




កាមុខ
វសិយ័អបរ់ ំជវសិយ័គនលឹះមួយរមួចណំៃកយាងខាងំកនងុករអភិវឌៃឍ សងគម 

នងិសៃដឋកចិច ពសិៃសករអភិវឌៃឍធនានមនុសៃស ។ ោយ សងគមមន ករ អភិវឌៃឍ  
លើ គៃប ់វសិយ័  កៃសងួអប់រ ំយវុជន និងកាី ាន យកចិតត ទកុ ដក់ ជចមៃបង  កនងុ  
ករអភវិឌៃឍ នងិផគត់ផគង់ សៀវៅសិកៃាោល  ពៃមទងំ  ឯកសរ អណំន ផៃសៃងៗ 
ដៃល បមៃើ ឱៃយ ករ អប់រ ំៅ តម សារៀន ចណំៃះទ ូៅ  ដើមៃបលីើក កមពស់ គណុភព 
អបរ់ៅំ កមៃតិអប់រមំលូដាន នងិមធៃយមសិកៃា  ទតុយិ ភមូបិៃកបោយ ចីរភព។

ផអៃកលើ ោល នោាយ សមៃប ់អភវិឌៃឍ កមមវិធសីកិៃា ចណំៃះទូៅ  និង  
អនវុតត តម ផៃនករ ផគតផ់គង ់សៀវៅសិកៃាោល ដល់ សិសៃស ោយ  ឥតគិត ថលៃ តម  
អតៃផលធៀបសៀវៅ  នងិសសិៃស គ១ឺ:១ៅ កមៃតិ អបរ់មំលូដាន និង  ១:២ ៅ 
មធៃយមសកិៃាទតុយិភមូ។ិ ោយ ឡៃក កៃសួងៅតៃបនត អនវុតត អតៃ ថៃរ ១:១ សមៃប ់  
សសិៃស មធៃយមសកិៃា ទតុយិភមូ ិៅ ខៃតត ដច់សៃយល ។ 

នយកដានអភវិឌៃឍកមមវធិីសិកៃា សហករជមួយ គមៃង លើក កមពស់ 
គណុភព អប ់រំ  (EEQP/ADB Grant No. 0090 CAM (SF)) ា នអភិវឌៃឍ  ឯកសរ 
ោល នោាយ សដពីាីរ អភិវឌ្ឍ សៀវៅសិកា្ នងិ មគគុទទ្សក៍ សម្ប់ ារ អភិវឌ្ឍ 
សៀវៅសិក្ាោល  ឡើង ដើមៃបី ាន ឱៃយាន  ករ ផគត់ផគង ់បៃកបោយ ចរីភព  និង 
សមៃបរូបៃប  ពៃម ទំ ងផតល ់ឱកសដល់  វិសយ័ ឯកជន ចូលរមួ បៃកួត បៃជៃង  នងិ  
វនិោិគ  កនងុករ អភវិឌៃឍ សៀវៅ សិកៃាោល និង  ឯកសរ  ផៃសៃងៗ បមៃើ ដល់ ករ 
អបរ់ ំ ៅ កមពជុ។

កនងុនម កៃសួងអបរ់ ំយុវជន នងិកីា   ខញុសំូម ថលៃង អណំរ គណុ ចោំះ គមៃង  
លើក  កមពស់ គណុភព អបរ់ំ  នងិ កៃមុ ករងរ នៃនយកដាន អភវិឌៃឍកមម វធិ ីសិកៃា 
ដៃលាន ខតិខអំភវិឌៃឍ ឯកសរ ដម៏ន តមលៃនៃះ  ដើមៃបី លើក កមពស់ ករ អភវិឌៃឍ នងិ 
ផគត ់ផគង ់សៀវៅសិកៃាោល ឱៃយមន  បៃសទិធភពខពស។់ 

គណៈកមមារគ្ប់គ្ង
      ឯកឧតតម កើ ណៃាង ឯកឧតតម អ៊ូ អៃង
      ោកជំទវ ទន់ សអីុម ោក អៃង គឹមលី

គណៈកមមាររៀបចំ
      ោក ស៊ុន ប៊ុណា ោក ឃឹម សរិន
      ោក ពៃំ តរិទធ ោក លឹម សុតារិទធ

គណៈកមមារត្ួតពិនិត្យ
      ោក អៃង គឹមលី ោក សុខ បញទធី

ជំនួយារបចច្កទស
ោក បៃ៊រី ឃុក (Barry Cook)

រចា និងាយកុំព្យូទ័រ
      ោក លឹម សុតារិទធ កញា មឿង ច័នទផលលី
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១. ាវារ

ក. សារៈសំខាន់នៃសៀវភៅសិកៃសាគោលសមៃាប់បៃទៃសកមពុជា 
ករអបរ់ៅំបៃទៃសកមពជុមនករខវះខតគៃបូងៃៀនដៃលទទួល ាន   

ករបណតុះបណាលគៃបគ់ៃនល់ើវធិសីសតៃបងៃៀន ថម ីដៃល   សងកត់ ធ ងន់ ៅ លើ 
កររៀនបៃបសកមម ។ គៃបូងៃៀនចៃើនតៃមនទោំរ ផោត ការ សងកត់ ធ ងន ់លើ ករ  
ទនទៃញាមំត់ ហើយជលទធផលសិសៃាន ុសសិៃស ចៃើន តៃ គានសមតថភព ាច 
ផៃារ ភាប ់អវ ីដៃល ខលនួ ានសកិៃា ៅ នឹង ករ ោះ សៃយ បញា បៃា ំថងៃ របស់  ខលនួ 
ាន ឡើយ។  កុមរ បៃហៃល ជដងឹអពំពីត័ម៌នផៃសៃងៗ ប៉នុតៃជរឿយៗពកួគៃ 
មនិយល ់អពំី ពត័ម៌នទងំអស់ោះ ឬមនិដឹងអពំរីបៀបបៃើបៃស់ ពត័៌មន 
ទងំ  អស់ ោះយាងដចូមតៃចោះទៃ។ ករផាស់បតរូ សានភព នៃះ  គឺ ជបញា
បៃឈម រយៈពៃល វៃង ដៃល ទម ទរ ករ កៃលមអ ឡើង វញិ នូវ កមមវធិី សិកៃា  ករ 
បណតុះ បណាលគៃបូងៃៀន និង បុគគលិក ៅកនងុសាប័ន បណតុះ បណាល   នងិ  
វកិៃតឹករនពៃលបចចបុៃបនន។

អនតាគមនម៍ួយដៃលាចនមំក នូវករផាសប់តរូដ៏ធំធៃង គួរឱៃយ កត់  សមាល់ ់  
ោយបៃើបៃស់ពៃលវៃាខលីសមគួរ ោះ  គឺសា រៀន តៃូវ មន សៀវៅ 
សកិៃា ោលដៃលលើកកមពស់វ់ធិសីសៃតបងៃៀន នងិ វិធី រៀនថម។ី បៃសិន បើ ាច 
មន សៀវៅ សកិៃា បៃប នៃះ យាង ទលូ ំទាូយ ោះ សៀវៅ ទងំ នៃះ នឹង ាច 
ជួយ សមៃួលគៃូបងៃៀន តម រយៈ ករ ផតល់ ឧទហរណ៍ សតីពី វិធី សសតៃ បងៃៀន 
ថមី  ពៃមទងំ អនុញាត ឱៃយសសិៃា ន ុ  សសិៃស ាច ធវើ អនតរ កមម ជ មួយ ព័ត៌មនាន
បើ ោះ  បជីគុណភព នៃ   ករ  បងៃៀន ៅមនកមៃតិកោ៏យ។ 

បញាបៃឈមសមៃប់បៃព័នធអប់រំរបស់បៃទៃសកមពុជ គឺករ ធវើ យាង  
ណ  ដើមៃប ីផលតិ នងិចៃកាយសៀវៅ សកិៃា ោល ដៃល មន គុណភព ខពស់  
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គ. ការោះពុមពផៃសាយសៀវភៅសិកៃសាគោល
បចចបុៃបននសៀវៅសិកៃាោលទងំអស់តៃវូានអភិវឌៃឍោយ គៃឹះសាន 

ោះពមុព និងចៃកផៃាយ ដៃល ជ សហគៃស សវយត័របស់ រដឋ ៅ ឡើយ។  ៅ 
ពៃល  អនគត យើង រពំឹង ថ  នឹង មន ករ បៃកួត បៃជៃង  អភវិឌៃឍ សៀវៅ សិកៃា 
ោល ោយសហគៃសោះពុមព និង ចៃក ផៃាយ   ផៃសៃងៗទៀត ដៃល នឹង ធវើ ឱៃយ 
មន  សៀវៅ សកិៃា ោល កន់ តៃ ចៃើន នងិ សមៃបូរបៃប សមៃប់ ករ ជៃើស រីស 
របសស់ារៀន គៃបូងៃៀន និង មត បិតសិសៃស។ 

ឃ. កមមវិធីសិកៃសា សៀវភៅសិកៃសាគោល និងការបៃឡង
សៀវៅសិកៃាោលសមៃប់សិសៃស និងសៀវៅសិកៃាោល សមៃប់ 

គៃូ ពៃមទំង បៃព័នធ បៃឡង គួរ តៃ ឆលុះ បញាំង  និង គំទៃ ចំោះ វតថុ បំណង របស់ 
កមមវិធី សិកៃា ន ពៃល បចចុបៃបនន។  ហ ៃតុ នៃះ  ករ សំខន់ អនក អភិវឌៃឍ សៀវៅ 
សិកៃស ា  ោល អនកអភិវឌៃឍកមមវិធីសិកៃា និង មនតៃី ទទួល បនទុក ករ បៃឡង តៃូវ ធវើ 
ករ យាង ជិតសនិទធជមួយគា កៃម រចន សមព័នធ គៃប់ គៃង ដៃល សុី សងាក់  និង 
បៃកដ  និយម  ៅ កៃម នយក ដាន អភិវឌៃឍ កមមវិធី សិកៃា។ ដើមៃបី សមៃច ាន 
នូវ ភព សុី សងាក ់ គា រាង កមមវិធី សិកៃា សៀវៅសិកៃាោល និង ករ បៃឡង 
ដំណើរ ករ នៃករ អភិវឌៃឍ ទំង មូល  រួម ទំង ករ អនុម័ត ឱៃយបៃើបៃស់ ៅ កនុង 
សារៀន ផង ដៃរ  ាំាច់ តៃូវ តៃ សថិត កនុង នយកដាន អភិវឌៃឍ កមមវិធី សិកៃា តៃ 
មួយ។  ករ ផតល់សិទធិ កនុង ករ អនុម័តឱៃយបៃើបៃស់ សៀវៅសិកៃា និង ឯកសរ 
សិកៃា សថិត ៅ កនុង គណៈកមាធិករដៃលៅខងកៃ ដូច អវី ដៃល កំពុង ធវើ 
បចចបុៃបនននៃះ មន តមលៃ តចិតចួណស់។ ករតមៃវូឱៃយអនក ខង កៃ ជ អនក អនុម័ត
នំ ឱៃយ មន ករ ពនៃយរ ពៃលដៃលមិនសមសៃប  កនុង ដំណើរ  ករនំយក សៀវៅ 
ៅ កន់ សា រៀន។ 

កនងុចនំនួគៃបគ់ៃន ់ដៃលឆលុះ បញាងំ នវូ វធិ ីសសតៃ បងៃៀន នងិ វធិសីសតៃ រៀន 
បៃបថម។ីបញាបៃឈមនៃះតៃវូានគៃបគ់ៃងយាងលអបផំតុៅកនងុនយកដាន
អភវិឌៃឍកមមវធិសីកិៃា ដៃលធវើករ កនងុ កចិច សហករ ជមយួផនៃកសតងដ់រ  នងិ ករ 
បៃឡង (Standard and Examination Division)។ ករគទំៃផនៃកថវកិ សមៃប ់
កណំើន ចនំនួ សៀវៅ សកិៃា ពតិជតៃវូករជាាំច។់   

ខ. ការផតល់សៀវភៅសិកៃសា
បចចុបៃបនននៃះសៀវៅសិកៃាោលសមៃប់សិសៃស និង សៀវៅ សិកៃា 

េគោលសមៃបគ់ៃ ូគជឺមធៃយ ាយ ដច៏មៃបង សមៃប ់គទំៃ ដល ់ករ បងៃៀន  នងិ  
រៀនៅតមសារៀនកនុងបៃទៃសកមពុជ។ៅពៃល អនគត ាច នឹង មន 
មធៃយាយផតល់ករគំទៃផៃសៃងទៀត ដូចជករ បញជូន ព័ត៌មន តមរយៈ 
បៃព័នធ អុីនធើណិតជដើម។ ប៉ុនតៃសមៃប់ រយៈ ពៃល មធៃយម យើង គួរ តៃ ផោត 
ករ យក ចិតតទុកដក់ជសំខន់លើករ ធវើ យាង ណ ដើមៃបី ាច សមៃច ឱៃយ ាន 
នូវ អតៃ ១ៈ១ គឺសៀវៅសិកៃា ោល មួយ កៃាល គៃប់ មុខ វិជា សមៃប់ សិសៃស 
មាក់ ាប់ ពី ថាក់ទី១ ដល់ ថាក់ទី១២។ ជជាំនដំបូង គួរ ផ ោត ករ យក ចិតត 
ទុក  ដក់  លើ ករ ធវើ យាង ណ ដើមៃបី សមៃច ឱៃយ ាន នូវ អតៃ១ៈ១ ៅ ថាក់ទី១ 
ដល់ ថាក់ទី៩ និង កៃយមកៅពៃលដៃលមនមូលនិធិយើងនឹងធវើ សមៃប់ 
ថាក់ ទី ១០ ដល់ ទី ១២ ទៀត។ សមៃប់រយៈពៃលវៃង និងៅ ពៃល ដៃល មន 
ករ  អនុញាត ពី ាជ រដាភិ ាល និងមនថវិកគៃប់គៃន់ កៃសួង អប់រំ  យុវជន
និង កីា គួរ តៃ ធវើ ឱៃយមន សម ារឧបទៃសបនថៃម កនុង ទមៃង់ ជ សៀវៅ ាន 
បនថៃម សៀវៅលាំត់ និង សម ារឧបទៃស ផៃសៃង ទៀត ៘ 
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ខ. វតថុបំណងនៃការផតត់ផកង់សៀវភៅសិកៃសាគោល
វតថបុណំងនៃករផគតផ់គង់សៀវៅសកិៃាោលរមួមន៖

១. លទ"(ពទទួល'នៈ សិសៃានសុិសៃស ទងំ អស់ ៅ គៃប់ កមៃតិ សកិៃា 
ទងំ កមៃតិមលូដាន នងិកមៃតិ មធៃយមសកិៃា មន លទធភព ទទលួ ាន  
សៀវៅ សកិៃា ោល គៃប់គៃន ់ ឬ មន លទធភព ាច ទិញ សៀវៅ 
សិកៃា ផៃសៃង ទៀត ដៃល តៃវូ ាន អនុម័ត ឱៃយបៃើោយកៃសួងអប់រ។ំ 

២. គុណ(ពៈ  សៀវៅ សកិៃា ោល ដៃល តៃវូ ាន អនុម័ត ឱៃយ បៃើ តៃវូ មន  
គណុភពខពស ់នងិ គទំៃ ដល ់កមមវធិី សិកៃា សមៃប់ មខុ វជិា នមីួយៗ 
នងិគៃប់កមៃតិថាក។់

៣. %រ&ំ#$ៈ ាល់ សៀវៅ សិកៃា ោល ទងំ អស ់តៃវូ មន ករ គទំៃ ព ី
សៀវៅ សិកៃា ោលសមៃប់គៃ ូនិងសម ារឧបទៃស បនថៃម សមៃប់ 
ករ រៀន និង ករ បងៃៀន ឱៃយ ាន ចៃើន បំផតុ តម ដៃល ាចធវើាន
តម លទធភព ហិរញញវតថ ុដៃល មន។ 

៣. នីតិវិធីដើម្បីសម្ចានវតថុបំណងទី ១ៈ 
       លទធាពដើម្បីទទួលានសៀវៅអប់រំ 

ក. ការផតល់មូលនិធិសមៃាប់ការអភិវឌៃឍសៀវភៅសិកៃសាគោល 
ករផតល់មូលនធិិ គឺានមកតមរយៈកញចបថ់វកិពកីៃសួងអបរ់ំ ដៃល 

អនមុត័ោយកៃសងួហិរញញវតថ ុហៃតុនៃះ ករ សនើ សុ ំថវិក សមៃប់ សៀវៅ សកិៃា  
ោល ៅ សាបន័ ទងំ ពីរ នៃះ តៃវូ តៃ មន អំណះ អណំង ទនិននយ័ ចៃាស់ ាស់ 
ដើមៃប ីឱៃយ មន ករ ផតល់ មូល នធិិ គៃប ់គៃន់ សមៃប់ គទំៃ ចោំះ ាទិភព នៃះ។ 

ង. សៀវភៅសិកៃសា និងការរៀនបៃបសកមម 
សៀវៅសកិៃាោលសមៃបស់សិៃស នងិសៀវៅសកិៃាោល សមៃប ់

គៃ ូ គបៃបឆីលុះបញាងំនវូោល បណំង របស ់កមមវធិ ីសកិៃា កនងុ ករ លើកទកឹចតិត ករ 
រៀនបៃបសកមម ដើមៃប ីគទំៃ ដល ់លទធផល ករ សកិៃាឱៃយ កនត់ៃបៃសើរឡើង។
សាបន័ អភវិឌៃឍ កមមវធិ ីសកិៃា  សាបន័ អភវិឌៃឍ សៀវៅ សកិៃា  នងិ សាបន័ បណតុះ 
បណាល គៃ ូគរួ តៃ បនត ផតល ់ករ ជយួ ជ ៃម ជៃង ដល ់គៃ ូបងៃៀន ដើមៃប ីឱៃយពកួ 
គត ់ាច កៃ បៃ ករ អនវុតត ៅ កនងុ ថាករ់ៀនរបសព់កួគត ់ឆោះ ៅ ករ ធវើ ឱៃយ 
សសិៃាន ុសសិៃស រៀន សតូៃ ោយ សកមម។ 

ច. ការគៃប់គៃងគុណភាព  
សតងដ់រករបងៃៀន នងិករាយតមលៃតៃវូ ាន បងកើត ឡើង រចួ ហើយ

ហើយ តៃវូានយកមកអនវុតតជបណតើរៗៅកនងុវសិយ័ទងំមលូ។ សៀវៅ 
ស ិកៃាោល នងិសម ារឧបទៃសសមៃបក់របងៃៀន/កររៀន កត៏ៃវូ តៃ ោរព 
យាងខាបខ់ជនួតមសតងដ់រថមនីៃះដៃរ។ 

២. ោលបំណង និង វតថុបំណង ន្ ារ ផតល់ 
       សៀវៅ  សិក្ាោល

ក. គោលបំណងនៃការផតល់សៀវភៅសិកៃសាគោល
ករផតលស់ៀវៅសកិៃាោល ជករគទំៃចោំះោលៅ ទៅូ របស ់ 

ករអបរ់ ំដើមៃបលីើកកមពសគ់ណុភពនៃករអបរ់ ំកមៃតិ មលូ ដាន នងិ មធៃយម 
សកិៃា  តម រយៈ ករ ផតល ់សៀវៅ សកិៃា ោល សមៃប ់សសិៃស នងិ សមៃប ់ គៃូ
សៀវៅ អណំន បនថៃមនងិ សម ារឧបទៃស ៘ ដៃល គទំៃ ដល ់កមមវធិ ីសកិៃា។ 
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គ. ការរៀបចំយនដការសៀវភៅសិកៃសាគោល
បចចបុៃបននោះបជីមនករផៃសពវផៃាយដើមៃបដីក់ឱៃយមនករដៃញ ថលៃ ករ 

អភវិឌៃឍ នងិ ោះពុមព សៀវៅ សកិៃា ោល កត ី ប៉ុនតៃ ជ លទឋផល មន អនក ដៃញ ថលៃ 
តៃ មយួគត់ដៃលមនសមតថភព គ ឺគៃឹះសាន ពុមព  នងិ ចៃក ផៃាយ។ បនាប ់មក  
គៃឹះសាន ពមុព  និង ចៃកផៃាយ រក អនក និពនធ ពី កនងុ ចំណម មនតៃ ីនៃ នយក ដាន   
អភវិឌៃឍ កមមវធិី សកិៃា។  ករ បបំ៉ន សមតថភព ជំនញ ដល ់មនតៃ ីនយក ដាន អភិវឌៃឍ 
កមមវធិសីកិៃាកនងុកររៀបចំសៀវៅ  បនទកុ ដៃលសមសៃបសមៃប់ ដក់ បញចលូ 
ៅ កនងុ ឯកសរ ដៃញ ថលៃ គឺ ជ  ចំណចុាទភិព ។ 

តួនទីរបស់មនតៃីនយកដានអភិវឌៃឍកមមវិធីសិកៃាៅកនុងករងរផគត់ផគង់ 
សៀវៅសិកៃាោល គតឺៃូវរៀបចំយនដករសមៃប់កៃុមអនក រៀប រៀង។  អនក 
រៀប   រៀង នឹង ទទួល ខុស តៃូវ កនុង ករ សរសៃរ ករ ណៃនំ អំពី តមៃូវ ករ ដៃល ទម 
ទរ ៅ កនុង ករ អភិវឌៃឍ សៀវៅ សិកៃា ោល ដើមៃបី បងកើត ជ លកខណៈ វិនិចឆ័យ 
ដៃល នឹង  យក ៅ ាយតមលៃ សមតថភព របស់ គូបៃជៃង ដៃល ជ អនក ោះពុមព 
ផៃាយ  កនុង ោលៅ ដើមៃបី ទទួល យក ឬ បដិសៃធ សាដ ៃ ដៃល ពួក គៃ ាន 
អភិវឌៃឍ  ថ តើ សៀវៅ ទំង នៃះ ឆលើយ តប នឹង តមៃូវករឬអត់ និង ាច អនុម័ត 
ឱៃយ  បៃើបៃស់  ៅ តម សា រៀនឬទៃ។ 

ឃ. ការោះពុមពសៀវភៅសិកៃសាគោល
ដើមៃបលីើកកមពស់វសិយ័ោះពុមពផៃាយឯកជន ដំណើរ ករ ដៃល ាន 

រៀប  ាប ់ខង លើ នឹង ាំ ាច ់តៃវូ តៃ មន តមាភព នងិ ផៃសពវ ផៃាយ ជ សារណៈ  
យាង ទលូំ ទាូយ។  សហ គៃស ោះពមុព ផៃាយ ដៃល មន សកោនុពល នឹង ទទលួ  
ាន ករ ណៃន ំយាង ចៃាស ់ាស ់អពំី អវ ីដៃល តៃវូ ធវើ  ពៃម ទំង លកខណៈ វិនចិឆយ័ 
បៃកបោយតមាភពសមៃប ់វនិចិឆយ័ លើ សា ដៃ។

ករផតលស់ៀវៅសកិៃាោលគៃបម់ខុវជិាទងំអសៅ់គៃប់កមៃតិ ថាក់
ជាទភិពមយួដខ៏ពសប់ផំតុ។ ាាំច ់តៃវូ ផតល ់មលូ នធិ ិគៃបគ់ៃន ់ដើមៃប ីអភវិឌៃឍ
ោះពមុព នងិចៃកាយសៀវៅសកិៃាោលទងំនៃះ ដៃល ជ ករ គទំៃ ដល ់
ាទភិព នៃះ។  បចចបុៃបនន សៀវៅ សកិៃា ោល តៃវូ ាន អភវិឌៃឍ ឡើង ោយ ផអៃក 
លើមលូដានមលូនធិដិៃលមន ដៃល ាន បង ក ឱៃយ មន ករ ខវះខត សៀវៅ 
សកិៃា ោលទងំនៃះ។ 

ខ. ការគៃប់គៃងនិងផគត់ផគង់សៀវភៅសិកៃសាគោល
នយកដានអភវិឌៃឍកមមវធិសីកិៃាមនតនួទពីនិតិៃយតម ដន ករ អនវុតត 

កមមវធិ ីសកិៃាថម ីនងិបៃពន័ធនៃករ បៃឡង ផងដៃរ។  នយកដាន អភវិឌៃឍ កមមវធិ ី
សកិៃាមនភរកចិចទទលួខសុតៃវូលើដណំើរករនៃករ អភិវឌៃឍ សៀវៅ សកិៃា 
ោល។ 

ោយហៃតថុ សៀវៅ សកិៃា ោល មនទនំកទ់នំង យាង ជតិ សនទិធ ជ 
មយួ នងឹកមមវធិសីកិៃា ហៃតនុៃះករផគត ់ផគង ់សៀវៅ សកិៃា ោល  តៃវូ សថតិ កៃម  
ករ គៃបគ់ៃង របស ់នយក ដាន អភវិឌៃឍ កមមវធិ ីសកិៃា។ បចចបុៃបនន នៃះ នយក ដាន 
អភវិឌៃឍកមមវធិសីកិៃាមនិមៃនជអនកអនមុត័លើករដកឱ់ៃយបៃើបៃសស់ៀវៅ
សកិៃា ោលទៃ។ កអនមុត័នៃះ គ ឺជ ករ ងរ របស ់កៃមុបៃកឹៃា អនមុត័ សមារ 
សកិៃា  ដៃល ៅដច ់ព ីនយក ដាន អភវិឌៃឍកមមវធិសីកិៃា។ ករ ដក ភរកចិច ព ី
នយក ដាន អភវិឌៃឍ កមមវធិ ីសកិៃា ដៃលមនបៃសកកមមអនមុត័សម ារសកិៃា
បៃគល ់ ឱៃយ សាបន័ ខង កៃ ដចូជកៃមុបៃកឹៃាអនមុត័សម ារសកិៃា នឱំៃយមន ករ  
ពនៃយរ ពៃល ដៃល មនិ ាាំច ់នងិ មនិ មន មលូហៃត ុសម សៃប បើគតិ ៅ លើ 
បៃសទិធភព។ 
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ដើមៃបបីង កើនបៃសិទធភពនៃករគៃបគ់ៃងសៀវៅសិកៃាោលសា រៀន  
ាាំច់តៃវូ មនបណាល័យ បៃកប ោយ សតង់ដរ  (មន បរកិារ រកៃាទុក សៀវៅ 
ទរូ ដក ់ឯកសរ...) នងិ បបំន៉ សមតថភព មនតៃ ីគៃប់ គៃង សៀវៅ សិកៃា នយក 
សារៀនសត ីអពំ ីករ គៃបគ់ៃង  នងិ បៃើ បៃស ់សៀវៅសិកៃាោល។ 

៤. នីតិវិធីដើម្បីសម្ចាននូវវតថុបំណងទី២ៈ 
       គុណាពន្ សៀវៅអប់រំ 

ក. ផៃនការដើមៃបីផលិតសៀវភៅអប់រំ 
នយកដឋានអភវិឌៃឍកមមវធិសីិកៃាាន ធវើ ផៃន ករ កមមវធិី ជ ដំណក់  កលៗ

ដើមៃបីអភិវឌៃឍសៀវៅសិកៃាោលសមៃប់សិសៃស និង សៀវៅ សិកៃា ោល 
សមៃប់ គៃូ  កនុងពៃលមធៃយម។ ផៃនករនៃះ រង នូវ ភព រឹត តៃបិត ោយ សរ  តៃ 
ថវិក មន កមៃិត កំណត់  ជហ ៃតុ ធវើ ឱៃយ ករ អនុវតត មន ភព យឺត យាវ ជង អវី 
ដៃលយើង បៃថាចង់ានជខាំង។ 

ផៃនកររបសន់យកដានអភវិឌៃឍកមមវធិីសិកៃានពៃលបចចបុៃបនន មន 
វសិល ភពយាងទលូំទាូយ នងិផតលន់ូវមូលដានគៃឹះដ៏លអ ដើមៃបី ាច សមៃច  
ានវតថបុំណងនៃអតៃ ១ៈ១ គឺសៀវៅមយួកៃាល គៃប ់មុខវជិា សមៃប ់សសិៃស 
មាកៅ់គៃបថ់ាក់ទងំអស់។ ករងរ នៃះ កៃសួង អបរ់ ំ យវុជន និងកីា ាាំច ់ 
តៃវូ  ពភិកៃា ជ មួយ កៃសងួ េសដឋកិចច  និង ហិរញញវតថ ុ ដើមៃបីានឱៃយានថ មន 
មលូនធិគិៃប់គៃន់ដើមៃបសីមៃចាន នវូ ផៃនករ អភវិឌៃឍ សៀវៅ សិកៃា ោល។

វតថបុណំងរបសា់ជរដាភាិលកមពជុ គ ឺធវើ យាង ណ បងកើត ឱៃយ មន  
សហគៃស ោះពមុពផៃាយ ឯកជនចៃើន ៅ កនងុ បៃទៃស។  ឆលើយ  តប  វតថ ុបណំង 
នៃះ គៃឹះសានោះពមុព នងិ ចៃក ផៃាយ ដៃល កល ព ីមនុ  គ ឺជ ផនៃក មយួ របស ់
កៃសងួអបរ់ ំយវុជន នងិកាី តៃវូ ាន បៃ កាយ ជ សហគៃស សារណៈ 
មន លកខណៈសៃដឋកចិច ប៉នុតៃៅ តៃ ជ កមមសទិិធ របស ់រដឋ នងិ សថតិ កៃម ករ គៃប ់
គៃង ដកឹ ន ំរបស ់រដឋ ៅ ឡើយ។ ដណំើរ ករ អភវិឌៃឍ សៀវៅ សកិៃា ោល ដៃល 
រៀបច ំយាង ចៃាស ់ាស ់តម រយៈ នយក ដាន អភវិឌៃឍ កមមវធិ ីសកិៃា  បកូ រមួ ជ 
មយួ  ដណំើរ ករដៃញ ថលៃ ដៃល មន តមាភព នងឹ ជយួ ពនលឿន ករ ចលូ រមួ អភវិឌៃឍ   
សៀវៅ សកិៃា ព ីវសិយ័ោះពមុពផៃាយឯកជនននជកជ់មនិខន។  

ង. ការចៃកចាយសៀវភៅសិកៃសា
គៃឹះសានោះពមុព នងិ ចៃក ផៃាយ  ឬ សហគៃស ឯក ជន ដៃល ទទលួ ាន    

សៃា កនងុ ករ ផគតផ់គង ់សៀវៅ សកិៃា នងឹ ដកឹ ជញជនូ សៀវៅ សកិៃា ៅ ដល ់
សា  រៀន ទទូងំ បៃទៃស បៃកប ោយ បៃសទិធភព។ គណុសមៃបតតនិៃ ករ ដក ់
ដៃញ ថលៃ ករ ផគតផ់គង ់ នងិ ោះពមុព ផៃាយ សៀវៅ សកិៃា ោល ដល ់វសិយ័ ឯកជន
គ ឺយើង ាច ដក ់តមៃវូ ករ កនងុ ករ ចៃក ាយ សៀវៅ ៅ ដល ់សា រៀន 
បញចលូ  ៅ កនងុ ដណំើរ ករ ដៃញ ថលៃ ោយ ករ បង ់បៃក ់នងឹ តៃវូធវើ ឡើង ៅ 
ពៃល មន ករ ចុះ ហតថលៃខ ទទលួ ទនំញិ ដៃល ានដកឹជនូោយោគជយ័។ 

ច. ការគៃប់គៃងសៀវភៅសិកៃសាគោល 
បចចបុៃបននអតៃនៃករាតប់ងស់ៀវៅសកិៃាមនកមៃតិខពស ់ពៃះ 

សមតថភពករគៃបគ់ៃង  នងិ ករថៃ រកៃា សៀវៅ របស ់មនតៃ ីគៃប ់គៃង សៀវ ៅ 
សកិៃា ោល ៅ មន កមៃតិ  រមួ នងិ សា រៀន មយួ ចនំនួ គានបណាល័យ។



េាលនោាយសតីពីសៀវៅសិក្ា

13

េាលនោាយសតីពីសៀវៅសិក្ា

12

មនតៃនីយកដានអភិវឌៃឍកមមវធិីសកិៃា មន ភរកិចច សំខន ់យាង ខាងំ កនងុ 
ករ អភវិឌៃឍ កមមវធិី សកិៃា សៀវៅសិកៃា ចលូ រមួ ដំណើរ ករ នៃ ករ បៃឡង និង 
ករ អនុម័ត លើ សៀវៅ សិកៃា ពៃះថមនតៃី នយក ដាន  អភិវឌៃឍ កមមវិធី សិកៃសា 
មន ចណំៃះ ដឹង យាង ជតិ សនទិធ បំផតុ នឹងខលមឹសរ  និង ទសិ ៅ របស់ កមមវធិី សកិៃា។ 

ឃ. ការធានាឱៃយាននវូសមភាព និងការរមួបញចលូនៅកនងុសៀវភៅសកិៃសា
សៀវៅសកិៃា និង សម ារ ឧបទៃសទងំ អស ់ដៃល បៃើ បៃស់ កនងុ សា 

រៀន តៃូវ តៃ បញាៃប ផនៃក យៃនឌ័រ និង ធវើ យាង ណ កុ ំឱៃយមន ករ បងាញ ចៃញ 
មកនវូគនំតិរីសអើង។ កមមវិធីសកិៃា សៀវៅសិកៃា និង ករបៃឡង តៃវូ ាយ 
តមលៃជបៃាំ ដើមៃប ីាន ឱៃយាន នវូ តួនទី ផនៃក យៃនឌរ័។ 

នយកដានអភវិឌៃឍកមមវធិសីិកៃានងឹពិនតិៃយឡើងវញិៅលើសៀវ ៅ 
សកិៃា នងិ សម ារ ឧបទៃស ដើមៃបី រក ឱៃយ ឃើញ ករ ចូល រួម ផនៃក យៃនឌ័រ ៅ កនងុ 
កមមវធិ ីសកិៃា។

ង. ការរកៃសាគុណភាពនៅកនុងការអប់រំ 
កមមវិធីសិកៃា សៀវៅសិកៃា និងករបៃឡងនឹង តៃូវ ាន ាយ តមលៃ ជ 

បៃាំ ដើមៃបីានឱៃយាននូវ ភព សម សៃប ជ មួយ សានភព អភិវឌៃឍ របស់ 
បៃទៃស។ ករ ពិនិតៃយ ឡើង វិញ ជ បៃាំ ៅ លើ កមមវិធី សិកៃានឹង ាច កំណត់ នូវ 
តមៃូវ ករថមីៗដៃល តៃូវ កៃ សមៃួល កមមវិធី សិកៃា  និង សៀវៅ សិកៃា ផង ដៃរ
ដើមៃបី  ឱៃយសៀវៅ សិកៃា ាច ឆលុះ បញាំង កមមវិធី សិកៃា។ 

នយកដាន កមមវិធី សិកៃា នឹង មន កល វិភគ ៅ កនុង ផៃន ករ រយៈ  ពៃល 
មធៃយមរបស់ខលនួ ដើមៃបពីនិតិៃយៅលើកមមវិធសីិកៃា នងិ សៀវៅ សកិៃា ឡើង វញិ។ 

ខ. ការសាងជំនាញសមៃាប់មនតៃរីបស់នាយកដឋានអភិវឌៃឍកមមវិធីសិកៃសា
នយកដានអភវិឌៃឍកមមវធិសីកិៃា ាន ាប ់ផតើម បណតុះ បណាល ដល ់មនតៃ ី

របសខ់លនួ ដើមៃបតីៃៀមខលនួបង កើត សៃចកត ីណៃន ំៅ កនងុ ករ បញា ធវើ សៀវៅ 
សកិៃាោល ប៉នុតៃ យើង ៅ តៃ តៃវូ ករ ករ បណតុះ បណាល នងិ ករ អភវិឌៃឍ 
ជនំញ  បនថៃម ទៀត ដើមៃប ីបង កើន គណុ ភព ករ អភវិឌៃឍ សៀវៅ សកិៃា ោល 
នងិ  សមារ ឧបទៃសឱៃយ មន គណុភព ខពស។់ 

កមមវធិបីណតុះបណាលរយៈពៃលវៃង នងិទលូទំាូយ ដៃល ធវើ ឡើង 
ោយ មនតៃជីនខ់ពសៅ់កនងុនយក ដាន នងឹ តៃវូ ធវើ ឡើង ដើមៃប ីាន ឱៃយាន ថ
អនក អភវិឌៃឍ សៃចកត ីណៃន ំកនងុ ករ បញា ធវើ សៀវៅ សកិៃា នងិ អនក អភវិឌៃឍ សៀវ 
ៅ សកិៃា ោល  បនត អភវិឌៃឍ នងិ ផតល ់ជនូ នវូ  សម ារៈ ដៃល មន គណុភព ខពស។់
កមមវធិកីរបណតុះបណាលនងឹ តៃវូ ពនិតិៃយ ឡើងវញិ នងិធវើ បចចបុៃបននភព ជ 
បៃា។ំ 

គ. ការអនុម័តសៀវភៅសិកៃសា
បចចបុៃបននកៃមុបៃកឹៃាអនមុត័សម ារសកិៃាមនិសថតិកនងុនយកដានអភវិឌៃឍ

កមមវធិសីកិៃាទៃ។ ចណំចុនៃះ ធវើ ឱៃយករ ងរ មនិ មន បៃសទិធភព ទៃ  បៃសនិ បើ 
យើង គតិអពំបីញាពៃលវៃា នងិ ករ ដក ហតូ ដណំើរ ករ នៃ ករ អនមុត័ ចៃញ 
ព ីនយកដានអភវិឌៃឍកមមវធិសីកិៃា ពៃះមនតៃ ីនយក ដាន អភវិឌៃឍ កមមវធិ ីសកិៃស ា 
ជ អនក មនសមតថភព ខពស ់បផំតុ កនងុ ករ វនិចិឆយ័ លើ គណុភព សៀវៅ សកិៃា 
ោល នងិ សម ារ សកិៃា ឱៃយ សៃប ៅតមកមមវធិ ីសកិៃា។  កៃមុ បៃកឹៃា អនមុត័ 
សម ារ  សកិៃា តៃវូ ដក ់ៅ កនងុ នយកដានអភវិឌៃឍកមមវធិសីកិៃា។
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ខ. សមភារឧបទៃសបនថៃម 
សម ារឧបទៃសបនថៃម រមួមនសៀវៅអណំន សៀវៅ ជំនយួ សាតី 

ផនៃក គណិតវទិៃយ វទិៃយសសតៃងយៗ និង សម ារៈ បៃើបៃស ់ផៃសៃង ទៀត  ដូចជ 
កៃដស ខាដៃ សកតុបទិ៘ គរួផតល់ជូនគៃ ូបងៃៀន កនងុ កៃបខណ ឌ ថវិក ដៃល 
មន ដើមៃប ីជយួ សមៃលួ ដល់ គៃ ូបងៃៀន ឱៃយាច បង កើត ឧបករណ៍ ជនំួយ កនងុ ករ 
បងៃៀន ោយ ខលនួឯង និង ដើមៃប ីលើក កមពស់ករសកិៃាបៃបសកមម ជពិសៃស 
សមៃបក់មុរថាកដ់បំូង។ 

ករផតលស់ៀវៅសកិៃាោលសមៃបស់សិៃស និង សៀវ ៅ សិកៃា ោល 
សមៃបគ់ៃ ូគជឺាទភិពបំផតុសមៃប់ករបងៃៀន និងរៀន ប៉ុនតៃ សម ារឧបទៃស
ជពសិៃសគឺបនថៃមអណំន សមៃប់ កុមរ ថាក់ ដបំូង គឺ មន សរៈ សខំន់ ណស ់ 
កនងុករ ជយួ ជមៃញុ ឱៃយកុមរ មន ទមាប ់កនងុ ករាន។ 

គ. ការផតល់បណណាល័យ 
ោលៅរយៈពៃលវៃងសមៃប់សាទំងអស់ៅកនុងបៃទៃសកមពុជ

គឺករបងកើតបណាល័យមួយ បៃកប ោយ សតង់ដរ ដៃល បំាក់ ៅ ោយ 
សៀវៅ សិកៃា និង ឯកសរ គៃប់គៃន់ ដើមៃប ជមៃុញ ឱៃយមន ទមាប់នៃ ករ ាន
និង ករ សិកៃា សៃវ ជៃវ ដៃល ជ ជំនញ ដ៏ ាំាច់ មួយ សមៃប់ កររៀន អស់ 
មួយជីវិត។ 

ករបណតុះបណាលគៃបូងៃៀនមនុពៃលចូលបមៃើករងរ នងិ កនងុ ពៃល   
កំពុង បមៃើករងរ នងឹ ជយួ ឱៃយគៃ ូបងៃៀន មន សមតថភព កនងុ ករ គៃប់គៃង  និង  
បៃើបៃស់ សៀវៅ សកិៃា ោលាន លអ ៅ កនងុ សា  រៀន។  ករគៃប់គៃង និង  
បៃើបៃស ់សៀវៅ សកិៃា ោល ាន លអ មន សរៈ សខំន ់ណស ់ដើមៃបី រួម 

៥. នីតិវិធីដើម្បីសម្ចាននូវវតថុបំណងទី៣ៈ
       ារាំទ្សម្ប់សៀវៅសិក្ា

ក. ការគាំទៃគៃបូងៃៀន 
គៃូបងៃៀនភគចៃើនមិនមនគុណវុឌៃឍិគៃប់គៃន់កនុងករផាស់បតូរ ករ 

អនុវតត ៅកនុងថាក់រៀន ពីករសងកត់ធ ងន់លើករបងៃៀន និង រៀន ោយ វិធី 
សសតៃ ទនទៃញ ាំ មត់  (គៃូ មជៃឈ មណ ឌល) ជំនួស ោយ ករ បងៃៀន និង រៀន 
ោយ  វិធី សសតៃ បៃប សកមម (សិសៃស មជៃឈ មណ ឌល)។ ដូចនៃះ តមៃូវ ឱៃយ មន ករ 
គទំៃ នងិបបំន៉សមតថភពដល ់គៃ ូបងៃៀន ដើមៃបឱៃយ  ពកួ  គត ់ ាច  មន សមតថភព   
អនវុតតវធិសីសតៃបៃបសកមម (សសិៃស មជៃឈមណឌល) ៅកនងុ ថាក ់រៀន។  សៀវៅ   
សិកៃា សមៃប់ គៃូ គឺ ជ មគគុទទៃសក៍ណៃនំអំពីវិធីសសតៃបងៃៀន និងរៀន បៃប 
ថមី (បៃប សកមម) មន សរៈ សំខន់ ណស់ កនុង ករ គំទៃ ដល់ គៃូ ងៃៀន ដូច ដៃល 
ាន   លើក ឡើង។ ករគំទៃបនថៃមតៃូវផតល់ ឱៃយ តម រយៈ យនតករ ករ បណតុះ 
បណាល កនុងអំឡុងពៃលកំពុងបមៃើករងរ (វិកៃឹតករ)។    

កមមវិធីវិកៃឹតករនឹងជួយដល់គៃូបងៃៀនកនុងបង កើតសម ារឧបទៃសាន
ោយ ខលនួឯង ដូចជសៀវៅកិចចតៃងករបងៃៀនជដើម។ 

ករផាស់បតូរាកបៃបកិរិយរបស់គៃូបងៃៀន គឺជ ករ ងរ មួយ ដ៏ លំាក 
ហ ៃតុនៃះ ហើយ តៃូវ ករ នូវ ករ គំទៃ ដ៏ ធំធៃង ដើមៃបី ាន ឱៃយាន ថ គៃូបងៃៀន 
មនសម ារឧបទៃសលអៗនិង គៃប់គៃន់ ដៃល នឹង ជួយ ពួក គត់ កនុង ករ អនុវតត វិធី 
សសតៃ បងៃៀន និងរៀនបៃបសកមម។ 
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ចំណៃក   កត់ បនថយ ករ ាត់ បង់ សៀវៅ  សិកៃា  និង ជួយ សមៃច ាន ោល 
ៅ ក នងុ ករ ផតល ់សៀវៅ សកិៃាោល  តម អតៃ សៀវៅ មយួ កៃាល សមៃប ់
សសិៃស មយួ មាក ់គៃប ់មខុ វជិា ដល ់សសិៃស គៃប់ៗ របូ។  ករ កត ់បនថយ ករ ាត ់បង ់
សៀវៅ សកិៃាោល  មន នយ័ ថ  យើង ាច ផទៃរ ធនានសមៃប ់យក ៅ 
អភវិឌៃឍ បណា លយ័។ 

មគគុទទេសក៍
សមេប់ារអភិវឌេឍ 

សៀវៅសិកេាោល
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១. ស្ចកដីផដើម 

ោលករណ៍ណៃនំទងំនៃះតៃវូានបងកើតឡើងោយមនដៃកីៃសួងអប់រំ
យវុជន នងិកីា ៅកនងុនយកដានអភិវឌៃឍកមមវធិសីិកៃា កៃម កចិច ជួយ ជ ៃម 
ជៃងពីសំណក់អនកពិគៃះករអនតរជតិនៃគមៃងលើក កមពស់ គុណភព 
អប់រំ (EEQP) ដើមៃបីបង កើតករ ណៃនំ កនុង ករ អភិវឌៃឍ សៀវៅ សិកៃា ោល 
បៃកប ោយគុណភពខពស់ និងដើមៃបីគំទៃដល់កមមវិធីសិកៃាថមីដៃល អនុវតដ 
ៅគៃប់សារៀនទូទំបៃទៃសកមពុជៅឆាំ២០០៩។ នយកដានអភិវឌៃឍ 
កមមវិធីសិកៃាតៃូវអនុវតដោលករណ៍ណៃនំនៃះដើមៃបីណៃនំដល់គៃឹះសាន
សារណៈ និងសហគៃសឯកជនកនុងករអភិវឌៃឍសៀវៅសិកៃាោល។

ោលករណ៍ណៃននំៃះសៃបៅនងឹោលបំណង និងវតថបុណំង របស ់
កមមវធិសីកិៃាថម ីដៃលផោតលើករយកចតិដ ទកុ ដក់ លើ ករ ចូល រួម ឱៃយ កន់ តៃ ចៃើន 
នងិ សកមម ពី សំណក ់អនក សកិៃា នងិ ាច ធវើ សវយ័ សកិៃា ាន ោយ ខលនួឯង។
សៀវៅ សកិៃា ោល តៃវូ គទំៃចោំះ ទសិ ៅ ទងំ នៃះ ៅ កនងុ កមមវិធីសិកៃា។ 

សៀវៅសកិៃាោលមនសរៈសខំន់ជពិសៃសដៃលអនុញាតឱៃយអនក 
សកិៃាមនភពឯកាជៃយៅលើសាន ភព ជក់ ាក់ មួយ ៅ កនងុ ថាក់ រៀន។  គៃ ូ 
បងៃៀន មយួ ចនំួន មិន មន សមតថភព (គណុវឌុៃឍ ពៃញ លៃញ)  កនងុ ករ បងៃៀន 
មុខវិជាឯកទៃសទៃ។ ដូចនៃះ សៀវៅ សិកៃា ោល ដៃល បៃកប ោយ 
គុណភពលអ នឹងជួយដល់ករបងៃៀន និងរៀន បៃកប ោយ បៃសិទធភព។ 
ោលករណ៍ណៃននំៃះជយួដល់អនកនិពនធកនងុកររៀបចំលកខណៈលមអតិ របស់ 
សៀវៅសិកៃាោល និងជំពូកគំរូ។ 

កៃុមបៃឹកៃាអនុម័តដើរតួយាងសំខន់ៅកនុងករាយតមលៃៃសៀវៅ 
សិកៃា ោល។ ោលករណ៍ទងំនៃះជមៃញុឱៃយមនកិចចសហករ និង ធវើ ករ 
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ជ កៃមុ កនងុកររៀបចលំកខណៈលមអតិរបសស់ៀវៅសកិៃាោល នងិ ជពំកូ គរំ ូ
ដើមៃបធីវើ យាង ណ ឱៃយ ឯកសរ នៃះ មន គណុភព ខពស ់តម ដៃល ាច ធវើ ៅ 
ាន។ អនករៀបចលំកខណៈលមអតិរបសស់ៀវៅសកិៃាោល នងិ ជពំកូ គរំ ូគរួ តៃ 
ចលូ រមួ យាងជតិសនតិកនងុករាយតមលៃដណំើរករដៃញថលៃសៀវៅ នងិ ផដល ់ជ 
អនសុសនថ៍ តើ សណំើរករ ចលូ រមួ ដៃញ ថលៃ សៀវៅ ាន ឆលើយតប ៅ នងឹ 
លកខណៈ វនិចិឆយ័ដៃលានតមៃវូឱៃយមនហើយ ឬៅ។

សៀវៅសកិៃាោលសមៃបគ់ៃកូគ៏រួតៃវូានអភវិឌៃឍ នងិ ាយ តមលៃ កនងុ 
សដងដ់រ មយួ ខពសដ់ចូជសៀវៅសកិៃាោល សមៃប ់សសិៃស ដៃរ។  នតីវិធិ ីកនងុ 
ករអភិវឌៃឍ សៀវៅ សិកៃា ោល និង លកខណៈ វិនិចឆ័យ ដើមៃបី វិនិចឆ័យ ៅ លើ 
គុណភព   របសស់ៀវៅសកិៃាោលសមៃបស់សិៃស ក ៏ាច យក មក អនវុតដ ៅ 
កនងុ ករអភវិឌៃឍសៀវៅសកិៃាោលសមៃប់គ់ៃផូងដៃរ។ សៀវៅ សកិៃា ោល 
សមៃប ់គៃ ូដើរ តនួទ ីយាង សខំន ់កនងុ ករ កណំត ់ាកបៃប ករិយិ របស ់គៃ ូបងៃៀន 
នងិ ជយួ ជមៃញុ ករ អនវុតដ យទុធសសដៃ នន ដៃល សម សៃប ចោំះ ទសិ ៅ 
របសក់មមវធិសីកិៃាថម។ី 

២. ដំណើរ ារ ដ្ញ ថល្ សៀវៅ សិក្ា ោល
 ប្កប ោយតមាាព និងគណន្យ្យាព

២.១ គោលការណ៍ដៃញថលៃសៀវភៅសិកៃសាគោលសមៃាប់វិស័យឯកជន 
ាជរដាភាិលកមពជុានកណំតរ់ចួហើយថ ករអភវិឌៃឍ នងិ ោះពមុព 

ផៃាយ សៀវ ៅសកិៃាោលសមៃបប់ៃើ បៃស ់តម សារៀន កនងុ បៃទៃស   
កមពជុ នងឹ តៃវូ ធវើ ឡើង តម រយៈ ដណំើរ ករ ដៃញ ថលៃ ោយ មន ករ ចលូ រមួ ព ី

សហគៃសអនកោះពុមពផៃាយឯកជន។ ខង កៃម នៃះ ជ ោលករណ៏ 
មូលដាននៃដំណើរករដៃញថលៃ ៖

ក)ករដៃញថលៃអភវិឌៃឍសៀវៅសកិៃាោលតៃវូធវើឡើងសៃបៅតម
ោលករណ៍សចុចរិតភព តមាភព និងគណនៃយៃយភព។

ខ)ដំណើរករនៃះតៃូវអនុវតដ និង ទទួល ខុស តៃូវ ោយ នយកដាន 
អភវិឌៃឍ   កមមវធិសីកិៃាដៃលជសៃនធិករឱៃយកៃសងួអប់រំ យវុជន
និងកីា។ 

គ) គណៈកមាធិករអភវិឌៃឍ និង អនមុ័ត សៀវៅ សិកៃា ោល សមៃប់ 
មុខវិជ ជានីមួយៗនឹងតៃវូានបងកើតឡើង ោយ បៃាន នយក ដាន 
អភិវឌៃឍ កមមវធិីសកិៃា។ គណៈកមាធិករ នៃះ មន តួនទី ពនិិតៃយ មើល 
ឯកសរ  នងិដំណើរករនៃករដៃញថលៃ។

ឃ)គណៈកមាធកិរអភវិឌៃឍ នងិ អនុម័ត សៀវៅ សិកៃា ោល នឹង រៀបចំ 
លកខណៈ លមអិតរបស់សៀវៅសិកៃាោល  និង ជំពកូ គំរ ូសមៃប់ 
គៃប ់ មុខវជិានីមយួៗពៃមទងំសៀវៅសកិៃាោលសមៃប់គៃ។ូ

ង) លកខណៈលមអតិរបសស់ៀវៅសិកៃា នងិ ជំពកូ គរំ ូតៃវូ ោរព យាង 
ខាប ់ខជនួ តមកមមវិធីសកិៃាដៃលតៃវូានអនុមត័ ឱៃយ បៃើបៃស ់សមៃប ់ 
មខុវជិា និងកមៃតិថាកន់មីួយៗ។

ច) គណៈកមាធិករអភិវឌៃឍ និង អនុម័ត សៀវៅ សិកៃា ោល ទទួល 
ខុស  តៃូវកនុងករាយតមលៃសាដ ៃ និងធវើចំណត់ ថាក់ សា ដ ៃ របស់ 
សហគៃសេ  ាះពុមពផៃាយ។ 
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ឆ) គណៈកមាធិករអភិវឌៃឍ និង អនុម័ត សៀវៅ សិកៃា ោល ទទួល 
ខុស តៃូវកនុងករណៃនំអនកទទួលានសិទធិ (អនកឈនះ) កនុង ករ 
អភិវឌៃឍសៀវៅសិកៃាៅដល់កៃុមបៃឹកៃាអនុម័តសម ារៈសិកៃា។ 

ជ) គណៈកមាធិករអភិវឌៃឍ និង អនុម័ត សៀវៅ សិកៃា ោល ទទួល 
ខុស តៃូវកនុងករតមដនករអនុវតដកិចចសនៃយ កនុង ករ អភិវឌៃឍ 
សៀវៅ សិកៃា និងោះពុមពផៃាយ។ 

២.២ ដំណើរការដៃញថលៃការអភិវឌៃឍសៀវភៅសិកៃសាគោល

២.២.១ ាររៀបចំឯកសរដេញថលេ 
ក) នយកដានអភិវឌៃឍកមមវិធីសិកៃាតៃូវកសងផៃនករចៃាស់ាស់ 

សមៃប់ករអភិវឌៃឍសៀវៅសិកៃាោលសមៃប់សិសៃស និង 
សៀវៅ សិកៃាោលសមៃប់គៃូ។   

ខ)នយកនយកដានអភិវឌៃឍកមមវិធីសិកៃាកំណត់សមជិកភព និង 
តៃងតងំគណៈកមាធកិរអភវិឌៃឍ នងិអនមុត័ សៀវៅ សកិៃា ោល 
សមៃប់មុខវិជា និងកមៃិតថាក់នីមួយៗៅ កនុង នយក ដាន អភិវឌៃឍ 
កមមវិធី  សិកៃាោយានឱៃយាននូវសុចចរិតភព។

គ)គណៈកមាធកិរអភវិឌៃឍ នងិ អនមុត័ សៀវៅ សកិៃា ោល តៃវូ កណំត ់  
បៃភៃទនៃសៀវៅសកិៃាោល នងិ/ឬសៀវៅ សកិៃា ោល សមៃប់  
គៃូដៃលតៃូវអភិវឌៃឍ។

ឃ)គណៈកមាធិករអភិវឌៃឍ និងអនុម័តសៀវៅសិកៃាោល ណៃនំ 
កមមវធិសីកិៃា កណំតម់ាងសកិៃា នងិបង កើត លកខណៈ វនិចិឆយ័ សមៃប ់
ាយតមលៃដលអ់នកដៃញថលៃ។

ង)គណៈកមាធិករអភវិឌៃឍនិងអនមុ័តសៀវៅសិកៃាោលបញាក់អពំី  
ចំននួចៃាប់ដៃលតៃវូោះពុមពនងិទតីងំសារៀន ឬ ឃាងំ សៀវៅ  
ដៃល នឹងតៃវូដកឹសៀវៅចៃកជនូ។

ច)គណៈកមាធិករអភវិឌៃឍ និង អនមុ័ត សៀវៅ សកិៃា ោល តៃវូ រៀបចំ 
លកខណៈលមអតិរបស់ជពំូកគំរ ូសៀវៅសិកៃា ោល សមៃប ់សិសៃស 
នងិសៀវៅសិកៃាោលសមៃប់គៃ។ូ

ឆ)គណៈកមាធិករអភវិឌៃឍ និងអនមុត័សៀវៅសិកៃាោលរៀបចំ 
ឯកសរសដពីីវសិលភពសៃាកមម (SOS) និងព ៃងកិចចសនៃយ។

ជ)បញាក់អពំទីមៃងល់ខិិតសុំចូលរមួដៃញថលៃ ឧទហរណ៍ ទមៃង់ ឯកសរ  
បៃបអៃឡិចតៃនូចិាចអនញុាតឱៃយ ចូលរមួដៃញថលៃានដៃរ ឬទៃ?

ឈ)បញាក់អពំរីបៀប នងិទកីនលៃងដៃលតៃវូដក់ាកៃយចូលរមួដៃញថលៃ  
និងកលបរចិឆៃទផុតកណំត់នៃករដកា់កៃយ។ 

ញ)ព័ត៌មនលមអិតផនៃកហិរញញវតថុនៃករដៃញថលៃតៃូវដក់កនុងស ៃម 
សបំតុៃ បិទជតិ នងិតៃវូដក់ភាបជ់មយួាកៃយ សនើ សុំ ចូល រមួ ដៃញ ថលៃ។ 

ដ)នយកដានអភិវឌៃឍកមមវធិសីកិៃាាត់មនដៃសីមៃប់ទនំក់ទំនងដើមៃបី
ឆលើយតបៅនងឹសណំរួននទក់ទងនឹងឯកសរដៃញថលៃ។ 

ឋ) រៀបចឯំកសរសណំើដៃញថលៃ។ 

២.២.២ ារអំាវាវរកអនកដេញថលេ (ារផេាយាណិជជកមម) 
ឌ) ចុះផៃាយ អតថបទ អាំវ នវ រក អនក ចូល រមួ អភិវឌៃឍ សៀវៅ សិកៃា តម  

រយៈសរពត័៌មន ឬគៃហទពំរ័។ 
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ធ) ចៃកឯកសរដៃញថលៃឱៃយសហគៃសសារណៈកៃមុហ៊នុឯកជន
ដៃលចលូរមួអភវិឌៃឍសៀវៅសកិៃា។

ណ) រៀបចំកមមវិធីផដល់ព័ត៌មនជសារណៈសមៃប់ឆលើយតបៅនឹង 
         សំណួរទក់ទងអំពីឯកសរដៃញថលៃរបស់សហគៃសសារណៈ  
         ឬកៃុមហ៊ុនឯកជន។ 

២.២.៣ ារទទួលសំណើរអនកដេញថលេ
ត) រៀបចកំររយិលយ័ទទលួឯកសរ ឬ បៃអប ់សបំតុៃ ាក ់ោ ជតិ ៅ 

កនលៃងដៃលសរារណៈជនាចដកឯ់កសរាន។ 

ថ) រៀបចកំតត់ៃចនំនួអនកចលូរមួអនកដៃញថលៃឱៃយ ានតៃមឹតៃវូ។

ទ) អនកចលូរមួអនកដៃញថលៃតៃវូៅកនងុបនទបប់ទិទារដចោ់យឡៃក
ោយ មិនបើកទាររហូតទល់តៃគណៈកមាធិករអភិវឌៃឍ និង 
អនុម័ត សៀវៅសកិៃាោលានមកដល។់ 

២.២.៤ ារាយតមលេលើឯកសរដេញថលេ 
ធ) ឯកសរដៃញថលៃទងំអសន់ងឹ តៃវូ បើក ៅ កនងុ កចិច បៃជុ ំជ សារណៈ 

របសគ់ណៈកមាធកិរអភវិឌៃឍ នងិអនមុត័ សៀវ ៅ សកិៃា។ 

ន) ពនិតិៃយមើលថ តើ ឯកសរ ដៃញ ថលៃ ឆលើយ តប ៅ នងឹ លកខណៈ លមអតិ 
ជកា់កដ់ៃរ ឬទៃ។

ប)សមជកិគណៈកមាធកិរអភវិឌៃឍ នងិអនមុត័សៀវៅសកិៃាធវើករ 
ាយតមលៃោយឯកាជៃយៅលើសណំើរបចចៃកទៃស ដៃល ទទលួ ាន 
ធៀបៅនងឹលកខណៈវនិចិឆយ័នៃករាយតមលៃ។

ផ)សមជកិគណៈកមាធកិរអភិវឌៃឍ និងាយតមលៃសៀវៅសិកៃា ោល 
រៀបលំដបថ់ាក់ឯ់កសរដៃញថលៃ ោង ៅ តម ពនិទ ុធៀប ៅ នឹង 
លកខណៈវនិិចឆយ័នៃករាយតមលៃ។

ព)បើកឯកសរផនៃកហិរញញវតថដុៃលចូលរមួអនកដៃញថលៃៅចំោះមុខ
គណៈកមាធិករអភិវឌៃឍ និងអនុម័តសៀវៅសិកៃាោល និង ដក់ 
ពិនទ ុលមអតិផនៃកហរិញញវតថធុៀបៅនឹងសណំើផនៃកបចចៃកទៃស។ 

ភ)គណៈកមាធកិរអភិវឌៃឍនិងអនមុ័តសៀវៅសកិៃាោលតៃវូជៃើស
យកសំណើដៃលជបល់ៃខមួយ។ 

ម)អនកចលូរមួដៃញថលៃទំងអស់នឹងទទលួករជនូដំណឹងថ តើឯកសរ 
ដៃញថលៃរបសព់កួគតា់នោគជ័យ ឬមិនានោគជ័យ។ 

២.២.៥  ារចរាកចិចសនេា ា មយួ អនក ដេញ ថលេ ាប ់លាំប ់ថាកទ់១ី
២.២.៦   ារផដល់កចិចសនេាជនូចោំះអនកដេញថលេាប់លាំប ់ថាក ់

ទី១ បេសិន បើារចរាទទួលានោគជ័យ
២.២.៧   ារតមានលើារអនុវតដកិចចសនេាោយគណៈ កមាធិ 

ារ អភិវឌេឍនិងអនុម័តសៀវៅសិកេាោល ដើមេបី ាា 
ឱេយ ាន ារ អនុវតដ កិចច សនេា ឆលើយ តប ៅ នឹង ពេល វេា 
សមេចានតមដំាក់ាលសំាន់ៗនេកិចច សនេា 
ារ ាក ពិន័យ នឹង កើត មន ចំោះ អនក មិន អនុវតតតម 
កិចចសនេា។ 
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៣. សៀវៅសិក្ាោល និងកមមវិធីសិក្ាថមី 

៣.១ កមមវិធីសិកៃសាគឺជាគនលឹះសំខាន់សមៃាប់គៃប់សកមមភាពអប់រំ
កមមវធិសីកិៃាថមផីោតករយកចតិដទកុដកល់ើកររៀន នងិបងៃៀន ដៃល  

តមៃូវឱៃយ សិសៃសធវើសកមមភពកនុងថាក់ រៀន ចៃើន ជង សកមមភព គៃូ។ កមមវិធី 
សិកៃា នៃះលើកមពស់កររៀនបៃបសកមមដៃលាក់ព័នធជមួយជីវិតបៃាំថងៃ
របស់សិសៃស។ សៀវៅសិកៃាោល និងកតោផៃសៃងៗទៀត ដូច ជ ករ បណតុះ 
បណាលគៃូ និង ករបៃឡង ជ ដើម តៃូវ តៃ គំទៃ កមមវិធី សិកៃា។ កមមវិធី សិកៃា គឺ 
ជ ឯកសរ ចងអលុ ទសិៅ សមៃប ់អភវិឌៃឍ សៀវៅ សកិៃា ោល នងិ សកមមភព  
ននដៃលបញាៃបកនុងសៀវៅសិកៃាោល។ 

៣.២ ការរៀនបៃបសកមម
កមមវធិសីកិៃាថមតីមៃវូឱៃយ កររៀន នងិ បងៃៀន ផោត  នងិ យក ចតិដ ទកុ ដក ់

ចៃើន ជង មនុលើសកមមភពសកិៃា ដៃល ដកឹ ន ំករ រៀន សតូៃ ោយ អនក សកិៃា 
ផាល។់ សៀវៅសកិៃាោលតៃវូគទំៃចោំះលកខខណឌផាសប់ដរូៅកនងុករ
សកិៃា ទងំនៃះ ដើមៃបាីចសមៃចាននវូលទធផលរពំងឹទកុ។ 

ោលករណ៍លើកកមពស់ក់ររៀនបៃបសកមម រមួមនៈ 

ក) កមុរមាក ់គជឺបគុគលមាក ់ដៃល មើល ឃើញ ពភិព ោក កនងុ 
លកខណៈ ពសិៃសោយឡៃក។

ខ) កមុរមនិមៃនជ   ផ៉ាងំសពំតស់   ៉ោះឡើយ ោល គ ឺកមុរ មន 
មលូដាន ចណំៃះដងឹពកីណំើតរចួមកហើយ។

គ)កមុរាចរៀន នងិទទលួចណំៃះដងឹានពបីៃភពផៃសៃងៗជ ចៃើន 
ោល គកឺមុរមនិមៃនរៀនតៃៅកនងុថាករ់ៀនប៉ណុាះទៃ។

ឃ)កុមរឆងល ់ចងច់ៃះ ចង់ដឹងពីធមមជត ិហើយ ពកួ គៃ ចង់ សវៃង យល ់
អពំ ីពិភពជុំវញិខលនួ។ 

ង) តមរយៈករពិភកៃាជមួយមតិដភកដ ិនិងអនកផៃសៃងទៀត កមុរ ាន 
យល ់ដ ឹងថមនវិធីផៃសៃងៗជចៃើនៅកនងុករវភិគព័ត៌មន។ 

ច)កររៀន និងករសៃវជៃវមនករលាំកជងកររំលឹកឡើងវញិ
ឬករចងាំព័តម៌ន។ 

ឆ)កមុរបងាញថា ពកួគៃ យល ់អវ ីមៃយាង ៅ ពៃល ដៃល ពកួគៃ ាច បៃើ បៃស់ 
ចណំៃះ ដងឹរបសខ់លនួ ដើមៃបីបង កើតឱៃយមនព័ត៌មនថមីៗ បនថៃម ទៀត។ 

៣.៣ សៀវភៅសកិៃសាគោលគួរតៃលើកកមពស់ជ់នំាញកនងុការគិត ៉កមៃតិខពស់   ៉
កមមវធិសីកិៃាថមតីមៃវូឱៃយអនកសិកៃាធវើករសិកៃា នងិ សៃវ ជៃវ ចៃើន លើស 

ព ីករគៃន់តៃរលំឹកឡើងវញិនូវពត័៌មន ដៃល ាច នឹង កាយ ជ ពត័៌មន ហសួ 
សមយ័។  សៀវៅសិកៃាោល តៃវូ រចន នងិ អភវិឌៃឍ ឡើង កនងុ លកខណៈ មួយ 
ដៃល គទំៃចោំះជនំញកនងុករគិត   ក៉មៃតិខពស់ ៉ ដចូជករយល ់ករវិភគ
ករយកចណំៃះដឹងៅអនវុតដ ករសំោគ នងិករាយតមលៃ។ 

៣.៤ ការបៃើបៃស់សៀវភៅសិកៃសាគោលដើមៃបីគាំទៃដល់ការសិកៃសា
សៀវៅសិកៃាោលតៃវូអភិវឌៃឍឡើងកនងុោលបណំងជួយសមៃលួ 

ដលអ់នកសកិៃាៅកនងុៈ

ក) ករអភវិឌៃឍបណំិនសកិៃាដៃលឯកាជៃយ 

ខ) ករពងៃងឹជនំញកនងុករសកិៃារបស់បុគគល 
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គ) ករអភវិឌៃឍឥរយិបទអនដរបគុគល រមួ ទងំ ជនំញ ផនៃក សងគម ផៃសៃងៗ 
ផងដៃរ។  

គៃាចបៃើបៃសស់ៀវៅសកិៃាោលតមវធិផីៃសៃងៗជ ចៃើន ដើមៃប ី
គទំៃ ដល ់បទពោីធន៍នៃកររៀន នងិបងៃៀន ដចូជ បទ ពោិធន ៍នៃ ករ 
សកិៃា ោយ ខលនួ ឯង ជ បគុគល ៅ ដល ់ករ សកិៃា ោយ ធវើ ករ រមួ គា ជ កៃមុ 
កៃម ករ ដកឹនរំបសគ់ៃ។ូ 

៣.៥ សកមមភាពអនុវតដជាក់សដៃង 
ក) ករងរចុះផាលៅ់មលូដាន (សកមមភពកៃសា)

ខ)ករងរពោិធន ៍(ភស កុពំៃយរូទរ័ វទិៃយសសដៃ។ល) ។

៣.៦ សកមមភាពបុគគល
ក) កររៀនដៃលដកឹនោំយខលនួឯង 

ខ) ករអនវុតដកចិចករផទះ 

គ) កររៀនជលកខណៈបគុគល 

ឃ) រៀនបៃបឆលុះបញាងំ ។

៣.៧ សកមមភាពកនុងកៃមុតូចៗ
ក) កររៀនោយមនករណៃនពំគីៃ ូនងិពភិកៃាតមកៃមុ 

ខ) ករបងាញឧទហរណ៍ជកស់ដៃង 

គ) កររៀនបៃបសហករ

ឃ) ករជមៃញុទកឹចតិដ។

៣.៨ សកមមភាពកនុងកៃមុធំៗ

ក) បទឧទទៃស

ខ) សកិាសា ។

៤. ាររៀបចំារណ្ាំៅកនុងារបញាធវើ 
សៀវៅសិក្ាោល

ៅពៃលដៃលអនវុតដដណំើរករដៃញថលៃដើមៃបីជៃើសរីសកៃមុនិពនធ និង 
ោះពុមពសៀវៅសិកៃាោល កតោសំខន់ អនក ដៃញ ថលៃ ដៃល មន សកោនុ ពល 
ាំាច់ ដឹង ព័តម៌ន ឱៃយ ចៃើន បផំតុ តម ដៃល ាច ធវើ ៅ ាន អពំ ីអវ ីដៃល ជ តមៃវូ  
ករចង់ ាន របស់ គណៈកមាធិករ អភិវឌៃឍ  និង អនុម័ត សៀវៅ សិកៃា ោល។
ហៃតនុៃះករណៃនៅំកនងុករបញាធវើសៀវៅ សកិៃា  និង ជពំកូ គំរ ូតៃវូ ផដល ់
នូវសូចនករយាងចៃាស់ាស់អំពីសដង់ដរ ដៃល យើង ចង់ ាន។

ដំណើរកររៀបចំ (សនលឹក)លកខណៈលមអិតរបស់សៀវៅសិកៃា ោល 
គរួតៃពគិៃះោបល់ជមយួកៃមុអនកជំនញ ផនៃក កមមវិធី សិកៃា ដើមៃបី ាន ថ
ខលមឹសរសៀវៅសកិៃា វធិសីសដៃរៀន នងិ បងៃៀន  គឺសៃប តម កមមវធិ ីសិកៃា។
ករងរនៃះគមឺនិតៃវូអនមុ័តោយបុគគលតៃមាក់ោះទៃ។
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យើងាចបំពៃញលកខណៈលមអិតរបស់សៀវៅសិកៃាោលៅកនុង 
ឯកសរភាប់ទីមួយដើមៃបីជករកត់តៃសដីអំពីដំណើរករនៃករអភិវឌៃឍ។
សនលកឹ នៃះនងឹកាយៅជមគគទុទៃសក ៍ដើមៃបផីដល ់ ពត័ម៌ន ា ំាច ់ទងំ ាយ 
ដៃលនឹងអនុញាត ឱៃយ អនក ដៃញ ថលៃ ាច អភវិឌៃឍ នងិោះពមុពសៀវៅសកិៃា។ 

៥. ាររៀបចំជំពូកគំរូ 

ដណំកក់លខងកៃមនៃះផដលន់វូកៃបខណ័ ឌករងរមយួសមៃបអ់នក
អភវិឌៃឍកមមវធិសីកិៃារៀបចជំពំកូគរំ ូដៃលនងឹតៃវូ ដក ់បញចលូ ៅ កនងុ សនលកឹ 
លកខណៈ លមអតិរបសស់ៀវៅសកិៃាោលៅកនងុដណំើរករនៃករដៃញថលៃ។
កៃបខណ័ ឌករងរសមៃបក់ររៀបចជំពំកូគរំរូបសស់ៀវៅសកិៃា៖

មុនាប់ផដើមសរសេរៈ
១) សមូានឯកសរកមមវធិសីកិៃាសមៃបម់ខុវជិា ថាក ់នងិ បៃាន បទ 

ោយលមអតិ

២) សមូាន នងិតៃតួពនិតិៃយោយយកចតិតទកុដកល់ើសៀវៅ សកិៃា
ដៃលមន (ឯកសរោង) 

៣) បៃមលូ នងិ ានឯកសរ ទងំ ាយ ណ ដៃល ទក ់ទង នងឹ បៃាន បទ

៤)សមៃចលើគនំតិ ឬពត័ ៌មន សខំន ់ដៃល មន ៅ កនងុ កមមវធិ ីសកិៃា 
ដៃលសសិៃសតៃវូដងឹ

៥) ធវើតាងមយួអតាធបិៃាយអពំគីនំតិសខំន់ៗ  នងិ ដក ់គនំតិ ទងំ 
នៃះ  តម លដំបល់ោំយសមៃបក់រយលដ់ងឹរបសស់សិៃស។

ាប់ផដើមសរសេរ 
៦. សរសៃរសៃចកដផីដើម ោលគឺជាកៃយខ័ណ ឌមួយ ដៃល បៃប់ សិសៃានុ 

សិសៃស  អពំីអវដីៃលពួកគៃនងឹរៀនៅកនងុជំពកូនៃះ។ ឧទហរណ៍ៈ
ដំបូង អនក នងឹ ាន រៀន អពំ.ី..បនាប់មកអនកនឹងានរៀនអពំី...។ល។ 

ផដល់ឯកសរជំនួយសារតដីាំក់ទី១
៧) ផដល់ព័តម៌ន ឬឯកសរជនំយួសារត ីាចជអតថបទ ឬជ ដៃយកៃម

ឬជតាងពត័ម៌ន ។ល។

៨) បៃើអកៃសរដិត ដើមៃបីសងកត់ធ ងនល់ើាកៃយ ឬគំនិតថមសីខំន់ៗ និងតៃវូ 
ពនៃយលា់កៃយ និងគំនិតថមីៗ ទងំនៃះឱៃយានចៃាស់ាស់

៩) ាលា់កៃយ ឬគំនតិសំខន់ៗនីមយួៗតៃវូ បញាក់ ឡើង វញិ មដង ទៀត 
ៅ កនងុ សទានកុៃមៅទពំ័រខងចុងបញចប់នៃសៀវៅ ។

រួមបញចូលនូវាររៀនសូតេបេបសកមម 
១០) សរសៃរសកមមភពទ១ី ដៃល តមៃវូ ឱៃយ សសិៃស បៃើ បៃស ់ឯកសរ  

ជនំយួ សារត ីឬបៃមលូព័ត៌មនបនថៃម 

១១) សកមមភព នៃះ សិសៃស តៃវូ មន ទនំកទ់នំង ជ មួយ សសិៃស ដទៃ ទៀត  
ជ ដៃ គ ូឬជកៃមុដើមៃបីឱៃយពួកគៃាចរិះរកគំនតិនន នងិ យល ់
ាន កន់តៃបៃសើរ 

១២) សកមមភព នៃះ តមៃវូ ឱៃយ សិសៃស បៃើបៃស ់ជនំញ  នៃករ គិត កមៃតិ 
ខពស់ ដូចជករយកចណំៃះដងឹៅ អនវុតដកនងុសានភពជកស់ដៃង   
ឬវភិគពត័៌មន 
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១៣) បៃើបៃសស់ណំួរ ដើមៃប ីជយួ សសិៃស ឱៃយ ទទលួ ាន លទធផល សកិៃា 
ដៃល យើង ចងា់ន 

១៤) សរសៃរសកមមភពទ២ី ដៃល តមៃវូ ឱៃយ សសិៃស បៃើបៃស ់ឯកសរ ជនំយួ 
សារតកីនងុវធិមីយួទៀតខសុបលៃក ព ីអវ ីដៃល មនកនងុ សកមមភព    ទ១ី

ផដល់ឯកសរជំនួយសាតីដាំក់ទី២  
១៥) អនវុតដជាំនទ៧ី ទ៨ី នងិទ៩ី (ខងលើ) ឡើងវញិសមៃប ់

ឯកសរជនំយួសារតដីណំកក់លទ២ី។ ឯកសរថមនីៃះ គរួតៃ សថតិ 
កនងុ ទមៃងផ់ៃសៃងខសុបលៃកពទីមៃងដ់ៃលបៃើសមៃបដ់ណំកក់ល
ទ១ី ឧទហរណ៍ បើដណំកក់លទ១ីយើងបៃើអតថបទសណំៃរ   
ដណំក ់កលនៃះ យើង គរួបៃើដៃយកៃម

១៦) សរសៃរសកមមភពសមៃបឯ់កសរជនំយួសារត ីដណំក ់កលទ២ី

១៧) អនវុតដជាំនទ១ី៥ ទ១ី៥ នងិទ១ី៦ ឡើងវញិរហតូទលត់ៃ ាន 
បងាញនវូគនំតិទងំអសស់មៃបប់ៃានបទតៃវូានបងាញ

បេមូលគំនិតដេលានបងាញៅជំពូក/បេានបទមកាក់រួមគា 
១៨) សរសៃរសៃចកដសីងខៃបមយួអពំោីលគនំតិសខំន់ៗ ដៃលតៃវូ 

ាន បងាញៅកនងុជពំកូ/បៃានបទ។

១៩) សរសៃរសណំួរតៃតួពនិតិៃយឡើងវញិ ដៃល តមៃវូ ឱៃយ សសិៃស បងាញ 
អពំ ីគនំតិសខំន់ៗ  ៅកនងុវធិដីៃលខសុបលៃក ព ីអវ ីដៃល ាន បងាញ 
ៅ កនងុ អតថបទ។ សមូចងាថំ យើងកពំងុតៃពៃយយមធវើឱៃយសសិៃស 
យលអ់ពំចីណំៃះដងឹថម ីោល គ ឺមនិ មៃន គៃន ់តៃ ថ រលំកឹ ឡើង វញិ 
ោះ ឡើយ។ 

២០) តៃួតពិនិតៃយលើអវីដៃលអនកានសរសៃរ ដើមៃបី មើល អំពី ភព សុី 
សងាក ់គា និងផដលស់ៅំមយួចៃាប់ៅ ឱៃយ មិតដ រមួ ករងរ របស់ អនក
ដើមៃបឱីៃយគតជ់យួាយតមលៃបៃកបោយកររិះគន់។ ធវើតៃសដអវ ីដៃល 
អនកានសរសៃរជមួយសិសៃសមួយចំនួនៅកនុងកមៃិតថាក់ ដៃល 
តៃមឹតៃវូ ដើមៃបពីិនិតៃយមើលលើភស នងិភពដៃលាចាន ាន។  
កៃសមៃួលឡើងវិញ ៅតៃង់ណដៃលាំាច់។ 

៦. ារាយតមល្លើសៀវៅសិក្ា 
ៅកៃមដំណើរករ ករដៃញថលៃោយបើកចំហ គណៈកមាធិករនឹង 

ាយតមលៃៅលើាលស់ំណើចលូរមួអភិវឌៃឍ សៀវៅ សិកៃា ដៃល ដក់ មក ដើមៃប ី 
បៃកួតបៃជៃងគាោះៅលើគុណសមៃបតដិរបស់សំណើនីមួយៗ ដូច ជ ភព 
សមសៃបផនៃកភស ននភព និង គុណភព នៃ ទិដឋភព រួម កនុង ករ រៀបចំ 
ទមៃង់ទំព័រ។ល។ គំរូទមៃង់បៃបបទាយតមលៃសៀវៅសិកៃា មន ៅ កនុង  
ឯកសរភាប់ទី ២។  

៧. ារសរស្រ និង ារាយ តមល្ លើ សៀវៅ 
សិក្ា ោលសម្ប់គ្ូ 

៧.១ គោលបំណងនៃសៀវភៅសិកៃសាគោលសមៃាប់គៃូ
េសៀវៅសិកៃាោលសមៃប់គៃូតៃូវតៃផដល់ព័ត៌មនដៃលាំាច់ដល់

គៃូដើមៃបីអនុញាតឱៃយគៃូាចបៃើបៃស់ សៀវៅសិកៃា ោល សមៃប់ សិសៃស 
បៃកប ោយ បៃសិទធភព ខពស់ បំផុត។ សៀវៅ សិកៃា ោល សមៃប ់គៃ ូតៃវូ តៃ 
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ោរព តម ខលមឹសរ របស់ កមមវិធី សិកៃា និង សៃប តម ខលឹម សរ សៀវៅ សិកៃា 
ោលសមៃប់សិសៃសដើមៃបីជួយសមៃួលដល់គៃូាចយល់អំពីវតថុបំណងរបស់
កមមវិធីសិកៃាាន។ សៀវៅសិកៃាោលសមៃប់គៃូគួរតៃផដល់ោបល់អំពី
យុទធសសដៃបងៃៀន របៀបបៃើបៃស់អតថបទបៃកបោយគុណភពខពស់
ផដល់ដំណះសៃយចំោះបញា ឬសំណួរដៃលដក់ៅកនងុសៀវៅ សកិៃា 
ោលសមៃបស់សិៃស នងិផដលព់ត័ម៌នបនថៃមដៃលដលគ់ៃ។ូ 

៧.២ ការសរសៃរសៀវភៅសិកៃសាគោលសមៃាប់គៃូ
ករអភវិឌៃឍសៀវៅសកិៃាោលសមៃបគ់ៃតូៃវូោរពតមោលករណ៍ 

សមៃបក់រអភវិឌៃឍសៀវៅសកិៃាោលសមៃបស់សិៃស។ ប៉នុដៃសៀវៅ សកិៃា 
ោលសមៃបគ់ៃមូនចណំចុបនថៃមមយួចនំនួទៀតដៃលអនកនពិនធតៃវូចងាំ
ដចូខងកៃមៈ 

�ផដលក់រពណ៌នចៃាសា់សអ់ពំសីកមមភពណៃន ំនងិផដលន់វូ
ទដិឋភពទៅូថតើសកមមភពទងំនៃះទកទ់ងគាៅវញិៅមក
នងិទកទ់ងជមយួវតថបុណំងោយរបៀបណខលះ

�កណំតន់វូជនំញដៃលអនកសកិៃាតៃវូមនជមនុ

�ផដលន់វូតាងាយឈាះសៀវៅអពំបីៃភពពត័ម៌ន នងិឯកសរ
ពគិៃះ ដៃលទកទ់ងៅនងឹបៃានបទ

�ផដលព់ត័ម៌នបនថៃមឱៃយានគៃបគ់ៃន ់ដើមៃប ីាន ាន ថ គៃ ូបងៃៀន 
ដៃលមនិមៃនជអនកជនំញាច បៃើបៃស ់សៀវៅ សកិៃា ោល 
ាន បៃកបោយបៃសទិធភព 

�ផដលព់័តម៌នលមអតិអពំរីបៀបបងៃៀនបៃានបទជក់ាកន់ន
ដៃលទមទរនវូករបៃងុបៃយត័នពសិៃស ឧទហរណ៍សុខភព ផលវូ ភៃទ
ជតិពនធវុទិៃយ។ល។ 

�ផដលក់រណៃនចំៃាសា់ស់ ងយយល់អពំ ីករ បៃើបៃស់ ឧបករណ៍ 
ពសិៃសៗណមួយ 

�គូសបញាក់អពំបីញាទកទ់ងនងឹសុវតថភិពតមករគួរ។ 

៧.៣ ការវាយតមលៃេសៀវភៅសិកៃសាគោលសមៃាប់គៃូ
ករាយតមលៃសៀវៅសិកៃាោលសមៃប់គៃ ូក៏តៃវូ ោរព តម ោល 

ករណ៍ដៃលផដល់ឱៃយខងដើមសដអីពំកីរ ាយ តមលៃ លើ សៀវៅ ោល សមៃប់ 
សសិៃសដៃរ។ប៉នុដៃមនចណំចុបនថៃមមួយចនំួនទៀតដៃលអនកាយតមលៃតៃវូចង
ាដំចូខងកៃមៈ

�ាលល់កខណៈវនិចិឆយ័ទងំអសដ់ៃលបៃើបៃស់ដើមៃបាីយតមលៃសៀវ
ៅ សិកៃាោលសមៃប់សិសៃសតៃវូយកមក អនុវតដ ៅកនងុ សៀវៅ 
សកិៃា ោលសមៃប់គៃូ

�សៀវៅសិកៃាោលសមៃប់គៃូ ផដល់នូវវតថុបំណងចៃាស់ាស់
ដើមៃបីជួយសមៃួលដល់គៃូបងៃៀនឱៃយោរពតមកមមវិធីសិកៃា

�មនករពណ៌នចៃាសា់ស់អពំទីនំក់ទនំងរាងបៃានបទនន 
ដៃលតៃូវសិកៃា 

�ផដល់ករឆលើយតបៅនឹងសំនួរដៃលតៃូវានដក់បញចូលៅកនុង 
សៀវៅសិកៃាោលសមៃបស់សិៃស
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�ផដលព់ត័ម៌នបនថៃមឱៃយានគៃបគ់ៃនដ់ើមៃបាីនានថ គៃ ូបងៃៀន 
ដៃលមនិមៃនជអនកជនំញាច បៃើបៃស ់សៀវៅ សកិៃាោល
សមៃបស់សិៃសានបៃកបោយបៃសទិធភព 

�ផដលន់វូយទុធសសដៃសមៃបប់ងៃៀន ដើមៃប ីោះ សៃយ បៃាន បទ 
ដៃលលាំក 

�ពណ៌នអពំឧីបករណ៍/បៃភពពត័ម៌នាាំច់ៗ នន 

�គសូបញាកអ់ពំបីញាទកទ់ងនងឹសវុតថភិព(ពោិធន)៏។

ឯកសរភាប់ទី១
កៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីា
នយកដានអភិវឌៃឍកមមវិធីសិកៃា
សនលឹកលកខណៈលំអិតរបស់សៀវៅសិក្ាោល

ល.រ អតាធិបេាយ បញាក់ ោបល់
១ មុខវិជា
២ ថាក់
៣ ផោតករយកចិតតទុក ដក់ ពិសៃស
៤ តមៃូវករពិសៃស
៥ កលបរិចជៃទតៃូវឱៃយ ៅ ដល់សា
៦ ចំនួនចៃាប់ ោះពុមព
៧ ចំនួនទំព័រ
៨ ទំហំកៃដស
៩ គុណភពកៃដស

១០ បៃានកៃុមសំណៃរ ឈាះ
១១ បៃានបទជំពូកគំរូ
២៣ អនកនិពនធ ឈាះ
១៣ សំៅចុងកៃយនៃ ជំពូកគំរូ

ដៃលតៃូវាន អនុម័ត ោយ 
សមជិក កៃុមអនកនិពនធ

១.
២.
៣.

ឈាះ និងហតថលៃខ

១៤ តៃួតពិនិតៃយគុណភព ជំពូកគំរូ ចុង 
កៃយ ធវើ ឡើងោយៈ 

ឈាះ និងហតថលៃខ

១៥ អនុម័តដក់ឱៃយ ដៃញ ថលៃ 
ដើមៃបីោះពុមព ោយៈ 

ឈាះ និងហតថលៃខ
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ឯកសរភាប់ទី២
កៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីា
នយកដានអភិវឌៃឍកមមវិធីសិកៃា

ទម្ង់គំរូាយតមល្
សូមគូសរងវង់លើបៃអប់ដៃលសមសៃបដៃលឆលុះបញាំងនូវករវិនិចឆ័យ 

របស់អនក។ 
អតៃពិនទុៈ ១ = មិនយល់សៃបយាងខាំង ..... ៥= យល់សៃបយាងខាំង

ឈាះសៀវៅសិកេាោល...........................................................

ល.រ អតេធិបេាយ ោបល់ អតេពិនទុ

ក. ខ@ឹមuរ

១ ខលឹមសរតៃឹមតៃូវ ១ ២ ៣ ៤ ៥
២ ខលឹមសរសុីសងាក់គាជមួយកមមវិធីសិកៃា ១ ២ ៣ ៤ ៥

៣
លំដប់ និង ភព សុី ជម ៃ របស់ បៃាន 
បទ សមសៃប ៅ នឹង សៃចកដី តៃូវ ករ 
របស់ អនកសិកៃា 

១ ២ ៣ ៤ ៥

៤ ខលឹមសរមនភពាក់ព័នធជមួយបរិបទ
បៃទៃសកមពុជ ១ ២ ៣ ៤ ៥

៥ កមៃិតនៃភពលំាក សមសៃប សមៃប់ 
អនកសិកៃា ១ ២ ៣ ៤ ៥

៦ ខលឹមសរានបញចូលនូវបទពោិធន៍
កនុងពិភពជក់សដៃងដល់អនកសិកៃា ១ ២ ៣ ៤ ៥

ខ. bរWamំY<aករ	m 

៧ បញាក់ចៃាស់ាស់អំពីោលបំណង
និងវតថុបំណង ១ ២ ៣ ៤ ៥

៨ សមសៃបសមៃប់វិធីសសដៃបងៃៀន/រៀន
ចៃើនបៃប ១ ២ ៣ ៤ ៥

៩ លើកកមពស់ករចូលរួមរបស់អនកសិកៃា ១ ២ ៣ ៤ ៥
១០ លើកកមពស់កររៀនបៃបសកមម ១ ២ ៣ ៤ ៥
១១ លើកកមពស់ជំនញកនុងករទក់ទង ១ ២ ៣ ៤ ៥

១២ លើកទឹកចិតដឱៃយមនអនដរទំនក់ទំនងជ 
មួយកៃុម ១ ២ ៣ ៤ ៥

១៣ លើកទឹកចិតដចំោះភពចនៃបៃឌិតរបស់ 
អនកសិកៃា ១ ២ ៣ ៤ ៥

១៤ អនុញាត/លើកទឹកចិតដអនកសិកៃាឱៃយាច
ធវើករោយឯកាជៃយ ១ ២ ៣ ៤ ៥

១៥ សមសៃបសមៃប់ោលបំណងដៃល 
ានគៃងទុក ១ ២ ៣ ៤ ៥

១៦ មៃរៀនរៀបចាំនលអ នងិ មន រចន សមពន័ធ ១ ២ ៣ ៤ ៥
១៧ ពនៃយល់បញញតដិននឱៃយចៃាស់ាស់ ១ ២ ៣ ៤ ៥
១៨ បញញតដិននតៃូវានអភិវឌៃឍចៃាស់ាស់ ១ ២ ៣ ៤ ៥
១៩ សងខៃបអតថនយ័បញញតដនិនឱៃយចៃាសា់ស់ ១ ២ ៣ ៤ ៥

២០ មុខវជិានមីយួៗមនករគទំៃមុខវិជាដទៃ
ទៀតកនុងកមមវិធី ១ ២ ៣ ៤ ៥

២១ បៃើាកៃយស័ពទដៃលមិនមៃនជាកៃយស័ពទ 
បចចៃកទៃសឱៃយសមសៃប ១ ២ ៣ ៤ ៥

២២ តៃូវណៃនំ និងពនៃយល់ ាកៃយ បចចៃក ទៃស 
ឱៃយមនលកខណៈសុីសងាក់ ១ ២ ៣ ៤ ៥

២៣ ឧទហរណ៍អំពីឧបករណ៍ាយតមលៃ
ឱៃយានគៃប់គៃន់ ១ ២ ៣ ៤ ៥
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២៤ អតថបទតៃូវមនទំនក់ទំនងោយផាល់
ៅ នឹងដៃយកៃម ឬតាង។ល។ ១ ២ ៣ ៤ ៥

២៥ កររចនជនំយួផនៃកចកខគុរួឱៃយាបា់រមមណ ៍
/មនបៃសិទធភព ១ ២ ៣ ៤ ៥

២៦ ឧទហរណ៍បងាញ មនបៃសិទធិភព និង 
សមសៃប ១ ២ ៣ ៤ ៥

២៧ ទំហំអកៃសរសមសៃប ១ ២ ៣ ៤ ៥

២៨ រចនបទមនលំដប់លំោយសមសៃប
និងសុីសងាក់ ១ ២ ៣ ៤ ៥

២៩ អនកសិកៃាាចបៃើបៃស់ធនាននៃះាន
ោយងយ ១ ២ ៣ ៤ ៥

បyHដ[aNៀត 

៣០ សមភពយៃនឌរ័តៃវូានគតិគរូដលៅ់ 
កនងុសៀវៅទងំមលូ ១ ២ ៣ ៤ ៥

៣១ បញាបរិសាន និង និរនដរភព តៃូវ ាន យក 
ចិតដទុកដក់យាងសមសៃប ១ ២ ៣ ៤ ៥

៣២
មិនមនគុណវិបតដិអវីសមៃប់អនកសិកៃា 
ដៃលពិករភពកនុង ករ បៃើបៃស់ សៀវ 
ៅសិកៃាោលនៃះ

១ ២ ៣ ៤ ៥

៣៣
មនិមនគណុវបិតដអិវសីមៃប ់អនក សកិៃា មក 
ព ីកៃមុជនជតភិគតចិ កនងុ ករ បៃើបៃស ់
សៀវៅសកិៃាោលនៃះ

១ ២ ៣ ៤ ៥

ោបល់ៅលើភពសមសៃបៈ

អនុសសន៍ៈ 
ឈាះអនកាយតមលៃៈ____________ ហតថលៃខៈ_________កលបរិចឆៃទៈ ______




