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ោតិោរ 
ោររបោសបដិរសធ 
តារាងអក្សរោត់ 

១  រសចកតីរផដើម ១ 
 ១.១ សាវតារ ១ 
 ១.២ លោលបំណង និងលោលលៅ ២ 

២ ោរពិចារណាពីោរររៀបចំគររោងេូរៅ ៣ 
 ២.១ ម ូឌែលរទឹស្ដីននឿរផ្យើស់្បតូរដ ើមើបបីដងើនអរាឿរចូលដរៀន ៣ 
 ២.២ រចនាស្មព័នធរបតបិតតិឿរ ៦ 
 ២.៣ លក្ណៈសំ្ៀន់ៗននឿរដរៀបចំឌ លបានដស្នើរ និងភាពរតឹមរតូវរបស់្វា    

  ២.៣.១ តួនាទីរបស់ផផនការផកលមអរសាលាលរៀនលៅកបុងកាលរៀបចំ SBEP 
     ២.៣.២ ការលលបើលបាស់មុនុីយលដើមផលីលើកកមភស់ភាពជាម្ចច ស់ការ និងការតលមូវតាមសកមយភាព
ឲ្រលតូវតាមបរបិទមូលដ្ឋឌ ន  
     ២.៣.៣ ចំណាតថ់្នប កន់នសាលាលរៀន និងសលមបសលមួលលៅកបុងការោលំទជំនួយ 
     ២.៣.៤ សកមយភាពលលើកកមភស់កមយវធិីសិកាផផបកវទិាសាស្តសថ និងគណិតវទិា 
     ២.៣.៥ ការលដឋ តលលើលទនភាពរកការងារ និងការលលបើលបាស់លគូឧលទសមុខរបរ 

៨ 

 ២.៤ ឿរដរតៀមជបឋមមនុដពលអនុវតត ១៧ 
      ២.៤.១ ការពិនតិរលកេណនានាលឡើងវញិលៅសាលាលរៀនលដើមផកីំណតស់មទិនិលទនភាព     

២.៤.២ វធិានការលដើមផធីានាការអនុវតថផដលម្ចនសមទិនិលទនភាព 
 

      ២.៤.៣ ការសធងម់តពិត័ម៌្ចនដបូំង  
 ២.៥ ការអភវិឌណឯកសារ ១៩ 

៣. បេបញ្ញាតដិថ្នោររតួតពិនិត្យ ២២ 
 ៣.១ បទបញ្ញើតតិឿររតូតពិនតិើយដៅថ្នើក្់សាលា ២២ 
 ៣.២ បទបញ្ញើតតិឿររតូតពិនិតើយដៅថ្នើក្់រសុ្ក្ ២២ 
 ៣.៣ បទបញ្ញើតតិឿររតូតពិនតិើយដៅថ្នើក្់ដេតត ២៣ 
 ៣.៤ បទបញ្ញើតតិឿររតូតពិនតិើយដៅថ្នើក្់ជត ិ ២៤ 

៤. ោរវិភាគហានិភ័យ ២៦ 
   
 ឧបសមព័នធ  
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 ឧបសមភន័នទី១៖ ការងារសបូលននការសលមបសលមលួថ្នប កល់ខតថ និង DTMTs  

 ឧបសមភន័នទី២៖ គលមួលផផនការសលម្ចប ់SBEP  

      ទលមង ់ក្៖ ពត័ម៌្ចន នងិភាពអាចទទួលបាន 
     ទលមង ់េ៖ សទិតិ និងអាងំឌីកាទរ័ 
     ទលមង ់េ២៖ សទិតិ និងអាងំឌីកាទរ័របស់ EMIS – សំណួរ 
     ទលមង ់គ៖ ផផនការម្ច៉ា លទីសលឆវើយតបលៅនឹងតលមូវការ 
     ទលមង ់ឃ៖ ការបា៉ា នល់បម្ចណតនមវសលម្ចបធ់នធានផដលម្ចនសកាឋ នុពលឆ្ប លំនេះ 
     ទលមង ់ង៖ តនមវសលងេបននផផនការសកមយភាពសលម្ចបឆ់្ប លំនេះ 
     ទលមង ់ច៖ ការពណ៌នាពីសកមយភាពសំខាន់ៗ  
     ទលមង ់ឆ៖ កាលវភិាគអនុវតថសកមយភាព 
     ទលមង ់ជ៖ ផផនការតាមដ្ឋនការលតតួពនិិតរ និងវាយតនមវ (ថ្នប កស់ាលា) 

 

 ឧបសមភន័នទី ៣៖ ការផណនាពំីការលតតួពិនតិរផផនការផកលមអសាលាលរៀន  

 ឧបសមភន័នទី ៤៖ មុនុីយសកមយភាព SBEP  

 ឧបសមភន័នទី ៥៖ មុនុីយកមយវធិីបំណិនជីវតិរបស់ MoEYS 
ឧបសមភន័នទី ៦៖ ទលមងរ់បាយការណ៍លតួតពិនតិរនិងតាមដ្ឋន 
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ោររបោសបដិរសធ 
ទសសនៈផដលបងាា ញលៅកបុងឯកសារលនេះ គឺជាទសសនៈរបស់ទីលបកឹា នងិមនិឆវុេះបញ្ច ំងពទីសសនៈរបស់
ធនាោរ អភវិឌណនអ៍ាសីុ ឬលកសួងអបរ់ ំយុវជន នងិកីឡាលឡើយ។ 
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តារាងអក្សរោត់ 
ADB ធនាោរអភវិឌណនអ៍ាសីុ 
CFS សាលាកុម្ចរលមលត ី
CRP លគូឧលទធសមុខរបរ 
DOE ការយិាល័យអបរ់លំសុក 
DOF នាយកដ្ឋឌ នហិរញ្ដ វតទុ 
ECCD ការអភវិឌណន ៍នងិោពំារកុម្ចរតូច 
EEQP កលលម្ចងលលើកកមភស់គុណភាពអបរ់ ំ
EFA អបរ់សំលម្ចបទ់ងំអស់ោប  

EMIS លបពន័នលគបល់គងពត័ម៌្ចនអបរ់ ំ
EQIP កមយវធិលីលើកកមភស់គុណភាពអបរ់ ំ
ESDP កមយវធិអីភវិឌណនវស័ិយអបរ់ ំ

ESSUAP កមយវធិពីលងកីវស័ិយអបរ់ ំ
EU សហគមនអ៍ឺរ ៉ាុប 

FGD ការពិភាកាលកមុលោលលៅ 
FTI ការផឋួចលផឋើមពលនវឿនការបររ់សំលម្ចបទ់ងំអស់ោប  

IBEC គលលម្ចងផកលមអការអបរ់កំលមតិមូលដ្ឋឌ នកបុងលបលទសកមភុជា 
JICA ទីភាប កង់ារសហលបតិបតថិការអនថរជាតិជប៉ាុន 
KAPE អងគការសកមយភាពសលម្ចបក់ារអបរ់លំៅកមភុជា 
LLSP កមយវធិបីំណិនជវីតិថ្នប កមូ់លដ្ឋឌ ន 

MoEYS លកសួងអបរ់ ំយុវជន នងិកីឡា 
NEP អងគការនដគូអបរ់មំនិផមនរដ្ឋឌ ភបិាល 
NER អលតាចុេះល យ្ េះចូលលរៀនទូទងំលបលទស 
NGO អងគការមនិផមនរដ្ឋឌ ភបិាល 
PB ថវកិារតាមកមយវធិ ី

PAM ឯកសាររដឌបាលគលលម្ចង 
PED នាយកដ្ឋឌ នបឋមសិកា 
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POE មនធីរអបរ់ ំយុវជន និងកីឡាលខតថ 
SBEP កមយវធិលីលើកកមភស់ចលំណេះដងឹតាមសាលា 
SCI អងគការសលស្តងាគ េះកុម្ចរអនថរជាត ិ
SD នាយកសាលា 

SED នាយកដ្ឋឌ នមធរមសិកា 
Sida ទីភាប កង់ារសលម្ចបអ់ភវិឌណនអ៍នថរជាតិស៊ែុយផអ៊ែត 
SIG ជំនួយផកលមអសាលាលរៀន 
SIP ផផនការផកលមអសាលាលរៀន 

SMIL ការពលងឹងការលគបល់គងតាមសាលា និងការដឹកនារំចនាសមភន័នសាទ បន័ 
SOB ថវកិារដំលណើ រការសាលាលរៀន 
SSC គណៈកមយការលទលទងស់ាលាលរៀន 

STEPSAM កមយវធិអីបរ់លំគួវទិាសាស្តសឋ 
TGL លគួដឹកនាថំ្នប កប់លចចកលទស 
TTD នាយកដ្ឋឌ នបណឋុ េះបណាឋ ល និងវលិកឹតរការ 

UNICEF មូលនិធិសហលបជាជាតិសលម្ចបកុ់ម្ចរ (យូនីលសហឝ) 
USAID ទីភាប កង់ារសហរដឌអាលមរកិលដើមផអីភវិឌណនអ៍នថរជាតិ 
VVOB សម្ចគមនផហវមិ៍សលម្ចបក់ារអភវិឌណន ៍និងជនំួយការបលចចកលទស 
VOD នាយកដ្ឋឌ នតលមងទ់ិសវជិាជ ជីវៈ 
WEI អងគការអបរ់ពំិភពលលាក 
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១. រសចកតីរផតើម  

១.១ សាវារ  

លកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា (MoEYS) និងធនាោរអភវិឌណនអ៍ាសីុ (ADB) បានចាបល់ផថើមអនុវតថ
កមយវធិ ី អភវិឌណនវ៍ស័ិយអបរ់ដំំណាកក់ាលទីប ី (ESDP III) ផដលនឹងលដថ តលលើធនធានសំខាន់ៗ លៅមធរម
សិកាបឋមភូម។ិ ឯកសារសថីពីលកបខណ័ឍ គលលម្ចងលតូវបានអនុមត័កបុងឆ្ប ២ំ០១២ លដ្ឋយលធឝើការកំណតល់ទន
ផលសំខាន់ៗ  ចំនួនបីរមួម្ចន (i) ការពលងីកលទនភាពទទួលបានការអបរ់កំលមតិមធរមសិកាបឋមភូម ិ (ii) ការ
លលើកកមភស់គុណភាព ការអបរ់កំលមតិមធរមសិកាបឋមភូម ិនិង (iii) ការលលើកកមភស់ការលគបល់គងអនុវស័ិយ។ 
ESDP III ោលំទដល់ផផនការយុទនសាស្តសថវស័ិយអបរ់ ំ ២០០៩-២០១៣ ផដលបានផចងនូវលកបខណ័ឍ លដើមផី
សលលមចបានលោលលៅកំណតក់បុងផផនការជាតិសលម្ចបក់ារអបរ់ទំងំអស់ោប  ២០០៣-២០១៥។ លសបលៅនឹង
កិចចអនថរាគមនគ៍លលម្ចងកបុងការពលងឹងមធរមសិកាបឋមភូម ិ កមយវធិីលនេះនឹងោលំទដល់កំផណទលមងល់ោល
នលយាបាយលដើមផធីានាបាននូវវឌណនភាពរបស់ សិសសពីបឋមសិកាលៅមធរមសិកាបឋមភូម ិការផថល់ធនធាន
ដធ ល់ដល់សាលាលរៀនលដើមផបីលំពញតលមូវការចាបំាចត់ាមមូលដ្ឋឌ ន ការពលងងឹការលគបល់គងតាមសាលា និងការ
ចូលរមួរបស់សហគមន ៍ កបុងការលលើកកមភស់ការអនុវតថតាមសាលាលរៀន នងិការលតួតពិនតិរសថងដ់្ឋរ និងការ
លរៀបចកំិចចការរដឌបាលននការអបរ់កំលមតិមូលដ្ឋឌ ន។  

សកមយភាពសំខានម់យួរបស់ ESDP III គឺពាកព់ន័ននឹងការបលងកើត និងការអនុវតថកមយវធិីលលើកកមភស់
ចំលណេះដងឹតាមសាលា (SBEP) ផដលនឹងលតូវលដថ តលលើអលតាគងវ់ងសរបស់សិសសកបុងកលមតិអតិបរម្ច។ លៅកបុង
គលលម្ចងលនេះ ជំនួយផកលមអសាលាលរៀន (SIP) នឹងលតូវសាកលផងលៅកបុងលខតថលោលលៅចំននួ១៤ លដើមផអីនុវតថ 
SBEP កបុងសាលាមធរមសិកាបឋមភូមផិដលបានលលជើសលរ ើស។ ជំនួយថវកិាលនេះ នឹងលតវូផផអកលលើផផនការផក
លមអសាលាលរៀន សលម្ចបទ់បស់ាក តក់ារលរៀនលតួតថ្នប ក់ និងការលបាេះបងក់ារសិកា។ លដ្ឋយផផអកលលើការសាក
លផងលនេះ ការអនុវតថ SBEP លៅទូទងំលបលទស នឹងទទួលបានហិរញ្ដ វតទុពីជនំួយផកលមអសាលាលរៀន ផដល
សាលាមធរមសិកាបឋមភូម ិ នឹងទទួលបានជាចំផណកននថវកិាដំលណើ រការសាលាលរៀន (SOB) កបុងលពលអ
នាគត។ វធិីសាស្តសថអនុវតថ SBEP គ ឺ ផផអកលលើការសនយតសំ់ខាន់ៗ  មយួចំននួ ផដលលដថ តលលើការលលើកកមភស់ប
រសិាទ នសិកា និងកិចចអនថរាគមនត៍បំនល់ោលលៅ ជាមលធា បាយកបុងការបលងកើនអលតាចូលរមួរបស់សិសស និងលធឝើ
ឱ្រសិសសបនថការសិកា។ SBEP សំខានជ់ាសកមយភាពកសាងសមទភាព ផដលនឹងអនុវតថសកមយភាពលដើមផី
ពលងឹងសាលាលរៀននងិសហគមន ៍ដូចជាការផឋល់ឲ្រលបកបលដ្ឋយលបសិទនិភាពនូវលសវាអបរ់។ំ សកមយភាពកសាង
សមទភាពអបរ់រូំមម្ចនការោលំទផផនការផកលមអសាលាលរៀនលបចាឆំ្ប  ំ ការបណឋុ េះបណាឋ លលគូបលលងៀន ការ
លគបល់គងសាលាលរៀន និងលសវាកមយសិសសលដ្ឋយលដឋ តលលើភាពម្ចនការងារលធឝើ។ 

ការបលងកើតកមយវធិ ី SBEP នឹងលតូវជូនដំណឹងមនិលតឹមផតតាមរយៈការងារសំខាន់ៗ  ផដលសលលមចបាន
លដ្ឋយអបកពាកព់ន័នដនទលទៀត ដូចជាទីភាប កង់ារសហរដឌអាលមរកិ លដើមផ ី អភវិឌណនអ៍នថរជាត ិ (USAID) អងគការ
អបរ់ពំភិពលលាក អងគការសកមយភាពអបរ់សំលម្ចបប់ឋមសិកាលៅកមភុជា (KAPE) ការផថួចលផថើមពលនវឿនការអបរ់ ំ
សលម្ចបទ់ងំអស់ោប  (FTI)-ធនាោរពិភពលលាក និងសាទ បន័លផសងៗលទៀត លពមទងំតាមរយៈការពភិាកាលកុម
លោលលៅ ផដលលតូវបានលរៀបច ំ ជាមយួអបកពាកព់ន័នសំខាន់ៗ  កបុងសាលាផដលបានលលជើសលរ ើសមយួចំនួន។ 
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តាមលំដ្ឋបលំ់លដ្ឋយននការពិភាការបស់អបកពាកព់ន័ន លតូវបានលរៀបចលំដ្ឋយម្ចនអបកពាកព់ន័នជាង ៤០០នាក ់
លៅកបុងផខវចិឆិការ ឆ្ប ២ំ០១២។ អបកពាកព់ន័នផដលបានពិលលោេះលយាលបល់រមួម្ចន នាយកសាលា លគូបលលងៀន 
សម្ចជិកសហគមន ៍ នងិសិសានុសិសស។ ទសសនៈផដលបានលលើកលឡើងលដ្ឋយអបកពាកព់ន័នគសីុឺលៅនឹងការ
ពិភាកាលរៀបចគំលលម្ចងពិសាឋ រ ផដលលធឝើលឡើងលដ្ឋយនាយកដ្ឋឌ នមធរមសិកា និងនាយកដ្ឋឌ នដនទលទៀតរបស់លក
សួង។ ទសសនៈទងំលនេះបានសលងេបលៅកបុងរបាយការណ៍ ផដលបានពិនិតរលមើល និងឯកភាពលដ្ឋយលកសួង
កបុងលដើមផខតុលា ឆ្ប ២ំ០១២។ របាយការណ៍បានពិនតិរលមើលទសសនៈលយាបល់របស់អបកពាកព់ន័នពីមូលលហតុ
ននការលបាេះបងក់បុងសហគមនរ៍បស់ពកួលគ ធមយតាទំនាកទ់ំនងរវាងអបកពាកព់ន័ន (រមួម្ចនសហគមន ៍ អបក
លគបល់គងសាលាលរៀន លគួបលលងៀន នងិសិសានុសិសស ធនធានផដលលតូវផកលមអសាលាលរៀនរបស់ពួកលគ នងិ
ការលលបើលបាស់ធនធានទងំលនេះឲ្រម្ចនលបសិទនិភាព។ អបកពាកព់ន័នកប៏ានផឋល់ពត័ម៌្ចនលតឡបល់លើលទងល់ទយ
លរៀបចផំដលបានលសបើរលៅកបុង SBEP ផងផដរ ដូចជាការបលងកើតលគូឧលទធសមុខរបរតាមសាលាលរៀន តួនាទីផដល
អាចលធឝើលៅបានននអបកពាកព់ន័នជួយ កបុងការលគបល់គងជំនួយ លដឋ តលលើការបលងកើនភាពពាកព់ន័នខាងអបរ់ ំលពមទងំ 
ការលគបល់គងជនំួយ។ ទសសនៈរបស់អបកពាកព់ន័នជាទូលៅមនិម្ចនដូចោប នងិអបកលផសងលទៀតលឡើយ ឬលដ្ឋយម្ចន
គំនិតសាមញ្ដ លលើលហតុផលផដសាលាម្ចនការលបសិទនភាពអបរ់ទំប ឬដំលណាេះលសាយអឝផីដលលអលបលសើកបុងការ
បលងកើនលបសិទនភាពអបរ់។ំ ឧទហរណ៍ លៅថ្នប ក់សាលាលរៀន ជាញឹកញាបអ់បកពាកព់ន័នបានចងអុលលៅកតាថ សហ
គមន ៍ ខណៈផដលសហគមនទ៍លំនាលចងអុលលៅលលើកកាឋ ខាងសាលាលរៀនលលចើនជាងខាងសហគមនច៍ំលពាេះ
លហតុផដលបណាឋ លឲ្រអលតាចូលលរៀនទបលៅសាលាមូលដ្ឋឌ ន។ របាយការណ៍ថយីៗ លនេះនឹងជួយ លកសួងកបុងការ
លធឝើការសលលមចចិតថលរៀបចគំលលម្ចងឲ្រម្ចនតុលរភាពលតឹមលតូវ លដើមផលីដ្ឋេះលសាយបញ្ា ទងំលនេះ។  

ESDP III ម្ចនផផនការអនុវតថ SBEP លៅកបុង សាលាចំនួន ១០០ ទូទងំលខតថលោលលៅ១៤ ផដល
លៅជាប ់ឬលៅជិតបំផុតនងឹបឹងទលនវសាប។ លខតថទងំលនេះម្ចនដូចជា បាតដ់ំបង កំពងច់ាម កំពងឆ់្ប ងំ កំពងស់ភឺ 
កំពងធ់ំ ឧតថរម្ចនជយ័ នប៉ាលិន លសៀមរាប បនាធ យម្ចនជយ័ មណឍ លគិរ ីសធឹងផលតង និងលពេះវហិារ។ លខតថទងំ
លនេះ លតូវបានលលជើសលរ ើសលដ្ឋយផផអកលលើការពិនិតរលឡើងវញិនូវអលតាលបាេះបងក់ារសិកា (ខភស់ជាងមធរម) និងអ
លតាបញ្ចបក់ារសិកាលៅមធរមសិកា (ទបជាងមធរម)។ លកបខណ័ឍ សលម្ចបល់រៀបចំកមយវធិ ី SBEP ផដលនឹង
លតូវបលងកើតលៅកបុងដំណាកក់ាលលរៀបចំផផនការននកមយវធិ ី នឹង ផថល់លោលការណ៍ផណនាដំល់លកសួងអបរ់ ំ យុ
វជន នងិ កីឡាលលើការងារដូចខាងលលកាម ៖  

 កំណតនូ់វកតាថ លផសងៗផដលរមួចផំណកដល់ការទទួលបានការអប់រកំលមតិមូលដ្ឋឌ ន។  
 លលជើសលរ ើសយុទនសាស្តសថលលើកកមភស់ឱ្កាសទទួលបានការអបរ់កំលមតិមូលដ្ឋឌ ន និងអលតា

គងវ់ងសលដ្ឋយសមធម។៌ 
 កំណតវ់សិាលភាពសមលសបសលម្ចបក់មយវធិ ី ជាពិលសសលដថ តការយកចិតថទុកដ្ឋកល់លើការងារ

តាម សាលាលរៀន (ដូចជា សកមμភាពលដថ តលលើលទនភាពទទួលបានការអបរ់ ំសកមμភាពលដថ
តលលើគុណភាព សកមμភាព លដថ តលលើការលគបល់គងសាលាលរៀនជាលដើម)។  

 កំណតក់តាថ លលើកទកឹចិតថសំខាន់ៗ  ផដលសមលសបសលម្ចបល់កុមលោលលៅ និងទីតាងំលោល
លៅ។  

 បលងកើតរចនាសមភន័នសាទ បន័ និងដឹកនាសំលម្ចបល់គបល់គងជនំួយផដលបានលសបើលឡើង។  
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 បនសុកីមយវធិីជនំួយជាមយួនឹងរចនាសមភន័នពាកព់ន័ន ផដលបានគូសបញ្ជ កល់ៅកបុង ESDP III រមួ
ទងំ វគគបណថុ េះបណាថ លសថីពីការលគបល់គងសាលាលរៀន វគគបណថុ េះបណាថ លលគូបលលងៀនគណិ
តវទិា និងវទិាសាស្តសថជាលដើម។  

 បលងកើតលបពន័នពនិិតរតាមដ្ឋនលដើមផធីានាបានការលគបល់គងកមយវធិីលបកបលដ្ឋយលបសិទនភាព។  
ដំលណើ រការអភវិឌណនក៍ារលរៀបចំកមយវធិ ី SBEP កំពុងទទួលបានការោលំទតាមរយៈការផថល់ការពិលលោេះ

លយាបល់បលចចកលទស ផដលលរៀបចលំឡើងលដ្ឋយ ADB និងអនុមត័លដ្ឋយ MoEYS កំពុងលធឝើការយា៉ា ងជិតសបិទន
ជាមយួលកសួងនដគូលៅថ្នប កជ់ាត ិ លខតថ និងលសុក។ ការពិលលោេះលយាបល់បលចចកលទសបានចាបល់ផថើមលៅចុងផខក
កកដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១២ និងលលោងនឹងបញ្ចបស់កមយភាពអភវិឌណនក៍ារលរៀបចកំមយវធិីលៅចុងផខតុលា ឆ្ប ២ំ០១២។ ការ
ផថល់ការោលំទលនេះលដថ តជាសំខានល់ៅលលើការជួយ ដល់លកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡាកបុងការពនិិតរលឡើងវញិនូវ
ពត័ម៌្ចនលតឡបព់ីអបកពាកព់ន័នសំខាន់ៗ លៅកលមតិសាលាលរៀន ផដលនាលំឆ្ភ េះលៅទទួលបានលសចកថីលពាង
សកមយភាព ផដលអបកពាកព់ន័នយល់លឃើញថ្ន អាចនឹងម្ចនលបសិទនភាពកបុងការលដ្ឋេះលសាយបញ្ា លៅតាមសាលា
លបកបលដ្ឋយលបសិទនភាពខភស់ ជាពិលសសការលបាេះបងក់ារសិកា។ ផផអកលលើមូលដ្ឋឌ នននបទពិលសាធនព៍ី
គលលម្ចងសាកលផងមយួចំនួន ផដលលគដងឹជាទូលៅថ្ន លតូវបានអនុវតថលលកាមកិចចសហលបតបិតថិការជាមយួ
នាយកដ្ឋឌ នមធរមសិកា (SED) និងអងគការលលៅរដ្ឋឌ ភបិាលមយួចំនួន លកសួងបានលសបើលឡើងថ្ន ពត័ម៌្ចនលត
ឡបល់នេះគបផសីលងេបជាទលមងម់យួនន“មុនុីយ”សកមយភាព ផដលនឹងផថល់ជលលមើសដល់អបកពាកព់ន័ន កបុងការលលជើស
លរ ើស និងខវមឹសារននសកមយភាពជំនួយ ផដលនឹងលតូវោលំទតាមរយៈ SBEP។ ការពិភាការបស់អបកពាកព់ន័ន ក៏
បានលដថ តជាចមផងលលើជំនាញបំលពញការងារ ផដលនឹងលធឝើឲ្រការសិកាលៅសាលា ម្ចនការពាកព់ន័នលលចើនជាង
មុនលៅនឹងការរស់លៅកបុងសងគមផដលជាកតាថ ដច៏មផងកបុងការទកទ់ញសិសសឲ្របនថការសិកា។  

 
១.២ ដេលបំណង និងទិស្ដៅ 

របាយការណ៍លនេះពលងកីលលើការពិពណ៌នាគលលម្ចងដ្ឋកល់ៅទីបនួកបុងលសចកថពីលងាង ការលគបល់គង
គលលម្ចង ESDP III លដ្ឋយផឋល់អនុសាសនជ៍ាកល់ាកប់ផនទមលទៀត និងលដ្ឋយផផអកលលើរចនាសមភន័នលបតិបតថិការ
នន SBEP ម្ចតិការសកមយភាព និងពធិីការលតតួពិនិតរ។ ផផអកលលើពត័ម៌្ចនលតឡបព់អីបកពាកព់ន័ន ឯកសារលនេះ
បានបងាា ញពីការម៉ាូផឌល “លទឹសឋីននការដវ ស់បថូរ” ផដលផឋល់ភាពសមលសបសលម្ចបក់ារលលជើសលរ ើសការអនឋរាគ
មន ៍ នងិសកមយភាពជាកល់ាក ់ ជាពលិសសវាទកទ់ងលៅនងឹការទបស់ាក តក់ារលបាេះបងរ់បស់សិសស។ ម៉ាូផឌល
លទឹសឋីននការដវ ស់បថូរលនេះលធឝើលលើពត័ម៌្ចនលតឡបដ់ម៏្ចនលបសិទនភាពពីអបកពាកព់ន័នកំឡុងលពលពិភាកាលកុម ដូច
លៅនឹងលហតុផដលនាសិំសសលបាេះបង ់ រមួម្ចនកតាក ជាលលចើនផដលពាកព់ន័នលៅនឹងការដវ ស់បឋូរបរបិទលសដឌកចិច 
កំលណើ នចំណាកលសុក បញ្ា រចនាសមភន័នកបុងវស័ិយអបរ់ ំ (ឧទហរណ៍ ការខឝេះលគូបលលងៀន) និងការចំណាយ
ដធ ល់លលើការសិកា។ 

លដ្ឋយផផអកលលើម៉ាូផឌលលទឹសឋីននការដវ ស់បថូរផដលបានលរៀបរាបខ់ាងលលើ របាយការណ៍លនេះនឹងបញ្ជ កព់ី
ផផបកសំខាន់ៗ របស់កមយវធិីលលើកមភស់ចំលណេះដឹងតាមសាលាកបុងសាលាផដលបានលលជើសលរ ើសរមួម្ចនលោលលៅ
អនឋរាគមនក៍បុងលមលរៀនសំខាន់ៗ លៅកបុងមុខវជិាជ គណិតវទិា វទិាសាស្តសឋ ការបលងកើនភាពពាកព់ន័នផផបកអបរ់ ំ នងិ
ការចូលរមួរបស់សិសស និងយុទនសាស្តសឋលដើមផបីលងកើនការទបស់ាក តក់ារលបាេះបង។់ ការលរៀបរាបព់ីតលមូវការការក
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សាងសមតទភាពចំលពាេះអបកលគបស់ាលា និងសហគមន ៍ កល៏តូវបានរមួបញ្ចូ លលដើមផធីានាថ្នរចនាសមភន័នលបតិបតថិ
បានអនុវតថលដើមផលីគបល់គងធាតុចូលរបស់គលលម្ចងអាចដំលណើ រការលទៀងទត។់ 

របាយការណ៍លនេះពិនិតរលមើលលឡើញវញិនូវអឝីផដលបានអនុវតថកនវងមក លដ្ឋយនដគូអភវិឌណនដ៍នទលទៀត 
ផដលលធឝើការជាមយួ MoEYS លដើមផកីសាងសមតទភាព និងលមលរៀនសិកាលដ្ឋយគលលម្ចងលផសងលទៀត។ លសចកឋី
សលងេបផដលពាកព់ន័នរបស់នដគូអភឌិណនច៍ំលពាេះសកមយភាពនមីយួៗផដលសទិតលៅលលកាម ESDP III លតូវបាន
ផឋល់កបុងតារាង ១.១ ខាងលលកាម។ នដគូទងំលនេះបានអភវិឌណវធិីសាស្តសឋ និងអនឋរាគមនជ៍ាលលចើនផដលនឹងម្ចន
លបសិទនភាពខភស់កបុងការអនុវតថន ៍ SBEP។ គលលម្ចងផដលបានលសបើលនេះនឹងបញ្ជ កព់ទីីតាងំអភវិឌណនគ៍លលម្ចង
នាលលពលអនាគត ផដលលតូវផតសលលមចបានលដើមផដី្ឋកប់ញ្ចូ លគលលម្ចងដូចបានលរៀបរាប។់ លដើមផពីលងីកឲ្រធំ
ទូលាយ ឯកសារជាលលចើនលតូវការផកតលមូវឲ្ររចួរាល់ទនល់ពលលវលា បុផនឋនឹងទមទឲ្រម្ចនការដវ ស់បឋូរខវេះៗ
ផងផដរ លដើមផឲី្រលសបជាមយួបរបិទឯកលទសផដលរកលឃើញកបុងសាលាលោលលៅ SBEP។ 
 
ារាង ១.១ ន គូអភិវែើឍន៍ឌ លពាក់្ព័នធស្រាប់ធាតុដចញ និងស្ក្មមភាពជក់្លាក់្ក្នុង ESDP  I I I ។ 

ធាតុដចញ ស្ក្មមភាពពាក់្ព័នធ ន គូអភិវែើឍន៍សំ្ៀន់ៗ 
ធាតុលចញទី១៖ ផកលមអភាពងាយ
ចូលលរៀនលៅមធរមសិកាបឋមភមូិ 

លហដ្ឋឌ រចនាសមភន័នថយី និងការផកលមអ -- 

ធាតុលចញទី២៖ ផកលមអគុណភាព
លៅមធរមសិកាបឋមភូមិ 

(កមយវធីិលលើកមភស់ចំលណេះដឹងតាម
សាលា) 

ជំនួយផកលមអសាលាលរៀនសាកលផង ធនាោរពិភពលលាក-ESSUAP 
USAID-IBEC (World Ed & KAPE) 

ការពលងឹងការសិកាគណិតវទិា BETT-JICA 
ការពលងឹងការសិកាវទិាសាស្តសឋ VVOB 
ការផណនាពីំបំណិនលទនភាពរក
ការងារ 

USAID-IBEC (World Ed & KAPE) 

ធាតុលចញទី៣៖ ការផកអមអរការ
លគបល់គងថ្នប កល់លកាម 

ការពលងឹងការលគបល់គងតាមសាលា USAID-IBEC (World Ed & KAPE) 
ការពលងឹងគណៈកមយការលទលទង់
សាលា 

-- 

កលមងអបរ់មំូលដ្ឋឌ នសាកលផង -- 
ការផណនាពីំការលសាវលជាវសលម្ចប់
ការបលងកើតលោលនលយាបាយ 

EEQP 
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២. ោរពចិារណាោរររៀបចំគររោងេូរៅ 
 

២.១ ម ូឌែលរទឹស្ដីននឿរផ្យើស់្បដូរដ ើមើបបីដងើនអរាចូលដរៀន 
 
មូលលហតុលបាេះបង៖់ ម្ចនការ
សិកាជាលលចើនផដលសរលសរ
អំពីការលបាេះបងរ់បស់សិសស
លៅកលមតិមធរមសិកាកបុង
លបលទសកមភុជា។ ការលសាវ 
លជាវថយីៗលដ្ឋយ ESDP III បាន
បងាា ញថ្ន ម្ចនកតាថ ជាលលចើន
លទៀតផដលជាលហតុនាឲំ្រម្ចន
ការលបាេះបង ់ ជាពិលសស បញ្ា
ទងំលនេះវាទកទ់ងលៅនឹងការ
ផលបលបួលផផបកលសដឌកិចចបចចុបផនប 
ផដលកំពុងលកើតលឡើងលៅជនប
ទ។ ការវភិាគពទីំនាកទ់នំង
ផបបតកមយួបងាា ញរពីកតាថ
ផដលបណាឋ លឲ្រម្ចនការលបាេះបងល់តូវបានផឋល់កបុងរូបភាព ២.១។ កតាថ ទងំលនេះអាចលតូវបានលគយល់យា៉ា ង
ចាស់ថ្នជាអនថរកមយរវាងកតាថ តលមវូការ និងផផបកផគតផ់គងទ់ងំពីរផដលនាឲំ្រអលតាចុេះល យ្ េះលបចាឆំ្ប ធំាវ កចុ់េះ និង
ម្ចនអលតាលបាេះបងរ់បស់សិសស។ កតាថ ផគតផ់គងល់តូវបានភាជ បក់បុងបរបិទសាលាលរៀន និងទកទ់ងលៅនឹងបញ្ា
រចនាសមភន័ន ដូចជាកងឝេះលគូបលលងៀន ភាពពាកព់ន័នផផបកអបរ់ ំ និងគុណភាពអបរ់លំខាយ នងិកតាថ លផសងលទៀត។ 
កតាថ ទងំលនេះអាចសាកលផងការអនថរាគមនផ៍ដលលដឋ តលលើសាលាលរៀនបាន។ កតាថ ផផបកតលមវូការគឺលតូវបាន
បងកបល់ៅតាមផធេះ និងសហគមនន៍ិងពាកព់ន័នលៅនឹងកតាថ ផដលលធឝើឲ្រចុេះលខាយតលមវូការការអបរ់ ំដូចផដលបាន
ពិលលោេះលសាប។់ លដ្ឋយរមួបញ្ចូ លទងំកតាថ ឥរយិាបទ សាលាលៅឆ្ង យ និងបញ្ា លសដឌកិចច។ កតាថ ទងំលនេះម្ចន
ទំនាកទ់ំនងោប យា៉ា ងសយុកសាយ ញ ដូលចបេះលហើយផលប៉ាេះពាល់មយួអាចជេះឥទនិពលលលើផផបកលផសងៗលទៀត។ លដ្ឋយ
ផផអកលលើអឝីផដលបានសិកាពីការពិភាកាជាលកុមលរៀបចំលដ្ឋយ ESDP III ការយល់ដឹងពីតនមវននការអបរ់រំបស់
សិសស និងម្ចតាបិតាម្ចនកលមតិទប ជាធមយតាលកើតមកពីបញ្ា រចនាសមភន័នកបុងលបពន័នអបរ់ ំ និងអារមយណ៍ផដល
គិតថ្នការអបរ់មំនិសូវម្ចនភាពពាកព់ន័នលៅនឹងតលមូវការលបចានំថង។ លលើសពីលនេះលៅលទៀត លដ្ឋយទទួលបាន
លបាកក់នលមពលកមយខភស់ ផផបកលសដឌកិចចដ្ឋដុំេះម្ចនរយៈលពលយូរ លពមទងំទទួលបានការងារលៅលរាងចលក និង
ឱ្កាសលៅលធឝើការលៅលបលទសនថផងលនាេះ បានជលមុញឲ្រម្ចនការលបាេះបងក់ារសិកា ជាពិលសសលៅលពលផដល
ពួកលគឲ្រតនមវលលើការសិកាទំនងជាមនិម្ចនទងងនល់សយើនឹងតនមវទងំអស់លនាេះ។ 

 

ការបញ្ជ កពី់កលមងសកមយភាពលដើមផីលឆវើយតបនឹងបញ្ា លបាេះបង៖់ កលមងស់កមយភាពសទិតលៅលលកាមធាតុលចញ

រូបភាព ២.១៖ គរមូក្ាឍើ
បណ្ដើឲើយដបាោះបង់ 

ESDP III  

តនមវដធ ល់លលើការ
អបរ់ខំភស់ 

ជីវភាពរស់លៅទប
របស់លបជាជនមលូដ្ឋឌ ន 

ក្ាដើរចនាស្មព័នធ 
o កងឝេះលគបូលលងៀន 
o  អវតថម្ចនរបស់លគ ួ

លហដ្ឋឌ រចនាសមភន័ 

ការឲ្រតនមវអបរ់ទំប 

ភាពពាកព់័នន 

សាលាលៅឆ្ង យ 

ចុេះល យ្ េះចូលលរៀន
យតឺ 

ឱ្កាសការងារខភស់ 

ការងារលៅកបុងមូល
ដ្ឋឌ ន/ការងារផធេះ 

ការផលបលបួលផផបកលសដឌកិចច 
o ការងារដ្ឋដុំេះ 
o ការងារលរាងចលក 
o ចំណាកលសុក 

កតាថ តលមូវការ 

កតាថ ផគតផ់គង់ 

អលតាលបាេះបង់ខភស់ 

អលតាចូលលរៀនទប 
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សំខានន់ីមយួៗបញ្ា ញកបុង ESDP III នឹងលឆវើយតបលៅនឹងផខសរយៈទំនាកទ់ំនងបញ្ា ផដលបញ្ា ញយា៉ា ងលតឹម
លតូវលៅកបុងរូបភាព ២.១ ខាងលលើ។ ឧទហរណ៍ អនថរាគមនផ៍ដលលដឋ តលលើលហដ្ឋឌ រចនាសមភន័ន (ធាតុលចញទី១) 
នឹងជួយ លដ្ឋេះលសាយបញ្ា សាលាលៅឆ្ង យ ផដលបណាឋ លឲ្រតលមូវការអបរ់លំខាយ ខណៈផដលគលលម្ចងផក
លមអការលគបល់គងថ្នប កល់លកាម (ធាតុលចញទ៣ី) នឹងធានាថ្នជំនួយសាលាលរៀនលតូវបានលគបល់គងយា៉ា ងម្ចន
លបសិទនភាពដូលចបេះលហើយលឆវើយតបទងំកតាថ ផគតផ់គង ់និងតលមូវការ។ ភាពបតផ់បនរបស់ជំនួយសាលាលរៀននងឹជា
លកេណៈពិលសសននការអនុវតថ SBEP (ធាតុលចញទី២) ដូលចបេះវាអាចលឆវើយតបលៅនឹងកតាថ ធំៗទងំលនេះបាន។ 
ជាការពិតណាស់ ជំនយួសាលាលរៀនលតវូបានរមួបញ្ចូ លោប កបុងការលរៀបច ំ SBEP លដ្ឋយសារផតភាពសាធ ត់
ជំនាញរបស់ពួកលគកបុងការលដ្ឋេះលសាយបញ្ា ផដលបានចងអុលបងាា ញលដ្ឋយអបកពាកព់ន័ន។ លសបោប លនេះផដរ 
ជំនួយផកលមអសាលាលរៀននឹងលរៀបចំកបុងមុនុីយសកមយភាពផដលសលលមចចតិថលដ្ឋយអបកពាកព់ន័នតាមរយៈការ
ពិភាកាលកមុខាងលដើមរចួមកលហើយ លដើមផលីដ្ឋេះលសាយបញ្ា សំខាន់ៗ ផដលបានបញ្ជ កល់ដ្ឋយអបកពាកព់ន័នខវួន
ឯងដធ ល់កំឡុងលពលលធឝើផផនការសាលាលរៀន។  ជលលមើសលៅកបុងសកមយភាពផដលបានលលជើសលរ ើសនឹងធានាថ្ន 
អនថរាគមនទ៍ងំអស់ទកទ់ងលៅនងឹបរបិទ និងម្ចនភាព “ម្ចច ស់ការ” លដ្ឋយអបកពាកព់ន័ន។ ភាពជាម្ចច ស់ការនឹង 
ជលមុញឲ្រម្ចននិរនឋរភាព។ 
 លទេះបីជាជំនួយសាលាលរៀនបានលសបើឲ្រសទិតលៅលលកាម SBEP កល៏ដ្ឋយ វានឹងលតូវបានលលបើលបាស់លដើមផី
លដ្ឋេះលសាយទងំកតាថ ផគតផ់គង ់ និងតលមូវការ អនឋរាគមនសំ៍ខាន់ៗ ដនទលទៀតផដលទកទ់ងការពលងឹងមុខវជិាជ
បលលងៀនវទិាសាស្តសឋ គណិតវទិា និងបំណិនលទនភាពរកការងារនឹងលដឋ តសំខានល់លើកតាថ ខាងសាលាលរៀន 
លដើមផបីលងកើនការសិកាផដលពាកព់ន័ន និងបលងកើនការយល់ដឹងពីតនមវអបរ់លំដ្ឋយអបកពាកព់ន័ន។ វាសងឃមឹថ្នលៅ
លពលផដលអបកពាកព់ន័នម្ចនការយល់ដឹងពតីនមវអបរ់ខំភស់ លគនងឹលធឝើសកមយភាពលបកបលដ្ឋយលបសិទនភាព នឹងឲ្រ
តនមវលលើការសិកា លដ្ឋយទទួលបានបរយិាកាសលអ និងតលមូវការលបាកក់នលមលបចានំថងខភស់របស់អបកលធឝើការនាល
លពលបចចុបផនប ពកួលគលតូវបានបលងកើនការដ្ឋដុំេះ នងិលៅលធឝើការលៅលរាងចលកលៅជនបទ។  

លសចកថីសលងេប “លទឹសឋីននការដវ ស់បថូរ” លលបើលៅកបុង ESDP III នឹងផឋល់សទិទនភាពលលើរចនាសមភន័ន និងអងគ
ការចាតត់ាងំននអនឋរាគមនស៍ទិតលៅលលកាមគលលម្ចងលតូវបានផឋល់កបុងតារាង ២.១ ខាងលលកាម៖ 
 
ារាង ២.១៖ ម ូឌែលរទឹស្តីននពីផ្យើស់្បតូរឌ លពនើយល់ពីស្ទិទានភាពចំដពាោះអនដរាគមន៍េំរទដដយ ESDP III 

អនដរាគមន៍ 

o ពលងឹងមខុវជិាជ វទិា
សាស្តសឋ និងគណិ
តវទិា 

o បំណិនលទនភាពរក
ការងារ/បំណិនជីវតិ 

o ការសាកលផងកលមង
អបរ់មំលូដ្ឋឌ ន 

o កផនវងសាប កល់ៅលគួ 
o ការផកលមអលហដ្ឋឌ

រចនាសមភន័ន 

o អោរសិកាថយី  
o ការផកលមអលហ

ដ្ឋឌ រចនាសមភន័ន 
o ជំនួយសាលា

លរៀនផដលបទ
ផបនបាន (ឧ.
កង ់។ល។) 

o ពលងឹងការលគប់លគងតាម
សាលា 

o ការពលងឹងគណៈកមយការ
លទលទងស់ាលា 

o ជំនួយសាលាលរៀនផដលបទ
ផបនបាន (ឧ.ឯកសណាឌ ន 
សម្ចម រសិកា ។ល។ 
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កតាារតូវ
រោេះរសាយ 

o ការផកលមអវតថម្ចនលគូ 
o ការយល់ពីតនមវអបរ់ ំ

តិចតួច 

o សាលាលៅឆ្ង យ o ចំណាយដធ ល់លលើការអបរ់ ំ
ខភស់ 

o សិសសចុេះល យ្ េះចូលលរៀនយឺត 
    

ផលប េះពាល់
ចម្បង 

o សិសស & ម្ចតាបិតា
ឲ្រតនមវខភស់លលើការ

អបរ់ ំ

o ផកលមអភាពង
ងាយចូលលរៀន 

o សាលាលតូវបានលគបល់គងបាន
លបលសើលឡើង 

o អវតថម្ចនលគូតិច 
o សិសសចុេះល យ្ េះលៅអាយុលតឹម

លតូវ 
    

ផលប េះពាល់
ខដលពាក់
ព័នធ 

o ការថវឹងផថវងលលើតនមវ
ការងារ 

 

o បលងកើនអលតាចូល
លរៀនលៅកលមតិ
មធរមសិកា

បឋមភមូិ 

o អបកលគបល់គងសាលាលលបើលបាស់
ជំនួយសាលាលរៀនឲ្រម្ចន

លបសិទនភាពលដើមផលីលើកកមភស់
ការចូលលរៀន  

o ការតស៊ែូមតិរបស់សហគមន៍
សលម្ចបក់ារអបរ់ឥំតបងន់ថវ 
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២.២ រចនាស្មព័នធរបតបិតត ិ
ឿររគប់រគងថ្នើក្់សាលា៖  កមយវធិកីសាងសមតទភាពរបស់ SBEP នឹងលតវូបានលតតួពិនតិរលៅថ្នប កស់ាលា 
លដ្ឋយគណៈកមយការលទលទងស់ាលា ផដលបានដ្ឋកប់ញ្ចូ លតំណាងសហគមន ៍ និងលគូបលលងៀនលពមទងំនាយក
សាលា។ ការសលលមចចិតថលលបើអងគការចាតត់ាងំលនេះលតូវបានយល់លពមលដ្ឋយ MoEYS លហើយនឹងលធឝើឲ្រម្ចនរូប
រាងលឡើងយា៉ា ងលតឹមលតូវ ដូលចបេះនាយក
សាលាមនិលតូវលជាតផលជកដំលណើ រការ
របស់គណៈគមយការលនេះលទ លទេះបីជាោត់
នឹងបនឋជាអបកលដើរតួនាទីសំខានក់បុងការ
អភវិឌណនស៍ាលាលរៀន និងអនុវតថផផនការ
ផកលមអសាលាលរៀនដល៏ដ្ឋយ។ វាជាការ
សំខានល់ដើមផកីតស់ម្ចគ ល់ថ្ន MoEYS មនិ
ចងប់លងកើតគណៈកមយការគលលម្ចងផដលនឹង
មកលបកួតលបផជងជាមយួគណៈកមយការ
ផដលម្ចនលសាបរ់ចួមកលហើយលនាេះលទ ដូច
ជាគណៈកមយការលទលទងស់ាលាជាលដើម។ 
លដ្ឋយមូលលហតុលនេះលហើយបានជាលកសួង
យល់លពមនឹងសំលណើ រលដើមផអីនុវតថជំនួយ
សាលាលរៀន SBEP លដ្ឋយលលបើលបាស់ 
SSC ផដលម្ចនលសាប ់ លទេះបីជាម្ចនការ
ផកផលបខវេះលៅកបុងកចិចការផដលបានចាត់
តាងំកល៏ដ្ឋយ វានឹងលឆវើយតបលៅនឹងតលមូវ
ការននការអនុវតថន ៍ SBEP។  SSC នឹង
ដឹកនាលំដ្ឋយលបធានមយួរូបផដលលតូវបាន
លបាេះលឆ្ប តលដ្ឋយតំណាងសហគមនល៍ដើមផី
លឆវើយតបនងឹតលមូវការបចចុបផនបផដល
ផសពឝផាយលដ្ឋយលកសួង (cf. លលខ. ២១ 
MoEYS/SNN ចុេះនថងទី ១២ ផខកកកដ្ឋ 
ឆ្ប ២ំ០១២)។ 
 SSC នឹងលធឝើការលបជុំយា៉ា ងលហាច
ណាស់បីដងកបុងមយួឆ្ប  ំនិងលតូវរមួបញ្ចូ ល
ទងំសហគមន ៍ និងតំណាងសិសសផងផដ
រ។ បនាធ បម់កលតូវលលជើសលរ ើសពីលកុមលបឹកា
យុវជន (សិសស) ផដល MoEYS លបគល់

របអប់១៖ ោចូលរួមខដលបាផដល់អនុសាសន៍រៅកនុងោររបជំុ SSC និង
តួនាេីរបស់ពួករគកនុងោរអនុវតតន ៍SBEP 

ស្ាជិក្គណៈក្មមឿរឌ លបានផដល់ដោបល់ 
o នាយកសាលា 
o លគូ ជាពិលសសអបកដឹកនាថំ្នប កប់លចចកលទស (TGLs) 
o សម្ចជិក SSC (លបធាន) 
o តំណាងឃំុ/លបធានភូម/ិតំណាងវហិារសាសនា 
o តំណាងលកុមលបឹកាកុម្ចរ 
តួនាទីរបស្់គណៈក្មមឿរឌ លបានផដល់ដោបល់ 
ការលធឝើផផនការ 
o ផណនាផំឋល់លដ្ឋយ PoEYS/DoEYS សឋីពីការអនុវតថគលលម្ចង SBEP។ 
o លរៀបចំកាលវភិាគចាបំាចល់ៅលពលចាបល់ផឋើមកបុងឆ្ប នីំមយួៗជាផផបកននផផនការផក

លមអសាលាលរៀន។ 
o អភវិឌណនផ៍ផនការផកលមអសាលាលរៀន (SIP) លៅលពលចាបល់ផឋើមកបុងឆ្ប នំមីយួៗលដ្ឋយលលបើ

លបាស់មុនុីយសកមយភាពសឋងដ់្ឋរ និងគលមូផផនការបលងកើតលឡើងលដ្ឋយគលលម្ចង។ 
o អភវិឌណនក៍ញ្ច បថ់វកិារផផអកលលើ SIP។ 
o អភវិឌណនក៍ាលវភិាគអនុវតថនស៍កមយភាពផផអកលលើ SIP។ 
ការលគបល់គងជំនយួ 
o លសបើសំុការចំណាយជំនយួលដ្ឋយលលបើលបាស់ទលមងស់ថងដ់្ឋរ។ 

o លបជំុលទៀងទត ់ (យា៉ា ងលហាចណាស់រាល់ពីរផខមឋង) លដើមផពិីនិតរលមើលកាលវភិាគ
ការអនុវតថសកមយភាព និងការសលមបសលមួលថវកិារជំនយួសលម្ចបស់កមយភាព
ជាកល់ាក។់ 

o ចាតត់ាងំអបកណាម្ចប ក ់ (លគូ សិសស និងតំណាងសហគមន)៍ ឲ្របំលពញការងារឲ្រ
បានលតឹមលតវូ។ 

o អនុវតថសកមយភាពកបុងផផនការលដ្ឋយមនិលបកានតូ់នាទីកបុងចំលណាមសម្ចជិកគ
ណៈកមយការទងំអស់ រមួទងំសម្ចជិកសហគមន។៍ 

o លតតួពិនិតរដំលណើ រការននការអនុវតថសកមយភាព។ 

o ទូទតថ់វកិារជំនយួលដ្ឋយលលបើលបាស់ទលមងស់ថងដ់្ឋរ។ 

o សហការជាមយួអបកសលមបសលមួលថ្នប កល់បចាលំខតថកបងុការអនុវតថសកមយភាពSIP។ 

o លរៀបចំរបាយការណ៍សឋីពីដំលណើ រការអនុវតថ។ 

ការ្នដល់របស់សហគមន ៍

o ពិនិតរ និងតាមដ្ឋនសិសសផដលលបាេះបង។់ 

o ផឋល់ការចំណាយលលើតនមវលធឝើដំលណើ រដល់អបកផដលតាមដ្ឋនសិសសកបុងសហគមន។៍ 

o បលងកើនការយល់ដឹងចំលពាេះឪពុកម្ចឋ យ/បណឋុ េះបណាឋ ល។ 

o ផសពឝផាយពត័ម៌្ចនដល់សហគមនត៍ាមរយៈបណាឋ ញផដលភាជ បជ់ាមួយលបធានភូម។ិ 

oសម្ចជិកសហគមនល៍តូវផឋល់ពត័ម៌្ចនដល់លគូសឋីពីតលមូវការជាកផ់សឋងរបស់សិសស។ 
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សិទនិកបុងសាលាមធរមសិកាបឋមភូម ិ និងទុតិយភូមទិងំអស់។  SSC លតូវផតចូលរមួកបុងការតលមងទ់ិសដល់ 

SBEP លពមទងំការលធឝើសិកាេ សាលាផណនាផំដលផឋល់លដ្ឋយការយិាល័យ និងមនធីរអបរ់ ំយុវជន នងិកីឡាលសុក 
និងលខតឋ (POEYS/DOEYSs) សលម្ចបស់ាលាលរៀនទងំអស់។ ជាលរៀងរាល់ឆ្ប  ំSSC នឹងបលងកើតផផនការផកលមអ
សាលាលរៀនលបចាឆំ្ប  ំ ផដលរមួបញ្ចូ លទងំផផនការពីធនធានសមលសប។ SSC លតូវផតម្ចនលៅកផនវង ឬម្ចនឆ
នធៈយល់លពមជាអទិភាពដល់ជំនួយផដលបានផឋល់ឲ្រ នីតវិធិីលគបល់គងហិរញ្ដ វតទុឲ្រម្ចនតម្ចវ ភាព និងទូលំ
ទូលាយលដើមផធីានាដល់ការលលបើលបាស់លបភពជំនយួឲ្របានលតឹមលតវូ។ មុនលពលថវកិារជនំួយលបគល់ឲ្រ SSC  

នីមយួៗនឹងតលមូវឲ្រចុេះហតទលលខាលលើកិចចសនាផដលផឋល់ចំណុចសំខាន់ៗ  និងការរពំឹងទុកសលម្ចបផ់ល
សលលមចបាន។ បញ្ជ ីអនុសាសនស៍ឋីពតីួនាទី នងិកតពឝកចិចផវូវការរបស់ SSC សលម្ចបក់ារអនុវតថ SBEP លតូវបាន
ផឋល់លៅកបុងលបអបទ់១ី។ 
ការលគបល់គងថ្នប កល់សុក និងលខតថ
៖ ការទទួលខុសលតូវរបស់ SBEP 

នឹងអនុវតថលដ្ឋយអបកសលមប
សលមួលលបចាលំខតថ (PF) ផដល
ម្ចនមូលដ្ឋឌ នលៅទងំ PoEYS 

និង DoEYS (លមើលរូបភាព 
២.២)។ អបកសលមបសលមួល
លបចាលំខតថនឹងម្ចនការលគបល់គង
លលើសាលាលរៀនរមួបញ្ចូ លទងំ
ដ្ឋកសំ់លណើ រផផនការផកលមអសាលាលរៀន និង
សំលណើ រជំនួយ។ ពួកលគកន៏ឹងម្ចនតួនាទីសលមប
សលមួលទូលៅកបុងការអនុវតថសកមយភាពបលចចក 
លទសទងំអស់ និងដកឹនាសិំកាេ សាលាខាងលដើម
ផដលទកទ់ងលៅនងឹការទលមងទ់ិសទូលៅដល់ 

ESDP III លពមទងំផផនការជំនួយ និងធាតុចូល
បលចចកលទសផដលផឋល់ចំណុចសំខាន់ៗ ខាងលលកា
ម។ លសចកឋពីិសាឋ រពីតួនាទី និងកតពឝកិចចរបស់អបក
សលមបសលមួលលបចាលំខតថលតូវបានផឋល់កបុង
ឧបសមភន័នទី១។ 

អបកសលមបសលមួលលបចាលំខតថនឹងលធឝើការ
យា៉ា ងជតិសបិតជាមយួលកមុបលណាឋ េះបណាឋ ល និង
លតួតពនិិតរលបចាលំសុក (DTMTs) ផដលម្ចននាល
លពលបចចុបផនបកបុងលសុកជាលលចើនលដើមផអីនុវតថលោល
នលយាបាយសាលាកុម្ចរលមលតីជាតិលៅកលមតិ

រូបភាពទី២.២៖ រចនាស្មព័នធ
របតិបតតិឿរស្រាប់ SBEP 

របអប់េ២ី៖ កតពវកិចេខដលរសនើរោយ DTMTs/jPFs រៅករមិតមធយ្មសិក្ា 

o ចូលរមួវគគបលណាឋ េះបណាឋ លផឋល់លដ្ឋយ MoEYS និង PoEYS សឋីពដី្ឋកឲ់្រដឹងកមយវធិីលលើ
កមភស់គុណភាពអបរ់តំាមសាលាលរៀនរមួម្ចន៖ 

 វធិីការលគបល់គង និងលតួតពនិិតរជំនួយ 

 គណិតវទិា-INSET 

 វទិាសាស្តសឋ-INSET 

 កមយវធីិបំណិនការងារ 
o ចូលរមួការលបជុំលធឝើផផនការជាលទៀងទតស់ឋីពកីារដ្ឋកឲ់្រលលបើកមយវធិី SBEP ។ 

o បលងកើតផផនការងារលបចាផំខលដើមផោីលំទការអនុវតថ SBEP។ 

o ផឋល់វគគបលណាឋ េះបណាឋ លដល់សាលាលរៀនតាមការលធឝើផផនការ ការលធឝើកញ្ចបថ់វកិារ និង
ដំលណើ រឯកភាពជំនួយ។ 

o ជួយ សាលាលរៀនកបុងការអភវិឌណនផ៍ផនការផកអមអសាលាលរៀនរបស់ពកួលគ។ 

o យល់លពមលលើផផនការមុនលពលពកួលគជួនដំណឹងដល់ PoEYS សលម្ចបក់ារលតួតពនិិតរ 
អាលស័យលលើវធិីការផដលបានយល់លសប។ 

o យល់លពមលលើការទូទតប់ញ្ជ ីលធឝើលឡើងលដ្ឋយសាលាលរៀនលៅលពលពកួលគបានចំណាយ
ថវកិារជំនួយ។ 

o ជួយ សាលាលរៀនកបុងការចាតផ់ចងផផនការ និងការផឋល់វគគបលណាឋ េះបណាឋ លពលិសស
ណាមយួរបស់ពកួលគតលមូវតាមការអនុវតថសកមយភាពពលិសសផដលលលជើសលរ ើសពមីុនុីយ
សកមយភាព SBEP។ 

o អនុវតថការលតួតពនិិតរជាលទៀងទតល់ដ្ឋយលលបើលបាស់តារាងសឋងដ់្ឋរ។ 

o បំលពញរបាយការណ៍លៅ PoEYSអាលស័យលលើការទសសនៈកិចចលតួតពនិិតរ។ 

o រាយការណ៍ជាលទៀងទតក់បុងការលលបើលបាស់ថវកិារជំនួយលៅ PoEYS លៅលពលពកួវា
លកើតលឡើង។ 

អបកសលមបសលមលួលបចាលំខតថ 
PoEYS 

លកុមបលណាឋ េះបណាឋ លនិងលតតួពនិិតរលសកុ លកុមបលណាឋ េះបណាឋ លនិងលតតួពនិិតរលសកុ 

គណៈកមយការលទលទង់សាលា 
មូលដ្ឋឌ ន 

តំណាងលកុមលបឹកាយុវជន លគូ 
នាយក សហគមន ៍

គណៈកមយការលទលទងស់ាលា 
មូលដ្ឋឌ ន 

តំណាងលកុមលបឹកាយុវជន លគ ូ
នាយក សហគមន ៍

គណៈកមយការលទលទង់សាលា 
មូលដ្ឋឌ ន 

តណំាងលកុមលបឹកាយុវជន លគូ 
នាយក សហគមន ៍
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សាលាបឋមសិកា ប៉ាុផនឋនឹងលតូវកាសលមបតាមលដើមផលីដ្ឋេះលសាយការពលងកីលោលនលយាបាយផដលជិតមក
ដល់ ដល់ផផបកមធរមសិកា។ ការសលមបទងំលនេះនឹងរមួបញ្ចូ លទងំការចូលរមួននបុគគលម្ចប ក់ៗ ពកីារយិាល័យ
មធរមសិកាលៅកបុង DoEYS ចូលលៅកបុង DTMT។ SBEP នឹងបលងកើតវគគបលណាឋ េះបលណាឋ ល និងឯកសារ
តលមងទ់ិសសលម្ចបក់លមតិមធរមសិកា DTMTs និងអបកសលមបសលមួលលបចាលំខតថជាមយួអបកផដលពួកលគលធឝើ
ការជាមយួ។  DTMTs/PFs នឹងលតូវបានបលណាឋ េះបណាឋ លលដើមផផីឋល់ការោលំទ “ផផបកលបឹកាលយាបល់” ដល់ 

SSCs កបុងការលធឝើផផនការ និងលគបល់គងជនំួយលពមទងំការអនុវតថសកមយភាពសបូលផដលជាបព់ាកព់ន័ននឹងការផក
លមអកបុងមុខវជិាជ គណិតវទិា វទិាសាសឋ និងបណិំនលទនរកការងារ។ លសចកឋីសលងេបននការងារផដលបានលសបើ
លដើមផអីនុវតថលដ្ឋយ DTMTs/PFs លៅកលមតិមធរមសិកាលតូវបានផឋល់កបុងលបអបទ់ី២។ 
២.៣ លក្ណៈសំ្នាន់ៗននឿរបដងើតឌ លបានដស្នើ និងស្និទានភាពរបស់្វា 

២.៣.១ តួនាទីននឿរដធវើឌផនឿរឌក្លមអ
សាលាដរៀនដៅក្នុងឿរបដងើតក្មមវធិ ីSBEP  

 ំដណើរឿរដធវើឌផនឿរ និងឿរដរបើរបាស់្គំរដូធវើ
ឌផនឿរឌ លបានដធវើបាណីយក្មម៖ ចំណុច
ចាបល់ផឋើមសលម្ចបក់ារអនុវតថកមយវធិ ី SBEP គឺ
ដំលណើ រការលធឝើផផនការអនុវតថរបស់សាលា។ 
ផផនការផកលមអសាលាលរៀន (SIP) ផដលសទិត
លលកាមកមយវធិ ី SBEP លដើរតាមលោលវធិផីដល
ម្ចនការទទួលយកយា៉ា ងលអ ផដលចាបល់ផឋើម
ជាមយួនឹងការវភិាគតលមវូការផដលដឹកនាលំៅកបុងមូលដ្ឋឌ ន។ ការវភិាគតលមូវការ លតូវម្ចនទលមងជ់ា សឝ័យវាយ
តនមវ លដ្ឋយសាលាលរៀន-សហគមន ៍ ផដលបនាធ បម់កលតូវសលងេប និងកំណតអ់ាទិភាពតលមូវការទងំលនេះ កបុង
ទលមងជ់ាផផនការអភវិឌណនស៍ាលា លដើមផលីដ្ឋេះលសាយតលមវូការផដលបានដឹង (សូមលមើលទលមង ់ខ)។ ការវភិាគ
តលមូវការ បនាធ បម់កលតូវម្ចនការកំណតនូ់វលោលបំណង សកមយភាព ថវកិា គលលម្ចងលពលអនុវតថ និងផផនការ
លតួតពនិិតរ។ ផលិតផលនីមយួៗលនេះ នឹងលតវូអភវិឌណនល៍ៅកបុងអំឡុងសិកាេ សាលាមូលដ្ឋឌ នលគឹេះលៅលដើមឆ្ប ំ
សិកា។ កមយវធិ ី SBEP នឹងសលមបសលមួលដល់ដំលណើ រការផផនការផកលមអសាលាលរៀន លដ្ឋយលលបើគំរូផដល
បានលធឝើបម្ចណីយកមយ ផដលបានអនុមត័យកតាមគលលម្ចង ESSUAP របស់លកសួង ផដលលតូវបានផកផលបលដើមផី
លឆវើយតបលៅនឹងបរបិទឯកលទសននវស័ិយអបរ់លំៅមធរមសិកា។ កមយវធិ ីSBEP នឹងអភវិឌណនល៍សៀវលៅបណឋុ េះ
បណាឋ ល និងតលមងទ់ិស លដើមផផីណនាដំល់គណកមយការលទលទងស់ាលាអំពលីកបខណ័ឍ លធឝើផផនការ និងរលបៀប
បំលពញទលមងផ់បបបទអមមកជាមយួ។ ការផណនាលំនេះ នឹងលតូវបានលៅថ្ន សិកាេ សាលាលធឝើផផនការមូលដ្ឋឌ ន
លគឹេះ លហើយវានឹងលតូវបានផឋល់ជូនលដ្ឋយលកុមបណឋុ េះបណាឋ ល និងលតួតពិនិតរថ្នប កល់សុក (DTMT) លៅថ្នប កអ់បរ់ ំ
មធរមសិកា។ ទលមងផ់ដលនឹងលតូវលលបើសលម្ចបក់ារលធឝើផផនការសាលាលលកាមកមយវធិ ីSBEP លតូវបានសលងេបលៅ
កបុងលបអបទ់ ី ៣ លហើយម្ចនផចងលមអតិទងំលសុងលៅកបុងឧបសមភន័នទី ២ ននឯកសារលនេះ។  លោលបំណងនន
ទលមងន់ីមយួៗ លតូវបានសលងេបលៅកបុងរូបភាពទ ី២.៣ ដូចខាងលលកាម៖ 

ររអរទ់ី ៣ ៖ ឯកសារធ្វើផែនការសខំាន់ៗ និងជំហានទងំឡាយធៅ
កនងុផែនការផកលម្អសាលាធរៀន 

o ទរម្ង ់ក ៖ ព័ត៌ានមូលដឋើន និងស្ិទធិទទួលបាន  
o ទរម្ង ់ខ ១ ៖  សទិតិ និងសូចនាករ      
o ទរម្ង ់ខ ២ ៖ សទិត ិនិងសូចនាករ EMIS – ស្ំណួរ 
o ទរម្ង ់គ ៖  ឿរដធវើឌផនឿរដ ើមើបដីដោះរសាយតរមូវឿរ 
o ទរម្ង ់ឃ ៖ ចំណូលបា ើន់សាមើនរបចំឆនើ ំ – ធនធានស្ឿដើនុពល      
o ទរម្ង ់ង ៖  ស្ដងបចំណ្យដៅដលើស្ក្មមភាពឌ លបានដធវើឌផនឿរស្រាប់ឆនើំ

ដនោះ (ស្រាប់សាលាដរៀនឌ លដក្់ជូនស្ំដណើ) 
o ទរម្ង ់ច ៖ ររយិាយសកម្មភាពជាកល់ាក ់  
o ទរម្ង ់ឆ ៖  គដរាងដពលអនុវតតស្ក្មមភាព 
o ទរម្ង់ ជ ៖  ការលតួតពនិិតរ និងវាយតនមវ 
 



កមយវធីិលលើកកមភស់ចំលណេះតាមសាលាលរៀន៖ របាយការណ៍សលងេបសឋី ពីការពិភាកាជាមយួលកុមលោលលៅ 
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រូបភាព ២.៣ ៖ ស្ដងបមុេងារននទរមង់គំរសូ្រាប់ដធវើឌផនឿរ 

 

ការអនុមត័យកតាមលកបខណ័ឍ លធឝើផផនការ ផដលពីមុនលតូវបានអភវិឌណនល៍ដ្ឋយលកសួង ទទួលសាគ ល់តលមូវការ
កបុងការកាតប់នទយចំណាយលបតិបតថិការផដលអាចលកើតលឡើង ជាមយួនឹងការផណនាអំំពលំីហូរលបាកច់ំណូលចំ
រុេះលៅកបុងសាលា ផដលលលបើលោលវធិីជំនួយសលម្ចបស់ាលាលរៀន លដើមផលីលើកកមភស់ការអភវិឌណសាលាលរៀន។ 
ដូលចបេះ 
រូបភាពទី ២.៤ ៖ ជំហាននន ំដណើរឿរដធវើឌផនឿរឌ លរំពឹងទុក្ដដយរក្សួ្ងអប់រំ 

 

លគយល់ថ្ន លកសួងអបរ់នំឹងលតូវលលើកកមភស់គំរូផដលបានលធឝើបម្ចណីយកមយមយួ សលម្ចបក់ារលធឝើផផនការសាលា
លៅថ្នប កម់ធរមសិកា លដើមផឲី្រសាលាលតូវការលធឝើផតលំហាត់លធឝើផផនការសាលាលរៀនផតមយួប៉ាុលណាត េះលៅលដើមឆ្ប ំ
សិកា ផដលអាចដ្ឋកប់ញ្ចូ លនូវលបភពថវកិាពីគលលម្ចងជាលលចើន (ការោលំទតាមគលលម្ចងរបស់អងគការ Sida 
ចំលពាេះការអបរ់លំៅកមភុជា តាមរយៈលលោងការជនំួយផកលមអសាលាលរៀន)។ ការលនេះ នឹងនាលំៅរកការបលងកើត
ផផនការផកលមអសាលាលរៀនទូលំទូលាយផតមយួសលម្ចបស់ាលានីមយួៗ ជាជាងឯកសារលធឝើផផនការជាលលចើន
ផដលម្ចនលកេណៈលបកតួលបផជងោប  និងដ្ឋចល់ដ្ឋយផឡកពោីប  ផដលការអនុវតថរបស់វានឹងជាបនធុកយា៉ា ងធងនល់ៅ
លលើសមតទភាពរបស់គណកមយការលទលទងស់ាលា។ ដំលណើ រការលធឝើផផនការផដលបានរពំឹងទុកលដ្ឋយលកសួង អាច
លតូវបានសលងេប ដូចម្ចនបងាា ញលៅកបុងរូបភាព ២.៤ ខាងលលើ។ 

 ំដណើរឿរ និងជំហានអនុម័ត បនាតើបព់ីបញ្ចប់សិ្ឿខើសាលាដធវើឌផនឿរមូលដឋើនរគឹោះ ៖ ជំនួយសលម្ចបផ់កលមអ
សាលា នឹងលតូវផផអកលៅលលើផផនការផកលមអសាលា ផដលបានដ្ឋកជូ់នលដ្ឋយសាលា។ ផផនការផកលមអសាលា
ផដលបានបញ្ចប ់នឹងលតូវបញ្ជូ នលៅកានល់កុមបណឋុ េះបណាឋ ល និងលតួតពិនិតរថ្នប កល់សុក និងអបកសលមបសលមួល
ថ្នប កល់ខតថលដើមផសំុីចំណារពពីួកលគ។ លៅកបុងការពិនិតរផផនការលឡើងវញិ អបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ/លកុម
បណឋុ េះបណាឋ ល នងិលតួតពិនិតរថ្នប កល់សុក លតវូលលបើលោលការណ៍ផណនាសំឋីពីការពិនិតរផផនការផកលមអសាលា
លរៀន ផដលម្ចនផចងលៅកបុងឧបសមភន័នទី ៣។ លលកាយពមី្ចនចំណារពអីបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ/លកុមបណឋុ េះ
បណាឋ ល និងលតួតពិនិតរថ្នប កល់សុក ផផនការលនាេះលតូវចុេះហតទលលខាលដ្ឋយការយិាល័យអបរ់លំសុក និងបញ្ជូ ន
លៅឲ្រមនធីរអបរ់លំខតថលដើមផពីិនិតរ និងសលលមច។ ជួនកាល លបសិនលបើមនធីរអបរ់លំមើលលឃើញពតីលមូវការលតូវដវ ស់
បឋូរលៅកបុងផផនការផកលមអសាលាលរៀន លតូវកតល់តាជាលាយលកេណ៍អកសរ លហើយងបញ្ជូ នលៅសាលាលរៀនវញិ
តាមរយៈការយិាល័យអបរ់លំសុក។ ការពនរល់ លតូវម្ចនលកេណៈចាស់លាស់ និងលមអតិ។ ការលនេះនឹងផឋល់នូវ
ការផណនាំលៅកបុងការជួយ ដល់សាលាលរៀន ឲ្របានយល់អំពវីធិផីកសលមួលផផនការផកលមអសាលាលរៀន នងិផក

ទរមង់ ក្ 

• សិទនិទទួលបាន 

ទរមង់ េ 

• ការ វភិាគតលមូវការ 
ផដលគូស បញ្ជ ក់អំពី
អាទិភាពអភវិឌណ 
សាលាលរៀន 

ទរមង់ គ 

• ការ កំណត់លោល
បំណង 

• ការ កំណត់
សកមយភាព 

ទរមង់ ឃ 

• ការ កំណត់លបាក់
ចំណូល 

ទរមង់ ង 

• ការ កំណតចំ់ណាយ

លៅ លលើ សកមយភាព 

ទរមង់ ច 

• ការ កំណត់ថវកិា 

លមអតិ 

ទរមង់ ឆ 

• ការ លលោងលពល 

ទរមង់ ជ 

• ផផនការ លតួតពិនិតរ 

ស្វ័យរងារើយតនមលសាលា 
(ផផនការអភវិឌណន៍

សាលា) 

ឌផនឿរឌក្លមអសាលា 
(ឧ. ផផនការមយួផដល

សលងេបការោលំទពីលបភព
ទងំអស់) 

ជំនួយឌក្លមអសាលា  
(ជំនួយចំរេុះពីលបភព 

ខុស ៗោប ) 
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រូបភាព ២.៥៖ 
 ំដណើរឿរអនុ
ម័តស្រាប់
ជំនួយឌផនឿរ
ឌក្លមអសាលា 

លមអជំនាញកបុងការសរលសរ និងលធឝើផផនការរបស់ពួកលគ។ បនាធ បម់ក សាលាលរៀនលតូវលធឝើការផកសលមួលលៅតាម
ការគួរ លហើយដ្ឋកជូ់នផផនការរបស់ពួកលគមឋងលទៀត លដើមផសំុីការពិនិតរតាមរយៈការយិាល័យអបរ់លំសុក។ 

បនាធ បម់ក មនធីរអបរ់លំខតថលតូវសំុការអនុមត័ថវកិាសលម្ចបផ់ផនការផកលមអសាលាលរៀនទងំអស់លៅកបុង
លខតថរបស់ខវួន ពនីាយកដ្ឋឌ នមធរមសិកា ផដលបនាធ បព់អីនុមត័រចួលហើយ លតូវសំុការអនុមត័ចុងលលកាយពអីគគ
នាយកដ្ឋឌ នអបរ់ ំ ផដលបនាធ បម់កអគគនាយកដ្ឋឌ នលនេះលតូវអនុញ្ដ តឲ្រលចញថវកិាជំនួយដល់សាលាលរៀន (សូម
លមើលរូបភាពទី ២.៥)។ លៅលពលលកសួងអបរ់បំានអនុមត័លលើបញ្ជ ីផផនការផកលមអសាលាលរៀនរចួលហើយ 
សាលាលរៀននឹងទទួលបានការជូនដំណឹងថ្ន ផផនការរបស់ខវួនលតូវបានអនុមត័យល់លពម។ ថវកិានឹងលតូវផចក
ចាយលដ្ឋយលបើកចំហ និងម្ចនតម្ចវ ភាពកបុងពិធជីាសាធារណៈមយួ។ លៅលពលសាលាលរៀនទទលួបានថវកិា
លហើយ សាលាលរៀនលនាេះ លតូវផតអភវិឌណនផ៍ផនការសកមយភាពសលម្ចប់ការអនុវតថសកមយភាពផកលមអសាលាលរៀន
របស់ខវួន (សូមលមើលទរម្ង់ ឆ)។ ការលតួតពនិិតរ នងិវាយតនមវការអនុវតថជំនួយ ចាបល់ផឋើមលៅលពលថវកិា
ជំនួយលតូវបានបលញ្ចញ។ លមលរៀនពិលសាធនផ៍ដលទទលួបានពកីារអនុវតថ នងឹកាវ យជាធាតុចូលសលម្ចបវ់គគសិកាេ
សាលាមូលដ្ឋឌ នលគឹេះលៅឆ្ប លំលកាយ។  

 
គណកមយការលទលទងស់ាលា លតូវផតផឋល់ភសថុតាងអំពកីារលបជុជំាសាធារណៈផដលលបកាសអំពជីំនួយថវកិាដល់
សម្ចជិកសហគមន ៍ និងសាលាលរៀន។ លៅកបុងអងគលបជុ ំ សាលាលរៀន នងិសហគមនល៍តូវអលងកតលមើលការរាប់
លបាកជ់ំនួយ លដើមផបីញ្ជ កថ់្នលតើបានទទួលលបាកច់ំនួនប៉ាុនាយ ន។ ការលធឝើផបបលនេះ គឺលដើមផលីលើកកមភស់តម្ចវ ភាព
លៅកបុងគណលនយរជំនួយ។ ទងំសាលាលរៀន ទងំសហគមន ៍លតូវដឹងថ្ន លតើជំនួយម្ចនប៉ាុនាយ ន លហើយ លតើវានឹង
លតូវចំណាយលៅលលើអឝខីវេះកបុងមយួផខ លហើយចំណាយលៅលលើអឝខីវេះ។ កាឋ រលខៀនលបកាសពត័ម៌្ចន អពំរីាល់
សកមយភាពទងំអស់ លតូវដ្ឋកត់ាងំបងាា ញលៅលលៅការយិាល័យរបស់សាលាលរៀន លដើមផឲី្រលបជាពលរដឌបានដឹ
ង។ ការលធឝើផបបលនេះ កសាងនូវការលជឿជាក ់ នងិទំនុកចិតថលៅលលើការលគបល់គងកបុងមូលដ្ឋឌ នននលបាកជ់ំនួយ។ 

ស្ិឿខើសាលា ដធវើឌផនឿរមូលដឋើនរគឹោះ 
• គណកមយការលទលទង់សាលា កបុង មូលដ្ឋឌ នអភវិឌណន៍ ផផនការផកលមអ សាលា 
• អបក សលមបសលមួល ថ្នប ក់ លខតថ និង លកុម បណឋុ េះបណាឋ ល  និង លតួតពិនិតរថ្នប ក់លសុក ផឋល់ ជនំួយ បលចចកលទស 

ចំណ្រពីអនក្ ស្រមបស្រមួល ថ្នើក្់ដេតត និង រក្មុ បណ្ដោះបណ្ដើល  និង រតួតពិនិតើយថ្នើក្់រស្ុក្ 

• អបក សលមបសលមួល ថ្នប ក់ លខតថ ពិនតិរផផនការផកលមអ សាលាលរៀន ផផអក លលើ លោលការណ៍ ផណនាំ ផដល បានលធឝើបម្ចណីយកមយ  

• លលកាយ ពីម្ចន ចំណារលហើយ កាលរយិាល័យ អប់រ ំលសុក លតូវចុេះហតទលលខា លហើយ បញ្ជូ ន លៅ មនធីរអប់រ ំលខតថ 

ឿរអនុម័ត ដដយ នាយក្ដឋើនមធើយមស្ិក្ើា 

• លលកាយពី ពិនិតរលហើយ មនធីរអប់រលំខតថ លតូវអនុមត័  លហើយ បញ្ជូ ន លៅ នាយកដ្ឋឌ នមធរមសិកា 

• រាល់ ផផនការផដល លតូវការផកសលមួល លតូវបញ្ជូ ន លតឡប់ មក សាលាលរៀន វញិ លដ្ឋយ ម្ចន ការផណនាំ ជាលាយ លកេណ៍ អកសរ 
លដើមផីឲ្រពួកលគ ផកសលមួល 

ឿរអនុម័ត ដៅដលើ ឌផនឿរឌក្លមអសាលាដរៀន ដដយ មនទរីអប់រំដេតត 

• លលកាយពីពិនិតរ និង អនុម័ត លហើយ នាយកដ្ឋឌ ន មធរមសិកា លតវូបញ្ជូ នលៅ អគគនាយកដ្ឋឌ ន អប់រ ំលដើមផីសំុ ការអនុម័តយល់ លពម 

ឿរអនុម័ត ដដយ អគនាយក្ដឋើនអបរំ់ 

• លលកាយពី ពិនិតរលហើយ អគគនាយកដ្ឋឌ ន អបរ់ ំលតូវអនុមត័ និង អនុញ្ដ ត ការបលញ្ច ញ ថវកិា 
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លៅកបុងឆ្ប បំនថបនាធ បរ់បស់គលលម្ចង សាលាលរៀនលតូវវាយតនមវលឡើងវញិលទលលើផផនការរបស់ខវួន និងកំណតអ់ាទិ
ភាពលដ្ឋយផផអកលលើលមលរៀនពិលសាធនផ៍ដលទទួលបានពីឆ្ប កំនវងមក។ លៅចុងឆ្ប នំីមយួៗ ពួកលគលតូវវាយតនមវ
ថ្នលតើចកេុវស័ិយ និងតលមវូការរបស់ពួកលគលៅផតដូចោប ផដរឬលទ។ ផផអកលលើបទពិលសាធន ៍និងការវាយតនមវរបស់
ពួកលគ សាលាលរៀនលតូវសរលសរនូវសំលណើ ថយមីយួសលម្ចបឆ់្ប លំនាេះ។  

ចំនួនទឹក្របាក្់ជំនួយស្រាប់ឿរអនុវតតឌផនឿរឌក្លមអសាលាដរៀន៖ ជំនួយរបស់គលលម្ចង SBEP ផដលលលបើ
លដើមផលីធឝើឲ្រផផនការផកលមអសាលាលរៀនម្ចនភាពរស់រលវ ើក គមឺ្ចនចំនួនលថរ ៥០០ ដុលាវ រ សលម្ចប់សាលាលរៀន
មយួ មនិថ្នសាលាលរៀនលនាេះម្ចនទំហំធំប៉ាុណាត លទ គឺផផអកលៅលលើសំលណើ ពលីកសួងអបរ់អំំពីការសរុបទឹកលបាក់
តាមបទដ្ឋឌ នសលម្ចបស់ាលាលរៀននីមយួៗ។ ជំនួយលនេះ អាចលតូវបានបំលពញបផនទមលដ្ឋយលំហូរលបាកច់ំណូល
លផសងៗ រមួម្ចន ជំនួយរបស់អងគការ Sida ផដលនឹងផឋល់ដល់សាលាលរៀនលបផហល ៤០០ ដុលាវ រ ជាថវកិា
ជំនួយបផនទមជាមធរម។ ជំនួយរបស់កមយវធិ ី SBEP នឹងលតូវបលញ្ចញជាពីរដំណាកក់ាលកបុងអំឡុងឆ្ប លំនាេះគឺ 
៣០០ ដុលាវ រ និង ២០០ ដុលាវ រ។ ការបលញ្ចញថវកិាលលើកទីមយួលតូវម្ចនចំនួនលលចើនជាង លដើមផធីានាថ្ន 
សាលាលរៀនអាចផឋួចលផឋើមសកមយភាពលៅលដើមឆ្ប  ំ លទេះបីជាថវកិាលបតបិតថិការសាលាលរៀនមនិទនប់ានផឋល់លៅ
ឲ្រសាលាលរៀនកល៏ដ្ឋយ។ លទេះបីជាថវកិាទងំពីរភាគលនេះ លតូវបានលធឝើបម្ចណីយកមយកបុងចំនួនទឹកលបាកល់ថរក៏
លដ្ឋយ ថវកិាមយួភាគៗលតូវផតផផអកលលើសកមយភាពទងំឡាយផដលបានកំណតល់ៅកបុងផផនការផកលមអសាលា 
ផដលបានអភវិឌណនល៍ដ្ឋយសាលាលរៀននីមយួៗលៅលដើមឆ្ប សិំកាផដរ។ លកសួងយល់លឃើញថ្ន ការកំណតរ់យៈ
លពលននការបលញ្ចញជំនួយទងំលនេះ ម្ចនលកេណៈសំខានច់ំលពាេះភាពលជាគជយ័ននសកមយភាពអភវិឌណនស៍ាលា
លរៀន ជាមយួនឹងថវកិាភាគទីមយួ ផដលនឹងលតូវបលញ្ចញឲ្រយា៉ា ងយូរបំផុតលតឹមផខតុលាននឆ្ប សិំកានីមយួៗ។ 
ការលធឝើផបបលនេះ នឹងធានាបាននូវការបំលពញ និងការអនុមត័សកមយភាពននផផនការផកលមអសាលាលរៀនកបុង
អំឡុងផខសីហា-កញ្ដ ។ ថវកិាភាគទីពីរ នឹងលតវូបលញ្ចញឲ្រលៅកបុងឆម្ចសទីពីរ លតឹមផខមនីាននឆ្ប នំីមយួៗ។ 
ការបលញ្ចញថវកិាទីពីរ នឹងអាលស័យលៅលលើការពិនិតរលដ្ឋយលជាគជយ័ លៅលលើរលបៀបផដលថវកិាភាគទីមយួលតូវ
បានលលបើលបាស់ លហើយលតើបានលបកានខ់ាជ បត់ាមលោលការណ៍អភបិាលកិចចលអ គណលនយរភាព និងតម្ចវ ភាព
លតឹមលតូវផដរឬលទ។ 
រក្បេ័ណឌឌផនឿររបស់្ក្មមវធិ ី SBEP និងដេលនដោបាយក្ុារដមរតី៖ លកបខណ័ឍ ផផនការផដលអនុមត័
យកតាមលដ្ឋយកមយវធិ ី SBEP កន៏ឹងលលើកកមភស់ការអនុវតថលោលនលយាបាយកុម្ចរលមលតរីបស់លកសួងអបរ់ផំង
ផដរ។ លហតុដូលចបេះលហើយ លទើបគំរូផដលបានអនុមត័យក តលមូវឲ្រសាលាលរៀនលរៀបចសំកមយភាពផដលបាន
សលម្ចងំរបស់ពួកលគ ឲ្រលៅជាកលមងសកមយភាពចំនួនលបាមំយួ ផដលកលមងនីមយួៗលឆវើយតបលៅនឹងវមិ្ចលតទងំ
លបាមំយួផដលបានកំណតល់ៅកបុងលោលនលយាបាយសាលាកុម្ចរលមលតី។ ខណៈកមយវធិ ី SBEP នឹងជលមុញឲ្រ
ម្ចនការលដឋ តការយកចិតថទុកដ្ឋកខ់ាវ ងំលៅលលើការទបស់ាក តក់ារលបាេះបងល់ចាលការសិកា និងបរយិាកាស
សិកាសមផូរផបប ទិដឌភាពលផសងៗននបរបិទរបស់សាលាលរៀន កន៏ឹងលតូវយកមកពិចារណាផងផដរ លដ្ឋយផផអក
លៅលលើពត័ម៌្ចនលតឡបព់អីបកពាកព់ន័នលៅអំឡុងលពលននការពិភាការបស់លកុមទទួលបនធុក។ ការលនេះរមួម្ចន 
សំលណើ សំុសាងសងប់ងគនអ់នាមយ័ ការលលបើលបាស់ការអបរ់បំលចចកវទិា ICT ខវេះ ការលធឝើឲ្រលបលសើរលឡើងនូវលហដ្ឋឌ
រចនាសមភន័នខាប តតូច និងសកមយភាពលផសងៗផដលនឹងពលងីកបរសិាទ នសាលាលរៀនផងផដរ។ ការទទលួសាគ ល់នូវ



កមយវធីិលលើកកមភស់ចំលណេះតាមសាលាលរៀន៖ របាយការណ៍សលងេបសឋី ពីការពិភាកាជាមយួលកុមលោលលៅ 
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កងឝល់ទងំលនេះ ផដលជាកងឝល់ផដលបានសផមឋងលដ្ឋយអបកពាកព់ន័ន នឹងជួយ ជលមុញឲ្រម្ចនកំលណើ នភាពជាកមយ
សិទន ិនិងនិរនថរភាពននសកមយភាពរបស់កមយវធិី។ ដូលចបេះលហើយ លទើបលោលវធិលីធឝើផផនការសាលាលរៀនរបស់កមយវធិ ី
SBEP លបកានយ់កគំនតិអភវិឌណនផ៍ដលជលមុញលដ្ឋយអបកពាកព់ន័ន ផដលកបុងលនាេះនឹងម្ចនជលលមើសសកមយភាព
ទងំឡាយណាផដលសាលាលរៀនអនុវតថ។ លោលវធិីលនេះ កម៏្ចនសងគតិភាពជាមយួនឹងទសសនវជិាជ ផដលបាន
ដ្ឋកល់ចញលដ្ឋយលកបខណ័ឍ លោលនលយាបាយសាលាកុម្ចរលមលតផីងផដរ។ ការលលបើ មឺុនុយសកមយភាព ផដលបាន
លសបើលដ្ឋយលកសួងអបរ់ ំ និងផផអកលលើសំលណើ របស់អបកពាកព់ន័ននូវសកមយភាពជាលលចើន លដើមផទីបស់ាក តក់ារលបាេះបង់
លចាលការសិកា នឹងកាវ យលៅជាមលធាបាយគនវេឹះ លដើមផធីានានូវលោលវធិផីដលបានជលមុញលដ្ឋយអបកពាកព់ន័ន
សលម្ចបក់ារអនុវតថកមយវធិ ីSBEP ។ 
២.៣.២ ឿរដរបើមុឺនុយដ ើមើបដីលើក្ក្មពស់្ភាពជក្មមសិ្ទធិ និងឿរស្រមបស្ក្មមភាពដៅាមបរិបទក្នុងមូល
ដឋើន 
ដេលគំនតិអភិវែើឍនសំ៍្ៀន់ៗឌ លបានដលើក្ក្មពស់្ដដយឿរដរបើរបាស់្មុឺនុយស្ក្មមភាព៖ ការលលបើលបាស់មុឺ
នុយសកមយភាពដូចជា លោលគំនិតមយួផដលបានលសបើលៅកបុងការបលងកើតកមយវធិី SBEP ជួយ ធានាបានថ្ន 
អនថរាគមនរ៍បស់គលលម្ចងលតូវបានដ្ឋកប់ញ្ចូ លលៅកបុងបរបិទជាកល់ាកម់យួបានយា៉ា ងលតឹមលតូវ។ ការពិភាកា
របស់លកុមទទួលបនធុកលៅកបុងលខតថខុសៗោប  ផដលលតូវបានលរៀបចលំឡើងជាផផបកននដំលណើ ការបលងកើតតាមផបបចូល
រមួសលម្ចប់កមយវធិី SBEP បានបងាា ញនូវបញ្ា ខុសៗោប ជាលលចើនផដលអបកពាកព់ន័នលបឈម។ ការលលបើមុនុឺយ
សកមយភាព ជួយ ធានាថ្ន អបកពាកព់ន័នអាចដ្ឋកប់ញ្ចូ លលៅកបុងបរបិទនូវអនថរាគមនទ៍ឡំាយផដលបានោលំទ
លដ្ឋយគលលម្ចងលនេះ លដើមផឲី្រអនថរាគមនទ៍ងំលនេះម្ចនភាពពាកព់ន័ន និងលឆវើយតបលៅនឹងតលមូវការផដលបានដឹ
ង។ ការលធឝើផបបលនេះ ពួកលគនឹងដឹងចាស់នូវលោលលៅរបស់កមយវធិី SBEP កបុងការជលមុញ អនថរាគមនផ៍ដលផឋួ ច
លផឋើមគំនិតលដ្ឋយសាលាលរៀន (SII)។ លោលវធិីលនេះ នងឹជួយ លលើកកមភស់លោលគំនិតសំខាន់ៗ លៅកបុងការ
អភវិឌណដូចជា "ការផឋល់អំណាច" "ភាពជាកមយសិទនិ" និង "និរនថរភាព"។ បនាធ បព់មី្ចនគំរូអភវិឌណនផ៍ដលជលមុញ
ពីផផបកកណាឋ ល បចចុបផនបលនេះម្ចនការទទួលសាគ ល់ជាទូលៅថ្ន លដើមផសីលលមចបាននូវផផនការផកលមអសាលា
លរៀន និងការអនុវតថលបកបលដ្ឋយភាពលជាគជយ័ លគលតូវធានា អបកពាកព់ន័នម្ចនអារមយណ៍ថ្នលតូវបានលគផឋល់
អំណាចលៅលពលអភវិឌណនឧ៍បករណ៍លធឝើផផនការទងំលនេះ។ ការផឋល់អំណាចលកើតលឡើងលៅលពលណាអបកពាក់
ពន័នម្ចនអារមយណ៍ថ្ន ពួកលគបានលធឝើជលលមើសលដ្ឋយខវួនឯងនូវអឝផីដលពួកលគចងល់ធឝើ លដើមផលីដ្ឋេះលសាយបញ្ា របស់
ពួកលគ។ អតទនយ័ននការផឋល់អំណាច នងឹផឋល់មកវញិនូវការធានាថ្ន លកុមការងារលៅកបុងមូលដ្ឋឌ នម្ចនភាពជា
កមយសិទនលិៅលលើផផនការអនុវតថរបស់ខវួន។ លៅលពលម្ចនភាពជាកមយសិទនិលៅលលើផផនការលហើយ វារតឹផតទំនង
ផថមលទៀតថ្ន អបកពាកព់ន័ននឹងលបឹងផលបងអស់ពសីមតទភាព លដើមផលីធឝើឲ្រម្ចននិរនថរភាពសកមយភាពផដលពួកលគ
បានកំណត។់ ដូលចបេះ ពួកលគម្ចប ក់ៗ អាចលមើលលឃើញពសំីណំុទំនាកទ់ំនងដម៏្ចនសារៈសំខានម់យួរវាងលោល
គំនិតទងំ ៣ ដូចខាងលលកាមលនេះ ៖  

 
រូបភាព ២.៦៖ ឿរដលើក្ក្មពស់្និរនតរភាពាមរយៈឿរផដល់អំណ្ច

 
ដស្រីភាពដៅក្នុងរចនាស្មព័នធ៖ ទសសនវជិាជ ផដលបលងកើតបានជាមូលដ្ឋឌ នសលម្ចប់លទលទងក់ារលលបើលបាស់មុនុឺយ

ផដល់អំណ្ច  ល់អនក្ ពាក្់ព័នធ ដលើក្ក្មពស្់ភាពជក្មមស្ិទធ ិ ដលើក្ក្មពស្់និរនតរភាព 



កមយវធីិលលើកកមភស់ចំលណេះតាមសាលាលរៀន៖ របាយការណ៍សលងេបសឋី ពីការពិភាកាជាមយួលកុមលោលលៅ 
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ផផនការលៅកបុងការអនុវតថគលលម្ចង អាចបូកសរុបបានយា៉ា ងលអបំផុតលដ្ឋយពាករ "លសរភីាពលៅកបុងរចនាសមភន័ន"
។ កមយវធិ ី SBEP ពាយាមលចៀសវាងលោលវធិីដ្ឋកប់ញ្ដតថិចំលពាេះការអភវិឌណ ប៉ាុផនថទទួលសាគ ល់នូវឧបសគគនន
ការអនុវតថលៅកបុងគលលម្ចងផដលបានជលមុញលដ្ឋយអបកពាកព់ន័នកបុងបរបិទកមភុជា។ វានិយាយអំពកីងឝេះបទ
ពិលសាធន ៍ និងការលបឈមរបស់សាលាលរៀន និងសហគមនល៍ៅនឹងវធិថីយីកបុងការលធឝើអឝីមយួ។ ការលលបើលបាស់មុឺ
នុយ ផឋល់នូវកាលានុវតថភាពសលម្ចបក់ារផឋល់អំណាចលៅកបុងរចនាសមភន័នមយួ ផដលទទួលសាគ ល់ឧបសគគលៅ
កបុងមូលដ្ឋឌ នទងំលនេះ។ វាផឋល់នូវ "ផវូវកណាឋ ល" រវាងបញ្ា ទងំពីរលនេះគឺ "ការលចៀសវាងការដ្ឋកប់ញ្ដតថិ" និង 
"ការទទួលសាគ ល់ថ្ន អបកពាកព់ន័នកបុងមូលដ្ឋឌ នផតងផតខឝេះបទពិលសាធន ៍និងការលបឈមលៅនឹងគំនតិថយីៗ។" 
 

រចនាស្មព័នធននមុឺនុយស្ក្មមភាព៖ មុនុឺយសកមយភាពផដលបានអភវិឌណនជ៍ាផផបកននការបលងកើតកមយវធិ ីSBEP លតូវ
បានកំណតរ់ចនាសមភន័នជាម្ច៉ា លទិចមយួផដលម្ចនកូលឡានលបាមំយួ។ សំលណើ មុនុឺយសកមយភាពផដលនឹងលតូវលលបើ
លៅកបុងគលលម្ចងលនេះ ម្ចនផចងលៅកបុងឧបសមភន័នទ ី ៤។ លដើមផលីលើកកមភស់លោលនលយាបាយសាលាកុម្ចរលមលតី
របស់លកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា សកមយភាពទងំអស់លតូវបានលរៀបច ំ កបុងនយ័វមិ្ចលតសាលាកុម្ចរលមលតី
ផដលវាតំណាងឲ្រ។ វមិ្ចលតទងំអស់ម្ចនលបាមំយួគឺ៖  

១. ការអបរ់បំញ្ចូ លោប  (និងសមធមល៌យនឌរ័)   កូដពណ៌៖ លខៀវ 
២. ការលរៀន និងបលលងៀនលបកបលដ្ឋយលបសិទនភាព  កូដពណ៌៖ ទឹកសមុលទ 
៣. សុខភាព សុវតទិភាព និងការការពារ   កូដពណ៌៖ លកហម 
៤. សមធមល៌យនឌរ័ (បញ្ចូ លជាមយួវមិ្ចលតទី ១)  កូដពណ៌៖ -- 
៥. ការចូលរមួរបស់កុម្ចរ ម្ចតាបិតា និងសហគមន ៍  កូដពណ៌៖ ដក ឈូក 
៦. បរយិាកាសអនុញ្ដ ត៖ អភបិាលកិចចសាលាលរៀន  កូដពណ៌៖ ទឹកលកចូ 

 
មុនុឺយសកមយភាព លតូវបានកំណតរ់ចនាសមភន័ន លដើមផឲី្រវាម្ចនភាពងាយលសួលសលម្ចបអ់បកពាកព់ន័ន

កបុងមូលដ្ឋឌ ន កបុងការលលបើលបាស់លៅថ្នប កស់ាលាលរៀន។ ឧទហរណ៍ "សកមយភាពលតូវបានលរៀបចជំាវិារតសាលា
ក្ុារដមរត ី លហើយលតូវបានដ្ឋកកូ់ដពណ៌ ដូចផដលបានកតស់ម្ចគ ល់លៅខាងលលើ លដើមផងីាយលសួលរកលមើល។ វ ិ
ម្ចលតសាលាកុម្ចរលមលត ី គជឺាកូលឡានទីមយួ ផដលម្ចប ក់ៗ អាចលមើលលឃើញលៅកបុងម្ចលទិចលៅលលើផផបកខាងចុង
លឆឝងនដ។ សកមយភាពកល៏តូវបានលរៀបចជំាបញ្ា ផដលវាជួយ លដ្ឋេះលសាយផងផដរ។ បញ្ា នីមយួៗម្ចនរាយបញ្ជ ី
លៅកបុងកូលឡានល យ្ េះ វិស័្យបញ្លើ ននម្ច៉ា លទិចមុនុឺយសកមយភាព។ លលកាយពអីបកពាកព់ន័នបានកណំតប់ញ្ា
របស់ពួកលគលៅកបុង ទរម្ង់ ខ ននគំរូផផនការរចួលហើយ (សូលមើលរូបភាពទ ី ២.៣) ពួកលគអាចលបើកកូន
លសៀវលៅមុនុឺយលនាេះ លហើយពាយាម ែគូែគង បញ្ា របស់ខវួនជាមយួនឹងសកមយភាពសមលសបមយួផដលបាន
បលងកើតលដើមផលីដ្ឋេះលសាយវា។ លដើមផឲី្រលបាកដ កម៏្ចនសកមយភាពសបូលមយួចំនួនផងផដរ ផដលសាលាលរៀននឹង
លតូវបានតលមូវឲ្រអនុវតថជាផផបកននលទឹសឋីរមួននការដវ ស់បឋូរផដលបានគូសបញ្ជ កព់ខីាងលដើម។ កបុងនយ័លនេះ 
សកមយភាពទងំឡាយណាផដលពាកព់ន័ននឹងការបលលងៀនបផនទមមុខវជិាជ គណិតវទិា និងវទិាសាស្តសថ កដូ៏ចជា
បំណិនសមតទភាពលធឝើការងារ នឹងលតូវបានតលមូវសលម្ចប់ការដ្ឋកប់ញ្ចូ លលៅកបុងផផនការផកលមអសាលាលរៀន 
លទេះបីជាការអនុវតថរបស់វានឹងលតូវយកធនធានពីថវកិា ESDP III កណាឋ លកល៏ដ្ឋយ។ 

អបកពាកព់ន័នអាចសលលមចចិតថកបុងចំលណាមពួកលគ ថ្នលតើពួកលគចូលចិតថសកមយភាពមយួលនាេះផដរឬលទ ឬ 



កមយវធីិលលើកកមភស់ចំលណេះតាមសាលាលរៀន៖ របាយការណ៍សលងេបសឋី ពីការពិភាកាជាមយួលកុមលោលលៅ 
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ថ្នលតើវាពាកព់ន័ននឹងបរបិទរបស់ពួកលគផដរឬលទ តាមរយៈការអានបរិោយស្ក្មមភាពខវផីដលលៅជាមយួនឹង
សកមយភាពនីមយួៗ។  លៅកបុងបរយិាយសកមយភាព ម្ចនពាករមយួ ឬលលចើន ផដលម្ចនផចងជា អកសរលលទត  
លដើមផសីងកតធ់ងនល់ៅលលើសកមយភាពទងំឡាយណាផដលលតូវលធឝើ លដើមផលីធឝើឲ្រសកមយភាពលនេះលកើតលឡើងបាន។ 
ពាករផដលបានលធឝើឲ្រលៅជាអកសរលលទតទងំលនេះ តាមធមយតាគជឺាកិរយិាស័ពធដូចជា ផឋល់ កសាង លធឝើ លរៀបចំ  
។ល។ ការលលបើពាករសកមយភាពទងំលនេះលៅកបុងផផនការផកលមអសាលាលរៀន ជួយ រកាឲ្រផផនការលនេះលដឋ តលៅ
លលើ សកមយភាពជាកផ់សឋង លហើយលចៀសវាងការលលបើលបាស់អឝីផដលជួនកាលលតូវបានលៅថ្ន ពាករលពចនផ៍ផនការ 
"ផកវងកាវ យ"។ ពាករលពចនផ៍ផនការផកវងកាវ យ រមួម្ចនពាករដូចជា ពលងឹង លលើកទឹកចិតថ ផសពឝផាយ  ។ល។ 
លហើយមនិម្ចនលកេណៈចាស់លាស់លទ ទកទ់ងនឹងលបលភទននសកមយភាពផដលលតូវកំណតល់ៅកបុងផផនការ។ 
ជាផផបកននដំលណើ ការពិនតិរផផនការផកលមអសាលាលរៀន ផដលបានដ្ឋកជូ់នលលកាមកមយវធិ ី SBEP ផផនការ
ទងំឡាយណាផដលលលបើពាករបលចចកលទសទងំលនេះ លតូវផកសលមួលលឡើងវញិ។ លដ្ឋយសារបរយិាយសកមយភាព
ម្ចនលកេណៈខវី វាកម៏្ចនរូបភាពមយួផងផដរ ផដលផឋល់មកជាមយួនឹងសកមយភាពនីមយួៗ លដើមផជីួយ ឲ្រអបក
អានបានយល់ដឹងកានផ់តលបលសើរថ្នលតើសកមយភាពលនាេះនិយាយអំពអីឝី។ រូបភាពលនាេះម្ចនលៅកបុងកូលឡាន រូប
ភាព លៅចុងសាឋ ំនដននម្ច៉ា លទិច។ រូបភាពទងំលនេះ អាចម្ចនសារៈលបលយាជនស៍លម្ចបអ់បកពាកព់ន័នទងំឡាយ
ណាផដលបំណិនអកេរកមយលៅម្ចនកលមតិ។ សកមយភាពទងំឡាយលៅកបុងមុនុឺយនីមយួៗម្ចន ដលេដោង មយួ
លដើមផងីាយលសួលរកលមើលវា។ លបសិនលបើសម្ចជិកលកុមលធឝើផផនការ សំុឲ្រនរណាម្ចប កល់ផសងលទៀតលមើល
សកមយភាពជាកល់ាកណ់ាមយួលនាេះ វានឹងម្ចនសារៈលបលយាជនក៍បុងការធានាថ្ន ម្ចប ក់ៗ សុទនផតកំពុងអានលៅ
លលើទំពរ័ផតមយួដូចោប ។  

សរុបទងំអស់ ម្ចនសកមយភាពខុសៗោប ចំនួន ៣២ ផដលលតូវបានរាយបញ្ជ ីលៅកបុងមុនុឺយសកមយភាព 
លដើមផពីាយាមជួយ អបកពាកព់ន័ន កបុងការកំណតស់កមយភាពសមលសបផដលអាចលដ្ឋេះលសាយបញ្ា នានា ផដល
ពួកលគបានជួបលបទេះលៅកបុងសាលាលរៀន-សហគមនរ៍បស់ពួកលគ។ ដូចបានកតស់ម្ចគ ល់ពខីាងលដើម សកមយភាព
ទងំលនេះលតូវបានផឋល់ជូន ពីលលពាេះអបកពាកព់ន័នជាលលចើនម្ចនការលបឈមម្ចនកលមតិលៅនឹងមលធាបាយពខីាង
លលៅកបុងការលធឝើអឝីមយួ។ លទេះជាយា៉ា ងណា លបសិនលបើអបកពាកព់ន័នម្ចនគំនិតលយាបល់ដធ ល់ខវួ ន សលម្ចប់
សកមយភាពសមលសបមយួ ឬមឺុនុយសកមយភាពបានជួយ ដល់ពួកលគកបុ ងការបលងកើតសកមយភាពថយីមយួលនាេះ ពួកលគ
អាចនឹងដ្ឋកប់ញ្ចូ លសកមយភាពលនេះលៅកបុ ងផផនការរបស់ពួកលគយា៉ា ងលបាកដ ដរាបណាអាចផឋល់យុតាថ ធិការ
សមលហតុផល។  ដូលចបេះ មុនុឺយសកមយភាព មនិម្ចនលោលបំណងលធឝើជាឧបករណ៍ដ្ឋកក់លមតិលឡើយ ប៉ាុផនថជា
ឧបករណ៍មយួផដលផឋល់នូវរចនាសមភន័នសកមយភាពផដលម្ចនតុលរភាព សលម្ចបឲ់្រអបកពាកព់ន័នយកលៅពិចារ
ណា។ 

ជាទីបញ្ចប ់សកមយភាពនីមយួលៅកបុងមុនុឺយ កដ៏្ឋកប់ញ្ចូ លនូវបញ្ជ ីខវមីយួអំព ីធនធានស្ញ្ញើណ ផដល
ម្ចប ក់ៗ លតូវផតអនុវតថសកមយភាពផដលបានបញ្ជ កផ់ងផដរ។ លៅកបុងផផនការណាមយួកល៏ដ្ឋយ ម្ចប ក់ៗ លតូវលធឝើ
ផផនការថវកិាមយួផដលគូសបញ្ជ កអ់ំពធីនធាននានា ផដលលតូវការសលម្ចបអ់នុវតថសកមយភាពមយួ។ កូលឡាន
ធនធានសញ្ដ ណអាចជួយ ឲ្រអបកពាកព់ន័នកំណតធ់នធានទងំលនេះបានយា៉ា ងងាយលសួល លដើមផឲី្រពួកលគអាច
លរៀបរាបធ់នធានទងំលនេះបានលៅកបុងកញ្ចបថ់វកិា។ ធនធានទងំលនេះ អាចរមួម្ចនសម្ចម រៈជាកល់ាក ់ (ឧ. 
លសៀវលៅផណនាបំលចចកលទសជាកល់ាកណ់ាមយួ) សម្ចម រៈសិកា សាចល់បាកស់លម្ចបល់ោលបំណងលផសងៗោប  
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(ឧ. ភាប កង់ារលទសចរណ៍) និងធនធានមនុសសផងផដរ។ លដើមផកីលមតិបរមិ្ចណចំណាយជាលបាកន់នធនធាន
នីមយួៗ ផផបកចំណាយជាឯកតា នឹងម្ចនផចងលៅផផបកខាងចុងននកូនលសៀវលៅមុនុឺយ លដើមផជីួយ ដល់អបកពាក់
ពន័នជាមយួនឹងដំលណើ រការលនេះ។ 
 
២.៣.៣ ឿរដធវើចំណ្ត់ថ្នើក្ស់ាលាដរៀន និងឿរនលតរមូវឿរេំរទជំនួយ 

ការយល់ដឹងដសំ៏ខានអ់ំពគីលលម្ចងជំនួយសាលាលរៀនពីមុនមកគថឺ្ន សាលាលរៀនម្ចនភាពខុសៗោប
យា៉ា ងទូលំទូលាយ កបុងនយ័សមតទភាព និងតលមូវការនីមយួៗរបស់សាលាលរៀនលនាេះ។ លដ្ឋយពិចារណាអំពី
ភាពខុសោប ទងំលនេះ វាមនិផមនជាការនវឆ្វ តលនាេះលទផដលចាតទុ់កថ្ន សាលាលរៀនទងំអស់សុទនផតដូចោប  
ទកទ់ងនឹងសកមយភាពផដលពួកលគអាចនឹងលលជើសលរ ើស។ គលលម្ចងមយួចំនួន បានអភវិឌណនល៍ោលវធិីពហុកលមតិ
លៅកបុងរចនាសមភន័នននការនលផចកជំនួយរបស់ខវួន លដើមផឲី្រសាលាលរៀនផដលម្ចនសមតទភាពខាវ ងំជាងលគ
ចាតផ់ចងធនធានលដើមផទីទួលបានការោលំទជំនួយលលចើន ចំផណកសាលាលរៀនផដលម្ចនសមតទភាពលខាយ
ទទួលបាននូវកលមតិននការោលំទ ផដលលតូវបាននលតលមូវលៅនឹងសមតទភាពរបស់ខវួន លដើមផលីលបើលបាស់លបកប
លដ្ឋយលបសិទនភាព។ ខណៈលពលទទួលសាគ ល់នូវសារៈសំខានន់នការលចៀសវាងលោលវធិី "ទំហំមយួលតូវទងំ
អស់" លៅកបុងការផឋល់ជំនួយ លកសួងអបរ់បំានលលជើសលរ ើសយកចំណាតថ់្នប កស់ាលាលរៀនលៅជាពីរកលមតិ៖ (i) 
សាលាលរៀនផដលជួបការលំបាក (ផផអកលលើលោលការណ៍ផណនាំរបស់នាយកដ្ឋឌ នបុគគលិក) និង (ii) សាលា
លរៀនធមយតា។ កបុងនយ័លនេះ លកេណៈវនិិចឆយ័សំខានម់យួកបុងការលធឝើចំណាតថ់្នប កស់ាលាលរៀនថ្នជាសាលាលរៀន
ជួបការលំបាក ទកទ់ងលៅនឹងអលតាបំលពញម្ចនកលមតិទបប៉ាុណាត ។ ជាជាងការអភវិឌណមុនុឺយខុសៗោប
សលម្ចបល់បលភទសាលាលរៀននីមយួៗ លកសួងអបរ់បំានសលលមចរតឹតផតិសកមយភាពមយួចំនួន ផដលសាលាលរៀន
ជួបការលំបាក អាចដ្ឋកប់ញ្ចូ លៅកបុងផផនការផកលមអសាលាលរៀនរបស់ខវួន លដើមផកុីំឲ្រលលើសបនធុកសមតទភាព
របស់ពួកលគកបុងការចាតផ់ចងសកមយភាពទងំលនេះ។ កបុងនយ័លនេះ សាលាលរៀនជួបការលំបាក នឹងលតូវបានកលមតិ
ចំលពាេះសកមយភាពពលីបាំលៅលបាមំយួកបុងមយួឆ្ប  ំ ចំផណកសាលាលរៀនធមយតា អាចអនុវតថបានលលចើនចាបព់ដីបល់ៅ
ដបព់ីរសកមយភាព លដ្ឋយមនិរាបប់ញ្ចូ លទងំសកមយភាពសបូលផដលនឹងលតូវលលបើធនធានពថីវកិា ESDP III 
កណាឋ លលទ។ 
២.៣.៤ ស្ក្មមភាពពរងកី្ក្មមវិធសិី្ក្ើាវិទើាសាស្តស្ត និងគណិតវិទើា 
ពរងឹងឿរអប់រគំណិតវិទើា៖ ESDP III នឹងបលងកើនការសាកលផងលធឝើវលិកឹលតការលគូបលលងៀនមុខវជិាជ គណិតវទិា 
(Math-INSET) ផដលបានអភវិឌណន ៍ និងអនុវតថតាមរយៈគលលម្ចងអបរ់មូំលដ្ឋឌ ន និងបណឋុ េះបណាឋ លលគូ
បលលងៀន (BETT) ផដលបានោលំទលដ្ឋយសហលបតិបតថិការបលចចកលទសផប៊ែលហសុកិ1។ Math-INSET ម្ចន
បំណងពលងឹងចំលណេះដឹងលលើមុខវជិាជ  និងជំនាញកបុងការបលលងៀនរបស់លគបូលលងៀនមុខវជិាជ គណិតវទិាលៅតាម
អនុវទិាល័យ លដើមផលីលបើលបាស់វធិីសាស្តសថបលលងៀនតាមផបបសិសសមជឈមណឍ ល។ Math-INSET ម្ចនលកេណៈ
លសបោប ជាមយួនឹងកមយវធិសិីកាជាតិ និងលសៀវលៅសិកាផដលម្ចនលសាប ់សលម្ចបមុ់ខវជិាជ គណិតវទិាលៅថ្នប ក់
                                                         
1 គលលម្ចង BETT លតវូបានអនុវតថចាបពី់ឆ្ប  ំ២០០៣-២០១១ លៅកបុងលខតថចំននួ ៣ គឺ៖ លសៀមរាប ឧតឋរម្ចនជយ័ និងកំពងច់ាម។ ការបណឋុ េះបណាឋ លលគូ
បលលងៀនមខុវជិាជ គណិតវទិា សលម្ចបថ់្នប កអ់នុវទិាល័យ គឺជាសម្ចសភាពមយួននកិចចលបឹងផលបងបណឋុ េះបណាឋ លលគូបលលងៀនកានផ់តធំ ផដលលគបដណឋ ប់
លលើមខុវជិាជ លផសងៗទងំលៅថ្នប កប់ឋមសិកា និងថ្នប កអ់នុវទិាល័យ។ ចាបត់ាងំពីឆ្ប  ំ២០១១ មក ធនធានបលលងៀន និងលរៀនមខុវជិាជ គណិតវទិាសលម្ចប់
លគូ និងសិសស ផដលលតូវបានអភិវឌណនល៍លកាមគលលម្ចងលនេះគឺសទិតលលកាមភាពជាកមយសិទនិរបស់លកសួងអបរ់។ំ  



កមយវធីិលលើកកមភស់ចំលណេះតាមសាលាលរៀន៖ របាយការណ៍សលងេបសឋី ពីការពិភាកាជាមយួលកុមលោលលៅ 

 18 

អនុវទិាល័យ។ វារមួម្ចន ៦ ជំពូកលមលរៀន ផដលលដ្ឋេះលសាយការបលលងៀនលលើផផបកមយួចំនួនដូចតលៅ៖ ចំននួ 
ការគណនា ពិជគណិត សទិតិ ធរណីម្ចលត រងាឝ ស់។ ជំពូកលមលរៀននីមយួៗ លគបដណឋ បល់លើលោលគំនិត ចំលណេះ
ដឹង និងបំណិន គរុលកាសលរ និងសកមយភាពសិកា។  

ESDP III នឹងបលងកើតការបលងកើន Math-INSET លដ្ឋយសលមបសលមួលជាមយួទីភាប កង់ារសហលបតបិតថិ
ការអនថរជាតជិប៉ាុន (JICA)។ ការបលងកើន Math-INSET នឹងសលមបលៅតាមរចនាសមភន័ន និងការលរៀបចសំលម្ចប់
ការលធឝើវលិកឹលតការលគូបលលងៀន ផដលបានផឋល់តាមរយៈមជឈមណឍ លគរុលកាសលរភូមភិាគ (ឧ. INSET លៅតាម
មជឈមណឍ លគរុលកាសលរភូមភិាគ) ផដលបានបលងកើតលឡើងលលកាមគលលម្ចងអបរ់លំគូបលលងៀនមុខវជិាជ វទិាសាស្តសថ
របស់អងគការ JICA (STEPSAM)។ គលលម្ចងលនេះ កន៏ឹងសលមបសលមួលជាមយួ អគគនាយកដ្ឋឌ នអបរ់ ំ
(DGSE) លដើមផផីលិតលឡើងវញិនូវសម្ចម រៈឧបលទធសសលម្ចប់ការបលលងៀនមុខវជិាជ គណិតវទិាលៅកបុងថ្នប ក ់BETT 
ផងផដរ។ គលលម្ចងលនេះ នឹងោលំទដល់ការផសពឝផាយសម្ចម រៈឧបលទធសននថ្នប កល់រៀន BETT លៅដល់សាលាលរៀន
អនុវទិាល័យទងំ ១៥០០ លៅទូទងំលបលទស។ សម្ចម រៈឧបលទធសទងំអស់របស់ BETT សទិតលលកាមភាពជា
កមយសិទនរិបស់លកសួងអបរ់។ំ ការបណឋុ េះបណាឋ លលគូបលលងៀនមុខវជិាជ គណិតវទិាលៅតាមសាលាអនុវទិាល័យ 
(ឧ. INSET លៅតាមសាលាលរៀន) នឹងលតូវលធឝើលឡើងលដ្ឋយលបធានលកុមបលចចកលទស តាមរយៈការលបជុំលកុមបលចចក
លទស។ នាយកសាលា/នាយករងអនុវទិាល័យ លតូវទទួលខុសលតូវកបុងការធានាឲ្របាននូវការលបជុលំកុម
បលចចកលទសផដលដឹកនាលំដ្ឋយលបធានលកុមបលចចកលទស។2 
ពរងឹងឿរអប់រវំិទើាសាស្តស្ត៖ ESDP III នឹងបលងកើតកមយវធិសីាកលផងការលធឝើវលិកឹលតការលគបូលលងៀនមុខវជិាជ វទិា
ស្តសថ (Science-INSET) សលម្ចបអ់នុវទិាល័យចំនួន ១០០ ផដលជាបណាឋ ញរបស់សាលាមធរមសិកា
ធនធាន – មជឈមណឍ លមធរមសិកាធនធាន (SRS-SRC) ផដលបានទទួលសាគ ល់លដ្ឋយលបកាសរបស់
លកសួងអបរ់លំលខ ៣២៧៧3។ បញ្ជ ីសាលអនុវទិាល័យលៅកបុងបណាឋ ញសាលាមធរមសិកាធនធាន – 
មជឈមណឍ លមធរមសិកាធនធាននីមយួៗ ម្ចនលៅកបុងឧបសមភន័នទ ី ៥។ ការបលងកើតកមយវធិសីាកលផង Sci-
ence-INSET នឹងលតូវអភវិឌណនល៍ដ្ឋយម្ចនការសលមបសលមួលជាមយួនឹងនាយកដ្ឋឌ នបណឋុ េះបណាឋ ល និងវលិកឹ
លតការ (TTD)  អងគការ JICA និងសម្ចគម Flemish សលម្ចបស់ហលបតិបតថិការអភវិឌណន ៍ និងជំនួយ
បលចចកលទស (VVOB)។ ឿរបដងើតដនោះ នឹងឌផអក្ដលើគំរ ូ INSET ដៅាមសាលាដរៀនឌ លបានបដងើតដ ើង
ដរឿមគដរាង STEPSAM របស់អងគការ JICA ម្ចនបំណងពលងងឹចំលណេះដឹងលលើមុខវជិាជ  និងជំនាញកបុងការ
បលលងៀនរបស់លគបូលលងៀនមុខវជិាជ វទិាសាស្តសថលៅតាមអនុវទិាល័យ លដើមផលីលបើលបាស់លោលវធិីសិកា និង
លសាវលជាវលមលរៀន។ 

គលលម្ចងលនេះនឹងោលំទការបណឋុ េះបណាឋ លលគូឧលទធសថ្នប កជ់ាតិចំនួន ២០ ផដលនឹងលតូវបលលងៀនលដ្ឋយ
លគឧូលទធសលៅមជឈមណឍ លគរុលកាសលរភូមភិាគលៅលខតថកណាឋ ល4។ អងគការ VVOB នឹងជួយ បងកលកេណៈ

                                                         
2 លលកាមធាតុលចញទី ៣ ធាតុលចញរង គលលម្ចងលនេះនឹងកសាងសមតទភាពនាយកសាលា/នាយករងអនុវទិាល័យលដើមផកីាវ យជាអបកដឹកនាកំារបលលងៀន 
ផដលោលំទការអភិវឌណលគូបលលងៀន។  

3 លលកាមគលលម្ចងលលើកកមភស់គុណភាពអបរ់ ំ (EEQP) បណាឋ ញសាលាមធរមសិកាធនធាន-មជឈមណឋ លមធរមសិកាធនធានចំនួន ១៨ លតូវបាន
ទទលួសាគ ល់តាមរយៈការលចញលបកាសរបស់លកសួងអបរ់លំលខ ៣២៧៧ ចុេះនថងទី ១៤ ធបូ ឆ្ប  ំ២០១០។   

4 មជឈមណឍ លគរុលកាសលរភូមភិាគលៅលខតថកណាឋ ល គឺជាផផបកមយួននកមយវធីិបណឋុ េះបណាឋ លលគូបលលងៀនសាកលផង លលកាមកមយវធីិ SEAL ផដលោលំទ
លដ្ឋយអងគការ VVOB។ មជឈមណឍ លគរុលកាសលរភូមភិាគលនេះ បានផឋល់កផនវងសាប កល់ៅដល់លកុមការងាររបស់អងគការ VVOB។  
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ងាយលសួលដល់ការបណឋុ េះបណាឋ លលគឧូលទធសថ្នប កជ់ាតិ លដ្ឋយម្ចនការសលមបសលមួលជាមយួនឹងនាយកដ្ឋឌ ន
បណឋុ េះបណាឋ ល និងវលិកឹលតការ។ គលលម្ចងលនេះ កន៏ឹងោលំទដល់ការបណឋុ េះបណាឋ លលគបូលលងៀនមុខវជិាជ វទិាសា
ស្តសថចំនួន ៨០០ រូប (រមួទងំលបធានលកុមបលចចកលទសមុខវជិាជ វទិាសាស្តសថ) ផដលមកព ី សាលាអនុវទិាល័យ
ទងំ ១០០ ផងផដរ លៅកបុងសិកាេ សាលារយៈលពល ៣ នថង ផដលនឹងលតូវបលលងៀនលដ្ឋយលគឧូលទធសថ្នប កជ់ាតិ
ចំនួន ២០ រូប។ ការបណឋុ េះបណាឋ លលគបូលលងៀនមុខវជិាជ វទិាសាស្តសថ នឹងលធឝើលឡើងលៅកបុងបនធបព់ិលសាធនវ៍ទិា
សាស្តសថននមជឈមណឍ លមធរមសិកាធនធានផដលបានកំណត ់ លៅកបុងលខតថចំនួន ១៧ ដូចតលៅ៖ បនាធ យម្ចន
ជយ័ បាតដ់ំបង កំពងច់ាម កំពងឆ់្ប ងំ កំពងស់ភឺ កំពងធ់ំ កំពត 
កណាឋ ល លកាេះកុង លកលចេះ លពេះវហិារ នលពផវង លសៀមរាប លពេះសីហនុ 
សធឹងផលតង និងតាផកវ។  
គលលម្ចងលនេះ នឹងលធឝើការផឋល់សម្ចម រៈបណឋុ េះបណាឋ លផដលបានអភវិឌណ
នល៍ដ្ឋយអងគការ VVOB សលម្ចបក់ារបណឋុ េះបណាឋ លទងំពីរលលើក។ 
គលលម្ចងលនេះ កន៏ឹងលធឝើការផឋល់សម្ចម រៈលៅកបុងថ្នប កល់រៀនរបស់ VVOB 
សលម្ចបក់ារបលលងៀនមុខវជិាជ វទិាសាស្តសថដល់សាលាអនុវទិាល័យ
ទងំ ១០០ លៅកបុងបណាឋ ញសាលាមធរមសិកាធនធាន-
មជឈមណឍ លមធរមសិកាធនធានផងផដរ។ សម្ចម រៈលៅកបុងបនធប់
សិការបស់ VVOB ោលំទដល់ការសិកាតាមផបបសិសសមជឈមណឍ ល 
ផដលបំលពញបផនទមដល់លោលវធិីសិកា និងលសាវលជាវលមលរៀននន
គលលម្ចង STEPSAM របស់ JICA។ សម្ចម រៈលៅកបុងបនធបសិ់កានឹង
រមួម្ចន៖ លកដ្ឋសដធ ងំធវំទិាសាស្តសថ គំនូរកំផបវងអំពគីំនិត លសៀវលៅ
លគអូំពីលោលវធិីសិសសមជឈមណឍ ល លសៀវលៅសកមយភាពជាកល់ាក់
តាមមុខវជិាជ  ការលធឝើពិលសាធន ៍ (សម្ចម រៈពិលសាធន ៍ និងសម្ចម រៈផដល
ម្ចនតនមវទប) និងសម្ចម រៈសិកាតាមពហុលមលឌៀ (ឧ.  ការសិកាតាម
វលីដអូ គំនូរជីវចល និងការលធឝើលតាបត់ាម)។  នាយកសាលា/នាយករង
អនុវទិាល័យ លតូវលតួតពិនិតរកលមតិផដលលគបូលលងៀនមុខវជិាជ វទិាសា
ស្តសថអាចអនុវតថចំលណេះដឹង និងជំនាញផដលទទលួបានតាមរយៈកមយ
វធិសីាកលផង Science-INSET លៅកបុងការបលលងៀនលៅកបុងថ្នប ក់
របស់ពួកលគ។ 

២.៣.៥ ឿរដផ្ដើតដលើស្មតថភាពដធវើឿរងារ និងឿរដរបើរបាស់្បុគល
ធនធានអាជីព 
ឌណនំាអំពីក្មមវធិបីំណិនស្មតថភាពដធវើឿរងារ៖ ESDP III នឹងោលំទ
ដល់ការបលងកើត និងការអនុវតថកមយវធិបីំណិនសមតទភាពលធឝើការងារផដល
លដឋ តលលើសហលគិនភាព។ កមយវធិីលនេះ នឹងផឋល់នូវបទពិលសាធនសិ៍កា
រមួបញ្ចូ លោប សលម្ចបយុ់វជនផដលម្ចនអាយុពី ១២-១៤ ឆ្ប  ំ ផដល

ររអរទ់ី ៤ ៖ ររធានរទរំណិនជីវិតផែល
អាចរកបានពីរកសងួអរ់រ ំយវុជន និងកីឡា 

វិស្័យទ ី១ ៖ ដេលគំនិតឌ លទាក្់ទងនឹងស្ងម 
១. ការយល់ដឹងអំពីពលរដឌ 
២. ការលធឝើចំណាកលសុកលដ្ឋយសុវតទិភាព និងការ

ជួញដួរមនុសស 
៣. ការបងាក រការលញៀនលលគឿងលសវងឹ 
៤. ការបងាក រការលលបើលបាស់លលគឿងលញៀន 
៥. ទឹកសាអ ត អនាម័យ និងបងគនអ់នាម័យ 
៦. បញ្ា វបផធម ៌
៧. បញ្ា បរសិាទ ន 
៨. ការយល់ដឹងដធ ល់ខវួន 
៩. ការយល់ដឹងអំពីផយនឌរ័ 
១០. តស្តនថី និងរបា ំ

វិស្័យទ ី២ ៖ ឿរស្ិក្ើាអាជីវក្មម និងដស្ ឋក្ិចច 
១១. ខញុ ំ និងបំណិនទីផាររបស់ខញុ ំ 
១២. ខញុ ំ និងអនាគតរបស់ខញុ ំ 
១៣. បំណិនលគបល់គងលបាក ់
១៤. ពិភពការងារ 
១៥. សហលោសសងគម និងកុម្ចរ 
១៦. ការសនសលំបាក ់និងការចាយវាយ 
១៧. បលចចកវទិាពត័ម៌្ចន 

វិស្័យទ ី៣ ៖ បំណិនបុដរអាជីព 
១៨. ការដ្ឋលំសូវ 
១៩. ការដ្ឋបំផនវ 
២០. ការចិញ្ចឹមលតី 
២១. ការចិញ្ច ឹមកផងកប 
២២. សួនជីវៈចលមុេះ 
២៣. ការបណឋុ េះផសតិ 
២៤. ការចិញ្ចឹមម្ចន ់
២៥. ការជួសជុលកង ់ម៉ាូតូ 
២៦. ការកាតស់ក ់និងការអ៊ែុតសក់ 
២៧. កិចចការជាងកំលបារ 
២៨. ការលធឝើមាូ ប 
២៩. ការកាតល់ដរ 
៣០. ការផកនចបមាូបអាហារ 

លបធានបទជាអកសរលលទតលតូវបានលសបើកបុ ងលពលពិភាកា
របស់លកុមទទួលបនធុ ក (FGD) 
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លរៀបចពំួកលគសលម្ចបក់ផនវងលធឝើការលៅលពលអនាគត។ បទពិលសាធនសិ៍ការមួបញ្ចូ លោប  នឹងកាវ យជាលោល
គំនិតចាកល់លសេះោប  ផដលកំណតល់កេណៈលោលគំនិតសិកាលៅកបុងលសៀវលៅផណនាបំលចចកលទសផដលបានលលបើ
លៅកបុងកមយវធិ ី SBEP។ លោលគំនិតសិកាចាកល់លសេះោប ទងំលនេះ រមួម្ចន ការលដឋ តលលើមុខវជិាជ បណិំនចនំួន
ដូចតលៅ៖ (i) បំណិនមូលដ្ឋឌ នដូចជា អំណាន និងនពឝនថ (ii) បំណិនកបុងការគិតលំដ្ឋបខ់ភស់ដូចជា ការលដ្ឋេះ
លសាយបញ្ា  និងការសលលមចចតិថ និង (iii) បំណិនកបុងការសផមឋងអារមយណ៍ និងលកេណៈនិសសយ័ដូចជា ភាព
អាចទុកចិតថបាន ផដលជាឥរយិាបថវជិជម្ចន និងភាពរបួរមួោប ។ កមយវធិបីំណិនសមតទភាពលធឝើការងារ នឹងលតូវ
បលងកើតលឡើងលដ្ឋយម្ចនការលដឋ តការយកចិតថទុកដ្ឋកល់ៅលលើការផឋល់អំណាចដល់លកយងលសី។  

បទបញ្ដតថលិៅកបុងកមយវធិ ីSBEP ទងំលនេះ ម្ចនលកេណៈលសបោប ជាមយួនឹងសំលណើ ពអីបកពាកព់ន័ន លៅ
កបុងអំឡុងននការពិភាការបស់លកុមទទួលបនធុកលបធានបទអបរ់វំជិាជ ជីវៈ និងបំណិនជីវតិជាលលចើន។ លគបូលលងៀន 
និងអបកលគបល់គងសាលាលរៀន បានកតស់ម្ចគ ល់ថ្ន លទេះបជីាពួកលគចងប់លលងៀនកមយវធិបីំណិនជីវតិដល់សិសសក៏
លដ្ឋយ កព៏ួកលគោយ នកមយវធិ ីជំនាញឯកលទស ឬឯកសារផដលចាបំាច់សលម្ចបប់លលងៀនផដរ។ ជារមួ អបកពាកព់ន័ន
បានលសបើសំុការោលំទនូវលបធានបទអបរ់វំជិាជ ជីវៈ/បំណិនជីវតិចំនួន ១៥ ផដលកជ៏ាផផបកមយួននមុនុឺយបំណិន
ជីវតិថយីរបស់លកសួងអបរ់ផំងផដរ ផដលបានអភវិឌណនល៍ដ្ឋយនាយកដ្ឋឌ នអភវិឌណនក៍មយវធិសិីកា (DCD) កបុងកិចច
សហការជាមយួ គលលម្ចងពលងឹងគុណភាពអបរ់ ំ (EEQP) និងគលលម្ចងផកលមអអបរ់កំលមតិមូលដ្ឋឌ នលៅកមភុជា 
(IBEC)។ មកទល់នឹងលពលបចចុបផនបលនេះ នាយកដ្ឋឌ នអភវិឌណនក៍មយវធិសិីកា បានអភវិឌណនល៍សៀវលៅបំណិន
ជីវតិចំនួន ៣០ លបធានបទ លដ្ឋយលលបើគលលម្ចងផដលលតូវបានលធឝើបម្ចណីកមយ ផដលលគបដណឋ បល់លើបញ្ា នានា
លលើវស័ិយលបធានបទចំនួនបីគឺ៖ (i) លោលគំនតិផដលទកទ់ងនឹងសងគម (ឧ. ការបងាក រការលលបើលបាស់លលគឿង
លញៀន ការលធឝើចំណាកលសុក) (ii) ការសិកាអាជីវកមយ និងលសដឌកិចច (ឧ. ពិភពននកផនវងការងារ-អាជីព) និង (iii) 
បំណិនបុលរអាជពី (ឧ. កាតល់ដរ ដ្ឋបំផនវ ។ល។) (សូមលមើលលបអបទ់ ី៤)។ កបុងចំលណាមភាពសំខានជ់ាពិលសស 
កបុងនយ័បលងកើតកមយវធិសីមតទភាពការងាររបស់កមយវធិី SBEP គវឺស័ិយទ ី ២ ផដលលដឋ តលលើបំណិនសហលគិន។ 
លោលវធិីផដលលលបើលៅលៅកបុងលសៀវលៅទងំលនេះ លបសពឝោប ជាមយួនឹងលោលវធិសិីកាផដលបានដ្ឋកប់ញ្ចូ ល
លៅកបុងកមយវធិ ី SBEP លហើយនឹងផឋល់នូវគំរូលអសលម្ចបល់សៀវលៅបផនទមផដលផលិតលលកាមកមយវធិ ី SBEP។ 
បចចុបផនបលនេះ លសៀវលៅទងំលនេះកំពុងលតូវបានពនិិតរលឡើងវញិលដ្ឋយ លកុមលបឹកាអនុមត័សម្ចម រអបរ់ ំ របស់
លកសួងអបរ់ ំ លហើយលតូវបានរពំឹងថ្ន នឹងអាចលលបើលបាស់បានជាទូលៅលៅតាមសាលាលរៀន លតឹមលដើមឆ្ប  ំ២០១៣ 
ជាកមយវធិសិីកាផដលបានអនុមត័ជាផវូវការ។  

លសៀវលៅរបស់កមយវធិ ី SBEP ផដលលលបើសលម្ចបល់លើកកមភស់បំណិនសមតទភាពលធឝើការងារ នឹងដ្ឋក់
បញ្ចូ លនូវបំណិនមយួចំនួនផដលបានអភវិឌណនល៍ដ្ឋយនាយកដ្ឋឌ នអភវិឌណនក៍មយវធិសិីកា កដូ៏ចជាបំណិនថយីៗ
ផងផដរ។  គលលម្ចងលនេះ នឹងលលបើការអនុវតថលអផដលបានជួបលបទេះលៅកបុងគលលម្ចងផដលម្ចនអតទិភាពពីមុន 
លហើយនឹងលលបើគំរូផដលបានលធឝើបម្ចណីយកមយសលម្ចបល់សៀវលៅផដលម្ចន (i) ផផនការបលលងៀនចាស់លាស់
សលម្ចបល់គូបលលងៀន (ii) ឯកសារផចកឲ្រសិសស និង (iii) សាវ យសលម្ចបសិ់សសសិកាផដលអ៊ែុតជាសនវឹកលសឋើងៗ 
លដើមផអីាចយកមកលលបើលបាស់លឡើងវញិពមីយួឆ្ប លំៅមយួឆ្ប ។ំ លសៀវលៅលនេះ កន៏ឹងដ្ឋកប់ញ្ចូ លនូវលកបខណ័ឍ វាយ
តនមវសិសសចាស់លាស់ លដើមផជីួយ លតួតពិនតិរ នងិចងលកងឯកសារអំពកីារសិការបស់សិសសផងផដរ។ ម្ចនស
និទនភាពដសំ៏ខាន់មយួសលម្ចបក់ារលរៀបចរំចនាសមភន័នលសៀវលៅបំណិនជីវតិតាមរលបៀបលនេះ ផដលពាកព់ន័នជា
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ចមផងលៅនឹងតលមូវការលកបខណ័ឍ អនុវតថទូលំទូលាយ ផដលបចចុបផនបលនេះនាយកដ្ឋឌ នអភវិឌណនក៍មយវធិសិីកាបាន
ដ្ឋកឲ់្រលៅនឹងកផនវង។ ការអនុវតថលអមយួចំនួនផដលនឹងលតូវអនុមត័យកលដ្ឋយកមយវធិ ី SBEP លតូវបានសលងេប
លៅកបុងតារាង ២.២ ខាងលលកាម៖ 
 
ារាង ២.២៖ ឿរអនុវតតលអក្នុងឿរអនុវតតបំណិនជីវិតឌ លនឹងរតូវអនុម័ត ដរឿមក្មមវិធីបំណិនស្មតថភាពដធវើឿរងារ
របស់្ក្មមវិធី SBEP 

ល
.រ  

បញ្លើឌ លបានស្ដងតដឃើញ ឿរដឆលើយតប/ឿរអនុវតតលអរបស់្រក្សួ្ងអប់រ ំ

១ កងឝេះឯកសារបំណិនជីវតិទូលំទូលាយលៅកបុងផផបក
បំណិនផដលលតូវការ 

o ការអភវិឌណកមយវធិសិីកាបំណិនជីវតិរបស់គលលម្ចង EEQP 
o ការអភវិឌណលសៀវលៅបំណិនជីវតិចំនួន ៣០ លបធានបទ 
o ការផណនាអំំពគីំរលូសៀវលៅផដលបានលធឝើបម្ចណីយកមយ 

២ លគូបលលងៀនមនិដឹងពរីលបៀបបលលងៀនលបធានបទទងំ
លនាេះ 

o លសៀវលៅបលងកើតបានជាផផនការបលលងៀនរបស់លគូបលលងៀន 

៣ លសៀវលៅម្ចនតនមវខភស់ o សាវ យសិកាផដលបានអ៊ែុតជាសនវឹកលសឋើងៗ/ឯកសារផចកឲ្រសិសស 
(ដ្ឋក់បញ្ចូ លលៅកបុងលសៀវលៅលគូ) 

៤ កងឝេះលោលការណ៍ផណនាចំាស់លាស់អំពី រធរៀរ 
អនុវតថការអប់របំំណិនជីវតិលៅថ្នប កស់ាលាលរៀន (ឧ. 
កាលវភិាគ តួនាទរីបស់លកុមលបឹកាសិសស ។ល។) 

o លកបខ័ណឍ អនុវតថផដលគូសបញ្ជ កអ់ំពជីំហានសំខាន់ៗលៅកបុងការ
អនុវតថ និងវធិីសាស្តសថបលលងៀនរបស់លគូផដលចង់បាន 

៥ កងឝេះលោលការណ៍ផណនាសំលម្ចប់ការវាយតនមវ
សិសស 

o ការអភវិឌណលកបខ័ណឍ វាយតនមវសិសសចាសល់ាសស់លម្ចប់
លសៀវលៅបំណិនជីវតិនីមយួៗ 

៦ ោយ នការទូទត់លបាក់បផនទមលម្ច៉ា ងសលម្ចប់ការ
បលលងៀនបំណិនជីវតិ 

o ការផកសលមួលរបស់លកសួងអប់រលំៅលលើលោលការណ៍ផណនាកំមយ
វធិីសិកា ផដលទទួលសាគ ល់បំណិនជីវតិថ្នជាមុខវជិាជ ផវូវការមយួ 
លហើយម្ចនសិទនទិទួលបានលបាក់បលលងៀនបផនទមលម្ច៉ា ង 

 

កមយវធិសីមតទភាពលធឝើការងារ នឹងលតូវបានកំណតល់កេណៈលដ្ឋយ
លកេណៈពិលសសមយួចំនួនផដលម្ចនផតមយួ ផដលនឹងធានាបាន
នូវ គុណភាពននការផឋល់ខវឹមសារបំណិនសមតទភាពលធឝើការងារ 
(សូមលមើលលបអបទ់ ី ៥)។ កមយវធិលីនេះ រមួម្ចន លកបខណ័ឍ អនុវតថ
ចាស់លាស់ ផដលដ្ឋកល់ចញនូវជំហាន និងលោលវធិីទងំឡាយ
កបុងការលធឝើផផនការកមយវធិបីំណិនទងំឡាយ ផដលលតូវផឋល់លៅឲ្រ
សិសសលៅថ្នប កស់ាលាលរៀន។ កបុងនយ័លនេះ លកបខណ័ឍ អនុវតថ នឹង
លតូវកំណតល់កេណៈលដ្ឋយដំលណើ រការផដលម្ចនលបាជំំហាន ផដល
ចាបល់ផឋើមជាមយួនឹងការកំណតល់បធានបទសមតទភាពលធឝើការងារ 
ផដលសហគមន-៍សាលាលរៀនចងប់ាន លដ្ឋយផផអកលលើលទនភាព

ររអរទ់ ី៥ ៖ សមាសភាពសខំាន់ៗននការរធងកើតកម្ម
វិ្ីសម្តថភាពធ្វើការងារ 

o លោលវធិីសិការមួោប  
o លកបខណ័ឍ អនុវតថចាស់លាស់ 
o លលបើគំរូលសៀវលៅផដលបានលធឝើបម្ចណីយកមយ ផដលដ្ឋក់

បញ្ចូ លនូវផផនការបលលងៀនរបស់លគូបលលងៀន ឯកសារផចក
ឲ្រសិសស និងសាវ យសលម្ចបសិ់កា 

o វដឋននការបលលងៀន ១០ សបាឋ ហ៍ចំនួនពរី (មយួវដឋសលម្ចប់
មយួឆម្ចស) 

o ជលលមើសរបស់សាលាលរៀនលលើលបធានបទផដលលតូវបលលងៀន 
o ជលលមើសរបស់សិសសលលើលបធានបទផដលម្ចន ផដលបាន

លលជើសលរ ើសលដ្ឋយសាលាលរៀន 
o ការលលបើលបាស់បលចចកលទសបណឋុ េះបណាឋ លផដលម្ចនលកេ

ណៈបតផ់បន និងបលចចកវទិា ICT លៅលពលបណឋុ េះ
បណាឋ លលគូបលលងៀន 

o លកបខណ័ឍ វាយតនមវសិសសចាស់លាស់ 
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លលបើលបាស់លគបូលលងៀន និងអបកជំនាញឯកលទសកបុងលសុក លដើមផបីលលងៀនលបធាន ទងំលនេះ (សូមលមើលរូបភាពទី 
២.៧)។ ការសលម្ចងំលបធានបទលដ្ឋយគណកមយការលទលទងស់ាលា នឹងលតូវបានសលមបសលមួលលដ្ឋយការលលបើ
លបាស់មុនុឺយបំណិនជីវតិរបស់លកសួងអបរ់ ំ ផដលអាចលតូវបានផកផលបសលម្ចបល់លបើលបាស់លដ្ឋយកមយវធិ ី SBEP 
លដើមផលីដឋ តលលើសមតទភាពលធឝើការងារ។ គំរូននមុនុឺយបំណិនជីវតិម្ចនផចងលៅកបុងឧបសមភន័នទ ី ៥។ លទេះជាសទិត
លលកាមការផកផលបកល៏ដ្ឋយ មុនុឺយលនេះផឋល់នូវចំណុចចាបល់ផឋើមដម៏្ចនសារៈលបលយាជន ៍ សលម្ចបធ់ានានូវជលលមើស
លបធានបទ ផដលអាចម្ចនលទនភាពលលបើលបាស់បានចំលពាេះសាលាលរៀន និងសហគមនល៍ោលលៅផងផដរ។  
 

 
 

 

លគបូលលងៀននឹងលតូវបានបណឋុ េះបណាឋ លលដ្ឋយអបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ និងលកុមបណឋុ េះបណាឋ ល 
និងលតួតពនិិតរថ្នប កល់សុក កបុងការលលបើលបាស់លសៀវលៅផវូវការ ផដលលសៀវលៅនីមយួៗ ម្ចនផផនការបលលងៀន
ចាស់លាស់ ចំនួនដប។់ ផផនការបលលងៀននីមយួៗ លតូវម្ចន លមលរៀនលបចាសំបាឋ ហ៍ពីរលម្ច៉ា ង ផដលជាលទនផលគឺ 
ម្ចនការបលលងៀនសិសសយា៉ា ងលហាចណាស់ ២០ លម្ច៉ា ង កបុងមយួឆម្ចស (លពាលគឺ រយៈលពលដបស់បាឋ ហ៍)។ វដឋ
ពីរ (មយួវដឋសលម្ចបម់យួឆម្ចស) ននការបលលងៀនបំណិន (ផដលអាលស័យលលើលទនភាពលលបើលបាស់លគបូលលងៀន) 
នឹងនាំលៅរកការបលលងៀនរយៈលពល ៤០ លម្ច៉ា ង កបុងមយួឆ្ប សិំកា។ វធិីសាស្តសថផដលលលបើលៅកបុងការបណឋុ េះ
បណាឋ លលគបូលលងៀន អំពកីារបលលងៀនបំណិនទងំលនេះ លតូវលលបើបលចចកលទសបណឋុ េះបណាឋ លផដលម្ចនលកេណៈ
បតផ់បន ផដលពឹងផផអកយា៉ា ងខាវ ងំលៅលលើការលលបើលបាស់បលចចកវទិា ICT ដូចជា កុំពរូទរ័យរួនដ និងបទបងាា ញមី
លកបូលលងៀន  (micro-teaching presentations)។ សិសសកន៏ឹងម្ចនជលលមើសកបុងចំលណាមលបធានបទ
ទងំឡាយ ផដលសាលាបានលលជើសលរ ើសយកមកផឋល់ឲ្រផងផដរ។ ឧទហរណ៍ លបសិនលបើសាលាលរៀនលលជើស

ជំហានទី ១៖ 

ឿររបជុំ ដធវើឌផនឿរ 
របស្់ សាលាដរៀន ដ ើមើបី
ក្ំណត់ របធានបទ  

បំណិន ជីវិត ឌ ល រតូវ 
ផដល់ ឲើយ ស្ិស្ើឝ 

ជំហានទី ២៖ ឿរ 
បណ្ដោះបណ្ដើលរគូ អំពី 
របធានបទ ឌ ល បាន 

ស្រាំង 
 

ស្ិឿខើសាលាបណ្ដោះ
បណ្ដើល ដរបើ ឿរ ស្ិក្ើា 
ឌ ល ាន លក្ណៈ បត់
ឌបន និង ដរបើ ដមដែៀ 
ដ ើមើបីដធវើជគំរូ ដេល វិធី 
បដរងៀនឌ ល ចង់បាន 

ជំហានទ ី៣៖ ស្ិស្ើឝ 
ដរជើស្ដរីស្ របធានបទ 

របស្់ េលួន 
 

ឿរ ពិភាក្ើា រក្ុម ដ ើមើបី 
ធានានូវ ឿរ ស្ដរមចចិតត 
ឌ ល បាន ជូន ំណឹង 

ជំហានទី ៤៖ ស្ិស្ើឝ 
ដធវើឿរងារ អនុវតត ជក្់
ឌស្ដង ដៅដលើ ឌផនក្ ឌ ល 

បាន ដរជើស្ដរីស្ 
 

ដផ្ដើតឿរយក្ចិតត
ទុក្ដក្់ៀយើំង ដៅដលើ 
បំណិន វិជជើជីវៈ ឌ ល 

ផើារភាជើប់ ជមួយ នឹង  
ស្ហរគិនភាព 

ជំហានទ ី៥៖ ឿរ 
វាយ តនមលស្ិស្ើឝ ដ ើមើបី
ក្ំណត់ ចំដណោះ ឹង ដៅ 

ដលើ មុេវិជជើ ស្ិក្ើា ឌ ល 

បាន ដធវើ 
ស្ាហរណក្មម៖ 

  
(i) អំណ្ន/គណិ

តវិទើា (ii) បំណិន ក្នុង
ឿរគិត លំដប់ េពស្់ 

(iii) បំណិន ក្នុង ឿរ 
ស្ឌមដងអារមមណ៍ 

រូបភាព ២.៧ ៖  ំដណើរឿរចងអុលបងាលើញស្រាប់ឿរអនុវតតក្មមវិធីបំណិនស្មតថភាពដធវើឿរងារ 



កមយវធីិលលើកកមភស់ចំលណេះតាមសាលាលរៀន៖ របាយការណ៍សលងេបសឋី ពីការពិភាកាជាមយួលកុមលោលលៅ 

 23 

លរ ើសយកលបធានបទចំននួបីមកបលលងៀន សិសសនឹងម្ចនជលលមើសកបុងការលលជើសយកលបធានបទមយួ។ កបុងអំឡុង
វដឋទីពីរននការបលលងៀន ពួកលគអាចលលជើសលរ ើសលបធានបទមយួលទៀត។ លោលវធិលីនេះ នឹងជួយ ផឋល់អំណាចដល់
សិសស បលងកើនចំនួនលបធានបទផដលសិសសអាចសិកាបានកបុងមយួឆ្ប សិំកា លហើយពលងកីភាពជាកមយសិទនិរបស់
កមយវធិ។ី ជំហានចុងលលកាយលៅកបុងកមយវធិ ី លតូវម្ចនការវាយតនមវសិសសមយួ លដ្ឋយលលបើទលមង ់និងកចិចការផដល
បានលធឝើបម្ចណីយកមយ។ 
ឿរក្សាងស្មតថភាពស្រាប់បុគលធនធានអាជីព៖ សម្ចសភាពផដលបានលសបើមយួលទៀតននកមយវធិសីមតទ
ភាពលធឝើការងារ សំលៅលៅលលើការលរៀបចបុំគគលធនធានអាជីព (CRPs) លៅកបុងសាលាលរៀន ផដលជាអបកលតូវ
ជួយ លធឝើឲ្រ លសវាផឋល់ដបូំនាយ នអាជីព ម្ចនភាពរស់រលវ ើក។ កបុងអំឡុងការពិភាកាលកុមទទួលបនធុកសិសស សិសស
ភាគលលចើនបានចងអុលបងាា ញថ្ន ពួកលគកលមបានទទួលដំបូនាយ នណាមយួអំពអីនាគត ឬទិសលៅមុខរបរលៅកបុង
ជីវតិរបស់ពួកលគណាស់។ ភាគលលចើន ពួកលគហាកដូ់ចជាពឹងផផអកលៅលលើការសាឋ បម់តិថភកឋរិបស់ខវួន (ឬជួនកាល
ឪពុកម្ចឋ យ និងបងបអូនបលងកើតរបស់ពួកលគ) ជាពិលសសអបកផដលបានលបាេះបងក់ារសិកា លហើយម្ចនការងារ
ផដលម្ចនលបាកច់ំណូល។ ដំបូនាយ នលនេះ ម្ចនបំណងលដឋ តលលើការគិតអំពហិីរញ្ដ វតទុរយៈលពលខវ ី ផដលម្ចនការ
គិតតិចតួចលៅលលើការលបាេះបងល់ចាលសាលារយៈលពលផវង។ ដូលចបេះលហើយលទើប តលមវូការលសវាផឋល់ដំបូនាយ ន
អាជីព ឬយា៉ា ងលហាចណាស់លសវាផដលផឋល់នូវការផណនាំខវេះៗសលម្ចបក់ារលធឝើផផនការអនាគត លតូវបានរាយ
ការណ៍ថ្ន ម្ចនអលតាសិសសលបាេះបងល់ចាលការសិកាលសួចលសាវលៅកបុងសាលាលរៀនលោលលៅ។  

ដូចកបុងករណីបំណិនជីវតិ កិចចខិតខំលបឹងផលបងកសាងសមតទភាពលៅកបុងមុខវជិាជ លនេះ អាចលធឝើឲ្រម្ចន
សមតទភាពកានផ់តលលចើនផថមលទៀត តាមរយៈការពិនិតរលឡើងវញិនូវការងារផដលបានដំលណើ រការលដ្ឋយលកសួង
រចួមកលហើយ។ កបុងនយ័លនេះ ការងារជាលលចើនលតូវបានលធឝើលដ្ឋយនាយកដ្ឋឌ នតលមងទ់ិសវជិាជ ជីវៈ (VOD) លៅកបុង
ការផណនាំអំពអីាជីព។ នាយកដ្ឋឌ នតលមងទ់ិសវជិាជ ជីវៈ បាននិងកំពុងលធឝើការលៅលលើបញ្ជ ីលសវាអាជីពផដលលតូវ
លលបើលៅតាមសាលាលរៀន។ នាយកដ្ឋឌ នលនេះ កប៏ាននិងកំពុងលធឝើការយា៉ា ងជិតសបិទនជាមយួនឹងគលលម្ចង IBEC 
លដើមផសីាកលផងអនុវតថលសៀវលៅបណឋុ េះបណាឋ លមយួ ផដលបលងកើតនូវលសវាផឋល់ដំបូនាយ នអាជីព ផដលដំលណើ រ
ការលដ្ឋយបុគគលធនធានអាជីព លដ្ឋយម្ចនកិចចសហការជាមយួនឹងលកុមលបឹកាយុវជន/សិសស។ លសៀវលៅ
ផណនាលំនេះ លតូវបានលធឝើពិលសាធនល៍ៅតាមមូលដ្ឋឌ នលដ្ឋយនាយកដ្ឋឌ នលនេះ លដ្ឋយម្ចនកិចចសហការជាមយួនឹង
អងគការសកមយភាពសលម្ចបប់ឋមសិកាលៅកមភុជា (KAPE) និងអងគការអបរ់ពំិភពលលាក (World Education) 
លៅឆ្ប  ំ ២០១១-២០១២ លហើយបចចុបផនបលនេះកំពុងលតូវបានផកសលមួលលឡើងវញិ។ លសៀវលៅផណនាលំនេះ លតូវ
បានលលបើលពមោប ជាមយួនឹងលសៀវលៅបំណិនជីវតិមយួលទៀត ផដលលតូវបានអភវិឌណនល៍ដ្ឋយនាយកដ្ឋឌ នអភវិឌណន៍
កមយវធិសិីកា លៅថ្ន "ពិភពការងារ" ផដលផឋល់ឲ្រសិសានុសិសសនូវរចនាសមភន័នសិកាអំពមុីខរបរផដលអាច
លលជើសលរ ើសបាន (សូមលមើលលបធានបទលលខ ១៤ លៅកបុងមុនុឺយបំណិនជីវតិននឧបសមភន័នទី ៥)។ ទិដឌភាពមយួ
កបុងចំលណាមទិដឌភាពសំខាន់ៗ ជាលលចើនននលសវាផឋល់ដំបូនាយ នអាជីពគថឺ្ន វាលលបើលបាស់នូវសហលគិនកបុងមូលដ្ឋឌ ន
ជាលបភពពត័ម៌្ចនអំពសីហលគិនភាពកបុងមូលដ្ឋឌ ន ផដលជាទិដឌភាពដសំ៏ខានម់យួននកមយវធិបីំណិនសមតទភាពលធឝើ
ការងាររបស់កមយវធិ ី SBEP។ លសៀវលៅផណនាំផដលបានលសបើ ផដលអាចសលមបលៅតាមតលមូវការរបស់កមយវធិី 
SBEP ផឋល់នូវរចនាសមភន័នដម៏្ចនសារៈលបលយាជន ៍ សលម្ចបឲ់្រសិសសលធឝើការលសាវលជាវមុខរបរកបុងមូលដ្ឋឌ នលៅ
កបុងសហគមនរ៍បស់ខវួន និងសម្ចម សន៍សហលគិនកបុងមូលដ្ឋឌ នអំពរីលបៀបលធឝើការងារទងំលនាេះ។ ផផបកកសាង
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សមតទភាពផដលម្ចនគូសបញ្ជ កល់ៅកបុងលសៀវលៅផណនាបុំគគលធនធានអាជីព លតូវបានសលងេបលៅកបុងតារាង 
២.៣ ដូចខាងលលកាម។ 
 
ារាង ២.៣៖ ដមដរៀនក្សាងស្មតថភាពឌ លបានដស្នើស្រាប់បុគលធនធានអាជីព 

ចំណងដជើងដមដរៀន រយៈដពល ស្ដងប 
១. លសចកឋីលផឋើមសឋពីលសវាផឋល់ដំបូនាយ នអាជីព 
និងឱ្កាសការងារ 

១០០ នាទី យល់ដឹងថ្នលតើលសវាផឋល់ដំបូនាយ នអាជីពជាអឝ?ី គិតអំពីអាជីព
ទងំឡាយផដលម្ចនលៅកមភុជា។ 

២. ការងារលៅកបុងមូលដ្ឋឌ ន៖ ការជួយ សិសស
កបុងការលសាវលជាវឱ្កាសការងារលៅកបុងសហ
គមនរ៍បស់ពួកលគ 

៦៥ នាទ ី ដឹងពរីលបៀបបលងកើតផផនទកីារងារផដលម្ចនលៅកបុងតំបនម់ូល
ដ្ឋឌ ន ជាពិលសសសហលគិនកបុងមូលដ្ឋឌ ន។ 

៣. បទសម្ចម សន៍ករណីសិកា៖ ការជួយ សិសស
កបុងការសម្ចម សន៍សហលគិនកបុងមូលដ្ឋឌ ន 

៩០ នាទ ី ដឹងពរីលបៀបលរៀបចំករណីសិកាអំពកីារងាររបស់លបជាពលរដឌ
កបុងមូលដ្ឋឌ ន។ 

៤. ការងារលោលលៅ៖ ការតាមដ្ឋនចំណាប់
អារមយណ៍របស់សិសសចំលពាេះការងារ 

៧០ នាទ ី ដឹងពរីលបៀបរកាកំណត់លតាអំពីការងារផដលបានកំណតល់ោល
លៅលដ្ឋយសិសសកបុងអំឡុងលពលលសាវលជាវរបស់ពួកលគ 

៥. កលមងសំណួរវាយតនមវអាជីព ៧០ នាទ ី អាចលលបើកលមងសំណួរកបុងការវាយតនមវថ្នលតើ សិសសណាខវេះ
លតូវការបទសម្ចម សន៍មយួទល់មយួ 

៦. រលបៀបអនុវតថបទសម្ចម សន៍មយួទល់មយួ៖ 
ការផឋល់លបឹកាជាបុគគល 

៩០ នាទ ី ហឝឹកហាតផ់ឋល់បទសម្ចម សន៍មយួទល់មយួដល់សិសស 

៧. ការលធឝើផផនការសលម្ចប់ការអនុវតថ ៨៥ នាទ ី លធឝើផផនការអំពរីលបៀបអនុវតថការបណឋុ េះបណាឋ លលៅកបុងសាលា
លរៀនរបស់ពួកលគ 

បចចុបផនបលនេះ នាយកដ្ឋឌ នកំពុងពិចារណាអំពីជលលមើសរបស់ខវួនកបុងការផគុ ំបញ្ចូ លោប រវាងលសវាផណនាំ
អាជីព ជាមយួនឹងលសៀវលៅបណឋុ េះបណាឋ លបុគគលធនធានអាជីពឲ្រលៅជាលសៀវលៅផតមយួ លដើមផជីួយ បងកលកេ
ណៈងាយលសួលដល់សាលាលរៀនកបុងការផឋល់លសវាលបឹកាអាជីព តាមការលសបើសំុរបស់ភាគពីាកព់ន័ន លៅកបុង
អំឡុងលពលសម្ចម សនល៍បមូលទិនបនយ័ លដើមផជូីនដំណឹងដល់ការបលងកើតកមយវធិឲី្របានកានផ់តលអលបលសើរលឡើង។ 
ជាជំហានដំបូង នាយកដ្ឋឌ នលធឝើការជាមយួនឹងអងគការយូលណសកូ លដើមផអីភវិឌណន ៍ លោលការណ៍ផណនាលំបតិបតថិ
ការ ផដលនឹងផឋល់នូវលកបខណ័ឍ លោលនលយាបាយមយួសលម្ចបអ់នថរាគមនរ៍បស់បុគគលធនធានអាជីព។ សំណួរ
ដសំ៏ខានម់យួផដលនឹងលតូវលឆវើយលដ្ឋយនាយកដ្ឋឌ នគឺ លតើអាចបនថលៅមុខជាមយួនឹងគលលម្ចងសាកលផងមយួ
លផសងលទៀត លលកាមគលលម្ចង SBEP លៅកបុ ងសមតទភាពលធឝើការងារ មុននឹងលោលការណ៍ផណនាលំតូវបានបញ្ចប ់
និងអនុមត័លដ្ឋយលកសួងអបរ់ផំដរឬលទ? កបុងនយ័លនេះ នាយកដ្ឋឌ នកំពុងលធឝើការយា៉ា ងជិតសបិទនជាមយួនឹងអងគការ
យូលណសកូ អងគការអបរ់ពំិភពលលាក និងអងគការសកមយភាពសលម្ចបប់ឋមសិកាលៅកមភុជា (KAPE) លហើយ
កំពុងទទួលជំនួយបលចចកលទសផដលបានសលមបសលមួលពីភាប កង់ារចំនួនប ី លដើមផបីលងកើនលលផឿនននការអភវិឌណ
លោលការណ៍ផណនាថំយី។ លកសួងបានចងអុលបងាា ញជាលកេណៈសាធ បសធងថ់្ន វាអាចលៅរចួសលម្ចបក់មយវធិ ី
SBEP កបុងការបនថលៅមុខជាមយួនឹងសកមយភាពរបស់លកុមលបឹកាផណនា ំ អំពលីបលភទផដលបានលសបើ លទេះបជីា
មុនលពលផដលលោលការណ៍ផណនាផំដលនាយកដ្ឋឌ នតលមងទ់ិសវជិាជ ជីវៈកំពុងផតលធឝើការលលើ លតវូបានបញ្ចប់
លហើយកល៏ដ្ឋយ។ ការសាកលផងលៅកបុងសាលាលរៀនរបស់កមយវធិ ី SBEP លនេះ មនិចាបំាចល់តូវអនុវតថលៅកបុង
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សាលាលរៀនទងំអស់លទ លដ្ឋយសារផតម្ចនអតទភិាពននកងឝេះលគូបលលងៀនធងនធ់ងរលៅតាមសាលាលរៀនមយួចំនួន។ 
ជាងលនេះលៅលទៀត ការសាកលផងអនុវតថលៅកបុងសាលាលរៀនចំនួន ៣០ លៅ ៤០ អាចលតូវបានផឋល់អនុសាសន៍
ឲ្រអនុវតថលលចើនជាង។ 

សម្ចសភាពមយួកបុងចំលណាមសម្ចសភាពផដលគួរឲ្រទកទ់ញជាលលចើន ននលសៀវលៅបណឋុ េះបណាឋ ល
បុគគលធនធានអាជីព ផដលនឹងលតូវបានដ្ឋកប់ញ្ចូ លលៅកបុងលោលវធិីរបស់កមយវធិ ី SBEP ផងផដរលនាេះគថឺ្ន វា
លលបើលបាស់លកុមលបឹកាសិសស ផដលបានកំណតអ់ាណតថិលលកាមលោលនលយាបាយសាលាកុម្ចរលមលតរីបស់លកសួង
អបរ់ ំ លដើមផជីួយ ដល់លគបូលលងៀនទងំឡាយផដលបានកំណតល់លជើសលរ ើស កបុងការដំលណើ រការលសវាផឋល់លបឹកា
អាជីពលៅកបុងសាលាលរៀន (សូមលមើលលបអបទ់ី ៦)។ សម្ចជិករបស់លកុមលបឹកាអាចបលងកើតបណាឋ ញមយួ ផដល
កំណតអ់តថសញ្ដ ណសិសសទងំឡាយណាផដលបានលបាេះបងល់ចាលការសិកា ឬកំពុងសទិតលៅកបុងលលោេះថ្នប ក់
ននការលបាេះបងល់ចាលការសិកា លដើមផឲី្រពួកលគអាចបញ្ជូ នលៅកានអ់បកផឋល់ដំបូនាយ នម្ចប កល់ដើមផផីឋល់លបឹកា។ 
រចនាសមភន័នលនេះ ផឋល់នូវលោលបំណងបផនទមលៅលលើលកុមលបឹកា និងមលធាបាយផដលលគបូលលងៀនកម៏្ចនជំនួយ
ខវេះលៅកបុងការលធឝើឲ្រលបពន័នលនេះរស់រលវ ើកផងផដរ។ 

២.៤ ឿរដរតៀមជបឋមមុនដពលអនុវតត 
២.៤.១ ឿរពិនិតើយលក្េណឌនានាដ ើងវិញដៅាមសាលាដរៀនដ ើមើបកំី្ណត់ស្មិទធិលទធភាព 

ការផឋល់ធនធានហិរញ្ដ វតទុ និងបលចចកលទសដល់សាលាលរៀន គឺទំនងជាមនិអាចទទួលបាន
លជាគជយ័លទ លបសិនលបើមនិម្ចនបុពឝលកេខណឍ សលម្ចបក់ារបលងកើតមយួចំនួនលៅកបុងនដលដើមផធីានាថ្ន 
ធនធានទងំលនេះអាចលលបើលបាស់បានលដ្ឋយលបសិទនភាពលទលនាេះ។ កបុងនយ័លនេះ លទនភាពលលបើលបាស់
ធនធានមនុសសម្ចនសារៈសំខានជ់ាពិលសស ទងំបរមិ្ចណ និងគុណភាព។ ឧទហរណ៍ លំហាត់
លបមូលទិនបនយ័ ផដលបានលធឝើជាផផបកមយួននដំលណើ រការលរៀបចសំលម្ចបក់មយវធីិ SBEP បានបញ្ជ កថ់្ន 
៩០% ននគំរូសាលាលរៀនផដលបានចុេះទសសនកិចច ម្ចនការខឝេះខាតលគូបលលងៀនយា៉ា ងខាវ ងំ ផដលតលមូវ
ឲ្រនាយកសាលាលតូវបលលងៀនផង លគបល់គងសាលាផង។ លកេខណឍ ទងំលនេះ ទំនងជាលធឝើឲ្រប៉ាេះពាល់
ដល់ការអនុវតថអនថរាគមនល៍បកបលដ្ឋយលបសិទនភាព ផដលលតូវបានបលងកើតលឡើង លដើមផផីកលមអគុណភាព
អបរ់លំៅកបុងសាលាលរៀនលោលលៅទងំលនាេះ។  

លដើមផកីាតប់នទយកតាថ ទងំលនេះ ការសធងម់តិបឋមអំពីសាលាលរៀនលោលលៅ គួរលកើតលឡើងមុន
លពលអនុវតថកមយវធីិ SBEP លដើមផទីទួលបាននូវរូបភាពកានផ់តចាស់លាស់អំពីបរបិទសាទ នភាពនន
សាលាលរៀននីមយួៗ។ ការសធងម់តិលនេះ នឹងអនុវតថលដ្ឋយអបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ លដ្ឋយសហ
ការជាមយួលកុមបណឋុ េះបណាឋ ល និងលតួតពិនិតរថ្នប កល់សុក។ ការសធងម់តិលនេះ នឹងបំលពញបផនទមឲ្រ
ដំលណើ រការលធឝើចំណាតថ់្នប កផ់ដលម្ចនលរៀបរាបល់ៅកបុងផផបក ២.៣.៣ ផដលនឹងកំណតថ់្នលតើសាលាលរៀន
លនាេះ នឹងលតូវបានចាតទុ់កថ្ន “ជួបការលំបាក” ឬ “ធមយតា”។ ចំណាតថ់្នប កល់នេះ នឹងម្ចនការជាប់
ទកទិ់នសលម្ចបស់កមយភាពមយួចំនួន ផដលសាលាលរៀនលនាេះលតូវបានអនុញ្ដ តឲ្រអនុវតថ លដ្ឋយលលបើ
ថវកិាជំនួយសាលាលរៀនរបស់ខវួន លពមទងំការផកផលបផដលអាចលធឝើបានចំលពាេះការចូលរមួលៅកបុង
អនថរាគមនល៍ធឝើឲ្រលបលសើរលឡើង ដូចជា សមតទភាពលធឝើការងារជាលដើម។ ការសធងម់តិលនេះ នឹងលដឋ តលៅ
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លលើរងាឝ យតនមវកតាថ សាទ នភាពគនវឹេះចំនួនលបាបីំលៅកបុងបរបិទសាលាលរៀន។ ការជាបទ់កទិ់នននកតាថ
ទងំលនេះលៅលលើការអនុវតថ និងកលមតិននកតាថ ទងំលនេះផដលសទិតកបុងនយ័ភាពធងនធ់ងរ ម្ចនផចងលៅកបុង
តារាង ២.៤ ខាងលលកាម៖ 

ារាង ២.៤ ៖ ក្ាឍើសាណើនភាពស្រាបរ់បដមើលដមើល ឌ លអាចស្រមុោះស្រមលួឿរអនុវតតគដរាង 
ក្ាឍើសាណើនភាព ក្រមិត ឿរជប់ទាក្់ទិនស្រាប់ឿរអនុវតត 
១. លទនភាពលលបើលបាស់

លគូបលលងៀន 
ខាវ ងំ o កលមាយលទនភាពលលបើលបាស់លគូបលលងៀន នឹងលធឝើឲ្រអនថរាយ

ដល់សមតទភាពរបស់សាលាលរៀន កបុងការបលលងៀនបំណិន
សមតទភាពលធឝើការ បណាឋ ញលបឹកាអាជីពសលម្ចបក់ាររស់លៅ
។ល។ 

o កលមាយលទនភាពលលបើលបាស់លគូបលលងៀន តលមូវឲ្រនាយក
សាលាលតូវបលលងៀន ផដលលធឝើឲ្រលទនភាពលលបើលបាស់សលម្ចប់
ការលគបល់គងជំនួយរបស់ោតល់ៅម្ចនកលមតិ 

២. វតថម្ចនលគូបលលងៀន ខាវ ងំ o អវតថម្ចននិយមខភស់របស់លគូបលលងៀន នឹងលធឝើឲ្រអនថ់យដល់
ឥទនិពលរបស់ធាតុចូលសលម្ចបក់ារបលលងៀនមុខវជិាជ គណិ
តវទិា និងវទិាសាស្តសថ 

o អវតថម្ចននិយមខភស់របស់លគូបលលងៀន នឹងលធឝើឲ្រអនថរាយដល់
អនថរាគមនដ៍នទលទៀត ផដលបានបលងកើតលឡើងលដើមផបីងាក រការ
លបាេះបងល់ចាលការសិកា 

៣. សមតទភាពលគបល់គង
របស់នាយកសាលា 

ខាវ ងំ o សមតទភាពកបុងការលគបល់គងទប លធឝើឲ្រម្ចនកំលណើ នហានិភយ័
ននការលលបើលបាស់ថវកិាជំនួយលដ្ឋយមនិលតឹមលតូវ និងលធឝើឲ្រការ
លជឿទុកចិតថ/ការចូលរមួពីសំណាកស់ហគមន ៍ម្ចនការធាវ កចុ់េះ 

o សមតទភាពកបុងការលគបល់គងទប លធឝើឲ្រម្ចនកំលណើ នហានិភយ័
ផដលអនថរាគមនល៍ផសងៗជាលលចើន នឹងមនិលតូវបានអនុវតថលដ្ឋយ
លបសិទនភាព 

៤. សមតទភាពលបតបិតថិ
ការរបស់លកុមលបឹកា
សិសស 

ធងនធ់ងរមធរម o លដ្ឋយសារលកុមលបឹកាសិសស លតូវបានរពំឹងថ្នម្ចនការចូលរមួ
លដើមផលីធឝើឲ្រសកមយភាពជាលលចើនម្ចនភាពរស់រលវ ើក (ឧ. បណាឋ ញ
លបឹកាអាជីព បំណិនជីវតិ។ល។ អវតថម្ចនននតអួងគទងំលនេះ 
នឹងលធឝើឲ្រអនថរាយដល់សមទិនលិទនភាព ននការអនុវតថ
អនថរាគមនជ៍ាលលចើនលបកបលដ្ឋយលជាគជយ័ 

៥. លទនភាពលលបើលបាស់
ថ្នប កល់រៀន 

ធងនធ់ងរមធរម o កងឝេះថ្នប កល់រៀន នឹងបងកជាឧបសគគដល់ផផបកភសថុភារននការ
លរៀបចកំារបលលងៀនឯកលទស លៅកបុងសមតទភាពលធឝើការងារ 
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បំណិនជីវតិ ។ល។ 
៦. គុណភាពននលហដ្ឋឌ

រចនាសមភន័នថ្នប កល់រៀន 
 

ធងនធ់ងរមធរម o កលមាយលហដ្ឋឌ រចនាសមភន័នថ្នប កល់រៀន នឹងបងកជាឧបសគគដល់
ផផបកភសថុភារននការលរៀបចកំារបលលងៀនឯកលទស លៅកបុងសមតទ
ភាពលធឝើការងារ បំណិនជីវតិ ។ល។  

o កលមាយលហដ្ឋឌ រចនាសមភន័នថ្នប កល់រៀន នឹងកលមតិសមតទភាពនន
សាលាលរៀនកបុងការសថុកសម្ចម រៈឧបលទធសលៅកបុងថ្នប កល់រៀន 
លដ្ឋយសារកលមាយសនថិសុខ ផដលអាចនឹងប៉ាេះពាល់ដល់ធាតុ
ចូលកបុងការពលងឹងមុខវជិាជ គណិតវទិា និងវទិាសាស្តសថ 

៧. ការចូលរមួរបស់
សហគមន ៍

 

ធងនធ់ងរមធរម o កលមាយការចូលរមួពសំីណាកស់ហគមន ៍ នឹងធានាថ្ន ការ
អនុវតថកមយវធិ ីSBEP លតូវបានលគបសងកតល់ដ្ឋយនាយកសាលា 

o កលមាយការចូលរមួពសំីណាកស់ហគមន ៍ នឹងលធឝើឲ្រធាវ កចុ់េះ
ភាពជាកមយសិទនិ និងនិរនថរភាពននធាតុចូលរបស់គលលម្ចង 

៨. ផវូវចូលលៅកានទ់ី
តាងំភូមសិាស្តសថ 

 

ធងនធ់ងរមធរម o ផវូវលៅកានស់ាលាលរៀនម្ចនការលំបាក នឹងកលមតិសមតទភាព
របស់សាលាលរៀនលនាេះកបុងការទទួលបានថវកិាជំនយួឲ្របាន
ទនល់ពលលវលា 

o ផវូវលៅកានស់ាលាលរៀនម្ចនការលំបាក នឹងកលមតិសមតទភាព
របស់អបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ និងលកុមបណឋុ េះបណាឋ ល 
និងលតួតពនិិតរថ្នប កល់សុក កបុងការជួយ ដល់សាលាលរៀន លដើមផី
លធឝើឲ្រសកមយភាពរស់រលវ ើក 

 

ការសធងម់តិផដលបញ្ជ កថ់្ន សាលាលរៀនមយួលតូវបានកំណតល់កេណៈលដ្ឋយកតាថ សាទ នភាព
ផដលលធឝើឲ្រអនថរាយចាបពី់បនួកតាថ លឡើងលៅ គួរផតចាតទុ់កថ្ន "ជួបការលំបាក" ជាពិលសសលៅលពល
ផដលកតាថ ទងំលនេះ លតវូបានចាតទុ់កថ្នម្ចនសារៈសំខានខ់ាវ ងំ។ 
 
២.៤.២ វិធានឿរដ ើមើបីធានានូវឿរអនុវតតឌ លានស្មិទធិលទធភាព 

បនាធ បពី់បញ្ច បក់ារសធងម់តិបឋម ផដលលធឝើលឡើងលដ្ឋយលកុមថ្នប កល់ខតថរចួ មនធីរអបរ់លំខតថនីមយួៗ
លតូវពិចារណាអំពីជលលមើសរបស់ខវួនសលម្ចបល់ដ្ឋេះលសាយកតាថ សាទ នភាព ផដលអាចលធឝើឲ្រអនថរាយដល់
ការអនុវតថកមយវធីិ SBEP ។ កលមតិផដលអាចលដ្ឋេះលសាយ ឬយា៉ា ងលហាចណាស់កាតប់នទយកតាថ ទងំ
លនេះបាន នឹងបលងកើននូវភាពទំនងផដលការអនុវតថគលលម្ចងអាចទទួលបានលជាគជយ័ លៅកបុងសាលា
លរៀនណាមយួ។ វធិានការផដលបានផឋល់ជាលយាបល់ ផដលម្ចនផចងលៅកបុងតារាង ២.៥ គឺសលម្ចប់
ការពិចារណាលដ្ឋយអបកអនុវតថគលលម្ចង ផដលជាផផបកននការលលតៀមបឋមសលម្ចបក់ារអនុវតថគលលម្ចង។ 
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មនិផមនកតាថ សាទ នភាពទងំអស់សុទនផតអាចលដ្ឋេះលសាយបានទងំលសុងបានលនាេះលទ ប៉ាផុនថយា៉ា ងលហាច
ណាស់លដ្ឋេះលសាយបានផផបកខវេះ។ 
ារាង ២.៥ ៖ ឿរដឆលើយតបឌ លបានផដលជ់ដោបលច់ំដពាោះក្ាឍើសាណើនភាពឌ លអាច
ស្រមុោះស្រមលួឿរអនុវតតគដរាង 
ក្ាឍើសាណើនភាព ក្រមិត វិធានឿរដដោះរសាយ 
១. លទនភាពលលបើលបាស់

លគូបលលងៀនម្ចនទប 
ខាវ ងំ o កំណតអ់ាទិភាពសាលាលរៀនផដលបានកំណត ់ លៅលពល

កំណតប់៉ាុសថិ៍បលលមើការសលម្ចប់លគបូលលងៀនថយ ី ផដលលទើបបញ្ចប់
ការសិកាពមីជឈមណឍ លគរុលកាសលរភូមភិាគ 

២. កលមាយវតថម្ចនលគូ
បលលងៀន 

 

ខាវ ងំ o កំណតអ់ាទិភាពសាលាលរៀនផដលបានកំណត ់ លៅលពលលលជើស
លរ ើសទីតាងំសលម្ចបក់ារសាងសងក់ផនវងសាប កល់ៅរបស់លគូ
បលលងៀន 

៣. សមតទភាពលគបល់គង 
របស់នាយកសាលា
ម្ចនកលមតិទប 

ខាវ ងំ o ករណីម្ចនការរាយការណ៍ថ្ន សមតទភាពលគបល់គងម្ចនកលមតិ
ទប លហើយការមនិលជឿទុកចិតថពីសហគមនម៍្ចនកលមតិខភស់ 
លតូវពិចារណាដវ ស់បឋូរបុគគលផដលសទិតលលកាមការពិចារណា 

o ដំលឡើងឋានៈលគូបលលងៀនផដលម្ចនសមតទភាព លដើមផឲី្រកាន់
តំផណងជានាយករង 

៤. លបតិបតថិការរបស់
លកុមលបឹកាសិសស
ម្ចន កលមតិទប 

ធងនធ់ងរ
មធរម 

o កំណតអ់ាទិភាពសាលាលរៀនផដលបានកំណត ់ សលម្ចបក់ារោំ
លទផផបកការកសាងសមតទភាពលដើមផបីលងកើតលកុមលបកឹាសិសស 

៥. លទនភាពលលបើលបាស់
ថ្នប កល់រៀនលៅម្ចន
កលមតិ 

ធងនធ់ងរ
មធរម 

o កំណតអ់ាទិភាពសាលាលរៀនផដលបានកំណត ់ សលម្ចបក់ារោំ
លទការកសាងកមយវធិ ីESDP III 

៦. កលមាយគុណភាព
ននលហដ្ឋឌ រចនាស
មភន័នថ្នប កល់រៀន 
 

ធងនធ់ងរ
មធរម 

o កំណតអ់ាទិភាពសាលាលរៀនផដលបានកំណត ់ សលម្ចបក់ារោំ
លទការកសាងកមយវធិ ីESDP III 

៧. ការចូលរមួពី
សំណាកស់ហគមន៍
ម្ចនកលមតិទប 

 

ធងនធ់ងរ
មធរម 

o លរៀបចកំារលបាេះលឆ្ប តលលជើសលរ ើសគណកមយការលទលទងស់ាលា 
ផដលនឹងលតូវកំណតភ់ាពជាអបកដឹកនាថំយលីៅកបុងសហគមន ៍

o ករណីការមនិលជឿទុកចិតថពសំីណាកស់ហគមនម៍្ចនកលមតិខភស់ 
លតូវពិចារណាដវ ស់បឋូរនាយកសាលា 

o ដំលឡើងឋានៈលគូបលលងៀនផដលម្ចនសមតទភាព លដើមផឲី្រកាន់
តំផណងជានាយករង 
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៨. ផវូវចូលលៅកានទ់ី
តាងំភូមសិាស្តសថ
ម្ចនភាពលំបាក
ខាវ ងំ 
 

ធងនធ់ងរ
មធរម 

o -- 

 
២.៤.៣ ឿរស្ទង់មតពិ័ត៌ាន ំបូង 

ការសិកាពត័ម៌្ចនដំបូងជាទូលៅលៅថ្នប កល់ខតថ និងលៅថ្នប កល់សុក នឹងលតូវលធឝើលឡើងលៅលពល
ចាបល់ផឋើមគលលម្ចង លដើមផបីផនទមលៅកបុងម្ច៉ា លទិចលតួតពិនិតរ និងវាយតនមវ ផដលម្ចនលរៀបរាបល់ៅកបុង
លសៀវលៅផណនារំដឌបាលគលលម្ចង។ លបពន័ន និងនីតិវធីិកបុងការលតួតពិនិតរ និងលធឝើកំណតល់តា ផដលបាន
អនុវតថតាមលដ្ឋយនាយកដ្ឋឌ នផផនការ នឹងលតូវពិនិតរលឡើងវញិ និងផកផលបតាមតលមូវការលៅលពលលតួត
ពិនិតរលៅថ្នប កល់ខតថ និងលៅថ្នប កល់សុក។ ការលតួតពិនិតរការអនុវតថការងារគលលម្ចង នឹងលដឋ តលៅលលើ
ផផនការ និងលោលលៅអនុវតថគលលម្ចង និងការលបតិបតថិ និងផលសលលមចបានរបស់ពួកលគ។ រងាឝ យ
តនមវការអនុវតថការងារ លតូវពិនិតរលៅលលើឥទនិពលននអនថរាគមនរ៍បស់គលលម្ចង បញ្ា  និងឧបសគគ មូល
លហតុ និងដំលណាេះលសាយបញ្ា ទងំលនាេះ។ 
 
២.៥ ឿរអភិវែើឍឯក្សារ 

លដើមផអីនុវតថលដ្ឋយលបសិទនភាពនូវអនុសាសនក៍បុងការបលងកើត ផដលម្ចនគូសបញ្ជ កល់ៅខាង
លលើ កមយវធីិ SBEP លតូវអភវិឌណនល៍ស៊ែរឯីកសារបណឋុ េះបណាឋ ល ផដលនឹងសលមបសលមលួដល់ការ
កសាងសមតទភាពរបស់អបកពាកព់ន័នលៅលគបក់លមតិទងំអស់ លដើមផអីនុវតថកលមងសកមយភាពដ្ឋចល់ដ្ឋយ
ផឡកពីោប ។ ឯកសារទងំលនេះ លតវូម្ចនទលមងជ់ាផផនការវគគសលម្ចបអ់បកសលមបសលមួល លដើមផធីានា
ឲ្របាននូវលោលវធីិសិកាេ កាមមជឈមណឍ ល (participant-centered approach) លៅលពលផឋល់ខវឹម
សារបណឋុ េះបណាឋ ល។ 

ារាង ២.៦ ៖ ឯក្សារឌ លរតូវឿរឿរអភិវែើឍ ឬឌក្ស្រមលួដដយធាតុដចញរង 
ធាតុដចញរង ចំណងដជើងឯក្សារបណ្ដោះ

បណ្ដើល 
រក្ុមដេលដៅ ចំណុចចប់

ដផដើម 
ឯក្សារដោង 

ឿរសាក្លើបង
ជំនួយឌក្លមអ
សាលាដរៀន 
 

o សិកាេ សាលាមូលដ្ឋឌ នលគឹេះសឋី
ពីការលធឝើផផនការសាលាលរៀន 

o ចំណុចផដលលតូវកសាង
សមតទភាព៖ 

o សាលាលរៀន-
សហគមន ៍
អបកពាកព់ន័ន 

o លដើមឆ្ប ំ
សិកា 

o លសៀវលៅ
ផណនាំ
ជំនួយផក
លមអសាលា
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  វធិីសាស្តសថសលម្ចបក់ារ
វាយតនមវធនធាន ផដល
ចាបំាចស់លម្ចប់
សកមយភាពលធឝើឲ្រលបលសើរ
លឡើង។ 

 ការលលោងថវកិាសលម្ចប់
សកមយភាពលធឝើឲ្រលបលសើរ
លឡើង។ 

 ការលតួតពនិិតរ និងវាយ
តនមវសកមយភាពលធឝើឲ្រ
លបលសើរលឡើង។ 

លរៀន 
o លសៀវលៅ

ផណនាកំារ
លធឝើផផនការ
មូលដ្ឋឌ ន
លគឹេះ IBEC  

ពរងឹងឿរអប់រគំ
ណិតវិទើា 
 
 

o លសៀវលៅផណនាកំារបណឋុ េះ
បណាឋ លគណិតវទិារបស់ 
INSET 

o ចំណុចផដលលតូវកសាង
សមតទភាព៖ 
 វធិីសាស្តសថសលម្ចបក់ារ

វាយតនមវលទនផលសិកា
របស់សិសស តាមកលមតិ
ថ្នប ក ់និងមុខវជិាជ ។ 

 យុទនសាស្តសថសលម្ចប់ោលំទ
លបធានលកុមបលចចកលទស 
លដើមផលីធឝើការជាមយួលគូ
បលលងៀនកបុងការកំណត់
សកមយភាពលធឝើឲ្រលបលសើរ
លឡើង។ 

 បុលរលតសថ និងលតសថ
លលកាយការសិការបស់
សិសស។ 

o លគបូលលងៀនគ
ណិតវទិា 

o លបធានលកុម
បលចចកលទស 

o វគគបណឋុ េះ
បណាឋ ល
មូលដ្ឋឌ ន
លគឹេះលៅ
លដើមឆ្ប  ំ

o វលិកឹលត
ការលគូ
បលលងៀន
លទៀង
ទត ់

o ឯកសារ
បណឋុ េះ
បណាឋ ល
របស់  
BETT  

ពរងឹងឿរអប់រំ
វិទើាសាស្តស្ត 
 

o លសៀវលៅផណនាកំារបណឋុ េះ
បណាឋ លវទិាសាស្តសថរបស់ 
INSET 

o ចំណុចផដលលតូវកសាង

o លគបូលលងៀន
វទិាសាស្តសថ 

o លបធានលកុម
បលចចកលទស 

o វគគបណឋុ េះ
បណាឋ ល
មូលដ្ឋឌ ន
លគឹេះលៅ

o លសៀវលៅ
ផណនារំបស់ 
VVOB 
SEAL  
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សមតទភាព៖ 
 វធិីសាស្តសថសលម្ចបក់ារ

វាយតនមវលទនផលសិកា
របស់សិសស តាមកលមតិ
ថ្នប ក ់និងមុខវជិាជ ។ 

 យុទនសាស្តសថសលម្ចប់ោលំទ
លបធានលកុមបលចចកលទស 
លដើមផលីធឝើការជាមយួលគូ
បលលងៀនកបុងការកំណត់
សកមយភាពលធឝើឲ្រលបលសើរ
លឡើង។ 

 បុលរលតសថ និងលតសថ
លលកាយការសិការបស់
សិសស។ 

លដើមឆ្ប  ំ
o វលិកឹលត

ការលគូ
បលលងៀន
លទៀង
ទត ់

o លសៀវលៅ
ផណនារំបស់ 
JICA 
STEPSAM 

ឌណនំាបំណិន
ស្មតថភាពដធវើ
ឿរងារ 

o លសៀវលៅផណនាសំឋីពីការអនុ
វតថបំណិនជីវតិ 

o លសៀវលៅផណនាសំឋីពីការ
បណឋុ េះបណាឋ លបុគគល
ធនធានអាជីព 

o លគបូលលងៀន
បំណិនជីវតិ 

o បុគគល
ធនធានសហ
គមន ៍

o វគគបណឋុ េះ
បណាឋ ល
មូលដ្ឋឌ ន
លគឹេះលៅ
លដើមឆ្ប  ំ

o លសៀវលៅ
ផណនារំបស់ 
VOD  

o កមយវធិសិីកា
បំណិនជីវតិ
របស់ 
EEQP  

o លសៀវលៅ
ផណនារំបស់ 
DCD 
អភវិឌណន៍
ជាមយួ 
IBEC 

ពរងឹងឿរ
រគប់រគងដៅាម
សាលាដរៀន 
 

o លសៀវលៅផណនាសំលម្ចប់ការ
បណឋុ េះបណាឋ លការលគបល់គង
សាលាលរៀន និងភាពជាអបក
ដឹកនា ំ

o ចំណុចផដលលតូវកសាង
សមតទភាព៖ 

o នាយក
សាលា 

o នាយករង 
o សម្ចជិក 

SSC  

o សិកាេ
សាលា 
៤ លលើក 
កបុងរយៈ
លពលពីរ
ឆ្ប  ំ

o លសៀវលៅ
ផណនារំបស់ 
IBEC 
SMLTC  

o លសៀវលៅ
ផណនា ំ



កមយវធីិលលើកកមភស់ចំលណេះតាមសាលាលរៀន៖ របាយការណ៍សលងេបសឋី ពីការពិភាកាជាមយួលកុមលោលលៅ 
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 ភាពជាអបកដឹកនាសំាលា
លរៀន 

 ការចូលរមួរបស់គណកមយ
ការលទលទងស់ាលា 
(SSC) 

សលម្ចបក់ារ
បណឋុ េះ
បណាឋ ល 
ភាពជាអបក
ដឹកនារំបស់ 
CESSP  

 

 

 

 

 



   កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍
សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
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៣. បេបញ្ញតតថិ្នោររតួតពិនិត្យ 
កមយវធិ ី SBEP ផដលបានលសបើ លរៀបចគំលលម្ចងសលម្ចបក់លមតិននសកមយភាពលតួតពិនតិរចំនួនបនួខុសៗ

ោប  លឆវើយតបលៅនឹងថ្នប កស់ាលាលរៀន ថ្នប កល់សុក ថ្នប កល់ខតថ និងថ្នប កជ់ាតិ។ បទបញ្ដតថិននការលតួតពិនតិរបាន
ចាបប់ដិសននិលឡើង លដើមផដី្ឋកប់ញ្ចូ លនូវកលមតិខវេះននសឝ័យលតួតពិនតិរ លដើមផលីលើកកមភស់ភាពជាកមយសិទនិ និង
តនមវខាងកបុងននការផឋល់លសវាអបរ់លំបកបលដ្ឋយគុណភាពខភស់ កដូ៏ចជាលោលវធិីផដលកានផ់តងាយលសួល រមួ
ទងំការលតួតពនិិតរពខីាងលលៅ។ សាលាលរៀនផដលោលំទលដ្ឋយកមយវធិ ី SBEP នឹងតលមូវឲ្រចុេះហតទលលខាលលើ
ទរមងដ់បដជញើចិតតមយួ ផដលលាតលតដ្ឋងអំពកីារទទួលខុសលតូវរបស់ពួកលគចំលពាេះការទទួលបានថវកិា ការ
ចំណាយ និងសកមយភាពលតួតពិនតិរឲ្របានលតឹមលតូវ។ ទលមងទ់ងំលនេះ នងឹលតូវចារលដ្ឋយការយិាល័យអបរ់ ំ
លសុក (DoEYS) និងអនុមត័លដ្ឋយមនធីរអបរ់លំខតថ (PoEYS)  (សូមលមើលទលមង ់ឈ / ឧបសមភន័ន ៦)។ លសចកឋី
លមអតិជាកល់ាកស់លម្ចប់បទបញ្ដតថនិនការលតួតពនិតិរ លតូវបានលលោងដូចខាងលលកាម៖  

 
៣.១. បទបញ្ញតតនិនឿររតួតពិនតិើយដៅថ្នើក្់សាលាដរៀន 

គណកមយការលទលទងស់ាលា (SSC) ទទួលខុសលតូវចំលពាេះការអនុវតថសកមយភាពជំនួយ។ គណកមយការ
លទលទងស់ាលា លតូវលធឝើផផនការលតួតពិនតិរដធ ល់ខវួនលដ្ឋយលលបើ ទលមង ់ជ ៖ ផផនការតាមដ្ឋនការលតតួពិនិតរ និង
វាយតនមវ លដើមផលីធឝើកិចចការលនេះ (សូមលមើល ឧបសមភន័ន ២)។ ទលមងល់នេះ លលោងនូវអឝីផដលសាលាលរៀនលតូវលតួត
ពិនិតរសលម្ចបស់កមយភាពនីមយួៗផដលបានកំណតល់ៅកបុងផផនការ លពមទងំបុគគលផដលនឹងលតវូលធឝើកិចចការ
លនេះ។ សឝ័យតាមដ្ឋនតាមវធិលីនេះ នឹងជួយ ដល់ការលធឝើមជឈនថិកៈតនមវននគណលនយរភាព នងិការផឋល់លសវាអបរ់ ំ
ជាលកេណៈអាជីព ដូចផដលបានកតស់ម្ចគ ល់លៅខាងលលើ។ ការបំលពញសកមយភាពលតួតពិនតិរ លតូវកតល់តា
លដ្ឋយលលបើទរមងរ់ាយឿរណ៍អំពីស្វ័យវាយតនមល ផដលបានបលងកើតលដ្ឋយលកសួងអបរ់ ំផដលជាផផបកមយួននលោល
នលយាបាយសាលាកុម្ចរលមលតី។ 

ការបលងកើតបុលរលតសថ និងលតសថលលកាយលពលសិកាលៅកបុងមុខវជិាជ សំខាន់ៗ មយួចំនួនដូចជា គណិ
តវទិា និងវទិាសាស្តសថ នឹងបងាា ញជារូបរាងចាស់លាស់កបុងការលតួតពិនតិរសាលាលរៀន។ សាលាលរៀននឹងលតូវ
បានោលំទលៅកបុងការបលងកើត តារាងលកេណៈបលចចកលទស សលម្ចបមុ់ខវជិាជ ជាកល់ាក ់ លដើមផឲី្រលតសថផដលបាន
បលងកើតលឡើង សផមឋងឲ្រលឃើញនូវលកេណៈសុពលភាពទងំខវឹមសារ នងិជំនាញ។ ដតស្តគំរូ នឹងលតូវបានផឋល់លៅ
ឲ្រសាលាលរៀន លដើមផឲី្រពួកលគអាចបលងកើតឧបករណ៍វាយតនមវលដ្ឋយខវួនឯង ផដលលលើកជាតួយា៉ា ងអំពបីំណង
របស់គលលម្ចងកបុងការលលើកកមភស់ និងវាស់សធងក់ារវាយតនមវជំនាញកបុងការគិតកលមតិខភស់។ សលម្ចបក់ារលតួត
ពិនិតរភាពរកីចលលមើនរបស់សិសស លៅកបុងការទទលួបានបំណិនផដលអាចរកការងារបាន សាលាលរៀនលតូវលលបើ
លកបខណឍ រងាឝ យតនមវសិសសផដលបានផឋល់ជូនលៅកបុងលសៀវលៅផណនា ំ ផដលបានបលងកើតលដ្ឋយនាយកដ្ឋឌ ន
អភវិឌណនក៍មយវធិសិីកា។ 

រាល់ការទិញទំនិញ និងលសវាលដ្ឋយគណកមយការលទលទងស់ាលា លតូវលោរពតាមនីតិវធិលីទនកមយលតឹម
លតូវផដលបានផចងលដ្ឋយនាយកដ្ឋឌ នហិរញ្ដ វតទុននលកសួងអបរ់។ំ បងាក នន់ដសលម្ចបក់ារទិញទំនិញ និងលសវាទងំ
អស់អាចម្ចនលទនភាពលលបើលបាស់បានសលម្ចបអ់បកលតួតពនិិតរ និងអបកចុេះអធិការកិចចគលលម្ចង។ 



   កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍
សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
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ខាងលលកាមលនេះ គឺជាឧទហរណ៍មយួចំនួនអំពកីារលតួតពិនិតរលៅថ្នប កស់ាលាលរៀន និងភាប កង់ារលតតួពិនតិរ
ខុសៗោប ផដលសទិតលៅកបុងថ្នប កល់នាេះ៖ 

o នាយកសាលា អនុវតថការលតួតពិនតិរលបចានំថងលៅតាមសាលាលរៀនរបស់ខវួន ឧ. ការអនុវតថការងាររបស់
លគបូលលងៀន វតថម្ចនរបស់លគូបលលងៀន នងិសិសស ការលលបើលបាស់បណាត ល័យ ការលបជុលំកុមបលចចកលទស
លបចាសំបាឋ ហ៍។  

o អបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ (PFs) និងលកមុបណឋុ េះបណាឋ ល និងលតួតពិនិតរថ្នប កល់សុក (DTMTs) 
ចុេះលតួតពនិិតរការបលលងៀន នងិការលរៀន។  

o សម្ចជិកសហគមន ៍ ទសសនកិចចសាលាលរៀន អលងកតលមើលវតថម្ចនរបស់លគូបលលងៀន ការអនុវតថ
សកមយភាពរបស់សាលាលរៀន និងតាមដ្ឋនលមើលអវតថម្ចនរបស់សិសសដល់ផធេះរបស់ពួកលគ។  

o បណាត រកស ម្ចនលសៀវលៅចុេះល យ្ េះអបកចូលអាន និងលបពន័នតាមដ្ឋនការលលបើលបាស់បណាត ល័យកបុង
លម្ច៉ា ងលចញលលង និងលៅលម្ច៉ា ងលផសងៗកបុងរយៈលពលមយួនថង។ 

o គណកមយការលទលទងស់ាលា (SSC) រកាកំណតល់តាអំពកីំណតល់ហតុ និងរលបៀបវារៈននការលបជុរំបស់
ខវួន។ 

លដ្ឋយម្ចនជំនួយពីអបកផលិតគំនូរជីវចល គណកមយការលទលទងស់ាលា លតូវទទួលខុសលតូវចំលពាេះការដ្ឋក់
ជូនរបាយការណ៍ហរញិ្ដ វតទុលបចាផំខ (MFR) ជូនការយិាល័យអបរ់លំសុក។ របាយការណ៍លនេះ លតូវរាយមុខ
ចំណាយទងំអស់ននជំនួយសលម្ចបផ់ខលនាេះ និងដ្ឋកប់ញ្ចូ លឯកសារពាកព់ន័នទងំអស់។  
 
៣.២. បទបញ្ញតតនិនឿររតួតពិនិតើយដៅថ្នើក្់រសុ្ក្ 
អនក្ស្រមបស្រមួលថ្នើក្់ដេតត៖ អបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ ម្ចនទំនួលខុសលតូវជាលោលការណ៍ចំលពាេះវឌណន
ភាពននការលតួតពិនតិរលៅលលើការអនុវតថកមយវធិ ី SBEP ។ លៅលពលពួកលគចុេះទសសនកិចចសាលាលរៀន លដើមផោីំ
លទដល់ការអនុវតថសកមយភាពរបស់ជំនួយ ទងំអបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ និងលកុមបណឋុ េះបណាឋ ល និងលតួត
ពិនិតរថ្នប កល់សុក លតូវលធឝើការឲ្របានជិតសបិទនជាមយួោប  លដើមផរីកាកំណតល់តាជាលាយលកេណ៍អកសរអំពកីារចុេះ
ទសសនកិចចរបស់ខវួន លដ្ឋយកតស់ម្ចគ ល់អំពី (ឧទហរណ៍)៖ 

 បញ្ា ផដលលតូវការវធិានការបផនទម 
 លមលរៀនពិលសាធន ៍(lessons learned) 
 ការចាតវ់ធិានការរបស់ពួកលគ និង/ឬសាលាលរៀន/កលមង  
 លទនផលសលលមចរបស់សាលាលរៀន/កលមង 

 

ពត័ម៌្ចនលនេះ នងឹលតូវយកមកលលបើជាធាតុចូលសលម្ចបរ់បាយការណ៍របស់ពួកលគ។  
លៅចុងឆម្ចសទីមយួ (មករា-កុមមៈ) អបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ លតវូចងលកងពត័ម៌្ចន នងិដ្ឋកជូ់ននូវ របាយ
ឿរណ៍ស្ដីពីវែើឍនភាពននឿរអនុវតតជំនួយ។ អបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ លតូវលធឝើរបាយការណ៍សលម្ចបល់ខតថ
ទងំមូល ចំផណកលកុមបណឋុ េះបណាឋ ល និងលតួតពនិិតរថ្នប កល់សុក លតូវចងលកងរបាយការណ៍សលម្ចបល់សុករបស់
ពួកលគលរៀងៗខវួន ជាមយួអបកផដលពួកលគលធឝើការជតិសបិទនជាមយួ (សូមលមើលខាងលលកាម)។ របាយការណ៍សឋីពី



   កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍
សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
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ការអនុវតថទងំលនេះ លតូវពឹងផផអកភាគលលចើនលៅលលើពត័ម៌្ចនផដលបានបលងកើតលដ្ឋយ របាយការណ៍សឋីពីការលតួត
ពិនិតរសាលាលរៀន ផដលបានបលងកើតលដ្ឋយលកុមបណឋុ េះបណាឋ ល នងិលតួតពនិិតរថ្នប កល់សុក (សូមលមើលខាង
លលកាម)។ 
រក្ុមបណ្ដោះបណ្ដើល និងរតួតពនិិតើយថ្នើក្់រសុ្ក្៖ លកុមបណឋុ េះបណាឋ ល និងលតួតពនិិតរថ្នប កល់សុក លតូវដ្ឋករ់បាយ
ឿរណ៍ស្ដីពីឿររតួតពិនតិើយសាលាដរៀន (សូមលមើល ទលមង ់ ញ / ឧបសមភន័ន ៦) សឋីពីការអនុវតថជំនួយ ជូន
ការយិាល័យអបរ់លំសុកលបចាឆំម្ចសនីមយួៗ។ ម្ចតិកាននរបាយការណ៍លនេះ នងឹលតូវពិភាកាលៅកបុងការលបជុំ
លកុមគំនូរជវីចលថ្នប កល់សុក។ លបធានគណកមយការលទលទងស់ាលា លតូវផឋល់ពត័ម៌្ចនលនេះលតឡបល់ៅកានគ់ណ
កមយការទងំមូល ផដលជាអបកលតូវលធឝើលសចកឋសីលលមចចតិថលដ្ឋយផផអកលលើបញ្ា ទងំលនេះ។ លកុមបណឋុ េះបណាឋ ល 
និងលតួតពនិិតរថ្នប កល់សុក ម្ចនទំនួលខុសលតូវកបុងការលមើលការខុសលតូវការបលងកើតផផនការផកលមអសាលាលរៀន 
លធឝើការជិតសបិទនជាមយួអបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ លដើមផធីានានូវការអនុវតថលលោងការណ៍លដ្ឋយរលូន និង
កសាងសមតទភាពរបស់ខវួន លដើមផលីគបល់គងដំលណើ រការពីអបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ សលម្ចបក់ារបលងកើត និង
ការអនុវតថផផនការសាលាលរៀននាលពលអនាគត។ 
៣.៣. ថ្នើក្់ដេតត 

លៅចុងឆ្ប វំដឋគលលម្ចង អបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ លតូវបំលពញរបាយឿរណ៍ស្ដីពីឿររតួតពិនិតើយ និង
ាមដនគដរាង សលម្ចបស់ាលាលរៀនទងំអស់រមួោប  លលកាមការទទួលខុសលតូវ និងរបាយឿរណ៍ស្ដីពីឿររតួត
ពិនិតើយសាលាដរៀនលបចាឆំ្ប  ំ (ផដលចងលកងលដ្ឋយលកុមបណឋុ េះបណាឋ ល និងលតួតពិនិតរថ្នប កល់សុក) សលម្ចប់
សាលាលរៀននីមយួៗ។ ពកួលគលតូវលផញើឯកសារទងំលនេះជាមយួនឹងសនវឹកសលងេបអំពសីាលាលរៀនជូនមនធីរអបរ់លំខ
តថ។ ពួកលគកល៏តូវជួបជាមយួមស្តនថលីៅការយិាល័យអបរ់លំសុក និងមនធីរអបរ់លំខតថ លដើមផពីិភាកាអំពលីទនផល
សលលមចននសកមយភាពនីមយួៗ និងលមលរៀនពិលសាធនផ៍ងផដរ។ លទនផលរបស់ពួកលគ នឹងលតូវដ្ឋកប់ញ្ចូ លលៅ
កបុងរបាយការណ៍លបចាឆំ្ប រំបស់មនធីរអបរ់លំខតថ លហើយម្ចតិកាននរបាយការណ៍លនាេះ លតវូបានពិភាកាោប លៅកបុង
កិចចលបជុជំាលទៀងទតល់ៅមនធីរអបរ់លំខតថ។  

គណលនយរករលៅមនធីរអបរ់លំខតថ លតវូលផធៀងដធ តរ់បាយឿរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបចំឌេរបស់សាលាលរៀន។ 
លបសិនលបើម្ចនបញ្ា ពួកលគលតូវចុេះទសសនកិចចសាលាលរៀន នងិពិនិតរលមើលដំលណើ រការនិងកំណតល់តាហរញិ្ដ វតទុ។ 
 

របាយការណ៍ចុងលលកាយផដលលរៀបចលំដ្ឋយអបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ របាយឿរណ៍រតួតពិនតិើយ និងវាយ
តនមលរបចំឆនើំ លបមូលផឋុពំត័ម៌្ចន ការអលងកត អនុសាសន ៍ លមលរៀន និងបញ្ា ពឆី្ប គំលលម្ចងលពញលលញ។ របាយ
ការណ៍លនេះ លតូវដ្ឋកជូ់នមនធីរអបរ់លំខតថ លដើមផដី្ឋកប់ញ្ចូ លលៅកបុងរបាយការណ៍ និងអនុសាសនរ៍បស់មនធីរអបរ់ ំ
លដើមផជីាកជូ់ននាយកដ្ឋឌ នមធរមសិកាចំលណេះទូលៅ អគគនាយកននអគគនាយកដ្ឋឌ នអបរ់ ំ សម្ចជលបចាឆំ្ប រំបស់
លកសួងអបរ់។ំ 

មនធីរអបរ់លំខតថ សលមបសលមួលការលរៀបចផំផនការលបចាលំតីម្ចសជាមយួអបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ 
និងលកុមបណឋុ េះបណាឋ ល នងិលតួតពិនតិរថ្នប កល់សុក លដើមផធីានាឲ្របាននូវការលគបដណឋ បទូ់លំទូលាយនន
សកមយភាពរបស់សាលាលរៀនទងំអស់។ លោលបណំងននផផនការលនេះគឺ លដើមផលីចៀសវាងភាពលតួតសីុោប ននការ
ចុេះអធិការកិចចលដ្ឋយលកុមលផសងៗោប  និងលដើមផបីលងកើតនូវភាពខុសោប ននទំនួលខុសលតូវឲ្របានចាស់លាស់។ 



   កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍
សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
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ការយិាល័យគណលនយរ នងិផផនការននមនធីរអបរ់លំខតថ លតូវដ្ឋករ់បាយឿរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបចំឌេជូន
នាយកដ្ឋឌ នហិរញ្ដ វតទុ ផដលលតូវដ្ឋកប់ញ្ចូ លនូវជំនួយ និងចំណាយផដលពាកព់ន័ននឹងគលលម្ចងដនទលទៀត ផដល
លកើតលឡើងលៅថ្នប កល់ខតថ។ ការយិាល័យគណលនយរ និងផផនការននមនធីរអបរ់លំខតថ កល៏តូវលរៀបចកំារលផធៀងដធ ត់
សលម្ចបជ់ំនួយនីមយួៗលៅចុងវដឋថវកិាផងផដរ លហើយលតូវរាយការណ៍/ពិភាកាអំពភីាពមនិលបលកតណីាមយួ
ជាមយួលបធានមនធីរអបរ់លំខតថ។  

លបធានមនធីរអបរ់លំខតថ លដ្ឋយម្ចនធាតុចូលពអីបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ នងិលកុមបណឋុ េះបណាឋ ល 
និងលតួតពិនិតរថ្នប កល់សុក កល៏តូវអនុវតថការវាយតនមវការអនុវតថការងារលបចាឆំ្ប រំបស់អបកផលិតគំនូរជវីចលផងផដ
រ។ កបុងនយ័លនេះ អបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ គឺជាភាប កង់ារដវ ស់បឋូរដសំ៏ខានល់ៅកបុងការសលមបសលមួលការ
អនុវតថ កមយវធិី SBEP ។ ការអនុវតថការងាររបស់ពួកលគ លតូវបានរពំឹងថ្ននឹងម្ចនឥទនិពលផដលម្ចនសារៈ
សំខានល់ៅលលើលទនផលសលលមចរបស់គលលម្ចង។ លបធានមនធីរអបរ់លំខតថ អនុវតថការវាយតនមវការអនុវតថការងារ
របស់ពួកលគ លដ្ឋយម្ចនការោលំទបលចចកលទសពីការយិាល័យលផសងៗរបស់មនធីរអបរ់លំខតថ។ ដំលណើ រការននការ
វាយតនមវ លតវូចាបល់ផឋើមជាដំបូងជាមយួនឹងអបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ លដ្ឋយអនុវតថសឝ័យវាយតនមវ។ កបុងការ
លធឝើកិចចការលនេះ ពកួលគអាចលបមូលភសថុតាង (ពីរបាយការណ៍ជាលាយលកេណ៍អកសរ លំដ្ឋបលំ់លដ្ឋយនន
លពឹតថិការណ៍ ឧទហរណ៍អំពកីារងារផដលបានបំលពញ) ននការអនុវតថភាជ បន់ឹងការងារ។ លៅអំឡុងលពលវាយ
តនមវ អបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ និងអបកវាយតនមវ លតូវលលបើសឝ័យវាយតនមវជាមូលដ្ឋឌ នសលម្ចបក់ារពិភាកា 
លហើយលតូវចរចារោប អំពកីលមតិននការអនុវតថការងារផដលម្ចនការឯកភាពោប ។ តារាង "ផដលផផអកលលើសថងដ់្ឋរ" 
ផដលម្ចនយា៉ា ងលហាចណាស់លបាកំលមតិននអបកបរយិាយ ផដលទកទ់ងនឹងលកេណៈវនិិចឆយ័ននការអនុវតថការងារ
ផដលបានផឋល់ជូន នឹងលតូវបានបលងកើតលឡើង លដើមផសីលមបសលមួលការវាយតនមវការអនុវតថការងាររបស់អបក
សលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ។  
 

៣.៤. ថ្នើក្់ជតិ 
អគនាយក្ដឋើនអប់រ ំ (DGE) ៖ នាយកដ្ឋឌ នមធរមសិកាចំលណេះទូលៅ ដ្ឋកផ់គុ ំតាមលំដ្ឋបព់ត័ម៌្ចន

ផដលបានមកពីលគបថ់្នប កទ់ងំអស់ កំណតន់ិនាប ការ និងផឋល់ពត័ម៌្ចនលតឡបជូ់នអគគនាយកដ្ឋឌ នអបរ់វំញិ។ 
បុគគលិកនាយកដ្ឋឌ នមធរមសិកាចំលណេះទូលៅ លតូវចុេះទសសនកចិចគំរូសាលាលរៀនលៅកបុងឆ្ប លំនាេះ លដើមផលីតួតពនិិ
តរសកមយភាពជំនួយ និងលផធៀងដធ តល់មើលកំណតល់តាហិរញ្ដ វតទុ។ លដ្ឋយលលបើរបាយការណ៍សឋីពីវឌណនភាពលបចាលំតី
ម្ចសថ្នប កល់ខតថ នាយកដ្ឋឌ នមធរមសិកាចំលណេះទូលៅ លតូវលបមូលផឋុពំត័ម៌្ចន និងសរលសររបាយឿរណ៍ស្ដីពី
វែើឍនភាពឌ លបានរបមូលផដុំរបចំឆាស្ សលម្ចបគ់លលម្ចងទងំមូល។  

របាយការណ៍សឋីពីវឌណនភាពផដលបានលបមូលផឋុ ំលបចាឆំម្ចសចុងលលកាយននឆ្ប  ំ បលងកើតបានជា របាយ
ឿរណ៍របចំឆនើំស្ដីពីវែើឍនភាពគដរាង លដ្ឋយលធឝើអនុសាសនន៍ានាសលម្ចបគ់លលម្ចង នងិការផកលមអដំលណើ ការ
ជូនអគគនាយដ្ឋឌ នអបរ់ ំនាយកដ្ឋឌ នហិរញ្ដ វតទុ និងអងគភាពលគបល់គងគលលម្ចង។ របាយការណ៍ លតូវលផញើជូននាយក
ដ្ឋឌ នផផនការ លដើមផចីងលកងសលម្ចបល់លបើលបាស់លៅកបុងសម្ចជលបចាឆំ្ប រំបស់លកសួងអបរ់។ំ អគគនាយកដ្ឋឌ នអបរ់ ំ
កល៏តូវទទួលខុសលតូវចំលពាេះការរាយការណ៍ជូនលកសួងអបរ់ផំងផដរ តាមរយៈលលខាធិការដ្ឋឌ នននអងគភាព



   កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍
សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
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លគបល់គងគលលម្ចង នងិធនាោរអភវិឌណនអ៍ាសីុ សឋីពីបញ្ា នានាទកទ់ងនឹងការលគបល់គង នងិការអនុវតថគលលម្ច
ង។  

លសចកឋសីលងេបននរបាយការណ៍សឋីពីការលតួតពិនតិរ ផដលនឹងលតូវដ្ឋកជូ់នលដ្ឋយរដឌបាលថ្នប កល់ផសងៗ 
ម្ចនលរៀបរាបដូ់ចខាងលលកាម៖ 

 
ារាង ៣.១ ដស្ចក្ដីស្ដងបស្ដីពីទរមង់ និងរបាយឿរណ៍ស្ដីពីឿររតួតពិនិតើយ 

ដឈមើោះរបាយឿរណ៍ ចងរក្ង
ដដយ 

ក្ឌនលងទទួល ភាពញឹ
ក្ញប់ 

របភពទិននន័យ 

ទលមង់ ជ ៖ ផផនការតាមដ្ឋនការលតួតពិនិ
តរ និងវាយតនមវ 

SSC DoEYS 
& PoEYS 

លបចាឆំ្ប  ំ  ផផនការផកលមអសាលាលរៀន 

ទលមង់រាយការណ៍អំពីសឝ័យវាយតនមវ SSC DoEYS លបចាឆំ្ប  ំ  ការលតួតពិនិតរនផធកបុង 
 ការលបជំុរបស់ SSC 

របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ លបចាផំខ SSC គណលនយរករ 
នន PoEYS 

លបចាផំខ  បងាក ន់នដ 
 លសៀវលៅកតល់តាចំណាយ 

ទលមង់ ឈ ៖ របាយការណ៍សឋី ពីការលតួត
ពិនិតរសាលាលរៀន 

DTMT PFs 
DoEYS 
PoEYS 

លបចាំ
ឆម្ចស 

 ទសសនកិចចសាលាលរៀន 

របាយការណ៍សឋី ពីវឌណនភាពននការអនុវតថ
ជនួំយ (ថ្នប កល់សុក) 

DTMT PFs 
DoEYS 

លបចាំ
ឆម្ចស 

 របាយការណ៍សឋីពីការលតួត
ពិនិតរសាលាលរៀន 

របាយការណ៍សឋី ពីវឌណនភាពននការអនុវតថ
ជនួំយ (ថ្នប កល់ខតថ) 

PFs 
 

PoEYS 
SED 

លបចាំ
ឆម្ចស 

 របាយការណ៍សឋីពីការលតួត
ពិនិតរសាលាលរៀន 

 របាយការណ៍សឋីពីវឌណនភាព
ននការអនុវតថជំនួយ (ថ្នប ក់
លសុក) 

របាយការណ៍សឋី ពីការលតួតពិនិតរ និងវាយ
តនមវគលលម្ចង (ថ្នប កល់ខតថ) 
(សម្ចគ ល់៖ របាយការណ៍សឋី ពីការលតួតពិនិតរ
សាលាលរៀននីមយួៗទអំស់ លតូវភាជ ប់មក
ជាមយួនឹងរបាយការណ៍លនេះ) 

PFs PoEyS 
SED 

លបចាឆំ្ប  ំ  របាយការណ៍សឋីពីវឌណនភាព
ននការអនុវតថជំនួយ (ថ្នប ក់
លខតថ) 

 របាយការណ៍សឋីពីការលតួត
ពិនិតរសាលាលរៀន 

របាយការណ៍លបចាឆំ្ប សំឋី ពីការលតួតពិនិតរ 
និងវាយតនមវ (ថ្នប កល់ខតថ) 

PF PoEYS 
SED 

លបចាឆំ្ប  ំ  របាយការណ៍សឋីពីការលតួត
ពិនិតរ និងវាយតនមវគលលម្ចង 
(ថ្នប កល់ខតថ) 

របាយការណ៍សឋី ពីវឌណនភាពផដលបាន SED DGE លបចាំ  របាយការណ៍សឋីពីវឌណនភាព



   កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍
សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
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ដឈមើោះរបាយឿរណ៍ ចងរក្ង
ដដយ 

ក្ឌនលងទទួល ភាពញឹ
ក្ញប់ 

របភពទិននន័យ 

លបមលូផឋុ លំបចាឆំម្ចស PMU ឆម្ចស ននការអនុវតថជំនួយ (ថ្នប ក់
លខតថ) 

របាយការណ៍ លបចាឆំ្ប សំឋី ពី វឌណនភាព
គលលម្ចង 

SED DGE 
DoF 
PMU 

លបចាឆំ្ប  ំ  របាយការណ៍សឋីពីវឌណនភាព
ផដលបានលបមលូផឋុ ំលបចាំ
ឆម្ចស 

 របាយការណ៍លបចាឆំ្ប សំឋីពី
ការលតួតពិនិតរ និងវាយតនមវ 
(ថ្នប កល់ខតថ) 

 

៤. ោរវិភាគហានិភ័យ 
លដ្ឋយសារកមយវធិី SBEP នឹងលតូវអនុវតថលៅកបុងសាលាលរៀនទងំ ១០០ ផដលម្ចនអលតាសិសស

លបាេះបងក់ារសិកាខភស់ជាងលគលៅកបុងលបលទសលនាេះ បញ្ា ផដលលបឈមលដ្ឋយអបកអនុវតថកមយវធិលីធឝើឲ្រម្ចនការ
រញួរា។ លទេះជាយា៉ា ងណា ការយល់ដឹងពីបញ្ា លបឈមទងំលនេះពដីំបូង នឹងជួយ ដល់ការលបលមើលទុកជាមុននូវ
ការប៉ាេះពាល់របស់បញ្ា ទងំលនាេះ លហើយសលមបសលមួលដល់ការលលតៀមបលមុងតាមការគួរ។ បញ្ា លបឈមមយួ
ចំនួនផដលសំខានជ់ាងលនេះ រមួម្ចន៖ 
ឿរដរបើអនតរាគមនឌ៍ផនក្ផត់ផងដ់ ើមើបដីដោះរសាយបញ្លើឌផនក្តរមូវឿរ 

លដ្ឋយសារកមយវធិី SBEP គជឺាកមយវធិអីភវិឌណនក៍ារអបរ់ដំច៏មផងមយួ ដូលចបេះលហើយលទើបអនថរាគមន៍
របស់កមយវធិលីនេះ លដឋ តលៅលលើបរបិទអបរ់។ំ លទេះជាយា៉ា ងណា កតាថ សំខាន់ៗ ផដលនាឲំ្រម្ចនការលបាេះបងក់ារ
សិកា ហាកដូ់ចជាម្ចនលកេណៈសងគម និងលសដឌកិចចជាចមផងផដលបញ្ឈបភ់ាពលកីលក ជាសម្ចភ ធខាវ ងំមយួរុញ
ឲ្រម្ចនការលធឝើចំណាកលសុក លហើយជាតលមូវការពលករសីុឈបួលដខ៏ាវ ងំពបីណាឋ លរាងចលក នងិចម្ចក រផដលម្ចន
ចំនួនលកើនលឡើងយា៉ា ងរហ័ស។ ការចូលលរៀនលតូវបានលគយល់ថ្ន ជាតនមវឱ្កាសលតូវបាតប់ងដ់ល៏លចើន សលម្ចបអ់បក
ផដលនឹកគិតចងល់បាេះបងក់ារសិកា ពីលលពាេះលបាកច់ំណូលផដលពួកលគខកខានមនិបានទទួលលដ្ឋយសារការ
មនិចូលលបឡូកកបុងការងារ ម្ចនចំននួលលចើនគួរឲ្រកតស់ម្ចគ ល់។ បផនទមពលីលើលនេះលទៀត តនមវននការអបរ់លំតូវបាន
លគយល់ថ្ន ម្ចនកលមតិទបខាវ ងំ ពីលលពាេះលគបូលលងៀនផតងផតអវតថម្ចនញឹកញាប ់ លហើយពុំម្ចនការបណឋុ េះ
បណាឋ លវជិាជ ជីវៈលៅតាមសាលាលរៀនលទ (កបុងចំលណាមមូលលហតុដនទលទៀត)។ ការលនេះលធឝើឲ្រតនមវឱ្កាសលតូវ
បាតប់ងក់ារអបរ់មំ្ចនការលកើនលឡើង។ កមយវធិី SBEP ផសឝងរកការបលងកើនតនមវននការអបរ់ ំតាមរយៈការលធឝើឲ្រវស័ិ
យលនេះកានផ់តម្ចនការពាកព់ន័នកានផ់តលលចើនលៅនឹងតលមវូការរបស់សិសស លដើមផបី៉ាេះប៉ាូវតនមវឱ្កាសលតូវបាតប់ងវ់ ិ
ញ។ បញ្ា លបឈមលៅកបុងការសលលមចកិចចការលនេះគឺ លតើការដវ ស់បឋូរបរបិទអបរ់នំឹងម្ចនលកេណៈលគបល់ោនព់ិត
លបាកដ លដើមផលីធឝើឲ្រសិសសពិចារណាលឡើងវញិថ្ននឹងឈបរ់ពំឹងលៅលលើការចូលលបឡូកកបុងការងារ (និងលបាក់
ចំណូលផដលការងារលនេះផឋល់ឲ្រ) លដើមផឲី្រពួកលគលៅបនថការសិកាផដរឬលទ?  
ឿរដដោះរសាយបញ្លើរចនាស្មព័នធជមួយឌផនក្មធើយមសិ្ក្ើាចំដណោះទូដៅ 



   កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍
សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
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កងឝេះលគូបលលងៀន គឺជាលរឿងផដលផតងផតលកើតម្ចនលៅកបុងសាលាលរៀនជាលលចើន ផដលបានលធឝើទសសនកិចច
លៅកបុងលពលចុេះលបមូលទិនបនយ័។ លគបូលលងៀនផដលម្ចនលទនភាពលលបើលបាស់បាន ភាគលលចើនរស់លៅឆ្ង យពី
សាលាលរៀន លហើយជាលទនផលពួកោតផ់តងផតអវតថម្ចនជាញឹកញាប។់ ថវកិាជំនួយដល់សាលាលរៀនតាមកិចច
លពមលលពៀង និងការខិតខកំសាងសមតទភាព ទំនងជាមនិម្ចនលបសិទនភាពចំលពាេះការលបឈមនឹងបញ្ា លបឈម
លនេះលឡើយ។ លទេះជាយា៉ា ងណា សកមយភាពពាកព់ន័នលលកាមកមយវធិអីភវិឌណនវ៍ស័ិយអបរ់ជំំហានទី III (ESDP III) 
អាចជាម្ចនភាពលជាគជយ័លលចើនជាង ដូចជា ការសាងសងក់ផនវងសាប កល់ៅជូនលគបូលលងៀន (ទងំលលាកលគូ នងិ
អបកលគូ) ជាលដើម។ បញ្ា រចនាសមភន័នលនេះ កអ៏ាចតលមូវឲ្រម្ចនលោលវធិីតាមកិចចលពមលលពៀងតិចជាងមុន តាមវធិី
មយួផដលជំនួយសលម្ចប់សាលាលរៀនលតូវបានលលបើលបាស់ ដូចជា លលគឿងលលើកទឹកចិតថសលម្ចបល់គបូលលងៀន ឬការ
ឧបតទមមធនលសផៀងអាហារសលម្ចប់លគបូលលងៀន ផដលលតូវការរស់លៅកបុងសាលា ឬលៅជិតសាលា។ 
ឿរវាយតនមលហានិភ័យដៅដពលេវោះបុពវលក្េណឌស្រាប់ឿរអនុវតតឌ លអាចដធវើបាន 

អនថរាគមនជ៍ាលលចើនផដលបានលធឝើផផនការលលកាមកមយវធិី SBEP សនយតអ់ំពបុីពឝលកេខណឍ មូលដ្ឋឌ នមយួ
ចំនួន ដូចជា លទនភាពលលបើលបាស់ធនធានមនុសសផដលម្ចនសតមទភាពកបុងការអនុវតថវា។ ប៉ាុផនថ ការពិភាកា
របស់អបកពាកព់ន័នបានបញ្ជ កថ់្ន ភាគលលចើនននបុពឝលកេខណឍ ទងំលនេះ មនិម្ចនលៅនឹងកផនវងលទ ជាពិលសស
ទកទ់ងលៅនឹងលទនភាពលលបើលបាស់លគូបលលងៀន។ ដូលចបេះ វាគជឺាបញ្ា លបឈមដធ៏ងនធ់ងរមយួ កបុងការចាបល់ផឋើម
លដ្ឋេះលសាយតលមូវការកលមតិខភស់លៅកបុងសាលាលរៀន (ដូចជា ការបលលងៀន និងកមយវធិសិីកាផដលម្ចនការផក
លមអជាលដើម) លៅលពលតលមវូការមូលដ្ឋឌ នកានផ់តលលចើន ដូចជា លទនភាពលលបើលបាស់លគូបលលងៀនម្ចនតិចតចួ និង
ភាពជាអបកដឹកនាផំដលម្ចនសមតទភាព លៅផតលតូវការឲ្រម្ចនការលឆវើយតប។ កមយវធិលីតូវពចិារណាអំពី
មលធាបាយនានាកបុងការលលបើលបាស់ធនធានមនុសសផដលម្ចនលសាបឲ់្រអស់ពលីទនភាព (ឧ. ការលលបើលបាស់
ជំនួយសលម្ចបល់លគឿងលលើកទឹកចិតថលគបូលលងៀន ផដលផារភាជ បជ់ាមយួការងារបផនទមផដលពាកព់ន័ននងឹការលបឹកា 
ការអបរ់បំំណិនជីវតិ និងអនថរាគមនល៍ផសងៗ ការកសាងសមតទភាព លដើមផបីលងកើនជំនាញភាពជាអបកដឹកនា ំ
។ល។) លដើមផធីានាថ្ន កងឝេះបុពឝលកេខណឍ មយួចំនួន មនិលធឝើឲ្រអនថរាយដល់អនថរាគមនសំ៍ខាន់ៗ របស់កមយវធិី
លឡើយ។  
ឿរឿត់បនថយចំណ្យរបតបិតតិឿរេពស់្ 

កំលណើ នចំនួនកមយវធិជីំនួយសាលាលរៀនលៅកមភុជាលៅលពលថយីៗលនេះ លធឝើឲ្រវាកានផ់តទំនងថ្ន អាចនឹង
ម្ចនផខសជំនួយសាលាលរៀនលលើសពីមយួលៅកបុងសាលាលរៀនលោលលៅរបស់កមយវធិី SBEP ។ ផខសជំនួយលលចើន 
ផដលម្ចនលំហូរថវកិា និងលកេខណឍ កបុងការរាយការណ៍លផសងៗោប  នឹងនាឲំ្រម្ចនចំណាយលបតិបតថិការខភស់
ខាវ ងំសលម្ចបស់ាលាលរៀន។ ឧបម្ចថ្ន សាលាលរៀនបានលបឈមមុខនឹងឧបសគគផផបកធនធានមនុសសរចួលហើយ
លនាេះ នឹងម្ចនបញ្ា លបឈមធងនធ់ងរផដលលលើសបនធុកសលម្ចបអ់បកអនុវតថលៅថ្នប កមូ់លដ្ឋឌ ន មនិលតឹមផតលៅថ្នប ក់
សាលាលរៀនប៉ាុលណាត េះលទ ផថមទងំលៅថ្នប កក់ារយិាល័យអបរ់លំសុក និងថ្នប កម់នធីរអបរ់លំខតថផងផដរ។ ការលនេះនឹង
លធឝើឲ្រអនថរាយដល់លបសិទនភាពននការអនុវតថជំនួយរបស់កមយវធិី SBEP ។ ការសលមបសលមួលការអនុវតថជំនួយ 
(ឧ. ការបផងឝរជំនួយថវកិាផដលមនិផមនជារបស់ធនាោរ ADB លៅឲ្រសាលាលរៀនដនទលទៀតលដើមផលីចៀសវាង
ការលតួតសីុោប ) នឹងអាចជួយ លដ្ឋេះលសាយបញ្ា លបឈមលនេះបានលលចើន។ 



   កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍
សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
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ដតើក្មមវិធី SBEP  អាចដគចផុតពអីនាតើក្់ឌ លក្មមវិធដីផើឝងដទៀតបានធាយើក្់ចូលដដយរដបៀបណ្? (ឧ. ឿរ
រគប់រគងជំនួយឌ លរគបស្ងត់ដដយនាយក្សាលា ឿរ ក្គណក្មមឿររទរទងស់ាលាដចញពីឿររគប់រគង
ថវិឿសាលាដរៀន)  
កមយវធិី SBEP មនិផមនជាកមយវធិជីំនួយសាលាលរៀនដំបូងលៅកមភុជាលទ លហើយវាកទ៏ំនងមនិផមនជាកមយវធិចុីង
លលកាយលគផដរ។ ភាគលលចើនននបញ្ា ផដលលបឈមលដ្ឋយកមយវធិី SBEP កធ៏ាវ បប់ានលបឈមលដ្ឋយគលលម្ចងលផស
ងៗលទៀតផងផដរ។ និនាប ការសលម្ចបស់ហគមនផ៍ដលលតូវបានលគកាតដ់ឋ ច ់ និងសលម្ចបន់ាយកសាលាកបុងការ
លគបសងកតល់ៅលលើការលធឝើលសចកឋសីលលមចចិតថអំពីជនំួយសាលាលរៀន ធាវ បជ់ាបញ្ា មយួចំនួនផដលបានជួបលបទេះ
កនវងមកលហើយ។ ជាការពិត ការលបលពតឹថទងំលនេះ សផមឋងឲ្រលឃើញនូវការចាកឫ់សចូលលលៅ ជាពិលសស លៅ
លពលផដលពាកព់ន័ននឹងការលលបើលបាស់ថវកិារមួ។ បញ្ា លបឈមសលម្ចប់កមយវធិី SBEP គ ឺរលបៀបលបឈមលៅនឹង
បញ្ា លបឈមទងំលនេះឲ្រម្ចនលបសិទនភាពជាងកមយវធិដីនទលទៀត។ ការសលលមចចិតថលលបើលបាស់លបធានសហគមន៍
លធឝើជាលបធានគណកមយការលទលទងស់ាលាគឺជាជំហានមយួសទិតលៅកបុងទិសលៅលតឹមលតូវ លដើមផលីចៀសវាងលទន
ភាពននការលគបសងកតល់ដ្ឋយនាយកសាលា។ កមយវធិកីច៏ងច់ាតថ់្នប កស់ាលាលរៀន ទងំកបុងនយ័សមតទភាព
លគបល់គង នងិកបុងនយ័បំណងលបាថ្នប ផដលលតូវលគបានយល់ដឹង កបុងការផកផលប នងិដវ ស់បឋូរជំនួយថវកិា កដូ៏ចជា
ការោលំទផផបកកសាងសមតទភាពតាមការគួរផងផដរ។ វធិានការទងំលនេះ អាចជួយ កាតប់នទយជនកានត់ំផណង
ជាទីទំនុកចិតថ នងិហានិភយ័បលចចកលទសកបុងការអនុវតថកមយវធិ។ី 
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ឧបសមពន័ធេ១ី៖ ោរារសនលូរបស់អនកសរមបសរមលួថ្ននករ់ែតត (PF) នងិ DTMTs  

ការងារ លសចកថីលមអតិ 
លរៀបចផំផនការការងារលៅលពលចាប់
លផថើមដំលណើ រការសកមយភាព។ 

o PF លរៀបចំផផនការការងារ៖ លបចាលំតីម្ចស លបចាផំខ លដ្ឋយម្ចនកិចចសហការជាមយួ DTMTs។  

សលមបសលមួលសិកាេ សាលាសថីពីការ
លរៀបចផំផនការមូលដ្ឋឌ ន។ 

o ោលំទដល់ការអភវិឌណនផ៍ផនការអភវិឌណនស៍ាលា លដ្ឋយលលបើគំរូផផនការផដលម្ចនលកេណៈបទដ្ឋឌ ន និង មុនុីយ
សកមយភាព SBEP។ 

សហការោប ជាមយួ DTMTs ពិនិតរ
លឡើងវញិ និងលធឝើចំណារលលើ SIPs 
លដើមផលីសបើរសំុការយល់លពមពី Po-
EYS 

o បនាធ បពី់ SIPs លតវូបានសរលសររចួរាល់ អបកសលមបសលមួលថ្នប កល់ខតថ និងសម្ចជិកមកពី DTMT លតូវពិនិតរ 
SIPs លឡើងវញិ លហើយលធឝើការវនិិបចឆយ័ថ្នលតើ SIPs បានយល់លពមលលបើពិធីការលតួតពិនិតរផដលបានលរៀបចសំលម្ចប់
លោលបំណងលនាេះ ឬអត។់ 

ជួយ សាលាកបុងការពិនិតរ SIPលឡើង
វញិលបសិនលបើចាបំាច ់

o កបុងករណីចាបំាច ់PFសហការជាមយួ DTMT ជួយ  SSC កបុងការលធឝើការផកផលប និងការលធឝើផកលមអផផនការ
សាលាលរៀន។ 

ោលំទការអនុវតថសកមយភាព លដ្ឋយម្ចនកិចចសហការជាមយួ DTMT  PF លតូវជួយ  SSC លរៀបចផំផនការអនុវតថ និងតាមដ្ឋន សលម្ចបជំ់នួយ
សកមយភាពផដលលតវូអនុវតថ ផដលម្ចនផចងដូចខាងលលកាមៈ 
o លរៀបចំកិចចលបជំុលអាយបានលទៀងទតជ់ាមយួនាយកសាលា លដើមផពិីភាកាពីការវវិតថ របស់ការអនុវតថលដ្ឋយផផអក

លៅលលើការសលងកត ផផនការអនុវតថ និងផផនការតាមដ្ឋន។ 
o ផថល់អនុសាសនល៍លើការរកីចលលមើន និងពិភាកាពីដំលណាេះលសាយចំលពាេះបញ្ា  
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ការងារ លសចកថីលមអតិ 
o ពិនិតរលមើលថ្នលតើរាល់សកមយភាព បានអនុលឡាមលៅតាមផផនការឬអត។់ 
o សលងកតលមើលការវវិតថននការអនុវតថ លដ្ឋយផផអកលលើផផនការ ទងំកាលវភិាគ និងគុណភាព។ 
o លធឝើការលឆវើយតបនឹងតលមូវការរបស់ SSC។  
o ោលំទដល់គំនិតផថួចលផថើមកបុងមូលដ្ឋឌ ន (វមិជឈការ)។ 
o ផថល់ជំនួយបលចចកលទស។ 

ចូលរមួកិចចលបជំុ SSC  ោលំទ SSC កបុងការលរៀបចំកិចចលបជំុលអាយម្ចនលបសិទនិភាពៈ 
o លរៀបចរំលបៀបវារៈ និងអនុវតថតាមរលបៀបវារៈលនាេះ។ 
o ចូលរមួលដើរតួនាទីជាអធិបតីដសំ៏ខាន។់ 
o លលបើលបាស់និតិវធីិលបជំុលអាយបានសមលសប ផផអកលលើលបធានបទលតូវពិភាកា។ 
o ម្ចនលទនផលជាកល់ាក។់ 
o លរៀបចំកផនវងអងគុយ។ 

តាមដ្ឋនការអនុវតថជំនួយសកមយភាព o លធឝើកំណតល់តាលបចានំថងផដលបានមកពីការសលងកត និងការចាបអ់ារមយណ៍លផសងៗ លតូវរកាទុក។ 
o បំលពញកំណតល់តាសថីពីការវវិតថ ននការអនុវតថជំនួយ  
o បំលពញរបាយការណ៍តាមដ្ឋន និងវាយតនមវគលលម្ចង លៅលរៀងរាល់ដំណាចឆ់្ប សិំកានីមយួៗ 
o លលបើលបាស់ទរំងរ់បាយការណ៍បទដ្ឋឌ ន។ 
o តាមដ្ឋនលទនផលផដលសលលមចបាន និងគុណភាពរបស់វា លហើយវាយតនមវពីលទធផលការងារ។ 
o ោលំទសាលាមធរមសិកាបឋមភូម ិ ឲ្រវាយតនមវ សកមយភាពរបស់ខវួន។ 
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ការងារ លសចកថីលមអតិ 
លលើកកមភស់ ការលរៀនសូលតលដ្ឋយ 
សម្ចជិក SSC  

o លតូវធានាថ្ន SSCs ពិនិតរ និងវាយតនមវជាលទៀងទតល់លើការវវិតថននការអនុវតថជំនួយ។ 
o ជួយ  SSC កបុងលធឝើការសលលមចចិតថចំលពាេះលមលរៀនសិកា និងចូលរមួយកលទនផលលនាេះដ្ឋកប់ញ្ចូ លលៅកបុង

ផផនការអភវិឌណនស៍ាលាឆ្ប បំនាធ បល់ទៀត។ 
ោលំទជំនួយផផបកគណលនយរ o ោលំទដល់ការបលំពញរបាយការណ៍ថវកិាសាលាលបចាផំខ។ 

o ជូនដំណឹងជាមុនដល់សាលាពីនថងកំណតន់នការដ្ឋកជូ់នរបាយការណ៍។ 
លបជំុជាមយួ PoEYS សថីពី 
ការអនុវតថ SBEP 

o ពិភាកាពីលទនផលនន ដំលណើ រការគំលរាង និងលមលរៀនសិកាលដើមផដី្ឋកចូ់លកបុងដំលណើ រការលលើកលលកាយ។ 

 ោលំទលអាយម្ចនតម្ចវ ភាព o បញ្ជ កពី់ចំនួនថវកិារផបងផចកតាមសាលា។ 
ជំនួយបលចចកលទសទូលៅសលម្ចប ់
SSCs 

ការោលំទរមួម្ចនៈ 
o ការលគបល់គងជំនួយ 
o ការលបមូលទិនបយ័ពីសាលាលតឹវលតូវ 
o ការបូកសរុបអាងំឌីកាទរ័ 
o ការតាងំបងាា ញសទិតិសាលា 
o ការលផធរការងារ និងការលគបល់គងការងារ 
o ការលរៀបចផំផនការសកមយភាពជាមយួសហគមន ៍
o ការលលើកសរលសើរពួកលគ លៅលពលពួកលគលធឝើកិចចការបានលអ 
o ការោលំទការសលលមចចិតថ និងគំនិតផថួចលផថើមរបស់លគ (វមិជឈការ) 



   កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
 

 44 

ការងារ លសចកថីលមអតិ 
លរៀបចំកិចចលបជំុជាលបចាជំាមយួ 
DTMTs 

o លធឝើការលឆវើយតបនឹងបញ្ា  និងផថល់ដំលណាេះលសាយដល់សាលា-SSC ពិភាកាពីជលលមើស និងលធឝើការសលលមចចិតថ
លអាយបានទនល់ពលលវលា។ 

o ោលំទការនចបលបឌិតរបស់សាលាលរៀន។ 
o ោលំទការសលលមចិតថ និងគំនិតផថួចលផថើមកបុងមូលដ្ឋឌ ន (វមិជឈការ)។ 



   កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
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ឧបសមពន័ធេី ២: គរមូថ្នោរររៀបចំខផនោរ សរោប់ SBEP 
េរមង់ ក៖  ព័ត៌ោនមូលោាន និងភាពអាចេេួលបាន 
ក្១. ព័ត៌ានមូលដខើនស្តីពីសំ្ដណើរថវិឿរជំនួយ SBEP  
១. រយៈលពលអនុវតថនជំ៍នួយ ពី: ……………………. លៅ …………………………….. 

២. ជំនួយសរុបផថល់លៅឲ្រសាលា $ ៥០០.០០ 

៣. ថវកិារលសបើសំុលដ្ឋយ SSC ពី SBEP សលម្ចប ់២០__ លៅ ២០__ $ ………………………….. 

៤. ល យ្ េះអបកសលមបសលមួល និងបុគគលិក DOE៖  ……………………………………………………. 

 

ក្២. លក្័ណឌដរជើស្ដរីស្ស្រាប់សាលា 

១. បញ្ជ ីកាលបរលិចឆទ កិចចលបជំុ SSC ៦ផខចុងលលកាយ  

២. លតើកំណតល់តាការចូលរមួកិចចលបជំុនីមយួៗកបុងបីផខចុងលលកាយបាន
ភាជ បម់កជាមយួសំលណើ រលនេះផដរ ឬលទ ? 

បាទ ……………………              លទ …………………………. 

៣. លតើ SSC របស់អបក ម្ចនលបពន័នលគបល់គងហិរញ្ដ វតទុលបកបលដ្ឋយតម្ចវ
ភាព និងលបើកចំហផដរ ឬលទ? 

បាទ ……………………              លទ…………………………. 



   កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
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៤. លតើសំលណើ រលនេះ ម្ចនចំណុចណាខវេះផដលអាចបងកលអាយម្ចនបញ្ា
ដល់សាលា សហគមន ៍និង/ឬ បរសិាទ នរបស់វាលទ?  

បាទ ……………………              លទ …………………………. 

លបើ  “ បាទ ” សូមភាជ បម់កជាមយួនូវលសចកថីពនរល់ 

 

ទរមង់ េ១៖ ស្ថិត ិនិង ក្ាឍើចងអលុបងាលើញ     ្ឆនើំ៖_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) 

១. ស្ថិតិទូដៅអំពីសាលាដរៀនរបស្់អនក្ 

លលខកូដ
សាលា
លរៀន ថ្នប

កល់
រៀន

 

ថ្នប
កល់

រៀន
 

បណា
តល័

យ
 លគូ* បគុគលិក

ការយិាល័យ 
គណិត ផខយរ គីម ី របូ ផផនដី ជីវ លបវតថិ ភមូ ិ អងល់គវស លផសងៗ សរបុ លសី 

                

    ចំនួនលគូសរុបលៅសាលាលរៀនរបស់អបក៖   

*សូមបងាា ញផតឯកលទសសំខាន់ៗរបស់លគូបលលងៀនផតប៉ាលុណាត េះមិនខមនលគបម់ខុវជិាជ ផដលោតប់លលងៀនលនាេះលទ។ 

 

 

 



   កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
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២. ស្ថិតិនិងអំាងែីឿទ័រអំពីចំនួនសិ្ស្ើឝដៅសាលាដរៀន 

អំាងែីឿទ័រ 
ថ្នើក់្ទី៧ ថ្នើក់្ទី៨ ថ្នើក់្ទី៩ ស្រុប 

សរបុ លសី សរបុ លសី សរបុ លសី សរបុ លសី 

អលតាចូលលរៀន         

អលតាលតួតថ្នប ក់         

អលតាលឡើងថ្នប ក់         

អលតាលតួតថ្នប ក់         

អលតាលបាេះបង់         

 



   កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍
សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
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េរមង់ ែ២៖ សថិតិ និងអំាងឌីោេ័ររបស់ EMIS-សំ ួរ 
លដ្ឋយផផអកលលើសទិតិ និងអាងំឌីកាទរ័តាមរយៈសាលាលរៀនចំលពាេះការចូលរមួលៅ SBEP សលម្ចប់ឆ្ប ំ

នីមយួៗ 
អនក្ដរៀបចំឌផនឿរសាលាដរៀនគួរឌតពិចរណ្ដធវើាមសំ្ណួរៀងដរឿមៈ 

អនក្ចូលរួមពីរក្មុក្ុារងាយរងដរេោះ 
 លតើអលតាចូលលរៀនសរុបប៉ាុនាយ នលៅកបុងសាលា? លតើអលតាលនេះម្ចនការផលបលបួលផដរឬលទ លបើលលបៀប

លធៀបលៅនងឹឆ្ប មុំន? លតើពួកលគបានទទួលការោលំទពិលសសណាមយួផដរឬលទ? 
 លតើអលតាចូលលរៀនរបស់កុម្ចរមី្ចនចំនួនប៉ាុនាយ នលៅសាលាលរៀន? លតើចំននួលនាេះម្ចនការដវ ស់បថូរពី

កលមតិមយួលៅកលមតិមយួលទៀតផដរឬលទ? លតើពួកលគគួរផតទទួលការោលំទពលិសសផដរឬលទ? 
 លតើពួកលគធាវ បដ់វ ស់បថូរអាងំឌីកាទរ័សលម្ចបក់ារចូលលរៀនរបស់កុម្ចរកីាលពីឆ្ប មុំនលលើ (អលតាលតួត

ថ្នប ក ់អលតាលឡើងថ្នប ក ់អលតាលបាេះបងផ់ដរឬលទ?)។ 
អំាងែីឿទ័រ 
 លតើសាលាធាវ បដ់វ ស់បថូរការលលបើលបាស់អាងំឌីកាទរ័ផដលបងាា ញពីការផកលមអកាលពីឆ្ប មុំនចំលពាេះ 

(អលតាលតួតថ្នប ក ់អលតាលឡើងថ្នប ក ់អលតាលបាេះបង ់ទងំសាលាកលមង នងិសាលាលរៀនឯកជនដ) 
សាលាមយួណាម្ចនការផកលមអ? 

 លបសិនលបើអាងំឌីកាទរ័ខវេះមនិសូវលអ លតើអបកម្ចនវធិសីាស្តសថអឝី លហើយលតើលតូវលធឝើយា៉ា ងដូចលមឋចលដើមផផីក
លមអវា? 
 

ស្ក្មមភាពឌ លានពិដរេោះាមរយៈឿរដរបៀបដធៀបអំាងែីឿទ័ររវាងឆនើំនីមួយៗ 

លតើផផនការឆ្ប លំនេះគួរផតបញ្ចូ លសកមយភាពសំខាន់ៗ អឝីខវេះ លដើមផលីឆវើយតបលៅនឹងបញ្ា តាមរយៈការ
សិកាននអាងំឌីកាទរ័របស់អបក? ឧទហរណ៍៖ 

 សាលាអាចពលងីកសកមយភាពលដើមផផីកលមអអលតាចូលលរៀន និងការទបស់ាក តក់ារលបាេះបងល់កុមកុម្ចរា
និងកុម្ចរងីាយរងលលោេះ។ 

 សកមយភាពសំខាន់ៗ ផដលបានលឆវើយតបលៅនងឹបញ្ា ចូលលរៀនតាមរយៈអាងំឌីកាទរ័លៅសាលាលរៀនី
មយួៗ។



 កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
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េរមង់ គ៖  ខផនោរោ៉ារេីករដើម្បីរឆលើយតបនងឹតរមូវោរ 

បចចុបើបនន ស្ក្មមភាព វតថុបំណង ចំនួនសកមយភាពយកពីទលមង ់
ង តារាងខាងលឆឝង 

(លបសិនលបើលតូវការបញ្ចូ លកបុង
ឆ្ប លំនេះ) 

លតើអឝីខវេះជាតលមូវការរបស់
លយើង? លតើលយើងម្ចនភសថុតាងអឝីខវេះ? លតើលយើងនឹងលធឝើអឝីខវេះ? លតើលយើងចងស់លលមចបានអឝីខវេះ? លតើលយើងដឹងលដ្ឋយរលបៀបណា 

លបសិនលបើលយើងសលលមចវាបាន? 
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ទរមង់ ឃ៖ ឿរបា ើន់របាណពីរបាក់្ចំណូលស្រាប់ឆនើំដនោះ ្របភពស្ឿឍើនុពល) 

លបសិនលបើចាបំាចអ់បកអាចបផនទមទំពរ័បាន។ 

លៅឆ្ប សិំកាមូលដ្ឋឌ ន______________________ រាយលបភពសកាថ នុពលននធនធានសាលាលរៀន និងលបាកចំ់ណូល។ 

ល យ្ េះសាលាលរៀនៈ ...................................................................................... 

ដឈមើោះរបភពធនធាន/របាក់្ 
ចំណូល 

ទរមង់ជំនួយ ្សាច់របាក់្  វិភាគទាន 
ពលក្មម ឿរផត់ផង់ ។ល។) 

តនមល ្របឌហល) 

លរៀល 

 

ដុលាវ រ 

 

១. PB សាចល់បាក់   

របាក់្ស្រុបរបស់្ PB (ជាដុលាវ រ)  

២. ដផើឝងៗ 
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ស្រុបរបាក់្ដផើឝងៗដទៀត (ជាដុលាវ រ)  

សរបុរមួ**  

             អលតាបថូរលបាកៈ់ US$១=………………………….លរៀល   

  *ឧទហរណ៍រមួម្ចន  

 តនមវលបហាកល់បផហលរបស់កមយវធីិលសផៀងអាហារពិភពលលាក ($XX/ម្ច៉ា លទីកលតាន- ថវឹងលសផៀងទងំអស់ជាមយួោប )។ 
 លបាកវ់ភិាគទនរបស់ម្ចច ស់ជំនួយ សបផុរសជន អងគការលផសងៗ ។ល។ 
 ការផគតផ់គងពី់សហគមន៍ទងំអស់-សាចល់បាកនិ់ងលគបផ់ផបកននជំនួយ។ 
 ការោលំទលដ្ឋយអងគការមិនរដ្ឋឌ ភបិាលកបុងតំបនដូ់ចជា សុខភាព បណាត ល័យ ។ល។ 
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េរមង់ ង៖ ោរសរងេបតថ្មលខផនោរសកមមភាពសរោប់ឆ្នំរនេះ (ោររបគល់សំរ ើរ SIP សរោប់សាលាររៀន) 

ចំនួនស្ក្មមភាព 

(ថតចមវងពីទលមង ់គ 
តារាងមនុ) 

ស្ក្មមភាព 

្ដរជើស្ដរីស្មក្ពីទរមង់ គ) 

ស្ក្មមភាពរបស់្អនក្ទទួលផល តនមវសកមយភាព  
សរបុរមួ 

 លគូ
 

សិ
ស

ស 

រដ
ឌបា

ល
 

ស
ហ

គម
ន៍ 

ស្ាស្ភាគទី ១៖ កុ្ារ
ទំាងអស់្បានចូលដរៀន 

      

១.១       

១.២       

ស្ាស្ភាគទី ២៖ ឿរ
សិ្ក្ើារបក្បដដយរបសិ្ទធិ

ភាព 

      

២.១       

២.២       

ស្ាស្ភាគទី ៣៖ សុ្េ
ភាព សុ្វតថិភាព និងឿរ

ឿរពារកុ្ារ 

      

៣.១       

៣.២       
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ចំនួនស្ក្មមភាព 

(ថតចមវងពីទលមង ់គ 
តារាងមនុ) 

ស្ក្មមភាព 

្ដរជើស្ដរីស្មក្ពីទរមង់ គ) 

ស្ក្មមភាពរបស់្អនក្ទទួលផល តនមវសកមយភាព  
សរបុរមួ 

 លគូ
 

សិ
ស

ស 

រដ
ឌបា

ល
 

ស
ហ

គម
ន៍ 

ស្ាស្ភាគទី ៤៖ ឿរ
ដឆលើយតបនឹងដយនែ័រ       

៤.១       

៤.២       

ស្ាស្ភាគទី ៥៖ ឿរ
ចូលរូមរបស់្កុ្ារ រគួសារ 

និងស្ហគមន៏ 
      

៥.១       

៥.២       

ស្ាស្ភាគទី ៦៖ ឿរេំ
រទក្មមវិធីរបព័នធអប់រំ 

      

៦.១       

៦.២       

ចំណាំ៖ អបកអាចបផនទមទំព័របានលបសិនលបើលតូវការ។
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ទរម្ង់ ច៖ ការពណ៌នាអំពីសកម្មភាពសខំាន់ៗ 

ក្. ស្ក្មមភាពទី ១៖ ល យ្ េះសកមយភាព 

ការចំណាយលលើមខុទំនិញ ឯកតា 
តនមវ

ឯកតា 
ចំនួនផខ ចំនួនផខ តនមវសរបុ 

      

      

      

      

      

សរបុរមួ  

េ. ស្ក្មមភាពទី ១.២                                             ល យ្ េះសកមយភាព៖ 

                                         

ការចំណាយលលើមខុទំនិញ ឯកតា 
តនមវ

ឯកតា 
ចំនួនផខ ចំនួនផខ តនមវសរបុ 
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                     សរបុរមួ៖  

                                      ស្ក្មមភាពទី ២.១ ៖ ល យ្ េះសកមយភាព 

ការចំណាយមុខទំនិញ ឯកតា 
តនមវ

ឯកតាថ  
ចំនួនផខ ចំនួនផខ តនមវសរបុ 

      

      

      

      

      

សរបុរមូ៖  
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គ. ស្ក្មមភាព ២.២៖ ល យ្ េះសកមយភាព 

 

ការចំណាយមុខទំនិញ ឯកតា 
តនមវ

ឯកតាថ  
ចំនួនផខ ចំនួនផខ តនមវសរបុ 

      

      

      

      

      

សរបុរមួ៖  

ឃ. ស្ក្មមភាពទី ៣.១៖  ល យ្ េះសកមយភាព 

ការចំណាយលលើទំនិញ ឯកតា 
តនមវ

ឯកតាថ  
ចំនួនផខ ចំនួនផខ តនមវសរបុ 

      

      



កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
     

 57 

      

      

      

សរបុរមួ៖  

 

ង. ស្ក្មមភាពទី ៣.២៖  ល យ្ េះសកមយភាពៈ 

ការចំណាយលលើមខុទំនិញ ឯកតាថ  
តនមវ

ឯកតាថ  
ចំនួនផខ ចំនួនផខ តនមវសរបុ 

      

      

      

      

      

សរបុរមួ៖  
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ច. ស្ក្មមភាពទី ៤.១៖  ល យ្ េះសកមយភាពៈ 

ការចំណាយលលើមខុទំនិញ ឯកតាថ  
តនមវ

ឯកតាថ  
ចំនួនផខ ចំនួនផខ តនមវសរបុ 

      

      

      

      

      

សរបុរមួ៖  

ឆ. ស្ក្មមភាពទី ៤.២៖  ល យ្ េះសកមយភាព៖ 

ការចំណាយមុខលលើទំនិញ ឯកតា 
តនមវឯក

តា 
ចំនួនផខ ចំនួនផខ តនមវសរបុ 
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សរបុរមួ៖  

  
ចំណាំៈ អបកអាចបផនទមទំព័របានតាមលតូវកា។
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េរមង់ ឆ៖  ោលវិភាគដំរ ើរោរសកមមភាព 

ចំនួន
ស្ក្មមភាព 

ឆាស្ទី ១ ឆាស្ទី ២ ឆាស្ទី ៣ 

តុលា វចិឆិកា ធបូ មករា កុមមៈ មនិា លមសា លមសា ឧសភា មថុិនា កកកដ្ឋ 

១.១                                             

១.២                                             

១.៣                                             

១.៤                                             

១.៥                                             

២.១                                             

២.២                                             

២.៣                                             

២.៤                                             

២.៥                                             
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ចំនួន
ស្ក្មមភាព 

ឆាស្ទី ១ ឆាស្ទី ២ ឆាស្ទី ៣ 

តុលា វចិឆិកា ធបូ មករា កុមមៈ មនិា លមសា លមសា ឧសភា មថុិនា កកកដ្ឋ 

៣.១                                             

៣.២                                             

៣.៣                                             

៤.១                                             

៤.២                                             

៤.៣                                             

៥.១                                             

៥.២                                             

៥.៣                                             

៦.១                                             

៦.២                                             
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េរមង់ ជ៖ ោររតួតពិនិត្យ និងវាយតថ្មលខផនោរតាមោន (ថ្ននក់សាលាររៀន) 

សកមយភាព 

(ធាតុចូល) 

លតើលយើងនឹងលធឝើការអលងកតអឝី
ខវេះ? 

លតើលយើងអលងកតលៅលពលណាខវេះ? 

លតើម្ចនការដវ ស់បថូរអឝីខវេះផដលលយើងរពឹំងទុក
ចំលពាេះសកមយភាពលនេះ? 

(ការពិពណ៌នា ឬចំនួន) 
(សូចនាករណ៍ននធាតុលចញ) 

លយាងលលើលោលបំណង ទលមង ់គ 

លតើលយើងរពឹំងទុកថ្ននឹងម្ចនការផកលមអ
យា៉ា ងណាខវេះចំលពាេះសកមយភាពលនេះលៅ

លពលអនាគត? 

(លទនផល) 

១.១     

១.២     

១.៣     

១.៤     

១.៥     

២.១     

២.២     

២.៣     

២.៤     
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២.៥     

 

 



កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
                                                                                              

    

 64 

ឧបសមព័នធេី ៣៖ រសចកតីខ នំាសតីពីោររតួតពិនិត្យខផនោរខកលមអសាលាររៀន  
១. សាវារ 

លសចកថីផណនាលំនេះ ម្ចនលោលបំណងជួយ ដល់សលមបសលមួលលបចាលំខតថ (PEs) DTMTs និង Po-
EYS កបុងការលតួតពិនតិរផផនការផកលមអសាលាមធរមសិកាទុតិយភូម ិលៅលដើមឆ្ប សិំកានីមយួៗ។  
លសចកថីផណនាលំនេះ ជួយ សលមួលដល់ការលធឝើលសចកថីសលលមចលផសងៗផដលនាលំៅរកការអនុមត័ផផនការ ឬជំនួយ
កបុងការផឋល់ពត័ម៌្ចនលតឡបល់ៅកាន ់ SSCs លដើមផជីួយ ពួកលគកបុងការពិនតិរផផនការ។ ការលតតួពនិិតរលនេះ គួរ
លធឝើយា៉ា ងណាលអាយផផនការម្ចនលកេណៈលសបលៅនឹងលោលបំណងថ្នប កជ់ាតិ លដើមផលីលើកកមភស់កមយវធិីសាលា
កុម្ចរលមលត។ី 
 
២. ដស្ចក្តីឌណនំាានឌចង ចូៀងដរឿម 
(i) សម្ចសធាតុផផនការ៖  ផផនការនីមយួៗផដលបានដ្ឋកជូ់នគួរម្ចនលកេណៈជាទលមងផ់ផនការម្ច៉ា លទី

ស ផដលបានបញ្ច កល់ៅកបុង SBEP (ទលមង ់ក-ជ)  
(ii) ការលគបដណថ បន់នទំហំផផនការការងារ CFS៖ ផផនការនមីយួៗផដលដ្ឋកជូ់ន យា៉ា ងលហាចណាស់ 

លតូវម្ចនសកមយភាពមយួលឆវើយតបលៅនងឹបញ្ា  និងតលមូវតាមទិសលៅលតវូសលលមចនីមយួៗទងំ ៦ 
ខាងលលកាម ផដលបានដ្ឋកល់សបើលៅកបុងលកបខណ័ឍ អភវិឌណន ៍ CFS ៖ (ក) កុម្ចរលគបរូ់បអាចចូលលរៀន
បាន (ខ) ការបលលងៀន នងិលរៀនលបកបលដ្ឋយលបសិទនិភាព (គ) សុខភាព សុវតទិភាព និងការការពារ
កុម្ចរ (ឃ) ការលឆវើយតបលៅនងឹលយនឌរ័ (ង) ការចូលរមួពីកុម្ចរ លកុមលគួសារ នងិសហគមន ៍នងិ (ច) 
មជឈដ្ឋឌ នម្ចនលកេណៈោលំទ 

(iii) សកមយភាព SBEP សបូល៖ ផផនការផដលបានដ្ឋកជូ់ន គរួបញ្ចូ លសកមយភាពសបូលដូចខាងលលកាមៈ  
o អនថរាគមន ៍(មយួ ឬលលចើន) លដើមផបីងាក រការលបាេះបងក់ារសិកា 
o ការពលងឹង SSCs    
o ការពលងឹង ការលគបល់គងតាមសាលា និងភាពជាអបកដឹកនាលំដ្ឋយបលលងៀន  
o លលបើលបាស់ការបណថុ េះបណាថ លផដលទទួលបានពី លកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា សថីពីគណិតវទិា 

លដើមផលីធឝើលអាយការផថល់លសវាអបរ់មំ្ចនភាពលបលសើរលឡើង  
o លលបើលបាស់ការបណថុ េះបណាថ លផដលទទួលបានពី លកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា សថីពីវទិាសាស្តសថ 

លដើមផលីធឝើលអាយការផថល់លសវាអបរ់មំ្ចនភាពលបលសើរលឡើង 
(iv) ការកាតថ់វកិារចំណាយសលម្ចបស់កមយភាពផដលឧបតទមមជាលកេណៈរមួ៖ សកមយភាពមយួចំនួនមនិ

ចាបំាចល់រៀបចំថវកិារចំណាយលឡើយ លទេះបីជាវាបានផចងកបុងផផនការកល៏ដ្ឋយ ពីលលពាេះថវកិារលនាេះនឹង
យកលចញពី ថវកិារកណថ ល ESDP III។ កមយវធិសិីកាេ សាលាធំៗផដលនឹងដឹកនាលំដ្ឋយ នាយកដ្ឋឌ ន 
ននលកសួងអបរ់យុំវជន នងិកីឡា នងឹលធឝើការគូសបញ្ជ កព់ីសកមយភាពផដលតលមូវលអាយម្ចនការលរៀបចំ
ថវកិារ ដូចលចបេះសកមយភាពមយួចនំួន នងឹលតវូលរៀបចំថវកិារតាមផផនការ លដ្ឋយលយាងលៅលលើសិកាេ
សាលាលនាេះ។ សកមយភាពផដលលតវូលរៀបចំថវកិាររមួម្ចន៖ 
o គណិត-INSET 
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o វទិាសាស្តសឋ-INSET 
o ការពលងឹង ការលគបល់គងតាមសាលា និងភាពជាអបកដឹកនាលំដ្ឋយការបលលងៀន 
o ការពលងឹងគណកមយការលទលទងស់ាលាលរៀន 
o  ការសាងសងសំ់ណងម់យួចំនួនដូចជា បងគនអ់នាមយ័ លំលៅដ្ឋឌ នសលម្ចបល់គូ និងបនធបល់រៀនថយ ី

(v) ភាពចាស់លាស់ននសំលណើ រសមយភាព៖ សកមយភាពគួរផចងលអាយម្ចនលកេណៈចាស់លាស់ លហើយ
លជៀសវាងការលលបើលបាស់ពាករផដលម្ចននយ័លសពជិលសពិលមនិអាចវាស់បានដូចជាពាករថ្ន ពលងឹង 
លលើកទឹកចតិថ នងិ ផសពឝផាយជាលដើម។ 
o លកេណៈសមលហតុផលននទំនាកទ់ំនងរវាងបញ្ា  និងលោលបំណង និងសកមយភាពលលជើសលរ ើសមក

លធឝើការអនុវតថ៖   សំលណើ រសកមយភាពលៅកបុងផផនការនីមយួៗ គួរម្ចនលេណៈលឆវើយតបសមលហតុ
ផលលៅនឹង បញ្ា ផដលលតូវលដ្ឋេះលសាយ និងសមលសបនឹងលោលបំណងផដលចងស់លលមចបាន។ 
លបសិនលបើវាមនិម្ចនភាពសមលហតុផលនឹងោប លទ SSCs គួរពនរល់ពីមូលលហតុ នងិ/ឬ ពនិិតរពី
ផផនការរបស់ខវួនលឡើងវញិ។ ខាងលលកាមលនេះ ជាឧទហរណ៍ខវេះៗននលកេណៈមនិសមលហតុផល៖ 

  ១. ការកសាងដងទងជ់ាតិ នងឹបលងកើនចំនួនចុេះល យ្ េះចូលលរៀនរបស់សិសស 
  ២. ការបំពាកវ់ាងំននតាមបងអួចសាលាលរៀន នឹងកាតប់នទយការលបាេះបងក់ារសិកា 
  ៣. ការលរៀបចំសួនដក  នងឹបលងកើនវតថម្ចនសិសស 
  ៤. ការផថល់ប៊ែចិលអាយសិសសម្ចប កម់យួលដើម នឹងកាតប់នទយការលបាេះបង ់
  ៥. លផសងៗ… 
(vi) ការអនុលលាមតាមថវកិារផបងផចកសរុប៖ សាលានីមយួៗលតូវបានផថល់នូវការផបងផចកថវកិារ លៅលរៀង

រាល់លពលចាបល់ផថើមការអនុវតថផផនការ។ ផផនការផដលបានដ្ឋកជូ់ន មនិលតូវលអាយលលើសពីថវកិារផដ
លបានផបងផចកលឡើយ លបើមនិម្ចនការអនុញ្ដ តព ីPoEYS។  

(vii) ការអនុលលាមតាមឯកតាចំណាយផដលបានដ្ឋកល់សបើរ៖  លដើមផសីលមួលដល់ការលរៀបចំថវកិារសលម្ចប់
ការអនុវតថសកមយភាព សាលានីមយួៗនឹងលតូវផថល់ជូននូវលោលការណ៍ចំណាយលបហាកផ់លបលកបុង
មយួឯកតា សលម្ចបជ់ាបទដ្ឋឌ នកបុងការចំណាយចំលពាេះសកមយភាពមយួចនំួនដូចជា លបាករ់ងាឝ ន់
សលម្ចបល់គូ ($ ០.៧៥ / ១លម្ច៉ា ង) លបាកល់ធឝើដំលណើ រកបុងការចុេះលធឝើការសធងម់តិ ($ ២ / ១នថង) នងិការ
ចំណាយលផសងៗលទៀត។ ការបា៉ា នល់បម្ចណថវកិារសលម្ចបស់កមយភាពនីមយួៗ គួរអនុលលាមតាមលោល
ការណ៍លនេះ។  

(viii) ភាពលតួតោប ជាអបផបរម្ចនិងថវកិារ BP៖ សាលាទទួលថវកិារលដើមផសីលមួលដល់ការអនុវតថសកមយភាព
លផសងៗ ផដលមនិសទិតលៅកបុងខធងច់ំណាយរបស់ BP ឬជំនួយកបុងគលលម្ចងលផសងៗលទៀត។ ផផនការ
ផដលបានដ្ឋកជូ់ន មនិគួររមួបញ្ចូ លបញ្ជ ីចំណាយផដលសទិតលៅកបុងខធងច់ំណាយរបស់ BP ឬជនំួយ
លផសងៗលឡើយ។ ខាងលលកាមលនេះ ជាឧទហរណ៍សថីពីការចំណាយមយួចំនួនសទិតលៅកបុងខធងច់ំណាយ
ននថវកិារ BP៖  
o សួនចារ 
o សម្ចម រកីឡា 
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o សម្ចម រសិលផៈ 
o ដងទងជ់ាត ិ
o លខាវ ងទឝ រសាលាលរៀន 
o បរកិាេ ការយិាល័យ 

(ix) ហតទលលខាសំខាន់ៗ ៖ ផផនការគរួចុេះហតទលលខាលដ្ឋយមស្តនថីការយិាល័យអបរ់ ំ យុវន និងកីឡាលសុក 
លដើមផបីញ្ជ កថ់្ន អាជាញ ធរថ្នប កល់សុកបានដឹង និងយល់ពីលោលបំណង និងសកមយភាពលៅសាលារបស់
លគ។ ផផនការលនេះ គួរលតូវបានចុេះហតទលលខា មុនដ្ឋកជ់ួនលៅលកសួងលធឝើការអនុមត័។ 
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ឧស្មព័នធ ៤៖ មុីនុយស្ក្មមភាព SBEP 

្ឌផអក្ដលើសំ្ដណើរពិភាក្ើាជរក្ុម) 
 

ស្ាស្ភាគ ល.រ បញ្លើ ស្ក្មមភាព ធនធាន រូបភាព 

ស
ម្ច

ស
ភា

គទ
 ី១

ន ិត
ទ ី

៤:
 កុ

ម្ច
រទ

ងំអ
ស់

បា
ន

ចូល
លរៀ

នន
ឹងកា

រលឆ
វ ើយ

តប
ន ឹង

លយ
នឌ

រ័ 

១ o សហគមនពុ៏ំម្ចនតួ
នាទីកបុងការជួយ ោលំទ
ដល់សាលាលរៀនកបុង
ការលបមូលកុម្ចរឲ្រ
ចូលលរៀន 

សាលាលរៀនរកកុម្ចរៈសាលាលរៀននិងសហ- គម
នមូ៍លដ្ឋឌ នលធឝើការអលងកតលដើមផកីំណតរ់កកុម្ចរ
លលៅសាលាលដ្ឋយលលបើលបាស់ផផនទី។ កុម្ចរនឹង
ទទួល បានលសវាពិលសសពីសាលា។ ឧ.អាហា
រូបករណ៍។  

o អបកអលងកត 
o សម្ចម រគូរផផនទ ី
o ថវកិាលធឝើដំលណើ ររបស់អបកអលងកត 

 

២ o បញ្ា ពលិសសៗផដល
រារាងំមនិឲ្រកុម្ចរបាន
ចូលលរៀន 

កមយវធិកុីម្ចរជួយ កុម្ចរសលម្ចបកុ់ម្ចរ ងាយរង
លលោេះ សាលាកំណតរ់កកុម្ចរផដលជួបនឹងការ
លបថុយលបាេះបង ់(ឧ.កុម្ចរពិការកុម្ចរលរៀន
លខាយកុម្ចរជនជាតិភាគតិច ) លហើយផថល់ការ
ជួយ លលជាមផលជងពិលសស (មតិថជួយ មតិថលធឝើផវូវលទរ
បលលងៀនបផនទមលៅផធេះ ) លដើមផអីាចលៅលរៀនលៅ
សាលាបាន។ 

o ថវកិាបំប៉ាននាយកលកុមលោល
លៅ 

o សម្ចម រជំនួយដល់សិសស 
o ទំនាកទ់ំនងជាមយួអងគការនដគូ 
o ថវកិាបញ្ជួ នកុម្ចរលៅពាបាល 

ថវកិាឧបតទមមលគ ូ
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ស្ាស្ភាគ ល.រ បញ្លើ ស្ក្មមភាព ធនធាន រូបភាព 

៣ o សិសសលបាេះបងខ់ភស់ លបពន័នលបកាសអាសនបដំបូង៖ សាលាបលងកើតការ
លបពន័នពិលសសផដលអនុញ្ដ តឲ្របញ្ជ កព់ីសិសស
ផដលអាចនឹងលបាេះបង ់នងិលធឝើការវាស់សធងក់ារ
រារាងំលដើមផធីានាថ្នពួកលគលៅសាលា។  

o ឯកសារបលណាឋ េះបណាឋ លពកីមយ
វធិីសាកលផងទបស់ាក តសិ់សស
លបាេះបងក់ារសិកា 

o សម្ចម រការយិាល័យ 

o តនមវលធឝើដំលណើ រ 

រូបភាព 

៤ o អលតាលបាេះបងខ់ភស់កបុង
ចំលណាមកុម្ចរ ី
លដ្ឋយសារបញ្ា រាង
កាយនិងបញ្ា សងគម។ 

 

ទីលបឹកាកុម្ចរ៖ី សាលាលរៀនចាតត់ាងំអបកលគូម្ចប ក់
លដើមផផីថល់ការផណនានំិងោលំទកុម្ចរទីងំអស់
កបុងសាលា។ ទីលបឹកាកុម្ចរលីរៀបចបំណាថ ញតាម
ដ្ឋនលដើមផជីួយ ោលំទកុម្ចរផីដលសទិតកបុងការ
លបថុយលបាេះបង។់ សកមយភាពលនេះកជ៏ួយ បលងកើន
ការយល់ដឹងដល់សហ- គមនអ៍ពំីអតទ
លបលយាជនន៍នការអបរ់កូំនលសី។ 

o សម្ចម រលបឹកា 
o ឧបតទមមលគូលពទរ 
o ថវកិាលធឝើដំលណើ រចុេះតាមផធេះ 
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ស្ាស្ភាគ ល.រ បញ្លើ ស្ក្មមភាព ធនធាន រូបភាព 

៥ o អលតាចុេះល យ្ េះចូល
លរៀនទប  

o អលតាលបាេះបងខ់ភស់ 

អាហារូបករណ៍សាលាមធរមសិកា៖ សហគម
នក៍បុងមូលដ្ឋឌ នបលងកើតគណៈកមយការលដើមផអីលងកត
រកកុម្ចរលកលីកលដ្ឋយលលបើទលមងស់ថងដ់្ឋរលដើមផលីធឝើ
ការអលងកត។ លគអាចកំណតកុ់ម្ចរលកីលកលដ្ឋយ
ផផអកលលើពនិធុននទលមងអ់លងកតលនេះ។ កញ្ចបស់ម្ចម រ
អាហារូបករណ៍ផចកពីរដងកបុងមយួឆ្ប ។ំ  
 លដ្ឋយការលលជើសលរ ើស សាលាអាចផឋល់កញ្ចប់
ថវកិារម្ចនកំណតដូ់ចជាកងផ់តមយួគត។់ 

o ឯកសណាឌ នសិសស 
o សម្ចម រការយិាល័យ និងថត

ចមវងឯកសារ 
o ថតចមវងពាករសំុ  
o កង ់
o លសាហ៊ែុយលបចានំថងសលម្ចបក់ារ

លៅជួបសិសសលៅផធេះលពលពួកលគ
អវតថម្ចន 

 

o លដ្ឋយការលលជើសលរ ើស សាលាក៏អាច
ផឋល់ជំនួយសាច់លបាក់មឋងលដើមផលីលជើសលរ ើ
សសិសស។  

 

 

 

៦ o អលតាចុេះល យ្ េះចូល
លរៀនទប  

o អលតាលបាេះបងខ់ភស់ 

ការឧបតទមមការជួសជុលកង៖់ សាលាបញ្ជ កព់ី
សិសសផដលលតូវលធឝើដំលណើ រឆ្ង យលៅសាលាលរៀន
លដ្ឋយជិេះកង ់នងិផឋល់ថិវការជំនួយសាលាលដើមផី
ជួយ ពួកលគជួសជុលកងរ់បស់ពួកលគនងឹអាច
លរៀនទនល់ពលលវលា។ ការលលជើសលរ ើសសិសស
ផដលទទួលការោលំទលនេះលតវូលធឝើកបុងការសហការ
ជាមយួ SSCs ។ 

o ថវកិារសលម្ចបជ់ួសជុសកង ់
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ស្ាស្ភាគ ល.រ បញ្លើ ស្ក្មមភាព ធនធាន រូបភាព 
ស

ម្ច
ស

ភា
គទ

 ី២
: កា

រសិ
កា

លប
កប

លដ្ឋ
យ

លប
ិសិ

ទន ិភា
ព 

៧ o ការបលលងៀនមនិម្ចន
លបសិទនភាព 

o ឪពុកម្ចឋ យមនិឲ្រតនមវ
លលើលសវាអបរ់កំបុង
សាលារបស់ពួកលគ 
 

ទាមទាសកមមភាព
សនូល 

ពលងឹងការសិកាគណិតវទិា៖ សាលាចូលរមួ
កបុងកមយវធិីសាកលផងកបុងគណិត-INSET បលងកើត
លឡើងលដ្ឋយ BETT ផដលម្ចនលោលបំណង
ពលងឹងចំលណេះដឹង នងិជំនាញបលលងៀនលគួគណិត
លៅសាលាមធរមសិកាបឋមភូម។ិ វលិកតឹការ
នឹងលគបដ់ណឋ បល់លើលមលរៀនទងំលបាមំយួដូចជា៖ 
លលខ ការគណនា ជិពគណិត សទិតិ នងិរងាឝ
ស់។ 

o ងវិោរេូរៅរបស់ ESDP 

III  

 

៨ o ការបលលងៀនមនិម្ចន
លបសិទនភាព 

o ឪពុកម្ចឋ យមនិឲ្រតនមវ
លលើលសវាអបរ់កំបុង
សាលារបស់ពួកលគ 
 

ទាមទាសកមមភាព
សនូល 

ពលងឹងការសិកាគណិតវទិា៖ សាលាចូលរមួ
កបុងកមយវធិីសាកលផងកបុងវទិាសាស្តសឋ-INSET 

បលងកើតលឡើងតាមរយៈគលម ូJICA STEPSAM 

ផដលម្ចនលោលបំណងពលងងឹចំលណេះដឹង និង
ជំនាញបលលងៀនលគួវទិាសាស្តសឋលៅសាលាមធរម
សិកាបឋមភូម។ិ វលិកតឹការនឹងលដឋ តលលើលមលរៀន
សិកាវធិីសាស្តសឋតាមការសួរ។ 

o ងវិោរេូរៅរបស់ ESDP 

III 
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៩ o ការអបរ់ផំដលមនិពាក់
ពន័ននងឹតលមូវការមូល
ដ្ឋឌ ន។ 

o ឪពុកម្ចឋ យមនិឲ្រតនមវ
លលើលសវាអបរ់កំបុង
សាលារបស់ពួកលគ 

 

ទាមទាសកមមភាព
សនូល 

បំណិនលទនភាពរកការងារលធឝើ៖ សាលាផតងតាងំ
លគូឧលទសអាជិពម្ចប កឬ់លលចើននាកក់បុងសាលា
របស់ពួកលគផដលលធឝើការជាមយួលកមុលបកឹាយុវ
ជនលដើមផជីួយ សិសសឲ្រលធឝើផផនការអនាគតរបស់
លគ និងផសឝងរកការងារ និងឱ្កាសបលងកើតការងា
រ។ CRP នឹងោលំទលដ្ឋយមុខវជិាជ បំណិនជីវតិ
ផដលម្ចនលសាប ់គឺពភិពការងារ (លមើលមុនុីយ
បំណិនជីវតិ)។ ការងារលនេះនឹងលធឝើសហការជិត
សបិតជាមយួលកុមលបកឹាយុវជនផដលនងឹជួយ 
CRP លដើមផលីលើទកឹចិតថោលំទបណាឋ ញកបុងសាលា
លរៀន ជាពិលសសចំលពាេះសិសសផដលងាយរង
លលោេះ។ 

o ឯកសារលគឧូលទសអាជីព(លរៀបចំ
លដ្ឋយ VOD) 

o ឯកសារសិសស (កបុងឯកសារ
CRP)។  

o ការោលំទវគគបលណាឋ េះបណាឋ ល
សលម្ចប ់CRPs។ 

o សម្ចម រការយិាល័យ 

o លបាកប់ផនទមសលម្ចប ់(លដ្ឋយលលបើ
លបាស់ថវកិារជំនួយ) 

លបភពការងារ 

១០ o ការអបរ់ផំដលមនិពាក់
ពន័ននងឹតលមូវការមូល
ដ្ឋឌ ន។ 

o សិសសខឝេះបំណិនលទន
ភាពរកការងារលធឝើ 

o ឪពុកម្ចឋ យមនិឲ្រតនមវ
លលើលសវាអបរ់កំបុង
សាលារបស់ពួកលគ 

 

ឱ្កាសសលម្ចបក់ារអបរ់បំំណិនជីវតិ នងិបំណិន
លទនរកការងារ៖ សាលាផឋល់ការអបរ់បំំណិន
ជីវតិលដ្ឋយអនុញ្ដ តឲ្រសិសសលលជើសលរ ើសលបធាន
បទផដលទកទ់ងនងឹបរបិទមូលដ្ឋឌ នរបស់លគ។ 
លបធានបទលតូវបានផបងផចកជា៣សម្ចសភាគ៖ 
១. បំណិនជីវតិសងគម ២. ពាណិជជកមយ នងិ
លសដឌកិចច ៣. ជីវភាពលបចានំថង។   

o ឯកសារបំណិនជីវតិជាមយួ
ផផនការបលលងៀន 

o បណ័ត ការអបរ់បំំណិនជីវតិ 

o សាវ យលមលរៀនបំណិនជីវតិ 

o ឯកសារសលម្ចប ់(បញ្ចូ លកបុង
ឯកសារ) 

o លគូលតូវបលលងៀនផថមលម្ច៉ា ង 
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ទាមទាសកមមភាព
សនូល 

១១ o អោរផដលម្ចនលកេ
ណៈលទុឌលលទមជាកតាថ
រាងំសធេះដល់ការលលើក
កមភស់វធិីសាស្តសថបលលងៀ
ន។ 

ការផកលំអលហដ្ឋឌ រចនាសមភន័នៈសាលាលរៀនជួស
ជុលអោរផដលម្ចនលសាប ់និងដ្ឋកទ់ឝ របងអួចជា
លដើមផដលវាជាការចាបំាចល់ដើមផធីានាសុវតទិភាព
សម្ចម រសិកាលៅកបុងថ្នប កល់រៀន 
 

o ថវកិាសំណង ់
o ឈបូលជាង 
o នថវដឹកជញ្ជូ ន 

 

១២ o ការអបរ់ផំដលមនិពាក់
ពន័ននងឹតលមូវការមូល
ដ្ឋឌ ន។ 

បណាត ល័យៈសាលាលរៀនលរៀបចំបនធបអ់ានលដើមផ ី
ឱ្រកុម្ចរម្ចនឱ្កាសអានលសៀវលៅផដលពួកលគ
ចូលចិតថលដើមផពីលងឹងបំណិនអំណាន។ 

 

o សាលាផដលម្ចនបណាត ល័យ៖ 
បផនទមលសៀវលៅ សម្ចម ររដឌបាល 

o សាលាោយ នបណាត ល័យ៖ (ទូរ
មុខពីរ តុអាន លសៀវលៅ សម្ចម រ
រដឌបាល)។  

១៣ o ការខឝេះលសៀវលៅសិកា
លោលជាកតាថ រាងំសធេះ
ដល់គុណភាពអបរ់។ំ 

ផឋល់លសៀវលៅសិកាលោលបផនទម៖ សាលា
ពិភាកាជាមយួលគូលដើមផពីិចារណាលតើលមលរៀន
ណាលតូវការលសៀវលៅសិកាលោលបផនទម នងិលធឝើ
ការផគតផ់គងប់ផនទមលៅទីផារលដ្ឋយលលបើថវកិារជំនួ
យ។  

o ថវកិារសលម្ចបក់ារផគតផ់គង់
លសៀវលៅសិកាលោលបផនទម 
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១៤ o ការបលលងៀនមនិម្ចន
លបសិទនភាព 

o បរយិាកាសសិកាមនិ
លអ និងខឝេះសម្ចម រសិកា 

សម្ចម រឧបលទសបលលងៀន និងលរៀន៖ សាលាពិកា
ជាមយួលគូលតូវការសម្ចម រឧបលទសបលលងៀន នងិ
លរៀនបផនទម និងជំនួសថិវការផផនការផកលមអ
សាលាលរៀនសលម្ចបក់ារផគតផ់គងស់ម្ចម រផដលបាន
លសបើរ។ 

o សងាា រមឹ (ឧ. ទូរ តុពិលសស 
។ល។) 

o សលម្ចបឧ់បលទសសលម្ចបល់គ ូ

o សម្ចម រឧបលទសសលម្ចបសិ់សស 

o សម្ចម រតុបផតងថ្នប ក ់

 

 

១៥ o អលតាលតួតថ្នប កខ់ភស់។ 
o ថ្នប កល់រៀនមនិម្ចន

សិសសលលចើនរារាងំដល់
ការដល់បលមុងលបយត័ប
សិសសផដលលតូវការជំនួ
យ។ 

ការបំប៉ានសិសសលរៀនយឺតៈសាលាលរៀបចថ្នប កំ់
បំប៉ានបផនទមលដើមផផថីល់ឱ្កាសដលកុម់្ចរផដល
ធាវ កល់ៅឆម្ចសទី 1 កមយវធិលីនេះបលលងៀនលលៅ
លម្ច៉ា ងសិកាលលើមុខវជិាជ សិសសលរៀនលខាយលដើមផី
ឱ្រលគអាចជាបម់ធរមភាគលៅចុងឆ្ប សិំកា។  

 

o បំប៉ានលគ ូ
o សម្ចម រសលម្ចបវ់គគបំប៉ានលគ ូ
o សម្ចម រៈសលម្ចបថ់្នប កល់រៀន 
o ឧបតទមមលគ ូ

 

១៦ o ការបលលងៀនមនិម្ចន
លបសិទនភាព 
 

ថ្នប កអ់នុវតថន៖៍ លៅនថងលបជុបំលចចកលទស សាលា
លរៀបចលំធឝើសកមយភាពសាកលផងខវមីយួលដ្ឋយ
លដឋ តលលើជំនាញបលលងៀនដូចជា “ការសួរ
សំណួរ” “ការពនរល់ខវឹមសារលមលរៀន” “ការ
ទំនាកទ់ំនងជាមយួសិសស” “ការលគបល់គង
ការងារលកុមតូច” “លដ្ឋយលលបើលបាស់សម្ចម រ
ឧបលទស” “ការលធឝើពិលសាធនល៍មលរៀនវទិាសា
ស្តសឋ” ។ល។ សកមយភាពទងំលនេះអាចលតូវបាន

o សម្ចម រសលម្ចបផ់លិតសម្ចម រ
ឧបលទស 

o សម្ចម រសលម្ចបអ់នុវតថលមលរៀន 

o អបកដកឹនាលំគូគអឺបកអាចលធឝើលម
លរៀនបាន 

o លសាហ៊ែុយសលម្ចបអ់បកចូលរមួ  
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លរៀបចលំដ្ឋយអបកដឹកនាលំគូកំឡុងលពលលបជុំ
បលចចកលទសលៅសាលាលរៀន។  

១៧ o ការអបរ់ផំដលមនិពាក់
ពន័ននងឹតលមូវការមូល
ដ្ឋឌ ន។ 

បនធបកុ់ំពរូទរ័៖ លដ្ឋយម្ចនជំនួយពីរដ្ឋឌ ភបិាល ឬ
នដគូអភវិឌណន ៍សាលាបានបលងកើតបនធបកុ់ំពរូទរ័តូ
ចៗផឋល់ឲ្រសិសសបានចូលសិកាកបុងបនធប ់ICT

។ បនធបតូ់ចៗអាចសលមបសលមួលការបលលងៀន 
និងផឋល់បំណិនបលចចកវទិាមូលដ្ឋឌ នដល់សិសស
លៅសាលាលរៀនជនបទ។ 

o ថវកិារជួលជុលបនធបកុ់ំពរូទរ័ 
o កុំពរូទរ័ 
o ផខសលភវើង 

o ថវកិារផថទកុំំពរូទរ័សលម្ចបអ់បក
យាម និងសម្ចអ ត 

  

១៨ o សាលាលរៀនពុំម្ចន
បនធបព់ិលសាធន ៍និង
សម្ចម រលគបល់ោនល់ដើមផី
បំលពញតលមូវការ
បលលងៀន នងិលរៀន 

បនធបព់ិលសាធនវ៍ទិាសាស្តសឋ៖ បនធបព់ិលសាធន៍
ផឋល់ឱ្កាសឲ្រសិសសសិកាពិលសាធនល៍ដ្ឋយអនុ
វតឋនជ៍ាកផ់សឋងលលើមុខវជិាជ រូបវទិា គីមវីទិា ជី
វវទិា លអឡិចលតនូិច នងិអគគីសនី។ លគូតាមមុខ
វជិាជ នឹងទទួលបានការបបំ៉ានពីការលលបើលបាស់ 
ចាតផ់ចង នងិពិលសាធនល៍លើ សម្ចម រផដលផឋល់ឲ្រ
លដើមផពីួកោតអ់ាចយកលៅបលលងៀនសិសសបាន។  

o ថវកិារជួលជុលបនធបព់ិលសាធន ៍

o សម្ចម រលលគឿងបរកិាេ បំពាកប់នធប់
ពិលសាធន ៍

o សម្ចម រពិលសាធន ៍

o ទូរសលម្ចបទុ់កសម្ចម រ 
o សារធាតុគីមផីដលម្ចនកបុងតបន ់

និងសម្ចម រវទិាសាស្តសឋ 
o ថវកិារសលម្ចបប់លណាឋ េះបណាឋ ល

លគូអនុវតថតចិនចិវទិាសាស្តសឋ 

 

 

១៩ o អនុវតថម្ចនលគូខភស់  កផនវងសាប កល់ៅរបស់លគូ៖ សាលាលរៀនលសបើសំុលៅ 

PoEYS សលម្ចបក់ផនវងសាប កល់ៅរបស់លគូអាចឲ្រ
លគូកលមតិតលមូវការសលម្ចបល់គមូកពីឆ្ង យលដើមផី

o ងវិោរេូរៅរបស់ ESDP 

III 

រូបភាព 
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លធឝើដំលណើ រលៅផធេះទងទត។់ 

២០ o សាលាលរៀនមនិអាច
លឆវើយតបលៅនងឹតលមូវ
ការផផបកសុខភាពរបស់
កុម្ចរ។ 

លបអបស់លស្តងាគ េះបឋមៈសាលាលរៀនអាចផថល់ ការ
សលស្តងាគ េះបឋមដល់កុម្ចរលដើមផិី ីលឆវើយតបនងឹតំរូវ
ការផផបកសុខភាពផដលអាចលកើតលឡើងលៅកបុង
សាលា។  

o សាលាចាស់ (សម្ចម រសលស្តងាគ េះ
បឋម) 

o សាលាថយី លបអបស់លស្តងាគ េះ សម្ចម រ
សលស្តងាគ េះបឋម  

២១ o សាលាលរៀនមនិអាច
លឆវើយតបលៅនងឹតលមូវ
ការផផបកសុខភាពរបស់
កុម្ចរ។ 

ការកសាងបងគនអ់នាមយ័ និងទឹកសាអ តៈ 
សាលាលរៀន ជីកអណថូ ង និងសាងសងប់ងគន់
លដើមផ ីសលមួលដល់ការចូលលរៀនរបស់កុម្ចរ។  

 

o សម្ចម រសាងសង ់
o ឈបួលជាង 
o ឈបួលដឹកជញ្ជូ ន 

 

២២ o សាលាលរៀនមនិអាច
លឆវើយតបលៅនងឹតលមូវ
ការផផបកសុខភាពរបស់
កុម្ចរ។ 

កមយវធិអីបរ់កំាយសិកាៈកមយវធិីលនេះនងឹផថល់ឱ្
កាសឱ្រសិសសលធឝសឝីកមយភាពកីឡានិងលធឝើលំ
ហាតអ់បរ់កំាយសិកា។ សកមយភាពកីឡានងិ
ហាតល់បាណ ម្ចនសារៈសំខានណ់ាស់សលម្ចប់
សិសសលដើមផពីលងងឹកាយ សមផទសាយ រតីលកុមនងិ
លលើកទឹកចតិថមកសាលា។  

o ការោលំទការហឝឹកហាត ់(ពីថវកិា
រ PB) 

o សម្ចព រមយួចំនួនផដលចាបំាច ់

 

ស
ម្ច

ស
ភា

គទ
 ី៣

: សុ
ខភា

ព
សុ

វត
ទ ិភា

ពន
ិងកា

រកា
រពា

រកុ
ម្ច

រ  
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ស
ម្ច

ស
ភា

គទ
 ី៤

: កា
រចូ

ល
រមួ

រប
ស់

កុម្ច
រ ល

គួសា
រ ន

ិងស
ហ

គម
ន ៏

២៣ o ការចូលរមួរបស់សហ
គមនត៍ិច  

ទាមទាសកមមភាព
សនូល 

ពលងឹងគណៈកមយការលទលទងស់ាលា៖ សាលាលធឝើ
ការជាមយួ SSCs លដើមផលីបាកដថ្នពួកលគយល់ 
និងអនុវតថនូវការផណនាកំារអនុវតថសលម្ចប ់
SSCs ទងំអស់ផដលលចញលដ្ឋយ MoEYS 
លពលថយីៗលនេះ។   

o ថវកិារកណាឋ លរបស់ ESDP III  

 

២៤ o សិសសមនិជួយ ោប   ការបលលងៀនោប លៅវញិលៅមក៖ សាលាលរៀបចំ
ឲ្រសិសសលចេះជួយ លកុមដូលចបេះលហើយសិសសផដល
លរៀនពូផកកបុងថ្នប កល់ធឝើការជាមយួសិសសរមួថ្នប ក់
ផដលលរៀនលខាយជាង។ 

o បលណាឋ េះបណាឋ លសលម្ចបល់គូ
ផដលលរៀបចំសិសសជួយ លកុម 

o សម្ចម រសម្ចម រសលម្ចបសិ់សសដូច
ជាថតចមវងលសៀវលៅ ប៊ែចិ លមយ
នដ និងលកដ្ឋស  

 
២៥ o កុម្ចរខឝេះនូវតួនាទីភាព

ជាអបកដឹកនា ំ

លកុមលបឹកាកុម្ចរ និងយុវជន៖ សិសសកបុងសាលា
នីមយួៗទទួលបានការោលំទលដើមផបីលងកើតលកុម
លបឹកា ឬសម្ចគមនផ៍ដលសលមបសលមួលការ
ចូលរមួយា៉ា ងខាវ ងំកបុងការលគបល់គងសាលា។ 
លកុមលបឹកាលតូវចូលរមួកបុងការលធឝើផផនការ រកា
សម្ចម រកមយវធិីបំណិនជីវតិ (ឧ. សួនចារ លសេះចឹ
ញ្ច ឹមលតី ។ល។) សលមបសលមួលបណាឋ ញោលំទ
សិសស និងសកមយភាពពិលសសលផសងៗលទៀត
ផដលលកុមលបឹកាសលលមចលធឝើ។  

o ឯកសារបលណាឋ េះបណាឋ ល
សលម្ចបក់ារបលងកើតលកុមលបឹកា
យុវជន 

o ជំនួយបនឋចិបនឋូចដល់លកមុ
លបឹកានីមយួៗពជីំនួយសាលា
សលម្ចបស់ម្ចម រ 
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២៦ o សហគមនមូ៏លដ្ឋឌ ន
មនិម្ចនតួនាទកីបុងការ
អបរ់។ំ 

ការលបជុំលបចាឆំម្ចសរវាងសាលាលរៀននិងសហ
គមនៈ៍សាលាលរៀនលរៀបចំការលបជុំយា៉ា ងលហាច
ណាស់ ២ ដងកបុងមយួឆ្ប លំដើមផជីបួជុំឪពុកម្ចថ យ
សិសសពិភាកាសថីពីការអបរ់លំៅកបុងសាលាលរៀ
ន។  

o សម្ចម រលរៀបចំដំលណើ រការលបជុ ំ
o អាហារសំរ ៉ាន ់

 

 ២៧ o ឪពុកម្ចឋ យមនិយល់ពី
តនមវននលសវាអបរ់លំៅ
កបុងសាលារបស់ពួកលគ 

សាលាជួយ លគួសារ៖ សាលាបញ្ជ កព់ីហានិភយ័
របស់សិសស និងផឋល់លោបធុ់ញជាតិបនឋិចបនឋូច
ដល់លគូសាររបស់លគ ($១០-$២០) លដើមផជីួយ 
ពួកលគលលបើជំនាញផដលបានលរៀនកបុងការលលើក
កមភស់ចំណូលលគូសារ។ ជនំួយទងំលនេះអាចលលបើ
កបុងជួយ លគួសារឲ្រចឹញ្ច ឹមម្ចន ់ដ្ឋបំផនវ ចឹញ្ច ឹមលតី 
។ល។  

o ថវកិារជំនួយលោបធុ់ញជាតិ
សលម្ចបល់គួសាររបស់សិសស
ផដលសិកាមុខវជិាជ បំណិនជីវតិ
ផដលពាកព់ន័ន 

 

 

ស
ម្ច

ស
ភា

គទ
 ី៦

៖ ប
រយា

កា
ស

សា
លា

លរៀ
នល

អ 

 

២៨ o ការចូលរមួរបស់អបក
ពាកព់ន័នលៅម្ចនកលមតិ
លដ្ឋយសារភាពដឹកនាំ
លៅលខាយ។ 
 

ទាមទាឲ្យោន
សកមមភាពសនូល 
 

ពលងឹងការលគបល់គងតាមសាលា និងភាពជា
អបកដឹកនារំចនាសមភន័ន៖ នាយកសាលា និង
អបកដកឹនាអំបរ់តំំបនចូ់លរមួសិកាេ សាលាតាមវគគ
សឋីពីការលគបល់គង នងិភាពជាអបកដកឹនាសំា
លា។ រវាងសិកាេ សាលា នាយកលតូវបំលពញ
ការងារផដលដ្ឋកឲ់្រលធឝើលៅសាលា។ លដ្ឋយផផអក
លលើកំណតល់តាពិនធុ នងិការចូលរសិួកាេ សាលា 
នាយកទទួលវញិ្ដ បនបល័ត SSMIL។ 

o ងវិោរេូរៅរបស់ ESDP 

III  
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ស្ាស្ភាគ ល.រ បញ្លើ ស្ក្មមភាព ធនធាន រូបភាព 

២៩ o សាលាលរៀនមនិយល់ពី
រលបៀបសឝ័យវាយតនមវ   

o សាលាលរៀនមនិយល់ពី
រលបៀបបវភិាគលបសិទនិ
ភាពលទនផលកតាថ
ចងអុលបងាា ញ 

សឝ័យវាយតនមវសាលាលរៀន៖ សាលាលរៀនលរៀបចំ
លធឝើការវាយតនមវលដ្ឋយលសាយ េះលតង ់និងវភិាគនូវ
សកមយភាពលបតបិលតលដើមផផីកលមអការអនុវតថការ
អបរ់កំបុងសាលាលរៀនតាមផផអកលលើសម្ចសភាគ
សាលាកុម្ចរលមលតីទងំមូល។  

 

o លបជុំលធឝើតារាងនងិពិភាកាពីការ
វាយតនមវ 

o ថវកិាោលំទការវាយតនមវ 
o សម្ចម រ (ឧបករណ៏វាយតនមវ) 

 

៣០ o សកមយភាពអនុវតថលៅ
ទមសាលាលរៀនពុំម្ចន
ការតាមដ្ឋនដិតដល់។ 

ការពិនិតរតាមដ្ឋនរបស់នាយកសាលា លលើ
សកមយភាពអនុវតថ៖សាលាលរៀនផដលទទួល បាន
ការោលំទនាយកម្ចនភារកិចចលតួតពិនិតរតាម
ដ្ឋនសកមយភាពអនុវតថ ឧ.បំប៉ានសិសសបផនទម
បំណិនជីវតិលកមុលបកឹាកុម្ចរ។ ល។  

o ថវកិាឧបតទមមតាមដ្ឋន
សកមយភាព 

o ឧបករណ៏ពិនិតរតាមដ្ឋន
សកមយភាព 
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ស្ាស្ភាគ ល.រ បញ្លើ ស្ក្មមភាព ធនធាន រូបភាព 

៣១ o ការលបជុំបលចចកលទសពុំ
បានលទៀងទត ់នឹងពុំ
សូវម្ចនលបសិទនិភាព។ 

ការោលំទការលបជុំបលចចកលទសលបចាផំខៈសាលា
លរៀនលធឝើការលបជុបំលចចកជាលរៀងរាល់ផខលដើមផជីលមុ
ញការងារបលលងៀននងិលរៀនឱ្រទទូលបាន
លបសិទន- ភាពខភស់។ លបធានបទសិកាេ សាលា
លតូវរមួបញ្ចូ ល “រលបៀបបលលងៀន ការផឋល់ពត័ម៌្ចន
លតឡបក់ំឡុងលពលជផជកមយួទល់និងមយួ 
លបសិទនភាពននការលលបើសម្ចម រឧបលទសជំនួយ 
និងលបធានបទលផសងៗលទៀត”។ 

 

o លបធានបទវគគបលណាឋ េះបណាឋ ល
សលម្ចបវ់ធិីសឋីពីការលរៀបចំការ
លបជុំបលចចកលទសឲ្រម្ចនលបសិទន
ភាព 

o លសាហ៊ែុយលបចានំថងសលម្ចបអ់បក
ចូលរមួសិកាេ សាលា និងអបក
ផណនា ំ

o សម្ចម រសិកាេ សាលា និងអាហារ
សលមន ់

 

៣២ o អបកពាកព់ន័នលៅមូល
ដ្ឋឌ នមនិបានលធឝើ
ផផនការលដ្ឋយចូលរមួ
ពីលគបអ់បកពាកព់ន័ន  

o កងឝេះគំនិតនិងបទ
ពិលសាធនល៏លើ
សកមយភាពសលម្ចបក់ារ
អភវិឌណសាលា។ 

ការលធឝើផផនការអភវិឌណនស៍ាលាលរៀនៈសាលា
លរៀនលធឝើផផនការអភវិឌណសាលាលរៀនលដ្ឋយលលបើ 
លបាស់បញ្ជ ីសកមយភាពលដើមផជីួយ លដ្ឋេះលសាយ
តលមូវការផដលលលើកលឡើងលដ្ឋយសិសសលគូ
បលលងៀនតំណាងសហគមន។៍ ការលលជើសលរ ើស
សកមយភាពគឺលធឝើតាម លោលការណ៍សយ័លគចិតថ 
និងដកឹនាលំដ្ឋយអបកពាកព់ន័ន។  

  

o ថវកិាឧបតទមមសិកាេ កាម 
o បញ្ជ ីសកមយភាព 
o សម្ចម រដំលណើ រការផផនការ 

 

 

ចំណាំ៖ សាលអាចបផនទមសកមយភាពជាលលចើនលទៀតលលើផផនការរបស់ពួកលគជាមយួនិងយុតថិកមយដល៏អ។
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ឧបសមភន័ន ទ៥ី៖ បញ្ជ ីរខវឹមសារកមយវធិីបំណិនជីវតិរបស់ MoEYS  
្យល់រពមដដយ DCD និងបចចបុើបននស្ថិតដៅដរឿមរតួតពនិិតើយដដយរក្ុមរបកឹ្ើាឯក្ភាពដស្ៀវដៅសិ្ក្ើាស្រាប់ឿរលំនំាាមជផលូវឿរ) 

លបលភទបំណិ
នជីវតិ 

ល.រ លបធានបទ ធនធាន កំណតស់ម្ចគ ល់ រូបភាព 

 រប
ដភ
ទី១

:ប
ំណិ
នទា

ក្់ទ
ងប
ញ្
លើស្
ងម
ក្នងុ
មូល

ដ
ឋើន 

១ ការយល់ដឹងពីពលរដឌវជិាជ ៈ លបធានបទលនេះទកទ់ងលៅនឹង
ទលមងល់គបល់គងរដឌ (ឧ. កលមតិលខតថលសុកឃំុ)។ ការផសឝងយល់
ពីតួនាទីយុវជនស្តសថីនិងលកុមភាគតចិលៅកបុងសងគមនិងការ
ផសឝងយល់ពីសិទនិមនុសសផងផដរ។ 

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o បូសធ័រ (លតើនរណា

លគបល់គង? 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o លតូវជាមយួថ្នប ក់

ខភស់ 
o លគបរ់ដូវកាល 

 
 

២ ចំណាកលសុកលដ្ឋយសុវតទិភាពៈ លបធានបទលនេះជយួ យុវជន
ឲ្រសាគ ល់ ពីលលោេះថ្នប កន់នការលធឝើចំណាកលសុកពីជនបទលៅ
កានទ់ីលកុងនិងទទួលបានការយល់ដឹងពីមលធាបាយផដល
ម្ចនសុវតទិភាពបំផុតកបុងការផសឝងរកការងារលធឝើលៅខាងលលៅ
ភូមលិសុករបស់ខវួន។ យុវជនដងឹអពំីគុណសមផតថនិិងគុណ
វបិតថិនន ការលធឝើចំណាកលសុកលដើមផលីធឝើការសំលរចចតិថឲ្របាន
លតឹមលតូវពជីីវតិរស់លៅកបុងទីលកុង។ លបធានបទលនេះលធឝើការ
ពិភាកាផងផដរលៅលលើចាប ់ជួញដូរមនុសសលៅកបុងលបលទស
កមភុជា។ 

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (ចំណាកលសុក) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ

 

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o លតូវលគបក់លមតិ 
o លគបរ់ដូវកាល 
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លបលភទបំណិ
នជីវតិ 

ល.រ លបធានបទ ធនធាន កំណតស់ម្ចគ ល់ រូបភាព 

៣ ការទបស់ាក តក់ារលញៀនលលគឿងលសវងឹៈ លបធានបទលនេះជួយ ឲ្រ
សិសសយល់ដឹងពីផលប៉ាេះពាល់ននជាតិសុរាលៅលលើរាងកាយ
នឹងផវូវចិតថនិតឥទនិពលរបស់វាកបុងរយៈលពលខវីនងិផវង។ 
សិសសនឹងសិកាសផងផដរអំពផីលវបិាកននសុរាចលំពាេះ
លគួសារនិងមតិថភកថិនងិវធិានការកបុងការទបស់ាក តក់ារលញៀន
លលគឿងលសវងឹ។ 

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (ចូរគិតសារជាថយី...) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o លកដ្ឋសដធ ងំធំហឝឺត 
 

o ១២ លម្ច៉ា ង 
o លតូវលគបក់លមតិ 
o លគបរ់ដូវកាល 

 

 

 

      

៤ ការទបស់ាក តល់លគឿងលញៀនៈលបធានបទលនេះជួយ សិសសឱ្រ 
យល់ដឹងពីលបលភទលលគឿងលញៀនលផសងៗលៅកបុងលបលទសកមភុជា
និងផសឝងយល់ពីផលប៉ាេះពាល់ននលលគឿងលញៀនលៅលលើរាង
កាយនិងផវូវចិតថរបស់ អបកលលបើលបាស់រយៈលពលខវនីងិផវង។ 
កបុងលមលរៀនលនេះនឹងសិកាផងផដរពីមូលលហតុផដលលធឝើឱ្រយុវ
ជនកាវ យជាអបកលញៀនថ្នប  ំ(ឧ.សម្ចភ ធពីមតិថភកថិអារមយណ៍មនិ
នឹងនរបស់ មនុសស...)និងវធិីលផសងៗផដលសហគមន ៍មូល
ដ្ឋឌ នលលបើលបាស់លដើមផទីបស់ាក តក់ារលលបើលបាស់លលគឿងលញៀន។  
  

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (លលគឿងលញៀនលៅ...) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o សម្ចម រៈលលងផលផងសិកា 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o ឯកសារធនធានៈ លលោេះ

ថ្នប កល់លគឿងលញៀន ចលលមៀង
លជៀសវាងពីថ្នប លំញៀន 

o ១២ លម្ច៉ា ង 
o លតូវលគបក់លមតិ 
o លគបរ់ដូវកាល 
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ល.រ លបធានបទ ធនធាន កំណតស់ម្ចគ ល់ រូបភាព 

៥ ទឹកសាអ តនងិអនាមយ័ដធ ល់ខវួនៈលបធានបទលនេះពនរល់ព ីសា
រៈសំខានរ់បស់ទឹកលៅកបុងបរសិាទ នធមយជាត ិទលមងល់ផសងៗនន
លបភព ទឹក (លភវៀងទលនវ...) និងរលបៀបលលបើលបាស់ទឹកឱ្រម្ចន
សុវតទិភាព។ លមលរៀនលនេះនឹងពិភាកាផងផដរលៅលលើមូលលហតុ
លធឝើឱ្រកងឝកទ់ឹកនិងផលប៉ាេះពាល់ដល់សុខភាពមនុសសនិងប
រសិាទ នធមយជាត។ិ ជាចុងលលកាយសិសសលរៀនពីការលលបើលបាស់
ទឹកលដើមផសុីខភាពដធ ល់ខវួន និងអនាមយ័លគួសារ។  

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (លាងសម្ចអ តនដ/ការ

បំពុលទឹក) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ

 

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o លតូវលគបក់លមតិ 
o លគបរ់ដូវកាល 

 

 

 
៦ ការយល់ដឹងពីវបផធមល៌ផសងៗីៈលបធានបទលនេះលធឝើឱ្រសិសស 

យល់ដឹងពីអតទនយ័ននពាករវបផធម ៌ចរតិលកេណៈននវបផធម៌
នីមយួៗ ម្ចនឥទនពិលលៅលលើការលបលពឹតថរបស់បុគគល។ លម
លរៀនលនេះនងឹលលើក លឡើងពីការយល់ដឹងពីោប លៅវញិលៅមកនន
វបផធមល៌ផសងៗោប  ដូចជាផខយរ ចាម គួយពបងចនិលវៀតណាម
លដើមផលីយាគយល់ោប រស់លៅកបុងសងគមផតមយួ។  
 

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (លបជាជនកបុង

លបលទសកមភុជា) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកលម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o អបកជំនាញតាមសហគមន ៏

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o លតូវលគបក់លមតិ 
o មនិដ្ឋកក់លមតិ

ចំលពាេះរដូវកាល 
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ល.រ លបធានបទ ធនធាន កំណតស់ម្ចគ ល់ រូបភាព 

៧ ការយល់ដឹងពីបរសិាទ នធមយជាតិៈ លបធានបទលនេះជយួ សិសស
ឱ្រយល់ដឹងពីបរសិាទ នសងគមនិងបរសិាទ នធមយជាតិលពមទងំ
អនថរ- កមយរវាងោប លៅវញិលៅមកផដលផថល់ផលវជិជម្ចននិង
ផលអវជិជម្ចន។ លមលរៀនលនេះនងឹពិភាកាលោលការណ៍ចមផង
ននធមយជាត ិសារៈសំខាន ់របស់ធមយជាតិនងិតុលរភាពរវាង
តលមូវការរបស់មនុសសនិងបរសិាទ នសងគមលៅលគបទ់ិដឌភាព
ទងំអស់ រមួម្ចនទឹកដីនលពខរល់អាកាសថ្នមពល...។ សិសស
ដឹងពីសកមយភាពកបុងការការពារបរសិាទ នធមយជាតដូិចជាការនចប
វតទុលលបើលបាស់លឡើងវញិនិងការលគបល់គងកាកសំណល់។  

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (លលបើលបាស់មថងលទៀត/

ថ្នមពល/កាកសំណល់/ក
ងឝកខ់រល់/បរសិាទ ន) 

o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o ឯកសរាធនធានបរសិាទ

នលយើង (សីុបា៉ា ) 

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o លតូវលគបក់លមតិ 
o លគបរ់ដូវកាល 

 

 

 

៨ 

 

ការយល់ដឹងដធ ល់ខវួន និងទំនាកទ់នំងសងគមៈលបធានបទលនេះ
ជួយ សិសសឱ្រយល់ដឹងអំពីលសចកថីលតូវការនងិអារមយណ៍ដធ ល់ 
ខវួន ។ សិសសសិកាអំពីវធិីសហការោប ផដលសមលសបនិង
ទំនាកទ់ំនងលបកបលដ្ឋយលបសិទនភាព។ សិសសដឹងពីការ
លបាលស័យទកទ់ងជាមយួ មនុសសផដលម្ចនអារមយណ៍លផសងៗ
ោប  ដូចជាខងឹសបាយខាវ ចទុកេលពួយនងិបញ្ា សងគមផដលពកួ
លគអាចលធឝើការជាមយួបាន។  

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (អារមយណ៏ដូចលមថច) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ

 

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o លតូវលគបក់លមតិ 
o លគបរ់ដូវកាល 
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ល.រ លបធានបទ ធនធាន កំណតស់ម្ចគ ល់ រូបភាព 

៩ ការយល់ដឹងពីលយនឌរ័ៈលបធានបទលនេះជួយ សិសសលអាយ 
ម្ចនការយល់ដឹងលៅលលើលកមវបផធមអ៌ពំីលយនឌរ័។ សិសស
នឹងយល់ោប ពីវបផធមម៌យួលៅមយួលទៀតនូវភាពខុសោប រវាង
បុរសនិងស្តសថី។ សិសស នឹងវភិាគលៅលលើទម្ចវ បល់យនឌរ័ និង
ដវ ស់បថូរទសសនៈរបស់ខវួនលៅលលើ តួនាទីលយនឌរ័កបុងសងគម។  

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (អារមយណ៏ដូចលមថច) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ

 

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o លតូវលគបក់លមតិ 
o លគបរ់ដូវកាល 

 

 

 
១០ តស្តនថីនងិរបាៈំលបធានបទលនេះពិភាកាអំពីចរតិលកេណៈរបស់ 

ទលមងសិ់លផៈលផសងៗផផបកតស្តនថីនងិរបា ំតាមរយៈការសលងកត
និង លបតិបតថ ិ(ឧ. របាលំបនពណីដូចជារាមលករ ថលិលាេ នលខាល )។ 
សិសសនឹងលរៀនអពំីលបលភទ ឧបករណ៍លភវងបុរាណនិងលបលភទ
របាលំបនពណី លផសងៗ។ សិសសនឹងលរៀនសំផដងសិលផៈផដល
ពួកលគលលជើសលរ ើសជាមយួ លគូរបស់ពួកលគដូចជាលរឿងរាមលករ ថិ៍ 
ជាលដើម។ 

 
 

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (របាលំបជាលបិយ/

កាចរ់បា/ំពិណពាទរ/រាម
លករ ថ)ិ 

o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o អបកជំនាញសិលផកបុងសហ

គមន ៏
o សីុឌីចលលមៀងនងិតស្តនថ ី
 
 

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o សលម្ចបល់គប់

កលមតិ 
o លគបរ់ដូវកាល 
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ល.រ លបធានបទ ធនធាន កំណតស់ម្ចគ ល់ រូបភាព 
រប
ដភ
ទទ
ី២:
 ប
ំណិ
នទា

ក្់ទ
ងអា

ជីវ
ក្ម
ម ដស្

 ឋក្
ចិច 
និង
ឿ
រងា
រ 

១១ ជំនាញទីផារខញុៈំលបធានបទលនេះលធឝើឱ្រសិសសយល់ដឹងនូវមូល- 
ដ្ឋឌ នកំណតល់តាបញ្ជ ីចំណូលចំណាយនិងវធិីលលបើលបាស់បំណិ
នទងំលនេះលៅកបុងជីវតិរស់លៅលបចាមនថង។ សិសសសិកាអំពី
ការលសាវលជាវពីវធិីកំណតន់ថងទំនិញនិងឥរយិាបថរបស់អបក
លកន់ិងអបកទិញផងផដរ។ 

o  លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o លសៀវលៅសិសស 
o ប៉ាូសធ័រ (ជំនាញទីផារងា

យៗ) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
 

o ១២ លម្ច៉ា ង 
o សលម្ចបថ់្នប កទ់ី៧

លដ្ឋយសារវាជា
កលមតិមូលដ្ឋឌ ន 

o លគបរ់ដូវកាល 

 

 

 

១២ អនាគតខញុ ំៈលបធានបទលនេះពិភាកាអពំីរលបៀបផដលសិសសអាច
លរៀបចផំផនការអនាគតលៅតាមជលលមើសអាចលធឝើបានសលម្ចប់
ការងារលៅនថងអនាគតជាពិលសសសិកាអំពមុីខរបរលៅកបុង
សហគមន។៍ សិសសលរៀនអំពីការលធឝើលសចកថីសំលរចចិតថលដ្ឋយ
ផផអកលៅលលើការគិតលគប ់      លជុងលលជាយតាមជលលមើសផដល
អាចលៅរចួ។ 

 ឯកសារលគ ូ

 លសៀវលៅសិសស 

 ប៉ាុសធ័រ 

 ការលបថុយលបថ្នន 

លគូអាចបលលងៀនលពញលម្ច៉ា ង 

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o សលម្ចបថ់្នប កទ់ី

៨ និង៩ 
o លគបរ់ដូវកាល 

 

 
 

១៣ កាលគបល់គងលបាកៈ់លបធានបទលនេះជួយ សិសសឱ្រពនិិតរលមើល
នូវទម្ចវ បច់ំណាយរបស់ខវួននងិលកមុលគួសារកនវងមកថ្នលតើ
ការចំណាយណាខវេះជាតលមវូការនិងការចំណាយណាខវេះជា
ចំណង។់ សិសសនឹងលរៀនលរៀបចំផផនការថវកិាវភិាគនិងកត់
លតាការចំណាយលបចានំថងរបស់ ខវួន។ សិសសនឹងយល់ដឹងពី

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o លសៀវលៅសិសស 
o ប៉ាូសធ័រ (ចំណងន់ិងតលមូវ

ការ) 
o ឯកសារលកមុសិសស 

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o សលម្ចបថ់្នប កទ់ី

៨ និង៩ 
o លគបរ់ដូវកាល 
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ល.រ លបធានបទ ធនធាន កំណតស់ម្ចគ ល់ រូបភាព 

ពាករថ្នចំណាយនិងចំណូលនិងរលបៀបកត ់លតាលំហូរថវកិា
ចំលពាេះខវួនលគដធ ល់និងលកុមលគួសារ។  

 

o ឯកសារផចកសិសស 

 
១៤ ពិភពការងារៈលបធានបទលនេះផថល់ឱ្រសិសសនូវចំលណេះដឹង

បំណិននិងបទពិលសាធកបុងការលរៀបចំខវួនលដើមផចូីលលៅកបុង
ពិភពការងារ។ សិសសនឹងលរៀនអពំីរលបៀបដ្ឋកព់ាករសំុលធឝើ
ការងារ (បំលពញពាករសំុចូលលធឝើការសរលសរលបវតថរូិបសលងេប) 
លពមទងំរលបៀបលរៀបចំឥរយិាបថលៅកផនវងលធឝើការងារ (ឧ.
រលបៀបលដ្ឋេះលសាយជលម្ចវ េះលៅកផនវងលធឝើការ)។ លមលរៀនលនេះផថ
ល់ឱ្រសិសសនូវបញ្ជ ីមុខរបរលផសងៗជាលលចើន កបុងការពិចារណា
ផផនការការងារលៅនថងអនាគត។  

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (ចរតិលកេណៈអបកលធឝើ

ការ/លបលភទការងារ) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o លសៀវលៅវចនានុលកមមុខ

របរ (សីុបា៉ា ) 

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o សលម្ចបថ់្នប កទ់ី៨ 

និង៩ 
o លគបរ់ដូវកាល 
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នជីវតិ 

ល.រ លបធានបទ ធនធាន កំណតស់ម្ចគ ល់ រូបភាព 

១៥ សហលោសសងគម និងកុម្ចរៈលបធានបទលនេះផថល់ឱ្រសិសសពី
រលបៀបបលងកើតសហលោសខាប តតូចកបុងលកុមមយួសិសសនឹងពិនិ
តរលមើល នូវជលលមើសលផសងៗកបុងលកមុរបស់ពកួលគ កបុងការ
បលងកើតសហលោសលៅខាងលលៅសាលាលរៀនលដើមផរីកលបាកច់ំ
ណូល។ សិសសនឹងលរៀនពីរលបៀបចាតផ់ចងផផនការជំនួញនិង
វធិីលធឝើការឱ្រម្ចនលបសិទនភាព (ការផចករផំលកការទទួលខុស
លតូវផបងផចកកម្ចវ ងំពលកមយ និងលោលការណ៍ភាពជាអបក
ដឹកនាសំលម្ចបកុ់ម្ចរ)។  

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (សិទនិកុម្ចរ) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o លបធានភូម ិ

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o សលម្ចបថ់្នប កទ់ី៨ 

និង៩ 
o លគបរ់ដូវកាល 

 

 

 

១៦ ការសនស ំនិងការចំណាយៈលបធានបទលនេះ ពិភាកាអំពបីរបិ
ទននការសនសនំិងការចំណាយរមួម្ចនគនំិតននការសនសមំនិ
ផមនសំលៅលៅលលើផតលុយប៉ាុលណាត េះលនាេះលទ  ម្ចនទងំសម្ចម រៈ
លផសងៗលលៅពីលុយ ផងផដរដូចជាលពលលវលាធនធានមនុសស
មតិថភាព។ សិសសនឹងសិកាថ្នលហតុអឝីបានជាលយើងលតូវសនសំ
វាលពមទងំផលលបលយាជន ៍ននយុទនសាស្តសថលផសងៗោប  កបុងការ
សនស ំ(ឧ.លផញើលុយលៅធនាោរទិញម្ចស ទុកទិញលោបលងកើត
លកុមសនស ំ)។  

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (ការសនសនំិងការ

ចំណាយ/រូបិយវតទុកមភូជ) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o បុគគលិកធនាោរ 

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o សលម្ចបល់គប់

កលមតិ 
o លគបរ់ដូវកាល 

 

 

 

 

១៧ 

 

បលចចកវទិាសារគមនាគមនៈ៍លបធានបទលនេះផថល់ឱ្រសិសសនូវ

 
o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o លសៀវលៅសិសស 

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o លតូវម្ចនបនធបកុ់ំ

ពរូទរ័ 
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ល.រ លបធានបទ ធនធាន កំណតស់ម្ចគ ល់ រូបភាព 

ការលលបើលបាស់កុំពរូទរ័ រមួម្ចនមូលដ្ឋឌ នផថទកំារលលបើលបាស់កាថ រ
ចុចកមយវធិីផណនាលំដ្ឋយលកសួងអបរ់យូំនីកូដផខយរនងិកមយវធិី
វភិាគ ទិនបនយ័។ 

 

 

o ប៉ាូសធ័រ (លម្ចមនដ/កាថ រចុច/យូ
នីកូដផខយរ/កណថុ រ) 

o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ

o លគបក់លមតិ (អាទិ
ភាពថ្នប កទ់ី ១០-
១២) 

o លោលនលយា 
បាយលកសួង
អយក  

រប
ដភ
ទទ
ី ៣

: ប
ំណិ
នអា

ជីព
ងា
យ

 

១៨ ការដ្ឋលំសូវៈលបធានបទលនេះជួយ សិសសឱ្រយល់ដឹងពីវដថនន
ដំណាំលសូវការលរៀបចំដីសលម្ចបដ់្ឋលំសូវដំណាកល់ាកលូត
លាស់របស់លសូវសតឝលអិតម្ចនលបលយាជន ៍និងសតឝលអិត
បំដវ ញលសូវការវភិាគបរសិាទ នលកសតសាស្តសថ។ បផនទមពីលនេះ
លទៀតសិសសលរៀនអំពីរលបៀបលធឝើជកីំប៉ាុសថនងិវធិលីលបើលបាស់ឱ្រ
ម្ចនលបសិទនភាព។ សិសសសិកាលទឹសថីលៅកបុងថ្នប ក ់លរៀន
លដ្ឋយផារភាជ បជ់ាមយួវាលផលសនិងការលធឝើបទបងាា ញលទន
ផលដល់សហគមនក៍បុងការលធឝើឱ្រកានផ់តលបលសើរនូវវធិីដ្ឋលំសូវ
ផដលឆវងតាមការពិលសាធនដ៍ធ ល់។  

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (លំនាលំធឝើផលស/

លបលភទសតឝលអិត) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o វាលផលសពូជលសូវសម្ចម រ

កសិកមយ 

o ២០លម្ច៉ា ង 
o លគបក់លមតិ 
o រដូវផខតុលា ដល់

ផខមករា
លបសិនលបើម្ចន
ទឹកលគបល់ោន់
អាចលធឝើលគបរ់ដូវ 
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លបលភទបំណិ
នជីវតិ 

ល.រ លបធានបទ ធនធាន កំណតស់ម្ចគ ល់ រូបភាព 

១៩ ការដ្ឋបំផនវៈលបធានបទលនេះផថល់ឱ្រសិសសនូវទិដឌភាពរមួនន 
លបលភទបផនវលផសងៗផដលម្ចនលៅកបុងលបលទសកមភុជាជមងទូឺលៅ
របស់ បផនវនិងលបលភទសតឝលអិតបំដវ ញបផនវលពមទងំវធិីលរៀបចំ
ដីកបុងការដ្ឋបំផនវ។ ការសិកាលទឹសថីលៅកបុងថ្នប កល់រៀនលដ្ឋយ
ផារភាជ បក់ារអនុវតថជាមយួសួនបផនវនងិការលធឝើបទបងាា ញ
លទនផលដល់សហគមនក៍បុងការលធឝើឱ្រកានផ់តលបលសើរនូវវធិីដ្ឋំ
បផនវផដលឆវងតាមការពិលសាធន ៍ដធ ល់។ 

 

 

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (ជមងលឺលើដំណាំ/

លបលភទបផនវ/ដំណាំសផណថ
កលលទើង) 

o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o សួនបផនវលោបពូ់ជសម្ចម រ

សាងសងសួ់ន។ 

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o សលម្ចបល់គប់

កលមតិ 
o តាមរដូវកាល 

o រដូវផខតុលាដល់
ផខមករា 
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លបលភទបំណិ
នជីវតិ 

ល.រ លបធានបទ ធនធាន កំណតស់ម្ចគ ល់ រូបភាព 

២០ ការចិញ្ច ឹមលតីៈលបធានបទលនេះផថល់ឱ្រសិសសនូវការយល់ដឹងពី
លបលភទលតទីឹកសាបលៅកបុងលបលទសកមភុជា។ សិសសលរៀនពី
រលបៀបលលជើសលរ ើសទីតាងំជីករលតថ ចិញ្ច ឹមលត ីលពមទងំដំណាក់
កាលលផសងៗកបុងការ ចិញ្ច ឹមលត ី(ការជីករលតថ រលបៀបលកាល
កលម្ចលលៅស៊ែូ)។ លមលរៀនលនេះនងឹផថល់នូវវធិីទបស់ាក តជ់មងលឺតី
វធិីផថល់ចំណីដល់លតនីិងតាមដ្ឋនការលូតលាស់របស់លតី។ 
បផនទមពីលនេះលទៀតសិសសនឹងសិកាពីការវភិាគលសដឌកិចចលៅ
លលើការចិញ្ច ឹមលតីលដើមផឱី្រសិសសយល់ដឹងពីផលចលំណញនន
ការចិញ្ច ឹមលតីលនេះ។ 

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (លំនាចំិញ្ច ឹមលតី/ 

លបលភទលតទីឹកសាប) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o រលតថ ចិញ្ច ឹមលតថីងល់ៅស៊ែូ

កូនលតចីំណីនិងលដើមរុកេជាត ិ

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o សលម្ចបល់គប់

កលមតិ 
o លគបរ់ដូវកាល 
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លបលភទបំណិ
នជីវតិ 

ល.រ លបធានបទ ធនធាន កំណតស់ម្ចគ ល់ រូបភាព 

២១ ការចិញ្ច ឹមកផងកបៈលបធានបទលនេះផថល់ឱ្រសិសសនូវការយល់ 
ដឹងពីលបលភទកផងកបលៅកបុងលបលទសកមភុជា។ សិសសលរៀនពី
រលបៀបលលជើសលរ ើសទីតាងំជីករលតថ ចិញ្ច ឹមកផងកប លពមទងំ
ដំណាកក់ាលលផសងៗកបុង ការចិញ្ច ឹម (ការជីករលតថ រលបៀប
លកាលកលម្ចលលៅស៊ែូ)។ លមលរៀនលនេះនឹងផថល់នូវវធិទីបស់ាក តជ់
មងវឺធិីផថល់ចំណីនិងតាមដ្ឋនការលូតលាស់ របស់កផងកប។ 
បផនទមពីលនេះលទៀតសិសសនឹងសិកាពីការវភិាគលសដឌកិចច លៅ
លលើការចិញ្ច ឹមកផងកបលដើមផឱី្រសិសសយល់ដឹងពីផលចំលណញ
ននការចិញ្ច ឹមលនេះ។ 

 

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (លំនាចំិញ្ច ឹមកផងកប/វ

ដថជីវតិសតឝកផងកប) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o រលតថ ចិញ្ច ឹមកផងកបថង់

លៅស៊ែូកូនកផងកបចំណីលដើម
រុកេជាតិនិងអំពូលលភវើងទក់
សតឝលអិត 

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o សលម្ចបល់គប់

កលមតិ 
o លគបរ់ដូវកាល 

 

 

 

២២ សួនជីវៈចំរុេះ៖ សិសសនឹងសិកាពីវធិីសាងសងសួ់នរលបៀបដ្ឋំ
ដុេះរុកេជាតិសាគ ល់លបលភទរុកេជាតិវធិីបណថុ េះលដ្ឋយលោប ់វធិីកាត់
លដើមដ្ឋវំធិតីលដើមវធិីសាកផមកនិងបលចចកលទសផថទរុំកេជាតិ
លដើមផធីានាថ្នសាលាលរៀននឹងម្ចនរុកេជាតិដ្ឋលំៅកបុងបរលិវណ
សាលាលរៀនលគបល់ោន។់ បផនទមពីលនេះលទៀតសិសសនឹងលរៀនពី
វធិីលធឝើជីកបំ៉ាុសថលដើមផទុីកលលបើលបាស់ លៅកបុងសួនជីវៈចលមុេះ
លនេះ។  

 

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (ការបណថុ េះលសូវ/ ការ

បណថុ េះរុកេជាតិ) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o សម្ចម រសាងសងរុ់កេជាតិទឹក

អរ័ម៉ាូន ជីកបំ៉ាុសថថងប់ណថុ េះ
កាបំិត 

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o សលម្ចបល់គប់

កលមតិ 
o លគបរ់ដូវកាល 

 

 

 



កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
                                                                                                  

 92 

លបលភទបំណិ
នជីវតិ 

ល.រ លបធានបទ ធនធាន កំណតស់ម្ចគ ល់ រូបភាព 

២៣ ការបណថុ េះផសតិៈសិសសនឹងលរៀនពីការកំណតរ់ដូវកបុងការប
ណថុ េះផសតិនងិការលលជើសលរ ើសទកីផនវងសមលសប។ យល់ដឹងពី
លំនាកំបុងការបណថុ េះផសតិនិងវធិីលរៀបចំរងបណថុ េះផសតិលដើមផី
ងាយលសួលលបមូល ផល។ លលកាយពីលបមូលផលសិសសនឹង
សិកាពីការវភិាគលសដឌកចិច លដើមផលីចេះគណនារកលបាកខ់ាត
និងចំលណញពីការបណថុ េះផសតិលនេះ។ 

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (ការបណថុ េះផសតិ) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o សម្ចម រៈសាងសងសូ់នលមៅ

ផសតិចំលបើងថងល់គប 

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o លគបក់លមតិ 
o ផខតុលាដល់មក

រា 

 

 

២៤ ការចិញ្ច ឹមម្ចនៈ់សិសសយល់ដឹងពីការលលជើសលរ ើសទីកផនវង
ចិញ្ច ឹមរលបៀបសាងសងល់ទុងម្ចន ់វធិីផថទវំធិផីលិតចំណីនិង
ការយល់ដឹងពីលបលភទជមងរឺបស់ម្ចនន់ងិការចាកថ់្នប បំងាក រដល់
ម្ចន។់ ផផបកលផសងលទៀតសិសសនឹងសិកាពីដំណាកក់ាលធំ
ធាតរ់បស់ម្ចន ់និងរលបៀបលលជើសលរ ើសពូជម្ចនស់លម្ចបច់ិញ្ច ឹមប
នថ។ 

 

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (លំនាចំិញ្ច ឹមម្ចន/់វដថ

ជីវតិសតឝម្ចន)់ 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o សម្ចម រៈសាងសងល់ទុងម្ចន់

ចំណីម្ចន ់និងកូនម្ចន ់

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o សលម្ចបល់គប់

កលមតិ 
o លគបរ់ដូវកាល 
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លបលភទបំណិ
នជីវតិ 

ល.រ លបធានបទ ធនធាន កំណតស់ម្ចគ ល់ រូបភាព 

២៥ ការជួសជុលកងៈ់សិសសនឹងលរៀនពីល យ្ េះផផបកលផសងៗរបស់
កង ់និងមុខងារនីមយួៗរបស់វា លពមទងំសាគ ល់ពឧីបករណ៍
លផសងៗសលម្ចប ់លលបើកបុងការជួសជុលកង។់  តាមរយៈការអនុ
វតថដធ ល់ សិសសនឹងអាចតលមវើងកងប់ានលតមឹលតវូនងិលចេះវធិីប៉ាេះ
កង។់ បផនទមពីលនេះលទៀតសិសសនឹងលចេះពីរលបៀបទុកដ្ឋកក់ង ់
និងវធិផីថទកំងឱ់្របានលអ។ 

 

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (ឧបករណ៏ជាងជួស

ជុលកង/់តួកង)់ 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o កង ់ឧបករណ៏ជួសជុល

ជាងជួសជុលកង ់ 

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o សលម្ចបល់គប់

កលមតិ 
o លគបរ់ដូវកាល 

 

 

 
២៦ ការកាតស់កៈ់សិសសនឹងលរៀនសាគ ល់នូវសម្ចម ររបស់ជាងកាត់

សក ់វធិីលលបើលបាស់ និងការផថទ។ំ សិសសនឹងអនុវតថការកាត់
សក ់លដ្ឋយលរៀបលលបើលបាស់កនស្តនថលកាសសិតសក ់រលបៀបរុលំក
ណាត ់វធិីលការសំអាតនិងលរៀបចំឥរយិាបថកបុងការទំនាក់
ទំនងជាមយួលភញៀវ។ តាមរយៈការអនុវតថដធ ល់ សិសសនឹង
យល់ដឹងពីម៉ាូតសក ់វធិីផថទសំក ់នងិវធិីលាបសក។់ 

 

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (សម្ចម រជាងកាត់

សក)់ 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o ឧបករណ៏ជាងកាតស់ក ់

កនស្តនថលកាសកញ្ចក.់.. 

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o សលម្ចបល់គប់

កលមតិ 
o លគបរ់ដូវកាល 
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លបលភទបំណិ
នជីវតិ 

ល.រ លបធានបទ ធនធាន កំណតស់ម្ចគ ល់ រូបភាព 

២៧ ជាងកំលបារៈសិសសលរៀនពីរលបៀបវាស់និងលលបើលបាស់
កូនលបលយាលលរៀនសាគ ល់ល យ្ េះឧបករណ៍លលបើលបាស់របស់
ជាងកំលបារនិងវធិីលលបើ ឧបករណ៍ទងំលនេះ។ សិសសលរៀនពី
រលបៀបលាយបាយអវធិីលរៀបជញ្ជ ងំលដ្ឋយលលបើលបាស់ឥដឌ១០ 
និងឥដឌ ២០ លដ្ឋយអនុវតថដធ ល់ការលរៀបសួនចារកបុងសាលា
លរៀននងិវធិផីថទជំញ្ជ ំងលៅលពលលរៀបលហើយ។ 

 

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (ឧបករណ៏ជាង

កំលបារ) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o ឧបករណ៏ជាងកំលបារ ឥដឌ

សីុម៉ាងទ់ឹកនិងជាង កលំបារ
សហគមន ៏

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o សលម្ចបថ់្នប កទ់ី 

៨ និង៩ 
o លគបរ់ដូវកាល 

 

 

 

២៨ ការដ្ឋសំវៈសិសសនឹងលរៀនពរីលបៀបចអំិនមាូបលលគឿងផសរូំបមនថលធឝើ
មាូបនងិលធឝើផផនការទិញសម្ចម រលធឝើមាូបលពមទងំការលសាវលជាវពី
លបលភទមាូបលៅកបុងសហគមន ៍លហើយលធឝើបទបងាា ញដល់លកុម
សិសសកបុងថ្នប ក។់ សិសសសិកាពីរលបៀបលរៀបចំកផនវងលធឝើមាូប
ការបងាក រលលោេះថ្នប ក ់លផសងៗ និងយល់ដឹងពលីបលភទអាហារ
មូលដ្ឋឌ នសលម្ចបល់ទលទងរ់ាងកាយ។ លៅលមលរៀនចុងលលកាយ
សិសសនឹងអនុវតថការលធឝើមាូបតាមលកុម នីមយួៗ ដូចជាមាូប
លបលភទលសាង រឆ្ លចៀន ។  

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (ដល់លពលចមអនិឬ? /

ពីរា៉ា មតីអាហារ) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o ឧបករណ៏ដ្ឋសំវរលលគឿងផសំ

ចស្តងាក នថ្នមពលចុងលៅ
សហគមន ៏

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o សលម្ចបល់គប់

កលមតិ 
o លគបរ់ដូវកាល 
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លបលភទបំណិ
នជីវតិ 

ល.រ លបធានបទ ធនធាន កំណតស់ម្ចគ ល់ រូបភាព 

២៩ វជិាជ លដរបា៉ា កៈ់សិសសនឹងលរៀនសាគ ល់នូវសម្ចម ររបស់ជាងកាត់
លដរពីរលបៀបលដរអាវនដខវីលដ្ឋយលលបើលបាស់លថបនដ លបលភទលផស
ងៗរបស់លថបរ នដវធិីវាស់ សាយ  ក សលមុងរលបៀបកាតពុ់មេ វធិី
ភាជ បផ់ផបកលផសងៗលដើមផ ីបានជាអាវមយួ។ 

 

 

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (សម្ចម រជាងកាតល់ដរ) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o ឧបករណ៏ជាងកាតល់ដរមជុល  

លកណាត ់អលំបាេះលគជូំនាញ
លដរបា៉ា ក ់

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o សលម្ចបល់គប់

កលមតិ 
o លគបរ់ដូវកាល 

 

 

 

៣០ ដំណាបផ់ផវលឈើៈលបធានបទលនេះសិសសនឹងសិកាពីវធិីផកនចបផផវ
លមើមរុកេជាតិលដើមផទុីកហូបបានរយៈលពលយូរ។ សិសសនឹង
យល់ដឹងពី អនាមយ័កបុងការលរៀបច ំឧបករណ៍ នងិសម្ចម រៈលតូវ
លលបើលបាស់លលគឿងផស ំលំនាលំធឝើដំណាបល់ផសងៗ ដូចជាដំណាប់
ផផវសាឝ យលចកដូងលាុង។ បផនទមពីលនេះលទៀតសិសសលរៀនពវីធិី
ផថទសំំអាត ឧបករណ៍នងិសម្ចម រៈ ផដលបានលលបើលបាស់រចួ។  

o លសៀវលៅផណនាលំគូ 
o ប៉ាូសធ័រ (ផផវលឈើលៅកមភុជា) 
o ឯកសារលកមុសិសស 
o ឯកសារផចកសិសស 
o លបាកល់ម្ច៉ា ងបផនទមរបស់លគ ូ
o ផផវលឈើចស្តងាក នកាបំតិ ចាន

... 

o ២០ លម្ច៉ា ង 
o សលម្ចបល់គប់

កលមតិ 
o តាមរដូវកាល

អាលស័យលលើ
បផនវផដលលលជើស
លរ ើស 
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ឧរសម្ព័នធទី ៦: ទរម្ង់របាយការណ៍រតួតពិនិតយ និងតាម្ដាន 
េរមង់ ឈ៖ សហគមន៍ និងសាលាេេួលយកោរេេួលែុសរតូវ 
គណៈកមយការលទលទងស់ាលា (SSC) បានលបថជាញ ចិតថលដើមផលីគបល់គងនូវដំលណើ រការផកលមអថវកិាសាលាលរៀននិងលដើមផ ីធានា
នូវការរកីចលលមើនរបាយការណ៏លលើការចំណាយថវកិាសាលាលរៀនតាមរយៈសាលាលរៀន។ 
SSC នឹង៖ 

១. លរៀបចំរបាយការណ៏លតួតពិនិតរតាមដ្ឋនដំលណើ រការចំណាយ (ទលមង ់ជ) សលម្ចបក់ារចំណាយថវកិាសាលា
លរៀន ។   
លបចាឆំ្ប  ំនិងផចកចាយផផនការលតួតពិនិតរតាមដ្ឋនលៅដល់មស្តនថីអបរ់លំសុកលៅនថងទី ៣១ផខតុលាលរៀងរាល់ឆ្ប ។ំ 

 
២. ផថល់របាយការណ៏ហរញិ្ដ វតទុលបចាផំខ (MFR) បញ្ចប ់និងលតឹមលតូវលៅមស្តនថីអបរ់លំសុកលៅនថងទី ១៥លរៀងរាល់ផខ   
(នថងទី ១៥ផខមករា លមសា កកកដ្ឋ និងតុលា)។ 
៣. យកចិតថទុកលលើលបធានការយិាល័យអបរ់លំសុក និងមស្តនថីអបរ់លំសុករាល់បញ្ា ផដលបានលលើកលឡើងជាមយួនឹង   
ដំលណើ រការកមយវធីិលនេះ។ 

 
________________  ________________  __________  
ល យ្ េះនាយកសាលា  ហតទលលខា   កាលបរលិចឆទ 
________________  ________________  __________  
ល យ្ េះនាយករង   ហតទលលខា   កាលបរលិចឆទ 
________________  ________________  __________  
ល យ្ េះអបកតំណាងលគូ  ហតទលលខា   កាលបរលិចឆទ 
________________  ________________  __________  
ល យ្ េះអបកតំណាងសហគមន៏  (លបធាន SCC)ហតទលលខា  កាលបរលិចឆទ 

ឯក្ភាពដដយៈ 
________________  ________________  __________  
ល យ្ េះអបកលគបល់គង 
មស្តនថីអបរ់លំសុក   ហតទលលខា   កាលបរលិចឆទ 

មូលវិចរដដយមស្តនតីអប់រំរសុ្ក្ និងអនុម័តដដយៈ 
________________  ________________  __________  
ល យ្ េះអបកលគបល់គង 
មស្តនថីអបរ់លំសុក   ហតទលលខា   កាលបរលិចឆទ 

អនុម័តស្រុបដលើថវិឿមូលនិធិរបចំឆនើំៈ     $___________ 
 (លមើលការពណ៌នាផផនការ សំលណើ រសំុ និងសកមយភាពជាកល់ាក ់ថវកិា និងផផនការសលម្ចបក់ារចំណាយរាល់ 
សកមយភាព) 

i.  
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េរមង់ ញ៖ របាយោរ ៍រតួតពិនតិ្យសាលាររៀន 
ii. រក្ដស្ស្ដងប 

 
ដឈមើោះសាលាៈ ............................................   ឿលបរិដចឆទៈ ............... 
រសុ្ក្/ដេតតៈ ................................................ 
ដឈមើោះអនក្រគប់រគង/តួនាទីៈ ...............................................................   
 

   ឿរពណ៌នាចំនួន 
   ១ ២ ៣ ៤ ៥ 
១. ភាពជអនក្ ឹក្នំា      
២. ឿររគប់រគង      
៣. បរិសាណើនសិ្ក្ើា      
៤. ទំនាក់្ទំនងរវាងសាលា និងស្ហគមន៍      
៥. ឿរចូលរួមរបស់្ាាបិាសិ្ស្ើឝ      
៦. ឿរចូលរួមរបស់្កុ្ារី      
៧. បណ្ណើល័យ      

៨.
 ឿ
រប
ងដរៀ
ន 
និង
ឿ
រដរ
ៀន

 
ថ្
នើក្ដ
រៀន

 

ឿរាំងបងាលើញ      
អនាម័យ      
ស្ាភើរ      

ដស្ៀវដៅសិ្ក្ើា      
ឿរដរៀបចំថ្នើក់្ដរៀន      
បញ្ជីរស្ង់វតតាន      

ឿ
រប
ដរង
ៀន

 

វតថុបំណងដមដរៀន      
កិ្ចចឌតងឿរបដរងៀន      

សិ្ស្ើឝដរៀនយឺត      
ស្ាភើរបដរងៀន ្រគូដរបើរបាស់្)      

លំហាត់ដធវើក្នុងថ្នក់្      
សំ្ណួររបស់្រគូ      

ឿររំពឹងទុក្/ចំណ្ប់អារមមណ៍      

ឿ រ ដរៀ ន ស្ាភើរសិ្ក្ើា ្សិ្ស្ើឝដរបើរបាស់្)      
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ឿរងាររកុ្ម      
សំ្ណួររបស់្សិ្ស្ើឝ      

ឿរចូលរួម      
ឿរផតល់ព័ត៌ានរត ប់ដទៀងទាត់អំ ុង 

ដា ើងសិ្ក្ើា 
     

ដស្ៀវដៅស្រដស្ររបស់្សិ្ស្ើឝ      
លំហាត់ដធវើដៅផទោះ      
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របាយឿរណរ៍តួតពិនិតើយាមដនសាលាដរៀន 
 
ដឈមើោះសាលាៈ...............................................................  ឿលបរិដចឆទៈ ......................... 
 
រសុ្ក្/ដេតតៈ ......................................................... 
 
ដឈមើោះអនក្រគប់រគង/តួនាទីៈ ................................................................................. 
១. ភាពជអនក្ ឹក្នំា 
 

 ៥. អបកលគបល់គងលលើកទឹកចិតថបគុគលិកលដើមផផីថួចលផថើមគំនិត និងអបអរចំលពាេះភាពលជាគជយ័របស់ពួកលគ។ 
 ៤. អបកលគបល់គងចូលរមួជាមយួបគុគលិកលៅកបុងការផកលមអផផនការ និងការផថួចលផថើមគំនិត។ 
 ៣. អបកលគបល់គងផថួចលផថើមគំនិត និងចូលរមួជាមយួបគុគលិកលៅកបុងការពិភាកា។ 
 ២. អបកលគបល់គងផថួចលផថើមគំនិតខវេះៗ ប៉ាផុនថបគុគលិកោយ នការលឆវើយតប។ 
 ១. អបកលគបល់គងរងច់ាលំសចកថីផណនា។ំ 

 
២. ឿររគប់រគង 

 ៥. អបកលគបល់គង និងបគុគលិកលលបើបញ្ជ ីលសងវ់តថម្ចនជាលោលសលម្ចប់ការលធឝើផផនការ។ 
 ៤. អបកលគបល់គង និងបគុគលិកអាចលធឝើមូលវចិារលលើបញ្ជ ីលនាេះបាន។ 
 ៣. បញ្ជ ីលសងវ់តថម្ចនបានលលបើភាវ មៗ។ អបកលគបល់គងមិនអាចលធឝើមលូវចិារលលើបញ្ជ ីលនាេះបានលទ។ 
 ២. សាលាម្ចនបញ្ជ ីលសង់វតថម្ចនប៉ាផុនថពួកលគមិនអាចលលបើវាភាវ មៗលនាេះលទ។ 
 ១. សាលាោយ នបញ្ជ ីលសងវ់តថម្ចន (កតាថ ចងអុលបងាា ញហរញិ្ដ វតទុ និងការបំលពញការងារ)។ 

 
៣. បរិសាណើនសិ្ក្ើា 
 

 ៥. បងគនល់បើកទឝ រ និងម្ចនអនាមយ័សាអ ត។ លហើយម្ចនទឹកសលម្ចប់លាងនដ។ លហើយទីធាវ សាលាោយ នសលម្ចមលទ។ 
លនេះជាលទនផលដម៏្ចនលបសិទនិភាពននតំផហទ ំលតួតពិនិតរតាមដ្ឋន និងអបរ់អំំពីសុខភាព និងបរសិាទ នសិកាសាអ ត។ 

 ៤. បងគនល់បើកទឝ រ និងម្ចនអនាមយ័សាអ ត។ លហើយម្ចនទឹកសលម្ចប់លាងនដ។ លហើយទីធាវ សាលាោយ នសលម្ចមលទ។ 
ទងំលនេះជាលបពន័នតំផហទ ំនិងលតួតពិនិតរតាមដ្ឋនសុខភាព និងបរសិាទ នសិកាសាអ ត។ 

 ៣. បងគនល់បើកទឝ រ និងម្ចនអនាមយ័សាអ ត។ លហើយម្ចនទឹកសលម្ចប់លាងនដ។ លហើយទីធាវ សាលាោយ នសលម្ចមលទ។ 
ទងំលនេះជាលបពន័នតំផហទសុំខភាព និងបរសិាទ នសិកាសាអ ត។ 

 ២. បងគនល់បើកទឝ រ និងម្ចនអនាមយ័សាអ ត។ លហើយម្ចនទឹកសលម្ចប់លាងនដ។ លហើយទីធាវ សាលាោយ នសលម្ចមលទ។ 
 ១. សាលាោយ នបងគន។់ ឬ បងគនច់ាកល់សារ។ ឬ បងគន់ម្ចនអនាមយ័។ ឬ សិសសោយ នទឹកសលម្ចប់លាងនដ។ ឬទីធាវ

សាលាម្ចនសលម្ចម។ 
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៤. ទំនាក់្ទំនងរវាងសាលា និងស្ហគមន៏ 

 ៥. ការចូលរមួរបស់សហគមនល៍ៅរាល់ទិដឌភាពននជីវតិលៅសាលាលរៀនៈ ការលគបល់គង ផផនការ សកមយភាព
សាលា ការបលលងៀន និងការលរៀន។ 

 ៤. សម្ចជិកសហគមនល៍ធឝើទសសនៈកិចចសាលាលរៀនញឹកញាប។់ សហគមន៍បានចូលរមួលៅកបុងដំលណើ រការ 
សកមយភាពខវេះៗរបសស់សាលាលរៀន។ 

 ៣. សម្ចជិកសហគមនប៍ានចូលរមួលបជំុខវេះៗលៅសាលាលរៀន។ 
 ២. សហគមនផ៍ថល់ជំនួយថវកិាមយួចំនួនដល់សាលាលរៀន និងឧបតទមមគលលម្ចងសាងសងអ់ោរលៅសាលាលរៀន។ 
 ១. សហគមនម៍្ចនការចូលរមួតិចតួចលៅកបុងសាលា។ 

 
៥. ឿរចូលរួមរបស់្ាាបិាសិ្ស្ើឝ និងសិ្ស្ើានុសិ្ស្ើឝ 
 

 ៥. សាលាបានអលញ្ជ ើញម្ចតាបិតាសិសសជាផវូវការលដើមផពិីភាកាការរកីចំលរ ើនរបស់សិសស។ 
 ៤. សាលាបានផថួចលផថើមគំនិតការចូលរមួរបស់ម្ចតាបិតាលៅលពលចាបំាច។់ 
 ៣. លនេះជាភសថុតាងមយួចំនួនចំលពាេះការចូលរមួរបស់ម្ចតាបិតាសិសសលៅកបុងកិចចការសាលាលរៀន។ 
 ២. សាលាម្ចនការលបជំុលបចាឆំ្ប  ំឬសកមយភាពផដលលលើកទឹកចិតថការចូលរមួរបស់ម្ចតាបិតាសិសស។ 
 ១. សាលាោយ នសកមយភាពពិលសសលដើមផផីសពឝផាយការចូលរមូរបស់ម្ចតាបិតាសិសសលទ។ 

 
៦. ឿរចូលរួមរបស់្កុ្ារី 

 ៥. សាលាម្ចនវធីិសាស្តសថ និងសកមយភាពលដើមផផីសពឝផាយការចូលរមួរបស់កុម្ចរ ីទងំលនេះជាភសថុតាង និងការ
វាយតនមវ។ 

 ៤. សាលាលលបើសកមយភាពលផសងៗលដើមផផីសពឝផាយការចូលរមួរបស់កុម្ចរ។ី 
 ៣. សាលាោយ នសកមយភាពពិលសសលដើមផផីសពឝផាយការចូលរមួរបស់កុម្ចរ។ី 
 ២. សាលាម្ចនផផនការលដើមផបីលងកើនការចូលរមួរបស់កុម្ចរ។ី 
 ១. សាលាោយ នសកមយភាពពិលសសលដើមផផីសពឝផាយការចូលរមួរបស់កុម្ចរលីទ។ 

 
៧. បណ្ណើល័យ 

 ៥. បណាត ល័យលតូវបានលលបើលបាស់លអ និងម្ចនការផថទលំអ។ សាលាម្ចនផផនការអភវិឌណនប៍ណាត ល័យ។ 
 ៤. បណាត ល័យលតូវបានលលបើលបាស់អំឡុងលម្ច៉ា ងសិកាសលម្ចបស់កមយភាពសិកាលផសងៗ។ 
 ៣. លនេះជាបណាត ល័យ និងលនេះជាភស័ថុតាងផដលលតូវបានលលបើលបាស់អំឡុងលម្ច៉ា ងសិកា។ 
 ២. លនេះជាបណាត ល័យប៉ាផុនថោយ នភ័សថុតាងបញ្ជ កថ់្នវាលតូវបានលលបើលបាស់អំឡុងលម្ច៉ា ងសិកាលទ។ 
 ១. ោយ នបណាត ល័យ ឬទឝ របណាត ល័យចាកល់សារ។ 

 



កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
                                                                                              

    

 101 

 
៨. ឿរបដរងៀន និងឿរដរៀន 
១. ឿរដរៀបចំថ្នើក្ដ់រៀន 
វិធានសំ្ៀន់ៗ ឿរពិពណ៌នា 
  ៥. ទងំលនេះជាការតាងំបងាា ញការសិកាលៅលលើជញ្ជ ំង។ ការងាររបស់សិសសគឺបានតាងំបងាា ញ 

លៅលលើជញ្ជ ងំផដលម្ចនកាលរៀបចំបានលអ និងម្ចនភាពទកទ់ញ។ 
  ៤. ម្ចនការតាងំបងាា ញការសិការលៅលលើជញ្ជ ងំ។ ការងារមយួចំនួនរបស់សិសសម្ចនលៅលលើ 

ជញ្ជ ងំ។ 
ឿរាំង 
បងាលើញ  ៣. ម្ចនរបូភាព និងប៉ាសូធ័រមយួចំនួនលៅលលើជញ្ជ ងំ។ ោយ នការងាររបស់សិសសលៅលលើជញ្ជ ងំលទ។ 

  ២. ម្ចនរបូភាព ២ លៅ ៣លៅលលើជញ្ជ ងំ។ 
  ១. ោយ នការតុបផតងថ្នប ក់លរៀនលទ។ 
  ៥. ថ្នប កល់រៀនម្ចនការលរៀបចំបានលអ។ វាម្ចនអនាមយ័សាអ តៈ ោយ នធូលី សលម្ចម ឬនំចំណីលទ។ តុ 

លៅអីម្ចនអនាមយ័លអ។ 
  ៤. តុសម្ចអ តបានសាអ ត និងម្ចនកផនវងអងអុយ។ កលម្ចលឥដឌសំអាតបានសាអ ត។ 
អនាម័យ  ៣. កលម្ចលឥដឌសាអ ត លហើយតុភាគលលចើនសាអ ត។ តុោយ នកផនវងអងគុយលទ។ 
  ២. ម្ចនសលម្ចម និងចំណីអាហារខវេះៗលលើកលម្ចលឥដឌ។ តុភាគលលចើនមនិសាអ ត។ 
  ១. ម្ចនសលម្ចម និងចំណីអាហារលៅកបុងថ្នប កល់រៀននិងលលើតុ។ 
  ៥. សិសសទងំអស់ម្ចនលកដ្ឋសនិងលមយ នដ/ប៊ែចិ។ 
  ៤. សិសសភាគលលចើនម្ចនលកដ្ឋស និងលមយ នដ។ 
ស្ាភើរ  ៣. សិសសជាងពាកក់ណាថ លម្ចនលកដ្ឋស និងលមយ នដ។ 
  ២. សិសសតិចជាងពាក់កណាថ លម្ចនលកដ្ឋស និងលមយ នដ។ 
  ១. សិសសផត ២ លៅ ៣នាកប់៉ាលុណាត េះផដលម្ចនលកដ្ឋស និងលមយ នដ។ 
  ៥. សិសសទងំអស់ម្ចនលសៀវលៅសិកាដធ ល់ខវួន។ 
  ៤. សិសសភាគលលចើនម្ចនលសៀវលៅសិកាដធ ល់ខវួន។ សិសសមយួចំនួនបានផចករផំលក លសៀវលៅ

សិកាជាមយួនដគូររបស់លគ។ 
ដស្ៀវដៅ 
សិ្ក្ើា 

 ៣. សិសសមយួចំនួនម្ចនលសៀវលៅសិកាដធ ល់ខវួនរបស់លគ។ សិសសភាគលលចើនបានផចករផំលក 
លសៀវលៅសិកាលៅកបុងលកុម ២ ឬ៣។ 

  ២. សិសសទងំអស់បានផចករផំលកលសៀវលៅសិកាលៅកបុងលកុម ២ ឬ ៣។ សិសសមយួចំនួនោយ ន 
លសៀវលៅសិកាលនាេះលទ។ 

  ១. សិសសភាគលលចើនោយ នលសៀវលៅសិកាដធ ល់ខវួន ឬផចកពីអបកដនទលទ។ 
  ៥. តុម្ចនការលរៀបចំបានលអលដើមផោីលំទដល់ការសិការបស់សិសស។ តុសាអ ត និងមនិរាយបា៉ា យ។ 
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  ៤. តុម្ចនការលរៀបចំបានលអ។ តុភាគលលចើនមនិរាយបា៉ា យ។ ថ្នប កល់រៀនមនិបានលលបើជាបនធប ់សថុកអីវា៉ា ន់
លទ។ 

ឿរដរៀបចំតុ 
ដើអី 

 ៣. តុលរៀបម្ចនការលរៀបចំប៉ាផុនថមិនបានលអ។ តុភាគលលចើនមនិរាយបា៉ា យ។ សម្ចម រមយួចំនួនទុកលៅកបុង 
ថ្នប កល់រៀន ដូចជាតុមនិបានលលបើលបាស់។ 

 ២. លគូមនិលលបើកផនវទំលនរលដើមផលីរៀបចំតុសិសសលទ។ សម្ចម រមយួចំនួនបានទុកលៅកបុងថ្នប កល់រៀន។ តុ
ភាគលលចើនរាយបា៉ា យ។ 

  ១. ទីធាវ លៅកបុងថ្នប កល់រៀនោយ នការលរៀបចំបានលអ។ ថ្នប ក់លរៀនលតូវបានលលបើសលម្ចប់សថុកអីវា៉ា ន ់ដូចជាតុ
មនិលលបើលបាស់ លឈើ អងករ លកផឿង ។ល។ តុរាយបា៉ា យផដលម្ចនថង ់និងចានលៅពីលលើ។ 

  ៥. បញ្ជ ីលសងវ់តថម្ចនម្ចនការផកលមអ និងលតឹមលតូវ។ 
  ៤. បញ្ជ ីលសងវ់តថម្ចនភាគលលចើនលតឹមលតូវ និងម្ចនការផកលមអ។ 
បញ្ជីរស្ង់ 
វតតាន  ៣. បញ្ជ ីលសងវ់តថម្ចនបានលសង់វតថម្ចនលរៀងរាល់នថង ប៉ាផុនថមនិលតឹមលតូវ។ 

  ២. បញ្ជ ីលសងវ់តថម្ចនផថរកាមនិបានលអ។ ការលសងវ់តថម្ចនមនិបានលសងល់រៀងរាល់នថងលទ។ 
  ១. ោយ នភសថុតាងបញ្ជ ក់អំពីបញ្ជ ីលសងវ់តថម្ចនលទ។ 

 
 

២. ឿរបដរងៀន 
វិធានសំ្ៀន់ៗ ឿរពិពណ៌នា 
  ៥. លគូពនរល់ពីវតទុបំណងលមលរៀន និងលតួតពិនិតរតាមដ្ឋនលគបល់មលរៀន។ សិសសយល់ពីវតទុបំណង លម

លរៀន។ វតទុបំណងលមលរៀនគឺទទួលបានលជាគជយ័។ 
  ៤. លគូពនរល់ពីវតទុបំណងលមលរៀន។ សិសសយល់ពីវតទុបំណងលមលរៀន។ លគូលតួតពិនិតរតាមដ្ឋន 

លបសិនលបើវតទុបំណងលមលរៀនទទួលបានលជាជ័យ។ 
វតថុបំណង ដម
ដរៀន 

 ៣. លគពនរល់ពីវតទុបំណងលមលរៀន។ សិសសភាគលលចើនយល់ពីវា។ ទងំលនេះោយ នការលតួតពិនិតរ តាម
ដ្ឋន ដូលចបេះវាោយ នភាពចាស់លាស់លទលបសិនលបើវតទបំណងលមលរៀនទទួលបានលជាគជយ័លនាេះ។ 

 ២. វតទុបំណងលមលរៀនគឺមិនចាស់សលម្ចបល់គូនិងសិសសលទ។ លគូោយ នការលតួតពិនិតរតាមដ្ឋនការ 
សិការបស់សិសស។ វតទុបំណងលមលរៀនគឺមនិទទួលបានលជាគជយ័។ 

  ១. លគូោយ នវតទុបំណងលមលរៀនសលម្ចបសិ់សស។ 

  ៥. កិចចផតងការបលលងៀនលរៀបតាមលំដ្ឋបលំ់លដ្ឋយ លហើយចាស់។ ផផនការលធឝើតាមលមលរៀន ទងំមូ
ល។ 

  ៤. លគូម្ចនកិចចផតងការបលលងៀនចាស់លាស់។ ផផនការអនុវតថតាមលមលរៀនភាគលលចើន។ 
កិ្ចចឌតងឿរ 
បដរងៀន  ៣. លគូបានបំលពញកំផណទលមង់កិចចផតងការបលលងៀន។ លគូមនិអនុវតថតាមផផនការលមលរៀនទងំមលូ។ 

  ២. លគូបានបញ្ចបកិ់ចចផតងការបលលងៀន។ លគូមនិអនុវតថតាមផផនការ។ 
  ១. ោយ នកិចចផតងការបលលងៀនលទ។ 
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   ៥. លគូម្ចនផផនការលដើមផោីលំទដល់សិសសលរៀនយឺតលៅកបុងថ្នប កល់រៀន និងលលបើលបាស់វា។ 
  ៤. លគូសាគ ល់សិសសលរៀនយឺត និងម្ចនផផនការជួយ ពួកលគ។ 
សិ្ស្ើឝដរៀន 
យឺត  ៣. លគូសាគ ល់សិសសលរៀនយឺត។ ោត់ោយ នផផនការលដើមផជួីយ ពួកលគលទ។ 

  ២. លគូសាគ ល់សិសសលរៀនយឺតមយួចំនួនលៅកបុងថ្នប កល់រៀន ប៉ាផុនថមនិដឹងថ្នលតើលតូវផថល់ជំនួយបផនទម 
លដ្ឋយរលបៀបណា។ 

  ១. ោយ នការោលំទដល់សិសសលរៀនយឺត ឬលលើកសរលសើរពួកលគលទ។ 
 
 

ស្ាភើរបដរងៀន 
្រគូដរបើ
របាស់្) 

 ៥. លគូលលបើសម្ចម របលលងៀនបានលតឹមលតូវលដើមផោីលំទវតទុបំណងលមលរៀន។ 
 ៤. លគូលលបើសម្ចម របលលងៀន លហើយសម្ចម រទងំលនាេះទកទ់ងលៅនឹងវតទុបំណងលមលរៀន។ 
 ៣. លគូលលបើសម្ចម របលលងៀន ប៉ាផុនថសម្ចម រទងំលនាេះមនិសំខាន។់ សម្ចម រទងំលនាេះោយ នលបសិទនិភាពលដើមផ ី

ោលំទដល់វតទុបំណងលមលរៀនលទ។ 
 ២. លគូបានលលជើសលរ ើសសម្ចម រផដលលតឹមលតូវលៅសលម្ចប់លមលរៀន។ សម្ចម រទងំលនាេះមនិោលំទដល់ វតទុ

បំណងលមលរៀនលទ។  
  ១. លគូមនិបានលលបើសម្ចម របលលងៀនលពលវាចាបំាចល់នាេះលទ។ 
  ៥. លំហាតល់ធឝើកបុងថ្នប ក់ម្ចនវតទុបំណងចាស់លាស់ លហើយវតទុបំណងោលំទដល់វតទុបំណងលមលរៀន។ 

កិចចការកបុងថ្នប កផ់ាភាជ បល់ៅនឹងសមតទភាពខុសៗោប របស់សិសស។  
  ៤. លំហាតល់ធឝើកបុងថ្នប កគឺ់លតឹមលតូវលៅនឹងវតទុបំណងលមលរៀន។ វាម្ចនវតទុបំណងចាស់លាស់។ សិសស

ភាគលលចើនអាចសលលមចកិចចការបាន។ 
លំហាត់ដធវើ  
ក្នុងថ្នើក់្ 

 ៣. លំហាតល់ធឝើកបុងថ្នប កម់និលតឹមលតូវចំលពាេះវតទុបំណងលមលរៀនលទ ប៉ាផុនថវាម្ចនវតទុបំណង។ សិសសភាគ
លលចើនអាចបំលពញលំហាតល់ធឝើកបុងថ្នប កប់ាន។ 

  ២. សិសសភាគលលចើនអាចបំលពញលំហាតល់ធឝើកបុងថ្នប ក់បាន។ កិចចការសាលាបានផាភាជ បល់ៅនឹង វតទុ
បំណងលមលរៀនលទ។ វតទុបំណងមិនចាស់លាស់។ 

  ១. កិចចការសាលាមនិលតឹមលតូវចំលពាេះវតទុបំណងលមលរៀន លហើយោយ នវតទុបំណងលទ។ សិសសមនិអាច 
លធឝើលំហាតល់ធឝើកបុងថ្នប កប់ាន។ 

  ៥. លគូលលបើសំណួរសលម្ចបល់ោលបំណងលផសងៗ ឧទហរណ៍ ការតាមដ្ឋនការយល់របស់សិសស និង
ចលម្ចញ់ពត័ម៌្ចនពីសិសស។ 

  ៤. លគូលលបើសំណួរលដើមផតីាមដ្ឋនការយល់របស់សិសស និងតាមដ្ឋនចលមវើយរបស់សិសស។ 
សំ្ណួរ របស់្
រគូ 

 ៣. លគូលលបើសំណួរលដើមផតីាមដ្ឋនការយល់របស់សិសស ប៉ាផុនថមនិអាចតាមដ្ឋនចលមវើយរបស់សិសស 
បាន។ 

  ២. លគូសួរសំណួរលៅសិសស ប៉ាផុនថសំណួរមនិបានតាមដ្ឋនការយល់របស់សិសសលទ។ សិសសមនិ
ចំណាយលពលលដើមផលីឆវើយសំណួរឲ្របានលពញលលញលនាេះលទ។ 

  ១. លគូមនិលលបើសំណួរលទ។ 
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  ៥. លគូម្ចនការរពឹំងទុកខភស់សលម្ចបភ់ាពលជាគជយ័របស់សិសស។ 
  ៤. លគូម្ចនការរពឹំងទុកសលម្ចបភ់ាពលជាគជ័យរបស់សិសស។ 
ឿររំពឹងទុក្/
ចំណ្ប់ អារមម
ណ៏ 

 ៣. លគូម្ចនការរពឹំងទុកខវេះសលម្ចបភ់ាពលជាគជយ័របស់សិសស។ 

  ២. លគំម្ចនការរពឹំងទុកតិចតួចសលម្ចបភ់ាពលជាគជយ័របស់សិសស។ 
  ១. លគូោយ នការរពឹំងទុកសលម្ចបភ់ាពលជាគជ័យរបស់សិសស។ 

 
៣. ឿរដរៀន 
វិធានសំ្ៀន់ៗ ឿរពិពណ៌នា 
ស្ាភើរសិ្ក្ើា 
្ស្រាប់ 
សិ្ស្ើឝដរបើ
របាស់្) 

 ៥. សិសសទងំអស់លលបើសម្ចម រសិកាលៅលពលចាបំាច់ចំលពាេះការផថួចលផថើមសកមយភាពដធ ល់ខវួន របស់
ពួកលគ។ 

 ៤. សិសសទងំអស់លលបើសម្ចម រសិកាលដើមផសីលមបសលមួល ប៉ាផុនថលលបើតលមូវតាមលមលរៀនផតប៉ាលុណាត េះ។ 
 ៣. សិសសភាគលលចើនលលបើសម្ចម រសិកាកបុងលពលខវេះ។ 
 ២. សិសសកលមលលបើសម្ចម រសិកាណាស់។ 
 ១. សិសសមនិបានលលបើសម្ចម រសិកាផដលអាចជួយ សលមបសលមួលពួកលគបានលនាេះលទ។ 

  ៥. សិសសទងំអស់ចូលរមួសកមយលៅកបុងការងារលកុមលផសងៗោប ៈ បគុគល នដគូ លកុមតូច និងថ្នប ក ់ទងំ
មលូ។ ការងារលកុមម្ចនទំនាកទំ់នងលៅនឹងវតទុបំណងននកិចចការកបុងថ្នប ក ់និងវតទុបំណង លមលរៀន។ 

  ៤. សិសសលធឝើការងារលកុមលផសងៗោប  ជាពិលសសចូលរមួលធឝើកិចចការកបុងថ្នប ក។់ ការងារលកុមម្ចនទំនាក់
ទំនងលៅនឹងវតទុបំណងននកិចចការកបុងថ្នប ក ់និងវតទុបំណងលមលរៀន។ 

ឿរងាររកុ្ម 
 ៣. សិសសលធឝើការកបុងលកុមប៉ាផុនថមនិផមនសម្ចជិកលកុមទងំអស់បានចូលរមួលធឝើកិចចការកបុងថ្នប កល់នាេះ។ 

លកុមលបផហលជាម្ចនធំហំធំលពក។ ការងារលកុមម្ចនទំនាកទំ់នងលៅនឹងវតទុបំនងននកិចចការកបុងថ្នប ក ់
និងវតទុបំណងលមលរៀន។ 

  ២. សិសសអងគុយលៅកបុងលកុម ប៉ាផុនថលធឝើការជាបគុគល។ ការងារលកុមោយ នទំនាកទំ់នងលៅនឹងវតទុបំណង 
ននកិចចការកបុងថ្នប កល់ទ ប៉ាផុនថវាម្ចនទំនាក់ទំនងលៅនឹងវតទុបំណងលមលរៀន។ 

  ១. សិសសលៅកបុងលកុមផតមយួ លពលផដលលលចើនលកុមលលចើនលបលសើរជាងមយួលកុម។ ការងារលកុមោយ ន 
ទំនាកទំ់នងលៅនឹងវតទុបំណងននកិចចការកបុងថ្នប ក។់ 

សំ្ណួររបស់្
សិ្ស្ើឝ 

 សិសសសួរសំណួរសលម្ចបល់ោលបំណងលផសងៗលៅលគូ និងសិសសលផសងៗលទៀត។ សិសសម្ចនការ ោំ
លទសលម្ចបក់ារសួរសំណួររបស់ពួកលគ។ 

 ៤. សិសសសួរសំណួរជាជំនួយ និងបញ្ជ កសិ់សសលផសងលទៀត និងលគូ។ 
 ៣. សិសសមយួចំនួនសូរសំណួរដូលចបេះពួកលគអាចយល់បានលលចើន។ 
 ២. សិសសកលមសួរសំណួរលដើមផបីញ្ជ កល់មលរៀន និងលំហាតល់ធឝើកបុងថ្នប ក។់ 
 ១. សិសសោយ នការលលើកទឹកចិតថលដើមផសួីរសំណួរ។ 

ឿរចូលរួម  ៥. សិសសបានចូលរមួយា៉ា ងសកមយ និងសបាយរកីរាយ។ 



កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
                                                                                              

    

 105 

 ៤. សិសសភាគលលចើនបានចូលរមួ និងម្ចនចំណាបអ់ារមយណ៏។ 
 ៣. សិសសមយួចំនួនម្ចនចំណាបអ់ារមយណ៏ប៉ាផុនថមិនបានចូលរមួសកមយលៅកបុងលមលរៀនលទ។ 
 ២. សិសសមយួចំនួនបានចូលរមួលពលខវេះ ប៉ាផុនថសិសសភាគលលចើនោយ នការលលើកទឹកចិតថលទ។ 
 ១. សិសសោយ នការចូលរមួលៅកបុងលមលរៀន។ ពួកលគោយ នការលលើកទឹកចិតថ ឬ ចំណាបអ់ារមយណ៏លទ។ 

ឿរផតល់ 
ព័ត៌ាន រត
 ប់ដទៀងទាត់
អំ ុង ដា ើង
សិ្ក្ើា 

 ៥. លគូផថល់ពត័ម៌្ចនលតឡបល់ទៀងទតល់លើការរកីចំលរ ើនរបស់ពួកលគចំលពាេះលមលរៀន។ លគូលតួតពិនិតរ 
តាមដ្ឋនលមលរៀនទងំមូលចំលពាេះការយល់របស់សិសស កំផណទលមង់ការផចកចាយផដលលតឹមលតូវ។ 

 ៤. សំណួរលតូវបានលលបើលៅកបុងថ្នប ក់លដើមផផីសឝងរកអឝីផដលសិសសបានលរៀនរចួលហើយ។ មលូវចិារលលើ 
ការងាររបស់សិសសលតូវបានលលើកទឹកចិតថ។ 

 ៣. លគួសួរសំណួរ ប៉ាផុនថពួកលគផតងផតមនិពនរល់លៅសិសសថ្នលហតុអឝីបានជាចលមវើយរបស់លគលអ ឬ
មនិលអលនាេះ។  

 ២. លគូមនិបានតាមដ្ឋនការយល់របស់សិសសអំឡុងលម្ច៉ា ងសិកាលទ។ 

 ១. សិសសទទួលបានតិចតួច ឬោយ នពត័ម៌្ចនលតឡប។់ 

 

 

 ៥. លសៀវលៅសរលសរទងំអស់របស់សិសសម្ចនគលមប និងសាអ ត។ លគូផថល់ការផណនាចំាស់ចំលពាេះ 
ការលរៀបចំលសៀវលៅសរលសររបស់សិសស។ លគូដ្ឋក់ពិនធុ និងមលូវចិារលលើការងារសរលសរ របស់
សិសស។ 

 

 ៤. លសៀវលៅសរលសរសិសសភាគលលចើនបានផថទលំលើៈ គលមប និងសាអ ត។ លគូផថល់ការផណនាចំាស់ 
ចំលពាេះការលរៀបចំលសៀវលៅសរសររបស់សិសស។ លគូដ្ឋកពិ់នធុ និងមលូវចិារលលើលសៀវលៅសរលសរ 
លទៀងទតប់៉ាផុនថោយ នមលូវចិារលនាេះលទ។ 

ដស្ៀវដៅស្រ
ដស្ររបស់្ 
សិ្ស្ើឝ 

 ៣. លសៀវលៅសរលសរភាគលចនបានផថទលំលើៈ គលមប និងសាអ ត ប៉ាផុនថម្ចតិកាលរៀបចំមនិចាស់។ លគូ
ដ្ឋកពិ់នធុលទៀងទតល់លើលសៀវលៅសរលសរ។ 

 
 ២. លសៀវលៅសរលសរមនិបានផថទលំលើៈ ោយ នគលមប និងកខឝក។់ លនេះជាភសថុតាងខវេះៗននការដ្ឋក ់

ពិនធុរបស់លគូ។ 

 
 ១. លសៀវលៅសរលសរភាគលលចើនមនិបានផថទលំលើៈោយ នគលមប និងកខឝក។់ ោយ នភសថុតាងអំពីការ 

ដ្ឋកពិ់នធុរបស់លគូ។ 

លំហាត់ដធវើ 
ដៅផទោះ 

 ៥. លំហាតល់ធឝើលៅផធេះគឺម្ចនលោលបំណងចាស់លាស់ និងោលំទដល់វតទុបំណងលមលរៀន។ លំហាត់
លធឝើលៅផធេះជាការងារមនិទនប់ញ្ចប ់ឬជាសកមយភាពបផនទម។ លំហាតល់ធឝើលៅផធេះគឺលតឹមលតូវ និងម្ចន
មលូវចិារបញ្ជ ក។់ 

 ៤. លំហាតល់ធឝើលៅផធេះគឺោលំទដល់វតទុបំណងលមលរៀន និងម្ចនលោលបំណងចាស់លាស់។ លំហាត់
លធឝើលៅផធេះគឺលតឹមលតូវ ប៉ាផុនថោយ នមលូវចិារលនាេះលទ។ 

 ៣. លំហាតល់ធឝើលៅផធេះគឺម្ចនទំនាកទំ់នងលៅនឹងវតទុបំណងលមលរៀន ប៉ាផុនថវាោយ នលោលបំណង 
ចាស់លាស់លនាេះលទ។ លំហាតល់ធឝើលៅផធេះគឺមនិលតឹមលតូវលនាេះលទ។ 

 ២. លំហាតល់ធឝើលៅផធេះលតូវបានលបគល់ ប៉ាផុនថពំុម្ចនទំនាកទំ់នងនឹងវតទុបំណងលមលរៀនលទ។ វាមនិលតឹម
លតូវលនាេះលទ។ 
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 ១. សិសសមនិទទួលបានលំហាតល់ធឝើលៅផធេះលនាេះលទ។ 



កម្មវធីិលលើកកម្ពស់ចំលណេះតាម្សាលាលរៀន៖ របាយការណ៍សលខេបសដីពីការពិភាកាជាមួ្យក្កុម្លោលលៅ 
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