
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ជាត ិសសនា ្រពះមហក្ស្រត 
 

 

 

 

 

្រកសងួអបរំ់ យវុជន ន�ង �ឡា 

សម�ទ�ផលឆា� សំ�ក� ២០១៥-២០១៦ 

េគាលនេយាបាយក�ុងែផនការយទុ�សា�ស��សយ័អបរំ់ 

១- ធានាឱ្យករអប់រមំានគុណភាព ្របកបេដយសមធម៌ បរយិាបន� 

និងេលកកម�ស់ឱកសសិក្សោេពញមួយជីវតិស្រមាប់ទំងអស់គា�  

២- ធានាភាពស័ក�ិសិទ�ិៃនភាពជាអ�កដឹកនំា និង្រគប់្រគងរបស់ម�ន�ីអប់រ ំ 

្រគប់លំដប់ថា� ក់ 

១- សម�ទ�ផលតាមអន�ុសយ័ 

១.១  អន�ុសយ័ ការអប់រំកុមារតចូ 

សលមេត�យ្យសិក្សោទូទំង្របេទសសរបុ ៧ ២៤១ សល/កែន�ង៖ រដ� 

៤ ០១៤ ឯកជន ៣៩៣ និងសហគមន៍ ២ ៨៣៤។ កុមារអយុពី ០ េទ  ៥ឆា� ំ 

ទទួលេសវអប់រសំរបុ ៤២៦ ០២៥ នាក់ �សី ៥០,២៩ ភាគរយ។ កុមារអយុ 

៥ឆា� ំ ទទួលបានេសវអប់រ ំ ៦៦,៣៥ ភាគរយ �សី ៤៩,៣៨ ភាគរយ េធៀប 

នឹង្របជាជនអយុ ៥ឆា� ំ។  

១.២ អនុ�សយ័ ការអប់រំបឋមស�ក� 

សលបឋមសិក្សោសរបុ ៧ ៥៦១ សល៖ រដ� ៧ ១៤៤ េកន ៥៩ 

ឯកជន ៤១៧។ សលកុមារេម្រតីក្រមិតមធ្យមនិងអភិវឌ្ឍមាន ៥ ១៩៦ 

េស�នឹង ៧២,៧ ភាគរយ េកន ១៩ សល។ សលេរៀនមិន្រគប់ក្រមិតថា� ក់ 

មាន ៥៩៨ េស�នឹង ៨,៣ ភាគរយ ថយ ៨១ សល។ សិស្សបឋមសិក្សោ

សរបុ ២ ១១១ ៦៣១ នាក់ �សី ១ ០១៨ ៣២៦ នាក់ េស�នឹង ៤៨,២ ភាគរយ៖ 

រដ� ២ ០២២ ០៦១ នាក់ �សី ៤៨,១៨ ភាគរយ ឯកជន ៨៩ ៥៧០ នាក់ �សី 

៤៩,២២ ភាគរយ។ អ្រតពិតចូលេរៀនថ�ី ៩៥,១ ភាគរយ �សី ៩៤ ភាគរយ ៖ 

រដ� ៩១ ភាគរយ �សី ៩០,១ ភាគរយ ឯកជន ៤,១ ភាគរយ �សី ៣,៩ 

ភាគរយ។ អ្រតពិតៃនករសិក្សោ ៩៧,៧ ភាគរយ �សី ៩៨,២ ភាគរយ ៖ រដ� 

៩៣,៥ ភាគរយ �សី ៩៣,៩ ភាគរយ ឯកជន ៤,១ ភាគរយ �សី ៣,៩ 

ភាគរយ។   អ្រតពិតៃនករសិក្សោសរបុ ៩៧,៧ ភាគរយ  �សី ៩៨,២ ភាគរយ៖ 

រដ� ៩៣,៥ �សី ៩៣,៩ ភាគរយ ឯកជន ៤,២ �សី ៤,៣ ភាគរយ។ 

សិស្សបឋមសិក្សោ ៧៧ ៦៥៤ នាក់ �សី ៤២ ៧១០ នាក់ េស�នឹង ៥៥ 

ភាគរយ បានទទួលអហរបូករណ៍ពីរជរដ� ភិបាល។ 

១.៣ អន�ុស័យ ការអប់រំមធ្យមស�ក� ន�ងអប់រំបេច�កេទស 

អនុវទិ្យោល័យមាន ១ ២៤៥ សល៖ រដ� ១ ២៤៥ ថយ ៦ ឯកជន ៥៥។ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិសរបុ ៦០៨ ៩៥៥ នាក់ �សី ៣១៥ ០១៦ នាក់ 

េស�នឹង ៥១,៧៣ ភាគរយ៖ រដ�  ៥៨៥ ៩៧១ នាក់ �សី ៥១,៨ ភាគរយ 

ឯកជន ២២ ៩៨៤ នាក់ �សី ៤៩,៥ ភាគរយ។ អ្រតរមួៃនករសិក្សោេន 

មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៥៧,៦ ភាគរយ �សី ៦១,៥ ភាគរយ៖ រដ� ៥៥,៧ 

ភាគរយ �សី ៥៩,៦ ឯកជន ១,៩ ភាគរយ �សី ១,៩ ភាគរយ។ 

វទិ្យោល័យមាន ៦០៨ សល៖ រដ� ៤៨៦ េកន ២៣ ឯកជន ១២២។ សិស្ស

មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិសរបុ ២៩៦ ៧២៤ នាក់ �សី ១៥១ ៧៨២ នាក់ េស�នឹង 

៥១,១៥ ភាគរយ ៖ រដ� ២៧៩ ៤៨០ នាក់ �សី ៥១,៣ ភាគរយ ឯកជន           

១៧ ២៤៤ នាក់ �សី ៤៨,៣ ភាគរយ។ វទិ្យោល័យធនធាន ៣៦។ អ្រតរមួ

ៃនករសិក្សោេនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ២៦,៥ ភាគរយ �សី ២៨,១ ភាគរយ ៖ 

រដ� ២៥,១ ភាគរយ �សី ២៦,៧ ឯកជន ១,៤ ភាគរយ �សី ១,៤ ភាគរយ។ 

សិស្សអប់របំេច�កេទសសលរដ�មាន ១ ១៤៨ នាក់ �សី ៤០,៤១ ភាគរយ 

សិក្សោេលមុខជំនាញអគ�ិសនី េអឡិច្រត�និច េក្ស្រតស�ស� បសុវប្បកម�។ 

ឃំុ/សង� ត់ ១៣៨ េល ១ ៦៤៦ េស�នឹង ៨,៥ ភាគរយ មិនទន់មាន 

អនុវទិ្យោល័យ និង�ស�ក ៥ េល ១៩៧ េស�នឹង ២,៥ ភាគរយ មិនទន់មាន

វទិ្យោល័យ េដយសរស� នភាពភូមិស�ស� និងស� នភាព្របជាស�ស�មិន

អំេណាយផល ជាពិេសសេនតំបន់េកះ និងតំបន់ៃ្រពភ�ំ ែដល្របជាពលរដ�

រស់េនរយប៉ាយ។ 

លទ�ផល្របឡងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៩៣,៧២ ភាគរយ 

�សី ៩៦,៣៧ ភាគរយ និងមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ៦២,១៨ ភាគរយ �សី 

៦៥,៤៦ ភាគរយ។ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ ៦៩ ៥១៤ នាក់  �សី ៦០ ភាគរយ និង 

សិស្សមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ៣ ៦០០ �សី ៦០ ភាគរយ បានទទួល 

អហរបូករណ៍ពីរជរដ� ភិបាល។ 

 

 

១.៤ អន�ុសយ័ ការអប់រំឧត�មស�ក� 

្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោសរបុ ១២១ េកន ៣៖ រដ� ៤៨ និងឯកជន ៧៣ 

មានទីតំងេន ២០ េខត� និងរជធានីភ�ំេពញ។ ្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ ែដល 

ស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាមាន ៧៣ (រដ�១៣ 

និងឯកជន ៦០)។ និស្ិសតកំពុងសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតរងមាន ២៣ ៧៤៦ នាក់ 

�សី ៤៧,៩៤ ភាគរយ ថា� ក់បរ�ិ� ប្រតមាន ១៧៤ ១៤២ នាក់ �សី ៤៦,០៥ 

ភាគរយ។ និស្ិសតអហរបូករណ៍ ២៦ ១៧៧ នាក់   �សី ៤៥,៩៤ ភាគរយ។ 

និស្ិសតកំពុងសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ១៨ ៧២៣ នាក់ �សី ២១,៧៨ 

ភាគរយ ថា� ក់បណ�ិ ត ១ ២២៩ នាក់ �សី ៥,១៣ ភាគរយ។ 

១.៥ អន�ុសយ័  ការអប់រំេ្រ�្រ�ពន័� 

អ�កេរៀនក�ុងកម�វធីិអក�រកម�វជិា� ជីវៈមាន ២២ ៦៥២ នាក់ �សី ៦៩,៣៨ 

ភាគរយ៖ កម�វធីិ្រគប់្រគងេដយ្រកសួង ២០ ០៨០ នាក់ �សី ៦៩,៦៤ 

ភាគរយ និងគំា្រទេដយៃដគូអភិវឌ្ឍ ២ ៥៧២ នាក់ �សី ៦៧,៣៤ ភាគរយ។ 

មជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍ ៣៥៣ កែន�ង អ�កេរៀន ៩ ៩៤៩ នាក់ �សី 

៦៤,៦៩ ភាគរយ។ សិស្សចូលេរៀនកម�វធីិសមមូលបឋមសិក្សោ ៥ ១៦៤នាក់ 

�សី ៥០,៩៦ ភាគរយ។ សិស្សកម�វធីិចូលេរៀនេឡងវញិ ១២ ៥៨២ នាក់ �សី 

៤៥,៥៤ ភាគរយ។ 

១.៦ អន�ុសយ័ ការអ�វឌ្ឍយវុជន 

្រក�ម្របឹក្សោយុវជនមាន ៤៥១ ្រក�ម ែដលមានសមាជិក ២៩៦ ៣៦២ នាក់ 

�សី ៦២,៨ ភាគរយ និង្រក�ម្របឹក្សោកុមារ ៧ ៩៣១ ្រក�ម ែដលមានសមាជិក    

១ ៤៧១ ៥៤២ នាក់ �សី ៣៧,៩ ភាគរយ។ បានបណ�ុ ះបណា� លជំនាញខ�ី 

ដល់យុវជន ១ ៣៨៩ នាក់ �សី ៥៧,៣១ ភាគរយ និងបណ�ុ ះបណា� លេល

ករងរស�័្រគចិត� ៨០០ នាក់ �សី ៣៣,៣ ភាគរយ។ 

១.៧ អន�ុស័យ ការអប់រំកាយ ន�ង�ទ� 

្របកួតកីឡាចំបាប់េ្រជសេរ សេជងឯកអសីុអេគ�យ៍ កម�ុជាទទួលបាន 

េមដយមាស ៣ ្របាក់ ១០ និងសំរទឹ�ិ ១៧។ ្របកួតកីឡាេតក� ន់ដូអយធី 

េអហ�េជងឯកអសីុអេគ�យ៍េលកទី១ េនរជធានីភ�ំេពញទទួលបានេមដយ 

មាស ៣១ ្របាក់ ១០ សំរទឹ�ិ ១១។ 

ជារមួេនឆា� ំ២០១៦ ករ្របកួតកីឡាជាលក�ណៈអន�រជាតិទទួលបាន 

េមដយ ១៩៩ េ្រគ�ង មាស ៦៧ ្របាក់ ៥៤ និងសំរទឹ�ិ ៧៨។ 

 



២- សម�ទ�ផលអន�រអន�ុសយ័ 

២. ១- ការងារបគុ�ល�ក ការបណ�ុ ះបណា� លន�ង�្រ�តការ 

បុគ�លិកអប់រសំរបុ ១១៦ ៤៥៧ នាក់ �សី ៤៤,៥៤ ភាគរយ។ បុគ�លិក

អប់របំេ្រមករេនថា� ក់ជាតិ ៣ ០៨២ នាក់ �សី ២៧,២៥ ភាគរយ និងថា� ក់

េ្រកមជាតិ ១១៣ ៣៧៥ នាក់ �សី ៤៥,២៦ ភាគរយ។ បុគ�លិកជាប់កិច�

សន្យោ និង្រគ�កិច�សន្យោចំេណះទូេទនិងអក�រកម� ៨ ៧៨៣ នាក់ �សី ៤១,២៦ 

ភាគរយ។ បានេ្រជសេរ ស្រគ�បេ្រង�ន ៣ ៤៨៨ នាក់ និង្រគ�បេ្រង�នក្រមិត

ឧត�មបេ្រង�នេនឧត�មសិក្សោ ២៧ នាក់ �សី ៤ នាក់។ 

២.២- ការងារសំណងស់�ក� 

បានសងសង់អគារសិក្សោ ៦០ខ�ង េស�នឹង ១២៩បន�ប់ និងអគារ ២ខ�ងេន

សកលវទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញនិងវទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកម�ុជា។ បានសង- 

សង់អគារសិក្សោស្រមាប់អនុវទិ្យោល័យ ៣៣ខ�ង ក�ុងេនាះស�ិតក�ុងឃំុមិនទន់

មានអនុវទិ្យោល័យ ១៤កែន�ង។ គិត្រតឹមែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧ អគារសិក្សោជា

អំេណាយដ៏ៃថ�ថា� របស់ សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយក

រដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងសេម�ចកិត�ិ្រពទឹ�បណ�ិ ត មាន ៣ ៩៣២ 

ខ�ង េស�នឹង ២២ ២៥០ បន�ប់។ 

២.៣ ការងារែផនការ-ស���អបរំ់ ន�ងថ�កា 

កម�ុជាសេ្រមចបានសកលកម�ករអប់រេំនបឋមសិក្សោ និងកត់បន�យ 

គមា� តេយនឌ័រេស�រែតទំង�ស�ងៃនករអប់រេំនក្រមិតមេត�យ្យសិក្សោ និង 

មធ្យមសិក្សោចំេណះទូេទក�ុង្រកបខណ� េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្៍សកម�ុជា។ 

កម�ុជានឹងខិតខំ្របឹងែ្របងែថមេទៀតេលករបេង�ន្របសិទ�ភាព និងគុណភាព

អប់រេំនក�ុងករអនុវត�េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព េដម្ីប «ធានា

ឱ្យករអប់រមំានគុណភាព ្របកបេដយសមធ៌ បរយិាបន� និងករេលកកម�ស់

ឱកសសិក្សោេពញមួយជីវតិស្រមាប់ទំងអស់គា� េនឆា� ២ំ០៣០»។ ្រកសួង

បាននិងកំពុងេរៀបចំមូលដ� ននីយកម�េគាលេដអប់រថំ�ីេនះ តមរយៈករេរៀបចំ

ចក�ុវស័ិយអប់រកំម�ុជាឆា� ំ២០៣០ ជាមួយនឹងករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស�សប

េទនឹង «េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយឧស្សោហកម�ឆា�  ំ ២០១៥-២០២៥» ែដល

ជាជំហនថ�ីមួយេទៀតក�ុងករត្រមង់ទិសករអភិវឌ្ឍកម�ុជា េឆ�យតបេទនឹង

មហិច�តកម�ុជា ក�ុងករែ្របក� យខ�ួនេទជា្របេទសមានចំណូលមធ្យមក្រមិត

ខ�ស់េនឆា� ំ២០៣០ និងជា្របេទសមានចំណូលខ�ស់េនឆា� ំ២០៥០។ 

 

 

 

 

 

 

      ២.៤- ហរិ��ប្បទនសហ្របតិបតិ�កររបសៃ់ដគូអភិវឌ្ឍ  

លរ 

 

ៃដគូអភិវឌ្ឍធំៗទំង១០ 

(ពន់ដុល� រ) 

ចំណាយធនធាន 

ផា� ល់ខ�ួន២០១៦ 

ែផនករ 

ឆា� ២ំ០១៧ 

ែផនករ 

ឆា� ២ំ០១៨ 

១ សហភាពអឺរ ៉បុ ២៤ ១៤៩ ២៨ ៦១៥ ៣១៦ 

២ អង�ករេស្ប�ងអហរពិភពេលក ១៤ ៩១០ N/A N/A 

៣ អង�ករយូនីេសហ� ៩ ០៦៥ ៦ ៥៦០ ៣ ៣៧៥ 

៤ ធនាគារអភិវឌ្ឍអសីុ ៤ ៦០០ ៥ ២០០ ៣ ២០០ 

៥ ្របេទសសុ៊យែអត ៣ ៩៧៥ ១៣៩ N/A 

៦ ធនាគារពិភពេលក ៣ ៨៨៨ ៩ ១៧១ ១០ ៨០១ 

៧ ្របេទសជបុ៉ន ៣ ៧១៤ ២ ៨៣៤ ២ ៧១៩ 

៨ សធារណរដ�កូេរ ៉ ២ ៦៤៩ ២ ៨០០ N/A 

៩ ្របេទសនូែវលេសឡង់ ២ ៦៣៥ ៥៥០ ៨៥២ 

១០ សហរដ�អេមរកិ ២ ២៣៣ N/A N/A 

សរបុភាគីផ�ល់ជំនួយចំនួន១០ ៧១ ៨២០ ៥៥ ៨៧១ ២១ ៣១០ 

សរបុភាគីផ�ល់ជំនួយទំងអស់ ៩០ ៤៨៤ ៥៨ ២៥៨ ២១ ៦២៤ 

(្របភព CDC:  ដក�សង់េចញពីទិន�ន័យជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ�ូវករ េនៃថ�ទី៣០ ែខមករ ឆា� ំ២០១៧) 

៣. វឌ្ឍនភាពៃនការសេ្រមចបានសចូនាករស�ូល 
សូចនាករស�លូស្រមាប់សេ្រមច 

េគាលនេយាបាយ 

ស� នភាព 

២០១៥-១៦ 

ចំណុចេដ 

២០១៦-១៧ 

ជាក់ែស�ង 

២០១៦-១៧ 

ចំណុចេដ 

២០១៩-២០ 

  េគាលនេយាបាយទី១ ៖ ធានាឱ្យករអប់រមំានគុណភាព ្របកបេដយសមធម៌ បរយិាបន� និងេលកកម�ស់ឱកសសិក្សោ 

េពញមួយជីវតិស្រមាប់ទំងអស់គា�  

១. ភាគរយកុមារអយុ៥ឆា� ំក�ុងករអប់រកុំមារតូច 

្រគប់របូភាព 
៦៤,១% ៦៦% ៦៦,៣៤% ៧២% 

២. ចំនួន�ស�កែដលមានអ្រត្រត�តថា� ក់េនបឋម 

សិក្សោតិចជាង ឬេស� ១០ ភាគរយ 
១៧១ ១៧៦ ១៧៣ ១៩៣ 

៣. ចំនួនេខត�ែដលបានសេ្រមចអ្រតប�� ប់

មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិយ៉ាងតិច ៤០ ភាគរយ 
៨ ៩ ១១ ១៤ 

៤. អ្រតអក�រកម�ជនេពញវយ័ (អយុ ១៥ េឡង) 
៧៨,១% 

(ឆា� ំ២០១៤) 
៧៩,៨% 

៧៨,១% 

(ឆា� ំ២០១៥) 
៨៥% 

៥. រង� យតៃម�េតស�ស�ង់ដថា� ក់ជាតិសិស្សថា� ក់ ទី៣ េលមុខវជិា� ភាសែខ�រ និង គណិតវទិ្យោ 

ករអន ៤២,៧  
៣៥,២ 

(២០១៤-១៥) 
េកន ៥ពិន�ុ 

គណិតវទិ្យោ ៤៣,៤  
៤១,០ 

(២០១៤-១៥) 
េកន ៥ពិន�ុ 

៦. ចំនួន្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោបានេធ�ករវយតៃម� ១០ ៣០ ៣៨ ៩០ 

៧. ភាគរយ្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោមានស�� ប្រត 

មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ+២ 
៥៧% ៥៨% ៦៩,៦២% ៦១% 

៨. ភាគរយ្រគ�ឧេទ�ស (សលគរុ.មជ្ឈ.គរុ និង 

វទិ្យោស� នជាតិអប់រ)ំ មានបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ 
១០% ១៥% ២០,២% ២៤% 

េគាលនេយាបាយទី២ ៖ធានាភាពស័ក�ិសិទ�ិៃនភាពជាអ�កដឹកនំានិង្រគប់្រគងរបស់ម�ន�ីអប់រ្ំរគប់លំដប់ថា� ក់ 

៩. ចំនួននាយកសលបឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ 

ទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករងរ្រគប់្រគង 

សលេរៀនែផ�កេលលទ�ផល 

N/A ៥០០ ៩៤៨ ៥០០ 

១០. ភាគរយៃនករទូទត់ថវកិ 
៩៤,៣% 

(២០១៥) 
៩៥% 

៩៤%* 

 
៩៥% 

្របភព៖  *តួេលខបេណា� ះអសន�  
 

៤. វឌ្ឍនភាពៃនការអនវុត�កំែណទ្រមង ់

     ្រកសួងបានដក់េចញនូវវធិានករកំែណទ្រមង់១៥ ចំណុចេដយឈរ 

េលមូលដ� នៃនសសរស�ម�ចំនួន៥ គឺ ១) ករអនុវត�សកម�ភាពេគាលនេយា- 

បាយ្រគ�បេ្រង�ន ២)ករពិនិត្យេឡងពីកម�វធីិសិក្សោ េសៀវេភសិក្សោេគាល 

និងករែកលម�បរសិ� ន ៣)ករដក់ឱ្យអនុវត�អធិករកិច� ៤) ករព្រងឹងរង� យ 

តៃម�ករសិក្សោ  និង៥) ករែកទ្រមង់ឧត�មសិក្សោ។ 

សសរស�ម� វឌ្ឍនភាពសំខន់ៗ ក�ុងឆា� ំ ២០១៦ 

១. ករអនុវត�សកម�ភាព  

េគាលនេយាបាយ              

្រគ�បេ្រង�ន 

- កំពុងបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�នក្រមិតមូលដ� ន ៧០០ នាក់ ឱ្យេទជា្រគ�បេ្រន�ន

ក្រមិតឧត�ម  

- កំពុងអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ� លគរុេកសល្យភូមិភាគរជធានីភ�ំេពញ និង ភូមិភាគ 

បាត់ដំបង ឱ្យក� យេទជា វទិ្យោស� នគរុេកសល្យ (១២+៤) 

- អនុម័តស�ង់ដ្រគឹះស� នបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�ន និងស�ង់ដនាយកសល 

- កំពុងេរៀបចំស�ង់ដ្រគ�បេ្រង�ន និងគន�ងអជីព្រគ�បេ្រង�ន។ 

២. ករពិនិត្យេឡងពី       

កម�វធីិសិក្សោ េសៀវេភ     

សិក្សោេគាល និងករ 

ែកលម�បរសិ� ន  

- អនុម័តនិងផ្សព�ផ្សោយ្រកបខណ� កម�វធីិសិក្សោចំេណះទូេទនិងអប់របំេច�កេទស  

- ដក់ឱ្យដំេណ រករសលេរៀនជំនាន់ថ�ីេនក�ុងវទិ្យោល័យ្រពះសីុសុវត�ិ 

- អនុម័តនិងផ្សព�ផ្សោយឱ្យេ្រប្របាស់េគាលករណ៍ែណនំាអនុវត�លក�ខណ�  

អប្បបរមា ស�ីពីទឹកស� ត និងអនាម័យេនតមសលេរៀន 

- អនុម័តនិងអនុវត�េសចក�ីែណនំាស�ីពីចលនា្របឡង្របណំាងសលេរៀនស� ត 

- សងសង់អគារសិក្សោមេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ សលមេត�យ្យសិក្សោធនធាន 

សលបឋមសិក្សោ ផ�ះ្រគ�ស� ក់េន និងអគារករយិាល័យអប់រ ំយុវជន 

និងកីឡា្រក�ង �ស�ក េនតមបណា� េខត� 

- ជួសជុល និងែកលម�មណ� ល្របឡងមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ៤៧។ 

៣. ករដក់ឱ្យ 

អនុវត�អធិករកិច� 

- អនុម័តប��តិធានាគុណភាពអប់រកំ្រមិតមេត�យ្យសិក្សោ និងអប់រចំំេណះទូេទ 

- បានេរៀបចំឧបករណ៍ស្រមាប់េធ�អធិករកិច� េសៀវេភជំនួយស� រតី អធិករកិច� 

និងទ្រមង់របាយករណ៍អធិករកិច� 

- ប�� ប់ករបណ�ុ ះបណា� លអធិករអប់រ ំ៣១ នាក់ �សី ៣ នាក់  

- កំពុងបណ�ុ ះបណា� លអធិករអប់រ ំ៧៣ នាក់ �សី ៩ នាក់។ 

៤. ករព្រងឹងរង� យ           

តៃម�ករសិក្សោ  

- បំប៉នម�ន�ីជំនាញអំពីករងរេតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតិ ថា� ក់តំបន់ និង អន�រជាតិ 

មានអ�កចូលរមួ ៣៩៥ នាក់ �សី ៧៧ 

- េធ�េតស�េល្ប�នអំណានថា� ក់ទី១ ទី២ និងទី៣ ៃនសលបឋមសិក្សោ  

- េធ�េតស�រង� យតៃម�ថា� ក់តំបន់ក្រមិតបឋមសិក្សោ និងេរៀបចំេតស�វយតៃម� 

សិស្សក្រមិតអន�រជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ។ 

៥. ករែកទ្រមង់ 

ឧត�មសិក្សោ 

- ែកលម�នីតិវធីិ និងដំេណ រករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រ ំេល្រគឹះស� នឧត�ម 

សិក្សោ និងបានវយតៃម�សកល្បងេល្រគឹះស� ន ឧត�មសិក្សោ ៣៨ 

- ្រពងស�ង់ដទទួលស� ល់គុណភាពអប់រកំ្រមិតបណ�ិ ត 

- ព្រងឹងនិងព្រងីកករសិក្សោមុខវជិា� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម�និងគណិតវទិ្យោ 

េនសកល វទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ និងវទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកម�ុជា 

- េ្រត�មបេង�តគណៈកមា� ធិករវទិ្យោស�ស�កម�ុជាស្រមាប់ករ�សវ្រជាវ 

និងករបណ�ុ ះបណា� លថា� ក់បណ�ិ ត និងករបេង�តសលថា� ក់បណ�ិ ត។ 
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