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បឋកថស្តពីី

ករស្រមួច ទិភពកំែណទ្រមង់ សយ័អបរ់ំ
មរយៈករ្រគប្រគងេផ្ត តេលីលទធផល

េដីមបីក ងមលូធនមនសុ េនកមពជុ

សននបិតអបរ់ំ

បណ្ឌ តិសភចរយ ហងជ់នួ រ ៉នុ
ៃថងទី២៥ ែខេម  ឆន  ំ២០២២



១. ទិភពទី១៖ ករក ង្របពន័ធ និងករអ វឌ សមតថភព

២. ទិភពទី២៖ កំែណទ្រមង់ េរៀន

៣. ទិភពទី៣៖ ករអ វឌ យវុជនេដីមបីេលីកកមពសប់ំណិន សតវត រទ៍ី២១

៤. ទិភពទី៤៖ ករអបរ់ំ ទយ ្រស្ត និងបេចចក ទយ

៥. ទិភពទី៥៖ ករអបរ់ំឌីជីថល

៦. ទិភពទី៦៖ កំែណទ្រមង់ គរេុកសលយ

៧. ទិភពទី៧៖ ករេលីកកមពសស់ខុភពសិក

៨. ទិភពទី៨៖ ករបេងកីតមជឈមណ្ឌ លឧត្តមភពេន្រ ះ ថ នឧត្តមសិក

ម ក
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ទី១. េសចកី្តេផ្តីម

គនំរូបុ ណ  េ យ
េ កេជ្រត ចន



 ទិភពទី១- ករបេងកីនគណុភព 

 ទិភពទី២- ករព្រងឹងករ្រគប្រគងបគុគលិក

 ទិភពទី៣- ករព្រងឹងករ្របឡង្រគប្របេភទ

 ទិភពទី៤- កំែណទ្រមងឧ់ត្តមសិក

 ទិភពទី៥- ករអ វឌ ស្រមបយ់វុជន នវូជំនញបេចចកទស និង 
ជំនញទន់

 ទិភពទី៦- កំែណទ្រមងក់រ្រគប្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ

 ទិភពទី៧- កំែណទ្រមងក់រអបរ់ំកយ និង កី

 ទិភពទី៨- ករបេងកីតធនគរខរួកបល សយ័អបរ់ំ

កំំំែណទ្រមង ់៨ ចំណុច



 បនទ បព់បីនអនុវត្តកំែណទ្រមងវ់សិ័យអបរ់ ំេ យេផ្ត តេលើ ទិភពចនំនួ ៨ ចណំុចអស់
រយៈេពលមយួឆន មំក េនកនុងឆន  ំ២០១៥ សននិបតអបរ់បំន កេ់ចញនូវ «ចកខុ សយ័
កំែណទ្រមងអ់បរ់ំ» ែដលឈរេលើសសរស្តមភ ៥ ដូចខងេ្រកម៖

 សសរស្តមភទី១-ករអនវុត្តែផនករសកមមភពេគលនេយបយ្រគូ
សសរស្តមភទី២- ករេធ្វីអធិករកិចច 

 សសរស្តមភទី៣–រង្វ យតៃម្លសិក

 សសរស្តមភទី៤–ករែកលម្អកមម ធីសិក  និងបរិ ថ នសិក

 សសរស្តមភទី៥–កំែណទ្រមងឧ់ត្តមសិក  

ចកខុ សយ័កំែណទ្រមងអ់បរ់ំ៖ 
សសរស្តមភទំង ៥ ៃនកំែណទ្រមង់



ករអបរ់ំកនងុដំ កក់ល ប ្តក ូ ដ-១៩ 

 បេវសនកលឆន សំិក  ២០២០-២០២១ បនចបេ់ផ្តើមេនៃថងទ១ី១ ែខមក   ឆន ២ំ០២១ 
េ យ្រគឹះ ថ នសិក ទងំអស់្រតូវអនុវត្ត មកមមវធិសីិក ប្រងួញ នងិេគលករណ៍
្របតិបត្តសិ្តីពី “ដំេណើ រករ្រគឹះ ថ នសិក ្របកបេ យសុវតថិភពកនុងបរបិទជំងកឺូវដី-១៩ “

 េ្រកយដំេណើ រករបនជង ២ែខ នងិ «្រពតឹ្តកិរណ៍សហគមន ៍២០ កុមភៈ ២០២១» បន
េកើតេឡើង ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន នងិកី បនផ្អ កដំេណើ រករ េរៀនសថិតេនកនុង
ភូមិ ្រស្ត ជធនីភនេំពញ េខត្តក ្ត ល និង្រកុង្រពះសីហនុ 

 េ្រកយមក េ យ រកររកី ល លៃនជងំកឺូវដី-១៩ កនុងសហគមន ៍ េនពកក់ ្ត ល
ែខមនី ឆន ២ំ០២១ ្រកសួងបនសេ្រមចផ្អ កដេំណើ រករ េរៀនេនទូទងំ្របេទស 
្រពមទងំបនេចញេសចក្តីែណនឱំយ្រគះឹ ថ នសិក ទងំអស់អនុវត្តករបេ្រង ន នងិេរៀន
មែបបច្រមុះ។



ករអបរ់ំកនងុដំ កក់ល ប ្តក ូ ដ ១៩ 

 េនកនុងអំឡុងែខឧសភ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបន កេ់ចញនូវែផនករយុទធ ្រស្តយុទធនករជតិ
ចក់ ៉ ក់ ំងបងក រជំងឺកូវដី-១៩ សំេ បេងកើតឱយបននូវភព ុ ំសងគមេសដ្ឋកិចចេនកមពុជកនុងឆន ំ
២០២១

 ជរមួ បុគគលិកអបរ់្របមណ ៩៥% ៃនម្រន្តី ជករវសិ័យអបរ់ទំូទងំ្របេទសចំនួន ១៣០ ០០០ នក ់
បនចក់ ៉ ក់ ំងរចួេហើយ

 ករ្របយុទធ្របឆងំនឹងជំងឺកូវដី-១៩ នកន្លងមកកដ៏ូចជេនកនុងេពលអនគត នឹងមនិ ចលុប
បំបតក់រឆ្លងរកី ល លជំងឺកូវ-ី១៩ ជេរៀងរហូតបនេទ “វបិត្តិៃនជំងឺកូវដី-១៩ នឹងេនបន្តយូរត
េទេទៀត” 

 ករបន្តផ្អ កដំេណើ រករ្រគឹះ ថ នសិក  ករបេ្រង ននិងេរៀនេ យផទ ល់េនកនុងថន ក ់ ចនឹងបេងកើត
ជបញ្ហ ្របឈមកនុងករអភវិឌ ធនធនមនុស េនកមពុជ ជពិេសសវសិមភពកនុងករទទួលបន
េស អបរ់រំបស់្រកុមសិស ជួបករលំបក ។



ករអបរ់ំកនងុដំ កក់ល ប ្តក ូ ដ ១៩ 

 េឆ្លើយតបនឹងករសេ្រមចចិត្តជយុទធ ្រស្តរបស់ សេម្តចេតេជ
នយករដ្ឋម្រន្តី កនុងករចក់ ៉ ក់ ំងដល់កុមរ យុពី ១២ ដល់ 
១៧ ឆន  ំ្រកសួងបនេរៀបចំ «យុទធ ្រស្តស្តីពីករេបើកដំេណើ រករ្រគះឹ ថ ន
សិក េឡើងវញិកនុងបរបិទជំងឺកូវដី-១៩»

“យុទធ ្រស្តស្តីពីករេបើកដំេណើ រករ្រគះឹ ថ នសិក េទប ើងវញិកនុងបរបិទជំងឺ 
កូវដី-១៩»  ឈរេលីអភិ្រកម្របមំយួ គឺ៖ 



យទុធ ្រស្តកនុងករេបីកដំេណីរករ្រ ះ ថ នសិក
េឡីង ញ

(១)- ករកណំតច់ំ តថ់ន កភ់មូិ ្រស្តក្រមតិ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េទ មក្រមតិ នភិយ័ៃន
ករឆ្លង ល លៃនជំងកឺូវដី-១៩

(២) ករេបើកដេំណើ រករេឡើងវញិ មដំ កក់ល ចេំពះ្រគឹះ ថ នសិក ែដល ច
អនុវត្តបននូវ «ស្តង់ សុវតថិភពសុខភព» ឬ «េគលករណ៍្របតបិត្តសិ្តង់ ស្រមប់
ដំេណើ រករ្រគឹះ ថ នសិក េឡើងវញិ្របកបេ យសុវតថិភពកនុងបរបិទៃនជំងកឺូវដី-១៩»

(៣) ករបន្តអនុវត្តវធិី ្រស្តៃនករសិក មែបបច្រមុះ មរយៈករអនុវត្តករសិក កនុង
ថន កេ់រៀន ករសិក ពចីមង យ ម្របពន័ធេអទបចិ្រតនូកិ នងិ មែបប្របៃពណី រមួទងំ
ករេធ្វើស័្វយសិក



យទុធ ្រស្តកនុងករេបីកដំេណីរករ្រ ះ ថ នសិក
េឡីង ញ

(៤) ករអនុវត្តកមមវធិីសិក ប្រងួញ និងករបេ្រង នមុខវជិជ ្រតូវ្របឡង ស្រមបស់ិស ថន កទ់ី៩ និងទី១២ 

(៥) ករេបើកដំេណើ រករេឡើងវញិ្រគឹះ ថ នសិក  ែដលមនសិស  និស តិ ភគេ្រចើន   

  បនទទួល ៉ក់ ំងរចួ ល់ េ យចបេ់ផ្តើមពី្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  វទិយ ថ នជតិអបរ់ ំ  
វទិយ ថ នគរេុកសលយ និង្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះ  ប ្ត ល្រគូដៃទេទៀត

(៦) វធិនករបែនថមស្រមបក់រពរសុខភពបុគគលិកអបរ់ ំនិងសិស នុសិស  ដូចជ៖

 បុគគលិកអបរ់ ំឬ្រគូបេ្រង ន ទងំពីរេភទ ែដលមន យុេ្រចើនជង ៥០ ឆន  ំឬមនជងំឺ្របចកំយ 
មនិទន្រតូវបនអនុញញ តឱយមកបេ្រមើករងរ ឬបេ្រង នេទះបីបនទទួល ៉ក់ ំងកូវដី-១៩ 
រចួ ល់កេ៏ យ

 សិស នុសិស  និងនិស តិ ែដលបនមកសិក េនកនុង្រគឹះ ថ នសិក គួរេចៀស ងករ
សនិទធ ន ល ឬ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួម បិ  ជីដូនជី  ឬអនករស់កនុងផទះជមួយគន  ែដល
មន យុេ្រចីនជង ៥០ ឆន  ំឬមនជំងឺ្របចកំយ



គន្លងជី តថមីកនងុ សយ័អបរ់ំ

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  បន កេ់ចញ និងកំពុងបេងកើនេលប នកនុងករអនុវត្តនូវវធិនករដម៏ន
្របសិទធភព និងទនភ់្លន ់េដើមបធីននូវនិរន្តរភពៃនករសិក  និងដំេណើ រករេឡើងវញិ្រគឹះ ថ នសិក        
មរយៈករេបើកដំេណើ រករេឡើងវញិជជំ នៗ និង្របុង្របយត័ន ដូចខងេ្រកម៖

• ទីមយួ៖ បេងកើតបរយិកសកនុង្រគឹះ ថ នសិក ល្អ្របេសើរ ្របកបេ យសុវតថិភព េដើមបកីរពរ្រគូ 
និងសិស  រមួបញចូ លទងំករ្របឹក អំពីសុខភពផ្លូវចិត្ត និងករេលើកទឹកចិត្តដល់សហគមន៍ កនុង
ករចូលរមួ្រគប្រគង េរៀន

• ទីពីរ៖  អនុវត្តករសិក មែបបច្រមុះ េ យរមួបញចូ លគន  នូវករេរៀនកនុងថន កក់នុង េរៀន ករ
េរៀន ម្របពន័ធឌីជីថល ករេរៀន មទូរទស ន ៍ករេរៀន ម្រក សកិចចករ និងករេរៀនេ យខ្លួន
ឯង។ 



គន្លងជី តថមីកនងុ សយ័អបរ់ំ

• ទីបី៖ អនុវត្តកមមវធិីសិក ែដលមនភពទន់ភ្លន ់េ យផ្តល់ ទិភពដល់ករេរៀន ន និង
គណិតវទិយេនក្រមិតដំបូងេនបឋមសិក  និងករេរៀន មែបបសេងកត និងស្វ័យសិក
េនក្រមិតមធយមសិក ។ ករេរៀន មកមមវធិសីិក ប្រងញួ េ យេផ្ត តេលីមុខវជិជ សំខន់ៗ 
និងមនេរៀបចំជេសចក្តសីេងខបេមេរៀន ស្រមប់សិស េរៀនេ យខ្លួនឯង។

• ទីបួន៖ េ្របី្របស់ខ្លឹម រឌីជីថល ែដលបេងកីតេឡងីេ យ្រគូេឆនីមរបស់េយងី នឹង ច
ជួយេ ះ្រ យបញ្ហ កង្វះ្រគូេនតំបនជ់នបទ ក៏ដូចជកង្វះ្រគូែដលមនសមតថភពផង
ែដរ។ 

• ទី្រប៖ំ បន្តអនុវត្តកែំណទ្រមង់ េរៀន េដីមបេីធ្វីឱយ េរៀនមនទនំលួខុស្រតវូ
ចំេពះឪពុកម្ត យសិស  និងសហគមន៍ មរយៈករផ្ល ស់ប្តូរវបបធម៌  និងករេលីក
ទឹកចិត្តឱយសហគមន៍ចូលរមួ កនុងករ្រគប់្រគង េរៀន និងករគ្រទដល់បរយិកស
សិក ្របកបេ យសុវតថិភព។
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ទី២
ករស្រមួច ទិភពសកមមភព

ទិភពទំង ៨



ទិភពទី១៖ ករក ង្របពន័ធ និង
ករអ វឌ សមតថភព



 ករេរៀបចំែផនករអបរ់ំ៖ ែផនករយុទធ ្រស្តវសិ័យអបរ់ ំ (ESP) កំណតេ់គលនេយបយ
ចំនួន ២៖ (១) ធនឱយករអបរ់មំនគុណភព ្របកបេ យសមធម ៌ និងបរយិបនន និងេលើក
កមពស់ឱកសកនុងករសិក េពញមយួជីវតិ ស្រមបទ់ងំអស់គន  និង (២) ធនភពស័ក្តសិិទធិៃន
ភពជអនកដឹកន ំនិង្រគប្រគងរបស់ម្រន្តីអបរ់្រគបល់ំ បថ់ន ក ់

 ករេរៀបចំេគលនេយបយ៖ េគលនេយបយគ្រទ ដូចជស្តង់ វជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន 
ស្តង់ នយក គន្លង ជីព CPD ។ល។

 យទុធ ្រស្តអនុវិសយ័ករអប់រមំធយមសកិ ឆន  ំ២០២១-២០៣០ 
 ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយែផ្អកេលើលទធផល និងែផនករវិនិេយគ ធរណៈ  
 េសចក្តីែណន្របតិបត្តិយទុធ ្រស្តសហគមន៍ េរៀន

សមិទធផល



 ករេរៀបចំែផនករអបរ់ំ៖ ែផនករយុទធ ្រស្តវសិ័យអបរ់ ំ (ESP) កំណតេ់គលេ
ៃន្របពន័ធអបរ់ ំនិងសូចនករ មអនុវសិ័យ

 ករេរៀបចំេគលនេយបយ៖ េគលនេយបយគ្រទ ដូចជស្តង់ វជិជ ជីវៈ្រគូ
បេ្រង ន ស្តង់ នយក គន្លង ជីព CPD ។ល។

 ករ្រគប្រគង េរៀន៖ ករអនុវត្តកំែណទ្រមងក់្រមតិ េរៀនទទួលបន
លទធផលល្អ្របេសើរ េ យបេងកើតបនជ គំរូ ៣ក្រមតិ (លទធផលសិក សិស )៖ 

 ទី១- េរៀនជំននថ់មី NGS

 ទី២- េរៀន្រគប្រគងមន្របសិទធភព SBM (គេ្រមង SEIP)

 ទី៣- ករេលីកកមពសគ់ណុភពអបរ់ំ ម មធយមសិក ធនធន 
និង េរៀនេផ ងេទៀត េដីមបីេឆ្លីយតបេទនឹងេគលនេយបយ
ឧស ហកមម

សមិទធផល



 ករេឆ្លីយតប៖ 

 ១) យទុធ ្រស្តចតេុកណ

 ២) េសដ្ឋកិចចឌីជីថល

 ៣) ករអបរ់ំឌីជីថល

 យទុធ ្រស្ត៖ 

 ពីករ្រគប្រគងេ យេផ្ត តេលីធតចុលូ (INPUTS) េឆព ះេទកន់

 ករ្រគប្រគងេផ្ត តេលីលទធផល (RESULT-BASED MANAGEMENT)៖

 លទធផលសិក របសស់ិស  និងធនធនមនសុ មនគណុភព 

 ជពលរដ្ឋល្អ

កំែណទ្រមងក់រ្រគប្រគងហិរញញវតថុ៖
ករ្រគប្រគងេផ្ត តេលីលទធផល



 ករេ ះ្រ យបញ្ហ េនក្រមិតមធយមសិក ជ្របពន័ធ៖ (១) មធយមសិក
្រតូវផ រភជ បជ់មយួឧត្តមសិក េដើមបផី្តល់ជនំញដល់សិស  នងិករអនុវត្តវធិី ្រស្ត
បេ្រង នសមបណូ៌ែបប (២) បញ្ហ សិស  ៣០% មនបញ្ហ កនុងអំ ន នងិសរេសរ ្រតូវ
េ ះ្រ យេ យព្រងងឹអំ នដបំងូ នងិគណិតដបំងូ (៣) បញ្ហ អ្រ េបះបង ់ នងិ
្រតតួថន កខ់ពស់េនបឋមសិក ្រតូវេ ះ្រ យេ យ ករយកចតិ្តទុក កដ់ល់ករអបរ់ ំ
កុមរតូច។

 សមូចនករលទធផល៖ ករ យតៃម្លករងរ្រគូ នយក ករេធ្វើអធិករកចិច ្រតវូយក
លទធផលសិក សិស ជេគល

 េគលករណអ៍នវុត្តេដីមបីព្រងឹង្របពន័ធអបរ់ំ៖ ករេរៀបចំសិកខ , 

េបសកកមម, CPD, ករអនុវត្តគន្លង ជីព, ករ យតៃម្ល េរៀន៖ ្រតូវយកេគល
ករណ៍ៃនករអនុវត្តកំែណទ្រមង់ េរៀន េដើមបលីទធផលសិក ។ 

ករ្រគប្រគងេផ្ត តេលីលទធផល



 ១- ករព្រងឹងសមតថភព៖ 

 ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ (PRESET)

 ករអភវិឌ វជិជ ជីវៈជ្របច ំ(CPD)

 ២- ករេលីកទឹកចិត្ត៖ 

 ករ យតៃម្លករងរ្របចឆំន ំ
 ករដំេឡើងេបៀវត  និង នន្តរស័ក្តិ
 ៣- ករផ្តលឱ់កស៖ 

 ករអនុវត្តគន្លង ជីព៖ (1) អនកមនវជិជ ជីវៈដំបូង (2) អនកឯកេទស (3) អនក   
ឯកេទសជនខ់ពស់

កំែណទ្រមងម់ខុងរ ធរណៈ៖
កំែណទ្រមងក់រ្រគប្រគងធនធនមនសុ



 ករេលីកមពសក់រ្រប ំង្របែជង៖ ចបេ់ផ្តើមអនុវត្ត ងំពីឆន សំិក ២០១៣-
២០១៤ ពនរង្វ ន ់សេម្តចេតេជែសន៖ 

 នយក ល្អ៖  កនុងមយួឆន  ំ៣ នក ់សរបុ ៧ ឆន  ំ២១ នក់

 ្រគូបេ្រង នល្អ៖ កនុងមយួឆន  ំ៥ នក ់សរបុ ៧ ឆន  ំ៣៥ នក់

 ្រគូបេ្រង នល្អភ ែខមរថន កទ់ី១ ទី២ និងទី៣៖ កនុងមយួឆន  ំ៥ នក ់សរបុ ៥ 
ឆន  ំ២៥ នក់

 ្រគូបេ្រង នល្អគណិត ទយ ថន កទ់ី១ ទី២ និងទី៣៖ កនុងមយួឆន  ំ៥ នក ់សរបុ 
៤ ឆន  ំ២០ នក់

 នយក ្អ ត៖កនុងមយួឆន  ំ៥ នក ់សរបុ ៤ ឆន  ំ២០ នក។់ 

គន្លង ជីពកនុង សយ័អបរ់ំ



 កនុង្រកបខណ្ឌ ករ្រគប្រគង េរៀនមន្របសិទធភព៖ ចបេ់ផ្តើមអនុវត្ត 
ងំពីឆន សំិក ២០១៣-២០១៤ ពនរង្វ ន ់សេម្តចេតេជែសន៖ 

 នយក ល្អ៖  កនុងមយួឆន  ំ៣ នក ់សរបុ ៧ ឆន  ំ២១ នក់

 ្រគូបេ្រង នល្អ៖ កនុងមយួឆន  ំ៥ នក ់សរបុ ៧ ឆន  ំ៣៥ នក់

 ្រគូបេ្រង នល្អភ ែខមរថន កទ់ី១ ទី២ និងទី៣៖ កនុងមយួឆន  ំ៥ នក ់សរបុ ៥ 
ឆន  ំ២៥ នក់

ករទទលួ គ លអ់នកជំនញអបរ់ំ



 ករផ្ល សប់្តូរផនតគ់ំនិត និងរេបៀបេធ្វីករ៖ 

 ពី ធី ្រស្តគេ្រមង (USEDSP-II & II; SIEP, GPE, TEC etc.)

 េទករ្រគប្រគងជ្របពន័ធ៖ េរៀបចំ ង្រគប្រគងេផ្ត តេលើលទធផល េ យមន
ធតុចូល ស្រមបអ់នុវត្តេគលនេយបយ មអនុវសិ័យ េដើមបសីេ្រមចេគលេ  ែដល
កេ់ចញ

 ករបេងកីតគន្លង ជីព៖ េ យអនុវត្តេន ម្រគឹះ ថ នសិក មន្របសិទធភព

 ករអ វឌ សមតថភពអនវុត្តកំែណទ្រមង៖់ េនដំ កក់លទី១ ទទលួ
គ ល់អនកែដលជួយ គ្រទដល់ករអនុវត្តកែំណទ្រមងក់្រមតិ េរៀន

 ករអ វឌ សមតថភពអនកឯកេទសថន កក់ ្ត ល៖ អនកែតងេសៀវេភ អនក
ឯកេទសកមមវធិសីិក  (វធិី ្រស្តបេ្រង ន) រង្វ យតៃម្ល (ជួយ េរៀន PISA)

ករក ង្របពន័ធ និងករព្រងឹងសមតថភព



 ដំេណីរេឆព ះេទកីទបសុីេហគម ២០២៣៖ ៣៩ ្របេភទកីទប ៩៤០ វញិញ     
កីទបករចនំួន ៤៩២ នក ់្រគូបង្វឹក ១៦៦ នក។់ 

 ករព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី្រគប្រគងកីទប៖ ្រតូវមនយន្តករ យតៃម្លករងរ 
ករេ្រជើសេរ ើសម្រន្តីមនសមតថភពវជិជ ជីវៈ និងករេប្តជញ ចិត្ត

 ករព្រងឹងសហពន័ធកីទប៖ ករេ្រជើសេរ ើសអត្តពលិកមនេទពេកសលយ នងិ្រគ ូ   
បង្វឹកមនបទពេិ ធ

 ករអ វឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ៖ បន្តវនិិេយគ

 ករេលីកទឹកចិត្ត៖ ្របកឧ់បតថមភ (្រតវូដេំឡើង) នងិ្របករ់ង្វ ន ់ករែថទសំុខភព នងិ
រ្រគប្រគន់

 ករ្រគប្រគងករ តហ់្វឹកហ្វឺន៖ បេងកើតស្តង់ ជតិ មស្តង់ តំបន។់

ករព្រងឹងសមតថភពែផនកកីទប
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ទិភពទី២៖ កំែណទ្រមង់ េរៀន



២.១. ករអបរ់ំកមុរតចូ

• ករែថទំ គំពរ និងអបរ់ំកមុរតចូ ជអន្ត គមនព៍ហុវសិ័យ និង រៈសំខនៃ់ន ១០០០ 
ៃថងដំបូង៖ ១) របូតថមភ ២) សុខភព ៣) ករករពរ ៤) កិចចគពំរសងគម ៥) ករអបរ់ ំេដើមប ី
អភវិឌ បុគគលិកលកខណៈជពលរដ្ឋមនគុណភព និងពលរដ្ឋឌីជីថលនេពលអនគត និងផ្តល់     
ឱកសស្រមបម់ បិ  អនក ពយបល កនុងករ្របកបកិចចករងរ្របចៃំថងេពញេលញ េដើមប ី
បេងកើន្របកច់ំណូល្រគួ រ មរយៈ ១) ករផ្តល់េស ករែថទ ំគពំរ និងអបរ់ដំល់កុមរតូច និង 
២)  ផ្តល់េស អបរ់មំ បិ ។ 

• ទី១៖ បេងកើនចំនួន េរៀនមេត្តយយសិក រដ្ឋេនកនុង បឋមសិក   
• ទី២៖ បេងកើនចំនួន េរៀនមេត្តយយសិក សហគមនម៍នស្តង់  និងែ្របក្ល យជ េរៀនរដ្ឋ
• ទី៣៖ ទរក ្ឋ ន និងករផ្តល់េស ដល់្រស្តីមនៃផទេពះ 
• ទី៤៖ េស អបរ់មំ បិ
• ទី៥៖ ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូមេត្តយយ េ យបេងកើនសមតថភពបណ្តុ ះប ្ត លៃន គរេុកសលយ

មេត្តយយមជឈមិ រមួទងំករបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់ ឯកជន។ 



២.២. ករអបរ់ំបឋមសិក

• ទី១៖ ទិភពខពស់ គឺ «អំ នដំបូង»។ កញចបស់មភ រៈអំ នថន កដ់ំបូងែដលរមួមន េសៀវេភ
ែណនសំ្រមប្រគូ េសៀវេភជំនួយសិស  បណ្ណ អក រ-របូភព េសៀវេភហ្វឹក តស់រេសរ និង
េសៀវេភេរឿង ៦០។ វធិី ្រស្តបេ្រង នអំ នថន កដ់ំបូង មនេគលេ គ ល់សូរ  គ ល់តួអក រ
និងសូរ ករ នពយងគនិងពកយ ករេចះ កយសពទ ករចះ ន ទ ត ់ករេចះ នយល់នយ័ និងករ
សរេសរ រមួជមយួសកមមភពអំ នឮ អំ នៃដគូ អំ នចូលរមួ និងអំ នបុគគល។ 

• ទី២៖ «កញចបស់មភ រៈគណិតវទិយថន កដ់ំបូង» េសៀវេភែណនសំ្រមប្រគូគណិតវទិយថន កទ់ី១ និង  
ទី២, េសៀវេភជំនួយសិស ថន កទ់ី១ និងទី២, េសៀវេភលំ តថ់ន កទ់ី១ មន៤ភគ និងទី២ មន  
៤ភគ, និងសមភ រឧបេទសបេ្រមើឱយករបេ្រង ននិងេរៀន និងករផ្តល់្របឹក គរេុកសលយ។ 

• ទី៣៖ បេងកើនចំនួន្រគូបេ្រង នល្អភ ែខមរថន កទ់ី១ ទី២ និងទី៣៖ ពី ៥ នក ់េទ ១០ នកក់នុង១ ឆន  ំ
និង្រគូបេ្រង នល្អគណិតវទិយថន កទ់ី១ ទី២ និងទី៣៖ ពី ៥ នក ់ដល់  ១០ នកក់នុងមយួឆន  ំនិង
េ្រជើសេរ ើស្រគូបេ្រង នល្អថន កទ់ី៤ ដល់ទី៦ ចំនួន ១០នកក់នុង១ ឆន ។ំ

• ទី៤៖ បេងកើត « គំរអូំ ននិងគណិតដំបូង»៖ ករទទួល គ ល់គុណភពក្រមតិបឋមសិក ។



 មជឈមណ្ឌ លសិក  Online ៖ ស្រមបយ់ុវជនេ្រក ក្រមតិមធយមសិក បឋម
ភូម ិ(BEEP) និងែផនករព្រងីកដល់ទុតយិភូម ិ(មននិរន្តភព និងកិចចសហករ)

 អកខរកមម ជជ ជីវៈ៖ ផ រភជ បេ់ទនឹងត្រមវូករទីផ រ មសហគមន ៍េ ងច្រក ។ល។

 កមម ធីបេងកីន្រ កច់ំណូល៖ ជំនញមុខរបរ (១) សិបបកមមេស កមម ២) កសិកមម 
៣) េអទបចិ្រតនូកិ និង ៤) អបរ់ទំូេទ

 កមម ធី ព នចម្លង និងចលូេរៀនេទបីង ញ៖ ស្រមបេ់្រត មខ្លួនចូលករបណ្តុ ះ
ប ្ត លវជិជ ជីវៈ 

 ករផ្តលជ់ំនញថមី៖ ស្រមបព់លករេរៀនជំនញថមី េរៀនបែនថមេលើជំនញចស់  
ស្រមបអ់នកចងផ់្ល ស់ប្តូរជនំញ

 មនបញ្ហ ្របឈមេ្រចីន៖ ្របសិទធភព និងលទធផលរពំឹងទុក

២.៣. ករសិក េពញមយួជី ត



 (១) ករអបរ់ំស្រមបក់មុរមនពិករភព៖ បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ នងិនយក
ស្រមបថ់ន កស់មហរណកមម េដើមបឱីយ េរៀន ចបេ្រង នសិស មនពកិរ

ភព នងិសិស ពិករសតិបញញ  និងអទូីស មឹ ករផ្តល់ករេលើកទកឹចតិ្តពិេសសដល់្រគ ូ
ករផ្តល់ធនធនសិក  នងិករព្រងងឹសមតថភពៃនវទិយ ថ នអបរ់ពំេិសស នងិវទិយល័យ
អបរ់ពំិេសស។ 

 (២) ករអបរ់ំពហភុ ស្រមបជ់នជ ភគ ច៖  បេងកើនចនំនួ េរៀន 
(៨៨) ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូពហុភ េនមជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយភូមភិគឦ ន្ត
េខត្តសទឹងែ្រតង ែកលម្អវធិី ្រស្តបេ្រង ន សមភ រសិក  ករពិនិតយ ម ន។

 (៣) កមម ធីសិក ពេន្ល ន៖ កមមវធិី ព នចម្លងស្រមបស់ិស េលើស យុ េដើមបបីងក
លកខណៈចូលរមួកនុងករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ។

 (៤) យកចិត្តទុក កដ់ល់សិស មនេទពេកសលយ និងមនបញញ ខពស់។

២.៤. ករអបរ់ំ្របកបេ យបរិយបនន
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២.៤. ករ្រគប្រគង េរៀន
្របកបេ យ្របសិទធភព SBM



 ករេ ះ្រ យបញ្ហ េនក្រមិតមធយមសិក ជ្របពន័ធ៖ (១) មធយមសិក
្រតូវផ រភជ បជ់មយួឧត្តមសិក េដើមបផី្តល់ជំនញដល់សិស  នងិករអនុវត្តវធិី ្រស្ត
បេ្រង នសមបណូ៌ែបប (២) បញ្ហ សិស  ៣០% មនបញ្ហ កនុងអំ ន នងិសរេសរ ្រតូវ
េ ះ្រ យេ យព្រងងឹអំ នដបំងូ នងិគណិតដបំងូ (៣) បញ្ហ អ្រ េបះបង ់ នងិ
្រតតួថន កខ់ពស់េនបឋមសិក ្រតូវេ ះ្រ យេ យ ករយកចតិ្តទុក កដ់ល់ករអបរ់ ំ
កុមរតូច។

 សមូចនករលទធផល៖ ករ យតៃម្លករងរ្រគូ នយក ករេធ្វើអធិករកចិច ្រតវូយក
លទធផលសិក សិស ជេគល

 េគលករណអ៍នវុត្តេដីមបីព្រងឹង្របពន័ធអបរ់ំ៖ ករេរៀបចំសិកខ , 

េបសកកមម, CPD, ករអនុវត្តគន្លង ជីព, ករ យតៃម្ល េរៀន៖ ្រតូវយកេគល
ករណ៍ៃនករអនុវត្តកំែណទ្រមង់ េរៀន េដើមបលីទធផលសិក ។ 

េគលេ ៃនកំែណទ្រមង់ េរៀន



 ែផ្អកេលើេសចក្តីែណន ំនិងេគលនេយបយមន្រ បរ់បស់្រកសួងអបរ់ ំយុវជ និងកី ដូចជ៖  
 ស្តង់ ជជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន

 ចំេណះដឹងវជិជ ជីវៈ (៩ សូចនករ)

 ករ្របតិបត្តិវជិជ ជីវៈ (១២ សូចនករ)

 ករសិក វជិជ ជីវៈ (៥ សូចនករ)

 សីលធមវ៌ជិជ ជីវៈ (៣ សូចនករ)
 ស្តង់ នយក េរៀន និង

 ក្រមតិវបបធម ៌និងបទពិេ ធករងរ

 សមតថភព និងគុណសមបត្តិរបស់នយក េរៀន

 បំណិន្រតិះរះិពិចរ  និងន នុវត្តន៍

 ភពជអនកដឹកន្រគប្រគងរដ្ឋបល េរៀន

 ភពជអនកដឹកនេំលើកមមវធិីសិក  ករបេ្រង ននិងេរៀន

 ករផ រភជ ប់ េរៀននិងសហគមន៍
 ស្តង់ េរៀនមន្របសិទធភព (៩ស្តង់ )
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េគលនេយបយជមលូ ្ឋ នស្រមប់
ករ្រគប្រគង េរៀន្របកបេ យ្របសិទធភព



 ទី ១- កំែណទ្រមងក់រ្រគប្រគងទេូទនិង្រគប្រគងរដ្ឋបល 

 ទី ២- កំែណទ្រមងក់រេរៀននិងបេ្រង ន

 ទី ៣- កំែណទ្រមងក់រ្រគប្រគងហិរញញវតថុអបរ់ំ 

 ទី ៤-កំែណទ្រមងក់រ្រគប្រគងបគុគលិក 

 គេ្រមងែកលម្អករអបរ់េំនមធយមសិក   (SEIP) ្រតូវបនបេងកើតេទប ើងេ យហិរញញបប
ទនធនគរពិភពេ ក៖

 ថ ក៖ 40 million USD
 រយៈេពល៖ 2017-2022 
 េរៀនេគលេ ៖ ១០០ 

កំែណទ្រមងក់រ្រគប្រគង េរៀន



 ទី ១- រង្វ យតៃម្ល Assessment ៖  ករេធ្វីេតស្តេ យតម្ល ភព

 ទី ២- គណេនយយភព Accountability ៖  េរៀនមនបញ្ហ អ្វី? 
ែផនករអ វឌ េរៀន

 ទី ៣- ស្វយ័ភព Autonomy៖  គណៈកមមករ្រគប្រគង េរៀន

 ទី ៤- ករចលូរមួ PArticipation៖  ករចលូរមួរបសម់ បិ  
សិស  និងភ ពកព់ន័ធ

 លទធផលរំពឹងទកុ
 ករផ្ល ស់ប្តូរវបបធម៌ េរៀន
 ករែកលម្អលទធផលសិក សិស
 ករេលើកកមពស់គុណវឌុ ្រគូ និងនយក (TUP, LUP)
 េរៀនជួយ េរៀន

ករ្រគប្រគង េរៀនមន្របសិទធភព (SBM)



ថន ក់ជតិ
អនកនេយបយ និង អនក
េគលនេយបយ

្របជពលរដ្ឋ អតិថិជន
អនកមន  អនក្រក

អនកផ្តលេ់ស
េរៀន

្រតីវិស
យ័

ស
េំឡ

ង

អំ ចអតថិជិន

គណេនយយភព និងស្វយ័ភព

ទំនកទ់ំនងេនមូល ្ឋ ន

េស ធរណៈ

េស ធរណៈ ចជួយអនក្រកបន ែតជញកឹញប់ប ជ័យ

េស
ធរណៈ



េរៀនមន្របសទិធភព

ករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល េរៀន
២ បេងកីតគណៈកមមករថន ក់ និង
៦ ្របជុំពិនិតយ ម ន្របចែំខ ្រតីមស
៩ យតៃម្ល េរៀនជប់ស្តង់

ករ្រគប់្រគងករេរៀននងិបេ្រងៀន
១ េតស្តស្តង់ េដីមឆន  ំែខ និងឆមស
៨ អធិករកិចចករបេ្រងៀន និង្រគប់្រគងថន ក់

ករ្រគប់្រគងករអភវិឌ បុគគលិក
៥ េធ្វីកិចច្រពមេ្រពៀងលទធផល្របចឆំន ំ
៧ េធ្វីស្វ័យ យតៃម្លលទធផល្របចឆំន ំ

ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ េរៀន
៣ េធ្វីែផនករែកលម្អ េរៀន 
៤ ែផនករវនិិេយគរបស់សិស

មនលំ ប់លេំ យសកមមភពសខំន់ៗ ចនំនួ ៩ស្រមប់អនុវត្តេន ម េរៀនជក់ែស្តង 
យតៃម្ល (Assessment)

១ េតស្តស្តង់ េដីមឆន  ំែខ  និងឆមស
៧ ស្វ័យ យតៃម្លលទធផល្របចឆំន ំ
៨ អធិករកិចចករបេ្រងៀន និង្រគប់្រគងថន ក់
៩ យតៃម្ល េរៀនជប់ស្តង់

ស្វ័យភព (Autonomy)
២ បេងកីតគណៈកមមករ្រគប់្រគងថន ក់ និង េរៀន
៣ េធ្វីែផនករែកលម្អថន ក់េរៀន និង េរៀន
៥ េធ្វីកិចច្រពមេ្រពៀងលទធផផល្របចឆំន  ំ(បេ្រងៀន)
៦ ្របជុំពិនិតយ ម ន្របចែំខ និង្រតីមស
៤ ែផនករវនិិេយគរបស់សិស

គណេនយយភព (Accountability)
បតិផ យជ ធរណៈកនុង  នងិភូមិ
- លទធផលេតស្តេដមីឆន ំ
- ស្វ័យ យតៃម្លលទធផល្របចឆំន  ំ- 
ចំណូលចំ យរបស់ េរៀន
- ក្រមិតជប់ស្តង់ របស់ េរៀន

មនកមមវធិ៤ីស្រមប់បង្ហ ញអពំកីចិចករសខំន់ៗ របស់ េរៀន

ស្តង់  

ដយ្រកមបង្ហ ញពីទំនកទ់ំនងរ ង
(១)ស្តង់  (២)កមម ធី និង(៣)សកមមភពអន្ត គមនេ៍ន ម េរៀន



ធនករព្រងឹង
ករ្រគប្រគង េរៀន

្រតូវផ យជ ធរណៈ/បង្ហ ញគណេនយយភព
ចំេពះសហគមន៍

36

រូបភពៈេតស្តេលប នអំ ន្របចែំខ

១) េធ្វើេតស្តស្តង់

២) េធ្វើែផនករែកលម្អ េរៀន 

៣) េធ្វើកិចច្រពមេ្រព ងលទធផល្របចឆំន ្រគូនិងនយក

៤) ្របជុំពិនិតយ ម ន្របចែំខ និង្រតីមស

៥) ស្វ័យ យតៃម្ល េរៀនជបស់្តង់

៦) ករចូលរមួរបស់សហគមន៍



 ករបេងកីនគណុវឌុ ិគណៈ្រគប្រគង (LUP)៖ ព្រងងឹរចនសមពន័ធដកឹននំងិ
្រគប្រគង ករែបងែចកតួនទនីងិភរកចិចឱយបន្រតមឹ្រតូវ ភពជអនកដកឹន ំ េដើមបសីេ្រមច

េរៀនមនស្តង់  និងជួយ ដល់ េផ ង

 ករបេងកីនគណុវឌុ ិ្រគូបេ្រង ន (TUP)៖ ករអភវិឌ វជិជ ជីវៈជ្របច ំ មមខុវជិជ
ជំនញ វធិី ្រស្តបេ្រង ន ចតិ្តគរេុកសលយ នងិ្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជវីៈ េដើមបសីេ្រមច្រគូ
មនស្តង់  និងជួយ ដល់្រគូេផ ងេទៀត

 សហគមនស៍ិក  (PLC)៖ ្រកុម្រគមូខុវជិជ េគល ១០ ជ ៥  ប ្ត ញតំបន ់

 រង្វ យតៃម្លសិក ៖ េតស្តស្តង់  រង្វ យតៃម្ល មដំ កក់ល និងចុងបញចប ់

 ករេ្របី្រ សប់េចចក ទយ និងសមភ រៈ៖ សមភ របរកិខ រ ឧបករណ៍ពិេ ធន ៍និង
ករបេងកើតប ្ត ញ្រគូ ICT េដើមបេី្របើ្របស់កនុងករបេ្រង ន

ធនករព្រងឹង្រគប្រគង េរៀន (SBM)



 ករេរៀននិងបេ្រង ន៖ យកលទធផលៃនករេធ្វើេតស្តស្តង់  មកែកលម្អករបេ្រង ន 
េ យព្រងងឹអំ ន ករគតិេលខ នងិករបេ្រង ន មមខុវជិជ មកមមវធិសីិក  ជួយ 
សិស េរៀនយឺត 

 ករផ រភជ បេ់ទនឹងឧត្តមសិក ៖ សិស េ្រត មខ្លួនស្រមបក់រសិក េនក្រមតិ
ឧត្តមសិក  

 លទធផលសិក សិស ៖គុណភពសិក  អកខរកមមឌជីថីល និងជពលរដ្ឋេពញេលញ

 ករ្របឹក ជីព និងរក្រ កច់ំណូល៖ ផ្តល់ករត្រមងទ់ិសវជិជ ជីវៈដល់សិស  
េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងទផី រករងរ និងសកមមភពរក្របកច់ណំូល សហ្រគិនភព

 ករចលូរមួរបសស់ហគមន៖៍ សមភ របរកិខ រ និងឧបករណ៍េអឡិច្រតនូកិ្រតូវជសួ
ជុលជ្របចំ

  

ធនករព្រងឹង្រគប្រគង េរៀន (SBM)



គន្លង ជីព្រគូបេ្រង ន
39



40



ករ យតៃម្លលទធផលករងរ
41

 ករេធ្វីកិចច្រពមេ្រព ងលទធផល្របចំឆន ំ (Annual Performance Agreement) របស់្រគូ
បេ្រង ន និងគណៈ្រគប្រគង េរៀន េ យែផ្អកេលើសូចនករ និងសកមមភពកនុងែផនករែកលម្អ

េរៀន្របចឆំន ។ំ

 ករ្របជុំពិនិតយ ម នករលទធផល្របចំែខ (Monthly Monitoring Meeting) េដើមប ី
ពិនិតយេលើផលសេ្រមចែខកន្លងមក និងសកមមភពបន្តរបស់្រគូបេ្រង ន និងគណៈនយកែដលមន
កនុងកិចច្រពមេ្រព ងលទធផល្របចឆំន ។ំ 

 ករ យតៃម្លលទធផល្របចំឆន ំ (Annual Performance Appraisal) របស់្រគូបេ្រង ន 
និងគណៈនយក ែផ្អកេលើសូចនករ និងសកមមភពកនុងកិចច្រពមេ្រព ងលទធផល្របចឆំន  ំែដលេធ្វើ
េ យគណៈនយក និងគណៈកមមករ្រគប្រគង េរៀន។

 ករ្របកសលទធផល យតៃម្លចងុឆន ំ (Public Awareness and Award) េ យមន
ករផ្តល់ពិនទុ យតៃម្ល ស្រមប្រគូបេ្រង ន និងគណៈនយក េរៀន ែដលមនករដឹងឮ និង
ផ ព្វផ យកនុង េរៀន និងសហគមនេ៍ដើមបេីរៀបចំពិធីេលើកទឹកចិត្ត មែបប្របៃពណី និង
ទំេនៀមទម្ល បត់ំបន។់



១.ករអនវុត្ត
្របពន័ធ អ.វ.ប.

• អ.វ.ប. មនរចនស

មពន័ធចបស់ ស់

(២០២១-២០២៥)

• អ.វ.ប. ែដលេរៀន

េ យខ្លួនឯង នឹង

ចបអ់នុវត្តចបព់ីឆន ំ

២០២៦

២.សងគ ភពៃន
្របពន័ធេ្រកឌីត អ.វ.ប

• ្របពន័ធេ្រកឌីតករអបរ់្រគូ

បេ្រង ន

• ្របពន័ធដំេឡើងគុណវឌុ ិ

្រគូបេ្រង ន

• ្របពន័ធអបរ់ ំ ៊ ន  

ដៃទេទៀត

៣.លកខណៈ និចឆយ័
េដីមបីធនគណុភព

• ស្តង់ វជិជ ជីវៈ្រគូ

បេ្រង ន

• ស្តង់ នយក

• ស្តង់ សមតថភព

នយក

គរេុកសលយ

៤.ករបញចប់
សកមមភព អ.វ.ប

• ្រតូវបង្ហ ញករ

សេ្រមចបននូវលទធ

ផលរពំឹងទុក

•ភស័្តុ ងបញជ កព់ី

ផលជះកនុងករអនុវត្ត

ចំេណះដឹង និង

បំណិនថមីកនុងករ

អនុវត្តករងរ

ករអ វឌ ជជ ជីវៈជ្របចំ



2. What Policy Makers direct and what Team 
does

2018-2024 2022-2026 2026-2030

MPTAC
sets direction and 

monitor policy 
progress

Team design,
apply,

and
update 

Changes created at 
schools and classrooms

Policy
finalized, approved, and 

implemented at scale

Effective Schools –
no one left behind  

100 to 1,700 
and 13,000

schools, and 
5 to 20 and all HEI 

Human Capacity –
5 to 7 to 12 Core Team,

68 to 133 Officials,  
2,277 to 9,000 
Teachers and 

605 to 2,713 School Principals

Institution 
Strengthening –

1 (SE) to 4 Sub Sectors,  
1 (FoE RUPP) to 
8, and all 25 TTI 

MPTAC short-medium – all 
projects spend for results, long 
term – PIP spends all funds for 
results in a sustainable process

ទិសេ អនគត



២.៥. េរៀនជំននថ់មី

េរៀន

ជំននថ់មី
ស្វយ័ភព

ស្តង់ ជជ

ជីវៈខពស់

គណេនយយ

ភព

ន នវុត្តន៍

ករែបងែចក

ធនធន



២.៥. េរៀនជំននថ់មី

្របពន័ធេអកទូបសូុី

គរេុកសលយ

អ បលកិចច

ធី ្រស្ត

បេ្រង ន

បេចចក ទយ

ករផ្តល់

្របឹក

ថន កេ់រៀន និង

ធនធន

សិក ថមីៗ

សហគមន៍

សិក (PLC)

ប ្ណ លយ័

ស.វ ២១



េហ ្ឋ រចនសមពន័ធទំេនីប. . .

 ប ្ណ ល័យ ស.វ.ទី២១

 បនទបព់ិេ ធន៍

 បនទប់ ICT 

 បនទប្របជុំ

 បំណិនជីវតិ

 ផ្តល់្របឹក មុខជំនញ



ករសិក មនគណុភព

 ស្តង់ ខពស់

 េ្របីបេចចក ទយ

 េ្របីឯក រេនប ្ណ លយ័ 
េដីមបីេរៀននិងបេ្រង ន

 េរៀន ទយ ្រស្ត

 Computer coding



 និេយគ៖ អស់ទឹក្របកស់របុ ១០ នដុ ្ល រ កនុងរយៈេពល ៧ ឆន ចំបព់ី ២០១៥

 ក្រមិតមធយមសិក  (៦)៖ 

 ភនេំពញ៖ (១) វទិយល័យ្រពះសុីសុវតថ ិ(២) វទិយល័យ ហ៊ុន ែសន ែ្រពកេលៀប

 កំពងច់ម៖ (៣) វទិយល័យ ហ៊ុន ែសន កំពងច់ម (៤) វទិយល័យពមជីកង

 ក ្ត ល៖ (៥) វទិយល័យែ្រពកអញច ញ

 ្វ យេរៀង៖ (៦) វទិយល័យេគគ្រពីង 

 ក្រមិតបឋមសិក  (៤)៖ 

 កំពងច់ម៖ (១) អនុវត្ត (២) បឋមសិក អងគរបន 

 កំពងស់ពឺ៖ (៣) បឋមសិក អគគមេហសី 

 ្វ យេរៀត៖ (៤) បឋមសិក ្វ យ្រពហូត។ 

េរៀនជំននថ់មី



លទធផល 
អនកេរៀន
ស្រត េន
សតវត រ ៍
ទី ២១ករគិតែបបវភិគ

សុីជេ្រម និងករេ ះ
្រ យបញ្ហ

មន នុភពឈន
មុខ ចំេពះទំនក់ទំនង 

និងករសហករ

ភពរហ័សរហួន និង
ករទទួលអនុវត្ត ម  

ករេផ្ដើមគំនិត និង
សហ្រគិនភព  

លកខណៈសមប ្តៃនសិស េរៀនជំននថ់មី

ករទំនក់ទំនងេ យ
និយយ និងសរេសរ

យ៉ងសក្តិសិទធ  

វភិគ យតៃម្ល ព័ត៌មន 

ចង់េឃើញ ចង់ដឹង និង
ករ្រសេមើល្រសៃម   

មន នុភពឈន
មុខ ចំេពះទំនក់ទំនង 

និងករសហករ

ភពរហ័សរហួន និង
ករទទួលអនុវត្ត ម  

ករគិតែបបវភិគ
សុីជេ្រម និងករេ ះ

្រ យបញ្ហ

មន នុភពឈន
មុខ ចំេពះទំនក់ទំនង 

និងករសហករ

ភពរហ័សរហួន និង
ករទទួលអនុវត្ត ម  



កមម ធីសិក  STEM េន េរៀនជំននថ់មី

 ផ្ដល់េសរភីពដល់សិស  កនុងករេ្រជើសេរ ើស មខុវជិជ STEM មយួ 
ែដលជឧបនសិ យ័របស់ខ្លួន។

• ថន កម់ូល ្ឋ នែដលបនេរៀបចំស្រមបស់ិស េ្រជើសេរ ើស មន៤ 
្របេភទគឺ៖
1. ថន ករ់បូវទិយ
2. ថន កគ់ីមវីទិយ
3. ថន កជ់ីវវទិយ
4. ថន កប់េចចកវទិយពត័ម៌ន(ICT)





Robotic Club: ស្រមបអ់នកចលូចិត្តបេចចក ទយ



ករចូលរមួ្របកួត្របែជងនន
េនកនុង និង េ្រក្របេទស
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ទិភពទី៣

ករអ វឌ យវុជនេដីមបេីលកី
កមពសប់ំណិនសតវត រទ៍ី២១



 ១) បណំិន្រតះិរះិពិចរ  ២) ន នុវត្ត នងិេ ះ្រ យបញ្ហ  ៣) សហករ ៤) ទនំក់
ទនំង នងិ្រប្រស័យទកទ់ង ៥) អកខរកមមពត័ម៌ន៖ យល់ពី្រពតឹ្តិករណ៍ ទិនននយ័ នងិសថិតិ 
៦) អកខរកមម្របពន័ធផ ព្វផ យ៖ េចះែបងែចកពត័ម៌នសំខន ់ នងិពត័ម៌នែក្លងក្ល យ    
៧) អកខរកមមបេចចកវទិយ៖ េចះេ្របើបេចចកវទិយ នងិបន ំខ្លួនងយ្រសួល ៨) ភពទនភ់្លន៖់ 
េចះបនែ់បន មសភពករណ៍ែដលវវិត្តយ៉ងេលឿន 

 ៩) ភពជអនកដឹកនំ៖ េធ្វើករេលើសពីកររពំងឹទុក េចះ្រគប្រគងនិងដកឹនអំងគភព 
មនគនំតិផ្តួចេផ្តើម មនឥរយិបថវជិជមន មនចកខុវសិ័យ ផ្តល់ករេលើកទកឹចតិ្ត មនករ
ទទួលខុស្រតូវ តស៊ូេពលលំបក េចះ ្ត បម់តិេយបល់អនកដៃ៏ទ េចះសេ្រមចចិត្ត 

 ១០) ករមនគំនិតផ្តួចេផ្តើម ១១) ផលិតភព 

 ១២) បំណិនសងគម៖ មនបំណិនទំនកទ់ំនង

៣.១. ករេលីកកមពសប់ំណិនសតវត រទ៍ី២១



៣.៣. ករបេងកើតថន លស្រមប់ករ្របកតួ្របែជង
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 ករេផ្ត តេលើបំណិនរងឹ និងបំណិនទន់៖ 
 ១) ករ្របកតួ្របែជងព័តម៌នវទិយ
 ២) ករ្របកតួ្របែជងែផនករ ជីវកមម
 ៣) ករ្របកតួ្របែជងមនុស យន្ត
 ៤) ករងរសម្រគចតិ្ត
 ៥) កយរទឹធិ
 ៥) ករេបះជរំ ំ



 �បណ្តុ ះប ្ត លយុវជនឱយចូលរមួេ ះ្រ យបញ្ហ រមួរបស់្របេទសជតិ

 �ក ងសមតថភពយុវជនឱយមនភពក្ល ន មនភពឈ្ល សៃវកនុងករបេញចញមត ិ

 ព្រងងឹសមតថភព្រតះិរះិពិចរ  សិក ្រ វ្រជវ ែចករែំលកគំនតិ នងិជំនញកនុងករ
និយយ ធរណៈ ្របកបេ យ្រកមសីលធម ៌និងចំេណះដឹងពតិ្របកដ

 ផ្តល់ឱកសឱយយុវជនបេញចញគនំតិេយបល់ បង្ហ ញេទពេកសលយ េដើមបបីេងកើតសងគម
ពុទធិ និងែស្វងរកសុខដុមនយីកមមស្រមបទ់ងំអស់គន

 បេងកើតទនំកទ់នំងល្អរ ងយុវជននិងយុវជន និងេលើកកមពស់តៃម្លមតិ្តភព

 �ព្រងីកមលូធនធនធនយុវជន េដើមបអីភវិឌ ខ្លួនឱយក្ល យជធនធនមនុស

 បេងកើតជថន លស្រមបយ់ុវជន តក់រឱយរងឹម ំ មនភពចស់ទុំៃនគនំតិ នងិេចះគិត
យ៉ងហមតច់ត ់េ យេបើកទូ យដល់្រគប់ េរៀនទងំអស់។

៣.៤. ករគំ្រទកំែណទ្រមង់ សយ័អបរ់ំ
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ទិភពទី៤៖ ករេលីកកមពសក់រអបរ់ំ ទយ
្រស្តនិងបេចចក ទយេដីមបីផលិតធនធន

មនសុ សតវត រទ៍ី២១



 បរវិចចករមីនិទទួលបនករបំបន៉ មនិ គ ល់ឧបករណ៍ពិេ ធន ៍មនករផ្ល ស់ប្តូបរវិចចករ ី
ញឹកញប ់និងខុសឯកេទស មបនទបព់េិ ធនន៍មីយួៗ

 ្រគូបេ្រង នមខុវជិជ វទិយ ្រស្តមនិេចះេ្របើឧបករណ៍ពិេ ធន៍

 សមភ រៈកនុងបនទបព់ិេ ធនខ៍ូចគុណភព  និងខ្វះ រធតុពេិ ធន៍

 ចរន្តអគគសិនី ចញ់ឹកញប ់អុីនធឺណិតមនិដេំណើ រករ ឬេដើរយឺត 

 កុំពយទូរ័ភគេ្រចើនខូចេ្របើករមនិបន

 ដំេណើ រករពិេ ធនម៍នករលំបកេ យ រសិស េ្រចើន និងកែន្លងចេង្អ ត

 ប ្ត ញភគេ្រចើនេនឆង យពិបកេធ្វើដំេណើ រមកចូលរមួពិេ ធន៍

 កចិចសហករកនុងករេរៀបចំកលវភិគរ ង ប ្ត ញ នងិវទិយល័យធនធនមនិទន់
ឯកភព

៤.១. បញ្ហ ្របឈម



 សិស េនក្រមតិមធយមសិក ចំននួ ១៧% បនចូលេរៀនមុខវជិជ  ICT

 ខ្វះ្រគូបេ្រង នមខុវជិជ វទិយ ្រស្ត និងបេចចកវទិយ េ យយក្រគកូ្រមតិមធយម មកបេ្រង ន
ជំនួស្រគូក្រមតិឧត្តម េធ្វើឱយគុណភពអបរ់ធំ្ល កច់ុះ

 ករបេ្រង នេផ្ត តែតេលើខ្លមឹ រេមេរៀន េ យមនិេ្របើ្របស់វធិី ្រស្តវទិយ ្រស្ត នងិវធិី
្រស្តបេ្រង នសម្រសបេផ ងេទៀត

 ករបេ្រង នេ យេ្របើ្របស់ែតេសៀវេភេមេរៀនេគល េ យមនិបនេ្របើ្របស់សមភ រ
ឧបេទស និងករេធ្វើពេិ ធ

 ករមនិេ្របើ្របស់បេចចកវទិយ ICT េនកនុងករបេ្រង នសិស

 សមតថភព្រគប្រគងរបស់នយក កនុងករេលើកកមពស់ករបេ្រង នមខុវជិជ  STEM េនមន
ក្រមតិ

៤.១. បញ្ហ ្របឈម



 បនទ បព់កីំែណទ្រមងក់រ្របទបងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភមូ ិ ចនំនួសិស ែដល    
្របទបងជបប់នធ្ល កច់ុះព ី៨៥% េនឆន  ំ២០១៣  ដល់ ៤០% េនឆន  ំ២០១៤

 ្របករេនះជរំញុឱយសិស ចបេ់ផ្តើមងកេចញពីករេរៀនេនថន កវ់ទិយ ្រស្ត មកេរៀនកនុង
ថន កវ់ទិយ ្រស្តសងគមវញិ េ យ រស្តង់ វញិញ មខុវជិជ វទិយ ្រស្តមនករលំបក
ខ្ល ងំ។ សិស េរៀនថន កវ់ទិយ ្រស្តធ្ល កច់ុះពី ៩៤% (៨៤ ៨៣០ នក)់ មកេន្រតមឹ ៣៩% 
េនឆន  ំ២០១៩។

 អ្រ សិស ថន កវ់ទិយ ្រស្តែដល្របទបងជបស់ញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភមូមិនចនំនួ 
៥២% េនឆន  ំ២០១៩ ចំែណកសិស ថន កវ់ទិយ ្រស្តសងគមចំនួន ៨៣% ្របទបងជប។់

៤.១. បញ្ហ ្របឈម



 គុណភពៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ្រតវូព្រងងឹបែនថម ឱយដល់ក្រមតិស្តង់ វជិជ ជីវៈ

 ករេរៀបចំយន្តករ យតៃម្លករងរ ផ រភជ បេ់ទនឹងករអភវិឌ វជិជ ជីវៈជ្របចំ

 ករែកលម្អវធិី ្រស្តបេ្រង ន មមខុវជិជ ៖ វធិីវទិយ ្រស្ត វធិីរះិរក នងិវធិីេផ ងេទៀត
ស្រមបក់របេ្រង នគណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្ត េដើមបឱីយសិស យល់ និងចងចំ

 ករេ្របើ្របស់សមភ រឧបេទស ករេធ្វើពិេ ធន៍

 ករផ រភជ បេ់មេរៀន េទនឹងជីវភព្របចៃំថង

 ករបេងកើនេម៉ងបេ្រង ន និងករបេ្រង នេផ្ត តេលើេមេរៀនសំខន់ៗ

 ករបេងកើតក្លឹបសិក េ្រកយេម៉ងសិក  ករេរៀបចំបេ្រង នបែនថមស្រមបស់ិស េខ យ 

 ករព្រងឹង្រកមុ្របកឹ យុវជន េដើមបេីរៀបចសំិស ពូែកបេ្រង នសិស េខ យ

៤.២. ដំេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈម



 ករបេងកើត្រកមុករងរែកលម្អវធិី ្រស្តបេ្រង ន មមខុវជិជ ៖ វធិីវទិយ ្រស្ត វធិីរះិរក នងិ
វធិីេផ ងេទៀតស្រមបក់របេ្រង នគណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្ត 

 ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគឧូេទទស េ យេ្រជើសេរ ើសេចញពី គរេុកសលយ នងិ្រគលូ្អ 
េដើមបយីកេទបណ្តុ ះប ្ត លបន្ត

 ករអនុវត្តគន្លងជជីព េ យផ រភជ បេ់ទនឹងករអភវិឌ វជិជ ជវីៈជ្របច ំ េ យេ្របើ្របស់
្រចកចនំនួ ២ គ៖ឺ (១) ករេ្រជើសេរ ើស្រគូល្អ នងិនយកល្អ មយន្តករមន្រ ប្របចឆំន  ំ
នងិ (២) ករេ្រជើសេរ ើស្រគូល្អ នយកល្អ នងិអនកឯកេទសអបរ់ ំ កនុង្រកបខណ្ឌ េរៀន
ជនំនថ់មី និង ្របកបេ យ្របសិទធភព

 ករព្រងឹងករបណ្តុ ះប ្ត លមខុវជិជ  STEM េន ម គរេុកសលយ 

 ករបេងកើត្របពន័ធេអកូទបសូុី៖ ពិពណ័៌វទិយ ្រស្ត ករ្របកតួ ្រកមុហ៊ុនឯកជន ភពជៃដគូ
ជមយួ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ។

៤.២. ដំេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈម



64

៤.៣. ករេលីកកមពសក់រអបរ់ំ ទយ ្រស្ត 
និងបេចចក ទយ

គនំរូបុ ណ  េ យ
េ កេជ្រត ចន



 ករផ្តល់ របូករណ៖៍ ដល់សិស  ៦ ០០០ នក ់េនេខត្តជបួករលំបកទងំ ៧ 
េដើមបេីរៀនថន កវ់ទិយ ្រស្ត

 ករផ្តល្រ កឧ់បតថមភ៖ ដល់្រគូជិត ១ ០០០ នក ់េនេខត្តទងំ ៧

 ករសងផ់ទះស្រមប្រគូ៖ ចំនួន ៤៤ េនេខត្តទងំ ៧

 ករសង ់និងជសួជលុ េរៀន៖ សងថ់មី ៥ និងជួសជុល ១១

 ករែកលម្អ មធយមសិក ធនធន៖ ចំនួន ១២ េទ មស្តង់  

 ករផ្តលេ់សៀវេភេគល និងេសៀវេភ្រគូ៖ សិស ថន កទ់ី១២ មន ក១់

 កមម ធីសិក មខុ ជជ ទយ ្រស្ត និងគណិត ទយ៖ េរៀបចេំទប ើងវញិក្រមតិ
តំបន់

 កមម ធីសិក ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ៖ ពិនិតយេទប ើងវញិ

ករធននិរន្តរភព៖ USESDP1



 ករអ វឌ ជជ ជីវៈ៖ ្រគឧូេទទសចំននួ ២៥០ នក ់ (វទិយ ្រស្ត នងិគណិតវទិយ 

២១៧ នក ់និង ្រគូ IT ៣៣ នក)់ 

 ករអ វឌ ជជ ជីវៈ៖ ្រគចូនំនួ ១៣.៣០០ នក ់ (វទិយ ្រស្ត ៩.៧០០ នក ់   

គណិតវទិយ ៣.៥០០ នក ់និង្រគូ IT ១០០ នក)់ េនវទិយល័យធនធន 

 ករផ្តល់ របូករណដ៍ល្រគូ៖ ចំនួន ៥០០ នកស់ិក េន NIE

 ករ្រគប្រគង េរៀន (SBM)៖ បណ្តុ ះប ្ត លនយក នយករងៃនវទិយល័យ 
ចំនួន ២៨៨ 

 ករផ្តលថ់ កដំេណីរករ េរៀនបែនថម៖ ដល់វទិយល័យធនធនទងំ 

៤៨ និង ប ្ត ញ (Network) ចំនួន ២៤០។ 

ករធននិរន្តរភព៖ USESDP1



 ទយ ថ នជ ្រគប្រគង៖ 

 ករព្រងឹងរចនសមពន័ធ អភបិលកិចច ករដឹកន ំធនធនមនុស

 ករែកលម្អថន កេ់រៀន និងបនទបព់ិេ ធនវ៍ទិយ ្រស្ត

 ករ ងសងប់ ្ណ ល័យថមី និងធនធនសិក

 ករពិនិតយេទប ើងវញិកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ ករបេ្រង ន និងរង្វ យតៃម្ល

 ករផ្តល់ របូករណ៍ដល់្រគូឧេទទសេដើមបបីេងកើនគុណវឌុ ិ

 អន្ត គមនក៍្រមិត ទយលយ័៖ 

 ករបណ្តុ ះប ្ត លមខុវជិជ  STEM នងិករអភវិឌ វជិជ ជីវៈបន្តដល់្រគូេន មធយម
សិក ធនធន ៥០ នងិ ប ្ត ញ ៨១ េលើវធិី ្រស្តបេ្រង នមខុវជិជ  STEM នងិ
វធិីេរៀនរបស់សិស ។ 

ករធននិរន្តរភព៖ USESDP2



 ករែកលម្អថន កេ់រៀន ICT និងវទិយ ្រស្ត េនវទិយល័យធនធនចំនួន ៣៦

 ករែ្របក្ល យថន កេ់រៀនចនំនួ ២ េនវទិយល័យធនធនទងំ ៣៦ នងិ ប ្ត ញចនំនួ 
៨១ េទជបនទបេ់រៀនវទិយ ្រស្ត េ យផ្តល់ឧបករណ៍ សមភ រឧបេទស េសៀវេភ 

 េរៀបចំបនទបេ់រៀនែបបគេ្រមង (Project-Based) នងិបំណិនជីវតិស្រមបក់េរៀន មែបប
សកមមភព (Activity-Based Learning) េន មវទិយល័យធនធន នងិែកលម្អ    
ប ្ណ ល័យចំនួន ៥០ ឱយមនស្តង់

 តេម្លើង្របពន័ធេភ្លើងេ្របើពន្ល្រពះ ទិតយេន មវទិយល័យធនធនមយួចំននួ

 បណ្តុ ះប ្ត លនយក នយករង ម្រន្តហីិរញញ វតថុ នងិម្រន្តីរដ្ឋបលៃនវទិយល័យធនធន
មយួចំនួនស្តីពី ករ្រគប្រគង េរៀន (SBM) 

ករធននិរន្តរភព៖ USESDP2



 េ្រត មលកខណៈអនវុត្ត PISA៖ ព្រងឹងេន ម្រគះឹ ថ នសិក

 ករពិនិតយេទបីង ញេសៀវេភេគល៖ េលើមុខវជិជ វទិយ ្រស្ត និងគណិតវទិយ

 ករបណ្តុ ះប ្ត ល ធី ្រស្ត ទយ ្រស្ត៖ េនដំ កក់លទី១ ទទួល
គ ល់អនកែដលជួយ គ្រទដល់ករអនុវត្តកែំណទ្រមងក់្រមតិ េរៀន

 ករបំពកស់មភ រឧបេទសបេ្រង នមខុ ជជ ទយ ្រស្ត៖ អនកែត

 ករបណ្តុ ះប ្ត លេ្របី្រ សប់នទបព់ិេ ធន ៍ និងបនទបក់ុំពយទូរ័៖ បណ្តុ ះ
ប ្ត លបរវិចចករទីទលួបនទុកបនទបព់ិេ ធនរ៍បូវទិយ េលើករ្រគប្រគងបនទបព់ិេ ធន ៍នងិ
ែតង ងំបរវិចចករ្រតូវ មឯកេទស

 ករែកលម្អករេ្របី្រ សប់នទបព់ិេ ធន ៍ និងបនទបក់ុំពយទូរ័៖ ែបងែចក
កលវភិគពិេ ធនច៍បស់ ស់ស្រមបឱ់យសិស អនុវត្ត និងបរវិចចករបីេំពញករងរ

ករេលីកកមពសក់រអបរ់ំ ទយ ្រស្ត និងបេចចក ទយ



 ករព្រងឹងករេ្របី្រ សប់ ្ណ លយ័៖ ករផ្តល់េសៀវេភ មមខុវជិជ  ឱយបន្រគប់
្រគន ់និងករកំណតក់លវភិគដល់សិស ចូលប ្ណ ល័យ

 ករអនវុត្តគន្លង ជីព៖ មរយៈករ្របទបង្រប ងំ្រគូល្អ នយកល្អ ល្អ 
និង ្អ ត

 ករបណ្តុ ះប ្ត ល ជជ ជីវៈបន្ត (CPD)៖ ករបណ្តុ ះប ្ត លផ រភជ បន់ងឹករ
អនុវត្ត

 ករេលីកកមពសក់រអបរ់ំបេចចកេទសស្តង់ ៖ ករ្របទបង្រប ំងវទិយល័យ
អបរ់បំេចចកេទសល្អ

 ករផ រភជ បម់ធយមសិក េទនឹងឧត្តមសិក ៖ ករផ្តល់្របកឹ ជីព នងិករ
េលើកកមពស់ករបណ្តុ ះប ្ត លបំណិនជីវតិ េន ម្រគះឹ ថ នមធយមសិក េ យ    
សហករជមយួ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ។

ករេលីកកមពសក់រអបរ់ំ ទយ ្រស្ត និងបេចចក ទយ



 ករបេងកីតកឹ្លបសិក ៖ ករបេងកើតក្លបឹសិក សរេសរកូដ ករផលិតមនុស យន្ត រមួ
ទងំកមមវធិីសិក ែដលជជំនញទនជ់េ្រចើនេទៀត េដើមបេីឆ្លើយតបនងឹត្រមូវករជកែ់ស្តង
កនុងសតវត រទ៍ ី២១ 

 ករេរៀបចំករអបរ់ំចំេណះដឹងជមលូ ្ឋ ន្រ ះ៖ ស្រមបក់រអបរ់េំ យេឆ្លើយ
តបជមយួយុគគសមយ័បេចចកវទិយ មរយៈករេធ្វើកំែណទ្រមង់ េរៀន នងិកំែណ
ទ្រមងក់របណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ េ យេធ្វើយ៉ង ឱយភគីពកព់ន័ធទងំអស់មនសមតថភព
ខពស់ែផនកបេចចកវទិយ 

 ករអនវុត្ត ធី ្រស្តបេ្រង នេ យេ្របី្រ សប់េចចក ទយ៖ ករផ្តល់    
សមភ រឧបេទស និងករបណ្តុ ះប ្ត លដល់្រគូ កនុងករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយពត័ម៌ន កនុង
ករបេ្រង នសិស ។

ករេលីកកមពសក់រអបរ់ំ ទយ ្រស្ត និងបេចចក ទយ



 ករព្រងឹងករ្រគប្រគង៖ េរៀបចរំចនសមពន័ធដកឹននំងិ្រគប្រគង ករែបងែចកតនួទី
និងភរកិចចបគុគលិកឱយបន្រតមឹ្រតវូ 

 ករែតង ំងបគុគលិក្រតូវ មជំនញ៖ ករែតង ងំបរវិចចករែីដលទទួលបនទុក
មខុវជិជ របូវទិយ គមីវីទិយ ែផនដីវទិយ នងិជីវវទិយ មជនំញ នងិផ្តល់ករបំបន៉ឱយបន្រតមឹ
្រតូវ

 ករបំពកធ់នធនសមភ រៈមនស្តង់ ៖ សមភ របរកិខ រ ឧបករណ៍ពិេ ធន ៍នងិ
រធតុពិេ ធនន៍ន េន មវទិយល័យ្រតូវមន្រគប្រគន ់ នងិេឆ្លើយតបនងឹត្រមវូករ

ពិេ ធនេ៍លើមុខវជិជ វទិយ ្រស្តទងំ៤

 ករជសួជលុសមភ របរិកខ រ និងឧបករណេ៍អឡិច្រតូនិក៖ សមភ របរកិខ រ នងិ
ឧបករណ៍េអឡិច្រតនូកិ្រតវូជួសជុលជ្របចំ

  

ករព្រងឹង្របសិទធភព ធនធន



 វទិយល័យធនធន្រតវូបនព្រងកីពី ៣៩ ដល់ ៥០ េ យបេងកើតជស្តង់ េហ ្ឋ រចន   
សមពន័ធែផនករងឹ

 ទិភព៖ ករព្រងងឹេហ ្ឋ រចនសមពន័ធែផនកទន ់េ យព្រងងឹគុណតៃម្លគណៈ្រគប្រគង 
នងិ្រគូ នងិែកែ្របវបបធម៌ េរៀន ករអនុវត្តគន្លង ជីព នងិករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ
ជ្របចំ ករ្រគប្រគង េផ្ត តេលើលទធផល េទ មក្រមតិៃនករវនិេិយគ៖

 ១) ែ្របក្ល យេទជ េរៀនជំននថ់មី (NGS)៖ ែដលមនសមតថភព 
និងករេប្តជញ ចិត្តខពស់

 ២) ែ្របក្ល យេទជ េរៀន្របកបេ យ្របសិទធភព (SBM)៖ ករ
្រគប្រគងេផ្ត តេលើលទធផល

 ៣) មធយមសិក ធនធនស្តង់ ៖ ្របទបង្រប ងំ ធនធនល្អ 
េ យបេងកើតឧត្តមនុវត្តន៍

ករព្រងឹង្របសិទធភព ធនធន



គេ្រមង STEPUP៖ ករបេងកីនអ្រ ចលូេរៀនេនមធយមសិក

ករបេងកីនករចលូេរៀន

េនមធយមសិក េ យ

សមធម៌

ស្តង់ េស

អបបបរម 
(MSS) ្រកបខណ្ឌ

ចំ យរយៈ

េពលមធយម

(MTEF)

ករែកលម្អ   

ធនធន 

និងប ្ត ញ

ករព្រងីក

េរៀន

ជនំន់ថមី (NGS)

បេចចកវទិយឌីជី

ថលន នុវត្ត

ឧបករណ៍

ស្រមប់

បេ្រង ន STEM

ករ្របឹក

ជីព & ករ

ទទួល គ ល់

គុណភព



គេ្រមង STEPUP៖ករព្រងឹងគណុភពករេរៀន និងបេ្រង នមខុ
ជជ  STEM

ករព្រងឹងគុណភព

ករេរៀន និងបេ្រង ន

មុខវជិជ  STEM

មជឈមណ្ឌ ល

វទិយ ្រស្ត & 

បេចចកវទិយ
្រកបខណ្ឌ

STEM

CPD ស្រមប់

្រគូឧេទទស 

STEM េន NIE

CPD ស្រមប់

្រគូ STEM េន

ម

េរៀន
្របព័នធ្រគប់្រគង

ករេរៀន & 

ចេំណះដឹង

រង្វ យតៃម្ល

STEM េផ្ត ត 

េលើសមតថភព

សកមមភព 

STEM េ្រក 

កមមវធិីសិក

ករអប់រ ំ

បេចចកេទស



គេ្រមង STEPUP៖ករព្រងឹងសមតថភព ថ បន័ ករ្រគប្រគង និង
ករដឹកនំ េរៀន

ករព្រងឹង      

សមតថភព ថ បន័ 

ករ្រគប្រគង និង

ករដឹកនំ

េរៀន

ករ្រគប់្រគង

ធនធន

មន្របសិទធភព
SBM

CPD ស្រមប់

នយក

ភពជៃដគូ

េរៀនរដ្ឋ-

ឯកជន

ករចូលរួមរបស់

សិស កនុងករ

្របកួត្របែជង

ែកលម្អករវភិគ 

និងេធ្វើែផនករ



ទិភពទី៥៖ ករអបរ់ំឌីជីថល



ផល្របេយជនៃ៍នករអបរ់ំឌីជីថល

េចះេ្របើបេចចកវទិយ
េរៀនែបបផទ ល់ខ្លួន

ករចូលរមួ៖ ្រគូ ម
បិ សិស

្រគូនិងសិស េឆ្លើយឆ្លងគន

សិស ឆ្ល តៃវ

េលើកទឹកចិត្តសិស

មនឱកសេរៀនេ្រចើន
សិស មនគណេនយយភព
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 កិចចសហករជមយួ្រកុមហ៊ុន Smart កនុងករករ្របទបង្រប ំង Technology 

Bootcamp េដើមបេី្របើ្របស់បេចចកវទិយកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ េនកមពុជ 

 គេ្រមងសិក  Online ស្រមបយ់ុវជនេ្រក ក្រមតិមធយមសិក បឋមភមូ ិ(BEEP) 

និងែផនករព្រងីកដល់ទុតយិភូមិ

 ករបញចូ លវគគ Computer Coding កនុងកមមវធិបីណ្តុ ះប ្ត ល្រគេូនវទិយ ថ ន

គរេុកសលយភនេំពញ 

 កមមវធិី Digital Education ឯេទៀតដូចជ Computer coding for web development, 

Computer coding for App Development, Robotic and Automation, 

Biotechnology and Bio-engineering 



១) ករអបរ់ំឌីជីថល កនុងដំ កក់ល ប ្តក ូ ដ ១៩ ៖ 

 ដំ កក់លដំបងូ៖ គឺផលិតវេីដអូបេ្រង នស្រមបម់ុខវជិជ េគល និងស្រមបថ់ន ក្របឡង ្រពមទងំបេង្ហ ះនិងផ ព្វផ យ
េលើេវទិកឌីជីថលែដលមន្រ ប ់

 ដំ កក់លមធយម៖ គឺករែកលម្អេវទិកឌីជីថលែដលមន្រ ប ់ករបេងកើតមជឈមណ្ឌ លអបរ់ឌំីជីថល និងពីចមង យ និង
ករេធ្វើឱយកនែ់ត្របេសើរ និងករផលិតវេីដអូបេ្រង នចបំចប់ែនថមេទៀត 

 ដំ កក់លែវង៖ គឺករេរៀបចំែកលម្អ និងអភវិឌ េវទិកឌីជីថលស្រមបក់រផ្តល់េស អបរ់ ំ ម្របពន័ធេអឡិច្រតូនិកែដល
មនលកខណៈសម្រសប និង្រគប្រជុងេ្រជយ។

២) ករអបរ់ំពីចមង យ៖ 

 មេធយបយកនុងករអនុវត្តករអបរ់ពំីចមង យមនដូចជ៖ឧបករណ៍៖ ទូរទស ន ៍ ទូរស័ពទ កុំពយទូរ័ កុំពយទូរ័បនទះ សន្លឹកកិចចករ 

េសៀវេភសិក េគល ឯក រ មកមមវធិី៖ Zoom, Telegram, Messenger, Facebook, Google Meet, Google Classroom,

E-Learning App, ប៉ុស្តិ៍ទូរទស ន.៍..។ 

 សកមមភពបេ្រង ន និងេរៀន រមួមន៖ ផលិត និងែចករែំលក វេីដអូេមេរៀន សន្លឹកកិចចករេផ ងៗ រង្វ យតៃម្លកិចចករសិស  និង
ផ្ដល់ពត័ម៌ន្រតឡប ់ បេ្រង ន និងេរៀន មអន ញ ករសិក ជបណ្ដុ ំ  ស្វ័យសិក ជមយួកមមវធិី ឯក រ េសៀវេភសិក
េគល។

ករអបរ់ំកនុងដំ កក់ល ប ្តក ូ ដ-១៩ 



៣) េវទិកឌីជីថល៖ ្រកសួងបនបេងកើតេវទិកឌីជីថលចំនួន ៣ េដើមបដីំេណើ រករអបរ់េំអឡិច្រតូនិក ៖

 ប ្ដ ញ YouTube ផ្លូវកររបស់្រកសួង៖ www.youtube.com/moeys មនវេីដអូបេ្រង នទងំអស់ ស្រមប់
សិស ចសិក េ យខ្លួនឯង មេពលេវ ជកែ់ស្ដង

 ទំពរ័េហ្វសប៊ុកផ្លូវកររបស់្រកសួង៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh ផ ព្វផ យេរៀង ល់ៃថង

 មជឈមណ្ឌ លសិក េអឡិច្រតនូិករបស់្រកសួង ៖ www.elearning.moeys.gov.kh សិស ចចូលេទសិក ម
រយៈករេ្រជើសេរ ើសវគគសិក  ឬ េមេរៀនែដល្រតូវសិក េ យ ឥតគិតៃថ្ល និងមនិចបំចច់ុះេឈម ះ។

៤) េដអបូេ្រង នស្រមបស់ិស ្រគបក់្រមិត៖ ជដំបូង ្រកសួងបនផលិតវេីដអូបេ្រង នស្រមបម់ុខ
វជិជ េគលចំនួន៦ រមួមនភ ែខមរ គណិតវទិយ ្របវត្តិវទិយ គីមវីទិយ របូវទិយ និងជីវវទិយស្រមបថ់ន កទ់ី៩ និងទី១២។ 

 បនទ បម់ក ្រកសួងបនផលិតែខ វេីដអូបេ្រង នស្រមបម់េត្តយយសិក �បឋមសិក  មធយមសិក  ករអបរ់េំ្រក
្របពន័ធ ករអបរ់ពំេិសស ករអបរ់បំេចចកេទស និងករេរៀន ម្របពន័ធេអទបចិ្រតូនិកេន ម្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះ    
ប ្ត ល្រគូ៖ វទិយ ថ នជតិអបរ់ ំនិងវទិយ ថ នគរេុកសលយ ។

ករអបរ់ំកនុងដំ កក់ល ប ្តក ូ ដ-១៩ 



៤) ករអបរ់ំពីចមង យេ យេ្របសីន្លកឹកិចចករស្រមបស់ិស មទីជនបទ៖ 

 មេធយបយកនុងករអនុវត្តករអបរ់ពំីចមង យមនដូចជ៖ឧបករណ៍៖ ទូរទស ន ៍ ទូរស័ពទ កុំពយទូរ័ កុំពយទូរ័បនទះ 

សន្លឹកកិចចករ េសៀវេភសិក េគល ឯក រ មកមមវធិី៖ Zoom, Telegram, Messenger, Facebook, Google

Meet, Google Classroom, E-Learning App, ប៉ុស្តិ៍ទូរទស ន.៍..។ 

 សកមមភពបេ្រង ន និងេរៀន រមួមន៖ ផលិត និងែចករែំលក វេីដអូេមេរៀន សន្លឹកកិចចករេផ ងៗ រង្វ យតៃម្លកិចច
ករសិស  និងផ្ដល់ពត័ម៌ន្រតឡប ់បេ្រង ន និងេរៀន មអន ញ ករសិក ជបណ្ដុ ំ  ស្វ័យសិក ជមយួកមម
វធិី ឯក រ េសៀវេភសិក េគល។

៥) ករសហករ និងករបេងកតីទរូទស ន ៍ផក យរណប “េតេជធី ”៖ 

 ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  និង្រកសួងពត័ម៌នបនចុះហតថេលខេលើអនុស រណៈេយគយល់ស្តីពី ករ
េរៀបចំផលិត និងផ ព្វផ យកមមវធិកីរសិក ពីចមង យ និងករសិក ម្របពន័ធេអឡិច្រតនូិក េដើមបធីនឱយករ
ផ្តល់េស អបរ់មំនគុណភព្របកបេ យសមធម ៌ជពិេសសសិស េនតបំនជ់នបទ។ េមេរៀន្រគបម់ុខវជិជ  នងិ
្រគបថ់ន ក ់ ្រតូវបនផ យកមមវធិី ម្របពន័ធ ទូរទស ន ៍ ផក យរណប “េតេជធីវ”ី  ែដលជប៉សុ្តិទូរទស នអ៍បរ់ថំម ី   
“ទទក២”។

ករអបរ់ំកនុងដំ កក់ល ប ្តក ូ ដ-១៩ 



 ្របពន័ធ្រគប្រគងករសិក  ៖ (LMS)៖ ្របពន័ធ្រគប្រគងករសិក ផ្តល់ករអបរ់ ំ   
េអទបចិ្រតនូកិ េ យេ្របើ្របស់កមមវធិ ី Apps បនទបេ់រៀនសិបបនមិមតិ (Virtual) នងិមន
បនទបព់ភិក  ដំណភជ បេ់វប យ (Weblinks) ប ្ណ ល័យ ្របតទិនិ នងិធនធនសិក
េផ ងេទៀត។ 

 កមមវធិកីុពំយទូរ័ែបប Apps ែដលផទុកនូវខ្លមឹ រឌជីថីល ជវេីដអូេមេរៀន្រគបម់ខុវជិជ  នងិ
្រគបក់្រមតិថន កេ់រៀន

 ្របពន័ធ្រគប្រគងករសិក ផទ លខ់្លួន (PLS)៖ ៖ ឧបករណ៍គ្រទដល់ករសិក
ផទ ល់ខ្លួន េ យសិស ចទញយកខ្លមឹ រឌជីថីល ជអតថបទ បទបង្ហ ញ 

PowerPoint ឬ វេីដអូ េដើមបរីក ទុកកនុងឧបករណ៍េអទបចិ្រតនូកិផទ ល់ខ្លួនទុកស្រមប់
សិក េនកែន្លង  និងេពល  ែដលខ្លួនចងេ់រៀន។

បរិ ថ នស្រមបក់រអបរ់ំឌីជីថល



 ករសិក កនុងថន កេ់រៀនប្រញច ស (Flipped Classroom)៖ សិស ចេ្របើ្របស់
ខ្លមឹ រេមេរៀន បទបង្ហ ញែដល្រគូបនថតជវេីដអូ នងិធនធនសិក េអទបចិ្រតនូកិដៃ៏ទ
េទៀត ែដលទទលួបន មអុនិធឺណិត នងិយូធូប េដើមបសីិក ្រ វ្រជវេមេរៀនេនផទះ េទ
មេលប នែដលខ្លួនចង។់ េនកនុងថន កេ់រៀន ្រគូមនតនួទីជអនកស្រមបស្រមួលករ

ពិភក  ករេធ្វើពិេ ធន ៍ផ្តល់ករគ្រទ និងមតិ្រតឡប ់

 ករែកលម្អេវទិកឌីជីថល៖  ករែកលម្អេវទកិឌីជថីលែដលមន្រ បរ់បស់
្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន នងិកី ឱយបនកនែ់ត្របេសើរ នងិករផលិតវេីដអបូេ្រង នែដល
ចបំចប់ែនថមេទៀត

 ករបេងកីតបនទបឌ់ីជីថល ម្រ ះ ថ នសិក ៖  បេងកើតបនទបម់យួស្រមបក់រ 
សិក ពីចមង យនិងករសិក ម្របពន័ធេអឡិច្រតនូិក

បរិ ថ នស្រមបក់រអបរ់ំឌីជីថល



 ករអ វឌ សមតថភព៖ អភិវឌ សមតថភព េរៀន គណៈ្រគប់្រគង នងិ
បុគគលិករដ្ឋបល េដីមបជីួយគ្រទដល់ករអប់រឌំជីថីល នងិករគ្រទដល់ករបំបន៉សិស  
េដីមបឱីយពួកេគ ចេរៀន មែបបឌជីថីល

 ករអនវុត្ត ធី ្រស្តបេ្រង នថមី៖ ករអនុវត្តវធិី ្រស្តបេ្រងៀនទំេនបី េដមីបេីលីក
កមពស់បណំិនសតវត រទ៍២ី១ ជមួយ្របពន័ធៃនករសិក មែបបច្រមុះ (Blended
Learning) ឬ ែដលផ រភជ ប់ជមួយ្របពន័ធ្រគប្រគងករសិក  (Learning
Management System)។

បរិ ថ នស្រមបក់រអបរ់ំឌីជីថល
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ទិភពទី៦៖ កំែណទ្រមង់
គរេុកសលយ



 ទី១- កមម ធីបណ្តុ ះប ្ត ល និង ្រកឹតករ៖ គរនុិស តិ្របតិបត្តគិុណសមបទ និង   
បំណិនសតវត រទ៍ី២១ មនគុណវឌុ អិនុេ ម ម «ស្ដង់ វជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន»

 ទី២-សមតថភព ជជ ជីវៈ្រគូឧេទទស៖ (១) ខ្លមឹ រេមេរៀន (២) គរេុកសលយ ជពិេសសវធិី
្រស្តបេ្រង នសមបរូែបប មែបបសកមម (៣) បេចចកវទិយ

 ទី៣-អ វឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ៖ បំពកប់រកិខ រេរៀន និងបេ្រង ន្រសប មបេចចកវទិយថមីៗ    
ប ្ណ ល័យ និងសមភ រឧបេទស ឯក រេរៀននិងបេ្រង នទំេនើប សមបរូែបប

 ទី៤-ភពជអនកដឹកនំ្រគប្រគង៖ (១) ្រគប្រគងករេរៀន និងបេ្រង ន (២) ្រគប្រគងរដ្ឋបល 
(៣) ្រគប្រគងហិរញញ វតថុ (៤) ្រគប្រគងបុគគលិក និងធនធន

 ទី៥-ករផ រភជ ប្រទឹស្ដីេទនឹងករអនវុត្ដកមម ធីសិក គរេុកសលយ៖ ព្រងឹង
គុណភពកមមសិក គរេុកសលយ  

 ទី៦-ករធនគណុភព៖ ្របពន័ធធនគុណភពៃផទកនុង គណៈកមម ធិករជតិទទួល គ ល់
គុណភពអបរ់ ំករ យតៃម្លឯក ជយ

កំំំែណទ្រមង់ គរេុកសលយ
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ទិភពទី៧
ករេលីកកមពសស់ខុភពសកិ



្រគឹះ ថ នសិក ្រតូវអនុវត្តយ៉ងខជ បខ់ជួននូវេគលករណ៍្របតិបត្តិស្តង់  (SOP) ្រពមទងំ
េសចក្តីែណននំនរបស់្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  និង្រកសួងសុខភបិល៖ 

 ទី១-គណៈកមមករសខុភពសិក ៖ ម េរៀន

 ទី២-សខុភពអនកសិក  នងិ្រគូបេ្រង ន៖ បនទបស់ុខភពស្តង់  ករពិនិតយសុខភព 
សុខភពផ្លូវចិត្ត

 ទី៣- របូតថមភ៖ សុវតថិភពចំណី រ  ករផ្តល់ រ ម េរៀន

 ទី៤-ទឹក ្អ ត និងអនមយ័៖ ទឹកទទួលទន កែន្លង ងៃដ បងគនអ់នមយ័ ម៉ស គម្ល ត 

 ទី៥-បរិ ថ នសិក ៖ េរៀនៃបតង និង ្អ ត គម នសំ ម

 ទី៦-សន្តិសខុ និងស ្ត បធ់ន ប៖់ កិចចករពរកុមរ មនវនិយ័ គម នេ្រគ ងេញ ន

 ទី៧-ករអបរ់ំសខុភពសិក ៖ អនុវត្ត មកមមវធិីសិក

 ទី៨-ករអបរ់ំបំណិនសខុភព និងគន្លងថមី៖ ករ ត្របណ និងកីទប។

សខុភពសិក
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ទិភពទី៨៖ករបេងកីតមជ មណ្ឌ ល
ឧត្តមភពេន្រ ះ ថ នឧត្តមសិក



 គេ្រមងែកលម្អករអបរ់ំេនឧត្តមសិក  (HEIP)៖ មនថវកិ ៩២,៥ នដុ ្ល រ េមរកិ (៩០ 
នដុ ្ល រ  គ្រទេ យធនគរពិភពេ ក និង ២,៥ នដុ ្ល របដិភគ) ពីឆន ២ំ០១៨ ដល់ឆន ២ំ០២៤

េដីមបពី្រងឹងសមតថភពៃនករេរៀន និងបេ្រងៀន និងករ្រ វ្រជវេ យេផ្ត តេលីវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយកសិកមម 
និងករព្រងឹងអភិបលកិចចឧត្តមសិក  េ យេផ្ត តេលី កលវទិយល័យ៥ ( កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ 
កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម វទិយ ថ នបេចចកវទិយកមពុជ កលវទិយល័យ ្វ យេរៀង និង កលវទិយល័យ

ជតិបត់ដំបង) គណៈកមម ធិករទទួល គ ល់គុណភពអប់រៃំនកមពុជ និងអគគនយក ្ឋ នឧត្តមសិក ។
 កិចច្រពមេ្រព ងភពជៃដគ ូ៣១៖ ២៨កិចច្រពមេ្រពៀងជមួយបរេទស និង៣េទៀតជមួយៃដគូកនុង្រសុក។
គេ្រមង្រ វ្រជវ៖ ៥៣ ដល់្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ធរណៈ៥ កនុងេនះ ៤៥គេ្រមងបនផ រភជ ប់េទនឹង
ឧស ហកមម ែដលដឹកននំិងសហដឹកនេំ យ្រស្តី ២២គេ្រមង 

 ករផលិត េដអឃូ្លីប៖ ជង ២ ៥០០ ែដលជែផនកមួយៃនកមមវធិីេរៀន ម្របព័នធេអឡចិ្រតូនិក េដីមបជីួយ
កត់បនថយ និង្របឆងំនឹងករបិទ ថ ប័នអប់រកំនុងកំឡុងេពលជំងឺ តតបតកូវដី-១៩

 ករអនវុត្ត ធី ្រស្តបេ្រង នថមី៖ ករអនុវត្តវធិី ្រស្តបេ្រងៀនទំេនីប េដីមបេីលីកកមពស់បំណិន    
សតវត រទ៍ី២១ ជមួយ្របព័នធៃនករសិក មែបបច្រមុះ (Blended Learning) ឬ ែដលផ រភជ ប់ជមួយ
្របព័នធ្រគប់្រគងករសិក  (Learning Management System)

កំែណទ្រមង់ សយ័ឧត្តមសិក



 ករទទលួ គ លគ់ណុភពអបរ់ំ៖ ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  ១០ ្រតូវបនទទួល គ ល់គុណភពអបរ់េំពញ
េលញ

 ករព្រងឹងអ បលកិចច៖ ករេរៀបចំេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករ្រគប្រគងហរិញញ វតថុៃផទកនុង ករ្រគប្រគង
ធនធនមនុស ស្រមប្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ធរណៈរដ្ឋបល េគលករណ៍ែណនសំ្តីពី្របពន័ធធនគុណ
ភពអបរ់ៃំផទកនុង និងសូចនករថមី២៦ េដើមបេីលើកកមពស់ស្តង់ គុណភពក្រមតិកមមវធិីស្រមប្របពន័ធធនគុណ
ភពៃផទកនុង

 យទុធ ្រស្ត៖ ករអនុមត័យុទធ ្រស្តអនុវសិ័យឧត្តមសិក ២០២១-២០៣០ និងយុទធ ្រស្ត្រគឹះ ថ នឧត្តម
សិក ២០២១-២០៣០ ចំនួន ៥

 ផ រភជ បជ់មយួមធយមសិក ៖ ករេរៀបចំកមមវធិីភពជៃដគូករអបរ់ែំសទមរ ង្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  នងិ
េរៀនមធយមសិក

 ករ ងសងេ់ហ ្ឋ រចនសមពន័ធ៖ ករ ងសងអ់គរសិក ថមេីដើមបេីលើកកមពស់ករបេ្រង នវទិយ ្រស្ត 
និងបេចចកវទិយ ស្រមប់ កលវទិយល័យភូមនិទភនេំពញ និង វទិយ ថ នបេចចកវទិយកមពុជ េលើៃផទដី ១០ហិក ។

កំែណទ្រមង់ សយ័ឧត្តមសិក



 ្រ ្ត ចរយមនគណុភព៖ មនគុណវឌុ ខិពស់ (បណ្ឌិ តពិត) េបះពុមព ន ៃដមនគុណភព

 កមម ធីសិក ៖ មនគុណភព បចចុបបននភព មនស្តង់  (ជតិ និងអន្តរជតិ) មនករចូលរមួ
ពីសហ្រគសឯកជន

 ធនធនសិក ៖ បឋកថមនគុណភព ប ្ណ ល័យទំេនើប ធនធនេអទបចិ្រតូនិក

 ធី ្រស្តបេ្រង ន៖ ទំេនើប ថន កេ់រៀនប្រញច ស េរៀនច្រមុះ គេ្រមង ករពិភក  សិកខ

 ករ្រ វ្រជវ៖ ្រ ្ត ចរយ និងនិស តិ្រតូវេធ្វើករ្រ វ្រជវជ្របច ំនិងេបះផ យ

 េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ៖ អគរសិក  និងសមភ រៈបេ្រង នវទិយ ្រស្ត និងបេចចកវទិយ

 គណុភពនិស ិត៖ េ្រជើសេរ ើសនិស តិមនគុណភព និងនិស តិេរៀនចបម់នករងរល្អ

 ករផ រភជ បន់ឹង្របពន័ធេអកទូបសូុី៖ ទំនកទ់ំនង កលវទិយល័យ និងសហ្រគស ផ រ
ភជ បេ់ទនឹងយុទធ ្រស្តអភវិឌ ជតិ ជួយ គ្រទដល់និស តិ

 ករអនវុត្ត៖ សិស មនសមតថភពកនុងករេ្របើ្របស់ចំេណះដឹង និងបំណិនជកែ់ស្តង

កំែណទ្រមង់ សយ័ឧត្តមសិក



ITC CONNECTING TO THE WORLD via

INTERNET IN ITC
- IP transit 150MB
- Silver internet package 

150MB
- Sharing 200MB
- IPLC 45MB
- DPLC 100MB
- Local loop to Youtube

100MB
IT staff 

upgrading
Reinforce

ICT 
operator 

វទិយ ថ នបេចចកវទិយកមពជុភជ បជ់មយួពភិពេ ក



The CamREN joining TEIN network 
research communities in 21 Asian 

partners

Network Operation Center (NOC) at ITC links to all TEIN members

ប ្ត ញ្រ វ្រជវជមួយ្របេទសៃដគូ ២១



មជឈមណ្ឌលឌីជីថល គ្រទ 



ម វិទយលយ័េសដ្ឋកិចចឌីជីថលេន
កនងុ កលវិទយលយ័ជតិ្រគប់្រគង (NUM)



 វទិយ ថ នដំេណើ រករចបព់ីឆន ២ំ០១៧ េ យបណ្តុ ះប ្ត លថន កប់រញិញ ប្រតរងចំនួន ០៤ មុខជំនញ គឺ វទិយ
្រស្តដំ ំ វទិយ ្រស្តសត្វ វទិយ ្រស្តជលផល និងកុំពយទូរ័ធុរកិចច។ េនឆន បំន្តបនទ បវ់ទិយ ថ នបនេបើក  

បណ្តុ ះប ្ត លមុខជំនញ ករដេំឡើង្របពន័ធអគគិសនី និងបេចចកវទិយ រ េហើយបនព្រងីកវ ិ លភព
កមមវធិីសិក ដល់ក្រមតិបរញិញ ប្រត។ េនកនុងឆន ២ំ០២១េនះ វទិយ ថ នបននិងកំពុងេបើកដំេណើ រករបេ្រង នទងំ
កនុងក្រមតិបរញិញ ប្រតរង និងបរញិញ ប្រតចំនួន ០៥មុខជំនញ សរបុចំនួន ០៧កមមវធិីសិក មននិស តិសរបុ
ចំនួន២៩៤នក ់ ដូចមនបង្ហ ញលម្អតិកនុង ង៣។ មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត លេ យឈរេលើេគលករណ៍ 
ករសិក ផ រភជ ប្រទឹស្តី ជមយួករអនុវត្ត សិស ែដលបញចបក់រសិក ែផនកអបរ់បំេចចកេទសេនក្រមតិមធយម
សិក  មនលទធភពបន្តករសិក  បេងកើត ជីវកមម និងបំេពញករងរេន ម ថ បន័រដ្ឋ ឬ ឯកជន។ 

ទយ ថ នបេចចក ទយកំពងស់ពឺ



ទយ ថ នបេចចក ទយកំពងស់ពឺ



ករបេងកើត កលវិទយលយ័និមិត្ត
សកិ ពីចមង យេនកមពុជ 

Cyber University of Cambodia



 ្រគះឹ ថ នឧត្តមសិក េគលេ  បន្រពមេ្រព ងឯកភពគន េលើេគលបំណងសំខន់ៗ  ៃន
ករបេងកើត កលវទិយល័យសិក ពីចមង យេនកមពុជ ដូចខងេ្រកម៖
1. េលើកកមពស់គុណភពករអបរ់ឧំត្តមសិក កនុងអំឡុង នងិេ្រកយបរបិទៃនកូវដី-១៩ ម

រយៈករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយឌជីថីលស្រមបក់របេ្រង ន នងិេរៀនឱយកនែ់តមន្របសិទធ
ភព

2. ែចករែំលក នងិេ្របើ្របស់ធនធនឌជីថីល នងិធនធនសិក  រ ង្រគះឹ ថ នឧត្តមសិក
ស្រមបក់របេ្រង ន និងេរៀន ម្របពន័ធេអទបចិ្រតនូកិ

3. អនុវត្តករេផទរេ្រកឌតីសិក  កនុងចេំ ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ែដលចូលរមួអនុវត្តកមមវធិី
េនះ និង

4. ផ រភជ ប់ កលវទិយល័យសិក ពចីមង យេនកមពុជ ជមយួ ASEAN Cyber
University (ACU)។

ករបេងកីត កល ទយលយ័និមិត្ត
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