
 
សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ន 

ក្របខណ័្ឌ ការងារ 

ទីក្បឹរារយៈពេលខលី រនងុការពរៀបចំវគ្គបណុ្្ុះបណ្្តល 
ស្្េីីក្បេ័នធក្គ្ប់ក្គ្ងបុគ្គលកិរបស្រ់ដ្ឋបាលក្រុង ក្ស្ុរ ខណ្ឌ  

 
១. ពស្ចរ្ីព្្ើម 

បន្ទា ប់ពីប្បទេសជាតិេេួលបានសនតិភាព ទសេរភាពនទោបាយ ឯកភាពជាតិ និងឯកភាពេឹកដីទពញទលញ 
តាមរយៈការអនុវតត “នទោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ” ដដលផ្តួចទផ្តីមគំនិត និងដឹកន្ទអំនុវតតទោយសម្តេចអគ្គតហា
ម្សនាបតីម្េម្ោ ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ឋតន្តនេីននព្រះរាោណាចព្កកតព៊ុោ ន្ទចុងេសវតសរេី៍
៩០ រាជរោា ភិបាលនីតិកាលេី២ននរដាសភា បានសទប្មចចិតតអនុវតតកំដែេប្មង់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ 
ទៅថ្នន ក់ឃុ ំសង្កា ត់ ន្ទឆ្ន ២ំ០០១ និងទៅរដាបាលថ្នន ក់ទប្កាមជាតិទងំមូល ន្ទឆ្ន ២ំ០០៨ ។ 

កំដែេប្មង់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការគឺជាកំដែេប្មង់មួយដដលបានផ្តួចទផ្តីម ទរៀបចំ ដឹកន្ទ ំប្គប់ប្គង
ទោយរាជរោា ភិបាល ដផ្ែកតាមបរបិេដផ្នកនទោបាយ ទសដាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌របស់កមពុជា បានបទងាីតនូវ
សមិេធផ្លជាទប្ចីនពាក់ព័នធទៅនឹងការដកសប្មួលទ ងីវញិនូវរចន្ទសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងនីតិវធីិបំទពញ
ការង្កររបស់រដាបាលថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ និងបានចូលរមួចំដែកោ៉ា ងសំខាន់កនុងការទលីកកមពស់អភិបាលកិចចលែ 
ការផ្តល់ទសវាសាធារែៈ និងការអភិវឌ្ឍទសដាកិចចមូលោា ន ទ ល្ីយតបទៅនឹងតប្មូវការចបំាច់ និងទោះប្សាយ
បាននូវបញ្ហា ប្បឈ្មជាអាេិភាពន្ទន្ទទៅតាមមូលោា នទផ្សងៗគ្នន  ដដលប្បការទនះបានចូលរមួចំដែកោ៉ា ង
មានប្បសិេធភាពដល់ការទលីកសាួយជីវភាពរស់ទៅ គុែភាពជីវតិរបស់សហគមន៍ទៅមូលោា ន និងកាត់បនេយ
ភាពប្កីប្ករបស់ប្បជាពលរដាប្បកបទោយប្បសិេធិភាព បរោិប័នន និងសមធម៌សងគម។ 

ជាមួយនឹងសមិេធផ្លដ៏ធំទធងកនុងការអនុវតតកំដែេប្មង់កនលងមកទនះ ន្ទចុងឆ្ន ២ំ០១៩ កំដែេប្មង់
បានឈានដល់ចំែុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយទេៀត គឺការទរៀបចំទ ងីវញិនូវរចន្ទសមព័នធរដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ  ឱ្យ
កាល យទៅជារដាបាលឯកភាពមួយ តាមរយៈការោក់ទចញអនុប្កឹតយទលខ១៨២ អនុប្កឹតយទលខ១៨៣ និងអនុប្កឹតយ
ទលខ១៨៤ សតីពីមុខង្ករ និងរចន្ទសមព័នធរដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ  ទោយទធវីសមាហរែកមមការោិល័យ អងគភាព
ជំន្ទញទៅថ្នន ក់ប្កុង ប្សុក ខែឌ  ចូលទៅកនុងរចន្ទសមព័នធននរដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ ។ 



ទដីមបធីាន្ទឱ្យរចន្ទសមព័នធថ្មីននរដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ  អាចដំទែីរការបានទៅតាមតួន្ទេី ភារកិចច និង
សិេធិអំណាចរបស់ខលួន ប្បកបទោយភាពរលូន ប្បសិេធភាព ស័កតិសិេធិភាព និងគែទនយយភាព សាលាជាតិរដាបាល
មូលោា ន ប្កសួងមហានផ្ា មានភារកិចចទរៀបចំ និងផ្តល់នូវវគគបែតុ ះបណាត លទៅទលីកិចចការចបំាច់មួយចំនួន ដូច
ជាប្បព័នធគ្រប់គ្រងបុរគលិករដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ  ជាទដីម។ 

កនុងការទរៀបចំវគគបែតុ ះបណាត លសតីពីប្បព័នធប្គប់ប្គងបុរគលិករបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ  សាលាជាតិ
រដាបាលមូលោា ន ប្កសួងមហានផ្ា ប្តូវការទប្ជីសទរសីេីប្បឹកាបទចចកេសជាតិរយៈទពលខលីចំនួន០១រូប ទដីមបជួីយ
ទរៀបចំខលឹមសារ ឬឯកសារទមទរៀន វធីិសាស្រសតបែតុ ះបណាត ល និងសមាា រៈបែតុ ះបណាត ល ប្ពមទងំផ្តល់វគគបែតុ ះ   
បណាត លដល់ប្គូបទង្កគ ល។ 
  
២.ពោលបំណ្ងរមួ 
 ទគ្នលបំែងរួមននកិចចការេីប្បឹកាបទចចកទេស គឺទដីមបីទលីកកមពស់គុែភាព និងប្បសិេធភាពននការ
អភិវឌ្ឍសមតេភាពមស្រនតីេេួលបនាុកការង្ករបុរគលិករបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ  តាមរយៈវគគបែតុ ះបណាត លមួយ
ដដលមានឯកសារខលឹមសាទមទរៀន វធីិសាស្រសតបែតុ ះបណាត ល និងសមាា រៈបែតុ ះបណាត លចាស់លាស់ ប្ពមទងំមាន
ការអនុវតតជាក់ដសតង ទដីមបឱី្យមស្រនតីេេួលបនាុកការង្ករបុរគលិកដដលបានេេួលការបែតុ ះបណាត ល អាចបំទពញ
ការង្កររបស់ខលួន ប្បកបទោយប្បសិេធភាព និងស័កតិសិេធិភាព។ 
 
៣. ពោលបណំ្ងជារល់ារ់ននរិចចការទីក្បឹរាបពចចរពទស្  
 ទគ្នលបំែងជាក់លាក់ននកិចចការរបស់េីប្បឹកាបទចចកទេសរមួមាន៖ 

• ទរៀបចំខលឹមសារឬឯកសារទមទរៀនសតីពីប្បព័នធប្គប់ប្គងបុរគលិករបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ  ដដល
ប្គបដែត ប់នូវប្គប់េិដាភាពទងំអស់ននប្បព័នធប្គប់ប្គងបុរគលិករបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ  

• ទរៀបចំកមមវធីីសិកា(Course Curriculum) សប្មាប់ជាមូលោា នកនុងការទរៀបចំវគគបែតុ ះបណាត ល
សតីពីប្បព័នធប្គប់ប្គងបុរគលិករបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ   

• ទរៀបចំវធីិសាស្រសតបែតុ ះបណាត ល(ទសៀវទៅបលង់ទមទរៀន) រមួទងំសមាា រៈបែតុ ះបណាត លការអនុវតត
ជាក់ដសតង(ទសៀវទៅលហំាត់ ខលឹមសារលំហាត់ និងចទមលីយននលំហាត់នីមួយៗ) សតីពីប្បព័នធ
ប្គប់ប្គងបុរគលិករបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ  

• ផ្តល់វគគបែតុ ះបណាត លដល់ប្គូបទង្កគ ល ។ 
 
 
 

 



៤. ក្រមុពោលពៅ 
  ប្កុមទគ្នលទៅននវគគបែតុ ះបណាត លបទចចកទេសសតីពីប្បព័នធប្គប់ប្គងបុរគលិករបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក 
ខែឌ  គឺមស្រនតីេេួលបនាុកការង្ករបុរគលិករបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ ។ 
 
៥. តនួាទី និងភាររិចចរបស្ទ់ីក្បឹរាបពចចរពទស្ 

• ពិនិតយ និងសិកានូវរាល់លិខិតបេោា នគតិយុតត រមួទងំឯកសារបែតុ ះបណាត លន្ទន្ទដដលពាក់
ព័នធនឹងប្បព័នធប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតេុរបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ   

• ទរៀបចំទសចកតីប្ពាងកមមវធីីសិកា(Course Curriculum) សប្មាប់ជាមូលោា នកនុងការទរៀបចំវគគ
បែតុ ះបណាត លសតីពីប្បព័នធប្គប់ប្គងបុរគលិករបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ  ដដលកមមវធីិសិកាទនះ
បរោិយអំពី(១)ចំែងទជីងទមទរៀនជាក់លាក់ (២)ទគ្នលបំែងជាក់លាក់ននទមទរៀន (៣)ខលឹមសារ
សំខាន់ននទមទរៀន (៤)វធីិសាស្រសត (៥)សមាា រៈឬឯកសារពាក់ព័នធ និង(៦)ទពលទវលា 

• ទរៀបចំទសចកតីប្ពាងខលឹមសារទមទរៀនសតីពីប្បព័នធប្គប់ប្គងបុរគលិករបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ  ដដល
ប្គបដែត ប់នូវប្គប់េិដាភាពទងំអស់ននប្បព័នធប្គប់ប្គងបុរគលិករបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ  

• ទរៀបចំទសចកតីប្ពាងវធីិសាស្រសតបែតុ ះបណាត ល(ទសៀវទៅបលង់ទមទរៀន) រមួទងំសមាា រៈបែតុ ះបណាត ល 
និងសមាា រៈសប្មាប់ការអនុវតតជាក់ដសតង(ទសៀវទៅលហំាត់ ខលឹមសារលំហាត់ និងចទមលីយននលំហាត់
នីមួយៗ) សតីពីប្បព័នធប្គប់ប្គងបុរគលិករបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ  

• អនុវតតសាកលបងនូវវគគបែតុ ះបណាត លសតីពីប្បព័នធប្គប់ប្គងបុរគលិករបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ  
ទដីមបធីាន្ទថ្ន ខលឹមសារទមទរៀន វធីិសាស្រសតបែតុ ះបណាត ល និងសមាា រៈបែតុ ះបណាត លដដលបានទរៀបចំ
ទ ងី មស្រនតីេេួលបនាុកការង្ករបុរគលិករបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ  អាចយល់ និងអនុវតតបាន 

• ផ្តល់វគគបែតុ ះបណាត លដល់ប្គូបទង្កគ ល។ 
 
៦. លទធ្ លរេំងឹទរុ 
 លេធផ្លរពឹំងេុកអំពីការកិចចការរបស់េីប្បឹកាបទចចកទេសរមួមាន៖ 

• កមមវធីីសិកា(Course Curriculum) សប្មាប់ជាមូលោា នកនុងការទរៀបចំវគគបែតុ ះបណាត លសតីពី
ប្បព័នធប្គប់ប្គងបុរគលិករបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ  

• ឯកសារទមទរៀនសតីពីប្បព័នធប្គប់ប្គងបុរគលិករបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ  ដដលប្គបដែត ប់នូវ
ប្គប់េិដាភាពទងំអស់ននប្បព័នធប្គប់ប្គងបុរគលិករបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក ខែឌ  និងមានទសចកតី
ពនយល់ចាស់លាស់ និងង្កយប្សួល 

• ទសៀវទៅបលង់ទមទរៀនសប្មាប់វគគបែតុ ះបណាត លសតីពីប្បព័នធប្គប់ប្គងបុរគលិករបស់រដាបាលប្កុង ប្សុក 
ខែឌ ដដលបានបរោិយអំពីវធីិសាស្រសតបែតុ ះបណាត លចាស់លាស់ រមួទងំសមាា រៈបែតុ ះបណាត ល 



សាល យទមទរៀន និងសមាា រៈប្មាប់ការអនុវតតជាក់ដសតង(ទសៀវទៅលំហាត់ ខលឹមសារលហំាត់ និងចទមលីយ
ននលំហាត់នីមួយៗ)  

• វគគបែតុ ះបណាត លប្គូបទង្កគ លបានទរៀបចំ។ 
 
៧.គ្ណុ្វឌ្ឍន៍របស្ទ់ីក្បឹរាបពចចរពទស្ 
 េីប្បឹកាបទចចកទេសដដលចប់អារមមែ៍នឹងមុខតំដែងខាងទលីទនះ ប្តូវមានគុែវឌ្ឍន៍ដូចខាងទប្កាម៖ 

• បានបញ្ច ប់ការសិកាថ្នន ក់អនុបែឌិ ត ឬបែឌិ តកនុងជំន្ទញដផ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស អភិវឌ្ឍន៍ 
រដាបាលសាធារែៈ ទគ្នលនទោបាយសាធារែៈ ឬដផ្នកទផ្សងៗដដលពាក់ព័នធ 

• មានបេពិទសាធន៍ោ៉ា ងទហាច០៥ឆ្ន  ំកនុងការទរៀបចំ និងការផ្តលវ់គគបែតុ ះបណាត ល  
• មានបេពិទសាធន៍ពាក់ព័នធនឹងប្បព័នធប្គប់ប្គងមន្តនរីរាជការសាធារណៈ ននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា 
និងប្បព័នធប្គប់ប្គងបុរគលិករដាបាលថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ 

• មានចំទែះដឹងចាស់លាស់អំពីចាប់ និងលិខិតបេោា នគតិយុតត ដដលពាក់ព័នធនឹងការប្គប់ប្គង
បុរគលិក ននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជាទងំថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ 

• មានជំន្ទញេំន្ទក់េំនង និងសប្មបសប្មួលលែ 
• មានចំទែះដឹងដផ្នកភាសារដខមរ និងអង់ទគលសលែ 
• ស្រសតីដដលមានសមតេភាពទ ល្ីយតបទៅនឹងគុែវឌ្ឍន៍ខាងទលីទនះ ប្តូវបានផ្តល់អាេិភាពខពស់កនុង
ការេេួលបានកិចចសនាទលីទសវាកមមេីប្បឹកាទនះ។ 

 
៨. រចិចការ និងក្របខណ័្ឌ ពេលពវលា 
 ប្កបខ័ែឌ ទពលទវលាសប្មាប់អនុវតតកិចចការេីប្បឹកាបទចចកទេសទនះមានរយៈទពល៣៥នថ្ៃ ដដល
សកមមភាពទងំទន្ទះមានដូចកនុងតារាងខាងទប្កាម៖ 
ល.រ សកមមភាព និងលេធផ្ល ចំននួនថ្ៃ 
១ ពិនិតយទមីលឯកសារពាក់ព័នធនឹងទមទរៀន ០៣នថ្ៃ 
២ ទរៀបចំកមមវធីិសិកា ០២នថ្ៃ 
៣ ទរៀបចំទសៀវទៅខលឹមសារទមទរៀន ១០នថ្ៃ 
៤ ទរៀបចំទសៀវទៅទមទរៀន សាល យទមទរៀន ប្មាប់ការអនុវតតជាក់ដសតង ១០នថ្ៃ 
៥ អនុវតតវគគបែតុ ះបណាត លសាកលបង ០៥នថ្ៃ 
៦ ផ្តល់វគគបែតុ ះបណាត លដល់ប្គូបទង្កគ ល ០៥នថ្ៃ 

សរុប ៣៥នថ្ៃ 
៩. ថវិកា 



 ចំទពាះនថ្លទសវាប្បចនំថ្ៃននេីប្បឹកាបទចចកទេសទនះ អាប្ស័យទលីការពិភាកា ទប្កាយទពលដដលទបកខជន
ប្តូវបានទប្ជីសទរសី ទហយីវធីិសាស្រសតននការេូទត់ថ្វកិាជូនដល់េីប្បឹកាបទចចកគឺទធវីទ ងីតាម០៣ដំណាក់កាល
ដូចខាងទប្កាម៖ 

• ដំណាក់កាលេី១ ៖ េូទត់ថ្វកិា១០%ននតនមលកិចចសនាសរុប គឺទៅទពលេីប្បឹកាបទចចកទេស បាន
បញ្ច ប់ទលីការពិនិតយឯកសារពាក់ព័នធ និងការទរៀបចំកមមវធីិសិការយៈទពល០៥នថ្ៃ ទោយមានការ
ឯកភាពពីអនកប្គប់ប្គងកិចចសនាទសវាេីប្បឹកាបទចចកទេស 

• ដំណាក់កាលេី២ ៖ េូទត់ថ្វកិា៦០%ននតនមលកិចចសនាសរុប គឺទៅទពលេីប្បឹកាបទចចទេស បាន
បញ្ច ប់ការទរៀបចំទសៀវទៅខលឹមសារទមទរៀន និងទសៀវទៅបលង់ទមទរៀន សាល យទមទរៀន និងសមាា រៈ
សគ្ាប់អនុវត្រជាក់ស្ស្រង ទោយមានការឯកភាពពីអនកប្គប់ប្គងកិចចសនាទសវាេីប្បឹកាបទចចកទេស 

• ដំណាក់កាលេី៣ ៖ េូទត់ថ្វកិា៣០%ននតនមលកិចចសនាសរុប គឺទៅទពលេីប្បឹកាបទចចកទេសបាន
បញ្ច ប់ការអនុវតតវគគបែតុ ះបណាត លសាកលបង ការដកសប្មួលទសៀវទៅខលឹមសារទមទរៀន និងទសៀវទៅ
បលង់ទមទរៀន និងការផ្តល់វគគបែតុ ះបណាត លដល់ប្គូបទង្កគ លននសាលាជាតិរដាបាលមូលោា ន។  

 
១០. អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងរចិចស្នា 
 ទសវាេីប្បឹកាទនះគឺសេិតទៅទប្កាមការប្គប់ប្គងរបស់អគគន្ទយកោា នរដាបាល ប្កសួងមហានផ្ា និង
ទលខាធិការោា នគ.ជ.អ.ប។ េីប្បឹកាបទចចកទេសប្តូវរាយការែ៍រាល់លេធផ្ល ឬបញ្ហា ទងំអស់ពាក់ព័នធទៅនឹង
កិចចការេីប្បឹកាបទចចកទេសទនះជូន ទលាក សូ មុនីរកា ន្ទយកសាលាជាតិរដាបាលមូលោា ន និងជាប្បធាន
ន្ទយកោា នបែតុ ះបណាត ល ននអគគន្ទយកោា នរដាបាល ប្កសួងមហានផ្ា។ 


