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អារម្ភកថា 
 

ក្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរឡីាមានលសចរតីររីរាយផ្តេ់នូវលសៀវលៅណែនសំាីរីសាងដ់ាបណ្ដា េ័យ
សតវតសរទ៍ ី២១លនះ ដេ់អនរអបរ់រំនុងក្បរន័ធអបរ់កំ្បលទសរមពុជាលដើមបជីួយ ររួលេឱ្យេិតល ើងវញិអំរីតួនទី
របស់បណ្ដា េ័យលៅរនុងសាលាលរៀនរបស់រួរលេ។ លៅលរេណដេក្រះរាជាណ្ដចក្ររមពុជាចូេដេ់សតវតសរ ៍
ទី ២១លនះ ធមមជាតិននចំលែះដឹងបានណក្បក្បួេយ៉ា ងខ្ល ងំ នងិក្បរបលដាយថាមរេ។ លនះមាននយ័ថា         
បណ្ដា េ័យចបំាចក់្តូវណតលដើរតួនទីឱ្យកានណ់តសរមមរនុងការអបរ់លំៅតាមសាលាលរៀនរបស់រួរលេលដាយជួយ 
សក្មួេដេ់ការផ្លល ស់បតូរបណ្ដា េ័យសាលាលរៀនររីណនលងណដេចំលែះដឹងក្តូវបាន “ររាទុរ” លៅជារណនលង
មយួណដេចំលែះដឹងថមីក្តូវបាន “បលងាើតល ើង” និង “ផ្លល ស់បតូរ” ទងំសិសស និងក្េូបលក្ងៀន។ ដូលចនះឯរសារលនះ
មានលោេបំែងផ្តេ់នូវការណែនដំេ់បណ្ដា ររសឱ្យរួរលេលចះរំែតត់ួនទីរបស់ខលួនរី “អនរផ្ាេ់”  
ចំលែះដងឹលៅជា “អនរសក្មបសក្មួេ” ចំលែះដឹងលដាយររួលេក្តូវលធវើការយ៉ា ងសរមមជាមយួក្េូបលក្ងៀន
លដើមបជីួយ សក្មួេដេ់ការក្សាវក្ជាវរបស់សិសស ការង្ករេលក្មាង និងសរមមភារលផ្លត តលេើសិសសដនទលទៀត។ 
លដាយណផ្ែរលេើធនធានណដេមានក្សាប ់លសៀវលៅណែនលំនះនឹងជួយ ឱ្យបណ្ដា ររសណសវងយេ់កានណ់តចាស់
អំរីរលបៀបណដេរួរលេអាចលក្បើក្បាស់បលចេរវទិាលដើមបលីេើររមពស់ការផ្លល ស់បតូរបណ្ដា េ័យសាលាលរៀន។ លនះ
សំលៅជារិលសសលៅលេើការណែនអំំរីការលរៀនតាមក្បរន័ធលអ ិចក្តូនរិនិងការលរៀនតាមទូរសរទចេ័តលៅ
រនុងសាលាលរៀនសាធារែៈ។ ដូលចនះក្រសួងអបរ់ ំយុវជន នងិរីឡាសងឃមឹយ៉ា ងមុតមាថំាលសៀវលៅណែនសំាី
រីសាងដ់ាបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១លនះ នងឹកាល យជាឧបររែ៍ដម៏ានតនមលសក្មាបប់ណ្ដា ររសទងំអស់រនុង
ការជួយ លធវើឱ្យសាលាលរៀនសាធារែៈ ល្លើយតបលៅនឹងការផ្លល ស់បតូរណដេរំរុងណតលរើតមានល ើងលៅរនុង  
លសដឋរិចេរភិ្រលលារ។ 
 
រដ្ឋម្ន្ត្រីក្កសងួអប់រ ំយវុជ្ ្ិងកីឡា 

 
បែឌិ តសភាចរយ ហងជ់ួ្ ណារ  ុ្  
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សសចកដីថ្លែងអំណរគុណ 
 

ក្រុមក្បឹរាភិ្បាេសាលាលរៀនជនំនថ់មីថាន រជ់ាតិ សូមណថលងអែំរេុែដេ់អនរចូេរមួចំណែរជា
លក្ចើនរបូចំល ះឯរសារលនះ ណដេរមួមានជាអាទិ៍ដូចជា អងគការសរមមភារសក្មាបក់ារអបរ់លំៅរមពុជា ណដេ
បានជួយ ចងក្រងឯរសារលនះ និងសក្មបសក្មួេជាមយួក្រមុការង្ករអនុវតតរមមវធិសីាលាលរៀនជំននថ់ម ីលៅ
រនុងការលធវើការង្ករលនះ។ សូមណថលងអែំរេុែផ្ងណដរចំល ះបណ្ដា ររស និងនយរ នយិកាសាលាជាលក្ចើនរបូ
លៅរនុងក្បរន័ធសាលាលរៀនជំននថ់មី ណដេបានផ្ាេ់របូភារ លរេលវលា នងិដំបូនម នលៅរនុងការចងក្រង
លសៀវលៅណែនលំនះ។ សូមណថលងអំែរេុែជារិលសសផ្ងណដរ ចំល ះឯរសារលបាះរុមភផ្ាយជាលក្ចើនរនលង
មរអំរសីតងដ់ាបណ្ដា េ័យ នងិរិចេខតិខំក្បងឹណក្បងលធវើឱ្យក្បលសើរល ើង។ ការង្ករលនះរមួមានដូចជា លសៀវលៅ
ណែនសំាី រីសតងដ់ាបណ្ដា េ័យ ណដេបានចងក្រងលដាយសហរន័ធសហេម និងវទិាសាា នបណ្ដា េ័យ  
អនតរជាតិ រដូ៏ចជា លសៀវលៅណែនសំាី រីសតងដ់ាបណ្ដា េ័យ ណដេបលងាើតល ើងសក្មាបប់ណ្ដា េ័យសាលា
លរៀនធមមតាណដេបានចងក្រងលដាយក្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា។ ឯរសារទងំលនះ ផ្ាេ់នូវមូេដាឋ នក្េឹះដ៏
រងឹមាសំក្មាបក់ាររចនបលង ់នងិខលឹមសាររបស់ឯរសារបណ្ដា េ័យលនះ។ អនរចងក្រងលសៀវលៅណែនលំនះ រ៏
សូមណថលងអែំរេុែផ្ងណដរចលំ ះអនរបលងាើតលសៀវលៅណដេមានល ម្ ះថា បណាា លយ័  ណដេអធបិាយ
អំរីរិចេខិតខកំ្បឹងណក្បងលធវើឱ្យបណ្ដា េ័យក្បលសើរល ើងលៅរនុងសាលាលរៀនសាធារែៈននទីក្រុងញូវយ៉ារ។ 
លយើងខ្ុ ំសូមណែនលំសៀវលៅលនះលដាយអស់រីដងួចិតតជូនដេ់បណ្ដា ររសទងំអស់ លហើយជាការរិត ភាេលក្ចើន
ននការរចនបលងល់ក្េឿងសង្កា រមឹ និងរចនសមពន័ធននបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ របស់សាលាលរៀនជំននថ់មីលៅ
រមពុជា យរេំនតំាមេំនិតលៅរនុងលសៀវលៅលនះយ៉ា ងលក្ចើន។
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បញ្ជ ីអរសរកាត ់
 

DDC ចំណ្ដតថ់ាន រទ់សភាេដឺលវ 
DVD ថាសវលីដអូឌីជថីេ 
GBRP រមមវធិីអណំ្ដនលសៀវលៅេប ី
ICT បលចេរវទិារត័ម៌ាន និងសារេមនេមន ៍
IFLA សហរន័ធសមាេមបណ្ដា េ័យអនតរជាត ិ
KAPE អងគការសរមមភារសក្មាបក់ារអបរ់លំៅរមពុជា 
M-learning ការសិរាចេ័ត 
MoEYS ក្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរឡីា 
NGS សាលាលរៀនជំននថ់ម ី
TRAC េលក្មាងវធិសីាស្រសតសរបុលដើមបរីក្ងឹងអណំ្ដនសក្មាបរុ់មារ 
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មាតកិា 
 

អារម្ភកថា 
សសចកដីថ្លែងអណំរគណុ 
បញ្ជអីកសរកាត ់
 
១. សសចកដីស្ដើម្ ១ 

 ១.១ លោេបែំងននលសៀវលៅណែនលំនះ ១ 
 ១.២ េរខែៈណក្បក្បេួននការអបរ់លំៅរនុងសតវតសរទ៍ ី២១ ១ 
 ១.៣ តនួទរីបស់បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ ី២១ លៅរនុងសាលាលរៀន ២ 
 ១.៤ ការលរៀបចលំសៀវលៅណែនលំនះ ៤ 

២. ការសរៀបចំធ្ធា្របូវ័្រ ្ិងឌីជីលល ៥ 
 ២.១ លសចរាលីផ្ាើម 
២.២ ទតីាងំ នងិបរលិវែ 
២.៣ ការលរៀបចបំរលិវែ 
២.៤ េទធភារលក្បើក្បាស់ជារបូវន័ត នងិឌជីថីេ 

៥ 
៥ 
៦ 
៨ 

៣. ធ្ធា្ម្្ុសសសក្ាប់បណាា លយ័ ១១ 
 ៣.១ លសចរាលីផ្ាើម 
៣.២ េរខខែឌ តក្មវូបេុគេិរសក្មាបប់ណ្ដា េ័យ 
៣.៣ េុែវឌុឍរិបស់បណ្ដា ររស 
៣.៤ តនួទរីបស់បណ្ដា ររសលៅរនុងការោកំ្ទដេ់បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ ី២១ 

១១ 
១១ 
១២ 
១២ 

៤. សសវា ្ិងកម្មវិធីបណាា លយ័ ១៥ 
 ៤.១ លសចរាលីផ្ាើម 
៤.២ ការលរៀបចណំផ្នការ នងិការផ្សរវផ្ាយ  
៤.៣ លសវាទរទ់ងនងឹសមហូរមមលសៀវលៅ  
៤.៤ លសវាឌជីថីេ 
៤.៥ រមមវធិរីលិសសលដើមបលី្លើយតបលៅនងឹលោេបែំង នងិចរខុវស័ិយរបស់សាលាលរៀន 
៤.៦ លសវាអភ្វិឌឍនវ៍ជិាជ ជវីៈសក្មាបក់្េបូលក្ងៀន 

១៥ 
១៥ 
១៥ 
១៦ 
១៩ 
២០ 

   
៥. ក្កបខ័ណឌ រដ្ឋបាល ្ិងហរិញ្ញវតថុន្បណាា លយ័ ២២ 

 ៥.១ លសចរាលីផ្ាើម 
៥.២ បណំែងណចរភាររចិេ 
៥.៣ លមា៉ា ងក្បតបិតតកិារ 

២២ 
២២ 
២២ 
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៥.៤ បទបញ្ជជ ទងំឡាយសក្មាបអ់នរលក្បើក្បាស់ 
៥.៥ ការក្តតួរនិតិយ/ការក្េបក់្េងលេើការលក្បើក្បាស់លសៀវលៅ នងិឌជីថីេ 
៥.៦ ថវកិាហិរញ្ញ វតាុ 

២២ 
២៣ 
២៤ 

៦. រង្វា យតនម្ែបណាា លយ័សាលាសរៀ្  ២៥ 
 ៦.១ លសចរាលីផ្ាើម ២៥ 
 ៦.២ រង្កវ យតនមលបណ្ដា េ័យលដាយការក្តតួរនិតិយក្តសួៗ ២៦ 
 ៦.៣ ការទទេួសាគ េ់បណ្ដា េ័យ ២៦ 
   
 ឯរសារលយង ២៧ 
   
 ឧបសម្ព័្ធ  

 ឧបសមពន័ធ ១៖ ការរចនបលងល់ក្េឿងសង្កា រមឹបណ្ដា េ័យណបបថម ី
ឧបសមពន័ធ ២៖ បរយិយការង្កររបស់បណ្ដា ររស  
ឧបសមពន័ធ ៣៖ ឧទហរែ៍អំរីរមមវធីិលសវាបណ្ដា េ័យ -រមមវធីិអំណ្ដនលសៀវលៅេប ី
ឧបសមពន័ធ ៤៖ េំរណូផ្នការរមមវធីិ និងលសវាបណ្ដា េ័យ 
ឧបសមពន័ធ ៥៖ លសចរាសីលងខបអំរីក្បរន័ធចំណ្ដតថ់ាន រទ់សភាេដឺលវ 
ឧបសមពន័ធ ៦៖ សំលែើ បញ្ជ ីតែំភាជ បស់ក្មាបរ់មមវធិសុីសណវរអបរ់សំក្មាបប់ឋមសិរា នងិ           
មធយមសិរា 
ឧបសមពន័ធ ៧៖ តារាងមា៉ា ក្ទិចននបំណែងណចរភាររិចេ 
ឧបសមពន័ធ ៨៖ សំលែើ បទបញ្ជជ សក្មាបក់ារលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យសតវតសរទី៍ ២១ 
ឧបសមពន័ធ ៩ រ ៖ ឧបររែ៍រង្កវ យតនមលបណ្ដា េ័យលដាយក្តតួរិនិតយក្តសួៗ 
ឧបសមពន័ធ ៩ ខ ៖ ឧបររែ៍វាយតនមលទទេួសាគ េ់បណ្ដា េ័យ 
ឧបសមពន័ធ ១០ ៖ េំនិតបណនាមអំរីបលងប់ណ្ដា េ័យសតវតសរទី៍ ២១ 
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១. សសចកដីស្ដើម្ 
 

១.១ លោេបែំងននលសៀវលៅណែន ំ
លសៀវលៅណែនលំនះ ក្តូវបានបលងាើតល ើងលដើមបជីួយ សក្មួេដេ់សាលាលរៀនរដឋណដេទទួេបានការវនិិលយេ

ខពស់ លដើមបបីលងាើតសមាភ ររបូវន័តបណ្ដា េ័យណដេក្សបតាមលសចរាីក្តូវការននបរយិកាសសិរាសតវតសរទ៍ី ២១។ លសៀវលៅ
ណែនលំនះ មានការ ររ់ន័ធជារិលសសជាមយួនឹងការចមលងយរេំរតូាម
សមាភ ររបូវន័តបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ លៅរនុងសាលាលរៀនជំននថ់មី 
ណដេជារំណែទក្មងក់ារអបរ់ថំមីមយួណដេដឹរនលំដាយក្រសួងអបរ់ ំយុវជន 
និងរីឡា (MoEYS)។ រំណែទក្មងល់នះ រណ៏សវងររការររំិេក្បរន័ធអបរ់ ំ
រមពុជាឱ្យចូេលៅរនុងសតវតសរថ៍មីមយួផ្ងណដរ។ ជាការរិតណ្ដស់ 
លសៀវលៅណែនលំនះរអ៏ាចក្តូវបានលក្បើក្បាស់ផ្ងណដរ សក្មាបស់ាលា
បឋមសិរា និងមធយមសិរាណដេមានការក្េបក់្េងបានយ៉ា ងេែបំផុ្ត 
ណដេសាិតលៅលេើមាោ៌កាល យជាសាលាលរៀនជំននថ់មី។  
 លសៀវលៅណែនលំនះេឺជាណផ្នទីបង្កា ញផ្លូវលដាយផ្ាេ់នូវ   
លោេបំែងរីរយ៉ា ងសក្មាបអ់នរមានទំនួេខុសក្តូវលៅរនុងការលរៀបចំ
សមាភ ររបូវន័តបណ្ដា េ័យទំលនើបណបបសតវតសរទ៍ី ២១។ លោេបំែងទី
មយួេ ឺលសៀវលៅលនះផ្ាេ់ជូនសតង់ដាេនលឹះទងំឡាយណដេជួយ រំែតន់ិយមន័យបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១។ ការែ៍
លនះរមួមានជាអាទិ៍ដូចជា សតង់ដាណដេទរទ់ងនឹងទីតាងំ ការរំែតរ់ចនសមពន័ធ ធនធានមនុសស លសវាបណ្ដា េ័យ 
និងក្របខែឌ ការង្កររដឋបាេ។ លោេបំែងទីរីរទរទ់ងនឹងការផ្ាេ់លសចរាីរនយេ់ចាស់លាស់អំរីអវីណដេសតងដ់ា
ទងំលនះតក្មូវឱ្យមាន រដូ៏ចជាឧទហរែ៍ណដេមានេរខែៈរបូីលដើមបបីង្កា ញនូវសតងដ់ាទងំលនះ។ លសៀវលៅណែនលំនះ 
ណផ្ែរលេើបទរិលសាធនរ៍នុងជីវភារជារណ់សាងរីសាលាលរៀនជំននថ់មីជាលក្ចើន និងរលបៀបណដេរួរលេបានលដាះក្សាយរាេ់
បញ្ជា ទងំឡាយណដេមជឈដាឋ នសាលាលរៀនមយួក្បឈម ណដេអនរអបរ់ភំាេលក្ចើនលៅណតមានផ្នតេ់នំិតអបរ់ណំបបសតវតសរ ៍
ទី ២០។  
១.២ េរខែៈណក្បក្បេួននការអបរ់លំៅរនុងសតវតសរទ៍ ី២១ 

រិចេខិតខំក្បឹងណក្បងរនុងការបលងាើតបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ណផ្ែរលៅលេើការសនមតម់យួណដេអនរអបរ់លំៅ
តាមសាលាលរៀនយេ់រីតក្មូវការននបរយិកាសសិរារនុងសតវតសរទ៍ី ២១ និងមូេលហតុណដេបរយិកាសទងំលនះមាន
សារៈសំខ្នល់ៅរនុងរិភ្រលលាររនុងសមយ័បចេុបបននលនះ។ ការយេ់ដឹងរិតក្បារដអំរីតក្មូវការទងំលនះមាននយ័ថា ជាការ
លបាះបងទ់សសនទនចស់េំរេិននសតវតសរ ៍
ទី ២០ អំរីរលបៀបណដេក្បរន័ធអបរ់លំធវើការ
អបរ់រុំមារ និងយុវជន និងក្បកានយ់រ     
ទសសនទនការអបរ់សំតវតសរទ៍ី ២១។ 
លៅរនុងររែីជាលក្ចើន បញ្ញតតិទងំលនះេឺជា
ភារផ្ទុយោន ជារណ់សាងរីសតវតសរម៍ុន។ 
លៅរនុងសតវតសរចុ៍ងលក្កាយលនះ សាលា
និងបណ្ដា េ័យទងំឡាយណដេបលក្មើលៅ
រនុងសាលាលរៀនមានរចនសមពន័ធដូចជា    
"លរាងចក្រសិរា" ណដេមានការលផ្លា តជា

ការ អបរ់ ំសតវតសរ ៍ទី ២០
•ការ បំលរញ នវា
•ការ និទនល ើងវញិ
•ការ លផ្ទរ រត័ម៌ាន
•ណផ្ែរ លេើ លរេលវលា
•ជំរញុ លដាយ លសៀវលៅ សិរា លោេ
•ការ សិរាណបប  អរមម

ការ អបរ់ ំសតវតសរ ៍ទី ២១
•ការ បង្កា ត ់លភ្លើង
•ការ ររុររ
•ការ លរៀន ឱ្យលចះរីរលបៀបលរៀន
•ណផ្ែរលេើ េទធផ្េ
•ជំរញុ លដាយ ការ ក្សាវក្ជាវ និងបលងាើត
រក្មង សាន នដ

•ការ សិរា ណបប សរមម

របូភារ ១.១៖ ទសសនទនសតវតសរទី៍ ២០ លធៀបនឹងសតវតសរទី៍ ២១ សាីរី
រលបៀបរំែតរ់ចនសមពន័ធបរយិកាសសិរារនុងសាលាលរៀន 

ក្បអបទ់ ី១៖ លតើសាលាលរៀនជនំនថ់មជីាអវ?ី 
រំណែទក្មងស់ាលាលរៀនជំននថ់ម ីណសវងររការ
បលងាើតេនលងននការអភ្វិឌឍថមីមយួលៅរនុងក្បរន័ធ
អបរ់សំាធារែៈ ណដេនឹងនលំៅររការបលងាើត
សាលាលរៀនសាធារែៈសវ័យត័ ណដេទទេួការ
វនិិលយេខពស់ណដេមានទំនរទ់នំងនងឹសតងដ់ាថមី
ណដេមានេែលនយយភារ និងអភ្បិាេរិចេ រ៏
ដូចជាសតងដ់ាវជិាជ ជីវៈសក្មាបក់ារសិរាសតវតសរ ៍
ទី ២១។ 

ក្បភ្រ៖ លោេការែ៍ណែនកំ្បតិបតតិរមមវធីិសាលាលរៀន
ជនំនថ់នម ី ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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សំខ្នល់ៅលេើអនុលលាមភារ និងជំលនឿមយួណដេថា ចំលែះដឹងភាេលក្ចើនអាចមានលៅរនុងលសៀវលៅណតមយួរាេ។  
លេលជឿជារថ់ា ចំលែះដឹងមានេរខែៈរងឹតែឹងបនតិច លហើយរុមារេួរក្តូវបានលក្តៀមខលួនឱ្យលធវើការលៅរណនលងលធវើការណដេ
េរខែៈឯរសណ្ដឋ នភារ និងេរខខែឌ ការង្ករមានវនិយ័េឺជាចំែុចសំខ្ន។់ លដាយសារណតេរខខែឌ ចំលែះដឹង 
និងអងគភារលសដឋរិចេមានលសារភារលក្ចើនលៅរនុងសតវតសរចុ៍ង
លក្កាយលនះ លហើយមានការណក្បក្បេួយឺតៗលនះ លោេវធិនីនការ
សិរាណដេមានសលងខបលៅរនុង របូភារ ១.១ ខ្ងលេើលនះ មាន
េរខែៈសមក្សបបំផុ្តលៅតាមតក្មូវការរនុងមូេដាឋ ន។ 
លទះជាយ៉ា ងណ្ដ ការវវិតតណបបឌីជីថេ ណដេបានបលងាើនលេបឿន
យ៉ា ងលេឿនរនុងអំ ុងសតវតសរទ៍ី ២១ បានផ្លល ស់បាូរជាលរៀងរហូត
ល េេទឺងំចំលែះដឹង និងលសដឋរិចេរំរុងណតមានការវវិតតជានិចេន
លរេបចេុបបននលនះ។ ខែៈណដេមនុសសយនតជំនួសឱ្យមនុសស 
ចំែុចលផ្លា តជាសំខ្នន់នការអប់រេំឺបានបាូរលៅជាការបលងាើត
រមាល ងំរេរមមមយួ ណដេអាចលធវើអវីៗណដេមា៉ា សីុនមនិអាចលធវើបា
ន។ លនះមានន័យថា ការបលងាើតរមាល ងំរេរមមមយួណដេអាច
េិតលដាយវភិាេ និងសក្មបបានយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សលៅនឹងណដន
រំែតន់នចំលែះដឹងណដេមានការណក្បក្បួេជានិចេ។  

បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ អាចជួយ ឱ្យសាលាលរៀន
មយួបំលរញតាមលសចរាីក្តូវការននការសិរាសតវតសរទ៍ី ២១ ដូច
មានលរៀបរាបល់ៅរនុងរបូភារ ១.១ លដាយផ្ាេ់ជូននូវបរយិកាស
សិរាមានភារទរទ់ញ ណដេសក្មបសក្មួេដេ់ការសិរា
ណបបក្សាវក្ជាវ ររុររ និងមានភារមាេ ស់ការ។ ការែ៍លនះតក្មូវឱ្យមានការរំែតរ់ចនសមពន័ធបណ្ដា េ័យថមី លសវា      
ឌីជីថេ និងបណ្ដា ររសណដេមានជំនញរនុងការក្េបក់្េង និងផ្ារភាជ បប់ណ្ដា េ័យលៅនឹងសរមមភារទងំឡាយណដេ
លរើតល ើងលៅរនុងថាន រល់រៀន។ ជាការរិត មានការររំឹងទុរថា បណ្ដា ររសេួរលដើរតួនទឱី្យបានកានណ់តលក្ចើនលៅរនុងការលធវើ
ការជាមយួក្េូបលក្ងៀន លដើមបធីានថា ការសិរាណដេលរើតល ើងលៅរនុងថាន រល់រៀន ក្តូវបានផ្ារភាជ បល់ៅនឹងលសវាណដេបាន
រក្ងីរបណនាមទងំឡាយ ណដេមានេទធភារលក្បើក្បាស់បានលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១។   
១.៣ តនួទរីបស់បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ ី២១ លៅរនុងសាលាលរៀន 

តាមក្បនរែី តួនទីននបណ្ដា េ័យសាលាលរៀនភាេលក្ចើនលៅរមពុជា េឺមានេរខែៈក្ោនណ់តជាចំណែរ
បនទ បប់នសនំនរមមវធិីអបរ់រំបស់សាលាលរៀនលនះ។ ជាធមមតា បណ្ដា េ័យេឺជាទីរណនលងណដេសិសានុសិសសណតងណតលៅ
រនុងលមា៉ា ងលចញលេង លដើមបមីានេទធភារខលះៗរនុងការលក្បើក្បាស់លសៀវលៅណដេចំនួនលៅមានរក្មតិ លដើមបរីក្ងឹងបំែិន  
អំណ្ដនរួរលេ ឬលេងណេបងរមានតណបបអបរ់មំយួចំនួន។ ជួនកាេ មានការរំែតរ់ចនសមពន័ធលរេលវលាមយួលមា៉ា ង
រនុងមយួសបាា ហ៍ ណដេរុមារអាចលៅកានប់ណ្ដា េ័យសក្មាប់សរមមភារនិទនលរឿង ឬជាលមា៉ា ងអណំ្ដនលដាយលសរ។ី  

ផ្ទុយរីខ្ងលេើលនះ តួនទីននបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ លៅរនុងបរយិកាសសាលាលរៀនជំននថ់មី មានការ
រក្ងីរបណនាមលក្ចើនជាងលនះ។ លៅរនុងនយ័លនះ ក្រសួងអបរ់ ំណសវងររការលធវើបដិវតតនត៍ួនទីននបណ្ដា េ័យសាលាលរៀន 
លដើមបរីំែតន់ិយមនយ័វាល ើងវញិរនុងនមជា "ចេររ" សក្មាប់ជំរញុជីវភារសិរា និងវបបធមរ៌បស់សាលាលរៀន។ ជា
យុទធសាស្រសត ការែ៍លនះមានន័យថា ជាការក្សនមល ើងវញិលៅលេើរបូភារននបណ្ដា េ័យសាលាលរៀន និងសមាសភារ
របស់វា លហើយជាយុទធវធិី ការែ៍លនះមាននយ័ថា ជាការផ្ារភាជ ប់ោន ក្បរបលដាយសាម រតីនូវលសវាបណ្ដា េ័យលៅនឹងថាន រ់
លរៀន និងសាា បន័ធំៗរបស់សាលាលរៀន។ លនះេឺជាសារៈននបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១។ លៅរនុងការរំែតរ់ចនសមពន័ធ 

ឧទហរែ៍អរីំការរចនបលងថ់មីននបណ្ដា េ័យសតវតសរទី៍ ២១ លៅរមពុជា 
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បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ 
អនររចនបលងរ់បស់ក្រសួង
អបរ់បំានលមើេណវងឆ្ា យលៅ
មុខនូវសាា បតយរមមថមី
សក្មាបប់ណ្ដា េ័យលនះ 
ណដេផ្ាេ់នូវភារអចឆរយិៈ 
និងភារសំខ្នដ់េ់សិសស
ណដេចូេមរបណ្ដា េ័យ។ 
ការង្ករលនះ ទមទរឱ្យមាន
ការលក្បើក្បាស់ទក្មង ់រែ៌
ចក្មុះ និងលក្េឿងសង្កា រមឹ
ថមី។ ដូលចនះ សមាភ រៈមាន
េុែភារេែបំផុ្តក្តូវបាន
លក្បើក្បាស់រនុងការបលងាើត 
បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្រមោន ជាមយួនឹងការផ្ាេ់
ជូននូវបលចេរវទិាទលំនើប លដើមបនីបំណ្ដា េ័យលនះចូេលៅ
រនុងយុេសមយ័ឌីជីថេ។ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ 
េរួណតលបើរលរញរយៈលរេមយួនថា រមួទងំលរេសក្មារ
អាហារនថាក្តងផ់្ងណដរ លដើមបឱី្យសិសសអាចលក្បើក្បាស់ 
បណ្ដា េ័យបានយ៉ា ងរិតក្បារដ ជារណនលងក្សាវក្ជាវ 
និងសិរារក្ងីរបណនាម មនិណមនក្តឹមណតជារណនលងណដេ
រួរលេមរអានលសៀវលៅរីរបីរាេលរៀងរាេ់សបាា ហ៍លនះ
លទ។  

ការក្េបក់្េងបណ្ដា េ័យ រទ៏មទរឱ្យមានការ
ចតត់ាងំក្េូបលក្ងៀនេែបំផុ្តមរលធវើជាបណ្ដា ររសផ្ងណដរ 
លដើមបឱី្យរួរលេអាចលដើរតួនទីភារជាអនរដឹរនដំសំ៏ខ្ន់
លៅរនុងសាលាលរៀនផ្ងណដរ។ ការក្សាវក្ជាវបានបង្កា ញ
ថា រតាត ដ៏សំខ្នប់ំផុ្តលៅរនុងភារលជាេជយ័នន         
បណ្ដា េ័យេឺ សមតាភាររបស់ក្េូបលក្ងៀនណដេក្េបក់្េង
បណ្ដា េ័យលនះ។1 បណ្ដា ររស និងក្េូបលក្ងៀនតាមថាន រ់
ក្តូវបានររំឹងថានឹងលធវើការរមួោន រនុងការលេើររមពស់    
ការសលងាតក្សាវក្ជាវរបស់សិសស និងសក្មបសក្មួេ 
ការលក្បើក្បាស់ណផ្នរទន ់និងបលចេរវទិាថមីៗ ណដេេួរណត
មានេទធភារលក្បើក្បាស់បានលដាយលសរលីៅរនុងបណ្ដា េ័យ។ ដូលចនះ បណ្ដា ររសរុំណមនក្ោនណ់តជាអាណ្ដរាបាេនន
លសៀវលៅណដេផ្ទុរលៅរនុងបណ្ដា េ័យប៉ាុលណ្ដា ះលទ ប៉ាុណនតជារតាេីររជំរញុដស៏រមមននការសិរាលៅរនុងសាលាលរៀនទងំ 

                                                        
1 International Federation of Library Associations and Institutions (2015) IFLA School Library Guidelines, Den Haag, Netherlands: IFLA. 

បណ្ដា េ័យ តាម ក្បនរែី

•ជា ចំណែរ បនទ ប ់បនស ំនន រមមវធិី អបរ់ ំ
របស់ សាលា

•បណ្ដា ររស េឺជា អាណ្ដរាបាេ នន 
លសៀវលៅ

•មានណតមលីឌៀរងឹប៉ាុលណ្ដា ះ
•រចនបទ័ម សាា បតយរមម ចស់
•សមតាភារ ក្សាវក្ជាវ លខាយ
•លមា៉ា ង ក្បតិបតតិការ មាន រក្មតិ

បណ្ដា េ័យ សតវតសរ ៍ទ ី២១

•ជា ចំណែរសនូេ នន រមមវធិី អបរ់ ំរបស់ 
សាលាលរៀន

•បណ្ដា ររស េឺជា "ចេររ" នន រមមវធិី 
អបរ់ ំ

•មាន ទងំមលីឌៀរងឹ និង ឌីជីថេ
•រចនបទ័ម សាា បតយរមម ថមី
•សមតាភារ ក្សាវក្ជាវ ខ្ល ងំ
•លមា៉ា ង ក្បតិបតតិការ មាន ការ រក្ងីរ បណនាម

របូភារ ១.២៖ តនួទ ីនងិេរខែៈននបណ្ដា េ័យសាលាលរៀនណបបក្បនរែី នងិបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ ី២១ 
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មូេ។ លៅលរេណ្ដចបំាច់ បណ្ដា ររសអាចទទួេបានការោកំ្ទរីសាលាលរៀនជំននថ់មីសក្មាបក់ារសិរាលៅលក្ៅសាលា
លរៀន លដើមបឱី្យរួរលេអាចកាល យជាបណ្ដា ររសណដេ "មានការទទួេសាគ េ់" លរញលេញ។ 
១.៤ ការលរៀបចលំសៀវលៅណែនលំនះ 

លសៀវលៅណែនលំនះ ក្េបដែា បល់ៅលេើក្បធានបទចំនួនក្បា ំណដេទរទ់ងខ្ល ងំបផុំ្តជាមយួនឹងការលរៀបចំ 
និងក្បតិបតតិការបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១។ ក្បធានបទទងំលនះរមួមានជាអាទិ៍ដូចជា៖  

 ការលរៀបចំធនធានរបូវន័ត និងឌីជីថេ 
 ធនធានមនុសសសក្មាបប់ណ្ដា េ័យ 
 លសវា និងរមមវធិីបណ្ដា េ័យ 
 ក្របខែឌ រដឋបាេ និងហិរញ្ញ វតាុននបណ្ដា េ័យ 
 ការវាយតនមលបណ្ដា េ័យសាលាលរៀន 
ណផ្នរនីមយួៗ ចបល់ផ្ាើមលដាយលសចរាីលផ្ាើមខលីមយួអរំីក្បធានបទលនះ លហើយបនទ បម់រមានលោេការែ៍

ណែនមំយួចនំួនដាចល់ដាយណ ររីោន  សក្មាបឱ់្យបណ្ដា ររសរិចរណ្ដលៅរនុងការលរៀបចំ និងក្េបក់្េងបណ្ដា េ័យ។ 
លោេការែ៍ណែនរំម៏ានបញ្េូ េផ្ងណដរនូវសតងដ់ាជារល់ារណ់ដេបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរណតក្បកានខ់្ជ បដូ់ច
ជាចំនួនអបបបរមិាននបរមិាែលសៀវលៅណដេសាលាលរៀនមយួេរួមាន េរខខែឌ តក្មូវបុេគេិរ និងលមា៉ា ងក្បតិបតតិការ។ 
លោេការែ៍ណែនទំងំលនះរល៏ធវើជាឯរសារលយងសក្មាបឯ់រសារជំនួយ ណដេមានលៅរនុងឧបសមពន័ធននលសៀវលៅ
ណែនលំនះផ្ងណដរ  ណដេផ្ាេ់ជូននូវឧទហរែ៍ជារណ់សាងអំរីទក្មង ់ការរចនបលងល់ក្េឿងសង្កា រមឹ និងរត័ម៌ានលផ្សងៗ
ណដេនឹងមានសារៈក្បលយជនច៍លំ ះបណ្ដា ររសបុលរសរមម។ ជារមួ លសៀវលៅណែនលំនះផ្ាេ់ជូននូវលោេការែ៍ណែនំ
ក្បតិបតតិការចំនួន ៦៣  សក្មាប់ឱ្យអនរអបរ់រំិចរណ្ដលៅរនុងការក្បតិបតតិបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១។ ការែ៍លនះរុំ
រាបប់ញ្េូ េទងំលោេការែ៍ណែនបំណនាមលៅរនុងណផ្នរទី ៦ ណដេទរទ់ងនឹងការវាយតនមលបណ្ដា េ័យសក្មាបអ់នរវាយ
តនមលនផ្ទលក្ៅល ើយ។  
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២. ការសរៀបចំធ្ធា្របូវ័្រ ្ិងឌីជីលល 

២.១ លសចរាលីផ្ាើម 
ធនធានរបូវន័ត និងឌីជីថេននបណ្ដា េ័យសាលាលរៀនរមួមានជាអាទិ៍ដូចជា (i) ទីតាងំបណ្ដា េ័យ (ii) សមាភ រ

របូវន័ត (iii) លក្េឿងបរកិាខ រ និង (iv) សមូហរមមធនធានសក្មាបក់ារបលក្ងៀន និងលរៀន។ សតងដ់ាសមក្សបសក្មាបក់ារ
រិចរណ្ដលៅរនុងការរចនបលងប់ណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ មានបង្កា ញជូនលៅរនុងណផ្នរទងំឡាយខ្ងលក្កាម។ 

ខែៈណដេក្បលទសរមពុជារំរុងមានការអភ្វិឌឍ ការណរេមែរចនសមពន័ធ និងេទធភារលក្បើក្បាស់បលចេរវទិា 
បានរក្ងីរវសិាេភារននបណ្ដា េ័យសាលាលរៀនលៅរនុងសាលាលរៀនទងំមូេ និងលៅរនុងសហេមនផ៍្ងណដរ។ បលចេរ
វទិារស៏ក្មបសក្មួេដេ់េទធភារលក្បើក្បាស់រត័ម៌ានបានេែ លេើសរីសមបតតិរបូវន័តរបស់បណ្ដា េ័យខលួនឯងផ្ងណដរ 
ណដេផ្ារភាជ បវ់ាលៅនឹងសមូហរមមជាសារេននចំលែះដឹងទងំអស់។ សមាភ ររបូវន័ត លក្េឿងបរកិាខ រ និងសមូហរមមបណ្ដា
េ័យសាលាលរៀន ក្តូវណតវវិតតឱ្យល្លើយតបលៅនឹងការផ្លល ស់បាូរននលសចរាីក្តូវការរនុងការការបលក្ងៀន នងិលរៀនរបស់
សិសានុសិសស នងិក្េូបលក្ងៀន។ 
២.២ ទតីាងំ នងិបរលិវែ 

រុំមានសតងដ់ាជាសារេសក្មាប់ទហំំ និងការរចនបលងស់ក្មាបប់ណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ល ើយ ប៉ាុណនតវា
មានសារៈក្បលយជនរ៍នុងការមានេរខែៈវនិិចឆយ័មយួលដើមបណីផ្ែរលៅលេើការបា៉ា ន់សាម នបលង។់ បរលិវែណដេបានណែនំ
រនុងបរបិទក្បលទសរមពុជាេឺជាបនទបម់យួណដេមានទំហំយ៉ា ងលហាចណ្ដស់ ៧ x ១៦ ណម៉ាក្ត ឬ ១១២ ណម៉ាក្តកាលរ ៉ា។  

ជាទូលៅ បណ្ដា េ័យទងំឡាយផ្លល ស់ទលីចញរីម៉ាូណដេធនធានមជឈមែឌ េលៅកានម់៉ាូណដេសិសសមជឈ       
មែឌ េ។ ការែ៍លនះមាននយ័ថា បណ្ដា េ័យសាលាលរៀន េួរណតក្តូវបានរចនបលងជ់ា "បរលិវែរមួ" សក្មាបសិ់រាមយួ
រណនលង ណដេរុមារ និងយុវជនអាចក្បមូេផ្ាុ ំោន លដើមបលីក្បើក្បាស់លសវាសិរា រដូ៏ចជាលសៀវលៅ និងឯរសារក្សាវក្ជាវផ្ង
ណដរ។ លសវាទងំលនះ អាចរមួមានដូចជា េទធភារលក្បើក្បាស់មា៉ា សីុនណសវងររ លសវាសិរាចេ័ត (ឧ. ណេបងរមានត      
លអ ិចក្តូនិរ និងសុសណវរអបរ់)ំ និងរណនលងទសសន (ឧ. លអក្រងទូ់រទសសន)៍។ ដូលចនះ បរលិវែ និងការរែំតរ់ចនសមពន័ធ
បណ្ដា េ័យសាលាលរៀន េួរណតអាចបំលរញតាមលសចរាីក្តូវការទងំលនះ។  
 

ខ្ងលក្កាមលនះេឺជាលោេការែ៍ណែនសំក្មាបល់រៀបចំបលងទ់ីតាងំ និងបរលិវែសមាភ ររបូវន័តននបណ្ដា េ័យ  
សតវតសរទ៍ី ២១ ៖ 

លោេការែ៍ណែន ំ២.២.១- ភារចរំណ្ដា េជារបូវន័ត៖ លបើអាចលធវើបាន បណ្ដា េ័យេួរណតមានទីតាងំសាិតលៅ
ចរំណ្ដា េ និងលៅជានផ់្លទ េ់ដី។ សាលាលរៀនេរួណតលចៀសវាងការដារប់ណ្ដា េ័យលៅរនុងទីតាងំណរបរខ្ងននទី
តាងំសាលាលរៀន។ 
លោេការែ៍ណែន ំ២.២.២- សាិតលៅជតិថាន រល់រៀន៖ បណ្ដា េ័យេរួណតមានេទធភារលក្បើក្បាស់ខពស់ និងសាិត
លៅជិតរណនលងបលក្ងៀន។  
លោេការែ៍ណែន ំ២.២.៣- ការក្េបក់្េងសំល ងរខំ្ន៖ េួរលរៀបចំបលងប់រលិវែលៅរនុងបណ្ដា េ័យ លដើមប ី
កាតប់នាយរតាត សំល ងរខំ្ន ណដេយ៉ា ងលហាចណ្ដស់ ណផ្នរខលះននបណ្ដា េ័យក្តូវណតោម នសំល ងរខំ្នរីខ្ង
លក្ៅ។ ការែ៍លនះ ទមទរឱ្យមានការសាងសងល់ធនើបណ្ដា េ័យ  សួនចារបណ្ដា េ័យលៅជិតៗោន  ឬបនទប់
បិទជិតណដេោម នសំល ងរខំ្ន។ 
លោេការែ៍ណែន ំ២.២.៤- អេគសិនរីមម៖ លដើមបោីកំ្ទដេ់លសវាទងំឡាយណដេទរទ់ងនឹងបលចេរវទិា   ប
ណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្តូវណតតភាជ បល់ៅនឹងណខសចរនតអេគិសនី។ 
លោេការែ៍ណែន ំ២.២.៥- រនលកឺ្េបក់្ោន៖់ បណ្ដា េ័យក្តូវមានរនលឺសមក្សប និងក្េបក់្ោន ់ណដេអាចជា
រនលឺរីធមមជាតិ (តាមរយៈការលក្បើក្បាស់ឱ្យអស់រីេទធភារនូវបងែួចធំៗ ) ឬរនលឺសិបបនិមមតិ។  
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លោេការែ៍ណែន ំ២.២.៦- សីតុែា ភារ៖ បណ្ដា េ័យេួរររាឱ្យមានសីតុែា ភារបនទបស់មក្សប (ឧ. 
មា៉ា សីុនក្តជារ ់ខយេ់បរល់ចញចូេលដាយលក្បើរង្កា រ) លដើមបធីានឱ្យមានេរខខែឌ ការង្ករេែលរញមយួឆ្ន  ំរ៏
ដូចជាការររាទុរសមូហរមមលសៀវលៅឱ្យបានយូរអណងវងផ្ងណដរ។  
លោេការែ៍ណែន ំ២.២.៧- េទធភារលក្បើក្បាស់សក្មាបអ់នរលក្បើក្បាស់មានតក្មវូការរលិសស៖ បណ្ដា េ័យ េួរមាន
ការរចនបលងស់មក្សបសក្មាបអ់នរលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យ ណដេមានតក្មូវការរិលសស។ ការែ៍លនះអាចរាប់
បញ្េូ េទងំផ្លូវជក្មាេ និងបរលិវែក្េបក់្ោនស់ក្មាបរ់លទះជនរិការ។ 
លោេការែ៍ណែន ំ២.២.៨- បរលិវែរហុមខុង្ករ៖ បណ្ដា េ័យេួរមានទំហំក្េបក់្ោន ់លដើមបផី្ាេ់នូវបរលិវែ
សក្មាបម់ុខង្ករដូចតលៅ៖  
 សមូហរមមលសៀវលៅ កាណសត &ទសសនវដា ី 
 ការររាទុរសមាភ រៈការយិេ័យ ឧបររែ៍
សមាែ ត។េ។ 

 រណនលងសិរា (សូមលមើេរបូភារ) 
 រណនលងអាន  (សូមលមើេរបូភារ) 
 រុំរយទូរ័លេើតុ 
 រណនលងតាងំបង្កា ញ (ឧ. កាា រលខៀនរត័ម៌ាន) 

 រណនលងលធវើការសក្មាបប់ុេគេិរបណ្ដា េ័យ  
២.៣ ការលរៀបចបំរលិវែ 

បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េរួមានបលងប់ាតមយួ 
ណដេផ្ាេ់នូវភារចបំាច់េមែតិសក្មាបប់រលិវែរហុលោេ
បំែង រមួមាន រណនលងសក្មាប់សិរា ក្សាវក្ជាវ បង្កា តប់លក្ងៀន ការង្ករក្រុមេលក្មាង និងរដឋបាេ។ ឧទហរែ៍អំរីបលង់
បាតមយួមានផ្ាេ់លៅរនុងរបូភារ ២.១ និង ឧបសមពន័ធ ១០។ ការលរៀបចំបរលិវែលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរ
ក្បតិបតតតិាមលោេការែ៍ណែនទំងំឡាយដូចតលៅ៖ 

លោេការែ៍ណែន ំ២.៣.១ - បរលិវែក្សាវក្ជាវ៖ បណ្ដា េ័យេួរផ្ាេ់បរលិវែក្សាវក្ជាវ  និង សិរា ។ 
ការែ៍លនះអាចសំលៅដេ់តុរិលសសសក្មាបឯ់រ
សារលយង (ឧ. វចននុក្រម សរវវចនធិបាយ។
េ។) និងរុំរយទូរ័ក្សាវក្ជាវលេើបណ្ដា ញអុីនលធើែិ
ត ណដេផ្ាេ់េទធភារលក្បើក្បាស់រុំរយទូរ័លេើតុមយួ 
ឬលក្ចើនលក្េឿង។ 
លោេការែ៍ណែន ំ២.៣.២- រណនលងអាន៖  
បណ្ដា េ័យេួរផ្ាេ់បរលិវែសក្មាបរ់ណនលងអាន ដូច
ជា លៅអីណវង ឬរណនលងក្កាេក្រំណដេអាចអងគុយ
ក្បរបលដាយផ្លសុរភារ (សូមលមើេរបូភារ)។ 

 បរលិវែរហុលោេបែំង៖ ណផ្នរខ្ងរនុ ងននទូលសៀវលៅរាងរងវង ់
អាចមានបរលិវែសក្មាបអ់ណំ្ដនជាេរខែៈបុេគេ រដូ៏ចជាការ
រិភារាក្រមុសិរាតូចផ្ងណដរ។ 

ការលក្បើក្បាស់បរលិវែរហុមុខង្ករ៖ រណនលងអងគុយមានថាន រ់ៗ
ដូចជលែាើ រ ណដេអាចលក្បើសក្មាបអ់ណំ្ដនជាេរខែៈបុេគេ ឬការ
បង្កា តប់លក្ងៀន។  
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លោេការែ៍ណែន ំ២.៣.៣- រណនលងបង្កា ត់
បលក្ងៀន៖ បណ្ដា េ័យេួរផ្ាេ់បរលិវែសក្មាប់
សរមមភារបង្កា តប់លក្ងៀន ណដេអាចផ្ទុរក្រុម
តូចៗ ក្រុមធំៗ ឬមយួថាន រ់ទងំមូេណថមលទៀត
ផ្ង។ ការែ៍លនះអាចទមទរឱ្យមានការលក្បើ
ក្បាស់រណនលងអងគុយមានថាន រ់ៗ ដូចជលែាើ រ 
លដើមបសីនសសំំនចបរលិវែ ឬការលរៀបចំរណនលង
អងគុយលផ្សងលទៀតក្បរបលដាយភារនចនក្បឌិត។ 
លោេការែ៍ណែន ំ២.៣.៤- បរលិវែក្រមុ
ការង្ករេលក្មាង៖ បណ្ដា េ័យេួរផ្ាេ់បរលិវែ
សក្មាបប់រលិវែការង្ករេលក្មាងជាក្រុម ណដេ
សិសសអាចលបាះរុមភមលីឌៀ និងបលងាើតេលក្មាងជា
ក្រុមបាន។ ការផ្ាេ់ជូនទងំលនះ អាចរមួមានដូចជា បរលិវែមានក្កាេក្រំ ឬការលរៀបចំរណនលងអងគុយ ណដេ
សិសសលក្ចើននរអ់ាចអងគុយរិភារាេលក្មាងអវីមយួបាន (សូមលមើេរបូភារ)។ 
លោេការែ៍ណែន ំ២.៣.៥- បរលិវែរដឋបាេ៖ បណ្ដា េ័យេរួររាទុរតុរាងរងវង ់ឬទីធាល ការយិេ័យ
សក្មាបដ់ំលែើ រការរិនិតយលសៀវលៅ និងសំលែើ សំុមលីឌៀ រដូ៏ចជាបរលិវែសក្មាបរ់រាទុរលក្េឿងបរកិាខ រ 
ឧបររែ៍ និងសមាភ រៈ។ 
របូភាព ២.១៖ ឧទហរែ៍អរំបីលងប់ាតននបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ ី២១ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រុំរយូទរ័ 
ក្សាវក្ជាវ 

រណនលងបង្កា តប់លក្ងៀន 
និងលអក្រងទូ់រទសសន៍ 

ទូលសៀវលៅរាង
រងវង ់និងរណនលង
ការង្ករេលក្មាង 





រណ
នលង
អា
ន 

/ 
សិ
រា

 

សួនបណ្ដា េ័យ 
 

រណនលងអងគុយមានជុវំញិ
បរលិវែបណ្ដា េ័យ 
(រែ៌ក្រហម) ណដេជួយ 
លក្បើក្បាស់បរលិវែណដេជា
ធមមតាបក្មងុទុរសក្មាប់
ទូលសៀវលៅ។ ទូលសៀវលៅ
រាងរងវងណ់ដេលរៀបចលំៅ
រណ្ដា េបនទប ់ជយួ  
លក្បើក្បាស់បរលិវែឱ្យកាន់
ណតមានក្បសិទធភារ
សក្មាបក់ារដារត់ាងំ
លសៀវលៅទងំឡាយ 
 
សួនបណ្ដា េ័យ 

តុរា
ងរ
ងវង

 ់
 

ការង្ករេលក្មាងរបស់សិសស៖ បណ្ដា េ័យេួរបំលរញតាមលសចរាី
ក្តូវការរបស់សិសសលដើមបលីធវើការលៅលេើេលក្មាងសហការោន  លៅលរេ
រួរលេមិនសាិតលៅរនុ ងថាន រល់រៀន។ 

កាា
រលខ
ៀន
រត័
៌មា
ន 
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លោេការែ៍ណែន ំ២.៣.៦- សួនបណ្ដា េ័យ៖ លៅលរេណ្ដអាចលធវើបាន អនរលធវើលរៀបចំបលងប់ណ្ដា េ័យ េួរ
ណតរិចរណ្ដដេ់ការដារប់ញ្េូ េសួន
បណ្ដា េ័យ លៅណផ្នរខ្ងលក្កាយនន 
បណ្ដា េ័យណដេជាមលធាបាយរនុង
ការរក្ងីរសមតាភាររបូវន័តរបស់ 
បណ្ដា េ័យរនុងការទទួេសិសស។  
បរលិវែលនះ េួរមានការធានសនតិសុខ 
លហើយអាចចូេមរដេ់បានណតតាម  
រយៈបណ្ដា េ័យប៉ាុលណ្ដា ះ (សូមលមើេ
របូភារ)។  
លោេការែ៍ណែន ំ២.៣.៧- 
បរលិវែសក្មាបល់សចរាកី្បកាស នងិ
ណចររណំេររត័ម៌ាន៖ បណ្ដា េ័យសត
វតសរទ៍ី ២១ េួរមានកាា រលខៀនរត័ម៌ានធំ
ទូលាយយ៉ា ងលហាចណ្ដស់មយួផ្លទ ងំ 
សក្មាបណ់ចររណំេររត័ម៌ាន លធវើលសចរាីក្បកាស និងដារត់ាងំបង្កា ញេលក្មាងរិលសសរបស់សិសស។ យរេែ 
កាា រលខៀនរត័ម៌ានលនះេួរណតដារល់ៅផ្លូវចូេមរកានប់ណ្ដា េ័យ ឬលៅរនុងទីតាងំរណ្ដា េ។ 

២.៤ េទធភារលក្បើក្បាស់ជារបូវន័ត នងិឌជីថីេ 
េទធភារលក្បើក្បាស់ជារបូវន័ត និងឌីជីថេននបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េរួរក្ងីរឱ្យអស់រីេទធភារ ទងំរនុង

នយ័លមា៉ា ងក្បតិបតតិការ និងការលក្បើក្បាស់ឧបររែ៍ ICT។ បណនាមរីលេើលនះលទៀត ការរចនបលងល់ក្េឿងសង្កា រមឹបណ្ដា េ័យ 
េួរបងាេរខែៈង្កយក្សួេដេ់សិសសលដើមបមីានេទធភារលក្បើក្បាស់លសៀវលៅរនុងចំនួនអតិបរមិាតាមណដេអាចលធវើបាន។ 
ការែ៍លនះទមទរឱ្យមានការផ្គតផ់្គងល់ក្េឿងសង្កា រមឹណដេផ្េិតល ើងតាមក្បនរែី ណដេមានភារនចនក្បឌិត និង
សក្មបលៅតាមរបូរាងននបរលិវែណដេទំលនរ។ ឧទហរែ៍ ជាលរឿយៗ លក្េឿងសង្កា រមឹរាងរងវង ់និងលកាងលៅរនុងការលក្បើ
ក្បាស់បរលិវែណតងណតមានភារសនសសំំនចលក្ចើនជាងទូលសៀវលៅធមមតា ណដេមានរាងជាចតុលកាែណរង។  

ទរទ់ងនឹងបលចេរវទិា េទធភារលក្បើក្បាស់ណបបឌីជីថេនូវធនធានរត័ម៌ានរបស់បណ្ដា េ័យសាលាលរៀន េួរ
ណតផ្ាេ់ជូនទូទងំសាលាលរៀន និងលេើសរីលនះ និងលរញមយួនថាសិរា។ លៅលរេធនធានបុេគេិរលៅមានរក្មតិ េួរ
េិតេូរដេ់ការលក្បើក្បាស់ក្បរន័ធលមើេការខុសក្តូវណដេរមួមានដូចជា អនរសម័ក្េចិតតណដេជាសិសស និងមនុសសលរញវយ័
ណដេបានទទួេការបែាុ ះបណ្ដា េ។ 

លោេការែ៍ណែន ំ២.៤.១ – លមា៉ា ងលសវា៖ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរលបើរដំលែើ រការជាបនតបនទ បច់ប់
រីលមា៉ា ង ៧ ក្រឹរ រហូតដេ់យ៉ា ងលហាចណ្ដស់លមា៉ា ង ៤ រលសៀេ។ លដើមបសីក្មួេដេ់ការសក្មារអាហារនថា
ក្តងរ់បស់បណ្ដា ររស សាលាលរៀនេរួណតចតត់ាងំសិសសលរញវយ័ណដេមានភារចស់ទុំបផុំ្តចំនួនរីរនរ ់លដើមប ី
ទទួេខុសក្តូវចលំ ះបណ្ដា េ័យលៅអ ុំងលរេសក្មារអាហារនថាក្តង ់ចលនល ះលមា៉ា ង ១១ ក្រឹរ និងលមា៉ា ង ១ រ
លសៀេ។ លដើមបឱី្យសិសសអាចលមើេការខុសក្តូវលេើការលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យលៅអំ ុងលរេសក្មារអាហារនថា
ក្តង ់សាលាលរៀនេួរណតផ្ាេ់អាហារនថាក្តងល់ដាយឥតេិតនថលសក្មាបសិ់សសទងំលនះជាលរៀងរាេ់នថា។  

សួនបណ្ដា េ័យ៖ ទងំលនះេឺជាទីធាល សួន ណដេជាធមមតាដារល់ៅណផ្នរ
ខ្ងលក្កាយននបណ្ដា េ័យ លដើមបផី្ាេ់បរលិវែបណនាមសក្មាបឱ់្យសិសសអានលៅ
រនុ ងបរយិកាសណបបធមមជាតិ និងលសាៀមសាា ត ់
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លោេការែ៍ណែន ំ២.៤.២-លក្បើក្បាស់ការរចនបលងល់ក្េឿងសង្កា រមឹណបបថមលីដើមបលីក្បើក្បាស់ឱ្យអស់រេីទធភារ៖ ប
ណ្ដា េ័យេួរទញយរក្បលយជនរ៍ីការរចនបលងល់ក្េឿងសង្កា រមឹណបបថមី ណដេមានេរខែៈសនសសំំនចលៅរនុង
ការលក្បើក្បាស់បរលិវែ រហុមុខង្ករ និង
សក្មបលៅតាមរបូរាងននបនទបណ់ដេដារ់
វា។ លក្េឿងសង្កា រមឹលនះេួរណតបង្កា ញឱ្យ
ល ើញនូវការរចនបលងណ់ដេមានលសាភ្
ែភារជាទូលៅមយួ លហើយការលក្បើ
ក្បាស់រែ៌ណដេលមើេលៅមនិទស់ 
ណភ្នរ។ េំរនូនការរចនបលងល់ក្េឿងសង្កា រមឹ
បណ្ដា េ័យណបបថមីមានបង្កា ញលៅរនុង
ឧបសមពន័ធ ១។ 
លោេការែ៍ណែនទំ ី២.៤.៣ – 
ក្បតបិតតកិារននរុរំយទូរ័ក្សាវក្ជាវ៖ លដើមប ី
ធាននូវេទធភារលក្បើក្បាស់ជាបនតបនទ ប់
ននលសវាក្សាវក្ជាវ បណ្ដា េ័យេួរណត
ធានថា រុំរយទូរ័លបើរជានិចេលៅអំ ុង
លរេលរញមយួនថាណដេបណ្ដា េ័យលនះលបើរទវ រ។  
លោេការែ៍ណែនទំ ី២.៤.៤ – ក្បតបិតតកិារននឧបររែ៍ចេ័ត៖  រុំរយទូរ័បនទះលសាើង ក្តូវសារថមលៅលរេ
យប ់លដាយររាទុរឱ្យមានសុវតាិភារ
លៅរនុងទូណដរណដេមានរនធលចះចូេ
លៅខ្ងរនុង លដើមបអីាចស៊រណខសសារ
ថមលៅរនុងទូសុវតាិភារ។ ការលធវើណបប
លនះធានថា រុំរយទូរ័បនទះលសាើងបាន
សារថមលរញសក្មាបល់ក្បើលៅនថាបនទ ប ់
ណដេលធវើឱ្យសិសសលក្បើក្បាស់បានលរញ
លេញ (សូមលមើេរបូភារ)។ 
លោេការែ៍ណែនទំ ី២.៤.៥ – វេគ
តក្មងទ់សិសិសសអរំកីារលក្បើក្បាស់  ប
ណ្ដា េ័យ៖ សិសសទងំអស់េួរទទួេ
បានការតក្មងទ់ិសលៅលដើមឆ្ន សិំរា 
អំរីលមា៉ា ងក្បតិបតតិការរបស់   បណ្ដា
េ័យ និងរលបៀបលក្បើក្បាស់លសៀវលៅ រុំ
រយទូរ័ ឧបររែ៍សិរាចេ័ត និងលស
វា បណ្ដា េ័យលផ្សងៗលទៀត។ 
 

លក្េឿងសង្កា រមឹរហុមខុង្ករ៖ ទូលសៀវលៅណដេមានការរចនបលងណ់បបថមីលនះ ក្ចបាច់
បញ្េូ េោន នូវលធនើដារល់សៀវលៅ និងរណនលងអងគុយលៅរនុ ងបនទបល់ក្េឿងសង្កា រមឹណតមយួរមួោន   

ការរចនបលងល់ក្េឿងសង្កា រមឹណបបថមី៖ ទូរាងរងវងល់ៅខ្ងលេើ លនះ អាចផ្ទុ រ
លសៀវលៅបានជាង ៥,០០០ រាេ លដាយតលក្មៀបលសៀវលៅលៅណផ្នរខ្ងរនុ ង និង
ណផ្នរខ្ងលក្ៅននលធនើ។ រណនលងលបើរចំហលៅខ្ងមុខទូ រអ៏ាចឲ្យសិសសចូេលៅអងគុយ
លៅណផ្នរខ្ងរនុ ង និងរិភារាក្រមុតូចៗបានផ្ងណដរ។ លនះេឺជាការរចនបលងល់ក្េឿង
សង្កា រមឹណដេមានភារនចនក្បឌិតថមីបំផុ្ត។ 
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លោេការែ៍ណែនទំ ី២.៤.៦ – ការលរៀបចេំែនសិីសសលៅ
លេើឧបររែ៍ចេ័ត៖ លដើមបសីក្មបសក្មួេឱ្យសិសសមាន
េទធភារលក្បើក្បាស់ឧបររែ៍ចេ័ត បណ្ដា េ័យេួរលរៀបចំ
េែនីផ្លទ េ់ខលួនរបស់សិសសមាន រ់ៗលដាយលក្បើសុសណវរណដេ
សមក្សបមយួ។ 
ទូសុវតាិភារណដេផ្េិតល ើងតាមក្បនរែីសក្មាបសុ់វតាិភាររុរំយូទរ័
បនទះលសាើង៖ ទូសុវតាិភារណដេផ្េិតល ើងតាមក្បនរែី ណដេមាន
ក្បលភ្ទដូចបង្កា ញខ្ងលេើ លនះ េួរដារល់ៅរនុ ងបណ្ដា េ័យសតវតសរទី៍ 
២១ នីមយួៗ លដើមបធីានសុវតាិភាររុំរយូទរ័បនទះលសាើងលៅលរេណ្ដ
មិនលក្បើក្បាស់វា។ ទូសុវតាិភារលនះ រេ៏ួរណតមានេរខែៈរិលសស
លដើមបធីានថាអាចសារថមរុរំយូទរ័បនទះលសាើងបាន លៅលរេដារល់ៅ
រនុ ងទូសុវតាិភារ លដើមបឲី្យវាអាចលក្តៀមសក្មាបល់ក្បើក្បាស់វាលៅនថា
បនទ បប់ាន។ ការង្ករលនះអាចសលក្មចលៅបានលដាយខួងលចះរនធលៅ
ខ្ងរនុ ងទូសុវតាិភារ លដើមបដីារណ់ខសសារថមលៅខ្ងរនុ ងបាន។  
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៣. ធ្ធា្ម្្ុសសសក្ាប់បណាា លយ័ 
៣.១ លសចរាលីផ្ាើម 

មុខង្ករសនូេននបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េឺផ្ាេ់េទធភារទទួេបានរត័ម៌ាន និងេំនិតជាេរខែៈរបូវន័ត 
និងបញ្ជញ ។ ក្បសិទធភារ និងេុែភារននបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ រឹងណផ្ែរជាចមបងលៅលេើធនធានមនុសសណដេ
ចតត់ាងំឱ្យមរក្េបក់្េងវា។ លដើមបលី្លើយតបលៅនឹងលសចរាីក្តូវការរនុងការបលក្ងៀន និងលរៀនរបស់សហេមនស៍ាលាលរៀន 
ជាការសំខ្ន់ណ្ដស់ណដេក្តូវមានបុេគេិរណដេជាបេុគេមានការជំរញុទឹរចិតតខពស់ និងទទួេការបែាុ ះបណ្ដា េបាន
េែ លហើយមានចំនួនក្េបក់្ោនល់ៅតាមទហំំននសាលាលរៀន និងលសចរាីក្តូវការលដាយណ ររបស់វា។ បុេគេិរណដេលធវើការ
លៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរមានការយេ់ដឹងបានចាស់លាស់អំរីលសវា និងលោេការែ៍របស់បណ្ដា េ័យ 
មានភាររិចេ និងទំនួេខុសក្តូវណដេរំែតច់ាស់លាស់ និងមានេរខខែឌ ការង្ករ និងក្បារសំ់ែងក្តឹមក្តូវតាម    
និយត័រមម ណដេ្លុះបញ្ជេ ំងនូវការររំឹងទុរចលំ ះតួនទី និងមុខតំណែងរបស់បណ្ដា ររសរបូលនះ។ 
 
៣.២ េរខខែឌ តក្មវូបេុគេិរសក្មាបប់ណ្ដា េ័យ 

បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្តូវបានររំឹងថានឹងសក្មបសក្មួេទងំការបលក្ងៀន និងការលរៀន។ ដូលចនះ ក្បតិបតតិ
ការរបស់បណ្ដា េ័យសាលាលរៀនក្តូវសាិតលក្កាមការដឹរនរំីបុេគេិរមានវជិាជ ជីវៈមយួរបូ ឬលក្ចើនរបូ ណដេមានរក្មតិ  
វបបធម ៌និងការលក្តៀមលរៀបចំលសមើោន នឹងក្េូបលក្ងៀនតាមថាន រ។់ ជារិលសស លៅរនុងររែីសាលាលរៀនជំននថ់មី បណ្ដា ររស
សាលាលរៀនក្តូវបានររំឹងថានឹងលដើរតួនទីភារជាអនរដឹរនលំៅរនុងសាលាលរៀន ណដេអាច ររ់ន័ធនឹងការជួយ អនុវតត 
រមមវធិអីរខររមមក្បរេវបបរមមលៅសាលាលរៀន លដាយសក្មបសក្មួេការង្ករេលក្មាងរបស់សិសស ឬសក្មបសក្មួេការចុះ
តាមសហេមន៍ លដើមបខីេីសមាភ រៈជំនួយការសិរាសក្មាបឱ់្យសិសសលក្បើក្បាស់លៅតាមផ្ទះ។ លៅលរេណ្ដអាចលធវើលៅបាន 
ទិដឋភារក្បតិបតតិការននបណ្ដា េ័យសាលាលរៀនេរួណតទទួេរា៉ាបរ់ងលដាយបុេគេិរការយិេ័យ និងបុេគេិរោកំ្ទ
បលចេរលទសណដេទទួេបានការបែាុ ះបណ្ដា េលដើមបធីានថា បណ្ដា ររសសាលាលរៀនមានលរេលវលាណដេក្តូវការ
សក្មាបត់ួនទីវជិាជ ជីវៈរនុងការបង្កា តប់លក្ងៀន ការក្េបក់្េង រិចេសហការ និង ភារជាអនរដឹរន។ំ  

លោេការែ៍ណែន ំ៣.២.១ – ចនំនួបេុគេិរបណ្ដា េ័យ៖  ចំល ះសាលាលរៀនណដេមានសិសសតិចជាង 
៤០០ នរ ់បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្តូវមានបណ្ដា ររសយ៉ា ងតិចម្ួយនាក់។ ររែីណដេចនំួនសិសស
លេើសរី ៤០០ នរ ់េួរណតមានបណ្ដា ររសពីរនាក់ ណដេមាន រ់អាចជាបុេគេិរការយិេ័យ។ ររែីណដេការ
ចុះល ម្ ះសិសសចូេលរៀនលៅសាលាលរៀនលនះលេើសរី ១,០០០ នរ ់េួរណតមានបណ្ដា ររសចំនួនបីនាក់ ណដេ
ក្តូវបានចតត់ាងំឱ្យលធវើការលៅរនុងបណ្ដា េ័យ។ 
លោេការែ៍ណែន ំ៣.២.២ – រចនសមពន័ធបេុគេិរ៖ ររែីណដេមានការចតត់ាងំបណ្ដា ររសលេើសរីមយួ
នរឱ់្យលធវើការលៅរនុងបណ្ដា េ័យ ក្បធានបណ្ដា េ័យ េួរណតណតងតាងំអនរណដេមានសមតាភារជាងលេបំផុ្ត។ 
បុេគេមាន រល់នះ េួរមានសមតាភារជាអនរដឹរនលំដើមបលីមើេការខុសក្តូវ និងក្េបក់្េងបណ្ដា េ័យទងំមូេ។  
លោេការែ៍ណែន ំ៣.២.៣– ការេះបងល់រេលវលា៖  លដើមបឱី្យបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្បក្រឹតតលៅ
ក្បរបលដាយក្បសិទធភារ បណ្ដា ររស(ទងំឡាយ) ណដេក្តូវបានចតត់ាងំឱ្យលធវើការលៅទីលនះ ក្តូវណតលធវើការ
លរញលមា៉ា ង។ ការែ៍លនះហាមមនិឱ្យមានការចតត់ាងំបណ្ដា ររសលៅបលក្ងៀនតាមថាន រ ់ឬលធវើការង្កររដឋបាេលផ្ស
ងៗណដេរុំមានទំនរទ់ំនងលដាយផ្លទ េ់ជាមយួនឹងក្បតិបតតិការរបស់បណ្ដា េ័យល ើយ។ 
លោេការែ៍ណែន ំ៣.២.៤– ការររិែ៌នការង្ករបណ្ដា ររស៖  បណ្ដា ររសណដេលធវើការលៅរនុងបណ្ដា េ័យ
សតវតសរទ៍ី ២១ េួរលោររតាមបរយិយការង្ករណដេមានណចងលៅរនុងឧបសមពន័ធ ២ ននលសៀវលៅលនះ។ 
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៣.៣ េុែវឌុឍរិបស់បណ្ដា ររស៖  
បណ្ដា ររសេរួមានេុែវឌុឍយិ៉ា ងលហាចណ្ដស់លសមើនឹងក្េូបលក្ងៀនតាមថាន រណ់ដេបលក្មើការង្ករលៅសាលាណដរ។ 

ណផ្ែរលៅលេើេរខខែឌ តក្មូវសញ្ជញ បក្តសក្មាបក់្េូបលក្ងៀនថមីៗលៅរនុងទសវតសរល៍ក្កាយរបស់ក្រសួងអបរ់ ំយុវជន និង
រីឡា លេររំឹងថាក្េូបលក្ងៀនរមពុជាក្េបរ់បូនឹងមានសញ្ជញ បក្តរក្មតិបរញិ្ជញ បក្តសិរារយៈលរេ ៤ ឆ្ន ។ំ ដូលចនះបណ្ដា ររស
ក្តូវមានេុែវឌុឍណិផ្នរការសិរាលសមើោន លនះណដរ។ បណ្ដា ររសរេ៏ួរណតមានបទរិលសាធនរ៍នុងការបលក្ងៀនយ៉ា ងតិចណ្ដស់
ចបរ់រីីរឆ្ន លំ ើងលៅផ្ងណដរ។ 

លោេការែ៍ណែន ំ៣.៣.១ – េុែវឌុឍណិផ្នរការសិរារបស់បណ្ដា ររស៖ បណ្ដា ររសណដេបលក្មើការង្ករលៅរនុង 
បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េរួមានេុែវឌុឍណិផ្នរការសិរាលសមើោន នឹងក្េូបលក្ងៀនណដេបលក្មើការលៅសាលា
លរៀនលនះណដរ (ឧ. សញ្ជញ បក្តរយៈលរេ ៤ ឆ្ន )ំ រដូ៏ចជាបទរិលសាធនរ៍នុងការបលក្ងៀនរយៈលរេរីរឆ្ន ផំ្ងណដរ។  
លោេការែ៍ណែន ំ៣.៣.២ – េុែវឌុឍណិផ្នរបទរលិសាធនរ៍បស់បណ្ដា ររស៖ បណ្ដា ររសណដេបលក្មើការង្ករលៅ
រនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរមានសមតាភាររនុងការបង្កា ញឱ្យល ើញនូវេុែវឌុឍណិផ្នរបទរិលសាធន៍
ទងំឡាយជាលក្ចើនដូចតលៅ៖ 
 សមតាភាររនុងការបលក្ងៀន និងអនុវតតតាមរមមវធិីសិរា 
 ការក្េបក់្េងរមមវធិី – ការលធវើណផ្នការ ការអភ្វិឌឍ និងការអនុវតតរមមវធិីរិលសសៗលដើមបណីរេមែការសិរា
របស់សិសស (ឧ. ការលរៀបចេំទធភាររនុងការលក្បើក្បាស់ឧបររែ៍ចេ័តលដើមបលីេើររមពស់រមមវធិីសុសណវរ
ជារល់ារណ់ផ្នរអរខររមម េែិតវទិា និងវទិាសាស្រសត)។ 

 ការណរេមែសមូហរមមលសៀវលៅ (ឧ. តាមរយៈការបលំរញលសៀវលៅចូេលៅក្តងរ់ណនលងចលនល ះ លៅតាម
ក្បធានបទននលសៀវលៅណដេមាន) រដូ៏ចជាសមតាភាររនុងការររាទុរ លរៀបចំ និងទទួេបានមរវញិនូវ
សមាភ រៈអបរ់ផំ្ងណដរ។  

 ការលរៀបចេំទធភាររនុងការលក្បើក្បាស់រត័ម៌ានឌីជីថេតាមរយៈប៉ាុសតិ៍លផ្សងៗជាលក្ចើន (ឧ. រុំរយទូរ័លេើតុ    
រុំរយទូរ័បនទះលសាើង។េ។)  

 ការចូេរមួរនុងការអាន និងការនិទនលរឿង (សក្មាបណ់តរក្មតិបឋមសិរាប៉ាុលណ្ដា ះ) 
 ការបង្កា ញឱ្យល ើញនូវចំលែះដឹងអំរីអរសរសិេបស៍ក្មាបរុ់មារ និងមនុសសលរញវយ័ 
 ការបង្កា ញឱ្យល ើញនូវចំលែះដឹងអរំីរិការភារណដេប៉ាះ េ់ដេ់ការអាន 
 បំែិនរនុងការក្បាក្ស័យទរទ់ង និងសហការ 
 បំែិនណផ្នរឌីជីថេ និងមលីឌៀ 
 ទំនួេខុសក្តូវណផ្នរសុជីវធម ៌និងសងគម 
 ការលបាជ្ាចិតតរនុងការសិរាលរញមយួជីវតិតាមរយៈការអភ្វិឌឍវជិាជ ជីវៈឥតឈប់ឈរ  

៣.៤ តនួទរីបស់បណ្ដា ររសលៅរនុងការោកំ្ទដេ់បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ ី២១ 
បណ្ដា ររសក្បចបំណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរណតអាចបង្កា ញឱ្យល ើញនូវសមតាភារបលចេរលទសជាលក្ចើនណផ្នរ

រមួមានដូចជា (i) ការបង្កា តប់លក្ងៀន (ii) ការក្េបក់្េង (iii) ភារជាអនរដឹរន ំ(iv) រិចេសហការ និង (v) ការចូេរមួរនុង
សហេមន។៍ ណផ្នរនីមយួៗទងំលនះមានរិភារាេមែតិបណនាមលៅរនុងលោេការែ៍ណែនទំងំឡាយខ្ងលក្កាមលនះ។  

លោេការែ៍ណែន ំ៣.៤.១ – តនួទណីផ្នរបង្កា តប់លក្ងៀនរបស់បណ្ដា ររស៖ តួនទីណផ្នរបង្កា តប់លក្ងៀនរបស់ 
បណ្ដា ររសសតវតសរទ៍ី ២១ េួររាបប់ញ្េូ េទងំសាា នភារបលក្ងៀនដស៏មបរូណបបជាមយួសិសសមាន រ់ៗ  សិសសជា
ក្រុមតូចៗ និងសិសសមយួថាន រ់ៗ។ វារអ៏ាចរាបប់ញ្េូ េផ្ងណដរនូវការអភ្វិឌឍវជិាជ ជីវៈផ្លូវការ និងលក្ៅផ្លូវការរបស់
សហការបីលក្ងៀន។ សរមមភារសនូេននការង្ករបង្កា តប់លក្ងៀនរបស់បណ្ដា ររសក្បចសំាលាលរៀនេួររាបប់ញ្េូ េ
នូវចំែុចទងំឡាយដូចតលៅ៖  
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 ការលេើររមពស់អរខររមម និងអំណ្ដន 
 អរខររមមរត័ម៌ាន (ឧ. បំែិនក្បមូេផ្ាុ ំរត័ម៌ាន ភារសាទ តជ់ំនញណផ្នររត័ម៌ាន អរខររមមមលីឌៀ និង    
អនតរអរខររមម2) 

 ការលរៀនណបបសាា បននិយម 
(ឧ. ការលរៀនលដាយណផ្ែរលេើ
ការលដាះក្សាយបញ្ជា  ការេិត
ណបបសីុជលក្ៅ) 

 ការបស្រញ្ជជ បបលចេរវទិា (ឧ. 
ការលក្បើបលចេរវទិារនុងការររា
ទុរលសៀវលៅ និងបង្កា ញ
រត័ម៌ាន) 

 ការអភ្វិឌឍវជិាជ ជីវៈសក្មាបក់្េូ
បលក្ងៀន (ឧ. ការផ្ាេ់ឱ្កាស
បែាុ ះបណ្ដា េដេ់ក្េូ
បលក្ងៀនលដើមបយីេ់ដឹងបាន
កានណ់តក្បលសើរអំរីរលបៀប
ណដេរួរលេអាចលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យលៅរនុងការបលក្ងៀនរបស់ខលួនឱ្យបានកានណ់តក្បលសើរល ើង)  

 លោេការែ៍ណែន ំ៣.៤.២ – តនួទណីផ្នរក្េបក់្េងរបស់បណ្ដា ររស៖ បណ្ដា ររសក្បចបំណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី 
២១ ក្តូវណតយេ់ចាស់អំរីទំនួេខុសក្តូវរនុងការក្េបក់្េងរបស់រួរលេ។ តួនទីក្េបក់្េងរបស់បណ្ដា ររសសត
វតសរទ៍ី ២១ រមួមាន ការលរៀបចំក្បរន័ធឯរសារ និងដំលែើ រការឯរសាររបស់បណ្ដា េ័យសាលាលរៀនលដើមបលីក្បើ
ក្បាស់បានេែក្បលសើរ។ លនះរាបប់ញ្េូ េទងំការណថទំ
សមាភ ររបូវន័តបណ្ដា េ័យ (ឧ. ការធានថាបណ្ដា េ័យ
សាែ ត និងមានការលរៀបចំបានេែ) ធនធានឯរសារ (ឧ. 
ការររាឱ្យលសៀវលៅមានរលបៀបលរៀបរយជានិចេ និងសាិតលៅ
តាមទីរណនលងក្តឹមក្តូវរបស់វា) និងរមមវធិីេរលុកាសេយ និង
លសវាទងំឡាយណដេបណ្ដា េ័យអាចនឹងទទួេខុសក្តូវ 
(ឧ.ការលរៀបចំសរមមភារបលក្ងៀនោន ឯង)។ ការក្េបក់្េង
ធនធានមនុសសរអ៏ាចជាណផ្នរមយួននតួនទីលនះផ្ងណដរ 
ដូចជា ការលក្ជើសលរ ើស ការសក្មាងំ ការបែាុ ះបណ្ដា េ 
ការលមើេការខុសក្តូវ និងការវាយតនមល បុេគេិរក្បចលំៅ
បណ្ដា េ័យ និងសិសសសម័ក្េចិតតជាលដើម។  
លោេការែ៍ណែន ំ៣.៤.៣ – តនួទភីារជាអនរដរឹន ំ
នងិរចិេសហការរបស់បណ្ដា ររស៖ តួនទីចមបងរបស់ 
បណ្ដា ររសសាលាលរៀនេឺ រមួចំណែរលៅរនុងលបសររមម 
និងលោេលៅរបស់សាលាលរៀន។ លៅរនុងរិចេសហការ

                                                        
2 អនតរអរខររមម េឺជា រយបលចេរលទសថមមីយួ ណដេបញ្ជជ រនូ់វភារសាទ តជំ់នញលៅរនុងការយេ់ដឹងរត័ម៌ានបានចាស់លាស់តាមរយៈមលីឌៀជាលក្ចើនដូចជា លបាះរុមភ រហុមលីឌៀ និងឌីជីថេ។ 

ការលេើររមពស់អរខររមម និងអណំ្ដន៖ បណ្ដា ររស ជួយ 
លធវើឲ្យមានសរមមភារននរមមវធីិរក្ងឹងអរខររមមរបស់ប
ណ្ដា េ័យលដាយលធវើការជាមយួសិសានុសិសសលដើមបី
លក្បើក្បាស់សូហវណវរឯរលទសលៅលេើឧបររែ៍ចេ័ត
ទងំឡាយ។ 

ការបំលរញតនួទីណផ្នរបង្កា តប់លក្ងៀនរបស់បណ្ដា ររសលដាយលក្បើសមាភ ររបូវន័ត 
រិលសសៗនិងទីរណនលងលរៀន។ 
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ជាមយួអនរក្េបក់្េងរដឋបាេ និងក្េូបលក្ងៀនរបស់សាលាលរៀន បណ្ដា ររសសតវតសរទ៍ី ២១ េួរណតអភ្វិឌឍ និង  
អនុវតតលសវា និងរមមវធិីបណ្ដា េ័យណផ្ែរលេើរមមវធិីសិរា ណដេោកំ្ទដេ់ការបលក្ងៀន និងការលរៀនសក្មាបទ់ងំ
អស់ោន ។ រមមវធិទីងំលនះអាចរាប់បញ្េូ េដូចជា រមមវធិីអំណ្ដនលសៀវលៅេប ី(សូមលមើេ ឧបសមពន័ធ ៣) រមមវធិី
រក្ងឹងសមតាភារអំណ្ដន ឬវទិាសាស្រសត ណដេរនុងចំលណ្ដមរមមវធិីលផ្សងៗលទៀត រមួមាន បលចេរវទិា 
សរមមភារបលក្ងៀនោន ឯង ឬការលធវើលតសតសិសសតាមលអ ិចក្តូនិរ។ បណ្ដា ររសសាលាលរៀនអាចលដើរតួនទីណត
មាន រឯ់ង ឬសហការជាមយួក្េូបលក្ងៀនឯរលទសលផ្សងៗលៅរនុងសាលាលរៀន លដើមបកី្េបក់្េង និងអនុវតតរមមវធិី
ទងំលនះ។  

រិចេសហការ េឺជាណផ្នរដសំ៏ខ្ន់មយួននការង្កររបស់បណ្ដា ររសក្បចសំាលាលរៀន។ បណ្ដា ររសសាលា
លរៀនលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្តូវណតលធវើការជាមយួអនរក្េបក់្េងរដឋបាេរបស់សាលាលដើមបអីភ្វិឌឍន៍
ការយេ់ដឹង និងោកំ្ទដេ់ការចូេរមួចំណែររបស់បណ្ដា េ័យលៅរនុងលបសររមម និងលោេលៅរបស់
សាលាលរៀន។ បណ្ដា ររសសាលាលរៀន េួររាយការែ៍លដាយផ្លទ េ់ជូននយរ ឬនយររងរបស់សាលា លហើយ
េួរក្តូវបានររំឹងថានឹងចូេរមួលៅរនុងក្រុម
ការង្ករលរៀបចណំផ្នការ ឬភារជាអនរដឹរនទូំ
ទងំសាលា។  
លោេការែ៍ណែន ំ៣.៤.៤ – តនួទចូីេរមួ
រនុងសហេមនរ៍បស់បណ្ដា ររស៖ បណ្ដា ររសលៅ
រនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្តូវណតលធវើការ
យ៉ា ងសរមម លដើមបលីធវើឱ្យសមាជិរសហេមន៍
ចូេរមួលៅរនុងការលធវើឱ្យលសវាបណ្ដា េ័យមាន
សរមមភាររស់រលវ ើរ។ ការចូេរមួរនុងសហេមន៍
រមួមានដូចជា ការលរៀបចំរមមវធិីជារល់ារ ់និង
រិចេខិតខំក្បឹងណក្បងចុះតាមសហេមន ៍ណដេ
សាវ េមនក៍្បជាជនណដេមានវបបធម ៌ភាសា
ចក្មុះ និងក្បជាជនណដេមានេរខែៈខុស
ណបលររីអនរដនទ ឱ្យចូេមរកានប់ណ្ដា េ័យ។ 
បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរទទួេសាគ េ់ភារសំខ្នរ់បស់ក្រុមក្េួសារលៅរនុងការអបរ់បំុក្តធីតារបស់រួរ
លេ និងេុែតនមលននការលផ្ទរចំលែះដឹងរីជំននម់យួលៅជំននម់យួលទៀត។  

 

លោេការែ៍ណែន ំ៣.៤.៥ – ការក្បកានខ់្ជ បត់ាមសតងដ់ាក្រមសីេធម៖៌ បណ្ដា ររស និងបុេគេិរដនទលទៀត
លៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ រមួទងំអនរសម័ក្េចិតតផ្ងណដរ ក្តវូក្បតិបតតិតាមសតងដ់ាក្រមសីេធមខ៌ពស់
លៅរនុងអនតរអំលរើរបស់រួរលេជាមយួោន  និងជាមយួសមាជិរទងំអស់ននសហេមន៍សាលាលរៀន។ រួរលេក្តូវ
ណតតមាេ់សិទធិរបស់អនរលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យសំខ្ន់ជាងផ្លសុរភារ និងភារង្កយក្សួេផ្លទ េ់ខលួនរបស់រួរ
លេ លហើយក្តូវលចៀសវាងភារេលមែៀងលដាយសារណតឥរយិបថ និងជំលនឿផ្លទ េ់ខលួនរបស់រួរលេលៅរនុងការផ្ាេ់
លសវាបណ្ដា េ័យ។ រុមារ យុវជន និងមនុសសលរញវយ័ទងំអស់ េួរណតទទួេបានការបលក្មើលសវាលដាយលសមើ
ភារោន  លដាយមនិេិតរីសមតាភារ និងសាវតារបស់រួរលេល ើយ៖ ក្តូវលោររសិទធទិទួេបានឯរជនភារ 
និងសិទធិទទួេបានការលរៀនសូក្តរបស់រួរលេក្េបល់រេលវលា។

បណ្ដា េ័យលេើររមពស់ការចូេរមួរបស់សហេមន៖៍ សមាជិរសហ
េមនអ៍ានអរសរក្បាបល់ៅក្សីរនុ ងបណ្ដា េ័យលដើមបបីលងាើនបំែិនអាន។ 
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៤. សសវា ្ិងកម្មវិធីបណាា លយ័ 
៤.១ លសចរាលីផ្ាើម 

ការផ្សរវផ្ាយរមមវធិី និងលសវាឯរលទសលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ រមួមានដូចជា ការផ្ាេ់ដំែឹង
ជូនដេ់អនរលក្បើក្បាស់អរំីអវីណដេបណ្ដា េ័យក្តូវណតផ្ាេ់ជូន និងការតក្មូវរមមវធិី និងលសវាទងំលនះឱ្យក្តូវតាមលសចរាី
ក្តូវការ និងចំែងច់ំែូេចិតតរបស់អនរលក្បើក្បាស់។ ជាទូលៅ លសវា និងរមមវធិីក្តូវបានណបងណចរលៅជាបនួក្បលភ្ទ៖ (i) 
លសវាទរទ់ងនឹងសមូហរមមលសៀវលៅ (ii) លសវាឌីជីថេ (iii) រមមវធិីរិលសស(ឧ. សមតាភារអំណ្ដនឬណផ្នរវទិាសាស្រសត) 
និង (iv) លសវាអភ្វិឌឍនវ៍ជិាជ ជីវៈសក្មាបក់្េូបលក្ងៀន។ រមមវធិី លសវា និងសមាភ ររបូវន័តណដេផ្ាេ់ជូនលដាយ 
បណ្ដា េ័យសាលាលរៀនសតវតសរទ៍ី ២១ ក្តូវផ្សរវផ្ាយយ៉ា ងសរមម លដើមបឱី្យក្រុមលោេលៅបានដឹងអំរីតួនទីរបស់ 
បណ្ដា េ័យរនុងនមជានដេូលៅរនុងការសិរា និងរនុងនមជាអនរផ្ាេ់រមមវធិី លសវា និងធនធានទងំឡាយ។ ក្រុម
លោេលៅណដេទទួេលសវាបណ្ដា េ័យរមួមានដូចជា ក្បធានក្រុមបលចេរលទស ក្េូបលក្ងៀន សិសានុសិសស និងមាតា
បិតាសិសស។ វាជាការសំខ្ន់ណ្ដស់រនុងការនេតក្មូវការក្បាក្ស័យទរទ់ងឱ្យក្សបលៅតាមេរខែៈរបស់សាលាលរៀន 
និងក្រុមលោេលៅ  លផ្សងៗោន ។ ការែ៍លនះលសនើឱ្យមានតក្មូវការលរៀបចវំេគតក្មងទ់ិសសក្មាបសិ់សស រិចេក្បជុំរិលសសៗ
សក្មាបក់្េូបលក្ងៀន និងក្រុមក្បឹរាសាលាលរៀន រដូ៏ចជារិចេក្បជុំលៅតាមសហេមន ៍និងការលផ្្ើសារឌីជីថេសក្មាប់
មាតាបិតាផ្ងណដរ។  
៤.២ ការលរៀបចណំផ្នការ នងិការផ្សរវផ្ាយ  

បណ្ដា េ័យសាលាលរៀនសតវតសរទ៍ី ២១ េួរមានណផ្នការរមមវធិីជាលាយេរខែ៍អរសរមយួ ណដេបញ្ជជ រ់
ចាស់នូវរមមវធិី និងលសវាអវីខលះណដេបណ្ដា េ័យរំរុងណតផ្ាេ់ជូន លហើយផ្ាេ់ជូនដេ់នរណ្ដខលះ។ លៅលរេមានអនរសួរ 
បណ្ដា ររសេួរណតអាចរិរែ៌នលដាយផ្លទ េ់មាតអ់ំរីណផ្នការរមមវធិី និងលសវា និងលធវើឱ្យក្បារដថាណផ្នរ ររ់ន័ធរបស់វាក្តូវ
បានផ្សរវផ្ាយដេ់អនរ ររ់ន័ធតាមរយៈវធិានការលផ្សងៗជាលក្ចើន រមួមានដូចជា រិចេក្បជុំតក្មងទ់ិស រិចេក្បជុំទូលៅ 
និងតាមរយៈក្រុមមលីឌៀសងគម។ ឧទហរែ៍អរំីណផ្នការលសវា និងរមមវធិីបណ្ដា េ័យមានផ្ាេ់ជូនលៅរនុងឧបសមពន័ធ៤។ 

លោេការែ៍ណែន ំ៤.២.១ – ណផ្នការរមមវធិ៖ី បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរមានេលក្មាងចាស់លាស់អំរី
លសវា និងរមមវធិីរបស់ខលួនណដេមានការលធវើបចេុបបននភារយ៉ា ងលហាចណ្ដស់មយួឆ្ន មំាង (សូមលមើេឧបសមពន័ធ 
៤)។  
លោេការែ៍ណែន ំ៤.២.២ – សរមមភារផ្សរវផ្ាយ៖ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរលរៀបចណំផ្នការសក្មាប់
សរមមភារផ្សរវផ្ាយរបស់ខលួន ឱ្យបានលៅដេ់បណ្ដា អនរ ររ់័នធទងំឡាយអំរីលសវា និងរមមវធិីរបស់បណ្ដា
េ័យតាមរយៈវេគតក្មងទ់ិស រិចេក្បជុំ និងមលីឌៀសងគម។  

៤.៣ លសវាទរទ់ងនងឹសមហូរមមលសៀវលៅ  
េទធភារលក្បើក្បាស់សមូហរមម

លសៀវលៅរបស់    បណ្ដា េ័យេឺជាលសវាមូេដាឋ ន
បំផុ្តរបស់វា។ សមូហរមមលសៀវលៅក្តូវមានការ
អភ្វិឌឍជាបនតបនទ បល់ដើមបធីានថា អនរលក្បើក្បាស់
មានេទធភារលក្បើក្បាស់ឯរសារថមី និង ររ់ន័ធ។ 
េទធរមមលសៀវលៅថមីៗេឺជាដំលែើ រការមយួណដេ
េួរលធវើល ើងលដាយសហការោន ជាមយួអនរ ររ់ន័ធ
សំខ្ន់ៗ លៅរនុងសាលាលរៀនលដើមបធីានថា 
សមូហរមមលសៀវលៅរបស់បណ្ដា េ័យបំលរញ
តាមលសចរាកី្តូវការរនុងមូេដាឋ ន។ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ លៅរមពុជាបនតលក្បើក្បាស់ក្បរន័ធចំណ្ដតថ់ាន រទ់សភាេដឺលវ 
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(DDC) លដាយធានថា សាលាលរៀនមានលសៀវលៅក្េបម់ុខវជិាជ សំខ្ន់ៗ ទងំដបល់ៅរនុងក្បរន័ធ DDC (សូមលមើេ
ឧបសមពន័ធ ៥)។ បណនាមរីលេើសមូហរមមលសៀវលៅណដេបំលរញតាមលសចរាីក្តូវការរនុងការសិរារបស់សិសស បណ្ដា េ័យ
សាលាលរៀនេួរដារប់ញ្េូ េនូវសមូហរមមធនធានវជិាជ ជីវៈ សក្មាប់បុេគេិរបណ្ដា េ័យសាលាលរៀនផ្ង និងសក្មាបក់្េូ
បលក្ងៀនផ្ង (ឧ. ឯរសារសាីរីការអបរ់ ំមុខវជិាជ ណដេបលក្ងៀន េំរ ូឬវធិីសាស្រសតបលក្ងៀន/លរៀនថមីៗ) និងសមូហរមមធនធាន
ទងំឡាយសក្មាប់មាតាបិតា និងអាណ្ដរាបាេសិសស (ក្បអបឧ់បររែ៍អរខររមម ក្បអបឧ់បររែ៍េែិតវទិា។
េ។) 

លោេការែ៍ណែន ំ៤.៣.១ – ទហំសំមហូរមមលសៀវលៅ៖ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរណតផ្ទុរលសៀវលៅ
យ៉ា ងតិច ១០ រាេ រនុងសិសសមាន រ ់ឬលក្ចើននរ ់រមួទងំលសៀវលៅចំែងលជើងដូចោន ជាលក្ចើនចាបផ់្ងណដរ។  
លោេការែ៍ណែន ំ៤.៣.២– ការលរៀបចសំមហូរមមលសៀវលៅ៖ លសៀវលៅលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ 
េួរមានការលរៀបចំ និងបងល់េខលៅតាមមខុវជិាជ លដាយយរេំនតំាមក្បរន័ធចំណ្ដតថ់ាន រទ់សភាេដឺលវ (សូម
លមើេឧបសមពន័ធ ៥)។ 
លោេការែ៍ណែន ំ៤.៣.៣– េទធភារលក្បើក្បាស់សមហូរមមលសៀវលៅ៖ លសៀវលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី 
២១ េួរណតង្កយក្សួេររបានលៅរនុងទូលសៀវលៅលបើរចំហសក្មាបអ់នរ ររ់ន័ធទងំអស់។ លទះសាិតលក្កាម   
កាេៈលទសៈណ្ដរល៏ដាយ មនិក្តូវចរល់សាលសៀវលៅរនុងទូល ើយ លេើរណេងណតរនុងររែីលសៀវលៅរក្ម ឬមាន
ការលេើរណេង។ 
លោេការែ៍ណែន ំ៤.៣.៤– ការអភ្វិឌឍសមហូរមមលសៀវលៅ៖ បណ្ដា ររសេួរលធវើការសទងម់តិជាមយួក្េូបលក្ងៀន 
និងអនរក្េបក់្េងរដឋបាេអំរីចែំងលជើងលសៀវលៅបណនាមណដេក្តវូការ លដើមបឱី្យសមូហរមមលសៀវលៅរបស់បណ្ដា
េ័យមានការរក្ងីរបណនាមជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ។ំ េួរមានការលធវើេទធរមម និងបញ្ជជ ទិញលសៀវលៅណដេមានចំែង
លជើងថមីៗលដាយបណ្ដា ររស យ៉ា ងលហាចណ្ដស់មយួឆ្ន មំាង។ 
លោេការែ៍ណែន ំ៤.៣.៥– ឯរសារលយង៖ លសៀវលៅលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ជានិចេកាេេរួ
ណតដារប់ញ្េូ េនូវឯរសារលយងជាលក្ចើនរមួមានជាអាទិ៍ដូចជា វចននុក្រមណខមរ វចននុក្រមភាសាបរលទស និង 
សរវវចនធិបាយ។  
លោេការែ៍ណែន ំ៤.៣.៦ – លសៀវលៅភាសាបរលទស៖ លសៀវលៅលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្តូវ
មានលសៀវលៅភាសាបរលទសជានិចេ ជារិលសសលសៀវលៅជាភាសាអងល់េលស និងភាសាបារាងំ។  
លោេការែ៍ណែន ំ៤.៣.៧– សិទធខិេសីមហូរមមលសៀវលៅ៖ បណ្ដា អនរ ររ់ន័ធណដេលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យ
សតវតសរទ៍ី ២១ េួរក្តូវបានអនុញ្ជញ ត
ឱ្យខេីលសៀវលៅមយួរាេសក្មាបរ់យៈ
លរេយ៉ា ងតិចរីរសបាា ហ៍។ សិទធិលនះ
លបើរទូលាយចំល ះក្េូបលក្ងៀន អនរ
ក្េបក់្េងរដឋបាេ ឬសិសសណដេចុះ
ល ម្ ះចូេលរៀនលៅសាលាលរៀនលនះ   

៤.៤ លសវាឌជីថីេ 
បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ បលក្មើមុខ

ង្ករដសំ៏ខ្នរ់នុងនមជាចំែុចចូេដសំ៏ខ្ន់
លៅរនុងសងគមលដាយណផ្ែរលេើរត័ម៌ាន។ លៅរនុង
នយ័លនះ បណ្ដា េ័យក្តូវណតផ្ាេ់េទធភារលក្បើ
ក្បាស់ធនធានរត័ម៌ានឌីជីថេ ណដេ្លុះ

រុរំយូទរ័លេើតុ៖ សិសសមាន រ់លៅរនុ ងបណ្ដា េ័យសតវតសរទី៍ ២១ លធវើការក្សាវក្ជាវលៅលេើរុំរយូទរ័
មយួរនុ ងចំលណ្ដមរុំរយូទរ័ទងំបនួ ណដេអាចលក្បើក្បាស់បានសក្មាបអ់នរទងំអស់ោន .. 



                                                                                          សតងដ់ាបណ្ដា េ័យសតវតសរទី៍ ២១ 

 17 

បញ្ជេ ំងនូវរមមវធិីសិរា រដូ៏ចជាចំែងច់ំែូេចិតត និងវបបធមរ៌បស់អនរលក្បើក្បាស់ផ្ងណដរ។ លសវាឌីជីថេលៅរនុង      
បណ្ដា េ័យេួរអនុញ្ជញ តឱ្យសិសសមានេទធភារលក្បើក្បាស់មា៉ា សីុនណសវងររ សុសណវរអបរ់ ំនិងលវទិការហុមលីឌៀ។ លដើមបផី្ាេ់
លសវាទងំលនះ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរបំ រល់ៅលដាយឧបររែ៍ជាលក្ចើនក្បលភ្ទរមួមានជាអាទិ៍ដូចជា រុំរយទូរ័
លេើតុ រុំរយទូរ័បនទះលសាើង និងលអក្រងទូ់រទសសនណ៍ដេអាចចរឯ់រសារឌីជីថេបាន។  

លោេការែ៍ណែន ំ៤.៤.១ – េទធភារលក្បើក្បាស់អុី
នលធើែិត៖ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរភាជ ប់
បណ្ដា ញលក្បើលសវាអុីនលធើែិតឱ្យបានលរញលេញ។  
លោេការែ៍ណែន ំ៤.៤.២ – េទធភារលក្បើក្បាស់
មា៉ា សីុនណសវងររ៖ លដើមបសីក្មបសក្មួេឱ្យសិសស
ក្សាវក្ជាវបាន បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរបំ រ់
ជាមយួនឹងរុំរយទូរ័លេើតុ ណដេមានបំ រជ់ាមយួនឹង
មា៉ា សីុនណសវងររណដេង្កយក្សួេលក្បើក្បាស់។ លៅ
តាមសាលាលរៀនណដេមានសិសសតិចជាង ៤០០ 
នរ ់បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្តូវមានរុំរយទូរ័លេើ
តុយ៉ា ងតិចរីរលក្េឿង។ សក្មាបស់ាលាលរៀនណដេមាន
សិសសចបរ់ី ៤០០ នររ់ហូតដេ់ ៧០០ នរ់     
បណ្ដា េ័យេួរមានរុំរយទូរ័ក្សាវក្ជាវចំនួនបីលក្េឿង 
លហើយក្បសិនលបើមានសិសសចប់រី ៧០០ នរល់ ើង
លៅ េួរណតមានរុំរយទូរ័ក្សាវក្ជាវយ៉ា ងតិចបនួលក្េឿង។ 
លក្េឿងសង្កា រមឹណដេផ្េិតតាម
ក្បនរែីដូចជា ទូណដេមានបង្កា ញ
លៅរនុងរបូភារលនះ េួរណតសាងសង់
សក្មាបល់ោេបំែងលនះ (សូមលមើេ
ឧបសមពន័ធ ១)។ 
លោេការែ៍ណែន ំ៤.៤.៣ –   េទធភារ
លក្បើក្បាស់លសវាសិរាចេ័ត៖         ប
ណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរបំ រ ់
ឧបររែ៍ចេ័ត (ឧ. រុំរយទូរ័បនទះ
លសាើង) ណដេសក្មបសក្មួេេទធភារ
សិសសរនុងការលក្បើក្បាស់សរមមភារ
សិរាចេ័តទរទ់ងនឹងអរខររមម     
េែិតវទិា វទិាសាស្រសត និងមុខវជិាជ
លផ្សងៗលទៀត។ លៅតាមសាលាលរៀន
ណដេមានសិសសតិចជាង ៤០០ នរ ់
បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរមាន  រុំរយទូរ័បនទះលសាើងយ៉ា ងតិច ៣០ លក្េឿង សាលាលរៀនណដេមានសិសស
ចបរ់ី ៤០០ នរល់ ើងលៅ េួរមានរុំរយទូរ័បនទះលសាើងចបរ់ី ៤០ លក្េឿងល ើងលៅ។  

ការសិរាចេ័ត៖ សិសសចូេរមួលៅរនុ ងសរមមភារសិរាចេ័ត លដាយលក្បើ     
រុំរយូទរ័បនទះលសាើងណដេង្កយក្សេួលក្បើក្បាស់លៅរនុ ងបណ្ដា េ័យ។ 
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លោេការែ៍ណែន ំ៤.៤.៤ – េទធភារលក្បើក្បាស់លអក្រងទូ់រទសសន៖៍ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរប ំរ់
លដាយលអក្រងទូ់រទសសនធ៍ំៗ  ដំល ើងលៅរណនលងសក្មាបល់ធវើសរមមភារបង្កា តប់លក្ងៀនសិសស លដើមបឱី្យសិសសអាច
លមើេណខសភារយនតអបរ់ ំនិងបទបង្កា ញននអ ុំងលរេលៅរនុងបណ្ដា េ័យ។ ឈុតទូរទសសនេ៍ួរមានទហំំ 
៤២ អុិនឈ ៍លហើយេួរណតអាចចរឯ់រសារឌីជីថេ ណដេលក្បើក្តូវោន ជាមយួនឹងអងគចងចសំក្មាបល់ដាតចូេ។    
លោេការែ៍ណែន ំ៤.៤.៥ – េទធភារលក្បើក្បាស់សុសណវរអបរ់៖ំ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរប ំរល់ដាយ
សុសណវរដស៏មបរូណបបសក្មាបសិ់សសក្េបវ់យ័ ទងំលៅសាលាបឋមសិរា និងមធយមសិរា។ សុសណវរលនះអាច
ដំល ើងលៅលេើរុំរយទូរ័លេើតុ ឬរុំរយទូរ័បនទះលសាើងលៅរនុងបណ្ដា េ័យ។ សុសណវរលនះ េួរលេើររមពស់នូវអវីៗដូចជា
សមតាភារអំណ្ដន វទិាសាស្រសត ការក្បឹរាលយបេ់អរំីអាជីរ អំណ្ដនទូលៅ និងការលធវើលតសត។ សំលែើ
លយបេ់បញ្ជ ីសុសណវរអបរ់ណំដេបានលក្បើក្បាស់លដាយលជាេជយ័លៅរនុងសាលាលរៀនជំននថ់មី មានផ្ាេ់ជូនលៅ
រនុងតារាង ៤.១ ខ្ងលក្កាម។ សំលែើ លយបេ់បញ្ជ ីសុសណវរណដេបានរក្ងីរបណនាមមានផ្ាេ់លៅរនុងឧបសមពន័ធ 
៦។ ភាេលក្ចើនននរមមវធិីសុសណវរទងំលនះបានតក្មូវលៅតាមបរបិទននក្បរន័ធអបរ់រំមពុជា លហើយអាចររបានជា
ភាសាណខមរ។ 

តារាង ៤.១៖ បញ្ជ ីសំលែើ សុសណវរអបរ់ណំដេនងឹក្តវូលក្បើក្បាស់លៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ ី២១ 
សុសណវរណដេបានផ្ាេ់ជាអនុសាសន ៍ មខុវជិាជ ទរទ់ង រក្មតិអបរ់ ំ

           

អានណខមរ៖ េឺជាណេបងសិរាសក្មាបរ់ក្ងឹងអំណ្ដន
ដេ់សិសសថាន រទ់ី ១ 

 ភាសាណខមរ 
 អំណ្ដនថាន រដ់ំបូង 

 បឋមសិរា 

 

លសៀវលៅឆ្ល ត៖ អំណ្ដនលរឿងនិងសំែួរតាមរក្មតិ
សមតាភាររបស់រុមារលៅថាន រទ់ី ២ និងថាន រទ់ី ៣  

 ភាសាណខមរ 
 អំណ្ដនថាន រដ់ំបូង 

 បឋមសិរា 

  

លតសត៖ លតសតឌជីីថេសក្មាបរុ់មារតូចលដាយណផ្ែរលេើ 
សតង់ដាអំណ្ដនណដេបានអភ្វិឌឍលដាយក្រសួងអបរ់ ំ
យុវជន និងរីឡា (ថាន រទ់ី ១ ដេ់ថាន រទ់ី ៣) 

 ភាសាណខមរ 
 អំណ្ដនថាន រដ់ំបូង 

 បឋមសិរា 

 

លរឿងអបរ់៖ំ ជារមមវធិបីណ្ដា េ័យលអ ិចក្តូនិរមយួ
ណដេមានលសៀវលៅអបរ់សំក្មាបរុ់មារ សិសស ក្េូ និង
មាតាបិតាណដេលផ្លា តលៅលេើ៖ សុជីវធម ៌សុខភារ 
និងអនមយ័ បរសិាា ន និងសងគម។ លរឿងអរំីសងគម
លផ្លា តជារិលសសលៅលេើបញ្ជា លយនឌរ័។ 

 ភាសាណខមរ 
 ការអប់រលំយនឌរ័ 
 ការអប់រសីំេធម ៌ 

 បឋមសិរា 
 មធយមសិរា 

 

សរលសរណខមរ៖ េំហាតសំ់លែរតាមការណែនសំក្មាប់
រុមារតូច លដាយក្ោនណ់តលរៀនអំរីរលបៀប  
សរលសរអរសរននអរខរក្រមណខមរប៉ាុលណ្ដា ះ 

 ភាសាណខមរ 
 សំលែរថាន រដ់ំបូង 

 បឋមសិរា 

 

លតាះអាន៖ ការសលងខបលសៀវលៅរុមារលអ ិចក្តូនិរជា
ភាសាអងល់េលស និងភាសាណខមរ 

 ភាសាណខមរ 
 ភាសាអងល់េលស 
 មុខវជិាជ លផ្សងៗ 

 បឋមសិរា 
 មធយមសិរា 

 

Literatu: សុសណវរលធវើលតសតណបបដំណ្ដរក់ាេ ណដេ
អាចឱ្យក្េូបលក្ងៀនរែំតនូ់វចែុំចលខាយលៅរនុងការ
សិរារបស់សិសស រដូ៏ចជាសិសសមួយចំនួនណដេក្តូវ
ការថាន រប់ំប៉ានបណនាម 

 ក្េបម់ុខវជិាជ s  បឋមសិរា 
 មធយមសិរា 
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៤.៥ រមមវធិរីលិសសលដើមបលី្លើយតបលៅនងឹលោេបែំង នងិចរខុវស័ិយរបស់សាលាលរៀន 
សាលាលរៀនទំលនើបមយួ អាចមានរមមវធិីរិលសសជាលក្ចើនលដើមបរីក្ងងឹការសិរាមុខវជិាជ ជារ់លារម់យួចំនួន។ 

រមមវធិទីងំលនះអាចរក្ងឹងសមតាភារអំណ្ដនថាន រដ់ំបូង លេខ និង
ចំលែះដឹងមុខវជិាជ វទិាសាស្រសត (STEM) ឬបែាុ ះទមាល ប់អានជាទូលៅ
ដូចជា តាមរយៈរមមវធិីអំណ្ដនលសៀវលៅេប ី(សូមលមើេក្បអបទ់ី ២ 
និង ឧបសមពន័ធ ៣)។ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរលដើរតួនទីចមបង
រនុងការលធវើឱ្យសរមមភារទងំលនះមានភាររស់រលវ ើរ លដាយផ្ាេ់ការោកំ្ទណផ្នរ
ភារជាអនរដឹរន ំនិងការលរៀបចសំក្មាបក់ារអនុវតតសរមមភារ។ ជា 
លរឿយៗ ភារជាអនរដឹរនលំនះតក្មូវឱ្យមានរិចេសហការជិតសនិទធ
ជាមយួក្េូបលក្ងៀនដនទលទៀត សក្មាបល់ោេបំែងសក្មបសក្មួេ
សរមមភារ ការបញ្ជូ នសិសស ការរិភារាក្រុម និងការោកំ្ទ
បលចេរលទស ។ 

លោេការែ៍ណែន ំ៤.៥.១ - ការសក្មបរមមវធិបីណ្ដា េ័យ
សាលាលរៀនជាមយួលោេលៅរបស់សាលាលរៀន៖ បណ្ដា េ័យសត
វតសរទ៍ី ២១ េួរណសវងរររិចេរិភារាដស៏រមមជាមយួអនរ
ក្េបក់្េងរដឋបាេសាលាលរៀន និងក្បធានក្រុមបលចេរលទស
តាមរក្មតិថាន រ ់និងមុខវជិាជ  លដើមបបីលងាើតរមមវធិីទងំឡាយ
ណដេក្សបតាមលោេលៅ និងរមមវធិីសិរារបស់សាលា។ 
ឧទហរែ៍ សាលាលរៀនជំននថ់មីមានការលបាជ្ាចិតតចំល ះការបង្កា តប់លក្ងៀនមុខវជិាជ  STEM ។ លហតុដូលចនះ
លហើយ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរមានរមមវធិី និងសុសណវររិលសសណដេក្សបតាមលោេលៅលនះ។ 
លោេការែ៍ណែន ំ៤.៥.២ – តនួទរីបស់បណ្ដា ររសលៅរនុងការអនុវតតរមមវធិរីលិសស៖ បណ្ដា ររសលៅរនុង   ប
ណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី២១េួរយេ់ចាស់អំរីតួនទីជារ់លារអ់វីខលះណដេខលួនក្តូវលដើរតលួៅរនុងការអនុវតតរមមវធិី

            

Twig: ការសលងខបវលីដអូអបរ់ជំាង ៣,០០០ លរឿង លៅ
រនុងមខុវជិាជ វទិាសាស្រសត (STEM) ណដេមានសំែួរ 
និងវតាុបំែងរនុងការសិរា។ 

 ជីវវទិា 
 េីមវីទិា 
 របូវទិា 
 េែិតវទិា 

 មធយមសិរា 

 

 

បនទបល់រៀន 3D ៖ សុសណវរលផ្លា តលេើមខុវជិាជ វទិាសាស្រសត 
(STEM) ណដេផ្ាេ់ជូននូវេំនូរជីវចេ 3D លេចលធាល
លដើមបបីង្កា ញឱ្យល ើញនូវបញ្ញតតិ និងលោេការែ៍
ទងំឡាយណដេទរទ់ងនឹងវទិាសាស្រសតធមមជាតិ និង
េែិតវទិា 

 ជីវវទិា 
 េីមវីទិា 
 របូវទិា 
 េែិតវទិា 
 ភ្ូមវិទិា 

 មធយមសិរា 

 

ក្តីវស័ិយ៖ លនះេឺជាសុសណវរផ្ាេ់ក្បឹរា ណដេផ្ាេ់ការ
ណែនដំេ់យុវជនលៅរនុងការរំែត ់និងលរៀបចំ
ណផ្នការអាជីររបស់រួរលេតាមរយៈដំលែើ រការសវ័យ
ររុររ។ ដំលែើ រការសវ័យវាយតនមលជួយ ដេ់សិសសរនុង
ការរំែតអ់រំីចែំងច់ំែូេចិតតរបស់រួរលេ និង
ផ្គូផ្គងចែំងច់ំែូេចិតតទងំលនះជាមយួនឹងអាជីរ
សមក្សបណដេទមទរបំែិនក្សលដៀងោន ។ 

 ក្បឹរាលយបេ់ 
 មនិជារល់ារ់លេើមខុវជិាជ

ណ្ដមយួលទ 

 មធយមសិរា 

 

អំណ្ដនភាសាអងល់េលស (X-Reading)៖ លនះេឺជា 
រមមវធិីសិរាភាសាអងល់េលស ណដេផ្ាេ់ជូនអនរអាន
តាមរក្មតិភាសាអង់លេលសជាង ១,០០០ នរ ់
បំលរញជាមួយនឹងសំែួរ និងការរាប ់រយលដាយ
សវ័យក្បវតតណិដេអានលដាយសិសស 

 ភាសាអងល់េលស  មធយមសិរា 

ក្បអបទ់ ី២៖ រមមវធិអីណំ្ដនលសៀវលៅេប៖ី 
លោេបែំងននការក្បមូេលសៀវលៅេបណីដេធាល បប់ាននិ
រនធលៅរនុងក្បវតតសិាស្រសតមនុសសជាតបិានចបល់ផ្ាើមលៅ
រនុងទសវតសរទ៍ ី៥០ លៅសារេវទិាេ័យឈកីាលហាគ ។ 
លោេបែំងននរមមវធិលីនះេ ឺលដើមបឲី្យសិសសបានជបួ
ផ្លទ េ់ជាមយួសាន នដអរសរសិេប ៍នងិ វទិាសាស្រសតេប ីៗ  
ណដេធាល បប់ាននរិនធលដើមបធីានថា ររួលេទទេួបានការ
អបរ់ ំ"លសរនីយិម" លរញលេញ។ ចបរ់ទីសសវតសរទ៍ ី៥០ 
មរ  វទិាសាា ន នងិសាលាជាលក្ចើនលផ្សងលទៀតបានយរ
េំនតំាមបញ្ញតតលិនះ លដាយលរៀបចរំមមវធិសិីរារបស់ររួ
លេ តាមវធិមីយួណដេសងាតធ់ានល់ៅលេើលសៀវលៅសំខ្ន់ៗ
បផុំ្តណដេធាល បប់ាននរិនធ។          បណ្ដា េ័យសាលា
លរៀនអាចលដើរតនួទដីសំ៏ខ្នរ់នុងការលេើររមពស់រមមវធិី
លសៀវលៅេប ីលដាយផ្ាេ់េទធភារទទេួបានលសៀវលៅ
េបណីដេក្តវូការ រដូ៏ចជារណនលងសក្មាបរ់ភិារា នងិ
ក្តតួរនិតិយវាល ើងវញិផ្ងណដរ។ 
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រិលសសអវីមយួ។ តួនទីរបស់រួរលេអាចរមួមានជាអាទិ៍ដូចជា ការលរៀបចំេែនីសិសសរនុងឧបររែ៍ចេ័ត 
ការលរៀបចកំ្រុមបលក្ងៀនោន ឯង ការផ្ាេ់លសវាខេីឯរសារ និងសរមមភារលផ្សងៗលទៀត។ បញ្ជ ីណដេមានផ្ាេ់ជូន
លៅរនុងតារាង ៤.២ ផ្ាេ់នូវឧទហរែ៍អំរីតួនទីទងំឡាយណដេបណ្ដា ររសអាចលដើរតួរនុងនយ័លនះ។ 
តារាង ៤.២៖  សំលែើ តនួទរីបស់បណ្ដា ររសលៅលរេអនុវតតនេ៍លក្មាងជារល់ារម់យួចនំនួ 
សំលែើ  
រមមវធិ ី

លោេលៅ ការររិែ៌នសលងខប តនួទរីបស់បណ្ដា ររស 

រមមវធិី 
រក្ងឹង 
សមតាភារ 
អំណ្ដន 
ថាន រដ់ំបូង 

លដើមបរីក្ងឹង
សមតាភារ 
អំណ្ដនរបស់ 
រុមារតូច 

រុមារមយួចំនួនអាចសមាគ េ់
លដាយក្េូបលក្ងៀនរបស់ររួលេ
ថាជា "សិសសលរៀនលខាយ"។ 
រុមារទងំលនះេរួណតអាច 
មានេទធភារលក្បើក្បាស់
សរមមភាររិលសសៗលៅរនុង
បណ្ដា េ័យលដើមបជីួយ ដេ់
រួរលេរនុងការណរេមែបំែិន
អំណ្ដនរបស់រួរលេ 

 លរៀបចំេែនីសិសសលៅលេើរុំរយទូរ័ 
បនទះលសាើងសក្មាបរុ់មារណដេបាន
រំែតឱ់្យលក្បើក្បាស់រមមវធិីសុសណវរ 

 អនុញ្ជញ តឱ្យរុមារជារ់លារម់យួ
ចំនួន និងឪរុរមាា យរបស់ររួលេ
ខេីណេបងសិរា និងលសៀវលៅ       
អំណ្ដនទងំឡាយយរលៅផ្ទះ 

 ជួយ លរៀបចំសរមមភារបលក្ងៀនោន
ឯងលដាយផ្ាេ់រណនលងទំលនរ និង 
ឯរសារ 

រមមវធិីរក្ងឹង
មុខវជិាជ  
STEM  
 

លដើមបរីក្ងឹងការ
យេ់ដឹងរបស់
សិសសលេើមខុវជិាជ  
STEM ជារ់លារ់
មយួចំនួន 

សិសសលធវើការលេើេលក្មាង 
រិលសសលេើមុខវជិាជ  STEM 
ណដេររួលេនឹងក្តូវតាងំ
បង្កា ញលៅរនុងថាន រល់រៀន
របស់ររួលេ លៅលេើកាា រលខៀន
រត័ម៌ាន និងរណនលងតាងំ
បង្កា ញរិលសសៗ។ 

 ផ្ាេ់េទធភារលក្បើក្បាស់មា៉ា សីុន
ណសវងររលៅលេើរុំរយទូរ័លេើតុរនុង  
បណ្ដា េ័យ 

 ផ្ាេ់បរលិវែសក្មាបស់រមមភារ
ការង្ករក្រុមលៅតាមទីរណនលងណដេ
បានរែំតល់ៅរនុងបណ្ដា េ័យ។ 

រមមវធិី       
អំណ្ដន
លសៀវលៅ 
េប ី

លដើមបរីក្ងីរការ
យេ់ដឹងរបស់
សិសសឱ្យកានណ់ត
ទូេំទូលាយអរំី
អរខររមម 
រិភ្រលលារ 

សូមលមើេក្បអបទ់ី ២ លៅ
ខ្ងលេើ 

 លធវើបញ្ជ ីលសៀវលៅេបលីដាយ     
សហការជាមយួក្េូបលក្ងៀន។ 

 ដារប់ញ្េូ េលសៀវលៅេបលីៅរនុង
ណផ្នការេទធរមមបណ្ដា េ័យ។ 

៤.៦ លសវាអភ្វិឌឍនវ៍ជិាជ ជវីៈសក្មាបក់្េបូលក្ងៀន 
បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េរួោកំ្ទក្េូបលក្ងៀនលដាយផ្ាេ់ឱ្កាសសក្មាបក់ារអភ្វិឌឍវជិាជ ជីវៈរបស់រួរលេ ជា

រិលសសេឺខែៈលរេណដេវា ររ់ន័ធនឹងការលធវើឱ្យររួលេបានជួបផ្លទ េ់ជាមយួនឹងឯរសារ និងបលចេរវទិាថមីៗ រមមវធិី
សិរាថមី និងយុទធសាស្រសតរនុងការបង្កា តប់លក្ងៀនថមីៗ។ ជាលរឿយៗ បណ្ដា ររសណតងណតផ្ាេ់ជូនឱ្កាសអភ្វិឌឍនវ៍ជិាជ ជីវៈលក្ៅ
ផ្លូវការលដាយលធវើជានដេូលៅរនុងការសិរាជាមយួសហការកី្េូបលក្ងៀនតាមរលបៀបជាលក្ចើនដូចជា៖  

 ផ្ាេ់ជូនធនធានសក្មាបក់្េូបលក្ងៀន ណដេនឹងរក្ងីរចំលែះដឹងរបស់រួរលេឱ្យកានណ់តទូេំទូលាយ ឬ ណរេមែ
វធិីសាស្រសតបលក្ងៀនរបស់រួរលេ 

 ផ្ាេ់ជូនធនធានសក្មាប់យុទធសាស្រសតវាយតនមលខុសៗោន  (ឧ. ការលធវើលតសតណបបលអ ិចក្តូនិរ រមួមានទងំការ
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លក្បើរមមវធិីសុសណវរ Literatu និងលតសត)  
 លធវើជានដេូលៅរនុងការលរៀបចំណផ្នការរិចេការណដេនឹងក្តូវលធវើលៅរនុងថាន រល់រៀន និង/ឬ បណ្ដា េ័យ  
លោេការែ៍ណែន ំ៤.៦.១ – ការផ្សរវផ្ាយរត័ម៌ានដេ់ក្េបូលក្ងៀនអរំឱី្កាសរនុងការអភ្វិឌឍនវ៍ជិាជ ជវីៈ៖   ប
ណ្ដា ររសលៅបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ជានិចេកាេ េួរណតជូនដំែឹងដេ់ក្េូបលក្ងៀនលៅលរេណ្ដមាន
លសៀវលៅ ឬបលចេរវទិាថមីៗណដេ ររ់ន័ធបានមរដេ់បណ្ដា េ័យ។ រត័ម៌ានលនះអាចផ្សរវផ្ាយតាមវធិីជា
លក្ចើនរមួមានជាអាទិ៍ដូចជា តាមរយៈមលីឌៀសងគម លសចរាីក្បកាសលេើកាា រលខៀនរត័ម៌ាន ឬលសចរាីក្បកាសលៅ
រនុងអងគក្បជុទូំទងំសាលាលរៀន។ បណ្ដា ររសរអ៏ាចលរៀបចំរិចេក្បជុំរិលសសសក្មាបក់្េូបលក្ងៀនផ្ងណដរ លដើមប ី
រនយេ់អំរីរលបៀបលក្បើក្បាស់បលចេរវទិា សុសណវរ ឬណេបងសិរាថមី លៅលរេណ្ដមានេទធភារលក្បើក្បាស់បាន។  
លោេការែ៍ណែន ំ៤.៦.២ – តណំហទណំផ្នរអភ្វិឌឍនក៍្េបូលក្ងៀន ឬលធនើលៅរនុងបណ្ដា េ័យ៖ បណ្ដា េ័យសត
វតសរទ៍ី ២១ េួរលរៀបចំឯរសារទរទ់ងនឹងឱ្កាសអភ្វិឌឍនវ៍ជិាជ ជីវៈលៅលេើលធនើដាចល់ដាយណ រមយួ ឬលៅរនុង
ណផ្នរដាចល់ដាយណ រមយួននបណ្ដា េ័យ។ ណផ្នរលនះ េួរផ្ទុរនូវលសៀវលៅវជិាជ ជីវៈទរទ់ងនឹងការអបរ់ ំ(ឧ. 
េរលុកាសេយ ការអភ្វិឌឍរមមវធិីសិរា រង្កវ យតនមល។េ។) សមាភ រៈរហុមលីឌៀ (ឧ. ក្បអបស់មាភ រៈអំណ្ដន និង
លេខ ណេបងសិរា ឌីវឌីី សីុឌីអបរ់។ំេ។) រដូ៏ចជាបលចេរវទិាថមី  ៗ(ឧ. មា៉ា រយីលហារុំរយទូរ័បនទះលសាើងថមី រុរំយទូរ័លេើតុ 
។េ។ ណដេលទើបណតបានដំល ើងថមីៗលៅរនុងបណ្ដា េ័យ។ 
លោេការែ៍ណែន ំ៤.៦.៣ – សិកាខ សាលាសាីរកីារអភ្វិឌឍវជិាជ ជវីៈដរឹនលំដាយបណ្ដា េ័យ៖ បណ្ដា េ័យ
សតវតសរទ៍ី ២១ េួរលរៀបចំសិកាខ សាលា និង/ឬរិចេក្បជុំលក្ៅផ្លូវការសក្មាបក់្េូបលក្ងៀនអំរីឯរសារ ឬបលចេរវទិា
ថមីៗលៅរនុងបណ្ដា េ័យយ៉ា ងលហាចណ្ដស់មយួឆ្ន មំាង។ រិចេក្បជុំទងំលនះអាចលធវើល ើងលៅលដើមឆ្ន សិំរា លដើមប ី
ណែនអំំរីសមាភ រៈថមីៗ ឬបនទ បរ់ីការផ្ាេ់សមាភ រៈ និងលក្េឿងបរកិាខ រថមីៗ លដើមបឱី្យក្រុមក្បឹរាសាលាលរៀនទងំ
អស់លៅរនុងបណ្ដា េ័យមានការយេ់ដឹងអរំីរលបៀបលក្បើក្បាស់វា។  
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៥. ក្កបខ័ណឌ រដ្ឋបាល ្ិងហរិញ្ញវតថុន្បណាា លយ័  
៥.១ លសចរាលីផ្ាើម 

បណ្ដា េ័យសាលាលរៀនេរួក្តូវបានលរៀបចលំៅរនុងក្របខែ័ឌ ការង្កររដឋបាេ និងហិរញ្ញ វតាុមានរចនសមពន័ធ
ចាស់លាស់ ណដេទទួេសាគ េ់បណ្ដា េ័យជាមជឈមែឌ េននសរមមភារអណំ្ដន សារសួរ និងសហការ។ ការោកំ្ទ
ណផ្នររដឋបាេ និងហិរញ្ញ វតាុចរនតលដើមបធីាននូវក្បតិបតតិការមនិរអាររ់អេួននបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ជាការសំខ្ន់
រនុងការសលក្មចឱ្យបាននូវអតាក្បលយជនល៍រញលេញននការវនិិលយេជាេរខែៈក្បរេវបបរមម ណដេបានលធវើល ើងលៅ
រនុងបណ្ដា េ័យ។ ក្របខែ័ឌ រដឋបាេ និងហិរញ្ញ វតាុសក្មាបប់ណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្តូវណតធាននូវ (i) បំណែងណចរ
ភាររិចេចាស់លាស់រនុងចលំណ្ដមបុេគេិរបណ្ដា េ័យ (ររែីមានការចតត់ាងំបណ្ដា ររសលេើសរីមយួនរឱ់្យលធវើការ
លៅរនុងបណ្ដា េ័យ) (ii) លមា៉ា ងក្បតិបតតិការលទៀងទត ់និងរក្ងីរបណនាម (iii) លោេការែ៍ណែនចំាស់លាស់សក្មាប់
ការក្តួតរិនិតយ និងក្េបក់្េងលេើការលក្បើក្បាស់លសៀវលៅ និងឌីជីថេ និង (iv) ភារអាចររបានននថវកិាហិរញ្ញ វតាុលដើមប ី
រា៉ា បរ់ងលៅលេើចំណ្ដយចរនតសក្មាបស់មាភ រៈការយិេ័យ សមាភ រៈសមាែ ត និងលក្េឿងឧបររែ៍លផ្សងៗណដេក្តូវការលដើមប ី
ររាឱ្យបណ្ដា េ័យដំលែើ រការលៅបានយ៉ា ងរេូន។  
៥.២ បណំែងណចរភាររចិេ 

ររែីណដេមានបុេគេិរលក្ចើននរប់លក្មើការង្ករលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ជាការសំខ្ន់ណ្ដស់
សក្មាបប់េុគេមាន រ់ៗ ណដេក្តូវដឹងអំរីភាររិចេជារល់ាររ់បស់រួរលេ។ បំណែងណចរភាររិចេចាស់លាស់លៅរនុងចលំណ្ដម
បុេគេិរនឹងលចៀសវាងបាននូវភារសមុេសាម ញ និងធានថា រិចេការទងំអស់ក្តូវបានអនុវតតក្បរបលដាយក្បសិទធភារ។ 
លោេការែ៍ណែនទំងំឡាយខ្ងលក្កាមលនះ នឹងជួយ ដេ់បេុគេិរលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ បានដឹងអំរី
រលបៀបចតត់ាងំភាររិចេរនុងចំលណ្ដមររួលេលៅតាមកាេៈលទសៈណដរ។  

លោេការែ៍ណែន ំ៥.២.១ – ការបលងាើតបណំែងណចរភាររចិេរនុងចលំណ្ដមបណ្ដា ររស៖ បណ្ដា ររសលៅរនុង    ប
ណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េរួរិភារារនុងចំលណ្ដមរួរលេ អរំីភាររិចេណដេមានេូសបញ្ជជ រល់ៅរនុងបរយិយ
ការង្ករណដេបានចតត់ាងំរបស់ររួលេ និងណបងណចររិចេការរនុងចលំណ្ដមរួរលេ។ សំលែើ តារាងមា៉ា ក្ទិច
សក្មាបប់លងាើតបំណែងណចរភាររិចេលៅរនុងបណ្ដា េ័យ មានផ្ាេ់ជូនលៅរនុង ឧបសមពន័ធ ៧។  

៥.៣ លមា៉ា ងក្បតបិតតកិារ 
ការវនិិលយេខពស់លៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ទមទរឱ្យមានេទធភារលក្បើក្បាស់ដេ៏ែក្បលសើរនូវសមាភ

រៈ និងធនធានទងំឡាយណដេអាចររបានលៅរនុងបរលិវែបណ្ដា េ័យលនះ។ មូេលហតុណបបលនះលហើយណដេ លមា៉ា ង
ក្បតិបតតិការននបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្តូវណតលទៀងទត ់និងមានការរក្ងីរបណនាម ណដេក្តូវមានលមា៉ា ងក្បតិបតតិការ
យ៉ា ងលហាចណ្ដស់ ៩ លមា៉ា ងរនុងមយួនថា ក្បា ំ(ឬ ក្បាមំយួ) នថារនុងមយួសបាា ហ៍។ 

លោេការែ៍ណែន ំ៥.៣.១ – លមា៉ា ងលសវា៖ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរលបើរទវ រចបរ់ីលមា៉ា ង ៧ ក្រឹរ
រហូតដេ់លមា៉ា ង ៤ រលសៀេ។ លដើមបសីក្មួេដេ់លមា៉ា ងសក្មារអាហារនថាក្តងរ់បស់បណ្ដា ររស សាលាលរៀនេួរណត
ណតងតាងំសិសសណដេមានភារចស់ទុំបំផុ្តចំនួនរីរនរ ់ឱ្យមរជយួ លមើេការខុសក្តូវបណ្ដា េ័យអំ ុងលមា៉ា ង
សក្មារអាហារនថាក្តង ់ចលនល ះលមា៉ា ង ១១ ក្រឹរ និងលមា៉ា ង ១ រលសៀេ។ លដើមបឱី្យសិសសអាចលមើេការខុសក្តូវលេើ
ការលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យបាន សាលាលរៀនេរួផ្ាេ់អាហារនថាក្តងល់ដាយឥតេិតនថលសក្មាបសិ់សសទងំលនះជា
លរៀងរាេ់នថាណដេមរជួយ លមើេការខុសក្តូវ (សូមលមើេផ្ងណដរនូវ លោេការែ៍ណែន ំ២.៤.១)។ 

៥.៤ បទបញ្ជជ ទងំឡាយសក្មាបអ់នរលក្បើក្បាស់ 
សិសានុសិសស សមាជិរសហេមន ៍និងអនរ ររ់ន័ធដនទលទៀត ក្តូវបានសាវ េមន៍ជានិចេចំល ះការលក្បើក្បាស់សមាភ រ

របូវន័តនន បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១។ លទះជាយ៉ា ងណ្ដ ជាការសំខ្នណ់្ដស់សក្មាបអ់នរលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យទងំ
អស់ ណដេក្តូវលោររបទបញ្ជជ ទងំឡាយណដេបានតក្មូវលៅលរេលក្បើក្បាស់សមាភ ររបូវន័តអបរ់ទូំលៅ។ បទបញ្ជជ
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ទងំឡាយណដេទរទ់ងនឹងការេួរសមទូលៅ អនមយ័ រក្មតិសំល ងរខំ្ន សិទធរិនុងការខេីលសៀវលៅ និងបញ្ជា លផ្សងៗ
េួរបលងាើតល ើងលដាយបណ្ដា ររស និងផ្សរវផ្ាយដេ់អនរលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យទងំអស់លៅរនុងវេគតក្មងទ់ិសផ្លូវការ និង
មនិផ្លូវការ។  

លោេការែ៍ណែន ំ៥.៤.១ – ការបលងាើតបទបញ្ជជ ទងំឡាយរនុងការក្េបក់្េងការលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យ៖      
បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េរួមានវធិាន និងបទបញ្ជជ ចាស់លាស់សក្មាបឱ់្យអនរលក្បើក្បាស់លោររតាមលៅ
លរេចូេមរបណ្ដា េ័យ។ ចំែុចមយួចំនួនណដេបទបញ្ជជ ទងំលនះេួរក្េបដែា បល់េើរមួមានជាអាទិ៍៖  
 លមា៉ា ងក្បតិបតតិការ 
 ការលក្បើក្បាស់បែា សមាគ េ់ខលួនសិសស (លដើមបខីេីឯរសារ ឬសមាភ រៈ) 
 អតិថិវនិយ័លៅបណ្ដា េ័យ 
 បទបញ្ជជ សក្មាប់ការលក្បើក្បាស់លសវាឌីជីថេ 
 សមាភ រៈណដេខេីហួសកាេរំែត់ និងបាតប់ង់ 
 វនិយ័សិសស 
 ការលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យលដាយសិសសមយួថាន រ់ ក្រុមតូចៗ និងក្រុមធំៗ 
ឧទហរែ៍អរំីវធិាន និងបទបញ្ជជ ទងំឡាយណដេេួរលោររតាមលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ មាន
ផ្ាេ់ជូនលៅរនុង ឧបសមពន័ធ ៨។ 
លោេការែ៍ណែន ំ៥.៤.២ – ការផ្សរវផ្ាយបទបញ្ជជ ទងំឡាយរនុងការក្េបក់្េងការលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យ៖ ប
ណ្ដា េ័យេួរបលងាើតផ្លល រសញ្ជញ  និងបែា ក្បកាស ណដេតាងំបង្កា ញនូវបទបញ្ជជ ទងំឡាយរបស់បណ្ដា េ័យ 
លហើយដារវ់ាលៅតាមរណនលងសំខ្ន់ៗ លដើមបឱី្យលមើេល ើញបានក្េបោ់ន ។ វធិាន និងបទបញ្ជជ ទងំឡាយ
សក្មាបក់ារលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យ រេ៏រួណតដារប់ញ្េូ េលៅរនុងវេគតក្មងទ់ិសអំរីបណ្ដា េ័យណដេលធវើល ើងលៅ
លដើមឆ្ន សិំរាលនះផ្ងណដរ។  

៥.៥ ការក្តតួរនិតិយ/ការក្េបក់្េងលេើការលក្បើក្បាស់លសៀវលៅ នងិឌជីថីេ 
ជាការសំខ្ន់ណ្ដស់ណដេថា បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្តូវររាទុរឱ្យបានេែនូវរែំតក់្តាននការលក្បើ

ក្បាស់លសៀវលៅ និងលសវាឌីជីថេរបស់សិសស។ ការែ៍លនះរាបប់ញ្េូ េទងំរំែតក់្តាលសៀវលៅណដេបានខេី និងចំនួន
សិសសណដេបានខេីលសៀវលៅ។ រំែតក់្តាទងំលនះេរួណតក្តូវបានអនុវតតផ្ងណដរចលំ ះការលក្បើក្បាស់លសវាចេ័ត រដូ៏ចជា
រំែតក់្តាអរំីភារររីចលក្មើនរបស់សិសសលៅលេើរមមវធិីអបរ់លំផ្សងៗជាលក្ចើន ជារិលសសរមមវធិីរក្ងឹងសមតាភារអំណ្ដន 
ដូចជា អានណខមរ  និង លសៀវលៅឆ្ល ត។ រែំតក់្តាទងំលនះ អាចផ្ទុរលៅលេើមា៉ា សីុនserver ថាន ររ់ណ្ដា េសក្មាប់ការ
លរៀបចំជាតារាងេទធផ្េ និងការវភិាេលដាយការយិេ័យ និងនយរដាឋ នននរបស់ក្រសួង។  

លោេការែ៍ណែន ំ៥.៥.១ – ការលក្បើក្បាស់ឧបររែ៍លអ ិចក្តនូរិសក្មាបរ់រារែំតក់្តា៖ បណ្ដា ររសលៅ
រនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរក្តូវបានប ំរជ់ាមយួនឹងរុំរយទូរ័យួរនដ លដើមបឱី្យរួរលេអាចររាបាននូវ
រំែតក់្តាលអ ិចក្តូនិរសាីរីការខេីលសៀវលៅ បញ្ជ ីសារលរើភ្ែឌ  និងការអនុវតតរបស់សិសសអំរីសុសណវរអបរ់ ំ។ 
រួរលេអាចលក្បើក្បាស់ឧបររែ៍ទងំលនះសក្មាបរ់រាទុរ លរៀបចតំារាង និងវភិាេសាិតិអនរលក្បើក្បាស់។ 
លោេការែ៍ណែន ំ៥.៥.២ – បញ្ជ ីសារលរើភ្ែឌ លអ ិចក្តនូរិ៖ បណ្ដា ររសលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី 
២១ េួរររារំែតក់្តាលអ ិចក្តូនិរសាីរីបញ្ជ ីសារលរើភ្ែឌ របស់បណ្ដា េ័យ រមួមានជាអាទិ៍ដូចជា បរកិាខ រ 
លក្េឿងសង្កា រមឹ និងរាយមុខលផ្សងៗលទៀតណដេមនិអាចលក្បើក្បាស់បាន។ 
លោេការែ៍ណែន ំ៥.៥.៣– ការតាមដានចនំនួលសៀវលៅ៖ បណ្ដា ររសលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរ
ររារំែតក់្តាចាស់លាស់សាីរីចនំួនលសៀវលៅលៅរនុងបណ្ដា េ័យ លដើមបធីានថា លៅណតមានលសៀវលៅយ៉ា ង
លហាចណ្ដស់ ១០ រាេ រនុងសិសសមាន រ ់លយងលៅតាមលោេការែ៍ណែន ំ៤.៣.១។ 
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លោេការែ៍ណែន ំ៥.៥.៤ – ការតាមដានការខេលីសៀវលៅ៖ បណ្ដា ររសលៅបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរ
តាមដានលដាយក្បរន័ធលអ ិចក្តូនិរជាក្បចណំខនូវចំនួនលសៀវលៅណដេបានខេី និងអនរខេី។  
លោេការែ៍ណែន ំ៥.៥.៥ – ការតាមដានការលក្បើក្បាស់ឌជីថីេ៖ បណ្ដា ររសលៅបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ 
េួរតាមដានលដាយក្បរន័ធលអ ិចក្តូនិរនូវចំនួនដងននឧបររែ៍ចេ័តណដេក្តូវបានលក្បើក្បាស់លៅរនុង     ប
ណ្ដា េ័យរដូ៏ចជាការអនុវតតរបស់សិសសលេើរមមវធិីសុសណវរលផ្សងៗជាលក្ចើន ណដេមានសមតាភារតាមដានការ
អនុវតតផ្ងណដរ។ 

៥.៦ ថវកិាហិរញ្ញ វតាុ 
លដើមបធីាននូវភារទនល់រេលវលា និងសារៈសំខ្នន់នមេូដាឋ នរត័ម៌ានសក្មាបក់ារបង្កា តប់លក្ងៀនរបស់      

បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ បណ្ដា េ័យនឹងក្តូវទទួេបានថវកិាសមរមយក្សបតាមសាា នភារជារណ់សាងរបស់ខលួន។ ការ
ចំណ្ដយថវកិាេរួណត ររ់ន័ធ និងោកំ្ទដេ់ណផ្នការណរេមែក្បចឆំ្ន រំបស់សាលាលរៀន និង្លុះបញ្ជេ ំងនូវការវនិិលយេលៅ
លេើការអភ្វិឌឍសិសានុសិសស ក្េូបលក្ងៀន និងបុេគេិរ។  

បណ្ដា ររសលៅបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរលធវើការជាមយួថាន រដ់ឹរនជំានខ់ពស់លៅសាលាលរៀន លដើមបអីភ្វិឌឍន៍
ថវកិា និងណសវងររជលក្មើសក្បរបលដាយទនំួេខុសក្តូវចលំ ះការផ្ាេ់ធនធាន និងលសវាក្បរបលដាយេុែភារជូន 
សហេមន៍សាលាលរៀនទងំមូេ។ ចំណ្ដយណដេបានឯរភារោន  អាច ររ់ន័ធនឹងចំណ្ដយលៅលេើសមាភ រៈ
ការយិេ័យ សមាភ រៈសមាែ ត ការជួសជុេ និងចំណ្ដយលផ្សងៗ។ អាក្ស័យលហតុលនះ លដើមបជីយួ ដេ់បណ្ដា េ័យរនុងការ
ទូទតល់េើចំណ្ដយទងំលនះ ជាការសំខ្នណ់្ដស់ណដេថា ណផ្នររដឋបាេរបស់សាលាលរៀនក្តូវផ្ាេ់ថវកិាក្បចណំខជូន    
បណ្ដា េ័យ ណដេេួរណតលក្បើក្បាស់លដើមបរីា៉ា បរ់ងលៅលេើចំណ្ដយចរនត។ 

លោេការែ៍ណែន ំ៥.៦.១ – ការលធវើណផ្នការថវកិា៖ បណ្ដា ររសលៅបណ្ដា េ័យេរួអភ្វិឌឍណផ្នការថវកិាមយួ
សក្មាបរ់យៈលរេមយួឆ្ន  ំណដេនឹងក្តូវបង្កា ញជូនណផ្នររដឋបាេរបស់សាលាលរៀន។ ណផ្នររដឋបាេេួរក្តួតរិនិតយ 
និងរិភារាអរំីចំណ្ដយទងំលនះជាមយួបណ្ដា េ័យ លហើយលៅលរេណរសក្មួេរចួរាេ់លហើយ ក្តូវដារ់
បញ្េូ េវាលៅរនុងណផ្នការណរេមែក្បចឆំ្ន រំបស់សាលាលរៀន។  
លោេការែ៍ណែន ំ៥.៦.២ – ថវកិាចរនត៖ ណផ្ែរលៅលេើណផ្នការថវកិាណដេបានឯរភារោន  សាលាលរៀនេរួ
ផ្ាេ់ជូនបណ្ដា េ័យជាមយួនឹងថវកិាចរនត ណដេមានទឹរក្បារយ់៉ា ងតិច ៥០ ដុលាល ររនុងមយួណខ លដើមបរីា៉ា បរ់ង
លៅលេើការចំណ្ដយចរនត ណដេអាចរមួមានជាអាទិ៍ដូចតលៅ៖  

 សមាភ រៈការយិេ័យ 
 សមាភ រៈសមាែ តអនម័យ និងសមាភ រៈលផ្សងៗលដើមបរីរានូវេរខខែឌ អនម័យេែលៅរនុងបណ្ដា េ័យ 
 ការជួសជុេបនតិចបនតួចលៅលេើលក្េឿងសង្កា រមឹ និងលក្េឿងបរកិាខ រ 
 ណេបងសិរា និងសមាភ រៈសិរា 

លោេការែ៍ណែន ំ៥.៦.៣ – ការររាបញ្ជ ី នងិការជក្មះបញ្ជ ីហិរញ្ញ វតាុ៖ បណ្ដា េ័យេួរររារំែតក់្តា
ហិរញ្ញ វតាុឱ្យបានេែនូវចំណ្ដយចរនតរបស់ខលួន លហើយក្តូវរាយការែ៍អំរីចំណ្ដយទងំលនះជាលរៀងរាេ់ណខជូន
ការយិេ័យរដឋបាេរបស់សាលាលរៀន។ មូេនិធិណដេមនិបានចំណ្ដយេួរទុរចំណ្ដយបនតលៅរនុងណខបនទ ប ់
ជាមយួនឹងការទូទតប់ំលរញបណនាមរីសាលាលដើមបឱី្យបណ្ដា េ័យមានមូេនិធិលរញលេញ។   
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៦. រង្វា យតនម្ែបណាា លយ័សាលាសរៀ្  
៦.១ លសចរាលីផ្ាើម 

រនុងរយៈលរេដបឆ់្ន ចុំងលក្កាយលនះ អនរក្សាវក្ជាវបានររល ើញថា ឥទធិរេដ៏ខ្ល ងំកាល បំផុ្តលៅលេើេទធផ្េ
សិរារបស់សិសសបានមររីរមមវធិីបណ្ដា េ័យរបស់សាលាលរៀន ណដេមានបណ្ដា ររសសាលាលរៀនណដេលធវើការលរញលមា៉ា ង 
និងមានេុែវឌុឍកិ្េបក់្ោន។់ េទធផ្េររល ើញអរំីផ្េវជិជមានននបណ្ដា េ័យសាលាលរៀនលៅលេើការសិរារបស់
សិសសរមួមាន ការបញ្េបេ់មាល តននេទធផ្េសិរារនុងចំលណ្ដមរុមារ ណដេជាសិសសលរៀនលខាយ។ បទរិលសាធនផ៍្លទ េ់
របស់រមពុជាបានបញ្ជជ រអ់ះអាងអំរីេទធផ្េទងំលនះដូចជា លៅរនុងេលក្មាងវធីិសាស្រសតសរបុលដើមបរីក្ងឹងអំណ្ដន
សក្មាបរុ់មារ (TRAC) ណដេលផ្លា តជាសំខ្នល់ៅលេើការោកំ្ទលៅតាមសាលាលរៀនសក្មាបសិ់សសលខាយអំណ្ដនលៅរនុង
បណ្ដា េ័យរបស់សាលាលរៀន។ រមមវធិីលនះបង្កា ញឱ្យល ើញនូវតនួទីដម៏ានថាមរេ ណដេបណ្ដា េ័យអាចលដើរតួនទី
ណរេមែការសិរារបស់សិសស លៅលរេររួលេផ្ារភាជ បល់សវារបស់បណ្ដា េ័យជាមយួនឹងថាន រល់រៀន និងសហេមន។៍ 
បណនាមរលីេើការមានបណ្ដា ររសសាលាលរៀនលរញលមា៉ា ង និងមានេុែវឌុឍ ិរតាត លផ្សងៗរបស់បណ្ដា េ័យសាលាលរៀនណដេ
ទរទ់ងនឹងេទធផ្េសិរាក្បលសើរល ើងរបស់សិសសរមួមានជាអាទិ៍៖ រិចេសហការ ការបង្កា តប់លក្ងៀន កាេវភិាេ        
េទធភារលក្បើក្បាស់ បលចេរវទិា សមូហរមមលសៀវលៅ ថវកិាចរនតសក្មាបប់ណ្ដា េ័យ និងការអភ្វិឌឍវជិាជ ជីវៈ។  

វាេឺជារាីសងឃមឹរបស់ក្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡាណដេថា លោេការែ៍ណែនទំងំឡាយណដេមានណចង
លៅរនុងលសៀវលៅណែនលំនះ នឹងលធវើឱ្យសាលាលរៀនណដេមានការវនិិលយេខពស់ អាចសលក្មចបាននូវសតងដ់ាកានណ់តខពស់
សក្មាបក់្បតិបតតិការរបស់    បណ្ដា េ័យសាលាលរៀនលៅរនុងបរបិទសិរាសតវតសរទ៍ី ២១។ សតង់ដាទងំលនះ រផ៏្ាេ់ជូន
នូវក្របខែឌ ការង្ករដម៏ានសារក្បលយជនស៍ក្មាបវ់ាយតនមលបណ្ដា េ័យ លហើយណថមទងំទទួេសាគ េ់បណ្ដា េ័យជា
សមាភ ររបូវន័តសតវតសរទ៍ី ២១ លទៀតផ្ង។ លសៀវលៅណែនលំនះ បានរំែតនូ់វក្បតិបតតិការចំនួន ១៦ ចែុំច ណដេសាលា
លរៀនេរួេិតេូរលៅរនុងការលក្តៀមលរៀបចំសក្មាបស់តងដ់ាកានណ់តខពស់លនះ។ ចំែុចក្បតិបតតិការទងំលនះមានសលងខបដូចខ្ង
លក្កាម៖ 

1. ទីតាងំ និងបរលិវែ    
2. ការលរៀបចំបរលិវែ    
3. េទធភារលក្បើក្បាស់របូវន័ត និងឌីជីថេ    
4. េរខខែឌ តក្មូវបេុគេិរសក្មាប់បណ្ដា េ័យ 
5. េុែវឌុឍបិណ្ដា ររស    
6. តនួទីបណ្ដា ររសរនុងការោកំ្ទបណ្ដា េ័យសតវតសរទី៍ ២១    
7. ការលរៀបចណំផ្នការ និងការផ្សរវផ្ាយ     
8. លសវាទរទ់ងនឹងសមូហរមមលសៀវលៅ     
9. លសវាឌីជីថេ    

10. រមមវធិីរិលសសលដើមបលី្លើយតបតាមលោេលៅ និង
ចរខុវស័ិយរបស់សាលាលរៀន    

11. លសវាអភ្វិឌឍនវ៍ជិាជ ជីវៈសក្មាបក់្េបូលក្ងៀន    
12. បំណែងណចរភាររិចេ    
13. លមា៉ា ងក្បតិបតតិការ    
14. បទបញ្ជជ ទងំឡាយសក្មាបអ់នរលក្បើក្បាស់   
15. ការក្តួតរិនិតយ/ការក្េបក់្េងការលក្បើក្បាស់លសៀវលៅ 
និងជីឌីថេ    

16. ថវកិាហិរញ្ញ វតាុ   
លៅរនុងការក្េបក់្េងសរមមភារវាយតនមលសក្មាបប់ណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្រសួងអបរ់យំេ់ល ើញថា       

រង្កវ យតនមលអាចមានលោេបំែងខុសៗោន ។ លោេបំែងមយួអាចក្ោនណ់តណសវងររទិដឋភារទូលៅឆ្បរ់ហ័សនន
ក្បតិបតតិការរបស់បណ្ដា េ័យលដើមបធីានថា លសវាមូេដាឋ នមានលៅនឹងរណនលង។ រង្កវ យតនមលទងំលនះ ក្ោនណ់តជាការក្តួត
រិនិតយក្តួសៗយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សលៅលេើក្បតិបតតិការរបស់បណ្ដា េ័យប៉ាុលណ្ដា ះ លហើយអាចលធវើល ើងយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស។ 
លោេបំែងខុសោន មយួ អាចតក្មូវឱ្យមានការវាយតនមលបណ្ដា េ័យកានណ់តសីុជលក្ៅណថមលទៀត លៅលរេណ្ដបណ្ដា េ័
យបានសលក្មចបាននូវសតងដ់ាក្បតិបតតិការននសមាភ ររបូវន័តសតវតសរទ៍ី ២១។ រង្កវ យតនមលលនះ អាចជួយ ដេ់បណ្ដា េ័យ
រនុងការសលក្មចបាននូវឋានៈកាន់ណតខពស់រនុងនមជាបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ណដេមានការទទួេសាគ េ់ជាផ្លូវការ
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ណថមលទៀតផ្ង។ ក្រសួងអបរ់សំងឃមឹថា សតង់ដាក្បតិបតតិការណដេលរៀបរាបរ់នុងលសៀវលៅណែនលំនះ នឹងជួយ សក្មួេដេ់  
រង្កវ យតនមលកានណ់តសីុជលក្ៅណថមលទៀត។  

 

៦.២ រង្កវ យតនមលបណ្ដា េ័យលដាយការក្តតួរនិតិយក្តសួៗ 
រង្កវ យតនមលបណ្ដា េ័យឆ្បរ់ហ័ស អាចមានទក្មងជ់ាការក្តួតរិនិតយក្តួសៗ។ រង្កវ យតនមលទងំលនះ េួរលផ្លា ត

លៅលេើក្បតិបតតិការមេូដាឋ នននបណ្ដា េ័យ លហើយអាចលធវើល ើងយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស។ រង្កវ យតនមលទងំលនះ អាចផ្ាេ់ជូន
អនរក្េបក់្េងសាលាលរៀន និងអនរអបរ់ដំនទលទៀតលៅថាន រក់្សុរ និងថាន រល់ខតតនូវការដឹងយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សថាលតើបណ្ដា េ័យ
លនះរំរុងណតក្បតិបតតិការលដាយរេូនណដរឬលទ។  

លោេការែ៍ណែន ំ៦.២.១៖ រង្កវ យតនមលក្តួតរិនិតយក្តួសៗលៅលេើបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរលធវើល ើង
យ៉ា ងតិចរីរដងរនុងមយួឆ្ន លំដាយអនរក្េបក់្េងសាលាលរៀន ឬមស្រនតីមររីការយិេ័យអបរ់កំ្សុរ និងមនទីរអបរ់ ំ
លខតត (ឧ. ក្រុមក្បឹរាភ្បិាេសាលាលរៀនជំននថ់មីថាន រល់ខតត)។ ឧទហរែ៍អំរីឧបររែ៍ណដេបានរែំតឱ់្យ
វាយតនមលក្បតិបតតិការមេូដាឋ នរបស់បណ្ដា េ័យមានផ្ាេ់ជូនលៅរនុង ឧបសមពន័ធ ៩រ។ ឧបររែ៍លនះផ្ាេ់ជូន
នូវរិនទុក្បតិបតតិការ រដូ៏ចជារង្កវ យតនមលលៅលេើេរខែៈវនិិចឆយ័ក្បតិបតតិការមយួចនំួនណដេសលក្មចបាន។ 
ឧបររែ៍រង្កវ យតនមលក្តួតរិនិតយក្តួសៗ េួរណតណចររណំេរជាមយួបណ្ដា ររសសក្មាបល់ោេបំែងតមាល ភារ 
លហើយអាចលក្បើក្បាស់លដាយបណ្ដា ររសសក្មាបរ់ង្កវ យតនមលនផ្ទរនុង និងការលក្តៀមលរៀបចំសក្មាបរ់ង្កវ យតនមលនផ្ទ 
លក្ៅ។  

៦.៣ ការទទេួសាគ េ់បណ្ដា េ័យ 
រង្កវ យតនមលកានណ់តសីុជលក្ៅលៅលេើបណ្ដា េ័យ ទមទរឱ្យមានការក្តួតរិនិតយលមើេេរខែៈវនិិចឆយ័ក្បតិបតតិ

ការលក្ចើនជាងការក្តួតរិនិតយក្តួសៗ។ លោេការែ៍ណែនចំំនួន ៦៣ ណដេមានផ្ាេ់ជូនលៅរនុងលសៀវលៅណែនលំនះ 
ផ្ាេ់ជូននូវមេូដាឋ នរងឹមាសំក្មាបរ់ង្កវ យតនមលទងំលនះ ណដេអាចនលំៅររការទទួេសាគ េ់ជាផ្លូវការននបណ្ដា េ័យរនុង
នមជាសមាភ ររបូវន័តសតវតសរទ៍ី ២១។  

លោេការែ៍ណែន ំ៦.៣.១៖ រង្កវ យតនមលសីុជលក្ៅលៅលេើបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរលធវើល ើងលរៀងរាេ់រីរ
ឆ្ន មំាង លដាយអនរអបរ់ថំាន រ់ជាតិ ណដេមានការយេ់ដឹងរងឹមាអំំរីក្បតិបតតិការបណ្ដា េ័យ (ឧ. ក្រុមក្បឹរា     
ភ្បិាេសាលាលរៀនជំននថ់មីថាន រជ់ាតិ)។ ឧទហរែ៍អរំីឧបររែ៍ណដេបានរំែតឱ់្យលធវើការវាយតនមលកានណ់ត
សីុជលក្ៅលៅលេើបណ្ដា េ័យមានផ្ាេ់ជូនលៅរនុង ឧបសមពន័ធ ៩ខ។ េរខែៈវនិិចឆយ័សក្មាបក់ារទទួេសាគ េ់ 
េួរមានរក្មតិខពស់បផុំ្ត លហើយេួរក្េបដែា បយ់៉ា ងលហាចណ្ដស់ ៧៥% ននសតងដ់ាណដេបានវាយតនមលរចួ។ 
ឧបររែ៍វាយតនមលទទួេសាគ េ់បណ្ដា េ័យដូចជា ឧបររែ៍មយួណដេមានផ្ាេ់លៅរនុងឧបសមព័នធ េួរណតណចរ
រណំេរជាមយួបណ្ដា ររស សក្មាបល់ោេបំែងតមាល ភារ លហើយអាចលក្បើក្បាស់លដាយបណ្ដា ររសសក្មាប ់        
រង្កវ យតនមលនផ្ទរនុង និងការលក្តៀមលរៀបចសំក្មាបរ់ង្កវ យតនមលនផ្ទលក្ៅ។  
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ឧបសម្ព័្ធ ១៖ ការរចនបលងល់ក្េឿងសង្កា រមឹបណ្ដា េ័យណបបថម ី
ល ម្ ះឯរតាលក្េឿងសង្កា រមឹ  
នងិការររិែ៌ន 

ទហំ ំ ចណំ្ដយ របូភារ 

1. ទូតាងំទូរទសសន៖៍ រចនល ើងលដើមបដីារឈុ់ត
ទូរទសសន ៍LCD ទហំំ ៦០ អុិនឈ ៍សក្មាបក់ារលធវើបទ
បង្កា ញលដាយសិសស។ ទូមយួលនះ មានភាជ បជ់ាមយួ
នឹងថតមានទវ សក្មាបរ់រាទុរលសៀវលៅ និង  សមាភ
រៈការយិេ័យលៅណផ្នរខ្ងលក្កាម និងរណនលងតាងំ
លសៀវលៅលៅណផ្នរចំលហៀងសងខ្ង។ 

រមពស់៖ ២.០ ម 
បលណ្ដា យ៖ ២.៤ ម 
ជលក្ៅ៖ ០.៤ 3ម 

$៧៧២ 

 
2. ទូបទិជាបច់ហំ៖ ទូរាងទបមានរីរណផ្នរ ណដេរចន
ល ើងលដើមបទុីរដារក់ាតាប និងឥវា៉ានរ់បស់រូនសិសស
លៅរនុងបណ្ដា េ័យ។ ជាធមមតា លេរចនបលងទូ់លនះ
ល ើងលដើមបបីលងាើតនូវណផ្នរខ្ងលក្ៅននរណនលងអងគុយលៅ
ជុំវញិទូដារទូ់រទសសន។៍ 

រណីផ្នរ 
ណផ្នរណវង៖  
រមពស់៖ ០.៨ ម 
បលណ្ដា យ៖ ៥.៣២ម 
ជលក្ៅ៖ ០.៤ ម 
 

ណផ្នរខលី៖ 
រមពស់៖ ០.៨ ម 
បលណ្ដា យ៖ ១.៥ ម 
ជលក្ៅ៖ ០.៤ ម 

$៤២៤ 

 

3. តុសិសសសរលសរ៖ តុរាងរងក្រលរើ រចនល ើង
សក្មាបឱ់្យសិសសអងគុយបាន ៨ នរ។់ តុលនះអាច
លក្បើសក្មាបស់រលសរ េលក្មាងការង្ករក្រមុ ឬអណំ្ដន
រមានតជាេរខែៈបុេគេ។ 

រមពស់៖ ០.៧៥ម 
បលណ្ដា យ៖ ២.៤ម 
ទទឹង៖ ១.១ ម 
 

$២០៤ 

 
4. ទូរុរំយទូរ័ក្សាវក្ជាវ៖ ទូណដេអាចដាររុ់ំរយទូរ័លេើតុ
ចំនួន ២ លក្េឿង (យរេែមាន CPU ភាជ បជ់ាមយួ
នឹងម៉ាូនីទរ័)។ ទូលនះអាចលក្បើជាសាា នយីក៍្សាវក្ជាវ
សក្មាបសិ់សស នងិក្េ។ូ លៅរនុងសាលាលរៀនធំ
ទូលាយ ទូលនះអាចរែំតរ់ចនសមពន័ធជាមយួនងឹ
មុខ ២ លដើមបអីាចដាររុ់ំរយទូរ័បណនាមបាន ២ លក្េឿង
លទៀតលៅណផ្នរមាខ ងលទៀត។ 

រមពស់៖ ២.៤ ម 
បលណ្ដា យ៖ ១.៦ម 
ទទឹង៖ ០.៨ ម 

$៥៤៥ 

 
5. ជញ្ជជ ងំខែឌ ណចរ៖ លនះេជឺាជញ្ជជ ំងខែឌ ណចរណដេ
ជួយ ខែឌ ណចរបរលិវែលៅរនុងបណ្ដា េ័យ និង
បណនាមលសាភ្ែ័ភារណថមលទៀតផ្ង។ ជញ្ជជ ំងខែឌ
ណចរលនះ មានក្បរន័ធលភ្លើងភាជ បម់រជាមយួលៅណផ្នរ
ខ្ងលេើ លហើយជាធមមតាដារល់ៅតាមក្ចរចូេមរ
កានប់ណ្ដា េ័យ។ វាលធវើឱ្យមានបរលិវែសក្មាបដ់ារ់
តុណផ្នររដឋបាេ ឬរណនលងរភិារាសក្មាបសិ់សស។ 

រមពស់៖២.៤៣ម 
បលណ្ដា យ៖ ១.៧ម 
ជលក្ៅ៖០.៣៥ម 

$៥៤៥ 

 
                                                        
3  
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ល ម្ ះឯរតាលក្េឿងសង្កា រមឹ  
នងិការររិែ៌ន 

ទហំ ំ ចណំ្ដយ របូភារ 

6. រណនលងអងគុយលៅក្តងទូ់ដារទូ់រទសសនស៍ក្មាបល់មើេ
រមមវធិអីបរ់៖ំ លនះេឺជារណនលងអងគុយភាជ បម់រជាមយួ 
ណដេដារល់ៅជុវំញិទូដារទូ់រទសសន ៍លដើមបបីងាភារ
ង្កយក្សេួដេ់ការលមើេរបស់សិសស។ បនទបម់ាន
រណនលងអងគុយលនះ អាចដារសិ់សសបានរ ី៣០ ដេ់ 
៣៥ នរ ់(សូមលមើេបលងល់ៅរនុងរបូភារ ២.១)។ 

ប.៖ ១១.៧៤ ម 
រមពស់៖ ០.៧៥ម 
ជលក្ៅ៖ ០.៦ម 

$៩១ រនុង
មយួណម៉ាក្ត 

 

 
7. ទូលសៀវលៅភាជ បល់រញជញ្ជជ ងំ៖ ទូលសៀវលៅធំទូលាយ
ណដេរចនល ើងលដើមបផី្ទុរលសៀវលៅជាងមយួ ន់
រាេ ។ ចែុំចរណ្ដា េននទូលនះ អាចឱ្យសិសស
អងគុយបាន។ លធនើលសៀវលៅទបៗ ណដេមានជក្មាេ
លផ្ារសក្មាបដ់ារត់ាងំលសៀវលៅេួរឱ្យចបអ់ារមមែ៍ 
ឬលសៀវលៅថមីៗ។ បនទបល់នះសារសមបផុំ្តលៅលេើ
ជញ្ជជ ំងលបើរចហំលៅណផ្នរខ្ងចុងណ្ដមយួនន 
បណ្ដា េ័យរប៏ាន។ 

រមពស់៖ ២.៤ម 
បលណ្ដា យ៖ ៧ម 
ជលក្ៅ ០.៤ម 

$១,១០៦ 

 
8. ទូលសៀវលៅរាងមូេ៖ ទូលសៀវលៅលនះ អាចដារ់
លសៀវលៅរនុងមយួជួរណផ្នរខ្ងលក្ៅបានចំននួ 
២,៥០០ រាេ នងិមយួជួរននណផ្នរខ្ងរនុងបាន
ចំនួន ២,៥០០រាេលទៀត។ ណផ្នរខ្ងរនុងននទូ
លសៀវលៅលនះអាចដារសិ់សស ៣ ឬ ៤ នរ ់សក្មាប់
អំណ្ដនជាេរខែៈបុេគេ ឬការរិភារាក្រុម។ 

រមពស់៖ ២.៤ម 
បនទ តផ់្េិត៖ ២ម 
ជលក្ៅលធនើ៖ ០.៤ម 

$១,៣៥១ 

 
9. រណនលងអងគុយជាបជ់ញ្ជជ ងំ៖ រណនលងអងគុយជាបជ់ញ្ជជ ំង
មានលក្សាមលក្សាបរលីក្ៅជាឯរតាតក្មវូតាមបុេគេ 
១.៥ ម (អាចនេតក្មូវបាន)។ រណនលងអងគុយនីមយួៗ
អាចដាររុ់មារតូចបាន ៣ ឬ ៤ នរ។់ 

រមពស់៖ ០.៧៥ម 
បលណ្ដា យ៖១.៥ម 
ជលក្ៅ៖ ០.៦ម 

$១៣៨ 

 
10. ទូលសៀវលៅរទ័ធជុវំញិសរសរ៖ ទូលសៀវលៅលនះមាន
ក្បសិទធភារសក្មាបដ់ារត់ាងំលសៀវលៅទហំំធំៗផ្ង 
និងឧបររែ៍បុរាែសក្មាបអ់បរ់ផំ្ង (ឧ. របូបដមិា 
រាចស់ក្មាបេ់តិលេខ។េ។)។ ទូលនះលក្បើបរលិវែ
អស់រេីទធភារ លដាយរទ័ធជុំវញិសរសរមយួលៅចំ
រណ្ដា េបនទប។់ 

រមពស់៖ ១.៥ម 
បលណ្ដា យ៖ ១.២ ម 
(១ ក្ជុង) 
ជលក្ៅ៖ ០.៤ ម 

$៣៦០ 
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ល ម្ ះឯរតាលក្េឿងសង្កា រមឹ  
នងិការររិែ៌ន 

ទហំ ំ ចណំ្ដយ របូភារ 

11.លធនើលេើជញ្ជជ ងំ៖ លធនើបណែា តទងំលនះ អាចភាជ បល់ៅលេើ
ជញ្ជជ ំងលៅរមពស់ខពស់បផុំ្តខ្ងលេើរណនលងអងគុយ
ណដេលៅរខី្ងលក្កាម លហើយលក្បើក្បាស់បរលិវែ
ជញ្ជជ ំងអស់រេីទធភារ។ 

រមពស់៖ ០.៨ ម 
បលណ្ដា យ៖ ១ ម 
ជលក្ៅ៖ ០.៣ ម 
 
សមាគ េ់៖ របូភារ
លនះបង្កា ញលធនើ
ចំនួនរីរជួរ 

$៥០ 

 

12.កាា រលខៀនរត័ម៌ាន៖ កាា រលខៀនរត័ម៌ានលនះ បលងាើត
លចញរីណផ្នរទេ់ខនងោន ននទូដារទូ់រទសសន ៍លហើយ
លក្បើក្បាស់បរលិវែតូចចលងែៀតអស់រីេទធភារ។ តនមល
របស់វាេតិបញ្េូ េរនុងតនមលទូដារទូ់រទសសន។៍  ជា
ធមមតា លេដារល់ៅខ្ងមុខក្ចរចូេបណ្ដា េ័យ។ 

រមពស់៖ ០.២ម 
បលណ្ដា យ៖ ២.៤ម 
ជលក្ៅ៖ ០.៤ ម 

--  
(េិត
បញ្េូេ
ជាមយួ
តនមលទូ
ដារត់ាងំ
ទូរទសសន)៍ 

 
13.តុរាងរងវង៖់ តុរាងរងវងល់នះ អាចដារប់ណ្ដា ររសបាន 
២ លៅ ៣ នរ ់និងផ្ាេ់រណនលងផ្ាេ់លសវាបានយ៉ា ង
េែសក្មាបណ់ផ្នររដឋបាេ នងិររារែំតក់្តា។  

រមពស់៖ ១.១ ម 
បលណ្ដា យ៖ ៣ ម 
ទទឹង៖ ០.៥៥ម 
 
ណផ្នរខ្ងរនុង៖  
បលណ្ដា យ៖ ១.៥ម 

$៦៥៥ 

 
14.រណនលងនទិនលរឿង (១)៖ លក្េឿងសង្កា រមឹលនះ មាន
រណនលងអងគុយ ៧ ជួរ សក្មាបរុ់មារតូចៗ សក្មាប់
លោេបែំងអណំ្ដនជាបុេគេ ឬនទិនលរឿង។ 
រណនលងលនះអាចឱ្យរុមារអងគុយបាន ១៥ ដេ់ ៣០ 
នរ ់។ ណផ្នរចំលហៀងននរណនលងលនះ បលងាើតបានជាទូ
សក្មាបដ់ារត់ាងំ និងររាទុរលសៀវលៅ ណដេបលក្មើ
មុខង្ករបានមុខង្ករលក្ចើនយ៉ា ង។ ទវ រធំទូលាយលៅ
ចំលហៀងមាខ ងលទៀតននជលែាើ រលនះ ផ្ាេ់នូវផ្លូវលៅកាន់
រណនលងណផ្នរខ្ងលក្កាមសក្មាបរ់រាទុរក្បអប ់ឬ
លក្េឿងបរកិាខ រធំៗ។ 

 $៩២០ 

 

15. រណនលងនទិនលរឿង (២)៖ លក្េឿងបរកិាខ រលនះ មានរណនលង
អងគុយបីជួរសក្មាបរុ់មារតូច សក្មាបល់ោេបែំង
អំណ្ដនជាបុេគេ ឬនទិនលរឿង។ រណនលងលនះអាចឱ្យ
រុមារអងគុយបាន ១២ ដេ់ ១៥ នរ។់ ណផ្នរខ្ង
លក្កាយននបនទបល់នះ បលងាើតបានជាទូសក្មាបដ់ារ់
តាងំ ឬររាទុរលសៀវលៅ  ណដេបលក្មើមុខង្ករបាន
លក្ចើនយ៉ា ង។ 

 $៦៥០ 
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ឧបសម្ព័្ធ ២៖ បរយិាយការង្វរសក្ាប់បណាា រកស  
ក្កសងួអប់រ ំយវុជ្ ្ងិកឡីា 

 

បរយិាយការង្វរ 
សាលាសរៀ្ជនំា្់លម ី

មុខតំណែងការង្ករ៖ 
ល ម្ ះសាលាលរៀន៖ 
អនរលមើេការខុសក្តវូ៖ 

បណាា រកស 
សាលាលរៀនជំននថ់មី ________________  
នយរសាលា 

  
រមមវធីិសាលាលរៀនជំននថ់មី ណសវងររការផ្ាេ់ឱ្កាសដេ់សិសសក្េបរ់បូឱ្យទទេួបាននូវការអបរ់កំ្បរបលដាយេុែភារលៅរនុង
មជឈដាឋ នណដេមានសុខភារេែណដេសក្មបតាមតក្មូវការរបស់ររួលេ។ លដើមបសីលក្មចបានលោេលៅលនះ សិសសទងំអស់ក្តូវ
ណតទទេួបានការបលក្ងៀនលដាយយុតតិធម ៌និងលសមើភារោន  ណដេោកំ្ទលដាយបណ្ដា េ័យរហុមលីឌៀណដេមានេទធភារលក្បើក្បាស់
បាន ណដេរនុងលនះ សិសសអាចណសវងរររត័ម៌ានដស៏មបរូណបប តាមតក្មូវការរបស់ររួលេ លទះរត័ម៌ានលនះទរទ់ង ឬមនិ
ទរទ់ងជាមយួនឹងរមមវធីិសិរារល៏ដាយ។ 
 
ភាររិចេទទេួខុសក្តវូរនុងការង្ករ៖ 
 
ការក្េបក់្េងបណ្ដា េ័យ៖ 

1. ផ្សរវផ្ាយរីតនួទីរបស់បណ្ដា េ័យលៅរនុងសាលាលរៀន និងធនធានដស៏មបរូណបបណដេសិសសអាចលក្បើក្បាស់បាន
តាមរយៈបណ្ដា េ័យ លដើមបោីកំ្ទដេ់ការលរៀនណបបរះិររ។ 

2. អភ្វិឌឍអរខររមមរត័ម៌ានក្េបរ់ក្មតិ និងក្េបណ់ផ្នរននរមមវធីិសិរាលរញមយួឆ្ន ។ំ  
3. លធវើជាេំរ ូនិងផ្សរវផ្ាយរិចេសហការជាមយួក្េូបលក្ងៀនលៅរនុងការលរៀបចំណផ្នការ និងោកំ្ទដេ់ការលរៀនណបបរះិររ។ 
4. លរៀបចំណផ្នការ និងក្េបក់្េងការអភ្វិឌឍបណ្ដា េ័យសាលាលរៀន លដាយរិលក្ោះលយបេ់ជាមយួបុេគេិរបលក្ងៀន។ 
5. លក្ជើសលរ ើសយរធនធានណដេ ររ់ន័ធ និងមានេុែភារ រមួទងំធនធានលអ ិចក្តូនិរ ណដេបំលរញតាមតក្មូវការ
ណផ្នរអំណ្ដន និងរត័ម៌ានរបស់អនរលក្បើក្បាស់។ 

6. អភ្វិឌឍ លរៀបចំជាកាតា ុរ លធវើចំណ្ដតថ់ាន រ ់និងណថទសំមូហរមមននបណ្ដា េ័យ និងបញ្ជ ីសារលរើភ្ែឌ ននសមាភ រៈប
ណ្ដា េ័យឱ្យបានក្តឹមក្តូវ។ 

7. ណថទលំក្េឿងបរកិាខ របលចេរវទិារត័ម៌ាន និងសារេមនេមនរ៍បស់បណ្ដា េ័យ និងលធវើបចេុបបននភារ និងររាឱ្យវាមាន
សាា នភារដំលែើ រការេែជានិចេ។ 

8. ររារំែតក់្តាអំរីភារជាអនរអានលៅរនុងបណ្ដា េ័យលដាយសិសានុសិសស ក្េូបលក្ងៀន និងសមាជិរសហេមន ៍
និងលរៀបចំរបាយការែ៍ណបបសាិតិ និងណបបវភិាេលៅតាមកាេៈលទសៈ។ 

9. លរៀបចំក្បរន័ធមយួណដេសិសសអាចខេីលសៀវលៅ និងសមាភ រៈសិរាលផ្សងៗ (ឧ. ណេបងសិរា)  រីបណ្ដា េ័យរនុងរយៈ
លរេរំែតជ់ារល់ារម់យួ។ 

10. លរៀបចំក្បរន័ធមយួណដេសិសសអាចលក្បើក្បាស់ឧបររែ៍សិរាចេ័តបាន (ក្បសិនលបើមាន)។ 
11. ណថទេំរខែៈខ្ងលក្ៅណផ្នររបូវន័តរបស់បណ្ដា េ័យ រមួមានជាអាទិ៍ដូចជា ការលបាសធូេី បូមធូេី ជូតសមាែ ត 
និងវធិានការអនមយ័លផ្សងៗលទៀត។ 

12. ធានថា សិសសមនិយរមាូបអាហារ និងលភ្សជជៈចូេមររនុងបរលិវែបណ្ដា េ័យ។ 
13. លរៀបចំសិសស (ឧ. ក្រុមក្បឹរាសិសស) ឱ្យជយួ ណថទបំណ្ដា េ័យ រមួមានជាអាទិ៍ដូចជា ការលរៀបចំលសៀវលៅ ការសមាែ ត 
និងការររាឱ្យបណ្ដា េ័យលបើរទវ រជានិចេអំ ុងលមា៉ា ងសក្មារអាហារនថាក្តង។់ 
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ការណែនសិំសស៖ 
14. លេើរទឹរចិតតអនរលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យទងំអស់ ឱ្យចូេរមួលៅរនុងការក្បមូេលសៀវលៅលរេលក្បើក្បាស់វារចួរាេ់។  
15. ជយួ ដេ់អនរលក្បើក្បាស់លៅរនុងការររទីតាងំសមាភ រៈ និងរត័ម៌ានជារល់ារណ់្ដមយួ និងណែនអំនរលក្បើក្បាស់ 
ទរទ់ងនឹងធនធានបលចេរវទិា ណដេអាចមានទងំវេគផ្ាេ់ការណែនមំយួទេ់មយួផ្ងណដរ។ 

ការផ្សរវផ្ាយ៖ 
16. លរៀបចំវេគតក្មងទិ់សដេ់សិសស និងសមាជិរសហេមនអំ៍រីរលបៀបលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យ និងសមាភ រៈថមីៗ ណដេអាច
នឹងមរដេ់ លដើមបដីារល់ៅរនុងបណ្ដា េ័យ (ឧ. លសៀវលៅ លក្េឿងបរកិាខ រ ណេបងសិរា។េ។)។ 

17. លរៀបចំក្រុមមលីឌៀសងគមសក្មាបក់្េូបលក្ងៀន សិសានុសិសស និងមាតាបិតាសិសស លដើមបឱី្យររួលេដឹងរីការអភ្វិឌឍថមីៗ
លៅរនុងបណ្ដា េ័យ។ 

ការអភ្វិឌឍវជិាជ ជីវៈក្េូបលក្ងៀន៖ 
18. លរៀបចំសមាភ រៈរិលសសៗសក្មាបក់ារអភ្វិឌឍក្េូបលក្ងៀនទុរលៅរនុងណផ្នរ ឬលធនើរិលសសណ្ដមយួ។ 
19. លរៀបចំរិចេក្បជំុរិលសសៗ លដើមបផី្សរវផ្ាយរត័ម៌ានសាីរីការអភ្វិឌឍវជិាជ ជីវៈសក្មាបក់្េូបលក្ងៀន។ 
20. លធវើការតក្មងទិ់សសក្មាបក់្េូបលក្ងៀនសាីរីសមាភ រៈបលក្ងៀនថមីៗ (ឧ. ក្បអបស់មាភ រៈអរខររមម) បលចេរវទិាទងំឡាយ 
(ឧ. រំុរយទូរ័បនទះលសាើងថមីៗ) និងសមាភ រៈលផ្សងៗណដេអាចជាក្បលយជនដ៍េ់ក្េូបលក្ងៀន។ 

វនិយ័៖ 
21. លរៀបចំអារបបរិរយិសិសសលៅរនុងបណ្ដា េ័យ លដាយបលងាើត និងរក្ងឹងឱ្យអនុវតតបទបញ្ជជ  និងនីតិវធីិនន។ 
22. ររាវនិយ័ក្សបលៅតាមបទបញ្ជជ  និងក្បរន័ធវនិយ័របស់សាលាលរៀន។ 
23. អនុវតតវធិានការវនិយ័សមរមយលៅលរេណ្ដចបំាច។់ 

 
សមតាភារសំខ្ន់ៗ ៖ 
        អនរនឹងក្តូវ៖ 

 មានជំនញបលចេរវទិារត័ម៌ានខ្ល ងំរូណរ។ 
 អាចលធវើការជាមយួយុវជន លហើយរក៏្តូវលចះលដាះក្សាយអារបបរិរយិណដេលធវើឱ្យមានបញ្ជា ក្បឈម និងការក្េបក់្េង
ទំនស់ផ្ងណដរ។ 

 សរមមជាមុន និងលចះក្សលមើក្សនមចំល ះការផ្ាេ់លសវា និងផ្សរវផ្ាយលសវានន។ 
 មានការយេ់ដឹងអំរីរមមវធីិសិរារបស់សាលាលរៀន។ 
 មានការជំរញុចិតតខលួនឯង និងអាចលធវើការតាមទិសលៅខលួនឯង រដូ៏ចជាលធវើការជាក្រុមផ្ងណដរ។ 
 មានជំនញរនុងការលរៀបចំ ចតណ់ចងខ្ល ងំរូណរ។ 
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ឧបសម្ព័្ធ ៣៖ ឧទហរែ៍អំរីរមមវធីិលសវាបណ្ដា េ័យ -រមមវធីិអំណ្ដនលសៀវលៅេប ី
 

១. សសចកដីស្ដើម្ 

សាលាលរៀនជំននថ់មី ណសវងររការបលងាើតការអបរ់ណំដេមានសតងដ់ាខពស់បំផុ្តលៅរនុងក្បរន័ធអបរ់ ំ        
សាធារែៈ។ វតាុបំែងលនះមនិអាចសលក្មចបានល ើយ ក្បសិនលបើសិសសរុំអានឱ្យបានញឹរញាបល់ទលនះ។ លៅ
រនុងបរបិទលនះ លយើងមនិសំលៅណតមយួមុខលៅលេើការអាន "លសៀវលៅសិរាលោេ" ប៉ាុលណ្ដា ះលទ ប៉ាុណនតណថមទងំអាន
ឯរសារជាលក្ចើនក្បលភ្ទលផ្សងៗលទៀតលក្ៅរមមវធិីសិរាផ្លូវការ
ផ្ងណដរ។ មានការសិរាជាលក្ចើនណដេបង្កា ញថា "អំណ្ដន" 
លបើរចិតតឱ្យទូលាយ និងលេើររមពស់ការេិតលដាយវភិាេ។4 
តាមរិត មានលហតុផ្េេែៗ ជាលក្ចើនណដេសិសសក្តូវអាន 
មនិណមនក្តឹមណតលៅរនុងសាលាប៉ាុលណ្ដា ះលទ េឺណថមទងំលៅ
លរេណដេរួរលេមានលរេទំលនរទងំលៅរនុង និងលក្ៅ
សាលាណថមលទៀតផ្ង។ មូេលហតុេែៗ មយួចំនួនទងំលនះ
មានសលងខបរនុងក្បអបទ់ី ១។ លបើរិចរណ្ដលៅលេើសាវតា 
ទិដឋភារមយួរនុងចំលណ្ដមទិដឋភារជាលក្ចើនណដេនឹងបណំបរ
រមមវធិរីបស់សាលាលរៀនជំននថ់មីរីរមមវធិីលផ្សងៗលទៀតេឺ      
"រមមវធិីអំណ្ដនលសៀវលៅេប"ី ណដេលេើរទឹរចិតតឱ្យមានការ
អានរនុងចំលណ្ដមសិសានុសិសសណដេបានចុះល ម្ ះចូេ
លរៀនទងំអស់។  

រមមវធិីអំណ្ដនលសៀវលៅេបមីានលោេបំែង
បែាុ ះេំនិតសិសសឱ្យមានចិតតអនទះសារចងអ់ានក្េប់ៗ ោន ។ 
តាមរយៈការផ្ាេ់បញ្ជ ីលសៀវលៅេំរ ូ"ក្តូវណតអាន" ណដេទរទ់ង
នឹងក្បធានបទសិរា និងលមលរៀនជីវតិ រមមវធិីលនះចងឱ់្យសិសសចូេរមួលៅរនុងសរមមភារ្លុះបញ្ជេ ំងដូចជា ការតាងំ
រិរែ៌លសៀវលៅ ការលធវើបទបង្កា ញផ្លទ េ់មាត ់និងការតាងំបង្កា ញលផ្សងៗ។ សិសសក្តូវណតអាន និងវភិាេលសៀវលៅ
យ៉ា ងតិច ១០ រាេរីបញ្ជ ីលនះជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ។ំ  

រមមវធិីលនះចងប់ែាុ ះឥទធិរេដធ៏ំលធងលៅលេើការររីចលក្មើនផ្លទ េ់ខលួនរបស់សិសស រដូ៏ចជាការរក្ងឹងវបប
ធមអ៌ំណ្ដនអំ ុងលរេទំលនរផ្ងណដរ។ រង្កវ យតនមលណដេមានក្បលភ្ទខុសៗោន នឹងសក្មបសក្មួេដេ់ការ្លុះបញ្ជេ ំង 
ជួយ ដារប់ញ្េូ េបំែិនរនុងការេិតលដាយវភិាេលៅរនុងសរមមភារក្បចនំថា រក្ងីរសមតាភារជាអនរដឹរន ំនិង
ការង្ករក្រុម លហើយអវីណដេសំខ្នជ់ាងលេបំផុ្តលនះេឺ នឹងលបើរចំហលជើងលម លឆ្ព ះលៅកានរ់ិភ្រលលារ លៅលរេ
សិសសលក្ជើសលរ ើសលសៀវលៅលចញរឯីរសារអណំ្ដនេំរ ូនិងជាសារវន័តដស៏មបរូណបបរបស់ជាតិ និងអនតរជាតិ។  

 

                                                        
 

 លហតុអវបីានជាអណំ្ដនមានសារសំខ្នខ់្ល ងំណបបលនះ?១ 
១. សិសសេរួណតអាន រីលក្ ះវាលធវើឲ្យវារយសរទរបស់រួរលេ
ក្បលសើរល ើង។ 

២. អំណ្ដនជយួ ឲ្យសិសសអភ្វិឌឍនថ៍ាមរេននការ "លមើេ
ល ើញ" និង "ក្សលមើក្សនម" របស់ររួលេ។ 

៣. អំណ្ដនជំរញុរបូភារេិត "សរមម" ផ្ទុយរីការេិត ណបប 
"អរមម" ណដេជក្មញុលដាយការលមើេទូរទសសន។៍ ដូលចនះ 
ការវនិិលយេលរេលវលាលៅរនុងអណំ្ដន មានផ្េិតភារ
លក្ចើនជាងការលមើេទូរទសសន។៍ 

៤. អំណ្ដនជយួ ឲ្យសិសសណរេមែសមតាភារសរលសររបស់
រួរលេ លដាយលធវើឲ្យចំលែះដឹងណផ្នរវារយសរទ រចនបទ័ម   
សំលែររបស់រួរលេមានភារសមបរូណបប និងរូណរណផ្នរ
លវយាររែ៍ផ្ងណដរ។ 

៥. អំណ្ដនផ្ាេ់នូវការល ើញផ្លទ េ់នូវមនុសសេរំ ូណដេជា
តក្មូវការដសំ៏ខ្នស់ក្មាបឲ់្យសិសសអភ្វិឌឍនសី៍េធម ៌
និងសុជីវធមរ៌បស់ររួលេផ្ងណដរ។ 

៦. អំណ្ដនរជ៏យួ រែំតនូ់វេំរដូេ៏ែមយួផ្ងណដរសក្មាប់
សិសសដនទលទៀត លដាយបង្កា ញថាលនះេឺជាវធីិដេ៏ែរនុងការ
ចំណ្ដយលរេលវលា។ កាេណ្ដសិសសអានរនុងសាលា
កានណ់តលក្ចើន  រួរលេនឹងមានសមាព ធកានណ់តលក្ចើនលៅលេើ
មតិតភ្រតិរបស់រួរលេឲ្យចបល់ផ្ាើមអានកានណ់តលក្ចើនផ្ងណដរ។ 
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២. សោលការណ៍ដ្ឹកនាសំសិស 

លដើមប ី្ នដេ់លោេលៅអណំ្ដនលសៀវលៅ ១០ រាេ លយើងក្តូវណតរែំតវ់ធិានមូេដាឋ នមយួចំនួន 
លដើមបលីចៀសវាងមនិឱ្យដំលែើ រការមានការធុញក្ទន ់និងធានថា សិសសមានភារសបាយររីរាយរនុងការអាន
លដាយផ្ាេ់លសរភីារក្េបក់្ោនដ់េ់ររួលេ និងក្េបក់្េងឯរសារអណំ្ដនរបស់រួរលេតាមណដេអាចលធវើបាន លដាយ
ផ្ាេ់នូវបរយិកាសណដេមានរចនសមពន័ធមយួ។  

១. សិសសមានសិទធិរនុងការលក្ជើសលរ ើសលសៀវលៅណដេរួរលេចងអ់ានរីបញ្ជ ីណដេបានផ្ាេ់ជូន។ (បញ្ជ ីលនះ 
នឹងមានចំែងលជើងលសៀវលៅេំរ ូភាេលក្ចើនជាភាសាណខមរ និងភាសាអងល់េលស) 

២. សិសសអាចលសនើសំុលសៀវលៅមយួរាេ
ណដេរុំមានលៅរនុងបញ្ជ ី ប៉ាុណនតក្តូវណតផ្ាេ់
ជូនលដាយបុេគេិរសាលាលរៀនជនំនថ់មីជា
មុនលដើមបអីាន។ 

៣. កាេរំែតម់ានភារបតណ់បន ប៉ាុណនត
សិសសមាន រ់ៗ ក្តូវណតលបាជ្ាចិតតរនុងការអាន 
និងការ រលសៀវលៅយ៉ា ងលហាចណ្ដស់ 
១០ រាេរនុងមយួឆ្ន ។ំ រួរលេនឹងក្តូវ
ររាលសៀវលៅរតក់្តាអំណ្ដនមយួ លដើមប ី
បង្កា ញថាលតើរួរលេបានអានចបល់សៀវលៅ
ណ្ដខលះលៅលរេចប់្ មាសនីមយួៗ។ 

៤. នឹងមានរង្កវ យតនមលជារបូភារលផ្សងៗជាលក្ចើន លហើយសិសសនឹងមានលសរភីាររនុងការលក្ជើសលរ ើសរីអវីៗ
ដូចតលៅលនះ៖ រ) របាយការែ៍លសៀវលៅ ខ) បទបង្កា ញជាក្រុម ឬជាបុេគេ េ) ការតាងំរិរែ៌
លសៀវលៅ (រួរលេនឹងក្តូវលក្ជើសលរ ើសជលក្មើសលនះរមួោន មយួថាន រ)់ 

៥. សិសសនឹងរសាងបណ្ដា េ័យលសៀវលៅណដេរួរលេបានអានផ្លទ េ់ខលួនរបស់រួរលេ។ រួរលេនឹងទិញ
លសៀវលៅផ្លទ េ់ខលួនរបស់ររួលេ។ សិសសណដេរុំមានេទធភារទិញលសៀវលៅផ្លទ េ់ខលួនរួរលេ នឹងទទួេ
បានការឧបតាមភរីសាលាលរៀន។ 

៦. សិសសនឹងអាចអានលសៀវលៅណដេមានណបបបទជាលក្ចើន រមួមានជាអាទិ៍ លសៀវលៅណដេបានលបាះរុមភ 
លសៀវលៅលៅលេើរុំរយទូរ័បនទះលសាើង ឬទូរសរទឆ្ល តនវ។េ។ 

៧. រមមវធិីអំណ្ដនលសៀវលៅេប ីនឹងក្តូវបានតភាជ បជ់ាមយួនឹងសមាភ ររបូវន័តបណ្ដា េ័យលអ ិចក្តូនិរលៅរនុង
សាលាលរៀនជំននថ់មីៗនីមយួៗ។ 

 
១ http://literatureyoungadultfiction.com/7-reasons-why-kids-should-read/; http://www.bpd3.org/km/readingnight.pdf 

http://literatureyoungadultfiction.com/7-reasons-why-kids-should-read/
http://www.bpd3.org/km/readingnight.pdf
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៣. ាតិកាកម្មវិធីសកិា 
ជាការសំខ្ន់ណ្ដស់ណដេថា លសៀវលៅណដេបានលក្ជើសលរ ើសសក្មាបឱ់្យសិសសអាន មនិផ្លល ស់បាូររមមវធិី

សិរា ប៉ាុណនតវាជាការបំលរញបណនាមលៅលេើរមមវធិីសិរាណដេបានអនុមត័លដាយក្រសួងអបរ់។ំ លសៀវលៅទងំឡាយ
លៅលេើបញ្ជ ីអណំ្ដន នឹងក្តូវបានលក្ជើសលរ ើសលចញរីក្បលភ្ទលផ្សងៗជាលក្ចើនរមួមានជាអាទិ៍ដូចជា ក្បលលាមលលារ 
លសៀវលៅចលំែះលធវើ លសៀវលៅជីវក្បវតតិ ក្បវតតិសាស្រសត លរឿងក្បឌិតវទិាសាស្រសត។េ។ 

វាជាការសំខ្ន់ណ្ដស់ ក្បសិនលបើក្េូបលក្ងៀនណដេបលក្ងៀនមុខវជិាជ លផ្សងៗជាលក្ចើនមានការចូេរមួលៅរនុង
រមមវធិលីសៀវលៅេបលីនះ ប៉ាុណនតមខុវជិាជ ទងំឡាយណដេរមមវធិីលនះលេើរទឹរចិតតខ្ល ងំជាងលេេឺ ភាសាណខមរ ភាសា
អងល់េលស ក្បវតតិវទិា និងទសសនវជិាជ ។ 

លដើមបធីាននូវការលោររតាមរបស់សិសានុសិសស ការបញ្េប់ (ឬមនិបញ្េប)់ លោេលៅននរមមវធិី នឹង
មានទមានដ់ខ៏្ល ងំកាល  លៅលរេណែនកំ្បាប់សិសសអំរីអាហារបូររែ៍ ឬរមមវធិីរិលសសៗ។ ចំល ះការមនិលោររ
តាម សិសសរន៏ឹងក្តូវទទួេរងការដាររ់ិនយ័លៅរនុងមុខវជិាជ មយួចំនួនផ្ងណដរ។ 

៣.១ រង្កវ យតនមលអណំ្ដនលដើមបយីេ់នយ័ 

លៅលរេសិសសលធវើេលក្មាងអណំ្ដនលសៀវលៅរបស់រួរលេ េួរមានរចនសមពន័ធមយួចំនួនលៅនឹងរណនលង
លដើមបធីានថា រួរលេយេ់ក្ជួតក្ជាបនូវក្បធានបទសំខ្ន់ៗ មយួចនំួន រដូ៏ចជា លតើនរណ្ដជាអនរនិរនធ លតើរួរលេ
រំរុងអានលសៀវលៅក្បលភ្ទណ្ដ។េ។ 

៣.១.២ រង្កវ យតនមលជាលាយេរខែ៍អរសរ 

១. រត័ម៌ានអរំលីសៀវលៅ 

រ) លតើលសៀវលៅលនះល ម្ ះអវី? ចែំងលជើង៖ ______________________________________ 

ខ) លតើនរណ្ដនិរនធលសៀវលៅលនះ? អនរនរិនធ៖ _____________________________________ 

េ) លតើនរណ្ដលបាះរុមភលសៀវលៅលនះ? អនរលបាះរុមភផ្ាយ៖______________________________ 

 ) លតើវាក្តូវបានលបាះរុមភផ្ាយលៅលរេណ្ដ? ឆ្ន ៖ំ________________________________ 

ង) លតើវាជាលសៀវលៅក្បលភ្ទណ្ដ? ក្បលភ្ទ៖ ______________________________________ 

ច) លតើលសៀវលៅលនះមានក្បភ្រមររីណ្ដ? សញ្ជជ ត៖ិ_________________________________ 
្) ចូររិរែ៌នលសៀវលៅលនះឱ្យបានយ៉ា ងតិច ៣ េបះ  សលងខប _________________________ 

២.  លតើលសៀវលៅលនះនយិយអរំអីវ?ី   ចូរបលងាើតរបាយការែ៍មយួ លដាយក្ោនណ់តលក្បើសំែួរទងំឡាយខ្ងលក្កាម
លនះសក្មាបណ់តជាលោេការែ៍ណែនបំ៉ាលុណ្ដា ះ (៣០០  រយ)។ 

លោេការែ៍ណែនសំក្មាបល់រឿងក្បឌតិ៖ - លតើអវីជាក្បធានបទសំខ្នន់នលសៀវលៅលនះ? – ចូររិរែ៌នអរំីលរេ
លវលា និងទីរណនលងណដេសាចល់រឿងលនះលាតក្តដាងល ើង។ - លតើលរឿងលនះជាលរឿងក្បលភ្ទណ្ដ? – ចូររិរែ៌នអំរី
ចំែុចសំខ្ន់ៗ ននដំលែើ រលរឿង - លតើនរណ្ដខលះជាតួឯរ និងតួអងគសំខ្ន់ៗ ដនទលទៀត?  លតើនរណ្ដជាអនរនិទន
លរឿងលនះ?  

លោេការែ៍ណែនសំក្មាបល់រឿងមនិណមនក្បឌតិ៖  ចូរផ្ាេ់ទិដឋភារទូលៅននក្បធានបទ និងចំែុច    សំ
ខ្ន់ៗ របស់លសៀវលៅ។ លតើក្បធានបទរង និងជំរូរទងំឡាយណបងណចរលសៀវលៅលនះណដរឬលទ? លតើអវជីាេំនិតដារ់
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លសនើលៅរនុងលសៀវលៅលនះ? លតើអនរអាចទញលសចរាីសននិដាឋ នអវីខលះរីលសៀវលៅលនះ? ចូររិរែ៌នអំរីជំរូរណដេអនរ
ចូេចិតតជាងលេ ឱ្យបានយ៉ា ងតិចមយួជំរូរ និងមូេលហតុណដេអនរចូេចិតតជំរូរលនះ។  

៣. លតើអនរយេ់ដូចលមាចខលះអរំលីសៀវលៅលនះ?ចូរសរលសរអរំវីលិវចនលសៀវលៅ លដាយសណមាងរទីសសនៈរបស់អនរអរំី
លសៀវលៅលនះ លដាយលធវើយ៉ា ងណ្ដមនិឱ្យបាតល់សចរាេីមែតិដលំែើ រលរឿងណ្ដមយួល ើយ។ (១០០  រយ) 

លោេការែ៍ណែន ំ(ចូរលក្បើលោេការែ៍ណ្ដណដេក្តវូោន នងឹក្បលភ្ទននលសៀវលៅណដេអនរររុំង    រាយ
ការែ៍)៖ លតើអនរលរញចិតតលសៀវលៅលនះណដរឬលទ? លតើអនរយេ់ល ើញថារាេ់និមតិតរបូលៅរនុងលសៀវលៅលនះមានតនមល
េួរឱ្យលេើរយរមរលរៀបរាបណ់ដរឬលទ?  បាទ/ចស៎ / លទ លហតុអវី? លហតុអវីបានជាអនរណែនឱំ្យអានលសៀវលៅលនះ? 
លតើអនរណែនឱំ្យមនុសសក្បលភ្ទណ្ដអានលសៀវលៅលនះ? លតើអនរនិរនធសលក្មចលោេបំែងរបស់ខលួនណដរឬលទ? លតើអវី
ខលះជាចំែុចខ្ល ងំ/ចំែុចលខាយននលសៀវលៅលនះ? លតើអនរយេ់ក្សបជាមយួនឹងការណវរណញរ និងការទញ
សននិដាឋ នរបស់អនរនិរនធ ឬរលបៀបណដេសាចល់រឿងក្តូវបានលាតក្តដាងណដរឬលទ? លតើអនរមានអារមមែ៍ថាអនរមាន
េរខែៈដូចោន នឹងតួអងគណ្ដមយួណដរឬលទ? - លតើតួអងគណ្ដមយួណដេអនរចូេចិតតខ្ល ងំចិតតជាងលេ? លហតុអវ?ី - 
លតើតួអងគណ្ដមយួណដេអនរចូេចិតតជាងលេ? លហតុអវី? - លតើអនរលរញចិតតនឹងការបញ្េប់សាចល់រឿងរបស់លសៀវលៅលនះ
ណដរឬលទ? លហតុអវ?ី លតើអនរនឹងលធវើអវីមយួតាមរលបៀបលផ្សងរលីនះណដរឬលទ? – ការយេ់ល ើញជាចុងលក្កាយចលំ ះ
លសៀវលៅ / លសចរាីសននិដាឋ ន។  

៣.១.៣ រង្កវ យតនមលផ្លទ េ់មាត ់

មានេនលងរីរសក្មាបរ់ង្កវ យតនមលផ្លទ េ់មាត់ ណដេនឹងក្តូវសលក្មចចិតតលដាយក្េូ ឬសិសស អាក្ស័យលៅលេើ
ថាមវន័តននថាន រល់រៀនលនះ។ រង្កវ យតនមលទងំលនះក្េបដែា បល់េើមេូដាឋ នដូចោន នឹងរង្កវ យតនមលជាលាយេរខែ៍
អរសរណដរ។  

េនលងទ ី១៖ បទបង្កា ញ 

សិសសអាចលក្ជើសលរ ើសរវាងបទបង្កា ញមយួថាន រ ់ឬបទបង្កា ញជាក្រុមរហូតដេ់មយួថាន រ់ទងំមូេ។ វា
អាចមានទក្មងជ់ា Power Point ឬ ការតាងំបង្កា ញ។ បទបង្កា ញ ក្តូវណតមានបីដំណ្ដរក់ាេ។ 

ដណំ្ដរក់ាេទ ី១៖ រត័ម៌ានមូេដាឋ នអរំីលសៀវលៅ - ល ម្ ះ អនរនិរនធ ឆ្ន  ំអនរលបាះរុមភផ្ាយ សញ្ជជ តិ ក្បលភ្ទ។ 

ដណំ្ដរក់ាេទ ី២៖ ការវភិាេសីុជលក្ៅ - អាក្ស័យលៅលេើក្បលភ្ទលសៀវលៅ។  

លរឿងក្បឌិត៖ – លតើអវីជាក្បធានបទសំខ្នន់នលសៀវលៅលនះ? – ចូររិរែ៌នអរំីលរេលវលា និងទីរណនលង
ណដេសាចល់រឿងលនះលាតក្តដាងល ើង។ - លតើលរឿងលនះជាលរឿងក្បលភ្ទណ្ដ? – ចូររិរែ៌នអំរីចំែុចសំខ្ន់ៗ នន
ដំលែើ រលរឿង - លតើនរណ្ដខលះជាតួឯរ និងតអួងគសំខ្ន់ៗ ដនទលទៀត?  លតើអនរយេ់ល ើញថារាេ់និមតិតរបូលៅរនុង
លសៀវលៅលនះមានតនមលេួរឱ្យលេើរយរមរលរៀបរាបណ់ដរឬលទ?  

លរឿងមនិណមនក្បឌិត៖ ចូរផ្ាេ់ទិដឋភារទូលៅននក្បធានបទ និងចំែុចសំខ្ន់ៗ របស់លសៀវលៅ។ លតើ
ក្បធានបទរង និងជំរូរទងំឡាយណបងណចរលសៀវលៅលនះណដរឬលទ? លតើអវីជាេនំិតដារល់សនើលៅរនុងលសៀវលៅលនះ? លតើ
អនរអាចទញលសចរាីសននិដាឋ នអវីខលះរីលសៀវលៅលនះ? ចូររិរែ៌នអំរីជំរូរណដេអនរចូេចិតតជាងលេ ឱ្យបានយ៉ា ង
តិចមយួជំរូរ និងមេូលហតុណដេអនរចូេចិតតជំរូរលនះ។  

ដណំ្ដរក់ាេទ ី៣៖ លសចរាីសននិដាឋ ន និងជុនំនសំែួរ៖ បទបង្កា ញបញ្េបល់ដាយមានការយេ់ល ើញជាចុង
លក្កាយរអីនរលធវើបទបង្កា ញ ណដេក្េបដែា បល់េើធាតុទងំឡាយដូចតលៅ៖ លតើអនរលរញចិតតលសៀវលៅលនះណដរឬលទ? 
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បាទ/ចស៎ / លទ លហតុអវ?ី លហតុអវបីានជាអនរណែនឱំ្យអានលសៀវលៅលនះ? លតើអនរណែនឱំ្យមនុសសក្បលភ្ទណ្ដ
អានលសៀវលៅលនះ? លតើអនរនិរនធសលក្មចលោេបំែងរបស់ខលួនណដរឬលទ? លតើអវីខលះជាចំែុចខ្ល ងំ/ចំែុចលខាយនន
លសៀវលៅលនះ? លតើអនរយេ់ក្សបជាមយួនឹងការណវរណញរ និងការទញសននិដាឋ នរបស់អនរនិរនធ ឬរលបៀបណដេ
សាចល់រឿងក្តូវបានលាតក្តដាងណដរឬលទ? លតើអនរមានអារមមែ៍ថាអនរមានេរខែៈដូចោន នឹងតួអងគណ្ដមយួណដរ
ឬលទ? - លតើតួអងគណ្ដមយួណដេអនរចូេចិតតខ្ល ងំចិតតជាងលេ? លហតុអវី? - លតើតួអងគណ្ដមយួណដេអនរចូេចិតតតិច
ចិតតជាងលេ? លហតុអវ?ី - លតើអនរលរញចិតតនឹងការបញ្េប់សាចល់រឿងរបស់លសៀវលៅលនះណដរឬលទ? លហតុអវីលរញចិតត? 
លហតុអវីមនិលរញចិតត? – ការយេ់ល ើញជាចុងលក្កាយចំល ះលសៀវលៅ / លសចរាីសននិដាឋ ន។ បនទ ប់មរលទៀត នឹង
មានជុំននសំែួរទងំឡាយរីអនរសាា ប ់និង/ឬ ក្េូបលក្ងៀន។  

េនលងទ ី២៖ ការតាងំររិែ៌លសៀវលៅ  

ក្េូបលក្ងៀនអាចលក្ជើសលរ ើសឱ្យមានការតាងំរិរែ៌លសៀវលៅលៅរនុងថាន រល់រៀន ណដេក្រុមនីមយួៗលរៀបចំ   
សតងល់សៀវលៅជាមយួនឹងរត័ម៌ានអំរីលសៀវលៅរបស់រួរលេ (ក្េបដែា បល់ៅលេើក្បធានបទទងំឡាយលៅរនុង
លោេការែ៍ណែនរំង្កវ យតនមលជាលាយេរខែ៍អរសរ) លហើយសិសសលធវើទសសនរិចេលៅតាមសតង់នីមយួៗ លដើមប ី
សាា បក់ារលធវើបទបង្កា ញ។ រង្កវ យតនមលក្បលភ្ទលនះ េឺជារង្កវ យតនមលដេំ៏បារបផុំ្តសក្មាបក់្េូរនុងការក្តួតរិនិតយ
ចំលែះដឹង ប៉ាុណនតអាចជាសរមមភារសបាយបផុំ្តសក្មាប់សិសស។ ក្េូអាចណបងណចរលៅជាការតាងំរិរែ៌
លសៀវលៅរីរក្បលភ្ទលផ្សងោន េឺ លរឿងក្បឌិត និងលរឿងមនិណមនក្បឌិត លដើមបបីងាេរខែៈង្កយក្សួេដេ់ដំលែើ រការ
ដាររ់ិនទុ។  

៣.២ សមាភ រៈជនំយួរង្កវ យតនមលសក្មាបក់្េបូលក្ងៀន 

បញ្ជ ីក្តួតរិនិតយខ្ងលក្កាមលនះ នឹងជយួ វាយតនមលថាលតើ ឯរសារលនះរិតជាក្តូវបានអានណដរឬលទ។ បញ្ជ ី
លនះបលក្មើជាឧបររែ៍ដាររ់ិនទុមយួសក្មាបរ់ង្កវ យតនមលផ្លទ េ់មាត់ លហើយអាចជាការបំលរញបណនាមលៅលេើ            
រង្កវ យតនមលជាលាយេរខែ៍អរសរផ្ងណដរ។  

បញ្ជ ីក្តតួរនិតិយរង្កវ យតនមល 

ល ម្ ះសិសស៖ ____________________ ថាន រទ់ី៖ _____ 

(េូសណខវងេបះទងំឡាយណ្ដណដេមនិទនស់លក្មចបាន) 

 អនរអានអាចផ្ាេ់លសចរាីសលងខបខលីអំរីលសៀវលៅបាន 
 អនរអានមានការក្េបដែា បល់ៅលេើធាតុទងំឡាយននលោេការែ៍ណែនផំ្លទ េ់មាត់ភាេលក្ចើន 
 អនរអានហារ់មានទំនុរចិតត និងចំលែះដឹងអរំីឯរសារ 
 អនរអានបង្កា ញការ្លុះបញ្ជេ ំងលៅលរេល្លើយនឹងសំែួរលបើរ 
 មានទសសនៈចាស់លាស់ទរទ់ងនឹងលសៀវលៅ និងអារមមែ៍របស់អនរអានចំល ះលសៀវលៅលនះ 
 អនរអានបង្កា ញចំណ្ដបអ់ារមមែ៍លៅលរេរិភារាអំរីលសៀវលៅ 
 ការតាងំរិរែ៌ហារដូ់ចជាមានណផ្នការ និងការលរៀបចំបានេែ 
 អនរអានអាចផ្ាេ់ការរះិេនស់ាា បនទរទ់ងនឹងចំែុចទងំឡាយននដំលែើ រលរឿង និងរចនបទ័មសំលែរ 
 េំនិតទងំឡាយណដេទញសននិដាឋ នលេើការលធវើបទបង្កា ញ បានបង្កា ញឱ្យល ើញនូវសញ្ជញ ចាស់លាស់អរំី
ការេិតលដាយវភិាេ និងការរិភារាណវរណញរជាក្រុម 
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៤. ្ីតិវិធីសក្ាប់ការអ្ុវតរ 
ណផ្នរដធ៏ំមយួននលជាេជយ័របស់រមមវធិី នឹងរឹងណផ្ែរលៅលេើការលបាជ្ាចិតតរបស់សិសសរនុងការជាវលសៀវលៅ។ 

លដើមបឱី្យរិចេការែ៍លនះសលក្មចលៅបាន លយើងក្តូវណតផ្ាេ់េទធភារង្កយក្សួេដេ់ការលក្បើក្បាស់លសៀវលៅឱ្យបាន
លក្ចើនតាមណដេអាចលធវើបាន។ ការសាងទនំរទ់ំនងជាមយួក្រុមហុ៊នលបាះរុមភផ្ាយេឺជាលរឿងសំខ្ន់បំផុ្ត។  

មានរណំែសលងខបននឯរសារេរំជូាភាសាអងល់េលសជាលក្ចើន ណដេអាចបញ្ជជ ទិញតាមរយៈក្រុមហុ៊នលបាះ
រុមភផ្ាយ លសៀវលៅ "ចំលែះលធវើ"  និងអរសរសិេបណ៍ខមរបុរាែ ក្រមទងំអតាបទក្បវតតិសាស្រសតនន នឹងលធវើឱ្យរមមវធិី
លនះអាចណបងណចរជារិលសសលៅជាមុខវជិាជ ទងំឡាយដូចតលៅ៖ ភាសាណខមរ ភាសាអងល់េលស ក្បវតតិវទិា ទសសន
វជិាជ ។ លដើមបរីរាតុេយភាររវាងក្បធានបទទងំឡាយ សិសសនឹងក្តូវអានលសៀវលៅ ររ់ន័ធ ២ រាេរនុងមយួ
ក្បធានបទ លដាយទុរឱ្យរួរលេលក្ជើសលរ ើសលសៀវលៅ ២ រាេ លដាយលសរ។ី វាេឺជាការសក្មបសក្មួេដយុ៏តតិធម៌
រវាងសិសស មុខវជិាជ  និងរមមវធិី។ លេើសរីលនះលទៀត ការផ្ារភាជ បរ់មមវធិីសិរាននរមមវធិីលសៀវលៅេបជីាមយួនឹងរលឹប
លសៀវលៅ អាចនឱំ្យសិសសមយួចំនួនអានលសៀវលៅរហូតដេ់ ២០ រាេរនុងមយួឆ្ន ។ំ  

លសៀវលៅនីមយួៗនឹងក្តូវររាទុររនុងបណ្ដា េ័យលដើមបឱី្យសិសសលក្ជើសលរ ើស។ បនទ បម់រ អាក្ស័យលៅលេើ
ការលរៀបចជំាមយួអនរលបាះរុមភផ្ាយ រួរលេនឹងក្តូវទិញលសៀវលៅតាមជលក្មើសរបស់រួរលេលដើមបបីណនាមលៅលេើបញ្ជ ីអំ
ណ្ដនលសៀវលៅរបស់ររួលេ។ ដូចមានបញ្ជជ ររ់ីខ្ងលដើម សិសសនឹងអាចលក្ជើសលរ ើសវធិីផ្លទ េ់ខលួនរនុងការលធវើបទ
បង្កា ញលសៀវលៅ និងមុខវជិាជ ណដេទរទ់ងនឹងលសៀវលៅលនះ ឱ្យណតររួលេបានបញ្េបក់ារលធវើបទបង្កា ញយ៉ា ងលហាច
ណ្ដស់ ១០ ដង រនុងមយួឆ្ន  ំនិងលសៀវលៅ ២ រាេ រនុងមយួមុខវជិាជ  (ភាសាណខមរ ភាសាអងល់េលស ទសសនវជិាជ  
ក្បវតតិវទិា)។  

ក្េូក្តូវរែំតក់ាេរំែត់ (៤ សបាា ហ៍សក្មាបល់សៀវលៅមយួរាេ ដូចជាសមរមយលហើយ) និងណបបបទ
ននរង្កវ យតនមលណដេនឹងក្តូវលក្ជើសលរ ើសលដាយសិសស/ក្រុមនីមយួៗ។ សិសសនឹងក្តូវបានលេើរទឹរចិតតឱ្យលក្ជើសលរ ើសរី
េនលងននរង្កវ យតនមលខុសៗោន  រដូ៏ចជាលធវើការជាក្រុម និងជាបេុគេ ។ លៅចុងឆ្ន  ំសិសសមាន រ់ៗេរួណតអាចបលងាើតបាន
នូវបញ្ជ ីអណំ្ដនមយួ ណដេយ៉ា ងលហាចណ្ដស់មានលសៀវលៅចំនួន ១០ រាេ ណដេបានេូសសមាគ េ់ថាបានអាន 
និងសងឃមឹថាមានបណ្ដា េ័យលៅផ្ទះណដេមានចំែងលជើងលសៀវលៅ ១០ រាេណដរ។  
 
៤.១ ជហំានសក្មាបក់ារអនុវតត 

ជហំានទ ី ១៖  លតើរមមវធិអីណំ្ដនលសៀវលៅេប ី (GBRP) ជាអវី? ការរសាងសមតាភារក្េូបលក្ងៀន៖ វេគ

មូេដាឋ នក្េឹះចំនួន ៣ វេគ (សរបុ ៤ លមា៉ា ង) មូេដាឋ នក្េឹះននដំលែើ រការរបស់ GBRP និងអតាក្បលយជនន៍នការ
បលងាើតវបបធមអ៌ណំ្ដន។ លយើងបានចតត់ាងំក្េូមុខវជិាជ ណដេបានលក្ជើសលរ ើសលដើមបលីរៀបចំជំហានទី ២។  

ជហំានទ ី២៖  ការលក្ជើសលរ ើសលសៀវលៅដក៏្តមឹក្តវូ។ សិសសក្តូវបានណែនឱំ្យសាគ េ់រមមវធិី GBRP ទទួេ
បញ្ជ ីលសៀវលៅមយួចាប ់ និងលៅកានប់ណ្ដា េ័យមយួថាន រ ់ លដើមបទីទួេលសៀវលៅ ១០ រាេរបស់រួរលេសក្មាប់
មយួឆ្ន  ំ (រួរលេអាចលធវើបចេុបបននភារ និងផ្លល ស់បាូរបញ្ជ ីអំណ្ដនរបស់រួរលេក្េបល់រេលវលា)។ មនិចបំាចក់្តូវទិញ
លសៀវលៅទងំ ១០ រាេរនុងលរេណតមយួល ើយ។ ទិញមយួរាេរនុងមយួណខរអ៏ាចទទួេយរបានណដរ។ បនទ ប់
មរ សិសសក្បេេ់បញ្ជ ីដេ់ក្េូរបស់ររួលេ ណដេនឹងលរៀបចំេទធរមមលសៀវលៅជាមយួបុេគេិររដឋបាេ។  

ជហំានទ ី៣៖ ការសលក្មចចតិតលក្ជើសលរ ើសេនលងលធវើបទបង្កា ញ។ សិសសបំលរញទក្មងអ់ំណ្ដន និងណសវងររ
នដេូ /ក្រុមមយួតាមជលក្មើសរង្កវ យតនមលរបស់ររួលេ និងរំែត់កាេបរលិចឆទននលសៀវលៅនីមយួៗតាមការ      ចំ
បាច។់  
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ជហំានទ ី៤៖ កាេវភិាេ។  ក្េ ូនិងសិសសលធវើការលេើកាេវភិាេរមួោន មយួថាន រ។់ លយើងអាចមានរមមវធិ ី
"អនរណ្ដមរមនុ ទទួេបានមុន" សក្មាបក់ាេបរលិចឆទណដេបង្កា ញជូនដេ់សិសសលដើមបលីធវើការលក្ជើសលរ ើស។  

ជហំានទ ី ៥៖ រង្កវ យតនមល៖ ជាការេែ ការចត់តាងំេួរណតលធវើល ើងលៅអ ុំងសបាា ហ៍ចុងលក្កាយននណខ
លនះ។ ទរទ់ងនឹងរង្កវ យតនមលជាក្រុម ក្រុមលនះក្តូវណតទទួេខុសក្តូវចំល ះសមាជិរទងំអស់ណដេអានលសៀវ
លៅ។  

ជហំានទ ី ៦៖ លយបេ់ក្ត ប។់ ក្េូផ្ាេ់លយបេ់ក្ត ប ់ ឬក្បេេ់រង្កវ យតនមលជាលាយេរខែ៍អរសរ
លៅឱ្យសិសសវញិ ។   

ជហំានទ ី៧៖ ការលក្ជើសលរ ើសលសៀវលៅថម។ី សិសសរូណរៗ សំុាលៅនឹងរមមវធិីអំណ្ដន រួរលេក្តូវបានជំរញុ
ចិតតឱ្យលក្ជើសលរ ើសេនលងរង្កវ យតនមលខុសៗោន  ប៉ាុណនតរុំក្តូវបានរតឹតបតិឱ្យលធវើណបបលនះល ើយ។  

 
 បនទ តប់ា៉ា នក់្បមាែលរេលវលាលេើអំណ្ដន/រង្កវ យតនមលសក្មាបល់សៀវលៅមយួរាេរនុ ងរយៈលរេមយួណខ។ 

 
៤.២ បញ្ជ ីក្តតួរនិតិយអណំ្ដន 
មុខវជិាជ ៖ ភាសាណខមរ/ទសសនវជិាជ /ភាសាអងល់េលស/ក្បវតតិវទិា  
េនលងរង្កវ យតនមល៖ លាយេរខែ៍អរសរ / ផ្លទ េ់មាត់ / ការតាងំរិរែ៌លសៀវលៅ 
សាា នភារ៖ រំរុងអាន/អានចប/់បានលធវើបទបង្កា ញ 

ចែំងលជើង អនរនរិនធ 
នថាណខឆ្ន  ំ
ចបល់ផ្ាើម 

មខុវជិាជ  េនលងរង្កវ យតនមល សាា នភារ 
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៥. ការកសាងសម្តថភាពក្គូបសក្ងៀ្  
ណផ្នការវេគមេូដាឋ នក្េះឹទ ីI (១ លមា៉ា ង) 
លោេបែំង៖ ក្េូក្បាបប់ានរីលោេបំែងននរមមវធិីអណំ្ដនលសៀវលៅេប ី(GBRP) 

ដណំ្ដរក់ាេ សរមមភារ អនតរអលំរើ រយៈលរេ 
លសចរាីលផ្ាើម
ននរមមវធិី  
GBRP 

ក្េូទទួេបានមេគុលទទសរន៍នរមមវធិីលសៀវលៅេប ីនិងអាន
ចំែុចសំខ្ន់ៗ  

ក្េូ-សិសស ៥-៧ នទី 

 
ការរិភារា
រមួមយួថាន រ ់

ក្េូក្បាបរ់ីលោេបំែងរបស់រមមវធិី និងរិភារាអរំីសារ
សំខ្នន់នអំណ្ដនជាមយួក្េូឧលទទស 

ក្េូ-សិសស ៥-៧ នទី 

លមើេជាមុន 

ក្េូក្តូវបានណែនឱំ្យសាគ េ់រីេនលងរង្កវ យតនមលខុសោន  និង
អវីណដេក្តូវបានររំឹងទុររីសិសស 

ក្េូ-សិសស ៥-៧ នទី 

អនុវតត 

ក្េូលក្ជើសលរ ើសលសៀវលៅមយួរាេ (រួរលេអាចក្បាបល់រឿង
លេប ើរណខមរដេ៏បេីាញណ្ដមយួណដេរួរលេដឹង) លដើមបអីាន 
និងបលំរញរង្កវ យតនមលជាលាយេរខែ៍អរសរ។  
(សរមមភារលនះ នឹងលេើរល ើងនូវសំែួរជាលក្ចើន ណដេ
នឹងក្តូវបានរិភារាជាក្រុមលៅរនុងជំហានបនទ ប)់ 

សិសស-សិសស ២៥ នទី 

រិនិតយល ើង
វញិ 

ការរិភារារមួមយួថាន រអ់ំរីចំែុចនីមយួៗ (សរមមភារ
លនះនឹងបនតលៅរនុងការក្តួតរិនិតយលៅវេគបនទ ប)់។ ចំែុច
ណដេនឹងក្តូវក្េបដែា បរ់មួមាន៖ ក្បលភ្ទខុសៗោន  
និមតិតរបូ ការអធិបាយ តួអងគ អនុមានណញរលេើការេិត
ណបបសីុជលក្ៅ និងរលបៀបដាររ់ិនទុ និងវភិាេេទធផ្េ។ 

ក្េូ-សិសស 
សិសស-សិសស 

១៥ នទី 

 

ណផ្នការវេគមេូដាឋ នក្េះឹទ ីII (២ លមា៉ា ង) 
លោេបែំង៖ ក្េូក្បាបប់ានរីេនលងរង្កវ យតនមលខុសៗោន  និងមូេដាឋ នក្េឹះននការវភិាេលសៀវលៅ  

ដណំ្ដរក់ាេ សរមមភារ អនតរអលំរើ រយៈលរេ 
រិនិតយល ើង
វញិ 

ថាន រទ់ងំមូេជណជរណវរណញរអរំីសរមមភារ រាីរងវេ់ និង
ចមាេ់លៅរនុងវេគមនុ។ 

ក្េូ-សិសស ២៥ នទី 

ការជណជរណវរ
ណញររមួោន
មយួថាន រ ់ 

លដាយលក្បើលសៀវលៅដូចោន ណតមយួ ណដេបានលក្ជើសលរ ើសរីវេគ
មុន ឬសាន នដអរសរសិេបណ៍ខមរដេ៏បេីាញណដេអនររាេ់ោន
បានអាន ក្េូលក្ជើសលរ ើសលធវើការលរៀបចបំទបង្កា ញផ្លទ េ់មាត់
លៅរនុងក្រុមលផ្សងោន ។ 

ក្េូ-ក្េ ូ ១០ នទី 
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ការលរៀបច ំ

ក្េូចូេជាក្រុម និងលរៀបចបំទបង្កា ញ ឬអាក្ស័យលេើការ
សលក្មចចិតតរបស់ររួលេ។ ក្េូក្តវូបានលេើរចិតតឱ្យលក្បើ 
Power Point។ 

ក្េូ-សិសស ៣០ នទី 

សក្ាក   ១៥ នទី 

ផ្េិតផ្េ 

ក្េូល ើងលធវើបទបង្កា ញ និងការ រលសៀវលៅរបស់ររួលេ 
ចំណែរក្េូណដេមនិលធវើបទបង្កា ញ ក្តូវសួរសំែួរលបើរអំរី
លសៀវលៅ និងេូសធីរលេើបញ្ជ ីក្តួតរិនិតយរង្កវ យតនមលរបស់
រួរលេ។ 

សិសស-សិសស ៤០ នទី 

 

ណផ្នការវេគមេូដាឋ នក្េះឹទ ីIII (១ លមា៉ា ង) 
លោេបែំង៖ ក្េូក្បាបប់ានរីេនលងរង្កវ យតនមលខុសៗោន  និងមូេដាឋ នក្េឹះននការវភិាេលសៀវលៅ 

ដណំ្ដរក់ាេ សរមមភារ អនតរអលំរើ រយៈលរេ 
លសចរាលីផ្ាើមសាីរី
េនលងននការតាងំ
រិរែ៌លសៀវលៅ 

ក្េូបញ្េបក់ារលធវើបទបង្កា ញលសៀវលៅណ្ដមយួណដេ
លសសសេ់រីវេគមុន។ លសចរាីលផ្ាើមសាីរីេនលងននការ
តាងំរិរែ៌លសៀវលៅ។ 

ក្េូ-សិសស ១៥ នទី 

 
ការជណជរណវរ
ណញររមួោន មយួ
ថាន រ ់

លហតុអវីបានជាមានេនលងខុសៗោន សក្មាបរ់ង្កវ យតនមល 
និងេុែសមបតតិ និងេុែវបិតតិននេនលងនីមយួៗ។ 

សិសស-សិសស ៥ នទី 

អនុវតត 

ការវភិាេសីុជលក្ៅលៅលេើលសៀវលៅមយួណដេលក្ជើសលរ ើស
លដាយក្េូឧលទទស។ ក្េូបលក្ងៀន នងិក្េូឧលទទសរិនិតយ
លមើេទិដឋភារមយួចនំួនននលសៀវលៅទងំឡាយណដេ
បានលក្ជើសលរ ើស។ 

ក្េូ-សិសស ២០ នទី 

ក្តួតរិនិតយ 

ក្េូសួរសំែួរលបើរលៅកានក់្េូដនទលទៀតអំរីលសៀវលៅ
ណដេបានវភិាេ និងណសវងររចលមលើយក្តឹមក្តូវរមួោន មយួ
ថាន រ ់លដើមបរីិនិតយល ើងវញិលៅលេើបញ្ញតតិននការវភិាេ
លសៀវលៅ (សារបងាប ់ការអធិបាយ រចនសមពន័ធ) 

សិសស-សិសស ២០ នទី 
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ឧបសម្ព័្ធ ៤៖ េរំណូផ្នការរមមវធីិ និងលសវាបណ្ដា េ័យ 
 

ល ម្ ះសាលាលរៀន ____________________ លធវើបចេុបបននភារឯរសារ
លេើរចុងលក្កាយ 
(នថាទីណខឆ្ន )ំ 

____________________ 

លខតត / ក្រុង៖ ____________________ ក្បធានបណ្ដា េ័យ ____________________ 
ក្សុរ / ខែឌ ៖ ____________________ ហតាលេខ្៖ ____________________ 
 ំុ / សង្កា ត៖់ ____________________   

  
ល ម្ ះរមមវធីិ ឬលសវា ការរនយេ់អំរីលសវា ឬរមមវធីិ សូមេូស

សញ្ជញ ធរី 
(✓) 

អនរ ររ់ន័ធ 
ណដេចងប់ាន (✓) 

លស
វា 

រម
មវធិី

 

សិ
ស
ស 

ក្េូ
 

ក្ប
ធា
នរ
ដឋបា
េ

 

ស
ហ
េម
ន ៍

១. លសវាលក្បើក្បាស់ នងិ
ខេលីសៀវលៅ 

 អនរ ររ់ន័ធមានេទធភារលរញលេញរនុងការលក្បើក្បាស់លសៀវលៅ
អំ ុងលមា៉ា ងបណ្ដា េ័យលបើរដំលែើ រការ 

 អនរ ររ់ន័ធអាចនងឹខេីលសៀវលៅរយៈលរេរីរសបាា ហ៍ 
✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

២. ការរក្ងឹងសមតាភារ 
អំណ្ដនថាន រទ់ ី១ 

 ការលក្បើក្បាស់រុរំយទូរ័បនទះលសាើងសក្មាបក់ាររក្ងងឹសមតាភារអណំ្ដន
ថាន រទ់ ី១ 

 លក្បើសុសណវរ អានណខមរ 
 សិសសទទេួបានេែនីសក្មាបល់ក្បើក្បាស់ 

 ✓ ✓    

៣. ការរក្ងឹងសមតាភារ 
ថាន រទ់ ី២ នងិទ ី៣ 

 ការលក្បើក្បាស់រុរំយទូរ័បនទះលសាើងសក្មាបក់ាររក្ងងឹសមតាភារអណំ្ដន
ថាន រទ់ ី២ នងិថាន រទ់ ី៣ 

 លក្បើសុសណវរ លសៀវលៅឆ្ល ត 
 សិសសទទេួបានេែនីសក្មាបល់ក្បើក្បាស់ 
 រិនទុ លៅរនុងរមមវធិីសុសណវរមានការលរៀបចជំាក្បច ំ

 ✓ ✓    

៤. លសវាលក្បើក្បាស់
លសៀវលៅឌជីីថេ 

 សិសសអាចលក្បើក្បាស់លសៀវលៅឌីជថីេបណនាមលដាយលក្បើសុសណវរ លតាះ
អាន 

 អាចលក្បើក្បាស់បានក្េបរ់ក្មតិថាន រទ់ងំអស់ 
✓  ✓    

៥. សិទធរិនុងការខេី
លសៀវលៅរក្ងឹង
សមតាភារអណំ្ដន 

 សិសស នងិមាតាបតិាសិសសអាចខេីណេបងសិរារយៈលរេរីរសបាា ហ៍  
 សមាភ រៈទងំលនះជាណផ្នរននក្បអបស់មាភ រៈរក្ងឹងសមតាភារអណំ្ដន ✓  ✓   ✓ 

៦. លសវាមា៉ា សីុនណសវងររ  អនរ ររ់ន័ធមានសិទធិទូេំទូលាយរនុងការលក្បើក្បាស់មា៉ា សីុនណសវងររ
តាមរុរំយទូរ័លេើតុលៅរនុងបណ្ដា េ័យ 

 ទមទរឱ្យមាន រយសមាា ត ់
✓  ✓ ✓ ✓  

៧. ការោកំ្ទដេ់ការ
បង្កា តប់លក្ងៀនោន
ឯង 

 សិសសធំៗផ្ាេ់ការោកំ្ទរក្ងឹងសមតាភារអំណ្ដនដេ់រុមារតូចៗ 
 មតិតភ្រាិលក្បើក្បាស់សមាភ រៈរីក្បអបស់មាភ រៈរក្ងឹងសមតាភារអណំ្ដន 
និងេែិតវទិាណដេររាទុររនុងបណ្ដា េ័យ 

 
✓ ✓    
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ឧបសម្ព័្ធ ៥៖ លសចរាសីលងខបអំរីក្បរន័ធចំណ្ដតថ់ាន រទ់សភាេដឺលវ 

លេខ ក្បលភ្ទ 

០០០-០៩៩ ឯរសារលយង ឬសាន នដទូលៅ (សរវវចនធិបាយ ជីវក្បវតតិ ទសសនវដាី និងវជិាជ ជីវៈខ្ងសាររត័ម៌ាន) 

១០០-១៩៩ ទសសនវជិាជ  ចិតតវទិា និងតរាវជិាជ  

២០០-២៩៩ សាសន (ជំលនឿរបស់មនុសស) 

៣០០-៣៩៩ វទិាសាស្រសតសងគម (រលបៀបណដេមនុសសរស់លៅ និងលធវើការរនុងសងគម ចាប ់រដាឋ ភ្បិាេ និងសាា បន័) 

៤០០-៤៩៩ ភាសា (អងល់េលស លវយាររែ៍ និងវចននុក្រម) 

៥០០-៥៩៩ វទិាសាស្រសតធមមជាតិ (េែិតវទិា តារាវទិា របូវទិា េីមវីទិា ភ្ូេរវទិា បាសាែីភ្ូតវទិា ជីវវិទិា  
សតតវទិា និង ភ្ូតក្ោមវទិា) 

៦០០-៦៩៩ បលចេរវទិា និងវទិាសាស្រសតអនុវតតន ៍(ឱ្សថ វសិវរមម រសិរមម លេហវជិាជ  វទិយ ុទូរទសសន ៍និង 
អាកាសចរែ៍) 

៧០០-៧៩៩ វចិិក្តសិេបៈ និងការរមានត (សាា បតយរមម ចមាល រ ់េំនូរ ដូរយតស្រនតី ការថតរបូ និងការរមានត) 

៨០០-៨៩៩ អរសរសិេប ៍(ការសណមាង រំណ្ដយ ណតងលសចរាី អរសរសិេបជ៍ាភាសាបរលទស) 

៩០០-៩៩៩ ក្បវតតិវទិា និងជីវក្បវតតិ (ក្បវតតិវទិា ជីវក្បវតតិ ភ្ូមវិទិា និងចំលែះដឹងណដេ ររ់ន័ធ) 
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ឧបសម្ព័្ធ ៦៖ សំលែើ បញ្ជ ីតែំភាជ បស់ក្មាបរ់មមវធិសុីសណវរអបរ់សំក្មាបប់ឋមសិរា នងិមធយមសិរា 
របូសញ្ជញ  ល ម្ ះ របូសញ្ជញ  ល ម្ ះ របូសញ្ជញ  ល ម្ ះ 

 

Khmer Grade 1 

 

Khmer Grade 2 

 

Khmer Grade 3 

 

Chuon Nath Digi-
tal Dictionary 

 

Phum Dictionar-
ies 3 

 

French Khmer 
Dictionary 

 

Test Math Add, 
Subtract, Multiply 

 

English for Kids 
Learn 

 

Khmer Quiz 
Game : Genius 

Quiz 

 

Khmer KorKa 
Kids 

 

Khmer Library 

 

Khmer Rean An 
III 

 

Khmer Rean An 

 

Khmer Rean An II 

 

Khmer Rean An 
IV 

 

Basic Math PSE 

 

Kh Legends Story 

 

Collect Khmer 
Legend 

 

Khmer Legend 

 

Khmer Joke Story 

 

លរឿងលក្រងណខមរទរទ់ង
នឹងក្បាសាទ 

 

សលងខបអរសរសិេប ៍
ណខមរ 

 

Khmer Academy 

 

ណតងលសចរតីអតាា ធិ
បាយ 

 

Khmer Literature 
SK 

 

សំែួរចលមលើយថាន រទ់ី
៩ 

 

Tesdopi លតសត១២ 

 

Biology Grade 12 

 

Khmer Chemistry 
Grade 12 

 

Khmer Math 
Grade 12 

 

Khmer General 
Knowledge 

 

Khmer Biology 
Grade 12 

 

Khmer Computer 
Dictionary 

 

Khmer Grade 12 

 

ScratchJr 

 

Lightbot : Code 
Hour 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.khmer.education.testgrade1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.khmer.education.testgrade2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.khmer.education.testgrade3
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.optimiskh.chuonnathdictionary
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.optimiskh.chuonnathdictionary
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kvt.EK
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kvt.EK
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.droidsvscambodia.frenchkhmerdictionary
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.droidsvscambodia.frenchkhmerdictionary
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.khmer4khmer.math4kids
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.khmer4khmer.math4kids
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kdeysoben.khmerquizgame
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kdeysoben.khmerquizgame
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kdeysoben.khmerquizgame
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camant.LearnKhorKha
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camant.LearnKhorKha
https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.bizsolution.khmerlibrary
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.aeai.khmerreananIII
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.aeai.khmerreananIII
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.aeai.khmerreanan
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.aeai.khmerreananIII
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.aeai.khmerreananIV
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.aeai.khmerreananIV
https://play.google.com/store/apps/details?id=ngo.pse.basic_math
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kdeysoben.khlegends
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktdmobile.khmerlegend
https://play.google.com/store/apps/details?id=sothea.biz.khmerjokestory
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phanna.app.summarykhmerliterature
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phanna.app.summarykhmerliterature
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khmeracademy
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sokea.essaykhmer2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sokea.essaykhmer2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sokea.culture
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sokea.culture
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edemy.tesdopi
https://play.google.com/store/apps/details?id=kh.gov.moeys.biology12
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.titdara.khmerchemistryg12
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.titdara.khmerchemistryg12
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.titdara.khmermathg12
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.titdara.khmermathg12
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.titdara.khmergk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.titdara.khmergk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.titdara.khmerbiologyg12
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.titdara.khmerbiologyg12
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.khmer4khmer.grade12
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android
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ឧសម្ព័្ ធ ៧៖ តារាងមា៉ា ក្ទិចននបំណែងណចរភាររិចេ 
ក្កសងួអប់រ ំយវុជ្ ្ិងកីឡា 

 
បំណែងណចរភាររិចេលៅបណ្ដា េ័យសតវតសរទី៍ ២១ 

សាលាសរៀ្ជនំា្់លម ី
 

លសចរាណីែន៖ំ ចូរអានភាររិចេណដេមានលរៀបរាបខ់្ងលក្កាម និងេូសបញ្ជជ រ់ថាលតើបុេគេ
ណ្ដខលះណដេលធវើការលៅរនុងបណ្ដា េ័យ ណដេក្តូវទទួេខុសក្តូវចំល ះភាររិចេនីមយួៗលដាយ
េូសសញ្ជញ ធីរ (✓) លៅរនុងក្រឡាណដេក្តឹមក្តូវ។ ភាររិចេមយួអាចក្តូវបានចតត់ាងំលៅឱ្យ
បុេគេលេើសរីមយួនរត់ាមការចបំាច។់ 

ល
ម្ះ៖

 __
__

__
 

ល
ម្ះ៖

 __
__

__
 

ល
ម្ះ៖

 __
__

__
 

ការក្េបក់្េងបណ្ដា េ័យជាទូលៅ    
1. ផ្សរវផ្ាយរីតួនទរីបស់បណ្ដា េ័យលៅរនុងសាលាលរៀន នងិធនធានដស៏មបរូណបបណដេសិសស
អាចលក្បើក្បាស់បានតាមរយៈបណ្ដា េ័យ លដើមបោីកំ្ទដេ់ការលរៀនណបបរះិររ។ 

   

2. អភ្វិឌឍអរខររមមរត័ម៌ានក្េបរ់ក្មតិ និងក្េបណ់ផ្នរននរមមវធិីសិរាលរញមយួឆ្ន ។ំ    

3. លធវើជាេំរ ូនិងផ្សរវផ្ាយរិចេសហការជាមយួក្េូបលក្ងៀនលៅរនុងការលរៀបចំណផ្នការ និង  
ោកំ្ទដេ់ការលរៀនណបបរះិររ។ 

   

4. លរៀបចណំផ្នការ និងក្េបក់្េងការអភ្វិឌឍបណ្ដា េ័យសាលាលរៀន លដាយរិលក្ោះលយបេ់
ជាមយួបុេគេិរបលក្ងៀន។ 

   

5. លក្ជើសលរ ើសយរធនធានណដេ ររ់ន័ធ និងមានេុែភារ រមួទងំធនធានលអ ិចក្តូនិរ 
ណដេបំលរញតាមតក្មូវការណផ្នរអណំ្ដន និងរត័ម៌ានរបស់អនរលក្បើក្បាស់។ 

   

6. អភ្វិឌឍ លរៀបចំជាកាតា ុរ លធវើចំណ្ដតថ់ាន រ ់និងណថទសំមូហរមមននបណ្ដា េ័យ និង
បញ្ជ ីសារលរើភ្ែឌ ននសមាភ រៈបណ្ដា េ័យឱ្យបានក្តឹមក្តូវ។ 

   

7. ណថទលំក្េឿងបរកិាខ របលចេរវទិារត័ម៌ាន និងសារេមនេមនរ៍បស់បណ្ដា េ័យ និងររាឱ្យ
វាមានសាា នភារដំលែើ រការេែជានិចេ។ 

   

8. ររារំែតក់្តាអំរអីនរអានលៅរនុងបណ្ដា េ័យលដាយសិសានុសិសស ក្េូបលក្ងៀន និង
សមាជិរសហេមន ៍និងលរៀបចរំបាយការែ៍ណបបសាិតិ និងណបបវភិាេលៅតាមកាេៈលទសៈ។ 

   

9. លរៀបចកំ្បរន័ធមយួណដេសិសសអាចខេីលសៀវលៅ និងសមាភ រៈសិរាលផ្សងៗ (ឧ. ណេបងសិរា)  
រីបណ្ដា េ័យរនុងរយៈលរេរំែតជ់ារល់ារម់យួ។ 

   

10. លរៀបចំក្បរន័ធមយួណដេសិសសអាចលក្បើក្បាស់ឧបររែ៍សិរាចេ័តបាន (ក្បសិនលបើមាន)។    

11. ណថទេំរខែៈខ្ងលក្ៅណផ្នររបូវន័តរបស់បណ្ដា េ័យ រមួមានជាអាទិ៍ដូចជា ការលបាស
ធូេី បូមធូេី ជូតសមាែ ត និងវធិានការអនមយ័លផ្សងៗលទៀត។ 
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លសចរាណីែន៖ំ ចូរអានភាររិចេណដេមានលរៀបរាបខ់្ងលក្កាម និងេូសបញ្ជជ រ់ថាលតើបុេគេ
ណ្ដខលះណដេលធវើការលៅរនុងបណ្ដា េ័យ ណដេក្តូវទទួេខុសក្តូវចំល ះភាររិចេនីមយួៗលដាយ
េូសសញ្ជញ ធីរ (✓) លៅរនុងក្រឡាណដេក្តឹមក្តូវ។ ភាររិចេមយួអាចក្តូវបានចតត់ាងំលៅឱ្យ
បុេគេលេើសរីមយួនរត់ាមការចបំាច។់ 

ល
ម្ះ៖

 __
__

__
 

ល
ម្ះ៖

 __
__

__
 

ល
ម្ះ៖

 __
__

__
 

12. ធានថា សិសសមនិយរមាូបអាហារ និងលភ្សជជៈចូេមររនុងបរលិវែបណ្ដា េ័យ។    

13. លរៀបចំសិសស (ឧ. ក្រុមក្បឹរាសិសស) ឱ្យជួយ ណថទបំណ្ដា េ័យ រមួមានជាអាទិ៍ដូចជា ការ
លរៀបចលំសៀវលៅ ការសមាែ ត និងការររាឱ្យបណ្ដា េ័យលបើរទវ រជានិចេអំ ុងលមា៉ា ង
សក្មារអាហារនថាក្តង។់ 

   

ការណែនសិំសស    
14. លេើរទឹរចិតតអនរលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យទងំអស់ ឱ្យចូេរមួលៅរនុងការក្បមូេលសៀវលៅ
លរេលក្បើក្បាស់វារចួរាេ់។ 

   

15. ជួយ ដេ់អនរលក្បើក្បាស់លៅរនុងការររទីតាងំសមាភ រៈ និងរត័ម៌ានជារល់ារណ់្ដមយួ និង
ណែនអំនរលក្បើក្បាស់ ទរទ់ងនឹងធនធានបលចេរវទិា ណដេអាចមានទងំវេគផ្ាេ់ការ
ណែនមំយួទេ់មយួផ្ងណដរ។ 

   

ការផ្សរវផ្ាយ    
16. លរៀបចំវេគតក្មងទ់ិសដេ់សិសស និងសមាជិរសហេមនអ៍ំរីរលបៀបលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យ និង
សមាភ រៈថមីៗ ណដេអាចនឹងមរដេ់ លដើមបដីារល់ៅរនុងបណ្ដា េ័យ (ឧ. លសៀវលៅ លក្េឿង
បរកិាខ រ ណេបងសិរា។េ។)។ 

   

17. លរៀបចកំ្រុមមលីឌៀសងគមសក្មាបក់្េូបលក្ងៀន សិសានុសិសស និងមាតាបិតាសិសស លដើមបឱី្យ
រួរលេដឹងរីការអភ្វិឌឍថមីៗលៅរនុងបណ្ដា េ័យ។ 

   

ការអភ្វិឌឍវជិាជ ជវីៈក្េបូលក្ងៀន    
18. លរៀបចំសមាភ រៈរិលសសៗសក្មាប់ការអភ្វិឌឍក្េូបលក្ងៀនទុរលៅរនុងណផ្នរ ឬលធនើរិលសសណ្ដ
មយួ។ 

   

19. លរៀបចំរិចេក្បជុំរិលសស  ៗលដើមបផី្សរវផ្ាយរត័ម៌ានសាីរីការអភ្វិឌឍវជិាជ ជីវៈសក្មាបក់្េូបលក្ងៀន។    

20. លធវើការតក្មងទ់ិសសក្មាបក់្េូបលក្ងៀនសាីរីសមាភ រៈបលក្ងៀនថមី  ៗ(ឧ. ក្បអបស់មាភ រអរខររមម)      
បលចេរវទិាទងំឡាយ (ឧ. រុំរយទូរ័បនទះលសាើងថមីៗ ) និងសមាភ រៈលផ្សងៗណដេអាចជា
ក្បលយជនដ៍េ់ក្េូបលក្ងៀន។ 

   

វនិយ័    
21. លរៀបចំអារបបររិយិសិសសលៅរនុងបណ្ដា េ័យ លដាយបលងាើត និងរក្ងឹងឱ្យអនុវតត        
បទបញ្ជជ  និងនីតិវធិីនន។ 

   

22. ររាវនិយ័ក្សបលៅតាមបទបញ្ជជ  និងក្បរន័ធវនិយ័របស់សាលាលរៀន។    

23. អនុវតតវធិានការវនិយ័សមរមយលៅលរេណ្ដចបំាច។់    
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ឧបសម្ព័្ធ ៨៖ សំលែើ បទបញ្ជជ សក្មាបក់ារលក្បើក្បាស់ 
បណ្ដា េ័យសតវតសរទី៍ ២១ 

ក្កសងួ អប់រ ំយវុជ្ ្ិងកីឡា 

បទបញ្ជជ លៅរនុ ងបណ្ដា េ័យសតវតសរទី៍ ២១ 
 

សា ងក្បតិបតរិការ 
បណ្ដា េ័យលបើរដំលែើ រការចប់រីលមា៉ា ង ៧ ក្រឹរ ដេ់លមា៉ា ង ៤ រលសៀេ ចបរ់នីថាចនទដេ់នថាសុក្រ និងចបរ់ី

លមា៉ា ង ៧ ក្រឹរ ដេ់លមា៉ា ង ១១ ក្រឹរ លៅនថាលៅរ។៍  
បណ្ដា េ័យនឹងលៅណតលបើរទវ រដំលែើ រការអ ុំងលរេសក្មារអាហារនថាក្តង ់លក្កាមការលមើេខុសក្តូវរបស់

សិសសចបរ់មីយួនរល់ ើងលៅណដេមររីក្រុមក្បឹរាសិសស។ សិសសទងំលនះមានសិទធិអំណ្ដចលរញលេញរនុងនមជា
បណ្ដា ររស លហើយេួរក្តូវបានលោររ រីលក្ ះវាទរទ់ងនឹងការលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យ និងសមាភ ររបូវន័តរបស់វាផ្ងណដរ។ 
បណា សាា លខ់ែួ្សសិស 

បែា សមាគ េ់ខលួនមានរបូថតសិសស តក្មូវឱ្យលក្បើក្បាស់លដើមបចុីះល ម្ ះយរសមាភ រៈលចញរីបណ្ដា េ័យ។ 
អតិលវិិ្ ័យសៅបណាា លយ័ 

សិសសណដេលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យ េួរក្បក្រឹតតតាមរលបៀបមយួណដេលោររដេ់អនរដនទណដេរំរុងលក្បើក្បាស់
សមាភ ររបូវន័តលនះណដរ។ ការែ៍លនះរាបប់ញ្េូ េទងំបទបញ្ជជ ទងំឡាយដូចតលៅ៖ 

o មាូបអាហារ និងលភ្សជជៈរុំក្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យយរចូេលៅរណនលងក្សាវក្ជាវ ឬតុរុំរយទូរ័ល ើយ  
o ការលេងលបៀរ ឬណេបងសីុសងរុំក្តូវបានអនុញ្ជញ តល ើយ (ការក្បរួតលេងអុរជាមយួក្រុមដនទលទៀត រុំរាប់
បញ្េូ េលក្កាមបទបញ្ជជ លនះល ើយ)  

o អនុលលាមតាមលោេការែ៍របស់សាលា ធាតុទងំឡាយដូចតលៅលនះរុំក្តូវបានអនុញ្ជញ តល ើយ៖ ណខសកាស 
មា៉ា លញ៉ាក្បលភ្ទ walkman, ipods, មា៉ា សីុនចរសីុ់ឌី ទូរសរទនដ ឧបររែ៍បនលឺសំល ងប៊បី (beeper) ឬប៊ចិ
ឡាណស៊រ។ បុេគេិរបណ្ដា េ័យមានសិទធិយរធាតុទងំលនះលចញលៅកានក់ារយិេ័យរណ្ដា េ។  

o សិសសរនុងបណ្ដា េ័យណដេលធវើរិចេការក្សាវក្ជាវជាមយួក្េូក្បចថំាន រ ់ក្តូវបានលសនើសំុឱ្យសាិតលៅរណនលងណដេ
បានបក្មុងទុរលដាយក្េូរបស់ររួលេ រហូតដេ់ចបល់មា៉ា ង ឬបលុរ។  

o សិសសណដេលក្បើរុំរយទូរ័ក្សាវក្ជាវ មនិក្តូវលក្បើលរេលវលាផ្លា ចម់ុខណតឯងល ើយ ប៉ាុណនតេួររាយមរំែតល់រេ
លវលារួរលេក្តឹម ១៥ ឬ ២០ នទី លដើមបអីនុញ្ជញ តឱ្យសិសសដនទលទៀតបានលក្បើរុំរយទូរ័លនះណដរ។ 

o លៅលរេសិសសចូេរមួរនុងការរិភារាលមលរៀនរនុងបណ្ដា េ័យ រួរលេេួរលក្បើសំល ងទនភ់្លន ់លដើមបរុីំឱ្យបងាការ
រខំ្នដេ់អនរដនទ។  

ការសក្បើក្បាសស់សវាឌីជលីល 
សិសសេរួលក្បើក្បាស់រុំរយទូរ័សក្មាបណ់តការក្សាវក្ជាវលមលរៀនប៉ាលុណ្ដា ះ មនិណមនសក្មាបល់េងលហគម ឬលោេ

បំែងលផ្សងលក្ៅរីការសិរាល ើយ។  
សិសសអាចលសនើសំុលក្បើក្បាស់រុំរយទូរ័បនទះលសាើង និងឧបររែ៍ចេ័តលផ្សងៗរីបណ្ដា ររសលដើមបលីក្បើក្បាស់រនុងប

ណ្ដា េ័យ។ 
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ក្េូអាចលសនើសំុលក្បើក្បាស់រុំរយទូរ័បនទះលសាើង និងឧបររែ៍ចេ័តលផ្សងៗសក្មាបល់ក្បើក្បាស់រនុងថាន រល់រៀនរបស់ខលួន 
ប៉ាុណនតេួរជូនដំែឹងដេ់បណ្ដា ររសជាមុនសិន។ 
សាភ រៈថ្ដ្លខចីហួសកាលកំណត់ ្ិងបាត់បង់  

សិសសនឹងក្តូវបានេិតនថលចលំ ះសមាភ រៈណដេបានខេីហួសកាេរំែត ់បាតប់ង ់និង/ឬ ខូចខ្ត។ តនមលននស
មាភ រៈក្តូវបានរំែតល់ៅតាមតនមលននលសៀវលៅ ឬសមាភ រៈលៅលរេទិញ។  
វិ្័យសសិស 

ក្េូណដេនសិំសសមរកានប់ណ្ដា េ័យ ក្តូវទទួេខុសក្តូវចំល ះការក្េបក់្េងវនិយ័សិសសរបស់ខលួន។  
ការសក្បើក្បាសប់ណាា លយ័ 

លក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យលដាយថាន រនី់មយួៗតាមកាេវភិាេ 
សិសសអាចលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យអំ ុងលរេណដេថាន រល់រៀនរបស់រួរលេក្តូវលមា៉ា ងលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យ។ 

ការែ៍លនះអាចជាមយួលរេ ឬមយួបលុរ។ អំ ុងលរេក្តូវលមា៉ា ងចូេបណ្ដា េ័យ ក្េូេួរជូនរូនសិសសរបស់ខលួនលៅកាន់
បណ្ដា េ័យ និងជួយ លមើេការខុសក្តូវររួលេ។  

សក្មាបណ់តការក្សាវក្ជាវប៉ាលុណ្ដា ះ 
លរេខលះ េទធភារលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យេឺមានរក្មតិ។ "សក្មាបណ់តការក្សាវក្ជាវប៉ាុលណ្ដា ះ" មាននយ័ថា ការ

លក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យ នឹងមានេទធភារលក្បើបានសក្មាបណ់តសិសសទងំឡាយណ្ដណដេមានតក្មូវការលធវើការក្សាវក្ជាវ 
ណដេចបំាចក់្តូវលក្បើក្បាស់សមាភ រៈ និង/ឬលក្េឿងបរកិាខ ររនុងបណ្ដា េ័យ និងលៅតាម្នទ នុសិទធិរបស់បុេគេិរបណ្ដា េ័យ
ប៉ាុលណ្ដា ះ។ 

ក្រមុតូចៗ 
សក្មាបល់ោេបំែងក្សាវក្ជាវ សិសសរអ៏ាចលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យជាក្រុមតូចៗបានណដរ។ រួរលេេួរជូន

ដំែឹងដេ់បណ្ដា ររសអំរីលោេបំែងរបស់រួរលេលៅលរេលក្បើក្បាស់។  
ក្រមុធំៗ   
សក្មាបល់ោេបំែងេលក្មាង និងការក្សាវក្ជាវរិលសស ក្េូរអ៏ាចនសិំសសរបស់ខលួនមរចូេបណ្ដា េ័យ

អំ ុងលរេមនិក្តូវលមា៉ា ងបណ្ដា េ័យបានណដរ។  
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           ឧបសម្ព័្ធ ៩ ក ៖ ឧបររែ៍រង្កវ យតនមលបណ្ដា េ័យលដាយក្តួតរនិតិយក្តួសៗ 
ក្កសងួអប់រ ំយវុជ្ ្ិងកីឡា 

 

ល ម្ ះសាលាលរៀន៖ _______________________ ល ម្ ះបណ្ដា ររស៖ ____________________ 
ក្សុរ / ខែឌ ៖  _______________________ នថាណខឆ្ន ចុំះរិនិតយ៖ ____________________ 
លខតត / ក្រុង៖  _______________________ ល ម្ ះអនរវាយតនមល៖ ____________________ 
រនិទុក្បតបិតត៖ិ     ____________/២៤ េរខែៈវនិចិឆយ័សលក្មចបាន៖ __________/១២ 
លសចរាណីែន៖ំ រនិិតយលមើេេរខែៈវនិិចឆយ័នីមយួៗខ្ងលក្កាម និងវាយតនមលបណ្ដា េ័យលដាយេូសសញ្ជញ ធីរ (✓) 
លៅរនុងក្រឡាណដេក្តឹមក្តូវ (េែក្បលសើរ លរញចិតត ឬ ក្តូវការណរេមែបណនាម)។ ការវាយតនមលនីមយួៗមានរិនទុមយួលៅរនុង
វងក់្រចរ។  អនរវាយតនមលរេ៏ួរណតបញ្ជជ រនូ់វចំនួនេរខែៈវនិិចឆយ័ណដេសលក្មចបានផ្ងណដរ។ លដើមបេូីសសញ្ជញ បញ្ជជ រ់
ថា "បាទ/ចស៎" ក្តូវមានរិនទុអបបបរមិាចំនួន ១ រិនទុ។ លៅលរេរចួរាេ់ បូរសរបុរិនទុចុងលក្កាយ និងរិនទុលេើេរខែៈ
វនិិចឆយ័ណដេសលក្មចបាន។ បណ្ដា េ័យេរួសលក្មចបានេរខែៈវនិិចឆយ័យ៉ា ងលហាចណ្ដស់ ៨ រនុងចំលណ្ដម ១២ និង
រិនទុក្បតិបតតយិ៉ា ងលហាចណ្ដស់ ៥០%។ 
េនលះឹដាររ់និទុ៖ ខពស់ជាង ៦៥% (េែក្បលសើរ); ៥០ - ៦៤% (លរញចតិត); តិចជាង ៥០% ក្តូវការណរេមែបណនាម 
េរខែៈវនិិចឆយ័ រង្កវ យតនមល សលក្មចបាន 

(បាទ/ចស៎ /លទ) 
1. បណ្ដា េ័យលបើរទវ រទទេួសិសសជានិចេ ចលនល ះលមា៉ា ងសាលាលរៀន
លបើរទវ រ និងបិទទវ រ។ 

☐ េែក្បលសើរ (២) 
☐ លរញចិតត  (១) 
☐ ក្តូវការណរេមែបណនាម (០) 

(បាទ/ចស៎ /លទ) 

2. បណ្ដា េ័យបង្កា ញឱ្យល ើញនូវសតងដ់ាននភារសាែ ត និងភារមាន
សណ្ដា បធ់ាន ប។់ 

☐ េែក្បលសើរ (២) 
☐ លរញចិតត  (១) 
☐ ក្តូវការណរេមែបណនាម (០) 

(បាទ/ចស៎ /លទ) 

3. លសៀវលៅរនុងបណ្ដា េ័យមានការលរៀបចំបានេែលៅតាមរក្មតិថាន រ់
របស់វា (ឧ. លដាយលក្បើរូដរែ៌) និងមានលេខរូដ។ 

☐ េែក្បលសើរ (២) 
☐ លរញចិតត  (១) 
☐ ក្តូវការណរេមែបណនាម (០) 

(បាទ/ចស៎ /លទ) 

4. បណ្ដា េ័យមានបចេុបបននភារបញ្ជ ីសារលរើភ្ែឌ ននលសៀវលៅទងំអស់
ណដេររួលេបានទទេួរីក្េបក់្បភ្រទងំអស់។ 

☐ េែក្បលសើរ (២) 
☐ លរញចិតត  (១) 
☐ ក្តូវការណរេមែបណនាម (០) 

(បាទ/ចស៎ /លទ) 

5. សិសសមានេទធភារលក្បើក្បាស់ណេបងសិរា និងសមាភ រៈសិរា។ ☐ េែក្បលសើរ (២) 
☐ លរញចិតត  (១) 
☐ ក្តូវការណរេមែបណនាម (០) 

(បាទ/ចស៎ /លទ) 

6. សិសសមានេទធភារលក្បើក្បាស់រំុរយទូរ័បនទះលសាើងសក្មាបក់ារសិរា
បណនាមជាក្បច។ំ 

☐ េែក្បលសើរ (២) 
☐ លរញចិតត  (១) 
☐ ក្តូវការណរេមែបណនាម (០) 

(បាទ/ចស៎ /លទ) 

7. បណ្ដា េ័យមានលសៀវលៅក្េបក់្ោនស់ក្មាបឱ់្យសិសសទងំអស់អាន
រនុងមយួឆ្ន សិំរា។ (សតងដ់ា = លសៀវលៅ ៥ រាេរនុងសិសសមាន រ)់ 

☐ េែក្បលសើរ (២) 
☐ លរញចិតត  (១) 
☐ ក្តូវការណរេមែបណនាម (០) 

(បាទ/ចស៎ /លទ) 

8. មានរំែតក់្តាចាស់លាស់អំរីសិសសណដេបានខេីលសៀវលៅយរលៅ ☐ េែក្បលសើរ (២) (បាទ/ចស៎ /លទ) 
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េរខែៈវនិិចឆយ័ រង្កវ យតនមល សលក្មចបាន 
(បាទ/ចស៎ /លទ) 

ផ្ទះររួលេ។ ☐ លរញចិតត  (១) 
☐ ក្តូវការណរេមែបណនាម (០) 

9. មានរំែតក់្តាចាស់លាស់អំរីចំនួនសិសសណដេចូេបណ្ដា េ័យ
រនុងមយួលេើរៗ លហើយរំែតក់្តាទងំលនះក្តូវបានលរៀបចំជាតារាង
ជាក្បច។ំ 

☐ េែក្បលសើរ (២) 
☐ លរញចិតត  (១) 
☐ ក្តូវការណរេមែបណនាម (០) 

(បាទ/ចស៎ /លទ) 

10. មានរំែតក់្តាចាស់លាស់អំរីមាតាបិតាសិសសណដេខេីណេបង
រក្ងឹងសមតាភារអំណ្ដនយរលៅផ្ទះររួលេ។ 

☐ េែក្បលសើរ (២) 
☐ លរញចិតត  (១) 
☐ ក្តូវការណរេមែបណនាម (០) 

(បាទ/ចស៎ /លទ) 

11. បណ្ដា េ័យមានកាេវភិាេចាស់លាស់ ណដេរំែតល់រេលវលា
សក្មាបឱ់្យសិសសចូេបណ្ដា េ័យជាលរៀងរាេ់សបាា ហ៍។ 

☐ េែក្បលសើរ (២) 
☐ លរញចិតត  (១) 
☐ ក្តូវការណរេមែបណនាម (០) 

(បាទ/ចស៎ /លទ) 

12. បណ្ដា ររសអាចបង្កា ញឱ្យល ើញថា ោតប់ានអានលរឿងទងំឡាយឱ្យ 
ក្រុមរុមារសាា ប ់យ៉ា ងលហាចណ្ដស់រីរ ឬបីដងរនុងមយួសបាា ហ៍។ 

☐ េែក្បលសើរ (២) 
☐ លរញចិតត  (១) 
☐ ក្តូវការណរេមែបណនាម (០) 

(បាទ/ចស៎ /លទ) 

រិនទុសរបុ េរខែៈវនិិចឆយ័សលក្មចបាន៖ ________ 
រិនទុក្បតិបតតិ៖ ______/២៤ = ______% 
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   ឧបសម្ព័្ ធ ៩ ខ ៖ ឧបររែ៍វាយតនមលទទេួសាគ េ់បណ្ដា េ័យ 
ក្កសងួអប់រ ំយវុជ្ ្ិងកីឡា 

 

ល ម្ ះសាលាលរៀន៖ _______________________ ល ម្ ះបណ្ដា ររស៖ ____________________ 
ក្សុរ / ខែឌ ៖ _______________________ នថាណខឆ្ន រំិនិតយ៖ ____________________ 
លខតត / ក្រុង៖  _______________________ ល ម្ ះអនរវាយតនមល៖ ____________________ 
ការលោររតាម 
លោេការែ៍ណែន៖ំ 

________________ _________/៦៣ = ___________% 

 

លសចរាណីែន៖ំ រនិិតយលមើេលោេការែ៍ណែននំីមយួៗខ្ងលក្កាម នងិបញ្ជជ រថ់ាលតើ បណ្ដា េ័យលនះលោររតាម
លរញលេញ លោររតាមលដាយណផ្នរ ឬមនិទនល់ោររតាម លដាយេូសសញ្ជញ ធរី (✓) លៅរនុងក្រឡាណដេក្តឹមក្តូវ។ 
បនទ បម់ររាបច់ំននួលោេការែ៍ណែនណំដេបានលោររតាមលរញលេញ និងបញ្ជជ រច់ំននួលនះលៅរនុងក្បអបណ់ដេ
ក្តឹមក្តូវខ្ងលេើ។ បនទ បម់រ រំែតច់នំនួសរបុននលោេការែ៍ណដេបានលោររតាមលរញលេញ រចួណចរនឹងចំននួ
សរបុននលោេការែ៍ទងំអស់ (៦៣) លដើមបរីែំតត់នមលេិតជាភាេរយ។ ការវាយតនមលទទួេសាគ េ់បណ្ដា េ័យមយួ 
ទមទរឱ្យមានការលោររតាមលោេការែ៍ណែនណំដេបានណចងយ៉ា ងលហាចណ្ដស់ ៧៥%។ លោ

ររ
តា
មល
រញ
លេ
ញ

 

លោ
ររ
តា
មល
ដា
យ
ណផ្
នរ 

មនិ
ទ
នល់
ោ
ររ
តា
ម 

សោលការណ៍ថ្ណនា ំ

ទីតាងំ និងបរលិវែ    
1. ភារចរំណ្ដា េជារបូវន័ត៖ លបើអាចលធវើបាន បណ្ដា េ័យេួរណតមានទតីាងំសាិតលៅចំរណ្ដា េ និងលៅជានផ់្លទ េ់ដី។ 

សាលាលរៀនេួរណតលចៀសវាងការដារប់ណ្ដា េ័យលៅរនុងទតីាងំណរបរខ្ងននទតីាងំសាលាលរៀន។ 
   

2. សាិតលៅជតិថាន រល់រៀន៖ បណ្ដា េ័យេួរណតមានេទធភារលក្បើក្បាស់ខពស់ នងិសាិតលៅជិតរណនលងបលក្ងៀន។    
3. ការក្េបក់្េងសំល ងរខំ្ន៖ េួរលរៀបចបំលងប់រលិវែលៅរនុងបណ្ដា េ័យ លដើមបកីាតប់នាយរតាត សំល ងរខំ្ន ណដេ

យ៉ា ងលហាចណ្ដស់ ណផ្នរខលះននបណ្ដា េ័យក្តូវណតោម នសំល ងរខំ្នរខី្ងលក្ៅ។ ការែ៍លនះ ទមទរឱ្យមានការ
សាងសងល់ៅលតឿបណ្ដា េ័យ  សួនចារបណ្ដា េ័យលៅជិតៗោន  ឬបនទបប់ិទជតិណដេោម នសំល ងរខំ្ន។ 

   

4. អេគសិនរីមម៖ លដើមបោីកំ្ទដេ់លសវាទងំឡាយណដេទរទ់ងនឹងបលចេរវទិា  បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្តវូណត
តភាជ បល់ៅនឹងណខសចរនតអេគិសនី។ 

   

5. រនលកឺ្េបក់្ោន៖់ បណ្ដា េ័យក្តូវមានរនលសឺមក្សប នងិក្េបក់្ោន ់ណដេអាចជារនលឺរីធមមជាតិ (តាមរយៈការលក្បើ
ក្បាស់ឱ្យអស់រេីទធភារនូវបងែួចធំៗ) ឬរនលឺសិបបនមិមតិ។  

   

6. សីតុែា ភារ៖ បណ្ដា េ័យេួរររាឱ្យមានសីតុែា ភារបនទបស់មក្សប (ឧ. មា៉ា សីុនក្តជារ ់ខយេ់បរល់ចញចូេ
លដាយលក្បើរង្កា រ) លដើមបធីានឱ្យមានេរខខែឌ ការង្ករេែលរញមយួឆ្ន  ំរដូ៏ចជាការររាទុរសមូហរមមលសៀវលៅឱ្យ
បានយូរអណងវងផ្ងណដរ។  

   

7. េទធភារលក្បើក្បាស់សក្មាបអ់នរលក្បើក្បាស់មានតក្មវូការរលិសស៖ បណ្ដា េ័យ េួរមានការរចនបលងស់មក្សបសក្មាប់
អនរលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យ ណដេមានតក្មូវការរិលសស។ ការែ៍លនះអាចរាបប់ញ្េូេទងំផ្លូវជក្មាេ នងិបរលិវែ
ក្េបក់្ោនស់ក្មាបរ់លទះជនរកិារ។ 

   

8. បរលិវែរហុមុខង្ករ៖ បណ្ដា េ័យេរួមានទំហំក្េបក់្ោន ់លដើមបផី្ាេ់នូវបរលិវែសក្មាបមុ់ខង្ករដូចតលៅ៖  
 សមូហរមមលសៀវលៅ កាណសត &ទសសនវដាី  
 ការររាទុរសមាភ រៈការយិេ័យ ឧបររែ៍សមាែ ត។េ។ 
 រណនលងសិរា (សូមលមើេរបូភារ) 
 រណនលងអាន  (សូមលមើេរបូភារ) 
 រុំរយទូរ័លេើតុ 
 រណនលងតាងំបង្កា ញ (ឧ. កាា រលខៀនរត័ម៌ាន) 
 រណនលងលធវើការសក្មាបបុ់េគេិរបណ្ដា េ័យ  

   

ការលរៀបចំបរលិវែ    
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9. បរលិវែក្សាវក្ជាវ៖ បណ្ដា េ័យេួរផ្ាេ់បរលិវែក្សាវក្ជាវ  នងិ សិរា ។ ការែ៍លនះអាចសំលៅដេ់តុរិលសស
សក្មាបឯ់រសារលយង (ឧ. វចននុក្រម សរវវចនធិបាយ។េ។) និងរុំរយទូរ័ក្សាវក្ជាវលេើបណ្ដា ញអុនីលធើែិត 
ណដេផ្ាេ់េទធភារលក្បើក្បាស់រុំរយទូរ័លេើតុមយួ ឬលក្ចើនលក្េឿង។ 

   

10. រណនលងអាន៖ បណ្ដា េ័យេួរផ្ាេ់បរលិវែសក្មាបរ់ណនលងអាន ដូចជា លៅអីណវង ឬរណនលងក្កាេក្រំណដេអាចអងគុយ
ក្បរបលដាយផ្លសុរភារ (សូមលមើេរបូភារ)។ 

   

11. រណនលងបង្កា តប់លក្ងៀន៖ បណ្ដា េ័យេួរផ្ាេ់បរលិវែសក្មាបស់រមមភារបង្កា តប់លក្ងៀន ណដេអាចផ្ទុរក្រុមតូចៗ 
ក្រុមធំៗ ឬមយួថាន រទ់ងំមូេណថមលទៀតផ្ង។ ការែ៍លនះអាចទមទរឱ្យមានការលក្បើក្បាស់រណនលងអងគុយមានថាន
រ់ៗ ដូចជលែាើ រ លដើមបសីនសសំំនចបរលិវែ ឬការលរៀបចរំណនលងអងគុយលផ្សងលទៀតក្បរបលដាយភារនចនក្បឌិត។ 

   

12. បរលិវែក្រមុការង្ករេលក្មាង៖ បណ្ដា េ័យេួរផ្ាេ់បរលិវែសក្មាបប់រលិវែការង្ករេលក្មាងជាក្រមុ ណដេសិសស
អាចលបាះរុមភមលីឌៀ និងបលងាើតេលក្មាងជាក្រុមបាន។ ការផ្ាេ់ជូនទងំលនះ អាចរមួមានដូចជា បរលិវែមានក្កាេ
ក្រំ ឬការលរៀបចរំណនលងអងគុយ ណដេសិសសលក្ចើននរអ់ាចអងគុយរភិារាេលក្មាងអវីមយួបាន។ 

   

13. បរលិវែរដឋបាេ៖ បណ្ដា េ័យេួរររាទុរតុរាងរងវង ់ឬទីធាល ការយិេ័យសក្មាបដ់ំលែើ រការរនិិតយលសៀវលៅ និង
សំលែើ សំុមលីឌៀ រដូ៏ចជាបរលិវែសក្មាបរ់រាទុរលក្េឿងបរកិាខ រ ឧបររែ៍ និងសមាភ រៈ។ 

   

14. សួនបណ្ដា េ័យ៖ លៅលរេណ្ដអាចលធវើបាន អនរលធវើលរៀបចបំលងប់ណ្ដា េ័យ េួរណតរចិរណ្ដដេ់ការដារប់ញ្េូ េ
សួនបណ្ដា េ័យ លៅណផ្នរខ្ងលក្កាយននបណ្ដា េ័យណដេជាមលធាបាយរនុងការរក្ងីរសមតាភាររបូវន័តរបស់   
បណ្ដា េ័យរនុងការទទេួសិសស។ បរលិវែលនះ េួរមានការធានសនតសុិខ លហើយអាចចូេមរដេ់បានណតតាម  
រយៈបណ្ដា េ័យប៉ាុលណ្ដា ះ។ 

   

15. បរលិវែសក្មាបល់សចរាកី្បកាស នងិណចររណំេររត័ម៌ាន៖ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរមានកាា រលខៀនរត័ម៌ានធំ
ទូលាយយ៉ា ងលហាចណ្ដស់មយួផ្លទ ងំ សក្មាបណ់ចររណំេររត័ម៌ាន លធវើលសចរាីក្បកាស និងដារត់ាងំបង្កា ញ
េលក្មាងរិលសសរបស់សិសស។ យរេែ កាា រលខៀនរត័ម៌ានលនះេរួណតដារល់ៅផ្លូវចូេមរកានប់ណ្ដា េ័យ ឬលៅរនុង
ទីតាងំរណ្ដា េ។ 

   

េទធភារលក្បើក្បាស់ជារបូវន័ត និងឌីជីថេ    
16. លមា៉ា ងលសវា៖ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរលបើរដំលែើ រការជាបនតបនទ បច់បរ់ីលមា៉ា ង ៧ ក្ររឹ រហូតដេ់យ៉ា ង

លហាចណ្ដស់លមា៉ា ង ៤ រលសៀេ។ លដើមបសីក្មួេដេ់ការសក្មារអាហារនថាក្តងរ់បស់បណ្ដា ររស សាលាលរៀនេួរណត
ចតត់ាងំសិសសលរញវយ័ណដេមានភារចស់ទុំបផុំ្តចនំួនរីរនរ ់លដើមបទីទេួខុសក្តូវចំល ះបណ្ដា េ័យលៅ
អំ ុងលរេសក្មារអាហារនថាក្តង ់ចលនល ះលមា៉ា ង ១១ ក្រឹរ និងលមា៉ា ង ១ រលសៀេ។ 

   

17. លក្បើក្បាស់ការរចនបលងល់ក្េឿងសង្កា រមឹណបបថមលីដើមបលីក្បើក្បាស់ឱ្យអស់រេីទធភារ៖ បណ្ដា េ័យេួរទញយរ
ក្បលយជនរ៍ីការរចនបលងល់ក្េឿងសង្កា រមឹណបបថម ីណដេមានេរខែៈសនសសំំនចលៅរនុងការលក្បើក្បាស់បរលិវែ រហុ
មុខង្ករ នងិសក្មបលៅតាមរបូរាងននបនទបណ់ដេដារវ់ា។ លក្េឿងសង្កា រមឹលនះេួរណតបង្កា ញឱ្យល ើញនូវការរចនបលង់
ណដេមានលសាភ្ែ័ភារជាទូលៅមយួ លហើយការលក្បើក្បាស់រែ៌វាលមើេលៅមនិទស់ណភ្នរ។   

   

18. ក្បតបិតតកិារននរុរំយទូរ័ក្សាវក្ជាវ៖ លដើមបធីាននូវេទធភារលក្បើក្បាស់ជាបនតបនទ បន់នលសវាក្សាវក្ជាវ បណ្ដា េ័យេួរ
ណតធានថា រុរំយទូរ័លបើរជានចិេលៅអ ុំងលរេលរញមយួនថាណដេបណ្ដា េ័យលនះលបើរទវ រ។ 

   

19. ក្បតបិតតកិារននឧបររែ៍ចេ័ត៖  រុរំយទូរ័បនទះលសាើង ក្តូវសារថមលៅលរេយប ់លដាយររាទុរឱ្យមានសុវតាភិារ
លៅរនុងទូណដរណដេមានរនធលចះចូេលៅខ្ងរនុង លដើមបអីាចស៊រណខសសារថមលៅរនុងទូសុវតាភិារ។ ការលធវើណបបលនះ
ធានថា រុំរយទូរ័បនទះលសាើងបានសារថមលរញសក្មាបល់ក្បើលៅនថាបនទ ប ់ណដេលធវើឱ្យសិសសលក្បើក្បាស់បានលរញលេញ។ 

   

20. វេគតក្មងទ់សិសិសសអរំកីារលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យ៖ សិសសទងំអស់េួរទទេួបានការតក្មងទ់ិសលៅលដើមឆ្ន ំ
សិរា អរំីលមា៉ា ងក្បតិបតតិការរបស់បណ្ដា េ័យ នងិរលបៀបលក្បើក្បាស់លសៀវលៅ រុរំយទូរ័ ឧបររែ៍សិរាចេ័ត និង
លសវាបណ្ដា េ័យលផ្សងៗលទៀត។ 

   

21. ការលរៀបចេំែនសិីសសលៅលេើឧបររែ៍ចេ័ត៖ លដើមបសីក្មបសក្មេួឱ្យសិសសមានេទធភារលក្បើក្បាស់ឧបររែ៍
ចេ័ត បណ្ដា េ័យេួរលរៀបចេំែនផី្លទ េ់ខលួនរបស់សិសសមាន រ់ៗ លដាយលក្បើសុសណវរណដេសមក្សបមយួ។ 

   

 េរខខែឌ តក្មវូបុេគេិរសក្មាបប់ណ្ដា េ័យ    
22. ចនំនួបុេគេិរបណ្ដា េ័យ៖  ចំល ះសាលាលរៀនណដេមានសិសសតិចជាង ៤០០ នរ ់បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី 

២១ ក្តវូមានបណ្ដា ររសយ៉ា ងតចិម្យួនាក់។ ររែីណដេចនំួនសិសសលេើសរ ី៤០០ នរ ់េួរណតមានបណ្ដា ររស
ពីរនាក ់ណដេមាន រអ់ាចជាបុេគេិរការយិេ័យ។ ររែីណដេការចុះល ម្ ះសិសសចូេលរៀនលៅសាលាលរៀន
លនះលេើសរ ី១,០០០ នរ ់េរួណតមានបណ្ដា ររសចនំួនបនីាក ់ណដេក្តូវបានចតត់ាងំឱ្យលធវើការលៅរនុងបណ្ដា េ័យ។ 
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23. រចនសមពន័ធបុេគេិរ៖ ររែីណដេមានការចតត់ាងំបណ្ដា ររសលេើសរមីយួនរឱ់្យលធវើការលៅរនុងបណ្ដា េ័យ 
ក្បធានបណ្ដា េ័យ េួរណតណតងតាងំអនរណដេមានសមតាភារជាងលេបផុំ្ត។ បុេគេមាន រល់នះ េួរមានសមតាភារ
ជាអនរដឹរនលំដើមបលីមើេការខុសក្តូវ និងក្េបក់្េងបណ្ដា េ័យទងំមូេ។ 

   

24. ការេះបងល់រេលវលា៖  លដើមបឱី្យបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្បក្រតឹតលៅក្បរបលដាយក្បសិទធភារ បណ្ដា ររស
(ទងំឡាយ) ណដេក្តវូបានចតត់ាងំឱ្យលធវើការលៅទីលនះ ក្តវូណតលធវើការលរញលមា៉ា ង។ ការែ៍លនះហាមមនិឱ្យមាន
ការចតត់ាងំបណ្ដា ររសលៅបលក្ងៀនតាមថាន រ ់ឬលធវើការង្កររដឋបាេលផ្សងៗណដេរុមំានទំនរទ់ំនងលដាយផ្លទ េ់
ជាមយួនងឹក្បតិបតតកិាររបស់បណ្ដា េ័យល ើយ។ 

   

25. ការររិែ៌នការង្ករបណ្ដា ររស៖  បណ្ដា ររសណដេលធវើការលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរលោររតាម
បរយិយការង្ករណដេមានណចងលៅរនុងលសៀវលៅណែនបំណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១។ 

   

េុែវឌុឍរិបស់បណ្ដា ររស៖    
26. េុែវឌុឍណិផ្នរការសិរារបស់បណ្ដា ររស៖ បណ្ដា ររសណដេបលក្មើការង្ករលៅរនុង បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរ

មានេុែវឌុឍណិផ្នរការសិរាលសមើោន នឹងក្េបូលក្ងៀនណដេបលក្មើការលៅសាលាលរៀនលនះណដរ (ឧ. សញ្ជញ បក្តរយៈ
លរេ ៤ ឆ្ន )ំ រដូ៏ចជាបទរិលសាធនរ៍នុងការបលក្ងៀនរយៈលរេរីរឆ្ន ផំ្ងណដរ។ 

   

27. េុែវឌុឍណិផ្នរបទរលិសាធនរ៍បស់បណ្ដា ររស៖ បណ្ដា ររសណដេបលក្មើការង្ករលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរ
មានសមតាភាររនុងការបង្កា ញឱ្យល ើញនូវេុែវឌុឍណិផ្នរបទរិលសាធនទ៍ងំឡាយជាលក្ចើនដូចតលៅ៖ 
 សមតាភាររនុងការបលក្ងៀន និងអនុវតតតាមរមមវធិីសិរា 
 ការក្េបក់្េងរមមវធិ ី– ការលធវើណផ្នការ ការអភ្វិឌឍ នងិការអនុវតតរមមវធិរីិលសសៗលដើមបណីរេមែការសិរារបស់
សិសស (ឧ. ការលរៀបចេំទធភាររនុងការលក្បើក្បាស់ឧបររែ៍ចេ័តលដើមបលីេើររមពស់រមមវធិសុីសណវរជារល់ារ់
ណផ្នរអរខររមម េែិតវទិា និងវទិាសាស្រសត)។ 

 ការណរេមែសមូហរមមលសៀវលៅ (ឧ. តាមរយៈការបលំរញលសៀវលៅចូេលៅក្តងរ់ណនលងចលនល ះ លៅតាមក្បធាន
បទននលសៀវលៅណដេមាន) រដូ៏ចជាសមតាភាររនុងការររាទុរ លរៀបច ំនិងទទេួបានមរវញិនូវសមាភ រៈអបរ់ ំ
ផ្ងណដរ។  

 ការលរៀបចេំទធភាររនុងការលក្បើក្បាស់រត័ម៌ានឌជីីថេតាមរយៈប៉ាុសតិ៍លផ្សងៗជាលក្ចើន (ឧ. រុំរយទូរ័លេើតុ រុំរយទូរ័
បនទះលសាើង។េ។)  

 ការចូេរមួរនុងការអាន និងការនិទនលរឿង (សក្មាបណ់តរក្មតិបឋមសិរាប៉ាុលណ្ដា ះ) 
 ការបង្កា ញឱ្យល ើញនូវចំលែះដឹងអំរអីរសរសិេបស៍ក្មាបរុ់មារ និងមនុសសលរញវយ័ 
 ការបង្កា ញឱ្យល ើញនូវចំលែះដឹងអំររីកិារភារណដេប៉ាះ េ់ដេ់ការអាន 
 បំែិនរនុងការក្បាក្ស័យទរទ់ង នងិសហការ 
 បំែិនណផ្នរឌជីីថេ នងិមលីឌៀ 
 ទំនួេខុសក្តូវណផ្នរសុជីវធម ៌នងិសងគម 
 ការលបាជ្ាចតិតរនុងការសិរាលរញមយួជវីតិតាមរយៈការអភ្វិឌឍវជិាជ ជីវៈឥតឈបឈ់រ  

   

តនួទីរបស់បណ្ដា ររសលៅរនុងការោកំ្ទដេ់បណ្ដា េ័យសតវតសរទី៍ ២១    
28. តនួទណីផ្នរបង្កា តប់លក្ងៀនរបស់បណ្ដា ររស៖ តនួទីណផ្នរបង្កា តប់លក្ងៀនរបស់បណ្ដា ររសសតវតសរទ៍ ី២១ េួររាប់

បញ្េូេទងំសាា នភារបលក្ងៀនដស៏មបរូណបបជាមយួសិសសមាន រ់ៗ  សិសសជាក្រុមតូចៗ និងសិសសមយួថាន រ់ៗ ។ វារ៏
អាចរាបប់ញ្េូេផ្ងណដរនូវការអភ្វិឌឍវជិាជ ជវីៈផ្លូវការ និងលក្ៅផ្លូវការរបស់សហការបីលក្ងៀន។ សរមមភារសនូេនន
ការង្ករបង្កា តប់លក្ងៀនរបស់បណ្ដា ររសក្បចសំាលាលរៀនេួររាបប់ញ្េូ េនូវចែុំចទងំឡាយដូចតលៅ៖ 
 ការលេើររមពស់អរខររមម នងិអណំ្ដន 
 អរខររមមរត័ម៌ាន (ឧ. បែិំនក្បមូេផ្ាុរំត័ម៌ាន ភារសាទ តជ់ំនញណផ្នររត័ម៌ាន អរខររមមលមលឌៀ នងិអនតរ

អរខររមម) 
 ការលរៀនណបបសាា បននិយម (ឧ. ការលរៀនលដាយណផ្ែរលេើការលដាះក្សាយបញ្ជា  ការេតិណបបសីុជលក្ៅ) 
 ការបស្រញ្ជជ បបលចេរវទិា (ឧ. ការលក្បើបលចេរវទិារនុងការររាទុរលសៀវលៅ និងបង្កា ញរត័ម៌ាន) 
 ការអភ្វិឌឍវជិាជ ជវីៈសក្មាបក់្េបូលក្ងៀន (ឧ. ការផ្ាេ់ឱ្កាសបែាុ ះបណ្ដា េដេ់ក្េូបលក្ងៀនលដើមបយីេ់ដឹង

បានកានណ់តក្បលសើរអរំីរលបៀបណដេរួរលេអាចលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យលៅរនុងការបលក្ងៀនរបស់ខលួនឱ្យបាន
កានណ់តក្បលសើរល ើង)  

   

29. តនួទណីផ្នរក្េបក់្េងរបស់បណ្ដា ររស៖ បណ្ដា ររសក្បចបំណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្តូវណតយេ់ចាស់អំរទីំនេួ    
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ខុសក្តូវរនុងការក្េបក់្េងរបស់រួរលេ។ តនួទកី្េបក់្េងរបស់បណ្ដា ររសសតវតសរទ៍ី ២១ រមួមាន ការលរៀបចំក្បរន័ធ
ឯរសារ និងដំលែើ រការឯរសាររបស់បណ្ដា េ័យសាលាលរៀនលដើមបលីក្បើក្បាស់បានេែក្បលសើរ។ លនះរាបប់ញ្េូេ
ទងំការណថទសំមាភ ររបូវន័តបណ្ដា េ័យ (ឧ. ការធានថាបណ្ដា េ័យសាែ ត និងមានការលរៀបចបំានេែ) ធនធាន
ឯរសារ (ឧ. ការររាឱ្យលសៀវលៅមានរលបៀបលរៀបរយជានិចេ នងិសាិតលៅតាមទីរណនលងក្តឹមក្តូវរបស់វា) នងិរមមវធិី
េរលុកាសេយ និងលសវាទងំឡាយណដេបណ្ដា េ័យអាចនឹងទទេួខុសក្តូវ (ឧ.ការលរៀបចសំរមមភារបលក្ងៀនោន
ឯងលៅរនុងបណ្ដា េ័យ)។ 

30. តនួទភីារជាអនរដរឹន ំនងិរចិេសហការរបស់បណ្ដា ររស៖ តនួទីចមបងរបស់បណ្ដា ររសសាលាលរៀនេឺ រមួចំណែរ
លៅរនុងលបសររមម និងលោេលៅរបស់សាលាលរៀន។ លៅរនុងរចិេសហការជាមយួអនរក្េបក់្េងរដឋបាេ និងក្េូ
បលក្ងៀនរបស់សាលាលរៀន បណ្ដា ររសសតវតសរទ៍ី ២១ េួរណតអភ្វិឌឍ និងអនុវតតលសវា និងរមមវធិីបណ្ដា េ័យណផ្ែរលេើ
រមមវធិសិីរា ណដេោកំ្ទដេ់ការបលក្ងៀន និងការលរៀនសក្មាបទ់ងំអស់ោន ។ រមមវធិទីងំលនះអាចរាបប់ញ្េូេដូច
ជា រមមវធិអីណំ្ដនលសៀវលៅេប ីរមមវធិីរក្ងឹងសមតាភារអណំ្ដន ឬវទិាសាស្រសត ណដេរមួមាន   បលចេរវទិា 
សរមមភារបលក្ងៀនោន ឯង ឬការលធវើលតសតសិសសតាមលអ ិចក្តូនិរ។េ។ បណ្ដា ររសសាលាលរៀនអាចលដើរតួនទីណត
មាន រឯ់ង ឬសហការជាមយួក្េូបលក្ងៀនឯរលទសលផ្សង លៗៅរនុងសាលាលរៀន លដើមបកី្េបក់្េង និងអនុវតតរមមវធិទីងំ
លនះ។  

   

31. តនួទចូីេរមួរនុងសហេមនរ៍បស់បណ្ដា ររស៖ បណ្ដា ររសលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្តូវណតលធវើការយ៉ា ង
សរមម លដើមបលីធវើឱ្យសមាជិរសហេមនចូ៍េរមួលៅរនុងការលធវើឱ្យលសវាបណ្ដា េ័យមានសរមមភាររស់រលវ ើរ។ ការ
ចូេរមួរនុងសហេមនរ៍មួមានដូចជា ការលរៀបចរំមមវធិជីារល់ារ ់និងរិចេខតិខំក្បឹងណក្បងចុះតាមសហេមន ៍
ណដេសាវ េមនក៍្បជាជនណដេមានវបបធម ៌ភាសាចក្មុះ នងិក្បជាជនណដេមានេរខែៈខុសណបលររីអនរដនទ ឱ្យ
ចូេមរកានប់ណ្ដា េ័យ។ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ ី២១ េួរទទេួសាគ េ់ភារសំខ្នរ់បស់ក្រុមក្េសួារលៅរនុង
ការអបរ់បុំក្តធតីារបស់ររួលេ នងិេុែតនមលននការលផ្ទរចំលែះដឹងរជីំននម់យួលៅជនំនម់យួលទៀត។  

   

32. ការក្បកានខ់្ជ បត់ាមសតងដ់ាក្រមសីេធម៖៌ បណ្ដា ររស និងបុេគេិរដនទលទៀតលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ រមួ
ទងំអនរសម័ក្េចិតតផ្ងណដរ ក្តវូក្បតិបតតតិាមសតងដ់ាក្រមសីេធមខ៌ពស់លៅរនុងអនតរអំលរើរបស់រួរលេជាមយួោន  នងិ
ជាមយួសមាជិរទងំអស់ននសហេមនស៍ាលាលរៀន។ ររួលេក្តូវណតតមាេ់សិទធរិបស់អនរលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យ
សំខ្នជ់ាងផ្លសុរភារ នងិភារង្កយក្សួេផ្លទ េ់ខលួនរបស់រួរលេ លហើយក្តូវលចៀសវាងភារេលមែៀងលដាយសារ
ណតឥរយិបថ និងជលំនឿផ្លទ េ់ខលួនរបស់រួរលេលៅរនុងការផ្ាេ់លសវាបណ្ដា េ័យ។ រុមារ យុវជន និងមនុសសលរញវយ័
ទងំអស់ េួរណតទទួេបានការបលក្មើលសវាលដាយលសមើភារោន  លដាយមនិេិតរីសមតាភារ និងសាវតារបស់រួរលេ
ល ើយ៖ ក្តូវលោររសិទធិទទួេបានឯរជនភារ និងសិទធទិទេួបានការលរៀនសូក្តរបស់រួរលេក្េបល់រេលវលា។ 

   

ការលរៀបចំណផ្នការ និងការផ្សរវផ្ាយ    
33. ណផ្នការរមមវធិ៖ី បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរមានេលក្មាងចាស់លាស់អរំីលសវា និងរមមវធិរីបស់ខលួនណដេ

មានការលធវើបចេុបបននភារយ៉ា ងលហាចណ្ដស់មយួឆ្ន មំាង។ 
   

34. សរមមភារផ្សរវផ្ាយ៖ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ ី២១ េួរលរៀបចំណផ្នការសក្មាបស់រមមភារផ្សរវផ្ាយរបស់ខលួន 
ឱ្យបានលៅដេ់បណ្ដា អនរ ររ់ន័ធទងំឡាយអំរីលសវា និងរមមវធិរីបស់បណ្ដា េ័យតាមរយៈវេគតក្មងទ់សិ រិចេ
ក្បជុំ និងមលីឌៀសងគម។ 

   

លសវាទរទ់ងនឹងសមូហរមមលសៀវលៅ    
35. ទហំសំមូហរមមលសៀវលៅ៖ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរណតផ្ទុរលសៀវលៅយ៉ា ងតចិ ១០ រាេ រនុងសិសសមាន រ ់

ឬលក្ចើននរ ់រមួទងំលសៀវលៅចែំងលជើងដូចោន ជាលក្ចើនចាបផ់្ងណដរ។ 
   

36. ការលរៀបចសំមូហរមមលសៀវលៅ៖ លសៀវលៅលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ ី២១ េួរមានការលរៀបច ំនងិបងល់េខលៅ
តាមមុខវជិាជ លដាយយរេំនតំាមក្បរន័ធចណំ្ដតថ់ាន រទ់សភាេដឺលវ។ 

   

37. េទធភារលក្បើក្បាស់សមូហរមមលសៀវលៅ៖ លសៀវលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ ី២១ េួរណតង្កយក្សេួររបានលៅ
រនុងទូលសៀវលៅលបើរចហំសក្មាបអ់នរ ររ់ន័ធទងំអស់។ លទះសាិតលក្កាមកាេៈលទសៈណ្ដរល៏ដាយ មនិក្តូវចរ់
លសាលសៀវលៅរនុងទូល ើយ លេើរណេងណតរនុងររែីលសៀវលៅរក្ម ឬមានការលេើរណេង។ 

   

38. ការអភ្វិឌឍសមូហរមមលសៀវលៅ៖ បណ្ដា ររសេួរលធវើការសទងម់តិជាមយួក្េបូលក្ងៀន និងអនរក្េបក់្េងរដឋបាេអំរី
ចំែងលជើងលសៀវលៅបណនាមណដេក្តូវការ លដើមបឱី្យសមូហរមមលសៀវលៅរបស់បណ្ដា េ័យមានការរក្ងរីបណនាមជា
លរៀងរាេ់ឆ្ន ។ំ េួរមានការលធវើេទធរមម នងិបញ្ជជ ទិញលសៀវលៅណដេមានចែំងលជើងថមីៗលដាយបណ្ដា ររស យ៉ា ង
លហាចណ្ដស់មយួឆ្ន មំាង។ 
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39. ឯរសារលយង៖ លសៀវលៅលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ជានចិេកាេេរួណតដារប់ញ្េូេនូវឯរសារលយងជា
លក្ចើនរមួមានជាអាទិ៍ដូចជា វចននុក្រមណខមរ វចននុក្រមភាសាបរលទស នងិ សរវវចនធិបាយ។   

   

40. លសៀវលៅភាសាបរលទស៖ លសៀវលៅលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្តូវមានលសៀវលៅភាសាបរលទសជានិចេ ជា
រិលសសលសៀវលៅជាភាសាអងល់េលស និងភាសាបារាងំ។  

   

41. សិទធខិេសីមូហរមមលសៀវលៅ៖ បណ្ដា អនរ ររ់ន័ធណដេលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរក្តូវបានអនុញ្ជញ ត
ឱ្យខេីលសៀវលៅមយួរាេសក្មាបរ់យៈលរេយ៉ា ងតចិរីរសបាា ហ៍។ សិទធិលនះលបើរទូលាយចំល ះក្េូបលក្ងៀន អនរ
ក្េបក់្េងរដឋបាេ ឬសិសសណដេចុះល ម្ ះចូេលរៀនលៅសាលាលរៀនលនះ។   

   

លសវាឌីជីថេ    
42. េទធភារលក្បើក្បាស់អុនីលធើែិត៖ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរភាជ បណ់ខសលរញលេញលដើមបអីាចលក្បើក្បាស់លសវា អុី

នលធើែិតបាន។  
   

43. េទធភារលក្បើក្បាស់មា៉ា សីុនណសវងររ៖ លដើមបសីក្មបសក្មួេឱ្យសិសសក្សាវក្ជាវបាន បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ 
េួរប ំរជ់ាមយួនងឹរុំរយទូរ័លេើតុ ណដេមានប ំរជ់ាមយួនឹងមា៉ា សីុនណសវងររណដេង្កយក្សួេលក្បើក្បាស់។ លៅ
តាមសាលាលរៀនណដេមានសិសសតិចជាង ៤០០ នរ ់បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ ក្តូវមានរុរំយទូរ័លេើតុយ៉ា ង
តិចរីរលក្េឿង។ សក្មាបស់ាលាលរៀនណដេមានសិសសចបរ់ី ៤០០ នររ់ហូតដេ់ ៧០០ នរ ់    បណ្ដា េ័យេួរ
មានរុរំយទូរ័ក្សាវក្ជាវចំននួបីលក្េឿង លហើយក្បសិនលបើមានសិសសចបរ់ី ៧០០ នរល់ ើងលៅ េួរណតមានរុរំយទូរ័
ក្សាវក្ជាវយ៉ា ងតិចបនួលក្េឿង។ 

   

44. េទធភារលក្បើក្បាស់លសវាសិរាចេ័ត៖ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរប ំរឧ់បររែ៍ចេ័ត (ឧ. រុំរយទូរ័បនទះ
លសាើង) ណដេសក្មបសក្មេួេទធភារសិសសរនុងការលក្បើក្បាស់សរមមភារសិរាចេ័តទរទ់ងនឹងអរខររមម េែិតវទិា 
វទិាសាស្រសត នងិមុខវជិាជ លផ្សងៗលទៀត។ លៅតាមសាលាលរៀនណដេមានសិសសតចិជាង ៤០០ នរ ់បណ្ដា េ័យ
សតវតសរទ៍ ី២១ េួរមានរុំរយទូរ័បនទះលសាើងយ៉ា ងតិច ៣០ លក្េឿង សាលាលរៀនណដេមានសិសសចបរ់ី ៤០០ នរល់ ើង
លៅ េួរមានរុរំយទូរ័បនទះលសាើងចបរ់ ី៤០ លក្េឿងល ើងលៅ។  

   

45. េទធភារលក្បើក្បាស់លអក្រងទូ់រទសសន៖៍ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរបំ រល់ដាយលអក្រងទូ់រទសសនធ៍ំ  ៗដលំ ើងលៅ
រណនលងសក្មាបល់ធវើសរមមភារបង្កា តប់លក្ងៀនសិសស លដើមបឱី្យសិសសអាចលមើេណខសភារយនតអបរ់ ំនិងបទបង្កា ញ
ននអ ុំងលរេលៅរនុងបណ្ដា េ័យ។ ឈុតទូរទសសនេ៍ួរមានទំហ ំ៤២ អុិនឈ ៍លហើយេួរណតអាចចរឯ់រសារឌជីីថេ 
ណដេលក្បើក្តូវោន ជាមយួនងឹអងគចងចសំក្មាបល់ដាតចូេ។    

   

46. េទធភារលក្បើក្បាស់សុសណវរអបរ់៖ំ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរបំ រល់ដាយសុសណវរដស៏មបរូណបបសក្មាប់
សិសសក្េបវ់យ័ ទងំលៅសាលាបឋមសិរា នងិមធយមសិរា។ សុសណវរលនះអាចដំល ើងលៅលេើរុំរយទូរ័លេើតុ នងិ/
ឬរុំរយទូរ័បនទះលសាើងលៅរនុងបណ្ដា េ័យ។ សុសណវរលនះ េរួលេើររមពស់នូវអវីៗដូចជា សមតាភារអណំ្ដន វទិាសាស្រសត 
ការក្បរឹាលយបេ់អរំអីាជីរ អណំ្ដនទូលៅ និងការលធវើលតសត។ ភាេលក្ចើនននរមមវធិសុីសណវរទងំលនះបានតក្មូវលៅ
តាមបរបិទននក្បរន័ធអបរ់រំមពុជា លហើយអាចររបានជាភាសាណខមរ។ 

   

រមមវធីិរិលសសលដើមបលី ល្ើយតបលៅនឹងលោេបំែង និងចរខុវស័ិយរបស់សាលាលរៀន    
47. ការសក្មបរមមវធិបីណ្ដា េ័យសាលាលរៀនជាមយួលោេលៅរបស់សាលាលរៀន៖ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរណសវងរររិចេ

រិភារាដស៏រមមជាមយួអនរក្េបក់្េងរដឋបាេសាលាលរៀន និងក្បធានក្រមុបលចេរលទសតាមរក្មតិថាន រ ់នងិមុខ
វជិាជ  លដើមបបីលងាើតរមមវធិទីងំឡាយណដេក្សបតាមលោេលៅ នងិរមមវធិសិីរារបស់សាលា។ ឧទហរែ៍ 
សាលាលរៀនជំននថ់មីមានការលបាជ្ាចតិតចំល ះការបង្កា តប់លក្ងៀនមុខវជិាជ  STEM ។ លហតុដូលចនះលហើយ បណ្ដា េ័យ 
សតវតសរទ៍ី ២១ េួរមានរមមវធិី និងសុសណវររិលសសណដេក្សបតាមលោេលៅលនះ។ 

   

48. តនួទរីបស់បណ្ដា ររសលៅរនុងការអនុវតតនរ៍មមវធិរីលិសស៖ បណ្ដា ររសលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរយេ់
ចាស់អំរតីួនទជីារល់ារអ់វខីលះណដេខលួនក្តូវលដើរតលួៅរនុងការអនុវតតនរ៍មមវធិរីិលសសអវីមយួ។  

   

លសវាអភ្វិឌឍនវ៍ជិាជ ជីវៈសក្មាបក់្េបូលក្ងៀន    
49. ការផ្សរវផ្ាយរត័ម៌ានដេ់ក្េបូលក្ងៀនអរំឱី្កាសរនុងការអភ្វិឌឍវជិាជ ជវីៈ៖ បណ្ដា ររសលៅបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី 

២១ ជានិចេកាេ េរួណតជូនដែឹំងដេ់ក្េបូលក្ងៀនលៅលរេណ្ដមានលសៀវលៅ ឬបលចេរវទិាថមីៗណដេ ររ់ន័ធ
បានមរដេ់បណ្ដា េ័យ។ រត័ម៌ានលនះអាចផ្សរវផ្ាយតាមវធិជីាលក្ចើនរមួមានជាអាទិ៍ដូចជា តាមរយៈមលីឌៀ
សងគម លសចរាកី្បកាសលេើកាា រលខៀនរត័ម៌ាន ឬលសចរាីក្បកាសលៅរនុងអងគក្បជុទូំទងំសាលាលរៀន។ បណ្ដា ររសរ៏
អាចលរៀបចរំចិេក្បជុំរលិសសសក្មាបក់្េបូលក្ងៀនផ្ងណដរ លដើមបរីនយេ់អំររីលបៀបលក្បើក្បាស់បលចេរវទិា សុសណវរ ឬ
ណេបងសិរាថម ីលៅលរេណ្ដមានេទធភារលក្បើក្បាស់បាន។  
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50. តណំហទណំផ្នរអភ្វិឌឍនក៍្េបូលក្ងៀន ឬលធនើលៅរនុងបណ្ដា េ័យ៖ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ ី២១ េរួលរៀបចំឯរសារទរទ់ងនឹង
ឱ្កាសអភ្វិឌឍនវ៍ជិាជ ជីវៈលៅលេើលធនើដាចល់ដាយណ រមយួ ឬលៅរនុងណផ្នរដាចល់ដាយណ រមយួននបណ្ដា េ័យ។ 
ណផ្នរលនះ េរួផ្ទុរនូវលសៀវលៅវជិាជ ជីវៈទរទ់ងនឹងការអបរ់ ំ(ឧ. េរលុកាសេយ ការអភ្វិឌឍរមមវធិីសិរា រង្កវ យតនមល។េ។) 
សមាភ រៈរហុមលីឌៀ (ឧ. ក្បអបស់មាភ រៈអរខររមម និងលេខ ណេបងសិរា ឌីវឌីី សីុឌអីបរ់។ំេ។) រដូ៏ចជាបលចេរវទិា
ថមីៗ (ឧ. មា៉ា រយីលហារុរំយទូរ័បនទះលសាើងថម ីរុំរយទូរ័លេើតុ ។េ។ ណដេលទើបណតបានដំល ើងថមីៗ លៅរនុងបណ្ដា េ័យ។ 

   

51. សិកាខ សាលាសាីរកីារអភ្វិឌឍវជិាជ ជវីៈដរឹនលំដាយបណ្ដា េ័យ៖ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ ី២១ េួរលរៀបចំសិកាខ សាលា នងិ/
ឬរចិេក្បជុំលក្ៅផ្លូវការសក្មាបក់្េបូលក្ងៀនអរំឯីរសារ ឬបលចេរវទិាថមីៗ លៅរនុងបណ្ដា េ័យយ៉ា ងលហាចណ្ដស់មយួឆ្ន ំ
មាង។ រចិេក្បជុទំងំលនះអាចលធវើល ើងលៅលដើមឆ្ន សិំរា លដើមបណីែនអំរំសីមាភ រៈថមីៗ ឬបនទ បរ់កីារផ្ាេ់  សមាភ រៈ 
និងលក្េឿងបរកិាខ រថមីៗ លដើមបឱី្យក្រមុក្បរឹាភ្បិាេសាលាលរៀនទងំអស់លៅរនុងបណ្ដា េ័យមានការយេ់ដឹងអំរី
រលបៀបលក្បើក្បាស់វា។ 

   

បំណែងណចរភាររិចេ    
52. ការបលងាើតបណំែងណចរភាររចិេរនុងចលំណ្ដមបណ្ដា ររស៖ បណ្ដា ររសលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួររភិារារនុង

ចំលណ្ដមររួលេ អរំភីាររិចេណដេមានេូសបញ្ជជ រល់ៅរនុងបរយិយការង្ករណដេបានចតត់ាងំរបស់រួរលេ និង
ណបងណចររចិេការរនុងចំលណ្ដមរួរលេ។ 

   

លមា៉ា ងក្បតិបតតកិារ    
53. លមា៉ា ងលសវា៖ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ ី២១ េួរលបើរទវ រចបរ់ីលមា៉ា ង ៧ ក្រឹររហូតដេ់លមា៉ា ង ៤ រលសៀេ។ លដើមប ី

សក្មេួដេ់លមា៉ា ងសក្មារអាហារនថាក្តងរ់បស់បណ្ដា ររស សាលាលរៀនេួរណតណតងតាងំសិសសណដេមានភារចស់
ទុំបំផុ្តចនំួនររីនរ ់ឱ្យមរជួយ លមើេការខុសក្តូវបណ្ដា េ័យអ ុំងលមា៉ា ងសក្មារអាហារនថាក្តង ់ចលនល ះលមា៉ា ង 
១១ ក្រឹរ និងលមា៉ា ង ១ រលសៀេ។ លដើមបឱី្យសិសសអាចលមើេការខុសក្តូវលេើការលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យបាន សាលា
លរៀនេួរផ្ាេ់អាហារនថាក្តងល់ដាយឥតេតិនថលសក្មាបសិ់សសទងំលនះជាលរៀងរាេ់នថាណដេមរជយួ លមើេការខុសក្តូវ 
(សូមលមើេផ្ងណដរនូវ លោេការែ៍ណែន ំ២.៤.១)។ 

   

បទបញ្ជជ ទងំឡាយសក្មាបអ់នរលក្បើក្បាស់    
54 ការបលងាើតបទបញ្ជជ ទងំឡាយរនុងការក្េបក់្េងការលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យ៖ បណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរមាន

វធិាន នងិបទបញ្ជជ ចាស់លាស់សក្មាបឱ់្យអនរលក្បើក្បាស់លោររតាមលៅលរេចូេមរបណ្ដា េ័យ។ ចែុំចមយួ
ចំនួនណដេបទបញ្ជជ ទងំលនះេួរក្េបដែា បល់េើរមួមានជាអាទិ៍៖  
 លមា៉ា ងក្បតបិតតកិារ 
 ការលក្បើក្បាស់បែា សមាគ េ់ខលួនសិសស (លដើមបខីេីឯរសារ ឬសមាភ រៈ) 
 អតិថិវនិយ័លៅបណ្ដា េ័យ 
 បទបញ្ជជ សក្មាបក់ារលក្បើក្បាស់លសវាឌីជីថេ 
 សមាភ រៈណដេខេីហសួកាេរំែត ់និងបាតប់ង ់
 វនិយ័សិសស 
 ការលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យលដាយសិសសមយួថាន រ ់ក្រុមតូចៗ និងក្រុមធំៗ 

   

55 ការផ្សរវផ្ាយបទបញ្ជជ ទងំឡាយរនុងការក្េបក់្េងការលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យ៖ បណ្ដា េ័យេរួបលងាើតផ្លល រសញ្ជញ  នងិប
ែា ក្បកាស ណដេតាងំបង្កា ញនូវបទបញ្ជជ ទងំឡាយរបស់បណ្ដា េ័យ លហើយដារវ់ាលៅតាមរណនលងសំខ្ន់ៗ លដើមប ី
ឱ្យលមើេល ើញបានក្េបោ់ន ។ វធិាន និងបទបញ្ជជ ទងំឡាយសក្មាបក់ារលក្បើក្បាស់បណ្ដា េ័យ រេ៏ួរណតដារ់
បញ្េូេលៅរនុងវេគតក្មងទ់ិសអំរបីណ្ដា េ័យណដេលធវើល ើងលៅលដើមឆ្ន សិំរាលនះផ្ងណដរ។  

   

ការក្តតួរិនិតយ/ការក្េបក់្េងលេើការលក្បើក្បាស់លសៀវលៅ និងឌីជីថេ    
56 ការលក្បើក្បាស់ឧបររែ៍លអ ចិក្តនូរិសក្មាបរ់រារែំតក់្តា៖ បណ្ដា ររសលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េួរ

ក្តូវបានប ំរជ់ាមយួនងឹរុរំយទូរ័យួរនដ លដើមបឱី្យរួរលេអាចររាបាននូវរែំតក់្តាលអ ិចក្តូនរិសាីរកីារខេី
លសៀវលៅ បញ្ជ ីសារលរើភ្ែឌ  និងការអនុវតតរបស់សិសសអំរសុីសណវរអបរ់ ំ។ រួរលេអាចលក្បើក្បាស់ឧបររែ៍ទងំ
លនះសក្មាបរ់រាទុរ លរៀបចតំារាង និងវភិាេសាិតអិនរលក្បើក្បាស់។ 

   

57 បញ្ជ ីសារលរើភ្ែឌ លអ ចិក្តនូរិ៖ បណ្ដា ររសលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េរួររារែំតក់្តាលអ ិចក្តូនរិ
សាីរីបញ្ជ ីសារលរើភ្ែឌ របស់បណ្ដា េ័យ រមួមានជាអាទិ៍ដូចជា បរកិាខ រ លក្េឿងសង្កា រមឹ នងិរាយមុខលផ្សងៗលទៀត
ណដេមនិអាចលក្បើក្បាស់បាន។ 

   

58 ការតាមដានចនំនួលសៀវលៅ៖ បណ្ដា ររសលៅរនុងបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ ី២១ េួរររារែំតក់្តាចាស់លាស់សាីរី    
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ចំនួនលសៀវលៅលៅរនុងបណ្ដា េ័យ លដើមបធីានថា លៅណតមានលសៀវលៅយ៉ា ងលហាចណ្ដស់ ១០ រាេ រនុងសិសស
មាន រ ់លយងលៅតាមលោេការែ៍ណែន ំ៤.៣.១។ 

59 ការតាមដានការខេលីសៀវលៅ៖ បណ្ដា ររសលៅបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ី ២១ េរួតាមដានលដាយក្បរន័ធលអ ចិក្តនូិរ
ជាក្បចណំខនូវចនំួនលសៀវលៅណដេបានខេី និងអនរខេ។ី រែំតក់្តាទងំលនះ េួរណតលរៀបចំជាតារាង និងវភិាេយ៉ា ង
លហាចណ្ដស់មយួណខមាង។ 

   

60 ការតាមដានការលក្បើក្បាស់ឌជីថីេ៖ បណ្ដា ររសលៅបណ្ដា េ័យសតវតសរទ៍ ី២១ េួរតាមដានលដាយក្បរន័ធលអ ិច
ក្តូនិរនូវចនំួនដងននឧបររែ៍ចេ័តណដេក្តូវបានលក្បើក្បាស់លៅរនុងបណ្ដា េ័យ រដូ៏ចជាការអនុវតតរបស់សិសស
លេើរមមវធិសុីសណវរលផ្សងៗជាលក្ចើន ណដេមានសមតាភារតាមដានការអនុវតតផ្ងណដរ។ 

   

ថវកិាហរិញ្ញ វតាុ    
61. ការលធវើណផ្នការថវកិា៖ បណ្ដា ររសលៅបណ្ដា េ័យេួរអភ្វិឌឍណផ្នការថវកិាមយួសក្មាបរ់យៈលរេមយួឆ្ន  ំណដេនងឹ

ក្តូវបង្កា ញជូនណផ្នររដឋបាេរបស់សាលាលរៀន។ ណផ្នររដឋបាេេួរក្តតួរនិិតយ និងរភិារាអរំីចណំ្ដយទងំលនះ
ជាមយួបណ្ដា េ័យ លហើយលៅលរេណរសក្មួេរចួរាេ់លហើយ ក្តវូដារប់ញ្េូ េវាលៅរនុងណផ្នការណរេមែក្បចឆំ្ន ំ
របស់សាលាលរៀន។ 

   

62. ថវកិាចរនត៖ ណផ្ែរលៅលេើណផ្នការថវកិាណដេបានឯរភារោន  សាលាលរៀនេួរផ្ាេ់ជូនបណ្ដា េ័យជាមយួនងឹថវកិា
ចរនត ណដេមានទរឹក្បារយ់៉ា ងតចិ ៥០ ដុលាល ររនុងមយួណខ លដើមបរីា៉ា បរ់ងលៅលេើការចណំ្ដយចរនត ណដេអាចរមួ
មានជាអាទិ៍ដូចតលៅ៖  
 សមាភ រៈការយិេ័យ 
 សមាភ រៈសមាែ តអនមយ័ និងសមាភ រៈលផ្សងៗលដើមបរីរានូវេរខខែឌ អនមយ័េែលៅរនុងបណ្ដា េ័យ 
 ការជសួជុេបនតិចបនតួចលៅលេើលក្េឿងសង្កា រមឹ និងលក្េឿងបរកិាខ រ 
 ណេបងសិរា និងសមាភ រៈសិរា 

   

63. ការររាបញ្ជ ី នងិការជក្មះបញ្ជ ីហរិញ្ញ វតាុ៖ បណ្ដា េ័យេួរររារំែតក់្តាហិរញ្ញ វតាុឱ្យបានេែនូវចណំ្ដយចរនត
របស់ខលួន លហើយក្តវូរាយការែ៍អំរចីណំ្ដយទងំលនះជាលរៀងរាេ់ណខជូនការយិេ័យរដឋបាេរបស់សាលាលរៀន។ 
មូេនធិណិដេមនិបានចណំ្ដយេួរទុរចណំ្ដយបនតលៅរនុងណខបនទ ប ់ជាមយួនឹងការទូទតប់ំលរញបណនាមរី
សាលាលដើមបឱី្យបណ្ដា េ័យមានមូេនិធលិរញលេញ។   
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ឧបសម្ព័្ធ ១០៖ េំនិតបណនាមអំរីបលងប់ណ្ដា េ័យសតវតសរទី៍ ២១ 
 

ទីធាល ជានល់ក្កាម  

 
បរលិវែជានល់េើ      ទដិឋភារជារណ់សាង (រណនលងលមើេទូរទសសន)៍  

 

បរលិវែជានល់ក្កាម  

 

រណនលងលមើេ 
ទូរទសសនល៍អក្រងធំ់ 

ជលែាើ រលៅ
កានប់រលិវែខ្ងលេើ 

ទូលសៀវលៅ 
         រាងរងវង ់ 

ទូដាររុ់រំយទូរ័
ក្សាវក្ជាវ   
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