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ចរខវុសិយ័ 
បបសររម្ម វតថបុែំង និងបោលនបោបាយអប់រ ំ

 

ចរខវុិសយ័៖ កសាង និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រករដោយគុណភាព និងគុណធម៌ប្រដស្ើររំផុតដ ើ
ប្គរ់ផ្ផែក ដ ើមបើក៏សាងស្ងគមកមពុជាឱ្យក្លា យជាស្ងគមរ ើកចដប្មើន ផ្ផែកដ ើចំដណេះ ឹង និងចំដណេះដធវើជាមូ ោា ន។ 

 

 បបសររម្ម៖  ឹកន ំ ប្គរ់ប្គង និងអភិវឌ្ឍវស័ិ្យអរ់រ ំ យុវជន និងកើឡា ននប្ពេះរាជាណាចប្កកមពុជា ឱ្យ
ដ ា្ើយតរដៅនឹងតប្មូវក្លរអភិវឌ្ឍដស្ ាកិចច ស្ងគមកិចច វរបធម៌ ររស់្កមពុជា និងក្លររ ើកចដប្មើនដៅកែុងតំរន់ និងស្ក 
ដោក។ 
 

វតថុបំែងរយៈបរលណវង៖ ក្លរអភិវឌ្ឍយុវជនកមពុជាដ ើប្គរ់វស័ិ្យ និងរណុ្េះសាា រតើយុវជន យុវតើ 
កមពុជាប្គរ់រូរឱ្យមានដមាទនភាពជាតិ មានស្ើ ធម៌ ែ និងគុណធម៌ខ្ពស់្ ប្ពមទងំមានសុ្ទិ ាិនិយមចំដ េះប្រដទស្
ជាតិ និងប្រជាព រ ាររស់្ខ្ាួន។ 

 

វតថុបំែងចំប ះម្ុខ៖ ធានថា យុវជន និងកុមារកមពុជាប្គរ់រូរមានឱ្ក្លស្ដស្ាើភាពគ្នែ កែុងក្លរទទ ួ
បានក្លរអរ់របំ្រករ ដោយគុណភាពប្ស្រតាមរ ាធមានុញ្ញ និងក្លរដរ្ជាា ចិត្ររស់្រាជរោា ភិបា ចំដ េះអនុស្ញ្ញញ អងគ
ក្លរស្ហប្រជាជាតិស្្ើពើ ស្ិទធិកុមារ ដ   គឺដគ្ន ក្លរណ៍មិនដរ ើស្ដអើងអំពើសាា នភាពស្ងគមប្គួសារ ភូមិសាស្តស្្ ពូជ
សាស្ន៍ សាស្ន ភាសា ដយនឌ័្រ និងក្លយស្មបទ។ ប្កស្ួងស្ងឃមឹទុកថា ដៅដព  ផ្  ស្ិស្ស និស្សតិបានរញ្ច រ់
ក្លរស្ិការរស់្ខ្ាួនពួកដគនឹងមានចំដណេះ ឹងប្ស្រតាមស្្ង់ោមួយស្មប្ស្រ ប្ពមទងំអាចប្រកួតប្រផ្ជងដៅដ ើទើ
ផារក្លរងារកែុងតំរន់ និងដ ើស្ក ដោក និងអាចក្លា យជាកមាា ងំស្ែូ ស្ប្មារ់ជំរុញក្លរអភិវឌ្ឍស្ងគម និងដស្ ាកិចច
ររស់្ប្រដទស្ជាតិ ។ 

 

បោលនបោបាយទ្ី១៖ ធានឲ្យក្លរអរ់រមំានគុណភាព ប្រករដោយស្មធម៌ និង ររយិារ័នែ និង
ដ ើកកមពស់្ឱ្ក្លស្កែុងក្លរស្ិកាដពញមយួជើវតិស្ប្មារ់ទងំអស់្គ្នែ   

 

បោលនបោបាយទ្ី២៖ ធានភាពស័្កិ្ស្ិទធ ននភាពជាអែក ឹកន ំ និងប្គរ់ប្គងររស់្ មស្តន្ើអរ់របំ្គរ់
 ំោរ់ថាែ ក់។ 
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យទុ្ធសាស្រ្តកំណែទ្ម្រង ់

ការម្របម់្រងអប់រ ំដដ្ើរបដីលើកករព្ភ់ាពជាពលរដ្ឋមានរែុភាពដៅករពុជា 

យុទ្ធសាស្រ្តគោលទី្១ 

យុទ្ធសាស្រ្តរង១.១ 

កំណែទ្ម្រង់ការម្រប់ម្រងការ្ិកា  
វាយតម្រៃការ្ិការប្់្ិ្សជាម្បច ំ 

នីតិវធីិ បគងកីនការោមំ្ទ្គោលនគោបាយរាជរដ្ឋា ភិបាល និងបគចេកវទិ្ា គលីកករព្់គ្ដ្ាកិចេ 
្ងគរ វបបធរ៌ ្ម្ាប់គរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តកំណែទ្ម្រង់ការម្រប់ម្រងការ្ិកា គដី្របវីាយ
តម្រៃការ្ិការប្់្ិ្សជាម្បច ំ គលីកករព្់ភាពជាពលរដ្ា ានរុែភាពគៅថ្នា ក់
ជាតិ និងសាកលគោក គដ្ឋយគតត តគលីចំគែេះដឹ្ង ជំនាញ និងបំែិនជីវតិ ក៏ដូ្ចជាការ
គោរពចាប់ ្ណ្តត ប់ធ្នា ប់្ហររន៍ ការអភិវឌ្ឍម្បកបគដ្ឋយចីរភាព និងការចូលររួកាុង
្ករមភាពនគោបាយ។ 

 ១.ម្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
១.១ 
 
 
 
 
 
១.២ 
 
១.៣ 
១.៤ 
១.៥ 
 
១.៦ 

អនុវតតម្កបខែឌ វាយតម្រៃ ណដ្លានម្បព័នធម្បឡងថ្នា ក់ជាតិ ថ្នា ក់ទី្៩ និងទី្១២  
រង្វា យតម្រៃគៅថ្នា ក់ទី្៣ ទី្៦ ទី្៨ និងទី្១១ រង្វា យតម្រៃអំណ្តនថ្នា ក់ដំ្បូង និង    
រែិតវទិ្ាថ្នា ក់ទី្១ ទី្២ និងទី្៣ រង្វា យតម្រៃថ្នា ក់គរៀន និងសាោគរៀន ក៏ដូ្ចជា
ម្បព័នធរង្វា យតម្រៃថ្នា ក់អនដរជាតិ (PISA) និងថ្នា ក់តំបន់ គដី្របវីា្់ណវងលទ្ធផល
្ិកា និងណកលរអការបគម្ងៀន និងគរៀន គហយីកំែត់តនួាទី្ ភារកិចេ ម្នរចនា្
រព័នធម្រប់ម្រងកាុងការវាយតម្រៃ 
ពម្ងឹងរង្វា យតម្រៃគៅថ្នា ក់ទី្៣ ទី្៦ ទី្៨ និងទី្១១ គលរុីខវជិាា ភាសាណខមរ រែិត 
វទិ្ា និងរូបវទិ្ា 
គរៀបចំឱ្យានការចូលររួកាុងគធាីគត្តថ្នា ក់តំបន់ និងអនតរជាតិ 
ណកលរអគោលការែ៍ណែនា ំនិងម្បព័នធពិនិតយតារដ្ឋនការម្បឡងថ្នា ក់ជាតិ 
កសាង្រតថភាពនិងគធាីវរិជឈការការទ្ទ្លួខុ្ម្តូវគលីការម្បឡងថ្នា ក់ទី្៩ 
ដ្ល់ ថ្នា ក់គម្ការជាតិ 
បគងកីតម្បព័នធគលីកទឹ្កចិតត និងដ្ឋក់ពិន័យគដី្របជំីរុញការបគម្ងៀនរប្់ម្រូបគម្ងៀន 
ឱ្យគ ៃ្ីយតបនឹង្តង់ដ្ឋជាតិ។ 

២.នាយកដ្ឋា នធ្ននារុែភាពអប់រ ំ 
២.១ 
 

កសាង្រតថភាពបុរគលិកអប់រ ំ គដី្របគីរៀបចំរង្វា យតម្រៃថ្នា ក់ជាតិ ថ្នា ក់តំបន់ និង
អនតរជាតិ និងវភិារលទ្ធផលគលីអំណ្តនថ្នា ក់ដំ្បូង និងរែិតវទិ្ាថ្នា ក់ដំ្បូង 



 
 

២.២ 
២.៣ 
 
២.៤ 

បគងកីតម្បព័នធរង្វា យតម្រៃ និងការគធាីគត្តកាុងថ្នា ក់គរៀន 
គធាីគត្ត្តង់ដ្ឋថ្នា ក់ជាតិលទ្ធផល្ិការប្់្ិ្សថ្នា ក់ទី្៣ ទី្៦ ទី្៨ និងទី្១១ 
គត្តថ្នា ក់តំបន់ និងអនតរជាតិ 
អនុវតតការគធាីអធិការកិចេតារកាលកំែត់ និងតារម្បធ្ននបទ្ គដី្របគីលីកករព្់ 
រុែភាពអប់រ។ំ 

៣.នាយកដ្ឋា នបឋរ្ិកា 
៣.១ 
 
 
៣.២ 
 
 
៣.៣ 

្ហការជារយួ នាយកដ្ឋា នធ្ននារុែភាពអប់រ ំ គដី្របគីធាីគត្តអំណ្តនថ្នា ក់
ដំ្បូង រែិតវទិ្ាថ្នា ក់ដំ្បូង និងរង្វា យតម្រៃថ្នា ក់ទី្៣ និងទី្៦ គលីរុខវជិាា ភាសា
ណខមរ និង រែិតវទិ្ា 
គម្បីម្បា្់លទ្ធផលគត្តអំណ្តនថ្នា ក់ដំ្បូង រែិតវទិ្ាថ្នា ក់ដំ្បូង និងការវាយ
តម្រៃថ្នា ក់ទី្៣ ទី្៦ គដី្របណីកលរអគោលនគោបាយ និងចត់វធិ្ននការគដ្ឋេះម្សាយ 
បញ្ហា  ណដ្លានកាុងរបាយការែ៍គត្តអំណ្តនថ្នា ក់ដំ្បូង រែិតវទិ្ាថ្នា ក់ដំ្បូង 
្ហការជារយួនាយកដ្ឋា នបែតុ េះបណ្តត ល និងវមិ្កឹតការ សាោគរៀន វទិ្ាសាថ ន
ររុគកា្លយ សាោររុគកា្លយ និងវមិ្កឹតការគខតត គដី្របអីនុវតត្តង់ដ្ឋអំណ្តន 
ថ្នា ក់ទី្១ និងទី្២ និងវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀនរុខវជិាា ភាសាណខមរ រែិតវទិ្ា និងវទិ្ា
សាស្រ្ត និងភាសាបរគទ្្(អង់គរៃ្ បារាងំ)។ 

៤.នាយកដ្ឋា នរធយរ្កិាចំគែេះទូ្គៅ 

៤.១ 
 
៤.២ 

្ហការជារយួ នាយកដ្ឋា នធ្ននារុែភាពអប់រ ំ  គធាីការវាយតម្រៃថ្នា ក់ទី្៨ និង
ទី្១១ គលីរុខវជិាា ភាសាណខមរ រែិតវទិ្ា និងរូបវទិ្ា 
គម្បីលទ្ធផល ម្នរង្វា យតម្រៃថ្នា ក់ទី្៨ និងទី្១១ គដី្របណីកលរអគោលនគោបាយ។ 

៥.សាោគរៀន 
៥.១ 
៥.២ 
 
៥.៣ 
 
៥.៤ 
៥.៥ 

នាយកសាោ្ម្រប្ម្រួលការវាយតម្រៃសាោគរៀន ណដ្លគ ៃ្ីយតបនឹង្តង់ដ្ឋ 
នាយកសាោម្បរូល ចងម្កងទិ្នាន័យ និងព័ត៌ាន ្ម្ាប់គរៀបចំ និងបញ្ាូ ន
របាយការែ៍វឌ្ឍនភាពម្បចមំ្តីា្្តីពីការវាយតម្រៃការ្ិការប្់្ិ្ស 
នាយកសាោម្បរូល ចងម្កងទិ្នាន័យ ព័ត៌ាន្ម្ាប់គរៀបចំ និងបញ្ាូ នរបាយ
ការែ៍្រិទ្ធករមម្បចមំ្តីា្្តីពីការ្គម្រចបាន្ូចនាករផល្គម្រច 
នាយកសាោបញ្េូ លលទ្ធផល្ិកា្ិ្សគៅកាុងរបាយការែ៍សាោគរៀន 
នាយកសាោគលីកទឹ្កចិតតាតាបិតា្ិ្សឱ្យតារដ្ឋនលទ្ធផល្ិកា្ិ្ស។ 
 



 
 

៦.រែៈករមការម្រប់ម្រងសាោគរៀន 
      រែៈករមការម្រប់ម្រងសាោគរៀនឯកភាពគលីលទ្ធផលវាយតម្រៃការអនុវតតរប្់ 

សាោគរៀន និងរបាយការែ៍្រិទ្ធករមម្នការ្គម្រចបាន្ូចនាករនិងចំែុច 
គៅទាក់ទ្ងនឹងលទ្ធផល្ិការប្់្ិ្ស។ 

៧.ម្រូបគម្ងៀន 
៧.១ 
 
៧.២ 
 
 
៧.៣ 
 
៧.៤ 

ម្រូបគម្ងៀនគរៀបចំគត្តចំគែេះដឹ្ង និងបំែិនរប្់្ិ្ស ឱ្យាន្ងគតិភាពជា 
រយួនឹងម្កបខែឌ រង្វា យតម្រៃជាតិ 
ម្រូបគម្ងៀនគម្បីម្បា្់វធីិសាស្រ្តបគម្ងៀនថ្មីៗ គដី្របបីគងកីនលទ្ធផល្ិកា្ិ្ស ររួ
ានការ្ិការគម្ាង ណដ្លទាក់ទ្ងគៅនឹងរុខវជិាា អាទិ្ភាព្ម្ាប់្ិ្ស គធាី
ជាបុរគល ម្ដ្រូ ឬ ជាម្កុរ 
ម្រូបគម្ងៀនជយួ្ិ្សគរៀនយតឺជាម្បច ំ និងគរៀបចំវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀននិងម្បព័នធ
វាយតម្រៃ 
ម្រូបគម្ងៀនគលីកទឹ្កចិតត្ិ្សគ ា្ីរ។ 

៨.្ិ្ស 
 ជាលទ្ធផល ្ិ្សនឹងាន្រតថភាពដូ្ចខាងគម្ការ៖  

 គចេះអាន ្រគ្រ និងនិោយបានម្តឹរម្តូវ 
 គចេះរិតគលខ និងបង្វា ញការយល់ដឹ្ងគលីរុខវជិាា រែិតវទិ្ា និងវទិ្ាសាស្រ្ត 
 គចេះរិត វភិារ្ុីជគម្ៅគដ្ឋយខៃួនឯង ម្បកបគដ្ឋយការម្ចាម្បឌិ្ត និងគចេះគដ្ឋេះ
ម្សាយបញ្ហា  

 ានភាពជាាេ ្់ និងទំ្នួលខុ្ម្តូវ 
 គោរពអាកដ្ម្ទ្ រកាគ្ចកតីម្ថ្ៃថ្ាូរ និងាន្ីលធរ៌ខព្់ 
 ចូលររួណថ្រកាបរសិាថ ន និងអនារ័យសាោគរៀន 
 គធាីការោ៉ា ងានម្ប្ិទ្ធភាពគដ្ឋយខៃួនឯង និងម្កុរ 
 ចូលររួ្ករមភាពកីឡា 
 អភិវឌ្ឍជំនាញ្ិលបៈនិងតស្រនតី។ 

 
 
 
 



 
 

យុទ្ធសាស្រ្តគោលទី្១ 
យុទ្ធសាស្រ្តរង១.២ 

កំណែទ្ម្រង់ការម្រប់ម្រងការ្កិា 
ណកលរអវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀន  

នីតិវធីិ បគងកីនការោមំ្ទ្គោលនគោបាយរាជរដ្ឋា ភិបាល គលីកករព្់គ្ដ្ាកិចេ និងបគចេកវទិ្ា 
្ម្ាប់គរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តកំណែទ្ម្រង់ការម្រប់ម្រងការ្ិកា កាុងការណកលរអវធីិសាស្រ្ត
បគម្ងៀនគដី្របគីលីកករព្់ភាពជាពលរដ្ាានរុែភាពទាងំថ្នា ក់ជាតិនិង្កល គោក។ 

 ១.ម្ក្ងួអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
១.១ 
 
 
១.២ 
១.៣ 
 
 
១.៤ 
១.៥ 
 
១.៦ 
 
១.៧ 
១.៨ 
១.៩ 

អនុវតតគ្ចកតីណែនាំ្ តីពីវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀនម្រប់កម្រិត្ិកា ររួាន៖ រគតតយយ 
្ិកា បឋរ្ិកានិងរធយរ្ិកាកាុងគោលបំែងផលិតធនធ្ននរនុ្សណដ្ល 
ាន្រតថភាពវភិាររិត្ុីជគម្ៅ គដ្ឋេះម្សាយបញ្ហា  និងគធាីការជារយួោា  
អនុរ័តគ្ចកតីណែនាំ្ តីពីការម្រប់ម្រងថ្នា ក់ 
អនុរ័ត និងអនុវតតណផនការ្ករមភាពគោលនគោបាយ្តីពីបគចេកវទិ្ាព័ត៌ាន
វទិ្ា កាុងការអប់រ ំផតល់ធនធ្នន្ម្ាប់គរៀបចំគហដ្ឋា រចនា្រព័នធ និងោមំ្ទ្បគចេក 
គទ្្ដ្ល់សាោគរៀន ម្រូបគម្ងៀន និងការបែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀន 
គរៀបចំករមវធីិណែនាមំ្រូ គដី្របជីយួដ្ល់ម្រូបគម្ងៀនគចញថ្មី 
ណែនាវំធីិសាស្រ្តគរៀនណផអកគលីរគម្ាង្ិ្សរជឈរែឌ ល និងវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀន 
តារណបបរេិះរក 
អនុវតដ្តង់ដ្ឋអំណ្តន និងវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀនថ្នា ក់ទី្១ និងទី្២ និងវធីិសាស្រ្តអាន
កាុងបណ្តា ល័យ 
បញ្េូ លបគចេកវទិ្ាព័ត៌ានកាុងការបគម្ងៀន 
កសាង្រតថភាពអងគភាពគដី្របផីតល់ការោមំ្ទ្ និងបែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀន 
បគងកីតរែៈករមការអភិវឌ្ឍន៍ម្រូបគម្ងៀន គដី្របវីាយតម្រៃម្រូបគម្ងៀន និង្ម្រប
្ម្រួលការអនុវតតរប្់្ហររន៍ គរៀន្ូម្តវជិាា ជីវៈ ដ្ល់ម្រូបគម្ងៀន និង្ហ
ររន៍ ម្នអាកអនុវតត (COP) ដ្ល់នាយកសាោ 

២.រែៈករមការអភិវឌ្ឈន៍ម្របូគម្ងៀន  
២.១ 
 
២.២ 
២.៣ 
 

គរៀបចំយនតការអនុវតត និងោមំ្ទ្ដ្ល់ការអភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជីវៈបុរគលិកអប់រជំាម្បចគំៅ 
ម្រឹេះសាថ នបែតុ េះបណ្តត លម្រូ គដ្ឋយគតត តគលីការបែតុ េះបណ្តត លគៅនឹងកណនៃង 
កំែត់គពលគវោជាក់ោក់ គដី្របគីធាីវមិ្កឹតការម្រូបគម្ងៀន 
គរៀបចំម្បព័នធវាយតម្រៃ និងទ្ទ្លួសាគ ល់ម្រឹេះសាថ នបែតុ េះបណ្តត លម្រូ គលី្ករម 
ភាព អភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជីវៈគដី្របទី្ទ្លួសាគ ល់ជាផៃូវការ ឬ ផតល់្ញ្ហា បម្ត្ររូល 



 
 

២.៤ 
 
២.៥ 

គរៀបចំម្បព័នធអភិវឌ្ឍរុែវុឌ្ឍបុិរគលិកអប់រមំ្រប់រូបភាព (បំប៉ានគៅនឹងកណនៃង ករម
វធីិពគនៃឿន ឬ វរគបែតុ េះបណ្តត លខៃីៗ ្ម្ាប់អាក ណដ្លាន្ញ្ហា បម្ត) 
គរៀបចំនិងអភិវឌ្ឍគោលការែ៍ណែនាំ្ តីពី្ហររន៍្ិកាវជិាា ជីវៈ(PLC)។ 

៣.វទិ្ាសាថ នជាតិអប់រ ំនិងវទិ្ាសាថ នររគុកា្លយ 
៣.១ 
 
៣.២ 
៣.៣ 
៣.៤ 
 
 
៣.៥ 

ណកលរអការបែដុ េះបណ្តដ លម្រូបគម្ងៀន គដ្ឋយគម្បីវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀនថ្មីៗ និងការ
គម្បីបគចេកវទិ្ាព័ត៌ានកាុងដំ្គែីរការបគម្ងៀន និងគរៀន 
បែតុ េះបណ្តត លគដ្ឋយណផអកគលីរាៃ តរុែវុឌ្ឍរិប្់ម្រូបគម្ងៀនកាុងវធីិបគម្ងៀន 
គរៀបចំករមវធីិវមិ្កឹតការម្រូបគម្ងៀនគរៀងរាល់ ៥ ឆ្ា រំតង 
បញ្េូ លវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀនថ្មីៗ ររួានការគរៀន្ូម្ត្ករម ការគរៀនណបបសាថ បនា 
ការគរៀនតារណបបគដ្ឋេះម្សាយបញ្ហា  ការគរៀនតារណបបម្សាវម្ជាវ និងការគរៀនតារ
ណបបរេិះរក ការម្រប់ម្រងថ្នា ក់គរៀនកាុងករមវធីិ្ិកាបែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀន 
ជយួម្រូថ្មីឱ្យចូលររួយនតការអនុវតតឱ្យបានគទ្ៀងទាត់។ 

៤.ម្ករុម្បឹកាម្សាវម្ជាវអប់រ ំនិងអរគនាយកដ្ឋា នគោលនគោបាយនិងណផនការ 
៤.១ 
 
 
៤.២ 
៤.៣ 
៤.៤ 

ផតល់អនុសា្ន៍ដ្ល់អាកគរៀបចំគោលនគោបាយ កាុងការគធាីបចេុបបនាករមគោល
នគោបាយអប់រទំាក់ទ្ងនឹងវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀន ្ហររន៍្ិកាវជិាា ជីវៈ (PLC) 
និង្ហររន៍ ម្នអាកអនុវតត (COP) តាររយៈអាកឯកគទ្្ 
ផតល់ការោមំ្ទ្ណផាកបគចេកគទ្្ដ្ល់សាថ ប័នម្សាវម្ជាវ និងការផសពាផាយ 
ម្សាវម្ជាវ គដី្របចីងម្កងានុវតតន៍ និងនវានុវតតន៍គៅកាុងវ ិ្ ័យអប់រ ំ
ម្ាងណផនទី្បង្វា ញផៃូវកំណែទ្ម្រង់ និងអនុសា្ន៍្ម្ាប់ណកលរអគោលនគោ 
បាយកំណែទ្ម្រង់អប់រ។ំ 

៥.ការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡាម្កងុ ម្្កុ ខែឌ  
៥.១ 
 
៥.២ 

ជយួសាោគរៀនកាុងការបគងកីត្ហររន៍្ិកាវជិាា ជីវៈ (PLC) និង្ហររន៍ 
ម្នអាកអនុវតត (COP) ្ម្ាប់នាយកសាោ និង្ងគរណដ្លានជំនាញវជិាា ជីវៈ 
ជយួសាោគរៀនកាុងការអនុវតតរនៃងអាជីពម្រូបគម្ងៀន។ 

៦.សាោគរៀន 
៦.១ 
៦.២ 
 
៦.៣ 

ផតល់្ាា រៈ្ម្ាប់ម្រូ គដី្របផីលិត្ាា រឧបគទ្្ 
បែតុ េះបណ្តត ល ្តីពីការម្រប់ម្រងគរគរៀនម្បកបគដ្ឋយម្ប្ិទ្ធភាព ការម្រប់ម្រង
ថ្នា ក់គរៀន និងការផេង់អាររមែ៍រប្់្ិ្សកាុងគា៉ា ងបគម្ងៀន 
ផតល់បគចេកវទិ្ាគដី្របឱី្យម្រូបគម្ងៀនគម្បីម្បា្់កាុងការអនុវតតវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀនថ្មីៗ  



 
 

៧.ម្របូគម្ងៀន 
៧.១ 
៧.២ 
៧.៣ 
 
៧.៤ 
 
 
៧.៥ 
៧.៦ 
៧.៧ 
៧.៨ 
 
 
 
 
 
៧.៩ 
 
៧.១0 
 
 
 
៧.១១ 

ទ្ទ្លួបានការបំប៉ានគលីវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀនថ្មី 
ផលិត្ាា រៈជំនយួការបគម្ងៀន និងអនុវតតវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀន្រម្្ប 
ម្សាវម្ជាវគលីវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀន គដី្របណីកលរអរុែភាពការបគម្ងៀន និងចូលររួ
ករមវធីិអភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជីវៈ 
តៃ ្់បតូរវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀន ពីការគរៀនណបបអករម ណដ្ល្ិ្សជាអាករងចទំ្ទ្លួ
ចំគែេះដឹ្ងគៅជាវធីិសាស្រ្តថ្មី ឬ ការគរៀនណបប្ករម ណដ្ល្ិ្សជាអាកបគងកីតនូវ
ចំគែេះដឹ្ងថ្មីៗ 
បគងកីត្ហររន៍គរៀនវជិាា ជីវៈ គដី្របណីចករណំលកនូវការអនុវតតលអៗ  កាុងការបគម្ងៀន 
អនុវតដបគចេកគទ្្ម្រប់ម្រងថ្នា ក់គរៀន គដី្របដឹី្ងពីសាថ នភាព្ិ្សចា្់ោ្់ 
ធ្ននាឱ្យ្ិ្សគចេះគម្បីទ្្សនៈ គចេះវភិារ គដ្ឋេះម្សាយបញ្ហា និងគចេះគធាីការជាម្កុរ 
គម្បីបគចេកវទិ្ាព័ត៌ាន (អីុណរ៉ាល និងអិុនធឺណែត) គដី្របគីលីកករព្់វធីិសាស្រ្ត
គរៀនថ្មី ការគរៀនតារណបប្ហការ (ឧទាហរែ៍ បណ្តត ញទំ្នាក់ទំ្នង) បគងកីត
និង្ំគោរព័ត៌ានថ្មីៗ (ឧទាហរែ៍ បទ្បង្វា ញ PowerPoint) គដ្ឋេះម្សាយ
បញ្ហា  (ឧទាហរែ៍ ករមវធីិដំ្គែីរការទិ្នាន័យ ណដ្លអាចបង្វា ញភាពខុ្ោា ទិ្នា 
ន័យតគម្រៀប។ល។) និងវធីិ្នទនាការពិភាកា និងការជណជកណវកណញក ណដ្លនាំ
ឱ្យានការសាថ បនា្ងគរ 
អនុវតត្ករមភាព្ំែួរ ចគរៃីយ គដី្របជីយួ្ិ្សឱ្យ ៃ្ុេះបញ្ហេ ងំពី បទ្ពិគសាធន៍ 
និងបរបិទ្ថ្មីៗ  គដី្របកីសាងនូវរំនិតថ្មីរយួអាចគដ្ឋេះម្សាយបញ្ហា ជីវតិជាក់ណ្តង 
គតត តគលីការបគម្ងៀនជំនាញការរិតគៅកំពូលម្ទឹ្្ត ីBloom ររួានការវភិារ ការ
្ំគោរ និងការវាយតម្រៃរគំោច្ិ្សឱ្យតៃ ្់បតូររំនិត តាររយៈការពិភាកា 
គលីកទឹ្កចិតត្ិ្សឱ្យគចេះ្ំគោររំនិតណតរយួរត់ 
គលីកទឹ្កចិតត្ិ្សឱ្យគរៀបចំបទ្បង្វា ញ PowerPoint ជាម្កុរ ណដ្លផតល់សារៈ
ម្បគោជន៍ដ្ល់្ិ្សគធាីការជារយួោា ម្បកបគដ្ឋយភាពម្ចាម្បឌិ្ត និងណចករណំលក
ដ្ល់្ិ្សកាុងថ្នា ក់។ 
 
 
 
 



 
 

យុទ្ធសាស្រ្តគោលទី្១ 
យុទ្ធសាស្រ្តរង១.៣ 

កំណែទ្ម្រង់ការម្រប់ម្រងការ្ិកា  
ដ្ឋក់បញ្េូ លភាពជាពលរដ្ាានរុែភាពកាុងករមវធីិ្ិកា និងគ្ៀវគៅ្ិកាគោល  

នីតិវធីិ បគងកីនការោមំ្ទ្គោលនគោបាយរប្់រាជរដ្ឋា ភិបាល គលីកករព្់គ្ដ្ាកិចេ បគចេកវទិ្ា 
្ម្ាប់គរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តកំណែទ្ម្រង់ការម្រប់ម្រងការ្ិកា គដ្ឋយដ្ឋក់ខៃឹរសារភាព
ជាពលរដ្ាលអកាុងករមវធីិ្ិកា និងគ្ៀវគៅ្ិកាគោល ្ំគៅគលីកករព្់ភាពជាពលរដ្ា
ានរុែភាពទាងំថ្នា ក់ជាតិ និង្កលគោក។ 

 ១.ម្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
១.១ 
១.២ 
១.៣ 
 
១.៤ 
១.៥ 
១.៦ 
១.៧ 
 
១.៨ 
 
១.៩ 

 

១.១០ 

អនុវតតម្កបខែឌ ករមវធីិ្ិកាជាតិ និងគរៀបចំករមវធីិ្ិកាលរអិត 
អនុវតតករមវធីិ្ិកាលរអិត និង្តង់ដ្ឋភាពជាពលរដ្ាលអ 
បញ្េូ លការអប់រភំាពជាពលរដ្ាលអ  ររួាន៖ភាពជាពលរដ្ាករពុជា និងភាពជាពល 
រដ្ា្កលកាុងករមវធីិ្ិកា និងគ្ៀវគៅ្ិកាគោល 
គរៀបចំគ្ៀវគៅ្ិកាម្្បតារករមវធីិ្ិកាលរអិត 
ផគត់ផគងគ្ៀវគៅ្ិកាគោលដ្ល់សាោគរៀនឱ្យបានម្រប់ម្ោន់ 
គរៀបចំម្កុរម្បឹកាអាជីពគៅវទិ្ាល័យចំគែេះទូ្គៅ និងបគចេកគទ្្ 
ផតល់ធនធ្ននថ្វកិាបណនថរ ្ាា រៈបគម្ងៀន និងបំប៉ាន្រតថភាពម្រូបគម្ងៀន និង
នាយក គដី្របអីនុវតតករមវធីិ្ិកាថ្មី និងគម្បីម្បា្់គ្ៀវគៅ្ិកាគោល 
ផតល់ឱ្កា្ និងោមំ្ទ្ម្រូបគម្ងៀន កាុងការកសាង្រតថភាព គដី្របអីនុវតតករមវធីិ
្ិកាថ្មី និងគ្ៀវគៅ្ិកាគោល 
បគងកីតរែៈករមការម្រប់ម្រងគ្ៀវគៅ្ិកាគោល 
ផតល់គ្ៀវគៅ្ិកាគោលឱ្យបានម្រប់ម្ោន់ដ្ល់ម្រឹេះសាថ ន្ិកាតាររុខវជិាា  និង 
តារកម្រិតថ្នា ក់។ 

២.នាយកដ្ឋា នបែដុ េះបណ្តដ ល និងវមិ្កឹតការ  
២.១ 
 
២.២ 

ធ្ននាការអនុវតត្តង់ដ្ឋរុែវុឌ្ឍមិ្រូបគម្ងៀន ្ តង់ដ្ឋនាយក ្ តង់ដ្ឋម្រូឧគទ្ទ្ និង
្តង់ដ្ឋម្រឹេះសាថ នបែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀន  
ពិនិតយតារដ្ឋន វាយតម្រៃជាម្បចគំលីការផតល់ គ្វាបែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀន 
តារម្រឹេះសាថ នបែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀនទាងំអ្់។ 

៣.វទិ្ាសាថ នជាតិអប់រ ំវទិ្ាសាថ នររុគកា្លយ និងរជឈរែឌ លររុគកា្លយភូរិភារ 
៣.១ 
៣.២ 

គរៀបចំករមវធីិបែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀនលរអិត ម្្បតារករមវធីិ្ិកាថ្មី 
បែតុ េះបណ្តត លម្រូឧគទ្ទ្គតត តគលីបញ្ហា ្កល 



 
 

៣.៣ 
 
 
 
៣.៤ 

បែតុ េះបណ្តត លររុ្ិ្ស និងររុនិ្សតិ ម្្បតារករមវធីិ្ិកាថ្មី និងគ្ៀវគៅ
្ិកាគោល ណដ្លបស្រញ្ហា បភាពជាពលរដ្ាករពុជាលអ និងភាពជាពលរដ្ា្កលលអ 
គៅតារវទិ្ាសាថ នររុគកា្លយ រជឈរែឌ លររុគកា្លយភូរិភារ និងសាោ
ររុគកា្លយនិងវមិ្កឹតការគខតត  
បែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀន ្តីពីការគម្បីម្បា្់ករមវធីិ្ិកាថ្មី ករមវធីិ្ិកាលរអិត 
្តង់ដ្ឋលទ្ធផល្ិកា និងគ្ៀវគៅ្ិកាគោល គដី្របគីរៀបចំ (១) ្ករមភាព
បគម្ងៀន និង(២)កិចេណតងការបគម្ងៀន គដី្របធី្ននាការ្ិការប្់្ិ្សតាររយៈ
វធីិសាស្រ្ត្ករម និងការង្វររគម្ាង។ 

៤.សាោគរៀន 
៤.១ 
 
៤.២ 
 
 
៤.៣ 
 
 

គរៀបចំបនទប់ឧបករែ៍បគចេកវទិ្ា ដូ្ចជាា៉ា ្ុីនបញ្ហេ ងំ LCD កំុពយូទ័្រ និង្ាា រ
បគម្ងៀនគផសងៗគទ្ៀត គដី្របបីស្រញ្ហា បភាពជាពលរដ្ាានរុែភាពកាុងការបគម្ងៀន 
ណកលរអបណ្តា ល័យឱ្យម្្បតារ្តង់ដ្ឋបណ្តា ល័យ្តវតសទី្២១ គដី្របផីតល់ឱ្
កា្ដ្ល់្ិ្ស្ិកាគរៀន្ូម្ត ម្សាវម្ជាវ និងជយួដ្ល់ការវភិារឱ្យកាន់ណត្ុី
ជគម្ៅ 
គរៀបចំម្បព័នធម្រប់ម្រងគ្ៀវគៅ្ិកាគោលឱ្យានម្ប្ិទ្ធភាព គដី្របធី្ននាថ្ន
ម្រប់្ិ្សទាងំអ្់ានគ្ៀវគៅ្ិកាគោល្ម្ាប់គរៀន្ូម្តតាររុខវជិាា  និង
តារកម្រិតថ្នា ក់។ 

៥.ម្រូបគម្ងៀន 
៥.១ 
 
៥.២ 
 
៥.៣ 
 
៥.៤ 
 
៥.៥ 

ណកលរអវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀន ដូ្ចជាការគដី្រតគួដី្របធី្ននាថ្ន្ិ្សទ្ទ្លួបានចំគែេះ 
ដឹ្ងគលីបញ្ហា ្កល 
គម្បីម្បា្់បគចេកវទិ្ាព័ត៌ាន និងឧបករែ៍ឌី្ជីថ្ល គដី្របអីនុវតតករមវធីិ្ិកា
ភាពជាពលរដ្ាានរុែភាពគៅកាុងថ្នា ក់គរៀន 
បគម្ងៀនណបប្ិការគម្ាង និងគធាីការបំផុ្រំនិតឱ្យអនុវតតករមវធីិ្ិកាភាពជា
ពលរដ្ាានរុែភាព 
គលីកទឹ្កចិតត្ិ្សឱ្យគរៀបចំ្ាា រៈ្ិកា ម្្បតារបរបិទ្ភាពជាពលរដ្ាាន
រុែភាព ណដ្លម្តូវគធាីបទ្បង្វា ញ ានរូបភាព ម្កាហាចិ រំនូ្តាង និងដ្ាម្ការ
គរៀបចំការម្បឡង្ំគែរ គម្ការម្បធ្ននបទ្ាក់ព័នធនឹងបញ្ហា ម្បឈរនានាគលី
ភាពជាពលរដ្ាម្បកបគដ្ឋយរុែភាព 
 



 
 

យុទ្ធសាស្រ្តគោលទី្២ 
យុទ្ធសាស្រ្តរង ២.១ 

កំណែទ្ម្រង់ការម្រប់ម្រងរដ្ាបាល  
ធ្ននាការចូលររួរប្់ាតាបិតា្ិ្ស និង្ហររន៍រូលដ្ឋា ន  

នីតិវធីិ បគងកីនការោមំ្ទ្គោលនគោបាយរប្់រាជរដ្ឋា ភិបាល គលីកករព្់គ្ដ្ាកិចេ ្ងគរវបប
ធរ៌ និងបគចេកវទិ្ា គដី្របគីរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្ត្ម្ាប់ធ្ននាការចូលររួរប្់្ហររន៍កាុង
ការម្រប់ម្រងសាោគរៀន គដី្របគីលីកករព្់ភាពជាពលរដ្ាានរុែភាពកម្រិតជាតិ និង
្កលគោក ជាពិគ្្គតត តគលីចំគែេះដឹ្ង ជំនាញ និងបំែិនជីវតិដូ្ចជា ការគោរព
ចាប់និង្ណ្តត ប់ធ្នា ប់ ្ហររន៍និងការអភិវឌ្ឍម្បកបគដ្ឋយចីរភាព និងការចូលររួកាុង
្ករមភាពនគោបាយ។ 

 ១.ម្ក្ងួអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
១.១ 
 
 
១.២ 
 
 
១.៣ 
 
 
១.៤ 
 
 
១.៥ 
 
 
១.៦ 

ណម្បកាៃ យរែៈករមការម្ទ្ម្ទ្ង់សាោគរៀន  គៅជា រែៈករមការម្រប់ម្រងសាោ
គរៀន គដី្របធី្ននាឱ្យានការចូលររួកាន់ណតគម្ចីនពីអាកាក់ព័នធ កាុងការម្រប់ម្រង
សាោគរៀន 
គរៀបចំនិងអនុរ័តតនួាទី្ និងភារកិចេរប្់រែៈករមការម្រប់ម្រងសាោគរៀន ររួ
ទាងំតនួាទី្គៅសាោគរៀន និងថ្នា ក់គរៀន កាុងការពិនិតយតារដ្ឋន និងការផតល់
ព័ត៌ានម្តឡប់ 
អនុញ្ហា តិឱ្យាតាបិតា្ិ្ស និង្ហររន៍ម្បរូលរូលនិធិបណនថរ និងពិនិតយ
តារដ្ឋនការអនុវតតរប្់សាោគរៀន និងថ្នា ក់គរៀន តារម្បតិទិ្នការង្វរ សាោ
គរៀន គា៉ា ងចូល និងគចញ ជាពិគ្្វតតានរប្់ម្រូបគម្ងៀន 
អនុរ័តគ្ៀវគៅណែនាំ្ តីពីការម្រប់ម្រងតារសាោគរៀន  ណដ្លផតល់ឱ្កា្ដ្ល់ 
ាតាបិតា្ិ្ស ្ហររន៍ និងអាជាា ធររូលដ្ឋា ន គដី្របបីគងកីតរែៈករមការ
ម្រប់ម្រងសាោគរៀន 
គរៀបចំវរគបំប៉ាន្តីពីការម្រប់ម្រងតារសាោគរៀនដ្ល់រនទីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡា
រាជធ្ននី គខតត វទិ្ាសាថ នររុគកា្លយ រជឈរែឌ លររុគកា្លយភូរិភារ សាោ
ររុគកា្លយ និងវមិ្កឹតការគខតត 
ផសពាផាយគោលនគោបាយ្តីពី ការម្រប់ម្រងតារសាោគរៀន ដ្ល់្ហររន៍ 
និងអាជាា ធររូលដ្ឋា ន។ 

២.រនទីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡា រាជធ្ននី គខតត 
 បំប៉ានការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡាម្កុង ម្្ុក ខែឌ  ្តីពីការម្រប់ម្រងតារ

សាោគរៀនគដ្ឋយគតត តគលីការទ្ទ្លួខុ្ម្តូវរប្់ាតាបិតា្ិ្ស អាជាា ធររូល
ដ្ឋា ន និង្ហររន៍ការចូលររួកាុងការម្រប់ម្រងសាោគរៀន។ 



 
 

៣.សាោគរៀន 
៣.១ 
 
៣.២ 
 
៣.៣ 

នាយកសាោ ផតួចគផតីរបគងកីតរែៈករមការម្រប់ម្រងសាោគរៀន និងគលីកទឹ្ក
ចិតត្ហររន៍ឱ្យចូលររួកាុងការម្រប់ម្រងសាោគរៀន 
នាយកសាោគរៀបចំបរោិកា្ការង្វរគៅកាុងម្បព័នធម្រប់ម្រងសាោគរៀនគដី្រប ី
បគងកីនភាពគជឿទុ្កចិតត និងការ្ហការ 
សាោគរៀន គម្ោងថ្វកិា្ម្ាប់ោមំ្ទ្ជំនួបរវាងាតាបិតា្ិ្ស និង្ហររន៍
រូលដ្ឋា នជារយួម្រូបគម្ងៀន និងោមំ្ទ្្ករមភាពម្បជំុម្កុរម្បឹកាកុារ យុវជន។ 

៤.រែៈករមការម្រប់ម្រងសាោគរៀន  
៤.១ 
 
៤.២ 
 
៤.៣ 
៤.៤ 

គរៀបចំនិងអនុរ័តណផនការអភិវឌ្ឍសាោគរៀន និងណផនការអភិវឌ្ឍថ្នា ក់គរៀនគដ្ឋយ
ានការចូលររួពីម្រប់ភារីាក់ព័នធទាងំអ្់ររួទាងំម្កុរម្បឹកាកុារ យុវជន 
ម្បរូលផតុ ំធនធ្ននបណនថរ្ម្ាប់ការអនុវតតណផនការអភិវឌ្ឍន៍សាោគរៀន និងណផន 
ការអភិវឌ្ឍថ្នា ក់គរៀន 
ពិនិតយគឡងីវញិការបំគពញការង្វររប្់សាោគរៀន និងតាៃ ភាព 
គរៀបចំកិចេម្បជំុគទ្ៀងទាត់ជារយួាតាបិតា្ិ្ស និងចុេះតារខាងផទេះ។ 

៥.ម្របូគម្ងៀន 
 ចូលររួកិចេម្បជំុជាគទ្ៀងទាត់ជារយួាតាបិតា្ិ្ស និង្ហររន៍រូលដ្ឋា ន 

គដី្របកិីចេ្ហការោមំ្ទ្។ 
៦.្ិ្ ស 
 គរៀបចំកិចេម្បជំុជាគទ្ៀងទាត់ជារយួអាកាក់ព័នធ និងបង្វា ញទ្្សនៈចំគាេះរែៈ

ករមការម្រប់ម្រងសាោគរៀនគលីវធីិណកលរអការផតល់គ្វាអប់រដំ្ល់្ិ្ស។ 
យុទ្ធសាស្រ្តគោលទី្២ 
យុទ្ធសាស្រ្តរង ២.២ 

កំណែទ្ម្រង់ការម្រប់ម្រងរដ្ាបាល  
អនុវតតការម្រប់ម្រងតារសាោគរៀន  

នីតិវធីិ បគងកីនការោមំ្ទ្គោលនគោបាយរប្់រាជរដ្ឋា ភិបាល គលីកករព្់គ្ដ្ាកិចេ ្ងគរវបប
ធរ៌ និងបគចេកវទិ្ា គដី្របបីគងកីតយុទ្ធសាស្រ្ត្ម្ាប់គជៀ្វាងការរំរារកំណហង និងពម្ងឹង
ភាពខាៃ ងំម្នការអនុវតដការម្រប់ម្រងតារសាោគរៀន គដី្របគីលីកករព្់ភាពជាពលរដ្ាាន
រុែភាពគៅកម្រិតជាតិ។ 

 ១.ម្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
១.១ 
 

អនុរ័តគោលនគោបាយម្កបខែឌ  និងគោលការែ៍ណែនាំ្ តីពីការម្រប់ម្រង
តារសាោគរៀន  



 
 

១.២ 
 
១.៣ 
១.៤ 
១.៥ 
 
 
១.៦ 
 
១.៧ 
 
១.៨ 
១.៩ 
 

 
១.១០ 

ដ្ឋក់បញ្េូ លការម្រប់ម្រងតារសាោគរៀន គៅកាុងករមវធីិបែតុ េះបណ្តត លនាយក
សាោ និងករមវធីិបែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀន 

បគងកីតរូបរនតហរិញ្ាបបទាន្ម្ាប់ការម្រប់ម្រងតារសាោគរៀន  
បគងកីតម្កបខែឌ ទ្្សនាទាន្តីពី រែគនយយភាពកាុងការអប់រ ំ
បំគពញតម្រូវការរូលដ្ឋា នដ្ល់សាោគរៀន ដូ្ចជាភាពជាអាកដឹ្កនា ំ និងការម្រប់ 
ម្រង ្រតថភាពបគម្ងៀន និងគរៀន ្ាា រៈបគម្ងៀន និងគរៀនម្តឹរម្តូវ និងគហដ្ឋា
រចនា្រព័នធ និងបរសិាថ នម្តឹរម្តូវ 
អភិវឌ្ឍយនដការពិនិតយតារដ្ឋន និងវាយតម្រៃការម្រប់ម្រងតារសាោគរៀន ជា
ពិគ្្ការគធាីអធិការកិចេសាោគរៀនជាម្បច ំ
កសាង្រតថភាពនាយកសាោគដី្របផីតល់ការោមំ្ទ្ណផាករដ្ាបាលនិងបគចេកគទ្្ 
ដ្ល់ម្រូបគម្ងៀនកាុងដំ្គែីរការបគម្ងៀន និងគរៀន 
ធ្ននាការណតងតាងំនាយកសាោ គ ៃ្ីយតបនឹង្តង់ដ្ឋនាយកសាោគរៀន 
គរៀបចំ និងអនុរ័តគ្ៀវគៅណែនាំ្ តីពីវធីិសាស្រ្តម្រប់ម្រង គដ្ឋយអនុគោរតារ
សាោគរៀនលអ ណដ្លម្តូវបានអនុរ័តជាសាោគរៀនរំរូ ណដ្លអាចជយួសាោគរៀន
ទ្ន់គខាយ  
ផតល់ថ្វកិាដ្ល់សាោគរៀនលអ្ ម្ាប់ោមំ្ទ្ និងជយួសាោគរៀនណដ្លទ្ន់គខាយ 
គដី្របឱី្យគ ៃ្ីយតបនឹង្តង់ដ្ឋម្ប្ិទ្ធភាព។ 

២.អរគនាយកដ្ឋា នអប់រ ំ
២.១ 
២.២ 
 
២.៣ 

ោមំ្ទ្ និងពម្ងីកការអនុវតតសាោគរៀនជំនាន់ថ្មី និងសាោគរៀនម្ប្ិទ្ធភាព  
បគងកីត និងពម្ងីកកញ្េ ប់ថ្វកិា្ម្ាប់បែដុ េះបណ្តដ លនាយកសាោ គលីការម្រប់ 
ម្រងតារសាោគរៀន  
គរៀបចំករមវធីិបំប៉ានគៅតារសាោគរៀន្តីពីការម្រប់ម្រងតារសាោគរៀន។ 

៣.វទិ្ាសាថ នជាតិអប់រ ំនិងវទិ្ាសាថ នររុគកា្លយ  
៣.១ 
 
៣.២ 

បែតុ េះបណ្តត ល្តីពី ការម្រប់ម្រងតារសាោគរៀន ដ្ល់រនទីរអប់រ ំ យុវជន និង
កីឡារាជធ្ននី គខតត និងនាយកសាោ 
បែតុ េះបណ្តត ល្តីពី ការម្រប់ម្រងតារសាោគរៀន ដ្ល់ការោិល័យអប់រ ំយុវជន 
និងកីឡាម្កុង ម្្ុក ខែឌ ។ 
 



 
 

៤.សាោគរៀន 
៤.១ 
 
 
 
៤.២ 
 
៤.៣ 
 
 
៤.៤ 
 
៤.៥ 
 
 
៤.៦ 
 
 
៤.៧ 
 
៤.៨ 
៤.៩ 
 
 
៤.១០ 

នាយកសាោ ្ម្រប្ម្រួលជារយួរែៈករមការម្រប់ម្រងសាោគរៀន គដី្របី
គរៀបចំណផនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍សាោគរៀនរយៈគពល ៥ ឆ្ា  ំរកិំល និងម្បចំ
ឆ្ា  ំគដ្ឋយកំែត់្ូចនាករធ្នតុចូល ធ្នតុគចញ និងផល្គម្រច ម្ពរទាងំម្បភព
ហរិញ្ាបបទាន គដ្ឋយានការចូលររួពីម្រប់ភារីាក់ព័នធទាងំអ្់ 
នាយកសាោ ្ម្រប្ម្រួលការគរៀបចំ្ូចនាករផល្គម្រច និងចំែុចគៅ  
រយៈគពល ៥ ឆ្ា  ំនិងណផនការណកលរអសាោគរៀន និងថ្វកិា 
នាយកសាោ បញ្ាូ នលទ្ធផលការវាយតម្រៃលទ្ការបំគពញការង្វររប្់សាោ 
គរៀនណដ្លគ ៃ្ីយតបនឹង្តង់ដ្ឋសាោគរៀនានម្ប្ិទ្ធភាព ដ្ល់រែៈករមការ
ម្រប់ម្រងសាោគរៀន 
នាយកសាោ គរៀបចំ្ម្រប្ម្រួល្ករមភាពម្បរូល រូលនិធិ្ម្ាប់អភិវឌ្ឍ
សាោគរៀន 
នាយកសាោ ម្បរូលព័ត៌ានជាក់ណ្តងពីការវាយតម្រៃលទ្ធផល ្ិការប្់
្ិ្ស ការវាយតម្រៃ្រតថភាពរប្់ម្រូបគម្ងៀន និងការវាយតម្រៃការអនុវតតរប្់
សាោគរៀន 
សាោគរៀនបគងកីតវបបធរ៌ ម្នការណចករណំលកព័ត៌ានគដ្ឋយកំែត់បញ្ហា ម្បឈរ
ររួោា ជារយួភារីាក់ព័នធ្ំខាន់ៗ គដី្របបីគងកីនការគជឿទុ្កចិតតពី ្ហររន៍ 
បុរគលិកសាោគរៀន និងាតាបិតា្ិ្ស គៅគលីម្រូបគម្ងៀន និងសាោគរៀន 
សាោគរៀន គរៀបចំណផនការគម្ោងថ្វកិា គរៀបចំរបាយការែ៍ និងម្រប់ម្រងការ
បំគពញការង្វររប្់បុរគលិក 
សាោគរៀនអនុវតតករមវធីិ្ិកាតារការណែនា ំនិងករមវធីិ្ិកាបណនថរ 
នាយកសាោ អនុវតដម្បព័នធម្រប់ម្រងបុរគលិក និងគ្ាីរង្វា ន់ដ្ល់បុរគលិក ណដ្ល
បំគពញការង្វរបានលអ ម្ពរទាងំគ្ាីវធិ្ននការរដ្ាបាល ្ម្ាប់បុរគលិកអ្ករម
ការង្វរ 
សាោគរៀនផសពាផាយទិ្នាន័យ និងព័ត៌ានរប្់សាោគរៀនដ្ល់្ហររន៍ និង
អាជាា ធររូលដ្ឋា ន។ 

៥.រែៈករមការម្រប់ម្រងសាោគរៀន 
៥.១ 
 

ោមំ្ទ្ដ្ល់ការបគម្ងៀន និងការគរៀន ម្ពរទាងំម្បរូលធនធ្នន និងគរៀបចំរបាយ
ការែ៍វាយតម្រៃសាោគរៀន 



 
 

៥.២ 
 
 
៥.៣ 
 
 
៥.៤ 

អនុរ័តគលី្ូចនាករផល្គម្រច និងចំែុចគៅរយៈគពល ៣ ឆ្ា  ំ ណផនការ
អភិវឌ្ឍន៍សាោគរៀនម្បចឆំ្ា  ំនិងថ្វកិា វាយតម្រៃលទ្ធផលរប្់សាោគរៀនគធៀប
នឹង្តង់ដ្ឋសាោគរៀន និងោមំ្ទ្និងចូលររួម្បរូលរូលនិធិសាោ 
ឯកភាពគលីរង្វា ន់្ម្ាប់បុរគលិកគ ា្ីរ គ្ាីចត់វធិ្ននការរដ្ាបាល ចំគាេះបុរគលិក
អ្ករមគៅថ្នា ក់គម្ការជាតិ និងថ្នា ក់ជាតិ និងឯកភាពគលីការផតល់រង្វា ន់ដ្ល់
នាយកគ ា្ីរ 
អនុវតដម្បព័នធពិនិតយតារដ្ឋន និងវាយតម្រៃ និងរបាយការែ៍វឌ្ឍនភាព។ 

យុទ្ធសាស្រ្តគោលទី្២ 
យុទ្ធសាស្រ្តទី្២.៣ 

កំណែទ្ម្រង់ការម្រប់ម្រងរដ្ាបាល  
អនុវតតគោលនគោបាយអប់រ ំនិងណផនការយុទ្ធសាស្រ្តវ ិ្ ័យអប់រ ំ 

នីតិវធីិ ពម្ងឹងគោលនគោបាយរាជរដ្ឋា ភិបាលនិងគ្ដ្ាកិចេ បគងកីនការោមំ្ទ្ដ្ល់្ងគរ វបបធរ៌ 
និងបគចេកវទិ្ា ្ម្ាប់គរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តអនុវតដគោលនគោបាយវ ិ្ ័យអប់រ ំ និងណផន 
ការយុទ្ធសាស្រ្តវ ិ្ ័យអប់រ ំ គដី្របគីលីកករព្់ភាពជាពលរដ្ាជាតិនិង្កល ម្បកបគដ្ឋយ
រុែភាព។ 

 ១.ម្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
១.១ 
 
១.២ 
 
 
១.៣ 
 
 
 
១.៤ 
១.៥ 
 
 
 
 

គធាីបចេុបបនាករមគោលនគោបាយអប់រ ំ ឱ្យ្ងគតិភាពគៅនឹងគោលគៅអភិវឌ្ឍ 
ម្បកបគដ្ឋយចីរភាពទី្៤  
គរៀបចំណផនទី្បង្វា ញផៃូវគោលគៅអភិវឌ្ឍម្បកបគដ្ឋយចីរភាពទី្៤ គៅករពុជា និង
ៃ្ុេះបញ្ហេ ងំចំែុច្ំខាន់ៗ គៅកាុងណផនការយុទ្ាសាស្រ្តវ ិ្ ័យអប់រ ំ ឆ្ា ២ំ០១៩-
២០២៣ 
ខិតខំម្បឹងណម្បងអនុវតតគោលនគោបាយ្ំខាន់ៗ ពីរ៖ (១) ធ្ននាការអប់រាំន
រុែភាពម្បកបគដ្ឋយ្រធរ៌និងបរោិប័នា និងគលីកករព្់ឱ្កា្្ិកាគពញ 
រយួជីវតិ្ម្ាប់ទាងំអ្់ោា  (២) ធ្ននាភាព្័កតិ្ិទិ្ធ ម្នភាពជាអាកដឹ្កនានិំង
ម្រប់ម្រងរប្់រស្រនតីអប់រមំ្រប់លំដ្ឋប់ថ្នា ក់ 

្ម្រប្ម្រួលអនុវតត្ូចនាករ្ាូល និង្ូចនាករផល្គម្រច តារអនុវ ិ្ ័យ 
ពិនិតយតារដ្ឋន និងពិនិតយគឡងីវញិ ការអនុវតតណផនការយុទ្ធសាស្រ្តវ ិ្ ័យអប់រ ំ
គដ្ឋយគតត តគលីការបំគពញការង្វរ ការអនុវតតយុទ្ធសាស្រ្ត ករមវធីិ អនុករមវធីិ និង
កតាត ាក់ព័នធគផសងគទ្ៀត ណដ្លជាធ្នតុចូល្ម្ាប់វ ិ្ ័យអប់រ ំ



 
 

១.៦ 
 
 
១.៧ 
 
 
 
 
 
 
១.៨ 
 
 
 
 
 
 
 
១.៩ 
 
 
១.១០ 

 
 
 

១.១១ 

ពម្ងឹងម្បព័នធពិនិតយតារដ្ឋន និងវាយតម្រៃ គដី្របធី្ននា្ងគតិភាពអាទិ្ភាព និង
គលីកករព្់ការអនុវតតករមវធីិកំណែទ្ម្រង់អាទិ្ភាព គដ្ឋយកំែត់តនួាទី្ និងភារ
កិចេគលីការពិនិតយតារដ្ឋននិងវាយតម្រៃគៅម្រប់កម្រិត 
ធ្ននាថ្នគោលនគោបាយអប់រ ំ និងការអនុវតតណផនការយុទ្ធសាស្រ្តវ ិ្ ័យអប់រ ំនាំ
រកនូវធនធ្ននរនុ្ស ណដ្លាន្រតថភាពខព្់ គដី្របគី ៃ្ីយតបគៅនឹងគោល
នគោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧ្ាហករម គដ្ឋយពម្ងឹងរុែភាពអប់រមំ្រប់កម្រិត ទាងំ
អ្់ និងគលីកករព្់ការអនុវតតករមវធីិ្ិកា គដ្ឋយររួបញ្េូ លជំនាញទ្ន់ ររួាន
ជំនាញទំ្នាក់ទំ្នង្ងគរ បំែិនគដ្ឋេះម្សាយបញ្ហា  ការង្វរម្កុរ ការគោរពវន័ិយ
ការង្វរ និងជំនាញបគចេកគទ្្ ណដ្លានសារៈ្ំខាន់្ម្ាប់ការអភិវឌ្ឍម្រឹេះ
ឧ្ាហករម 
អនុវតត្្រ្តរា ៥ ម្នកំណែទ្ម្រង់ការម្រប់ម្រងអប់រ ំររួាន៖  

 ណផនការ្ករមភាពគោលនគោបាយម្រូបគម្ងៀន និងណផនការ្ករមភាព
អភិវឌ្ឍបុរគលិកអប់រ ំគដ្ឋយគម្ោងថ្វកិាចា្់ោ្់ 

 ការពិនិតយតារដ្ឋន និងអធិការកិចេសាោគរៀន 

 រង្វា យតម្រៃលទ្ធផល្ិកា 
 ការពិនិតយគឡងីវញិករមវធីិ្ិកា គ្ៀវគៅ្ិកាគោល និងណកលរអគហដ្ឋា
រចនា្រព័នធសាោគរៀន 

 កំណែទ្ម្រង់ឧតតរ្ិកា 
កសាង្រតថភាពគលភីាពជាអាកដឹ្កនា ំ និងការម្រប់ម្រង គដ្ឋយគតត តគលីម្រឹេះ 
សាថ នអប់រសំាធ្នរែៈ និងការចូលររួពីអាជាា ធររូលដ្ឋា ន ាតាបិតា្ិ្ស អាក
អាណ្តពាបាល្ិ្ស និងអាកាក់ព័នធទាងំអ្់ 
ធ្ននាថ្នអងគភាពជំនាញគៅម្រប់កម្រិត និងអធិការអប់រ ំ ផតល់ការោមំ្ទ្ណផាករដ្ា  
បាល និងបគចេកគទ្្ ដ្ល់សាោគរៀនកាុងដំ្គែីរការបគម្ងៀន និងគរៀន គដី្របណីក
លរអលទ្ធផល្ិការប្់្ិ្ស 
វភិារគលីតម្រូវការ្រតថភាពសាថ ប័ន និងវជិាា ជីវៈ គដី្របអីនុវតតរគបៀបវារៈអប់រឆំ្ា ំ
២០៣០ គៅករពុជា។ 

២.រនទីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារាជធ្ននី គខតត 
 គរៀបចំណផនការយុទ្ធសាស្រ្តវ ិ្ ័យអប់រ ំថ្នា ក់រាជធ្ននី គខតត ម្្បតារគោលនគោ 

បាយអប់រ ំនិងណផនការយុទ្ធសាស្រ្តវ ិ្ ័យអប់រថំ្នា ក់ជាតិ 



 
 

៣.សាោគរៀន 
៣.១ 
 
 
៣.២ 

គរៀបចំណផនការអភិវឌ្ឍន៍សាោគរៀនរយៈគពល ៥ ឆ្ា  ំ និងណផនការម្បតិបតដិម្បចំ
ឆ្ា  ំ គដ្ឋយានការចូលររួពីរែៈម្រប់ម្រងសាោ ម្រូបគម្ងៀន ាតាបិតា្ិ្ស 
និង្ហររន៍ 
គលីកទឹ្កចិតត្ហររន៍ចូលររួកាុងការម្រប់ម្រងសាោគរៀន និងធ្ននាការពិនិតយ
តារដ្ឋន និងវាយតម្រៃការអនុវតតណផនការអភិវឌ្ឍន៍សាោគរៀនរយៈគពល ៥ ឆ្ា  ំ
ណផនការម្បតិបតតិម្បចឆំ្ា  ំនិងគោលនគោបាយអប់រ ំគដី្រប៖ី 

 ពម្ងីកគ្វាអប់រឱំ្យបានដ្ល់ម្កុរកុារង្វយរងគម្ោេះ និងកុារជនជាតិ
ភារតិច 

 ណកលរអរុែភាពគ្វាអប់រ ំ
 បគងកីនអម្តាចូលគរៀន និងអម្តាបញ្េ ប់ការ្ិកាគៅម្រប់កម្រិត 
 កាត់បនថយអម្តាគបាេះបង់ការ្ិកា អម្តាម្តួតថ្នា ក់ ជាពិគ្្គៅកម្រិត 
រធយរ្ិកា។ 

៤.ម្រូបគម្ងៀន 
៤.១ 
 
 
៤.២ 
 

ណកលរអវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀន គដ្ឋយផារភាា ប់ការបគម្ងៀនគៅនឹងទ្្សនកិចេ គដី្របឱី្យ
្ិ្សយល់ចា្់ពីបរោិកា្ជំុវញិ និងគោលបំែង ម្នការអភិវឌ្ឍម្បកប 
គដ្ឋយចីរភាព 
គរៀបចំការម្បជំុជាគទ្ៀងទាត់ដ្ល់ម្រូបគម្ងៀនតាររុខវជិាា  គដី្របគីធាីថ្នា ក់និទ្្សន៍
គដ្ឋយគតត តគលីវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀន។ 

យុទ្ធសាស្រ្តគោលទី្៣ 
យុទ្ធសាស្រ្តរង ៣.១ 

កំណែទ្ម្រង់ការម្រប់ម្រងហរិញ្ាវតថុ  
បគងកីន្ា័យភាព និងរែគនយយភាពហរិញ្ាវតថុគៅសាោគរៀន  

នីតិវធីិ បគងកីនការោមំ្ទ្គោលនគោបាយរប្់រាជរដ្ឋា ភិបាល គលីកករព្់បគចេកវទិ្ា គ្ដ្ាកិចេ 
និង្ងគរ វបបធរ៌ គដ្ឋយគរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តរង្ម្ាប់បគងកីន្ា័យភាព និងរែគនយយ
ភាព ហរិញ្ាវតថុរប្់សាោគរៀន គដី្របគីលីកករព្់ភាពជាពលរដ្ាានរុែភាព គដ្ឋយ
គតត តគលីចំគែេះដឹ្ង ជំនាញ និងបំែិនជីវតិ ក៏ដូ្ចជាការគោរពចាប់ និង្ណ្តត ប់ធ្នា ប់ 
្ហររន៍និងការអភិវឌ្ឍម្បកបគដ្ឋយចីរភាព និងការចូលររួកាុង្ករមភាពនគោបាយ  

 ១.ម្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
១.១ 
 

គរៀបចំគោលការែ៍ណែនាំ្ ដីពី ្ា័យភាព និងរែគនយយភាពហរិញ្ាវតថុ គៅ
សាោគរៀន ដូ្ចានណចងកាុងឯកសារណែនាំ្ តីពី រូលនិធិណកលរអសាោគរៀន 



 
 

១.២ 
 
១.៣ 
 
 
១.៤ 
១.៥ 
១.៦ 
១.៧ 
 
 
 
១.៨ 
១.៩ 

អនុរ័តគ្ៀវគៅណែនាទំាក់ទ្ង នឹងការម្រប់ម្រងហរិញ្ាវតថុ ម្នរូលនិធិណកលរអ
សាោគរៀន 
គរៀបចំ និងអនុរ័តគោលនគោបាយ្តីពី ការម្រប់ម្រងហរិញ្ាវតថុ ការម្រប់ម្រង
បុរគលិក រង្វា យតម្រៃម្រូបគម្ងៀន ការគម្ជី្គរ ី្  និងការបញ្ឈប់ការង្វរ និងការពិនិ
តយតារដ្ឋន និងវាយតម្រៃ 
គរៀបចំឧបករែ៍្វនករមរូលនិធិណកលរអសាោគរៀន 
ពម្ងឹងនិងពម្ងីកការអនុវតតថ្វកិាករមវធីិ និងការម្តួតពិនិតយថ្វកិា 
ពម្ងឹងការអនុវតដម្បព័នធរែគនយយថ្មី ការកត់ម្តា និងម្បព័នធរបាយការែ៍ 
បែតុ េះបណ្តត លម្រូបគង្វគ លថ្នា ក់ជាតិ និងថ្នា ក់គម្ការជាតិ និងធ្ននាការជួយោមំ្ទ្
គដ្ឋយតទ ល់គៅកម្រិតសាោគរៀន (នាយកសាោ ម្បធ្ននការោិល័យអប់រ ំ    
យុវជន និងកីឡាម្កុង ម្្ុក ខែឌ ) តាររយៈករមវធីិអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈបុរគលិកអប់រ ំ
ជាម្បច ំ
ពម្ងឹង្រតថភាពនាយកដ្ឋា នជំនាញគលីការម្រប់ម្រងហរិញ្ាវតថុ 
្ហការជារយួម្ក្ួងគ្ដ្ាកិចេ និងហរិញ្ាវតថុ កាុងការណកលរអការចំណ្តយថ្វកិា 
គដី្របធី្ននាការផតល់ការអប់រមំ្បកបគដ្ឋយរុែភាព។ 

២.នាយកដ្ឋា នហរិញ្ាវតថុ  
 បំប៉ាននាយកសាោ្តីពី ម្បព័នធម្រប់ម្រងហរិញ្ាវតថុ្ម្ាប់ការអនុវតតរូលនិធិណក

លរអសាោគរៀនសាធ្នរែៈ គដ្ឋយបគងកីន (i) ្ា័យភាពកាុងការម្រប់ម្រងសាថ ប័ន
សាធ្នរែៈ (ii) រែគនយយភាព ម្នការម្រប់ម្រងថ្វកិា និង(iii) ការគ ៃ្ីយតបគៅ
នឹងលទ្ធផល្ិការប្់្ិ្ស។ 

៣.រនទីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារាជធ្ននី គខតត 
៣.១ 
 
៣.២ 

អនុរ័តគលី្ំគែីចំណ្តយថ្វកិាណកលរអសាោគរៀន ណដ្លគ្ាីគដ្ឋយការោិល័យ
អប់រ ំយុវជន និងកីឡាម្កុង ម្្ុក ខែឌ  
រនទីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារាជធ្ននី គខតត ពិនិតយគឡងីវញិ និងឯកភាពគលីរបាយ
ការែ៍ហរិញ្ាវតថុរប្់សាោគរៀនណដ្លបានបូក្រុបនិងបញ្ាូ នរកគដ្ឋយការោិ 
ល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡាម្កុង ម្្ុក ខែឌ ។ 

៤.ការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡាម្កងុ ម្្កុ ខែឌ   
៤.១ 
 

ផតល់ការឯកភាពគលី ណផនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍សាោគរៀន និងណផនការម្បតិ  
បតតិម្បចឆំ្ា  ំ



 
 

៤.២ 
 
៤.៣ 

បូក្រុបរបាយការែ៍ហរិញ្ាវតថុសាោគរៀន និងបញ្ាូ នគៅរនទីរអប់រ ំយុវជន និង
កីឡារាជធ្ននី គខតត គដី្របី្ ុ ំការឯកភាព 
ោមំ្ទ្ណផាកបគចេកគទ្្ដ្ល់សាោគរៀន គដី្របអីនុវតតរូលនិធិណកលរអសាោគរៀន។ 

៥.រែៈករមការម្រប់ម្រងសាោគរៀន 
៥.១ 
 
 
៥២ 
 
 
 
៥.៣ 
 
៥.៤ 
៥.៥ 
 
 
៥.៦ 
 
 
 
៥.៧ 
 
៥.៨ 
 

រែៈករមការម្រប់ម្រងសាោគរៀន នឹងម្តូវបគងកីតគឡងី គដី្របអីនុរ័តបទ្បញ្ហា
ណដ្លទាក់ទ្ងគៅនឹងតនួាទី្ និងការទ្ទ្លួខុ្ម្តូវរប្់អាកម្រប់ម្រងសាោគរៀន 
ាតាបិតា្ិ្ស និង្ហររន៍ កាុងការម្រប់ម្រងសាោគរៀន 
អនុរ័តណផនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍសាោគរៀន ណផនការម្បតិបតដិម្បចឆំ្ា  ំ និង
ដ្ឋក់្ំគែីរូលនិធិណកលរអសាោគរៀន គដី្របី្ ៃងការោិល័យអប់រ ំ យុវជន និង
កីឡាម្កុង ម្្ុក ខែឌ  និងទ្ទ្លួខុ្ម្តូវគលីការពិនិតយគរីលការអនុវតដ រូលនិធិ
ណកលរអសាោគរៀនណដ្លម្បតិបតតិគដ្ឋយសាោគរៀន 
ពម្ងឹងការអនុវតតយនតការ និងឧបករែ៍ គដី្របគីលីកករព្់រែគនយយភាព និង
ការទ្ទ្លួខុ្ម្តូវ 
បគងកីនតាៃ ភាពថ្វកិា 
បគងកីតម្បព័នធម្រប់ម្រងសាោគរៀន គដ្ឋយណផអកគលីលទ្ធផលតារគោលការែ៍
អភិបាលកិចេលអ ការធ្ននាភាព្័កកិ្ិទ្ធិ និងម្ប្ិទ្ធិភាព និងការ្គម្រចបាននូវ
វឌ្ឍនភាព ម្នលទ្ធផល្ិកាជាក់ណ្តងរប្់្ិ្ស។ 
ផតល់តនួាទី្្ំខាន់ៗ ដ្ល់ម្រូបគម្ងៀន ្ហររន៍ អាជាា ធរ ាតាបិតា្ិ្ស និង
ម្កុរម្បឹកាកុារ កាុងការកសាងណផនការ និងចូលររួអនុវតតណផនការយុទ្ធសាស្រ្ត
អភិវឌ្ឍន៍សាោគរៀន និងណផនការម្បតិបតិតម្បចឆំ្ា គំដ្ឋយបគងកីតឱ្យានការពិនិតយ 
តារដ្ឋនការអនុវតតថ្វកិាសាោគរៀនម្បកបគដ្ឋយតាៃ ភាព។ 
បគងកីតយនតការវាយតម្រៃការបំគពញការង្វរ និងពិនិតយតារដ្ឋនគលីរុែភាពអប់រ ំ
ជាពិគ្្លទ្ធផល្ិការប្់្ិ្សតាររយៈការគធាីគត្ត្តង់ដ្ឋ 
ម្បជំុពិភាកាជារយួម្រូបគម្ងៀន ាតាបិតា្ិ្ស ្ហររន៍ និងអាជាា ធររូល
ដ្ឋា ន អំពីការកសាង និងអនុវតតណផនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍសាោគរៀន និងណផន 
ការម្បតិបតតិម្បចឆំ្ា  ំ និងគលីកវធិ្ននការ គដី្របណីកលរអការបំគពញការង្វររប្់
សាោគរៀនឱ្យកាន់ណតម្បគ្ីរគឡងី។ 

យុទ្ធសាស្រ្តគោលទី្៣ 
យុទ្ធសាស្រ្តរង ៣.២ 

កំណែទ្ម្រង់ការម្រប់ម្រងហរិញ្ាវតថុ  
គធាី្វនករមថ្វកិាអប់រជំាគទ្ៀងទាត់  



 
 

នីតិវធីិ បគងកីនការោមំ្ទ្គោលនគោបាយរប្់រាជរដ្ឋា ភិបាល និងបគចេកវទិ្ា និងគលីកករព្់
គ្ដ្ាកិចេ និង្ងគរ វបបធរ៌ គដ្ឋយគរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្ត្ម្ាប់គធាី្វនករមថ្វកិាអប់រគំដី្របី
គលីកករព្់ភាពជាពលរដ្ាានរុែភាព គដ្ឋយគតត តគលីចំគែេះដឹ្ង ជំនាញ និងបំែិន 
ជីវតិ ក៏ដូ្ចជាការគោរពចាប់ និង្ណ្តត ប់ធ្នា ប់ ្ហររន៍ និងការអភិវឌ្ឍម្បកបគដ្ឋយ
ចីរភាព និងការចូលររួកាុង្ករមភាពនគោបាយ។ 

 ១.ម្ក្ងួអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
១.១ 
១.២ 
១.៣ 
 
 
 
១.៤ 
១.៥ 
 
១.៦ 
១.៧ 
 
១.៨ 
 
១.៩ 
 
១.១០ 

អនុរ័តណផនការ្ករមភាព្តីពី្វនករមហរិញ្ាវតថុគៅសាោគរៀន 
គរៀបចំ និងអនុរ័តណផនការគោល្តីពី្វនករមម្ផទកាុង 
ពម្ងឹងការគរៀបចំណផនការ និងពិនិតយតារដ្ឋនការគម្បីម្បា្់ថ្វកិាអប់រ ំ តាររយៈ
ការពម្ងីកម្បព័នធព័ត៌ានម្រប់ម្រងហរិញ្ាវតថុគៅម្រប់កម្រិតនិងការអនុវតតណផនការ 
្ករមភាពម្រប់ម្រងការតៃ ្់បតូរ គដី្របី្ ម្រប្ម្រួលការបតូរពីរគបៀបម្រប់ម្រង
ហរិញ្ាវតថុតារទ្ាៃ ប់គៅជាការម្រប់ម្រងហរិញ្ាវតថុតារម្បព័នធព័ត៌ាន 
អភិវឌ្ឍ្រតថភាពអធិការអប់រ ំនាយកសាោគលីម្បព័នធអធិការម្ផទកាុងនិងម្ផទគម្ៅ 
កំែត់តនួាទី្ និងភារកិចេរប្់អធិការអប់រ ំ និងការោិល័យអប់រ ំ យុវជន និង
កីឡាម្កុង ម្្ុក ខែឌ  កាុងការគធាី្វនករមហរិញ្ាវតថុអប់រ ំ
បំប៉ាននាយកសាោគលីការម្រប់ម្រងហរិញ្ាវតថុ និងភាពជាអាកដឹ្កនា ំ
ពម្ងឹង្រតថភាពការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡាម្កុង ម្្ុក ខែឌ  គដី្របចូីល
ររួអនុវតតណផនការអភិវឌ្ឍសាោគរៀន 
គរៀបចំវរគបំប៉ាន្តីពី ការគធាី្វនករមម្ផទកាុងសាោគរៀន គដី្របកីសាង្រតថភាព
ការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡាម្កុង ម្្ុក ខែឌ   
ពម្ងឹង្រតថភាពនាយកដ្ឋា ន្វនករមម្ផទកាុង គដី្របគីធាី្វនករមហរិញ្ាវតថុសាោ
គរៀនឱ្យបានគទ្ៀងទាត់ 
បគងកីតវបបធរ៌រែគនយយភាព និងតាៃ ភាព ម្នការម្រប់ម្រងហរិញ្ាវតថុ គដ្ឋយណក
លរអការទំ្នាក់ទំ្នង និងអនុញ្ហា តិឱ្យរែៈករមការម្រប់ម្រងសាោគរៀនពិនិតយ
តារដ្ឋនម្បតិបតតិការហរិញ្ាវតថុរប្់សាោគរៀន។ 

២.នាយកដ្ឋា ន្វនករមម្ផទកាុង និងអធិការដ្ឋា នរដ្ាបាលនិងហរិញ្ាវតថុ 
២.១ 
 
 

គធាី្វនករមសាោគរៀន គទ្ៀងទាត់ គដី្របធី្ននាថ្នធនធ្ននថ្វកិាម្តូវបានគម្បីម្បា្់ 
គដី្របណីកលរអលទ្ធផល្ិការប្់្ិ្ស និងផារភាា ប់្វនករមគៅនឹងការម្រប់ 
ម្រងតារសាោគរៀន 



 
 

២.២ 
 
២.៣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អនុរ័ត្តង់ដ្ឋរបាយការែ៍្តីពី ចំែូល ចំណ្តយ ដូ្ចជារបាយការែ៍ហរិញ្ា
វតថុរប្់សាោគរៀន និងការអនុវតតថ្វកិាម្បចឆំ្ា ថំ្នា ក់សាោគរៀន 
ធ្ននាថ្នរូលនិធិម្តូវបានគម្បីម្បា្់ គដី្របោីមំ្ទ្ដ្ល់្ករមភាពគោល និង្ករម 
ភាពរងដូ្ចខាងគម្ការ (១) ការោមំ្ទ្កិចេដំ្គែីរការ៖ ដំ្គែីរការរដ្ាបាល ការ
ពម្ងឹង្រតថភាព គម្រឿងបរកិាា រ និងគម្រឿង្ង្វា ររឹ ជួ្ជុល និងការណថ្ទា ំ ទឹ្ក   
អរគី្នី គ្វាទូ្រ្័ពទ និងអិុនធឺគែត។ (២) ការណកលរអរុែភាពអប់រ៖ំ ការ
ចូលគរៀនម្បកបគដ្ឋយ្រធរ៌ ្ាា រៈបគម្ងៀន និងគរៀន និងការផលិត្ាា រៈ
បគម្ងៀន ្ាា រៈពិគសាធន៍ និងការពិគសាធន៍ ្ាា រៈបណ្តា ល័យ គ្ៀវគៅ និង
្ាា រៈ្ម្ាប់អាន ការជយួ្ិ្សគខាយ ថ្នា ក់បំប៉ាន និងការទ្ប់សាក ត់ការ
គបាេះបង់ការ្ិកា ណកលរអបរសិាថ ន និងទី្ធ្នៃ កំសានត បំែិនជីវតិ ក្ិករម គរាង
ជាង និងការវនិិគោរ ្ុខភាព អនារ័យ ការអប់រកំាយ ្ិលបៈ និងការគលីក
ទឹ្កចិតត ការង្វរកុារ និងយុវជន និង្ំែង់ (៣) គដ្ឋេះម្សាយបញ្ហា ្ងគរ៖ 
គលីកករព្់ការគោរពចាប់ចរាចរ និងការទ្ប់សាក ត់ការគម្បីម្បា្់គម្រឿងគញៀន 
ការណម្បម្បួលអាកា្ធ្នតុ ...។ល។ 

៣.រនទីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារាជធ្ននី គខតត 
 អនុរ័តណផនការពិនិតយតារដ្ឋន គដី្របពិីនិតយតារដ្ឋនវឌ្ឍនភាព ម្នការផតល់គ្វា

អប់រគំៅសាោគរៀននីរួយៗ និងធ្ននាម្ប្ិទ្ធភាព។ 
៤.ការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡាម្កងុ ម្្កុ ខែឌ   
 គរៀបចំណផនការពិនិតយតារដ្ឋន គដី្របពិីនិតយតារដ្ឋនវឌ្ឍនភាព ម្នការផតល់គ្វា

អប់រគំៅសាោគរៀននីរួយៗ និងធ្ននាម្ប្ិទ្ធផល។ 
៥.សាោគរៀន 
៥.១ 
៥.២ 
 
៥.៣ 
 
 
៥.៤ 
 

ពម្ងឹងជំនាញម្រប់ម្រងហរិញ្ាវតថុ ណថ្ទាមំ្បព័នធម្រប់ម្រងហរិញ្ាវតថុចា្់ោ្់ 
បគងកីតម្បអប់្ំបុម្តតាៃ ភាព គដី្របទី្ទ្លួបានព័ត៌ាន ឬ ាកយបែតឹ ងពីអាក
ាក់ព័នធ 
នាយកសាោ គម្បីម្បា្់រូលនិធិណកលរអសាោគរៀន គដី្របកីារអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ
បុរគលិកអប់រជំាម្បច ំ និងណកលរអវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀន ណដ្លម្តូវគរៀបចំគឡងី គដី្របី
គលីកករព្់ការគោរពជាតិសា្ន៍ និងតម្រៃរនុ្ស 
នាយកសាោគរៀន ណកលរអការអនុវតតរប្់សាោគរៀន តាររយៈការរកគ ញីពី
ខាងគម្ៅ និងលទ្ធផល្វនករម។ 



 
 

៦.រែៈករមការម្រប់ម្រងសាោគរៀន 
៦.១ 
 
 
 
៦.២ 
 
៦.៣ 
៦.៤ 

គលីកករព្់រែគនយយភាព ម្នការម្រប់ម្រង ការពិនិតយតារដ្ឋនការគម្បីម្បា្់ 
ធនធ្នន ្ុវតថិភាព ភាពគជឿទុ្កចិតត និងតាៃ ភាព គដ្ឋយតម្រូវឱ្យនាយកសាោ
គរៀន ដ្ឋក់របាយការែ៍្តីពី ការម្រប់ម្រងហរិញ្ាវតថុ ជូនរែៈករមការម្រប់ម្រង
សាោគរៀន 
ពម្ងឹងម្បព័នធធ្ននារុែភាពម្ផទកាុង និងម្បព័នធអធិការកិចេ គដ្ឋយណផអកគលី្ា័យ
វាយតម្រៃសាោគរៀន និងការម្តួតពិនិតយជាម្បច ំ
ផតល់របាយការែ៍ជាម្បចំ្ តីពីភាពគពញចិតត ម្នការម្រប់ម្រង និង្ំែូរពរ 
ផសពាផាយរបាយការែ៍្តីពី ការម្រប់ម្រងហរិញ្ាវតថុ ដ្ល់អាកាក់ព័នធ្ំខាន់ៗ 
គដី្របធី្ននាបាននូវតាៃ ភាព។ 

៧.ម្របូគម្ងៀន 
 ផតល់គោបល់ណកលរអដ្ល់នាយកសាោគលីការម្រប់ម្រងសាោគរៀន និងធ្ននាថ្ន

រូលនិធិណកលរអសាោគរៀន ម្តូវបានគម្បី្ម្ាប់ដំ្គែីរការបគម្ងៀន និងគរៀន ្ំ 
គៅបគងកីនលទ្ធផល្ិការប្់្ិ្ស។ 

យុទ្ធសាស្រ្តគោលទី្៣ 
យុទ្ធសាស្រ្តរង ៣.៣ 

កំណែទ្ម្រង់ការម្រប់ម្រងហរិញ្ាវតថុ  
បគងកីនការណបងណចកថ្វកិាផារភាា ប់នឹងគោលនគោបាយអប់រ ំ 

នីតិវធីិ បគងកីនការោមំ្ទ្គ្ដ្ាកិចេ និងបគចេកវទិ្ា និងគលីកករព្់្ងគរ វបបធរ៌ គដ្ឋយគរៀបចំ
យុទ្ធសាស្រ្ត្ម្ាប់បគងកីនការណបងណចកថ្វកិាផារភាា ប់នឹងគោលនគោបាយអប់រ ំគដី្របី
គលីកករព្់រុែភាពជាពលរដ្ាកម្រិតជាតិ និង្កលគោក។ 

 ១.ម្ក្ងួអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
១.១ 
 
១.២ 
 
 
 
១.៣ 
១.៤ 
១.៥ 

អនុរ័តគោលនគោបាយ និងគ្ចកតីណែនាំ្ តីពី ្ា័យភាពនិងរែគនយយភាព
ហរិញ្ាវតថុសាោគរៀន 
ដ្ឋក់អនុវតតការម្រប់ម្រងគដ្ឋយណផអកគលីលទ្ធផល គដ្ឋយផារភាា ប់ធ្នតុចូលគៅនឹង
្ូចនាករលទ្ធផលកម្រិតធ្នតុគចញនិងផល្គម្រច ណដ្លបានកំែត់កាុងណផន 
ការយុទ្ធសាស្រ្តវ ិ្ ័យអប់រ ំ និងគោលនគោបាយអប់រ ំ និងធ្ននាការពិនិតយតារ
ដ្ឋន និងវាយតម្រៃជាម្បច ំនិងផតល់របាយការែ៍ពិនិតយតារដ្ឋន្តង់ដ្ឋជាម្បច ំ
ណកលរអ្ូចនាករ្ាូលគៅកាុងណផនការយុទ្ធសាស្រ្តវ ិ្ ័យអប់រ ំ
ផតល់ធនធ្ននបណនថរដ្ល់សាោគរៀន 
ពិនិតយគឡងីវញិម្បចឆំ្ា ំ្ តីពីការផារភាា ប់គោលនគោបាយអប់រគំៅនឹងថ្វកិា 



 
 

១.៦ 
 

ម្បរូល និងចងម្កងទិ្នាន័យគៅតារសាោគរៀន្តីពីរាៃ ត ម្នធ្នតុម្បកបគដ្ឋយ
រុែភាពគៅតារសាោគរៀន និងគរៀបចំណផនការម្បតិបតតិម្បចឆំ្ា គំដី្របផីតល់ធ្នតុ
ចូលដ្ល់សាោគរៀន។ 

២.ម្ក្ងួគ្ដ្ាកិចេ និងហរិញ្ាវតថុ 
២.១ 
 
២.២ 
 
២.៣ 

ដ្ឋក់អនុវតតការគម្ោងថ្វកិាផារភាា ប់គៅនឹងគោលនគោបាយអប់រនិំងការបំគពញ
ការង្វរ 
គម្បីម្បា្់ណផនការយុទ្ធសាស្រ្តវ ិ្ ័យអប់រ ំ និងណផនការម្បតិបតដិម្បចឆំ្ា  ំ គដី្របី
គម្ោងថ្វកិាតារអនុវ ិ្ ័យ 
ណបងណចកថ្វកិាគដី្របអីនុវតតគោលនគោបាយកំណែទ្ម្រង់ថ្មីៗ្ម្ាប់ការណកលរអ
សាោគរៀន។ 

៣.រនទីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារាជធ្ននី គខតត 
 វាយតម្រៃការអនុវតតណផនការយុទ្ាសាស្រ្តវ ិ្ ័យអប់រថំ្នា ក់រាជធ្ននីគខតត និងធ្ននាថ្ន

ធនធ្ននហរិញ្ាវតថុបានគធាីឱ្យ្គម្រច្ូចនាករ្ាូល។ 
៤.ការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡាម្កងុ ម្្កុ ខែឌ  
៤.១ 
 
 
៤.២ 

បូក្រុបរូលនិធិណកលរអសាោគរៀន និងវាយតម្រៃម្ប្ិទ្ធផលហរិញ្ាវតថុ គដ្ឋយ
ណផអកគលី្ូចនាករថ្នា ក់ម្កុង ម្្ុក ខែឌ  (អម្តាចូលគរៀន អម្តាបញ្េ ប់ការ្ិកា 
និងអម្តាគបាេះបង់ការ្ិកា) 
ោមំ្ទ្និងណែនាគំលីការអនុវតតយុទ្ធសាស្រ្តនិងការគ ៃ្ីយតបគៅនឹងតម្រូវការរប្់
សាោគរៀនទាន់គពលគវោ។ 

៥.សាោគរៀន/នាយកសាោ/ម្របូគម្ងៀន 
៥.១ 
៥.២ 
 
 
 
៥.៣ 
 
៥.៤ 
 

នាយកសាោ ម្តូវពម្ងឹងវតតានរប្់ម្រូបគម្ងៀនគៅតារសាោគរៀន 
នាយកសាោ និងម្រូបគម្ងៀន ម្តូវខិតខំអប់រ ំ្ ិ្សឱ្យគោរពតារបទ្បញ្ហា ម្ផទកាុង
រប្់សាោគរៀន និងកាលវភិារ្ិកា ការគោរពចាប់ និង្ណ្តដ ប់ធ្នា ប់្ងគរ 
ណដ្លជាជំនាញម្រប់ម្រងតទ ល់ខៃួន និងគលីកទឹ្កចិតត្ិ្សឱ្យរកាអនារ័យនិងគធាី
ឱ្យសាោគរៀនសាអ ត 
នាយកសាោ ផតល់ការោមំ្ទ្ណផាកបគចេកគទ្្ និងចំគែេះដឹ្ងដ្ល់ម្រូកាុងដំ្គែីរ
ការបគម្ងៀន និងគរៀន 
នាយកសាោ ជំរុញការអនុវតដចាប់្តីពីការអប់រ ំ្តង់ដ្ឋវជិាា ជីវៈម្រូបគម្ងៀន និង
កំែត់លកាខែឌ ្ម្ាប់ការអនុវតតករមវធីិ្ិការប្់ម្រូបគម្ងៀន 



 
 

៥.៥ 
 
៥.៦ 
 
 
៥.៧ 
 
 

សាោគរៀន ណែនាពីំការគធាីណផនការថ្វកិា គដ្ឋយកំែត់តម្រូវការថ្វកិា គដី្របអីនុ
វតតណផនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍសាោគរៀនតារគពលគវោជាក់ោក់ 
រែៈករមការម្រប់ម្រងសាោគរៀន គរៀបចំរបាយការែ៍្តីពីការអនុវតតណផនការ
យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ សាោគរៀនគដ្ឋយពិនិតយតារដ្ឋន និងវាយតម្រៃការអនុវតត
្ករមភាពជាក់ណ្តង 
សាោគរៀនគម្បីម្បា្់រូលនិធិណកលរអសាោគរៀន្ម្ាប់ោមំ្ទ្្ករមភាព ដូ្ចជា 

 បគងកីនការគម្បីម្បា្់្ាា របរកិាា រ និងបរោិកា្ការគរៀន្ូម្ត តាររយៈ
្ាា រៈ ឧបករែ៍ និងការោមំ្ទ្្ាា របគម្ងៀន និងគរៀន និង្ករមភាព
បគម្ងៀន 

 ពម្ងឹង្រតថភាពរប្់ម្រូបគម្ងៀន 

 ជយួដ្ល់កុារង្វយរងគម្ោេះ ្ិ្សគរៀនយតឺ និង្ិ្សរុខ្ញ្ហា គបាេះ 
បង់ការ្ិកា 

 បគងកីនអម្តាចូលគរៀន អម្តា ៃ្ងភូរិ្ិកា និងអម្តាបញ្េ ប់ការ្ិកាគៅ
ម្រប់កម្រិត 

 ផតល់គ្វាណថ្ទាំ្ ុខភាពដ្ល់្ិ្សម្រប់កម្រិតទាងំអ្់ (ណថ្ទាំ្ ុខភាព 
្ុវតថិភាពចំែីអាហារ និងហានិភ័យគផសងៗ) 

 ការគរៀបចំវធិ្ននការម្រប់ម្រងគម្ោេះរហនតរាយធរមជាតិ។ 
យុទ្ធសាស្រ្តគោលទី្៤ 
យុទ្ធសាស្រ្តរង ៤.១ 

កំណែទ្ម្រង់ការម្រប់ម្រងធនធ្ននរនុ្ស  
បែតុ េះបណ្តត ល គដ្ឋយគតត តគលីវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀន និងករមវធីិបំប៉ានគៅនឹងកណនៃង 

នីតិវធីិ បគងកីនការោមំ្ទ្គោលនគោបាយរប្់រាជរដ្ឋា ភិបាល គលីកករព្់គ្ដ្ាកិចេ និងវបបធរ៌
្ងគរ និងបគចេកវទិ្ា ្ម្ាប់បគងកីតយុទ្ធសាស្រ្តកំណែទ្ម្រង់អប់រគំដី្របគីរៀបចំការបែតុ េះ
បណ្តត ល្ំគៅគលីកករព្់ភាពជាពលរដ្ាានរុែភាពទាងំថ្នា ក់ជាតិ និង្កលគោក  

 ១.ម្ក្ងួអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
១.១ 
 
 
 
 
 

អនុវតតគោលនគោបាយ្តីពីការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈបុរគលិកអប់រជំាម្បចគំដ្ឋយគតត ត
គលីវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀន និងករមវធីិហាកឹហាត់គៅនឹងកណនៃង 

 ផតល់ម្កបខែឌ អភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជីវៈជាម្បចដំ្ល់បុរគលិកអប់រ ំ
 ផតល់ការបែតុ េះបណ្តត លជាម្បចដំ្ល់បុរគលិកអប់រ ំ
 ធ្ននាការផារភាា ប់ការអភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជីវៈ និងរនៃងអាជីពម្រូបគម្ងៀន 
  គរៀបចំម្បព័នធពិនិតយតារដ្ឋន វាយតម្រៃការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈបុរគលិកអប់រ ំ



 
 

១.២ 
 
១.៣ 
 
១.៤ 
 
 
 
 
 
១.៥ 
 
 
១.៦ 
១.៧ 
 
 
១.៨ 
១.៩ 
 
 

 

១.១០ 
 

១.១១ 

ណកលរអ និងអនុរ័តណផនការគោល្តីពីការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈបុរគលិកអប់រ ំនិងនីតិវធីិ
លរអិត្ម្ាប់ការអនុវតតការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ 
គរៀបចំ និងអនុរ័តណផនការគោល និងណផនការ្ករមភាព ្តីពីការ្ិកាគពញ
រយួជីវតិ្ម្ាប់ម្រូបគម្ងៀន និងនាយកសាោ 
អនុវតតណផនការ្ករមភាពគោលនគោបាយម្រូបគម្ងៀន ណដ្លជាណផនទី្បង្វា ញផៃូវ
្ម្ាប់កំណែទ្ម្រង់ម្រូបគម្ងៀន៖ (១) ការណកលរអការគម្ជី្គរ ី្ ម្រូបគម្ងៀន និង
នាយកសាោ (២)ការភាា ប់ការដំ្គឡងីឋានៈគៅនឹងការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ(INSET 
/ONSET) និងការវាយតម្រៃការអនុវតតការង្វរ (៣) ការគរៀបចំរនៃងអាជីពម្រូ
បគម្ងៀន គដ្ឋយណផអកគលីរចនា្រព័នធចា្់ោ្់ (៤) ពម្ងឹងម្បព័នធពិនិតយតារ
ដ្ឋន និងវាយតម្រៃម្រូបគម្ងៀន 
សាកលបងបគងកីតរូលនិធិ្ម្ាប់ករមវធីិវមិ្កឹតការជាម្បច ំ និងសាកលបងបគងកីត
ម្បព័នធវមិ្កឹតការបង់ម្បាក់ ណដ្លម្រូបគម្ងៀននីរយួៗ អាចគម្ជី្គរ ី្ វរគវមិ្កឹតការ
តារតម្រូវការ 
ផតល់ម្បាក់គលីកទឹ្កចិតតដ្ល់ម្រូបគម្ងៀន ណដ្លាន្តង់ដ្ឋវជិាា ជីវៈខព្់ 
ពិនិតយគរីលតនួាទី្ និងភារកិចេរប្់នាយកដ្ឋា នបែដុ េះបណ្តដ ល និងវមិ្កឹតយការ 
ណដ្លាក់ព័នធនឹងវទិ្ាសាថ នជាតិអប់រ ំ វទិ្ាសាថ នររុគកា្លយ និងរជឈរែឌ លររុ 
គកា្លយភូរិភារ  
ផតល់ថ្វកិាបណនថរដ្ល់សាោគរៀន គដី្របអីនុវតតវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀនថ្មី 
អភិវឌ្ឍណផនការគោល្តីពី កំណែទ្ម្រង់ម្រូបគម្ងៀន (២០២០-២០៣០) គដី្របី
គរៀបចំការទ្ទ្លួខុ្ម្តូវ រប្់អងគភាពជំនាញ កាុងការកសាង្រតថភាពម្រូ
បគម្ងៀន និងនាយកសាោ 
គរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តដ្ឋក់ចំណ្តត់ថ្នា ក់សាោគរៀន 
គរៀបចំគវទិ្កាផតល់ានរង្វា ន់ម្រូបគម្ងៀនលអ និងនាយកសាោលអ និងណចករណំលក
បទ្ពិគសាធន៍។ 

២.រែៈករមការអភិវឌ្ឍន៍ម្រូបគម្ងៀន  
២.១ 
 
២.២ 
២.៣ 

គធាី្ុពលភាពឯកសារបែដុ េះបណ្តដ ល គតត តគលីវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀន និងករមវធីិ   
បែតុ េះបណ្តត ល 
គរៀបចំម្បព័នធម្រប់ម្រងការបែតុ េះបណ្តត លាក់ព័នធម្រប់ម្បគភទ្ 
ោមំ្ទ្ដ្ល់ម្រូបគម្ងៀនគចញថ្មីតាររយៈការអនុវតតករមវធីិហាកឹហាត់ 



 
 

២.៤ 
២.៥ 
 
២.៦ 
២.៧ 
 
 
 
២.៨ 

គលីកករព្់រុែវុឌ្ឍមិ្រូបងាឹក និងម្បធ្ននម្កុរបគចេកគទ្្គៅតារសាោគរៀន 
គរៀបចំពម្ងឹង និងអនុវតតយនតការ្ម្ាប់ោមំ្ទ្បុរគលិកអប់រគំៅនឹងកណនៃងគដី្រប ី
បំគពញតម្រូវការ និងអភិវឌ្ឍជំនាញវជិាា ជីវៈ 
គរៀបចំករមវធីិណចករណំលកបទ្ពិគសាធន៍ និងនវានុវតតន៍ពីបុរគលិកអប់រគំ ា្ីរ 
អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈម្រូបគម្ងៀន តាររយៈជគម្រី្បែតុ េះបណ្តត ល ដូ្ចជាការបែតុ េះ   
បណ្តត លតារម្បព័នធគម្កឌី្តគៅនឹងកណនៃង ការ្ិកាពីចាា យ វរគបែតុ េះបណ្តត ល
រយៈគពលខៃី វរគបែតុ េះបណ្តត លរយៈគពលណវង អាហារូបករែ៍ បែតុ េះបណ្តត ល
ណដ្លានលិខិតបញ្ហា ក់ និងករមវធីិបែដុ េះបណ្តដ លពគនៃឿន 
អភិវឌ្ឍម្បព័នធគម្កឌី្ត គដី្របគីលីកទឹ្កចិតតបុរគលិកអប់រ ំ ឱ្យអនុវតតរនៃងអាជីពម្រូ
បគម្ងៀន 

៣.នាយកដ្ឋា នបុរគលិក 
៣.១ 
 
 
៣.២ 
៣.៣ 

គលីកករព្់រុែវុឌ្ឍរិស្រនតីបគង្វគ លទ្ទ្លួបនទុកការង្វរធនធ្ននរនុ្ស ថ្នា ក់ជាតិ 
និងថ្នា ក់គម្ការជាតិ គដី្របបីញ្េូ លការង្វរវមិ្កឹតការ កាុងណផនការអភិវឌ្ឍធនធ្នន
រនុ្ស 
ផារភាា ប់ការវាយតម្រៃម្រូបគម្ងៀនគៅនឹងការង្វរវមិ្កឹតការ និងការដំ្គឡងីថ្នា ក់ 
បគងកីនរុែវុឌ្ឍបុិរគលិកអប់រនិំងរែៈកាម ធិការម្រប់ម្រងអប់រគំៅថ្នា ក់កណ្តត ល 
ោ៉ា ងគហាចណ្ត្់្ញ្ហា បម្តអនុបែឌិ ត 

៤.វទិ្ាសាថ នជាតិអប់រ ំវទិ្ាសាថ នររគុកា្លយ រជឈរែឌ លររគុកា្លយភូរិភារ  
    វទិ្ាសាថ នអប់រពិំគ្្ និងវទិ្ាសាថ នកំពង់គឈទីាល  
៤.១ 
 
៤.២ 
 
៤.៣ 
 
៤.៤ 

គរៀបចំករមវធីិអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាម្បច ំ ណដ្លម្តូវបានផារភាា ប់ជារយួរនៃងអាជីព
ម្រូបគម្ងៀន និងម្បព័នធវាយតម្រៃម្រូបគម្ងៀន 
គធាីវមិ្កឹតការម្រូបគម្ងៀន គដ្ឋយគតត តគលីវធីិសាស្រ្តបគម្ងៀនថ្មី និងបំប៉ាន្រតថភាព
គៅនឹងកណនៃង 
គធាីវមិ្កឹតការ នាយកសាោ គដ្ឋយគតត តគលីភាពជាអាកដឹ្កនា ំ និងការម្រប់ម្រង
ម្បកបគដ្ឋយនវានុវតតន៍ 
ផតល់ឱ្កា្ដ្ល់ម្រូបគម្ងៀនគម្ជី្គរ ី្ ករមវធីិបែតុ េះបណ្តត លតារតម្រូវការ រប្់
ខៃួន។ 
 
 



 
 

៥.សាោគរៀន 
៥.១ 
 
៥.២ 
 
៥.៣ 

គរៀបចំថ្វកិា្ម្ាប់ោមំ្ទ្ (INSET/ONSET) និងបញ្េូ លគៅកាុងថ្វកិាដំ្គែីរ
ការសាោគរៀន 
នាយកសាោគរៀបចំ្ហររន៍្ិកាជំនាញ (PLC) គដី្របណីចករណំលកចំគែេះ
ដឹ្ងអំពីការម្រប់ម្រងសាោគរៀន 
នាយកសាោគរៀន្ម្រប្ម្រួលកិចេម្បជំុជាម្បចជំារួយម្រូបគម្ងៀន និងគលីក
ករព្់វបបធរ៌ ម្នការណចករណំលកឧតតានុវតតន៍ជារយួម្រូបគម្ងៀនទាងំអ្់។ 

៦.ម្រូបគម្ងៀន 
 ទ្ទ្លួបានការបែតុ េះបណ្តត ល្តីពីការគរៀបចំ្ហររន៍្ិកាវជិាា ជីវៈ គដី្របណីចក

រណំលកបទ្ពិគសាធន៍បគម្ងៀនដ្ល់្ាជិកកាុង្ាររន៍។ 
យុទ្ធសាស្រ្តគោលទី្៤ 
យុទ្ធសាស្រ្តរង ៤.២ 

កំណែទ្ម្រង់ការម្រប់ម្រងធនធ្ននរនុ្ស 
បគងកីនការបែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀន  

នីតិវធីិ បគងកីនការោមំ្ទ្គោលនគោបាយរប្់រាជរដ្ឋា ភិបាល និងគលីកករព្់ គ្ដ្ាកិចេ ្ងគរ 
វបបធរ៌ និងបគចេកវទិ្ា ្ម្ាប់បគងកីតយុទ្ធសាស្រ្តកំណែទ្ម្រង់អប់រ ំ គដី្របបីគងកីនការ      
បែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀ ន្ំគៅគលីកករព្់ភាពជាពលរដ្ាម្បកបគដ្ឋយរុែភាពទាងំ
ថ្នា ក់ជាតិ និងសាកលគោក។ 

 ១.ម្ក្ងួអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
១.១ 
 
១.២ 
 
១.៣ 
១.៤ 
១.៥ 
 
១.៦ 
១.៧ 
 
 

ពិនិតយគឡងីវញិ ករមវធីិបែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀនកម្រិតបឋរ្ិកា និងកម្រិត
រូលដ្ឋា នបគម្ងៀនគៅអនុវទិ្ាល័យគៅកម្រិតបរញិ្ហា បម្ត 
ពិនិតយគឡងីវញិគោលនគោបាយ និងលកាែៈវនិិចឆ័យ ្ម្ាប់គម្ជី្គរ ី្ ម្រូ
បគម្ងៀន 
គរៀបចំតម្រូវការ និងការផគត់ផគង់ម្រូបគម្ងៀនគៅថ្នា ក់ជាតិ និងថ្នា ក់គម្ការជាតិ 
ណកលរអនីតិវធីិពម្ង្វយម្រូបគម្ងៀន និងការពម្ង្វយម្រូបគម្ងៀនគឡងីវញិ 
គលីកករព្់ជីវភាពរ្់គៅរប្់បុរគលិកអប់រ ំ គដ្ឋយបគងកីនម្បាក់ឈាួល និងម្បាក់
ឧបតថរា 
ណកលរអម្បាក់ឧបតថរាដ្ល់ម្រូបគម្ងៀនគៅតំបន់ជបួការលំបាក 
គរៀបចំរែៈករមការអភិវឌ្ឍម្រូបគម្ងៀន ្ម្ាប់ទ្ទ្លួសាគ ល់រុែភាពម្រឹេះសាថ ន 
បែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀន និងគរៀបចំណផនការគរ្តីពី ការអភិវឌ្ឍវទិ្ាសាថ នររ ុ
គកា្លយ 



 
 

១.៨ 
 
១.៩ 
 
១.១០ 

 

 
១.១១ 

 
១.១២ 

 
១.១៣ 

 
១.១៤ 

គរៀបចំជំនាញ្ម្ាប់វទិ្ាសាថ នជាតិអប់រ ំវទិ្ាសាថ នររុគកា្លយនិងសាកលវទិ្ា
ល័យភូរិនទភាំគពញ គដី្របបីែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀន និងនាយកសាោ 
គលីកទឹ្កចិតតកាុងការតៃ ្់បតូរបទ្ពិគសាធន៍ប គម្ងៀន រវាងម្រូឧគទ្ទ្គៅសាោររុ 
គកា្លយ ជារយួអាកឯកគទ្្អប់រ ំណដ្លបគម្រីការង្វរតារអងគភាពជំនាញ 
គរៀបចំគោលនគោបាយ ណដ្លផតល់លទ្ធភាព ដ្ល់ម្រឹេះសាថ នបែតុ េះបណ្តត លម្រូ
បគម្ងៀនបែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀន្ម្ាប់សាោគរៀនឯកជនតារចំននួកំែត់ 
ណផអកគលីតម្រូវការរប្់សាោឯកជន 
គរៀបចំគោលនគោបាយ ណដ្លផារភាា ប់ការអប់រមំ្រូបគម្ងៀនគៅនឹងការវាយតម្រៃ
ការបំគពញការង្វររប្់ម្រូបគម្ងៀន និងរនៃងអាជីពម្រូបគម្ងៀន 
ដ្ឋក់្ំគែី្ុំថ្វកិាគៅម្ក្ួងគ្ដ្ាកិចេ និងហរិញ្ាវតថុ គដី្របបីគងកីនរុែវុឌ្ឍមិ្រូ
បគម្ងៀនពី ១២+២ គៅ ១២+៤ 
អនុវតតសាកលបងករមវធីិបែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀន (បរញិ្ហា +១) តារ្តង់ដ្ឋ
ម្រឹេះសាថ នបែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀន គដី្របគីដ្ឋេះម្សាយបញ្ហា ខាេះម្រូបគម្ងៀន 
ណកលរអលកាែៈវនិិចឆ័យ និងដំ្គែីរការគម្ជី្គរ ី្ នាយកសាោ ការបែតុ េះ      
បណ្តត ល និងការណតងតាងំណដ្លធ្ននានាយកសាោបានណតងតាងំគដ្ឋយណផអកគលី
្តង់ដ្ឋនាយកសាោ និងបុរគលិកលកាែៈ។ 

២.រែៈករមការអភិវឌ្ឈន៍ម្របូគម្ងៀន  
 បគងកីនរុែវុឌ្ឍ ិ និងបទ្ពិគសាធន៍វជិាា ជីវៈ ម្រូឧគទ្ទ្រជឈរែឌ លររុគកា្លយ 

ភូរិភារ និងសាោររុគកា្លយ និងវមិ្កឹតគខតត គដី្របគី ៃ្ីយតបនឹង្តង់ដ្ឋម្រឹេះ 
សាថ នបែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀន។ 

៣.នាយកដ្ឋា នបែតុ េះបណ្តត ល និងវមិ្កឹតការ  
៣.១ 
 
 
៣.២ 

គរៀបចំណផនការរយៈគពលរធយរ ្ម្ាប់ពម្ងឹង្រតថភាពម្រូឧគទ្ទ្ និងណផនការ
្តីពីការអនុវតតករមវធីិពគនៃឿនថ្នា ក់បរញិ្ាបម្តអប់រ ំ គដី្របគីដ្ឋេះម្សាយបញ្ហា ខាេះម្រូ
បគម្ងៀន 
គរៀបចំករមវធីិបែតុ េះបណ្តត លនាយកសាោ។ 

៤.វទិ្ាសាថ នររគុកា្លយ វទិ្ាសាថ នជាតិអប់រពិំគ្្ និងវទិ្ាសាថ នកំពង់គឈទីាល 
៤.១ 
 
 

វទិ្ាសាថ នររុគកា្លយ និងរហាវទិ្ាល័យអប់រមំ្នសាកលវទិ្ាល័យភូរិនទភាំគពញ 
ណក្ម្រួលករមវធីិ្ិកាបែតុ េះបណ្តត លម្រូបគម្ងៀន ១២+៤ ករមវធីិ្ិកាលរអិត 
និង្ាា រៈ 



 
 

៤.២ 
៤.៣ 
៤.៤ 

គលីកករព្់រុែវុឌ្ឍមិ្រូឧគទ្ទ្ និងម្រូបំែិនជីវតិ 
ោមំ្ទ្ និងណចករណំលកធនធ្ននដ្ល់រជឈរែឌ លររុគកា្លយភូរិភារ 
គលីកករព្់រុែវុឌ្ឍមិ្រូឧគទ្ទ្្ម្ាប់្ិ្សានពិការភាព។ 

៥.វទិ្ាសាថ នជាតិអប់រ ំ 
៥.១ 
៥.២ 
៥.៣ 
៥.៤ 
៥.៤ 
៥.៦ 

បគងកីន្តង់ដ្ឋម្រូឧគទ្ទ្ដ្ល់ បរញិ្ហា បម្តជាន់ខព្់+១ 
បគងកីនរុែវុឌ្ឍមិ្រូឧគទ្ទ្ 
អនុវតតករមវធីិពគនៃឿន (B.Ed) 
បែតុ េះបណ្តត លនាយកសាោ  
បែតុ េះបណ្តត លអធិការអប់រ ំ
គរៀបចំវរគ្ុម្កឹតការរស្រនតីអប់រជំាន់ខព្់ ចប់ពីអរគនាយក ដ្ល់ម្បធ្ននរនទីរ។ 

៦.សាកលវទិ្ាល័យភូរិនទភាគំពញ  
 គរៀបចំករមវធីិគលីកករព្់រុែវុឌ្ឍមិ្រូបគម្ងៀនគឆ្ព េះគៅកម្រិតបរញិ្ហា បម្ត។ 

យុទ្ធសាស្រ្តគោលទី្៤ 
យុទ្ធសាស្រ្តរង ៤.៣ 

៤.កំណែទ្ម្រង់ការម្រប់ម្រងធនធ្ននរនុ្ស 
អនុវតតការវាយតម្រៃការបំគពញការង្វររប្់បុរគលិកអប់រ ំ

នីតិវធីិ បគងកីនការោមំ្ទ្គោលនគោបាយរប្់រាជរដ្ឋា ភិបាល និងគលីកករព្់គ្ដ្ាកិចេ ្ងគរ
វបបធរ៌ និងបគចេកវទិ្ា ្ម្ាប់បគងកីតយុទ្ធសាស្រ្តកំណែទ្ម្រង់អប់រ ំគដី្របអីនុវតតការវាយ
តម្រៃការបំគពញការង្វររប្់ម្រូ គលីកករព្់ភាពជាពលរដ្ាានរុែភាព ទាងំថ្នា ក់ជាតិ 
និងសាកលគោក ណផអកគលីចំគែេះដឹ្ង ជំនាញ និងបំែិនជីវតិ ការគោរពចាប់ និងាន
្ណ្តដ ប់ធ្នា ប់ ្ហររន៍ និងការអភិវឌ្ឍន៍ម្បកបគដ្ឋយចីរភាពការចូលររួកាុង្ករមភាព
នគោបាយ ក៏ដូ្ចជាការយល់ដឹ្ងពីសាថ នភាពសាកលគោក ការគោរពជាតិសា្ន៍ និង
តម្រៃរនុ្ស ការគធាីឱ្យពិភពគោកកាៃ យជាកណនៃងលអម្បគ្ីរ និងានទំ្នលួខុ្ម្តូវខព្់។ 

 ១. ម្ក្ងួអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
១.១ 
 
១.២ 
 
 
 
 

គរៀបចំ និងអនុរ័តគ្ៀវគៅណែនាំ្ តីពីការវាយតម្រៃបុរគលិកអប់រនិំងរនៃងអាជីព
ម្រូបគម្ងៀន និងបគងកីតនីតិវធីិអនុវតត 
ណកលរអនីតិវធីិវាយតម្រៃបុរគលិក គដ្ឋយកំែត់លកាែៈវនិិចឆ័យចា្់ោ្់ 
្ម្ាប់ការគលីកករព្់ ឬ ការណតងតាងំ អភិវឌ្ឍម្បព័នធគម្កឌី្ត និងធ្ននាការ
បំគពញការង្វររប្់រែៈករមការវាយតម្រៃបុរគលិកអប់រ ំ តាររយៈគោលនគោ 
បាយ ្តីពីរនៃងអាជីពម្រូបគម្ងៀន និងផសពាផាយរនៃងអាជីពម្រូបគម្ងៀន និង
ម្បព័នធគម្កឌី្ត 



 
 

១.៣ 
 
១.៤ 
 
១.៥ 
 
១.៦ 
១.៧ 
 
 
១.៨ 
 
១.៩ 
 

១.១០ 

 
១.១១ 

 

ដំ្គែីរការការោិល័យោមំ្ទ្ និងវាយតម្រៃម្រូបគម្ងៀន គៅកាុងនាយកដ្ឋា នបែតុ េះ
បណ្តត លនិងវមិ្កឹតការ និងនាយកដ្ឋា នបុរគលិក 
អនុវតតសាកលបងវាយតម្រៃការបំគពញការង្វរគៅតារសាោគរៀន (ណផអកគលីលទ្ធ
ផល្ិការប្់្ិ្ស) 
អនុវតតសាកលបងគោលនគោបាយពម្ង្វយម្រូបគម្ងៀន និងនាយកសាោ ៖ ម្រូ
បគម្ងៀន និងនាយកសាោ ររួតៃ ្់បតូរកណនៃងគធាីការកាុងគខតតគរៀងរាល់ ០៥ឆ្ា  ំរតង 
្ម្រប្ម្រួលគរៀបចំករមវធីិអភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជីវៈបុរគលិកអប់រ ំ
វាយតម្រៃសាកលបងការបំគពញការង្វរ រប្់បុរគលិកគៅថ្នា ក់កណ្តត ល រនទីរអប់រ ំ
យុវជន និងកីឡារាជធ្ននី គខតត ការោិល័យអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាម្កុង ម្្ុក 
ខែឌ  និងសាោគរៀន 
គលីកទឹ្កចិតតណផាកហរិញ្ាវតថុ និងសាម រតីដ្ល់ម្រូបគម្ងៀន គដី្របណីកលរអការបំគពញ
ការង្វរ 
បគងកីត្ំែំុគបកាភាពជានាយកសាោ និងអាកឯកគទ្្អប់រ ំ
គរៀបចំការម្បឡងគម្ជី្គរ ី្  និងបែតុ េះបណ្តត លគបកាភាពជានាយកសាោ ្តីពី
ការម្រប់ម្រងសាោគរៀន  
ផតល់កញ្េ ប់ហរិញ្ាវតថុពិគ្្ដ្ល់ម្រូបគម្ងៀនគ ា្ីរ និងនាយកសាោគ ា្ីរ គដី្របណីក
លរអការផតល់គ្វាអប់រ។ំ 

២.នាយកដ្ឋា នបុរគលកិ  
២.១ 
២.២ 
 
 
២.៣ 
 
២.៤ 

ពម្ងឹងម្បព័នធម្រប់ម្រងធនធ្ននរនុ្ស 
អនុវតតសាកលបងការវាយតម្រៃបុរគលិកអប់រកំាុងនាយកដ្ឋា នចំនួនបី (នាយកដ្ឋា ន
បុរគលិក នាយកដ្ឋា នណផនការ និងនាយកដ្ឋា នហរិញ្ាវតថុ) និងបនតវាយតម្រៃអងគ
ភាពគផសងៗ គទ្ៀត 
អនុវតតសាកលបងវាយតម្រៃការអនុវតតរប្់បុរគលិកអប់រគំៅតាររនទីរអប់រ ំយុវជន 
និងកីឡារាជធ្ននី គខតត ណដ្លបានគម្ជី្គរ ី្  
គរៀបចំម្បព័នធគដី្របកីត់ម្តាការបំគពញការង្វររប្់ម្រូបគម្ងៀន។ 

៣.សាោគរៀន 
៣.១ 
 
 

នាយកសាោវាយតម្រៃការបំគពញការង្វររប្់បុរគលិកបគម្ងៀន និងបុរគលិករិន
បគម្ងៀន គដ្ឋយគតត តគលីលទ្ធផលការ្ិការប្់្ិ្ស និងការវាយតម្រៃគដ្ឋយ
ម្កុរម្បឹកាកុារ យុវជន និងគ្វាករម្ិ្ស 



 
 

៣.២ 
 
 
៣.៣ 
៣.៤ 
 
 
៣.៥ 
 
៣.៦ 
៣.៧ 

សាោគរៀនអនុវតតម្បព័នធការវាយតម្រៃការបំគពញការង្វររប្់បុរគលិកអប់រគំដ្ឋយ 
គលីកទឹ្កចិតតបុរគលិក ណដ្លបំគពញការង្វរលអ និងចត់វធិ្ននការរដ្ាបាលចំគាេះ
បុរគលិកអ្ករម 
សាោគរៀនគរៀបចំណផនការ និងម្បព័នធអភិវឌ្ឍន៍្រតថភាពបុរគលិកអប់រ ំ
ណកលរអម្បព័នធ្ា័យម្បកា្្តីពី ការគម្បីម្បា្់បុរគលិកអប់រ ំគដី្របពីម្ងឹងការម្រប់ 
ម្រងបុរគលិកអប់រឱំ្យានម្ប្ិទ្ធភាពគដ្ឋយរកឱ្យគ ញីការគលី្ និងខាេះបុរគលិក
អប់រណំដ្លបគម្រីការគៅតារសាោគរៀន 
សាោគរៀនគលីកទឹ្កចិតតម្រូបគម្ងៀន តាររយៈការម្រប់ម្រងការបំគពញការង្វរ
រប្់បុរគលិក 
នាយកសាោផតល់ធ្នតុចូលទាងំអ្់ ណដ្លជាតម្រូវការរប្់សាោ 
នាយកសាោ វាយតម្រៃថ្នា ក់គរៀនជាម្បចគំតត តគលលីទ្ធផល្ិការប្់្ិ្ស 
ម្្បតារករមវធីិ្ិការប្់សាោគរៀន។ 

៤.ម្របូគម្ងៀន 
៤.១ 
 
៤.២ 

ផតល់ណផនការការង្វរម្បចឆំ្ា  ំ គៅឱ្យនាយកសាោ្ម្ាប់ការវាយតម្រៃលទ្ធផល
ការង្វរ 
ដ្ឋក់្ំគែីតារតម្រូវការដ្ល់នាយកសាោ្ម្ាប់តម្រូវការបែតុ េះបណ្តត ល។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

យទុ្ធសាស្រ្តកំណែទ្ម្រង ់

ការអភិវឌ្ឍយវុជន ដដ្ើរបភីាពជាពលរដ្ឋមានរុែភាពដៅករពុជា 
 

យុទ្ធសាស្រ្តគោលទី្១ កំណែទ្ម្រង់ករមវធីិអភិវឌ្ឍយុវជន 
យុទ្ធសាស្រ្តរងទី្ ១.១ ផតល់ឱ្កា្ឱ្យយុវជនទ្ទ្ួលបានការអប់រ ំ និងការបែតុ េះបណ្តត លជំនាញវជិាា ជីវៈម្បកប 

គដ្ឋយរុែភាព និង្រធរ៌ 
 ១.ម្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

១.១ 
១.២ 
 
១.៣ 
 
១.៤ 
១.៥ 
១.៦ 
១.៧ 

ផតល់គ្វាករមព័ត៌ានយុវជនម្ចកណតរយួ 
្ម្រប្ម្រួលគ្វាករមអភិវឌ្ឍន៍យុវជន ការបគងកីតករមវធីិ និងរំនិតផតួចគផតីរ 
អភិវឌ្ឍយុវជន គៅកាុងម្ក្ួង សាថ ប័នទាងំអ្់ 
្ម្រប្ម្រួលគ្វាករមការអភិវឌ្ឍយុវជន និង្ាា រៈ រគធាបាយ ការបគងកីត
ករមវធីិ និងការផតួចគផតីរអភិវឌ្ឍយុវជនគៅកម្រិតថ្នា ក់គម្ការជាតិ 
្ម្រប្ម្រួលជារយួ្ងគរ្ុីវលិ 
ពិនិតយ ណក្ម្រួល និងគរៀបចំលិខិតបទ្ដ្ឋា នរតិយុតតាក់ព័នធនឹងការង្វរយុវជន 
អភិវឌ្ឍ្រតថភាពអាកគធាីការង្វរយុវជន និងរស្រនតីោមំ្ទ្យុវជន 
ពម្ងឹងពម្ងីករជឈរែឌ លយុវជន គដី្របផីតល់គ្វាយុវជន ជាពិគ្្ការបែតុ េះ 
បណ្តត លវជិាា ជីវៈ គោងតារតម្រូវការតំបន់ និងជាពិគ្្ជំនាញព័ត៌ានវទិ្ា។ 

២.អរគគលខាធិការដ្ឋា នម្កុរម្បឹកាគដី្របអីភិវឌ្ឍយុវជនករពុជា 
២.១ 
២.២ 
២.៣ 

គធាីបចេុបបនាករមណផនការ្ករមភាពជាតិ្តីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនករពុជា 
ម្សាវម្ជាវអំពីបញ្ហា យុវជន 
គកៀររធនធ្នន្ម្ាប់ការអភិវឌ្ឍយុវជន 

៣.ម្រឹេះសាថ ន្ិកា 
៣.១ បគងកីនការចូលគរៀនរប្់យុវជនគៅកម្រិតរធយរ្ិកា និងឧតតរ្ិកា 
៤.ម្រឹេះសាថ នអប់របំគចេកគទ្្និងបែតុ េះបណ្តត លវជិាា ជីវៈ 
៤.១ 
 
៤.២ 
 

ណបងណចកករមវធីិ និងសាថ ប័នអប់រជំំនាញ គដី្របបីគម្រីតារតម្រូវការរប្់យុវជន
ពិការ 
ធ្ននាតម្រូវការរប្់យុវជនទាងំណផាក្ងគរ និងបរសិាថ នគៅកាុងម្បព័នធអប់រ ំ  និង
បែតុ េះបណ្តត លម្តូវបានគ ៃ្ីយតប 



 
 

៤.៣ 
៤.៤ 
៤.៥ 
៤.៦ 

ផតល់ឱ្កា្ទ្ទ្លួការអប់រគំលីកទី្ ២ តាររយៈករមវធីិអការករមអប់រគំម្ៅម្បព័នធ 
អភិវឌ្ឍលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានការ្ិកាបនត ឬ ការ្ិកាគពញរយួជីវតិ 
ោមំ្ទ្យុវជនគៅគពលពកួគរកំពុងឈានចូលគពញវយ័ 
ពម្ងីកករមវធីិអប់រគំម្កាយរធយរ្ិកា និងរជឈរែឌ លយុវជន ្ម្ាប់យុវជន
គម្ៅសាោ 

៥.ម្ក្ួងាក់ព័នធ 
៥.១ ផតល់្ាា រៈ និងរគធាបាយបគម្រីឱ្យយុវជនកាុង្ហររន៍ 
៦.ណផាកឯកជន 
 ៦.១ ផតល់ការឧបតថរាធនដ្ល់្ិ្ស និ្សតិ្ម្ាប់ការអប់របំនត 
៧.រនទីរអប់រ ំយុវជន និងកីទ្ារាជធ្ននីគខតត 
៧.១ 
៧.២ 
៧.៣ 
 
៧.៤ 
៧.៥ 

គរៀបចំរចនា្រព័នា និងពម្ងឹងយនតការការទ្ទ្លួខុ្ម្តូវករមវធីិអភិវឌ្ឍយុវជន 
កសាងករមវធីិម្បចឆំ្ា  ំនិងតម្រូវការថ្វកិា 
្ហការោ៉ា ងជិត្ាិទ្ាិជារួយម្ដ្រូ អាកាក់ព័នាម្រប់ណផាក គដី្របីធ្ននាការអនុវតត
ករមវធីិម្បកបគដ្ឋយម្ប្ិទ្ាភាព 
ម្រប់ម្រងព័ត៌ានាក់ព័នាឲ្យបានរងឹា ំនិងអាចទុ្កចិតតបាន 
ពម្ងឹងទំ្នាក់ទំ្នងរវាងអាកាក់ព័នា តាររយៈកសាងម្កុរការង្វរ និងម្បជំុជា
គទ្ៀងទាត់គដី្របណីកលរអ និងជំរុញការង្វរ ។ 

យុទ្ធសាស្រ្តរងទី្ ២ គលកីទឹ្កចិតតយុវជនឱ្យានរំនិតផតួចគផតរី រំនិតម្ចាម្បឌិ្ត រំនិតបគងកីតថ្ម ី 
និងសាម រតី្ហម្រិនភាព 

 ១.ម្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
១.១ 
 
១.២ 
 
១.៣ 
១.៤ 

បគងកីតលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានបគចេកវទិ្ាព័ត៌ានគដី្របោីមំ្ទ្ដ្ល់ការអប់រនិំងបែតុ េះ
បណ្តត លពីចាា យ 
បគងកីតលទ្ធភាព្ម្ាប់ការត  ្ូរតិ និងភាពជាតំណ្តងយុវជនគៅកាុងសាថ ប័នរដ្ា
បាលនានា 
គកៀរររធនធ្នន គដី្របោីមំ្ទ្ដ្ល់ការគបាេះជំរវំទិ្ាសាស្រ្តបគចេកវទិ្ា 
ការផតួចគផតីរការអភិវឌ្ឍយុវ្ហម្ោ្ជាតិ 
 



 
 

២.ម្រឹេះសាថ ន្ិកា 
២.១ 
 
២.២ 
២.៣ 
២.៤ 

បគងកីនភាពជាតំណ្តងយុវជន គៅឧតតរ្ិកា និងបែតុ េះបណ្តត លបគចេកគទ្្
វជិាា ជីវៈ 
គលីកករព្់បណ្តត ញការង្វរនិងរំរូគៅកាុងវទិ្ាសាស្រ្ត និងបគចេកវទិ្ា 
ផតល់ការម្បឹកាគោបល់្តីពីរុខរបរគៅតារសាោគរៀន 
បគងកីនការអប់រយុំវ្ហម្រិនភាព 

៣.រជឈរែឌ លយុវជន 
៣.១ 
៣.២ 
 
៣.៣ 

ផតល់ការម្បឹកាគោបល់ និងព័ត៌ានដ្ល់យុវជនគៅគម្ៅម្បព័នធអប់រ ំ
បគងកីតគវទិ្កា្ម្ាប់ការអភិវឌ្ឍគោលនគោបាយ និងករមវធីិ ណដ្លគតត តគលី
សាថ នភាពការង្វរ តម្រូវការបែតុ េះបណ្តត ល និង្ហម្ោ្រប្់យុវជន 
ោមំ្ទ្យុវជនគៅកាុងអភិវឌ្ឍ្ហម្រិនភាព 

យុទ្ធសាស្រ្តរងទី្ ៣ អភិវឌ្ឍយុវជនឱ្យានកាយ្របទា ចំគែេះដឹ្ង ចំគែេះគធាី ្លីធរ៌រ្់គៅលអ  
គចេះររួរ្់ជារយួោា  គដ្ឋយ្នតភិាព និង្ុខដុ្រនីយករម 

 ១.ម្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
១.១ 
 
១.២ 
១.៣ 
១.៤ 

ណកលរអគ្វាករម និងព័ត៌ាន្ុខភាព ររួទាងំ្ុខភាពបនតពូជ ណដ្លបគម្រីដ្ល់
យុវជនឱ្យបានម្រប់ម្ជុងគម្ជាយ 
បគងកីនការយល់ដឹ្ងរប្់យុវជនអំពីជំងឺការគរារ គរគរារគអដ្្៍ និងជំងឺគអដ្្៍ 
ការម្បឹកាគោបល់្តីពី្ុខភាពយុវជន 
ការអភិវឌ្ឍ្ុខភាពផៃូវចិតតយុវជន 

២.ម្រឹេះសាថ ន្ិកា 
២.១ 
២.២ 
២.៣ 

ោមំ្ទ្យុវតីានរភ៌ និងវតតាន្ិ្ស 
បគងកីនការង្វរ្ម័ម្រចិតត 
គលីកករព្់ការផតួចគផតីរ្ហររន៍ 
 
 
 
 



 
 

យុទ្ធសាស្រ្តរងទី្ ៤ បងកឱ្កា្ឱ្យយុវជនចូលររួបគញ្េញរតិ ទ្្សនៈ និងគធាគី្ចកតី្ គម្រចចិតតនានា  
គៅកាុងការអភិវឌ្ឍ ្ហររន៍និង្ងគរជាតិ 

 ១.ម្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
១.១ 
 
១.២ 
 
១.៣ 

ផតល់ឱ្កា្្ម្ាប់យុវជន គដី្របគីធាីវភិារទាន ររួចំណែកគឆ្ព េះគៅរកការអភិវឌ្ឍ
ម្បគទ្្ករពុជា 
កសាងករមវធីិោមំ្ទ្រយួណដ្លគលីកករព្់ការជយួខៃួនឯង ការផតួចគផតីរការអភិវឌ្ឍ
យុវជន គៅតារ្ហររន៍ និងការផតួចគផតីរការង្វរ្ម័ម្រចិតត 
គរៀបចំណផនការយុទ្ធសាស្រ្តកាយរទឹ្ធិករពុជា 

២.ម្រឹេះសាថ ន្ិកា 
២.១ ពម្ងឹង និងពម្ងីកម្កុរម្បឹកាកុា រនិងម្កុរម្បឹកាយុវជន 

យុទ្ធសាស្រ្តរងទី្ ៥ ពម្ងឹងយនតការម្រប់ម្រង និងពិនិតយតារដ្ឋនករមវធីិអភិវឌ្ឍយុវជន 
 ១.អរគគលខាធិការដ្ឋា នម្នម្កុរម្បឹកាជាតិករពុជាគដី្របអីភិវឌ្ឍយុវជន 

១.១ 
១.២ 
១.៣ 
១.៤ 

គរៀបចំ និងម្បរូលផតុ ំណផនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងណផនការ្ករមភាពជាតិ 
គរៀបចំរគម្ាងថ្វកិាម្បចឆំ្ា  ំ
គរៀបចំ និងបគងកីតករមវធីិ និងគ្វានានា 
្ម្រប្ម្រួលគលីកករព្់អនតរករម និងការង្វរជាបណ្តត ញកាុងចំគណ្តរសាថ ប័ន 
ាក់ព័នធ 

២.ម្កុរម្បឹកាគដី្របអីភិវឌ្ឍយុវជនម្ក្ួង សាថ ប័ន 
២.១ 
 
២.២ 
 
២.៣ 

្ម្រប្ម្រួល្ករមភាពទាងំឡាយ ណដ្លាក់ព័នធគៅនឹងការង្វរយុវជនគៅ
កាុងម្ក្ួង សាថ ប័ន 
គរៀបចំណផនការ្ករមភាព ករមវធីិ គ្វាករម និង្ករមភាពគផសងៗ គដី្របឧីតតរ
ម្បគោជន៍រប្់យុវជន 
ពិនិតយតារដ្ឋន វាយតម្រៃគលីការអនុវតត 

៣.សាថ ប័នថ្នា ក់គម្ការជាតិ 
៣.១ 
៣.២ 
៣.២ 

ពម្ងឹងដំ្គែីរការម្កុរម្បឹកាគដី្របអីភិវឌ្ឍយុវជនរាជធ្ននី គខតត 
ពម្ងឹងដំ្គែីរការម្កុរម្បឹកាគដី្របអីភិវឌ្ឍយុវជនម្កុង ម្្ុក ខែឌ  
ពម្ងឹងដំ្គែីរការម្កុរម្បឹកាគដី្របអីភិវឌ្ឍយុវជន ុ ំ្ង្វក ត់ 

 



 
 

យទុ្ធសាស្រ្តកំណែទ្ម្រង ់

ការអភិវឌ្ឍវិ្យ័អប់រកំាយ និងកីឡា ដដ្ើរបភីាពជាពលរដ្ឋ 
ម្បកបដោយរែុភាពដៅករពុជា 

 
 

យុទ្ធសាស្រ្តគោលទី្ ១ កំណែទ្ម្រង់ការអភិវឌ្ឍវ ិ្ ័យអប់រកំាយនិងកីឡា 
យុទ្ធសាស្រ្តរងទី្១.១ អភិវឌ្ឍម្កបខែឌ ចាប់ និងរតិយុតត ិ
 ១.ម្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

១.១ 
១.២ 
 
១.៣ 

គរៀបចំលិខិតបទ្ដ្ឋា នរតិយុតត្តីពីការម្រប់ម្រងវ ិ្ ័យកីឡា 
គរៀបចំណកលរអលិខិតបទ្ដ្ឋា ននានា្តីពី ពម្ងីងការង្វរបគចេកគទ្្អប់រកំាយ និង
កីឡា 
គរៀបចំណកលរអ អនុម្កឹតយ និងម្បកា្្តីពី របបបំប៉ាន ម្បាក់ឧបតថរា និងម្បាក់រង្វា ន់ 
ម្នការម្បរូលផតុ ំហាត់ហាកឹហានឺ និងការម្បកតួជាតិ-អនតរជាតិ 

យុទ្ធសាស្រ្តរងទី្ ១.២ អភិវឌ្ឍកីឡាកម្រិតខព្់ 
 ១.ម្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា  
 ១.១ 

១.២ 
១.៣ 
១.៤ 
១.៥ 
១.៦ 
១.៧ 
១.៨ 

គរៀបចំសាោថ្នា លនិ្សយ័កីឡា 
បញ្ាូ នកីឡាករជគម្រី្ជាតិគៅហាកឹហានឺគៅគម្ៅម្បគទ្្ 
អភិវឌ្ឍគហដ្ឋា រចនា្រព័នធកីឡាម្រប់ម្បគភទ្ និងកីឡាជនពិការ 
បនតគរៀបចំម្ពឹតតិការែ៍កីឡាជាតិ គរៀងរាល់ ២ ឆ្ា  ំ
គរៀបចំការម្បកតួកីឡា្ុីគហគរ ឆ្ា  ំ២០២៣ 
បនតគលីកទឹ្កចិតតកីឡាករគ ា្ីរ 
ម្បឆ្ងំនឹងការគម្បីម្បា្់ដូ្បា៉ា កាុងវ ិ្ ័យកីឡា 
អភិវឌ្ឍរជឈរែឌ លជាតិហាកឹហានឺកីឡាឱ្យដ្ល់្តង់ដ្ឋ 

 ២.្ហព័នធកីឡាជាតិ 
 ២.១ 

 
២.២ 
 

ពម្ងឹង្រតថភាពអងគការ្ងគរកីឡា ររួាន្ហព័នធកីឡាជាតិ និងរែៈកាម
ធិការកីឡាជាតិនានា 
គម្ជី្គរ ី្ យុវជន ានឧបនិ្សយ័ខព្់គដី្របជីាថ្នា លអភិវឌ្ឍកីឡាកម្រិតខព្់ 



 
 

២.៣ 
 
២.៤ 
២.៥ 

អភិវឌ្ឍ្រតថភាពម្រូបងាឹក អាជាា កណ្តត ល គៅម្ករ កីឡាករ កីឡាការនីិ និងរស្រនតី
ជំនាញគផសងៗ 
ជំរុញ និងគលីកទឹ្កចិតតការអភិវឌ្ឍកីឡាជនពិការម្រប់ម្បគភទ្ 
ពម្ងឹងរុែភាព និងម្ប្ិទ្ធភាព ម្នការម្បកតួកីឡាគម្ជី្គរ ី្ គជីង៝ឯកម្បចឆំ្ា ំ
តារម្បគភទ្កីឡាគដ្ឋយរុែផលគធៀបកាុងតំបន់ 

យុទ្ធសាស្រ្តរងទី្ ១.៣ អភិវឌ្ឍកីឡា្ម្ាប់ទាងំអ្់ោា  
 ១.ម្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 ១.១ 

១.២ 
 
១.៣ 
១.៤ 
១.៥ 

ជំរុញការង្វរអប់រកំាយ និងកីឡាកាុងជរួ្ិ្ស និ្សតិ និងរហាជន 
គរៀបចំណផនការអភិវឌ្ឍគហដ្ឋា រចនា្រព័នធអប់រកំាយ និងកីឡា ទាងំគៅថ្នា ក់ជាតិ
និងថ្នា ក់គម្ការជាតិ 
គលីកករព្់ និងផសពាផាយម្ករ្ីលធរ៌កីឡា 
បញ្េូ ល្ករមភាពអប់រ ំ្ តីពី តម្រៃ្ីលធរ៌កីឡាគៅកាុងករមវធីិ្ិកា 
ផារភាា ប់ទំ្នាក់ទំ្នងកីឡា ្ងគរ និងវបបធរ៌ 

 ២.រាជធ្ននី គខតត 
 ២.១ 

២.២ 
២.៣ 
២.៤ 

ចូលររួគលីកករព្់ការង្វរអប់រកំាយ និងកីឡា  
គលីកទឹ្កចិតតម្បជាជនឱ្យចូលររួកាុង្ករមភាពកីឡា្ម្ាប់ទាងំអ្់ោា  
គកៀររណផាកឯកជនឱ្យជយួោមំ្ទ្្ករមភាពកីឡា្ម្ាប់ទាងំអ្់ោា  
ពម្ងីងការម្រប់ម្រង្ាររ និងកៃឹបកីឡា  

យុទ្ធសាស្រ្តរងទី្ ១.៤ អភិវឌ្ឍវ ិ្ ័យអប់រកំាយនិងកីឡាគៅម្រប់ម្រឹេះសាថ ន្ិកានិង្ហររន៍ 
 ១.ម្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 ១.១ 

១.២ 
ដំ្គឡងីកម្រិតបែតុ េះបណ្តត លម្រូអប់រកំាយ និងកីឡាគៅជាកម្រិតឧតតរ 
បគងកីនចំននួម្រូអប់រកំាយ និងកីឡា 

 ២.ម្រឹេះសាថ ន្ិការដ្ា និងឯកជន 
 ២.១ 

២.២ 
២.៣ 
 

ពម្ងឹងការអនុវតតរុខវជិាា អប់រកំាយកាុងគា៉ា ង្ិកា និងកីឡាគម្ៅគា៉ា ង្ិកា 
សាង្ង់ទី្ោនកីឡាគខតតរយួវទិ្ាល័យតំរង់ទិ្្កីឡារយួ 
ជំរុញ្ករមភាពអប់រកំាយនិងកីឡា គដី្របីោមំ្ទ្គោលនគោបាយភូរិ  ុំាន
្ុវតថិភាព 



 
 

២.៤ 
២.៥ 
២.៦ 

គលីកករព្់ការចូលររួរប្់យុវជនកាុង្ករមភាពអប់រកំាយ និងកីឡា 
ពម្ងីង្ករមភាពម្បកតួកីឡាគម្ៅគា៉ា ង្ិកា  
ណកទ្ម្រង់ការម្បកួតកីឡា្ិ្ស និ្សតិ 

 ៣.្ហម្បតិបតតិការអនតរជាតិ 
 ៣.១ 

៣.២ 
 
៣.៣ 

អនុវតតណផនការ្ករមភាពកីឡាគៅកាុង្ហររន៍្ងគរ វបបធរ៌អាសា ន 
ពម្ងឹង្នតិភាព រិតតភាព សាររគីភាព និងការគោរពោា គៅវញិគៅរកតាររយៈ
្ករមភាពម្បកតួកីឡា 
ពម្ងីង និងពម្ងីកកិចេ្ហម្បតិបតតិការ 

យុទ្ធសាស្រ្តរងទី្ ១.៥ អភិរកសនិងអភិវឌ្ឍកីឡាម្រប់ម្បគភទ្ 
 ១.ម្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 ១.១ 

១.២ 
១.៣ 
១.៤ 

ម្សាវម្ជាវ និងចងម្កងឯកសារវទិ្ាសាស្រ្តនិងគវជាសាស្រ្តអប់រកំាយ និងកីឡា 
ម្សាវម្ជាវ និងចងម្កងឯកសារគដី្របអីភិរកស និងអភិវឌ្ឍកីឡាម្បម្ពែី 
គលីកទឹ្កចិតតការផលិត្ាា រៈកីឡាគៅកាុងម្បគទ្្ 
ពម្ងីង និងពម្ងីក្ហព័នធកីឡាជាតិ គដ្ឋយម្បតិភូករមរុខង្វរ និងោមំ្ទ្ថ្វកិា 
គដី្របពីគនៃឿនការអភិវឌ្ឍ 

យុទ្ធសាស្រ្តរងទី្ ១.៦ អភិវឌ្ឍឧ្ាហករមកីឡា 
 ១.ម្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 ១.១ 

១.២ 
១.៣ 

គលីកករព្់ការគធាីវនិិគោរគលីវ ិ្ ័យអប់រកំាយនិងកីឡា 
ផតល់អាជាា បែាផលិត្ាា រៈនិងបរកិាា រកីឡាម្រប់ម្បគភទ្ 
គលីកករព្់ចលនុបតថរា និង្ិទ្ធិផសពាផាយម្ពឹតតិការែ៍កីឡា 
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