
ប្រ ាំឆ្ន ាំ របស ់ ស.ភ.រ
និងទិស  ដៅ នា ដេល អនាគត

ស ៊ុង វនិ ទិ
សាលា ភូមិនទ រដ្ឋបាល



មាតិកា

•សមិទធិផលសំខាន់ ៗ   ក្ន៊ុង ឆ្ន  ំ២០១៧
•បញ្ហា  ប្បឈម និង ដ្ំណ ោះ ប្សាយ
•សមិទធផិល ក្ន៊ុង រយៈណេល ប្បាឆំ្ន រំបស់ ស.ភ.រ
• ទិស ណៅ នាណេល  អនាគត



សមិទធិផលសាំខាន់ ៗ  ក្នងុ ឆ្ន ាំ២០១៧  
របស ់ស.ភ.រ

 សមិទធិផល ក្ន៊ុង ការ អភិវឌ្ឍន៍ សាា ប័ន 
 សមិទធផល ណលើ  ណេដ្ឋឋ រចនាសមព័នធ
 សមិទធិផល ផ្ផនក្ សងគម និង ទំនាក់្ ទំនង សាធាររៈៈ



សមិទធិផល ក្នងុ  ការអភិវឌ្ឍន៍ ស្ថា ប័ន



ការ ចុុះ ដ ម្ ុះ ប្បឡងតាម ONLINE



សមិទធផិលដលើ ការប្បឡង  ដប្រើស ដរ ើស

• ការ ប្បឡង ណប្រើស ណរ ើស សិសស មន្តនរើ ជាន ់ខ្ពស់ រំនាន ់ទើ១០
• លទធផល នន ការ ប្បឡង ប្តូវ បាន ប្បកាសក្ន៊ុង រយៈ ណេល យ៉ា ង ខ្លើ 
ណ ោះ បើ ជា មាន ការ ប្បលង ដ្ល់ បើ  ដំ្ ក្ ់កាល



សមិទធផិលដលើ ការប្បឡង  ដប្រើស ដរ ើស

• ក្មមសិក្ា ការ ើ  ងំ អស់ ប្តូវ ឆ្លង កាត ់ ការ ប្បលង ប្តួត េិនិតយ
សមតាភាេ 

• ក្មមសិក្ា ផ្ដ្ល មក្ សិក្ា ស៊ុទធផ្ត ជា ក្មមសិក្ា ផ្ដ្ល មាន 
បំៈង េិត ប្បាក្ដ្



លទធផល ដែល ទទួល រន

• ការ បៈរ៊ុ ោះ ប រ ល ដំ្បូង៖ សិសស មន្តនរើ ជាន ់ខ្ពស់រំនាន ់ទើ១០
បាន ចំននួ ៦០ នាក្់

• ការ បៈរ៊ុ ោះ ប រ ល បនរ៖ ក្មមសិក្ា ការ ើ មន្តនរើជាន ់ខ្ពស់ ៣០៣ 
នាក្ ់និង ក្មមសិក្ា ការ ើ មន្តនរើ មធ្យម ១០៧ នាក្់



ការបណុ្ុះ បណ្្តល មន្តន្រីារការ ប្ក្ប ខណឌ  ថ្មី ២០១៦

• បៈរ៊ុ ោះ ប រ ល បាន បួនវគគ មាន ចំនួន សិកាា កាម៧១០នាក់្ 



សមិទធិផល នន ការ អភិវឌ្ឍន៍ ក្មមវិធី សកិ្សា

• ណរៀប ចំ សិកាា សាលា េិណប្រោះ ណយបល់ ជា មួយ រាល់ អនក្ ពាក់្ េ័នធ ងំ អស់ 
(Stakeholders)

• ប្បរ៊ុំ េិភាក្ា ជា មួយ តំ ង ប្ក្សួង សាា ប័ន ពាក់្ េ័នធ
• ការ ប្បរ៊ុំ េិភាក្ា ណលើ ការ បណងកើត ប្គូបណគគ ល



សមិទធិផល ដផនក្ សងគម  វបបធម៌

• ការ បៈរ៊ុ ោះ គំនិត ឲ្យ ចូល រមួ ក្ន៊ុង សក្មមភាេ សងគម
• ក្មមវធិ្ើ សបប៊ុរសធ្ម៌រួយ ដ្ល់ កាក្បាទប្ក្េម និង មនទើរ ណេទយ
• ក្មមវធិ្ើ ប្បក្ួត ក្ើឡាពាន រគា ន់ សាលា ភូមិនទ រដ្ឋបាល
• ការ ដ្ឋណំដ្ើម ណឈើ
• ការ សិក្ា េើ ប្េោះធ្ម៌



សមិទធិផល ដលើ ដេដ្ឋា រចនាសមព័នធ

• រួស រ៊ុល ផ្ក្លមអអររ សិក្ា
• ផ្ក្ លមអ បរណិវៈ សាលា
•បំពាក់្ សមាា រៈ សកិ្ា និង បណប្ងៀន
• រួសរ៊ុល និង ផ្ក្ លមអថ្នន ក់្ ណរៀន និង បនទប់ ណធ្ាើ ការ



សមិទធិផល ដលើ ដេដ្ឋា រចនាសមព័នធ
•ការសាង សង់ អររ ថ្មើបផ្នាម
•ការសាង សង់ សរូប ប្េេមម៊ុខ្ បួន
•គណប្មាង ផ្ក្លអំរ ប្សោះទកឹ្
•ការ បំពាក់្ អំេូ ល ណប្បើ េនលបឺ្េោះ ទទតិយ



សមិទធិផល ដលើ ការ ក្ស្ថង ធន ធាន មនុសស

• បញ្ជូ ន មន្តនរើ និង ថ្នន ក់្ ដ្ឹក្ នា ំសាលា ណៅ ចូល រមួ វគគ បៈរ៊ុ ោះ ប រ ល និង សិកាា សាលា 
ណៅ បរណទស (រប៉ា៊ុន, កូ្ណរ ៉ា, សិងាប៊ុរ ើ, នថ្ ។ល។)

• បញ្ជូ ន មន្តនរើ និង ថ្នន ក់្ ដ្ឹក្ នាសំាលា ចូល រមួ វគគ បៈរ៊ុ ោះ ប រ ល ក្ន៊ុង ប្សុក្
• ណរៀប ចំ តារាង េៈ៌នា ម៊ុខ្ តំផ្ៈង និង ផ្បងផ្ចក្ ភារក្ិចច ចាប់ េើ មន្តនរើ ដ្ល់ ថ្នន ក់្ ដ្ឹក្ នា ំ
សាលា

• ផរល់ រូន នូវ ឯក្ស ឋ ន / ផ្លល ក្ ណ ម្ ោះ និង ផ្លល ក្ សញ្ហា  សាលា សប្មាប់ មន្តនរើ សាលា  ងំ 
អស់



សមិទធិផល ដផនក្ ទាំនាក្់ ទាំនង ស្ថធារណ 



ក្ិចច សេ ការណ៍ ជា មួយ ប្ក្សងួ ស្ថា ប័ន ជាតិ

• សិកាា កាមជាមន្តនរើ ប្ក្សួង បរសិាា ន ចំនួន ៦៥ នាក្ ់បាន ទទួល ការ បៈរ៊ុ ោះ ប រ លរយៈណេល ២៤០ ណមា៉ា ង 
(៤០នាក្ ់មក្ េើ ថ្នន ក្ជ់ាតិ និង ២៥ នាក្ ់មក្ េើ ថ្នន ក្ ់ណប្កាម ជាតិ)។

• វគគ បៈរ៊ុ ោះ ប រ ល គៈៈប្គប ់ប្គង ប្គឹោះសាា ន សិក្ា រារធារនើ ភនំណេញ នន ប្ក្សួង អ.យ.ក្៖ បៈរ៊ុ ោះ ប រ ល បាន 
េើរវគគ មាន សិកាា កាម ចំនួន ២៥៧នាក្់ (រយៈណេល សិក្ា ១២៥ណមា៉ា ង)



វគគ បណុ្ុះ បណ្្តល អភរិលនន គណ អភិរល រារ 
ធានី ដខត្ អគគនាយក្ និង អគគដលខាធិការ

•  សិកាា កាមចូល រមួ មាន ចំនួន ៩៩ នាក់្ (ន្តសរើ ១៧ នាក់្)
• សេការៈ៍ ជាមួយ Civil Service College របស់ សិងាប៊ុរ ើ 



ក្ិចច សេ ការណ៍ ជា មួយ ស្ថា ប័ន អងគការ អន្រជាតិ

• ច៊ុោះ អន៊ុសសរៈៈ នន ការ ណយគ យល់ រន  (NIDA Thailand)
• រំនាញ ការ មក្ េើ អងគ ការ KOICA
• ចូល រមួ វគគ បៈរ៊ុ ោះ ប រ ល ណៅ សិងាប៊ុរ ើ រប៉ា៊ុន 
កូ្ណរ ៉ា នថ្។ល។

• ទសសនក្ិចច សិក្ា  វទិាសាា ន បៈរ៊ុ ោះ ប រ ល
មន្តនរើ  ណៅ ប្េោះ រាជា ចប្ក្ នថ្ និង មា៉ា ណឡស៊ុើ



ការ ប្បឈម និង ែាំដណ្តុះ ប្ស្ថយ
• ណេដ្ឋឋ រចនាសមព័នធ
• ធ្នធារន មន៊ុសស
• ធ្នធារន សមាា រៈ

ដ្ណំ ោះ ប្សាយ



សមិទធិផល  រយ ដេល ៥ឆ្ន ាំ
របស ់ស.ភ.រ

 ការ    អភិវឌ្ឍន៍ សាា ប័ន និង ណេដ្ឋឋ រចនាសមព័នធ

 ទំនាក់្ ទំនង សាធាររៈៈ



សមិទធិផល បណុ្ុះ បណ្្តលែាំបូង
២០១៣ ែល ់ ២០១៧

បរយិយ សិសសមន្តនរើ
ជាន់ខ្ពស់

សិសសមន្តនរើ
ប្ក្មការ

មន្តនរើ
ប្ក្បខ្ៈឌ  ថ្មើ

២០១៣ 60 61

២០១៤ 59

២០១៥ 59 55

២០១៦ 57

២០១៧ 57 101 710
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សមិទធិផល  បណុ្ុះ បណ្្តល បន្ 
២០១៣ ែល ់ ២០១៧

បរយិយ វបិ្ក្តិការ 
មន្តនរើជាន់ខ្ពស់

វបិ្ក្តិកា
មន្តនរើមធ្យម

២០១៣ ៩៩ ៧០

២០១៤ ៩៥ ៨២

២០១៥ ១១៥ ៨៣

២០១៦ ៣៧១ ១១៧

២០១៧ ៣១០ ១០៨ 0
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ជាន់ខ្ពស់ មធ្យម Column1



សមិទធិផល  បណុ្ុះ បណ្្តល បន្ 
២០១៣ ែល ់ ២០១៧
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បៈរ៊ុ ោះ ប រ ល បនរ
(រយៈណេលខ្លើ)

បរសិ្ថា ន ទេសចរណ៍ អគ្គនាយរ ន្តសរ ីថ្នា រ់ដឹរនាាំ ក្គ្ឹឹះស្ថា នអប់រំ

បរយិយ បរសិាា ន ណទសចរៈ៍ អគគនាយក្
អភិបាល

ថ្នន ក់្ដឹ្ក្ នាំ
ជាន្តសរើ

គៈៈប្គបប់្គង
ប្គឹោះសាា នអបរ់ ំ

២០១៣
២០១៤ ៤០
២០១៥ ៩០ ៤៨ ៨៣
២០១៦ ២២ ១៦៦
២០១៧ ១៤០ ៩៩ ២៥៧



សមិទធិផល    អភិវឌ្ឍន៍ ស្ថា ប័ន 
និង ដេដ្ឋា រចនាសមពន័ធ

• ការ រួស រ៊ុល ផ្ក្ លមអរ អររ សិក្ា បរណិវៈ សាលា និង សួនចារ
• ការសាងសង់ អររ ថ្មើ
• ការ សាង សង់ សរូប ប្េេមម៊ុខ្ បួន
• គណប្មាង ផ្ក្ លមអរ ប្សោះទឹក្



សមិទធិផល    អភិវឌ្ឍន៍ ស្ថា ប័ន 
និង ដេដ្ឋា រចនាសមពន័ធ

• ការ ផ្ក្ ផ្ប្ប និង អភិវឌ្ឍន៍ ក្មមវធិ្ើសិក្ា
• ការ បណងកើត វគគ បៈរ៊ុ ោះ ប រ ល ថ្មើ ៗ  ណដ្ើមបើ ណឆ្លើយ តប តាម តប្មូវ ការ



សមិទធិផល ទាំនាក្់ ទាំនង ស្ថធារណ 

• ការ បៈរ៊ុ ោះ គំនិត ឲ្យ ចូល រមួ ក្ន៊ុង សក្មមភាេ សងគម
• ក្មមវធិ្ើ សបប៊ុរសធ្ម៌រួយ ដ្ល់ កាក្បាទប្ក្េម និង មនទើរ ណេទយ
• ក្មមវធិ្ើ ប្បក្ួត ក្ើឡាពាន រគា ន់ សាលា ភូមិនទ រដ្ឋបាល
• ការ ដ្ឋណំដ្ើម ណឈើ



ទិសដៅ ដែល ប្តូវ អនុវត្



ទិស ដៅ  ដផនក្ ដេដ្ឋា រចនាសមព័នធ និង 
អភិវឌ្ឍន៍ ស្ថា ប័ន

• បនរ អន៊ុវតរ សក្មមភាេ បនរ េើ ឆ្ន ចំាស់
• ដ្ឋក់្ ឲ្យ អន៊ុវតរ ក្មមវធិ្ើ “មន្តនរើ ណឆ្នើមរបស់ សាលា ភូមនិទ រដ្ឋបាល”
• បណងកើត ជា ផលូវ ការ នូវ ប្ក្មុ ប្គបូណគគ ល សប្មាប់ សាលា
• ក្មមវធិ្ើ ផរល់ ទហារបូក្រៈ៍ ដ្ល់ មន្តនរើ សាលា



ទិស ដៅ  ដផនក្ ដេដ្ឋា រចនាសមព័នធ និង 
អភិវឌ្ឍន៍ ស្ថា ប័ន

• ការ ច៊ុោះ ណ ម្ ោះ តាម ONLINE
• ណតើ ឯក្ ឧតរម ណលាក្ រ ំវ ណលាក្ ណលាក្ ប្សើ អនក្ នាង ក្ញ្ហា  យល់ 
ថ្នការ ច៊ុោះ ណ ម្ ោះ តាម ONLINE មាន លក្ាៈៈ ផ្បប  ផ្ដ្រ?

• សូម ឯក្ ឧតរម ណលាក្ រ ំវ ណលាក្ ណលាក្ ប្សើ អនក្ នាង ក្ញ្ហា  
ណមតារ  ផរល់ ជា មត ិណយបល់។





ទិស ដៅ  ដផនក្ ទាំនាក្់ ទាំនង ស្ថធារណ 

• សេការៈ៍ ជា មួយ នដ្គូរ អភវិឌ្ឍន៍
• សេការៈ៍ ជា មួយ ប្បណទសជាមតិរ
• ណធ្ាើ ទសសនក្ចិច សកិ្ា ណៅ ប្គោឹះសាា ន បៈរ៊ុ ោះ ប រ ល  ផ្ដ្ល 
មាន លក្ាៈៈ ប្បហាក់្ ប្បផ្េលនិង  ស.ភ.រ ណៅ ក្ន៊ុង តំបន់

• ចូល រមួ វគគ បៈរ៊ុ ោះ ប រ ល និង បណងកើន សមតាភាេ



សមូ អរគុណ
និង សមូអដ ជ្ ើញ  េិស្ថរ អាហារ
 នថ្ៃ ប្តង់ ដដ្ឋយ ដសចក្្ី រកី្រាយ


