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អា ម្ភកថា 
 
 

សាកលវទិ្យាល័យសាា យរ ៀង ត្រូវបានសរពោ ធដាក់ឲ្យរត្រើត្បាស់ជាផ្លូវកា រៅថ្ងៃទ្យើ២៥ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០០៦ 
រត្កាមអធិររើភាពដ៏ែោង់ែោស់ ្រម្តចអគ្គម្ហារ្នាបតីរតរោ ហ ុន ផ្ន នាយក ដឋមន្តនរើថ្នត្ពះរាជា-
ណាចត្កកមោុជានិង ្រម្តចកិតតិព្រឹទ្យធបណ្ឌិ ត។ រៅកនុងដាំរ ើ  កា ត្ររិរររិ១៥ឆ្ន ាំកនលងមករនះ ត្ររ់ភារើ 
ពាក់ព័នធបានែិរែាំយកចិររទុ្យកដាក់អនុវរររៅតាមរួនាទ្យើ ភា កិចច រ ៀងៗែលួន រដាយរោ ពរៅតាមរទ្យរបញ្ញររិ 
លិែិរូរក  ៍នានា ត្ពមទាំងបានផ្ា ភាា រ់ែលួនរៅសហរមន៍ត្ររះសាា នឧររមសិកាទាំងកនុងនិងរត្ៅត្ររទ្យស។ 
និសសរិបានរញ្ច រ់កា សិការដាយរជារជ័យថ្នន ក់រ ញិ្ញញ រត្រជាន់ែោស់ រ ញិ្ញញ រត្រ និងរ ញិ្ញញ រត្រ ងចាំនួន
៦៧៨៧នាក់។ រៅកនុងដាំណាក់កាលខដលរាជ ដាឋ ភិបាលកមោុជាសត្មួចយុទ្យធសាន្តសរឈានរៅសរត្មចបាននូវ
ឋានៈជាត្ររទ្យសពនចាំ ូលមធយមកត្មិរែោស់ រៅឆ្ន ាំ២០៣០ រដាយពនយុទ្យធសាន្តសរចរុរកា ដាំណាក់
កាលទ្យើ៤ជាខផ្នទ្យើចងអុលផ្លូវ និងបានរមកល់ “មនុសស” ជាអាទិ្យភាពទ្យើ១រៅរលើររ។ ត្កសួងអរ់ ាំ យុវជន និង
កើឡា បានអនុម័រខផ្នទ្យើរង្ហា ញផ្លូវរោលរៅអភិវឌ្ឍន៍ត្រកររដាយចើ ភាពឆ្ន ាំ២០៣០ សដើពើកា អរ់ ាំរៅកមោុជា 
រដើមបើធានាឲ្យកា អរ់ ាំពនរុ ភាព ត្រកររដាយសមធម៌ រ យិារ័នន និងរលើកកមោស់ឱកាសកនុងកា សិកា
រពញមួយជើវរិសត្ពរ់ទាំងអស់ោន ។ ត្កសួងក៏បានកាំ រ់នូវយុទ្យធសាន្តសរកាំខ ទ្យត្មង់វសិ័យអរ់ ាំ យុវជន និង
កើឡា រដាយឈ រលើចកខុវសិ័យ កសាង និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុសសត្រកររដាយរុ ភាព និងរុ ធម៌ត្ររសើ 
រាំផុ្ររលើត្ររ់ខផ្នក រដើមបើកសាងសងគមកមោុជាឲ្យកាល យជាសងគម ើកចរត្មើន ខផ្អករលើចាំរ ះដរង និងចាំរ ះរធាើជា
មូលដាឋ ន។ ពាក់ព័នធនរងកាំខ ទ្យត្មង់ឧររមសិកា ត្កសួងដាក់រចញនូវយុទ្យធសាន្តសរ ១) ពិនិរយលទ្យធភាពខត្រ
កាល យត្ររះសាា នឧររមសិកាសាធា  ៈរៅជាត្ររះសាា នឧររមសិកាសាធា  ៈ ដឋបាល ២) ផ្ដល់សា័យភាព
ដល់ត្ររះសាា នឧររមសិកាសាធា  ៈកនុងកា ត្ររ់ត្រងហ ិញ្ញវរាុ និងធនធានមនុសស ៣)រ ៀរចាំត្ករែ័ ឌ កមម
វធិើសិកាឲ្យរ ល្ើយរររៅនរងវវិឌ្ឍនាកា ថ្នឧសាហកមម ៤)ជាំ ុញកា ត្សាវត្ជាវ និង ៥)វាយរថ្មលរុ ភាព
អរ់ ាំថ្ផ្ៃកនុង និងវាយរថ្មលរុ ភាពអរ់ ាំរៅតាមត្ររះសាា នឧររមសិកា។  

មួយវញិរទ្យៀរ យុទ្យធសាន្តសរចរុរកា  ដាំណាក់កាលទ្យើ៤ រដើមបើកាំរ ើ ន កា ង្ហ  សមធម៌ និង ត្រសិទ្យធ
ភាព កសាងមូលដាឋ នរឆ្ោ ះរៅ កចកខុវសិ័យ២០៥០ រស់រាជ ដាឋ ភិបាលនើរិកាលទ្យើ៦ថ្ន ដឋសភា បានខចងអាំពើ
រោលរៅជាយុទ្យធសាន្តសរថ្នអភិបាលកិចច រឺកា រធាើទ្យាំរនើរកមមសាា រ័ន ដឋ និង កា អភិវឌ្ឍត្រកររដាយរ យិារ័នន,
សមធម៌ និង យុររិធម៌ តាម យៈកា អនុវររសិទ្យធិអាំណាច ដឋខាងខផ្នកនរយាបាយ រសដឋកិចច និង  ដឋបាល កនុងកា 
ដរកនាាំ ត្ររ់ត្រង និង ចារ់ខចងកិចចកា ត្ររទ្យសជារិ ពិរសសកា ធានានិ នរ ភាពថ្នរួនាទ្យើ និងដាំរ ើ  កា  ដឋបា
លសាធា  ៈ រដាយយកចិររទុ្យកដាក់រលើអរាត្ររយាជន៍ត្រជាជនជាសនូល (People-Centric) និង រលើកា ក
សាងជារិ  (Nation-state Building)។ មា៉ាងរទ្យៀរ រដើមបើធានាធពម នុ ូរភាព និងភាពរជឿជាក់ពើសាធា  
ជន តាម យៈកា កសាងត្រព័នធសាា រ័ន ដឋ ឲ្យពនត្រសិទ្យធភាព ផ្លិរភាព ភាពរ ល្ើយររ រ រនយយភាព និង 
រពល ភាព រាជ ដាឋ ភិបាលកមោុជា កនុងនើរិកាលទ្យើ៦ ថ្ន ដឋសភានរងអនុវររនូវ     ១) កា ខកទ្យត្មង់ និង រលើកកមោស់
សមរាភាពសាា រ័ន ២) កា ពត្ងរងភាពសាអ រសអាំកនុង ដឋបាលសាធា  ៈ ៣) កា ពត្ងរងត្រសិទ្យធភាពថ្នកា អនុវររ
កា ង្ហ ; និង ៤) កា ពត្ងរងអភិបាលកិចចវសិ័យឯកជន។  
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ឈ រលើមូលដាឋ នរនះ សាកលវទិ្យាល័យសាា យរ ៀងចូល មួអនុវររកាំខ ទ្យត្មង់រនះរដាយ ខត្រកាល យជា
ត្ររះសាា នសាធា  ៈ ដឋបាល រ ៀរចាំយុទ្យធសាន្តសរ ខផ្នទ្យើរង្ហា ញផ្លូវ នើរិវធិើ រសៀវរៅខ នាាំ និង រោលកា  ៍
ត្ររិរររិនានា រដើមបើពនសមរាភាពែោស់កនុងកា អរ់ ាំ រ រុ ះរណារ លជាំនាញ ររចចករទ្យសសម័យទ្យាំរនើរ និង 
វជិាា ជើវៈ ដល់និសសរិ ជាទុ្យនសត្ពរ់ត្រករកា ង្ហ  និងរាំនិរថ្ចនត្រឌិ្ដឋ កា ររងកើរងមើ ដូចជា សហត្ោសកសិកមម 
សហត្ោសឧសាហកមមត្រកររដាយភាពត្រកួរត្រខជង និងត្រសិទ្យធភាពរសដឋកិចចែោស់។ 

យុទ្យធសាន្តសរ រស់សាកលវទិ្យាល័យសាា យរ ៀងរឆ្ោ ះរៅឆ្ន ាំ២០៣០ រ ៀរចាំរ ើងរដាយពនកា ចូល មួ
ពិរត្ោះរយារល់ និងកា វភិារយា៉ា ងលអិរលអន់ វាងត្កសួង សាា រ័នពាក់ព័នធ និងថ្ដរូអភិវឌ្ឍន៍ ត្ពមទាំងនិសសរិ 
និងអនកររចចករទ្យសខដលអនុវររផ្ទៃ ល់ រដើមបើធានានូវភាពត្រទក់ត្កឡាោន  រៅនរងរោលនរយាបាយសកល 
ជារិ និងវសិ័យអរ់ ាំ និងរដើមបើសរត្មចឲ្យបាននូវកាំរ ើ ន និងកា ង្ហ  តាម យៈកា រ ដុ ះរណារ ល និងកា 
ត្សាវត្ជាវ។ យុទ្យធសាន្តសរ រស់សាកលវទិ្យាល័យរឆ្ោ ះរៅឆ្ន ាំ២០៣០ រឺជាឯកសា រត្មងទិ់្យស ខផ្អករលើ
ត្ករែ័ ឌ សនូលថ្នយុទ្យធសាន្តសរចរុរកា ដាំណាក់កា ទ្យើ៤ កា ររងកើនរលបឿនថ្នកា ខកទ្យត្មងអ់ភិបាលកិចច ពន
សាំ ុាំ ែលរមសា ចាំននួ៤រឺ៖ ១) កា កាំ រ់ចកខុវស័ិយ ២) កា ររងកើរត្រព័នធផ្រល់លទ្យធភាពអនុវររ ៣) កា ររងកើរ
ត្រព័នធផ្រល់អាំណាច និង ៤) កា ររងកើរត្រព័នធ កាថ្នមពលរធាើកា ង្ហ  ដូចពនរ ៀររារ់ខាងរត្កាម។ 

រដើមបើរអាយឯកសា យុទ្យធសាន្តសររនះពនសងគរិភាព និងអនុវររបាន លូននារពលខាងមុែរ ៈ
ត្ររ់ត្រងបានយកចិររដាក់កនុងកា រ ៀរចាំយុទ្យធសាន្តសររនះ រដាយពនកា ចូល មួពិភាកាពើ       រ ៈត្ររ់ត្រង 
រោកត្រូ អនកត្រូជារត្ចើនសត្ពរ់ជាធារុចូល ត្រកររដាយមនសិកា និង្នៃៈែោស់ ខផ្អករលើមូលដាឋ នថ្នភាព
ជាក់ខសរង រស់ែលួន ត្ពមទាំងពនកា យកចិររទុ្យកដាក់រត្ជាមខត្ជងពើអរគនាយកដាឋ នឧររមសិកា និងមន្តនរើជាន់
ែោស់ រស់ធនាោ ពិភពរោកខងមរទ្យៀរផ្ង។ រយើងទាំងអស់ោន សងឃរមយា៉ា ងមុរពាំថ្ននារពលខាងមុែរនះ
តាម យៈយុទ្យធសាន្តសររនះ សាកលវទិ្យាល័យសាា យរ ៀង នរងកាល យជាទ្យើកខនលងខដលពនសការ នុពលកនុងកា  
រ រុ ះរណារ លធនធានមនុសសដ៏ពនរថ្មលសត្ពរ់ចូល មួអភិវឌ្ឍសងគមជារិ ឲ្យពនភាព ើកចរត្មើន រ ល្ើយររ
បាននូវរត្មូវកា ទ្យើផ្ា រសដឋកិចច។ 
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ផែនកទ្យី ១ 
កា កាំណ្ត់ចកខវុិ្យ័(ENVISION) 

 

១. ចកខវិុ្យ័ 

ជាសាកលវទិ្យាល័យផ្រល់នូវ កា អរ់ ាំ កា ត្សាវត្ជាវ និងរសវាសហរមន៍ ត្រកររដាយរុ ភាព ត្សរតាម
សរង់ដាជារិ និងទ្យទ្យលួសាគ លជ់ាអនរ ជារិ។ 

២. រប្កកម្ម 
សាកលវទិ្យាល័យសាា យរ ៀងកាំ រ់នូវររសកកមមចាំនួនពើ សត្ពរ់ត្ករែ ័ឌ យុទ្យធសាន្តសរ ១០ឆ្ន ាំ(២០២១-

២០៣០) ដូចខាងរត្កាម៖ 

១. ផ្លិរនិសសរិត្សរតាមរត្មូវទ្យើផ្ា កា ង្ហ  
២. ផ្លរិកា ត្សាវត្ជាវសត្ពរ់កា អភិវឌ្ឍ។ 

៣. រោលរៅ 
រដើមបើសរត្មចបាននូវររសកកមម សាកលវទិ្យាល័យកាំ រ់ នូវរួរលែជារោលរៅចាំននួពើ ខាងរត្កាម៖  
- និសសរិចាំនួន ៦៤១៣នាក់ បានផ្លរិត្សរតាមរត្មូវទ្យើផ្ា កា ង្ហ ត្ររមឆ្ន ាំ២០៣០ 
- កា ត្សាវត្ជាវចាំនួន ៦៨ បានផ្លរិសត្ពរក់ា អភិវឌ្ឍត្ររមឆ្ន ាំ២០៣០។ 

សូចនារ ផលសរក្ម្ច 

រដើមបើធានាបាននូវកា សរត្មចរួរលែរោលរាំ ងខាងរលើ សាកលវទិ្យាល័យសាា យរ ៀងកាំ រ់នូវសូចនា
ក ផ្លសរត្មច ដូចខាងរត្កាម៖  

កម្រិតសាកលវិទ្យាល័យ 

- ចាំនួននិសសរិរញ្ចរក់ា សិកាពើកមមវធិើអនរ ជារិឬទ្យទ្យលួសាគ ល់ជាអនរ ជារិ ១៣៤៣ នាក ់
- ចាំនួននិសសរិរញ្ចរក់ា សិកាពើកមមវធិើជារិពនសរង់ដាអរបរ ព  ៥០៧០ នាក ់
- ចាំនួនផ្លរិផ្លត្សាវត្ជាវររត្មើឲ្យកាំរ ើ នរសដឋកិចច ៦៨ ររត្ពង។ 

កម្រិតរហាវិទ្យាល័យ 

- ចាំនួនកមមវធិើអនរ ជារិឬទ្យទ្យលួសាគ ល់ជាអនរ ជារិ ៧ កមមវធិើ 
- ចាំនួនកមមវធិើជារិពនសរងដ់ាអរបរ ព ១៤ កមមវធិើ  
- ចាំនួននិសសរិពនចាំ ូលជាមធយមយា៉ា ងរិចត្បាាំដងថ្នត្បាក់ររៀវរសអនកខដលោម នជាំនាញ ៥១២២ នាក់ 
- ចាំនួនររត្ពងវនិិរយារ ១១ ។ 
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៤. យទុ្យធសាស្រ្ត  
សាកលវទិ្យាល័យសាា យរ ៀងកាំ រ់យុទ្យធសាន្តសរចាំនួន៤ រដើមបើសរត្មចរោលរៅ៖ 

យុទ្យធសាស្ត្រទី្យ១៖  
អនុវររកមមវធិើសកិាពនសរងដ់ាកត្មិរជារិ និង អនរ ជាររិដាយសហកា ជាមួយសាកលវទិ្យាល័យ 

កនុង នងិរត្ៅត្ររទ្យស។ 
យុទ្យធសាស្ត្រទី្យ២៖  

សហត្រររិររិកា ជាមួយសហរមន ៍ត្កុមហ ុនជារិ នងិអនរ ជារិ រលើររត្ពងវនិិរយារ។ 
យុទ្យធសាស្ត្រទី្យ៣៖  

រ ៀរចាំរវទ្យិកាឆ្ន ាំជាមួយនិសសរិ ពតារិតា វសិ័យឯកជន អរើរនិសសរិ សរបុ សជន  ថ្ដរូអភិវឌ្ឍន ៍
និងត្កសងួពាកព់័នធ រដើមបើផ្សពាផ្ាយលទ្យធផ្លសរត្មចបាន និងររត្ពងវនិិរយារងមើៗ។  

យុទ្យធសាស្ត្រទី្យ៤៖  
អភិវឌ្ឍសមរាភាពសាា រ័នរលើកា ចងត្កង និងរត្រើត្បាស់ទ្យនិនន័យពើ លទ្យធផ្ល និងត្រររិររិកា ។ 

៥. វបប្ម៌្អងគភារ និងគុ្ណ្តម្ម្ៃ 
វបបធម៌្អងគភាព 

សាកលវទិ្យាល័យកាំ រ់យកវរបធមអ៌ងគភាពដូចខាងរត្កាម៖ 

- វរបធម៌ពនរពល រអាំណាចទរ 
- កា ង្ហ ពនសរង់ដា នងិ សុវរាិភាពកា ង្ហ  
- ត្ររយាជន៍ មួ 
- ទ្យាំនាកទ់្យាំនងជាមួយមនុសសនងិរុ ភាពជើវរិ  
- រផ្ទរ រកា ង្ហ  យៈរពលខវងនាាំរអាយពនកា ផ្ទល ស់ររូ ។ 

គុណ្តនម្ៃ 

សាកលវទិ្យាល័យសាា យរ ៀងពនរុ រថ្មលដូចខាងរត្កាម៖  
- ផលប ៉ះពាល់៖ ជួយនិសសរិរអាយកាល យជាមនុសសលអនងិជាសហត្រនិ ជយួសហរមន៍នងិសងគម 

មិនរ ើសរអើង រជឿជាក់ ពនែលរមសា  
- ្ុចរតិភាព៖ រធាើអាើត្រូវរធាើ រដាះត្សាយរញ្ញា ត្រឈម មួោន   កាភាពជាថ្ដរូ 

- ការងារជាម្កុរ៖ ជួយោន  រោ ពកា ររញ្ចញមរិ ត្សឡាញ់កា ង្ហ  រោ ពមនុសសជុាំវញិ ផ្រលរ់ថ្មលដល់
មនុសស ទ្យទ្យួលែុសត្រូវ ខចក ាំខលកពិរសាធន ៍និងចាំរ ះដរង មនិរាំពាន កសាងរ រនយយភាព 

- យុតរិធរ៌៖  កាសាមរគើភាព សមធម៌ រសាម ះត្រង់ សចចភាព សមភាព អាំ រ់ ពាយាម រុ ធម៌ រសចករើ
ថ្ងលងនូ  ត្កមសើលធម៌វជិាា ជើវៈ រពល ភាព  កាវនិ័យ រោ ពចារ់  

- ការបណរុ ៉ះគំនិតថ្មី ៗ៖ រ រុ ះ្នៃៈរាំរពញកា ង្ហ   កាភាពត្ររសើ កនុងកា ង្ហ  រ ៀនសូត្រ ហូរ។ 
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៦. កា ដឹកនាាំ និង វបប្ម៌្ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង 

កា ដឹរនាាំ 

កា ដរកនាាំជាសពសធារុមយួរៅកនុងកា កាំ រ់នូវចកខុវសិ័យ រស់ត្ររះសាា នខដលត្រវូខរចូល មួអនុវររ ឲ្យ
បាននូវនិយមន័យមួយថ្នកា ដរកនាាំខដលខចងថ្ន “កា ដរកនាាំជាដាំរ ើ  ត្រកររដាយថ្នមពលនាាំមនុសសឲ្យពនកា 
រររជាា ចិរររពញរលញ និងរដាយសម័ត្រចរិរ រឆ្ោ ះរៅ ក ររ់សកមមភាពងមើ និងពននិ នរ ភាព  រដើមបើសរត្មចបាននូវ
ទ្យិសរៅខដលបានត្ពមរត្ពៀង មួោន ជាមួយនរងកា  កាបាននូវរុ រថ្មលបានកាំ រ់ មួោន ” ។  

កា ដរកនាាំទមទ នូវកា រ ៀនសាគ ល់រុរគលែលួនឯងជាកា សាំខាន់ កា អភិវឌ្ឍរផ្ដើមរចញពើរុរគលពន ក់ៗ  ដូច
រនះវាទមទ ជាចាាំបាច់នូវកា ចូល មួពើត្ររ់មន្តនរើនិងខផ្នកពាកព់័នធទាំងអស់ រស់សាកលវទិ្យាល័យ ខដលនរងចូល
 មួត្ររិរររិតាមែលរមសា ថ្នកា ដរកនាាំដូចខាងរត្កាម៖ 

- កា ដរកនាាំរត្ចើនជាងកា ត្ររត់្រង 

- កា ដរកនាាំជាដាំរ ើ  ត្រររិររកិា ង្ហ  មិនខមនជាត្ពរររិកា  ៍ 

- អនកដរកនាាំពនត្រពន័ធ ការុ រថ្មលខដល រងដូចងម 
- អនកដរកនាាំពរងខផ្អកអនករដើ តាម 

- អនកដរកនាាំជានិចចកាលពរនលឿនកា ផ្ទល ស់ររូ   
- អនកដរកនាាំរធាើឲ្យភាពសមុរសាម ញរៅជាសាមញ្ញ 
- អនកដរកនាាំជាអនកនិយាយរ ឿង 

កា ដឹរនាាំអងគភាពរោយាន្កា ផ្លៃ ស់បតូ ជាវិជ្ជាន្ 

រដើមបើឲ្យសាកលវទិ្យាល័យសាា យរ ៀងពនកា ផ្ទល ស់ររូ ជាវជិាពនយា៉ា ងពរិត្បាកដ រោលកា ៍សាំខាន់ៗខដល
ត្រូវរផ្ទដ រ មួពន៖ 

- រ ដុ ះកា យលរ់ ើញថ្នអងគភាពកាំពុងពនភាពរនាៃ ន់ត្រវូកា កា ផ្ទល ស់ររូ ជាវជិាពន អនកដរកនាាំត្រូវខរជា
អនកយល់រ ើញមុនអាំពើកា ផ្ទល ស់រដូ  រ រុ ះកា យល់រ ើញ និងកា ទ្យទ្យលួយកអាំពើរត្មូវកា រនាៃ ន់ថ្នកា 
ផ្ទល ស់រដូ  រដាយកសាងនូវកា ទុ្យកចរិរោន ខដលរកើររចញពើកា ររើកចិររទូ្យោយកនុងកា ជខជកពិភាកាោន  នងិ
រត្ោងកា ង្ហ ជាមួយោន  ទ្យនៃរមនរងរនះអនកដរកនាាំត្រូវរន្តញ្ញា ររុ រថ្មលចូលរៅកនុងអងគភាពផ្ងខដ ។ 

- កសាងនូវទ្យសសនវសិ័យពនរថ្មល  រដាយពនភាពសុើោន ថ្នទ្យសសនវសិ័យ សកមមភាព និងរុ រថ្មលអងគភាព 

អនកដរកនាាំជាអនករញ្ចុ ះរញ្ចូ លមន្តនរើរនលរះទក់ទ្យងនរងទ្យសសនវសិ័យពនរថ្មល រដាយត្រូវរធាើរអាយរ ើញនូវ ូរ
ភាពថ្នសាា នភាពចង់បានចុងរត្កាយខដលពនលកខ ៈជាក់ខសរង ទក់ទ្យងនរងររចចកវទិ្យា  សាា រន័ហ ិញ្ញ
វរាុ ខដលពនរថ្មលនរងរធាើសត្ពរ់អងគភាពនិង មន្តនរើរនលរះ និង ពនរុលយភាពពើអាើកាំ រ់ជាក់ោក់ ជាមួយ
នរងអាើខដលអាចចូល មួបានរដាយមន្តនរើត្ររ់ ូរនិង ទ្យសសនវសិ័យត្រូវខរពនលទ្យធភាពរធាើឲ្យអងគភាពអាច
ពនជើវរិ ស់រៅបាន។ 

- ពនភាន ក់ង្ហ ផ្ទល ស់ររូ រៅនរងកខនលង ជាមួយនរងសមោ័នធភាព ខដលពនចាំរ ះដរងពើមនុសស រស់ែលួន រហើយ
ពនសមោនធភាពលអជាមួយអនកពនកា រររជាា ចរិរ នងិរណារ ញថ្នអនកជួយអងគភាពខដលទុ្យកចរិរបាន។ អនកោាំ
ត្ទ្យជាពច ស់ថ្នកា ផ្ទល ស់ររូ  នងិមិនខមនត្ោន់ខរជាអនកផ្រួចរផ្រើមរនាះរទ្យ។  

- កា ោាំត្ទ្យពើថ្នន ករ់លើ  កា ផ្ទល ស់ររូ ត្រវូពនភាពជាក់ោក ់និងទ្យន់ភលន់អាចអនុវររបាន រដាយវភិារ រ រិទ្យរធាើ
កា ង្ហ ឲ្យដាច់ពើោន នូវរោលរៅជាក់ោក់ នងិមនិជាកោ់ក់។ កាំ រ់ភាពរជារជយ័មួយចាំនួន រដើមបើ
ឈានរៅសរត្មចរោលរៅ និង រធាើកា ពាក  ៍ទុ្យកមុនជារ់ជារនររដើមបើ កាថ្នមពល។ 



DRAFT 

 

យុទ្យធសាន្តសរស.ស. .២០២១-២០៣០         ទ្យាំព័  4 

- ពនកមមវធិើសាោ នចមលងខដល មួរញ្ចូ លោន  រឺខកសត្មួលវធិើ កចាំ ូលរចចុរបនន  ការុលយភាព វាងរ ពិ 
ចាំ ូលទ្យសសន៍ទយ និងអាច កបាន ជាមួយកា  ើកចរត្មើនមូលធនខដលត្ររសើ  រហើយត្ពមរពលជាមួយ
ោន ត្រូវកសាងសមរាភាពសត្ពរ់កា អភិវឌ្ឍ រដាយកសាងភាពពរងខផ្អកោន  វវាងកា  កចាំ ូល នងិកា ក
សាងសមរាភាព នងិជាពិរសស ការពល រសាោ នចមលងពើ កា ផ្ទល ស់ររូ មួយរៅមួយ។ ត្រូវកសាងសមរាភាព
ត្ររ់ខផ្នក ពនត្រពន័ធផ្រលព់រ័៌ពនត្រ រ់ វាយរថ្មលជារជ់ារនរ នូវកា ខត្រត្រួលថ្នចិររ រស់មន្តនរើ។ 

-  ចនាសមោ័នធអងគភាព ត្រវូរផ្ទដ ររលើខរកិចចកា ត្រវូរធាើរដើមបើសរត្មចចកខុវសិ័យ សកិារពល ររាំ ិន រធាើខផ្នកា 
រដាយត្រូវខរពនរឈាម ះមនុសសកនុងត្រអរ់ ចួជារត្សច។ កា រត្ោង ចនាសមោ័នធត្រូវរញ្ចូ លនូវអនកនាាំឲ្យពន
កា ផ្ទល ស់ររូ  រហើយសាំខាន់កាំ រ់រួនាទ្យើ នងិខែសរនាៃ ររ់ាយកា  ៍បានចាស់ោស់ ររើមិនពនភាពចាស់
ត្រូវផ្រល់កា រញ្ញា ក់។ 

- ត្រវូពនអររសញ្ញញ  ខដលអងគភាពចង់បានចាស់ោស់ រដាយត្រូវពនអររសញ្ញញ  ជាកា ចារ់រផ្រើមរឆ្ោ ះ
រៅ កវា។ ចាំរពាះកា បារ់រង់អររសញ្ញញ  រចចុរបននរនះ ត្រូវពនដាំរណាះត្សាយចាស់ោស់ រដាយពន
ភាពត្រឌ្ដិឋញា ជាមួយនរងអររសញ្ញញ  ចង់បាន ជាមួយនរងទ្យពល រ់រធាើកា តាមរញ្ញា មនុសសពន ក់។ 

- ពនខផ្នកា ទ្យរទ់្យល់កា ត្រឆ្ាំងររ រឺត្រូវពិនរិយរមើលរញ្ញា ថ្នកា ត្រឆ្ាំងររ នងិរ ៀរខផ្នកា ទ្យរ់ទ្យល់
ចាស់ោស ់ ទ្យន់ភលន់ រដាយ មួពន កា វាយរថ្មល និងរដាះត្សាយរញ្ញា ទក់ទ្យងនរងអងគភាព ជាមួយនរង     
ររចចកវទិ្យាវាយរថ្មល នងិរដាះត្សាយរញ្ញា មនុសស។ ររើចាាំបាច់ត្រូវវះការ់ផ្ទរ ច់រចញនូវឧរសរគ។  

- រស ូមរិជាត្រចាាំ   កាច នរថ្នកា ផ្ទល សរ់រូ  កសាងខផ្នកា ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងពើរលើមករត្កាម និងពើរត្កាមមករលើ
ហមរ់ចរ់ជាត្រចាាំ រដាយរធាើអាើៗ ខដលពនន័យ ឲ្យបានឆ្រ ់ឲ្យបានជារនររនាៃ រ់ នងិ ស ់រវ ើក ដូចជាត្បារ់ររ  
ត្បារ់ររ  និង ត្បារ់ររមរងរទ្យៀរ។  

- ខផ្នកា ពនត្ររយាជន៍ជា រស់អនករធាើ រហើយត្រូវកាំ រ់ និង វាស់ខវងរដាយវធិើជាក់ោក់ រដាយពន
រ រនយយភាព។ 

វបបធម៌្ទ្ាំនារ់ទ្ាំន្ង 

សាកលវទិ្យាល័យសាា យរ ៀងររងកើរនូវវរបធម៌ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង មួមួយ ខដលរដើ រួនាទ្យើដ៏សាំខានស់ត្ពរ់កា 
ត្ររិរររិនិងត្រសិទ្យធភាពកា ង្ហ ត្រចាាំថ្ងៃត្រកររដាយថ្នមពល នាាំមនុសសឲ្យពនកា រររជាា ចិរររពញរលញនិងរដាយ
សម័ត្រចិររ រឆ្ោ ះរៅ ក ររ់សកមមភាពងមើ នងិពននិ នរ ភាព។   

រដើមបើសរត្មចបាននូវទ្យិសរៅខដលបានត្ពមរត្ពៀង  មួោន ជាមួយនរងកា  កាបាននូវរុ រថ្មលខដលបាន
កាំ រ់ មួោន រដាយ៖  

- មិនខសាង កកាំហុស  
- មិនររិថ្នរញ្ញា ជា រស់រុរគល ខរជា រស់រយើងទាំងអសោ់ន   
- និយាយពិរ និយាយត្រង់  
- សារ រ់ រិរ និងពិចា ណា រដាយចារ់ទុ្យកជាកា រ ៀនសូត្រ ហូរ  
- រត្រើអរើរកាលជាពិរសាធន៍ ខរររបើរជៀសវាងមនិររិ នងិនិយាយខរពើអវជិាពនពើអរើរកាល  
- ពាយាមររិវជិាពន រហើយចារ់រផ្រើមរធាើអាើត្រូវថ្ងៃរនះ រដើមបើទ្យទ្យួលបាននូវអាើ ខដលរយើងទាំងអស់ោន នងិ

ត្ររទ្យសជារចិង់បាននារពលអនាររ ។ 
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ផែនកទ្យី ២ 
កា បរងកើតព្បរ័នធែតលល់ទ្យធភារអនុវតត(ENABLE) 

 

៧.  ចនា្ម្ព័នធ 
  
 
 

  
 ចនា្ម្ព័នធព្គ្ប់ព្គ្ងម្នសាកលវិទ្យាលយ័សាា យរ ៀង 

រហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត រ្ បច្ចេកវិទ្យា និង វិ វ្ករម 

រហាវិទ្យាល័យ ម្គប់ម្គងពាណិជ្ជករម 
 

 

 

 

 

សាកលវិទ្យាធកិារ 

សាកលវិទ្យាធកិាររង 

រហាវិទ្យាល័យ ក្ិករម 
 

ក្កមុក្រកឹាភបិាល 

រហាវិទ្យាល័យ ្ិលបៈ រនុ្សសាស្ត រ្ និង ្ងគរសាស្ត រ្ 
 

វិទ្យាសាា នភាសាបរច្ទ្យ្ 
 

វិទ្យាសាា នម្សាវម្ជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ 
 

សាលាច្ម្កាយបរញិ្ញា បម្ត 
 

 

 

ក្កមុក្រកឹាវទិ្យាសាស្ត រ្  
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៨. មុ្ខងា  និងភា កិចច 
 

កា រ យិាយរួនាទ្យើ និងភា កចិច ត្រូវបានរ ៀរចាំរ ើង រដើមបើឲ្យរុរគលកិ នងិមន្តនរើត្ររ់ ូរ ដរងពើកា ទ្យទ្យួលែុស
ត្រូវ និងរ ៀរចាំខផ្នកា សរត្មចឲ្យបានលទ្យធផ្លតាមឋានានុត្កម ខដលែលួនទ្យទ្យួលែុសត្រូវ រហើយជាមូលដាឋ នត្ររះ
សត្ពរ់វាយរថ្មលរលើកទ្យរកចរិរ រដើមបើធានាបានត្រសិទ្យធភាពកា ង្ហ ។  

រុរគលកិ និងមន្តនរើត្ររល់ាំដារ់ថ្នន ក់ ត្រូវរ យិាយពើរួនាទ្យើ ភា កិចច និងលទ្យធផ្ល ាំពរងទុ្យកកនុងរពលរវោ
កាំ រច់ាស់ោស់(កិចចសនាលទ្យធផ្លកា ង្ហ ) រដើមបើត្រសិទ្យធភាព  រុ ភាពកា ង្ហ  និងរ រនយយភាព។ 

៨.១. មុ្ខងា  និ្ងភា រិចចក្រុម្ក្បឹរាភិបាល 

ត្កុមត្ររកាភិបាលជាអងគកា ដរកនាាំែោស់រាំផុ្រ និងពនររសកកមម រត្មងទ់្យិសកា អនុវររនិងត្ររួពនិិរយ 
សកមមភាពកា ង្ហ  រស់ត្ររះសាា នកនុងត្ករែ ័ឌ កា អរ់ ាំកត្មិរឧររមសិកា។ រួនាទ្យើសនូល រស់ត្កមុត្ររកាភិបាលរ ឺ
«កាំ រ់ររសកកមម រោលរាំ ង និងមូលធន»  រស់សាកលវទិ្យាល័យ។ ត្កមុត្ររកាភិបាលត្រូវត្រជុាំរទ្យៀងទរ់
តាមត្ររភទ្យកិចចកា  រដើមបើរត្មង់ទ្យសិកា អនុវររ និងសរត្មចខកលមអរោលនរយាបាយ និងយុទ្យធសាន្តសរអភិវឌ្ឍន៍ទន់
រពលរវោ រដើមបើធានាលទ្យធផ្លរោលចាំននួ២ រឺផ្លិរនសិសរិត្សរតាមរត្មូវទ្យើផ្ា កា ង្ហ  និងផ្លិរកា ត្សាវត្ជាវ
សត្ពរ់កាំរ ើ ន (Growth) ។ 

 

មុែង្ហ ត្កុមត្ររកាភិបាលរនះជាកា ង្ហ រនលរះ សត្ពរ់ត្កុមត្ររកាភិបាលអនុវររនូវកិចចកា  រស់ែលួនតាមអនុ
ត្កររយខរងតាាំងត្កមុត្ររកាភបិាល និងត្សរតាមត្ពះរាជត្កររយសដើពើលកខនដិកៈររិយុររថ្នត្ររះសាា នសាធា  ៈ ដឋបាល 
ខដលពនជាអាទ្យិ៍៖ 

- សរត្មចចរិររលើយុទ្យធសាន្តសរសាកលវទិ្យាល័យ 

- សរត្មចចរិររលើខផ្នកា អភិវឌ្ឍន៍  មួរញ្ចូ លទាំងធនធានមនុសស នងិងវកិាត្រចាាំឆ្ន ាំ  
- សរត្មចចរិររលើររត្ពងវនិិរយារ និងចាំ ូលមូលធន រស់ត្ររះសាា ន 

- ពិនិរយ នងិអនុមរ័រលើ បាយកា  ៍ កា  ើកចរត្មើនត្រើពស ្ពស និងឆ្ន ាំ រលើកា អនុវររយុទ្យធសាន្តសរ 
ខផ្នកា អភិវឌ្ឍន៍ និងងវកិាត្រចាាំឆ្ន ាំ 

-  កមូលនធិិវនិិរយារដល់សាកលវទិ្យាល័យ និងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសាធា  ៈ។ 

៨.២. មុ្ខងា  និ្ងភា រិចច គណ្ៈក្គប់ក្គង(អងគភាពក្បតិបតតិ) សារលវិទ្ាល័យ 

រួនាទ្យើសាំខាន់ រសរ់ ៈត្ររ់ត្រងសាកលវទិ្យាល័យរឺ «កាំ រ់យុទ្យធសាន្តសរ និង  ការុ រថ្មល និង       

វរបធមអ៌ងគភាព»។  
មុែង្ហ រ ៈត្ររ់ត្រងរនះជាសាំ ុាំ កា ង្ហ រនលរះសត្ពរ់រ ៈត្ររ់ត្រងអនុវររនូវកចិចកា  រស់ែលួន តាម

ត្ពះរាជត្កររយសដើពើលកខនរិកៈររិយុររថ្នត្ររះសាា នសាធា  ៈ ដឋបាលខដលពនជាអាទ្យិ៍៖ 

- រ ៀរចាំ និងដាក់រសនើយុទ្យធសាន្តសរ ខផ្នកា   មួទាំងធនធានមនុសស នងិរត្ោងងវកិាសាកលវទិ្យាល័យជូនត្កមុ
ត្ររកាភិបាលរដើមបើសរត្មច 

- រ ៀរចាំយនរកា អងគភាព និងយនរកា ត្ររិរររិសត្ពរអ់នុវររយុទ្យធសាន្តសរនងិខផ្នកា  
- សរត្មចចរិររលើកា រត្ជើសរ ើស ខង កា នងិត្ររ់ត្រងធនធានមនុសស 
- ត្ពមរត្ពៀង និងដាក់រសនើររត្ពងវនិិរយារដល់ត្កមុត្ររកាភិបាលរដើមបើសរត្មច 

- ខសាង កមូលនិធវិនិិរយារដល់សាកលវទិ្យាល័យ នងិទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសាធា  ៈ 
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- អនុវររត្រព័នធអភិបាលកិចច កា ទ្យទ្យួលែុសត្រូវសងគម នងិត្កមសើលធម៌សាកលវទិ្យាលយ័ 

៨.៣. មុ្ខងា ន្ិងភា រិចចគណ្ៈក្គប់ក្គងម្ហាវិទ្ាល័យ វិទ្ាសាា ន្ និ្ងសាលារក្កាយប ិញ្ញា បក្ត 

មុែង្ហ សាំខាន់ រសរ់ ៈត្ររ់ត្រងមហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាា ន នងិសាោរត្កាយរ ញិ្ញញ រត្រ រឺធានាកា 
អនុវររយុទ្យធសាន្តសរ ត្ករែ ័ឌ លទ្យធផ្ល នងិខផ្នកា ត្រចាាំឆ្ន ាំ រដើមបើសរត្មចបាននូវររសកកមម រស់មហាវទិ្យាលយ័ 
វទិ្យាសាា ន នងិសាោរត្កាយរ ញិ្ញញ រត្ររ ៀងែលួន ខដលពនជាអាទ្យិ៍៖ 

- រ ៀរចាំ និងដាក់រសនើយុទ្យធសាន្តសរ ខផ្នកា នងិរត្ោងងវកិាមហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាា ន នងិសាោរត្កាយ
រ ញិ្ញញ រត្រជូនរ ៈត្ររ់ត្រងរដើមបើទ្យទ្យួលកា យល់ត្ពម 

- អនុវររយនរកា អងគភាព នងិយនរកា ត្រររិររសិត្ពរ់អនុវររយុទ្យធសាន្តសរនិងខផ្នកា  រស់មហាវទិ្យាល័យ 
វទិ្យាសាា ន នងិសាោរត្កាយរ ញិ្ញញ រត្រ 

- ចូល មួរត្ជើសរ ើស ខង កា និងត្ររ់ត្រងធនធានមនុសសរៅកនុងមហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាា ន នងិសាោ
រត្កាយរ ញិ្ញញ រត្រ 

- រ ៀរចាំ និងដាក់រសនើររត្ពងវនិិរយារជូនរ ៈត្ររ់ត្រងត្ររះសាា នរដើមបើទ្យទ្យួលកា ត្ពមរត្ពៀង  
- ចូល មួខសាង កមូលនិធិវនិិរយារដល់សាកលវទិ្យាល័យ និងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសាធា  ៈ 
- អនុវររត្រព័នធអភិបាលកិចច កា ទ្យទ្យួលែុសត្រូវសងគម នងិត្កមសើលធម៌រៅកនុងមហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាា ន 

និងសាោរត្កាយរ ញិ្ញញ រត្រ។  
៨.៤. មុ្ខងា គណ្ៈក្គប់ក្គងរដបា៉ា តឺម្៉ាង់ 

- រ ៀរចាំ និងដាក់រសនើខផ្នកា  និងរត្ោងងវកិារដបា៉ា រមឺ៉ាងដ់ល់មហាវទិ្យាល័យ ឬ វទិ្យាសាា ន រដើមបើរញ្ចូ លកនុង
ខផ្នកា មហាវទិ្យាល័យ ឬ វទិ្យាសាា ន 

- អនុវររយនរកា អងគភាព យនរកា ត្ររិរររិ និងខផ្នកា  រស់រដបា៉ា រមឺ៉ាង ់

- ចូល មួរត្ជើសរ ើស ខង កា នងិត្ររ់ត្រងធនធានមនុសសរៅកនុងរដបា៉ា រឺម៉ាង ់

- រ ៀរចាំ និងដាក់រសនើររត្ពងវនិិរយារដលរ់ ៈត្ររ់ត្រងមហាវទិ្យាល័យឬវទិ្យាសាា នរដើមបើរញ្ចូ លរៅកនុង
ររត្ពងវនិិរយារ រសម់ហាវទិ្យាល័យឬវទិ្យាសាា ន 

- ចូល មួខសាង កមូលនិធិវនិិរយារដលម់ហាវទិ្យាល័យឬវទិ្យាសាា ន និងទ្យាំនាកទ់្យាំនងសាធា  ៈ 
- អនុវររត្រព័នធអភិបាលកិចច កា ទ្យទ្យួលែុសត្រូវសងគម នងិត្កមសើលធម៌រៅកនុងរដបា៉ា រមឺ៉ាង ់

៩. របៀបអនុវតតយទុ្យធសាស្រ្ត 
សាកលវទិ្យាល័យបានកាំ រ់ ររៀរអនុវររយុទ្យធសាន្តសរសត្ពរ់សរត្មចរោលរាំ ងដូចខាងរត្កាម៖ 

យុទ្យធសាស្ត រ្ទី្យ១៖ អនុវតរករមវិធី្ិកាមាន រ្ងដ់ាកម្រិតជាតិ និង អនររជាតិច្ដាយ្ហការជារួយសាកលវិទ្យាល័យកនុង និងច្ម្ៅ
ម្រច្ទ្យ្ 

- ជួរពភិាកាជាមួយសាកលវទិ្យាល័យកនុងត្សកុ នងិ/ឬ រត្ៅត្សុក នងិឬ វសិ័យឯកជន ពើរាំនិរសត្ពរ់
ររងកើរនិងរត្ោងកមមវធិើសរងដ់ាជារិ នងិឈានរៅសរង់ដាអនរ ជារ ិ

- សហកា ជាមួយសាោមធយមសិកា ត្ររកាជាមួយសសិសនូវមុែជាំនាញររចង់រ ៀន និងជួយត្ររូរត្ងៀន
ឲ្យជួយសិសសរ ៀនរផ្ទរ ររលើមុែវជិាា ខដលររត្រូវរ ៀន 
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- ខងនិសសរិឲ្យត្ររងខត្រងរ ៀនសូត្ររដាយកា រធាើររសរសរងដ់ា និងជួយសសិសពន ក់ៗរអាយរ ៀនរាំរពញ    
រ រុ ះចាំរ ះដរងតាមមុែវជិាា នើមួយៗខដលត្បារ់រដាយលទ្យធផ្លររសរ។ 

យុទ្យធសាស្ត្រទី្យ២៖ ្ហម្រតិបតរិការជារួយ្ហគរន៍ ម្កុរហ ុនជាតិ និងអនររជាតិ ច្លើគច្ម្មាងវិនិច្ោគ 

- ពិភាកាជាមួយអនកត្សាវត្ជាវពើរាំនរិមួយរដាះត្សាយរញ្ញា មួយ និង/ឬ ជាមួយមហាវទិ្យាល័យរផ្សង 
និង/ឬ សាកលវទិ្យាល័យកនុងនិង/ឬរត្ៅត្សុក នងិ/ឬ វសិ័យឯកជន ពើកា ភាា រ់រាំនរិមួយជាមួយកា 
រត្ោងររត្ពងត្សាវត្ជាវវនិិរយារទក់ទ្យងនរងខែសត្ចវា៉ាកផ់្លិរកមម 

-  កាថ្ដរូកាំពុងពននងិ កថ្ដរូងមើជាមួយត្កុមហ ុនកនុងត្សកុ និងរត្ៅត្សុកតាម យៈអនុសា  ៈរយារ
យល់ោន  និងកា ចុះកិចចត្ពមរត្ពៀងរលើកមមវធិើត្សាវត្ជាវវនិិរយារ 

- ខង កាថ្ដរូតាម យៈកា អនុវររកិចចត្ពមរត្ពៀងត្រកររដាយរពល ភាព រ រនយយភាព នងិរុ ភាព 
ផ្លិរផ្ល។ 

យុទ្យធសាស្ត្រទី្យ៣៖ ច្រៀបចំច្វទិ្យកាឆ្ន ជំារួយនិ្សតិ មាតាបិតា វិ្័យឯកជ្ន អតីតនិ្សតិ ្របុរ្ជ្ន  ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងម្ក្ួង
ពាក់ព័នធ ច្ៃើរបផីសពវផាយលទ្យធផល្ច្ម្រចបាន និងគច្ម្មាងវិនិច្ោគថ្មី ៗ 

- រ ៀរចាំសាកលវទិ្យាល័យរអាយកាល យជាត្ររះសាា នសាធា  ៈ ដឋបាល និងរសនើសុាំកា សរត្មចខរងតាាំង
ត្កុមត្ររកាភិបាលរដាយអនុត្កររយ និងត្រជុាំជាមួយត្កុមត្ររកាភិបាលពើកា រ ៀរចាំរវទ្យិកា 

- រ ៀរចាំ និងទ្យាំនាកទ់្យាំនងជាមួយអនកពាកព់័នធមុនរវទ្យិកាពើវរាុរាំ ង នងិអរាត្ររយាជន៍ពើកា ចូល មួ
រវទ្យកិា រហើយសិកាខសាងយល់ពើអនកពាកព់័នធទាំងរនាះនូវ រោលនរយាបាយ នងិយុទ្យធសាន្តសរ រស់ររ 

- ត្រជុាំរូចៗរត្កាយរពលរវទ្យិកាចរ់ជាមួយ ត្កសងួពាកព់ន័ធ ត្កុមហ ុន នងិសាោមធយមសិកានងិសិសស 
កាំ រក់ិចចត្ពមរត្ពៀងត្រូវរធាើរនររដើមបើសរត្មចវរាុរាំ ងរវទ្យិកា។ 

យុទ្យធសាស្ត្រទី្យ៤៖ អភិវឌ្ឍ្រតាភាពសាា ប័នច្លើការចងម្កង និងច្ម្រើម្ា្់ទិ្យននន័យពី លទ្យធផល និងម្រតិបតរិការ 
-  កាកា អនុវររវរបធម៌អងគភាព និងរុ រថ្មលរអាយ រងដូចងម  
- រ ៀរចាំនិងអនុវររយនរកា ត្ររិរររ(ិរសៀវរៅខ នាាំ)ពើ កមមវធិើសរង់ដា ររត្ពងត្សាវត្ជាវ រុ ភាពថ្ផ្ៃ

កនុង ធនធានមនុសស និងហ ិញ្ញវរាុ 
-  កាកា ត្រជុាំពិនរិយរ ើងវញិរទ្យៀងទរ់ត្រចាាំត្រើពស និង្ពស នងិវាយរថ្មលលទ្យធផ្លត្រចាាំឆ្ន ាំ រហើយ

រត្រើលទ្យធផ្ល ករ ើញពើកា វាយរថ្មលសត្ពរ់កា រធាើខផ្នកា អភិវឌ្ឍន៍រនាៃ រ់។ 

១០. ្តង់ដាកម្មវិ្ី 

រដើមបើរាំរពញឲ្យបាននូវ កា អរ់ ាំកនុងវសិ័យវទិ្យាសាន្តសរ ររចចករទ្យស វសិាកមម រ ិរសាន្តសរ វទិ្យាសាន្តសរ
សងគម ភាសារ រទ្យស និងកសិកមម ឲ្យពនសងគរភិាពជាមួយរោលនរយាបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧសាហកមមកមោុជា ខដល
រផ្ទរ ររលើកា ររងកើនសមរាភាពត្រករួត្រខជង តាម យៈចាំរ ះដរង នងិនវានុវររន៍ រោលនរយាបាយសរើពើចកខុវសិ័យ
ឧររមសិកាឆ្ន ាំ២០៣០ ខផ្នទ្យើរង្ហា ញផ្លូវឧររមសិកាខដលពនរាំ ងររងកើនរុ ភាព និងកា រ្លើយរររៅនរង
រត្មូវកា ទ្យើផ្ា កា ង្ហ  និងខផ្នកា រមអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យវទិ្យាសាន្តសរ ររចចករទ្យស វសិាកមម រ ិរសាន្តសរ វទិ្យាសាន្តសរ
សងគម ភាសារ រទ្យស នងិកសិកមមឆ្ន ាំ២០៣០ ខដលពនរោលរៅររងកើនផ្លិរភាពកពល ាំងពលកមម និងផ្លរិភាព
ផ្លិរកមម សាកលវទិ្យាលយ័បានកាំ រ់សូចនាក រនលរះសត្ពរ់សរង់ដាខាងរលើ តារាង៖ រញ្ា ើសរង់ដា នងិសូចនា
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ក សរង់កមមវធិើអរ់ ាំ វសិ័យវទិ្យាសាន្តសរ ររចចករទ្យស វសិាកមម រ ិរសាន្តសរ វទិ្យាសាន្តសរសងគម ភាសារ រទ្យស នងិ
កសិកមម  រស់សាកលវទិ្យាល័យសាា យរ ៀង។ 
 

តារាងទ្យើ១៖រញ្ា ើសរង់ដា នងិសូចនាក សរង់ដាកមមវធិើអរ ់ ាំ  រស់សាកលវទិ្យាល័យសាា យរ ៀង 
 

សរង់ដា សូចនាក រនលរះ 

១.ចកខុវសិ័យ ររសកកមម នងិ
រោលរៅ 

១.  ចាំនួននិសសរិរញ្ចរក់ា សិកាពើកមមវធិើអនរ ជារិឬទ្យទ្យលួសាគ ល់ជាអនរ ជារិ  
២. ចាំននួនសិសរិរញ្ចរ់កា សិកាពើកមមវធិើជារិពនសរងដ់ារុ ភាពអរបរ ព  
៣. ចាំនួនសកិាត្សាវត្ជាវមូលដាឋ ននងិរត្រើត្បាស់រដាយទ្យើផ្ា   

២. អភិបាលកិចច នងិកា 
ត្ររ់ត្រង  

៤.  ចាំនួនកមមវធិើអនរ ជារិឬទ្យទ្យលួសាគ ល់ជាអនរ ជារ ិ

៥.  ចាំនួនកមមវធិើជារិពនសរងដ់ារុ ភាពអរបរ ព 

៦. ចាំនួននិសសរិបានទ្យទ្យួលរ ពិ ចាំ ូលជាមធយមយា៉ា ងរិចត្បាាំដងថ្នត្បាក់
ររៀវរសអនកោម នជាំនាញ 
៧. ចាំននួមន្តនរើោាំត្ទ្យពនរុ វុឌ្ឍនិិងពិរសាធន៍តាមរទ្យដាឋ ន 

៨.  ចាំនួនមន្តនរើោាំត្ទ្យបានចូល មួអនុវររត្រព័នធវាយរថ្មលកា អនុវររកា ង្ហ  

៣. រុរគលិកអរ់ ាំ 
៩.  ចាំនួនត្រូររត្ងៀនរពញរព៉ា ងពនរុ វុឌ្ឍតិាមសរង់ដា 

១០. ចាំននួត្រូបានទ្យទ្យលួកា អនុវររកា វាយរថ្មលរាំរពញកា ង្ហ  រស់ត្រូររត្ងៀន 

៤. កមមវធិើអរ់ ាំ 

១១. កមមវធិើសិកាពនរចចុរបននភាពរ្លើយររតាមរត្មូវកា ទ្យើផ្ា  
១២. ចាំនួនមុែវជិាា ពនរលង់រមរ ៀនលមអិរ 

១៣. ចាំននួរត្កឌ្ើរតាមរទ្យដាឋ ន 

១៤. ចាំននួកញ្ចរ់ត្សាវត្ជាវពើរាំនរិមួយរៅជាផ្លរិផ្លមួយ 

១៥. ចាំននួកញ្ចរ់ត្សាវត្ជាវពើផ្លរិផ្លមួយផ្ា ភាា រ់រៅនរងកា អភិវឌ្ឍ 
១៦. ចាំននួមុែវជិាា បានអនុវររររសរសរង់ដាវាយរថ្មលសមរាភាពនិសសរិ 

១៧.ចាំនួនមុែវជិាា បានផ្សពាផ្ាយលទ្យធផ្លររសរសរង់ដាវាយរថ្មលសមរាភាពនិសសរិ 

៥. រសវានសិសរិ ១៨. ចាំននួមុែវជិាា ពនកា ផ្រល់រសវាត្ររកាពរនលឿនកា រ ៀន 

១៩. ចាំននួនសិសរិបានទ្យទ្យលួអាហា ូរក  ៍តាមរោលកា  ៍ រស់ត្ររះសាា ន 

៦. ធនធានសិកា 

២០. ពនរណាា ល័យតាមសរង់ដា 

២១. ពនត្រព័នធព័រ៌ពនវទិ្យាត្ររ់ត្រងទ្យិននន័យនសិសរិ 

២២. ពនរនៃរព់ិរសាធន៍តាមសរង់ដាកមមវធិើនិងកា ត្សាវត្ជាវត្រូវកា  
៧. ធនធាន ូរវនរ ២៣. ពនរនៃរ់រ ៀន រនៃរ់ត្រូតាមរទ្យដាឋ ន 

៨. ធនធានហ ិញ្ញវរាុ 
២៤. ពន បាយកា  ៍ហ ិញ្ញវរាុរង្ហា ញសាិ ភាពហ ិញ្ញវរាុ 
២៥. ពនខផ្នកា អភិវឌ្ឍឆ្ន ាំ និងងវកិាោាំត្ទ្យកា អនុវររយុទ្យធសាន្តសរ 

៩. កា ធានារុ ភាពថ្ផ្ៃកនុង ២៦. លទ្យធផ្លសា័យវាយរថ្មលត្រូវយករៅរត្រើត្បាស់ 
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១១. កា វាយតម្ម្ៃ្ តង់ដាកម្មវិ្ី  
សដង់ដា កមមវធិើត្រូវបានររងកើររ ើងថ្ផ្ៃកនុងសត្ពរព់ិនរិយ តាមដាន និងវាយរថ្មលរទ្យៀងទរ់ជារ ៀងរាល់ចុង

ឆ្ន ាំសិកា។ លទ្យធផ្លថ្នកា វាយរថ្មលសដង់ដា កមមវធិើរនះត្រូវយករៅរត្រើត្បាស់សត្ពរ់កា រធាើខផ្នកា សត្ពរឆ់្ន ាំ
រនាៃ រ់ ចាំខ កលទ្យធផ្លថ្នកា វាយរថ្មលសូចនាក នរងអាចផ្រលព់័រ៌ពនអាំពើសាា នភាពថ្នដរកនាាំត្ររ់ត្រង។  

ត្រព័នធផ្រល់ពនិៃុ ថ្នកា វាយរថ្មលសរង់ដាកមមវធិើខចករចញ៤  មួពន៖ 

• ពិនៃុ ០៖ ោម នឬមិនអនុវររខផ្នកា   
• ពិនៃុ ១៖ អនុវរររិចជាងខផ្នកា   
• ពិនៃុ ២៖ អនុវររតាមខផ្នកា  និង 

• ពិនៃុ ៣៖ អនុវរររលើសខផ្នកា  ។  
ត្ររ់សរងដ់ា និង សូចនាក ពនរ យិាយរដាយសរងខរសត្ពរ់ជាមូលដាឋ នវាយរថ្មលផ្រល់ពនិៃុ។ 

រដើមបើឲ្យកមមវធិើមួយអាចចារទុ់្យកថ្នរាំរពញបាននូវសរង់ដាអរបរ ព លុះត្តាខរកមមវធិើមួយពនពនិៃុស ុរ
យា៉ា ងរិច៥២ ពិនៃុ រហើយសរង់ដានើមួយៗត្រូវរាំរពញបាននូវពិនៃុអរបរ ព រសែ់លួន ររើរទះរើជាកមមវធិើមួយទ្យទ្យួល
បានពនិៃុស ុរ៥២ក៏រដាយ ខរររើសរង់ដាណាមួយមិនពនពិនៃុអរបរ ពរទ្យរនាះមនិអាចចារ់ទុ្យកថ្នកមមវធិើរនាះ
រាំរពញបាននូវសរង់ដាអរបរ ពរនាះរទ្យ។  

សរង់ដា នងិសូចនាក នើមួយៗពនរថ្មលជាក់ោក់ កនុងរនាះសរងដ់ា១ រត្មូវឲ្យទ្យទ្យលួបានពនិៃុអរបរ ព៦ 
សរង់ដាទ្យើ២ រត្មូវឲ្យទ្យទ្យួលបានពនិៃុអរបរ ព១០  សរង់ដាទ្យើ៣ រត្មូវឲ្យទ្យទ្យួលបានពិនៃុអរបរ ព៤ សរង់ដាទ្យើ៤ 
រត្មូវឲ្យទ្យទ្យលួបានពិនៃុអរបរ ព១៤ សរង់ដាទ្យើ៥ រត្មូវឲ្យទ្យទ្យួលបានពនិៃុអរបរ ព៤  សរង់ដាទ្យើ៦ រត្មូវឲ្យទ្យទ្យលួ
បានពនិៃុអរបរ ព៦ សរង់ដាទ្យើ៧ រត្មូវឲ្យទ្យទ្យលួបានពិនៃុអរបរ ព២ សរង់ដាទ្យើ៨ រត្មូវឲ្យទ្យទ្យលួបានពិនៃុអរបរ ព
៤  និងសរង់ដាទ្យើ៩ រត្មូវឲ្យទ្យទ្យួលបានពនិៃុអរបរ ព២ ស ុរ មួ៥២ ពនិៃុ។  

- សត្ពរ់សាកលវទិ្យាល័យ៖ សរង់ដាទ្យើ១ និងទ្យើ២ ខដលពនសូចនាក ស ុរចាំនួន ៨ សូចនាក  ជាសរងដ់ា
និងសូចនាក សត្ពរ់សាកលវទិ្យាល័យទាំងមូល រហើយត្កុមត្ររកាភិបាល នងិរ ៈត្ររ់ត្រងសាកល
វទិ្យាល័យជាអនកទ្យទ្យួលែុសត្រូវ។  

- សត្ពរម់ហាវទិ្យាល័យ៖ សរង់ដាទ្យើ១ ដលទ់្យើ៩ ខដលពនសូចនាក ស ុរចាំននួ ២៦ សូចនាក  ជាសរង់ដា
និងសូចនាក  រសក់មមវ ើធើ រហើយត្ពរទ្យធរុ សនិងត្ពរទ្យធរុ ស ងជាអនកទ្យទ្យលួែុសត្រូវ 

 
 

តារាងទ្យើ២៖ សរងខរពិនៃុអរបរ ពតាមសរង់ដានើមួយៗ 

រ យិាយ 
សរង់ដា 

ស ុរ 
ទ្យើ១ ទ្យើ២ ទ្យើ៣ ទ្យើ៤ ទ្យើ៥ ទ្យើ៦ ទ្យើ៧ ទ្យើ៨ ទ្យើ៩ 

ពិនៃុអរបរ ព ៦ ១០ ៤ ១៤ ៤ ៦ ២ ៤ ២ ៥២ 
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តារាងទ្យើ៣៖ អត្តាពិនៃុតាមសរង់ដានិងសូចនាក រនលរះ 
 

សដង់ដាទ្យើ ១ ចកខុវសិ័យ ររសកកមម និង រោលរៅ 

សូចនាក រនលរះ ពិនៃុ០ ពិនៃុ១ ពិនៃុ២ ពិនៃុ៣ 
១ ចាំនួននិសសរិរញ្ច រ់កា 

សិកាពើកមមវធិើអនរ ជារិ
ឬទ្យទួ្យលសាគ ល់ជាអនរ 
ជារិ  

មិនពនខផ្នកា ឬ 

មិនអនុវររខផ្នកា  
ចាំនួននិសសរិចូលរ ៀន
កមមវធិើអនរ ជារិឬទ្យទួ្យល
សាគ ល់ជាអនរ ជារិរិច
ជាងខផ្នកា  

ចាំនួននិសសរិចូលរ ៀន
កមមវធិើអនរ ជារិឬទ្យទួ្យល
សាគ ល់ជាអនរ ជារិតាម
ខផ្នកា  

ចាំនួននិសសរិរញ្ច រ់កា 
សិកាកមមវធិើអនរ ជារិឬ
ទ្យទួ្យលសាគ ល់ជាអនរ ជារិ
តាមខផ្នកា  

២ ចាំនួននិសសរិរញ្ច រ់កា 
សិកាពើកមមវធិើជារិពន
សរង់ដារុ ភាពអរប
រ ព  

មិនពនខផ្នកា ឬ 

មិនអនុវររខផ្នកា  
ចាំនួននិសសរិចូលរ ៀន
កមមវធិើជារិពនសរង់ដា
រុ ភាពអរបរ ពរិច
ជាងខផ្នកា   

ចាំនួននិសសរិចូលរ ៀន
កមមវធិើជារិពនសរង់ដា
រុ ភាពអរបរ ព 
តាមខផ្នកា  

ចាំនួននិសសរិរញ្ច រ់កា 
សិកាកមមវធិើជារិពន  

សរង់ដារុ ភាពអរបរ 
ព តាមខផ្នកា  

៣ ចាំនួនសិកាត្សាវត្ជាវ
មូលដាឋ ននិងរត្រើត្បាស់
រដាយទ្យើផ្ា   

  

មិនពនខផ្នកា ឬ 

មិនអនុវររខផ្នកា  
រ ៀរចាំររត្ពងត្សាវត្ជាវ
តាមចាំនួនកនុងខផ្នកា   

អនុវររចាំនួនររត្ពង
ត្សាវត្ជាវតាមខផ្នកា   

ចាំនួនររត្ពងត្សាវត្ជាវ
បានរត្រើត្បាស់រដាយទ្យើ
ផ្ា តាមខផ្នកា  

សដង់ដាទ្យើ២ អភិបាលកិចច នងិកា ត្ររត់្រង 
សូចនាក រនលរះ ពិនៃុ០ ពិនៃុ១ ពិនៃុ២ ពិនៃុ៣ 
៤  ចាំនួនកមមវធិើអនរ ជារិឬ

ទ្យទួ្យលសាគ ល់ជាអនរ 
ជារិ 

មិនពនកមមវធិើអនរ ជារិ
ឬទ្យទួ្យលសាគ ល់ជាអនរ 
ជារិ 

ពនចាំនួនកមមវធិើអនរ 
ជារិឬទ្យទួ្យលសាគ ល់ជា
អនរ ជារិរិចជាង
ខផ្នកា  

ពនចាំនួនកមមវធិើអនរ 
ជារិឬទ្យទួ្យលសាគ ល់ជា
អនរ ជារិតាមខផ្នកា  

ពនចាំនួនកមមវធិើអនរ 
ជារិឬទ្យទួ្យលសាគ ល់ជា
អនរ ជារិរលើសខផ្នកា  

៥  ចាំនួនកមមវធិើជារិពន
សរង់ដារុ ភាព    

អរបរ ព  

មិនពនកមមវធិើជារិពន
សរង់ដារុ ភាព       

អរបរ ព  

ពនចាំនួនកមមវធិើជារិ
ពនសរង់ដារុ ភាព
អរបរ ពរិចជាង
ខផ្នកា  

ពនចាំនួនកមមវធិើជារិ
ពនសរង់ដារុ ភាព
អរបរ ពតាមខផ្នកា  

ពនចាំនួនកមមវធិើជារិ
ពនសរង់ដារុ ភាព
អរបរ ពរលើសខផ្នកា  

៦  ចាំនួននិសសរិបាន
ទ្យទួ្យលរ ពិ ចាំ ូល
ជាមធយម យា៉ា ងរិចត្បាាំ
ដងថ្នត្បាក់ររៀវរសអនក
ោម នជាំនាញ 

 

និសសរិរញ្ច រ់កា សិកា
ពនចាំ ូលពើរសមើត្បាក់
ររៀវរសអនកោម នជាំនាញ 

រត្កាម៥០%និសសរិ
រញ្ច រ់កា សិកាពន
ចាំ ូលពើ២រៅ៣ដងថ្ន
ត្បាក់ររៀវរសទ្យើផ្ា អនក
ោម នជាំនាញ 

ពើ៥០%និសសរិរញ្ច រ់
កា សិកាពនចាំ ូលពើ
ពើ៣រៅរត្កាម៤ដងថ្ន
ត្បាក់ររៀវរសទ្យើផ្ា អនក
ោម នជាំនាញ 

ពើ៥០%និសសរិរញ្ច រ់
កា សិកាពនចាំ ូលពើ
៤រៅ៥ដងថ្នត្បាក់
ររៀវរសទ្យើផ្ា អនកោម ន
ជាំនាញ 

៧ ចាំនួនមន្តនរើោាំត្ទ្យពន
រុ វុឌ្ឍនិិងពិរសាធន៍
តាមរទ្យដាឋ ន  

ចាំនួនមន្តនរើោាំត្ទ្យរត្កាម
៣០%ពនរុ វុឌ្ឍនិិង
ពិរសាធន៍តាមរទ្យដាឋ ន  

ចាំនួនមន្តនរើោាំត្ទ្យពើ៣០%
រៅរត្កាម៦០%ពន
រុ វុឌ្ឍនិិងពិរសាធន៍
តាមរទ្យដាឋ ន  

ចាំនួនមន្តនរើោាំត្ទ្យពើ៦០%
រៅរត្កាម៨០%ពន
រុ វុឌ្ឍនិិងពិរសាធន៍
តាមរទ្យដាឋ ន  

ចាំនួនមន្តនរើោាំត្ទ្យពើ៨០
រៅ១០០%ពនរុ 
វុឌ្ឍនិិងពិរសាធន៍តាម
រទ្យដាឋ ន  

៨ ចាំនួនមន្តនរើោាំត្ទ្យបាន
ចូល មួអនុវររត្រព័នធ
វាយរថ្មលកា អនុវររ
កា ង្ហ   

មិនពនត្រព័នធវាយរថ្មល ចាំនួនមន្តនរើោាំត្ទ្យរត្កាម
៥០%បានចូល មួអនុវររ
ត្រព័នធវាយរថ្មលកា អនុ
វររកា ង្ហ   
 

ចាំនួនមន្តនរើោាំត្ទ្យពើ៥០%
រៅ៨០%បានចូល មួ
អនុវររត្រព័នធវាយរថ្មល
កា អនុវររកា ង្ហ   

ចាំនួនមន្តនរើោាំត្ទ្យពើ៨០%
រ ើងបានចូល មួអនុវររ
ត្រព័នធវាយរថ្មលកា អនុ
វររកា ង្ហ   
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សដង់ដាទ្យើ៣ រុរគលិកអរ់ ាំ 
សូចនាក រនលរះ ពិនៃុ០ ពិនៃុ១ ពិនៃុ២ ពិនៃុ៣ 

៩ ចាំនួនត្រូររត្ងៀនរពញ
រព៉ា ងពនរុ វុឌ្ឍតិាម
សរង់ដា  

មិនពនត្រូររត្ងៀនរពញ
រព៉ា ងពនរុ វុឌ្ឍតិាម
សរង់ដា  

ពនត្រូររត្ងៀនរពញ
រព៉ា ងពនរុ វុឌ្ឍតិាម
សរង់ដារត្កាម៣០% 

ពនត្រូររត្ងៀនរពញ
រព៉ា ងពនរុ វុឌ្ឍតិាម
សរង់ដាពើ៣០%ដល់
៦០% 

ពនត្រូររត្ងៀនរពញ
រព៉ា ងពនរុ វុឌ្ឍតិាម
សរង់ដារលើស៦០% 

១០ ចាំនួនត្រូបានទ្យទួ្យលកា 
វាយរថ្មលរាំរពញកា ង្ហ 
 រស់ត្រូររត្ងៀន 

មិនពនត្រព័នធវាយរថ្មល ចាំនួនត្រូរត្កាម៥០%
បានចូល មួអនុវររត្រព័នធ
វាយរថ្មលកា អនុវររ
កា ង្ហ   

ចាំនួនត្រូពើ៥០%រៅ
៨០%បានចូល មួអនុវររ
ត្រព័នធវាយរថ្មលកា អនុ
វររកា ង្ហ   

ចាំនួនត្រូពើ៨០%រ ើង
បានចូល មួអនុវររត្រព័នធ
វាយរថ្មលកា អនុវររ
កា ង្ហ   
 

សដង់ដាទ្យើ៤ កមមវធិើអរ ់ ាំ 
សូចនាក រនលរះ ពិនៃុ០ ពិនៃុ១ ពិនៃុ២ ពិនៃុ៣ 
១១ កមមវធិើសិកាពន        

រចចុរបននភាពរ ល្ើយររ
តាមរត្មូវកា ទ្យើផ្ា  

មិនពនខផ្នកា រធាើ  
រចចុរបននភាព 

កាំពុងរធាើរចចុរបននភាព  
កមមវធិើសិការ ល្ើយររ
តាមរត្មូវកា ទ្យើផ្ា  

រញ្ច រ់កា រធាើរចចុរបនន 
ភាពកមមវធិើសិការ ល្ើយ
ររតាមរត្មូវកា ទ្យើផ្ា  

កមមវធិើសិកាពន
រចចុរបននភាពបានរ ល្ើយ
ររតាមរត្មូវកា ទ្យើផ្ា 
ត្រូវបានអនុម័រ 

១២ ចាំនួនមុែវជិាា ពនរលង់
រមរ ៀនលមអិរ  

ចាំនួនមុែវជិាា រត្កាម
៣០%ពនរលង់រមរ ៀន
លមអិរ  

ចាំនួនមុែវជិាា ពើ៣០%
ដល់រត្កាម៥០%ពន 
រលង់រមរ ៀនលមអិរ  

ចាំនួនមុែវជិាា ៥០%រៅ
៨០%ពនរលង់រមរ ៀន
លមអិរ  

ចាំនួនមុែវជិាា ទាំងអស់
ពនរលង់រមរ ៀនលមអិរ  

១៣ ចាំនួនរត្កឌ្ើរតាម
រទ្យដាឋ ន 

អនុវររចាំនួនរត្កឌ្ើរ
រត្កាម ៨០%រធៀរ
រទ្យដាឋ ន 

អនុវររចាំនួនរត្កឌ្ើរខរ
៨០%រៅរត្កាម៩៥%
រធៀររទ្យដាឋ ន 

អនុវររចាំនួនរត្កឌ្ើររពញ
រលញតាមរទ្យដាឋ ន 

អនុវររចាំនួនរត្កឌ្ើរ
រលើសរទ្យដាឋ ន 

១៤ ចាំនួនកញ្ច រ់ត្សាវត្ជាវ 
ពើរាំនិរមួយរៅជា
ផ្លិរផ្លមួយ 

មិនពនខផ្នកា រធាើកា 
ត្សាវត្ជាវ 

សរត្មចចាំនួនកញ្ច រ់
ត្សាវត្ជាវពើរាំនិរមួយ
រៅជាផ្លិរផ្លមួយខរ
រិចជាងខផ្នកា  

សរត្មចចាំនួនកញ្ច រ់
ត្សាវត្ជាវពើរាំនិរមួយ
រៅជាផ្លិរផ្លមួយ 
តាមខផ្នកា  

សរត្មចចាំនួនកញ្ច រ់
ត្សាវត្ជាវពើរាំនិរមួយ
រៅជាផ្លិរផ្លមួយ
រលើសខផ្នកា  

១៥ ចាំនួនកញ្ច រ់ត្សាវត្ជាវពើ
ផ្លិរផ្លមួយផ្ា 
ភាា រ់រៅនរងកា អភិវឌ្ឍ  

មិនពនខផ្នកា រធាើកា 
ត្សាវត្ជាវ 

សរត្មចចាំនួនកញ្ច រ់
ត្សាវត្ជាវពើផ្លិរផ្ល
មួយផ្ា ភាា រ់រៅនរងកា 
អភិវឌ្ឍខររិចជាង
ខផ្នកា   

សរត្មចចាំនួនកញ្ច រ់
ត្សាវត្ជាវពើផ្លិរផ្ល
មួយផ្ា ភាា រ់រៅនរងកា 
អភិវឌ្ឍតាមខផ្នកា   

សរត្មចចាំនួនកញ្ច រ់
ត្សាវត្ជាវពើផ្លិរផ្ល
មួយផ្ា ភាា រ់រៅនរងកា 
អភិវឌ្ឍរលើសខផ្នកា  

១៦ ចាំនួនមុែវជិាា បាន     
អនុវររររសរសរង់ដាវាយ
រថ្មលសមរាភាពនិសសរិ 

មិនពនកា អនុវររររសរ
សរង់ដាវាយរថ្មលសមរា
ភាពនិសសរិ 

ចាំនួនមុែវជិាា ពើ៦០%រៅ
រត្កាម៨០% បានអនុវររ
ររសរសរង់ដាវាយរថ្មល
សមរាភាពនិសសរិ 

ចាំនួនមុែវជិាា ពើ៨០%រៅ
រត្កាម៩០% បានអនុវររ
ររសរសរង់ដាវាយរថ្មល
សមរាភាពនិសសរិ 

ចាំនួនមុែវជិាា ពើ៩០%
រ ើងបានអនុវររររសរ 
សរង់ដាវាយរថ្មលសមរា
ភាពនិសសរិ 

១៧ ចាំនួនមុែវជិាា បាន
ផ្សពាផ្ាយលទ្យធផ្ល  
ររសរសរង់ដាវាយរថ្មល
សមរាភាពនិសសរិ 

មិនពនកា ផ្សពាផ្ាយ
លទ្យធផ្លររសរសរង់ដា
វាយរថ្មលសមរាភាព
និសសរិ 

ចាំនួនមុែវជិាា ពើ៦០%រៅ
រត្កាម៨០%បានផ្សពា 
ផ្ាយលទ្យធផ្លររសរ   
សរង់ដាវាយរថ្មលសមរា
ភាពនិសសរិ 

ចាំនួនមុែវជិាា ពើ៨០%រៅ
៩០%រ ើងបានផ្សពា 
ផ្ាយលទ្យធផ្លររសរ   
សរង់ដាវាយរថ្មលសមរា
ភាពនិសសរិ 

ចាំនួនមុែវជិាា ពើ៩០%
រ ើងបានផ្សពាផ្ាយ
លទ្យធផ្លររសរសរង់ដា
វាយរថ្មលសមរាភាព
និសសរិ 
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សដង់ដាទ្យើ៥ រសវានិសសរិ 
សូចនាក រនលរះ ពិនៃុ០ ពិនៃុ១ ពិនៃុ២ ពិនៃុ៣ 
១៨  ចាំនួនមុែវជិាា ពនកា 

ផ្រល់រសវាត្ររកាពរនលឿន
កា រ ៀន 

មិនពនកា ផ្រល់រសវា
ត្ររកាពរនលឿនកា រ ៀន 

ចាំនួនមុែវជិាា ពើ៥០%រៅ
រត្កាម៧០%ពនកា ផ្រល់
រសវាត្ររកាពរនលឿនកា រ ៀន 

ចាំនួនមុែវជិាា ពើ៧០%រៅ
រត្កាម៨០%ពនកា ផ្រល់
រសវាត្ររកាពរនលឿនកា រ ៀន 

ចាំនួនមុែវជិាា ៨០%រ ើង
ពនកា ផ្រល់រសវាត្ររកា
ពរនលឿនកា រ ៀន 

១៩  ចាំនួននិសសរិបាន
ទ្យទួ្យលអាហា ូរក  ៍
តាមរោលកា  ៍ រស់
ត្ររះសាា ន 

ចាំនួននិសសរិរលើ៣០%
បានទ្យទួ្យលអាហា ូរក 
 ៍តាមទ្យពល រ់កនលងមក 

ចាំនួននិសសិរបាទ្យទួ្យល    

អាហា ូរក  ៍តាមទ្យពល រ់
កនលងមកពនពើ១៥%ដល់
៣០%ថ្នចាំនួននិសសិរ 

ចាំនួននិសសិរបាទ្យទួ្យល     
អាហា ូរក  ៍តាមទ្យពល រ់
កនលងមកពនពើ ៥%ដល់
១៥%ថ្នចាំនួននិសសិរ 

ចាំនួននិសសិរបានទ្យទួ្យល  

អាហា ូរក  ៍តាមរោល
កា  ៍ត្ររះសាា នរត្កាម 
៥% ថ្នចាំនួននិសសិរ 

សដង់ដាទ្យើ៦ ធនធានសកិា 
សូចនាក រនលរះ ពិនៃុ០ ពិនៃុ១ ពិនៃុ២ ពិនៃុ៣ 

២០ ពនរណាា ល័យតាម 
សរង់ដា 

មិនពនរណាា ល័យ រណាា ល័យពនខរមិន
តាមសរង់ដា 

រណាា ល័យពនសង្ហា  រម
និងរសៀវរៅសិកាតាម
សរង់ដា 

និសសរិរត្រើត្បាស់ជា
ត្រចាាំនូវរណាា ល័យពន
សង្ហា  រមនិងរសៀវរៅ
សិកាតាមសរង់ដា 

២១ ពនត្រព័នធព័រ៌ពន
វទិ្យាត្ររ់ត្រងទិ្យននន័យ
និសសរិ 

មិនពនត្រព័នធព័រ៌ពន
វទិ្យាត្ររ់ត្រងទិ្យននន័យ
និសសរិ 

កាំពុងរ ៀរចាំត្រព័នធ
ព័រ៌ពនវទិ្យាត្ររ់ត្រង
ទិ្យននន័យនិសសិរ 

ពនត្រព័នធព័រ៌ពនវទិ្យា
ត្ររ់ត្រងទិ្យននន័យនិសសរិ 

 បាយកា  ៍និសសរិ   
ផ្លិររដាយត្រព័នធ
ព័រ៌ពនវទិ្យា 

២២  ពនរនៃរ់ពិរសាធន៍
តាមសរង់ដាកមមវធិើនិង
កា ត្សាវត្ជាវត្រូវកា  

មិនពនរនៃរ់ពិរសាធន៍
តាមសរង់ដាកមមវធិើនិង
កា ត្សាវត្ជាវត្រូវកា  

កាំពុងរ ៀរចាំរនៃរ់ពិរសាធ 

ន៍តាមសរង់ដាកមមវធិើនិង
កា ត្សាវត្ជាវត្រូវកា  

ពនរនៃរ់ពិរសាធន៍តាម
សរង់ដាកមមវធិើនិងកា 
ត្សាវត្ជាវត្រូវកា  

និសសិររត្រើត្បាស់រនៃរ់
ពិរសាធន៍តាមសរង់ដាកមម
វធិើនិងកា ត្សាវត្ជាវត្រូវកា  

សដង់ដាទ្យើ៧ ធនធាន ូរវនរ 
សូចនាក រនលរះ ពិនៃុ០ ពិនៃុ១ ពិនៃុ២ ពិនៃុ៣ 
២៣  ពនរនៃរ់រ ៀន រនៃរ់

ត្រូតាមរទ្យដាឋ ន 
មិនពនរនៃរ់រ ៀននិង
រនៃរ់ត្រូតាមរទ្យដាឋ ន 

កាំពុងរ ៀរចាំរនៃរ់រ ៀន
និងរនៃរ់ត្រូតាមរទ្យដាឋ ន 

ពនខររនៃរ់រ ៀនតាម
រទ្យដាឋ ន 

ពនរនៃរ់រ ៀននិងរនៃរ់
ត្រូតាមរទ្យដាឋ ន 

សដង់ដាទ្យើ៨ ធនធានហ ិញ្ញវរាុ 
សូចនាក រនលរះ ពិនៃុ០ ពិនៃុ១ ពិនៃុ២ ពិនៃុ៣ 
២៤  ពន បាយកា  ៍

ហ ិញ្ញវរាុរង្ហា ញ     
សាិ ភាពហ ិញ្ញវរាុ  

មិនពន បាយកា  ៍
ហ ិញ្ញវរាុ 

ពន បាយកា  ៍ហ ិញ្ញ
វរាុ ខរមិនទន់រង្ហា ញពើ
សាិ ភាពហ ិញ្ញវរាុ  

ពន បាយកា  ៍ហ ិញ្ញ
វរាុរង្ហា ញសាិ ភាព 
ហ ិញ្ញវរាុ  

រត្រើ បាយកា  ៍ហ ិញ្ញ
វរាុរង្ហា ញសាិ ភាពហ ិញ្ញ
វរាុសត្ពរ់អភិវឌ្ឍរខនាម 

២៥  ពនខផ្នកា អភិវឌ្ឍ
ឆ្ន ាំ និងងវកិាោាំត្ទ្យកា 
អនុវររយុទ្យធសាន្តសរ 

មិនពនខផ្នកា អភិវឌ្ឍ
ឆ្ន ាំ និងងវកិាោាំត្ទ្យកា 
អនុវររយុទ្យធសាន្តសរ 

ពនខផ្នកា អភិវឌ្ឍឆ្ន ាំ 
និងងវកិាោាំត្ទ្យកា អនុវររ
យុទ្យធសាន្តសរឆ្ន ាំដាំរូង 

ពនខផ្នកា អភិវឌ្ឍឆ្ន ាំ 
និងងវកិាោាំត្ទ្យកា អនុវររ
យុទ្យធសាន្តសរជារ់ោន ២ឆ្ន ាំ 

ពនខផ្នកា អភិវឌ្ឍឆ្ន ាំ 
និងងវកិាោាំត្ទ្យកា អនុវររ
យុទ្យធសាន្តសរជារ់ោន ៣ឆ្ន ាំ 

សដង់ដាទ្យើ៩ កា ធានារុ ភាពថ្ផ្ៃកនុង 
សូចនាក រនលរះ ពិនៃុ០ ពិនៃុ១ ពិនៃុ២ ពិនៃុ៣ 

២៦  លទ្យធផ្លសា័យវាយ
រថ្មលត្រូវយករៅរត្រើ
ត្បាស់  

លទ្យធផ្លសា័យវាយរថ្មល
មិនត្រូវបានយករៅរត្រើ
ត្បាស់  

លទ្យធផ្លសា័យវាយរថ្មល
ត្រូវយករៅរត្រើត្បាស់
រៅឆ្ន ាំដាំរូង  

លទ្យធផ្លសា័យវាយរថ្មល
ត្រូវយករៅរត្រើត្បាស់
ជារ់ោន ២ឆ្ន ាំ  

លទ្យធផ្លសា័យវាយរថ្មល
ត្រូវយករៅរត្រើត្បាស់
ជារ់ោន ៣ឆ្ន ាំ  
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ផែនកទ្យី ៣ 
កា បរងកើតព្បរ័នធែតលអ់ាំណាច (EMPOWER) 

 

កា ររងកើរត្រពន័ធផ្រល់អាំណាច(EMPOWER)រជឺាកា ផ្ដល់នូវរស ើភាពកនុងកា អភិវឌ្ឍសមរាភាព  រស់
រុរគលឬខផ្នកនើមួយៗ រលើមូលដាឋ នកចិចសនាត្រូវសរត្មចរលើកចិចកា  រស់ែលួនខដលបានកាំ រ់ត្រកររដាយ
រ រនយយភាព។ កតារ សាំខាន់ចាំនួន៤ ខដលររងកើរបាននូវត្រពន័ធផ្រលអ់ាំណាចសត្ពរ់អនុវររកា ង្ហ សត្ពរ់ត្ររ ់
ខផ្នកទាំងអស់ រស់សាកលវទិ្យាល័យ រឺ៖  

១ - ត្រូវពនខផ្នកា ខដលពនកាំ រ់ចាស់ោសនូ់វត្ករែ ័ឌ លទ្យធផ្ល យៈរពលខវង មធយម និងខផ្នកា 
ត្ររិរររិ  ជាមួយនរងធនធានសត្ពរអ់នុវររខផ្នកា ទាំងរនាះ 

២- ត្រូវត្រួរពិនរិយ តាមដាន នងិវាយរថ្មលលទ្យធផ្លកា ង្ហ  
៣- ត្រូវធានាថ្នពនធនធានមនុសសត្ររ់ត្ោន់ទាំងរ ពិ  និងរុ ភាព រដើមបើអនុវររកិចចកា ខដលទ្យទ្យួល
ែុសត្រូវតាមឋានានុត្កម ឲ្យពនត្រសទិ្យធភាព 

៤ - ត្រូវពនខផ្នកា ឆ្ន ាំឬខផ្នកា ត្ររិរររិត្រចាាំឆ្ន ាំ ខដលរ ៀរចាំរដាយអនកអនុវររផ្ទៃ ល ់ រៅតាមឋានានុត្កម 
និងរនួាទ្យើភា កចិចខដលទ្យទ្យលួែុសត្រូវ។  

១២. ព្កបខ័ណ្ឌ លទ្យធែល យៈររល១០ឆ្ន ាំ 
ត្ករែ័ ឌ លទ្យធផ្ល យៈរពលខវង១០ឆ្ន ាំ រឺជាតារាងរួរលែលមអរិថ្នរោលរាំ ងយុទ្យធសាន្តសរតាមឆ្ន ាំ

នើមួយៗ សត្ពរ ់យៈរពល១០ឆ្ន ាំ ចារព់ើឆ្ន ាំ២០២១ដល់២០៣០។ កា កាំ រសូ់ចនាក រោលរៅសាំខាន់ៗចាំនួន
៦ កត្មិរសត្ពរ់សាកលវទិ្យាល័យ ខដលជាលទ្យធផ្លបានមកពើត្ររម់ហាវទិ្យាល័យ។ ត្ករែ័ ឌ លទ្យធផ្លទាំង៦
រនាះ មួពន៖  

១. ចាំនួននិសសរិរញ្ចរ់កា សិកាពើកមមវធិើអនរ ជារិឬទ្យទ្យួលសាគ ល់ជាអនរ ជារិ  
២. ចាំននួនសិសរិរញ្ចរ់កា សិកាពើកមមវធិើជារិពនសរងដ់ារុ ភាពអរបរ ព  
៣. ចាំនួនសកិាត្សាវត្ជាវមូលដាឋ ន នងិរត្រើត្បាស់រដាយទ្យើផ្ា   
៤. ចាំនួនកមមវធិើអនរ ជារឬិទ្យទ្យួលសាគ ល់ជាអនរ ជារិ  
៥. ចាំនួនកមមវធិើជារិពនសរង់ដារុ ភាពអរបរ ព នងិ 

៦. ចាំនួននិសសរិបានទ្យទ្យួលចាំ ូលជាមធយមយា៉ា ងរិចត្បាាំដងថ្នត្បាក់ររៀវរសអនកោម នជាំនាញ។  
ចាំនុចត្រូវយកចរិរទុ្យកដាកម់យួចាំននួសត្ពរ់កា កសាងត្ករែ ័ឌ លទ្យធផ្ល យៈរពល១០ឆ្ន ាំ៖  
- ត្ករែ័ ឌ លទ្យធផ្លជាតារាងរួរលែខផ្នកា  យៈរពលខវង ខដលជាកា លមអិររួរលែរោលរាំ ង

តាមឆ្ន ាំ (តាមរ រិទ្យសរង់ដា ររបើរធាើ យៈរពល១០ឆ្ន ាំ)  
- ត្ករែ័ ឌ លទ្យធផ្លពនពើ កត្មិរ៖ សត្ពរ់សាកលវទិ្យាល័យ និងសត្ពរ់មហាវទិ្យាល័យ 
- ជាំហានកនុងកា អនុវរររឺ រធាើសត្ពរ់សាកលវទិ្យាល័យទាំងមូលមុន និង រាំខរកតាមមហាវទិ្យាល័យ 
- រញ្ចររ់ឺខកសត្មួលរួរលែស ុរតាមមហាវទិ្យាល័យ នងិរួរលែតាមឆ្ន ាំ រដើមបើឲ្យសុើោន ជាមួយរួរលែ

ស ុរ រស់សាកលវទិ្យាលយ័  
- កា ដាក់រួរលែររបើខផ្អករលើ កា រររជាា ចិររ រសម់ហាវទិ្យាល័យ និងសាកលវទិ្យាល័យ។ 
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តារាងទ្យើ៤៖ ត្ករែ ័ឌ លទ្យធផ្ល យៈរពល១០ឆ្ន ាំ (២០២១-២០៣០) រសស់ាកលវទិ្យាល័យសាា យរ ៀង 

លទ្យធផ្ល មូលដាឋ ន  ២០២១ ២០២៥ ២០៣០ ស ុរ២០៣០ 

១.ចាំនួននិសសរិរញ្ចរ់កា សកិាពើកមមវធិើអនរ ជារឬិទ្យទ្យលួសាគ ល់ជាអនរ ជារ ិ

ចូល 0 0 660 2916 2936 

ចរ ់ 0 0 90 1343 1343 

២.ចាំននួនសិសរិរញ្ចរ់កា សកិាពើកមមវធិើជារិពនសរង់ដារុ ភាពអរប ព 

ចូល 0 634 3720 9633 10293 

ចរ ់ 0 0 1178 5070 5070 

៣.ចាំនួនលទ្យធផ្លត្សាវត្ជាវររត្មើកា អភិវឌ្ឍរសដឋកចិច 

  0 0 16 68 68 

៤.ចាំនួនកមមវធិើអនរ ជារឬិទ្យទ្យួលសាគ ល់ជាអនរ ជារ ិ

  0 0 6 7 7 

៥.ចាំនួនកមមវធិើជារិពនសរងដ់ារុ ភាពអរបរ ព 

  0 11 10 9 14 

៦.ចាំនួននិសសរិបានទ្យទ្យួលរ ពិ ចាំ ូលជាមធយម(យា៉ា ងរិច៥ ដងថ្នត្បាក់ររៀវរសអនកោម នជាំនាញ) 

  0 0 911 5122 5122 

 

១១. កា រ ា្ើផែនកា ឆ្ន ាំ 
១.ផផន្កា យុទ្ធសាស្តសត៣ឆ្ន ាំ ំរិល 

រៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៤ រាជ ដាឋ ភិបាលកមោុជាបានដាក់រចញនូវកមមវធិើកាំខ ទ្យត្មង់ហ ិញ្ញវរាុសាធា  ៈខដល
ពនចកខុវសិ័យ រឺ ខត្រកាល យត្រព័នធហ ិញ្ញវរាុសាធា  ៈកមោុជា រឆ្ោ ះរៅកាន់ត្រពន័ធហ ិញ្ញវរាុសាធា  ៈ រផ្ទដ ររលើ
លទ្យធផ្ល ឬ សមិទ្យធកមម និងវមិជឈកា  ត្សរតាមសដង់ដា និងឧររពនុវររនអ៍នរ ជារ។ិ រៅកនុងកា អនុវររទមទ ឲ្យ
អងគភាពនើមួយៗ រ ៀរចាំនូវ«ខផ្នកា យុទ្យធសាន្តសរងវកិារើឆ្ន ាំ ាំកិល»រដើមបើចូល មួសរត្មចឲ្យបាននូវចកខុវសិ័យខាងរលើ។ 

សាកលវទិ្យាល័យសាា យរ ៀងរ ៀរចាំខផ្នកា យុទ្យធសាន្តសរ៣ឆ្ន ាំ ាំកិល រហើយត្រូវពិនិរយរ ើងវញិរ ៀងរាល់ឆ្ន ាំ 
រដើមបើអាចររ់ខរនតាមសាា នភាពវវិឌ្ឍន៍ថ្នរសដឋកចិច សងគម រោលនរយាបាយ រស់រាជ ដាឋ ភិបាល។  

- រោលរាំ ង៖ ធានានូវកា សរត្មចបាននូវររសកកមមនងិរោលរាំ ងថ្នយុទ្យធសាន្តសរ  
- ត្ករែ័ ឌ សរត្មចបាន៖សត្មួលរួរលែត្កុមរោលរៅត្រចាាំឆ្ន ាំរៅតាមរួរលែត្កុមរោលរៅ យៈរពល៣ឆ្ន ាំ  

o ចាំរពាះសូចនាក ទ្យើ១ នងិទ្យើ២ រឺត្រូវយករួរលែត្កុមរោលរៅរៅកនុងត្ករែ ័ឌ លទ្យធផ្ល យៈ
រពល១០ឆ្ន ាំថ្នយុទ្យធសាន្តសរសាកលវទិ្យាល័យមករត្រើសត្ពរ់ឆ្ន ាំ២០២១ដល់២០២៤។ លុះដល់
ឆ្ន ាំ២០២៥ រទ្យើរចារ់រផ្រើមពននិសសរិរញ្ចរ់កា សិកា ត្រសិនររើចាំននួនសិសរិរញ្ចរ់កា សិកា
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ពនរចិជាងត្កមុរោលរៅ រនាះចាំនួនខដលសរត្មចមិនបាននរងត្រូវយករៅរូកជាមយួចាំននួត្កុម
រោលរៅរៅឆ្ន ាំរនាៃ រ់។ រធាើខរររនះ រដើមបើធានាថ្ន ចាំនួនត្កមុរោលរៅស ុរ យៈរពល១០ឆ្ន ាំ
នរងត្រូវបានសរត្មច។ 

o ចាំរពាះសូចនាក ទ្យើ៣ រឺត្រូវរមើលត្កមុរោលរៅតាមឆ្ន ាំរៅកនុងត្ករែ ័ឌ លទ្យធផ្ល យៈរពល១០ឆ្ន ាំ។ 

o ចាំរពាះសូចនាក ទ្យើ៤ ត្រសិនររើមហាវទិ្យាល័យពនកមមវធិើអនរ ជារិឬទ្យទ្យលួសាគ លជ់ាអនរ ជារ ិ
រនាះ រៅរពលណាកមមវធិើត្រវូបានទ្យទ្យលួសាគ ល់ពើកា វាយរថ្មលជាអនរ ជារិ រនាះរទ្យើរអាចរារ់បាន
ថ្នកមមវធិើរនាះជាកមមវធិើអនរ ជារិឬទ្យទ្យួលសាគ ល់ជាអនរ ជារិ។ 

o ចាំរពាះសូចនាក ទ្យើ៥ មហាវទិ្យាល័យអនុវររសា័យវាយរថ្មលកមមវធិើ រស់ែលួន រូកស ុរពនិៃុ និងពិនរិយ
ថ្នររើកមមវធិើពនពនិៃុខដលរាំរពញបាននូវកត្មិរសរង់ដាអរបរ ពឬរទ្យ  ចួរហើយរត្រៀររធៀរចាំនួន
កមមវធិើពនសរងដ់ាជាមួយចាំនួនត្កមុរោលរៅកនុងត្ករែ ័ឌ លទ្យធផ្ល យៈរពល១០ឆ្ន ាំ។ ចាំនួន
ខដលសរត្មចមនិបានរៅកនុងឆ្ន ាំត្រូវយករៅរូករញ្ចូ លជាមួយចាំនួនត្កមុរោលរៅរៅឆ្ន ាំរនាៃ រ់។ 

o ចាំរពាះសូចនាក ទ្យើ៦ មហាវទិ្យាល័យពនទ្យិននន័យរៅឆ្ន ាំទ្យើ៥ ថ្នកា អនុវររយុទ្យធសាន្តសរ។ រត្រើ
ទ្យិនននយ័ពើកា  កចាំ ូល រស់និសសរិ រារច់ាំននួនសិសរិខដល កចាំ ូលបានតាមសូចនាក  មក
រត្រៀររធៀរជាមួយចាំននួរត្ោង។ ត្រសិនររើពនចាំននួរិចជាង ត្រូវយកចាំនួនរចិជាងរៅរូក
ជាមួយចាំនួនត្កមុរោលរៅឆ្ន ាំរនាៃ រ់។ 

-  ររៀរអនុវររ៖  
o រត្រើត្ករែ័ ឌ លទ្យធផ្ល យៈរពល១០ឆ្ន ាំថ្នយុទ្យធសាន្តសរសាកលវទិ្យាល័យ សត្ពរ់សាកលវទិ្យាល័យ 

o រត្រើពិនៃុសា័យវាយរថ្មលតាមកមមវធិើនើឬមហាវទិ្យាល័យមួយៗ សត្ពរ់សាកលវទិ្យាលយ័ និងមហា
វទិ្យាល័យ 

o រត្រើពិនៃុសរង់ដានើមួយៗថ្នកមមវធិើ សត្ពរ់មហាវទិ្យាល័យ 

o កាំ រស់កមមភាពត្រូវរធាើ នងិធារុចូលត្រូវកា សត្ពរ់ខផ្នកា ឆ្ន ាំ និងរត្ោងងវកិា 

២.ផផន្កា ក្បតិបតតិក្បចាំឆ្ន ាំ 

ខផ្នកា ត្ររិរររិត្រចាាំឆ្ន ាំ រឺជាលកខែ ឌ ចាាំបាច់ដាំរូងសត្ពរ់កា អនុវររត្ររ់ខផ្នកា អភិវឌ្ឍន៍ និងត្រូវ
រ ៀរចាំរ ើងរដាយខផ្អករលើកមមវធិើ ចរង្ហក មសកមមភាព សកមមភាព ខដលជាកា  មួរញ្ចូ លធារុចូលពើមហាវទិ្យាល័យ
ទាំងអស់ខដលទ្យទ្យួលែុសត្រូវអនុវររកមមវធិើ ចរង្ហក មសកមមភាព នងិសកមមភាព រដាយផ្ា ភាា រ់ជាមួយខផ្នកា ងវកិា
ត្រចាាំឆ្ន ាំ។  

ខផ្នកា ត្ររិរររិត្រចាាំឆ្ន ាំក៏ត្រូវពនទ្យត្មង់ និងត្ករែ ័ឌ  ូហសុកិដូចខផ្នកា  យៈរពលមធយម រ៉ាុខនរពន
លកខ ៈលមអិរជាងរដាយត្រូវរញ្ញា ក់ចាំ ុចរៅចាសោ់ស់ សកមមភាពលមអិរ រពលរវោសត្ពរ់សកមមភាព
នើមួយៗ កា បា៉ា ន់សាម នរត្មូវកា ងវកិា និងរពលរវោខដលត្រូវកា ងវកិា។ 

 

ខផ្នកា ត្ររិរររិត្រចាាំឆ្ន ាំពន យៈរពល១២ ខែ ចារ់រផ្រើមពើថ្ងៃទ្យើ០១ខែមករា ដលថ់្ងៃទ្យើ៣១ខែធនូ។ ឥ 
ទនកនុងឆ្ន ាំមនិអនុញ្ញញ រឲ្យរលើករៅរត្រើត្បាសក់នុងឆ្ន ាំរនាៃ រ់។ ែៃង់ចាំណាយខដលអនុញ្ញញ រឲ្យរលើករៅរត្រើត្បាសរ់ៅ
ឆ្ន ាំរនាៃ រ់ពនខរចាំណាយរលើររត្ពងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយខដលជាហ ិញ្ញរបទនរដាយថ្ដរូអភិវឌ្ឍន៍ ។  

ត្ររ់មហាវទិ្យាល័យ កា យិាល័យ មជឈម ឌ ល នងិអងគភាពពាកព់័នធត្រូវរ ៀរចាំ «ខផ្នកា ត្រររិរររិ ៀងរាល់
ឆ្ន ាំ» តាមកមមវធិើកាំ រ់ សត្ពរ់អនុវររខផ្នកា យុទ្យធសាន្តសរងវកិា រដាយខផ្អករលើរោលរៅលទ្យធផ្លខផ្នកា យុទ្យធ



DRAFT 

 

យុទ្យធសាន្តសរស.ស. .២០២១-២០៣០         ទ្យាំព័  17 

សាន្តសរ យៈរពលមធយម។ ខផ្អករលើខផ្នកា ត្ររិរររិត្រចាាំឆ្ន ាំពើត្ររម់ហាវទិ្យាល័យ កា យិាល័យ មជឈម ឌ ល និង
អងគភាពពាកព់័នធ នរងររងកើរបានជាខផ្នកា ត្រររិររិត្រចាាំឆ្ន ាំ រស់សាកលវទិ្យាល័យ ។ រដាយសមរាភាព រសម់ន្តនរើ 
ថ្នន ក់ដរកនាាំមហាវទិ្យាល័យ កា យិាល័យ មជឈម ឌ ល នងិអងគភាពពាក់ពន័ធរៅពនកត្មិរកនុងកា កសាង នងិអនុវររ
ខផ្នកា  ដូចរនះកា រ រុ ះរណារ លជាំនាញកនុងកា រ ៀរចាំ និងអនុវររខផ្នកា  ជាកា ចាាំបាច់។  

១២. កា រិនិតយតាម្ដាន និងវាយតម្ម្ៃ 
រដើមបើររងកើនត្រសិទ្យធភាព រ រនយយភាព រពល ភាព និងសក័រិសទិ្យធិភាព ថ្នកា អនុវររយុទ្យធសាន្តសរ រស់

សាកលវទិ្យាល័យ ចាាំបាច់ត្រវូពនកមមវធិើពិនរិយតាមដាន និងវាយរថ្មល។ កា ពិនរិយតាមដាន និងវាយរថ្មល រឺរដើមបើ
ទ្យទ្យួលសាគ ល់កា ពិរ រោ ពតាមអាើខដលបានឯកភាពោន  រ ៀនសូត្រពើោន  និងពើកា ង្ហ  ររងកើររាំនិរងមើ និងដរកនាាំត្ពម
ទាំងអនុវររកា ង្ហ តាម ររង់មើ។ កា ពិនរិយតាមដានត្រូវរធាើជាត្រចាាំ ខដលជាយនរកា សត្ពរ់វាយរថ្មលរុ ភាពនិង
ត្រសិទ្យធភាពថ្នកា អនុវររយុទ្យធសាន្តសររៅត្ររ់កត្មរិ រដើមបើរត្មងទ់្យិស និងខកលមអទន់រពល និងរដើមបើរធាើរចចុរបនន
ភាពខផ្នកា ឲ្យត្សរនរងននិាន កា វវិឌ្ឍ ើកចរត្មើនថ្នរសដឋកិចច សងគម ររចចកវទិ្យា នងិវទិ្យាសាន្តសរ។ កា ពិនិរយតាម
ដាននងិវាយរថ្មលក៏ជាកចិចកា មួយសត្ពរ់ផ្លិរនូវព័រព៌ននានាសត្ពរ់ និសសរិ អាណាពាបាលនសិសរិ ត្កសួង
អាណាពាបាល(ត្កសួងអរ ់ ាំ យុវជន នងិកើឡា នងិ ត្កសួងរសដឋកចិចនងិហ ិញ្ញវរាុ) ត្កសងួមុែង្ហ សាធា  ៈ   
ថ្ដរូអភិវឌ្ឍនិងសាា នទូ្យរ នងិ ត្កុមហ ុន។ 
១. កា ពិនិ្តយតាម្ដាន្ 

កា ពិនិរយតាមដានរធាើរ ើងជាត្រចាាំ តាម យៈកិចចត្រជុាំត្រចាាំខែ ត្រើពស និង្ពស។ កា តាមដានរធាើរ ើង
កនុងរោលរាំ ង «ត្រមូល ករ់ត្តា និងវភិារ រដើមបើទ្យទ្យលួបានទ្យិននន័យរទ្យៀងទរ់ពើវឌ្ឍនភាព ថ្នកា អនុវររខផ្នកា » 
រត្រើត្បាស់ព័រ៌ពនរនះ រដើមបើកាំ រនូ់វរញ្ញា ខដលជះឥទ្យធពិលដល់កា អនុវររយុទ្យធសាន្តសរ សត្ពរ់ជាមូលដាឋ នរធាើកា 
សរត្មចចរិរទន់រពលរវោ ធានារ រនយយភាព នងិផ្រល់នូវមូលដាឋ នសត្ពរវ់ាយរថ្មល និងរ ៀនសូត្រ។ កា ពិនិរយ
តាមដាន រឺជាកា រត្រៀររធៀរលទ្យធផ្លថ្នកា អនុវររកមមវធិើរៅនរងកា រត្ោងទុ្យក រដើមបើខកលមអរៅជាំហានរនាៃ រ់។  

មូលរហរុចមបងថ្នកា ពនិិរយតាមដានសត្ពរ់ត្ររះសាា នរឺ៖ 

១ ខផ្នកា  និងងវកិាឆ្ន ាំជានិចចកាលមិនត្រូវ១០០ភារ យរទ្យ ដូចរនះត្រូវពនកា ខកសត្មួលរៅចុង         
ត្រើពសឬ្ពសរដើមបើសរត្មចបាននូវកា សរត្មចទ្យិននផ្លរត្ោង  

២ កិចចកា មួយត្រូវសរត្មចទ្យនិនផ្លមួយ ដូចជា កា រធាើរចចុរបននភាពកមមវធិើសកិា ររើរុ ភាពថ្នទ្យិននផ្ល
មួយរនះមិនលអ រនាះនសិសរិរ ៀនមិនរចះនិងរធាើកា ង្ហ មនិបាន 

៣ កិចចកា មួយនងិទ្យនិនផ្លមួយត្រូវរធាើឲ្យសរត្មចបានទន់រពលកាំ រ់ ររើមនិដូរចាន ះរទ្យ កមមវធិើសិកាត្រូវ
អនុវរររួនឆ្ន ាំនិងមិនត្រូវអនុវររបាន  

៤ កា ចាំណាយមូលនធិិ នងិរពលរវោ រស់មន្តនរើ រឺ ត្រូវចាំណាយតាមឲ្យត្រូវ ទាំងរ ពិ  និងរុ ភាព
ឬរោលរាំ ងថ្នធនធាន។ 

 

រ រិទ្យថ្នកា ពនិិរយតាមដាន និងពនិិរយរ ើងវញិ៖ 

- កា ពិនិរយតាមដានត្រចាាំខែ៖ ជាកា ពិនិរយកា  ើកចរត្មើនកា អនុវររសកមមភាពរត្ោងកនុងខែ និងកា រត្រៀម
អនុវររសកមមភាពរត្ោងរៅខែរនាៃ រ់ ត្ពមទាំងវភិារពើមូលរហរុថ្នភាព ើកចរត្មើននិងឧរសរគ នងិ
ដាំរណាះត្សាយ 
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- កា ពិនិរយតាមដានត្រើពសនិង្ពស៖ ជាកា ពិនរិយតាមដានពើកា  ើកចរត្មើនត្កមុរោលរៅថ្នសូចនាក 
សរង់ដាកមមវធិើនើមួយៗ នងិកា ឈានរឆ្ោ ះរៅ កកា សរត្មចបាននូវត្កុមរោលថ្នសូចនាក សរង់ដាកមមវធិើ
នើមួយៗ  រស់មហាវទិ្យាលយ័ និងត្កមុរោលរៅផ្លសរត្មចត្រចាាំឆ្ន ាំ 

- កា ពិនិរយរ ើងវញិត្រចាាំឆ្ន ាំ៖ ជាកា ពិនរិយពើកា ត្កុមរោលថ្នសូចនាក សរង់ដាកមមវធិើនើមួយៗ  រស់មហា
វទិ្យាល័យ ត្កុមរោលរៅផ្លសរត្មចត្រចាាំឆ្ន ាំ រស់មហាវទិ្យាល័យ និងសាកលវទិ្យាល័យ និងកា  ើក
ចរត្មើនយុទ្យធសាន្តសរនិងកា អនុវរររុ រថ្មល រស់សាកលវទិ្យាល័យ 

- កា ពិនិរយរ ើងវញិពាក់កណារ លយុទ្យធសាន្តសរ៖  
• ជាកា ពិនិរយពើកា សរត្មចផ្លសរត្មច រស់មហាវទិ្យាលយ័ នងិសាកលវទិ្យាល័យកនុងត្ករែ ័ឌ លទ្យធ

ផ្ល១០ឆ្ន ាំ  
• កា  ើកចរត្មើនកា អនុវររយុទ្យធសាន្តសរ ត្រព័នធផ្រល់លទ្យធភាពអនុវររ ត្រព័នធផ្រល់អាំណាច និងត្រពន័ធផ្រល ់   

ថ្នមពលរធាើកា ង្ហ  
• ខកសត្មួលយុទ្យធសាន្តសរ នងិត្ករែ ័ឌ លទ្យធផ្ល១០ឆ្ន ាំ  

២. កា វាយតនម្ៃ 

កា វាយរថ្មល រធាើរ ើងកនុងរោលរាំ ងកាំ រ់ «ត្រសិទ្យធភាព ផ្លរ៉ាះពាល់ ន ិនរ ភាព និងកា ជារ់ពាក់ពន័ធ
រៅនរងរោលរាំ ង រស់អងគភាព»។ កា វាយរថ្មល រធាើរ ើងសាំរៅរ្លើយររនរងសាំ ួ រលើកា ត្ររ់ត្រងជាក់ោក ់
និងកា វនិិចឆ័យរថ្មល មួថ្នកា ែិរែាំត្ររងខត្រង នងិកា ផ្រល់រទ្យពិរសាធដល់កា ខកលមអរលើកា ង្ហ ឬខផ្នកា  រដើមបើ
ជួយដលអ់នកត្ររ់ត្រងរធាើរសចករើសរត្មចចិររ។ កា វាយរថ្មលរធាើរ ើងវញិនូវរាលទ់្យនិនន័យខដលទ្យទ្យលួបានពើ បាយ
កា  ៍វឌ្ឍនភាព  បាយកា  ៍ពិនរិយជាក់ខសរង និងព័រព៌នខដលពាក់ពន័ធរផ្សងរទ្យៀរ និងត្រូវវាយរថ្មលរៅរលើត្ររ់
ហានភិ័យ ខដលជាកតារ រា ាំងសៃះដល់កា សរត្មចបាននូវរោលរាំ ង រស់ខផ្នកា  និងយកព័រព៌នទាំងរនះរៅ
រត្រើត្បាស់សត្ពរ់ខកលមអខផ្នកា កនុងដាំណាក់កាលរនាៃ រ់។ កា វាយរថ្មលពនរើត្ររភទ្យរពឺិនិរយរ ើងវញិត្រចាាំឆ្ន ាំ 
ពាក់កណារ លយុទ្យធសាន្តសរ នងិចុងរញ្ចរ់ថ្នកា អនុវររយុទ្យធសាន្តសរ។  
៣. កា ក្បជុ្ាំ និ្ងកា រាយកា ណ្ ៍

រដើមបើ្ លុះរញ្ញច ាំងពើលទ្យធផ្លថ្នកា អនុវររ ពើត្រសទិ្យធភាព ស័ករិសទិ្យធភាព រពល ភាព រ រនយយភាព នងិកា 
ផ្ទល ស់ររូ  ចាាំបាច់ត្រូវត្រមូលព័រ៌ពនត្រ រព់ើលទ្យធផ្លថ្នកា អនុវររយុទ្យធសាន្តសរ។ ព័រ៌ពនទាំងរនាះត្រមូលបាន
តាម យៈកចិចត្រជុាំពិនរិយ តាមដានវឌ្ឍនភាពថ្នកា អភិវឌ្ឍន៍ ត្រចាាំខែ ត្រើពស ្ពស និងកា ពនិិរយរ ើងវញិត្រចាាំ
ឆ្ន ាំ ពាក់កណារ លអ ររ ិ នងិចុងរញ្ចរ់ថ្នកា អនុវររខផ្នកា ។ កិចចត្រជុាំពនិិរយ តាមដាន និងកា ពនិិរយរ ើងវញិ 
កនុងអាំ ុងរពលនើមយួៗ ពនរោលរាំ ងជាក់ោក់។ ជូនកាល កា ពិនរិយតាមដានរនះរធាើរ ើងតាម យៈកា ចុះ
ពិនិរយជាក់ខសរង។ 

កា រាយកា  ៍ត្រូវផ្ា ភាា រ់រៅនរងកា ត្រជុាំត្រចាាំខែ ត្រចាាំត្រើពសនងិ្ពស និងកា ត្រជុាំត្រចាាំឆ្ន ាំខដល មួ
ពន៖ 

- កា ពិនិរយតាមដាននងិកា រាយកា  ៍ពើកា អនុវររ (inputs and process) ជាកា រាយកា  ៍ត្រចាាំខែ 

- កា ពិនិរយតាមដាននងិកា រាយកា  ៍ពើទ្យិននផ្ល (process and outputs) ជាកា រាយកា  ៍ត្រចាាំត្រើ
ពសនិង្ពស 
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- កា ពិនិរយរ ើងវញិនិងកា រាយកា  ៍ពើលទ្យធផ្លឬផ្លសរត្មចនងិយុទ្យធសាន្តសរ (outcomes and 

strategies) ជាកា រាយកា  ៍ត្រចាាំឆ្ន ាំ  
 

តារាងទ្យើ៥៖  បាយកា  ៍  

កត្មរិ ចនាសមោ័នធ ត្រើពសទ្យើ១ 
ត្រើពសទ្យើ២/
្ពសទ្យើ១ 

ត្រើពសទ្យើ
៣ 

ត្រើពសទ្យើ៤/
្ពសទ្យើ២/ឆ្ន ាំ 

មហាវទិ្យាលយ័ 
    

សា័យវាយរថ្មលនិងខផ្នកា ត្ររិរររិឆ្ន ាំ    ១០ រុោ 

ត្រជុាំត្រើពសនិង បាយកា  ៍ត្រើពស ៣០ មករា ៣០ រមសា ៣០ កកកដា  

 បាយកា  ៍ឆ្ន ាំ (រួរលែចូលរ ៀនឆ្ន ាំ
សិកាងមើ) 

   ១០ វចិឆិកា 

នាយកដាឋ នោាំត្ទ្យ*     

សា័យវាយរថ្មលនិងខផ្នកា ត្ររិរររិឆ្ន ាំ    ១៥ រុោ 

ត្រជុាំត្រើពសនិង បាយកា  ៍ត្រើពស ៥ កុមភៈ ៥ ឧសភា ៥ សើហា  

 បាយកា  ៍ឆ្ន ាំ    ១៥ វចិឆិកា 

សាកលវទិ្យាល័យ     

សា័យវាយរថ្មលនិងយុទ្យធសាន្តសរនិង
ខផ្នកា ត្ររិរររិឆ្ន ាំ 

   ២០ រុោ 

ត្រជុាំត្រើពសនិង បាយកា  ៍ត្រើពស ១០ កុមភៈ ១០ ឧសភា ១០ សើហា  

 បាយកា  ៍ឆ្ន ាំ    ២០ វចិឆិកា 

ត្កសងួ*     

យុទ្យធសាន្តសរនិងខផ្នកា ត្ររិរររិឆ្ន ាំ     ២៥ រុោ 

ត្រជុាំត្រើពសនិង បាយកា  ៍ត្រើពស  ១៥ កុមភៈ ១៥ ឧសភា ១៥ សើហា  

 បាយកា  ៍ឆ្ន ាំ    ២៥ វចិឆិកា 

* សត្ពរ់រធាើកា រត្រៀររធៀរ 
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១៣.កា អភិវឌឍ្នធានម្នុ្ស 
រដើមបើសរត្មចបាននូវរោលរៅឆ្ន ាំ២០៣០ សាកលវទិ្យាល័យែិរែាំអនុវររនូវកាំខ ទ្យត្មង់អភិបាលកចិច នងិ

កា ត្ររ់ត្រងរខនាមរទ្យៀរ រដាយចារ់រផ្រើមពើ (១)កា ពនិិរយរ ើងវញិនូវរទ្យរបញ្ញររពិាក់ពន័ធ រដើមបើ ខសាង ក កសាង 
និង  កា «ធនធានមនុសស» ខដលពនកា រររជាា ចិររ នងិពនសមរាភាពកនុងខផ្នកា យូ អខងាង (២)ពនិិរយរ ើង
វញិនូវរត្មូវកា ធនធានមនុសសទាំង «រ ពិ  និងរុ ភាព» កសាងលកខែ ឌ រដើមបើ «ខង កាធនធានមនុសស 
ខដលពនត្សារ់ និងទក់ទញរខនាម» តាម យៈកា រលើកទ្យរកចិររតាមរុ វុឌ្ឍ ិ ចារ់រផ្រើមពើកា សិកាពើរត្មូវកា 
មន្តនរើ និងត្ររូរត្ងៀនសត្ពរក់មមវធិើសកិាងមើ រដាយដាំរូងសត្ពរ់ យៈរពលែលើពើឆ្ន ាំ២០២១ដល់ឆ្ន ាំ២០២៤ សត្ពរ់
កមមវធិើជារិ និងអនរ ជារិ។ ត្ររ់មហាវទិ្យាល័យ និងអងគភាពពាកព់័នធ រដាយសហកា ជាមួយកា យិាល័យទ្យទ្យួល
រនៃុកអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស រ នារ ពិ មន្តនរើ និងរត្មូវកា ត្រូតាមរទ្យដាឋ ន ១៨ នសិសរិ/ត្រ ូរដាយខផ្អករលើ
ត្ករែ័ ឌ លទ្យធផ្លខដលបានរត្ោងទុ្យកកនុងយុទ្យធសាន្តសរ ។ 

រដើមបើរលើកទ្យរកចរិរដល់ មន្តនរើខដលពនត្សារ់ ក៏ដូចជារត្រើត្បាស់ធនធានពនកត្មរិ រស់សាកលវទិ្យាល័យ
ឲ្យពនត្រសទិ្យធភាព ត្ររម់ហាវទិ្យាល័យ នងិអងគភាពពាក់ពន័ធ ត្រូវពនិិរយសមរាភាពមន្តនរើខដលពនត្សារ ់និងពន
សការ នុពលរដើមបើរាំរ៉ានរខនាម។ ជាំហានរនាៃ រ់ ត្រូវទក់ទញធនធានមនុសសពើខាងរត្ៅខដលពនរុ វុឌ្ឍឲិ្យមក
រាំរពញកា ង្ហ កនុងរួនាទ្យើខដលសមត្សរនរងសមរាភាព រស់ែលួន។  

រដើមបើ ស់រៅនិងរធាើកា កនុងយុរសម័យត្រកួរត្រខជងរនះចាាំបាច់ត្រូវពនសមរាភាពទាំងចាំរ ះដរង នងិ
រាំ ិន តាមមុែង្ហ  និងឋានានុត្កម ខដលទ្យទ្យលួែុសត្រវូ រដាយត្រូវពនមិនត្ររមខរសមរាភាពររចចករទ្យសរ៉ាុរណាា ះ
រទ្យ ខរត្រូវពនរទ្យពរកាសលយកនុងកា ដរកនាាំ ត្ររ់ត្រង និងចាំរ ះដរងទូ្យរៅផ្ា ភាា រ់នរងភាពជាក់ខសរង និងកា អនុ
វររខងមរទ្យៀរ។ ដូរចនះមន្តនរើត្ររ់ ូរត្រូវពនសមរាភាពចាំរ ះដរង នងិរាំ ិនដូចខាងរត្កាម៖ 

- សមរាភាពររចចករទ្យស៖ ជាសមរាភាពពាកព់័នធនរងជាំនាញឯករទ្យស រស់ែលួន។  
- សមរាភាពដរកនាាំ៖ ជាយុទ្យធសាន្តសរ កនុងកា រធាើកចិចកា ជាមួយមនុសស ត្រកររដាយរុ រថ្មល នងិសុជើវធម ៌

កា វភិារ និងរញ្ញររិ។ 

- សមរាភាពត្ររត់្រង៖ ជាសមរាភាពកនុងកា ត្ររ់ត្រងកា អនុវររ នងិលទ្យធផ្ល(ររត្ពង កមមវធិើ និងរោល
នរយាបាយ) ដាំរ ើ  កា ថ្នយនរកា អងគភាព ដាំរ ើ  កា យនរកា ត្ររិរររិ កា ត្ររ់ត្រងកា អនុវររកា ង្ហ  
កា ផ្រល់ ង្ហា ន់និងឋានៈ កា កសាងធនធានមនុសស និ នរ ភាពនិងដាំរ ើ  ថ្នវវិឌ្ឍនាកា សកមមភាពឬកមមវធិើ។ 

- សមរាភាពរត្រើត្បាសរ់រចចកវទិ្យា៖ ជាសមរាភាពរត្រើត្បាស់ររចចកវទិ្យា កនុងកា ផ្រល់ពរ័៌ពន កា អរ់ ាំ និង
កា ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង រដើមបើររងកើនផ្លរិភាពកា ង្ហ ពាកព់័នធនរងកា ត្ររ់ត្រងទ្យនិនន័យ កា ត្ររ់ត្រងហ ិញ្ញវរាុ 
លទ្យធកមម កា ធានារា៉ារ់ ងរុ ភាព ។ ល។ 

- ចាំរ ះដរងទូ្យរៅផ្ា ភាា រន់រងភាពជាកខ់សរង នងិកា អនុវររ៖ ជាចាំរ ះដរងពាកព់័នធនរងកា វវិឌ្ឍថ្នកា 
អរ់ ាំជាសាកល រោលនរយាបាយនិងយុទ្យធសាន្តសរជារិ កមមវធិើកាំខ ទ្យត្មង់ វវិឌ្ឍនាកា សាោរ ៀន សាោ
រ ៀននិងសហរមន៍ និងត្កមុហ ុនកនុងត្សុក កមមវធិើនងិររត្ពងអភិវឌ្ឍន៍ជារដើម។ 
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ផែនកទ្យី ៤ 
កា បរងកើតព្បរ័នធ កាថាម្រលរ្ាើកា ងា  (ENERGIZE) 

 
ត្រព័នធ កាថ្នមពលរធាើកា ង្ហ រឺ កសាងនិង កានូវរុ រថ្មលមន្តនរើ និងសាា រ័ន ខដលជាកតារ ចាាំបាច់ថ្នកា  កា

និ នរ ភាព រសអ់ងគភាព។  
រដើមបើឲ្យ«ត្រព័នធផ្រល់ថ្នមពលកា ង្ហ » អាចដាំរ ើ  កា បានរដាយ លូន និងពននិ នរ ភាព សាកលវទិ្យាល័យ 

ពនកិចចកា សាំខាន់ៗ ចាំននួរួន មួពន៖ ១)-កា អនុវររកចិចសនាលទ្យធផ្លឆ្ន ាំ ២)- កា វាយរថ្មលកា អនុវររកា ង្ហ មន្តនរើ  
៣)- កា អភិវឌ្ឍរនលងអាជើព និង៤)កា  កានិ នរ ភាពត្រពន័ធ។ 
 

ច្ោលការណ៍និងៃំណាក់ការអនុវតរកិចេការច្ន៉ះ 

រោលកា  ៍៖ “កា សម័ត្រចិររចូល មួ រស់មន្តនរើ” និង “កា  កាកា សពៃ រ់” នរងត្រូវ កាឲ្យបាន មិនររបើរងខាំឲ្យ
មន្តនរើចូល មួរ ើយ។ 
 

ៃំណាក់ការអនុវតរ៖ 

១ កា រ ៀរចាំកិចចសនាលទ្យធផ្លត្រចាាំឆ្ន ាំ  
២ កា វាយរថ្មលកា អនុវររពាកក់ណារ លឆ្ន ាំ 
៣ កា វាយរថ្មលកា អនុវររចុងឆ្ន ាំ 

១៤. កា រ ៀបចាំកិចច្នាលទ្យធែលឆ្ន ាំ  
រដើមបើធានាថ្ន សាកលវទិ្យាល័យអាចសរត្មចបាននូវត្ករែ័ ឌ លទ្យធផ្ល  យៈរពលមធយម នងិខវង អងគភាព

នើមួយៗ ត្រូវពនខផ្នកា សកមមភាពត្រចាាំឆ្ន ាំរ ៀងៗែលួន។ មហាវទិ្យាល័យ នងិអងគភាពោាំត្ទ្យទាំងអស់ ត្រូវខរងខចក
ភា កិចចរៅដលម់ន្តនរើ រុរគលិក និងត្រូររត្ងៀនរៅរត្កាមឱវាទ្យរដើមបើរាំរពញភា កចិច។ 

សាកលវទិ្យាល័យសាា យរ ៀង ររងកើរត្រពន័ធត្ររ់ត្រងកា អនុវររកា ង្ហ  រស់មន្តនរើតាម យៈ “កិចចសនាលទ្យធ
ផ្លត្រចាាំឆ្ន ាំ” កនុងរោលរាំ ង រដើមបើធានាត្រសិទ្យធភាពកា ង្ហ  សមធម៌ និងរ យិារន័ន។ កចិចសនាកា ង្ហ ខដល    
ផ្រល់រឺខរងខចករៅតាមរួនាទ្យើ ភា កិចច ឋានានុត្កម ខដលរ្លើយរររៅនរងសរង់ដាកមមវធិើ នងិយុទ្យធវធិើថ្នយុទ្យធសាន្តសរ
នើមួយៗ (ពនរៅកនុងឧរសមោ័នធខផ្នកត្រពន័ធផ្រលថ់្នមពលកា ង្ហ )។ 

១៥. កា វាយតម្ម្ៃកា អនុវតតកា ងា  ប្ម់្ស្រនតី 
កា វាយរថ្មលរ ៀរចាំរ ើងរដើមបើ្ លុះរញ្ញច ាំងនូវលទ្យធផ្លសរត្មចបាន កតារ ពាក់ពន័ធ និងមូលដាឋ នរដើមបើរ ៀរចាំ

កា អភិវឌ្ឍសមរាភាព។ កា វាយរថ្មលមន្តនរើនរងត្រូវអនុវររជាពើ ដាំណាក់កាល រឺកា វាយរថ្មលពាកក់ណារ លឆ្ន ាំ និងកា 
វាយរថ្មលចុងឆ្ន ាំ។ 

១៥.១. កា វាយតនម្ៃពារ់រណ្តត លឆ្ន ាំ  

កា វាយរថ្មលពាក់កណារ លឆ្ន ាំរ ៀរចាំរ ើងរដើមបើពិនិរយ និងត្ពមរត្ពៀងរលើលទ្យធផ្លវាយរថ្មល នងិកាំ រ់កចិច
កា ត្រូវរធាើរនររៅពាក់កណារ លចុងឆ្ន ាំ រដាយកិចចកា កា ង្ហ រនះត្រូវអនុវរររៅចរ់្ពសទ្យើ១។  រៅមុនដាំរ ើ កា 
វាយរថ្មលនងិជាំនួរជាមួយត្ពរទ្យធរុ ស       មន្តនរើនើមួយៗត្រវូរ ៀរចាំពើកចិចកា សាំខានស់ត្ពរ់ពិភាកាជាមួយត្ពរទ្យធរុ ស 
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មហាវទិ្យាល័យដូចខាងរត្កាម៖ 

- កិចចកា បានអនុវររ និងលទ្យធផ្លសរត្មចបានតាមកិចចត្ពមរត្ពៀងលទ្យធផ្លឆ្ន ាំ  
- កិចចកា ឬលទ្យធផ្លខដលសរត្មចបានខរមនិពនរៅកនុងកចិចត្ពមរត្ពៀងលទ្យធផ្លឆ្ន ាំ  
- កិចចកា ឬលទ្យធផ្លខដលត្រូវរាំរពញរនររៅពាកក់ណារ លចុងឆ្ន ាំ 
- កិចចកា លាំបាកឬត្រូវកា ត្ពរទ្យធរុ ស ត្រធាន /នាយក ជួយោាំត្ទ្យ ។ 

រៅកនុងកា ពិភាកាវាយរថ្មលកា អនុវររកា ង្ហ ពាក់កណារ លឆ្ន ាំ៖ ត្ពរទ្យធរុ សរផ្រើមកា ត្រជុាំរដាយត្រូវរញ្ញា ក់
ពើវរាុរាំ ងថ្នកា ជរួពិភាកា មន្តនរើរាយកា  ៍ែលរមសា ខដលបានរត្រៀមខាងរដើម ពភិាការដើមបើខសាង កកា ត្ពម
រត្ពៀងោន រលើកា រាយកា  ៍ រស់មន្តនរើ ត្ពរទ្យធរុ សកាំ រ់រធាើកិចចកា ជាក់ោកជ់ួយដលក់ិចចកា លាំបាក រសម់ន្តនរើ កិចច
កា ឬលទ្យធផ្លត្រូវរធាើរៅពាកក់ណារ លចុងឆ្ន ាំ ត្ពរទ្យធរុ សអាចរសនើដលម់ន្តនរើរអាយជួយកិចចកា សាំខាន់ៗកនុងមហាវទិ្យា
ល័យឬសាកលវទិ្យាលយ័តាមសមរាភាពនិងពិរសាធនក៍ា ង្ហ  រស់មន្តនរើ  ខកសត្មួលកា ត្ពាង រស់មន្តនរើ នងិ ត្រូវ
ចុះហរារលខារលើកា ត្ពមរត្ពៀងោន រត្កាយកា ពិភាកាជាកិចចរញ្ចរ់កា វាយរថ្មល។ 
១៥.២. កា អនុ្វតតកា វាយតនម្ៃក្បចាំឆ្ន ាំ 

«លទ្យធផ្លថ្នកិចចសនាត្រវូវាយរថ្មលរៅចុងឆ្ន ាំ» ជាកា វាយរថ្មលស ុរខផ្នកា ថ្នកិចចសនាលទ្យធផ្លនងិ
ខផ្នកា ត្រចាាំឆ្ន ាំ។ ដាំរ ើ  កា ថ្នកា វាយរថ្មលត្រត្ពររររៅរដាយខផ្អករលើ បាយកា  ៍លទ្យធផ្លកា ង្ហ មន្តនរើជា
ោយលកខ ៍អកស  រហើយត្រូវបានពិភាការដើមបើឯកភាពរលើ បាយកា  ៍លទ្យធផ្ល វាងមន្តនរើនិងត្ពរទ្យធរុ ស នាយក 
ឬ ត្រធាន រដាយពនហរារលខារញ្ញា ក់  ចួរញ្ាូ នរៅសាកលវទិ្យាធិកា រដើមបើសរត្មចចុងរត្កាយសត្ពរ់កា ផ្រល់
 ង្ហា ន់ រលើកទ្យរកចិររ ឬកា ត្ពពនតាមវធិានកា  ដឋបាល។ 

  ម្រច្ភទ្យរងាវ ន់ម្រចឆំ្ន ពីំការអនុវតរម្រព័នធវាយតដរៃ 
សាកលវទិ្យាល័យនរងអនុវរររុ រថ្មល នងិវរបធម៌អងគភាព រដាយផ្រល់រថ្មលដល់ត្ររយាជន៍ មួជាធាំ រធាើឲ្យ

អងគភាពពនសុែុពលភាពហ ិញ្ញវរាុ រធាើកា ង្ហ ជាត្កុម រ រនយយភាព រាំនិរផ្រួចរផ្រើម  និងត្រកររដាយសុវជើវធម៌។ 
រុ រថ្មលរនះ នរងយកមករត្រើត្បាស់សត្ពរ់កា វាយរថ្មលផ្រល់ ង្ហា ន់រលើកទ្យរកចរិរ រដើមបើត្រសិទ្យធភាពកា ង្ហ ។ 
ត្ររភទ្យ ង្ហា ន់រលើកទ្យរកចិររត្រចាាំឆ្ន ាំរផ្សងៗពនជាអាទ្យិ៍៖ 

ក. ង្ហា ន់រលើកទ្យរកចិររតាមខររហ ិញ្ញវរាុ៖ កា ដាំរ ើងរ ពិ ត្បាក់ត្រចាាំខែពើរលើត្បាក់ររៀវរស រស់ ដឋ កា 
ផ្រល់កញ្ចរ់ងវកិាត្រចាាំឆ្ន ាំ 
ែ. ង្ហា ន់រលើកទ្យរកចិររមិនខមនហ ិញ្ញវរាុ៖ រ័ ាស រសើ  ពាន ង្ហា ន់។ល។  

១៦. កា អភិវឌឍគ្នៃងអាជីរ 

កា អភិវឌ្ឍរនលងអាជើព ជាយនរកា រលើកទ្យរកចរិរ នងិ ផ្រល់រនលងរដើមបើត្រូររត្ងៀន និងមន្តនរើផ្រល់រសវាកមម 
ពនទ្យិសរៅអភិវឌ្ឍនស៍មរាភាព។ រនលងអាជើពសាកលវទិ្យាល័យបានខចករចញជារើត្ររភទ្យរឺ៖ 

១/.រនលងអាជើពត្ររ់ត្រង៖ ត្រូររត្ងៀន រដបា៉ា រមឺ៉ាង់ មហាវទិ្យាល័យ/វទិ្យាសាា ន/សាោរត្កាយរ ញិ្ញញ រត្រ  
  សាកលវទិ្យាល័យ 

២/.រនលងអាជើពមន្តនរើ ដឋបាល៖ មន្តនរើ កា យិាល័យ សាកលវទិ្យាល័យ 

៣/.រនលងអាជើពររចចករទ្យស៖ ត្រូររត្ងៀនកមមសកិា ត្រូររត្ងៀនកត្មរិឧររម សាន្តសារ ចា យជាំនួយ សាន្តសារ ចា យ ង   
               និង សាន្តសារ ចា យ 
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១៧. និ នត ភារព្បរ័នធ 
និ នរ ភាពត្រូវបានរររ ើញពនរត្រើរសៃើ ត្ររ់ឯកសា  ជាពិរសសឯកសា ខផ្នកា  និងររត្ពងអភិវឌ្ឍន៍នា

នា។ តាមវចនានុត្កមសរមរចត្ពះសងឃរាជ ជួន ណារ «និ នរ ភាព» សាំរៅរលើភាពឥរចរនាល ះ ភាពឥរត្សាក ភាព
ខដលពនជានិចច រសចករើខដលរកើរពនឥរឈរ់ឈ ។  

អរានយ័និ នរ ភាពខដលរត្រើកនុងឯកសា យុទ្យធសាន្តសររនះ ក៏ពនអនាន័យដូចនរងអរាន័យវចនានុត្កមខាង
រលើ។ និ នរភាពត្រព័នធ រសឺាំរៅដល់កា រធាើឲ្យអងគភាពពនកា  ើកចរត្មើនឥរឈរឈ់  ត្រកររដាយត្រសិទ្យធភាព 
រពល ភាព រ រនយយភាព នងិស័ករសិិទ្យធភាព រដាយ៖ 

១ អងគភាព  
យនរកា អងគភាព និង យនរកា ត្ររិរររិពនដាំរ ើ  កា ឥររខាច ះ កនុងកា អនុវររយុទ្យធសាន្តសរសាកលវទិ្យា-     

ល័យ។ យុទ្យធសាន្តសរពនកា ពិនិរយនិងខកសត្មួលរ ើងវញិរទ្យៀងទរ់។  
២ ្រតាភាពរស្តនរី  

មន្តនរើពនចាំរ ះដរងនងិរាំ ិនសពាត្ររ ់ រាំរពញកា ង្ហ  រស់ែលួន និងរង្ហា ញរ រនយយភាពកនុងកា 
សរត្មចលទ្យធផ្ល។ 

៣ ្ុខុមាលភាពហិរញ្ាវតាុ  
ត្ររ់ត្ោន់សត្ពរ់រត្ជើសរ ើសនិងខង កាមន្តនរើពនសមរាភាពឲ្យរៅរធាើកា ង្ហ រពញរពល និងសត្ពរ់កា 

ពត្ងើកវសិាលភាពរសវាត្ររដ រ រ់ខដលអាចរ្លើយររនរងរត្មូវកា ត្ររទ្យសជារិ។ 

៤ ្ុជី្វធរ៌  
 កាខាា រ់ែាួននូវកា រោ ពនងិអនុវររ វរបធម៌ និងរុ រថ្មល រស់សាា រន័ រដើមបើកសាងរក ររ៍ឈាម ះសាកល

វទិ្យាល័យ នងិសាន្តសារ ចា យ។  

រ្ចកដី្ននិដាា ន 
រដើមបើសរត្មចបាននូវចកខុវសិយ័កនុងយុទ្យធសាន្តសរឆ្ន ាំ២០២១-២០៣០ សាកលវទិ្យាល័យបានពិនិរយរ ើង

វញិនូវ ររៀរដរកនាាំ ត្ររ់ត្រង ត្ករែ័ ឌ លទ្យធផ្ល  ររៀរថ្នកា អនុវររកា ង្ហ  រស់មន្តនរើ សិទ្យធអិាំណាច នងិកា រលើក
ទ្យរកចរិរ រហើយបានឯកភាពោន ររងកើរ និងអនុវររ៖ ១/.ត្រព័នធផ្រល់លទ្យធភាពអនុវររ ២/.ត្រពន័ធផ្រល់អាំណាចធានា
សរត្មចផ្លសរត្មចត្រកររដាយរ រនយយភាព នងិ៣/ ត្រព័នធ កាថ្នមពលរធាើកា ង្ហ  កសាង នងិ ការុ 
រថ្មល រដើមបើធានានិ នរភាព។ 

រដើមបើឲ្យត្រព័នធខាងរលើរនះពននិ នរ ភាពបាន លុះត្តាខរកា ដរកនាាំ នងិត្ររ់ត្រងត្រូវបានរធាើឲ្យពនកា 
ផ្ទល ស់ររូ ចាស់ោស់ ពនភស័រុតាងរញ្ញា ក់ពើត្រសិទ្យធភាពថ្នកា សរត្មចផ្លសរត្មចខដលបានរត្ោងទុ្យក ពនកា 
រញ្ញា ក់ពើត្រសិទ្យធផ្លថ្នកា រត្រើត្បាស់ធនធាន ពនភស័រុតាងរញ្ញា កព់ើកា ចូលចិររ រស់និសសរិ ពនជរត្មើសរត្ចើន
សត្ពរ់អនុវររ រ ៀនសូត្រ នងិខចក ាំខលករនរ។ 
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ឧប្ម្ព័នធ ១៖ ព្កបខ័ណ្ឌ លទ្យធែល្ព្មាប់សាកលវិទ្យាលយ័សាា យរ ៀង 
លទ្យធផ្ល មូលដាឋ ន ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ ស ុរ 
១.ចាំនួននសិសរិរញ្ចរ់កា សិកាពើកមមវធិើអនរ ជារឬិទ្យទ្យលួសាគ ល់ជាអនរ ជារ ិ
ចូល         263 510 754 1068 1493 1967 2416 2416 
ចរ ់               237 459 678 960 960 
ចាំនួននសិសរិរញ្ចរ់កា សិកាពើកមមវធិើអនរ ជារឬិទ្យទ្យលួសាគ ល់ជាអនរ ជារិ(ថ្នន ក់រ ញិ្ញញ រត្រជាន់ែោស់) 
ចូល     25 50 100 150 200 275 350 425 500 500 
ចរ ់       23 45 90 135 180 248 315 383 383 
២.ចាំនួននសិសរិរញ្ចរ់កា សកិាពើកមមវធិើជារិពនសរងដ់ារុ ភាពអរប ព 
ចូល   634 1372 2177 2857 3720 4781 5886 6956 8242 9633 9633 
ចរ ់         543 1178 1869 2457 3201 4117 5070 5070 
៣.ចាំននួលទ្យធផ្លត្សាវត្ជាវររត្មើកា អភិវឌ្ឍរសដឋកចិច 
      4 8 12 16 25 34 43 55 68 68 
៤.ចាំនួនកមមវធិើអនរ ជារឬិទ្យទ្យលួសាគ លជ់ាអនរ ជារ ិ
      1 1 4 6 6 6 7 7 7 7 
៥.ចាំនួនកមមវធិើជារិពនសរងដ់ារុ ភាពអរបរ ព 
    11 13 13 11 10 10 10 9 9 9 9 
៦.ចាំនួននសិសរិបានទ្យទ្យលួរ ពិ ចាំ ូលជាមធយមយា៉ា ងរិច៥ ដងថ្នត្បាក់ររៀវរសអនកោម នជាំនាញ 
        22 393 911 1494 2205 3028 4025 5122 5122 
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ឧប្ម្ព័នធ ២៖ ព្កបខណ័្ឌ លទ្យធែលម្នម្ហាវិទ្យាលយ័ 
១.ម្ហាវិទ្ាល័យក្គប់ក្គងពាណ្ិជ្ជរម្ម 

 

លទ្យធផ្ល មូលដាឋ ន 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 
១.ចាំនួននសិសរិរញ្ចរ់កា សិកាពើកមមវធិើអនរ ជារឬិទ្យទ្យលួសាគ ល់ជាអនរ ជារិ (ត្ររ់ត្រង) 
ចូល         233 385 532 706 864 1063 1232 1232 
ចរ ់               210 347 479 635 635 
២.ចាំនួននសិសរិរញ្ចរ់កា សកិាពើកមមវធិើជារិពនសរងដ់ារុ ភាពអរប ព  
ចូល   280 588 928 1073 1349 1787 2237 2736 3349 4070 4070 
ចរ ់         238 499 788 912 1146 1518 1901 1901 
៣.ចាំននួលទ្យធផ្លត្សាវត្ជាវររត្មើកា អភិវឌ្ឍរសដឋកចិច 
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 
៤.ចាំនួនកមមវធិើអនរ ជារឬិទ្យទ្យលួសាគ លជ់ាអនរ ជារ ិ
          2 2 2 2 2 2 2 2 
៥.ចាំនួនកមមវធិើជារិពនសរងដ់ារុ ភាពអរបរ ព 
    4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
៦.ចាំនួននសិសរិបានទ្យទ្យលួរ ពិ ចាំ ូលជាមធយម(យា៉ា ងរិច៥ ដងថ្នត្បាក់ររៀវរសអនកោម នជាំនាញ) 
          202 424 670 975 1304 1745 2219 2219 
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២. ម្ហាវិទ្ាល័យរសិរម្ម 

លទ្យធផ្ល មូលដាឋ ន 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ស ុរ 
ចាំនួននសិសរិរញ្ចរ់កា សិកាពើកមមវធិើអនរ ជារឬិទ្យទ្យលួសាគ ល់ជាអនរ ជារិ(ជាំនាញ វទិ្យាសាន្តសរសរា)  
ចូល           25 52 82 114 149 189 189 
ចរ ់                 22 46 73 73 
ចាំនួននសិសរិរញ្ចរ់កា សិកាពើកមមវធិើអនរ ជារឬិទ្យទ្យលួសាគ ល់ជាអនរ ជារិ(ជាំនាញ អភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្យ) 
ចូល           40 80 130 185 245 305 305 
ចរ ់                 36 72 117 120 
ស ុរចាំនួននិសសរិសិកាកមមវធិើអនរ ជារិឬទ្យទ្យួលសាគ ល់ជាអនរ ជារ ិ
ចូល           65 132 212 299 394 494 494 
ចរ ់                 58 118 190 190 
ចាំនួននសិសរិសិកាពើកមមវធិើ ថ្នន ក់ជារិ(ជាំនាញ វទិ្យាសាន្តសរ និងរវជាសាន្តសរសរា) 
ចូល   25 50 75 100 100 100 100 100 100 100 100 
ចរ ់         21 42 63 85 85 85 85 85 
ចាំនួននសិសរិសិកាពើកមមវធិើ ថ្នន ក់ជារិ(ជាំនាញ រវជាសាន្តសរសរា) 
ចូល           22 45 70 100 135 175 175 
ចរ ់                 18 38 59 59 
ចាំនួននសិសរិសិកាពើកមមវធិើ ថ្នន ក់ជារិ(ជាំនាញ រកសត្រសាន្តសរ) 
ចូល   12 32 57 87 127 172 217 263 351 401 401 
ចរ ់         10 27 48 73 107 146 184 184 
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ចាំនួននសិសរិសិកាពើកមមវធិើ ថ្នន ក់ជារិ(ជាំនាញ អភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្យ) 
ចូល   27 62 97 137 137 137 137 137 137 137 137 
ចរ ់         22 52 82 116 116 116 116 116 
ស ុរចាំនួននិសសរិសិកាកមមវធិើជារ ិ
ចូល   64 144 229 324 386 454 524 600 723 813 813 
ចរ ់         53 121 193 274 326 385 444 444 
ចាំនួនលទ្យធផ្លត្សាវត្ជាវររត្មើកា អភិវឌ្ឍរសដឋកិចច (ទាំងសរង់ដាជារិ និងអនរ ជារិ) 
      2 4 6 8 10 13 16 18 22 22 
ចាំនួនកមមវធិើអនរ ជារិឬទ្យទ្យលួសាគ ល់ជាអនរ ជារ ិ
            2 2 2 2 2 2 2 
ចាំនួនកមមវធិើជារពិនសរង់ដារុ ភាពអរបរ ព 
    3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
ចាំនួននសិសរិបានទ្យទ្យលួរ ពិ ចាំ ូលជាមធយមយា៉ា ងរិច៥ ដងថ្នត្បាក់ររៀវរសអនកោម នជាំនាញ 
          31 72 115 164 241 325 418 418 
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៣. ម្ហាវិទ្ាល័យសិលបៈ ម្នុ្សសសាស្តសត និ្ងភាសាប រទ្ស 

លទ្យធផ្ល មូលដាឋ ន 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ស ុរ 
១.ចាំនួននសិសរិរញ្ចរ់កា សិកាពើកមមវធិើអនរ ជារឬិទ្យទ្យលួសាគ ល់ជាអនរ ជារិ(ថ្នន ករ់ ញិ្ញញ រត្រជានែ់ោស់) 
ចូល     25 50 100 150 200 275 350 425 500 500 
ចរ់(ឆ្ន ាំ)       23 45 90 135 180 248 315 383 383 
២.ចាំនួននសិសរិរញ្ចរ់កា សកិាពើកមមវធិើជារិពនសរងដ់ារុ ភាពអរប ព 
ចូល   50 100 150 200 275 350 425 500 600 700 595 
ចរ់(ឆ្ន ាំ)         42 85 127 170 233 297 361 361 
៣.ចាំននួលទ្យធផ្លត្សាវត្ជាវររត្មើកា អភិវឌ្ឍរសដឋកចិច 
              1 1 1 2 2 2 
៤.ចាំនួនកមមវធិើអនរ ជារឬិទ្យទ្យលួសាគ លជ់ាអនរ ជារ ិ
      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

៥.ចាំនួនកមមវធិើជារិពនសរងដ់ារុ ភាពអរបរ ព 
    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
៦.ចាំនួននសិសរិបានទ្យទ្យលួរ ពិ ចាំ ូលជាមធយមយា៉ា ងរិច៥ ដងថ្នត្បាក់ររៀវរសអនកោម នជាំនាញ 
        22 79 158 236 316 434 551 671 671 
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៤. ម្ហាវិទ្ាល័យ វិទ្ាសាស្តសត និ្ងបរចចរវិទ្ា 

លទ្យធផ្ល មូលដាឋ ន ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ ស ុរ 
១.ចាំនួននសិសរិរញ្ចរ់កា សិកាពើកមមវធិើអនរ ជារឬិទ្យទ្យលួសាគ ល់ជាអនរ ជារិ (ពរ័៌ពនវទិ្យា) 
ចូល                 120 240 360 360 
ចរ ់                       ០ 
២.ចាំនួននសិសរិសិកាពើកមមវធិើជារិពនសរងដ់ារុ ភាពអរប ព 
វសិាកមមរមកានចិ ឆ្ន ាំ២០២៣ 
ចូល   30 60 90 120 180 240 300 360 450 540 540 
ចរ ់         27 54 81 108 162 216 270 270 
វសិាកមមរអ ចិត្រូនចិ នងិសាយ័ត្រវររិកមម ឆ្ន ាំ២០២៤ 
ចូល     30 60 90 120 180 240 300 360 450 450 
ចរ ់           27 54 81 108 162 216 216 
ពរ័៌ពនវទិ្យា ឆ្ន ាំ២០២៤ 
ចូល   60 120 180 270 360 450 540 540 540 540 540 
ចរ ់         54 108 162 243 324 405 486 486 
រ ិរវទិ្យា ឆ្ន ាំ២០២៤ 
ចូល    30 60 90 120 180 240 300 360 420 480 480 
ចរ ់         27 54 81 108 162 216 270 270 
ស ុរចាំននួនសិសរិសកិាពើកមមវធិើជារិពនសរង់ដារុ ភាពអរប ព 
ចូល    120 270 420 600 840 1110 1380 1560 1770 2010 2010 
ចរ ់         108 243 378 540 756 999 1242 1242 
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៣.ចាំននួលទ្យធផ្លត្សាវត្ជាវររត្មើកា អភិវឌ្ឍរសដឋកចិច 
វសិាកមមរមកានិច             1 2 3 5 7 7 
វសិាកមមរអ ចិត្រូ
និច និង
សា័យត្រវររិកមម 

            1 2 3 5 7 7 

ព័រ៌ពនវទិ្យា             1 2 3 5 7 7 
រ ិរវទិ្យា              1 2 3 4 5 5 
៤.ចាំនួនកមមវធិើអនរ ជារឬិទ្យទ្យលួសាគ លជ់ាអនរ ជារ ិ
                  1 1 1 1 
៥.ចាំនួនកមមវធិើជារិពនសរងដ់ារុ ភាពអរបរ ព 
    3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
៦.ចាំនួននសិសរិបានទ្យទ្យលួរ ពិ ចាំ ូលជាមធយម(យា៉ា ងរិច៥ ដងថ្នត្បាក់ររៀវរសអនកោម នជាំនាញ) 
វសិាកមមរមកានិច           18 37 60 86 129 171 171 
វសិាកមមរអ ចិត្រូ
និច និង
សា័យត្រវររិកមម 

            18 37 60 81 129 129 

ព័រ៌ពនវទិ្យា           37 75 121 182 259 324 324 
រ ិរវទិ្យា            18 37 60 81 129 172 172 
ស ុរ           73 167 278 409 598 796 796 
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៥. ម្ហាវិទ្ាល័យសងគម្សាស្តសត 

 

លទ្យធផ្ល មូលដាឋ ន ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ ស ុរ 
១.ចាំនួននសិសរិរញ្ចរ់កា សិកាពើកមមវធិើអនរ ជារឬិទ្យទ្យលួសាគ ល់ជាអនរ ជារ ិ
ចូល         30 60 90 150 210 270 330 330 
ចរ ់               27 54 81 135 135 
២.ចាំនួននសិសរិរញ្ចរ់កា សកិាពើកមមវធិើជារិពនសរងដ់ារុ ភាពអរប ព 
ចូល   120 270 450 660 870 1080 1320 1560 1800 2040 2040 
ចរ ់         102 230 383 561 740 918 1122 1122 
៣.ចាំននួលទ្យធផ្លត្សាវត្ជាវររត្មើកា អភិវឌ្ឍរសដឋកចិច 
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 
៤.ចាំនួនកមមវធិើអនរ ជារឬិទ្យទ្យលួសាគ លជ់ាអនរ ជារ ិ
          1 1 1 1 1 1 1 1 
៥.ចាំនួនកមមវធិើជារិពនសរងដ់ារុ ភាពអរបរ ព 
      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
៦.ចាំនួននសិសរិបានទ្យទ្យលួរ ពិ ចាំ ូលជាមធយម(យា៉ា ងរិច៥ ដងថ្នត្បាក់ររៀវរសអនកោម នជាំនាញ) 
          81 184 306 472 640 806 1018 1018 

 
 
 
 
  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សាកលវទិ្យាលយ័សាា យរ ៀង 
អាសយដ្ឋា ន ផ្លូវជាតិលេខ១ សង្កា ត់លេក ក្កុងស្វា យល ៀង លខតតស្វា យល ៀង 

ទូ ស័ព្ទ 044 715 778/ 011 411 778 / 071 7779 778 Email: info@sru.edu.kh W:www.sru.edu.kh  
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