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រុរវកថា 
 

ក្រសួងអប់រ ំ យុវជន និងរីឡាមានរតីសោមនសសរនុងការដារ់បង្ហា ញនូវសោលការណ៍ណណនំ
ក្បតិបតតិសនេះ ស ើមបីោំក្ររមមវធីិអភិវឌ្ឍន៍ោលាសរៀនជំនន់ថ្មី។ សោលការណ៍ណណនំសនេះផ្តល់លរធភាព
ក្រសួង និងដ គូអភិវឌ្ឍន៍ សធវើការវនិិសោគសៅតាមោលាសរៀនណ លក្តវូបានសក្ជើសសរ ើសតាមលំនំមួយ 
ណ លអាចសសក្មចបាននូវសដង់ដាអតិបរមាដនការសិរាសក្មាប់សិសស និងយុវជនរមពុជា។ សដាយសេតុសនេះ 
រសសនៈោលាសរៀនជំនន់ថ្មីនឹងអាចជួយជំរញុសំរុេះក្បព័នធអប់រសំៅក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា មាន សមតថ
ភាពក្បរួតក្បណជង ក្បរបសដាយក្បសិរធភាពជាមួយក្បព័នធអប់រដំនបណាត ក្បជាជាតិសផ្សងសរៀតរនុងសេគម
ន៍អាោ៊ា ន ណ លរំពុងក្តូវការជាបនា ន់នូវរមាល ំងការង្ហរជំនញសតវតសរី២១។ ក្បការសនេះទាមទារមានការ
សរើនស ើង នូវរក្មិតជំនញមុខវជិាា  STEM (វរិាោស្រសត បសចេរវរិា វសិវរមម និងគណិតវរិា)។ 

ោលាសរៀនជំនន់ថ្មី នឹងបណនថមជសក្មើសអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីមួយសរៀត ល់យុរធោស្រសតវនិិសោគសលើវស័ិយ
អប់រជំាតិណ លជួយបំសពញបណនថមសលើយុរធោស្រសតរនលងមរ រនុងការជួយោលាសរៀនរ ឋសសក្មចបាននូវ  សដ
ង់ដាអបបបរមា។ ជសក្មើសអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីសនេះនឹងជួយជំរញុោលាសរៀនឈាន ល់រក្មិតថ្មីមួយសរៀត ស ើមបី
សសក្មចបាននូវសដង់ដាអតិបរមា។ សដាយមានក្បព័នធវាយតដមលររួលោា ល់តឹងរុងឹ និងសដង់ដាអភិបាលរិចេ
ខពស់ ោលាសរៀនជំនន់ថ្មីនឹងបំសពញបណនថមសៅសលើការខិតខំក្បឹងណក្បងរនលងមរ ស ើមបអីភិវឌ្ឍក្បព័នធអប់រ ំ
សំសៅសិសានុសិសស និងយុវជនក្គប់ស្សទាប់វណណៈររួលបានសសវាអប់រកំ្បរបសដាយ  គុណភាពខពស់។ 

សោលការណ៍ណណនំសនេះនិងបណាត ឯរោរពារ់ព័នធ ដរសរៀត នឹងផ្តល់លរធភាពដ គូអភិវឌ្ឍន៍សធវើ
ការវនិិសោគសលើោលាសរៀនជំនន់ថ្មី តាមលំនំឯរភាពោន មួយក្បរបសដាយភាពជារ់លារ់ផ្ង និងអាច
បត់ណបនបានផ្ង។ សោលការណ៍សនេះនឹងរមួបញ្េូ លមូលបរគនលឹេះណ លរំណត់និយមន័យោលាសរៀនជំនន់
ថ្មីរមួមានគណសនយយភាព និងអភិបាលរិចេលអ សដង់ដាវជិាា ជីវៈ សវ័យភាព ការដចនក្បឌិ្តថ្មីៗ ការវាយតដមល
ររួលោា ល់គុណភាព និងក្បព័នធណបងណចរធនធានក្បរបសដាយសនិទានភាព ។ 

ក្រសួងអប់រ ំ យុវជន និងរីឡាសូមណថ្លងអំណរគុណចំសពាេះដ គូអភិវឌ្ឍន៍ ណ លបានជួយ
សក្ជាមណក្ជងសលើរំណណរក្មង់វស័ិយអប់រនិំងរាជរដាឋ ភិបាលរនុងការសរៀបចំចងក្រងសោលការណ៍ណណនំ និង
សក្តៀមខលួនជានិចេរនុងការបនតរិចេសេការអនុវតតសោលការណ៍ណណនំសនេះមានក្បសិរធភាព។ 

 
                                                ដថ្ៃ.................ណខ..........ព.ស. ២៥៦២ 

      រាជធានីភនំសពញ ដថ្ៃរី.......ណខតុលា ឆ្ន ំ២០២០ 
ឯកឧតតម្ រណឌិ តសភាចារយរដ្ឋម្ន្តនត ី
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១. គសចកដីគ្ដើម្ 
១.១ សោលបំណ្ងម្នសោលកា ណ៍្ណណ្នា ំ

សោលកា ណ៍្ណណ្នាបំចចុបបននសនឹះបានស ៀបចំស ងីសដីមបី្ ដល់កា ណណ្នាដំល់ក្គូបសក្ងៀន ន្ងមស្ដនតី
ក្គប់ក្គង ដឋបាលអប់ កំ្គប់ក្ក្ម្តិទងំអេ់ េតីពីកា អនុវតិតក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីទូ្ទងំក្ពឹះរាជាណ្ណចក្ក្
ក្មពុជា។ កា បសងកីតិសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីបចចុបបននសនឹះ ជាសោលសៅសោលនសោបាយ្ូ្វកា មួយ បេ់ក្ក្េួង
អប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡា អនុសលាមតមក្ក្ប ខណ្ឌ កំ្ណណ្ទ្ក្មង់វេ្័យអប់ ណំដលក្ក្េួងបានក្បកាេសក្បីក្ន្ង
សៅថ្មីៗសនឹះ។ សៅក្នុងក្ក្បខណ្ឌ កំ្ណណ្ទ្ក្មង់វេ្័យអប់  ំសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីេថ្តិក្នុងចំណុ្ចទី្១៤។ 

 
១.២ េន្ទនភាពម្នកា បសងកីតិសាលាស ៀនជនំាន់ថ្មី 

ក្េបសពលណដលក្ពឹះរាជាណ្ណចក្ក្ក្មពុជាបាន្នចូលក្នុងេតិវតិសទី្២១ ក្បព័នធអប់ ជួំបក្បទ្ឹះនលង
បញ្ញា ក្បឈមជាសក្ចីន។ បញ្ញា ក្បឈមទងំសនឹះសលចសចញពីក្បភពជាសក្ចីន ក្នុងសនាឹះ មួានេាហ ណ្ក្មមម្ន
បណ្ណត ក្បជាជាត្ិអាសា៊ា ន កា សកី្នស ងីកា ក្បកួ្តិក្បណជងណ ន្ក្សេដឋក្្ចច កា សក្ជៀតិចូលោ៉ា ងឆាប់ ហ័េនូវ
ក្បព័នធបសចចក្វទ្្ាសៅក្នុងេងាមក្មពុជា កា សកី្នស ងីណ ន្ក្នគ ូបនីយក្មម កា ពក្ងីក្សាលាស ៀនឯក្ជន ន្ង
ចំនួនពល ដឋជាយុវជនដ៏សក្ចីនេនធលក្េនាធ ប់ណដលតិក្មូវានសេចក្ដីណណ្នាទំំ្លំទូ្លាយអំពីជសក្មីេ ន្ងគំន្តិ
ម្នកា ក្បកួ្តិក្បណជងសៅក្នុងព្ភពសលាក្បចចុបបននសនឹះ។  

ក្ក្េួងអប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡាបានដាក់្អាទ្្ភាពខពេ់សលីកា ណក្លមអគុណ្ភាពអប់ ទំងំសៅក្ក្ម្តិ
បឋមេ្ក្ា ន្ងមធយមេ្ក្ា សដីមបសីឆី្យតិបនលងបញ្ញា ក្បឈមណដលបានប ោ្យខាងសលី។ អេ់ យៈសពលជា
សក្ចីនឆាន  ំ ក្ក្េួងទ្ទួ្លបានភាពសជាគជ័យមួយចំនួនក្នុងណ ន្ក្សនឹះ ប៉ាុណនដានក្្ចចកា ជាសក្ចីនសទ្ៀតិណដលក្តូិវ
បំសពញបណនថម។ សដាយសា ក្ពឹះរាជាណ្ណចក្ក្ក្មពុជាានធនធានត្ិចតួិចសៅស យី កា ណបងណចក្ធនធានដ៏េតួច
សេតីងទងំសនឹះបានេពវពាេសពញក្បសទ្េ បានសធវីសោលសៅសលីក្ក្មពេ់គុណ្ភាពអប់  ំ ទ្ទួ្លបានសជាគជ័យ
ត្ិចតួិច។ អវីជាតិក្មូវកា សនាឹះគឺ ជសក្មីេគំ ូអភ្វឌ្ឍន៍ទី្ពី  ណដលនលងអនុញ្ញញ តិរាជ ដាឋ ភ្បាលសដាឹះក្សាយតិក្មូវ
កា មូលដាឋ នក្នុងសាលាស ៀនទងំអេ់ ទ្នទលមោន នលងកា អនុញ្ញញ តិានកា វន្្សោគក្ក្ម្តិខពេ់ ន្ងក្ពមោន សៅ
សាលាស ៀនស្សងសទ្ៀតិ សដីមបទី្ទួ្លបានេដង់ដាម្នកា អប់ អំត្ិប ា។ កា បសងកីតិសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីនលង ដ្ល់
ក្ក្បខណ្ឌ តិក្មូវកា  ដឋបាលចបំាច់ សដីមបធីានាថ្ន កា សេនីានកា វន្្សោគក្ក្ម្តិខពេ់ដល់សាលាណបបសនឹះ 
្ា ភាា ប់នលងកា អនុវតិតដ៏តិលង ុ លងម្នគណ្សនយយភាពេក្ាប់េដង់ដាម្នកា បំសពញតួិនាទី្។       េន្ទនភាព
េំខាន់េក្ាប់កំ្ណណ្ទ្ក្មង់វេ្័យអប់ េំថ្តិសៅក្តិង់ចំណុ្ចសនឹះ។ 

២. គោលគៅសាលាគរៀនជាំននថ់្ម ី
២ .១ សោលសៅ មួ 

សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីបសងកីតិបានគំ ូអភ្វឌ្ឍន៍ថ្មីមួយសៅក្នុងក្បព័នធអប់ សំាធា ណ្ៈ ណដលនលងនាសំៅដល់
កា បសងកីតិសាលាស ៀនសាធា ណ្ៈេវយត័ិមួយ ណដលទ្ទួ្លបានកា វន្្សោគខពេ់ ្ា ភាា ប់នលងេដង់ដាថ្មីម្ន
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គណ្សនយយភាព ន្ងអភ្បាលក្្ចច ក្ពមទងំេដង់ដាវជ្ាា ជីវៈេក្ាប់កា េ្ក្ាេតិវតិសទី្២១។ សាលាស ៀនទងំ
សនឹះនលងសធវីជាគំ ូម្នកា បសងកីតិថ្មី ន្ងកា េ្ក្ាក្នុងេតិវតិសទី្២១។ សទឹះជាោ៉ា ងសនឹះក្តី សបីសាលាស ៀនណដលម្ន
បានបំសពញតមេដង់ដាសទ្ សាលាស ៀននលងបាត់ិបង់ឋានៈជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី សនឹះគឺជាកា វវ្តិត្ថ្មី បេ់
ក្ក្េួងក្នុងកា វន្្សោគសលីវេ្័យអប់ ។ំ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី នលង ដ្ល់នូវេដង់ដាថ្មីមួយម្នកា អប់ សំៅក្នុង
សាលាស ៀនសាធា ណ្ៈ សដីមបយុីវជនក្មពុជាស ៀបចំខួ្ន សក្តិៀមលក្ខណ្ៈេមបតិតេ្ក្ាប់េតិវតិសទី្២១ រាប់ទងំ
កា ជួយេ្េសសចឹះគ្តិណបបេុីជសក្ៅ ន្ងទ្ទួ្លបានបំណ្្នចបំាច់េក្ាប់ទី្្ា កា ងា ក្នុងេតិវតិសទី្២១។ 
បំណ្្នទងំសនឹះក្តូិវបានេសងខបក្នុងក្បអប់ទី្ ២.១។ 
២.២ សោលបំណ្ងជាក់្លាក់្ 

សោលបំណ្ងជាក់្លាក់្ម្នឯក្សា ណណ្នាេំតីពី 
សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី មួានចំណុ្ចដូចខាងសក្កាមសនឹះ៖ 
២.២.១ បសងកីតិសាលាស ៀនសាធា ណ្ៈេវយត័ិក្គប់ក្គង
សដាយវន័្យតិលង ុ លងម្នកា បំសពញភា ក្្ចចសដាយាន
គណ្សនយយភាព ្ា ភាា ប់នលងកា វន្្សោគខពេ់។ 
២.២.២ បសងកីតិក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្មីមួយ ណដលនលងសធវី
សាលាានកា ទ្ទួ្លខុេក្តូិវេក្ាប់កា បំសពញភា ក្្ចច។ 
២.២.៣ បសងកីតិក្បព័នធទ្ទួ្លសាា ល់ណដលនលងេក្មប
េក្មួលដល់កា េសក្មចច្តិត បេ់ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលសដាយ
ក្បកាន់ខាា ប់នលងសោលកា ណ៍្េនូលសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 
២.២.៤ សក្បីក្បាេ់សេ ភីាពសាថ ប័នថ្មី (ឧ.េវ័យភាព
ក្បត្ិបតិត្កា ) សដីមបសីធវីានកា ម្ចនក្បឌ្្តិក្នុងវធី្ស ៀបចំ
បសងកីតិ ន្ង ត្ល់សេវាក្មមអប់ ។ំ 
២.២.៥ ដាក់្ជំនួេក្បព័នធអក្បេ្ទ្ធភាព ន្ងវេ្មភាព
េងាមម្នកា បសក្ងៀនគួឯក្ជនសក្ៅ្ូ្វកា សដាយក្បព័នធណបង
ណចក្ធនធានេមក្េបេំសៅសលីក្មពេ់សេវាអប់ ។ំ 
២.២.៦ ណក្លមអេដង់ដាបសក្ងៀនតម យៈវធី្សាស្ដេដថ្មីៗណដល មួបញ្ចូ ល (i) កា សក្ជីេស េីក្គូសដាយកា ក្បកួ្តិ
ក្បណជង (ii) ក្បាក់្សលីក្ទ្លក្ច្តិតអាក្េ័យសលីភា ក្្ចច (iii) កា បំប៉ានេមតិថភាពទំ្លំទូ្លាយក្នុងបសចចក្វទ្្ា
អប់  ំ(iv) វធី្សាស្ដេត STEM ន្ងកា េ្ក្ាណ អ្ក្សលីបញ្ញា  ន្ង (v) គន្ងអាជីពក្គូបសក្ងៀនជាក់្លាក់្ភាា ប់សៅ
នលងឱកាេអភ្វឌ្ឍន៍វជ្ាា ជីវៈ (ឧ. អាហា ូបក្ ណ៍្ក្គូបសក្ងៀន សដីមបបីនតកា េ្ក្ាសពលអនាគតិ)។ 
២.២.៧ ពក្ងីក្សេវាអប់ េំក្ាប់យុវជនក្មពុជាណដលនលង មួបញ្ចូ លទងំសេវាក្បលក្ាអាជីព េក្មមភាពេ្ក្ា
ណប្ក្ៗ (ឧ. ក្្លបមុខវជ្ាា ) កា េ្ក្ាតមឧបក្ ណ៍្ចល័តិ ន្ងក្មមវធី្េ្ក្ាបំណ្្នជីវត្ិ។ 

ប្រអរ់ទី ២.១ រាំណិនចាាំបាច់សប្មារ់សតវតសទី
២១ 
១. កា ព្ច ណ្ណេីុជសក្ៅ កា សដាឹះក្សាយបញ្ញា  កា សធវីវច្  
កា វភ្ាគ កា បក្ក្សាយ ន្ងកា េំសោគព័ត៌ិាន 
២. បំណ្្នក្សាវក្ជាវ ន្ងកា េួ េំណួ្  
៣. កា អភ្វឌ្ឍខួ្ន កា សធវីណ្នកា  វន័្យផ្ទទ ល់ខួ្ន កា េក្មប
ខួ្ន កា ដ្ួចស ដ្ីមគំន្តិ 
៤. កា ទំ្នាក់្ទំ្នងលាយល័ក្ខអក្ស  ន្ងផ្ទទ ល់ាត់ិ កា ណថ្្ង
ជាសាធា ណ្ៈ កា សធវីបទ្បងាា ញ ន្ងកា សាដ ប់ 
៥. ភាពជាអនក្ដលក្នា ំកា សធវីកា ងា ក្កុ្ម កា េហកា   
៦. ចំសណ្ឹះដលងពីបសចចក្វទ្្ា ព័ត៌ិាន ន្ងសា គមនាគមន៍  
៧. កា យល់ដលងសាក្ល កា យល់ដលងពីពហុវបបធម៌   
មនុេសធម៌ 
៨. កា យល់ដលងណ ន្ក្វទ្្ាសាស្ដេដ ន្ងេមសហតុិ្ល         
វធី្សាស្ដេដវទ្្ាសាស្ដេដ 
៩. កា យល់ដលងអំពីេុខភាព  មួានអាហា ូបតិថមា  បប
អាហា  លំហាត់ិក្បាណ្ ន្ងេុខភាព ន្ងេុវតិថ្ភាព        
សាធា ណ្ៈ 
ក្បភព៖ http://edglossary.org/21st-century-skills/ 

http://edglossary.org/21st-century-skills/
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៣. យទុធសាន្តសដគន្លះ 
កា បសងកីតិសាលាស ៀនជនំាន់ថ្មីទមទ ពហុយុទ្ធសាស្ដេដណដល មួានដូចខាងសក្កាម៖  

 
៣.១ កា សក្ជីេស េីសាលាោ៉ា ងហមត់ិចត់ិ៖ ក្ក្េងួអប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡានលងចូល មួសក្ជីេស េីសាលា    
សោលសៅោ៉ា ងហមត់ិចត់ិ សដាយសក្ជីេស េីយក្សាលាស ៀនណដលានេកាដ នុពលសពញសលញ ក្នុងកា សក្បីក្បាេ់
កា វន្្សោគខពេ់ានក្បេ្ទ្ធភាព ។ 
 
៣.២ ភាពជាម្ដគូ៖ ក្ក្េួងអប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡានលងក្សាងភាពជាម្ដគូេអ្តិ មួតិជាមួយតួិអងាម្នណមន ដឋ 
ន្ងវេ្័យឯក្ជន សដីមបជួីយក្ក្េួងក្នុងកា អនុវតិត ន្ង ា្ត់ិ ា្ង់ធនធានដល់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 
 
៣.៣ កា ទ្ទ្លួខុេក្តិវូ បេ់សាលាស ៀន៖ ក្ក្េួងអប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡានលងពក្ងលងកា ទ្ទួ្លខុេក្តូិវ បេ ់ 
គណ្ៈក្គប់ក្គងសាលា សដាយសក្បីក្បាេ់ពហុយុទ្ធសាស្ដេដ មួានកា សក្ជីេស េីគណ្ៈក្គប់ក្គងសាលាសដាយ
កា ក្បកួ្តិក្បណជង កា សលីក្ទ្លក្ច្តិត្ា ភាា ប់នលងកា បំសពញភា ក្្ចចបានលអ កា បសងកីតិក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្
ជាត្ិមួយណដលអនុវតិតលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យតិលង ុ លងេក្ាប់កា ស ៀបចំសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ន្ងដក្ហូតិកា ទ្ទួ្ល
សាា ល់ឋានៈជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ន្ងកា វន្្សោគមក្វញ្ក្នុងក្ ណី្ណដលសាលាម្នបានបំសពញតម      
លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យណដលបានក្ពមសក្ពៀង។ 
 
៣.៤ កា ក្តិតួិព្ន្តិយសាលាស ៀនជនំាន់ថ្មីសដាយផ្ទទ ល់ពីថ្នន ក់្ជាត្ិ៖  សដាយសា ណតិបញ្ញា បនដសកី្តិស ងីម្នសចឹះ
ចប់ពាក់្ព័នធនលងេមតិថភាពមូលដាឋ ន ន្ងកា វន្្សោគដ៏សក្ចីនណដល ដាឋ ភ្បាលក្តូិវចំណ្ណយក្នុងសាលាស ៀន
ជំនាន់ថ្មី ក្ក្េួងនលងក្តួិតិព្ន្តិយសដាយផ្ទទ ល់ពីថ្នន ក់្ជាត្ិសៅសលីសាលាស ៀន ដឋេវយត័ិទងំសនឹះ ណដលបានស ៀបចំ
ជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ កា ក្គប់ក្គងសនឹះនលងក្តូិវសធវីតម យៈក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ បសងកីតិស ងីសដាយ
ក្ក្េួងសៅថ្នន ក់្ជាត្ិ (េូមសមីលយុទ្ធសាស្ដេដទី្៣.៤ ខាងសលី)។ សៅសពលណដលចំនួនសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីសកី្ន
ស ងីសៅឆាន បំនតបនាទ ប់ ក្ក្េួងនលងក្បគល់អំណ្ណចក្គប់ក្គងសនឹះសៅក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលមូលដាឋ នថ្នន ក់្សខតិត សហយី
នលងណក្តិក្មូវសោលនសោបាយសនឹះេមក្េប។ 
 
៣.៥ ក្បាក់្សលីក្ទ្លក្ច្តិតក្គ៖ូ ក្ក្េួងអប់  ំយុវជន ន្ងកី្ឡានលងអនុវតិតកា ្តល់ក្បាក់្សលីក្ទ្លក្ច្តិតព្សេេដល់
ក្គូបសក្ងៀន សដីមបណីក្លមអកា បំសពញភា ក្្ចចតមយុទ្ធសាស្ដេដ ក្ពមទងំលុបបំបាត់ិកា បសក្ងៀនគួឯក្ជន ណដល
ក្តូិវបានចត់ិទុ្ក្ថ្នម្នានេដង់ដាវជ្ាា ជីវៈក្គូបសក្ងៀន សៅក្នុងទ្ក្មង់ម្នទំ្នាក់្ទំ្នងក្គូ  ន្ងេ្េសនាសពល      
បចចុបបនន។ 
 
៣.៦ ដសំណី្ កា េវ័យភាព្ា ភាា ប់នលងកា ម្ចនក្បឌ្្តិថ្មី៖ សាលាស ៀននលងទ្ទួ្លបានកា អនុញ្ញញ តិក្បត្ិបតិត្កា 
សក្ៅក្ក្បខណ្ឌ សោលនសោបាយ ណដលបានអនុវតិតសៅក្នុងសាលាស ៀនធមមត ដរាបណ្ណសាលាសនាឹះអាច
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បងាា ញពីេក្មមភាពណដលបានសេនីេុំនលងសលីក្ក្មពេក់ា ម្ចនក្បឌ្្តិថ្មី ន្ងបសងកីនគុណ្ភាពអប់ ។ំ េវ័យភាពទងំ
សនឹះអាចពាក់្ព័នធនលងកា សក្ជីេស េីក្គូមក្ពីខាងសក្ៅសាលា កា ណក្ណក្បក្មមវធី្េ្ក្ា កា សក្បីក្បាេ់បសចចក្វទ្្ា
សដីមបបីសងកីនក្បេ្ទ្ធភាពអប់  ំ (ឧ. កា សធវីក្្ចចណតិងកា បសក្ងៀនសអ ច្ក្តូិន្ក្ កា េ្ក្ាតមឧបក្ ណ៍្ចល័តិ   
ជាសដីម។ល។) ន្ងទ្ក្មង់ស្សងសទ្ៀតិម្នកា ម្ចនក្បឌ្្តិថ្មីក្នុងកា េ្ក្ា។ កា ្តល់ដំសណី្ កា េវ័យភាពនលងក្តូិវ
ណ អ្ក្សលីភេតុតងម្នកា ម្ចនក្បឌ្្តិថ្មីៗសនឹះ។ 
 
៣.៧ កា សក្បីក្បាេ់បសចចក្វទ្្ាបានទូ្លំទូ្លាយសដីមបីជ ំុញកា ម្ចនក្បឌ្្តិថ្មី៖ កា សក្បីក្បាេ់បសចចក្វទ្្ានលងក្ាយ
ជាធាតុិគន្លឹះសៅក្នុងសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ណដលម្នក្ោន់ណតិរាប់បញ្ចូ លកា ទ្ទួ្លបានកា សក្បីក្បាេ់ណ ន្ក្ លង ឬ 
Hardware សទ្ ណតិេ្េសក្តូិវសចឹះសក្បីក្មមវធី្ទ្ន់ ឬេុេណវ អប់ ថំ្មីៗបណនថមសទ្ៀតិណដលនលងជួយពក្ងលងកា េ្ក្ា 
កា បសក្ងៀន ន្ងកា វាយតិម្ម្ (ឧទហ ណ៍្ ក្មមវធី្ literatu, 3D Classroom ។ល។) 
៣.៨ កា ពក្ងលងេ្ទ្ធ្អំណ្ណចយុវជន៖ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីនលងអនុវតិតសដាយ ដ្ល់តួិនាទី្ដ៏េំខាន់េ្េស
ក្គប់ក្គងេាា  ៈ ន្ងសេវាក្មមថ្មីៗ។ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីក្តូិវស ៀបចំានមណ្ឌ លយុវជន សៅក្នុងសាលាណដល
ដ្ល់ក្ណន្ងេ្េសសធវីណ្នកា េក្មមភាពព្សេេ សក្បីក្បាេ់មូលន្ធ្វន្្សោគព្សេេ ណដលសាលាស ៀន ត្ល ់
ក្ពមទងំទ្ទួ្លបានសេវាក្បលក្ាស្សងៗ។ 
 
៣.៩ កា បសងកីនសា៉ា ងបសក្ងៀន ន្ងស ៀន៖ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីនលងបសងកីនសា៉ា ងបសក្ងៀនេក្ាប់េ្េសដល់ ៣៤
សា៉ា ងក្នុងមួយេបាដ ហ៍សៅបឋមេ្ក្ា ន្ង ៤០សា៉ា ង េក្ាប់មធយមេ្ក្ា។ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីនលងធានាថ្ន
ក្គូនលងក្បកាន់ខាា ប់តមសេចក្ដីណណ្នាំ្ ្ូវកា ណដលតិក្មូវោត់ិបសក្ងៀនសពញសា៉ា ង (១៨សា៉ា ងក្នុងមួយេបាដ ហ៍
េក្ាប់ក្គូមធយមេ្ក្ាបឋមភូម្ ន្ង១៦សា៉ា ងក្នុងមួយេបាដ ហ៍េក្ាប់ក្គូមធយមេ្ក្ាទុ្ត្ិយភូម្)។ 
 
៣.១០ កា ដាក់្អនុវតិតក្បសភទ្មុខវជ្ាា ៖ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីនលងតិក្មូវសក្បីក្បាេ់សា៉ា ងបសក្ងៀនបណនថមសដីមបី្ ដល់
អនុវតិតក្បសភទ្មុខវជ្ាា ព្សេេណដលអាចសផ្ទដ តិសលីមុខវជ្ាា  STEM ភាសាប សទ្េ ឬណ ន្ក្ស្សងសទ្ៀតិម្នចំណ្ណប់
អា មមណ៍្ បេ់េហគមន៍ក្នុងមូលដាឋ ន។ 
 
៣.១១ េមធម៌េងាម៖ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីនលងតិក្មូវបងាា ញកា សឆី្យតិបនលងតិក្មូវកា េាជ្ក្េហគមន៍ក្កី្
ក្ក្។ សដីមបី្ ដល់កា សលីក្ទ្លក្ច្តិដដល់អនក្ក្កី្ក្ក្ ក្ក្េួងនលងបសងកីតិមូលន្ធ្េមធម៌េងាម ណដលនលងអាចសាលា
ទ្ទួ្លបានមូលន្ធ្បណនថមសដីមបជួីយដល់េ្េសក្កី្ក្ក្។ សលីេសនឹះសទ្ៀតិ កា យក្តិម្ម្សក្ៅ្ូ្វកា ណដលប៉ាឹះពាល់
ខ្ាងំបំ្ុតិដល់េ្េសក្កី្ក្ក្ក្តូិវលុបបំបាត់ិដាច់ខាតិ។ 
 
៣.១២ កា បសងកីតិសាលាក្នុ ងសាលា៖ កា ណក្បក្ាយសាលាស ៀនណដលានក្សាប់សៅជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី
ទងំមូលសលចសចញបញ្ញា ក្បឈមជាសក្ចីន ពីសក្ពាឹះជួបកា លំបាក្ក្នុងកា សក្ជីេស េីបុគាល្ក្ថ្ម ី ឬកា ផ្្ទេ់បដូ 
បុគាល្ក្ជាសដីម។ សដីមបសីដាឹះក្សាយបញ្ញា ក្បឈមសនឹះ ក្ក្េួងនលងសក្ជីេស េីយុទ្ធសាស្ដេដ “កា បសងកីតិសាលាក្នុង
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សាលា” ណដលក្នុងសនាឹះនលងបសងកីតិ ចនាេមព័នធថ្មីមួយសទ្ៀតិសៅក្នុងសាលា ណដលោ៉ា ងសហាចណ្ណេ់ផ្ទដ ច់សចញពី
ក្បព័នធសាលាណដលានក្សាប់សនាឹះ។ កា បសងកីតិគំ ូសាលាសៅក្នុងសាលាសនឹះអាចនាាំនឱកាេសក្ជីេស េី
នាយក្សាលា ន្ងក្គូបសក្ងៀនសដាយភាពក្បកួ្តិក្បណជង កា សក្ជីេស េីេេ្សចូលស ៀន (ឧ. កា ក្ប ងចូល) 
កា បសងកីតិក្មមវធី្េ្ក្ាថ្មី ន្ងកា ស ៀបចំវធ្ានកា ស្សងៗសទ្ៀតិណដល្ា ភាា ប់សៅនលងគំ ូសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។  
៣.១៣ កា បនថយ្លសធៀបថ្នន ក់្ េ្េស៖ អនុញ្ញញ តិសាលាស ៀនបនថយចំនួនេ្េសក្នុងថ្នន ក់្ សដីមបបីសងកីន      
លទ្ធភាពម្នកា េ្ក្ាជាលក្ខណ្ៈបុគាល។ 
៣.១៤ កា ផ្្ទេ់បតូ  ន្ត់ិគំន្តិបុគាល៖  ផ្្ទេ់បតូ ឥ ោ្បទ្អនក្ពាក់្ព័នធសាលាស ៀនក្គប់លំដាប់ មួានេ្េស 
ាតប្ត នាយក្សាលា ក្គូបសក្ងៀន សដីមបេីសក្មចបាននូវតិក្មូវកា កា េ្ក្ាក្បក្បសដាយគុណ្ភាព។ 
៣.១៥ កា សធវីទំ្សនីបក្មមប ស្ាថ នេ្ក្ា៖ សក្បីកា  ចនាក្បក្បសដាយកា ម្ចនក្បឌ្្តិថ្មីៗចំសពាឹះសាថ បតិយក្មមអប់  ំ
សដីមបណីក្ណក្បបនទប់ស ៀន ន្ងេាា  ៈ ូបវនតដម្ទ្សទ្ៀតិក្េបនលងេដង់ដាេតិវតិសទី្២១។ 

៤. ប្ករខណឌ រញ្ញតិតប្គលះ 
 
៤.១ ចាេ់លាេ់ប៉ាុណនដានភាពទ្ន់ភ្ន់៖ កា កំ្ណ្ត់ិពីលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យេក្ាប់ ត្ល់ន្យមន័យសាលាស ៀន
ជំនាន់ថ្មីក្ពមទងំដំសណី្ កា  ពំលងទុ្ក្ណដលនលងលាតិក្តិដាងអំពីសាលាស ៀនក្បសភទ្សនឹះ គឺជាសោលបំណ្ង
េំខាន់ ម្នសោលកា ណ៍្ណណ្នាសំនឹះ។ ន្យមន័យ្ូ្វកា ម្នសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីក្តូិវបាន ត្ួចស ត្ីមស ងីសដាយ
ក្ក្េួងក្នុងន័យ ដ្ល់កា ណណ្នាោំ៉ា ងចាេ់ដល់ ក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ  សៅសពលសធវីកា ព្ច ណ្ណទ្ទួ្ល
សាា ល់។ មា៉ាងវញ្សទ្ៀតិ ន្យមន័យសនឹះក្តូិវបានបសងកីតិស ងីសដីមបី្ ដល់នូវភាពបត់ិណបនខ្ឹះដល់ក្គូបសក្ងៀន ន្ង 
គណ្ៈក្គង់ក្គងសាលាថ្នន ក់្មូលដាឋ នក្នុងកា អនុវតិតសោលកា ណ៍្ណណ្នាសំនឹះ។ 
 
៤.២ សោលកា ណ៍្េនូល៖ ក្ក្េួងបានកំ្ណ្ត់ិសោលកា ណ៍្េនូលមួយចំនួន ណដលន្យមន័យសាលាស ៀន
ជំនាន់ថ្មី។ ជាេសងខប សោលកា ណ៍្ទងំសនឹះានបំក្ពួញបងាា ញក្នុង ូបភាព៤.១  មួានដូចខាងសក្កាម៖  
១. េដងដ់ាថ្មីម្នអភ្បាលក្្ចចសដាយានគណ្សនយយភាពតិលង ុ លងក្នុ ងកា បំសពញភា ក្្ចច 
២. េដងដ់ាវជ្ាា ជីវៈខពេ់ 
៣. េវ័យភាពក្នុ ងកា ក្បត្ិបតិត្ 
៤. ក្បព័នធវាយតិម្ម្ទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាព 
៥. ក្ក្បខណ្ឌ ម្នកា ណបងណចក្ធនធានក្បក្បសដាយេន្ទនភាព 
សោលកា ណ៍្េនូលបងកប់សៅក្នុងសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ទក់្ទ្ងនលង ចនាេមព័នធអភ្បាលក្្ចចថ្មី។  ចនា 

េមព័នធសនឹះ ដ្ល់េវ័យភាពសលីដំសណី្ កា ដល់នាយក្សាលា សដីមបមី្ចនក្បឌ្្តិ ន្ងធានាេដង់ដាវជ្ាា ជីវៈខពេ់សៅ
ក្គប់ក្ក្ម្តិ។ សទឹះជាោ៉ា ងណ្ណក៏្សដាយ តិម្ម្េវ័យភាពសនឹះគឺថ្នសគក្តូិវណតិានកា ទ្ទួ្លខុេក្តូិវតិលង ុ លងបំ្ុតិ
េក្ាប់កា បំសពញភា ក្្ចច បេ់សាលា ណដលទក់្ទ្ងនលងកា ក្បកាន់ភាា ប់សេចក្ដីណណ្នាដំំសណី្ កា  ណដល
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កំ្ណ្ត់ិន្យមន័យសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ កា ក្បកាន់ខាា ប់ណបបសនឹះពាក់្ព័នធនលងទ្្ដឋភាពគណ្សនយយភាព         
េំខាន់ៗដូចជា៖  

o ធានាថ្នក្គូទងំអេ់បានបំសពញភា ក្្ចចក្តិលមក្តូិវតមភា ក្្ចចណដលបានក្ពមសក្ពៀងេក្ាប់កា ទ្ទួ្ល
បានក្បាក់្សលីក្ទ្លក្ច្តិត។ 

o ធានាថ្នក្គនូលងម្នបសក្ងៀនគួដល់េ្េស បេ់ខួ្នសៅ ។ 
o ធានាថ្នក្គូអនុវតិតតមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យគន្ងអាជីពក្គូបសក្ងៀន។ 
o ធានាថ្នេ្េសទងំអេ់ទ្ទួ្លបានសេវាក្មមចបំាច់នានា ដូចជា
សេវាេ្ក្ាចល័តិ សេវាក្បលក្ាអាជីពជាសដីម។ល។ 

o ធានាថ្នានកា ណថ្ទ ំន្ងជួេជុលក្តិលមក្តូិវចំសពាឹះេាា  ៈណដល
បានវន្្សោគ ន្ងធានាថ្នបានសបីក្ទវ  បសក្មីសេវាជាក្បច ំ(ដូច
ជា៖ បណ្ណា ល័យ បនទប់កំុ្ពយូទ័្  ជាសដីម។ល។) 

ទ្្ដឋភាពម្នកា កំ្ណ្ត់ិន្យមន័យស្សងសទ្ៀតិម្នសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីគឺ ក្ក្បខណ្ឌ ម្នកា ណបងណចក្
ធនធានក្បក្បសដាយេន្ទនភាព។ សៅក្នុងសាលាស ៀនសាធា ណ្ៈធមមត ឪពុក្ាដ យេ្េសបានចំណ្ណយ
ក្បាក់្សក្ៅ្ូ្វកា ោ៉ា ងសក្ចីនសដាយផ្ទទ ល់ដល់ក្គូបសក្ងៀន។ ជាកា ព្តិានកា វន្្សោគដ៏សក្ចីនពីេហគមន៍  
មូលដាឋ នចូលក្នុងសាលាស ៀនសាធា ណ្ៈ ប៉ាុណនដកា វន្្សោគទងំសនឹះម្នបានបណនថមតិម្ម្សៅបសក្មីសេវាសាលា
ស ៀនសទ្ ពីសក្ពាឹះវាហូ  លំងសាលាស ៀន សហយីហូ ចូលសដាយផ្ទទ ល់សៅម្ដក្គូបសក្ងៀនសដាយោម នគណ្សនយយភា
ព។ សៅក្នុងសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី សាលាក្តូិវណតិបំបាត់ិសចលកា ចំណ្ណយសក្ៅ្ូ្វកា ទងំអេ់ ប៉ាុណនដអាចច ច

ជាមួយឪពុក្ាដ យ េហគមន៍ជាសដីម។ល។ ប ច្ច គវភ្ាគទនសដាយេម័ក្គច្តិត ណដលថ្វក្ាទងំសនាឹះនលងហូ 
ចូលសាលាសដាយផ្ទទ ល់។ សាលាតិក្មូវសក្បីក្បាេ់មូលន្ធ្ដូចសនឹះ សហយីនលងថ្វក្ាណដលបានមក្ពីក្បភព       

ដ្ូចគម្ដចណដ្លគៅ
ថាសាលាគរៀន
ជាំនន់ថ្មី

េវ័យភាពក្នុ ងក្បត្ិបតិត្កា 

បងាា ញេដងដ់ា  
វជ្ាា ជីវៈខពេ់

តិក្មូវកា គណ្សនយយភាព

តិលង ុ លង ក្បព័នធវាយតិម្ម្ទ្ទ្ួល
សាា ល់គុណ្ភាព

ក្ក្បខណ្ឌ ណបងណចក្
ធនធានក្បក្បសដាយ      

េន្ទនភាព

 ូបភាពទី្ ៤.១៖ សោលកា ណ៍្េនូលណដលជា
ន្យមន័យម្នសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី 

ប្រអរទ់ី៤.១ គំរូនៃការននៃប្រឌិតអរ់រ ំ
o រន្ៃែមម ៉ោ ងសិក្សា 
o មប្រើសមរ ើសប្គូខាងមប្ៅម ើមបី

ម ោះប្ាយក្សងវោះខាតប្គូ 
o ការរៃែយនំៃួៃសិសសក្សៃុងថ្នៃ ក្ស់

មប្កាមក្សប្មតិ PTR ផ្លូវការ 
o ការវាយតនមលតាមក្សមមវធិីកុ្សំព្យូទរ័ 
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ស្សងៗសទ្ៀតិសដីមបធីានាពីកា ដ្ល់សេវាក្មមដល់េ្េសក្បក្បសដាយគុណ្ភាពខពេ់ ន្ង       កា ដ្ល់ក្បាក់្សលកី្
ទ្លក្ច្តិតដល់ក្គូណដល្ា ភាា ប់នលងកា បំសពញភា ក្្ចច សហយីន្ងកា វន្្សោគសលីេាា  ៈក្នុងសាលាក៏្ដូចជា    
ក្្ចចកា ស្សងសទ្ៀតិ។ ដូសចនឹះសហយីសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ានវធី្ជាសក្ចីនក្បហាក់្ក្បណហលនលងសាលាស ៀនឯក្ជន
ណដ  ណដលសាលាក្តូិវណបងណចក្ធនធានណដលបានមក្ក្គប់ក្បភពទងំអេ់ សដីមបធីានាានេដង់ដាសេវាក្មម      
ខពេ់។ 

៤ .៣ កា សលីក្ក្មពេ់កា បសងកីតិថ្មី៖  ានកា  ពំលងទុ្ក្ថ្ន សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីនលងសក្បីក្បាេ់េវ័យភាព     
ក្បត្ិបតិត្កា សដីមបសីលីក្ក្មពេ់កា បសងកីតិថ្មី។ កា បសងកីតិថ្មីសនឹះអាចានទ្ក្មង់សក្ចីន មួាន (i) កា ពក្ងីក្ក្មមវធី្
េ្ក្ា (ដូចជា៖ កា េ្ក្ាលមអ្តិសៅក្នុងមុខវជ្ាា  STEM) (ii) កា អប់  ំ ICT (ដូចជា៖ កា េ្ក្ាតម
ឧបក្ ណ៍្ចល័តិ កា វាយតិម្ម្ ន្ងេ្ក្ាតមក្មមវធី្កំុ្ពយូទ័្ ) (iii) សេវាក្បលក្ាអាជីពដល់េ្េស (iv) ក្បព័នធ
េ្ក្ាណប្ក្ៗសដីមបកី្េបតមសទ្ពសកាេលយ ន្ងចំណ្ង់ចំណូ្លច្តិតេ្េស (ឧ. ក្្លបេ្ក្ា) ន្ងសេវា               
បណ្ណា ល័យេតិវតិសទី្២១ ណដល មួានសេវាបណ្ណា ល័យសអ ច្ក្តូិន្ច កា ចូលសក្បីក្បាេ់សេវាមីសឌ្ៀេក្ាប់
កា ក្សាវក្ជាវ ន្ងកា ម្ចនក្បឌ្្តិថ្មីៗស្សងសទ្ៀតិក្នុងសេវាបណ្ណា ល័យ។  

សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីក្តូិវសឆី្យតិបនលងចំណ្ណប់អា មមណ៍្េ្េស ន្ងេហគមន៍ក្នុងកា បងាា ញកា បសងកីតិ
ថ្មីៗណដលក្តូិវសលីក្ក្មពេ់។ ចំណ្ណប់អា មមណ៍្សនឹះអាច មួានកា បណនថមសា៉ា ងេក្ាប់ភាសាអង់សគ្េ ឬ      
វទ្្ាសាស្ដេដ បណនថមសា៉ា ងបសក្ងៀន កាត់ិបនថយចំនួនេ្េសក្នុងថ្នន ក់្ជាសដីម។ល។ (សមីលក្នុងក្បអប់ទី្៤.១)។ 
េក្មមភាពជាសក្ចីនទងំអេ់សនឹះជាធមមតម្នក្តូិវបានអនុញ្ញញ តិសទ្ក្នុងសោលនសោបាយេពវម្ថ្ៃ ដូចសនឹះសហយី
បានជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីទ្ទួ្លបានកា អនុញ្ញញ តិានេវ័យភាពក្នុងកា ក្បត្ិបតិត្ សដីមបសីាលាអាចណក្លមអ
សេវាអប់ កំ្បសេី ស ងី ន្ងណបងណចក្ធនធានបានេមក្េប។  

៤.៤ តិនួាទី្ក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាល៖ ក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ នលងអនុម័តិ ន្ងក្តួិតិព្ន្តិយកា សក្បីក្បាេ់មូលន្ធ្
ណដលទ្ទួ្លបានពី ដាឋ ភ្បាលន្ងក្បភពស្សងសទ្ៀតិសដីមបធីានាថ្នកា វន្្សោគទងំសនាឹះ ត្ល់្លដល់កា ណក្
លមអសេវាក្មមេ្េស។ ក្កុ្មក្បលក្ាក៏្ក្តូិវ ដ្ល់អនុសាេន៍េក្ាប់បនដ កា ទ្ទ្លួសាា ល់ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 
ក្បេ្នសបី ានកា  ក្សឃញីថ្ន សាលាម្នអនុវតិតតមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យេំខាន់ៗេក្ាប់កា បំសពញភា ក្្ចច 
(ដូចជា៖ ានកា បសក្ងៀនគួឯក្ជន ម្នពក្ងីក្សេវាក្មមបណ្ណា ល័យ ជាសដីម។ល។) សនាឹះសាលាអាចបាត់ិបង់
កា ទ្ទួ្លសាា ល់។ ក្បេ្នសបី ោម នកា ទ្ទួ្លសាា ល់បនដ សាលានលងបាត់ិបង់កា ទ្ទួ្លបានធនធានព្សេេពី    
 ដាឋ ភ្បាល។ េាេភាពក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលគួ ឆុ្ឹះបញ្ញច ងំពីភាពជាម្ដគូ វាង ដឋ ន្ងឯក្ជនណដលានេាជ្ក្
មក្ពីតួិអងាម្នណមន ដឋ ន្ងវេ្័យឯក្ជន។ 

៤.៥ េដងដ់ាបសក្ងៀនខពេ់៖ ក្គូណដលសធវីកា សៅក្នុងសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី នលងតិក្មូវសក្បីក្បាេ់េាា  ៈអប់ ថំ្មីអេ់
លទ្ធភាព  មួទងំបណ្ណា ល័យេតិវតិសទី្២១ បនទប់ព្សសាធន៍វទ្្ាសាស្ដេដ ន្ងថ្នន ក់្ស ៀនទំ្សនីប។ កា ធានាបាន
ថ្នក្គូសធវីណបបសនឹះគឺជាមុខងា មួយម្នេដង់ដាថ្មមី្នកា ងា អភ្បាលក្្ចច ណដលជាលក្ខណ្ៈព្សេេចមបង បេ់
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សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ ក្គូាន ក់្ៗសៅក្នុងសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីក្តូិវណតិានកំុ្ពយូទ័្ យួ ម្ដមួយសក្គឿង សដីមបបីសងកីន
សេវាអប់  ំមួានកា សធវីក្្ចចណតិងកា បសក្ងៀនសអ ច្ក្តូិន្ក្ កា សក្បីក្បាេ់ព៌ត័ិានវទ្្ាេក្ាប់សធវី                  
បទ្បងាា ញសៅក្នុងថ្នន ក់្ស ៀន កា ក្សាវក្ជាវតមអីុនធឺណណ្តិ កា េ្ក្ា ន្ងវាយតិម្ម្តមក្មមវធី្កំុ្ពយូទ័្  ក្នុង
ចំសណ្ណមណ ន្ក្ស្សងសទ្ៀតិ។ កា េ្ក្ា ន្ងវាយតិម្ម្តមក្មមវធី្កំុ្ពយូទ័្  នលងក្តូិវេក្មបេក្មួលតម យៈក្ញ្ច ប់
ក្មមវធី្ថ្មីមួយ ជាភាសាណខម េក្ាប់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ សយងីានកា  ពំលងទុ្ក្ថ្នក្គូសាលាស ៀនជំនាន់ថ្ម ី ក្តូិវ
សធវីណ្នកា គន្ងអាជីពជាមួយគណ្ៈក្គប់ក្គងសាលា ន្ងក្បធានក្កុ្មបសចចក្សទ្េ តម យៈ កា ជួបក្បជំុទ្ល់
មុខោន សទ្ៀងទត់ិ សដីមបសីធវីបចចុបបននភាពណ្នកា ទងំសនឹះ។ ណ្នកា ក្តូិវ មួបញ្ចូ លឱកាេអភ្វឌ្ឍន៍វជ្ាា ជីវៈណដល
អាចជាកា ដ្ល់អាហា ូបក្ ណ៍្ េក្ាប់កា េ្ក្ាបំប៉ានេមតិថភាពណថ្មសទ្ៀតិ។ ព្សេេសទ្ៀតិសនាឹះ ក្គូក្តូិវ
បងាា ញទំ្នាក់្ទំ្នងលអ ក្បក្បសដាយវជ្ាា ជីវៈ សដាយលុបបំបាត់ិសចលកា សដាឹះដូ សេដឋក្្ចចសដាយផ្ទទ ល់ជាមួយ
េ្េស។ កា សដាឹះដូ សនឹះសធវីប៉ាឹះពាល់ដល់ក្ក្មេីលធម៌វជ្ាា ជីវៈក្គូបសក្ងៀន។ សយងីក្តូិវធានាថ្ន ោម ន ូបភាពម្ន
កា អនុវតិតណបបសនឹះសទ្សៅក្នុងសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។  

៤.៦ កា ោកំ្ទ្ បេ់ឪពុក្ាដ យ ន្ងមូលន្ធ្េមធម៌៖  សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីក្តូិវន្យមន័យថ្នជា “សាលាស ៀន
ជសក្មីេ”។ សនឹះានន័យថ្ន ឪពុក្ាដ យមក្ពីក្គប់ទី្ក្ណន្ងក្នុងសខតិត អាចចុឹះស ម្ ឹះកូ្នចូលស ៀនបាន ក្បេ្នសបី
កូ្នសធវីសតិេដជាប់តមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យកំ្ណ្ត់ិ (ដូចជា៖ លទ្ធ្លក្ប ងចូលស ៀន កា សធវីសតិេដអក្ស សាស្ដេដ ជា
សដីម។ល។) សាលាអាចនលងសេនីេុំឪពុក្ាដ យ ប ច្ច គថ្វក្ាសដាយេ័មក្គច្តិតដល់សាលា ជាថ្នូ នលងកា បញ្ឈប់
កា យក្ក្បាក់្សក្ៅ្ូ្វកា ទងំអេ់ សហយី ក្ាបានកា ទ្ទួ្លសាា ល់ជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ ឪពុក្ាដ យណដល
សាលាកំ្ណ្ត់ិថ្ន ានជីវភាពទ្ន់សខាយនលងក្តូិវសលីក្ណលងពីបញ្ា ីក្តូិវបង់វភ្ាគទនេម័ក្គច្តិតសនឹះ។ សដីមបជួីយ
សាលាសលីក្ណលងវភ្ាគទនេ័មក្គច្តិតដល់េ្េសក្កី្ក្ក្សនឹះ ក្ក្េួងនលងចំណ្ណយជំនួេសដាយសក្បីក្បាេ់មូលន្ធ្
េមធម៌។ មូលន្ធ្ព្សេេសនឹះក្តូិវក្តួិតិព្ន្តិយសដាយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល នលងធានាបានថ្នេ្េសក្គប់ក្េទប់     
វណ្ាៈក្នុងេងាម អាចទ្ទួ្លបានសេវាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ សៅឆាន បំនតបនាទ ប់ម្នក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី 
ឪពុក្ាដ យអាចដាក់្ញត្ិដសៅក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្សខតិតេក្ាប់សេនីេុំកា ណក្េក្មួលកា ងា អភ្បាលក្្ចច ន្ង
កា ្ដល់សេវាអប់ សំៅតមតិក្មូវកា ជាក់្ណេដង។   

អនត ក្មម វាងធាតុិនានាម្នសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីដូចបានអធ្បាយខាងសលីានេសងខបជូនក្នុង ូបភាព
៤.២ ខាងសក្កាមសនឹះ៖
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 ូបភាពទី្៤.២៖ ក្ក្បខណ្ឌ បញ្ញតិត្សាលាស ៀនជនំាន់ថ្មី 
 

កា
 ព
ក្ងី
ក្ក្
មមវ
ធ្ីេ
្ក្ា

 

កា
 េ
្ក្ា
ត
មឧ
បក្
 ណ្
ចល
័តិ 

កា
 វា
យ
តិម្
ម្ 
ន្ង
េ
្ក្ា
ត
មក្
មមវ
ធ្ី

ក្ព
យូទ្
  

ទ្ក្
ប លក្
ាអា
ជីព

 

គន្
ងអា
ជីព
ក្គូ
បស
ក្ង
ៀន

 

េ
ក្ម
មភា
ពេ
្ក្ា
ណប្
ក្ៗ
 (ឧ
.ក្
លប 

េ
្ក្ា
) 

សេ
វាប
ណ្ណ
ាល
័យ
េ
តិវ
តិស
ទ្២
១ 

ការច្ចៃប្រឌិតថ្ម ី

គាំរអូភិបាលកិចចថ្មី 
 

o គណ្សនយយភាពតិលង ុ លងណបបេដងដ់ា 
o េតងដ់ាវជ្ាា ជីវៈខពេ់ (ដូចជា៖ ម្នានកា 
បសក្ងៀនគួ) 

o េវ័យភាពក្បត្ិបតិត្កា  ្ា ភាា ប់នលង
លក្ខខណ្ឌ ម្នកា ទ្ទ្លួសាា ល់ ន្ងកា វ ្
ន្សោគ  

o ក្ក្បខ័ណ្ឌ ណបងណចក្ធនធានក្បក្បសដាយ
េន្ទនភាព (ឧ.លំហូ ម្នមូលន្ធ្ទងំ
អេ់ោកំ្ទ្សេវាក្មមេ្េស) 

ស្ដងដ់ាបសក្ងៀនខពេ់ 
________________ 
o កា សក្ជីេស េីសដាយ
កា ក្បកួ្តិក្បណជងេមតិថ
ភាព 

o ក្បាក់្សលីក្ទ្លក្ច្តិត
អាក្េ័យសលីភា ក្្ចច 

o គន្ងអាជីពក្គូបសក្ងៀន 
o ឱកាេអភ្វឌ្ឍន៍វជ្ាា ជីវៈ 
o ោម នកា  ក្ក្ម្ក្មពី
េ្េស 

ប្កុម្ប្រលកាភិបាល 
o ក្តួិតិព្ន្តិយកា បំសពញភា ក្្ចច 
o អនុម័តិថ្វក្ា ដឋ 
o ដ្ល់អនុសាេន៍េក្ាប់កា ទ្ទួ្លសាា ល់សាលាស ៀនជនំាន់ថ្មី 

 

មូលន្ធ្េមធម៌េងាម 
ក្តិួតិព្ន្តិយសដាយ 
ក្ក្េួងសដីមបីធានាថ្ន
េ្េសក្កី្ក្ក្អាចទ្ទ្ួល
បានសេវាដូចោន  

កា ក្ោកំ្ទ្ពីឪពុក្
ាដ យ 

____________ 
o កា ្តល់វភ្ាគទន
សដាយេម័ក្គច្តិត
ភាា ប់នលងេដងដ់ា 

o សាលាស ៀន
ជសក្មីេ 
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៥ .ការប្តួតរិនតិយ និងការវាយតច្ម្ ្
ក្ក្បខណ្ឌ ម្នកា អនុវតិតសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្តូិវអនុវតិតកា ក្តួិតិព្ន្តិយ ន្ងកា វាយតិម្ម្

សដាយសក្បីយុទ្ធសាស្ដេតពី ។ យុទ្ធសាស្ដេតទី្មួយសផ្ទត តិសៅសលីេូចនាក្  “ដំសណី្ កា ” ណដលអាច 
ជួយសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី បនតសធវីកា ណក្លមអសេវាអប់ សំលីណ ន្ក្ជាសក្ចីន  មួទងំប ស្ាថ នម្នកា 
បសក្ងៀន ន្ងស ៀន សេវាបណ្ណា ល័យ សេវាក្បលក្ាអាជីព បនទប់វទ្្ាសាស្ដេត ន្ងបនទប់                   
បសចចក្វទ្្ាព័ត៌ិាន ន្ងណ ន្ក្ដម្ទ្សទ្ៀតិ។ សោលបំណ្ងម្នកា វាយតិម្ម្សៅសលីេូចនាក្  
ដំសណី្ កា គឺានលក្ខណ្ៈជាកា វាយតិម្ម្តមដំណ្ណក់្ សហយីនលងក្តូិវអនុវតិតសដាយសក្បី
ឧបក្ ណ៍្េដង់ដាក្នុងឧបេមព័នធទី្៦ ណដលបងាា ញក្នុងសោលកា ណ៍្ណណ្នាកំ្បត្ិបតិត្សាលាស ៀន
ជំនាន់ថ្មី។  

យុទ្ធសាស្ដេដទី្ពី គឺកា ក្តួិតិព្ន្តិយ ន្ងកា វាយតិម្ម្ក្តូិវសដាយសក្បីក្បាេ់ “លក្ខណ្ៈ    
វន្្ចឆ័យទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាព” ណដលានណចងក្នុងឧបេមព័នធទី្៤ ម្នសោលកា ណ៍្ណណ្នាំ
ក្បត្ិបតិត្េក្ាប់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ កា វាយតិម្ម្សដីមបទី្ទួ្លសាា ល់ ក្តូិវសធវីស ងីណតិមតងសទ្
ក្នុងមួយឆាន  ំ ន្ង្នសៅេសក្មច ត្ល់វញ្្ញញ បនបក្តិទ្ទួ្លសាា ល់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 
វញ្្ញញ បនបក្តិសនឹះនលង ត្ល់លទ្ធភាពសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ទ្ទួ្លបានក្បភពថ្វក្ាព្សេេ សដីមបី
សាលាស ៀនអាចេសក្មចបានេដង់ដាអប់ ខំពេ់បំ្ុតិ តមណដលអាចសធវីបាន។ ទ្ុយមក្វញ្ សបី
សាលាស ៀនបាត់ិបង់កា ទ្ទួ្លសាា ល់ឋានៈជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី សាលានលងក្ាយជាសាលា
ស ៀនធមមតវញ្ សហយីនលងក្តូិវបាត់ិបង់េ្ទ្ធ្ទ្ទួ្លបានក្ញ្ច ប់ថ្វក្ាព្សេេ ន្ងបុពវេ្ទ្ធ្ដម្ទ្
សទ្ៀតិណដល្តល់ជូនេក្ាប់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី (ឧ. េវយត័ិភាព)។  
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៦. គោលការណ៍ណណនាំប្រតរិតត ិ
សោលកា ណ៍្ណណ្នាកំ្បត្ិបតិត្ខាងសក្កាម ក្តូិវបានស ៀបចំជាគំ ូសដីមបជីាជំនួយដល់អនក្

ទ្ទួ្លខុេក្តូិវអនុវតិតក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ានក្បេ្ទ្ធភាពជាអត្ិប ា។                  
សោលកា ណ៍្ណណ្នាសំនឹះអមសដាយក្ក្មងឧបក្ ណ៍្ ន្ងទ្ក្មង់សោងជាសក្ចីន ណដល្តល់ជូន
សៅក្នុងឧបេមព័នធ។ សោលកា ណ៍្ណណ្នា ំឯក្សា ឧបក្ ណ៍្ ន្ងទ្ក្មង់អម គបបី្ តលជ់ាក្ក្ម្តិ           
េដង់ដាមួយចំនួនេក្ាប់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី សដីមបធីានាបាននូវកា អនុវតិតក្បក្បសដាយ      
អតិថន័យសពញសលញ ន្ងបំសពញតមសោលកា ណ៍្គន្លឹះនានា។ 
១. ការគប្ជើសគរ ើសសាលាគរៀន 
១.១ សាលាទងំឡាយអាចឈ ជាសបក្ខភាព េក្ាប់កា ព្ច ណ្ណានកា ទ្ទួ្ល

សាា ល់ជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី សដាយគណ្ៈក្មមកា វាយតិម្ម្ បេ់កា ោ្ល័យអប់ ំ
យុវជន ន្ងកី្ឡា ក្កុ្ង/ក្េុក្/ខណ្ឌ  ន្ងមនទី អប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡា រាជធានី /     
សខតិត។ 

១.២ សាលាស ៀនក្គប់ក្បសភទ្ អាចក្តូិវបានសក្ជីេស េីេក្ាប់កា ព្ច ណ្ណជាសាលា
ស ៀនជំនាន់ថ្មី រាប់ទងំសាលាបឋមេ្ក្ា មធយមេ្ក្ាបឋមភូម្ ន្ងមធយមេ្ក្ា
ទុ្ត្ិយភូម្។ 

១.៣ សៅសពលដាក់្ពាក្យសេនីេុំ កា សក្ជីេស េីក្តូិវណតិានកា ធានា មួសដាយអងាភាពម្ន
ណមន ដឋ ដូចជា NGO មូលន្ធ្ េហក្ោេឯក្ជន គណ្ៈក្មមកា េហគមន៍ 
េបបុ េជនឯក្ជន។ ភាន ក់្ងា ធានាក្តូិវានឆនទៈខពេ់ក្នុងកា ោកំ្ទ្សាលាស ៀន
ណដលានតិម្ម្ោ៉ា ងត្ិច $១០,០០០ ក្នុងមួយឆាន  ំក្នុងសថ្ សវលាអបប ាបីឆាន សំដីមបី
ណក្លមអគុណ្ភាព្នសៅ ក្កា ព្ច ណ្ណទ្ទួ្លសាា ល់។ 

១.៤ កា សក្ជីេស េីក្តូិវណតិអមជាមួយកា សេនីេុំេក្ាប់ោកំ្ទ្ ន្ងវន្្សោគដូចាន    
អនុវតិតតមទ្ក្មង់សៅក្នុងឧបេមព័នធទី្១.ក្។ 

១.៥ កា សក្ជីេស េីក្តូិវណតិបញ្ញា ក់្ថ្ន សតីិក្តូិវព្ច ណ្ណវន្្សោគសលីសាលាទងំមូល ឬ
សាលាក្នុងសាលា ឬសាលាស ៀនថ្មី។ 

១.៦ កា ណតិងតងំសបក្ខភាពសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្តូិវណតិក្តួិតិព្ន្តិយសដាយក្កុ្មក្បលក្ា     
ភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ សដីមបសីធវីកា េសក្មចទ្ទួ្លសាា ល់ ឬបដ្សេធ អាក្េ័យសល ី      
កា ព្ន្តិយពាក្យសេនីេុំ។ ដំសណី្ កា ក្តួិតិព្ន្តិយ ក្តូិវអនុវតិតសដាយក្ក្មក្បលក្ាភ្បាល
ថ្នន ក់្ជាត្ិ ចងក្ក្ងជាឯក្សា សដាយសក្បីក្បាេ់ទ្ក្មង់ណដលបានបងាា ញក្នុង
ឧបេមព័នធទី្១.ខ។ 

១.៧ ក្ក្េួងអប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡាទ្ទួ្លសាា ល់ថ្ន ានសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីចំនួនបី
ក្បសភទ្ គឺ (១) កា ណក្បក្ាយសាលាទងំមូល (២) សាលាស ៀនថ្មីេុទ្ធ ន្ង (៣)
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សាលាក្នុងសាលា ជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ សាលាក្បសភទ្ដំបូងសគេំសៅដល់
សាលាស ៀនានក្សាប់ ណដលក្តូិវបានណក្បក្ាយជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីទងំមូល 
ចំណណ្ក្ក្បសភទ្បនតបនាទ ប់ អាចជាសាលាស ៀនថ្មីេុទ្ធសាធ ឬជាក្បសភទ្សាលាសៅ
ក្នុងសាលា។ ដំសណី្ កា ព្ន្តិយសក្ជីេស េីសាលាស ៀនក្តូិវសធវីបានលអ្តិលអន់ សដីមបី
ធានាបានចាេ់លាេ់ថ្ន សលាក្ក្គូ អនក្ក្គូ គណ្ៈក្គប់ក្គងសាលា ន្ងេហគមន៍ 
ឯក្ភាពតមលក្ខខណ្ឌ  ន្ងសោលកា ណ៍្ក្បត្ិបតិត្ បេ់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ កា 
ឯក្ភាព បេ់អនក្ពាក់្ព័នធក្តូិវសធវីជាលាយល័ក្ខអក្ស ជាមួយអនក្  ពាក់្ព័នធទងំអេ់ 
ដូចានសៅក្នុង ឧបេមព័នធទី្១ក្។ 

១.៨ ក្គលឹះសាថ នេ្ក្ាសាធា ណ្ៈណដលបានសក្ជីេស េីជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី សៅណតិជា
សាលាស ៀនសាធា ណ្ៈ ន្ងសៅណតិជាសាថ ប័នម្ន ក្ក្បាក់្ចំសណ្ញក្នុងក្គប់          
 ូបភាព។ ធនធានណដលទ្ទួ្លបានមក្ពីក្គប់ក្បភពទងំអេ់ ក្តិវូណតិយក្សៅ       
វន្្សោគសៅសលីសេវាក្មមសាលាស ៀនណតិប៉ាុសណ្ណា ឹះ។ 

២. ការទទួលសសិសចះុគ ម្ ះចូលគរៀន និងលកខខណឌ តប្ម្ូវ 
២.១ េ្េសអាចចុឹះស ម្ ឹះចូលស ៀនសៅសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីបាន តមវធី្ពី ោ៉ា ង៖ (i) 

ចប់សឆាន តិ ឬ (ii) ក្ប ងចូល។ 
២.២ េ្េសដាក់្ពាក្យចូលស ៀនក្នុងសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្តូិវបំសពញពាក្យេុំដូចភាា ប់ជូន

ក្នុងឧបេមព័នធទី្២។ េេ្សមធយមេ្ក្ាក្តូិវបំសពញទ្ក្មង់ក្នុងឧបេមព័នធ ២.ក្ 
ចំណណ្ក្េ្េសបឋមេ្ក្ាក្តូិវបំសពញទ្ក្មង់ក្នុងឧបេមព័នធ ២.ខ។ 

២.៣ សៅអំ ុងសពលក្បត្ិបតិត្កា បីឆាន ដំំបូង ម្នកា អនុវតិតក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី 
សាលាស ៀនម្នតិក្មូវេ្េសបង់វភ្ាគទនសទ្។ 

២.៤ សាលាអាចព្ច ណ្ណអនុវតិតកា បង់ម្ថ្្វភ្ាគទន “សដាយេម័ក្គច្តិត” ភាា ប់ជាមួយ
នលងលក្ខខណ្ឌ ចាេ់លាេ់ម្នកា បំសពញភា ក្្ចច កា ទ្ទួ្លសាា ល់ ន្ងអនុម័តិ
សដាយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ។ សាលាស ៀនណដលោម នវញ្្ញញ បនបក្តិទ្ទួ្ល
សាា ល់គុណ្ភាព សៅានេុពលភាពសទ្ ោម នេ្ទ្ធ្អនុវតិតក្បព័នធ ត្ល់វភ្ាគទន
សដាយេម័ក្គច្តិតសនឹះសទ្។ 

២.៥ េ្េសក្កី្ក្ក្ក្តូិវសលីក្ណលងម្នបង់ម្ថ្្ ប៉ាុណនដតិក្មូវសធវីសតិេដជីវភាពក្គួសា ណដលសធវី
ស ងីសដាយគណ្ៈក្មមកា ក្ទ្ក្ទ្ង់សាលា។ (សមីលឧបេមព័នធទី្១១) 

២.៦ សាលាអាចសេនីេុំថ្វក្ាណដលក្តូិវសលីក្ណលង េក្ាប់េ្េសក្កី្ក្ក្សដាយយក្ពី  
មូលន្ធ្េមធម៌េងាម ត្ល់សដាយក្ក្េួងអប់  ំយុវជន ន្ងកី្ឡា។ 
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៣. តួនទី និងភារកិចចររសប់្កុម្ប្រលកាភិបាល 

៣.១ ក្ក្េួង នលងបសងកីតិក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិណដលានតួិនាទី្េំខាន់ៗបួន៖ 
(១) អនុម័តិរាល់កា វន្្សោគ ន្ងមូលន្ធ្េមធម៌ទងំអេ់មក្ពី ដាឋ ភ្បាល 
(២) ក្តួិតិព្ន្តិយកា បំសពញតមសោលកា ណ៍្េនូលសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ន្ង
ដំសណី្ កា អនុវតិត 
(៣) ស ៀបចំចងក្ក្ង ន្ងណក្លមអសោលនសោបាយសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ន្ង  
(៤) សធវីសេចក្តីេសក្មចទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាពអប់ ។ំ 

៣.២ ក្ក្េួងក៏្នលងអនុញ្ញញ តិបសងកីតិក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិត ណដលបំសពញ
បណនថមសលីមុខងា ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ។ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្រាជធានី/
សខតិតានមុខងា េំខាន់ៗ៤គឺ៖ 
(១) ព្ន្តិយ ន្ងអនុម័តិេំសណី្ថ្វក្ាចំណ្ណយក្បចណំខ ណដលសាលាបានសេនីេុំ 
(សមីលឧបេមព័នធទី្១៤) 
(២) សក្ជីេស េីក្គូបសក្ងៀនសៅថ្នន ក់្មូលដាឋ ន ន្ងស ៀបចំល្ខ្តិណតិងតងំបុគាល្ក្
សៅសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី   
(៣) ក្តួិតិព្ន្តិយេូចនាក្ ដំសណី្ កា  សដាយសក្បីទ្ក្ម់ងវាយតិម្ម្ក្នុងឧបេមព័នធទី្
៦ ន្ង 
(៤) សក្ជីេតងំសបក្ខភាពសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ដាក់្ជូនក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្
ជាត្ិព្ន្តិយ ន្ងអនុម័តិទ្ទួ្លសាា ល់ ឬបដ្សេធ ជាសាលាស ៀនេមក្េបេក្ាប់
សធវីកា វន្្សោគ។ 

៣.៣ េាេភាពក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលក្គប់ជាន់ថ្នន ក់្ ក្តូិវឆុ្ឹះបញ្ញច ងំពីភាពជាម្ដគូ វាង ដឋ 
ន្ងឯក្ជន ណដលក្នុងសនាឹះតួិអងាម្នណមន ដឋ ន្ងវេ្័យឯក្ជនានេាជ្ក្ភាព។  
េាជ្ក្ភាពសនឹះ អាច មួានតំិណ្ណងអងាកា ម្នណមន ដាឋ ភ្បាល ពាណ្្ជាក្  ន្ង
េហគមន៍មូលដាឋ ន។ 

៣.៤ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលទងំថ្នន ក់្ជាត្ិ ន្ងថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិត នលងក្គប់ក្គងសដាយាន
លក្ខនត្ក្ៈជាក់្លាក់្ ដូចានេសងខបក្នុងឧបេមព័នធទី្៣។ លក្ខនត្ក្ៈក្កុ្មក្បលក្ា      
ភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ ានបងាា ញក្នុងឧបេមព័នធទី្៣.ក្ ចំណណ្ក្លក្ខនត្ក្ៈក្កុ្មក្បលក្ា  
ភ្បាលថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិតបងាា ញក្នុងឧបេមព័នធទី្៣.ខ។ 

៣.៥ សដាយានកា ក្ពមសក្ពៀងពីក្ក្េួង ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ នលងទ្ទួ្លបាន
េ្ទ្ធ្អំណ្ណចក្នុងកា ចូល មួ ក្នុងសេវាពីតួិអងាម្នណមន ដាឋ ភ្បាល សដីមបជួីយ           
 ដាឋ ភ្បាលក្នុងកា អនុវតិតសោលកា ណ៍្ណណ្នាកំ្បត្ិបតិត្ណដលបានប ោ្យសនឹះ។ 
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៣.៦ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ នលងបសងកីតិអនុគណ្ៈក្មមកា មួយណដលនលងសធវីកា ចុឹះ
ក្តួិតិព្ន្តិយសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីទងំអេ់ សដីមបធីានាថ្នកា អនុវតិតក្េបតមសោល
កា ណ៍្េនូល (េូមសមីល អនុគណ្ៈក្មមកា ទ្ទួ្លសាា ល់ក្នុងសោលកា ណ៍្ណណ្នា ំ
៤.១ ខាងសក្កាម)។ 

៣.៧ កា ចុឹះក្តួិតិព្ន្តិយវាយតិម្ម្ទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាពអប់  ំ ក្គប់ក្គងសដាយក្កុ្មក្បលក្ា
ភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ ក្តូិវសធវីស ងីោ៉ា ងសហាចណ្ណេ់មតងក្នុងមួយឆាន  ំ ចំសពាឹះសាលា     
នីមួយៗ។ 

៣.៨ កា ក្តួិតិព្ន្តិយ “េូចនាក្ ដំសណី្ កា ” ក្តូិវក្គប់ក្គងសដាយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្
រាជធានី/សខតិត សហយីក្តូិវសធវីស ងីោ៉ា ងសហាចណ្ណេ់ពី ដងក្នុងមួយឆាន ចំំសពាឹះ
សាលានីមួយៗ សដាយសក្បីទ្ក្មង់ក្នុងឧបេមព័នធទី្៦។ 

៣.៩ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិនលងក្តូិវព្ន្តិយសមីល សលីកា សក្ជីេស េីសាលាសធវីជា
សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី សហយីក្តូិវណ អ្ក្សលីសេចក្តីេសក្មចចុងសក្កាយ សដាយេំអាង
សលីសបេក្ក្មមណេវង ក្កា ព្តិ សដាយអនុគណ្ៈក្មមកា ។ 

៣.១០ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលក្តូិវព្ន្តិយ ន្ងអនុម័តិណ្នកា វន្្សោគ (សមីលឧបេមព័នធទី្៥) 
ណដលសេនីស ងីសដាយសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីទងំអេ់ក្នុងឆាន នីំមួយៗ។ ណ្នកា         
វន្្សោគសាលាក្បចឆំាន ទំងំសនឹះ ក្តូិវក្តួិតិព្ន្តិយ ន្ងដាក់្ជូនក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល
ថ្នន ក់្ជាត្ិេសក្មច តម យៈក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលសៅថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិត។ 

៣.១១ សៅក្នុងឆាន ខំាងមុខ កា ទ្ទួ្លខុេក្តូិវ បេ់ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ អាចស ទ្ 
ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិត សៅសពលានកា វាយតិម្ម្ថ្ន សខតិតាន
េមតិថភាពក្គប់ក្ោន់ក្នុងកា ក្គប់ក្គងបទ្បញ្ញតិត្ ន្ងសោលកា ណ៍្ណណ្នាសំាលា
ស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 

៣.១២ ក្នុងក្ ណី្ណដលក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិត ម្នអាចធានាបាននូវកា 
បំសពញតមេដង់ដា  ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិតអាចក្តូិវ សំាយ  សហយី 
តួិនាទី្ក្តួិតិព្ន្តិយក្តូិវក្បគល់សៅថ្នន ក់្ជាត្ិវញ្។ 
 

៤. និតិវិធីសប្មារ់ការទទួលសាា ល ់
៤.១ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិនលងបសងកីតិអនុគណ្ៈក្មមកា  សដីមបវីាយតិម្ម្ទ្ទួ្ល

សាា ល់គុណ្ភាពសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ណដលអនុវតិតតមសេចក្តីណណ្នាណំដលបានចង
ក្ក្ងក្នុងឯក្សា ព្ធីកា វាយតិម្ម្ទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាពសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ។ 

៤.២ កា ទ្ទួ្លសាា ល់ជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីក្តូិវសធវីស ងីវញ្មួយឆាន មំដង។  
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៤.៣ អនុគណ្ៈក្មមកា ទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាពអប់  ំ េថ្តិសៅសក្កាមក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល
ថ្នន ក់្ជាត្ិ នលងចុឹះសៅសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីទងំអេ់ ោ៉ា ងសហាចណ្ណេ់មតងក្នុងមួយ
ឆាន  ំ សដីមបព្ីច ណ្ណសលីកា អនុវតិតតមសោលកា ណ៍្េនូលនានា បេ់សាលាស ៀន
ជំនាន់ថ្មី។ តួិនាទី្ ន្ងភា ក្្ចច បេ់េាជ្ក្ម្នអនុគណ្ៈក្មមកា ទ្ទួ្លសាា ល់
គុណ្ភាពអប់ សំាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីានបងាា ញក្នុងទ្ក្មង់៤.ក្ ក្នុងឧបេមព័នធទី្៤។  

៤.៤ កា ចុឹះក្តួិតិព្ន្តិយវាយតិម្ម្សដាយអនុគណ្ៈក្មមកា  ក្តូិវសក្បីក្បាេ់ទ្ក្មង់វាយតិម្ម្
េតង់ដាក្នុងទ្ក្មង់៤.ខ ក្នុងឧបេមព័នធទី្៤។ ទ្ក្មង់សនឹះដាក់្បញ្ចូ លអនុសាេន៍ចុង
សក្កាយទក់្ទ្ងនលងកា ទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាព។ 

៤.៥ លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យខ្ឹះ ក្តូិវបានស ៀបរាប់ក្នុងទ្ក្មង់វាយតិម្ម្េតង់ដា  នលងក្តូិវចត់ិ
ទុ្ក្ជាលក្ខខណ្ឌ ដាច់ខាតិ ន្ងក្តូិវវាយតិម្ម្សដាយអនុគណ្ៈក្មមកា ។ ក្នុងន័យសនឹះ 
ានលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យចំនួន១២ណដលទមទ េសក្មចបានដាច់ខាតិ សដីមបទី្ទួ្ល
បានកា ទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាព ចំណណ្ក្លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យចំនួន១២សទ្ៀតិ ជា    
លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យជសក្មីេបណនថម សហយីសាលាស ៀនក្តូិវេសក្មចបានត្ិចបំ្ុតិពាក់្
ក្ណ្ណត ល(៥០%)សទី្បជាប់ ចំណណ្ក្លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យចបំាច់សាលាក្តូិវេសក្មច
បានទងំអេ់(១០០%)សទី្បជាប់។ លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យទងំសនឹះក្តូិវបានេសងខបក្នុង
ឧបេមព័នធទី្៤។ 

៤.៦ ឧបបតិត្សហតុិម្នកា ម្នបានអនុវតិតតមសោលកា ណ៍្េនូលមួយ ឬសក្ចីនក្តូិវរាយ
កា ណ៍្ភ្ាមសៅសាលា ន្ងសៅកាន់ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលសដាយសក្បីទ្ក្មង់៤.គ ក្នុង
ឧបេមព័នធទី្៤។ កា ចុឹះវាយតិម្ម្សលីក្ទី្ពី ម្នក្តូិវសធវីសលីេ យៈសពលបីណខស យី 
សដីមបី្ ដល់ឱកាេសាលាណក្លមអសឆី្យតិបនលងសោលកា ណ៍្េនូលវញ្។  

៤.៧ សបីសាលាសៅណតិម្នបានអនុវតិតតមសោលកា ណ៍្េនូល បនាទ ប់ពីកា ក្ពានណដល
ដ្ល់ខាងសដីមសនាឹះសទ្ អនុគណ្ៈក្មមកា ទ្ទួ្លសាា ល់ នលង ដ្ល់អនុសាេនស៍ៅក្ក្ុម
ក្បលក្ាភ្បាលលុបសចលកា ទ្ទួ្លសាា ល់។ សទឹះបីជាក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលម្នអាច
ផ្្ទេ់បតូ នាយក្សាលា ណតិក្តូិវជូនដំណ្ល ងសៅមនទី អប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡារាជធានី/
សខតិតថ្ន កា បំសពញភា ក្្ចចម្នបានលអ បេ់នាយក្សាលា ជាមូលសហតុិសធវីបាត់ិបង់
កា ទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាពអប់  ំ សហយីបញ្ញា ក់្ថ្ន មនទី គួ ណតិបតូ នាយក្សាលាសនឹះ
សចញ។ អនុសាេន៍សនឹះក្តូិវសធវីសដាយសក្បីទ្ក្មង់៤.ឃ.ណដល ត្ល់ជូនក្នុងឧបេមព័នធ
ទី្៤។ 

៤.៨ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ នលងានអំណ្ណចចុងសក្កាយចំសពាឹះកា ដ្ល់កា ទ្ទួ្ល
សាា ល់ក្បចឆំាន ដំល់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីទងំអេ់។  
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៤.៩ កា េសក្មចលុបសចលកា ទ្ទួ្លសាា ល់ក្តូិវរាយកា ណ៍្មក្សាលា ន្ងមនទី អប់  ំ  
យុវជន ន្ងកី្ឡារាជធានី/សខតិត សដាយសក្បីក្បាេ់ទ្ក្មង់៤.ង ណដលបាន ដ្ល់ក្នុង
ឧបេមព័នធទី្៤. ជាមួយកា ក្បលក្ាសោបល់ណដលសាលានលងក្ាយសៅជាសាលា    
ធមមតវញ្។ សបីសាលាស ៀនបាត់ិបង់កា ទ្ទួ្លសាា ល់ឋានៈជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី  
សាលានលងក្ាយជាសាលាស ៀនធមមតវញ្ សហយីនលងក្តូិវបាត់ិបង់េ្ទ្ធ្ទ្ទួ្លបាន
ក្ញ្ច ប់ថ្វក្ាវន្្សោគព្សេេ ។ 

៤.១០ សៅសពលសាលាបាត់ិបង់កា ទ្ទួ្លសាា ល់សហយី សគក្តូិវ ង់ចោំ៉ា ងសហាចណ្ណេ់
មួយឆាន េំ្ក្ាេ្ន មុនសពលអាចសេនីេុំស ងីវញ្េក្ាប់ទ្ទួ្លបានកា ទ្ទួ្ល   
សាា ល់។ សៅសពលសនាឹះ សគអាចសធវីសៅបានសដាយសក្បីក្បាេ់ទ្ក្មង់ណដលបាន ដ្ល់
ក្នុង ឧបេមព័នធទី្១។  

៤.១១ សពលសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីបាត់ិបង់កា ទ្ទួ្លសាា ល់ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល នលងាន
េ្ទ្ធ្ដក្យក្េាា  ៈប ក្ាខ  /សក្គឿងេងាា  ម្ ណដលបាន ដ្ល់សៅសាលាសដាយក្ក្េួង 
ណដលជាណ ន្ក្មួយម្នេ្ទ្ធ្ទ្ទួ្លបានកា វន្្សោគខពេ់ក្ន្ងមក្។ កា េសក្មចដក្
យក្  កា វន្្សោគទងំសនឹះមក្វញ្ ឬអនុញ្ញញ តិសាលា ក្ាទុ្ក្វាេថ្តិសៅសលីក្កុ្ម
ក្បលក្ាភ្បាលជាអនក្េសក្មច។ 

៤.១២ សៅសពលសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្តូិវបានវាយតិម្ម្ទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាពអប់  ំសាលា
ស ៀនសនាឹះក្តូិវទ្ទួ្លបានវញ្្ញញ បនបក្តិទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាពអប់  ំ សដាយសក្បីក្បាេ់
ទ្ក្មង់ណដលបានបងាា ញក្នុងទ្ក្មង់៤.ច ម្ន ឧបេមព័នធទី្៤ ណដលក្តូិវចុឹះ             
ហតិថសលខាសដាយ ដឋមស្ដនដី ក្ក្េួងអប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡា។ វញ្្ញញ បនបក្តិសនឹះាន  
េុពលភាពណតិមួយឆាន បំ៉ាុសណ្ណា ឹះ គឺចប់ពីម្ថ្ៃចុឹះហតិថសលខាតិសៅ សហយីក្តូិវសធវីកា 
វាយតិម្ម្ស ងីវញ្ជាស ៀងរាល់ឆាន ។ំ 

៤.១៣ ក្បកា លអ អនុគណ្ៈក្មមកា វាយតិម្ម្ទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាព គបបសីធវីណ្នកា បាន
ក្គប់ក្ជុងសក្ជាយអំពីវធី្ក្បមូលព័ត៌ិាន ទក់្ទ្ងនលងេក្មមភាពសពលចុឹះដល់
សាលាស ៀន។ ចំសពាឹះសោលបំណ្ងសនឹះ ទ្ក្មង់៤.ឆ ម្នឧបេមព័នធទី្៤ ានបងាា ញ
ជូនកា កំ្ណ្ត់ិអនក្ ត្ល់ព័ត៌ិានេំខាន់ៗ ន្ងវធី្ក្បមូលទ្្ននន័យ។ ទ្ក្មង់៤.ជ ក៏្
ានបងាា ញេំណួ្ មួយចំនួន ណដលក្តូិវសក្បីេក្ាប់លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យនីមួយៗ។ 

៥. សដង់ដាច្នការរាំគរញភារកិចច 
៥.១ សាលាក្តូិវឆ្ងកាត់ិកា វាយតិម្ម្ពី ក្បសភទ្។ កា វាយតិម្ម្មួយពាក់្ព័នធនលងកា   

អនុវតិតតមសោលកា ណ៍្េនូលដូចបានប ោ្យក្នុងឧបេមព័នធទី្៤។ កា វាយតិម្ម្
មួយសទ្ៀតិពាក់្ព័នធនលងលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យសផ្ទដ តិសលីដំសណី្ កា ដូចបានប ោ្យសៅ
ក្នុងឧបេមព័នធទី្៦។  
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៥.២ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ ជាអនក្ក្តួិតិព្ន្តិយកា អនុវតិដសោលកា ណ៍្េនូលម្ន
សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ សោលកា ណ៍្េនូលានដូចខាងសក្កាម៖    

o គណ្សនយយភាពតិលង ុ លង ចំសពាឹះកា សក្បីក្បាេ់ធនធានានក្បេ្ទ្ធភាព 
សដីមបសីលីក្ក្មពេ់កា េ្ក្ា ក្ពមទងំបងាា ញសឃញីកា ម្ចនក្បឌ្្តិថ្មី។ 

o កា លុបសចលរាល់ទ្ក្មង់ម្នកា បង់ម្ថ្្ម្ន្ូ្វកា  ដូចជាម្ថ្្ស ៀនគួ កា បងខំ
េ្េសទ្្ញនំចំណី្ ឬឯក្សា សមស ៀន។ល។ 

o បសងកីនសា៉ា ងបសក្ងៀន៖ ៣៤ សា៉ា ង ក្នុងមួយេបាដ ហ៍េក្ាប់បឋមេ្ក្ា 
ន្ង៤០សា៉ា ងេក្ាប់មធយមេ្ក្ា (មួយសា៉ា ងេ្ក្ាាន   យៈសពល ៥០
នាទី្)។ 

o េដង់ដាវជ្ាា ជីវៈបសក្ងៀនខពេ់ ណដលតិក្មូវសក្បីបសចចក្វទ្្ាសក្ចីនក្នុងសពល
បសក្ងៀន ន្ងស ៀន ក្ពមទងំេក្មមភាពស ៀនេូក្តិណប្ក្ៗ (ក្្លបមុខវជ្ាា  
ជសក្មីេម្នកា េ្ក្ា។ល។) 

o ក្ក្បខណ្ឌ ណបងណចក្ធនធានក្បក្បសដាយេន្ទនភាពណដលចំណូ្ល បេ់
សាលាទងំអេ់ក្តូិវណបងណចក្េក្ាប់សេវាេ្ក្ា បេ់េ្េសណតិប៉ាុសណ្ណា ឹះ។ 

៥.៣ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីក្តូិវ ដ្ល់សេវាក្មមព្សេេដូចខាងសក្កាម៖  
o សេវាបណ្ណា ល័យេតិវតិសទី្២១ 
o សេវាក្បលក្ាអាជីព 
o សេវាអប់ កំ្មមវធី្បំណ្្នជំវត្ិ 
o េក្មមភាពេ្ក្ាេមបូ ណបប (ដូចជា៖ ក្្លបេ្ក្ា កា េ្ក្ាតមណបប
ក្សាវក្ជាវ កា េ្ក្ាតមណបបម្ចនក្បឌ្្តិ) 

o ក្កុ្មក្បលក្ាកុ្ា ណដលជួយក្គប់ក្គងសាលាស ៀន 
o សេវាបសចចក្វទ្្ា ព័ត៌ិាន ន្ងសា គមនាគមន៍ 
o គី្ន្ក្  

៥.៤ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីក្តូិវ ត្ល់េក្មមភាពេ្ក្ាេមបូ ណបបដល់េ្េស ណដលអាច
ានទ្ក្មង់ជាមុខវជ្ាា ជំនាញជាក់្លាក់្ (ឧ.វទ្្ាសាស្ដេដអនុវតិត បសចចក្វទ្្ា ។ល។) 
កា ចូល មួក្នុងក្្លបេ្ក្ាតមមុខវជ្ាា  ន្ង ត្ល់ជសក្មីេេ្េសចំសពាឹះមុខវជ្ាា បំណ្្ន
ជីវត្ិជាសដីម។ 

៥.៥ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីក្តូិវបងាា ញសឃញីនូវកា ម្ចនក្បឌ្្តិថ្មីៗក្ក្ម្តិខពេ់ ក្នុងកា ត្ល់
សេវាអប់  ំ ដូចជាកា ស ៀបចំក្្ចចណតិងកា បសក្ងៀនតមសអ ក្្ក្តូិន្ក្ កា សធវីកំ្ណ្ត់ិ
ក្ត កា វាយតិម្ម្តមក្មមវធី្េុេណវ   កា បសក្ងៀន កា ស ៀន ប ស្ាថ នេ្ក្ាណដល
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ានភាពទក់្ទញ កា េ្ក្ាណ ន្ក្វទ្្ាសាស្ដេតអនុវតិត ន្ងទ្ក្មង់េ្ក្ាណបបេក្មម
ស្សងៗសទ្ៀតិ។ 

៥.៦ កា វាយតិម្ម្ពាក់្ព័នធនលងលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យសផ្ទដ តិសលីដំសណី្ កា  នលងក្តូិវសធវីស ងី
សដាយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិត សដាយណ អ្ក្សលីលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យដូច
ខាងសក្កាម៖ 
o កា ចត់ិណចងថ្វក្ាោកំ្ទ្ក្នុងណ្នកា អភ្វឌ្ឍន៍សាលាស ៀនក្បចឆំាន  ំ
o កា សក្បីក្បាេ់បនទប់មុខវជ្ាា   
o កា បសងកីតិានេហគមន៍អភ្វឌ្ឍន៍វជ្ាា ជីវៈក្គូបសក្ងៀន 
o កា សក្បីក្បាេ់បនទប់ IT & កា ្ា ភាា ប់សៅក្នុងក្មមវធី្េ្ក្ា 
o កា សក្បីក្បាេ់បនទប់វទ្្ាសាស្ដេដ 
o កា អប់ កំ្មមវធី្បំណ្្នជីវត្ិ 
o កា សក្បីក្បាេ់បណ្ណា ល័យ 
o កា ណថ្ទសំក្គឿងប ក្ាខ   ន្ងប ស្ាថ ន ូបវន័ដ 
o េក្មមភាពោកំ្ទ្េ្េស (ដូចជា៖ កា ដ្ល់ក្បលក្ា ក្កុ្មក្បលក្ាកុ្ា ) 
o កា ក្បលក្ាអាជីព 
o កា ោកំ្ទ្ក្គូ (ដូចជា៖ គន្ងអាជីពក្គូបសក្ងៀន) 
o កា អនុវតិតក្បាក់្សលីក្ទ្លក្ច្តិត 
o កា ក្តួិតិព្ន្តិយ ន្ងកា ក្គប់ក្គងទូ្សៅ 
o កា ចូល មួ បេ់េហគមន៍ 

៥.៧ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ អាចបសងកីតិកា វាយតិម្ម្លទ្ធ្លេ្ក្ាសៅសាលា
ស ៀនជំនាន់ថ្មីសោលសៅណដលដាច់សដាយណ ក្ពីកា វាយតិម្ម្ទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាព
អប់ សំាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ កា វាយតិម្ម្សនាឹះសផ្ទដ តិសលីលទ្ធ្លស្សងៗដូចជា៖    
អក្តក្ប ងថ្នន ក់្ជាត្ិ អក្តសបាឹះបង់ េមតិថភាពម្នកា សក្បីក្បាេ់ភាសាអង់សគ្េ
ន្ងទ្ក្មង់ម្នកា វាយតិម្ម្ស្សងៗណដលពាក់្ព័នធនលងក្បព័នធអប់ ថំ្នន ក់្ជាត្ិ។ 

៦. សវយ័ភារប្រតិរតតកិារ 
៦.១ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីនលងទ្ទួ្លបានេ្ទ្ធ្ជាសាថ ប័នេវយត័ិ សដីមបអីនុវតិតេក្មមភាព

ខាងសក្ៅក្ក្បខណ្ឌ សោលនសោបាយានក្សាប់ បេ់ក្ក្េួង។ េក្មមភាពជាក់្
ណេតងក្តិូវណតិណក្តិក្មូវ សដីមបបីងាា ញកា ្ា ភាា ប់សៅនលងកា ម្ចនក្បឌ្្តិថ្មីក្នុងវេ្័យ
អប់  ំ ន្ងសលីក្ក្មពេ់គុណ្ភាពអប់  ំ (ដូចជា៖ កា កាត់ិបនថយក្ក្ម្តិ្លសធៀប
េ្េស ថ្នន ក់្ស ៀន សដីមបណីក្លមអគុណ្ភាពអប់  ំជាសដីម។ល។ កា សក្បីក្មមវធី្េុេណវ 
ានអាជាា បណ្ាសដីមបបីសងកីនកា ម្ចនក្បឌ្្តិថ្មី ន្ងក្បេ្ទ្ធភាព។ល។) 
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៦.២ េវ័យភាពក្បត្ិបតិត្កា គឺអាក្េ័យសលីេមតិថភាព បេ់សាលាជំនាន់ថ្មី សដីមបបីងាា ញ
នវានុវតិតន៍អប់  ំេដង់ដាអប់ ខំពេ់ ន្ងលទ្ធ្លេ្ក្ាេ្េសខពេ់។ 

៦.៣ ណ ន្ក្េវ័យភាពក្បត្ិបតិត្កា  សាលាស ៀនអាចបញ្ចូ ល ន្ងបណនថមសលីេពីចំណុ្ច
ណដលបានសលីក្ស ងីខាងសក្កាម៖  

o កា ពក្ងីក្ក្មមវធី្េ្ក្ា 
o កា បនថយ្លសធៀបេ្េស ថ្នន ក់្ស ៀន (ម្នសលីេ៣៦នាក់្) 
o កា សក្ជីេស េីក្គូ ន្ងបុគាល្ក្ស្សងសទ្ៀតិពីខាងសក្ៅអងាភាពបាន  
o កា ស ៀបចំកា ក្ប ងចំសពាឹះេ្េសណដលចូលស ៀនក្នុងក្មមវធី្ជំនាន់ថ្មី 
o កា សធវីក្្ចចណតិងកា បសក្ងៀន ន្ងកំ្ណ្ត់ិក្តថ្នន ក់្ស ៀនតមទ្ក្មង់ 
សអ ច្ក្តូិន្ក្ 

o កា ទ្្ញក្មមវធី្កំុ្ពយូទ័្ ណដលានអាជាា បណ្ា 
o កា យក្វភ្ាគទនម្ថ្្េ្ក្ាសដាយេម័ក្គច្តិត ពីឪពុក្ាដ យសដាយាន    
កា ក្ពមសក្ពៀងជាមួយេហគមន៍។ 

៦.៤ កា ក្តួិតិព្ន្តិយ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី នលងេថ្តិសក្កាមកា ទ្ទួ្លខុេក្តូិវសដាយផ្ទទ ល់
 បេ់ក្ក្េួងសៅថ្នន ក់្ជាត្ិ។ 

៦.៥ មស្ដនដីអប់ សំៅថ្នន ក់្មូលដាឋ ន ក្តូិវានព័ត៌ិានអំពីវឌ្ឍនភាពសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី សៅ
ក្នុងណដនអំណ្ណច បេ់ខួ្ន ន្ងចូល មួអនុវតិតតមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យសាលាស ៀន
ជំនាន់ថ្មី។ 

៦.៦ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ នលងសធវីកា ទ្ទួ្លខុេក្តូិវសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីសលីកា 
ក្តួិតិព្ន្តិយចំសពាឹះលទ្ធ្លេសក្មចបាន សដាយព្ន្តិយសមីល កា វាេ់ណវងខាងសក្ៅ
ម្នលទ្ធ្លេ្ក្ាដូចជា កា ក្ប ងេញ្ញញ បក្តិមធយមេ្ក្ាទុ្ត្ិយភូម្              
កា ក្ប ង PISA ជាសដីម។ល។ េវ័យភាពសាថ ប័ន បេ់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី
អាក្េ័យទងំក្េុងសៅសលេីមតិថភាព បេ់សាលាណដលបងាា ញពីភាពខ្ាងំសលីណ ន្ក្
លទ្ធ្លេ្ក្ា។ 

៧. ការគប្ជើសគរ ើសរុគាលកិ 

៧.១ នាយក្/នាយក្ា ន្ងក្គូបសក្ងៀនសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្បកា លអបំ្ុតិក្តូិវណតិសក្ជីេ
ស េីសដាយកា ក្បកួ្តិក្បណជង។ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលនលងណតិងតងំគណ្ៈក្មមកា មួយ
ណដលសក្ជីេស េីសចញពីមស្ដនតីអប់ កំ្នុងមូលដាឋ ន ន្ងអនក្ពាក់្ព័នធសដីមបេីាា េ
សបក្ខជនណដលបានដាក់្ពាក្យេុំចូលបសក្មីកា ។  

៧.២ មុខតំិណណ្ងនាយក្/នាយក្ា ន្ងក្គូបសក្ងៀនក្តូិវ្សពវ្ាយបានទូ្លំទូ្លាយោ៉ា ង
សហាចណ្ណេ់ យៈសពលពី េបាដ ហ៍មុនសពលេាា េ។ 
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៧.៣ នាយក្/នាយក្ាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីក្តូិវណតិជាបុគាល្ក្ បេ់ក្ក្េួងអប់  ំ យុវជន 
ន្ងកី្ឡា។ 

៧.៤ សក្កាយពីកា េាា េចប់ គណ្ៈក្មមកា េាា េន៍នលងស ា្ីអនុសាេន៍ជូនក្កុ្ម
ក្បលក្ាភ្បាល សដីមបសីក្ជីេស េីបុគាលានេមតិថភាពសដាយសក្បីក្បាេ់ទ្ក្មង់ក្នុង
ឧបេមព័នធទី្៧។ 

៧.៥ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីអាចសក្ជីេស េីក្គូ ន្ងបុគាល្ក្ស្សងសទ្ៀតិពីសក្ៅអងាភាព(ដូច
ជា៖ បុគាល្ក្មក្ពីសខតិតស្សងៗ ឬសបក្ខជនណដលម្នណមនជាបុគាល្ក្ ដឋ) ក្បេ្នសបី
ក្តូិវតមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យសក្ជីេស េី។ តិក្មូវកា ទងំសនឹះក្តូិវ មួបញ្ចូ លលក្ខណ្ៈ
េមបតិត្មួយចំនួនខាងសក្កាម ណតិម្នតិក្មូវដាច់ខាតិសនាឹះសទ្៖  

o េញ្ញញ បក្តិឧតិដមេ្ក្ាមុខវជ្ាា ពាក់្ព័នធ 
o បទ្ព្សសាធន៍បសក្ងៀនោ៉ា ងត្ិច៣ឆាន សំលីមុខវជ្ាា ឯក្សទ្េ 
o សចឹះសក្បីក្បាេ់េាា  ៈបសចចក្វទ្្ា 

៧.៦ សៅសពលសក្ជីេស េីបុគាល្ក្ពីខាងសក្ៅ សាលាក្តូិវណតិធានាថ្នានថ្វក្ាក្គប់ក្ោន់
េក្ាប់ ត្ល់ក្បាក់្ឈនួល ន្ងឧបតិថមា។ 

៧.៧ នាយក្/នាយក្ា ក្គូបសក្ងៀន ន្ង បុគាល្ក្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីទងំអេ់ក្តូិវណតិចុឹះ
ហតិថសលខាសលីក្្ចចេនា ណដលបានភាា ប់សេចក្ដីេសងខបតួិនាទី្ ន្ងភា ក្្ចច ណដល
ក្តូិវបំសពញ ន្ងលក្ខខណ្ឌ សដីមបទី្ទួ្លបានក្បាក់្ឧបតិថមា។ ប ោ្យកា ងា េក្ាប់
ក្គូបសក្ងៀន នាយក្ ជាសដីម ក្តូិវភាា ប់ជាមួយក្្ចចេនា ណដលានបងាា ញក្នុង 
ឧបេមព័នធទី្៨។ 

៧.៨ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្តូិវណតិ ក្ាេំណំុ្ឯក្សា េក្ាប់ក្គូបសក្ងៀន បណ្ណា  ក្ស ន្ង
អនក្ក្បលក្ាទងំអេ់ ណដលក្ត់ិក្តពីកា ផ្្ទេ់បដូ កា បំសពញភា ក្្ចច បេ់បុគាល្ក្។ 
កំ្ណ្ត់ិសហតុិទងំសនឹះក្តូិវ ូមបញ្ចូ លព្នទុេាា េន៍ ព្នទុកា អសងកតិថ្នន ក់្ស ៀន 
កំ្ណ្ត់ិសហតុិេ្កាខ សាលា គន្ងអាជីពក្គូជាសដីម។ 

៧.៩ ក្្ចចេនា បេ់បុគាល្ក្េ្ក្ាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្តូិវសធវីស ងីមួយឆាន មំដង
អាក្េ័យសលីេដង់ដាបំសពញភា ក្្ចចជាក់្លាក់្ ដូចណដលបានបងាា ញសៅក្នុង
ឧបេមព័នធទី្១២។ 

៧.១០ រាល់កា ជួលបុគាល្ក្ ន្ងកា បនតក្្ចចេនាបុគាល្ក្ណដលសាលាអនុវតិត ក្តូិវព្ន្តិយ 
ន្ងអនុម័តិចុងសក្កាយ សដាយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលសទី្បានេុពលភាព។  
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៨. ការណរងណចកធនធាន 
៨.១ ធនធានហ ្ញ្ញវតិថុទងំអេ់ មួទងំវភ្ាគទនបានពីាតប្តេ្េស ក្តូិវ ក្ាទុ្ក្

ក្នុងគណ្នីសាលា សដាយានហតិថសលខីចំនួនបី (នាយក្/នាយក្ា នាយក្ ង/     
នាយក្ា ង ន្ងតំិណ្ណងក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល)។  

៨.២ ធនធានណដលបានសេនីពី ដាឋ ភ្បាល ក្តូិវេសងខបក្នុងណ្នកា ណដលភាា ប់កា ចំណ្ណយ
ជាមួយនលងតិក្មូវកា អប់ េំក្ាប់ទ្ក្មង់នីមួយៗ ណដល ដ្ល់ក្នុងឧបេមព័នធទី្៥។ 

៨.៣ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្តូិវានលក្ខណ្ៈេមបត្ិតទ្ទួ្លបានក្ញ្ច ប់វន្្សោគខពេ់ពី
ក្ក្េួង ន្ងាច េ់ជំនួយក្នុង យៈសពល៣ឆាន ដំំបូង។ កា ចប់ស ត្ីមសៅឆាន ទីំ្៤ សាលា
ស ៀន ក្តូិវចប់ស ត្ីមព្ភាក្ាជាមួយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល សដីមបបីតូ កា ោកំ្ទ្មួយចំនួន
សៅេហគមន៍មូលដាឋ ន ន្ងាតប្តេ្េស តម យៈកា ចប់ស ត្ីមវភ្ាគទន
សដាយេម័ក្គច្តិតពីាតប្តេ្េស។ ាតប្តេ្េសណដលោម នលទ្ធភាព ត្ល់
វភ្ាគទន ក្តូិវបនតចំណ្ណយសដាយមូលន្ធ្េមធម៌។ តិក្មូវកា ណដលទមទ ាន
កា ោកំ្ទ្ពីាតប្តេ្េសដល់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី គួ សលីក្យក្មក្ព្ភាក្ា
ជាមួយេហគមន៍មូលដាឋ នចប់តងំពីឆាន ទីំ្១សៅ សៅសពលណដលសាលាក្តូិវបាន
ទ្ទួ្លសាា ល់ន្ងសក្ជីេស េីជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ ឆនទៈក្នុងកា ទ្ទួ្លយក្   
តិក្មូវកា ានកា ោកំ្ទ្ណបបសនឹះ គួ ដាក់្ចូលជាលក្ខខណ្ឌ មួយម្នកា ទ្ទួ្លសាា ល់ 
ន្ងសក្ជីេស េី។ 

៨.៤ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្តូិវ ក្បុគាលណដលឆ្ងកាត់ិកា បណ្ដុ ឹះបណ្ណដ ល១ ូប ណដល
អាចក្គប់ក្គងគណ្នីសាលា សដីមបធីានាថ្នគណ្នីសាលាានកា ក្គប់ក្គង ន្ងសធវី
បចចុបបននភាពបានក្តិលមក្តូិវ (េូមសមីលណ ន្ក្ទី្១៣)។ 

៨.៥ បុគាល្ក្សធវីកា ក្នុងសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីណដល មួទងំនាយក្សាលា ក្គូបសក្ងៀន      
បណ្ណា  ក្ស ន្ងបុគាល្ក្ដម្ទ្សទ្ៀតិ (ឧ.ទី្ក្បលក្ាអាជីព គណ្សនយយ..។ល។) ាន
េ្ទ្ធ្ទ្ទួ្លក្បាក់្សលីក្ទ្លក្ច្តិតបណនថមសលីក្បាក់្សបៀវតិស។ ក្បាក់្សលីក្ទ្លក្ច្តិតសនឹះសៅ
ថ្ន ក្បាក់្អាក្េ័យសលីកា បំសពញភា ក្្ចច។ 

៨.៦ ក្បាក់្សលីក្ទ្លក្ច្តិតអាក្េ័យសលីភា ក្្ចចានពី ក្បសភទ្៖ (i) ក្បាក់្សលីក្ទ្លក្ច្តិតសថ្ 
សដាយភាា ប់ក្្ចចេនាជាមួយក្គូលុបបំបាត់ិកា បសក្ងៀនគួឯក្ជន សហយីក្តូិវបំសពញ
កា ងា  ដឋបាលក្គូបសក្ងៀនបានសពញសលញ ន្ង (ii) ក្បាក់្សលីក្ទ្លក្ច្តិតអាក្េ័យ
សលីភា ក្្ចច(PbP)។ 

៨.៧ ក្បាក់្សលីក្ទ្លក្ច្តិតសថ្ ក្គូបសក្ងៀនក្តូិវកំ្ណ្ត់ិចំនួន ៤០០,០០០៛/ណខ េក្ាប់
សាលាស ៀនសក្ៅពីទី្ក្កុ្ងភនំសពញ សហយី ៦៦០,០០០៛/ណខ សៅទី្ក្កុ្ងភនំសពញ។      
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អក្តសនឹះជាក្ក្ម្តិអបបប ា សហយីអាចទ្ទួ្លបានខពេ់ជាងសនឹះអាក្េ័យសលី
ធនធាន បេ់សាលា ន្ងានកា ឯក្ភាពពីក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ។ 

៨.៨ ក្បាក់្សលីក្ទ្លក្ច្តិតសថ្ េក្ាប់នាយក្/នាយក្ាសាលា ក្តូិវកំ្ណ្ត់ិចំនួន
១,០០០,០០០៛ ន្ង ចំនួន ៨០០,០០០៛ េក្ាប់នាយក្ ង/នាយក្ា ង។ អក្ត
សនឹះជាក្ក្ម្តិអបបប ា សហយីអាចណក្បក្បួលអាក្េ័យសលីធនធាន បេ់សាលា ន្ង
ានកា ទ្ទួ្លសាា ល់ ន្ងឯក្ភាពពីក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ។ 

៨.៩ លក្ខខណ្ឌ ម្នក្បាក់្សលីក្ទ្លក្ច្តិតក្គូ ក្តូិវណចងក្នុងក្្ចចេនាជាលាយល័ក្ខអក្ស តម
តរាងគំ ូ ន្ងឯក្សា ណណ្នាកំា ងា ដ្ល់ក្នុងឧបេមព័នធទី្៨ក្ ន្ង៨ខ។ 

៨.១០ ក្បាក់្សលីក្ទ្លក្ច្តិតអាក្េ័យសលីភា ក្្ចច ក្តូិវបាន ដ្ល់ក្គូតមកាលវភ្ាគដូច ណដល
បានណចងក្នុងឧបេមព័នធទី្៩។ សាលាស ៀនានេទ្្ធ្ក្នុងកា កំ្ណ្ត់ិអក្តក្បាក់្
ឧបតិថមាអាក្េ័យសលីកា បំសពញភា ក្្ចចក្េបតមធនធាន ន្ងសដាយានកា      
ឯក្ភាពពីក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល។ អាក្េ័យសលីទំ្ហកំា ងា  ក្្ចចកា ទងំសនឹះអាច
ទ្ទួ្លបានថ្វក្ាបណនថមសលីថ្វក្ាសថ្ ។ 

៩. ការអភិវឌឍសម្តថភារប្គូរគប្ងៀន 

៩.១ ក្គូបសក្ងៀនសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីក្គប់ ូប ក្តូិវានកំុ្ពយូទ័្ យួ ម្ដមួយសក្គឿងជា
ឧបក្ ណ៍្សធវីកា ជាមូលដាឋ ន។ 

៩.២ ក្គូបសក្ងៀនក្តូិវបំសពញតមណ្នកា អភ្វឌ្ឍន៍វជ្ាា ជីវៈសដាយចូល មួក្នុងគន្ងអាជីព
ដូចានេសងខបខ្លមសា សៅក្នុងទ្ក្មង់ណដលបាន ដ្ល់ក្នុងឧបេមព័នធទី្១០។ 

៩.៣ ក្គូបសក្ងៀនណដលបងាា ញក្តី ពំលងខពេ់ដល់សាលា អាចទ្ទួ្លបានអាហា ូបក្ ណ៍្
េក្ាប់កា បណ្ដុ ឹះបណ្ណដ លបណនថមថ្នន ក់្ឧតិតមេ្ក្ា ឬសៅវទ្្ាសាថ នបសចចក្វទ្្ា។ 
សាលាអាច ត្ល់អាហា ូបក្ ណ៍្សពញសលញ ឬម្នសពញសលញ (ភាគ យ) 
អាក្េ័យសលីក្ក្ម្តិថ្វក្ាណដលាន។ អាហា ូបក្ ណ៍្ក្គូគួ បញ្ញា ក់្ថ្ន ជាណ ន្ក្មួយ
ម្នណ្នកា គន្ងអាជីពក្គូបសក្ងៀន សដាយានសោលសៅ ន្ងក្តី ពំលងចាេ់លាេ់
ក្នុងកា សលីក្ក្មពេ់គុណ្ភាពបសក្ងៀនណដលជាណ្្ផ្ទក ម្នកា វន្្សោគសនឹះ។  

៩.៤ ក្មមវធី្អភ្វឌ្ឍន៍វជ្ាា ជីវៈសៅសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្តូិវ មួបញ្ចូ លទងំទ្េសនក្្ចចសៅ
សាលាស ៀនសក្ៅក្បសទ្េ ន្ងក្នុងក្បសទ្េក្មពុជាណដលានភាពសលចសធ្ា។ 

៩.៥ សាលាស ៀនតិក្មូវឱយក្គូបសក្ងៀនចូល មួេ្កាខ សាលាពក្ងលងេមតិថភាពជាក្បច ំទងំ  
េ្កាខ សាលាមូលដាឋ នដំបូង ន្ងេ្កាខ សាលាបនតបនាទ ប់សទ្ៀតិ កា បនតក្្ចចេនាជូន
ក្គូបសក្ងៀនក៏្អាក្េ័យសលីកា ចូល មួសទ្ៀងទត់ិក្នុងេ្កាខ សាលាសនឹះ ន្ងកា បំសពញ
កា ងា ណដលបាន ត្ល់។ 
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៩.៦ ក្គូបសក្ងៀនសៅសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្តូិវស ៀបចំបសងកីតិេហគមន៍អភ្វឌ្ឍន៍វជ្ាា ជីវៈក្គូ
បសក្ងៀន (Professional Learning Community) ក្នុងេហគមន៍សនឹះ តិក្មូវក្គូ
បសក្ងៀនជួបក្បជំុសទ្ៀងទត់ិ ណចក្ ណំលក្ព័ត៌ិាន ចងក្ក្ងឯក្សា  មួេក្ាប់សក្បី
ក្បាេ់ទងំអេ់ោន  ន្ងសធវី បាយកា ណ៍្ជូនក្កុ្មេតីពីបទ្ព្សសាធស្សងៗ (ជា
ព្សេេសក្កាយពីក្តិ ប់ពីក្មមវធី្ទ្េសនក្្ចចេ្ក្ា)។ ទ្្ដឋភាព មួម្នេហគមន៍
អភ្វឌ្ឍន៍វជ្ាា ជីវៈ ណដលក្តូិវបងាា ញជាភេតុតងសៅក្នុងសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីរាប់
បញ្ចូ លកា សក្បីក្បាេ់េាា  ៈដូចជា ានបនទប់សាស្ដសាត ច យ េាជ្ក្ភាពក្នុង       
បណ្ណត ញទំ្នាក់្ទំ្នងេងាម ក្កុ្មសអ ច្ក្តូិន្ក្ាន Google Drive េក្ាប់បញ្ាូ ន
សា សអ ច្ក្តូិន្ក្ម្ ទ្ក្នុង (ឧ.អីុណមល ន្ងបណ្ណដ ញេងាមស្សងៗ) ន្ងាន     
កាលវភ្ាគចូល មួក្បជំុទងំ្ូ្វកា  ន្ងម្ន្ូ្វកា ។ 

១០. ការគប្រើប្បាសរ់គចចកវិទា 

១០.១ ក្គូទងំអេ់សៅក្នុងសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្តូិវានកំុ្ពយូទ័្ យួ ម្ដសក្បីក្បាេ់ផ្ទទ ល់ខួ្ន
សដីមបេីក្មួលក្នុងកា សក្បីក្បាេ់ ICT សៅក្នុងវេ្័យអប់ ។ំ សនឹះជាតិក្មូវកា ចបំាច់
េក្ាប់បនតទ្ទួ្លបានកា ទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាពអប់ សំាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 

១០.២ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្តូិវានបនទប់កំុ្ពយូទ័្ ណដលដំសណី្ កា  សហយីអាច ត្ល់ េ្េស 
៥០% ឬសក្ចីនជាងសនឹះបានចូលេ្ក្ា២សា៉ា ង/េបាត ហ៍ោ៉ា ងត្ិចេក្ាប់បឋម
េ្ក្ាពីថ្នន ក់្ទី្៤ដល់៦ ន្ង៣សា៉ា ង/េបាត ហ៍ោ៉ា ងត្ិចបំ្ុតិេក្ាប់េ្េសមធយម
េ្ក្ា។  

១០.៣ បណ្ណា ល័យក្តូិវានសេវាឧបក្ ណ៍្េ្ក្ាចល័តិ ណដលអាចសក្បីក្បាេ់សេវា           
បណ្ណា ល័យសអ ច្ក្តូិន្ក្ ក្មមវធី្េ្ក្ាេុេណវ អប់  ំ កា ចូលសក្បីក្បាេ់កំុ្ពយូទ័្ 
បនទឹះសេដីង ជាសដីម។ល។ 

១០.៤ េហគមន៍ក្គូសៅក្នុងសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្តូិវណតិភាា ប់ទំ្នាក់្ទំ្នងោន តម យៈ     
មសធាបាយស្សងៗដូចជា Google Drive គណ្នីអីុណមល បណ្ណដ ញទំ្នាក់្ទំ្នង
េងាម ន្ងកា ជួបក្បជំុសទ្ៀងទត់ិ។  

១០.៥ ក្គូទងំអេ់សៅក្នុងសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្តូិវណតិានគណ្នីអីុណម៉ាល។ 
១០.៦ ក្គូទងំអេ់សៅក្នុងសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្តូិវណតិអាចសក្បីក្បាេ់ោ៉ា ងសហាចណ្ណេ់

ា៉ា េុីនបញ្ញច ងំ ូបភាព ឬស្ាយ LCD ។ 
១០.៧ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្តូិវណតិសក្បីក្បាេ់ក្មមវធី្កំុ្ពយូទ័្ េក្ាប់អប់ សំដីមបសីលីក្ក្មពេ់

ក្បេ្ទ្ធភាពទងំក្នុងកា ងា  ដឋបាល កា បសក្ងៀន កា ស ៀន ន្ងកា វាយតិម្ម្។      
ក្មមវធី្ជាក់្លាក់្មួយចំនួនក្តូិវបានកំ្ណ្ត់ិសដាយ ក្ក្េួង េក្ាប់សោលបំណ្ង
សនឹះ (ឧ. ក្មមវធី្ Literatu ក្មមវធី្ 3D Classroom ន្ង SMAS ជាសដីម។ល។) 



23 
 

១១. ម្ូលនិធិសម្ធម្ ៌

១១.១ ក្បភពមូលន្ធ្េមធម៌េងាម គឺបានមក្ពីក្ក្េួងអប់  ំយុវជន ន្ងកី្ឡា។ សោល
បំណ្ង បេ់មូលន្ធ្េមធម៌គឺសដីមបធីានាេ្េសក្កី្ក្ក្ (េ្េសណដលោម ន         
លទ្ធភាពបង់វភ្ាគទនេម័ក្គច្តិត) បានចូលស ៀនសៅក្នុងសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី 
សដាយម្នសធវីប៉ាឹះពាល់ដល់សាលាស ៀន ក្នុងកា ្តល់សេវាអប់ ណំដលានគុណ្ភាព  
ខពេ់។  

១១.២ មូលន្ធ្េមធម៌េងាម បសងកីតិស ងីេំសៅសឆី្យតិបសៅនលងក្ងវល់សៅក្នុងសាលា
ជំនាន់ថ្មី សដីមបេីាជ្ក្ក្កី្ក្ក្បំ្ុតិក្នុងេហគមន៍ក្មពុជាអាចទ្ទួ្លបានសេវាអប់ ំ
ានគុណ្ភាពខពេ់ សដាយម្នសធវីឱយចុឹះថ្យនូវលំហូ ធនធានដល់សាលាស ៀនពី          
េហគមន៍មូលដាឋ ន។ 

១១.៣ មូលន្ធ្េមធម៌េងាម គួ សក្បីសដីមបបំីសពញតិម្ម្វភ្ាគទនសដាយេម័ក្គច្តិតណដល
សាលាក្តូិវទ្ទួ្ល ប៉ាុណនតម្នអាចទ្ទួ្លបានពីាតប្តេ្េសក្កី្ក្ក្។ 

១១.៤ ជាទូ្សៅ ក្ក្េួង ត្ល់អនុសាេន៍ថ្ន កា សធវីវភ្ាជថ្វក្ាមូលន្ធ្េមធម៌េងាមេ ុប
 មួក្តូិវសេមីនលងកា ចំណ្ណយក្បត្ិបតិត្កា ក្នុងសាលាស ៀនក្នុងមួយឆាន  ំ (សដាយម្នគ្តិ
ពីចំណ្ណយវន្្សោគេក្ាប់សហដាឋ  ចនាេមព័នធ ន្ងេាា  ប ក្ាខ  ) ដក្ថ្វក្ា
ចំណូ្លពីាតប្តេ្េស ន្ងក្បភពស្សងៗ បេ់សាលាស ៀន។ 

១១.៥ មូលន្ធ្េមធម៌េងាមនលងក្តូិវចប់ស ត្ីមដំសណី្ កា សៅឆាន ទីំ្៤ម្នក្មមវធី្សាលាស ៀន
ជំនាន់ថ្មី សក្កាយពីសាលាស ៀនបងាា ញសឃញីថ្ន បាន ត្ល់សេវាអប់ ាំនគុណ្ភាព
ខពេ់ដល់េ្េស។ សៅឆាន ទីំ្៤ ក្មមវធី្តិក្មូវសាលាចប់ស ត្ីមផ្្ទេ់បតូ ចំណ្ណយច នដ 
េហគមន៍មូលដាឋ នទ្ទួ្លខុេក្តូិវក្នុងកា ចំណ្ណយមួយណ ន្ក្។ មូលន្ធ្េមធម៌
េងាម ានសោលសៅបងាក  េក្មមភាព ត្ល់វភ្ាគទនកំុ្ប៉ាឹះពាល់ដល់េ្េសក្កី្ក្ក្។ 

១១.៦  ក្ក្េួង ពំលងថ្ន មូលន្ធ្េមធម៌េងាមណដលសាលាទ្ទួ្លបាន ក្តូិវយក្សៅសក្បី
ក្បាេ់េក្ាប់ខទង់ចំណ្ណយក្បត្ិបតិត្កា សៅក្នុងសាលា (ឧ.ក្បាក់្សលីក្ទ្លក្ច្តិតក្គូ
បសក្ងៀន ម្ថ្្ចំណ្ណយទ្លក្ សភី្ង កា ជួេជុលណថ្ទ។ំល។) 

១១.៧ សាលាគួ កំ្ណ្ត់ិចំនួនាតប្តេ្េសណដលោម នលទ្ធភាពបង់វភ្ាគទនេម័ក្គច្តិត
សៅដំណ្ណក់្កាលសក្កាយម្នកា អនុវតិត សដាយសក្បីគំ ូណ្នកា វន្្សោគក្នុងឧបេមព័នធ
ទី្៥ (ចំណុ្ចទី្៤) 

១១.៨ សាលាស ៀនក្តូិវកំ្ណ្ត់ិចំនួនាតប្តេ្េសក្កី្ក្ក្ ណដលោម នលទ្ធភាពបង់
វភ្ាគទនេម័ក្គច្តិត សដាយសក្បី “សតិេតក្ក្ម្តិជីវភាព” ក្នុងឧបេមព័នធទី្១១ 

១១.៩ ថ្វក្ាបានមក្ពីមូលន្ធ្េមធម៌េងាម ណដល ដ្ល់សាលានីមួយៗនលងក្តូិវឯក្ភាព
សដាយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល។ 
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១២. ការជួយោាំប្ទរីមាតារិតាសសិស 

១២.១ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីក្តូិវសគសាា ល់ថ្នជា “សាលាស ៀនជសក្មីេ” សនឹះានន័យថ្នជា
សាលាស ៀនណដលានគំ ូអប់ គុំណ្ភាពខពេ់សបីក្ទូ្លាយេក្ាប់ាតប្តេ្េស
ក្គប់ទ្្េទី្ សទឹះបីាតប្តេ្េសម្នានលំសៅដាឋ នចំណុ្ឹះសាលាស ៀនក៏្        
សដាយ។ 

១២.២ សទឹះបីាតប្តេ្េសមក្ពីទី្តងំណ្ណក៏្សដាយ អាចដាក់្ពាក្យចុឹះស ម្ ឹះកូ្នចូល
ស ៀនក្នុងសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីបាន។ កូ្ន បេ់ោត់ិក្តូិវានលក្ខណ្េមបតិត្េក្ាប់
កា សក្ជីេស េី។ ចំណុ្ចសនឹះ មួានកា ចប់សឆាន តិ េាា េន៍ជាប់ ឬសធវ ី សតិេតជាប់
សៅតមសាថ នភាព បេ់សាលាស ៀននីមួយៗ។ 

១២.៣ ាតប្តេ្េស ក្តូិវ ត្ល់មត្ិ សោបល់ េំណូ្មព  អនុសាេន៍ដល់គណ្ៈក្គប់
ក្គងសាលាតម យៈគណ្ៈក្មមកា ក្ទ្ក្ទ្ង់សាលា ណដលានេាជ្ក្សក្ជីេស េីពី
ក្នុងចំសណ្ណមាតប្ត ន្ងអាណ្ណពាបាលេ្េស។ 

១២.៤ សក្កាយពីសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីអាចបងាា ញភេតុតងថ្ន អាច ត្ល់េដង់ដាអប់ ខំពេ់
ក្េបតមកា ទ្ទួ្លសាា ល់សហយី (សៅដំណ្ណច់ឆាន ទីំ្៣) ាតប្តេ្េសនលងក្តូិវ
សេនីេុំ ត្ល់វភ្ាគទនេម័ក្គច្តិតោកំ្ទ្សាលាស ៀន សដីមប ីក្ាបាននូវេដង់ដាខពេ់។ 

១២.៥ វភ្ាគទនេម័ក្គច្តិតអាចចប់ស ត្ីមពីចំនួនអបបប ា ២៦០,០០០៛ ក្នុងមួយឆាន ំ
េក្ាប់តំិបន់ជនបទ្ ន្ង៨០០,០០០៛ ក្នុងមួយឆាន សំៅទី្ក្កុ្ង។ វភ្ាគទនសនឹះគឺ
សដាយេម័ក្គច្តិត ន្ងសលីក្ណលងចំសពាឹះក្គួសា ក្កី្ក្ក្។ បញ្ញា ក់្ចំនួនសនឹះអាចណក្ប
ក្បួលតមកា ច ច ន្ងឯក្ភាពជាមួយាតប្តេ្េស សហយីបានឯក្ភាពពីក្កុ្ម
ក្បលក្ាភ្បាល។ 

១២.៦ ាតប្តេ្េសក្តូិវបានសលីក្ទ្លក្ច្តិត ដ្ល់ព័ត៌ិានក្តិ ប់មក្ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល
សដាយណ អ្ក្តមតិក្មូវកា ចបំាច់ ម្នេដង់ដាវាយតិម្ម្ទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាពអប់  ំ
ន្ងបញ្ញា ស្សងៗណដលពាក់្ព័នធសេវាអប់ ។ំ 

១២.៧ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្តូិវស ៀបចំក្ពលតិត្កា ណ៍្រាក្តីិឬទ្្វាជួបជំុជាមួយាតប្តេ្េស 
សដីមបេី្េសស ៀបចំព្ពណ៌្សាន ម្ដេ្ក្ាោ៉ា ងត្ិចបំ្ុតិមតងក្នុងមួយឆាន ។ំ 

 
១៣. ការចាត់ណចងរដ្ឋបាលហរិញ្ញវតថុ គៅកៃុងសាលាគរៀនជាំនន់ថ្ម ី
កា សធវីចំណណ្ក្ថ្នន ក់្ថ្វក្ាតមខទងចំ់ណ្ណយច នដ ន្ងចំណ្ណយមូលធន។  
១៣.១ ណ្នកា ចំណ្ណយ បេ់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្តូិវណញក្ដាច់ពីោន  វាងចំណ្ណយច នដ 

ន្ងចំណ្ណយមូលធន សហយីចំណ្ណយច នតេំសៅដល់កា ចំណ្ណយដូចជា៖ 
ក្. ថ្វក្ាឧបតិថមាក្គូបសក្ងៀន 
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ខ. ក្បាក់្សបៀវតិស /៍ថ្វក្ាសលកី្ទ្លក្ច្តិតេក្ាប់បុគាល្ក្ោកំ្ទ្ ដូចជានាយក្សាលា 
អនក្សបាេេាអ តិ អនក្ោម..។ល។ 
គ. ថ្វក្ាអភ្វឌ្ឍន៍សាលាស ៀនេក្ាប់ចំណ្ណយសលីេក្មមភាពអប់  ំ
ឃ.ចំណ្ណយជួេជុល/ណថ្ទ ំ
ង. ចំណ្ណយទ្លក្ សភី្ង 
ច...។ល។ 
ចំណណ្ក្ចំណ្ណយមូលធនានដូចជា៖ 
ក្. កា សាត  សហដាឋ  ចនាេមព័នធ (លាបថ្នន អំោ  បងអួច ទវ   ក្កាលកា ៉ាូ.........) 
ខ. កា សធវីលទ្ធក្មមសក្គឿងេងាា  ម្(តុិ ទូ្ សៅអី..។ល។) 
គ.េាា  ៈប ក្ាខ   (កំុ្ពយូទ័្  ប ក្ាខ   ម៉ាូទ័្ ។ល។) 

១៣.២ ចំណ្ណយមូលធនក្តូិវក្គប់ក្គងផ្ទទ ល់សដាយភាគីទី្៣ម្នក្្ចចេនា ណដលសធវីកា 
ជាមួយក្ក្េួងអប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡា ដូចជាអងាកា សខប។ ក្ ណី្សលីក្ណលង
េក្ាប់ក្ ណី្ចំណ្ណយមូលធន ក្តូិវានកា ក្ពមសក្ពៀងទងំេងខាង វាងក្កុ្ម
ក្បលក្ាភ្បាល ន្ងភាគីទី្៣ម្នក្្ចចេនា។ ក្នុងក្ ណី្ណបបសនឹះ សាលាស ៀនអាច
បញ្ចូ លេំសណី្ចំណ្ណយក្បសភទ្សនឹះក្នុងណ្នកា េំសណី្ក្បចណំខ (េូមសមីលសេចក្តី
ណណ្នាសំលខ១៣.១០ ខាងសក្កាម)។ 

១៣.៣ ភាគីទី្៣ម្នក្្ចចេនានលងធានាថ្ន ថ្វក្ាាច េ់ជំនួយក្តូិវបានចំណ្ណយក្េបតម
សេចក្តីណណ្នា ំបេ់សាវនក្ ក្ក្េួងអប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡារាប់ទងំកា ក្បកាេ
សដញម្ថ្្ជាសាធា ណ្ៈចំសពាឹះលទ្ធក្មមសលីេ ២,០០០,០០០៛ កា សធវីេក្មង់តិម្ម្ 
កា បង់ពនធ...។ល។  

១៣.៤ ថ្វក្ាេក្ាប់ចំណ្ណយច នដ ក្តូិវណតិក្គប់ក្គងសដាយសាលាស ៀនផ្ទទ ល់ជាណ ន្ក្មួយម្ន
អំសណ្ណយសាលាណដល ដ្ល់សដាយភាគីទី្៣ម្នក្្ចចេនា ឬតម យៈមូលន្ធ្     
េមធម៌េងាម។ 

កា ទ្ា្ក់្ថ្វក្ាសាលាស ៀន 
១៣.៥ ក្នុងឆាន នីំមួយៗ សាលាស ៀនក្តូិវសធវីេំសណី្ថ្វក្ាោកំ្ទ្ណដលនលងបំសពញតមេដង់ដា

សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី សដាយសក្បីទ្ក្មង់សេនីេុំមូលន្ធ្េមធម៌ណដលានបងាា ញជូន
ក្នុងសោលកា ណ៍្ណណ្នាកំ្បត្ិបតិត្ (ឧបេមព័នធទី្៥)។ 

១៣.៦ េំសណី្ថ្វក្ាសនឹះគួ បញ្ញា ក់្ថ្ន យក្សៅបំសពញក្ងវឹះខាតិក្នុងកា ចំណ្ណយច នដ 
ណដលជាតិក្មូវកា េក្ាប់ក្បត្ិបតិត្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ ចំណ្ណយខវឹះសនឹះក្តូិវ
កំ្ណ្ត់ិជា្លដក្ វាងកា បា៉ា ន់សាម នកា ចំណ្ណយ ន្ងចំណូ្លមក្ពីក្គប់ក្បភព 
(ឧ. វភ្ាគទនាតប្តេ្េស អាហា ដាឋ ន។ល។) 



26 
 

១៣.៧ មូលន្ធ្េមធម៌េងាមគួ េសងខបក្គប់ក្បភពចំណូ្ល ន្ងចំណ្ណយបា៉ា ន់សាម ន
េក្ាប់មួយឆាន េំ្ក្ា ( មួទងំតិម្ម្ក្បត្ិបតិត្កា ក្នុងណ្នកា អភ្វឌ្ឍន៍សាលា
ស ៀន)។ 

១៣.៨ ថ្វក្ាក្នុងណ្នកា អភ្វឌ្ឍន៍សាលាស ៀនគួ ណតិស ៀបចំសដាយណ ក្ សហយីអាចនលងក្តួិតិ
ោន ជាមួយេំសណី្េុំថ្វក្ាមូលន្ធ្េមធម៌។ 

១៣.៩ ភាគីទី្៣ម្នក្្ចចេនាសធវីកា ជាមួយក្ក្េួង គួ សក្បីគំ ូក្្ចចេនាជូនភាា ប់
(ឧបេមព័នធទី្១៣) សដីមបី្ តល់ថ្វក្ាសាលាស ៀន។ 

១៣.១០ សាលាស ៀនគួណតិស ៀបចំេំសណី្ណ្នកាចំណ្ណយក្បចណំខ េក្ាប់ថ្វក្ាចំណ្ណយ   
ច នដក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលក្តួិតិព្ន្តិយ ន្ងឯក្ភាពសដីមបបីងាា ញពីតិា្ភាពក្នុងកា សក្បី
ក្បាេ់ថ្វក្ាសាលាស ៀន។ ទ្ក្មង់េំសណី្សនឹះក្តូិវបាន ដ្ល់ក្នុងឧបេមព័នធទី្១៤។ 
ទ្ក្មង់សេនីេុំសនឹះ ក្តូិវស ៀបចំស ងីសដាយគណ្សនយយសាលាស ៀន ក្តួិតិព្ន្តិយសដាយ
នាយក្/នាយក្ា សហយីក្តូិវឯក្ភាពសដាយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល បនាទ ប់មក្អាចដក្
ថ្វក្ាពីគណ្នីធនាោ បានសដីមបសីឆី្យតិបតិក្មូវកា ចំណ្ណយក្បចណំខ។ 

ដសំណី្ កា អនុម័តិ 
១៣.១១ ពាក្យសេនីេុំមូលន្ធ្េមធម៌ក្តូិវព្ន្តិយ ន្ងអនុម័តិសដាយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលសាលា

ស ៀនជំនាន់ថ្មី មុនសពលសចញក្្ចចេនាសដាយភាគីទី្៣។ 
១៣.១២ ថ្វក្ាអភ្វឌ្ឍន៍សាលាស ៀនក្តូិវណតិក្តួិតិព្ន្តិយ ន្ងឯក្ភាពសដាយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល

សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីមុនសពលណដលថ្វក្ាអាចសចញសដាយភាគីទី្បីម្នក្្ចចេនា។ 
១៣.១៣ សក្កាយទ្ទួ្លបានកា អនុម័តិសលីេំសណី្ចំណ្ណយ សដាយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្

សខតិតសហយី គណ្សនយយសាលាក្តូិវសចញមូលបទនប័ក្តិ សដីមបដីក្ថ្វក្ា។          
មូលបទនប័ក្តិសនឹះ ក្តូិវានហតិថសលខាក្ពមោន ចំនួនបី សហយីោ៉ា ងត្ិចាន       
ហតិថសលខាេាជ្ក្ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលចំនួនមួយ។ 

កា ត្ល់បុគាល្ក្េក្ាប់ ដឋបាលហ្ ញ្ញវតិថុ សៅក្នុ ងសាលាស ៀនជនំាន់ថ្មី 
១៣.១៤ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីនីមួយៗក្តូិវានបុគាល្ក្ ដឋបាល ន្ងហ ្ញ្ញវតិថុ ឬ

គណ្សនយយក្ មួយ ូប។ បុគាល្ក្សនឹះអាចជាបុគាល្ក្ ដឋណដលបានឆ្ងកាត់ិ         
កា បណ្តុ ឹះបណ្ណត លណ ន្ក្ហ ្ញ្ញវតិថុ ន្ង បាយកា ណ៍្ ឬគណ្សនយយក្ ជួលពីខាង
សក្ៅអងាភាពសដាយ ត្ល់ក្បាក់្ណខព្សេេពីសាលា សដាយដក្សចញពីមូលន្ធ្    
េមធម៌េងាម ឬវភ្ាគទនាតប្តេ្េស។ 

១៣.១៥ មស្ដនតី ដឋបាលហ ្ញ្ញវតិថុក្តូិវសធវី បាយកា ណ៍្ជូននាយក្សាលា សដាយេសងខប
ចំណូ្ល ចំណ្ណយេក្ាប់កា សធវីេវនក្មម។ 



27 
 

១៣.១៦ មស្ដនដី ដឋបាល ន្ងហ ្ញ្ញវតិថុ ក្តូិវសធវីកា សដាយណ អ្ក្តមប ោ្យកា ងា  ណដលបាន
ដ្ល់សៅក្នុងសោលកា ណ៍្ក្បត្ិបតិត្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី (ឧបេមព័នធទី្១៥)។ 

 
កា សធវីកំ្ណ្ត់ិក្ត ន្ង បាយកា ណ៍្ 
១៣.១៧ គណ្សនយយក្ សាលាស ៀន ក្តូិវណតិស ៀបចំ ន្ង ក្ាទុ្ក្គណ្សនយយ បេ់សាលាក្េប

តមឯក្សា ហ ្ញ្ញវតិថុសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ណដលបាន ដ្ល់ក្សាប់សដាយក្ក្េួងអប់  ំ
យុវជន ន្ងកី្ឡា។ ឯក្សា សនឹះ ត្ល់កា ណណ្នាេំតីពីវធី្ក្ត់ិក្តចំណូ្ល ន្ង
ចំណ្ណយ សហយីបសងកីតិបានជា បាយកា ណ៍្ហ ្ញ្ញវតិថុ េក្ាប់ជូនក្កុ្មក្បលក្ា       
ភ្បាលព្ន្តិយ។ 

១៣.១៨ សាលាក្តូិវ ត្ល់ បាយកា ណ៍្ចំណូ្ល ចំណ្ណយជូនក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលក្បច ំ          
ក្តីិាេ។  បាយកា ណ៍្សនឹះក្តូិវេសងខបចំណូ្លពីក្គប់ក្បភព កា ទូ្ទត់ិក្នុងអំ ុង
ក្តីិាេ  បាយកា ណ៍្ធនាោ  ក្ពមទងំកំ្ណ្ត់ិក្តហ ្ញ្ញវតិថុស្សងសទ្ៀតិ ណដល
េវនក្ ក្តូិវកា ។ 

១៣.១៩ សាលាក្តូិវ ដ្ល់ បាយកា ណ៍្ហ ញ្្ញវតិថុ ណដលបានស ៀបចំសដាយក្តិលមក្តូិវេក្ាប់សធវី
េវនក្មម ដាឋ ភ្បាល ន្ងឯក្ជនសដីមបសីមីលពីតិា្ភាព ន្ងគណ្សនយយភាពក្នុង
កា សក្បីក្បាេ់ថ្វក្ាណដលាន។ 
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ឧរសម្ព័នធទី១ក ៖ ទប្ម្ង់ណតងតាាំងគរកខភារសាលាគរៀនជាំនន់ថ្ម ី
ការប្រកាស 

មនទី /កា ោ្ល័យអប់  ំយុវជន ន្ងកី្ឡារាជធានី/សខតិត/ក្កុ្ង/ក្េុក្________________ 
េូមចត់ិតងំសាលា_________________________េក្ាប់សធវីកា ព្ច ណ្ណសក្ជីេ
ស េីជាសាលាស ៀនជនំាន់ថ្មី។ សាលាសនឹះានទី្តងំ ន្ងអាេយដាឋ នដូចខាងសក្កាម៖ 
ភូម្    ______________________________ 
ឃុ/ំេងាក ត់ិ  ______________________________ 
ក្េុក្/ខណ្ឌ   ______________________________ 

ព័ត៌ិានពាក់្ព័នធ 
១. សតីិសាលាស ៀនសនឹះនលងក្ាយជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីក្បសភទ្ណ្ណ? 

☐ សាលាស ៀនានក្សាប់ណក្បក្ាយជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីទងំក្េុង    
☐ សាលាក្នុងសាលា   
☐ សាលាស ៀនបសងកីតិថ្មី 

២. សតីិេ្េសថ្នន ក់្ទី្ប៉ាុនាម នខ្ឹះក្នុងសាលាស ៀនសនឹះក្តូិវសក្ជីេស េីជាសោលសៅក្មមវធី្សាលាស ៀន
ជំនាន់ថ្មី? 

ថ្នន ក់្ទី្៖ _________________________ 
៣. សតីិេក្ាប់ឆាន េំ្ក្ាណ្ណ ណដលអនក្សេនីណតិងតងំសបក្ខភាពសាលាស ៀនសនឹះជាសាលាស ៀន
ជំនាន់ថ្មី?_________________________ 
៤.សតីិអនក្ ឬសាថ ប័នឧបតិថមាស ម្ ឹះអវីណដលចូល មួេហកា ណតិងតងំសបក្ខភាពសាលាស ៀនសនឹះ? 
___________________________________________________ 
៥. សតីិអងាភាពក្បសភទ្ណ្ណណដលជួយឧបតិថមាសាលាសនឹះ? 

☐ អងាកា ម្នណមន ដាឋ ភ្បាលក្នុងក្េុក្   ☐ អងាកា ម្នណមន ដាឋ ភ្បាលអនត ជាត្ិ       
☐ មូលន្ធ្    ☐ េាគមក្នុងក្េុក្/សក្ៅក្េុក្ 
☐ ក្កុ្មហ៊ាុន    ☐ េហគមន៍មូលដាឋ ន 
☐ បុគាលឬេបបុ េជន 

៦. សតីិានមូលន្ធ្ចំនួនប៉ាុនាម ន ណដលអនក្ឧបតិថមាេនា ត្ល់េក្ាប់ចត់ិតងំសបក្ខភាពសាលា
សនឹះ?  

ឆាន ទីំ្១៖ _______________________________________៛ 
ឆាន ទីំ្២៖ _______________________________________៛ 
ឆាន ទីំ្៣៖ _______________________________________៛ 
េ ុប ៖ _______________________________________ ៛ 



29 
 

 
☐ អនក្ឧបតិថមាម្នទន់អាចសធវីកា េនាជាក់្លាក់្េតីអំពីមូលន្ធ្សៅស យី 

៧. សតីិអនក្អាចចត់ិថ្នន ក់្ក្បជាសាស្ដេតមូលដាឋ នសាលាណដលក្តូិវចត់ិតងំសបក្ខភាពសនឹះដូច
សមតច? 

☐ ទី្ក្បជំុជន   ☐ ពាក់្ក្ណ្ណត លក្បជំុជន   ☐ ជនបទ្ 

៨. សតីិអនក្បានព្ភាក្ាអំពីកា ចត់ិតងំសបក្ខភាពសាលាស ៀនសនឹះជាមួយក្គូបសក្ងៀនក្នុងសាលា
ណដ ឬសទ្? 

☐ បានព្ភាក្ាហមត់ិចត់ិ   ☐ បានព្ភាក្ាខ្ឹះ   ☐ ម្នទន់បានព្ភាក្ា 

☐ សនឹះជាសាលាស ៀនថ្មីសទី្បនលងចប់ស ត្ីម សហតុិសនឹះពំុទន់ានក្គូបសក្ងៀនសទ្ 
៩. សតីិក្គូបសក្ងៀនសៅសាលាសនឹះ ឯក្ភាពទ្ទួ្លយក្លក្ខខណ្ឌ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីណដលរាប់
បញ្ចូ លទងំកា លុបបំបាត់ិកា យក្ក្ម្ក្មសក្ៅ្ូ្វកា ពីេ្េសណដ ឬសទ្? 

☐ ឯក្ភាពទងំអេ់  ☐ ឯក្ភាពភាគសក្ចីន  ☐ ឯក្ភាពខ្ឹះ, ខ្ឹះម្នទន់ឯក្ភាព 
☐ សនឹះជាសាលាស ៀនសទី្បនលងចប់ស ត្ីម សហតុិសនឹះពំុទន់ានក្គូបសក្ងៀនសទ្ 

១០. សតីិអនក្បានព្ភាក្ាអំពីកា ចត់ិតងំសបក្ខភាពសាលាស ៀនសនឹះជាមួយាតប្តេ្េសណដ 
ឬសទ្? 

☐ បានព្ភាក្ាហមត់ិចត់ិ   ☐ បានព្ភាក្ាខ្ឹះ   ☐ ម្នទន់បានព្ភាក្ាសទ្ 

១១. សតីិាតប្តេ្េសសៅសាលាសនឹះបានឯក្ភាពទ្ទួ្លយក្លក្ខខណ្ឌ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី
ណដលរាប់បញ្ចូ លទងំកា ជួយោកំ្ទ្សក្កាយពីបញ្ច ប់ឆាន ទីំ្៣ណដ ឬសទ្? 

☐ ឯក្ភាពទងំអេ់   ☐ ឯក្ភាពភាគសក្ចីន  ☐ ឯក្ភាពខ្ឹះ, ខ្ឹះម្នទន់ឯក្ភាព 
១២. សតីិអនក្ាននាយក្សាលាលអក្បសេី ក្នុងច្តិត ណដលអនក្សជឿថ្នអាចបំសពញកា ងា បានលអ
ក្នុងកា ដលក្នា ំន្ងក្គប់ក្គងសាលា ក្បេ្នសបីទ្ទួ្លបានកា ថ្វក្ាវន្្សោគសដាយក្កុ្មក្បលក្ា  
ភ្បាលណដ ឬសទ្? 

☐ ាន     ☐ ោម នសទ្ 
សបីាន េូមបញ្ញា ក់្ស ម្ ឹះ ន្ងសលខទូ្ េពទ បេ់ោតិ់ 

ស ម្ ឹះ៖ _____________________; សលខទូ្ េពទ៖ _________________ 
១៣. សតីិសាលាស ៀនសនឹះធ្ាប់ក្តូិវបានសក្ជីេស េីជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីពីមុនសនឹះណដ ឬសទ្? 

☐ ធ្ាប់     ☐ ម្នធ្ាប់សទ្ 
១៤. សតីិសហដាឋ  ចនាេមព័នធសាលាស ៀនសនឹះានលក្ខណ្ៈដូចសមតច សហយីក្តូិវកា តិម្ម្វន្្សោគ
ប៉ាុនាម នសដីមបសីធវីទំ្សនីបក្មម?    
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☐ សហដាឋ  ចនាេមព័នធក្ទុ្ឌ្សក្ទមខ្ាងំ សហយីក្តូិវកា ថ្វក្ាវន្្សោគសក្ចីន 

☐ សហដាឋ  ចនាេមព័នធេម មយ ប៉ាុណនតសៅណតិទមទ កា វន្្សោគេំខាន់ៗណដ  
☐ សហដាឋ  ចនាេមព័នធេម មយ សហយីម្នទមទ កា វន្្សោគសក្ចីនសនាឹះសទ្ 
☐ រាល់តិម្ម្ម្នកា ណក្លមអសហដាឋ  ចនាេមព័នធជាបនទុក្ បេ់អនក្ឧបតិថមា 
 
េូមអ គុណ្ចំសពាឹះព័ត៌ិានខាងសលីសនឹះ។ គណ្ៈក្មមកា នលងព្ច ណ្ណពាក្យសេនីេុំ

 បេ់អនក្ ន្ងជូនដណំ្ល ងអនក្អំពីលទ្ធ្លនាសពលខាងមុខ។ សបីជាប់ តំិណ្ណងគណ្ៈក្មមកា 
នលងចុឹះមក្ដល់សាលាបំសពញសបេក្ក្មម ក្កា ព្តិ សដីមបីកំ្ណ្ត់ិលទ្ធភាព  

ន្ងសធវីណ្នកា បនត។ 
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ភាគីណតងតាាំងគរកខភារសាលាគរៀនជាំនន់ថ្ម ី
 

សប្មារ់ម្នទីរអរ់រ ាំ យវុជន និងកីឡារាជធានី/គខតត 

ស ម្ ឹះ៖ _____________________ តួិនាទី្៖ _________________ 

ហតិថសលខា៖ __________________ កាលប ស្ចឆទ្៖ _____________ 

ទូ្ េពទ៖ _____________________ 

ការយិាលយ័អរ់រ ាំ យវុជន និងកីឡាប្កុង/ប្សុក 

ស ម្ ឹះ៖ _____________________ តួិនាទី្៖ ___________ 

ហតិថសលខា៖ __________________ កាលប ស្ចឆទ្៖ _____________ 

ទូ្ េពទ៖ _______________________ 

អៃកឧរតថម្ភ 

ស ម្ ឹះ៖ ______________________ តួិនាទី្៖ ______________ 

ហតិថសលខា៖ ___________________ កាលប ស្ចឆទ្៖ ____________ 

ទូ្ េពទ៖ ______________________ 

នយកសាលា  

ស ម្ ឹះ៖ ___________________ តួិនាទី្៖ __________________ 

ហតិថសលខា៖ _______________ កាលប ស្ចឆទ្៖ ____________ 

ទូ្ េពទ៖ _________________ 

សហគម្ន៍ 

ស ម្ ឹះ៖ __________________  តួិនាទី្៖ __________________ 

ហតិថសលខា៖ ________________ កាលប ស្ចឆទ្៖ ______________ 

ទូ្ េពទ៖ ____________________________ 
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ការរង្ហា ញការោាំប្ទរីប្គូរគប្ងៀន 
េូមបងាា ញជំហ ោកំ្ទ្ ឬម្នោកំ្ទ្ បេ់អនក្េក្ាប់កា ណតិងតងំសបក្ខភាពសាលាស ៀន

សនឹះជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី៖ 

ស ម្ ឹះក្គូបសក្ងៀន 
ខាុ ំោកំ្ទ្កា ណតិងតងំ
សបក្ខភាពសនឹះ 

ខាុ ំម្នោកំ្ទ្កា ណតិងតងំ
សបក្ខភាពសនឹះសទ្ 

ហតិថសលខា 

១.  ☐ ☐  
២.  ☐ ☐  
៣.  ☐ ☐  
៤.  ☐ ☐  
៥.  ☐ ☐  
៦.  ☐ ☐  
៧.  ☐ ☐  
៨.  ☐ ☐  
៩.  ☐ ☐  
១០.  ☐ ☐  
១១.  ☐ ☐  
១២. ☐ ☐  
១៣.  ☐ ☐  
១៤.  ☐ ☐  
១៥.  ☐ ☐  
១៦.  ☐ ☐  
១៧.  ☐ ☐  
១៨.  ☐ ☐  
១៩.  ☐ ☐  
២០.  ☐ ☐  
២១.  ☐ ☐  
២២.  ☐ ☐  
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ឧរសម្ព័នធទី១ខ ៖ ការរិនិតយវាយតច្ម្្ររសប់្កុម្ប្រលកាភិបាលគលើពាកយ 
គសៃើសុាំចូលជាសាលាគរៀនជាំនន់ថ្ម ី

 

ស ម្ ឹះសាលាស ៀនសេនេុីំសបក្ខភាព    ___________________  
អាេយដាឋ នសាលាស ៀនសេនេុី៖ំ     

ភូម្៖     ___________________ 
      ឃុ/ំេងាក ត់ិ៖___________________ 
      ក្ក្ងុ/ក្េកុ្៖  __________________ 
      រាជធានី/សខតិត៖___________________ 
សេចក្តីណណ្នា៖ំេូមព្ន្តិយសមីលក្តត េខំាន់ៗ ក្នុ ងបញ្ា ីខាងសក្កាមពាក់្ព័នធនលងកា ចត់ិតងំសបក្ខភាព
សាលាស ៀនសនឹះ សដីមបីក្ណំ្ត់ិថ្ន ជាសបក្ខភាពដេ៏មក្េបេក្ាប់ក្ក្េួងេសក្មចវន្្សោគ។ 
 
១. េូមស ៀបរាប់អំពីដសំណី្ កា ព្សក្ោឹះសោបល់អនុវតិតបានលអោ៉ា ងណ្ណ 
(ឧទហ ណ៍្៖ សតិអីនក្ណដលក្តិវូចូល មួព្សក្ោឹះសោបល់បានចូល មួព្សក្ោឹះសោបល់ក្គបោ់ន ណដ ឬសទ្?) 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
កា ក្ំណ្ត់ិវាយតិម្ម្ បេ់ក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាល 

 ដំសណី្ កា ព្សក្ោឹះសោបលជ់ាមួយក្គបអ់នក្ពាក្់ព័នធក្គប់ក្ជុងសក្ជាយ នង្គួ ជាទ្ីសពញចត្ិត 
 ដំសណី្ កា ព្សក្ោឹះសោបលជ់ាមួយក្គបអ់នក្ពាក្់ព័នធម្នទន់ក្គប់ក្ោន ់េក្ាប់សក្ជីេស េីសទ្ 

 
២. សតីិអនក្ពាក់្ព័នធបានោកំ្ទ្កា ចត់ិតងំសបក្ខភាពសាលាស ៀនសនឹះោ៉ា ងខ្ាងំក្ក្ម្តិណ្ណ ព្សេេពី
េំណ្ណក់្ក្គបូសក្ងៀន ន្ងេហគមន៍? (ឧទហ ណ៍្៖ សតិេីាជ្ក្េហគមន៍ ន្ងក្គូបសក្ងៀនភាគសក្ចីន
ោកំ្ទ្កា សក្ជីេតងំសបក្ខភាពសាលាស ៀនសនឹះណដ ឬសទ្? សតិីក្គូបសក្ងៀនប៉ាុនាម នភាគ យបានេណមដង     
កា ោកំ្ទ្កា ណក្បក្ាយសាលាស ៀនសនឹះសៅជាសាលាស ៀនជនំាន់ថ្មី?...។ល។) 

 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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កា ក្ំណ្ត់ិវាយតិម្ម្ បេ់ក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាល 
 ានេញ្ញញ ោកំ្ទ្ោ៉ា ងខ្ាងំចំសពាឹះសបក្ខភាពសាលាស ៀនសនឹះ 
 ានេញ្ញញ បងាា ញថ្ន ោម នកា ោកំ្ទ្ លងាចំំសពាឹះសបក្ខភាពសាលាស ៀនសនឹះសទ្ 

៣. េូមពណ៌្នាអំពីក្ក្ម្តិ ណដលអនក្ឧបតិថមាអាចជួយឧបតិថមាោកំ្ទ្កា សក្ជីេតងំសាលាស ៀនសនឹះ 
(ឧទហ ណ៍្៖ សតិីសគបានេនាជួយថ្វក្ាចនំួនប៉ាុនាម ន សហយីសតិីសគអាចជួយឧបតិថមាបានចំនួនប៉ាុនាម ន
ឆាន ?ំ...។ល។) 

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
កា ក្ំណ្ត់ិវាយតិម្ម្ បេ់ក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាល 

កា ោកំ្ទ្ពីអនក្ឧបតិថមាគួ ជាទ្ីសពញច្តិត 
កា ោកំ្ទ្ពីអនក្ឧបតិថមាមន្ានភាពចាេល់ាេ់ ឬជាទ្ីសពញច្តិតសទ្ 
 

៤. េូមពណ៌្នាអំពីវាយតិម្មក្ា វន្្សោគ បេ់អនក្សៅសលីសហដាឋ  ចនាេមព័នធ ណដលទមទ ាន   កា វ ្
ន្សោគសធៀបនលងបញ្ញា ក្បឈមនានាក្នុ ងកា ណក្បក្ាយសាលាស ៀនសនឹះសៅជាសាលាស ៀនជនំាន់ថ្មី
ក្បក្បសដាយសជាគជយ័ (ឧទហ ណ៍្៖ សតិីទ្ហំមំ្នកា វន្្សោគានក្ក្មត្ិខពេ់ខ្ាងំ សហយីបញ្ញា
ក្បឈមក្៏សក្ចនីក្នុងកា សធវីសាលាស ៀនសនឹះទ្ទ្ួលបានសជាគជយ័? សតិីក្គូបសក្ងៀនភាគសក្ចនីជំទេ់នលង
កា ណក្បក្ាយសាលាស ៀនសនឹះសៅជាសាលាស ៀនជំនានថ់្មី ខណ្ៈណដលតិក្មូវកា វន្្សោគក្ា៏នក្ក្ម្តិខពេ់
ឬ?។ល។) 

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
កា ក្ំណ្ត់ិវាយតិម្ម្ បេ់ក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាល 

តិក្មូវកា វន្្សោគេក្ាបស់ាលាស ៀនសនឹះេមក្េបសធៀបនលងបញ្ញា ក្បឈមេក្ាប់សជាគជ័យ 
ក្នុងសាលាស ៀនសនឹះ។ 
តិក្មូវកា វន្្សោគេក្ាបស់ាលាស ៀនសនឹះមន្េមក្េបសធៀបនលងបញ្ញា ក្បឈមេក្ាប ់
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សជាគជ័យក្នុងសាលាស ៀនសនឹះ។ 
៥. េូមចុឹះមូលវច្ បណនថមពាក់្ព័នធនលងកា ក្ពមទ្ទ្លួយក្ជាសបក្ខភាពសាលាស ៀនជនំាន់ថ្មី ឬ         
កា បដ្សេធម្នទ្ទ្លួយក្ជាសបក្ខភាពសាលាស ៀនជនំាន់ថ្មី 

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
កា ក្ំណ្ត់ិវាយតិម្ម្ជា មួ បេ់ក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាល 

បដ្សេធពាក្យសេនីេុ ំ
អនុម័តិទ្ទ្ួលយក្ពាក្យសេនីេុ ំ

េាជ្ក្ក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាលណដលបានចូល មួព្ន្តិយវាយតិម្ម ្
ស ម្ ឹះ តិួនាទី្ ហតិថសលខា 

១.   
២.   
៣.   
៤.   
៥.   

 
បានសឃញី នង្ឯក្ភាព 
 
 
ស ម្ ឹះ_______________________ 
ក្បធានក្ក្ុមក្បលក្ាភ្បាល 
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ឧរសម្ព័នធទី២ក៖ ទប្ម្ង់ពាកយសុាំចុះគ ម្ ះចូលគរៀន 
កម្មវិធីសាលាគរៀនជាំនន់ថ្មី 
(េក្ាប់ណតិមធយមេ្ក្ាប៉ាុសណ្ណា ឹះ)  

 

អាំរីកម្មវិធី 
វទ្្ាល័យ___________________ ពាោមស ៀបចំប ស្ាថ នេមក្េបេក្ាប់អនក្េ្ក្ា
ក្នុងេតិវតិសទី្២១ សដាយានបនទប់ស ៀនទំ្សនីប បណ្ណា ល័យណដលានធនធានអនឡាញ       
កា សក្បីក្បាេ់បសចចក្វទ្្ាោ៉ា ងទូ្លំទូ្លាយ ន្ងេាា  ៈបនទប់ព្សសាធន៍វទ្្ាសាស្ដេត ក្ពមទងំ
បសចចក្សទ្េបសក្ងៀនជាគំន្តិម្ចនក្បឌ្្តិថ្មីៗ សាលាស ៀនសនឹះខ្តិខំជួយយុវជនណខម សចឹះគ្តិេុី
ជសក្ៅ ន្ងានេមតិថភាពអាចក្បកួ្តិក្បណជងសៅក្នុងទី្្ា កា ងា អនត ជាត្ិ។  
 

ចាំណុចសាំខាន់ៗណដ្លអៃកគួរដ្លង 
(េក្ាប់សាលាស ៀនបំសពញមុននលងណចក្េ្េស) 

សេចក្តីលមអ្តិេំខាន់អំពីក្មមវធី្ណដលអនក្ក្តូិវព្ច ណ្ណសៅក្នុងពាក្យេុំ មួានដូចខាង
សក្កាម៖ 

• ណខសមុខវជ្ាា ព្សេេានចំនួន _____  មួាន៖ 
o _______________________ 
o _______________________ 
o _______________________ 

• េ្េសនលងក្តូិវេ្ក្ាចំនួន 40 សា៉ា ងក្នុងមួយេបាត ហ៍ រាប់បញ្ចូ លទងំសា៉ា ងធមមត 
• សាលាស ៀននលង ត្ល់សេវាព្សេេខាងសក្កាមសនឹះដល់េ្េស៖  

o _______________________ 
o _______________________ 
o _______________________ 

 
• ក្មមវធី្ថ្មី បេ់សាលានលងចប់ស ត្ីមសៅ __________________ 
• េ្េសមក្ពីក្គប់ក្េទប់វណ្ាៈក្នុងេងាម ជនជាត្ិភាគត្ិចទងំក្បុេទងំក្េីានេ្ទ្ធ្
ដាក់្ពាក្យេុំចូលស ៀន។ 

• កា ដាក់្ពាក្យេុំចូលស ៀនម្នគ្តិម្ថ្្ ដូចសនឹះអនក្អាចរាយកា ណ៍្ជាបនាទ ន់ចំសពាឹះជន
ណ្ណណដលទ សសាហ៊ាុយពីអនក្ក្នុងកា ដាក់្ពាក្យេុំចុឹះស ម្ ឹះចូលស ៀនសនឹះ។ 
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ពាកយសុាំចុះគ ម្ ះចលូគរៀន 
ក. រ័ត៌មានផ្ទទ លខ់្ួន 
សោតិតនាម៖ ___________________     នាម៖ _________________________ 

អាយុ៖ _______                                                                               

សភទ្៖          ក្បុេ               ក្េី         

ថ្នន ក់្៖          ទី្៧    ទី្៨     ទី្៩     ទី្១០     ទី្១១    ទី្១២  

សតីិេពវម្ថ្ៃសនឹះបអូនស ៀនសៅសាលាស ៀនស្សងឬសទ្?   បាទ្/ចេ     សទ្         

អាេយដាឋ នអីុណមល៖  _________________________________________ (សបីាន) 

សលខទូ្ េពទ៖ ___________________________________________________ 

ស ម្ ឹះឪពុក្/ាត យ ឬអាណ្ណពាបាល_____________________________________ 

អេយដាឋ នអីុណមល៖  ________________________________________ (សបីាន) 

សលខទូ្ េពទ៖ ____________________________________________________ 

 

ខ. ម្ុខវិជាា រិគសស 
េូមបញ្ញា ក់្ណខសមុខវជ្ាា ព្សេេណដលអនក្ចូលច្តិត សដាយគូេសក្ជីេស េីក្នុ ងក្បអប់ខាងសក្កាម ន្ង
បញ្ញា ក់្អាទ្្ភាពអវីណដលអនក្ ត្ល់សៅសលីមុខវជ្ាា នីមួយៗ។ េូមដាក់្សលខ ១ ចំសពាឹះមុខវជ្ាា ណដលអនក្
ចូលច្តិតជាងសគ សលខ ២ ចំសពាឹះមុខវជ្ាា ចូលច្តិតបនាទ ប់ ន្ងសលខ ៣ ចំសពាឹះមុខវជ្ាា ជសក្មីេទី្បី។ 
 

មុខវជ្ាា េំខាន់ៗ 
កា សក្ជីេ
ស េី 

េូមចុឹះសលខបងាា ញអាទ្្ភាពណដលអនក្
បាន ត្ល់មុខវជ្ាា នីមួយៗ (១, ២, ន្ង ៣) 
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គ. គោលគៅ ទម្ារ់ និងណ្នការអនគតររសអ់ៃក 
សេចក្តីណណ្នា៖ំ គូេសក្ជីេស េីក្នុងក្បអប់ចំសពាឹះលបឹះណ្ណក្តូិវនលងសាថ នភាពបអូន ន្ងបំសពញព័ត៌ិាន
ក្នុងចសន្ាឹះទំ្សន  
១.  
 សពលខាុ ំធំស ងី ខាុ ំចង់សធវីជា _________________________. 

 ខាុ ំម្នដលងថ្ន ខួ្នឯងចង់សធវីអវីសៅស យីសទ្។ 

២. សតីិបអូនេងឃលមប៉ាុនាម នថ្ន បអូននលងស ៀនចប់ថ្នន ក់្ទី្១២? 
 េងឃលមខ្ាងំណ្ណេ់           េងឃលមត្ិចតួិច          ម្នេូវេងឃលមសទ្ 
៣. សតីិបអូនអាចព្ពណ៌្នាខួ្នឯងណបបណ្ណក្នុងឋានៈជាេ្េស? 
 ជាេ្េសលអក្បសេី       ម្នណមនជាេ្េសលអក្បសេី ណតិសលីមធយម      ក្បណហលមធយម 
 ព្បាក្ន្ោយណ្ណេ់ 
៤. សតីិបអូនអាចព្ពណ៌្នាខួ្នឯងណបបណ្ណចំសពាឹះចំសណ្ឹះដលងណ ន្ក្បសចចក្វទ្្ាព័ត៌ិាន? 
 សចឹះសក្ចីនណ្ណេ់     សចឹះត្ិចតួិច  ម្នសចឹះ 

៥. សបីអនក្ានក្បាក់្ $៥,០០០ សៅក្នុងសហាស ៉ា  សតីិបអូននលងចំណ្ណយវាសៅសលីអវី? 
______________________________________________________________ 
 
៦. សតីិបអូនអាចព្ពណ៌្នាក្បាក់្ចំណូ្លក្គួសា បអូនដូចសមតច? 
 សលីេពីក្គប់ក្ោន់        ក្គប់ក្ោន់      ម្នក្គប់ក្ោន់ 
៧. សតីិបអូនសពញច្តិតណបបណ្ណចំសពាឹះគុណ្ភាពអប់ េំពវម្ថ្ៃ ណដលបអូនទ្ទួ្លបាន? 
 សពញច្តិតខ្ាងំ     សពញច្តិតខ្ឹះណដ       ម្នសពញច្តិតសទ្ 
៨. គូេក្នុងក្បអប់ចំសពាឹះលបឹះណដលក្តូិវនលងសាថ នភាពបអូន  ចួបំសពញក្នុងចសន្ាឹះទំ្សន ។ 

 អនក្ន្ពនធណដលខាុ ំចូលច្តិតជាងសគគឺ: _________________________. 

 ខាុ ំោម នអនក្ន្ពនធជាទី្ចូលច្តិតព្តិក្បាក្ដសទ្ 
៩. សតីិបអូនអានព័ត៌ិានញលក្ញាប់ដូចសមតច? 

 អានសេទី រាល់ម្ថ្ៃ   អានមតង/េបាត ហ៍ឬត្ិចជាងសនឹះ   ជាធមមតខាុ ំម្នអានព័ត៌ិានសទ្ 

១០.  គូេក្នុងក្បអប់ចំសពាឹះលបឹះណដលក្តូិវនលងសាថ នភាពបអូន  ចួបំសពញក្នុងចសន្ាឹះទំ្សន។ 

សតីិបអូនានជនគំ ូសៅក្នុងច្តិតណដ ឬសទ្?    ាន      ោម នសទ្ 

សបីាន េូមបញ្ញា ក់្ស ម្ ឹះជនគំ ូសនាឹះ  
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១១. សហតុិអវីបានជាបអូនចង់ចុឹះស ម្ ឹះស ៀនសៅក្នុងក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី?  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

ហតថគលខា 
 
ហតិថសលខាេ្េស៖ ______________________ 
ហតិថសលខាាតប្ត៖   ___________________ កាលប ស្ចឆទ្៖ _________________ 
 

េូមណថ្្ងអំណ្ គុណ្ចំសពាឹះបអូ នណដលបានបំសពញពាក្យេុំចុឹះស ម្ ឹះចូលស ៀនសនឹះ ។ េូមក្បគល់
ពាក្យេុំសនឹះជូនគណ្ៈក្មមកា ទ្ទ្លួចុឹះស ម្ ឹះសៅកា ោ្ល័យសាលាស ៀនជនំាន់ថ្មី។ 
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ឧរសម្ព័នធទី២ ខ៖ ទប្ម្ង់ពាកយសុាំចុះគ ម្ ះចូលគរៀន 
កម្មវិធីសាលាគរៀនជាំនន់ថ្មី 
(េក្ាប់ណតិេ្េសបឋមេ្ក្ាប៉ាុសណ្ណា ឹះ)  

អាំរីកម្មវិធី 
សាលាបឋមេ្ក្ា___________________ ពាោមស ៀបចំប ស្ាថ នេមក្េបេក្ាប់អនក្
េ្ក្ាក្នុងេតិវតិសទី្២១ សដាយានបនទប់ស ៀនទំ្សនីប បណ្ណា ល័យណដលានធនធានអនឡាញ     
កា សក្បីក្បាេ់បសចចក្វទ្្ាោ៉ា ងទូ្លំទូ្លាយ ន្ងេាា  ៈបនទប់ព្សសាធន៍វទ្្ាសាស្ដេត ក្ពមទងំ
បសចចក្សទ្េបសក្ងៀនជាគំន្តិម្ចនក្បឌ្្តិថ្មីៗ សាលាស ៀនសនឹះខ្តិខំជួយយុវជនណខម សចឹះគ្តិេុីជសក្ៅ 
ន្ងានេមតិថភាពអាចក្បកួ្តិក្បណជងសៅក្នុងទី្្ា កា ងា អនត ជាត្ិ។  
 

ចាំណុចសាំខាន់ៗណដ្លអៃកគួរដ្លង 
(េក្ាប់សាលាស ៀនបំសពញមុននលងណចក្េ្េស) 

សេចក្តីលមអ្តិេំខាន់អំពីក្មមវធី្ណដលអនក្ក្តូិវព្ច ណ្ណសៅក្នុងពាក្យេុំ មួានដូចខាងសក្កាម៖ 

• េ្េសនលងក្តូិវេ្ក្ាចំនួន ៣៤ សា៉ា ងក្នុងមួយេបាត ហ៍  
• សាលាស ៀននលង ត្ល់សេវាព្សេេខាងសក្កាមសនឹះដល់េ្េស៖  

o  បាយកា ណ៍្អំពីវតិតានេ្េសតមទូ្ េពទ 
o បណ្ណា ល័យេតិវតិសទី្២១ 
o បនទប់េសស្ដងាា ឹះបឋម 
o ក្មមវធី្េ្េសជួយេ្េស 
o __________________(ស្សងសទ្ៀតិ) 
o __________________(ស្សងសទ្ៀតិ) 

 
• ក្មមវធី្ថ្មី បេ់សាលានលងចប់ស ត្ីមសៅ __________________ 
• េ្េសមក្ពីក្គប់ក្េទប់វណ្ាៈក្នុងេងាម ជនជាត្ិភាគត្ិចទងំក្បុេទងំក្េីានេ្ទ្ធ្ដាក់្
ពាក្យេុំចូលស ៀន។ 

• កា ដាក់្ពាក្យេុំចូលស ៀនម្នគ្តិម្ថ្្ ដូចសនឹះអនក្អាចរាយកា ណ៍្ជាបនាទ ន់ចំសពាឹះជនណ្ណ
ណដលទ សសាហ៊ាុយពីអនក្ក្នុងកា ដាក់្ពាក្យេុំចុឹះស ម្ ឹះចូលស ៀនសនឹះ។ 
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ទប្ម្ង់ពាកយសុាំសប្មារ់មាតារិតាសសិស 
(បំសពញសដាយាតប្តេ្េស) 

ក្. ពត័ិ៌ានផ្ទទ ល់ខ្ួន 
នាមក្តិកូ្លេេ្ស៖_______________________ស ម្ ឹះេេ្ស____________________ 
អាយុ_________សភទ្៖     ក្បុេ       ក្េី   
ចូលស ៀនថ្នន ក្៖់  ទ្១ី        ទ្ី២        ទ្ី៣      ទ្៤ី       ទ្៥ី       ទ្ី៦ 
សតិីេពវម្ថ្ៃ េ្េសសនឹះក្ពុំងេក្្ាសៅក្នុងសាលាស ៀនស្សងណដ ឬទ្?    ស ៀន    ម្នស ៀនសទ្ 
ស ម្ ឹះឪពុក្/ាត យ ឬអាណ្ណពាបាល៖_______________________ 
អុីណមល៖_______________________(សបីាន) 
ទូ្ េពទ៖_______________________ 
ខ. សោលសៅ ទ្ា្ប់ នង្ណ្នកា សៅអនាគតិ 
សេចក្តីណណ្នា៖ំ ចូ បំសពញក្នុងក្បអបច់ំសពាឹះលបឹះ ឬព័តិ៌ានណ្ណក្តិូវនលងសាថ នភាពអនក្ នង្បំសពញក្នុង
ចសន្ាឹះទ្ំសន  
១. សតិីសលាក្ ឬសលាក្ក្េីានេងឃលមប៉ាុនាម ន ថ្នកូ្នសលាក្ សលាក្ក្េីនលងស ៀនចបប់ឋមេក្្ា? 
 េងឃលមខ្ាងំណ្ណេ ់       េងឃលមតិ្ចតិួច         ោម នេងឃលមសសាឹះ       
២. សតិីសលាក្ ឬសលាក្ក្េអីាចព្ពណ៌្នាថ្នកូ្នសលាក្ សលាក្ក្េីជាេេ្សក្បសភទ្ណ្ណ? 
 ជាេេ្សពូណក្ខ្ាងំណ្ណេ់   ម្នពូណក្សទ្ ណតិសលីមធយម   សលីមធយម   ព្បាក្នោ្យណ្ណេ ់     
៣. សតិីសលាក្ ឬសលាក្ក្េីអាចព្ពណ៌្នាអំពចីំសណ្ឹះដលង បេ់កូ្នសលាក្ សលាក្ក្េី ដូចសមតចណដ ? 
 សចឹះសក្ចនីណ្ណេ ់  សចឹះបនត្ចបនតួច   ោម នសចឹះអីសទ្   
៤. សតិីសលាក្ ឬសលាក្ក្េីអាចព្ពណ៌្នាអំពចីណូំ្លក្គសួា សលាក្ សលាក្ក្េីោ៉ា ងណ្ណណដ ? 
 សលីេពីក្គប់ក្ោន ់  បានក្តិលមក្គប់ក្ោន់   ម្នក្គបស់ទ្   
៥. សតិីសលាក្ ឬសលាក្ក្េីានកា សពញច្តិតោ៉ា ងណ្ណ ចំសពាឹះសេវាអប់ ណំដលទ្ទ្លួបានពសីាលាកូ្នសលាក្ 
សលាក្ក្េី េពវម្ថ្ៃសនឹះ? 
 សពញចត្ិតខ្ាងំណ្ណេ់   សពញច្តិតខឹ្ះៗណដ    មន្សពញច្តិតសសាឹះ    
៦. សតិីសលាក្ ឬសលាក្ក្េីានសេៀវសៅ ឬេាា  ៈអណំ្ណនចនំួនប៉ាុនាម នេក្ាប់កូ្នអានសៅ្ទឹះ?          
(ឧ.ទ្េសនាវដតី កាណេតិ សេៀវសៅ។ល។) 
 ានេាា  ៈអណំ្ណនសក្ចនី   ានខ្ឹះណដ     ក្ក្មានណ្ណេ ់    
៧. សតិីសលាក្ ឬសលាក្ក្េីអាចព្ពណ៌្នាអំពចីណូំ្លក្គសួា សលាក្ សលាក្ក្េីោ៉ា ងណ្ណណដ ? 
 សលីេពីក្គប់ក្ោន់     បានក្តិលមក្គប់ក្ោន់    មន្ក្គប់សទ្     
៨. សតិកូី្នសលាក្ ឬសលាក្ក្េាីនតិក្មូវកា ស ៀនេូក្តិជាព្សេេ ណដលសាលាក្តិូវដលងណដ ឬសទ្? 
 ាន     ោម នសទ្    
សបីសលាក្ សលាក្ក្េីសឆ្ីយថ្ន “ាន” សតិីសលាក្ សលាក្ក្េីអាចបញ្ញា ក្់ពតីិក្មូវកា សនាឹះបានសទ្? 
_________________________________________________________________ 
៩. សតិីមូលសហតុិអវីបានជាកូ្នសលាក្ ឬសលាក្ក្េចីង់េក្្ាសៅក្នុងក្មមវធ្ីសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

ហតិថសលខា 
ហតិថសលខាឪពុក្ាត យេេ្ស_______________________កាលប ស្ចឆទ្_________________ 

 
េូមអ គុណ្ សលាក្ សលាក្ក្េីណដលបានបំសពញទ្ក្មងស់នឹះ។ េូមក្បគល់ទ្ក្មងស់នឹះជូនកា ោ្ល័យ

សាលាស ៀនជនំាន់ថ្មី។ 
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ឧរសម្ព័នធទី៣៖ លកខនតិកៈប្កុម្ប្រលកាភិបាល 
ឧរសម្ព័នធទី៣ក៖ លកខនតិកៈប្កុម្ប្រលកាភិបាលថាៃ ក់ជាតិ 

 
១.សាវតារ 

 ក្មមវធី្កំ្ណណ្ទ្ក្មង់វេ្័យអប់ ជំាត្ិ ពាោមបសងកីតិបាននូវអវី ណដលសគស ម្ ឹះថ្ន “សាលា
ស ៀនជនំាន់ថ្មី”។ ក្នុងកា សក្បីក្បាេ់ពាក្យបសចចក្សទ្េមួយសនឹះ ក្បកា ចបំាច់គឺក្តូិវណញក្ដាច់ពីោន  វាង
សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីសនឹះ ន្ងសាលាស ៀន ណដលសគធ្ាប់សាា ល់ក្ន្ងមក្ថ្ន “សាលាស ៀនគំ ូ” ណដល
ក្ន្ងមក្ សាលាគំ ូសនឹះាន្លជឹះម្នសេមីោន សនាឹះសទ្។ ក្នុងក្ ណី្ជាសក្ចីនសាលាស ៀនគំ ូក្តូិវបាន
សគសមីលសឃញីក្ោន់ណតិជាកា ណក្លមអសសាភណ្ភាពប ស្ាថ នទី្ធ្ាសាលា ន្ងថ្នន ក់្ស ៀនប៉ាុសណ្ណា ឹះ ណដល
ជាបឋមគឺបងាា ញពីភាពលអណតិេំបក្សក្ៅ ក៏្ប៉ាុណនដោម នលទ្ធ្លេុីជសក្ៅ ន្ងខ្លមខាងក្នុងសទ្។ ជា
ទូ្សៅអនដរាគមន៍នានា បេ់សាលាស ៀនគំ ូ ម្នបានសដាឹះក្សាយបញ្ញា ជាមូលដាឋ នក្គលឹះ េក្ាប់សធវី
សាលាស ៀនមួយក្ាយជាសាលាស ៀនលអានេដង់ដាក្ក្ម្តិខពេ់សទ្ (ឧទហ ណ៍្៖ សោលកា ណ៍្
អភ្បាលក្្ចចលអ) សហយីជាស ឿយៗសគេសងកតិសឃញីថ្នសាលាស ៀនណបបសនឹះបានវល្   ក្តិ ប់មក្
េភាពសដីមវញ្ សក្កាយសពលអេ់ជំនួយោកំ្ទ្ពីខាងសក្ៅ។  ឯីសាលាស ៀនណដលទ្ទួ្លបានកា ោកំ្ទ្
ពីគំន្តិ ដ្ួចស ដ្ីមតមណបបម្ចនក្បឌ្្តិថ្មីសនឹះ នលង្នហួេពីវធី្សាស្ដេដសាលាស ៀនគំ ូ សដាយសធវីាន
កា ផ្្ទេ់បដូ សពញសលញលអត្ិលអន់មួយ តម យៈកា ដ្ល់សាលានូវេវ័យភាព  ចនាេមព័នធអភ្បាល
ក្្ចច លងា ំ គណ្សនយយភាព ន្ងឱកាេ្ូ្វអាជីពកាន់ណតិសក្ចីនដល់ក្គូបសក្ងៀន ន្ងនាយក្/នាយក្ា
សាលាណដលានកា សបតជាា ច្តិតខពេ់បំ្ុតិ។ 

 ដូចសនឹះ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី នលងម្នក្តិលមណតិបសងកីតិបានជាគំ ូម្នប ស្ាថ នេ្ក្ាកុ្ា សមក្តីិ
ក្បក្បសដាយក្បេ្ទ្ធភាពប៉ាុសណ្ណា ឹះសទ្ ណតិវានលងសធវីជាក្បទី្បសឆាព ឹះសៅ ក្កា អនុវតិតលអក្បសេី  េក្ាប់
សាលាស ៀនដម្ទ្សទ្ៀតិ។ 

 ម្នណតិប៉ាុសណ្ណា ឹះ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីនលងណចក្ ណំលក្បទ្ព្សសាធន៍ដល់សាលាស ៀនដម្ទ្សទ្ៀតិ
តម យៈកា ដ្ល់ជាថ្នន លបណ្ដុ ឹះបណ្ណដ លេក្ាប់ក្គូឧសទ្ទេពក្ងលងេមតិថភាព (ជាព្សេេគន្ង
អាជីពេក្ាប់ក្គូបសក្ងៀនណដលហវលក្ហាត់ិបានលអក្បសេី ) ន្ងកា ដ្ល់កា ោកំ្ទ្ដល់េហកា  ី ដល់
សាលាស ៀនដម្ទ្សទ្ៀតិ ន្ងកា ចត់ិណចងក្មមវធី្ទ្េសនក្្ចចេ្ក្ាណដលានក្មមវធី្េ្ក្ា្ូ្វកា ។ 

 ក្ក្េួងអប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡាទ្ទួ្លសាា ល់ថ្ន ម្នណមនក្គប់សាលាស ៀនទងំអេ់អាចក្ាយ
ជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីបានសទ្ សបីេ្នជាម្នបានឆ្ងកាត់ិជំហានេំខាន់ៗ ក្នុងកា សធវីកំ្ណណ្ទ្ក្មង់ 
កា ងា អភ្បាលក្្ចចលអសាលាស ៀន ដឋ ជាក់្ណេដងក្មមវធី្មួយយក្សៅអនុវតិតក្នុង យៈសពលខី្ទំ្នងជា
ម្នអាចពក្ងីក្ខួ្នស ងីក្នុងវស្ាលភាពធំបានសទ្។ តមព្តិក្ក្េួងអប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡាបាន
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បញ្ញា ក់្ចាេ់តងំពីសដីមទី្មក្ថ្ន ក្ក្េួងម្នានបំណ្ងណេវង ក្កា ជំ ុញគំ ូសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី
សនឹះក្ាយជាក្មមវធី្ថ្នន ក់្ជាត្ិសនាឹះសទ្ សដាយមូលសហតុិថ្ន វាទមទសពលសវលាយូ អណងវងក្នុង       កា 
ផ្្ទេ់បដូ ឥ ោ្បទ្ ន្ងអាក្បបក្្ ោ្ក្នុងចំសណ្ណមក្គូបសក្ងៀនក្បសទ្េក្មពុជា។ ជំនួេមក្វញ្ ក្ក្េួង
េងឃលមថ្ន ក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ន្ង ដ្ល់ជាថ្នន លម្នកា អប់ លំអក្បសេី សៅតំិបន់ជនបទ្ ណដល
អាចចម្ងគំ ូសនឹះក្នុងក្ក្ម្តិខ្ឹះយក្សៅអនុវតិតសៅក្នុងសាលាស ៀដម្ទ្សទ្ៀតិណតិប៉ាុសណ្ណា ឹះ។ ។  

 សដាយសាលាទ្ទ្លួបានកា ោកំ្ទ្នលងបងាា ញទ្ក្មង់ថ្មីម្នកា ក្គប់ក្គងសាលាស ៀន ណដល្ា 
ភាា ប់នលងយុទ្ធសាស្ដេដពក្ងលងគុណ្ភាពបានខ្ាងំក្ា សាលាស ៀនសនឹះនលងបសងកីនបានជាសាលាស ៀន
ជំនាន់ថ្មី ណដលពាោមនាមំក្នូវក្មមវធី្សាលាកុ្ា សមក្តីិណដលានក្ក្ម្តិកាន់ណតិខពេ់ណថ្មសទ្ៀតិ។  

 សដាយសហតុិសនឹះ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីនលងបងាា ញនូវជំហានវវ្តិតន៍ោ៉ា ងេំខាន់ ក្នុងកា អភ្វឌ្ឍ
ក្មមវធី្សាលាស ៀនកុ្ា សមក្តីិសៅក្នុងក្បសទ្េក្មពុជា។  

២. គោលរាំណងច្នរចនសម្ព័នធអភិបាលកិចចប្គរ់ប្គងសាលាគរៀនជាំនន់ថ្មី 

 សក្កាមក្មមវធី្កំ្ណណ្ទ្ក្មង់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្ក្េួងអប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡាេងឃលមថ្ននលង
អាចសចៀេ្ុតិពីបទ្ព្សសាធន៍ម្នក្មមវធី្អភ្វឌ្ឍន៍ក្ន្ងមក្ សហយីព្តិជាអាចសដាឹះក្សាយបញ្ញា        
អេក្មមជាមូលដាឋ នក្គលឹះទងំឡាយ ណដលនលងសធវីសាលាស ៀនមួយក្ាយជាសាលាស ៀនលអក្បសេី ព្តិ
ក្បាក្ដ ព្សេេកា ព្ន្តិយសមីលសោលកា ណ៍្អភ្បាលក្្ចចលអ ន្ងកា ពក្ងលងកា អនុវតិតេដង់ដា       
វជ្ាា ជីវៈខពេ់។ 

 សោលសៅសនឹះទមទ វធី្សាស្ដេដព្សេេមួយ ណដលម្នធ្ាប់បានយក្សៅអនុវតិតសៅសាលា
ស ៀនសាធា ណ្ៈពីមុនមក្សទ្។ សដាយានកា េហកា ោ៉ា ងជ្តិេន្ទ្ធជាមួយថ្នន ក់្ដលក្នាមំនទី អប់  ំ  
យុវជន ន្ងកី្ឡាសខតិត ក្ក្េួងសេនីានកា ត្ល់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីនូវេវ័យភាពក្ក្ម្តិខពេ់ ន្ង ចនា
េមព័នធអភ្បាលក្្ចច ណដលក្នុងសនាឹះ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីក្តូិវេថ្តិសក្កាមកា ក្គប់ក្គងក្តួិតិព្ន្តិយផ្ទទ ល់
ពីក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ សដាយានេាជ្ក្តំិណ្ណងមក្ពីភាគីទងំពី គឺ ដឋ(ឧ.តំិណ្ណងមស្ដនតី
អប់ មូំលដាឋ ន) ន្ងវេ្័យឯក្ជន(ឧ.តំិណ្ណងេងាមេុីវល្ តំិណ្ណងក្កុ្មហ៊ាុនឯក្ជន។ល។)។ ក្កុ្ម
ក្បលក្ាភ្បាលសនឹះក្តូិវបសងកីតិស ងីសដាយល្ខ្តិណតិងតងំ មួ ណដលចុឹះហតិថសលខាសដាយ ដឋមស្ដនដីក្ក្េួង
អប់  ំយុវជន ន្ងកី្ឡា។  

 ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិនលងទ្ទួ្លខុេក្តូិវក្្ចចកា មួយចំនួនដូចជា (១) ព្ន្តិយ ន្ង  
អនុម័តិរាល់ថ្វក្ាវន្្សោគ ន្ងថ្វក្ាមូលន្ធ្េមធម៌ទ្ទួ្លបានពី ដាឋ ភ្បាល (២) ក្តួិតិព្ន្តិយ   
កា បំសពញសោលកា ណ៍្េនូលសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ន្ងដំសណី្ កា អនុវតិត (៣) កា ស ៀបចំចងក្ក្ង 
ន្ងណក្លមអសោលកា ណ៍្ណណ្នាកំ្បត្ិបតិត្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ន្ង(៤) កា េសក្មចច្តិតទ្ទួ្លសាា ល់



45 
 

គុណ្ភាពសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ មា៉ាងសទ្ៀតិ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលនលង ត្ល់គណ្សនយយភាពោ៉ា ង លងា ំ
ន្ងកា អនុវតិតជាវជ្ាានចំសពាឹះឥ ោ្បទ្វជ្ាា ជីវៈតម យៈកា បសងកីន ន្ងកា ក្តួិតិព្ន្តិយោ៉ា ងតិលង ុ លង
សលីកា ត្ល់ថ្វក្ាឧបតិថមាតមកា បំសពញភា ក្្ចច។ ដំណ្ណក់្កាលបនាទ ប់គឺសោលនសោបាយ ណដល
ក្ក្េួងបានសេនីជាសក្ចីនសលីក្ ណតិម្នទន់បានអនុវតិតសៅស យី។ អាក្េ័យសហតុិសនឹះ សាលាស ៀន
ជំនាន់ថ្មីអាចនលង ត្លក់ា យល់ដលងេុីជសក្ៅ ន្ងបទ្ព្សសាធន៍មួយចំនួនដល់វេ្័យអប់  ំអំពីកា ដាក់្
បងាា ញ ន្ងពក្ងីកា អនុវតិតលអ ណ ន្ក្អភ្បាលក្្ចចលអក្នុង យៈសពលណវង។   
៣. ដ្ាំគណើ រការរគងកើតប្កុម្ប្រលកាភិបាលថាៃ កជ់ាតិ 

៣.១ កា អនុញ្ញញ តិ ន្ងកា បសងកីតិក្ក្ុមក្បលក្ាភ្បាល 

 ក្ក្េួងអប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡា នលងសចញល្ខ្តិជា្ូ្វកា បសងកីតិក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ 
ន្ងណតិងតងំមស្ដនដីមួយចំនួនសៅក្នុងក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលសនឹះ។ ល្ខ្តិណតិងតងំសនឹះនលងក្តូិវចុឹះ         
ហតិថសលខាសដាយឯក្ឧតិតម ដឋមស្ដនតីក្ក្េួងអប់  ំយុវជន ន្ងកី្ឡា។ 

៣.២ េាជ្ក្ភាពម្នក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ 

 ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលនលងានេាជ្ក្ ណដលានេាេភាពដូចានរាយនាមខាងសក្កាម៖  
 ១. ឯក្ឧតិតម ដឋមស្ដនតីក្ក្េួងអប់  ំយុវជន ន្ងកី្ឡា     ក្បធានក្្តិត្យេ               
 ២. ឯក្ឧតិតម ដឋសលខាធ្កា ក្ក្េួងអប់  ំយុវជន ន្ងកី្ឡា ទី្ក្បលក្ា 
 ៣. ឯក្ឧតិតមអគានាយក្អប់  ំ   ទី្ក្បលក្ា                                       

៤. ក្បធានមូលន្ធ្ក្គួសា  Franks   ទី្ក្បលក្ាក្្តិត្យេ  
 ៥. អគានាយក្ ងអប់  ំ   ក្បធាន 
 ៦. នាយក្ដាឋ នមធយមេ្ក្ាចំសណ្ឹះទូ្សៅ  អនុក្បធាន 
 ៧. នាយក្ដាឋ នបឋមេ្ក្ា   អនុក្បធាន 
 ៨. នាយក្ដាឋ នអប់ កុំ្ា តូិច   េាជ្ក្ 
 ៩. នាយក្ដាឋ នហ ្ញ្ញវតិថុ   េាជ្ក្ 
 ១០. នាយក្ដាឋ នបសចចក្វទ្្ាព័ត៌ិាន                                    េាជ្ក្ 
 ១១. នាយក្ដាឋ នបុគាល្ក្                                េាជ្ក្ 
 ១២. នាយក្ដាឋ នលទ្ធក្មម   េាជ្ក្ 
 ១៣. តំិណ្ណងក្ក្េួងសេដឋក្្ចច ន្ងហ ្ញ្ញវតិថុ  េាជ្ក្ 
 ១៤. មនទី អប់ យុំវជនន្ងកី្ឡារាជធានីភនំសពញ  េាជ្ក្ 
 ១៥. ក្បធានឬអនុក្បធានអងាកា សខប   េាជ្ក្ 
 ១៦. ទី្ក្បលក្ាក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី   េាជ្ក្ 
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 ១៧. ក្បធានក្បត្ិបតិត្ក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី  េាជ្ក្                          
 ១៨. តំិណ្ណងវេ្័យឯក្ជន   េាជ្ក្           
  អគានាយក្ ងអប់ នំលងសធវីជាក្បធានក្បត្ិបតិត្ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល សហយីានភា ក្្ចចសកាឹះសៅ
េាជ្ក្ ន្ងដលក្នាកំា ក្បជំុសដាយានមស្ដនដីជំនួយកា ាន ក់្សទ្ៀតិជាអនក្េក្មបេក្មួលក្មមវធី្សាលា
ស ៀនជំនាន់ថ្មជីាអនក្ជួយស ៀបចំចត់ិណចងកា ក្បជំុ។ 
 បុគាល្ក្ ន្ងមស្ដនតីដម្ទ្សទ្ៀតិមក្ពីគសក្ាងពាក់្ព័នធអាចចូល មួក្មមវធី្ក្បជំុក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល
សនឹះបាន ណតិពំុានេ្ទ្ធ្សបាឹះសឆាន តិសទ្។ មស្ដនតីទងំសនឹះ មួានមស្ដនតីបសចចក្សទ្េក្មមវធី្ ទី្ក្បលក្ាដម្ទ្
សទ្ៀតិ ន្ងតំិណ្ណងមក្ពីសាលាស ៀនសោលសៅ។  
 ៤. តួនទី និងភារកិចចប្កុម្ប្រលកាភិបាលថាៃ ក់ជាតិ 

 ៤.១ កា ក្បជំុអាណ្តិត្ 
  ក្បធានក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល សកី្តិសចញពីកា សបាឹះសឆាន តិ ន្ងានអាណ្តិត្ យៈសពល៣ឆាន មំដង។ 

ក្បធានក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល នលងបនតអាណ្តិត្ បេ់ខួ្នសលីេពី៣ឆាន  ំក្នុងក្ ណី្សបាឹះសឆាន តិបនតអាណ្តិត្។ 
ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ នលងជួបក្បជំុោន ោ៉ា ងសទ្ៀងទត់ិ សដាយក្បជំុោ៉ា ងត្ិចមួយដងក្នុង យៈ
សពល៤សៅ៦េបាដ ហ៍។ កា ក្បជំុក្តូិវសធវីសៅកា ោ្លយ័ក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ឬសធវីសៅនាយក្
ដាឋ នមធយមេ្ក្ាចំសណ្ឹះទូ្សៅ។ 

 ៤.២ តិនួាទី្ភា ក្្ចចជាក់្លាក់្ បេ់ក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ 
 ៤.២.១  ចនាេមព័នធ ន្ងេាជ្ក្ភាពក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាល 
  ក្បធានក្្តិត្យេ ន្ងទី្ក្បលក្ា  បេ់ក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិនលងបំសពញមុខងា ដូចតិសៅ 

 ១. ក្បធានក្្តិត្យេ៖ ព្ន្តិយ ន្ងេសក្មចនូវកា ស ៀបចំ ចនាេមព័នធក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលសាលា 
ស ៀនជំនាន់ថ្មីថ្នន ក់្ជាត្ិ ដលក្នាេំក្មមភាពសក្ៀ គ ថ្វក្ាពីក្គប់ក្បភពេក្ាប់ោកំ្ទ្ក្មមវធី្សាលាស ៀន 
ជំនាន់ថ្មី ន្ងព្ន្តិយ បាយកា ណ៍្វឌ្ឍនភាព បេ់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 
  ២. ទី្ក្បលក្ាម្នក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល៖ ស ៀបចំសោលនសោបាយ ន្ងសោលកា ណ៍្ណណ្នា ំ
ក្បត្ិបតិត្ បេ់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ព្ន្តិយ បាយកា ណ៍្វឌ្ឍនភាព បេ់សាស ៀនជំនាន់ថ្មី ន្ង        
សដាឹះក្សាយបញ្ញា េំខាន់ៗ បេ់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 
  ៣. ទី្ក្បលក្ាក្្តិត្យេ៖ ជួយព្ន្តិយ បាយកា ណ៍្អភ្វឌ្ឍន៍ ន្ង ត្ល់ព័ត៌ិានក្តិ ប់ ន្ង 
សក្ៀ គ ថ្វក្ាពីសក្ៅក្បសទ្េមក្ោកំ្ទ្ក្មមវធី្កំ្ណណ្ទ្ក្មង់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 

  ក្បធាន អនុក្បធាន ន្ងេាជ្ក្ក្ក្ុមក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ 
 ៤. េាជ្ក្ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលក្តូិវចូល មួកា ក្បជំុក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលោ៉ា ងត្ិចបានមតងក្នុង 
មួយឆាន  ំសដីមប ីក្ាបានសបក្ខភាពក្នុងក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលសនឹះ។  
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៤.២.២ កា ចងក្ក្ង ន្ងណក្េក្មលួសោលនសោបាយ 
 ៥. ស ៀបចំចងក្ក្ងសោលនសោបាយ ន្ងសោលកា ណ៍្ណណ្នាកំ្បត្ិបតិត្ សដីមបធីានាបាននូវ      
កា ក្បត្ិបតិត្បានក្តិលមក្តូិវេក្ាប់ក្គប់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីទងំអេ់។ 
 ៦. ព្ន្តិយ ន្ងណក្េក្មួលសោលនសោបាយ ន្ងសោលកា ណ៍្ណណ្នាកំ្បត្ិបតិត្តមដំណ្ណក់្ 
កាល ន្ងណក្េក្មួលបានេមក្េបនលងសាថ នភាពជាក់្ណេតងណដលបានជួបក្បទ្ឹះ។  
៤.២.៣ ព្ន្តិយ ន្ងអនុម័តិក្គប់ក្មមវធី្វន្្សោគ ន្ងមូលន្ធ្េមធម៌េងាមទ្ទ្លួបានពីក្ក្េួង 
 ៧. ព្ន្តិយ ន្ងអនុម័តិណ្នកា អភ្វឌ្ឍន៍សាលាស ៀនក្បចឆំាន ៖ំ សៅសដីមឆាន េំ្ក្ានីមួយៗ            
គណ្ៈក្មមកា ក្ទ្ក្ទ្ង់សាលា មួាន គណ្ៈក្គប់ក្គង ក្គូបសក្ងៀន  ន្ងតំិណ្ណងេហគមន៍នលងសធវីណ្ន 
កា អភ្វឌ្ឍន៍សាលាសដាយសក្បីទ្ក្មង់ ត្ល់ក្នុងឯក្សា សោលកា ណ៍្ណណ្នាកំ្បត្ិបតិត្។ ណ្នកា   
សនឹះក្តូិវសក្បីថ្វក្ា ណដលក្ក្េួង ន្ងេបបុ េជន ត្ល់ក្បចឆំាន ។ំ ណ្នកា ក្បចឆំាន កំ្តូិវអនុម័តិសដាយ 
ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលមុននលងសាលាទ្ទួ្លបានថ្វក្ាសៅអនុវតិតេក្មមភាព។  
 ៨. អនុម័តិកា វភ្ាជថ្វក្ាឧបតិថមាតមកា បំសពញភា ក្្ចច៖ គណ្ៈក្គប់ក្គងសាលានលង ដ្ល់     
អនុសាេន៍ ន្ងសធវីេំសណី្េុំថ្វក្ាឧបតិថមាតមកា បំសពញភា ក្្ចច ជូនបុគាល្ក្មួយចំនួនណដលបាន 
សធវីេក្មមភាពព្សេេបណនថមសលីភា ក្្ចចក្បចមំ្ថ្ៃជាក្គូបសក្ងៀន។ សដីមបធីានាបានថ្ន កា ដ្ល់ថ្វក្ា 
សលីក្ទ្លក្ច្តិតក្តូិវបានណបងណចក្ក្តិលមក្តូិវក្េបតមកា បំសពញភា ក្្ចចព្តិក្បាក្ដ នាយក្សាលាក្តូិវ 
ព្ន្តិយណក្តិក្មូវេំសណី្ក្បចឆំាន  ំសដីមបដីាក់្ជូនក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល។ ថ្វក្ាសលីក្ទ្លក្ច្តិតតមភា ក្្ចចនលង 
ក្តូិវណបងណចក្ក្េបនលងលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ ន្ងកា ណណ្នា ំណដលក្មមវធី្បានចងក្ក្ងក្នុងសោលកា ណ៍្ 
ណណ្នាកំ្បត្ិបតិត្ សហយីក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលក្តូិវសក្បីក្បាេ់សេចក្ដីណណ្នាទំងំសនឹះក្នុងកា អនុម័តិ។     
កា តិសមី្ងអក្តតិម្ម្ថ្វក្ាសលីក្ទ្លក្ច្តិត ន្ងក្បាក់្ឧបតិថមាស្សងៗក្តូិវអនុម័តិសដាយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល 
ថ្នន ក់្ជាត្ិ។ 
៤.២.៤ កា ព្ន្តិយកា បំសពញតមសោលកា ណ៍្ក្គលឹះ បេ់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី 
 ៩. សដាឹះក្សាយបញ្ញា នានាណដលនាយក្សាលាសលីក្ស ីង៖ សៅក្នុងក្្ចចក្បជំុអាណ្តិត្ ក្កុ្ម 
ក្បលក្ាភ្បាល នលងសេនីនាយក្សាលារាយកា ណ៍្េសងខបេដីពីវឌ្ឍនភាពម្នកា អនុវតិតេក្មមភាព 
ក្នុងណ្នកា អភ្វឌ្ឍន៍សាលាស ៀន។ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលនលងពាោមសដាឹះក្សាយបញ្ញា បុគាល្ក្        
កា ា្ត់ិ ា្ង់ ន្ងបសចចក្សទ្េ ណដលនាយក្សាលាបានសលីក្ស ងី។  
 ១០. ដ្ល់អនុសាេន៍េុំផ្្ទេ់បដូ  បុគាល្ក្៖ ានេក្មមភាពមួយចំនួនណដលក្កុ្មក្បលក្ា        
ភ្បាលក្តូិវអនុវតិតទក់្ទ្ងនលងកា ផ្្ទេ់បដូ បុគាល្ក្សៅតមសាលាស ៀនសោលសៅ។ េក្មមភាពទងំ 
សនឹះ មួានកា ទ្ទួ្លខុេក្តូិវមួយចំនួនដូចខាងសក្កាម៖  

 ក្. ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលានភា ក្្ចចេាា េក្គូបសក្ងៀនេក្ាប់មុខតំិណណ្ងថ្មី 
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 ខ. សដាយអនុវតិតតមលទ្ធ្លេាា េន៍ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលក្តូិវស ៀបចំអនុសាេន៍ជូន
ក្ក្េួងអប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡា ឬមនទី អប់ រំាជធានី/សខតិតសដីមបណីតិងតងំសបក្ខជន
ណដលបានសក្ជីេស េី។ 

 គ. ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល ក៏្ក្តូិវស ៀបចំសេចក្ដីក្បកាេសក្ជីេស េីសបក្ខជនក្គូបសក្ងៀនថ្មី 
សដីមបបំីសពញមុខតំិណណ្ងបសក្ងៀនេំខាន់ៗ (ឧ.ក្បធានក្កុ្មបសចចក្សទ្េ) ។ 

 ឃ. ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល ក៏្ក្តូិវអនុម័តិកា សក្ជីេស េីក្គូ្នមុខណដលានក្សាប់សៅ
តមសាលាស ៀនសោលសៅ ណដលសាលា ដ្ល់អនុសាេន៍ណ្អក្តមកា េសងកតិថ្នន ក់្ 
ន្ងបំសពញលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យកំ្ណ្ត់ិសដាយក្មមវធី្។ 

 ១១.ចូល មួអធ្បតីិវគាបំប៉ានអំពីសោលកា ណ៍្អភ្បាលក្្ចច ស ៀបចំសដាយបុគាល្ក្ក្មមវធី្។ 
 ១២. ព្ន្តិយ ន្ងណេវងយល់អាន បាយកា ណ៍្ក្មមវធី្ ន្ងឯក្សា េំខាន់ៗដម្ទ្សទ្ៀតិ ណដល 
ក្មមវធី្បានដាក់្ជូន ។ 
 ១៣.ចូល មួសធវីដសំណី្ ទ្េសនក្្ចចេ្ក្ាសៅកាន់សក្ៅក្បសទ្េ ក្នុ ងទី្ក្កុ្ងភនំសពញ ន្ងទី្តងំ 
ស្សងសទ្ៀតិ ក្នុ ងអំ ុងកា អនុវតិតក្មមវធី្សាលាស ៀនជនំាន់ថ្មី។ 
 ១៤. ស ៀបចំក្មមវធី្ចុឹះទ្េសនក្្ចចសដីមបីព្ន្តិយសមីលកា សក្បីក្បាេ់ធនធាន ន្ងបសងកីន          
កា យល់ដលងអំពីប ប្ទ្មូលដាឋ ន។ 
 ១៥. ស ៀបចំបសងកីតិក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្សខតិត៖ សៅសពលក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីបាន 
ពក្ងីក្ ទូ្ទងំក្បសទ្េ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិក្តូិវស ទ្ អំណ្ណចមួយចំនួនសៅក្កុ្មក្បលក្ា          
ភ្បាលថ្នន ក់្សខតិត សដាយអនុវតិតជាជំហានៗ។ សដីមបកី្តួិតិព្ន្តិយសមីលកា សកី្តិស ងីថ្មីៗម្នក្កុ្មក្បលក្ា   
ភ្បាលមូលដាឋ ន ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិនលងស ៀបចំទ្្េសៅកា វាយតិម្ម្ក្បចឆំាន សំដាយាន     
កា េហកា ជាមួយអនក្ពាក់្ព័នធសដីមបចីងក្ក្ងជាឯក្សា បងាា ញពីវឌ្ឍនភាព។    
 
៤.២.៥ កា សធវីសេចក្តីេសក្មចទ្ទ្លួសាា ល់គុណ្ភាពសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី 

១៦. ណតិងតងំបុគាលានលក្ខណ្ៈេមបតិត្េមក្េបមួយចំនួនក្នុងអនុគណ្ៈក្មមកា      
វាយតិម្ម្ទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាព ណដលក្តូិវ ត្ល់អនុសាេន៍ជូនក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលពាក់្ព័នធនលង      
កា េសក្មចទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាពអប់ សំាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។  

១៧. ស ៀបចំក្មមវធី្ចុឹះទ្េសនក្្ចចវាយតិម្ម្ទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាពក្បចឆំាន តំមមូលដាឋ ន 
សាលាស ៀន សដីមបធីានាបាននូវកា អនុវតិតតមសោលកា ណ៍្ក្គលឹះសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីសពញសលញ។ 

១៨. ព្ន្តិយេំសណី្សោលបល់អនុគណ្ៈក្មមកា វាយតិម្ម្ទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាពសាលា 
ជំនាន់ថ្មីពាក់្ព័នធនលងកា ទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាពសាលាស ៀនមួយចំនួន ន្ងចត់ិវធ្ានកា ណ អ្ក្តម
សោបល់នានាបានេមក្េប។ 
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ឧរសម្ព័នធទី៣ខ៖ លកខនតកិៈប្កុម្ប្រលកាភិបាលថាៃ ក់រាជធានី/គខតត 
១. សាវតារ 

ក្មមវធី្កំ្ណណ្ទ្ក្មង់វេ្័យអប់ ពំាោមបសងកីតិបានគំ ូមួយ ណដលសគស ម្ ឹះថ្ន សាលាស ៀន
ជនំាន់ថ្មី។ ក្នុងកា សក្បីក្បាេ់ពាក្យ សាលាស ៀនជនំាន់ថ្មីសនឹះ សយងីចបំាច់ក្តូិវណញក្ដាច់ពីោន  វាង
សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ន្ងអវីណដលសគធ្ាប់សាា ល់ក្ន្ងមក្ថ្ន សាលាគំ ូ ណដលក្នុងក្បសទ្េក្មពុជា 
សាលាស ៀនគំ ូសនឹះានក្បវតិត្្លជឹះម្នសេមីោន សទ្។ ក្នុងក្ ណី្ជាសក្ចីន សាលាស ៀនគំ ូក្តូិវបានសគ
ក្បដូចសៅនលងកា ណក្លមអសសាភណ្ភាពប ស្ាថ នេ្ក្ា ណដលដំបូងបងាា ញពីភាពលអោប់ច្តិតណ ន្ក្
េំបក្សក្ៅ ណតិោម នភាពេុីជសក្ៅ ន្ងខ្លមខាងក្នុងសទ្។ អនតរាគមន៍នានា បេ់សាលាស ៀនគំ ូ ជាទូ្សៅ
ម្នបានសដាឹះក្សាយមូលដាឋ នក្គលឹះនានា េក្ាប់សធវីសាលាស ៀនមួយក្ាយសៅជាសាលាស ៀនលអសទ្ 
(ឧទហ ណ៍្៖ សោលកា ណ៍្អភ្បាលក្្ចច) សហយីជាស ឿយៗសាលាស ៀនណបបសនឹះបានវល្សៅ ក្
សាថ នភាពសដីមវញ្ សពលអេ់ជំនួយពីខាងសក្ៅ។ សាលាស ៀនណដលទ្ទួ្លបានកា ោកំ្ទ្ពីគំន្តិ ត្ួច
ស ត្ីមថ្មីសនឹះនលង្ន្ុតិពីវធី្សាស្ដេតសាលាស ៀនគំ ូ សដាយសធវីានកា ផ្្ទេ់បតូ សពញសលញលអ្តិលអន់
មួយ តម យៈកា ត្ល់សាលានូវេវ័យភាព  ចនាេមព័នធអភ្បាលក្្ចច លងា ំ គណ្សនយយភាព ន្ង     
ឱកាេគន្ងអាជីពកាន់ណតិសក្ចីន ដល់ក្គូបសក្ងៀន ន្ងនាយក្សាលាណដលានកា សបតជាា ច្តិតខពេ់    
បំ្ុតិ។ 

ដូចសនឹះ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីនលងម្នក្តិលមណតិបសងកីតិបានជាគំ ូម្នប ស្ាថ នេ្ក្ាកុ្ា សមក្តីិ
ក្ក្ម្តិខពេ់ក្បក្បសដាយក្បេ្ទ្ធភាពប៉ាុសណ្ណា ឹះសទ្ ណតិវានលងសដី តិនួាទី្ជាក្បទី្បសឆាព ឹះសៅ ក្កា អនុវតិតលអ
ក្បសេី េក្ាប់សាលាស ៀនដម្ទ្សទ្ៀតិក្នុងរាជនី/សខតិត។  

សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីនលងណចក្ ណំលក្បទ្ព្សសាធដល់សាលាស ៀនដម្ទ្សទ្ៀតិ តម យៈកា ្តល់
ជាថ្នន លបណ្តុ ឹះបណ្ណត លេក្ាប់ក្គូឧសទ្ទេណ ន្ក្បំប៉ានេមតិថភាព (សហតុិសនឹះ វាជាគន្ងអាជីព
េក្ាប់ក្គូបសក្ងៀនណដលអនុវតិតបានលអក្បសេី ) កា ត្ល់កា ោកំ្ទ្ដល់េហកា  ី ដល់សាលាស ៀន
ដម្ទ្សទ្ៀតិ ន្ងកា ចត់ិណចងដំសណី្ ទ្េសនក្្ចចេ្ក្ា ណដលានក្មមវធី្លមអ្តិ្ូ្វកា ក្តិលមក្តូិវ។ 

មនទី អប់  ំយុវជន ន្ងកី្ឡា ទ្ទួ្លសាា ល់ថ្ន ម្នណមនក្គប់សាលាស ៀនទងំអេ់អាចក្ាយជា
សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីសនាឹះសទ្ សបីម្នបានឆ្ងកាត់ិដំណ្ណក់្កាលេំខាន់ៗក្នុងកា ណក្ទ្ក្មង់កា ងា 
អភ្បាលក្្ចចសាលាស ៀនសាធា ណ្ៈ។ ជាកា ព្តិណ្ណេ់ កា យក្អវីមួយសៅអនុវតិតក្នុងមួយ យៈខី្
ទំ្នងជាម្នអាចសកី្តិស ងីក្នុងវស្ាលភាពធំបានសទ្។ តមព្តិសៅ មនទី គួ ណតិបញ្ញា ក់្ចាេ់តងំពី
សដីមទី្មក្ថ្ន មនទី ម្នេវឹះណេវងជំ ុញគំ ូសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីសនឹះ ក្ាយជាក្មមវធី្ថ្នន ក់្សខតិតសទ្ សដាយ
សហតុិថ្ន វាទមទ សពលសវលាយូ អណងវងក្នុងកា ផ្្ទេ់បតូ ឥ ោ្បថ្ ន្ងអាក្បបក្្ ោ្ក្នុងចំសណ្ណមក្គូ
បសក្ងៀនក្មពុជា។ ជំនួេមក្វញ្ មនទី េងឃលមថ្ន សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី នលង ត្ល់ជាថ្នន លម្នកា អប់ លំអ
ក្បសេី មួយសៅទី្តងំណ្ណមួយ ណដលអាចចម្ងគំ ូសនឹះក្នុងក្ក្ម្តិខ្ឹះសៅអនុវតិតសៅសាលាស ៀនដម្ទ្
សទ្ៀតិក្នុងរាជធានី/សខតិត។  
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សដាយសាលាទ្ទ្លួបានកា ោកំ្ទ្នលងបងាា ញទ្ក្មង់ថ្មី ម្នកា ក្គប់ក្គងសាលាស ៀនណដល្ា  
ភាា ប់នលងយុទ្ធសាស្ដេតពក្ងលងគុណ្ភាពបានខ្ាងំក្ា សាលាស ៀនទងំសនឹះនលងបសងកីតិបានជា ”សាលា
ស ៀនជំនាន់ថ្មី” ណដលពាោមនាមំក្នូវក្មមវធី្សាលាកុ្ា សមក្តីិណដលានក្ក្ម្តិកាន់ណតិខពេ់ណថ្ម
សទ្ៀតិ។  

ដូចសនឹះសាលាស ៀនទងំសនឹះនលងបងាា ញជំហានវវ្តិតន៍ដ៏េំខាន់ក្នុងកា អភ្វឌ្ឍសាលាស ៀន
កុ្ា សមក្តីិសៅក្នុងក្បសទ្េក្មពុជា។  
 
២. សោលបំណ្ងម្ន ចនាេមព័នធអភ្បាលក្្ចចក្នុងកា ក្គប់ក្គងសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី 

សក្កាមក្មមវធី្កំ្ណណ្ទ្ក្មង់វេ្័យអប់  ំ មនទី អប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡា េងឃលមថ្ននលងអាចសគច
្ុតិពីបទ្ព្សសាធន៍ម្នក្មមវធី្អភ្វឌ្ឍន៍នានាក្ន្ងមក្ណដលបងកជាបញ្ញា  សហយីេំសៅសដាឹះក្សាយ
មូលដាឋ នក្គលឹះទងំឡាយ ណដលសធវីសាលាស ៀនមួយក្ាយជាសាលាស ៀនលអក្បសេី ព្តិក្បាក្ដ ព្សេេ
កា ព្ន្តិយសមីលសោលកា ណ៍្អភ្បាលក្្ចចលអេក្ាប់េដង់ដាវជ្ាា ជីវៈខពេ់។ 

សោលសៅសនឹះទមទ វធី្សាស្ដេតព្សេេមួយ ណដលម្នធ្ាប់បានអនុវតិតសៅក្នុងសាលាស ៀន
សាធា ណ្ៈពីមុនមក្។ មនទី នលង ត្ល់េវ័យភាពក្ក្ម្តិខពេ់ដល់សាលាស ៀនណដលោកំ្ទ្សដាយក្មមវធី្ 
ន្ង ចនាេមព័នធអភ្បាលក្្ចចថ្មី ណដលសាលាក្តូិវេថ្តិសក្កាមកា ក្គប់ក្គងសដាយផ្ទទ ល់ក្កុ្មក្បលក្ា       
ភ្បាលថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិត ណដលានតំិណ្ណងមក្ពីភាគីទងំពី  គឺ ដឋ (ឧ.មស្ដនតីអប់ មូំលដាឋ ន) ន្ង     
វេ្័យឯក្ជន (ឧ. តំិណ្ណងេងាមេុីវល្ ន្ងក្កុ្មហ៊ាុនឯក្ជន។ល។)។ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលសនឹះក្តូិវ
បសងកីតិស ងីសដាយល្ខ្តិណតិងតងំ មួណដលចុឹះហតិថសលខាសដាយក្បធានមនទី អប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡា 
រាជធានី/សខតិត ។  

ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលនលងទ្ទួ្លខុេក្តូិវក្្ចចកា មួយចំនួនដូចជា៖ 
ក្. ព្ន្តិយ ន្ងអនុម័តិេំសណី្ថ្វក្ាចំណ្ណយក្បចណំខសេនីស ងីសដាយគណ្ៈក្គប់ក្គងសាលា 
ខ. កា សក្ជីេស េីក្គូបសក្ងៀនសៅតមមូលដាឋ ន ន្ងសចញល្ខ្តិចត់ិតងំសធវីជាបុគាល្ក្
សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 
គ.  កា ព្ន្តិយសមីលេូចនាក្  សដាយសក្បីទ្ក្មង់វាយតិម្ម្ ត្ល់ក្នុងឧបេមព័នធទី្៦។ 
ឃ. សេនីចត់ិតងំសបក្ខភាពសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី សហយីបញ្ាូ នមក្ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ
ព្ន្តិយវាយតិម្ម្ ន្ងអនុម័តិចុងសក្កាយសដីមបទី្ទួ្លយក្ ឬបដ្សេធសបក្ខភាព។  
មា៉ាងសទ្ៀតិ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល នលង ត្ល់គណ្សនយយភាព លងា ំ ន្ងកា ពក្ងលងអាក្បបក្្ ោ្

វជ្ាា ជីវៈក្បក្បសដាយភាពវជ្ាាន តម យៈកា បសងកីនថ្វក្ាសលីក្ទ្លក្ច្តិតតមកា បំសពញភា ក្្ចច ណដល
ានកា ក្តួិតិព្ន្តិយហមត់ិចត់ិ។ ជំហានបនាទ ប់គឺសោលនសោបាយ ណដលក្ក្េួងអប់  ំយុវជន ន្ងកី្ឡា
បានសេនសី ងីជាសក្ចីនសលីក្ ចួមក្សហយី ណតិម្នទន់ក្តូិវបានយក្មក្អនុវតិត។ អាក្េ័យសហតុិសនឹះ 
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ក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីអាច ត្ល់ជាកា យល់ដលងេុីជសក្ៅ ន្ងបទ្ព្សសាធន៍ ជូនវេ្័យអប់ កំ្នុង
កា បងាា ញ ន្ងពក្ងីក្កា អនុវតិតលអក្បសេី េតីពីអភ្បាលក្្ចចសាលាស ៀនេក្ាប់ យៈសពលណវង។  
៣. ដំសណី្ កា បសងកីតិក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិត 
៣១.១ កា អនុញ្ញញ តិ ន្ងកា បសងកីតិក្ក្ុមក្បលក្ាភ្បាល 

មនទី អប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡាសខតិត សចញល្ខ្តិេដីពីកា បសងកីតិជា្ូ្វកា នូវក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល 
ន្ងណតិងតងំមស្ដនតីមួយចំនួនសៅក្នុងក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្សខតិតសនឹះ។ ល្ខ្តិណតិងតងំសនឹះនលងក្តូិវចុឹះ
ហតិថសលខាសដាយសលាក្ក្បធានមនទី អប់  ំយុវជន ន្ងកី្ឡារាជធានី/សខតិត។  

៣.១ េាជ្ក្ភាពម្នក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិត 

ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលសនឹះានេាេភាព ដូចខាងសក្កាម៖ 

១. ក្បធានមនទី  អប់  ំយុវជន ន្ងកី្ឡារាជធានី/សខតិត                    ក្បធាន 
២. អនុក្បធានមនទី  អប់  ំយុវជន ន្ងកី្ឡារាជធានី/សខតិត                អនុក្បធាន 
៣. តំិណ្ណងកា ោ្ល័យមធយមេ្ក្ាម្នមនទី  អយក្ រាជធានី/សខតិត េាជ្ក្ 
៤. តំិណ្ណងកា ោ្ល័យបឋមេ្ក្ាម្នមនទី  អយក្ រាជធានី/សខតិត េាជ្ក្ 
៥. តំិណ្ណងកា ោ្ល័យបុគាល្ក្ម្នមនទី  អយក្ រាជធានី/សខតិត េាជ្ក្ 
៦. តំិណ្ណងកា ោ្ល័យអប់  ំយុវជន ន្ងកី្ឡាក្កុ្ង/ក្េុក្ េាជ្ក្ 
៧. តំិណ្ណងសាលាគ ុសកាេលយ ន្ងវក្្ក្លតិកា  េាជ្ក្ 
៨. តំិណ្ណងវេ្័យឯក្ជន េាជ្ក្ 
៩. តំិណ្ណងវេ្័យឯក្ជន                                      េាជ្ក្ (អាចបណនថមដល់៦នាក្់) 
ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលសនឹះ ក្តូិវដលក្នាសំដាយក្បធានមនទី អប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡា រាជធានី/សខតិត 

សហយីអនុក្បធានមនទី ជាអនុក្បធានក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល។ មស្ដនតីស្សងៗសទ្ៀតិក្នុងក្មមវធី្ ន្ងមស្ដនតីមក្
ពីសាលាសោលសៅអាចចូល មួក្នុងក្្ចចក្បជំុក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល ណតិម្នានអំណ្ណចសបាឹះសឆាន តិសទ្។   
មស្ដនតីទងំសនឹះ ូមាន មស្ដនតីបសចចក្សទ្េ ទី្ក្បលក្ាដម្ទ្សទ្ៀតិ ន្ងតំិណ្ណងមក្ពីសាលាស ៀនសោលសៅ។  

៤. តិនួាទី្ ន្ងភា ក្្ចចក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិត 

៤.១ កា ក្បជំុអាណ្តិត្ 

ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិត ក្តូិវស ៀបចំក្មមវធី្ក្បជំុោ៉ា ងត្ិចបំ្ុតិមតងក្នុង យៈសពល
៤សៅ៦េបាត ហ៍។ កា ក្បជំុក្តូិវសធវីសៅមនទី អប់  ំយុវជន ន្ងកី្ឡារាជធានី/សខតិត ឬសៅតមសាលាស ៀន
ជំនាន់ថ្មី  ឬទី្តងំណដលានកា ឯក្ភាពោន  ។  

៤.២ មុខងា ជាក់្លាក់្ បេ់ក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាល 

៤.២.១  ចនាេមព័នធ ន្ងេាជ្ក្ភាព បេ់ក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាល 



52 
 

 ក្បធានក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិតនលងបំសពញមុខងា មួយចំនួនដូចខាងសក្កាម៖ 

 ១. ព្ន្តិយ ន្ងអនុម័តិ ចនាេមព័នធក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិត េក្ាប់សាលាស ៀន 
ជំនាន់ថ្មី ដលក្នាេំក្មមភាពសក្ៀ គ ថ្វក្ាពីក្គប់ក្បភពេក្ាប់ោកំ្ទ្ក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ព្ន្តិយ 
 បាយកា ណ៏្វឌ្ឍនភាព បេ់សាលាជំនាន់ថ្មី ន្ងសដាឹះក្សាយរាល់បញ្ញា ក្បឈមធំៗ បេ់សាលា។ 
 ២. េាជ្ក្ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលក្តូិវចូល មួក្បជំុោ៉ា ងត្ិចបានមតងក្នុងមួយឆាន  ំសដីមប ីក្ា 
េមជ្ក្ភាពក្នុងក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលសនឹះ។  
៤.២.២ ព្ន្តិយ ន្ងអនុម័តិេំសណី្ថ្វក្ាចំណ្ណយក្បចណំខ 

 ៣. ព្ន្តិយ ន្ងអនុម័តិេំសណី្ថ្វក្ាចំណ្ណយក្បចណំខ ក្បចកំ្តីិាេ។ សៅសដីមណខ ឬក្តីិាេ
នីមួយៗ សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីនីមួយៗសៅតមសខតិតនលងស ា្ីណ្នកា ចំណ្ណយ សដាយសក្បីទ្ក្មង់ដក្
សចញពីឯក្សា ហ ្ញ្ញវតិថុសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ ថ្វក្ាសេនីេុំក្តូិវណ អ្ក្សលីចំនួនថ្វក្ាណដលអនុម័តិ
សដាយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ។ ថ្វក្ាសេនីេុំក្បចណំខ ឬក្តីិាេ ក្តូិវានកា យល់ក្ពមពីក្កុ្ម
ក្បលក្ាភ្បាលមុនសពលសចញមូលបបទនប័ក្តិ។ 

៤. កា ចុឹះហតិថសលខាសលីមូលបបទនប័ក្តិ៖ បនាទ ប់ពីទ្ទួ្លបានកា អនុម័តិសលីេំសណី្ថ្វក្ា
ក្បចណំខ ឬក្តីិាេសហយី េាជ្ក្ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលមួយ ូបក្តូិវបានសក្ជីេតងំ ន្ងក្បគល់េ្ទ្ធ្ចុឹះ
ហតិថសលខា មួោន ជាមួយតំិណ្ណងសាលាស ៀនណដលបានសក្ជីេស េី (ឧ.នាយក្សាលា/នាយក្ា 
នាយក្ ង/នាយក្ា ង...។ល។) សដីមបចុីឹះហតិថសលខាដក្សាច់ក្បាក់្ពីគណ្នី បេ់សាលា។ 

៥. ព្ន្តិយ ន្ងអនុម័តិ បាយកា ណ៍្ហ ្ញ្ញវតិថុ៖ សៅចុងណខ ឬក្តីិាេនីមួយៗ គណ្នីសាលា
ស ៀនជំនាន់ថ្មីក្តូិវបងាា ញដល់ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល អមជាមួយ បាយកា ណ៍្ហ ្ញ្ញវតិថុ សដាយសក្បីក្បាេ់
ទ្ក្មង់សៅក្នុងឯក្សា សោលនសោបាយហ ្ញ្ញវតិថុសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។  បាយកា ណ៍្ហ ្ញ្ញវតិថុក្តូិវ
េសងខបរាល់ចំណូ្ល ចំណ្ណយគ្តិក្តិលមដំណ្ណក់្កាលជាក់្លាក់្ម្ន បាយកា ណ៍្។  បាយកា ណ៍្
ហ ្ញ្ញវតិថុសនឹះក្តូិវចុឹះហតិថសលខាសដាយក្បធានក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល ឬតំិណ្ណងក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល។  

៤.២.៣ កា សក្ជីេស េីក្គបូសក្ងៀនសៅមូលដាឋ ន 

៦. ត្ល់អនុសាេន៍េុំផ្្ទេ់បតូ  បុគាល្ក្៖ ានេក្មមភាពមួយចំនួនណដលក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល
ថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិតក្តូិវអនុវតិតទក់្ទ្ងនលងកា ផ្្ទេ់បតូ បុគាល្ក្សៅតមសាលាស ៀនសោលសៅ។ 
េក្មមភាពទងំសនឹះ មួានកា ទ្ទួ្លខុេក្តូិវមួយចំនួនដូចខាងសក្កាម៖ 

ក្. ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលានភា ក្្ចចេាា េក្គូបសក្ងៀនេក្ាប់មុខតំិណណ្ងថ្មី  
ខ. សដាយអនុវតិតតមលទ្ធ្លេាា េន៍ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិតក្តូិវស ៀបចំ  
អនុសាេន៍        ជូនមនទី សដីមបណីតិងតងំសបក្ខជនណដលបានសក្ជីេស េី។  
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គ. ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលក៏្ក្តូិវស ៀបចំសេចក្តីក្បកាេសក្ជីេស េីសបក្ខជនក្គូបសក្ងៀនថ្មី សដីមបី
បំសពញមុខតំិណណ្ងបសក្ងៀនេំខាន់ៗ(ឧ.ក្បធានក្កុ្មបសចចក្សទ្េ)។  
ឃ. ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលក៏្ក្តូិវអនុម័តិកា សក្ជីេស េីក្គូណដលានក្សាប់សៅតមសាលាស ៀន
សោលសៅ ណដលសាលា ត្ល់អនុសាេន៍ណ អ្ក្តមកា េសងកតិថ្នន ក់្ ន្ងបំសពញលក្ខណ្ៈ  
វន្្ចឆ័យកំ្ណ្ត់ិសដាយក្មមវធី្។ 

៤.២.៤ កា ក្តិួតិព្ន្តិយេូចនាក្ ដំសណី្ កា  

៧. សដាឹះក្សាយបញ្ញា នានាណដលនាយក្សាលាសលីក្ស ងី៖ សៅក្នុងក្្ចចក្បជំុក្បចណំខ ក្កុ្ម 
ក្បលក្ាភ្បាលនលងសេនីនាយក្សាលារាយកា ណ៍្េសងខបេតីពីវឌ្ឍនភាពម្នកា អនុវតិតេក្មមភាពក្នុង
ណ្នកា អភ្វឌ្ឍន៍សាលាស ៀន ។ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលនលងពាោមសដាឹះក្សាយបញ្ញា បុគាល្ក្ ភេតុភា  
ន្ងបសចចក្សទ្េ ណដលនាយក្សាលាបានសលីក្ស ងី។ 
 ៨. ចូល មួជាអធ្បតីិវគាបំប៉ាន អំពីសោលកា ណ៍្អភ្បាលក្្ចច ណដលស ៀបចំតមសោលបំណ្ង 
ក្មមវធី្។ 
 ៩. ព្ន្តិយ ន្ងណេវងយល់ បាយកា ណ៍្ក្មមវធី្ ន្ងឯក្សា េំខាន់ៗដម្ទ្សទ្ៀតិ ណដលក្កុ្ម 
ក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិក្បគល់ ។ 
 ១០. ចូល មួសធវីដំសណី្ ទ្េសនក្្ចចេ្ក្ាសៅសក្ៅក្បសទ្េ ក្នុងទី្ក្កុ្ងភនំសពញ ន្ងទី្តងំស្សង 
សទ្ៀតិ ក្នុងអំ ុងកា អនុវតិតក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 
 ១១. ស ៀបចំក្មមវធី្ចុឹះទ្េសនក្្ចចសដីមបព្ីន្តិយសមីលកា សក្បីក្បាេ់ធនធាន ន្ងបសងកីន          
កា យល់ដលងអំពីប ប្ទ្មូលដាឋ ន។ សពលចុឹះក្តួិតិព្ន្តិយសៅតមមូលដាឋ នសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្កុ្ម 
ក្បលក្ាភ្បាលក្តូិវសក្បីក្បាេ់ទ្ក្មង់វាយតិម្ម្ ត្ល់ជូនក្នុងឧបេមព័នធទី្៦ ម្នសោលកា ណ៍្ណណ្នា ំ
ក្បត្ិបតិត្ សដីមបសី ៀបចំចងក្ក្ងឯក្សា េតីពីកា  ក្សឃញី ន្ង ដ្ល់អនុសាេន៍ដល់សាលាស ៀន។  
៤.២.៥ កា សក្ជីេតងំសាលាសធវីជាសបក្ខភាពសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី 

 ១២. សក្ជីេស េីសាលាស ៀនេមក្េបេក្ាប់សធវីកា ព្ច ណ្ណវាយតិម្ម្សធវីជាសបក្ខភាព 
សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ ណ អ្ក្សលីលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យបងាា ញក្នុងសោលកា ណ៍្ណណ្នាកំ្បត្ិបតិត្សាលា 
ស ៀនជំនាន់ថ្មី ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិតអាចបញ្ាូ នសបក្ខភាពសាលាស ៀនមួយចំនួន  
េក្ាប់កា វន្្សោគសៅជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ សដីមបសីធវីកា វាយតិម្ម្ណបបសនឹះ ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល 
ថ្នន ក់្រាជធានី/សខតិតក្តូិវសក្បីក្បាេ់ទ្ក្មង់ ន្ងន្ត្ិវធី្ ត្ល់ជូន ន្ងស ៀបរាប់សៅក្នុងសោលកា ណ៍្ណណ្នា ំ
ក្បត្ិបតិត្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។  
 ១៣. កា ដាក់្េំសណី្ណតិងតងំសបក្ខភាពសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី៖ សក្កាយពីបានបំសពញទ្ក្មង់ 
េមក្េបេក្ាប់សក្ជីេតងំជាសបក្ខភាពសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីសហយី ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្សខតិតក្តូិវ 
បញ្ាូ នេំសណី្ជូនក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលថ្នន ក់្ជាត្ិ សដីមបព្ីន្តិយព្ច ណ្ណ។  
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ឧរសម្ព័នធទី៤៖ សគងខរសដង់ដាទទួលសាា លគ់ណុភារ                    
និងទប្ម្ង់ភាា រម់្កជាម្ួយ 

 

លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យសេវាក្មមអប់  ំ
សាថ នភាពលក្ខណ្ៈ

វន្្ចឆ័យ ក្ំណ្ត់ិេាា ល់ 

ដាច់ខាតិ ជសក្មីេ  
១ បញ្ឈប់កា បសក្ងៀនគួ (ភាា ប់ជាមួយកា េ្េសស ងី

ថ្នន ក្់) 
  

 

២ លុបបំបាតិ់សចលទ្ា្ប់បងាា ប់េ្េសទ្្ញទ្ំន្ញក្គូ 
(ដូចជា នំ េំសៅឯក្សា  ជាសដីម។ល។) 

  
 

៣ ភេតុតងម្នក្បព័នធណបងណចក្ធនធានក្បក្បសដាយ   
េន្ទនភាព   

ចំណូ្លទងំអេ់ក្តិូវ
ក្បគល់សាលា ម្នណមន
បុគាលសទ្ 

៤ 
កា បសងកីនសា៉ា ងេ្ក្ា៖ 

▪ ៣៤សា៉ា ង/េបាត ហ៍េក្ាប់បឋមេ្ក្ា 
▪ ៤០សា៉ា ង/េបាត ហ៍េក្ាប់មធយមេ្ក្ា 

  
 

៥ 
ណ្នកា គន្ងអាជីពក្គូបសក្ងៀន ន្ងក្បព័នធោកំ្ទ្    
កា បសក្ងៀនសាវ ហាប់ 

  
តមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ    
េដង់ដាក្ំណ្តិ់ 

៦ ានបណ្ណា ល័យទ្ំសនីបេតិវតិសទ្ី២១   
តមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ   
េដង់ដាក្ំណ្តិ់ 

៧ 
ានភេតុតងបងាា ញពីេហគមន៍អភ្វឌ្ឍនវ៍ជ្ាា ជីវៈ
ក្គូបសក្ងៀន 

  
តមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ   
េដង់ដាក្ំណ្តិ់ 

៨ 
ានភេដុតងេ្េសសក្បីក្បាេ់បសចចក្វទ្្ាានក្នុង   
អក្តខពេ់ 

  
ក្ំណ្តិ់យក្អក្ត៧៥% 

៩ ានសេវាបនទប់កុ្ំពយូទ្័    
តមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ   
េដង់ដាក្ំណ្តិ់ 

១០ ានេាា  ៈប ក្ាខ  បនទប់ព្សសាធវទ្្ាសាស្ដេត   
តមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ    
េដង់ដាក្ំណ្តិ់ 

១១. 
្លសធៀបថ្នន ក្់ េ្េស េមក្េបក្នុងថ្នន ក្់ស ៀនភាគ
សក្ចីន 

  
ចំនួនេ្េសក្តិលម៣៦នាក្់ 
ឬតិ្ចជាងសនឹះ ក្នុងថ្នន ក្់
ោ៉ា ងតិ្ច៨០% 

១២ 
ភេតុតងម្នតិា្ភាពក្នុង បាយកា ណ៍្ហ ្ញ្ញវតិថុ 
សដាយបានេសងខបបងាា ញចំណូ្ល ន្ងចំណ្ណយ 

  
តមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ   
េដង់ដាក្ំណ្តិ់ 

១៣ 
ានភេតុតងបងាា ញថ្ន ក្ក្ុមក្បលក្ាកុ្ា េក្មម ន្ង
ចូល មួក្នុងកា ក្គប់ក្គងសាលា 

  
តមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ   
េដង់ដាក្ំណ្តិ់ 
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១៤ 
ភ័េតុតងណដលគណ្ៈក្មមកា ក្ទ្ក្ទ្ង់សាលាានភាព
េក្មម ន្ងចូល មួោ៉ា ងសពញសលញក្នុងកា ក្គប់ក្គង
សាលា។ 

  
តមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ   
េដង់ដាក្ំណ្តិ់ 

១៥ ភេតុតងក្គូសក្បីបសចចក្វទ្្ាថ្នលក្ ន្ងានអក្តខពេ់   តមកា អសងកតិកា សក្បី   
បសចចក្វទ្្ាសាទ តិ់ជំនាញ 

១៦ 
ភេតុតងម្នសេវាក្បលក្ាអាជីព(េក្ាប់មធយម
េ្ក្ា) 

  
តមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ   
េដង់ដាក្ំណ្តិ់ 

១៧ 
បនទប់ស ៀនភាគសក្ចីនានអនាម័យលអ ន្ងានភាព
ទក្់ទញ 

  
តមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ   
េដង់ដាក្ំណ្តិ់ 

១៨ 
េដង់ដាខពេ់ម្នអនាម័យក្នុងបងាន់អនាម័យ ន្ងសេវា
ទ្លក្សាអ តិ 

  
តមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ   
េដង់ដាក្ំណ្តិ់ 

១៩ ានទ្ីលានក្ីឡា ន្ងប ក្ាខ  ក្ីឡា   
តមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ   
េដង់ដាក្ំណ្តិ់ 

២០ 
ភេតុតងម្នក្មមវធ្ីអប់ បំំណ្្នជីវត្ិសដាយសក្បីក្មមវធ្ី
េ្ក្ាអនុម័តិសដាយក្ក្េួង 

  
តមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ    
េដង់ដាក្ំណ្តិ់ 

២១ ានក្មមវធ្ីអំណ្ណនសេៀវសៅលបីៗ    
តមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ   
េដង់ដាក្ំណ្តិ់ 

២២ ានសេវាអាហា ដាឋ នេក្ាប់េ្េស   តមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ   
េដង់ដាក្ំណ្តិ់ 

២៣ ក្គូបសក្ងៀនសៅសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីានគុណ្វុឌ្ឍខ្ពេ់   
ក្គូបសក្ងៀនោ៉ា ងតិ្ច
៨០%ានប ញ្្ញញ បក្តិ ឬ
េញ្ញញ បក្តិខពេ់ជាងសនឹះ 

២៤ ានសេវាគ្ីន្ក្េក្ាប់បសក្មីេ្េស   
តមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ   
េដង់ដាក្ំណ្តិ់ 

ក្សំណត់ស ា ល់៖  ការទទួលាា ល់ន្ផ្ែក្សមលើលក្សខណៈវៃិិនឆយ័ នខ់ាត១០០%  ៃិងលក្សខណៈវៃិិនឆយ័រមប្មើស៥០% 
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ទប្ម្ង់គប្រើសប្មារដ់្ាំគណើ រការវាយតច្ម្្ទទួលសាា ល ់           
គុណភារអរ់រ ាំ 
ទប្ម្ង់ ៤.ក ៖ 

គសចកតីណណនាំការង្ហរសប្មារ់សមាជិកអនគុណៈកម្មការ 
 
ប្រធានប្កុម្ អនុគណៈកម្មការទទលួសាា លគ់ណុភារអរ់រ ាំ 
លកខណៈសម្បតតិ៖  

• ក្តិូវានប ញ្្ញញ បក្តិជានខ់ពេ់ណ្នក្អប់  ំឬេញ្ញញ បក្តិណដលបានតិម្ម្សេម។ី  
• ជាអនក្ឯក្សទ្េអប់ មំក្ពីវេ្យ័សាធា ណ្ៈ ឬអងាកា មន្ណមន ដាឋ ភ្បាលណដលានជនំាញ 
ន្ងបទ្ព្សសាធន៍សលីវេ្យ័អប់ ។ំ  

• ានចំសណ្ឹះដលងចាេល់ាេព់សីោលនសោបាយ ន្ងសោលកា ណ៍្ណណ្នាកំ្បតិ្បតិតស្ាលាស ៀន
ជំនាន់ថ្ម។ី  

• យល់ដលងចាេ់ពកីា ក្គប់ក្គងសាលាស ៀនទងំសៅក្ក្ម្តិបឋមេ្ក្ា នង្មធយមេ្ក្ាចំសណ្ឹះ
ទូ្សៅសាធា ណ្ៈ។  

• ោ៉ា ងសហាចណ្ណេ់ានបទ្ព្សសាធន៍ ៣ឆាន  ំក្នុងតិួនាទ្ីសៅក្នុងក្បព័នធជួយោកំ្ទ្ក្គូ។  
• ោ៉ា ងសហាចណ្ណេ់ានបទ្ព្សសាធន៍ ៥ឆាន កំ្នុងកា បសក្ងៀន ន្ងក្គប់ក្គងសៅក្នុងវេ្័យអប ់។ំ 
• ានេមតិថភាពក្នុងកា វាយតិម្ម្សាលាស ៀនសដាយឯក្រាជយ ន្ងម្នានភាពលំសអៀង សដាយ
សក្បីឧបក្ ណ៍្ានលក្ខណ្ៈេដង់ដាណដលបានស ៀបចំស ងីេក្ាប់សោលបំណ្ងចាេល់ាេ់ពី
ក្មមវធ្ី។  

ការទទលួខសុប្តវូ៖  
១. ចូល មួេ្កាខ សាលាតិក្មងទ់្្េេតពីីដំសណី្ កា ចុឹះវាយតិម្ម្កា ទ្ទ្លួសាា លគុ់ណ្ភាព

សាលាស ៀនជំនាន់ថ្ម។ី 
២. ណេវងយល់បានចាេ់ពីសេៀវសៅសោលកា ណ៍្ណណ្នាកំ្បតិ្បតិត្ ន្ងសោលនសោបាយ

សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី សដមីបយីល់ចាេ់ពកីា វវ្តិតក្បសេី  ម្នសោលកា ណ៍្សាលាជំនានថ់្មី េីលធម៌ វជ្ាា  
ជីវៈ ( មួទងំេដង់ដាវជ្ាា ជីវៈថ្មេីក្ាប់ក្គបូសក្ងៀន) ន្ងអនុវតិតេដង់ដាទ្ទ្លួសាា លគុ់ណ្ភាពាន
ក្បេ្ទ្ធភាព។  

៣. បងាា ញពីកា យល់ដលងសពញសលញម្នលក្ខណ្ៈវន្ច្ឆ័យណដលបានក្ណំ្តិ់ បេ់សាលាជំនាន់
ថ្មី ណដល មួានចណុំ្ចខាងសក្កាម៖ 

 ៣.១ បញ្ឈប់កា បសក្ងៀនគួ (ភាា ប់ជាមួយកា េ្េសស ងីថ្នន ក្់) 
 ៣.២. លុបបំបាតិ់ទ្ា្ប់បងាា ប់េ្េសទ្្ញទ្ំន្ញក្គូ (ដូចជា នំ េំសៅឯក្សា  ជាសដីម។ល។) 
 ៣.៣ ភេតុតងម្នក្បព័នធណបងណចក្ធនធានក្បក្បសដាយេន្ទនភាព 

 
៣.៤ កា បសងកីនសា៉ា ងេ្ក្ា៖ 

▪ ៣៤សា៉ា ង/េបាត ហ៍េក្ាប់បឋមេ្ក្ា 
▪ ៤០សា៉ា ង/េបាត ហ៍េក្ាប់មធយមេ្ក្ា 
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 ៣.៥ ណ្នកា គន្ងអាជីពក្គូបសក្ងៀន ន្ងក្បព័នធោកំ្ទ្កា បសក្ងៀនសាវ ហាប់ 
 ៣.៦ ានបណ្ណា ល័យទ្ំសនីបេតិវតិសទ្ី២១ 
 ៣.៧ ានភេតុតងបងាា ញពីេហគមន៍អភ្វឌ្ឍន៍វជ្ាា ជីវៈក្គូបសក្ងៀន 
 ៣.៨ ានភេដុតងេ្េសសក្បីក្បាេ់បសចចក្វទ្្ាានក្នុងអក្តខពេ់ 
 ៣.៩ ានសេវាបនទប់កុ្ំពយូទ្័  
 ៣.១០ ានេាា  ៈប ក្ាខ  បនទប់ព្សសាធន៍វទ្្ាសាស្ដេត 
 ៣.១១ ្លសធៀបថ្នន ក្់ េ្េស េមក្េបក្នុងថ្នន ក្់ស ៀនភាគសក្ចីន 

 
៣.១២ ភេតុតងម្នតិា្ភាពក្នុង បាយកា ណ៍្ហ ្ញ្ញវតិថុ សដាយបានេសងខបបងាា ញចំណូ្ល ន្ង
ចំណ្ណយ 

 ៣.១៣ ានភេតុតងបងាា ញថ្ន ក្ក្ុមក្បលក្ាកុ្ា េក្មម ន្ងចូល មួក្នុងកា ក្គប់ក្គងសាលា 

 
៣.១៤ ភេតុតងណដលគណ្ៈក្មមកា ក្ទ្ក្ទ្ង់សាលាានភាពេក្មម ន្ងចូល មួោ៉ា ងសពញសលញក្នុង   
កា ក្គប់ក្គងសាលា។ 

 ៣.១៥ ភេតុតងក្គូសក្បីបសចចក្វទ្្ាថ្នលក្ ន្ងានអក្តខពេ់ 
 ៣.១៦ ភេតុតងម្នសេវាក្បលក្ាអាជីព(េក្ាប់មធយមេ្ក្ា) 
 ៣.១៧ បនទប់ស ៀនភាគសក្ចីនានអនាម័យលអ ន្ងានភាពទក្់ទញ 
 ៣.១៨ េដង់ដាខពេ់ម្នអនាម័យក្នុងបងាន់អនាម័យ ន្ងសេវាទ្លក្សាអ តិ 
 ៣.១៩ ានទ្ីលានក្ីឡា ន្ងប ក្ាខ  ក្ីឡា 
 ៣.២០ ភេតុតងម្នក្មមវធ្ីអប់ បំំណ្្នជីវត្ិសដាយសក្បីក្មមវធ្ីេ្ក្ាអនុម័តិសដាយក្ក្េួង 
 ៣.២១ ានក្មមវធ្ីអំណ្ណនសេៀវសៅលបីៗ  
 ៣.២២ ានសេវាអាហា ដាឋ នេក្ាប់េ្េស 
 ៣.២៣ ក្គូបសក្ងៀនសៅសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីានគុណ្វុឌ្ឍខ្ពេ់ 
 ៣.២៤ ានសេវាគ្ីន្ក្េក្ាប់បសក្មីេ្េស 

៤. កា ចុឹះសៅសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី សដីមបវីាយតិម្ម្ណដលអាចចំណ្ណយសពលពី ២ សៅ ៣ ម្ថ្ៃ
អាក្េ័យសលទី្ំហមំ្នសាលាស ៀន។  

៥. ចុឹះតមដានសាលាស ៀនជនំាន់ថ្មី ណដលពាោមអនុវតិតតមអនុសាេន ៍សបីម្នទន់ទ្ទ្ួល
បានកា ទ្ទ្លួសាា ល់គុណ្ភាពអប់ សំពញសលញ ក្នុងដំសណី្ ទ្េសនក្ច្ចវាយតិម្ម្សលីក្មុន។ 

៦. ចូល មួក្បជុំសធវីណ្នកា ជាមួយអនុគណ្ៈក្មមកា  សក្ពាឹះក្្ចចក្បជុំសនឹះអាចទក្់ទ្ងនលង     
កា ទ្ទ្ួលសាា ល់គុណ្ភាពអប ់សំាលាស ៀន។  

៧. ចូល មួក្នុងកា ស ៀបចំណ្នកា ក្្ចចក្បជុំសៅសាលាស ៀនសៅក្នុងសោលបណំ្ងស ៀបចកំាល
វភ្ាគេក្ាបទ់្េសនក្្ចច កា េាា េ កា េសងកតិ កា ព្នត្ិយក្ំណ្តិ់ក្ត ន្ងេក្មមភាពកា ក្បមូល
ទ្្ននន័យស្សងៗសទ្ៀតិណដលទក្់ទ្ងសៅនលងកា ទ្ទ្ួលសាា លជ់ា្្ូវកា  បេស់ាលាស ៀន។  

៨. ក្បតិ្បតិត្ភា ក្្ចចណដលបានសធវីក្បតិ្ភូក្មម សដាយឯក្ភាពជាមួយនលងក្បធានក្ក្មុទ្ទ្លួសាា ល់
គុណ្ភាពអប់  ំណដលទក្់ទ្ងនលងកា ទ្ទ្លួសាា ល់គុណ្ភាពអប់ មំ្នសាលាស ៀន សោងតមលក្ខណ្ៈ
វន្្ចឆ័យទងំ ២៤ ណដលចតិ់ទុ្ក្ជាធាតុិេំខាន់ម្នសាលាជនំាន់ថ្មី។  

៩. ព្ន្តិយស ងីវញ្នូវរាលឯ់ក្សា  ណដលពាក្់ព័នធទងំអេ់សៅសាលាស ៀនមយួសដីមបកី្ណំ្តិ់ពី
កា អនុសលាមតមលក្ខណ្ៈវន្ច្ឆ័យណដលបានទ្ទ្ួលសាា ល់ជា្្ូវកា ម្នសាលាស ៀនជំនានថ់្មី  មួទងំ
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ក្ំណ្តិ់ក្តណដលបានសក្បីក្បាេ់េក្ាបប់ណ្ណា ល័យ ព័តិ៌ានវទ្្ា ន្ងវទ្្ាសាស្ដេត បនទបព់្សសាធន៍ 
ក្ំណ្តិ់ក្តកា សក្បីក្បាេ់ទ្ក្មង់ោកំ្ទ្ក្គូបសក្ងៀន នង្ក្្ចចក្បជុំនានា។  

១០. ទ្េសនក្ច្ចតមថ្នន ក្់ស ៀន បណ្ណា ល័យ បនទប់ព្សសាធន៍វទ្្ាសាស្ដេត នង្បនទប់ព័តិា៌នវទ្្ា
បងាន់ នង្បនទប់ក្បជុ ំសដីមបកី្តិអ់ក្តពីកា សក្បីក្បាេ់ កា ណថ្ ក្ា ន្ងអនាម័យ។  

១១. េាា េជាមួយភាគពីាក្ព់័នធ មួទងំេ្េស ក្គូបសក្ងៀន គណ្ៈក្គប់ក្គងសាលា បណ្ណា  ក្ស  
ទ្ីក្បលក្ាអាជពី ន្ងបុគាល្ក្សាលាស្សងសទ្ៀតិ ក្នុងសោលបំណ្ងសដីមបកី្បមូល្តុពំ័តិ៌ានសលីលក្ខណ្ៈ
វន្្ចឆ័យកា ទ្ទ្ួលសាា ល់គុណ្ភាពអប់ ពំាក្់ព័នធ។  

១២. អនុវតិតកា េសងកតិសលេីក្មមភាពជាក្់ណេតងដូចជាកា បសក្ងៀន បនទប់ព្សសាធន៍វទ្្ាសាស្ដេត 
ន្ងក្្ចចក្បជុំេហគមន៍ ណដលទក្់ទ្ងសៅនលងលក្ខណ្ៈវន្ច្ឆយ័ទ្ទ្ួលសាា ល់ជា្្ូវកា ។  

១៣. ក្តិ់ក្តទ្ន្នន័យ ក្នុងទ្ក្មង់ណដលានមូលដាឋ នដូចជា កា េាា េ កា េសងកតិ ។ល។  
១៤. េហកា ជាមយួេាជក្្ស្សងសទ្ៀតិម្នអនុគណ្ៈក្មមកា ទ្ទ្ួលសាា ល់គុណ្ភាពអប ់ ំ

សដីមបី្ នដល់ក្ច្ចក្ពមសក្ពៀងោន ទក្់ទ្ងនលងកា េសក្មចបាននូវលក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័សាលាស ៀនជំនានថ់្មី
ជាក្់លាក្ម់ួយ។ កា េនន្ដាឋ នក្នុងកា េសក្មចក្្ចចកា សនឹះានបទី្ក្មង់ដូចជា (១) េសក្មចបាន
ទងំក្េុង (២) េសក្មចបានតមេដងដ់ាក្ណំ្តិ់ ឬ (៣) េសក្មចមន្បាន។  

១៥. ចុឹះហតិថសលខាសលទី្ក្មងណ់ដលចបំាច់ទងំអេ់ទក្ទ់្ងនលងកា បនត ឬដក្កា ទ្ទ្លួសាា ល់
ជា្្ូវកា សាលាស ៀនជំនានថ់្ម។ី  

១៦. អនុវតិតភា ក្ច្ចស្សងៗសទ្ៀតិណដលទក្់ទ្ងសៅនលងកា ទ្ទ្ួលសាា ល់គុណ្ភាពអប់ សំាលា
ស ៀនជំនាន់ថ្ម ីណដលក្ណំ្តិ់សដាយក្បធានក្ក្មុ។  
 
ទីប្រលកា  
លកខណៈសម្បតតិ៖  

• ក្តិូវានប ញ្្ញញ បក្តិជានខ់ពេ់ណ្នក្អប់  ំឬេញ្ញញ បក្តិេមមូល  
• ជាបុគាលក្្អប់ មំក្ពីវេ្័យសាធា ណ្ៈឬអងាកា សាថ បន័មន្ណមន ដាឋ ភប្ាល  
• ានកា យលដ់លងចាេ់ពីសោលនសោបាយ ន្ងសោលកា ណ៍្ណណ្នាកំ្បតិ្បតិតស្ាលាស ៀន
ជំនាន់ថ្ម ី

• ានកា យលដ់លងចាេ់ពីកា ក្គប់ក្គងសាលាស ៀនសៅក្ក្ម្តិបឋមេក្្ា ន្ងមធយមេ្ក្ា  
• ោ៉ា ងសហាចណ្ណេ់ានបទ្ព្សសាធន៍ ៣ឆាន កំ្នុងកា សធវកីា ជាមួយសាលាសាធា ណ្ៈេវយត័ិ 
(ឧ. សាលាស ៀនធមមនុញ្ញ (Chartered School)) ។ល។  

• ោ៉ា ងសហាចណ្ណេ់ានបទ្ព្សសាធន៍ ៣ឆាន កំ្នុងកា បណ្តុ ឹះបណ្ណត ល  
• ានេមតិថភាពក្នុងកា វាយតិម្ម្សាលាស ៀនសដាយឯក្រាជយ ន្ងម្នានភាពលំសអៀងសដាយសក្បី
ក្បាេ់ឧបក្ ណ៍្ានលក្ខណ្ៈេដង់ដាបានស ៀបចំស ងីក្នុងសោលបណំ្ងចាេ់លាេ ់

 
ការទទលួខសុប្តវូ៖  

១. ស ៀបចំ ន្ងតិក្មងទ់្្េដលេ់ាជ្ក្អនុគណ្ៈក្មមកា   



59 
 

២. បសងកីតិ ន្ងណក្លមអទ្ក្មងក់ា ទ្ទ្ួលសាា ល់គុណ្ភាពអប ់តំមកា ចបំាច។់  
៣. ជួយក្ក្មុក្បលក្ាភ្បាល នង្អនុគណ្ៈក្មមកា ទ្ទ្ួលសាា ល់គុណ្ភាពអប់  ំនង្ក្តិួតិព្នត្ិយ

ស ងីវញ្ព ី"លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ" កា ទ្ទ្ួលសាា លគុ់ណ្ភាពអប់  ំន្ងកា ណក្េក្មលួចណុំ្ចនានាតម  
កា ចបំាច។់  

៤. ជួយក្ក្ុមក្បលក្ាភ្បាល នង្អនុគណ្ៈក្មមកា ទ្ទ្ួលសាា ល់គុណ្ភាពអប់  ំក្តិតួិព្នត្ិយន្ង
កា ទ្ទ្ួលសាា ល់ជា្្ូវកា សដីមបពី្ន្តិយ “ដំសណី្ កា ” នានាណដលាន។  

៥. ជួយក្ក្ុមក្បលក្ាភ្បាល នង្អនុគណ្ៈក្មមកា ទ្ទ្ួលសាា ល់គុណ្ភាពអប់  ំនង្ក្តិួតិព្នត្ិយ 
អនុសាេន៍េក្ាប់កា ទ្ទ្ួលសាា ល់គុណ្ភាពអប់ បំញ្ចប់ ឬដក្កា ទ្ទ្លួសាា ល់ជា្្ូវកា ក្បេ្នសបី
ាន។  
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ទប្ម្ង់៤.ខ៖ លកខណៈវិនិចឆយ័សដងដ់ា  និងកប្ម្តិ                     
ច្នសម្ិទធ្ លសគប្ម្ច 

 
សេចក្តីណណ្នា៖ំ េូមបំសពញបញ្ា ីស្ទៀងផ្ទទ តិ់ខាងសក្កាមណ្អក្តមកា អសងកតិ បេ់អនក្សៅសលីសាថ នភាព
 បេ់សាលា។ សក្បីសេចក្តីណណ្នាណំដលបាន្តលេ់ក្ាបល់ក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័នីមយួៗ សដមីបសីធវីកា ក្ណំ្តិ ់
សដាយសក្បីកា េាា េអនក្ពាក្ព់័នធ កា អសងកតិ នង្វធ្ីវាយតិម្ម្ស្សងៗសទ្ៀតិ។ េូមក្តិ់េាា ល់ថ្ន  
លក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័ណដលានផ្ទតិ់ពណ៌្ក្តិូវណតិេសក្មចបានទងំក្េុង ឬេសក្មចបានក្តិលមេដង់ដាក្ណំ្តិ។់ 
ក្នុងចំសណ្ណមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័ដម្ទ្សទ្ៀតិ ោ៉ា ងតិ្ចបំ្ុតិ ក្តិូវណតិេសក្មចបានលក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័៦ ។ 

លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យទ្ទ្ួលសាា ល់គុណ្ភាព កា  ក្សឃញី 
១. កា បសក្ងៀនគួឯក្ជន (ជាប់ពាក់្ព័នធនលងកា េេ្សស ងីថ្នន ក់្) 
ក្តិូវលុបបំបាតិ់សចល 
• ម្នក្តូិវានេក្មមភាពបសក្ងៀនគួឯក្ជនពាក់្ព័នធនលងក្គូ
បសក្ងៀនេ្េស បេខួ្់នសទ្។ 

• ម្នក្តូិវានេក្មមភាពបសក្ងៀនគួឯក្ជនក្នុងសា៉ា ងបសក្ងៀន្ូ្វ
កា សទ្។ 

• សបីានេក្មមភាពសក្ងៀនគួឯក្ជន ក្តូិវជាក្ ណី្ក្ក្ម បេ់
បុគាល  ណដលនាយក្សាលាក្តូិវសដាឹះក្សាយបញ្ញា សដាយសក្បី
វធ្ានកា ត្ល ់ឬម្ន ត្ល់ក្្ចចេនាបនត សបីចបំាច់។  

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាក្ណំ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

២. េក្មមភាពបងខំេេ្សទ្្ញទំ្ន្ញក្គូ(ឧ.ឯក្សា សមស ៀន នំ...
។ល។)ក្តិូវលុបបំបាត់ិសចល។  
• ម្នក្តូិវានសហតុិកា ណ៍្គំរាមកំ្ណហងពាក់្ព័នធនលង       កា 
បងខ្តិបងខំេេ្សទ្្ញក្ក្ដាេវញ្្ញញ សាក្ប ង សមស ៀន នំចំណី្ 
ឬេាា ៈដម្ទ្សទ្ៀតិ។  

• សបីានសហតុិកា គំរាមដូចខាងសលីសនឹះ ក្តិូវជាក្ ណី្ក្ក្ម
 បេ់បុគាល ណដលនាយក្សាលាក្តិូវសដាឹះក្សាយបញ្ញា សដាយ
សក្បីវធ្ានកា ត្ល់ ឬម្ន ត្លក្់្ចចេនាបនត សបីចបំាច់។ 

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

៣. ានភេតុតងបងាា ញពីកា ណបងណចក្ធនធានក្បក្បសដាយ   
េន្ទនភាព 
• ោម នមូលន្ធ្ណ្ណណដលហូ សចញពីេ្េសចូលសហាស ៉ា ក្គូ
សដាយផ្ទទ ល់សទ្ 

• រាល់មូលន្ធ្ណដលសាលាទ្ទួ្លបានសដីមបី្ តល់សេវាក្តូិវហូ 
ចូលសៅក្នុងហប្ បេស់ាលាទងំអេ់ណដលអាចក្តិូវក្តិតួិ    
ព្ន្តិយតម យៈមសធាបាយណដលានតិា្ភាព (ឧ.  បាយ
កា ណ៍្ចំណូ្ល ន្ងចំណ្ណយ បេ់សាលាជាសដីម។ល។ 

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យទ្ទ្ួលសាា ល់គុណ្ភាព កា  ក្សឃញី 
• ានថ្វក្ាសាលាក្បចឆំាន ណំដល មួទងំក្បាក់្សលកី្ទ្លក្ច្តិតក្គូ 
ទ្្ញប ក្ាខ  ថ្មី េក្ាប់េក្មមភាពព្សេេ 

៤. ានកា បសងកីនសា៉ា ងបសក្ងៀន ន្ងស ៀន 
• បសក្ងៀន ៣៤ សា៉ា ង/េបាត ហ៍ (បឋមេ្ក្ា)  
• បសក្ងៀន ៤០ សា៉ា ង/េបាត ហ៍ (មធយមេ្ក្ា) 

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

៥. ណ្នកា អភ្វឌ្ឍន៍គន្ងអាជីពក្គូបសក្ងៀន ន្ងកា ោកំ្ទ្ជា
ក្បព័នធដលក់ា បសក្ងៀនោ៉ា ងេក្មម 
• អនក្វាយតិម្ម្ក្តូិវស ទ្ៀងផ្ទទ ត់ិក្ក្ម្តិម្នកា បំសពញក្ណំ្ត់ិក្ត
ណ្នកា គន្ងអាជីព ន្ងកា សធវបីចចុបបននភាព 

• អនក្វាយតិម្ម្ក្តូិវស ទ្ៀងផ្ទទ ត់ិក្ក្ម្តិក្ំណ្តិ់ក្ត បេ់ក្គូសពល
ក្បជំុជាមួយនាយក្សាលា នាយក្ ង ឬបុគាលក្្ក្មមវធី្ក្តិូវ  
ត្ល់ជំនួយពីខាងសក្ៅដលស់ាលា 

• អនក្វាយតិម្ម្ក្តិូវស្ទៀងផ្ទទ តិ់អាហា ូបក្ ណ៍្េក្ាប់បសងកីន
ក្ក្ម្តិេមតិថភាព ន្ងេញ្ញញ បក្តិដល់ក្គូ 

• អនក្វាយតិម្ម្ក្តិូវស្ទៀងផ្ទទ តិ់ដលងថ្ន ក្គូបានសធវកីា ងា គសក្ាង 
បសចចក្វទ្្ា កា ស ៀនណបបេហកា  ន្ងវធី្សាស្ដេតសោលសៅ
ស្សងសទ្ៀតិក្នុងកា បសក្ងៀន 

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

៦. ានបណ្ណា ល័យេតិវតិសទី្២១ 
• អនក្វាយតិម្ម្ក្តូិវព្ន្តិយសេវាអីុនធឺណណ្តិក្នុងបណ្ណា ល័យ 
ឧបក្ ណ៍្សអ ច្ក្តូិន្ក្ចល័តិ ឧបក្ ណ៍្សសាទ្េសន៍ ន្ង  
ទូ្ ដាក្េ់ាា  ៈស្សងៗ។ 

• បណ្ណា លយ័ក្តូិវបងាា ញឯក្សា កំ្ណ្ត់ិក្ត បញ្ា ីេេ្សខចី 
េងសេៀវសៅ កា សក្បីក្បាេឧ់បក្ ណ៍្ចល័តិ ចំនួនេេ្ស
ចូលបណ្ណា ល័យតមម្ថ្ៃនីមួយៗ។ល។ 

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

៧. ភេតុតងេតីពីេហគមន៍អភ្វឌ្ឍន៍វជ្ាា ជីវៈក្គូបសក្ងៀន 
• សាលាស ៀនក្តូិវានសាលសាស្ដសាត ច យ េក្ាប់ក្គូជួបក្បជំុ 
ន្ងសធវីក្្ចចកា  មួ។ 

• ក្គូបសក្ងៀនក្តូិវទក់្ទ្ងោន តមសអ ច្ក្តូិន្ក្ដូចជាតម
ក្បព័នធ LINE Google Drive ឬមសធាបាយដម្ទ្សទ្ៀតិ។ 

• ក្តូិវានភេតុតង ន្ងឧទហ ណ៍្ម្នកា ណចក្ ណំលក្ចំសណ្ឹះ
ដលង វាងក្គូ ន្ងក្គូ កា ជួបក្បជំុសទ្ៀងទត់ិ ន្ងកា រាយ
កា ណ៍្ជូនក្គូដម្ទ្សទ្ៀតិបនាទ ប់ពីក្តិ ប់ពីក្មមវធី្ទ្េសនក្្ចច
េ្ក្ា ឬវល្មក្ពីប សទ្េ។ 

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

៨. េេ្សបានសក្បីក្បាេ់បសចចក្វទ្្ាានក្នុងអក្តខពេ់  ☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យទ្ទ្ួលសាា ល់គុណ្ភាព កា  ក្សឃញី 
• េ្េសបឋមេក្្ាពីទី្៤ដល៦់ក្តូិវសក្បីក្បាេ់បនទប់កំុ្ពយូទ័្  
ោ៉ា ងត្ិច២សា៉ា ង/េបាត ហ៍ ន្ងមធយមេ្ក្ាបឋមភូម្៣
សា៉ា ង/េបាត ហ៍ 

• កា េាា េេ្េសបងាា ញពីកា សក្បីក្បាេ់ឧបក្ ណ៍្ចល័តិ 
ប ក្ាខ  សសាទ្េសន៍ ន្ងកំ្ពយូទ័្ ក្នុងបណ្ណា លយ័ជាសទ្ៀតិទត់ិ។ 

☐ េសក្មចម្នបាន 

៩. ានសេវាបសចចក្វទ្្ាព័ត៌ិាន ICT (សក្បីក្បាេជ់ាក្បច)ំ 
• ឧបក្ ណ៍្វាយតិម្ម្េដង់ដាេក្ាប់វាយតិម្ម្សេវា 
• បសចចក្វទ្្ាព័ត៌ិាន ន្ង ដឋបាលក្តូិវចត់ិណចងសដាយសាលា
ស ៀនស ៀងរាល់ឆាន ។ំ ព្ន្តិយសមីលព្នទុទ្ទួ្លបានសៅឆាន ចុំង
សក្កាយបំ្ ុតិ។  

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

១០. ានប ក្ាខ  បនទប់ព្សសាធន៍វទ្្ាសាស្ដេត(សក្បីក្បាេជ់ាក្បច)ំ 
• ឧបក្ ណ៍្វាយតិម្ម្េដង់ដាេក្ាប់សេវា សហយីកា វាយតិម្ម្
បនទបព្់សសាធក្តូិវសធវីស ៀងរាល់ឆាន សំដាយសាលាស ៀន។ ព្ន្តិយ
សមីលព្នទុទ្ទួ្លបានសៅឆាន ចុំងសក្កាយបំ្ុតិ។ 

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

១១. ្លសធៀបថ្នន ក្ ់េ្េសេមក្េបសៅតមថ្នន ក់្ស ៀនភាគសក្ចីន 
• ោ៉ា ងត្ិចថ្នន ក់្ស ៀន៨០%ានេ្េសសក្ចីនបំ្ុតិក្តិលម៣៦នាក់្ 
• ក្បកា លអបំ្ុតិ ថ្នន ក់្ស ៀនទងំអេ់ានេ្េសក្តិលម៣៦នាក់្ 
ឬត្ិចជាងសនឹះ 

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

១២. ានភេតុតងបងាា ញតិា្ភាពម្ន បាយកា ណ៍្ហ ្ញ្ញវតិថុ
សដាយបានបងាា ញចំណូ្ល ចំណ្ណយក្តិលមក្តូិវ 
• សាលាស ៀនក្តូិវានគណ្សនយយណដលក្គប់ក្គងគណ្នីទងំ
អេ់ បេ់សាលាស ៀន ន្ងក្បភពថ្វក្ាចំណូ្ល 

• សាលាស ៀនក្តិូវានេមតិថភាពបងាា ញ បាយកា ណ៍្    
ហ ្ញ្ញវតិថុសអ ច្ក្តូិន្ក្ណដលេសងខបក្គប់ចណូំ្ល ចំណ្ណយ
តមក្តីិាេ 

• សាលាស ៀនក្តូិវសចឹះបងាា ញថ្វក្ាក្បចឆំាន លំមអ្តិ 

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

១៣. ភេតុតងបញ្ញច ក់្ថ្នក្កុ្មក្បលក្ាកុ្ា េក្មម ន្ងចូល មួក្នុង
កា ងា ក្គប់ក្គងសាលាស ៀន។ 
• ឧបក្ ណ៍្វាយតិម្ម្េដង់ដាកា បំសពញភា ក្្ចច បេ់ក្ក្ុម
ក្បលក្ាកុ្ា ក្តូិវសធវីសដាយសាលាស ៀនស ៀងរាល់ឆាន ។ំ ព្ន្តិយ
សមីលព្នទុឆាន ចុំងសក្កាយបំ្ុតិណដលទ្ទួ្លបានសពលវាយ      
តិម្ម្។ 

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

១៤. ភេតុតងបងាា ញថ្ន គណ្ៈក្មមកា ក្ទ្ក្ទ្ង់សាលាេក្មម ន្ង
ចូល មួក្នុងកា ងា ក្គប់ក្គងសាលាស ៀន។ 

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យទ្ទ្ួលសាា ល់គុណ្ភាព កា  ក្សឃញី 
• ឧបក្ ណ៍្វាយតិម្ម្េដង់ដាណដលវាយតិម្ម្កា បំសពញភា ក្្ចច
 បេ់គណ្ៈក្មមកា ក្ទ្ក្ទ្ង់សាលាក្តូិវចត់ិណចងសធវីសដាយ
សាលាស ៀនស ៀងរាលឆ់ាន ។ំ ព្ន្តិយសមីលព្នទុបានក្នុងកា វាយ
តិម្ម្ចុងសក្កាយបំ្ុតិ។ 

១៥. ភាពសាទ ត់ិជំនាញ បេ់ក្គូក្នុងកា សក្បីក្បាេ់បសចចក្វទ្្ា
ព័ត៌ិានក្នុងអក្តខពេ ់
• ក្គូបសក្ងៀនក្គប់ បូានកំុ្ពយូទ័្ យួ ម្ដ 
• ក្គូអាចយក្ា៉ា េុីនបញ្ញច ងំ ូបភាព LCD សៅសក្បីក្បាេ់ ន្ង
កំ្ណ្ត់ិក្តខចីប ក្ាខ  សនឹះបងាា ញថ្ន ក្គូជាសក្ចីនបានសក្បី។ 

• ក្គូជាសក្ចីនបានសក្បីក្បាេ់ក្មមវធី្ េុេណវ អប់ សំៅក្នុង      
កា បសក្ងៀនជាសទ្ៀងទតិ ់

• ឧបក្ ណ៍្វាយតិម្ម្េដង់ដា វាយតិម្ម្ភាពសាទ ត់ិជំនាញ បេ់
ក្គូក្នុងកា សក្បីក្បាេ់ICT ក្តិវូសធវីសដាយសាលាស ៀនស ៀងរាល់
ឆាន ។ំ ព្ន្តិយសមីលព្នទុទ្ទួ្លបានក្នុងឆាន ចុំងសក្កាយសគ។ សតីិ
ោ៉ា ងសហាចណ្ណេ់ក្គបូសក្ងៀន៩០%បងាា ញថ្នានភាព
សាទ ត់ិជំនាញអបបប ាតមឧបក្ ណ៍្វាយតិម្ម្? 

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

១៦. ភេតុតងសេវាក្បលក្ាអាជីព (េក្ាប់មធយមេ្ក្ា)  
• សាលាានបុគាល្ក្សធវីកា សពញសា៉ា ងទ្ទួ្លខុេក្តូិវណ ន្ក្
ក្បលក្ាអាជីព 

• សាលាស ៀនក្តូិវស ៀបចំកា អសងកតិកំ្ណ្ត់ិេេ្សងាយ ងសក្ោឹះ
ក្បឈមនលងកា សបាឹះបង់កា េក្្ា 

• សាលាស ៀនក្តូិវស ៀបចំេ្កាខ សាលាសទ្ៀងទត់ិដល់េេ្សេតីពី
បញ្ា ីមុខ ប  កា ដាក់្ពាក្យសធវកីា  កា សធវីចំណ្ណក្ក្េកុ្      
កា បំសពញពាក្យេុំចូលសធវកីា ។ល។ 

• េ្េសក្តូិវរាយកា ណ៍្បានទ្ទួ្លព័ត៌ិានអំពីកា ងា  កា បនត
កា េ្ក្ា ន្ងកា បណ្តុ ឹះបណ្ណត លវជ្ាា ជីវៈ 

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

១៧. បនទប់ស ៀនភាគសក្ចីនានអនាម័យលអក្បសេី  ន្ងានភាព
ទក់្ទញ 
• បនទប់ស ៀនានេាា  ៈបសក្ងៀនេំបូ ណបប 
• ានភេតុតងបងាា ញថ្ន េាា  ៈបសក្ងៀនក្តូិវបានសក្បីក្បាេ់
ោ៉ា ងេក្មម 

• បនទបភ់ាគសក្ចីនានទូ្ េុវតិថ្ភាពេក្ាប់ទុ្ក្ដាក់្េាា  ៈ ។ 

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

១៨. េដង់ដាខពេម់្នអនាម័យបងាន់អនាម័យ ន្ងទ្លក្សាអ តិ ☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យទ្ទ្ួលសាា ល់គុណ្ភាព កា  ក្សឃញី 
• ឧបក្ ណ៍្វាយតិម្ម្េដង់ដាអនាម័យបងាន់ ន្ងទ្លក្សាអ តិក្តូិវ
ចត់ិណចងសធវីស ៀងរាលឆ់ាន សំដាយសាលាស ៀន ព្ន្តិយសមីលព្នទុ
ទ្ទួ្លបានសៅឆាន ចុំងសក្កាយបំ្ុតិ។ 

១៩. ានសេវាកី្ឡា /ន្ងេាា  ៈទី្ក្ណន្ងកំ្សានតេក្ាប់កុ្ា  
• កំ្ណ្ត់ិថ្ន ានេាា  ៈកី្ឡា ន្ងកំ្សានតក្នុងសាលា 
• កំ្ណ្ត់ិថ្ន េេ្សបានសលងកំ្សានត ន្ងសលងកី្ឡាក្នុងសាលា 

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

២០. ភេតុតងម្នក្មមវធី្អប់ បំំណ្្នជីវត្ិ សដាយសក្បីក្បាេក់្មមវធី្
េ្ក្ាអនុម័តិសដាយក្ក្េួង 
• សាលាស ៀន ត្លេ់្េសបានេ្ក្ាក្មមវធី្បំណ្្នជីវត្ិោ៉ា ង
ត្ិច២សា៉ា ង/េបាត ហ៍ 

• មុខវជ្ាា បំណ្្នជីវត្ិនីមួយៗាន យៈសពលអបបប ា១០  
េបាត ហ៍ 

• សាលាស ៀនសក្បីក្មមវធី្បំណ្្នជីវត្ិណដលបានអនុញ្ញញ តិ  
• ឯក្សា អប់ ចំងក្ក្ងសដាយក្ក្េួង អយក្ 
• សាលា ត្លេ់្េសសក្ជីេស េីក្បធានបទ្បំណ្្នជីវត្ិណដលក្តូិវ
ស ៀន 

• សាលាស ៀនសធវីកា វាយតិម្ម្សទ្ៀងទត់ិសៅចុងបញ្ច ប់សមស ៀន
នីមួយៗ 

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

២១. កា ស ៀបចំក្មមវធី្អំណ្ណនសេៀវសៅលប ី 
• េ្េសណដលបានេាា េសៅវទ្្ាល័យបងាា ញថ្ន បានអាន
សេៀវសៅោ៉ា ងត្ិច១០ ក្ាលក្នុងមួយឆាន  ំ

• ក្គូអាចស ៀបរាប់វធី្អនុវតិតតមកា ណណ្នាកំ្មមវធី្អំណ្ណន
សេៀវសៅលប ី

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

២២. សេវាអាហា ដាឋ នេ្េស 
• ក្ំណ្តិ់ថ្ន េេ្សបានទ្ទួ្លសេវាអាហា ដាឋ ន ណដលាន  
លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យដូចខាងសក្កាម៖ 
o កា ញុាអំាហា ានអនាម័យ 
o ម្នេ្េសញុាអំាហា ោម នអនាម័យ ឬអាហា ប៉ាឹះពាល់
ដល់េុខភាព 

o ម្នលក់្អាហា ហួេេុពលភាព 
o ត្ល់តិម្ម្េម មយតមប ប្ទ្ 

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

២៣. ក្គូបសក្ងៀនសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីានគុណ្វុឌ្ឍខ្ពេ ់
• ព្ន្តិយសមីលក្ក្មងឯក្សា ក្គូបសក្ងៀន សដីមបកំី្ណ្ត់ិចំនួនក្គូ
បសក្ងៀនណដលានេញ្ញញ បក្តិប ញ្្ញញ  ឬេញ្ញញ បក្តិខពេ់ជាង

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យទ្ទ្ួលសាា ល់គុណ្ភាព កា  ក្សឃញី 
សនឹះ។ ោ៉ា ងសហាចណ្ណេា់នក្គូបសក្ងៀនចំនួន៨០%ាន
េញ្ញញ បក្តិប ញ្្ញញ បក្តិ 

២៤. េេ្សទ្ទួ្លានសេវាគី្ន្ក្េុខភាព 
• សាលាស ៀនក្តូិវានបនទប់ព្សេេបំពាក់្សដាយប ក្ាខ       
េុខភាពមូលដាឋ ន(ឧបក្ ណ៍្េក្ាបស់ាត បេ់ំស ងេួតិ 
េំស ងសបឹះដូង ឧបក្ ណ៍្វាេេ់ាព ធ្ម ក្ញ្ចបប់ ក្ាខ  
េសស្ដងាា ឹះបឋម...) 

• សាលាស ៀនក្តូិវានគ្លានុបដាឋ ក្/គ្លានុបដាឋ យក្ាាន
េញ្ញញ បក្តិក្តិលមក្តូិវសធវកីា សពញសា៉ា ង ទ្ទួ្លខុេក្តូិវក្នុង
បនទបគី្់ន្ក្ 

• ក្តូិវានភេតុតងបងាា ញថ្ន គី្ន្ក្សបីក្បសក្មីសេវាសទ្ៀងទត់ិ 
ក្នុងអំ ុងសា៉ា ងេក្្ា សដាយានកំ្ណ្ត់ិក្តចំនួនេ្េស
ទ្ទួ្លសេវាេុខភាពក្នុងឆាន េំ្ក្ា 

☐ េសក្មចបានទងំក្េុង 
☐ េសក្មចបានតមេដង់ដាកំ្ណ្ត់ិ 
☐ េសក្មចម្នបាន 

សគងខរការវាយតច្ម្្ 
សតិីានលក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័ដាចខ់ាតិចំននួប៉ាុនាម នណដលេសក្មច
បាន? 

_____ ក្នុងចំសណ្ណម១២ 

សតិីានលក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័ជសក្មេីចំនួនប៉ាុនាម នណដលេសក្មច
បាន? 

_____ ក្នុងចំសណ្ណម១២ 
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ទប្ម្ង់ ៤.គ៖ ការវាយតច្ម្្ទទលួសាា ល ់និងអនុសាសន៍               
គណៈកម្មកា 

☐ សាលាស ៀនសនឹះអាចទ្ទ្លួសាា ល់ជាសាលាស ៀនជនំាន់ថ្មីសពញសលញណ្អក្តមកា  ក្សឃីញ បេ់ 
គណ្ៈក្មមកា ។ 

☐ សាលាស ៀនសនឹះអាចទ្ទ្លួសាា ល់ជាសាលាស ៀនជនំាន់ថ្មី ណ្អក្តមកា  ក្សឃីញ បេ់               
គណ្ៈក្មមកា  ណតិភាា ប់មក្នូវកា ណណ្នាដូំចខាងសក្កាម៖ 

 ១. 

 ២. 

 ៣. 

 ៤. 

☐ សាលាស ៀនសនឹះអាចទ្ទ្លួសាា ល់ជាសាលាស ៀនជនំាន់ថ្មី លុឹះក្តណតិសដាឹះក្សាយបញ្ញា មួយចនំួន
ខាងសក្កាម៖ 

 បញ្ញា ណដលក្តិូវសដាឹះក្សាយ 

 ១. 

 ២. 

 ៣. 

 ៤. 

 សាលាាន យៈសពល ហូតិដល់ __________________________ សដីមបីសដាឹះក្សាយ
បញ្ញា ញណដលបានសលីក្ស ីង សហីយគណ្ៈក្មមកា នលងចុឹះមក្វាយតិម្ម្មតងសទ្ៀតិ។ 

ហតថគលខា  
ឈ ម្ ោះ៖  ________________ តិួនាទ្ី៖  ក្បធានក្ក្ុម 
ហតិថសលខា៖  ________________ កាលប ស្ចឆទ្៖ _______________ 
ស ម្ ឹះ៖   ________________ តិួនាទ្ី៖  _______________ 
ហតិថសលខា៖  ________________ កាលប ស្ចឆទ្៖ _______________ 
ស ម្ ឹះ៖   ________________  តិួនាទ្ី៖  _______________ 
ហតិថសលខា៖  ________________ កាលប ស្ចឆទ្៖ _______________ 
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ទប្ម្ង់៤ .ឃ៖ 
អនុសាសន៍ដ្កហូតការទទួលសាា លជ់ាសាលាគរៀនជាំនន់ថ្ម ី

 
អនុសាសន៍ដ្កហូតការទទួលសាា លជ់ាសាលាគរៀនជាំនន់ថ្មី

គដាយ 
គណៈកម្មការទទួលសាា ល ់

 ណ្នក្តមកា ចុឹះវាយតិម្ម្ជាសក្ចីនសលីក្ ន្ងកា ខក្ខានក្នុ ងកា បំសពញតមឱយបាន
សពញសលញនូវលក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័ម្នកា បំសពញកា ងា សាលាស ៀនជនំានថ់្មី គណ្ៈក្មមកា 
ព្ភាក្ាេសក្មចថ្ន សាលាស ៀន៖________________________ 
 ានទី្តងំេថ្តិសៅក្នុ ងឃុ/ំេងាក តិ់៖ ________________  
ក្ក្ុង/ក្េកុ្/ខណ្ឌ ៖ ______________________ 
រាជធានី/សខតិត៖ _______________________ ក្តិូវបានដក្ហូតិកា ទ្ទ្ួល
សាា ល់ជាសាលាស ៀនជនំាន់ថ្មីជាសាថ ព ចប់សពលសនឹះតិសៅ។ 
 គណ្ៈក្មមកា ក្៏េូម្តលអ់នុសាេនប៍ណនថមជូនមនទី អប់  ំ យុវជន ន្ងកី្ឡារាជធានី/
សខតិត េូមឱយព្ច ណ្ណផ្្ទេប់តូ  នាយក្សាលាសនឹះសចញ សដាយដាក្់បុគាលានេមតិថភាពលអ
ក្បសេី ជាងសនឹះ ណដលានលទ្ធភាពសធវីឱយសាលាអាចដាក្់ពាក្យសេនីេុំកា ទ្ទ្លួសាា ល់ជា
សាលាស ៀនជនំាន់ថ្មីេក្ាបឆ់ាន សំក្កាយសទ្ៀតិ។  
 

ហតថគលខា 
ឈ ម្ ោះ៖  ____________________ តិួនាទ្ី៖ ក្បធានក្ក្ុម 

ហតិថសលខា៖  _________________ កាលប ស្ចឆទ្៖ ___________ 

ស ម្ ឹះ៖ ____________________ តិួនាទ្ី៖ េាជក្្ 

ហតិថសលខា៖  _________________ កាលប ស្ចឆទ្៖_____________ 

ស ម្ ឹះ៖ ____________________ តិួនាទ្ី៖ េាជ្ក្ 

ហតិថសលខា៖  _________________ កាលប ស្ចឆទ្៖ ________________

៖______________ 
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ទប្ម្ង់៤ .ង៖ 
គសចកតីជនូដ្ាំណល ងរីការដ្កហូតការទទួលសាា ល ់                

សាលាគរៀនជាំននថ់្មី 
 

 

 

គសចកតីជូនដ្ាំណល ង 

ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលេូមជក្ាបសលាក្/សលាក្ក្េថី្ន ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលម្នអាច
សចញល្ខ្តិទ្ទួ្លសាា ល់ជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីជូនសាលាស ៀន បេ់សលាក្/សលាក្ក្េបីាន
សទ្ សដាយសា សលាក្/សលាក្ក្េីខក្ខានក្នុងកា អនុវតិតឱយបានសពញសលញនូវលក្ខណ្ៈ   
វន្្ចឆ័យេតង់ដាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ គណ្ៈក្មមកា បាន ត្ល់ យៈសពលចំនួន៣ណខដល់
សាលាស ៀន បេ់សលាក្/សលាក្ក្េី សដីមបបំីសពញតមអនុសាេន៍អនុគណ្ៈក្មមកា ទ្ទួ្ល
សាា ល់ ប៉ាុណនតសលាក្/សលាក្ក្េីសៅណតិម្នអាចេសក្មចបាន។ 

 សដាយសា ណតិ សាលាស ៀន បេ់សលាក្/សលាក្ក្េម្ីនអាចបំសពញតមលក្ខណ្ៈ   
វន្្ចឆ័យបាន សាលាស ៀនសលាក្/សលាក្ក្េម្ីនានលក្ខណ្ៈេមបតិត្ក្គប់ក្ោន់ សដីមបទី្ទួ្ល
បានក្ញ្ច ប់ថ្វក្ាេក្ាប់កា វន្្សោគព្សេេពីក្ក្េួងសទ្ៀតិសទ្ សហយីក៏្ម្នទ្ទួ្លបាន
េ្ទ្ធ្ ឬបុពវេ្ទ្ធ្ជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីតមសោលកា ណ៍្ណណ្នា ំបេ់ក្ក្េួងណដ ។ 

 ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលនលងព្ភាក្ាជាមួយសលាក្/សលាក្ក្េី សដីមបេីសក្មចថ្ន សតីិសលាក្/
សលាក្ក្េកី្តូិវក្បគល់ប ក្ាខ   េាា  ៈ ន្ងសក្គឿងេងាា  ម្ណដលសាលាបានទ្ទួ្លក្ន្ងមក្
ជូនក្ក្េួងវញ្។ សាលា បេ់សលាក្/សលាក្ក្េីអាចដាក់្ពាក្យសេនីេុំទ្ទួ្លសាា ល់ជាសាលា
ស ៀនជំនាន់ថ្មីស ងីវញ្ក្នុង យៈសពលមួយឆាន គ្ំតិចប់តងំពីម្ថ្ៃជូនដំណ្ល ងសនឹះតិសៅ។  

 

ហតិថសលខា៖  ________________  កាលប ស្ចឆទ្៖ _______________ 

ស ម្ ឹះ៖  _______________________________________   
តួនទ៖ី រដ្ឋម្ន្តនតីប្កសងួអរ់រ ាំ យវុជន នងិកឡីា 
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ទប្ម្ង់ទី៤.ច៖ 
វិញ្ញញ រនរប្តទទលួសាា លគ់ណុភារសាលាគរៀនជាំននថ់្មី 
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ទប្ម្ង់ទី ៤.ឆ៖ 
ទប្ម្ង់ណ្នការប្រម្ូលទនិៃនយ័សប្មារ់ម្ន្តនដីវាយតច្ម្្        

ទទួលសាា លគ់ណុភារ 
ស ម្ ឹះសាលាស ៀន៖   សខតិត៖  
ក្េុក្៖  ឃុ៖ំ  
ស ម្ ឹះមស្ដនដីវាយតិម្ម្
ទ្ទ្ួលសាា ល់គុណ្ភាព 

 កាលប ស្ចឆទ្៖  

    
លក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័វាយ
តិម្ម្ទ្ទ្លួសាា ល់គុណ្
ភាព (េូមេ សេ   
លក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័ ន្ង
បងាា ញសលខស ៀងក្នុ ង
ឧបេមពន័ធទី្១)៖ 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

ក្បសភទ្ម្នកា ក្បមូល
ទ្្ននន័យ៖ 
(សក្ជីេស េីទងំអេ់
ណដលអនុវតិតបាន) 

សពលសវលា 
(ឧ.កាល
ប ស្ចឆទ្ 
សពល) 

ទ្ីតងំ 
(ឧ.ទី្ចត់ិកា  បណ្ណា ល័យ.....) 

ជាមួយអនក្ណ្ណ 
 (ឧ. បណ្ណា  ក្ស នាយក្/នាយ្កា 
នាយក្ ង ក្គូគណ្្តិវទ្្ា......) 

☐ កា អសងកតិ    

☐ កា េាា េ    

☐ កា ព្ភាក្ាក្ក្មុ    

☐ កា ក្តិួតិពន្្តិយ     
ឯក្សា  

   

លទ្ធ្ល៖ 
 
 
 
    

លក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័វាយ
តិម្ម្ទ្ទ្លួសាា ល់គុណ្
ភាព (េូមេ សេ  
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័ ន្ង
បងាា ញសលខស ៀងក្នុ ង
ឧបេមពន័ធទី្១)៖ 
☐ កា អសងកតិ    

☐ កា េាា េ    

☐ កា ព្ភាក្ាក្ក្មុ    

☐ កា ក្តិួតិពន្្តិយ    
ឯក្សា  

   

លទ្ធ្ល៖ 
 
 
 
    

លក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័វាយ
តិម្ម្ទ្ទ្លួសាា ល់គុណ្
ភាព (េូមេ សេ  
លក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័ ន្ង
បងាា ញសលខស ៀងក្នុ ង
ឧបេមពន័ធទី្១)៖ 

   

☐ កា អសងកតិ    

☐ កា េាា េ    

☐ កា ព្ភាក្ាក្ក្មុ    

☐ កា ក្តិួតិពន្្តិយ     
ឯក្សា  

   

លទ្ធ្ល៖ 
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័វាយ
តិម្ម្ទ្ទ្លួសាា ល់គុណ្
ភាព (េូមេ សេ  
លក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័ ន្ង
បងាា ញសលខស ៀងក្នុ ង 
ឧបេមពន័ធទី្១)៖ 

   

☐ កា អសងកតិ    

☐ កា េាា េ    

☐ កា ព្ភាក្ាក្ក្មុ    

☐ កា ក្តិួតិពន្្តិយ    
ឯក្សា  

   

លទ្ធ្ល៖ 
 
 
 
    

លក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័វាយ
តិម្ម្ទ្ទ្លួសាា ល់គុណ្
ភាព (េូមេ សេ  
លក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័ ន្ង
បងាា ញសលខស ៀងក្នុ ង
ឧបេមពន័ធ១)៖ 

   

☐ កា អសងកតិ    

☐ កា េាា េ    

☐ កា ព្ភាក្ាក្ក្មុ    

☐ កា ក្តិួតិពន្្តិយ    
ឯក្សា  

   

លទ្ធ្ល៖ 
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័វាយ
តិម្ម្ទ្ទ្លួសាា ល់គុណ្
ភាព (េូមេ សេ  
លក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័ ន្ង
បងាា ញសលខស ៀងក្នុ ង
ឧបេមពន័ធ១)៖ 

   

☐ កា អសងកតិ    

☐ កា េាា េ    

☐ កា ព្ភាក្ាក្ក្មុ    

☐ កា ក្តិួតិពន្្តិយ     
ឯក្សា  

   

លទ្ធ្ល៖ 
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ទប្ម្ង់៤.ជ៖ សាំណួរប្សាវប្ជាវរត័ម៌ានសប្មារ់                        
គណៈកម្មការវាយតច្ម្ ្

បញ្ា ីេំណួ្ ខាងសក្កាមសនឹះេក្ាប់ជាជំនួយសាម  តីិ េក្ាប់មស្ដនតីវាយតិម្ម្ទ្ទួ្លសាា ល់
គុណ្ភាពអសងកតិសលីកា អនុវតិតតមលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ េក្ាប់ទ្ទួ្លបានវញ្្ញញ បនបក្តិសាលា
ស ៀនជំនាន់ថ្មី។ េំណួ្ ទងំសនឹះម្នទមទ សក្បីដាច់ខាតិសនាឹះសទ្ ណតិចងក្ក្ងស ងីេក្ាប់
ណណ្នាដំល់អនក្វាយតិម្ម្ សពលេាា េអនក្ពាក់្ព័នធ។ េំណួ្ ទងំសនឹះអាចសក្បីជាមួយនាយក្/
នាយក្ាសាលាផ្ទទ ល់ ជាមួយក្គូបសក្ងៀន ឬេ្េស ាតប្តេ្េស ឬេាជ្ក្េហគមន៍។ 
 

លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យសេវាអប់  ំ េំណួ្ េក្ាប់អនក្វាយតិម្ម្ 
១. កា បសក្ងៀនគួឯក្ជន (ជាប់ពាក់្ព័នធនលងកា 
េ្េសស ងីថ្នន ក់្) ក្តូិវលុបបំបាត់ិសចល 
• ម្នក្តូិវានេក្មមភាពបសក្ងៀនគួឯក្ជន
ពាក់្ព័នធនលងក្គូបសក្ងៀនេ្េស បេ់ខួ្នសទ្។ 

• ម្នក្តូិវានេក្មមភាពបសក្ងៀនគួឯក្ជនក្នុង
សា៉ា ងបសក្ងៀន្ូ្វកា សទ្។ 

• សបីានេក្មមភាពបសក្ងៀនគួឯក្ជន ក្តូិវជា
ក្ ណី្ក្ក្ម បេ់បុគាល  ណដលនាយក្សាលា
ក្តូិវសដាឹះក្សាយបញ្ញា សដាយសក្បីវធ្ានកា ត្ល់ 
ឬម្ន ត្ល់ក្្ចចេនាបនត សបីចបំាច់។  

• សតីិក្គូបសក្ងៀនបានដលងអំពីលក្ខខណ្ឌ
ណ្ណខ្ឹះណដលកា បសក្ងៀនគួក្តូិវបាន
អនុញ្ញញ តិឬសទ្? (ឧ.ម្នណមនសា៉ា ង
ស ៀន្ូ្វកា  ម្នណមនបសក្ងៀនេ្េស
ខួ្នឯង ...។ល។) 

• សបីានកា បសក្ងៀនគួ សតីិអនក្បា៉ា ន់
សាម នថ្ន ចំនួនប៉ាុនាម ន? (ឧ.៥%  
ឬ១០%...) 

• សបីានកា បសក្ងៀនគួ សតីិនាយក្
សាលាសដាឹះក្សាយណបបណ្ណ? 

២. េក្មមភាពបងខំេ្េសទ្្ញទំ្ន្ញក្គូ (ឧ.ឯក្
សា សមស ៀន នំ...។ល។)ក្តូិវលុបបំបាត់ិ    សច
ល។  
• ម្នក្តូិវានសហតុិកា ណ៍្គំរាមកំ្ណហងពាក់្
ព័នធនលងកាបងខ្តិបងខំេ្េសទ្្ញក្ក្ដាេ
វញ្្ញញ សាក្ប ង សមស ៀន នំចំណី្ ឬេាា ៈ
ដម្ទ្សទ្ៀតិ។  

• សបីានសហតុិកា គំរាមដូចខាងសលីសនឹះ ក្តូិវជា
កា ណី្ក្ក្ម បេ់បុគាល  ណដលនាយក្
សាលាក្តូិវសដាឹះក្សាយបញ្ញា សដាយសក្បី   
វធ្ានកា ត្ល់ ឬម្ន ត្ល់ក្្ចចេនាបនត សបី  
ចបំាច់។ 

• សតីិេ្េសទ្្ញេាា  ៈេ្ក្ាពីអនក្
ណ្ណក្នុងសាលាស ៀន? 

• សតីិេ្េសទ្្ញនំ ន្ងេក ក្ោប់ពីអនក្
ណ្ណ? 

• សបីនាយក្សាលាានអា មមណ៍្ថ្ន 
កា លក់្ដូ សដាយបងខំម្នណមនជា
បញ្ញា សទ្សនាឹះ សតីិោត់ិដលងសដាយវធី្
ណ្ណ? 

• (សៅកាន់េ្េស) សតីិបអូនធ្ាប់ាន
អា មមណ៍្ថ្នក្តូិវណតិទ្្ញេាា  ៈេ្ក្ា 
ន្ងនំចំណី្សៅក្នុងថ្នន ក់្ស ៀនណដ 
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យសេវាអប់  ំ េំណួ្ េក្ាប់អនក្វាយតិម្ម្ 
ឬសទ្? សបីបអូនម្នទ្្ញសទ្ សតីិនលងាន
អវីសកី្តិស ងី? 

៣. ានភេតុតងបងាា ញពីកា ណបងណចក្ធនធាន
ក្បក្បសដាយេន្ទនភាព 
• ោម នមូលន្ធ្ណ្ណណដលហូ សចញពីេ្េសចូល
សហាស ៉ា ក្គូសដាយផ្ទទ ល់សទ្ 

• រាល់មូលន្ធ្ណដលសាលាទ្ទួ្លបានសដីមប ី 
ត្ល់សេវាក្តូិវហូ ចូលសៅក្នុងហប្ បេ់
សាលាទងំអេ់ណដលអាចក្តូិវក្តួិតិព្ន្តិយ
តម យៈមសធាបាយណដលានតិា្ភាព 
(ឧ. បាយកា ពីក្បាក់្ចំណូ្ល ន្ងចំណ្ណយ
 បេ់សាលាជាសដីម។ល។ 

• ានថ្វក្ាសាលាក្បចឆំាន ណំដល មួទងំក្បាក់្
សលីក្ទ្លក្ច្តិតក្គូ ទ្្ញប ក្ាខ  ថ្មី េក្ាប់
េក្មមភាពព្សេេ 

•  សតីិសាលាស ៀនានបញ្ា ីបងាា ញ
ក្បភពចំណូ្លទងំអេ់ណដ ឬសទ្? 

• សតីិសាលាស ៀនានបញ្ា ីបងាា ញពី
ចំណ្ណយទងំអេ់ណដ ឬសទ្? 

• សតីិានបុគាល្ក្សាលាស ៀនណ្ណខ្ឹះ
ណដលានមុខ ប ឯក្ជន សៅក្នុង
ប ស្វណ្សាលាស ៀនណដ ឬសទ្? សតីិ ប 
ទងំសនឹះានបង់ម្ថ្្ចំណូ្លសាលា
ឬសទ្? សបីាន សតីិមុខ ប អវីខ្ឹះ? 

• សតីិេ្េសក្តូិវបង់ម្ថ្្សេវាសដាយផ្ទទ ល់
ដល់បុគាលណ្ណសក្ៅពីបង់សាលាណដ 
ឬសទ្? សតីិសាលាស ៀនទ្ទួ្លបាន្ល
ចំសណ្ញពីកា ទ្្ញណបបសនឹះឬសទ្? 

៤. ានកា បសងកីនសា៉ា ងបសក្ងៀន ន្ងស ៀន 
• បសក្ងៀន ៣៤ សា៉ា ង/េបាត ហ៍ (បឋមេ្ក្ា)  
• បសក្ងៀន ៤០ សា៉ា ង/េបាត ហ៍ (មធយមេ្ក្ា) 

• សតីិសាលាស ៀនានក្មមវធី្កាលវភ្ាគ
ថ្នន ក់្ស ៀនេដង់ដាណដ ឬសទ្? 

• សតីិានចំនួនសា៉ា ងបសក្ងៀនប៉ាុនាម ន
តមកាលវភ្ាគសនឹះ? 

• សតីិសាលាស ៀនចូលស ៀនសា៉ា ងប៉ាុនាម ន? 
សហយីចប់សា៉ា ងប៉ាុនាម ន? 

៥. ណ្នកា អភ្វឌ្ឍន៍គន្ងអាជីពក្គូបសក្ងៀន ន្ង
កា ោកំ្ទ្ជាក្បព័នធដល់កា បសក្ងៀនោ៉ា ងេក្មម 
• អនក្វាយតិម្ម្ក្តូិវស ទ្ៀងផ្ទទ ត់ិក្ក្ម្តិម្ន        
កា បំសពញកំ្ណ្ត់ិក្តណ្នកា គន្ងអាជីព 
ន្ងកា សធវីបចចុបបននភាព 

• អនក្វាយតិម្ម្ក្តូិវស ទ្ៀងផ្ទទ ត់ិក្ក្ម្តិកំ្ណ្ត់ិក្ត
 បេ់ក្គូសពលក្បជំុជាមួយនាយក្សាលា 
នាយក្ ង ឬបុគាល្ក្ក្មមវធី្ក្តូិវ ត្ល់ជំនួយពី
ខាងសក្ៅដល់សាលា 

• សតីិសាលាស ៀន ក្ាទុ្ក្ក្ក្មងឯក្សា 
 បេ់ក្គូបសក្ងៀនណដ ឬសទ្? 

• សតីិក្ក្មងឯក្សា ក្គូបសក្ងៀនាន    
ភេតុតងេតីពីឯក្សា ណ្នកា គន្ង
អាជីពក្គូណដ ឬសទ្? សតីិក្នុងសាលា
ស ៀនសនឹះានក្គូបសក្ងៀនប៉ាុនាម នភាគ
 យណដលម្នបានបំសពញឯក្សា 
គន្ងអាជីពក្គូសទ្ៀងទត់ិ? 
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យសេវាអប់  ំ េំណួ្ េក្ាប់អនក្វាយតិម្ម្ 
• អនក្វាយតិម្ម្ក្តូិវស ទ្ៀងផ្ទទ ត់ិអាហា ូបក្ ណ៍្
េក្ាប់បសងកីនក្ក្ម្តិេមតិថភាព ន្ងេញ្ញញ  
បក្តិដល់ក្គូ 

• អនក្វាយតិម្ម្ក្តូិវស ទ្ៀងផ្ទទ ត់ិដលងថ្ន ក្គូបានសធវី
កា ងា គសក្ាង បសចចក្វទ្្ា កា ស ៀនណបប
េហកា  ន្ងវធី្សាស្ដេតសោលសៅស្សងសទ្ៀតិ
ក្នុងកា បសក្ងៀន 

• សតីិក្គូបសក្ងៀនយល់ថ្ន ណ្នកា គន្ង
អាជីពក្គូានសា ក្បសោជន៍ណដ 
ឬសទ្? សបីានក្បសោជន៍ សហតុិអវី? 
សបីោម នក្បសោជន៍ សហតុិអវី? 

៦.ានបណ្ណា ល័យេតិវតិសទី្២១ 
• អនក្វាយតិម្ម្ក្តូិវព្ន្តិយសេវាអីុនធឺណណ្តិក្នុង
បណ្ណា ល័យ ឧបក្ ណ៍្សអ ច្ក្តូិន្ក្ចល័តិ 
ឧបក្ ណ៍្សសាទ្េសន៍ ន្ងទូ្ ដាក់្េាា  ៈ  
ស្សងៗ។ 

• បណ្ណា ល័យក្តូិវបងាា ញឯក្សា កំ្ណ្ត់ិក្ត 
បញ្ា ីេ្េសខច ីេងសេៀវសៅ កា សក្បីក្បាេ់
ឧបក្ ណ៍្ចល័តិ ចំនួនេ្េសចូល            
បណ្ណា ល័យតមម្ថ្ៃនីមួយៗ ។ល។ 

• សតីិទ្្ដឋភាព មួក្នុងបណ្ណា ល័យាន
លក្ខណ្ៈណបបណ្ណ ទក់្ទ្ងនលងភាព
សាអ តិ កា ណថ្ទ ំន្ងកា ស ៀបចំ? 

• សតីិបណ្ណា ល័យានា៉ា េុីនកំុ្ពយូទ័្ 
េក្ាប់េ្េសក្សាវក្ជាវណដ ឬសទ្? 
សតីិកំុ្ពយូទ័្ ទងំសនឹះសក្បីកា បាន 
សហយីភាា ប់អីុនធឺណណ្តិណដ ឬសទ្?  

• សតីិបណ្ណា ល័យានឯក្សា ណដល
បងាា ញ (១) សេៀវសៅេេ្សខចី េង
(២)ឧបក្ ណ៍្ចល័តិ ន្ងកំុ្ពយូទ័្ 
បនទឹះសេដីង ណដលេ្េសបានសក្បី ន្ង
(៣) សក្បីទូ្ ទ្េសន៍េក្ាប់បញ្ញច ងំ  
វសីដអូ? សតីិកំ្ណ្ត់ិក្តទងំសនឹះ
បងាា ញអវីខ្ឹះ? 

• សតីិេ្េសណដលបានេាា េភាគសក្ចីន
បានសក្បីក្បាេ់កំុ្ពយូទ័្  ន្ងកំុ្ពយូទ័្ 
បនទឹះសេដីងណដ ឬសទ្? 

៧. ភេតុតងេតីពីេហគមន៍អភ្វឌ្ឍន៍វជ្ាា ជីវៈក្គូ
បសក្ងៀន 
• សាលាស ៀនក្តូិវានសាលសាស្ដសាត ច យ 
េក្ាប់ក្គូជួបក្បជំុ ន្ងសធវីក្្ចចកា  មួ។ 

• សតីិក្គូបសក្ងៀនានបនទប់េក្ាប់ជួប
ជំុោន សទ្ៀងទត់ិណដ ឬសទ្? 

• សតីិក្គូបសក្ងៀនានទំ្នាក់្ទំ្នងោន
តមសអ ច្ក្តូិន្ក្សដាយសក្បី         
បណ្ណត ញទំ្នាក់្ទំ្នងេងាមណដ 
ឬសទ្? សតីិកា ក្បាក្េ័យទក់្ទ្ងោន
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យសេវាអប់  ំ េំណួ្ េក្ាប់អនក្វាយតិម្ម្ 
• ក្គូបសក្ងៀនក្តូិវទក់្ទ្ងោន តមសអ ច្ក្តូិន្ក្
ដូចជាតមក្បព័នធ LINE Google Drive ឬ
មសធាបាយដម្ទ្សទ្ៀតិ។ 

• ក្តូិវានភេតុតង ន្ងឧទហ ណ៍្ម្នកា ណចក្
 ណំលក្ចំសណ្ឹះដលង វាងក្គូ ន្ងក្គូ កា ជួបក្បជំុ
សទ្ៀងទត់ិ ន្ងកា រាយកា ណ៍្ជូនក្គូដម្ទ្
សទ្ៀតិបនាទ ប់ពីក្តិ ប់ពីក្មមវធី្ទ្េសនក្្ចច
េ្ក្ា ឬវល្មក្ពីប សទ្េ។ 

ដូចសមតចខ្ឹះតម យៈបណ្ណត ញទំ្នាក់្
ទំ្នងទងំសនឹះ សបីាន? (ក្្ចចកា 
ផ្ទទ ល់ខួ្ន ឬកា ងា ) 

• សតីិានភេតុតងបងាា ញថ្ន ក្គូជួបជំុ
ោន សទ្ៀងទត់ិណដ ឬសទ្ ក្នុងក្កុ្មមុខ
វជ្ាា ? (ឧ.កំ្ណ្ត់ិសហតុិក្បជំុ បញ្ា ី
វតិតាន...។ល។) 

• សតីិក្គូណចក្ ណំលក្បទ្ព្សសាធន៍ដូចជា 
ទ្េសនក្្ចចេ្ក្ា េាា  ឧបសទ្េថ្មី 
ណដលសគសទី្បនលងជួប ឬ ក្បាន សក្បី
ក្មមវធី្កំុ្ពយូទ័្  េុេណវ ។ល។ ( ក្
សមីលភេតុតង ូបថ្តិ កា ស ៀបរាប់
 បេ់ក្គូបសក្ងៀន...។ល។ 

៨.េ្េសបានសក្បីក្បាេ់បសចចក្វទ្្ាានក្នុងអក្ត
ខពេ់  
• េ្េសបឋមេ្ក្ាពីទី្៤ដល់៦ក្តូិវសក្បីក្បាេ់
បនទប់កំុ្ពយូទ័្ ោ៉ា ងត្ិច២សា៉ា ង/េបាត ហ៍ ន្ង
មធយមេ្ក្ាបឋមភូម្៣សា៉ា ង/េបាត ហ៍ 

• កា េាា េេ្េសបងាា ញពីកា សក្បីក្បាេ់
ឧបក្ ណ៍្ចល័តិ ប ក្ាខ  សសាទ្េសន៍ ន្ង  
កំ្ពយូទ័្ ក្នុងបណ្ណា ល័យជាសទ្ៀងទត់ិ។ 

• សតីិេ្េសបានេាា េប៉ាុនាម នភាគ យ
ក្បាប់ថ្ន សគបានេ្ក្ាកំុ្ពយូទ័្ ោ៉ា ង
ត្ិច២សា៉ា ង ឬសក្ចីនជាងសនឹះក្នុងមួយ
េបាត ហ៍? 

• សតីិេ្េសចូល មួេាា េប៉ាុនាម ន    
ភាគ យសឆី្យថ្ន បានសក្បីកំុ្ពយូទ័្ 
បនទឹះសេដីង ន្ងា៉ា េុីនកំុ្ពយូទ័្  ក្នុង  
បណ្ណា ល័យ? 

• សតីិេ្េសចូល មួេាា េប៉ាុនាម ន   
ភាគ យសឆី្យថ្នធ្ាប់បានទ្េសនា    
វសីដអូតមសអក្ក្ង់ទូ្ ទ្េសន៍ក្នុង      
បណ្ណា ល័យឬសទ្? 

៩. ានសេវាបសចចក្វទ្្ាព័ត៌ិាន ICT (សក្បី
ក្បាេ់ជាក្បច)ំ 
• ឧបក្ ណ៍្វាយតិម្ម្េដង់ដាេក្ាប់វាយតិម្ម្
សេវា 

• សតីិសាលាស ៀនានបនទប់កំុ្ពយូទ័្ ណដ 
ឬសទ្? សតីិានា៉ា េុីនកំុ្ពយូទ័្ ប៉ាុនាម ន
ភាគ យសៅដំសណី្ កា លអ? 

• សតីិបនទប់កំុ្ពយូទ័្ ានកា ណថ្ទបំានលអ
ឬសទ្? 
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យសេវាអប់  ំ េំណួ្ េក្ាប់អនក្វាយតិម្ម្ 
• បសចចក្វទ្្ាព័ត៌ិាន ន្ងកា វាយតិម្ម្ក្តូិវបាន
សធវីសដាយសាលាស ៀនស ៀងរាល់ឆាន ។ំ ព្ន្តិយ
សមីលព្នទុទ្ទួ្លបានសៅឆាន ចុំងសក្កាយបំ្ុតិ។  

• សតីិសាលាស ៀនានកាលវភ្ាគចាេ់ 
លាេ់េក្ាប់សក្បីក្បាេ់បនទប់កំុ្ពយូទ័្ 
ឬសទ្? 

• សតីិេ្េសភាគសក្ចីនបានចូលសក្បី
បនទប់កំុ្ពយូទ័្ ញលក្ញាប់ប៉ាុនណ្ណ តម
កា េាា េសដាយក្ពាវៗ? 

• សតីិានេ្េសខ្ឹះជាេាជ្ក្ក្្លប    
បសចចក្វទ្្ាព័ត៌ិានណដ ឬសទ្? ដូចជា
ក្្លប ចនាសគហទំ្ព័  ក្្លប ចនា        
 ូបភាព។ល។ 

១០. ានប ក្ាខ  បនទប់ព្សសាធន៍វទ្្ាសាស្ដេត 
(សក្បីក្បាេ់ជាក្បច)ំ 
• ឧបក្ ណ៍្វាយតិម្ម្េដង់ដាេក្ាប់សេវា ន្ង
កា វាយតិម្ម្បនទប់ព្សសាធន៍ក្តូិវចត់ិណចងសធវី
ស ៀងរាល់ឆាន សំដាយសាលាស ៀន។ ព្ន្តិយសមីល
ព្នទុទ្ទួ្លបានសៅឆាន ចុំងសក្កាយបំ្ុតិ។ 

• សតីិសាលាស ៀនានបនទប់ព្សសាធន៍
ោ៉ា ងត្ិច២ណដ ឬសទ្?  

• សតីិបនទប់ានេាា  ៈព្សសាធន៍ក្គប់
ក្ោន់ណដ ឬសទ្? 

• សតីិបនទប់ព្សសាធន៍ានកា ណថ្ទលំអ
ឬសទ្? 

• សតីិសាលាស ៀនានកាលវភ្ាគចាេ់
លាេ់េក្ាប់េ្េសចូលសក្បីក្បាេ់
បនទប់ព្សសាធន៍ណដ ឬសទ្? 

• សតីិេ្េសភាគសក្ចីនបានចូលព្សសាធ
ក្នុងបនទប់ព្សសាធន៍ញលក្ញាប់ប៉ាុន
ណ្ណ តមកា េាា េសដាយក្ពាវៗ?
(ដូចជា សក្ចីនដងក្នុង១េបាត ហ៍ មតង/
េបាត ហ៍ ពី ឬបីដង/ណខ...។ល។) 

១១. ្លសធៀបថ្នន ក់្ េ្េសេមក្េបសៅតម
ថ្នន ក់្ស ៀនភាគសក្ចីន 
• ោ៉ា ងត្ិចថ្នន ក់្ស ៀន៨០%ានេ្េសសក្ចីន
បំ្ុតិក្តិលម៣៦នាក់្ 

• ក្បកា លអបំ្ុតិ ថ្នន ក់្ស ៀនទងំអេ់ានេ្េស
ក្តិលម៣៦នាក់្ ឬត្ិចជាងសនឹះ 

• សតីិសាលាស ៀនានេ្េសេ ុបចំនួន
ប៉ាុនាម នថ្នន ក់្? 

• សតីិានេ្េស៣៦នាក់្ ឬត្ិចជាង
សនឹះក្នុងថ្នន ក់្នីមួយៗឬសទ្? សតីិ
ប៉ាុនាម នថ្នន ក់្ណដលេ្េសក្តិលម៣៦នាក់្ 
ឬត្ិចជាងសនឹះ? សហយីសតីិថ្នន ក់្ណដល
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យសេវាអប់  ំ េំណួ្ េក្ាប់អនក្វាយតិម្ម្ 
ានេ្េសក្តិលម៣៦នាក់្ចុឹះសក្កាម
ានប៉ាុនាម នភាគ យ? 

• សតីិក្គប់បនទប់ានតុិេ្េសចំនួន១៨
ចុឹះសក្កាមឬសទ្? 

១២. ានភេតុតងបងាា ញតិា្ភាពម្ន      
 បាយកា ណ៍្ហ ្ញ្ញវតិថុសដាយបានបងាា ញ
ចំណូ្ល ចំណ្ណយក្តិលមក្តូិវ 
• សាលាស ៀនក្តូិវានគណ្សនយយណដល
ក្គប់ក្គងគណ្នីទងំអេ់ បេ់សាលាស ៀន 
ន្ងក្បភពថ្វក្ាចំណូ្ល 

• សាលាស ៀនក្តូិវានេមតិថភាពបងាា ញ   
 បាយកា ណ៍្ហ ្ញ្ញវតិថុសអ ច្ក្តូិន្ក្ណដល
េសងខបក្គប់ចំណូ្ល ចំណ្ណយតមក្តីិាេ 

• សាលាស ៀនក្តូិវសចឹះបងាា ញថ្វក្ាក្បចឆំាន ំ
លមអ្តិ 

• សតីិសាលាស ៀនានបុគាល្ក្ម្ន
បសក្ងៀនេក្ាប់ទ្ទួ្លខុេក្តូិវ
គណ្សនយយឬសទ្? 

• សតីិគណ្សនយយសធវីតមក្បព័នធសអ ច្
ក្តូិន្ក្ណដ ឬសទ្? 

• សតីិគណ្សនយយបានសក្បីទ្ក្មង់េដង់ដា
ណដលានសៅក្នុងឯក្សា ហ ្ញ្ញវតិថុ
សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីណដ ឬសទ្ ព្សេេ
 បាយកា ណ៍្ហ ្ញ្ញវតិថុ? 

• សតីិានភេតុតងម្នកា បាត់ិក្បាក់្
ចំណូ្ល ឬម្នក្ត់ិក្តកា ចំណ្ណយ
តមគណ្សនយយណដ ឬសទ្? 

១៣. ភេតុតងបញ្ញច ក់្ថ្នក្កុ្មក្បលក្ាកុ្ា េក្មម 
ន្ងចូល មួក្នុងកា ងា ក្គប់ក្គងសាលាស ៀន។ 
• ឧបក្ ណ៍្វាយតិម្ម្េដង់ដាកា បំសពញភា ក្្ចច
 បេ់ក្កុ្មក្បលក្ាកុ្ា ក្តូិវចត់ិណចងសធវីសដាយ
សាលាស ៀនស ៀងរាល់ឆាន ។ំ ព្ន្តិយសមីលព្នទុឆាន ំ
ចុងសក្កាយបំ្ុតិណដលទ្ទួ្លបានសពលវាយ 
តិម្ម្។ 

• សតីិសាលាស ៀនានក្កុ្មក្បលក្ាកុ្ា  
ឬយុវជនណដ ឬសទ្? 

• សតីិក្កុ្មក្បលក្ាសនឹះាន ចនាេមព័នធ
ដលក្នា ំណដលក្តូិវបានសបាឹះសឆាន តិណដ 
ឬសទ្? 

• សតីិក្កុ្មក្បលក្ាកុ្ា ានថ្វក្ាណដ 
ឬសទ្? 

• សតីិអនក្ណ្ណជាអនក្េសក្មចច្តិត
ចំណ្ណយថ្វក្ា សបីាន? សតីិេ្េស
ដលងថ្ន ក្កុ្មក្បលក្ាកុ្ា ានថ្វក្ា
ចំនួនប៉ាុនាម នណដ ឬសទ្? 

• សតីិក្កុ្មក្បលក្ាកុ្ា ក្បជំុសទ្ៀងទត់ិ
ោ៉ា ងណ្ណ? សតីិានកំ្ណ្ត់ិសហតុិ
ក្បជំុណដ ឬសទ្? 
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យសេវាអប់  ំ េំណួ្ េក្ាប់អនក្វាយតិម្ម្ 
• សតីិេ្េសសឆី្យថ្ន អវីជាេម្ទ្ធ្លធំ
ជាងសគណដលក្កុ្មក្បលក្ាេសក្មចបាន
ឆាន សំនឹះ? 

១៤. ភេតុតងបងាា ញថ្ន គណ្ៈក្មមកា ក្ទ្ក្ទ្ង់
សាលាេក្មម ន្ងចូល មួក្នុងកា ងា ក្គប់ក្គង
សាលាស ៀន។ 
• ឧបក្ ណ៍្វាយតិម្ម្េដង់ដាណដលវាយតិម្ម្  
កា បំសពញភា ក្្ចច បេ់គណ្ៈក្មមកា ក្ទ្ក្ទ្ង់
សាលាក្តូិវចត់ិណចងសធវីសដាយសាលាស ៀនស ៀង
រាល់ឆាន ។ំ ព្ន្តិយសមីលព្នទុបានក្នុងកា វាយ
តិម្ម្ចុងសក្កាយបំ្ុតិ។ 

 

• សតីិសាលាស ៀនានគណ្ៈក្មមកា 
ក្ទ្ក្ទ្ង់សាលាស ៀនណដ ឬសទ្? 

• សតីិគណ្ៈក្មមកា ក្ទ្ក្ទ្ង់សាលាាន
 ចនាេមព័នធដលក្នា ំណដលសកី្តិសចញពី
កា សបាឹះសឆាន តិណដ ឬសទ្? 

• សតីិគណ្ៈក្មមកា ក្ទ្ក្ទ្ង់សាលាបាន
ដលងពីថ្វក្ា បេ់សាលាស ៀនោ៉ា ង
ណ្ណខ្ឹះ?(ចំនួនថ្វក្ាក្បហាក្់
ក្បណហល ថ្វក្ាសនាឹះចំណ្ណយសលីអវី
ខ្ឹះ...។ល។) 

• សតីិគណ្ៈក្មមកា ក្ទ្ក្ទ្ង់សាលាជួប
ក្បជំុញលក្ញាប់ដូចសមតច? សតីិាន
កំ្ណ្ត់ិសហតុិក្បជំុណដ ឬសទ្? 

• សតីិគណ្ៈក្មមកា ក្ទ្ក្ទ្ង់សាលាចត់ិ
ទុ្ក្ថ្ន អវីជាេម្ទ្ធ្លធំជាងសគ 
ណដលេសក្មចបានក្នុងឆាន សំនឹះ? 

១៥. ភាពសាទ ត់ិជំនាញ បេ់ក្គូក្នុងកា សក្បីក្បាេ់
បសចចក្វទ្្ាព័ត៌ិានក្នុងអក្តខពេ់ 
• ក្គូបសក្ងៀនក្គប់ ូបានកំុ្ពយូទ័្ យួ ម្ដ 
• ក្គូអាចយក្ា៉ា េុីនបញ្ញច ងំ ូបភាព LCD សៅ
សក្បីក្បាេ់ ន្ងកំ្ណ្ត់ិក្តខចីប ក្ាខ  សនឹះបងាា ញ
ថ្ន ក្គូជាសក្ចីនបានសក្បីក្បាេ់។ 

• ក្គូជាសក្ចីនបានសក្បីក្បាេ់ក្មមវធី្ េុេណវ  
អប់ សំៅក្នុងកា បសក្ងៀនជាសទ្ៀងទត់ិ 

• ឧបក្ ណ៍្វាយតិម្ម្េដង់ដា វាយតិម្ម្ភាព
សាទ ត់ិជំនាញ បេ់ក្គូក្នុងកា សក្បីក្បាេ់ICT 
ក្តូិវចត់ិណចងសធវីសដាយសាលាស ៀនស ៀងរាល់

• សតីិក្គូបសក្ងៀនទងំអេ់ានកំុ្ពយូទ័្ 
យួ ម្ដណដ ឬសទ្? 

• សតីិានកំ្ណ្ត់ិក្តបងាា ញពីភាព
សាទ ត់ិ បេ់ក្គូក្នុងកា សក្បីកំុ្ពយូទ័្ ណដ 
ឬសទ្? សហយីសតីិភាពសាទ ត់ិជំនាញ
សនឹះានកា ណក្បក្បួលោ៉ា ងណ្ណក្នុង  
 យៈកាលក្ន្ងមក្? (ឧ.កា អសងកតិ
សដីមក្ោ កា អសងកតិចុងក្ោ) 

• សតីិសាលាស ៀនានា៉ា េុីនបញ្ញច ងំ   
 ូបភាពសក្ចីនណដ ឬសទ្? សតីិា៉ា េុីន
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យសេវាអប់  ំ េំណួ្ េក្ាប់អនក្វាយតិម្ម្ 
ឆាន ។ំ ព្ន្តិយសមីលព្នទុទ្ទួ្លបានក្នុងឆាន ចុំង
សក្កាយសគ។ សតីិោ៉ា ងសហាចណ្ណេ់ក្គូ
បសក្ងៀន៩០%បងាា ញថ្នានភាពសាទ ត់ិ
ជំនាញអបបប ាតមឧបក្ ណ៍្វាយតិម្ម្? 

ទងំសនឹះក្តូិវបានសក្បីសក្ចីនជាងសគ
េក្ាប់កា បសក្ងៀនឬសទ្? 

• សតីិានកំ្ណ្ត់ិក្តម្នកា សក្បីក្បាេ់
ា៉ា េុីនបញ្ញច ងំ ូបភាពឬសទ្? សហយី
សតីិកំ្ណ្ត់ិក្តបងាា ញកា សក្បីក្បាេ់
ក្ក្ម្តិខពេ់ឬសទ្ក្នុងថ្នន ក់្ស ៀន? សតីិ
ភាគ យក្គូណដលសក្បីា៉ា េុីនបញ្ញច ងំ  
 ូបភាពក្នុងកា បសក្ងៀនក្តូិវជាប៉ាុនាម ន
ភាគ យ? 

• សតីិក្មមវធី្កំុ្ពយូទ័្ អវីខ្ឹះ ណដលក្គូក្តូិវ
បានេាា េសឆី្យថ្ន ាន សហយីសតីិ
ោត់ិសក្បីក្បាេ់ញលក្ញាប់ដូចសមតច? 

• សតីិកា បសក្ងៀន ន្ងស ៀន្ា ភាា ប់
ជាមួយបណ្ណា ល័យបានលអោ៉ា ង
ណ្ណ? 

១៦. ភេតុតងសេវាក្បលក្ាអាជីព (េក្ាប់
មធយមេ្ក្ា)  
• សាលាានបុគាល្ក្សធវីកា សពញសា៉ា ងទ្ទួ្ល
ខុេក្តូិវណ ន្ក្ក្បលក្ាអាជីព 

• សាលាស ៀនក្តូិវស ៀបចំកា អសងកតិកំ្ណ្ត់ិ
េ្េសងាយ ងសក្ោឹះក្បឈមនលងកា សបាឹះបង់
កា េ្ក្ា 

• សាលាស ៀនក្តូិវស ៀបចំេ្កាខ សាលាសទ្ៀងទត់ិ
ដល់េ្េសេតីពីបញ្ា ីមុខ ប  កា ដាក់្ពាក្យសធវី
កា  កា សធវីចំណ្ណក្ក្េុក្ កា បំសពញពាក្យេុំ
ចូលសធវីកា ។ល។ 

• េ្េសក្តូិវរាយកា ណ៍្ថ្នបានទ្ទួ្លព័ត៌ិាន
អំពីកា ងា  កា បនតកា េ្ក្ា ន្ងកា បណ្តុ ឹះ
បណ្ណត លវជ្ាា ជីវៈ 

• សតីិសាលាស ៀនានទី្ក្បលក្ាអាជីព
សពញសា៉ា ងណដ ឬសទ្? 

• សតីិានបនទប់េក្ាប់ទី្ក្បលក្ាអាជីព
េក្ាប់ជួបជាមួយេ្េសណដ ឬសទ្? 

• សតីិានមណ្ឌ លយុវជន ឬបនទប់
ក្បលក្ាណដ ឬសទ្? 

• សតីិានកំ្ណ្ត់ិក្តេ្េសងាយ ង
សក្ោឹះសៅក្នុងសាលាណដ ឬសទ្? សតីិ  
ទី្ក្បលក្ាអាជីពបានជួបេ្េសទងំ
សនឹះញលក្ញាប់ដូចសមតច? 

• សតីិានភេតុតងណដលបងាា ញថ្ន     
ទី្ក្បលក្ាបានស ៀបចំេ្កាខ សាលា ន្ង
កា ក្បជំុជាមួយេ្េសអំពីកា សធវី
ណ្នកា អាជីពណដ ឬសទ្? 
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យសេវាអប់  ំ េំណួ្ េក្ាប់អនក្វាយតិម្ម្ 
១៧. បនទប់ស ៀនភាគសក្ចីនានអនាម័យលអ
ក្បសេី  ន្ងានភាពទក់្ទញ 
• បនទប់ស ៀនានេាា  ៈបសក្ងៀនេំបូ ណបប 
• ានភេតុតងបងាា ញថ្ន េាា  ៈបសក្ងៀនក្តូិវ
បានសក្បីក្បាេ់ោ៉ា ងេក្មម 

• បនទប់ស ៀនភាគសក្ចីនានទូ្ េុវតិថ្ភាព
េក្ាប់ទុ្ក្ដាក់្េាា  ៈ ។ 

• សតីិបនទប់ស ៀនក្តូិវបានណថ្ទបំានសាអ តិ
ណដ សទ្? 

• សតីិានកាត  សខៀនព្ព័ ណ៌្ក្នុងថ្នន ក់្ 
សហយីក្តូិវបានសក្បីេក្ាប់ព្ព័ ណ៌្
សាន ម្ដេ្េសណដ ឬសទ្? 

• សតីិថ្នន ក់្ស ៀនក្តូិវបានតុិបណតិងសដាយ
ម្ចនក្បឌ្្តិសដាយសក្បីសាន ម្ដេ្េសណដ 
ឬសទ្? 

• សតីិបនទប់ស ៀនានេាា  ៈបសក្ងៀន 
េាា  ឧបសទ្េ ន្ងេាា  ៈដម្ទ្
សទ្ៀតិសៅក្នុងទូ្ ណដ ឬសទ្? 

• សតីិេ្េសបានបញ្ញា ក់្ថ្ន បានសក្បី   
េាា  ៈក្នុងថ្នន ក់្ជាសទ្ៀងទត់ិណដ 
ឬសទ្? 

១៨. េដង់ដាខពេ់ម្នអនាម័យបងាន់អនាម័យ ន្ង
ទ្លក្សាអ តិ 
• ឧបក្ ណ៍្វាយតិម្ម្េដង់ដាអនាម័យបងាន់ 
ន្ងទ្លក្សាអ តិក្តូិវចត់ិណចងសធវីស ៀងរាល់ឆាន ំ
សដាយសាលាស ៀន ព្ន្តិយសមីលព្នទុទ្ទួ្ល
បានសៅឆាន ចុំងសក្កាយបំ្ុតិ។ 

• សតីិបនទប់ទ្លក្ានក្្្នម្នលអណដ ឬសទ្? 
• សតីិបនទប់ទ្លក្ជាប់សសា សទ្សៅម្ថ្ៃចុឹះ
ព្ន្តិយ? 

• សតីិានកាលវភ្ាគេាអ តិបនទប់ទ្លក្
ណដ ឬសទ្? 

• សតីិបនទប់ទ្លក្ានេាា  ៈេាអ តិ
េក្ាប់ណថ្ទណំដ ឬសទ្? 

• សតីិេ្េសក្តូិវបានចត់ិណចងេាអ តិ
បនទប់ទ្លក្ណដ ឬសទ្? 

១៩. ានសេវាកី្ឡា /ន្ងេាា  ៈ ទី្ក្ណន្ង      
កំ្សានតេក្ាប់កុ្ា  
• កំ្ណ្ត់ិថ្ន ានេាា  ៈកី្ឡា ន្ងកំ្សានតក្នុង
សាលា 

• កំ្ណ្ត់ិថ្ន េ្េសបានសលងកំ្សានត ន្ងសលង
កី្ឡាក្នុងសាលា 

• សតីិសាលាស ៀនានទី្ធ្ាេក្ាប់សក្មង
សលងណដ ឬសទ្? 

• សតីិានទី្ធ្ាណដលណថ្ទបំានោ៉ា ងលអ
ណដ ឬសទ្? 

• សតីិានក្គូអប់ កំាយ ន្ងកី្ឡា
េក្ាប់បសក្ងៀនេ្េសណដ ឬសទ្? 
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យសេវាអប់  ំ េំណួ្ េក្ាប់អនក្វាយតិម្ម្ 
• សតីិេ្េសបានចូល មួេក្មមភាពកី្ឡា
ញលក្ញាប់ដូចសមតច? 

• សតីិសាលាស ៀនបានស ៀបចំក្កុ្មកី្ឡា
េក្ាប់េ្េសទងំពី សភទ្ណដ ឬសទ្? 
(ឧ.ក្កុ្មកី្ឡាបាល់ទត់ិ ក្កុ្មកី្ឡា
បាល់ទ្ឹះ) 

២០. ភេតុតងម្នក្មមវធី្អប់ បំំណ្្នជីវត្ិ សដាយ
សក្បីក្បាេ់ក្មមវធី្េ្ក្ាអនុម័តិសដាយក្ក្េួង 
• សាលាស ៀន ត្ល់េ្េសបានេ្ក្ាក្មមវធី្
បំណ្្នជីវត្ិោ៉ា ងត្ិច២សា៉ា ង/េបាត ហ៍ 

• មុខវជ្ាា បំណ្្នជីវត្ិនីមួយៗាន យៈសពល
អបបប ា១០េបាត ហ៍ 

• សាលាស ៀនសក្បីក្មមវធី្បំណ្្នជីវត្ិណដលបាន
អនុញ្ញញ តិ  

• ឯក្សា អប់ ចំងក្ក្ងសដាយក្ក្េួង អយក្ 
• សាលា ត្ល់េ្េសសក្ជីេស េីក្បធានបទ្
បំណ្្នជីវត្ិណដលក្តូិវស ៀន 

• សាលាស ៀនសធវីកា វាយតិម្ម្សទ្ៀងទត់ិសៅចុង
បញ្ច ប់សមស ៀននីមួយៗ 

• សតីិសាលាស ៀនបានស ៀបចំកាលវភ្ាគ
េក្ាប់បសក្ងៀនបំណ្្នជីវត្ិណដ 
ឬសទ្? 

• សតីិសាលាស ៀនសក្បីឯក្សា បសក្ងៀន
បំណ្្នជីវត្ិណដលក្ក្េួងបានអនុម័តិ
ជា្ូ្វកា ណដ សទ្? 

• សតីិានេួនក្េ្ក្មមស ៀបចំបានលអ
េក្ាប់េក្មមភាពបំណ្្នជីវត្ិដាដុំឹះ
ណដ ឬសទ្? 

• សតីិក្គូបសក្ងៀនបានសធវីកា វាយតិម្ម្  
្ូ្វកា អំពីក្បធានបទ្បំណ្្នជីវត្ិ 
ណដលបានបសក្ងៀន សដាយសក្បី
សេៀវសៅ្ូ្វកា ណដ ឬសទ្? 

• សតីិសាលាស ៀនបានណបងណចក្ថ្វក្ា
េក្ាប់សមស ៀនបំណ្្នជីវត្ិណដ 
ឬសទ្? សតីិានថ្វក្ាប៉ាុនាម នេក្ាប់
បំណ្្នជីវត្ិ? 

២១. កា ស ៀបចំក្មមវធី្អំណ្ណនសេៀវសៅលប ី 
• េ្េសណដលបានេាា េសៅវទ្្ាល័យ
បងាា ញថ្ន បានអានសេៀវសៅោ៉ា ងត្ិច១០ 
ក្ាលក្នុងមួយឆាន  ំ

• ក្គូអាចស ៀបរាប់វធី្អនុវតិតតមកា ណណ្នា ំ  
ក្មមវធី្អំណ្ណនសេៀវសៅលប ី

• សតីិសាលាស ៀនានក្មមវធី្អំណ្ណន
សេៀវសៅលបណីដ ឬសទ្? 

• សតីិានេ្េសប៉ាុនាម ននាក់្ចូល មួក្នុង
ក្មមវធី្អំណ្ណនសេៀវសៅលប ីសហយីសតីិ
ានសេៀវសៅប៉ាុនាម នក្ាលណដលសគ
អានជាមធយមក្នុងមួយឆាន ?ំ (តម
កា េាា េក្គូ ន្ងេ្េស) 
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យសេវាអប់  ំ េំណួ្ េក្ាប់អនក្វាយតិម្ម្ 
• សតីិសាលាស ៀនបានទ្្ញសេៀវសៅ
េក្ាប់ក្មមវធី្អំណ្ណនសេៀវសៅលបី
ណដ ឬសទ្? 

២២. សេវាអាហា ដាឋ នេ្េស 
• កំ្ណ្ត់ិថ្ន េ្េសបានទ្ទួ្លសេវាអាហា 
ដាឋ ន ណដលានលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យដូចខាង
សក្កាម៖ 
o កា ញុាអំាហា ានអនាម័យ 
o ម្នេ្េសញុាអំាហា ោម នអនាម័យ ឬ
អាហា ប៉ាឹះពាល់ដល់េុខភាព 

o ម្នលក់្អាហា ហួេេុពលភាព 
o ត្ល់តិម្ម្េម មយតមប ប្ទ្ 

• សតីិានអាហា ដាឋ នសាលាស ៀន
េក្ាប់ ត្ល់សេវាអាហា ដល់េ្េស
ណដ ឬសទ្? 

• សតីិអាហា ដាឋ នានក្្ចចេនាជាមួយ
សាលា ណដលក្គប់ក្គងក្បសភទ្អាហា 
ក្តូិវលក្់ ន្ងធានាេដង់ដាអនាម័យ
ណដ ឬសទ្? 

• សតីិានចំណី្អាហា អវីខ្ឹះលក់្ក្នុង
អាហា ដាឋ ន? ានអាហា អន់ ឬ
េល់ឬសទ្? 

• សតីិអាហា ដាឋ នសបីក្ដំសណី្ កា ប៉ាុនាម ន
សា៉ា ងក្នុងមួយម្ថ្ៃ? 

• សតីិតិម្ម្លក់្អាហា សៅក្នុងអាហា 
ដាឋ នេម មយណដ ឬសទ្ តម           
កា េាា េេ្េស? 

២៣. ក្គូបសក្ងៀនសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីានគុណ្
វុឌ្ឍខ្ពេ ់
• ព្ន្តិយសមីលក្ក្មងឯក្សា ក្គូបសក្ងៀន សដីមបី
កំ្ណ្ត់ិចំនួនក្គូបសក្ងៀនណដលានេញ្ញញ បក្តិ
ប ញ្្ញញ  ឬេញ្ញញ បក្តិខពេ់ជាងសនឹះ។ ោ៉ា ង
សហាចណ្ណេ់ានក្គូបសក្ងៀនចំនួន៨០%
ានេញ្ញញ បក្តិប ញ្្ញញ បក្តិ 

• សតីិសាលាស ៀនានជីវក្បវតិត្ក្គូ
បសក្ងៀនទងំអេ់ណដ ឬសទ្? 

• សតីិគុណ្វុឌ្ឍអ្ប់  ំបេ់ក្គូានបងាា ញ
ពីេញ្ញញ បក្តិទ្ទួ្លបាន ក្បវតិត្កា ងា 
បានសធវីបចចុបបននភាព...។ល។? 

• សតីិានក្គូបសក្ងៀនប៉ាុនាម ននាក់្ណដល
បងាា ញថ្ន ានេញ្ញញ បក្តិប ញ្្ញញ  ឬ
េញ្ញញ បក្តិខពេ់ជាងសនឹះ សហយីក្តូិវ
ជាប៉ាុនាម នភាគ យម្នក្គូេ ុប? 

២៤. េ្េសទ្ទួ្លានសេវាគី្ន្ក្េុខភាព 
• សាលាស ៀនក្តូិវានបនទប់ព្សេេបំពាក់្
សដាយប ក្ាខ  េុខភាពមូលដាឋ ន(ឧបក្ ណ៍្

• សតីិសាលាបានជួលក្គូសពទ្យណដលាន
េញ្ញញ បក្តិចាេ់លាេ់សដីមបដំីសណី្ 
គី្ន្ក្? 
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លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យសេវាអប់  ំ េំណួ្ េក្ាប់អនក្វាយតិម្ម្ 
េក្ាប់សាត ប់េំស ងេួតិ េំស ងសបឹះដូង 
ឧបក្ ណ៍្វាេ់េាព ធ្ម ក្ញ្ច ប់ប ក្ាខ    
េសស្ដងាា ឹះបឋម) 

• សាលាស ៀនក្តូិវានគ្លានុបដាឋ ក្/            
គ្លានុបដាឋ យក្ាានេញ្ញញ បក្តិក្តិលមក្តូិវសធវី
កា សពញសា៉ា ង ទ្ទួ្លខុេក្តូិវក្នុងបនទប់គី្ន្ក្ 

• ក្តូិវានភេតុតងបងាា ញថ្ន គី្ន្ក្សបីក្បសក្មី
សេវាសទ្ៀងទត់ិ ក្នុងអំ ុងសា៉ា ងេ្ក្ា 
សដាយានកំ្ណ្ត់ិក្តចំនួនេ្េសទ្ទួ្ល   
សេវាេុខភាពក្នុងឆាន េំ្ក្ា 

• សតីិសាលាស ៀនានបនទប់ព្សេេ
េក្ាប់សធវីគី្ន្ក្? 

• សតីិានេាា  ៈវាេ់េទង់ ន្ងព្ន្តិយ 
េុខភាពេ្េសអវីខ្ឹះ? (ឧ. សេដតូិ
សាដ ប់សបឹះដូង-េួតិ ឧបក្ ណ៍្វាេ់  
េំពាធ្ម......) 

• ានកំ្ណ្ត់ិក្តេុខភាពណដលាន
ចំនួនេ្េសប៉ាុនាម ននាក់្ណដលបាន
ទ្ទួ្លសេវាគី្ន្ក្? 

• សតីិសពលេាា េ េ្េសបានក្បាប់ថ្ន 
គី្ន្ក្បានដំសណី្ កា ក្បក្ក្តីិស ៀងរាល់
សា៉ា ងសធវីកា  អំ ុងឆាន េំ្ក្ា? 
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ឧរសម្ព័នធទី៥៖ សាំគណើសុាំម្ូលនធិិសម្ធម្៌សងាម្ & ណ្នការវិនិគយាគ 
 
 

ណ្នការវិនិគយាគសាលាគរៀនជាំនន់ថ្ម ី
ម្ូលនធិិសម្ធម្៌សងាម្ 
 
ប្កសងួអរ់រ ាំ យវុជន នងិកឡីា 
 
 
 
 
គសចកដីណណនាំ 
 
េូមអានណ្នក្នីមួយៗម្នឯក្សា សនឹះសដាយក្បងុក្បយត័ិន សហីយ្ដល់ព័តិ៌ានតមកា សេនីេំុ។  
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នតិិវិធីសប្មារ់គសៃើសុាំសាលាគរៀនជាំនន់ថ្មី/ការវិនិគយាគម្ូលនិធិសម្ធម្៌សងាម្ 
 

សេចក្ដីណណ្នា៖ំ េូមអានេណួំ្ នីមយួៗខាងសក្កាម នង្្ដល់ព័តិ៌ានតមកា សេនីេុ។ំ េូមចណំ្ណថំ្នកា វន្្សោគណដលបានសេនពីីមូលន្ធេ្មធមេ៌ងាមសនឹះគឺក្គបដណ្ដ ប់សលី
តិម្ម្ម្នសេវាក្មមអប់ កំ្បក្បសដាយគុណ្ភាពខពេ់ ណដលឪពុក្ាដ យមួយចំនួនានជីវភាពក្ក្ក្ក្ីោម នលទ្ធភាព្តល់វភ្ាគទនេម័ក្គច្តិត សដីមបសីចញម្ថ្្សេវាទងំសនឹះ។ សាលាស ៀន
 បេ់អនក្ក្តិូវណតិានវញ្្ញញ បនបក្តិជាសាលាស ៀនជនំានថ់្មីសចញសដាយក្ក្េងួ សដីមបីទ្ទ្ួលបានមូលន្ធ្សនឹះ។  ណ្នកា វន្្សោគសនឹះក្តិូវបានស ៀបចំសដាយេហកា ជាមួយអនក្
ពាក្់ព័នធស្សងៗសៅក្នុងសាលា មួានក្គូបសក្ងៀន ន្ងេាជ្ក្េហគមន។៍ ស្ាីណ្នកា  បេ់អនក្មក្កា ោ្ល័យក្មមវធ្សីាលាស ៀនជនំាន់ថ្មីណដលានទ្ីតងំសៅក្នុងវទ្្ាល័យ
ក្ពឹះេុេុីវតិត្ រាជធានីភនំសពញ។ ទ្ីក្បលក្ាបសចចក្សទ្េក្ក្េួងនលងចុឹះបំសពញទ្េសនក្ច្ចសាលា បេ់អនក្ សដីមបពី្ន្តិយសមលីណ្នកា សដាយេហកា  ន្ងណក្េក្មួល ឬបតូ ផ្្ទេ់បាន
េមក្េប។  េូមចណំ្ណថំ្ន កា សក្បីក្បាេ់មូលន្ធ្សនឹះម្នបានក្តិលមក្តិវូនលងនាដំល់កា េសក្មចបញ្ឈប់ក្នុ ងកា វន្្សោគបណនថម ន្ងដក្ហូតិយក្កា ទ្ទ្ួលសាា ល់មក្វញ្។ 
 

១. ស ម្ ឹះសាលា៖ ________________________  ក្ក្ម្តិសាលា៖ ___ បឋមេក្្ា ___ មធយមេ្ក្ាបឋមភូម្ ___ មធយមេក្្ាទុ្តិ្យភូម្ 

២. ទ្ីតងំ ឃុ/ំេងាក តិ់៖ _____________________   ក្េុក្/ខណ្ឌ ៖ ____________________រាជធានី/សខតិត៖______________________ 

៣. សតិីលក្ខខណ្ឌណ្ណមួយណដលក្តិូវនលងសាលាស ៀន បេ់អនក្? 

  ណក្បក្ាយសាលាទងំមូលសៅជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្ម ី   បសងកីតិក្មមវធ្ីសាលាក្នុងសាលា   សាលាស ៀនថ្ម ី
៤. កា ចុឹះស ម្ ឹះចូលស ៀន/កា ក្ំណ្ត់ិអតិតេញ្ញញ ណ្េ្េសក្ក្កី្ក្ណដលម្នអាចបង់ម្ថ្្ឧបតិថមា៖(េក្ាប់បំសពញសៅឆាន ទីំ្៤ណតិប៉ាុសណ្ណា ឹះ) 

  (ក្តិវូបំសពញសៅឆាន ទីំ្៤ណតិប៉ាុសណ្ណា ឹះ  

េ្េសចុឹះស ម្ ឹះចូលស ៀនេ ុប  ឪពុក្ាដ យេម័ក្គចត្ិតោកំ្ទ្សាលា (ក្)៖  

េ្េសក្េេី ុប  ឪពុក្ាដ យម្នអាចោកំ្ទ្សាលា (ខ)៖  

  ចំនួនេមក្េបេក្ាបក់ា វន្ស្ោគសាលាស ៀនជំន់ាថ្មី (ខ x $.....)  
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៥. ចំននួក្គកូ្គប់ក្ក្ម្តិ 

ក្ក្ម្តិ
ថ្នន ក់្ 

មសតិដយយ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ 

ចំននួ              
 

៦. បុគាល្ក្ម្នបសក្ងៀន 
តិួនាទ្ ី បណ្ណា  ក្ស ក្គូជំនួេ អនក្ក្បលក្ា      អនក្េាអ តិ េនដ្េុខ ស្សងៗ៖_________ 
ចំនួន៖       

 

 

៧. ចំននួគណ្ៈក្គប់ក្គងសាលា ន្ងមស្ដនតី ដឋបាល 

តិួនាទ្ ី នាយក្/នាយក្ា នាយក្ ង/នាយក្ា ង គណ្សនយយ សលខាធ្កា  
ចំនួន៖     
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៨. ចំននួថ្នន ក់្ស ៀន 

ក្ក្ម្តិថ្នន ក្ ់ មសតិដយយ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ 
ចំនួន៖              

 

៩. ក្បភពចំណូ្លស្សងៗ 

ក្បភពចំណូ្ល ចំនួនក្បចឆំាន  ំ កំ្ណ្ត់ិេាា ល់ 
អាហា ដាឋ ន៖   

សេវាក្មមថ្តិចម្ងឯក្សា ៖   

ម្ថ្្ជួលថ្នន ក់្ស ៀន៖   

ម្ថ្្បង់ស ា្ីក្ង់ ម៉ាូតូិ៖   

វភ្ាគទន បេ់ឪពុក្ាដ យសដាយេម័ក្គច្តិត៖   

ក្មមវធី្ ត្ល់ក្បាក់្ក្មច៖ី    

ស្សងៗ៖   

ស្សងៗ៖   

េ ុប   
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១០. ណ្នកា វន្្សោគក្បចឆំាន ៖ំ សធវីណ្នកា សេនេុីំតមបា៉ា រា៉ា ណម៉ាក្តិជាក្់លាក្់ណដលបានបងាា ញ។ អាចបណនថមបញ្ញា  ងណដលចបំាច់េថ្តិសៅសក្កាមបា៉ា រា៉ា ណម៉ាក្តិណដលបាន
្ដល់ជូន។ េូមពនយល់សដាយេសងខបពីអវីជាបញ្ញា ណដលកា វន្្សោគនលងសដាឹះក្សាយ សហយីណក្លមអសេវាអប់ សំៅក្នុងសាលា។ បនាទ ប់មក្ សធវកីា បា៉ា ន់ក្បាណ្តិម្ម្ម្ន                  
កា វន្្សោគសដាយសក្បីក្បាេកូ់្សឡានណដលបាន្ដល់ជូន។ ម្នតិក្មូវអនក្សធវីកា វន្្សោគក្គប់បា៉ា រា៉ា ណមក្តិទងំអេ់សនាឹះសទ្ គឺេក្ាប់ណតិណ្នក្ខឹ្ះសៅសាលាស ៀនណដលតិក្មូវានកា
 វន្្សោគបណនថមពីក្ក្េងួអប់  ំយុវជន ន្ងក្ឡីា សដីមបី្ ដល់សេវាក្មមអប់  ំណដលជាណ្នក្មយួម្នធមមនុញ្ញ បេអ់នក្ណដលបានក្ពមសក្ពៀងោន ។ បងាា ញថ្នតិម្ម្ម្ន                 កា វ ្
ន្សោគបានក្ណំ្តិ់នលងក្តិូវចណំ្ណយសដាយសក្បីក្បភពចំណូ្លក្នុងមូលដាឋ ន ឬសដាយក្តិូវកា កា ោកំ្ទ្ខាងសក្ៅពមូីលនធ្្េមធម៌េងាម។ 

 

បា៉ា រា៉ា ណម៉ាក្តិ បញ្ញា  ង 
បញ្ញា ណដលក្តិូវ
សដាឹះក្សាយ  
(េូមពនយល់) 

ណ្នកា វន្្សោគ ស ម្ ឹះឯក្ត ប ា្ណ្ 
អក្ត 
($) 

តិម្ម្បា៉ា ន់
សាម ន ធន

ធា
ន 
    
  

មូល
ដាឋ
ន 

កា
 ោ
ក្ទ្
ខា
ង

សក្ៅ
 

១. បញ្ញា កា អប់  ំ   
ប ោ្ប័នន 

ក្. ចាៃ យ្្ូវមក្សាលា         
ខ. តិម្ម្អប់ សំដាយផ្ទទ ល់         
គ. តិម្ម្ឱកាេ         

 ឃ. បញ្ញា ភាសា         
 ង. បញ្ញា ព្កា ភាព         
 ច. ស្សង៖         

២. សា៉ា ងបសក្ងៀន 
ន្ងលក្ខខណ្ឌ  

ក្. កា បសក្ងៀនព្សេេៗ         
         
         

ខ. កាតិ់បនថយចំនួនេ្េសក្នុងថ្នន ក្់         
គ. ស្សង៖        

៣. ប ស្ាថ នេ្ក្ា ក្. កា ណក្លមអបនទប់ស ៀន         
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បា៉ា រា៉ា ណម៉ាក្តិ បញ្ញា  ង 
បញ្ញា ណដលក្តិូវ
សដាឹះក្សាយ  
(េូមពនយល់) 

ណ្នកា វន្្សោគ ស ម្ ឹះឯក្ត ប ា្ណ្ 
អក្ត 
($) 

តិម្ម្បា៉ា ន់
សាម ន ធន

ធា
ន 
    
  

មូល
ដាឋ
ន 

កា
 ោ
ក្ទ្
ខា
ង

សក្ៅ
 

          
 ខ. បណ្ណា លល័យ/ប ក្ាខ  ព័តិ៌ាន         
 គ. បនទប់ព្សសាធន៍វទ្្ាសាស្ដេដ         
 ឃ. បនទប់កុ្ំពយូទ្័          
 ង. ប ក្ាខ  ក្មមវធ្ីេ្ក្ាបណនថម         
 ច. ប ក្ាខ  ក្ំសានត (ខាងសក្ៅ)         
 ឆ. ប ក្ាខ  េ្លបៈ ន្ងវបបធម៌         
 ជ. ប ក្ាខ  ក្ីឡា         
 ឈ. សេវាក្បលក្ា         
 ញ. ស្សងៗ         
៤. េុខភាព &      
អនាម័យ 

ក្. ក្បព័នធទ្លក្         

 ខ. បងាន់អនាម័យ         
 គ. ក្ណន្ងចក្់េំរាម & កា ណក្ម្ចន

ស ងីវញ្ 
        

 ឃ. ស្សងៗ៖         
៥. េុវតិថ្ភាព ក្. ក្ណន្ងេុវតិថ្ភាពេក្ាប់ដាក្់ក្ង់ 

ម៉ាូតូិ 
       X 

 ខ. អនក្ោមសពលយប់          
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បា៉ា រា៉ា ណម៉ាក្តិ បញ្ញា  ង 
បញ្ញា ណដលក្តិូវ
សដាឹះក្សាយ  
(េូមពនយល់) 

ណ្នកា វន្្សោគ ស ម្ ឹះឯក្ត ប ា្ណ្ 
អក្ត 
($) 

តិម្ម្បា៉ា ន់
សាម ន ធន

ធា
ន 
    
  

មូល
ដាឋ
ន 

កា
 ោ
ក្ទ្
ខា
ង

សក្ៅ
 

 គ. អនក្ោមសពលម្ថ្ៃ /អនក្ោមសៅ
ាតិ់ទវ   

        

 ឃ. អនក្េក្មួលចរាច ណ៍្         
 ង. ស្សងៗ៖          

៦. កា ចូល មួ បេ់
ឪពុក្ាដ យ 

ក្. កា ក្បជុំ         

 ខ. រាក្តិីឬទ្្វាជួបឪពុក្ាដ យេ្េស         
 គ. ស្សងៗ៖          

៧. កា ក្គប់ក្គង & 
ក្្ចចកា  ដឋបាល 

ក្. ទ្ំនាក្់ទ្នង        X 
ខ. កា ទុ្ក្ដាក្់ក្ំណ្តិ់សហតុិ         
គ. កា តមដានវតិដាន         

 ឃ. កា ចំណ្ណយតមកា ភា ក្្ចច         
 ង. ស្សងៗ៖          

េ ុប          
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១១. ស ម្ ឹះអនក្ចូល មួក្នុងេក្មមភាពសធវីណ្នកា វន្្សោគ៖ េូមបងាា ញស ម្ ឹះ ន្ងតួិ
នាទី្ បេអ់នក្ចូល មួទងំអេ់សៅក្នុងដំសណី្ កា សធវីណ្នកា វន្្សោគ សហយីចុឹះហតិថសលខាសៅ
ក្នុងក្បអប់ណដលបាន ដ្ល់ខាងសក្កាម។ 
 
ស ម្ ឹះ តិួនាទី្ ហតិថសលខា  ស ម្ ឹះ តិួនាទី្ ហតិថសលខា 

១.     ១១.   

២.     ១២.   

៣.     ១៣.   

៤.    ១៤.   

៥.    ១៥.   

៦.    ១៦.   

៧.    ១៧.   

៨.    ១៨.   

៩.    ១៩.   

១០.    ២០.   
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ឧរសម្ព័នធទី៦៖ ឧរករណ៍រិនតិយតាម្ដានសាលាគរៀនជាំនន់ថ្ម ី
 

រញ្ា បី្តតួរិនតិយវាយតច្ម្្សប្មារ់ប្កុម្ប្រលកាភបិាល 
 

សេចក្តីណណ្នា៖ំ ព្ន្តិយស្ទៀងផ្ទទ តិ់ក្គបល់ក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យនីមយួៗក្នុ ងបញ្ា ីខាងសក្កាមក្េបសៅនលង       
េដងដ់ាម្នកា អនុវតិតកា ងា  ថ្នសតីិបានសពញសលញ ឬោ៉ា ងណ្ណ។ ពាោមដាក្ព្់នទុ ណ្អក្សលីភេតុតងណដលបាន
េសងកតិ ដូចជាសៅព្ន្តិយបនទបស់ ៀន ឬបនទប់ព្សសាធន ៍កា េាា េ ឬព្ន្តិយសមីលឯក្សា ពាក្់ព័នធ។ កា វាយតិម្ម្
ក្តិូវណ្អក្សលីទ្ំសនា  មួ ណដលបានេសងកតិ ឧទហ ណ៍្ សបីបនទប់មុខវជ្ាា ចនំួន៥ណដលបានេសងកតិានលក្ខណ្ៈសាអ តិ 
ន្ងានកា ស ៀបចំបានក្តិលមក្តិវូលអ ប៉ាុណនតបនទបម់ួយម្នសាអ តិ ឬក្តិលមក្តិូវលអសទ្ ក្តិូវគូេក្នុ ងកូ្សឡានថ្ន “ព្តិ” សបី
បនទប់ចនំួនពាក្់ក្ណ្ណត លស ៀបចំបានលអ ន្ងពាក្ក់្ណ្ណត លសទ្ៀតិម្នលអសនាឹះក្តិូវគូេក្នុ ងកូ្សឡានថ្ន “ម្នព្តិ”។ 
សដាយសា ណតិានចណុំ្ចណដលក្តិូវវាយតិម្ម្សក្ចីន េាជ្ក្គណ្ៈក្មមកា វាយតិម្មគ្ួ សក្ជីេស េីព្ន្តិយណតិចំណុ្ច
មួយចំននួ សដាយណ្អក្សលីណ្នកា ចុឹះព្ន្តិយ ណដលបានស ៀបចទុំ្ក្មុនជាមួយបុគាល្ក្ក្មមវធី្។ 
 ចំសពាឹះណ្នក្នីមួយៗ ដាក្់ព្នទុេ ុបេក្ាប់ក្គបល់ក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យណដលបានព្ន្តិយ។ ចំសពាឹះកា វាយតិម្ម្
ថ្ន ”ព្តិ” នីមួយៗ ក្តិូវដាក្ព្់នទុ ១។ សបីានលក្ខណ្ៈវន្្ចឆយ័ណ្ណមួយណដលម្នបានព្ន្តិយ ឬម្នពាក្ព់័នធនលង
សាលាសទ្ េូមគូេសក្តិ(_)ក្នុ ងកូ្សឡានសដីមបីេាា ល់ថ្ន ម្នពាក្ព់័នធ។ េូមេ សេ ព្នទុេ ុបសៅក្តិងជ់ួ សដក្
េ ុប ង ជាទ្ក្មងក់្បភាគ x/y សដាយ x ជាព្នទុេ ុបទ្ទ្ួលបាន សហីយ y ជាចំននួលក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យេ ុប។ 
 សៅចុងបញ្ចប់ម្នកា េសងកតិ ជួបជាមួយនាយក្សាលា ន្ងេ សេ ចណុំ្ចណដលអនុវតិតបានលអ ន្ង 
ចំណុ្ចណដលក្តិូវបនតណក្លមអក្នុ ងចសន្ាឹះសៅខាងសក្កាមម្នទ្ក្មងស់នឹះ។ ចំសពាឹះចំណុ្ចណដលក្តិូវបនតណក្លមអ េូម    
េ សេ កា វាយតិម្មក្្នុ ងទ្ក្មងជ់ាេក្មមភាពបនត ណដលក្តិវូណតិអនុវតិត សដីមបីបនតតមដានបញ្ញា ទងំអេ់សនឹះសៅ
សពលចុឹះវាយតិម្ម្សលីក្សក្កាយសទ្ៀតិ។ 
  

ល.  លក្ខណ្ៈវន្្ចឆ័យ 
ព្នទុ  អនក្ទ្ទ្លួ

ខុេក្តិវូ 
 

តិួនាទី្អនក្
ទ្ទ្ួលខុេក្តិវូ ព្តិ ម្ន

ព្តិ 
១. ក្ច្ចកា ក្គប់ក្គងអំសណ្ណយណ្នកា ណក្លមអ សាលាស ៀនក្បចឆំាន  ំ
១.១ ណ្នកា ណក្លមអសាលាស ៀនក្បចឆំាន  ំ(េក្មមភាព ន្ងតរាងា៉ា

ក្ទ្្ចថ្វក្ា) បានប្ទ្្សពវ្ាយជាសាធា ណ្ៈអនក្ពាក្ព់័នធ
ក្គប់ោន បានសឃញី។ 

    

១.២ បានសេនីេុំក្បាក្់អំសណ្ណយសាលាស ៀនសទ្ៀងទតិ ់     
១.៣ បាន្តលថ់្វក្ាោកំ្ទ្េក្មមភាពបសក្ងៀន ន្ងស ៀនដល់ម្ដអនក្

អនុវតិតេក្មមភាព។ 
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ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េក្គូ េ្េស សហយីន្ងេាជក្្
េហគមន៍។ 

១.៤ បានសធវកីា ទូ្ទតិ់ជាក្បចសំដាយសក្បីក្បាេ់ទ្ក្មង់្្ូវកា ។ 
ភេតុតងបងាា ញ៖ ពន្្តិយសមលីក្ណំ្តិ់ក្តទូ្ទតិ់សាលា។ 

    

១.៥ កាលវភ្ាគក្បចណំខណដលក្តិូវអនុវតិតេក្មមភាពតមណ្នកា 
េក្មមភាពបានបងាា ញ ន្ងសធវបីចចុបបននភាពក្បចតំមណខ   នមីួ
យៗ។ 

    

១.៦ ានភេដុតងបញ្ញា ក្់ថ្ន ថ្វក្ាក្តិូវបានសក្បីក្បាេច់ំសោលសៅ
សក្ោងទុ្ក្។ 
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េក្គូ េ្េស ន្ងេាជ្ក្េហ
គមន៍ សដី ព្ន្តិយក្នុងសាលាសដមីបអីសងកតិេក្មមភាពស្សងៗ ដូច
ជាក្មមវធ្ីបណ្ំ្នជីវត្ិ បនទបព់្សសាធន៍ជាសដីម ។ល។ 

    

១.៧ េំសណី្បេ់សាលាសធវីស ងីតមវធ្ីានកា ចូល មួ 
ភេតុតងបងាា ញ៖ ក្ណំ្តិ់សហតុិក្បជុំដូចជាកា ក្បជុំ ន្ងចំននួ
មនុេសក្នុងបញ្ច ីវតិតាន។ 

    

 េ ុប ង (ព្នទុ សពញ ៧ព្នទុ )    
២. កា សក្បីក្បាេ់ ន្ងណថ្ទបំនទប់មុខវជ្ាា  
២.១ បនទប់មុខវជ្ាា ក្តិូវសធវបីចចុបបននភាពជាក្បចចំំសពាឹះេាា  ៈសក្បី

ក្បាេ ់(ឧ.ផ្ទទ ងំប៉ាុេទ័ ) 
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េក្គ ូ

    

២.២ បនទប់មុខវជ្ាា ទុ្ក្ដាក្េ់ាា  ៈបានលអ ានណ្នទ្ី េាា  ៈ
ព្សសាធន៍ េាា  ៈគណ្្តិវទ្្ា វចនានុក្ក្មជាសដីម។ល។ 
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា ពន្្តិយថ្នន ក្់ស ៀន 

    

២.៣ បនទប់មុខវជ្ាា ស ៀបចំបានលអ នង្សាអ តិ     
២.៤ េាា  ៈេក្្ាអាចយក្មក្សក្បកី្បាេ់សដាយសេ  ី     
២.៥ តុិតងំបងាា ញ  មួានទងំកា ងា គសក្ាង នង្គំ ូេវយ័េ្ក្ា     
២.៦ គំ ូសាន ម្ដេេ្សណដលបានដាក្ប់ងាា ញសៅសលកីាដ  សខៀនពត័ិ៌ាន 

សៅសលីតុិបងាា ញ ជាសដមី។ 
    

 េ ុប ង (ព្នទុ សពញ ៦ព្នទុ )     
៣. កា សក្បីក្បាេ់បនទប់កុ្ំពយូទ័្  & កា បស្ដញ្ញា បក្នុងក្មមវធ្ីេក្្ា 
៣.១ បនទបកុ់្ពំយូទ្័ បានសបីក្ទវ  េេ្សសក្បីក្បាេ់ជាក្បច ំ

ភេតុតងបងាា ញ៖ បញ្ា ីវតិតានេ្េសក្គប់សពលចូលេ្ក្ា 
    

៣.២ បនទបកុ់្ពំយូទ្័ សាអ តិ ាន សបៀបស ៀប យ ន្ងោម នធូល ី     
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ភេតុតងបងាា ញ៖ កា ពន្្តិយបនទប់កុ្ពំយូទ្័  
៣.៣ ផ្ទទ ងំប៉ាុេទ័ េ្ក្ា IT ក្តិូវបានបទ្្សៅសលីជញ្ញា ងំ។     
៣.៤ បនទប់បានសបីក្េ្េសសធវីកា អនុវតិត បណនថមសលីកា ទ្ទ្ួលបាន

កា បសក្ងៀនពីក្គផូ្ទទ ល ់
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េេ្េស នង្កា អសងកតិ1 

    

៣.៥ ានភេតុតងបងាា ញថ្នក្គូបានសក្បីក្បាេ IT េក្ាប់បសក្ងៀន
មុខវជ្ាា ស្សងសទ្ៀតិក្ពមទងំចំសណ្ឹះដលងបសចចក្វទ្្ាមូលដាឋ ន។  
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េក្គូ ភេតុតងកា សធវីបទ្បងាា ញ
សដាយសក្បីក្បាេស្់ាយ េក្ាប់សមស ៀនជាក្ល់ាក្់ ជាសដីម។
ល។ 

    

៣.៦ ក្ពលតិត្បក្តិសាលាស ៀនក្តិូវបានសបាឹះពុមាជាក្បច។ំ  
ភេតុតងបងាា ញ៖ ានក្ពលតិត្បក្តិសៅក្នុងទ្ចីតិ់កា សាលា ប
ណ្ណា ល័យជាសដីម។ល។ 

    

៣.៧ ានកា ចតិ់វធ្ានកា ធានាេុវតិថ្ភាពសៅបនទប់កុ្ពំយូទ្័ ។  
ភេតុតងបងាា ញ៖ ទមទ អនក្ោមយប ់ចក្់សសា ក្តិលមក្តិវូជា
សដីម។ 

    

 េ ុប ង (ព្នទុ សពញ ៧ព្នទុ )     
៤. កា សក្បីក្បាេ់សៅបនទប់វទ្្ាសាស្ដេដ 
៤.១ បនទប់វទ្្ាសាស្ដេដបានសបីក្ទវ   ន្ងសក្បីក្បាេ់ជាក្បច។ំ  

ភេតុតងបងាា ញ៖ បញ្ា ីវតិតានេ្េសក្គប់សពលណដលេ្ក្ាក្នុង
បនទប់ព្សសាធន។៍ 

    

៤.២ បនទប់វទ្្ាសាស្ដេដស ៀបចំបានលអ ន្ងសាអ តិ  
ភេតុតងបងាា ញ៖ ពន្្តិយសមលីបនទប់វទ្្ាសាស្ដេដ 

    

៤.៣ ប៉ាុេទ័ វទ្្ាសាស្ដេដបានបទ្្សៅសលីជញ្ញា ងំ។     
៤.៤ ស្ាយវទ្្ាសាស្ដេដស ៀបចំាន សបៀបក្នុងសហាស ៉ាជញ្ញា ងំ។     
៤.៥ ស្ាយវទ្្ាសាស្ដេដក្តិូវបានសក្បីក្បាេ់ក្នុងកា បសក្ងៀន។ 

ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េ ន្ងកា េទង់មតិេ្្េស  
    

៤.៦ េ្េសចូល មួកា ព្សសាធក្នុងក្ក្ុម។  
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េ ន្ងកា េទងម់តិ្េេ្ស  

    

៤.៧ ក្្លបវទ្្ាសាស្ដេដក្បជុំជាក្បចសំៅក្នុងបនទប់វទ្្ាសាស្ដេដសដីមបសីធវី
កា ព្សសាធ។ 

    

 េ ុប ង (ព្នទុ សពញ ៧ព្នទុ )    

 
ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលក៏្ក្តូិវវាយតិម្ម្ចំណុ្ចទងំសនឹះណដ ។ 
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៥. កា អប់ បំណ្ំ្នជីវត្ិ 
៥.១ សាលាអនុវតិតោ៉ា ងសហាចណ្ណេ់ក្បធានបទ្មយួសៅក្នុងក្មមវធ្ី

បំណ្្តិជីវត្ិណ្នក្នីមយួៗ (ណ្នក្ទងំបីម្នក្មមវធ្បីណ្ំ្នជីវត្ិ
ាន៖ (១) បញ្ញា េងាមណដលានក្នុងមូលដាឋ ន (២) កា 
េ្ក្ាអំពអីាជីវក្មមន្ងសេដឋក្ច្ច (៣) បំណ្្នអាជីពងាយ) 

    

៥.២ ជសក្មីេក្បធានបទ្ក្មមវធ្បីណ្ំ្នជីវត្ិក្តិូវបានសធវីស ងីតមកា 
ចូល មួសក្ជេីស េីពកីា ក្គូ នង្េ្េស  
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េក្គូ/េេ្ស 

    

៥.៣ ចតិ់តងំក្គទូ្ទ្លួក្បធានបទ្បំណ្្នជីវត្ិនមីួយៗ។  
ភេតុតងបងាា ញ៖ បញ្ា ីក្គ ូ

    

៥.៤ កា បសក្ងៀនក្មមវធ្ីបណ្ំ្នជីវត្ិក្តិូវបានបញ្ចូលសៅក្នុង  កាល
វភ្ាគ បេស់ាលា 

    

៥.៥ ក្គូបានសក្បីក្បាេ់ឯក្សា ក្គូក្នុងកា បសក្ងៀន 
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េក្គ ូ

    

៥.៦ កា បសក្ងៀនបណ្ំ្នជីវត្ិបានសធវីជាក្បចកំ្គប់ក្បធានបទ្   
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េក្គូ/េេ្ស 

    

៥.៧  ណថ្ទេំួនបណ្ំ្នបណ្ំ្នជីវត្ិបានលអ     
៥.៨ បានណថ្ទអំាងច្ញ្ច លមក្តិី នង្ក្ណងកបបានលអ/ បានដាក្ច់ណីំ្ក្តិី

សទ្ៀងទតិ។់ 
    

៥.៩ ម្ថ្ទេំួនជីវៈបានលអសដាយាន ុក្ខជាតិ្ចក្មុឹះ សហយីាន
ស ម្ ឹះចាេល់ាេ។់ 

    

៥.១០ ក្គូបានសក្បីក្បាេ់សេចក្ដីណណ្នាវំាយតិម្ម្ណដលបាន្ដល់ក្នុង
ឯក្សា ក្គនូីមួយៗ។ 

    

 េ ុប ង (ព្នទុ សពញ ១០ព្នទុ )    
៦. កា សក្បីក្បាេ់បណ្ណា ល័យ (េាា ល់៖ េូមសក្បី ឧបេមព័នធ ៩ខ៖ ឧបក្ ណ៍្វាយតិម្ម្ទ្ទ្លួសាា ល់បណ្ណា ល័យ 

សៅក្នុ ងេតងដ់ាបណ្ណា ល័យេតិវតិសទី្២១ េក្ាប់សធវីកា វាយតិម្ម្បណនថម) 
៦.១ សេៀវសៅដាក្់ាន សបៀប នង្ម្នានធូល ី     
៦.២ សក្គឿងេងាា  ម្ ន្ងសៅអីណវងទុ្ក្ដាក្់ាន សបៀប     
៦.៣ កា ចុឹះស ម្ ឹះេេ្សសក្បីក្បាេប់ណ្ណា លយ័ក្តិូវបានទុ្ក្ដាក្់ក្តិលម

ក្តិូវ ន្ងសធវបីចចុបបននភាពជាក្បច។ំ 
    

៦.៤ កុ្ំពយូទ្័ េក្ាប់ក្សាវក្ជាវដាក្ដ់ំសណី្ កា  ន្ងក្តិូវបានេេ្ស
សក្បីោ៉ា ងេក្មម។  
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េេ្េស កា េសងកតិជាក្់ណេតង 
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៦.៥ បណ្ណា លយ័ានតិសម្ីងក្មមវធ្េុីេណវ អប់ កំ្នុងកុ្ពំយូទ្័ បនទឹះ
សេដីង ណដលងាយ ក្ ន្ងងាយសក្បីក្បាេ់េក្ាប់េេ្ស 
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េេ្េស កា េសងកតិជាក្់ណេតង 

    

៦.៦ េ្េសបានសក្បីក្បាេប់ណ្ណា លយ័ជាក្បច ំ  
ភេតុតងបងាា ញ៖ បញ្ា ីេ្េសចូលសក្បី កា េាា េេ្េស 

    

៦.៧ អនុញ្ញញ តិេ្េសខចីសេៀវសៅពីបណ្ណា ល័យ 
ភេតុតងបងាា ញ៖ បញ្ា ីេ្េសចូលសក្បីក្បាេ ់

    

 េ ុប ង (ព្នទុ សពញ ៧ព្នទុ )    
៧. កា ណថ្ទ ំជួេជុល ន្ងប ស្ាថ ន 

 កា ណថ្ទបំងាន់អនាម័យ ន្ងក្ណន្ងលាងម្ដ     
៧.១ បងាន់សាអ តិ     
៧.២ ានទ្លក្សក្បីក្បាេ់ក្នុងបងាន់។     
៧.៣ បងាន់ានសាប៊ាូ ន្ងក្ណនសងសាអ តិេក្ាប់លាងម្ដ។     
៧.៤ បងាន ់& ក្ាល ៉ាូប៊ាីសណ្បានណថ្ទជំួេជុល នង្ម្នខូច     

 បនទប់ស ៀន 
៧.៥ សៅអីក្តិូវបានដាក្់សក្កាមតុិោ៉ា ងាន សបៀបសៅសពលេ្េស

សចញពីថ្នន ក្។់ 
    

៧.៦ តុិម្នានកា េ សេ  ឬគូេវាេស្តេផ្ទត េ     
៧.៧ កា ៉ាូក្នុងបនទប់ស ៀនក្តិូវបានជូតិ ន្ងេាអ តិ     
៧.៨ ថ្នន ក្់ស ៀនម្នានេំរាម     
៧.៩ ម្នានក្ក្ដាេប់្ទ្កាវជាប់ជញ្ញា ងំ     
៧.១០ ម្នានប៉ាុេទ័ វាយណដក្សោលភាា ប់ជញ្ញា ងំ     
៧.១១ បងអួចសាអ តិ នង្ម្នានធូល ី     
៧.១២ ក្ណន្ងជបួជុំក្តិូវបានជូតិ ន្ងសបាេេាអ តិ     

 ទ្ីធ្ាសាលា     
៧.១៣ ានធុងេំរាម នង្សក្បីក្បាេប់ានលអ។     
៧.១៤ េំរាមបានទុ្ក្ដាក្់ក្តិលមក្តិូវសៅក្នុង ដុតិេំរាម។     
៧.១៥ េួនចា ានកា ណថ្ទបំានលអ     
៧.១៦ សមម ក្តិូវបានកាតិ់ ន្ងសក្សាចទ្លក្     

 េ ុប ង (ព្នទុ សពញ១៦ព្នទុ )     
៨. េក្មមភាពោកំ្ទ្េ្េស 

 ក្ក្មុក្បលក្ាកុ្ា   
៨.១ ក្ក្ុមក្បលក្ាកុ្ា ក្តិូវបានសក្ជេីក្បធាន     



99 
 

ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េេ្េស 
៨.២ ក្ក្ុមក្បលក្ាកុ្ា បានទ្ទ្ួលថ្វក្ាណដលបានអនុម័តិ  

ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េេ្េស 
    

៨.៣ ក្ក្ុមក្បលក្ាកុ្ា ក្បជុំសទ្ៀងទតិ់ 
ភេតុតងបងាា ញ៖ បញ្ា ីវតិតាន ក្ណំ្តិ់សហតុិ ណ្នកា កា ងា  
ន្ងកាលវភ្ាគ 

    

៨.៤ ក្ក្ុមក្បលក្ាកុ្ា បានសដី តិនួាទ្ីពាក្់ពន័ធក្នុងសាលាដូចជាកា 
ជួយណថ្ទ ំណថ្ ក្ាអាងចញ្្ច លមក្តិី កា េាអ តិបងាន ់
អនាម័យ ជាសដីម។ 
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េេ្េស 

    

៨.៥ ក្ក្ុមក្បលក្ាកុ្ា បានសធវីានកា ណក្លមអគុណ្ភាពសៅក្នុង
សាលា (ឧ. ក្ណនង្អងាុយ េនួចា  ជាសដីម)  

    

 ក្្លបមុខវជ្ាា   
៨.៦ សាលាបានបសងកីនោ៉ា ងសហាចណ្ណេ់ក្្លបមុខវជ្ាា មួយ     
៨.៧ េាជ្ក្ភាព បេ់ក្្លបគឺជាកា េម័ក្គច្តិត 

ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េេ្េស 
    

៨.៨ ចតិ់តងំក្គូស ៀបចំក្្លបមុខវជ្ាា នីមួយៗ     
៨.៩ កា ក្បជុំក្្លបជាសទ្ៀងទតិ ់  

ភេតុតងបងាា ញ៖ បញ្ា ីវតិតាន ក្ណំ្តិ់សហតុិ ណ្នកា កា ងា  
ន្ងកាលវភ្ាគ 

    

៨.១០ ក្្លបបានសធវកីា តងំព្ព័ ណ៌្ ក្ក្មងក្ំណ្ណពយ នង្ក្មមវធ្ ី
ស្សងៗសទ្ៀតិសដមីបសីធវីានប ស្ាថ នេក្្ាេំបូ ណបប។ 

    

៨.១១ ក្្លបបានសក្បីក្បាេ់បនទប ់IT សដមីបអីនុវតិតក្មមវធ្ីព្សេេ  
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េក្គ ូ 

    

៨.១២ ក្្លបបានចូល មួក្នុងទ្េសនក្ច្ចេ្ក្ាសៅកានក់្ណន្ងណដលជាទ្ី
ចបអ់ា មមណ៍្សៅមូលដាឋ ន  
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េេ្េស  

    

 េ ុប ង (ព្នទុ សពញ ១២ព្នទុ )     
៩. ទ្ីក្បលក្ាអាជីព 
៩.១ ទ្ីក្បលក្ាអាជពីក្តិូវបានសក្ជេីស េី     
៩.២ ទ្ីក្បលក្ាអាជពីបានសធវកីា កា អសងកតិ នង្ក្បជុជំាមួយេ្េស  

ភេតុតង៖ លទ្ធ្លកា អសងកតិ ន្ងកាលវភ្ាគជាសដីម។ 
    

៩.៣ ខ្តិបណ្ាណ្នកា អាជពីបានណចក្ដលឪ់ពុក្ាដ យ     
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តម យៈេេ្ស  
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េ 

៩.៤ ទ្ីក្បលក្ាអាជពីានបញ្ា ីេេ្សណដលងាយ ងសក្ោឹះខ្ាងំ ន្ង
បាន្ដលក់ា ោកំ្ទ្កា ក្បលក្ាអាជីពព្សេេ  
ភេតុតងបងាា ញ៖ បញ្ា ីេ្េស  

    

 េ ុប ង (ព្នទុ សពញ ៤ព្នទុ )    
១០. ក្ក្បខណ្ឌ អភ្វឌ្ឍន៍វជ្ាា ជីវៈក្គបូសក្ងៀន 
១០.១ ក្គូបសក្ងៀនទងំអេា់នក្ក្មងឯក្សា ក្បវតិត្ ូបចងក្ក្ងោ៉ា ង

ក្តិលមក្តិូវ នង្សធវីបចចុបបននភាពជាក្បច ំ
    

១០.២ ក្គូបសក្ងៀនក្តិូវបានចងក្ក្ងជាេហគមន៍អភ្វឌ្ឍន៍វជ្ាា ជីវៈ
តម យៈក្បពន័ធទ្ំនាក្់ទ្ំនងេងាម ន្ងមសធាបាយស្សងសទ្ៀ
តិ។  
ភេតុតងបងាា ញ៖ ានចងក្ក្មុតម messenger, line 
។ល។ កាលប ស្ចឆទ្ក្បជុំបសចចក្សទ្េ ក្ំណ្តិ់សហតុិក្បជុំ ។ល។ 

    

១០.៣ ក្គូបសក្ងៀនក្តិូវបានេសងកតិោ៉ា ងតិ្ច២ដងក្នុងមួយឆាន  ំ
ភេតុតងបងាា ញ៖ ពន្្តិយទ្ក្មង់េសងកតិថ្នន ក្់ណដលបានបំសពញ 

    

១០.៤ ក្គូបងាា ញពកីា ណក្លមអេមតិថភាពបសចចក្វទ្្ាព័តិ៌ានសធៀប
នលងកា អសងកតិសដីមក្ោ 
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា ណក្បក្បលូតមកា អសងកតិចុងក្ោ 

    

១០.៥ ក្គូបានចូល មួក្មមវធ្ីទ្េសនក្ច្ចេ្ក្ាោ៉ា ងតិ្ចមតងក្នុងមួយ
ឆាន ។ំ  
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េក្គូ 

    

១០.៦ ក្គូបានបំសពញណ្នកា គន្ងអាជីពក្គូបសក្ងៀនសដាយសក្បី
ទ្ក្មង់ក្តិលមក្តិូវ។  
ភេតុតងបងាា ញ៖ ទ្ក្មង់ណ្នកា គន្ងអាជីពក្គបូសក្ងៀន 

    

១០.៧ ក្គូបសក្ងៀនទ្ទ្ួលកា វាយតិម្មព្ីខាងសក្ៅជាណ្នក្មួយម្នកា ្ត
ល់ក្្ចចេនា។  
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា ផ្្ទេ់បតូ លទ្ធ្លកា ងា សធៀបនលងកា 
អសងកតិចុងក្ោ 

    

 េ ុប ង (ព្នទុ សពញ ៧ព្នទុ )    
១១. កា អនុវតិតក្បាក់្ឧបតិថមាតមភា ក្្ចច 

 ក្បាក់្សលីក្ទ្លក្ច្តិត 
១១.១ ក្គូទងំអេ់បានទ្ទ្ួលបញ្ា ីក្បាក្់សលីក្ទ្លក្ចត្ិត  

ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េក្គ ូ 
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១១.២ ក្គូទងំអេ់បានទ្ទ្ួលឱកាេសេមីោន ក្នុងកា សេនីេុបំំសពញភា 
ក្្ចចជាក្ល់ាក្។់ 
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា េាា េក្គូ ភេតុតងម្នកា ក្បជុំ   គ
ណ្ៈក្គប់ក្គងសាលាសដមីបពី្នត្ិយសមីលសលភីា ក្្ចចណដលបាន
បំសពញក្នង្មក្។ 

    

១១.៣ កា ក្តិួតិព្នត្ិយម្នកា បំសពញកា ងា ក្តិូវបានអនុវតិតសដាយអនក្
ទ្ទ្ួលខុេក្តិូវ  
ភេតុតងបងាា ញ៖  បាយកា ណ៍្ ក្ណំ្តិ់សហតុិម្នកា ក្តិួតិពន្្
តិយ ជាសដីម។ 

    

១១.៤ ម្នានអនក្ណដលបានទ្ទ្ួលក្បាក្់សលីក្ទ្លក្ចត្ិតសដាយមន្បាន
បំសពញកា ងា  
ភេតុតងបងាា ញ៖ កា សក្បៀបសធៀបក្នុងតរាងចណំ្ណយជាមយួ
ចំណ្ណប់អា មមណ៍្ បេអ់នក្អសងកតិទូ្សៅសលីបញ្ញា  
អនាម័យ កា សក្បីក្បាេប់នទប់ IT បណ្ណា ល័យ ជាសដីម។ 

    

១១.៥ សាលាានក្ណំ្តិ់ក្តចាេល់ាេ់ថ្នអនក្ណ្ណសធវីអវី សហយីក្តិូវ
ទ្ទ្ួលបានក្បាក្់សលីក្ទ្លក្ច្តិតប៉ាុនាម ន សហយីក្តិូវសធវីញលក្ញាប់
ប៉ាុណ្ណា ។ 
ភេតុតងបងាា ញ៖ បញ្ា ីណ្នកា ក្បាក្់ឧបតិថមាតមភា ក្្ចច 

    

 េ ុប ង (ព្នទុ សពញ ៥ព្នទុ )    
១២. កា ក្តិតួិពន្្តិយ ន្ងកា ក្គប់ក្គងទូ្សៅ 

 កា ក្បជុ ំន្ងកា ណចក្ ណំលក្ព័ត៌ិាន 
១២.១ កា ស ៀបចំកា ក្បជុបំសចចក្សទ្េ     
១២.២ កា ស ៀបចំកា ក្បជុគំណ្ៈក្គប់ក្គង     
១២.៣ ក្ំណ្តិ់សហតុិ ន្ង សបៀបវា ៈក្បជុំក្តិូវបាន ក្ាទុ្ក្ នង្ណចក្

 ណំលក្ 
    

 កា ចុឹះេសងកតិថ្នន ក់្(កា បសក្ងៀន ន្ងស ៀន)     
១២.៤ ព័តិ៌ានេដីពីកា សធវីណ្នកា េក្ាប់កា អសងកតិថ្នន ក្់ស ៀនគឺក្តិូវ

បានណចក្ ណំលក្ក្គូក្គប់ោន បានដលង 
    

 តរាងសពលសវលា 
១២.៥ តរាងសពលសវលា បេ់បុគកលក្្ក្តិូវបានពន្្តិយ នង្       ឯក្

ភាពជាក្បច ំ
    

១២.៦ តរាងសពលសវលាបុគាលក្្បាន ក្ាទុ្ក្ នង្ដាក្់ក្នុងេណំុំ្ឯក្
សា ក្តិលមក្តិូវ 
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 កា ក្បមូលទ្្ននន័យ 
១២.៧ អក្តចុឹះស ម្ ឹះក្តិូវបានក្តិ់ក្ត ន្ងសធវបីចចុបបននភាព     
១២.៨ អក្តសបាឹះបង់ក្តិូវបានក្តិ់ក្ត ន្ងសធវីបចចុបបននភាព     
១២.៩ េ្េសណដលបានសបាឹះបង ់ឬងាយ ងសក្ោឹះពកីា សបាឹះបង់ក្តិូវ

បានតមដានជាបល់ាប ់
    

 កា សធវី បាយកា ណ៍្  
១២.១០ សេចក្តេីសងខបក្ណំ្តិ់ក្តក្គូក្តិូវបាន ក្ាទុ្ក្ ន្ងេក្មមភាព

ណដលពាក្ព់័នធនលងថ្វក្ាសលកី្ទ្លក្ច្តិតតម     ភា ក្្ចច 
    

១២.១១ ថ្វក្ាសលីក្ទ្លក្ចត្ិតតមភា ក្្ចច ន្ងេក្មមភាពណដលពាក្់ព័នធ
ក្តិូវបានរាយកា ណ៍្ក្បចណំខ 

    

១២.១២  បាយកា ណ៍្ក្បចណំខេដីពីដំសណី្កា សាលាក្តិូវបាន ក្ាទុ្ក្     
១២.១៣ ាន បាយកា ណ៍្ក្បចឆំាន  ំ     
១២.១៤ ព័តិ៌ានក្នុង បាយកា ណ៍្ក្តិូវបានណចក្ ណំលក្ក្គូ នង្ក្ក្ុម

ក្បលក្ាភ្បាល 
    

 េ ុប ង (ព្នទុ សពញ ១៤ព្នទុ )     
១៣. កា ចូល មួ បេ់េហគមន៍     
១៣.១ កា ក្បជុំព្សក្ោឹះសោបលជ់ាមយួេហគមន៍ នង្អនក្ពាក្់ពន័ធ

ស្សងសទ្ៀតិក្តិូវបានសធវីស ងីជាក្បច ំ
    

១៣.២ គណ្ៈក្មមកាក្ទ្ក្ទ្ងស់ាលាស ៀនបានយល់ដលងពីខ្លមសា ម្ន
ណ្នកា អភ្វឌ្ឍន៍សាលាស ៀនក្បចឆំាន ។ំ 

    

១៣.៣ កា ក្បជុំជាមយួេហគមនទូ៍្សៅសធវីស ងីោ៉ា ងសហាចណ្ណេ់
មដងក្នុងមួយឆាេ។ 

    

១៣.៤ ក្មមវធ្ីរាក្តិីឬទ្្វាជួបជុឪំពុក្ាដ យេ្េសក្តិូវបានស ៀបចំសធវី
ោ៉ា ងតិ្ចមតងក្នុងមួយឆាន  ំ

    

 េ ុប ង (ព្នទុ សពញ ៤ព្នទុ )     
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ការអគងកត និងម្ូលវិចារសាំខាន់ 

ចំណុ្ចណដលសធវីបានលអ ចំណុ្ចណដលក្តូិវណក្លមអ 
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ឧរសម្ព័នធទី៧៖ 
សាំណួរសមាភ សន៍ នងិអនុសាសន៍គប្ជើសគរ ើសប្គូររស ់                  

គណៈកម្មការ 
ណ្ៃកទី១៖ ដ្ាំគណើ រការសមាភ សន៍គរកខជន 

កប្ម្ងសាំណួរសមាភ សន៍ 
១. មុខតំិណណ្ងណដលសបក្ខជនដាក់្ពាក្យសធវីេាា េ៖................................................. 
២. ស ម្ ឹះសបក្ខជន៖....................................... សភទ្ ៖............អាយុ៖ .................. 
៣. សលខទូ្ េពទ៖........................................................................................... 
៤. ស ម្ ឹះអនក្េាា េន៍៖................................................................................. 
៥. កាលប ស្ចឆទ្៖........................................................................................... 
៦. លក្ខណ្េមបតិត្សបក្ខជន៖ 
  

ក្. សតីិអនក្ទ្ទួ្លបានេញ្ញញ បក្តិអវីខ្ឹះ? 
  េញ្ញញ បក្តិក្គូបសក្ងៀនបឋមេ្ក្ា  េញ្ញញ បក្តិក្គូបសក្ងៀនក្ក្ម្តិមូលដាឋ ន 
  េញ្ញញ បក្តិប ញ្្ញញ     េញ្ញញ បក្តិប ញ្្ញញ បក្តិជាន់ខពេ់ 
  េញ្ញញ បក្តិបណ្ឌ្ តិ    េញ្ញញ បក្តិដម្ទ្សទ្ៀតិ(សបីាន) 
 ខ. សតីិអនក្ានបទ្ព្សសាធន៍បសក្ងៀនចំនួនប៉ាុនាម នឆាន សំហយី?____________ 

គ. ក្ក្ម្តិេមតិថភាពន្ោយភាសាអង់សគ្េ 
 លអក្បសេី    លអ   សខាយ 
ឃ. ក្ក្ម្តិេមតិថភាពសក្បីក្បាេ់បសចចក្វទ្្ាព័ត៌ិាន 
 លអក្បសេី    លអ   សខាយ 
ង. សតីិអនក្ធ្ាប់ទ្ទួ្លបាន ងាវ ន់ ឬល្ខ្តិេ សេី ក្នុងកា បំសពញកា ងា បសក្ងៀន ឬ 
បណ្ណា  ក្សណដ ឬសទ្? 
 ទ្ទួ្លបាន   ម្នធ្ាប់ទ្ទួ្លបានសទ្   

  
៧. កា ណណ្នាអំំពីវធី្ដាក់្ព្នទុ៖ (៤=លអណ្ណេ់ ៣=លអ ២=មធយម ១ =សខាយ) 

ក្. ព្ច ណ្ណចសមី្យសបក្ខជន  ចួគូេវង់សលីព្នទុណ្ណមួយណដលអនក្គ្តិថ្នេមក្េមនលង
ចសមី្យសនាឹះ។ 

ខ. ចប់ស ត្ីមកា េាា េសដាយបងាា ញេាេភាពគណ្ៈក្មមកា សក្ជីេស េី។ 
គ. សៅចុងបញ្ចប់ម្នកា េាា េបូក្ព្នទុេ ុបសបក្ខជននីមយួៗសៅក្នុងក្បសឡាឹះខាងចុង។ 
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ណ្ៃកទី១៖ ឥរយិារថ្វិជាា ជីវៈ ពិន្ទុ មូលវចិារ 
១. េសងកតិអតិតច ត្ិខាងសក្ៅ (ឫក្ពា  ដំសណី្  កាយវក្ា 
ពាក្យេមដី) 

  

២. សហតុិអវីបានជាសលាក្ក្គូ/អនក្ក្គូចង់ចូលមក្បសក្ងៀន
សៅក្នុងសាលាជំនាន់ថ្មី….? 

១ ២ ៣ ៤  

៣. សតីិក្គូបសក្ងៀនក្តូិវានឥ ោ្បឋណបបណ្ណ សដីមបី
បំសពញកា ងា បសក្ងៀនានក្បេ្ទ្ធភាព? ១ ២ ៣ ៤  

៤. សៅក្នុងសាលា សលាក្ក្គូ/ អនក្ក្គូក្តូិវបសក្ងៀនតម  
ឯក្សទ្េ ក្ពមទងំចូល មួវគាបំប៉ាន ន្ងបំសពញក្្ចចកា 
មួយចំនួនបណនថមសទ្ៀតិ។  សតីិអនក្ានអា មម ណ៍្ោ៉ា ងណ្ណ
ចំសពាឹះក្្ចចកា ណបបសនឹះ? 

១ ២ ៣ ៤ 

 

េ ុប ង   
ណ្នក្ទ្ី២៖ ចំសណ្ឹះដលងគ ុសកាេលយ ន្ងបសចចក្សទ្េបសក្ងៀន 
១. សហតុិអវីបានជាក្គូបសក្ងៀនក្តូិវកំ្ណ្ត់ិវតិថុបំណ្ង     
សមស ៀន មុននលងបសក្ងៀន? សតីិក្គូក្តូិវកំ្ណ្ត់ិវតិថុបំណ្ង   
សមស ៀនសដាយ សបៀបណ្ណ? 

១ ២ ៣ ៤ 
 

២. សដីមបដីលងថ្ន វតិថុបំណ្ងសមស ៀនបានេសក្មច សតីិក្គូក្តូិវ
សធវីដូចសមតច? 

១ ២ ៣ ៤  

៣. សពលបសក្ងៀន សបីេ្េសខ្ឹះម្នយក្ច្តិតទុ្ក្ដាក់្សាត ប់ 
ឬសធវីក្្ចចកា ណដលក្គូដាក់្ សតីិសលាក្ក្គូ អនក្ក្គូក្តូិវសធវីដូច
សមតច? 

១ ២ ៣ ៤ 
 

៤. សហតុិអវីបានជាក្គូក្តូិវសក្បីក្បាេ់ណលបងេ្ក្ាសៅសពល
បសក្ងៀន? 

១ ២ ៣ ៤  

៥. សបីេ្េសក្នុងថ្នន ក់្ានេមតិថភាពម្នសេមីោន  សតីិសលាក្
ក្គូ អនក្ក្គូក្តូិវសធវីដូចសមតច សដីមបេី្េសស ៀនេូក្តិជាមួយ
ោន បាន? 

១ ២ ៣ ៤ 
 

៦. សតីិសោលវធី្េ្េសមជឈមណ្ឌ លជាអវី? សតីិសោលវធី្
សនឹះានសា ក្បសោជន៍អវីខ្ឹះ? 

១ ២ ៣ ៤  

៧. សតីិអនក្គ្តិថ្ន ានក្តត េំខាន់ៗអវីខ្ឹះណដលជួយជំ ុញ
េ្េសស ៀនបានពូណក្? 

១ ២ ៣ ៤  
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៨. សតីិសលាក្ក្គូ អនក្ក្គូក្តូិវេហកា  ន្ងទក់្ទ្ងជាមួយ
អនក្ណ្ណខ្ឹះ សដីមបកីា ស ៀនេូក្តិ បេ់េ្េសបាន
សជាគជ័យ? 

១ ២ ៣ ៤ 
 

សររុរង /៣២  
ណ្ៃកទី៣៖ ចាំគណះដ្លងទូគៅរណនថម្ និងគោលគៅអភិវឌឍន៍សម្តថភារ 
១. សតីិសលាក្ក្គូ អនក្ក្គូានជំនាញបណនថមអវីខ្ឹះ? 
(ព័ត៌ិានវទ្្ា ភាសា េ្លបៈ បំណ្្នជីវត្ិ េ្បបក្មម 
ហតិថក្មម ដាេំ្) 

១ ២ ៣ ៤ 
 

២. សតីិសលាក្ក្គូ អនក្ក្គូក្តូិវអភ្វឌ្ឍេមតិថភាពបណនថមដូច
សមតចខ្ឹះ សពលបសក្មីកា ជាក្គូបសក្ងៀន? ១ ២ ៣ ៤ 

 

៣. សបីអនក្ានឱកាេទ្ទួ្លបានអាហា ូបក្ ណ៍្េ្ក្ា
សៅសាក្លវទ្្ាល័យ សតីិអនក្សក្ជីេស េីេ្ក្ាជំនាញ
អវី? 

១ ២ ៣ ៤ 
 

សររុរង   
សររុរមួ្   

 
ណ្ៃកទី២៖ អនុសាសន៍គណៈកម្មការសមាភ សន៍ 

អនុសាេន៍សក្ជីេស េីបសក្មីកា ក្នុ ងសាលាស ៀនជនំាន់ថ្មី 
ព្នទុេាា េន៍េក្ាប់មុខតំិណណ្ង៖______________________________ 
 
 គណ្ៈក្មមកា េាា េន៍ េ ុប 

ស ម្ ឹះ
សបក្ខជន 

________ ______ _______ 

ព្នទុ % ព្នទុ % ព្នទុ % ព្នទុ % 

         

         

         
* េាា ល់៖ព្នទុេ ុបសពញ=៦០ 
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អនុ្សាស្ន្គ៍ណៈកមមការ៖ 
 
គណ្ៈក្មមកា េូម ត្ល់អនុសាេន៍ដូចខាងសក្កាមទក់្ទ្ងនលងសបក្ខជនណដលបានជាប់ក្នុងបញ្ា ី
េក្ាងំ។ 
 
 
 
 
 
 
ទ្្ដឋភាពដូចខាងសលីសនឹះ គណ្ៈក្មមកា េូម ត្ល់អនុសាេន៍សក្ជីេស េីសបក្ខជនដូចតិសៅ៖  
__________________________________________ 

 
បានសឃញី ន្ងឯក្ភាព 
 
គណៈកម្មការទី១  

ឈ ម្ ោះ៖ _______________ ហតិថសលខា៖ _____________________ 

កាលប ស្ចឆទ្៖ _________________________________________ 

គណៈកម្មការទី២  

ឈ ម្ ោះ៖ ________________ ហតិថសលខា៖ ________________ 

កាលប ស្ចឆទ្៖ _________________________________________ 

គណៈកម្មការទី៣ 

ស ម្ ឹះ៖ _______________ ហតិថសលខា៖ _____________________ 

កាលប ស្ចឆទ្៖ _________________________________________ 
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ឧរសម្ព័នធទី៨.ក៖ 
គាំរកូិចចសនារុគាលកិអម្គដាយលកខខណឌ គដ្ើម្បទីទួលបាន                

ថ្វិកាគលើកទលកចតិត 
 

ប្កសងួអរ់រ ាំ យវុជន និងកីឡា 
កិចចសនារុគាលកិសាលាគរៀនជាំនន់ថ្មី 

 
កិច្ចស្ន្ាខាងឈរកាមឈន្ោះផ្តល់ថវកិាឈលើកទឹកចិ្ត្តឈថរដល់រគូបឈរងៀន្បន្ន្ែមឈលើរាកឈ់បៀវត្សរបចាាំន្ែ

ផ្តល់ឈោយរកសួ្ងអបរ់ ាំ យុវជន្ និ្ងកីឡា។ ថវកិាឈលើកទឹកចិ្ត្តឈន្ោះអារស័្យឈលើការបាំឈពញាន្ឈពញឈលញ
តាមបរយិាយការងារន្ដលភ្ជា បម់កជាមយួកិច្ចស្ន្ាឈន្ោះ ឈ ើយន្ដលអាច្ឈ វ្ើនិ្រាករណ៍តាមលកខែណឌ នានា
ន្ដលមាន្ន្ច្ងកនុងកិច្ចស្ន្ាឈន្ោះ។ 

កិចចសនាប្គូសាលាគរៀនជាំនន់ថ្មី 
ក្្ចចេនាខាងសក្កាមសនឹះ ត្ល់ថ្វក្ាសលីក្ទ្លក្ច្តិតសថ្ ដល់ក្គូបសក្ងៀនបណនថមសលីក្បាក់្សបៀវតិសក្បចណំខ

ណដល្តល់សដាយក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ ថ្វក្ាសលីក្ទ្លក្ច្តិតសនឹះអាក្េ័យសលីកា បំសពញកា ងា សពញ
សលញតមប ោ្យកា ងា ណដលភាា ប់មក្ជាមួយក្្ចចេនាសនឹះ សហយីណដលអាចសធវីន្រាក្ ណ៍្តម
លក្ខខណ្ឌ នានាណដលានណចងក្នុងក្្ចចេនា។ 

 

ស ម្ ឹះ  
ក្្ចចេនាាន យៈសពល  
មុខតំិណណ្ង  
ក្បាក់្សលីក្ទ្លក្ច្តិត   

 
លកខខណឌ ច្នកិចចសនា 

១. រយៈគរលការង្ហរ៖  
ន្សោជ្តិក្តូិវខ្តិខំបំសពញភា ក្្ចចបានោប់ក្បសេី ក្េបតមកា ទ្ទួ្លខុេក្តូិវក្នុងមុខតំិណណ្ង 

 បេ់ខួ្ន ដូចានណចងក្នុងប ោ្យកា ងា ណដលបានភាា ប់ជាមួយក្្ចចេនាសនឹះ។ សាលាស ៀន ត្ល់ យៈសពល
ន្សោជ្តិសធវីកា ងា  យៈសពលដប់ណខ ( ពីណខវច្ឆ្កា ដល់ណខេីហា)ក្នុងមុខតំិណណ្ងបចចុបបនន។  

២. រយៈកាលច្នកិចចសនា៖   
ក្្ចចេនាសនឹះានេុពលភាពក្នុង យៈសពលកំ្ណ្ត់ិជាក់្លាក់្មួយ។ ក្្ចចេនាសនឹះានេុពលភាព 
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ចប់ពីម្ថ្ៃចុឹះហតិថសលខាសនឹះ ហូតិដល់ម្ថ្ៃទី្៣០ ណខេីហា ឆាន .ំ......។ កា បនតកា ងា បណនថមសលេី យៈសពល
កំ្ណ្ត់ិខាងសលីនលងក្តូិវសធវីស ងីតម យៈក្្ចចេនាថ្មីសទ្ៀតិ។ កា បនតក្្ចចេនាជូនន្សោជ្តិអាក្េ័យសលី
កា វាយតិម្ម្សលកីា បំសពញកា ងា ក្នុង យៈកាលក្ន្ងមក្ ណដលជា       មូលដាឋ នក្នុងកា សធវីសេចក្តីេសក្មច
បនតក្្ចចេនាថ្មីសទ្ៀតិ។ 
 

៣.ការរញ្ចរ់កិចចសនា៖  
ក្នុងក្ ណី្ណដលជំ ុញានកា ផ្្ទេ់បតូ ក្មមវធី្ សោលកា ណ៍្ក្បត្ិបតិត្ ឬសាថ នភាព ា្ត់ិ ា្ង់ហ ្ញ្ញវតិថុ 

សាលាចបំាច់នលងក្តូិវបញ្ច ប់ក្្ចចេនាសនឹះជាេវ័យក្បវតិត្។ ចំសពាឹះកាលៈសទ្េៈសនឹះសកី្តិស ងី សាលានលងជូន
ដំណ្ល ងដល់ន្សោជ្តិមុនោ៉ា ងត្ិចបំ្ុតិ៣០ម្ថ្ៃ។ ន្សោជ្តិបានទ្ទួ្ល      ឯក្ភាពថ្ន នាយក្សាលាស ៀន
 ក្ាេ្ទ្ធ្បញ្ច ប់ក្្ចចេនាសនឹះ សដាយម្នចបំាច់ជូនដំណ្ល ងជាមុនស យីក្នុងក្ ណី្ន្សោជ្តិក្បក្ពលតិត          
បទ្សលមីេក្ពហមទ្ណ្ឌ ក្បឈមមុខនលងដីកាតុិលាកា ។ 
 សបីន្សោជ្តិានមូលសហតុិចបំាច់ក្តូិវបញ្ច ប់ក្្ចចេនាសនឹះ សាលាស ៀនតិក្មូវន្សោជ្តិជូនដំណ្ល ង
មក្សាលាជា្ូ្វកា ោ៉ា ងត្ិចបំ្ុតិ២េបាត ហ៍មុន។  
 

៤.អាំរីគមា ងគធវើការ៖  
សា៉ា ងសធវីកា  បេ់ន្សោជ្តិសៅក្នុងសាលា ានចំនួន២០សា៉ា ងក្នុងមួយេបាត ហ៍េក្ាប់បសក្ងៀន 

េ្េសន្ង២០សា៉ា ងសទ្ៀតិេក្ាប់ោកំ្ទ្ សលីក្ណលងក្នុងក្ ណី្ព្សេេ។ សាលាស ៀនចប់ស ត្ីមដំសណី្ កា ពីម្ថ្ៃ
ចនទដល់ម្ថ្ៃសម  ៍ចប់ពីសា៉ា ង៧ក្ពលក្ដល់សា៉ា ង១១:៣០នាទី្ក្ពលក្ ន្ងពីសា៉ា ង១ សេៀលដល់សា៉ា ង៥ សេៀល 
(ម្ថ្ៃសម ពី៍សា៉ា ង១ សេៀលដល់សា៉ា ង៥លាៃ ចក្បជំុ មួ ន្ងក្បជំុបសចចក្សទ្េ សបីចបំាច់) 
 

៥.ការសុាំចារឈ់រ់សប្មាកកាន់ទុកខ៖   
ន្សោជ្តិទ្ទួ្លបានចាប់ឈប់េក្ាក្កាន់ទុ្ក្ខចំនួន៣ម្ថ្ៃក្នុងក្ ណី្ឪពុក្ាត យ ក្បពនធ កូ្ន ទ្ទួ្ល 

ម ណ្ភាព ( មួទងំឪពុក្ាត យសក្មក្)។   

៦.ការសុាំចារឈ់រ់សប្មាកគរលមានជាំងឺឬមានធុរៈ៖ 
 ន្សោជ្តិានេ្ទ្ធ្េុំចាប់ឈប់េក្ាក្សពលានជំងឺ ឬានធុ ៈបានចំនួន១៥ម្ថ្ៃក្នុង១ឆាន ។ំ សបី 

ន្សោជ្តិម្នជូនដំណ្ល ងមក្សាលាអំពីកា ខក្ខាន បេ់ខួ្នក្នុងកា ចូល មួបំសពញកា ងា សដាយសា ជំងឺសទ្ 
សាលា ក្ាេ្ទ្ធ្កាត់ិក្បាក់្ឧបតិថមាតមអក្តសពលសវលាជាក់្ណេតង។ 

៧.ការឈរ់សប្មាកច្ថ្ៃរុណយ៖  
ន្សោជ្តិអាចឈប់េក្ាក្តមម្ថ្ៃឈប់េក្ាក្ បេ់រាជ ដាឋ ភ្បាលម្នក្ពឹះរាជាណ្ណចក្ក្ក្មពុជា។ 

ម្ថ្ៃឈប់េក្ាក្នលងអនុវតិតតមម្ថ្ៃឈប់េក្ាក្កំ្ណ្ត់ិសដាយរាជ ដាឋ ភ្បាល។ 
 

៨.ថ្វិកាឧរតថម្ភតាម្ការរាំគរញភារកិចច៖  
ន្សោជ្តិានេ្ទ្ធ្ទ្ទួ្លបានថ្វក្ាឧបតិថមាបណនថមេក្ាប់កា បំសពញភា ក្្ចចណដលានកា ឯក្ភាព 
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ពីសាលាស ៀន (ឧ.កា បសក្ងៀនសា៉ា ងបណនថម កា ដលក្នាក្ំ្លបេ្ក្ា កា ស ៀបចំចុឹះទ្េសនក្្ចចេ្ក្ាតម        
មូលដាឋ ន)។ តិម្ម្ក្បាក់្ឧបតិថមាសនឹះណ អ្ក្សលីកា ច ចដាច់សដាយណ ក្ជាមួយគណ្ៈក្គប់ក្គងសាលាស ៀន ន្ង
ក្តូិវបំសពញោ៉ា ងខាា ប់ខាួនតមភា ក្្ចចបានចប់េពវក្គប់ន្ងក្តិលមក្តូិវ។  

៩.្លប្រគយាជន៍អាហាររូករណ៍៖   
ន្សោជ្តិានេ្ទ្ធ្ដាក់្ពាក្យសេនីេុំអាហា ូបក្ ណ៍្ពីសាលាស ៀនសដីមបបីនតកា េ្ក្ា ន្ងទ្ទួ្លបាន 

េញ្ញញ បក្តិបណនថម។ ក្ក្ម្តិម្នកា ត្ល់អាហា ូបក្ ណ៍្សក្កាមលក្ខខណ្ឌ សនឹះ នលងក្តូិវច ចក្នុងក្្ចចក្ពមសក្ពៀង
ដាច់សដាយណ ក្ វាងសាលា ន្ងន្សោជ្តិ។ 

១០.ការគប្រើប្បាសស់មាភ រៈ ររកិាខ រ៖   
ន្សោជ្តិនលងទ្ទួ្លបានកំុ្ពយូទ័្ យួ ម្ដមួយសក្គឿងេក្ាប់សក្បីក្បាេ់ក្នុងកា អភ្វឌ្ឍេមតិថភាពវជ្ាា   

ជីវៈណតិប៉ាុសណ្ណា ឹះ មា៉ាងសទ្ៀតិន្សោជ្តិក្តូិវទ្ទួ្លខុេក្តូិវក្នុងក្ ណី្សធវីខូចខាតិ ឬបាត់ិបង់។ សៅសពលណដល
ក្្ចចេនាសនឹះក្តូិវបានលុបសចល ឬម្នបនតក្្ចចេនាថ្មីសទ្ ន្សោជ្តិក្តូិវក្បគល់កំុ្ពយូទ័្ សនឹះ ន្ងេាា  ៈ
ស្សងសទ្ៀតិណដលទ្ទួ្លបានជូនសាលាវញ្។  

១១. ការប្គរ់ប្គងប្តតួរិនិតយ៖   
ន្សោជ្តិនលងក្តូិវសធវីកា សក្កាមកា ក្គប់ក្គងផ្ទទ ល់ បេ់គណ្ៈក្គប់ក្គងសាលាន្ងតិក្មូវបំសពញ 

រាល់ភា ក្្ចចណដលានណចងក្នុងប ោ្យកា ងា ណដលជូនភាា ប់។ 

១២. ការរញ្ចរ់កិចចសនា៖   
ក្្ចចេនាសនឹះអាចក្តូិវបញ្ច ប់សក្កាមកាលៈសទ្េៈខាងសក្កាមៈ  

• ន្សោជ្តិបំពានបំរាមសដាយ ក្ក្ម្ក្មតម យៈកា បសក្ងៀនគួឯក្ជនដល់េ្េស បេ់ខួ្ន។ 
• ន្សោជ្តិបំពានបំរាមសដាយបសក្ងៀនសក្ៅសា៉ា ងឯក្ជនក្នុងសា៉ា ងកា ងា ្ូ្វកា ។ 
• ន្សោជ្តិបងខ្តិបងខំេ្េសទ្្ញឯក្សា សមស ៀន នំចំណី្ ឬេាា  ៈដម្ទ្សទ្ៀតិ។ 
• ន្សោជ្តិមក្បសក្ងៀនយតឺិោ៉ា វជាបនតបនាទ ប់ន្ងសក្កាយពីទ្ទួ្លកា ក្ពានសក្ចីនសលីក្សហយីក្តី។ 
• ន្សោជ្តិម្នចូល មួក្នុងេ្កាខ សាលាអភ្វឌ្ឍន៍េមតិថភាពវជ្ាា ជីវៈណដលកំ្ណ្ត់ិទុ្ក្ 
• ន្សោជ្តិក្បក្ពលតិត្ខុេឆាងសដាយចូល មួក្នុងទ្សងវីនានាក្បឆាងំនលងចាប់ បេ់ក្ពឹះរាជាណ្ណចក្ក្      
ក្មពុជា ឬ សំលាភក្ក្មេីលធម៌ក្គូបសក្ងៀន (ឧ.កា បំពានសដាយពាក្យេមដី កា បំពានខាង្ូ្វកាយ 
កា លួចេាា  ៈទ្ទួ្លបានពីសាលាស ៀន។ល។) 

ហតិថសលខាន្សោជ្តិ៖                           កាលប ស្ចឆទ្ម្ថ្ៃទ្ី០១ ណខវច្ឆ្កា ឆាន .ំ........ 

 

ហតិថសលខាគណ្ៈក្គប់ក្គងសាលា៖  
         នយក/នយកិា 

                        កាលប ស្ចឆទ្ម្ថ្ៃទ្ី០១ ណខវច្ឆកា ឆាន .ំ............. 



111 
 

ឧរសម្ព័នធទី៨.ខ៖ 
ឯកសារណណនាំការង្ហរនយក/នយកិាសាលា នយករង/នយិ
ការងសាលា រុគាលកិរដ្ឋបាល/ហរិញ្ញវតថុ ប្គូរគប្ងៀន រណាា រកស 

ប្គបូ្រលកាអាជីរ នងិគិលានរុដាឋ ក/គលិានុរដាឋ យកិា 
 

ប្កសងួអរ់រ ាំ យវុជន និងកីឡា 
 

ររយិាយការង្ហរ 
តួនទី 

គ ម្ ះកម្មវិធី  

របាយការណ៍ជូន 

នយក/នយកិា 

សាលាគរៀនជាំនន់ថ្មី 

ប្រធានប្រតិរតតិកម្មវធិី និងប្កុម្ប្រលកាភិបាលសាលា
គរៀនជាំនន់ថ្មី 

 
ក្មមវធីីសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ជាក្មមវធី្មួយណដលបសងកីតិស ងីសដីមបី្ តល់ឱកាេ 

េ្េានុេ្េសទងំអេ់ ទ្ទួ្លបានកា េ្ក្ាក្បក្បសដាយគុណ្ភាពខពេ់ សៅក្នុង
ប ោ្កាេេ្ក្ាមួយក្បក្បសដាយផ្ទេុក្ភាព សឆី្យតិបនលងតិក្មូវកា  បេ់េ្េស។ សដីមបី
េសក្មចសោលសៅសនាឹះ សាលាក្តូិវណតិដលក្នាសំដាយអនក្ានបុគាល្ក្លក្ខណ្ៈខពេ់ ន្ងាន
ជំសនឿជាក់្សលីទ្េសនវេ្័យ បេ់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 
 
ភា ក្្ចចនាយក្/នាយក្ា៖ 
 
កា ទំ្នាក់្ទំ្នងជាមយួក្ក្ុមក្បលក្ាភ្បាល៖ 
១. សធវីកា យក្ច្តិតទុ្ក្ដាក់្សលីកា ងា ជាមួយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល ន្ងកា ក្បមូលទ្្ននន័យ
េដីពីតិក្មូវកា  ន្ងក្បត្ិបតិត្កា  បេ់សាលា សហយីសធវីបចចុបបននភាពេដីពីកា វវ្តិតស្សងៗជា
ក្បចសំដីមបសីឆី្យតិបនលងកា ទ្ទួ្លខុេក្តូិវ។ 
២. សដី តួិ ជាអនក្េក្មបេក្មួលកា ទំ្នាក់្ទំ្នង វាងក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល ន្ងបុគាល្ក្
េ្ក្ា។ 
៣. ចូល មួក្បជំុជាមួយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលតមកា ចបំាច់ បេ់ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល។ 
៤. យល់ដលងពីកា អនុវតិតសោលនសោបាយ បេ់សាលា។ 
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៥. េក្មបេក្មួលជាមួយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល សៅសពលសចញក្្ចចេនាណដលពាក់្ព័នធ    
សាលា។ 

កា សធវី បាយកា ណ៍្ពីព័ត៌ិាន ន្ងទ្្ននន័យ៖ 
៦. ក្គប់ក្គងទ្្ននន័យក្គូ េ្េសតមក្បព័នធក្គប់ក្គងទ្្ននន័យសអ ច្ក្តូិន្ក្ ន្ងេុេណវ 
អប់ ។ំ 
៧. ចូល មួក្បជំុក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល ន្ងរាយកា ណ៍្អំពីព័ត៌ិានពាក់្ព័នធ បេ់សាលាស ៀន
ជំនាន់ថ្មី។ 
៨. ដាក់្សេនីអនុសាេន៍សៅកាន់ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល សលីេក្មមភាព បេ់បុគាល្ក្ទងំអេ់
ដូចជាកា ចត់ិតងំ កា ដាក់្កា ងា  កា តិសមី្ងតួិនាទី្ កា ស ទ្ មុខនាទី្ក្គូ កា វាយតិម្ម្
កា ងា  ន្ងកា បញ្ច ប់ក្្ចចេនាកា ងា ពីសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 
៩. ទ្ទួ្លខុេក្តូិវកា ស ៀបចំម្ន បាយកា ណ៍្ហ ្ញ្ញវតិថុក្បចណំខ សដីមបដីាក់្ជូនក្កុ្មក្បលក្ា
ភ្បាល ចំសពាឹះបញ្ញា នានាទក់្ទ្ងនលងសាថ នភាពហ ្ញ្ញវតិថុ បេ់សាលាស ៀន  មួបញ្ចូ ល
ទងំកា ចុឹះស ម្ ឹះចូលស ៀន ថ្វក្ាម្នទន់ កា ទូ្ទត់ិ ក្បាក់្ចំណូ្លចំណ្ណយ ន្ង         
កា ពាក្ ណ៍្លំហូ សាច់ក្បាក់្។  

កា ស ៀបចំចត់ិណចង៖ 
១០. បសងកីតិគណ្ៈក្គប់ក្គងណដលេមក្េប ន្ងានក្បេ្ទ្ធភាពខពេ់សដីមបចីត់ិណចង
កា ងា ក្នុងសាលាស ៀនានដំសណី្ កា លអ។ ណចក្ ណំលក្បទ្ព្សសាធន៍ ន្ងទំ្លាក់្កា ងា 
ដល់ក្កុ្មកា ងា ក្នុងក្ ណី្អវតិតាន ដូចជា កា ស ៀបចំានកា ដលក្នាសំាលាសដាយាន
កា ចូល មួក្នុងក្ ណី្ណដលនាយក្បាត់ិបង់េមតិថភាព។ 
១១. សលីក្ក្មពេ់ម្ ទ្ក្នុងសាថ ប័នណដលធានាដល់តិា្ភាព សបីក្ទូ្លាយកា ទំ្នាក់្ទំ្នងពី
ថ្នន ក់្សលី ហូតិដល់ថ្នន ក់្សក្កាម។  
១២. សធវីកា ជាក្បចសំដីមបធីានាថ្នដំសណី្ កា ម្ ទ្ក្នុងក្បចមំ្ថ្ៃក្បក្ពលតិតសៅ លូន។។ 

កា សធវណី្នកា  ន្ងវភ្ាគសាថ នភាព៖ 
១៣. ស ៀបចំណ្នកា អភ្វឌ្ឍន៍សាលាស ៀន ជាមួយសលាក្ក្គូ អនក្ក្គូ ន្ងបុគាល្ក្េ្ក្ា។ 
ចូល មួសធវីជាមួយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលក្នុងកា សធវីណ្នកា យុទ្ធសាស្ដេដ។ 
១៤.  ក្ាន្នាន កា អប់ បំចចុបបនន ន្ងកា អនុវតិតទ្នទលមោន ណដលេមក្េបេក្ាប់សាលា
សដាយកា ចូល មួេ្កាខ សាលា អានសេចក្ដីក្បកាេ បេ់ក្ក្េួង ន្ងសធវីកា ក្សាវក្ជាវ
ផ្ទទ ល់ខួ្ន។ 
១៥. ចូល មួេ្កាខ សាលាអភ្វឌ្ឍន៍វជ្ាា ជីវៈក្គូបសក្ងៀន។ 
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ក្មមវធី្េ្ក្ា៖ 
១៥. ស ៀបចំអនុវតិត ន្ងក្គប់ក្គងក្មមវធី្េ្ក្ា បេ់េ្េស ន្ងសេវាក្មមណដលេមក្េប
សៅនលងតិក្មូវកា េ្េសណដលចុឹះស ម្ ឹះចូលស ៀន ន្ងសឆី្យតិបនលងគុណ្តិម្ម្ វធី្សា
ស្ដេដបសក្ងៀន ន្ងសបេក្មម/ទ្េសនវជ្ាា  បេ់ NGS។ ស ៀបចំក្បព័នធកាលវភ្ាគសដីមបងីាយ
ក្េួលអនុវតិតក្មមវធី្ ន្ងសេវាេ្ក្ា បេ់េ្េស។ 
១៦. បសងកីតិេដង់ដាម្នកា ចូល មួ ន្ងេម្ទ្ធ្លក្នុងណ ន្ក្នីមួយៗដូចខាងសក្កាម៖ 

• ដ្ល់ភាពជាអនក្ដលក្នាកំ្នុងដំសណី្ កា ម្នកា ស ៀបចំក្មមវធី្េ្ក្ា 
• ដ្ល់ជំនួយកា  ន្ងោកំ្ទ្ដល់បុគាល្ក្ក្នុងកា ខ្តិខំក្បលងណក្បង បេ់ោត់ិសដីមបី
ស ៀបចំក្មមវធី្េ្ក្ា ក្បក្បសដាយក្បេ្ទ្ធភាព ណដលឆុ្ឹះបញ្ញច ងំពីគុណ្តិម្ម្ បេ់ 
វធី្សាស្ដេដបសក្ងៀន សបេក្មម/ទ្េសនវជ្ាា  បេ់សាលា។ 

• សលីក្ក្មពេ់កា េ្ក្ាតមកា អនុវតិតជាក់្ណេដង ន្ងបសងកីតិឱកាេេមបូ ណបប 
• ក្មមវធី្េ្ក្ាបណនថម៖ ស ៀបចំេក្មមភាព កា សធវីព្ព័ ណ៍្វបបធម៌ េ្លបៈ អតិតពល្ក្
ជាសដីមសលីក្មមវធី្សាលាណដលានក្សាប់ ណដលជាក្តដ សធវីានភាពទក់្ទញ
ដល់េ្េស។ 

• កា អភ្វឌ្ឍបុគាល្ក្លក្ខណ្ៈ៖ កា អនុវតិតក្មមវធី្ក្នុង ន្ងសក្ៅក្បព័នធណដលពាក់្ព័នធ
នលងកា សលីក្ក្មពេ់េីលធម៌ក្ក្ម្តិខពេ់ ន្ងក្ក្មវជ្ាា ជីវៈស្សងៗ សដីមបបីញ្ចូ លក្នុង
ក្មមវធី្ព្សក្ោឹះសោបល់ ន្ង ដ្ល់កា ក្បលក្ា ស ៀបចំក្បព័នធវធ្ានម្ ទ្ក្នុង សដាយ
វជ្ាាន ណដលជាសហតុិសលីក្ក្មពេ់សេចក្ដីអាណ្្តិក្េឡាញ់ កា សោ ពោន សៅវញ្
សៅមក្ ន្ងសធវីទងំអេ់ក្េឡាញ់កា េ្ក្ា។ 

• េក្មមភាពេ្េស៖ បសងកីតិ ន្ងក្តួិតិព្ន្តិយក្មមវធី្សក្ៅសា៉ា ងេ្ក្ា ន្ងសៅចុង    
េបាដ ហ៍  ូមបញ្ចូ លទងំក្មមវធី្បណនថម ក្មមវធី្សៅ ដូវវេ្សមកាល ន្ងកា បសងកីតិ
ក្មមវធី្វបបធម៌ស្សងៗ។ 

កា ក្គប់ក្គងបុគាល្ក្៖ 
១៧. បសងកីតិតួិនាទី្វជ្ាា ជីវៈបសក្ងៀន ន្ងម្នបសក្ងៀនតមតិក្មូវកា សដីមបអីនុវតិតក្មមវធី្ បេ់
សាលាស ៀន ន្ងសក្ជីេស េីបុគាល្ក្ ន្ងក្គូបសក្ងៀនណដលានក្បេ្ទ្ធភាពខពេ់សដីមបី
បំសពញកា ងា សដាយេហកា ជាមួយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល។ 
១៨. បសងកីតិលក្ខខណ្ឌ កា ងា ក្បក្បសដាយក្បេ្ទ្ធភាព វន័្យ កា បណ្ដុ ឹះបណ្ណដ ល ន្ង  
កា អភ្វឌ្ឍេមតិថភាពបុគាល្ក្ទងំអេ់។ 
១៩. កំ្ណ្ត់ិេដង់ដា ន្ងសធវីកា វាយតិម្ម្បុគាល្ក្េ្ក្ា ន្ងក្គូបសក្ងៀនសដាយសធវីកា    
េហកា ជាមួយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល ចំសពាឹះកា បនដ ន្ងបញ្ច ប់ក្្ចចេនាកា ងា បុគាល្ក្
េ្ក្ា ន្ងក្គូបសក្ងៀន។ 
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២០. បសងកីតិកា អនុវតិត ន្ងនីត្ិវធី្សដីមបសីលីក្ក្មពេ់ទំ្នាក់្ទំ្នងក្បក្បសដាយេុខដុម ន្ង
ទំ្នាក់្ទំ្នងជ្តិេន្ទ្ធ ជាមួយេហកា ណីដលជាបុគាល្ក្េ្ក្ា។ បសងកីតិានកា ងា ក្កុ្មលអ 
ន្ងានណ្នកា  សហយីនលងក្តូិវានភាពជាអនក្ដលក្នា ំម្នសក្បីក្បាេ់អំណ្ណចបងាា ប់បញ្ញា
 ។ 
២១.  ក្ាទំ្នាក់្ទំ្នងបុគាលជាមួយេហកា  ីជំ ុញានទំ្នាក់្ទំ្នងសាធា ណ្ៈលអ សលីក្
ក្មពេ់េីលធម៌លអ ន្ងកំ្ណ្ត់ិបញ្ញា បុគាលបានឆាប់តមណដលអាចសធវីសៅបាន។ សលីក្ទ្លក្
ច្តិតកា ងា ដល់េហកា ទីងំអេ់។ 
២២. ទ្ទួ្លសាា ល់ បងាា ត់ិបងាា ញ ន្ង ដ្ល់ព័ត៌ិានក្តិ ប់ក្បក្បសដាយអតិថន័យតម យៈ
កា ក្គប់ក្គងកា បំសពញតួិនាទី្េក្មមសពញមួយឆាន ។ំ 

កា ោកំ្ទ្ក្មមវធី្ ន្ងសេវា៖ 
២៣. ទ្ទួ្លខុេក្តូិវានេុវតិថ្ភាព ន្ងេនដ្េុខដល់េ្េានុេ្េស ន្ងសលាក្ក្គូ អនក្
ក្គូទងំអេ់ ក្គប់ក្គងណ្នកា េុវតិថ្ភាព ន្ងេនដ្េុខ។ 
២៤. សធវីកា ជាមួយបុគាល្ក្សដីមបកំី្ណ្ត់ិក្មមវធី្េ្ក្ា ន្ងេាា  ៈបសក្ងៀន ក្បព័នធោកំ្ទ្
ក្គូ ន្ងកា ោកំ្ទ្ក្គូ។ 
២៤. ក្គប់ក្គងដំសណី្ កា  ន្ងក្បព័នធវាយតិម្ម្េ្េសេក្ាប់សធវីកា ទំ្នាក់្ទំ្នងសៅឪពុក្
ាដ យេ្េស។ ស ៀបចំ ន្ងអនុវតិត នីត្ិវធី្េក្ាប់សាថ នភាពតមដានកា េ្ក្ា បេ់េ្េស
សដីមបអីនដរាគមន៍ចំសពាឹះបញ្ញា ណដលសកី្តិាន។ ក្គប់ក្គងតមដានដំសណី្កា េ្ក្ាេ្េស 
ន្ងធានាកា េក្មបេក្មួលកា ទំ្នាក់្ទំ្នង។ 
២៥. ក្តួិតិព្ន្តិយ ន្ងតមដានកា ងា អភ្វឌ្ឍន៍យុវជន ន្ងទី្ក្បលក្ាអាជីព។ 

ហ ្ញ្ញវតិថុ៖ 
២៦. ស ៀបចំេំសណី្េុំថ្វក្ាអភ្វឌ្ឍន៍សាលាស ៀនក្បចឆំាន  ំ មក្កា ោ្ល័យសាលាស ៀន
ជំនាន់ថ្មី ន្ងក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល សហយីរាល់េំសណី្ថ្វក្ាក្តូិវេសក្មចសដាយកា ោ្ល័យ
សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ន្ងក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល សដាយណ អ្ក្សលីធនធានថ្វក្ាណដលាន ន្ង
ធានាថ្នកា ក្គប់ក្គងថ្វក្ាបានក្តិលមក្តូិវតមសេចក្ដីណណ្នាថំ្វក្ា។ 
២៧.  ទ្ទួ្លខុេក្តូិវក្នុងកា ស ៀបចំ បាយកា ណ៍្ហ ្ញ្ញវតិថុក្បចណំខ ជូនក្បធានក្បត្ិបតិត្
ក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ន្ងក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល ចំសពាឹះក្ងវល់ពាក់្ព័នធនលងសាថ នភាព
ហ ្ញ្ញវតិថុ កា ចុឹះស ម្ ឹះចូលស ៀន គណ្សនយយម្នទន់ទូ្ទត់ិ ចំណូ្លចំណ្ណយ ន្ង      
កា ពាក្ ណ៍្លំហូ សាច់ក្បាក់្។ 
២៨. ស ទ្ េ្ទ្ធ្កា ងា ដល់េហកា សីពលណដលខួ្នអវតិតាន សដីមបធីានាថ្នព័ត៌ិានេ្េស
ទងំអេ់ានបចចុបបននភាព។  
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កា ចុឹះស ម្ ឹះចូលស ៀន៖ 
២៩. ដ្ល់អនុសាេន៍ពីសោលបំណ្ងម្នកា ចុឹះស ម្ ឹះចូលស ៀន ក្តិលមក្តូិវតមចំនួនេ្េស
ណដលក្តូិវកា  លក្ខណ្េមបតិត្ ន្ងគុណ្ភាពសដីមបទី្េសន៍ទយពីភាពសជាគជ័យសៅ
សាលាស ៀន ន្ងស ៀបចំេក្មមភាពសដីមបេីសក្មចបាន  មួបញ្ចូ លទងំកា សក្ជីេស េីេ្េស
សដាយកា ក្បកួ្តិក្បណជង ន្ងកា ដ្ល់ឱកាេដល់េ្េសក្កី្ក្ក្ ទ្ទួ្លឱកាេដូចេ្េស
ដម្ទ្សទ្ៀតិណដ ។ 
៣០. សធវីកា ជាមួយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលសដីមបបីសងកីតិ ក្គប់ក្គងេដង់ដា ន្ងនីត្ិវធី្េក្ាប់
កា ចុឹះស ម្ ឹះចូលស ៀន ន្ងកា ម្នទ្ទួ្លយក្េ្េសចូលស ៀន។ 
៣១. ក្បមូលព័ត៌ិានពីាតប្តេ្េសណដលចក្សចញពីសាលាសដីមបកំី្ណ្ត់ិភាពខ្ាងំ 
ន្ងភាពសខាយ។ 

កា ទ្ំនាក់្ទំ្នងេហគមន៍៖ 
៣២. សធវីកា ទំ្នាក់្ទំ្នងជាមួយម្ដគូអភ្វឌ្ឍន៍ស្សងៗសដីមបជីាក្បសោជន៍ដល់សាលា។ 
៣៣. សធវីទំ្នាក់្ទំ្នងជាមួយសាលាស ៀនម្ដគូក្នុងក្េុក្ ន្ងសក្ៅក្បសទ្េ។ 
៣៤. សធវីទំ្នាក់្ទំ្នងជាមួយអងាកា ម្ដគូ សាថ ប័នឯក្ជន ន្ង ដឋសលីកា ងា អភ្វឌ្ឍន៍
សាលាស ៀន។ 
៣៥.  ក្ាទំ្នាក់្ទ្នងជាវជ្ាាន ន្ងជ្តិេន្ទ្ធ វាងក្គួសា ណដលសៅកំ្ពុងេ្ក្ា ន្ងអតីិតិ
េ្េស។ 
៣៦. សលីក្ទ្លក្ច្តិតអតីិតិេ្េស ន្ងឪពុក្ាដ យក្បក្បសដាយអតិថន័យ ន្ងអនក្ណដលចូល មួ
ជួយោកំ្ទ្សោលបំណ្ង បេ់សាលា។ 

គុណ្វុឌ្ឍេ្ំខាន់ៗ៖ 
សបក្ខជនក្តូិវ៖  

ក្. ានេញ្ញញ បក្តិអប់  ំឬេញ្ញញ បក្តិណដលានតិម្ម្សេមី 
ខ. ានបទ្ព្សសាធន៍ជាក្គូបសក្ងៀន ក្តូិវបានសលីក្ទ្លក្ច្តិត 
គ. ានជំនាញវភ្ាគ កា ទ្ំនាក់្ទំ្នង  កា សធវីកា េសក្មចច្តិត ភាពជាអនក្ដលក្នា ំ ន្ង
ជំនាញក្គប់ក្គង។  
ឃ. ក្ពមសក្ពៀងសៅនលងគំន្តិ តិម្ម្ ន្ងសោលបំណ្ងម្នក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ។ 
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ររយិាយការង្ហរ 
តួនទី 

គ ម្ ះកម្មវិធី  

របាយការណ៍ជូន 

នយករង /នយកិារង 

សាលាគរៀនជាំនន់ថ្មី 

ប្រធានប្រតិរតតិកម្មវធិី និងប្កុម្ប្រលកាភិបាលសាលាជាំនន់ថ្មី 
ក្មមវធីីសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីជាក្មមវធី្មួយ ណដលបសងកីតិស ងីសដីមបី្ តល់ឱកាេេ្េានុេ្េស 

ទងំអេ់ទ្ទួ្លបានកា េ្ក្ាក្បក្បសដាយគុណ្ភាពខពេ់ សៅក្នុងប ោ្កាេេ្ក្ាមួយក្បក្បសដាយ
ផ្ទេុក្ភាព សឆី្យតិបនលងតិក្មូវកា  បេ់េ្េស។ សដីមបេីសក្មចសោលសៅសនឹះ សាលាក្តូិវណតិដលក្នាសំដាយ
អនក្ានបុគាល្ក្លក្ខណ្ៈខពេ់ ន្ងានជំសនឿជាក់្សលីទ្េសនវេ្័យ បេ់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 
 
ភា ក្្ចចនាយក្ ង/នាយក្ា ង៖ 
 
កា ទំ្នាក់្ទំ្នងជាមយួក្ក្ុមក្បលក្ាភ្បាល៖ 
១. សធវីកា យក្ច្តិតទុ្ក្ដាក់្សលីកា ងា ជាមួយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល ន្ងកា ក្បមូលទ្្ននន័យេដីពីតិក្មូវកា  
ន្ង ក្បត្ិបតិត្កា  បេ់សាលាស ៀន សហយីសធវីបចចុបបននភាពេដីពីកា វវ្តិតស្សងៗ ជាក្បចសំដីមបសីឆី្យតិប
នលងកា ទ្ទួ្លខុេក្តូិវ។ 
២. សដី តួិ ជាអនក្េក្មបេក្មួលកា ទំ្នាក់្ទំ្នង វាងក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល ន្ងបុគាល្ក្េ្ក្ា។ 
៣. ចូល មួក្បជំុជាមួយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលតមកា ចបំាច់ បេ់ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល។ 
៤. យល់ដលងពីកា អនុវតិតសោលនសោបាយ បេ់សាលា។ 
៥. េក្មបេក្មួលជាមួយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលសៅសពលសចញក្្ចចេនាណដលពាក់្ព័នធសាលា។ 

កា សធវី បាយកា ណ៍្ពីព័ត៌ិាន ន្ងទ្្ននន័យ៖ 
៦. ក្គប់ក្គងវតិតានេ្េស អនាម័យ ប ស្ាថ ន វន័្យេ្េស ឯក្េណ្ណឋ ន (បនទប់ស ៀន ន្ងទី្ធ្ា
សាលា)។ 
៧. ចូល មួក្បជំុក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល ន្ងរាយកា ណ៍្អំពីព័ត៌ិានពាក់្ព័នធ បេ់សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 
៨. ដាក់្សេនីអនុសាេន៍សៅកាន់ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល សលីេក្មមភាព បេ់បុគាល្ក្ទងំអេ់ដូចជា     
កា ចត់ិតងំ កា ដាក់្កា ងា  កា តិសមី្ងតួិនាទី្ កា ស ទ្ មុខនាទី្ក្គូ កា វាយតិម្ម្កា ងា  ន្ងកា បញ្ច ប់
ក្្ចចេនាកា ងា  ពីសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 
៩. ទ្ទួ្លខុេក្តូិវកា ស ៀបចំ បាយកា ណ៍្ហ ្ញ្ញវតិថុក្បចណំខ សដីមបដីាក់្ជូនក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល ចំសពាឹះ
បញ្ញា នានាទក់្ទ្ងនលងសាថ នភាពហ ្ញ្ញវតិថុ បេ់សាលាស ៀន  មួបញ្ចូ លទងំកា ចុឹះស ម្ ឹះចូលស ៀន 
ថ្វក្ាម្នទន់ទូ្ទត់ិ ក្បាក់្ចំណូ្លចំណ្ណយ ន្ងកា ពាក្ ណ៍្លំហូ សាច់ក្បាក់្។  

កា ស ៀបចំចត់ិណចង៖ 
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១០. បសងកីតិគណ្ៈក្គប់ក្គងណដលេមក្េប ន្ងានក្បេ្ទ្ធភាពខពេ់ សដីមបចីត់ិណចងកា ងា ក្នុង
សាលាស ៀនានដំសណី្ កា លអ។ ណចក្ ណំលក្បទ្ព្សសាធន៍ ន្ងទំ្លាក់្កា ងា ដល់ក្កុ្មកា ងា ក្នុង
ក្ ណី្អវតិតាន ដូចជា កា ស ៀបចំានកា ដលក្នាសំាលាសដាយានកា ចូល មួក្នុងក្ ណី្ណដលនាយក្
បាត់ិបង់េមតិថភាព។ 
១១. សលីក្ក្មពេ់ម្ ទ្ក្នុងសាថ ប័នណដលធានាដល់តិា្ភាព សបីក្ទូ្លាយកា ទំ្នាក់្ទំ្នងពីថ្នន ក់្សលី
 ហូតិដល់ថ្នន ក់្សក្កាម។ 
១២.  សធវីកា ជាក្បចសំដីមបធីានាថ្នដំសណី្ កា ម្ ទ្ក្នុងក្បចមំ្ថ្ៃក្បក្ពលតិតសៅ លូន។ 

កា សធវីណ្នកា  ន្ងវភ្ាគសាថ នភាព៖ 
១៣. ស ៀបចំណ្នកា អភ្វឌ្ឍន៍សាលាស ៀន ជាមួយសលាក្ក្គូ អនក្ក្គូ ន្ងបុគាល្ក្េ្ក្ា។ ចូល មួសធវី
ជាមួយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលក្នុងកា សធវីណ្នកា យុទ្ធសាស្ដេដ។ 
១៤.  ក្ាន្នាន កា អប់ បំចចុបបនន ន្ងកា អនុវតិតទ្នទលមោន ណដលេមក្េបេក្ាប់សាលា សដាយកា ចូល
 មួេ្កាខ សាលា អានសេចក្ដីក្បកាេ បេ់ក្ក្េួង ន្ងសធវីកា ក្សាវក្ជាវផ្ទទ ល់ខួ្ន។ 
១៥. ចូល មួេ្កាខ សាលាអភ្វឌ្ឍន៍វជ្ាា ជីវៈក្គូបសក្ងៀន។ 

ក្មមវធី្េ្ក្ា៖ 
១៦. ស ៀបចំអនុវតិត ន្ងក្គប់ក្គងក្មមវធី្េ្ក្ា បេ់េ្េស ន្ងសេវាក្មមណដលេមក្េបសៅនលង     
តិក្មូវកា េ្េសណដលចុឹះស ម្ ឹះចូលស ៀន ន្ងសឆី្យតិបនលងគុណ្តិម្ម្ វធី្សាស្ដេដបសក្ងៀន ន្ងសបេក្មម/
ទ្េសនវជ្ាា  បេ់ NGS។ ស ៀបចំក្បព័នធកាលវភ្ាគសដីមបងីាយក្េួលអនុវតិតក្មមវធី្ ន្ងសេវាេ្ក្ា បេ់
េ្េស។ 
១៧. បសងកីតិេដង់ដាម្នកា ចូល មួ ន្ងេម្ទ្ធ្លក្នុងណ ន្ក្នីមួយៗដូចខាងសក្កាម៖ 

• ដ្ល់ភាពជាអនក្ដលក្នាកំ្នុងដំសណី្ កា ម្នកា ស ៀបចំក្មមវធី្េ្ក្ា 
• ដ្ល់ជំនួយកា  ន្ងោកំ្ទ្ដល់បុគាល្ក្ក្នុងកា ខ្តិខំក្បលងណក្បង បេ់ោត់ិសដីមបសី ៀបចំក្មមវធី្
េ្ក្ាក្បក្បសដាយក្បេ្ទ្ធភាព ណដលឆុ្ឹះបញ្ញច ងំពីគុណ្តិម្ម្ បេ់វធី្សាស្ដេដបសក្ងៀន      
សបេក្មម/ទ្េសនវជ្ាា  បេ់សាលា។ 

• ក្មមវធី្េ្ក្ាបណនថម៖ ស ៀបចំេក្មមភាព កា សធវីព្ព័ ណ៍្វបបធម៌ េ្លបៈ អតិតពល្ក្ ជាសដីមសលី
ក្មមវធី្សាលាណដលានក្សាប់សដីមបសីធវីានកា ទក់្ទញដល់េ្េស។ 

• កា អភ្វឌ្ឍបុគាល្ក្លក្ខណ្ៈ៖ កា អនុវតិតក្មមវធី្ក្នុង ន្ងសក្ៅក្បព័នធណដលពាក់្ព័នធនលង        
កា សលីក្ក្មពេ់េីលធម៌ក្ក្ម្តិខពេ់ ន្ងក្ក្មវជ្ាា ជីវៈស្សងៗ សដីមបបីញ្ចូ លក្នុងក្មមវធី្ព្សក្ោឹះ
សោបល់ ន្ង ដ្ល់កា ក្បលក្ា ស ៀបចំក្បព័នធវធ្ានម្ ទ្ក្នុង សដាយវជ្ាាន ណដលជាសហតុិសលីក្
ក្មពេ់សេចក្ដីអាណ្្តិក្េឡាញ់ កា សោ ពោន សៅវញ្សៅមក្ ន្ងសធវីទងំអេ់ក្េឡាញ់កា 
េ្ក្ា។ 
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• េក្មមភាពេ្េស៖ បសងកីតិ ន្ងក្តួិតិព្ន្តិយក្មមវធី្សក្ៅសា៉ា ងេ្ក្ា ន្ងសៅចុងេបាដ ហ៍            
 ូមបញ្ចូ លទងំក្មមវធី្បណនថម ក្មមវធី្សៅ ដូវវេ្សមកាល ន្ងកា បសងកីតិក្មមវធី្វបបធម៌ស្សងៗ។ 

កា ក្គប់ក្គងបុគាល្ក្៖ 
១៨. បសងកីតិតួិនាទី្វជ្ាា ជីវៈបសក្ងៀន ន្ងម្នបសក្ងៀនតមតិក្មូវកា  ន្ងសក្ជីេស េីបុគាល្ក្ ន្ងក្គូ
បសក្ងៀនណដលានក្បេ្ទ្ធភាពខពេ់សដីមបបំីសពញកា ងា ។ 
១៩. បសងកីតិលក្ខខណ្ឌ កា ងា ក្បក្បសដាយក្បេ្ទ្ធភាព វន័្យ កា បណ្ដុ ឹះបណ្ណដ ល ន្ងកា អភ្វឌ្ឍ
េមតិថភាពបុគាល្ក្ទងំអេ់។ 
២០. កំ្ណ្ត់ិេដង់ដា ន្ងសធវីកា វាយតិម្ម្បុគាល្ក្េ្ក្ា ន្ងក្គូបសក្ងៀនសដាយសធវីកា េហកា ជាមួយ
ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល ចំសពាឹះកា បនដ ន្ងបញ្ច ប់ក្្ចចេនាកា ងា បុគាល្ក្េ្ក្ា ន្ងក្គូបសក្ងៀន។ 
២១. បសងកីតិកា អនុវតិត ន្ងនីត្ិវធី្សដីមបសីលីក្ក្មពេ់ទំ្នាក់្ទំ្នងក្បក្បដសដាយេុខដុម ន្ងទំ្នាក់្
ទំ្នងជ្តិេន្ទ្ធ ជាមួយេហកា ណីដលជាបុគាល្ក្េ្ក្ា។ បសងកីតិានកា ងា ក្កុ្មលអ ន្ងានណ្នកា  
សហយីនលងក្តូិវានភាពជាអនក្ដលក្នាណំដលម្នសក្បីក្បាេ់អំណ្ណចបងាា ប់បញ្ញា  ។ 
២២.  ក្ាទំ្នាក់្ទំ្នងបុគាលជាមួយេហកា  ី ជំ ុញានទំ្នាក់្ទំ្នងសាធា ណ្ៈលអ សលីក្ក្មពេ់
េីលធម៌លអ ន្ងកំ្ណ្ត់ិបញ្ញា បុគាលបានឆាប់តមណដលអាចសធវីសៅបាន។ សលីក្ទ្លក្ច្តិតកា ងា ដល់
េហកា ទីងំអេ់។ 
២៣. ទ្ទួ្លសាា ល់ បងាា ត់ិបងាា ញ ន្ង ដ្ល់ព័ត៌ិានក្តិ ប់ក្បក្បសដាយអតិថន័យតម យៈ               
កា ក្គប់ក្គង កា បំសពញតួិនាទី្េក្មមសពញមួយឆាន ។ំ 

កា ោកំ្ទ្ក្មមវធី្ ន្ងសេវា៖ 
២៤. ទ្ទួ្លខុេក្តូិវានេុវតិថ្ភាព ន្ងេនដ្េុខដល់េ្េានុេ្េស ន្ងសលាក្ក្គូ អនក្ក្គូទងំអេ់ 
ក្គប់ក្គងណ្នកា េុវតិថ្ភាព ន្ងេនដ្េុខ។ 
២៥.  សធវីកា ជាមួយបុគាល្ក្សដីមបកំី្ណ្ត់ិក្មមវធី្េ្ក្ា ន្ងេាា  ៈបសក្ងៀន ក្បព័នធោកំ្ទ្ក្គូ ន្ង        
កា ោកំ្ទ្ក្គូ។  
២៦. ក្គប់ក្គងដំសណី្ កា  ន្ងក្បព័នធវាយតិម្ម្េ្េសេក្ាប់សធវីកា ទំ្នាក់្ទំ្នងសៅឪពុក្ាដ យ។ 
ស ៀបចំ ន្ងអនុវតិតនីត្ិវធី្េក្ាប់សាថ នភាពតមដានកា េ្ក្ា បេ់េ្េសសដីមបអីនដរាគមន៍ចំសពាឹះ
បញ្ញា ណដលសកី្តិាន។ ក្គប់ក្គងតមដានដំសណី្កា េ្ក្ាេ្េស ន្ងធានាកា េក្មបេក្មួល         
កា ទ្ំនាក់្ទំ្នង។ 
២៧. ដលក្នានំលងតមដានកា ងា ក្្លបេ្ក្ា បេ់ក្គូ េ្េស ន្ងជួយស ៀបចំក្មមវធី្បំប៉ានេមតិថភាព
សពលវេ្សមកាល។ 

ហ ្ញ្ញវតិថុ៖ 
២៨. ស ៀបចំេំសណី្េុំថ្វក្ាអភ្វឌ្ឍន៍សាលាស ៀនក្បចឆំាន មំក្កា ោ្ល័យសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ន្ង
ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល សហយីរាល់េំសណី្ថ្វក្ាក្តូិវេសក្មចសដាយកា ោ្ល័យសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ន្ង
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ក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល សដាយណ អ្ក្សលីធនធានថ្វក្ាណដលាន ន្ងធានាថ្នកា ក្គប់ក្គងថ្វក្ាបានក្តិលម
ក្តូិវតមសេចក្ដីណណ្នាថំ្វក្ា។ 
២៩.  ទ្ទួ្លខុេក្តូិវក្នុងកា ស ៀបចំ បាយកា ណ៍្ហ ្ញ្ញវតិថុក្បចណំខជូនក្បធានក្បត្ិបតិត្ក្មមវធី្សាលា
ស ៀនជំនាន់ថ្មី ន្ងក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល ចំសពាឹះក្ងវល់ពាក់្ព័នធនលងសាថ នភាពហ ្ញ្ញវតិថុ កា ចុឹះស ម្ ឹះចូល
ស ៀន គណ្សនយយម្នទន់ទូ្ទត់ិ ចំណូ្លចំណ្ណយ ន្ងកា ពាក្ ណ៍្លំហូ សាច់ក្បាក់្។ 
៣០. ស ទ្ េ្ទ្ធ្កា ងា ដល់េហកា សីពលណដលខួ្នអវតិតាន សដីមបធីានាថ្នព័ត៌ិានេ្េសទងំអេ់
ានបចចុបបននភាព។  

កា ចុឹះស ម្ ឹះចូលស ៀន៖ 
៣១. ដ្ល់អនុសាេន៍ពីសោលបំណ្ងម្នកា ចុឹះស ម្ ឹះចូលស ៀន ក្តិលមក្តូិវតមចំនួនេ្េសណដលក្តូិវ
កា  លក្ខណ្េមបតិត្ ន្ងគុណ្ភាពសដីមបទី្េសន៍ទយពីភាពសជាគជ័យសៅសាលាស ៀន ន្ងស ៀបចំ
េក្មមភាពសដីមបេីសក្មចបាន  មួបញ្ចូ លទងំកា សក្ជីេស េីេ្េសសដាយកា ក្បកួ្តិក្បណជង ន្ង       
កា ដ្ល់ឱកាេដល់េ្េសក្កី្ក្ក្ទ្ទួ្លឱកាេដូចេ្េសដម្ទ្សទ្ៀតិណដ ។ 
៣២. សធវីកា ជាមួយក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលសដីមបបីសងកីតិ ក្គប់ក្គងេដង់ដា ន្ងនីត្ិវធី្េក្ាប់កា ចុឹះស ម្ ឹះ
ចូលស ៀន ន្ងកា ម្នទ្ទួ្លយក្េ្េសចូលស ៀន។ 
៣៣. ក្បមូលព័ត៌ិានពីាតប្តេ្េសណដលចក្សចញពីសាលាសដីមបកំី្ណ្ត់ិភាពខ្ាងំ ន្ង         
ភាពសខាយ។ 

កា ទ្ំនាក់្ទំ្នងេហគមន៍៖ 
៣៤.  ក្ាទំ្នាក់្ទ្នងជាវជ្ាាន ន្ងជ្តិេន្ទ្ធ វាងក្គួសា ណដលសៅកំ្ពុងេ្ក្ា ន្ងអតីិតិេ្េស។ 
៣៥. សលីក្ទ្លក្ច្តិតអតីិតិេ្េស ន្ងឪពុក្ាដ យក្បក្បសដាយអតិថន័យ ន្ងអនក្ណដលចូល មួជួយោកំ្ទ្           
សោលបំណ្ង បេ់សាលា។ 

គុណ្វុឌ្ឍេ្ំខាន់ៗ៖ 
សបក្ខជនក្តូិវ៖  

ក្. ានេញ្ញញ បក្តិអប់  ំឬេញ្ញបក្តិណដលានតិម្ម្សេមី។  
ខ. ានបទ្ព្សសាធន៍ជាក្គូបសក្ងៀន ក្តូិវបានសលីក្ទ្លក្ច្តិត 
គ. ានជំនាញវភ្ាគ ទំ្នាក់្ទំ្នង កា សធវីកា េសក្មចច្តិត ភាពជាអនក្ដលក្នា ំន្ងជំនាញក្គប់ក្គង។  
ឃ. ក្ពមសក្ពៀងសៅនលងគំន្តិ តិម្ម្ ន្ងសោលបំណ្ងម្នក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 
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ររយិាយការង្ហរ 
តួនទី 
គ ម្ ះកម្មវិធី 
របាយការណ៍ជូន 

ម្ន្តនតីរដ្ឋបាល ហរិញ្ញវតថុសាលាគរៀន 
សាលាគរៀនជាំនន់ថ្មី .......... 
ប្រធានប្រតិរតតិកម្មវធិី និងនយក/នយកិាសាលាគរៀន 

          កម្មវធីីសាលារ ៀនជំនាន់ថ្មី ជាកម្មវធីិដែលបរ ក្ីតរ ី្ រែីម្បផី្តល់ឱកាសឱយសិសានុសិសសទំ្ អស់ 
ទទួលបានកា សិកាប្បកបរោយគុណភាពខ្ពស់ កនុ្ប យិាកាសសិកាដែលអំរោយផ្លែល់សិសសប្សប
រៅតាម្តប្មូ្វកា ននកា សិកាកនុ្សតវតសទី២១។ រែីម្បសីរប្ម្ចបាននូវរោលរៅរនេះ  សិសសទំ្ អស់ ប្តូវ
ទទួលបានកា បរប្្ៀនមានគុណភាព សម្ភាព និ្សម្ធម៌្ រែីម្បជួីយឱយពួករគអភិវឌ្ឍកា គិតដបបសុីជ
រប្ៅ។ ម្ន្តនតី ែឋបាល ហ ិញ្ញវតថុ ប្តូវបានរប្ជីសរ សីរែីម្បោីបំ្ទកា សរប្ម្ចបានតាម្រោលរៅរនេះ។  
 

ភា កិចច បស់ម្ន្តនតី ែឋបាល ហ ិញ្ញវតថុសាលារ ៀន៖ 
 
សុវតថិភាព និ្អនាម័្យ៖ 

១. ប្តួតពិនិតយបនទប់រ ៀនសិសស (ចាក់រសា  បិទរភលី្ កង្ហា   ប អ្ួច ...) 
២. ប្តួតពិនិតយបំព្់ទុរយាទឹក កាល  ូប រីណ អគគិសនី និ្សមាា  ៈនានាដែលង្ហយ ្រប្ោេះថ្នន ក់កនុ្ 
    សាលារ ៀន 
៣. ប្តួតពិនិតយអាោ សិកា បនទប់រ ៀន តុទូ កញ្ច ក់ជាប្បចា ំនិ្រាយកា ណ៍ម្កទីចាត់កា កនុ្ក ណី 
    មិ្នប្បប្កតី 
៤. ប្តួតពិនិតយសនតិសុខ្ សោា ប់ធ្នន ប់ សុវតថិភាព អនាម័្យ ប សិាថ ន (បនទប់រ ៀន ទីធ្នល  ...) 
៥. ែឹកនាសំិសសរធវីអនាម័្យ សមាអ តទីធ្នល សាលារ ៀន 
៦. សហកា ជាមួ្យរលាកប្គូអនកប្គូ កនុ្កា អប់ សំិសសរលីអនាម័្យសាអ តកនុ្សាលារ ៀន  

វន័ិយ និ្សោត ប់ធ្នន ប់៖ 
៧. ដណនាសំិសសដែលមិ្នរោ ពវន័ិយសាលា  
៨.  កាវន័ិយសោា ប់ធ្នន ប់តាម្បទបញ្ជា នផ្ទកនុ្ បស់សាលា 
៩. អនុវតតកា ោក់វន័ិយសម្ប្សបរៅរពលចាបំាច់ 

កា ង្ហ  ែឋបាលសាលា៖ 
១០. ប្ស្់បញ្ចូ លទិនន័យរៅកនុ្ប្បព័នធប្គប់ប្គ្សាលារ ៀន បស់កម្មវធីិសាលារ ៀនជំនាន់ថ្មីឱយបាន 
ប្តឹម្ប្តូវទន់រពលរវលា។  
១១. រ ៀបចំបញ្ា ីសិសស និ្ឯកសា ផ្លូវកា  បស់សាលារ ៀន 
១២. ប្បមូ្លពិនទុប្បចាដំខ្ពីប្គូប្គប់មុ្ខ្វជិាា  រហយីបញ្ចូ លកនុ្ប្បព័នធប្គប់ប្គ្ទិនន័យ 
១៣. ទំនាក់ទំន្កា ង្ហ  ែឋបាលជាមួ្យសាលារ ៀនធម្មតា (កនុ្ក ណីសាលារ ៀនរនាេះ អនុវតតប្បព័នធ
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សាលាកនុ្សាលាននកម្មវធីិសាលារ ៀនជំនាន់ថ្មី) ម្នទី អប់  ំយុវជន និ្កីឡា និ្ប្កសួ្អប់  ំ យុវជន 
និ្កីឡា  
១៤. រ ៀបចំឯកសា រផ្ស្ៗ និ្ដប្ដច្សមាា  ៈជូនរៅរលាកប្គូអនកប្គូ 
១៥. រ ៀបចំរធវីលិខិ្តអរញ្ា ីញរផ្ស្ៗសប្មាប់កម្មវធីិសាលារ ៀន ែូចជារាប្តីជួបឪពុកមាត យ កា តាំ្
ពិពណ៌ ឬសកម្មភាពនានា បស់សាលារ ៀន 
១៦. រធវី បាយកា ណ៍នានាតាម្តប្មូ្វកា ជាក់ដសា្ បស់គណៈប្គប់ប្គ្សាលារ ៀន 

កា ង្ហ ហ ិញ្ញវតថុ៖ 
១៧. រ ៀបចំឯកសា រសនីសុំ និ្ទូ ទត់ថ្វកិាសាលារ ៀន 
១៨. ប្តួតពិនិតយ រផ្ទៀ្ផ្ទទ ត់ឯកសា ពាក់ព័នទកា ទូទត់នានាទក់ទ្នឹ្ប្បាក់រលីកទឹកចិតតបដនថម្ែល់
ប្គូបរប្្ៀន (តារា្រពលរវលា ដផ្នកា កា ង្ហ  កិចចដត្កា បរប្្ៀន) 
១៩. រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ជូននាយកសាលា រោយសរ េ្បចំណូល និ្ចំោយ សប្មាប់ោក់ជូនសវន
កម្ម។ 
២០. រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ជូននាយកសាលា រោយសរ េ្បចំណូល និ្ចំោយ សប្មាប់ោក់ជូនប្កុម្
ប្បឹកាភិបាល។  
២១. ទំនាក់ទំន្កនុ្កា ទិញសមាា  ៈកនុ្ក ណីចាបំាច់ 

កិចចសហកា លអជាម្យួរលាកប្គអូនកប្គ៖ូ 
២២. សហកា លអជាមួ្យរលាកប្គូ អនកប្គូកនុ្កម្មវធីិ រែីម្បជួីយជំ ុញកា អប់ កំនុ្សាលារ ៀន 
២៣. ចូល មួ្កនុ្កា រោេះប្សាយបញ្ជា ដែលរកីតមានរ ី្ កនុ្សាលារ ៀន ែូចជាជរមាល េះសិសស និ្
សិសស កា ដណនាសំិសស និ្ផ្ាល់ព័ត៌មានជូនអាោពាបាលសិសស 
២៤. ប្បមូ្លព័ត៌មានពីប្គូ និ្សិសស រែីម្បរីាយកា ណ៍ជូនគណៈប្គប់ប្គ្សាលារ ៀន 
២៥. សប្ម្បសប្មួ្លសកម្មភាពរ ៀន និ្បរប្្ៀននានាកនុ្ក ណីមានកា រសនីសុំជំនួយ 
២៦. ជួយោន  វា្បុគគលិកសិកា ឬសហកា កីនុ្កា ង្ហ បរប្្ៀន និ្ដចក ដំលកបទពិរសាធន៍លអៗ ឱយ
ោន រៅវញិរៅម្ករែីម្បអីភិវឌ្ឍអាជីពបរប្្ៀននឱយកាន់ដតលអប្បរសី រៅមុ្ខ្។  

គុណវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗ៖ 
របកេជនប្តូវ៖  
ក. មានសញ្ជញ បប្តប្គូបរប្្ៀនម្ធយម្សិកាបឋម្ភូមិ្ ទុតិយភូមិ្ ឬសញ្ជញ បប្តដែលមានតនម្លរសមី  
ខ្. ចូល មួ្ផ្ាល់គំនិតរយាបល់ កនុ្រោលរៅរែីម្បកីា អភិវឌ្បសាលារ ៀនជំនាន់ថ្មី 
គ. ចូល មួ្សិកាេ សាលាអភិវឌ្ឍសម្តថភាពកនុ្កា អភិវឌ្ឍអាជីព 
ឃ. មានបំណ្កនុ្កា អភិវឌ្ឍសម្តថភាពរលីជំនាញកា ង្ហ ខ្លួនរៅខា្រប្ៅតាម្សាថ ប័នសិកា
នានាកនុ្ប្ពេះរាជាោចប្កកម្ពុជា។ 

 



122 
 

ររយិាយការង្ហរ 
តួនទី 
គ ម្ ះកម្មវិធី 
របាយការណ៍ជូន 

ប្គូរគប្ងៀន 
សាលាគរៀនជាំនន់ថ្មី .... 
ប្រធានប្រតិរតតិកម្មវធិី និងនយក/នយកិាសាលា 

ក្មមវធីីសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី ជាក្មមវធី្ណដលបសងកីតិស ងីសដីមបី្ តល់ឱកាេ        
េ្េានុេ្េសទងំអេ់ទ្ទួ្លបានកា េ្ក្ាក្បក្បសដាយគុណ្ភាពខពេ់ ក្នុងប ោ្កាេ
េ្ក្ាណដលជាអំសណ្ណយ្លដល់េ្េស ក្េបសៅតមតិក្មូវកា ម្នកា េ្ក្ាក្នុងេតិវតិសទី្
២១។ សៅក្នុងសោលបំណ្ងសដីមបេីសក្មចបាននូវសោលសៅសនឹះ េ្េសទងំអេ់នលងបាន
ទ្ទួ្លកា បសក្ងៀនក្តិលមក្តូិវ សេមីភាពោន  ន្ងសដាយេមធម៌ សដីមបជួីយពួក្សគអភ្វឌ្ឍកា ក្ត្ិឹះ ឹ្ះ
ព្ច ណ្ណេុីជសក្ៅ។ សលាក្ក្គូ អនក្ក្គូានភាពឯក្រាជយ ក្នុងកា ដលក្នាលំអ ន្ងក្បក្បសដាយ
ភាពម្ចនក្បឌ្្តិខពេ់ បត់ិណបនតមបំណ្្នក្បេប់ បេ់ខួ្ន។ 
 
ភា ក្្ចចក្គបូសក្ងៀន៖ 
 
កា ស ៀបចំថ្នន ក់្ស ៀន៖ 
១. មុនចប់ស ដ្ីមបសក្ងៀនក្តូិវសបីក្ បងអួច សភី្ង ក្ងាា   (សបីចបំាច់) សដីមបាីនពនឺ្ ន្ង
ខយល់អាកាេប បូ្ ក្នុងបនទប់ស ៀន។ 
២. ក្តួិតិព្ន្តិយ ស ៀប យតុិសៅអី េ្េស ន្ងក្គូ ានេណ្ណដ ប់ធាន ប់លអ( ត់ិក្តិង់ជួ  ន្ង
ានគា្តិសេមីោន ) 
៣.  ស ៀបចំថ្នន ក់្ស ៀន ន្ងេាា  ៈបសក្ងៀន ន្ងស ៀន បសងកីតិប ោ្កាេេ្ក្ាលអ ន្ង
 កី្រាយ សដីមបសី ទ្ ចំសណ្ឹះវជ្ាា  ដល់េ្េសក្បក្បសដាយក្បេ្ទ្ធភាពខពេ់។ 
៤. ស ៀបចំថ្នន ក់្ស ៀន ន្ងេក្មមភាពបសក្ងៀននានាក្េបតមតិថ្ភាពម្នសមស ៀននីមួយៗ 
៥.  ក្ាអនាម័យ ន្ង ដឋបាលថ្នន ក់្ស ៀនបានលអក្បសេី  (ម្នអនុញ្ញញ តិានចំណី្អាហា 
ក្នុងបនទប់ដាច់ខាតិ) 
៦. កា សធវីបចចុបបននភាព កា តងំសាន ម្ដេ្េសជាក្បច ំន្ងាន សបៀបស ៀប យសៅសលី
កាដ  សខៀនព័ត៌ិាន ថ្នន ក់្ស ៀន។ 
៧. ដលក្នាេំ្េសសធវីព្សសាធនានាក្េបសៅតមសមស ៀននីមួយៗោ៉ា ងត្ិចណ្ណេ់បានពី 
ដងក្នុងមួយណខ។ 
៨. ណថ្ទ ំន្ង ក្ាេាា  ៈព្សសាធន៍នានាណដលានសៅក្នុងបនទប់លអក្បសេី ។ 
៩. សពលចប់សា៉ា ងបសក្ងៀននីមួយៗ ក្តូិវ ប្ទ្ ទវ   បងអួច ផ្ទដ ច់ច នតអគា្េនី អំពូលសភី្ង 
ក្ងាា   សហយីចក់្សសា បនទប់បានក្តិលមក្តូិវ។  
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កា បសក្ងៀន៖ 
១០. សធវីបចចុបបននភាពជាក្បចដូំចជា កា ស ៀបចំតមមុខវជ្ាា  ធនធាន វធី្សាស្ដេដបសក្ងៀន 
ន្ងទំ្នាក់្ទំ្នងណ្នកា សៅនលងេក្មមភាពបសក្ងៀន 
១១. សធវីណ្នកា  ន្ងស ៀបចំប្ង់សមស ៀន តមតិក្មូវកា េ្ក្ា បេ់េ្េសទងំអេ់ ណដល
ានេមតិថភាពម្នដូចោន សៅក្នុងថ្នន ក់្ស ៀន ក្ពមទងំបសងកីតិេក្មមភាពបសក្ងៀននានា
ណដលេក្មបេក្មួលដល់េេ្សេក្មម ន្ង កី្រាយក្នុងកា េ្ក្ា។ ទងំក្្ចចណតិងកា  ន្ង
កា បសក្ងៀន ក្តូិវណតិសធវីស ងីសដីមបេី្េសានបំណ្្នក្នុងកា គ្តិណបបេុីជសក្ៅ 
១២. បសងកីតិ ន្ងសធវីក្បាក្ដចាេ់នូវសោលបំណ្ងេក្ាប់េក្មមភាពស ៀនទងំ      អ
េ់។ 
១៣. កា បសងកីតិវតិថុបំណ្ងសមស ៀនណ អ្ក្សលី Bloom Taxonomy ជាព្សេេជួយេេ្ស
េសក្មចបានកា គ្តិក្ក្ម្តិខពេ់។ 
១៤. ស ៀបចំសមស ៀន សៅតមក្ក្ម្តិេ្ក្ា បេ់េ្េស តមអាយុ ន្ងេមតិថភាពេ្េស 
១៥. សក្បីវធី្សាស្ដេតបសក្ងៀនលអៗ  បត់ិណបន ន្ងេាា  ៈេក្ាប់កា បសក្ងៀន កា ព្សសាធ
ន្ងកា េ្ក្ា បេ់េ្េស សដីមបទី្ទួ្លបានគុណ្ភាពអប់ មួំយក្បក្បសដាយក្បេ្ទ្ធ្ភាព 
១៦. បងាា ញសមស ៀន ន្ងេក្មមភាពបសក្ងៀនក្បក្បសដាយភាព េ់ សវកី្ 
១៧. សក្បីក្បាេ់បសចចក្វទ្្ាពាក់្ព័នធ សដីមបោីកំ្ទ្ដល់កា បសក្ងៀន 
១៨. បសក្ងៀន ន្ងក្តួិតិព្ន្តិយេ្េសក្នុងកា សក្បីក្បាេេ់ាា  ៈេ្ក្ាបានលអ 
១៩. សក្បីក្បាេ់បសចចក្វទ្្ាព័ត៌ិានវទ្្ាក្នុងកា បសក្ងៀន ដូចជា 3D Classroom ,You 
Tube ន្ងក្មមវធី្នានាស្សងៗសទ្ៀតិ តមមុខវជ្ាា នីមួយៗ 
២០. កា បសក្ងៀនតម សោលវធី្េ្េសមជឈមណ្ឌ ល កា េ្ក្ាតមណបបសាថ បនាន្យម 
ន្ង កា បសក្ងៀនេ្េសតមតិក្មូវកា េ្េស 
២១. បសក្ងៀនក្ទ្លេដី្ា ភាា ប់នលងកា ព្សសាធេក្ាប់ក្គូវទ្្ាសាស្ដេដ ជំ ុញន្ងដលក្នាំ
េ្េសសធវី បាយកា ណ៍្ព្សសាធន៍បានជាក្បច ំ
២២. ដលក្នា ំន្ងដាក់្ក្្ចចក្សាវក្ជាវដល់េ្េសក្នុងកា ជំ ុញេ្េសសក្បីក្បាេ់          ប
ណ្ណា ល័យោ៉ា ងេក្មម 
២៣. េហកា ជាមួយក្កុ្មមុខវជ្ាា  ន្ងមស្ដនតីគសក្ាងងក្នុងកា ងា ្ល្តិេាា  ឧបសទ្េ 
ឬ វគាបំប៉ានេមតិថភាពនានា សដីមបកីា ងា បសក្ងៀនានកា អភ្វឌ្ឍ្នសៅមុខ     ជា
ន្ចច។ 
២៤. សចឹះជួយោន  វាងបុគាល្ក្េ្ក្ា ឬេហកា កី្នុងកា ងា បសក្ងៀន ន្ងណចក្ ណំលក្  
បទ្ព្សសាធន៍លអៗ ោន សៅវញ្សៅមក្(PLC)សដីមបអីភ្វឌ្ឍអាជីពបសក្ងៀនកាន់ណតិលអ
ក្បសេី សៅមុខ។ 



124 
 

២៥. ចូល មួក្នុងកា ចងក្ក្ងឯក្សា  ឬសេៀសៅលំហាត់ិេក្ាប់េ្េសក្សាវក្ជាវដាក់្
ក្នុងបណ្ណា ល័យ(បសងកីតិសាន ម្ដ) 

កា វាយតិម្ម្៖ 
២៦. អសងកតិ វាយតិម្ម្កា អនុវតិត ន្ងកា អភ្វឌ្ឍ បេ់េ្េស 
២៧. ក្តូិវស ៀបចំ ងាវ យតិម្ម្កា េ្ក្ា បេ់េ្េស តម យៈសតិេតដំណ្ណក់្ ន្ងសតិេត
េ ុបណដលានេុពលភាព(Validity Test ) 
២៨. ដាក់្ក្្ចចកា ទ្ឹះ លំហាត់ិ កា ងា ក្សាវក្ជាវ សតិេត ដល់េ្េស ន្ងចូល មួក្នុងកា សធវី
ក្្ចចកា /សតិេតក្ប ង  ន្ងណក្វញ្្ញញ សា បេ់េ្េស 
២៩. ដ្ល់ព័ត៌ិានក្តិ ប់សៅកាន់េ្េសអំពីកា េ្ក្ា កា សធវីក្្ចចកា ។ 
៣០. ដ្ល់ព័ត៌ិានក្តិ ប់ អំពីកា េ្ក្ា កា សធវីក្្ចចកា នានា វន័្យ ន្ងអតិតច ត្ិ បេ់
េ្េសសៅគណ្ៈក្គប់ក្គង ន្ងអាណ្ណពាបាល 
៣១.  ក្ាកំ្ណ្ត់ិក្តពីកា អភ្វឌ្ឍ ន្ងកា  កី្ចសក្មីនស្សងៗ សៅក្នុងសេៀវសៅតមដាន
កា េ្ក្ាេ្េស 
៣២. េហកា ចូល មួសក្បីក្បាេ់ក្មមវធី្វាយតិម្ម្េ្េសតមបសចចក្វទ្្ា (Literatu)  

កា ោកំ្ទ្កា េ្ក្ា បេ់េ្េស៖ 
៣៣. សលីក្ទ្លក្ច្តិត ន្ងក្តួិតិព្ន្តិយដំសណី្កា េ្ក្ា បេ់េ្េសាន ក់្ៗ 
៣៤. សធវីកា ងា ជួយេ្េសមួយចំនួន ដូចជាកា ជួយបងាា ត់ិេ្េស សដាយសក្បីក្បាេ ់     
វធី្សាស្ដេតនានាក្បក្បសដាយក្បេ្ទ្ធភាព ន្ងជួយោកំ្ទ្េ្េសជាលក្ខណ្ៈបុគាល       
តម យៈកា ពនយល់ណណ្នា ំន្ងជួយេ្េសណដលានបញ្ញា លំបាក្ផ្ទទ ល់ខួ្ន 
៣៥. ដ្ល់ព័ត៌ិានចបំាច់ដល់េ្េស េហកា  ី ន្ងាតប្តេ្េសបានសទ្ៀងទត់ិ
ចំសពាឹះកា វវ្តិត ន្ងតិក្មូវកា  បេ់េ្េស 
៣៦. ក្សាវក្ជាវបណនថមជាក្បច ំ សដីមបជីាក្បសោជន៍ដល់កា បសក្ងៀនេមក្េបតម
េម័យកាល។ 
៣៧. ណចក្ ណំលក្ព័ត៌ិានលអៗ ដល់េ្េសទក់្ទ្ងនលងកា ក្សាវក្ជាវន្ងកា វវ្តិតថ្មី បេ់
វទ្្ាសាស្ដេត 

វន័្យ៖ 
៣៨. ក្គប់ក្គងឥ ោ្បថ្េ្េសក្នុងថ្នន ក់្ស ៀនសដាយកា បសងកីតិ ន្ងអនុវតិតចាប់ ន្ងនីត្ិវធី្
ស្សងៗ 
៣៩.  ក្ាវន័្យ េណ្ណដ ប់ធាន ប់តមបទ្បញ្ញា ម្ ទ្ក្នុង បេ់សាលា  ក្ក្េួងអប់  ំ យុវជន 
ន្ងកី្ឡា ន្ងចាប់េហលក្ខនត្ក្ៈមស្ដនតីរាជកា េុីវល្។ 
៤០. អនុវតិតកា ដាក់្វន័្យេមក្េបសៅសពលចបំាច់ 
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៤១. ដ្ល់ពត៌័ិាន ន្ងេហកា ជាមួយគណ្ៈក្គប់ក្គងសាលា សពលានបញ្ញា សកី្តិ
ស ងីចំសពាឹះក្គូន្ងេ្េស។ 

ក្មមវធ្្េ្ក្ាបណនថម៖ 
៤២. ចូល មួក្នុងក្មមវធី្េ្ក្ាបណនថមដូចជា េក្មមភាពេងាម េក្មមភាពកី្ឡា កា 
ស ៀបចំក្្លបេ្ក្ាជាសដីម 
៤៣. ចូល មួក្នុងកា ក្បជំុតមមុខវជ្ាា  ក្បជំុបសចចក្សទ្េ ក្បជំុសធវីណ្នកា អភ្វឌ្ឍន៍សាលា
ស ៀន ក្មមវធី្ស្សងៗ បេ់សាលា កា ក្បជំុជាមួយាតប្តេ្េស ន្ងរាក្តីិឬទ្្វាជួប
ឪពុក្ាដ យេ្េស។ល។ 
៤៤. ចូល មួក្នុងកា បំប៉ានេមតិថភាពក្គូ 
៤៥. សធវីកា ទក់្ទញ ឪពុក្ាដ យ អាណ្ណពាបាលេ្េស សដីមបាីនកា ចូល មួខ្ាងំសៅ
ក្នុងសាលា ន្ងបសងកីតិធនធានេក្ាប់សាលាស ៀន 

គុណ្វុឌ្ឍេ្ំខាន់ៗ៖ 
សលាក្ក្គូ អនក្ក្គូក្តូិវ៖  
ក្. ានេញ្ញញ បក្តិ(េញ្ញញ បក្តិក្គូបសក្ងៀនក្ក្ម្តិមូលដាឋ ន េញ្ញញ បក្តិក្គូបសក្ងៀន
ក្ក្ម្តិឧតិតម(ប ញ្្ញបក្តិ+1) 
ខ. ានកា ចូល មួគំន្តិសោបល់ ន្ងវាយតិម្ម្ក្នុងសោលសៅសដីមបអីភ្វឌ្បសាលា
ស ៀនជំនាន់ថ្មី 
គ. ានកា ចូល មួេ្កាខ សាលាអភ្វឌ្ឍន៍េមតិថភាពក្នុងកា អភ្វឌ្ឍអាជីពជាក្គូ
បសក្ងៀន 
ឃ. ានបំណ្ងក្នុងកា អភ្វឌ្ឍេមតិថភាពសលីមុខវជ្ាា  បេ់ខួ្នសៅខាងសក្ៅតម  
សាថ ប័នេ្ក្ានានាក្នុងក្ពឹះរាជាណ្ណចក្ក្ក្មពុជា 
ង. ានទំ្នាក់្ទំ្នងលអក្នុងសាលាស ៀន 
ច. ានកា ចត់ិណចងសពលសវលាបានលអ ន្ងកា ស ៀបចំណ្នកា បានលអ 
ឆ. ានភាពជាអនក្ដលក្នា ំក្គប់ក្គង ន្ងភាពឯក្រាជយលអក្នុងកា ងា សដីមបេីសក្មច
សោលសៅម្នអាជីព បេ់ខួ្ន។ 
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ររយិាយការង្ហរ 
តួនទី 
គ ម្ ះកម្មវិធី 
របាយការណ៍ជូន 

រណាា រកស 
សាលាគរៀនជាំនន់ថ្មី .... 
ប្រធានប្រតិរតតិកម្មវធិី និងនយក/នយកិាសាលា 

ក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី(NGS) ក្តូិវបានបសងកីតិស ងីសដីមបី្ តល់ឱកាេេ្េស 
ក្គប់ៗោន ទ្ទួ្លបានកា អប់ កំ្បក្បសដាយគុណ្ភាព ក្នុងប ោ្កាេប ស្ាថ នេ្ក្ាលអ 
ផ្ទេុក្ភាពលអ ្ា ភាា ប់សៅនលងតិក្មូវកា  បេ់ពួក្សគ។ ក្នុងសោលបំណ្ងសដីមបេីសក្មចបាន
នូវសោលសៅសនឹះ េ្េសទងំអេ់ក្តូិវណតិទ្ទួ្លបានេមភាព ន្ងទ្ទួ្លបានកា បសក្ងៀន
សដាយេមធម៌ ណដលបានោកំ្ទ្សដាយបណ្ណា ល័យ    ពហុមីសឌ្ៀមួយណដលានដំសណី្ កា លអ 
ណដលក្នុងសនាឹះ េ្េានុេ្េសអាច ក្សឃញីនូវភាពចក្មុឹះោន តមតិក្មូវកា  បេ់ពួក្សគ ណដល
ានទងំខ្លមសា ទក់្ទ្ង ឬម្នទក់្ទ្ងនលងក្មមវធី្េ្ក្ា។ 
ភា ក្្ចចបណ្ណា  ក្ស៖ 
 
កា ក្គប់ក្គងបណ្ណា ល័យ៖ 

១. ្សពវ្ាយពីតួិនាទី្ បេ់បណ្ណា ល័យសៅក្នុងសាលាស ៀន ន្ងធនធានដ៏េមបូ ណបបណដល
េ្េសអាចសក្បីក្បាេប់ានតម យៈបណ្ណា ល័យ សដីមបោីកំ្ទ្ដល់កា ស ៀនណបប ឹ្ះ ក្។ 
២. អភ្វឌ្ឍអក្ខ ក្មមព័ត៌ិានក្គប់ក្ក្ម្តិ ន្ងក្គប់ណ ន្ក្ម្នក្មមវធី្េ្ក្ាសពញមួយឆាន ។ំ 
៣. សធវីជាគំ ូ ន្ង្សពវ្ាយក្្ចចេហកា ជាមួយក្គូបសក្ងៀនសៅក្នុងកា ស ៀបចំណ្នកា  
ន្ង  ោកំ្ទ្ដល់កា ស ៀនណបប ឹ្ះ ក្។ 
៤. ស ៀបចំណ្នកា  ន្ងក្គប់ក្គងកា អភ្វឌ្ឍបណ្ណា ល័យសាលាស ៀន សដាយព្សក្ោឹះ
សោបល់ជាមួយបុគាល្ក្បសក្ងៀន។ 
៥. សក្ជីេស េីយក្ធនធានណដលពាក់្ព័នធ ន្ងានគុណ្ភាព  មួទងំធនធាន              
សអ ច្ក្តូិន្ក្ណដលបំសពញតិក្មូវកា ណ ន្ក្អំណ្ណន ន្ងព័ត៌ិាន បេ់អនក្សក្បីក្បាេ់។ 
៦. អភ្វឌ្ឍ ស ៀបចំជាកាត ុក្ សធវីចំណ្ណត់ិថ្នន ក់្ ន្ងណថ្ទេំមូហក្មមម្នបណ្ណា ល័យ 
ន្ងបញ្ា ីសា សពីភណ្ឌ ម្នេាា  ៈបណ្ណា ល័យបានក្តិលមក្តូិវ។ 
៧. ណថ្ទសំក្គឿងប ក្ាខ  បសចចក្វទ្្ាព័ត៌ិាន ន្ងសា គមនាគមន៍ បេ់បណ្ណា ល័យ ន្ង
 ក្ាវាានសាថ នភាពដំសណី្ កា លអជាន្ចច។ 
៨.  ក្ាកំ្ណ្ត់ិក្តអំពីភាពជាអនក្អានសៅក្នុងបណ្ណា ល័យសដាយេ្េានុេ្េស ក្គូ
បសក្ងៀន ន្ងេាជ្ក្េហគមន៍ ន្ងស ៀបចំ បាយកា ណ៍្ណបបេថ្ត្ិ ន្ងណបបវភ្ាគសៅតម    
កាលៈសទ្េៈ។ 
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៩. ស ៀបចំក្បព័នធមួយណដលេ្េសអាចខចីសេៀវសៅ ន្ងេាា  ៈេ្ក្ាស្សងៗ (ឧ. 
ណលបងេ្ក្ា)  ពីបណ្ណា ល័យក្នុង យៈសពលកំ្ណ្ត់ិជាក់្លាក់្មួយ។ 
១០. ស ៀបចំក្បព័នធមួយណដលេ្េសអាចសក្បីក្បាេ់ឧបក្ ណ៍្េ្ក្ាចល័តិបាន (ក្បេន្សបី
ាន)។ 
១១. ណថ្ទលំក្ខណ្ៈខាងសក្ៅណ ន្ក្ ូបវន័ត បេ់បណ្ណា ល័យ  មួានជាអាទ្ិ៍ដូចជា         
កា សបាេធូលី បូមធូលី ជូតិេាអ តិ ន្ងវធ្ានកា អនាម័យស្សងៗសទ្ៀតិ។ 
១២. ធានាថ្ន េ្េសម្នយក្មាូបអាហា  ន្ងសភេជាៈចូលមក្ក្នុងប ស្វណ្                    
បណ្ណា ល័យ។ 
១៣. ស ៀបចំេ្េស (ឧ. ក្កុ្មក្បលក្ាេ្េស) ជួយណថ្ទបំណ្ណា ល័យ  មួានជាអាទ្ិ៍
ដូចជា កា ស ៀបចំសេៀវសៅ កា េាអ តិ ន្ងកា  ក្ាបណ្ណា ល័យសបីក្ទវ  ជាន្ចចអំ ុង
សា៉ា ងេក្ាក្អាហា ម្ថ្ៃក្តិង់។ 

កា ណណ្នាេំ្េស៖ 
១៤. សលីក្ទ្លក្ច្តិតអនក្សក្បីក្បាេ់បណ្ណា ល័យទងំអេ់ ចូល មួសៅក្នុងកា ក្បមូល
សេៀវសៅសពលសក្បីក្បាេ់វា ចួរាល់។ 
១៥. ជួយដល់អនក្សក្បីក្បាេ់សៅក្នុងកា  ក្ទី្តងំេាា  ៈ ន្ងព័ត៌ិានជាក់្លាក់្ណ្ណ
មួយ ន្ងណណ្នាអំនក្សក្បីក្បាេ់ ទក់្ទ្ងនលងធនធានបសចចក្វទ្្ា ណដលអាចានទងំ
វគា ដ្ល់កា ណណ្នាមួំយទ្ល់មួយ្ងណដ ។ 

កា ្សពវ្ាយ៖ 
១៦. ស ៀបចំវគាតិក្មង់ទ្្េដល់េ្េស ន្ងេាជ្ក្េហគមន៍អំពី សបៀបសក្បីក្បាេ ់              
បណ្ណា ល័យ ន្ងេាា  ៈថ្មីៗ ណដលអាចនលងមក្ដល់ សដីមបដីាក់្សៅក្នុងបណ្ណា ល័យ       
(ឧ. សេៀវសៅ សក្គឿងប ក្ាខ   ណលបងេ្ក្ា។ល។)។ 
១៧. ស ៀបចំក្កុ្មមីសឌ្ៀេងាមេក្ាប់ក្គូបសក្ងៀន េ្េានុេ្េស ន្ងាតប្ត
េ្េស សដីមបពួីក្សគដលងពីកា អភ្វឌ្ឍថ្មីៗសៅក្នុងបណ្ណា ល័យ។ 

កា អភ្វឌ្ឍវជ្ាា ជីវៈក្គូបសក្ងៀន៖  
១៨. ស ៀបចំេាា  ៈព្សេេៗេក្ាប់កា អភ្វឌ្ឍក្គូបសក្ងៀនទុ្ក្សៅក្នុងណ ន្ក្ ឬសធនី
ព្សេេណ្ណមួយ។ 
១៩. ស ៀបចំក្្ចចក្បជំុព្សេេ  ៗ សដីមបី្ សពវ្ាយព័ត៌ិានេដីពីកា អភ្វឌ្ឍវជ្ាា ជីវៈេក្ាប់
ក្គូបសក្ងៀន។ 
២០. សធវីកា តិក្មង់ទ្្េេក្ាប់ក្គូបសក្ងៀនេដីពីេាា  ៈបសក្ងៀនថ្មី  ៗ (ឧ. ក្បអប់េាា  ៈ   
អក្ខ ក្មម)      បសចចក្វទ្្ាទងំឡាយ (ឧ. កំុ្ពយូទ័្ បនទឹះសេដីងថ្មីៗ) ន្ងេាា  ៈស្សងៗ
ណដលអាចជាក្បសោជន៍ដល់ក្គូបសក្ងៀន។ 
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វន័្យ៖ 
២១. ស ៀបចំអាក្បបក្្ ោ្េ្េសសៅក្នុងបណ្ណា ល័យ សដាយបសងកីតិ ន្ងពក្ងលងអនុវតិត
បទ្បញ្ញា  ន្ងនីត្ិវធី្នានា។ 
២២.  ក្ាវន័្យក្េបសៅតមបទ្បញ្ញា  ន្ងក្បព័នធវន័្យ បេ់សាលាស ៀន។ 
២៣. អនុវតិតវធ្ានកា វន័្យេម មយសៅសពលណ្ណចបំាច់។ 

គុណ្វុឌ្ឍេ្ំខាន់ៗ៖ 
 បណ្ណា  ក្សក្តូិវ៖ 

ក្. ានជំនាញ IT ោ៉ា ងខ្ាងំ។ 
ខ. សធវីកា ជាមួយយុវជនវយ័សក្មង ន្ងសដាឹះក្សាយរាល់ឥ ោ្បទ្េ្េសណដលាន
បញ្ញា ក្បឈម ន្ងកា ក្គប់ក្គងជសា្ឹះ។ 
គ. ានបុស េក្មម ន្ងសចឹះក្េសមីលក្េម្ម ឹ្ះ ក្វធី្សាស្ដេត្ តល់ ន្ងសលីក្ក្មពេ ់       
កា ត្ល់សេវា។ 
ឃ. ានកា យល់ដលងអំពីក្មមវធី្េ្ក្ា បេ់សាលា។ 
ង. សចឹះសលីក្ទ្លក្ច្តិត ន្ងដលក្នាខួ្ំនឯង ក្ពមទងំសចឹះសធវីកា ជាក្កុ្ម្ងណដ ។ 
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ររយិាយការង្ហរ 
តួនទី 
គ ម្ ះកម្មវិធី 
របាយការណ៍ជូន 

ប្គូប្រលកាអាជីរ 
សាលាគរៀនជាំនន់ថ្មី ... 
ប្រធានប្រតិរតតិកម្មវធិី និងនយក/នយកិា
សាលា 

ក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី(NGS) ក្តូិវបានបសងកីតិស ងីសដីមបី្ តល់ឱកាេេ្េស 
ក្គប់ៗោន ទ្ទួ្លបានកា អប់ កំ្បក្បសដាយគុណ្ភាព ក្នុងប ោ្កាេប ស្ាថ នេ្ក្ាលអ ផ្ទេុក្
ភាពលអ ្ា ភាា ប់សៅនលងតិក្មូវកា  បេ់ពួក្សគ។ ក្នុងសោលបំណ្ងសដីមបេីសក្មចបាននូវសោលសៅ
សនឹះ េ្េសទងំអេ់ក្តូិវណតិទ្ទួ្លបានេមភាព ន្ងទ្ទួ្លបានកា បសក្ងៀនសដាយេមធម៌ ណដល
បានោកំ្ទ្សដាយទី្ក្បលក្ាអាជីព ណដលានដំសណី្ កា លអ ណដលក្នុងសនាឹះេ្េានុេ្េសអាចទ្ទួ្ល
បាននូវភាពចក្មុឹះោន សឆី្យតិបតមតិក្មូវកា  បេ់ពួក្សគ។  
 
ភា កិចច បស់ប្គបូ្បឹកាអាជីព៖ 
 
រ ៀបចំកម្មវធីិប្បឹកាអាជីព៖ 

១. រលីកកម្ពស់តួនាទីម្ន្តនតីប្បឹកាអាជីពរៅកនុ្សាលារ ៀនសប្មាប់សិសសកនុ្រោលបំណ្
រែីម្បោីបំ្ទ ែល់កា រ ៀនសូប្ត កា ប្សាវប្ជាវជាមូ្លោឋ ន។ 
២. អភិវឌ្ឍន៍កា គិត បស់សិសសជាផ្លូវកា ទូរៅប្គប់កប្មិ្ត និ្តំបន់ននកម្មវធីិសិកាប្គប់
ឆ្ន ទំំ្ អស់។ 
៣. ជាគប្មូ្និ្ជំ ុញកា សហកា ជាមួ្យប្គូ កនុ្កា រធវីដផ្នកា ោបំ្ទែល់កា រ ៀនសូប្ត កា 
រសុីប អរ ក្តដែលជាមូ្លោធ ន។ 
៤. រធវីដផ្នកា និ្សកម្មភាព កា អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវេះ បស់សាលារ ៀនរនេះប្តូវកា ពិរប្ោេះ
រយាបល់ជាមួ្យសិសស បុគគលិកបរប្្ៀន ម្ន្តនតីកម្មវធីិ និ្គណ:ប្គប់ប្គ្សាលា។ 
៥. រប្ជីសរ សីធនធ្ននដែលពាក់ព័នធនិ្មានគុណភាពលអ  មួ្ទំ្ ធនធ្ននម្នុសសរ ន្ីម្ រអ
 ចិប្តូនិច ដែល ចាបំាច់ប្តូវរធវីបទបង្ហា ញ បាឋកថ្ន កា អាន និ្ជាតប្មូ្វកា  បស់សិសស
ប្គប់ៗោន ។ 
៦. អភិវឌ្ឍន៍កាតា ុកអាជីពនានា ដែលបង្ហា ញពីតប្មូ្វកា ទីផ្ារៅសតវតស ិ៍ទី២១រនេះ
បានប្តឹម្ប្តូវ។ 
៧. រធវីទន់សម័្យនូវព័ត៌មានទក់ទ្ទីផ្ាអាជីព រហយីផ្សពវផ្ាយរទៀ្ទត់រៅនិ្
សិសស។ 



130 
 

៨.  កាកំណត់ប្តាននចំនូនសិសានុសិសសនិ្សមាជិកសហគម្ន៍ដែលពាក់ព័នធ សប្មាប់
រ ៀបចំ បាយ កា ណ៍សថិតិនិ្កា កា វភិាគ។ 
៩. រ ៀបចំប្បព័នធដែលសិសានុសិសសអាចទទួលពិរប្ោេះរយាបល់ បញ្ជា ប្បឈម្ផ្ទទ ល់ខ្លួន។ 

កា ដណនាសំិសានុសិសស៖  
១០. សូម្រលីកទឹកចិតត ផ្តល់ព័ត៌មាន និ្ពិរប្ោេះរយាបល់ប្គប់រពលជាមួ្យម្ន្តនតីប្បឹកាអា
ជីព។ 
១១. ជួយែល់សិសស និ្រធវីម្គគុរទស រប្បីប្បាស់ទក់ទ្និ្បរចចកវទិាធនធ្នន ដែល
អាចពាក់ព័នធនឹ្វគគ ប្បឹការយាបល់ពីមួ្យរៅមួ្យ។ 

វន័ិយ៖ 
១២. ប្តូវអត់ធមត់កនុ្កា ង្ហ  និ្ កាកា សមាា ត់ បស់បុគគលឯកជន។ 
១៣. ប្គប់ប្គ្អាកបបកិ យិា បស់សិសសរៅសាលារនេះរោយកា បរ ក្ីតនិ្កា អនុវតតន៍
វធិ្ននកា ចាប់និ្និតិវធីិ បស់សាលារ ៀន។ 
១៤. ចូ  កាវន័ិយកនុ្កា អនុរលាម្តាម្ចាប់និ្ប្បព័នធវន័ិយ បស់សាលា 
១៥. វធិ្ននកា ពិន័យសម្ប្សបអនុវតតរៅរពលចាបំាច់។    

គុណ្វុឌ្ឍេ្ំខាន់ៗ៖ 
 ទី្ក្បលក្ាអាជីពក្តូិវ៖ 

ក. មានជំនាញទក់ទ្សហគម្ន៍ទូលំទូលាយ 
ខ្. មានជំនាញ IT យា ្ខាល ំ្ ។ 
គ. អាចរធវីកា ជាមួ្យជនវយ័រកម្ និ្ កា រោេះប្សាយជាមួ្យនឹ្ឥ យិាបទប្បកបរោយ
បញ្ជា  ប្បឈម្និ្កា ប្គប់ប្គ្ជរមាល េះ។ 
ឃ. ចូ ប្សរមី្លប្សនម្កនុ្សកម្មភាពនិ្វធីិសាន្តសតកា ផ្តល់និ្កា រលីកកម្ពស់កា ផ្តល់
រសវា។ 
្. មានកា យល់ែឹ្អំពីកម្មវធីិសិកា បស់សាលា។ 
ច. ចូ រលីកទឹកចិតតែល់ខ្លួនឯ្ និ្អាចរធវីកា រប្កាម្កា ែឹកនា ំបស់ខ្លួនផ្្ដែ  ែូចជា
រៅកនុ្ ប្កុម្កា ង្ហ ។ 
្. មានចំនាញរ ៀបចំយា ្ខាល ំ្ ។ 
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ររយិាយការង្ហរ 

តួនទី 
គ ម្ ះកម្មវិធី 
របាយការណ៍ជូន 

គិលានុរដាឋ ក/គិលានរុដាឋ យកិា 
សាលាគរៀនជាំនន់ថ្មី ... 
ប្រធានប្រតិរតតិកម្មវធិី និងនយក/នយកិាសាលា 

ក្មមវធី្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី(NGS) ក្តូិវបានបសងកីតិស ងីសដីមបី្ តល់ឱកាេេ្េស 
ក្គប់ៗោន ទ្ទួ្លបានកា អប់ កំ្បក្បសដាយគុណ្ភាព ក្នុងប ោ្កាេប ស្ាថ នេ្ក្ាលអ ផ្ទេុក្ភាព
លអ ្ា ភាា ប់សៅនលងតិក្មូវកា  បេ់ពួក្សគ។ ក្នុងសោលបំណ្ងសដីមបេីសក្មចបាននូវសោលសៅសនឹះ 
េ្េសទងំអេ់ក្តូិវណតិទ្ទួ្លបាននូវកា បសក្ងៀនក្បក្បសដាយេមភាព េមធម៌ ន្ងសេវាេុខភាព
ណដលបានោកំ្ទ្សដាយគ្លានុបដាឋ ក្/គ្លានុបដាឋ យក្ា។  
 
ភា កិចច បស់គិលានុបោឋ ក/គិលានុបោឋ យកិា៖ 

១. ប្គប់ប្គ្បនទប់សរន្តង្ហគ េះបឋម្មួ្យរៅកនុ្សាលាដែលមានបនទប់ពិនិតយជំ្ឺ និ្បនទប់
សប្មាកពាបាលសប្មាប់សិសសមានជំ្ឺ ។  
២. ផ្តល់រសវាសុខ្ភាពមូ្លោឋ នែល់សិសសទំ្ អស់កនុ្វទិាល័យែូចជា កា សរន្តង្ហគ េះបឋម្
និ្កា ពាបាលបឋម្ែូចជា ឈកឺាល ចុករពាេះ ឬអស់កមាល ំ្ ជារែីម្ ។  
៣. ផ្តល់រសវាបញ្ាូ នអនកជំ្ឺ រៅម្នទីរពទយបដ អ្ក (ម្នទី រពទយកនុ្មូ្លោឋ ន) ចំរពាេះសិសស
ដែលមានជំ្ឺធាន់ធា  ដែលទម្ទ កា ពាបាលពីរវជាបណឌិ ត ។  
៤. ផ្តល់រសវាោបំ្ទកា ពិរប្ោេះជំ្ឺែល់សិសសដែលឈានែល់វយ័ប្គប់កា  ជាពិរសសសិសស
ប្សី ។  
៥. រ ៀបចំកំណត់ប្តាពិនិតយសុខ្ភាព និ្ច្ប្ក្ទុកសប្មាប់សិសសដែលម្កទទួល 
រសវាសុខ្ភាពរៅកនុ្គលីនិកសាលារ ៀន ។  
៦. ដថ្ទរំាល់ប កិាេ រពទយដែលគរប្មា្បានផ្តល់ជូនបនទប់សរន្តង្ហគ េះបឋម្ បស់សាលារ ៀន ។ 
៧. ប្គប់ប្គ្ដថ្ទបំានហមត់ចត់ កា ទទួល និ្កា ដប្ដចកប កិាេ រវជាសាន្តសត ថ្នន រំពទយ និ្
អាហា  ូបតថម្ាដែលគរប្មា្ផ្តល់  ។ 
៧. រធវី បាយកា ណ៍ជាលាយលកេអកស សប្មាប់រាយកា ណ៍មាច ស់ជំនួយ (ប្បចាបំ្តីមាស)  
៨. សហកា យា ្ជិតសនិតជាមួ្យគណៈប្គប់ប្គ្សាលារ ៀនកនុ្កា ប្គប់ប្គ្រសវាសុខ្
ភាពរៅកនុ្សាលារ ៀន ។ 
៩. សហកា យា ្ជិតសនិទធជាមួ្យគណៈប្គប់ប្គ្សាលា ប្កុម្ប្បឹកាកុមា  សាលារ ៀន
ជំនាន់ថ្មី រែីម្បផី្សពវផ្ាយពីសុខ្ភាពែល់ប្គូ និ្សិសសរៅកនុ្សាលារ ៀន ។  
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១០. សហកា យា ្ជិតសនិទធជាមួ្យម្នទី បដ អ្កកនុ្កា បរប្មី្រសវាសុខ្ភាព ។ 
១១. រ ៀបចំឯកសា  បណាុ េះបោា ល ពីកា ដថ្ទសុំខ្ភាពែល់ប្គូ និ្សិសសរៅកនុ្សាលា
រ ៀន រទៀ្ទត់តាម្ប្តីមាស ។ 
១២. ប្តួតពិនិតយ អនាម័្យតាម្ថ្នន ក់រ ៀន ទីធ្នល  ជាប្បចា ំនិ្ែឹកនាសំិសសសមាអ ត។   
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ឧរសម្ពន័ធទី៩៖ តារាងសកម្មភារ                                          
ទទួលថ្វិកាគលើកទលកចតិតតាម្ភារកចិច 

សេចក្តីពនយល់៖ តរាងសនឹះ ត្ល់នូវអក្តអបបប ា ន្ងមូលដាឋ នម្នកា ទូ្ទត់ិ (ឧ. តម
សា៉ា ង ម្ថ្ៃ...។ល។) អក្តអាចនលងខពេ់ជាងសនឹះ អាក្េ័យសលីធនធានសាលា។ សទឹះជាោ៉ា ងសនឹះ
ក្តី សាលាក្តូិវដលងចាេ់ថ្ន កា ទ្ទួ្លបានថ្វក្ាេក្ាប់ក្្ចចកា ទងំអេ់សនឹះ សដាយក្គូម្នបាន
បំសពញ ឬានកា ក្តួិតិព្ន្តិយក្តិលមក្តូិវ នលងសធវីឱយសាលាស ៀនបាត់ិបង់កា ទ្ទួ្លសាា ល់គុណ្ភាព
ជាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 

តារាងប្ាកឧ់បត្ថម្ភអរបបរមាតាម្ការបំពេញភារកិច្ច 

បញ្ា ីក្្ចចកា ណដលក្តូិវបំសពញ 

វធី្ទូ្ទត់ិតិម្ម្  
 
អក្តអបបប ា 

 
 គ ្តិ
ជា
សា
៉ាង

 

គ ្តិ
ជា
ម្ថ្
ៃ 

គ ្តិ
ជា
ណខ

 

គ ្តិ
ជា
្ល្
តិ្
ល

 

១. អនក្ ត្ល់ក្បលក្ាក្្លប(ក្្លបវទ្្ាសាស្ដេត ក្្លប  
ថ្តិ ូប ក្្លបន្ពនធ...។ល។)  

  X  ៤០,០០០៛ 

២. កា បំប៉ានេ្េសស ៀនយតឺិ x    ១២,០០០៛ 
៣. សធវីសមក្បសោគក្ប ងឆាេ  x   ១០,០០០៛ 
៤. សធវីសមក្បសោគក្ប ងសក្ជីេស េីេ្េសចូល
ស ៀន 

 x   ១០,០០០៛ 

៥. អនក្ទ្ទួ្លចុឹះស ម្ ឹះេ្េសចូលស ៀនសដីមឆាន ំ
េ្ក្ា 

 x   ២០,០០០៛ 

៦. ក្បធានក្កុ្មដលក្នាទំ្េសនក្្ចចេ្ក្ា  x   -- 

៧. កា ចូល មួេ្កាខ សាលាអភ្វឌ្ឍន៍េមតិថភាព
ក្គូបសក្ងៀន 

 x   ២០,០០០៛ 

៨. ក្គូបងវលក្អំណ្ណនេក្ាប់ថ្នន ក់្ដំបូង   x  ១៦០,០០០៛  
៩. កា ងា ចងក្ក្ងធនាោ េំណួ្     x ៦០០,០០០៛ 
១០. ក្គូដលក្នាកំ្កុ្មក្បលក្ាកុ្ា    x  ៤០,០០០៛ 
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១១. ក្្ចចកា ណដលក្តូិវបសក្ងៀនបណនថម (កា សធវី
ក្្ចចណតិងកា បសក្ងៀនបណនថម...។ល។)2 

  X  ៤០,០០០៛ 

១២. អនក្ក្គប់ក្គងក្មមវធី្អំណ្ណនសេៀវសៅលប ី   X  ៤០,០០០៛ 
១៣. កា ោកំ្ទ្ក្បធានក្កុ្មបសចចក្សទ្េ (សធវី
ថ្នន ក់្ន្ទ្េសន៍ ថ្នន ក់្បងាា ញ) 

  X  ៤០,០០០៛ 

១៤. ក្គូក្គប់ក្គងក្មមវធី្អំណ្ណនបណនថម(x 
reading) 

  X  ៤០,០០០៛ 

១៥. កា ោកំ្ទ្បសចចក្វទ្្ាព័ត៌ិានដល់ក្គូដម្ទ្
សទ្ៀតិ 

  X  ២០,០០០៛ 

 
 

េាា ល់៖ សាលាស ៀនអាចបណនថមក្នុ ងបញ្ា ីនូវក្្ចចកា ស្សងសទ្ៀតិ ណដលម្នទន់ានក្នុ ងបញ្ា ីខាងសលី
សនឹះ។  
 

 
2 នៅក្នុងការងារន េះ គ្រូបនគ្ងៀ ថ្នន ក្់ទី ១  ឹងតាមដា សិសសរបស់គាត់នៅថ្នន ក្់ទី ២  ិងថ្នន ក្់ទី ៣ ដែលទាមទារឱ្យមា ដែ ការនមនរៀ ថ្មី
សគ្មាប់ក្គ្មិតថ្នន ក្់ទាាំងន េះ។ ការងារន េះអ ុវតតចាំន េះដតក្គ្មិតបឋមសិក្ាប ុន ណ្ េះ។ 
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ឧរសម្ព័នធទី១០៖ គាំរណូ្នការគន្ងអាជីរប្គូរគប្ងៀន 
 

ប្កសងួអរ់រ ាំ យវុជន និងកីឡា 
      

ណ្នការគន្ងអាជីរប្គូរគប្ងៀន 
 
ស ម្ ឹះក្គូ៖…………………………………… សភទ្៖  ក្បុេ  ក្េី  អាយុ៖…………… 
សាលា៖: ……………………………………  មុខវជ្ាា បសក្ងៀន៖ ……………………………………. 
ទួ្ េ័ពទ៖…………………………………… អីុណម៉ាល៖…………………………………… 

 

 
ណ្នកា សនឹះគឺេក្ាប់សលាក្ក្គូ ឬអនក្ក្គូ សដីមបឱីយដលងពីក្ក្ម្តិកា ងា  បេ់ខ្ួនថ្ន ពូណក្ចំណុ្ចណ្ណខឹ្ះ 

អនក្ចង់ណក្លមអចណុំ្ចណ្ណខ្ឹះ សហយីេំខានជ់ាងសនឹះសទ្ៀតិគឺ សតិីក្តិូវណក្លមអសដាយ សបៀបណ្ណ។ សដមីបកី្ណំ្តិ់វធ្ី
ណដលអនក្អាចណក្លមអ នង្ណក្លមអបានក្ក្ម្តិណ្ណក្នុងអំ ុងសពលណ្ណមួយ សយងីេូមឱយអនក្ក្ណំ្តិ់សោលសៅមួយ
ចំនួនណដលអនក្ចងេ់សក្មចបាន។ បនាទ ប់មក្ សយងីនលងអនក្សធវីកា ឆ្ុឹះបញ្ញច ងំអំពីសោលសៅទងំសនឹះជាសទ្ៀងទតិ់
សៅក្នុងក្ណំ្តិ់ក្តក្បចមំ្ថ្ៃអំពគីន្ងអាជីព បេ់អនក្។ សដីមបេីសក្មចបាននូវសោលសៅណដលអនក្បានក្ណំ្តិ ់ អនក្
អាចសក្ជីេស េីពីក្នុងបញ្ា ីគនង្អាជីព។ សៅក្នុងក្ណំ្តិ់ក្តក្បចមំ្ថ្ៃគនង្អាជពី បេអ់នក្ អនក្អាចេ សេ អពំីអវីៗ
ណដលអនក្បានស ៀន ន្ងវធ្ីណដលអនក្អាចសក្បីចំសណ្ឹះដលងសនឹះសដីមបេីសក្មចសោលសៅទងំសនាឹះ។ អនក្ក្តិូវបនតសធវតីម
សោលសៅ បេអ់នក្ ដូចសនឹះក្បកា េំខានគ់ឺក្តិូវសក្ជីេស េីវាបានក្តិលមក្តិូវ។ បញ្ា ី្តល់ក្បាក្ឧ់បតិថមាតមភា ក្ច្ច ន្ង
បញ្ា ីគនង្អាជីព្តលនូ់វជសក្មេីជាសក្ចីន។ សយងីនលងចប់ស្តីមសដាយសក្បីេក្មមភាពណដលជួយអនក្សក្ជេីស េី
ក្បក្បសដាយភាពម្វឆ្ាតិពីជសក្មីេទងំអេ់សនាឹះ។ 
 

អវីណដលអនក្សពញច្តិតបំ្ ុតិ ន្ងអវីណដលអនក្ម្នសពញច្តិតបំ្ុតិ 
 ក្នុងកា ងា ណដលអនក្សពញច្តិតបំ្ុតិ គឺជាសពលណដលអនក្ព្តិជាេបាយនលងកា ងា  សហយីសធវីឱយអនក្ាន
ក្ា្ងំសធវីកា ។ សពលមន្សពញច្តិតគឺជាសពលណដលសធវីឱយអនក្ធុញក្ទនន់លងកា ងា  សហយីអនក្ចណំ្ណយក្ា្ងំពលំ
សក្ចីន។ 
 ១.ក្. េ សេ សពលសវលាណដលសពញច្តិតបំ្ ុតិណ្ណមួយពីក្មមវធ្ីកាលពីណខក្នង្សៅ? (េក្ាប់ក្គូថ្មីេូម
េ សេ ពីចណំ្ណប់អា មមណ៍្ណដលចប់ស្ដីមសពញច្តិតបំ្ុតិសៅក្នុ ងក្មមវធី្)  

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
១.ខ. សតិអីវីខឹ្ះណដលសធវឱីយអនក្សពញច្តិតបំ្ុតិ?  



136 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
២.ក្. េ សេ សពលណដលអនក្ម្នសពញចត្ិតបំ្ុតិណ្ណមួយកាលពីណខក្ន្ងសៅ? (េក្ាបក់្គូថ្មីេូមេ 

សេ ពីកា ងា ក្ន្ងមក្សៅសាលាធមមត សហីយសបីសទី្បណតិសចញបសក្ងៀនម្នទន់ានបទ្បទ្ព្សសាធន៍អាច លំង
េំណួ្ សនឹះបាន) 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
២.ខ. សតីិអវីខឹ្ះណដលសធវីឱយអនក្ម្នសពញច្តិតសសាឹះ?  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

ចំណ្ណប់អា មមណ៍្ ន្ងចណុំ្ចខ្ាងំ 
អនក្សទ្ីបណតិបានគត្ិពីសពលណដលអនក្សពញច្តិតក្នុងកា ងា  ន្ងសពលណដលអនក្ធុញក្ទន់នលងកា ងា ។ 

ចំណុ្ចសនឹះបានក្បាបអ់នក្នូវអវមីួយពីទ្េ្សៅ ណដលអនក្ចងេ់សក្មចក្នុងណ្នកា គន្ងអាជពី។ ឧទហ ណ៍្ អនក្
សពញច្តិតបំ្ ុតិសៅសពលណដលេ្េសស ៀនយល់ដលងបានសក្ចីនក្នុងសមស ៀនព្សសាធន៍វទ្្ាសាស្ដេត ណដលអនក្បានស ៀបចំ
េក្ាប់ពកួ្សគ អនក្ក្បណហលជាចង់ស ៀនអពំីបទ្ព្សសាធន៍សក្ចីនសទ្ៀតិេក្ាបេ់ក្មមភាពសធវីសៅក្នុងថ្នន ក្់ឱយកាន់ណតិ
ក្បសេី ស ងី។ សបីអនក្ ម្នសពញច្តិតទល់ណតិសសាឹះ ដូចជាសពលណដលអនក្បានសឃញីេហកា ាីន ក្់ជបួកា លំបាក្
ក្នុងកា បសក្ងៀនឱយេេ្សយល ់ប៉ាុណនតអនក្ក្៍មន្ដលងពីវធ្ីជួយោតិ់ណដ  សនាឹះាននយ័ថ្នអនក្ក្បណហលជាចង់ ក្វធ្ីជយួ
ោកំ្ទ្េហកា សីនាឹះសហយី។ 
 ឥ ូវសនឹះ អនក្ក្តិូវគត្ិអំពអីវីណដលអនក្ចង់បានពីកា ងា បសក្ងៀនេេ្ស ន្ងគត្ិពីអវី ណដលអនក្ ពំលងថ្ននលង
ទ្ទ្ួលបានពកី្មមវធ្ីសាលាស ៀនជំនានថ់្មី។ 

 

៣.ក្. សតិីអវីណដលសធវីឱយអនក្ចបអ់ា មមណ៍្ជាងសគ ចំសពាឹះកា ងា  បេ់អនក្ជាក្គូបសក្ងៀន?  
___________________________________________________________________ 
៣.ខ. សតិីបណ្ំ្នអវីខ្ឹះណដលអនក្ាន ចួជាសក្េច ណដលចបំាច់ សដីមបេីសក្មចចណំ្ណប់អា មមណ៍្សនឹះ ?  

___________________________________________________________________ 
៣.គ. ក្នុងកា ងា  បេអ់នក្ សតិអីវីណដលេំខានេ់ក្ាប់អនក្ជាងសគបំ្ុតិ? 

___________________________________________________________________ 
៣. ឃ. សតិីក្នុងកា ងា ានឧបេគាអវីខឹ្ះណដលរារាងំអនក្ ម្នឱយអនក្សធវីជាក្គូ ឬអនក្ដលក្នាលំអបាន? 

___________________________________________________________________ 
 
៤. េូមសក្ជេីស េីភាពខ្ាងំ បេ់អនក្ពីតរាងខាងសក្កាម។ (គូេក្គីេ ឬគូេវងស់លីពាក្យ) 

កា ស ៀបច ំ បំណ្្នបសក្ងៀន(ឧ.ពនយល់ចាេ់លអ) ប ោ្កាេក្នុងថ្នន ក្ល់អ 
កា ងា ព្សសាធ កា ឆ្ុឹះបញ្ញច ងំវជ្ាា ជីវៈ សធវីឱយកា ស ៀនានភាពេបាយ កី្រាយ 
ជួយោកំ្ទ្េហកា  ី កា ក្គប់ក្គងថ្នន ក្ ់ កា ក្គប់ក្គង(ក្្លប ក្ក្ុមមុខវជ្ាា ) 
ជួយោកំ្ទ្េ្េស កា ចតិ់ណចងកា ងា ក្ក្ុម ទញក្បសោជនព៍ីបនទប់មុខវជ្ាា  
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*ចសន្ាឹះទ្ំសន ទុ្ក្េក្ាប់អនក្បំសពញចណុំ្ចខ្ាងំ ន្ងចណំ្ណប់អា មមណ៍្ស្សងសទ្ៀតិ បេ់អនក្ សក្ៅពី

ចំណុ្ចណដលានសៅក្នុងតរាងសនឹះ។  
 
ចំណ្ណប់អា មមណ៍្ ន្ងចណុំ្ចខ្ាងំ បេ់អនក្នលងក្បាបអ់នក្ពីជសក្មេីណ្ណខ្ឹះណដលេមក្េបសដីមបសីធវីជា

សោលសៅអាជពី បេអ់នក្។ សបីអនក្យល់ថ្ន េ្េសស ៀនសដាយសក្បីេាា  ៈឧបសទ្េស្សងៗ គឺជាកា ចបំាច់ (ដូចជា
សក្ប ី សេៀវសៅពីបណ្ណា ល័យ ឬបសចចក្វទ្្ាពត័ិ៌ាន......) សនាឹះជសក្មីេដ៏លអគអឺនក្ក្តិូវេ្ក្ាបណនថមសទ្ៀតិអពំីកា 
បស្ដញ្ញា បចណុំ្ចទងំសនឹះ សៅក្នុងកា បសក្ងៀន បេអ់នក្។ សបីអនក្ចប់អា មមណ៍្សលកីា ឱយេ្េសចូល មួក្នុងដំសណី្ 
កា បសក្ងៀន បេ់អនក្ ក្៏ដូចជាេ្េសព្កា ្ងណដ  សនាឹះអនក្អាចសក្ជីេស េីឯក្សទ្េស្សង។ 

អនក្អាចសក្ជេីស េីវធ្ីស ៀន បេ់អនក្ ក្ពមជាមួយចណុំ្ចខ្ាងំ បេអ់នក្បាន។ អនក្អាចពក្ងលងបណនថមសលី
ចំណុ្ចខ្ាងំ បេ់អនក្តម យៈកា ស ៀនបណនថមអពំីចណុំ្ចខ្ាងំទងំអេ់សនាឹះ ឬអនក្អាចសក្ជីេស េីកា េ្ក្ាអពំី
កា ក្គប់ក្គង(ឧទហ ណ៍្) សបីេ្នវាមន្ណមនជាចណុំ្ចខ្ាងំ បេ់អនក្ ពីសក្ពាឹះអនក្ចង់អភ្វឌ្ឍបណ្ំ្នសនឹះ។   
 
សោលសៅ ន្ងគន្ងអាជីព 
 ឥ ូវសនឹះ េូមអនក្នលក្ ក្សោលសៅ៣ ណដលអនក្ចង់េសក្មចបានក្នុងឆាន សំនឹះ។ អនក្ក្តិូវងាក្មក្គ្តិអពំី
សោលសៅទងំសនឹះជាក្បចកំ្នុងឆាន សំនឹះ។ សពលអនក្សធវអីវីមួយណដលជួយអនក្េសក្មចសោលសៅសនឹះបាន អនក្ក្តិូវក្តិ់
ក្តវាទុ្ក្ក្នុងបញ្ា ីគន្ងអាជពី។ សដមីបេីសក្មចបានសោលសៅ បេ់អនក្ ក្មមវធ្ីសាលាស ៀនជំនានថ់្មីបានស ៀបចំអនក្
នូវក្មមវធ្ីទ្េសនក្្ចចេក្្ាចំននួ២ ទ្េសនក្្ចចេ្ក្ាមួយគឺសៅក្ពឹះរាជាណ្ណចក្ក្ម្ថ្ នង្ទ្េសនក្្ចចមួយសទ្ៀតិសៅ
តមសាលាក្នុងក្បសទ្េ (តមលទ្ធភាព បេក់្មមវធ្ី)។ សោលសៅទងំសនឹះ នលងជួយអនក្េសងកតិ ណេវង ក្ជា
ព្សេេសៅក្នុងដំសណី្ ទ្េសនក្្ចចទងំពី សនឹះជាក្់ជាពុខំាន។  
 កា េ សេ សោលសៅ ន្ងណ្នកា ម្នណមនជាក្្ចចកា ងាយក្េួលសធវីសនាឹះសទ្ ដូចសនឹះ អនក្អាចព្នត្ិយសមីល
សេៀវសៅបញ្ា ីគន្ងអាជពីជាមុនេ្ន មុននលងេសក្មចច្តិតសក្ជេីស េី។ 
សោលសៅទ្ី១ 
 សៅដំណ្ណចឆ់ាន េំ្ក្ា ២០១៧-២០១៨  ខាុ ំ

កា សឆ្ីយេណួំ្  កា េួ េណួំ្  កា េ្ក្ាេក្មបតមតិក្មូវកា េ្េស 
្ល្តិេាា  ឧបសទ្េ ្ា ភាា ប់សមស ៀនជាមយួបសចចក្វទ្្ា

ព័តិ៌ាន/បណ្ំ្នជីវត្ិ 
កា សក្បីសពលសវលាានក្បេទ្្ធភាព 

សធវីកា ជាមួយក្ក្មុក្បលក្ាកុ្ា  កា ចតិ់ណចងក្្លបមុខវជ្ាា  សធវីកា សដាយសក្បីបសចចក្វទ្្ាពត័ិ៌ាន 
បស្ដញ្ញា បបសចចក្វទ្្ាព័តិា៌នក្នុងសមស ៀន ចំសណ្ឹះដលងមូលដាឋ ន កា ជួយេេ្សណដលានតិក្មូវកា ព្សេេ 
សក្បីេាា  ៈក្នុងបណ្ណា ល័យេក្ាប់សម
ស ៀន 

*... *... 
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___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
ក្ក្ម្តិេមតិថភាពបចចុបបនន (០ ានន័យថ្ន ោម នកា ណក្លមអពីមុនមក្សទ្ ១០ ាននយ័ថ្ន សោលសៅបានក្តិូវ
បានេសក្មច។  
  
 
  0 ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ 

សោលសៅទ្ី២ 
 សៅដំណ្ណចឆ់ាន េំ្ក្ា២០១៧-២០១៨  ខាុ ំ

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
ក្ក្ម្តិេមតិថភាពបចចុបបនន(០ ានន័យថ្ន ោម នកា ណក្លមអពមុីនមក្សទ្ ១០ ានន័យថ្ន សោលសៅក្តិូវបាន
េសក្មច។  
 
  0 ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ 

សោលសៅទ្ី៣ 
 សៅដំណ្ណចឆ់ាន េំ្ក្ា២០១៧-២០១៨ ខាុ ំ

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
ក្ក្ម្តិេមតិថភាពបចចុបបនន(០ ានន័យថ្ន ោម នកា ណក្លមអពមុីនមក្សទ្ ១០ ានន័យថ្ន សោលសៅក្តិូវបាន
េសក្មច។  
 
   0 ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ 
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បញ្ជីគន្លងអាជីព 

 
 សដីមបេីសក្មចបានសោលសៅទងំសនឹះ ខាុ ំក្តិូវអភ្វឌ្ឍបណ្ំ្នទក្់ទ្ងនលង (គូេវង់ជសក្មេីចំនួន៣សៅក្នុង 

បញ្ា ីេក្ាប់សក្ជីេស េី) ៖ 
បញ្ា ីេក្ាប់សក្ជីេស េី៖ 
១. កា ងា ក្ក្ុមក្បលក្ាកុ្ា  
២. កា ស ៀបចំបនទប់(មុខវជ្ាា ) 
៣. កា ក្គប់ក្គងថ្នន ក្ ់
៤. កា ជួយោកំ្ទ្ដលេ់ហកា ជីាក្គូបសក្ងៀនដូចោន  
៥. តិួនាទ្ី បេ់ក្គូ្នមុខ 
៦. វធ្ីសាស្ដេតគ ុសកាេលយ នង្កា បសក្ងៀន 
៧. ក្្លបមុខវជ្ាា  
៨. កា សក្បីក្បាេប់សចចក្វទ្្ាពត័ិ៌ាន 
៩. កា បស្ដញ្ញា បកា សក្បីក្បាេប់សចចក្វទ្្ាពត័ិ៌ានសៅក្នុងសមស ៀន 
១០. កា បស្ដញ្ញា បកា សក្បីក្បាេ់បណ្ណា ល័យសៅក្នុងសមស ៀន 
១១. កា បស្ដញ្ញា បកា សក្បីក្បាេ់បញ្ា ីបណ្ំ្នជីវត្ិសៅក្នុងសមស ៀន 
១២. ពក្ងលងចំសណ្ឹះដលងសលមុីខវជ្ាា ឯក្សទ្េឱយបានេុីជសក្ៅ ៖មុខវជ្ាា ____________________ 
១៣. កា ជួយេេ្សណដលានតិក្មូវកា ព្សេេ 
 
េូមេ សេ ក្្ចចកា ណដលអនក្ក្តិូវសធវីសដីមបេីសក្មចសោលសៅ បេ់អនក្ មុនសពល ក្នុងអំ ុងសពល នង្សៅ 

សក្កាយសពលទ្េសនក្ច្ចេក្្ា។ 
សោលសៅទ្ី១៖ មុនដំសណី្ ទ្េសក្្ចចេ្ក្ា ខាុ ំនលង __________________________________ 
___________________________________________________________________ 
ក្នុងអំ ុងសពលទ្េសនក្្ចចេក្្ា ខាុ ំនលងសផ្ទត តិកា យក្ច្តិតទុ្ក្ដាក្់សៅសល_ី_____________________ 

សក្កាយទ្េសក្ច្ចេ្ក្ា ខាុ ំនលង______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
សោលសៅទ្ី២៖ មុនដំសណី្ ទ្េសក្្ចចេ្ក្ា ខាុ ំនលង _________________________________ 
___________________________________________________________________ 
ក្នុងអំ ុងសពលទ្េសនក្្ចចេក្្ា ខាុ ំនលងសផ្ទត តិយក្ច្តិតទុ្ក្ដាក្់សៅសលី________________________ 

សក្កាយទ្េសនក្្ចចេក្្ា ខាុ ំនលង________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
សោលសៅទ្ី៣៖ មុនដំសណី្ ទ្េសនក្្ចចេ្ក្ា ខាុនំលង_________________________________ 
___________________________________________________________________ 
ក្នុងអំ ុងសពលទ្េសនក្្ចចេក្្ា ខាុ ំនលងសផ្ទត តិយក្ច្តិតទុ្ក្ដាក្់សៅសលី________________________ 
សក្កាយទ្េសនក្្ចចេក្្ា ខាុ ំនលង________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 ក្មមវធ្ីសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីនលង្តល់លទ្ធភាពឱយអនក្េសក្មចសោលសៅនានា ក្នុង យៈសពលសពញមួយឆាន ។ំ 
អនក្ក្តិូវបញ្ចូលវគាបបំ៉ាន ក្្ចចក្បជុំ នង្វគាេក្្ាស្សងៗសៅក្នុងបញ្ា ីក្ំណ្តិ់ក្តគន្ងអាជពី បេ់អនក្ណដលពាក្់ពន័ធ
នលងសោលសៅ បេ់អនក្។ 
 ក្ំណ្តិ់ក្តគនង្អាជពីសនឹះតិណំ្ណងឱយកា  កី្ចសក្មីន ឬវឌ្ឍនភាពណ្នក្វជ្ាា ជីវៈ បេ់អនក្។ េូមពាោម 
សធវីបចចុបបននភាពក្ណំ្តិ់ក្តសនឹះជាស ៀងរាលេ់បាត ហ៍។  
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កាំណត់ប្តាគន្ងអាជីរ 
កាលររគិចឆទ៖............ 

សោលសៅទី្១/២/៣ 
េក្មមភាពនានាេក្ាប់្នសៅេសក្មចសោលសៅ៖ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
ក្ំណ្តិ់េាា ល់អំពេីក្មមភាពខាងសលី៖( ឧទហ ណ៍្ ានក្បេ្ទ្ធភាព ឬោម នក្បេទ្្ធភាព អវីៗណដលខាុ ំបាន
ស ៀនេូក្តិ អវីៗណដលសធវបីានសជាគជ័យ អវីណដលសធវីឱយខាុ ំជបួកា លំបាក្ សមស ៀនេក្ាប់េក្មមភាពសក្កាយ
សទ្ៀតិ)   
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
កា េសក្មចសោលសៅ(០ានន័យថ្ន ោម នកា  កី្ចសក្មនីសលេីមុនសទ្ ១០ ានន័យថ្ន សោលសៅក្តិូវបាន
េសក្មច)  
 
  0 ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ 
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កាំណត់ប្តាគន្ងអាជីរ 
កាលររគិចឆទ៖ ............................ 

សោលសៅទី្១/២/៣ 
េក្មមភាពនានាេក្ាប់្នសៅេសក្មចសោលសៅ៖ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
ក្ំណ្តិ់េាា ល់អំពេីក្មមភាពខាងសលី ៖( ឧទហ ណ៍្ ានក្បេ្ទ្ធភាព ឬោម នក្បេទ្្ធភាព អវីៗណដលខាុ ំបាន
ស ៀនេូក្តិ អវីៗណដលសធវបីានសជាគជ័យ អវីណដលសធវីឱយខាុ ំជបួកា លំបាក្ សមស ៀនេក្ាប់េក្មមភាពសក្កាយ
សទ្ៀតិ)   
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
កា េសក្មចសោលសៅ(០ានន័យថ្ន ោម នកា  កី្ចសក្មនីសលេីមុនសទ្ ១០ ានន័យថ្ន សោលសៅក្តិូវបាន
េសក្មច)  
  0 ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ 
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កាំណត់ប្តាគន្ងអាជីរ 
កាលររគិចឆទ៖ ................................. 

ឈោលឈៅទី១/២/៣ 
ស្កមមភ្ជពនានាស្រមាប់្ ន្ឈៅស្ឈរមច្ឈោលឈៅ៖ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
កាំណត្ស់្មាា ល់អាំពីស្កមមភ្ជពខាងឈលើ ៖ (ឧទា រណ៍ មាន្របសិ្ទធភ្ជព ឬោម ន្របសិ្ទធភ្ជព អវីៗន្ដលែ្ុ ាំ
ាន្ឈរៀន្សូ្រត្ អវីៗន្ដលឈ្វើាន្ឈជាគជយ័ អវីន្ដលឈ្វើឱ្យែ្ុ ាំជបួការលាំាក ឈមឈរៀន្ស្រមាបស់្កមមភ្ជពឈរកាយ
ឈទៀត្)   
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
ការស្ឈរមច្ឈោលឈៅ(០មាន្ន្យ័ថា ោម ន្ការរកីច្ឈរមើន្ឈលើស្មុន្ឈទ ១០ មាន្ន្យ័ថា ឈោលឈៅរត្ូវាន្
ស្ឈរមច្)  
 
  0 ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ 
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កាំណត់ប្តាគន្ងអាជីរ 
កាលររគិចឆទ៖ ................................. 

សោលសៅទី្១/២/៣ 
េក្មមភាពនានាេក្ាប់្នសៅេសក្មចសោលសៅ៖ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
ក្ំណ្តិ់េាា ល់អំពេីក្មមភាពខាងសលី ៖( ឧទហ ណ៍្ ានក្បេ្ទ្ធភាព ឬោម នក្បេទ្្ធភាព អវីៗណដលខាុ ំបាន
ស ៀនេូក្តិ អវីៗណដលសធវបីានសជាគជ័យ អវីណដលសធវីឱយខាុ ំជបួកា លំបាក្ សមស ៀនេក្ាប់េក្មមភាពសក្កាយ
សទ្ៀតិ)   
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
កា េសក្មចសោលសៅ(០ានន័យថ្ន ោម នកា  កី្ចសក្មនីសលេីមុនសទ្ ១០ ានន័យថ្ន សោលសៅក្តិូវបាន
េសក្មច)  
 
  0 ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ 
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កាំណត់ប្តាគន្ងអាជីរ 
កាលររគិចឆទ៖ 

សោលសៅទី្១/២/៣ 
េក្មមភាពនានាេក្ាប់្នសៅេសក្មចសោលសៅ៖ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
ក្ំណ្តិ់េាា ល់អំពេីក្មមភាពខាងសលី ៖( ឧទហ ណ៍្ ានក្បេ្ទ្ធភាព ឬោម នក្បេទ្្ធភាព អវីៗណដលខាុ ំបាន
ស ៀនេូក្តិ អវីៗណដលសធវបីានសជាគជ័យ អវីណដលសធវីឱយខាុ ំជបួកា លំបាក្ សមស ៀនេក្ាប់េក្មមភាពសក្កាយ
សទ្ៀតិ)   
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
កា េសក្មចសោលសៅ(០ានន័យថ្ន ោម នកា  កី្ចសក្មនីសលេីមុនសទ្ ១០ ានន័យថ្ន សោលសៅក្តិូវបាន
េសក្មច)  
 
  0 ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ 
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ឧរសម្ព័នធទី១១៖ ទប្ម្ងវ់ាយតច្ម្្ជវីភារមាតារិតាណដ្លោម ន 
លទធភារឧរតថម្ភថ្វិកាគដាយសមប័្គចតិតដ្លស់ាលាគរៀន 

 
ទប្ម្ង់វាយតច្ម្្ជីវភារមាតារិតាសសិស 

 

េ្េសស ម្ ឹះ _________________ ថ្នន ក្ ់ ____________________ 

សភទ្ ក្បុេ        ក្េ ី អាយុ ___________________ 

ស ម្ ឹះអាណ្ណ
ពាបាល 

________________ 

________________ 

ទ្ំនាក្់ទ្នំងជា
មួយេេ្ស 

____________________ 

____________________ 

អេយដាឋ ន: ្ទឹះសលខ# _________ ក្ក្ុម # ____ ភូម្ ______________ 

ឃុ/ំេងាក តិ់: _____________ ក្េុក្ _____________ សខតិត _________ 

សលខទូ្ េព័ទ ____________________________________ (សបីាន) 

កាលប ស្ចឆទ្
េាា េ 

________________ ស ម្ ឹះអនក្
េាា េ 

____________________ 

 
រប្ រេួ  ខាុ ំបាទ្/នាងខាុ ំស ម្ ឹះ................................ខាុ ំមក្ពី.............................។ សលាក្អនក្បានដាក្់
ពាក្យសេនីេុចុំឹះស ម្ ឹះកូ្នចូលស ៀនសៅសាលាស ៀនជនំាន់ថ្មីសដាយឥតិបងម់្ថ្។្ សាលាស ៀនានក្តីសសាមនេស 
ក្នុ ងកា យក្េំសណី្សនឹះមក្ព្ន្តិយព្ច ណ្ណ ប៉ាុណនតជហំានដបូំងសយីងក្តិូវសធវី ងាវ យតិម្ម្សាថ នភាពជីវភាព
ក្គួសា សលាក្អនក្ជាមុនេ្ន។  សតីិសលាក្អនក្យល់ក្ពមអនុញ្ញញ តិឱយសាក្េួ អពីំសាថ នភាពេពវម្ថ្ៃសនឹះ បេ់
សលាក្អនក្បានណដ ឬសទ្? សបីឯក្ភាព សយីងនលងចប់ស្តីមឥ ូវសនឹះណតិមតង។ សក្កាយពីេាា េចប់ សយីងនលងព្ន្
តិយកា វាយតិម្ម្សនឹះស ីងវញ្ ន្ងជូនដណំ្ល ងអពីំេំសណី្បេស់លាក្អនក្។  
 

ល.  េំណួ្  ចសម្ីយ ព្នទុ 
១ សតីិេ្េសសនឹះក្ំពុង េ់សៅជាមយួឪពុក្ជា
អច្ម្ស្ដនតយឬ៍សទ្? 

អច្ម្ស្ដនតយ ៍ ១ 
សទ្ ០ 

២ សតីិេ្េសសនឹះក្ំពុង េ់សៅជាមយួាត យជា
អច្ម្ស្ដនតយឬ៍សទ្? 

អច្ម្ស្ដនតយ ៍ ១ 
សទ្ ០ 

៣ ម្នបានស ៀនេូក្តិសទ្ ០ 
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ល.  េំណួ្  ចសម្ីយ ព្នទុ 
សបីឪពុក្ក្ំពុង េ់សៅជាមយួកូ្នជាអ
ច្ម្ស្ដនតយ ៍សតីិោតិ់ស ៀនេូក្តិបានក្ក្ម្តិ
ណ្ណណដ ? 

ស ៀនេូក្តិក្តិលមបឋមេ្ក្ា ២ 
ស ៀនេូក្តិក្តិលមមធយមេ្ក្ា
បឋមភូម្ 

១៣ 

៤ សបីាត យក្ំពុង េ់សៅជាមួយកូ្នជាអ
ច្ម្ស្ដនតយ ៍សតីិោតិ់ស ៀនេូក្តិបានក្ក្ម្តិ
ណ្ណណដ ? 

ម្នបានស ៀនេូក្តិសទ្ ០ 
ស ៀនេូក្តិក្តិលមបឋមេ្ក្ា ៦ 
ស ៀនេូក្តិក្តិលមមធយមេ្ក្ា
បឋមភូម្ ន្ងខពេជ់ាងសនឹះ 

៩ 

៥ សតីិកុ្ា សនឹះានបអូនៗប៉ាុនាម ននាក្់? ោម នសទ្ ១២ 
ាន១នាក្ ់ ១២ 
ាន២នាក្ ់ ៨ 
ាន៣នាក្ ់ ៤ 
ាន៤នាក្ ់ ២ 
ាន៥នាក្់ ឬសក្ចីនជាងសនឹះ ០ 

៦ សតីិកុ្ា សនឹះានបងៗប៉ាុនាម ននាក្់? ោម នសទ្ ០ 
ាន១នាក្ ់ ១ 
ាន២នាក្ ់ ២ 
ាន៣នាក្ ់ ៣ 
ាន៤នាក្ ់ ៤ 
ាន៥នាក្់ ឬសក្ចីនជាងសនឹះ ៥ 

៧ សតីិឪពុក្ ឬអាណ្ណពាបាល បេ់កុ្ា 
សនឹះានមុខ ប អវី? 

ក្េ្ក្  ក្មមក្  ១ 
ាន ប ជនំញួតូិចតច ៣ 
មស្ដនតីរាជកា  ៦ 

៨ សតីិាត យ ឬអាណ្ណពាបាល បេ់កុ្ា 
សនឹះានមុខ ប អវី? 

ក្េ្ក្  ក្មមក្  ១ 
ាន ប ជនំញួតូិចតច ៣ 
មស្ដនតីរាជកា  ៦ 

៩ សតីិអនក្ានដីណក្េ ឬចាក  ចនំនួប៉ាុនាម ន
ហ្ចត? 

២ ហ្ចត ៤ 
១ ហ្ចត ៣ 
ត្ិចជាង១ហ្ចត ១ 
ោម នដីណក្េ ចាក  សទ្ ០ 

១០ សតីិ្ទឹះក្បក្់ដបូំលអវី? (េសងកតិសមីល) េបូវ េ្លក្សតន តិ ០ 
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ល.  េំណួ្  ចសម្ីយ ព្នទុ 
 តិង ់ឬសៅេ៊ាូ ០ 

េ័ងកេី ៤ 
សក្បឿង ឬហវីក្ប ូ ោម នចំណ្ណតិ់ថ្នន ក្់សទ្ 
េីុម៉ាងត់ិ ៍ ោម នចំណ្ណតិ់ថ្នន ក្់សទ្ 
ស្សងពីសនឹះសទ្ៀតិ ០ 

១១ សតីិ្ទឹះសនឹះក្កាល( នាប)អំពីអវី?(េសងកតិ
សមីល) 
 

ផ្ទទ ល់ដី ០ 
 នាបឬេសី ០ 
 នាបកាត  សឈី ៤ 
ក្កាលកា ៉ា ូ ោម នចំណ្ណតិ់ថ្នន ក្់សទ្ 
ស្សងពីសនឹះសទ្ៀតិ ០ 

១២ សតីិសៅក្នុ ង្ទឹះអនក្ានសក្គឿងេងាា  ម្ ន្ង
ប ក្ាខ  អវីខឹ្ះ? 

នា ្កាពយួ ជញ្ញា ងំ ១ 
តុិ ១ 
ទូ្  ២ 
វទ្្យុ ១ 
ា៉ា េីុនចក្់ចសក្មៀង     ១ 
ទូ្ ទ្េសន៍    ៦ 
ា៉ា េីុនសដ  ៣ 
ា៉ា េីុនក្្នក្េូវ     ១០ 
ក្ង/់ សទ្ឹះសោ      ៣ 
ា៉ា េីុនភាួ  ដី     ោម នចំណ្ណតិ់ថ្នន ក្់សទ្ 
សទចក្ក្ោនយនត/  ុមឺ៉ាក្េ
សណ្ណត ង    

ោម នចំណ្ណតិ់ថ្នន ក្់សទ្ 

 ថ្យនត/ក្តក្់ទ្័      ោម នចំណ្ណតិ់ថ្នន ក្់សទ្ 
១៣ សតីិអនក្ានសោចំននួប៉ាុនាម នក្ាល? ៤ -៥ ៤ 

៣ ២ 
១-២ ១ 
ោម នសទ្ ០ 

១៤ សតីិអនក្ានក្ក្បីចនំួនប៉ាុនាម នក្ាល? ៤ -៥ ៤ 
  ៣ ២ 
  ១-២ ១ 
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ល.  េំណួ្  ចសម្ីយ ព្នទុ 
  ោម នសទ្ ០ 
១៥ សតីិអនក្ានក្ជូក្ចនំួនប៉ាុនាម នក្ាល? ៤ -៥ ៤ 

  ៣ ២ 
  ១-២ ១ 
  ោម នសទ្ ០ 
១៦ សតីិអនក្ានសេឹះចំនួនប៉ាុនាម នក្ាល? ៤ -៥ ៤ 

៣ ២ 
១-២ ១ 
ោម នសទ្ ០ 

១៧ សតីិក្នុ ងក្គសួា អនក្ ានេាជ្ក្ណ្ណាន ក្់
ណដលានជងឺំរុាមំ្ ៉ា ឬព្កា ណដ ឬសទ្? 

ាន ០ 
ោម នសទ្ ១ 

 
េាា ល់៖ សពលដាក្់ព្នទុ  េូមក្តិ់ក្តចសម្ីយ ណដលក្ណំ្តិថ់្ន “ោម នចណំ្ណតិ់ថ្នន ក្់” ។ ក្គប់ទ្ក្មងណ់ដលាន
ចសម្ីយមួយ ឬសក្ចីនណដលបានដាក្់ព្នទុថ្ន “ោម នចណំ្ណតិ់ថ្នន ក្”់ ក្តិូវដក្សចញពីបញ្ា ី ន្ងម្នក្តិូវបានព្ច ណ្ណ
េក្ាប់្ តល់អាហា ូបក្ ណ៍្សនាឹះសទ្។ 
 
កា ណណ្នាដំាក់្ព្នទុ  
ព្នទុ អត្ិប ាក្នុ ងទ្ក្មងស់នឹះគឺាន១១០ព្នទុ ។ សដីមបីទ្ទ្ួលបានកា សលីក្ណលងកា បងម់្ថ្្សដាយេម័ក្គច្តិត អនក្
សេនីេុំក្តិូវានព្នទុ៤៤ ឬទបជាងសនឹះសទ្ៀតិ។ សបីអនក្សេនីេុណំ្ណ្តលច់សម្ីយណដលក្ណំ្តិថ់្ន “ោម នចណំ្ណតិ់
ថ្នន ក្់” ាននយ័ថ្ន អនក្សេនីេុំសនាឹះនលងក្តិូវដក្សចញសដាយេវយ័ក្បវតិត្ពីបញ្ា ីក្តិូវ្តល់កា សលីក្ណលងក្នុងកា បង់
វភ្ាគទនសដាយេម័ក្គច្តិត។ 
 
 
ព្នទុេ ុបទ្ទ្លួបាន _____________________ ព្នទុ  
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ឧរសម្ព័នធទី១២៖ ទប្ម្ង់វាយតច្ម្រ្នតកិចចសនាប្គូរគប្ងៀន 
ទប្ម្ង់រមួ្សប្មារ់វាយតច្ម្្ប្គូរគប្ងៀនគដ្ើម្បរីនតកិចចសនាជាម្ួយសាលា

គរៀនជាំនន់ថ្មី 
 

រឈាម េះប្គ ូ __________________________ រឈាម េះសាលារ ៀន ____________ 

បរប្្ៀនមុ្ខ្វជិាា  
(សូម្គូសវ្ប់្គប់
ចំណុចដែលមាន) 

☐ ប្គូអនុវទិាល័យ /វទិាល័យ 

ភាសាដខ្ម  គណិតវទិា គីម្ីវទិា  ូបវទិា ជីវវទិា 
ភូម្ិវទិា ភាសាអ្់រគលស ប្បវតតិវទិា ដផ្នែីវទិា 
រគហកិចច 

មុ្ខ្វជិាា រផ្ស្រទៀត៖ ______________ 

☐ ប្គូបឋម្សិកា 

រភទ ប្បុស   / ប្សី 

សញ្ជញ បប្តទទួល
បាន 

(សូម្គូសវ្ប់្គប់
ចំណុចដែលមាន) 

 

ប ញិ្ជញ បប្ត/ប ញិ្ជញ បប្តវទិា
សាន្តសត 

ប ញិ្ជញ បប្តជាន់ខ្ពស់/ប ញិ្ជញ បប្ត
ជាន់ខ្ពស់ដផ្នកវទិាសាន្តសត 

សញ្ជញ បប្តពីវទិាសាថ នជាតិអប់  ំ

សញ្ជញ បប្តរផ្ស្រទៀត៖ 
_______________ 

ប្បរភទថ្វកិារលីក
ទឹកចិតតទទួលបាន
(សូម្គូសវ្ប់្គប់
ចំណុចដែលមាន) 
 

☐ ប្បាក់រលីកទឹកចិតតរថ្  
☐ ប្បាក់រលីកទឹកចិតតតាម្សកម្មភាព 

អនកបំរពញទប្ម្្៖់    តួនាទី 

__________   __________ 

__________    __________  

__________    __________   

 
កាលប រិចេទ
បំរពញ៖ 

 
______________________ 

មូ្លោឋ នវាយតនម្ល 

 
☐កា សរ្កត 
☐កា សមាា ស 

 

ល.  បញ្ា ីវាយតនម្ល ពិនទុ  

១ 
រតីប្គូបរប្្ៀន ូបរនេះម្កបំរពញភា កិចចបរប្្ៀនរទៀ្ទត់រពលរវលាកប្មិ្តោ? 

☐ រទៀ្ទត់លអោស់   ☐ រទៀ្ទត់      ☐ ជួនកាលយឺត  ☐ យឺតញឹកញាប់ ៥ ៤ ៣ ០ 

២ 
រតីប្គូបរប្្ៀន ូបរនេះបំរពញភា កិចចបរប្្ៀនបានរពញរលញកប្មិ្តោ? 

☐ លអឥតរខាច េះ    ☐ លអោស់      ☐ លអប្គួ       ☐ រខ្ាយ 
៥ ៤ ៣ ០    
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☐ ប្គូ ូបរនេះមិ្នដែលរសនីសំុបំរពញកា ង្ហ រទ។ សូម្បញ្ជា ក់កា ង្ហ ដែលប្តូវបំរពញ (ឧ. កា ែឹកនាំ
កលឹប ែឹកនាសិំសសអនុវតតកម្មវធីិ។ល។) 

________________________________________________________ 

៣ 
រតីប្គូបរប្្ៀន ូបរនេះដថ្ កា និ្បំរពញព័ត៌មានកនុ ្កំណត់ប្តាផ្លូ វអាជីពប្គូបានលអកប្មិ្តោ? 

☐ លអឥតរខាច េះ    ☐ លអោស់         ☐ លអប្គួ          ☐រខ្ាយ 
៥ ៤ ៣ ០  

៤ 
រតីប្គូបរប្្ៀន ូបរនេះរប្បីប្បាស់បរចចកវទិាព័ត៌មានកនុ ្កា បរប្្ៀនញឹកញាប់កប្មិ្តោ? 

☐ ញឹកញាប់    ☐ ជួនកាលរប្បី     ☐ កប្ម្រប្បី    ☐ មិ្នដែលរប្បីរទ 
៥ ៤ ១ ០  

៥ 

រតីប្គូ ូបរនេះបានបន្តញ្ជា បវធីិសាន្តសតបរប្្ៀនថ្មីៗដែលទទួលបានពីសិកាេ សាលារៅកនុ ្សកម្មភាព
បរប្្ៀនបានលអកប្មិ្តោ? 

☐ រប្បីកប្មិ្តខ្ពស់   ☐ រប្បីកប្មិ្តម្ធយម្   ☐ រប្បីកប្មិ្តទប      ☐ មិ្នរប្បីរសាេះ    
៥ ៤ ១ ០ 

៦ 

រពលបរប្្ៀន រតីប្គូ ូបរនេះបានរប្តៀម្លកេណៈទុកមុ្នលអកប្មិ្តោ?  

☐ រប្តៀម្លកេណៈទុកមុ្នលអោស់ ☐ រប្តៀម្លកេណៈបានលអ    ☐ រប្តៀម្បានខ្លេះ 

☐ រប្តៀម្លកេណៈមិ្នបានលអ 
៥ ៤ ៣ ០ 

៧ 
រតីប្គូ ូបរនេះបានចូល មួ្សិកាេ សាលាពប្្ឹ្សម្តថភាពបានញឹកញាប់ប ុនោ? 

☐ ចូល មួ្បានលអោស់ ☐ ចូល មួ្បានម្ធយម្ ☐ ចូល មួ្បានតិចតួច 
៥ ៤ ០  

៨ 
រតីប្គូ ូបរនេះធ្នល ប់រសនីសំុប្បាក់ឧបតថម្ាតាម្ភា កិចចសប្មាប់កិចចកា ដែលោត់មិ្នបានរធវីដែ ឬរទ? 

☐ ញឹកញាប់     ☐ រពលខ្លេះ    ☐ មិ្នដែលរទ 
-៥  -៣  +៥ 

៩ 

រតីប្គូ ូបរនេះដែលមានសាន នែរលចរធ្នល រៅកនុ ្សាលារ ៀននែ ឬរទ? 

មាន  /    ោម នរទ 

របីមាន រតីសាន នែអវី?________________________________________ 
៥  ០ 

១០ 
រតីប្គូ ូបរនេះធ្នល ប់បរប្្ៀនកួបំពានរលីវនិ័យសាលាដែ ឬរទ?  

☐ ញឹកញាប់     ☐ ជួនកាល    ☐ មិ្នដែលបរប្្ៀនរទ -៥  -៣  +៥ 

១១ 
រតីជា មួ្ប្គូ ូបរនេះបានបំរពញតាម្សា្ោ់ សាលារ ៀនជនំាន់ថ្មីបានលអកប្មិ្តោ? 

☐ បំរពញបានកប្មិ្តខ្ពស់ោស់    ☐ បំរពញបានកប្មិ្តម្ធយម្ ☐ បំរពញបានកប្មិ្តរខ្ាយ  
៥ ៣ ០   

១២ 

រៅកនុ ្សហគម្ន៍ពប្្ឹ្សម្តថភាពវជិាា ជីវៈ បស់សាលា រតីប្គូ ូបរនេះសកម្មកប្មិ្តោ?     

☐ បង្ហា ញភាពែឹកនាយំា ្សកម្ម កនុ ្ន័យរធវីឱយសហគម្ន៍រនេះែរំណី កា បានលអ។ 

☐ ចូល មួ្ជាសមាជិកយា ្សកម្ម កនុ ្កា ដចក ដំលកព័ត៌មាន និ្ចំរណេះែឹ្ 

☐ ចូល មួ្ជាសមាជិកកនុ ្កប្មិ្តសា្ោ់អបបប មា 

☐ មិ្នបានចូល មួ្ជាសមាជិករទ 

៥ ៤ ៣ ០ ០ 
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☐ សាលារ ៀនោម នសហគម្ន៍រនេះរទ 

១៣ 

រតីប្គូ ូបរនេះរប្បីប្បាស់បោា ល័យជាធនធ្ននសប្មាប់បរប្្ៀនសិសសបានលអកប្មិ្តោ?(សូម្
រប្ជីសរ សីប្គប់សកម្មភាពដែលប្គូបានរធវីតាម្កា សរ្កត) 

☐ សិសសរៅប្សាវប្ជាវកនុ ្បោា ល័យ 

☐ ោក់សកម្មភាពសិសសរធវីរោយរប្បីឧបក ណ៍រអ ិចប្តូនិកចល័ត  
☐ រប្បីឧបក ណ៍រសាទសសន៍ែូចជាកា បរប្្ៀនតាម្កម្មវធីិទសសនា 

☐ កំណត់រសៀវរៅសិសសអានកនុ ្ប្កបខ្ណឌ រទៀ្ទត់ 

៥ ៤ ៣ ២   

១៤ 
រតីប្គូបរប្្ៀន ូបរនេះធ្នល ប់រប្បីសមាា  ៈ ឬខ្លឹម្សា រប្ៅកម្មវធីិរែីម្បីពប្្ីកខ្លឹម្សា រម្រ ៀនដែ ឬរទ? 

☐ បានរធវីញឹកញាប់    ☐ រធវីជាហូ ដហ   ☐ កប្ម្រធវី ឬមិ្នដែលបានរធវីរទ 
៥ ៤ ០  

១៥ 

របីរប្បៀបកា អភិវឌ្ឍសម្តថភាពប្គូ ូបរនេះសពវនថ្ាជាម្ួយនឹ្បោត ឆ្ន កំនល្រៅ រតីអនកអាចពណ៌នា
កា អភិវឌ្ឍសម្តថភាព បស់ោត់យា ្ោដែ ? 

☐  កីចរប្មី្នយា ្ឆ្ប់ ហ័ស 

☐  កីចរប្មី្នសនសឹម្ៗ 

☐ មិ្ន កីចរប្មី្នរទ 

☐ អន់ជា្មុ្ន 

☐ ោត់ជាប្គូថ្មីរទីបនឹ្ចូលបរប្្ៀន មិ្នអាចកំណត់បានរទ 

៥ ៤ ០ -៥  ០ 

 ពិនទុស ុប៖ ___________________/៧៥ = ________%   

 ពិនទុ អបបប មាចាបំាច់សប្មាប់បនតកិចចសនា៖ ៤៥ ពិនទុ  (៦០%)  

មូ្លវចិា បដនថម្ 

 

 

មូ្លវចិា  បស់ប្គូបរប្្ៀន 

 

 

អនុសាសន៍គណៈកម្មកា  (បំរពញរប្កាយប្គូប្បគល់ទប្ម្្)់ 

☐ រសនីបនតកិចចសនារោយមិ្នចាបំាច់ ្ច់ា ំ

☐ រសនីបនតកិចចសនារោយប្តូវោក់ឱយបប្ម្ុ្ 

☐ រសនីមិ្នឱយបនតកិចចសនា 
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ទប្ម្ង់រមួ្សប្មារវ់ាយតច្ម្្នយកសាលា 

គដ្ើម្បរីនតកិចចសនាជាម្យួសាលាគរៀនជាំននថ់្ម ី
 

រឈាម េះនាយកសាលា៖ ______________ រឈាម េះសាលា
រ ៀន៖ 

___________ 

ប្បរភទសាលា៖       ☐ អនុវទិាល័យ☐ បឋម្សិកា   ☐ សាលាចប្ម្េុះ(ម្ធយម្ និ្បឋម្) 

តួនាទ ី ☐ នាយកសាលា 
☐ នាយក ្សាលា 
☐ គណរនយយ 

រភទ៖ ប្បុស   / ប្ស ី

សញ្ជញ បប្ត 
(សូម្គូសវ្ប់្គប់
ចំណុចដែល
មាន) 

 

ប ញិ្ជញ បប្ត/ប ញិ្ជញ បប្តវទិា
សាន្តសត 
ប ញិ្ជញ បប្តជាន់ខ្ពស/់ប ញិ្ជញ បប្ត
ជាន់ខ្ពស់ដផ្នកវទិាសាន្តសត 
សញ្ជញ បប្តពីវទិាសាថ នជាតិអប់  ំ
សញ្ជញ បប្តរផ្ស្រទៀត៖ 
________________ 

ប្បរភទថ្វកិារលីកទឹកចិតតទទួលបាន
(សូម្គូសវ្ប់្គបច់ំណុចដែលមាន) 
 

☐ ប្បាក់រលីកទឹកចិតតរថ្  
☐ ប្បាក់រលីកទឹកចិតតតាម្
សកម្មភាព 

អនកបំរពញទប្ម្្៖់        តនួាទី 

___________   ____________,   
___________,   ____________,  
___________,   ____________, 

កាលប រិចេទបំរពញ៖ ______________
_____________ 

មូ្លោឋ នវាយតនម្ល 

 

☐កា សរ្កត 
☐កា សមាា ស 

 
 

ល.  បញ្ា ីវាយតនម្ល ពិនទុ  

១ 
រតីបុគគលរនេះម្កបំរពញភា កិចចរទៀ្ទត់រពលរវលាកប្មិ្តោ? 
☐ រទៀ្ទត់លអោស់   ☐ រទៀ្ទត់      ☐ ជូនកាលយឺត    ☐ យឺតញឹកញាប់ ៥ ៤ ៣ ០   

២ រតីបុគគលរនេះមានវតតមានរៅកដនល្រធវីកា រពញរមា ្ដែ ឬរទ? ៥ ៣ ០ 
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 ☐ មានវតតមានរពញរមា ្  ☐ ជួនកាលរចញមុ្នរមា ្  ☐ រចញមុ្នរមា ្ជានិចច     

៣ 

រតីបុគគលរនេះបំរពញភា កិចចសំខាន់ៗ បស់ខ្លួ នបានរពញរលញសពវប្គប់
កប្មិ្តោ?   

☐ ប្គប់ភា កិចចដែលបានប្បគល់ ☐ រសទី ប្គប់ភា កិចចដែលបានប្បគល់      
☐ បំរពញបានខ្លេះៗប ុរោា េះ     ☐ កប្ម្បំរពញភា កិចចដែលបានប្បគល់ោស់ 

៥ ៤ ១ ០  

៤ 
រតីបុគគលរនេះសរ្កតកា បរប្្ៀនកនុ ្ថ្នន ក់ញឹកញាប់ែូចរម្តច? 
☐ សរ្កតញឹកញាប់    ☐ ញឹកញាប់ម្ធយម្  ☐ សរ្កតបានខ្លេះ     ☐ មិ្នដែលសរ្កតរទ ៥ ៤ ១ ០  

៥ 
រតីបុគគលរនេះដែលទទួលយកកនប្ម្ខុ្សចាប់អនុញ្ជញ តពីសាលាដែ ឬរទ? 
☐ ញឹកញាប ់       ☐ រពលខ្លេះ     ☐ មិ្នដែលរទ -៥  -៣  +៥ 

៦ 
រតីអនកអាចវាយតនម្លកា រ ៀបចំទុកោក់ឯកសា  បស់បុគគលរនេះែូចរម្តច?     
☐ បានលអប្បរសី        ☐ កប្មិ្តម្ធយម្    ☐ រខ្ាយ        ☐ ោម នកា រ ៀបចំរសាេះ     ៥ ៤ ១ ០  

៧ 
ជាទូរៅ រតីបុគគលរនេះមានកា យល់ែឹ្ដបបោ ចំរពាេះទិែឋភាពននកា ចាត់ដច្កា ង្ហ កនុ ្សាលា
រ ៀន?     
☐ យល់ែឹ្លអោស់    ☐ យល់ែឹ្លអ    ☐ យល់ែឹ្ខ្លេះ   ☐ យល់ែឹ្មិ្នសូវលអរទ 

៥ ៤ ១ ០  

៨ 
បុគគលរនេះបានចូល មួ្សិកាេ សាលាពប្្ឹ្សម្តថភាពបានញឹកញាប់យា ្ោខ្លេះ? 
☐ ចូល មួ្ប្កមិ្តខ្ពស់ ☐ ចូល មួ្ប្កមិ្តម្ធយម្    ☐ ចូល មួ្ប្កមិ្តទប ៥ ៤ ០  

៩ 
រតីបុគគលរនេះបានចូល មួ្កនុ ្អ្គប្បជុ ំឬរ ៀបចំកា ប្បជុបុំគគលិកញឹកញាប់យា ្ោខ្លេះ? 
☐ ញឹកញាប់ោស់     ☐ ញឹកញាប់ម្ធយម្      ☐ មិ្នញឹកញាប់រទ   ☐ មិ្នដែលរទ ៥ ៤ ០ ០  

១០ 
រតីបុគគលរនេះទទួលបាននូវកា រោ ពពីបុគគលិកកនុ ្សាលារ ៀនលអកប្មិ្តោ? 
☐ រោ ពបានលអប្គប់ោន      ☐ រោ ពភាគរប្ចីន     ☐ រោ ពខ្លេះ  ☐ ោម នអនកោរោ ពរទ ៥ ៤ ០ ០  

១១ 

រតីបុគគលរនេះធ្នល ប់បានរធវីកិចចកា ោរលចរធ្នល កនុ ្សាលារ ៀនដែ ឬរទ? 
មាន      មិ្នមានរទ 

របីមាន រតីកិចចកា អវី?_____________________________________________ 
៥ ០  

១២ 
រតីបុគគលរនេះបានអត់ធមត់នឹ្សកម្មភាពខុ្សប្កម្សីលធម្៌ បស់បុគគលិកកប្មិ្តោ? 

☐ អនុញ្ជញ តញឹកញាប់  ☐ អនុញ្ជញ តខ្លេះ  ☐ មិ្នដែលនុញ្ជញ ត  -៥  -៣  +៥ 

១៣ 
រតីជា មួ្បុគគលរនេះបានបំរពញតាម្សា្ោ់ សាលារ ៀនជនំាន់ថ្មីបានលអកប្មិ្តោ? 

☐ បំរពញបានកប្មិ្តខ្ពស់ោស់    ☐ បំរពញបានកប្មិ្តម្ធយម្ ☐ បំរពញបានកប្មិ្តរខ្ាយ  ៥   ៣   ០ 

១៤ រៅកនុ ្សហគម្ន៍ពប្្ឹ្សម្តថភាពវជិាា ជីវៈ បស់សាលា រតីបុគគលរនេះសកម្មកប្មិ្តោ?     ៥ ៤ ៣ ០ ០  
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☐ បង្ហា ញភាពែឹកនាយំា ្សកម្ម កនុ ្ន័យរធវីសហគម្ន៍រនេះែរំណី កា បានលអ។ 
☐ ចូល មួ្ជាសមាជិកយា ្សកម្ម កនុ ្កា ដចក ដំលកព័ត៌មាន និ្ចំរណេះែឹ្ 
☐ ចូល មួ្ជាសមាជិកកនុ ្កប្មិ្តសា្ោ់អបបប មា 
☐ មិ្នបានចូល មួ្ជាសមាជិករទ 
☐ សាលារ ៀនោម នសហគម្ន៍រនេះរទ 

១៥ 

របីរប្បៀបកា អភិវឌ្ឍសម្តថភាពបុគគលរនេះសពវនថ្ាជាម្ួយនឹ្បោត ឆ្ន កំនល្រៅ រតីអនកអាចពណ៌នា
កា អភិវឌ្ឍសម្តថភាព បស់ោត់យា ្ោដែ ? 
☐  កីចរប្មី្នយា ្ឆ្ប់ ហ័ស 
☐  កីចរប្មី្នសនសឹម្ៗ 
☐ មិ្ន កីចរប្មី្នរទ 
☐ អន់ជា្មុ្ន 
☐ ោត់ជាអនកប្គប់ប្គ្ថ្មី មិ្នអាចកំណត់បានរទ 

៥ ៤  ០ -៥  ០ 

 ពិនទុស ុប៖ ___________________/៧៥ = ________%   

 ពិនទុ អបបប មាចាបំាច់សប្មាប់បនតកិចចសនា៖ ៤៥ ពិនទុ  (៦០%)  

មូ្លវចិា បដនថម្ 
 

 

 

មូ្លវចិា  បស់គណៈប្គប់ប្គ្ 

 

 

 

អនុសាសន៍គណៈកម្មកា  

(បំរពញរប្កាយប្គូប្បគល់ទប្ម្្)់ 
☐ រសនីបនតកិចចសនារោយមិ្នចាបំាច់ ្ច់ា ំ
☐ រសនីបនតកិចចសនារោយប្តូវោក់ឱយបប្ម្ុ្ 
☐ រសនីមិ្នឱយបនតកិចចសនា 
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ឧរសម្ព័នធទី១៣ ៖ 
កិចចសនា្តលជ់ាំនយួណកលម្អសាលាគរៀនជាម្យួភាគទីីរ ី

អនុកិចចប្រម្គប្រៀង 
រវាង 

អងាការ ឬគ ម្ ះសាថ រ័ន............................................................. 
និង 

វិទាលយ័/សាលារឋម្សកិា ...............................កៃងុការ្តលគ់សវាកម្ម 
និងការោាំប្ទសកម្មភារគរៀន និងរគប្ងៀនកៃងុកម្មវិធីសាលាគរៀនជាំនន់ថ្មី 

❖ កាលប ស្ចឆទ្ចូលជាធ ាន៖ ម្ថ្ៃទ្ី .............ណខ.............ឆាន .ំ................... 
❖ កាលប ស្ចឆទ្ម្នកា បញ្ចប់៖ ម្ថ្ៃទ្ី .............ណខ.............ឆាន .ំ................... 

អនុក្្ចចក្ពមសក្ពៀងសនឹះ  មួានសពលសវលាអនុវតិតក្មមវធ្ី ណដលានណចងក្នុងក្បកា ១ ដល់  
ក្បកា ៦ នង្ ភាា ប់ជាមួយក្មមវធ្ីថ្វក្ាក្បចឆំាន ៖ំ 

គរលគវលាអនុវតតកម្មវិធី       
សនឹះជាអនុក្្ចចក្ពមសក្ពៀងថ្វក្ាជំនួយ វាង (ស ម្ ឹះសាថ ប័ន)............................ ាន

(អាេយដាឋ នសាថ ប័ន)ទ្តីងំេថ្តិភូម.្...........................ឃុ/ំេងាក តិ់...................ក្េកុ្/ខណ្ឌ
........... សខតិត.........................ក្នុងឯក្សា សនឹះ(ស ម្ ឹះសាថ ប័ន)................. ................សៅថ្ន “ 
មាច សជ់ាំនួយរង” ន្ង វទ្្ាល័យ/សាលាបឋមេក្្ា................................. ជាភាគទី្ទ្ួលជំនយួោំ
ក្ទ្បនត ានទ្ីតងំសៅក្នុងឃុ/ំេងាក តិ.់..................ក្េកុ្/ខណ្ឌ ........... សខតិត......................... ម្នក្ពឹះ
រាជាណ្ណចក្ក្ក្មពុជា ក្នុងឯក្សា សនឹះសៅថ្ន “ភាគីទ្ទ្លួជំនួយោកំ្ទ្បនតេក្ាបអ់នុវតិតេក្មមភាព
បសក្ងៀន នង្ស ៀន”។ 

ណ្អក្សលីសេចក្តីណដលបានស ៀបរាប់ខាងសដីម ន្ងសដាយណ្អក្សលីកា ព្ច ណ្ណលអ្តិលអន់ ដូច 
សេចក្តីណដលបានណចងសៅក្នុងឯក្សា សនឹះ ភាគទីងំពី បានក្ពមសក្ពៀងសៅសលីចណុំ្ចដូចតិសៅ៖ 
ប្រការ១៖ សោលបណំ្ងម្នកា ្តល់ជំនយួោកំ្ទ្េក្ាប់េក្មមភាពបសក្ងៀន នង្ស ៀន។ 

សោលបណំ្ងម្នកា ្តលជ់ំនយួោកំ្ទ្ គឺជាកា ្ដល់សេវាក្មមោកំ្ទ្ដល់កា អនុវតិតនូវរាល់
េក្មមភាពណដលបានក្ណំ្តិ់ក្នុងណ្នកា អភ្វឌ្ឍសាលាស ៀនណដលបសងកតីិស ងីសៅសដីមឆាន េំក្្ា ......... - 
............ សដាយានកា េក្មបេក្មលូពីក្មមវធ្ីសាលាស ៀនជំនាន់ថ្ម។ី 
ប្រការ២៖  យៈសពលអនុវតិតកា ងា  
           កាលប ស្ចឆទ្ម្នអនុក្ច្ចក្ពមសក្ពៀងសនឹះ ានក្បេទ្្ធភាពចប់ពីម្ថ្ៃទ្ី
.....................................សហយីបញ្ចប់សៅ ម្ថ្ៃទ្.ី....................................។ ភាគី្តល់ជំនួយ ង 
នលងម្នបំសពញបណនថមសលកីា ចណំ្ណយទងំឡាយណ្ណ ណដលសក្ីតិស ងីសក្កាយម្ថ្ៃបញ្ចប់ក្្ចចេនាសនឹះ
ស យី។ 
ប្រការ៣៖ ចំនួនទ្លក្ក្បាក់្ោកំ្ទ្េក្មមភាពបសក្ងៀន ន្ងស ៀន 

របូឡូកូរបស់្
សាែ បន័្ 
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           ភាគី្តលជ់ំនួយោកំ្ទ្ ងបានេសក្មច្តល់ថ្វក្ាជនំយួេ ុបចនំួន   ................................... 
..ជាអក្ស  (.....................................) ទ្លក្ក្បាក្់ទងំសនឹះេក្ាប់ោកំ្ទ្កា អនុវតិតណ្នកា អភ្វឌ្ឍ
សាលាស ៀនក្នុងសាលាស ៀនឆាន េំ្ក្ា..................................... ន្ងចណំ្ណយច នដ បេក់្មមវធ្ីសាលា
ស ៀនជំនានថ់្ម។ី តរាងេសងខបេក្មមភាពណដលក្តិូវទ្ទូ្លបានកា ោកំ្ទ្សដាយថ្វក្ាោកំ្ទ្េក្មមភាពខាង
សលីសនឹះ គឺានបងាា ញសៅក្នុងក្មមវធ្ីថ្វក្ាក្បចឆំាន  ំណដលបានភាា ប់ជាមយួឯក្សា សនឹះ។ 
ប្រការ៤៖ កា ្តល់ថ្វក្ាជនំយួ   
      កា ្តលថ់្វក្ាជូនអាចសធវីសៅបានលាលក្ណ្ណសាលាស ៀន បានដាក្់ជូននូវណ្នកា កា ងា ក្បចឆំាន ំ
ណដលបានស ៀបរាបព់ីេក្មមភាពនានាេំសៅបសងកីតិនូវប ោ្កាេសាលាស ៀនជំនានថ់្មីសៅតមណ្នកា 
ន្ងថ្វក្ាណដលបានដាក្់ជូន នង្ក្តិូវក្តិួតិពន្្តិយសដាយក្ក្ុមក្បលក្ាភ្បាល ន្ងក្ក្មុមស្ដនតបីសចចក្សទ្េក្មមវធ្ ី
ណដលជាណ្នក្មួយក្នុងដំសណី្ កា ។ 
           បនាទ បព់ីកា អនុម័តិសលីក្មមវធ្ីណ្នកា  សាថ ប័នទ្ទ្លួជំនួយានេទ្្ធ្ដក្ក្បាក្់បុស ក្បទនសដាយ
សក្បីទ្ក្មងេ់ដង់ដា បេ់ (ស ម្ ឹះសាថ បន័)....................... ណដល្តល់ជូនសដាយបុគាលក្្មមវធ្ី។ កា សធវី
េំសណី្េុំដក្ក្បាក្់បុស ក្បទនក្តិូវសធវីស ងីសៅរាលចុ់ងណខនីមូយៗ សដាយភាា ប់នលងទ្ក្មង់េំសណី្កា 
ចំណ្ណយក្បចណំខ សដាយានកា ឯក្ភាពពីក្ក្មុក្បលក្ាភប្ាល។ កា សបីក្ក្បាក្់បុស ក្បទនជូនមស្ដនតី
សាលាស ៀន (បុស ក្បទនសលីក្ទ្ី ២, ៣.....) អាច្តល់ជូនបានលុឹះណ្ណណតិមស្ដនតីសាលាស ៀនបានក្បគល់
 បាយកា ណ៍្ទូ្ទតិ់ក្បាក្់បុស ក្បទនណខមុន ជូនសៅមស្ដនតីក្គបក់្គងក្មមវធ្បីានក្តិលមក្តិូវជាមុនេ្ន។ 
ប្រការ៥៖ កា សធវី បាយកា ណ៍្ នង្កា វាយតិម្ម្  
           ភាគីទ្ទ្លួជំនយួោកំ្ទ្េក្មមភាព (វទ្្ាលយ័/សាលាបឋមេ្ក្ា.................) ក្តិូវដាក្់ជូន
នូវទ្ក្មង់ទូ្ទតិថ់្វក្ា ន្ងេំសណី្បុស ក្បទនថ្មីសៅសពលណតិមយួ។ កា ទូ្ទតិ់ក្បាក្បុ់ស ក្បទនណដលសធវី
ស ងីសដាយភាគទី្ទ្លួជំនួយោកំ្ទ្េក្មមភាព ចបំាច់ក្តិូវណតិភាា ប់មក្ជាមួយនូវវក្្័យបក្តិចំណ្ណយ ក្្ចច
េនា ន្ងឯក្សា ពាក្់ពន័ធចបំាច់េក្ាប់កា ទូ្ទតិ់។ ភាគទី្ទ្ួលជនំួយ (វទ្្ាលយ័/សាលាបឋម
េ្ក្ា.................)) ចបំាចក់្តិូវណតិតិមកល់ទុ្ក្នូវរាល់ឯក្សា  ណដលពាក្់ព័នធ (ឯក្សា ថ្តិចមង្ ឬ
ចាប់សដីម) នលងកា ចណំ្ណយជាក្់ណេតងសៅក្នុងសាថ ប័ន បេខ់្ូនបានក្តិលមក្តិូវ។ 
            ក្នុងក្ ណី្ចបំាចភ់ាគីាច េ់ជនំួយ ង ានេទ្្ធ្ចុឹះក្តិួតិព្នត្ិយក្គប់សពលសវលានូវរាល់ឯក្សា 
ចំណ្ណយណដលានទ្ំនាក្ទ់្ំនង ក្នុងក្ក្បខណ្ឌ ក្ពមសក្ពៀងជនំួយេក្ាប់ោកំ្ទ្េក្មមភាពបសក្ងៀន នង្
ស ៀនសៅសាលាស ៀន។ 
ប្រការ៦៖ លក្ខខណ្ឌ ជាសា វន័ត  
           ភាគីទ្ទ្ួលជំនួយក្តិូវសក្បីថ្វក្ាោកំ្ទ្េក្មមភាពណដលបានទ្ទ្ួល    សដាយសោងសៅតមលក្ខ 
ខណ្ឌ ណដលបានណចងដូចខាងសក្កាម៖ 
ក្-ម្នក្តិូវយក្ថ្វក្ាជំនយួោកំ្ទ្ ងសៅសក្បីក្បាេក់្នុងសោលបណំ្ងណ្ណមួយសក្ៅពីេក្មមភាព ណដលបាន
អនុម័តិសៅក្នុងណ្នកា ក្បចឆំាន សំ យី លុឹះក្តណតិានកា អនុញ្ញញ តិជាមុនពីអនក្ក្គប់ក្គងក្មមវធ្ី។ 
ខ- រាលេ់ំសណី្េុំផ្្ទេ់បតូ េក្មមភាព ឬ ថ្វក្ាសៅក្នុងណ្នកា ណដលបានអនុមត័ិ ចួសហយី ក្តិូវសធវីស ងី
ជាលាយលក្ខណ៍្អក្ស ជូនសៅអនក្ក្គប់ក្គងក្មមវធ្ី តម យៈក្ក្ុមក្បលក្ាភប្ាលសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី 
សដីមបសីធវីកា អនុម័តិមុននលងអនុវតិតេក្មមភាពថ្មីសនាឹះ។ 
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គ- ភាគទី្ទ្លួថ្វក្ាជនំួយ ជាអនក្ទ្ទ្លួខុេក្តិូវជា្្ូវកា ចំសពាឹះមុខចាប់ នូវសាច់ក្បាក្់ណដលទ្ទ្លួ
បានសក្កាមក្ច្ចក្ពមសក្ពៀងសនឹះ (េនត្េុខ ន្ងេុវតិថ្ភាព)  ហូតិដលស់ាច់ក្បាក្់ទងំអេ់សនាឹះក្តិូវបាន
ចំណ្ណយ ន្ងទូ្ទតិ់ ចួរាល។់ 
ឃ- ភាគទី្ទ្លួជំនួយ ង សទឹះជាសៅក្នុងសាថ នភាពណ្ណក្៍សដាយ ម្នអាចយក្ថ្វក្ាជំនយួណដលទ្ទ្លួ
បាន សៅសក្បីក្បាេ់សដីមបបីង់សៅសលីក្បាក្់ក្ម្ក្មសជីងសា ដល់អនក្្ាតិ់្ាង ់ ដល់បុគាល្ក្ក្មមវធ្ី  ឬសៅម
ស្ដនតីរាជកា ណ្ណមយួស យី។ ក្នុងក្ ណី្ណដលបុគាលណ្ណាន ក្ប់ញ្ចុ ឹះបញ្ចូ លភាគីទ្ទ្លួជំនយួោកំ្ទ្សដីមបី
យក្ក្ម្ក្មសជងីសា សនាឹះ ភាគទី្ទ្ួលជនំួយ (វទ្្ាលយ័/សាលាបឋមេ្ក្ា.................)) ក្តិូវរាយ
កា ណ៍្ជាបនាទ នជូ់ន ក្បធានអងាកា  ឬអនក្ក្គប់ក្គងក្មមវធ្ី។ ក្ ណី្ណដលពុំបានរាយកា ណ៍្ពីភាពមន្
ក្បក្ក្តិីសនឹះ កា ្តល់ជំនយួេក្ាប់សាលាសនាឹះនលងក្តិូវបញ្ចបជ់ាសាថ ព សដាយោម នលក្ខខណ្ឌ ។ 
ង- ភាគីទ្ទ្លួជំនយួោកំ្ទ្ក្តិូវទ្ទ្ួលខុេក្តិូវរាលក់ា បាតិ់បង់ ឬកា សក្បីក្បាេ់ថ្វក្ាណដលពុំានតិា្
ភាពក្តិលមក្តិូវ។ 
ច- ភាគី្តលជ់ំនួយោកំ្ទ្ ងានេ្ទ្្ធតិក្មូវភាគទី្ទ្ួលជំនួយសាលាស ៀនឱយេងរាល់ថ្វក្ាទងំអេ់ណដល
បានទ្ទ្លួពកី្មមវធ្ីក្នុងក្ ណី្ណដល ក្សឃញីថ្ន ភាគសីាលាស ៀនណដលទ្ទ្ួលជនំួយោកំ្ទ្សក្បីក្បាេ់ថ្វក្ា
ណដលបានណចងខាងសលីម្នេមក្េបសៅតមលក្ខខណ្ឌ ណដលបានក្ពមសក្ពៀង។ 
 

សធវីសៅក្ំពងច់ម ម្ថ្ៃទ្ី....... ណខ........... ឆាន .ំ........... 
ហតថគលខា 

 
 

                                                                         
 

តិំណ្ណងភាគីាច េ់ជំនួយ (...........................) 
 
 
 
 

តិំណ្ណងភាគីទ្ទ្ួលជំនួយ (សាលាគរៀន) 
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ឧរសម្ព័នធទី១៤៖ ទប្ម្ងស់ាំគណើ អនមុ្ត័ថ្វិកាចាំណាយប្រចាាំណខ 
កម្មវធិីសាលាគរៀនជាំនន់ថ្ម ី

សាំគណើសុាំអនុម្័តថ្វកិាចាំណាយប្រចាាំណខ 
 

ស ម្ ឹះសាលា  សខតិត  

ក្ក្ុង/ក្េកុ្  ឃុ/ំេងាក តិ ់  

ឆាន េំ្ក្ា  ណខ/ឆាន  ំ  

កាលប ស្ចឆទ្សធវីេំសណី្    
 

រញ្ារីាយម្ុខសាំគណើ  
ល.  មុខចណំ្ណយ ឯក្ត ចំនួន អក្ត េ ុប ស ម្ ឹះ

គណ្សនយយ 
១       
២       
៣       
៤       
េ ុប      

 

ស ម្ ឹះគណ្សនយយ ចំណ្ណយេ ុបក្បចណំខ 
មូលន្ធ្េមធម៌េងាម  
ថ្វក្ាចណូំ្លសាលាស ៀន  
ខទងថ់្វក្ាស្សង ________________  

ខទងថ់្វក្ាស្សង ________________  

មរៀរនំម យ              ពិ្ៃិតយម យ               អៃុមត័ម យ 

ម ម្ ោះ 

______________________ 

ម ម្ ោះ 

______________________ 

ម ម្ ោះ 

______________________ 

តួនាទី 

______________________ 

តួនាទី 

______________________ 

តួនាទី 

______________________ 

ហតែមលខា 
_____________________ 

ហតែមលខា 
______________________ 

ហតែមលខា 
______________________ 

កាលររមិនឆទ 

______________________ 

កាលររមិនឆទ 

______________________ 

កាលររមិនឆទ 

______________________ 
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ឧរសម្ព័នធទី១៥៖ គសចកដីណណនាំរដ្ឋបាលហរិញ្ញវតថុររសស់ាលា
គរៀនជាំននថ់្ម ី

 

សេចក្តីណណ្នាេំក្ាប់ស ៀបចំ ដឋបាលហ ្ញ្ញវតិថុសៅតមសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី 
 

១. កា សធវីចំណណ្ក្ថ្នន ក់្ថ្វក្ាអាក្េ័យសលីក្បសភទ្ចំណ្ណយច នដ ន្ងចំណ្ណយមូលធន 
ក្. ណ្នកា ចំណ្ណយ បេ់សាលាស ៀនក្តូិវណញក្ដាច់ពីោន  វាងចំណ្ណយច នដ ន្ង
ចំណ្ណយមូលធន។ 
ខ. កា ចំណ្ណយច នដេំសៅដល់កា ចំណ្ណយដូចខាងសក្កាម៖ 

i. ក្បាក់្ឧបតិថមាក្គូបសក្ងៀនក្បចណំខ 
ii. ក្បាក់្ណខ/ក្បាក់្ឧបតិថមាបុគាល្ក្ោកំ្ទ្ក្មមវធី្ដូចជានាយក្សាលា អនក្សបាេ
េាអ តិ ឆាម សំាលា...។ល។ 

iii. ថ្វក្ាណក្លមអសាលាស ៀនេក្ាប់ចំណ្ណយសលីេក្មមភាពអប់  ំ
iv. ថ្វក្ាេក្ាប់ចំណ្ណយសលីកា ជួេជុល 
v. ថ្វក្ាចំណ្ណយម្ថ្្ទ្លក្ ន្ងច នតអគា្េនី 
vi. ...។ល។ 

គ. កា ចំណ្ណយមូលធនេំសៅដល់កា ចំណ្ណយដូចខាងសក្កាម៖ 
i. ម្ថ្្ជួេជុលស្សងៗ (លាបថ្នន អំោ  បងអួច ទវ   ក្កាលកា ៉ាូ...។ល។) 
ii. លទ្ធក្មមសក្គឿងេងាា  ម្ (តុិក្គូ តុិេ្េស ទូ្ ដាក់្ឯក្សា ...។) 
iii. ប ក្ាខ  ស្សងៗ (កំុ្ពយូទ័្  ម៉ាូទ័្ បូមទ្លក្ ា៉ា េុីនបូមធូលី...។ល។) 

ឃ. កា ចំណ្ណយមូលធនក្តូិវក្គប់ក្គងចត់ិណចងសដាយភាគីទី្បី ណដលសធវីកា ជាមួយ
ក្ក្េួងដូចជាក្ក្េួងអប់  ំយុវជន ន្ងកី្ឡា។ ានកា សលីក្ណលងខ្ឹះដូចជាក្នុងក្ ណី្
ចំណ្ណយតូិចតចតម យៈក្្ចចក្ពមសក្ពៀង វាងក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាល ន្ងភាគីទី្បីម្នក្្ចចេ
នា។ 
ង. ភាគីទី្បីម្នក្្ចចេនាក្តូិវធានាថ្ន ថ្វក្ា បេ់ាច េ់ជំនួយក្តូិវបានយក្សៅចំណ្ណយ
អនុសលាមតមសេចក្តីណណ្នាេំវនក្មម បេ់ក្ក្េួងអប់  ំយុវជន ន្ងកី្ឡា រាប់ទងំ
កា ក្បកាេ្សពវ្ាយជាសាធា ណ្ៈកា សដញម្ថ្្ណដលានទ្លក្ក្បាក់្សលីេពី៥០០០
ដុល្ា កា សធវីេក្មង់ ន្ងសក្បៀបសធៀបតិម្ម្ កា បង់ពនធជូន ដឋជាសដីម។...។ល។ 
ច. កា ចំណ្ណយច នដក្តូិវេថ្តិសក្កាមកា ក្គប់ក្គងផ្ទទ ល់ បេ់សាលាស ៀន ណដលជាណ ន្ក្
មួយម្នកា ត្ល់ក្ញ្ច ប់ថ្វក្ាសដាយភាគីទី្បីម្នក្្ចចេនា ឬតម យៈមូលន្ធ្េមធម៌េ
ងាម។ 
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២. កា ត្ល់មូលន្ធ្ដល់សាលាស ៀន 
ក្. សាលាស ៀនក្តូិវដាក់្េំសណី្េុំថ្វក្ាោកំ្ទ្ ណដលធានាកា បំសពញតមលក្ខខណ្ឌ េដង់
ដាសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី សដាយសក្បីទ្ក្មង់សេនីេុំមូលន្ធ្េមធម៌ណដលានភាា ប់ក្នុងឯក្
សា ណណ្នាកំ្បត្ិបតិត្ (ឧបេមព័នធទី្១) 
ខ. េំសណី្េុំថ្វក្ាសនឹះក្តូិវបញ្ញា ក់្ក្ងវឹះថ្វក្ាក្នុងចំណ្ណយច នតណដលចបំាច់េក្ាប់
ក្បត្ិបតិត្កា សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ ក្ងវឹះថ្វក្ាសនឹះក្តូិវកំ្ណ្ត់ិជា្លដក្ វាងចំណ្ណយ
បា៉ា ន់សាម ន ន្ងចំណូ្លពីក្គប់ក្បភពសក្ៅពី ដឋ (ឧ. វភ្ាគទនាតប្តេ្េស)  
គ. េំសណី្េុំមូលន្ធ្េមធម៌េងាមក្តូិវេសងខបក្គប់ក្បភពចំណូ្ល ន្ងចំណ្ណយបា៉ា ន់
សាម នក្នុងឆាន េំ្ក្ា ( មួទងំចំណ្ណយកា ណក្លមអសាលាស ៀន) 
ឃ. ថ្វក្ាណក្លមអសាលាស ៀនក្តូិវស ៀបចំដាច់សដាយណ ក្ សហយីអាចក្តួិតិោន នលងេំសណី្
មូលន្ធ្េមធម៌េងាម។ 
ង. ភាគីទី្បីម្នក្្ចចេនាណដលសធវីកា ជាមួយក្ក្េួងអប់  ំយុវជន ន្ងកី្ឡា ក្តូិវសក្បីគំ ូ
ក្្ចចេនាណដលានភាា ប់ជាមួយឯក្សា ណណ្នាកំ្បត្ិបតិត្(ឧបេមព័នធទី្២) សដីមប ី  ត្ល់
ថ្វក្ាដល់សាលាស ៀន។  

 
៣. ដំសណី្កា អនុម័តិថ្វក្ា 

ក្. េំសណី្មូលន្ធ្េមធម៌េងាមក្តូិវឆ្ងកាត់ិកា ព្ន្តិយ ន្ងអនុម័តិសដាយក្កុ្មក្បលក្ា
ភ្បាលសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី មុនសពលណដលភាគីទី្បី ត្ល់ក្្ចចេនា។ 
ខ. េំសណី្េុំថ្វក្ាអភ្វឌ្ឍសាលាស ៀនក្តូិវឆ្ងកាត់ិកា ព្ន្តិយ ន្ងអនុម័តិសដាយក្កុ្ម
ក្បលក្ាភ្បាលសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី មុនសពលណដលភាគីទី្បីទ្ា្ក់្ថ្វក្ាសាលា។ 

៤. កា ត្ល់បុគាល្ក្ ដឋបាលហ ្ញ្ញវតិថុសៅតមសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី 
ក្. សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មីនីមួយៗក្តូិវសក្ជីេស េីបុគាល្ក្ទ្ទួ្លខុេក្តូិវកា ងា  ដឋបាល
ហ ្ញ្ញវតិថុមួយ ូប។ បុគាល្ក្ហ ្ញ្ញវតិថុសនឹះអាចជាបុគាល្ក្ ដឋ ណដលទ្ទួ្លបានកា បណ្តុ ឹះ
បណ្ណត លជំនាញគណ្សនយយ ហ ្ញ្ញវតិថុ ន្ង បាយកា ណ៍្ ឬជាគណ្សនយយសក្ជីេស េីពី
សក្ៅអងាភាពសាលាស ៀន សហយីទ្ទួ្លបានក្បាក់្ណខព្សេេពីសាលាស ៀន ណដលាន
ក្បភពហ ្ញ្ញវតិថុតម យៈមូលន្ធ្េមធ៌មេងាម ឬវភ្ាគទនាតប្តេ្េស។ 
ខ. បុគាល្ក្ ដឋបាលហ ្ញ្ញវតិថុក្តូិវស ៀបចំ បាយកា ណ៍្ជូននាយក្សាលា សដាយេសងខប
ចំណូ្ល ន្ងចំណ្ណយ េក្ាប់ដាក់្ជូនេវនក្មម។ 
គ. បុគាល្ក្ ដឋបាលហ ្ញ្ញវតិថុក្តូិវបំសពញកា ងា ក្េបតមប ោ្យកា ងា ភាា ប់ក្នុងឯក្
សា ណណ្នាកំ្បត្ិបតិត្សាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 

៥. កា ក្ត់ិក្ត ន្ងកា សធវី បាយកា ណ៍្ 
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ក្. សាលាស ៀនក្តូិវសធវី បាយកា ណ៍្អំពីចំណូ្ល ចំណ្ណយជូនក្កុ្មក្បលក្ាភ្បាលក្បចំ
ក្តីិាេ សដាយសក្បីសេចក្តីណណ្នាំ្ តល់ជូនក្នុងឯក្សា សោលកា ណ៍្ហ ្ញ្ញវតិថុសាលា
ស ៀនជំនាន់ថ្មី។  បាយកា ណ៍្ទងំសនឹះក្តូិវេសងខបចំណូ្លពីក្គប់ក្បភព កា ចរាច សាច់
ក្បាក់្ក្នុងមួយក្តីិាេ កំ្ណ្ត់ិក្តស ទ្  ដក្សាច់ក្បាក់្ បេ់ធនាោ  ន្ងកំ្ណ្ត់ិក្ត
ហ ្ញ្ញវតិថុស្សងៗសទ្ៀតិណដលចបំាច់េក្ាប់េវនក្មម។ 
ខ. សាលាស ៀនក្តូិវ ត្ល់កំ្ណ្ត់ិក្តហ ្ញ្ញវតិថុណដលានកាស ៀបចំក្តិលមក្តូិវលអេក្ាប់ជូន
ណ ន្ក្េវនក្មមទងំេវនក្  បេ់ ដាឋ ភ្បាល ន្ងេវនក្ ឯក្ជន សដីមបកំី្ណ្ត់ិតិា្ភាព 
ន្ងគណ្សនយយភាពក្នុងកា សក្បីក្បាេ់ថ្វក្ា។  
គ.  បាយកា ណ៍្ហ ្ញ្ញវតិថុក្តូិវសក្បីទ្ក្មង់េដង់ដា ត្ល់ជូនក្នុងឯក្សា សោលកា ណ៍្
ហ ្ញ្ញវតិថុសាលាស ៀនជំនាន់ថ្មី។ 


