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បុព្វកថា 
 

 វស័ិយអបរ់ជំាកត្តា គន្លឹះមយួកនុងការអភវិឌ្ឍធនធានមនុសស ដ ើមបរីមួចំណែកអភវិឌ្ឍសងគមនិងដស ឋកិចច។ 

ការអភវិឌ្ឍធនធានមនុសសចបំាចត់្រូវអភវិឌ្ឍត្គូបដត្ងៀនឱ្យមានសមរថភាពដពញដេញសំដៅជំរញុកិចចការបដត្ងៀន 

និងដរៀន ជាពិដសសការអនុវរាដោេការែ៍ចាប ់ ដោេនដោបាយឱ្យសដត្មចត្តមណែនការយុទ្ធសាស្តសាវស័ិយ 

អបរ់ ំនិងយុទ្ធសាស្តសាចរុដកាែរបស់ាជជរ ឋ្ ភបិាេននត្ពឹះាជជាណាចត្កកមពុជា ។ 
 ដ ើមបដី្្ើយរបនលងបរបិទ្ខាងដេើនិងបរបិទ្សកេភាវបូនយីកមម ត្កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកឡីាបានយក 

ចិរាទុ្ក្កក់នុងការបែុ្ឹះបណ្ាេត្គូបដត្ងៀន ឱ្យមានគុែភាពត្តមរយៈការណកេមអកមមវធិីសិកាចំដែឹះទូ្ដៅ 

កមមវធិីបែុ្ឹះបណ្ាេត្គូបដត្ងៀន និងវគគបំបន៉សមរថភាព នទ្ដទ្ៀរជាដត្ចើន កនុងដ ឹះកប៏ានជំរញុឱ្យការអនុវរា  

កមមសិកាគរដុកាសេយរបស់កមមសិកាការ ីការនិ ីឱ្យមានត្បសិទ្ធភាពែងណ រ ។  
 ការអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយ គឺធា ឱ្យកមមសិកាការ ីការនិីែារភាា បត់្ទ្លស្ីនលងការអនុវរាដ ើមបទី្ទ្ួេ

បានេទ្ធែេទងំចំដែឹះ លង ជំ ញ សីេធម ៌ បទ្ពិដសាធន ៍ និងសមរថភាពអនុវរាវជិាា ជីវៈកនុងដពេបំដពញ 
ការងារឱ្យទ្ទ្ួេបានដជាគជយ័ និងមានការទ្ទ្ួេសាគ េ់ពីសងគម ។ 
 កនុង មត្កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកឡីា ខ្ុ ំសងឃលមថាដោក ដោកត្សី នលងយកចិរាទុ្ក្កអ់នុវរា នងិ 

ដត្បើត្បាស់ឯកសារដនឹះឱ្យអស់េទ្ធភាពដ ើមបរីមួចំណែកកនុងការអភវិឌ្ឍធនធានមនុសសត្បកបដ្យគុែភាព ។ 
 ជាទ្ីបញ្ចប ់ ខ្ុ ំសូមណល្ងអំែរគុែោ៉ងត្ជាេដត្ៅចំដ ឹះអងគការ VVOB ដែលបានសហការជាមយួ 

ក្រសួងអបរ់ ំ យុវជន និងរឡីា ក្រមទងំបានជួយ ឧបត្ថមភទងំដនែរស្មា រត្ ី ថវកិា និងបច្ចេរច្េសែេ់ក្រុមការងារ 

ជារិច្សសមស្តនាីជំ ញ ណ េបានយកអស់កម្ាងំកាយ ចរិា បញ្ញា  និងសាម ររកីនុងការដរៀបចំចងត្កងឯកសារ ម៏ាន

សារៈសំខានដ់នឹះ ។ 
       ាជជធានីភនដំពញ, នលៃទ្ី        ណខ          ឆ្ន ២ំ០១៦ 
            រដ្ឋមន្រ្តីក្កសងួអប់រ ំ យវុជ្ ្ិងកឡីា
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អារមភកថា 

 
បទ្បញ្ារា ិ សាីពីកមមសិកាគរដុកាសេយដនឹះត្រូវបានដរៀបចំចងត្កងដ ើងជាឯកសារដោេសត្មាបគ់ែៈ 

កមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយ ដោកត្គូ អនកត្គ ូ ដត្បើត្បាស់កនុងការអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយដៅត្តម 

ត្គលឹះសាថ នបែាុ ឹះបណាា េត្គបូដត្ងៀនណ េជារត្មូវការចបំាចរ់បស់ត្កសួងអបរ់ ំ យុវជន នងិកឡីា កនុងការបែាុ ឹះ 

បណាា េត្គូបដត្ងៀន ។  

បទ្បញ្ារាិដនឹះត្រូវបានណកសត្មួេដ្យត្កុមការងាររបស់ត្កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកឡីា ដត្កាមជំនយួ 

បដចចកដទ្សពីអងគការ VVOB ។ ត្កុមការងារបាន្កប់ញ្ចូ េខ្លមសារសំខាន់ៗ ននសាង់្ រវជិាា ជីវៈត្គូបដត្ងៀន 

របស់ត្កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡាដៅកនុងត្ពលរាិបត្រវាយរនម្ការអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយរបស់កមមសិកា 

ការ ី ការនិីកនុងដោេបំែងពត្ងលងការសិការបស់គរសិុសសនិងការបែាុ ឹះបណាា េត្គបូដត្ងៀនឱ្យមានគុែភាពេអ 

ត្បដសើរ ។   

ដ្្ៀរឱ្កាសដនឹះណ រ ដយើងខ្ុ ំសូមណល្ងអំែរគុែោ៉ងត្ជាេដត្ៅបំែុរចំដ ឹះថាន ក ់លក តំ្កសួងអបរ់ ំ

យុវជន និងកឡីា ណ េបានដេើកទ្លកចរិា េ់ត្កុមការងារកនុងការដធវើសុពេភាពឯកសារ ម៏ានសារៈសំខានដ់នឹះ ។  

គែៈកមមការនិពនធសងឃលមថា ឯកសារដនឹះនលងចូេរមួដេើកកមពស់ការត្គបត់្គង លក  ំ និងការអនុវរាកមម 

សិកាគរដុកាសេយឱ្យមានត្បសិទ្ធភាពខពស់ ដ ើមបដីធវើឱ្យគរសិុសសក្ាយដៅជាត្គូបដត្ងៀនណ េមានសមរថភាព 

ដពញដេញកនុងការបដត្ងៀន និងដរៀន និងជាត្គូបដត្ងៀនេអ ដពេអ គរ ។  

ត្កុមការងារដយើងខ្ុ ំនលងរងច់ទំ្ទ្ួេដ្យកាីដសាមនសសរកីាជយាជេ់មរិណកេមអពីសំណាកដ់ោកត្គូ អនកត្គ ូ

និងត្បិយមរិាអនកអានទងំអស់ ។   

 

គណៈកមមការ្ិព្្ធ
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គណៈកមមការ្ិព្្ធ 
 

គែៈត្គបត់្គង 
១. ឯកឧរាម បែឌិ រ ហង ់ជនួណារ ៉នុ   រ ឋមស្តនាីត្កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកឡីា 
២. ឯកឧរាម បែឌិ រ ណារ ប ុនដរឿន  រ ឋដេខាធិការត្កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកឡីា 
 

គែៈកមមការត្ររួពនិរិយ 
១. ដោក ោង ដសងហាក ់   ត្បធាន យក ឋ្ នបែាុ ឹះបណាា េ និងវតិ្កលរការ 
២. ដោក ដអង គលមេី    ត្បធាន យក ឋ្ នអភវិឌ្ឍកមមវធិីសិកា 
៣. ដោក ចន ់សុភា    ត្បធាន យក ឋ្ នបឋមសិកា 
៤. ដោក ដ ៉ សំរទិ្ធ ី    អនុត្បធាន យក ឋ្ នបែាុ ឹះបណាា េ និងវតិ្កលរការ 
 

គែៈកមមការនពិនធ នងិដរៀបដរៀង 
១. ដោក មងួ ចនទូ់្ច   ត្បធានការោិេ័យបែាុ ឹះបណាា េ 
២. ដោកត្សី ែន សុភា   អនុត្បធានការោិេ័យបែាុ ឹះបណាា េ 
៣. ដោក ងិន វរិ   មស្តនាី យក ឋ្ នបែាុ ឹះបណាា េ និងវតិ្កលរការ 
៤. ដោក ជា ែុន   ជំនួយការបដចចកដទ្ស ត្កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកឡីា 
៥. ដោក អ ងុ បូររិ   ត្បធានការោិេ័យបឋម មនទីរអ.យ.ក ដខរាកំពងឆ់្ន ងំ 
៦. ដោក ្ិេ សីុលន   ត្បធានការោិេ័យបឋម មនទីរអ.យ.ក ដខរាត្តណកវ 
៧. ដោក រ ៉វូ ដែងណស    យកសាោគរដុកាសេយ និងវតិ្កលរការាជជធានភីនដំពញ 
៨. ដោក ហ ូ ភារនិទ    យករងសាោគរដុកាសេយ និងវតិ្កលរការដខរាកំពងឆ់្ន ងំ 
៩. ដោក ហង ់សំដអឿន    យករងសាោគរដុកាសេយ និងវតិ្កលរការដខរាត្តណកវ 
១០. ដោកត្សី សុលម សីុណារ  ត្បធានណែនកសិកា ស.គ.វ ដខរាកំពងច់ម 
១១. ដោក ហង ់យន៉ ់   អនុត្បធានណែនកសិកា ស.គ.វ ដខរាកំពរ   
 

ជនំយួការបដចចកដទ្ស នងិចងត្កង 
១. ដោកត្សី Wanda Prins  ទ្ីត្បលកាណែនកអភវិឌ្ឍសមរថភាព អងគការ VVOB 
២. ដោក សយ សំែុន   អនកសត្មបសត្មួេគដត្មាង អងគការ VVOB 
៣. កញ្ញា  ណបន៉ សុគ ធ    ទ្ីត្បលកាអបរ់ ំអងគការ VVOB
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                          ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ     សាសនា     ព្រះម្ហារសព្រ 
 

ព្រសងួអបរំ់ យវុជន នងិកីឡា 

បទបញ្ញតតសិ តពី្ីកមមសកិាគរកុកាសល្យ 

របសក់មមសកិាការ ីការ ិ្ ីកៅសាលាមធ្យមសកិាគរកុកាសល្យ 

ជំព្ូក១ 
 កោល្បណំង ្ិងសណូំមព្រ 

 

ត្បការ១ : កមមសិកាគរដុកាសេយមានដោេបំែង៖ 

− បងកឱ្កាសឱ្យកមមសិកាការ ី ការនិីបានហវលកហារច់ំដែឹះ លងវជិាា ជីវៈរបស់ត្គូបដត្ងៀន ត្តមរយៈការែារភាា ប់

ត្ទ្លស្ីណ េបានដរៀនច្ៅសាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ ដៅនលងការអនុវរាជាកណ់សង្ដៅសាោដរៀនចំដែឹះ

ទូ្ដៅ និងមដរាយយសិកា ។ ទ្នទលមនលងដនឹះកមមសិកាគរដុកាសេយបងកឱ្កាសឱ្យកមមសិកាការ ី ការនិី សិកា

ណសវងយេ់ពីការអនុវត្តវជិាា ជីវៈរបស់ត្គូបដត្ងៀន ត្តមរយៈការសដងករ និងការអនុវរាកនុងថាន កដ់រៀន ដ ើមបទុី្កជា

មូេ ឋ្ នចំដែឹះ លង និងមានវធិានការច្្វើសវ័យហវលកហវឺនបនាដទ្ៀរ ។ 

− ែ្េ់ឱ្កាសឱ្យកមមសិកាការ ី ការនិី អភវិឌ្ឍសមរថភាពច្លើណែនក ចដំែឹះ លងវជិាា ជវីៈ ការត្បរបិរាវិជិាា ជវីៈ 

ការសិកាវជិាា ជវីៈ នងិសីេធមវ៌ជិាា ជវីៈ ដៅសាោដរៀនចំដែឹះទូ្ដៅ និងមដរាយយសិកា ច្ែើមបឱី្យច្េកាា យជាក្េ ូ

បច្ក្ងៀនលអនាច្រលអនាេត្ ។  

− ែាេ់ឱ្កាសឱ្យសាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ សាោដរៀនចំដែឹះទូ្ដៅ និងមដរាយយសិកាសហការោន ឱ្យ 

បានេអកនុងការបែាុ ឹះបណាា េកមមសិកាការ ីការនិីឱ្យក្ាយជាត្គូបដត្ងៀនត្បកបដ្យគុែភាព ។   

− វាយរនមស្មរថភាពវជិាា ជីវៈត្គូបដត្ងៀនរបស់កមមសិកាការ ី ការនិី ដត្កាយពីបានទ្ទ្ួេការបែុ្ឹះបណ្ាេដៅ

សាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ និងមានវធិានការណកេមអបានទនដ់ពេដវោ ។ 
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ត្បការ២ : កមមសិកាគរដុកាសេយត្រូវអនុវរាឱ្យបានសដត្មចត្តមសំែូមពរ ូចខាងដត្កាម៖ 

− ធា អនុវរាឱ្យបានដពញដេញនូវខ្លមសារកមមសិកាគរដុកាសេយ ដ្យមានភាពបរណ់បន និងនចនត្បឌ្ិរត្តម

សាថ នភាពជាកណ់សង្ ។ 

− យកចិរាទុ្ក្កអ់ភវិឌ្ឍបនាដេើ ចដំែឹះ លងវជិាា ជវីៈ ការត្បរបិរាវិជិាា ជវីៈ ការសិកាវជិាា ជវីៈ សីេធមវ៌ជិាា ជវីៈ 

និងបែាុ ឹះបែិំនទ្ ំកទ់្នំងេអរបស់កមមសិកាការ ីការនិជីាមយួសហគមន ៍សាោដរៀន នងិសិសានុសិសស ។ 

− ធា ឱ្យមានទ្ំ ក់ទ្ំនងេអរវាងត្គបអ់ងគភាព ក់ពន័ធ និងត្គបគ់ែៈកមមការណ េទ្ទ្ួេខុសត្រូវកមមសិកា

គរដុកាសេយ ។  
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ជំព្ូក២ 
 ខ្លឹមសារកមមសកិាគរកុកាសល្យ 

 

ត្បការ៣: ខ្លមសាររមួននកមមសិកាគរដុកាសេយមាន៖ 

− ការសិកាណសវងយេ់ពសីាថ នភាពអបរ់ដំៅសាោដរៀនចំដែឹះទូ្ដៅ និងមដរាយយសិកា ពិដសស 

សភាពការែ៍អបរ់ ំ និងកិចចសហការរបស់មជឈ ឋ្ នអបរ់ទំងំប ី (សាោដរៀន ត្គួសារ សហគមន)៍ 

ដៅតាមសាោដរៀនណ េកមមសិកាការ ីការនិីចុឹះអនុវរាផ្ទទ េ់  

− ការហវលកហារក់ារងារត្គបត់្គងដៅសាោដរៀន និងរ ឋបាេថាន កដ់រៀន  

− ការហវលកហារក់ារងារបដត្ងៀន និងដរៀន ដ ើមបក្ីាយជាត្គូបដត្ងៀនេអ និងមានសមរថភាព  

− ការពត្ងលងទ្ំ កទ់្នំងរវាងសាោដរៀន  ត្គួសារ និងសហគមន ៍។ 
 

ត្បការ៤: ខ្លមសារេមអរិននការណសវងយេ់ពីសាថ នភាពអបរ់ដំៅសាោដរៀនចំដែឹះទូ្ដៅ និងមដរាយយសិកា៖  

− ការដសវងយល់សភាពការែ៍អបរ់ ំនិងកិចចសហការរបស់មជឈ ឋ្ នអបរ់ទំងំបីដៅសាោដរៀនណ េកមម

សិកាការ ីការនិីចុឹះអនុវរា 

− ការស្ាបរ់បាយការែ៍របស់គែៈត្គបត់្គងស្ីពីត្បវរាិសាោដរៀន ទ្ំដនៀមទ្ម្ាបត់្បនពែី រដបៀបរបប

ដធវើការងារ ដោេការែ៍សំខាន់ៗ  នងិបទ្ពិដសាធនេ៍អៗ ណ េសាោដរៀនកំពុងអនុវរា  

− ការណសវងយេ់ពីទ្ំ កទ់្ំនងកនុងនិងដត្ៅសាោដរៀន ការចូេរមួរបស់សហគមនក៍នុងការរមួចំដែរ 

អភវិឌ្ឍវស័ិយអបរ់ ំ 

− ការសិកាណសវងយេ់ពកីារដរៀនសូត្ររបស់សិសានុសិសស ពីរដបៀបរបបការងារ និងជីវភាពរស់ដៅ

របស់បុគគេិកអបរ់ ំនិងត្គូបដត្ងៀនច្ៅកនុងសាោដរៀនទងំមូេ 

− ការចូេរមួត្គបស់កមមភាពរបស់សាោដរៀននិងសងគម ។ 
 

ត្បការ៥: ខ្លមសារេមអរិននការហវលកហារដ់េើការងារត្គបត់្គងដៅសាោដរៀន និងរ ឋបាេថាន កម់ាន៖ 

− ការណលរកា និងដត្បើត្បាស់ដសៀវដៅ បញ្ា ី និងត្តាជងដែសងៗ  

− ការរុបណរងថាន កដ់រៀនឱ្យបានត្រលមត្រូវត្តមច្ោលការែ៍គរដុកាសេយ (របូភាព ក្ារដខៀន រុត្គូ រុសិសស            

ទូ្ភែ័ឌ នដិករន ៍ ដកៀនសិកា ការច្រៀបចំតារាងទងំត្បាបំនួរមួមាន តារាងរិត្តយិស ចំណាត្ថ់្នែ រ់
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ក្បចដំែ ក្បចឆំមាស បេបញ្ជា ផ្នៃរែុង បំដែងដចររមាវ ិ្ ីសិរា កាលវភិាេច្វនសមាអ ត្ថ្នែ រ ់

បញ្ា ីស្មរច្រើភែ័ឌ  តារាងឆមាស…)  

− ការដរៀបចំចរត់្តងំដធវើអ មយ័ ដបាសសមាអ រ ជួសជុេ ណលរកាត្ទ្ពយសមបរាិរ ឋកនុងថាន ក ់

− ការត្គបត់្គងសិសសរមួមាន វនិយ័ សណ្ាបធ់ាន ប ់ការដរៀនសូត្រ និងសកមមភាពដែសងៗ  

− ការដរៀបចំចេ សវ័យត្គបត់្គងរបស់សិសស (ចរត់្តងំត្បធានថាន ក ់អនុត្បធានថាន ក ់អនុគែៈកមមការ 

ដែសងៗត្តមការចបំាចជ់ាកណ់សង្) ។ 

ត្បការ៦: ខ្លមសារេមអរិននការហវលកហារដ់េើការបដត្ងៀន នងិដរៀនដ ើមបក្ីាយជាត្គូបដត្ងៀនេអត្រូវមានសមរថភាពដេើ៖ 

− ការសដងករ និងការករត់្ត្ត ំដែើ រការបដត្ងៀនរបស់ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមខុវជិាា   

− ការហវលកហារដ់ធវើណែនការបដត្ងៀន និងបំណែងណចកកមមវធិសិីកាត្តមមុខវជិាា   

− ការហវលកហារដ់ធវើកិចចណរងការបដត្ងៀន ការែេិរ និងការដត្បើត្បាស់សមាភ រឧបដទ្ស ការដត្បើត្បាស់សំែួរ  

− ការហវលកហារក់ារងារបដត្ងៀន និងដរៀន ការត្រួរពិនិរយ ការវាយរនម្េទ្ធែេសិការបស់សិសស និងការ 

នតល់រត័្ម៌ានក្ត្ឡបែ់ល់សិសស  

− ការហវលកហារព់ីរដបៀបត្បជុតំ្កុមបដចចកដទ្ស (ជាអនកចូេរមួ និងជាអនក លក កំារត្បជុំ) ។ 

ត្បការ៧: ការពត្ងលងទ្ំ កទ់្នំងរវាងសាោដរៀន ត្គួសារ និងសហគមន៖៍ 

− ណសវងយេ់ពីរួ ទ្រីបស់សាោដរៀនកនុងការជួយ អភវិឌ្ឍសហគមន ៍ 

− ណសវងយេ់ពីយុទ្ធវធិីននការទកទ់ញត្គួសារ សហគមន ៍ឱ្យចូេរមួកនុងការអបរ់ ំអភវិឌ្ឍការងារ   

− សិកាណសវងយេ់ពីសារៈសំខានរ់បស់សហគមនក៍នុងការងារជួយ ែល់វស័ិយអបរ់ ំ។ 
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ជំព្ូក៣ 
 ការចាតត់ងំកមមសកិាគរកុកាសល្យ 

 

ត្បការ៨: ទ្កីណន្ងសត្មាបអ់នុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយគឺជាសាោដរៀនចំដែឹះទូ្ដៅ និងមដរាយយសិកាស្មធារែៈ  

ណ េមានេកខែៈសមរមយទងំបរសិាថ នថាន ក ់ នងិសាោដរៀន ទងំគុែភាពត្គូបដត្ងៀនណ េអាចឱ្យកមមសិកាការ ី

ការនិីយកជាគំរបូាន ដ េគ៖ឺ 

− មានការត្គបត់្គងេអ ទងំការងាររ ឋបាេ ទងំជំ ញបដចចកដទ្ស  

− មានត្គូបដត្ងៀនណ េមានបទ្ពិដសាធន ៍និងគុែសមបរាេិអអាច លក កំមមសិកាការ ីការនិីបាន  

− មានបរសិ្មថ នស្មលាសមក្សបតាមបេដ្ឋា នេរចុ្កាសលយ ។  

 ការដត្ជើសដរ ើសទ្ីកណន្ងសត្មាបដ់ធវើកមមសិកាគរដុកាសេយ ត្រូវសដត្មចដ ើងដ្យត្កសួងអបរ់ ំ យុវជន នងិ   

កីឡា ឬមនទីរអបរ់ ំ យុវជន នងិកីឡាាជជធាន ី ដខរា ត្តមសំដែើ របស់គែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន ក់

ត្កសួង ឬាជជធានី ដខរា ។ 

ត្បការ៩: ាជជធានី ដខរានីមយួៗ ត្រូវមានគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយ ណ េត្រូវចរត់្តងំដ ើងដ្យ

មនទីរអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡាាជជធាន ី ដខរា ដ្យមានសំដែើ ពសីាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ ។ ចំដ ឹះសាោ

មធយមសិកាគរដុកាសេយដត្កាមឱ្វាទ្ផ្ទទ េ់របស់ត្កសួង គែៈកមមការដនឹះត្រូវណរងត្តងំដ ើងដ្យត្កសួងអបរ់ ំ

យុវជន និងកឡីា ។ 

ត្បការ១០: គែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កា់ជជធាន ី ដខរា (មជឈមែឌ េគរដុកាសេយភូមភិាគ និង 

សាោគរដុកាសេយ និងវតិ្កលរការាជជធានី ដខរា) មានសមាសភាព ូចខាងដត្កាម៖ 

− ត្បធាន ឬអនុត្បធានមនទីរអបរ់ ំយុវជន និងកីឡាាជជធានី ដខរា ជា     ត្បធាន 

−  យក ឬ យិកាមជឈមែឌ េគរដុកាសេយភូមភិាគ ឬសាោគរដុកាសេយ និងវតិ្កលរការ                

ាជជធានី ដខរា ជា          អនុត្បធាន 

−  យករង ឬ យិការងមជឈមែឌ េគរដុកាសេយភូមភិាគ ឬសាោគរដុកាសេយ និងវតិ្កលរការ         

ាជជធានី ដខរា ជា          សមាជិក 

− ត្បធាន ឬអនុត្បធានការោិេ័យបុគគេិកបែុ្ឹះបណ្ាេននមនទីរអបរ់ ំ យុវជន នងិកីឡា                 

ាជជធាន ីដខរា ជា          សមាជិក 
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− ត្បធាន ឬអនុត្បធានការោិេ័យទ្ទ្ួេបនទុកបឋមសិកា ឬមធយមសិកាចំដែឹះទូ្ដៅ                           

ននមនទីរអបរ់ ំយុវជន និងកីឡាាជជធានី ដខរា ជា       សមាជិក 

− ត្បធាន ឬអនុត្បធានការោិេ័យអធិការកិចចននមនទីរអបរ់ ំយុវជន និងកីឡាាជជធានី ដខរា ជា សមាជិក 

− ត្បធានការោិេ័យសិកាមជឈមែឌ េគរដុកាសេយភូមភិាគ ឬត្បធានណែនកសិកា           

សាោគរដុកាសេយ និងវតិ្កលរការាជជធានី ដខរា ជា      សមាជិក 

   

  ដ្យណ កសាោមធយមសិកាគរដុកាសេយមដរាយយមជឈមិណ េសថិត្ដៅដត្កាមឱ្វាទ្ត្កសួងអបរ់ ំ

យុវជន និងកឡីា គែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយមានសមាសភាព ូចខាងដត្កាម៖ 

− ត្បធាន ឬអនុត្បធានការោិេ័យបែុ្ឹះបណ្ាេនន យក ឋ្ នបែុ្ឹះបណ្ាេ នងិវតិ្កលរការ ជា    ត្បធាន 

−  យក ឬ យិកាសាោមធយមសិកាគរដុកាសេយមដរាយយមជឈមិ ជា     អនុត្បធាន 

−  យករង ឬ យិការងសាោមធយមសិកាគរដុកាសេយមដរាយយមជឈមិ ជា     សមាជិក 

− ត្បធានការោិេ័យមដរាយយសិកានន យក ឋ្ នអបរ់កុំមាររូច ជា          សមាជិក 

− មស្តនាទី្ទ្ួេបនទុកការងារបែុ្ឹះបណ្ាេនន យក ឋ្ នបែុ្ឹះបណ្ាេ នងិវតិ្កលរការ ជា       សមាជិក 

− ត្បធានការោិេ័យសិកាននសាោមធយមសិកាគរដុកាសេយមដរាយយមជឈមិ ជា     សមាជិក 

ត្បការ១១: គែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កត់្កសួង និងាជជធាន ីដខរាមានភារកិចច៖ 

− ដត្ជើសដរ ើសសាោដរៀន និងថាន កដ់រៀនសត្មាបអ់នុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយ  

− ពិនិរយដត្ជើសដរ ើសមស្តនាីអបរ់ ំឬត្គូឧដទ្ទសសត្មាបដ់ធវើជាត្គូណែ កំមមសិកាគរដុកាសេយ  

− ត្តម្នការអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយរបស់គែៈកមមការ លក កំមមសិកាថាន កខ់ែឌ  ត្កុង ត្សុក ថាន ក ់

សាោ និងកមមសិកាការ ីការនិីជាបជ់ាត្បចដំៅត្តមមែឌ េកមមសិកាេរចុ្កាសលយ  

− ដេើកទ្លកចិរា ដេើកសរដសើរ ជូនរងាវ ន ់  េ់សមាជិកគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយ និង

កមមសិកាការ ី ការនិី ដ្យមានសំដែើ ពីគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយដៅត្តមសាោដរៀន 

ករែីសមាជិកណាមាន កប់ំដពញភារកិចចរបស់ខ្ួនមនិបានត្រលមត្រូវ ត្រូវដធវើការណែ  ំឬ្កព់ិនយ័  

− ដធវើរបាយការែ៍បូកសរុបអំពេីទ្ធែេននការអនុវរាកមមសិកាគរុដកាសេយជូនត្កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកឡីា ។ 
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ត្បការ១២: មនទីរអបរ់ ំយុវជន និងកីឡាាជជធានី ដខរា នីមយួៗក្ត្ូវបច្ងកើត្ឱ្យមានគែៈកមមការថាន កខ់ែឌ  ត្កុង ត្សុក  

សត្មាបរ់ិនិត្យតាមដ្ឋនការអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយ និងជួយ ណកេមអឱ្យបានទនច់្រលច្វលា ។  

គែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កខ់ែឌ  ត្កុង ត្សុកមានសមាសភាព ូចខាងដត្កាម៖  

− ត្បធាន ឬអនុត្បធានការោិេ័យអបរ់ ំយុវជន នងិកីឡា ខែឌ  ត្កុង ត្សុក ជា   ត្បធាន 

−  យក  យិកាស្មលាច្រៀនដែលជាមែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ ជា   អនុត្បធាន  

− ត្បធាន ឬអនុត្បធានត្កុម លក កំមមសិការបស់សាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ ជា   សមាជិក 

ត្បការ១៣: គែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កខ់ែឌ  ត្កងុ ត្សុកមានភារកិចច៖ 

− កសាងណែនការកមមសិកាគរដុកាសេយកនុងខែឌ  ត្កងុ ត្សុក   

− ត្តម្នការអនុវរាណែនការរបស់មែឌ លរមាសិរាេរចុ្កាសលយ និងចុឹះជាបជ់ាត្បច ំេ់ទ្ីកណន្ងអនុវរា

កមមសិកាគរដុកាសេយ កនុងករែីចបំាចត់្រូវាជយការែ៍ជូនគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយ 

ថាន កា់ជជធានី ដខរា ដ ើមបដី្ឹះត្សាយ  

− បងកេកខែៈងាយត្សួេឱ្យកមមសិកាគរដុកាសេយត្បត្ពលរាដៅបានេអ និងមានត្បសិទ្ធភាព  

− បូកសរបុវាយរនម្េទ្ធែេននកមមសិកាគរដុកាសេយកនុងខែឌ  ត្កុង ត្សុក រចួបញ្ាូ នដៅគែៈកមមការ     

សកមមសិកាគរដុកាសេយថាន កា់ជជធានី ដខរា ។ 

ត្បការ១៤: សាោដរៀនចំដែឹះទូ្ដៅ និងមដរាយយសិកា ណ េត្រូវបានដត្ជើសដរ ើសជាមែឌ េអនុវរាកមមសិកា 

គរដុកាសេយ ត្រូវបដងកើរគែៈកមមការមយួសត្មាប ់លក កំមមសិកាគរដុកាសេយ ។ គែៈកមមការដនឹះត្រូវបានចរ ់

ត្តងំដ ើងដ្យមនទីរអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡាាជជធាន ី ដខរា ត្តមសំដែើ របស់គែៈកមមការ លក កំមមសិកា

គរដុកាសេយថាន កត់្កសួង និងាជជធានី ដខរា ។  

 គែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយ ថាន កស់ាោដរៀន ត្រូវមានសមាសភាព ូចខាងដត្កាម៖  

−  យក ឬ យិកាសាោដរៀនចំដែឹះទូ្ដៅ ឬមដរាយយសិកាសាម ីជា   ត្បធាន 

− ត្បធានត្កុម លក កំមមសិការបស់សាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ ជា  អនុត្បធាន 

−  យករង ឬ យិការងសាោដរៀនចំដែឹះទូ្ដៅ ឬមដរាយយសិកាសាម ីជា  អនុត្បធាន 

− ត្គូឧដទ្ទស ឬមស្តនាីសាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ ជា    សមាជិក 
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− ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមខុវជិាា ដៅសាោដរៀនចំដែឹះទូ្ដៅ ឬមដរាយយសិកា                                   

ណ េជាមែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ ជា       សមាជិក 

− រំណាងកមមសិកាការ ីការនិីត្បចមំែឌ េកមមសិកា ជា    សមាជិក  

ត្បការ១៥: គែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កស់ាោដរៀនមានភារកិចច៖ 

− ដរៀបចំ និងអនុវរាណែនការកមមសិកាគរដុកាសេយឱ្យបានទនដ់ពេដវោ និងមានត្បសិទ្ធភាព  

− ចុឹះត្តម្នជាត្បចតំ្តមកាេវភិាគរបស់មែឌ េកមមសិកានូវការអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយរបស់

កមមសិកាការ ីការនិ ីដ ើមបដីេើកទ្លកចិរា និងមានវធិានការណកេមអបានទនដ់ពេដវោកនុងករែីជួបការេំបាក  

− បងកេកខែៈងាយត្សួេឱ្យកមមសិកាការ ីការនិីអនុវរាការងារបានេអ និងមានត្បសិទ្ធភាពត្តមរយៈការ

ចុឹះពិនរិយត្តម្ន និងជួយ ណកេមអជាត្បច ំ 

− ត្បជុំវាយរនម្ដ ើមបី្ កព់ិនទុ និងចុឹះមូេវចិរែ៍ដេើត្ពលរាិបត្រវាយរនមត្្តម ំណាកន់ីមយួៗ រចួណចករណំេក 

េទ្ធែេឱ្យកមមសិកាការ ីការនិីបាន លង និងណកេមអឱ្យបានទនដ់ពេដវោ  

− ដធវើជាគំរេូអ េ់កមមសិកាការ ីការនិីដេើត្គបណ់ែនក ដ េគដឺេើការងារត្គបត់្គង ការងារបដត្ងៀន និងដរៀន 

ទ្ំ កទ់្ំនង គុែធម ៌និងសីេធមរ៌ស់ដៅ   

− ត្បជុពំិភាកាជាមយួគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កដ់ខរា ខែឌ  ត្កុង ត្សុក ដរៀងាជេ់ 

សបាា ហ៍ដ ើមបរីឹិះរកវធិីណែ  ំនិងណកេមអកមមសិកាការ ីការនិី ឱ្យអនុវរាបានេអទនដ់ពេដវោ   

− ត្បជុបំូកសរបុវាយរនមេ្ទ្ធែេកមមសិកាគរដុកាសេយត្តម ំណាក ់និងដធវើរបាយការែ៍ជូនគែៈកមមការ

 លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កដ់ខរា ខែឌ  ត្កុង ត្សុក ឱ្យទនដ់ពេដវោ  

− ដធវើសំដែើ ដេើកសរដសើរ ជូនរងាវ ន ់ឬ្កព់ិនយ័ េ់កមមសិកាការ ីការនិី ឬត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា  

(កនុងករែីចបំាច)់ ដៅគែៈកមមការកមមសិកាគរដុកាសេយថាន កខ់ែឌ  ត្កុង ត្សុក ណ េត្រូវចរក់ារបនា

ដទ្ៀរត្តមឋា នុត្កមការងារ ។ 
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ត្បការ១៦: ភារកចិចរបស់ត្បធានត្កុម លក កំមមសិកាគរដុកាសេយ និងត្គូឧដទ្ទសត្បចមំែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ 

 ភារកចិចរបស់ត្បធានត្កមុ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយ៖ 

− ពនយេ់ណែ កំមមសិកាការ ីការនិី ពីណបបបទ្ដែសងៗននការអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយមុនដពេដចញដៅ

ដធវើកមមសិកាគរដុកាសេយ  

−  លក  ំនិងត្គបត់្គងកមមសិកាការ ីការនិីដៅកានម់ែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ   

− សហការោ៉ងជិរសនិទ្ធជាមយួត្បធានគែៈកមមការថាន កស់ាោដរៀន ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូបដត្ងៀនត្តមមុខវជិាា  

ដ ើមបតី្តម្ន និងណកេមអកមមសិកាការ ីការនិីឱ្យបានទនដ់ពេដវោ   

− មានវរាមានដៅមែឌ េកមមសិកាណ េខ្ួនទ្ទ្ួេខុសត្រូវ និងចូេរមួត្បជុំឱ្យបានដទ្ៀងទរជ់ាមយួ

គែៈកមមការកមមសិកាគរដុកាសេយថាន កស់ាោ និងកមមសិកាការ ីការនិីដរៀងាជេ់សប្ាហ៍ ត្ពមទងំបងាា ញ

ពចីំែុចខ្ាងំ និង ចំែុចគួរណកេមអរបស់កមមសិកាការ ីការនិីមាន ក់ៗ ដ ើមបមីានវធិានការដេើកទ្លកចិរា នងិណក

េមអទនដ់ពេដវោ ។ 

 ភារកចិចត្គឧូដទ្ទសត្បចមំែឌ េកមមសិកា៖ 

− ចូេរមួ លក  ំនិងត្គបត់្គងកមមសិកាការ ីការនិីដៅកានម់ែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ  

− មានវរាមានដៅមែឌ េកមមសិកាណ េខ្ួនទ្ទ្ួេខុសត្រូវ និងចូេរមួត្បជុំឱ្យបានដទ្ៀងទរជ់ាមយួ

គែៈកមមការថាន កស់ាោដរៀន និងកមមសិកាការ ីការនិីដរៀងាជេ់សប្ាហ៍ ត្ពមទងំបងាា ញពីចំែុចខ្ាងំ និង 

ចំែុចគួរណកេមអរបស់កមមសិកាការ ីការនិីមាន ក់ៗ ដ ើមបមីានវធិានការដេើកទ្លកចិរា និងណកេមអទនដ់ពេដវោ  

− សហការោ៉ងជិរសនិទ្ធជាមយួត្បធានត្កុម ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូបដត្ងៀនត្តមមុខវជិាា ដ ើមបតី្តម្ន និង

ណកេមអកមមសិកាការ ីការនិីឱ្យបានទនដ់ពេដវោ   

− សហការជាមយួត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា  ដ ើមបសីដងករការបដត្ងៀន និងដរៀន និងែាេ់ពរ័ម៌ានត្រ ប ់

 េ់កមមសិកាការ ីការនិីជាត្បច ំ 

− សហការជាមយួត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា  ដ ើមបតី្តម្នវាយរនម្ការបដត្ងៀន និងដរៀនឱ្យបានបី ង 

កនុងមយួមខុវជិាា មុននលង្កព់ិនទុ និងចុឹះមូេវចិរែ៍ដេើត្ពលរាិបត្រវាយរនម្  

− ដធវើបញ្ា ីសត្មងព់ិនទុ អំពីេទ្ធែេកមមសិកាគរដុកាសេយ រចួបញ្ាូ នដៅគែៈកមមការ លក កំមមសិកា 

គរដុកាសេយថាន កស់ាោដរៀន ត្តមរយៈត្បធាន លក កំមមសិកាគរដុកាេសយរបស់ខ្ួន ។ 
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ត្បការ១៧: ភារកចិចត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា ដៅសាោដរៀនចំដែឹះទូ្ដៅ និងមដរាយយសិកា៖ 

− ដរៀបាជបត់្បាបក់មមសិកាការ ីការនិីពីរដបៀបរបបការងារ ទ្ំដនៀមទ្ម្ាបដ់ែសងៗរបស់សាោដរៀនត្ពមទងំ 

ណែ កំមមសិកាការ ីការនិីឱ្យសាគ េ់ និងមានទ្ំ កទ់្នំងេអជាមយួបុគគេិកទងំអស់កនុងសាោដរៀន   

− សដងករការបដត្ងៀន និងដរៀន និងែាេ់ពរ័ម៌ានត្រ ប ់េ់កមមសិកាការ ីការនិីជាត្បច ំ 

− សហការជាមយួត្គូឧដទ្ទស ដ ើមបតី្តម្នវាយរនម្ការបដត្ងៀន និងដរៀនមុននលង្កព់ិនទុ និងមូេវចិរែ៍ដេើ

ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្  

− ែ្េ់ពរ័ម៌ានសំខាន់ៗ  ណ េ កព់ន័ធនលងេកខែៈពិដសសរបស់ថាន កដ់រៀន និងសាោដរៀន ជាពិដសស

េកខែៈននការសិកា និងអាកបបកិរោិរបស់សិសសកនុងថាន ក ់និងកនុងសាោដរៀនទងំមូេ  

− ត្រូវរសួាជយាជកទ់ក ់និងដោរពបុគគេិកេកខែៈរបស់កមមសិកាការ ីការនិី ពិដសសត្រូវមានយុរាិធម ៌និង

មានរម្ាភាព  

− យកអស់កម្ាងំកាយ ចិរាដ ើមបជីួយ កមមសិកាការ ីការនិីអពំី៖ 

o រដបៀបត្គបត់្គង និងរ ឋបាេថាន កដ់រៀន 

o ការងារបដត្ងៀន និងដរៀន (ការដធវើណែនការបដត្ងៀន ការដរៀបចំកិចចណរងការបដត្ងៀន ការដ ើងបដត្ងៀន 

ការសំណ ងអាកបបកិរោិចំដ ឹះមុខសិសស...) 

o រដបៀបដធវើទ្ំ កទ់្ំនងេអជាមយួគែៈត្គបត់្គងសាោដរៀន ត្គូបដត្ងៀន សិសស  និងសហគមន ៍។ 

ត្បការ១៨: ភារកចិចរបស់អនកត្រូរពិនិរយ (ថាន កត់្កសួង ថាន កា់ជជធានី ដខរា ត្កុង ត្សុក ខែឌ )៖  

− ពិនិរយត្តម្នណបបបទ្បំដពញការងាររបស់គែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយត្គបេំ់្បថ់ាន ក ់

− ចុឹះអធិការកចិចត្តមមែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ  

− ណែ តំ្គូឧដទ្ទស ឬត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមខុវជិាា ឱ្យអនុវរាបានេអត្តមភារកិចច ត្តមការចរត់្តងំ  

ជាពិដសសឱ្យមានការយេ់ លងពីណបបបទ្បំដពញការងារកមមសិកាគរដុកាសេយ  

− ត្តម្នការអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយរបស់កមមសិកាការ ីការនិី  

− សដងករការបដត្ងៀនរបស់កមមសិកាការ ីការនិីត្តមថាន កដ់រៀន ដ ើមបជីួយ ណែ  ំនិងជំរញុការបដត្ងៀន

របស់ពួកដគឱ្យមានការរកីចដត្មើន ជាពិដសសឱ្យដចឹះអនុវរាបានេអត្តមដោេវធិីសិសសមជឈមែឌ េ  
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− ត្បជុំបូកសរបុេទ្ធែេអធិការកិចច េ់គែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កស់ាោដរៀន  

− ដធវើរបាយការែ៍ជូនគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កា់ជជធាន ីដខរា និងត្កសួងអបរ់ ំយុវជន 

និងកឡីា ។ 

ត្បការ១៩: មែឌ លរមាសិរានីមយួៗ ត្រូវមានក្បធានក្រមុែករនារំមាសិរាេរចុ្កាសេយចំនួនមយួ ពីរ ឬបីនារណ់ េ 

មកពសីាោធមយមសិកាគរដុកាសេយ ដៅត្តមទ្ំហមំែឌ េកមមសិការូច ឬធំ ។ ត្បធានត្កុមែករនារំមាសិរា 

េរចុ្កាសេយមយួ កត់្រូវត្គបត់្គងកមមសិកាការ ី ការនិី មយួត្កុមធ ំ ណ េមានសមាជកិមនិដេើសពី២០ ក ់ ដហើយ 

កនុងមយួត្កុមធំត្រូវមានរំណាងគរសិុសសមាន កជ់ាត្បធានត្កមុ ។ ត្គូឧដទ្ទសមយួ ក ់ ជាអនក លក  ំ និងត្គបត់្គង 

កមមសិកាការ ី ការនិី មនិដេើសពី៣ត្កុមរូច ណ េកនុង១ត្កុមរូច មានកមមសិកាការ ី ការនិីបី កោ៉់ងដត្ចើន ។ 

ចំដ ឹះកមមសិកាការ ីការនិី មជឈមែឌ េគរដុកាសេយភូមភិាគ ត្រូវមានមុខវជិាា ឯកដទ្ស ូចោន ជាការត្បដសើរ ។ 

ត្បការ២០: កមមសិកាការ ីការនិីមានភារកិចច និងសិទ្ធិ ូចខាងដត្កាម៖ 

− អនុវរាឱ្យបានហមរច់រ ់នងិដទ្ៀងទរត់្តមបទ្បញ្ញា នែទកនុង និងបទ្បញ្ារាកិមមសិកាគរដុកាសេយ  

− អនុវរាឱ្យបានត្គបត់្ជុងដត្ជាយត្តមភារកិចចជាកណ់សង្ណ េបានកំែរ ់ 

− សរដសររបាយការែ៍សវ័យវាយរនម្មយួ ប ទ បព់ដីធវើកមមសិកាគរដុកាសេយ ។ របាយការែ៍ដនឹះត្រូវ្្ង

ដោបេ់ត្កុមដ្យមានការចូេរមួពតី្បធានត្កុម និងត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា   

− ចរណ់ចងការងារ ូចត្គូត្បចថំាន កណ់ រ ពិដសសដៅ ំណាកត់្បរិបរាិកនុងដម៉ាងបដត្ងៀនទងំដៅកនុង និង      

ដត្ៅថាន កដ់រៀន និងដត្ៅសាោដរៀន  

− រវ៉ាពីេទ្ធែេកមមសិការបស់ខ្ួន ដៅគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយ កនុងករែីមាន

ដហរុការែ៍មនិត្បត្ករីដកើរដ ើង ។ 
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ជំព្ូក៤ 
ដ្ំណាកន់្កមមសកិាគរកុកាសល្យ 

 

ត្បការ២១: កមមសិកាគរដុកាសេយមានរយៈដពេសរបុ១៤សប្ាហ៍ ត្រូវណបងណចកជាបី ំណាកគ់៖ឺ   

 ណំាកស់ដងករ  ណំាក ់កក់ណាា េត្បរបិរា ិនងិ ណំាកត់្បរបិរា ិ។ 

ត្បការ២២:  កមមសិកាគរដុកាសេយរបស់កមមសិកាការ ីការនិីឆ្ន ទំ្ី១ មានរយៈដពេសរបុចំនួន៦សបាា ហ៍ 

មានពីរ ំណាក ់ គឺ ណំាកស់ដងករមានរយៈដពេ២សបាា ហ៍ និង ំណាក ់កក់ណាា េត្បរិបរាិមានរយៈដពេ 

៤សបាា ហ៍ ។ កមមសិកាការ ីការនិីឆ្ន ទំ្ី១ណ េទ្ទ្ួេការបែាុ ឹះបណាា េដៅត្តមត្គលឹះសាថ នបែាុ ឹះបណាា េត្គូបដត្ងៀន 

នីមយួៗត្រូវអនុវរា ូចមានណចងខាងដត្កាម៖  

សាោមធយមសិកាគរដុកាសេយមដរាយយមជឈមិ 

កមមសិកាការ ីការនិីត្រូវអនុវរាជាមយួសិសសបីកត្មរិគ៖ឺ កត្មរិទប មធយម នងិកត្មរិខពស់ ។  

− ជហំានទ្១ី៖ កមមសិកាការ ីការនិីសដងករការបដត្ងៀនមយួសបាា ហ៍ និង កក់ណាា េត្បរិបរាិ (សដងករ 

និងបដត្ងៀនសាកេបងែង) ពីរសបាា ហ៍ដៅថាន កណ់ាមយួននកត្មរិទប កត្មរិមធយម នងិកត្មរិខពស់ ។  

− ជហំានទ្២ី៖ កមមសិកាការ ីការនិីសដងករការបដត្ងៀនមយួសបាា ហ៍ និង កក់ណាា េត្បរិបរា ិ(សដងករ 

និងបដត្ងៀនសាកេបងែង) ពីរសបាា ហ៍ដៅថាន កណ់ាមយួននកត្មរិខពស់ កត្មរិមធយម នងិកត្មរិទប ។  

ដៅចុងបញ្ចបន់នជហំាននីមយួៗ ត្គូណែ តំ្រូវវាយរនម្្ កព់ិនទុឱ្យកមមសិកាការ ីការនិីទងំអស់ដ្យដត្បើត្បាស់ 

ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្ ំណាកស់ដងករ  និង ំណាក ់កក់ណ្ាេត្បរិបរាិ ។ ការវាយរនម្ចុងដត្កាយននកមមសិកា

គរដុកាសេយឆ្ន ទំ្១ី ត្រូវដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្សរបុកមមសិកាគរដុកាសេយឆ្ន ទំ្ី១ ។ 

សាោគរដុកាសេយ នងិវតិ្កលរការាជជធាន ីដខរា 

កមមសិកាការ ីការនិីត្រូវអនុវរាជាមយួសិសសពីរកត្មរិ៖ កត្មរិទប (ថាន កទ់្ី១ ទ្ី២ និងទ្៣ី) នងិកត្មរិខពស់ (ថាន កទ់្៤ី 

ទ្ី៥ និងទ្៦ី) ។  

− ជហំានទ្១ី៖ កមមសិកាការ ីការនិីត្រូវអនុវរា ំណាកស់ដងករ រយៈដពេមយួសបាា ហ៍ និង ំណាក ់ក ់

កណាា េត្បរិបរាិ (សដងករែង និងបដត្ងៀនសាកេបងែង) រយៈដពេពីរសបាា ហ៍ដៅកត្មរិទបកនុងចំដណាម 
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ថាន កណ់ាមយួននថាន កទ់្ី១ ទ្ី២ ឬទ្ី៣ ឬដៅកត្មរិខពស់កនុងចដំណាមថាន កណ់ាមយួននថាន កទ់្ី៤ ទ្៥ី ឬទ្ី៦  

− ជហំានទ្២ី៖ កមមសិកាការ ីការនិីត្រូវអនុវរា ំណាកស់ដងកររយៈដពេមយួសបាា ហ៍ និង ំណាក ់ក ់

កណាា េត្បរិបរា ិ(សដងករែង និងបដត្ងៀនសាកេបងែង) រយៈដពេពីរសបាា ហ៍ដៅកត្មរិខពស់កនុងចំដណាម 

ថាន កណ់ាមយួននថាន កទ់្ី៤ ទ្ី៥ ឬទ្ី៦ ឬដៅកត្មរិទបកនុងចដំណាមថាន កណ់ាមយួននថាន កទ់្ី១ ទ្២ី ឬទ្ី៣ ។   

ដៅចុងបញ្ចបជ់ហំាននីមយួៗ ត្គូណែ តំ្រូវវាយរនម្្កព់ិនទុឱ្យកមមសិកាការ ីការនិីទងំអស់ដ្យដត្បើត្បាស់ 

ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្ ំណាកស់ដងករ  និង ំណាក ់កក់ណ្ាេត្បរិបរាិ ។ ការវាយរនម្ចុងដត្កាយននកមមសិកា

គរដុកាសេយឆ្ន ទំ្១ី ត្រូវដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្សរបុកមមសិកាគរដុកាសេយឆ្ន ទំ្ី១ ។ 

មជឈមែឌ េគរដុកាសេយភមូភិាគាជជធាន ីដខរា 

កមមសិកាការ ីការនិីត្រូវអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយត្តមមុខវជិាា ឯកដទ្សទ្១ី នងិមុខវជិាា ឯកដទ្សទ្ី២របស់ខ្ួន ។  

− ជហំានទ្១ី៖ កមមសិកាការ ីការនិីត្រូវអនុវរា ំណាកស់ដងករមុខវជិាា ឯកដទ្សទ្ី១ រយៈដពេមយួសបាា ហ៍ 

និង ំណាក ់កក់ណាា េត្បរិបរាិ (សដងករែង និងបដត្ងៀនសាកេបងែង) រយៈដពេពីរសបាា ហ៍ ។  

− ជហំានទ្២ី៖ កមមសិកាការ ីការនិីត្រូវអនុវរា ំណាកស់ដងករមុខវជិាា ឯកដទ្សទ្ី២រយៈដពេមយួសបាា ហ៍ 

និង ំណាក ់កក់ណាា េត្បរិបរាិ (សដងករែង និងបដត្ងៀនសាកេបងែង) រយៈដពេពីរសបាា ហ៍ ។ 

ដៅចុងបញ្ចបជ់ហំាននីមយួៗ ត្គូណែ តំ្រូវវាយរនម្្កព់ិនទុឱ្យកមមសិកាការ ីការនិីទងំអស់ ដ្យដត្បើត្បាស់ 

ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្ ំណាកស់ដងករ  និង ំណាក ់កក់ណ្ាេត្បរិបរាិ ។ ការវាយរនម្ចុងដត្កាយននកមមសិកា

គរដុកាសេយឆ្ន ទំ្១ី ត្រូវដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្សរបុកមមសិកាគរដុកាសេយឆ្ន ទំ្ី១ ។ 

ត្បការ២៣ : ដៅឆ្ន ទំ្ី២ កមមសិកាការ ីការនិីត្រូវអនុវរា ំណាកត់្បរិបរាិណ េមានរយៈដពេត្បាបំីសប្ាហ៍ ។  

សាោមធយមសិកាគរដុកាសេយមដរាយយមជឈមិ 

− ជហំានទ្១ី៖ កមមសិកាការ ីការនិីត្រូវអនុវរា ំណាកត់្បរបិរាិរយៈដពេបនួសបាា ហ៍ដៅថាន កណ់ាមយួនន    

កត្មរិទប កត្មរិមធយម និងកត្មរិខពស់ ។  

− ជហំានទ្២ី៖ កមមសិកាការ ីការនិីត្រូវអនុវរា ំណាកត់្បរបិរិារយៈដពេបនួសបាា ហ៍ដៅថាន កណ់ាមយួនន 

កត្មរិខពស់ កត្មរិទប និងកត្មរិមធយម ។  
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សាោគរដុកាសេយ នងិវតិ្កលរការាជជធាន ីដខរា 

− ជហំានទ្១ី៖ កមមសិកាការ ីការនិីត្រូវអនុវរា ំណាកត់្បរបិរិារយៈដពេបនួសបាា ហ៍ដៅថាន កណ់ាមយួនន 

កត្មរិទប ឬថាន កណ់ាមយួននកត្មរិខពស់ ។  

− ជហំានទ្២ី៖ កមមសិកាការ ីការនិីត្រូវអនុវរា ំណាកត់្បរបិរិារយៈដពេបនួសបាា ហ៍ដៅថាន កណ់ាមយួនន 

កត្មរិខពស់ ឬថាន កណ់ាមយួននកត្មរិទប ។ 

មជឈមែឌ េគរដុកាសេយភមូភិាគាជជធាន ីដខរា 

− ជហំានទ្១ី៖ កមមសិកាការ ីការនិីត្រូវអនុវរា ំណាកត់្បរបិរិាដេើមុខវជិាា ឯកដទ្សទ្ី១ 

រយៈដពេត្បាសំបាា ហ៍ ។  

− ជហំានទ្២ី៖ កមមសិកាការ ីការនិីត្រូវអនុវរា ំណាកត់្បរបិរិាដេើមុខវជិាា ឯកដទ្សទ្ី២ 

រយៈដពេបីសបាា ហ៍ ។ 

ការវាយរនម្្ កព់និទុ ណំាកត់្បរបិរា ិ

ដៅចុងបញ្ចបន់នជហំាននីមយួៗ ត្គូណែ តំ្រូវវាយរនម្្ កព់ិនទុឱ្យកមមសិកាការ ី ការនិីទងំអស់ដ្យដត្បើ 

ត្បាស់ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្ ំណាកត់្បរិបរាិ ។ ការវាយរនម្ចុងដត្កាយននកមមសិកាគរដុកាសេយឆ្ន ទំ្ី២ ត្រូវដត្បើត្បាស់ 

ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្សរបុកមមសិកាគរដុកាសេយឆ្ន ទំ្ី២ ។ 
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 ជំព្ូក៥ 
ការបូកសរបុវាយតនមលកមមសកិាគរកុកាសល្យ 

 

ត្បការ២៤: ដពេបញ្ចបក់មមសិកាគរដុកាសេយកនុងឆ្ន នំីមយួៗ  គែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន ក ់

សាោដរៀន ត្រូវដធវើរបាយការែ៍បូកសរបុវាយរនម ្ ការអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយត្តមមែឌ េនីមយួៗ ដ្យ 

ដត្បើត្បាស់ទ្ត្មងរ់បាយការែ៍ឆ្ន ទំ្១ី (ឧបសមពន័ធទ្៧ី) និងឆ្ន ទំ្២ី (ឧបសមពន័ធទ្ី១៤) និងភាា បជ់ាមយួនូវត្តាជងពិនទុ 

ដែ្ើដៅគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កា់ជជធានី ដខរា ដ ើមបតី្បជុំបូកសរបុវាយរនម្ នងិពិនរិយសដត្មច 

ដេើេទ្ធែេ ។ គែៈកមមការ លក កំមមសិកាថាន កា់ជជធានី ដខរា ត្រូវដធវើរបាយការែ៍បូកសរបុេទ្ធែេការអនុវរា 

កមមសិកាគរដុកាសេយ ដ្យដត្បើត្បាស់ទ្ត្មងរ់បាយការែ៍ឆ្ន ទំ្១ី (ឧបសមពន័ធទ្៨ី) និងឆ្ន ទំ្ី២ (ឧបសមពន័ធទ្១ី៥) 

រចួដែ្ើជូនត្កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកឡីា ឱ្យបានទនដ់ពេដវោ ។ 

ត្បការ២៥: ការវាយរនមេ្ទ្ធែេកមមសិកាគរដុកាសេយ ត្រូវគិរជាពិនទុព ី០ ដៅ១០ ដេើ១០ ។ មធយមភាគពិនទុ

កមមសិកាគរដុកាសេយត្បចឆំ្ន តំ្រូវគិរត្តមរបូមនា៖ 

   

 

  

 

 

  

ត្បការ២៦: មធយមភាគពិនទុកមមសិកាគរដុកាសេយត្បចឆំ្ន ទំ្ី១ ត្រូវចរទុ់្កជាណែនកមយួននមធយមភាគពិនទុត្បចឆំ្ន ទំ្ី១  

 

មធយមភាគពនិទុត្បចឆំ្ន ទំ្១ី  = 

 

ចំដ ឹះកមមសិកាការ ី ការនិឆី្ន ទំ្ី១ ណ េទ្ទ្ួេបានមធយមភាគពិនទុកមមសិកាគរដុកាសេយដត្កាមមធយមត្រូវ

ដរៀនត្រួរថាន កឆ់្ន ទំ្ី១ ។ 

= 

= 

២ 
- មធយមភាគពនិទុកមមសិកាគរដុកាសេយឆ្ន ទំ្២ី 

មធយមភាគពនិទុ ំណាកត់្បរិបរាិ+ពិនទុត្សាវត្ជាវគរដុកាសេយ 

មធយមភាគពនិទុ ំណាកស់ដងករ+មធយមភាគពិនទុ ំណាក ់កក់ណាា េត្បរបិរា ិ
- មធយមភាគពនិទុកមមសិកាគរដុកាសេយឆ្ន ទំ្១ី 

២ 

៣ 

មធយមភាគពនិទុត្បចំ្ មាសទ្១ី+មធយមភាគពនិទុត្បចំ្ មាសទ្២ី+ មធយមភាគពនិទុកមមសិកាឆ្ន ទំ្១ី 
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មធយមភាគពនិទុត្បចឆំ្ន ទំ្២ី  = 

 

ដ្យណ កកមមសិកាការ ី ការនិីឆ្ន ទំ្ី២ ណ េទ្ទ្ួេបានមធយមភាគពិនទុកមមសិកាគរដុកាសេយដត្កាមមធយម 

មនិត្រូវអនុញ្ញា រឱ្យត្ប ងបញ្ចបដ់ ើយ គឺត្រូវដរៀនត្រួរថាន កឆ់្ន ទំ្២ី ។ 

 

ត្បការ២៧ : សំែំុឯកសារកមមសិកាគរដុកាសេយ ត្រូវរកាទុ្កឱ្យបានេអ ដៅសាោមធយមសិកាគរដុកាសេយដ ើមបី

ដត្បើត្បាស់ដៅដពេដត្កាយ ។  

សំែំុឯកសារកមមសិកាគរដុកាសេយរមួមាន៖ 

ឆ្ន ទំ្១ី 

១. ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្ ំណាកស់ដងករ 

២. ត្ពលរាបិត្រវាយរនម ្ំណាក ់កក់ណ្ាេត្បរិបរា ិ

៣. ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្សរបុកមមសិកាគរដុកាសេយឆ្ន ទំ្ី១ 

៤. ត្ពលរាិបត្រសដងករថាន កដ់រៀន និងការបដត្ងៀន  

៥. កំែរត់្ត្តត្បចនំលៃដ ើមបី្ ្ុឹះបញ្ញច ំងរបស់កមមសិកាការ ីការនិី 

៦. របាយការែ៍សវ័យវាយរនម្របស់កមមសិកាការ ីការនិ ី 

៧. របាយការែ៍បកូសរបុវាយរនម្កមមសិកាគរដុកាសេយរបស់កមមសិកាការ ីការនិី                 

(សត្មាបម់ែឌ េកមមសិកា) 

៨. របាយការែ៍បូកសរបុវាយរនម្កមមសិកាគរដុកាសេយរបស់កមមសិកាការ ីការនិ ី

(សត្មាបស់ាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ) 

 

 

៣ 

មធយមភាគពនិទុត្បចំ្ មាសទ្១ី+មធយមភាគពនិទុត្បចំ្ មាសទ្២ី+ មធយមភាគពនិទុកមមសិកាឆ្ន ទំ្២ី 
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ឆ្ន ទំ្២ី 

១. ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្ ំណាកត់្បរិបរា ិ

២. ត្ពលរាបិត្រវាយរនម្សរបុផ្នកមមសិកាគរដុកាសេយឆ្ន ទំ្ី២ 

៣. ត្ពលរាិបត្រសដងករថាន កដ់រៀន និងការបដត្ងៀន 

៤. កំែរត់្ត្តត្បចនំលៃដ ើមបី្ ្ុឹះបញ្ញច ំងរបស់កមមសិកាការ ីការនិី 

៥. របាយការែ៍សវ័យវាយរនម្របស់កមមសិកាការ ីការនិ ី

៦. របាយការែ៍បូកសរបុវាយរនម្កមមសិកាគរដុកាសេយរបស់កមមសិកាការ ីការនិី 

(សត្មាបម់ែឌ េកមមសិកា) 

៧. របាយការែ៍បកូសរបុវាយរនម្កមមសិកាគរដុកាសេយរបស់កមមសិកាការ ីការនិី 

(សត្មាបស់ាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ) 
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ជំព្ូក៦ 

 ក្បការអ្ុវតត  

ត្បការ២៨: បទ្បញ្ារាដិនឹះចូេជាធរមានចបព់ីនលៃចុឹះហរថដេខាដនឹះរដៅ ។ 

ត្បការ២៩: បទ្បញ្ារាទិងំឡាយណាណ េែទុយនលងបទ្បញ្ារាដិនឹះ ត្រូវចរទុ់្កជានិាជករែ៍ ។ 

ត្បការ៣០: អគគ យក ឋ្ នរ ឋបាេ និងហិរញ្ា វរថុ  អគគ យក ឋ្ នអបរ់ ំត្បធាន យក ឋ្ នបែុ្ឹះបណ្ាេ  

និងវតិ្កលរការ ត្បធាន យក ឋ្ នណ េ កព់ន័ធ  ត្បធានមនទីរអបរ់ ំយុវជន នងិកីឡាាជជធានី ដខរា  យក  យិកា

សាោមធយមសិកាគរដុកាសេយមានភារកិចចអនុវរាបទ្បញ្ារាិដនឹះឱ្យមានត្បសិទ្ធភាពខពស់ ។ 

 

     ាជជធានភីនដំពញ, នលៃទ្ី              ណខ                       ឆ្ន  ំ២០១៦ 

              រដ្ឋមន្រ្តកី្កសងួអបរ់ ំយវុជ្ ្ងិកីឡា 
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ផ្នែកទី២ 
 

 

កសចកតីផ្ណនកំារអ្ុវតតកមមសកិាគរកុកាសល្យ 
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I. ដសចកាដីែាើម 
 

ការអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយែាេ់នូវបទ្ពិដសាធន ៍សំ៏ខានប់ំែុរណ េកមមសិកាការ ី ការនិីមាន ក់ៗ ត្រូវណរ 

បងាា ញពីចំដែឹះ លង ស៏ាទ រជ់ ំញ  ភាពបុិនត្បសប ់ និងគំនិរនចនត្បឌ្រិកនុងការបដត្ងៀន និងដរៀនដ្យសងករធ់ៃនដ់ៅ 

ដេើការដត្បើត្បាស់ដោេការែ៍គរដុកាសេយ និងវជិាា ជីវៈរបស់ខ្ួន ។ បទ្ពិដសាធន ៍សំ៏ខានដ់នឹះត្រូវបានអនុវរាដៅកនុង 

ត្គលឹះសាថ នសិកាចំដែឹះទូ្ដៅ ណ េត្គបត់្គងដ្យគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយ  ។ ការអនុវរាកមមសិកា 

គរដុកាសេយត្រូវដធវើត្តមបទ្បញ្ារិា និងដសចកាីណែ កំារអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយ ណ េដ្្ើយរបដៅនលងដោេ 

នដោបាយយុទ្ធសាស្តសាណ េបានកំែរដ់្យសាង់្ វជិាា ជីវៈត្គូបដត្ងៀន ។ 
 

II. ដោេបែំង 
 

នតល់ជាជំនួយែល់េែៈរមាការរមាសិរាេរចុ្កាសលយ នងិរមាសិរាការ ីការនិីសក្មាបដ់េើរកមពស់គុែភាព 

និងត្បសិទ្ធភាពកនុងការ លក អំនុវត្តបេបញ្ញត្តិកមមសិកាគរដុកាសេយច្ដ្ឋយែារភាា បត់្ទ្លសាីដៅនលងការអនុវរាឱ្យកានណ់រ 

េអត្បដសើរដ ើង ។  

  

III.  ែចំ្ែើ រការរមាសិរាេរចុ្កាសលយ 

ក. មនុែចំ្ែើ រការ 

ក.១ ការងារក្េបក់្េងរែាបាល 

− ច្រៀបចំេែ:រមាការែករនារំមាសិរាេរចុ្កាសលយថ្នែ ររ់ាជធានី ច្ែត្ត ថ្នែ រខ់ែឌ  ក្រងុ ក្សុរ  

និងថ្នែ រស់្មលាច្រៀន 

− ច្រៀបចំចត្ត់ាងំក្េូឧច្េៃសែករនាកំ្រុមកមមសិកាការ ីការនិីត្តមមែឌ េកមមសិកានីមយួៗ 

− ច្រៀបចំចត្ត់ាងំកមមសិកាការ ីការនិីច្ៅតាមមែឌ លកមមសិកាគរដុកាសេយដែលបានច្ក្ោងេុរ 

− ច្រៀបចំសំែំុឯរស្មរពាររ់ន័ធការងាររមាសិរាេរចុ្កាសលយ ( ូចណ េមានកនុងឧបសមពន័ធ) 

− បញ្ាូ នេិខិរឧដទ្ទស ម េ់គែៈកមមការ លក កំមមសិកាត្តមេំ្បថ់ាន ក ់និងកមមសិកាការ ីការនិី 

− កំែរទ់្ីកណន្ង និងកាេបរដិចេទ្ត្បជុំ ។ 
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ក.២ ការងារក្េបក់្េងបច្ចេរច្េស 

 គែៈត្គបត់្គងសាោមធយមសិកាគរដុកាសេយដរៀបចំក្បជុំជាមយួក្បធានក្រុមែករនា ំនិងក្េូឧច្េៃស 

ណ េមានភារកិចចែករនាកំមមសិកាគរដុកាសេយដេើខ្លមសារ ូចខាងដត្កាម៖ 

− ការនសរវនាយបេបញ្ញត្តរិមាសិរាេរចុ្កាសលយ 

− ការដែនាអំនុវត្ត និងបេបញ្ជា ផ្នៃរែុងដៅដពេដធវើរមាសិរាគរដុកាសេយ 

− ការច្ក្បើក្បាស់ក្រកត្តិបក្ត្ ូចណ េមានកនុងឧបសមពន័ធ 

− ការរឮំក អំពីបែិំនែាេ់ពរ័ម៌ានត្រ ប ់។ 

 គែៈត្គបត់្គងសាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ លក  ំនងិចរណ់ចងក្បជុំជាមយួរមាសិរាការ ីការនិី 

ដេើខ្លមសារ ូចខាងដត្កាម៖ 

− ការនសរវនាយបេបញ្ញត្តរិមាសិរាេរចុ្កាសលយ 

− ការដែនាអំនុវរា និងបេបញ្ជា ផ្នៃរែុងដៅដពេដធវើរមាសិរាគរដុកាសេយ 

− ការបងាា ញរីែាកមស្មរច្ៅរែុងក្រកត្តិបក្ត្វាយត្ផ្មាដ្ឋររ់និៃុ  

− ការណែ រំមាសិរាការ ីការនិីឱ្យដរៀបចំសំែំុឯកសារ កព់ន័ធឱ្យបានត្រលមត្រូវ ។ 

 ត្បធានគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កា់ជជធានី ដខរា លក កំ្បជុំជាមយួគែៈកមមការ 

 លក កំមមសិកាគរដុកាសេយត្គបេំ់្បថ់ាន កច់្លើែាកមស្មរ ូចខាងដត្កាម៖ 

− របាយការែ៍របស់ យក  យិកាសាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ សតីរីការច្រៀបចំែំច្ែើ រ 

ការរមាសិរាេរចុ្កាសលយ 

− ការបងាា ញរីបេបញ្ញត្តិរមាសិរាេរចុ្កាសលយ និងបេបញ្ជា ផ្នៃរែុងរមាសិរាគរដុកាសេយ 

− ណែ អំំពី ំដែើ រការអនុវត្តរមាសិរាេរចុ្កាសលយ 

 ការរំែត្ក់ាលបរចិ្ចេេផ្នការផ្លា ស់បតូរការបដត្ងៀនត្តមរក្មតិ្ថ្នែ រ ់

 ការក្បជុំច្រៀងរាល់ផ្ថៃក្រហសបត្ិ៍ 

 ការច្ក្បើក្បាស់ក្រកត្តិបក្ត្ ូចណ េមានកនុងឧបសមពន័ធ  
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 ការកំែរទ់្កីនន្ងដធវើរចិេដត្ងការបច្ក្ងៀនែល់រមាសិរាការ ីការនិី 

 ការរិនិត្យរិចេដត្ងការបច្ក្ងៀន  

 ការនតល់ែំបូនាា នេរចុ្កាសលយ (ការែាេ់ពរ័ម៌ានត្រ ប ់ការបដត្ងៀន និងដរៀន 

បរសិាថ នថាន កដ់រៀន  រ ឋបាេថាន ក.់..)  

 ត្បធានគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កខ់ែឌ  ត្កុង ត្សុកចូេរមួ និងពនិិរយត្តម្នដេើ 

កិចចការ ូចខាងដត្កាម៖ 

− ចូេរមួត្បជុំជាមយួគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កា់ជជធានី ដខរា មុនដពេ 

ដធវើកមមសិកាគរដុកាសេយ 

− ចុឹះត្តម្នការអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយ 

− ចូេរមួត្បជុំបូកសរបុរបាយការែ៍កមមសិកាគរដុកាសេយថាន កស់ាោដរៀន 

− ពិនិរយនិងឯកភាពដេើរបាយការែ៍របស់គែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរុដកាសេយថាន កស់ាោដរៀន។ 

 ត្បធានគែៈកមមការត្តមមែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយនីមយួៗ ត្រូវដរៀបចំត្បជុំជាមយួសមាជិករបស់ 

ខ្ួន និងកមមសិកាការ ីការនិីដេើខ្លមសារ ូចខាងដត្កាម៖ 

− សាថ នភាពអបរ់ដំៅសាោដរៀនចំដែឹះទូ្ដៅ 

− បទ្បញ្ញា នែទកនុងរបស់មែឌ េកមមសិកា 

− ការណែ តំ្គូត្បចថំាន កណ់ េត្រូវ លក កំមមសិកា 

− កមមវធិីសិកា និងកាេវភិាគបដត្ងៀន 

− ការណែ អំំពីរបបត្បជុបំដចចកដទ្ស និងត្បជុំដែសងៗ ។ 
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ខ. អ ុំងដពេ ដំែើ រការកមមសិកាគរដុកាសេយ 

ខ.១ ឆ្ន ទំ្១ី៖  ណំាកស់ដងករ នងិ កក់ណាា េត្បរបិរា ិ

 កមមសិកាការ ីការនិតី្រវូ៖ 

− ដោរពបទ្បញ្ញា នែទកនុងកមមសិកាគរដុកាសេយ ឱ្យបានដទ្ៀងទរ ់

− ដធវើទ្ំ កទ់្ំនងេអជាមយួគែៈត្គបត់្គង ត្គ ូលក  ំសិសានុសិសស និងសហគមន ៍

− ណសវងយេ់ដេើការអនុវរាកមមវធិីសិកា នងិកាេវភិាគបដត្ងៀន 

− សដងករសកមមភាពបដត្ងៀន នងិដរៀនរបស់ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា  ដ្យដត្បើត្ពលរាបិត្រសដងករ 

ការបដត្ងៀន 

− ករត់្ត្តដ្យដត្បើទ្ត្មងក់ំែរត់្ត្តត្បចនំលៃដ ើមបី្ ្ុឹះបញ្ញច ំងការងារ កព់ន័ធ និងកមមសិកា 

គរដុកាសេយជាពិដសសការងារបដត្ងៀន និងដរៀន  

− រិភារាោែ ច្រៀបចំរិចេដត្ងការបច្ក្ងៀន តាមកាលវភិាេរបស់ស្មលាដរៀន ច្ៅេីរដនាងណាមយួ 

ដែលបានរំែត្ ់ 

− យររិចេដត្ងការបដត្ងៀនជូនក្េូណែ ឱំ្យបានច្េៀងទត្ ់ច្ែើមបរីិនិត្យមនុនកងបច្ក្ងៀនស្មរលបង  

− មានរិចេដត្ងការបច្ក្ងៀនច្រៀងៗែាួនក្េបច់្មា៉ោ ងបច្ក្ងៀន ទងំអនកបច្ក្ងៀន និងអនកមនិបច្ក្ងៀន  

− ចូេរមួត្បជុំបដចចកដទ្ស និងត្បជុំដែសងៗត្តមការកំែររ់បស់មែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ 

− សរដសរបាយការែ៍សវ័យវាយរនម្កមមសិកាគរដុកាសេយ ។ 

 ត្គតូ្បចថំាន ក ់ឬត្គតូ្តមមខុវជិាា ត្រវូ៖ 

− ដោរពដពេដវោដធវើការងារឱ្យបានដទ្ៀងទរ ់

− ដរៀបចំកិចចណរងការបដត្ងៀន សមាភ រឧបដទ្សឱ្យបានសមត្សបត្តមខ្លមសារដមដរៀន និងបដត្ងៀន 

ឱ្យរមាសិរាការ ីការនិីសដងករ (ដោងបទ្បញ្ារាិកមមសិកា) 

− រិភារាដបងដចរដម៉ាងបដត្ងៀនស្មរលបងឱ្យបានសមត្សប េ់រមាសិរាការ ីការនិ ីក្ត្ូវច្ឡើង 

បច្ក្ងៀន ដ្យមនិឱ្យបដត្ងៀនដពញដពេដ ឹះដទ្  
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− ពិនិរយ និងត្បមូេត្ពលរាិបត្រសដងករថាន កដ់រៀនរបស់កមមសិកាការ ីការនិីឱ្យបានដទ្ៀងទរដ់ត្កាយ 

ដពេបដត្ងៀនចប ់

− រិនិត្យ និងដរលមអរិចេដត្ងការបច្ក្ងៀនរបស់រមាសិរាការ ីការនិី ក្រមទងំចុុះហត្ថច្លខាដអាយបាន 

ត្រលមត្រូវ  

− សដងករសកមមភាពបដត្ងៀន នងិដរៀនរបស់កមមសិកាការ ីការនិីដ្យដត្បើត្ពលរាិបត្រសដងករថាន កដ់រៀន 

និងការបដត្ងៀន  

− ែាេ់ពរ័ម៌ានត្រ ប ់េ់រមាសិរាការ ីការនិីដេើការបដត្ងៀនរបស់ពួកដគដ ើមបដីធវើការណកេមអឱ្យបាន 

ទនដ់ពេដវោ  

− ចូេរមួត្បជុំបដចចកដទ្ស និងត្បជុំដែសងៗត្តមការកំែររ់បស់មែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ 

− វាយរនម្្កព់និទុដេើត្ពលរាិបត្រវាយរនម្ត្តម ំណាកន់ីមយួៗ  

− សហការជាមយួត្គតូ្តមកត្មរិ ឬឯកដទ្សដែសងដទ្ៀរដ ើមបរីកមធយមភាគពនិទុដេើត្ពលរាិបត្រវាយរនម ្។ 

 ត្គឧូដទ្ទស៖ 

− ចុឹះពិនរិយត្តម្នកមមសិកាការ ីការនិី ដេើការអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយត្តមកាេវភិាគកំែរ ់

− រិនិត្យ និងដរលមអរិចេដត្ងការបច្ក្ងៀនរបស់រមាសិរាការ ីការនិ ីក្រមទងំចុុះហត្ថច្លខាឱ្យបានត្រលមត្រូវ 

− សដងករសកមមភាពបដត្ងៀន នងិដរៀនរបស់កមមសិកាការ ីការនិីដ្យដត្បើត្ពលរាិបត្រសដងករថាន កដ់រៀន 

និងការបដត្ងៀន  

− ែាេ់ពរ័ម៌ានត្រ ប ់េ់រមាសិរាការ ីការនិីដេើការបដត្ងៀនរបស់ពួកដគ ដ ើមបដីធវើការណកេមអឱ្យ 

បានទនដ់ពេដវោ  

− ចូេរមួត្បជុំបដចចកដទ្ស និងត្បជុំដែសងៗត្តមការកំែររ់បស់មែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ 

− សហការជាមយួត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា កនុងការវាយរនម្្កព់ិនទុ ំណាកស់ដងករ និង ំណាក ់

 កក់ណាា េត្បរបិរាិ  

− ដធវើបញ្ា ីសត្មងព់ិនទុ និងបញ្ាូ នដៅគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កស់ាោដរៀន ។ 
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ខ.២ ឆ្ន ទំ្២ី៖  ណំាកត់្បរបិរា ិ

 កមមសិកាការ ីការនិតី្រវូ៖ 

− ដោរពបទ្បញ្ញា នែទកនុងកមមសិកាឱ្យបានដទ្ៀងទរ ់

− ដធវើទ្ំ កទ់្ំនងេអជាមយួគែៈត្គបត់្គង ត្គ ូលក  ំសិសានុសិសស និងសហគមន ៍

− ណសវងយេ់ដេើការអនុវរាកមមវធិីសិកា នងិកាេវភិាគបដត្ងៀន 

− សដងករសកមមភាពបដត្ងៀន នងិដរៀនរបស់ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា  នងិកមមសិកាការ ីការនិី 

ន គូដ្យដត្បើត្ពលរាិបត្រសដងករការបដត្ងៀន 

− ករត់្ត្តដ្យដត្បើទ្ត្មងក់ំែរត់្ត្តត្បចនំលៃដ ើមបី្ ្ុឹះបញ្ញច ំងការងារ កព់ន័ធនលងកមមសិកា        

គរដុកាសេយ ជាពិដសសការបដត្ងៀន និងដរៀន 

− យររិចេដត្ងការបដត្ងៀនជូនក្េូណែ ឱំ្យបានច្េៀងទត្ច់្ែើមបរីិនិត្យមុនដពេបច្ក្ងៀន  

− រិភារាោែ ត្តមត្កមុ ដ ើមបសីរដសររិចេដត្ងការបច្ក្ងៀនតាមកាលវភិាេរបស់ស្មលា និងច្ៅេីរដនាង 

ណាមយួដែលបានរែំត្ ់ 

− មានរិចេដត្ងការបច្ក្ងៀនច្រៀងៗែាួនក្េបច់្មា៉ោ ងបច្ក្ងៀន ទងំអនកបច្ក្ងៀន និងអនកមនិបច្ក្ងៀន 

− ចូេរមួត្បជុំបដចចកដទ្ស និងត្បជុំដែសងៗត្តមការកំែររ់បស់មែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ 

− សរដសរបាយការែ៍សវ័យវាយរនម្កមមសិកាគរដុកាសេយ  

− សរដសរ និងត្បគេ់របាយការែ៍ត្សាវត្ជាវគរដុកាសេយជូនគែៈកមមការទ្ទ្ួេខុសត្រវូត្សាវត្ជាវ 

គរដុកាសេយដៅចុងបញ្ចបក់មមសិកាគរដុកាសេយ ។ 

 ត្គតូ្បចថំាន ក ់ឬត្គតូ្តមមខុវជិាា ត្រវូ៖ 

− ដោរពដពេដវោដធវើការងារឱ្យបានដទ្ៀងទរ ់

− ដរៀបចំកិចចណរងការបដត្ងៀន សមាភ រឧបដទ្សឱ្យបានសមត្សបត្តមខ្លមសារដមដរៀន និងបដត្ងៀន 

ឱ្យរមាសិរាការ ីការនិីសដងករមយួដពេ មុននលងឱ្យរមាសិរាការ ីការនិីបដត្ងៀន 

− រិភារាដបងដចរកាេវភិាគបដត្ងៀនឱ្យបានសមត្សប េ់រមាសិរាការ ីការនិ ី 

− រិនិត្យ និងដរលមអរិចេដត្ងការបច្ក្ងៀនរបស់រមាសិរាការ ីការនិីឱ្យបានមុនដពេបដត្ងៀន 
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ក្រមទងំចុុះហត្ថច្លខាឱ្យបានត្រលមត្រូវ 

− ពិនិរយ និងត្បមូេត្ពលរាិបត្រសដងករថាន កដ់រៀន និងការបដត្ងៀនរបស់កមមសិកាការ ីការនិីឱ្យបាន 

ដរៀងាជេ់សបាា ហ៍   

− សដងករសកមមភាពបដត្ងៀន នងិដរៀនរបស់កមមសិកាការ ីការនិី ដ្យដត្បើត្ពលរិាបត្រសដងករថាន កដ់រៀន 

និងការបដត្ងៀន  

− ែាេ់ពរ័ម៌ានត្រ ប ់េ់រមាសិរាការ ីការនិីដេើការបដត្ងៀនរបស់ពួកដគដ ើមបដីធវើការណកេមអ 

ឱ្យបានទនដ់ពេដវោ  

− ចូេរមួត្បជុំបដចចកដទ្ស និងត្បជុំដែសងៗត្តមការកំែររ់បស់មែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ 

− វាយរនម្្កព់និទុដេើត្ពលរាិបត្រវាយរនម្ត្តម ំណាកន់ីមយួៗឱ្យបានត្រលមត្រូវ  

− សហការជាមយួត្គតូ្តមកត្មរិ ឬឯកដទ្សដែសងដទ្ៀរ ដ ើមបរីកមធយមភាគពនិទុដេើត្ពលរាិបត្រវាយរនម ្។ 

 ត្គឧូដទ្ទស៖ 

− ចុឹះពិនរិយត្តម្នកមមសិកាការ ីការនិីដេើការអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយត្តមកាេវភិាគកំែរ ់

− រិនិត្យ និងដរលមអរិចេដត្ងការបច្ក្ងៀនរបស់រមាសិរាការ ីការនិី ក្រមទងំចុុះហត្ថច្លខាឱ្យបាន 

ត្រលមត្រូវ 

− សដងករសកមមភាពបដត្ងៀន នងិដរៀនរបស់កមមសិកាការ ីការនិីដ្យដត្បើត្ពលរាិបត្រសដងករថាន កដ់រៀន 

និងការបដត្ងៀន  

− ែាេ់ពរ័ម៌ានត្រ ប ់េ់រមាសិរាការ ីការនិីដេើការបដត្ងៀនរបស់ពួកដគ ដ ើមបដីធវើការណកេមអ 

ឱ្យបានទនដ់ពេដវោ  

− ចូេរមួត្បជុំបដចចកដទ្ស និងត្បជុំដែសងៗត្តមការកំែររ់បស់មែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ 

− សហការជាមយួត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា  កនុងការវាយរនម្្កព់ិនទុ  

− ដធវើបញ្ា ីសត្មងព់ិនទុ និងបញ្ាូ នដៅគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កស់ាោដរៀន ។ 
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គ. ដត្កាយដពេបញ្ចបរ់មាសិរាេរចុ្កាសេយ 

− ក្បជុបំូកសរបុរបាយការែ៍ដ្យេែៈរមាការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កស់ាោដរៀន 

− ក្បជុបំូកសរបុរបាយការែ៍ដ្យេែៈរមាការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កា់ជជធានី ដខរា 

− បញ្ាូ នរបាយការែ៍បូកសរបុកមមសិកាគរដុកាសេយដៅមនទីរ អយក ាជជធានី ដខរា និងត្កសួងអបរ់ ំយុវជន 
និងកឡីា ។ 
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ឧបសមព័្ធ 
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ឧបសមព័្ធឆ្ែ ទំ១ី 

  កនុងឧបសមពន័ធខាងដត្កាមសត្មាបជ់ួយ ឱ្យគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយ និងកមមសិកា            

ការ ីការនិី ទ្ទ្ួេបានដជាគជយ័កនុង ំដែើ រការសដងករ នងិវាយរនមត្្បកបដ្យត្បសិទ្ធភាព និងរម្ាភាព ។ 

ឧបសមពន័ធទងំដនឹះរមូមាន ូចខាងដត្កាម៖  

  ១. ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្ ំណាកស់ដងករ (ឧបសមពន័ធទ្១ី) 

២. ត្ពលរាបិត្រវាយរនម ្ំណាក ់កក់ណ្ាេត្បរិបរា ិ(ឧបសមពន័ធទ្ី២) 

៣. ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្សរបុកមមសិកាគរដុកាសេយឆ្ន ទំ្ី១ (ឧបសមពន័ធទ្ី៣) 

៤. ត្ពលរាិបត្រសដងករថាន កដ់រៀន និងការបដត្ងៀន (ឧបសមពន័ធទ្ី៤) 

៥. កំែរត់្ត្តត្បចនំលៃ ដ ើមបី្ ្ុឹះបញ្ញច ំងរបស់កមមសិកាការ ីការនិី (ឧបសមពន័ធទ្៥ី) 

៦. របាយការែ៍សវ័យវាយរនម្ របស់កមមសិកាការ ីការនិ ី(ឧបសមពន័ធទ្៦ី) 

៧. របាយការែ៍បកូសរបុវាយរនម្កមមសិកាគរដុកាសេយរបស់កមមសិកាការ ីការនិី  

     (សត្មាបម់ែឌ េកមមសិកា) (ឧបសមពន័ធទ្៧ី) 

៨. របាយការែ៍បូកសរបុវាយរនម្កមមសិកាគរដុកាសេយរបស់កមមសិកាការ ីការនិី  

    (សត្មាបស់ាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ) (ឧបសមពន័ធទ្ី៨) 

៩. ត្តាជងណែ សំដងខបអំពកីារដត្បើត្បាស់ត្ពលរិាបត្រ និងឧបករែ៍ (ឆ្ន ទំ្ី១) (ឧបសមពន័ធទ្ី៩) 
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ក្ព្ះរាជាណាចក្កកមពុជា 

ជាតិ សាសន ក្ព្ះមហាកសក្ត 

មនទរីអបរ់ ំយុវជន នងិកឡីា ............................... 

សាោគរដុកាសេយ នងិវតិ្កលរការ …................. 

ត្ពលរាបិត្រវាយរនម ្

 ណំាកស់ដងករ នងិ កក់ណ្ាេត្បរបិរា ិ

 ពីនលៃទ្ី           ណខ               ឆ្ន ២ំ០.....    េ់នលៃទ្ី           ណខ               ឆ្ន ២ំ០..... 
 

 មែឌ េកមមសិកា  …................................................................... 

 

 កមមសិកាការ-ីការនិី  ១- ….............................................................. 

     ២- …............................................................. 

     ៣- …............................................................. 

 

 ត្គូត្បចថំាន ក ់   ១- …............................................................... 

     ២- ….............................................................. 

 

 ត្បធានត្កុម លក  ំ  ….................................................................... 
 

 ត្បធានគែៈកមមការថាន កស់ាោ  …........................................................ 

 

 រយៈដពេ ត្បាមំយួសប្ាហ៍ 
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ឧបសមពន័ធទ្១ី 

ត្ពឹះាជជាណាចត្កកមពុជា 

ជារ ិសាស  ត្ពឹះមហាកសត្រ 

មជឈមែឌ េ/សាោគរដុកាសេយ នងិវតិ្កលរការ.................... 

  ត្ពលរាបិត្រវាយរនម ្ណំាកស់ដងករ 

មែឌ េកមមសិកាគរុដកាសេយ............................................. ដ ម្ ឹះត្គូត្បចថំាន ក់/ឯកដទ្សទ្ី១..........................ដភទ្ៈ … 

ដ ម្ ឹះកមមសិកាការ ីការនិីៈ..................................ដភទ្ៈ........ សដងករថាន កទ់្ីៈ.........ចំនួនសិសសកនុងថាន កៈ់ .............. 

ដ ម្ ឹះត្គូ លក ឯំកដទ្សទ្ី១...................... ដភទ្.......... ដ ម្ ឹះត្គូត្បចថំាន ក់/ឯកដទ្សទ្ី២...........................ដភទ្ … 

ដ ម្ ឹះត្គូ លក ឯំកដទ្សទ្ី២............................... ដភទ្.......... សដងករថាន កទ់្ី...........ចំនួនសិសសកនុងថាន កៈ់................ 

 

ខ្លមសារវាយរនម្ 

ពិនទុ 

កំែរ ់

ពិនទុ 

ជាកណ់សាង 

កត្មរិទប/ 

ឯកដទ្សទី្១ 

ពិនទុ 

ជាកណ់សាង 

កត្មរិខពស់

/ឯកដទ្ស 

ទី្២ 

ដោបេ់ 

កត្មរិទប/ឯក 

ដទ្សទី្១ 

កត្មរិខពស់/ឯក

ដទ្សទី្២ 

I. សីេធមវ៌ជិាា ជវីៈ ...../១០     

១. មានវរាមានដទ្ៀងទរ់ (ដចញ/ចូេ)  ២     

២. ដោរពការចរត់្តងំ និងការណែ បំានេអ ២     

៣. ដរៀបចំខ្ួនត្បាែឱ្យបានសមរមយ (សដម្ៀកបំ ក ់សក.់..) ១     

៤. មានឥរោិបលសមរមយ (ដ ើរ ឈរ ការនិោយសាី...) ១     

៥. មានទ្ំ កទ់្ំនងេអជាមយួសហគមនទ៍ងំកនុង និងដត្ៅ 
សាោដរៀន 

២     

៦. មានសាម ររីជួយ ត្គប់ត្គងសិសស ១     

៧. ជយួ ពិនិរយ ដរៀបចំសមាភ រៈ និងដធវើអ មយ័ថាន កដ់រៀនជាត្បច ំ ១     
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II. ចដំែឹះ លងវជិាា ជវីៈ ..../១០      
១. ករត់្ត្តបានពីរត្មូវការសិការបស់សិសស ១     

២. ករ់ត្ត្តបានពីការដត្បើត្បាស់សមាភ របដត្ងៀន និងដរៀនបាន 
សមត្សប  

២     

៣. ករ់ត្ត្តពីវរថុបំែងដមដរៀន និងធារុរបស់វាបានត្រលមត្រូវ ២     

៤. ករត់្ត្តពីរដបៀបដធវើណែនការបដត្ងៀន  ១     

៥. ករត់្ត្តពីភាពខុសោន ននសមបទសិការបស់សិសស ១     

៦. ករត់្ត្តរដបៀបដត្បើត្បាស់បញ្ា ីដែសងៗដៅកនុងថាន កដ់រៀន ១     

៧. ករត់្ត្តពីភាពខុសោន ននរដបៀបសិការបស់សិសស ២     

III. ការត្បរបិរាវិជិាា ជវីៈ ..../១០     
១. ករត់្ត្តពីការដរៀបចំកណន្ងសិការបស់សិសស និងសមាភ រៈកនុងថាន កដ់រៀន ១     

២. ករ់ត្ត្តកិចចការរ ឋបាេថាន ក ់(បញ្ា ី ដសៀវដៅ និងត្តាជង 
ដែសងៗ) និងការត្គប់ត្គងដពេដវោបដត្ងៀន 

១     

៣. ករ់ត្ត្តពីរដបៀបបដត្ងៀន និងការដត្បើត្បាស់សមាភ របដត្ងៀន  ១     

៤. ករត់្ត្តពីការត្បជុបំដចចកដទ្សបានដទ្ៀងទរ់ ១     

៥. សដងករ និងករត់្ត្តពីរដបៀបដត្បើត្បាស់ សំែួរ និងវាយរនម្ 
ការសិការបស់សិសស 

១     

៦. សដងករ និងករត់្ត្តពីវធិីជួយ សិសសដរៀនយឺរ ១     

៧. សដងករ និងករត់្ត្តការបដត្ងៀនដេើមុខវជិាា ៖ 
− ........................................................... 
− ........................................................... 
− .......................................................... 
− ........................................................... 

៤     

IV. ការសិកាវជិាា ជវីៈ ..../១០     

១. មានការករត់្ត្តវធិីបដត្ងៀនលមីៗ  ១     

២. មានការចូេរមួនិងករ់ត្ត្តសកមមភាពត្បជុំបដចចកដទ្ស ឬ 
សកមមភាពសិកាត្សាវត្ជាវដមដរៀន  

២     

៣. មានកំែរត់្ត្តវាយរនម្ និងសវ័យអភវិឌ្ឍវជិាា ជីវៈ  ១     

៤. មានកំែរត់្ត្តពីការែាេ់ពរ័៌មានត្រ ប់  ១     

៥. មានកំែរត់្ត្តពីណែនការសិកាផ្ទទ េ់ខ្ួន ១     
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៦. ណសវងយេ់ពីការដត្បើត្បាស់ដសៀវដៅកំែរ់ត្ត្តត្បចនំលៃ             
ដ ើមបី្ ្ុឹះបញ្ញច ំងការងាររបស់ខ្ួន 

២     

៧. កំែរប់ានពីចំែុចខ្ាងំ ចំែុចណ េត្រូវណកេមអ និងរត្មូវ 
ការកនុងមុខវជិាា ជីវៈផ្ទទ េ់ខ្ួន  

២     

មធយមភាគពនិទុ ណំាកស់ដងករៈ     

 

 

សនិន ឋ្ នរមួៈ............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

                                                                …..នលៃទ្ី            ណខ             ឆ្ន ២ំ០.. 

                                           ហរថដេខា និងដ ម្ ឹះត្គូត្បចថំាន ក ់

១. ......................................... 

២. ......................................... 

 

 

បានដ ើញ នងិឯកភាព                                                       

នលៃទ្ ី           ណខ          ឆ្ន ២ំ០...                                                   

 ត្បធានគែៈកមមការថាន កស់ាោដរៀន          

                                                                      

 

 

 

 

 

 

    ៤ 

I+II+III+IV 

បានដ ើញ នងិពនិរិយត្រលមត្រវូ 

នលៃទ្ ី           ណខ          ឆ្ន ២ំ០...                                                   

ហរថដេខា និងដ ម្ ឹះត្គ ូលក  ំ
  ១. ........................................  
  ២. ........................................ 

កមមសិកាការ ីការនិ ី

១- …................................. 

២- …................................. 

៣...................................... 

 

៤០ 

៤ 
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ឧបសមពន័ធទ្២ី 

                                                                                              ត្ពឹះាជជាណាចត្កកមពុជា 

ជារ ិសាស  ត្ពឹះមហាកសត្រ 

មជឈមែឌ េ/សាោគរដុកាសេយ នងិវតិ្កលរការ.................... 

  ត្ពលរាបិត្រវាយរនម ្ណំាក ់កក់ណាា េត្បរបិរា ិ

មែឌ េកមមសិកាគរុដកាសេយ............................................. ដ ម្ ឹះត្គូត្បចថំាន ក់/ឯកដទ្សទ្ី១..........................ដភទ្ៈ … 

ដ ម្ ឹះកមមសិកាការ ីការនិីៈ..................................ដភទ្ៈ........ សដងករថាន កទ់្ីៈ.........ចំនួនសិសសកនុងថាន កៈ់ .............. 

ដ ម្ ឹះត្គូ លក ឯំកដទ្សទ្ី១...................... ដភទ្.......... ដ ម្ ឹះត្គូត្បចថំាន ក់/ឯកដទ្សទ្ី២...........................ដភទ្ … 

ដ ម្ ឹះត្គូ លក ឯំកដទ្សទ្ី២............................... ដភទ្.......... សដងករថាន កទ់្ី...........ចំនួនសិសសកនុងថាន កៈ់................ 
 

ខ្លមសារវាយរនម្ 

ពិនទុ 

កំែរ ់

ពិនទុ 

ជាកណ់សាង 

កត្មរិទប/

ឯកដទ្សទី្១ 

ពិនទុ 

ជាកណ់សាង 

កត្មរិខពស់/ឯក

ដទ្សទី្២ 

ដោបេ់ 

កត្មរិទប/

ឯកដទ្សទី្១ 

កត្មរិខពស់/ 

ឯកដទ្សទី្២ 

I. សីេធមវ៌ជិាា ជីវៈ ...../១០     

១. មានវរាមានដទ្ៀងទរ ់(ដម៉ាងដចញ/ចូេ)  ២     

២. ដោរពការចរត់្តងំ និងការណែ បំានេអ ១     

៣. ដរៀបចំខួ្នត្បាែឱ្យបានសមរមយ (សដម្ៀកបំ ក ់សក.់..) ១     

៤. មានឥរោិបលសមរមយ (ដ ើរ ឈរ ការនិោយសាី...) ១     

៥. មានទំ្ កទំ់្នងេអជាមយួសហគមន ៍កនុងនិងដត្ៅសាោដរៀន  ១     

៦. មានសាម ររីជយួ ត្គបត់្គងសិសស ១     

៧. ជយួ ដរៀបចំសមាភ រៈ ពិនិរយ និងដធវើអ មយ័ថាន កដ់រៀនជាត្បច ំ ១     

៨. បងាា ញពីការដោរពសិទ្ធិកុមារ និងមនិដរ ើសដអើង 
ឬ្កពិ់នយ័សិសសត្តមរដបៀបហិងា 

១     

៩. បងាា ញពីអារមមែ៍វជិាមានចំដ ឹះសិសស និងអនក កព់ន័ធ ១     

II. ចំដែឹះ លងវជិាា ជីវៈ ..../១០     

១. ពែ៌ បានពីរត្មូវការសិការបស់សិសស ១     
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២. ពែ៌ បានពីសមាភ របដត្ងៀន និងដរៀនបានសមត្សបសត្មាប ់
ដត្បើត្បាស់កនុងការបដត្ងៀនដមដរៀន 

១     

៣. ពែ៌ បានពីវរថុបំែងដមដរៀន និងធារុរបស់វាបានត្រលមត្រូវ ១     

៤. ពែ៌ បានពីចំែុចសំខាន់ៗ ននដោេវធីិសិសសមជឈមែឌ េ ១     

៥. បងាា ញពីការយេ់ លងខ្លមសារដមដរៀនចាស់ោស់ ១     

៦. ពនយេ់ពីសារៈសំខានន់នការវាយរនម្កនុង ំដែើ រការសិកា 
និងជយួ ណកេមអសិសសឱ្យទនដ់ពេដវោ 

១     

៧. ពនយេ់ពីភាពខុសោន ននរដបៀបសិការបស់សិសស ១     

៨. ពែ៌ បានពីដយនឌ្រ័ ណ េមានឥទ្ធិពេ េ់ការសិកា 
របស់សិសស 

១     

៩. ពែ៌ បានពីវធីិណ េដធវើឱ្យត្បដសើរដ ើងនូវបរសិាថ នសិកា 
កនុងថាន កដ់រៀន ដ ើមបជីយួ ឱ្យសិសសដរៀនកានណ់រពូណក 

១     

១០. បងាា ញពីការយេ់ លងដេើបំណែងណចកកមមវធីិបដត្ងៀន 
បានចាស់ោស់ 

១     

III. ការត្បរិបរាវិជិាា ជីវៈ ..../១០     

១. ជយួ ដរៀបចំកណន្ងសិការបស់សិសស និងសមាភ រៈកនុងថាន កដ់រៀន ០.៥០     

២. ជយួ ដធវើកិចចការរ ឋបាេថាន ក ់(បញ្ា ី ដសៀវដៅ និងត្តាជងដែសងៗ) ១     

៣. ដរៀបចំកិចចណរងការបដត្ងៀនបានត្រលមត្រូវ ដ្យមានដសចកាីពែ៌  
បញ្ញា ក ់ពីវរថុបំែងដមដរៀន សកមមភាពត្គូ ខ្លមសារដមដរៀន 
និងសកមមភាពសិសសចាស់ោស់ 

២     

៤. ត្គបត់្គងសិសស និងដពេដវោបដត្ងៀនបានត្រលមត្រូវ ១     

៥. អនុវរាកិចចណរងការបដត្ងៀនបានត្រលមត្រូវ  ១     

៦. ដត្បើវធីីបដត្ងៀនណប្កៗឱ្យសិសសងាយយេ់ខ្លមសារដមដរៀន ១     

៧. ដត្បើសំែួរចំខ្លមសារដមដរៀន និងមានត្បសិទ្ធភាព ១     

៨. ដត្បើសមាភ រឧបដទ្សងាយៗ ណប្កៗ ត្សបត្តមខ្លមសារដមដរៀន ១     

៩. ពត្ងីកខ្លមសារដមដរៀនដ្យែារភាា បន់លងជីវភាពរស់ដៅ ១     

១០. ្កកិ់ចចការសិសស និងវាយរនម្ ០.៥០     

IV. ការសិកាវជិាា ជីវៈ ...../១០     

១. ចូេរមួត្បជំុបដចចកដទ្ស សកមមភាពសិកាត្សាវត្ជាវដមដរៀន 
និងសកមមភាពណកេមអកាអនុវរាកមមសិកាគរុដកាសេយ 

១     

២. សវ័យវាយរនម្និងសវ័យអភវិឌ្ឍវជិាា ជីវៈ ២     

៣.កំែរប់ានពីេំ បំដត្ងៀនត្តមមុខវជិាា  ១     

៤. សិកាត្សាវត្ជាវដមដរៀនត្តមរយៈ ដសៀវដៅសិកា និងឯកសារ 
ដែសងៗពីត្គបម់ជឈ ឋ្ ន  

២     
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៥. ណសវងយេ់ពីការដត្បើត្បាស់ដសៀវដៅកំែរត់្ត្តត្បចនំលៃ             
ដ ើមបី្ ្ុឹះបញ្ញច ំងការងាររបស់ខួ្ន 

១     

៦. សិកាណសវងយេ់ពីរ ួទី្ និងភារកិចចរបស់ត្គូបដត្ងៀន  ២     

៧. សរដសររបាយការែ៍ណសវងយេ់ពីសាថ នភាពអបរ់ដំៅសាោដរៀន 
ចំដែឹះទូ្ដៅ 

១     

មធយមភាគពិនទុ ំណាក ់

 កក់ណាា េត្បរាបរា ិ

    

 

 

សនិន ឋ្ នរមួៈ............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

                                                                      …..នលៃទ្ី            ណខ             ឆ្ន ២ំ០.. 

                                           ហរថដេខា និងដ ម្ ឹះត្គូត្បចថំាន ក ់

១. ......................................... 

២. ......................................... 

 

 

បានដ ើញ នងិឯកភាព                                                       

នលៃទ្ ី           ណខ          ឆ្ន ២ំ០...                                                   

 ត្បធានគែៈកមមការថាន កស់ាោដរៀន         

    ៤ 

I + II + III + IV 

កមមសិកាការ ីការនិ ី

១……................................. 

២… …................................. 

៣…...................................... 

 បានដ ើញ នងិពនិរិយត្រលមត្រវូ 

នលៃទ្ ី           ណខ          ឆ្ន ២ំ០...                                                   

ហរថដេខា និងដ ម្ ឹះត្គ ូលក  ំ
១.............................................. 
២............................................. 

១

.

 

.

.

.

.

.

.

៤០ 

៤ 
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ឧបសមពន័ធទ្៣ី 

   

ត្ពលរាបិត្រវាយរនមស្របុកមមសិកាគរដុកាសេយ ឆ្ន ទំ្១ី  

 

ខ្លមសារវាយរនម ្ ពនិទុ 

I-មធយមភាគពនិទុ ំណាកស់ដងករ  

II-មធយមភាគពិនទុ ំណាក ់កក់ណាា េត្បរិបរា ិ  

 

មធយមភាគពនិទុកមមសិកាគរដុកាសេយត្បចឆំ្ន ទំ្ី១ = 

 

 

 

                                                                                            …...នលៃទ្ី              ណខ              ឆ្ន ២ំ០.... 

     ត្បធានត្កុម លក កំមមសិកាការ ីការនិី                                              ត្គូត្បចថំាន ក ់/ ត្គូមុខវជិាា  

………………………………………………                                               ១……………………… 

                                                                                                   ២……………………… 

 

                                                                                                              កមមសិកាការ ីការនិ ី

                                                                                                   ១- …………………………… 

          បានដ ើញ និងយេ់ត្ពម                                                       ២- …………………………… 

   នលៃទ្ី           ណខ             ឆ្ន ២ំ០......                                                ៣- …………………………… 

       ត្បធានគែៈកមមការថាន កស់ាោដរៀន 

 

      I+II 

    ២ 
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ឧបសមពន័ធទ្៤ី 

                  ត្ពឹះាជជាណាចត្កកមពុជា 

         ជារ ិសាស  ត្ពឹះមហាកសត្រ 

មនទរីអបរ់ ំយុវជន នងិកឡីាាជជធាន ីដខរា.......................... 

មែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ..................................................................  

ត្ពលរាបិត្រសដងករថាន កដ់រៀន នងិការបដត្ងៀន 

(សត្មាបត់្គណូែ  ំនងិកមមសិកាការ ីការនិ ីឆ្ន ទំ្១ី) 

 

ដ ម្ ឹះត្គូត្បចថំាន ក/់ត្គូត្តមមខុវជិាា ......................................កាេបរដិចេទ្............................ដម៉ាង.............. 

មុខវជិាា បដត្ងៀន................ដមដរៀន.......................... ថាន កទ់្ី ..........សិសសសរបុ............ត្សី........អវរាមាន............. 

I- ការសដងករថាន កដ់រៀន 

១- ចូរដរៀបាជបព់ីសាថ នភាពទូ្ដៅរបស់ត្គូ និងសិសសដៅកនុងថាន កដ់រៀន? (និយរ័ភាពនិង ទ្ ំកទ់្ំនងរវាងត្គូ និងសិសស 

ឥរោិបលកនុងការដសៀ្ក ក ់និងការរុបណរងខ្ួនរបស់ត្គូ និងសិសស រ ឋបាេថាន ក.់...) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

២- ចូរត្បាបព់ីចំនួនសិសសណ េដ្្ើយរប និងមនិដ្្ើយរបដៅនលងការបដត្ងៀនរបស់ត្គូ ។ 

ដរើដហរុអវីបានជាបញ្ញា ទងំដនឹះដកើរដ ើង? (ការចូេរមួរបស់សិសស និងេទ្ធែេដរៀនរបស់សិសស) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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៣- ដរើអនកបានសដងករដ ើញពីភាពខុសណប្កោន ជាេកខែៈបុគគេដៅកនុងចំដណាមសិសសទងំដ ឹះណ រ ឬដទ្? 

ដរើសកមមភាពណាខ្ឹះ? (េកខែៈអាកបបកិរោិ សិសសពូណក សិសសដខាយ ក្ាហាន ឧសាហ៍ ពិការ អាយុដត្ចើន ឬរចិ 

ជីវភាព....) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

៤- ដរើអ មយ័ដៅកនុងថាន កដ់រៀនមានសាថ នភាពណបបណា? ដរើការរុបណរងថាន កម់ានេកខែៈជាថាន កដ់រៀនកុមារដមត្រីណ រ 

ឬដទ្? ចូរដរៀបាជប ់ (ត្តាជង   ការរុបណរងថាន កត់្តមសាោកុមារដមត្រី បដត្មើឱ្យការបដត្ងៀន និងដរៀន) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

II- ការសដងករការបដត្ងៀនរបស់ត្គ ូ/ កមមសិកាការ ីការនិ ី

១- ដរើដោកត្គូ អនកត្គូ ចបដ់ែាើមដមដរៀនលមីដ្យរដបៀបណា? (ណេបងសិកា ការនិទនដរឿងខ្ី បងាា ញសមាភ រៈ 

ដត្បើសំែួរបំែុស ទ្សសនទ៍យ ប៉ានស់ាម ន ដភ្ាច...) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

២- ដរើសមាភ រឧបដទ្ស និងធនធានអវីខឹ្ះណ េដោកត្គ ូអនកត្គូ ដត្បើដៅកនុងការបដត្ងៀនដមដរៀនដនឹះ? (សរដសរដ ម្ ឹះ 

សមាភ រឧបដទ្ស និងការដត្បើត្បាស់ ធនធានធមមជារិ ធនធានមនុសស មតី្កូទ្សសន ៍ឧបករែ៍ដែសងៗដទ្ៀរ... ) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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៣- ដរើដោកត្គូ អនកត្គូបញ្ចបដ់មដរៀនដ្យរដបៀបណា? (ដៅត្រលមជំហានទ្ីត្បា ំេំហារ ់សដងខប ពិដសាធនង៍ាយៗ 

ណេបងសិកា កិចចការែទឹះ ការក្បឡង...) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

៤- ចូរដរៀបាជបព់ីវធិីបដត្ងៀនត្បកបដ្យត្បសិទ្ធភាព ណ េដោកត្គូ អនកត្គ ូដត្បើដៅកនុងការបដត្ងៀន? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

៥- ដរើដោកត្គូ អនកត្គូ វាយរនម្ការយេ់ លងរបស់សិសសដ្យរដបៀបណា? (សំែួរ ដរសា េំហារ ់ចំដណាទ្ 

ពិដសាធន.៍..) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

៦- ដរើដោកត្គូ អនកត្គូបានដត្បើត្បាស់ ត្បដភទ្វាយរនម្អវខីឹ្ះ ដ ើមបយីេ់ លងពីសិសស និងជួយ ពួកដគឱ្យទនដ់ពេដវោ 

(ការវាយរនម្កនុង ំដែើ រការសិកា និងការវាយរនម្បញ្ចប)់ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

៧- កំែរស់មាគ េ់ដែសងៗ 

............................................................................................................................................................. 

នលៃទ្ី.............ណខ....................ឆ្ន ២ំ០.......     អនកសដងករ 

 ត្គ ូលក តំ្កមុកមមសិកាការ ីការនិ ី                                                               ហរថដេខា  
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ឧបសមពន័ធទ្៥ី 

កែំរត់្ត្តត្បចនំលៃដ ើមបី្ ្ុឹះបញ្ញច ងំរបស់កមមសិកាការ ីការនិ ី

ដ ម្ ឹះ..........................................ដភទ្........កាេបរដិចេទ្.........................ថាន កេ់.ី.......................................... 

មែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ..................................................................................................................... 

១- ដរើសកមមភាពបដត្ងៀន នងិដរៀនអវីខ្ឹះណ េអនកយេ់ថាអនុវរាបានេអ? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

២- ដរើសកមមភាពបដត្ងៀន នងិដរៀនអវីខ្ឹះណ េអនកយេ់ថាអនុវរាមនិទនប់ានេអ? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

៣- ដរើខ្ុ ំត្រូវដធវើ ូចដមាចដ ើមបណីកេមអសកមមភាពបដត្ងៀន នងិដរៀនដេើកដត្កាយ? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

           ាជជធានី ដខរា.........................នលៃទ្ី.............ណខ....................ឆ្ន ២ំ០........ 

     ហរថដេខា 
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ឧបសមពន័ធទ្៦ី                                                                                      

 ត្ពឹះាជជាណាចត្កកមពុជា     

      ជារ ិសាស  ត្ពឹះមហាកសត្រ 

មនទរីអបរ់ ំយុវជន នងិកឡីាាជជធាន ីដខរា ........................ 

សាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ  ........................ 

  របាយការែ៍សវ័យវាយរនមរ្បស់កមមសិកាការ ីការនិ ី

 ខ្ុ ំបាទ្- ងខ្ុ ំដ ម្ ឹះ ................................ ជាកមមសិកាការ ី ការនិីជំ នទ់្…ី......ននសាោមធយមសិកា

គរដុកាសេយ...............................................................................................បានចុឹះដធវើកមមសិកាគរដុកាសេយ 

ពីនលៃទ្ី...........ណខ...........ឆ្ន .ំ.............រហូរ េ់នលៃទ្.ី.........ណខ...........ឆ្ន .ំ.....ដៅសាោមដរាយយសិកា 

ឬបឋមសិកា ឬមធយមសិកា................................................................................................................. ។  

ខ្ុ ំបាទ្- ងខ្ុ ំបានបដត្ងៀន 

 ថាន កទ់្ ី.......... និងថាន កទ់្ ី.............ចំនួន.....................ដពេ (ឬដម៉ាង...................)  

 ឯកដទ្សទ្១ី..............................និងឯកដទ្សទ្ី២........................ចនំួន...............ដពេ 

(ឬដម៉ាង..............) 

I. ការយេ់ លងមនុចុឹះដធវើកមមសិកាគរដុកាសេយៈ  

 កត្មរិយេ់ លងដេើសកមមភាពហវលកហវឺនគរដុកាសេយ 

− ដសៀវដៅសិកា និងកមមវធិីសិកា............................................................................................... 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

− ការកសាង និងដត្បើត្បាស់សមាភ រឧបដទ្ស.................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 
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− ការត្គបត់្គងសិសស និងថាន កដ់រៀន ............................................................................................. 

  …............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

− ដោេវធិីសិសសមជឈមែឌ េ ................................................................................................... 

  …............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

− សីេធម ៌មនសិការវជិាា ជីវៈត្គូបដត្ងៀន…..………………............................................................… 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

− េំ បំដត្ងៀនដេើមុខវជិាា ដែសងៗសត្មាបប់ដត្ងៀនដៅសាោដរៀនចំដែឹះទូ្ដៅ.................................... 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

− រដបៀបវាយរនម្ការសិការបស់សិសស......................................................................................... 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

− ភាពដជឿជាកដ់េើការបដត្ងៀន..................................................................................................... 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

II. ការយេ់ លងកនុងដពេដធវើកមមសិកាគរដុកាសេយៈ 

 ដេើកពីចំែុចនីមយួៗខាងដេើកនុងការអនុវរាជាកណ់សាងដៅសាោចំដែឹះទូ្ដៅ  

− ចំែុចណ េអនុវរាបានេអ.................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 
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− ការេំបាក …................................................................................................................... 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

−  ំដណាឹះត្សាយ................................................................................................................ 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

− បទ្ពិដសាធនល៍មីៗ ទ្ទ្ួេបាន............................................................................................... 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

− សំែូមពរ...................................................................................................................... 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

III. សននិ្ ឋ ន  

(សវ័យវាយរនមស្កមមភាពផ្ទទ េ់ខ្ួនមនុ នងិដត្កាយដពេដធវើកមមសិកាគរដុកាសេយ) 

 ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

   

 

 

បានដ ើញ នងិពនិរិយត្រលមត្រវូ                                                       

នលៃទ្ ី           ណខ          ឆ្ន ២ំ០១...                                                   

 ត្បធានត្កមុ លក កំមមសិកា         

 

នលៃទ្ ី           ណខ          ឆ្ន ២ំ០...                                                   

 កមមសិកាការ ីការនិ ី        
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ឧបសមពន័ធទ្៧ី                               

 ត្ពឹះាជជាណាចត្កកមពុជា 

      ជារ ិសាស  ត្ពឹះមហាកសត្រ 

មនទរីអបរ់ ំយុវជន នងិកឡីាាជជធាន.ីដខរា ........................ 

មែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ............................. 

របាយការែ៍បកូសរបុវាយរនមក្មមសិកាគរដុកាសេយ  

របស់គរសិុសសជ ំនទ់្.ី.............ឆ្ន ទំ្ ី១ 

I. ពរ័ម៌ានទូ្ដៅ 

 កាេបរដិចេទ្៖ នលៃទ្.ី............ណខ......................ឆ្ន .ំ............ េ់នលៃទ្.ី...........ណខ..................ឆ្ន .ំ............. 

 ចំនួនកមមសិកាការ ីការនិីសរបុៈ............. ក ់ត្សីៈ............. ក ់ចំននួត្កុមធ.ំ.........ចនំួនត្កុមរូច........... 

 ចំនួនថាន កស់របុៈ..........ថាន ក ់

− ថាន កទ់្ី....................ចំនួន................. ថាន កទ់្ី...............ចនំួន........... ថាន កទ់្.ី...........ចនំួន.......... 

− ថាន កទ់្ី...................ចំននួ...................ថាន កទ់្.ី..............ចនំួន........... ថាន កទ់្.ី............ចំនួន.......... 

− ថាន កម់ដរាយយកត្មរិទបចំនួន....... ថាន កក់ត្មរិមធយមចំននួ........ ថាន កក់ត្មរិខពស់ចំនួន............ 

− ឯកដទ្ស………………ត្កុម……………ចំននួ…………… 

II. ការដរៀបច ំនងិការអនុវរាភារកចិចរបស់គែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយ 

− ការចរត់្តងំគរសិុសស ត្តមបំណែងណចកភារកិចច និងត្បជុំណែ អំំពកីមមសិកាគរដុកាសេយ 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
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− ជហំានទ្១ី៖  ណំាកស់ដងករ នងិ កក់ណាា េត្បរបិរា ិ(ការបំដពញភារកិចចរបស់ត្គូឧដទ្ទស ត្គូត្បចថំាន ក ់

ឬត្គូត្តមមុខវជិាា ....)  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

− ជហំានទ្២ី៖  ណំាកស់ដងករ នងិ កក់ណាា េត្បរបិរា ិ(ការបំដពញភារកិចចរបស់ត្គូឧដទ្ទស ត្គូត្បចថំាន ក ់

ឬត្គូត្តមមុខវជិាា ...)  

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

III. ខ្លមសារអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយ 

− សាថ នភាពជាកណ់សាងរបស់មែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ (េកខែៈអំដណាយែេរបស់សាោ 

ត្គូណែ  ំសមាភ ររបូវន័ា...) 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

− ការងារត្គបត់្គងថាន ក ់និងរ ឋបាេថាន កដ់រៀន 

 ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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− ការងារបដត្ងៀន និងដរៀន 

 ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

− សីេធមវ៌ជិាា ជីវៈជាត្គូបដត្ងៀន 

 ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

− ទ្ំ កទ់្ំនងសាោដរៀន ត្គូសារ និងសហគមន ៍

 ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................... 

IV. េទ្ធែេបកូសរបុននកមមសិកាគរដុកាសេយ 

ចំនួនគរសិុសស 
និដទ្ទស         
េអ 

និដទ្ទស 
េអបងគួរ 

និដទ្ទស 
មធយម 

និដទ្ទស     
ដខាយ 

ដែសងៗ 

សរបុ ត្សី ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន %  
           
 

V. រងាវ យរនម ្

 ចំែុចខ្ាងំ:  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
 ចំែុចណកេមអ: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
  សំែូមពរ:  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
VI. សនិន្ ឋ ន 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
 
       ……,នលៃទ្ី........ណខ...........ឆ្ន ២ំ០១.... 
         ត្បធានគែៈកមមការថាន កស់ាោដរៀន 
បានដ ើញនងិឯកភាព 
……,នលៃទ្.ី.......ណខ...........ឆ្ន ២ំ០១.... 
ត្បធានគែៈកមមការថាន កខ់ែឌ  ត្កងុ ត្សុក  
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ឧបសមពន័ធទ្៨ី            

       ត្ពឹះាជជាណាចត្កកមពុជា 

      ជារ ិសាស  ត្ពឹះមហាកសត្រ 

មនទរីអបរ់ ំយុវជន នងិកឡីាាជជធាន ីដខរា ........................ 

សាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ …………… 

របាយការែ៍បកូសរបុវាយរនមក្មមសិកាគរដុកាសេយ  

របស់គរសិុសសជ ំនទ់្.ី.............ឆ្ន ទំ្១ី 

I. ពរ័ម៌ានទូ្ដៅ 

 កាេបរដិចេទ្  នលៃទ្ី............ណខ.............ឆ្ន .ំ............ េ់នលៃទ្ី............ណខ.............ឆ្ន .ំ............ 

 ចំនួនមែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ................................... 

 ចំនួនកមមសិកាការ ីការនិីសរបុៈ............. ក ់ត្សីៈ............. ក ់ 

 ចំនួនថាន កស់របុៈ.......... 

− ថាន កទ់្ី.................ចំននួ.................... ថាន កទ់្ី...............ចនំួន........... ថាន កទ់្.ី..........ចនំួន........... 

− ថាន កទ់្ី.................ចំននួ..................... ថាន កទ់្.ី............ចនំួន............. ថាន កទ់្.ី.........ចនំួន............ 

− ថាន កម់ដរាយយកត្មរិទបចំនួន..............ថាន កក់ត្មរិមធយមចនំួន............... ថាន កក់ត្មរិខពស់ចំនួន....... 

− ឯកដទ្ស………………ត្កុម……………ចំននួ…………… 

II. ការដរៀបច ំនងិការអនុវរាភារកចិចរបស់គែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយ 

− ការចរត់្តងំគែៈកមមការថាន កា់ជជធានី ដខរា  ខែឌ  ត្កងុ ត្សុក និងថាន កស់ាោដរៀន 

− ការចរត់្តងំកមមសិកាការ ីការនិីត្តមបំណែងណចកភារកចិច និងត្បជុំណែ អំំពកីមមសិកាគរដុកាសេយ 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
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 ជហំានទ្១ី៖  ណំាកស់ដងករ នងិ កក់ណាា េត្បរបិរា ិ(ការបំដពញភារកិចចរបស់ត្គូឧដទ្ទស ត្គូត្បចថំាន ក ់

ឬត្គូត្តមុខវជិាា ....)  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 ជហំានទ្២ី៖  ណំាកស់ដងករ នងិ កក់ណាា េត្បរបិរា ិ(ការបំដពញភារកិចចរបស់ត្គូឧដទ្ទស ត្គូត្បចថំាន ក ់

ឬត្គូត្តមមុខវជិាា ...)  

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

III. ខ្លមសារអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយ 

− សាថ នភាពជាកណ់សាងរបស់មែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ (េកខែៈអំដណាយែេរបស់សាោដរៀន 

ត្គូណែ  ំសមាភ ររបូវន័ា...) 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

− ការងារត្គបត់្គងថាន ក ់និងរ ឋបាេថាន កដ់រៀន 

 ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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− ការងារបដត្ងៀន និងដរៀន 

 ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

− សីេធមវ៌ជិាា ជីវៈជាត្គូបដត្ងៀន 

 ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

− ទ្ំ កទ់្ំនងសាោដរៀន ត្គូសារ និងសហគមន ៍

 ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................... 

IV. េទ្ធែេបកូសរបុននកមមសិកាគរដុកាសេយ 

េ
.រ 

មែឌ េកមមសិកា 
ចំនួនគរសិុសស 

និដទ្ទស    
េអ 

និដទ្ទស 
េអបងគួរ 

និដទ្ទស 
មធយម 

និដទ្ទស 
ដខាយ 

ដែសងៗ 

សរបុ ត្សី ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន %  
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សរបុ            

 

V. រងាវ យរនម ្

 
 ចំែុចខ្ាងំ:  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
 ចំែុចណកេមអ: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
 សំែូមពរ:  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
VI. សនិន្ ឋ ន 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
 

……,នលៃទ្ី........ណខ...........ឆ្ន ២ំ០១.... 
   ត្បធានគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កា់ជជធានី ដខរា 

 

 

 

បានដ ើញ និងឯកភាព 
នលៃទ្ី........ណខ...........ឆ្ន ២ំ០១.... 
ត្បធានមនទីរអបរ់ ំយុវជន និងកីឡាាជជធានី ដខរា 
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ឧបសមពន័ធទ្៩ី 

តរាងផ្ណនសំកងេបអពំ្ីការកក្បើក្ាសក់្ព្ឹតិតបក្ត ្ិងឧបករណ៍ (ឆ្ែ ទំ១ី) 

អនកដត្បើ 

ត្បាស់ 

ដ ម្ ឹះត្ពលរិាបត្រ នងិឧបករែ៍ រដបៀបដត្បើ ដោេបែំង 

កម
មសិ
កា

កា
រ ីកា

រនិ
 ី

១.ត្ពលរាិបត្រសដងករថាន ក់ 

ដរៀន និងការបដត្ងៀន  

 

កមមសិកាការ ីការនិីដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រដនឹះសត្មាប ់

ករត់្ត្ត កនុងអំ ុងដពេសដងករការបដត្ងៀនរបស់ 

ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា  និងកមមសិកាការ ី

ការនិីណាមាន កក់នុងត្កុមណ េដ ើងបដត្ងៀន ។ 

កមមសិកាការ ីការនិីត្រូវត្បគេ់ត្ពលរាិបត្រណ េ 

បំដពញរចួឱ្យត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា  

ទុ្កជាមូេ ឋ្ នដ ើមបសីហការជាមយួត្គូឧដទ្ទស  

កនុងការវាយរនម្្កព់ិនទុ ។   

 ជហំានទ្១ី  ំណាកស់ដងករ និង ំណាក ់

 កក់ណាា េត្បរិបរាិ កមមសិកាការ ី

ការនិីមាន ក់ៗត្រូវបំដពញត្ពលរាិបត្រ 

ដនឹះឱ្យបានចំនួនត្បាបំចីាប ់។ 

− ដមដរៀនគែិរវទិ្ា ពីរ ចាប់ 

− ដមដរៀនភាសាណខមរ ពីរ ចាប ់

− ដមដរៀនវទិ្ាសាស្តសា ពីរចាប់ 

− ដមដរៀនសិកាសងគម ពីរចាប ់

 ជហំានទ្២ី  ំណាកស់ដងករ និង ំណាក ់

 កក់ណាា េត្បរិបរាិ កមមសិកាការ ីការនិី 

មាន កត់្រូវបំដពញត្ពលរាិបត្រដនឹះឱ្យបាន 

ចំនួនត្បាបំីចាប ់។ 

− ដមដរៀនគែិរវទិ្ា ពីរចាប់ 

កមមសិកាការ ីការនិីដត្បើ 

ត្បាស់ជាជំនួយកនុងការ 

សដងករ ករ់ត្ត្តនិង      

 កត្សងប់ទ្ពិដសាធន៍េអ 

ពីសកមមភាពបដត្ងៀន 

និងដរៀន ។ 
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− ដមដរៀនភាសាណខមរ ពីរចាប់ 

− ដមដរៀនវទិ្ាសាស្តសា ពីរចាប់ 

− ដមដរៀនសិកាសងគម ពីរចាប ់

សមាគ េ់៖ សត្មាបម់ជឈមែឌ េគរុដកាសេយ 

ភូមភិាគ និងសាោមធយមសិកាគរុដកាសេយ 

មដរាយយមជឈមិ ត្រូវដត្បើត្ពលរាិបត្រដនឹះដៅត្តមមុខវជិាា  

ឯកដទ្ស និងកត្មរិថាន ក់ននជំហាននីមយួៗ ។ 

២.កំែរត់្ត្តត្បចនំលៃដ ើមបី្ ្ុឹះ

បញ្ញច ំងរបស់កមមសិកាការ ី

 ការនិី 

កមមសិកាការ ីការនិីមាន ក់ៗត្រូវបំដពញកំែរត់្ត្ត 

ដនឹះដ្យខ្ួនឯងជាដរៀងាជេ់នលៃកនុងអំ ុងដពេ 

អនុវរាកមមសិកាគរុដកាសេយ ។ ដៅចុងសបាា ហ៍ 

នីមយួៗកមមសិកាការ ីការនិីត្រូវត្បគេ់កំែរត់្ត្ត 

ដនឹះជូនត្គូណែ  ំដ ើមបពីិនិរយនិងែាេ់ដោបេ់ 

ណកេមអ ។  

កមមសិកាការ ីការនិី ដត្បើ 

ត្បាស់ជាជំនួយកនុងការ្្ុឹះ 

បញ្ញច ំង ដ ើមបដីធវើការណកេមអ 

សកមមភាពបដត្ងៀននិង 

ដរៀន ។ 

៣.របាយការែ៍សវ័យវាយ 

រនម្របស់កមមសិកាការ ីការនិី  

កមមសិកាការ ីការនិី ត្រូវសរដសររបាយការែ៍ 

សវ័យវាយរនម្របស់ខ្ួនដៅចុងបញ្ចបក់មមសិកា 

 គរុដកាសេយ រចួត្បគេ់ជូនត្គូណែ ំ ដ ើមបពីិនិរយ 

ែាេ់ដោបេ់ណកេមអនិងបញ្ាូ នមកការោិេ័យ 

សិកា ឬណែនកសិកា ។  

កមមសិកាការ ីការនិី 

្្ុឹះបញ្ញច ំងេទ្ធែេការ 

អនុវរាកមមសិកា  

គរុដកាសេយរបស់ខ្ួន ។ 

 

ត្គ
ត្ប
ច
ថាន
ក់ 
ឬត្
គូត្ត

មម
ុខវ
ជាា

 

១.ត្ពលរាិបត្រសដងករថាន ក់ដរៀន 

និងការបដត្ងៀន  

 

ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា ដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រ 

ដនឹះសត្មាបស់ដងករការបដត្ងៀនរបស់កមមសិកាការ ី

ការនិី ដ ើមបជីាគំនិរកនុងការែាេ់ពរ័ម៌ានត្រ ប់ ។  

ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តម 

មុខវជិាា សដងករ និងករ់ត្ត្ត 

ជាជំនួយកនុងការែាេ់ 

ពរ័ម៌ានត្រ ប់ ។ 

២.ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្ ំណាក ់

សដងករ 

 

ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា ត្រូវសហការជាមយួ 

ត្គូឧដទ្ទសដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រដនឹះកនុងការវាយរនម្ 

និង្កព់ិនទុឱ្យកមមសិកាការ ីការនិី ដៅចុងបញ្ចប ់

ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តម 

មុខវជិាា  ដត្បើត្បាស់ជា 

ជំនួយកនុងការវាយរនម្ 
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នន ំណាកន់ីមយួៗ ។   និង្កព់ិនទុឱ្យកមមសិកា ការ ី

ការនិីឱ្យមានរម្ាភាព ។  

៣.ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្ ំណាក ់

 កក់ណ្ាេត្បរិបរាិ 

ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា  ត្រូវសហការជាមយួ 

ត្គូឧដទ្ទសដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រដនឹះកនុងការវាយរនម្ 

និង្កព់ិនទុឱ្យកមមសិកាការ ីការនិី ដៅចុងបញ្ចប ់

នន ំណាកដ់នឹះ។   

ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តម 

មុខវជិាា ដត្បើត្បាស់ជាជំនួយ 

កនុងការវាយរនម្ និង្ក ់

ពិនទុឱ្យកមមសិកាការ ី

ការនិីឱ្យមានរម្ាភាព ។ 

៤.ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្សរុប 

កមមសិកាគរុដកាសេយឆ្ន ទំ្ី១ 

 

ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា  ត្រូវសហការជាមយួ 

ត្គូឧដទ្ទសដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រដនឹះកនុងការវាយរនម្ 

និង្កព់ិនទុឱ្យកមមសិកាការ ីការនិី ដៅចុងបញ្ចប ់

កមមសិកាគរុដកាសេយ ។   

ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តម 

មុខវជិាា បូកសរុបេទ្ធែេ 

បញ្ចបទ់ងំពីរ ំណាក ់។ 

ត្គ
ឧូដ
ទ្ទស

 

១.ត្ពលរាិបត្រសដងករថាន ក់ដរៀន 

និងការបដត្ងៀន  

ត្គូឧដទ្ទសដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រដនឹះសត្មាបស់ដងករ 

ការបដត្ងៀនរបស់កមមសិកាការ ីការនិី ដ ើមបជីាគំនិរ 

កនុងការែាល់រត័្៌មានត្រ ប ់។  

ត្គូឧដទ្ទសសដងករ និងករត់្ត្ត 

ជាជំនួយកនុងការែាេ់ពរ័៌មាន 

ត្រ ប ់។ 

២.ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្ ំណាក់ 

សដងករ 

 

ត្គូឧដទ្ទសត្រូវសហការជាមយួត្គូត្បចថំាន ក់ ឬត្គូ 

ត្តមមុខវជិាា ដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រដនឹះកនុងការវាយរនម្ 

និង្កព់ិនទុឱ្យកមមសិកាការ ីការនិីដៅចុងបញ្ចប ់

 នន ំណាក់ដនឹះ។   

ត្គូឧដទ្ទសដត្បើត្បាស់ជា 

ជំនួយកនុងការវាយរនម្ និង 

្កព់ិនទុឱ្យកមមសិកាការ ី

ការនិីឱ្យមានរម្ាភាព។ 

៣.ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្ ំណាក់ 

  កក់ណ្ាេត្បរិបរាិ 

ត្គូឧដទ្ទសត្រូវសហការជាមយួត្គូត្បចថំាន ក់ ឬត្គូ 

ត្តមមុខវជិាា ដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រដនឹះកនុងការវាយរនម្ 

 និង្កព់ិនទុឱ្យកមមសិកាការ ីការនិី ដៅចុងបញ្ចប់ 

នន ំណាកដ់នឹះ ។   

ត្គូឧដទ្ទសដត្បើត្បាស់ជា 

ជំនួយកនុងការវាយរនម្ និង 

្កព់ិនទុឱ្យកមមសិកាការ ី

ការនិីឱ្យមានរម្ាភាព ។  

៤.ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្សរុប 

កមមសិកាគរុដកាសេយឆ្ន ទំ្ី១ 

ត្គូឧដទ្ទសត្រូវសហការជាមយួត្គូត្បចថំាន ក់ ឬត្គូ 

ត្តមមុខវជិាា ដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រដនឹះកនុងការវាយរនម្ 

និង្កព់ិនទុឱ្យកមមសិកាការកីារនិីដៅចុងបញ្ចប ់

ត្គូឧដទ្ទសបូកសរុបេទ្ធែេ 

បញ្ចបទ់ងំពីរ ំណាក ់។ 
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កមមសិកាគរុដកាសេយ ។   
គែ

ៈក
មមកា

រ 
លក 

កំម
មសិ
កា

គរ
ុដកា

ស
េ
យ 

ថាន
កសា

ោ
ដរៀ
ន 

១.របាយការែ៍បូកសរុប 

វាយរនម្កមមសិកា 

គរុដកាសេយ  

 

ត្បធានគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរុដកាសេយ 

ថាន កស់ាោដរៀនត្រូវសរដសររបាយការែ៍បូកសរុប

េទ្ធែេការអនុវរាកមមសិកាគរុដកាសេយ រូចដែ្ើជូន 

ត្បធានគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរុដកាសេយ 

ថាន កា់ជជធានី ដខរា ។ 

ត្បធានគែៈកមមការ លក  ំ

កមមសិកាថាន ក់សាោដរៀន 

វាយរនម្ េទ្ធែេការអនុវរា 

កមមសិកាគរុដកាសេយ 

ត្តមមែឌ េកមមសិកា 

នីមយួៗ ។ 

 

គែ
ៈក
មមកា

រ 
លក 

កំម
មសិ
កា

គរុ
ដកា

ស
េ
យថា
នក
ខ់ែ

ឌ ត្
កងុ

 ត្ស
កុ 

  

១.ត្ពលរាិបត្រសដងករថាន ក់ដរៀន 

និងការបដត្ងៀន 

គែៈកមមការ លក កំមមសិកាថាន កខ់ែឌ  ត្កុង ត្សុក 

ដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រដនឹះសត្មាប់សដងករការបដត្ងៀន 

របស់កមមសិកាការ ីការនិី ដ ើមបជីាគំនិរកនុងការ 

ែាេ់ពរ័ម៌ានត្រ ប ់។ 

គែៈកមមការ លក កំមម 

សិកាថាន កខ់ែឌ  ត្កុង ត្សុក 

សដងករ និងករ់ត្ត្តជាជំនួយ 

កនុងការែាេ់ពរ័៌មានត្រ ប់ 

 

២.របាយការែ៍បូកសរុប 
វាយរនម្កមមសិកា 
គរុដកាសេយ  

ត្បធានគែៈកមមការ លក កំមមសិកាថាន កខ់ែឌ  

ត្កុង ត្សុក ត្រូវចូេរមួពិនិរយដេើរបាយការែ៍

បូកសរុបេទ្ធែេការអនុវរាកមមសិកាគរុដកាសេយ 

ថាន កស់ាោដរៀនមុននិងដែ្ើជូនត្បធានគែៈកមមការ 

 លក កំមមសិកាគរុដកាសេយថាន ក ់ាជជធានី ដខរា 

ត្បធានគែៈកមមការ 

 លក កំមមសិកាថាន កខ់ែឌ  

ត្កុង ត្សុក វាយរនម្ 

និងេទ្ធែេការអនុវរា 

កមមសិកាគរុដកាសេយ ។ 
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គែ
ៈក
មមកា

រ 
លក 

កំម
មសិ
កា

ថាន
កាជ

ជ 
ធា
ន ី 
ដខ
រា 

១.ត្ពលរាិបត្រសដងករថាន ក់ដរៀន 
និងការបដត្ងៀន 

គែៈកមមការ លក កំមមសិកាថាន កា់ជជធានី ដខរា 

ដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រដនឹះសត្មាប់សដងករការបដត្ងៀន 

របស់កមមសិកាការ ីការនិី ដ ើមបជីាគំនិរកនុងការ 

ែាេ់ពរ័ម៌ានត្រ ប ់។ 

គែៈកមមការ លក កំមម 

សិកាថាន កា់ជជធានី ដខរា 

សដងករ និងករ់ត្ត្តជាជំនួយ 

កនុងការែាេ់ពរ័៌មានត្រ ប់ 

២.របាយការែ៍បូកសរុបវាយ 
រនម្កមមសិកាគរុដកាសេយ  
(សត្មាប់សាោមធយមសិកា 
គរុដកាសេយ) 
 

ត្បធានគែៈកមមការ លក កំមមសិកាថាន កា់ជជធានី 

ដខរា ត្រូវសរដសររបាយការែ៍បូកសរុបេទ្ធែេ 

ការអនុវរាកមមសិកាគរុដកាសេយ រូចដែ្ើជូនត្កសួង 

អបរ់ ំយុវជន និងកីឡា ។ 

ត្បធានគែៈកមមការ លក  ំ

កមមសិកាថាន កា់ជជធានី ដខរា 

វាយរនម្េទ្ធែេ 

ការអនុវរាកមមសិកា 

គរុដកាសេយត្បចាំជជធានី 

ដខរារបស់ខ្ួន ។ 
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ឧបសមព័្ ធឆ្ែ ទំ២ី 

  កនុងឧបសមពន័ធខាងដត្កាមសត្មាបជ់ួយ ឱ្យគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយ និងកមមសិកាការ ី

ការនិីទ្ទ្ួេបានដជាគជយ័កនុង ំដែើ រការសដងករ និង វាយរនម្ ត្បកបដ្យត្បសិទ្ធភាព និងរម្ាភាព ។ 

ឧបសមពន័ធទងំដនឹះរមូមាន ូចខាងដត្កាម៖ 

១. ត្ពលរាិបត្រវាយរនម្ ំណាកត់្បរិបរា ិ(ឧបសមពន័ធទ្ី១០) 

២. ត្ពលរាបិត្រវាយរនម្សរបុ ផ្នកមមសិកាគរដុកាសេយឆ្ន ទំ្ី២ (ឧបសមពន័ធទ្ី១១) 

៣. ត្ពលរាិបត្រសដងករថាន កដ់រៀន និងការបដត្ងៀន (ឧបសមពន័ធទ្ី១២) 

៤. កំែរត់្ត្តត្បចនំលៃ ដ ើមបី្ ្ុឹះបញ្ញច ំងរបស់កមមសិកាការ ីការនិី (ឧបសមពន័ធទ្១ី៣) 

៥. របាយការែ៍សវ័យវាយរនម្ របស់កមមសិកាការ ីការនិ ី(ឧបសមពន័ធទ្១ី៤) 

៦. របាយការែ៍បូកសរបុវាយរនម្កមមសិកាគរដុកាសេយរបស់កមមសិកាការ ីការនិី   

    (សត្មាបម់ែឌ េកមមសិកា) (ឧបសមពន័ធទ្១ី៥) 

៧. របាយការែ៍បកូសរបុវាយរនម្កមមសិកាគរដុកាសេយរបស់កមមសិកាការ ីការនិី  

    (សត្មាបស់ាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ) (ឧបសមពន័ធទ្ី១៦) 

៨. ត្តាជងណែ សំដងខបអំពកីារដត្បើត្បាស់ត្ពលរិាបត្រ និងឧបករែ៍ (ឆ្ន ទំ្ី២) (ឧបសមពន័ធទ្ី១៧) 
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ត្ពឹះាជជាណាចត្កកមពុជា 

ជារ ិសាស  ត្ពឹះមហាកសត្រ 

មនទរីអបរ់ ំយុវជន នងិកឡីា ............................... 

សាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ …................. 

ត្ពលរាបិត្រវាយរនម ្ណំាកត់្បរបិរា ិ

 ពីនលៃទ្ី           ណខ               ឆ្ន ២ំ០.....    េ់នលៃទ្ី           ណខ               ឆ្ន ២ំ០..... 

 

 មែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ  …................................................................... 

 

 កមមសិកាការ-ីការនិី  ១- ….............................................................. 

     ២- …............................................................. 

     ៣- …............................................................. 

 

 ត្គូត្បចថំាន ក ់   ១- …............................................................... 

     ២- ….............................................................. 
 

 ត្បធានត្កុម លក កំមមសិកាគរដុកាសេយៈ….................................................................... 

 

 ត្បធានគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កស់ាោដរៀន…...................................   

 

 រយៈដពេត្បាបំីសប្ាហ៍ 
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ឧបសមពន័ធទ្១ី០ 

ត្ពឹះាជជាណាចត្កកមពុជា 

ជារ ិសាស  ត្ពឹះមហាកសត្រ 
 

មជឈមែឌ េ/សាោគរដុកាសេយ.................... 

  ត្ពលរាបិត្រវាយរនម ្ណំាកត់្បរបិរា ិ

មែឌ េកមមសិកាៈ …....................................................... ដ ម្ ឹះត្គូត្បចថំាន ក់/ឯកដទ្សទ្ី១..........................ដភទ្ៈ … 

ដ ម្ ឹះកមមសិកាការ ីការនិីៈ..................................ដភទ្ៈ........ សដងករថាន កទ់្ីៈ.........ចំនួនសិសសកនុងថាន កៈ់ .............. 

ដ ម្ ឹះត្គូ លក ឯំកដទ្សទ្ី១...................... ដភទ្.......... ដ ម្ ឹះត្គូត្បចថំាន ក់/ឯកដទ្សទ្ី២...........................ដភទ្ … 

ដ ម្ ឹះត្គូ លក ឯំកដទ្សទ្ី២............................... ដភទ្.......... សដងករថាន កទ់្ី...........ចំនួនសិសសកនុងថាន កៈ់................ 

 

ខ្លមសារវាយរនម្ 

ពិនទុ 

កំែរ ់

ពិនទុ 

ជាកណ់សាង 

កត្មរិទប/

ឯកដទ្សទី្១ 

ពិនទុ 

ជាកណ់សាង 

កត្មរិខពស់/ឯក

ដទ្សទី្២ 

ដោបេ់ 

កត្មរិទប/

ឯកដទ្សទី្១ 

កត្មរិខពស់/ឯ

កដទ្សទី្២ 

I. សីេធមវ៌ជិាា ជីវៈ ...../១០     

១. មានវរាមានដទ្ៀងទរ ់(ច្មា៉ោ ងច្ចញ/ចូល)  ១     

២. ដោរពការចរត់្តងំ និងការណែ បំានេអ ១     

៣. ដរៀបចំខួ្នត្បាែឱ្យបានសមរមយ (សដម្ៀកបំ ក ់សក.់..) ១     

៤. មានឥរោិបលសមរមយ (ដ ើរ ឈរ ការនិោយសាី...) ១     

៥. មានទំ្នារេំ់នងលអជាមយួសហេមន ៍រែុងនិងច្ក្ៅស្មលា ១     

៦. មានសាម ររីត្គបត់្គងសិសស ១     

៧. ជយួ ច្រៀបចំសមាភ រៈ ពិនិរយ និងដធវើអ មយ័ថាន កដ់រៀនជាត្បច ំ ១     

៨. ដោរពសិទ្ធិកុមារ និងមនិដរ ើសដអើង 

ឬ្កពិ់នយ័សិសសត្តមរដបៀបអំដពើហិងា 

១     

៩. បងាា ញពីអារមមែ៍វជិាមានចំដ ឹះសិសស និងអនក កព់ន័ធ ១     

១០. វាយរនម្េទ្ធែេសិកាត្បកបដ្យយុរាិធម ៌និងត្មាា ភារ ១     

II. ចំដែឹះ លងវជិាា ជីវៈ ..../១០     

១. ពែ៌ បានពីរត្មូវការសិការបស់សិសស ០.៥០     
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២. ពែ៌ បានពីសមាភ របដត្ងៀន និងដរៀនបានសមត្សបសត្មាបដ់ត្បើត្បាស់ 
កនុងការបដត្ងៀនដមដរៀន 

១     

៣. ពែ៌ បានពីវរថុបំែងដមដរៀន និងធារុរបស់វាបានត្រលមត្រូវ ១     

៤. ពែ៌ បានពីចំែុចសំខាន់ៗ  ននដោេវធីិសិសសមជឈមែឌ េ ១     

៥. ពែ៌ បានពីយុទ្ធវធីិវាយរនម្េទ្ធែេសិការបស់សិសស 
បានសមត្សប 

១     

៦. បងាា ញពីការយេ់ លងខ្លមសារដមដរៀនចាស់ោស់ ១     

៧. ពែ៌ បានពីវធីិបស្តញ្ញា បខ្លមសារពីមុខវជិាា មយួដៅកនុងមុខវជិាា  
ដែសងដទ្ៀរ ណ េអាចជយួ ឱ្យសិសសដរៀនកានណ់រត្បដសើរដ ើង 
និងចូេចិរាដរៀន 

០.៥០     

៨. ពនយេ់ពីស្មរៈសំខានផ់្នការនតល់រត័្ម៌ានត្រឡប ់េ់សិសស ១     

៩. ពនយេ់ពីភាពខុសោន ននសមបទសិរា និងរដបៀបសិការបស់សិសស ១     

១០. ពែ៌ បានពីដយនឌ្រ័ ណ េមានឥទ្ធិពេ េ់ការសិការបស់សិសស ០.៥០     

១១. ពែ៌ បានពីវធីិណ េដធវើឱ្យត្បដសើរដ ើងនូវបរសិាថ នសិកា 
កនុងថាន កដ់រៀន ដ ើមបជីយួ ឱ្យសិសសដរៀនកានណ់រពូណក 

០.៥០     

១២. បងាា ញពីការយេ់ លងដេើបំណែងណចកកមមវធីិបដត្ងៀន 
បានចាស់ោស់ 

១     

III. ការត្បរិបរាវិជិាា ជីវៈ ..../១០     

១. ដរៀបចំកណន្ងសិការបស់សិសស និងសមាភ រៈកនុងថាន កដ់រៀន ០.៥០     

២. ដធវើកិចចការរ ឋបាេថាន ក ់(បញ្ា ី ដសៀវដៅ និងត្តាជងដែសងៗ) ១     

៣. ចូេរមួត្បជំុបដចចកដទ្សបានដទ្ៀងទរ ់ ០.៥០     

៤. ដរៀបចំកិចចណរងការបដត្ងៀនបានក្ត្កមក្តូ្វ ១     

៥. ក្េបក់្េងសិសស និងច្រលដវលាបច្ក្ងៀនបានក្ត្កមក្តូ្វ ១     

៦. អនុវរាការបដត្ងៀនត្តមកិចចណរងការបដត្ងៀនទងំ៥ជំហាន ១     

៧. ពនយេ់ និងបកត្សាយដមដរៀនបានចាស់ោស់ ១     

៨. ដត្បើត្បាស់វធីិដែសងៗកនុងការបដត្ងៀន ០.៥០     

៩. បានណកចដម្ើយខុសរបស់សិសសទនដ់ពេដវោ ០.៥០     

១០. ែាេ់ឱ្កាសឱ្យសិសសបានគិរត្គបោ់ន  ០.៥០     

១១. ដត្បើសំែួរចំែាកមស្មរច្មច្រៀន និងមានត្បសិទ្ធភាព ០.៥០     

១២. ដត្បើសមាភ រឧបដទ្សងាយៗ ដបារៗ ត្សបត្តមខ្លមសារដមដរៀន ១     

១៣. ពត្ងីកខ្លមសារដមដរៀនដ្យែារភាា បន់លងជីវភាពរស់ដៅ ០.៥០     

១៤. ្កកិ់ចចការសិសស និងវាយរនម្ ០.៥០     
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IV. ការសិកាវជិាា ជីវៈ ...../១០     

១. ចូលរមួក្បជំុក្រុមបច្ចេរច្េស ឬ សរមាភារសិរាក្ស្មវក្ជាវច្មច្រៀន  ១     

២. សវ័យវាយត្ផ្មា និងសវ័យអភវិឌ្ឍវជិាា ជីវៈ ២     

៣.កំែរប់ានពីេំ បំដត្ងៀនត្តមមុខវជិាា  ១     

៤. សិកាត្សាវត្ជាវដមដរៀនត្តមរយៈ ដសៀវដៅសិកា និង ឯកសារដែសងៗ 

ពីត្គបម់ជឈ ឋ្ ន  

១     

៥. ណសវងយេ់ពីការដត្បើត្បាស់ដសៀវដៅកំែរត់្ត្តត្បចនំលៃដ ើមបី្ ្ុឹះបញ្ញច ងំ 
ការងាររបស់ខួ្ន 

១     

៦. កំែរប់ានរីត្នួាេីភាររិចេរបស់ក្េូបច្ក្ងៀន   ២     

៧. សរដសររបាយការែ៍ណសវងយេ់ពីសាថ នភាពអបរ់ដំៅសាោដរៀន 
ចំដែឹះទូ្ដៅ 

២     

មធយមភាគពិនទុ ំណាកត់្បរិបរា ិ៖     

 

 

សនិន ឋ្ នរមួ............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

                                                                      …..នលៃទ្ី            ណខ             ឆ្ន ២ំ០.. 

                                           ហរថដេខា និងដ ម្ ឹះត្គូត្បចថំាន ក ់

១. ......................................... 

២. ......................................... 

 

 

 

កមមសិកាការ ីការនិ ី

១- …................................. 

២- …................................. 

៣...................................... 

 បានដ ើញ នងិពនិរិយត្រលមត្រវូ 

នលៃទ្ ី           ណខ          ឆ្ន ២ំ០...                                                   

ហរថដេខា និងដ ម្ ឹះត្គ ូលក  ំ
១……………………… 
២………………………  

បានដ ើញ នងិឯកភាព 

នលៃទ្ ី           ណខ          ឆ្ន ២ំ០...                                                   

ត្បធានគែៈកមមការថាន កស់ាោដរៀន
  

    ៤ 

I + II + III + IV ៤០ 

៤ 
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ឧបសមពន័ធទ្១ី១ 

ត្ពលរាបិត្រវាយរនមស្របុកមមសិកាគរដុកាសេយ ឆ្ន ទំ្២ី 

            

ខ្លមសារវាយរនមស្របុ ពនិទុ 

I-មធយមភាគពនិទុ ំណាកត់្បរបិរាិឆ្ន ទំ្ី២  

II-ពិនទុត្សាវត្ជាវគរដុកាសេយ  

មធយមភាគពនិទុកមមសិកាគរដុកាសេយត្បចឆំ្ន ទំ្ី២ =             

 

                                                                                          

 

    

                                          

    I+II 

   ២ 

…..នលៃទ្ី             ណខ              ឆ្ន ២ំ០.... 
             ត្បធានការោិេ័យសិកាឬណែនកសិកា 

 

បានដ ើញ និងឯកភាព 
…..នលៃទ្ី             ណខ              ឆ្ន ២ំ០.... 

 យក ឬ យិកាសាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ 
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ឧបសមពន័ធទ្១ី២ 

         ត្ពឹះាជជាណាចត្កកមពុជា  

                ជារ ិសាស  ត្ពឹះមហាកសត្រ 

មនទរីអបរ់ ំយុវជន នងិកឡីាាជជធាន ីដខរា.......................... 

មែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ..................................................................  

ត្ពលរាបិត្រសដងករថាន កដ់រៀន នងិការបដត្ងៀន 

(សត្មាបត់្គណូែ  ំនងិកមមសិកាការ ីការនិឆី្ន ទំ្២ី) 

ដ ម្ ឹះ.....................................................កាេបរដិចេទ្...............................ដម៉ាង.......................................... 

មុខវជិាា បដត្ងៀន.................ដមដរៀន......................... ថាន កទ់្ី ..........សិសសសរបុ............ត្សី........អវរាមាន............. 
 

១- ដរើអនកបានសដងករដ ើញអវីខ្ឹះដៅដេើការបដត្ងៀនរបស់កមមសិកាការ ីការនិី  ូចជាឥរោិបល បែិំនបដត្ងៀន 

បំែិនទ្ំ កទ់្នំង ការដេើកទ្លកចិរា និងវធិសីាស្តសាបដត្ងៀនជាដ ើម? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

២- ចូរដរៀបាជបព់ីគុែភាពននការបដត្ងៀនរបស់កមមសិកាការ ីការនិី ូចខាងដត្កាម៖  

- ការអនុវរាត្តមកិចចណរងការបដត្ងៀន 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................  

- ការច្ក្បើក្បាស់សមាភ រឧបដទ្ស 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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- វធិីបដត្ងៀន (លបចិបច្ក្ងៀន) 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

- ការដរៀបចំសកមមភាពសិសស 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................  

- េទ្ធែេសិការបស់សិសសសដត្មចបានត្តមវរថុបែំងដមដរៀនច្ដ្ឋយរច្បៀបណា? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

- សិសសដពញចិរាចូេរមួសកមមភាពជាមយួត្គូ......................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

- បែាុ ឹះគំនិរនចនត្បឌ្ិរ ទ្ម្ាបេ់អ សមរថភាព េ់សិសស....................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................  

- ែារភាា បត់្ទ្លសាីដៅនលងជីវភាពត្បចនំលៃ និងមុខវជិាា  នទ្ដទ្ៀរ................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................  

៣- ដរើកមមសិកាការ ីការនិី អនុវរាការត្គបត់្គងថាន កដ់រៀនត្បកបដ្យត្បសិទ្ធភាពត្តមរដបៀបណា? ចូរបញ្ញា ក ់។ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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៤- ចូរដរៀបាជបព់ីអវីដែសងដទ្ៀរ ណ េអនកសដងករបានដ ើញ ។ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 នលៃទ្ី.............ណខ....................ឆ្ន ២ំ០........ 

       គែៈកមមការកមមសិកាថាន កស់ាោដរៀន     អនកសដងករ 

   ហរថដេខា       ហរថដេខា 
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ឧបសមពន័ធទ្១ី៣ 

កែំរត់្ត្តត្បចនំលៃដ ើមបី្ ្ុឹះបញ្ញច ងំរបស់កមមសិកាការ ីការនិ ី

ដ ម្ ឹះ....................................ដភទ្.............កាេបរដិចេទ្................................ថាន ក.់.................................... 

មែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ...................................................................................................................... 

១- ដរើសកមមភាពបដត្ងៀន នងិដរៀនអវីខ្ឹះណ េអនកយេ់ថាអនុវរាបានេអ? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

២- ដរើសកមមភាពបដត្ងៀន នងិដរៀនអវីខ្ឹះណ េអនកយេ់ថាអនុវរាមនិទនប់ានេអ? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

៣- ដរើខ្ុ ំត្រូវដធវើ ូចដមាចដ ើមបណីកេមអសកមមភាពបដត្ងៀន នងិដរៀនដេើកដត្កាយ? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ាជជធានី ដខរា.........................នលៃទ្.ី............ណខ....................ឆ្ន ២ំ០........ 

                   

ហរថដេខា 
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ឧបសមពន័ធទ្១ី៤ 

    ត្ពឹះាជជាណាចត្កកមពុជា 

      ជារ ិសាស  ត្ពឹះមហាកសត្រ 

មនទរីអបរ់ ំយុវជន នងិកឡីាាជជធាន ីដខរា ........................ 

សាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ ................................... 

  របាយការែ៍សវ័យវាយរនមរ្បស់កមមសិកាការ ីការនិ ី
 

 ខ្ុ ំបាទ្- ងខ្ុ ំដ ម្ ឹះ ................................................................. ជាកមមសិកាការ ីការនិីជំ នទ់្.ី........ 

ននសាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ................................................................បានចុឹះដធវើកមមសិកាគរដុកាសេយ 

ពីនលៃទ្ី...........ណខ...........ឆ្ន .ំ.............រហូរ េ់នលៃទ្.ី.........ណខ...........ឆ្ន .ំ...........ដៅសាោមដរាយយ ឬបឋមសិកា 

ឬមធយមសិកា.................................................................................................................................. ។  

ខ្ុ ំបាទ្- ងខ្ុ ំបានបដត្ងៀន 

 ថាន កទ់្ ី............... និងថាន កទ់្ ី...............ចំនួន.....................ដពេ (ឬដម៉ាង...................)  

 ឯកដទ្សទ្១ី..............................និងឯកដទ្សទ្ី២........................ចនំួន...............ដពេ 

(ឬដម៉ាង..............) 

I. ការយេ់ លងមនុចុឹះដធវើកមមសិកាគរដុកាសេយៈ  

 កត្មរិយេ់ លងដេើសកមមភាពហវលកហវឺនគរដុកាសេយ 

− ដសៀវដៅសិកា និងកមមវធិីសិកា........................................................................................ 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

− ការកសាង និងដត្បើត្បាស់សមាភ រឧបដទ្ស.............................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 
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− ការក្េបក់្េងសិសស និងថ្នែ រច់្រៀន......................................................................................... 

  …............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

− ដោេវធិីសិសសមជឈមែឌ េ .............................................................................................. 

  …............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

− សីល្ម ៌មនសិការវជិាា ជីវៈត្គូបដត្ងៀន ................................................................................ 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

− រច្បៀបវាយត្ផ្មាការសិរារបស់សិសស................................................................................... 

  …............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

− េំ បំដត្ងៀនដេើមុខវជិាា ដែសងៗសត្មាបប់ដត្ងៀនដៅសាោដរៀនចំដែឹះទូ្ដៅ............................. 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

− ភាពដជឿជាកដ់េើការបដត្ងៀន.............................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

II. ការយេ់ លងកនុងដពេដធវើកមមសិកាគរដុកាសេយៈ 

 ដេើកពីចំែុចនីមយួៗខាងដេើ កនុងការអនុវរាជាកណ់សាងដៅសាោចំដែឹះទូ្ដៅ៖  

− ចំែុចណ េអនុវរាបានេអ................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 
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− ការេំបាក ….................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

−  ំដណាឹះត្សាយ................................................................................................................ 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

− បទ្ពិដសាធនល៍មីៗ ទ្ទ្ួេបាន............................................................................................... 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

− សំែូមពរ....................................................................................................................... 

 ….............................................................................................................................................. 

 ….............................................................................................................................................. 

III. សននិ្ ឋ ន៖ (សវ័យវាយរនមស្កមមភាពផ្ទទ េ់ខ្ួនមនុ នងិដត្កាយដធវើកមមសិកាគរដុកាសេយ) 

 ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

បានដ ើញ នងិពនិរិយត្រលមត្រវូ                                                       

នលៃទ្ ី           ណខ          ឆ្ន ២ំ០...                                                   

 ត្បធានត្កមុ លក កំមមសិកា         

 

នលៃទ្ ី           ណខ          ឆ្ន ២ំ០...                                                   

 កមមសិកាការ ីការនិ ី        
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ឧបសមពន័ធទ្១ី៥ 

      ត្ពឹះាជជាណាចត្កកមពុជា 

      ជារ ិសាស  ត្ពឹះមហាកសត្រ 

មនទរីអបរ់ ំយុវជន នងិកឡីាាជជធាន.ីដខរា ........................ 

មែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ ...................................................... 

 

របាយការែ៍បកូសរបុវាយរនមក្មមសិកាគរដុកាសេយ  

របស់គរសិុសសជ ំនទ់្.ី.............ឆ្ន ទំ្ ី២ 
 

I. ពរ័ម៌ានទូ្ដៅ 

 កាេបរដិចេទ្  នលៃទ្ី............ណខ.............ឆ្ន .ំ............ េ់នលៃទ្ី............ណខ.............ឆ្ន .ំ............ 

 ចំនួនកមមសិកាការ ីការនិីសរបុៈ............. ក ់ត្សីៈ............. ក ់ 

 ចំនួនថាន កស់របុៈ.......... 

− ថាន កទ់្ី.................ចំននួ.................... ថាន កទ់្ី...............ចនំួន........... ថាន កទ់្.ី..........ចនំួន........... 

− ថាន កទ់្ី.............ចំននួ........................ ថាន កទ់្ី.............ចនំួន............. ថាន កទ់្.ី.........ចនំួន............ 

− ថាន កម់ដរាយយកត្មរិទបចំនួន..............ថាន កក់ត្មរិមធយមចនំួន............... ថាន កក់ត្មរិខពស់ចំនួន....... 

− ឯកដទ្ស………………ត្កុម……………ចំននួ…………… 

II. ការដរៀបច ំនងិការអនុវរាភារកចិចរបស់គែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយ 

− ការចរត់្តងំគរសិុសសត្តមបំណែងណចកភារកចិច និងត្បជុំណែ អំំពកីមមសិកាគរដុកាសេយ 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 



 

73 

 

 ជហំានទ្១ី៖  ណំាកត់្បរបិរា ិ(ការបំដពញភារកិចចរបស់ត្គឧូដទ្ទស ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា ...)  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 ជហំានទ្២ី៖  ណំាកត់្បរបិរា ិ(ការបំដពញភារកិចចរបស់ត្គឧូដទ្ទស ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា ...)  

  .................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................... 

III. ខ្លមសារអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយ 

− សាថ នភាពជាកណ់សាងរបស់មែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ (េកខែៈអំដណាយែេរបស់សាោដរៀន 

ត្គូណែ  ំសមាភ ររបូវន័ា...) 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

− ការងារត្គបត់្គងថាន ក ់និងរ ឋបាេថាន កដ់រៀន 

 ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

− ការងារបដត្ងៀន និងដរៀន 

 ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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− សីេធមវ៌ជិាា ជីវៈជាត្គូបដត្ងៀន 

 ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

− ការទ្ំ កទ់្ំនងសាោដរៀន ត្គូសារ និងសហគមន ៍

 ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................................... 

IV. េទ្ធែេបកូសរបុននកមមសិកាគរដុកាសេយ 

ចំនួនគរសិុសស 
និដទ្ទស         
េអ 

និដទ្ទស      
េអបងគួរ 

និដទ្ទស 
មធយម 

និដទ្ទស     
ដខាយ 

ដែសងៗ 

សរបុ ត្សី ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន %  
           
 

V. រងាវ យរនម ្

 ចំែុចខ្ាងំ:  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 ចំែុចណកេមអ: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
  សំែូមពរ:  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
VI. សនិន្ ឋ ន 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
 
       ……,នលៃទ្ី........ណខ...........ឆ្ន ២ំ០១.... 
           ត្បធានគែៈកមមការថាន កស់ាោដរៀន 

បានដ ើញនងិឯកភាព 
……,នលៃទ្.ី.......ណខ...........ឆ្ន ២ំ០១.... 
ត្បធានគែៈកមមការថាន កខ់ែឌ  ត្កងុ ត្សុក  
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ឧបសមពន័ធទ្១ី៦ 

      ត្ពឹះាជជាណាចត្កកមពុជា 

      ជារ ិសាស  ត្ពឹះមហាកសត្រ 

មនទរីអបរ់ ំយុវជន នងិកឡីាាជជធាន ីដខរា ........................ 

សាោមធយមសិកាគរដុកាសេយ.................................... 

របាយការែ៍បកូសរបុវាយរនមក្មមសិកាគរដុកាសេយ  

របស់គរសិុសសជ ំនទ់្.ី.............ឆ្ន ទំ្២ី 

I. ពរ័ម៌ានទូ្ដៅ 

 កាេបរដិចេទ្  នលៃទ្ី............ណខ.............ឆ្ន .ំ............ េ់នលៃទ្ី............ណខ.............ឆ្ន .ំ............ 

 ចំនួនមែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយៈ.................................... 

 ចំនួនកមមសិកាការ ីការនិីសរបុៈ............. ក ់ត្សីៈ............. ក ់ 

 ចំនួនថាន កស់របុៈ.......... 

− ថាន កទ់្ី.................ចំននួ.................... ថាន កទ់្ី...............ចនំួន........... ថាន កទ់្.ី..........ចនំួន........... 

− ថាន កទ់្ី.............ចំននួ........................ ថាន កទ់្ី.............ចនំួន............. ថាន កទ់្.ី.........ចនំួន............ 

− ថាន កម់ដរាយយកត្មរិទបចំនួន..............ថាន កក់ត្មរិមធយមចនំួន............... ថាន កក់ត្មរិខពស់ចំនួន....... 

− ឯកដទ្ស………………ត្កុម……………ចំននួ…………… 

II. ការដរៀបច ំនងិអនុវរាភារកចិចរបស់គែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយ 

− ការចរត់្តងំគែៈកមមការថាន កា់ជជធានី ដខរា  ខែឌ  ត្កងុ ត្សុក និងថាន កស់ាោដរៀន 

− ការចរត់្តងំគរសិុសសត្តមបំណែងណចកភារកចិច និងត្បជុំណែ អំំពកីមមសិកាគរដុកាសេយ 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
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 ជហំានទ្១ី៖  ណំាកត់្បរបិរា ិ(ការបំដពញភារកិចចរបស់ត្គឧូដទ្ទស ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា ...)  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 ជហំានទ្២ី៖ ណំាកត់្បរបិរា ិ(ការបំដពញភារកិចចរបស់ត្គូឧដទ្ទស ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា ...)  

  .................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................... 

III. ខ្លមសារអនុវរាកមមសិកាគរដុកាសេយ 

− សាថ នភាពជាកណ់សាងរបស់មែឌ េកមមសិកាគរដុកាសេយ (េកខែៈអំដណាយែេរបស់សាោដរៀន 

ត្គូណែ  ំសមាភ ររបូវន័ា...) 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

− ការងារត្គបត់្គងថាន ក ់និងរ ឋបាេថាន កដ់រៀន 

 ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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− ការងារបដត្ងៀន និងដរៀន 

 ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

− សីេធមវ៌ជិាា ជីវៈជាត្គូបដត្ងៀន 

 ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

− ការទ្ំ កទ់្ំនងសាោដរៀន ត្គូសារ និងសហគមន ៍

 ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

− ការសិកាត្សាវត្ជាវគរដុកាសេយ 

 ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

IV. េទ្ធែេបកូសរបុននកមមសិកាគរដុកាសេយ 

េ
.រ 

មែឌ េកមម 
សិកា 

ចំនួនគរសិុសស 
និដទ្ទស    
េអ 

និដទ្ទស      
េអបងគួរ 

និដទ្ទស 
មធយម 

និដទ្ទស 
ដខាយ 

ដែសងៗ 

សរបុ ត្សី ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន %  
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សរបុ            

 

V. រងាវ យរនម ្

 ចំែុចខ្ាងំ:  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 ចំែុចណកេមអ: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 សំែូមពរ:  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

VI. សនិន្ ឋ ន 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
       ……,នលៃទ្ី........ណខ...........ឆ្ន ២ំ០១.... 

ត្បធានគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរដុកាសេយថាន កា់ជជធាន ីដខរា 
 

បានដ ើញ នងិឯកភាព 
នលៃទ្.ី.......ណខ...........ឆ្ន ២ំ០១.... 
ត្បធានមនទរីអបរ់ ំយុវជន នងិកឡីាាជជធាន ីដខរា 
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ឧបសមពន័ធទ្១ី៧ 

តរាងផ្ណនសំកងេបអពំ្ីការកក្បើក្ាសក់្ព្ឹតិតបក្ត ្ិងឧបករណ៍ (ឆ្ែ ទំ២ី) 

អនកដត្បើ 

ត្បាស់ 

ដ ម្ ឹះត្ពលរិាបត្រ 

នងិឧបករែ៍ 

រដបៀបដត្បើត្បាស់ ដោេបែំង 

កម
មសិ
កា

កា
រ ីកា

រនិ
 ី

១.ត្ពលរាិបត្រ 

សដងករថាន ក់ដរៀន 

និងការបដត្ងៀន  

 

កមមសិកាការ ីការនិីដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រដនឹះសត្មាបក់រត់្ត្ត 

កនុងអំ ុងដពេសដងករការបដត្ងៀនរបស់កមមសិកាការ ី

ការនិី កនុងត្កុមណ េដ ើងបដត្ងៀន ។ កមមសិកាការ ីការនិី 

ត្រូវត្បគេ់ត្ពលរាិបត្រណ េបំដពញរចួឱ្យត្គូត្បចថំាន ក់ 

ឬត្គូត្តមមុខវជិាា ទុ្កជាមូេ ឋ្ នដ ើមបសីហការជាមយួ 

ត្គូឧដទ្ទសកនុងការវាយរនម្្ក់ពិនទុ ។   

  ណំាកត់្បរបិរានិនជហំានទ្១ី  

កមមសិកាការ ីការនិីមាន ក់ត្រូវបំដពញត្ពលរាិបត្រដនឹះឱ្យបាន 

ចំនួន បនួចាប ់។ 

− ដមដរៀនគែិរវទិ្ា មយួចាប់ 

− ដមដរៀនភាសាណខមរ មយួចាប់ 

− ដមដរៀនវទិ្ាសាស្តសា មយួចាប់ 

− ដមដរៀនសិកាសងគម មយួចាប ់

  ណំាកត់្បរបិរានិនជហំានទ្២ី  

កមមសិកាការ ីការនិីមាន ក់ៗត្រូវបំដពញត្ពលរាិបត្រដនឹះ 

ឱ្យបានចំនួន បនួចាប ់។ 

− ដមដរៀនគែិរវទិ្ា មយួចាប់ 

− ដមដរៀនភាសាណខមរ មយួចាប់ 

− ដមដរៀនវទិ្ាសាស្តសា មយួចាប់ 

− ដមដរៀនសិកាសងគម មយួចាប ់

សមាគ េ់៖ សត្មាបម់ជឈមែឌ េគរុដកាសេយភូមភិាគ 

កមមសិកាការ ីការនិីដត្បើត្បាស់ 

ជាជំនួយកនុងការសដងករករត់្ត្ត 

និង កត្សងប់ទ្ពិដសាធន៍េអៗ 

ពីសកមមភាពបដត្ងៀន និងដរៀន ។ 
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និងសាោមធយមសិកាគរុដកាសេយមដរាយយមជឈមិ 

ត្រូវដត្បើត្ពលរាិបត្រដនឹះដៅត្តមមុខវជិាា ឯកដទ្ស និងកត្មរិ 

ថាន កក់នុងជំហាននីមយួៗ ។ 

២.កំែរត់្ត្ត 

ត្បចនំលៃដ ើមបី្ ្ុឹះ 

បញ្ញច ំងរបស់ 

កមមសិកា 

ការ ីការនិី 

កមមសិកាការ ីការនិីមាន ក់ៗត្រូវបំដពញកំែរត់្ត្តដនឹះ 

ដ្យខ្ួនឯងជាដរៀងាជេ់នលៃកនុងអំ ុងដពេអនុវរា 

កមមសិកាគរុដកាសេយ ។ ដៅចុងសបាា ហ៍នីមយួៗ 

កមមសិកាការ ីការនិី ត្រូវត្បគេ់កំែរត់្ត្តដនឹះ 

ជូនត្គូណែ  ំដ ើមបពីិនិរយ និងែាេ់ដោបេ់ណកេមអ ។  

កមមសិកាការ ីការនិីដត្បើត្បាស់ 

ជាជំនួយកនុងការ្្ុឹះបញ្ញច ំង 

ដ ើមបដីធវើការណកេមអសកមមភាព 

បដត្ងៀន និងដរៀន ។ 

៣.របាយការែ៍ 

សវ័យវាយរនម្

របស់កមមសិកា 

ការ ីការនិី  

កមមសិកាការ ីការនិីត្រូវសរដសររបាយការែ៍សវ័យវាយ 

រនម្របស់ខ្ួនដៅចុងបញ្ចបក់មមសិកាគរុដកាសេយ 

រចួត្បគេ់ជូនត្គូណែ  ំដ ើមបពីិនិរយ ែាេ់ដោបេ់ណកេមអ 

និងបញ្ាូ នមកការោិេ័យសិកា   ឬណែនកសិកា ។  

កមមសិកាការ ីការនិី្្ុឹះបញ្ញច ំង 

េទ្ធែេអនុវរាកមមសិកា    

គរុដកាសេយរបស់ខ្ួន ។ 

ត្គ
ត្ប
ច
ថាន
ក ់
ឬត្
គូត្ត

មុខ
វជា
ា 

១.ត្ពលរាិបត្រ 

សដងករថាន ក់ដរៀន 

និងការបដត្ងៀន 

ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា ដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រដនឹះ 

សត្មាប់សដងករការបដត្ងៀនរបស់កមមសិកាការ ីការនិី 

ដ ើមបជីាគំនិរកនុងការែាេ់ពរ័ម៌ានត្រ ប ់។   

ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា   

សដងករ និងករត់្ត្តជាជំនួយ 

កនុងការែាេ់ពរ័៌មានត្រ ប ់។ 

២.ត្ពលរាិបត្រ 

វាយរនម្ ំណាក់ 

ត្បរិបរាិ 

ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា  ត្រូវសហការជាមយួ 

ត្គូឧដទ្ទសដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រដនឹះកនុងការវាយរនម្ 

និង្កព់ិនទុឱ្យកមមសិកាការ ីការនិី ដៅចុងបញ្ចប ់

នន ំណាកដ់នឹះ។   

ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា  

ដត្បើត្បាស់ជាជំនួយកនុងការវាយ 

រនម្ និង្កព់ិនទុឱ្យកមមសិកា ការ ី

ការនិីឱ្យមានរម្ាភាព ។  

៣.ត្ពលរាិបត្រ 

វាយរនម្សរុប 

កមមសិកា 

គរុដកាសេយ 

ឆ្ន ទំ្ី២ 

ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា ត្រូវសហការជាមយួ 

ត្គូឧដទ្ទសដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រដនឹះកនុងការបូកសរុបេទ្ធែេ 

ទងំពីរជំហាន ។   

ត្គូត្បចថំាន ក ់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា  

បូកសរុបេទ្ធែេបញ្ចប់ទងំពីរ 

ជំហាន ។ 
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ត្គ
ឧូដ
ទ្ទស

 
១.ត្ពលរាិបត្រ 

សដងករថាន ក់ដរៀន 

និងការបដត្ងៀន  

ត្គូឧដទ្ទសដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រដនឹះសត្មាបស់ដងករការ 

បដត្ងៀនរបស់កមមសិកាការ ីការនិី ដ ើមបជីាគំនិរកនុងការ 

ែាេ់ពរ័ិមានត្រ ប ់។  

ត្គូឧដទ្ទសសដងករ និងករត់្ត្ត 

ជាជំនួយកនុងការែាេ់ពរ័៌មាន 

ត្រ ប ់។ 

២.ត្ពលរាិបត្រ 

វាយរនម្ ំណាក់ 

 ត្បរិបរាិ 

ត្គូឧដទ្ទសត្រូវសហការជាមយួត្គូត្បចថំាន ក់ ឬត្គូត្តម 

មុខវជិាា ដត្បើត្បាស់ត្ពលរាបត្រដនឹះកនុងការវាយរនម្ និង្ក ់

ពិនទុឱ្យកមមសិកាការ ីការនិី ដៅចុងបញ្ចបន់នជំហាន 

នីមយួៗ ។   

ត្គូឧដទ្ទសដត្បើត្បាស់ជាជំនួយ 

កនុងការវាយរនម្ និង្កព់ិនទុ 

ឱ្យកមមសិកាការ ីការនិីឱ្យមាន 

រម្ាភាព ។  

៣.ត្ពលរាិបត្រ 

វាយរនម្សរុប   

កមមសិកា 

គរុដកាសេយ  

ឆ្ន ទំ្ី២ 

ត្គឧដទ្ទសត្រូវសហការជាមយួត្គូត្បចថំាន ក់ឬត្គូត្តមមុខវជិាា  

 ដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រដនឹះកនុងការបូកសរុបេទ្ធែេទងំពីរ 

 ជំហាន ។   

ត្គូឧដទ្ទសបូកសរុបេទ្ធែេ 

បញ្ចបទ់ងំពីរជំហាន ។ 

គែ
ៈក
មមកា

រ 
លក 

កំម
មសិ
កា

គរុ
ដកា

ស
េ
យ ថា

នក
សា

ោ
ដរៀ
ន ១.របាយការែ៍

បូកសរុប 

វាយរនម្កមម 

សិកាគរុដកា 

សេយរបស់ 

កមមសិកាការ ី

ការនិី (សត្មាប់ 

មែឌ េ      

កមមសិកា) 

ត្បធានគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរុដកាសេយថាន ក់ 

សាោដរៀនត្រូវសរដសររបាយការែ៍បូកសរុបេទ្ធែេ 

ការអនុវរាកមមសិកាគរុដកាសេយរូចដែ្ើជូនត្បធាន 

គែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរុដកាសេយថាន កា់ជជធានី 

ដខរា ។ 

ត្បធានគែៈកមមការ លក  ំ

កមមសិកាថាន ក់សាោដរៀន 

វាយរនម្េទ្ធែេការអនុវរា 

កមមសិកាគរុដកាសេយ 

ត្តមមែឌ េកមមសិកានីមយួៗ ។ 



 

83 

 

 

 

គែ
ៈក
មមកា

រ 
លក 

កំម
មសិ
កា

គរុ
ដកា

ស
េ
យថា
នក
ខ់ែ

ឌ ត្
កងុ

 ត្ស
កុ 

  
១.ត្ពលរាិបត្រ 

សដងករថាន ក់ដរៀន 

និងការបដត្ងៀន 

គែៈកមមការ លក កំមមសិកាថាន កខ់ែឌ  ត្កុង ត្សុក 

ដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រដនឹះសត្មាប់សដងករការបដត្ងៀនរបស់ 

កមមសិកាការ ីការនិី  ដ ើមបជីាគំនិរកនុងការែាេ់ពរ័៌មាន 

ត្រ ប ់។ 

គែៈកមមការ លក កំមមសិកាថាន ក ់

ខែឌ  ត្កុង ត្សុកសដងករ 

និងករត់្ត្តជាជំនួយកនុង 

ការែាេ់ពរ័៌មានត្រ ប ់។ 

២.របាយការែ៍ 
បូកសរុបវាយ 
រនម្កមមសិកា 
គរុដកាសេយ  

ត្បធានគែៈកមមការ លក កំមមសិកាថាន កខ់ែឌ  ត្កុង ត្សុក 

ត្រូវចូេរមួពិនិរយដេើរបាយការែ៍បូកសរុបេទ្ធែេ

អនុវរាកមមសិកាគរុដកាសេយថាន កស់ាោដរៀនមុននិងដែ្ើជូន 

ត្បធានគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរុដកាសេយថាន កា់ជជ

ធានី ដខរា ។ 

ត្បធានគែៈកមមការ លក  ំ

កមមសិកាថាន កខ់ែឌ  ត្កុង ត្សុក 

វាយរនម្េទ្ធែេការអនុវរា 

កមមសិកាគរុដកាសេយ ។ 

គែ
ៈក
មមកា

រ 
លក 

កំម
មសិ
កា

គរ
ុដកា

ស
េ
យ ថា

នក
ាជជ

ធា
ន ី 
ដខ
រា 

១.ត្ពលរាិបត្រ 
សដងករថាន ក់ដរៀន 
និងការបដត្ងៀន 

គែៈកមមការ លក កំមមសិកាថាន កា់ជជធានី ដខរា 

ដត្បើត្បាស់ត្ពលរាិបត្រដនឹះសត្មាប់សដងករការបដត្ងៀនរបស់ 

កមមសិកាការ ីការនិី  ដ ើមបជីាគំនិរកនុងការែាេ់ពរ័៌មាន 

ត្រ ប ់។ 

គែៈកមមការ លក កំមមសិកាថាន ក ់

ាជជធានី ដខរាសដងករ និងករត់្ត្ត 

ជាជំនួយកនុងការែាេ់ពរ័៌មាន 

ត្រ ប ់។ 

២.របាយការែ៍ 

បូកសរុបវាយ 

រនម្កមមសិកា 

គរុដកាសេយ 

របស់កមមសិកា

ការ ីការនិី 

(សត្មាប់សាោ 

មធយមសិកា           
គរុដកាសេយ) 

ត្បធានគែៈកមមការ លក កំមមសិកាគរុដកាសេយ 

ថាន កា់ជជធានី ដខរាត្រូវសរដសររបាយការែ៍បូកសរុប 

េទ្ធែេការអនុវរាកមមសិកាគរុដកាសេយរូចដែ្ើជូន 

ត្កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា ។ 

ត្បធានគែៈកមមការ លក  ំ

កមមសិកាថាន ក ់ាជជធានី ដខរា 

វាយរនម្េទ្ធែេការអនុវរា 

កមមសិកាគរុដកាសេយត្បច ំ

ាជជធានី ដខរារបស់ខ្ួន ។ 


