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 ចក�វុិសយ័ ៃន កំែណ ទ្រមង់ វិសយ័ អប់រ ំ

េន កម�ុជា 

បណ�ិ ត  ហង ់ជួន ណរ ៉ុន 
ៃថ� ទី ២៤ ែខ មីនា ឆា�  ំ២០១៥ 
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១.  ែផ�កទី ១េគលនេយាបាយនិងចក�ុវិស័យ 

២. ែផ�កទី ២ សរសរស�ម�ៃនគុណភពអប់រ ំ

គូរេដយ ក��  ហង ់វិមល 
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ែផ�កទី ១ 

េគលនេយាបាយនិងចក�ុវិស័យ 

មកពីណ? េនឯណ? េទណ? 
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្រ�ព័ន�បណ�ុ ះបណ� ល្រគ�បឋមសិក្សោ 

៣ +១ 

៤ +១ ជំនាន់ចុងេ្រកយេចញ ១៩៩៤ 

៥ +៣ ជំនាន់ទី១ ឆា� ំសិក្សោ ៨៣-៨៤ 

៧ +១ ជំនាន់ទី១១ េចញឆា� ំ ១៩៩៤ 

៨ +១ ចប់ពីឆា� ំសិក្សោ ៩៣-៩៤ 

៨+២ ចប់ពីឆា� ំសិក្សោ ៩៧-៩៨ 

១១+២              --- 

១២+២ េចញេលកដំបូង ឆា� ំ ១៩៩៦ 
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្រ�ព័ន�បណ�ុ ះបណ� ល្រគ�មធ្យមសិក្សោបឋមភមូិ 

៧+៣ 

៨+៣ 

១០+១ 

៩ +១ 

១១+២ ជំនាន់ ៧ េចញឆា� ំ ១៩៩១ 

១២+២ ឆា� ំសិក្សោ ១៩៩៧-៩៨ 
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្រ�ព័ន�បណ�ុ ះបណ� ល្រគ�មធ្យមសិក្សោទុតិយភមូិ 

្រគ�មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ+២ ជំនាន់ចុងេ្រកយ ឆា� ំ ១៩៩៤ 

១០+៣ 

១១+៤ 

បរ�ិ�  +១ េចញឆា�  ំ១៩៩៦ 

បរ�ិ� +១ េចញឆា�  ំ១៩៩៧ 

បរ�ិ� +១ េចញឆា�  ំ១៩៩៨ 
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ថវិកវិស័យអប់រ ំ
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អ្រតពិតៃនករសិក្សោបឋមសិក្សោ 
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អ្រតពិតៃនករសិក្សោមធ្យមសិក្សោបឋមភមូិ 
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អ្រតពិតៃនករសិក្សោមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ 
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េគលនេយាបាយអប់រ ំ
ែផនករយុទ�ស�ស�វិស័យអប់រ ំ២០១៤-២០១៨  

 ធានាលទ�ភាពទទួលបានេសវអប់រ្ំរបកបេដយសមធម៌ 

 េលកកម�ស់គុណភាពនិងភាពេឆ�យតប 

 ធានាភាពស័ក�ិសិទ�ៃនភាពជាអ�កដឹកនំានិង្រគប់្រគងរបស់ម�ន�ីអប់រ្ំរគប់លំដប់

ថា� ក់ 
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អាទិភព ៨ ចំណុចៃនែផនករសកម�ភពអប់រ ំ

 អទិភាពទី ១- ករបេង�នគុណភាពនិង ្របសិទ�ភាពៃនេសវអប់រ ំ

 អទិភាពទី ២-ករព្រងឹងករ្រគប់្រគងបុគ�លិក 

 អទិភាពទី ៣- ករព្រងឹងករ្របលង្រគប់្របេភទ 

 អទិភាពទី ៤- កំែណទ្រមង់ឧត�មសិក្សោ 

 អទិភាពទី ៥- ករអភិវឌ្ឍស្រមាប់យុវជន នូវជំនាញបេច�កទស និង ជំនាញទន់ 

 អទិភាពទី ៦- ករអនុវត�កំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណះ 

 អទិភាពទី ៧-ករបេង�តធនាគារខួរក្បោលវស័ិយអប់រ ំ

 អទិភាពទី ៨- កំែណទ្រមង់ ករអប់រកំយ និង កីឡា 
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សសរស�ម�ទាងំ៥គុណភពអប់រ ំ

 គុណភាពអប់រ ំគឺ គុណភាព្រគ�បេ្រង�ន និង គុណភាពនាយកសល។  គុណភាព

អចសេ្រមចបានតមរយៈ៖ 

 ទី១-ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពេគាលនេយាបាយ្រគ� 

 ទី២- ករេធ�អធិករកិច�  

 ទី៣-កម�វធីិសិក្សោ េសៀវេភេគាលសិក្សោ និងករែកលម�      បរសិ� នសិក្សោ  និង

សង�ម 

 ទី៣- រង� យតៃម�សិក្សោ (ករវយតៃម�ក�ុងថា� ក់ ករ្របលង ករេធ�េតស�រង� យតៃម�

ថា� ក់ជាតិ តំបន់ និងអន�រជាតិ)  និង ករទទួលស� ល់គុណភាពអប់រ ំ(ACC) 

 េ្រកពីេនះមានវធីិស�ស�ដ៏ៃទេទៀតដូចជា៖ ករកំណត់ស�ង់ដរ ករេ្របសូចនាករ

វយតៃម�លទ�ផល 
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កត� កំណត់ៃនគុណភពអប់រ ំ

 េយាងតមករសិក្សោ�សវ្រជាវរបស់ UNESCO ករបណ�ុ ះ       បណា� ល និង

ករជួយគំា្រទ្រគ�បេ្រង�ន េនក�ុងអំទ្ុបងេពល ្របំាឆា� ំដំបូងៃនករបេ្រង�នក�ុង

ថា� ក់ គឺជាវធីិស�ស�មួយដ៏មាន ្របសិទ�ភាព េដម្ីបជំរញុករវវិត�វជិា� ជីវៈរបស់្រគ�

បេ្រង�ន 

 

 ករគំា្រទវជិា� ជីវៈរមួមាន៖ ឱកសសិក្សោស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន សិក� សលបណ�ុ ះ

បណា� ល ករគំា្រទពីអ�ក្របឹក្សោ និង អធិករវ្ិរកិតករ ទស្សនកិច�ផា� ស់ប�ូរបទ

ពិេសធរវងសល និងករផ�ល់្របឹក្សោរវង្រគ�ក�ុង្រក�ម្រគ�បេ្រង�នដូចគា�  
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រយៈេពល និងលទ�ផលសិក្សោ 

 គុណភាពៃនរយៈេពលសិក្សោ ក៏មានសរៈសំខន់ដូចគា� នឹង    រយៈេពលសិក្សោែដរ 

 ឧទហរណ៍ ៖ ពិន�ុ្របទ្បង របស់សិស្សជបុ៉ន សធារណរដ�កូេរ ៉និងហុងកុង មាន

ចំនួន្របហក់្របែហលគា�  ែតរយៈេពលសិក្សោេនក�ុងសលេនជបុ៉នមានរយៈេពល

ែវងជាង និងមាន ្របសិទ�ភាព។ ដូេច�ះ គុណភាពេមេរៀនេនសលេដរតួនាទី 

សំខន់ជាងករសិក្សោេនេ្រកសល និងស័�យសិក្សោ 

 ្រគ�ចំណាយេពលបេ្រង�នកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព គុណភាព បេ្រង�នកន់ែតល�

្របេសរ 

 ឧទហរណ៍៖  ្រគ�បេ្រង�នេនេសៀងៃហបេ្រង�នថា� ក់ែដលមានសិស្សេ្រចន ែត

បេ្រង�នថា� ក់តិច (បេ្រង�នសិស្ស ៤០  នាក់មួយ ថា� ក់ ក�ុងរយៈេពល ១០-២០ េម៉ាង

ក�ុងមួយសបា� ហ៍) ដូេច�ះ ្រគ� មានេពល�សវ្រជាវខ�ួនឯង 
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សមសភគៃនករអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រ ំ

្រកបខ័ណ� េគាលនេយាបាយ  

គតិយុត�ិ 

-ករេប�ជា� ចិត� 

-ច្បោប់ 

-េគាលនេយាបាយ និង

ែផនករ 

-ករគួបផ្សំៃន្របព័ន�អប់រ ំ

និងករបំេពញគា�  

-រដ�បាល 

-ហិរ��ប្បទន 

-អភិបាលកិច�/ គណេនយ្យ

ភាព 

ករ្រគប់្រគងវស័ិយ 

-ករ្រគប់្រគងធនធាន

មនុស្ស 

-អន�រគមន៍មាន ្របសិទ�

ភាពនិង គំា្រទចំទិសេដ 

-រង� តៃម� ករ្របទ្បង ករ

្រត�តពិនិត្យ តមដន 

-ករ្រគប់្រគងព័ត៌មាន/ 

EMIS 

-សមត�ភាពស� ប័ន 

-ករអនុវត�េគាល 

នេយាបាយ និង កម�វធីិ 

កត� សល និង ថា� ក់េរៀន 

-កម�វធីិសិក្សោ 

-គរុេកសល្យ 

-បរសិ� នសិក្សោ 

-រង� យតៃម�សិក្សោ 

-ករដឹកនំា 

-បេច�កវទិ្យោ 

-សុខភាព និង  អនាម័

យសិក្សោ 

 

ករស្រមបស្រម�ល និងភាព

ជាៃដគូ 

-ករចូលរួមរបស់ មាតបិត 

និង សហគមន៍ 

-ករស្រមបស្រម�ល វស័ិយ

និងអន�រវស័ិយ 

-ករស្រមបស្រម�ល ៃដគូ

អភិវឌ្ឍ 

-ករចូលរួមរបស់ អង�ករ

េ្រករដ� ភិបាល 

-ករផ�ល់ហិរ��ប្បទនេដម្បី

អភិវឌ្ឍ 
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ែផ�កទី ២ 

សរសរស�ម�ៃនគុណភពអប់រ ំ
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សរសរស�ម�ទី ១ 

ករអនុវត�ែផនករសកម�ភព 

េគលនេយាបាយ្រគ�បេ្រង�ន 
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ចក�ុវិស័យរបស់េគលនេយាបាយ្រគ�បេ្រង�ន 

 ែផ�កតមេគាលនេយាបាយ្រគ�បេ្រង�នឆា� ំ២០១៣ ែផនករសកម�ភាពេគាលនេយាបាយ

្រគ�បេ្រង�នឆា� ំ ២០១៥មួយទទួលបានករយល់្រពមពី្រកសួងអប់រ ំ   យុវជន និងកីឡា 

ែដលេលកេឡងពីករេលកកម�ស់គុណភាព្រគ�បេ្រង�ន េដយផ្សោរភា� ប់េទនឹងករបេង�ន

្របាក់ចំណូល និងឋនៈក�ុងសង�មរបស់្រគ�បេ្រង�ន។ ករែកទ្រមង់េនះទទួលបានផលេន

េពលែដលមានករេសវកម�បេ្រង�នទំងមូល ជាកម�វត�ុេដម្ីបកសងបទប��តិថ�ីៗ សំេដ

ជួយដល់ករ្រគប់្រគងដឹកនំាលក�ខណ� នានារបស់្រគ�បេ្រង�ន  

 ចក�ុវស័ិយ: កសង្រគ�បេ្រង�នឱ្យមានចំេណះដឹង ជំនាញ សីលធម៌ និងមានសមត�ភាព

អនុវត�វជិា� ជីវៈេដយមានករទទួលស� ល់ពីសង�ម 

 េគាលបំណង: អភិវឌ្ឍ្រគ�បេ្រង�នឱ្យមានគុណភាព សមត�ភាព ស� រតីទទួលខុស្រត�វ

�សបតម្រកមសីលធម៌វជិា� ជីវៈ និងផ�ល់លក�ខណ� ចំបាច់ក�ុងករបំេពញ ករងរ

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងភាពសក�ិសិទ�ិ  
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ទី១-ទាក់ទាញអ�កមនសមត�ភពចលូេធ�្រគ� 

 ផ�ល់ផល្របេយាជន៍សង�ម និងហិរ��វត�ុ  េដយតេម�ង្របាក់េបៀវត្ស និងផល្របេយាជន៍សង�ម 

និងហរ��វត�ុដៃទេទៀត  

 េបកទូលយករេ្រជសេរ ស្រគ� (អនុ�� តអ�កមានបរ�ិ� ប្រតពី្រគឹះស� នរដ� និងឯកជនទទួល

បានអជា� ប័ណ�អប់រ)ំ   

 ផ�ល់ករបំប៉នដល់្រគ�បេ្រង�ន ១២+២ េដម្ីបក� យជាបរ�ិ� ប្រត 

 រតឹបន�ឹងករេ្រជសេរ សចូលបណ�ុ ះបណា� ល (្របកួត្របែជងចំណាត់ថា� ក់ជាតិ ែលងេធ�ចំណាត់

ថា� ក់តមេខត�)   

 េបក�ជនទទួលបាននិេទ�ស A, B, C ្របឡងថា� ក់ទី ១២ ជាប់ជាស�័យ្របវត�ិ 

 ែកលំអករ្របឡងចូល (i) ធានាករ្របឡងអនុវត�តមច្បោប់ យុតិ�ធម៌ តមា� ភាព និងគណេនយ្យ

ភាព (ii) ្របឡងសរេសរ (iii) សមា� សផា� ល់មាត់េបក�ជនែដលបានេ្រជសេរ ស (iv) ែកែ្របេគាល

ករណ៍កំណត់អយុ និង (v) តមដនអំឡុងេពលបណ�ុ ះ          បណា� ល) 
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ទី២-ករបណ�ុ ះបណ� ល្រគ�បេ្រង�ន 
  

 ែកទ្រមង់កម�វធីិបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�ន្រគប់ក្រមិត េរៀបចំកម�វធីិបណ�ុ ះ បណា� ល្រគ�

បេ្រង�នក្រមិតមូលដ� នតមរបូ មន�12+4 (បរ�ិ� ប្រតអប់រ)ំ ស្រមាប់សិស្សថា� ក់ទី១២ 

ែដលជាប់ស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ េនមជ្ឈមណ� ល គរេុកសល្យភូមិភាគ 

េដយេផា� តេលចិត�គរេុកសល្យ ICT វធីិស�ស�បេ្រង�ន ភាសបរេទស គណិតវទិ្យោ និង

វទិ្យោស�ស�  

 េរៀបចំកម�វធីិបណ�ុ ះបណា� លបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់បូក១ ចំេពះអ�កមានបរ�ិ� ប្រតជាន់

ខ�ស់ឲ្យក� យ្រគ�បេ្រង�នវទិ្យោល័យ េនវទិ្យោស� នជាតិអប់រ ំ 

  អនុវត�កម�វធីិបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�នែផ�   កតមស�ង់ដរេដយសកល្បងតមរបូមន�

12+4 បរ�ិ� ប្រតអប់រេំន មជ្ឈមណ� លគរេុកសល្យភូមិភាគចំនួនពីរ 

 បេង�ន្របសិទ�ភាពកម�សិក្សោមុនេពលតំងស៊ប់ក�ុង្រកបខ័ណ�  

 



facebook.com/moeys.gov.kh www.moeys.gov.kh google.com/+moeys 

ទី២-ករបណ�ុ ះបណ� ល្រគ�បេ្រង�ន 
 

 អភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�្រគឹះស� នបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�ន  

 ែ្របក� យសលគរេុកសល្យឱ្យេទជាមជ្ឈមណ� លអភិវឌ្ឍ្រគ�បេ្រង�ន 

 បេង�នគុណវឌុ្ិឍនិងបទពិេសធន៍បុគ�លិកអប់រេំនមជ្ឈមណ� លអភិវឌ្ឍ្រគ�បេ្រង�ន ឱ្យមាន

សមត�ភាពយ៉ាងទបបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់  
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ទី៣- ករ្រគប់្រគង្រគ�បេ្រង�ន 

 េធ�ទំេនបកម�ែផនករត្រម�វករនិងផ�ត់ផ�ង់្រគ�បេ្រង�ន េដយប��ូ លទិន�ន័យពី្រគប់្របព័ន�(EMIS, 

HRMIS, HEMIS, NFEMIS, FMIS)  

 ព្រងឹងករេ្រប្របាស់្រគ�បេ្រង�ន  ែផ�កតមនិយាម និងេគាលករណ៍េ្រប្របាស់បុគ�លិក េដម្ីបែក

លម�ករអនុវត�ករព្រងយ ្រគ�បេ្រង�ន 

 េលកកម�ស់ដំេណ រករនិងនីតិវធីិៃនករេ្រជសេរ សនិងរក្សោទុក្រគ�បេ្រង�នមាន ស� ៃដ ល�ស្រមាប់

ធានានិរន�រភាព្រគឹះស� នសិក្សោ 

 េធ�្របតិភូកម�ករេ្រជសេរ សនិងករ្រគប់្រគង្រគ�បេ្រង�នេទថា� ក់េ្រកមជាតិតម េគាលករណ៍ 

កំណត់  

 ករចូលរមួរបស់គណៈកម�ករ្រទ្រទង់សលេរៀន និងអ�កពក់ព័ន�ក�ុងករ េធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� 

(ករេ្រជសេរ ស ករផ�ល់រង� ន់ ករពិន័យ ករេផ�រ ករវយតៃម� េវទិករសធារណៈ ្របជំុ 

សំេឡងសិស្ស ករវយតៃម�េសវមូលដ� ន ករបេ្រង�នបំណិនជីវតិ។ល។ 
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ទី៤-ករអភិវឌ្ឍវិជា� ជីវៈ្រគ�បេ្រង�ន 

 ករបណ�ុ ះវប្បធម៌េរៀនេពញមួយជីវតិ េដយែចករែំលកបទពិេសធន៍ជាមួយ បណា� ញ

្រក�មអ�កអប់រ ំនិងបេង�នគុណវឌិ្ឍ្រគ�បេ្រង�នេអយទទួលបានស�� ប្រតបរ�ិ� ប្រត តម

រយៈកម�វធីិ ១ែខកន�ះ បីដង 

 អភិវឌ្ឍនិងអនុវត�ករងរវ្ិរកឹតករ្រគ�បេ្រង�ន (ព្រងឹងចំេណះដឹងភាសែខ�រ    គណិ

តវទិ្យោ ្របវត�ិវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស�ស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នេនថា� ក់ទី៩ និងថា� ក់ទី១២)  

 បេង�ត្របព័ន�វ្ិរកឹតករេរៀបរយ  េដយអនុវត�ករងរវ្ិរកឹតករ៖ ១)េននឹងកែន�ង ២) មិន

េរៀបរយតមករចំបាច់ៃនវស័ិយអប់រ ំ៣) េរៀបរយែដលមាន្របព័ន�កម�វធីិ្រតឹម្រត�វ 

 ករបេង�នគុណវឌុ្ិឍ្រគ�ឧេទ�សបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�េអយដល់ក្រមិត យ៉ាងទប បរ�ិ� ប្រត

ជាន់ខ�ស់ េដម្ីបេឆ�យតបនឹងត្រម�វករទីផ្សោរ និងទទួលបានករេគារពនិងឱ្យតៃម�ពីសង�ម 
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ទី៤-ករអភិវឌ្ឍវិជា� ជីវៈ្រគ�បេ្រង�ន 

 អនុវត�អហរបូករណ៍និងកម�វធីិវ្ិរកឹតករពេន��ន ស្រមាប់ឱ្យ្រគ�បេ្រង�នទទួល

បានបរ�ិ� ប្រត/ ឬបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ចំនួន១០០០ កែន�ងក�ុងមួយឆា� ំ  

 បេង�ត្របព័ន�េ្រកឌីត េដម្ីបេរៀបចំឱ្យមានករឯកភាពគា� មួយេលរល់្របេភទៃន

វគ�វ្ិរកឹតករ  ស្រមាប់ទទួលបាននូវករេលកកម�ស់គុណវឌុ្ិឍ និងផល

្របេយាជន៍បែន�ម (េបៀវត្ស ដំេឡងឋនៈ)   

 ព្រងឹង្របព័ន�គំា្រទ្រគ�បេ្រង�នេននឹងកែន�ង េដម្ីបគំា្រទ្រគ�េនតមសលេរៀន 

ក�ុងេគាលេដព្រងឹងចំេណះដឹងមុខវជិា� ឯកេទស និងគរេុកសល្យ 

 បេង�តកម�វធីិស្រមាប់្រគ�ឧេទ�សវគ�វ្ិរកឹតករៃនស�ង់ដស្រមាប់សល

គរេុកសល្យ ក�ុងករចុះជួយបំប៉នសមត�ភាព្រគ�បេ្រង�នេននឹងកែន�ង 
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ទី៥-េលកទឹកចិត�និងរក្សោទុក្រគ�បេ្រង�ន 

 េលកកម�ស់លក�ខណ� េធ�ករងរនិងរស់េនរបស់្រគ�បេ្រង�ន តមរយៈករផ�ល់េបៀវត្ស លភករ 

សុខុមាលភាពសង�ម អត�្របេយាជន៍ទូេទ អត�្របេយាជន៍េពលចូល និវត�  ជាពិេសស អ�ក្រគ�និង

្រគ�បេ្រង�នបេ្រមករងរេន តំបន់ដច់�សយាលនិងតំបន់ជួប ករលំបាក (េបៀវត្ស  ្របាក់វភិាជន៍

្រគ�សរ សិក្សោនិងធានារ៉ប់រងសុខភាព អយុជីវតិ កម�វធីិកម�ី/ឥណទន ឧបត�ម�ធនស្រមាប់ 

សង់ផ�ះ ្របាក់េម៉ាងបែន�ម ្របាក់ឧបត�ម�្រគ�បេ្រង�នរមួទំងរបបេសធននិវត�ន៍ ។ល។)  

 ផ�ល់ឯកសរនិងសមា� រៈបរកិ� រស្រមាប់បេ្រង�ននិងេរៀន និងឯកសរស្រមាប់�សវ្រជាវបែន�ម

ជូន្រគ�បេ្រង�ន 

 ផ�ល់សមា� ររបូវន័�បែន�ម ែកលម�លក�ខណ� េធ�ករងរេនសលេរៀនដច់�សយាល និងសល

េរៀនជួបករលំបាក (បង�ន់អនាម័យ ផ�ះ្រគ�បេ្រង�ន) 

 ទទួលស� ល់និងជូនរង� ន់ដល់្រគ�បេ្រង�នែដលមានស� ៃដល� (រក្សោ្រគ�ក�ុង្របព័ន�)  
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ទី៥-េលកទឹកចិត�និងរក្សោទុក្រគ�បេ្រង�ន 

 ពនរង� ន់្រគ�េឆ�ម (ស� ៃដនិងបទពិេសធន៍ល�) េដម្ីបែចករែំលកនូវបទ

ពិេសធន៍ល� តមមុខវជិា� េគាលនានា) រមួទំង្រគ�បេ្រង�នែដលចូលនិវត�ន៍ 

 េរៀបចំគន�ងអជីព្រគ�បេ្រង�ន  

 េរៀបចំបណា� ញគំា្រទ ជា្របចំជាក�ឹបសិក្សោ/សមាគមវជិា� ជីវៈតមមុខវជិា� ឯក

េទស ស្រមាប់ជួយែផ�កបេច�កេទសតមមុខវជិា�  េធ�ករ�សវ្រជាវ ដឹកនំា

សន�ិសីទវជិា� ជីវៈ ជួយេបាះពុម�ស� ៃដ េមេរៀនបទពិេសធន៍ល�ៗ  ។ល។ 

 បេង�ត្រក�មបេច�កេទសក�ុង្រគឹះស� នបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�ន ែដលបាន

ទទួលស� ល់ស្រមាប់ចុះជួយតមមុខវជិា� និង្របជំុបេច�កេទសតមមុខវជិា� ឯក

េទសឱ្យបានេទៀងទត់  
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ទី៦-ព្រងឹងជាអ�កដឹកនាសំលេរៀន  

 េរៀបចំស�ង់ដនាយកសល  េសៀវេភែណនំាករ្រគប់្រគងសលេរៀន  

 បណ�ុ ះបណា� លនាយកសល តមស�ង់ដនាយកសល េដយផ�ល់អទិភាពដល់នារ ី 

 បេង�ត្រក�ម្របឹក្សោ/សមាគមនាយកសល បេង�តយន�ករព្រងឹងករគំា្រទនាយកសល

ជាេដម  

 ករពរនិងេលកកម�ស់សិទ�ិ្រគ�បេ្រង�ន េដយធានាថា្រគ�បេ្រង�នទំងអស់ទទួលបាននូវ

ភាពយុត�ិធម៌ដូចគា� តមរយៈករ្រគប់្រគងសលេរៀនែដលមានតមា� ភាព)    

 ែកលម�លក�ខណ� េ្រជសេរ ស បណ�ុ ះបណា� ល បំេពញ ករងរ និងផល្របេយាជន៍្រគ�

ឧេទ�សនិងគណៈ្រគប់្រគង ្រគឹះស� នសិក្សោ 
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ទី៧-ព្រងឹង្រ�ព័ន�តមដន្រត�តពិនតិ្យនិងវយតៃម� 

 ែកលម�ទិន�ន័យក�ុង្របព័ន�្រគប់្រគងព័ត៌មាន្រគ�បេ្រង�ន  

 េរៀបចំយន�ករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� ករងរ្រគ�បេ្រង�ន  េដយេផា� តេលស�ង់ដរ

វជិា� ជីវៈ្រគ�បេ្រង�ន និយាមេ្រប្របាស់ លក�ណៈសម្បត�ិ និងគន�ងអជីព្រគ�បេ្រង�ន 

 ព្រងឹងករពិនិត្យតមដនេននឹងកែន�ង តមរយៈករេធ�អធិករកិច� ករផ�ល់សិទ�ិេពញ

េលញដល់នាយកសលក�ុងករផ�ល់មតិ្រតឡប់ដល់្រគ� េ្រង�ន 

 ព្រងីកវសិលភាពនិងសមត�ភាពៃនករងរអធិករកិច� និងយកព័ត៌មាន្រតឡប់ពី្រគ�

បេ្រង�ន េដម្ីបែកលម�េគាលនេយាបាយពក់ព័ន�នឹងវស័ិយអប់រ ំ(េរៀបចំករអេង�តជាេរៀង

រល់ឆា� ំេដម្ីបតមដនទស្សនៈរបស់្រគ� លក�ខណ� េធ� ករងរ កម�វធីិេលកទឹកចិត�)  

 កំណត់សិទ�ិគណៈ្រគប់្រគង្រគឹះស� នសិក្សោសធារណៈក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចេលករ

្រគប់្រគងនិងអភិវឌ្ឍអង�ភាព  
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សរសរស�ម�ទី ២ 

ប��ត�ិៃនករធនាគុណភពអប់រ ំ

និងឧបករណ៍  អធិករកិច� 



facebook.com/moeys.gov.kh www.moeys.gov.kh google.com/+moeys 

្រកបខណ� ធនាគុណភពរួមផ្សេំដយសមសភគ 

និងសកម�ភពមួយចំនួន 

        

ច្បោប់ វប្បធម៌ បេ្រង�ន 

ភាពជាអ�ក
ដឹកនំា 

 

ធនធាន រដ�បាល 
 

ស�័យវយ
តៃម�សល លទ�ផលសិក្សោ បណ�ុ ះ         

បណា� ល្រគ� 
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េគលបំណងអធិករកិច� 

  

អធិករកិច�

សលេរៀន 

េលកម�ស់ករ 

អនុវត�ន៍ជាក់ែស�ង 

ធានាគុណភាព និង 

គណេនយ្យភាព 

ច្បោប់ស�ីពី

ករអប់រ ំ 

កម�វធីិសិក្សោ 
្រកបខ�ណ និង    

េសចក�ីែណនំា 
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េគលបំណងអធិករកិច� 

  

អធិករកិច�

សលេរៀន 

ផ្សព�ផ្សោយករ

អនុវត�ល�េន

តម សល

េរៀន 

ផ�ល់ព័ត៌មាន     

្រតទ្បប់អំពី

្របព័ន�អប់រ ំ

ធានាគុណភាព និង  

គណេនយ្យភាព 

េធ�ករវយតៃម�ជា្របព័ន� 

• ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់និង លិខិ្រត

បទដ� នស�ពីីករអប់រ ំ 

• អនុវត�្របព័ន�ស�័យវយតៃម� 

• ដក់េចញនូវយុទ�ស�ស� អភិវឌ្ឍ 
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អធិករកិច�តមក្រមិតេផ្សងៗ 

  

អធិករកិច�

សលេរៀន 

ផ្សព�ផ្សោយករ

អនុវត�ល�េន

តម សល

េរៀន 

ផ�ល់ព័ត៌មាន     

្រតទ្បប់អំពី

្របព័ន�អប់ 

ធានាគុណភាព និង  

គណេនយ្យភាព 

េធ�ករវយតៃម�ជា្របព័ន� 

អធិករកិច�ពីខងេ្រក 

អធិករកិច�ៃផ�ក�ុង 
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អធិករកិច�ៃផ�ក�ុង 

ក្រមិត�ស�ក 

្រក�ម DTMT(សលកុមារេម្រតី ) 

ក្រមិតសលេរៀន 

ស�័យវយតៃម� 
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ស�័យវយតៃម�សលេរៀន 

 នាយកសលេដរតួនាទីសំខន់ 

 ដំេណ រករជា្របព័ន�េដម្ីបព្រងឹងគុណភាព: 

 េ្រប�បេធៀប្រក�មសិស្សេផ្សងៗ? 

 េ្រប�បេធៀបមុខវជិា� េផ្សងៗ? 
 េ្រប�បេធៀបលទ�ផលតមឆា� ំេផ្សងៗ?  

 វយតៃម�ករអនុវត�ច្បោប់និងលិខិតបទដ� ន និងកត� េជាគជ័យ 

 វភិាគជាមួយ្រគ�បេ្រង�ននូវវធិានករែកលម� 
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េយងេនណា? 

េយងេទណា? 

េគាលេដ? 
េធ�ដូចេម�ច? 

សកម�ភាព? 

លទ�ផល? 

្របព័ន�ស�័យ

វយតៃម�

សលេរៀន 

វភិាគ 
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ថ� ក់្រស�ក 

ក្រមងសលេរៀន 

ករគំា្រទ និង អនុសសន៍ 

សលកុមារេម្រតី  
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អធិករកិច�ពីខងេ្រក 

ថា� ក់េខត� – អធិករកិច�តមកលកំណត់ 

នាយកដ� នធានាគុណភាពអប់រ ំ– 

អធិករកិច�តម្របធានបទ 
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អធិករកិច�ពីខងេ្រក 

 

Provincial level   

អធិករកិច�តមកលកំណត់: 
 

 

• អធិករកិច�តមកលកំណត់មានន័យថា ករពិនិត្យ និង

វយតៃម�សល េដម្ីបពិនិត្យករអនុវត�ច្បោប់ និងទទួល

បាននូវលទ�ផលល� 

• អធិករេនក�ុងេខត�-ទំង ២៥ ទទួលខុស្រត�វក�ុង ករេធ�

អធិករកិច�តមកលកំណត់ 

• អធីករកិច�តមកលកំណត់ គឺ ជាករេធ�អធិករកិច� ជា

្របព័ន� 
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ករធនាគុណភព គឺជាអធិករកិច� 

អធិករកិច�ជា្របព័ន� អធិករកិច�តមមុខ

វជិា�  និងេមល្រគ� 

អធិករកិច�តមែផ�ក 

 អធិករកិច�ទូេទ 
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សលេនក�ុង្រ�ព័ន� 

ច្បោប់ 
វប្បធម៌ 

បេ្រង�ន 

ដឹកនំា 
 

ធនធាន 

រដ�បាល 

្រគប់្រគង 

School 
 

អប់រ ំ
បណ�ុ ះបណា� ល 
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អធិករកិច�ពីខងេ្រក 

Provincial level   
 

ឧបករណ៍ទំងអស់ស្រមាប់ករេធ�អធិករកិច� : 
 

• េសៀវេភែណនំាស�ពីីករវយតៃម�ស្រមាប់អធិករ 

• េសៀវេភែណនំាស�ពីីករអេង�ត 

• ក្រមងសំណួរ 

• េសៀវេភែណនំាស�ពីីករេធ�សមា� សន៍ 

• េសៀវេភែណនំាស�ពីីករេធ�របាយករណ៍ 
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អធិករកិច�ពីខងេ្រក 

Provincial level   
វត�ុបំណងអធិករកិច�: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ករងរដឹកនំា 

និង ករ្រគប់្រគង 

ករបេ្រង�ន 

និងេរៀន 

លទ�ផលសិក្សោ

របស់សិស្ស 

ស�័យវយតៃម�

សលេរៀន 
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អធិករកិច�ពីខងេ្រក 

Provincial level   

 

ភាពញឹកញាប់ៃនករេធ�អធិករកិច�តមកលកំណត់: 

 

• �ស�កទំងអស់ក�ុងរយៈេពល ៥ ឆា� ំ 

• ៥០%ៃនសលក�ុង�ស�កនីមួយៗ 

• រយៈេពលជាមធ្យម ២ ៃថ� មួយសល 
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អធិករកិច�ពីខងេ្រក 
ថា� ក់ េខត� Provincial level   

្របព័ន�របាយករណ៍តមកលកំណត់ 

អនុសសន៍ែដលមានែចងក�ុងរបាយករណ៍ នឹង្រត�វបានេ្រប្របាស់ជាចំណុចចប់

េផ�មស្រមាប់ែកលម�គុណភាព្របតិបត�ិករ។   

 

 

 

 

 

 

្របេភទរបាយ

ករណ៍ 
អ�កទទួល 

របាយករណ៍

សលេរៀន 
សលេរៀន DOE   Q-EMIS 

របាយករណ៍

សេង�ប 
  DOE   Q-EMIS 

ករវភិាគ្របចំ

ឆា� ំ 
    EQAD Q-EMIS 
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ភរកិច�របស់អធិករេខត� 

 ែផនករ (រយៈេពលខ�ីនិងែវង)ក�ុងករេធ�អធិករកិច� 

 ករវភិាគហនិភ័យេដម្ីបសេ្រមចេ្រជសេរ សសល 

 លិខិ្រតជូនព័ត៌មានដល់�ស�ក និងសល 

 េទេមលសល 

 របាយករណ៍ 

 ករវភិាគ្របចំឆា� ំ  

 (ស្រមាប់នាយកដ� នធានាគុណភាពសិក្សោ) 
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អធិករកិច�ពីខងេ្រក 

ថា� ក់ ជាតិ (នាយកដ� ន ធនាគុណភាព អប់រ)ំ National level EQAD  
 

អធិករកិច�តម្របធានបទ 
 
អធិករកិច�តម្របធានបទ គឺជាករពិនិត្យ និងវយតៃម�ជាលក�ណៈ្របព័ន�
េលគុណភាពរបស់កិច�ករមួយក�ុង្របធានបទមួយែដលបានកំណត់។  
 
•ករវយតៃម�្រត�វែផ�កេលករបក�សយេទតមេគាលបំណងថា� ក់ជាតិ 
និងេគាលករណ៍ែណនំា គំា្រទេដយលទ�ផល�សវ្រជាវ និងករអនុវត�ល�
បំផុត។  
 
•EQAD គប្ីបេរៀបចំែផនករេធ�អធិករកិច�តម្របធានបទពី ២-៥ ្របធាន
បទក�ុងមួយឆា� ំ េលសលេរៀនចំនួនពី១៥ េទ៤០ ស្រមាប់ករចុះេធ�
អធិករកិច�ម�ងៗ  
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ថា� ក់ ជាតិ (នាយកដ� ន ធនាគុណភាព អប់រ)ំ National level EQAD  

 
វធីិស�ស�ៃនអធិករកិច�តម្របធានបទ 

 

• េរៀបចំវធីិស�ស�ស្រមាប់្របធានបទ 

• សរេសរឯកសរ 

• ករសេង�ត 

• សមា� សន៍ជាមួយ្រគ� និង សិស្ស 
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្របេភទ

របាយ

ករណ៍ 

អ�កទទួល 

របាយ

ករណ៍

សលេរៀន 

សលេរៀន DOE POE Q-EMIS   

របាយ

ករណ៍ថា� ក់

ជាតិ 

    POE Q-EMIS 
ថា� ក់

ដឹកនំា 

្របព័ន�របាយករណ៍អធិករកិច�តម
្របធានបទ 
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សរសរស�ម�ទី ៤ 

កម�វិធី េសៀវេភេគល និងបរសិ� ន 
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បរសិ� នសិក្សោ 

 គណៈកមា� ធិករជំនាញពិនិត្យេទ្បងវញិនូវេសៀវេភេគាលសិក្សោ និងកម�វធីិ

សិក្សោេលមុខវជិា�   គណិតវទិ្យោ វទិ្យោស�ស� ្របវត�ិវទិ្យោ និងអក្សរស�ស�ែខ�រ 

េដយេ្រប្របាស់ថវកិ�សវ្រជាវ 

 េលកគេ្រមាងសងសង់សលមធ្យមសិក្សោបែន�ម សំេដបេង�នលទ�ភាពទទួល

បាន ករអប់រ ំ េន មធ្យមសិក្សោកន់ែតេ្រចន 

 េរៀបចំេសចក�ីែណនំាស�ីពីវធិានករណ៍អនាម័យស្រមាប់កម�វធីិេស្ប�ងអហរ

េពល ្រពឹក េនតម ្រគឹះស� នសិក្សោ និងេរៀបចំេសចក�ី្រពងស�ង់ដរអប្បបរមាស�ី

ពីទឹកស� ត និងអនាម័យ ស្រមាប់សលបឋមសិក្សោ 

 បេង�ន្របាក់ឧបត�ម�អហរបូករណ៍ស្រមាប់ សិស្ស្រកី្រកេន មធ្យម សិក្សោ បឋម 

ភូមិ និងសិស្ស្រកី្រកនិងពូែកេនមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ 
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សរសរស�ម�ទី ៥ 

រង� យតៃម�សិក្សោ៖ករ្រ�ទ្បង ករេធ�េតស�   

រង� យតៃម�ថ� ក់ជាតិ ថ� ក់តបំន់ និងអន�រជាតិ 

ករទទួលស� ល់គុណភពអប់រឧំត�មសិក្សោ 
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រង� យតៃម�សិក្សោ 

១. ករព្រងឹងករ្របឡង្រគប់្របេភទ 

្រកសួងនឹងបន�កំែណទ្រមង់្របទ្បងស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោ េ្រកមពក្យេស� ក 

“អ�កេចះជាប់”៖ 

២. ករេធ�េតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតិ 

ករេធ�េតស�រង� យតៃម�ថា� ក់ជាតិ ថា� ក់ទី៦ មុខវជិា� ភាសែខ�រ និងគណិតវទិ្យោ 

និង Egra, Egma 

៣. ករេធ�េតស�ថា� ក់តំបន់ និងអន�រជាតិ 

ករេធ�េតស�រង� យតៃម�ថា� ក់តំបន់ និងអន�រជាតិ ដូចជា  Primary learning 
matrix និង PISA 
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ស�ងដ់ជាតិសំរាប់ករទទួលស� ល់គុណភពអប់រឧំត�មសិក្សោ  

មានស�ង់ដ  ៩ និង សូចនាករ ៧៣ 

 ស�ង់ដ១៖  ចក�ុវស័ិយ េបសកកម� និង េគាលេដ (មានសូចនាករចំនួន៣)  

 ស�ង់ដ២៖  អភិបាលកិច� និង ករ្រគប់្រគង(មានសូចនាករចំនួន៦)  

 ស�ង់ដ៣៖ បុគ�លិកអប់រ ំ(មានសូចនាករ ចំនួន១១)  

 ស�ង់ដ៤៖ កម�វធីិអប់រ(ំមានសូចនាករចំនួន៧) 

 ស�ង់ដ៥៖ េសវនិស្ិសត(មានសូច�នាករចំនួន១៣)  

  ស�ង់ដ៦៖ ធនធានសិក្សោ(មានសូចនាករចំនួន១៤)  

 ស�ង់ដ៧៖ ធនធានរបូវន�(មានសូចនាករចំនួន៦) 

 ស�ង់ដ៨៖ ធនធានហិរ��វត�ុ(មានសូចនាករចំនួន៧)  

  ស�ង់ដ៩៖ ករធានាគុណភាពៃផ�ក�ុង(មានសូចនាករចំនួន៦)  
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ស�ងដ់ជាតិសំរាប់ករទទួលស� ល់គុណភពអប់រឧំត�មសិក្សោ  

 ទន�ឹមនឹងេនះ ្រកសួងផ�ល់អទិភាពេល៖ 

 ករេបក្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោឯកជនណា ែដលេឆ�យតបេទនឹងវស័ិយ អទិភាព

ក�ុងករអភិវឌ្ឍសង�មេសដ�កិច� និងទីផ្សោរពលកម�  

 ជំរញុឱ្យ្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោកសង ែផនករយុទ�ស�ស�  

 បេង�នសកម�ភាព�សវ្រជាវ  

 ព្រងឹងសមត�ភាពស�ស� ចរ្យ  

 ព្រងីកកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយ្រគឹះស� នបរេទស និង  

 េលកកម�ស់ករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញវទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ វសិ�កម� និងគ

ណិតវទិ្យោ (STEM)។ 

 



facebook.com/moeys.gov.kh www.moeys.gov.kh google.com/+moeys 

 
 

សូមអរគុណ 
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