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តកពុមោរងារដឹកនំា ៃិងតគប់តគងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការ

ពគប់ពគង និងការផដាល់ពសវាសាធារណៈរបស់្រ័យលាភីអង្គភា្ផដាល់ពសវា

សាធារណៈគំរ ូ្រនាពុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ 

ឆ្នា ២ំ០១៩ ” តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងកដ្យកសចកដាីសកតមចសាលាភមូិៃទារដឋាបាលកលខ 

១០១ ស.ភ.រ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខមីនា ឆំ្្២០២០ កដ្យមាៃតនួាទីៃិងភារកិច្ចដូច

ខាងកតោម៖

- ដឹកនំា ៃិងចាត់ដចងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរ

ផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង

វិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ឆំ្្២០១៩

- កកៀរគរនដគអូភិវឌ្ឍ កដើម្ីោំតទគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង 

ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ

ក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- សកតមចកលើដផៃោរសតមាប់ចុះសិកសា ៃិងតបមូលទិៃ្ៃ័យោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរ

អៃុវត្តកជាគជ័យរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យ

អប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩
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- ដណនំា ៃិងផ្តល់អៃុសាសៃ៍ដល់តកពុមោរងារសតមាប់ករៀបចំករណីសិកសា

ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩ 

ឱ្យទទលួបាៃលទ្ធផលតាមោរកតោងទុកពិៃិត្យ ៃិងសកតមចកលើករណី

សិកសាជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូក្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យ

សុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- ផ្តល់របាយោរណ៍ជៃូគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ

ថ្្ក់ជាតិ អំពីវឌ្ឍៃភាពនៃោរអៃុវត្តគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរ

តគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវា

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ 

ឆំ្្២០១៩

- ករៀបចំកបាះពុម្ ដបងដចក ៃិងផសេព្ផសាយដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តល់កសវា

សាធារណៈក្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

ពបារះ្ុម្ពៅព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា
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បុ្្វ្រថ្

អភិបាលកិច្ចល្អ គជឺាស្នូលនៃយុទ្ធសាសស្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា តំាងពី 

ដំណាក់ោលទី១ រហតូដល់ដំណាក់ោលទី៤កៃះ ដដលតតនូវបាៃកំណត់កតោមចក្ពុវិស័យ 

ដឹកនំាផ្ទា ល់របស់ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន នាយករដឋាមសៃ្តីនៃតពះរាជា-

ណាចតកកម្ពុជា។ ទៃទាឹមកៃះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃដ្ក់កចញៃវូកម្មវិធីដកទតមង់ជារចនាសម្័ៃ្ធ 

គៃ្ឹះ ចំៃួៃបៃួ ដដលរមួមាៃកម្មវិធីដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ កម្មវិធីជាតិសតមាប់ោរ 

អភិវឌ្ឍតាមដបបតបជាធិបកតយ្យកៅថ្្ក់កតោមជាតិ កម្មវិធីដកទតមង់ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុ 

សាធារណៈ ៃិងកម្មវិធីដកទតមង់ចបាប់ៃិងតបព័ៃ្ធយុត្តិធម៌ដដលកម្មវិធីដកទតមង់ទាងំបួៃកៃះ 

ជាកបាលមា៉ា សុីៃដឹកនំាដកលម្អអភិបាលកិច្ចសាធារណៈ សំកៅបកតមើកសវាសាធារណៈជៃូ 

តបជាពលរដឋាឱ្យបាៃោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាព។

ោរដ្ក់កចញៃវូកោលៃកោបាយដកទតមង់ឱ្យចំអាទិភាព គជឺាកបសកកម្មរបស់ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលដតអ្ីដដលរឹតដតតតនូវផ្តល់ោរយកចិត្តទុកដ្ក់កនាះ គឺតបសិទ្ធភាពជាក់ដស្តង 

នៃកោលៃកោបាយទាងំកនាះដដលតតនូវអៃុវត្តកដ្យតអួង្គៃីមយួៗ តាមមុខងារៃិងភារកិច្ច 

ករៀងៗខ្លួៃ រាប់ចាប់តំាងពីថ្្ក់ជាតិរហតូដល់ថ្្ក់កតោមជាតិ។ ដចូកៃះ ោរចុះអកងកេតកដ្យ 

ផ្ទា ល់ោរសិកសា ៃិងោរវាយតនម្អំពីោរផ្តល់កសវាសាធារណៈកៅក្ពុងកតមិតមូលដ្ឋា ៃ គឺ 

ជាកញ្ចក់ឆ្ពុះមយួដដលអាចឱ្យរដឋាបាលថ្្ក់ជាតិយល់អំពីសភាពោរណ៍ពិតកធៀបៃឹងោរ 

ដ្ក់កចញកោលៃកោបាយកៅថ្្ក់ជាតិ។ កៃ្ងមក រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃដ្ក់កចញៃវូ 

យៃ្តោរគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិក្ពុងវិស័យអប់រំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល កដើម្ីជាោរសិកសា ោរវាយតនម្ ៃិងដស្ងរកៃវូធាតុចលូសំខាៃ់ៗ  

ក្ពុងោរដកលម្អអភិបាលកិច្ច ដដលកៅកព្ុងកនាះមាៃោរផ្តល់ចំណាត់ថ្្ក់ជាោរកលើកទឹកចិត្ត 

ដល់អង្គភាពដដលមាៃអភិបាលកិច្ចៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈល្អតបកសើរជាងកគ។

ក្ពុងសា្ម រតីខាងកលើកៃះ ខ្ពុំពិតជាមាៃក្តីរកំភើបៃិងសមូកោតសរកសើរកដ្យកសា្ម ះចំកោះ 

គំៃិតករៀបចំឱ្យមាៃជាឯកសារ ោរតគប់តគងៃិងោរផ្តល់កសវារបស់វិទយាល័យកពតជចិនាដា  

ßសមូហភាពដឹកនំា សមហូភាពសកតមច បុគ្គលទទួលខុសតតនូវàកៃះ។



II

ខ្ពុំសមូវាយតនម្ខ្ស់ចំកោះកិច្ចខិតខំតបឹងដតបងសកតមចកចញជាសមិទ្ធផលកៃះក�ើង  

កតោមោរដឹកនំារបស់ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ិត ព្ព្រ ប៊ុនធិន កទសរដឋាមសៃ្តីៃិងជាតបធាៃ 

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល កដ្យមាៃោរចលូរមួសហោរោ៉ា ងសតសាក់សតសាពំីឯកឧត្តមបណិ្ត-

សភាចារ្យ ហង់្រួន ណារ៉ុន រដឋាមសៃ្តីតកសួងអប់រំយុវជៃ ៃិងកីឡា ឯកឧត្តមសាសសា្ត ចារ្យ  

ម៉ម ប៊ុនពហង រដឋាមសៃ្តីតកសងួសុខាភិបាល ៃិងឯកឧត្តម ព្ំ សុខា រដឋាមសៃ្តីតកសងួមុខងារ 

សាធារណៈ តពមទាងំថ្្ក់ដឹកនំាៃិងមសៃ្តីរាជោរកតោមឱវាទនៃសាមីតកសួងៃីមួយៗ។

ខ្ពុំរពំឹងថ្ឯកសារកៃះ ៃឹងោ្យជាមគ្គកទសក៍អភិបាលកិច្ចសាធារណៈដ៏មាៃគុណ-

តបកោជៃ៍មយួ សតមាប់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកផសេងកទៀត ជាពិកសសអង្គភាពផ្តល់ 

កសវាអប់រ ំអាចយកជាោរដកតសង់បទពិកសាធៃ៍ ៃិងជាធាតុចលូនៃោរតគប់តគងអង្គភាព 

ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈជៃូតបជាពលរដឋា។ ទៃទាឹមកៃះ ឯកសារកៃះក៏អាចផ្តល់វិភាគទាៃ 

ខាងពុទ្ធិ ដល់ោរយល់ដឹង ោរករៀៃសតូត ៃិងោរសិកសាតសាវតជាវរបស់ៃិសសេិត សាសសា្ត ចារ្យ  

អ្កតសាវតជាវ បញ្ញវៃ្ត ៃិងសាធារណជៃជាទកូៅផងដដរ។

ន ង្ៃ                     ដខ            ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស. ២៥៦៤

រាជធាៃីភ្ំកពញ, ន ង្ៃទី         ដខ            ឆំ្្២០២០

ឧបនាយ្ររដ្ឋមនន្តី

រដ្ឋមនន្តីព្រសួងពសដ្ឋ្រិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ពុ



III

អារម្ភ្រថ្

ោរកសាងជំកៃឿៃិងទំៃុកចិត្តពីតបជាពលរដឋា គជឺាោរលំបាកដដលរាជរដ្ឋា ភិបាល តតនូវ 

បៃ្តយកចិត្តទុកដ្ក់តាមរយៈោរផ្តល់កសវាសាធារណៈតបកបកដ្យគុណភាព តបសិទ្ធភាព  

ៃិងស័កដាិសិទ្ធិភាពជៃូតបជាពលរដឋា។ កផ្តើមកចញពីចំណចុកៃះ តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ  

បាៃបំផុសក�ើងវិញៃវូយៃ្តោរនៃោរកលើកទឹកចិត្តមសៃ្តីរាជោរ ៃិងអង្គភាពដដលមាៃស្ានដ 

កឆ្ើមក្ពុងោរបកងកេើៃផលិតភាពោរងារក្ពុងរដឋាបាលសាធារណៈ ៃិងោរកលើកកម្ស់គុណភាព 

កសវាសាធារណៈ ដដលកៃ្ងមកធ្ាប់តតនូវបាៃអៃុវត្តកៅអតីតសាធារណៈរដឋាតបជាមាៃិត 

កម្ពុជា ៃិងរដឋាកម្ពុជា។ ដផ្អកកលើសំកណើរបស់តកសួងមុខងារសាធារណៈ ក្ពុងនាមគណៈ- 
កមា្ម ធិោរដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ ៃិងតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ កព្ុងោរករៀបចំ 

ឱ្យមាៃយៃ្តោរកៃះក�ើងវិញ កដើម្ីកលើកទឹកចិត្តដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ  

រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃសកតមចឱ្យមាៃោរតបកតួតបដជងអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ 

តាមរយៈោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តអៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨  

ស្ត ីពីោរវាយតនម្ ៃិងោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល។

តាមរយៈអៃុតកឹត្យកៃះ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ 

ជាតិ ៃិងគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់រាជធាៃី កខត្ត ៃិងថ្្ក់ 

តកពុង តសពុក ខណ្ តតនូវបាៃករៀបចំៃិងបកងកេើតក�ើង កដើម្ីពិៃិត្យៃិងវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងកតមិតវិទយាល័យសតមាប់វិស័យអប់រ ំ ៃិងក្ពុងកតមិតមៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

រាជធាៃី កខត្ត ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតកពុង តសពុក ខណ្ ដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត១ កតមិត២ ៃិងកតមិត៣ សតមាប់វិស័យសុខាភិបាល កដ្យដផ្អកកលើសចូនាករ  

លក្ណៈវិៃិច្័យកោល លក្ណៈវិៃិច្័យរង ៃិងលក្ណៈវិៃិច្័យលម្អិត។ ោរវាយតនម្កៃះ 

តតនូវបាៃអៃុវត្តដផ្អកកលើកោលោរណ៍តម្ាភាព សុចរិតភាព ៃិងភាពកជឿទុកចិត្តបាៃ។ ោរ 

វាយតនម្ក៏បាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំអំពីោរតគប់តគងៃិងោរកតបើតបាស់ធៃធាៃតបកបកដ្យតបសិទ្ធ- 

ភាពៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ ក្ពុងតកបខណ្នៃកិច្ចខិតខំតបឹងដតបងរមួោ្របស់ថ្្ក់ដឹកនំា មសៃ្តីអង្គភាព  

អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ សហគមៃ៍ ៃិងអង្គោរនដគអូភិវឌ្ឍនានា ក្ពុងកោលកៅដកលម្អ ៃិងពតងឹង 



IV

គុណភាពកសវាសាធារណៈឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរសតមាប់បកតមើតបជាពលរដឋាក្ពុងមលូដ្ឋា ៃ 

របស់ខ្លួៃ។

ក្ពុងឱោសនៃពិធីតបោសទទលួសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង 

វិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល នាន ង្ៃទី៧ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩ កៅវិទយាស្ាៃជាតិអប់រ ំ 

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនីរ័តនា ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី រដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ច 

ៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ជាតំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស់ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន នាយក-

រដឋាមសៃ្តីនៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា បាៃដណនំាឱ្យមាៃោរករៀបចំជាករណីសិកសា ចងតកង 

បទពិកសាធៃ៍នៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់បណា្ត ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ 

សតមាប់ផសេព្ផសាយជៃូដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកផសេងកទៀតកព្ុងវិស័យអប់រ ំ 

ៃិងវិស័យសុខាភិបាល កដើម្ីដកតសង់បទពិកសាធៃ៍ ៃិងពតងីកៃវាៃុវត្តៃ៍ក្ពុងោរដកលម្អ 

គុណភាពកសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃ។ កព្ុងៃ័យកៃះ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ បាៃករៀបចំៃិងកំណត់យកអង្គភាពជ័យលាភីកលខ១ ផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងកតមិតវិទយាល័យសតមាប់វិស័យអប់រ ំៃិងអង្គភាពជ័យលាភីកលខ១ ផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងកតមិតមៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃី កខត្ត ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតកពុង  

តសពុក ខណ្ ដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១ កតមិត២ ៃិងកតមិត៣ សតមាប់

វិស័យសុខាភិបាល ទុកជាកមករៀៃបទពិកសាធៃ៍សតមាប់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

កផសេងកទៀតក្ពុងតកបខណ្ទូទាងំតបកទស។

ន ង្ៃ                   ដខ             ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស.២៥៦៤
   រាជធាៃីភំ្កពញ ន ង្ៃទី         ដខ        ឆំ្្២០២០

ពទ្សរដ្ឋមនន្តីទ្ទ្ួលបន្ទពុ្រពបស្រ្រម្ម្ិពសសនិងជាពបធាន

គណៈ្រម្មការវាយតមមលៃអង្គភា្ផ្តល់ពសវាសាធារណៈថ្នា ្រ់ជាតិ



V

អារម្ភ្រថ្

កៅក្ពុងៃីតិោលទី៦ នៃរដឋាសភា រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បាៃកប្តជ្ាបៃ្តកិច្ចខិតខំតបឹងដតបង 

ក្ពុងោរកសាងរដឋាបាលសាធារណៈ ឱ្យោៃ់ដតខំ្ាង សា្អ តស្អ ំ ៃិងកផ្្ត តកលើតបជាជៃជាស្នូល។  

ក្ពុងៃ័យកៃះ ោរបកងកេើៃកល្ឿៃដកទតមង់អភិបាលកិច្ច គជឺាលក្ខណ្ចំាបាច់សតមាប់ោរពតងឹង 

រដឋាបាលសាធារណៈឱ្យោៃ់ដតមាៃតម្ាភាព ភាពកឆ្ើយតប ៃិងតបសិទ្ធភាព ៃិងជំកៃឿទុកចិត្ត 

បាៃ។

ឈរកលើសា្ម រតីកៃះ តកសងួមុខងារសាធារណៈ ដដលមាៃតនួាទីតគប់តគងៃិងអភិវឌ្ឍៃ ៍

វិស័យមុខងារសាធារណៈ ៃិងដកលម្អអភិបាលកិច្ចកព្ុងរដឋាបាលសាធារណៈ បាៃទទលួោរ 

ោំតទៃិងចលូរមួសហោរពីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា  

តកសួងសុខាភិបាល ៃិងគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ  

ក្ពុងោរករៀបចំៃវូកោលោរណ៍ ៃីតិវិធី ៃិងដំកណើរោរនៃោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ក៏ដចូជាោរចលូរមួោំតទកព្ុងោរ 

ករៀបចំឱ្យមាៃោរចងតកងករណីសិកសាសតមាប់អង្គភាពជ័យលាភីកលខ១ នៃអង្គភាពផ្តល ់

កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។ ករណីសិកសាកៃះ ៃឹងអាច 

យកកៅកតបើតបាស់សតមាប់កធ្ើជាកមករៀៃពិកសាធៃ៍ដល់បណា្ត អង្គភាពកផសេងៗកទៀត កដើម្ ី

ពតងឹងអភិបាលកិច្ចៃិងោរដកលម្អគុណភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃឱ្យោៃ់ដត 

មាៃគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាព។

ោរដកលម្អ ោរពតងឹងគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈជៃូ 

តបជាពលរដឋាគជឺាដផ្កដ៏សំខាៃ់មយួ ដដលៃឹងរមួចំដណកកព្ុងោរសកតមចចក្ពុវិស័យរបស់

រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិោលទី៦ នៃរដឋាសភា ឱ្យទទលួបាៃកជាគជ័យ។ ដផ្អកកលើោរោំតទ ៃិងោរ 

ចូលរមួអៃុវត្តដ៏សកម្មតបកបកដ្យោរទទលួខុសតតនូវខ្ស់របស់ថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងមសៃ្តីរាជោរ 

នៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ ៃិងតអួង្គោក់ព័ៃ្ធទាងំអស់ ខ្ពុំសង្ឹមថ្ អភិបាលកិច្ចក្ពុង 

រដឋាបាលសាធារណៈៃឹងមាៃដំកណើរោរោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាពៃិងោំតទដល់ោរអភិវឌ្ឍ 

តបកទសជាតិតបកបកដ្យចីរភាព បរិោប័ៃ្ ៃិងសមធម៌។



VI

ក្ពុងនាមតកសងួមុខងារសាធារណៈ ខ្ពុំសមូបៃ្តោំតទ ៃិងផ្តល់កិច្ចសហោរជាមយួ 

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិង 

កីឡា តកសងួសុខាភិបាលៃិងតកសងួ ស្ាប័ៃកផសេងកទៀត កធ្ើោរផសេព្ផសាយឯកសារករណី-

សិកសាកៃះឱ្យបាៃទលូំទលូាយ កដើម្ីពតងីកវិសាលភាពនៃោរអៃុវត្តោរតបកតួតបដជង 

ក្ពុងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូកៅតាមអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកផសេងៗកទៀត។
ន ង្ៃ                      ដខ          ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស.២៥៦៤

    រាជធាៃីភំ្កពញ ន ង្ៃទី       ដខ        ឆំ្្២០២០
រដ្ឋមនន្តីព្រសួងមុេងារសាធារណៈ



VII

អារម្ភ្រថ្

រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិោលទី៦ នៃរដឋាសភា បាៃដ្ក់កចញៃវូយុទ្ធសាសស្តចតុកោណ 

ដំណាក់ោលទី៤ កដ្យកំណត់យកោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេជាអាទិភាពទី១ នៃោរ 

អភិវឌ្ឍកសដឋាកិច្ច-សង្គម។ កដើម្ីរមួចំដណកអៃុវត្តយុទ្ធសាសស្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋា - 

ភិបាល តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាបាៃដ្ក់កចញៃវូកោលៃកោបាយកំដណទតមង់អប់រ ំ

ជាកតចើៃ កព្ុងកោលបំណងកធើ្ឱ្យកសវាអប់រំោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាព ៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាពកដើម្ី 

ផលិតបាៃៃវូធៃធាៃមៃុសសេតបកបកដ្យគុណវុឌ្ឍិ កតមិតជំនាញខ្ស់ ៃិងមាៃគំៃិត 

នច្តបឌិតខ្ស់តសបកៅតាមោររកីចកតមើៃនៃបកច្ចកវិទយាសង្គម កសដឋាកិច្ច ៃិងបកងកេើៃសមតភ្ាព  

តបកួតតបដជងនៃកសដឋាកិច្ច ក្ពុងតំបៃ់ ៃិងសកល តាមរយៈោរផ្តល់កសវាអប់រំតបកបកដ្យ 

សមធម៌ បរិោបៃ្ ៃិងគុណភាព។

កឆ្ើយតបកៅៃឹងបរិបទខាងកលើ ៃិងកដើម្ីផ្្ស់ប្តនូរពីកសដឋាកិច្ចកសិកម្ម កៅកសដឋាកិច្ច 
ឧសសាហកម្ម តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាបាៃដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តៃវូកម្មវិធីអប់រមំុខវិជាជា វិទយា- 

សាសស្ត  បកច្ចកវិទយា វិស្កម្ម ៃិងគណិតវិទយា (STEM)។ តាមរយៈកម្មវិធីកៃះ តកសួងបាៃ 

ៃឹងកំពុងជំរុញោរអៃុវត្តឱ្យបាៃទលូំទលូាយកៅតាមថ្្ក់ករៀៃ ៃិងសាលាករៀៃ ជាពិកសស

កៅកតមិតមធ្យមសិកសា កដើម្ីកលើកកម្ស់សមតភ្ាពជំនាញរបស់សិសសេកព្ុងោររមួចំដណក 

អភិវឌ្ឍៃ៍ធៃធាៃមៃុសសេកៅសតវតសេទី២១។

ក្ពុងចំកណាមកំដណទតមង់ទាងំអស់របស់វិស័យអប់រំ តកសួងបាៃកំណត់យកកំដណ-

ទតមង់ជាអាទិភាពសំខាៃ់ៗចំៃួៃបីរមួមាៃ ១)ោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តៃវូកម្មវិធីសិកសា ្្មីកៅតាម 

សាលាករៀៃ ២)កំដណទតមង់នៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លតគនូបកតងៀៃ ៃិងពតងឹងគុណវឌ្ឍិនៃោរ 

បណ្តពុ ះបណា្ត លតគនូបកតងៀៃ ៃិង ៣)ោរអៃុវត្តោរតគប់តគងកៅតាមសាលាករៀៃ កដើម្ីកធ្ើឱ្យ 
គុណភាពនៃោរផ្តល់កសវាអប់រំកៅសាលាករៀៃ ឱ្យោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាព ៃិងភាពកឆ្ើបតប។  

ោរតគប់តគងតាមសាលាករៀៃ ជាយៃ្តោរនៃោរបងកេលក្ណៈឱ្យសាលាករៀៃ សហគមៃ៍ ៃិង 

អ្កោក់ព័ៃ្ធនានាកធ្ើោររមួោ្កឆ្្ះកៅសកតមចបាៃៃវូគុណភាពបកតងៀៃៃិងករៀៃ ៃិងដតបោ្យ 

តគឹះស្ាៃសិកសាមាៃស័្យភាពកពញកលញក្ពុងោរផ្តល់កសវាអប់រំកៅកតមិតសាលាករៀៃ។

ក្ពុងរយៈកពលកៃ្ងមក តកសងួបាៃអៃុវត្តោរវាយតនម្នាយក នាយិោសាលាករៀៃល្អ 



VIII

តគនូបកតងៀៃល្អចាប់ពីថ្្ក់ទី៤ ដល់ថ្្ក់ទី១២ តគនូបកតងៀៃល្អ ភាសាដខ្មរៃិងគណិតវិទយាថ្្ក់

ទី១ ទី២ ៃិងទី៣ ៃិងសាលាករៀៃសា្អ តដដលជាោរតប�ងតបណំាងមួយក្ពុងកោលបំណង  

កធ្ើឱ្យោរដឹកនំា ោរតគប់តគង ដំកណើរោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃ ៃិងបរិស្ាៃនៃោរសិកសាកៅតាម

សាលាករៀៃោៃ់ដតមាៃោរអភិវឌ្ឍ ៃិងគំៃិតនច្តបឌិត ៃិងដតបោ្យតគឹះស្ាៃសិកសាទាងំ 

កនាះឱ្យកៅជាអង្គភាពផ្តល់កសវាអប់រំតបកបកដ្យគុណភាព ៃិងមាៃតបសិទ្ធភាពខ្ស់។ 

តាងនាមឱ្យតកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ខ្ពុំសមូោំតទ ៃិងដ្្ងអំណរគុណោ៉ា ង 

តជាលកតរៅដល់រាជរដ្ឋា ភិបាល តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងតកសងួមុខងារសាធារណៈ  

ដដលបាៃផ្តលួចកផ្តើមគំៃិតបកងកេើតឱ្យមាៃកម្មវិធីវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូព្ុង 

វិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាលកដើម្ីជំរុញ ៃិងកលើកកម្ស់តបសិទ្ធភាព ៃិងគុណភាព 

នៃដំកណើរោររបស់អង្គភាព។ ជាមយួោ្កៃះខ្ពុំក៏សមូដ្្ងអំណរគុណដល់តកពុមោរងារដឹកនំា  

ៃិងតគប់តគងគកតមាងករណីសិកសាវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ដដលជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

គំរកូលខ១ ក្ពុងវិស័យអប់រំតបចំាឆំ្្សិកសា២០១៨-២០១៩។

តកសងួសង្ឹមោ៉ា ងមុតមាថំ្ កសៀវកៅករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តល់

កសវារបស់វិទយាល័យកពតជចិនា្ត ក្ពុងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូៃិងរមួចំដណកដចករំដលក

ៃវូវិធីសាសស្តគៃ្ឹះ យុទ្ធសាសស្តល្អៗ ភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងតគប់តគង ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ ្្ម ីៗដល់

តគឹះស្ាៃផ្តល់កសវាសាធារណៈ ពិកសសតគឹះស្ាៃអប់រសំាធារណៈ កដើម្ីពតងឹងគុណភាព 

ៃិងតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវាកព្ុងអង្គភាពរបស់ខ្លួៃ។

ន ង្ៃ                          ដខ             ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស. ២៥៦៤

រាជធាៃីភ្ំកពញ ន ង្ៃទី         ដខ           ឆំ្្២០២០ 

រដ្ឋមនន្តីព្រសួងអប់រំ យុវ្រន និង្រីឡា



IX

ពសច្រដាីស ល្ៃងអំណរគុណ

សូមសដម្តងៃវូកតញ្ញនូតាធម៌ោរកោរពដ៏ខ្ង់ខ្ស់ ៃិងដ្្ងៃវូអំណរគុណោ៉ា ងតជាលកតរៅ

ជៃូចំកោះ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន នាយករដឋាមសៃ្តីនៃតពះរាជាណាចតក 

កម្ពុជា ដដលបាៃយកចិត្តទុកដ្ក់ខ្ស់ោំតទវិស័យអប់រ ំកដ្យបាៃចាត់ទុកោអភិវឌ្ឍធៃធាៃ 

មៃុសសេជាកតា្ត គៃ្ឹះក្ពុងោរអភិវឌ្ឍកសដឋាកិច្ចសង្គម ៃិងបាៃោំតទក្ពុងោរោរករៀបចំអៃុវត្ត 

ោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

សូមកោរពដ្្ងអំណរគុណោ៉ា ងតជាលកតរៅជៃូចំកោះ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ  

អនូ ្័ន្ធមុននា ីរ័តនា ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី រដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ដដលបាៃផ្តលួចកផ្តើម

គំៃិតៃិងជយួឧបតម្្ភោំតទទាងំហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងមសៃ្តីជំនាញចូលរមួករៀបចំចងតកងករណីសិកសា។

សូមកោរពដ្្ងអំណរគុណោ៉ា ងតជាលកតរៅជៃូចំកោះ ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ិត ព្ព្រ ប៊ុនធិន 

កទសរដឋាមសៃ្តីទទលួបៃទាពុកកបសកកម្មពិកសស ៃិងជាតបធាៃគណៈកម្មោរជាតិវាយតនម្ 

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល ដដលបាៃដឹកនំា  

ៃិងសតមលួលោរវាយតនម្វិទយាល័យជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូព្ុងវិស័យអប់រ ំៃិង 

ោំតទកព្ុងោរករៀបចំចងតកងសរកសរករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាអប់រ ំ

របស់វិទយាល័យកពតជចិនា្ត តំាងដតពីកដើមរហតូមក។

សូមកោរពដ្្ងអំណរគុណោ៉ា ងតជាលកតរៅជៃូចំកោះ ឯកឧត្តមបណ្ិតសភាចារ្យ 

ហង់្រួន ណារ៉ុន រដឋាមសៃ្តីតកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ដដលបាៃោំតទជយួសតមបសតមលួល  

កតជើសករសី ៃិងវាយតនម្វិទយាល័យជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូៃិងោរករៀបចំសរកសរ 

ចងតកងករណីសិកសា។

សូមកោរពដ្្ងអំណរគុណោ៉ា ងតជាលកតរៅជៃូចំកោះ ឯកឧត្តម ព្ពុំ សុខា រដឋាមសៃ្តី

តកសងួមុខងារសាធារណៈ ដដលបាៃោំតទ អៃុញ្្ញ ត ៃិងសតមបសតមលួលដល់តកពុមោរងារ

ក្ពុងករៀបចំចងតកងតំាងពីចាប់កផ្តើមរហតូដល់សកតមចបាៃដផ្ផ្កេ គរួជាទីកមាទកភាព។ 

សូមដ្្ងអំណរគុណោ៉ា ងតជាលកតរៅជៃូចំកោះ ឯកឧត្តម យ្រ់ ប៊ុនណា រដឋាកលខា- 

ធិោរតបចំាោរនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ ៃិងជានាយកសាលាភមូិៃទារដឋាបាល ដដលបាៃ 



X

ផ្តលួចកផ្តើម ៃិងដឹកនំាោរងារករៀបចំោរសិកសាតសាវតជាវតកងបទពិកសាធៃ៍ដល់អង្គភាព ដដល 

ទទួលបាៃជ័យលាភីជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ។ូ

កយើងខ្ពុំក៏សមូដ្្ងអំណរគុណជៃូចំកោះ ឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលកខត្ត  

ៃិងថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរោក់ព័ៃ្ធកខត្តបាត់ដំបង អភិបាលនៃគណៈអភិបាលតសពុកភំ្តពឹក គណៈ- 

កម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃកពតជចិនា្ត  ៃិងគណៈតគប់តគងវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  កលាកតគនូ  

អ្កតគនូ តកពុមតបឹកសាយុវជៃ សិសសាៃុសិសសេ ៃិងសហគមៃ៍ទាងំអស់ ដដលបាៃសហោរ ោំតទ 

ផ្តល់ព័ត៌មាៃ ៃិងបទពិកសាធៃ៍ល្អៗដល់តកពុមោរងារក្ពុងោរចងតកងករណីសិកសារហតូទទលួ 

បាៃកជាគជ័យ។

ជាមយួោ្កៃះផងដដរ សមូដ្្ងអំណរគុណដល់ កលាកបណិ្ត សំ ចន្ធី ៃិងតកពុម 

ជំនាញោរបកច្ចកកទសនៃកម្មវិធីកំដណទតមង់វិមជ្ឈោរៃិងរដឋាបាលនៃអង្គោរជីអាយហសេិត  
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ជំព
ូក
ទី១

ជពូំកទី១. សេចក្ីស្្ើម

្រំ្្ូរទ្ី១� ពសច្រ្តីពផ្តើម

១�១� លំនាបំញ្ហា មនការសិ្រសាចងព្រង
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ៃិងតគឹះស្ាៃសាធារណៈ សំកៅបកតមើផលតបកោជៃ៍ដល់តបជាជៃទកូៅ តគប់តសទាប់វណ្ៈ  

កដ្យពុំមាៃោរករសីកអើង។ កដើម្ីឱ្យដំកណើរោរនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈបាៃល្អ លុះតតាដត 

សមាសភាពបីមាៃភាពសុីសង្ាក់ោ្ ឬមាៃទំនាក់ទៃងល្អៃឹងោ្ កហើយសមាសភាពទាងំកនាះ 

រមួមាៃ អ្កកតបើតបាស់កសវា អ្កផ្តល់កសវា ៃិងអ្កតាក់ដតងកោលៃកោបាយ។ រាជរដ្ឋា ភិបាល 

កម្ពុជាមាៃឆៃទាៈោ៉ា ងកមាះមុតកព្ុងោរជំរុញោរអៃុវត្ត ោរងារកំដណទតមង់តគប់ដផ្ក តគប់វិស័យ 

ឱ្យោៃ់ដតមាៃលក្ណៈទលូំទលូាយ ៃិងសុីជកតរៅក្ពុងកោលបំណងកធ្ើឱ្យតបកទសកម្ពុជា 

មាៃសុខដុមៃីយកម្ម ៃិងោរអភិវឌ្ឍៃ៍តបកបកដ្យចីរភាព សំកៅកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរ 

របស់តបកទសជាតិ ៃិងតបជាពលរដឋា។ ដផ្អកកលើសា្ម រតីកៃះ ោរកលើកកម្ស់អភិបាលកិច្ចល្អ 

ក្ពុងរដឋាបាលសាធារណៈ គជឺាកម្ាងំចលករដ៏ចំាបាច់ដដលរាជរដ្ឋា ភិបាលតគប់ជាៃ់ថ្្ក់តតនូវ 

យកចិត្តទុកដ្ក់ជាអាទិភាពបំផុត។ អភិបាលកិច្ចល្អតតនូវបាៃរាជរដ្ឋា ភិបាលកំណត់ថ្ជា 

ចំណចុស្នូលនៃយុទ្ធសាសស្តចតុកោណ ក្ពុងោរជំរុញោរអៃុវត្តកោលៃកោបាយវិមជ្ឈោរ  

ៃិងវិសហមជ្ឈោរ ោរដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ ោរដកទតមង់ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុ 

សាធារណៈ ោរដកទតមង់ចបាប់ៃិងតបព័ៃ្ធយុត្តិធម៌ ៃិងោរដកទតមង់តាមវិស័យកផសេងៗកទៀត 

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។

ោរកសាងជំកៃឿ ៃិងទំៃុកចិត្តពីតបជាពលរដឋា គជឺាចំណចុអាទិភាព ដដលរាជរដ្ឋា ភិបាល 

តតនូវបៃ្តយកចិត្តទុកដ្ក់ជាយុទ្ធសាសស្ត  តាមរយៈោរផ្តល់កសវាសាធារណៈតបកបកដ្យ

គុណភាព តបសិទ្ធភាព ៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាពជូៃតបជាពលរដឋាឱ្យបាៃោៃ់ដតតបកសើរក�ើង។  

កផ្តើមកចញពីសា្ម រតីកៃះ ោរពតងឹងស្ាប័ៃផ្តល់កសវាសាធារណៈ ភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិង 

តគប់តគង ជាោតាលីករដ៏មាៃសារៈសំខាៃ់ ៃិងអាទិភាពបំផុតកព្ុងោរដកលម្អោរផ្តល់កសវា
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សាធារណៈកៅក្ពុងស្ាប័ៃសាធារណៈ។ 

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរដកលម្អោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបាៃដ្ក់កចញ 

ៃវូកោលៃកោបាយ លិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត ៃិងឯកសារដណនំាមួយចំៃៃួដចូជា កោល- 

ៃកោបាយស្ត ីពីោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ តពះរាជតកឹត្យស្ត ីពីកោលោរណ៍រមួនៃោរបកងកេើត 

ៃិងោរដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសស អៃុតកឹត្យស្ត ីពីោរករៀបចំ ៃិង

ោរតបតពឹត្តកៅនៃគណៈកម្មោរវាយតនម្កសវាសាធារណៈ ៃិងឯកសារដណនំាស្ត ីពីស្តង់ដ្ 

កសវាសាធារណៈ អៃុតកឹត្យស្ត ីពីោរបកងកេើតយៃ្តោរតចកកចញចូលដតមួយសតមាប់ោរផ្តល ់

កសវារដឋាបាលថ្្ក់កតោមជាតិ។

ជាមយួោ្កៃះ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ដដលជាកសនាធិោររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 

ក្ពុងោរផ្តល់កសវាអប់រជំូៃសិសសាៃុសិសសេ តបជាពលរដឋា ៃិងសហគមៃ៍ បាៃកំណត់យក 

កោលៃកោបាយពីរគ១ឺ) ធានាឱ្យោរអប់រមំាៃគុណភាព តបកបកដ្យសមធម៌ បរិោបៃ្  

ៃិងកលើកកម្ស់ឱោសកព្ុងោរសិកសាកពញមយួជីវិតសតមាប់ទាងំអស់ោ្ ៃិង២) ធានា 

ភាពស័ក្តិសិទ្ធិនៃភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងតគប់តគងរបស់មសៃ្តីអប់រំតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់។ កដើម្ ី

សកតមចបាៃៃវូកោលៃកោបាយអប់រខំាងកលើ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា បាៃដ្ក់កចញៃវូ 

យុទ្ធសាសស្តកំដណទតមង់ជាបៃ្តបនាទា ប់ កព្ុងកោលបំណងកធ្ើឱ្យោរផ្តល់កសវាអប់រំោៃ់ដត

មាៃតបសិទ្ធភាពៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាព។ ោរតគប់តគងកៅតាមសាលាករៀៃ គជឺាកំដណទតមង់ ្្ម ី

មួយរបស់តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា កដើម្ីកធ្ើឱ្យគុណភាពនៃោរផ្តល់កសវាអប់រំកៅ 

សាលាករៀៃឱ្យោៃ់ដតមាៃភាពកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោររបស់អ្កទទលួកសវាអប់រ ំ (សិសសេ 

តបជាពលរដឋា ៃិងសហគមៃ៍) តបកបកដ្យគណកៃយ្យភាពៃិងោរទទួលខុសតតនូវខ្ស់  

តាមរយៈោរចូលរមួពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធកៅក្ពុងសហគមៃ៍ កព្ុងោរចូលរមួដកលម្អៃិង 

អភិវឌ្ឍៃ៍សាលាករៀៃសតមាប់ផ្តល់កសវា ជាពិកសសគកឺសវាបកតងៀៃៃិងករៀៃតបកបកដ្យ

គុណភាព។

កដើម្ីកលើកទឹកចិត្តដល់អង្គភាព ដដលបាៃខិតខំតបឹងដតបងដកលម្អកសវារបស់ខ្លួៃ
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ឱ្យោៃ់ដតមាៃគុណភាព ៃិងកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរតបជាពលរដឋា ៃិងសហគមៃ៍  

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបាៃអៃុម័តអៃុតកឹត្យកលខ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា  

ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរវាយតនម្ ៃិងោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង 

វិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ៃិងលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តោំតទជាកតចើៃកទៀត។ អៃុតកឹត្យ 

កៃះមាៃកោលបំណងជំរុញៃិងកលើកកម្ស់តបសិទ្ធភាព ៃិងគុណភាពនៃដំកណើរោររបស ់

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈក្ពុងវិស័យអប់រ ំ ៃិងសុខាភិបាលឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើង  

តាមរយៈោរកំណត់ឱ្យមាៃោរវាយតនម្ ៃិងោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

គំរ។ូ អៃុតកឹត្យកៃះតតនូវបាៃដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តតបមាណជាមយួឆំ្្កៃ្ងមកកហើយ។ កព្ុងោរដ្ក់ឱ្យ 

អៃុវត្តកៅឆំ្្ដំបូងកៃះ តកសួងមុខងារសាធារណៈ កដ្យមាៃកិច្ចសហោរជាមយួតកសួង 

អប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា បាៃសកតមចកតជើសករសីយកវិទយាល័យ ជាកបក្ភាពអង្គភាពផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈក្ពុងវិស័យអប់រ ំ សតមាប់ោរចលូរមួតបកតួតបដជងជាអង្គភាពផ្តល់កសវា

សាធារណៈគំរ ូ(អ.ផ.ស.)។ ជាក់ដស្តងកៅឆំ្្២០២០ តកសងួមុខងារសាធារណៈបាៃពតងីក  

ៃិងផ្តល់ឱោសដល់អៃុវិទយាល័យ ៃិងសាលាបឋមសិកសាកដើម្ីចលូរមួក្ពុងោរតបកតួតបដជង  

ជាកបក្ភាពអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈក្ពុងវិស័យអប់រំ។ កដ្យដ�កចំកោះសាលា 

មកត្តយ្យសិកសាៃឹងតតនូវបាៃកតជើសករសីជាកបក្ភាពអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូកដើម្ី 

ចូលរមួក្ពុងោរតបកតួតបដជងកៅតាមកវៃបៃ្តបនាទា ប់។

តាមរយៈសា្ម រតីអៃុតកឹត្យ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ 

ជាតិ រាជធាៃី កខត្ត តកពុង ខណ្ តសពុក តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើង។ មុៃោរផ្្ស់ប្តនូររដឋាមសៃ្តីតកសងួ 

មុខងារសាធារណៈក្ពុងដខមីនា ឆំ្្២០២០ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពថ្្ក់ជាតិដឹកនំា 

កដ្យរដឋាមសៃ្តីតកសងួមុខងារសាធារណៈ ៃិងមាៃសមាសភាពគណៈកម្មោរតំណាងអៃ្តរតកសងួ  

ៃិងតំណាងស្ាប័ៃោក់ព័ៃ្ធមយួចំៃួៃកទៀត។ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈថ្្ក់រាជធាៃី កខត្ត មាៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធាៃីកខត្តជាតបធាៃ ៃិងមាៃ 

សមាសភាពគណៈកម្មោរមកពីមៃទាីរោក់ព័ៃ្ធនានាកៅកព្ុងរាជធាៃី កខត្ត។ រឯីគណៈកម្មោរ 
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វាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់តកពុង តសពុក ខណ្ មាៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាល 

តកពុង តសពុក ខណ្ ជាតបធាៃ ៃិងមាៃសមាសភាពគណៈកម្មោរមកពីតំណាងោរិោល័យ  

ៃិងដផ្កជំនាញោក់ព័ៃ្ធកៅក្ពុងតកពុង តសពុក ខណ្។

ជាក់ដស្តង កដ្យដផ្អកកលើៃីតិវិធី កោលោរណ៍ លក្ណវិៃិច្័យ ៃិងកោលោរណ ៍

ដដលបាៃកំណត់គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកៅតាមកតមិតថ្្ក់ 

ៃីមយួៗ បាៃខិតខំបំកពញោរងារ ៃិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃបាៃោ៉ា ងល្អ តបកបកដ្យមៃសិោរ 

វិជាជា ជីវៈ ៃិងសុចរិតភាពក្ពុងដំកណើរោរវាយតនម្ ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវា

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។ ជាលទ្ធផល គណៈកម្មោរវាយតនម្ 

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ បាៃសកតមចកតជើសករសីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

គំរកូ្ពុងវិស័យអប់រចំំៃួៃ១០ ៃិងវិស័យសុខាភិបាលចំៃួៃ៣០ កដើម្ីផ្តល់ោៃរង្ាៃ់ វិញ្្ញ បៃបតត  

ៃិង្វិោអមោៃរង្ាៃ់កលើកទឹកចិត្ត។ ក្ពុងចំកណាមវិទយាល័យទាងំ១០ ដដលបាៃកតជើសករីស 

ជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំ វិទយាល័យកពតជចិនា្ត ទទលួបាៃជ័យលាភី

ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ចំណាត់ថ្្ក់កលខ២ វិទយាល័យ ហ៊ុៃ ដសៃ ឧត្តរមាៃជ័យ ចំណាត់ថ្្ក់ 

កលខ៣ វិទយាល័យ ហ៊ុៃ ដសៃ តបសតូិ ចំណាត់ថ្្ក់កលខ៤ វិទយាល័យចំកណះទូកៅ ៃិង 

បកច្ចកកទសពកួ ចំណាត់ថ្្ក់កលខ៥ វិទយាល័យសកម្តច ជា សុីម អង្គរជ័យ ចំណាត់ថ្្ក់កលខ៦  

វិទយាល័យកោះកស្តច ចំណាត់ថ្្ក់កលខ៧ វិទយាល័យ ហ៊ុៃ ដសៃ តបាសាទបាគង ចំណាត់ថ្្ក ់

កលខ៨ វិទយាល័យចំកណះទកូៅៃិងបកច្ចកកទសកំពង់កឈើទាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ៩ វិទយាល័យ 

ហ៊ុៃ ដសៃ ប៊ុៃរា៉ាៃី វត្តភ្ំ ៃិងចំណាត់ថ្្ក់កលខ១០ វិទយាល័យអង្គរោ។

ជាោរតបស្ងដល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូព្ុងវិស័យអប់រ ំ ៃិងវិស័យ

សុខាភិបាលទាងំ៤០ ដដលបាៃខិតខំបំកពញោរងារក្ពុងោរផ្តល់កសវាជៃូតបជាពលរដឋា 

បាៃល្អនាកពលកៃ្ងមក កដើម្ីកឆ្ើយតបកៅៃឹងសមិទ្ធផលទាងំកៃះ កៅន ង្ៃទី០៧ ដខសីហា  

ឆំ្្២០១៩ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃតបារព្ធពិធីតបោសទទលួសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាល កតោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម 
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អគ្គបណិ្តសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនីរ័តនា ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី រដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ 

ដដលជាតំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស់ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន នាយករដឋាមសៃ្ត ី

នៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា។ កៅក្ពុងពិធីតបោសទទលួសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ  

អនូ ្ ័ន្ធមុនីរ័តនា បាៃផ្តល់អៃុសាសៃ៍តបំាបីចំណចុ ដដលក្ពុងកនាះអៃុសាសៃ៍ទីមយួ ៃិង 

ដំបូងបំផុត គកឺស្ើឱ្យមាៃោរករៀបចំចងតកងបទពិកសាធៃ៍ នៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់បណា្ត  

ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូកដើម្ីកធ្ើជាករណីសិកសា ៃិងបៃ្តផសេព្ផសាយជៃូ 

អង្គភាពវិទយាល័យ ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកកផសេងកទៀតកៅទទូាងំតបកទសសតមាប់ជាោរដកតសង់ 

បទពិកសាធៃ៍ ៃិងពតងីកៃវាៃុវត្តៃ៍សតមាប់ោរដកលម្អគុណភាពកសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃ 

ជៃូតបជាពលរដឋា។ កលើសពីកៃះោរដចករដំលកបទពិកសាធៃ៍នៃភាពកជាគជ័យ រវាងអង្គភាព 

ដដលទទលួបាៃស្ានដកឆ្ើម ៃិងអង្គភាពកផសេងៗកទៀតជាកតា្ត ចំាបាច់បំផុត ក្ពុងោរបៃ្តដកលម្អ 

គុណភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ ពតងឹងភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងោរនច្តបឌិតដដលអាច 

ៃឹងជំរុញឱ្យអង្គភាពកបាះជំហាៃកៅមុខតបកបកដ្យភាពកជឿទុកចិត្ត។ 

ដផ្អកតាមអៃុសាសៃ៍ដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនីរ័តនា   

កតា្ត ចំាបាច់បំផុតក្ពុងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរបូាៃល្អ អង្គភាពផ្តល់កសវាទាងំអស់តតនូវ 

សិកសាករៀៃសតូតពីោ្កៅវិញកៅមកក្ពុងោរកលើកកម្ស់ ក៏ដចូជាដកលម្អគុណភាពនៃោរ 

ផ្តល់កសវាកៅតាមអង្គភាព។ តកសងួមុខងារសាធារណៈ ដដលមាៃសាលាភមូិៃទារដឋាបាល ជា 

កសនាធិោរ បាៃករៀបចំតកពុមោរងារសតមាប់ករៀបចំចងតកងៃវូបទពិកសាធៃ៍ ៃិងកមករៀៃល្អៗ  

ពីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូដដលទទលួបាៃជ័យលាភីកលខ១ នាកពលកៃ្ងមក

ទាងំក្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

កៅក្ពុងវិស័យអប់រ ំវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ជាវិទយាល័យជ័យលាភី នៃអង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរ ូ តតនូវបាៃកតជើសករសីជាអង្គភាពកោលកៅសតមាប់ោរចងតកងករណីសិកសា 

តសាវតជាវស្ត ីោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ។ូ
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១�២� ពោលបំណងមនការពរៀបចំចងព្រង្ររណីសិ្រសា

១. តបមលូចងតកងៃវូកមករៀៃ ៃិងបទពិកសាធៃ៍អៃុវត្តល្អៗជាក់ដស្តងពីអង្គភាពផ្តល់

កសវាសាធារណៈគំរ ូ ដដលទទលួបាៃជ័យលាភីកលខ១ក្ពុងវិស័យអប់រ ំ (កផ្្ត តកលើ 

ភាពជាអ្កដឹកនំាតគប់តគង យុទ្ធសាសស្ត  យៃ្តោរ ៃិងៃីតិវិធីនៃោរកដ្ះតសាយ 

បញ្ហា តបឈម យៃ្តោរ ៃិងៃីតិវិធីក្ពុងោរកសាងអង្គភាពឱ្យទទួលបាៃជ័យលាភី) 

២. ដចករំដលកបទពិកសាធៃ៍កជាគជ័យ ដល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈដនទកទៀត  

ជាពិកសសតគឹះស្ាៃផ្តល់កសវាអប់រំសាធារណៈ ក្ពុងោរករៀបចំដកលម្អោរផ្តល់

កសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃឱ្យោៃ់ដតមាៃគុណភាព ៃិងភាពកឆ្ើយតបកៅៃឹង

តតមនូវោរ

៣. សិកសាដស្ងយល់អំពីោរចលូរមួចំដណករបស់អ្កោក់ព័ៃ្ធរមួមាៃ រដឋាបាលរាជធាៃី  

កខត្ត រដឋាបាលតកពុង តសពុក ខណ្ នដគអូភិវឌ្ឍ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធដនទកទៀត កព្ុងោរ 

កលើកកម្ស់ ៃិងោំតទដល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរតូាមរយៈោរពិៃិត្យ 

កមើលសកម្មភាពោំតទោរអៃុវត្តកោលៃកោបាយបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត ៃិងធៃធាៃ 

នានាកៅកព្ុងអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរថ្ូ្ក់កតោមជាតិ។
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ជពូំកទី២. វធិីសាស្ត្រ្ិតកសាចងកកងករណី្ិតកសា

្រំ្្ូរទ្ី២� វិធីសានស្តសិ្រសាចងព្រង្ររណីសិ្រសា

២�១� វិធីសានស្តមនការសិ្រសាចងព្រង្ររណីសិ្រសា

ោរសិកសាតាមដបបគុណភាព តតនូវបាៃយកមកកតបើកៅក្ពុងោរសិកសាកៃះ កដើម្ីតបមលូ 

ចងតកងបទពិកសាធៃ៍ ៃិងោរអៃុវត្តល្អៗជាក់ដស្តងរបស់វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ដដលជា 

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ គំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំសតមាប់ដចករំដលកចំកណះដឹង ៃិងបកតមើ 

ផលតបកោជៃ៍ដល់ោរករៀៃសតូតរបស់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈដនទកទៀត។ ករណ ី

សិកសា គជឺាតបកភទសិកសាតសាវតជាវដបបគុណភាពដដលអ្កតសាវតជាវកធ្ើោរវិភាគសុីជកតរៅ 

កៅកលើករណីៃីមយួៗដដលអាចជាកម្មវិធី តពឹត្តិោរណ៍ សកម្មភាព ឬដំកណើរោរ ឬពីបុគ្គល 

ណាម្ាក់ ឬកតចើៃនាក់។ វិធីសាសស្ត កៃះបាៃជយួដល់ោរសិកសាដស្ងយល់អំពីោរអៃុវត្តនៃ 

ោរដឹកនំាៃិងោរតគប់តគង ៃិងោរសតមបសតមលួលរបស់វិទយាល័យកពតជចិនា្ត កលើោរផ្តល ់

កសវាអប់រសំាធារណៈដល់សិសសេ មាតាបិតា អ្កអាណាពយាបាលសិសសេ ៃិងសហគមៃ៍។ 

ករណីសិកសាកៃះចងតកងៃវូយុទ្ធសាសស្ត  ៃិងៃីតិវិធីតបតិបត្តិល្អរបស់វិទយាល័យរហតូទទួល 

បាៃជ័យលាភីកលខ១ ជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រកំតមិតវិទយាល័យ 

កៅទូទាងំតបកទសកម្ពុជា។ 

២�២� សដន្រំណត់ និងវិសាលភា្មនការសិ្រសាចងព្រង 

ោរចងតកងករណីសិកសាកៃះៃឹងកផ្្ត តកៅកលើដតអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ  

(អ.ផ.ស.) ទទួលបាៃជ័យលាភីកលខ១ កព្ុងវិស័យអប់រំដដលទទួលសា្គ ល់កដ្យអៃុតកឹត្យ

កលខ១១០ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៩។ ោរតសាវតជាវករៀបចំចងតកង 

ករណីសិកសាកៃះៃឹងកផ្្ត តកៅកលើលក្ណវិៃិច្័យកៅក្ពុងអៃុតកឹត្យកលខ៥៤1 ៃិងឧបសម្័ៃ្ធ

 

1 អៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរវាយតនម្ ៃិងោរទទលួសា្គ ល ់

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។
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នៃកសចក្តីសកតមចកលខ៣១៣៦2។

សតមាប់ឯកសារោក់ព័ៃ្ធៃិងោរវិវត្តនៃវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ដដលតកពុមសិកសាយកមក 

សិកសា ៃិងចងតកងជាករណីសិកសាៃឹងកផ្្ត តដតកៅកលើោរវិវត្តនៃសាលាករៀៃក្ពុងរយៈកពល

តបំាឆំ្្ចុងកតោយប៉ាុកណ្ាះគ ឺចាប់ពីឆំ្្២០១៥ ដល់ឆំ្្២០១៩។

តកពុមោរងារបាៃសកតមចកតជើសករសីយកវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ស្ិតក្ពុងកខត្តបាត់ដំបង 

សតមាប់ោរចុះតបមលូទិៃ្ៃ័យ ៃិងព័ត៌មាៃពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធដដលកធើ្ឱ្យវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  

ទទួលបាៃជ័យលាភីកលខ១ កព្ុងវិស័យអប់រំក្ពុងឆំ្្២០១៩។ តកពុមោរងារចងតកងករណីសិកសា 

បាៃកតជើសករសីកំណត់តកពុមកោលកៅសំខាៃ់សតមាប់ោរចុះតបមូលទិៃ្ៃ័យ ៃិងព័ត៌មាៃ

ចម្ងពីភាគីោក់ព័ៃ្ធកោល ដដលរមួមាៃអ្កផ្តល់កសវាសាធារណៈផ្ទា ល់កៅក្ពុងអង្គភាព 

ផ្តល់កសវាសាធារណៈ ៃិងអ្កទទួលកសវាកផសេងៗដចូមាៃសកង្បក្ពុងតារាងខាងកតោម។ 

តារាងទី១៖ តកពុមកោលកៅដដលបាៃតបមូលព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃ្ៃ័យ

ថ្្ក់ដឹកនំាកខត្តបាត់ដំបង (អភិបាលរងកខត្ត តបធាៃមៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា 

តបធាៃមៃទាីរបរិស្ាៃ អៃុតបធាៃមៃទាីរមុខងារសាធារណៈកខត្ត)
០៥នាក់ (តសី០០នាក់)

រដឋាបាលថ្្ក់តសពុក-តកពុង (អភិបាល ឬអភិបាលរងទទួលបៃទាពុក) ០២នាក់ (តសី្ត០១នាក់)

គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ (គណៈកម្មោរតទតទង់សាលា) ១៤នាក់ (តសី្ត០៤នាក់)

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ (នាយក ឬនាយករង) ០៣នាក់ (តសី០នាក់)

តកពុមបកច្ចកកទសតគប់មុខវិជាជា  ៃិងកតមិតថ្្ក់ ០៣នាក់ (តសី០១នាក់)

បុគ្គលិកបកតងៀៃ ៃិងមិៃបកតងៀៃ (តគនូបកតងៀៃ ៃិងបុគ្គលិករដឋាបាលសាលា) ១៥នាក់ (តសី្ត០៥នាក់)

សិសសាៃុសិសសេ ៃិងតំណាងតកពុមនានារបស់សិសសាៃុសិសសេកៅកព្ុងសាលា ១០នាក់ (តសី្ត០៥នាក់)

មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ ០៨នាក់ (តសី្ត០៣នាក់)

សហគមៃ៍ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធនានា អាជ្ាធរដដៃដី ៃិងអង្គោរកតរៅ 

រដ្ឋា ភិបាលកៅមូលដ្ឋា ៃ អាជីវករ អ្កជំៃញួ សហគមៃ៍...)
០៥នាក់ (តសី្ត០១នាក់)

2 កសចក្តីសកតមចកលខ ៣១៣៦ មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តតារាង 

លក្ណៃិច្័យសតមាប់ោរវាយតនម្ ៃិងទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យ

សុខាភិបាល។
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ជពូំកទី២. វធិីសាស្ត្រ្ិតកសាចងកកងករណី្ិតកសា

២�៣� វិធីសានស្តពបមលូទ្ិននាន័យ 

ោរសិកសាតសាវតជាវចងតកងករណីសិកសាវិទយាល័យកពតជចិនា្ត កៃះ ទិៃ្ៃ័យពីរតបកភទ 

តតនូវបាៃកតបើតបាស់សតមាប់ចងតកងករណីសិកសារមួមាៃ៖ ទិៃ្ៃ័យកដើម (Primary Data)  

ៃិងទិៃ្ៃ័យមាៃតសាប់ (Secondary Data)។

១. ោរសិកសា ពិៃិត្យ ៃិងវិភាគកលើឯកសារដដលមាៃតសាប់របស់វិទយាល័យកពតជចិនា្ត   

(ទិៃ្ៃ័យមាៃតសាប់)

 • លិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត ឯកសារកោលៃកោបាយ ៃិងរបាយោរណ៍កផសេងៗនៃកម្មវិធ ី

កំដណទតមង់វិមជ្ឈោរ ៃិងវិសហមជ្ឈោរ ៃិងកំដណទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈរបស់ 

រាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិងដដលោក់ព័ៃ្ធៃឹងដំកណើរោរវិវត្តក្ពុងោរកលើកកម្ស់ោរផ្តល ់

កសវាសាធារណៈឱ្យបាៃោៃ់ដតល្អតបកសើរ តាមរយៈអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

ជាពិកសសក្ពុងវិស័យអប់រំ។ 

 • ចបាប់អប់រំ ដផៃទីបងាហា ញផ្នូវោរអប់រកំម្ពុជាឆំ្្២០៣០ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត វិស័យ 

អប់រំឆំ្្២០១៤-២០១៨ ៃិងឆំ្្២០១៩-២០២៣ យុទ្ធសាសស្តកំដណទតមង់វិស័យ 

អប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាឆំ្្២០១៨-២០២៣ ឯកសារដណនំាស្ត ីពីោរតគប់តគងកៅតាម 

សាលាករៀៃ កោលោរណ៍ដណនំាស្ត ីពីោរតគប់តគងមលូៃិធិដំកណើរោរសាលាករៀៃ 

សាធារណៈ។

២. សតមាប់ោរតបមូលទិៃ្ៃ័យកដើម តកពុមោរងារបាៃកធ្ើក�ើងតាមរយៈ៖

ក.ោរសមា្ភ សៃ៍៖ តកពុមោរងារបាៃកធ្ើបទសមា្ភ សៃ៍ផ្ទា ល់ជាមយួ ១.តបធាៃគណៈ- 

កម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ២.គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ (នាយក នាយករង) ៣.តបធាៃ 

តកពុមបកច្ចកកទស ៤.តគនូបកតងៀៃ ៃិង៥.តបធាៃតកពុមតបឹកសាយុវជៃ។ ោរកធ្ើសមា្ភ សៃ៍សុីជកតរៅ 

ជាមយួជៃបកងា្គ លសំខាៃ់ទាងំកៃះ មាៃចំៃៃួ ១២នាក់ (សស្ត ី ០៤នាក់) ៃិងមាៃរយៈកពល  

ោ៉ា ងកតចើៃពី ៤៥-៥០នាទី សតមាប់បុគ្គលម្ាក់ៗ។

ខ. ោរពិភាកសាជាតកពុម៖ តកពុមោរងារបាៃកធ្ើោរពិភាកសាជាតកពុមជាមយួ ១. អភិបាលរង 
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កខត្តបាត់ដំបងទទលួបៃទាពុកវិស័យអប់រ ំតបធាៃមៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្តបាត់ដំបង 

តបធាៃោរិោល័យមធ្យមសិកសា នាយកវិទយាល័យកៃតយ៉ាង់ (អតីតនាយករងវិទយាល័យ 

កពតជចិនា្ត ) តបធាៃមៃទាីរបរិស្ាៃកខត្តបាត់ដំបង ៃិងអៃុតបធាៃមៃទាីរមុខងារសាធារណៈ 

កខត្តបាត់ដំបង ២.គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ (តកពុមតបឹកសាភិបាល) ៣.គណៈ- 

តគប់តគងសាលាករៀៃកពតជចិនា្ត  ៤.តកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា  ៥.តកពុមតគនូបកតងៀៃ ៦.តំណាង 

សិសសាៃុសិសសេ ៃិង ៧.មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ។ តកពុមោរងារកធ្ើោរពិភាកសា 

តកពុមជាមយួអ្កោក់ព័ៃ្ធតាមស្ាៃភាពជាក់ដស្តងកៅតាមតកពុមៃីមយួៗ ៃិងតាមោរណាត់ 

អកញជា ើញចូលរមួតបជុំជាមុៃកៅតាមកពលកវលា ៃិងទីកដៃ្ងដដលបាៃតពមកតពៀងោ្។  

សមាជិកតកពុមពិភាកសាៃីមយួៗ មាៃសមាជិកពិភាកសាចំៃៃួមិៃកលើសពី១០នាក់ កដ្យមាៃ 

លាយសមាសភាពកយៃឌ័រកស្ម ើោ្ (តបពុស-តសី) ៃិងរយៈកពលពិភាកសាមាៃចកន្ាះពី៣០- 

៤៥នាទី សតមាប់តកពុម ៃីមយួៗ។

គ.ោរចុះអកងកេតផ្ទា ល់ដល់ទីតំាងវិទយាល័យកពតជចិនា្ត ៖ តកពុមសិកសាតសាវតជាវបាៃ 

ចុះអកងកេតកមើលកដ្យផ្ទា ល់ ៃិង្តរបូកៅកព្ុងបរិកវណវិទយាល័យ។ តកពុមោរងារសិកសា 

តសាវតជាវបាៃដបងដចកជាតកពុមតចូៗចុះសិកសាកៅតាមលក្ណវិៃិច្័យកោលកដ្យពិៃិត្យ 

កមើលស្ាៃភាពជាក់ដស្តងពីទីតំាងៃីមយួៗ បរិកវណ ៃិងកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ៃិង្តរបូពី 

ទិដឋាភាពជាក់ដស្តងរបស់វិទយាល័យ។ អ្ក្តរបូបាៃសុំោរអៃុញ្្ញ តពីគណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ ឬមា្ច ស់របូជាមុៃសិៃពីកតោះរបូ្តខ្ះៃឹងតតនូវបាៃកតបើតបាស់ជាសាធារណៈ 

កៅក្ពុងរបាយោរណ៍ករណីសិកសា។ 

ព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃ្ៃ័យដដលតបមលូបាៃកផ្្ត តជាសំខាៃ់កៅកលើចំណចុគៃឹ្ះមយួចំៃួៃ 

ដូចជា៖ កតើវិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃកធ្ើអ្ីខ្ះក្ពុងោរផ្តល់កសវាអប់រំដល់សិសសេ មាតាបិតា  

អ្កអាណាពយាបាលសិសសេ ៃិងសហគមៃ៍ កហើយបាៃអៃុវត្តោរងារទាងំកនាះោ៉ា ងដចូកម្តច  

ឬមាៃយុទ្ធសាសស្តោ៉ា ងណាខ្ះ ក្ពុងោរជំរុញតបសិទ្ធភាពោរផ្តល់កសវាអប់រំឱ្យោៃ់ដត

តបកសើរក�ើង? កលើសពីកៃះ កិច្ចពិភាកសាជាមយួថ្្ក់ដឹកនំាកខត្តបាត់ដំបង រដឋាបាលតសពុកភ្ំតពឹក  
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សហគមៃ៍ ៃិងភាគីោក់ព័ៃ្ធទាងំឡាយកៃះក៏កផ្្ត តកលើទសសេៃៈ ឬោរយល់ក�ើញរបស់ 

អ្កកឆ្ើយតបទាក់ទងៃឹងតតមនូវោរ ោរោំតទ បញ្ហា តបឈម ៃិងកិច្ចអៃ្តរាគមៃ៍នានាដដល 

បាៃអៃុវត្តកៃ្ងមក ៃិងសតមាប់កពលអនាគត កដើម្ីធានាថ្ោរផ្តល់កសវាអប់រសំាធារណៈ 

កៅដតមាៃសារៈសំខាៃ់ មាៃភាពសកម្ម ៃិងទទលួបាៃោរកពញចិត្តពីអ្កកតបើតបាស់។  

សំណួរគៃឹ្ះទាងំអស់ដដលៃឹងកផ្្ត តកៅកលើលក្ណវិៃិច្័យទាងំតបំាបី ដដលតតនូវបាៃកតបើ 

ក្ពុងោរកតជើសករសីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរតូាមរយៈសំណួរគៃ្ឹះកោលៗ ដចូមាៃ

សកង្បខាងកតោម៖

តារាងទី២៖ លក្ណវិៃិច្័យកោលទាងំតបំាបី ៃិងសំណួរគៃឹ្ះៗ

ល្រខេណវិនិច្័យពោល សំណួរគនលៃឹរះៗ

(១) ស្តង់ដ្ផ្តល់កសវាសាធារណៈ
កតើវិទយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃស្តង់ដ្នៃោរផ្តល់   

កសវាសាធារណៈអ្ីខ្ះ?

(២) ស្តង់ដ្ផ្តល់កសវាសាធារណៈក្ពុងវិស័យអប់រំ

កតើវិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃករៀបចំ ៃិងអភិវឌ្ឍ    

ស្តង់ដ្ផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់អង្គភាពអ្ីខ្ះ  

ៃិងោ៉ា ងដូចកម្តច?

(៣) ោរតគប់តគងហិរញ្ញវតព្ុសាធារណៈក្ពុងអង្គភាព

កតើវិទយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃយុទ្ធសាសស្ត  ៃិង 

ដផៃោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈអ្ីខ្ះ  

ៃិងោ៉ា ងដូចកម្តចកៅកលើដផៃោរហិរញ្ញវត្ពុ  

ោរតគប់តគងចំណូលៃិងចំណាយ ោរតគប់តគង 

តទព្យសម្ត្តិរដឋា?

(៤) ោរតគប់តគង ៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេ 

កៅក្ពុងអង្គភាព

កតើវិទយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃយុទ្ធសាសស្ត អ្ីខ្ះ  

ៃិងោ៉ា ងដូចកម្តចក្ពុងោរតគប់តគង ៃិងោរ 

អភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេកៅក្ពុងអង្គភាព?

(៥) ោរករៀបចំៃិងោរដកលម្អបរិស្ាៃកៅក្ពុង

អង្គភាព

កតើវិទយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃយុទ្ធសាសស្ត អ្ីខ្ះ     

ៃិងោ៉ា ងដូចកម្តចក្ពុងោរករៀបចំ ៃិងោរដកលម្អ    

បរិស្ាៃកៅក្ពុងអង្គភាព?
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ជពូំកទី២. វធិីសាស្ត្រ្ិតកសាចងកកងករណី្ិតកសា12

ល្រខេណវិនិច្័យពោល សំណួរគនលៃឹរះៗ

(៦) ទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួតបជាពលរដឋា 

សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ តពមទាងំោរ

ចូលរមួវាយតនម្ពីអ្កកតបើតបាស់កសវា 

សាធារណៈ

កតើវិទយាល័យមាៃយុទ្ធសាសស្ត អ្ីខ្ះ ៃិង 

ោ៉ា ងដូចកម្តចក្ពុងោរកធើ្ទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួ 

សាធារណជៃ សហគមៃ៍ នដគអូភិវឌ្ឍតពមទាងំ 

ោរចលូរមួវាយតនម្កដ្យអ្កកតបើតបាស់កសវា 

សាធារណៈ?

(៧) ោរកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមជាមួយ 

តបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងសាធារណជៃ 

កតើវិទយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃដផៃោរអ្ីខ្ះ ៃិង 

ោ៉ា ងដូចកម្តចក្ពុងោរកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈម  

ឬបណ្ត ឹងតវា៉ាជាមយួតបជាពលរដឋា ៃិងសហគមៃ៍?

(៨) ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ្្មីៗ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍កដើម្ី 

ឱ្យអង្គភាពមាៃដំកណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ

កតើវិទយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត 

្្មីៗ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍អ្ីខ្ះ ៃិងកធ្ើោ៉ា ងដូចកម្តច 

កដើម្ីឱ្យអង្គភាពមាៃដំកណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ?

២�៤� វិធីសានស្តវិភាគទ្ិននាន័យ

ទិៃ្ៃ័យទទលួបាៃ តតនូវបាៃយកមកតកតមៀបពិពណ៌នាជាសាច់ករឿងកដ្យដផ្អកកៅ 

តាមសចូនាករកោលៃិងលក្ណវិៃិច្័យលម្អិត កដ្យពិពណ៌នាពីរកបៀបៃិងដំកណើរោរ 

អៃុវត្តោរងាររបស់វិទយាល័យរហូតទទួលបាៃជ័យលាភីជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

គំរចូំណាត់ថ្្ក់កលខ១ កព្ុងវិស័យអប់រ ំ(ពិពណ៌នាតាមដបបគុណភាព)។ តកពុមោរងារបាៃ 

ករៀបចំសរកសរកសចក្តីតោងករណីសិកសា កដ្យដផ្អកតាមទតមង់ដដលបាៃឯកភាព ៃិងកៅតាម 

ទិៃ្ៃ័យ តពមទាងំព័ត៌មាៃផ្តល់ជៃូកដ្យវិទយាល័យ។ កសចក្តីតោងករណីសិកសាកៃះ តតនូវបាៃ 

យកកៅពិកតោះកោបល់បដៃ្មជាមយួបុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់កៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ៃិង 

ភាគីោក់ព័ៃ្ធដដលតតនូវបាៃជបួសមា្ភ សៃ៍កដើម្ីធានាថ្អ្ីៗដដលបាៃសរកសរ ៃិងកលើកក�ើង 

កៅក្ពុងករណីសិកសាពិតជាតតឹមតតនូវ ៃិងឆ្ពុះបញ្្ច ងំបាៃៃវូទិដឋាភាពជាក់ដស្តងដដលវិទយាល័យ 

កពតជចិនា្ត ធ្ាប់បាៃឆ្ងោត់ ៃិងបាៃកំពុងអៃុវត្តផ្ទា ល់រហតូដល់បច្ចពុប្ៃ្។ 

មយា៉ាងកទៀត ករណីសិកសាកៃះតតនូវបាៃយកមកកធ្ើបទបងាហា ញ ៃិងពិភាកសាជាមយួ 
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ជពូំកទី២. វធិីសាស្ត្រ្ិតកសាចងកកងករណី្ិតកសា

តកពុមោរងារនផទាក្ពុង ៃិងជាមយួតកពុមោរងារដឹកនំារមួកដើម្ីតបមលូធាតុចលូ ៃិងមតិដកលម្អ 

នានាពីតកពុមោរងារទាងំអស់។ បនាទា ប់មកតកពុមោរងារដឹកនំារមួបាៃពិៃិត្យ ៃិងបាៃដ្ក់ជៃូ 

ឆ្ងមតិកោបល់ ជាមយួគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាត ិ

កដើម្ីសកតមចជាកលើកចុងកតោយមុៃកពលបញ្ចប់ ៃិងកបាះពុម្ដចកចាយជាផ្នូវោរ។  

ោរពិៃិត្យផ្តល់កោបល់ ៃិងោរដកសតមលួលតតនូវបាៃកធ្ើក�ើងជាកតចើៃដងកដើម្ីធានាឱ្យបាៃ 

ៃវូសុតកឹតភាព ៃិងភាពតគប់តជពុងកតជាយនៃករណីសិកសាកៃះ។

២�៥� ព្រមសីលធម៌មនការសមា្ភ សន៍ និងការចងព្រង្ររណីសិ្រសា

កដើម្ីកោរពកៅតាមតកមសីលធម៌នៃោរតសាវតជាវក្ពុងោរករៀបចំចងតកងករណីសិកសា  

តកពុមោរងារ បាៃអៃុវត្តដូចខាងកតោម៖

 • តកពុមោរងារបាៃកធ្ើលិខិតកស្ើសុំោរអៃុញ្្ញ តពីតកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិង 

ស្ាប័ៃោក់ព័ៃ្ធជាមុៃក្ពុងោរកស្ើសុំកិច្ចសហោរ ៃិងសុំោរអៃុញ្្ញ តឱ្យអង្គភាពៃិង 

មសៃ្តីកតោមឱវាទនានាដដលោក់ព័ៃ្ធកព្ុងករណីសិកសាក្ពុងផ្តល់បទសមា្ភ សៃ៍ ផ្តល ់

ព័ត៌មាៃ ៃិងឯកសារោក់ព័ៃ្ធកៅក្ពុងកំ�ពុងកពលនៃោរសិកសាចងតកងករណីសិកសា 

ទាងំកៃះ។ 

 • តកពុមោរងារបាៃតបោៃ់ខាជា ប់ៃូវតកមសីលធម៌កដ្យទទលួបាៃោរឯកភាពជាមុៃ 

ពីអ្កដដលតតនូវសមា្ភ សៃ៍ ឬអង្គភាពមុៃកពលកធ្ើោរសមា្ភ សៃ៍ ៃិងកស្ើសុំឯកសារ 

ោក់ព័ៃ្ធនានា។ តកពុមោរងារអាចបញ្ឈប់ ឬរលំងោរសមា្ភ សៃ៍កៅកពលដដលអ្ក 

ផ្តល់ោរសមា្ភ សៃ៍មាៃសភាពអសកម្មខាងដផ្កសា្ម រតី ៃិងរាង្គោយ ឬមិៃទទលួ 

បាៃោរអៃុញ្្ញ តជាកដើម។ ម៉ាយាងកទៀត តកពុមោរងារបាៃជតមាបជៃូបុគ្គលិកអប់រ ំ

កៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ៃិងអ្កដដលតតនូវសមា្ភ សៃ៍ពីកោលោរណ៍ ៃិងតកមសីលធម៌ 

កៃះមុៃកពលចាប់កផ្តើមសមា្ភ សៃ៍។ តកពុមោរងារបាៃអាៃកោលោរណ៍ ៃិងតកមសីលធម ៌

កនាះឱ្យបាៃឮៗ ដល់អ្កដដលតតនូវសមា្ភ សៃ៍ កហើយអៃុញ្្ញ តឱ្យោត់សួរបញ្ជា ក់ចំកោះ 

តបកោគណាមួយដដលោត់មិៃបាៃយល់ចបាស់ តបសិៃកបើោ្ម ៃោរយល់តពមកទកនាះ 



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី២. វធិីសាស្ត្រ្ិតកសាចងកកងករណី្ិតកសា14

តកពុមោរងារតតនូវប្តនូរកៅរកអ្កដដលតតនូវសមា្ភ សៃ៍បនាទា ប់កទៀត។

 • រាល់ទិៃ្ៃ័យ ៃិងព័ត៌មាៃដដលទទលួបាៃពីតកពុមកោលកៅខាងកលើ តតនូវបាៃរកសា 

ភាពសមាងៃ ត់ ៃិងឯកជៃភាព កលើកដលងដតមាៃោរអៃុញ្្ញ តឱ្យកតបើតបាស់។
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

្រំ្្ូរទ្ី៣� ស្ានភា្ទ្ពូៅ សានា មដ និងភា្ពជាគ្រ័យរបស ់
វិទ្យាល័យព្ព្រចិនា្ត

៣�១� ស្ានភា្ទ្ពូៅ និងសានា មដរបស់វិទ្យាល័យព្ព្រចិនា្ត

៣�១�១� សាវតារមនអង្គភា្

វិទយាល័យកពតជចិនាដា សិ្តកៅដប៉ាកខាងលិចនៃតបកទសកម្ពុជាមាៃចមាងៃ យតបមាណ  

១៣០គី�នូដម៉ាតត ពីទីរមួកខតដាបាត់ដំបង។ វិទយាល័យបាៃសាងសង់កលើនផទាដីសរុប ២២.៥៣០ 

ដម៉ាតតតកឡា សិ្តកៅក្ពុងភមូិភ្ំតចូ �ុំកពតជចិនាដា  តសពុកភ្ំតពឹក ដដលមាៃតពំតបទល់ខាងកកើត 

ជាប់ៃឹងតសពុកបកវល ខាងកជើងជាប់ៃឹងតសពុកសំកៅលៃូ ខាងត្នូងជាប់ៃឹងតសពុកកំករៀង ៃិង 

ខាងលិចជាប់ៃឹងតបកទសន្។

ទីតំាងវិទយាល័យកពតជចិនា្ត នាកពលបច្ចពុប្ៃ្ ោលពីកដើមក�ើយជាអតីតដីតំបៃ់ចមាកេ រ 

មីៃ ៃិងជាតំបៃ់សមរភមូិករៅ្ត ជរួមុខនៃោរជបួតបយុទ្ធោ្រវាងកងទ័ពរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាៃិង 

កងទ័ពកម្ពុជាតបជាធិបកតយ្យ។ កតោយពីសសងា្គ មសុីវិលតតនូវបាៃបញ្ចប់ ៃិងបនាទា ប់ពី 

រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃកធ្ើសមាហរណកម្មកងកម្ាងំកោធាកម្ពុជាតបជាធិបកតយ្យចលូជា 

កងទ័ពជាតិរួចមក តបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរដដៃដីតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់កៅក្ពុង

តសពុកភ្ំតពឹកបាៃមលូមតិោ្ជាឯកចៃ្ទា ខិតខំតបឹងដតបងដតបោ្យតំបៃ់ដីចមាកេ រមីៃកៃះ 

ឱ្យកៅជាថ្្លបណ្តពុ ះវិជាជា  សតមាប់ផ្តល់ចំកណះដឹងដល់កៃូកៅរបស់ពកួោត់ជំនាៃ់កតោយ 

វិញ។ ជាក់ដស្តងកៅឆំ្្២០០៣ តបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរដដៃដីបាៃកស្ើសុំឱ្យ 

ទីតំាងកៃះបកងកេើតកៅជាអៃុវិទយាល័យភ្ំតពឹក។ រហតូមកដល់ឆំ្្២០០៧ កដ្យសារកំកណើៃ 

សិសសេោៃ់ដតកកើៃកតចើៃក�ើងៗជាលំដ្ប់ពីមយួឆំ្្កៅមយួឆំ្្ កហើយសិសសាៃុសិសសេមាៃ 

ោរពិបាកក្ពុងោរបៃ្តោរសិកសាកៅមធ្យមសិកសាទុតិយភមូិ ដដលមាៃទីតំាងស្ិតកៅឆ្ងៃ យ  

ៃិងកដើម្ីជយួសតមលួលដល់ោរសិកសារបស់សិសសេ សហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរដដៃដីក៏បាៃកស្ើសុំ 

ពតងីកពីអៃុវិទយាល័យភ្ំតពឹកកៅជាវិទយាល័យកពតជចិនាដា 3 តាមតបោសកលខ ២៣០៦ អយក.តបក  
3 តបោសស្ត ីពីោរពតងីក ៃិងប្តនូរក ្្ម ះអៃុវិទយាល័យភ្ំ កៅជាវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ចុះន ង្ៃទី៦ ដខធ្នូ ឆំ្្២០០៦
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា16

ចុះន ង្ៃទី០៦ ដខធ្នូ ឆំ្្២០០៦ របស់តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា រហតូមកដល់បច្ចពុប្ៃ្។ 

រហតូមកដល់បច្ចពុប្ៃ្ កព្ុងឆំ្្២០១៨-២០១៩ វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  មាៃសិសសេសរុប 

ចំៃៃួ ១២៥៩នាក់ តសីចំៃួៃ ៣២៣នាក់។ វិទយាល័យមាៃបុគ្គលិកអប់រសំរុប ៣៦នាក់ 

តសី ១២នាក់ ដដលក្ពុងកនាះមាៃតគនូបកតងៀៃមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិចំៃួៃ ២០នាក់ តសី ០៦នាក់  

ៃិងតគនូបកតងៀៃមធ្យមសិកសាបឋមភូមិចំៃួៃ ១៦នាក់ តសី ០៦នាក់។ កៅកពលបកងកេើតសាលាករៀៃ 

ដំបូង វិទយាល័យបាៃផ្្ស់ប្តនូរទីតំាងជាបៃ្តបនាទា ប់ កដ្យសារបញ្ហា វិទយាល័យកៅមិៃទាៃ់មាៃ 

ទីតំាងរបស់ខ្លួៃពិតតបាកដ ៃិងបាៃខ្ចីសាលាបឋមសិកសាភ្ំតពឹក បនាទា ប់មកខ្ចីករាងអារកឈើ  

ៃិងសាលាបឋមសិកសាភ្ំតចូកធ្ើជាទីតំាងបកណា្ត ះអាសៃ្។ ចាប់តំាងពីវិទយាល័យកពតជចិនាដា  

មាៃទីតំាងពិតតបាកដរបស់ខ្លួៃមក គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ ៃិងកលាកតគនូ អ្កតគនូបាៃកកៀរគរសមា្ភ រៈ ៃិង្វិោពីសហគមៃ៍ មាតាបិតា ៃិង 

អ្កអាណាពយាបាលសិសសេ នដគូអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ អាជីវករ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធកផសេងៗកទៀត 

ឱ្យចលូរមួពតងីកទីតំាងរបស់វិទយាល័យ ៃិងបាៃកធ្ើោរសាងសង់អោរសិកសាមយួខ្ងពីរជាៃ ់

មាៃ១២បៃទាប់សកតមចបាៃ៥០ ភាគរយ។ កដ្យសារគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ  

ៃិងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃមិៃមាៃ្វិោក្ពុងោរសាងសង់បៃ្ត ោរសាងសង់អោរសិកសា 

្្មីកៃះក៏តតនូវបាៃផ្្អ កជបកណា្ត ះអាសៃ្។ កតោយមក កព្ុងដំកណើរទសសេៃកិច្ចដស្ងយល់ ៃិង 

ចុះសួរសុខទុក្តបជាពលរដឋាកៅតាមបកណា្ត យតពំដដៃរបស់សកមដាចកតកជា ហ៊ុន សសន  

សកម្តចបាៃអកញជា ើញចុះសរួសុខទុក្កដ្យផ្ទា ល់ជាមយួកលាកតគនូ អ្កតគនូ សហគមៃ៍ មាតាបិតា  

ៃិងសិសសាៃុសិសសេ កលាកបាៃសកតមចជយួសាងសង់បកងហាើយៃវូអោរសិកសា ្្មីកៃះ ៃិងបាៃ 

បដៃ្មជយួសាងសង់ទីចាត់ោរមួយខ្ងបដៃ្មកទៀត។
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ករឿងទី១៖ “សមូពលា្រតា្រួយដល់វិទ្យាល័យពៅផង”

“សូមកលាកតាជយួដល់វិទយាល័យកៅផង” ជាសារស័ពទារបស់យុវតីសិសសេវិទយាល័យ

កពតជចិនា្ត  ៣របូ បាៃបៃ្កឺៅោៃ់ សពម្តចនាយ្ររដ្ឋមនន្តី ហ៊ុន សសន ខណៈសិសសា-

ៃុសិសសេ មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ កលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃិងគណៈកម្មោរ 

តគប់តគងសាលាករៀៃវិទយាល័យកពតជចិនា្ត កំពុងឈរចំាសាទា ក់ក្នូៃដដងហារសកម្តច ចុះ 

សួរសុខទុក្តបជាពលរដឋាតាមបកណា្ត យតពំដដៃដខ្មរ ន្ ពីតំបៃ់តសពុកភ្ំតពឹកកខត្តបាត់ដំបង 

កៅកខត្តនប៉ាលិៃ កៅតតង់ចំណចុរង្ង់មលូទីរមួតសពុកភ្ំតពឹកកដើម្ីកស្ើសុំអោរសិកសា។  

“កង្ះអោរសិកសាជាក្តីកងល្់របស់សហគមៃ៍វិទយាល័យកពតជចិនា្ត ទាងំមលូ” កលាក  

កភឿៃ �នូត បាៃបញ្ជា ក់បដៃ្ម។ 

កលាកបាៃឱ្យដឹងបដៃ្មថ្ កំកណើៃសិសសេវិទយាល័យពិតជចិនា្ត បាៃកកើៃក�ើងជា 

លំដ្ប់ពីមយួឆំ្្កៅឆំ្្ជាកហតុនំាឱ្យខ្ះអោរសិកសា។ កៅឆំ្្២០០៨ អាជ្ាធរ សហគមៃ៍  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ កលាកតគនូ អ្កតគនូខ្ាយខ្ល់ពីោរសិកសារបស់សិសសេ ក៏បាៃ 

មូលមតិោ្សកតមចតបកកូតបោសផសេព្ផសាយពីោរខ្ះអោរសតមាប់កៃូកៅករៀៃសតូត 

កៅដល់សហគមៃ៍ទាងំមលូ។ កតោមោរផ្តលួចកផ្តើម ៃិងដឹកនំាកដ្យផ្ទា ល់របស់ ឯកឧត្តម 

ជាភងួ ភិរម្យ ដដលជាអតីតកមដឹកនំាសហគមៃ៍សម័យសសងា្គ មសុីវិលផង ៃិងជាតបធាៃ 

តកពុមោរងារតសពុកភ្ំតពឹកបច្ចពុប្ៃ្បាៃសកតមចចិត្តកកៀគរ្វិោកសាងអោរសិកសាមយួខ្ង។  

កពលកនាះ ឯកឧត្តម ជាភួង ភិរម្យ ជាតបធាៃគណៈកម្មោរសាងសង់ មាៃតពះតគនូ 

កៅអធិោរទាងំ ១៤វត្ត អភិបាលតសពុក កម�ុំទាងំ៥ ជាសមាជិក ៃិងមាៃរបូកលាក (កភឿៃ �នូត)  

ជាគណកៃយ្យករសតមាប់ោរងារសាងសង់កៃះផងដដរ។ ជាលទ្ធផល ោរងារសាងសង ់

សកតមចបាៃអោរសិកសា ១ខ្ង មាៃ ១២បៃទាប់ បដៃ្មកៅកលើអោរសិកសាមាៃតសាប ់

ចំៃៃួ ៣ខ្ង កស្ម ើ ១៣បៃទាប់។ កៅដំណាក់ោលសាងសង់កលើកទី១ អោរសិកសាកៃះសង់

បាៃតតឹមប្ង់កស ១សៃ្ឹក ៃិងបាៃករៀបជាឥដឋាតកហមក�ើងដតប៉ាុកណ្ាះ មិៃអាចសកតមច 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា18

បាៃ២ជាៃ់ដចូោរកតោងទុកកទ។ ដំកណើរោរសាងសង់តតនូវផ្្អ កពីមយួឆំ្្កៅមយួឆំ្្ 

រហតូដល់រយៈកពលតបំាឆំ្្កដ្យសារកងះ្្វិោសាងសង់បកងហាើយ។ សហគមៃ៍ទាងំមលូ 

ក៏អស់លទ្ធភាពដស្ងរកមលូៃិធិ ឬសម្ពុរសជៃបញ្ចប់គកតមាងសាងសង់បៃ្ត។

លុះមកដល់ចុងឆំ្្២០១៦ ឱោសល្អបាៃមកដល់ ោប់ជៃួទទលួបាៃដំណឹងថ្  

សពម្តចអគ្គមហាពសនាបតីពតពជានាយ្ររដ្ឋមនន្តី ហ៊ុន សសន ៃឹងចុះសរួសុខទុក្ 

តបជាពលរដឋាតាមបកណា្ត យតពំដដៃកម្ពុជា ន្ ផងកនាះ អជ្ាធរ សហគមៃ៍ គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ កលាកតគនូ អ្កតគនូ សិសសាៃុសិសសេ មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ 

ក៏បាៃមលូមតិថ្ គរួកធ្ើសំកណើសុំកៅ សពម្តច សុំឱ្យកលាកជយួសាងសង់អោរសិកសា 

បកងហាើយ។ គិតោ្រចួក៏បាៃករៀបចំគកតមាងតបមលូោ្ ទាងំកលាកតគនូ អ្កតគនូ មាតាបិតា ៃិង 

អ្កអាណាពយាបាល សិសសេចំាទទលួជបួ សពម្តចតតង់ចំណចុរង្ង់មលូទីរមួតសពុកភ្ំតពឹក។  

ន ង្ៃរង់ចំាបាៃមកដល់ កលាក ោៃ ចាង សមាជិកសហគមៃ៍បាៃដឹកនំាសិសសាៃុសិសសេ  

មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាល ៃិងកលាកតគនូ អ្កតគនូ កដ្យកស្ៀកោក់សា្អ តបាត 

ទឹកមុខតសស់ថ្្ កព្ុងចិត្តរពំឹងមុតមាថំ្ៃឹងបាៃជបួ សពម្តច ៃិងបាៃមកតបមលូផ្តពុំោ្តតង់ 

ចំណចុរង្ង់មលូតាមោរកតោងទុក។ ប៉ាុដៃ្ត ក្តីសង្ឹមទៃទាឹងរង់ចំាជបួ សពម្តចបាៃរលាយ 

បាត់អស់ពីអារម្មណ៍អ្កតគប់ោ្ បនាទា ប់ពីទទលួបាៃដំណឹងពីឯកឧត្តមអភិបាលកខត្ត 

បាត់ដំបងតបាប់មកថ្ កដ្យកលាកគិតពីសុវត្ិភាពជៃូចំកោះ សពម្តចដកូច្ះកលាកមិៃ 

អៃុញ្្ញ តឱ្យមាៃោរតបមលូផ្តពុំមៃុសសេកតចើៃកៅចំណចុតតង់រង្ង់មលូតសពុកភ្ំតពឹកកនាះ 

កទ។ មិៃបង្អង់យូរកលាក កភឿៃ �នូត ៃិងអភិបាលតសពុកកលាក សៃួ កកឿៃ ក៏បាៃក�ើង 

រ្យៃ្តកៅចំាទទលួ សពម្តចកៅកដៃ្ងមយួកទៀត តតង់ចំណចុភមូិទលួខ្ស់ �ុំភ្ំតពឹក  

សង្ឹមថ្ៃឹងបាៃជបួ សពម្តចកៅទីកនាះ។ បនាទា ប់មក កលាកនាយកវិទយាល័យ បុិច កឈឿត  

ក៏បាៃកៅដល់តាម កតោយ។ ភ្ាមកនាះ សពម្តចបាៃអកញជា ើញមកដល់ រចួចុះសំកៅកៅ 

សាលាបឋមសិកសា ភ្ំតពឹក បាៃជបួសំកណះសំណាលជាមយួតបជាពលរដឋា ៃិងបាៃ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

តបោសផ្តល់ជៃូសមិទ្ធផលជាកតចើៃ។ របូខ្ពុ ំ(កលាក កភឿៃ �នូត) ៃិង កលាក បុិច កឈឿត  

បាៃសកសៀរៗកៅឈរជិត សពម្តច រចួ កលាក បុិច កឈឿត ក៏បាៃមាៃមតិកៅោៃ់ សពម្តច

ថ្ “សមូកលាកអ៊ុំជយួសាលាវទិយាល័យខ្ពុំផង” កពលកនាះ សពម្តចកលាកមាៃតបសាសៃ៍

តបវិញភ្ាមថ្ “ក្មលួយ ពអូត់មាៃកពលកតចើៃកទ កតោះពតូបញាប់កៅឱ្យដល់កខត្តនប៉ាលិៃ

កទៀត”។ កតោយឮតបសាសៃ៍សពម្តចភ្ាម របូខ្ពុំផ្ទា ល់ (ភឺៃ �នូត) អស់សង្ឹមម្តងកទៀត  

កហើយក៏តបាប់ កលាក បុិច កឈឿត ថ្ “កឈឿតឯងកៅកៃះកហើយ ខ្ពុំកៅមុៃ”។ ៃិោយ 

ចប់ ខ្ពុំក៏រត់កចញពីទីកនាះមកកតរៅទាងំទឹកដភ្កហរូកតសាចកលើនផទាមុខកដ្យមិៃដឹងខ្លួៃ  

កហើយក៏មិៃខ្ល់ថ្ ខ្ពុំបាៃជិះឡាៃមយួណាមកជាមយួកលាកអភិបាលតសពុកដដរ។ ខ្ពុ ំ

ដឹងដតពីរត់សំកៅកៅឡាៃខ្ពុំ ដីជាង៣០០ដម៉ាតត ចាប់ទូរសពទាទាក់ទងកៅ កលាក ោៃ ចាង  

កំពុងដឹកនំាតកពុមសិសសាៃុសិសសេ មាតាបិតា កលាកតគនូ អ្កតគនូ រង់ចំាកៅរងង្់មលូតសពុក 

ភ្ំតពឹកថ្ “សមូកុំរសំាយកៃូសិសសេអី កៅរង់ចំាជបួសកម្តចកៅទីកនាះឱ្យបាៃ” កពលកនាះ  

កលាក ោៃ ចាង ក៏យល់តពម។ ខ្ពុំគិតថ្កៃះជាឱោសចុងកតោយកដើម្ីបាៃជបួ សពម្តច 

កហើយ កហើយគិតថ្អី្ដដលខ្ពុំកំពុងកធ្ើពិតណាស់ថ្ មាៃោរខុសឆ្គងដដលសាទា ក់ផ្នូវជបួ 

សពម្តច ដតជាតបជាពលរដឋាដខ្មរម្ាក់ដដរ ដូចពលរដឋាដខ្មរតគប់របូកៃ្ងមក ពិតជាទទលួ 

បាៃោរស្ាគមៃ៍ពី សពម្តចពតពជា កដ្យពុំមាៃោរករសីកអើងកទ ដចូដដលកពល សពម្តច

ក�ើញតបជាពលរដឋាចំាទទលួ កលាកដតងដតចុះជួប ៃិង្តរបូដសលហ្ីជាមយួជាកដើម 

ចឹងដដរ។ គុណបុណ្យបារមីតសពុកភ្ំតពឹកតាមដ្រកសា កៅកពល សពម្តចកធ្ើដំកណើរមកដល ់

ទីតបជុំជៃតសពុកភ្ំតពឹក ក�ើញតបជាពលរដឋា សិសសាៃុសិសសេ កលាកក៏ចុះពីរ្យៃ្តសរួ 

សុខទុក្ កពលកនាះសិសសេតសី៣នាក់បាៃ កលើកនដសំពះ រចួៃិោយកៅោៃ់ សពម្តចថ្  

“សមូកលាកតាជយួដល់វិទយាល័យកៅផង សាលាកៅខ្ះអោរសិកសា”។ សពម្តចក៏សរួ 

កៅោៃ់សិសសេទាងំបីនាក់វិញថ្ “កតើសាលាកៅកៅជិត ឬឆ្ងៃ យ?” កពលកនាះក្មលួយៗបាៃ 

ៃិោយកៅោៃ់ សពម្តចថ្ “កលាកតាកៅជិតកៃះកទ តបដហលជា៥០០ដម៉ាតតប៉ាុកណ្ាះ”។ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា20

បនាទា ប់មក សពម្តចបដៃ្មថ្ “អីចឹងកៅក�ើងឡាៃជាមយួតាមក”។ ទាងំអស់ោ្ក្តពុកក្តលួល 

ជាពៃ់កពកកពលក្មលួយៗក�ើងជិះឡាៃជាមយួ សពម្តច ៃិងទាងំអស់ោ្ រមួទាងំខ្ពុំផងទឹកដភ្ក 

តសក់មិៃដឹងខ្លួៃម្តងកទៀតកដ្យសារកតតកអរកពក កពលបាៃក�ើញឡាៃសកម្តចបត់សំកៅ 

កៅសាលាករៀៃ។ ទាងំខ្ពុំ តបជាពលរដឋា ៃិងសិសសេ មិៃខ្ល់ពីជិះឡាៃ ឬម៉ាតូកូទ នំាោ្ 

រត់តំាងពីរង្ង់មលូតសពុកភ្ំតពឹក មកសាលាដតម្តង កដើម្ីបាៃជបួ ៃិងសា្ត ប់តបសាសៃ៍  

សពម្តចផ្ទា ល់។ សពម្តចបាៃសំកណះសំណាលកដ្យក្តីសបបាយរកីរាយរាក់ទាក់ រចួក៏ 

មាៃតបសាសៃ៍ចុងកតោយដដលអ្កតគប់ោ្ចងចំាជាៃិច្ចថ្ “្រនូតាមសំពណើ” កសទា ើរពុំទាៃ់ 

ចប់តបសាសៃ៍ សពម្តចផង សកម្ងកហ៊ារអបអរសាទរ ទឹកដភ្ករលីងរកលាង លាយ�ំស្នូ រ 

ទះនដបៃ្រឺក�ើងកងរពំង សដម្តងៃវូោរកោរពដឹងគុណមិៃអាចបំកភ្ចបាៃ ៃិងោរកោរព 

តសឡាញ់កពញតកកៅកបះដងូរបស់សហគមៃ៍តសពុកភ្ំតពឹក ពិកសសសិសសាៃុសិសសេ ៃិង  

បុគ្គលិកអប់រំវិទយាល័យកពតជចិនា្ត 4។

បច្ចពុប្ៃ្សមិទ្ធផល សពម្តចផ្តល់ជៃូរមួមាៃ អោរសិកសាបីជាៃ់ ២៨បៃទាប់ អោរ 

សិកសាពីរជាៃ់ ១២បៃទាប់ ទីចាត់ោរមយួខ្ង ៣បៃទាប់ ទីធ្ាកលងកីឡា (តារាងបាល់ទះ 

តារាងបាល់ទាត់ ៃិងតារាងបាល់កបាះ) កខ្ាងទ្ារ ៃិងផ្នូវចាក់កបតុងកៅក្ពុងបរិកវណ 

វិទយាល័យ។

បនាទា ប់មក មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្តបាត់ដំបង សហោរជាមយួៃឹងោរិោល័យ 

អប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុកភ្ំតពឹក ៃិងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃកពតជចិនា្ត បាៃទាក់ទង 

ជាមយួអង្គោរសកតមចសុបិៃកុមារកម្ពុជា បាៃជយួសាងសង់អោរកដៃ្ងស្ាក់កៅសតមាប់ 

សិសសេចំៃៃួ ០២ខ្ង បដៃ្មកទៀត។ កដ្យសារដតវិទយាល័យរកសាបាៃៃវូទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួ

ៃឹងអង្គោរសកតមចសុបិៃ្តកុមារ កទើបអង្គោរកៃះបៃ្តផដាល់កុំព្យនូទ័រជាកតចើៃកតគឿងសតមាប ់

បកតមើោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃកដើម្ីពតងឹងគុណភាពសិកសាកៅវិទយាល័យបដៃ្មកទៀត។ កលើស 

ពីកៃះកៅកទៀត អង្គោរកៃះក៏បាៃបៃ្តោំតទជយួដល់វិទយាល័យបដៃ្មកទៀតតាមរយៈ 
4 ោរៃិទាៃករឿងរបស់កលាក កភឿៃ �នូត តបធាៃគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ោរផដាល់អាហារបូករណ៍ដល់សិសសេដដលមាៃជីវភាពតកីតកចំៃួៃ ១៦នាក់ កព្ុងមួយឆំ្្ កដើម្ីបៃ្ត

ោរសិកសាកៅវិទយាល័យដដលម្ាក់ៗទទលួបាៃ្វិោឧបតម្្ភចំៃួៃ ៦០ដុល្ារអាកមរិក។

ជាក់ដស្តងកដ្យសារោរខិតខំតបឹងដតបងរបស់គណៈតគប់តគង ៃិងគណៈកម្មោរ 

តគប់តគងសាលាករៀៃតពមទាងំបុគ្គលិកអប់រំវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  បាៃកធ្ើឱ្យវិទយាល័យ 

សកតមចបាៃៃវូសមិទ្ធផលជាកតចើៃ ជាបៃ្តបនាទា ប់រហតូដល់វិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃដតបោ្យ 

កៅជាវិទយាល័យទទួលបាៃជ័យលាភីកលខ១ ជាអង្គភាពផដាល់កសវាសាធារណៈគំរកូព្ុង

វិស័យអប់រទំទូាងំតបកទស សតមាប់ឆំ្្សិកសា២០១៨-២០១៩ ពីរាជរដ្ឋា ភិបាលនៃតពះរាជា-

ណាចតកកម្ពុជា កដ្យទទលួបាៃោៃរង្ាៃ់ ៃិង្វិោអមោៃរង្ាៃ់ចំៃួៃ ២០០លាៃករៀល  

កតោមោរសហោរដឹកនំាវាយតនម្ពីតកសងួមុខងារសាធារណៈ។ ពិធីតបគល់ោៃរង្ាៃ់ ៃិង 

្វិោអមោៃរង្ាៃ់ បាៃតបតពឹត្តកៅកតោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ឯកឧតដាមអគ្គ-

បណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធ មុនីរ័តនា ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី រដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ 

ៃិងជាតំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស់ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន នាយករដឋាមសៃ្តីនៃ 

តពះរាជាណាចតកកម្ពុជា អមកដ្យឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ិត ព្ព្រ ប៊ុនធិន កទសរដឋាមសៃ្តីទទលួ 

បៃទាពុកកបសកកម្មពិកសស (អតីតរដឋាមសៃ្តីតកសួងមុខងារសាធារណៈ) ៃិងជាតបធាៃគណៈ- 

កម្មោរជាតិវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាល  

ឯកឧត្តមបណ្ិតសភាចារ្យ ហង់្រួន ណារ៉ុន រដឋាមសៃ្តីតកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិង 

ឯកឧត្តមសាសសា្ត ចារ្យ ម៉ម ប៊ុនពហង រដឋាមសៃ្តីតកសងួសុខាភិបាល កៅតពឹកន ង្ៃពុធ ទី០៧  

ដខសីហា ឆំ្្២០១៩ កៅវិទយាស្ាៃជាតិអប់រ។ំ

៣�១�២� ច្រខេពុវិស័យ ពបស្រ្រម្ម និងពោលបំណង

 ¾ ចក្ពុវិស័យ

សាលាទទលួសិសសេឱ្យចលូករៀៃតបកបកដ្យសមភាព សមធម៌ ៃិងបរិោបៃ្ បណ្តពុ ះ 

វិៃ័យ គុណភាព គុណធម៌ ៃិងោរនច្តបឌិត ោត់បៃ្យអតតាកបាះបង់ោរសិកសាឱ្យសល ់

សៃូ្យភាគរយក្ពុងមយួឆំ្្ៗ ជាពិកសសគផឺ្តល់កសវាអប់រមំយួដដលសហគមៃ៍ទទលួសា្គ ល់។
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា22

 ¾ កបសកកម្ម

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃកបសកកម្មដូចខាងកតោម៖ 

 - កសាងធៃធាៃមៃុសសេឱ្យមាៃចំកណះដឹង ចំកណះកធ្ើ ៃិងមាៃសីលធម៌តសបតាម 

កោលៃកោបាយរាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិងតកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា

 - ពតងឹងោរផ្តល់កសវាអប់រឱំ្យបាៃល្អតបកសើរក�ើងដ្មកទៀត ជាពិកសសោរដចករំដលក

ដល់សាលាករៀៃដនទៗកទៀត ៃិងដតបោ្យសាលាករៀៃឱ្យោ្យជាសាលាករៀៃរបស ់

សហគមៃ៍

 - ពតងឹងគុណវុឌ្ឍិតគនូ ទាងំមុខវិជាជា ជំនាញឯកកទស ៃិងសីលធម៌វិជាជា ជីវៈ

 - កសាងយុវជៃមយួដដលសង្គមជាតិតតនូវោរទាងំកពលបច្ចពុប្ៃ្ ៃិងកពលអនាគត

 - បណ្តពុ ះជំនាញភាសាបរកទស ៃិងជំនាញបកច្ចកកទស កៅកពលសិសសេឈប់ករៀៃអាច 

យកកៅតបកបមុខរបរចិញ្ច ឹមជីវិតបាៃ

 - កលើកកម្ស់កយៃឌ័រកលើតគប់សកម្មភាព។

 ¾ កោលបំណង

 - ដតបោ្យវិទយាល័យឱ្យកៅជាសាលាមធ្យមសិកសាចំកណះទូកៅ ៃិងបកច្ចកកទស

 - អៃុវត្តោរករៀៃ ៃិងោរបកតងៀៃតសបតាមបដិវត្តៃ៍ឧសសាហកម្ម៤.០

 - ពតងឹងភាពជាអ្កដឹកនំាទាងំជរួអ្កដឹកនំា កលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃិងតកពុមតបឹកសាយុវជៃ

ឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរ ៃិងមាៃកយៃឌ័រ

 - កសាងយុវជៃឱ្យមាៃវិៃ័យ គុណភាព គុណធម៌ ៃិងោរនច្តបឌិត។

៣�១�៣� រចនាសម័្ន្ធដឹ្រនា ំនិងពគប់ពគងវិទ្យាល័យព្ព្រចិនា្ត

រចនាសម្័ៃ្ធដឹកនំា ៃិងតគប់តគងរមួមាៃ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃដដលដឹកនំាកដ្យ 

នាយកវិទយាល័យមយួរបូ ៃិងនាយករងវិទយាល័យចំៃួៃពីររបូ ដដលនាយករងមយួរបូដឹកនំា 

បកច្ចកកទស ៃិងនាយករងមយួរបូកទៀតទទលួបៃទាពុកោរងាររដឋាបាល ៃិងហិរញ្ញវត្ពុ។ នាយករង 

ទទួលបៃទាពុកបកច្ចកកទសមាៃតនួាទីដឹកនំា ៃិងតគប់តគងោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃកដ្យបាៃ
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

បកងកេើតតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា ចំៃួៃបី តកពុមបកច្ចកកទសវិទយាសាសស្ត  តកពុមបកច្ចកកទស 

វិទយាសាសស្តសង្គម ៃិងតកពុមបកច្ចកកទសភាសា។ ទៃទាឹមៃឹងកៃះ វិទយាល័យបាៃបកងកេើត 

គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ដដលដឹកនំាកដ្យតបធាៃមយួរបូ អៃុតបធាៃពីររបូ  

ៃិងសមាជិកមយួចំៃៃួតាមោរចំាបាច់សតមាប់ជយួកកៀរគរសមា្ភ រៈ ៃិង្វិោក្ពុងោរអភិវឌ្ឍ 

វិទយាល័យ។

៣�១�៤� ព្រពុមពោលពៅ និងភាគីពា្រ់្័ន្ធ

ក្ពុងោរអភិវឌ្ឍតគឹះស្ាៃ វិទយាល័យមាៃតកពុមកោលកៅ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍសំខាៃ់ៗដចូ 

ខាងកតោម៖

 • សិសសាៃុសិសសេ មាតាបិតា អ្កអាណាពយាបាល អាជីវករ ៃិងសហគមៃ៍ក្ពុងតសពុក 

ភ្ំតពឹក

 • អាជ្ាធរដដៃដីតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ក្ពុងតសពុកភ្ំតពឹក ៃិងកខត្តបាត់ដំបង

 • មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្តបាត់ដំបង

 • ោរិោល័យអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុកភ្ំតពឹក ៃិង

 • អង្គោរនដគូអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនានា។

៣�១�៥� ពសវាសាធារណៈសំខាន់ៗរបស់វិទ្យាល័យ

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត ជាតគឹះស្ាៃអប់រសំាធារណៈដដលផ្តល់កសវាអប់រដំល់សិសសាៃុសិសសេ

ចាប់ពីថ្្ក់ទី៧ ដល់ថ្្ក់ទី១២។ ក្ពុងោរបកតមើកសវាអប់រសំាធារណៈដល់សិសសាៃុសិសសេ 

ៃិងសហគមៃ៍វិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃផ្តល់ៃវូកសវាអប់រំមួយចំៃួៃ រមួមាៃ៖

 • កសវាបកតងៀៃ ៃិងករៀៃ

 • កសវាបណ្ាល័យ

 • កសវាអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃសតមាប់សិសសាៃុសិសសេដដលមកពីតំបៃ់ឆ្ងៃ យៗ ៃិងសិសសេតកីតក 

 • កសវាបកតងៀៃបំប៉ាៃសិសសេករៀៃយឺត ៃិងករៀៃកលឿៃ

 • កសវាោរបញ្ជា ក់ោរសិកសា ៃិងកផទារោរសិកសាសិសសេ
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា24

 • កឹ្បសិកសា ៃិងសិសសេជយួសិសសេ

 • កសវាជយួសិសសេតកីតក ៃិងសិសសេងាយរងកតោះ។

៣�១�៦� ការពបកាសទ្ទ្ួលសា្គ ល់ជាអង្គភា្ពសវាសាធារណៈគំរូ

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  តតនូវបាៃរាជរដ្ឋា ភិបាលវាយតនម្ ៃិងតបោសទទលួសា្គ ល់ជា 

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំតបចំាឆំ្្២០១៩ តាមរយៈអៃុតកឹត្យកលខ 

១១០ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃពុធ ៨ករាច ដខអាសាឍ ឆំ្្កុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ តតនូវៃឹង 

ន ង្ៃទី២៤ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៩។

៣�១�៧� ពានរងា្វ ន់ រងា្វ ន់ និង្រ័យលាភីសដលវិទ្យាល័យទ្ទ្ួលបាន

ល.រ ឆំ្្ ក ្្ម ះោៃរង្ាៃ់ ៃិងរង្ាៃ់ទទួលបាៃ ស្ាប័ៃផ្តល់ជៃូ

១ ២០១៩ ោៃរង្ាៃ់សាលាសា្អ ត ចំណាត់ថ្្ក់កលខ៣ តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា

២ ២០១៩
ោៃរង្ាៃ់អង្គភាពផ្តល់កសវាធារណៈគំរ ូ

ក្ពុងវិស័យអប់រំ
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា

៣ ២០១៩
ោៃរង្ាៃ់សកម្តចកតកជាដសៃ នាយកសាលាល្អ 

ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១
តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា

៤ ២០១៩ កមដ្យសំរិទ្ធិសាលាកមតតីបរិស្ាៃថ្្ក់ជាតិ តកសួងបរិស្ាៃ

៥ ២០១៩ ប័ណ្សរកសើរអង្គភាពល្អថ្្ក់កខត្ត
មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា 

កខត្តបាត់ដំបង

៦ ២០១៩
ប័ណ្សរកសើរគកតមាងដកលម្អោរអប់រកំៅ 

មធ្យមសិកសា (SEIP)
តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា

៧ ២០១៩
ប័ណ្សរកសើរសិសសេទទួលបាៃៃិកទទាស A  

ចំៃួៃ ០៣នាក់
តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា

៨ ២០១៩ នាយកល្អថ្្ក់កខត្ត
មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា 

កខត្តបាត់ដំបង

៩ ២០១៨ ោៃរង្ាៃ់សាលាសា្អ ត ចំណាត់ថ្្ក់កលខ៣ តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា
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ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ល.រ ឆំ្្ ក ្្ម ះោៃរង្ាៃ់ ៃិងរង្ាៃ់ទទួលបាៃ ស្ាប័ៃផ្តល់ជៃូ

១០ ២០១៨ ប័ណ្សរកសើរសាលាសា្អ តថ្្ក់កខត្ត
មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា 

កខត្តបាត់ដំបង

១១ ២០១៨ ទង់ជ័យលាភីថ្្ក់កលខ១ ដផ្កកីឡា
មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា 

កខត្តបាត់ដំបង

១២ ២០១៧
ប័ណ្សកសើរសិសសេទទួលបាៃៃិកទទាស A  

ចំៃៃួ ០១នាក់
តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា

១៣ ២០១៦ ទង់ជ័យលាភីកលខ១ ដផ្កកីឡា
មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា 

កខត្តបាត់ដំបង

១៤ ២០១៥
ោរតបកួតបាល់ទាត់យុវជៃ ទសសេៃៈពិភពកលាក 

ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១
អង្គោរ World Vision

១៥ ២០១៥ លិខិតសរកសើរសកម្មភាពក្ពុងសង្គម
សាខាោកបាទតកហមកម្ពុជា

កខត្តបាត់ដំបង

១៦ ២០១១ ទង់ជ័យលាភី ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១
មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា 

កខត្តបាត់ដំបង

១៧ ២០១០
កតជើសករសីកជើងឯកបាល់ទាត់យុវជៃតបចំា 

តសពុកភ្ំតពឹក
សាលាតសពុកភ្ំតពឹក

១៨ ២០០៦ ទង់ជ័យលាភី ចំណាត់ថ្្ក់កលខ២
មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា 

កខត្តបាត់ដំបង

៣�២� បទ្្ិពសាធន៍ពជាគ្រ័យរបស់វិទ្យាល័យព្ព្រចិនា្ត

៣�២�១� ស្តង់ដ្ពសវាសាធារណៈ

៣�២�១�១� គុណភា្្័ត៌មាន

ក. បទដ្ឋា ៃគតិយុត្តោក់ព័ៃ្ធៃឹងកសវា

ក្ពុងោររកសាទុកៃវូឯកសារ ៃិងលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តោក់ព័ៃ្ធនានាសតមាប់បកតមើឱ្យ 

ោរផ្តល់កសវាអប់រំ ៃិងកសវាកផសេងៗកទៀតដដលមាៃកៅកព្ុងតគឹះស្ាៃ វិទយាល័យបាៃករៀបចំ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា26

បៃទាប់ចំៃួៃមយួដដលមាៃទរូដ្ក់ឯកសារចំៃៃួ៤ សតមាប់រកសាទុកឯកសារ ៃិងលិខិត 

បទដ្ឋា ៃគតិយុត្តោក់ព័ៃ្ធនានា កដ្យបាៃករៀបចំទុកដ្ក់ឱ្យមាៃរកបៀបករៀបរយ ៃិងមាៃ 

សណា្ត ប់ធ្ាប់ល្អ។ ឯកសារទាងំអស់តតនូវបាៃរកសាទុកកៅក្ពុងទរូដ្ក់ឯកសារកៅតាមតបកភទ  

ៃិងចំណាត់ថ្្ក់នៃឯកសារ កដ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃតកនូណូ បិទក ្្ម ះសមា្គ ល់តបកភទ ៃិង 

ចំណាត់ថ្្ក់នៃឯកសារៃីមយួៗសតមាប់ទុកដ្ក់ឯកសារនានា ដដលកធ្ើឱ្យអ្កផ្តល់ ៃិង

អ្កកតបើតបាស់កសវាមាៃភាពងាយតសលួលកព្ុងោរដស្ងរកបាៃឆ្ប់រហ័ស កហើយអាចផ្តល់ 

ជៃូកៅអ្កកតបើតបាស់កសវាអាចពិៃិត្យកផទាៀងផ្ទា ត់បាៃ ៃិងបាៃកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្កម្មជាតបចំាអំពី 

បទដ្ឋា ៃ ្្មីៗដដលវិទយាល័យទទលួបាៃ។ បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងសាធារណជៃដដលជាអ្ក 

កតបើតបាស់កសវាវិទយាល័យ អាចកស្ើសុំពិៃិត្យ ៃិងកផទាៀងផ្ទា ត់លិខិតបទដ្ឋា ៃទាងំកៃះបាៃកៅ 

ករៀងរាល់កមា៉ា ងកធើ្ោរ កដ្យអាចទំនាក់ទំៃងជាមយួគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃកដ្យផ្ទា ល់  

ឬជាមយួបុគ្គលិកអប់រតំបចំាោរដដលតតនូវបាៃទទលួោរចាត់តំាងឱ្យបំកពញោរងារកៃះ។  

ឯកសារបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តដដលបាៃរកសាទុកកៅក្ពុងវិទយាល័យរមួមាៃ៖ ចបាប់ស្ត ីពីោរបកងកេើត 

តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ចបាប់អប់រ ំចបាប់សហលក្ៃ្តិកៈមសៃ្តីរាជោរសុីវិល អៃុតកឹត្យ 

ស្ត ីពីោរករៀបចំៃិងោរតបតពឹត្តកៅរបស់តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា កោលៃកោបាយអប់រ ំ 

ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត វិស័យអប់រ ំតកមសីលធម៌វិជាជា ជីវៈតគនូបកតងៀៃ ៃិងកំដណទតមង់អាទិភាព 

នានារបស់តកសងួអប់រយំុវជៃ ៃិងកីឡា អៃុតកឹត្យ តបោស កសចក្តីដណនំា កសចក្តីជៃូដំណឹង 

របស់តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងមៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្តបាត់ដំបង។

កដើម្ីកធ្ើឱ្យោរផ្តល់កសវាអប់រំោៃ់ដតល្អតបកសើរក�ើង វិទយាល័យបាៃករៀបចំៃវូៃិោម  

ៃិងបទបញ្ជា នផទាក្ពុងនានាសតមាប់តគនូបកតងៀៃ ៃិងបុគ្គលិកអប់របំំកពញោរងាររដឋាបាល 

តពមទាងំសិសសាៃុសិសសេ។ ៃិោមៃិងបទបញ្ជា នផទាក្ពុងទាងំកនាះតតនូវបាៃករៀបចំក�ើងកដ្យ 

ដផ្អកកលើកោលោរណ៍ដណនំារបស់តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិង 

កីឡាកខត្ត ៃិងោរករៀបចំកិច្ចតបជុំពិកតោះកោបល់បដៃ្មជាកតចើៃកលើកកតចើៃសាជាមួយ 

គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងអ្ក 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ោក់ពៃ្ធ័ក្ពុងកោលបំណងឱ្យមាៃោរឯកភាពោ្ជាធ្ពុងមយួ កៅកលើអ្ីដដលវិទយាល័យតតនូវ 

យកមកអៃុវត្ត ៃិងមិៃតតនូវយកមកអៃុវត្ត កដើម្ីជំរុញោរតបតិបត្តិោរងាររបស់វិទយាល័យ 

ឱ្យោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាពបដៃ្មកទៀត។ កសចក្តីសកតមចនានាអំពីៃិោម ៃិងបទបញ្ជា  

នផទាក្ពុងវិទយាល័យតតនូវបាៃបិទផសេព្ផសាយជាសាធារណៈកៅខាងមុខថ្្ក់ករៀៃ ទីចាត់ោរ  

បណ្ាល័យ អកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃ ៃិងោ្ត រកខៀៃបិទផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃកៅបរិកវណវិទយាល័យ  

កៅសាលាតសពុក កៅទីតបជុំជៃ កហើយតតនូវបាៃយកផសេព្ផសាយបៃ្តជៃូកៅដល់មាតាបិតា  

ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ កៅក្ពុងជំៃបួរវាងគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈ- 

តគប់តគងសាលាករៀៃ មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេករៀងរាល់ ៣ដខម្តង កៅ 

កិច្ចតបជុំនផទាក្ពុងរបស់វិទយាល័យជាមយួរដឋាបាលតសពុកភ្ំតពឹក ៃិងកៅក្ពុងតពឹត្តិោរណ៍នានា 

ដដលបាៃករៀបចំក�ើងកៅក្ពុងវិទយាល័យមាៃដូចជា ោរតំាងពិពណ៌វិទយាសាសស្ត  ៃិងស្ានដ 

សិសសេ ៃិងក្ពុងកវទិោសាធារណៈកផសេងៗដដលមាៃតំណាងវិទយាល័យចូលរមួ។

ខ. ោរផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃអំពីកសវា 

វិទយាល័យបាៃផសេព្ផសាយៃវូព័ត៌មាៃអំពីកសវាទាងំអស់របស់ខ្លួៃដចូជា កសវា 

ោរចុះក ្្ម ះចលូករៀៃ ោរតប�ងក�ើងថ្្ក់ ោរតប�ងក�ើងវិញ ោរតប�ងសញ្្ញ បតតមធ្យម 

សិកសាបឋមភមូិ ោរតប�ងមធ្យមសិកសាទុតិយភមូិ កសវាបញ្ជា ក់លិខិតោរសិកសារបស់សិសសេ  

ោរបញ្ជា ក់លិខិតកផទារោរសិកសា ោក្យសុំចបាប់សតមាប់បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងសិសសេកៅដល់

សិសសាៃុសិសសេ ៃិងអ្កកតបើតបាស់កសវា តពមទាងំបាៃដណនំាកៅដល់អ្កកៅទទលួកសវាអំពី 

តតមនូវោរឯកសារោក់ព័ៃ្ធនានា ដដលវិទយាល័យតតមនូវឱ្យដ្ក់ជូៃភាជា ប់ជាមយួោក្យកស្ើសុំ  

ៃិងលក្ខណ្នានាកដើម្ីឱ្យអ្កទទលួកសវា អាចទទលួបាៃកសវាកៅតាមតតមនូវោរពីវិទយាល័យ។

បដៃ្មពីកលើកៃះ កពលកវលាបំកពញោរងារ ៃិងមកធយាបាយសតមាប់ទំនាក់ទំៃងរបស់ 

វិទយាល័យតតនូវបាៃបិទផសាយក្ពុងទតមង់ជាតកដ្ស A4 កៅទីចាត់ោរវិទយាល័យ ៃិងកៅតាម 

ោ្ត រកខៀៃព័ត៌មាៃរបស់វិទយាល័យកដើម្ីឱ្យបុគ្គលិកអប់រ ំសិសសាៃុសិសសេ ៃិងសាធារណជៃ 

បាៃយល់ដឹងអំពីកពលកវលាបកតមើ កសវា ៃិងៃីតិវិធី ក៏ដចូជាយៃ្តោរនៃោរទំនាក់ទំៃង  
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា28

ដដលអ្កកៅទទលួកសវាអាចកធ្ើបាៃកដើម្ីសាកសរួព័ត៌មាៃបដៃ្ម ពិកតោះកោបល់ ឬសុ ំ

ជំៃយួជាបនាទា ៃ់ក្ពុងករណីចំាបាច់ណាមួយ។ វិទយាល័យបាៃផ្តល់ៃវូជកតមើសកផសេងៗជៃូអ្ក 

កតបើតបាស់កសវាដចូជា អ្កទទលួកសវាអាចជបួកដ្យផ្ទា ល់ជាមយួបុគ្គលិកអប់រំកដើម្ីទទលួ 

យកកសវា ៃិងផ្តល់កសវាតាមរយៈតកពុមោរងារដដលតតនូវបាៃចាត់តំាងឱ្យបំកពញោរងារ  

តាមរយៈទរូសពទា កសៀវកៅតាមដ្ៃោរសិកសា ឬកសៀវកៅសិោ្ោរិករបស់សិសសេ ឬតាម 

តបព័ៃ្ធទំនាក់ទំៃងសង្គមដដលវិទយាល័យបាៃករៀបចំក�ើង (កតក�តោមវិទយាល័យកពតជចិនា្ត   

កតក�តោមរបស់តកពុមតបឹកសាយុវជៃ តកពុមយុវជៃស្ម ័តគចិត្តោកបាទតកហមកម្ពុជាតបចំា 

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  កហស្ប៊ុកវិទយាល័យកពតជចិនា្ត )។ ចំណចុដ៏ល្អមយួគរួកត់សមា្គ ល់កនាះ  

គឺវិទយាល័យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃោរបិទកៅពីមុខតុសិសសេៃីមួយៗៃវូកលខទរូសពទាទំនាក់ទំៃង 

របស់មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ ដដលអាចឱ្យកលាកតគនូ អ្កតគនូបកតងៀៃកធ្ើោរ 

ទំនាក់ទំៃងកដ្យផ្ទា ល់ ៃិងបាៃឆ្ប់រហ័សកៅោៃ់មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ  

ក្ពុងករណីដដលសិសសេអវត្តមាៃកដ្យោ្ម ៃចបាប់ មកករៀៃយតឺឬមាៃបញ្ហា ណាមយួកដ្យ 

នចដៃ្យកកើតកៅខាងកតរៅបរិកវណវិទយាល័យ។ វិធីសាសស្ត កៃះបាៃបងាហា ញឱ្យក�ើញពី 

ោរយកចិត្តទុកដ្ក់របស់គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ក៏ដចូជាបុគ្គលិកអប់រំវិទយាល័យកៅកលើ 

សុវតិ្ភាព ៃិងោរសិកសារបស់សិសសេក្ពុងោរមកករៀៃកៅវិទយាល័យ។

គ. មកធយាបាយផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃស្ត ីអំពីកសវា

សតមាប់ោរផសេព្ផសាយៃវូព័ត៌មាៃអំពីកសវាៃិងកិច្ចោររបស់វិទយាល័យ គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃបាៃករៀបចំយុទ្ធសាសស្តសំខាៃ់ចំៃៃួពីរគ ឺ ោរជំរុញោរផសេព្ផសាយតាមតបព័ៃ្ធ 

កអ�ិចតតនូៃិច ៃិងោរផសេព្ផសាយមិៃដមៃកអ�ិចតតនូៃិច។ តាមតបព័ៃ្ធកអ�ិចតតនូៃិច វិទយាល័យ 

បាៃបកងកេើតឱ្យមាៃៃវូកហស្ប៊ុកកផក ៃិងកតក�តោម។ កដ្យដ�ក ោរផសេព្ផសាយតាមតបព័ៃ្ធ 

មិៃដមៃកអ�ិចតតនូៃិចមាៃដចូជា ោរបិទផសាយកលើោ្ត រកខៀៃព័ត៌មាៃក្ពុងបរិកវណវិទយាល័យ  

បដ្ ោរផសេព្ផសាយកៅៃឹងកដៃ្ង កពលកោរពទង់ជាតិ កៅតាមទីផសារ ទីតបជុំជៃនានា  

ោរបញជានូៃលិខិតកៅមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ ោរជបួតបជុំជាមយួមាតាបិតា  
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ សហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរដដៃដី កវទិោសាធារណៈ ោរចុះ 

សួរសុខទុក្កដ្យផ្ទា ល់ដល់សិសសេៃិងតកពុមតគលួសាររបស់សិសសេកៅតាមខ្ងផទាះ ៃិងតាមរយៈ 

កម្មវិធីៃិងតពឹត្តិោរណ៍នានាកផសេងកទៀត។

៣�២�១�២� ភា្ងាយពសរួល្រនាពុងការទ្ទ្ួលយ្រពសវា

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃទីតំាងស្ិតកៅភមូិភ្ំតចូ �ុំកពតជចិនា្ត  តសពុកភ្ំតពឹក កខត្ត 

បាត់ដំបងដដលមាៃចមាងៃ យតបមាណ ១៣០គ.ម ពីទីរមួកខត្តបាត់ដំបង ៃិងមាៃចមាងៃ យពី 

តពំដដៃន្តបមាណ ១២០០ដម៉ាតត កៅកលើនផទាដីទំហំ ២២.២០០ ដម៉ាតតតកឡា។ កបើកធ្ើដំកណើរ 

ពីទីរមួកខត្តបាត់ដំបងតាមផ្នូវជាតិកលខ ៥៧កប កឆ្្ះកៅតសពុកភ្ំតពឹក ស្ិតកៅខាងសា្ត នំដ  

កគក�ើញមាៃស្ាកមយួដដលសរកសរថ្ ßវិទយាល័យកពតជចិនា្ត à កហើយបត់តាមតចកផ្នូវ 

កបតុង ដដលមាៃទទឹង ៦ដម៉ាតត ៃិងបកណា្ត យតបដវង ២០០ដម៉ាតត កគៃឹងក�ើញកខ្ាងទ្ារធំ

ដដលមាៃឆ្្ក់ក ្្ម ះថ្ ßវិទយាល័យកពតជចិនា្ត à។ កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធទាងំកព្ុង ៃិងខាងកតរៅ 

បរិកវណវិទយាល័យកៃះមាៃលក្ណៈល្អតបកសើរទាងំរដវូវសសា ៃិងរដវូតបំាង។ កៅក្ពុងវិទយាល័យ 

មាៃអោរសិកសា៣ខ្ងដដលកព្ុងកនាះ អោរសិកសាចំៃួៃ ១ខ្ងមាៃកម្ស់ ៣ជាៃ់ មាៃ

បៃទាប់ចំៃួៃ ២៤ (ជាអំកណាយដ៏ន្្ថ្្របស់ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន)  

អោរទីចាត់ោរ ១ខ្ង មាៃ ៣បៃទាប់ ដដលមាៃបៃទាប់ផ្តល់កសវាចំៃួៃ១ បៃទាប់សតមាប់បុគ្គលិក

អប់រចំំៃួៃ១ ៃិងបណ្ាល័យចំៃួៃ១ អកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃមាៃ ៣ខ្ង ផទាះសំណាក់តគនូបកតងៀៃមាៃ 

មួយខ្ងមាៃ ៣បៃទាប់ អាហារដ្ឋា ៃមាៃ ១កដៃ្ង។ កៅក្ពុងបរិកវណវិទយាល័យមាៃសួៃចបារ 

សៃួជីវៈចតមពុះចំៃៃួ១ មាៃទីធ្ាសតមាប់កលងកីឡា ដដលកៅកព្ុងកនាះមាៃតារាងបាល់កបាះ 

ចំៃៃួ១ តារាងបាល់ទាត់ចំៃួៃ១ តារាងបាល់ទះចំៃួៃ១ មាៃបៃទាប់ទឹកចំៃួៃ ៤១បៃទាប់ មាៃ

បង់អង្គពុយចំៃៃួ ១២ឈុត មាៃទីលាៃសតមាប់ចំណតោៃជំៃិះ បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងសិសសេ 

ដ្ច់កដ្យដ�កពីោ្។ សំណង់កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធៃីមយួៗមាៃបំោក់ៃវូស្ាកក ្្ម ះសមា្គ ល ់

អង្គភាពទទលួបៃទាពុកោរងារដចូជា អោរ (A, B, C, ...) ទីចាត់ោរ បៃទាប់ពិកសាធៃ៍វិទយាសាសស្ត   

ឬបណ្ាល័យជាកដើម។ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃករៀបចំឱ្យមាៃផ្នូវចាក់កបតុងសតមាប់ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា30

កដើរឆ្ងោត់ពីអោរមយួកៅអោរមយួ។ បដៃ្មពីកលើកៃះ កៅក្ពុងវិទយាល័យមាៃករៀបចំប្ង់ 

វិទយាល័យ ៃិងស្ាកសញ្្ញ ចង្អពុលបងាហា ញទិសកៅកៅោៃ់អោរៃីមយួៗ ៃិងដផ្កកផសេងៗដដល 

តតនូវបាៃបិទកៅតាមបរិកវណវិទយាល័យ កដើម្ីបងកេលក្ណៈងាយតសលួលដល់មាតាបិតា ៃិង 

អ្កអាណាពយាបាល ឬសិសសាៃុសិសសេ ដដលកទើបបាៃមកចុះក ្្ម ះចលូករៀៃ ្្មី ៃិង 

សាធារណជៃក្ពុងោរដស្ងរកកៅតាមតតមនូវោរ។ កដើម្ីរកសាសុវតិ្ភាពសិសសេ ៃិងបុគ្គលិក 

អប់រំវិទយាល័យបាៃសាងសង់របង ្្មព័ទ្ធជុំ វិញ ៃិងមាៃោក្យកស្ាកអប់រនំានាបាៃបិទ 

កៅតាមកដើមកឈើ អោរ ៃិងបៃទាប់ករៀៃៃីមួយៗកដើម្ីជាសារអប់របំដៃ្ម។

របូភាពទី១៖ ោរតបជុំមាតាបិតាសិសសេកដើម្ីផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃ

របូភាពទី២៖ ោ្ត រកខៀៃព័ត៌មាៃ ៃិងគំៃសូសញ្្ញ បងាហា ញផ្នូវ
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

៣�២�១�៣� ការយ្រចិត្តទ្ុ្រដ្្រ់្រនាពុងការទ្ទ្ួលអនា្រពពបើពបាស់ពសវា

ក. ោរករៀបចំបដិសណាឋា រកិច្ច

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងសិសសាៃុសិសសេទាងំអស់មាៃភាពរសួរាយ 

រាក់ទាក់ មាៃអាកប្កិរិោ តពមទាងំោក្យសំដីសមរម្យ ដដលតតនូវបាៃដស្តងតាមរយៈោរសំពះ 

ជតមាបសរួ តពមទាងំសាកសរួ ៃិងផ្តល់ព័ត៌មាៃកៅកពលមាៃកភៀ្វ ឬសាធារណជៃអកញជា ើញ

ចូលមកដល់ក្ពុងបរិកវណវិទយាល័យ។ ្្ីកបើវិទយាល័យពុំបាៃបញ្ជា ក់ជាលាយលក្ណ៍អកសេរ 

អំពីស្តង់ដ្នៃោរកធ្ើបដិសណាឋា រកិច្ចទទលួអ្កកតបើតបាស់កសវាក៏កដ្យ ប៉ាុដៃ្តវិទយាល័យបាៃ 

អៃុវត្តជាក់ដស្តងៃវូោយវិោរ ៃិងឃ្្តបកោគកៅកពលទទលួអ្កកតបើតបាស់កសវាដចូជា  

“កលើកនដសំពះ ៃិងសូមជតមាបសួរកដ្យ ទឹកមុខញញឹម” “បង កលាកព ូអ្កមីង អកញជា ើញ 

មកវិទយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃោរអ្ីដដរ?”។ ចំណចុមយួដដលគរួកត់ចំណំា ៃិងកោតសរកសើរ  

គឺវិទយាល័យបាៃបកងកេើតឱ្យមាៃស្តង់ដ្បដិសណាឋា រកិច្ច ្្ម ីមយួសតមាប់វិទយាល័យគទឺាងំ 

កលាកនាយក កលាកនាយករង កលាកតគនូ អ្កតគនូបកតងៀៃបាៃករៀបចំដ្ក់កវៃោ្ជាតបចំា 

ឈររង់ចំាទទលួសិសសាៃុសិសសេកៅខាងមុខកខ្ាងទ្ារវិទយាល័យរង់ចំាទទលួស្ាគមៃ៍សិសសេ 

កៅករៀងរាល់កពលតពឹក កដ្យោយវិោរកលើកនដសំពះទទលួស្ាគមៃ៍ ៃិងសរួសុខទុក្សិសសេ  

កដើម្ីបងាហា ញៃវូភាពយកចិត្តទុកដ្ក់ រាក់ទាក់ ៃិងស្ិទ្ធស្ាល កហើយទិដឋាភាពដបបកៃះកតម 

ក�ើញមាៃអៃុវត្តកៅកព្ុងតគឹះស្ាៃសិកសាអប់រសំាធារណៈជាទកូៅកៅក្ពុងតពះរាជាណាចតក 

កម្ពុជា។

កដើម្ីសតមលួលដល់ោរណាត់ជបួរបស់សិសសាៃុសិសសេ កលាកតគនូ អ្កតគនូ មាតាបិតា  

ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ សហគមៃ៍ ៃិងសាធារណៈជៃដដលអកញជា ើញមកពីខាងកតរៅ  

វិទយាល័យបាៃកតជើសករីស ៃិងករៀបចំយកបៃទាប់របស់កលាកនាយក ៃិងនាយករងវិទយាល័យ 

កធ្ើជាកដៃ្ងសតមាប់ផ្តល់ព័ត៌មាៃ ៃិងផ្តល់ោរបំភ្កឺផសេងៗោក់ព័ៃ្ធៃឹងកសវានានារបស់ 

វិទយាល័យ។ ចំកោះោរណាត់ជបួអ្កទទលួកសវាអាចណាត់ជបួកដ្យផ្ទា ល់ភ្ាមៗ ឬកៅតាម 

កពលកវលាណាត់ជបួសមតសបណាមួយកៅតាមកព្ុងករណីៃីមយួៗ។
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា32

ជាក់ដស្តងក្ពុងរយៈកពលកៃ្ងមក គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃកដើរតនួាទីជាអ្ក 

ផ្តល់ព័ត៌មាៃ ៃិងផ្តល់ោរបំភ្កឺផសេងៗដល់អ្កកតបើតបាស់កសវា ៃិងសាធារណៈជៃដដល 

អកញជា ើញចលូមកទសសេៃកិច្ចកៅក្ពុងបរិកវណវិទយាល័យ កព្ុងករណីដដលកលាកនាយក ឬ 

កលាកនាយករងអវត្តមាៃ បុគ្គលិកអប់រដំដលកៅតបចំាោរកៅទីកនាះតតនូវបាៃចាត់តំាងឱ្យ 

ទទួលបំកពញោរងារជំៃសួ។

បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងសិសសេទាងំអស់កស្ៀកោក់សមរម្យ មាៃឯកសណាឋា ៃសតមាប់សមា្គ ល់ 

អត្តសញ្្ញ ណវិទយាល័យ កដ្យមាៃោក់ស្ាកក ្្ម ះ ឬប័ណ្សមា្គ ល់ខ្លួៃជាតបចំាកៅក្ពុង 

កពលបំកពញោរងារ ៃិងកៅក្ពុងកមា៉ា ងបកតងៀៃ ៃិងករៀៃកៅតាមថ្្ក់ករៀៃៃីមយួៗ។  

កដ្យដ�ក សតមាប់ឯកសណាឋា ៃរបស់សិសសាៃុសិសសេ វិទយាល័យបាៃតតមនូវឱ្យសិសសេោក់ 

ស្ាកក ្្ម ះកដ្យកតបើពណ៌ដខសេសមា្គ ល់ខុសោ្កៅតាមកតមិតថ្្ក់ ក្ពុងកនាះបាៃកធ្ើោរ 

ដបងដចកស្ាកក ្្ម ះមាៃដខសេពណ៌កខៀវសតមាប់សមា្គ ល់សិសសេដដលកំពុងករៀៃកៅមធ្យម 

សិកសាទុតិយភមូិ ៃិងស្ាកក ្្ម ះដដលមាៃដខសេពណ៌តកហមសតមាប់សមា្គ ល់សិសសេកំពុង 

សិកសាកៅមធ្យមសិកសាបឋមភមូិ។ មយា៉ាងកទៀត វិទយាល័យបាៃតបជុំសកតមចឯកភាពោ្កំណត់ 

ៃវូោរកស្ៀកោក់ឯកសណាឋា ៃតបចំាន ង្ៃសតមាប់បុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់ចំៃួៃ៧ ពណ៌ខុសៗ 

ោ្កៅក្ពុងបំកពញោរងារកៅក្ពុងវិទយាល័យ។ ឯកសណាឋា ៃពណ៌កលឿងសតមាប់ន ង្ៃចៃទា ពណ៌

ស្ាយសតមាប់ន ង្ៃអងា្គ រ ពណ៌សុីកលៀបសតមាប់ន ង្ៃពុធ ពណ៌នបតងចាស់សតមាប់ន ង្ៃ 

តពហស្តិ៍ ពណ៌កខៀវសតមាប់ន ង្ៃសុតក ពណ៌្មតជនូកសតមាប់ន ង្ៃកៅរ៍ ៃិងពណ៌ស សតមាប់ 

ពិធីបុណ្យកផសេងៗ។ ក្ពុងោរចលូរមួបកងកេើតឱ្យមាៃស្តង់ដ្ឯកសណាឋា ៃសិសសេតបកបកដ្យ 

កសាភ័ណភាព មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ ក៏ដចូជាថ្្ក់ដឹកនំាវិទយាល័យ ៃិង 

សហគមៃ៍បាៃឯកភាពោ្កដ្យស្ម ័តគចិត្តករៀបចំឯកសណាឋា ៃសិសសេអាវពណ៌ស សំពត់បត ់

សតមាប់សិសសេតសី ៃិងកខាពណ៌កខៀវសតមាប់សិសសេតបពុស ោក់ដស្កកជើងបាតាពណ៌ស ៃិង 

ោត់សក់ខី្សតមាប់សិសសេតបពុស ៃិងោត់សក់តតឹមសា្ម សតមាប់សិសសេតសី ៃិងោ្ម ៃោរលាប 

ពណ៌សក់។ កៅក្ពុងថ្្ក់ករៀៃ វិទយាល័យតតមនូវឱ្យសិសសេកតបើដស្កកជើងផ្ទា ត់ពណ៌ស។ ចំកោះ 
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ឯកសណាឋា ៃសតមាប់ហាត់ ៃិងកលងកីឡា វិទយាល័យបាៃកំណត់កតបើឯកសណាឋា ៃចំៃៃួពីរ

ពណ៌ កដ្យកំណត់យកឯកសណាឋា ៃកីឡាពណ៌កខៀវសតមាប់សមា្គ ល់សិសសេមធ្យមសិកសា 

ទុតិយភមូិ ៃិងឯកសណាឋា ៃកីឡាពណ៌តកហមសតមាប់សមា្គ ល់សិសសេមធ្យមសិកសាបឋមភមូិ  

កដ្យមាៃកបាះពុម្ភអកសេរក ្្ម ះ ßវិទយាល័យកពតជចិនា្ត à កៅកលើអាវកទៀតផង។

ចំកោះសិសសេដដលតគលួសារមាៃជីវភាពតកីតក គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងសហគមៃ៍បាៃរមួសហោរោ្ជយួកកៀរគរ្វិោ ៃិងសមា្ភ រៈ  

កដើម្ីជយួឧបតម្្ភ កដ្យក្ពុងកនាះផ្តល់ជៃូៃវូឯកសណាឋា ៃសតមាប់ោរសិកសាចំៃៃួ ១ឈុត  

ក្ពុងកនាះមាៃឯកសណាឋា ៃសតមាប់ោរករៀៃ ៃិងឯកសណាឋា ៃសតមាប់ោរហាត់ ៃិងកលងកីឡា  

សមា្ភ រៈសតមាប់ោរសិកសា មកធយាបាយកធើ្ដំកណើរ (កង់ចំៃៃួ១) កតគឿងឧបកភាគបរិកភាគ 

ៃិងអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃសតមាប់ស្ាក់កៅបៃ្តោរសិកសាកទៀតផង។
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ខ. យៃ្តោរសតមបសតមលួល

វិទយាល័យមាៃោរយកចិត្តទុកដ្ក់ចំកោះអ្កកតបើតបាស់កសវាតាមរយៈោរផ្តល់ព័ត៌មាៃ 

ៃិងសតមលួលោរលំបាករបស់អ្កកតបើតបាស់កសវា តាមទិដឋាភាពជាក់ដស្តង។ គណៈកម្មោរ 

តគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ បាៃចាត់ដចងឱ្យមាៃបុគ្គលិកអប់រ ំ 

ឬតកពុមោរងារមយួចំៃួៃសតមាប់ជយួសតមលួលដល់ោរលំបាករបស់អ្កកតបើតបាស់កសវា 

ដដលជាជៃងាយរងកតោះ ៃិងសតមាប់ផ្តល់ោរតបឹកសាកោបល់ ោរបំភ្ ឺឬកឆ្ើយតបភ្ាមៗ 

កៅៃឹងក្តីកង្ល់របស់អ្កកតបើតបាស់កសវាកៅតាមទិដឋាភាពជាក់ដស្តង។

ជៃងាយរងកតោះមាៃដចូជា៖

 - មាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាលសិសសេដដលជាជៃតកីតក ឬមាៃទីលំកៅឆ្ងៃ យពី 

វិទយាល័យ កហើយពុំមាៃលទ្ធភាពបញជានូៃកៃូឱ្យមកករៀៃបាៃ។ វិទយាល័យបាៃផ្តល់

អាទិភាពឱ្យបាៃស្ាក់កៅក្ពុងអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃ កដ្យតោៃ់ដតតតមនូវឱ្យបំកពញៃវូ

ព័ត៌មាៃមយួចំៃៃួដដលជាលក្ខណ្កំណត់ កដ្យមាៃោរបញ្ជា ក់អះអាងពីអាជ្ាធរ 

មូលដ្ឋា ៃនៃលំកៅដ្ឋា ៃរបស់សិសសេ

 - មាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាលសិសសេដដលជាអៃក្រជៃចាស់ជរា ឬពិោរ វិទយាល័យ 

ជយួសតមលួលកព្ុងោរទទលួបាៃព័ត៌មាៃរបស់ោត់ កដ្យចាត់តំាងតកពុមតបឹកសាយុវជៃ 

របស់វិទយាល័យឱ្យចុះកៅសរួសុខទុក្កដ្យផ្ទា ល់ដល់ខ្ងផទាះរបស់ោត់កដើម្ីជៃូ 

ព័ត៌មាៃអំពីោរសិកសារបស់កៃូកៅរបស់ពកួោត់ក្ពុងករណីមាៃបញ្ហា មកករៀៃមិៃ 

ទាៃ់កមា៉ា ងជាញឹកញាប់ ឬអវត្តមាៃជាកតចើៃដង។ល។

 - សិសសេដដលជួបបញ្ហា កដ្យសារពិោរភាព ដូចជា កខសាយគំកហើញ ពិបាកសា្ត ប់ៃិង 

មាៃពិោរភាពកផសេងកទៀត កោលោរណ៍របស់វិទយាល័យគតឺតមនូវឱ្យកលាកតគនូ អ្កតគនូ 

តបចំាថ្្ក់ករៀបចំឱ្យសិសសេទាងំកនាះបាៃអង្គពុយកៅតុករៅអីជរួមុខ។

សមាសភាពនៃតកពុមោរងារទាងំកនាះរមួមាៃ៖ 

 - គណៈកម្មោរតគប់តគងមលូៃិធិដំកណើរោរវិទយាល័យកពតជចិនា្ត
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

 - តបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា  

 - តកពុមោរងារសកសងា្គ ះបឋម 

 - តកពុមោរងារទទលួបៃទាពុកបណ្ាល័យ

 - តគនូមគ្គពុកទសក៍តបឹកសាអាជីព

 - តកពុមោរងារទទលួបៃទាពុកអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃសិសសេ

 - តកពុមោរងារតគប់តគងបៃទាប់ ៃិងោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកុំព្យនូទ័រ 

 - តកពុមតបឹកសាយុវជៃ 

 - កឹ្បសិកសាតាមមុខវិជាជា  

 - តកពុមោយរិទ្ធិ 

 - តកពុមយុវជៃស្ម ័តគចិត្តោកបាទតកហមកម្ពុជា

ទៃទាឹមៃឹងកៃះ វិទយាល័យក៏បាៃសាងសង់ជតមាលកៅតាមអោរទាងំអស់របស់ 

វិទយាល័យកដើម្ីជួយសតមលួលដល់ោរលំបាករបស់សិសសេដដលមាៃពិោរភាពផងដដរ។

៣�២�១�៤� ការផ្តល់ពសវាតាមពោលការណ៍្រំណត់ និងអភិបាល្រិច្ចល្អ 

ក. ោរផ្តល់កសវាតាមកោលោរណ៍កំណត់

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត ផ្តល់កសវាអប់រំកដ្យោ្ម ៃោរករសីកអើង មាៃគណកៃយ្យភាព  

ៃិងោរទទលួខុសតតនូវចំកោះោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃតសបតាមកោលោរណ៍កំណត់របស ់

រាជរដ្ឋា ភិបាល តកសងួ ស្ាប័ៃ ៃិងអង្គភាពរបស់ខ្លួៃដដលបាៃដចងកព្ុងបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត 

ជាធរមាៃ។ កសវាដដលផ្តល់កដ្យវិទយាល័យរមួមាៃ៖ ោរចុះក ្្ម ះចលូករៀៃ ោរតប�ង 

ក�ើងថ្្ក់ ោរតប�ងក�ើងវិញ ោរតប�ងសញ្្ញ បតតមធ្យមសិកសាបឋមភមូិ ោរតប�ងមធ្យម 

សិកសាទុតិយភមូិ ោរកធ្ើលិខិតបញ្ជា ក់ោរសិកសា ោរបញ្ជា ក់លិខិតកផទារោរសិកសារបស់សិសសេ។  

ចំកោះកសវាទាងំកៃះ វិទយាល័យមិៃតតមនូវឱ្យមាៃោរយកកនតមកសវាកនាះកទ រឯីរយៈកពល

នៃោរផ្តល់កសវា គផឺ្តល់បាៃឆ្ប់ ៃិងមាៃោរទទលួខុសតតនូវ។

ក្ពុងោរចុះក ្្ម ះចលូករៀៃ វិទយាល័យបាៃបញជានូៃបុគ្គលិកអប់ររំបស់ខ្លួៃកៅជបួកដ្យ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា38

ផ្ទា ល់ជាមយួនាយកសាលា តគនូបកតងៀៃ ៃិងសិសសេកៅតាមសាលាបឋមសិកសាចំណះុកដើម្ី 

តសង់ស្ិតិចំៃៃួសិសសេ ៃិងដណនំាសិសសេពីោរកផទារភមូិសិកសាមកករៀៃកៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត   

តពមទាងំបាៃកធើ្កតស្តវាយតនម្ោរសិកសាវាស់សទាង់សមតភ្ាពសិសសេ ៃិងជយួបំប៉ាៃសិសសេ 

ករៀៃយតឺដដលតតនូវចលូករៀៃកៅវិទយាល័យកទៀតផង។

កដើម្ីជំរុញោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរ វិទយាល័យបាៃអៃុវត្តោរវាយតនម្ 

នផទាក្ពុងជាកទៀងទាត់ (តបចំាដខ តបចំាឆមាស តបចំាឆំ្្) កធ្ើក�ើងកដ្យគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ  

ៃិងបុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់ក្ពុងនាមជាអ្កផ្តល់កសវាអប់រំ ដល់សិសសាៃុសិសសេ ៃិងតបជាពលរដឋា 

កៅក្ពុងសហគមៃ៍។ កដើម្ីទទលួបាៃព័ត៌មាៃ ក្តីកងល្់ ៃិងសំណូមពរពីអ្កកតបើតបាស់កសវា 

ផ្ទា ល់ វិទយាល័យបាៃបងកេលទ្ធភាពឱ្យសិសសាៃុសិសសេវាយតនម្កៅកលើោរផ្តល់កសវារបស់ 

បុគ្គលិកអប់រ ំកលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃិងចំណចុខ្ះខាតនាកពលកៃ្ងរបស់វិទយាល័យផងដដរ  

កដ្យកធ្ើក�ើង តាមរយៈោរកសរកសរជាលិខិតសំណូមពរដ្ក់កៅក្ពុងតបអប់គណកៃយ្យភាព។  

បដៃ្មពីកលើោរវាយតនម្កៅខាងក្ពុងសាលា វិទយាល័យបាៃជំរុញឱ្យមាៃោរវាយតនម្ 

ពីខាងកតរៅជាកទៀងទាត់កដ្យមាៃោរចលូរមួពីមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ  

សហគមៃ៍ អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ ៃិងតបជាពលរដឋាដដលជាអ្កកតបើតបាស់កសវា។ ដផ្អកកលើ 

ព័ត៌មាៃ ក្តីកងល្់ បញ្ហា តបឈម ៃិងសំណូមពរដដលទទលួបាៃពីោរវាយតនម្ទាងំអស់កៃះ  

គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃករៀបចំតបជុំ ៃិង 

កធ្ើដផៃោរដកលម្អោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃភ្ាម កដ្យមាៃោរពិកតោះកោបល់ោ៉ា ងជិតស្ិទ្ធ 

ជាមយួតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធ ដចូជាមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ សហគមៃ៍ អាជ្ាធរ 

មូលដ្ឋា ៃ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍកព្ុងវិស័យអប់រំជាកដើម។

លទ្ធផលនៃោរខិតខំតបឹងដតបងដកលម្អោរផ្តល់កសវាជៃូសិសសាៃុសិសសេ ៃិងតបជាពលរដឋា 

ឱ្យបាៃោៃ់ដតតបកសើរក�ើង វិទយាល័យកពតជចិនា្ត ទទួលបាៃៃវូវិញ្្ញ បៃបតត ៃិងប័ណ្សរកសើរ 

ជាកតចើៃពីតកសងួ ៃិងស្ាប័ៃនានារមួមាៃ៖

 - ជ័យលាភីកលខ១ នាយកសាលាករៀៃល្អ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ឆំ្្សិកសា 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

២០១៨-២០១៩

 - ជ័យលាភីកលខ៣ សាលាករៀៃសា្អ ត តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ឆំ្្សិកសា  

២០១៨-២០១៩

 - ជ័យលាភីកលខ៩ តគនូបកតងៀៃល្អ តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ឆំ្្សិកសា២០១៧- 

២០១៨

 - ជ័យលាភីចំណាត់ថ្្ក់សាលាករៀៃកមតតីបរិស្ាៃអាស៊ាៃ តកសងួបរិស្ាៃ ឆំ្្សិកសា 

២០១៨-២០១៩

 - ជ័យលាភីចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូកព្ុងវិស័យអប់រ ំ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្សិកសា២០១៨-២០១៩

 - ជ័យលាភីកលខ៣ សាលាករៀៃសា្អ ត តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ឆំ្្សិកសា  

២០១៧-២០១៨។

ខ. ផ្តល់កសវាមាៃអភិបាលកិច្ចល្អ

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃអៃុវត្តមុខងារ ៃិងភារកិច្ចកដ្យកោរពកៅតាមោរកំណត ់

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិងតាមអៃុតកឹត្យ តបោស កសចក្តីដណនំា ៃិងកសចក្តីជៃូដំណឹងកផសេងៗ  

របស់តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្ត ោរិោល័យអប់រ ំ 

យុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុក តពមទាងំបាៃដបងដចកតនួាទី ភារកិច្ច ៃិងោរទទលួខុសតតនូវកៅដល់

បុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់កៅកព្ុងវិទយាល័យតសបតាមលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តដដលមាៃជាធរ 

មាៃរមួមាៃ៖

 - អៃុតកឹត្យស្ត ីពីោរកតមិតរបបកមា៉ា ងកំណត់ កមា៉ា ងបដៃ្ម ៃិងតបាក់កមា៉ា ងបដៃ្មសតមាប់ 

ោរបកតងៀៃក្ពុងតគឹះស្ាៃសិកសាសាធារណៈ

 - កសចក្តីដណនំាកលខ ២៥៦ ស្ត ីពីៃិោមកតបើតបាស់មសៃ្តីរាជោរសតមាប់សាលា

មកត្តយ្យសិកសា បឋមសិកសា មធ្យមសិកសាចំកណះទកូៅ ៃិងសាលាគរុកោសល្យ

 - កសចក្តីដណនំាកលខ ២០ អយក សណៃ ចុះន ង្ៃទី០៩ ដខសីហា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីព ី
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា40

ៃិោមកតបើតបាស់បុគ្គលិកអប់រ។ំ ល។

ម៉ាយាងកទៀត កដើម្ីធានាោរកតបើតបាស់ធៃធាៃៃិង្វិោរបស់វិទយាល័យតបកបកដ្យ 

តបសិទ្ធភាព ៃិងតបសិទ្ធផល ថ្្ក់ដឹកនំាវិទយាល័យបាៃអៃុវត្តៃវូយៃ្តោរ “តម្ាភាព” ៃិង  

“ោរចំណាយបាៃទទួលផល” គមឺាៃៃ័យថ្ តគប់ោរចំណាយកធើ្ក�ើងកដើម្ីអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ  

ៃិងចំណូលនានាដដលទទលួបាៃពីរាជរដ្ឋា ភិបាល នដគអូភិវឌ្ឍ សហគមៃ៍ ឬពីតបភព 

តសបចបាប់នានា តតនូវកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរជាក់ដស្តង មាៃោរកត់តតាចំណាយ ចំណូល

ចបាស់លាស់កៅតាមកោលោរណ៍ដណនំារបស់តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងតកសងួ

អប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា តពមទាងំមាៃោរចលូរមួពិកតោះកោបល់ ៃិងទទលួបាៃោរឯកភាព 

ពីមតិភាគកតចើៃនៃសមាជិកចលូរមួក្ពុងអង្គតបជុំមាៃជាអាទិ៍ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ បុគ្គលិកអប់រ ំមាតាបិតា អ្កអាណាពយាបាលសិសសេ សហគមៃ៍  

ៃិងអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃកទៀតផង។

៣�២�១�៥� យន្តការ្័ត៌មានពតឡប់ និងបណ្ត ឹងតវ៉ារបស់អនា្រពពបើពបាស់ពសវា 

កដើម្ីទទលួបាៃព័ត៌មាៃតត�ប់ពីអ្កកតបើតបាស់កសវា កព្ុងោរដកលម្អគុណភាពនៃ 

ោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃឱ្យោៃ់ដតកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោររបស់សិសសាៃុសិសសេ មាតាបិតា  

ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេស្ ៃិងសហគមៃ៍ វិទយាល័យបាៃបកងកេើតៃវូមកធយាបាយមយួ 

ចំៃៃួ កដើម្ីផ្តល់លទ្ធភាពដល់អ្កកតបើតបាស់កសវាកព្ុងោរចលូរមួផ្តល់មតិកោបល់ដកលម្អ  

បងាហា ញៃវូក្តីកង្ល់ ភាពខ្ះចកន្ាះ ឬបញ្ហា កផសេងៗោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃ។

មកធយាបាយដដលវិទយាល័យបាៃកតបើសតមាប់ទទលួព័ត៌មាៃតត�ប់ពីអ្កកតបើតបាស់ 

កសវារមួមាៃ៖

 - តបអប់គណកៃយ្យភាព កៅក្ពុងបរិកវណវិទយាល័យមាៃតបអប់គណកៃយ្យភាពចំៃួៃ 

ពីរ

 - ោរករៀបចំកម្មវិធីកវទិោសាធារណៈ (ជំៃបួរវាងតបជាពលរដឋា មាតាបិតា ៃិងអ្ក 

អាណាពយាបាលសិសសេ ជាមួយអាជ្ាធរដដៃដី ៃិងតំណាងវិទយាល័យ)
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ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

 - ទំព័រកហស្បុករបស់សាលាករៀៃ ßវិទយាល័យកពតជចិនា្ត à ៃិងកតក�តោម ßវិទយាល័យ 

កពតជចិនា្ត à

 - ទីកដៃ្ងទទួលព័ត៌មាៃតត�ប់ ៃិងបណ្ត ឹងតវា៉ា  (បៃទាប់ផ្តល់កសវា)

 - កិច្ចតបជុំជាតបចំាជាមយួមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ (ករៀងរាល់បីដខម្តង)

 - កិច្ចតបជុំជាតបចំាជាមយួសហគមៃ៍ (ករៀងរាល់បីដខម្តង ៃិងតាមោរចំាបាច់)

 - សហគមៃ៍ តកពុមតបឹកសាយុវជៃ កលាកនាយក នាយករង ដដលដតងដតចុះសរួសុខទុក្ 

ៃិងដស្ងយល់ពីស្ាៃភាពរស់កៅរបស់សិសសេ ដដលអវត្តមាៃរយៈកពលកតចើៃន ង្ៃ  

ឬសិសសេដដលកបាះបង់ោរសិកសាកដ្យមលូកហតុសុខភាព ៃិងជីវភាពខ្ះខាតឱ្យ 

បៃ្តោរសិកសាជាកដើម។

ទសសេៃទាៃរបស់វិទយាល័យគឺោរផ្តល់ឱោស ៃិងបងកេលក្ណៈជៃូអ្កកតបើតបាស់

កសវាក្ពុង ោរផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់ ៃិងបណដា ឹងតវា៉ា  កដើម្ីដកលម្អចំណចុខ្ះខាតរបស់ខ្លួៃ 

ក្ពុងោរផ្តល់កសវាអប់រឱំ្យបាៃោៃ់ដតល្អតបកសើរជាងមុៃ។ កដើម្ីធានាៃវូោរទទលួខុសតតនូវ  

ៃិងគណកៃយ្យភាពចំកោះោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃ វិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃពិកតោះកោបល់  

ៃិងសហោរជាមយួសហគមៃ៍ អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ ៃិងបុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់កព្ុងោរករៀបចំ

យៃ្តោរកឆ្ើយតបកៅៃឹងមតិកោបល់ បណដា ឹងតវា៉ា  ឬបញ្ហា នានាកៅតាមករណី ៃិងទិដឋាភាព 

ជាក់ដស្តងដចូជាោរកបើកតបអប់គណកៃយ្យភាពករៀងរាល់តតីមាស កដ្យមាៃោរចលូរមួ 

ពីភាគីោក់ព័ៃ្ធរមួមាៃ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ តកពុមោរងារគណៈកម្មោរតគប់តគង 

មូលៃិធិដំកណើរោរវិទយាល័យ តបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា ៃីមយួៗរបស់វិទយាល័យ ៃិង 

តកពុមោរងារទទលួបៃទាពុកអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃសិសសេ។ល។

ជាមយួោ្ផងដដរ វិទយាល័យបាៃករៀបចំយៃ្តោរ មកធយាបាយ ៃិងវិធាៃោរនានា 

បនាទា ប់ពីទទួលបាៃព័ត៌មាៃតត�ប់ ៃិងបណ្ត ឹងតវា៉ាពីអ្កកតបើតបាស់កសវា កដើម្ីកតតៀម 

កដ្ះតសាយចំកោះបញ្ហា  ក្តីកង្ល់ សំណូមពរ ៃិងបណ្ត ឹងតវា៉ា របស់អ្កកតបើតបាស់កសវាកព្ុង 

ករណីដដលោរផ្តល់កសវាកៅមិៃបាៃកឆ្ើយតបកៅៃឹងកោលោរណ៍កំណត់របស់វិទយាល័យ 
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ដដលបាៃផសេព្ផសាយ ៃិងកោរពកៅតាមបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តជាធរមាៃរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល  

ក៏ដចូជាកោលៃកោបាយ តបោស ៃិងកសចក្តីដណនំារបស់តកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា  

មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្ត ៃិងអាជ្ាធរដដៃដី។

រហតូមកដល់កពលកៃះ វិទយាល័យពុំដដលទុកកចាល ឬមិៃកដ្ះតសាយៃវូបញ្ហា ដដល 

បាៃកលើកក�ើង ឬកស្ើមកក�ើយ។ តាមោរសកងកេតកៃ្ងមក ភាគកតចើៃនៃព័ត៌មាៃទាងំកនាះ  

គកឺតចើៃដតជាសំណូមពរ ជាជាងបណ្ត ឹងតវា៉ា។ សំណូមពរទាងំកនាះមាៃដចូជា សិសសេកស្ើសុំ 

កលាកតគនូ អ្កតគនូដដលបកតងៀៃមុខវិជាជា ឯកកទសជយួបកតងៀៃបដៃ្មកមា៉ា ង ៃិងោរកស្ើសុំកធ្ើ 

ទសសេៃកិច្ចសិកសាក្ពុង ៃិងកតរៅតបកទសកដើម្ីផ្្ស់ប្តនូរបទពិកសាធៃ៍ល្អៗ នៃោរទទួលបាៃ 

កជាគជ័យក្ពុងោរសិកសា។ កដើម្ីកឆ្ើយតបកៅៃឹងសំណូមពរ ៃិងក្តីកងល្់កផសេងៗរបស់អ្ក 

កតបើតបាស់កសវា វិទយាល័យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃដផៃោរដកលម្អគុណភាពកសវាៃិងដផៃោរ 

អភិវឌ្ឍៃ៍សាលាករៀៃសតមាប់រយៈកពលខ្ី ៃិងមធ្យម កដ្យមាៃោរចលូរមួពីតគប់ភាគ ី

ោក់ព័ៃ្ធ កដ្យដផ្អកកៅកលើលទ្ធផលនៃោរវាយតនម្ោរអៃុវត្តដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍សាលាករៀៃ 

តបចំាឆំ្្ជាកទៀងទាត់ ៃិងដផ្អកកលើព័ត៌មាៃដដលទទលួបាៃពីសិសសាៃុសិសសេ មាតាបិតា ៃិង 

អ្កអាណាពយាបាលសិសសេ សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍជាកដើម។

៣�២�២� ស្តង់ដ្មនការផ្តល់ពសវាអប់រំវិទ្យាល័យព្ព្រចិនា្ត

ចាប់តំាងពីឆំ្្បកងកេើតរហតូមកដល់បច្ចពុប្ៃ្ វិទយាល័យបាៃកធ្ើោរដកលម្អរចនាសម័្ៃ្ធ 

ដឹកនំាតគប់តគង ៃិងស្តង់ដ្ផ្តល់កសវាអប់រំជាបៃ្តបនាទា ប់។ កៅឆំ្្សិកសា ២០១៧-២០១៨  

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃទទលួយកបរិបទបំកពញោរងារដបប ្្មីកដ្យអៃុវត្តតាមរកបៀប  

“ោរតគប់តគងតាមសាលាករៀៃ” ោំតទកោលៃកោបាយវិមជ្ឈោរអប់រ ំ រហតូបាៃដតបោ្យ 

ខ្លួៃជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ។ូ ដផ្កកៃះៃឹងបងាហា ញពីភាពកលចកធ្ាមយួចំៃួៃ 

អំពីោរកធ្ើកំដណទតមង់រចនាសម្័ៃ្ធដឹកនំាតគប់តគង តនួាទីភារកិច្ច ៃិងោរទទលួខុសតតនូវ  

ៃិងោរសកតមចបាៃៃវូស្តង់ដ្សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាព ដដលវិទយាល័យបាៃតបតិបត្តិ 

កៃ្ងមក។ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

៣�២�២�១� ការដឹ្រនា ំនិងការពគប់ពគងសាលាពរៀន 

ក. គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ

ដខតុលា ឆំ្្២០១៨ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ5 កៅោត់ថ្ គ.គ.ស ដដល 

មាៃអាណត្តិមយួឆំ្្ បាៃបកងកេើតក�ើងជំៃសួឱ្យគណៈកម្មោរតទតទង់សាលាករៀៃចាស់ កដ្យ 

ទទួលបាៃោរោំតទពីោរិោល័យអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុកភំ្តពឹក ៃិងមៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ  

ៃិងកីឡាកខត្តបាត់ដំបង។ គ.គ.ស កដើរតនួាទីោ៉ា ងសំខាៃ់ក្ពុងោរពតងឹងតកបខ័ណ្ោរងារ 

សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាពនៃោរតគប់តគងតាមសាលាករៀៃ ដដលតតមនូវឱ្យសាលាករៀៃ  

សហគមៃ៍ មាតាបិតា តគនូបកតងៀៃ សិសសាៃុសិសសេ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធនានា អាចកធើ្ោរជាមយួោ្  

អាចកធើ្ោរសកតមចចិត្តរមួោ្ ដដលកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោររបស់ខ្លួៃ។ ជាមយួោ្កៃះ 

គ.គ.ស កដើរតជួាមា្ច ស់សាលាករៀៃផង ៃិងតំណាងសហគមៃ៍ផង កដើម្ីធានាបាៃៃវូ 

គុណភាពនៃោរករៀៃ ៃិងបកតងៀៃកៅកព្ុងសាលាករៀៃ។ គ.គ.ស ជារចនាសម្័ៃ្ធដឹកនំា 

តគប់តគង ្្មីរបស់សាលាករៀៃដដលបំកពញោរងារោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាព ោៃ់ដតមាៃភាព 

បត់ដបៃ ោរទទលួខុសតតនូវខ្ស់ ៃិងជាភ្ាក់ងារទាក់ទាញោរចលូរមួពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធ  

តសបតាមកោលៃកោបាយវិមជ្ឈោរអប់ររំបស់តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា។

គ.គ.ស បកងកេើតក�ើងកដ្យឆ្ងោត់ដំណាក់ោលសំខាៃ់ៗ ដចូខាងកតោម៖

១. ផសេព្ផសាយឯកសារោរងារគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃកៅសហគមៃ៍

២. ោរដ្ក់កបក្ភាព ៃិងោរអកញជា ើញចលូរមួជាកបក្ភាពរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគង 

សាលាករៀៃ

៣. ោរផសេព្ផសាយសាវតារ ៃិងោរកប្តជ្ាចិត្តរបស់កបក្ភាពគណៈកម្មោរតគប់តគង 

សាលាករៀៃ

៤. ោរកបាះកឆ្្តកតជើសករសីគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងអ្កមាៃសិទ្ធិ
5 គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងរកបៀបបកងកេើតគណៈកម្មោរ កៅទំព័រ១៦ នៃកសៀវកៅដណនំាតបតិបត្តិ

ស្ត ីពីោរតគប់តគងតាមសាលាករៀៃ-គកតមាងដកលម្អោរអប់រកំៅមធ្យមសិកសា ឆំ្្២០១៨-នាយកដ្ឋា ៃមធ្យមសិកសា

ចំកណះទកូៅ នៃតកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា
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កបាះកឆ្្ត

៥. ោរតបោសទទលួសា្គ ល់គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ។

កៅន ង្ៃសុតក ១ករាច ដខភតទបទ ឆំ្្ច សំរឹទ្ធស័ក ពស ២៥៦២ តតនូវៃឹងន ង្ៃទី២៦ ដខ 

តុលា ឆំ្្២០១៨ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃនៃវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  បាៃបកងកេើត 

ក�ើងតាមរយៈោរកបាះកឆ្្តកដ្យផ្ទា ល់ពីបុគ្គលិកអប់រ ំអាជ្ាធរដដៃដី ៃិងសហគមៃ៍  

កដ្យមាៃោរទទលួសា្គ ល់ជាផ្នូវោរពីោរិោល័យ អប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុកភ្ំតពឹក។  

គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ មាៃសមាសភាព ១៤របូ តសី ៤របូ តំណាងឱ្យសាលាករៀៃ  

ៃិងសហគមៃ៍ទាងំមលូ (តំណាងភាពជាមា្ច ស់សាលាករៀៃ) ៃិងបាៃកបាះកឆ្្តជា ្្មីកៅ 

ឆំ្្បនាទា ប់ សតមាប់ដឹកនំាតគប់តគង ៃិងអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃ ឱ្យដតបោ្យជាសាលាករៀៃកឆ្ើម 

កលចកធ្ាកៅកព្ុងកតមិតជាតិ ៃិងកតមិតតំបៃ់តាមរយៈោរសកតមចបាៃៃវូស្តង់ដ្សាលាករៀៃ 

មាៃតបសិទ្ធភាព។

តនួាទី ភារកិច្ច ៃិងោរទទលួខុសតតនូវសំខាៃ់ៗរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ 

មាៃ6៖

១. ករៀបចំ ផសេព្ផសាយ ៃិងអៃុវត្តដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃជាមយួអ្កោក់ព័ៃ្ធ

២. ពិៃិត្យតាមដ្ៃោរអៃុវត្តោរតគប់តគងតាមសាលាករៀៃតាមរយៈោរតបជុំជាតបចំា 

ជាមយួគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃកដ្យតតលួតពិៃិត្យកមើលកលើ (១)ោរតគប់តគង

រដឋាបាលសាលាករៀៃ (២)ោរតគប់តគងោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃ (៣)ោរតគប់តគង

ហិរញ្ញវត្ពុ ៃិង (៤)ោរតគប់តគងបុគ្គលិកសិកសា។

៣. វាយតនម្ ៃិងផសេព្ផសាយោរអៃុវត្ត ៃិងភាពរកីចកតមើៃនៃោរតគប់តគងតាម 

សាលាករៀៃ តបចំាតតីមាស ៃិងតបចំាឆំ្្ដល់សហគមៃ៍ ៃិងស្ាប័ៃោក់ព័ៃ្ធ។

ោរដឹកនំាតគប់តគងរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ វិទយាល័យកពតជចិនា្ត   

បាៃដផ្អកកលើោក្យកស្ាកថ្ “សាលាករៀៃជារបស់សហគមៃ៍ សហគមៃ៍កដើម្ីសាលាករៀៃ”  

6 រចនាសម្័ៃ្ធ តនួាទី ភារកិច្ច ៃិងោរទទលួខុសតតនូវគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ឆំ្្សិកសា ២០១៨-២០១៩
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ដដលបងាហា ញឱ្យក�ើញោ៉ា ងចបាស់ពីភាពជាមា្ច ស់របស់ខ្លួៃ កដើម្ីទាក់ទាញោរចលូរមួព ី

តគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធ។ ក្ពុងចំកណាមសមាសភាពទាងំអស់នៃគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃមាៃ  

សមាជិក ៦របូ ទទួលភារកិច្ច ៃិងោរទទួលខុសតតនូវខ្ស់បំផុតក្ពុងោរដឹកនំាតគប់តគង 

ោរអៃុវត្តោរងារតបចំាន ង្ៃ៖

១. តបធាៃ៖ ទទលួបៃទាពុកកមើលោរខុសតតនូវតបតិបត្តិោររមួ

២. អៃុតបធាៃទី១៖ ទទួលបៃទាពុកោរងារដផៃោរ ៃិងោរតគប់តគង្វិោសាលាករៀៃ  

កដើម្ីធានាបាៃោរសកតមចចិត្ត ោរអៃុវត្ត ៃិងោរតាមដ្ៃពីសំណាក់មាតាបិតា  

ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ កមតកពុម កមភមូិ តកពុមតបឹកសា�ំុ សងាកេ ត់ ៃិងស្ាប័ៃ 

ោក់ព័ៃ្ធទាងំអស់។

៣. អៃុតបធាៃទី២៖ ទទលួបៃទាពុកោរតគប់តគងមសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកអប់រសំាលាករៀៃ 

កដើម្ីធានាបាៃោរបំកពញោរងារសាលាករៀៃតបកបកដ្យចំកណះដឹង ៃិងមាៃ 

មៃសិោរខ្ស់ ដដលជាគំរដូ៏ន្្្្នូរសតមាប់សិសសេ តបជាពលរដឋា ៃិងសង្គម។

៤. សមាជិក ១របូ៖ ទទលួបៃទាពុកោរងារចលូរមួរបស់សហគមៃ៍ ៃិងអភិបាលកិច្ច 

សាលាករៀៃកដើម្ីធានាបាៃោរកធ្ើោរបំកពញឱ្យោ្កៅវិញកៅមកតបកបកដ្យ 

សាមគ្គីភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពរវាងសាលាករៀៃជាមយួសហគមៃ៍ ៃិងស្ាប័ៃ 

ោក់ព័ៃ្ធ។

៥. សមាជិក ១របូ៖ ទទលួបៃទាពុកោរវាយតនម្លទ្ធផលសិកសារបស់សិសសេ ៃិង 

ោរអភិវឌ្ឍរបស់សាលាករៀៃដផ្អកកលើស្តង់ដ្តបសិទ្ធភាពសាលាករៀៃ កដើម្ី 

ផសេព្ផសាយផលសកតមចឱ្យបាៃទូលំទូលាយដល់សហគមៃ៍ ៃិងស្ាប័ៃក្ពុង 

មូលដ្ឋា ៃ ៃិងកតរៅមលូដ្ឋា ៃ។

៦. សមាជិក ១របូ៖ ទទួលបៃទាពុកគណកៃយ្យភាពសាលាករៀៃ កដើម្ីឱ្យសិសសេ មាតា 

បិតា កមតកពុម កមភូមិ តកពុមតបឹកសា�ុំសងាកេ ត់ ៃិងស្ាប័ៃោក់ព័ៃ្ធទាងំកព្ុង ៃិងកតរៅ 

សាលាករៀៃមាៃជំកៃឿ ៃិងមាៃទំៃុកចិត្ត តពមទាងំឱ្យតនម្ខ្ស់ដល់សាលាករៀៃ។  
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា46

ចំដណកសមាជិកដនទកទៀតមាៃភារកិច្ច ៃិងោរទទលួខុសតតនូវ ោំតទដល់សមាជិក 

ស្នូលទាងំ ៦របូ ដដលមាៃដចងលម្អិតកៅក្ពុងកសៀវកៅោរងារគណៈកម្មោរ 

តគប់តគងសាលាករៀៃកពតជចិនា្ត ។

ករឿងទី២៖ សហគមន៍ល្អ ពគរូល្អ សិស្សល្អ សាលាពរៀនមានការអភិវឌ្ឍ

"សាលាជារបស់សហគមៃ៍ សហគមៃ៍កដើម្ីសាលាករៀៃ " ជាទសសេៃៈវិស័យរបស់ 

គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃនៃវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ដដលមាៃកលាក កភឿៃ �នូត7 

ជាតបធាៃ គ.គ.ស សតមាប់តបមលូគំៃិត កោបល់ ធៃធាៃ ៃិងោរចលូរមួោ៉ា ងសកម្ម 

របស់សហគមៃ៍ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធ។ រាល់សកម្មភាពចលូរមួរបស់សហគមៃ៍បាៃបងាហា ញ 

ភាពជាមា្ច ស់របស់សាលាករៀៃដដលមាៃតនួាទីោ៉ា ងសំខាៃ់កព្ុងោរដឹកនំាតគប់តគង ៃិង 

តតមង់ទិសសាលាករៀៃឱ្យតបតិបត្តិតាមគុណតនម្ ៃិងកបសកកម្មកឆ្្ះកៅរក "សហគមៃល៍្អ  

តគនូល្អ សិសសេល្អ សាលាករៀៃមាៃោរអភិវឌ្ឍ"។ កដើម្ីសកតមចបាៃតាមកោលកៅដដល 

ចង់បាៃ សមាជិក គ.គ.ស តគប់របូបាៃបៃ្តសកម្មភាពោ៉ា ងសកម្ម កព្ុងោរអភិវឌ្ឍ

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  កតោមកិច្ចសហោរោ្ោ៉ា ងល្អជាមយួបុគ្គលិកសិកសា ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធ។

ោរបៃ្តក្តីតសនមជាបៃ្តបនាទា ប់ ៃិងឆ្ងោត់ឧបសគ្គរាប់មិៃអស់ គិតចាប់តំាងពីកលាក 

កៅជាគណកៃយ្យកររបស់គណៈកម្មោរតទតទង់សាលាករៀៃនៃអៃុវិទយាល័យភ្ំតពឹក 

ដឹកនំាកដ្យកលាកនាយក ឯក ប៉ាៃ កៅឆំ្្២០០៣ មកបច្ចពុប្ៃ្។ កលាក កភឿៃ �នូត  

បាៃសម្ឹងក�ើញដវងឆ្ងៃ យពីតនម្នៃោរអប់រៃំិងភាពរកីចកតមើៃ បាៃជំរុញឱ្យកលាកតស៊ ូ 

បញ្ចពុះបញ្ចនូលមាតាបិតាសិសសេ ៃិងសហគមៃ៍ទាងំមលូឱ្យកមើលក�ើញថ្ោរបញជានូៃកៃូកៅ 

កៅសាលាករៀៃ ៃិងចំកណះវិជាជា ជាជកតមើសដ៏តបកសើរបំផុតដតមយួគត់សតមាប់ពកួោត់។  

ោរកមើលក�ើញពៃ្អឺនាគត ៃិងឱោស ្្មីកៃះ ជំរុញឱ្យសហគមៃ៍ទាងំមលូបាៃមលូមត ិ

ោ្ ដតបោ្យដីចមាកេ រមីៃតតង់ទីតំាងវិទយាល័យកពតជចិនា្ត បច្ចពុប្ៃ្ ឱ្យដតបោ្យជាថ្្ល 

7 តបវត្តិរបូសកង្បរបស់ កលាក កភឿៃ �នូត តបធាៃគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ឆំ្្សិកសា ២០១៨-២០១៩
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

បណ្តពុ ះបណា្ត លធៃធាៃមៃុសសេ។ តបធាៃគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃរបូកៃះ មាៃ 

កិច្ចសហោរល្អ ៃិងទទលួបាៃោរោំតទខំ្ាងពីសហគមៃ៍ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធកដ្យសារ 

បាៃឈរកលើសា្ម រតីសមហូភាព គ ឺ“សមូហភាពជាអ្កដឹកនំា សមូហភាពជាអ្កសកតមចចិត្ត  

ៃិងបុគ្គលជាអ្កទទួលខុសតតនូវ” បាៃពតងីក ៃិងរកសាទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួថ្្ក់ដឹកនំា

តគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ ៃិងអាជ្ាធរដដៃដីក្ពុងោរកកៀរគររកមលូៃិធិ ៃិងោរឧបត្ម្ភនានាសតមាប់ 

អភិវឌ្ឍៃ៍សាលាករៀៃ។

កលាក កភឿៃ �នូត មិៃតតឹមទទលួកជាគជ័យក្ពុងតគលួសារដដលទទលួបាៃងារជាប្តីល្អ  

ឳពុកល្អ ដដលចម្ងតគលួសារទាងំមលូចាកផុតពីភាពតកីតកលំបាកប៉ាុកណ្ាះកទ កលាកក៏ជា 

អ្កជំរុញ ៃិងនំាមកៃវូភាពកជាគជ័យដល់សហគមៃ៍ទាងំមលូរហតូមាៃោរទទលួសា្គ ល់ 

ទូទាងំតបកទសថ្ សហគមៃ៍ខំ្ាងកៅកពតជចិនា្ត  ដដលកចះជយួោ្ ៃិងសាមគ្គីោ្ជា

សមហូភាព។ កដើម្ីនំាមកៃវូភាពកជាគជ័យសតមាប់សាលាករៀៃ ៃិងសហគមៃ៍ទាងំមលូ  

គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃកតជើសករសីយកវិធីសាសស្តដឹកនំាតគប់តគងមួយ 

ចំៃៃួដចូខាងកតោម៖

១. ដឹកនំាតគប់តគងកផ្្ត តកលើកោលកៅ ៃិងមាៃដផៃោរោរងារចបាស់លាស់ជាចម្ង

 • ដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃ ៃិងដកលម្អបរិស្ាៃ

 • ដផៃោរ្វិោដំកណើរោរសាលាករៀៃជាកដើម

២. ចាត់ដចងភារកិច្ច ៃិងោរទទួលខុសតតនូវសតមាប់សមាជិក ៃិងគណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ

 • ចាត់ដចងកព្ុងោរកកៀរគរធៃធាៃ ៃិង្វិោ

 • ចាត់ដចងោរងារសាងសង់ក្ពុងបរិកវណសាលាករៀៃ

 • ចាត់ដចងោរងារបរិស្ាៃសាលាករៀៃជាកដើម

៣. ដឹកនំាអៃុវត្តដផៃោរ ៃិងសកម្មភាពនានាកព្ុងសាលាករៀៃ
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា48

 • ចុះអៃុវត្តផ្ទា ល់ ឬដឹកនំាោ្ក្ពុងសហគមៃ៍ តគនូ សិសសេ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធកធ្ើ

ោរងារសាលាករៀៃ កដ្យផ្ទា ល់

៤. តបជុំតតលួតពិៃិត្យជាតបចំា កដើម្ីតាមដ្ៃកមើលថ្

 • កតើដផៃោរអៃុវត្តបាៃអ្ីខ្ះ?

 • កតើកៅមាៃឧបសគ្គអ្ីខ្ះដដលមិៃអាចសកតមចបាៃតាមដផៃោរ?

 • ពិៃិត្យកផទាៀងផ្ទា ត់ោរកតបើតបាស់្វិោ ៃិងធៃធាៃនានា

 • ពិៃិត្យកផទាៀងផ្ទា ត់របាយោរណ៍ចំណូល ចំណាយ

 • ករៀបចំោរងារបៃ្តកទៀតជាកដើម

៥. ផសេព្ផសាយលទ្ធផលោរងារតាមរយៈកិច្ចតបជុំនានា ៃិងោរបិទផសាយព័ត៌មាៃ

ដដលធានាបាៃៃវូគណកៃយ្យភាព តម្ាភាព ៃិងោរចលូរមួដូចជា៖

 • តបជុំជាមយួសហគមៃ៍

 • តបជុំជាមយួមាតាបិតាសិសសេករៀងរាល់ ៣ដខ ម្តង

 • បិទផសាយលទ្ធផលសិកសារបស់សិសសេ ៃិងសមិទ្ធផលសាលាករៀៃជាតបចំា

 • ផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃ ៃិងលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តនានា។

ខ. គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  បាៃបកងកេើតរចនាសម្័ៃ្ធតគប់តគងដឹកនំាតបទាក់តកឡាោ្ជាតបព័ៃ្ធ 

ដតមួយ ៃិងតភាជា ប់ោ្ បំកពញឱ្យោ្កៅវិញកៅមករវាងគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ 

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ8 ៃិងបណា្ត ញអប់រំតាមភូមិកោលកៅចំណះុ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធ

នានា។ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ បាៃបកងកេើតៃិងករៀបចំជាដផ្កៗដដលមាៃតនួាទី ភារកិច្ច 

ៃិងោរទទលួខុសតតនូវចបាស់លាស់សតមាប់អៃុវត្តោរងារ រាយោរណ៍ ៃិងទទលួខុសតតនូវ 

8 រចនាសម្័ៃ្ធ តនួាទី ភារកិច្ច ៃិងោរទទលួខុសតតនូវរបស់គណៈតគប់តគងវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ឆំ្្សិកសា ២០១៨-

២០១៩
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ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ផ្ទា ល់កៅចំកោះមុខនាយកសាលាករៀៃ។

រចនាសម្័ៃ្ធ ៃិងសមាសភាពគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  រមួមាៃ៖

១. តបធាៃគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ជានាយកវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ទទលួខុសតតនូវ 

ោ្ត ប់រមួ ដដលមាៃនាយករងដផ្ករដឋាបាល ១របូ ៃិងនាយករងដផ្កបកច្ចកកទស  

១របូ ទទលួខុសតតនូវដឹកនំាគណៈកម្មោរ ៃិងតកពុមោរងារនានាអៃុវត្តោរងារ 

តបចំាន ង្ៃ

២. ដផ្កោំតទគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃមាៃ កលខាធិោរ ១របូ កបឡាធិោរ ១របូ  

ៃិងកហរញ្ញិក ១របូ

៣. ដផ្កបកច្ចកកទសរបស់គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ទទលួខុសតតនូវោរងារករៀៃ ៃិង 

បកតងៀៃ៖

 • តបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា វិទយាសាសស្ត

 • តបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា វិទយាសាសស្តសង្គម

 • តបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា ភាសាបរកទស

៤. ដផ្ករដឋាបាលរបស់គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ទទលួខុសតតនូវោរងាររដឋាបាល 

សាលាករៀៃ បរិស្ាៃ យុវជៃ ៃិងកីឡា គណៈកម្មោរ ៃិងតកពុមោរងារនានា។

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃមាៃតនួាទី ភារកិច្ច ៃិងោរទទួលខុសតតនូវសំខាៃ់ៗ ដូចជា៖ 

១. ករៀបចំកធ្ើដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃ ៃិងតគប់តគង្វិោសាលាករៀៃតសបតាម 

ោរដណនំារបស់ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងកោលៃកោបាយនផទាក្ពុងរបស់

សាលាករៀៃ

 • សតមបសតមលួលោរពិភាកសា សតមបសតមលួលបុគ្គលិកអប់រឱំ្យកធ្ើោរជាមយួោ្ 

ក្ពុងោរករៀបចំសចូនាករផលសកតមច ៃិងតកពុមកោលកៅសតមាប់ ៣ឆំ្្ ៃិង 

ដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃ ៃិង្វិោតបចំាឆំ្្

 • ដ្ក់ជៃូលទ្ធផលវាយតនម្ពីោរវាយតនម្ោរអៃុវត្តរបស់សាលាករៀៃកធៀប 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា50

ជាមយួៃឹងស្តង់ដ្សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាពដល់គណៈកម្មោរតគប់តគង 

សាលាករៀៃ

 • តគប់តគង សតមបសតមលួលោរពិភាកសា សតមបសតមលួលបុគ្គលិកអប់រឱំ្យកធ្ើោរ 

ជាមយួោ្កលើសកម្មភាពរកមលូៃិធិសាលាករៀៃ

២. ោរតគប់តគងបុគ្គលិកអប់រំ

 • អៃុវត្តតបព័ៃ្ធតគប់តគងោរអៃុវត្តោរងាររបស់មសៃ្តី ៃិងដ្ក់កស្ើផ្តល់រង្ាៃ់ដល ់

មសៃ្តីដដលបាៃបំកពញោរងារល្អតបកសើរ

 • កស្ើដល់គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃវូវិធាៃោររដឋាបាលសតមាប់មសៃ្តី 

មិៃអៃុវត្តភារកិច្ច

៣. ជំរុញ ៃិងពតងឹងតនួាទីសហគមៃ៍ ៃិងអភិបាលកិច្ចសាលាករៀៃ

 • សតមបសតមលួលធានាដំកណើរោរកដ្យរលៃូៃវូោរអៃុវត្តសកម្មភាពជាតនួាទ ី

របស់សហគមៃ៍ ៃិងអភិបាលកិច្ចសាលាករៀៃ

 • ពិៃិត្យក�ើងវិញ ៃិងដ្ក់កស្ើោរដកសតមលួលកដើម្ីធានាៃវូតម្ាភាពក្ពុងោរចូលរមួ 

របស់សហគមៃ៍

៤. ករៀបចំកធ្ើស្័យវាយតនម្សាលាករៀៃ ៃិងលទ្ធផលសិកសាសិសសេ

 • សតមបសតមលួលោរពិភាកសាជាមយួបុគ្គលិកអប់រឱំ្យកធ្ើោរវាយតនម្ោរអៃុវត្ត 

របស់សាលាករៀៃ កធៀបៃឹងស្តង់ដ្សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាព

 • ចងតកងទិៃ្ៃ័យ ៃិងព័ត៌មាៃសតមាប់ករៀបចំរបាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពតបចំា 

តតីមាសពីោររកីចកតមើៃោរអៃុវត្តដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃដល់គណៈកម្មោរ 

តគប់តគងសាលាករៀៃ

 • ចងតកងទិៃ្ៃ័យ ៃិងព័ត៌មាៃសតមាប់ផលិត ៃិងកផ្ើរបាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាព

តបចំាឆំ្្ពីោរសកតមចសូចនាករ ៃិងតកពុមកោលកៅផលសកតមចកៅតគប់អ្ក 

ោក់ព័ៃ្ធ
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ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

៥. ពតងឹងគណកៃយ្យភាពសាលាករៀៃ

 • ករៀបចំ ៃិងដ្ក់កស្ើៃវូរបាយោរណ៍ទាងំឡាយដដលតតនូវផសេព្ផសាយជាសាធារណៈ 

ដល់គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ

វិធីសាសស្តអៃុវត្តោរដឹកនំាតគប់តគងសាលារករៀៃរបស់គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ 

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត រមួមាៃ៖

១. តបជុំករៀបចំ ពិៃិត្យ សកតមចតាមរកបៀបវារៈកតោងទុក

២. កំណត់បញ្ហា តបឈម ៃិងកដ្ះតសាយបញ្ហា ជាអាទិភាពតសបតាមមតិភាគកតចើៃ

៣. កំណត់កិច្ចោរ ទំហំោរងារ អ្កទទួលខុសតតនូវ ៃិងធៃធាៃដដលតតនូវកតបើតបាស់

៤. ពិៃិត្យ សតមបសតមលួល ដកតតមនូវ ៃិងតបជុំពតងឹងោរងារជាតកពុមជាតបចំា

៥. ករៀបចំចងតកង រកសាទុកឯកសារ ៃិងរបាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពជាតបចំា ៃិងតាម 

ោលកំណត់

៦. បកងកេើត ៃិងរកសាទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួតគប់អ្កោក់ព័ៃ្ធ

កដើម្ីោរងារសកតមចបាៃោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាពខ្ស់ ៃិងកឆ្ើយតបកៅៃឹងរចនាសម្័ៃ្ធ  

តនួាទីភារកិច្ចៃិងោរទទលួខុសតតនូវរបស់គណៈតគប់តគងសាលា វិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃ 

បកងកេើតតកពុមោរងារតចូៗ សតមាប់ទទលួខុសតតនូវអៃុវត្តោរងារតបចំាន ង្ៃបដៃ្មកទៀត រមួមាៃ៖

 • គណៈកម្មោរតគប់តគងមលូៃិធិដំកណើរោរ

 • តបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា ៃីមយួៗ

 • តកពុមោរងារសកសងា្គ ះបឋម

 • តកពុមោរងារបរិស្ាៃ 

 • តកពុមោរងារទទលួបៃទាពុកបណ្ាល័យ

 • តគនូមគ្គពុកទសក៍តបឹកសាអាជីព

 • តកពុមោរងារទទលួបៃទាពុកអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃសិសសេ

 • តកពុមោរងារតគប់តគងបៃទាប់ ៃិងោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកុំព្យនូទ័រ
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 • តកពុមតបឹកសាយុវជៃ 

 • កឹ្បសិកសាតាមមុខវិជាជា  

 • តកពុមោយរឹទ្ធិ

 • តកពុមយុវជៃស្ម ័តគចិត្តោកបាទតកហម

គ. កោលៃកោបាយ ោរករៀបចំដផៃោរ សមិទ្ធផល ៃិងស្័យវាយតនម្របស់វិទយាល័យ 

កពតជចិនា្ត

ចក្ពុវិស័យ

សាលាទទលួសិសសេឱ្យចលូករៀៃតបកបកដ្យ សមភាព សមធម៌ ៃិងបរិោបៃ្ បណ្តពុ ះ 

វិៃ័យ គុណភាព គុណធម៌ ៃិងោរនច្តបឌិតោត់បៃ្យអតតាកបាះបង់ោរសិកសាឱ្យសល់សូៃ្យ 

ភាគរយក្ពុងមួយឆំ្្ៗ ជាពិកសស គផឺ្តល់កសវាអប់រំមួយដដលសហគមៃ៍ទទួលសា្គ ល់។ 

កបសកកម្ម

១. កសាងមៃុសសេឱ្យមាៃចំកណះដឹង ចំកណះកធ្ើ ៃិងមាៃសីលធម៌ តសបតាមកោល- 

ៃកោបាយរាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិងតកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា

២. ពតងឹងោរផ្តល់កសវាអប់រឱំ្យបាៃល្អតបកសើរក�ើងដ្មកទៀត ជាពិកសស ោរដចករដំលក 

ដល់សាលាដនទៗកទៀត ៃិងដតបោ្យសាលាករៀៃឱ្យោ្យជាសាលារបស់សហគមៃ៍

៣. ពតងឹងគុណវុឌ្ឍិតគនូ ទាងំជំនាញ ៃិងសីលធម៌វិជាជា ជីវៈ

៤. កសាងយុវជៃមយួដដលសង្គមជាតិតតនូវោរទាងំកពលបច្ចពុប្ៃ្ ៃិងកពលអនាគត

៥. បណ្តពុ ះជំនាញភាសា ៃិងជំនាញបកច្ចកកទស កៅកពលសិសសេឈប់ករៀៃអាចចិញ្ច ឹម 

ជីវិតបាៃ

៦. កលើកកម្ស់កយៃឌ័រកលើតគប់សកម្មភាព

កោលបំណង

១. ដតបោ្យសាលាករៀៃឱ្យកៅជាសាលាមធ្យមសិកសាចំកណះទកូៅ ៃិងបកច្ចកកទស

២. ោរករៀៃ ៃិងោរបកតងៀៃតសបតាមបដិវត្តៃ៍ឧសសាហកម្ម ៤.០
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ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

៣. ពតងឹងភាពជាអ្កដឹកនំាទាងំជរួអ្កដឹកនំា កលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃិងតកពុមតបឹកសាយុវជៃ 

ឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរ ៃិងមាៃកយៃឌ័រ

៤. កសាងយុវជៃឱ្យមាៃវិៃ័យ គុណភាព គុណធម៌ ៃិងោរនច្តបឌិត

�. ោរករៀបចំដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃ

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធ 

មូលមតិោ្ករៀបចំបកងកេើតដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃ សតមាប់រយៈកពល ១ឆំ្្ ៃិង៣ឆំ្្  

ដដលកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរសិសសេ មាតាបិតា ៃិងសហគមៃ៍។ ោរករៀបចំដផៃោរបាៃ 

កផ្្ត តកលើោរកធ្ើឱ្យសកតមចបាៃៃវូស្តង់ដ្សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាព9 (ស្តង់ដ្ទាងំ៩ 

របស់សាលាករៀៃ) ដដលរមួមាៃ៖ ១) វត្ពុបំណង កោលៃកោបាយរបស់សាលាករៀៃ  

២)ោរបកតងៀៃ ៃិងបំដណងដចកកម្មវិធីបកតងៀៃ ៣)មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាល 

សិសសេ ៃិងសហគមៃ៍ជយួដល់ោរករៀៃសូតត ៤)សិសសេ ៃិងកសវាជយួសិសសេ ៥)ោរដឹកនំា

ៃិងោរតគប់តគង ៦)ធៃធាៃមៃុសសេ ៧)សមា្ភ រៈបកតងៀៃ ៃិងករៀៃ ៨)កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ៃិង

បរិស្ាៃសាលាករៀៃ ៃិង ៩)ហិរញ្ញប្ទាៃ ៃិងោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុដដលបាៃកត់តតា 

ទិៃ្ៃ័យសាលាករៀៃជាតបចំា។ ដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃបកងកេើតក�ើងដផ្អកកលើពិៃទាពុស្័យ 

វាយតនម្សាលាករៀៃ10 ដដលបាៃដ្ក់ពិៃទាពុកលើទិៃ្ៃ័យសាលាករៀៃតបចំាឆំ្្ ដដលបាៃកត់តតា 

កៅក្ពុងស្តង់ដ្សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាព។ ោរករៀបចំដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃក៏ជា 

កិច្ចសៃយារបស់សាលាករៀៃ ចំកោះគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ដដលៃឹងសកតមច 

ឱ្យបាៃៃូវវត្ពុបំណងកោលៃកោបាយរបស់សាលាករៀៃរមួមាៃ៖ សកតមចបាៃអតតា 

 
9 ឧបករណ៍វាយតនម្តបព័ៃ្ធពិៃិត្យតាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ដផ្អកកលើផលសកតមចសតមាប់សាលាករៀៃមធ្យមសិកសា- 

កសៀវកៅដណនំាតបតិបត្តិស្ត ីពីោរតគប់តគងតាមសាលាករៀៃ-គកតមាងដកលម្អោរអប់រកំៅមធ្យមសិកសា ឆំ្្២០១៨ 

នៃនាយកដ្ឋា ៃមធ្យមសិកសាចំកណះទូកៅ នៃតកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា
10 ឧបករណ៍វាយតនម្ោរអៃុវត្តសាលាករៀៃដផ្អកតាមស្តង់ដ្សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាព (ស្័យវាយតនម្ 

សាលាករៀៃ)-កសៀវកៅដណនំាតបតិបត្តិស្ត ីពីោរតគប់តគងតាមសាលាករៀៃ-គកតមាងដកលម្អោរអប់រកំៅមធ្យមសិកសា  

ឆំ្្២០១៨ នៃនាយកដ្ឋា ៃមធ្យមសិកសាចំកណះទូកៅ
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា54

ោរចលូករៀៃ អតតាក�ើងថ្្ក់ អតតាតតលួតថ្្ក់ អតតាកបាះបង់ោរសិកសា អតតាករៀៃចប់ភូមិសិកសា  

អតតាសិសសេ-តគនូ អតតាសិសសេ-ថ្្ក់ករៀៃ អតតាសិសសេកសៀវកៅសិកសា ៃិងលទ្ធផលសិកសា

ជាកដើម។ 

 • ោត់បៃ្យអតតាតតលួតថ្្ក់ កបាះបង់ោរសិកសា មកតតឹម១ភាគរយ 

 • បកងកេើៃអតតាក�ើងថ្្ក់ ឆ្ងភូមិសិកសា ៃិងលទ្ធផលសិកសាល្អោ៉ា ងតិច៩៥ភាគរយ 

 • សកតមចឱ្យបាៃ១០០ភាគរយ ៃវូោរផ្តល់ឱ្យកសៀវកៅសិកសាកោលសតមាប់ 

តគនូ ៃិងសិសសេ។ 

ង. សមិទ្ធកម្មកធៀបៃឹងដផៃោរដដលបាៃកំណត់ 

ជាតបចំា វិទយាល័យបាៃតបជុំបូកសរុបោរងារតបចំាដខ តតីមាស ឆមាស ៃិងតបចំាឆំ្្ 

សតមាប់កផទាៀងផ្ទា ត់សមិទ្ធផលោរងារកធៀបៃឹងដផៃោរកតោងទុក។ ជាលទ្ធផល គណៈតគប់តគង

សាលាករៀៃ បាៃករៀបចំកំណត់កហតុតបជុំ របាយោរណ៍រកីចកតមើៃតបចំាដខ តតីមាស ៃិង 

ឆមាស ៃិងបាៃរាយោរណ៍ពីសមិទ្ធផលដដលវិទយាល័យសកតមចបាៃទាងំកៃះកៅ

ោរិោល័យអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា តសពុកភ្ំតពឹក ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធនានា។ របាយោរណ ៍

ទាងំកនាះរមួមាៃ របាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពនៃោរតគប់តគង្វិោ ៃិងសិ្តិតបចំាដខ តបចំា 

តតីមាស ៃិងតបចំាឆមាស។ សាលាករៀៃបាៃកតបើឧបករណ៍វាយតនម្តបព័ៃ្ធពិៃិត្យតាមដ្ៃ  

ៃិងវាយតនម្ដផ្អកកលើផលសកតមចសតមាប់សាលាករៀៃមធ្យមសិកសា (ស្តង់ដ្ទាងំ៩ របស់

សាលាករៀៃ)សតមាប់កត់តតា ៃិងរាយោរណ៍ស្ិតិសាលាករៀៃកៅកដើមឆំ្្សិកសា បំណាច់ 

ឆមាសទី១ ៃិងបំណាច់ឆំ្្សិកសាៃីមយួ ជាតបភពទិៃ្ៃ័យកធ្ើស្័យវាយតនម្សាលាករៀៃ ៃិង 

ោរករៀបចំដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃ។ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ច. កធ្ើស្័យវាយតនម្សាលាករៀៃជាតបចំា 

វិទយាល័យ កតបើតបាស់ឧបករណ៍វាយតនម្ោរអៃុវត្តសាលាករៀៃដផ្អកតាមស្តង់ដ្ 

សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាព (ស្័យវាយតនម្សាលាករៀៃ) សតមាប់ដ្ក់ពិៃទាពុស្័យវាយតនម្ 

កលើទិៃ្ៃ័យ ៃិងសមិទ្ធផលោរងារដដលបាៃកត់តតាក្ពុងឧបករណ៍វាយតនម្តបព័ៃ្ធពិៃិត្យ

តាមដ្ៃៃិងវាយតនម្ ដផ្អកកលើផលសកតមចសតមាប់សាលាករៀៃមធ្យមសិកសា (ស្តង់ដ្ 

ទាងំ៩ របស់សាលាករៀៃ)។ វិទយាល័យបាៃកធ្ើស្័យវាយតនម្សាលាករៀៃពីរដងក្ពុងមួយឆំ្្ 

ក្ពុងកនាះកលើកទី១ កធ្ើស្័យវាយតនម្កលើសមិទ្ធផលបំណាច់ឆមាសទី១ (តពមទាងំដកសតមលួល 

ដផៃោរសតមាប់ឆមាសទី២) ៃិងកលើកទី២ វាយតនម្ផលសកតមចបំណាច់ឆំ្្សិកសា (ករៀបចំ

ដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃសតមាប់ឆំ្្សិកសា ្្មី) ដដលតតនូវដ្ក់ពិៃទាពុកលើសចូនាករលម្អិតទាងំ 

៧០។ ោរកធ្ើស្័យវាយតនម្សាលាករៀៃបាៃចលូរមួពីគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងតំណាងអ្កោក់ព័ៃ្ធនានា។ ពិៃទាពុស្័យវាយតនម្មាៃបីកតមិត៖  

ពិៃទាពុ១ (លទ្ធផលសកតមចបាៃទាបជាងដផៃោរកតោងទុក) ពិៃទាពុ២ (លទ្ធផលសកតមចបាៃ 

កស្ម ើដផៃោរកតោងទុក) ៃិងពិៃទាពុ៣ (លទ្ធផលសកតមចបាៃកលើសដផៃោរកតោងទុក)។

តារាងទី៣៖ ស្តង់ដ្សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាពវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  

ឆំ្្សិកសា ២០១៨-២០១៩

ស្តង់ដ្សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាព វិទយាល័យកពតជចិនា្ត

(ឆំ្្សិកសា ២០១៨-២០១៩)

ពិៃទាពុស្័យ

វាយតនម្

ពិៃទាពុ

តតនូវជាប់

ពិៃទាពុ 

ខ្ស់បំផុត

ស្តង់ដ្១៖ វត្ពុបំណងកោលៃកោបាយសាលាករៀៃ ៣៣ ២៤ ៣៦

ស្តង់ដ្២៖ ោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃ ៧១ ៥២ ៧៨

ស្តង់ដ្៣៖ មាតាបិតា ៃិងសហគមៃ៍ជយួដល់ោរករៀៃសតូត ៩ ៨ ១២

ស្តង់ដ្៤៖ សិសសេ ៃិងកសវាជយួសិសសេ ២២ ១៤ ២១

ស្តង់ដ្៥៖ ោរដឹកនំា ៃិងោរតគប់តគង ១៨ ១៤ ២១

ស្តង់ដ្៦៖ ធៃធាៃមៃុសសេ ៨ ៦ ៩
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ស្តង់ដ្សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាព វិទយាល័យកពតជចិនា្ត

(ឆំ្្សិកសា ២០១៨-២០១៩)

ពិៃទាពុស្័យ

វាយតនម្

ពិៃទាពុ

តតនូវជាប់

ពិៃទាពុ 

ខ្ស់បំផុត

ស្តង់ដ្៧៖ សមា្ភ រៈបកតងៀៃ ៃិងករៀៃ ៦ ៦ ៩

ស្តង់ដ្៨៖ កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ៃិងបរិស្ាៃសាលាករៀៃ ១៨ ១០ ១៥

ស្តង់ដ្៩៖ ោរកតោង្វិោ ៃិងោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុ ៩ ៦ ៩

ពិៃទាពុសរុប ១៩៤ ១៤០ ២១០

៣�២�២�២� ការដឹ្រនាកំារបពពងៀន និងពរៀន

វិទយាល័យបាៃបកងកេើតតកពុមោរងារមយួចំៃៃួសតមាប់ដឹកនំាតគប់តគង ៃិងអៃុវត្តោរងារ

បកតងៀៃ ៃិងករៀៃ មាៃដចូជា៖ ១)នាយករងទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទស ទទលួខុសតតនូវរមួ  

ដឹកនំាតគប់តគងោរងារករៀៃ ៃិងបកតងៀៃកៅកព្ុងវិទយាល័យ ២)បកងកេើតតកពុមោរងារបកច្ចកកទស 

តាមមុខវិជាជា សតមាប់អៃុវត្តោរងារបកតងៀៃ ៃិងករៀៃ ៣)តកពុមតគនូបកតងៀៃទទួលបៃទាពុកថ្្ក់ 

តកពុមតគនូបកតងៀៃោៃ់មុខវិជាជា បកតងៀៃ ដឹកនំាតគប់តគង អៃុវត្តកឹ្បសិកសា ៃិងស្័យសិកសារបស ់

សិសសេ។ តកពុមោរងារបាៃជបួតបជុំ ៃិងរាយោរណ៍សមិទ្ធផលោរងារបកច្ចកកទសតបចំាដខ  

កដើម្ីករៀបចំអៃុវត្តោរងារកធ្ើថ្្ក់ៃិទសសេៃ៍ អធិោរកិច្ចនផទាក្ពុង ៃិងោរតគប់តគងលទ្ធផល 

សិកសាសិសសេ។ តកពុមោរងារទាងំកៃះមាៃតនួាទី ភារកិច្ច ៃិងោរទទលួខុសតតនូវលម្អិតដចូ 

ខាងកតោម៖

ក. តបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសតាមមុខវិជាជា

 • សតមបសតមលួលករៀបចំបំដណងដចកកម្មវិធីសិកសា

 • ករៀបចំកធើ្ដផៃោរសកម្មភាពបកតងៀៃតបចំាសបាដា ហ៍ 

 • ដឹកនំា ៃិងសតមបសតមលួលោរតបជុំបកច្ចកកទស  

 • ពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្កិច្ចដតងោរបកតងៀៃរបស់សមាជិកតកពុមបកច្ចកកទសមុៃ 

ៃឹងដ្ក់ឱ្យនាយករងទទួលបៃទាពុកបកច្ចកកទសចុះហត្កលខា

 • នាយករងទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទស ចុះកធ្ើអធិោរកិច្ចនផទាក្ពុងតាមដផៃោរ
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សកម្មភាព 

 • ដបងដចកភារកិច្ចតគនូបកតងៀៃតាមមុខវិជាជា ៃីមយួៗ 

 • កធើ្កិច្ចតពមកតពៀង ៃិងទទួលខុសតតនូវរបស់តគនូបកតងៀៃ 

 • តតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្កលើកដផៃោរបកតងៀៃជាករៀងរាល់ដខ

 • មាៃដផៃោរចបាស់លាស់កលើោរតបជុំបកច្ចកទស ៃិងកធ្ើថ្្ក់ៃិទសសេៃ៍

 • ចូលរមួតាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ោរងាររបស់សមាជិកតកពុមបកច្ចកកទស

 • ករៀបចំវាយតនម្ោរសិកសា ៃិងផសេព្ផសាយលទ្ធផលសិកសាសិសសេ

ខ. តគនូទទលួបៃទាពុកថ្្ក់ ៃិងតគនូមុខវិជាជា ៃីមយួៗ

 • កតបើតបាស់កម្មវិធីសិកសាតាមមុខវិជាជា ៃីមយួៗ

 • បកតងៀៃកដ្យមាៃកិច្ចដតងោរតគប់កមករៀៃ

 • បកតងៀៃកដ្យយកចិត្តទុកដ្ក់ ោ្ម ៃោរបង្ិតបង្ំសិសសេឱ្យករៀៃគួរ

 • ផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់ជៃូមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេភ្ាមៗ ករណី 

សិសសេមិៃចូលករៀៃ

 • ចូលរមួបកងកេើតកតស្តស្តង់ដ្សតមាប់ោរតប�ង ៃិងចូលរមួជាអៃុរកសេតប�ង

 • ដកកិច្ចោរសិសសេកដ្យសុតកឹត យុត្តិធម៌

 • បូកពិៃទាពុសិសសេ សរកសរកសៀវកៅតាមដ្ៃោរសិកសាសិសសេ

 • អកញជា ើញមាតាបិតាមកចលូរមួតបជុំរាល់បីដខម្តង កដើម្ីជតមាបជៃូោត់ពីអត្តចរិត 

កៃូោត់

 • លទ្ធផលសិកសា ៃិងចំៃៃួអវត្តមាៃ ជាកដើម

 • ចុះកៅដល់ផទាះសិសសេករណីសិសសេឈប់ោ្ម ៃដំណឹង ឬទាក់ទងមិៃបាៃ 

 • ចូលរមួតបជុំបកច្ចកកទសតាមដផៃោរកំណត់

 • កស្ើសុំតកពុមបកច្ចកកទសចុះអធិោរកិច្ចោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃក្ពុងថ្្ក់ករៀៃ
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គ. ោរងារជយួសិសសេតាមរយៈោរវាយតនម្លទ្ធផលោរសិកសារបស់សិសសេជាតបចំា  

(ោរកធ្ើកតសដាសដាង់ដ្កតមិតសាលាករៀៃ)

វិទយាល័យ បាៃករៀបចំជួយសិសសេទាងំសិសសេករៀៃយតឺ ៃិងសិសសេពូដកកៅក្ពុងសាលាករៀៃ 

តាមរយៈោរករៀបចំថ្្ក់បំប៉ាៃ ៃិងកធ្ើកតស្តវាយតនម្ោរសិកសាជាតបចំា។ ដំកណើរោរនៃ

ោរតប�ងកតស្តសមតភ្ាពសិសសេ ស្តង់ដ្កតមិតវិទយាល័យតបតពឹត្តកៅជាករៀងរាល់សបាដា ហ៍ទី២ 

នៃដខៃីមយួៗ ដដលមាៃរយៈកពល ២ន ង្ៃ។ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងកលាកតគនូ អ្កតគនូ 

បាៃចលូរមួតបជុំដបងដចកភារកិច្ចកៅក្ពុងដំកណើរោរតប�ង។ តគនូោៃ់មុខវិជាជា ៃីមយួៗពិភាកសា 

ោ្កដើម្ីបកងកេើតវិញ្្ញ សារមួសតមាប់ោរតប�ងតាមតគប់មុខវិជាជា  ៃិងតគប់កតមិតថ្្ក់ទាងំអស់ 

ចាប់ពីថ្្ក់ទី៧ដល់ថ្្ក់ទី១២។ វិញ្្ញ សាតប�ងដបងដចកជាបីតបកភទគ ឺ វិញ្្ញ សាកបាះពុម្ជា 

តកដ្ស វិញ្្ញ សាសរកសរកលើោដា រកខៀៃ ៃិងវិញ្្ញ សាសរកសរតាមអាៃសតមាប់សិសសេថ្្ក់

ទី៧ ទី៨ ៃិងទី៩។

មុៃន ង្ៃតប�ង វិទយាល័យ បាៃបិទក ្្ម ះសិសសេតាមលំដ្ប់នៃអកសេរកៅោ្ត រកខៀៃព័ត៌មាៃ 

សាលាករៀៃ។ កឆ្ើយតបៃឹងកងះ្បុគ្គលិកជយួដំកណើរោរតប�ង ខ្ះអៃុរកសេជាកដើម វិទយាល័យ 

បាៃករៀបចំសិសសេមយួបៃទាប់ចំៃួៃ ៥០នាក់ កដ្យបញ្ចនូលសិសសេថ្្ក់ទី៧ ៃិងសិសសេថ្្ក់ទី១០  

កអាយតប�ងជាមយួោ្ ដដលថ្្ក់ទី៧ សិសសេ ២៥នាក់ ៃិងថ្្ក់ទី១០ សិសសេ ២៥នាក់។ តុមយួ

សិសសេអង្គពុយពីរនាក់ សិសសេថ្្ក់ទី៧មយួនាក់ ៃិងថ្្ក់ទី១០មយួនាក់ឆ្្ស់ោ្កពញបៃទាប់តាម 

ប្ង់តុដដលសាលាបាៃករៀបចំ។ ក្ពុងមួយបៃទាប់មាៃអៃុរកសេមួយនាក់សតមាប់កមើលោរខុស 

តតនូវដំកណើរោរតប�ង។ សតមាប់កតមិតថ្្ក់កផសេងៗកទៀតគកឺធ្ើដូចោ្ៃឹងថ្្ក់ទី៧ ៃិងថ្្ក់

ទី១០។

បនាទា ប់ពីោរតប�ងបញ្ចប់ កលាកតគនូអ្កតគនូបាៃដញកសៃឹ្កកិច្ចោរសិសសេកដើម្ីកធ្ើោរ 

ដក។ កព្ុងោរដក សាលាមិៃបាៃោត់កបាលសៃឹ្កកិច្ចោររបស់សិសសេកទ កតោះកលាកតគនូ  

អ្កតគនូមាៃោរទទលួខុសតតនូវខ្ស់ មាៃមៃសិោរ ៃិងមាៃតម្ាភាពក្ពុងោរដកសៃ្ឹកកិច្ចោរ 

របស់សិសសេ។ តគនូតាមមុខវិជាជា ៃីមយួៗ តតនូវតបគល់សៃ្ឹកកិច្ចោរដដលដករចួមកសាលា
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ឱ្យបាៃមុៃសបាដា ហ៍ទី៣ កដើម្ីបូកតសង់ៃិងបញ្ចនូលក្ពុងកម្មវិធីតគប់តគងពិៃទាពុសិសសេតាម 

ោរដណនំារបស់តកពុមោរងារគកតមាងដកលម្អោរអប់រកំៅមធ្យមសិកសារបស់នាយកដ្ឋា ៃមធ្យម 

សិកសាចំកណះទូកៅ។ 

ពិៃទាពុដដលបាៃបកូតសង់រចួបាៃបញ្ចនូលក្ពុងបញជា ីក ្្ម ះសិសសេ ៃិងបាៃបិទឱ្យសិសសេ 

កមើលកៅតាមថ្្ក់ករៀៃៃីមយួៗជាមុៃ កដើម្ីកបើកឱ្យមាៃោរតវា៉ាពិៃទាពុក្ពុងករណីរកក�ើញ 

មាៃភាពមិៃតបតកតីនៃពិៃទាពុដដលបណា្ត លមកពីោរបញ្ចនូលពិៃទាពុសិសសេម្ាក់ៗ។ កៅកពលដដល 

ពិៃិត្យពិៃទាពុតតឹមតតនូវអស់កហើយ សាលាករៀៃបិទផសាយពិៃទាពុសិសសេតាមោដា រព័ត៌មាៃក្ពុងសាលាករៀៃ  

ៃិងកៅតាមសហគមៃ៍ ដដលបិទផសាយតាមោដា រកខៀៃព័ត៌មាៃកៅផសារជាកដើម កដើម្ីឱ្យមាតា 

បិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេកមើលក�ើញ។

វិទយាល័យបាៃយកលទ្ធផលសិកសារបស់សិសសេតបចំាដខ មកសិកសាវិភាគសតមាប់ 

ករៀបចំថ្្ក់បំប៉ាៃ ៃិងដំកណើរោរកឹ្បសិកសាកដើម្ីជយួសិសសេតកពុមសិសសេករៀៃយតឺ ៃិងករៀៃ

កលឿៃទាៃ់កពលកវលា។

�. បកងកេើត ៃិងជំរុញសកម្មភាពកឹ្បសិកសា

កដើម្ីជយួសិសសេករៀៃយឺតកលើមុខវិជាជា នានា ដូចជាមុខវិជាជា វិទយាសាសស្តឱ្យទទួលបាៃ 

លទ្ធផលល្អកៅកពលតប�ងសញ្្ញ បតតមធ្យមសិកសាទុតិយភមូិ ជាពិកសសសិសសេថ្្ក់ទី១២  

តគនូោៃ់មុខវិជាជា ៃីមយួៗបាៃជំរុញឱ្យសិសសាៃុសិសសេ បកងកេើតកឹ្បសិកសាតាមមុខវិជាជា ករៀងៗ 

ខ្លួៃ។ កឹ្បសិកសា ដំកណើរោរដចូខាងកតោម៖

១. កតោយពីោរវាស់សទាង់សមតភ្ាពរបស់សិសសេតាមរយៈោរោរបកតងៀៃកលើមុខវិជាជា   

ៃិងកតស្ត រង្ាយតនម្តបចំាដខោ៉ា ងសុតកឹតៃិងតតឹមតតនូវរចួមក កធ្ើឱ្យតគនូោៃ់មុខវិជាជា  

ដឹងោ៉ា ងចបាស់ពីចំកណះដឹងរបស់សិសសេកលើមុខវិជាជា ខ្លួៃបកតងៀៃ។ តគនូបាៃកតជើសករសី 

សិសសេពដូកចំៃៃួបីនាក់ដដលម្ាក់កដើរតជួាតបធាៃកឹ្ប ពីរនាក់កទៀតជាអៃុតបធាៃ 

កឹ្បសតមាប់ដឹកនំា ៃិងសតមបសតមលួលដំកណើរោរកឹ្បសិកសា។

២. តគនូបកងកេើតរចនាសម្័ៃ្ធកឹ្ប កធ្ើបញជា ីក ្្ម ះសមាជិកកឹ្ប ៃិងកធើ្បញជា ីចុះវត្តមាៃសិសសេ
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៣. តគនូកំណត់ោលបរិកចទ្បកតងៀៃដដលកតជើសយកន ង្ៃណាដដលសិសសេទំកៃរ កហើយ 

កំណត់ចំៃួៃកមា៉ា ងជាក់ដស្តងដដលតតនូវករៀៃកៅក្ពុងកមករៀៃ ឬតបធាៃបទៃីមយួៗ

៤. មុៃកពលដំកណើរោរបកតងៀៃ ដំបងូតគនូបាៃឱ្យតបធាៃកឹ្ប រឮំកខឹ្មសារកោលរបស ់

កមករៀៃ ឬរបូមៃ្តោក់ព័ៃ្ធៃឹងកមករៀៃដដលតតនូវករៀៃជាមុៃសិៃ កហើយដដលមាៃ 

តគនូចំាជយួៃិងសតមបសតមលួលដំកណើរោរករៀៃ

៥. មុៃកពលបកតងៀៃ តគនូដ្ក់កិច្ចោរឱ្យកឹ្បសិកសាទាងំមូលតតនូវករៀៃ តបធាៃកឹ្ប ៃិង 

អៃុតបធាៃកធ្ើកិច្ចោរជាមុៃ កហើយតគនូជយួដកតតមនូវ មុៃៃឹងឱ្យពកួកគបកតងៀៃ 

សមាជិកកឹ្ប

៦. ខឹ្មសារបកតងៀៃសតមាប់កឹ្បចាប់កផ្តើមពីកិច្ចោរងាយតសលួលកៅកិច្ចោរលំបាក 

កដើម្ីកជៀសវាងសិសសេពូដកធុញតទាៃ់

៧. កពលបកតសាយ ឬកដ្ះតសាយលំហាត់រចួ សមាជិកកឹ្បម្ាក់កទៀតជាអ្ករឭំក 

កមករៀៃដល់មិត្តភក្តិទាងំអស់ជាតបចំា

៨. កឹ្បសិកសាតតនូវោរតគនូោៃ់មុខវិជាជា មាៃោរតំាងចិត្ត មាៃឆៃទាៈៃឹងកធ្ើ ៃិងមាៃ 

ោរអំណត់ពយាោមខ្ស់ កដើម្ីកលើកទឹកចិត្ត ៃិងជំរុញោរខិតខំតបឹងដតបងក្ពុង 

ោរសិកសារបស់សិសសេ។

ង. បណ្តពុ ះសា្ម រតីតគនូ ៃិងសិសសេឱ្យកចះសិកសាកពញមយួជីវិតតាមរយៈោរអៃុវត្តគកតមាង 

តសាវតជាវកមករៀៃមុខវិជាជា  សីលធម៌-ពលរដឋាវិជាជា

ោៃ់កសៀវកៅ ១កបាល បកងកេើតកសៀវកៅ ១កបាល ជាកបសកកម្មមួយសតមាប់សិសសា- 

ៃុសិសសេកំពុងសិកសាមុខវិជាជា សីលធម៌-ពលរដឋាវិជាជា  កៅថ្្ក់ទី១០ ទី១១ ៃិងទី១២ នៃវិទយាល័យ 

កពតជចិនា្ត តតនូវអៃុវត្តកព្ុងឆំ្្សិកសាៃីមយួៗ។ ោរបកតងៀៃតាមដបបអៃុវត្តគកតមាងសិកសាបាៃ 

កឆ្ើយតបកៅៃឹងកម្មវិធីសិកសា ៃិងកសចក្តីដណនំារបស់តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិង 

ចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម កោលបំណង ៃិងកសចក្តីតតនូវោររបស់សិសសាៃុសិសសេកព្ុងោរពតងឹង 

ៃិងបកងកេើៃគុណភាពបកតងៀៃ ៃិងករៀៃ ៃិងោររកីចកតមើៃ កឆ្ើយតបតតមនូវោរ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍
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ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

នៃសម័យបកច្ចកវិទយា (៤.០)។ តកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា វិទយាសាសស្តសង្គម វិទយាល័យបាៃ 

ករៀបចំ ៃិងដឹកនំាតកពុមតគនូបកតងៀៃោៃ់មុខវិជាជា ៃីមយួៗ ពិភាកសារិះរកវិធីសាសស្ត  បទពិកសាធៃ៍  

ៃិងោររមួបញ្ចនូលបកច្ចកវិទយា ្្មីៗ កដើម្ីដចករដំលកោ្កៅវិញកៅមកៃវូោរអៃុវត្តល្អនៃ 

ោរបកតងៀៃតាមកោលវិធីសិសសេមជ្ឈមណ្លតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាពខ្ស់។

មុខវិជាជា  សីលធម៌-ពលរដឋាវិជាជា  បាៃរមួចំដណកោ៉ា ងសំខាៃ់ក្ពុងោរពតងឹងគុណភាព 

សិកសាមុខវិជាជា វិទយាសាសស្តសង្គម តាមរយៈោរដឹកនំា បងាហា ត់បកតងៀៃសិសសេឱ្យកចះតតិះរិះ 

ពិចារណាសុីជកតរៅបដៃ្មកទៀតកៅកលើកមករៀៃៃីមយួៗដដលបាៃករៀៃកៅក្ពុងសាលាករៀៃ  

កដ្យនំាសិសសេករៀៃកធ្ើកិច្ចោរគកតមាងតសាវតជាវ (Project Work)។ ោរអៃុវត្តកិច្ចោរ 

តសាវតជាវគកតមាងមិៃតតឹមដតកឆ្ើយតបតតមនូវោរ ដឹកនំាតគប់តគងោរងារបកតងៀៃ ៃិងករៀៃ 

រកបៀប ្្មីរបស់សិសសេឱ្យកចះគិតោៃ់ដតទលូំទលូាយ ៃិងសុីជកតរៅដដលតកសងួចង់បាៃ 

ប៉ាុកណ្ាះកទ វិធីសាសស្ត កៃះក៏បាៃនំាសិសសាៃុសិសសេកៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ឱ្យកចះករៀៃព ី

រកបៀបករៀៃ ្្មីដដលបកងកេើៃកតមិតយល់ដឹងោៃ់ដតទលូំទលូាយបដៃ្មកទៀតកលើកមករៀៃដដល 

បាៃករៀៃរចួកៅក្ពុងសាលា តាមកិច្ចោរតសាវតជាវដបបវិទយាសាសស្ត។ ោរកធ្ើគកតមាង 

តសាវតជាវនំាសិសសេឱ្យកចះកំណត់បញ្ហា តាមរយៈោរបកងកេើតសំណួរកោល ោរកតជើសករសីវិធ ី

តបមលូព័ត៌មាៃ វិភាគព័ត៌មាៃ ទិៃ្ៃ័យ សរកសរបកតសាយ ៃិងកតបើលទ្ធផលតសាវតជាវ។  

ោរបងាហា ញលទ្ធផលតសាវតជាវកៅអ្កោក់ព័ៃ្ធបណ្តពុ ះបាៃៃវូភាពោ្ហាៃ រកបៀបកធ្ើោរ 

ជាតកពុម ៃិងវិធីតបាតស័យទាក់ទង ្្មីៗដល់សិសសាៃុសិសសេ។ 

មុខវិជាជា សីលធម៌-ពលរដឋាវិជាជា  វិទយាល័យ បាៃដណនំាឱ្យអៃុវត្តកិច្ចោរតសាតជាវជា  

៣ដំណាក់ោលសំខាៃ់ៗ៖

ទី១៖ ោរដឹកនំាោរតសាវតជាវ ៃិងតតលួតពិៃិត្យកិច្ចោរតសាវតជាវរបស់សិសសេ

 • កៅកដើមឆំ្្សិកសា តគនូផ្តល់ោរដណនំាអំពីរកបៀបកធ្ើគកតមាងតសាវតជាវដដលមាៃ 

ជាទតមង់ ៃិងគំរជូាឧទាហរណ៍ដល់សិសសេកំពុងសិកសាកៅថ្្ក់ទី១០ ទី១១ ៃិង 

ទី១២
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា62

 • សិសសេតាមកតមិតថ្្ក់កតជើសករសីតបធាៃបទតសាវតជាវ វិធីតបមលូ ដំកណើរោរ 

តសាវតជាវ ៃិងសរកសររបាយោរណ៍តសាវតជាវតាមោរដណនំារបស់តគនូ

 • តគនូដឹកនំាោរតសាវតជាវ តតលួតពិៃិត្យ តបឹកសាកោបល់ សតមបសតមលួល ៃិងផ្តល ់

កោបល់ជាតបចំា

 • សិសសេតតនូវករៀបចំរបាយោរណ៍តសាវតជាវជាកសៀវកៅ សតមាប់បងាហា ញជា 

សាធារណៈ ៃិងតមកេល់កតបើតបាស់កៅក្ពុងបណ្ាល័យសាលាករៀៃ។

ទី២៖ រង្ាយតនម្របាយោរណ៍តសាវតជាវសិសសេ

 • ចុងឆមាសទី១ អំ�ពុងដខមីនា វិទយាល័យករៀបចំពិធីតំាងពិព័រណ៍ស្ានដ ៃិង

ពិព័រណ៍ោរងារ ដដលសិសសាៃុសិសសេតគប់កតមិតថ្្ក់ចលូរមួកធ្ើបទបងាហា ញ 

ោរោររបាយោរណ៍តសាវតជាវរបស់ខ្លួៃកៅមុខសាធារណៈជៃ

 • បកងកេើតគណៈកម្មោរវាយតនម្របាយោរណ៍តសាវតជាវសិសសាៃុសិសសេដដលមាៃ 

សមាសភាពចលូរមួពីតគនូបកតងៀៃដផ្កវិទយាសាសស្ត  ៃិងវិទយាសាសស្តសង្គមដដល 

មាៃតនួាទីជាតបធាៃ អៃុតបធាៃ ៃិងតគនូបកតងៀៃមុខវិជាជា ឯកកទសជាសមាជិក។

ទី៣៖ របាយោរណ៍សាតវតជាវរបស់សិសសេសកតមចទទលួសា្គ ល់ជាផ្នូវោរ

 • របាយោរណ៍តតនូវបាៃតតលួតពិៃិត្យកដ្យគណៈកម្មោរវាយតនម្របាយោរណ ៍

តសាវតជាវសិសសាៃុសិសសេ

 • បាៃកបាះតតា បាៃក�ើញ ៃិងឯកភាពពីនាយក ឬនាយករងទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទស 

កហើយអៃុញ្្ញ តឱ្យកតបើតបាស់របាយោរណ៍តសាវតជាវជាផ្នូវោរសតមាប់៖

 � តមកេល់ទុកក្ពុងបណ្ាល័យ

 � ផសេព្ផសាយបៃ្តកដើម្ីជាគំរដូល់ប្អនូៃៗជំនាៃ់កតោយ

 � បងាហា ញស្ានដសិសសេដល់តកពុមតបតិភូទសសេៃកិច្ចសិកសាវិទយាល័យកពតជចិនា្ត

 � ផ្តល់គំរអូៃុវត្តៃ៍កិច្ចោរតសាវតជាវ ៃិងោរដចករដំលកបទពិកសាធៃ៍តសាវតជាវ 

កៅោៃ់យុវជៃដនទ។ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ច. វិធីសាសស្តសំខាៃ់ៗមយួចំៃួៃដដលបាៃអៃុវត្តសតមាប់ពតងឹងគុណភាពបកតងៀៃ  

ៃិងករៀៃរបស់តគនូៃិងសិសសេ

១. តបជុំបកច្ចកកទសតាមោលវិភាគ ៃិងមាៃរកបៀបវារៈចបាស់លាស់

២. កធ្ើទសសេៃកិច្ចសិកសាក្ពុង ៃិងកតរៅតបកទស

៣. ករៀបចំថ្្ក់ៃិទសសេៃ៍តាមដផៃោរកតោងទុក

៤. ជំរុញោរងារគកតមាង សកម្មភាពកឹ្បសិកសា ៃិងោរករៀៃខ្លួៃឯង

៥. ោរទទលួគណៈតបតិភដូដលបាៃមកទសសេៃកិច្ចសិកសាសាលា ៃិងទទលួយក 

កោបល់ដកតតមនូវ

៦.ករៀបចំពិពណ៌ស្ានដសិសសេ មាៃ៖

 • ោរកធ្ើមហានូប

 • ស្ានដតសាវតជាវរបស់សិសសេតាមកតមិតថ្្ក់ ៃិងមុខវិជាជា

 • វត្ពុសិល្ៈ ៃិងោរនច្តបឌិត

៣�២�២�៣� គណពនយ្យភា្សាលាពរៀន

កដើម្ីធានា ៃិងពតងឹងគណកៃយ្យភាពសាលាករៀៃ វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  បាៃអៃុវត្ត 

ដូចតកៅ៖

 • ករៀបចំតបព័ៃ្ធកត់តតា ៃិងរកសាទុកព័ត៌មាៃៃិងទិៃ្ៃ័យសាលាករៀៃ

 • មាៃតបព័ៃ្ធតគប់តគងរដឋាបាល ៃិងតបព័ៃ្ធរាយោរណ៍ចបាស់លាស់រួមមាៃ ោរ 

បកតងៀៃ ៃិងករៀៃ មាៃបញជា ីអវត្តមាៃតគនូ សិសសេ លិខិតសុំអៃុញ្្ញ តចបាប់របស់ 

តគនូៃិងសិសសេ តបមូលកិច្ចដតងោរបកតងៀៃករៀងរាល់ដខ ពីកលាកតគនូ អ្កតគនូ

 • មាៃទិៃ្ៃ័យអំពីស្ិតិ សិសសេ តគនូ ចំណូល ចំណាយ ដផៃោរ ៃិងរបាយោរណ ៍

តបចំាតាមោលវិភាគដដលបាៃកំណត់

 • មាៃបញជា ីតគប់តគងវត្តមាៃបុគ្គលិកចបាស់លាស់

 • បិទផសាយលទ្ធផលសិកសារបស់សិសសេកដ្យតម្ាភាពជាតបចំា
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 • បាៃបកងកេើតគណៈកម្មោរវាយតនម្កលើោរបកតងៀៃដដលមាៃនាយក ជាតបធាៃ 

នាយករងជាអៃុតបធាៃ ៃិងតបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសតាមមុខវិជាជា ជាសមាជិក

 • តបជុំផសេព្ផសាយកិច្ចបញជា ីោគណកៃយ្យ ហិរញ្ញវត្ពុ បញជា ីសារកពើភ័ណ្ ៃិងសិ្ត ិ

បុគ្គលិកជាតបចំា

 • កឆ្ើយតប ៃិងផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់ទាៃ់កពលកវលា ៃិងមាៃតម្ាភាពតាមោរ 

កស្ើសុំ

៣�២�២�៤� ពហដ្្ឋ រចនាសម្័ន្ធ និងស្រម្មភា្ធានាដល់ការបពពងៀន និង 

ពរៀនពប្របពដ្យគុណភា្ សមធម៌ និងបរិយាបននា

កដើម្ីធានា ៃិងពតងឹងោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃតបកបកដ្យគុណភាព សមធម៌ ៃិង 

បរិោបៃ្ វិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃករៀបចំៃូវ៖

 • តបព័ៃ្ធោកម៉ារាសុវត្ិភាព

 • បៃទាប់បកតងៀៃកុំព្យនូទ័រ 

 • បៃទាប់បកតងៀៃភាសាបរកទស

 • បៃទាប់ពិកសាធៃ៍វិទយាសាសស្ត

 • បណ្ាល័យ

 • បៃទាប់ករៀៃមាៃ LCD projectors

 • បៃទាប់ករៀៃមាៃកភ្ើងបំភ្ ឺៃិងកងាហា រ

 • បៃទាប់សតមាប់តគនូបកតងៀៃកធ្ើោរតបជុំ ៃិងតសាវតជាវ

 • អកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃសតមាប់សិសសេតបពុស សិសសេតសី ៃិងតគនូ

 • កដៃ្ងលាងនដ

 • តបព័ៃ្ធបងហានូរទឹកស្អពុយ ៃិង�ដុតសំរាម

 • កភ្ើងបំភ្ ឺផ្នូវ ៃិងទីធ្ាសាលាករៀៃ

 • តបព័ៃ្ធទឹកចកតមាះក្ពុងសាលាករៀៃ
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

 • អោរមាៃភាពងាយតសលួលដល់ជៃពិោរ 

 • សៃួជីវៈចតមពុះ កដើម្ីឱ្យពកួោត់ផសារភាជា ប់កៅៃឹងជីវិតរស់កៅ

 • ជយួដល់សិសសេដដលមាៃពិោរភាព ៃិងសិសសេតកីតក (វិទយាល័យបាៃផដាល ់

អាហារបូករណ៍ដល់សិសសេតកីតកចំៃួៃ ៣៥នាក់ ថ្្ក់ទី១០ ទី១១ ៃិងទី១២  

ក្ពុងឆំ្្សិកសា២០១៨-២០១៩ តាមរយៈអង្គោរសកតមចសុបិៃកុមារ ៃិងោរ

ផ្តល់អាហារបូករណ៍សិសសេតកីតករបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលចំៃួៃ ៩០នាក់

 • វិទយាល័យមាៃវគ្គតតមង់ទិសដល់សិសសាៃុសិសសេកតោយពីពកួោត់បញ្ចប់ 

ថ្្ក់ទី១២។

៣�២�៣� ការពគប់ពគងហិរញ្ញវត្ពុ

ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុ ជាដផ្កមយួដ៏សំខាៃ់ដដលជះឥទ្ធិពលកដ្យផ្ទា ល់កលើោរអៃុវត្ត

ដផៃោរសកម្មភាពរបស់អង្គភាពៃីមយួៗ។ ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព 

ៃិងស័កដាិសិទ្ធភាព ទាមទារឱ្យមាៃកោលោរណ៍ ឬបទដ្ឋា ៃកំណត់ជាក់លាក់។ ោរតគប់តគង 

ហិរញ្ញវត្ពុ (សាធារណៈ) គអឺៃុកលាមកៅតាមកោលោរណ៍សដា ីពីោរតគប់តគងមលូៃិធ ិ

ដំកណើរោរសាលាករៀៃសាធារណៈរបស់តកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ដដលរមួមាៃ 

ដំណាក់ោលនៃោរករៀបចំគកតមាង្វិោ ដំណាក់ោលនៃោរអៃុវត្ត្វិោ ៃិងដំណាក់ោល 

នៃោរតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ តសបកៅៃឹងបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តនានាជាធរមាៃ។

៣�២�៣�១� ការពរៀបចំគពពមាង្វិកា

ោរកតោង្វិោរបស់វិទយាល័យ អៃុកលាមកៅតាមកោលោរណ៍សដា ីពីោរតគប់តគង 

មូលៃិធិដំកណើរោរសាលាករៀៃសាធារណៈ តពមទាងំសា្ម រតីនៃលិខិតកលខ ៨០១៥ សហវ.អ្ 

ចុះន ង្ៃទី១៩ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩ របស់តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ។ ទៃទាឹមកៃះ កដើម្ី 

សតមលួលដល់ោរករៀបចំគកតមាង្វិោ ក៏ដចូជាធានាបាៃៃវូភាពតតឹមតតនូវនៃោរកតោង្វិោ  

នាយកដ្ឋា ៃហិរញ្ញវត្ពុនៃតកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា បាៃករៀបចំតបព័ៃ្ធកតោង (Ms. Excel)  

ដដលមាៃរបូមៃដាកំណត់រចួជាកតសច កដើម្ីឱ្យសាលាករៀៃសាធារណៈៃីមយួៗបំកពញ។  
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គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ គជឺាអ្កទទួលខុសតតនូវក្ពុង ោរករៀបចំកតោងកញ្ចប់្វិោ 

ដំកណើរោរសាលាករៀៃ មុៃៃឹងដ្ក់ឆ្ងកៅមៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្ត តាមរយៈ 

ោរិោល័យអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុក។ ដផ្អកតាមៃិោមដដលបាៃកំណត់ ្វិោរដឋា 

តបចំាឆំ្្ទទលួបាៃសរុបតាមរបូមៃ្ត៖ ្វិោក្រ (ចំៃៃួ ៦៧០០ោៃ់ករៀល/ឆំ្្) បកូជាមយួ 

ៃឹង្វិោអក្រ (៣៤ោៃ់ករៀលគុណចំៃៃួសិសសេ) សតមាប់ជាមលូដ្ឋា ៃកតោង្វិោតបចំាឆំ្្។

កតរៅពី្វិោដំកណើរោរសាលាករៀៃដដលផដាល់ហិរញ្ញប្ទាៃកដ្យរាជរដ្ឋា ភិបាល  

វិទយាល័យក៏ទទួលបាៃផងដដរៃវូហិរញ្ញប្ទាៃពីនដគអូភិវឌ្ឍមួយចំៃួៃ ជាពិកសសពី  

SIDA (ទីភ្ាក់ងារអភិវឌ្ឍអៃដារជាតិតបកទសស៊ុយដអ៊ត)។ ដផ្អកតាមៃិោមដដលបាៃកំណត់ 

្វិោតបចំាឆំ្្តតនូវបាៃកតោងតាមរបូមៃ្ត៖ ៦៥០០ករៀលគុណចំៃួៃសិសសេ។ គរួកត់សមា្គ ល ់

ថ្្វិោ SIDA ៃឹងបញ្ចប់តតឹមឆំ្្២០២២។

៣�២�៣�២� ការអនុវត្ត្វិកា

ក. ចំណូល ៃិងចំណាយ

 ¾ ចំណូល

វិទយាល័យមាៃតបភពចំណូលចំៃួៃ៤ រមួមាៃ៖ ្ វិោរដឋា ្ វិោនដគ ូ្ វិោសហគមៃ៍  

ៃិង្វិោដដលបាៃមកពីតបភពកផសេងៗ។ កព្ុងឆំ្្សិកសា ២០១៩-២០២០ កៃះ វិទយាល័យ 

កពតជចិនាដា មាៃសិសសេសរុបចំៃួៃ ១ ០១២ នាក់។ ដផ្អកតាមរបូមៃដាដដលបាៃបងាហា ញខាងកលើ  

វិទយាល័យទទលួបាៃ្វិោរដឋាចំៃៃួ ៤១ ១០៨ោៃ់ករៀល។ កដ្យដ�ក ្ វិោនដគសូរុបដដល 

ទទួលបាៃមាៃចំៃៃួ ១៨៥,៧៨ោៃ់ករៀល (្វិោពី SIDA យៃូីកសហ ្ធនាោរពិភពកលាក   

ៃិងធនាោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុី)។

កតរៅពីតបភពចំណូលទាងំពីរកៃះ វិទយាល័យក៏ទទលួបាៃោរោំតទពីសហគមៃ៍កៅ 

មូលដ្ឋា ៃផ្ទា ល់ផងដដរ។ ជាក់ដសដាង សតមាប់ឆំ្្សិកសា ២០១៨-២០១៩ សហគមៃ៍បាៃចលូ 

រមួអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃតាមរយៈោរផដាល់ជាសមា្ភ រៈករៀៃ ៃិងបកតងៀៃ រមួៃឹងោរកសាង 

កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធចំាបាច់នានា (Grant in kind) ដដលមាៃទឹកតបាក់ចំៃួៃ ៣៦៤,៤០  
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ោៃ់ករៀល។ សមូបញ្ជា ក់ថ្ ្វិោោំតទពីសហគមៃ៍ទទលួបាៃគឺដតបតបលួល។ ដចូកៃះ កដើម្ ី

ដឹងពីតកួលខជាក់លាក់ កយើងតតនូវរង់ចំារហតូដល់ដំណាច់ឆំ្្សិកសាៃីមយួៗ។ តារាងទី២ 

ខាងកតោម បាៃបងាហា ញថ្្វិោសហគមៃ៍ ពិតជាតបភពហិរញ្ញវត្ពុដ៏សំខាៃ់របស់វិទយាល័យ។  

អ្ីដដលគរួឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតកនាះ គៃឺិន្ាោរៃិងកំកណើៃដ៏កលឿៃនៃ្វិោសហគមៃ៍។  

កបើពិៃិត្យកមើលទិៃ្ៃ័យពីរឆំ្្ចុងកតោយ (ឆំ្្២០១៨ ៃិងឆំ្្២០១៩) ្វិោសហគមៃ ៍

កតចើៃជាង្វិោរដឋា។ កបើកទាះបីជាតតនូវបាៃបកូបញ្ចនូលជាចំណូលរួមរបស់វិទយាល័យក៏កដ្យ  

្វិោកៃះតតនូវបាៃតគប់តគងកដ្យផ្ទា ល់ពីសហគមៃ៍។

កតរៅពី្វិោទាងំកៃះ វិទយាល័យមាៃតបភពចំណូលកផសេងៗ (ដចូជាភាសុីកផ្ើកង់ ម៉ាតូ ូ 

ៃិងតបូលក់ៃំចំណីជាកដើម)។ អី្ដដលគរួឱ្យកត់សមា្គ ល់គកឺព្ុងឆំ្្ ២០១៩ ្វិោពីតបភព 

កផសេងៗ បាៃកកើៃក�ើងដល់ចំៃៃួ ២០៣,៥ លាៃករៀល។ ោរកកើៃក�ើងកៃះកដ្យសារ 

វិទយាល័យទទលួបាៃជ័យលាភីចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ជាអង្គភាពផដាល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ

ក្ពុងវិស័យអប់រំ ដដលទទួលបាៃតបាក់រង្ាៃ់ជា្វិោចំៃៃួ ២០០លាៃករៀល។

តារាងទី៤៖ ចំណូល (អៃុវត្តជាក់ដសដាង) របស់វិទយាល័យកពតជចិនាដា
ឯកតា៖ោៃ់ករៀល

ឆំ្្សិកសា ២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ ២០១៦-១៧ ២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩

្វិោរដឋា ១៤.៣៤៣,៨ ១៨.៦៥៧,១ ២៥.៦៦៨,០ ២៣.៨២៧,០ ៣១.៦០៦,០

្វិោនដគូ ៦.៦០០,០ ៧.៨៧៧,៥ ៨.៣៣៤,៥ ១១.៩០០,០ ១២.២១៩,០

សហគមៃ៍ ៨.៧០០,០ ១២.៥០០,០ ១៥.៨៥០,០ ២៥.៤៧០,០ ៣៦.៤៤០,០

កផសេងៗ ១.២០០,០ ១.៧០០,០ ២.៣០០,០ ២.៧០០,០ ២០៣.៥០០,០

សរុប ៣០.៨៤៣,៨ ៤០.៧៣៤,៦ ៥២.១៥២,៥ ៦៣.៨៩៧,០ ២៨៣.៧៦៥,០

តបភព៖ វិទយាល័យកពតជចិនាដា  (ឆំ្្២០២០)
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 ¾ ចំណាយ

វិទយាល័យបាៃកតបើតបាស់្វិោរដឋាសតមាប់មុខសញ្្ញ ចំណាយចំៃួៃពីរ៖ ោំតទ 

កិច្ចដំកណើរោររដឋាបាល ៃិងដកលម្អគុណភាពអប់រ ំដចូមាៃលម្អិតក្ពុងតារាងទី៤។ កដ្យដ�ក 

្វិោពីនដគតូតនូវបាៃកតបើតបាស់សតមាប់ដកលម្អគុណភាពអប់រំប៉ាុកណ្ាះ។

តារាងទី៥៖ តារាងមុខសញ្្ញ ចំណាយ (្វិោរដឋា)
ឯកតា៖ោៃ់ករៀល

ឆំ្្សិកសា ២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ ២០១៦-១៧ ២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩

សរុបរមួ ១៤.៣៤៣,៨ ១៨.៦៥៧,១ ២៥.៦៦៨,០ ២៣.៨២៧,០ ៣១.៦០៦,០

ោំតទ

កិច្ចដំកណើរោរ

រដឋាបាល

៩.៦៥០,៩ ១០.២៩៦,៨ ១៥.២០៨,០ ១៤.៥៧៥,០ ១៨.៤៩៨,០

កិច្ចដំកណើរោរ

រដឋាបាល
៨.៧៥៧,១ ៨.២៩៣,៥ ១២.១៥៨,០ ១០.៤៥០,០ ១៥.៦២០,០

ោរដ្ទាៃំិង

ជសួជុល
៨៩៣,៨ ២.០០៣,៣ ៣.០៥០,០ ៤.១២៥,០ ២.៨៧៨,០

ដកលម្អ

គុណភាពអប់រំ
៤.៦៩២,៩ ៨.៣៦០,៣ ១០.៤៦០,០ ៩.២៥២,០ ១៣.១០៨,០

ោរចលូករៀៃ

កដ្យសមធម៌

ៃិងបងាកេ រសិសសេ

៤៣៥,៥ ១.៣១៧,១ ១.៦២០,០ ១.០០០,០ ២.៥២០,០

សមា្ភ រៈករៀៃ 

ៃិងបកតងៀៃ
១.៣៦៣,៩ ១.៥៤៧,០ ៣.៦០០,០ ៤.៨២៧,០ ៥.៣៦០,០

ោរដកលម្អ

បរិស្ាៃ ៃិង

ទីធ្ាកមសាៃ្ត

២.៤៩៥,៨ ២.៤១៤,៨ ១.០០០,០ ២.៤០០,០ ៤.១៧៨,០
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ឆំ្្សិកសា ២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ ២០១៦-១៧ ២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩

អបរំបំណិៃជីវិត 

កីឡា ោរងារ

យុវជៃ ៃិងកុមារ

៣៩៧,៨ ៣.០៨១,៤ ៤.២៤០,០ ១.០២៥,០ ១.០២៥

តបភព៖ វិទយាល័យកពតជចិនាដា  (ឆំ្្២០២០)

ខ. ោរកផទារសាច់តបាក់ចូលគណៃីសាលាករៀៃ

្វិោដំកណើរោរសាលាករៀៃរបស់វិទយាល័យតតនូវបាៃកផទារជៃូពីរដងក្ពុងមយួឆំ្្ គ ឺ

កលើកទី១ កៅដខកុម្ភៈ ៃិងកលើកទី២ កៅដខមិ្ុនានៃឆំ្្ៃីមយួៗ កដ្យកផទារចលូគណៃីរបស ់

សាលាករៀៃតាមរយៈតបព័ៃ្ធធនាោរកអសុីលីដ្។ ជាៃីតិវិធីហិរញ្ញវត្ពុ តាមរយៈោរបកូសរុប 

ពីោរិោល័យអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុក មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្ត តតនូវកធ្ើោរកស្ើ 

សុំកោលោរណ៍ចំណាយ្វិោដំកណើរោរសាលាករៀៃ កៅមៃទាីរកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ៃិង

បនាទា ប់មកកៅរតនាោរកខត្ត កដើម្ីកផទារ្វិោចូលក្ពុងគណៃីសាលាករៀៃៃីមយួៗ។

បនាទា ប់ពី្វិោតតនូវបាៃកផទារចូលគណៃីរបស់វិទយាល័យ កហរញ្ញិករបស់វិទយាល័យតតនូវ 

កៅធនាោរ កដើម្ីយកប័ណ្តបោសឥណទាៃ រចួសរកសរបិទផសាយចំៃួៃ្វិោដដលទទលួ 

បាៃកលើោដា រកខៀៃ កដើម្ីឱ្យមាៃតម្ាភាពកលើោរកតបើតបាស់្វិោ។ 
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គ. ោរកតបើតបាស់្វិោដំកណើរោរសាលាករៀៃ (្វិោរដឋា)

ោរដកសាច់តបាក់ពីធនាោរតតនូវកធ្ើក�ើងតាមមលូប្ទាៃបតត ដដលតតមនូវឱ្យមាៃ 

ស្ាមកមនដចំៃួៃពីរ (នាយកវិទយាល័យ ៃិងកហរញ្ញិក) កហើយម្ាក់ក្ពុងចំកណាមអ្កទាងំពីរ 

តតនូវជាអ្កោៃ់មលូប្ទាៃបតតកៅដកសាច់តបាក់។ បនាទា ប់ពីទទួលបាៃសាច់តបាក់ កដើម្ី 

ឱ្យោរកតបើតបាស់្វិោបាៃចំកោលកៅៃិងតសបតាមតតមនូវោរជាក់ដសដាង គណៈតគប់តគង 

សាលាៃឹងករៀបចំកិច្ចតបជុំជាមយួៃឹងតបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសទាងំអស់រួមទាងំកលាកតគនូ  

អ្កតគនូ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធ។ កលាកតគនូ អ្កតគនូ ដដលមាៃតតមនូវោរសមា្ភ រៈបកតងៀៃ អាចបំកពញ 

ទតមង់ោក្យកស្ើសុំកបើកសាច់តបាក់មកនាយកសាលា។ កពលទទួលបាៃោរឯកភាពព ី

នាយកសាលា កលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃឹងទទលួបាៃសាច់តបាក់ពីកហរញ្ញិកកដើម្ីយកកៅទិញ 

សមា្ភ រៈបកតងៀៃកដ្យខ្លួៃឯង កហើយតតនូវតបគល់វិកកេយបតតទិញមកវិញ។ ចំដណកខទាង់ 

កផសេងៗកទៀត នាយកដបងដចកកៅតាមមុខសញ្្ញ ចំណាយ តាមដផៃោរដដលបាៃកតោង។

�. ោរទទូាត់ ៃិងរបាយោរណ៍

សាលាករៀៃតតនូវមាៃដផៃោរ ោរកត់តតាតបតិបត្តិោរចំណូល ចំណាយ (កិច្ចបញជា ិោ 

គណកៃយ្យ) ចលូកព្ុងតបព័ៃ្ធករៀបចំកដ្យនាយកដ្ឋា ៃហិរញ្ញវត្ពុនៃតកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិង 

កីឡា រមួៃឹងរបាយោរណ៍ចំណាយ (Statement of expenditures) ជៃូមៃទាីរអប់រំ យុវជៃ  

ៃិងកីឡាកខត្ត តាមរយៈោរិោល័យអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុក។ រាល់សកី្បតតចំណាយ 

តតនូវបាៃរកសាទុកកៅសាលាករៀៃ សតមាប់ជាកម្មវត្ពុនៃ ោរកធ្ើសវៃកម្ម ៃិងអធិោរកិច្ចកៅ 

កពលកតោយ។

ង. បញ្ហា តបឈម ៃិងដំកណាះតសាយ

ជាទកូៅោរអៃុវត្តសកម្មភាពោរងារកៅក្ពុងដខមករា ដតងជបួោរលំបាកខ្ះៗ កដ្យ 

សារ្វិោដំកណើរោរសាលាករៀៃជុំទី១ ពុំទាៃ់តតនូវបាៃកផទារចលូក្ពុងគណៃីធនាោររបស ់

សាលាករៀៃកៅក�ើយ។

ជាដំកណាះតសាយ វិទយាល័យកតបើតបាស់វិធីសាសស្តខ្ចី្វិោសហគមៃ៍ ឬជំោក់តកពុមហ៊ុៃ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ផ្គត់ផ្គង់សិៃសតមាប់ចំណាយដដលចំាបាច់ក្ពុងដខមករា។ បំណលុកៃះតតនូវបាៃទទូាត់សង 

កពលដដលសាលាករៀៃទទួលបាៃ្វិោ។

មយា៉ាងកទៀតក្ពុងោរអៃុវត្តសកម្មភាពោរងារខ្ះ សាលាបាៃចាយកលើសពី្វិោដដល 

មាៃក្ពុងដផៃោរ (ឆមាសទី១)។ ោរណ៍កៃះ អាចប៉ាះោល់ដល់ដផៃោរដដលតតនូវអៃុវត្ត 

សតមាប់ឆមាសទី២។ ជាដំកណាះតសាយ វិទយាល័យខិតខំតបឹងដតបងដស្ងរកតបភពធៃធាៃ 

កផសេងៗកដើម្ីមកបំកពញ ដចូជា តាមរយៈោរអំោវនាវកៅសហគមៃ៍ ឬតាមរយៈបុណ្យផ្កេ  

សាមគ្គីជាកដើម។ ោរខិតខំអៃុវត្តដបបកៃះ គកឺដើម្ីធានាថ្ដផៃោរដដលតតនូវអៃុវត្តកៅ 

ឆមាសទី២ កៅដតអាចបៃដាអៃុវត្តបាៃតាមដផៃោរដដលបាៃកំណត់។

៣�២�៣�៣� ការពតរួត្ិនិត្យ តាមដ្ន និងវាយតមមលៃ

ក្ពុងោរតតលួតពិៃិត្យ តាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្នៃោរអៃុវត្ត្វិោ វិទយាល័យដតងករៀបចំ 

កិច្ចតបជុំករៀងរាល់តតីមាស ដដលមាៃោរចលូរមួពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធកដើម្ីពិៃិត្យកលើ 

ោរអៃុវត្ត្វិោ កធៀបកៅៃឹងដផៃោរដដលបាៃដ្ក់កចញ។ កតរៅពីកៃះ សាលាករៀៃក៏ធ្ាប់រង 

សវៃកម្មពីតកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ក៏ដចូជាស្ាប័ៃសវៃកម្មកផសេងៗកទៀតផងដដរ។

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  មាៃលក្ណៈដដលគរួឱ្យកត់សមា្គ ល់មយួចំៃៃួ ក្ពុងោរតគប់តគង 

ហិរញ្ញវត្ពុសាលាករៀៃរមួមាៃ៖

 � ភាពអ្កដឹកនំា៖ នាយកវិទយាល័យ ៃិងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃមាៃភាពដឹកនំា  

តបកបកដ្យគំៃិតផ្តលួចកផដាើម ៃិងោរកបដាជ្ាចិត្តខ្ស់ក្ពុងោរដឹកនំា ៃិងអភិវឌ្ឍ 

សាលាករៀៃ។ កដើម្ីបកងកេើៃតបសិទ្ធភាព ៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាពក្ពុងោរតគប់តគង្វិោ  

សាលាដតងមាៃកិច្ចតបជុំជាកទៀងទាត់កដ្យមាៃោរចលូរមួពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធ 

ចាប់តំាងពីដំណាក់ោលករៀបចំគកតមាង្វិោ ដំណាក់ោលអៃុវត្ត្វិោ រហតូដល ់

ដំណាក់ោលនៃោរតតលួតពិៃិត្យ តាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្្វិោ។ កតរៅពីយៃដាោរ ដដល 

តកសួងបាៃកំណត់ ថ្្ក់ដឹកនំាវិទយាល័យបាៃបកងកេើតយៃដាោរនផទាក្ពុងដ្មកទៀត  

(គណៈកម្មោរកតបើតបាស់្វិោៃិងគណៈកម្មោរតគប់តគងសមា្ភ រៈកតបើតបាស់) កដើម្ ី
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា72

ឱ្យោរកតបើតបាស់្វិោោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាពៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាព។

 � សហគមៃ៖៍ សហគមៃ៍ចលូរមួកៅតគប់សកម្មភាពនៃោរអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ ជា 

ពិកសសគឺោរចលូរមួឧបតម្្ភោំតទ្វិោ ៃិងសមា្ភ រៈក្ពុងោរអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ។

 � មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ៖ បាៃផដាល់កិច្ចសហោរ ៃិងោរោំតទ 

ចូលរមួតាមតគប់រូបភាពដល់វិទយាល័យ។ 

 � អាជ្ាធរ៖ ោរសតមបសតមលួល ៃិងោរោំតទពីអាជ្ាធរក៏ជាកតា្ត ដ៏សំខាៃ់មយួកទៀត 

ដដលបាៃចលូរមួដល់ោរអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃ។ អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ (កខត្ត មៃទាីរ តសពុក  

ោរិោល័យ ភមូិ �ុំ កមតកពុម) ដតងដតផដាល់ោរសហោរ ៃិងចលូរមួោ៉ា ងសកម្មក្ពុង 

ោរអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃមាៃដចូជា៖ោរកកៀរគរ្វិោ ៃិងសមា្ភ រៈក្ពុងោរអភិវឌ្ឍ 

វិទយាល័យ ជយួឧបតម្្ភដល់សិសសេតកីតក ោរកកៀរគរ ៃិងផសេព្ផសាយសិសសេឱ្យមក 

ចុះក ្្ម ះចលូករៀៃ ផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរសិកសា ៃិងអាហារបូករណ ៍

ជាកដើម។ 

៣�២�៤� ការពគប់ពគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សពៅ្រនាពុងអង្គភា្

ស្ាៃភាពទូកៅនៃោរតគប់តគងបុគ្គលិក៖ ក្ពុងឆំ្្សិកសា២០១៨-២០១៩ វិទយាល័យ 

កពតជចិនា្ត មាៃបុគ្គលិកអប់រសំរុបចំៃួៃ ៣៨នាក់ តសី ១២នាក់ ដដលកៅក្ពុងកនាះមាៃតគនូ

បកតងៀៃមធ្យមសិកសាទុតិយភមូិចំៃួៃ ២០នាក់ តសី ០៥នាក់ តគនូបកតងៀៃមធ្យមសិកសាបឋម

ភូមិចំៃៃួ ១៨នាក់ តសី ០៦នាក់។ សាលាករៀៃមាៃសិសសេសរុបចំៃួៃ ១.២៥៩នាក់ តសី ៣២៣

នាក់។ កដ្យសារកំកណើៃសិសសេពីមយួឆំ្្កៅមយួឆំ្្ ក្ពុងឆំ្្សិកសា២០១៨-២០១៩ វិទយាល័យ 

ខ្ះបុគ្គលិកអប់ររំហតូដល់ ១៦នាក់ ដដលជាតគនូបកតងៀៃកលើមុខវិជាជា ឯកកទសមយួចំៃួៃកៅ 

ថ្្ក់មធ្យមសិកសាបឋមភមូិ ៃិងមធ្យមសិកសាទុតិយភមូិ។ កតា្ត កៃះបាៃកធ្ើឱ្យគណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃកពតជចិនា្ត  តតមនូវឱ្យបុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់តតនូវបកតងៀៃកតចើៃមុខវិជាជា  ៃិងបុគ្គលិក 

អប់រំមួយចំៃួៃកទៀតតតនូវបំកពញោរងារជាគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃផង ៃិងតគនូបកតងៀៃ 

ផង បុគ្គលិកមយួចំៃៃួកទៀតជា បណ្ារកសេផង ៃិងជាតគនូបកតងៀៃផង ៃិងបុគ្គលិកមយួចំៃួៃ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

កទៀតតតនូវបំកពញោរងារជាអ្ករដឋាបាលផង ៃិងជាតគនូបកតងៀៃផង។ បដៃ្មពីកៃះ តគនូបកតងៀៃ 

មួយចំៃួៃបាៃស្ម ័តគចិត្តបំកពញោរងារ ឬបកតងៀៃបដៃ្មកមា៉ា ងកលើសពីៃិោមកមា៉ា ងកំណត ់

របស់តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា កហើយតគនូបកតងៀៃមយួចំៃួៃកទៀតតតនូវបកតងៀៃខុស 

កៅៃឹងមុខវិជាជា ឯកកទសកដើមរបស់ខ្លួៃ។

កទាះបីជាវិទយាល័យស្ិតកៅក្ពុងស្ាៃភាពខ្ះបុគ្គលិកអប់រកំ៏កដ្យ ក៏គណៈតគប់តគង 

បាៃករៀបចំតគប់តគង ៃិងចាត់ដចងបុគ្គលិកអប់ររំបស់ខ្លួៃឱ្យបំកពញោរងារ ជាពិកសសគ ឺ

ោរបកតងៀៃៃិងករៀៃកៅកព្ុងវិទយាល័យតបកបកដ្យស័ក្តិសិទ្ធភាព។ វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  

បាៃផ្តល់កសវាអប់រដំល់សិសសាៃុសិសសេ ៃិងសហគមៃ៍តបកបកដ្យ បរិោបៃ្ សមធម៌  

ៃិងគុណភាព ដដលតតនូវបាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំតាមរយៈលទ្ធផលនៃោរសិកសារបស់សិសសេ។ ឆំ្្ 

សិកសា ២០១៨-២០១៩ អតតាតប�ងជាប់មធ្យមសិកសាបឋមភមូិខ្ស់ចំៃួៃ ៩៦,៤៧%  

មធ្យមសិកសាទុតិយភមូិខ្ស់ចំៃួៃ ៩៤,២៥% ដដលកៅកព្ុងមាៃសិសសេទទលួបាៃៃិកទទាស A  

ចំៃៃួ ០៣នាក់ ៃិងអតតាកបាះបង់ោរសិកសារបស់សិសសេទាបចំៃួៃ ៣,៥% ៃិងតតនូវបាៃ 

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំវាយតនម្ជាប់ 

ជ័យលាភីកលខ១ ជាវិទយាល័យផ្តល់កសវាអប់រគំំរកូព្ុងវិស័យអប់រ ំ ៃិងទទលួជ័យលាភី 

កផសេងៗកទៀតជាកតចើៃកផសេងកទៀតពីតកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងតកសងួបរិស្ាៃ។

បុគ្គលិកអប់រដំដលកំពុងបកតមើោរកៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត ភាគកតចើៃ គឺជាអ្កមកព ី

ចមាងៃ យ។ ក៏ប៉ាុដៃ្ត ទាងំគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ក ៏

ដូចជាបុគ្គលិកអប់របំកតងៀៃ ៃិងមិៃបកតងៀៃ បាៃខិតខំបៃ្តោរសិកសា ៃិងសិកសាករៀៃសតូត 

ជាតបចំា កដើម្ីអភិវឌ្ឍៃ៍វិជាជា ជីវៈរបស់ខ្លួៃតាមរយៈោរបៃ្តោរសិកសា កៅតាមសាកល- 

វិទយាល័យ ចលូរមួវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងកធ្ើទសសេៃកិច្ចសិកសា ក្ពុងកោលបំណងអភិវឌ្ឍ 

ធៃធាៃមៃុសសេកៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត ឱ្យកឆ្ើយតបៃឹងោរអប់រសំតវតសេទី២១ រហតូដល់

វិទយាល័យមាៃបុគ្គលិកអប់រដំដលមាៃគុណវុឌ្ឍិអប់រំខ្ស់ ៃិងបំកពញោរងារតបកបកដ្យ 

ភាពនច្តបឌិត ៃិងគុណភាពោរងារខ្ស់។ ក្ពុងចំកណាមបុគ្គលិកទាងំអស់ចំៃួៃ ៣៨នាក់ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា74

បុគ្គលិកដដលមាៃសញ្្ញ បតតបរិញ្្ញ បតតជាៃ់ខ្ស់មាៃចំៃួៃ ០៥នាក់ សញ្្ញ បតតបរិញ្្ញ បតត

មាៃចំៃៃួ ២៨នាក់ កំពុងបៃ្តោរសិកសាយកបរិញ្្ញ បតតមាៃចំៃៃួ ០២នាក់ ៃិងបុគ្គលិក

អប់រំមាៃសញ្្ញ បតតមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិ មាៃចំៃួៃដត ០៣នាក់ប៉ាុកណ្ាះ។

៣�២�៤�១� ការពគប់ពគងធនធានមនុស្ស

ក. ោរកធ្ើដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេ

 ¾ ោរវិភាគពីតតមនូវោរ

កៅកដើមឆំ្្សិកសា បនាទា ប់ពីបាៃទទលួោក្យកស្ើសុំចលូករៀៃពីសិសសេរចួ គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ ជាពិកសសកលាកនាយករងទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទស បាៃករៀបចំកធើ្បំដណងដចក 

ថ្្ក់ករៀៃកៅតាមកតមិតថ្្ក់ៃីមយួៗកដ្យគិតកៅតាមៃិោមសមាមាតតចំៃៃួសិសសេ ៃិង 

ចំៃៃួតគនូដដលមាៃកៅក្ពុងសាលាករៀៃកដ្យអៃុកលាមកៅតាមកសចក្តីដណនំាកលខ២៥៦11  

ៃិងអៃុតកឹត្យកលខ១០12។ បនាទា ប់ពីករៀបចំដបងដចកចំៃួៃថ្្ក់ករៀៃរចួ នាយករងទទលួ 

បៃទាពុកបកច្ចកកទសតាមរយៈកលាកនាយកវិទយាល័យបាៃករៀបចំកធ្ើរបាយោរណ៍ជៃូកៅមៃទាីរ 

អប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្តពីតតមនូវោរតគនូបកតងៀៃ ដដលកលើស ៃិងខ្ះកៅតាមមុខវិជាជា  

ឯកកទសៃីមយួៗ ៃិងតាមកតមិតថ្្ក់ (មធ្យមសិកសាបឋមភមូិ ៃិងមធ្យមសិកសាទុតិយភមូិ)  

កដ្យមាៃោរចុះហត្កលខាឯកភាព ៃិងយល់តពមពីនាយកវិទយាល័យ។ 

លក្ណៈដដលគរួឱ្យកត់សមា្គ ល់សតមាប់ោរចាត់ដចងតគនូបកតងៀៃឱ្យបកតងៀៃ តាម 

មុខវិជាជា ឯកកទសៃីមយួៗ ោរបកតងៀៃកមា៉ា ងបដៃ្ម ៃិងោរបកតងៀៃតាមថ្្ក់ៃីមយួៗគទឺាងំ 

នាយកវិទយាល័យ ៃិងនាយករងទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទសមិៃបាៃកធើ្ោរចាត់ដចង ឬចាត់តំាង 

កដ្យខ្លួៃឯងផ្ទា ល់កនាះកទ គបឺាៃតបគល់សិទ្ធិអំណាចនៃោរចាត់ដចងកៃះកៅឱ្យតបធាៃ 

11 កសចក្តីដណនំាកលខ ២៥៦ ស្ត ីពីោរកំណត់ៃិោមកតបើតបាស់មសៃ្តីរាជោរសតមាប់សាលាមកត្តយ្យសិកសា បឋម 

សិកសា មធ្យមសិកសាចំកណះទូកៅ ៃិងសាលាគរុកោសល្យរបស់តកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ចុះន ង្ៃទី២៩ ដខមករា  

ឆំ្្២០០២។
12 អៃុតកឹត្យកលខ ១០ អៃតក.បក ស្ត ីពីោរកតមិតរបបកមា៉ា ងកំណត់កមា៉ា ងបដៃ្ម ៃិងតបាក់កមា៉ា ងបដៃ្មសតមាប់ោរ

បកតងៀៃក្ពុងតគឹះស្ាៃសិកសាសាធារណៈចុះន ង្ៃទី៣០ ដខមករា ឆំ្្២០១៧។
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

តកពុមបកច្ចកកទសកដើម្ីករៀបចំចាត់ដចងតគនូបកតងៀៃដដលស្ិតកៅក្ពុងតកពុមបកច្ចកកទសរបស ់

ខ្លួៃផងដដរ។ ោរកតជើសករសីតគនូបកតងៀៃកមា៉ា ងបដៃ្មកៅកលើមុខវិជាជា ឯកកទសដដលខុសពី 

មុខវិជាជា ឯកកទសកដើម ក៏តតនូវបាៃករៀបចំ ៃិងចាត់ដចងកដ្យតបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសតាម

មុខវិជាជា ៃីមយួៗ។

ក្ពុងោរករៀបចំោរវិភាគពីតតមនូវោរបុគ្គលិកកៅក្ពុងវិទយាល័យគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ 

ជាពិកសសកលាកនាយកមិៃដដលបាៃកធ្ើោរអៃុម័តកដ្យឯកឯង ដតក្ពុងចំកណាម

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃកនាះកទ កោលគគឺណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ដតងដតអៃុវត្ត 

កៅតាមសា្ម រតីសកតមចចិត្តរមួនៃអង្គតបជុំ មុៃៃឹងកធ្ើរបាយោរណ៍កផ្ើជៃូកៅោរិោល័យ 

អប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុក ៃិងមៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្តពីតតមនូវោររបស់បុគ្គលិក 

អប់រំ។

 ¾ ោរពិភាកសាកលើកសចក្តីតោងនៃដផៃោរ

កដ្យសារដតវិទយាល័យកពតជចិនា្ត កៅខ្ះបុគ្គលិកអប់រ ំ សតមាប់ោរករៀបចំោលវិភាគ 

បកតងៀៃ ៃិងចំៃៃួកមា៉ា ងបកតងៀៃសតមាប់កលាកតគនូ អ្កតគនូបកតងៀៃ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ 

មាៃបញ្ហា តបឈមជាកតចើៃរមួមាៃ៖ ១)សាលាតតមនូវឱ្យតគនូបកតងៀៃមយួចំៃួៃបកតងៀៃ

កមា៉ា ងបដៃ្មកលើសពីកមា៉ា ង ដដលបាៃកំណត់កដ្យតកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា  

២) គណៈតគប់តគងសាលាតតនូវកតជើសករីសតគនូបកតងៀៃមយួចំៃួៃកទៀតឱ្យបកតងៀៃកមា៉ា ងបដៃ្ម 

កៅកលើមុខវិជាជា ឯកកទស ដដលមិៃដមៃជាមុខវិជាជា ឯកកទសកដើមរបស់ខ្លួៃ ៣)តគនូបកតងៀៃ 

ដដលបកតងៀៃកមា៉ា ងបដៃ្មៃឹងតតនូវទទួលបាៃតបាក់ឧបត្ម្ភពីរាជរដ្ឋា ភិបាលកៅតាមចំៃួៃកមា៉ា ង 

ដដលោត់បកតងៀៃ ៃិងគុណវុឌ្ឍិតគនូ កដ្យកោងកៅកលើអៃុតកឹត្យកលខ១០13 (តគនូមធ្យម

សិកសាទុតិយភមូិទទលួោរឧបតម្្ភចំៃួៃ ១០.៤០០ ករៀលក្ពុង១កមា៉ា ងសិកសា ៃិងតគនូមធ្យម 

សិកសាបឋមភមូិទទលួបាៃោរឧបតម្្ភចំៃួៃ ៥.៥០០ករៀលក្ពុង១កមា៉ា ងសិកសា) ដដលៃឹងអាច 

13  អៃុតកឹត្យកលខ ១០ អៃតក.បក ស្ត ីពីោរកតមិតរបបកមា៉ា ងកំណត់កមា៉ា ងបដៃ្ម ៃិងតបាក់កមា៉ា ងបដៃ្មសតមាប់ 

ោរបកតងៀៃក្ពុងតគឹះស្ាៃសិកសាសាធារណៈចុះន ង្ៃទី៣០ ដខមករា ឆំ្្២០១៧
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា76

កធ្ើឱ្យមាៃទំនាស់ផលតបកោជៃ៍កកើតក�ើងកៅកព្ុងចំកណាមគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិង 

បុគ្គលិកអប់រំកៅក្ពុងវិទយាល័យ។ កដើម្ីកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមទាងំកៃះ គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃកពតជចិនា្ត  បាៃតបជុំពិភាកសាោ្កធ្ើកសចក្តីតោងដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេក្ពុង 

ចំកណាមបុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់តបកបកដ្យតម្ាភាព ៃិងកោរពសា្ម រតីសកតមចចិត្តរមួកៅ

ក្ពុងវិទយាល័យក្ពុងោរកតជើសករសីតគនូបកតងៀៃឱ្យបកតងៀៃកៅមុខវិជាជា ណាមួយ។

យៃ្តោរនៃោរកតជើសករសីតគនូបកតងៀៃសតមាប់បកតងៀៃកមា៉ា ងបដៃ្មមុខវិជាជា ណាមយួ  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃក៏មិៃដដលកធ្ើោរចាត់តំាង ៃិងកតជើសករសីកដ្យខ្លួៃឯងកនាះ

កទ កោលគកឺធ្ើក�ើងកៅតាមឋានាៃុតកមោរងារ ៃិងបាៃតបគល់សិទ្ធិក្ពុងោរកតជើសករសីកៅ

ឱ្យតបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសនៃមុខវិជាជា ៃីមយួៗជាអ្កកតជើសករសី ៃិងចាត់ដចងមុៃៃឹងកស្ើ 

មកគណៈតគប់តគងសាលា កដើម្ីតបជុំសកតមចជាចុងកតោយជាមយួគណៈតគប់តគងសាលា  

ៃិងតគនូបកតងៀៃទាងំអស់។ ចំដណកឯតបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសបាៃអៃុវត្តោរកតជើសករសី 

តគនូបកតងៀៃកមា៉ា ងបដៃ្ម កដ្យកោងកៅកលើលទ្ធផលនៃោរសិកសារបស់សិសសេោលពីឆំ្្ 

កៃ្ងមក កោលគពឺកួោត់មិៃបាៃកតជើសករសីតគនូបកតងៀៃបដៃ្មកមា៉ា ងកដ្យោ្ម ៃកោល- 

ោរណ៍ ឬតាមោរចូលចិត្ត ៃិងតបោៃ់បកសេពកួរបស់ខ្លួៃក�ើយ។ សតមាប់តគនូបកតងៀៃកមា៉ា ង 

បដៃ្មខុសកៅៃឹងមុខវិជាជា កដើមរបស់ខ្លួៃ កោលោរណ៍នៃោរកតជើសករសីកោងកៅតាម

ោរស្ម ័តគចិត្តរបស់កលាកតគនូ អ្កតគនូ លទ្ធផលនៃោរសិកសារបស់សិសសេោលពីឆំ្្កៃ្ងមក  

ៃិងតគនូបកតងៀៃមុខវិជាជា វិទយាសាសស្តសង្គមអាចកតជើសករីសបកតងៀៃបាៃដតមុខវិជាជា វិទយាសាសស្ត  

សង្គម កហើយតគនូបកតងៀៃវិទយាសាសស្តអាចកតជើសករីសបកតងៀៃបាៃដតមុខវិជាជា វិទយាសាសស្ត  

ពិតប៉ាុកណ្ាះ។ បនាទា ប់ពីតបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសបាៃកតជើសករសីរចួតតនូវដ្ក់កស្ើមក 

គណៈតគប់តគងសាលា។ បនាទា ប់មក គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃៃិងកលាកតគនូ អ្កតគនូបាៃ 

តបជុំសកតមចោរករៀបចំោលវិភាគបកតងៀៃសតមាប់ឆំ្្សិកសាៃីមយួៗ។ បដៃ្មពីកៃះ កដើម្ី 

កធ្ើឱ្យគុណភាពនៃោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃកៅវិទយាល័យកៅដតរកសាបាៃល្អតបកសើរ កបើកទាះបីជា 

បុគ្គលិកអប់រខ្ំះក៏កដ្យ បនាទា ប់ពីករៀបចំោលវិភាគរចួមក គណៈតគប់តគងសាលាបាៃ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

បញ្ចនូលបញ្ហា ខ្ះបុគ្គលិកកៃះកៅក្ពុងដផៃោរនៃោរអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃកដ្យកផ្្ត តកលើ 

ោរជយួពតងឹងបំប៉ាៃសមតភ្ាពបដៃ្ម ៃិងដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លដល់តគនូបកតងៀៃដដល 

តតនូវបកតងៀៃកមា៉ា ងបដៃ្មកៅកលើមុខវិជាជា ឯកកទស ដដលមិៃដមៃជាមុខវិជាជា ឯកកទសកដើម 

របស់ខ្លួៃ។ ោរអៃុវត្តយៃ្តោរដបបកៃះបាៃកធ្ើឱ្យបុគ្គលិកអប់រំកៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  

មាៃសាមគ្គីភាពនផទាក្ពុងល្អ មិៃមាៃទំនាស់ផលតបកោជៃ៍ កចះជយួោ្កៅវិញកៅមក  

កដ្យមិៃតបោៃ់បកសេពកួ ជាពិកសសគោឺរដចករដំលកចំកណះដឹងមុខវិជាជា នៃោរបកតងៀៃ

រវាងតគនូ ៃិងតគនូដដលជាកតា្ត នំាឱ្យោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃកៅវិទយាល័យកៅដតរកសាបាៃៃវូ 

គុណភាពៃិងតបសិទ្ធភាព កទាះបីខ្ះតគនូបកតងៀៃកៅតាមមុខវិជាជា ឯកកទសៃីមួយៗ។

ខ. ោរតគប់តគងគុណផល 

 ¾ ោរករៀបចំរចនាសម្័ៃ្ធដឹកនំារបស់អង្គភាព 

ោរករៀបចំរចនាសម្័ៃ្ធដឹកនំា ៃិងតគប់តគង តតនូវបាៃអៃុវត្តកៅតាមអៃុតកឹត្យកលខ 

១១៤14 ៃិងកសចក្តីដណនំារបស់តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា។

រចនាសម្័ៃ្ធដឹកនំារមួមាៃ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃដដលដឹកនំាកដ្យនាយក 

សាលាមយួរបូ ៃិងនាយករងពីររបូដដលកៅក្ពុងកនាះនាយកសាលាមាៃតនួាទីជាអ្កទទលួ 

បៃទាពុកោ្ត ប់ោរងាររមួ នាយករងមយួរបូទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទស ៃិងនាយករងមយួរបូកទៀត 

ទទួលបៃទាពុករដឋាបាល ៃិងយុវជៃ។ ជាមយួោ្កៃះ នាយករងទទួលបៃទាពុកដផ្ករដឋាបាល ៃិង 

យុវជៃមាៃតនួាទីដឹកនំា ៃិងតគប់តគងោរងាររដឋាបាលសាលាករៀៃរមួមាៃកលខា កបឡា  

កហរញ្ញិក ៃិងបណ្ារកសេ។ ចំដណកឯនាយករងទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទសមាៃតនួាទីដឹកនំា  

ៃិងតគប់តគងតកពុមបកច្ចកកទសចំៃួៃបីតកពុមរមួមាៃ៖ ១)តកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា វិទយាសាសស្ត  

ពិត ២)តកពុមបកច្ចកកទសភាសា ៃិង៣)តកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា វិទយាសាសស្តសង្គម។

កលើសពីកៃះ កដើម្ីបកងកេើៃតបសិទ្ធភាពនៃោរអៃុវត្តោរងារ ក៏ដចូជាកដើម្ីកធ្ើឱ្យវិទយាល័យ

14 អៃុតកឹត្យកលខ ១១៤ អៃតក.បក ស្ត ីពីោរកំណត់រចនាសម័្ៃ្ធតគប់តគង ៃិងមុខតំដណងក្ពុងរចនាសម្័ៃ្ធតគប់តគង

តកសួង ស្ាប័ៃថ្្ក់ជាតិ ៃិងថ្្ក់កតោមជាតិ ចុះន ង្ៃទី០៧ ដខកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៥
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា78

មាៃោរអភិវឌ្ឍកៅតគប់ដផ្កទាងំអស់ វិទយាល័យក៏កៅមាៃោរករៀបចំរចនាសម្័ៃ្ធដឹកនំា 

គណៈកម្មោរ ៃិងតកពុមោរងារនផទាក្ពុងមយួចំៃួៃកទៀត ដដលជាោរជយួោំតទដល់សកម្មភាព 

នានារបស់វិទយាល័យផងដដរ។ គណៈកម្មោរ ៃិងតកពុមោរងារនផទាក្ពុងទាងំកៃះរមួមាៃ៖

 • គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ

 • គណៈកម្មោរតគប់តគងមលូៃិធិដំកណើរោរវិទយាល័យ 

 • តកពុមោរងារសកសងា្គ ះបឋម 

 • តកពុមោរងារបរិស្ាៃ 

 • តកពុមោរងារទទលួបៃទាពុកបណ្ាល័យ

 • តកពុមោរងារទទលួបៃទាពុកអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃសិសសេ

 • តកពុមោរងារតគប់តគងបៃទាប់ ៃិង ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកុំព្យនូទ័រ

 • តកពុមតបឹកសាយុវជៃ 

 • កឹ្បសិកសាតាមមុខវិជាជា  

 • តកពុមោយរឹទ្ធិ 

 • តកពុមោកបាទតកហម 

គណៈកម្មោរ ៃិងតកពុមនផទាក្ពុងៃីមួយៗក៏មាៃករៀបចំរចនាសម្័ៃ្ធដឹកនំា ៃិងតគប់តគង 

ដដលក្ពុងកនាះដឹកនំាកដ្យតបធាៃមយួរបូ ៃិងសមាជិកតកពុមមយួចំៃួៃកៅតាមោរចំាបាច់។ 

ក្ពុងោរករៀបចំគណៈកម្មោរៃិងតកពុមនផទាក្ពុងទាងំកៃះ មយួចំៃួៃករៀបចំក�ើងកដ្យកោង 

កៅតាមកោលោរណ៍ ៃិងកសចក្តីដណនំារបស់តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងមយួចំៃួៃ 

កទៀតតតនូវបាៃបកងកេើតក�ើយកដ្យអៃុកលាមកៅតាមតតមនូវោរជាក់ដស្តងរបស់វិទយាល័យ។  

សមាសភាពនៃគណៈកម្មោរ ៃិងតកពុមទាងំកៃះក៏មាៃសមាសភាពចលូរមួពីសហគមៃ៍  

អាជ្ាធរដដៃដី ៃិងសិសសេកៅក្ពុងវិទយាល័យផងដដរ។
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា80

 ¾  ោរកំណត់ោរពិពណ៌នាមុខតំដណង ៃិងោរដបងដចកោរងារ

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត មិៃតតឹមដតមាៃរចនាសម្័ៃ្ធនៃោរដឹកនំា ៃិងតគប់តគងសាលាករៀៃ

ចបាស់លាស់ ប៉ាុកណ្ាះកទ ដតវិទយាល័យបាៃអៃុវត្តោរងារកដ្យកោរពតាមរចនាសម្័ៃ្ធ 

ដឹកនំា ៃិងតគប់តគងរបស់ខ្លួៃដដលបាៃបកងកេើតក�ើងោ៉ា ងខាជា ប់ខជាលួៃ។ កដើម្ីជយួសតមលួលដល់

ោរចាត់ដចងោរងារ ៃិងកជៀសវាងៃវូកងះ្ចកន្ាះោរងារ ៃិងោរជាៃ់ភារកិច្ចោ្ ទាងំបុគ្គលិក 

អប់រ ំតំណាងសហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរដដៃដី ដដលតតនូវបាៃកតជើសករសីឱ្យកៅោៃ់មុខតំដណង 

ណាមយួកៅក្ពុងគណៈកម្មោរ ៃិងតកពុមដដលតតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងកដើម្ីោំតទដល់ោរអភិវឌ្ឍ  

សុទ្ធដតមាៃោរពិពណ៌នាពីតនួាទី ៃិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃដដលតតនូវអៃុវត្តកដ្យរាប់ចាប់តំាងពី 

តនួាទី ៃិងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ នាយក នាយករងទទួលបៃទាពុក

បកច្ចកកទស នាយករងទទួលបៃទាពុករដឋាបាល ៃិងយុវជៃ កលខា តបធាៃតកពុមបកច្ចកកទស តគនូ 

ទទួលបៃទាពុកថ្្ក់ តកពុមតបឹកសាយុវជៃ តកពុមោយរឹទ្ធិ តកពុមោកបាទតកហម ៃិងតកពុមបរិស្ាៃ 

ជាកដើម។ ោរពិពណ៌មុខតំដណងតតនូវបាៃករៀបចំ ៃិងកបាះតតាទទលួសា្គ ល់ពីតនួាទី ៃិង 

ភារកិច្ចកដ្យនាយកសាលា ៃិងបាៃបិទផសាយកៅតាមកដៃ្ងដដលខ្លួៃតតនូវបំកពញោរងារ 

ករៀងៗខ្លួៃ។ បដៃ្មពីកលើោរពិពណ៌នាពីមុខតំដណង គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ជាពិកសស 

កលាកនាយកវិទយាល័យបាៃកធ្ើវិមជ្ឈោរអំណាច ៃិងសិទ្ធិក្ពុងោរដឹកនំាតគប់តគង ៃិងចាត់ដចង

ោរអៃុវត្តោរងារកៅតាមឋានាៃុតកមោរងារ តពមទាងំបាៃផ្តល់សិទ្ធិ ៃិងអំណាចនៃ 

ោរសកតមចចិត្តកៅឱ្យគណៈកម្មោរ តកពុម ៃិងបុគ្គលិកអប់រ ំដដលទទលួបាៃ មុខតំដណង តនួាទី  

ៃិងភារកិច្ចកនាះក្ពុងោរចាត់ដចងោរងារដដលសិ្តកៅកតោមោរតគប់តគងរបស់ខ្លួៃកដ្យ 

ផ្ទា ល់ កោលគគឺណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ក៏ដចូជានាយកវិទយាល័យ មាៃតនួាទីជាអ្ក 

ចំាជយួសតមបសតមលួល កដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមកៅកពលពកួោត់កស្ើសុំដតប៉ាុកណ្ាះ។  

បដៃ្មពីកលើកៃះ តគប់គណៈកម្មោរ តកពុម ៃិងបុគ្គលិកអប់រដំដលទទលួបាៃតនួាទី ៃិង 

ភារកិច្ចទាងំកនាះមាៃោរដឹកនំា ៃិងតគប់តគងកិច្ចោររបស់ខ្លួៃតបកបកដ្យោរទទួលខុសតតនូវ 

ខ្ស់។
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បុគ្គលិកអប់រំកៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ទាងំបុគ្គលិកបកតងៀៃ ៃិងមិៃបកតងៀៃ តតនូវបាៃ 

ករៀបចំកតជើសករសី ៃិងកធ្ើបំដណងដចកោរងារកដ្យកោរពកៅតាមកោលោរណ៍ ៃិងលក្ខណ្

សំខាៃ់ៗរបស់វិទយាល័យចំៃួៃ៣ រមួមាៃ៖ ១)មាៃជំនាញឯកកទសចបាស់លាស់ ២)មាៃ 

ឧបៃិសសេ័យៃឹងោរងារ ៃិង ៣)កោលោរណ៍ស្ម ័តគចិត្ត។ តគប់តគនូបកតងៀៃទាងំអស់ តតនូវបាៃ

កតជើសករសីឱ្យបកតងៀៃកដ្យដផ្អកកៅតាមមុខវិជាជា ជំនាញឯកកទសរបស់ខ្លួៃជាមុៃសិៃ មុៃ 

ៃឹងកតជើសករសីោត់ឱ្យកៅបកតងៀៃកលើមុខវិជាជា ដដលមិៃដមៃជាមុខវិជាជា ឯកកទសរបស់ខ្លួៃ។  

សតមាប់ោរកតជើសករសីតគនូបកតងៀៃឱ្យកៅបកតងៀៃកលើមុខវិជាជា ណាមយួដដលមិៃដមៃជា 

មុខវិជាជា ឯកកទសកដើមរបស់ខ្លួៃ ឬឱ្យកៅោៃ់តំដណងោរងារណាមយួកៅក្ពុងរដឋាបាលសាលាករៀៃ  

គណៈកម្មោរ ឬតកពុមោរងារ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃកធ្ើោរកតជើសករសីតាមរយៈ 

កោលោរណ៍ស្ម ័តគចិត្ត ៃិងកៅតាមឧបៃិសសេ័យរបស់បុគ្គលិកអប់រំកនាះ។ ជាឧទាហរណ៍ 

កលាកតគនូដដលោៃ់ោរងារជាបណ្ារកសេរបស់វិទយាល័យ ោត់តតនូវបាៃគណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃកតជើសករសីឱ្យោៃ់តនួាទីជាអ្កតគប់តគងបណ្ាល័យកៅតាមកោលោរណ ៍

ស្ម ័តគចិត្ត ៃិងឧបៃិសសេ័យ។ កដ្យសារវិទយាល័យខ្ះបុគ្គលិកអប់រសំតមាប់ោៃ់ោរងារជា 

បណ្ារកសេ កលាកតគនូបកតងៀៃភាសាដខ្មរម្ាក់ ោត់តសលាញ់ោរងារជាបណ្ារកសេ បាៃស្ម ័តគចិត្ត 

បំកពញោរងារជាបណ្ារកសេផង ៃិងជាតគនូបកតងៀៃភាសាដខ្មរផង។ ោរតសលាញ់ោរងារ 

បណ្ាល័យរបស់កលាកតគនូ បាៃកធ្ើឱ្យោត់ខំបំកពញោរងារជាបណ្ារកសេរបស់វិទយាល័យ ៃិង 

បណ្ាល័យមាៃដំកណើរោរោ៉ា ងល្អ ៃិងជាកទៀងទាត់កដ្យចាប់កបើកដំកណើរោរពីកមា៉ា ង 

តបំាពីរតពឹក រហតូកមា៉ា ងតបំារកសៀលពីន ង្ៃចៃទាដល់ន ង្ៃកៅរ៍។

យៃ្តោរនៃោរដឹកនំា ៃិងតគប់តគងអង្គភាពរបស់វិទយាល័យ គអឺៃុវត្តតាមកោលោរណ៍ 

ßសមូហភាពជាអ្កដឹកនំា សមូហភាពជាអ្កសកតមចចិត្ត បុគ្គលជាអ្កទទួលខុសតតនូវà។  

កៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  រាល់ោរសកតមចចិត្តក្ពុងោរអៃុវត្តកិច្ចោរអ្ីមយួកៅកព្ុងសាលាករៀៃ  

គកឺោរពកៅតាមសា្ម រតីសកតមចរបស់អង្គតបជុំ កោលគគឺណៈតគប់តគងសាលាមិៃអាចកធើ្ 

ោរសតមចចិត្តកធើ្អ្ីមយួកដ្យឯកឯងបាៃកនាះកទ កហើយតបសិៃកបើោរសកតមចចិត្តកធ្ើោរងារ
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អ្ីមយួកៅកព្ុងវិទយាល័យកដ្យមិៃមាៃោរឯកភាពោ្ទាងំតសពុងកៅក្ពុងអង្គតបជុំ កិច្ចោរកនាះ 

តតនូវបាៃសកតមចតាមរយៈោរកបាះកឆ្្តកដ្យកោរពកៅតាមមតិភាគកតចើៃរបស់អង្គតបជុំ។  

ោរអៃុវត្តរកបៀបកៃះបាៃកធ្ើឱ្យបុគ្គលិកអប់រំម្ាក់ៗបាៃបំកពញោរងារកដ្យមាៃោរទទលួ- 

ខុសតតនូវខ្ស់តបកបកដ្យគុណភាព ៃិងមាៃសាមគ្គីភាពនផទាក្ពុងល្អ។

 ¾ ោរតគប់តគងវត្តមាៃបាៃកទៀងទាត់

វិទយាល័យបាៃតគប់តគងវត្តមាៃបុគ្គលិកអប់រ ំ ក៏ដចូជាសិសសេបាៃជាកទៀងទាត់ 

តាមរយៈោរករៀបចំបញជា ីវត្តមាៃ កលខទរូសពទាទំនាក់ទំៃង ៃិងោរករៀបចំតកពុមទំនាក់ទំៃងតាម 

បណា្ត ញសង្គម (កតក�តោម ៃិងទំព័រកហស្ប៊ុករបស់វិទយាល័យ)។ សតមាប់បុគ្គលិកអប់រ ំ 

ោរតគប់តគងវត្តមាៃបាៃអៃុវត្តកដ្យតតមនូវឱ្យបុគ្គលិកអប់រំម្ាក់ៗ ចុះហត្កលខាកៅក្ពុង 

បញជា ីវត្តមាៃជាកទៀងទាត់កៅមុៃកមា៉ា ងកពលចូលកធ្ើោរងារ ៃិងកៅមុៃកពលកចញពីកដៃ្ង 

កធ្ើោរងារ។ កៅកពលតពឹក សាលាករៀៃអៃុវត្តកមា៉ា ងចលូករៀៃកៅកមា៉ា ងតបំាពីរតពឹក កចញកៅ 

កមា៉ា ងដប់មយួតពឹក ៃិងកៅកពលរកសៀល ចលូករៀៃកៅកមា៉ា ងមយួរកសៀល ៃិងកចញកៅកមា៉ា ង 

តបំារកសៀល។ កៅកពលដដលតគនូបកតងៀៃជាប់ភារកិច្ចរវល់ ៃិងមាៃទុក្ធុរៈមិៃអាចមក 

បំកពញោរងារបាៃតតនូវសរកសរោក្យកស្ើសុំចបាប់ឈប់សតមាកោរងារ ៃិងក្ពុងករណីបនាទា ៃ់

តតនូវសុំចបាប់តាមរយៈទរូសពទាមកសុំគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃជាមុៃ បនាទា ប់មកកទើបកធ្ើ 

យុត្តិកម្មជាកតោយ។ សតមាប់ោរតគប់តគងវត្តមាៃកៅតាមថ្្ក់ករៀៃ ក្ពុងករណីដដល 

តគនូបកតងៀៃណាម្ាក់អវត្តមាៃមិៃបាៃមកបកតងៀៃកៅកព្ុងកមា៉ា ងបកតងៀៃរបស់ខ្លួៃកដ្យ 

មិៃដឹងមលូកហតុ តបធាៃថ្្ក់តតនូវរាយោរណ៍ជៃូគណៈតគប់តគងសាលា កហើយគណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃៃឹងកធ្ើទំនាក់ទំៃងតាមកលខទូរសពទាកៅតគនូបកតងៀៃភ្ាម។

ចំកោះសិសសាៃុសិសសេវិញ កតរៅពីករៀបចំកសៀវកៅចុះសតមង់អវត្តមាៃសិសសេ កៅតាម 

ថ្្ក់ករៀៃៃីមយួៗ វិទយាល័យបាៃករៀបចំបិទស្ាកសញ្្ញ សមា្គ ល់ក ្្ម ះសិសសេ ៃិងកលខទរូសពទា 

មាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាលសិសសេកៅតាមប្ង់តុៃីមយួៗដដលសិសសេអង្គពុយ។ ោរកធ្ើ 

រកបៀបកៃះកធ្ើឱ្យវិទយាល័យតគប់តគងអវត្តមាៃរបស់សិសសេតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាពខ្ស់  
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ជាពិកសសគសឺិសសាៃុសិសសេដដលមាៃបំណងចង់កគចកវសពីសាលាករៀៃកៅកព្ុងកមា៉ា ង 

បកតងៀៃណាមួយ កដើម្ីកៅកដើរកលងកៅខាងកតរៅកដ្យមាតាបិតា ឬអាណាពយាបាលមិៃ 

បាៃដឹង។ កៅកដើមកមា៉ា ងសិកសាៃីមយួៗ មុៃកពលចាប់កផ្តើមបកតងៀៃ តបសិៃកបើតគនូបកតងៀៃ 

ពិៃិត្យអវត្តមាៃសិសសេ កហើយរកក�ើញថ្សិសសេណាម្ាក់អវត្តមាៃ កដ្យមិៃមាៃោរសុ ំ

ចបាប់អៃុញ្្ញ ត ៃិងមិៃដឹងមូលកហតុចបាស់លាស់ តាមរយៈទូរសពទាដដលមាៃបិទកៅតាម 

ប្ង់តុរបស់សិសសេ តគនូបកតងៀៃៃឹងទរូសពទាកៅរកមាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាលសិសសេកនាះ 

ភ្ាម កដើម្ីជតមាបសួរោត់ពីមលូកហតុអវត្តមាៃោរសិកសារបស់កៃូោត់។

យៃ្តោរនៃោរផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់ជៃូមាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាលសិសសេតាម 

រយៈទរូសពទាកៅកព្ុងកំ�ពុងកពលបកតងៀៃ ៃិងករៀៃកៃះ គគឺណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃ

ករៀបចំតបជុំ ៃិងសកតមចអៃុវត្តកដ្យបាៃផ្តល់ន្្ោតទរូសពទាជៃូកៅកលាកតគនូ អ្កតគនូ ដដល

បាៃទរូសពទាផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់កៅឱ្យមាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាលសិសសេតាមរយៈ្វិោ 

ឧបត្ម្ភរបស់មាតាបិតាសិសសេ ៃិងសហគមៃ៍។ ប៉ាុដៃ្តកៅកព្ុងោរអៃុវត្តោរងារជាក់ដស្តង 

នាកពលកៃ្ងមក បុគ្គលិកអប់រកំសទា ើរដតទាងំអស់កៅកព្ុងវិទយាល័យបាៃស្ម ័តគចិត្តចំណាយ 

្វិោផ្ទា ល់ខ្លួៃក្ពុងោរទរូសពទាកៅមាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ កដ្យមិៃបាៃ 

ទាមទារោរឧបត្ម្ភ្វិោពីសាលាករៀៃក�ើយ។

 ¾ តបព័ៃ្ធរាយោរណ៍ពីគុណផលនៃោរងារ

តបព័ៃ្ធរាយោរណ៍ពីគុណផលនៃោរងារជាដផ្កមយួនៃោរដឹកនំា ៃិងោរតគប់តគង 

កដ្យដផ្អកកៅកលើលទ្ធផលោរងារ ដដលរមួមាៃោរងារករៀបចំដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  ដផៃោរ 

ោរអៃុវត្តោរងាររបស់ស្ាប័ៃ ោរតាមដ្ៃតតលួតពិៃិត្យ ោររាយោរណ៍ ៃិងោរវាយតនម្ 

គុណផលោរងារមសៃ្តី ោរអភិវឌ្ឍមសៃ្តី ៃិងោរផ្តល់រង្ាៃ់លាភោរកដើម្ីធានាតបសិទ្ធភាព 

ៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាពនៃោរងាររបស់សាលាករៀៃ។ កព្ុងៃ័យកៃះ វិទយាល័យ បាៃករៀបចំតបព័ៃ្ធ 

រាយោរណ៍ពីគុណផលោរងារតាមរយៈយៃ្តោរជាកតចើៃ ក្ពុងោរវាយតនម្ពីគុណផល 

ោរងាររបស់បុគ្គលិកអប់រ ំ ក៏ដចូជាោរអៃុវត្តោរងារកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ។ តបព័ៃ្ធនៃ 
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ោររាយោរណ៍ពីគុណផលោរងារមាៃកតចើៃរបូភាពកោងកៅតាមតកពុម ៃិងគណៈកម្មោរ 

ៃីមយួៗដដលបាៃករៀបចំកៅក្ពុងវិទយាល័យ។ តាមរយៈវិមជ្ឈោរនៃអំណាច ៃិងោរសកតមច 

របស់គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ តគប់គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងតកពុមោរងារ 

កៅក្ពុងវិទយាល័យបាៃករៀបចំដផៃោរសកម្មភាព ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  ៃិងយៃ្តោរពិៃិត្យ 

តាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ ោរអៃុវត្តោរងាររបស់ខ្លួៃករៀងខ្លួៃ។ ជាក់ដស្តង គណៈកម្មោរ 

តគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈកម្មោរតគប់តគង បរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យ ៃិងតកពុមតបឹកសាយុវជៃ 

ជាកដើម បាៃករៀបចំតបព័ៃ្ធរាយោរណ៍ពីគុណផលនៃោរងារតាមរយៈយៃ្តោរតាមដ្ៃ ៃិង 

វាយតនម្នៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់ខ្លួៃជាតបចំា តបកបកដ្យសា្ម រតីទទលួខុសតតនូវខ្ស់។  

ជាមយួោ្កៃះ កៅក្ពុងរចនាសម្័ៃ្ធនៃោរដឹកនំា ៃិងតគប់តគងរបស់គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ  

ក៏ករៀបចំយៃ្តោរពិៃិត្យតាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ោរអៃុវត្តោរងាររបស់បុគ្គលិកអប់ររំបស ់

ខ្លួៃផងដដរ។ ទៃទាឹមកៃះ វិទយាល័យបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំជាកតចើៃរមួមាៃ៖ កិច្ចតបជុំតកពុមបកច្ចកកទស 

មុខវិជាជា  កិច្ចតបជុំរវាង គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិង 

បុគ្គលិកអប់រកំ្ពុងោរករៀបចំដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  ៃិងដផៃោរសកម្មភាពអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ  

ោរករៀបចំដបងដចកោលវិភាគបកតងៀៃ កិច្ចតបជុំរវាងគណៈតគប់តគងសាលាៃករៀៃជាមយួ 

មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ កិច្ចតបជុំរវាងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃជាមយួ 

គណៈកម្មោរ ៃិងតកពុមកផសេងៗកៅក្ពុងវិទយាល័យ។ រាល់កិច្ចតបជុំទាងំកៃះ គគឺណៈតគប់តគង

វិទយាល័យដតងទទលួបាៃៃវូមតិចលូរមួវាយតនម្ដកលម្អពីោរផ្តល់កសវាអប់រ ំក៏ដចូជា 

ោរអៃុវត្តោរងារនាកពលកៃ្ងមករបស់បុគ្គលិកអប់រ ំ ជាពិកសសគឺោរបកតងៀៃៃិងករៀៃ  

កដ្យកផ្្ត តកលើរកបៀបវារៈសំខាៃ់ចំៃៃួបី គៈឺ ១)រាយោរណ៍លទ្ធផលសកតមច ២)បញ្្ញ តបឈម  

ៃិង ៣)ទិសកៅបៃ្ត។ តាមរយៈយៃ្តោរកៃះ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃករៀបចំកដ្ះតសាយ 

បញ្ហា ទាងំឡាយ ៃិងករៀបចំដកលម្អៃវូចំណចុខ្ះខាតនៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់ខ្លួៃបាៃភ្ាមៗ។  

លក្ណៈដដលគរួឱ្យកត់សមា្គ ល់មយួក្ពុងោរវាយតនម្ពីគុណផលោរងារ គរឺាល់បញ្ហា ទាងំឡាយ 

ដដលកកើតក�ើង កបើសិៃជាអាចកដ្ះតសាយបាៃភ្ាម គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃៃឹងករៀបចំ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

តបជុំកដ្ះតសាយភ្ាមកដ្យមិៃរង់ចំាយរូក�ើយ កលើកដលងដតកិច្ចោរណាដដលតតនូវោរសកតមច 

ពីថ្្ក់ដឹកនំាោរិោល័យអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុក ឬមៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្ត។ 

 ¾ ោរកធ្ើអធិោរកិច្ចថ្្ក់ករៀៃ

ោរចុះកធ្ើអធិោរកិច្ចអប់រ ំ គជឺាដផ្កមយួនៃោរវាយតនម្គុណផលោរងាររបស់មសៃ្ត ី

អប់រ ំជាពិកសសគឺតគនូបកតងៀៃ។ ជាករៀងរាល់ឆំ្្នាយករងទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទស ៃិងតបធាៃ 

តកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា បាៃសហោរោ្ករៀបចំតបជុំកធ្ើដផៃោរកធ្ើអធិោរកិច្ចតគនូបកតងៀៃ  

កៅតាមថ្្ក់ករៀៃ ៃិងកៅតាមមុខវិជាជា បកតងៀៃៃីមួយៗ កដ្យបាៃចុះអកងកេតកមើលោរបកតងៀៃ  

ៃិងករៀៃរបស់តគនូបកតងៀៃ កដើម្ីពិៃិត្យកមើលកៅកលើោរករៀបចំដផៃោរបកតងៀៃ កិច្ចដតងោរ

បកតងៀៃ ៃិងវិធីសាសស្ត នៃោរបកតងៀៃ ៃិងផ្តល់កោបល់ដកលម្អៃវូចំណចុខ្ះខាតដល់ 

កលាកតគនូ អ្កតគនូបកតងៀៃ កព្ុងកោលបំណងពតងឹងគុណភាពនៃោរបកតងៀៃរបស់តគនូបកតងៀៃ 

ជាតបចំា។ ជាងកៃះកៅកទៀត តាមរយៈោរចុះកធ្ើអធិោរកិច្ចអប់រំកៃះ រាល់ចំណចុខ្ះខាត 

នៃោរបកតងៀៃរបស់តគនូបកតងៀៃតតនូវបាៃផ្តល់មតិដកលម្អកដ្យផ្ទា ល់កៅដល់តគនូបកតងៀៃ 

កៅក្ពុងថ្្ក់ ៃិងមយួចំៃួៃកទៀតតតនូវបាៃកលើកយកមកតបជុំរកដំកណាះតសាយជារមួកៅក្ពុង 

កិច្ចតបជុំបកច្ចកកទស។

 ¾ ោរផ្តល់ោរកលើកទឹកចិត្តដផ្អកកលើលទ្ធផលនៃោរវាយតនម្

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  បាៃករៀបចំវាយតនម្ផ្តល់រង្ាៃ់កលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកអប់រ ំ

ដដលសកតមចបាៃលទ្ធផលោរងារល្អតបចំាឆំ្្ តាមរយៈោរវាយតនម្ដំក�ើងោំតបាក់កបៀវតសេ

ដដលជាោរដណនំារបស់តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងោរវាយតនម្ផ្តល់រង្ាៃ់កលើក 

ទឹកចិត្តជាពិកសសតគនូបកតងៀៃដដលមាៃស្ានដល្អកៅវិទយាល័យតាមរយៈោរវាយតនម្ផ្តល់ 

លិខិតសរកសើរ ៃិងតបាក់ឧបត្ម្ភចំៃួៃ ១០០.០០០ ករៀល កៅចំកោះមុខថ្្ក់ដឹកនំាតសពុក  

អាជ្ាធរដដៃដី គណៈតគប់តគងសាលា បុគ្គលិកអប់រ ំសិសសេ មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាល 

សិសសេ ៃិងសហគមៃ៍។ កបើកទាះបីជាោរផ្តល់តបាក់រង្ាៃ់កលើកទឹកចិត្តកៅមាៃចំៃៃួតិចតចួក្តី 

ក៏ប៉ាុដៃ្តកៃះជាោរកលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិករបស់វិទយាល័យ ដដលបាៃខិតខំតបឹងដតបង 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា86

បំកពញោរងារ។

ជាករៀងរាល់ឆំ្្ តកពុមតបឹកសាវិៃ័យរបស់វិទយាល័យបាៃកដើរតនួាទីជាគណៈកម្មោរ 

វាយតនម្ោរងារបុគ្គលិកដដលបំកពញោរងារសតមាប់ោរដំក�ើងោំតបាក់តបាក់កបៀវតសេ  

ោរផ្តល់ប័ណ្សរកសើរ ៃិងតបាក់ឧបត្ម្ភ។ សមាសភាពរបស់តកពុមតបឹកសាវិៃ័យរមួមាៃនាយក  

នាយករង ៃិងតបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា ។ សតមាប់យៃ្តោរនៃវាយតនម្គ ឺគណៈតគប់តគង 

សាលាបាៃករៀបចំឧបករណ៍វាយតនម្បុគ្គលិកអប់រំកដ្យខ្លួៃឯង កដ្យយកគំរតូាមឧបករណ៍ 

វាយតនម្តគនូបកតងៀៃល្អរបស់តកសួង អប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា។

ក្ពុងោរវាយតនម្ដំក�ើងោំតបាក់កបៀវតសេ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃមិៃដមៃកធ្ើោរ 

សកតមចកដ្យឯកឯងកនាះកទ កោលគដឺតងដតសុំកោបល់ពីតបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា  

ដដលោត់ជាអ្កតគប់តគងផ្ទា ល់កៅកលើតគនូបកតងៀៃក្ពុងោរផ្តល់ពិៃទាពុដំក�ើងោំតបាក់កបៀវតសេ។  

ោរវាយតនម្ក�ើងោំកបៀវតសេរបស់តគនូបកតងៀៃ កបើកទាះបីជាមាៃោរវាយតនម្ដផ្អកកៅកលើ 

ោរបំកពញោរងាររបស់ោត់នាកពលកៃ្ងមកក៏ពិតដមៃ ក៏ប៉ាុដៃ្តគណៈតគប់តគងសាលា 

ដតងដតអៃុកតោះដល់បុគ្គលិកអប់រមំយួចំៃួៃដដលមិៃសវូសកម្មោរងារឱ្យោត់មាៃឱោស 

បាៃក�ើងោំតបាក់ផងដដរ។ កបើកទាះបីជាពិៃទាពុវាយតនម្ក�ើងោំតបាក់កបៀវតសេរបស់ោត់តតនូវ 

ធ្ាក់ក៏កដ្យ ជៃួោលគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ក៏ដចូជាតកពុមតបឹកសាវិៃ័យ មាៃោរអៃុកតោះ 

ឱ្យជាប់ផងដដរតាមរយៈោរអកញជា ើញបុគ្គលិកអប់ររំបូកនាះមកតបាប់កហតុផលអំពភីាពមិៃសវូ 

សកម្ម ៃិងចំណចុខ្ះខាតរបស់ោត់កដ្យសមាងៃ ត់ កហើយឱ្យោត់ខិតខំដកលម្អៃវូចំណចុ 

ខ្ះខាតកៃះកៅកពលកតោយ។ វិធីសាសស្ត ដបបកៃះជាោរកលើកទឹកចិត្ត ៃិងជំរុញតគនូបកតងៀៃ 

ដដលមិៃសូវសកម្មឱ្យកៅជាសកម្ម ៃិងពតងឹងបាៃៃវូសាមគ្គីភាពនផទាក្ពុងល្អរបស់សាលាករៀៃ។  

ោរអៃុវត្តដបបកៃះបាៃកធើ្ឱ្យវិទយាល័យទទួលបាៃកជាគជ័យជាកតចើៃក្ពុងទាក់ទាញឱ្យបុគ្គលិក 

អប់រ ំ ដដលមិៃសវូសកម្មោរងារកៅក្ពុងសាលាករៀៃឱ្យកៅជាសកម្មោរងារ (ជាោរទាញយក 

កបះដងូតគនូបកតងៀៃដដលមិៃសវូចលូរមួកព្ុងសកម្មភាពោរងារកៅក្ពុងសាលាករៀៃ ឱ្យចលូរមួ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ក្ពុងសកម្មភាពោរងារសាលាករៀៃោ៉ា ងសកម្ម)15។

៣�២�៤�២� ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

ោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេ គជឺាកតា្ត គៃ្ឹះដ៏សំខាៃ់មយួកធើ្ឱ្យអង្គភាព ឬសាលាករៀៃ 

ទទួលបាៃកជាគជ័យ។ កព្ុងៃ័យកៃះ ទាងំគណៈកម្មោរតគប់តគង គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ

បាៃយកចិត្តទុកដ្ក់ ៃិងផ្តល់តនម្កៅកលើោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេកៅក្ពុងអង្គភាពរបស់

ខ្លួៃ។ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃករៀបចំដផៃោរ  

ក៏ដចូជាបងកេលក្ណៈងាយតសលួល ៃិងផ្តល់ឱោសដល់បុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់បាៃទទលួ 

ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៅៃឹងកដៃ្ងផង បាៃទសសេៃកិច្ចសិកសាផង ៃិងបៃ្តោរសិកសាកៅតាម 

វិទយាស្ាៃ ៃិងសាកលវិទយាល័យនានាផង។ ជាក់ដស្តង គណៈតគប់តគងទាងំអស់សុទ្ធដតបាៃ

បៃ្តោរសិកសារហតូទទលួបាៃបរិញ្្ញ បតតជាៃ់ខ្ស់ បុគ្គលិកអប់រកំសទា ើរដតទាងំអស់មាៃ 

សញ្្ញ បតតោ៉ា ងទាបបំផុតកតមិតបរិញ្្ញ បតត ៃិងមាៃដតតគនូកីឡាដតពីរនាក់ប៉ាុកណ្ាះកៅក្ពុង 

សាលា ដដលមាៃតតឹមសញ្្ញ បតតមធ្យមសិកសាទុតិយភមូិ។ ពិកសសជាងកៃះកៅកទៀត កលាក 

តបធាៃគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលា ក៏បាៃខិតខំចំណាយកពលកវលា ៃិង្វិោផ្ទា ល ់

កៅបៃ្តោរសិកសារហតូដល់ទទួលសញ្្ញ បតតបរិញ្្ញ បតតជាៃ់ខ្ស់ពីសាកលវិទយាល័យកៅ 

រាជធាៃីភ្ំកពញ។

មិៃតតឹមដតវិទយាល័យបាៃខិតខំអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេរបស់ខ្លួៃប៉ាុកណ្ាះកទ រាល់ 

ចំកណះដឹង ជំនាញ ៃិងបទពិកសាធៃ៍របស់បុគ្គលិកដដលទទួលបាៃពីោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល  

ទសសេៃកិច្ចសិកសា ៃិងបៃ្តោរសិកសាតិច ឬកតចើៃតតនូវបាៃយកមកកតបើតបាស់តាមរយៈ 

ោរផសេព្ផសាយ ដចករដំលក ៃិងអៃុវត្តកដ្យផ្ទា ល់ក្ពុងោរអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃ។

កតា្ត សំខាៃ់មយួកទៀតរបស់វិទយាល័យដដលជាកតា្ត គៃឹ្ះក្ពុងោរទាក់ទាញធៃធាៃ 

មៃុសសេ ក៏ដចូជាអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេរបស់វិទយាល័យ គោឺរចលូរមួោំតទោ៉ា ងសកម្មព ី

សំណាក់អាជ្ាធរដដៃដី សហគមៃ៍ ៃិងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃក្ពុងទទលួស្ាគមៃ ៍

15 តាមតបសាសៃ៍របស់កលាកនាយក ៃិងនាយករងទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទសវិទយាល័យកពតជចិនា្ត
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ដល់តគប់បុគ្គលិកអប់រ ំ ដដលតតនូវបាៃតកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡាចាត់តំាងឱ្យមកបកតមើ 

ោរងារកៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត ។ តគប់បុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់ រមួទាងំគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ 

ផង ពកួោត់បាៃមកបំកពញោរងារកៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត ដំបងូ អាជ្ាធរដដៃដី ជាពិកសស 

គគឺណៈអភិបាលតសពុកភ្ំតពឹកបាៃជួយឧបត្ម្ភកដៃ្ងស្ាក់កៅ ៃិងផ្តល់អាហារហបូចុក 

ដល់ពកួោត់ កហើយវប្ធម៌នៃោរជយួទំៃុកបតមពុងដល់តគនូបកតងៀៃដដលកទើបដតកចញ 

បកតមើោរងារកៃះមាៃរហតូមកដល់បច្ចពុប្ៃ្។ ជាងកៃះកៅកទៀត កៅកពលដដលតគនូបកតងៀៃ 

កៅវិទយាល័យមាៃបំណងចង់បៃ្តោរសិកសា សហគមៃ៍ដតងដតនរអងា្គ ស្វិោឧបត្ម្ភជៃូ 

កៅដល់ពកួោត់ដដលខិតខំកៅបៃ្តោរសិកសា។ វប្ធម៌ដ៏ល្អរបស់វិទយាល័យ ៃិងសហគមៃ ៍

កៃះ បាៃកធ្ើឱ្យបុគ្គលិកអប់រខំិតខំបំកពញោរងារ ក៏ដចូជាបកតងៀៃសិសសេដដលជាកូៃកៅ 

របស់អាជ្ាធរដដៃដី ៃិងតបជាពលរដឋាកៅតសពុកភ្ំតពឹកអស់ពីកម្ាងំោយចិត្ត។ ជាឧទាហណ ៍

ជាក់ដស្តង កលាកតគនូពលរដឋាវិទយាម្ាក់កៅវិទយាល័យបាៃមាៃតបសាសៃ៍ថ្ ខ្ពុំបាៃខិតខ ំ

បំកពញោរងារ ៃិងបកតងៀៃកៅទីកៃះអស់ពីកម្ាងំោយៃិងកម្ាងំចិត្តរបស់ខ្ពុំ កដ្យសារ 

ខ្ពុំមិៃដដលកភ្ចគុណសិសសេ សហគមៃ៍ តគនូបកតងៀៃ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ដដលបាៃ 

ជយួទំៃុកបតមពុងដល់ខ្ពុំកៅកពលដដលខ្ពុំមកបំកពញោរងារកៅទីកៃះដំបងូ (សិសសេនំាោ្ 

នរអងា្គ សអងកេរមកជយួឧបត្ម្ភតគនូ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃជយួដស្ងរក ៃិងផ្តល់

កដៃ្ងស្ាក់កៅជៃូដល់ោត់)។

ក. ោរករៀបចំដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល

វិទយាល័យបាៃករៀបចំដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លសតមាប់ោរអភិវឌ្ឍធាៃមៃុសសេ  

កហើយដផៃោរនៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លតតនូវបាៃបញ្ចនូលកៅក្ពុងដផៃោរអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ។  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃខិតខំករៀបចំដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លធៃធាៃមៃុសសេកដ្យ 

បាៃកតបើយៃ្តោរសំខាៃ់ពីរោ៉ា ងគ ឺ១)ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៅៃឹងកដៃ្ង ៃិង២)ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

កៅខាងកតរៅអង្គភាព។ សតមាប់ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៅៃឹងកដៃ្ង គសឺាលាករៀៃបាៃករៀបច ំ

ដផៃោរកធើ្ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកតរៅផ្នូវោរដដលបាៃកធ្ើក�ើងរវាងអ្កដដលធ្ាប់មាៃបទពិកសាធៃ៍  
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ធ្ាប់ោៃ់តនួាទី ៃិងភារកិច្ចោរងារកនាះពីមុៃបាៃបងាហា ត់បងាហា ញដល់អ្កដដលកទើបទទលួបាៃ 

តនួាទី ៃិងភារកិច្ច ្្មី។ ជាងកៃះកៅកទៀត គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ បាៃជយួបងាហា ត់បកតងៀៃ 

ដល់បុគ្គលិកអប់រដំដលស្ិតកៅកតោមឱវាទរបស់ខ្លួៃឱ្យកចះកធ្ើ កិច្ចោរដដលខ្លួៃបំកពញ 

ោរងារ ជាពិកសសភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងតគប់តគងកៅកពលដដលពកួោត់ទទលួបាៃោរងារ 

្្មី។ ឧទាហរណ៍ កលាកតបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា វិទយាសាសស្តសង្គមបាៃបងាហា ញថ្  

ពីមុៃមកោត់មិៃសវូកចះសរកសររបាយោរណ៍ ៃិងកំណត់កហតុតបជុំកទ កបើកទាះបីោត ់

ធ្ាប់បាៃទទួលោរបណ្តពុ ះបណា្ត លពីោរករៀបចំលិខិតរដឋាបាលកៅវិទយាស្ាៃជាតិអប់រកំ៏កដ្យ  

ក៏ប៉ាុដៃ្តកដ្យសារោរបងាហា ត់បកតងៀៃរបស់គណៈតគប់តគងសាលា បាៃកធ្ើឱ្យោត់ករៀបចំ 

ដឹកនំា ៃិងតគប់តគង តកពុមបកច្ចកកទសវិទយាសាសស្តសង្គមបាៃល្អ កចះកធ្ើរបាយោរណ៍ ៃិង

កំណត់កហតុតបជុំ កដ្យសារោត់បាៃទទលួោរបងាហា ត់បកតងៀៃពីនាយករងដដលជាអតីត

តបធាៃតកពុមបច្ចកកទសវិទយាសាសស្តសង្គម ៃិងនាយកសាលាកដ្យផ្ទា ល់។ រឯីកៅក្ពុងតកពុម 

បកច្ចកកទសៃីមយួៗដតងដតមាៃោរករៀបចំតបជុំជាតបចំា ៃិងកធើ្ថ្្ក់ៃិទសសេៃ៍កដើម្ីបកតងៀៃ

ដល់កលាកតគនូ អ្កតគនូ កដើម្ីពតងឹងៃវូចំកណះដឹង ៃិងជំនាញវិជាជា ជីវៈរបស់ខ្លួៃ។ ជាងកៃះ 

កៅកទៀត គណៈតគប់តគងសាលាដតងដតផ្តល់ឱោស ៃិងកលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកអប់រ ំ 

ដដលស្ិតកៅកតោមឱវាទរបស់ខ្លួៃបាៃចលូរមួសិោ្សាលានានា ៃិងផ្តល់ដល់អ្កដដល 

មិៃសវូមាៃជំនាញជាអាទិភាពនៃោរកៅចលូរមួក្ពុងវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត ល។ ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

ដំបូងជាោរអភិវឌ្ឍចំកណះដឹង សមត្ភាព ៃិងជំនាញរបស់បុគ្គលិកអប់រដំដលកទើបកចញ 

ដំបូង កដើម្ីឱ្យោរអៃុវត្តោរងាររបស់ខ្លួៃមាៃតបសិទ្ធភាព។ 

ខ. ោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេ

ោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេ គជឺាោរបកងកេើៃសមត្ភាពរបស់មសៃ្តី (បុគ្គលិកអប់រ)ំ 

កដ្យកផ្្ត តកៅកលើោរកសាងចំកណះដឹង ជំនាញ ៃិងលទ្ធផលនៃោរបំកពញោរងារតាម 

រយៈោរផ្្ស់ប្តនូរជាបៃ្តបនាទា ប់ៃវូអាកប្កិរិោ ៃិងឥរិោប្នៃោរបំកពញោរងារកដើម្ី

បកងកេើៃគុណផលោរងារនាកពលបច្ចពុប្ៃ្ ៃិងកតតៀមខ្លួៃឱ្យបាៃោៃ់ដតល្អតបកសើរសតមាប់ 
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ោរផ្្ស់ប្តនូរនាកពលអនាគត។ កៅកព្ុងៃ័យកៃះ វិទយាល័យ បាៃចាត់ទុកោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃ 

មៃុសសេជាកតា្ត គៃឹ្ះ ដដលកធ្ើឱ្យវិទយាល័យទទលួបាៃជ័យលាភីជាបៃ្តបនាទា ប់ជាអង្គភាព 

ផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំោៃរង្ាៃ់តគនូបកតងៀៃល្អ នាយកសាលាល្អ ៃិង 

ោៃរង្ាៃ់បរិស្ាៃអាស៊ាៃ។ ទាងំគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ ក៏ដចូជាតគនូបកតងៀៃ បាៃខិតខំតបឹងដតបងបៃ្តោរសិកសាកដ្យខ្លួៃឯងរហតូ 

ទទួលបាៃបរិញ្្ញ បតតជាៃ់ខ្ស់ ៃិងបរិញ្្ញ បតតជាកដើម។ ឧទាហរណ៍ជាក់ដស្តង កលាកនាយក 

បាៃខិតខំបៃ្តោរសិកសារហតូទទួលបាៃបរិញ្្ញ បតតជាៃ់ខ្ស់ ៃិងបាៃបៃ្តោរសិកសារហតូ 

ករៀៃចប់កៅសាលាភូមិៃទារដឋាបាល។ 

កតរៅពីោរខិតខំតបឹងដតបងបៃ្តោរសិកសាកដ្យខ្លួៃឯង គណៈកម្មោរតគប់តគង ៃិង 

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃខិតខំទំនាក់ទំៃងជាមយួនដគអូភិវឌ្ឍ វិទយាស្ាៃ សាកល- 

វិទយាល័យ ៃិងសាលាករៀៃដដលមាៃស្ានដល្អទាងំកព្ុង ៃិងកតរៅតបកទសកដើម្ីផ្តល់ឱោស 

ដល់តគនូបកតងៀៃ ក៏ដចូជាសិសសាៃុសិសសេបាៃកៅចលូរមួសិោ្សាលា វគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត ល  

បៃ្តោរសិកសា ៃិងទសសេៃកិច្ចសិកសាក្ពុងតបកទស ៃិងកតរៅតបកទស (តបកទសន្)។ ោរកធ្ើ 

ទសសេៃកិច្ចសិកសាកៃះបាៃកធ្ើឱ្យគណៈកម្មោរតគប់តគង គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ  

តគនូបកតងៀៃ ក៏ដចូជាសិសសាៃុសិសសេកៅវិទយាល័យទទួលបាៃៃវូចំកណះដឹង បទពិកសាធៃ៍  

ៃិងគំៃិតៃវាៃុវត្តៃ៍ ្្ម ីៗក្ពុងោរអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ។
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របូភាពទី៦៖ គុណវុឌ្ឍិបុគ្គលិកអប់រំ

គ. ោរោំតទ ៃិងកលើកទឹកចិត្តមសៃ្តីឱ្យទទួលបាៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល

ទាងំគណៈកម្មោរតគប់តគសាលាករៀៃ គណៈតគប់តគងវិទយាល័យ ៃិងសហគមៃ ៍

ដតងដតផ្តល់ោរោំតទ កលើកទឹកចិត្ត ៃិងឧបត្ម្ភជា្វិោ ៃិងសមា្ភ រៈឱ្យបុគ្គលិកអប់រំកៅ 

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃទទលួោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ទសសេៃកិច្ចសិកសា ៃិងបៃ្តោរសិកសា 

កៅតាមសាកលវិទយាល័យនានាកៅកព្ុងកខត្តបាត់ដំបង ៃិងរាជធាៃីភ្ំកពញ។ កដ្យសារ 

គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃចាត់ទុកោរបៃ្ត 

ោរសិកសា ៃិងបណ្តពុ ះបណា្ត លជាកតា្ត គៃ្ឹះកធ្ើឱ្យវិទយាល័យទទលួបាៃកជាគជ័យ។ វិទយាល័យ 

មាៃោរកលើកទឹកចិត្ត បងកេលក្ណៈងាយតសលួល ៃិងផ្តល់ឱោសដល់បុគ្គលិកអប់រឱំ្យទទលួ 

បាៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងបៃ្តោរសិកសាបាៃោ៉ា ងកតចើៃ។ ផងដដរ កៅក្ពុងវិទយាល័យ  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ដតងដតផ្តល់ៃិងផ្គត់ផ្គង់ឯកសារទាងំឡាយ ដដលជាតតមនូវោរ 

សតមាប់តគនូបកតងៀៃដដលបកតងៀៃខុសមុខវិជាជា ឯកកទសកដើមរបស់ខ្លួៃកដើម្ីពតងឹងចំកណះដឹង  

ៃិងជំនាញមុខវិជាជា ឯកកទស ្្មី ដដលោត់តតនូវបកតងៀៃ តពមទាងំផ្តល់ឱោស ៃិងអាទិភាព 

ឱ្យពកួោត់បាៃទទលួោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងចលូរមួសិោ្សាលាកផសេងៗ ដដលករៀបចំក�ើង 

កដ្យតកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្ត ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍវិស័យ 

អប់រនំានា។ ជាងកៃះកៅកទៀត គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងគណៈតគប់តគង 
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សាលាករៀៃ បាៃកលើកទឹកចិត្តឧបតម្្ភសមា្ភ រៈ ៃិង្វិោដល់បុគ្គលិកអប់រដំដលមាៃបំណង 

ចង់បៃ្តោរសិកសាកៅតាមវិទយាស្ាៃ ៃិងសាកលវិទយាល័យនានាកៅកខត្តបាត់ដំបង ៃិង 

រាជធាៃីភ្ំកពញកដ្យខ្លួៃឯង។ ទាងំគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងគណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃបាៃខិតខំកធ្ើទំនាក់ទំៃងជាមួយសាលាករៀៃ វិទយាស្ាៃ សាកលវិទយាល័យ ៃិង 

នដគអូភិវឌ្ឍនានាកព្ុងៃិងកតរៅតបកទស (ន្)កដើម្ីផ្តល់ឱោសដល់បុគ្គលិកអប់រទំទលួបាៃ 

ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ោរបៃ្តោរសិកសា ៃិងោរកធ្ើទសសេៃកិច្ចសិកសា។ 

 កតា្ត មយួដដលជាោរជំរុញ ៃិងកលើកទឹកចិត្តឱ្យកលាកតគនូ អ្កតគនូមាៃទឹកចិត្តបៃ្តោរ 

ខិតខំតបឹងដតបងសិកសាបៃ្ត គពឺកួោត់កមើលក�ើញពីភាពជាគំរនូៃកលាកតបធាៃគណៈកម្មោរ 

តគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងកលាកនាយកសាលាករៀៃមាៃទសសេៃៈវិស័យដវងឆ្ងៃ យ កដ្យ 

ពកួោត់ទាងំពីរបាៃខិតខំបៃ្តោរសិកសារហតូទទលួបាៃសញ្្ញ បតតអៃុបណ្ិត ៃិងបាៃ 

តប�ងជាប់ករៀៃកៅសាលាភមូិៃទារដឋាបាល។ កដ្យសារកតា្ត កៃះបាៃកធ្ើឱ្យសហោររីបស់ 

ោត់យកជាគំរតូាម ៃិងខិតខំបៃ្តោរសិកសាកៅតាមសាកលវិទយាល័យនានាទាងំកៅក្ពុង 

កខត្តបាត់ដំបង ៃិងរាជធាៃីភ្ំកពញ។ 

�. ោរកតបើតបាស់វិធីសាសស្ត កផសេងៗកដើម្ីផ្តល់ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល

កដើម្ីអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេកៅកព្ុងវិទយាល័យ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃ 

កតបើតបាស់វិធីសាសស្តមយួចំៃួៃក្ពុងោរផ្តល់ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួៃ។  

វិធីសាសស្ត នៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លទាងំកនាះរមួមាៃ៖ ោរបញជានូៃគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ  

តគនូបកតងៀៃ ៃិងសិសសាៃុសិសសេកៅកធ្ើទសសេៃកិច្ចសិកសាសាលាករៀៃគំរមូយួចំៃួៃកៅក្ពុង

តបកទស ៃិងសាលាករៀៃមយួចំៃៃួកៅក្ពុងតបកទសន្ ោរបញជានូៃ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ  

ៃិងតគនូបកតងៀៃចលូរមួសិោ្សាលាកផសេងៗដដលករៀបចំកដ្យតកសងួ ៃិងមៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ  

ៃិងកីឡាកខត្ត នដគូអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនានា កៅតាមវិទយាស្ាៃៃិងសាកលវិទយាល័យនានា 

ក្ពុងកខត្តបាត់ដំបង ៃិងរាជធាៃីភំ្កពញជាកដើម។ កតរៅពីោរបញជានូៃគណៈតគប់តគង បុគ្គលិក 

អប់រ ំ ៃិងតគនូបកតងៀៃកៅទទលួោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៅខាងកតរៅ វិធីសាសស្តសំខាៃ់មយួកទៀត 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

គោឺរដចករំដលកៃវូបទពិកសាធៃ៍ ៃិងចំកណះដឹងឱ្យោ្កៅវិញកៅមកកៅក្ពុងចំកណាម 

បុគ្គលិកអប់រដំដលមាៃចំកណះដឹងកតចើៃ ៃិងមាៃបទពិកសាធៃ៍ខ្ស់កៅដល់បុគ្គលិកអប់រ ំ

ដនទកទៀតកៅក្ពុងសាលា ជាពិកសសគឺោរជយួបងាហា ត់បងាហា ញដល់អ្កដដលទទួលបាៃ 

ោរងារៃិងតនួាទី ្្មីពីអ្ក ដដលធ្ាប់អៃុវត្តោរងារនាកពលកៃ្ងមក។ ឧទាហរណ៍ តបធាៃ 

តកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា វិទយាសាសស្ត ដដលកទើបបាៃទទលួតំដណងបៃ្តពីនាយករងទទលួ 

បៃទាពុកបកច្ចកកទស ដតងដតទទលួបាៃោរដណនំាពីរកបៀបដឹកនំាកិច្ចតបជុំបកច្ចកកទស រកបៀប 

សរកសរ របាយោរណ៍កិច្ចតបជុំ រកបៀបកធ្ើអធិោរកិច្ចថ្្ក់ករៀៃ ៃិងោរបកតងៀៃថ្្ក់ៃិទសសេៃ៍ 

ជាកដើមពីនាយករងទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទសជាតបចំា កៅកពលោត់កទើបទទលួបាៃមុខ 

តំដណងកៃះដំបងូ។ យៃ្តោរនៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៅៃឹងកដៃ្ងមយួកទៀតោ៉ា ងសំខាៃ់ផង 

ដដរ កដើម្ីពតងឹងគុណភាពបកតងៀៃ ៃិងករៀៃកនាះគោឺរតបជុំបកច្ចកកទស ៃិងោរបកតងៀៃ 

ថ្្ក់ៃិទសសេៃ៍របស់តកពុមបកច្ចកកទសៃីមយួៗ។ កៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ោរតបជុំតកពុមបកច្ចកកទស  

ៃិងោរបកតងៀៃថ្្ក់ៃិទសសេៃ៍តតនូវបាៃអៃុវត្តជាតបចំា។ ោរតបជុំបកច្ចកកទស ៃិងោរបកតងៀៃ 

ថ្្ក់ៃិទសសេៃ៍បាៃជយួពតងឹងៃវូចំកណះដឹងកលើមុខវិជាជា ឯកកទស ៃិងវិធីសាសស្តបកតងៀៃ 

បាៃោ៉ា ងកតចើៃដល់តគនូបកតងៀៃ ជាពិកសសគតឺគនូបកតងៀៃតតនូវបាៃកតជើសករសីឱ្យបកតងៀៃ 

មុខវិជាជា  ដដលខុសពីមុខវិជាជា ឯកកទសកដើមរបស់ខ្លួៃ។

ោរបញជានូៃបុគ្គលិកអប់រ ំឬតគនូបកតងៀៃឱ្យកៅចលូរមួវគ្គសិោ្សាលា ឬវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

កផសេងៗ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃមិៃដមៃកចះដតបញជានូៃបុគ្គលិកអប់រឱំ្យកៅចលូរមួសិោ្- 

សាលាកនាះកទ កោលគ ឺគណៈតគប់តគងសាលាបាៃកធ្ើោរពិភាកសា សាកសរួកោបល់ោ្ 

ជាមុៃសិៃ មុៃៃឹងសកតមចបញជានូៃបុគ្គលិកអប់រណំាម្ាក់កៅចលូរមួសិោ្សាលា។ ជាក់ដស្តង  

កៅកពលមៃទាីរ ឬតកសួងកស្ើឱ្យសាលាបញជានូៃតគនូបកតងៀៃមុខវិជាជា ណាមួយកៅចូលរមួសិោ្- 

សាលាស្ត ីពីវិធីសាសស្ត នៃោរបកតងៀៃៃវូវិជាជា ឯកកទសណាមយួ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ 

ដតងដតផ្តល់អាទិភាពដល់តគនូបកតងៀៃ ដដលបាៃស្ម ័តគចិត្តបកតងៀៃមុខវិជាជា  ឯកកទស ្្មី ដដល 

មិៃដមៃជាឯកកទសកដើមរបស់ខ្លួៃឱ្យបាៃចលូរមួសិោ្សាលាកនាះ កដើម្ីឱ្យោត់ទទលួបាៃ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា94

ចំកណះដឹងៃិងជំនាញកៅកលើមុខវិជាជា ឯកកទសដដលោត់កំពុងបកតងៀៃកនាះបដៃ្មកទៀត ៃិង 

ជាោរកលើកទឹកចិត្តដល់ពកួោត់ដដលបាៃខិតខំតបឹងដតបងបំកពញោរងារ ៃិងតសាវតជាវ 

ឯកសារកផសេងៗសតមាប់មុខវិជាជា ឯកកទស ្្មីកៃះ។

ង. ោរកតបើតបាស់ធៃធាៃមៃុសសេដដលទទួលបាៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល

តគប់បុគ្គលិកអប់រដំដលទទលួបាៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ជាពិកសសបុគ្គលិកអប់រដំដល 

បាៃខិតខំបៃ្តោរសិកសាកៅតាមវិទយាស្ាៃ ៃិងសាកលវិទយាល័យនានាក្ពុងកខត្តបាត់ដំបង  

ៃិងរាជធាៃីភ្ំកពញ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃដតងដតផ្តល់ឱោស កលើកទឹកចិត្ត ៃិងកតបើ- 

តបាស់ៃវូធៃធាៃមៃុសសេទាងំកនាះក្ពុងោរចលូរមួអភិវឌ្ឍកៅវិទយាល័យកៅតាមជំនាញ 

ករៀងៗរបស់ពកួកគ ដដលទទលួបាៃពីោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកនាះ។ តាមរយៈយៃ្តោរកៃះ  

បុគ្គលិកអប់រទំាងំកនាះដតងដតយកចំកណះដឹង ជំនាញ បទពិកសាធៃ៍ ៃិងគំៃិតៃវាៃុវត្តៃ ៍

្្មីៗទាងំកនាះមកកធ្ើោរដកលម្អ ៃិងចលូរមួអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ ដចករំដលកដល់បុគ្គលិកអប់រ ំ 

ៃិងសិសសេកៅកព្ុងវិទយាល័យ តពមទាងំដកលម្អ ៃិងពតងឹងគុណភាពោរងាររបស់ខ្លួៃកៅក្ពុង 

វិទយាល័យកៅតាមមុខជំនាញឯកកទសវិជាជា ជីវៈៃីមយួៗ។ កដ្យសារកតា្ត កៃះកហើយបាៃ 

កធើ្ឱ្យតគប់កសវាអប់រ ំ ក៏ដចូជាកិច្ចោរងារទាងំអស់កៅក្ពុងវិទយាល័យមាៃដំកណើរោរតបកប 

កដ្យតបសិទ្ធភាព ៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាព។ ជាក់ដស្តង តាមរយៈោរបញជានូៃគណៈតគប់តគងសាលា 

ករៀៃ តគនូបកតងៀៃ ៃិងសិសសេកៅកធើ្ទសសេៃកិច្ចសិកសាកៅសាលាករៀៃក្ពុងតបកទសន្ កពល 

តត�ប់មកដល់វិទយាល័យវិញ គណៈតគប់តគងវិទយាល័យ តគនូបកតងៀៃ ៃិងសិសសេបាៃកធ្ើោរ 

ដចករដំលកៃវូចំកណះដឹង បទពិកសាធៃ៍ល្អៗ ៃិងគំៃិតៃវាៃុវត្តៃ៍ ្្ម ីៗពី សាលាករៀៃទាងំកនាះ 

កៅដល់បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងសិសសាៃុសិសសេដនទកទៀតកៅក្ពុងវិទយាល័យ។ ជាមយួោ្កៃះ 

ផងដដរ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃផ្តល់ឱ្យោសដល់បុគ្គលិកអប់រ ំ ៃិងសិសសេដដល 

បាៃកធ្ើទសសេៃកិច្ចសិកសាករៀបចំយៃ្តោរដកលមម្អៃវូោរងារ ក៏ដចូជាកសាភ័ណភាព ៃិង 

បិរស្ាៃវិទយាល័យ។ ទសសេៃកិច្ចសិកសាកៃះបាៃកធ្ើឱ្យវិទយាល័យមាៃោរដឹកនំា ៃិងតគប់តគង 

បរិស្ាៃបាៃល្អជាពិកសស គោឺរតគប់តគងោកសំណល់កៅក្ពុងសាលាករៀៃ។ ជាងកៃះ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

កៅកទៀត តាមរយៈោរកធើ្ទសសេៃកិច្ចសិកសាកៃះបាៃកធ្ើឱ្យសិសសាៃុសិសសេ ក៏ដចូជាកលាកតគនូ  

អ្កតគនូបាៃតបតិបត្តិៃវូសីលធម៌ ៃិងសុជីវធម៌បាៃល្អកៅក្ពុងវិទយាល័យ តាមរយៈោរសំពះ 

ស្ាគមៃ៍ ៃិងជតមាបលាោ្កៅវិញកៅមករវាងតគនូ ៃិងសិសសេកៅកពលជបួោ្ ៃិងកៅកពល 

លាោ្។ 

ពិកសសជាងកៃះកៅកទៀត កដ្យសារដតវិទយាល័យបាៃផ្តល់ឱោស ៃិងកតបើតបាស់ 

បុគ្គលិកអប់រដំដលទទលួបាៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល វាបាៃជំរុញ ៃិងកលើកទឹកចិត្តឱ្យបុគ្គលិក 

អប់រដំនទកទៀតកៅក្ពុងវិទយាល័យខិតខំបៃ្តោរសិកសាកដ្យខ្លួៃឯងរហតូទទលួបាៃបរិញ្្ញ បតត  

ៃិងបរិញ្្ញ បតតជាៃ់ខ្ស់។ ជាក់ដស្តងតគនូបកតងៀៃបឋមភមូិ ដដលបាៃខិតខំបៃ្តោរសិកសា 

រហតូទទលួបាៃបរិញ្្ញ បតតកៅកលើមុខវិជាជា ឯកកទសរបស់ខ្លួៃ តតនូវបាៃគណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃកលើកទឹកចិត្ត ៃិងផ្តល់ឱោសឱ្យោត់បាៃបកតងៀៃកៅកតមិតទុតិយភមូិកៅ 

វិទយាល័យកៅកលើមុខវិជាជា ឯកកទសកនាះ។ ពិកសសជាងកៃះកទៀត តគនូបកតងៀៃបឋមភមូិ 

មួយចំៃួៃ ដដលបាៃបៃ្តោរសិកសារហតូទទលួបាៃបរិញ្្ញ បតតកលើឯកកទសបកតងៀៃរបស ់

ខ្លួៃ បកតងៀៃមុខវិជាជា ឯកកទសកនាះកៅកតមិតទុតិយភមូិ ល្អជាងតគនូបកតងៀៃវិទយាល័យដដល 

ទទួលោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល កៅវិទយាស្ាៃជាតិអប់រកំៅកទៀត (ោរបញ្ជា ក់របស់កលាកនាយក  

ៃិងកលាកនាយករងទទលួបៃទាពុបកច្ចកកទស)។ តាមរយៈោរកតបើតបាស់យុទ្ធសាសស្តខាងកលើ 

កៃះរបស់គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ បាៃកធ្ើឱ្យតគនូកសទា ើរដតទាងំអស់ខិតខំសិកសា បៃ្តោរសិកសា  

ៃិងតសាវតជាវកដ្យខ្លួៃឯងរហតូដល់បុគ្គលិកអប់រកំសទា ើរដតទាងំអស់កៅវិទយាល័យមាៃ 

សញ្្ញ បតតចាប់ពីបរិញ្្ញ បតតក�ើងកៅកសទា ើរដតទាងំអស់។

ច. មាៃោរអៃុវត្តោរតគប់តគងធៃធាៃមៃុសសេតាមតបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃវិទយា

កបើកទាះបីជា វិទយាល័យមិៃទាៃ់បាៃករៀបចំ ៃិងកតបើតបាស់តបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃវិទយា កៅ 

ក្ពុងោរតគប់តគងធៃធាៃមៃុសសេរបស់ខ្លួៃក៏កដ្យ ក៏តគប់ឯកសារទាងំអស់នៃោរតគប់តគង 

ធៃធាៃមៃុសសេ តតនូវបាៃករៀបចំក�ើងកដ្យកតបើតបាស់ៃវូបកច្ចកវិទយាព័ត៌មាៃវិទយា។ ជាង 

កៃះកទៀត កបើកទាះបីជាវិទយាល័យស្ិតកៅឆ្ងៃ យពីទីរមួកខត្ត ៃិងរាជធាៃីភ្ំកពញ ក៏ោរកតបើតបាស ់
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បកច្ចកវិទយាព័ត៌មាៃ ជាពិកសសអុិៃកធើដណតតតនូវបាៃកតបើតបាស់ោ៉ា ងទលូំទលូាយ កព្ុង 

ចំកណាមបុគ្គលិកអប់ររំបស់វិទយាល័យ សតមាប់ជាមកធយាបាយទំនាក់ទំៃងោ្ ោរតសាវតជាវ 

ឯកសារបកតងៀៃៃិងករៀៃ ៃិងោរងាររដឋាបាលរបស់សាលាករៀៃ។ វិទយាល័យមាៃបុគ្គលិក 

អប់រំដដលមាៃជំនាញខាងបកច្ចកវិទយាព័ត៌មាៃ (បរិញ្្ញ បតតព័ត៌មាៃវិទយា) មាៃោរករៀបចំ 

បៃទាប់សតមាប់បកតងៀៃកុំព្យនូទ័រ ៃិងកៅតាមថ្្ក់ករៀៃមយួចំៃៃួមាៃបំោក់មា៉ា សុីៃបញ្្ច ងំ 

ស្ាយសតមាប់ោរបកតងៀៃៃិងករៀៃ។ តាមតបសាសៃ៍របស់កលាកនាយក ៃិងនាយករង 

ទទួលបៃទាពុកបកច្ចកកទស កៅន ង្ៃអនាគតសាលាករៀៃៃឹងមាៃោរករៀបចំតបព័ៃ្ធតគប់តគង 

ធៃធាៃមៃុសសេតាមតបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃវិទយា។

៣�២�៥� ការពរៀបចំ និងស្រលម្អបរិស្ានអង្គភា្

៣�២�៥�១� ការបនញ្្បការយល់ដឹង្ីបរិស្ាន ភា្សា្អ ត និងសុេភា្

កដើម្ីបសញ្ជា បោរយល់ដឹងអំពីោរដកលម្អបរិស្ាៃ ភាពសា្អ ត ៃិងសុខភាព គណៈ- 

តគប់តគង បាៃសិកសាកលើកោលៃកោបាយក៏ដចូជាកោលោរណ៍ដណនំាកផសេងៗរបស់តកសងួ 

អប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងតកសងួបរិស្ាៃសតមាប់កធ្ើជាមាោដ៌ឹកនំាកិច្ចដកលម្អបរិស្ាៃ  

ភាពសា្អ ត ៃិងសុខភាពមាៃដចូជាកោលៃកោបាយជាតិស្ត ីពីសុខភាពសិកសា កោលោរណ ៍

ដណនំាស្ត ីពីសាលាកមតតីបរិស្ាៃ កោលោរណ៍ដណនំាអៃុវត្តលក្ខណ្អប្បរមាស្ត ីពីទឹក 

សា្អ ត ៃិងអនាម័យតាមសាលាករៀៃ ៃិងកសៀវកៅសិកសាមុខវិជាជា  ដផៃដីវិទយាៃិងបរិស្ាៃ  

ៃិងមុខវិជាជា ជីវវិទយាជាកដើម។ ដផ្អកកលើឯកសារកោលមយួចំៃៃួខាងកលើ គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃបាៃបញ្ចនូលដផៃោរបរិស្ាៃកៅក្ពុងោរអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃកដ្យកផ្្ត តសំខាៃ ់

កលើ ភាពសា្អ ត កសវាល្អ ដដលចំាបាច់តតនូវយកចិត្តទុកដ្ក់កលើភាពសា្អ តបីោ៉ា ងគ ឺភាពសា្អ ត 

របស់បុគ្គល សាលាករៀៃ ៃិងចំណីអាហារ។ កដើម្ីឱ្យដផៃោរកៃះសកតមចកៅបាៃ គណៈ- 

តគប់តគងសាលាករៀៃក៏បាៃបកងកេើតយៃ្តោរបសញ្ជា បោរយល់ដឹងពីបរិស្ាៃកដ្យកំណត់ 

កោលកៅសំខាៃ់ៗពីរ គ៖ឺ 

ទីមួយ គោឺរបសញ្ជា បោរយល់ដឹងដល់សិសសាៃុសិសសេ កតរៅពីោរបណ្តពុ ះបណា្ត លក្ពុង 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ថ្្ក់ករៀៃអំពីោរតគប់តគងសំរាម គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃកធ្ើោរដឹកនំាតំណាង 

តកពុមតបឹកសាយុវជៃៃិងកុមារចលូរមួក្ពុងដំកណើរទសសេៃកិច្ចសិកសាកៅវិទយាល័យសយដ្វ ៃិង 

វិទយាល័យធុៃ្ៈណាៃ នាតបកទសន្ក្ពុងកោលបំណងសិកសាពីបទពិកសាធកលើដំកណើរោរ

ដឹកនំាតគប់តគង ៃិងដកលម្អបរិស្ាៃ ភាពសា្អ ត ៃិងសុខភាពកៅក្ពុងវិទយាល័យ។ កតោយពី 

តត�ប់ពីទសសេៃកិច្ចសិកសាវិញ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃចាត់តំាងតំណាងសិសសេ 

ទាងំកនាះ ក�ើងកធ្ើបទបងាហា ញដចករំដលកៃវូចំណចុល្អៗដដលបាៃក�ើញក្ពុងដំកណើរទសសេៃកិច្ច 

ដល់សិសសាៃុសិសសេទាងំឡាយ ៃិងបាៃកប្តជ្ាចិត្តជាមយួោ្ចលូរមួដកលម្អបរិស្ាៃ 

ភាពសា្អ ត ៃិងសុខភាពវិទយាល័យឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរក�ើង។ ជាមយួោ្កៃះដដរ គណៈ- 

តគប់តគងសាលាករៀៃក៍បាៃបកងកេើតយៃ្តោរបសញ្ជា បោរយល់ដឹងកផសេងៗកទៀត តាមរយៈោរ 

ដ្ក់តំាងបងាហា ញោក្យកស្ាក ៃិងបដ្ផសេព្ផសាយដដលមាៃជារបូភាពៃិងខឹ្មសារអប់រសំ្ត ីព ី

បរិស្ាៃ ភាពសា្អ ត ៃិងសុខភាព តពមទាងំបាៃផ្តលួចកផ្តើមបកងកេើតកម្មវិធីដ្កំៃូកឈើ កដើមផ្កេ   

បកងកេើតសៃួជីវៈចតមពុះក្ពុងវិទយាល័យ ៃិងបាៃចលូរមួសមា្អ តបរិស្ាៃ មាៃោរចុះតបមលូ 

សំរាមកៅតាមទីសាធារណៈ កដើម្ីឱ្យសិសសាៃុសិសសេបាៃចលូរមួកព្ុងកិច្ចដកលម្អបរិស្ាៃ 

ទាងំអស់ោ្ផងដដរ។

ទីពីរ គោឺរបសញ្ជា បោរយល់ដឹងពីបរិស្ាៃដល់សហគមៃ ៍ោរបសញ្ជា បោរយល់ដឹង 

កៃះកធ្ើក�ើងតាមរយៈគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃដដលជាតំណាងរបស់វិទយាល័យ  

ៃិងសហគមៃ៍ដដលមាៃតនួាទីករៀបចំបណា្ត ញអប់រតំាមភមូិ កដើម្ីកធើ្ោរផសេព្ផសាយោរ 

យល់ដឹងកៃះដល់មាតាបិតា អ្កអាណាពយាបាលសិសសេ ៃិងអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ។ គណៈ- 

កម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃជាៃិច្ចោលបាៃចលូរមួតគប់សកម្មភាព ក្ពុងោរដឹកនំា អភិវឌ្ឍៃ៍  

ៃិងដកលម្អបរិស្ាៃដចូជាោរកធ្ើទសសេៃកិច្ចសិកសានានា ោរចលូរមួតបជុំពិភាកសាកលើកិច្ច 

ករៀបចំដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍បរិស្ាៃ ៃិងោរកសាងកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធរបស់វិទយាល័យតាមរយៈ

ោរកកៀរគរដល់សហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ។
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៣�២�៥�២� ការពរៀបចំរចនាសម័្ន្ធដឹ្រនាពំគប់ពគងស្រលម្អបរិស្ានអង្គភា្

ក្ពុងោរដកលម្អបរិស្ាៃ ៃិងកសាភ័ណភាពរបស់វិទយាល័យ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ 

បាៃបកងកេើតគណៈកម្មោរទទួលបៃទាពុកដផ្កបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យ ដដលមាៃសមាជិកចំៃៃួ 

១១របូ កតជើសកចញពីកព្ុងចំកណាមបុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់ ៃិងសិសសេកឆ្ើមរបស់វិទយាល័យ។  

គណៈកម្មោរកៃះ តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងតាមរយៈកិច្ចតបជុំគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ  

បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងតំណាងសិសសេ (តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារ) ដដលតតនូវបាៃតបគល់តនួាទី

ភារកិច្ចតាមរយៈលិខិតបងា្គ ប់ោររបស់នាយកសាលា។ គណៈកម្មោរទទលួបៃទាពុកដផ្ក 

បរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យមាៃតនួាទី ៃិងភារកិច្ចតបជុំផ្តល់កោបល់កលើកិច្ចោរដកលម្អបរិស្ាៃ ៃិង 

អនាម័យ តពមទាងំបកងកេើតយៃ្តោរ ៃិងកម្មវិធីតគប់តគងបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យវិទយាល័យ។  

គណៈកម្មោរទទលួបៃទាពុកដផ្កបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យមាៃតកពុមដកលម្អបរិស្ាៃជាកសនាធិោរ 

ក្ពុងោរអៃុវត្តកិច្ចោរកដ្យផ្ទា ល់។

តកពុមដកលម្អបរិស្ាៃ៖ តកពុមកៃះបកងកេើតក�ើងកដ្យោរតបជុំចាត់តំាងរបស់គណៈ- 

តគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងគណៈកម្មោរទទលួបៃទាពុកដផ្កបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យ មាៃសមាជិក 

ចំៃៃួ០៥របូ ដដលកតជើសកចញពីកព្ុងចំកណាមកលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃិងតំណាងតបធាៃថ្្ក់ទាងំ 

២៤ថ្្ក់ ៃិងអៃុតបធាៃតកពុមតបឹកសាយុវជៃទទលួបៃទាពុកដផ្កពលកម្ម។ តកពុមដកលម្អបរិស្ាៃ 

មាៃតនួាទីអៃុវត្តៃវូកិច្ចោរនានាដដលគណៈកម្មោរទទលួបៃទាពុកបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យ 

តបគល់ជៃូ ៃិងអៃុវត្តោរដ្ក់ពិៃ័យកលើសិសសេ ដដលមិៃបាៃអៃុវត្ត ឬកោរពតាមបទបញ្ជា  

នផទាក្ពុងរបស់វិទយាល័យ។ តកពុមដកលម្អបរិស្ាៃមាៃតកពុមអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃ ៃិងតកពុមតបឹកសា 

យុវជៃៃិងកុមារជាកសនាធិោរ។

តកពុមអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃ៖ តកពុមកៃះបកងកេើតក�ើងតាមោរតបជុំចាត់តំាងរបស់គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ កដ្យកតជើសករសីកចញពីកព្ុងចំកណាមកលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃិងសិសសេដដលស្ាក់កៅ 

ផ្ទា ល់ក្ពុងអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃចំៃៃួ០៦របូ។ តកពុមអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃមាៃភារកិច្ចជាកសនាធិោរ 

របស់តកពុមដកលម្អបរិស្ាៃ កព្ុងោរអៃុវត្តោរងារបរិស្ាៃសាលាកៅកពលដដលសិសសេ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ទាងំអស់ឈប់សតមាក (ន ង្ៃបុណ្យនានា) ឬវិសសេមោល។ ោរតគប់តគងអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃ 

ដចកកចញជាពីរដផ្កគ ឺដផ្កបុរស ៃិងដផ្កសស្ត ី ដដលតតនូវកធ្ើោរដបងដចកតកពុមតចូៗបៃ្តកទៀត 

កដើម្ីអៃុវត្តកិច្ចោរបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យដចូជាកតសាចផ្កេ  សួៃបដៃ្ ៃិងកៅ្ម ក្ពុងទីធ្ា ផងដដរ។ 

តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារ៖ តកពុមកៃះមាៃតនួាទីជាកសនាធិោរដល់តកពុមដកលម្អ 

បរិស្ាៃក្ពុងោរជយួដកលម្អបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យរបស់វិទយាល័យ។ តកពុមតបឹកសាយុវជៃៃិង 

កុមារជាតកពុមបកងា្គ ល ៃិងជាចលករោ៉ា ងសំខាៃ់ក្ពុងោរដឹកនំាយុវជៃទាងំអស់ឱ្យចូលរមួ 

ោ៉ា ងសកម្មក្ពុងកិច្ចោរបរិស្ាៃ។ ោរអៃុវត្តកលើកិច្ចោររបស់តកពុមកៃះតតនូវកធ្ើក�ើងកៅកមា៉ា ង

សតមាក ៃិងក្ពុងកមា៉ា ងពលកម្ម។ តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារ មាៃតនួាទីៃិងភារកិច្ចកធ្ើោរ 

ផសេព្ផសាយពីគុណសម្ត្តិ ៃិងគុណវិបត្តិនៃបរិស្ាៃ តតលួតពិៃិត្យ អនាម័យថ្្ក់ករៀៃ បរិស្ាៃ 

វិទយាល័យ សណា្ត ប់ធ្ាប់សិសសេ តពមទាងំកធើ្ោរដណនំាដល់សិសសេតាមថ្្ក់ឱ្យអៃុវត្តតាម

កោលោរណ៍របស់គណៈកម្មោរទទួលបៃទាពុកបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យ។

របូភាពទី៧៖ គំៃូសតាងរចនាសម្័ៃ្ធោរអៃុវត្តោរងារដកលម្អបរិស្ាៃវិទយាល័យកពតជចិនា្ត
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៣�២�៥�៣� ការអនុវត្តពដើម្ីភា្សា្អ ត អនាម័យ និងភា្មបតង

កដើម្ីឱ្យបរិកវណវិទយាល័យមាៃកសាភ័ណភាពល្អ មាៃអនាម័យ ៃិងមាៃពណ៌នបតង 

ជាប់ជាៃិច្ច ៃិងមាៃភាពងាយតសលួលក្ពុងោរតគប់តគង គណៈកម្មោរទទលួបៃទាពុកបរិស្ាៃ  

ៃិងអនាម័យ បាៃដបងដចកប្ង់បរិស្ាៃវិទយាល័យជាពីរដផ្កសំខាៃ់ៗ រមួមាៃ៖ ដផ្កបរិស្ាៃ

ធម្មជាតិ មាៃជាអាទិ៍សួៃចបារ សួៃជីវៈចតមពុះ ៃិងទឹក (ទឹកសា្អ ត ៃិងតបព័ៃ្ធរកំដ្ះទឹក) ៃិង 

ដផ្កកសាភ័ណភាព ៃិងអនាម័យ មាៃជាអាទិ៍ថ្្ក់ករៀៃ បៃទាប់ទឹកតគនូ-សិសសេ អាហារដ្ឋា ៃ  

ៃិងទីធ្ាសាលាករៀៃ។ 

ដផ្កបរិស្ាៃធម្មជាត ិ ដឹកនំាកដ្យតបធាៃតកពុមមយួរបូជាអៃុតបធាៃតកពុមតបឹកសា 

យុវជៃ ៃិងកុមារទទលួបៃទាពុកដផ្កពលកម្ម។ តបធាៃតកពុមកៃះ មាៃតនួាទី ៃិងភារកិច្ចដឹកនំា 

សិសសេអៃុវត្តោរងារបរិស្ាៃធម្មជាតិករៀងរាល់ន ង្ៃតពហស្ត្តិ៍ ៃិងកមា៉ា ងសតមាក ឬកពល 

កលាកតគនូ អ្កតគនូកៅតាមថ្្ក់ណាមយួ អវត្តមាៃ។ ចំកោះដផៃោរអៃុវត្តតតនូវកធ្ើក�ើងតាម 

ោរតបជុំពិៃិត្យកដ្យតកពុមដកលម្អបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យកលើបញ្ហា កផសេងៗដដលកំពុងកកើតមាៃ  

កដ្យមាៃអៃុតបធាៃទទួលបៃទាពុកដផ្កពលកម្មនៃតកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារជាអ្ក

តតលួតពិៃិត្យោរអៃុវត្ត កហើយតតនូវរាយោរណ៍ពីលទ្ធផលជៃូដល់តបធាៃតកពុមដកលម្អបរិស្ាៃ។  

ចំកោះោរដ្ក់តបព័ៃ្ធរកំដ្ះទឹក ៃិងោរកតបើតបាស់ទឹកសា្អ តរបស់វិទយាល័យ តតនូវកធ្ើក�ើង 

កដ្យមាៃមសៃ្តីជំនាញោក់ព័ៃ្ធចូលរមួតតលួតពិៃិត្យ ៃិងផ្តល់កោបល់។ ជាក់ដស្តង ដូចោរ 

សាងសង់តបព័ៃ្ធរកំដ្ះទឹកដដលជាជំៃយួរបស់សហគមៃ៍តតនូវកធ្ើក�ើងកដ្យមាៃោរតបជុ ំ

ពិភាកសា ៃិងសុំោរអៃុញ្្ញ តពីអាជ្ាធរថ្្ក់តសពុកក្ពុងោរករៀបចំតបព័ៃ្ធរកំដ្ះទឹកកចញពី 

បរិកវណវិទយាល័យ។ 

ដផ្កកសាភ័ណភាព ៃិងអនាម័យ ដផ្កកៃះដឹកនំាអៃុវត្តកដ្យតកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិង 

កុមារកដ្យកធ្ើោរដបងដចកកវៃតកពុមសមា្អ តតាមថ្្ក់ ៃិងតាមកវៃសមា្អ តដចូតកៅ៖

តកពុមសមា្អ តបៃទាប់ទឹក កោងតាមស្ាៃភាពទីតំាងអោរៃិងបៃទាប់ទឹករបស់វិទយាល័យ  

ោរសមា្អ តបៃទាប់ទឹកតតនូវបាៃដបងដចកជាពីរដផ្ក កដើម្ីងាយតសលួលតគប់តគងោរកធ្ើអនាម័យ។  
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ដផ្កទីមួយគបឺៃទាប់ទឹកកៅជាៃ់ផ្ទា ល់ដីជាអំកណាយរបស់សហគមៃ៍ ៃិងដផ្កទីពីរជាបៃទាប់ 

ទឹកកៅតាមអោរ ៣ជាៃ់ ដដលជាអំកណាយរបស់សហគមៃ៍ៃិងជាអំកណាយដ៏ន្្ថ្្របស់ 

សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន។ សតមាប់អោរ ៣ជាៃ់ ដដលមាៃថ្្ក់ករៀៃ

ចំៃៃួ ១៧ថ្្ក់ ចាប់ពីថ្្ក់ទី៧ ដល់ថ្្ក់ទី១០ ដបងដចកតកពុមសមា្អ តជា ៦តកពុម (សិសសេតបពុស

៣តកពុម ៃិងសិសសេតសី ៣តកពុម) កហើយោរសមា្អ តបៃទាប់ទឹកតតនូវបាៃអៃុវត្តជាករៀងរាល់ន ង្ៃនៃ

កមា៉ា ងសិកសា។ សតមាប់បៃទាប់ទឹកកៅផ្ទា ល់ដី តតនូវបាៃសមា្អ តកដ្យសិសសេថ្្ក់ទី១១ ៃិងទី១២ 

ដដលមាៃ ៨ថ្្ក់ សតមាប់អៃុវត្ត។ សតមាប់ថ្្ក់១២A តតនូវតគប់តគងកលើោរដុតសំរាម។  

ោររកសាអនាម័យបៃទាប់ទឹកកៃះ តតនូវកធ្ើោរតតលួតពិៃិត្យជាករៀងរាល់កមា៉ា ងកចញកលងកដ្យ 

អៃុតបធាៃដផ្កអនាម័យរបស់តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារជាអ្កទទលួបៃទាពុក ៃិងដ្ក ់

ពិៃ័យកលើតកពុមដដលមិៃបាៃអៃុវត្ត។

តកពុមសមា្អ តថ្្ក់ករៀៃ៖ តកពុមកៃះដឹកនំាកដ្យអៃុតបធាៃតកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារ 

ទទួលបៃទាពុកដផ្កបរិស្ាៃជាអ្កដឹកនំាតគប់តគង ៃិងតតលួតពិៃិត្យកលើោររកសាអនាម័យក្ពុងថ្្ក ់

របស់សិសសេម្ាក់ៗ។ ដដៃកំណត់របស់ថ្្ក់ករៀៃតតនូវបាៃកតមិតចាប់តតឹមពីបរិកវណមុខថ្្ក់  

(ពីោំជកណ្ត ើរមុខថ្្ក់រហតូដល់ក្ពុងបៃទាប់) កដើម្ីងាយតសលួលតតលួតពិៃិត្យកលើបញ្ហា អនាម័យ 

ដូចជាសំរាម សណា្ត ប់ធ្ាប់សិសសេក្ពុងថ្្ក់ ៃិងោរកតបើតបាស់តទនាប់កជើងផ្្ស់ប្តនូរជាកដើម។  

ករៀងរាល់ន ង្ៃនៃកមា៉ា ងសិកសា តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារបាៃកំណត់កពលចុះតតលួតពិៃិត្យ 

ក្ពុងថ្្ក់ករៀៃចំៃៃួពីរដងក្ពុងមយួន ង្ៃ កដើម្ីតតលួតពិៃិត្យតាមតុដដលករៀបតាមប្ង់កដ្យមាៃ 

បិទក ្្ម ះសិសសេ ៃិងកលខទរូសពទាមាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាលរបស់សិសសេម្ាក់ៗ។ ក្ពុង 

ករណីក�ើញមាៃសំរាមកៅតុក ្្ម ះសិសសេណាម្ាក់ តកពុមតបឹកសាយុវជៃៃឹងកធ្ើោរកលើកក�ើង 

កៅក្ពុងអង្គតបជុំរបស់ខ្លួៃ ដដលកធ្ើក�ើងករៀងរាល់មួយសបា្ត ហ៍ម្តង ឬពីរដងតាមោរចំាបាច់  

ឬមយួតតនូវរាយោរណ៍ជៃូតបធាៃទទលួបៃទាពុកដផ្កបរិស្ាៃៃិងអនាម័យ ក្ពុងករណីដដល 

សិសសេណាម្ាក់មិៃអៃុវត្តតាមោរដណនំា។ សមូជតមាបថ្ កដើម្ីរកសាអនាម័យក្ពុងថ្្ក់ករៀៃ  

សិសសេម្ាក់ៗតតមនូវឱ្យមាៃោរកតបើតបាស់តទនាប់កជើងផ្្ស់ប្តនូរដដលដ្ក់ឱ្យប្តនូរកៅមុខថ្្ក់ 
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ៃីមយួៗ ៃិងតតនូវមាៃ្ង់ម្ាក់មយួសតមាប់ទុកដ្ក់សំរាមរបស់ខ្លួៃកដើម្ីយកកៅកចាលកៅ 

�ដុតសំរាម ឬតតនូវយកកៅផទាះវិញ។ ចំកោះោរហបូចុកតតនូវោត់បៃ្យោរកវចខ្ចប់អាហារ 

មកញាកំព្ុងថ្្ក់ កដ្យតតនូវញាកំៅអាហារដ្ឋា ៃឱ្យបាៃតតឹមតតនូវ។

ោរសមា្អ តទីធ្ា កដើម្ីកធើ្ឱ្យគុណភាពបរិស្ាៃរបស់វិទយាល័យោៃ់ដតមាៃភាពល្អតបកសើរ 

កនាះ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃកធ្ើោរតបជុំពិភាកសាោ្ កតោយពីបាៃកធ្ើទសសេៃកិច្ច 

សិកសាកៅតបកទសន្មក កដ្យបាៃកលើកក�ើងពីគុណវិបត្តិនៃោរដ្ក់ធុងសំរាមកៅតាម 

ថ្្ក់ករៀៃ ៃិងកៅក្ពុងបរិកវណវិទយាល័យដដលបណា្ត លឱ្យមាៃោរជះកិ្ៃមិៃល្អ ៃិងភាព 

កខ្ក់ កដ្យបាៃដ្ក់កចញៃវូកោលោរណ៍សតមាប់ឱ្យសិសសេអៃុវត្តគ ឺ ßកោលោរណ៍

ោ្ម ៃធុងសំរាម គឺោ្ម ៃសំរាម ៃិងកោលោរណ៍ស័្យតគប់តគងសំរាមà។ ដផ្អកកលើកោលោរណ ៍

ទាងំពីរកៃះគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃបញ្ឈប់ោរកតបើតបាស់ធុងសំរាមកៅកព្ុងថ្្ក់ករៀៃ  

ៃិងបរិកវណវិទយាល័យ។ កដើម្ីឱ្យកិច្ចោរកៃះសកតមចកៅបាៃល្អ កគបាៃបកងកេើតតកពុមតតលួត- 

ពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្បរិស្ាៃកដ្យមាៃតកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារជាអ្កទទលួខុសតតនូវ 

កលើោរទុកដ្ក់សំរាមរបស់សិសសេម្ាក់ៗកដ្យមាៃអ្កតតលួតពិៃិត្យ ៃិងកត់ក ្្ម ះសិសសេណា 

ដដលបាៃកចាលសំរាមកព្ុងទីធ្ា ឬដស្ងរកក ្្ម ះសិសសេណាដដលបាៃកចាលសំរាមកៅតាម 

បង់សតមាប់អង្គពុយ។ មិៃតតឹមដតប៉ាុកណ្ាះ សិសសេតគប់ោ្អាចមាៃសិទ្ធិរាយោរណ៍ ពីោរកចាល 

សំរាមោសវាលោសោលរបស់សិសសេណាម្ាក់ក្ពុងទីធ្ាកៅោៃ់តបធាៃដផ្កបរិស្ាៃបាៃ 

ផងដដរ។ ចំកោះសំរាមដដលតបមលូបាៃ វិទយាល័យបាៃកធ្ើោរដបងដចកតបកភទសំរាមកដើម្ី 

ដកនច្កធើ្ជាជីកំប៉ាុសសតមាប់កតបើតបាស់ ៃិងតតនូវដុតបំផ្្ញកចាលក្ពុង�ដុតសំរាមកដ្យមិៃ 

កធ្ើឱ្យប៉ាះោល់ដល់សិសសេក្ពុងកមា៉ា ងសិកសាក�ើយ។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

105

ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

របូ
ភា

ពទ
ី១០

៖
 ោ

រកធ
្ើពល

កម
្ម ៃ

ិងក
វៃ

ស
មា្អ

តរ
បស

់ស
ិស

សេ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា106

របូ
ភា

ពទ
ី១១

៖
 ោ

រតត
លួតព

ិៃិត
្យថ្

ក់ក
រៀៃ

រប
ស

់តក
ពុ មត

បឹក
សាយ

ុវជ
ៃ 

ៃិង
កុមា

រ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

107

ជំព
ូក
ទី៣
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៣�២�៥�៤� ការពរៀបចំពហដ្្ឋ រចនាសម័្ន្ធោពំទ្ដល់បរិស្ានសាលាពរៀន

កដើម្ីសតមលួលដល់ោរតគប់តគងកលើបញ្ហា សំរាម គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃ 

ករៀបចំកដៃ្ងសតមាប់ទុកដ្ក់សំរាម ៃិងផ្តលួចកផ្តើមកសាង�ដុតសំរាមមួយកដៃ្ងតាមរយៈ 

ជំៃយួរបស់អង្គោរទសសេៃៈពិភពកលាក សតមាប់ោរដុតបំផ្្ញសំរាមោកសំណល់ផ្្ស់សទា ិច  

បនាទា ប់ពីបាៃដញក ៃិងដបងដចកតបកភទសំរាមរចួកហើយ។ មយួវិញកទៀត ចំកោះោរកតបើតបាស់ 

ទឹកវិញ វិទយាល័យបាៃពឹងដផ្អកកលើតបភពទឹកពីរោ៉ា ងគ ឺទឹកកភ្ៀង ៃិងទឹកអណ្តនូ ងកដើម្ីឱ្យ 

មាៃទឹកតគប់តោៃ់ក្ពុងោរកតបើតបាស់។ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃសាងសង់អាងស្តពុក 

ទឹកសតមាប់ផទាពុកទឹកទឹកកភ្ៀងនារដវូវសសា តពមទាងំបាៃជីកអណ្តនូ ងចំៃៃួ ៤កដ្យមាៃបំោក ់

ម៉ាូទ័រសតមាប់ទាញទឹកកតបើតបាស់ជាទូកៅកៅក្ពុងវិទយាល័យ ៃិងសតមាប់អកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃ។  

ចំកោះោរកតបើតបាស់បៃទាប់ទឹក កដើម្ីឱ្យមាៃភាពងាយតសលួល ៃិងមាៃសុវតិ្ភាពសតមាប់ 

សិសសេកតបើតបាស់ គណៈតគប់តគងបាៃសាងសង់បៃទាប់ទឹកចំៃួៃ ២២បៃទាប់ ៃិងដបងដចក 

សតមាប់តបពុសចំៃួៃ ១១បៃទាប់ ៃិងតសីចំៃៃួ ១១បៃទាប់ កតបើដ្ច់ពីោ្។

កតរៅពីោរកសាងកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធោំតទកលើោរតគប់តគងបរិស្ាៃ គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃក៏បាៃគិតគរូដល់ោរដកលម្អកសាភ័ណភាពវិទយាល័យកដ្យមាៃដ្ក់តមកេល់របូ 

ចម្ាក់ពុទ្ធបដិមាសតមាប់កោរពបជូា ៃិងករៀបចំបង់អង្គពុយដ្ក់កតោមម្ប់កឈើជាកតចើៃកដៃ្ង  

តពមទាងំសាងសង់បដៃ្មៃវូករាងតបបៃឹងសួៃចបារសតមាប់សិសសេអង្គពុយលំដហ ឬពិភាកសា

ោរងារតកពុម ដដលមាៃកសាភ័ណភាពតសស់បំតពងលម្អកដ្យផ្កេ  ៃិងរុក្ជាតិដនទកទៀត។  

កៅតបបមាត់ផ្នូវតោលកបតុងតាមសៃួចបារក្ពុងវិទយាល័យក៏មាៃោរដកនច្អាងលាងនដ ៃិង

ដ្ក់សាប៊សូតមាប់កតបើតបាស់ជាសាធារណៈចំៃួៃតបំាពីរកដៃ្ង កដ្យយកទឹកកតបើតបាស់រចួ  

កតសាចតសពកលើសួៃចបារ។ កតរៅពីកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធទាងំកៃះ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ 

ក៏បាៃកី�ដ្ឋា ៃដដលមាៃទីលាៃបាល់ទាត់ បាល់ទះ បាល់កបាះធំទលូាយ ៃិងដផ្កកីឡា 

អត្តពលិកដចូជា កលាតកម្ស់ រត់ចមាងៃ យ ៃិងក�ើងដខសេពរួផងដដរ។ ចំកោះចំណតោៃជំៃិះ 

កគបាៃករៀបចំឱ្យមាៃសណា្ត ប់ធ្ាប់ល្អកដ្យបកងកេើតករៀបចំតោលកបតុងតបក់ដំបូលស័ងកេសី  
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តពមទាងំមាៃ ោរដបងដចកទីតំាងចំណតកៅតាមតបកភទោៃជំៃិះ ៃិងដបងដចកកដៃ្ង 

ចតសតមាប់បុគ្គលិកអប់រៃំិងសិសសេ។

កលើសពីកៃះកទៀត គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃក៏បាៃគិតគរូដល់សុខសុវតិ្ភាព 

សាធារណៈ កដ្យបាៃបកងកេើតតបអប់សកសងា្គ ះបឋមដដលមាៃថ្្ ំៃិងសមា្ភ រៈកតបើតបាស់តគប់តោៃ់ 

សតមាប់បងាកេ រក្ពុងវិទយាល័យ ៃិងសតមាប់កតបើតបាស់កព្ុងអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃ។ ោរងារតគប់តគង 

ដផ្កសកសងា្គ ះបឋម ជាកិច្ចោរមយួសំខាៃ់ ដចូកៃះកដើម្ីឱ្យោរតគប់តគងកលើបញ្ហា សុខ 

សុវត្ិភាព សាធារណៈកៃះមាៃតបសិទ្ធភាព គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃបកងកេើតតកពុម 

ោរងារសកសងា្គ ះបឋមមយួក�ើង កដ្យមាៃសមាជិក ០៥របូ កតជើសកចញពីកលាកតគនូ អ្កតគនូ

ទាងំ ៣០របូ ៃិងតបធាៃតកពុមតបឹកសាយុវជៃម្ាក់ជាសមាជិក។
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៣�២�៥�៥� អនាម័យចំណីអាហារសដលល្រ់ដរូ្រនាពុងបរិពវណសាលាពរៀន

ោរលក់ចំណីអាហារ តតនូវបាៃករៀបចំឱ្យមាៃអាហារដ្ឋា ៃដដលមាៃស្តង់ដ្តតឹមតតនូវ 

តាមោរកំណត់របស់តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងវិទយាល័យ កដ្យសាងសង់ទីកដៃ្ង 

លក់ចំណីអាហារកៅឆ្ងៃ យពីថ្្ក់ករៀៃ ករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់តុអាហារ ករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់

តុអាហារ ៃិងមាៃោរសហោរជាមួយតកពុមកពទ្យមណ្លសុខភាព ៃិងគណៈតគប់តគងសាលា 

ក្ពុងោរតតលួតពិៃិត្យគុណភាពរបស់អាហារតាមោរកស្ើសុំរបស់នាយកសាលា។ ចំកោះអាជីវករ 

លក់ដរូក្ពុងវិទយាល័យកៃះ ចំាបាច់តតនូវកោរពតាមលក្ខណ្ដដលកំណត់កដ្យសាលាករៀៃ 

មាៃដូចជា៖ ១)តតនូវទទលួោរដណនំាពីគណៈតគប់តគងសាលា ៃិងកលាកតគនូ អ្កតគនូ មុៃ 

កពលចាប់កផ្តើមោរលក់ដរូចំណីអាហារ ២)តតនូវចុះកិច្ចសៃយាោរតបកបអាជីវកម្មជាមយួ 

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ៣)មា្ច ស់អាជីវករៃីមយួៗតតនូវទទលួខុសតតនូវកលើសំរាមកៅ 

ទីកដៃ្ងករៀងៗខ្លួៃ ៤)មាៃោរកតមិតតបកភទចំណីអាហារ ៃិងកភសជជាៈដូចជាអាហារហសួ

កំណត់ោលបរិកចទ្ ោ្ម ៃតបភពចបាស់លាស់ តបកភទកតគឿងតសវឹង ៃិងផលិតផលថ្្ជំក់  

កភសជជាៈប៉ាវូកម្ាងំមាៃរសជាតិដផ្អមតជពុលដចូជាោកហ ្ោករ៉ាម ទឹកកសើរ៉ាមូតគប់តបកភទ សកេ រ 

សូកឡូា សកេ រតោប់ សកេ រករៅស៊តូគប់តបកភទ ចាហយួតគប់តបកភទ ៃំដណូាត់ ៃិងៃំដផ្អមខំ្ាង។  

ចំកោះទឹកកតបើតបាស់សតមាប់បរិកភាគវិញ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃមាៃដ្ក់ឱ្យកតបើតបាស់ 

ៃវូឧបករណ៍ចកតមាះទឹកសា្អ តពីរកៅក្ពុងបរិកវណវិទយាល័យផងដដរ។
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៣�២�៦� ទ្ំនា្រ់ទ្ំនងល្អជាមួយពបជា្លរដ្ឋ សហគមន៍ និង មដគអូភិវឌ្ឍ 

ព្មទាងំការចូលរួមវាយតមមលៃ្ីអនា្រពពបើពបាស់ពសវាសាធារណៈ

ោរកសាងជំកៃឿៃិងទំៃុកចិត្តពីតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ នដគអូភិវឌ្ឍ ៃិងពីតគប់ភាគ ី

ោក់ព័ៃ្ធទាងំអស់ជាកតា្ត គៃ្ឹះចំាបាច់ណាស់ក្ពុងោរបកងកេើតៃិងពតងឹងទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួ 

តបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ កដើម្ីធានាបាៃៃវូោរផ្តល់កសវាអប់រតំបកបកដ្យ 

គុណភាព តបសិទ្ធភាព ៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាពដល់សិសសាៃុសិសសេក៏ដូចជាសហគមៃ៍។ ជាមយួ 

ោ្កៃះផងដដរ វិទយាល័យបាៃផ្តល់កសវាអប់រំតបកបកដ្យសមធម៌ បរិោបៃ្ ៃិងគុណភាព  

រហតូទទលួបាៃជ័យលាភីថ្្ក់ជាតិជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំ 

ក៏កដ្យសារមាៃោរចលូរមួោ៉ា ងសកម្មពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធដូចជាសហគមៃ៍ជាតិ សហគមៃ ៍

អៃ្តរជាតិ អាជ្ាធរតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ នដគូអភិវឌ្ឍ មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ 

ផងដដរ។ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ដដលដឹកកដ្យកលាក កភឿៃ �នូត បាៃខិតខ ំ

តបឹងដតបង ៃិងរិះរកតគប់មកធយាបាយកដើម្ីកកៀរគរអ្កចលូរមួឧបតម្្ភ ៃិងោំតទដល់វិទយាល័យ 

ទាងំកម្ាងំោយ សា្ម រតី សមា្ភ រៈ ៃិង្វិោ។

៣�២�៦�១� ការ្ពងឹងទ្ំនា្រ់ទ្ំនងល្អជាមួយពបជា្លរដ្ឋ សហគមន៍ និង 

មដគអូភិវឌ្ឍ

ោរផសារភាជា ប់ទំនាក់ទំៃងរវាងសាលាករៀៃកៅៃឹងតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគូ 

អភិវឌ្ឍគជឺាយៃ្តោរនៃោរពតងឹងទំនាក់ទំៃង ៃិងជំរុញោរចលូរមួដដលមិៃអាចខ្ះបាៃ 

ក្ពុងោរធានាឱ្យមាៃវឌ្ឍៃភាពតបកបកដ្យៃិរៃ្តរភាពរបស់សាលាករៀៃ។ ក្ពុងៃ័យកៃះ  

គណៈកម្មោរតគប់តគង គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ បាៃកតបើតបាស់វិធីសាសស្ត  ៃិងមកធយាបាយ 

ក្ពុងោរពតងឹងទំនាក់ទំៃងោ៉ា ងមាៃតបសិទ្ធភាព ៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាព កព្ុងោរកសាងទំៃុកចិត្ត 

ដល់តបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធតាមរយៈោរអកញជា ើញអ្ក 

ោក់ព័ៃ្ធមកចលូរមួកព្ុងោរកសាងដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍សាលាករៀៃ ៃិងោរអៃុវត្តតបកប កដ្យ 

គណកៃយ្យភាព ៃិងតម្ាភាព។ កតា្ត ទាងំកៃះបាៃជំរុញឱ្យមាៃោរកពញចិត្ត ោរចលូរមួ 
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ោំតទទាងំសា្ម រតី ៃិងោរលះបង់្វិោក្ពុងោរកលើកកម្ស់កសវាអប់ររំបស់វិទយាល័យតបកប 

កដ្យភាពកជាគជ័យ។ កតា្ត គៃ្ឹះជាកតចើៃដដលគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ក៏ដចូជាបុគ្គលិក 

អប់របំាៃអៃុវត្តនាកពលកៃ្ងមក បាៃកធ្ើឱ្យតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍបាៃ 

ចូលរមួោ៉ា ងសកម្មកៅក្ពុងសកម្មភាពរបស់សាលាករៀៃ ក៏ដចូជាោរអភិវឌ្ឍៃ៍សាលាករៀៃ។  

ោរខិតខំតបឹងដតបងកព្ុងោរផ្តល់កសវាអប់រជំាពិកសសោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃតបកបកដ្យ 

សមធម៌ បរិោបៃ្ ៃិងគុណភាពជៃូដល់អាជ្ាធរដដៃដី សហគមៃ៍ មាតាបិតា ៃិងអ្ក 

អាណាពយាបាល ដដលជាក់ដស្តងសិសសាៃុសិសសេជាកូៃជៃតកីតក សិសសេជាជៃពិោរ ៃិង 

សិសសេមាៃទីលំកៅឆ្ងៃ យពីសាលាតតនូវទទលួបាៃោរផ្តល់អាហារបូករណ៍ កដៃ្ងស្ាក់កៅ 

ក្ពុងអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃរបស់សាលាករៀៃ។ ចំកោះកៃូអ្កមាៃជីវភាពធរូធាដដលមិៃសវូសា្ត ប់ 

បងា្គ ប់ឪពុកមា្ត យ សាលាករៀៃបាៃសហោរជាមយួមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ 

ក្ពុងោរផ្តល់ោរអប់រកំៅសាលាឱ្យោ្យកៅជាសិសសេមាៃសីលធម៌ ៃិងសុជីវធម៌រស់កៅល្អ  

ទាងំកៃូអ្កមាៃ ៃិងកៃូអ្កតកតបកបកដ្យគុណភាពដដលបាៃកធ្ើឱ្យតបជាពលរដឋា  

សហគមៃ៍មាៃោរកពញចិត្ត ៃិងចលូរមួោំតទកដ្យភាពកជឿជាក់។ ោរកលើកកម្ស់ ៃិងដ្ទា ំ

ធៃធាៃមៃុសសេគជឺាកតា្ត គៃ្ឹះដដលគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃយកចិត្តទុកដ្ក់ កដ្យ

រកសាបាៃធៃធាៃតគនូបកតងៀៃ បុគ្គលិកមាៃគុណវុឌ្ឍិខ្ស់ទាងំសមត្ភាព សីលធម៌ល្អ

តបកបកដ្យមៃសិោរវិជាជា ជីវៈខ្ស់ តពមទាងំបកងកេើតបាៃៃវូវប្ធម៌សាមគ្គីដ៏ល្អទាងំខាង 

ក្ពុង ៃិងខាងកតរៅដដលជាគំរសូតមាប់សិសសាៃុសិសសេ ៃិងសហគមៃ៍ទាងំមូល។ វិទយាល័យ

ក៏បាៃយកចិត្តទុកដ្ក់កលើោរតគប់តគង ៃិងដ្ទាបំរិស្ាៃក្ពុងបរិកវណសាលាករៀៃ បរិស្ាៃ 

ធម្មជាតិ ៃិងអនាម័យដដលកធើ្ឱ្យវិទយាល័យមាៃកសាភ័ណភាពល្អតបណីតគរួជាទីមកនារម្យ  

ជាភាពទាក់ទាញដល់សិសសាៃុសិសសេមាៃអារម្មណ៍តសស់ថ្្តបកបកដ្យផ្សុកភាពកព្ុង

ោរសិកសាដដលកធ្ើឱ្យមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាល សហគមៃ៍ នដគូអភិវឌ្ឍនានា

កពញចិត្តក្ពុងោរចូលរមួតបកបកដ្យកមាទកភាព។

កលើោរងារតគប់តគង គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា116

មាៃតម្ាភាព គណកៃយ្យភាពកព្ុងោរតគប់តគងកដ្យបាៃអៃុវត្តោរងារតបកបកដ្យ

សា្ម រតីទទលួខុសតតនូវ មៃសិោរវិជាជា ជីវៈ ភាពកសា្ម ះតតង់ ោរគិតពីតបកោជៃ៍រមួជាធំ ដដល 

អូសទាញបាៃៃវូចំណាប់អារម្មណ៍ពីតបជាពលរដឋាក្ពុងោរចូលរមួកដ្យភាពកពញចិត្ត ៃិង 

កជឿជាក់ក្ពុងសា្ម រតីតមកេល់ផលតបកោជៃ៍សហគមៃជ៍ាធំ។ ោរអៃុវត្តស័្យវាយតនម្លទ្ធផល 

បាៃកធ្ើក�ើងករៀងរាល់ ១ដខម្តង កព្ុងកនាះក៏មាៃោរចលូរមួពីសំណាក់គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ កលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃិងគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃកដ្យពិៃិត្យតាមដ្ៃ 

វាយតនម្កលើោរងារបរិស្ាៃ គុណភាពអប់រ ំដដលមាៃកៅក្ពុងដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍សាលាករៀៃ។

កតា្ត គៃ្ឹះមយួកទៀតដដលកធ្ើឱ្យសាលាោៃ់ដតកសាងបាៃៃវូទំនាក់ទំៃង ៃិងោរ 

ចូលរមួកដ្យកពញចិត្តពីតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ កនាះគោឺរកសាងដផៃោរ 

អភិវឌ្ឍៃ៍សាលាករៀៃ។ សាលាករៀៃបាៃអកញជា ើញតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធទាងំអស់មកចលូរមួ កដើម្ី

ឆ្ងកោបល់ តបមលូព័ត៌មាៃតគប់តជពុងកតជាយ ដដលជាធាតុចលូដ៏មាៃសារៈសំខាៃ់ក្ពុងោរ 

កធ្ើកសចក្តីសកតមចចិត្ត តបកបកដ្យតបសិទ្ធភាពខ្ស់។ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃយល ់

ក�ើញថ្ ោរផ្តល់សិទ្ធិ ៃិងឱោសចូលរមួពីតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ នដគូអភិវឌ្ឍ គជឺាោរ 

ផ្តល់ៃវូកិត្តិយស ោររមួចំដណកទទលួខុសតតនូវកព្ុងភាពជាមា្ច ស់កដ្យឈរកលើសា្ម រត ី រមួោ្គិត  

រមួោ្កធ្ើ រមួោ្កដ្ះតសាយ កដើម្ីផលតបកោជៃ៍សហគមៃ៍ តបោៃ់ខាជា ប់ៃូវោក្យកស្ាក៖

ßសាលាពរៀនជារបស់សហគមន៍ សហគមន៍ពដើម្ីសាលាពរៀនà

ßសហគមន៍ល្អ ពគរូល្អ សិស្សល្អ សាលាមានការអភិវឌ្ឍà

ក. ោរចលូរមួរបស់សហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ

ោរអៃុវត្តកោលៃកោបាយភូមិ�ុំមាៃសុវតិ្ភាព (ោ្ម ៃបងតចូ បងធំ) តបកបកដ្យ 

ោរសហោរោ៉ា ងជិតស្ិទ្ធពីសំណាក់អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃជាមយួវិទយាល័យ បាៃកធើ្ឱ្យសិសសា- 

ៃុសិសសេ តបជាពលរដឋាជាមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាល សហគមៃ៍មាៃភាពកក់ករៅ្ត   

ៃិងកជឿជាក់ចំកោះសៃ្តិសុខ សុវតិ្ភាពរបស់សិសសាៃុសិសសេ។ កព្ុងកនាះផងដដរ ជាក់ដស្តង  

សមត្កិច្ចមលូដ្ឋា ៃបាៃរមួចំដណកជយួោរោរសៃ្តិសុខ ដ្ក់កវៃលបាតជាតបចំាកដើម្ីរកសា 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

សៃ្តិសុខ សណា្ត ប់ធ្ាប់មលូដ្ឋា ៃ ៃិងបាៃចលូរមួអៃ្តរាគមៃ៍កលើោរបសងាកេ បបទកល្មើសនានា  

ៃិងជយួសកសងា្គ ះសិសសាៃុសិសសេៃិងបុគ្គលិកអប់រដំដលស្ាក់កៅក្ពុងអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃតាម 

ោរកស្ើសុំរបស់គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងសហគមៃ៍កដ្យសា្ម រតីសហោរខ្ស់មិៃថ្ 

ន ង្ៃឬយប់ក�ើយ។ គណៈតគប់តគងវិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃចាត់ទុកថ្ រាល់ភាពកជាគជ័យ 

ដដលសកតមចបាៃពិតជាទាមទារៃវូោរចលូរមួោំតទ សហោរ ៃិងជយួកតជាមដតជងព ី

សហគមៃ៍ អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ ៃិងសមតក្ិច្ចតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ ក្ពុងោរជយួឧបត្ម្ភទាងំសា្ម រតី 

សមា្ភ រៈ ្ វិោ ៃិងោររកសាសណា្ត ប់ធ្ាប់ សៃ្តិសុខ សុវតិ្ភាពទាងំក្ពុង ៃិងកតរៅសាលាករៀៃ  

កតោះថ្ពកួោត់ទាងំកនាះមាៃកៃូកៅករៀៃកៅទីកៃះ។ ករណីជាក់ដសដាង វិទយាល័យក៏មាៃ 

ោរយកចិត្តទុកដ្ក់ពី ឯកឧតដាម ជា ភងួភិរម្យ តបធាៃតកពុមោរងារចុះជយួតសពុកភ្ំតពឹក  

អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ ៃិងសហគមៃ៍ ៃិងគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ បាៃរមួោ្គិតគរូ 

កធ្ើោ៉ា ងណាជយួរិះរកមកធយាបាយកដើម្ីឱ្យកៃូកៅកៅតំបៃ់កៃះ បាៃសិកសាករៀៃសតូត 

ដូចកគដចូឯងកុំឱ្យមាៃោរលំបាកដចូពកួោត់ ដដលបាៃឆ្ងោត់សសងា្គ ម ោ្ម ៃសាលាករៀៃ  

ឬតតនូវកធ្ើដំកណើរកៅករៀៃឆ្ងៃ យពីផទាះ ៃិងកដើម្ីរមួចំដណកជាមយួរាជរដ្ឋា ភិបាល ដតបោ្យ 

តំបៃ់អតីតសមរភមូិឱ្យកៅជាតំបៃ់មាៃោរអភិវឌ្ឍ ដតបោ្យចំោរមីៃឱ្យកៅជាថ្្លបណ្តពុ ះ- 

បណា្ត លធៃធាៃមៃុសសេ។ ជាមយួោ្កៃះដដរ សាលាករៀៃដតងដតយកចិត្តទុកដ្ក់ក្ពុងោរ 

ផ្តល់ោរចលូរមួផ្ទា ល់ពីអាជ្ាធរក្ពុងោរជយួផ្តល់អៃុសាសៃ៍ដកលម្អ ោរជយួផសេព្ផសាយ 

កៅោៃ់សហគមៃ៍ ោរចលូរមួសហោរ ចុះដល់មលូដ្ឋា ៃជាមយួតគនូបៃទាពុកថ្្ក់ គណៈកម្មោរ  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃកដើម្ីជយួពៃ្យល់ដណនំាសិសសេដដលកបាះបង់ោរសិកសាឱ្យយល ់

ពីតនម្នៃោរសិកសាៃិងបាៃចលូករៀៃវិញ។ ជាោរកត់សមា្គ ល់ ោរលះបង់កម្ាងំោយ កម្ាងំចិត្ត  

ៃិងកពលកវលាបាៃកផ្តើមកចញពីតំណាងសហគមៃ៍ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលា ដដល

ជាចលករក្ពុងោរកលើកកម្ស់សា្ម រតីចលូរមួតបកបកដ្យទំៃុកចិត្ត។ ជាក់ដស្តង ោរលះបង់ 

របស់កលាកតគនូ អ្កតគនូ ដដលដតងដតមកសាលាមុៃកមា៉ា ងជាតបចំាកដើម្ីចំាទទួលបដិសណាឋា រកិច្ច 

សិសសេតាមកវៃករៀងរាល់កពលតពឹក។ កលើសពីកៃះកៅកទៀត ពកួោត់បាៃចំណាយ្វិោកដ្យ 
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ស្ម ័តគចិត្តកដ្យមិៃទទលួយក្វិោឧបត្ម្ភរបស់សហគមៃ៍ ៃិងសិសសេ កព្ុងោរទំនាក់ទំៃង 

ជាមយួមាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាលសិសសេកៅកពលដដលសិសសេអវត្តមាៃ ៃិងជយួបកតងៀៃ

បំប៉ាៃសិសសេករៀៃយតឺ។ តាមរយៈធៃធាៃតគនូល្អ តបកបកដ្យវិៃ័យ ៃិងសីលធម៌ល្អ វិធីសាសស្ត  

នៃោរបកតងៀៃល្អ កធ្ើឱ្យសិសសេទទលួបាៃលទ្ធផលសិកសាល្អ មាៃសីលធម៌រស់កៅល្អ មាៃ 

វិៃ័យល្អ កចះរស់កៅជាមយួោ្ កចះកធ្ើោរជាតកពុម មាៃសាមគ្គីភាពល្អ គរួឱ្យតសឡាញ់ដដល 

កៃូៗរបស់ពកួោត់ទទលួបាៃចំកណះដឹងពិតតបាកដ (ជាក់ដស្តង) ហសួពីោររពំឹងទុក។  

កតា្ត សាមគ្គីភាពៃិងមាៃទំនាក់ទំៃងល្អទាងំនផទាក្ពុងៃិងខាងកតរៅ ៃិងមកនាសកញ្ចតនា ោរ

កោរពរាប់អាៃ ៃិងោរផ្តល់ទំៃុកចិត្តកៅវិញកៅមករវាងសាលា អាជ្ាធរតគប់ជាៃ់ថ្្ក់ ៃិង 

សហគមៃ៍ទាងំកៃះបាៃជយួអសូទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អាជីវករអ្កមាៃជីវភាព 

ធរូធារ មាៃោរកជឿជាក់ស្ម ័តគកសា្ម ះ ចូលរមួជយួសាលាករៀៃ កដ្យឆៃទាៈចង់បកងកេើតស្ានដ  

ៃិងជាគំរសូតមាប់អ្កជំនាៃ់កតោយតបកបកដ្យកមាទៃភាព។ ោរដស្តងកចញោ៉ា ងចបាស់ 

ពីសកម្មភាពនៃោរតបតិបត្តិរបស់គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈកម្មោរតគប់តគង

សាលាករៀៃ កលាកតគនូ អ្កតគនូៃិងោរទទលួបាៃព័ត៌មាៃតត�ប់តាមរយៈកូៃៗរបស់ពកួ 

ោត់ពីលទ្ធផលជាដផ្ផ្កេ ពីសាលាក៏ដចូជាតំណាងសហគមៃ៍កមើលក�ើញពីោរខ្ះខាតៃិង 

តតមនូវោរចំាបាច់ជាក់ដស្តងរបស់សហគមៃ៍ ៃិងសាលាជាអាទិភាព។ តំណាងសហគមៃ៍

បាៃផ្តលួចកផ្តើមគំៃិតជយួបំផុស ៃិងពិភាកសាអ្កក្ពុងភមូិ កដើម្ីតបមលូកម្ាងំកតតៀមខ្លួៃជាកតសច 

ក្ពុងោរចលូរមួជយួកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃ កដ្យឈរកលើទសសេៃៈរមួ សហគមៃ៍ល្អ  

តគនូល្អ សិសសេល្អ សាលាករៀៃមាៃោរអភិវឌ្ឍ។ យៃ្តោរនៃោរោំតទដល់ោរបំកពញបដៃ្ម 

ៃវូជំកៃឿទុកចិត្ត ភាពកក់ករៅ្ត  សតមាប់មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាល សហគមៃ៍ ៃិង 

អ្កោក់ព័ៃ្ធទាងំអស់ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃ 

អៃុវត្តោរតបជុំផសេព្ផសាយដល់មាតាបិតា ទទលួរាល់សំណូមពរ ៃិងកោបល់ពីសហគមៃ៍ 

ជាតបចំា ជាមយួៃឹងដំកណាះតសាយបញ្ហា តបឈមនានា តាមរយៈោរកឆ្ើយតបទាៃ់កពលកវលា 

ោរបកងកេើតឱ្យមាៃកម្មវិធីបកតងៀៃភាសាបរកទសបដៃ្ម (ភាសាន្ កតោះកដ្យសារដត 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

សហគមៃ៍នៃតំបៃ់កៃះមាៃទីតំាងកៅជាប់ៃឹងតពំដដៃកម្ពុជា ន្) កដើម្ីជយួបងកេលក្ណៈ 

ងាយតសលួលដល់សិសសាៃុសិសសេកព្ុងោរដស្ងរកោរងារកធ្ើ ដដលអាចជយួកលើកកម្ស់កតមិត 

ជីវភាពតគលួសារ ៃិងរមួចំដណកជាមយួរាជរដ្ឋា ភិបាលកព្ុងោរោត់បៃ្យភាពតកីតករបស ់

តបជាពលរដឋា។ 

តម្ាភាពៃិងគណកៃយ្យភាព ជាកតា្ត គៃ្ឹះក្ពុងោរផ្តល់ទំៃុកចិត្ត ៃិងោរចលូរមួរបស ់

តបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ។ ោរតគប់តគងសាលាករៀៃ បាៃអៃុវត្តោរតគប់តគង 

ោរងារតបកបកដ្យសា្ម រតីទទលួខុសតតនូវ មៃសិោរវិជាជា ជីវៈ ភាពកសា្ម ះតតង់ ោរគិតព ី

តបកោជៃ៍រមួជាធំ បាៃអូសទាញៃវូចំណាប់អារម្មណ៍ពីតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ កព្ុង 

ោរចលូរមួកដ្យភាពកពញចិត្ត ៃិងកជឿជាក់ ក្ពុងសា្ម រតីតមកេល់ផលតបកោជៃ៍សហគមៃ ៍

ជាធំ។ ក្ពុងកនាះជាក់ដស្តងោរអៃុវត្តស្័យវាយតនម្បាៃកធ្ើក�ើងករៀងរាល់ ១ដខម្តង កដ្យ 

មាៃោរចលូរមួពីសំណាក់គណៈតគប់តគង សាលាករៀៃ កលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃិងគណៈកម្មោរ 

តគប់តគងសាលាកដ្យពិៃិត្យតាមដ្ៃវាយតនម្កលើដំកណើរោរោរងារ ោរករៀបចំដផៃោរ  

ដដលរាល់ោរកធ្ើកសចក្តីសកតមចចិត្តនានាក្ពុងោរអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃ កធ្ើក�ើងតាមរយៈ 

ោរោំតទកដ្យសកម្ងភាគកតចើៃកដ្យឈរកលើកោលោរណ៍រមួ ßសមូហភាពដឹកនំា  

សមូហភាពសកតមចចិត្ត បុគ្គលជាអ្កទទួលខុសតតនូវà។

ខ. សាមគ្គីភាពនផទាក្ពុង

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ កលាកតគនូ អ្កតគនូ  

បុគ្គលិកទាងំអស់ បាៃកសាងៃវូវប្ធម៌កោរពតសឡាញ់ រាប់អាៃ កចះជយួោ្កៅវិញកៅមក 

កដ្យមិៃតបោៃ់បកសេពកួ ឋាៃៈ តនួាទីកព្ុងសា្ម រតីសាមគ្គីភាព ៃិងមកនាសកញ្ចតនាដ៏ល្អ 

ដដលបកងកេើតបាៃៃវូភាពសុខដុមកព្ុងអង្គភាពតពមទាងំទទលួបាៃភាពកពញចិត្តតបកបកដ្យ 

ភាពកក់ករៅ្ត  ៃិងជាគំរសូតមាប់សិសសាៃុសិសសេ ៃិងសហគមៃ៍ទាងំមូល។

គ. បរិស្ាៃសាលាករៀៃ

កដ្យោរយកចិត្តទុកដ្ក់ខ្ស់កលើោរតគប់តគងបរិស្ាៃក្ពុងបរិកវណសាលាករៀៃ  
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា120

បរិស្ាៃធម្មជាតិ កសាភ័ណភាព ៃិងអនាម័យតបកបកដ្យគំៃិតនច្តបឌិត ៃវាៃុវត្តៃ៍បាៃ 

កធើ្ឱ្យសាលាមាៃអនាម័យ បរិស្ាៃ ៃិងកសាភ័ណភាពល្អតបណីតគរួជាទីមកនារម្យ ជាភាព 

ទាក់ទាញដល់សិសសាៃុសិសសេមាៃអារម្មណ៍តសស់ថ្្ តបកបកដ្យផ្សុកភាពក្ពុងោរសិកសា  

ៃិងបាៃកធ្ើឱ្យមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាល សហគមៃ៍រមួទាងំនដគអូភិវឌ្ឍនានា  

កោតសរកសើរ ៃិងកពញចិត្តកព្ុងោរចូលរមួតបកបកដ្យកមាទកភាព។

�. គុណភាពអប់រ ំ(កំដណទតមង់)

កំដណទតមង់វិស័យអប់របំាៃជំរុញោរកលើកកម្ស់គុណភាពអប់រ ំជាពិកសសោរកលើក 

កម្ស់គុណវុឌ្ឍិតគនូ ទាងំសមតភ្ាព សីលធម៌ មៃសិោរវិជាជា ជីវៈ បាៃកធ្ើឱ្យតបជាពលរដឋា  

សហគមៃ៍ មាៃោរកពញចិត្ត ៃិងចលូរមួោំតទកដ្យភាពកជឿជាក់ ជាពិកសសតាមរយៈ 

លទ្ធផលនៃោតប�ងសញ្្ញ បតតទុតិយភូមិរបស់សិសសេវិទយាល័យកពតជចិនា្ត នាឆំ្្សិកសា  

២០១៨-២០១៩ ដដលទទួលបាៃអតតាតប�ងជាប់របស់សិសសេថ្្ក់ទី១២ បាៃរហតូដល់  

៩៣,៥២% សិសសេទទួលបាៃៃិកទទាស A ចំៃៃួ ៣នាក់ ៃិងសិសសេថ្្ក់ទី៩ បាៃរហតូដល់  

៩៦,៦៧% លទ្ធផលទាងំកៃះបាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំពីគុណភាពអប់រំោ៉ា ងចបាស់គរួជាទីកមាទៃៈ។

៣�២�៦�២� ការព្រៀរគរធនធាន និងសហការជាមួយមដគអូភិវឌ្ឍ

ោរកកៀរគរធៃធាៃ ៃិងោរចលូរមួសហោរពីសំណាក់នដគអូភិវឌ្ឍ គជឺាកតា្ត ចម្ង 

ដដលមិៃអាចខ្ះបាៃក្ពុងោរជយួជំរុញោរអភិវឌ្ឍរបស់វិទយាល័យ តំាងពីកដើមរហតូមក 

ដល់បច្ចពុប្ៃ្។ វិទយាល័យ បាៃទទួលោរឧបត្ម្ភៃិងោំតទសមា្ភ រៈ្វិោោ៉ា ងកតចើៃពីមាតា 

បិតា ៃិងអាណាពយាបាល សិសសេ អាជីវករ សហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរដដៃដី។ ជាមយួោ្កៃះ  

នដគអូភិវឌ្ឍកតចើៃបាៃចលូរមួឧបតម្្ភៃិងោំតទសមា្ភ រៈ ្វិោ ៃិងបកច្ចកកទសដល់វិទយាល័យ 

រមួមាៃ អង្គោរសកតមចសុបិៃកុមារកម្ពុជា អង្គោរទសសេៃៈពិភពកលាក ៃិងអង្គោរ CAPE។  

ក្ពុងោរកកៀរគរធៃធាៃៃិងទាក់ទាញោរចលូរមួសហោររបស់នដគអូភិវឌ្ឍ សាលាករៀៃ 

ពិតជាចំាបាច់តតនូវមាៃវិធីសាសស្ត តបកបកដ្យភាព្្សនវ កទពកោសល្យ ៃិងភាពជា 

អ្កដឹកនំារបស់អ្កតគប់តគងអង្គភាពខ្ស់ក្ពុងោរផ្តល់ៃវូភាពកជឿទុកចិត្តដល់អ្កចលូរមួ។ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

អ្ីដដលជាោរកត់សមា្គ ល់ គគឺណៈតគប់តគង ក៏ដចូជាបុគ្គលិកអប់របំាៃខិតខំបំកពញ

ោរងារបាៃោ៉ា ងល្អ ៃិងបំកពញកៅតាមតតមនូវោររបស់នដគអូភិវឌ្ឍ ៃិងសហគមៃ៍ កោលគឺ 

ោត់បាៃបំកពញោរងារបាៃកលឿៃ ៃិងអៃុវត្តកៅតាមអ្ីដដលនដគូអភិវឌ្ឍ ៃិងសហគមៃ ៍

ចង់បាៃ។ ជាមយួោ្កៃះផងដដរ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃកតបើតបាស់វិធីសាសស្តក្ពុង 

ោរកកៀរគរធៃធាៃ ៃិងោរសហោរជាមយួនដគូតាមរយៈោរបងាហា ញពីផលតបកោជៃ៍រមួ 

របស់សាលាៃិងសហគមៃ៍តបកបកដ្យតម្ាភាព ៃិងមាៃកោលកៅជាក់លាក់កដ្យមាៃ 

ោរកឆ្ើយតបទាៃ់កពលកវលាក្ពុងកិច្ចសហោរជាមយួនដគូ រមួៃឹងោរបងកេលក្ណៈសតមប- 

សតមលួលកិច្ចដំកណើរោរសតមាប់នដគូអភិវឌ្ឍនានា ោរយកចិត្តទុកដ្ក់ ៃិងឱ្យតនម្កលើោរ 

ចូលរមួរបស់សហគមៃ៍។ ោរធានាៃវូគុណភាពអប់របំាៃបកងកេើតជាទំៃុកចិត្តដល់សហគមៃ៍  

កដ្យតគនូបាៃកប្តជ្ាជាមយួសហគមៃ៍ ក្ពុងោរបកតងៀៃឱ្យសិសសេតប�ងជាប់១០០%  

កដើម្ីឱ្យមាៃោរសហោរល្អ វិទយាល័យបាៃផ្តល់តនម្ជាខំ្ាងកលើោរចលូរមួរបស់នដគ ូ

កដ្យបដិសណាឋា រកិច្ច ៃិងស្ាគមៃ៍ោ៉ា ងកក់ករៅ្ត  ោរកលើកទឹកចិត្តតាមរយៈោរចារឹកក ្្ម ះ 

សប្ពុរសជៃកលើសមិទ្ធផល ផ្តល់លិខិតដ្្ងអំណរគុណ ផ្តល់កមដ្យ (ថ្្ក់តកសងួ)  

ោរផ្តល់ោរចលូរមួមតិកោបល់កព្ុងោរវាយតនម្ដំកណើរោរ អៃុវត្តោរងាររបស់សាលាករៀៃ  

ោរលះបង់កពលកវលា ចំណាយ្វិោផ្ទា ល់ខ្លួៃរបស់គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ (នាយករង)  

ចូលរមួជាមយួតកពុមជិះកង់ តកពុមម៉ាតូធូំ (អ្កមាៃជីវភាពធរូធា) កដើម្ីអសូទាញចំណាប់អារម្មណ៍ 

រហតូទទលួបាៃោរជយួផ្តល់ជា្វិោ ៃិងកតគឿងសំណង់មយួចំៃួៃដល់សាលា កសាង 

កដៃ្ងលាងនដពីរកដៃ្ងក្ពុងបរិកវណសាលាករៀៃ។ ជាពិកសសជាងកៃះកៅកទៀត កលាកតគនូ  

អ្កតគនូតពមទាងំថ្្ក់ដឹកនំាបាៃចំណាយ្វិោផ្ទា ល់ខ្លួៃក្ពុងោរចូលរមួអភិវឌ្ឍដកលម្អ 

សាលាករៀៃដចូជា សកម្ៀកបំោក់ ឯកសណាឋា ៃ ទិញកៅ្ម  អំពូលសឡូា ៃិង LCD គិតជា 

ទឹកតបាក់សរុប ៣៦០០ដុល្ារ។ កតរៅពីោរកកៀរគរតាមរយៈោរបកងកេើតបរិោោសកផសេងៗ  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃផ្តលួចកផ្តើមកធ្ើបុណ្យផ្កេ តបាក់ដដលមាៃសប្ពុរសជៃធំៗចលូរមួ  

ដូចជាកលាក ទុយ គឹមហាក់ បាៃជយួបុកអណ្តនូ ងដដលមាៃតនម្ ១០០០ដុល្ាអាកមរិក  
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា122

មា្ច ស់ហាងលក់ម៉ាូត ូHONDA ពិៃ ទី បាត់ដំបងជួយសុីម៉ាង់ ២៥កតាៃ សហគមៃ៍បាៃជយួ 

ឧបតម្្ភ សមា្ភ រៈសិកសា ៃិងកតគឿងឧបកភាគបរិកភាគ ដល់សិសសេតកីតកចំៃួៃ ២៣នាក់ ដដល 

បាៃស្ាក់កៅអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃជាករៀងរាល់ដខ។

ភាពកជាគជ័យរបស់វិទយាល័យ ពិតជាតតនូវោរជាចំាបាច់មិៃអាចខ្ះបាៃៃវូោរចលូរមួ 

ពីភាគីោក់ព័ៃ្ធជាកតចើៃដចូជាសិសសាៃុសិសសេ មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាល សហគមៃ៍  

ៃិងអាជ្ាធរតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ ជាពិកសសអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃដដលបាៃរមួចំដណកក្ពុង 

ោរតគប់តគងសៃ្តិសុខ សណា្ត ប់ធ្ាប់ សុវតិ្ភាព ៃិងផ្តល់ៃវូោរជយួោំតទ សតមបសតមលួល 

ក្ពុងកិច្ចដំកណើរោរនៃោរអៃុវត្តោរងារជាតបចំារបស់សាលាករៀៃ។

ោរបកងកេើតទំនាក់ទំៃងល្អ រវាងវិទយាល័យជាមយួៃិងអាជ្ាធរពិតជាមាៃសារៈសំខាៃ់

ដដលគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃអៃុវត្តកដ្យឈរកលើសា្ម រតីសហោរោ៉ា ងជិតស្ិទ្ធ 

កដើម្ីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ ៃិងោរចលូរមួពីសំណាក់អាជ្ាធរក្ពុងោរអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃ  

សហគមៃ៍ ក៏ដចូជាមលូដ្ឋា ៃតបកបកដ្យបរិោបៃ្។ ោរបងាហា ញពីតតមនូវោរចំាបាច់ៃិង 

ជាអាទិភាពរបស់សាលាករៀៃកៅអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ កដ្យចាត់ទុកអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃជា 

តអួង្គគៃឹ្ះក្ពុងោរអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃ កោរព ផ្តល់តនម្ ៃិងចាត់ទុកអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃដចូជា 

ឪពុកមា្ត យរបស់ខ្លួៃបាៃទាក់ទាញោរចលូរមួពីសំណាក់អាជ្ាធរតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ តបកប 

កដ្យភាពជាមា្ច ស់ ៃិងោរយកចិត្តទុកដ្ក់ខ្ស់។

៣�២�៦�៣� ការងារអភិវឌ្ឍន៍យុវ្រន

គណៈតគប់តគងវិទយាល័យ បាៃចាត់ទុកយុវជៃជាធៃធាៃគៃឹ្ះ ៃិងមាៃតនម្បំផុត 

សតមាប់ោរអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ ៃិងសង្គមជាតិ។ កតា្ត កៃះបាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំតាមរយៈបទពិកសាធ

ោរអភិវឌ្ឍយុវជៃរបស់វិទយាល័យដដលបាៃអៃុវត្តកៃ្ងមក ៃិងទទួលបាៃលទ្ធផល

ោ៉ា ងតតចះតតចង់ទាងំភាពជាគំរ ូសា្ម រតីទទលួខុសតតនូវ សមត្ភាពដឹកនំា ៃិងមៃសិោរ 

ចូលរមួកសាងសង្គមជាតិរបស់តកពុមយុវជៃៃិងកុមារ។ ក្ពុងោរអៃុវត្តោរងារអភិវឌ្ឍយុវជៃ 

កៃះ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃខិតខំតបឹងដតបងោំតទ ៃិងកលើកទឹកចិត្តកព្ុងោរចងតកង
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

តកពុមយុវជៃ ឱ្យមាៃអង្គោរចាត់តំាងចបាស់លាស់មាៃជាអាទិ៍ តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារ  

ដដលជាតកពុមបកងា្គ លៃិងជាកម្ាងំស្នូលរបស់វិទយាល័យកព្ុងោរអៃុវត្តដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍ 

សាលាករៀៃ ៃិងោំតទដល់ោរបកងកេើតតកពុមកងោយរឹទ្ធ ិដដលជាកសនាធិោររបស់គណៈ- 

តគប់តគងសាលាករៀៃក្ពុងោរអៃុវត្តោរងារចុះជយួសង្គមផងដដរ។ 

ក. រចនាសម្័ៃ្ធតកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារ

តកពុមតបឹកសាយុវជៃៃិងកុមារ គជឺាតកពុមបកងា្គ ល ដដលមាៃតនួាទីជាកសនាធិោរឱ្យ 

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃកលើកិច្ចោរអៃុវត្តដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍មយួចំៃួៃរបស់វិទយាល័យ។  

តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារ មាៃភារកិច្ចកធ្ើោរផសេព្ផសាយពីគុណសម្ត្តិ ៃិងគុណវិបត្តិ 

នៃបរិស្ាៃ តតលួតពិៃិត្យអនាម័យថ្្ក់ករៀៃ សណា្ត ប់ធ្ាប់សិសសេ កធ្ើោរដណនំាដល់សិសសេ 

តាមថ្្ក់ឱ្យអៃុវត្តតាមកោលោរណ៍របស់គណៈកម្មោរទទលួបៃទាពុកបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យ  

តពមទាងំចុះជយួោរងារសង្គមតាមោរដឹកនំារបស់គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ។

តកពុមកៃះ បកងកេើតក�ើងតាមរយៈោរតបជុំកតជើសករសីរបស់តបធាៃៃិងអៃុតបធាៃថ្្ក់ 

ទាងំអស់នៃវិទយាល័យ (ថ្្ក់ទី០៧-ទី១២) កដើម្ីករសីកបក្ភាពដឹកនំាតកពុមចំៃួៃ ១០របូ  

កចញពីកព្ុងចំកណាមកបក្ជៃជាតបធាៃ ៃិងអៃុតបធាៃថ្្ក់ទី១០-ទី១២ ដដលមាៃអាណត្តិ 

ដឹកនំា ១ឆំ្្ កតោមោរជយួសតមបសតមលួលពីកលាកតគនូ អ្កតគនូផងដដរ។ ក្ពុងដំកណើរោរតបជុំ 

កតជើសករសីកៃះ កបក្ជៃដដលមាៃលក្ណៈសម្ត្តិ ៃិងលក្ខណ្តតឹមតតនូវអាចស្ម ័តគចិត្ត

ចូលជាសមាជិកដឹកនំាតកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារកដ្យកោងកៅតាមលក្ខណ្ ២ោ៉ា ង 

គ៖ឺ ១)តតនូវដតជាតបធាៃឬអៃុតបធាៃថ្្ក់ទី១០ ដល់ទី១២ ២) តតនូវដតជាអ្កដដលមាៃឆៃទាៈ

លះបង់ខ្ស់ក្ពុងោរជយួសាលាកដ្យមិៃគិតពីតបកោជៃ។៍ បនាទា ប់ពីកតជើសករសីកបក្ភាព 

បាៃកហើយ កបក្ជៃទាងំ ១០របូ តតនូវបៃ្តកបាះកឆ្្តកតជើសករសីតបធាៃ ១របូ ៃិងអៃុតបធាៃ

៤របូកទៀត ចំដណកកបក្ជៃ ៥របូកៅសល់ តតនូវកធើ្ជាសមាជិកអចិនសៃ្តយ៍។ 

បនាទា ប់ពីសកតមចបាៃជាលទ្ធផលៃវូរចនាសម័ៃ្ធតកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមាររចួកហើយ  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃតតនូវតបគល់តនួាទីភារកិច្ចតាមរយៈលិខិតបងា្គ ប់ោររបស់នាយក 
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សាលា ដល់សមាជិកម្ាក់ៗកដើម្ីអៃុវត្តតាមភារកិច្ចករៀងៗខ្លួៃរមួមាៃ៖ តបធាៃជាអ្កោ្ត ប ់

ោរងាររមួ អៃុតបធាៃបៃួរបូជាអ្កទទលួបៃទាពុកកលើកិច្ចោរបរិស្ាៃ អនាម័យ ពលកម្ម ៃិង 

គណកៃយ្យ ចំដណក ៤របូ កទៀតជាសមាជិកអចិនសៃ្តយ៍ មាៃភារកិច្ចជាជំៃយួោរក្ពុងកិច្ចោរ

កផសេងៗរបស់តបធាៃ ៃិងអៃុតបធាៃមាៃដចូជាោរកបើកអង្គតបជុំក្ពុងករណីតបធាៃ ៃិង 

អៃុតបធាៃអវត្តមាៃ ជាពិកសសពកួោត់អាចកស្ើកោបល់ ឬមាៃសិទ្ធិប្តឹងកលើករណីដដលសិសសេ 

ណាម្ាក់មិៃកោរពតាមបទបញ្ជា  ៃិងវិៃ័យរបស់វិទយាល័យបាៃ។

ខ. ដំកណើរោរអៃុវត្តោរងាររបស់តកពុមតបឹកសាយុវជៃៃិងកុមារ

កិច្ចោរបរិស្ាៃ៖ ជាកិច្ចោរមយួដដលតកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារ អៃុវត្តតាមោរ 

ដឹកនំារបស់តកពុមដកលម្អបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យ។ ជាលទ្ធផលសកតមចបាៃក្ពុងដផ្កបរិស្ាៃ

គោឺរតគប់តគងសំរាមកដ្យមិៃកតបើតបាស់ធុងសំរាមក្ពុងបរិកវណវិទយាល័យ ដដលជាកហតុ 

មួយកធ្ើឱ្យវិទយាល័យកៃះ មាៃបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យល្អរហតូទទលួបាៃជ័យលាភីសំរឹទ្ធិ 

កតមិតមធ្យមសិកសាកព្ុងោរតប�ងតបណំាងសាលាកមតតីបរិស្ាៃថ្្ក់ជាតិឆំ្្២០១៩ របស់ 

តកសួងបរិស្ាៃ។ កព្ុងកិច្ចោរកៃះ តកពុមតបឹកសាយុវជៃៃិងកុមារបាៃតបោៃ់ភាជា ប់ៃវូកោល- 

ជំហរោ៉ា ងខាជា ប់ខជាលួៃក្ពុងនាមខ្លួៃជាសមត្កិច្ចអៃុវត្តកលើបទបញ្ជា របស់គណៈតគប់តគង 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

សាលាករៀៃក្ពុងដផ្កបរិស្ាៃ16។

កិច្ចោរវិៃ័យ៖ ក្ពុងោរអៃុវត្តកលើោរកោរពវិៃ័យសាលារបស់សិសសេ តកពុមតបឹកសា 

យុវជៃ ៃិងកុមារបាៃកដើរតនួាទីជាតកពុមតបឹកសាវិៃ័យផង ៃិងជាសមត្កិច្ចអៃុវត្តបទបញ្ជា

របស់គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃផង។ កតរៅពីោរតបោៃ់ខាជា ប់ៃវូភាពជាគតមនូក្ពុងោរកោរព 

បទបញ្ជា  អនាម័យ ៃិងបរិស្ាៃ ៃិងជាពិកសសគដឺផ្កសីលធម៌មាៃោរសំពះស្ាគមៃ៍ចំកោះ 

កលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃិងសិសសេច្ងកៅកោ្ងទ្ារករៀងរាល់តពឹក ក្ពុងនាមជាតកពុមតបឹកសាវិៃ័យ 

បាៃបកងកេើតតកពុមភ្ាក់ងារកត់ក ្្ម ះសិសសេ ដដលមកកោរពទង់ជាតិយតឺកដើម្ីបញជានូៃអ្កទាងំកនាះ 

កៅជបួតគនូកៅទីចាត់ោរកដើម្ីទទលួពិៃ័យ (កបាសសំរាម កតសាចកៅ្ម  លាងបៃទាប់ទឹក..) 

តពមទាងំពិៃិត្យកមើលសណា្ត ប់ធ្ាប់របស់សិសសេម្ាក់ៗមាៃោរោត់តកចកខី្ សក់ខី្ ៃិងមិៃមាៃ 

លាបពណ៌កតោមោរដឹកនំាអៃុវត្តពីសំណាក់កលាកតគនូ ៃិងតកពុមតបឹកសាយុវជៃករៀងរាល់  

១ដខមដាង កហើយតតនូវពិៃ័យជាកសៀវកៅចំកោះសិសសេដដលពិៃិត្យក�ើញថ្បាៃតបតពឹត្តខុស 

ៃឹងបទប្ញ្ញត្តិកៃះ។

កិច្ចោរហិរញ្ញវត្ពុ៖ ក្ពុងោរងារកៃះ តកពុមតបឹកសាយុវជៃមាៃភារកិច្ចកធ្ើោរតបមលូ្វិោ 

ពីសិសសេកព្ុង ១សបាដា ហ៍ ៥០០៛ (តបំារយករៀល) កដើម្ីកតបើតបាស់ជាមលូៃិធិសតមាប់ទិញសមា្ភ រៈ 

កតបើតបាស់កព្ុងោរងារពលកម្មៃិងកដើម្ីជយួឧបតម្្ភសិសសេតកីតក ៃិងជយួកចញន្្ពយាបាល 

សិសសេដដលជបួកតោះថ្្ក់ ឬចលូរមួឧបតម្្ភតគលួសារសាច់ញាតិរបស់សិសសេដដលទទលួ 

មរណភាព។

កិច្ចោរសង្គម៖ កិច្ចោរសង្គម គជឺាកិច្ចោរដដលទាមទារោរស្ម ័តគចិត្តចលូរមួ លះបង់  

ៃិងដចករដំលក។ ក្ពុងនាមជាជៃគតមនូ តកពុមតបឹកសាយុវជៃដតងដឹកនំាសិសសេស្ម ័តគចិត្តចលូរមួ 

ករសីសំរាមកៅតាមទីសាធារណៈកៅករៀងរាល់កដើមឆំ្្ ឬកព្ុងទិវាបរិស្ាៃ។ កតរៅពីកៃះ ពកួកគ 

បាៃដឹកនំាតកពុមសិសសាៃុសិសសេចលូរមួកោរពបដិបត្តិតាមទំកៃៀមតពះពុទ្ធសាសនា មាៃោរ 

ចូលរមួក្ពុងពិធីបុណ្យកផសេងៗ ដូចជាមា�បជូា ពិសាខបជូាជាកដើម។ តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ក៏ 
16 កមើលក្ពុង៣.៣.៥.២. ោរអៃុវត្តកដើម្ីភាពសា្អ ត អនាម័យ ៃិងភាពនបតង។
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ដូចជាសមាជិកក្ពុងថ្្ក់ទាងំអស់ដតងមាៃសាមគ្គីភាព ៃិងយកចិត្តទុកដ្ក់ចំកោះោ្កៅវិញ

កៅមកទាងំបញ្ហា ោរសិកសាៃិងបញ្ហា ផ្ទា ល់ខ្លួៃផងដដរ។ កព្ុងករណីដដលមាៃមិត្តរមួថ្្ក់ 

កបាះបង់ោរសិកសា ពកួកគដតងជយួរាយោរណ៍មកតបធាៃថ្្ក់កដើម្ីចុះផ្តល់តបឹកសាកលើក 

ទឹកចិត្ត ៃិងពិភាកសាោ្រកមលូកហតុនៃោរកបាះបង់កដើម្ីរាយោរណ៍បៃ្តជៃូគណៈតគប់តគង

សាលាករៀៃរកវិធីកដ្ះតសាយ។ ក្ពុងោរកដ្ះតសាយបញ្ហា កបាះបង់ោរសិកសាកៃះ ទាងំអស់ោ្ 

មាៃកលាកតគនូអ្កតគនូ តកពុមតបឹកសាយុវជៃៃិងកុមារ ៃិងតបធាៃថ្្ក់បាៃចុះកៅផទាះរបស់

សិសសេដដលមាៃបញ្ហា ផ្ទា ល់កដើម្ីជបួពិភាកសាជាមយួអាណាពយាបាល កហើយបញ្ចពុះបញ្ចនូល 

សិសសេឱ្យចលូករៀៃវិញ តពមទាងំបាៃជូៃៃវូអំកណាយតិចតចួដល់ពកួោត់ មាៃទឹកតបាក់  

៤០,០០០៛ (៤មុៃឺករៀល) កសៀវកៅ ១�នូ ប៊ិច ១០កដើម ៃិងដស្កកជើង ១គរូតនម្ ២៥០០០ករៀល។

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃក៏បាៃផ្តលួចកផ្តើមៃិងោំតទដល់ោរបកងកេើតកឹ្បសិកសា កព្ុង 

កោលបំណងជយួសិសសេដដលករៀៃកខសាយឱ្យករៀៃទាៃ់សិសសេធម្មតា ដចករដំលកចំកណះដឹង 

ោ្ តសាវតជាវបដៃ្ម ៃិងជាពិកសសគកឺដើម្ី្ៃកៅរកោរលុបបំបាត់ោរករៀៃតតលួតថ្្ក់ 

របស់សិសសេនៃវិទយាល័យកពតជចិនា្ត ឱ្យមាៃតបសិទ្ធភាព។ កដើម្ីឱ្យកឹ្បសិកសាមាៃដំកណើរោរល្អ  

តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារបាៃបញ្ចពុះបញ្ចនូលកកៀរគរសិសសេកខសាយឱ្យចលូករៀៃកព្ុងកឹ្បសិកសា  

កហើយពកួកគតបជុំោ្ដស្ងរកចំណចុដដលកធើ្ឱ្យសិសសេករៀៃកខសាយកដើម្ីដកលម្អោ្ ៃិងវិធីសាសសដា  

បកតងៀៃឱ្យមាៃតបសិទ្ធភាពកដ្យបាៃចាត់ឱ្យសិសសេពូដកៗចលូរមួោ្ដចករំដលកកមករៀៃ  

ៃិងបកងកេើតោលវិភាគកដើម្ីកធើ្ោរបកតងៀៃ។ ជាលទ្ធផល តកពុមតបឹកសាយុវជៃៃិងកុមារតពមទាងំ 

កលាកតគនូ អ្កតគនូបាៃបញ្ចពុះបញ្ចនូលអសូទាញសិសសេដដលបាៃកបាះបង់ោរសិកសាកហើយឱ្យ 

ចូលករៀៃវិញបាៃចំៃៃួ ១២នាក់ តពមទាងំបាៃចលូរមួចំដណកោត់បៃ្យអតតាសិសសេ

កបាះបង់ោរសិកសា ៃិងកលើកកម្ស់អតតាសិសសេតប�ងជាប់ខ្ស់ផងដដរ។

៣�២�៧� ការពដ្រះពសាយបញ្ហា ពបឈមជាមួយពបជា្លរដ្ឋ និងសហគមន៍

៣�២�៧�១� យន្តការទ្ទ្ួល្័ត៌មានពតឡប់ និងបណដា ឹងតវ៉ា

យៃ្តោរទទលួព័ត៌មាៃតត�ប់ៃិងបណដា ឹងតវា៉ា  គជឺាោរកំណត់ៃវូធាតុចលូដដលកដើរ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

តនួាទីោ៉ា ងសំខាៃ់ក្ពុងោរតបមលូព័ត៌មាៃកដើម្ីវិភាគវាយតនម្ក្ពុងកោលបំណងកធ្ើោរ 

សកតមចចិត្តដ៏តតឹមតតនូវក្ពុងោរកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមនានាតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាពខ្ស់។  

វិទយាល័យបាៃកតបើតបាស់វិធីសាសស្ត  ៃិងមកធយាបាយដចូជា ទំនាក់ទំងតាមរយៈទរូសពទាមក 

តំណាងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងតំណាង 

សហគមៃ៍ គណៈកម្មោរពិកតោះកោបល់សស្ត ី ៃិងកុមារ តកពុមតបឹកសាអាជីព ឬតាមរយៈបណា្ត ញ 

ព័ត៌មាៃទំនាក់ទំៃងសង្គមរបស់វិទយាល័យ តពមទាងំមាៃោរទទលួព័ត៌មាៃកតរៅតបព័ៃ្ធកដ្យ 

ផ្ទា ល់ដចូជាតាមរយៈអាជីវករ សិសសាៃុសិសសេ ឬទំនាក់ទំៃងផ្ទា ល់ខ្លួៃ។ ជាងកៃះកៅកទៀត  

សាលាមាៃកវទិោជាមយួមាតាបិតាសិសសេ ៃិងកបើកតបអប់គណកៃយ្យភាពករៀងរាល់  

១តតីមាសម្តង ជាមយួោ្កៃះដដរកគក៏បាៃបកងកេើតឱ្យមាៃជៃបកងា្គ លតាមភូមិផងដដរ។

៣�២�៧�២� ការអនុវត្តវិធានការណ៍ព ល្ៃ ើយតបពៅនឹងបញ្ហា ពបឈមពសប 

តាមស្ានភា្ជា្រ់សស្តង

គុណភាព នៃកសវាដដលអ្កទទលួកសវាចង់បាៃគឺោរកឆ្ើយតបកៅៃឹងបញ្ហា តបឈម 

ព័ត៌មាៃតត�ប់ ៃិងបណដា ឹងតវា៉ា តសបតាមស្ាៃភាពជាក់ដស្តងរហ័សទាៃ់កពលកវលា ៃិងមាៃ 

ភាពអាចកជឿទុកចិត្តបាៃ។ អ្ីដដលមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ ៃិងសហគមៃ៍ 

ទទួលបាៃៃវូោរកពញចិត្តកនាះគកឺោលោរណ៍ ៃីតិវិធី ៃិងវិធីសាសស្តក្ពុងោរកដ្ះតសាយ 

បញ្ហា តបឈមរបស់វិទយាល័យកដ្យដផ្អកកលើកហតុផល អំណះអំណាង។ ជាក់ដស្តងមាៃតគនូ 

ជយួបំប៉ាៃដល់សិសសេដដលករៀៃយតឺ ោំតទសមា្ភ រៈសិកសា ជំរុញឱ្យមាតាបិតាជយួពិៃិត្យ 

តាមដ្ៃោរកតបើតបាស់ទរូសពទា ោលវិភាគសិកសាកមា៉ា ងករៀៃ ៃិងកមា៉ា ងករៀៃបំប៉ាៃតបចំាសបា្ត ហ ៍

របស់កូៃៗ ោរកធ្ើទំនាក់ទំៃងតាមទូរសពទាកៅមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេជា 

តបចំា ពៃ្យល់មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេឱ្យដឹងពីមុខវិជាជា ដដលកៃូរបស់ោត់ 

ករៀៃកខសាយ កសៀវកៅតាមដ្ៃោរសិកសារបស់សិសសេ តគនូទទលួបាៃោរជយួឧបត្ម្ភ ៃិង 

កលើកទឹកចិត្តពីសាលាកព្ុងោរជយួបកតងៀៃកតរៅកមា៉ា ងបដៃ្មចំកោះករណីសិសសេករៀៃយតឺ ឬ 

ករៀៃមិៃទាៃ់។ ជាក់ដស្តង កព្ុងករណីសិសសេមកករៀៃយតឺ ឬអវត្តមាៃោ្ម ៃមលូកហតុ តគនូតាម 
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មុខវិជាជា ៃីមយួៗទាក់ទងផ្ទា ល់កៅមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេកដើម្ីឱ្យោត់ 

ទទួលបាៃព័ត៌មាៃទាៃ់កពលកវលា ៃិងជយួជំរុញឱ្យកៃូមកករៀៃ ក្ពុងករណីសិសសេបៃ្ ំ

ហត្កលខាកលើកសៀវកៅតាមដ្ៃតគនូបាៃទាក់ទងបញ្ជា ក់បដៃ្មករៀងរាល់ោរកផ្ើ។

ក. បញ្ហា តបឈម ៃិងដំកណាះតសាយ

កៃ្ងមក វិទយាល័យបាៃឆ្ងោត់រាល់ឧបសគ្គៃិងជំៃះៃវូរាល់ោរលំបាកជាកតចើៃ 

តាមដំណាក់ោលជាបៃ្តបនាទា ប់ចាប់តំាងពីោរចាប់កផ្តើម ៃិងោរកកកើតសាលារហតូទទលួបាៃ 

សមិទ្ធផលគួរជាទីកមាទៃៈដចូនាកពលកៃះ ក្ពុងកនាះសាលាបាៃជបូៃវូបញ្ហា តបឈមចម្ងៗ 

មួយចំៃួៃដចូជា ទីតំាងវិទយាល័យបច្ចពុប្ៃ្គជឺាអតីតសមរភមូិ ខ្ះអោរសិកសា តតនូវោរ 

បទពិកសាធ ្្មីសតមាប់ោរតគប់តគង កតា្ត ធៃធាៃមៃុសសេដដលតគនូភាគកតចើៃជាតគនូបកតងៀៃ ្្មី  

ៃិងមកពីទីឆ្ងៃ យៗ។ ដំបងូក�ើយ តបជាពលរដឋាភាគកតចើៃកៅតំបៃ់កៃះជាជៃចំណូលតសពុក  

ដដលកធើ្ឱ្យមាៃោរលំបាកក្ពុងោរកកៀរគរចលូរមួជាមយួសាលាកព្ុងោរបញជានូៃកៃូឱ្យចូលករៀៃ 

កដ្យពកួោត់មមាញឹកក្ពុងោរតបកបរបរចិញ្ច ឹមជីវិត ៃិងពុំសូវបាៃយកចិត្តទុកដ្ក់ដល់ 

ោរសិកសារបស់កៃូៗពកួោត់ក�ើយ។ បញ្ហា វិៃ័យសិសសេមាៃកតមិតទាបបងកេោរលំបាកដល់ 

តគនូក្ពុងោរបកតងៀៃ មិៃតតឹមដតប៉ាុកណ្ាះអតតាសិសសេកបាះបង់ោរសិកសាក៏មាៃកតមិតខ្ស ់

ដដលមាៃោរលំបាកក្ពុងោរតគប់តគង។ ោរអៃុវត្តវិធាៃវិៃ័យមាៃោរប៉ាះទង្គិចជាមយួ 

មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេមយួចំៃួៃ ដដលពុំទាៃ់យល់ពីផលតបកោជៃ ៍

សតមាប់អនាគតកូៃៗពកួោត់ ោរកតជើសករសីសិសសេឱ្យស្ាក់កៅក្ពុងអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃ ោរផ្តល ់

អាហារបូករណ៍ដល់សិសសេក៏ធ្ាប់មាៃោរតចដណៃ ោរតវា៉ាពីសំណាក់មាតាបិតាសិសសេ 

មួយចំៃួៃអំពីោរលក់អាហារក្ពុងសាលាសុំឱ្យកចញកៅកតរៅវិញ កតោះមាៃជកតមើសតិច 

សតមាប់កៃូពកួោត់ កដ្យសារពកួោត់ពុំទាៃ់មាៃទំៃុកចិត្តកលើោរតគប់តគងរបស់ 

សាលាករៀៃ បញ្ហា សកម្ៀកបំោក់កីឡាដដលសាលាតតមនូវ ៃិងលក់ជៃូសិសសាៃុសិសសេ  

មាៃតនម្ទាបជាងទីផសារ ក៏នំាឱ្យមាៃោរតវា៉ាពីអាជីវករកៅក្ពុងផសារ ពីតនម្តបកួតតបដជង 

ទីផសារសតមាប់ពកួោត់ផងដដរ។ ប៉ាុដៃ្ត រាល់បញ្ហា តបឈមជាកតចើៃទាងំកៃះ តតនូវបាៃ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ សហោរជាមយួសហគមៃ៍  

រមួោ្រិះរកមកធយាបាយក្ពុងោរកដ្ះតសាយជាបៃ្តបនាទា ប់។

កទាះបីជាសាលាបាៃជបួៃវូបញ្ហា តបឈមជាកតចើៃក៏កដ្យ ក៏គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ  

ៃិងគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ បាៃខិតខំរិះរកវិធីកដ្ះតសាយ ៃិងសហោរោ្ 

បាៃោ៉ា ងល្អ តាមរយៈោរបំផុសឱ្យមាៃោរចលូរមួសហោរពីភាគីោក់ព័ៃ្ធ ោរអៃុវត្ត

វិធាៃោរនានា តបកបកដ្យតម្ាភាព គណកៃយ្យភាព មិៃគិតពីផលតបកោជៃ៍បុគ្គល។  

មកធយាបាយ ៃិងវិធីសាសស្តគៃ្ឹះមយួចំៃួៃកផសេងកទៀតតតនូវបាៃគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ  

គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ កតបើតបាស់ទទលួបាៃកជាគជ័យតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព  

គោឺរតបជុំឆ្ងកោបល់អភិបាលតសពុក ៃិងសហគមៃ៍ រាល់ោរសកតមចចិត្តនានា ោរសៃយា 

ជាមយួសិសសេ មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលក្ពុងោរបកងកេើតវិទយាល័យ ឱ្យពកួកគមាៃ 

ក្តីរពំឹងទុកតបកបកដ្យសុទិដឋាិៃិយម ៃិងភាពកជឿជាក់ រមួសហោរជាមយួតំណាងសហគមៃ ៍

ចុះកៅយកព័ត៌មាៃផ្ទា ល់ ចំកោះសិសសេចង់កបាះបង់ ៃិងបាៃចុះជយួដល់សិសសេជបួ 

ោរលំបាកជាក់ដស្តង ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិតកកៀរគររក្វិោជយួសិសសេតកីតក សតមបសតមលួលជាមយួ 

អាជីវករ អប់រ ំ ពៃ្យល់តបជាពលរដឋាក្ពុងសហគមៃ៍ឱ្យយល់ពីផលតបកោជៃ៍សហគមៃ៍  

ោរបកងកេើតគណៈកម្មោរចុះវាយតនម្ពីភាពតកីតករបស់តគលួសារសិសសេ ផ្តលួចកផ្តើមបុណ្យផ្កេ តបាក់ 

សតមាប់ោរកសាងបំកពញបដៃ្មកលើោរសាងសង់នានាក្ពុងបរិកវណសាលា ោរពតងឹងតនួាទី 

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងតំណាងសហគមៃ៍  

ៃិងោរយកចិត្តទុកដ្ក់សហោរ ៃិងកស្ើសុំោរចលូរមួពីអាជ្ាធរតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ក្ពុង 

ោរចុះតាមដ្ៃោរងារ ៃិងផ្តល់អៃុសាសៃ៍ជាតបចំា កព្ុងសា្ម រតីតមកេល់ផលតបកោជៃ ៍

សហគមៃ៍ជាធំ។

៣�២�៨� ការផ្តរួចពផ្តើមគំនិត ្្មីៗ និងនវានុវត្តន៍ពដើម្ីពធ្វ ើឱ្យអង្គភា្មានដំពណើរ- 

ការកាន់សតពបពសើរ

ជាទកូៅ ៃវាៃុវត្តៃ៍គជឺាគំៃិតនច្តបឌិតមយួដដលតតនូវបាៃអៃុវត្តកដើម្ីកដ្ះតសាយ 
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បញ្ហា បនាទា ៃ់ចំកោះមុខ។ ៃវាៃុវត្តៃ៍ គជឺាសកម្មភាពនៃោរបកងកេើត ៃិងអៃុវត្តវិធី ្្ម ីៗនៃោរ 

សកតមចបាៃលទ្ធផល ៃិង/ឬអៃុវត្តោរងារ។ ៃវាៃុវត្តៃ៍ អាចោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរដ្ក់បញ្ចនូល 

ធាតុ ្្មី ោររមួបញ្ចនូលោ្ជា ្្មីនៃធាតុដដលមាៃតសាប់ ឬោរផ្្ស់ប្តនូរណាមយួគរួឱ្យកត់សមា្គ ល់  

ឬោរផ្្ស់ប្តនូររកបៀបកធ្ើោរងារតាមដបបតបនពណី។ ៃវាៃុវត្តៃ៍ អាចសំកៅកៅកលើផលិតផល ្្មី  

កោលៃកោបាយ ្្មី កម្មវិធី ្្ម ី វិធីសាសស្ត ្្មី ៃិងដំកណើរោរ ្្មី17។

៣�២�៨�១� ការបនញ្្បអំ្ីពបធានបទ្ពា្រ់្័ន្ធនឹងនវានុវត្តន៍ និងការ 

មចនាពបឌិតពធ្វ ើឱ្យអង្គភា្ដំពណើរការកាន់សតពបពសើរ

កបើកទាះបីជាវិទយាល័យកៅមិៃទាៃ់បាៃករៀបចំោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងបកងកេើៃោរ 

យល់ដឹងអំពីៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងោរនច្តបឌិតកព្ុងអង្គភាពជាផ្នូវោរក៏កដ្យ ក៏វិទយាល័យបាៃ 

បសញជាបោរយល់ដឹងពីៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងគំៃិតនច្តបឌិតដល់បុគ្គលិកអប់រ ំ ក៏ដចូជាសិសសាៃសុិសសេ  

តាមរយៈោរករៀបចំទសសេៃកិច្ចសិកសាកៅោៃ់សាលាករៀៃ ឬស្ាប័ៃដដលមាៃស្ានដល្អៗ 

ទាងំកៅកព្ុងតបកទស ៃិងកតរៅតបកទស ៃិងោរកធ្ើោរដចករដំលកៃវូចំកណះដឹង ៃិង

បទពិកសាធៃ៍ល្អៗទាងំកៃះកៅដល់បុគ្គលិកអប់រ ំ ៃិងសិសសាៃុសិសសេដនទកទៀតកៅក្ពុង 

វិទយាល័យ ោរកធ្ើទំនាក់ទំៃងជាមួយតគឹះស្ាៃអប់រំនានា កដើម្ីឱ្យបុគ្គលិកអប់របំាៃទទួល 

ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ោរផ្តល់ឱោស ោរជំរុញកលើកទឹកចិត្ត ៃិងផ្តល់ោរឧបត្ម្ភដល់បុគ្គលិក 

អប់រឱំ្យបាៃបៃ្តោរសិកសាកៅតាមតគឹះស្ាៃឧត្តមសិកសានានា កៅក្ពុងទីរមួកខត្តបាត់ដំបង  

ៃិងរាជធាៃីភ្ំកពញ។ តាមរយៈទសសេៃកិច្ចសិកសា ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងោរបៃ្តោរសិកសា 

ទាងំកៃះបាៃកធ្ើឱ្យបុគ្គលិកអប់រ ំៃិងសិសសាៃុសិសសេមាៃគំៃិតៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងនច្តបឌិតក្ពុង 

ោរដកលម្អោរបំកពញោរងារ ក៏ដចូជាចលូរមួអភិវឌ្ឍវិទយាល័យកពតជចិនា្ត ។ ជាងកៃះកទៀត 

វិទយាល័យអាចចាត់ទុកថ្អង្គភាពសិកសាមយួ (Learning Organization) មាៃៃ័យថ្តគប ់

បុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់កៅកព្ុងវិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃបណ្តពុ ះវប្ធម៌សិកសា កោលគ ឺ

ោរដចករំដលកៃវូចំកណះដឹង ៃិងោរសិកសាករៀៃសតូតពីោ្កៅវិញកៅមកក្ពុងចំកណាម 

17 United Nations, 2007:7
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

បុគ្គលិកអប់រំកៅក្ពុងវិទយាល័យ ោរខិតខំបៃ្តោរសិកសាកដ្យខ្លួៃឯង ៃិងោរបណ្តពុ ះណា្ត ល  

ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍សមតភ្ាពតាមរបូភាពកផសេងៗ ដដលកតមក�ើញវិទយាល័យ ឬក៏សាលាករៀៃ 

សាធារណៈកៅក្ពុងតបកទសរបស់កយើងយកមកអៃុវត្ត។ ោរសិកសាករៀៃសតូតទាងំកៃះបាៃ 

កធ្ើឱ្យបុគ្គលិកអប់ររំបស់វិទយាល័យ ជាពិកសសថ្្ក់ដឹកនំាតគប់ដផ្កទាងំអស់កៅកព្ុងវិទយាល័យ 

មាៃគំៃិតៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងោរនច្តបឌិតខ្ស់ក្ពុងោរដឹកនំា ៃិងតគប់តគងកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ 

ដដលគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃតបគល់ជៃូ។

៣�២�៨�២� ការដឹ្រនាអំនុវត្ត ការ្រំរុញ និងការោពំទ្ការអនុវត្តគំនិត 

មចនាពបឌិត និងនវានុវត្តន៍្រនាពុងអង្គភា្

គណៈតគប់តគងវិទយាល័យ ដតងដតផ្តល់ឱោសដល់សិសសេ ៃិងបុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់ 

ក្ពុងោរអៃុវត្តៃវូគំៃិតផ្តលួចកផ្តើមដដលមាៃលក្ណៈៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងោរនច្តបឌិតកព្ុងោរអៃុវត្ត

ោរងាររបស់ខ្លួៃកៅក្ពុងវិទយាល័យ។ ោរផ្តល់ឱោសទាងំកៃះកធ្ើក�ើងតាមរយៈោរកធ្ើ វិមជ្ឈោរ 

ោរងារ ោរទទលួខុសតតនូវ ៃិងស្័យភាពតគប់តគងកដ្យខ្លួៃឯងកៅឱ្យបុគ្គលិកអប់រ ំៃិង

សិសសាៃុសិសសេកៅវិទយាល័យ។

វិទយាល័យទទួលបាៃកជាគជ័យ ោរកោតសរកសើរពីសិសសេ មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណា- 

ពយាបាលសិសសេ ៃិងអៃុវត្តោរងារតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព ៃិងតបសិទ្ធផលតំាងពីកដើម 

រហតូមកដល់កពលកៃះ កផ្តើមកចញពីបុគ្គលិកអប់រ ំសិសសាៃុសិសសេម្ាក់ៗកៅវិទយាល័យ  

បាៃអៃុវត្តៃវូវិធីសាសស្តដឹកនំា ៃិងតគប់តគង ៃិងោរអៃុវត្តោរងាររបស់ខ្លួៃតបកបកដ្យ 

ៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងោរនច្តបឌិត ៃិងកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរជាក់ដស្តងរបស់សិសសេ សហគមៃ៍  

ៃិងអាជ្ាធរដដៃដី។ កលាកតបធាៃគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃដឹកនំា ៃិង

តគប់តគងគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ក្ពុងោរចលូរមួកកៀរគរសមា្ភ រៈ ្វិោ កដើម្ី 

ដកលម្អកសវាអប់រ ំ កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ៃិងបរិស្ាៃរបស់វិទយាល័យដដលទទលួបាៃ 

ោរកោតសរកសើរពីសាធារណៈជៃរហតូមកដល់កពលកៃះកដ្យសារគំៃិតៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិង 

ោរនច្តបឌិតរបស់ោត់ ៃិងសមាជិកតកពុមរបស់ោត់។ កយើងក�ើញថ្សមាសភាពនៃ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា132

គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃកពតជចិនា្ត មាៃោរចលូរមួមកពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធកៅក្ពុង 

សហគមៃ៍នៃតសពុកភ្ំតពឹករមួមាៃ៖ មសៃ្តីរាជោរ អាជធ្រដដៃដី អាជីវករ អ្កមាៃធៃធាៃ  

ៃិងអ្កមាៃឥទ្ធិពលកៅក្ពុងសហគមៃ៍ មិត្តតពះធម៌ ៃិងតកពុមជិះកង់ជាកដើម។ គណៈកម្មោរ 

តគប់តគងសាលាករៀៃដដលសមាសភាពចលូរមួចតមពុះដបបកៃះមិៃដមៃកកើតក�ើងកដ្យ 

នចដៃ្យកនាះកទ កោលគជឺាគំៃិតយុទ្ធសាសស្ត តបកបកដ្យៃវាៃុវត្តៃ៍របស់គណៈកម្មោរ 

តគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ក្ពុងោរទាក់ទាញតគប់អ្កោក់ព័ៃ្ធ 

ទាងំអស់កៅក្ពុងសហគមៃ៍ឱ្យចលូរមួោំតទកព្ុងោរអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ។ ជាងកៃះកៅកទៀត  

ក្ពុងោរកកៀរគរធៃធាៃសមា្ភ រៈ ៃិង្វិោក្ពុងោរជយួកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍វិទយាល័យ ទាងំ 

តបធាៃ អៃុតបធាៃគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងសមាជិកទាងំអស់បាៃករៀបចំ 

យុទ្ធនាោរក្ពុងោរដឹកនំាតបមលូធៃធាៃ តបកបកដ្យគំៃិតនច្តបឌិត (អាជីវករតបមលូ 

ធៃធាៃសមា្ភ រៈ ៃិង្វិោក្ពុងចំកណាមអាជីវករកៅក្ពុងផសារដចូោ្ តកពុមជិះកង់តបមូលធៃធាៃ

សមា្ភ រៈ ៃិង្វិោក្ពុងចំកណាមតកពុមអ្កជិះកង់ អ្កមាៃធៃធាៃ ៃិងតកពុមមិត្តតពះធម៌តបមលូ 

ធៃធាៃសមា្ភ រៈ ៃិង្វិោពីតកពុមរបស់ពួកោត់)។

ជាមយួោ្កៃះផងដដរ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ តកពុមោរងារវិទយាល័យ បុគ្គលិក 

អប់រ ំសិសសាៃុសិសសេ បាៃអៃុវត្តោរងាររបស់ខ្លួៃតបកបកដ្យៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងគំៃិតនច្តបឌិត 

កោលគកឺចះយកលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តនានារបស់តកសងួ មៃទាីរ ចំកណះដឹង ៃិងជំនាញ

ដដលទទលួបាៃពីោរសិកសា ៃិងោរបណ្តពុ ះបណា្ត លនានាយកមកអៃុវត្តក្ពុងោរដឹកនំា 

តគប់តគងវិទយាល័យ ៃិងោរបំកពញោរងារកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរជាក់ដស្តងកៅកព្ុង 

អង្គភាព ៃិងសហគមៃ៍របស់ខ្លួៃ។ ោរបកងកេើតគណៈកម្មោរបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យវិទយាល័យ 

ដដលមាៃតកពុមបរិស្ាៃ តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងតកពុមអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃជាកសនាធិោរក្ពុង 

ោរករៀបចំកសាភ័ណភាព បរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យ គគឺំៃិតផ្តលួចកផ្តើម ្្មីមយួរបស់វិទយាល័យ កដើម្ី

កធ្ើឱ្យសាលាករៀៃមាៃកសាភ័ណភាពល្អ បរិស្ាៃសា្អ ត ៃិងអនាម័យល្អរហតូដល់ទទលួ 

ោៃរង្ាៃ់សាលាសា្អ តពីតកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងសាលាកមតតីបរិស្ាៃអាស៊ាៃ
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ពីតកសងួបរិស្ាៃ។

កយើងក�ើញមាៃគំៃិតផ្តលួចកផ្តើម ្្មីៗ ៃិងគំៃិតនច្តបឌិតជាកតចើៃតតនូវបាៃយកអៃុវត្ត 

កៅក្ពុងវិទយាល័យរួមមាៃ៖

 9 ោរជំរុញកលើកទឹកចិត្តោរអាៃកសៀវកៅតាមរយៈោក្យកស្ាក “ោៃ់កសៀវកៅ 

១កបាល បកងកេើតកសៀវកៅ ១កបាល”។ តគនូបាៃដឹកនំាសិសសេករៀបចំចងតកងកសៀវកៅ

កៅកលើតបធាៃ ឬកមករៀៃណាមយួ តាមរយៈោរបកងកេើតតកពុមសិសសេតសាវតជាវ ៃិង 

ករៀបចំចងតកងកសៀវកៅដដលជាស្ានដសិសសេ សតមាប់ោរដ្ក់បងាហា ញកៅកព្ុង 

បណ្ាល័យ

 9 បកងកេើតតកពុមោរងារវិទយាល័យដដលមាៃសមាសភាពចលូរមួពីគណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ តំណាងសហគមៃ៍ តគនូបកតងៀៃ តកពុមយុវជៃ ៃិងសិសសេចុះកៅតាម 

ខ្ងផទាះសិសសេដដលកបាះបង់ោរសិកសាកដើម្ីពៃ្យល់ដណនំា ៃិងកលើកទឹកចិត្តឱ្យ

ពកួោត់តត�ប់មកបៃ្តោរសិកសាវិញ តាមរយៈោរពៃ្យល់ដល់សិសសេ ៃិងមាតា 

បិតាសិសសេអំពីសារៈសំខាៃ់នៃោរសិកសាដស្ងយល់ពីស្ាៃភាពជាក់ដស្តងតគលួសារ 

សិសសេ កកៀរគរ្វិោ ៃិងសមា្ភ រៈជយួសិសសេដដលមាៃជីវភាពខ្ះខាត

 9 បិទស្ាកសញ្្ញ សមា្គ ល់ក ្្ម ះសិសសេ ៃិងកលខទរូសពទាមាតាបិតា ឬអ្កអាណា- 

ពយាបាលសិសសេកៅតាមប្ង់តុៃីមយួៗ ដដលសិសសេអង្គពុយ កដើម្ីតាមដ្ៃ ៃិង 

តតលួតពិៃិត្យវត្តមាៃសិសសេ ៃិងផ្តល់ដំណឹងជៃូមាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាល 

សិសសេកៅកពលសិសសេអវត្តមាៃ ៃិងោរតគប់តគងសតមាមកៅតាម្តតុរបស់ 

សិសសេម្ាក់ៗជាកដើម

 9 អៃុវត្តោរតគប់តគងសំរាម ៃិងបរិស្ាៃសា្អ តកៅក្ពុងបរិកវណវិទយាល័យ ៃិងកៅ 

ក្ពុងបៃទាប់ករៀៃ តាមកោលោរណ៍ ោ្ម ៃធុងសំរាម ោ្ម ៃសំរាម ស្័យតគប់តគងសំរាម   

ßសំោធមួយ ធុងសំរាមមួយà 

 9 ោរកកៀរគរមលូៃិធិសតមាប់អភិវឌ្ឍវិទយាល័យតាមរយៈោរចលូរមួជាមយួតកពុម 
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ជិះកង់ ដដលតតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងកៅក្ពុងសហគមៃ៍

 9 បកងកេើតមលូៃិធិសិសសេជយួសិសសេតកីតកកៅកព្ុងវិទយាល័យ កដ្យមាៃោរោំតទពី 

សហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរដដៃដី ៃិងបុគ្គលិកអប់រំ

 9 កធ្ើោរផ្្ស់ប្តនូរបទពិកសាធៃ៍ ៃិងដកលម្អគុណភាពបំកពញោរងារ តាមរយៈ 

ោរបញជានូៃគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងសិសសេ កៅទសសេៃកិច្ចសិកសា 

កៅសាលាករៀៃ ៃិងអង្គភាពដនទកទៀត ៃិងកធ្ើោរដចករំដលកៃវូបទពិកសាធៃ៍  

ៃិងចំកណះដឹង (វិទយាល័យសយដ្វកៅកព្ុងតបកទសន្)

 9 កដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមខ្ះតគនូបកតងៀៃ ៃិងតគនូបកតងៀៃខុសមុខវិជាជា ឯកកទស

កដើមរបស់ខ្លួៃតាមរយៈោរកលើកទឹកចិត្តឱ្យតគនូបកតងៀៃកចះសហោរជយួោ្កៅ 

វិញកៅមក កធ្ើោរជាតកពុមក្ពុងោរពតងឹងសមតភ្ាពកលើមុខវិជាជា ដដលបាៃកំពុង 

បកតងៀៃ ៃិងផ្តល់ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លបំប៉ាៃសមតភ្ាពជាតបចំាដល់តគនូបកតងៀៃ 

ដដលបកតងៀៃមុខវិជាជា ឯកកទសកដើម។

 9 ោរកលើកកម្ស់សីលធម៌រស់កៅ វប្ធម៌សាមគ្គីភាព ៃិងវប្ធម៌ដចករំដលក កចះ 

ជយួោ្កៅវិញកៅមក បកងកេើតបាៃៃវូសុខដុមៃីយកម្មកៅក្ពុងវិទយាល័យ ៃិងបកងកេើត 

ៃវូទំនាក់ទំៃងល្អ ៃិងភាពស្ិទ្ធស្ាលរវាងអាជ្ាធរដដៃដី សហគមៃ៍ ៃិងវិទយាល័យ  

កតោមោក្យកស្ាក ßសាលាករៀៃជារបស់សហគមៃ៍ សហគមៃ៍កដើម្ីសាលាករៀៃà

 9 ោរកដ្ះតសាយបញ្ហា កផ្តើមកចញពីតតមនូវោរ ៃិងស្ាៃភាពជាក់ដស្តង ជាឧទាហរណ ៍

ោរជលួករាងសតមាប់ករៀបចំកម្មវិធី ៃិងតពឹត្តិោរណ៍នានាកៅវិទយាល័យ ដតងដត 

មាៃោរលំបាករកមលូៃិធិ ឬ្វិោសតមាប់ោរចំណាយន្្ជលួ ៃិងមាៃភាព 

យឺតោ៉ា វមិៃទាៃ់កពលកវលា។ កដ្យសារដតបញ្ហា តបឈមកៃះ គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ ៃិងកលាកតគនូ អ្កតគនូ បាៃតបជុំោ្រិះរកវិធីក្ពុងោរកដ្ះតសាយកៅតាម 

លទ្ធភាពជាក់ដស្តងៃិងធៃធាៃដដលខ្លួៃមាៃតសាប់។ ជាដំកណាះតសាយ ពកួោត ់

បាៃសកតមចបកងកេើតតកពុមោរងារទទលួខុសតតនូវ ករៀបចំឱ្យមាៃឧបករណ៍ ៃិងសមា្ភ រៈ 

ករៀបចំករាងពិធីកដ្យខ្លួៃឯងមិៃចំាបាច់ជួលពីខាងកតរៅកទៀតក�ើយ។
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ជពូំកទី៤. សេចក្ីេន្និដ្ឋា ន

្រំ្្ូរទ្ី៤� ពសច្រ្តីសននាិដ្្ឋ ន

ភាពកជាគជ័យរបស់វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  គកឺដ្យសារវិទយាល័យអៃុវត្តតាមយុទ្ធសាសស្ត  

កំដណទតមង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលជាពិកសសោរចលូរមួោំតទពី សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា  

ហ៊ុន សសន តបមុខរាជរដ្ឋា ភិបាលនៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជាបាៃជយួឧបត្ម្ភោំតទ សមា្ភ រៈ  

ៃិង្វិោក្ពុងោរចលូរមួអភិវឌ្ឍវិទយាល័យកពតជចិនា្ត ចាប់តំាងពីោរចាប់កផ្តើមកកកើតរហតូ 

មកដល់បច្ចពុប្ៃ្។

កោលៃកោបាយ ៃិងកំដណទតមង់ជាអាទិភាពកផសេងៗកទៀតនៃវិស័យអប់ររំបស់តកសងួ 

អប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងោរជយួជំរុញអៃុវត្តផ្ទា ល់របស់មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្ត  

ជាពិកសសគោឺរអៃុវត្តកម្មវិធីតគប់តគងតាមសាលាករៀៃ តាមរយៈោរកធ្ើ វិមជ្ឈោរអំណាច  

ៃិងោរសកតមចចិត្ត កៅដល់សហគមៃ៍ ៃិងសាលាករៀៃកដ្យផ្ទា ល់ក្ពុងដឹកនំា តគប់តគង 

ៃិងអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ។ កលើសពីកៃះកៅកទៀត គោឺរជយួកតជាមដតជងពីអាជ្ាធរតគប់លំដ្ប ់

ថ្្ក់កៅក្ពុងកខត្ត ក៏ដចូជាោរតបឹងដតបងអស់ពីកម្ាងំោយចិត្តរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគង 

សាលាករៀៃ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ បុគ្គលិកអប់រំ តគនូបកតងៀៃ សហគមៃ៍ មាតាបិតា   

ៃិងអ្កអាណាពយាបាល នដគអូភិវឌ្ឍ ៃិងសិសសាៃុសិសសេ។

តាមរយៈោរសិកសាតសាវតជាវកៃ្ងមក ភាពកជាគជ័យរបស់វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  

ក្ពុងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូបាៃបងាហា ញឱ្យក�ើញៃូវធាតុចលូសំខាៃ់ ៃិងសមិទ្ធផល

សំខាៃ់ៗដចូខាងកតោម៖

 �ោរជយួកតជាមដតជងពីតកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា តាមរយៈោរផ្តល់ស័្យភាព 

ក្ពុងោរអៃុវត្តដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  ដផៃោរតបតិបត្តិ ោរជយួឧបត្ម្ភោំតទសមា្ភ រៈ  

ៃិង្វិោក្ពុងោរចលូរមួអភិវឌ្ឍវិទយាល័យចាប់តំាងពីកពលកកកើតរហតូមកដល ់

បច្ចពុប្ៃ្

 �ោរជយួជំរុញពីមៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្ត ក្ពុងោរអៃុវត្តកោលៃកោបាយ  
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ៃិងកំដណទតមង់ជាអាទិភាពកផសេងៗកទៀតនៃវិស័យអប់ររំបស់តកសងួអប់រ ំយុវជៃ  

ៃិងកីឡា 

 �ភាពជាអ្កដឹកនំា៖ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ  

ៃិងបុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់នៃវិទយាល័យមាៃភាពជាអ្កដឹកនំា មាៃោរករៀបច ំ

រចនាសម្័ៃ្ធនៃោរដឹកនំា ៃិងោរតគប់តគង តពមទាងំមាៃោរដបងដចកតនួាទីភារកិច្ច 

ចបាស់លាស់ តបកបកដ្យគំៃិតផ្តលួចកផដាើម កធ្ើោរជាតកពុម មាៃោរកបដាជ្ាចិត្ត ៃិងលះបង់ 

ខ្ស់ក្ពុងោរអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ។ កតរៅពីយៃដាោរដដលតកសងួបាៃកំណត់ ថ្្ក់ដឹកនំា 

វិទយាល័យបាៃបកងកេើតយៃដាោរនផទាក្ពុងដ្មកទៀត កដ្យបាៃបកងកេើតៃវូគណៈកម្មោរ  

ៃិងតកពុមមួយចំៃួៃក្ពុងវិទយាល័យក្ពុងោរអៃុវត្តោរងារអភិវឌ្ឍវិទយាល័យឱ្យោៃ់ដត 

មាៃតបសិទ្ធភាព ៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាព។ វិទយាល័យមាៃោរករៀបចំកិច្ចតបជុំជាកទៀងទាត់  

កដ្យមាៃោរចលូរមួពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធកៅតគប់សកម្មភាពទាងំអស់កៅក្ពុង 

ោរអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ ចាប់តំាងពីដំណាក់ោលករៀបចំដផៃោរ ដំណាក់ោលអៃុវត្ត  

ៃិងដំណាក់ោលតតលួតពិៃិត្យ តាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ោរអៃុវត្តោរអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ។ 

 �សាមគ្គីភាព៖ វិទយាល័យមាៃសាមគ្គីភាពនផទាក្ពុងល្អរវាងបុគ្គលិកអប់រ ំៃិងគណៈ- 

តគប់តគងសាលាករៀៃ កចះតសលាញ់រាប់អាៃ ជយួោរងារោ្ ដចករដំលកចំកណះដឹង 

ោ្កៅវិញកៅមក មិៃកមើលបំណំាោ្ ៃិងកចះជយួដកលម្អោ្កៅវិញកៅមកកដ្យ 

មិៃតបោៃ់ឋាៃៈ ៃិងតនួាទី។ បដៃ្មពីកៃះ មាៃសាមគ្គីភាពល្អរវាងសហគមៃ៍  

អាជ្ាធរដដៃដី អាជីវករ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងបុគ្គលិកអប់រំវិទយាល័យ  

កដ្យបាៃចាត់ទុកសាលាករៀៃជារបស់សហគមៃ៍ សហគមៃ៍កដើម្ីសាលាករៀៃ។

 �ោរចលូរមួពីអាជ្ាធរ៖ អាជ្ាធរតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់បាៃជយួសតមបសតមលួល ៃិង 

ោំតទតគប់សកម្មភាពទាងំអស់របស់វិទយាល័យ ជាពិកសសោរចលូរមួដល់ោរអភិវឌ្ឍ 

វិទយាល័យ។ អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ (កខត្ត មៃទាីរ តសពុក ោរិោល័យ ភមូិ �ុំ កមតកពុម)  

ដតងដតផដាល់សហោរ ៃិងចលូរមួោ៉ា ងសកម្មក្ពុងោរអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃមាៃដចូជា៖  
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ជំព
ូក
ទី៤

ជពូំកទី៤. សេចក្ីេន្និដ្ឋា ន

ោរកកៀរគរ ៃិងផសេព្ផសាយសិសសេឱ្យមកចុះក ្្ម ះចលូករៀៃ ផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃ 

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរសិកសា អាហារបូករណ៍ជាកដើម។

 �ោរចលូរមួពីសហគមៃ៍ ៃិងអាជីវករ៖ វិទយាល័យមាៃោរចលូរមួពីសហគមៃ៍ ៃិង 

អាជីវករោ៉ា ងផុសផុល កក្ៀវោ្ ៃិងតគប់របូភាពក្ពុងោរចូលរមួអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ។

 �ោរចលូរមួពីមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ៖ វិទយាល័យបាៃផដាល់កិច្ច 

សហោរ ៃិងោរោំតទោ៉ា ងជិតស្ិទ្ធរវាងគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈ- 

តគប់តគងសាលាករៀៃ បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ។ 

 �ោរចលូរមួពីនដគអូភិវឌ្ឍកព្ុងវិស័យអប់រ៖ំ កដ្យសារមាៃទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួ 

នដគអូភិវឌ្ឍក្ពុងវិស័យអប់រ ំ នដគអូភិវឌ្ឍក្ពុងវិស័យអប់រជំាកតចើៃបាៃចលូរមួឧបតម្្ភ 

ោំតទ ទាងំ្វិោ សមា្ភ រៈ ៃិងបកច្ចកកទសដល់វិទយាល័យ។

 �ោរចលូរមួរបស់សិសសាៃុសិសសេ៖ សិសសាៃុសិសសេនៃវិទយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃ 

ោរចលូរមួោ៉ា ងសកម្មៃវូតគប់សកម្មភាពទាងំអស់ក្ពុងអៃុវត្តដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍  

ៃិងដកលម្អវិទយាល័យ។

សរុបមក ចំណចុកលចកធ្ាមយួចំៃួៃនៃវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ដដលកធើ្ឱ្យវិទយាល័យ 

ទទួលបាៃជ័យលាភីកលខ១ ជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសារណៈគំរ ូកដ្យវិទយាល័យបាៃអៃុវត្ត 

បាៃខាជា ប់ខជាលួៃតាមកោលៃកោបាយ ៃិងលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តិកផសេងៗរបស់តកសងួ ោរជយួ 

ចង្អពុលបងាហា ញរបស់មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្ត ៃិងអាជ្ាធរតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ ពិកសស 

ោរចលូរមួោ៉ា ងសកម្មពីសិសសេ មាតាបិតា ៃិងអាណាពយាបាលសិសសេ នដគអូភិវឌ្ឍ ៃិង 

តគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធ។
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គន
្ថន
ិទ
ទ្េស

គន្ថនិទ្ទេស

គន្និពទ្្ទស

ល�រ ព ្្ម រះឯ្រសារ

១
តពះរាជតកមកលខ ៃស/រកម/១២០៧/០៣២ ចុះន ង្ៃទី០៨ ដខធ្នូ ឆំ្្២០០៧ តបោសឱ្យ 

កតបើចបាប់ស្ត ីពីោរអប់រំ

២

អៃុតកឹត្យកលខ ១១៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី០៧ ដខកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៥ ស្ត ីពីោរកំណត់

រចនាសម្័ៃ្ធតគប់តគង ៃិងមុខតំដណងក្ពុងរចនាសម្័ៃ្ធតគប់តគងតកសងួ ស្ាប័ៃថ្្ក់ជាតិ  

ៃិងថ្្ក់កតោមជាតិ

៣
អៃុតកឹត្យកលខ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរវាយតនម្ ៃិង 

ោរទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល

៤
អៃុតកឹត្យកលខ១០ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខមករា ឆំ្្២០១៧ ស្ត ីពីោរកតមិតរបបកមា៉ា ង 

កំណត់កមា៉ា ងបដៃ្ម ៃិងតបាក់កមា៉ា ងបដៃ្មសតមាប់ោរបកតងៀៃកព្ុងតគឹះស្ាៃសិកសាសាធារណៈ

៥
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា,ដខកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៨ ßយុទ្ធសាសស្តចតុកោណដំណាក់ោលទី៤à របស់ 

រាជរដ្ឋា ភិបាល ៃីតិោលទី៦នៃរដឋាសភា

៦

តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា, កសចក្តីដណនំាកលខ២៥៦ អយក.សរណៃ ចុះន ង្ៃទី២៩  

ដខមករា ឆំ្្២០០២ ស្ត ីពីោរកំណត់ៃិោមកតបើតបាស់មសៃ្តីរាជោរសតមាប់សាលាមកត្តយ្យ 

សិកសា បឋមសិកសាមធ្យមសិកសាចំកណះទកូៅ ៃិងសាលាគរុកោសល្យ

៧ តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា, ឆំ្្២០១៧ ស្តង់ដ្នាយកសាលាករៀៃ

៨
តកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា,ដខមីនា ឆំ្្២០១៤ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត វិស័យអប់រ ំឆំ្្២០១៤- 

២០១៨

៩
តកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា, ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៩ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត វិស័យអប់រ ំឆំ្្២០១៩- 

២០២៣

១០
តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា, ដខវិច្ិោ ឆំ្្២០១៨ យុទ្ធសាសស្តកំដណទតមង់វិស័យអប់រ ំ 

យុវជៃ ៃិងកីឡា ២០១៨-២០២៣
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១១
តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា, ឆំ្្២០១៨ កសៀវកៅដណនំាតបតិបត្តិស្ត ីពីោរតគប់តគងតាម 

សាលាករៀៃ គកតមាងដកលម្អោរអប់រកំៅមធ្យមសិកសា 

១២
តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា, ឆំ្្២០១៨ កសៀវកៅដណនំាតបតិបត្តិស្ត ីពីោរតគប់តគងតាម 

សាលាករៀៃ 

១៣
តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា, ឆំ្្២០១៨ កោលោរណ៍ដណនំាស្ត ីពីោរតគប់តគងមលូៃិធ ិ

ដំកណើរោរសាលាករៀៃសាធារណៈ

១៤
តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា, ដខមីនា ឆំ្្២០១៨ សមិទ្ធិផលោរអៃុវត្តកោលៃកោបាយ 

ស្ត ីពីោរអប់រំវិទយាសាសស្ត  បកច្ចកវិទយា វិស្កម្ម ៃិងគណិតវិទយា (ដសទាម)

១៥ តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា, ឆំ្្២០១៩ ដផៃទីបងាហា ញផ្នូវោរអប់រកំៅកម្ពុជាឆំ្្២០៣០

១៦

តកសងួមុខងារសាធារណៈ, កសចក្តីសកតមចកលខ ៣១៣៦មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តតារាងលក្ណៃិច្័យសតមាប់ោរវាយតនម្ ៃិងទទលួសា្គ ល់

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល

១៧

តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ, លិខិតកលខ៨០១៥ សហវ.អ្ ចុះន ង្ៃទី១៩ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩  

ស្ត ីពីករណីសំកណើសុំដកសតមលួលកោលោរណ៍ចំណាយមយួចំៃៃួសតមាប់អៃុវត្តមលូៃិធ ិ

ដំកណើរោរសាលាករៀៃសាធារណៈ សាលាគរុកោសល្យ ៃិងវិតកឹតោរកខត្ត ៃិងមជ្ឈមណ្ល 

គរុកោសល្យភមូិភាគកខត្តចាប់ពីឆំ្្២០១៩ តកៅ

១៨
វិទយាល័យកពតជចិនា្ត , ឆំ្្២០១៩ បទបងាហា ញសដា ីពីសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគង 

សាលាករៀៃកពតជចិនា្ត តបចំាឆមាសទី១ ៃិងដផៃោរបៃ្តឆមាសទី២ ឆំ្្២០១៩-២០២០

១៩
វិទយាល័យកពតជចិនា្ត , ឆំ្្២០១៩ បទបងាហា ញសដា ីអំពីោរដចករដំលកបទពិកសាធៃ៍ នៃ 

ោរតគប់តគង ៃិងផ្តល់កសវាសាធារណៈនៃអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈវិទយាល័យកពតជចិនា្ត

២០ វិទយាល័យកពតជចិនា្ត , ឆំ្្២០២០ បទបងាហា ញសដា ីពីនាយកសាលាករៀៃល្អ ៃិងសាលាករៀៃសា្អ ត
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