤៧២ នាក់ 
- េចញ្របកសដក់ឱ្យអនុវត�្រកបខណ� កម�វធិសីិក្សោស្រមាប់ជនំាញមុខរបរងយៗ 
- អភិវឌ្ឍែផនករសកម�ភាពព្រងឹងកម�វធិីសមមូលអប់រេំ្រក្របព័ន�ឆា� ២ំ០១៩-២០២៣ 
- េរៀបចំសិក� សលស�ពីីករកសង នងិែកស្រម�លកម�វធិីអក�រកម�ជាតិ មានអ�កចូលរមួ ២៦នាក់ ្រសី ៨នាក់ 
- េរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�អក�រកម�បេ្រងៀនតមេរងច្រក ២៤នាក់ ្រសី ៩នាក់ 
- េរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�អក�រកម�បេ្រងៀនេនតមពន�នាគារ ៤៩នាក់ ្រសី ៥នាក់ 
- ផ្សោយសកម�ភាពអប់រេំ្រក្របព័ន�្របចឆំា� តំមវទិ្ុយជាតិបាន ២៨ អត�បទ 
- េធ�ីបច�ុប្បន�កម�កម�វធិសីិក្សោេគាល ស្រមាប់កម�វធិីចូលេរៀនេឡងីវញិ 
- េរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រងៀនកម�វធិសីមមូលបឋមសកិ្សោអប់រេំ្រក្របព័ន� ២២៨នាក់ ្រសី ៥៩នាក់ 
- េរៀបចំសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលកីម�វធិសីិក្សោសមមូលបឋមសកិ្សោអប់រេំ្រក្របព័ន� ៧៦នាក់ ្រសី ១០នាក់ 
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- េរៀបចំសិក� សលស�ីពី ករអភិវឌ្ឍ្រកបខណ� បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�អក�រកម�ជាប់កិច�សន្យោអប់រេំ្រក្របព័ន�តម
្របព័ន�េ្រកឌតី ៨២នាក់ ្រសី ១៥នាក់ 

- េរៀបចំ្របជុំពនិិត្យេឡងីវញិ្រកបខណ� បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�អក�រកម�ជាប់កចិ�សន្យោអប់រេំ្រក្របព័ន�តម្របព័ន�េ្រកឌីត 
៣៦នាក់ ្រសី ៦នាក់ 

- េរៀបចំសិក� សលស�ីពីករបន្ុសីរវង្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងអប់រេំ្រក្របព័ន� និង្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងអប់រ ំ
៤៨នាក់ ្រសី ១០នាក់ 

- េធ�ីបច�ុប្បន�កម�ក្រមងសំណួរ្របមូលទិន�ន័យអប់រេំ្រក្របព័ន� ឱ្យេឆ�ីយតបនឹងសូចនាករៃនេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍
្របកបេដយចីរភាព 

- ែកលម�ឧបករណ៍ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ករអនុវត�កម�វធិីអប់រេំ្រក្របព័ន� 
- េរៀបចំ្រកបខណ� វយតៃម�មជ្ឈមណ� លសកិ្សោសហគមន៍ និងេ្រជីសេរសីមជ្ឈមណ� សិក្សោសហគមន៍ ៥កែន�ង 

េដីម្បែី្របក� យជាមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍ជាមជ្ឈមណ� លសិក្សោេពញមួយជីវតិ 
- ចូលរមួជាគណៈកម�ករ្របឆាងំេ្រគឿងេញ�ន និងសរេសរេរឿងនិទន រូបភាព េដមី្បផី្សព�ផ្សោយអប់រពំីេ្រគាះថា� ក់ៃន

ករេ្របី្របាស់េ្រគឿងេញ�នខុសច្បោប់ដល់្របជាពលរដ�េនតមសហគមន៍ 
្របករេនះបានព្រងងឹសមត�ភាព និងេរៀបចំែកស្រម�លឯកសរកម�វធិីអប់រេំ្រក្របព័ន� ក�ុងបរបិទៃនករសកិ្សោេពញ

មួយជវីតិ េដមី្បេីឆ�យីតបនងឹេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព។ 

ខ.    វឌ្ឍនភាពៃនសចូនាករផលសេ្រមច 

សូចនាករផលសេ្រមចរបស់អនុវស័ិយអប់រេំ្រក្របព័ន� េធៀបនឹងែផនករ្របតបិត�ិ្របចឆំា� ២ំ០១៨ សេ្រមចបាន
តមចណុំចេដ ៥០ភាគរយ និងអចទទួលយកបាន ៥០ភាគរយ។ 

ករវភិាគវឌ្ឍនភាពសូចនាករផលសេ្រមច 

ល.រ ករអបរ់េំ្រក្របពន័� 
ជាកែ់ស�ង ចំណុចេដ ជាកែ់ស�ង 

ស� នភាព 
២០១៧ ២០១៨ ២០១៨ 

េគាលនេយាបាយទ១ី៖ ធានាឱ្យករអប់រមំានគុណភាព្របកបេដយសមធម៌ បរយិាបន� នងិេលីកកម�ស់ឱកសក�ុងករសិក្សោេពញ

មយួជវីតិស្រមាប់ទងំអស់គា�  
១ ចំននួ្របជាជនមិនេចះអក្សរបានប�� បថ់ា� កអ់ក�រកម� ១៧ ៦៧៨ ២០ ០០០ ១៦ ៨៥០  
២ ចំននួសិស្សចូលេរៀនក�ុងកម�វធីិសមមូល ៥ ២៧៥ ៦ ៤០៩ ៦ ៩១៤  
៣ ចំននួមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍ ៣៥០ ៣៦៧ ៣៥៦  

៤ 
ចំននួកុមារបានប�� បក់ម�វធីិចូលេរៀនេឡងីវញិ និងបានប��ូ នេទ
ក�ុង្របពន័� 

១០ ០១៦ ១១ ០០០ ១០ ០៩៩  

៥ ចំននួអ�កបានប�� បវ់គ�បណ�ុ ះបណា� លជំនាញមុខរបរ ៨ ០០២ ៧ ៧៨៤ ៩ ១៧០  

េគាលនេយាបាយទ២ី៖ ធានាភាពសក�សិិទ�ៃិនភាពជាអ�កដកឹនា ំនងិ្រគប់្រគងរបស់ម�ន�អីប់រ្ំរគប់លំដប់ថា� ក់ 

៦ រជធានីេខត�េរៀបចំបាន្របព័ន�ពត័ម៌ាន្រគប្់រគងអបរ់េំ្រក្របពន័� ២៥ ២៥ ២៥  

សមា� ល់:  សេ្រមចបានតមចណុំចេដ  អចទទលួយកបាន  សេ្រមចមនិបានតមចណុំចេដ 

 
គ. ប�� ្របឈម 

ទន�ឹមនងឹសមទិ�ផល ប�� ្របឈមមួយចំនួន ចបំាច់្រត�វមានកិច�ខិតខំ្របងឹែ្របងេដះ្រសយ។ ប�� ្របឈមទងំ
េនាះមានដូចជា ៖ 

- ករអនុវត�កម�វធិីអក�រកម�ស្រមាប់កម�ករកម�ករនិីតមេរងច្រកពុំទន់បានទូលំទូលយ 
- ករអនុវត�កម�វធិីសមមូលអប់រេំ្រក្របព័ន�េនពុទំន់បានដំេណីរករ្រគប់រជធានី េខត� 
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- មជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍មួយចំនួនដំេណីរករមិនបានេពញេលញដូចជា ពុំទន់មានឯកសរស�ង់ដស្រមាប់
េរៀន និងបេ្រងៀនជំនាញមុខរបរ  

- ករវភិាជថវកិមិនទន់េពលនិងមិន្រសបតម្របកសអន�រ្រកសួងេលខ ៥០៨ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី២០ ែខឧសភា 
ឆា� ២ំ០១៣  

- ករអនុវត�កម�វធិីេ្រកយអក�រកម�ដំេណីរករមិនបានេពញេលញ េដយមនិមានបណា� រក្ស្រគប់្រគាន់ ឯកសរនិង
សមា� រៈពុំទន់សម្ូបរែបបនងិទក់ទញ 

- ករផ�ល់ទនិ�ន័យព័ត៌មានពីៃដគូអភិវឌ្ឍតម្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងអប់រេំ្រក្របព័ន�មិនទន់េពល។ 
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២.២.៦ អនវុសិយ័ ករអភិវឌ្ឍយវុជន 

ក. លទ�ផលសេ្រមចបាន 
កម�វធិកូីនល� សសិ្សល� មតិ�ល�  

ករងរ្រក�ម្របកឹ្សោកុមារកម�ុជា 

្រកសួងបានករេធ�ីបច�ុប្បន�កម�្រក�ម្របឹក្សោកុមារកម�ុជា មានដូចតរងខងេ្រកម៖ 

តរងទ២ី៩ ៖ ស�តិ្ិរក�ម្របកឹ្សោកុមារកម�ុជាឆា� សំកិ្សោ២០១៦-២០១៧ នងិ២០១៧-២០១៨ 

បរយិាយ ២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨ េកនី/ថយ (+/-) 

ចំនួន្រក�ម្របឹក្សោកុមារកម�ុជា ៨ ៧២៦ ៨ ៨២១ ៩៥ 

ចំនួនសខ ៤៧ ៦០៨ ៤៨ ២២១ ៦១៣ 

ចំនួនអនុសខ ២៨៥ ៦៤៨ ២៨៩ ៣២៦ ៣ ៦៧៨ 

ចំនួនសមាជិក   ១ ៥៤៥ ៨៦៤ ១ ៥៦៧ ៩៣២ ២២ ០៦៨ 

តរងខងេលបីានបង� ញថា ្រក�ម្របកឹ្សោកុមារកម�ុជាចប់ពីថា� ក់ទ៤ី ដល់ទ៩ី មានសខ អនុសខ នងិ
សមាជិកេកីនេឡងី េដយសរករខិតខំរបស់្រគប់អ�កពក់ព័ន�។ 

្របករេនះប�� ក់ថា ចលនាបីល�របស់កុមារបានជះឥទ�ពិលជាវជិ�មានដល់សសិ្សោនុសិស្ស គណៈ្រគប់្រគង
សល នងិគណៈកម�ករ្រទ្រទង់សល។ 

ករងរ្រក�ម្របកឹ្សោយុវជនកម�ុជា 

្រកសួងបានេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព្រក�ម្របឹក្សោយុវជនកម�ុជា មានដូចតរងខងេ្រកម៖ 

តរងទ៣ី០៖ ស�តិ្ិរក�ម្របកឹ្សោយុវជនកម�ុជាឆា� សំកិ្សោ២០១៦-២០១៧ ដល់ឆា� សំកិ្សោ២០១៧-២០១៨ 

បរយិាយ ២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨ េកនី/ថយ (+/-) 

ចំនួន្រក�ម្របឹក្សោយុវជនកម�ុជា ៤៦២ ៥០៦ ៤៤ 

ចំនួនសខ ៦ ៧៨០ ៧ ៤៧០ ៦៩០ 

ចំនួនអនុសខ ៤០ ៦៨០ ៤៤ ៨២០ ៤ ១៤០ 

ចំនួនសមាជិក ២៩៧ ៣០២ ៣០២ ៩២៣ ៥ ៦២១ 

្រក�ម្របឹក្សោយុវជនកម�ុជាចប់ពីថា� ក់ទ១ី០ ដល់ទ១ី២ មានសខ អនុសខ និងសមាជកិយុវជនមានករេកីន
េឡងីតមរយៈកម�វធិសី�័្រគចតិ� កម�វធិីអប់របំណិំនជីវតិតមមូលដ� ន... និងករចូលរមួគា្ំរទពី្រគប់អ�កពក់ព័ន�។ 

្របករេនះប�� ក់ឱ្យេឃញីថា ្រគប់្រគឹះស� នសកិ្សោផ�ល់សរៈសំខន់ដល់្រក�ម្របឹក្សោយុវជនែដលជាយន�ករ
មួយបានជយួករងរស�័យ្រគប់្រគងសល គា្ំរទ ក�ឹប្រក�ម្របឹក្សោយុវជន ក�ឹបសិក្សោ នងិជយួសិស្ស្របឡងថា� ក់ទី១២។ 

្រកសួងបាន៖ 
- ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ករងរ្រក�ម្របឹក្សោយុវជនកម�ុជានិង្រក�ម្របឹក្សោកុមារកម�ុជា េនេខត�តែកវ ែកប

កំពង់ចម ស� យេរៀង ៃ្រពែវង េពធិ៍សត់ កំពង់ឆា� ងំ និងកពំង់ធ ំ
- ្របជុំបូកសរុបចលនា្របឡង្របណាងំ៣ល� “កូនល� សិស្សល� មិត�ល�” េនថា� ក់ជាតិ េដយបានផ�ល់បណ�សរេសីរ

ដល់អង�ភាពែដលមានស� ៃដល�្របេសីរ ៥០សល នងិបុគ�លែដលមានស� ៃដល�្របេសីរ ៣១៩នាក់ ្រសី 
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៥១,៦៣ភាគរយ េដយែឡករជធានីភ�ំេពញ េខត�កណា� ល ៃ្រពែវង និងកំពង់ចម បាន្របជុំបូកសរុបករងរ
ចលនា្របឡង្របណាងំ ៣ល�។ េខត�តែកវបានេរៀបចំេនថា� ក់្រស�ក និងសលេរៀនមយួចំនួន 

- េលីកទកឹចិត�យុវជននងិកុមារែដលជាសមាជិក្រក�ម្របកឹ្សោកុមារនិងយុវជនកម�ុជាមានស� ៃដល� តមរយៈកិច�សមា� ស
និងករផ្សព�ផ្សោយតមរលកវទិ្ុយជាតិកម�ុជាក�ុងនាទីអប់រកំរពរសិទ�ិកុមារ និងយុវជន េរៀងរល់ៃថ�ចន� 

- ផ�ល់រង� ន់េលីកទឹកចិត�ដល់កុមារនិងយុវជន ៤៥០នាក់ ្រស ី៤០ភាគរយ មានេសៀវេភ ៤ ១០០ក្បោល បិ៊ច ៨៤
្របអប់ និងសំេពៀត ៤៥០ តមរយៈកម�វធិីសណួំរ-ចេម�ីយស�ីពីករ្របឡង្របណាងំចលនា ៣ល� 

- េរៀបចំសិក� សលពិនតិ្យេឡងីវញិេលីករងរអភិវឌ្ឍ្រក�ម្របឹក្សោកុមារនិងយុវជន មានអ�កចូលរមួជាថា� ក់ដឹកនា ំ
និងម�ន�ីទទួលបន�ុកករងរយុវជនមកពី ២៥ េខត� រជធានី ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ១០៨នាក់ ្រសី ៦,៥០ភាគរយ 

- ផ�ល់ឱកសដល់កុមារនិងយុវជនឱ្យចូលរមួក�ុងកម�វធិីទស្សនកិច�សិក្សោ េបាះជំរថំា� ក់ជាតិ និងអន�រជាតិ 
- ប��ូ លសមាជកិយុវជនកកបាទ្រកហមកម�ុជាបាន ១៦ េខត� រជធានី  ២១ ៩៧៦នាក់ ្រសី ៥៥,៨៨ភាគរយ 
- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពី វជិា� សេ�ង� ះបឋម ករទប់ស� ត់ករេ្រប្ីរបាស់អំេពីហងិ្សោេលី�ស�ីនិងកុមារ វធិានករទប់ស� ត់

បាតុភាពេក�ងទំេនីង ករអប់រចំិត� សិទ�កុិមារ ករ្របឆាងំពលកម�កុមារ ករទប់ស� ត់ករជួញដូរមនុស្សនិងអជីវកម�
ផ�ូវេភទ េគាលករណ៍្រគឹះចលនាកកបាទ្រកហម ដល់កុមារនិងយុវជន ៨៥ ៩៣៦នាក់ ្រសី ៤៨,៦៧ ភាគរយ 

- អប់រ ំនិងផ្សព�ផ្សោយអត�ន័យទវិៃនក�ី្រសឡាញ់ ១៤កុម�ៈ ក�ុងជួរយុវជន និងសង�មទងំមូល។ 

កម�វធិផី្សព�ផ្សោយសកម�ភាពករងរយុវជន 
្រកសួងបាន៖ 

- កសងខ�ឹមសរនាទីអប់រយុំវជននិងកុមារ ផ្សព�ផ្សោយតមវទិ្ុយជាតិកម�ុជា តមរយៈកម�វធិសីំណួរ-ចេម�ីយជូនរង� ន់
ដល់សិស្សជ័យលភី េដយសហករជាមួយ្រកសួងព័ត៌មាន 

- េបាះពុម�្រពតឹ�ិប្រតយុវជនេលីកទី២ េលខ ០២ បាន ២ ៥៣០ក្បោល ស្រមាប់ែចកជូនរជធានី េខត� 
- ្របារព�ទិវអន�រជាតិស្រមាប់យុវជន ១២ សីហ ២០១៨ ខួបេលីទី១៩ េ្រកម្របធានបទ “បរយិាកស្របកបេដយ

សុវត�ភិាពស្រមាប់យុវជន” មានយុវជនចូលរមួ ១ ៥០០នាក់ ្រសី ៤៨,៦៨ភាគរយ េនវទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកម�ុជា 
- េរៀបចំខបួេលកីទ៦ី៩ ទិវកុមារអន�រជាត ិ១មិថុនា ខបួេលកីទ១ី៧ ទិវពភិពេលក្របឆាងំពលកម�កុមារ ១២ មថុិនា 

និងទិវកុមារកម�ុជា ឆា� ២ំ០១៨ សហករជាមួយ្រក�ម្របឹក្សោជាតិេដីម្បកុីមារកម�ុជា មានកុមារចូលរមួ ១ ៥០០នាក់ 
្រសី ៥០ភាគរយ 

- ផ្សព�ផ្សោយស�ីពី ផលប៉ះពល់ៃនករេ្របី្របាស់េ្រគឿងេញ�នខុសច្បោប់ និងសុវត�ិភាពចរចរណ៍ សហករជាមួយ
អជា� ធរ្របយុទ�្របឆាងំេ្រគឿងេញ�ន និងគណៈកមា� ធិករជាតិសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកដល់យុវជន ៤០១នាក់ 
្រសី ៤៤,៣៩ភាគរយ។ 

កម�វធិបីណ�ុ ះបណា� លជនំាញយុវជនផ្សោរភា� ប់នងឹសង�ម 
្រកសួងបាន៖ 

- បំប៉នសមត�ភាពេ្រកម្របធានបទ “ករអភិវឌ្ឍ្រគ�សរ សង�មជាតិ និងេបតិកភណ� ជាតិ តមរយៈចលនា៣ល�” 
ដល់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោយុវជនកម�ុជា ២១៨នាក់ ្រសី ៤៥,៧៤ភាគរយ 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពីករអភិវឌ្ឍសមត�ភាពផា� ល់ខ�ួនតមរយៈចលនា ៣ល� េ្រកម្របធានបទ “កុមារនិងករអភិវឌ្ឍ
្រគ�សរ សង�មជាតិ និងេបតិកភណ� ជាតិ” ដល់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោកុមារកម�ុជា ២០៦នាក់ ្រសី ៤៩,៦៨ភាគរយ 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីីករអប់របំណ�ុ ះផ�ត់គំនិតតមរយៈកម�វធិីេបាះជំរយុំវជន STEM ថា� ក់ជាតិេលីកទី២០ េ្រកម
្របធានបទ “យុវជនេ្រកមម�ប់សន�ិភាពនិងបរបិទជំនាញសតវត្សរទ៍២ី១” េដយសហករជាមួយនាយកដ� ន   
បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន វទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកំពង់ស�ឺ  វទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកំពង់េឈទីល  សលេរៀនជនំាន់ថ� ី  
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វទិ្យោល័យ្រពះសុីសុវត�ិ  មជ្ឈមណ� លជាតយុិវជនកម�ុជា  វទិ្យោល័យចំករដូងេខត�ែកប អង�ករ STEM កម�ុជា 
មានយុវជនចូលរមួ ៤២៩នាក់ ្រសី ៤៦,១៥ភាគរយ។ 
េដយែឡកេខត�កំពង់ឆា� ងំ និងឧត�រមានជ័យបំប៉នជំនាញទន់និងភាពជាអ�កដឹកនាេំដយផ្សោរភា� ប់នងឹភាពជាក់

ែស�ងដល់យុវជន កុមារ នងិម�ន�ីទទលួបន�ុកករងរយុវជនតមរយៈករេរៀបចំេបាះជំរ ំនងិទស្សនកិច�សិក្សោ។ 

ករព្រងងឹសកម�ភាពសមាគមនសិ្សតិ 
្រកសួងបានត្រមង់ទិសនិងបណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទសស�ីព ី នីតិវធិីក�ុងករេរៀបចំបេង�តីនងិដំេណីរករសមាគម

និស្សតិេនសកលវទិ្យោល័យ ជា សុមី កំចយមារ។ 

ករចូលរមួក�ុងសកម�ភាពសង�ម 
រជធានីភ�ំេពញ េខត�េកះកុង ឧត�រមានជ័យ េពធិ៍សត់ កពំង់ធំ កំពង់ស�ឺ កំពត ស� យេរៀង កំពង់ចម ៃប៉លនិ 

និងតែកវ បានជំរុញនងិស្រមបស្រម�លឱ្យយុវជននិងកុមារ ៥ ៤៨៥នាក់ ្រសី ៥១,៣៩ភាគរយ ចូលរមួបរចិ� គឈម 
េរៀបចំសណា� ប់ធា� ប់ចរចរណ៍តមដងផ�ូវ េធ�ីអនាម័យបរសិ� នតមសលេរៀន និងទីសធារណៈ កម�វធិីមនុស្សធម៌ជយួ
ជនរងេ្រគាះេដយមហន�រយធម�ជាតិ ពិធីអបអរសទរទិវជាតិ និងអន�រជាតិ ទទលួ្របតភូិជាតិនងិអន�រជាតិ។ 

កម�វធិអីភវិឌ្ឍស� ប័ន 
- េរៀបចំសិក� សលស�ពីីវធិីស�ស�ែតងនពិន�នងិថតរូបស្រមាប់្រពឹត�ប្រតយុវជន មានអ�កចូលរមួ ២៤៦នាក់ ្រស ី

៣៦,២០ភាគរយ េនេខត�បាត់ដំបង 
- ប��ូ នថា� ក់ដឹកនានំិងម�ន�ី ៣នាក់ ្រសី៦៦,៦៧ភាគរយ ឱ្យេទចូលរមួវគ�សិក� សលស�ីពីសហ្រគិនភាព េន

េខត�េសៀមរប 
- ប��ូ នថា� ក់ដឹកនា ំ ១នាក់ នងិយុវជន ១នាក់ ឱ្យេទចូលរមួសន�ិសទីេមដកឹនាអំសុសី�ីពី “ករផ�ល់ចក�ុវស័ិយនិង

ភាពជាអ�កដឹកនាសំ្រមាប់កសង្របេទសជាតនិិងសន�ិភាព” េនៃថ 
- ប��ូ នម�ន� ី ២នាក់ ឱ្យេទចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីព ី “ករអភិវឌ្ឍកម�វធិីនិងករេលីកកម�ស់្របតិបត�ិករ

ស្រមាប់េគាលនេយាបាយនិងសកម�ភាពយុវជន” េនសធារណរដ�កូេរ ៉
- ប��ូ នឧត�មម�ន�នីិងម�ន�ីដឹកនាយុំវជននិងកុមារ ឱ្យេទចូលរមួ្របជុសំន�សិីទនងិករផា� ស់ប�ូរទំនាក់ទំនងយុវជន

និងកុមារ ក�ុងតបំន់អស៊ន នងិទ�ីបអសុី។ 

កម�វធិសីហ្របតបិត�កិរជាតនិងិអន�រជាត ិ
្រកសួងបាន៖ 

- ព្រងីកកម�វធិីសកល្បងករអប់រសំហ្រគនិភាព ២៥រជធានី េខត� សសិ្សចូលរមួ ៦២៥នាក់ ្រសី ៥០ភាគរយ 
េដីម្បេី្រតៀមប��ូ លេទក�ុងកម�វធិីសិក្សោជាត ិេដយសហករជាមួយអង�ករអន�រជាតិខងករងរ 

- ប�� ប់ករេរៀបចសំន�ស្សន៍ករអភិវឌ្ឍយុវជនកម�ុជា សហករជាមយួអង�ករយូអិនេអហ�ភីេអ  
- ្រសង់ព័ត៌មានស�ពីីជំនយួគា្ំរទករងរយុវជន ១៨ រជធានី េខត� 
- អនុវត�គេ្រមាងសកល្បងកម�វធិីសមមូលអប់រកំ្រមិតមូលដ� នតមអុនីធណិឺត េដយបានអនុម័តេលីកម�វធិីសិក្សោ

ទងំ ១១មុខវជិា�  ថតសកម�ភាពបេ្រងៀនមុខវជិា� ចប់ ១០០ភាគរយ មយួចនំួន និងកពុំងថតជាបន�បនា� ប់ 
- ប�� ប់គេ្រមាងកត់បន�យភាព្រកី្រកក�ុងចំេណាមយុវជនកម�ុជាដំណាក់កលទ១ី សហករជាមួយអង�ករសហ្របជា

ជាតិខងករងរស�័្រគចតិ�កម�ុជា 
- ប��ូ នថា� ក់ដឹកនានំិងម�ន�ី ៤នាក់ ្រសី ២៥ភាគរយ ឱ្យេទចូលរមួ្របជុំស�ពីីករេ្រតៀមេរៀបចំមេហ្រសពអប់រនំងិ

វប្បធម៌យុវជនអន�រជាតិឆា� ២ំ០១៨ េនេខត�េសៀមរប 
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- ប��ូ នថា� ក់ដឹកនា ំ២នាក់ ្រស ី៥០ភាគរយ និងម�ន�ី ១នាក់ ឱ្យេទចូលរមួកិច�្របជុំឧត�មម�ន�ីេលកីទ៩ី និងកចិ�
្របជុំឧត�មម�ន�ីបូក៣ េលកីទ៨ី េនឥណ�ូ េនសុ ី

- សិក្សោ្រសវ្រជាវជាមយួ្របតភូិ្រគ�បេ្រងៀននងិសសិ្សជបុ៉ន ១៨នាក់ ្រសី ៥០ភាគរយ ែដលមកេធ�ទីស្សនកិច�េន
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ក�ុងកម�វធិីេបសកកម�រដូវផា� រកី សន�ិសីទកុមារអសុ-ីប៉ាសុីហ�កិ េនរជធានីភ�ំេពញ 

- ផ្សព�ផ្សោយឱ្យនិស្សតិចូលរមួដក់ពក្យក�ុងកម�វធិីកិច�្របជុំកពូំលថា� ក់អ�កដឹកនាវំយ័េក�ងរបស់មូលនិធិអសុីអឺរ ៉ុប 
េលីកទី៣ េលី្របធានបទ “ភាពជាអ�កដឹកនា្ំរបកបេដយសលីធម៌” េនែប៊លហ្ុសកិ 

- ផ្សព�ផ្សោយឱ្យយុវជនវយ័េក�ងកម�ុជាចូលរមួកម�វធិី្របកតួ្របែជងសំេណរែតងេសចក�អីន�រជាតិ េ្រកម្របធានបទ 
“ករផា� ស់ប�ូរែដលខ�ុ ំចង់េធ�ី” េ្រកមកម�វធិកីរអប់រយុំវជនៃនមូលនិធសិន�ភិាពហ�យ 

- ផា� ស់ប�ូរបទពិេសធន៍នងិចំេណះដឹងជាមួយ្របតិភូយុវជនជបុ៉ន ២២នាក់ ្រសី ៩,១០ភាគរយ មកបំេពញ
ទស្សនកិច�េន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ក�ុងកម�វធិីផា� ស់ប�ូរទនំាក់ទំនងយុវជនអសុីបូព៌និងជបុ៉ន េ្រកម្របធានបទ 
“កីឡាបាល់ទត់” 

- េធ�ីេតស�េ្រជសីេរសីយុវជនចូលរមួកម�វធិីនាវយុវជនអសុអីេគ�យន៍ិងជបុ៉នេលីកទ៤ី៥ មានេបក�ជនចូលរមួ 
៤៦៥នាក់ ្រសី ៤៦,៨៩ភាគរយ េដយេ្រជីសេរសីយក ២៨នាក់ ្រសី ១៤នាក់ 

- ស្រមបស្រម�លែបបបទរដ�បាលនិងលិខិតស� មេផ្សងៗជូនអង�ករៃដគូ េលីករអនុវត�ករងរយុវជននងិកុមារ 
- សហករជាមយួ្រកសងួ ស� ប័ន អង�ករជាតិ អន�រជាតិ និងសង�មសុីវលិនានា េលកីចិ�ករពក់ព័ន�នឹងករងរ   

យុវជន នងិកុមារ 
- អនុ�� តឱ្យអង�ករយុវជននិងរជធានី េខត� ខ�ីតង់ស្រមាប់េ្របី្របាស់ក�ុងករេបាះជំរៃំនកម�វធិីយុវជន៖ 

o សហភាពសហព័ន�យុវជនកម�ុជា ៩០តង់ ក�ុង្រពឹត�ិករណ៍ “៤០គីឡូែម៉្រតេទកន់្របវត�ិស�ស�” 
o មន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡា េខត�កំពង់ឆា� ងំ  ១០តង់ 
o មន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡា េខត�ឧត�រមានជ័យ ៥០តង់ 
o សម�័ន�្រគ�េពទ្យសហភាពសហព័ន�យុវជនកម�ុជា ៥០តង់ ស្រមាប់កម�វធិី “ពនិិត្យនិងព្យោបាលជំងឺេដយ

ឥតគិតៃថ�” ជូន្របជាពលរដ� ៣ ៥០០នាក់ ដឹកនាេំដយេលកជំទវ យមឹ ៃឆលនី ហុ៊ន ម៉ានី រមួជាមួយ
្រគ�េពទ្យស�័្រគចិត� ២៨៨នាក់ េនេខត�េពធិ៍សត់។ 

មជ្ឈមណ� លយុវជននងិកម�វធិបីណ�ុ ះបណា� លជនំាញវជិា� ជវីៈ 
្រកសួងបាន៖ 

- ផ�ល់ឱកសដល់យុវជនចូលអនក�ុងបណា� ល័យ ១២ ០៨១ ដង/នាក់ ្រសី ៥ ៦៤៦ដង/នាក់ 
- ផ�ល់ឱកសដល់កុមារចូលអនក�ុងបណា� ល័យកុមារ ១១ ៣៥៣  ដង/នាក់ ្រសី ៥ ៨៥៥ ដង/នាក់ 
- បំពក់កុពំ្ូយទ័រដល់មជ្ឈមណ� លយុវជនេខត�កពំង់ឆា� ងំ នងិកំពង់ចម ២៩េ្រគឿង ែដលជាអំេណាយរបស់     

ឯកឧត�មបណ�ិ តសភាចរ្យ ហង់ ជនួ ណារ ៉នុ រដ�ម�ន�ី្រកសួងអប់រ ំយុវជន នងិកីឡា 
- ចុះពិនតិ្យតមដនករងរមជ្ឈមណ� លទងំ ២៥ េខត� រជធាន ី
- ព្រងឹងនងិេរៀបចំដំេណីរករអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ� លយុវជនទងំ ២៥ េខត� រជធានី  
- ជួសជុលេហដ� រចនាសម�័ន�មជ្ឈមណ� លជាតិយុវជនកម�ុជា។  

ករបណ�ុ ះបណា� លជនំាញខ�ីៗ  
្រកសួងបានបំប៉នជំនាញខ�ីៗស�ីពី ព្យោណូ របាសំលិ្បៈបុរណនិង្របៃពណី េភ�ងបុរណ អក្សរេភ�ង េភ�ងព្ុយហយា្រត 

ត�ន�ីសម័យ សំអងកយ ភាសអង់េគ�ស ភាសកូេរ ៉ ករត្រមង់ទសិអជពីមគ�ុេទសក៍េទសចរណ៍នងិចំេណះមូលដ� ន
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ងយៗពីបុរណវទិ្យោ មូលដ� នក្បោច់គុនល្ុបក�េត រេបៀបេ្របី្របាស់អុនិធណិឺត អុីែមល បណា� ញទនំាក់ទំនងសង�ម រដ�បាល
កុំព្ូយទ័រ រចនាវេីដអូឯកសរ ស�� ណដំបូងៃនស� បត្យកម� នងិជួសជុលកុំព្ូយទ័រ ដល់យុវជន ១ ៥៤៤នាក់ ្រសី ៩៥៩នាក់។ 

កម�វធិយុីវជនស�្័រគចតិ� 
្រកសួងបាន៖ 

- ដឹកនាយុំវជនស�័្រគចិត�  ១០នាក់ ្រសី ២០ភាគរយ ចូលរមួក�ុងកម�វធិីដកូំនេឈនីាងននួ ២ ០០០េដមី េន
បរេិវណ្របាសទត្រពហ� ែដលេរៀបចំេដយអជា� ធរជាតិអប្សរ 

- បណ�ុ ះបណា� លយុវជនស�័្រគចិត�រជធាន ីេខត� ១ ២៤៤នាក់ ្រសី ៥៤,២៦ភាគរយ។ 

កម�វធិកីចិ�សហ្របតបិត�កិរជាត ិនងិអន�រជាត ិ
្រកសួងបានប��ូ នឧត�មម�ន�ី ម�ន�ី  យុវជន និងកុមារ ២២៦ រូប ្រសី ១២២រូប ឱ្យេទចូលរមួករផា� ស់ប�ូរទំនាក់

ទំនងយុវជននិងកុមារអន�រជាតិក�ុង្រស�ក នងិេ្រក្រស�កដូចជា៖  
- កម�វធិីផា� ស់ប�ូរទំនាក់ទំនងយុវជនអសុបូីព៌នងិជបុ៉នេ្រកម្របធានបទ “ករកសងសន�ភិាព” “ករផា� ស់ប�ូរ

ទំនាក់ទនំងកីឡាយុវជនជបុ៉ន-អស៊ន និង“ករផា� ស់ប�ូរែផ�កផលិតកម�និងបេច�កវទិ្យោ”  
- កម�វធិីអភិវឌ្ឍនិងកសងបណា� ញយុវជនអស៊ន និងកម�វធិីមិត�យុវជនអស៊ន  
- កម�វធិីយុវជនពុទ�សសនិកអស៊ន  
- កម�វធិីផា� ស់ប�ូរទំនាក់ទំនងយុវជនអស៊ន-កូេរេ៉លីកទ១ី៩  
- កម�វធិីផា� ស់ប�ូរទំនាក់ទនំងយុវជនអស៊ន-ឥណា�   
- កម�វធិីផា� ស់ប�ូរបទពិេសធន៍ស�ីពីទស្សនវជិា� េសដ�កិច�ៃនតណំាងយុវជនអស៊នេលីកទ២ី  
- កម�វធិីេបាះជំរខំួរក្បោលស�ិបសន់បឺ៊ស�  
- កម�វធិីករេហះេហរីែផ�កអកសធីេអហ�អយ  
- កម�វធិីភាពជាអ�កដឹកនាសំ្រមាប់េមដឹកនាវំយ័េក�ងេ្រកម្របធានបទ “ប�� ្របឈមៃនភាពជាអ�កដឹកនា”ំ  
- កម�វធិីទស្សនកចិ�អន�រជាតិស្រមាប់អង�ករយុវជនសង�មេនចិន 
- ករេរៀបចំសិក� សលស�ពីីកចិ�សហ្របតិបត�ិករៃនករចូលរមួសង�មេលីករែថរក្សោនិងែចករែំលកសហគមន៍ៃន

យុវជនអសុី  
- ករេរៀបចំសិក� សលសហ្រគិនភាពសង�ម េវទិកយុវជនអស៊ន 
- ករេរៀបចំសិក� សលស�ពីីយុវជន សន�ិភាព និងហងិ្សោនិយម  
- ករេរៀបចំកិច�្របជុំពិភាក្សោសមាជិកអស៊នេលីែផនករ្របតិបត�ិស្រមាប់កម�វធិីនាវយុវជនអសុីអេគ�យន៍ិង

ជបុ៉នេលកីទ៤ី៥ ខួបេលកីទ៣ី០ និងសន�សិីទកុមារអសុប៉ីាសុីហ�កិេលីកទី៣០  
- ករេរៀបចំកិច�្របជុំអស៊នយូនីេសហ�ស�ពីីជំនាញសតវត្សរទ៍ី២១  
- ករេរៀបចំកិច�្របជុំកំពូលយុវជនអស៊នបូកបសី�ីពីធុរកិច�សង�ម  
- ករេរៀបចំសន�សិីទស�ីពីយុវជនសប្ុបរសគំរូអស៊នេអសរ៉ចរ៉តណាម  
- ករេរៀបចំេវទិកយុវសហ្រគិនអស៊នបូកបីេលកីទី២  
- ករេរៀបចំេវទិកយុវជនអស៊ន-កូេរេ៉លកីទ៨ី េវទិកយុវជនអន�រជាតិេលីកទ២ី៩  
- ករេបាះជំររំដូវេក� យុវជនអស៊ន-ចិនេលកីទី២  
- ករេបាះជំរវំប្បធម៌អ�កដឹកនាវំយ័េក�ងតំបន់ទេន�េមគង�  
- ករេបាះជំរយុំវជនអស៊នេនចិន ស�ពីីអក�រកម�ព័ត៌មាន 
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្រកសួងបាន ៖  
- បំពក់សមា� រៈ នងិដក់ឱ្យដំេណីរករមជ្ឈមណ� លែណនាអំពំីអជីពនិងករងរ េនេខត�បនា� យមានជ័យ និង   

្រពះសីហនុ សហករជាមយួអង�ករសុីដ 
- ប��ូ ន្រគ�បេង� លថា� ក់ជាតិ េខត�្រពះសីហនុ និងបនា� យមានជ័យ ១០នាក់ ្រសី ៤០ភាគរយ េដីម្បបីណ�ុ ះបណា� ល

ស�ីពីរេបៀបៃនករ្របឹក្សោអជីពនិងករងរ 
- ស្រមបស្រម�លវគ�េអឡចិ្រត�នចិៃនជំរវំទិ្យោស�ស�របស់សលយូេញ�ន អ�កចូលរមួ ៤៧០នាក់ ្រសី ៣៨,៥ភាគរយ  
- ្របារព�ទិវសហ្រគនិភាពកម�ុជា ២១ ក��  យុវជនចូលរមួ ៣ ៩៤២នាក់ ្រសី ៥៨,២៧ភាគរយ 
- បំប៉នសមត�ភាពស�ីពកីរងរស�្័រគចិត�ថា� ក់ជាតនិិងេ្រកមជាតិដល់យុវជនបេង� ល ៣៧៥នាក់ ្រសី ៥២,៥៣ភាគរយ 
- េរៀបចវំគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពគីេ្រមាងសកល្បងករងរស�័្រគចិត� េនេខត�កំពង់ឆា� ងំ កពំង់ធំ កំពង់ចម តែកវ 

និងកណា� ល ដល់យុវជន ១៨៧នាក់ ្រសី ៦៤,១៧ភាគរយ 
- ្របារព�ទិវអន�រជាតិអ�កស�័្រគចតិ� ០៥ធ�ូ និងេវទិកជាតិស�ពីកីរស�័្រគចតិ�េនកម�ុជា មានយុវជន ៤៧៦នាក់ ្រស ី

៥១,៨៩ភាគរយ 
- ស្រមបស្រម�ល្របតិភូយុវជនស�័្រគចិត�កូេរ ៉២៦ នាក់ ្រសី ២៣,០៧ភាគរយ េរៀបចំជំរវំទិ្យោស�ស�េលកីទី៣ ស�ីព ី

ព័ត៌មានវទិ្យោ អគ�ិសនី េអឡចិ្រត�និច និងមនុស្សយន� េរៀបចំេដយមជ្ឈមណ� លជាតិយុវជន និងសកលវទិ្យោល័យ
កូេរត៉ិច មានអ�កចូលរមួ ៩៣ នាក់ ្រសី ៥៤,៨៤ ភាគរយ។ 

កម�វធិែីណនាពំអីជពីនងិករងរ 
្រកសួងបានដក់ឱ្យដំេណីរករមជ្ឈមណ� លែណនាពំីអជពី និងករងរេនេខត�កំពង់ចម កំពង់ធំ នងិតែកវ 

មានអ�កចូលរមួ ២ ៨៣១នាក់ ្រសី ៥៨,៧១ភាគរយ នងិដក់ឱ្យដំេណីរករេរៀបចមំជ្ឈមណ� លេនេខត�្រពះសីហនុ នងិ
បនា� យមានជ័យ។ 

កម�វធិសីហ្រគនិភាព នងិភាពជាអ�កដកឹនា ំ
្រកសួងបានបំប៉នសមត�ភាពស�ីពីករអភិវឌ្ឍសហ្រគាសតមសហគមន៍ដល់យុវជន ៤៣២នាក់ ្រសី ៦១,៨១

ភាគរយ។ 

កម�វធិទីស្សនកចិ�សកិ្សោ នងិេបាះជរំ ំ
្រកសួងបានដឹកនា្ំរបតិភូយុវជនស�័្រគចតិ� ៤៨០នាក់ ្រស ី ៣៩,៣៧ភាគរយ េទទស្សនកិច�សកិ្សោផា� ស់ប�ូរ  

បទពិេសធេលីករងរស�័្រគចតិ�និងករងរសហគមន៍ េនេខត�មណ� លគិរ ីនិងបាត់ដបំង។ 

កម�វធិអីប់រអំកប្បករិយិា នងិបណិំនជវីតិ 
ករងរអភវិឌ្ឍន៍កយរទឹ�កិម� 

្រកសងួបានេធី�បច�ុប្បន�ភាពស�តិិសមាជកិកយរទឹិ�ជាតិកម�ុជា មានដូចតរងខងេ្រកម៖ 
តរងទ៣ី១៖ ស�តិសិមាជកិភាពឆា� សំកិ្សោ២០១៧-២០១៨ េធៀបនងឹឆា� សំកិ្សោ២០១៦-២០១៧ 

បរយិាយ ២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨ ស� នភាព (+/-) 

ចំនួនកយរទឹ�ិប�ូន(៩-១១ឆា� )ំ ១០ ០២១ ១១ ០២៣ +១ ០០២ 

ចំនួនកយរទឹ�ិ (១២-១៧ឆា� )ំ ៩៤ ៣១១ ១០៣ ៧៤២ +៩ ៤៣១ 

ចំនួនកយរទឹ�ិេរៀមច្បង (១៨-២៥ឆា� )ំ ១៩ ១៣១ ២១ ០៤៤ +១ ៩១៣ 

ចំនួនេមដឹកនាកំយរទឹ�ិ (២៦ឆា� េំឡងី) ១១ ៦៨៩ ១២ ៨៥៧ +១ ១៦៨ 

ចំនួនសមាជិកកិត�ិយស ២ ០៨៩ ២ ២៩៧ +២០៨ 

ចនំនួសរុប ១៣៧ ២៤១ ១៥០ ៩៦៣ +១៣ ៧២២ 
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តរងខងេលបីង� ញថា សមាជិកេកីនេឡងី េដយសរករព្រងឹង្របសិទ�ភាពរចនាសម�័ន�កងល្បោតេនតម
្រគឹះស� នសិក្សោរដ� និងឯកជន។ ក�ុងឆា� សំិក្សោ២០១៧-២០១៨ សមាជកិភាពៃនកយរទឹ�ជិាតិកម�ុជាមាន ១៥០ ៩៦៣
នាក់ ្រសី ៥១ភាគរយ។ 

ករងរសហ្របតបិត�កិរជាមយួៃដគូអភវិឌ្ឍ 
្រកសួងបានេធី�កចិ�សហ្របតិបតិ�ករជាមួយអង�ករ សមាគម និងៃដគូអភិវឌ្ឍ ដូចតរងខងេ្រកម៖ 

ៃដគូអភវិឌ្ឍ សកម�ភាព ទកីែន�ង លទ�ផល បទពេិសធ 
មូលនិធិប៊ុក្រប៊កី 
 

បេង�ីតមជ្ឈមណ� លសិក្សោ 
និងបណា� ល័យ 

តែកវ េសៀមរប 
កំពត កំពងធំ់ 

បេង�ីតមជ្ឈមណ� លសិក្សោ 
និងបណា� ល័យ ៨ទីតងំ 

យុវជនេចះនិយាយ អនភាស
អងេ់គ�ស បារងំ និងេ្របី្របាស់
កំុព្ូយទរ័ជយួដលក់រសិក្សោ  

ទីភា� កង់រ 
អ�កស�្័រគចិត�បារងំ 
 

ករផា� សប់�ូរបទពិេសធ   
វប្បធម ៌និង 
អនុវត�គេ្រមាងសហគមន៍ 

ែកប ្រពះសីហនុ 
េពធិ៍សត ់បាតដំ់បង 
េសៀមរប កណា� ល 
រជធានីភ�ំេពញ 

អនុវត�បានចំននួ១២ 
គេ្រមាង និងកយរទិឹ�
េរៀមច្បងចូលរមួ ១៥០ 
នាក ់្រសី ៥១ ភាគរយ 

យុវជនទទលួបានចំេណះដឹង 
និងជំនាញ្រគប្់រគងគេ្រមាង 
និងកម�វធីិស្រមាបយុ់វជន។ 
យុវជនទទលួបានមិត�ភាពថ�ីៗ 
និងយលដឹ់ងអំពីវប្បធម៌ច្រម�ះ 

អង�ករេអលីត 
សិង�បុរ ី

គេ្រមាងសកល្បង ស�ីពីករ
្របឆាងំនឹងករេ្របី្របាស់
េ្រគឿងេញ�នខុសច្បោប ់និង
សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក  

រជធានីភ�ំេពញ អនុវត�បាន ២ គេ្រមាង 
និងកយរទិឹ�ប�ូន (កុមារ) 
ចូលរមួ ៤៥០ នាក ់្រសី 
៤៥ ភាគរយ 

កុមារយលដឹ់ងអំពីផលវបិាកៃន
ករេ្របី្របាសេ់្រគឿងេញ�ន 
ច្បោបច់រចរណ៍ផ�ូវេគាក  

ករងរផ្សព�ផ្សោយ នងិព្រងកីសមាជកិភាព 
្រកសួងបាន៖ 

- បំពក់កែន្សងដល់នវកយរទឹិ� និងេមដឹកនាកំយរទឹិ� ១ ០១០នាក់ ្រស ី៤៨ភាគរយ េន្រស�កកងមាស េខត�កពំង់ចម 
- បំពក់កែន្សង និងប��ូ លសមាជិកភាពដល់នវកយរទឹិ�ប�ូន នវកយរទឹិ� នវកយរទឹិ�េរៀមច្បង និងេមដឹកនាកំយរទឹិ�

ទូទងំ ២៥ េខត� រជធានី ។ 

ករងរស�័្រគចតិ� នងិចូលរមួសកម�ភាពសង�ម 
្រកសងួបាន៖ 

- េរៀបចំកម�វធិីស�ង� ន�កងមាស ែដលមានសិស្សោនុសិស្ស និងមហជនចូលរមួ ២ ០០០នាក់ ្រសី ៤៩ភាគរយ េន
្រស�កកងមាស េខត�កំពង់ចម 

- េរៀបចំដំេណីរទស្សនកិច�សិក្សោកយរទឹ�ិជាតិកម�ុជា ្រស�កកងមាស េខត�កំពង់ចម ៤០០នាក់ ្រសី ៥៣ភាគរយ 
មកទស្សនកិច�សកិ្សោេឈ�ងយល់ពីវមិានឈ�ះឈ�ះ  

- េរៀបចំទិវកយរទឹ�ិជាតិកម�ុជា េដីម្បអីបអរសទរខួប ១០ឆា�  ំ ៃនករចូលជាសមាជិកភាពអង�ករពិភពេលកៃន
ចលនាកយរទឹ�ិ មានអ�កចូលរមួ ១០២នាក់ ្រសី ៥១ភាគរយ េនរជធានីភ�ំេពញ 

- េរៀបចំវគ�សិក� សលស�ីពីករយល់ដឹងនិងករករពរចំេពះេ្រគឿងេញ�ន ស្រមាប់កយរទឹ�ិេរៀមច្បងចូលរមួ ៤៨ 
នាក់ ្រសី ៤១,៦៧ ភាគរយ េនរជធានីភ�ំេពញ 

- េបីកវគ�ផ្សព�ផ្សោយស�ពីីករយល់ដឹងនងិករករពរចំេពះេ្រគឿងេញ�ន េនសលបឋមសិក្សោ ហ៊ុន នាង និង
សលបឋមសកិ្សោទួលទំពូងមានសសិ្សចូលរមួ ៩៨៣នាក់ ្រសី ៤៧,៩១ភាគរយ។ 

ករងរអភវិឌ្ឍស� ប័ន នងិសមត�ភាពម�ន�ជីនំាញកយរទឹិ�កម� 
្រកសួងបាន៖ 

- េរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� លវគ�មូលដ� ន្រគឹះេមដឹកនាកំយរទឹ�ិ ៥០នាក់ ្រសី ១៨ភាគរយ 
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- ប��ូ នេមដឹកនាកំយរទឹិ� ៤នាក់ េទចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លេមដឹកនាកំយរទឹិ�ជាន់ខ�ស់ (ប័ណ�ស�� េឈ ី ២ 
កំណាត់) េនៃថ 

- ប��ូ នម�ន�ី ១នាក់ េទចូលរមួសិក� សលថា� ក់តំបន់អសុី-ប៉ាសុហី�កិ ស�ីពគុីណភាពបណ�ុ ះបណា� លធនធាន
មនុស្សេពញវយ័ េនសិង�បុរ ី

- ប��ូ នម�ន�ីជំនាញ ២នាក់ ្រសី ៥០ភាគរយ េទចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លសរេសរគេ្រមាងអ�កនាសំរសន�ិភាព
ថា� ក់ តំបន់អសុ-ីប៉ាសុហី�កិ េនម៉ាេឡសុី 

- ប��ូ នម�ន�ីជំនាញ ១នាក់ េទចូលរមួសិក� សលថា� ក់តបំន់អសុី-ប៉ាសុីហ�កិ ស�ីពីករតសូ៊មតិនិងករគិតែបប
វជិ�មាន េនម៉ាេឡសុី 

- ប��ូ នម�ន�ីជំនាញ ១នាក់ េទចូលរមួសិក� សលថា� ក់តបំន់អសុី-ប៉ាសុីហ�កិ ស�ពីីករ្រគប់្រគងេ្រគាះមហន�រយ 
េនសធារណរដ�កូេរ ៉

- ប��ូ នម�ន�ីជំនាញ ១នាក់ េទចូលរមួសិក� សលថា� ក់តបំន់អសុី-ប៉ាសុីហ�កិស�ីពីវប្បធម៌ច្រម�ះ េនហ�លីីពីន 
- ប��ូ នេមដកឹនាកំយរទឹ�ិ ១នាក់ េទចូលរមួសិក� សលថា� ក់តំបន់អសុី-ប៉ាសុីហ�កិស�ពីីករចូលរមួរបស់យុវជន 

េនអូ�ស� ល ី
- ប��ូ នេមដឹកនាកំយរទឹិ� ១នាក់ ចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លេមដឹកនាឧំេទ�សចរ្យកយរទឹិ�កម� (ប័ណ�ស�� េឈ ី៤

កំណាត់) ែដលជាក្រមិតជំនាញកយរទឹិ�កម�ខ�ស់បំផុតរបស់អង�ករពិភពេលកៃនចលនាកយរទឹិ� េនហ�លីីពីន។  

ករងរអភវិឌ្ឍសមត�ភាពយុវជន 
្រកសួងបាន៖ 

- េរៀបចំកិច�្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោជាតៃិនកយរទឹិ�ជាតិកម�ុជាេលីកទ១ី ស្រមាប់អណត�ទិី៣ ែដលមានថា� ក់ដឹកនាកំយរទឹិ�
ចូលរមួ ១៥០នាក់ ្រសី ៣០ភាគរយ  

- េរៀបចំករេបាះជំរកំយរទឹិ�ថា� ក់ជាតិេលីកទី៣ េ្រកម្របធានបទ “សន�ិភាព និងករអភិវឌ្ឍ” ែដលមានកយរទឹិ�មក
ពីរជធានី េខត� ៥០០នាក់ ្រសី ៥១ភាគរយ  

- េរៀបចំករេបាះជំរកំយរទឹិ�តម្របព័ន�អីុនធណិឺតពភិពេលកេលីកទ២ី២ និងករេបាះជំរកំយរទឹិ�តមរលកធាតុ
អកសេលីកទី៦១ េ្រកម្របធានបទ “ជីវតិេលីែផនដី” មានកយរទឹិ�េរៀមច្បងចូលរមួ ៤៥នាក់ ្រសី ៤៥ភាគរយ។ 

ករងរកចិ�សហ្របតបិត�កិរេលឆីាកអន�រជាត ិ
្រកសួងបាន៖ 

- ប��ូ នេមដកឹនាកំយរទឹ�ិ ១នាក់ េទទទលួរង� ន់េមដឹកនាកំយរទឹ�ិេឆ�ីមពី្របធានាធបិតសីិង�បុរ ីេនសិង�បុរ ី
- ចត់តងំេមដឹកនាកំយរទឹិ� ១នាក់ ចូលេទក�ុងរចនាសម�័ន�ៃនគណៈកម�ករអង�ករពិភពេលកៃនចលនា     

កយរទឹិ�្របចតំំបន់អសុី-ប៉ាសុីហ�កិ ស្រមាប់អណត�ិ២០១៨-២០២២ 
- ប��ូ នេមដកឹនាកំយរទឹិ� ២នាក់ េទចូលរមួកិច�្របជុំគណៈកម�ករេរៀបចកំរេបាះជំរកំយរទឹិ�ពិភពេលកេលីកទី

២៤ េនសហរដ�អេមរកិ 
- ប��ូ នយុវជន ៩ នាក់ ្រសី ៤០ ភាគរយ និងអ�កដកឹនា ំ១ នាក់ េទចូលរមួករេបាះជំរកំយរទឹ�ិអន�រជាតិ េនៃថ 
- ប��ូ នកយរទឹិ� ២នាក់ ្រសី ១០០ ភាគរយ េទចូលរមួករេបាះជំរកំយរទឹ�ិកូេរ ៉េនសធារណរដ�កូេរ ៉
- ប��ូ នេមដកឹនាកំយរទឹិ� ១នាក់  េទចូលរមួអបអរសទរទិវកយរទឹ�ិជាតិៃថ េនៃថ 
- ប��ូ នយុវជន ៣នាក់ ្រសី ១នាក់ ជាអ�កស�័្រគចិត�ស្រមាប់េធី�កររយៈេពល ៦ែខ ក�ុងមជ្ឈមណ� លកយរទឹិ�តំបន់

អសុី-ប៉ាសុីហ�កិសន់ឈន់ េនសធារណរដ�កូេរ ៉
- ប��ូ នេមដកឹនាកំយរទឹ�ិ ៧នាក់ ្រសី ២៨,៥៧ភាគរយ កយរទឹិ�ប�ូន ៥០នាក់ ្រសី ៤៦ភាគរយ េទចូលរមួកម�វធិី

េបាះជំររំដូវេក� មតិ�ភាពកម�ុជា េវៀតណាម ឡាវ េនេវៀតណាម 
- ប��ូ នេមដកឹនាកំយរទឹិ� ៤នាក់ េទចូលរមួសន�សិីទកយរទឹ�ិតំបន់អសុីប៉ាសុីហ�កិេលីកទ២ី៦ េនហ�លីីពនី។ 
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ខ. វឌ្ឍនភាពៃនសចូនាករផលសេ្រមច 
ករវភិាគវឌ្ឍនភាពសូចនាករផលសេ្រមច 

ល.រ ករអភិវឌ្ឍយុវជន 
ជាកែ់ស�ង ចំណុចេដ ជាកែ់ស�ង 

ស� នភាព 
២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ ២០១៨-១៩ 

េគាលនេយាបាយទ ី១ ៖ ធានាឱ្យករអប់រមំានគុណភាព ្របកបេដយសមធម៌ នងិបរយិាបន� នងិេលីកកម�ស់ឱកសសិក្សោ 

                                    េពញមយួជវីតិស្រមាប់ទងំអស់គា�  
១ ចំននួយុវជនែដលទទលួបានករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញខ�ីៗ ៥៦៥   ៣ ៣០០  ១ ៥៤៤  

២ 
ចំននួយុវជនែដលទទលួករបណ�ុ ះបណា� លនិងករប��� បករងរ   
ស�្័រគចិត� 

១ ១០០ ២ ០០០ ១ ២៤៤  

៣ ចំននួមជ្ឈមណ� លយុវជន ២២ ១៩ ២២  

៤ 
ចំននួយុវជនែដលបានបេង�ីតករងរេដយខ�ួនឯងក�ុងមយួ
មជ្ឈមណ� លក�ុងមយួឆា�  ំ

២ ១០ N/A  

៥ ភាគរយសិស្សថា� កទី់៤-៩ ចូលរមួក�ុង្រក�ម្របឹក្សោកុមារ ៩៩% ១០០% ៩៦,៨៩%  

៦ ភាគរយសិស្សថា� កទី់១០-១២ ចូលរមួក�ុង្រក�ម្របឹក្សោយុវជន ៨៩% ១០០% ៩៧,៥២%  

៧ 
ចំននួយុវជនែដលបានទទួលករបណ�ុ ះបណា� លភាពជាអ�កដឹកនានិំង
សហ្រគិនភាព 

៩២៨ ៣០០ ៩២៨  

េគាលនេយាបាយទ ី២ ៖ ធានាភាពស័ក�សិិទ� ិៃនភាពជាអ�កដកឹនា ំនងិ្រគប់្រគង របស់ម�ន�អីប់រ្ំរគប់លំដប់ថា� ក់ 
U 

 

 

សមា� ល់U៖   សេ្រមចបានតមចណុំចេដ       អចទទលួយកបាន  សេ្រមចមនិបានតមចណុំចេដ 

គ. ប�� ្របឈម 

ទន�ឹមនងឹសមទិ�ផល ប�� ្របឈមមួយចំនួន ចបំាច់្រត�វមានកិច�ខិតខំ្របងឹែ្របងេដះ្រសយ។ ប�� ្របឈមទងំ
េនាះមានដូចជា ៖ 

- កង�ះធនធានមនុស្សែដលមានសមត�ភាពជនំាញករងរយុវជន មជ្ឈមណ� ល នងិកយរទឹ�ិកម� 
- កង�ះទតីងំមជ្ឈមណ� លយុវជន ទីកែន�ងេបាះជំរ ំនិងមជ្ឈមណ� លកយរទឹ� ិ
- កង�ះសមា� រៈគា្ំរទដល់ករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញបេច�កេទសនងិវជិា� ជីវៈ សមាជកិភាពកយរទឹ�ិ ករអនុវត�សកម�ភាព

យុវជន មជ្ឈមណ� ល និងកយរទឹិ�កម�។ 
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២.២.៧ អនវុិសយ័ករអប់រកំយ នងិកឡីា 
ក. លទ�ផលសេ្រមចបាន 

ករ្របកតួកឡីាសសិ្ស-នសិ្សតិ 
្រកសួងបានេរៀបចំករ្របកួតកឡីា៖ 

- សិស្សបឋមសកិ្សោថា� ក់ជាតិ េនេខត�បាត់ដំបង មាន្របតិភូកីឡា និងកីឡាករ ១ ៥៧៣នាក់ ្រសី ៦១២នាក់ 
- សិស្សមធ្យមសកិ្សោថា� ក់ជាតិ េនេខត�កំពត មាន្របតិភូកីឡា និងកីឡាករ  ៣ ៣៧៥នាក់ ្រសី ១ ០៨៨នាក់  
- និស្សតិឧត�មសិក្សោ នងិមធ្យមសិក្សោបេច�កេទស ថា� ក់ជាតិេនរជធានភី�ំេពញ មាន្របតិភូកីឡានិងកឡីាករ 

៦៧៦នាក់ ្រសី ៨៤នាក់ េលី្របេភទកីឡាបាល់ទត់ បាល់ទះ បាល់េបាះ អត�ពលកម� វយកូនឃ�េីលីតុ និង
្របេភទកីឡាេប៉តង់។ 

ករ្របកតួកឡីាសហព័ន� 
្រកសួងបានេរៀបចំករ្របកួតកឡីា៖ 

- បាល់ទត់នារេី្រជីសេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិេនេខត�្រពះវហិរ មានកីឡាករនិី ២៣០នាក់   
- បាល់េបាះេ្រជសីេរសីេជងីឯកថា� ក់ជាតិេនពហុកីឡដ� នជាតិ មានកឡីាករ ១៥៦នាក់ ្រសី ៦០នាក់ 
- អត�ពលកម�េ្រជសីេរសីេជងីឯកថា� ក់ជាតិេនពហុកីឡដ� នជាតិ មានកីឡាករ ១១៦នាក់ ្រសី ៤៩នាក់ 
- េតក� ន់ដូ WTF េ្រជសីេរសីេជងីឯកថា� ក់ជាតិេនពហុកីឡដ� នជាតិ មានកីឡាករ ២២៦នាក់ ្រសី ១០២នាក់ 
- ្របដល់គុនែខ�រេ្រជីសេរសីេជងីឯកថា� ក់ជាតិេនេសវនីេអនជី មានកឡីាករ ១១០នាក់ ្រសី ៦នាក់ 
- ្របដល់សកលេ្រជសីេរសីេជងីឯកថា� ក់ជាតិេនេសវនីេអនជី មានកឡីាករ ៦៥នាក់ ្រសី ៦នាក់ 
- េប៉តង់េ្រជសីេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិេនពហុកីឡដ� នជាតិ មានកីឡាករ ១៧០នាក់ ្រសី ៤៥នាក់ 
- បាល់ទះេ្រជីសេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិេនពហុកីឡដ� នជាតិ មានកីឡាករ ១២០នាក់  
- ចំបាប់េ្រជសីេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិេនពហុកីឡដ� នជាតិ មានកីឡាករ ១២៣នាក់ ្រសី ៤៥នាក់ 
- វយកូនបាល់េ្រជីសេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិេនពហុកីឡដ� នជាតិ មានកីឡាករ ៥៨នាក់ ្រសី ៧នាក់ 
- កយសម�័ន�េ្រជីសេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិេនពហុកីឡដ� នជាតិ មានកីឡាករ ៧៤នាក់ ្រសី ៣៨នាក់ 
- ែហលទកឹេ្រជសីេរសីេជងីឯកថា� ក់ជាតិេនពហុកឡីដ� នមរតកេតេជា រជធានភី�ំេពញ មានកីឡាករ ១៣២នាក់ ្រស ី

៣១នាក់ 
- គុនល្ុបក�េតេ្រជីសេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិេនសកលវទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ មានកីឡាករ ១៥៣នាក់ ្រសី ៦៩នាក់ 
- េតក� ន់ដូ ITF េ្រជីសេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិេនពហុកីឡដ� នជាតិ មានកីឡាករ ១៣៦នាក់ ្រសី ៣១នាក់ 
- វយសីេ្រជីសេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិ េនពហុកីឡដ� នជាត ិមានកីឡាករ ១៣៤នាក់ ្រសី ៧២នាក់  
- វយកូនឃ�េីលតុីេ្រជីសេរសីេជងីឯកថា� ក់ជាតិេនពហុកីឡដ� នជាតិ មានកីឡាករ ៧៤នាក់ ្រសី ៣២នាក់ 
- ្របណាងំកង់េ្រជីសេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិេនរជធានភី�ំេពញ មានកីឡាករ ១២១នាក់ ្រស ី១១នាក់ 
- ករ៉េតេ្រជីសេរសីេជងីឯកថា� ក់ជាតិេនសកលវទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ មានកីឡាករ ១២២នាក់ ្រសី ៤៦នាក់ 
- គុនដវេ្រជីសេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិេនសកលវទិ្យោល័យេវេស�ីន មានកីឡាករ ៦៥នាក់ ្រសី ១៣នាក់ 
- ស�ីទឹកកកេ្រជីសេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិេនផ្សោរទំេនីបអុីអនមល មានកីឡាករ ៤៨នាក់ ្រសី ២៥នាក់ 
- យូដូេ្រជីសេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិ េនពហុកីឡដ� នជាតិ មានកីឡាករ ៩០នាក់ ្រសី ២៩នាក់ 
- ទូកេក� ងេ្រជសីេរសីេជងីឯកថា� ក់ជាតិ េនេខត�េកះកុង មានកីឡាករ ១៥នាក់ ្រសី ១នាក់ 
- េឡងីភ�ំេ្រជសីេរសីេជងីឯកថា� ក់ជាតិ េនេខត�េសៀមរប មានកីឡាករ ៧២នាក់ ្រស ី៣២នាក់ 
- សូរនីហ្ុសកិបូ៉ំេ្រជីសេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិ េនរជធានីភ�ំេពញ មានកីឡាករ ៤០នាក់ ្រស ី១០នាក់ 
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- សូហ�តិន�សីេ្រជីសេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិេនពហុកីឡដ� នជាតិ មានកីឡាករ ៩៧នាក់្រសី ៤០នាក់ 
- សីដក់េ្រជសីេរសីេជងីឯកថា� ក់ជាតិ េនពហុកីឡដ� នជាតិ មានកីឡាករ ២៩២នាក់  ្រស៥ី៧នាក់ 
- វ ៉ូវណីាមេ្រជីសេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិ េនរជធានីភ�ំេពញ មានកីឡាករ ៥៩នាក់  ្រសី ២៣នាក់ 
- វូសូ៊េ្រជីសេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិេនរជធានភី�ំេពញ មានកឡីាករ ១៨៩នាក់ ្រស ី៨២ នាក់ 
- តុងហ�លីមូ៉ដូេ្រជសីេរសីេជងីឯកថា� ក់ជាត ិេនរជធានភី�ំេពញ មានកីឡាករ ៨៣នាក់ ្រសី ២១នាក់ 
- េបស្បល េ្រជសីេរសីេជងីឯកថា� ក់ជាតិ េនេខត�កពំង់ធំ មានកីឡាករ ១៣៨ នាក់ 
- ្រទីយ៉ាត�ុងេ្រជសីេរសីេជងីឯកថា� ក់ជាតិ េនេខត�េកះកុង មានកីឡាករ ៨៣ នាក់ ្រសី ២៣នាក់ 
- ទូក្របៃពណីនិងកនូកយ៉ាក់េ្រជីសេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិ េនេខត�កណា� ល មានកីឡាករ ១៦០នាក់ ្រសី ៩នាក់ 
- ទញ្រព័្រតេ្រជសីេរសីេជីងឯកថា� ក់ជាតិ េនរជធានីភ�ំេពញ មានកីឡាករ ២០០នាក់ ្រសី ៩០នាក់។ 

ករ្របកតួកឡីាជាត ិ
  ្រកសួងបានេរៀបចំករ្របកួតកឡីាជាតិេលីកទី២ ចនំួន ២៧្របេភទកីឡា េស�ី ២៦៤វ�ិ� ស ចូលរមួេដយ 
្រកសួង៣ និង២៥ េខត� រជធានី េនរជធានីភ�ំេពញ េខត�កំពង់ធ ំេខត�ែកប និងេខត�កំពត មាន្របតិភូកឡីាករ ៤ ១៦៣
នាក់ ្រសី ១ ០០៤នាក់។ 
 

ករេរៀបចទំវិកឡីា 
្រកសួងបានេរៀបច៖ំ 

- ទិវកីឡាេដីម្បទីងំអស់គា� េ្រកម្របធានបទកីឡាេដីម្បសុីខភាព ៥្របេភទកីឡា មាន្របតិភូកីឡាករ ៥០០នាក់ 
្រសី ១៤០នាក់ 

- ទិវកីឡាអស៊នេ្រកម្របធានបទ “ជះិកង់េដីម្បសុីខភាព” អ�កចូលរមួ ១ ៥០០នាក់ ្រសី ៥០០នាក់ ករ្របកួត
កីឡាបាល់ទត់ដេណ�ី មពនរង� ន់ ឯកឧត�មបណ�ិ តសភាចរ្យ ហង់ ជនួ ណារ ៉នុ រដ�ម�ន�ី្រកសងួអប់រ ំ
យុវជន នងិកីឡា េនរជធានភី�ំេពញ មានករចូលរមួពអីគ�នាយកដ� នទងំ៦ នងិអគាធកិរដ� ន ១ មាន្របតិភូ
កីឡាករ ២៤៥នាក់។  

ករ្របកតួកឡីាលក�ណៈអន�រជាតកិ�ុង្របេទស 
្រកសួងបានសហករេរៀបចំករ្របកួតកីឡាកយវប្បកម� េ្រជីសេរសីេជងីឯកអសុីអេគ�យ ៍ េនេខត�េសៀមរប 

មាន្របេទសចូលរមួ ៨៖ កម�ុជា េវៀតណាម សិង�បុរ ីឥណ�ូ េនសុី ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា ៃថ និងម៉ាេឡសុី មានកីឡាករ ៤៣នាក់ 

្រសី ៥នាក់ ទទួលបានេមដយមាស ៤ េមដយ្របាក់ ៣ និងេមដយសំរទឹ�ិ ២។ 

ករគា្ំរទថវកិរបស់្រកសងួដល់សហព័ន�កឡីាជាត ិ 
្រកសួងបានផ�ល់ថវកិគា្ំរទដល់សហព័ន�កីឡាជាតិ ៣៤ េដមី្បពីេន��នក�ុងករអភិវឌ្ឍេឆា� ះេទឆា� ២ំ០២៣ រមួមាន៖ 

សហព័ន�កីឡាបាល់ទត់ បាល់ទះ បាល់េបាះ អត�ពលកម� ្របដល់គុនែខ�រ ្របដល់សកល េតក� ន់ដូ WTF  ករ៉េត   
េប៉តង់ ចបំាប់ វយកូនបាល់ កយសម�័ន� ែហលទឹក ល្ុបក�េត សីដក់ េតក� ន់ដូ ITF  ទូកកនូនិងរ ៉ូវងីកម�ុជា វយសី     
្រទីយ៉ាត�ុង វយកូនឃ�េីលីតុ េទច្រកយាន គុនដវ េបស្បល សូរនីហ្ុសកិបូ៉ំ សូហ�តិន�សី ស�ីទកឹកក ទញ្រព័្រត វូសូ៊ យូដូ 
ទូកេក� ង វ ៉ូវណីាម េឡងីភ�ំ តុងហ�លីមូ៉ដូ នងិសហព័ន�កីឡាសិស្ស-នសិ្សតិ។  
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ករ្របកតួកឡីាជាលក�ណៈអន�រជាតេិ្រក្របេទស 
្រកសួងបានប��ូ ន្របតិភូកីឡា និងកីឡាករ៖ 

- ៤៨នាក់ ្រសី ១៦នាក់ េទចូលរមួ្របកតួកីឡាសិស្សអស៊នេហ�ម េលកីទី១០ េន ម៉ាេឡសុី មាន្របេភទកឡីា 
អត�ពលកម� វយកូនឃ�េីលីតុ ែហលទឹក និង្របេភទកីឡាវយសី  

- ៧៧នាក់ ្រសី ២៤នាក់ េទចូលរមួ្របកួតកីឡានិស្សតិអស៊នេហ�ម េលីកទី១៩ េនមីយ៉ាន់ម៉ា មាន្របេភទ
កីឡាអត�ពលកម� ែហលទកឹ វយកូនឃ�េីលតុី េប៉តង់ ករ៉ត់េត វ ៉ូវណីាម ទទលួបានេមដយមាស ៥ េមដយ
្របាក់ ១០ នងិេមដយសំរទឹ�ិ ១២ េ្រគឿង   

- េប៉តង់ ៧នាក់ ្រសី ២នាក់ ចូលរមួ្របកតួកីឡាេប៉តង់េ្រជសីេរសីេជីងឯកអសុីេលីកទី១ េនឥណា�  ទទលួបាន
េមដយ្របាក់  ៨ 

- េប៉តង់ ៩នាក់ ្រសី ៤នាក់ ចូលរមួ្របកតួេ្រជីសេរសីេជងីឯក្រត�ហ�េីលគបីពិភពេលក េនបារងំ ទទួលបាន
េមដយមាស ៣ និងេមដយ្របាក់ ២   

- សូហ�តិន�សី ១៨នាក់ ្រសី ៦នាក់ ចូលរមួ្របកតួេ្រជីសេរសីេជីងឯកអសុអីេគ�យ ៍ េនហ�លីីពីន ទទលួបាន
េមដយមាស ២ េមដយ្របាក់ ៤ និងេមដយសំរទឹ�ិ ៥ 

- តុងហ�លីមូ៉ដូ ១១នាក់ ្រសី ៥នាក់ ចូលរមួ្របកតួេ្រជសីេរសីេជីងឯកអសុ ី េនៃថ ទទលួបានេមដយមាស ៤ 
េមដយ្របាក់ ៣ និងេមដយសរំទឹ�ិ ៧ 

- រ ំ១១នាក់ ្រសី ៥នាក់ ចូលរមួ្របកតួកីឡាេ្រជីសេរសីេជីងឯកអសុ ីេនហុងកុង ទទលួបាន េមដយសំរទឹ�ិ ១ 
- ្រទីយ៉ាត�ុង ៣នាក់ ្រសី ១នាក់ ចូលរមួ្របកតួកីឡា្រទយ៉ីាត�ុង និងអក័រត�ុងេ្រជីសេរសីេជងីឯកអសុី េនហុងកុង 

ទទួលបានេមដយ្របាក់ ១ 
- វ ៉ូវណីាម ២៩នាក់ ្រស ី ១២នាក់  ចូលរមួ្របកតួេ្រជីសេរសីេជីងឯកអសុីេលីកទ៤ី េនឥណ�ូ េនសុ ី ទទលួបាន

េមដយមាស ១១ េមដយ្របាក់ ១១ នងិេមដយសរំទឹ�ិ ១៤ 
- អត�ពលកម� ២នាក់ ចូលរមួ្របកួតកីឡាេ្រជីសេរសីេជីងឯកពិភពេលក នងិចូលរមួ្របជុំែកស្រម�លច្បោប់កីឡា 

អត�ពលកម� េនអង់េគ�ស  
- គុនដវ ២នាក់ ចូលរមួ្របកួតេ្រជីសេរសីេជងីឯកយុវជនអសុីេនអរ៉ប់រមួ 
- េតក� ន់ដូ WTF ៣នាក់ ្រស ី១នាក់ ចូលរមួករ្របកួតេ្រជសីេរសីេជីងឯកពភិពេលក េនម៉ាេឡសុី  
- ្រទីយ៉ាត�ុង ៤នាក់ ្រសី ១នាក់ ចូលរមួ្របកួតដេណ�ី មពនរង� ន់អសុី េនៃថ  
- េទច្រកយាន ៥នាក់ ចូលរមួ្របកួតជះិកង់េលីភ�អំន�រជាតិ េនេវៀតណាម  
- អត�ពលកម�ថា� ល ១០នាក់ ្រសី ៥នាក់ ចូលរមួ្របកួតេ្រជសីេរសីេជីងឯកយុវជនអសុអីេគ�យេ៍លីកទី១៣ េនៃថ  
- ករ៉េត ២២នាក់ ្រសី ៥នាក់ ចូលរមួករ្របកួតេ្រជីសេរសីេជីងឯកអសុីអេគ�យេ៍លីកទី៧ េនេវៀតណាម  ទទួល

បានេមដយ្របាក់ ១ និងសរំទឹ�ិ ៣ 
- បាល់ទត់អយុេ្រកម ២១ឆា�  ំ២៧នាក់  ចូលរមួករ្របកួត េន្រប៊�យេណ ទទលួបានេមដយ្របាក់  ១ 
- ្របណាងំេទច្រកយាន ៧នាក់ ចូលរមួ្របកួតកង់អន�រជាតិ េនសិង�បុរ ី 
- ជេ្រមីសជាតិនិងថា� លករ៉េត ២១នាក់ ្រសី ២នាក់ ចូលរមួ្របកួតេ្រជសីេរសីេជីងឯកអសុេីលីកទ១ី៧ េនជបុ៉ន  
- ចំបាប់ ៣នាក់ ្រសី ១ នាក់ ចូលរមួ្របកតួេនអុ៊យេប៊គីស� ន  
- េតក� ន់ដូ ITF ៣២នាក់ ្រស ី៣នាក់ ចូលរមួ្របកួតកីឡាេ្រជីសេរសីេជងីឯកអសុីេលកីទ៩ី េនមុ៉ងេហ� ល ីទទួល

បានេមដយមាស ៨ េមដយ្របាក់ ៥ និងេមដយសំរទឹ� ិ៨ 
- បាល់ទះ ១៣នាក់ចូលរមួ្របកតួ េនៃថ 
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- វយកូនេគាល ៧នាក់  ចូលរមួ្របកួត េនម៉ាេឡសុី  
- ស�ីទឹកកក ៣នាក់ ្រស ី១នាក់ ចូលរមួ្របកួតក្រមិតមូលដ� នអន�រជាតិអូេសអន ីនិងចូលរមួសិក� សល្រគ�បង�កឹ េន

អូ�ស� លី  
- េតក� ន់ដូ WTF ១៥នាក់ ្រសី ៤នាក់ ចូលរមួ្របកួត េនេវៀតណាម  
- ្របដល់គុនែខ�រ ៤នាក់ ចូលរមួ្របកួត នងិបង� ញក្បោច់គុន េនបារងំ  
- អត�ពលកម� ៣នាក់ ចូលរមួ្របកួតកីឡាអត�ពលកម�េ្រជសីេរសីេជីងឯកយុវជនអសុីេលីក ទ១ី៨ េនជបុ៉ន 
- សូហ�តិន�សី ២១នាក់ ្រសី ១០នាក់ និងកយសម�័ន� ៣នាក់ ចូលរមួ្របកតួេន្របេទសៃថ 
- អត�ពលកម�ថា� ល ៦នាក់ ្រសី ១នាក់ បានេទចូលរមួ ្របកតួេនៃថ  
- ជេ្រមីសជាតិ និង្រក�មថា� លកឡីាែហលទឹក ៥នាក់ ្រសី ៣នាក់ ចូលរមួ្របកួត េនហ�លីពីីន  
- ជេ្រមីសជាតិ និង្រក�មថា� ល្របេភទកីឡាេប៉តង់ ១៣នាក់ ្រសី ៤នាក់ ចូលរមួ្របកួតេ្រជសីេរសីេជីងឯកអសុីេលីកទ២ី 

េនម៉ាេឡសុី ទទួលបានេមដយ្របាក់ ១ និងេមដយសំរទឹ�ិ ៣ 
- វ ៉ូវណីាម ២៤នាក់ ្រសី ៦នាក់ ចូលរមួករ្របកួត េនមីយ៉ាន់ម៉ា ទទលួបានេមដយមាស ១១ េមដយ្របាក់ ១១ និង

េមដយសំរទឹ� ិ១៤ 
- ៧១នាក់ ្រសី ១៨នាក់ ចូលរមួ្របកួតកីឡាអសុីេហ�មេលកីទី១៨ េនឥណ�ូ េនសុី ទទលួបានេមដយមាស ២  និង

េមដយសំរទឹ� ិ១ 
- ជេ្រមីសជាតិ និង្រក�មថា� លេតក� ន់ដូ ITF ១៩នាក់ ្រសី ២នាក់ចូលរមួ្របកតួេ្រជីសេរសីេជីងឯកពិភពេលកេលកីទី

១៣ េនែប៊លឡារ ៉ូស ទទួលបានេមដយ្របាក់ ១ និងេមដយសំរទឹ�ិ ១ 
- គុនដវ ៤នាក់ ្រសី ៣នាក់ ចូលរមួករ្របកតួកីឡាគុនដវអសុីអេគ�យ ៍េនម៉ាេឡសុី ទទលួបានេមដយសំរទឹ�ិ ៩ 
- ចំបាប់ ១៦នាក់ ្រសី ៥នាក់ ចូលរមួ្របកួតេនហ�លីីពីន ទទលួបានេមដយមាស ៣ េមដយ្របាក់ ៤ នងិេមដយ

សំរទឹ�ិ ៩ 
- បាល់េបាះ ៣៣នាក់ ្រសី ១៣នាក់ ចូលរមួ្របកួតមិត�ភាពអន�រជាតិៃនបណា� ្របេទសតមដងទេន�េមគង�េនឡាវ។ 

តរងទី៣២៖ លទ�ផលៃនករ្របកួតកីឡាលក�ណៈអន�រជាតិ 

្របេភទកីឡា ្របតិភូ កីឡាករ កីឡាករនីិ 
េមដយ 

សរុប 
មាស ្របាក់ សំរទឹ� ិ

ករ្របកួតេជីងឯកពិភពេលក ១០ ២៧ ៦ ០០ ០១ ០២ ០៣ 

េជីងឯក្រត�ហ�េីលគីបពិភពេលក ៣ ៣ ៣ ០៣ ០២ ០០ ០៥ 

ករ្របកួតេជីងឯកអសីុ ៥៨ ៦៧ ៣២ ៣៤ ៤០ ៤៧ ១២១ 

ករ្របកួតអសីុេលីកទី១៨ ២៨ ២៨ ១៥ ០២ ០០ ០១ ០៣ 

ករ្របកួតេជីងឯកអសីុអេគ�យ ៍ ៤៥ ១០៩ ៨៣ ១៥ ១៩ ៣៣ ៦៧ 

ករ្របកួតកីឡាសកលវទិ្យោល័យ ២៤ ២៩ ២៤ ០៥ ០៥ ១២ ២២ 

សរុប ៥៩ ៦៧ ៩៥ ២២១ 

លទ�ផលសំខន់ៗៃនករ្របកួតលក�ណៈអន�រជាតិនានា៖ 
ក�ុងករចូលរមួ្របកួតកីឡាអសុីេលីកទី១៨ េនឥណ�ូ េនសុ ី ទទួលបានេមដយមាស ២ និងេមដយសរំទឹ�ិ ១។ 

្របេភទកីឡាមូ៉តូទកឹ កីឡាករ សល ីអូេមតី ទទលួេមដយមាស ១ និងេមដយសំរទឹ�ិ ១។ ្របេភទកីឡា JUJITSU កីឡា
ករនិី ខន់ េចស ទទួលបានេមដយមាស ១។ ជាលទ�ផល កម�ុជាឈរេលីលំដប់ថា� ក់េលខេរៀងទី២៥ េលី ៤៥្របេទស។  
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ករេលីកកម�ស់សកម�ភាព េរៀន និងបេ្រងៀន អប់រកំយក�ុងេម៉ាងសិក្សោ និង ហ�កឹហត់កីឡាេ្រកេម៉ាងសិក្សោ 
្រកសងួបាន៖ 

- អនុវត�េម៉ាងមុខវជិា� អប់រកំយ និងកឡីាក�ុងេម៉ាងសកិ្សោ នងិកីឡាេ្រកេម៉ាងសិក្សោ េន្រគឹះស� នបឋមសិក្សោ និង
មធ្យមសកិ្សោ  

- េរៀបចំេសចក�ីែណនាដំល់មន�ីរអប់រ ំ យុវជន នងិកីឡារជធានី េខត� ឱ្យមានករ្របកតួកឡីាសិស្សេន្រគះឹស� នបឋម
សិក្សោ  មធ្យមសកិ្សោ និងនិស្សតិឧត�មសិក្សោ នងិមធ្យមសិក្សោបេច�កេទស  

- ប��ូ នម�ន�ជីំនាញនាយកដ� នអប់រកំយ និងកីឡាសសិ្ស-នសិ្សតិ ៨នាក់ េទទស្សនកចិ�សិក្សោស�ីពកីរបេ្រងៀន
មុខវជិា� អប់រកំយេនមធ្យមសកិ្សោទុតិយភូមិ េនជបុ៉ន  

- េបាះពុម�េសៀវេភ្រគ�អប់រកំយស្រមាប់សលគរុេកសល្យ នងិវ្ិរកឹតករេខត�  ៩ ០៩៥ ក្បោល 
- ប�� ប់ករចង្រកងេសៀវេភកម�វធិីសិក្សោលម�ិតមុខវជិា� អប់រកំយស្រមាប់មធ្យមសិក្សោទុតយិភូម ិ
- ប�� ប់ករចង្រកងេសៀវេភទិវអប់រកំយស្រមាប់្រគះឹស� នបឋមសិក្សោ 
- ប�� ប់ករចង្រកងេសៀវេភ្រគ�អប់រកំយ េនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ សហករជាមួយអង�ករេបះដូងមាស។ 

 

អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�អីប់រកំយ និងកីឡា 
្រកសួងបានេរៀបចំ៖ 

- វគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បង�កឹកឡីាអុកច្រតង�  ៣៥នាក់ ្រសី ៨នាក់ 
- វគ�បណ�ុ ះបណា� លេច្រកម កឡីាអុកច្រតង�  ៣៥នាក់ ្រសី ៨នាក់ 
- វគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បង�កឹកឡីាកយវប្បកម�  ៣៤នាក់ ្រសី ១០នាក់ 
- វគ�បណ�ុ ះបណា� លេច្រកម កឡីាកយវប្បកម�  ៣៤នាក់  ្រសី ១០ នាក់ 
- វគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បង�កឹកឡីាបាល់ឱប ២៧នាក់ ្រសី ៦នាក់ 
- វគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បង�កឹកឡីាបាញ់កេំភ�ីង ៣០នាក់ ្រសី ៩នាក់ 
- វគ�បណ�ុ ះបណា� លអជា� កណា� លកឡីាបាល់ទះេឆ�រខ្សោច់ ៣០នាក់ ្រសី ៥នាក់ 
- វគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បង�កឹកឡីាអត�ពលកម�  ៣០នាក់  ្រសី ១១នាក់ 
- វគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បង�កឹកឡីាេឡងីភ� ំ ២៥នាក់ ្រស ី៥នាក់ 
- វគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បង�កឹកឡីាវូសូ៊  ៥៥នាក់ ្រសី ២៥នាក់ 
- វគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បង�កឹកឡីាកយសម�ន័�  ៣០នាក់ ្រស ី៩នាក់ 
- វគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បង�កឹកឡីាបាល់េបាះ  ៣៥នាក់ ្រស ី៧នាក់ 
- វគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បង�កឹកឡីាេតក� ន់ដូអយធីេអហ�  ៣៤នាក់ ្រសី ៣នាក់ 
- វគ�បណ�ុ ះបណា� លអជា� កណា� លកឡីាេតក� ន់ដូអយធីេអហ�  ៣៤នាក់ ្រសី ៩នាក់ 
- វគ�បណ�ុ ះបណា� លអជា� កណា� លនងិេច្រកមកីឡាវ ៉ូវណីាម  ៣៤នាក់ ្រសី ១០នាក់ 
- វគ�បណ�ុ ះបណា� លអជា� កណា� លបាល់ទត់ថា� ក់ជាត ិ ៣០នាក់ ្រសី ៦នាក់ 
- វគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បង�កឹបាល់ទត់ក្រមិត ”គ” ១៧នាក់ 
- សិក� សលស�ីព ី ករផ្សព�ផ្សោយបទប្ប�� តិ�ទូេទ និងបទប�� បេច�កេទសកីឡាជាតិេលកីទី២ អ�កចូលរមួ ១៨៥

នាក់ ្រសី ៣០នាក់ 
- សិក� សលផ្សព�ផ្សោយករេ្របី្របាស់សកល្បងេសៀវេភ្រគ�អប់រកំយ េនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ អ�កចូលរមួ ២៣៨

នាក់ ្រសី ១១នាក់ សហករជាមួយអង�ករេបះដូងមាស 
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- សិក� សលស�ីព ីករចង្រកងទិន�ន័យេតស�កយសម្បទកុមារពីអយុ ៦ឆា�  ំដល់ ១២ឆា�  ំដល់េលក្រគ�-អ�ក្រគ� ៨០
នាក់ ្រសី ៣២នាក់  

- សិក� សលស�ីព ី ករអនុវត�េសៀវេភ្រគ�អប់រកំយេន្រគះឹស� នបឋមសកិ្សោ ដល់នាយក នាយកិ នាយករង     
នាយកិរង ២៥៥នាក់ ្រសី ២២នាក់ មកពីេខត�តែកវ កពំត ែកប កំពង់ឆា� ងំ នងិេកះកុង  

- សិក� សល្របមូលធាតុចូលករចង្រកងកម�វធិសីិក្សោលម�ិតមុខវជិា� អប់រកំយ និងកីឡាេនមធ្យមសិក្សោទុតយិភូម ិ
អ�កចូលរមួ ១៤០នាក់ ្រសី ៥នាក់  

- សិក� សលស�ីពី ករ្រគប់្រគង និងរេបៀបចុះប�� ីចូលរមួ្របកតួកីឡាជាតិេលីកទ២ី តម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ អ�កចូល
រមួ ២៨នាក់   

- សិក� សលអន�រជាតិ ស�ីពកីរផ្សព�ផ្សោយ្របវត�ិៃនករេរៀបចពំធិីបុណ្យអុំទូក្របៃពណីជាតិែខ�រ និង្របវត�ិៃនករ្របកួត
កីឡា្របដល់គុនែខ�រ អ�កចូលរមួ ៥០នាក់ ្រសី ៩នាក់ មកពីៃថ ហ�លីីពនី សិង�បុរ ីនងិេលខធកិរដ� នអស៊ន 

- បំប៉នសមត�ភាពស�ពីីករ្របឆាងំករេ្របី្របាស់សរធាតុដូប៉ាក�ុងវស័ិយកីឡា អ�កចូលរមួ ២៨៨នាក់ ្រសី ១០នាក់ 
- បំប៉នសមត�ភាព្រគ�អប់រកំយ និងកីឡា េនេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំេកះកុង និងស�ឹងែ្រតង អ�កចូលរមួ ១៨០នាក់ ្រសី ១៨នាក់  
- ប��ូ នម�ន� ី១៥នាក់ េទសកិ្សោេនេ្រក្របេទស៖ 

 ថា� ក់បណ�ិ ត ១នាក់ មុខវជិា�  ចតិ�វទិ្យោ-គ�ីនិក សិក្សោេនេវៀតណាម 

 ថា� ក់េ្រកយឧត�ម ២នាក់ មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�កីឡា សកិ្សោេនៃថ 

 ក្រមិតឧត�ម ១២នាក់ មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�កីឡា ក�ុងេនាះ ១នាក់ សិក្សោេនៃថ នងិ ១១នាក់ មុខវជិា�
វទិ្យោស�ស�កីឡា ្រគប់្រគងវទិ្យោស�ស�កីឡា េពទ្យកីឡា ្រគ�បង�ឹកបាល់េបាះ និង្រគ�បង�ឹក សិក្សោេន  េវៀ
តណាម 

- ប��ូ នម�ន�ីឯកេទសអប់រកំយ និងកីឡា ១០នាក់ េទសិក្សោប�ូរ្រកបខណ� ្រគ�ក្រមិតឧត�មេនវទិ្យោស� នជាតអិប់រ ំ
- ប��ូ នម�ន� ី១នាក់ (្រសី) េទសិក្សោរយៈេពលខ�ី េលីមុខវជិា�  ចិត�វទិ្យោកីឡា េនអល�ម៉ឺង់  
- ប��ូ នម�ន� ី១នាក់ (្រសី) េទសិក្សោ្រសវ្រជាវែផ�កកីឡាកយសម�័ន�រយៈេពល ១ែខ េនជបុ៉ន  
- ប��ូ នម�ន� ី១នាក់ (្រសី) ចូលរមួសិក្សោវគ�អជា� កណា� លបាល់េបាះជិះរេទះជនពិករ េនៃថ 
- ប��ូ ន្រគ�បង�ឹកកឡីាកយសម�័ន� ២នាក់ ចូលរមួវគ�េច្រកមអន�រជាតិ េនជបុ៉ន។  

ករកសងលិខិតបទដ� នស�ពីីករអប់រកំយ និងកីឡា  
្រកសួងបាន៖ 

- ជំរុញឱ្យអនុវត�លិខតិេលខ ៧៩៣៩  អកសន ចុះៃថ�ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ ស�ីពីករ្របកតួកីឡាសសិ្សបឋមសិក្សោ 
មធ្យមសកិ្សោ និងករ្របកួតកឡីានិស្សតិឧត�មសិក្សោ នងិមធ្យមសិក្សោបេច�កេទសថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់រជធានី  េខត� 

- ព្រងឹងករអនុវត�បទប�� រមួ និងបទប�� បេច�កេទសករ្របកួតកីឡាសិស្សបឋមសកិ្សោ មធ្យមសិក្សោ នសិ្សតិឧត�ម
សិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោបេច�កេទសថា� ក់ជាតិ រជធានី េខត� នងិ្រគឹះស� នសកិ្សោ 

- ្របកសទទួលស� ល់ នងិផ�ល់្របាក់រង� ន់ជ័យលភី ក�ុងករ្របកួតកីឡាសកលវទិ្យោល័យអស៊នេលីកទី១៩ េន    មី
យ៉ាន់ម៉ា 

- ្របកសទទួលស� ល់ និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ជ័យលភកីរ្របកួតកីឡាកយវប្បកម�េ្រជីសេរសីេជងីឯកអសុីអេគ�យ ៍ េន
េខត�េសៀមរប 

- ្របកសទទួលស� ល់ នងិផ�ល់្របាក់រង� ន់ជ័យលភកីីឡាេប៉តង់េ្រជីសេរសីេជងីឯកអសុីេលកីទី១ េនឥណា�  
- ្របកសទទួលស� ល់ នងិផ�ល់្របាក់រង� ន់ជ័យលភី្របកតួកីឡាសូហ�តិន�ីសេ្រជសីេរសីេជងីឯកអសុីអេគ�យ ៍ េន    

ហ�លីីពីន 
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- ្របកសទទួលស� ល់ នងិផ�ល់្របាក់រង� ន់ជ័យលភី្របកួតកឡីាតុងហ�លីមូ៉ដូេ្រជសីេរសីេជងីឯកអសុីអេគ�យ ៍េនៃថ 
- ្របកសទទួលស� ល់ នងិផ�ល់្របាក់រង� ន់ជ័យលភី្របកួតកឡីា្រទីយាត�ុង និងអក័រត�ុង េ្រជសីេរសីេជីងឯកអសុី    អ

េគ�យ ៍េនចិន 
- ្របកសទទួលស� ល់ នងិផ�ល់្របាក់រង� ន់ជ័យលភី្របកួតកឡីាវ ៉ូវណីាម េ្រជីសេរសីេជីងឯកអសុីអេគ�យេ៍លីកទី៤ 

េនេវៀតណាម 
- ្របកសទទួលស� ល់ និងអនុ�� តឱ្យគណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិសហព័ន�កីឡាជាតិ ៨ បំេពញភារកិច�ក�ុងអណត�ិរបស់

ខ�ួនរមួមាន៖ សហព័ន�ែខ�រកឡីាប��សលី សហព័ន�កីឡាបាល់ទះកម�ុជា សហព័ន�កឡីាបី៊យ៉ា និងស�ូកឃរ័កម�ុជា 
សហព័ន�កីឡាបាញ់កេំភ�ីងកម�ុជា សហព័ន�កីឡាបាល់ទត់កម�ុជា សហព័ន�កីឡាតុងហ�លីមូ៉ដូកម�ុជា  សហព័ន�កីឡា
េហះេហរីកម�ុជា និងសហព័ន�ែខ�រអត�ពលកម�ស័�្រគចតិ�  

- ្របកសទទួលស� ល់ និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ជ័យលភីក�ុងករ្របកួតកីឡាគុនដវេ្រជសីេរសីេជីងឯកអសុីអេគ�យឆ៍ា� ំ
២០១៨ េនម៉ាេឡសុ ី

- ្របកសទទួលស� ល់ នងិផ�ល់្របាក់រង� ន់ជ័យលភកី�ុងករ្របកួតកីឡាអសុីេហ�មេលីកទ១ី៨ េនឥណ�ូ េនសុ ី
- ្របកសទទួលស� ល់ នងិផ�ល់្របាក់រង� ន់ជ័យលភកី�ុងករ្របកួតកីឡាេតក� ន់ដូ ITF េ្រជីសេរសីេជីងឯកពិភពេលក 

យុវជនេលកីទី១៣ េនែប៊លឡារ ៉ូស 
- ្របកសទទួលស� ល់ និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ជ័យលភកី�ុងករ្របកួតកីឡាករ៉េតេ្រជីសេរសីេជងីឯកអសុីអេគ�យេ៍លីក

ទី៧ េនេវៀតណាម 
- ្របកសទទួលស� ល់ និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ជ័យលភីក�ុងករ្របកួតកីឡាបាល់ទត់ពនរង� ន់េស�ច្រប៊�យេណ េន 

្រប៊�យេណ 
- ្របកសទទួលស� ល់ និងផ�ល់្របាក់រង� ន់ជ័យលភកី�ុងករ្របកតួកីឡាេតក� ន់ដូ WTF េ្រជសីេរសីេជីងឯកអសុីេលីក

ទី៩ េន មុ៉ងេហ� ល ី
- េបាះពុម�ទស្សនាវដ�កីីឡាប��ូ នេទតមបណា� លេខត� ៥េលខ (េលខ ០៩៨ ដល់ ១០២) ចនំនួ ១០ ០០០ ក្បោល 
- េបីកថា� ក់បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�អប់រកំយនិងកីឡាតមរូបមន� (១២+៤) េនវទិ្យោស� នជាតិអប់រកំយនិងកីឡាតមរយៈ

្របកសេលខ ១៤៦៦ អយក.្របក ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៨  
- េបាះពុម�េសៀវេភអប់រ ំ«ករែស�ងយល់ពីដូប៉ា» េដីម្បផី្សព�ផ្សោយ និងអប់រអំំពីករ្របឆាងំករេ្របី្របាស់សរធាតុដូប៉ា

ក�ុងវស័ិយអប់រ ំ៥០០ក្បោល ស្រមាប់ែចកជូនសិក� កម នងិតម�ល់ទុកជាឯកសរដល់មន�ីរអប់រយុំវជន និងកីឡា
េខត�េកះកុង ឧត�រមានជ័យ បនា� យមានជ័យ ្រកេចះ នងិមណ� លគិរ។ី 

 

ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន័�រូបវន�កីឡា 
្រកសួងបានអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�កីឡារមួមាន៖ 

- ជួសជុលអគារសិក្សោ ែកលម� ទលីនហ�កឹហត់េនវទិ្យោស� នជាតិអប់រកំយ និងកីឡា 
- េ្រតៀមសេមា� ធដក់ឱ្យេ្របី្របាស់ សលពហុកឡីាដំបូលទូក េនវទិ្យោស� នជាតិអប់រកំយ និងកីឡា 
- ែថទ ំែកលម�ទីលនកីឡា សួនច្បោរ និងអគារេនក�ុងពហុកីឡដ� នជាត ិ
- េ្រតៀមសេមា� ធដក់ឱ្យេ្របី្របាស់អគារសលថា� លនិស្សយ័កឡីាេនវលស្ូបវ រជធានីភ�ំេពញ 
- ដក់ឱ្យេ្របី្របាស់អគារមជ្ឈមណ� លជាតិហ�កឹហ�នឺកឡីាជាតិេនពហុកីឡដ� នជាត ិ
- សង់ទលីនកីឡាបាល់ទត់បាន ១៦ទីលន សហករជាមយួសហព័ន�កីឡាបាល់ទត់កម�ុជា 
- ជួសជុលអងែហលទឹកេនពហុកីឡដ� នជាតិ សហករជាមយួសហព័ន�កីឡាែហលទឹក 
- សង់អងែហលទកឹេនវទិ្យោស� នជាតិអប់រកំយនងិកីឡា សហករជាមួយអង�ករេបះដូងមាស 
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- បន�សងសង់េហដ� រចនាសម�័ន�កីឡាេនពហុកីឡដ� នមរតកេតេជា សហករជាមួយគណៈកមា� ធិករជាតិអូឡាពំិក
កម�ុជា។ 

ករេលីកកម�ស់សមត�ភាពកីឡាករ 
្រកសួងបាន៖ 

- សហករេរៀបចំពិធីសំេណះសណំាលជាមួយមហ្រគ�សរកឡីាេ្រកមអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ សេម�ចអគ�មហ
េសនាបតេីតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងសេម�ចកតិិ�្រពទឹ�បណ�ិ ត  

ប៊ុន រ៉នី ហ៊ុនែសន េនមជ្ឈមណ� លសន�ិបាតេកះេព្រជ 
- សហករេរៀបចពំិធីសំេណះសណំាល និង្របគល់្របាក់រង� ន់ជ័យលភីេលកីទកឹចតិ�របស់រជរដ� ភបិាលជូនកឡីាករ 

ទទួលបានជ័យលភីក�ុងករ្របកួតកីឡាអសុីេហ�មេលីកទ១ី៨ េ្រកមអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ សេម�ចអគ�

មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ៃីន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា នងិ សេម�ចកិតិ�្រពទឹ�
បណ�ិ ត  ប៊ុន រ៉នី ហ៊ុនែសន េនវមិានសន�ិភាព 

-  េរៀបចពំិធី្របគល់្របាក់រង� ន់េលីកទឹកចតិ�របស់រជរដ� ភិបាលជូនដល់្រគ�បង�ឹកកីឡាករនិេីប៉តង់ ទទួលបានជ័យ
លភីក�ុងករចូលរមួ្របកតួកឡីាេប៉តង់នារេីជងីឯកពិភពេលកេលីកទ១ី៦ េន្របេទសចិន េ្រកមអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់
ខ�ស់ ឯកឧត�មបណ�ិ តសភាចរ្យ ហង់ ជួន ណារ ៉នុ រដ�ម�ន�ី្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

- េរៀបចំពិធី្របគល់្របាក់រង� ន់េលីកទឹកចតិ�របស់រជរដ� ភិបាលជូន្រគ�បង�ឹកកីឡាករនិី ក�ុងករ្របកួតកីឡា�ហ�ង់កូ
ហ�ូនីេហ�មេលីកទី៨ ករ្របកតួកីឡាសូរនីហ្ុសកិបូ៉ំេជីងឯកពិភពេលក ករ្របកួតកីឡាេតក� ន់ដូ ITF េជីងឯក
ពិភពេលក នងិករ្របកួតកឡីាកយវប្បកម�េជីងឯកពភិពេលក េ្រកមអធិបតភីាព ឯកឧត�មបណ�ិ ត  

សភាចរ្យ ហង់ ជនួ ណារ ៉នុ រដ�ម�ន�ី្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
- ទទួលយក្រក�មកីឡាថា� ល ៤៦៩នាក់ ្រសី ៩៦នាក់ មកពីសហព័ន�កីឡាជាតិ ៣០ មកហត់ហ�កឹហ�នឺរយៈេពល 

១១ែខ 
- ទទួលយក្រក�មកីឡាជេ្រមសីជាតិ ៤៦៥នាក់ ្រសី ៧៧នាក់ មកពីសហព័ន�កីឡាជាតិ ៣៣ និងកីឡាករមានពកិរភាព 

មកហត់ហ�កឹហ�នឺ រយៈេពល ០៦ែខ  
- ទទួលយកកីឡាករមានពកិរភាព ៤៦នាក់ ្រសី ១១នាក់ មកហ�កឹហត់បែន�មរយៈេពល ០១ែខ  
- ប��ូ នកីឡាករវយសីថា� ល ២នាក់ បាល់ទះក�ុងសលថា� ល ៦នាក់ និងគុនដវថា� ល ១នាក់ េទេធ�កីរហត់

ហ�កឹហ�នឺ េនៃថ 
- ប��ូ ន្រគ�បង�ឹក និងកីឡាករ សូហ�តិន�ីស ៦នាក់ េទេធ�ីករហ�កឹហត់ េនជបុ៉ន  
- ប��ូ ន្រគ�បង�ឹក កីឡាករេតក� ន់ដូ WTF ៥នាក់ ្រសី ២នាក់ េទេធ�ីករហ�កឹហត់េនសធារណរដ�កូេរ ៉ 
- ប��ូ នកីឡាករស�ីទកឹកកថា� ល ១នាក់ េទហ�កឹហត់សហរដ�អេមរកិ 
- ប��ូ នកីឡាករកយសម�័ន� ១នាក់េទហ�កឹហត់ េនចនិ 
- បានប��ូ ន្របតិភូកីឡា នងិកឡីាករែហលទកឹ ២១នាក់ ្រស ី៦នាក់ េទហ�កឹហត់ េនជបុ៉ន។ 

ករងរបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�អប់រកំយ  និងកីឡា  
្រកសងួបាន៖ 

- ្របឡងប�� ប់ករសកិ្សោរបស់គរុនិសិ្សតជំនាន់ទី២៦ ចំននួ ៩៩នាក់ ្រសី ១៩នាក់  
- ្របឡងេ្រជីសេរសីនសិ្សតិចូលេរៀនជំនាន់ទ២ី៨ ចនំួន ១៥០នាក់ ្រសី ១១នាក់ ក�ុងេនាះមានគរុនិស្សតិថា� ក់

បរ�ិ� ប្រតជនំាន់ទ១ី ចនំួន ២០នាក់ 
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- បណ�ុ ះបណា� លគរុនិស្សតិថា� ក់មូលដ� នជំនាន់ទី២៧ ចនំួន ១០១នាក់ ្រសី ៥នាក់ គរុនសិ្សតិជំនាន់ទី២៨ ចំននួ 
១៣០នាក់ ្រសី ១១នាក់ នងិគរុនិស្សតិថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជំនាន់ទ១ី ចនំួន ២០នាក់ ។ 

 

ករេលីកកម�ស់ភាពជាអ�កដឹកនា ំនិង្រត�តពិនិត្យតមដន 
្រកសួងបាន៖ 

- ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�សកម�ភាពបេ្រងៀនមុខវជិា� អប់រកំយ នងិកីឡាេន្រគឹះស� នបឋមសកិ្សោ មធ្យម
សិក្សោ ២៥ សលេគាលេដ 

- សហករជាមយួមន�ីរអប់រយុំវជន និងកឡីារជធានី េខត� ពិនិត្យតមដនករ្របកួតកីឡាសិស្សបឋមសកិ្សោនិង
មធ្យមសកិ្សោថា� ក់រជធានី េខត� 

- សហករជាមយួអង�ករេបះដូងមាសពនិិត្យតមដនករបេ្រងៀនមុខវជិា� អប់រកំយ តម្រគឹះស� នមធ្យមសិក្សោ
បឋមភូមិេនេខត�បាត់ដបំង ស� យេរៀង និងរជធានភី�ំេពញ 

- ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ករអនុវត�ករងរអប់រកំយ និងកីឡាេ្រកសលេរៀនេនេខត�បាត់ដំបង ្រពះវហិរ 
កំពត នងិេកះកុង  

- ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ករេរៀបចំ្របកួតកីឡាមហជន េនេខត�កំពត េពធិ៍សត់ ៃ្រពែវង និង្រពះវហិរ 
- ពិនិត្យ នងិេរៀបចហុ៊ំមព័ទ�សណំាញ់ ទលីនកីឡាបាល់ទត់មុខសលេខត�កពំង់ឆា� ងំ 
- ចុះយកព័ត៌មានអំពសីកម�ភាពកីឡាេនតមរជធានី េខត� ២៥ 
- ពិនិត្យតមដនករេ្របី្របាស់ទស្សនាវដ�កីីឡាេនេខត�្រពះវហិរ ៃ្រពែវង តែកវ បាត់ដំបង រតនគិរ ី កំពង់ធ ំ     

បនា� យមានជ័យ នងិមណ� លគិរ ី
- ពិនិត្យតមដនសកម�ភាពផ្សព�ផ្សោយ ករ្របឆាងំករេ្របី្របាស់សរធាតុដូប៉ាក�ុងវស័ិយកឡីាេនេខត�ៃប៉លិន កំពត 

និង ្រពះសីហនុ  
- ពិនិត្យតមដន និងែកលម�ករបង� ត់បេ្រងៀនរបស់្រគ�អប់រកំយនិងកឡីា េនតមអនុវទិ្យោល័យវទិ្យោល័យ េន

េខត�បាត់ដបំង ្រពះសីហនុ េកះកុង ៃប៉លិន ្រពះវហិរ ស�ឹងែ្រតង ត្ូបងឃ�ុ ំ េពធិ៍សត់ កពំង់ស� ឺ េសៀមរប   
កំពង់ចម  រតនគិរ ីឧត�រមានជ័យ និងបនា� យមានជ័យ។  

ខ. វឌ្ឍនភាពៃនសចូនាករផលសេ្រមច 

ករវភិាគវឌ្ឍនភាពសូចនាករផលសេ្រមច 

ល.រ ករអបរ់កំយនិងកីឡា ជាកែ់ស�ង ជាកែ់ស�ង ស� នភាព 
២០១៦-១៧ ២០១៧-១៨ 

េគាលនេយាបាយទ ី ១ ៖ ធានាឱ្យករអប់រមំានគុណភាព្របកបេដយសមធម៌ បរយិាបន� នងិេលីកកម�ស់ឱកសសិក្សោេពញមយួ
ជវីតិស្រមាប់ទងំអស់គា�  

១ ចំននួ្រគ�អបរ់កំយនិងកីឡាបណ�ុ ះបណា� លក�ុងមួយឆា�  ំ ១០០ ១៥០  
២ ទីលនកីឡាចំនួន៤ ្រត�វបានែកលម�៖    
 - ពហុកីឡដ� នជាតិ ១០០% ១០០%  
 - សកលវទិ្យោលយ័ភូមិន�ភ�ំេពញ  N/A ១០០%  
 - វទិ្យោស� នជាតិអបរ់កំយនិងកីឡា  ១០០% ១០០%  

សមា� ល់U៖   សេ្រមចបានតមចណុំចេដ       អចទទលួយកបាន  សេ្រមចមនិបានតមចណុំចេដ 

លទ�ផលសេ្រមចបានេធៀបេទនឹងឆា� សិំក្សោ២០១៦-២០១៧ 

គ. ប�� ្របឈម 
ទន�ឹមនងឹសមទិ�ផល ប�� ្របឈមមយួចំនួន ចបំាច់្រត�វមានកិច�ខិតខំ្របងឹែ្របងេដះ្រសយ។ ប�� ្របឈមទងំ

េនាះមានដូចជា ៖ 
- កង�ះលិខិតបទដ� នគតិយុត� លខិិតបទដ� នែណនាបំេច�កេទស និងករផ្សព�ផ្សោយ 
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- កង�ះអគារ េហដ� រចនាសម�័ន�កឡីា ឧបករណ៍ និងសមា� រស្រមាប់ហ�កឹហត់ និង្របកួត  
- កង�ះ្រគ�អប់រកំយនិងកឡីា ្រគ�បង�ឹក េច្រកម អជា� កណា� លក្រមិតជាតនិិងអន�រជាត ិនិងម�ន�ីជំនាញេវជ�ស�ស� និង

វទិ្យោស�ស�កីឡា 
- កង�ះឯកសរអប់រកំយ និងកឡីាជំនាញជាភាសែខ�រ 
- ករអនុវត�សកម�ភាពអប់រកំយក�ុងេម៉ាងសិក្សោ នងិកីឡាេ្រកេម៉ាងសិក្សោពុំទន់បានេពញេលញតមកម�វធិ ី
- សមាគមកីឡាេនតម្រគឹះស� នសិក្សោ នងិរជធាន ីេខត�េនមានតិច និងេធ�សីកម�ភាពពុទំន់សកម� 
- សហព័ន�កីឡាជាតមិួយចនំួនែដលមានេនក�ុងប�� ីករ្របកតួកីឡាសុីេហ�មឆា� ២ំ០២៣ ពុំទន់រងឹមា ំ
- កង�ះសលត្រមង់ទសិវជិា� ជីវៈកីឡា 
- កង�ះ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យព័ត៌មានកីឡា 
- ករេរៀបចំ្រពឹត�ិករណ៍កឡីាេផ្សង េៗនមានចនំួនតចិ 
- ករចូលរមួ និងគា្ំរទពីៃដគូឯកជន សប្ុបរសជន អង�ករជាតិ និងអង�ករអន�រជាតិេនមានក្រមិត។ 
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៣. ទិសេដឆា� សំកិ្សោ ២០១៨-២០១៩ 

 េដីម្បេីដះ្រសយប�� ្របឈមនានា ទងំប�� ្របឈមតមអនុវស័ិយ នងិប�� ្របឈមជា   លក�ណៈអន�រ
អនុវស័ិយ និងែផ�កេលីបទពិេសធកន�ងមក ្រកសងួអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា នងឹជំរុញេល្ប�នកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់
ខ�ួនតមទិសេដដូចខងេ្រកម ៖ 

៣.១ ទិសេដតមអនវុសិយ័ 

៣.១.១  អនុវស័ិយ ករអប់រកុំមារតូច 
- ព្រងីកនងិែកលម�េហដ� រចនាសម�័ន�មេត�យ្យសកិ្សោ្រគប់រូបភាព េដីម្បេីឆ�យីតបេទនឹងចណុំចេដៃនករផ�ល់េសវដល់

កុមារអយុ ៣ឆា�  ំ៤ឆា�  ំនិង៥ឆា�  ំ
- ព្រងីកករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�មេត�យ្យសិក្សោេនតម្រគះឹស� នបណ�ុ ះបណា� ល្រគ� ឱ្យ្រសបនឹងតមករព្រងកីេសវអប់រ ំ

កុមារតូច 
- ព្រងីកកម�វធិីអប់រមំាតបិតេលកីរគាពំរនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូច 
- េរៀបចំ្រកបខណ� អភិវឌ្ឍសមត�ភាព និងគុណវុឌ្ឍដិល់្រគ�មេត�យ្យសិក្សោ 
- ព្រងឹង្របព័ន�ពិនតិ្យតមដននងិវយតៃម�ែផ�កេលីលទ�ផល  
- េរៀបចំេគាលករណ៍ែណនាសំ�ពីីករវយតៃម�ស� នភាពអហរូបត�ម�កុមារេនមេត�យ្យសិក្សោ 
- េរៀបចំកំណត់តួនាទី ភារកិច�បុគ�លិកអប់រទំទលួបន�ុកករងរអប់រកុំមារតូច្រគប់ឋនានុ្រកមរដ�បាលៃនករ្រគប់្រគងអប់រ ំ
- េរៀបចំេគាលករណ៍ែណនា ំនិងអនុវត�ករ្រគប់្រគងតមសលេរៀនក្រមិតមេត�យ្យសកិ្សោ 
- ពិនិត្យនងិែកលម�េសៀវេភសកិ្សោេគាល្រគប់មុខវជិា� តមក្រមិត្រសបតមកម�វធិសីិក្សោលម�ិតស្រមាប់មេត�យ្យសិក្សោ 
- េរៀបចំនិងែកស្រម�លកម�វធិសីកិ្សោលម�ិតស្រមាប់មេត�យ្យសកិ្សោសហគមន៍ 
- ជំរុញករអនុវត�អនុ្រកតឹ្យស�ីពកីរ្រគប់្រគងមេត�យ្យសកិ្សោសហគមន៍  
- ព្រងឹងសមត�ភាពគណកមា� ធកិរបេច�កេទសកុមារតូចតមវស័ិយេលីកចិ�គាពំរនងិអភិវឌ្ឍកុមារតូច 
- អនុម័ត និងផ្សព�ផ្សោយែផនករសកម�ភាពជាតសិ�ីពីករគាពំរនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូច 
- េធ�ីសុខុដុមនីយកម�កម�វធិីអន�រគមន៍េសវអប់រកុំមារតូច។ 

៣.១.២ អនុវស័ិយ ករអប់របំឋមសកិ្សោ 
- េរៀបចំែផនករសកម�ភាពស្រមាប់អនុវត�កម�វធិសីលកុមារេម្រតីក�ុង្រកបខណ� េគាលេដអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព 
- េរៀបចំេសចក�ីែណនា ំនិងបេង�តី្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេនតមសលេរៀន 
- េរៀបចំែផនករត្រម�វករនិងករផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាលតម្របព័ន�បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន 
- បន�ែ្របក� យសលកុមារេម្រតកី្រមិតអភិវឌ្ឍឱ្យេទជាសលេរៀនជំនាន់ថ� ី
- ព្រងឹងករអនុវត�ករ្រគប់្រគងតមសលេរៀន 
- បេង�ីនបង�ន់អនាម័យេនតមសលេរៀនបឋមសកិ្សោ 
- ែ្របក� យសលេរៀនជួបករលបំាកេទជាសលកុមារេម្រតី 
- អភិវឌ្ឍសមត�ភាព្រគ�ឧេទ�សភាសែខ�រ នងិគណិតវទិ្យោស�ីពីវធិសិ�ស�បេ្រងៀនអណំានដំបូង និងគណិតវទិ្យោដំបូង។ 

៣.១.៣ អនុវស័ិយ ករអប់រមំធ្យមសកិ្សោ នងិអប់របំេច�កេទស 
- ពិនិត្យេឡងីវញិ្រកបខណ� ច្បោប់ និងផ្សព�ផ្សោយលខិិតបទដ� នគតិយុត�េលីវស័ិយអប់រ ំ 
- ពិនិត្យេឡងីវញិកម�វធិសីិក្សោជា្របចឱំ្យេឆ�ីយតបេទនងឹទីផ្សោរករងរ 
- បន�េរៀបចំ្រកបខណ� កម�វធិីសកិ្សោស្រមាប់ថា� ក់ពីរភាសបារងំ ែខ�រ និងករេធ�បីច�ុប្បន�កម�េសៀវេភសិក្សោេគាល 
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- េ្រជីសេរសី្រគ�ឧេទ�សថា� ក់ជាតតិមមុខវជិា� ឯកេទស េដីម្បបីណ�ុ ះបណា� ល នងិបំប៉នវធិីស�ស�បេ្រងៀន ក�ុងេគាលេដ
អនុវត�កម�វធិីសកិ្សោថ�ីេផា� តេលបី��ត� ិ

- បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�្របឹក្សោអជពី បេង�ីតឱ្យមានបន�ប់្របឹក្សោអជពីេនតមអនុវទិ្យោល័យ និងវទិ្យោល័យ 
- ព្រងឹងករអនុវត�េគាលនេយាបាយសលេរៀនជំនាន់ថ�ីេដយែ្របក� យសលមធ្យមសិក្សោធនធានែដលមាន

សក� នុពលជាសលជំនាន់ថ� ី
- ព្រងឹងនងិព្រងីកកម�វធិកីរ្រគប់្រគងតមសលេរៀន េដយេផា� តេលីករេធ�ីេតស�ស�ង់ដ ែផនករែកលម�សលេរៀន

្រសបតមស�ង់ដសលេរៀនមាន្របសិទ�ភាព នងិែ្របក� យសលេរៀនជារបស់សហគមន៍   
- ព្រងឹងករអនុវត�កម�វធិីករអប់រ ំ STEM និងផ្សព�ផ្សោយឯកសរជំនួយស� រតសី�ីពីវធីិស�ស�េរៀន និងបេ្រងៀនវទិ្យោស�ស�

េនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ (STEM Approach) ្រពមទងំផ�ល់ពនរង� ន់ដល់្រគឹះស� នមធ្យមសិក្សោបានអនុវត�កម�វធិី
អប់រ ំSTEM បានល� 

- ែកលម�ករព្រងយ្រគ�េនតមសលែដលខ�ះ្រគ�េដយត្រម�វឱ្យេបក�ជន្រត�វេ្រជីសេរសីសលែដលខ�ះ្រគ�ទទួល
ទិដ� ករ នងិចុះកិច�សន្យោករងរជាមួយគណៈ្រគប់្រគងសលេរៀនមុននងឹដក់ពក្យ្របឡងចូលេធ�ី្រគ� 

- បេង�ីនចនំួនបន�ប់ពិេសធន៍េនតមអគារធនធាន នងិបេង�នី្របសិទ�ភាពក�ុងករេ្របី្របាស់បន�ប់ពហុបណំង និងបន�ប់
ព័ត៌មានវទិ្យោ 

- សងសង់បន�ប់ពិេសធន៍ នងិបណា� ល័យ្រពមទងំបំពក់សមា� ររូបវន�ដល់សលបណា� ញរបស់អគារធនធាន 
- ព្រងឹងករងរតំបន់អធិករកចិ� តមរយៈករបេង�ីន្របសិទ�ភាពក�ុងករ្រគប់្រគង និងដឹកនាេំនតមសលមធ្យមសិក្សោ

ធនធាន និងសលមធ្យមសកិ្សោបណា� ញ 
- បន�អនុវត�កម�វធិអីហរូបករណ៍សសិ្ស្រកី្រក កម�វធិសីលកុមារេម្រតី កម�វធិអីប់របំណិំនជីវតិតមមូលដ� ន នងិ    

កម�វធិីត្រមង់ទសិវជិា� ជីវៈ និងកម�វធិី្របឹក្សោអជីព 
- តមដននងិ្រត�តពិនិត្យករផ�ល់េសៀវេភសកិ្សោេគាលឱ្យដល់សលេរៀនេដីម្បេីឆ�ីយតបេទនងឹត្រម�វករជាក់ែស�ង 
- បន�ព្រងងឹយន�ករ្របឡង ជាពេិសសែកលម�ប�� បេច�កេទស ប�� គតិយុត� និងករធានាសុវត�ិភាពករ្របឡងស��

ប្រតទុតិយភូម ិ
- េធ�ីបច�ុប្បន�កម�្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូម ិ
- បណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីប��ូ លទនិ�ន័យកុពំ្ូយទ័រ េដីម្បែីកលម�យន�ករ្របឡង 
- ជំរុញករជួសជុល ែកលម�អគារសិក្សោែដល្រត�វយកេធ�ជីាមណ� ល្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូម ិ
- ព្រងឹងករេធ�អីធិករកចិ�អប់រទំងំពីរ្របេភទ (តមកលកណំត់ និងតម្របធានបទ) 
- ជំរុញឱ្យដំេណីរករអធិករអប់រតំមតំបន់ទងំ៨ េដយផ�ល់មេធ្យោបាយឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ និងបន�ព្រងឹងសមត�ភាព

របស់អធកិរ 
- បំប៉នសមត�ភាពពីករេ្របី្របាស់លទ�ផលេតស�ថា� ក់ជាតិ ថា� ក់ទី១១ ដល់វទិ្យោល័យធនធាន 
- អនុវត�សកល្បងេតស� PISA េដីម្បេី្រតៀមខ�ួនចូលរមួក�ុងករេធ�ីរង� យតៃម�សិក្សោសសិ្ស PISA េនឆា� ២ំ០២១ 
- អប់រសុំខភាពស�ពីីករបង� រជងំឺឆ�ង ជំងមឺិនឆ�ង សុវត�ិភាពនិងសុខមាលភាពចណីំអហរ អហរូបត�ម� សុខភាព

ផ�ូវចិត� ករបង� រករេ្របី្របាស់េ្រគឿងេញ�នខុសច្បោប់ ករបង� រជំងឺេអដស៍ ករបង� រេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ដល់២៥ េខត� 
រជធានី 

- ព្រងឹងករអនុវត�កម�វធិីបណ�ុ ះបណា� លជនំាញវគ�ខ�ីេនមជ្ឈមណ� លអប់របំេច�កេទសមិត�ភាពកម�ុជា-ជបុ៉ន និងេនតម
វទិ្យោល័យចំេណះទូេទ នងិបេច�កេទស 

- ព្រងឹងករអនុវត�្រកបខណ� កម�វធិីសិក្សោអប់របំណិំនជីវតិ និងស�ង់ដវទិ្យោល័យចំេណះទូេទនិងបេច�កេទស 
- ព្រងឹងកចិ�សហ្របតិបត�ិករជាមួយវស័ិយឯកជនេលីករចុះកម�សិក្សោ 
- េរៀបចំកម�វធិសី� នចម�ងេដមី្បជីយួសិស្សេបាះបង់ករសិក្សោ បានេរៀនជំនាញបេច�កេទស។ 
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៣.១.៤ អនុវស័ិយ ករអប់រឧំត�មសកិ្សោ 
- េរៀបចំ្របកសអន�រ្រកសួងស�ពី ី ករឧបត�ម�ម�ន�ីវយតៃម�គុណភាពអប់រឧំត�មសិក្សោស្រមាប់អនុវត�ក�ុងករចុះវយតៃម�

្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 
- េរៀបចំេគាលករណ៍ែណនាសំ�ពីីករវយតៃម�ទទួលស� ល់គុណភាពអប់រេំលី្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 
- វយតៃម�ទទលួស� ល់គុណភាពអប់រេំលី្រគឹះស� នឧត�មសកិ្សោចំនួន ១០  
- េរៀបចំេសចក�ី្រពងស�ពីី្របព័ន�ធានាគុណភាពអប់រៃំផ�ក�ុង និងយន�ករធានាគុណភាពអប់រៃំផ�ក�ុងស្រមាប់្រគឹះស� ន

ឧត�មសកិ្សោ 
- អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីវយតៃម�គុណភាពអប់រឧំត�មសិក្សោ ម�ន�ីស្រមបស្រម�ល និងម�ន�ីជំនយួករបេច�កេទស េលី

ដំេណីរករធានានិងករទទលួស� ល់គុណភាពអប់រឧំត�មសិក្សោ 
- េរៀបចំ្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោស្រមាប់្រគប់្រគងទិន�ន័យៃនករវយតៃម�ទទួលស� ល់គុណភាពអប់រ្ំរគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 
- េរៀបចំ្របមូលនិងចង្រកងស� ៃដ្រសវ្រជាវែដលបានេបាះពុម�ផ្សោយជាលក�ណៈជាតិ នងិអន�រជាតិ 
- េរៀបចំយន�ករ និងនតីិវធិីេដីម្ប្ីរគប់្រគងដំេណីរករៃនករ្រសវ្រជាវ 
- អនុវត�សកល្បងប��ូ លទិន�ន័យែផ�កថវកិ បុគ�លិក និស្សតិ និងករទទលួបានករងរេធ�រីបស់នសិ្សតិេន្រគះឹស� ន

ឧត�មសកិ្សោ ៥ េទក�ុងកម�វធិី្របព័ន�្រគប់្រគងព័ត៌មានឧត�មសកិ្សោ 
- េរៀបចំេសៀវេភែណនា្ំរបតបិត�សិ�ីពី្រកបខណ� ពិនតិ្យតមដននិងវយតៃម�គេ្រមាងែកលម�ករអប់រេំនឧត�មសិក្សោ 
- បន�េលីកកម�ស់គេ្រមាងកិច�សហ្របតិបត�កិរេទ�ភាគីេលីវស័ិយអប់រ ំ ក�ុងករជំរុញកម�វធិអីហរូបករណ៍ឱ្យកន់ែត

មាន្របសទិ�ភាព។ 

៣.១.៥ អនុវស័ិយ ករអប់រេំ្រក្របព័ន� 
- ព្រងីកកម�វធិីអក�រកម�ស្រមាប់កម�ករកម�ករនិីតមេរងច្រក  
- បេង�ីនករយល់ដឹងពីកម�វធិីសមមូលអប់រេំ្រក្របព័ន� 
- ធានាករអនុវត�្របកសអន�រ្រកសួង   ស�ីពីករចំណាយស្រមាប់ដំេណីរករមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍ឱ្យមាន 

្របសិទ�ភាព 
- េលីកកម�ស់ករយល់ដឹងេគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីករសិក្សោេពញមួយជីវតិ 
- អភិវឌ្ឍកម�វធិីសកិ្សោសមមូលមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិអប់រេំ្រក្របព័ន� 
- េលីកកម�ស់សមត�ភាពគណៈ្រគប់្រគងមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍េលីែផ�កជំនាញទន់។ 

៣.១.៦ អនុវស័ិយ ករអភវិឌ្ឍយុវជន 
- ព្រងឹងនងិព្រងីកបណិំនសិក្សោ បំណិនវភិាគព័ត៌មាន និងបណិំនជីវតិ  
- អភិវឌ្ឍករអប់រ ំវទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� នងិគណិតវទិ្យោ  
- ព្រងឹងកម�វធិីអភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីទទួលបន�ុកករងរយុវជននិងកុមារ មជ្ឈមណ� ល និងកយរទឹ�ិកម�្រគប់

លំដប់ថា� ក់ 
- អភិវឌ្ឍ្រកបខណ� ពិនតិ្យតមដននិងវយតៃម�ករងរយុវជន 
- ព្រងីកកម�វធិីសមមូលអប់រកំ្រមតិមូលដ� នតមអុីនធណិឺតនិងកម�វធិីកត់បន�យភាព្រកី្រកក�ុងចំេណាមយុវជន 
- សហករ ទក់ទញ និងេកៀរគរធនធាន គា្ំរទ នងិឧបត�ម�្រគប់ភាគីពក់ព័ន�។ 

៣.១.៧ អនុវស័ិយករអប់រកំយ នងិកឡីា 
េដីម្បេី្រតៀមេធ�ីមា� ស់ផ�ះកីឡាសុីេហ�មេលកីទី៣២ េនឆា� ២ំ០២៣ ្រកសងួនឹងដក់េចញវធិានករដូចតេទ៖  
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- បន�េរៀបចំចង្រកង លិខិតបទដ� នគតិយុត� លខិិតែណនាបំេច�កេទស ែកលម�្របកសអន�រ្រកសួងស�ីពីេគាលករណ៍
ស្រមាប់្របមូលផ�ុ ំហ�កឹហត់្រក�មជេ្រមីសជាតិ ករ្របកតួលក�ណៈជាតនិិងអន�រជាតិ និងផ្សព�ផ្សោយឱ្យបានទូលទូំលយ  

- េរៀបចំបំពក់ឧបករណ៍ សមា� របេច�កេទសេនមជ្ឈមណ� លជាតហិ�កឹហ�នឹកឡីា 
- េរៀបចំេធ�ីចណំាត់ថា� ក់្របេភទកឡីាែដល្រត�វចូលរមួ្របកួតកីឡាសុីេហ�ម នងិកម�វធិីបណ�ុ ះបណា� លថា� ល 
- េរៀបចំកម�វធិបីណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បង�ឹក អជា� កណា� ល េច្រកមេនតមសហព័ន�កីឡាជាតិនានា 
- ព្រងឹងករ្រគប់្រគងថា� លកីឡាវលស្ូបវេដយែតងតងំអគ�នាយករងមួយរូបទទលួខុស្រត�វ 
- ែតងតងំម�ន�ីអគ�នាយកដ� នកឡីាឱ្យ្រត�តពនិិត្យសកម�ភាពបណ�ុ ះបណា� លថា� ល នងិកីឡាជេ្រមីសជាតិ នងិ្រត�វផ�ល់

របាយករណ៍ជា្របច ំ
- ព្រងឹងយន�ករ្រគប់្រគងករហត់ហ�កឹហ�នឺ្រក�មថា� ល នងិ្រក�មកីឡាជេ្រមីសជាត ិ
- ករសង់សលថា� លនិស្សយ័កឡីាេនវលស្ូបវ 
- ជំរុញចលនាយុវជនមា� ក់េចះកឡីាមួយ្របេភទយ៉ាងតចិ ្របចជំីវតិ 
- េរៀបចំវទិ្យោស�ស�សុខភិបាលកីឡា 
- ព្រងឹងកចិ�សហ្របតិបត�ិករជាមួយបណា� ្របេទសជាមិត�ក�ុងតបំន់ និងអន�រជាត ិ
- បន�េរៀបចំ្រពតឹ�ិករណ៍កីឡាេផ្សង  ៗក�ុងករបណ�ុ ះវប្បធម៌អប់រកំយ និងកីឡាដល់្របជាជនេដមី្បសុីខភាព 
- េកៀរគរករចូលរមួឧបត�ម�គា្ំរទពីៃដគូវស័ិយឯកជន សប្ុបរសជន និងអង�ករជាតិ អន�រជាត ិ
- បន�ព្រងងឹ និងគា្ំរទថវកិេទសហព័ន�កីឡាជាតិែដលមានក�ុងប�� ីករ្របកតួកីឡាសុីេហ�មឆា� ២ំ០២៣ 
- បន�េរៀបចំកម�វធិីបណ�ុ ះបណា� លថា� ក់បរ�ិ� ប្រតអប់រកំយ និងកីឡា ចង្រកងឯកសរអប់រកំយ នងិកីឡាជំនាញជា

ភាសែខ�រ នងិេបាះពុម�ផ្សោយ 
- ព្រងឹង នងិព្រងកីករអនុវត�សកម�ភាពអប់រកំយ នងិកីឡាក�ុងេម៉ាងសិក្សោ និងកីឡាេ្រកេម៉ាងសិក្សោ 
- ជំរុញករបេង�តីសមាគមកីឡាតម្រគឹះស� នសកិ្សោ និងរជធានី េខត� ្រពមទងំេធ�ីសកម�ភាពឱ្យបានសកម� 
- េរៀបចំ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យព័ត៌មានកីឡា នងិ្របព័ន�្រត�តពនិិត្យតមដន។ 

 
៣.២ ប�� ្របឈម និងទិសេដកំែណទ្រមងឆ់�ងអនវុិសយ័ 
៣.២.១ ករព្រងងឹករងរេគាលនេយាបាយនងិែផនករ 
ប�� ្របឈម  

- សមត�ភាពស� ប័នេនមនិទន់េឆ�ីយតបទងំ្រស�ងេទនឹងទំហកំរងរៃនកិច�ករកំែណទ្រមង់ 
- ករេរៀបចំែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា� ថំា� ក់ជាតិេនមិនទន់មានសង�តិភាពេពញេលញជាមួយថា� ក់េ្រកមជាតិ  
- សមត�ភាពេរៀបចំែផនករថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ្រត�វករជួយគា្ំរទ នងិអភិវឌ្ឍបែន�មេទៀត 
- ឧបករណ៍ និងសមា� របេច�កេទសព័ត៌មានវទិ្យោទងំថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតមិិនទន់សម្រសបតមត្រម�វករ ទងំ

េ្រគឿងទន់(Software) នងិេ្រគឿងរងឹ(Hardwares)។ 
ទសិេដ 

- េលីកកម�ស់សមត�ភាពស� ប័ន និងម�ន�ឱី្យេឆ�ីយតបេទនឹងទហំកំរងរៃនកិច�ករកំែណទ្រមង់ 
- េរៀបចំែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា� ថំា� ក់ជាតិឱ្យមានសង�តិភាពេពញេលញជាមយួថា� ក់េ្រកមជាតិ  
- គា្ំរទនិងអភិវឌ្ឍសមត�ភាពេរៀបចំែផនករថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាត ិ
- បំពក់ឧបករណ៍ នងិសមា� របេច�កេទសព័ត៌មានវទិ្យោទងំថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិឱ្យបានសម្រសប 
- អភិវឌ្ឍ្របព័ន�្របមូលទិន�័យអប់រតំម្របព័ន� Online។ 
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៣.២.២ ករងរវមិជ្ឈករ នងិវសិហមជ្ឈករ 
ប�� ្របឈម 

- លិខិតបទដ� នគតិយុត�ែដលបានេរៀបចេំឡងីមិនទន់បានេឆ�យីតបេទនងឹច្បោប់ស�ីពីករអប់រ ំ 
- កិច�សហ្របតិបត�ិករចូលរមួេដះ្រសយវវិទបុគ�លកិអប់រជំាមួយស� ប័នតុលករមានភាពស�ុ្រគស� ញ 
- ខ�ះព័ត៌មានស្រមាប់គណនាបន�ុកចំណាយនិងផលចំេណញក�ុងករសិក្សោផលប៉ះពល់លិខតិបទដ� នគតិយុត�។ 

ទសិេដ 
- េរៀបចំលិខតិបទដ� នគតយុិត�ឱ្យេឆ�ីយតបេទនឹងច្បោប់ស�ីពីករអប់រ ំនិង្រកបខណ� វមិជ្ឈករ នងិវសិហមជ្ឈករ 
- ព្រងឹងកចិ�សហ្របតិបត�ិករេដះ្រសយវវិទបុគ�លកិអប់រជំាមយួស� ប័នតុលករ 
- ព្រងឹងសមត�ភាពេលីករ្របមូលព័ត៌មានស�ីពីផលប៉ះពល់លិខតិបទដ� នគតិយុត�។ 

៣.២.៣ ករងរ្រគប់្រគងបុគ�លកិ 
ប�� ្របឈម 

- របាយ្រគ�បេ្រងៀនេនតម្រគះឹស� នសកិ្សោសធារណៈមនិទន់េឆ�ីយតប  
- ករ្រគប់្រគងករបេ្រងៀនរបបេម៉ាងបែន�មេនមធ្យមសិក្សោ។ 

ទសិេដ 
- េរៀបចំលិខតិបទដ� ន េដីម្បអីនុវត�េគាលករណ៍កំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងធនធានមនុស្សក�ុងវស័ិយអប់រ ំ
- បន�ជំរុញករអនុវត�រង� យតៃម�គុណផលរបស់បុគ�លិកអប់រ ំេដីម្បផី្សោរភា� ប់េទនឹងករទទួលនូវលភករេផ្សង  ៗ
- ្របមូលផ�ុ ំ និងសិក្សោពតី្រម�វករបណ�ុ ះបណា� ល េដីម្បេីលីកកម�ស់គុណវុឌ្ឍមិ�ន�ីបេង� លទទួលបន�ុកធនធានមនុស្ស

ថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ 
- បន�ព្រងងឹ្របសទិ�ភាពេលីករងរ្រគប់្រគងបុគ�លកិអប់រ។ំ 

៣.២.៤ ករងរ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុសធារណៈ  
ប�� ្របឈម  

- នីតិវធិីៃនករអនុវត�ថវកិមានលក�ណៈស�ុគស� ញ និង្រត�វឆ�ងកត់ករ្រត�តពិនតិ្យឯកសរេ្រចីនកែន�ង 
- ករេ្រគាងថវកិ នងិេ្របី្របាស់របាយករណ៍ហរិ��វត�ុតម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោេនមានក្រមិត 
- ករផ�ល់សទិ�ិអណំាចឱ្យម�ន�ី្រត�តពិនិត្យហរិ��វត�ុអម្រកសងួអប់រ ំយុវជន និងកឡីា េនមានក្រមិត មនិទន់េឆ�ីយតប

េទនឹងវសិលភាពៃនករងរ 
- ករេ្រគាងថវកិរបស់អង�ភាពជនំាញមិនទន់បន្ុសជីាមួយនងឹែផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយអប់រ ំ 
- ចំេណះដឹង នងិសមត�ភាពពក់ព័ន�នងឹករេ្របី្របាស់កុំព្ូយទ័រ និងនីតិវធិហីរិ��វត�ុរបស់ម�ន�ីេនតមអង�ភាព នងិ

សលេរៀនសធារណៈមិនទន់េឆ�ីយតប 
- ករចូលរមួព្រងឹងករអនុវត�ថវកិរបស់្របធានកម�វធិី នងិអនុ្របធានកម�វធិីពុំទន់េឆ�ីយតបនងឹកម�វធិចីំណាយ នងិសូ

ចនាករេគាលេដ។ 
ទសិេដ 

- េរៀបចំករេ្រគាងថវកិរបស់អង�ភាពជំនាញឱ្យបន្ុសជីាមួយនងឹែផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយអប់រ ំ
- បន�ព្រងងឹករ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុតម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ 
- េរៀបចំ្របព័ន�ៃនករ្រគប់្រគងេបសកកម�ក�ុង្របេទស និងេ្រក្របេទសតម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ 
- បន�អភិវឌ្ឍសមត�ភាព និងចំេណះដឹងែផ�កព័ត៌មានវទិ្យោជូនដល់ម�ន�ីទទួលបន�ុកហរិ��វត�ុ េនតមអង�ភាព និង

សលេរៀនសធារណៈ 
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- បន�េរៀបចំេសៀវេភែណនាសំ�ីពកីរេ្របី្របាស់្របព័ន�េ្រគាងថវកិ នងិរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុតម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ
ស្រមាប់អង�ភាពថវកិ និង្រគឹះស� នសកិ្សោសធារណៈ 

- បន�េរៀបចំេសៀវេភនីតិវធិី្រគប់្រគងហរិ��វត�ុស�ង់ដស្រមាប់គេ្រមាង (ករសងសង់ លទ�កម� និងហរិ��វត�ុ) 
- េរៀបចំ្របកសអន�រ្រកសួងស�ពីនីីតិវធិីៃនករអនុវត�ថវកិេនសលមធ្យមសិក្សោគរុេកសល្យមេត�យ្យមជ្ឈមិ 

មជ្ឈមណ� លគរុេកសល្យភូមិភាគ សលគរុេកសល្យនងិវ្ិរកតឹកររជធាន ី េខត� នងិករយិាល័យអប់រ ំ យុវជន និង
កីឡា ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  

- េរៀបចំនីតិវធិកី�ុងករផ�ល់្របាក់ឧបត�ម�ជូនដល់ម�ន�អីប់រ ំ ចុះពនិិត្យតមដនករអប់រកំ�ុង្រក�ង ្រស�ក ខណ� សមីែដល
មានចមា� យផ�ូវពីករយិាល័យអប់រ ំ យុវជន  នងិកីឡា ្រក�ង ្រស�ក ខណ� េទសលេរៀនែដលជ◌បួករលំបាកេ្រកម 
៥០គ◌ីឡូម◌៉ែ◌្រត ចុះ និងចប់ពី ៥០ គ◌ីឡូម◌៉ែ◌្រតេឡងីេទ 

- េរៀបចំឧបករណ៍ពិនិត្យតមដនករអនុវត�ថវកិេនតមអនុវស័ិយ អង�ភាពថា� ក់កណា� ល ថា� ក់រជធាន ី េខត� ថា� ក់
្រក�ង ្រស�ក ខណ�  នងិថា� ក់សលេរៀន 

- ប�� ប់េសៀវេភនីតិវធិីហរិ��វត�ុស្រមាប់អង�ភាពថា� ក់កណា� ល 
- បេង�ីត្របព័ន�្រគប់្រគងថវកិៃដគូអភិវឌ្ឍ។ 

៣.២.៥ ករងរកចិ�លទ�កម� 
ប�� ្របឈម  

- ករអនុវត�នតីិវធិីលទ�កម�សធារណៈមានករលំបាកស�ុគស� ញ និង្រត�វចណំាយេពលយូរ េធ�ីឱ្យយតឺយ៉ាវក�ុងករអនុវ
ត�កិច�សន្យោ ករ្របគល់-ទទ◌លួ ករទូទត់ និងករេ្របី្របាស់ 

- ករយល់ដងឹរបស់អង�ភាពថវកិេ្របី្របាស់េនមានក្រមិតក�ុងករេរៀបចឯំកសរលក�ណៈបេច�កេទស តៃម�ទផី្សោរ និង
ត្រម�វករ  

- ករផ�ល់ធានាចំណាយ ទិដ� ករឯកសរេដញៃថ� និងែផនករលទ�កម�ពី្រកសួងេសដ�កិច�និងហរិ��វត�ុ មានករយតឺ
យ៉ាវ េធ�ីឱ្យករអនុវត�និតិវធិីលទ�កម�មយួចំននួមិនបានទន់េពលេវល  

- ករទូទត់កចិ�សន្យោលទ�កម�តម្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងហរិ��វត�ុជួបករលំបាក។ 
ទសិេដ 

- បន�េរៀបចំែកស្រម�ល និងចង្រកងឯកសរកិច�លទ�កម�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ្រសបេទតមឯកសរគតិយុត�នានា  
- បន�េបីកវគ�បណ�ុ ះបណា� ល នងិផ្សព�ផ្សោយ នូវបទប��ត�ិនានាស�ីពីនតីិវធិីលទ�កម�សធារណៈថ�ីៗ  ជូនដល់្រក�មលទ�

កម� និងអង�ភាពថវកិឱ្យ្រសបេទតមត្រម�វករ និងករអនុវត�ជាក់ែស�ង 
- ជំរុញករផ�ល់ធានាចណំាយ ទិដ� ករឯកសរេដញៃថ� នងិករយល់្រពមចុះកចិ�សន្យោពី្រកសងួេសដ�កចិ� និងហរិ��វត�ុ 

េដីម្បអីនុវត�នីតិវធិកីិច�លទ�កម�ឱ្យបានទន់េពលេវល។ 

៣.២.៦ ករងរបណ�ុ ះបណា� ល នងិវ្ិរកតឹករ 
ប�� ្របឈម 

- ចំនួនម�ន�ីេនតមករយិាល័យនីមួយ េៗនមនិទន់េឆ�ីយតបនងឹទំហកំរងរបច�ុប្បន� 
- ខ�ះម�ន�បីេច�កេទសែផ�ក ICT េដីម្បកីរេធ�ីបច�ុប្បន�កម�្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យបុគ�លិក និងគរុសសិ្សេន្រគសឹ� ន       

បណ�ុ ះបណា� ល្រគ� 
- អគារនាយកដ� នមានទំហតូំចចេង��ត មិនេឆ�ីយតបេទទហំកំរងរបច�ុប្បន� 
- េនក�ុងបរេិវណនាយកដ� នមាន្របជាជនស� ក់េនចនំួន ០៣្រគ�សរ មិនទន់មានេដះ្រសយ។ 
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ទសិេដ 
- សហករជាមយួអង�ករ JICA េ្រជីសេរសី នងិប��ូ ន្រគ�ឧេទ�ស និងម�ន�ីអប់រឲំ្យេទទទលួករបណ�ុ ះបណា� ល ថា� ក់

បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ែផ�កគណិតវទិ្យោ វទិ្យោស�ស� សិក្សោសង�ម ករសកិ្សោវស័ិយអប់រ ំ ចិត�វទិ្យោអប់រ ំ និងICT ក�ុងករ
អប់រ ំេន្របេទសជបុ៉ន េដមី្បបីេ្រមីករេនវទិ្យោស� នគរុេកសល្យ 

- េ្រជីសេរសី នងិបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រងៀន្រគប់ភូមសិិក្សោចំននួ ៣ ៥០០នាក់ 
- ែកលម�កម�វធិីបណ�ុ ះបណា� ល ១២+២ ស្រមាប់្រគ�បេ្រងៀនក្រមិតមូលដ� នបេ្រងៀនេនអនុវទិ្យោល័យេទជា្របព័ន�

េ្រកឌីត  
- អភិវឌ្ឍែផនករសកម�ភាព ស�ីពកីរអភិវឌ្ឍវជិា� ជីវៈជា្របច ំ
- បន�បំប៉ន្រគ�មេត�យ្យសិក្សោបឋមសិក្សោ ែដលមានស�� ប្រតមធ្យមសកិ្សោទុតិយភូមិឲ្យេទជា្រគ�បេ្រងៀន ក្រមតិ មូល

ដ� នជំនាន់ទី១២ េវនទី២ ចនំនួ ១ ៥០០នាក់ និងជំនាន់ទី១៣ េវនទី១ ចំនួន១ ៥០០នាក់  
- ព្រងឹងករងរ្រគប់្រគងេនតម្រគឹះស� នបណ�ុ ះបណា� ល និងសលចំេណះទូេទ  
- បំប៉នសមត�ភាពែផ�កវទិ្យោស�ស� និងគណិតវទិ្យោ 
- បំប៉នសមត�ភាពេ្របី្របាស់េសៀវេភភាសអង់េគ�សថា� ក់ទ៧ី-៩ 
- េលីកកម�ស់គុណវុឌ្ឍ ិនិងបប៉ំនសមត�ភាព្រគ�ឧេទ�សេដយេផា� តេលីវធិីស�ស�បេ្រងៀន។ 

៣.២.៧ ករងរអភវិឌ្ឍកម�វធិសីកិ្សោ 
ប�� ្របឈម 

- ករ្រគប់្រគងេ្របី្របាស់ផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាលមិនទន់្រតមឹ្រត�វតមករែណនារំបស់្រកសងួនិងករេធ�តី្រម�វករ
េសៀវេភសិក្សោេគាល ពុំទន់បាន្រតឹម្រត�វ 

- បណា� រក្សតមសលេរៀនភាគេ្រចីនមានតនួាទីពីរ (្រគ�បេ្រងៀនផង និងបណា� រក្សផង) 
- ខ�ះឯកសរអនបែន�ម ស្រមាប់សកម�ភាពជំរុញករអនតមសលេរៀន 
- ថវកិស្រមាប់ឧបត�ម�បណា� រក្សេនមិនទន់េដះ្រសយបានទូេទ។ 

 
ទសិេដ 

- ផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាលស្រមាប់សលចំេណះទូេទសធារណៈ តមផលេធៀប១/១ពីថា� ក់ទី១ ដល់ទី៩ និង
ផលេធៀប២/១ពីថា� ក់ទ១ី០ ដល់ទី១២ 

- អភិវឌ្ឍេសៀវេភវធិសី�ស�បេ្រងៀនមុខវជិា� បណិំនជីវតិថា� ក់ទ៤ី និងទ៧ី និងអភិវឌ្ឍឯកសរស្រមាប់ែណនាវំយតៃម�
កម�វធិីសកិ្សោេនសលេរៀន 

- អភិវឌ្ឍឯកសរសកិ្សោអត�បទអក្សរសិល្បប៍រេទសចនំួន៩ចណំងេជីង 
- អភិវឌ្ឍឯកសរវធិីស�ស�បេ្រងៀននិងេរៀនគណិតវទិ្យោតមេគាលវធិី STEM 
- អភិវឌ្ឍឯកសរជំនយួស�ីពីវធិសី�ស�បេ្រងៀននិងេរៀនសិក្សោសង�មថា� ក់ទ១ី-៦ 
- អភិវឌ្ឍឯកសរជំនយួករេរៀននងិបេ្រងៀន និងវធិីស�ស�បេ្រងៀនភាសអង់េគ�សថា� ក់ទ៤ី ទ៥ី និងទ៦ី 
- អភិវឌ្ឍនិងផ្សព�ផ្សោយកម�វធិសីកិ្សោលម�ិត ឯកសរវធិីស�ស�បេ្រងៀនសរេសរតមអន ែតងេសចក�ី និងឯកសរវធិសី

�ស�បេ្រងៀនេគាលវធិីែបប  STEM 
- ែកលម�ស�ង់ដបណា� ល័យ គា្ំរទករេរៀបចំណា� ល័យ និងបប៉ំនសមត�ភាព 
- េរៀបចំទិវជាតិអណំានេដីម្បេីលីកកម�ស់ករអន និងករសិក្សោេពញមយួជីវតិ 
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- អភិវឌ្ឍសមត�ភាព្រគ�បេ្រងៀនស�ពីីករបេ្រងៀនគណិតវទិ្យោ នងិវទិ្យោស�ស�េដយេ្របី្របាស់ ICT ស្រមាប់ថា� ក់ទ៧ី ទ៨ី 
និងទ៩ី 

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាពស�ីពីវធិីស�ស�បេ្រងៀន និងេរៀនគណិតវទិ្យោេដយេ្របី្របាស់សមា� រឧបេទសេដយប��� ប
សកម�ភាព STEM េនបឋមសិក្សោ 

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីជនំាញែផ�កកម�វធិីសិក្សោនិងេសៀវេភសិក្សោែផនករ រដ�បាល ្រសវ្រជាវ និងបណា� ល័យ 
- ពិនិត្យតមដនករអនុវត�កម�វធិីសិក្សោ បណា� ល័យ ករ្រគប់្រគងនិងករេ្របី្របាស់េសៀវេភសិក្សោេគាល និងករវយ

តៃម�លទ�ផលសិក្សោនិងករផ្សព�ផ្សោយ។ 

៣.២.៨ ករងររដ�បាល 
ប�� ្របឈម 

- ករផ�ល់េ្រគឿងឥស្សរយិយសឆា� ២ំ០១៤ ឆា� ២ំ០១៥ ឆា� ២ំ០១៦ ឆា� ២ំ០១៧ នងិឆា� ២ំ០១៨ 
- ពុំទន់មាន្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យឯកសរ និងបណ�សរដ� ន។ 

ទសិេដ 
- បន�ព្រងងឹករ្រគប់្រគងលខិិតរដ�បាល ពិេសសចរចរលខិិត 
- ជំរុញករផ�ល់េ្រគឿងឥស្សរយិយសករងរជូនបុគ�លិកអប់រេំនថា� ក់ជាតិ និងេ្រកមជាត ិ
-  អភិវឌ្ឍសមត�ភាពករងរ្រគប់្រគងរដ�បាលអប់រ ំបណ�សរ នងិពិធីករ 
- េរៀបចំ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យឯកសរ នងិបណ�សរដ� ន។ 

៣.២.៩ ករងរសណំង់សកិ្សោ 
ប�� ្របឈម 

- សេំណីសងសង់ ជសួជុលែកលម�ពីបណា�  រជធានី-េខត� មានេ្រចីនែតដំេណាះ្រសយេនមានក្រមិត 
- ករងរ្រគប់្រគងេហដ� រចនាសម�័ន�អប់រេំនតមអង�ភាពេ្រកមឱវទ និងតមសលេរៀន េនពុំទន់បានល�្របេសីរេន

េឡយី 
- ខ�ះម�ន�ជីំនាញរដ�បាល ែផនករ វសិ�ករសណំង់ ស� បត្យករ នងិព័ត៌មានវទិ្យោ េដមី្បជីំរុញករងរឱ្យបានទន់េពលេវល 

និងមាន្របសិទ�ភាព។ 
ទសិេដ 

- សងសង់អគារសកិ្សោថ�ីចនំួន ៩៧ខ�ង តមបណា� រជធានី េខត� 
- ជួសជុលអគារសិក្សោតមបណា� រជធានី េខត� ១៤១ខ�ង 
- សងសង់ផ�ះ្រគ�បេ្រងៀន ៣០ខ�ង  
- កត់បន�យសលេរៀនជួបករលបំាកជាជំហន  ៗ
- ចុះពិនតិ្យតមដន នងិសិក្សោេលីកគេ្រមាងជាអទភិាព េលកីរងរសងសង់និងជួសជុលេហដ� រចនាសម�័ន�អប់រ ំ
- ព្រងឹងសមត�ភាព្រគប់្រគងេហដ� រចនាសម�័ន�អប់រ។ំ 

៣.២.១០ ករងរេបាះពុម� នងិែចកផ្សោយ 
ប�� ្របឈម 

ករេដញៃថ�ផ�ត់ផ�ង់េសៀវេភសិក្សោេគាលស្រមាប់ឆា� សំិក្សោ២០១៨-២០១៩ ថវកិកម�វធិី២០១៨ េន្រកសួង
អប់រ ំ យុវជន នងិកីឡា មានភាពយតឺយ៉ាវ នាឱំ្យេសៀវេភែដលេបាះពុម�រចួកកស�ះក�ុងឃា� ងំ េហយីេធ�ឱី្យ្រគឹះស� នេបាះ
ពុម�និងែចកផ្សោយខ�ះទុនបង�លិ។  
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ទសិេដ 
- អភិវឌ្ឍេសៀវេភសិក្សោេគាល ហ�កឹហត់ អំណានបែន�ម និងសមា� រឧបេទសេផ្សង  ៗ
- េបាះពុម�េសៀវេភសិក្សោេគាល ហ�កឹហត់ និងអណំានបែន�ម 
- ដឹកជ��ូ នេសៀវេភសកិ្សោេគាលជូនសលេរៀនទូទងំ្របេទស 
- ព្រងីកករលក់េសៀវេភសិក្សោ សមា� រឧបេទស នងិសមា� រករយិាល័យជូនអតថិិជនទូេទ។ 

៣.២.១១ ករងរអធកិរដ� នរដ�បាល នងិហរិ��វត�ុ 
ប�� ្របឈម 

- ខ�ះមេធ្យោបាយេធ�ីដំេណីរស្រមាប់អធិករកចិ� នងិ្រសវ្រជាវទំនាស់តមបណា� េខត� 
- ករដក់ពក្យបណ�ឹ ងភាគេ្រចនីមិនតមឋនានុ្រកម។ 

ទសិេដ 
- សិក� សលបំប៉នម�ន�ីអធិករកិច�ស�ីពកីម�វធិអីធិករកិច�ផ្សោរភា� ប់នឹងករអនុវត�ជាក់ែស�ង ១ េខត� សិក� កម ចូលរមួ 

៣០ នាក់  
- ផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍អធិករកិច�ៈ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍អធិករកិច�រដ�បាល បុគ�លកិ ហរិ��វត�ុ និង

្រទព្យសម្បត�ិរដ� ១ េខត� ែដលមានករចូលរមួពីម�ន�ីថា� ក់មន�ីរ  ករយិាល័យ និង្រគះឹស� នសកិ្សោ ១៥៧ នាក់  
- អធិករកិច�ករងរ្រគប់្រគងរដ�បាល បុគ�លិក ហរិ��វត�ុ នងិ្រទព្យសម្បត�ិរដ� េនអង�ភាពថា� ក់ជាតិ នងិេ្រកមជាត ិ

៣៦៥ អង�ភាព 
- ្រត�តពិនតិ្យវឌ្ឍនភាពេលីករែកលម�តមអនុសសន៍េនអង�ភាពថា� ក់េ្រកមជាតិ នងិ្រគះឹស� នសិក្សោសធារណៈ 

១០៧ អង�ភាព 
- ចុះ្រសវ្រជាវពក្យបណ�ឹ ង ឬបាតុភាពមនិ្រប្រកតពីក់ព័ន�វស័ិយអប់រ ំ២០ ករណី ។ 

៣.២.១២ ករងរសវនកម�ៃផ�ក�ុង 
ប�� ្របឈម 

- សមត�ភាពម�ន�សីវនកម�ៃផ�ក�ុងេនមានក្រមតិ 
- ភាពយតឺយ៉ាវេលីករេ្រជីសេរសីទី្របឹក្សោបេច�កេទសសវនកម�ៃផ�ក�ុងជាតិ ស្រមាប់ជួយស្រម�លេសៀវេភែណនាំ

សវនកម�ៃផ�ក�ុងរបស់្រកសងួ េរៀបចែំផនករយុទ�ស�ស�សវនកម� ៣ឆា� រំកំិល និងបណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីសវនកម�ៃផ�ក�ុង។ 
ទសិេដ 

- េធ�ីសវនកម�តមសវនដ� នថា� ក់ជាតិ ៩ មន�ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារជធានី េខត� ១៣ ករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និង
កីឡា្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ៨០ មជ្ឈមណ� លគរុេកសល្យភូមិភាគ សលគរុេកសល្យនិងវ្ិរកតឹករេខត� ៦ និងសល
េរៀន  ២៦៩ 

- ពេន��នករេ្រជសីេរសីទី្របកឹ្សោបេច�កេទសសវនកម�ៃផ�ក�ុងជាត ិ េដីម្បសី្រមបស្រម�លេសៀវេភែណនាសំវនកម�ៃផ�ក�ុង 
េរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�បីឆា� រំកំិល នងិបណ�ុ ះបណា� លសវនករៃផ�ក�ុង 

- េរៀបចំដំេណីរករករងរសវនកម�បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន (ករយិាល័យសវនកម�បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន) 
- បន�ព្រងងឹសមត�ភាពសវនករៃផ�ក�ុង 
- ប��ូ នសវនករៃផ�ក�ុង ៨នាក់ េទបណ�ុ ះបណា� លេលីជំនាញអភិបាលកិច�េលីហនិភ័យ្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ 
- សិក� សលផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលសវនកម�ៃផ�ក�ុង េទដល់្របធានអង�ភាពែដលមិនរងសវនកម�បីេគាលេដ 
- អង�វបិស្សនាបូកសរុបលទ�ផលសវនកម�្របចឆំា� ។ំ 
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៣.២.១៣ ករងរធានាគុណភាពអប់រ ំ
ប�� ្របឈម 

- ខ�ះថវកិស្រមាប់ដំេណីរករតំបន់អធិករកចិ�ទងំ៨ 
- សមា� រៈស្រមាប់បេ្រមីករងររដ�បាលរបស់ករយិាល័យអធិករកិច�ថា� ក់េ្រកមជាតិ ដូចជា កុំព្ូយទ័រ និង ម៉ាសុីនហ�ូតូកូព ី

មានសភាពចស់្រទ�ឌេ្រទម នងិហួសសម័យ 
- ករែបងែចកថវកិកម�វធិីតមករយិាល័យអធកិរកិច�ថា� ក់េ្រកមជាតិ េនមានក្រមតិ។ 

ទសិេដ 
- េរៀបចំ្របកសស�ីពី នីតិវធិីៃនករវស់ស�ង់សមត�ភាពក្រមិតសមមូល 
- េរៀបចំ្របកសស�ពីីករដក់ឱ្យេ្របី្របាស់្រកបខណ� រង� យតៃម�លទ�ផលសកិ្សោក្រមិតមេត�យ្យសកិ្សោនិងអប់រចំំេណះទូេទ 
- បន�ពិនតិ្យនិងប�� ក់ស�� ប្រតក្រមិតសមមូលដល់អ�កេ្របី្របាស់ែដលបានមកដក់ពក្យេស�ីសុ ំ
- េរៀបចំ្របធានបទស្រមាប់ករ្រសវ្រជាវគុណភាពអប់រ ំ
- បន�ចុះពិនិត្យតមដនករអនុវត�្របព័ន�ធានាគុណភាពថ� ី
- េធ�ីអធិករកចិ�តម្របធានបទចនំួនបនួ្របធានបទជាអទិភាព 
- ពិនិត្យតមដនេលកីរអនុវត�ករងរអធិករកចិ�តមកលកណំត់របស់រជធានី េខត�មួយចនំួន 
- បំប៉នសមត�ភាពដល់ម�ន�ីករយិាល័យអធិករកិច�ថា� ក់េ្រកមជាតិែដលមិនែមនជាអធកិរស�ពីី ្របព័ន�អធិករកិច�ធានា

គុណភាពអប់រ ំែដលមិនទន់បានចូលរមួចប់ពីមូ៉ឌុល១ ដល់៦ 
- ពិនិត្យតមដនេនតមមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍ សលអប់របំេច�កេទសវជិា� ជីវៈ នងិ្រគឹះស� នសកិ្សោ  ឯកជន 

តមរជធានី េខត�មយួចំននួ 
- ផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលេតស�រង� យតៃម�លទ�ផលសិក្សោថា� ក់ជាតថិា� ក់ទ១ី១ 
- បូកសរុប និងផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលករងរអធកិរកិច�ធានាគុណភាពអប់រ្ំរបចឆំា�  ំ
- េរៀបចំសកល្បង នងិអន◌ុវត�ករេធ�ីេតស�រង� យតៃម�ស�ង់ដថា� ក់ជាតិថា� ក់ទី៣ 
- ចូលរមួកម�វធិីេតស�រង� យតៃម�លទ�ផលសិក្សោសិស្សក្រមិតអន�រជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ ២០១៩- ២០២៣។ 

៣.២.១៤ ករងរ្រគប់្រគងសមា� រៈ នងិ្រទព្យសម្បត�រិដ� 
ប�� ្របឈម 

អង�ភាពមួយចំននួពុំបានអនុវត�តមេសចក�ីែណនាេំលខ ៥៤ អយក.សណន ចុះៃថ�ទី១៣០ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៤   
ស�ីពីករ្រគប់្រគង និងផ�ត់ផ�ង់សមា� របរកិ� រ។ 
ទសិេដ 

- បន�ផ�ត់ផ�ង់សមា� របរកិ� រអប្បបរមាស្រមាប់ករងររដ�បាលសលេរៀន 
- សិក្សោត្រម�វករស�ង់ដបរកិ� រេនតមសលគរុេកសល្យេខត� គរុេកសល្យភូមភិាគ នងិវទិ្យោល័យធនធាន 
- បន�បប៉ំនសមត�ភាពដល់ម�ន�ទីទលួបន�ុកករងរ្រទព្យសម្បត�ិរដ�របស់អង�ភាពេ្របី្របាស់ ពិនិត្យវយតៃម�ករងរ

្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� នងិករេធ�ីបច�ុប្បន�កម�ទិន�ន័យ្រទព្យសម្បត�ិរដ� 
- េផ��ងផា� ត់តរងេ្របៀបេធៀប្រទព្យសម្បត�ិរដ�េកីនេឡងី-ថយចុះឆា� ២ំ០១៩ និងពិនិត្យវយតៃម�ករងរជ្រមះ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ�េចញពីប�� ីសរេពភ័ីណ�  
- ជំរុញករេធ�ីវ�ិ� បនប្រតអចលនវត�ុ និងករ្របមូលចណូំលពី្រទព្យសម្បត�ិរដ�។ 
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៤. េសចក�សីន�ដិ� ន 

ែផ�កេលីសមិទ�ផលសេ្រមចបានកន�ងមក ែផ�កេលីសក� នុពល ឆន�ៈេមាះមុតរបស់ម�ន�ីអប់រ្ំរគប់លដំប់ថា� ក់ 
្រកសួង ស� ប័នពក់ព័ន� នងិៃដគូអភិវឌ្ឍ ្រពមទងំែផ�កេលីសមត�ភាព បទពិេសធៃនករបំេពញករងរ្របកបេដយ 
វជិា� ជីវៈ និងមនសកិរ រមួជាមួយយុទ�ស�ស�ែកទ្រមង់សុីជេ្រមរបស់រជរដ� ភបិាល ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន នងិកីឡាមាន
ជំេនឿយ៉ាងមុតមាថំា គុណភាពវស័ិយអប់រនំឹងអនុ�� តឱ្យកម�ុជាកសងបាននូវមូលដ� ន្រគឹះស្រមាប់ជំរុញករអភិវឌ្ឍ
សង�ម-េសដ�កិច�្របកបេដយចីរភាព នងិបរយិាបន�។ 
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ែផ�កទី ២ 

ឧបសម�័ន� 
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ឧបសម�័ន�ទ១ី ៖ ចនំួនសកម�ភាពៃនែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា� ២ំ០១៨ ថា� ក់ជាត ិ

ល .រ  អង�ភាព សកម�ភាពសរុប បានប�� ប់ កពុំងអនុវត� មនិទន់អនុវត� 
១ នាយកដ� នអប់រកុំមារតូច ១៤ ១០ ៣ ១ 

២ នាយកដ� នបឋមសិក្សោ ៣៩ ១៧ ១៣ ៩ 

៣ នាយកដ� នមធ្យមសិក្សោចំេណះទូេទ ២៨ ៦ ១៧ ៥ 

៤ នាយកដ� នអប់រេំ្រក្របព័ន� ១៨ ១០ ៥ ៣ 

៥ នាយកដ� នសុខភាពសិក្សោ ២០ ១២ ៥ ៣ 

៦ នាយកដ� នត្រមង់ទសិវជិា� ជីវ ៈ ១៣ ១១ ១ ១ 

៧ នាយកដ� នបណ�ុ ះបណា� ល និងវ្ិរកឹតករ ៣៧ ៣៧ ០ ០ 

៨ នាយកដ� នអភិវឌ្ឍកម�វធិីសិក្សោ ១៦ ១៤ ០ ២ 

៩ នាយកដ� នអប់រពំិេសស ១៨ ១៣ ២ ៣ 

១០ នាយកដ� នឧត�មសិក្សោ ៥៤ ៤៩ ៤ ១ 

១១ នាយកដ� ន្រសវ្រជាវវទិ្យោស�ស� ១៦ ១១ ៣ ២ 

១២ សកលវទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ ២៦ ២៣ ០ ៣ 

១៣ សកលវទិ្យោល័យជា សីុម កំចយមារ ៩ ៥ ៤ ០ 

១៤ សកលវទិ្យោល័យស� យេរៀង ២៨ ២៨ ០ ០ 

១៥ សកលវទិ្យោល័យមានជ័យ ៦ ៦ 0 ០ 

១៦ សកលវទិ្យោល័យបាត់ដំបង ៩ ៩ ០ ០ 

១៧ គណៈកមា� ករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រ ំ ១៥ ១១ ០ ៤ 

១៨ វទិ្យោស� នបេច�កេទសកម�ុជា ២៩ ២៩ 0 ០ 

១៩ វទិ្យោស� នជាតិអប់រ ំ ២១ ១៧ ០ ៤ 

២០ វទិ្យោស� នកំពង់េឈទីល ៩ ៩ ០ ០ 

២១ អគ�នាយកដ� នអប់រកំយ នងិកីឡា ៥៤ ៥០ ២ ២ 

២២ នាយកដ� នយុវជន ១៧ ១៣ 1 ៣ 

២៣ នាយកដ� ន្រគប់្រគងមជ្ឈមណ� លយុវជន ១៨ ១៤ ២ ២ 

២៤ នាយកដ� នសហ្របតិបត�ិបត�ិករកយរទឹ�ិ ៨ ៧ ១ ០ 

២៥ នាយកដ� នែផនករ ២៧ ២៦ ១ ០ 

២៦ នាយកដ� នបុគ�លិក ១៦ ១៥ ១ ០ 

២៧ នាយកដ� នហរិ��វត�ុ ២០ ២០ ០ ០ 

២៨ នាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង ១១ ៥ ០ ៦ 

២៩ នាយកដ� នធានាគុណភាពអប់រ ំ ៣៦ ២៤ ៦ ៦ 

៣០ អធិករដ� នរដ�បាល និងហរិ��វត�ុ ៦ ៥ ១ ០ 

៣១ នាយកដ� នព័ត៌មាន និងកិច�ករអស៊ន ១៧ ១០ ៧ ០ 

៣២ នាយកដ� ននីតិកម� ២៨ ១០ ១២ ៦ 

៣៣ នាយកដ� នសំណង់ ១០ ៨ ១ ១ 

៣៤ នាយកដ� នសមា� រៈ និង្រទព្យសម្បត�រិដ� ៦ ៦ ០ ០ 

៣៥ នាយកដ� នរដ�បាល ១៥ ១៥ ០ ០ 

៣៦ នាយកដ� នទំនាក់ទំនងវប្បធម៌និងអហរូបករណ៍ ១៦ ១៦ ០ ០ 

៣៧ នាយកដ� ន្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងអប់រ ំ ១៦ ៧ ៨ ១ 
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៣៨ នាយកដ� នេគាលនេយាបាយ ១៦ ១១ ២ ៣ 

៣៩ នាយកដ� នពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� ១៤ ៩ ០ ៥ 

៤០ នាយកដ� នបេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន ២៥ ១៨ ៣ ៤ 

៤១ នាយកដ� នកិច�ករ្របឡង ១៧ ១២ ០ ៥ 

៤២ កម�វធិីទី៦៖ កម�វធិីេផ្សងៗ ១៨ ១៦ ២ ០ 
សរុបរមួ ៨៣៦ ៦៤៤ ១០៧ ៨៥ 
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ឧបសម�័ន�ទី២ ៖ ចំននួសកម�ភាពៃនទសិេដសន�បិាតអប់រឆំា� សំកិ្សោ ២០១៧-២០១៨ ថា� ក់ជាត ិ
ល.រ ែផ�កសំខន់ៗ  សកម�ភាពសរបុ បានប��ប ់ កំពុងអនុវត� មិនបានអនុវត� 
ក. ទិសេដកំែណទ្រមង់សខំន់ៗ         

១ ករព្រងឹង្របព័ន�ែផនករ ៦ ៦ ០ ០ 

២ ករងរវមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ ៧ ៧ ០ ០ 

៣ ករ្រគប់្រគងបុគ�លិក ៦ ៦ 0 ០ 

៤ ករ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុសធារណៈ ៩ ២ ៧ ០ 

៥ ករងរបណ�ុ ះបណា� ល និងវ្ិរកឹតករ ១០ ៩ ១ ០ 

សរុប ៣៨ ៣០ ៨ ០ 
ខ. ទិសេដតមអនុវិសយ័     

១ អនុវស័ិយ ករអប់រកុំមារតូច ៨ ១ ៦ ១ 

២ អនុវស័ិយ ករអប់របំឋមសិក្សោ ១២ ៥ ៥ ២ 

៣ អនុវស័ិយ ករអប់រមំធ្យមសិក្សោនិងអប់របំេច�កេទស ១៣ ៧ ៥ ១ 

៤ អនុវស័ិយ ករអប់រឧំត�មសិក្សោ ៥ ១ ៤ ០ 

៥ អនុវស័ិយ ករអប់រេំ្រក្របព័ន� ៩ ៧ ២ ០ 

៦ អនុវស័ិយ ករអភិវឌ្ឍយុវជន ១២ ១០ ២ ០ 

៧ អនុវស័ិយ ករអប់រកំយ និងកីឡា ១៧ ១៣ ០ ៤ 

សរុប ៧៦ ៤៤ ២៤ ៨ 
គ. ទិសេដឆ�ងអនុវិសយ័     

១ ករងរអភិវឌ្ឍកម�វធិីសិក្សោ ៤ ៣ ១ ០ 

២ ករងររដ�បាល ៣ ៣ ០ ០ 

៣ ករងរព័ត៌មាន និងកិច�ករអស៊ន ៥ ៣ ២ ០ 

៤ ករងរសំណង់សិក្សោ ៤ ៤ ០ ០ 

៥ ករងរេបាះពុម� និងែចកផ្សោយ ៥ ៥ 0 ០ 

៦ ករងរអធិករដ� នរដ�បាល និងហរិ��វត�ុ ៤ ៤ ០ ០ 

៧ ករងរសវនកម�ែផ�ក�ុង ៧ ៦ ១ ០ 

៨ ករងរ្រគប់្រគងសមា� រៈ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� ៣ ១ ១ ១ 

សរុប ៣៥ ២៩ ៥ ១ 
សរុបរមួ ១៤៩ ១០៣ ៣៧ ៩ 
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ឧបសម�័ន�ទី៣ ៖ ចនំួនសកម�ភាពៃនែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា� ២ំ០១៨ រជធានី េខត� 
ល.រ រជធានី េខត� សកម�ភាពសរបុ បានអនុវត�ចប ់ កំពុងអនុវត� មិនបានអនុវត� 

១ េខត�បាត់ដំបង ៣០០ ២៤៥ ០ ៥៥ 

២ រជធានី ភ�ំេពញ ១០១ ៩៨ ០ ៣ 

៣ េខត�កពំង់ចម ២៤៩ ២៣៦ ១០ ៣ 

៤ េខត�្រពះសីហនុ ១០១ ៩៥ ១ ៥ 

៥ េខត�កណា� ល ១៥២ ១៤៨ ០ ៤ 

៦ េខត�ស�ឹងែ្រតង ១៥៣ ១១០ ២៤ ១៩ 

៧ េខត�ស� យេរៀង ២១៧ ២០៨ ០ ៩ 

៨ េខត�កំពត ១១១ ៦៨ ៣០ ១៣ 

៩ េខត�កំពង់ស�ឺ ២៣៥ ១៣៤ ៩១ ១០ 

១០ េខត�តែកវ ១០៩ ៩២ ៨ ៩ 

១១ េខត�មណ� លគរិ ី ១៣០ ១២១ ០ ៩ 

១២ េខត�កំពង់ធ ំ ១០៣ ១០១ ០ ២ 

១៣ េខត�ៃប៉លិន ៨៧ ៨២ ០ ៥ 

១៤ េខត�បនា� យមានជ័យ ១៥៧ ១៥១ ០ ៦ 

១៥ េខត�ឧត�រមានជ័យ ៩៦ ៩០ ០ ៦ 

១៦ េខត�្រកេចះ ៣៣១ ២៩២ ២៥ ១៤ 

១៧ េខត�េពធិ៍សត់ ២៩៦ ២៩២ ០ ៤ 

១៨ េខត�កំពង់ឆា� ងំ ២៦៥ ២៣២ ១៥ ១៨ 

១៩ េខត�្រពះវហិរ ១៣០ ១១០ ០ ២០ 

២០ េខត�េកះកុង ១៦៥ ១៤៥ ០ ២០ 

២១ េខត�េសៀមរប ១៧៧ ១៧០ ០ ៧ 

២២ េខត�ៃ្រពែវង ១៩៧ ១៩៥ ០ ២ 

២៣ េខត�ែកប ១២៦ ៨៦ ៨ ៣២ 

២៤ េខត�រតនគិរ ី ១០១ ៩០ ១ ១០ 

២៥ េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ ២១៧ ១៩២ ២ ២៣ 
សរបុរមួ ៤ ៣០៦ ៣ ៧៨៣ ២១៥ ៣០៨ 
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ឧបសម�ន័�ទ៤ី ៖ ចំននួសកម�ភាពៃនទសិេដសន�បិាតអប់រឆំា� សំកិ្សោ ២០១៧-២០១៨ រជធានី េខត� 
ល.រ រជធានី េខត� សកម�ភាពសរបុ បានអនុវត�ចប ់ កំពុងអនុវត� មិនបានអនុវត� 

១ េខត�បាត់ដំបង ៣៤ ២៣ ៦ ៥ 

២ រជធានី ភ�ំេពញ ១២៧ ១២៦ 0 ១ 

៣ េខត�្រពះសីហនុ ៤៤ ៤០ ៣ ១ 

៤ េខត�កណា� ល ១៣៨ ១៣៧ ០ ១ 

៥ េខត�ស�ឹងែ្រតង ៤០ ៣៤ ៥ ១ 

៦ េខត�ស� យេរៀង ៨២ ៦៣ ១៥ ៤ 

៧ េខត�កំពត ៦៩ ៦៩ ០ ០ 

៨ េខត�កំពង់ស�ឺ ៩២ ៧៧ ១២ ៣ 

៩ េខត�តែកវ ៥០ ៤៩ ១  ០ 

១០ េខត�កំពង់ធ ំ ៩៩ ៩៤ ១ ៤ 

១១ េខត�ៃប៉លិន ៦៩ ៤៩ ១៨ ២ 

១២ េខត�បនា� យមានជ័យ ៤០ ៣៦ ២ ២ 

១៣ េខត�ឧត�រមានជ័យ ១២១ ៩៨ 0 ២៣ 

១៤ េខត�្រកេចះ ២៤៤ ១២២ ១១៦ ៦ 

១៥ េខត�កំពង់ឆា� ងំ ៧៥ ៦៥ 8 ២ 

១៦ េខត�្រពះវហិរ ៦៧ ៥៧ ២ ៨ 

១៧ េខត�េសៀមរប ៤២ ៤១ ០ ១ 

១៨ េខត�ៃ្រពែវង ៥៤ ៤៦ 8 ០ 

១៩ េខត�ែកប ៨៣ ៧៦ ០ ៧ 

២០ េខត�រតនគិរ ី ៩៥ ៨១ ៧ ៧ 

២១ េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ ១០២ ៤៥ ២៧ ៣០ 

២២ េខត�កំពង់ចម ១៦២ ១៥៣ ៩ ០ 

២៣ េខត�េពធិ៍សត់ ៦៦ ៥៩ ៦ ១ 

២៤ េខត�េកះកុង ៨៩ ៧១ ៩ ៩ 

២៥ េខត�មណ� លគិរ ី ១០២ ៩២ ០ ១០ 
សរបុរមួ ២ ១៨៦ ១ ៨០៣ ២៥៥ ១២៨ 
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ឧបសម�័ន�ទី៥ ៖ វឌ្ឍនភាពករអនុវត�ទសិេដសន�ិបាតឆា� សំកិ្សោ ២០១៧-២០១៨ 
កំែណទ្រមងស់ខំន់ៗ 

សកម�ភាព ស� នភាព មូលេហតុ 
១. ករព្រងឹង្របព័ន�ែផនករ 
- ផ�តផ់�ងឧ់បករណ៍និងសមា� របេច�កេទសពត័ម៌ាន បេច�កវទិ្យោ 

១ 
- ទទលួឧបករណ៍និងសមា� របេច�កេទសពត័ម៌ានបេច�កវទិ្យោ 

េហយីនឹងផ�លជូ់នរជធានី េខត� 
- បេង�ីនគុណភាពេរៀបចំែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា�  ំ 

១ 

- កំណតច់េង� មសកម�ភាពេគាល២ ្រសបេទតមវត�ុបំណង
េគាលនេយាបាយអបរ់ៃំនែផនករយុទ�ស�ស�វសិយ័អបរ់ ំ
២០១៩-២០២៣ 

- វយតៃម�ដកពិ់ន�ុ និងផ�លេ់យាបល្់រតឡបេ់លីករេរៀបចំ
ែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា� រំជធានី េខត� 

- សលេរៀនបានេរៀបចំែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា� ។ំ 
- សហករេរៀបចំថវកិកនែ់តេឆ�ីយតបនឹងអទិភាពេគាល

នេយាបាយ និងមានករស្រមបស្រម�លគា� ល� រវងថា� ក់
ជាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ 

១ 

- សហករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�ថវកិ ថវកិកម�វធីិ ែផ�ក
េលីយុទ�ស�ស�កំែណទ្រមងវ់សិយ័អបរ់ ំនិងែផនករយុទ�   
ស�ស�វសិយ័អបរ់ ំ

- ថា� កជ់ាតិ និងរជធានី េខត� បាន និងកំពុងេរៀបចំែផនករ
យុទ�ស�ស�វសិយ័អបរ់២ំ០១៩-២០២៣ 

- េចញេគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពី ករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�
វសិយ័អបរ់្ំរក�ង ្រស�ក ខណ�  និងែផនករអភិវឌ្ឍនស៍លេរៀន 

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីជំនាញេលីករពិនិត្យតមដន និង
វយតៃម�ទងំថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ ១ 

- ត្រមងទិ់ស និងហតក់រ េលីករេរៀបចំរបាយករណ៍សមិទ�កម� 
និងករពិនិត្យតមដននិងវយតៃម� េន ២០ េខត� អ�កចូលរមួ 
៦៣៨ នាក ់្រសី ១៦៦ នាក ់  

- អភិវឌ្ឍ្របពន័�អនឡាញៃន្របពន័�ពត័៌មាន្រគប្់រគងអបរ់ ំ
២ 

- បាននឹងកំពុងេរៀបចំ្របពន័�អនឡាញៃន្របពន័�ពត័ម៌ាន
្រគប្់រគងអបរ់េំដីម្បធីានាត្រម�វករអ�កេ្របី្របាស ់និងេឆ�ីយតប
េគាលនេយាបាយ និងែផនករ 

- ពិនិត្យ និងករេធ�ីបច�ុប្បន�កម�េគាលនេយាបាយអបរ់ ំ

១ 

- េគាលនេយាបាយវសិយ័អបរ់ ំយុវជន និងកីឡា ៣១៖ 
 េគាលនេយាបាយជាតិ ៥  
 េគាលនេយាបាយក្រមិតថា� ក្់រកសងួ ២៦ ក�ុងេនាះ ៥ 

បាននឹងកំពុងេធ�ីបច�ុប្បន�កម�  
២. ករងរវិមជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ 
- េរៀបចំ្រកបខណ� គតិយុត� គា្ំរទដំេណីរករេផ�រធនធាន      

វសិយ័អបរ់ជូំនរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ 

១ 

- េសចក�ី្រពង្របកសស�ីពីតនួាទី ភារកិច� រចនាសម�ន័�របស ់ 
ករ.ិអយក ្រក�ង ្រស�ក ែដល្រត�វ្របគលឱ់្យរដ�បាលឯកភាព
្រក�ង ្រស�ក 

- េសចក�ី្រពង្របកសអន�រ្រកសងួស�ីពី ករសកល្បង្របគល់
ករ.ិអយក ្រក�ង ្រស�កឱ្យេទដលរ់ដ�បាលឯកភាព្រក�ង ្រស�ក 
ៃនរដ�បាលេខត�បាតដំ់បង 

- េសចក�ី្រពងប�� ីមុខងរស្រមាបេ់ផ�រឱ្យរដ�បាលឯកភាព្រក�ង 
្រស�ក ៃនេខត�បាតដំ់បង 

- េរៀបចំេសចក�ី្រពងែផនករសកម�ភាព (D&D Action 
Plan) ស�ីពីកំែណទ្រមងវ់មិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករក�ុង      
វសិយ័អបរ់។ំ 

- េរៀបចំ និងព្រងឹងករអនុវត�េគាលករណ៍អភិបាលកិច�ល�វ ិ
សយ័អបរ់ ំ

១ 

- សិក� សលព្រងឹងសមត�ភាពបុគ�លិកអបរ់សំ�ីពីេគាលករណ៍
អភិបាលកិច�ល�វសិយ័អបរ់ ំ 

- េសចក�ី្រពងេសចក�ីែណនាសំ�ីពីេគាលករណ៍អភិបាលកិច�ល�
សលេរៀន 

- សិក្សោ្របសិទ�ភាពៃនករផ�លេ់សវសធារណៈ និង្រកបខណ�  
ច្បោប ់វសិយ័អបរ់តំម្រគឹះស� នសិក្សោឯកជន 

- ព្រងឹងករអនុវត�ករងរកំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងវសិហ ១ - េសចក�ី្រពងឯកសរបណ�ុ ះបណា� លមុខងរវសិយ័អបរ់នំានា
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សកម�ភាព ស� នភាព មូលេហតុ 
មជ្ឈករក�ុងវសិយ័អបរ់ ំ ែដល្រត�វ្របគលឱ់្យេទដលរ់ដ�បាលឯកភាព្រក�ង ្រស�ក 

- េរៀបចំលិខិតបទដ� នគតិយុត�គា្ំរទតមអនុវសិយ័ និង
កំែណទ្រមងវ់សិយ័អបរ់ ំ

១ 
- េរៀបចំលិខិតបទដ� នគតិយុត� រមួមាន អនុ្រកឹត្យ ១្របកស 

២០ និងេសចក�ីសេ្រមច ៥ 
- ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប ់និងករ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជញួដូរ

មនុស្សក�ុងវសិយ័អបរ់ ំ

១ 

- ព្រងឹងករអនុវត�្រកបខណ� ច្បោបក់�ុងវសិយ័អបរ់ ំ 
- ផ្សព�ផ្សោយ្រកបខណ� ច្បោប្់របយុទ�្របឆាងំផលិតផលែក�ង

ក� យ ករជញួដូរមនុស្សក�ុងវសិយ័អបរ់ ំ
- ត្រមងទិ់សស�ីពីនីតិវធីិវយតៃម�និងតកែ់តងលិខិតបទដ� ន

គតិយុត� ផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលវយតៃម�លិខិតបទដ� ន និង
េរៀបចំែផនករលិខិតបទដ� នគតិយុត� 

- សិក្សោផលបះ៉ពលស់្រមាប់ករេរៀបចំលិខិតបទដ� នគតិយុត� 
វសិយ័អបរ់ ំេលីប��ត�ិកម� ៤៖  
 េសចក�ី្រពង្របកសស�ីពីរចនាសម�ន័�ៃនឋនានុ្រកមរដ�បាល 

និងករ្រគប្់រគងករអបរ់ ំ
 េសចក�ី្រពង្របកសស�ីពី លក�ណវនិិច�យ័ៃន្របេភទ

្រគឹះស� នសិក្សោចំេណះទូេទ 
 េសចក�ី្រពង្របកសអន�រ្រកសងួស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យ    

សុខភាពស្រមាប់អ�កសិក្សោ និងបុគ�លិកអបរ់ ំ
 េសចក�ី្រពង្របកសស�ីពី ែបបបទៃនករផ�លព់ត័ម៌ានអបរ់ ំ

- ព្រងឹងករ្រគប្់រគង និងេដះ្រសយវវិទបុគ�លិកអបរ់ ំ

១ 

- ផ�លក់រគាពំរ និងជំនួយផ�ូវច្បោបជូ់នបុគ�លិកអបរ់ ំ១ករណី 
េនេខត�កំពងឆ់ា� ងំ  

- ពិនិត្យតមដន និងសិក្សោ្រសវ្រជាវករណីវវិទបុគ�លិកអបរ់ ំ
មានវវិទ ៤៨ ករណី ក�ុងេនាះ មានេទសស� ពរ ១០ករណី 
ឃាតខ់�ួននិងឃុខំ�ួនជាបេណា� ះអសន� ១២ករណី េចទ
្របកននិ់ងកំពុងបន�នីតិវធីិ ២៦ករណី។ 

- ព្រងឹងករផ�លេ់សវសធារណៈវសិ័យអបរ់តំម្រក�ង ្រស�ក 
ខណ� េគាលេដៃនករយិាលយ័្រចកេចញចូលែតមយួ 

១ 

- ផ�លេ់សវេបីក្រគឹះស� នសិក្សោឯកជន១៣៥ ក�ុងេនាះ៖  
 អជា� បណ�េបីកទរកដ� ននិងមេត�យ្យសិក្សោ៣  
 អជា� បណ�េបីកបឋមសិក្សោ ២៦  
 អជា� បណ�េបីកមេត�យ្យដល់បឋម ២៥  
 អជា� បណ�េបីកពីមេត�យ្យដលទុ់តិយភូមិ ៥៦  
 អជា� បណ�េបីកក្រមិតបឋមដល់ទុតិយភូមិ ២  
 អជា� បណ�េបីកមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៣  
 អជា� បណ�េបីកមធ្យមសិក្សោ ១០ 
 អជា� បណ�េបីកឧត�មសិក្សោ ១០។ 

៣. ករ្រគប់្រគងបុគ�លកិ 
- បន�ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប្់រគងធនធានមនុស្សេន

ថា� កម់ន�ីរអបរ់ ំយុវជន និងកីឡារជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក 
ខណ�  និង្រគឹះស� នសិក្សោ 

១ 

- ែបងែចក្រកបខណ� ថ�ី ៣,៦០០ កែន�ងស្រមាប្់របឡងេ្រជីស
េរសី និងបណ�ុ ះបណា� ល 

- ព្រងយ្រគ�េចញពីសលេលីស្រគ�េទសលខ�ះ្រគ�្រគបក់្រមិត 
៤២ នាក ់្រសី ១៦ នាក ់

- ្របកសប��ូ ល្រកបខណ� ្រគ�បេ្រងៀនជនពិករ ១២៤នាក ់
្រសី ៥៦ នាក ់

- បន�អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ី្រគប្់រគង ម�ន�ីជំនាញេលីករេ្របី
្របាស្់របពន័�ពត័ម៌ានធនធានមនុស្សេនថា� កជ់ាតិ និងថា� ក់
េ្រកមជាតិក�ុងករ្រគប្់រគង េធ�ីែផនករនិងព្រងយ្រគ� 

១ 
- បុគ�លិកអបរ់ថំា� កេ់្រកមជាតិ និងសលេរៀន ៥១០ នាក ់្រសី 

២៨ នាក ់បានបំបន៉ជំនាញេ្របី្របាស ់និងវភិាគទិន�នយ័ពី
្របពន័�ក�ុងករ្រគប្់រគង និងេធ�ីែផនករ 

- បន�ព្រងឹង និងពិនិត្យេឡងីវញិនូវករអនុវត�េគាលករណ៍
ស�ីពីករផា� សប់�ូរទីកែន�ងេធ�ីករ ករែបងែចកប៉ុស�ិ៍្រគ�េចញ
ថ�ី និងករអនុវត�វនិយ័ករងររបសបុ់គ�លិកអបរ់ ំ

១ 
- ្រត�តពិនិត្យករែបងែចក្រគ�េចញថ�ី ៣៣៧១ នាក ់្រសី 

១៩០៧ នាក ់អតីត ៣១៨នាក ់្រសី១០៨នាក ់ 

- បន�ផ្សព�ផ្សោយដល់គរសិុស្ស និស្សតិ និងម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោ ១ - គរុសិស្ស និស្សតិ ២៩៤៧ នាក ់្រសី ១៤២៣នាក ់បាន      
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សកម�ភាព ស� នភាព មូលេហតុ 
អំពីច្បោបស់ហលក�ន�ិកៈម�ន�ីរជករសីុវលិ េគាលករណ៍
្របតិបត�ិ និងលភករែដល្រត�វទទួលបាន 

បណ�ុ ះបណា� ល 

- បន�្រត�តពិនិត្យ ែកស្រម�ល និងជំរុញករអនុវត�្របពន័�       
រង� យតៃម�គុណផលករងរ 

១ 
- ែកស្រម�លតរងរង� យតៃម�គុណផល និងដកឱ់្យអនុវត� ឆា� ំ

២០១៩  
- សហករជាមយួសលភូមិន�រដ�បាល េដីម្បបីន�ករបណ�ុ ះ

បណា� លនាយកសលេនតមរជធានី-េខត�មយួចំននួ
េលីករងរ្រគប្់រគងរដ�បាល 

១ 
- នាយកសលមធ្យមសិក្សោចំេណះទូេទ ១៦០នាក ់្រសី ១៣ 

នាកម់កពីេខត�កណា� លនិងេខត�ៃ្រពែវងបានបណ�ុ ះបណា� ល 

៤. ករ្រគប់្រគងហរិ��វត�សុធារណៈ 
- េរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�ថវកិ និងែផនករថវកិ្របចឆំា�  ំ

របស្់រកសងួអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា 
២ 

- ឆ�ុះប�� ងំែផនករយុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាកក់លទី៤ 
និងែផនករអភិវឌ្ឍជាតិ 

- បន�អនុវត�កម�វធីិកំែណទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហរិ��វត�ុ     
សធារណៈ 

១ 
- អនុវត�តមេគាលករណ៍ែណនារំបសរ់ជរដ� ភិបាល 

- បន�ព្រងឹងករ្រគប្់រគងហរិ��វត�ុតម្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ ២ - ព្រងឹងករ្រគប្់រគងហរិ��វត�ុដលអ់ង�ភាពនិងសលេរៀនរដ� 
- បន�អភិវឌ្ឍសមត�ភាព និងចំេណះដឹងែផ�កពត័ម៌ានវទិ្យោ

ជូនដលម់�ន�ីទទលួបន�ុកហរិ��វត�ុ េនតមអង�ភាព និង
សលេរៀនសធារណៈ 

២ 
- ្រគប្់រគងហរិ��វត�ុ្របកបេដយតមា� ភាព ភាពច្បោសល់ស ់

គណេនយ្យភាព េនតមអង�ភាព និងសលេរៀសធារណៈ 

- េរៀបចំ្របពន័�ៃនករ្រគប្់រគងេបសកកម�ក�ុង្របេទស និង
េ្រក្របេទសតម្របពន័�ព័តម៌ានវទិ្យោជូនអង�ភាពថវកិៃន
រដ�បាលកណា� លស្រមាបេ់្របី្របាស ់

២ 
- តមដន ្រគប្់រគង និងេ្របី្របាសស់្រមាបក់រចុះបំេពញ

េបសកកម�របស់ម�ន�ីអបរ់ ំ

- បន�េរៀបចំេសៀវេភនីតិវធីិអនុវត�្របព័ន�េ្រគាងថវកិ និង
របាយករណ៍ហរិ��វត�ុតម្របពន័�ព័តម៌ានវទិ្យោស្រមាប ់
អង�ភាពថវកិ និង្រគឹះស� នសិក្សោសធារណៈ 

២ 
- ជាមូលដ� ន្រគឹះក�ុងករេ្របី្របាស់ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់ 

- បន�េរៀបចំេសៀវេភនីតិវធីិ្រគប្់រគងហរិ��វត�ុស្រមាបក់រ
សងសងសំ់ណងេ់នសហគមន ៍និងេសៀវេភនីតិវធីិ
ែណនាបំែន�មករ្រគប្់រគងហរិ��វត�ុរបសគ់េ្រមាងែកលម�
ករអបរ់េំនមធ្យមសិក្សោ 

១ 

- អនុវត�ករងរសងសងស់ល ៦៨ ខ�ងេនទីតងំ ៥៤
សល និងបន�អនុវត�ករងរេនតមសលេគាលេដេផ្សងៗ
េទៀត   

- េរៀបចំ្របកសអន�រ្រកសងួស�ីពីនីតិវធីិៃនករអនុវត�ថវកិ
េនសលមធ្យមសិក្សោគរុេកសល្យមេត�យ្យមជ្ឈមឹ 
មជ្ឈមណ� លគរុេកសល្យភូមិភាគ សលគរុេកសល្យនិង
វ្ិរកឹតកររជធានី េខត� និងករយិាល័យអបរ់ ំយុវជន និង
កីឡា ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  

២ 

- េធ�ីវមិជ្ឈករថវកិជូនដលអ់ង�ភាពអនុវត�ផា� ល ់

- ែកស្រម�ល និងេ្រតៀមអនុវត�្របកសអន�រ្រកសងួេលខ 
៥០៨ សហវ.្របក និង ៣៦៦ សហវ.្របក ែដល្រត�វ
ប��ូ លេទជា្របកសអន�រ្រកសងួែតមយួ 

២ 
- ព្រងឹងករ្រគប្់រគងហរិ��វត�ុ និងគុណភាពអបរ់េំន្រគឹះស� ន

សិក្សោសធារណៈ 

៥. ករងរបណ�ុ ះបណា� ល នងិវិ្រកឹតករ 

- សហករជាមយួទីភា� កង់រជប៉ុនស្រមាបកិ់ច�សហ្របតិបត�ិ
ករអន�រជាតិេ្រជីសេរសី និងប��ូ ន្រគ�ឧេទ�ស និងម�ន�ីអបរ់ ំ
ឱ្យេទទទលួករបណ�ុ ះបណា� លថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់
ែផ�កវទិ្យោស�ស� គណិតវទិ្យោ និងអភិវឌ្ឍកម�វធីិបណ�ុ ះ    
បណា� លេន្របេទសជប៉ុន េដីម្បបីេ្រមីករេនវទិ្យោស� ន
គរុេកសល្យ 

១ 

- ប��ូ ន្រគ�ឧេទ�ស ៣នាក ់្រសី ១នាក ់េទបណ�ុ ះបណា� លថា� ក់
បរ�ិ� ប្រតជានខ់�សែ់ផ�កវទិ្យោស�ស� គណិតវទិ្យោ េនជប៉ុន 
(២០១៨-២០២១) 

- េ្រជីសេរសី និងបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រងៀន្រគបភូ់មិសិក្សោ
ចំននួ ៣ ៥០០នាក់ 

១ 
- េ្រជីសេរសី និងបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រងៀន្រគបភូ់មិសិក្សោ ៤ 

៣៩៦នាក ់្រសី ២ ៤៥៤នាក ់
- ែកលម�កម�វធីិបណ�ុ ះបណា� ល ១២+២ ស្រមាប្់រគ�បេ្រងៀន

ក្រមិតមូលដ� នបេ្រងៀនេនអនុវទិ្យោលយ័េទជា្របពន័�េ្រកឌីត  
២ 

- េរៀបចំេសចក�ី្រពងដំបូង 

- អភិវឌ្ឍកម�វធីិលម�ិតស្រមាប់បណ�ុ ះបណា� ល ១២+៤ និង
កម�វធីិពេន��នេឆា� ះេទបរ�ិ� ប្រត 

១ 
- អភិវឌ្ឍកម�វធីិលម�តិស្រមាប់បណ�ុ ះបណា� ល១២+៤ ស្រមាប់

ឆា� ទីំ១ 
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សកម�ភាព ស� នភាព មូលេហតុ 
- េ្រជីសេរសី្រគ�មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិតម្របពន័�ពេន��ន

េឆា� ះេទបរ�ិ� ប្រត 
១ 

- េ្រជីសេរសីបាន ១០០០នាក ់្រសី ៣៨២នាក ់

- បន�បំបន៉្រគ�មេត�យ្យសិក្សោបឋមសិក្សោ ែដលមានស��   
ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិឱ្យ េទជា្រគ�បេ្រងៀនក្រមិត
មូលដ� នជំនានទី់១១ េវនទី២ ចំននួ ១ ៥០០នាក ់និង
ជំនានទី់១២ េវនទី១ ចំននួ ១ ៥០០នាក ់ 

១ 

- បំបន៉្រគ� ២៩៩៧នាក ់្រសី ១ ៤១៧នាក ់ក�ុងេនាះជំនានទី់
១១ េវនទី២ ចំននួ ១ ៤៩៥នាក ់្រសី ៦៩២នាក ់និងជំនាន់
ទី១២ េវនទី១ ចំននួ ១ ៥០២នាក ់្រសី ៧២៥នាក ់

- បន�ព្រងឹងសមត�ភាព្រគប្់រគងនាយក នាយករងសល
គរុេកសល្យ សលមេត�យ្យសិក្សោ បឋមសិក្សោ និង
មធ្យមសិក្សោចំេណះទូេទ 

១ 
- បំបន៉នាយក នាយករង ៧០៧នាក ់្រសី ៩៥នាក ់ក�ុងេនាះ 

សលមេត�យ្យសិក្សោ ២នាក ់បឋមសិក្សោ ៦៦៨នាក ់្រសី 
៨៨នាក ់និងមធ្យមសិក្សោចំេណះទូេទ ៣៧នាក ់្រសី ៥នាក់ 

- បំបន៉សមត�ភាពែផ�កវទិ្យោស�ស� និងគណិតវទិ្យោ 
១ 

- បំបន៉្រគ�បេ្រងៀនថា� ក់ទី៧ និងទី៩ ចំននួ ១ ៨១៧នាក ់្រសី 
២៧៣នាក ់

- បំបន៉សមត�ភាពេ្របី្របាសេ់សៀវេភភាសអងេ់គ�សថា� ក ់ 
ទី៧-៩ 

១ 
- បំបន៉្រគ�បេ្រងៀនថា� ក់ទី៧ និងទី៩ ចំននួ ៦១៤នាក ់្រសី 

១៦០នាក ់
- េលីកកម�សគុ់ណវុឌ្ឍ្ិរគ�ឧេទ�សេនតម្រគឹះស� នបណ�ុ ះ  

បណា� ល្រគ�បេ្រងៀន ១ 
- ្រគ�ឧេទ�ស ៥នាក ់្រសី ២នាក ់មានបរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស ់   

ឯកេទសគណិតវទិ្យោ វទិ្យោស�ស� និងកម�វធីិបណ�ុ ះបណា� ល 
មកពីជប៉ុន 

ប�� ក់៖  ១- អនុវត�រចួរល់ ២- កពុំងអនុវត�     ៣- មនិទន់បានចប់េផ�មីអនុវត�
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ឧបសម�័ន�ទី៦ ៖ វឌ្ឍនភាពករអនុវត�ទសិេដសន�ិបាតឆា� សំកិ្សោ ២០១៧-២០១៨ អនុវសិយ័ 
សកម�ភាព ស� នភាព មូលេហតុ 

១. អនុវិសយ័ ករអប់រកំមុារតូច 

- បេង�ីនអ្រតចូលេរៀនរបស់កុមារអយុ ៣ ឆា�  ំ៤ ឆា�  ំនិង ៥ 
ឆា�  ំឱ្យេឆ�ីយតបនឹងចំណុចេដ  ២ 

- កុមារអយុ ៥ឆា� បំានចូលេរៀន ៥៨,០ ភាគរយ  

- កុមារអយុ ៤ឆា� បំានចូលេរៀន  ៣០,៧ ភាគរយ  

- កុមារអយុ ៣ឆា� បំានចូលេរៀន ១២,៥ ភាគរយ  
- ព្រងីកថា� កម់េត�យ្យសិក្សោក�ុងសលបឋមសិក្សោ  

២ 
- េសចក�ី្រពងេរៀបចំេសចក�ីែណនាេំលីករព្រងីកថា� កម់េត�យ្យ

សិក្សោក�ុងសលបឋមសិក្សោ 
- ពិនិត្យលទ�ភាពបេង�ីនករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�មេត�យ្យ

សិក្សោឱ្យេឆ�ីយតបេទនឹងត្រម�វករជាកែ់ស�ង 
៣ - មិនទនប់ានអនុវត� 

- ព្រងីក និងែកលម�េហដ� រចនាសម�័ន�េសវអបរ់កុំមារតូច  

២ 

- កំពុងសិក្សោពីត្រម�វករេហដ� រចនាសម�ន័�ស្រមាបេ់សវអបរ់ ំ
កុមារតូច 

- េរៀបចំែផនករថវកិមូលធនស្រមាប់ករសងសងេ់ហដ�
រចនាសម�ន័�ស្រមាបេ់សវអបរ់កុំមារតូច 

- ផ្សព�ផ្សោយ និងជំរុញករអនុវត�អនុ្រកឹត្យស�ីពីករ្រគប្់រគង
មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ 

២ 

អនុមត័និងផ្សព�ផ្សោយអនុវត�៖ 

- ្របកសស�ីពីករដកឱ់្យេ្របីស�ងដ់អប្បរមាមេត�យ្យសិក្សោ
សហគមន៍ 

- ្របកសស�ីពីែបបបទ និងនីតិវធីិៃនករវយតៃម�មេត�យ្យ
សិក្សោសហគមន៍ 

េរៀបចំេសចក�ី្រពង៖ 

- ្របកសអន�រ្រកសងួស�ីពីេគាលករណ៍ និងអ្រតៃនករ
ឧបត�ម�មេត�យ្យសិក្សោសហគមនែ៍ដលមានលក�ណៈស�ងដ់ 

- ្របកសអន�រ្រកសងួស�ីពីនីតិវធីិេបីកផ�ល ់និងទូទតថ់វកិ
ឧបត�ម�្របចែំខជូន្រគ�បេ្រងៀនថា� កម់េត�យ្យសិក្សោសហគមន ៍
ថវកិស្រមាបកុ់មារ និងថវកិដំេណីរករនិងកិច�អភិវឌ្ឍ       
មេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ 

- ្របកសស�ីពី ករកំណតល់ក�ណៈសម្បត�ិែ្របក� យថា� កម់េត�យ្យ
សិក្សោសហគមនជ៍ាឧបសម�័ន�ៃន្រគឹះស� នសិក្សោសធារណៈ  

- ្របកសស�ីពីករកំណតយ់ន�ករ នីតិវធីិ និងលក�ខណ� ៃនករ
េ្រជីសេរសី្រគ�បេ្រងៀនថា� កម់េត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ 

- ព្រងឹងករអនុវត�្របព័ន�ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម�ែផ�ក
េលីលទ�ផល  

២ 

- អនុវត�ករពិនិត្យតមដនែបបគា្ំរទេដីម្បពី្រងឹងគុណភាព
សលេរៀនមេត�យ្យសិក្សោរដ� ៣៣ សល េស�ីនឹង៦៣ ថា� ក ់
ក�ុង្រស�ក២២  ស�ិតេន ១១ េខត�មាន េខត�បនា� យមានជយ័ 
្រកេចះ ៃបលិ៉ន រតនគិរ ីេសៀមរប ស� យេរៀង ្រពះវហិរ   
ស�ឹងែ្រតង ឧត�រមានជយ័ មណ� លគិរ ីនិងត្ូបងឃ�ុ ំ

- ព្រងឹងករពិនិត្យតមដនែផ�កេលីលទ�ផលស្រមាប់       
អនុវសិ័យអប់រកុំមារតូចេនថា� ក់កណា� ល មន�ីរ ្រស�ក និង
ថា� ក់សលេរៀន 

- ព្រងីកកម�វធីិអបរ់មំាតបិតផ្សោរភា� ប់នឹងមេត�យ្យសិក្សោរដ� 
និងមេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ 

១ 

- អនុវត�សកល្បងកម�វធីីអបរ់មំាតបិតផ្សោរភា� បម់េត�យ្យ
សិក្សោរដ�  

- បំបន៉នាយក នាយកិ ៣០០នាក ់្រសី ១០ភាគរយ ស�ីពីករ
អនុវត�កម�វធីិអបរ់មំាតបិត ករ្រគប់្រគង និងភាពជាមា� ស ់
ៃនេសវ។ កម�វធីិេនះមានកុមារចូលរមួ ៨ ១៩២ នាក ់្រសី   
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៤ ៣៦៩ នាក។់  
- ្រគ�បេង� លជា�ស�ី ៣០០នាក ់បានបំបន៉ស�ីពីករអនុវត�កម�វធីិ 

ែដលេផា� តសំខនេ់លីខ�ឹមសរអហរូបត�ម� ករែថទ ំ      
ករអបរ់សុំខភាព អនាមយ័កុមារ 

- ព្រងីកកម�វធីិអបរ់មំាតបិតេដយេផា� តេលីេសវអហ-  
រូបត�ម� ករេលីកម�ស់សុខភាព អនាម័យ ករែថទ ំនិងករ
េ្របី្របាសេ់សវសុខភិបាល តមរយៈករអនុវត�យន�ករ 
គណៈកមា� ធិករជាតិគាពំរ និងអភិវឌ្ឍកុមារតូច 

២ 
- ្រកសងួស� បន័ពកព់ន័�កំពុងអនុវត�្រសបតមយន�ករច្រម�ះ  

វសិយ័េនក�ុងែផនករសកម�ភាពជាតិស�ីពីករគាពំរនិង
អភិវឌ្ឍកុមារតូចឆា� ២ំ០១៤-២០១៨ 

២. អនុវិសយ័ ករអប់របំឋមសកិ្សោ 

- េរៀបចំែកលម�េគាលនេយាបាយសលកុមារេម្រតីក�ុង 
្រកបខណ� េគាលេដអភិវឌ្ឍន្៍របកបេដយចីរភាព 

៣ 
- អនុវត�េនឆា� ២ំ០១៩ េដយឆា�  ំ២០១៨ ពំុមានថវកិ 

- េរៀបចំបេង�ីត្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេនតមសលេរៀន 

២ 

- សិក� សលពិេ្រគាះេយាបលស់�ីពី្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបស់
សលបឋមសិក្សោ អ�កចូលរូមសរុប ៤៨ នាក ់្រសី ៨ នាក ់

- គា្ំរទដលស់ល ៦ក�ុងករបេង�ីត្រក�ម្របឹក្សោភិបាលសល
េរៀន េនេខត�កំពងច់ម កំពងស់�ឺ កំពត និងៃ្រពែវង 

- អនុវត�សកល្បងក�� បស់មា� រៈអំណានថា� កដំ់បូង 

១ 

- ផ�លក់�� បស់មា� រៈអំណានថា� កដំ់បូង ដល្់រគ�បេ្រងៀនថា� កទី់១ 
រមួមានេសៀវេភជំនយួសិស្ស ៦៤ ០០០ក្បោល និងេសៀវេភ
េរឿង ១៤៤ ២០០ក្បោល េនេខត�េសៀមរប និងកំពងធំ់ 

- បេង�ីតក�� ប់សមា� រៈអំណានថា� កដំ់បូង ែដលរមួមានេសៀវេភ
ែណនា្ំរគ� េសៀវេភជំនួយសិស្ស បណ�អក្សរ-រូបភាព និង
េសៀវេភេរឿងខ�ី ៤១ ចំណងេជីង ្រពមទងំបេង�ីតសមា� រៈ
បំបន៉សមត�ភាពដល់នាយកសល ្រគ�បេ្រងៀន និង្រគ�បង�ឹក
អំណាន 

- បំបន៉សមត�ភាពស�ីពីករអនុវត�ក�� បស់មា� រៈអំណានថា� ក់
ដំបូង ដល្់រគ�ឧេទ�ស បេ្រងៀនថា� កទី់១ នាយក និង្រគ�បង�ឹក
អំណាន ២ ៨២៩ នាក ់្រសី ១ ៧២៩ នាក ់

- ែកលម�លក�ខណ� ផ�លអ់ហរូបករណ៍ដលសិ់ស្ស្រកី្រក និង
សិស្សេរៀនពូែក ២ 

- បន�អនុវត� និងេ្រគាងអនុវត�េនឆា�  ំ២០១៩ លក�ខណ� ផ�ល់
អហរូបករណ៍ដលសិ់ស្សេនបឋមសិក្សោ និងបន�ផ�ល ់    
អហរូបករណ៍ដល្់រកី្រក និងសិស្សេរៀនពូែក 

- ព្រងឹងកម�វធីិអំណាន និងគណិតវទិ្យោថា� កទី់១ ទី២ និង  
ទី៣ 

២ 
 

- ្របមូលទិន�ន័យមូលដ� នស្រមាបក់រវយតៃម�កម�វធីិអំណាន
សិស្សថា� កទី់១ េដយយកគំរូសិស្សេនេខត�េសៀមរប  
កំពងធំ់ និងបាតដំ់បង 

- បំបន៉សមត�ភាពស�ីពីស�ងដ់អំណានដល្់រគ�ថា� កទី់១ ដល ់
ទី៣ អ�កចូលរូម ២៨៨ នាក ់្រសី ៩៧ នាក ់  

- បំបន៉សមត�ភាពស�ីពីករអនុវត�ឯកសរគណិតវទិ្យោថា� កទី់១ 
ដល្់រគ�ថា� កទី់១ និងនាយកសល អ�កចូលរមួ ២៦៩ នាក ់
្រសី ១៤៧  

- េរៀបចំែផនករត្រម�វករ និងករផ�ត់ផ�ងេ់សៀវេភសិក្សោ
េគាលតម្របពន័�បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន 

២ 

- បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករេរៀបចំែផនករត្រម�វករ និងផ�តផ់�ង់
េសៀវេភសិក្សោេគាលតម្របពន័�បេច�កវទិ្យោ (TnT) ដល៖់ 
 ម�ន�ីអបរ់េំខត� និងអបរ់្ំរស�ក ១៤នាក ់្រសី ១នាក ់ 
 នាយក និងនាយករង ៦២៤នាក ់្រសី ៦២នាក ់
 គណៈកម�ករ្រទ្រទងស់លេរៀន៨៣២នាក ់្រសី១២៤នាក ់

- សកល្បងផ�លមូ់លនិធិដលស់លេរៀនក�ុងករជាវ
េសៀវេភសិក្សោេគាលតមត្រម�វករជាកែ់ស�ង 

៣ 
- មិនមានថវកិ 

- បំបន៉សមត�ភាព្រគ�បេ្រងៀនបឋមសិក្សោ ស�ីពីវធីិស�ស�
បេ្រងៀនភាសបរេទសថា� កទី់៤ ទី៥ ទី៦ 

២ 
- បំបន៉សមត�ភាពស�ីពីវធីីស�ស�បេ្រងៀនភាសអងេ់គ�ស និង

រេបៀបសរេសរកិច�ែតងករបេ្រងៀន ថា� កទី់៤ដលទី់៦ អ�ក
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ចូលរមួ ៦១ នាក ់្រសី ២១ នាក ់

- ែ្របក� យសលកុមារេម្រតីក្រមិតអភិវឌ្ឍឱ្យេទជាសល
េរៀនជំនានថ់�ី 

១ 

- សលកុមារេម្រតីក្រមិតអភិវឌ្ឍឱ្យេទជាសលេរៀនជំនាន់
ថ�ី មានសលបឋមសិក្សោចំននួ ៤ មានសិស្ស ២ ៦០២ 
នាក ់្រសី ១ ២៨៤ នាក ់មាន៖ 
 េខត�កំពងច់ម សលបឋមសិក្សោអនុវត� ហ៊ុន ែសន 

្រក�ងកំពងច់ម សលបឋមសិក្សោអង�របាន ្រស�ក
កងមាស 

 េខត�ស� យេរៀង សលបឋមសិក្សោស� យ្រពហូត ្រស�ក
ស� យ្រជ�ំ  

 េខត�កំពងស់� ឺសលបឋមសិក្សោសេម�ច្រពះរជអគ�
មេហសនីេរត�មមនុីនាថសហីនុ ្រស�កឧដុង�  

- ព្រងឹងករអនុវត�ករ្រគប្់រគងតមសលេរៀន 

១ 

- បំបន៉សមត�ភាពស�ីពីករ្រគប្់រគងតមសលេរៀនជូន
នាយក នាយកិ នាយករង នាយកិរង សលបឋមសិក្សោ 
អ�កចូលរមួ ៤៧២ នាក ់្រសី ៧៦ នាក ់ 

- អនុវត�កម�វធីិជយួ្រគ� េខត� ៥ មានេសៀមរប កំពងធំ់ តែកវ 
បាតដំ់បង និងស�ឹងែ្រតង 

- ផ្សព�ផ្សោយ និងអនុវត�សកល្បងស�ងដ់សលបឋម
សិក្សោ ១ 

- ផ្សព�ផ្សោយស�ីពីស�ងដ់សលបឋមសិក្សោ បាន ៨តំបន ់អ�ក
ចូលរមួថា� ករ់ជធានី-េខត� ទងំ២៥ សរុប ៥៧៥ នាក ់្រសី 
១០៨ នាក ់

- សងសងប់ង�នអ់នាមយ័េនតមសលេរៀនបឋមសិក្សោ 
២២៦ កែន�ង និងព្រងឹងវធិានករអនុវត�ករលងសមា� ត
ៃដជា្រក�មេនតមសលេរៀនេគាលេដ ១ 

- សងប់ង�ន់អនាមយ័ដលស់ល ២៣៧កែន�ង   
- ព្រងឹងសមត�ភាពនាយកស�ីពីេគាលករណ៍ែណនា ំអនុវត�

លក�ខណ� អប្បបរមាស�ីពីទឹកស� តនិងអនាមយ័ េនតម
សលេរៀន ៥០៩ សល អ�កចូលរមួ៨៤១ នាក ់្រសី 
២៦៤ នាក ់

៣. អនុវិសយ័ ករអប់រមំធ្យមសកិ្សោ និងអប់របំេច�កេទស 

- បេង�ីនចំននួសលេរៀនជំនានថ់�ី ១ - វទិ្យោលយ័ ហ៊ុន ែសន ពមជីកង 

- ប��ូ លទិន�ន័យបំណិនជីវតិ និងសលកុមារេម្រតីក�ុង
្របពន័�ពត័ម៌ាន្រគប្់រគងអបរ់ ំ

២ 
- កំពុងអនុវត�ឆា� សិំក្សោ២០១៨-២០១៩ 

- េរៀបចំែផនករសកម�ភាពអនុវត�េគាលនេយាបាយSTEM ២ - កំពុងអនុវត� 

- ជំរុញដំេណីរករក�ឹបសិក្សោមុខវជិា� គណិតវទិ្យោ វទិ្យោស�ស� 
្របវត�ិវទិ្យោ និងអក្សរស�ស�ែខ�រ 

១ 
- អនុវត�បាន ៧២ ក�ឹប និងបន�អនុវត�ឆា� សិំក្សោ២០១៨-

២០១៩ 
- បន�អនុវត�កម�វធីិអហរូបករណ៍សិស្ស្រកី្រក និងសិស្ស

ពូែក  
១ 

- ផ�លអ់ហរបូករណ៍ដលសិ់ស្ស្រកី្រកបឋមភូមិ ៧២ ៤១៨ 
នាក ់្រសី ៦០ភាគរយ 

- ផ�លអ់ហរូបករណ៍ដលសិ់ស្ស្រកី្រកទុតិយភូមិ ២៩ ០៣៥ 
នាក ់្រសី ៦០ភាគរយ 

- បន�ព្រងីកសលកុមារេម្រតីេនសលមធ្យមសិក្សោបឋម
ភូមិ  

១ 
- ព្រងីកសលកុមារេម្រតីេនសលមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ

បាន ៨ សល 
- ព្រងឹងករអនុវត�កម�វធីិអបរ់បំំណិនជីវតិតមមូលដ� ន េន

តម្រគឹះស� នសិក្សោ      
១ 

- ្រគឹះស� នសិក្សោ ១១៧ បានអនុវត� ក�ុងេនាះ ៩៧ អនុវត�កម�
វធីិអបរ់បំំណិនជីវតិតមមូលដ� ន 

- ព្រងឹងករ្រគប្់រគងតមសលេរៀន  ៣ - នឹងអនុវត�ឆា� សិំក្សោ២០១៨-២០១៩ 

- េធ�ីេតស�វយតៃម�សិស្សក្រមិតអន�រជាតិស្រមាបក់រអភិវឌ្ឍ  
១ 

- េធ�ីេតស�រង� យតៃម�សលមធ្យមសិក្សោសំណាកគំរូ ១៧០ 
មានសិស្ស ៥ ១៦២ នាក ់

- បន�បំបន៉្រគ�មេត�យ្យសិក្សោ និង្រគ�បឋមសិក្សោ ែដលមាន
ស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ឱ្យេទជា្រគ�បេ្រងៀន
ក្រមិតមូលដ� ន  

១ 
- បន�បំបន៉ ១៥០០ នាក់ 

- បន�ករផ�លេ់សវសុខភាពចបំាចដ់លបុ់គ�លិកអបរ់ ំនិង  ២ - ផ�លថ់ា� ទំមា� ក្់រព�នបាន ៩០ ភាគរយ 
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សកម�ភាព ស� នភាព មូលេហតុ 

អ�កសិក្សោ ដូចជាករពិនិត្យសុខភាព ករផ�លថ់ា� ទំមា� ក្់រព�ន 
ថា� បំង� រ ករផ�ល្់របអបស់េ�ង� ះបឋម និងវធីិស�ស�
សេ�ង� ះបឋម  

- បន�អភិវឌ្ឍកម�វធីិទូរសព�ៃដស្រមាបេ់លីកកម�សក់រសិក្សោ
មុខវជិា� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� និង គណិតវទិ្យោ  

២ 
- កំពុងអនុវត� 

- កសងស�ងដ់សលមធ្យមសិក្សោ ២ - េសចក�ី្រពងឯកសរស�ងដ់សលមធ្យមសិក្សោ 

៤. អនុវិសយ័ ករអប់រឧំត�មសកិ្សោ 

- េលីកកម�សវ់ប្បធមធ៌ានាគុណភាពអបរ់ឧំត�មសិក្សោ 
២ 

- ទទលួគេ្រមាងែកលម�ករអបរ់ឧំត�មសិក្សោេនឆា� ២ំ០១៨ 
េ្រគាងនឹងចបេ់ផ�ីមអនុវត�េនឆា� ២ំ០១៩ 

- បេង�ីតមូលនិធិស្រមាបក់រ្រសវ្រជាវេនឧត�មសិក្សោ 
២ 

- ទទលួគេ្រមាងែកលម�ករអបរ់ឧំត�មសិក្សោេនឆា� ២ំ០១៨ 
េ្រគាងនឹងចបេ់ផ�ីមអនុវត�េនឆា� ២ំ០១៩ 

- បេង�ីនចំននួអេន�វសិកដ� នស្រមាប់និស្សតិនារនិីងនិស្សតិ
្រកី្រក 

២ 
- ទទលួគេ្រមាងែកលម�ករអបរ់ឧំត�មសិក្សោេនឆា� ២ំ០១៨ 

េ្រគាងនឹងចបេ់ផ�ីមអនុវត�េនឆា� ២ំ០១៩ 
- បេង�ីនធនធានស្រមាបដំ់េណីរករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញ

វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� សិល្បៈៃច�្របឌិត និង     
គណិតវទិ្យោ   

២ 
- ទទលួគេ្រមាងែកលម�ករអបរ់ឧំត�មសិក្សោេនឆា� ២ំ០១៨ 

េ្រគាងនឹងចបេ់ផ�ីមអនុវត�េនឆា� ២ំ០១៩ 

- សិក្សោ្រសវ្រជាវពីមូលេហតុៃនករថយចុះរបសនិ់ស្សតិេន
ឧត�មសិក្សោ 

១ 
- ្រសវ្រជាវមូលេហតុករថយចុះរបស់និស្សតិេនឧត�មសិក្សោ 

៥. អនុវិសយ័ ករអប់រេំ្រក្របព័ន� 

- ជំរុញករផ្សព�ផ្សោយពីកម�វធីិសមមូលឱ្យបានទូលំទូលយ ១ - ផ្សព�ផ្សោយពីកម�វធីិសមមូលឱ្យបានទូលំទូលយដល ់២៤ 
េខត� រជធានី 

- ជំរុញករអនុវត�្របកសអន�រ្រកសងួេលខ ៥០៨ សហវ.
្របក ចុះៃថ�ទី២០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពីេគាល
ករណ៍ចំណាយស្រមាបអ់នុវត�ថវកិកម�វធីិេន្រកសងួអបរ់ ំ
យុវជន និងកីឡាឱ្យមាន្របសិទ�ភាព និងសក�ិសិទ�ិភាព 

២ - ករវភិាជនថ៍វកិមិនទនេ់ពល និងមិន្រគប្់រគាន់ 

- េធ�ីបច�ុប្បន�កម�កម�វធីិបេង�ីន្របាកចំ់ណូលតមរយៈ        
មជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមនឱ៍្យេឆ�ីយតបេទនឹងត្រម�វករ
ជាកែ់ស�ង   

១ - មានកម�វធីិសិក្សោលម�ិតជំនាញមុខរបរងយៗ 

- ជំរុញ និងេលីកទឹកចិត�កិច�សហករពីភាគីពកព់័ន�ក�ុងករ
អនុវត�កម�វធីិអបរ់េំ្រក្របពន័�។ 

១ - អនុវត�កម�វធីិអក�រកម�តមេរងច្រក ពន�នាគារ និងសិប្បកម�
ឡឥដ� 

- ប�� បក់រេរៀបចំេគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីករសិក្សោ
េពញមយួជីវតិ 

១ - ដកឆ់�ងទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី 

- អភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោអក�រកម�ជាតិនិងេសៀវេភសិក្សោេគាល ២ - េរៀបចំេសចក�ី្រពងេលីកទី១ 

- ដកឱ់្យេ្របី្របាស្់រកបខណ� កម�វធីិសិក្សោជំនាញ          
មុខរបរងយៗ 

១ - េចញ្របកសេលខ ១៧៥ អយក.្របក ចុះៃថ�ទិ១២ ែខកុម�ៈ 
ឆា� ២ំ០១៨ 

- ព្រងីកករអនុវត�កម�វធីិអក�រកម�ស្រមាបក់ម�ករ កម�ករនីិ
តមេរងច្រក 

១ - ព្រងីកករអនុវត�េកីនពី ៤ ដល ់៩ រជធានី 

- បំបន៉្រគ�អក�រកម�ស្រមាបប់េ្រងៀនេនតមពន�នាគារ ១ - បំបន៉្រគ�អក�រកម�បេ្រងៀនេនតមពន�នាគារ៤៦នាក ់្រសី ៥នាក ់

៦. អនុវិសយ័ ករអភិវឌ្ឍយវុជន 

- ជំរុញរជធានី េខត�ឱ្យអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន័�សម្រសប
ស្រមាបម់ជ្ឈមណ� លយុវជន 

៣ 
- កត� ថវកិ 

- ផ�លធ់នធានសមា� រៈគា្ំរទដលស់មាជិកភាព និងករអនុវត�
សកម�ភាពរបស់កយរទិឹ�ៃនកយរទឹ�ិជាតិកម�ុជា 

២ 
- កំពុងអនុវត� 

- អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សេលីជំនាញករងរយុវជន និង 
កយរទឹ�ិកម�  

១ 
- ផ�លវ់គ�មូលដ� ន្រគឹះេមដឹកនាកំយរទឹ�ិ ៤៨ នាក ់្រសី ៧នាក់ 
- បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេង� លផ�លព់ត័ម៌ានទីផ្សោរករងរ៨នាក ់

- ពិនិត្យលទ�ភាពរកទីតងំសម្រសបស្រមាបហ់�កឹហត់ ២ - កំពុងសិក្សោលទ�ភាពរកទីកែន�ងេនេខត�កំពង់ធំ 
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សកម�ភាព ស� នភាព មូលេហតុ 

ជំនាញកយរទឹ�ិកម�  

- អភិវឌ្ឍឯកសរបណ�ុ ះបណា� ល លិខិតបទដ� នគតិយុត�ិ 
និងេគាលនេយាបាយនានា េដីម្បអីភិវឌ្ឍសមត�ភាព      
េមដឹកនាកំយរទឹ�ិ និងព្រងឹង្របសិទ�ភាពករងរ        
កយរទិឹ�កម� 

១ 

- េគាលនេយាបាយស�ីពី៖ 
 ករ្រគប្់រគងធនធានមនុស្សេពញវយ័ 
 កម�វធីិយុវជន 
 ករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញកយរទឹ�ិកម� 

- កម�វធីិបណ�ុ ះបណា� លជំនាញកយរទឹ�ិកម� 
- បន�អនុវត�ែផនករសកម�ភាពជាតិេដីម្បអីភិវឌ្ឍយុវជន  

កម�ុជា 
១ 

- េរៀបចំសន�ស្សនអ៍ភិវឌ្ឍយុវជន  
- េរៀបចំរបាយករណ៍ពិនិត្យេឡងីវញិស�ីពីករអនុវត�ែផនករ

សកម�ភាពជាតិ 
- ស្រមបស្រម�លករបេង�ីត្រក�ម្របឹក្សោតម្រកសងួ   ស� បន័ 

និងរជធានី េខត� 
- ព្រងឹងករងរ្រក�ម្របឹក្សោយុវជននិងកុមារកម�ុជាេនតម

្រគឹះស� នសិក្សោសធារណៈនានា ១ 
- បូកសរុបចលនាបីល� េនេខត�រតនគិរ ី
- ពិនិត្យតមដនករេរៀបចំ្រក�ម្របឹក្សោតមសលេរៀន 
- សិក� សលស�ីពីករព្រងឹង្រក�ម្របឹក្សោយុវជន កុមារ 

- ព្រងឹងជំនាញទននិ់ងភាពជាអ�កដឹកនារំបសយុ់វជននិង
កុមារ 

១ 
- េបាះជំរ ំនិងទស្សនកិច�សិក្សោស្រមាបយុ់វជននិងកុមារ 

- ព្រងីកមជ្ឈមណ� លផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានទីផ្សោរករងរ និង
្របឹក្សោអជីព 

១ 
- បេង�ីតមជ្ឈមណ� លផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានទីផ្សោរករងរ និង

្របឹក្សោអជីពេនេខត�្រពះសីហនុនិងបនា� យមានជយ័ 
- ព្រងីកករងរយុវជនស�្័រគចិត� 

១ 
- បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករងរស�្័រគចិត�ដលយុ់វជន ១ ២៤៤ 

នាក ់្រសី ៦៤២ នាក ់ 
- បន�បណ�ុ ះបណា� លករអភិវឌ្ឍសហ្រគាសតមសហគមន ៍

និងប��ូ លកម�វធីិអបរ់សំហ្រគិនភាពយលដឹ់ងអំពីធុរកិច� 
េទក�ុងកម�វធីិសិក្សោបំណិនជីវតិ 

១ 
- បណ�ុ ះបណា� លសិស្ស ៦២៥ នាកស់�ីពីសហ្រគិនភាព 
- បណ�ុ ះបណា� លយុវជនេ្រកសល ៤៣២នាក ់្រសី ២៧៦ 

នាកស់�ីពីករអភិវឌ្ឍសហ្រគាសតមសហគមន ៍ 
- ព្រងឹងករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញខ�ីតមតំបនដ់លយុ់វជន 

១ 
- បណ�ុ ះបណា� លជំនាញខ�ីដលយុ់វជនេ្រកសល ៦ ៦៥៧ 

នាក ់្រសី ៤ ០០៣នាក ់  
- អនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�សកម�ភាពកយរទឹ�ិជាតិកម�ុជា

២០១៨-២០២២ ១ 
- ព្រងីកសមាជិកភាព ១៥០ ៩៦៣ នាក ់
- េរៀបចំែផនករសកម�ភាពបណ�ុ ះបណា� លស្រមាបេ់មដឹកនាំ

កយរទឹ�ិ 
៧. អនុវិសយ័ ករអប់រកំយ និងកីឡា 

- ជំរុញករអនុវត�សកម�ភាពនិងករេ្របី្របាសេ់ម៉ាងអបរ់ ំ
កយ និងកីឡា េនតមសលេរៀនឱ្យបានេពញេលញ 

១ 
- េរៀបចំេសចក�ីែណនា ំ

- ពិនិត្យលទ�ភាពបេង�ីតទីលនកីឡាស្រមាបអ់នុវត�សកម�
ភាពអបរ់កំយ និងកីឡា 

៣ - បែង�រថវកិមកជសួជុលែកលម�ទីលនកីឡាេន RUPP 

- ជំរុញករផ�តផ់�ងស់មា� រៈហតហ់�កឹហតឱ់្យបានទនេ់ពល
េវល និងសម្រសបតមនិយាមបេច�កេទស 

១ 
- ផ�តផ់�ងស់មា� រៈហ�កឹហតដ់ល្់រក�មកីឡាករជេ្រមីសជាតិ 

- បណ�ុ ះបណា� ល និងបំបន៉សមត�ភាពម�ន�ីជំនាញ      
្រសបតមែផនករ 

១ 
- ម�ន�ីជំនាញ ២ ៤១១ នាក ់បានបណ�ុ ះបណា� ល 

- េកៀរគរធនធានៃដគូអភិវឌ្ឍ និងវសិ័យឯកជនគា្ំរទវសិយ័
អបរ់កំយ និងកីឡា 

៣ 
-  

- េលីកកម�សវ់ប្បធមហ៌�កឹហតជ់ា្របចរំបសស់ហពន័�កីឡា
ជាតិ  

១ 
- េរៀបចំេសចក�ីែណនា ំនិងពិនិត្យតមដន 

- ផ្សព�ផ្សោយកម�វធីិ និងេរៀបចំករ្របកួតកីឡាេ្រជីសេរសី
េជីងឯកថា� កជ់ាតិនិងេ្រកមជាតិទងំបីក្រមិតសិក្សោ 

១ 
- េរៀបចំេសចក�ីជូនដំណឹងេលខ ៧៩៣៩ អកសន. 

- េរៀបចំទិវអបរ់កំយសិស្សបឋមសិក្សោេនទូទងំ្របេទស ១ - េនតមរជធានី េខត� 
- េរៀបចំ្របកតួកីឡាលក�ណៈជាតិ អន�រជាតិ និងេរៀបចំ

្របកតួកីឡាជាតិេលីកទី២ 
១ 

- េនរជធានីភ�ំេពញ កំពត ែកប និងកំពងធំ់ 

- េរៀបចំទិវកីឡាអស៊ន អស៊នេដីម្បសុីខភាព និងកីឡា ១ - េនរជធានីភ�ំេពញ 
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សកម�ភាព ស� នភាព មូលេហតុ 

េដីម្បទីងំអសគ់ា�   

- បន�ផ�លថ់វកិគា្ំរទដលស់ហពន័�កីឡាជាតិេដីម្បពីេន��ន
ករអភិវឌ្ឍេឆា� ះេទកនសីុ់េហ�មឆា� ២ំ០២៣ 

១ 
- សហពន័�កីឡា ៣៤ បានទទលួថវកិគា្ំរទ 

- ្របមូលផ�ុ ំ្រគ�បង�ឹក កីឡាករជេ្រមីសជាតិ ៣៣្របេភទកីឡា 
មកហតហ់�កឹហ�នឺ េដីម្បេី្រតៀមលក�ណៈចូលរមួ្របកតួ
កីឡាជាលក�ណៈអន�រជាតិនានា 

១ 
- បណ�ុ ះបណា� លកីឡាករ ៤៦៥ នាក ់

- បន�ករបណ�ុ ះបណា� លថា� លនិស្សយ័កីឡា និង្របមូលផ�ុ ំ្រគ�
បង�ឹក កីឡាករថា� ល ៣០្របេភទកីឡា មកហតហ់�កឹហ�នឺ 
េដីម្បេី្រតៀមលក�ណៈេធ�ីជាមា� សផ់�ះករ្របកតួកីឡាសីុេហ�ម
ឆា� ២ំ០២៣ 

១ 

- បណ�ុ ះបណា� លកីឡាករថា� ល ៤៦៩ នាក ់

- េរៀបចំវគ�បំបន៉ស�ីពីែផនករហតហ់�កឹហ�នឺ ដល្់រគ�បង�ឹក 
កីឡាករ កីឡាករនីិ្រក�មជេ្រមីសជាតិ និងវគ�បំប៉នស�ីពីករ
្របឆាងំករេ្របី្របាសស់រធាតុដូប៉ាក�ុងវសិយ័កីឡាដល់
ម�ន�ីអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា េនេខត�ចំននួ ៥ 

១ 

- បណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីជំនាញ ២៨៨ នាក ់

- ជំរុញបេង�ីតមជ្ឈមណ� លកីឡាតមភូមិភាគ ៣ - កត� ធនធានមនុស្ស និងថវកិ 

- បន�បណ�ុ ះបណា� លគរុសិស្សជំនានទី់២៦ ជំនានទី់២៧ 
និងេធ�ីករ្របឡងប�� បក់រសិក្សោគរុសិស្ស ជំនានទី់២៦ 
និង្របឡងេ្រជីសេរសីជំនានទី់២៨ 

១ 
- បន�បណ�ុ ះបណា� លគរុសិស្សជំនានទី់២៦ ជំនានទី់២៧ និង

េធ�ីករ្របឡងប�� បក់រសិក្សោគរុសិស្ស ជំនានទី់២៦ និង
្របឡងេ្រជីសេរសីជំនានទី់២៨ 

- បន�ករអបរ់សុំខភាព បង� រជំងឺឆ�ង ជំងឺមិនឆ�ង សុវត�ិភាព
ចរចរណ៍ផ�ូវេគាកដលកី់ឡាករ កីឡាករនីិ ្រគ�អបរ់កំយ 
និងកីឡា 

៣ 
- កត� េពលេវល 

ប�� ក់៖ ១- អនុវត�រចួរល់  ២- កពុំងអនុវត�     ៣- មនិទន់បានចប់េផ�មីអនុវត� 
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ឧបសម�័ន�ទី៧ ៖ វឌ្ឍនភាពករអនុវត�ទិសេដសន�ិបាតឆា� សំកិ្សោ ២០១៧-២០១៨ ឆ�ងអនុវិសយ័ 
សកម�ភាព ស� នភាព មូលេហតុ 

១. ករងរអភិវឌ្ឍកម�វិធីសកិ្សោ 

- អភិវឌ្ឍស�ងដ់កម�វធីិសិក្សោ ២ - េស�ីសំុអនុមត័េនេដីមឆា� ២ំ០១៨ 

- ផ�តផ់�ងេ់សៀវេភសិក្សោេគាល្រគប់ក្រមិតពី ២៥ ភាគរយ 
េទ ៣០ភាគរយែដលខូចខត 

 

- ផ�តផ់�ងេ់សៀវេភសិក្សោេគាលតមផលេធៀប 
 េសៀវេភ-សិស្ស ១ : ១ ថា� កទី់១-៣  ជាកែ់ស�ង ៣ េលី

ចំណុចេដ ៣ 
 េសៀវេភ-សិស្ស ១ : ១ ថា� កទី់៤-៦ ជាកែ់ស�ង ៤ េលី

ចំណុចេដ ៤ 
 ផ�តផ់�ងេ់សៀវេភសិក្សោេគាលតមផលេធៀប 
 េសៀវេភ-សិស្ស ១ : ១ ថា� កទី់៧-៩ ជាកែ់ស�ង ៤ េលី

ចំណុចេដ ៤ 
 េសៀវេភ-សិស្ស ១ : ១ ថា� កទី់១០ ជាកែ់ស�ង ៧ េលី

ចំណុចេដ ៧ 
 េសៀវេភ-សិស្ស ២ : ១ ថា� កទី់១១-១២  ជាកែ់ស�ង ១០ 

េលីចំណុចេដ ១០ 
- ព្រងឹងករអនុវត�ករងរបណា� លយ័សសេរៀន និង       

បណា� លយ័បែង�ក 
 - ព្រងឹងសមត�ភាពស�ីពីករ្រគប្់រគង និងេ្របី្របាសេ់សៀវេភ

សិក្សោ អ�កចូលរមួ ៩៤នាក ់ ្រសី ១៥នាក ់
- អនុមត័ឯកសរែតងេសចក�ីស្រមាប់បឋមសិក្សោ មធ្យម

បឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ និងឯកសរសិក្សោអត�បទ 
២ 

- សេ្រមចបានជាេសចក�ី្រពង 

- អភិវឌ្ឍឯកសរវធីិស�ស�បេ្រងៀនតមមុខវជិា�  និង
ផ្សព�ផ្សោយ 

១ 

- េបាះពុម�កម�វធីិសិក្សោលម�ិតចំេណះទូេទ្រគបមុ់ខវជិា�  ពីថា� ក់
ទី១-១២ 

- ប�� បឯ់កសរជំនយួករេរៀននិងបេ្រងៀនសិក្សោអត�បទ       
អក្សសិល្ប ៍១៥ ចំណងេជីង  

- េបាះពុម�ឯកសរអបរ់សំ�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុស្រមាប់
មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ថា� ក់ទី ១០-១២  

- ប�� បេ់សចក�ី្រពងឯកសរ “ វធីិស�ស�បេ្រងៀន និងេរៀន    
គណិតវទិ្យោ ផ្សោរភា� បក់រេ្របីសមា� រឧបេទសេដយប��� ប
សកម�ភាព STEM “េនក្រមិតបឋមសិក្សោ  

- ឯកសរបំណិនជីវតិ៖  េមេរៀនេទសចរណ៍ថា� កទី់១១ 
- ផ្សព�ផ្សោយកម�វធីិសិក្សោលម�ិត និងឯកសរែណនាសំ�ីពីករ

បេ្រងៀននិងេរៀនមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបប STEM 

១ 

- ប�� បឯ់កសរស�ីពីករបេ្រងៀនមុខវជិា� ស�ីពីករេរៀន និង
បេ្រងៀនវទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិ STEM េនបឋម
សិក្សោ៤-៦ ចំននួ១ ច្បោប។់ 

-  ប�� បេ់សចក�ី្រពងឯកសរជំនយួ ករេរៀន និងបេ្រងៀនវទិ្យោ
ស�ស�តមែបបេគាលវធីិ STEM េនបឋមសិក្សោ៧-៩ ចំនួន
១ ច្បោប ់

- អភិវឌ្ឍឯកសរែណនាកំរងរ្រគប្់រគងេ្រគាះមហន�រយ
ស្រមាបវ់សិយ័អបរ់ ំ

១ 
- េបាះពុម� ១០០០០ច្បោប ់ 

២. ករងររដ�បាល 

- បន�ព្រងឹងករ្រគប្់រគងលិខិតរដ�បាល ពិេសសចរចរ
លិខិត 

១ 
- ព្រងឹងករ្រគប្់រគងលិខិតរដ�បាល ពិេសសចរចរលិខិត 

- ជំរុញករផ�លេ់្រគឿងឥស្សរយិយសករងរជូនបុគ�លិកអបរ់ ំ
េនថា� កជ់ាតិ និងេ្រកមជាតិ 

១ 

- បំពកេ់្រគឿងឥស្សរយិយសករងរជូនបុគ�លិកអបរ់ ំ៥ ៣៨៦ 
នាក ់្រសី ២ ០២៦នាក ់េស�ី ៣៧,៦១ភាគរយ (ថា� កជ់ាតិ 
៥២០នាក ់្រសី១៥៥នាក ់េស�ី២៩,៨០ភាគរយ ថា� កេ់្រកម
ជាតិ ៤ ៨៦៦នាក ់្រសី១ ៨៧១នាក ់េស�ី ៣៨,៤៥ភាគរយ)  

- បំពកេ់មដយជូនសប្ុបរសជន និងៃដគូអភិវឌ្ឍ  
- ផ�លព់នរង� នស់េម�ចេតេជាែសន ជូននាយកល�        

្រគ�បេ្រងៀនល� ្រគ�បេ្រងៀនភាសែខ�រថា� កទី់១ ទី២ និងទី៣  
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្រគ�បេ្រងៀនល�គណិតវទិ្យោថា� កទី់១ ទី២ និងទី៣  
- ផ�លព់នរង� នស់លេរៀនស� ត 
- ផ�លប់ណ�សរេសីរជូននាយក  
- ផ�លប់ណ�សរេសីរដលបុ់គ�លិកអបរ់ ំ 

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាពករងរ្រគប្់រគងរដ�បាលអបរ់ ំ    ប
ណ�សរ និងពិធីករ 

១ 
- បំបន៉សមត�ភាពស�ីពីករងរ្រគប្់រគងរដ�បាលអបរ់ ំបណ�សរ 

និងពិធីករដលម់�ន�ីថា� កជ់ាតិនិងេ្រកមជាតិ 
៣. ករងរសណំង់សកិ្សោ 

- សងអ់គារសិក្សោថ� ី៥២ទីតងំ តមបណា� រជធានី-េខត� 

១ 

- សងអ់គារសិក្សោថ�ី េនអនុវទិ្យោលយ័ ៦៨ខ�ង េស�ី៣៥០បន�ប ់
រមួប��ូ លទងំបង�នអ់នាម័យ 

- សងអ់គារសិក្សោ េនអនុវទិ្យោលយ័ ៣១ខ�ង េស�ីនឹង១៣៥
បន�ប ់បង�នអ់នាមយ័១៤ខ�ង ៧០បន�ប ់និងផ�ះ្រគ�ស� កេ់ន 
៦ខ�ង េស�ីនឹង១៨បន�ប ់ 

- សងអ់គារសិក្សោេនបឋមសិក្សោ ២១ខ�ង េស�ី១២៤បន�ប ់
សងអ់គារសិក្សោេនអនុវទិ្យោលយ័ ៦ខ�ង េស�ី៤០បន�ប ់សង់
អគារសិក្សោេនវទិ្យោលយ័ ៨ខ�ង េស�ី៧៥បន�ប ់ 

- សងអ់គារផ�ះសំណាក្់រគ�បេ្រងៀន ២៤ខ�ង េស�ី៧២ បន�ប់ 
- បន�សងសង់អគារសិក្សោSTEMេនស.ភូមិន�ភ�ំេពញ ១ - សងអ់គារ STEM រចួរល ់ 

- ជសួជុលអគារសិក្សោតមបណា� រជធានី េខត� ៣៦ខ�ង 
២ 

- កំពុងអនុវត�បន�ជួសជុលែកលម�អគារចស្់រទ�ឌេ្រទមតម  
បណា� រជធានី េខត� ៣៦ខ�ង ក�ុងឆា� ២ំ០១៩ 

- ជសួជុលអគារទីស�ីករ្រកសងួ ១ អគារ ១ - ជសួជុលអគារទីស�ីករ្រកសងួរចួរល ់

- ព្រងឹងសមត�ភាព្រគប្់រគងេហដ� រចនាសម�ន័�អបរ់។ំ 
២ 

- កំពុងអនុវត�បន�ករព្រងឹងសមត�ភាព្រគប្់រគងេហដ� រចនា  
សម�ន័�អបរ់ ំក�ុងឆា� ២ំ០១៩ 

៤. ករងរេបាះពុម� និងែចកផ្សោយ 

- អភិវឌ្ឍេសៀវេភសិក្សោេគាល ហ�កឹហត ់អំណានបែន�ម 
និងសមា� រឧបេទសេផ្សងៗ 

១ 
- ែកលម�េសៀវេភសិក្សោេគាល (ែកអក�រវរិុទ�និងខ�ឹមសរខ�ះៗ) 

ពីថា� កទី់១ ដលថ់ា� កទី់១២ ្រគបមុ់ខវជិា�  ៦៥ចំណងេជីង  
- េបាះពុម�េសៀវេភសិក្សោេគាល ហ�កឹហត ់និងអំណាន

បែន�ម 
១ 

- េបាះពុម�េសៀវេភសិក្សោេគាល អំណានបែន�ម និងហ�កឹហត់
ចំននួ ៤ ២៨៥ ០០០ច្បោប ់

- ដឹកជ��ូ នេសៀវេភសិក្សោេគាលជូនសលេរៀនទូទងំ
្របេទស 

១ 

- ដឹកជ��ូ នេសៀវេភសិក្សោេគាលជូនរជធានី េខត�៥ ៥៩៦ ៩០០
ច្បោប ់និងដឹកជ��ូ នេសៀវេភសិក្សោេគាលរបស្់រក�មហុ៊នសីុនឌី
អីុមផតអិចផត ២ ៣៨៣ ០០០ច្បោប ់ជូនសលេរៀន និង 
រជធានី េខត� 

- ព្រងីកករលកេ់សៀវេភសិក្សោ សមា� រឧបេទស និងសមា� រៈ
ករយិាលយ័ជូនអតិថិជនទូេទ ១ 

- លកេ់សៀវេភសិក្សោ ១ ៩២៨ ០៦៣ច្បោប ់ផា� ងំរូបភាព      
៤ ៤៤១ផា� ងំ សមា� រឧបេទស ៤៩្របអប ់និងសមា� រពិេសធ
រូបវទិ្យោ ៣២៦មុខ ជូនអតិថិជនទូេទ។ 

៥. ករងរអធិករដ� នរដ�បាល និងហរិ��វត� ុ

- េធ�ីអធិករកិច�ករងរ្រគប្់រគងរដ�បាល បុគ�លិក ហរិ��វត�ុ 
និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� េនអង�ភាពថា� ក់ជាតិ១៦ អង�ភាព 
េ្រកមជាតិ និង្រគឹះស� នសិក្សោរដ� ៤១៧ អង�ភាព 

១ 
- េធ�ីអធិករកិច�ករងរ្រគប្់រគងរដ�បាល បុគ�លិក ហរិ��វត�ុ 

និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� េនអង�ភាពថា� ក់ជាតិ និង េ្រកមជាតិ 
ចំននួ ៣៦៥ អង�ភាព 

- ្រត�តពិនិត្យវឌ្ឍនភាពេលីករែកលម�តមអនុសសនេ៍ន
អង�ភាពថា� កេ់្រកមជាតិ និង្រគឹះស� នសិក្សោសធារណៈ 
១៦០ អង�ភាព 

១ 
- ្រត�តពិនិត្យវឌ្ឍនភាពេលីករែកលម�តមអនុសសនេ៍ន    

អង�ភាពថា� កេ់្រកមជាតិ និង្រគឹះស� នសិក្សោសធារណៈ
១០៧ អង�ភាព 

- ្រសវ្រជាវពក្យបណ�ឹ ង ឬបាតុភាពមិន្រប្រកតីពកព់័ន�     
វសិយ័អបរ់ចំំននួ ២៥ករណី តមរយៈពក្យបណ�ឹ ងសរ
ពត័ម៌ាន និងករចង�ុលបង� ញរបស់ថា� កដឹ់កនា្ំរកសងួ 
(២០ ករណីេ្របី្របាសថ់វកិអធិករដ� នរដ�បាល និង
ហរិ��វត�ុ និង ០៥ករណីេ្របី្របាសថ់វកិអង�ភាពពកព់័ន�) 

១ 

- េ្រតៀមចុះ្រសវ្រជាវពក្យបណ�ឹ ង ឬបាតុភាពមិន្រប្រកតី   
ពកព់ន័�វសិយ័អបរ់ចំំននួ ២០ ករណី 

- បំបន៉ម�ន�ីអធិករកិច�ស�ីពីកម�វធីិអធិករកិច�ផ្សោរភា� បនឹ់ង ១ - បំបន៉សមត�ភាពម�ន�ីអធិករកិច�ស�ីពីកម�វធីិអធិករកិច� 
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ករអនុវត�ជាកែ់ស�ង ៦០នាក់ 

- ផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍អធិករកិច�រដ�បាល បុគ�លិក 
ហរិ��វត�ុ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

១ 

- ផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍អធិករកិច�ៈ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយ
របាយករណ៍អធិករកិច�រដ�បាល បុគ�លិក ហរិ��វត�ុ និង
្រទព្យសម្បត�ិរដ�  ១ េខត�  មានករចូលរមួពីម�ន�ីថា� ក់មន�ីរ  
ករយិាលយ័ និង្រគឹះស� នសិក្សោ ១៥៧ នាក។់  

៦. ករងរសវនកម�ៃផ�ក�ងុ 

- េធ�ីសវនកម�េនតមសវនដ� នរមួមានថា� កក់ណា� ល ១១ 
អង�ភាព ថា� ករ់ជធានី េខត� ១៨ អង�ភាព ថា� ក្់រក�ង ្រស�ក 
ខណ�  ៥១អង�ភាព សលចំេណះទូេទ ២១១ អង�ភាព 
សលគរុេកសល្យនិងវ្ិរកឹតករនិងមជ្ឈមណ� ល
គរុេកសល្យភូមិភាគ ៨អង�ភាព 

១ 

- េធ�ីសវនកម�ៃផ�ក�ុង ៣១៣សវនដ� ន  ក�ុងេនាះអង�ភាពថា� ក់
កណា� ល ២ មន�ីរអយក. ១៥ មជ្ឈមណ� លគរុ/សល.គរុ 
១០ ករ.ិអយក. ៦៧ និងសលចំេណះទូេទ ២១៩ 

- េរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�សវនកម�ៃផ�ក�ុង ៣ឆា� រំកិំល 
១ 

- បេង�ីតគណៈកម�ករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�សវនកម� ៣ឆា� ំ
រកិំល 

- េរៀបចំែផនករសវនកម�្របចឆំា�  ំ
- ស្រមបស្រម�លជាមយួ្រកសងួេសដ�កិច�និងហរិ��វត�ុ       

ពិនិត្យេសៀវេភែណនាសំវនកម�ៃផ�ក�ុង 

១ 

- បណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីសវនកម�ៃផ�ក�ុង េលីេសៀវេភែណនាំ
សវនកម�ៃផ�ក�ុងរបស្់រកសងួេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ ែដល
បានឧេទ�សនាមេដយអគ�នាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង្រកសងួ
េសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ  

- ស្រមបស្រម�លេសៀវេភែណនាសំវនកម�ៃផ�ក�ុងស្រមាប់
្រកសងួអបរ់ ំយុវជន និងកីឡាមិនទនេ់រៀបចំបាន្រតឹម្រត�វ 
និងេពញេលញេនេឡយី េដយខ�ះទី្របឹក្សោបេច�កេទស 
សវនកម�ជាតិ 

- អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីជំនាញែផ�កសវនកម�ៃផ�ក�ុង 

១ 

- បណ�ុ ះបណា� លជូនដលម់�ន�ីសវនកម�ៃផ�ក�ុង េលីករ្រគប្់រគង
បុគ�លិក នីតិវធីិៃនករអនុវត�ថវកិ នីតិវធីិលទ�កម� និងករ 
អនុវត�ច្បោបក់�ុងវសិយ័អបរ់ ំ

- សិក� សលៃផ�ក�ុងស�ីពីករពិនិត្យេឡងីវញិនូវលទ�ផល   
សវនកម� និងែផនករសកម�ភាព្របចឆំា�  ំេដីម្បេីរៀបចំ
ែផនករសវនកម�្របចឆំា� ២ំ០១៩ 

៧. ករងរធានាគុណភាពអបរ់ ំ

- េធ�ីអធិករកិច�តម្របធានបទចំននួបួន្របធានបទ        
ជាអទិភាព 

១ 

េធ�ីអធិករកិច�សលេរៀនេលី  ៤ ្របធានបទ៖ 
- ករបេ្រងៀនភាសអងេ់គ�សថា� ក់ទី៤ 
- ករបេ្រងៀននិងេរៀនថា� កទី់១២ 
- ករេរៀបចំវ�ិ� ស្របឡងឆមាស 
- ករេរៀននិងបេ្រងៀនមេត�យ្យសិក្សោ 

- ពិនិត្យតមដនេលីករអនុវត�ករងរអធិករកិច�តមកល
កំណតរ់បសរ់ជធានី េខត�មយួចំននួ  

១ 
- ពិនិត្យតមដនេលីករអនុវត�ករងរអធិករកិច�តមកល

កំណតរ់បសរ់ជធានី េខត� ១២ 
- សិក្សោ្រសវ្រជាវេលីករេរៀបចំវ�ិ� ស្របឡងស�� ប្រត

មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ និងករ្របឡងឆមាសថា� ក់ទី១២ 
េនតមសលេរៀនមយួចំននួ 

១ 
- សិក្សោ្រសវ្រជាវបាន២២ សល ក�ុងរជធានីេគាលេដ១១ 

- បំបន៉សមត�ភាពដល់ម�ន�ីថា� កេ់្រកមជាតិែដលមិនែមនជា
អធិករ ស�ីពី្របព័ន�អធិករកិច�ធានាគុណភាពអបរ់ ំ«ម៉ូល
ឌុល៥ និង៦ និង្រក�មបំបន៉និងពិនិត្យតមដនថា� ក្់រក�ង 
្រស�ក ខណ�  តមេខត�េគាលេដ  

១ 

- បំបន៉សមត�ភាពម�ន�ីថា� កេ់្រកមជាតិ ែដលមិនែមនអធិករ 
ស�ីពី្របពន័�អធិករកិច�ធានាគុណភាពអបរ់មំ៉ូលឌុល៥និង េន
េខត�េសៀមរប ១១៣នាក ់្រសី ២៦នាក ់និងកំពងឆ់ា� ងំ 
១១៧នាក ់្រសី ២៧ នាក ់

- ពិនិត្យតមដនេនតមមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន ៍
សលអបរ់បំេច�កេទសវជិា� ជីវៈ និង្រគឹះស� នសិក្សោឯកជន 
តមរជធានី េខត�មយួចំននួ 

២ 
- ពិនិត្យតមដនបានេខត�៥េខត� 
- មិនបាន្រគបត់មករេ្រគាងទុក 

- េរៀបចំសកល្បង និងអនុវត�ករេធ�ីេតស�រង� យតៃម�     ១ - េធ�ីេតស�េនតមសលេរៀនសំណាកគំរូ ២៣០ ទូទងំ ២៥ 
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លទ�ផលសិក្សោថា� កជ់ាតិថា� ក់ទី១១ េខត� រជធានី 

- សិក្សោ្រសវ្រជាវពី្របសិទ�ភាពៃនករេធ�ីេតស�ថា� កជ់ាតិ 
តំបន ់និងអន�រជាតិតមរជធានី េខត�មយួចំននួ  

១ 

- ពិនិត្យតមដននិងព្រងឹងករអនុវត�េតស�រង� យតៃម�លទ�ផល
សិក្សោេនតមសលេរៀន េគាលេដៃនកម�វធីិេតស�រង� យ
តៃម�សិស្សក្រមិតអន�រជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍេនេខត�   
េគាលេដ ៩ សរុប ២៦សល 

៨. ករងរ្រគប់្រគងសមា� រៈ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

- បន�ផ�តផ់�ងស់មា� របរកិ� រអប្បបរមាស្រមាបក់រងររដ�បាល
សលេរៀន 

១ 

- ផ�តផ់�ងស់មា� របរកិ� រស្រមាបក់រងររដ�បាលសលេរៀនដល់
្រគឹះស� នសិក្សោ ២០០ រមួមានម៉ាសីុនថតចម�ង៣២េ្រគឿង 
្រពីនធរ័ ១៦៩ េ្រគឿង កំុព្ូយទរ័ ២១៦ េ្រគឿង ទូឯកសរ 
១៥៦ េ្រគឿង 

- សិក្សោត្រម�វករស�ងដ់បរកិ� រេនតមសលគរុេកសល្យ
េខត� គរុេកសល្យភូមិភាគ និងវទិ្យោលយ័ ធនធាន ១ 

- បេង�ីតស�ងដ់រសមា� របរកិ� រវទិ្យោលយ័ធនធាន 
- ្របមូលពត័ម៌ានត្រម�វករសមា� របរកិ� រេនតមសលគរុេក 

សល្យេខត� ម.គរុេកសល្យភូមិភាគទងំ២៥ េខត� រជធានី  
- ជំរុញករេធ�វី�ិ� បនប្រតអចលនវត�ុ និងករ្របមូល

ចំណូលពី្រទព្យសម្បត�ិរដ� 
១ 

- េធ�ីវ�ិ� បនប្រតសមា� លម់ា� សអ់ចលនវត�ុេនអង�ភាពរដ�បាល
កណា� លនិងតមរជធានី េខត� ២ ២០២ទីតងំ  

- ្របមូលចំណូលបង់ចូលថវកិរដ� ២៣៨ ៧២៤ ដុល� អេមរកិ 
និង ២៥ ៧៣៨ ២០០ េរៀល 

ប�� ក់ ៖  ១- អនុវត�រចួរល់ ២- កពុំងអនុវត�    ៣- មនិបានអនុវត� 
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ឧបសម�័ន�ទី៨ ៖ វឌ្ឍនភាពករអនុវត�ែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា� ២ំ០១៨ ថា� កជ់ាត ិ

សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

១. ករងរអប់រកំមុារតូច    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ ករអភិវឌ្ឍ
ែផនករសកម�ភាពជាតិនិងអនុវត�
េគាលនេយាបាយ 

១០/១១ ១ ព្រងឹងថា� កម់េត�យ្យសិក្សោសហគមន ៍ √   

២ បំបន៉សមត�ភាពអ�ក្រគប្់រគងនិងបុគ�លិកេលីកិច�គាពំរនិង
អភិវឌ្ឍកុមារតូច 

√ 
  

៣ ពិនិត្យតមដនករងរេរៀន និងបេ្រងៀន និងករគាពំរ និង
អភិវឌ្ឍនកុ៍មារតូច 

√ 
  

៤ គា្ំរទស្រមាបដំ់េណីរករ ECCD NAP េនថា� កជ់ាតិ √   

៥ បេង�ីតេគាលករណ៍ែណនាៃំនករ្របតិបត�ិករអបរ់កុំមារតូច 
(ដូចជាករែណនាសំ�ីពីដំេណីរករៃនករ CPS អនុ្រកឹត្យ)  

√ 
  

៦ ជំនយួករបេច�កេទសស្រមាបក់រេរៀបចំនិងពិនិត្យេឡងីវញិ
ែផនករសកម�ភាពជាតិ(គ.ជ.គ.ក.) ឆា� ២ំ០១៩-២០២៣  ែក
ស្រម�លកម�វធីិសិក្សោមេត�យ្យសិក្សោសហគមន ៍និងេរៀបចំ 
េគាលករណ៍ែណនាមំេត�យ្យសិក្សោសហគមនស៍្រមាបវ់យតៃម�
តមលក�ណៈស�ងដ់ 

√ 

  

៧ គា្ំរទករ្រសវ្រជាវខ� តតូចនិងករផ្សព�ផ្សោយករតស៊ូមតិែផ�ក
េលីភស�ុតងេលីអនុសសនសំ៍ខន់ៗ បានមកពីករសិក្សោនិង
ករវយតៃម�េលីករអបរ់កុំមារតូច 

√ 
  

៨ គា្ំរទករចូលរមួវភិាគទនដលស់ន�សីិទ ARNEC ECCD េន
កម�ុជា 

√   

៩ តមដនករេធ�ីេតស� ករសែម�ងកុមារ េដីម្បេីលីកកម�សអ់នុវត�
ករបេ្រងៀន ករេ្របី្របាសឧ់បករណ៍ 

√   

១០ គា្ំរទដលក់រអភិវឌ្ឍែផនករេមស�ីពីករបណ�ុ ះបណា� ល      
្រគ�បេ្រងៀនថា� កម់េត�យ្យេដយែផ�កេលីលទ�ផលៃនករវភិាគ   
លទ�ភាពក�ុងសកម�ភាព 

  
√ 

១១ អភិវឌ្ឍនិងករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រងៀនករេ្របី្របាសស់មា� រៈ
ឧបករណ៏បេ្រងៀន និងករបេង�ីតេគាលករណ៍ែណនាសំ្រមាប់
ែណនា ំSEL េនក�ុងសលបឋមសិក្សោែដលសលមេត�យ្យ    
ពហុភាស្រត�វបានអនុវត�  

√   

ចេង� មសកម�ភាពទី២៖ ែកលម�កម�វធីិ
សិក្សោ និងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

០/៣ ១ េរៀបចំែកលម�កម�វធីិសិក្សោស្រមាបម់េត�យ្យសិក្សោសហគមន ៍  √  

២ េរៀបចំឯកសរស�ងដ់ស្រមាបម់េត�យ្យរដ�្រសបតមកម�វធីិសិក្សោ
ថ�ី 

 √  

៣ ពិនិត្យ និងែកលម�េសៀវេភសិក្សោេគាលតមមុខវជិា�  និងតម
ក្រមិត 

 √  

២. ករងរបឋមសកិ្សោ    

ចេង� មសកម�ភាពទី១៖ ព្រងឹងសមត�
ភាពបុគ�លិកអបរ់ ំសហគមន ៍េលីក
កម�សប់េច�កេទសបេ្រងៀននិងេរៀន 

១២/២៤ ១ េធ�ីេតស�េដីមឆា�  ំនិងចុងឆា� សិំស្សថា� ក់ទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៦ 
េលីករអន និងសរេសរៃនកម�វធីិអំណានថា� កដំ់បូង "EGRA" 
េនតមសលេរៀនេគាលេដទងំ៣៨ 

 √  

២ ពិនិត្យតមដនដំេណីរករបេ្រងៀននិងេរៀន (២៤េខត�)  និង
ចុះជយួ្រគ�បេ្រងៀនថា� កទី់១ ទី២ ទី៣ (៣៥៨សល) 

 √  

៣ សិក� សលែណនាបំ��ូ ល វភិាគទិន�នយ័ និងសរេសរ    √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

របាយករណ៍ និងផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលៃនកអនុវត�កម�វធីិ
អំណានថា� កដំ់បូង (EGRA)  

៤ ឧបត�ម�េបសកកម�េ្រក្របេទសរបស់សិស្សចូលរមួក�ុងកម�វធីិ
េផ្សង  ៗ

√   

៥ ឧបត�ម�េបសកកម�េរៀនសូ្រតបទពិេសធេ្រក្របេទសរបស់
ម�ន�ីនាយកដ� នបឋមសិក្សោ 

√   

៦ ពិេ្រគាះេយាបលែ់កលម�ឧបករណ៍ពិនិត្យតមដន និងបំបន៉
សមត�ភាពស�ីពីកិច�ដំេណីរករករងរ្រក�ម្របឹក្សោកុមារកម�ុជា  

√   

៧ គា្ំរទ្រកសងួអបរ់េំដីម្បផី�លក់របណ�ុ ះបណា� លដល ់DTMTs 
េដីម្បផី�លេ់យាបលដ់លស់លេរៀនែដលពកព់ន័�នឹងករអនុវត� 
CFS 

√   

៨ បំបន៉ស�ីពីស�ងដ់អំណានេនថា� កេ់ខត� √   

៩ បំបន៉ស�ីពីករេ្របី្របាសឯ់កសរជំនយួករបេ្រងៀនគណិតវទិ្យោ
ថា� កដំ់បូង (EGMA) 

  √ 

១០ គា្ំរទករកសងែផនករអនុវត�េគាលនេយាបាយករពរកុមារ 
េនក�ុងសល (TA) 

  √ 

១១ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយេគាលករណ៍អនុវត�ករ្រគប្់រគង
សលេរៀនដលស់លអនុវត�សកល្បងករបេ្រងៀន និងេរៀន
េពញមយួៃថ� និងសិក� សលបូកសរុបករអនុវត� 

√   

១២ បំបន៉ពីរេបៀបផលិត និងេ្របី្របាសក់្រមងសំណួរពកព់ន័�នឹង
ករសិក្សោរបសសិ់ស្សបឋមសិក្សោថា� កទី់១ដលទី់៣ េលី      
មុខវជិា� ភាសែខ�រ និងគណិតវទិ្យោ  

 √  

១៣ វយតៃម�ពកក់ណា� លគេ្រមាងករអនុវត�សកល្បងបេ្រងៀន 
និងេរៀនេពញមយួៃថ� 

√   

១៤ បំបន៉ស�ីពីវធីិគូរគំនូរបឋមសិក្សោ √   

១៥ បំបន៉ស�ីពីករអនុវត�ស�ងដ់បណា� ល័យបឋមសិក្សោ √   

១៦ គា្ំរទ្រកសងួអបរ់េំដីម្បផី�លក់របណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រងៀន  
ស�ីពីវនិយ័ែបបវជិ�មានរមួទងំករបណ�ុ ះបណា� លដល ់        
្រគ�បេ្រងៀនេដីម្បេីដះ្រសយប�� អំេពីហងឹ្សោែដលបះ៉ពល់
ដលេ់ក�ង្រប�ស និងេក�ង្រសី 

  √ 

១៧ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបលស់�ីពីករេរៀបចំចង្រកងឯកសរ
អនុវត�កម�វធីិអហរូបករណ៍សិស្ស្រកី្រកេរៀនពូែក  ពិនិត្យ    
ែកលម�ឯកសរអនុវត�កម�វធីិអហរូបករណ៍សិស្ស្រកី្រកបឋម
សិក្សោ និងបំបន៉សមត�ភាពគណៈកម�ករអហរូបករណ៍   
មូលដ� ន  

 √  

១៨ ទស្សនាកម�វធីិជាតិស�ីពីកម�វធីិេស្ប�ងអហរតមសលេរៀន
េន្របេទសជិតខង 

  √ 

១៩ ពិនិត្យតមដនស�ីពីករអនុវត�កម�វធីិេស្ប�ងអហរតមសល
េរៀន ្របជំុបូកសរុបករអនុវត�កម�វធីិនិង្របជំុបូកសរុប្របចឆំា� ំ
កម�វធីិអហរូបករណ៍សិស្ស្រកី្រក 

√   

២០ បំបន៉និងបង�ឹកម�ន�ីថា� កេ់្រកមជាតិស�ីពីករអនុវត�្របពន័�         
ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម�ែផ�កេលីលទ�ផល េដយ្របមូល

 √  



   

156 
 

សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

ទិន�នយ័តមរយៈទូរសព័�ៃដរហ័សទន់េពលនិងពិនិត្យតមដន
ព្រងឹងករអនុវត� 

២១ បំបន៉សមត�ភាពក្រមងសលេរៀនស�ីពីករ្រគប្់រគងេនតម
សលេរៀន(SBM) ស្រមាបក់រអនុវត�មូលនិធិែកលម�សល
េរៀននិងពិនិត្យតមដនករអនុវត�  

 √  

២២ សកល្បងករបេង�ីត្រក�ម្របឹក្សោភិបាលសលបឋមសិក្សោនិង
គា្ំរទដំេណីរករេដយបន្ុសជីាមយួករ្រគប្់រគងតមសលេរៀន 

√   

២៣ ្របមូលទិន�នយ័េធ�ីអេង�ត និងសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល ់
ស�ីពីករេរៀបចំេសចក�ីែណនានិំងែផនករេគាលអនុវត�ស�ងដ់
សលបឋមសិក្សោ 

  √ 

២៤ ្រសវ្រជាវពកព់ន័�្រស�កែដលមានអ្រតប�� បក់រសិក្សោទប 
េដីម្បសី្រមបស្រម�លអន�រគមន ៍

 √  

ចេង� មសកម�ភាពទី២៖ ព្រងឹង អភិវឌ្ឍ
ស� បន័ េលីកកម�សគុ់ណភាពអបរ់េំន
បឋមសិក្សោ 

៥/១៥ ១ ផ�តផ់�ងស់មា� រករយិាលយ័ និងបំពក់ឧបករណ◌ប៍េច�កេទស
(ម៉ាសីុនថតចម�ង ម៉ាសីុនេបាះពុម� កំុព្ូយទរ័ េថបលិត និង     
បណា� ញអិុនធឺេណត) និងជសួជុល 

 √  

២ ផ�លរ់ង� ន្់រគ�បេ្រងៀនល�ថា� កទី់១ (១០ នាក)់ ពន◌ ់ស
េម�ចេតេជាែសន 

 √  

៣ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបលែ់កលម�ឯកសរក្រមងសលេរៀន   √ 

៤ គា្ំរទ្រកសងួអបរ់េំដីម្បែីកលម�និងផ្សព�ផ្សោយេគាលនេយាបាយ
សលកុមារេម្រតីស្រមាបក់រអបរ់មូំលដ� នក�ុងបរបិទ SDG4 

  √ 

៥ ្របជំុ្រត�តពិនិត្យ្របចឆំា� រំបសស់លកុមារេម្រតី េផា� តេលី
្របធានបទជាកល់កដូ់ចជា្រក�ម្របឹក្សោកុមារ វនិយ័ែបបវជិ�មាន 
WASH េនក�ុងសលេរៀនថា� កព់េន��នករសិក្សោ។ល។ 

 √  

៦ បេង�ីតសលបឋមសិក្សោជំនានថ់�ី  √  

៧ េបាះពុម� និងករផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍ករស�ងម់តិ KAP     
វនិយ័ែបបវជិ�មាន              

  √ 

៨ ផ�លអ់ហរេពល្រពឹក អហរៃថ�្រតង ់និងផ�លអ់ហរូបករណ៍
ជាេស្ប�ង និងសច្់របាក ់

 √  

៩ េបាះពុម�និងផ្សព�ផ្សោយេគាលនេយាបាយករករពរកុមារ   √  

១០ េបាះពុម�ែចកចយេសៀវេភសិក្សោកម�វធីិពេន��នករសិក្សោ √   

១១ េបាះពុម�េសៀវេភែណនាវំនិយ័ែបបវជិ�មានស្រមាបបំ់បន៉ដល់
អ�កចូលរមួ ្រគ� និងនាយកសល 

√   

១២ ែកលម�េសៀវេភែណនាអំនុវត�វនិយ័ែបបវជិ�មាន                
ប��ូ លករេផា� តេលីអំេពីហងឹ្សោេលីេយនឌរ័េនសលេរៀន 

  √ 

១៣ គា្ំរទករអនុវត�ថា� កព់េន��ន ក�ុង ៥េខត� √   

១៤ គា្ំរទពិនិត្យតមដនថា� កព់េន��នស្រមាបថ់ា� កជ់ាតិ √   

១៥ គា្ំរទករអនុវត�និងពិនិត្យតមដនវនិ័យែបបវជិ�មានស្រមាបថ់ា� ក់
ជាតិ 

√   

៣. ករងរអប់រមំធ្យមសកិ្សោចំេណះទូេទ    

ចេង� មសកម�ភាពទី១៖ គា្ំរទកិច�
ដំេណីរកររបសអ់ង�ភាព 

២/២ ១  កិច�ដំេណីរករនាយកដ� ន     

២ កិច�ដំេណីរករអគ�នាយកដ� នអបរ់ ំ    
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

ចេង� មសកម�ភាពទី២៖ ែកលម�គុណ
ភាពអបរ់មំធ្យមសិក្សោ 

៤/២៦ ១ សិក� សលក្រមងសលមធ្យមសិក្សោ    

២ សិក� សលបូកសរុបលទ�ផល និងផ្សព�ផ្សោយ    

៣ សិក� សលព្រងឹងកម�វធីិអហរូបករណ៍និងបូកសរុបលទ�ផល    

៤ សិក� សលេលីករបេ្រងៀននិងេរៀន ករេធ�ីពិេសធនមុ៍ខវជិា�
វទិ្យោស�ស� និងគណិតវទិ្យោ 

   

៥ បំបន៉សមត�ភាព្រគ�េលីមុខវជិា� វទិ្យោស�ស� និងគណិតវទិ្យោ    

៦ គា្ំរទករស្រមបស្រម�លៃន្របពន័�្រពមានេលីកដំបូង េដីម្ប ី
ទបស់� តក់រេបាះបងក់រសិក្សោេនតមមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ 

   

៧ គា្ំរទដលក់រពិនិត្យេឡងីវញិៃនេសៀវេភែណនាកំរអនុវត�
ជាកែ់ស�ងសលកុមារេម្រតី ស្រមាបក់រអបរ់មូំលដ� ននិងករ
ព្រងីកសលកុមារេម្រតីេទសលេរៀនមធ្យមសិក្សោ 

   

៨ គា្ំរទ អយក េនក�ុងកម�វធីិអហរូបករណ៍ស្រមាបសិ់ស្ស
មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិមកពីសហគមនជ៍នជាតិភាគតិច 

   

៩ គា្ំរទករេរៀបចំ និងេបាះពុម�េសៀវេភែណនា្ំរបពន័�្រពមាន
េលីកដំបូង 

   

១០ គា្ំរទករេរៀបចំនិងេបាះពុម�េគាលនេយាបាយសលកុមារ
េម្រតី ស្រមាបក់រអបរ់មូំលដ� ន 

   

១១ គា្ំរទករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេង� លថា� កជ់ាតិ សលកុមារ
េម្រតី េដីម្បេីរៀបចំសិក� សលបណ�ុ ះបណា� លស�ីពីេសៀវេភ
ែណនាកំរអនុវត�អនុវត�ជាកែ់ស�ងសលកុមារេម្រតី និងករ
វយតៃម�េដយខ�ួនឯង 

   

១២ ផ�លអ់ហរូបករណ៍សិស្សមសទ LMC និងពិនិត្យតមដនករ
្រគប្់រគងកម�វធីិអហរូបករណ៍ 

   

១៣ បំបន៉សមត�ភាពករដឹកនានិំងករ្រគប្់រគងរបសន់ាយកសល
មធ្យមសិក្សោធនធាន នាយកសលបណា� ញ ្របធាន្រក�ម
បេច�កេទសសលមធ្យមសិក្សោធនធាននិងសលបណា� ញ 

   

១៤ ព្រងឹងករ្រគប្់រគង និង្របតិបត�ិសលមធ្យមសិក្សោធនធាន
ទងំ ៣៦ (ករពិនិត្យតមដន ករ្របជំុតមកលកំណត ់និង
បំបន៉សមត�ភាព្រគ�េលីករេរៀបចំេមេរៀនពិេសធន)៍ 

   

១៥ ព្រងឹងករេ្របី្របាសអ់គារធនធានេលីករផ�លថ់វកិ ៥០០
ដុល� អេមរកិក�ុងមយួឆា�  ំដលស់លមធ្យមសិក្សោធនធាន
ទងំ ៤៨ និងសលបណា� ញ ទងំ ២៤០ 

   

១៦ ព្រងឹងសមត�ភាពថា� កក់ណា� ល ថា� កេ់ខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  
និងសលេរៀន ស�ីពីករ្រគប្់រគងមានមូលដ� នេនសលេរៀន  

   

១៧ អភិវឌ្ឍនស៍មត�ភាព និងគុណវុឌ្ឍ្ិរគ�បេ្រងៀនេនមធ្យមសិក្សោ
បឋមភូមិ 

   

១៨ ព្រងឹងកម�វធីិ STEM និងសមា� រពិេសធន ៍    

១៩ ពិនិត្យតមដនកម�វធីិនា.មចទ    

២០ តមដនកម�វធីិរបសអ់គ�នាយកដ� នអបរ់ ំ    

២១ ទស្សនកិច�សិក្សោេ្រក្របេទស    

២២ ថា� កពី់រភាស    
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

២៣ សលេរៀនជំនានថ់�ី និងសមា� រពិេសធន ៍    

២៤ សិក� សលស្រមាប្់របធាន្រក�មបេច�កេទស ១០ មុខវជិា� ស�ីពី
ករ្រគប្់រគងនិងដឹកនាេំនសលធនធានចំននួ ៤៨ និង
សលមធ្យមសិក្សោ ក�ុងេខត� ៦ 

   

២៥ ពិនិត្យេឡងីវញិេគាលករណ៍ែណនាគំណកម�ករ្រទ្រទង់

សលេរៀនេដីម្បតី្រមឹមេទនឹង SBM, បំបន៉ SSC និងពិនិត្យ
តមដនសលេគាលេដ ១៥០ 

   

២៦ គា្ំរទករ្រគប្់រគងែផ�កហរិ��វត�ុ និងបុគ�លិក   √ 

៤. ករងរអប់រេំ្រក្របព័ន�    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១ ៖ ព្រងឹងសមត�
ភាពម�ន�ីករពិនិត្យតមដន និងកិច�
ដំេណីរករអង�ភាព 

៣/៥ ១ ថវកិដំេណីរករអង�ភាព √   

២ បំបន៉សមត�ភាពម�ន�ី អកប ថា� កជ់ាតិ ស�ីពីករសរេសរកម�វធីិ
សិក្សោ អកប 

√   

៣ បំបន៉សមត�ភាពម�ន�ី អបរ់េំ្រក្របពន័� (៥ េខត�) ស�ីពី្របពន័�
្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ករងរអបរ់េំ្រក្របពន័� 

  √ 

៤ អភិវឌ្ឍេគាលនេយាបាយសិក្សោេពញមយួជីវតិ   √  

៥ ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� តមរជធានី េខត� √   
ចេង� មសកម�ភាពទី ២ ៖ ករព្រងឹង
ដំេណីរករកម�វធីិអក�រកម� បេង�នី្របាក់
ចំណូល ចូលេរៀនេឡងីវញិ និងកម�វធីិ
សមមូល 

៧/១៣ ១ អភិវឌ្ឍសមត�ភាព្រគ�ឧេទ�សកម�វធីិអក�រកម�រជធានី េខត�   √ 
២ េធ�ីបច�ុប្បន�កម�វធីិសិក្សោលម�ិតស្រមាប់កម�វធីិអក�រកម�ជាតិ √   
៣ បំបន៉្រគ�អក�រកម�បេ្រងៀនតមេរងច្រក ១២រជធានី េខត� √   
៤ េ្រជីសេរសីនិងជូនរង� នេ់លីកទឹកចិត�គណៈ្រគប្់រគង

មជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមនល៍� និង ្រគ�អក�រកម�ល�  
√   

៥ អភិវឌ្ឍសមត�ភាពគណៈ្រគប្់រគងមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន ៍  √  
៦ ផលិតស�តស�ីពីបទពិេសធនក៍រ្រគប្់រគងមសស   √ 
៧ និពន� និងផលិតពត័ម៌ានស្រមាបផ់្សព�ផ្សោយតមវទិ្ុយជាតិ និង

បេ្រងៀនរថយន�ចលត័តមរជធានី េខត� 
√   

៨ អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ី្រគប្់រគងកម�វធីិចូលេរៀនេឡងីវញិ និង
ករេធ�ីបច�ុប្បន�កម�វធីិសិក្សោេគាល 

√   

៩ បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រងៀនកម�វធីិសមមូលបឋមសិក្សោ និង
ផ្សព�ផ្សោយកម�វធីិសមមូលមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ 

√   

១០ ែកលម�កម�វធីិសមមូលអបរ់េំ្រក្របពន័� √   
១១ េរៀបចំ្រកបខណ� ករងរបណ�ុ ះបណា� ល្រគ� អកប េនតម 

RTTC និង PTTC 
 √  

១២ ែកស្រម�ល្របពន័�្រគប្់រគងទិន�នយ័អប់រេំ្រក្របពន័�ឱ្យេឆ�ីយតប
នឹងសូចនាករ SDG4 

 √  

១៣ េរៀបចំែផនករករងរអបរ់េំ្រក្របពន័�និង្របជំុបូកសរុបវយតៃម�
លទ�ផលរជធានី េខត� 

 √  

៥. ករងរសខុភាពសកិ្សោ    

ចេង� មសកម�ភាពទី១ ៖ ករ្រសវ្រជាវ
និងករពិនិត្យតមដន 

 

២/២ ១ គា្ំរទកិច�ដំេណីរករអង�ភាព √   

២ ពិនិត្យតមដនករអនុវត�កម�វធីិករព្រងឹងនិងព្រងីកកម�វធីិ
េលីកកម�សសុ់ខភាពសិក្សោនិងករចុះអន�រគមនក៍រេឆ�ីយតប
បនា� នក់រណីមានផ�ុះជំងឺឆ�ងេនតម្រគឹះស� នសិក្សោ 

√   

ចេង� មសកម�ភាពទី២ ៖ ករអភិវឌ្ឍនិង ១០/១៨ ១ អភិវឌ្ឍឯកសរគតិយុត�ិពកព់ន័�នឹងករងរសុខភាពសិក្សោ √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

ករេលីកកម�សសុ់ខភាពសិក្សោ ្រពមទងំព្រងឹងយន�ករអនុវត�ករងរសុខភាពសិក្សោ 

២ បណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីថា� កេ់្រកមជាតិ ស�ីពីតនួាទី ភារកិច� និង
្រកបខណ� ករងរសុខភាពសិក្សោ ករេលីកែផនករសកម�ភាព
ករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ករងរសុខភាពសិក្សោ 

√   

៣ ពិនិត្យសុខភាពនិងកយសម្បោទ សិស្ស និស្សតិគរុសិស្ស និង
បុគ�លិកអបរ់បំំេពញ្រកបខណ�  ែតងតងំសប៊ ់២១កែន�ងេន
តម្រគឹះស� នបណ�ុ ះបណា� ល្រគ� 

√   

៤ កម�វធីិ្របលង្របណាងំចម�ិនម�ូបអហរនិងករបង� ញអហរ
សុវត�ិភាពេនេខត�េគាលេដ 

√   

៥ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយដល្់រក�ម្របឹក្សោយុវជន យុវជនកក-
បាទ្រកហម និងកយរទិ� ស�ីពីករព្រងឹងករអបរ់បំង� រករេ្របី
្របាសេ់្រគឿងេញ�នខុសច្បោប ់ករបង� រេមេរគេអដស ៍ជំងឺ
េអដស ៍និងករបង� រេ្រគាះថា� កច់ររចរណ៍េនេខត�បាតដំ់បង      
ឧត�រមានជយ័ ស� យេរៀង មណ� លគិរ ីនិង្រពះវហិរ 

√   

៦ អភិវឌ្ឍស�ងដ់កម�វធីិសិក្សោមុខវជិា� អប់រសុំខភាពពីថា� កទី់៣ 
ទី៦ ទី៩ និងទី១២ និងអភិវឌ្ឍេសៀវេភសិក្សោេគាលមុខវជិា�
អបរ់សុំខភាពពីថា� កទី់១ ដលទី់១២ 

 √  

៧ ផ�តផ់�ងស់មា� រៈសមា� តនិងអនាមយ័ ១០សលក�ុង ៥រជធានី 
េខត� 

  √ 

៨ ព្រងឹងនិងព្រងីកករអនុវត�េគាលករណ៍ែណនាអំនុវត�
លក�ខណ� អប្បបរមាស�ីពីទឹកស� តនិងអនាមយ័េនតមសល
េរៀន (២២០សល ស្រមាបក់រកសងបង�ន◌ ់អនាមយ័ក�ុង
ឆា� ២ំ០១៨ ករកសងបង�ននិ់ងកែន�ងលងសមា� តៃដ ៦
សល ក�ុងេខត�កំពងស់�ឺ) និងកិច�្របជំុ្រក�មករងរបេច�កេទស
ទឹកស� តនិងអនាមយ័េនតម្រគឹះស� នសិក្សោ 

√   

៩ ចូលរមួកិច�្របជំុ វគ�បណ�ុ ះបណា� ល សិក� សល សន�ិសីទ 
និងកម�វធីិេផ្សងៗជាមយួស� បន័ពក់ពន័�ទងំក�ុងនិងេ្រក
្របេទស 

√   

១០ ព្រងឹងសមត�ភាពែផ�កជំនាញសុខភាពផ�ូវចិត� √   

១១ បណ�ុ ះបណា� លដលន់ាយកសលអំពីទឹកស� ត អនាមយ័និង
អហរូបត�ម� 

√   

១២ អភិវឌ្ឍស�ងដ់សិក្សោថា� កទី់៣,៦,៩ និងទី១២ គា្ំរទេដយ TA  √  

១៣ គា្ំរទនាយកដ� នសុខភាពសិក្សោេលីករអនុវត�អំពីត្រម�វករ
អប្បបរមាស្រមាបទឹ់កស� ត និងអនាម័យេនតមសលបឋម
សិក្សោក�ុងេខត�េគាលេដ 

 √  

១៤ គា្ំរទនាយកដ� នសុខភាពសិក្សោេដីម្បតីមដនករ អនុវត�ត្រម�វ
ករអប្បបរមាេដយេផា� តេលីករ្របមូលទិន�នយ័មូលដ� ន 

  √ 

១៥ គា្ំរទយុទ�នាករលងៃដសកល √   

១៦ គា្ំរទសមា� រស្រមាបI់EC េបាះពុម�និងែចកផ្សោយេសៀវេភ
្របឹក្សោកុមារ 

  √ 

១៧ គា្ំរទដលយ់ន�ករស្រមបស្រម�លនិង្រក�មករងរបេច�កេទស
ថា� កជ់ាតិ ថា� កេ់្រកមជាតិេដីម្បេីលីកកម�សក់រផ�លទឹ់កស� ត

 √  
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

េនតមសលេរៀន 

១៨ អភិវឌ្ឍឯកសរគតិយុត�ិពកព់ន័�នឹងករងរសុខភាពសិក្សោ
្រពមទងំព្រងឹងយន�ករអនុវត�ករងរសុខភាពសិក្សោ 

 √  

៦. ករងរត្រមង់ទិសវិជា� ជវីៈ    

ចេង� មសកម�ភាពទី១៖ ករព្រងឹង
សមត�ភាព និងករពិនិត្យតមដន 

៤/៤ ១ កិច�ដំេណីរករអង�ភាព √   

២ ថវកិដំេណីរករមជ្ឈមណ� លមិត�ភាពកម�ុជាជប៉ុនេខត�េសៀមរប √   

៣ ព្រងឹងសមត�ភាពេលីែផ�កអបរ់បំំណិនជីវតិ អបរ់បំេច�កេទស 
ត្រមងទិ់សវជិា� ជីវៈ និង្របឹក្សោអជីព 

√   

៤ ពិនិត្យតមដន √   

ចេង� មសកម�ភាពទី ២៖  ករព្រងឹង 
និងព្រងីកកម�វធីិអបរ់បំេច�កេទស 

៧/៩ ១ ចូលរមួកម�សិក្សោ និងទស្សនកិច�សិក្សោកម�វធីិអបរ់បំេច�កេទស
ក�ុង និងេ្រក្របេទស 

√   

២ ព្រងឹង និងព្រងីកកម�វធីិអបរ់បំំណិនជីវតិ √   

៣ ព្រងឹង និងព្រងីកកម�វធីិបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ √   

៤ ព្រងីកកម�វធីិអបរ់តំ្រមង់ទិសវជិា� ជីវៈ √   

៥ អភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោែផ�កអបរ់បំេច�កេទស  √  

៦ គា្ំរទដលក់រពិនិត្យេឡងីវញិនូវមុខវជិា� បំណិនជីវតិេសៀវេភ
សិក្សោស�ងដ់ ដូចជាអភិវឌ្ឍេសៀវេភសិក្សោេគាលបំណិនជីវតិ 
និងេសៀវេភ្រគ� 

  √ 

៧ គា្ំរទ្រគ�បេង� លថា� កជ់ាតិេដីម្បេីធ�ីសិក� សលបណ�ុ ះបណា� ល
ជាមយួ DTMTs និង្រគ�បេ្រងៀនេដីម្បជីយួដលក់រអនុវត�ជំនាញ
សហ្រគិនភាពរបស្់រគ�បេ្រងៀនេនរជធានីភ�ំេពញ 

√   

៨ គា្ំរទករេរៀបចំសិក� សលពិនិត្យេឡងីវញិថា� កជ់ាតិស�ីពី  
កម�វធីិបំណិនជីវតិក�ុងមូលដ� នជាមួយ្រគ�បណ�ុ ះបណា� ល
ថា� កជ់ាតិ DTMTs និង្រគ�បេ្រងៀន (េខត�េគាលេដនិងេខត�ថ�ី) 

√   

៩ គា្ំរទដលក់រេបាះពុម�េសៀវេភសិក្សោបំណិនជីវតិរបស្់រកសងួ
អបរ់យុំវជននិងកីឡា USAID IBEC ចំននួ ៧ កម�វធីិ ែដលបាន
េ្រជីសេរសីស្រមាប្់រគ�និងសិស្សេនមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ 

√   

៧. ករងរបណ�ុ ះបណា� ល និងវិ្រកឹតករ    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១៖ ករអភិវឌ្ឍ
សមត�ភាព និងវយតៃម�្រគ�បេ្រងៀន   

៣១/៣១ ១ បូកសរុបករអនុវត�កម�វធីិបណ�ុ ះបណា� ល្របចឆំា�  ំនិងបេង�ីត
កម�វធីិ្រគ�ជួយ្រគ�   

√ 
  

២ សិក� សលបិទគេ្រមាងករអភិវឌ្ឍវជិា� ជីវៈ ភាសអងេ់គ�ស √   
៣ អភិវឌ្ឍខ�ឹមសរ និងពិនិត្យេឡងីវញិកម�វធីិបណ�ុ ះបណា� ល √   
៤ អភិវឌ្ឍឯកសរគា្ំរទ្រគ�បេ្រងៀន √   
៥ បំបន៉ស�ីពីករអភិវឌ្ឍវជិា� ជីវៈ្រគ�បេ្រងៀន √   
៦ បំបន៉ ្រគ�ឧេទ�ស និង្រគ�មធ្យមសិក្សោអំពី ICTs √   
៧ បំបន៉បណា� រក្សេនសលគរុ. √   
៨ បំបន៉ស�ីពីករេ្របី្របាសេ់សៀវេភ ែណនាគំណិតវទិ្យោ និង 

វទិ្យោស�ស� 
√   

៩ បំបន៉ស�ីពីករេ្របី្របាសេ់សៀវេភភាសអងេ់គ�សថា� កទី់៧-៩ √   
១០ សិក� សលស�ីពីករពិនិត្យេឡងីវញិអំពីករប��� បេយនឌរ័  √   
១១ បំបន៉នាយក /នាយករងសល និង្រគ�បេ្រងៀនអំពីករប��� ប

េយនឌរ័  
√ 
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

១២ បំបន៉នាយក/នាយករងសលអំពីភាពជាអ�កដឹកនា ំករងរ
្រគប្់រគង  

√ 
  

១៣ បំបន៉នាយក/នាយករងសលអំពីស�ងដ់ នាយកសលេរៀន  √   
១៤ ប�� បម់៉ូឌុលស�ីពីករអបរ់បំរយិាបន�កុមារតូច េទេលីករ

បណ�ុ ះបណា� លមេត�យ្យសិក្សោ 
√ 

  

១៥ អភិវឌ្ឍឯកសរអំពីករអបរ់បំរយិាបន�(ងងឹត  និងថ�ង)់ 
ស្រមាបប់ណ�ុ ះបណា� ល្រគ�ឧេទ�សស�ីពីឌីប�៉�ម៉ាថា� កជ់ាតិ
ស្រមាប្់រគ�ែដលមានត្រម�វករពិេសស  

√ 
  

១៦ អភិវឌ្ឍឯកសរស្រមាបដំ់េណីរករ TEC  √   
១៧ គា្ំរទករពិនិត្យតមដនេលីករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�ឧេទ�សេលី

េសៀវេភែណនាអំបរ់បំរយិាបន័� ២៨េម៉ាង េនគរុេកសល្យ 
វ្ិរកិតករ និងគរុេកសល្យភូមិភាគ  

√ 
  

១៨ បណ�ុ ះបណា� លសំរបគ់រេុកសល្យវ្ិរកឹតករ និងគរុេកសល្យ
ភូមិភាគស�ីអំពីពិនិត្យេឡងីវញិេសៀវេភែណនាសំ�ីពីករអបរ់ ំ 
បរយិាបន័� ២៨ េម៉ាង  

√ 
  

១៩ បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�យ៉ាងេហចណាស ់២០ នាកឱ់្យទទលួបាន
ស�� ប្រតឌីប�ូម៉ាថា� កជ់ាតិស�ីពី្រគ�ជំនាញពិេសស 

√ 
  

២០ គា្ំរទដលសិ់ក� សលអភិវឌ្ឍសមត�ភាពស�ីពីករព្រងឹងតនួាទី
ភារកិច�របសស់លេរៀនក្រមងេដីម្បគីា្ំរទដលក់រែណនា ំ

√ 
  

២១ គា្ំរទ្រគ�ឧេទ�សថា� កជ់ាតិេលីករពិនិត្យតមដន និងជយួេន
សលក្រមង និងសលេរៀន  

√ 
  

២២ សិក� សលពិនិត្យេឡងីវញិស�ីពីករអនុវត�កម�វធីិសលកុមារ
េម្រតី (ប��ត�ិៃន្របពន័�ក្រមង និងធានាគុណភាព)  

√ 
  

២៣ ចូលរមួសិក� សល វគ�បំបន៉ និងកម�វធីិេផ្សង េៗនក�ុង
្របេទស 

√ 
  

២៤ ចូលរមួសិក� សល និងវគ�បំបន៉ េនេ្រក្របេទស √   
២៥ តមដនករអនុវត�កម�វធីិបណ�ុ ះបណា� លនិងកម�សិក្សោ

គរុេកសល្យេនសលគរុ. ្រគ�បេ្រងៀនក្រមិតមូលដ� ន និងករ
ប��� បេយនឌរ័ក�ុងវសិយ័អបរ់ ំ 

√ 
  

២៦ បំបន៉អំពីវធីិស�ស�េរៀននិងបេ្រងៀនេឆ�ីយតបនឹងេយនឌរ័ និង
ពិនិត្យតមដនសលេគាលេដ 

√ 
  

២៧ ឧបត�ម�ទី្របឹក្សោបេច�កេទសជាន់ខ�ស ់គា្ំរទដំេណីរករ TECs √   
២៨ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបលេ់លីករអភិវឌ្ឍឯកសរ

បេច�កេទសស្រមាប្់របតិបត�ិករ TECs 
√   

២៩ គា្ំរទ TECs ក�ុងករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស� ២០១៨-
២០២៣ 

√ 
  

៣០ បំបន៉ និងពិនិត្យតមដនេលីកម�វធីិ្របឹក្សោកុមារដីលអ់�ក្រគ�
សលអនុវទិ្យោលយ័ ៥៦០នាក ់ក�ុង៤េខត� 

√   

៣១ គា្ំរទករេរៀបចំសិក� សលបំផុសគំនិតស�ីពីបំណិនជីវតិក�ុង
មូលដ� នដល្់រគ�បេង� ល / អ�កហ�កឹហ�នឺ RTTC ៦ នាក ់

√ 
  

សកម�ភាពេគាលទី២៖ ករព្រងឹង
ករងរបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រងៀន 

៦/៦ ១ ផ�លថ់វកិដំេណីរករវទិ្យោស� នគរុេកសល្យ ភ�ំេពញ √   
២ ផ�លថ់វកិដំេណីរករវទិ្យោស� នគរុេកសល្យបាតដំ់បង √   
៣ ផ�លថ់វកិដំេណីរករសលមធ្យមសិក្សោគរុេកសល្យ           

មេត�យ្យមជ្ឈមិ 
√   

៤ អហរូបករណ៍គរុសិស្សេនសលមេត�យ្យមជ្ឈមិ ៤០០នាក ់ √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

៥ ្របឡងប�� ប ់និងេ្រជីសេរសី្រគ�បេ្រងៀន √   
៦ ផ�តផ់�ងស់មា� រៈ េបាះពុម�ឯកសរ ៃថ�េសវ ជសួជុល ស្រមាប់

ដំេណីរករអង�ភាព និងករបណ�ុ ះបណា� ល និងែថទរំថយន� 
√ 

  

៨. ករងរអភិវឌ្ឍកម�វិធីសកិ្សោ    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១៖ព្រងឹងករអនុ

វត�កម�វធីិសិក្សោ កិច�ករបណា� លយ័ 

និងករ្រសវ្រជាវ 

៥/៧ ១ អភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិអភិវឌ្ឍស�ងដ់  

កម�វធីិសិក្សោថា� កទី់៣ ទី៦ ទី៩ និងទី១២ និងផ្សព�ផ្សោយ   

កម�វធីិសិក្សោលម�ិត និងឯកសរវធីិស�ស�បេ្រងៀនសរេសរតម

អន ែតងេសចក�ី និងឯកសរវធីិស�ស�បេ្រងៀនែបប STEM 

√   

២ តមដនករអនុវត�កម�វធីិសិក្សោករេ្របី្របាសេ់សៀវេភសិក្សោ

េគាល ករងរបណា� លយ័ ្របមូលពតម៌ានពីករអនុវត�េម៉ាង

សិក្សោ និងផលបះ៉ពលត់មមុខវជិា�  

√   

៣ េរៀបចំទិវជាតិអំណាន និងទិវេផ្សង  ៗ √   

៤ អភិវឌ្ឍឯកសរែណនាកំរងរ្រគប្់រគងេ្រគាះមហន�រយក�ុង    

វសិយ័អបរ់េំន មធ្យមសិក្សោចំេណះទូេទ 
√   

៥ គា្ំរទេបសកកម�េ្រក្របេទស √   

៦ គា្ំរទករអភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោក�ុងនិងេ្រក្របេទស និងបំបន៉

អំពីករអភិវឌ្ឍេសៀវេភសិក្សោេគាល និងករវយតៃម�កម�វធីិ

សិក្សោដលម់�ន� ីDCD 

  √ 

៧ គា្ំរទដល ់TA ក�ុងករែកលម�កិច�សហករពិនិត្យេឡងីវញិេលី

កម�វធីិសិក្សោ្រគបមុ់ខវជិា�  
  √ 

ចេង� មសកម�ភាពទី ២៖ផ�តផ់�ង់

េសៀវេភសិក្សោេគាល និងអភិវឌ្ឍសមា� រ

ឧបេទស 

២/២ ១ អភិវឌ្ឍសមា� រៈជំនយួក�ុងករបេ្រងៀននិងេរៀន អភិវឌ្ឍេសៀវេភ

សិក្សោេគាល  េបាះពុម� និងផ�តផ់�ងដ់លស់លចំេណះទូេទ 
√   

២ គា្ំរទកិច�ដំេណីរករអង�ភាព √   

ចេង� មសកម�ភាពទី ៣៖គា្ំរទប��� ប

ករែ្រប្រប�លអកសធាតុក�ុងវសិយ័

អបរ់ ំ

៧/៧ ១ សកល្បងេសៀវេភអបរ់ែំ្រប្រប�លអកសធាតុថា� កទី់១០ ទី

១១ និងទី១២ 
√   

២ វយតៃម�េទេលីករសកល្បងេសៀវេភអបរ់កំរែ្រប្រប�ល

អកសធាតុេដីម្បេីធ�ីឱ្យមានភាព្របេសីរេឡងីខ�ឹមសរ និង    

វធីិស�ស�បេ្រងៀន 

√   

៣ សិក� សលស�ីពីករែកលម�េសៀវេភអបរ់ែំ្រប្រប�លអកស

ធាតុនិងសមា� រជំនយួៃនករេរៀននិងបេ្រងៀន 
√   

៤ សិក� សលស�ីពីករដកប់��ូ លខ�ឹមសរឬ្របធានបទករអបរ់ ំ

ែ្រប្រប�លអកសធាតុេទក�ុងកម�វធីិសិក្សោថា� កទី់១០ ទី១១ 

និងទី១២ 

√   

៥ េបាះពុម�ឯកសរករអបរ់ែំ្រប្រប�លអកសធាតុ √   

៦ ពិនិត្យតមដនករអនុវត�គេ្រមាងសលេម្រតីបរសិ� ន √   

៧ វយតៃម�ប�� បៃ់នករអនុវត�គេ្រមាង √   

៩. ករងរអប់រពំិេសស    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១៖ ករគា្ំរទ និង

អភិវឌ្ឍករងរអបរ់ពិំេសស 

១៣/១៧ ១ កិច�ដំេណីរករអង�ភាព √   

២ សិក� សលកសងឯកសរ េគាលនេយាបាយ និងែផនករេម √   



   

163 
 

សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

៣ បំបន៉សមត�ភាព ផ្សព�ផ្សោយ និង្របជំុបូកសរុបករអបរ់បំរយិាបន� √   

៤ បំបន៉សមត�ភាព ផ្សព�ផ្សោយ និង្របជំុបូកសរុបករអបរ់ពំហុភាស √   

៥ ពិនិត្យតមដន និងេបសកកម�េ្រក្របេទស √   

៦ អភិវឌ្ឍ និងផ្សព�ផ្សោយែផនករសកម�ភាពជាតិស�ីពីករអបរ់ ំ  

ពហុភាស ២០១៩-២០២២  
√   

៧ កសង និងផ្សព�ផ្សោយែផនករេមអបរ់ពិំេសស √   

៨ កសងសមត�ភាព្រគ� និងនាយក ស�ីពីឧបករណ៍ពិនិត្យតម

ដន និងវយតៃម� ស្រមាបក់រអនុវត�កម�វធីិអបរ់ពំហុភាស 

ក�ុងេខត�មណ� លគ◌ិរ ីស�ឹងែ្រតងនិង្រកេចះ 

√   

៩ កសងសមត�ភាព្រគ� និង មន�ីរនិង្រស�កស�ីពីអបរ់ពំហុភាស 

បឋម និងមេត�យ្យសិក្សោ  
√   

១០ កសង សមត�ភាព ្រគ�បេង� លថា� កេ់្រកមជាតិស�ីពីករអបរ់ ំ       

បរយិាបន�ស្រមាបកុ់មារពិករ ១០េខត�មេត�យ្យសិក្សោ (ៃ្រពែវង 

បាតដំ់បង ្រកេចះ េសៀមរប ភ�ំេពញ កំពងធំ់ រតនគិរ…ី.  ) 

√   

១១ កសង សមត�ភាព ្រគ� សហគមន ៍មេត�យ្យសិក្សោ្បស�ីពីករ

អបរ់បំរយិាបន�រមួទងំតំបនជ់ាយ្រក�ង(មេត�យ្យសិក្សោ) 
 √  

១២ បំបន៉សមត�ភាព ដលD់TMT នាយកសល ្រគ�បឋមសិក្សោ  

ស�ីពីកម�វធីិអបរ់បំរយិាបន�ស្រមាប់កុមារមានភាពពិករ ៧េខត� 

និង  ករ  ែកលំអរឯកសរ (បឋមសិក្សោ) 

√   

១៣ បំបន៉សមត�ភាព ដលD់TMT នាយកសល ្រគ�បឋមភូមិស�ីពី 

កម�វធីិអបរ់បំរយិាបន�ស្រមាបកុ់មារមានភាពពិករ ៧េខត� និង 

ែកលម�ឯកសរ  (មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ) 

√   

១៤ ពិនិត្យតមដនករអបរ់បំ��◌លូគា� ស្រមាបកុ់មារមានភាព

ពិករ  (មេត�យ្យសិក្សោ) 
  √ 

១៥ ពិនិត្យតមដនករអនុវត�កម�វធីិពហុភាសមេត�យ្យសិក្សោ, 

បឋមសិក្សោ and M&E orientation in NE by national level 

for quality assurance    

√   

១៦ ពិនិត្យតមដនករអបរ់បំរយិាបន�ស្រមាបកុ់មារមានភាពពិករ 

(បឋមសិក្សោ) 
  √ 

១៧ ពិនិត្យតមដនករអនុវត�កម�វធីិអបរ់បំរយិាបន�មធ្យមបឋមភូមិ    √ 

ចេង� មសកម�ភាពទី ២៖  
អភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន� ័
ឯកសរអបរ់បំរយិាបន�  
និងគា្ំរទសល្រគ�សរថ� ី

០/១ ១ គា្ំរទ្រគ�សរថ�ី  វទិ្យោស� នអបរ់ពិំេសស និង េបាះពុម�ឯកសរ
ភាស 

 √  

១០. ករងរឧត�មសកិ្សោ       

ចេង� មសកម�ភាពេគាលទី ១ ៖ ជំរញុ
សមធមៃ៌នករចូលេរៀន្របកបេដយ
គុណភាព 

៣០/៣១ ១ េបាះពុម�េសៀវេភក្រមងពត័ម៌ាន អហរូបករណ៏ និងពក្យសំុ
អហរូបករណ៍  ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៩    

√   

២ េបាះពុម�េសៀវេភមគ�ុេទសកឆ៍ា� ២ំ០១៩ស្រមាបក់រចូលេរៀន √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

េនឧត�មសិក្សោ 

៣ ពិនិត្យតមដន េដីម្បគីា្ំរទករចុះេឈ� ះចូលេរៀនរបស់
េបក�ជន៖               
-ដឹកជ��ូ នសំណំុពក្យសំុអហរូបករណ៍  
-ដឹកជ��ូ នលទ�ផលអហរូបករណ៍ 

√   

៤ ពិនិត្យតមដនដំេណីរករចុះេឈ� ះចូលេរៀនេនតម
្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោេនតមបណា� េខត� 

√   

៥ េ្រជីសេរសីនិង្របឡងេ្រជីសេរសីនិស្សតិអហរូបករណ៍  ឱ្យចូល
េរៀនថា� កប់រ�ិ� ប្រតេនតម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោតម្របពន័�   
កំុព្ូយទរ័  

√   

៦ តមដនករបំេពញពក្យេស�ីសំុអហរបូករណ៏ចូលេរៀន  
ឧត�មសិក្សោេនតមវទិ្យោលយ័  

√   

៧ តមដនលទ�ផលៃនករសិក្សោរបសនិ់ស្សតិអហរូបករណ៍
តមឆា� សិំក្សោនីមយួ  ៗ 

√   

៨ ពិនិត្យតមដនករ្របឡងឬ/និងករករពរសរណាប�� បក់រ
សិក្សោរបសនិ់ស្សតិេនតម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

√   

៩ សិក� សលស�ីពី េគាលករណ៍ែណនា ំបទប�� ៃផ�ក�ុង និង
េគាលករណ៍សិក្សោ 

√   

១០ ព្រងឹងយន�ករពិនិត្យតមដនករ្របឡងចូលថា� កឆ់ា� សិំក្សោ 
មូលដ� នករ្របឡងឆមាសនិងករ្របឡងេផ្សង  ៗ

√   

១១ សិក� សលែណនាសំ�ីពីអភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោ្រសបតម្រកប
ខណ� គុណវុឌ្ឍជិាតិ 

√   

១២ ពិនិត្យតមដនកម�វធីិសិក្សោ្រសបតម្រកបខណ� គុណវុឌ្ឍជិាតិ
េនតម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

√   

១៣ េរៀបចំ្របពន័�្រត�តពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ែផ�កេលីលទ�
ផលែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា�  ំនិងនិតិវធីិ្រគប្់រគងហរិ��វត�ុ 

√   

១៤ េរៀបចំ និងអភិវឌ្ឃនេ៍គាលករណ៍និងនីតិវធីិក�ុងករវយតៃម�
សមត�ភាព និងករេលីកទឹកចិត�ម�ន�-ីស�ស� ចរ្យ 

√   

១៥ សិក� សលស�ីពី ករទទលួស� លគុ់ណភាពអបរ់ដំលម់�ន�ី 
បុគ�លិក និងសិស្ស-និស្សតិ 

√   

១៦ បេង�ីតកសិដ� នចិ�� ឹមសត� និងេរងបង� តរ់ុក�ជាតិលម� េឈី
ហូបែផ� និងបែន� ស្រមាបក់រអនុវត�ជាកែ់ស�ងរបសនិ់សិ្សត 

√   

១៧ សិក� សលស�ីពីនីតិវធីិ និងយន�ករៃនករបំេពញពក្យេស�ីសំុ
អហរូបករណ៍  េរៀនថា� កប់រ�ិ� ប្រតេនឧត�មសិក្សោ 

√   

១៨ បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករេរៀបចំែផនករសកម�ភាពេដីម្បកីត់
បន�យគមា� តជំនាញរវងនិស្សតិប�� ប់ករសិក្សោ និងត្រម�វករ
ទីផ្សោរករងរ 

 √  

១៩ េរៀបចំកម�វធីិសិក្សោ្រសបតម្រកបខណ� គុណវុឌ្ឍជិាតិ និង
ត្រម�វករទីផ្សោរករងរ ករ្របមូលធាតុចូល និងផ្សព�ផ្សោយជូន
សធារណ: 

√   

២០ ចូលរមួសិក� សល សន�ិសីទក�ុងនិងេ្រក្របេទស  √   
២១ បេង�ីតកសិដ� នអនុវត� បន�បពិ់េសធន៍ និងបរកិ� រពិេសធន៍ √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

េដីម្បជី្រម�ញករងរ្រសវ្រជាវ្រគ� និងនិស្សតិ និងបេង�ីត
ផលិតផលសំគាលស់កលវទិ្យោលយ័ 

២២ ចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� ល សិក� សល និងសន�ិសីទជាតិ និង
អន�រជាតិ 

√   

២៣ សិក� សល និងបណ�ុ ះបណា� លវគ�ខ�ីដលស់ហគមនស៍�ីពី 
បេច�កេទសកសិកម� 

√   

២៤ េរៀបចំករយិាលយ័្របឹក្សោេយាបលទ់កទ់ងករែ្រប្រប�លអកស
ធាតុ  

√   

២៥ ករចូលរមួ្របជំុ សិក� សល សន�ិសីទទងំក�ុង និងេ្រក្របេទស √   
២៦ សិក� សលស�ីពី ករេ្រជីសេរសីជំនាញសម្រសប និងយន�ករ

ៃនករបំេពញពក្យេស�ីសំុអហរូបករណ៍ 
√   

២៧ សិក� សលព្រងឹងសមត�ភាពដលសិ់ស្ស និស្សតិទកទ់ង  
វទិ្យោស�ស�ពិត និងវទិ្យោស�ស�សង�ម 

√   

២៨ េរៀបចំបំពកស់មា� របរកិ� រ ស្រមាបប់ន�បេ់រៀន បន�បកំុ់ព្ូយទរ័    
បណា� លយ័ និងអីុនធឺេណតស្រមាបដំ់េណីរករេរៀន បេ្រងៀន 
និង្រសវ្រជាវ 

√   

២៩ េបាះពុម�េសៀវេភ ្រពឹត�ប្រតព័ត័ម៌ាន ខិតបណ�័  និងក្បោលលិខិត √   
៣០ េរៀបចំដំេណីរករសេមា� ធសកលវទិ្យោលយ័្រកេចះ និង

យុទ�នាករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ ស�ីពីកិច�ដំេណីរកររបស់
សកលវទិ្យោលយ័ 

√   

.
៣១ 

េរៀបចំកិច�្របជំុ សិក� សល និងវគ�បណ�ុ ះបណា� ល េដីម្បី
ផ្សព�ផ្សោយ និងព្រងឹងចំេណះដឹងេលីជំនាញដលសិ់ស្ស        
និសិ្សត ម�ន�ី និងសធារណៈជន 

√   

ចេង� មសកម�ភាពេគាលទី២៖ ព្រងឹង
សមត�ភាពអង�ភាព និង ពិនិត្យ       
តមដន 

១៩/២៣ ១ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបល ់និងផ្សព�ផ្សោយស�ីពីឧបករណ៍
ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

√   

២ សិក� សលស�ីពីករេរៀបចំែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា�  ំនិងករ
ពិនិត្យតមដនស្រមាប្់រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

 √  

៣ សិក� សលស�ីពីេគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីអហរូបករណ៍ 
ករឧបត�ម�ធន និងឥណទនស្រមាបអ់�កសិក្សោេនឧត�មសិក្សោ 

 √  

៤  ពិនិត្យករបេង�ីត្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោថ� ីសខថ�ី មុខជំនាញ
ថ�ី ប�ូរទីតងំ និងឧបសម�ន័�ថ�ី 

√   

៥ ពិនិត្យស� នភាពបណ�ុ ះបណា� លេនតម្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ √   

៦ ពិនិត្យតមដន និងព្រងឹងករេរៀបចំែផនករែផ�កេលីលទ�ផល 
និង្របពន័�ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម�េនតម្រគឹះស� ន 
ឧត�មសិក្សោ 

√   

៧ ចង្រកង និងអភិវឌ្ឍែផនករយុទ�ស�ស� ៥ ឆា� រំកិំល 
(២០១៨-២០២២) និងេគាលនេយាបាយេលីកកម�ស ់      
ករ្រសវ្រជាវ 

√   

៨ ពន្យលនិ់ង្របមូលទិន�នយ័ស�ិតិនិសិ្សត ស�ស� ចរ្យ បុគ�លិក

សិក្សោ និងពត័ម៌ានកិច�សហ្របតិបត�ិកររតម្រគឹះស� នឧត�ម

សិក្សោ 

√   

៩ ពិនិត្យ និងពន្យលប់ែន�មដលម់�ន�ីជំនាញ តម្រគឹះស� នឧត�ម

សិក្សោ េលីករេ្របី្របាស្់របពន័�HEMIS  
√   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

១០ សិក� សលស�ីពីករេ្របី្របាស្់របពន័�ពិនិត្យតមដនែផ�កេលី

លទ�ផលេនក�ុង្របពន័� HEMIS ដលម់�ន�ីនាយកដ� នឧត�ម

សិក្សោ 

√   

១១ េបាះពុម�េសៀវេភស�ីពីស�ិតិ និសិ្សត បុគ�លិកសិក្សោនិង       

ខិតបណ័� ឆា� ២ំ០១៧-២០១៨ 
 √  

១២ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបលស់�ីពីករផលិត និងករេ្របី្របាស់

ស�ិតិរបសន់ាយកដ� នឧត�មសិក្សោ 
  √ 

១៣ េរៀបចំចង្រកង និងេបាះពុម�េសៀវេភស�ិតិគណ:្រគប្់រគង 

ស�ស� ចរ្យ និងនិស្សតិ និងេសៀវេភពត័ម៌ានេផ្សង  ៗ
√   

១៤ សមា� រៈករយិាលយ័ សមា� រៈបេច�កេទស សង� រមិ េ្របងឥន�នៈ √   

១៥ អគ�ីសនី ទឹក ទូរសព័� អីុនេធីនែណត អនាមយ័ ែថទ ំនិង ករ

ជសួជុល 
√   

១៦ ចំណាយទទលួេភ��វជាតិ អន�រជាតិ ្រពមទងំពិធីបុណ្យេផ្សង  ៗ √   

១៧ សមា� រ:ករយិាលយ័ សង� រមិ និងសមា� រ:  អនាមយ័ស្រមាប់

ដំេណីរករអង�ភាព 
√   

១៨ ែថទរំចនាសម�ន័�រូបវន័� ករេ្របី្របាសទឹ់ក-េភ�ីង និងេ្របងឥន�ន: 

និងេ្របងរអិំល 
√   

១៩ អហរូបករណ៍សិក្សោ្រសវ្រជាវ និងដំេណីរលំែហរ-សិក្សោ √   

២០ ផ�តផ់�ងស់មា� រៈ និងករែថទ ំករជុសជុល មេធ្យោបាយដឹក

ជ��ូ ន េ្របងឥន�នៈ សមា� រៈបេច�កេទស និងសង� រមិ 
√   

២១ ទូទតក់រេ្របី្របាស ់ទឹក អគ�ីសនី អីុនធឺេណត ទូរសព័� √   

២២ បំពក់សមា� រៈបេច�កេទសពត័៌មានវទិ្យោ សង� រមិ និងឧបករណ៍

ពិេសធនច៍បំាច ់ 
√   

២៣ េរៀបចំទទលួេភ��វជាតិ អន�រជាតិ (វត�ុអនុស្សោវរយី ៍និងជលួ

មេធ្យោបាយដឹកជ��ូ ន) និងករេរៀបចំពិធីបុណ្យេផ្សង  ៗ
√   

១១. ករងរ្រសវ្រជាវវិទ្យោស�ស�    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១ ៖ ្រត�តពិនិត្យ
គុណភាព និង្របសិទ�ភាពៃនករបណ�ុ ះ
បណា� លថា� កេ់្រកយបរ�ិ� ប្រត 

៥/៧ ១ ផ�តផ់�ងស់មា� របរកិ� រករយិាលយ័ សមា� រៈសមា� ត  េស្ប�ង     
ករឧបត�ម�េផ្សង  ៗ

√   

២ ែថទនិំងជសួជុល (ករែថទបំណា� ញេផ្សង  ៗករែថទនិំង
ជសួជុលសមា� រៈនិងឧបករណ៍បេច�កេទស) 

√   

៣ ចំណាយេលីករេ្របី្របាសទឹ់ក េភ�ីង ទូរសព័� សំរម និង
េសហុ៊យៃ្របសណីយ ៍

√   

៤ ទំនាកទំ់នងសធារណៈនិងផ្សព�ផ្សោយ (ទទលួេភ��វជាតិ   
អន�រជាតិ ពិធីបុណ្យ្របៃពណី) 

√   

៥ ្រត�តពិនិត្យករបណ�ុ ះបណា� លថា� កេ់្រកយបរ�ិ� ប្រត √   

៦ ្របមូលពត័ម៌ានស�ីពីករបណ�ុ ះបណា� លថា� កេ់្រកយ
បរ�ិ� ប្រត  

 √  

៧ ពិនិត្យតមដនករបណ�ុ ះបណា� លថា� កេ់្រកយបរ�ិ� ប្រត   √ 

ចេង� មសកម�ភាពទី ២៖ ជំរញុករ
្រសវ្រជាវេនឧត�មសិក្សោ និងករសិក្សោ

៦/៩ ១ េរៀបចំករ្រសវ្រជាវ៖ ្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�េគាល
នេយាបាយស�ីពីករអភិវឌ្ឍករ្រសវ្រជាវក�ុងវសិយ័អបរ់េំន

 √  
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

មុខវជិា�  STEM ឧត�មសិក្សោ 

២ េរៀបចំេសៀវេភមគ�ុេទសក ៍និងផ្សព�ផ្សោយ ស�ីពីគេ្រមាង
្រសវ្រជាវ 

 √  

៣ េរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� លសមត�ភាព្រគ� និងនិសិ្សតស�្័រគចិត� √   

៤ ចូលរមួ្របជំុ សិក� សល/សន�ិសីទជាតិ និងអន�រជាតិ √   

៥ េរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� លសមត�ភាពបុគ�លិកនាយកដ� នេលី
ែផ�ក្រសវ្រជាវ សរេសររបាយករណ៏ និងសរេសរគេ្រមាង  

  √ 

៦ េបាះពុម�ឯកសរ េសៀវេភ អត�បទ្រសវ្រជាវ និងអវយតឺ 
១៥០០អវ  

√   

៧ េរៀបចំបេង�ីត បន�គា្ំរទ និងព្រងឹងក�ិបសិក្សោគណិតវទិ្យោ និង
វទិ្យោស�ស�េនតមេខត� ្រក�ង  

√   

៨ ទិញេសៀវេភអន (៦,០០០ក្បោល) √   

៩ េរៀបចំមេហ្រសពវទិ្យោស�ស� និងវសិ�កម�កម�ុជាេលីកទី៤ និង
ទី១៤  

√   

១២. សកលវិទ្យោលយ័ភូមិន�ភ�ំេពញ    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១៖ ព្រងីក
បរមិាណ និងករព្រងឹងគុណភាពៃនករ
បណ�ុ ះបណា� លនិស្សតិថា� កឧ់ត�ម និង
ថា� កេ់្រកយឧត�ម 

១៩/២២ ១ ផ�តផ់�ងេ់សៀវេភអន និងឯកសរស្រមាបប់ណា� លយ័ √   
២ សមា� រៈេ្របី្របាសទូ់េទ ពិេសធន ៍និងែផ�កSTEAM √   
៣ សមា� របរកិ� របេច�កេទស √   
៤ េសហុ៊យដឹកជ��ូ ន និងេបសកកម�ក�ុង្របេទស (ស្រមាប់

ទស្សនកិច�សិក្សោ) 
√   

៥ ទស្សនកិច�សិក្សោ (្រក�មនិស្សតិ) √   
៦ អហរូបករណ៍ស្រមាបក់រសិក្សោ-្រសវ្រជាវក�ុង្របេទស √   
៧ ្របាកបំ់ណាចស់្រមាប្់របឡង្របែជង √   
៨ ទិញសមា� របរកិ� រតូចតចសង� រ◌មិ ឯកសណា� ន និងេ្របង

រអិំល 
√   

៩ ផ�តផ់�ងថ់ាមពល និងទឹក  √   
១០ ផ�តផ់�ងស់មា� រៈករយិាលយ័និងករេបាះពុម�   √ 
១១ េសវអនាមយ័ √   
១២ ែថទ ំនិងជសួជុល   √ 
១៣ េសហុ៊យទទលួេភ��វជាតិេភ��វបរេទស ចំណាយេរៀបចំពិធី

បុណ្យ និងទិញវត�ុអនុស្សោវរយី ៍
  √ 

១៤ េសហុ៊យៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន ៍ √   
១៥ ផ�តផ់�ងឱ់សថ ឧបត�ម�កកកបាទ្រកហម សហគមនកី៍ឡា និង

វប្បធម ៌
√   

១៦ េសៀវេភេមីល និងឯកសរ √   
១៧ សមា� រៈេ្របី្របាស ់និងបរកិ� របេច�កេទស √   
១៨ េសហុ៊យដឹកជ��ូ ន និងេបសកកម�ក�ុង្របេទស  √   
១៩ ជលួបុគ�លិកខងេ្រក √   
២០ ទស្សនកិច�សិក្សោ (្រក�មនិស្សតិ) √   
២១ អហរូបករណ៍ស្រមាបក់រសិក្សោ្រសវ្រជាវក�ុង្របេទស √   
២២ ្របាកបំ់ណាចស់្រមាប្់របឡង្របឡង្របែជង √   

ចេង� មសកម�ភាពទី ២ ៖ ករព្រងឹង 
និងអភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ី្រគបលំ់ដប់

៤/៤ ១ បណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីស�ស� ចរ្យ្រគបលំ់ដបថ់ា� កត់មមុខ
ជំនាញ 

√   

២ សិក� សលព្រងឹងសមត�ភាពតមមុខជំនាញ √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

ថា� ក ់ ៣ េសហុ៊យេបសកកម�ក�ុង និងេ្រក្របេទស √   
៤ ្របាកបំ់ណាចេ់ផ្សងៗ(និពន� បកែ្រប េរៀបេរៀង) √   

១៣. សកលវិទ្យោលយ័ ជា សុមី កំចយមារ    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១ ៖ ព្រងឹង   
សមត�ភាពៃនករ្រគប្់រគង ករដឹកនា ំ
និងេសវកម�នានាេដយគុណភាព និង
ករអភិវឌ្ឍន ៍

៣/៤ ១ បណ�ុ ះបណា� លបុគ�លិក ស�ស� ចរ្យ ក�ុងនិងេ្រក្របេទស 
៥០នាក ់

√   

២ ជសួជុលេហដ� រចនាសម�ន័� និងផ�តផ់�ងស់មា� ររូបវ◌ន័� √   

៣ េរៀបចំនិពន�អត�បទសិក្សោ្រសវ្រជាវ ២៥ចំណងេជីង និង    
ចុះ MOU ជាមយួ្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោបរេទស ៣ 

 √  

៤ េរៀបចំ្របពន័�្រគប្់រគងទិន�នយ័សិក្សោ រដ�បាល និងហរិ��វត�ុ √   

ចេង� មសកម�ភាពទី ២៖ ព្រងឹង        
ករបណ�ុ ះបណា� ល និង្រសវ្រជាវ
្របកបេដយគុណភាព 

២/៥ ១ សិក� សល និង ចុះផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានដលសិ់ស្ស និសិ្សត 
េដីម្បេី្រជីសេរសីជំនាញសិក្សោ ១៣ ្រស�ក-្រក�ង 

√   

២ ចូលរមួករ្របកតួកីឡាេផ្សង  ៗ៤វ�ិ� ស ករផា� សប់�ូរវប្បធម ៌
និងសកម�ភាពសង�ម 

√   

៣ េរៀបចំឱ្យនិសិ្សត្រសវ្រជាវ ពិេសធន ៍និងចុះកម�សិក្សោ្របចឆំា�  ំ  √  

៤ សិក� សលស�ីពីករងរ និងមុខរបរនិងែកលម�កម�វធីិសិក្សោ
្រសបតមទីផ្សោរករងរ 

 √  

៥ េរៀបចំករផា� សប់�ូរនិសិ្សតក�ុងនិងេ្រក្របេទស ២០នាក ់  √  

១៤. សកលវិទ្យោលយ័ស� យេរៀង    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១៖ ព្រងឹងគុណ
ភាពបណ�ុ ះបណា� ល ្រសវ្រជាវ និង
បេង�នីសមត�ភាព្រស�បយកនិស្សតិ 

១៣/១៣ ១ ផ�តផ់�ងេ់្រគឿងសង� រមិ ្រពមទងំែថទនិំងជសួជុលសមា� រ និង
ឧបករណ៍បេច�កេទស 

√   

២ ែកលម�ជសួជុលអគារសិក្សោ អេន�វសិកដ� ន ្រពមទងំេហដ� ន
រចនាសម�ន័�េផ្សង េៗទៀត 

√   

៣ េសវដឹកជ��ូ ននិស្សតិចុះកម�សិក្សោ និងទស្សនកិច�សិក្សោ   
ដក្រសងប់ទពិេសធន ៍ 

√   

៤ ផ�តផ់�ងស់មា� រ◌ៈស្រមាបក់រសមា� ត និងែថទបំរសិ�
ន្រគឹះស� ន  

√   

៥ ផ�តផ់�ងេ់្របងឥន�នៈ ថាមពល និងទឹកស្រមាប្់រគឹះស� ន √   
៦ េសវទូរគមនាគមន ៍េសៀវេភេមីល ្រពមទងំឯកសរស្រមាប់

ករ្រសវ្រជាវរបសនិ់ស្សតិ  
√   

៧ ផ�តផ់�ងពូ់ជ កូនរុក�ជាតិ ផលិតផលករពរសុខុមាលភាព     
រុក�ជាតិ និងជី សមា� រៈេ្របី្របាសស់្រមាបក់រពិេសធន ៍

√   

៨ ផ�តផ់�ងស់មា� រករយិាលយ័ បរកិ� របេច�កេទសពត័ម៌ានវទិ្យោ 
និងមិនែមនពត័ម៌ានវទិ្យោស្រមាបក់រេរៀន និងបេ្រងៀន 

√   

៩ េរៀបចំពិធីបុណ្យជាតិេផ្សង ្ៗរបចឆំា�  ំនិងទទលួេភ��វ √   
១០ ផ�តផ់�ងស់មា� រេ្របី្របាសក់�ុងដំេណីរករ្របឡង √   
១១ េរៀបចំដំេណីរករ្របឡង និងករពរសរណាបទប�� ប ់      

ករសិក្សោរបសនិ់ស្សតិ  
√   

១២ ឧបត�ម�អហរបូករណ៍ស្រមាបក់រសិក្សោរបសនិ់ស្សតិ √   

១៣ ផ�តផ់�ងស់មា� រេ្របី្របាស ់និងឧបត�ម�កីឡាករស្រមាបក់រ្របកតួ
ថា� កឧ់ត�មសិក្សោ 

√   

ចេង� មសកម�ភាពទី ២៖ ធានាភាពសក័�
សិទ�ៃនភាពជាអ�កដឹកនា ំ្រគប្់រគង និង
ព្រងឹងសមត�ភាពបុគ�លិក ស�ស� ចរ្យ 

១៥/១៥ ១ េសវែថទមំេធ្យោបាយដឹក��ូ ន √   

២ េសវគា្ំរទសកម�ភាពរបស្់រគឹះស� នេដីម្បបី��ូ នបុគ�លិក ្រគ�
បេ្រងៀនឱ្យចូលរមួសកម�ភាពផា� សប់�ូរពត័ម៌ាន និងចំេណះដឹង

√   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

នានា  

៣ ព្រងឹងគុណភាព្រគឹះស� ន តមរយៈករប��ូ នបុគ�លិក           
្រគ�បេ្រងៀន ចូលរមួជាមយួៃដគូេផ្សង េៗនេ្រក្របេទស 

√   

៤  អភិវឌ្ឍ្រគឹះស� ននិងេលីកកម�សស់មត�ភាពបុគ�លិក ្រគ�បេ្រងៀន 
ចូលរមួជាមយួគេ្រមាងរបសស់ហគមន៍អឺរ ៉ុប   

√   

៥ ចូលរមួគា្ំរទស្រមាបក់របេង�ីនសមត�ភាព បុគ�លិក ្រគ�បេ្រងៀន 
ក�ុងនិងេ្រក្របេទស  

√   

៦ ព្រងឹងគុណភាពរបស្់រគឹះស� នតមរយៈ្របជំុ សិក� សល 
និងសន�ិសីទ 

√   

៧ ផ�តផ់�ងស់មា� រករយិាលយ័ក�ុងដំេណីរករេរៀបចំឯកសរេគាល √   

៨ ផ�តផ់�ងេ់ភសជ�ស្រមាបក់រ្របជំុនានា √   

៩ ផ�តផ់�ង់សមា� រនិងបរកិ� របេច�កេទសទងំពត័៌មានវទិ្យោ និង     
មិនែមនពត័៌មានវទិ្យោ  

√   

១០ ផ�តផ់�ងស់មា� រករយិាលយ័ក�ុងដំេណីរករ្រគប្់រគងទិន�នយ័ √   

១១ បំពកេ់្រគឿងសង� រ◌មិ  √   

១២ េសវទូរគមនាគមនស៍្រមាបក់រ្រសវ្រជាវរបសបុ់គ�លិក        
្រគ�បេ្រងៀន  

√   

១៣ គាពំរេសវសុខភាពបុគ�លិក ្រគ�បេ្រងៀន √   

១៤ ផ�តផ់�ងេ់សៀវេភេមីល ្រពមទងំឯកសរនានាស្រមាប ់        
ករ្រសវ្រជាវរបសបុ់គ�លិក និង្រគ�បេ្រងៀន  

√   

១៥ ចង្រកងេសៀវេភេគាល និងផលិតឯកសរស� ៃដ្រសវ្រជាវ
របសនិ់ស្សតិ និង្រគ�  

√   

១៥. សកលវិទ្យោលយ័ មានជ័យ    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១៖ េធ�ឱី្យ្របេសីរ
េឡងីនូវ បរមិាណ គុណភាព និង
្របសិទ�ភាពៃនករបណ�ុ ះបណា� ល 
្របកបេដយសមធម ៌និងបរយិាបន� 

៤/៤ ១ េលីកកម�សអ់ភិបាលកិច�ល� និង្របសិទ�ភាពហរិ��វត�ុ  √   

២ បេង�ីននិងេធ�ីេអយ្របេសីរេឡងីនូវបរមិាណ គុណភាព 
បុគ�លិក ្រគ�បេ្រងៀន និងនិស្សតិ 

√   

៣ អភិវឌ្ឍនេ៍ហដ� រចនាសម�ន័� និងរូបវ◌ន័�សិក្សោ √   

៤ េលីកស�ួយេសចក�ីៃថ�ថ�ូរក�ុងកររសេ់ន និងផា� សប់�ូរវប្បធម ៌   
េលីឆាកជាតិ និងអន�រជាតិ  

√   

ចេង� មសកម�ភាពទី ២ ៖ ព្រងឹង និង
បេង�តីវប្បធម ៌្រសវ្រជាវ និងអភិវឌ្ឍន ៍

២/២ ១ ជំរុញេលីកទឹកចិត�ករ្រសវ្រជាវនិងអភិវឌ្ឍន ៍ √   

២ ព្រងឹង និងព្រងីកអន�រកម�ជាមយួអ�កពកព់ន័�្របកបេដយ     
ចីរភាព 

√   

១៦. សកលវិទ្យោលយ័ បាត់ដំបង    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១៖ ករព្រងឹង
សមត�ភាព ធានាគុណភាព ្របសិទ�ភាព
អបរ់េំដយសមធមនិ៌ងករេលីកកម�ស់
គុណភាព ្របសិទ�ភាព្រសវ្រជាវ 

៤/៤ ១ បណ�ុ ះបណា� លនិស្សតិឱ្យមានគុណភាព្របកបេដយសមធម ៌ √   

២ ព្រងឹងករ្រសវ្រជាវ និងពិេសធន ៍ √   

៣ ដំេណីរករ្របលង និងករករពរសរណាបទប�� បក់រសិក្សោ √   

៤ ព្រងឹងសមត�ភាព បុគ�លិក ស�ស� ចរ្យ √   

ចេង� មសកម�ភាពទី ២៖ ករគា្ំរទ និង
ជំរញុករបណ�ុ ះបណា� ល ករ្រសវ្រជាវ 
្របកបេដយគុណភាព ្របសិទ�ភាព 

៥/៥ ១ គា្ំរទដំេណីរករ្រគឹះស� ន √   

២ អភិវឌ្ឍន ៍បំពកស់មា� របរកិ� រ និងឧបករណ៍ពិេសធន ៍ √   

៣ ែថទ ំជសួជុលេហដ� រចនាសម�ន័� សមា� ររូបវន័� √   

៤ ព្រងឹងករ្រគប្់រគង √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

៥ ្រត�តពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� √   

១៧. គណៈកមា� ធិករទទួលស� លគ់ុណភាពអប់រ ំ    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១៖ ករគា្ំរទ    
អង�ភាព 

៦/៦ ១ ទិញ (សមា� រៈផ�តផ់�ងស់មា� តនិងអនាមយ័ សមា� រៈ
ករយិាលយ័ េស្ប�ង និងសមា� រៈេ្របី្របាស ់សរពត័ម៌ាន)  

√   

១ េសវកម� (ករែថទ ំជសួជុល សមា� រៈឧបករណ៍បេច�កេទស 
ជសួជុលមេធ្យោបាយដឹកជ��ូ ន និង ែថទបំណា� ញេផ្សងៗ)  

√   

៣ ចូលរមួ្របជំុថា� កជ់ាតិ ករអនុវត�ថវកិ និងេបសកកម�េផ្សងៗ
ក�ុង្របេទស 

√   

៤ បងថ់វកិសមាជិកភាព AQAN & APQN √   

៥ បងសិ់ទ�ិចូលរមួកិច�្របជំុអន�រជាតិេផ្សង  ៗ √   

៦ ទិញមេធ្យោបាយដឹកជ��ូ ន √   

ចេង� មសកម�ភាពទី ២៖ ករេលីក
កម�សស់មត�ភាពករទទលួស� លគុ់ណ
ភាពអបរ់ឧំត�មសិក្សោ 

៥/៩ ១ បណ�ុ ះបណា� ល្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ អំពីរេបៀបសរេសរ  
របាយករណ៍ស�យ័វយតៃម� 

√   

២ ពិនិត្យតមដនេលីករវយតៃម�្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ   √ 

៣ បណ�ុ ះបណា� លពីភាពបន្ុសគីា� រវងលទ�ផលសិក្សោរបសនិ់ស្សតិ 
វធីិស�ស�បេ្រងៀន និងករវយតៃម�  

√   

៤ ្រសវ្រជាវ េលីលទ�ផលៃនករបណ�ុ ះបណា� លេនតម
្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

√   

៥ សិក� សល ស�ីពីករបណ�ុ ះបណា� ល្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោពី 
Assessment of Affective Domain ២េលីក 

√   

៦ ចូលរមួកិច�្របជំុ្របចឆំា�  ំនិងចូលរមួកិច�្របជំុ និងទស្សនកិច�
សិក្សោជាមយួភា� កង់រទទលួស� លគុ់ណភាពអបរ់អំន�រជាតិ 
េផ្សង  ៗ 

√   

៧ សិក� សល ស�ីពីករបណ�ុ ះបណា� ល្របធាន្រក�មម�ន�ី      
វយតៃម� ម�ន�ីស្រមបស្រម�ល ម�ន�ីជំនយួករបេច�កេទស និង
ម�ន�អីគ�េលខធិករដ� ន ២េលីក 

  √ 

៨ សិក� សលបណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីវយតៃម�    √ 

៩ វយតៃម�ដំេណីរករបណ�ុ ះបណា� លរបស្់រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ    √ 

១៨. វិទ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកម�ុជា    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១:  េលីកកម�ស់
្របសិទ�ភាព និងសក័�ិសិទ�ភិាពៃន
ករងរគា្ំរទ្រគឹះស� ន 

១៩/១៩ ១ ផ�តផ់�ងស់មា� រសមា� ត និងអនាមយ័ √   

២ ផ�តផ់�ងស់មា� រស្រមាបែ់ថទសំមា� រឧបករណ៍ √   

៣ ផ�តផ់�ងេ់្របងឥន�នៈ និងេ្របងរអិំល √   

៤ ផ�តផ់�ងស់មា� រករយិាលយ័ √   

៥ ផ�តផ់�ងស់មា� រនិងបរកិ� របេច�កេទស √   

៦ បំពកស់ង� រមិ √   

៧ ផ�តផ់�ងស់មា� រេ្របី្របាស ់ √   

៨ ផ�តផ់�ងថ់ាមពលអគ�ិសនី √   

៩ ផ�តផ់�ងទឹ់ក √   

១០ ជសួជុលបន�ប់ទឹក √   

១១ ជសួជុលផ�ូវ និង្របពន័�លូក�ុងបរេិវណវទិ្យោស� ន √   

១២ លងម៉ាសីុន្រតជាក ់ √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

១៣ ែថទ ំនិងជសួជុលមេធ្យោបាយដឹកជ��ូ ន √   

១៤ ែថទ ំនិងជសួជុលសមា� រ ឧបករណ៏ករយិាលយ័            
សមា� រពត័ម៌ានវទិ្យោ និងទូរគមនាគមន ៍

√   

១៥ ឧបត�ម�្របាកប់ែន�មដល់បុគ�លិក √   

១៦ េលីកទឹកចិត�្រគ�សរមានជ◌ំងឺ √   

១៧ បងព់ន�ជូនរដ� √   

១៨ ផ�តផ់�ងឯ់កសរ និងេសៀវេភ √   

១៩ ចំណាយឥតេ្រពៀងទុក √   

ចេង� មសកម�ភាពទី ២:  េលីកកម�ស់
គុណភាពនិងសមត�ភាពៃនករបណ�ុ ះ 
បណា� ល និងករ្រសវ្រជាវ 

១០/១០ ១ ផ�តផ់�ងស់មា� រេ្របី្របាស ់ √   

២ អនុវត�គេ្រមាង្រសវ្រជាវ √   

៣ េរៀបចំករ្របជំុ វគ�បំបន៉ សិក� សល និងសន�ិសីទ √   

៤ ចុះេបសកម�ក�ុង្របេទស និងេ្រក្របេទស √   

៥ ផ�លអ់ហរូបករណ៍ដលនិ់ស្សតិស្រមាបក់រសិក្សោ ្រសវ្រជាវ
ក�ុង្របេទស 

√   

៦ ឧបត�ម�ដំេណីរលំែហរ និងករសិក្សោរបសនិ់ស្សតិ √   

៧ វយតៃម�ករបណ�ុ ះបណា� ល √   

៨ បងៃ់ថ�េសវរបសអ់ង�ករអន�រជាតិ TEIN √   

៩ បណ�ុ ះបណា� លថា� កប់រ�ិ� ប្រតជានខ់�ស ់ √   

១០ បរកិ� របេច�កេទស សមា� រេ្របី្របាស ់និងករែថទសំ្រមាបក់រ
្រសវ្រជាវ 

√   

១៩. វិទ្យោស� នជាតិអប់រ ំ       

ចេង� មសកម�ភាពទី១៖ ព្រងឹង      
សមត�ភាព និង្រសវ្រជាវ 

១៣/១៧ ១ ផ�តផ់�ងស់មា� រៈ ទឹក េភ�ីង ជសួជុលស្រមាបដំ់េណីរករអង�ភាព √   

២ ផ�តផ់�ងេ់សវែថទ ំជសួជុល ទំនាកទំ់នងសធារណៈ និង      
អីុនធឺេនត 

√   

៣ ឧបត�ម�្របាកេ់ម៉ាងបែន�ម   √ 

៤ បំបន៉សមត�ភាពបុគ�លិក-ស�ស�ចរ្យេនវជអ √   

៥ បណ�ុ ះបណា� លបរ�ិ� ប្រតជាន ់ខ�សែ់ផ�ក្រគប្់រគងអបរ់ ំ √   

៦ បណ�ុ ះបណា� លជំនាញែផនករដលថ់ា� ករ់ជធានីេខត�  √   

៧ បណ�ុ ះបណា� លជំនាញអធិករកិច�ែដលមាន្រសប ់ស�ីពីករ
វភិាគរបាយករណ៍អធិករកិច�ថា� ករ់ជធានី-េខត� និងថា� កជ់ាតិ 

√   

៨ បណ�ុ ះបណា� លជំនាញ ្រគប្់រគង និងែបងែចកធនធានអបរ់ ំ
ស្រមាបម់�ន�ីេនមន�ីរអយក.រជធានី-េខត� និងនាយកវទិ្យោលយ័ 

√   

៩ បណ�ុ ះបណា� លអធិករថ�ី  √   

១០ បណ�ុ ះបណា� លនាយក នាយករងសលេរៀនអំពី្របពន័� 
អធិករកិច�ថ�ី 

√   

១១ វ្ិរកឹតករ្រគ�បេ្រងៀនក្រមិត ឧត�ម អំពីខ�ឹមសរ និងវធីិស�ស�
បេ្រងៀនថ�ី  ៗ

√   

១២ បដិសណា� រកិច�ជាមា� សផ់�ះៃនកិច�្របជំុអស៊ន និងេបសកកម�
ក�ុងអង�ភាព 

  √ 

១៣ សិក� សលព្រងឹងសមត�ភាព្រគ�ឧេទ�សវទិ្យោស� នជាតិអបរ់ ំ
ក�ុងករេរៀបចំែផនករអបរ់សំហករជាមយួ DGPP និងIIEP 

√   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

១៤ ឧបត�ម�្របាកអ់ហររូបករណ៍គរុនិស្សតិ-សិស្ស បុគ�លិក        
វគ�ពេន��ន និងនាយក 

√   

១៥ និពន� បកែ្រប និងចង្រកងឯកសរស្រមាបប់េ្រងៀន និងេរៀន   √ 

១៦ េបសកកម�្រសវ្រជាវ √   

១៧ គា្ំរទសិក� សលកសងសមត�ភាពស្រមាបអ់ធិករសលេរៀន 
(ថា� កជ់ាតិ)េលីករវភិាគទិន�នយ័និងករសរេសររបាយករណ៍ 

  √ 

ចេង� មសកម�ភាពទី២៖ ្របឡងេ្រជីស
េរសី និងប��បក់របណ�ុ ះបណា� ល 

៤/៤ ១ ្របឡងេ្រជីសេរសីនិង្របឡងប�� បក់របណ�ុ ះបណា� ល្រគ�
បេ្រងៀន ក្រមិតឧត�ម "បរ�ិ� +១" 

√   

២ ្របឡងេ្រជីសេរសីនិង្របឡងប�� បក់របណ�ុ ះបណា� លអធិករ
អបរ់ ំ

√   

៣ ្របឡងេ្រជីសេរសីនិង្របឡងប�� បក់របណ�ុ ះបណា� ល
បរ�ិ� ប្រតជានខ់�សែ់ផ�ក្រគប្់រគងអបរ់ ំ

√   

៤ ្របឡងេ្រជីសេរសីនិង្របឡងប�� បក់របណ�ុ ះបណា� លនាយក
សលេរៀន 

√   

២០. វិទ្យោស� ន កំពង់េឈទល    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១៖  េលីកកម�ស់
គុណភាព ្របសិទ�ភាព និងសក�ិសិទ�
ភាពៃនកិច�ដំេណីរករគា្ំរទអង�ភាព 
និងករផ�លេ់សវសហគមន ៍

៤/៤ ១ ជសួជុល ែកលម� និងព្រងីកបែន�មនូវបន�បក់រយិាលយ័ អគារ
សិក្សោនិង្រសវ្រជាវ និងេហដ� រចនាសម�ន័�េផ្សង  ៗ្រពមទងំេធ�ី
ទំេនីបកម�សមា� របរកិ� រេ្របី្របាស ់

√   

២ បំពក ់និងផ�តផ់�ងប់ែន�មនូវសមា� របរកិ� រ និងេសវកម�ែដល
ចបំាចស់្រមាបក់រងរគា្ំរទកិច�ដំេណីរករអង�ភាព និងករ   
ផ�លេ់សវសហគមន ៍

√   

៣ អភិវឌ្ឍនិងេលីកកម�សស់�ងដ់សមត�ភាពជំនាញ គុណវុឌ្ឍ ិ
និងស� នភាពៃនម�ន�ីអបរ់ែំដលបំេពញករងរគា្ំរទកិច�ដំេណីរ
ករអង�ភាព និងករផ�លេ់សវសហគមន ៍

√   

៤ េធ�ីអធិករកិច� ្រត�តពិនិត្យតមដន វយតៃម� និងផ�លព់ត័ម៌ាន
្រតឡបន់ៃ◌ករអនុវត�ករងរគា្ំរទកិច�ដំេណីរករអង�ភាព និង
ករផ�លេ់សវសហគមន ៍

√   

ចេង� មសកម�ភាពទី២ ៖ េលីកកម�ស់
ស�ងដ់គុណភាពករបេ្រងៀននិងេរៀន 
សមត�ភាពជំនាញ និងករ្រសវ្រជាវ
របស្់រគ�បេ្រងៀន សិស្ស និស្សតិ និង   
គរសិុស្ស 

៥/៥ ១ កសង និងអភិវឌ្ឍកម�វធីិសិក្សោ ឯកសរបេ្រងៀន សមា� រ
ឧបេទ�ស េសវកម� និងធាតុចូលេផ្សង  ៗស្រមាបក់របេ្រងៀន
និងេរៀនែដលមានគុណភាព 

√   

២ អភិវឌ្ឍ និងេលីកកម�សស់មត�ភាពជំនាញ សមត�ភាពបេ្រងៀន 
ករ្រសវ្រជាវរបសបុ់គ�លិកបេ្រងៀនឱ្យមានស�ងដ់គុណភាព 
និងផ�លក់មា� ងំចិត�ក�ុងករបំេពញករងរ 

√   

៣ ព្រងឹងគុណភាព ្របសិទ�ភាព និងសក�ិសិទ�ភាពៃនករបេ្រងៀន
និងេរៀន ករ្រសវ្រជាវ ្រពមទងំេធ�ីអធិករកិច� និងផ�ល់
ពត័ម៌ាន្រតឡបជ់ា្របច ំ 

√   

៤ កសង និងបេង�ីតបណា� ញៃនកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមយួអង�
ភាពៃដគូេផ្សង  ៗក�ុងដំេណីរករបណ�ុ ះបណា� ល ករ្រសវ្រជាវ 
និងករផ�លេ់សវសហគមន ៍

√   

៥ េលីកកម�សគុ់ណភាពស�ងដ់ និងក្រមិតៃនករទទលួស� ល់
សមត�ភាពជំនាញរបសសិ់ស្ស និស្សតិ និងគរុសិស្សែដលបាន
ប�� បក់រសិក្សោពីវទិ្យោស� ន  

√   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

២១. ករងរអប់រកំយ និងកឡីាសសិ្ស និស្សតិ មហជន និងកីឡាក្រមិតខ�ស ់    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១៖ អភិវឌ្ឍ
សកម�ភាពអបរ់កំយ និងពិនិត្យ      
តមដន 

៣/៣ ១ កិច�ដំេណីរករអង�ភាព √   

២ ្រសវ្រជាវ ចង្រកង េបាះពុម� និងផ្សព�ផ្សោយឯកសរអបរ់កំយ 
និងកីឡា 

√   

៣ ពិនិត្យតមដន √   

ចេង� មសកម�ភាពទី ២ អភិវឌ្ឍធនធាន
មនុស្ស េហដ� រចនាសម�ន័�និងករ្របកតួ 

៤៧/៥១ ១ សិក� សលរដ�បាលកីឡា  √  

២ សិក� សល ផ្សព�ផ្សោយបទប��ត�ិទូេទ និងបេច�កេទស NG2 √   

៣ សិក� សល កីឡាជាតិេលីកទី២ √   

៤ សិក� សល ផ្សព�ផ្សោយេគាលនេយាបាយកីឡាជាត់ិ   √ 

៥ សិក� សលែណនាអំំពីនីតិវធីិៃនករេ្របីស្របាសថ់វកិវភិាជន ៍ √   

៦ សិក� សលស�ីពីករអនុវត� េសៀវេភ្រគ�អបរ់កំយដលន់ាយក-
នាយករង េន្រគឹះស� នបឋមសិក្សោ 

√   

៧ សិក� សលេតស�កយសម្បទកុមារអយុ៦ដល១់២ ឆា�  ំេន
្រគឹះស� នបឋមក�ុងេខត�េកះកុង និងកំពងច់ម 

√   

៨ េ្រជីសេរសីសលេគាលេដ សរេសរកម�វធីិសិក្សោលម�ិតេន
វទិ្យោលយ័(កំពត, តែកវ,កំពងច់ម,ៃ្រពែវង) 

√   

៩ សិក� សល ្រមមូលធាតុចូលមុខវជិា� អបរ់កំយេន វទិ្យោលយ័  √   

១០ បំបន៉សមត�ភាព្រគ�អបរ់កំយ និងកីឡាេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ √   

១១ បំបន៉សមត�ភាព្រគ�អបរ់កំយ និងកីឡាេខត�េកះកុង √   

១២ បំបន៉សមត�ភាព្រគ�អបរ់កំយ និងកីឡាេខត�ស�ឹងែ្រតង √   

១៣ បំបន៉គរុនិស្សតិេដីម្បចូីលរមួ្របកតួកីឡាឧត�មសិក្សោ √   

១៤ បំបន៉្រក�មជេ្រមីសជាតិ៤៤៧នាករ់យៈេពល៦ែខ √   

១៥ បំបន៉្រក�មជេ្រមីសជាតិថា� ល៤៦៩នាករ់យៈេពល១១ែខ √   

១៦ បំបន៉ែផនករ និង្រទឹស�ីៃនករហ�កឹហត ់ភ�ំេពញ១៤៤នាក ់ √   

១៧ បំបន៉អំពីសរធាតុដូប៉ាេនមណ� លគិរ ី៧២នាក ់ √   

១៨ បំបន៉អំពីសរធាតុដូប៉ាេនេកះកុង ៧២នាក ់ √   

១៩ បំបន៉អំពីសរធាតុដូប៉ាេន ្រកេចះ ៧២នាក ់ √   

២០ បំបន៉អំពីសរធាតុដូប៉ាេនឧត�រមានជ័យ ៧២នាក ់   √ 

២១ ជលួ្រគ�បរេទសមកបង� តកី់ឡាករជេ្រមីសជាតិ √   

២២ កម�វធីិសេម�ចេតេជាជបួសំេណះសំណាលមហ្រគ�សរកីឡា
្របចឆំា�  ំ

√   

២៣ បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បង�ឹកកីឡាបាញ់កេំភ�ីង √   

២៤ បណ�ុ ះបណា� លអជា� កណា� ល េច្រកម កីឡាបាញ់កេំភ�ីង √   

២៥ បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បង�ឹកកីឡាបាលឱ់ប √   

២៦ បណ�ុ ះបណា� លអជា� កណា� ល និងេច្រកម កីឡា បាលឱ់ប √   
២៧ បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បង�ឹកកីឡាកយវប្បកម� √   
២៨ បណ�ុ ះបណា� លអជា� កណា� លកីឡាកយវប្បកម� √   
២៩ បណ�ុ ះបណា� ល ្រគ�បង�ឹកកីឡាអុកច្រតង� √   
៣០ បណ�ុ ះបណា� ល អជា� កណា� ល និងេច្រកម កីឡាអុកច្រតង� √   
៣១ បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេង� លហត្់របាណតមចង� កេ់ភ�ង √   
៣២ បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេង� លហត្់របាណតមចង� កេ់ភ�ង √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

៣៣ អហរូបករណ៍គរុនិស្សតិជំនានទី់២៦  √   
៣៤ អហរូបករណ៍គរុនិស្សតិជំនានទី់២៧  √   
៣៥ អហរូបករណ៍គរុនិស្សតិជំនានទី់២៨ √   
៣៦ ្របឡងប�� បក់រសិក្សោគរុនិស្សតិជំនានទី់២៦ √   
៣៧ ្របឡងេ្រជីសេរសីគរុនិស្សតិជំនានទី់២៨ √   
៣៨ ទស្សនកិច�សិក្សោេនេ្រក្របេទស √   
៣៩ បំពកឧ់បករណ៍ សមា� រកីឡា  √  
៤០ ែថទ ំ ជសួជុល √   
៤១ ្របកតួកីឡាជាតិេលីកទី២  √   
៤២ កីឡាេដីម្បទីងំអសគ់ា�  √   
៤៣ ទិវកីឡា អស៊ន √   
៤៤ ្របកតួកីឡាសិស្សបឋមេជីងឯកថា� ក់ជាតិេនេខត�   បាតដំ់បង √   
៤៥ ្របកតួកីឡាសិស្សមធ្យមេជីងឯកថា� ក់ជាតិេនេខត�កំពត √   
៤៦ ្របកតួកីឡានិស្សតិឧត�មនិងមធ្យមសិក្សោបេច�កេទសេជីងឯក

ថា� កជ់ាតិ 
√   

៤៧ ករ្របកតួកីឡាសកលវទិ្យោលយ័េន្របេទសភូមា √   
៤៨ ករ្របកតួកីឡាសិស្សមធ្យមសិក្សោអស៊នេនម៉ាេឡសីុ √   
៤៩ ករ្របកតួកីឡាជាលក�ណៈអន�រជាតិ  √   
៥០ វភិាជនថ៍វកិេទសហពន័�កីឡាជាតិ ៣១  √   
៥១ វភិាជនថ៍វកិេទសហពន័�កីឡាជាតិ ១ គឺសហពន័�កីឡាសិស្ស

និស្សតិ 
√   

២២. ករងរយវុជន    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១៖  គា្ំរទអង�ភាព 
និងពិនិត្យតមដន 

១/២ ១ ដំេណីរករអង�ភាព  √  
២ ពិនិត្យតមដនដំេណីរករ្រក�ម្របឹក្សោកុមារ និងយុវជនកម�ុជា 

េនតមរជធានីេខត� 
√   

ចេង� មសកម�ភាពទី ២៖  ករអភិវឌ្ឍ
េគាលនេយាបាយ សមត�ភាព និង
ជំនាញយុវជន 

១២/១៥ ១ េរៀបចំ្របារព�ខបួេលីកទី ៦៩ ទិវកុមារអន�រជាតិ √   
២ ផ្សព�ផ្សោយច្បោបច់រចរណ៍ េ្រគឿងេញ�ន កមេរគនិងជំងឺេអដស ៍ √   
៣ េរៀបចំកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមយួរជធានី-េខត� េដីម្បី

េរៀបចំលិខិតបទដ� នព្រងឹង្រក�ម្របឹក្សោយុវជនកម�ុជា 
  √ 

៤ េរៀបចំកម�វធីិបណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីទទួលបន�ុកករងរ         
្រក�ម្របឹក្សោកុមារ និងយុវជន 

  √ 

៥ េរៀបចំ្របារព�ខបួេលីកទី ១៩ ទិវអន�រជាតិស្រមាបយុ់វជន   
១២ សីហ 

√   

៦ េរៀបចំកម�វធីិនាទីអបរ់យុំវជន និងកុមារផ្សោយតមវទិ្ុយជាតិ √   
៧ េរៀបចំកម�វធីិបណ�ុ ះបណា� លជំនាញយុវជនផ្សោរភា� បនឹ់ង

សង�ម (៣េលីក) 
√   

៨ េរៀបចំបូកសរុបចលនា៣ល� "កូនល� មិត�ល� សិស្ស ល�" √   

៩ សិក� សលស�ីពីករបូកសរុបករងរកុមារនិងយុវជន √   

១០ េរៀបចំកម�វធីិអង�រស�ង� ន� √   

១១ េរៀបចំកិច�្របជំុយុវជនតំបន្់រតីេកណ CLV   √ 

១២ េបាះពុម�ទស្សនាវដ�ីយុវជននិងេសៀវេភ្រក�ម្របឹក្សោកុមារកម�ុជា √   

១៣ ប��ូ នម�ន�ី សិស្ស និស្សតិ េទចូលរមួកម�វធីិផា� សប់�ូរ          √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

បទពិេសធ 

១៤ ្របជំុ សិក� សល និងេបាះជំរេំ្រក្របេទស √   

១៥ ទទលួ្របតិភូអន�រជាតិនានា √   

២៣. ករងរ្រគប់្រគងមជ្ឈមណ� លយវុជន    

ចេង� មសកម�ភាពទី១៖គា្ំរទអង�ភាព 
និងពិនិត្យតមដន 

៣/៣ ១ កិច�ដំេណីរករអង�ភាព √   

២ ជសួជុលអគារមជ្ឈមណ� លជាតិយុវជនកម�ុជាេខត�េសៀមរប √   

៣ ពិនិត្យតមដននិងជំរុញករអនុវត�េគាលនេយាបាយយុវជន
ជាតិកម�ុជា ករ្រគប្់រគងមជ្ឈមណ� លយុវជនស�្័រគចិត� និង           
ករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញ 

√   

ចេង� មសកម�ភាពទី២៖ អភិវឌ្ឍ   
េគាលនេយាបាយ សមត�ភាព           
េហដ� រចនាសម�ន័� និងជំនាញយុវជន 

១១/១៥ ១ េរៀបចំកម�វធីិទស្សនៈកិច�សិក្សោយុវជនស�្័រគចិត� (២េលីក)    √   

២ ្របារព�ទិវអន�រជាតិអ�កស�្័រគចិត� ០៥ ធ�ូ  ១០០០ នាក ់  √  

៣ េវទិកជាតិស�ីពីករស�្័រគចិត�េនកម�ុជា ៨០០ នាក ់  √  

៤ េវទិកយុវជនស�ីពីភាពជាអ�កដឹកនានិំងយុវជន ៥០០ នាក ់   √ 

៥ សិក� សលបូកសរុបករងរស�ីពី"ករ្រគប្់រគងមជ្ឈមណ� ល  
និងយុវជន "   

 √  

៦ ផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានទីផ្សោរករងរអជីព និងជំនាញទន ់
ស្រមាបយុ់វជន  

  √ 

៧ បណ�ុ ះបណា� ល C-BED  √   

៨ បំបន៉សមត�ភាពយុវជន  ស�ីពីករេរៀបចំែផនករ និងករងរ
ស�្័រគចិត� 

  √ 

៩ បណ�ុ ះបណា� លជំនាញវជិា� ជីវៈបំបន៉សមត�ភាពយុវជន  ស�ីពី
ករេរៀបចំែផនករ ករងរស�្័រគចិត� និងបេច�កេទសដលយុ់វជន 

√   

១០ ្របកសឱ្យេ្របី្របាសជ់ាផ�ូវករណ៍ន◌វូ្រក�ម្របឹក្សោជាតិកម�ុជា
េដីម្បអីភិវឌ្ឍយុវជន 

√   

១១ សិក� ស◌ាលពិេ្រគាះេយាបលស់�ីពីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត�
េទរបស្់រក�ម្របឹក្សោយុវជនរជធានី េខត� 

√   

១២ ្របជំុ្របចឆំា� ្ំរក�ម្របឹក្សោជាតិកម�ុជាេដីម្បអីភិវឌ្ឍយុវជន   √ 

១៣ បំបន៉ស់មត�ភាពម�ន�ីអគ�េលខធិករដ� ន √   

១៤ សិក� សលត្រមងទិ់សករសិក្សោ និងករងរស្រមាបេ់ខត�មាន
សកលវទិ្យោលយ័ 

√   

១៥ សិក� សលស�ីពីយុវជននិងសហ្រគិនភាព √   

២៤. ករងរសហ្របតិបត�កិរកយរទឹ�ិ    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១៖  ករគា្ំរទ   
អង�ភាព និងករពិនិត្យតមដន 

២/២ ១ កិច�ដំេណីរករអង�ភាព √   

២ ពិនិត្យតមដន √   

ចេង� មសកម�ភាពទី ២៖  ករព្រងឹង
្របពន័�ល្បោតកយរទឹ�ិកម� និងកយរទឹ�ិ
សហគមន ៍

៥/៦ ១ បណ�ុ ះបណា� លមូលដ� ន្រគឹះៃនចលនាកយរទឹ� ិ √   

២ សិក� សលថា� កជ់ាតិស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យេឡងីវញិេលីកម�វធីិ
កយរទឹ�ិកម� 

√   

៣ សន�ិបាត្របចឆំា� បូំកសរុបករងរកយរទឹ� ិ   √ 

៤ សិក� សលថា� កតំ់បន ់(អន�រជាតិ) ស្រមាបេ់មដឹកនាកំយរទឹ�ិ √   

៥ េបាះជំរកំយរទឹ�ិថា� កជ់ាតិេលីកទី២ √   

៦ ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករ និងកម�វធីិផា� សប់�ូរបទពិេសធ √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

(ក�ុងនិងេ្រក្របេទស) 

២៥. ករងរែផនករ    

ចេង� មសកម�ភាពទី១៖ អភិវឌ្ឍសមត�
ភាព និងពិនិត្យតមដន 

១៩/១៩ ១ គា្ំរទកិច�ដំេណីរករអង�ភាព  √   
២ សិក� សលស�ីពីករកសងែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍ និង

ែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា� សំលេរៀន (SBM model) and 
Mentoring Program 

√   

៣ សិក� សលស�ីពីករេ្របី្របាសឧ់បករណ៍រង� យតៃម�គុណភាព
ែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា�  ំថា� ក្់រក�ង ្រស�ក ខណ�  

√   

៤ សិក� សលស�ីពីលទ�ផលរង� យតៃម�គុណភាពែផនករ
្របតិបត�ិ្របចឆំា� ថំា� ករ់ជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  

√   

៥ គា្ំរទក�ុងករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន ៍និងែផនករ
្របតិបត�ិសលេរៀន (Mentoring Program) 

√   

៦ ្របជំុ្រក�មករងរបេច�កេទសច្រម�ះវសិយ័អបរ់តំម្រតីមាស √   
៧ េរៀបចំអង�វបិស្សនា្រក�មករងរបេច�កេទសច្រម�ះវសិយ័អបរ់ ំ √   
៨ សិក� សលពិនិត្យេឡងីវញិស�ីពីករងរ្រក�មបេច�កេទសច្រម�ះ

វសិយ័អបរ់េំនថា� ករ់ជធានី េខត� 
√   

៩ ពិនិត្យតមដន្រក�មករងរបេច�កេទសច្រម�ះវសិយ័អបរ់េំន
ថា� ករ់ជធានី េខត� 

√   

១០ បំបន៉ស�ីពីករព្រងឹងសមត�ភាពេលខធិករដ� ន្រក�មករងរ
បេច�កេទសច្រម�ះវសិយ័អបរ់េំនថា� ករ់ជធានី េខត� 

√   

១១ េរៀបចំរបាយកណ៍វភិាគអំពីគេ្រមាងហរិ��ប្បទន           
សហ្របតិបតិ�ករថា� ករ់ជធានី េខត� 

√   

១២ ព្រងឹងសមត�ភាពករេធ�ីែផនករែផ�កតមលទ�ផល  តមរយៈ
ទស្សនកិច�សិក្សោ្របេទសក�ុងតំបនអ់ស៊ន 

√   

១៣ គា្ំរទករកសងសមត�ភាពម�ន�ី DGPP សិក្សោ Specialzed 
courses េនIIEP (7) 

√   

១៤ គា្ំរទ TA ពី IIEP ក�ុងដំេណីរករេរៀបចំ ESP 2019-2023 √   
១៥ គា្ំរទក�ុងករបេង�ីត BSP ថា� កជ់ាតិនិងថា� កេ់្រកមជាតិេដយ

ត្រមឹមជាមយួ ESP (20) 
√   

១៦ ពិនិត្យេឡងីវញិដំេណីរករ JTWG រជធានី េខត�្របចឆំមាស
និង្របចឆំា�  ំ(23) 

√   

១៧ គា្ំរទនិងស្រមបស្រម�លកិច�្របជំុ JTWG ថា� កជ់ាតិ និងថា� ក់
េ្រកមជាតិ (24) 

√   

១៨ គា្ំរទដលេ់គាលនេយាបាយ និងករតស៊ូមតិករសន�នា JTWG 
ជាមយួថា� កដឹ់កនា្ំរកសងួអយក្របច្ំរតីមាស និង្រកសងួ 
ពកព់ន័�និងៃដគូអភិវឌ្ឍក�ុងវសិយ័អបរ់ ំ

√   

១៩ គា្ំរទដលក់រអភិវឌ្ឍនវ៍ជិា� ជីវៈនិងករធានាគុណភាពែដល
ទកទ់ងេទនឹង Planning, Policy, EMIS និង M&E 

√   

ចេង� មសកម�ភាពទី២៖ កសងែផនករ
យុទ�ស�ស� និងែផនករ្របតិបត� ិ

៧/៨ ១ ផ្សព�ផ្សោយែផនទីបង� ញផ�ូវេគាលេដអភិវឌ្ឍន្៍របកបេដយ   
ចីរភាពឆា� ២ំ០៣០ ស�ីពីករអបរ់េំនកម�ុជា 

√   

២ េរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�វសិយ័អបរ់ ំ២០១៩-២០២៣   
ថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ េដយផ្សោរភា� បនឹ់ងអទិភាព
េគាលនេយាបាយ SDG4 

√   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

៣ េរៀបចំសិក� សលករកសងែផនករយុទ�ស�ស�ថវកិឆា� ំ
២០១៩-២០២១ ស្រមាបថ់ា� កជ់ាតិ និងរជធានី េខត� 

√   

៤ សិក� សលស�ីពីករេរៀបចំែផនករ្របតិបត�្ិរបចឆំា� ២ំ០១៩ 
ថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ 

√   

៥ សិក� សលស�ីពីករកសងែផនករយុទ�ស�ស�្រក�ង ្រស�ក 
ខណ�  

 √  

៦ េរៀបចំទ្រមងផ់្សោរភា� បែ់ផនករអនុវសិយ័ថា� កជ់ាតិ និងថា� ក់
េ្រកមជាតិ 

√   

៧ ផ�លប់េច�កេទស និងគា្ំរទករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�វសិយ័
អបរ់២ំ០១៩-២០២៣ ស្រមាបរ់ជធានី េខត� 

√   

៨ ផ�លប់េច�កេទស និងគា្ំរទករេធ�ីបច�ុប្បន�កម� CANPRO ថា� ក់
ជាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ 

√   

២៦. ករងរបុគ�លកិ    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១៖ កិច�ដំេណីរករ
អង�ភាព 

០/១ ១ គា្ំរទដំេណីរករអង�ភាព  
 √  

ចេង� មសកម�ភាពទី ២៖ ករព្រងឹង 
សមត�ភាពធនធានមនុស្ស និង         
ករពិនិត្យតមដន 

១៥/១៥ ១ គា្ំរទ្របាកេ់បៀវត្សម�ន�ីរដ�បាលកណា� ល √   

២ សិក� សលស�ីករព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប្់រគងធនធាន
មនុស្សដលម់�ន�ី្រគប្់រគងថា� កម់ន�ីរ ្រស�ក ខណ�  ្រក�ង គណៈ
្រគប្់រគង្រគឹះស� នសិក្សោ និងម�ន�ីជំនាញករងរបុគ�លិកមន�ីរ 

√   

៣ ទស្សនៈកិច�សិក្សោេ្រក្របេទស សិក� សល និងវគ�បណ�ុ ះ         
បណា� លរយៈេពលខ�ី 

√   

៤ េរៀបចំវគ�ត្រមងទិ់សគរុសិស្ស និស្សតិែដល្របឡងប�� បក់រ  
បណ�ុ ះបណា� លមុនេពលេចញបេ្រមីករងរ 

√   

៥ គា្ំរទករ្របឡងេ្រជីសេរសី្រគ�បេ្រងៀនក្រមិតឧត�ម √   

៦ បំេពញសលកប្័រតជូនគរុសិស្ស និស្សតិែដលេ្រតៀមេចញ
បេ្រមីករងរ 

√   

៧ ្រត�តពិនិត្យករេ្របី្របាស្់រកបខណ� ម�ន�ីរជករ ្រគ�បេ្រងៀន 
កិច�សន្យោ ពីរេវន និងថា� កគ់បួ   

√   

៨ ្រត�តពិនិត្យករផា� សប់�ូរទីកែន�ងេធ�ីកររបសបុ់គ�លិកអបរ់ ំ √   

៩ សហករ និង្រត�តពិនិត្យករែចកបុស�ិ៍្រគ�េចញថ� ី √   

១០ ពិនិត្យនិងវយតៃម�ករអនុវត�េគាលករណ◌ ៍និងលិខិត
បទដ� នស�ីពីករ្រគប្់រគងម�ន�ីរជករ 

√   

១១ ផលិតពត័ម៌ាន្របកបេដយគុណភាពគា្ំរទដលក់រព្រងយ
និងកសងែផនករថា� កេ់ខត� និង្រស�ក 

√   

១២ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបលស់�ីពីករបេង�ីតនិយាមថ�ី √   

១៣ ពិនិត្យេឡងីវញិនិងប�� បែ់ផនករសកម�ភាពេគាលនេយាបាយ
ធនធានមនុស្ស HRPAP  

√   

១៤ បំបន៉ម�ន�ីថា� កេ់្រកមជាតិអំពី្របពន័�្រគប្់រគងធនធានមនុស្ស 
និងព្រងឹងវនិយ័ករងរ 

√   

១៥ ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ករបេ្រងៀនភាសអងេ់គ�ស   
ថា� កជ់ាតិ និងេ្រកមជាតិ 

√   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

២៧. ករងរហរិ��វត� ុ    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១៖ គា្ំរទអង�ភាព 
ករព្រងឹងសមត�ភាព និងករពិនិត្យ 
តមដន 

១៩/១៩ ១ ក◌ិច�ដំេណីរករអង�ភាព √   

២ ជលួទី្របឹក្សោជាតិែផ�កហរិ��វត�ុស្រមាបគ់េ្រមាងSEIP √   

៣ គា្ំរទកិច�ដំេណីរករអង�ភាពនិងករចំណាយ្របតិបត�ិករ
ស្រមាបអ់នុវត�គេ្រមាង 

√   

៤ ជំនយួបេច�កេទសជាតិស្រមាបក់រេធ�ីអន�រករណ៍ៃន្របពន័� 
FMIS របស្់រកសងួអបរ់យុំវជននិងកីឡាជាមយួ FMIS 
របស ់MEF  

√   

៥ គា្ំរទែផ�កបេច�កេទសដល ់COA សរេសរកូដស្រមាបក់រ
អភិវឌ្ឍនក៍ម�វធីិស្រមាបក់រយិាលយ័ FMIS និង SIF 

√   

៦ បណ�ុ ះបណា� លជំនាញ FMIS ស្រមាបបុ់គ�លិកសំខន់ៗ
របស ់CBE និង POE 

√   

៧ ចុះកិច�សន្យោទី្របឹក្សោអន�រជាតិ PFM/CMេដីម្បគីា្ំរទលទ�ផល  √   

៨ គា្ំរទដល ់DOEs ស្រមាប្់រត�តពិនិត្យសលេរៀនេនេលី 
SBM/SIF និងែថរក្សោ្របពន័�មូលដ� នទិន�នយ័របាយករណ៍ 

√   

៩ សិក� សល្រគប្់រគងករផា� ស់ប�ូរេនក្រមិតនីមយួៗ: 
(ស្រមាបក់រយលដឹ់ងជាទូេទអំពីទស្សនៈ CM, PFMR 
ផា� សប់�ូរេគាលេដនិងយុទ�ស�ស�) 1) ករ្រគប្់រគងកំពូល 
2) DoF និងមន�ីរ PFMR ដៃទេទៀត  

√   

១០ បេង�ីត្រក�មករងរបេច�កេទសេគាលនេយាបាយថវកិែដល
មានភារកិច�បេង�ីតេគាលករណ៍ែណនានិំងបង� ញដលថ់ា� ក់
ដឹកនា្ំរកសងួ អយក និង្រកសងួេសដ�កិច�និងហរិ��វត�ុ  

√   

១១ ែកត្រម�វរចនាសម�ន័�ថវកិកម�វធីិែបងែចកេទតមអនុវសិយ័ 
ឬរចនាសម�ន័� ESP 

√   

១២ ករព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ី √   

១៣ បំបន៉េគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីករ្រគប្់រគងហរិ��វត�ុគេ្រមាង √   

១៤ ចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លភាសអងេ់គ�ស √   

១៥ បណ�ុ ះបណា� លករេ្របី្របាស្់របពន័�គណេនយ្យ 
Peachtree ស្រមាប្់រក�មករងរ 

√   

១៦ សិក� សលពិនិត្យេឡងីវញិេលីករអនុវត�េគាលករណ៍
ែណនាសំ�ីពីករ្រគប្់រគងហរិ��វត�ុគេ្រមាង 

√   

១៧ ករពិនិត្យតមដនករអនុវត�ថវកិ √   

១៨ ពិនិត្យតមដនករអនុវត�នីតិវធីិៃនករ្រគប្់រគងហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប្់រក�មករងរគា្ំរទករសងសងអ់គារសិក្សោ 

√   

១៩ ជលួសវនករឯករជ្យស្រមាបេ់ធ�ីសវនកម�េលីករអនុវត�
គេ្រមាង 

√   

ចេង� មសកម�ភាពទី ២៖ ករងរសង�ម
កិច� និងចំណាយឥតេ្រគាងទុក    

១/១ ១ ចំណាយេលីអត�្របេយាជនស៍ង�ម 
√   

២៨. ករងរសវនកម�ៃផ�ក�ងុ    

ចេង� មសកម�ភាពទី១៖ កិច�ដំេណីរករ
អង�ភាព 

១/១ ១ ផ�លក់រគា្ំរទសមា� រ និងបរកិ� រដល់យកដ� នសវកម�ៃផ�ក�ុង 
√   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

ចេង� មសកម�ភាពទី២៖ 
ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន� ី

៤/១០ ១ វគ�បំបន៉ និងសិក� សល √   

២ េធ�ីសវនកម� និងពិនិត្យតមដន √   

៣ បំបន៉សមត�ភាពម�ន�ីសវនកម�ៃផ�ក�ុងេដីម្បអីនុវត� IAManual √   

៤ សិក� សលពិនិត្យេឡងីវញិ្របចឆំា� ថំវកិ ESP, BSP និង 
AOP ថា� កជ់ាតិនិងេ្រកមជាតិសហករជាមយួ DoP- DoF 

√   

៥ បេង�ីត IA Manual ឱ្យ្រសបរចនាសម�ន័�ថវកិរបស្់រកសួង
អយក. 

  √ 

៦ បំបន៉អំពីសវនកម�ស្រមាបថ់ា� កជ់ាតិ និងេ្រកមជាតិ   √ 

៧ ចូលរមួវគ�បំប៉នស�ីពី FMIS េដីម្បពី្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ី
សវនកម�ៃផ�ក�ុងអំពី្របព័ន�្រគប្់រគងហរិ��វត�ុែផ�កេលី IT 

  √ 

៨ េធ�ីសវនកម�អង�ភាពថា� កក់ណា� ល និងថា� កេ់្រកមជាតិ   √ 

៩ ពិនិត្យេឡងីវញិ្របចឆំា� េំផា� េលីវឌ្ឍនភាព ប�� ្របឈម 
និងអនុសសនេ៍ដីម្បែីកលម�ចំណុចែដលរកេឃញី 

  √ 

១០ បង�ឹកនិងែណនាអំំពីករសរេសររបាយករណ◌ស៍វនកម�   √ 

២៩. ករងរធានាគុណភាពអប់រ ំ    

ចេង� មសកម�ភាពេគាលទី១៖ រង� យ
តៃម�លទ�ផលសិក្សោ និងករវសស់�ង់

សមត�ភាពក្រមិតសមមូល 

៦/៧ ១ កិច�ដំេណីរករអង�ភាព √   

២ េធ�ីេតស�ថា� កទី់១១ េលីមុខវជិា�  ភាសែខ�រ គណិតវទិ្យោ និង
រូបវទិ្យោ(សលសំណាកគំរូ ១៩២) 

√   

៣ ផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលេតស�ថា� កជ់ាតិ ថា� កទី់៨  √   

៤ គា្ំរទដលស់កម�ភាពកសងសមត�ភាពក�ុងតំបននិ់ងក�ុង
្របេទសស្រមាបក់រសកល្បងក្រមិតតូច SEA-PLM 

√   

៥ េតស�វយតៃម�សិស្សក្រមិតអន�រជាតិស្រមាបក់រអភិវឌ្ឍ √   

៦ បំបន៉សមត�ភាពស�ីពីករវភិាគសំណួរ និងលទ�ផលេតស�
ថា� កទី់១១  

√   

៧ ផ្សព�ផ្សោយ្របកសស�ីពីន◌តិីវធីិវស់ស�ងស់មត�ភាពក្រមិត
សមមូល 

 √  

ចេង� មសកម�ភាពេគាលទី២៖  អធិករ
កិច� និងករ្រសវ្រជាវបេច�កេទសគុណ
ភាពអបរ់ ំ

១៨/២៩ ១ អធិករកិច�គុណភាពអបរ់ ំ៤្របធានបទ ១៦០សល √   

២ ពិនិត្យតមដនអធិករកិច�តមកលកំណត២់៥ រជធានី
េខត� 

√   

៣ ផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ◌អ៍ធិករកិច�គុណភាពអបរ់ ំ √   

៤ បំបន៉សមត�ភាពម�ន�ីករយិាលយ័អធិករកិច�តមរជធានី-
េខត�ស�ីពី្របព័ន�អធិករកិច�ថ�ី (ម៉ូឌុលទី៥ និងទី៦)        

√   

៥ អនុវត�ករធានាគុណភាពអបរ់ ំ(អធិករកិច�ៃផ�ក�ុង ៃផ�េ្រក)  
េខត�េគាលេដទងំ៤ 

√   

៦ បំបន៉្រគ�ឧេទ�សថា� កជ់ាតិ និងបូកសរុបលទ�ផលករេធ�ី
អធិករកិច�ជា្របព័ន�  

√   

៧ គា្ំរទដលសិ់ក� សលស�ីពីករកសងសមត�ភាពដលអ់�ក
ែណនា,ំ អ�កែណនាជំានខ់�សនិ់ងអ�កអធិករកិច�សលេរៀន
ស�ីពីរេបៀបបេង�ីតមូលដ� ន្រគឹះស្រមាបសិ់ស្សថា� កទី់៣ េរៀន
ែផ�កគណិតវទិ្យោ និងភាសែខ�រែដលទញេចញពីករវយ
តៃម�សិក្សោថា� កជ់ាតិ 

√   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

៨ បំបស៉មត�ភាពម�ន�ីករយិាលយ័អធិករកិច� (មិនែមន
អធិករ) ពីរម៉ូឌុល  

√   

៩ បំបន៉សមត�ភាពអធិករ រជធានី-េខត�ស�ីពីករេធ�ីែផនករ
ថវកិ សកម�ភាព និង្រសវ្រជាវគុណភាពអបរ់ ំ    

  √ 

១០ ផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលសិក្សោរបសសិ់ស្សេលីេគហទំពរ័របស់
្រកសងួ និងបណា� យរបស ់NEP 

√   

១១ វភិាគេលីករសរេសររបាយករណ៍អំពីករវយតៃម�ករ
សិក្សោរបសសិ់ស្ស 

√   

១២ េរៀបចំករពិេ្រគាះេយាបលេ់លីលទ�ផលសិក្សោរបសសិ់ស្ស
ជាមយួអ�កពក់ពន័�េនថា� កជ់ាតិ 

√   

១៣ េរៀបចំករសន�នាេគាលនេយាបាយស�ីពីករកតប់ន�យ     
គមា� តលទ�ផលសិក្សោរបសសិ់ស្ស 

  √ 

១៤ ផ្សព�ផ្សោយ និងព្រងឹងកិច�សហករនិងករេ្របី្របាស់
ពត័ម៌ានៃនករសិក្សោរបស់សិស្សេដីម្បរីមួចំែណកកំែណ
ទ្រមងេ់គាលនេយាបាយ និងករែបងែចកថវកិរបស់
្រកសងួនិងអ�កពកព់័ន� 

  √ 

១៥ េរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយ េគាលករណ៍ែណនាកំរ្របតិបត�ិករ
វយតៃម�ករសិក្សោថា� កជ់ាតិ 

 √  

១៦ បេង�ីតនិងែកស្រម�ល E-Based Assessment √   

១៧ ព្រងឹងសមត�ភាពករវយតៃម�ករសិក្សោរបសសិ់ស្សមេត�យ្យ
សិក្សោ ករវភិាគទិន�នយ័ ករេរៀបចំរបាយករណ៍ និងករេ្របី
្របាសល់ទ�ផល 

√   

១៨ ែកលម� Software and Documentation  √  

១៩ បំបន៉ម�ន�ីតមរយៈ coaching/mentoring/on-the job 
training 

√   

២០ បំបន៉ DTMT េលីទស្សនៈៃនករធានាគុណភាពេលីអធិករ
កិច�ៃផ�ក�ុងនិងៃផ�េ្រក 

√   

២១ បេង�ីត និងអនុវត�ឧបករណ៍វយតៃម�អបរ់បំរយិាបន� √   

២២ សកល្បងរបាយករណ៍ QEMIS េន្រគបក់្រមិត ពិនិត្យ
តមដនករបេង�ីតេតស�ឆមាស និងកំណតស់លែដល
បំេពញករងរពំុទនល់� 

  √ 

២
៣ 

បេង�ីតនិងអនុវត�  class-based learning assessments 
technical manual 

 √  

២៤ បេង�ីត Sylabus រង� យតៃម�ករសិក្សោរបសសិ់ស្សស្រមាប ់
TTCs 

√   

២៥ ព្រងឹងសមត�ភាពនាយកសលនិង្រគ�ក�ុងករេរៀបចំ  
របាយករណ៍លទ�ផលសិក្សោរបសសិ់ស្ស 

 √  

២៦ េ្របី្របាសទិ់ន�នយ័ថា� កេ់្រកមជាតិស្រមាបក់រសេ្រមចចិត�
េលីករេធ�ីែផនករនិងែបងែចកថវកិ 

  √ 

២៧ គា្ំរទដលក់រកសងសមត�ភាព ករហ�កឹហ�នឺបំប៉នស�ីពីករ
សរេសរកូដករវភិាគទិន�នយ័និងករសរេសររបាយករណ៍
សកល្បងក្រមិតតូច 

  √ 
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

២៨ គា្ំរទដលក់រពិនិត្យេមីលេឡងីវញិៃនឧបករណ៍្រត�តពិនិត្យ
េដីម្បសុីខដុមជាមយួប�� ី្រត�តពិនិត្យរបស ់CFS កដូ៏ចជា 
តមដនដំេណីរករនីតិវធីិែដលដឹកនាេំដយ EQAD េដយ
មានករចូលរមួពី PED និង GSED 

 √  

២៩  ពិនិត្យេមីលករគា្ំរទែផ�កបេច�កេទសនិងែស�ងរកកម�វធីិ
បណ�ុ ះបណា� លអធិករកិច�ៃផ�ក�ុង និងៃផ�េ្រក 

√   

៣០. ករងរអធិករកិច�រដ�បាល និងហរិ��វត�ុ    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១៖ អភិវឌ្ឍ   
សមត�ភាពម�ន�អីធិករកិច� និង
ផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍អធិករកិច�
ក្រមិតភូមិភាគ 

៣/៣ ១  អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីអធិករកិច�  √   

២ ផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍អធិករកិច�ក្រមិតភូមិភាគ  √   

៣  កិច�ដំេណីរករអង�ភាព 
√   

ចេង� មសកម�ភាពទី ២: អធិករកិច�   
ជា្របច ំ្រត�តពិនិត្យវឌ្ឍនភាពៃនករែក
លម� និងអធិករកិច�ៃចដន្យ 

២/៣ ១ អធិករកិច�ជា្របច ំ √   

 ២ ្រត�តពិនិត្យវឌ្ឍនភាពៃនករែកលម�  √  

 ៣ អធិករកិច�ៃចដន្យ √   

៣១. ករងរពត៌មាន និងកិច�ករអស៊ន    

ចេង� មសកម�ភាពទី១៖ គា្ំរទ      
អង�ភាព និងករកសងសមត�ភាព
ជំនាញ 

២/៥ ១ កិច�ដំេណីរករអង�ភាព √   
២ សហករេរៀបចំសិក� សលថា� កអ់ន�រជាតិ ថា� កតំ់បន ់និងថា� ក់

ជាតិ េលីជំនាញ និងកម�វធីិេផ្សងៗ 
√   

៣ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយចំេណះដឹងអស៊ន-សីុេមអូ  √  
៤ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលកិច�្របជំុអស៊នសីុេមអូ

ស្រមាបម់�ន�ីអបរ់ ំ
 √  

៥ បណ�ុ ះបណា� លជំនាញពត័ម៌ាន និងទំនាកទំ់នងសធារណៈ   √  

ចេង� មសកម�ភាពទី២៖ ករ្របមូល
ពត័ម៌ាន ករគា្ំរទដំេណីរករ
ផ្សព�ផ្សោយ និងករេលីកកម�សកិ់ច�
សហ្របតិបត�ិករអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា 

៣/៥ ១ ្របមូលពត័ម៌ាន យកពត័ម៌ាន និងផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានវសិយ័
អបរ់ ំយុវជន និងកីឡា 

√   

២ វយតៃម�ក្រមិតយលដឹ់ងរបសបុ់គ�លិកអបរ់ ំសិស្ស និស្សតិ   
គរសិុស្ស អំពីចំេណះដឹងអស៊ន និងសីុេមអូ 

 √  

៣ ្របមូលពត័ម៌ាន និងេធ�ីយុទ�នាករផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានអបរ់េំន
តមតំបនដ់ច្់រសយាល និងតំបនជ់បួករលំបាកេដីម្ប្ីរបមូល
កុមារអយុ៦ឆា�  ំឬយ៉ាងតិច៧២ែខឱ្យចុះេឈ� ះចូលេរៀន  

 √  

៤ ផលិតឯកសរអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា និង្រពឹត�ិប្រតពត័ម៌ាន  √   
៥ កិច�សហ្របតិបត�ិករអស៊ននិងសីុេមអូ √   

ចេង� មសកម�ភាពទី៣៖ គា្ំរទអង�ភាព 
និងករកសងសមត�ភាពជំនាញ 

១/៣ ១ កិច�ដំេណីរករអង�ភាព √   
២ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបលេ់លីករអភិវឌ្ឍអបរ់បំេច�កេទស  √  
៣ សិក� សលក្រមិតតំបនេ់លីករកសងសមត�ភាព្រសវ្រជាវ

និងអបរ់បំេច�កេទស 
 √  

ចេង� មសកម�ភាពទី៤៖ ្រសវ្រជាវនិង
អភិវឌ្ឍអបរ់បំេច�កេទស និងករេលីក
កម�សកិ់ច�សហ្របតិបត�កិរសីុេមអូ 

៤/៤ ១ ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ករអភិវឌ្ឍអបរ់បំេច�កេទសេន
កម�ុជា 

√   

២ ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករអបរ់បំេច�កេទសក�ុងតំបន ់ √   

៣ ចូលរមួកិច�្របជំុក�ុង្រកបខណ� សីុេមអូក�ុងតំបន ់ √   

៤ េរៀបចំ្របជំ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបសម់ជ្ឈមណ� ល SEAMEO 
TED ្របចឆំា�  ំ(GBM) េន្របេទសកម�ុជា េខត�េសៀមរប 

√   

៣២. ករងរនីតិកម�    
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

ចេង� មសកម�ភាពទី១៖ ករគា្ំរទ
ករងរនីតិកម� និងេរៀបចំលិខិត
បទដ� នគតិយុត� 

១/២ ១ កិច�ដំេណីរករអង�ភាព  √  

២ កសងលិខិតបទដ� នគតិយុត�វសិយ័អបរ់ ំ
√   

ចេង� មសកម�ភាពទី២៖ ករអភិវឌ្ឍ
សមត�ភាព និងព្រងឹងករអនុវត�ច្បោបវ់ ិ
សយ័អបរ់ ំ

៩/២៦ ១ សិក� សលស�ីករព្រងឹងសមត�ភាពបុគ�លិកអបរ់ ំស�ីពី   
េគាលករណ៍អភិបាលកិច�ល�វសិយ័អបរ់ ំ 

 √  

២ ពិនិត្យតមដននិងផ�លក់រគា្ំរទែផ�កបេច�កេទសស្រមាបព់្រងឹង
តនួាទី និងភារកិច�្រសបតមេគាលករណ៍អភិបាលកិច�ល� 

 √  

៣ ផ�លក់រគា្ំរទែផ�កបេច�កេទសស្រមាប់ព្រងឹងតនួាទី និង     
ភារកិច�របសបុ់គ�លិករដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិេលីករេផ�រ     
មុខងរ និងធនធានវសិយ័អបរ់េំនេខត�បាតដំ់បង 

 √  

៤ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយេគាលនេយាបាយវមិជ្ឈករ និងវសិហ-
មជ្ឈករវសិយ័អបរ់ ំ

  √ 

៥ សិក្សោពិេ្រគាះេយាបលេ់រៀបចំលិខិតបទដ� នគា្ំរទករអនុវត�
ករេផ�រមុខងរវសិយ័អបរ់ ំ

 √  

៦ សិក្សោមុខងរវសិយ័អបរ់សំ្រមាបេ់ធ�ី្របតិភូកម�ជូនរដ�បាល្រក�ង
្រស�កេគាលេដៃនករយិាលយ័្រចកេចញចូលែតមយួ 

 √  

៧ សិក្សោ្របសិទ�ភាពៃនករផ�លេ់សវសធារណៈនិង្រកបខណ�
ច្បោបវ់សិយ័អបរ់តំម្រគឹះស� នសិក្សោឯកជន 

 √  

៨ សិក� សលស�ីពីករព្រងឹងករអនុវត�្រកបខណ� ច្បោប◌វ់សិ័
យអបរ់ ំ 

 √  

៩ សិក� សលត្រមងទិ់សស�ីពីនីតិវធីិវយតៃម�និងតកែ់តង
លិខិតបទដ� នគតិយុត� 

√   

១០ ពិេ្រគាះេយាបលេ់រៀបចំលិខិតបទដ� នគតិយុត�វសិយ័អបរ់ ំ  √  

១១ ពិនិត្យតមដន្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�្រកបខណ� ច្បោប ់        
វសិយ័អបរ់ ំ

 √  

១២ សិក� សលស�ីពីករព្រងឹងសមត�ភាពេលី្រកបខណ� ច្បោប់
្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជញួដូរមនុស្សក�ុងវសិយ័អបរ់ ំ

 √  

១៣ សិក� សលពិនិត្យេឡងីវញិេលីករងរ្របយុទ�្របឆាងំអំេពី  
ជញួដូរមនុស្សរបស្់រក�មករងរអន�រ្រកសងួ 

  √ 

១៤ សិក្សោផលបះ៉ពលៃ់នអំេពីជញួដូរមនុស្សក�ុងវសិយ័អបរ់ ំ √   

១៥ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបលវ់យតៃម�ផលបះ៉ពលលិ់ខិត
បទដ� នគតិយុត�វសិយ័អបរ់ ំ

√   

១៦ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលៃនករវយតៃម�លិខិត
បទដ� នគតិយុត�វសិយ័អបរ់ ំ

√   

១៧ សិក្សោផលបះ៉ពលស់្រមាបក់រេរៀបចំលិខិតបទដ� នគតិយុត�  
វសិយ័អបរ់ ំ

√   

១៨ សិក្សោផលបះ៉ពលេ់លីករអនុវត�្រកបខណ� ច្បោប ់និងលិខិត
បទដ� នគតិយុត�វសិយ័អបរ់ ំ

√   

១៩ សិក� សលព្រងឹងសមត�ភាព្រគប្់រគង និងេដះ្រសយវវិទ
បុគ�លិកអបរ់ ំ

√   

២០ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបលស់�ីពីករដកប់��ូ លនីតិកម�សិទ�ិ   √ 
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

ប�� េន្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ 

២១ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយ្រកបខណ� ច្បោប្់របយុទ�្របឆាងំ
ផលិតផលែក�ងក� យ  

√   

២២ ផ�លក់រគាពំរ និងជំនយួផ�ូវច្បោបជូ់នបុគ�លិកអបរ់ ំ  √  

២៣ ពិនិត្យតមដននិងសិក្សោ្រសវ្រជាវករណីវវិទបុគ�លិកអបរ់ ំ √   

២៤ អភិវឌ្ឍ ៨ ឧបករណ៍ពកព់ន័�េទនឹងបទប្ប��ត�ិគា្ំរទដំេណីរករ
េផ�រជាពិេសសបទប្ប��ត�ិស�ីពីករ្រគប់្រគងថវកិជំនយួឥត
សំណងមានលក�ខណ� ដូចជាករអបរ់សំ្រមាប្់រក�ង ្រស�ក ខណ�  

  √ 

២៥ អភិវឌ្ឍែផនករសកម�ភាពករេធ�ីកំែណទ្រមង ់D & D និង
ែផនករអភិវឌ្ឍសមត�ភាពស្រមាបក់រអបរ់វំមិជ្ឈករ 

  √ 

២៦ ពិនិត្យេឡងីវញិនូវមុខងរអបរ់និំងេរៀបចំកិច�្របជំុពិេ្រគាះ
េយាបល ់(េខត�បាតដំ់បង និងតែកវ) េដីម្បេីធ�ីវេិសធនកម�
អនុ្រកឹត្យេលខ ១៩១ ស�ីពីករេផ�រមុខងរអបរ់កុំមារតូច បឋម
សិក្សោនិងអបរ់េំ្រក្របពន័� 

  √ 

៣៣. ករងរសណំង់    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១ ៖ គា្ំរទអង�ភាព 
និងអភិវឌ្ឍសមត�ភាព 

២/៤ ១ កិច�ដំេណីរករអង�ភាព √   
២ ទស្សនៈកិច�សិក្សោ ពកព់ន័�េហដ� រចនាសម័�ន�អបរ់េំនបរេទស   √ 
៣ បំបន៉នាយក នាយកិសល ្រពមទងំម�ន�ីពកព់ន័� ស�ីពីករ

ព្រងឹង ករ្រគប្់រគងេហដ� រចនាសម�ន័�អបរ់ ំ
 √  

៤ ស្រមង ់និងសិក្សោពត័ម៌ានសលេរៀន េនរជធានី េខត� √   
ចេង� មសកម�ភាពទី ២ ៖ អភិវឌ្ឍន៏
អគាររដ�បាល និងអគារសិក្សោ 

៦/៦ ១ ជសួជុល និងែកលម�មណ� ល្របឡងមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ 
៣០អគារ 

√   

២ ជសួជុលអគារទីស�ីករ្រកសងួ ១ អគារ √   
៣ ជសួជុលសលអនុ និងវទិ្យោលយ័តមបណា� េខត� ៦ សល √   
៤ សងអ់គារសិក្សោេនអនុវទិ្យោលយ័ និងវទិ្យោលយ័តមបណា�

េខត� រជធានី  ៥២ខ�ង 
√   

៥ សងអ់គារសិក្សោ ១ខ�ង និងបំពកេ់្រគឿងសង� រមឹអគារស្រមាប់
មហវទិ្យោលយ័វសិ�កម� និងមហវទិ្យោលយ័វទិ្យោស�ស� 
(STEM) េនសកលវទិ្យោលយ័ភូមិន�ភ�េំពញ 

√   

៦ ពិនិត្យតមដន ករងរជសួជុល សងសងអ់គារសិក្សោថ�ី និង 
វយតៃម�ករងរ្រគប្់រគងេហដ� រចនាសម�ន័�អបរ់ ំ 

√   

៣៤. ករងរសមា� រៈ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ�    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១៖ ករគា្ំរទករ
្រគប្់រគង និងអភិវឌ្ឍសមា� រៈ និង្រទព្យ
សម្បត�ិរដ� 

២/២ ១ កិច�ដំេណីរករអង�ភាព √   
២ បំពកស់មា� របរកិ� របំពកត់មសល 

√   

ចេង� មសកម�ភាពទី ២៖ ករអភិវឌ្ឍ 
សមត�ភាព និងពិនិត្យតមដន 

៤/៤ ១ បំបន៉ស�ីពីករងរ្រគប្់រគងសមា� រៈ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� និង
ទស្សនកិច�សិក្សោេ្រក្របេទស 

√   

២ ប��ូ លទិន�នយ័សមា� រៈ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ�តម្របពន័�ពត័ម៌ាន
វទិ្យោ 

√   

៣ េធ�ីបច�ុប្បន�កម�សមា� រៈនិង្រទព្យសម្បត�ិរដ� √   

៤ ពិនិត្យវយតៃម�ករងរ្រគប្់រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� និងស្រមប
ស្រម�លែបបបទនាចូំលេដយពន�និងអករជាបន�ុករដ� 

√   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

៣៥. ករងររដ�បាល    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១ ៖ ករគា្ំរទេសវ
េរៀបចំពិធីស្រមាបវ់សិយ័អបរ់ ំ

៧/៧ ១ ផ�តផ់�ងស់មា� របរកិ� រស្រមាបដំ់េណីរករករយិាលយ័    

២ េបាះពុម�ទងជ់យ័លភី២៣៣ បណ័�សរេសីរ ២៣០ ជូន៤៦១ 
អង�ភាពែដលមានស� ៃដល� និង្របកសនីយប្័រត ២៥០ ជូន
អង�ភាពថា� កជ់ាតិ 

   

៣ ចូលរមួេរៀបចំបុណ្យជាតិ និងករងរសង�មនានា    

៤ េបាះពុម�ក្បោលលិខិត និងឯកសរពក់ពន័� ឆា� ២ំ០១៨    

៥ ផ�តផ់�ង ់និងគា្ំរទេសវេរៀបចំសន�ិបាត្របចឆំា�  ំ    

៦ ចូលរមួសន�ិបាតបូកសរុបវយតៃម�លទ�ផលករងរអបរ់ ំយុវជន 
និងកីឡាេនរជធានី-េខត� និង្របមូលរបាយករណ៍ពកព់ន័� 

   

៧ េបាះពុម�េសៀវេភសន�បិាតអបរ់ ំនិងឯកសរពកព់ន័�    

ចេង� មសកម�ភាពទី ២ ៖ ករអភិវឌ្ឍ
សមត�ភាព និងករពិនិត្យតមដន 

៨/៨ ១ បំបន៉ករងរ្រគប្់រគងរដ�បាល និងពិធីករជូនម�ន�ីរដ�បាល
អបរ់ថំា� កជ់ាតិ និងេ្រកមជាតិ ១២០នាក ់

   

២ បំបន៉ករងរ្រគប្់រគងបណ�សរ និង្របពន័�ទិន�នយ័្រគប្់រគង
ឯកសររដ�បាលជូនម�ន�ីរដ�បាលអបរ់ថំា� កជ់ាតិ និងេ្រកមជាតិ 
១៧២ នាក ់

   

៣ បំបន៉ករងរ្របពន័�លំហូរឯកសរជូនម�ន�ីរដ�បាលអបរ់ថំា� ក់
ជាតិ និងេ្រកមជាតិចំននួ៧០ នាក ់

   

៤ ចូលរមួកម�វធីិេបីក-បិទនិង្របមូលពត័៌មានក�ុងកម�វធីិ្របកតួ
កីឡានានា និង្របឡងសិស្សពូែក 

   

៥ ចូលរមួក�ុងសមាសភាពៃនគណៈ្របតិភូថា� កដឹ់កនា្ំរកសងួក�ុង
ករចុះ្រត�តពិនិត្យករងរអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា  

   

៦ ្រត�តពិនិត្យករងរ្រគប្់រគងរដ�បាល និងបណ�សរេនតម២៤ 
រជធានី េខត� 

   

៧ ែណនានិំង្រត�តពិនិត្យវយតៃម�ករេស�ីសំុេ្រគឿងឥស្សរយិយស
របសរ់ជធានី-េខត� និងបំពកេ់្រគឿងឥស្សរយិយស 

   

៨ ចូលរមួេរៀបចំកម�វធីិែចកស�� ប្រតេនតមសកលវទិ្យោលយ័ 
និងសេមា� ធសមិទ�ផលអបរ់ ំេបីកបេវសនកល និងករងរ
ទកទ់ងនឹងវសិយ័អបរ់ ំ

   

៣៦. ករងរទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ និងអហរបូករណ៍    

ចេង� មសកម�ភាពទី១៖  ករគា្ំរទអង�
ភាព និងករពិនិត្យតមដន 

២/២ ១ គា្ំរទដំេណីរករអង�ភាព √   

 ២ ពិនិត្យតមដនករបំេពញករងររបសៃ់ដគូេលីវសិយ័អបរ់ ំនិង
ចូលរមួសេមា� ធសម�ិផលរបសអ់ង�ករ 

√   

ចេង� មសកម�ភាពទី ២៖ ្រគប្់រគង
និស្សតិអហរបូករណ៍ និងបេង�ីន
សមត�ភាពៃនកិច�សហ្របតិបត�ិករ 

១៤/១៤ ១ ផ្សព�ផ្សោយកម�វធីិអហរូបករណ៍េទសិក្សោេនបរេទស √   

២ គា្ំរទដំេណីរករ្របឡងេ្រជីសេរសីនិស្សតិអហរបូករណ៍េទ
សិក្សោេនបរេទស និង្រក�មសុវត�ិភាព 

√   

៣ បណ�ុ ះបណា� លនិស្សតិអហរូបករណ៍មុនេចញេទសិក្សោេន
បរេទស និងជបួជំុនិស្សតិបរេទស 

√   

៤ គា្ំរទេសវសុខភាពនិស្សតិបរេទសនិងនិស្សតិនារ្ីរកី្រក √   

៥ គា្ំរទដំេណីរករអេន�វសិក √   

៦ ្របាកបំ់ណាចបុ់គ�លិកអង�ភាព √   



   

185 
 

សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

៧ គា្ំរទបដិសណា� រកិច�្របតិភូនិងនិស្សតិបរេទស √   

៨ ផ�លេ់មដយ (េ្រគឿងឥស្សរយិយសជូនសប្ុបរសជន) √   

៩ េរៀបចំពិធីបុណ្យជាតិ(ចូលឆា� សំកល និងចូលឆា� ែំខ�រ)       
អន�រជាតិ(ទិវ�ហ�ងកូ់ហ�ូនី) 

√   

១០ គា្ំរទមេធ្យោបាយេធ�ីដំេណីរ ្របតិភូ និងនិស្សតិអហរូបករណ៍
ែខ�រ និងបរេទស និងករស� កេ់ន 

√   

១១ ផ�លអ់ហរូបករណ៍ស្រមាបក់រសិក្សោ្រសវ្រជាវក�ុង្របេទស 
(សមា� រដំេណក និង្របាកែ់ខនិស្សតិបរេទស) 

√   

១២ ផ�លអ់ហរូបករណ៍ស្រមាបក់រសិក្សោ្រសវ្រជាវេ្រក្របេទស √   

១៣ ឧបត�ម�ដំេណីរលំែហ និងករសិក្សោ √   

១៤ ផ�លវ់ភិាគទនដលអ់ង�ករអន�រជាតិនានា(CONFEMMEN) √   

៣៧. ករងរ្របពន័�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងអប់រ ំ    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១៖ គា្ំរទ្របពន័�
ពត័ម៌ាន្រគប្់រគងអបរ់ ំនិងពិនិត្យ    
តមដន 

៣/៨ ១ កិច�ដំេណីរករអង�ភាព  √  
២ ព្រងឹងដំេណីរករ្របពន័�ពត័ម៌ាន្រគប្់រគងអបរ់ ំ  √  
៣ ពិនិត្យតមដនទិន�នយ័អបរ់ ំ  √  
៤ ព្រងឹង EMIS ថា� កក់ណា� លជាមយួករបែន�មបុគ�លិកស្រមាប់

្រគប្់រគង្របពន័� EMIS ។ អ�កអភិវឌ្ឍនក៍ម�វធីិមយួឬពីរ ពី្រក�ម
ហុ៊នអភិវឌ្ឍកម�វធីិកំុព្ូយទរ័ សធារណៈទងំឯកជន សលេរៀន
ឯកជននិង CPS  

  √ 

៥ គា្ំរទជំនយួករបេច�កេទសអន�រជាតិេលីករអនុវត�ែផនករេម
របស ់EMIS ជាមយួនឹងករសង�តធ់�នេ់លីករេ្របី្របាស់
ទិន�នយ័របស ់EMIS ស្រមាបក់រេធ�ីែផនករនិងករវភិាគ 

√   

៦ សមា� របរកិ� របេច�កេទស √   
៧ គា្ំរទេទេលី្របពន័�ពត័ម៌ាន្រគប្់រគងអបរ់ថំា� កជ់ាតិ និង    

ថា� កេ់្រកមជាតិេដីម្បផីលិត និងែចក ចយេសៀវេភស�ិតិ និង
សូចនាករអបរ់ឆំា� ២ំ០១៨ 

√   

៨ គា្ំរទបេច�កេទសេដីម្បបី�� ប្់របពន័� Q-EMIS (Ronnie 
Anderson) 

 √  

ចេង� មសកម�ភាពទី ២ ៖ អភិវឌ្ឍ្របពន័�
ពត័ម៌ាន្រគប្់រគងអបរ់ ំនិងផលិតស�តិិ 
និងសូចនាករអបរ់ ំ

៤/៨ ១ ព្រងឹងសមត�ភាពករអភិវឌ្ឍ្របពន័�ពត័៌មាន្រគប្់រគងអបរ់ ំ  √  
២ គា្ំរទសមត�ភាពេលីករផលិតស�ិតិ និងសូចនាករអបរ់ ំ   

សលេរៀនសធារណៈ 
 √  

៣ គា្ំរទសមត�ភាពេលីករផលិត និងសូចនាករអបរ់សំលេរៀន
ឯកជន និងមេត�យ្យសហគមន ៍

 √  

៤ ព្រងឹងសមត�ភាពនាយក/នាយកិ នាយករង/នាយកិរង និង     
ម�ន�ីទទលួបន�ុកស�ិតិអបរ់ ំេនវទិ្យោលយ័េទេលីករ្រគប្់រគង 
វភិាគ និងករេ្របី្របាសទិ់ន�នយ័អបរ់ ំ

 √  

៥ អភិវឌ្ឍនក៍ម�វធីិ EMIS េដយប��ូ ល្របពន័�ទិន�នយ័ NFE (និង
្របពន័�ទិន�នយ័េផ្សងេទៀត) េដីម្បេីឆ�ីយតបេទនឹងត្រម�វករ
ទិន�នយ័និងត្រម�វករទិន�នយ័ (តមរយៈជំនយួបេច�កេទសក�ុង
្រស�កែដលមានកិច�សហករពី្រកសងួអបរ់យុំវជននិងកីឡា) 
ជំនយួបេច�កេទសគរួែតមានតមត្រម�វករនិងេឆ�ីយតបេទនឹង
ត្រម�វកររបស្់រកសងួ) 

√   

៦ េរៀបចំែផនករេរៀបចំស្រមាបវ់មិជ្ឈករៃន EMIS េទ √   



   

186 
 

សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

ករយិាលយ័រដ�បាល្រស�ក 

៧ បេង�ីនករ្របមូលទិន�នយ័ពីសលេរៀនឯកជន សលបឋម
សិក្សោ មេត�យ្យសិក្សោសហគមននិ៍ង្រកសងួែដលមាន EMIS 
ែដលមាន្រសប ់

√   

៨ េធ�ីអធិករកិច�ក�ុងករេផ��ងផា� តទិ់ន�ន័យរបសស់ល √   

៣៨. ករងរេគាលនេយាបាយ    

ចេង� មសកម�ភាពទី១៖  អភិវឌ្ឍ និងែក
ស្រម�លេគាលនេយាបាយអបរ់ ំយុវជន
និងកីឡា 

៣/៤ ១ ដំេណីរករអង�ភាព √   
២ ែកស្រម�លេគាលនេយាបាយអបរ់បំរយិាបន�ស្រមាបអ់�កសិក្សោ

មានភាពពិករ  
√   

៣ េរៀបចំ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយអហរូបករណ៍េនបឋម
សិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ  

 √  

៤ ចូលរមួសន�ិសិទក�ុងតំបន ់និងអន�រជាតិ √   
ចេង� មសកម�ភាព ២៖ សិក្សោ្រសវ្រជាវ 
និងតមដន និនា� ករអបរ់កំ�ុង្របេទស 
តំបន ់និងពិភពេលក 

៨/១២ ១ ពិនិត្យតមដនករអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស្់រកសងួ
អបរ់ ំយុវជន និងកីឡា 

 √  

២ សិក្សោ្រសវ្រជាវេលីេគាលនេយាបាយក�ុងតំបន ់និងក�ុង   
ពិភពេលក និងករកសងសមត�ភាព 

√   

៣ ដំេណីរករមជ្ឈមណ� លធនធាន (Resource Center) √   
៤ អហរូបករណ៍សហហរិ��ប្បទនស្រមាបថ់ា� កប់ណ�ិ តេទ

សិក្សោេន្របេទសបារងំចំននួ ៩រូប 
√   

៥ សិក្សោ្រសវ្រជាវស�ីពី គុណភាព និងសមធមៃ៌នករផ�លេ់សវ
អបរ់េំដយមន�ីរអបរ់ ំនិងករយិាលយ័អបរ់ ំ 

√   

៦ សិក្សោ្រសវ្រជាវស�ីពី ករវយតៃម�េទេលីករអនុវត�កម�វធីិ    
អហរូបករណ៍េនក្រមិតបឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ  

√   

៧ សិក្សោ្រសវ្រជាវស�ីពី ែផនទីទិន�នយ័ចម្បងៃនករគា្ំរទរបស ់
ៃដគូអភិវឌ្ឍចបត់ងំពីករចបេ់ផ�ីម 

  √ 

៨ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបល ់េធ�ីករេបាះពុម� និងសិក�
សលផ្សព�ផ្សោយេលីលទ�ផលៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវស�ីពីករ
្រគប្់រគង និងដឹកនាេំនបឋមសិក្សោ 

  √ 

៩ េបាះពុម� និងេរៀបចំសិក� សលផ្សព�ផ្សោយេលីលទ�ផលៃនករ
សិក្សោ្រសវ្រជាវស�ីពីកម�វធីិអហរូបករណ៍ 

  √ 

១០ ផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលៃនករសិក្សោេទថា� កដឹ់កនា/ំអ�កេធ�ីេសចក�ី
សេ្រមចចិត�របស្់រកសងួអបរ់យុំវជននិងកីឡានិងអ�កពកព់ន័�
ទងំអសេ់នថា� កជ់ាតិនិងថា� កេ់្រកមជាតិ 

√   

១១ គា្ំរទដលក់របកែ្រប ករថតចម�ង ករែកស្រម�ល កររចនា 
្រកហ�កិៃនករេបាះពុម�ផ្សោយេគាលនេយាបាយ និង       
របាយករណ៍្រសវ្រជាវ  

√   

១២ សិក្សោ្រសវ្រជាវ្របកបេដយគុណភាពខ�សទ់នេ់ពលេវល  
ស�ីពីរេបៀបវរៈអបរ់អំទិភាព 

√   

៣៩. ករងរពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�    

ចេង� មសកម�ភាពទី១៖ ករគា្ំរទករ

អភិវឌ្ឍយន�ករពិនិត្យតមដន និងវយ

តៃម� 

៥/១០ ១ គា្ំរទដំេណីរករអង�ភាព √   

២ សិក� សលែកលម�ឧបករណ៍ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�

តមអនុវសិយ័  
√   

៣ អនុវត�្រកបខណ� តមដននិងវយតៃម� (តមដននិងវយតៃម� √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

ករអនុវត�េដយេ្របីឧបករណ៍ ME ថ�ីែដលបានករេធ�ីបច�ុប្បន�

កម�តមអនុវសិយ័ 

៤ ផ�លក់រែណនានិំងករហ�កឹហតេ់ទេលី RBM ស្រមាប ់

POE/DOE ែដលកំពុងអនុវត� 
√   

៥ ែណនានិំងបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេង� លស�ីពី RBM ស្រមាប់

បុគ�លិកបេច�កេទសេនថា� កេ់្រកមជាតិ  
√   

៦ ជំនយួបេច�កេទសក�ុងករអភិវឌ្ឍែផនករេម ME ឧបករណ៍និង

ែផនករសកម�ភាពរមួទងំព្រងឹងសមត�ភាពបុគ�លិករបស ់ME 

េដីម្បអីនុវត�ែផនករេមេនះ 

  √ 

៧ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបលេ់លីឯកសរែណនាសំ�ីពីករ

អភិវឌ្ឍឧបករណ៍ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�េនថា� កជ់ាតិ 
  √ 

៨ សិក� សលផ្សព�ផ្សោយឯកសរែណនាសំ�ពីីករអភិវឌ្ឍ

ឧបករណ៍ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� 
  √ 

៩ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបលេ់លីេសចក�ី្រពង្រកបខណ�        

ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�អនុវសិ័យករអភិវឌ្ឍយុវជន និង

ករអបរ់កំយនិងកីឡាេនថា� កជ់ាតិ 

  √ 

១០ ផ្សព�ផ្សោយ្រកបខណ� ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�អនុវសិយ័

ករអភិវឌ្ឍយុវជន និងករអបរ់កំយ និងកីឡា 
  √ 

ចេង� មសកម�ភាពទី២៖  ករអភិវឌ្ឍ

សមត�ភាពម�ន�ជំីនាញ និងករ 

ពិនិត្យតមដន 

៤/៤ ១ សិក� សលអភិវឌ្ឍនស៍មត�ភាព ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�

ថា� ករ់ជធានី េខត� 
√   

២ សិក� សល ស�ីពីករេរៀបចំរបាយករណ៍សមិទ�កម� √   

៣ ពិនិត្យតមដនដំេណីរករសន�ិបាតអបរ់ថំា� ករ់ជធានី េខត� √   

៤ ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ករអនុវត�ែផនករ្របតិបត� ិ  

្របចឆំា� រំបសថ់ា� កេ់្រកមជាតិ 
√   

៤០. ករងរបេច�កវិទ្យោព័តម៌ាន    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១ ៖ ករគា្ំរទអង�

ភាព ករផ�លេ់សវកម� និងករអបរ់មិំន

ផ�ូវករ 

៧/១១ ១ ដំេណីរករនាយកដ� នបេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន √   

២ តភា� បេ់ហដ� រចនាសម�◌ន័�រូបវន� ICT ស្រមាបម់ជ្ឈមណ� ល

ម៉ាសីុនបេ្រមីថា� កជ់ាតិ(Educational National Data Cetner) 

និងករតភា� បពី់អង�ភាពេ្រកមឱវទ្រកសងួ បេ្រមីដំេណីរករ

្រគប្់រគង និងែចករែំលកទិន�នយ័ និងបណា� ញ អីុនធឺណិត 

 √  

៣ តភា� ប ់និងែថរក្សោ េហដ� រចនាសម�◌ន័�រូបវ◌័ន� ICT  បណា� ញ 

Network អីុនធឺណិត េនអង�ភាពថា� កក់ណា� ល និង្រគឹះស� ន

សិក្សោសធារណៈ 

√   

៤ សិក� សលស�ីពី សិក្សោតមរយៈេអឡចិ្រត�និក និងករេ្របី
្របាសឧ់បករណ៍បេ្រងៀន-េរៀនតមរយៈេអឡចិ្រត�និកជាជំនយួ
ដលក់របេ្រងៀនក�ុងថា� កេ់រៀនដលអ់ង�ភាពថា� កេ់្រកមជាតិ 

√   

៥ ផលិតវេិដអូ និងកម�វធីិទូរសព� េដីម្បជំីនយួដលក់របេ្រងៀន 
និងេរៀន េនក្រមិតមេត�យ្យសិក្សោ 

  √ 

៦ បេង�ីតកម�វធីិែល្បងអបរ់តំមរយៈទូរស◌ព័�ៃដស្រមាបជំ់នយួ
សិស្ស ថា� កទី់១២ េលីមុខវជិា� វទិ្យោស�ស� និងគណិតវទិ្យោ 

√   

៧ គា្ំរទដលក់រចូលរមួរបសថ់ា� កដឹ់កនាេំនសិក� សល/វគ�   √ 
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

បំបន៉ថា� កតំ់បននិ់ងអន�រជាតិស�ីពី e-Learning and distance 
learning 

៨ េបាះពុម�េសៀវេភ Intel Teach Getting Started √   

៩ េធ�ីមូលដ� នីយកម� និងករអនុវត�្របព័ន�កម�វធីិ្រគប្់រគងសល
េរៀន (SMAS) 

 √  

១០ ផលិតមាតិកពត័ម៌ានអបរ់ឌីំជីថលស្រមាបផ់្សព�ផ្សោយក�ុង   
េគហទំពរ័ អនុេគហទំពរ័ និងបណា� ញសង�មផ�ូវករ្រកសងួ 

√   

១១ េបាះពុម�ស�ីកឃរ័ ផ្សព�ផ្សោយេគហទំពរ័ និងបណា� ញទំនាក់
ទំនងសង�មផ�ូវករ្រកសងួអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា 

√   

ចេង� មសកម�ភាពទី ២ ៖ កិច�សហ
្របតិបត�ិករ ករព្រងឹងសមត�ភាព និង
ពិនិត្យតមដន 

១១/១៥ ១ ទទលួគណៈ្របតិភូអន�រជាតិស�ីពីកិច�សហ្របតិបត�កិរ       
េលីវសិយ័ ICT ក�ុងវសិយ័អបរ់េំនកម�ុជា 

√   

២ ប��ូ នម�ន�េីទចូលរមួទស្សនកិច�សិក្សោ សិក� សល កិច�្របជំុ 
សន�ិសីទ និងវគ�បណ�ុ ះបណា� លេនេ្រក្របេទស 

√   

៣ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបលេ់លីករេរៀបចំកម�វធីិសិក្សោមុខ
វជិា�  បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន និងសរគមនាគមនថ៍ា� កទី់ ១០-១២ 

√   

៤ សិក� សលែណនាមំជ្ឈមណ� លធនធានអបរ់េំអឡចិ្រត�និក  
េគហទំពរ័ និងបណា� ញសង�មផ�ូវករ្រកសងួ 

√   

៥ បណ�ុ ះបណា� លស�ីពី ករប��� បករេ្របី្របាសប់េច�កវទិ្យោ
ពត័ម៌ានស្រមាបកិ់ច�កររដ�បាល (Web 2.0) 

  √ 

៦ បំបន៉ស�ីពី ICT ស្រមាបក់រ្រគប្់រគងរដ�បាលអបរ់េំដីម្បេីលីក
កម�សក់រងរថា� ក្់រស�ក និងេខត� ៨ ែដលេនសល ់

  √ 

៧ បំបន៉ ICT ក�ុងវធីិស�ស�បេ្រងៀនដល្់រគ�ឧេទ�ស ២០០នាក ់   √ 

៨ បណ�ុ ះបណា� លស�ីពី ករប��� បគរុេកសល្យតមរយៈករ 
េ្របី្របាសប់េច�កវទិ្យោពត័ម៌ានស្រមាបក់របេ្រងៀន-េរៀន 

√   

៩ បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករែថទនិំងជសួជុលកំុព្ូយទរ័ស្រមាប់
ថា� កេ់្រកមជាតិ  

√   

១០ ពិនិត្យ ផ�លជំ់នយួបេច�កេទសករេ្របី្របាសប់េច�កវទិ្យោក�ុង     
វសិយ័អបរ់ ំនិងករតភា� បេ់ហដ� រចនាសម�ន័�រូបវន័� ICT 

√   

១១ ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�េលីលទ�ផល និង្របសិទ�ភាពៃន
ករបណ�ុ ះបណា� លករេ្របី្របាស ់ICT ក�ុងកិច�កររដ�បាលអបរ់ ំ

√   

១២ ពិនិត្យតមដន ្របសិទ�ភាពៃនករេ្របី្របាសេ់សៀវេភ            
បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ានថា� កទី់១១ និងទី១២ 

 √  

១៣ ផ្សព�ផ្សោយករេ្របី្របាស ់ICT ក�ុងវសិយ័អបរ់ ំ √   

១៤ េ្របី្របាស្់របពន័�្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�សលេរៀនតម
្របពន័�េអឡចិ្រត�និក (Digital Monitoring of Schools) 

√   

១៥ ពិនិត្យតមដនករអនុវត�សកល្បងកម�វធីិ្របពន័�្រគប្់រគង
សលេរៀន 

√   

៤១. ករងរ្របឡង    

ចេង� មសកម�ភាពទី ១៖ គា្ំរទកិច�
ដំេណីរកររបសអ់ង�ភាព 

១/១ ១ កិច�ដំេណីរករអង�ភាពនាយកដ� នកិច�ករ្របឡង 
√   

ចេង� មសកម�ភាពទី២៖ ែកលម�គុណ ១១/១៦ ១ សិក� សលកសងសមត�ភាពស្រមាប់ករងរ្របឡង √   
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

ភាពអបរ់មំធ្យមសិក្សោ ២ ពិនិត្យតមដននា.កិច�ករ្របឡង   √ 

៣ ទស្សនកិច�សិក្សោេ្រក្របេទស   √ 

៤ ដំេណីរករ្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ √   

៥ ្របឡងសិស្សពូែកគណិតវទិ្យោ រូបវទិ្យោ ភាសែខ�រ √   

៦ ្របឡងសិស្សអូឡាពំ្យោដក�ុង្របេទស √   

៧ បំបន៉សិស្សពូែកអូឡាពំ្យោដ √   

៨ ប��ូ នសិស្សពូែកេទបរេទស √   

៩ អ�កសេង�តករ្របឡងស�� ប្រតទុតិយភូមិ √   

១០ អភិវឌ្ឍនក៍ម�វធីិចុះេឈ� ះសិស្ស និង្រគ�ថា� កទី់ ១២ ស្រមាប់
ករ្របឡង មសទ(េ្របី្របាសកំុ់ព្ូយទរ័) 

  √ 

១១ អភិវឌ្ឍនក៍រប��ូ លទិន�នយ័ េផ��ងផា� ត ់និងែកពិន�ុចុងេ្រកយ 
ស្រមាបក់រ្របឡងស�� ប្រត មសទ 

  √ 

១២ សិក� សលស�ីពីករសរេសរ និងវភិាគលទ�ផល្របឡង   
ស�� ប្រត មសទ ឆា� ២ំ០១៧ 

√   

១៣ សិក� សលស�ីពីករផ្សព�ផ្សោយករវភិាគលទ�ផល្របឡង
ស�� ប្រត មសទ ឆា� ២ំ០១៧ 

√   

១៤ បំបន៉សមត�ភាពស�ីពីករេធ�ីបច�ុប្បន�កម�េដយេ្របី្របាស ់ICT
េលីកម�វធីិចុះេឈ� ះ សិស្ស ្រគ�ស្រមាប្់របឡងស�� ប្រត មសទ 
ដលថ់ា� ករ់ជធានី េខត� និងសលមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ  

  √ 

១៥ បំបន៉សមត�ភាពស�ីពីករេធ�ីអក្សរសមា� តស់្រមាបដំ់េណីរករ
កំែណ្របឡងស�� ប្រត មសទ  

√   

១៦ បំបន៉សមត�ភាពស�ីពីករប��ូ លទិន�ន័យេដយកំុព្ូយទរ័នីយ
កម�ស្រមាបដំ់េណីរករកំែណ្របឡងស�� ប្រត មសទ 

√   

៤២. ករងរប��� បេយនឌ័រក�ងុវសិយ័អប់រ ំ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ ករត្រមងទិ់ស
ែផនករស�ពីីករអនុវត� ែផនករយុទ�
ស�ស�ប��� បេយនឌរ័ ២០១៦-
២០២០ 

 

៣/៣ ១ អភិវឌ្ឍសមត�ភាពស�ីពីេយនឌរ័ √   

២ គា្ំរទដលន់ាយក្របតិបត�ិនិងថា� កដឹ់កនាបំេច�កេទសរបស់
្រកសងួេដីម្បចូីលរមួក�ុងវសិយ័អបរ់និំងេគាលនេយាបាយថា� ក់
តំបនក់រ្រសវ្រជាវនិងកំែណទ្រមងអ់ទិភាពេផ្សង េៗទៀត 

√   

៣ គា្ំរទដលក់រអបរ់បំរយិាបន�ស្រមាបកុ់មារពិករភាពតមរយៈ
ភាពជាៃដគូជាមយួអង�ករេ្រករដ� ភិបាល  

√   

៤៣. ករងរ្រគប្់រគងគេ្រមាង    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ អនុវត�គេ្រមាងជំនយួេដីម្បែីកលម�សលេរៀន √   

សកម�ភាពេគាលទី២៖្រគប្់រគងគេ្រមាងគា្ំរទវសិយ័អបរ់ទីំ២ √   

៤៤. ករងរពិនិត្យតមដនវយតៃម� និង្រគប្់រគងមូលនិធិភាពជាៃដគូស្រមាប់អភិវឌ្ឍសមត�ភាពវិសយ័អប់រ ំ

សកម�ភាពេគាលទី១៖ អភិវឌ្ឍសមត�
ភាពស្រមាបម់�ន�ីែផនករេន្រគប់
ក្រមិត 

២/២ ១ ព្រងឹងសមត�ភាពករេរៀបចំែផនករ ពិនិត្យតមដន និង    
វយតៃម� និងពិនិត្យេឡងីវញិតមវសិយ័ 

√   

២ គា្ំរទផា� លដ់លរ់ជធានី េខត� េលីករងរែផនករអបរ់ ំ √   

សកម�ភាពេគាលទី២៖ ពិនិត្យតមដន 
វយតៃម� និង្រគប្់រគង មូលនិធិភាពជា
ៃដគូេដីម្បអីភិវឌ្ឍសមត�ភាព 

៥/៧ ១ រដ�បាល និងករងរ្រគប្់រគង និងេគាលនេយាបាយឥតេ្រពៀង
ទុករបស ់UNICEF 

√   

២ ព្រងឹងសមត�ភាពរបសស់ហគមន៍ក�ុងករទមទរនិងករទទលួ
ខុស្រត�វចំេពះករអបរ់មូំលដ� នែដលមានគុណភាព           

 √  
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សកម�ភាពេគាល លទ�ផល សកម�ភាពរង 
ស� នភាព 

១ ២ ៣ 

ជាពិេសសេនក�ុង្រស�កេគាលេដ 

៣ គា្ំរទបេច�កេទសេដីម្បអីភិវឌ្ឍកម�វធីិបំណិនជិវតិេនមធ្យម
សិក្សោបឋមភូមិ និងប�� បេ់សៀវេភែណនា្ំរពមានជាមុន និង
សលកុមារេម្រតី 

√   

៤ គា្ំរទករស្រមបស្រម�លរបសអ់ង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល និង
ជយួស្រម�លដលក់រចូលរមួរបសស់ង�មសីុវលិ និងកិច�
ពិភាក្សោេនក�ុងករេរៀបចំនិងករអនុវត� ESP / AOP / JTWG 

√   

៥ ផ�តផ់�ងឧ់បករណ៍ Tablet ស្រមាបក់រវយតៃម�ផលបះ៉ពល់
េនសលកុមារេម្រតី 

 √  

៦ េធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីនូវឧបករណ៍វយតៃម�សលកុមារេម្រតី 
តម្របពន័�ឌីជីថលនិងេវទិកអនឡាញ  

√   

៧ គា្ំរទដំេណីរករេសវអបរ់ ំ √   

៤៥. ករងរកំែណទ្រមង់វិសយ័អប់រ ំ    

សកម�ភាពេគាលទី១៖ គា្ំរទករ
្រសវ្រជាវអបរ់េំដយ្រក�ម្របឹក្សោអបរ់ ំ
េលីែផ�កកំែណទ្រមងអ់ទិភាព 

៤/៤ ១ គា្ំរទករ្រសវ្រជាវអបរ់េំដយ្រក�ម្របឹក្សោអបរ់េំលីែផ�កកំែណ
ទ្រមងអ់ទិភាព 

√   

២ គា្ំរទករ្រគប្់រគងមានមូលដ� នេនតមសលេរៀន √   

៣ គា្ំរទករែកស្រម�ល និងអភិឌ្ឍែផនករេ្រតៀមទបទ់លនិ់ង
េ្រគាះអសន� (EPRP)  និងកសងសមត�ភាពស្រមាប ់         
គណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងេ្រគាះមហន�រយ  

√   

៤ គា្ំរទ្រគ�បេង� លថា� កជ់ាតិេដីម្បេីធ�ីករសិក្សោមូលដ� នស�ពីី
បំណិនជីវតិមូលដ� នេនរជធានីភ�ំេពញ តែកវ េសៀមរប និង
ស�ឹងែ្រតង  

√   

ប�� ក់ ៖  ១- អនុវត�រចួរល់ ២- កពុំងអនុវត�    ៣- មនិបានអនុវត� 
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ឧបសម�័ន�ទី៩ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�សកម�ភាពេគាលនេយាបាយឆា� ២ំ០១៧  
បន�អនុវត�ឆា� ២ំ០១៨ 

េគាលនេយាបាយ 
សកម�ភាពេគាលនេយាបាយឆា� ២ំ០១៧ 

បន�អនវុត�ឆា� ២ំ០១៨ 
សា� នភាព េសច��ប�� ក ់

១. អន�ុសយ័ ករអប់រកំមុារតូច 
េគាលនេយាបាយទី១ ៖  
 ធានាករអបរ់មំានគុណភាព
្របកបេដយសមធម ៌និងបរយិាបន� 
និងេលីកកម�ស់ឱកសសិក្សោេពញ
មយួជីវតិស្រមាបទ់ងំអសគ់ា�  

‐ េរៀបចំេសចក�ីែណនាសំ្រមាបែ់ផ�កឯកជន     
កសិដ� ន និងសហ្រគាសធំៗ ឱ្យចូលរមួ
ចំែណកេលីករងរអបរ់កុំមារតូច េនឆា� ំ
២០១៧ (អកត) 

២ 

‐ ែកស្រម�លេសចក�ីែណនាេំនះេទ
ជាអនុ្រកឹត្យ 

‐ េរៀបចំេសចក�ីែណនាសំ�ីពីករផ�ល្់របាក់
ឧបត�ម�ស្រមាប្់រគ�មេត�យ្យសិក្សោបេ្រងៀន    
ពីរេវនេនឆា� ២ំ០១៧ (អកត) 

៣ 
‐ េស�ីសំុេគាលករណ៍ពីថា� កដឹ់កនាំ

្រកសងួអយក 

េគាលនេយាបាយទី២ ៖  
ធានាភាពស័ក�ិសិទ� ៃនភាពជាអ�ក
ដឹកនា ំនិង្រគប្់រគងរបសម់�ន�ីអបរ់ ំ
្រគបលំ់ដបថ់ា� ក ់

‐ ែកស្រម�លកម�វធីិសិក្សោស្រមាប់មេត�យ្យរដ� 
សហគមន៍និងខ�ងផ�ះេនឆា� ២ំ០១៧ (អកត) 

២ 

‐ ្រកសងួបានអនុម័តកម�វធីិសិក្សោ   
មេត�យ្យសិក្សោរដ� និងកំពុងេរៀបចំ
កម�វធីិលម�ិត 

‐ មេត�យ្យសិក្សោសហគមន ៍

២. អន�ុសយ័ ការអបរ់ំបឋមស�ក� 
េគាលនេយាបាយទី១៖  
ធានាករអបរ់មំានគុណភាព ្របកប
េដយសមធម ៌និងបរយិាបន� និង
េលីកកម�ស់ឱកសសិក្សោេពញ
មយួជីវតិស្រមាបទ់ងំអសគ់ា�  

‐ សិក្សោស�ីពីអ្រតប�� បក់រសិក្សោេនបឋម
សិក្សោេនឆា� ២ំ០១៧ (គនប) 

២ 

‐ វភិាគទិន�នយ័ និងសរេសរព្រងង
ពីរបកគំេហញីបាន្របមាណ ៨០ 
ភាគរយ 

‐ េរៀបចំេសចក�ី្រពងរបាយករណ៍ 
‐ អភិវឌ្ឍស�ងដ់េអកូេម្រតី (Eco-friendly 

standards) ស្រមាប់មេត�យ្យសិក្សោ បឋម
សិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ េនឆា� ២ំ០១៧ 
(សណ)  

៣ 

‐ កត� េពលេវល 

‐ អភិវឌ្ឍែផនករ្រគប្់រគងេ្រគាះមហន�រយេន
ឆា� ២ំ០១៧  (សណ/សទរ) 

១ 

‐ ែផនករេ្រតៀប្រម�ងេឆ�ីយតបេ្រគាះ 
មហន�រយស្រមាបវ់សិយ័អបរ់ឆំា� ំ
២០១៩ 

‐ ែផនករសកម�ភាពស្រមាប់យន�ករ
្រគប្់រគងេ្រគាះមហន�រយ្រកសងួ
អបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា 

េគាលនេយាបាយទី២ ៖  
ធានាភាពស័ក�ិសិទ� ៃនភាពជាអ�ក
ដឹកនា ំនិង្រគប្់រគងរបសម់�ន�ីអបរ់ ំ
្រគបលំ់ដបថ់ា� ក់ 

‐ សុខ◌ដុុមនីយកម�ស�ងដ់ និងឧបករណ៍
អធិករកិច�សលេរៀនពី្រគបអ់�កពក់ពន័� និង
ករអនុវត�េដយេផា� តេលីស�ងដ់អប្បបរមា៩ 
េនឆា� ២ំ០១៧ (បស/ធគអ) 

២ 

‐ កំពុងេរៀបចំ 

‐ អភិវឌ្ឍ្រកបខណ�  និងអភិវឌ្ឍសមត�ភាព ៃន
ករេ្របី្របាសល់ទ�ផលសិក្សោរបស់សិស្ស 
េដីម្បពី្រងឹងគុណភាពអបរ់ ំេនឆា� ២ំ០១៧ 
(អគអ/ធគអ) 

២ 

‐ កំពុងេរៀបចំ 

‐ អភិវឌ្ឍែផនកររយៈេពលមធ្យម ស�ីពីករអនុ
វត�ែផនករ ថា� កព់េន��ន្រគ�ក្រមិតបរ�ិ� ប្័រត
េនឆា� ២ំ០១៧ (បវ) 

២ 

‐ កំពុងេរៀបចំ 

‐ អភិវឌ្ឍយុទ�ស�ស�អនុវត�ែផនករសកម�ភាព
េគាលនេយាបាយ្រគ�បេ្រងៀនេនឆា� ២ំ០១៧ 
(បវ) 
 

២ 

‐ កំពុងេរៀបចំ 

៣. អន�ុសយ័ ការអបរ់ំមធ្យមស�ក� ន�ងអបរ់ំបេច�កេទស 
េគាលនេយាបាយទី១៖     ‐ ែកលម�្របពន័�និងកម�វធីិបណ�ុ ះបណា� ល្រគ� ២ ‐ កំពុងេរៀបចំ 
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េគាលនេយាបាយ 
សកម�ភាពេគាលនេយាបាយឆា� ២ំ០១៧ 

បន�អនវុត�ឆា� ២ំ០១៨ 
សា� នភាព េសច��ប�� ក ់

ធានាករអបរ់មំានគុណភាព ្របកប
េដយសមធម ៌និងបរយិាបន� និង
េលីកកម�ស់ឱកសសិក្សោេពញ
មយួជីវតិស្រមាបទ់ងំអសគ់ា�  

បេ្រងៀនមធ្យមសិក្សោ   េនឆា� ២ំ០១៧ (បវ) 

៤. អន�ុសយ័ ការអបរ់ំឧត�មស�ក� 
េគាលនេយាបាយទី២ ៖  
ធានាភាពស័ក�ិសិទ� ៃនភាពជាអ�ក
ដឹកនា ំនិង្រគប្់រគងរបសម់�ន�ីអបរ់ ំ
្រគបលំ់ដបថ់ា� ក់ 

‐ េរៀបចំេសចក�ីែណនាសំ�ីពីករចំណាយតិច
បំផុតតមមុខវជិា� េនក្រមិតឧត�មសិក្សោេនឆា� ំ
២០១៧ 

៣ 
‐ កត� េពលេវល 

‐ ព្រងឹង្របពន័�វយតៃម�គុណភាពអបរ់សំ្រមាប់
្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោបេង�ីតថ�ីេនឆា� ២ំ០១៧ 
(គទគ) 

២ 
‐  

៥. អន�ុសយ័ ការអបរ់ំេ្រ�្រ�ពន័� 
េគាលនេយាបាយទី១៖     
ធានាករអបរ់មំានគុណភាព ្របកប
េដយសមធម ៌និងបរយិាបន� និង
េលីកកម�ស់ឱកសសិក្សោេពញ
មយួជីវតិស្រមាបទ់ងំអសគ់ា�  

‐ េរៀបចំេសចក�ីែណនាសំ�ីពីករអនុវត�កម�វធីិ
សមមូលមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ េនឆា�  ំ
២០១៧ (អកប) 

៣ 
‐ កត� េពលេវល 

‐ េរៀបចំេសចក�ីែណនាសំ�ីពី ករេរៀបចំ្របឡង
ដចេ់ដយែឡកស្រមាប់កម�វធីិសមមូល
មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ េនឆា�  ំ២០១៧    
(អកប) 

២ 

‐  

៦. អន�ុសយ័ ការអ�វឌ្ឍយវុជន 

៧. អន�ុសយ័ អបរ់ំកាយន�ង�ឡា 
េគាលនេយាបាយទី២ ៖  
ធានាភាពស័ក�ិសិទ� ៃនភាពជាអ�ក
ដឹកនា ំនិង្រគប្់រគងរបសម់�ន�ីអបរ់ ំ
្រគបលំ់ដបថ់ា� ក ់

‐ េរៀបចំលិខិតបទដ� នគតិយុត�ិ ស�ីពីករេផ�រ 
មុខងរអបរ់កំយនិងកីឡាដលថ់ា� កេ់្រកម
ជាតិ េនឆា�  ំ២០១៧ (អគកឡ) ២ 

‐ កត� េពលេវល 

ប�� ក់ ៖  ១- អនុវត�រចួរល់ ២- កពុំងអនុវត�    ៣- មនិបានអនុវត� 
េ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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ឧបសម�័ន�ទី១០ ៖ វឌ្ឍនភាពៃនករអនវុត�សកម�ភាពេគាលនេយាបាយឆា� ២ំ០១៨ 
េគាលនេយាបាយ សកម�ភាពេគាលនេយាបាយឆា� ២ំ០១៨  សា� នភាព េសច��ប�� ក ់

១. អន�ុសយ័ ករអប់រកំមុារតូច 

២. អន�ុសយ័ ការអបរ់ំបឋមស�ក� 
េគាលនេយាបាយទី២ ៖  
ធានាភាពស័ក�ិសិទ� ៃនភាពជាអ�ក
ដឹកនា ំនិង្រគប្់រគងរបសម់�ន�ីអបរ់ ំ
្រគបលំ់ដបថ់ា� ក់ 

‐ អភិវឌ្ឍេគាលនេយាបាយស�ីពី ករអភិវឌ្ឍ
ជំនាញវជិា� ជីវៈអបរ់ ំេនឆា� ២ំ០១៨ (បវ) 

២ 
‐ កំពុងេរៀបចំ 

‐ េរៀបចំនិងស្រមបស្រម�ល ែផនករេគាលស�ីពី 
ករអភិវឌ្ឍជំនាញវជិា� ជីវៈបន� 
(INSET/ONSET) េនឆា� ២ំ០១៨ (បវ) 

២ 
‐ កំពុងេរៀបចំ 

‐ ថវកិស្រមាប ់INSET/ONSET និង្រត�វប��ូ ល
េទក�ុងថវកិដំេណីរករសលេរៀនេនឆា� ំ
២០១៨ (បវ) 

១ 
‐ ថវកិបានដកប់��ូ លក�ុងថវកិ

ដំេណីរករសលេរៀន 

‐ អភិវឌ្ឍេគាលនេយាបាយស�ីពី គន�ងអជីព  
្រគ�បេ្រងៀន េនឆា� ២ំ០១៨ (បវ) 

២ 
‐ កំពុងេរៀបចំ 

‐ េរៀបចំេសចក�ីែណនាសំ�ីពី ករអភិវឌ្ឍជំនាញ
វជិា� ជីវៈ្រគ�បេ្រងៀន េនឆា� ២ំ០១៨ (បវ) 

២ 
‐ កំពុងេរៀបចំ 

៣. អន�ុសយ័ ការអបរ់ំមធ្យមស�ក� ន�ងអបរ់ំបេច�កេទស 

៤. អន�ុសយ័ ការអបរ់ំ  ឧត�មស�ក� 
េគាលនេយាបាយទី១៖     
ធានាករអបរ់មំានគុណភាព ្របកប
េដយសមធម ៌និងបរយិាបន� និង
េលីកកម�ស់ឱកសសិក្សោេពញ
មយួជីវតិស្រមាបទ់ងំអសគ់ា�  

‐ កសងែផនករេមស្រមាបប់េង�ីតសកល  
វទិ្យោលយ័ជាតិ េនឆា� ២ំ០១៨ (ឧស) 

១ 

‐ ែផនករេម្រត�វបានបេង�ីត 

េគាលនេយាបាយទី២ ៖  
ធានាភាពស័ក�ិសិទ� ៃនភាពជាអ�ក
ដឹកនា ំនិង្រគប្់រគងរបសម់�ន�ីអបរ់ ំ
្រគបលំ់ដបថ់ា� ក ់

‐ េរៀបចំែផនករេគាលស�ីពីករបេង�ីតសកល
វទិ្យោលយ័ជាតិ េនឆា� ២ំ០១៨ (ឧស) 

១ 

‐ ែផនករេគាល្រត�វបានេរៀបចំ 

៥. អន�ុសយ័ ការអបរ់ំេ្រ�្រ�ពន័� 
េគាលនេយាបាយទី១៖     
ធានាករអបរ់មំានគុណភាព ្របកប
េដយសមធម ៌និងបរយិាបន� និង
េលីកកម�ស់ឱកសសិក្សោេពញ
មយួជីវតិស្រមាបទ់ងំអសគ់ា�  

‐ េរៀបចំេសចក�ីែណនា ំស�ីពីករអនុវត�កម�វធីិ
េ្រកយអក�រកម� េនឆា�  ំ២០១៨ (អកប) 

២ 

‐ កំែណទ្រមង់កម�វធីិសិក្សោ
េគាល 

៦. អន�ុសយ័ ការអ�វឌ្ឍយវុជន 

៧. អន�ុសយ័ អបរ់ំកាយន�ង�ឡា 
េគាលនេយាបាយទី២ ៖  
ធានាភាពស័ក�ិសិទ� ៃនភាពជាអ�ក
ដឹកនា ំនិង្រគប្់រគងរបសម់�ន�ីអបរ់ ំ
្រគបលំ់ដបថ់ា� ក់ 

‐ េរៀបចំច្បោបស់�ីពីករ្រគប្់រគងវសិយ័កីឡាជាតិ 
េនឆា�  ំ២០១៨ (អគកឡ) 

៣ 

‐ កត� េពលេវល 

ប�� ក់ ៖  ១- អនុវត�រចួរល់ ២- កពុំងអនុវត�    ៣- មនិបានអនុវត� 
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ែផ�កទី ៣ 

្របធានបទពភិាក្សោ 
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្របធានបទពិភាក្សោ 

១. េវទិកថា� ក់ជាត ិ
្របធានបទទ១ី ៖  ករ្រគប់្រគងតមសលេរៀន 

្របធានបទទ២ី ៖  ្របសទិ�ភាពគុណភាពអប់រ ំនងិវិធានករអនុវត� 

្របធានបទទ៣ី ៖  វិធីស�ស�បេ្រងៀនក�ងុបរបិទថ�ី 

្របធានបទទ៤ី ៖  ករែកលម�ករអប់រឧំត�មសកិ្សោ 

្របធានបទទ៥ី ៖  ស�ង់ដទទួលស� លគ់ុណភាពអប់រឧំត�មសកិ្សោ 

្របធានបទទ៦ី ៖  ករែ្របក� យមជ្ឈមណ� លសកិ្សោសហគមន៍េទជាមជ្ឈមណ� លសកិ្សោេពញមួយជីវិត 

្របធានបទទ៧ី ៖  យវុជនមា� ក់មានជំនាញមួយយ៉ាងតិច្របចជីំវិត 

្របធានបទទ៨ី ៖  ដំេណ រេឆា� ះេទកីឡាសុេីហ�មឆា� ២ំ០២៣  

្របធានបទទ៩ី ៖  យវុជនមា� ក់មានជំនាញកីឡាមួយ្របេភទយ៉ាងតិច្របចជំីវិត 

 
២. េវទកិថា� ករ់ជធាន ីេខត� 

្របធានបទទ១ី ៖  ករព្រងយ្រគ�បេ្រងៀន  

្របធានបទទ២ី ៖  ករែតងតងំបុគ�លកិអប់រ ំ 

្របធានបទទ៣ី ៖  ករ្រគប់្រគងសលេរៀនស� តទូទងំរជធានី/េខត�  

្របធានបទទ៤ី ៖  ករេរៀបចំែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា�  ំ 

្របធានបទទ៥ី ៖  ្របសទិ�ភាព្រក�មករងរបេច�កេទសច្រម�ះវិសយ័អប់ររំជធានី/េខត� 

្របធានបទទ៦ី ៖  ករងរអធិករកិច�  

្របធានបទទ៧ី ៖  ករេកៀរគរធនធានេដម្បអីភិវឌ្ឍវិសយ័អប់ររំជធាន/ីេខត�  

្របធានបទទ៨ី ៖  ករគា្ំរទសសិ្ស្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសកិ្សោទុតិយភូមិ 
 

៣. េវទកិថា� ក់សលេរៀន 

្របធានបទទ១ី ៖  នាយកសលេរៀនល�   
្របធានបទទ២ី ៖  សលេរៀនស� ត  
្របធានបទទ៣ី ៖  ្រគ�បេ្រងៀនល�ភាសែខ�រ   
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