របាយករ

លទ�ផលករងរវប្ប និងវិចិ្រតសិល្្រប ចំែខេ ឆា �២០១៦



ក�ុងរយៈេពលមួ យែខកន�ងមកេនះ ្រកសួងវប្បធ ម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈ

ែដលមា នថា�ក

និ ង្រគប

អង�ភាថា�ក់ក
ណ ា�លនិងថា �ក់រ -េខត� បានខិតខំ្របឹងែ្េធ�ករងរ យា៉ងេមាះមុតជា្រ បចំ គឺ
ណាឲ្យសេ្រមចបានជា ដំណាក់កលៗ េទតមែផនករសកម�ភា និ ងវិចិ្រតសិល្បៈឆ២០១៦
ែដល្រកសួងបានេរៀបចំេឡងេដយអនុេលមតមកម�វិធីនេយាបាយរបស់រ ែផនករយុទ�ស�
អភិវឌ្ឍជាតិក�ុងវិស័យវប្ប ២០១៤-២០១៨ និងេគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីវិស័យវប្បធម៌។ ក�ុងករ
ែផនករសកម�ភាពនិងករងរវប្បធម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈខងេល ្រកសួងមានរចនាសម�័ន�ែដ
ករងរ

េហយែដលសេ្រមចប ាននូវលទ�ផលដូចជ្រមាបជូនខ

១. សកម�ភាព និងលទ�ផលករង
១.១. សកម�ភាពថា�ក់ដឹ ក ៖

សកម�ភាពក�ុង្របេទស
•

ៃថ�ទី ០៣ ែខេមស ឆា២០១៦

េលកជំទវរដ�ម�ន�ី ចូលរួមជាអធិបតីក�ុងកម�វិធីមេហ

ចបុីដងែវង េ្រកម្របធ“ស្រមស់ៃ្រពែខ” េនសលសន�ិសីទចតុម�
•

ៃថ�ទី ០៦ ែខេមស ឆា២០១៦ េលកជំទវរដ�ម�ន�ី អនុ��តជូនេល David Kim មកពីសហរដ�
អេមរិក( The Asia Foundation) ចូលជួ បសែម�ងករគួរស និ ងពិ ភាក ករងរ  ទីស�ីក
្រកសួ

•

ៃថ�ទី ១១-១៥ ែខេមស ឆា២០១៦

េលកជំទវរដ�ម�ន�ី ចូលរួមក�ុង្រពឹត�ិករណ៍អង�រស�ង

ឆា�២០១៦ េនេខត�េសៀមរ
•

ៃថ�ទី ២៩ ែខេមស ឆា២០១៦ េលកជំទវរដ�ម�ន�ី ទទួលជួប ឯកឧត� Juan de Jesus Hidalgo
Gato Perez ឯកអគ�រដ�ទូតៃនសធារណរដ�គុយបា ្របចំេន ចូលជួ បសែម�ងករគួរស
និ ងពិ ភាកករងរ ទីស�ីករ្រកស

•

ៃថ�ទី ៣០ ែខេមស ឆា២០១៦

េលកជ ំទវរដ�ម�ន� បានអេ��ញនាំយកេទយ្យវ និ ងបច�័យ

្របេគន្រពះសង្ឃគង់េនវត�្រចប្របេចៀវ និងវ ស�ិតេនឃុំផ�ះរុង �ស�ក្រកវញ េខត�េព

សត់ ក�ុងឱកសេន េលកជំទវរដ�ម�ន�ីក៏បានជួបសំេណះសំណាល ជាមួយេលក្រគ�
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និ ងសិស្សោនុសិ ្រពមទំងឧបត�ម�ធុងស្រមាប់ស�ុកទឹកច១០.០០០លី្រតដល់សឋម
សិក្សោ្រចប្របេចៀវ

សកម�ភាេ្រ្របេទស 
ៃថ�ទី ២០-២៤ ែខេមស ឆា២០១៦

េលកជំទវរដ�ម�ន�ី បានចូលរួមក�ុង្រពឹត�ិក ASEAN

Cultural Expo 2016 និ ង Bangkok Film Festival េនទី្រក�ងបាងកក ្របេទ
  ១.២

. ករេរៀបចំ្រពឹត�ិករណ៍សំខន
េនៃថ�ទ០១ ែខេមស ឆា២០១៦ ឯកឧត�ម ៃថ នរៈសត្យោ រដ�េលខធ
េលកជ ំទវ េភឿង សកុណា រដ�ម�ន�ី្រកសួងវប
្រកសួងចុះសួរសុខទុក
៧៩៥ និ ង៩០៥

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់

និងវិចិ្រតសិល្បៈ បានដឹកនាំគណៈ្រ

និងនាំយកអំេណាយជូនដល់កងកមា�ំងនគរបាលវរៈេសនាតូ

ែដលកំពុងឈរេជ ងករពរ្រពំែដនេនត្របា្រពះវិហរន េខត�ឧត�រ

មានជ័យ
១.៣. សកម�ភាព និងលទ�ផលករងរតមអង�ភ

១.៣.១ អគ�នាយកដ�ដ�បា និងហិរ�� វត�ុ ៖

នាយកដ�នរដ�បាលទ ៖
•

បានទទួលលិខិតចូលពី្រគប់ស�ប័នចំ៥២៥ច្បោ និងប�ូ� នលិខិតេចញេទ្រគប់ស�ប័នចំ

២២៩ច្បោ។ ទន�ឹមេនះក៏បានតក់ែតងលិខិតរដ�និ ងលិខិតេផ្សងៗេទៀបានចំនួ២២ច្បោប់
ប�
� របស់ថា�ក់ដឹកន
•

បានេរៀបចំទទួលេភ��វជាតិ អន�រជាតិ និងកម�វិធី្របជុំេផ្សងៗបានទន

•

ធានា្របសិទ�ភាព សុវត�ិភាពរដ�បាលេដយប កមា�ំងសន�ិសុ និងនគរបាលយក
្របចំករេពល និ ងយប់បានល�្របេសក�ុងករែថរក្សោសុវត�ិភាពេនទីស�ីក

•

បានេធ�ករែបងែចកេសៀវេភរជកិច�ជូនថា�ក់ដឹកនាំតមេគាលករ

•

ករិយាល័យព័ត៌មានវិទបនដំ
� េណរករជាធម�តតមែកំណត់

នាយកដនីតិកម� ៖
•

បានចូលរួម្របជុំអន�រ្រកសួងេដម្បីពិភាក្សោេលេសចក�ី្រពងច្បោប់ សីពីករដឹកជ��
�

េនទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�
•

បានចូលរួមសិក�សលពិេ្រគាះេយាបល់ ស�ីពី គេ្រមាងកសងសមត�ភាពេរៀ
េលករអនុវត�អនុស��ឆា២០០៥ ស�ីពី ករករពរ និងករេលកស�ួយភាពេផ្សង ៗគា�ៃនវ
វប្បធម៌ េនសណា�គា រស

•

បានេរៀបចំសិក�សល ស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យមុខងរេឡងវិញ

ែដលជាគេ្រមាងករង

វិសហមជ្ឈករ្រកសួងសហករជាមួយគណៈកមា�ធិករជាតិេដម្បីអភិវឌ្ឍតមែបប
េនថា�ក់េ្រកមជាតិ េនសណា�គារជលសរ េខត
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•

បានចូលរួមកិច�្របជុំពិភាក្សោករងរពក់ព័ន�នឹង្រក�មករងរពណិជ�កម�ទំន
េសដ�កិច�ទំ លំទូលយតំបន់(Regional Comprehensive Economic Partnership Working Group
on Trade in Goods –RCEP-WGTIG) េន្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត

•

បានចូលរួម្របជុំ ស�ីពីករេរៀបចំេធ�របាយករណ៍វឌ្ឍនភាព្របចំែខជូនេទគណៈក
េដ ម្បីអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា�ក់(គ.ជ.អ.ប) េនេលខធិករដ�
គ.ជ.អ.ប

នាយកដសមា�រៈ និងបរិក�រ
•

បានេធ�តរងេ្រប�បេធៀប្រទព្យសម្បត�ិរដ�េ-ថយចុ ះក�ុងឆា�២០១៥ របស់ទីស�ីករ្រកសួ

វប្បធម
•

បានចុះផ�ូរផ�ងប��ីសរេពភណ�និងេធ�តរងេ្រប�បេធៀប្រទព្យសម្បត�ិរដ�-ថយចុ ះក�ុងឆា�
២០១៥របស់មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�តែកវ ៃ្រពែវង េពធិ៍សត់ ្រពះសី
ស�យេរៀង និងបា ត់ដំ

•

បានបន�េធ�ករផ�ត់ផ�ង់សមា�រ ៈករិយាល័យ និងជួសជុលសមា�រៈករិយាល័យជូ
អង�ភាព និងថា�ក់ដឹក

•

បានប��ប់នីតិវិធី្របគ-ទទួ លេ្របងឥន�នៈឆមាស១ ឆា�២០១៦ ្រពមទំងបានែបងែចកជ
្រគប់ប
ណ ា�អង�ភាព និងថា�ក់ដឹកនាំ ស្រមា-មីន

•

បានេលកគេ្រមាងជួសជុលែកលម�បន�ប់អនាម័យ និង្របព័ន�លូសលមធ្យមវិ

ករងរអង�ភាពលទ�
•

•

បានេធ�សំេណសុំេគាលករណ៍ស�ីពីករ
o

ជួ សជុលរថយន�រដ�ឆា�២០១៦

o

ជួ សជុលឧបករណ៍ ករិយាល័យឆ២០១៦

o

ផ�ត់ផ�ង់ឧបករណ៍ េភ�ងបុ រណឆា២០១៦

o

ផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈេ្រប្របាស២០១៦

បានអនុវត�ករងរពិេ្រគាះៃថ�ស�ីពីករងរផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈស្រមាប់ែថទំឧប ក២០១៦

នាយកដែផនករ ស�ិតិ និងសរុប 
•

បានេរៀបចំេធ�របាយករណ៍្របចំែខេមស និងបានេផ�្រគប់្រកសួងស�ប័នពក
កំណត់របស់រជរដ�ភិ

•
•

បានបន�េរៀបចំតរងតមដនករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពករងរវប្បធម៌និងវិចិ
្រតីមាស១ េដ ម្បីធានា្របសិទ�ភាពក�ុងករអនុវត�ែផ២០១៦

បានបន�េរៀបចំែផនករឆ២០១៧

នាយកដសិទ�ិអ�កនិពន� និងសិទ�ិ្របហក់្របែហ
•

បាន្របជុំែកស្រម�ល្របកស ស�ីពីករបេង�តអង�ភាព្រគប់្រគ

•

បានពិនិត្យឯកសរ និងបកែ្របអត�បទ ស�ីពីអត�្របេយាជន៍របស់សនBeijing

•

បានពិនិត្យឯកសរេស�សុំសិទ�ិ្រគប់្រគងបទចេ្រម�ងែដលជាស�ៃដេលក សុ ិ
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•

បានចុះប��ីសុំសិទ�ិេធ�អជីវកម�េលស�ៃដគា�នមរតកសសន៍០២បទ

•

បានទទួលថវិកចំន៦៥.០០០េរៀល បង់ចូលថវិករដ�

នាយកដ�នសហ្របតិបត�ិប្បធម៌អន�រជាតិនិងកិច�ករអស
បានស្រម�លែបបបទជូនថា �ក់ដឹកនាំ ម�ន �ីជំនាញេទចូលរួម្របជុំ បំេពញេបសកកម� ន
សិល្បៈបានចំន៥េលក៖ េន្របេទសៃថសិង�បុរី  បារំ ង និងសហរដ�អេ

សលបណ�ុះបណា�ល្រកបខ័ណ�វប្ប

បានេរៀបចំសំណុំឯកសរេស�សុំេគាលករណ៍េបកវគ�បណ�ុះបណា�លម�ន�ីរជក៣វគ� ៖
o
o

វគ�បណ�ុ ះបណា�លកិច�កររដ�បាល និង្រគប

វគ�បណ�ុ ះបណា�លករងរផ�ល់េសវេលវិស័យវប្(សិល្បៈសូនរូប និងសិល្ប

សិប្បកម)
o

វគ�បណ�ុ ះបណា�លករងររដ�បាល និងបទពិេសធន៍ករងរស្រមាប់ម�ន�

ឆា�២០១៥

១.៣.២. អគ�នាយកដ�នេបតិកភ ៖

នាយកដ�នគា និងអភិរក្សសំណង់បុរ ៖
ក.ករងរអភិរដ�អង�រ ៖
•

បាចូលរួមក�ុងករថតភាពយន�ឯកសរអំ “្របាសទបុរណនានាេនក�ុងតំ“

េដ

សហករជាមួយស �នីយទូរទសអសុីអេគ�យ៍េន្របាសទ្រពះខ័ន ្រប ្របា
•
•

តុ ប និ ង្របាទេន�សត
ួ�

បានតមដនករេរៀបចំវត�ុសិល្បៈក�ុងបរិេវណអភិរក្សដ
បានេផ��ងផា�ត់ប��ីសរេពភណ�វត�ុសិល្បៈសម័យបារ េស�នរួច ចប់ពីេល

N.1100-

N.1196, N.1202-N.1297, N.1500-N.1599, N.1601-N.1698, N.1711-N.1784, N.1805-N.1855,
N.2100-N.2199, N.2200-N.2299 េដ ម្បីេ្រត�មេបាះពុម�ជាេស
ខ.ករង�សវ្រជាវ និងចង្រកងឯកសរ្របវតក�ុងកិច�ករពរតំបន់្រប៖
•

បានចុះពិនិត្យស�នភាពខូចខតស�នទិព�េដម្បីកំណត់ទីតំងែដល្រត�វេធ�កំណា

•

បានចុះពិនិត្យក រជីក�សះថ�ីមួយ

ទ៥០ែម៉ ្រត គុ២០០ែម៉្រត េន្រជ�ងខងត្បូងៃន

បុ រណរបស់្របាសទបនា
•

បានសិក្សោេលកគេ្រមាង្របាសទស�ឹងខងលិចេដម្បីដក់ក�ុ ងែផន២០១៧

•

បាន�សវ្រជាវឯកសរ្របាសទមួយចំនួនពីេគហទំព័រអុ និងបានចម�ងទុកជាឯក

ក�ុងកុំ ព្យូទ័
គ.ករងរ្រគប់្រគងរមណីយដ�នវប្ប
ម�ន�ីកម�សិក្សោបានគូសប�ង់វត�ុសិល្បៈេនក�ុងអ៧ បានរួចរល់និងបន�គូសេន
េលខ៤។
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ឃ.ករងរជួសជុល្របាសទ និងសំណង់បុ
•

បានចុះពិនិត្យស�នភាពខូចខតស�នទិព� េដម្បីកំណត់ទីតំងែដល្រត�វេធ�ករជ
ស�ត់ចំណុចហនិ ភ

•

បានចុះពិនិត្យក រជីក�សះថ�ីមួយទ៥០ែម៉ ្រត គុ២០០ែម៉្រត េន្រជ�ងខងត្បូងៃន
បុ រណរបស់្របាសទបនា

ង.ករងរអភិរក្សតមបណា៖

អភិរក្សដ�នកំពង់ និ ង ្រពះវិហ ៖
•

បន�ចូ លរួមសហករជាមួយអង� Waseda និង មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់

ចង្រកងឯកស និ ងជួ សជុល្របាសទសំបូរៃ្រ េនេខត�ក ំពង់ធ
•

បានសហករជាមួយមន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�ក ំពង់ធំ េលកគេ្រមាងសេ�ង
្របាសទអែ

អភិរក្សដ�នបាត់ដ បនា�យមានជ និ ង ឧត�រមានជ័ ៖
•

បានចុះពិនិត្យេមលករសងសង់សំណង់ េនក �ុង ២ៃន្របាសទបនា�យឆា�រ ថតរូ
ឯកស

•

បានចុះពិនិត្យេមលក រជីក�សះរបស់កងវិស�កម�សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជានាយករ
ៃន្រពះរជាណាច្រកក

•

បានសហករជាមួយឆា�ំមន�ីរវប និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�បនា�យមានជ័យ្របចំ្រ
ឆា�រ្រត�ស្រតយៃ្រពដុះេនតម្រប៨

ច.ករងរសហ្របតិបត�ិករជាមួយអន៖
•

កិច�សហករជាមួយអង� G.H.F និ ង SOAS, University of London ក�ុងករអភិរក្សន ជួ ស
ជុ ល្របាសទបនា� េខត�បនា�យមានជ័យ
o

បាន្របជុំជាមួយេ Simon Warrac ស�ីពីគេ្រមាងែផនករអភិរក្ស្
បនា�យឆា�រ រយៈេ៥ឆា�

•

កិច�សហករជាមួយអង� Waseda ជួ សជុល្របាសទសំបូរៃ្រ េខត�កំ ពង់ធំ ៖ បាននិ
កំពុងបន�ករងរជួសជុល្របN1

នាយកដ�នសរមន�ី
ក.សរមន�ីរជាតិភ�ំេ ៖
•

បានBack-up ទិន�ន័យេនក�ុង្របព័នData base

•

ជួ សជុលរូបចមា�ក់ប១៨រូប

•

បានទទួលេភ��វឲ្យចូលទសសរមន�ីរជាភ�ំេពញសរុបចំ នួ ន ១៧.២១២នាក ក�ុងេនាះមានេភ�
ជាតិចំនួ ២.១៣២នាក ទទួ លបានចំណូលថវិចំនួ ន ៧៤៦.២០០េរៀល និ ង េភ��វអន�រជាតិចំនួ
១៣.៤៤៦នាក ទទួ លបានចំណូថវិកចំនួ ន ៤៧.០៦១ដុ ល
ឥតបង់ ៃថ�ចំ នួ ន ១.៦៣៤នាក

ខ.សរមន�ីរឧ្រកឹដ�កម�្របល័យពូជសសន៍ទួល៖
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បង់ចូលថវិករដ� និ េភ��វចូល

•

ពិនិត្យនិ ងែឆកឯកសា រមីក្រូ ហ
្ វី លចំ នួនពីរដង ក
្ន
ុ ងមួយខែ

•

ចងក្រង និងសង្ខេបពត៌ មា នពីឯកសា រចម្ល
ើ
យសា រភា ពជនរងគ្ រ ោ
ះចំ នួន ១៤៥ឯកសា រ

•

េស�នឯកសរ្របវត�ិរូបមានបិទរូបថតចំ៧៧១ឯកស

•

ចុ ះប��ីសរេពភណ�ក�ុងឃា�ំងបានចំ៨០វត�ុ

•

បានទទួេភ��វជាត-អនរ� ជាត

្រពះសង

សិស្

និស្សិចូលទស្សមាចំនួន៣៧.២៥៤នាក

ក�ុងេនាះេភ��វអន�រជាតិមានចំ៣០.៨៨៨នាក និ ងេភ��វចូលឥតបង់ៃថ�ចំ នួ ន ៦.៣៦៦នាក
គ.មណ� លវត�ភ�ំ ៖
បានទទួេភ��វេទសចរណ៍ ជាត-អន�រជាតចូលទស្សនាចំនួ ន២៥.៤៧២នាក
អន�រជាតិមានចំនួ១៣.៤៧២នាក។

ក�ុងេនាះេភ��

ឃ.មណ� លេជ ងឯក ៖
បានទទួេភ��វេទសចរណ៍ ជាត-អន�រជាតចូលទស្សសរុបមាចំនួ ន២៣.៨៩៨នាក
េភ��វអន�រជាតិមានចំន១៩.៦៤៨នាក ។

ក�ុងេនា

នាយកដបុរណវត� ៖
•

បានបន�ប�ូលទិន�ន័យវត�ុបុរណ
�
េនេខត�េសៀមរបេទក�ុង្របព័ន�្រគប់្រគង( Database)
បានចុះេទមន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�េសៀមរបេដម្បីជួយេលករងរពិនិត្យ

•

វត�ុសិល្ប
បានចូលរួមបន�ជួសជុលគំនូរបុរណេនតមជ��ំងែថវជុំវិញ្រពះវិហរ្រពះែកវមរ

•

្រក�មអ�កបេច�កេទសប៉ឡូញ(PPKZ)
•

បាផ�ល់េសវពិនិត្យវត�ុសិលនាំចូ-នាំេចញបានចំនួនសរ២៧៧រូប

ទទួ លបាថវិកចំនួ

៤.១៤០.០០០េរៀល បង់ចូលថវិករដ

នាយកដបុរណវិទ្យោ និងបុេរ្របវត�ិ៖
•

បានចុះេទេបាះបេង�លែដនករពរេនស�នីយទួលអ�កត្រពីង ែក�ក េនខណ�ែ្
ភ�ំេពញ

•

បានចុះេទេបាះបេង�លែដនករពរតំបន១ ភ�ំជីសូរ្យ េខត�តែ

•

បានចូលរួមជាមួយនាយកដ�នគាំពរនិងអភិរក្សសំណង់បុរណ ចុះេទពិនិត្យក
ចំនួ ន៤ េនជុំវិញ្រពះវិហរ និងជួសជុលសល០១ខ�ង ក�ុងវត�េពធិ៍រុក�
េខត�កំ ពង់ឆា�ំ

•

បានចុះេទពិនិត្យ និងដឹកជ��ួនអដ�ិធាតុជនរងេ្រគាះពីមណ�លឧ្រកិដ�កម�្រកំងតចន
យកមកេធ�ករអភិរក្សេនមជ្ឈមណ�លឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសសន៍េជងឯក រជធ

ការងារេប�កភណ �រូប�តាមមន��រវ�្បធម៌ ន�ង�ច�្រតរាជធា-េខត� ៖

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈរជធានីភ�ំ
•

បាបន�េរៀបចំែថរក្សោករព ប់ធា�ប េសភ័ណភ អនាម័យមណ�លវត�ភ� បានល�ជា្រ
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•

បនចុ ះេបាះបេង�លកំណត់្រពំទួលអ�កត្រពីងែក�ក និង្រតពំងស�យធំ េនខណ
រជធានីភ�ំេពញ េដយមានករចូលរួមពី្របធាននាយកដ�នបុរណវិទ្យោ និងបុេរ្រប
អជា�ធរែដន

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កណា
•

បានសហករជាមួយ្រក�មករងរនាយកដ�នបុរណវិទ្យោ និង បុេរ្របវត�ិវិទ្យោ

�ស�កកណា�លស�ឹង និងម�ន�ីពក់ព័ន� ចុះេបាះបេង�លកំណត់ែដនករពរស�នីយបុរ
ឃុំរកចំនួ៥ស�នីយ និងឃុំេជងេកបចំនួ២ស�នី
•

សប្បុរសជនបានឧបត�ម�េកអីែវងថ�ចំ៧ ស្រមា ប់េភ��វអង�ុយេលងេនេលភ�ំ្រពះរជ្រទព្
ពញឮ

•

្រក�កា រងា រនា យកដ្ឋានបុរាណវិទ្យ
ា និងបុរេប្រវត
្ តិវិទ្យ
ា សហករជាមួគរបា លបេ តិ កភណ
្ ឌ
ក្រស
ួ ងមហា ផ្ទៃ និងព្ រះគ្រូសូត្រឆ្វេងវត
្ តព្ រះនា គ ឃ
ុ ំឆក់ឈ
ើនា ង ចុ ះពិនិត្យ
វត
្ថ
ុ បុរាណតម
្ កល
់ទុក
ក
្ន
ុ ងវត
្ តព្ រះនា គ រួ មមា នថ
្ មដុ ះឱសថបុរាណ អង្រែកិនឱសថ ពូថៅដា វ ពុម
្ ពស
្ល
ដែ ក បំណ
ែ កចា ន
អំបែ ងក្រឡ

ដ
ុ ំឥដ
្ ឋ និងថ
្ មបុរាណមួយចំ នួន

និងបា នប្រមូលទុករង់ចាំ ចំណ
ា ត់ កា ររបស់ ក្រស
ួ ង

វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិ ល
្ បៈ
•

បាដឹ កនាំ ក្រុ មនិស
្ សិតផ្នែកបុរាណវិទ្យ
ាចុ ះសិ ក្ស
ាទួលបុរាណទាំ ង៥៨

ក
្ន
ុ ងស
្ រុ កខ្ស
ាច់ កណ
្ តា ល

និងធ្វើ
កម
្ មសិ ក្ស
ានៅ
ទួលកំផ
្ល
ុង ក
្ន
ុ ងរយៈ ពេ ល១ឆ
្ន
ាំ ដើ
ម្បីសរសេ រសា រណ
ា បញ
្ ចប់ កា រសិ ក្ស
ាផ្នែក
បុរាណវិទ្យ
ា
•

បា នទទួ លព្ រះហស
្ ថព្ រះនរាយណ៍ ពីករិយាល័យវប្បធម៌�ស�កខ្សោចដែ លបា នរកឃើញ
នៅ
លើទួលតា ឡឹក

•

នគរបា លប៉ ុ ស
្ តិ៍ រដ
្ ឋបា លឃ
ុ ំគោ
កត្រប់ បា នប្រគល
់វត
្ថ
ុ បុរាណជា ទេ វរូបភេ ទស
្ រី កម
្ ពស់ ៥៥,៥ ស.ម.
ទទឹ ង១២,៥ ស.ម. កម្រាស់ ៨,៥ ស.ម. កសា ងអំពីថ
្ មភក់ ស.វ.ទី ១១ ជូ នសា រមន
្ ទី រជា តិ។ វត
្ថ
ុ
បុរាណនេ ះ

ពួកគា ត់ប្រទះ ឃើញេនពេ លជី កស
្ តារអូរស
្ តុកទឹ កសម្រាប់ប្រជា ជនប្រើ
ប្រាស់ នៅ
ឃ
ុំ

គោ
កត្រប់ ស
្ រុ កកណ
្ តាលស
្ ទឹ ង
•

្រក�មជាងរបស់្រក�មហ៊ុន ផាន អុីមុិច កំពុងបន�ជួសជុល្រពះវិហរធំ ភ�ំ្រពះរជ្រទឮ

•

ទទួ ល្របា ក់ពី្រពះ្រគ�អគ�បណ�ិត ប៊ុត 

ែដលបានឧបត�ម�ៃថ�េភ�ងចំនួ១.១៨២.០០០េរៀល

ស្រមា ប់បំភ�ឺេន្រពះសក្យមុនីេចតីយ និងឧបត�ម�ថវិកដល់ឆា២០០.០០០េរៀល
•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សរមន�ីរែ�សអំពិល �ស�កេកៀនស�យមានចំ៤៥នាក

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ែក
•

បាសហករជាមួយគណៈកម�ករវត�េបាសសមា�ត កប់ឆា�រៃ្រពផ�ូវចូលរ ូង និងបរិ
ដ�នភ�ំសេសៀរជា្រ

•

បានចុះពិនិត្យ្រពះវិហរវត�ចរិយាវង្ស េនសង�ត់អូរ្រកស ្រក�ងែកបែដល្រព
មានគេ្រមាងរុះេរ េដម្បីេរៀបចំសងសង ់្រពះវ
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មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ឆា�
បានបន�ចុះ�សង់ស�ិតិ្របាសទ ទួល្របាសទ ្រគឹះ្របាសទ ស�នីយបុេរ្របវត�
វប្បធម៌្របវត�ិស�

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ធ
•

បានេធ�ករេបាសសមា�តេន្របាសទ្រពះធាតុរក ្របាសទៃ្រជ

•

បានេធ�ករ្រត�ស្រតយផ�ូវចប់ពីេក�ងទ�រេ្រកយ្របាសទយាយព័ន�រហូ
ល�ក់ខងលិ(បេណា�៣៧៥ែម៉ ្រត និងទទឹ៦ែម៉ ្រ)

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�ច៤៥នាក់(អន�រជាតិចំនួ១៧នាក) ្របាសទសំ
ៃ្រពគុចំនួ ន៩៣.៤៦០នាក់(អន�រជាតិចំនួ១ .២២៨នាក) រមណី យដ�នភ�ំសន�ុកចំនួ១៤ .៤០៨
នាក់(អន�រជាតិចំនួ៨២នាក) និ ងវត�្របាសទចំ១៨៩នាក់(អន�រជាតិចំនួ៥៣នាក)

•

កិច�សហករជាមួយអង� WASEDA ៖
o

បានបន�ជួសជុល សមា�តេស� និងយកល្បោស់េនN1

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ស�
•

បានចុះពិនិត្យ �សវ្រជាវផលប៉ះពល់េលសម្បត�ិេបតិកភណ�វប្បធម៌េន�ស�កសំ

•

ស�ិតក�ុងករសិក្សោគេ្រមាងផ�ូវថ�ីរបស់រជរ
បានចុះពិនិត្យវត�ុ បុរណេនសរមន�ីរនរ

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរនរ ៈបុរីសរុបច៦៨៥នាក

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំព
•

បានសហករជាមួយ្រគប់ករិយាល័យវប្ប-្រក�ងក�ុងករករពរ និងែថរក្សោបុ
និ ងបុ រណវត�ុែដល្រត�វបានរក្សោទុកេដយសហគមន៍ និងវត�អរ

•

បន�ចង្រកងឯកសរ្របវត�ិវត�ុបុរណក�ុងស រ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�តែ
•

បាចុ ះពិនិត្យទួលរក េន�ស�កៃ្រពកប្បោស ែដល្របជាពលរដ�បានសង់លំេនដ
បុ រណេន

•

បាែថរក្សោវត�ុ បុរណែដលមានេនក�ុងសរមន�ីរេខត� និងសរមន�ីរ�ស�កអ

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�ច៣២នាក់ (អន�រជាតិចំនួ០២នាក) និងសរមន�ី
�ស�កអង�របុរ ីចំនួន១២៤នាក (អន�រជាតិចំនួ២២នាក)

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ត្បូងឃ�
ម�ន�ីកម�សិក្សោចំន៤នាក់ បានចុះសិក្សោពិនិត្យស�នភាពេនទួល្របាសទ
�ស�កអូរំឳ (ក�ុងវិទ្យោល័យ

េហង សំរ) ែដលទួ លេនះទទួ លរងករជីកកកយនិងកប់ៃ្រ

តំបន់ េនាះ ែដលបច�ុប្បន�េឃញមានដំេដ មេឈេឡងវិញផងែ
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មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�បនា�យមាន
•

បានចុះែណនាំដល់្រក�មហ៊ុនដឹកដីមិនឲ្យចក់ដីលុប�សះបុរណ េន�ស�ក

•

បានែថរក្សោ និង្រត�ស្រតយៃ្រពសមា�តេន្ របាសទបន១៦

.៥៨០ែម៉្រតកេរ

និ ងេន្របាសទបនា�យទ័ព៥.១៤០ែម៉ ្រតកេ
•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�សរុបច២៥នាក ចូល្របាសទបនា�យឆា�រ
៤៥.០១៨នាក(េភ��វអន�រជាត១៨នាក) ចូល្របាសទបនា�យទ័ពច១.៦៣៥នាក់(េភ��វអន�រជាត
៤នាក) និ ងចូលសរមន�ីរបុរណវិទ្យោេទ-ស�យចំនួ៦នាក

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�បាត់ដំ
•

បានចុះេទពិនិត្យថ�បុរណេន�ស�កឯកភ�ំ និង�ស�ក

•

បាន្រត�តពិនិត្យវត�ុសិល្បៈច០១រូប “មា៉ស់មុ” េធ�ពីេឈ ែដលមានក ំពស៥០ស .ម និ ងទទឹង
៣៧ស.ម

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�សរុបច១០៥នាក់(អន�រជាតិចំនួ២១នាក)

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�េពធិ៍
•

បានចុះេទ�សវ្រជាវេរឿងដីធ�ីែដល្របជាពល រដ�នាំគា�រុករនៃ្រពយកដី១២ ស�ិតេន
ឃុំ្រកេពពីរ �ស�កវលែ

•

បានចុះពិនិត្យបេង�ល្រពំខងេជង និងខងេកត េនស�នីយថ�បាយេ្រក�មែដល្
ច្រករុញដីប៉ះប
ណ ា�លឲ្យបាក

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ៃ្រពែ
•

បានជួសជុលវិហរេលកតសំរិត េដយេ្រប្របាស់ថវិក

•

បានបូមទឹកដក់ក�ុងកសិណព័ទ�ជុំវិញទួលបារយណ៍អែណ�ត េដយេ្រប្របាស់ថវិក

•

បានចុះពិនិត្យទួលបុរណេន�ស�កកំពង់្

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�ច២៧នាក

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�្រពះវិ
•

បានចុះពិនិត្យទីតំង្របាសទេនឃុំម�ូៃ្រពមួយ

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាតម្របាសទ៣.៥៤៧នាក់(អន�រជាតិចំនួ១៤២នាក)

•

បាន្រត�ស្រតយៃ្រពសមា�តតម្របាស១០៧.៧៣៤ែម៉ ្រតកេ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�រតនគីរ
•

បានដក់ស�កស��ហមឃាត់ករកប់រនៃ្រពេឈេនតំបន់្រគឹះ្របាសទ
ឺ
វុនៃស

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យ និងេធ�ករហមឃាត់្របជាពលរដ� ចូលកប់រនៃ្រពេឈេនត
្រពះពុទ� េន�ស�កវុឺន

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យករកប់ៃ្រពេនតំបន់អភិរក្សភ�
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មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�េសៀមរ
•

បានចុះពិនិត្យេមប្រជា ពលរដ
្ ឋជី កដីធ្វើ
អា ងក្រពើ
ប្រទះ ឃើញព្ រះសិវៈចំនួ ន០១ព្ រះអង
្ គ ធ្វើ
អំពី
ស
្ ពាន់ មា នកំពស់ ០,៣១ម៉ែត្រ

ទម
្ ងន់១,៧គីឡូ ក្រាម ស
្ ថិតនៅ
ឃ
ុ ំបា គង ស
្ រុ កបា្ រសា ទបា គង និ ង

បា នយកមករក្ស
ាទុកនៅ
មន
្ ទី រវប្បធម៌និងវិចិត្រសិ ល
្ បៈខេ ត
្ត
•

បា នសហកា រជា មួយអា ជ្ញ
ាធរជា តិ អប្ស
រា

និងអា ជ្ញ
ាធរស
្ រុ កអង
្ គរធំ ចុ ះត្រួ តពិនិត្យ
ទូ កឈ
ើបុរាណ

ចំនួ ន០១មា នប្រវែង១២,៨៣ម៉ែត្រ ទទឹ ង០,៦៨ម៉ែត្រ ដែ លអា ជីវករបូ មខ្ស
ាច់ លក់ប្រទះ ឃើញក
្ន
ុង
ជម្ រៅ
ក្ រោ
មដី ៦ម៉ែត្រស
្ ថិតនៅ
តំបន់ស
្ ទឹ ងបុរាណ ឃ
ុ ំ លា ងដៃ ស
្ រុ កអង
្ គរធំ និ ងបា នយកមករក្ស
ាទុក
នៅ
អា ជ្ញ
ាធរជា តិ អប្ស
រា
•

ទទួ លឲ្យេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរវត�រជបូព៌៣៥៥នាក់(េភ��វអន�រជាតិចំនួ៣៥០នាក)
និ ងមណ� លឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសសន៍ចំ៥.១៥០នាក់(េភ��វអន�រជាតិចំនួ៥.១០០នាក)

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�យេរ
•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យទួលបុរណ និង្របាសទបុ០៥េលក

•

បានចុះសហករជាមួយអជា�ធរែដនដីេធ�ប�ង់ទួលបុរ០៣ប�ង់

•

បានផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ស�ីពីកិច�ករពរេបតិក០១េលក

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ឧត�រមានជ
•

បានចុពិ និត្យ និហមឃា ត់្របជាពលរដបាទ�នា�យកដីេលទួល្របាសទតចន់មក

•

ចំករដំឡូង េន្រក�ងសំ
បានចុះក ំណត់្រពំនិងេបាះបេង�លទួល្របា សទតចន់ និងទួល្របាសទភ�ំដី

១.៣.៣. អគ�នាយកដ�នបេច�កេទសវប្ប ៖

នាយកដអភិវឌ្ឍវប្បធម៌
•

បានចូលរួមសិក�សលពិេ្រគាះេយាបល់ ស�ីពី គេ្រមាងកសងសមត�ភាពេរៀ
េលករអនុវត�អនុស��ឆា២០០៥ ស�ីពី ករករពរ និងករេលកស�ួយភាពេផ្សង ៗគា�ៃនវ
វប្បធម៌ េនសណា�គា រស

•

បានបន�េរៀបចំសរមន�ីរែខ�ងែខ�រ េដម្បីេបកជូនមហជនចូលទស្សនា និងសិក្

នាយកដសិល្បៈភាពយន�និងផ្សព�ផ្សោយវប្
•

ថតវីេដអូឯកសរពសកម�ភាថា�ក់ដឹកនាំនិងករងរអង�ភាពចំណុះ បា៣ចំណងេជង

•

បានក ំពុងតេម�ង វីេដអូឯកសរចំន៤ចំណងេជ ង

•

បានដក់ប��ូលសរអប់រំ្របឆាំងេ្រគ�ងេញ�ន និង្របឆាំងអំេពពុករលួយេទក�
ចេ្រម�ងកយវិករ ខរ៉អូេខបា១៦៤.៥៩២ថា

•

បានទទួល និងផ�ល់ករអនុ��តថតភាពយន�ឯ និ ងទូរទស្សន៍បរេទសប២ចំណងេជ ង

•

បានផ�ល់អជា�ប ័ណ�ថ�ីេធ�អជីវកម�ភ -វីេដអូបា១ច្បោប់និងអនុ��តបន�២ច្បោ

•

បាចុះប��ីសុំផលិតវីេដអូខរ៉អូេខែខ�រ៨េលខ វីេដអូេរឿងែខ�រ (០១ដុំចប់)បា៣ចំណងេជង

•

បានអនុ��តច្បោបវីេដអូខរ៉អូេខែខបា៨ចំណងេជ ង
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•

បាផ�ល់ទិដ�កឲ្យេធ�អ ជីវកម�ដល់វីេដខរ ៉អូេខែខបា២៣េលខ វីេដអូ ែខ�រ(០១ដុំចប់ )បា
១ចំណងេជ ង

•

បាផ�ល់ទិដ�កឲ្យេធ�អ ជីវកម�ដវីេដអូ េរឿងបរេទស (រ) បា១៤ ចំណងេជ ង និ ងចុ ះប��ី
កែសនាំចូលពីបរេទបា២០ចំណងេជ ង

•

បានទទួចំណូ លពី ករផ�ល់េសវកម�ភាព-វីេដអូ

សរុបចំ នួ ន៦.១៦៥.០០០េរៀល បង់ចូ ល

ថវិករដ

នាយកដសិល្បៈទស្សនីយ ៖
•

បា្របគំត�ន�

និ ងសែម�ងសិល្បទំមហជ

និ ងអជី

សរុបចំ នួ ន៣៥៥េលក

ក�ុងេនា

•

នាយកដ�នសិល្បៈសែម�ងក�ុង�ស�៣២េលក និ ងេនេ្រក្របេ០២េលក
្រក�មសិល្បៈបន�ហត់សម និងតេម�ងស�ៃដសិល្បៈស្រមាប់សែម�ងក�ុង�ស�ក និងេ

នាយកដសិល្បៈសូនរូប និងសិល្បៈសិប្បកម

បានេរៀបចំបង�ញនូវស�ៃដ្រគប់ទ្រមង់របស់សិប្បករក�ុងេខត�េសៀមរបត Facebook
របស់នាយកដ�ន េដម្បីអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិ និងរកទីផ្សោរជូនដ

នាយកដេសៀវេភ និងករអ
កំ ពុងបន�និពន�អត�បទទស្សនាវដ�ី្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតស
*បណា�ល័យជា ៖
•

បានទទួេភ��វជាត-អន�រជាតិចូលអនមានចំ ៧៣៩នាក

•

បានទទួលេសៀវេភពីស�ប័ និងអង�ករេ្រករដ�ភ(េសៀវេភ្រគប់)

ចំនួ ន

១០៣ក្ប
•

អ�កសិក្សោ�សវ្រជាវបានខ�ីេសៀវេភមាចំនួ ន៧៦ក្ប

•

បាទទួ លទិនានុប្បវត�ិ៨៩ច្បោ ទស្សនាវដ�ីេផ្និង្រពឹត�ិប័្រតបរេទសចំន២០៨ក្ល

•

បានែចកេល ISBN ដល់អ�កេបាះពុម�ចំនួ៦៨េលខ

•

បានដក់្រកបេសៀវេភច១២០ក្បោលបិទកូដេសៀវេភ២៣ក្បោល េស�នេសៀវេភ
៣៦ក្ប និងតម�ល់េសៀវេភ និងទស្សនាវដ�៧៦ចំណងេជ ង

•
•

ប�ូ� លកតឡុកទស្សនាវដ៣៩ក្ប
េធ�កតឡុកេសៀវេភ្រគប់្របេភទ និងទស្សនាវដ�ី-បរេទសបា១៩០ក្ប

ការងារេប�កភណ�អរូប�តាមមន��រវ�្បធម៌ ន�ង�ច�្រតរាជធា-េខត� ៖

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈរជធានីភ�ំ
•

បានេរៀបចំកម�វិធីសែម�ងសិល្បៈជូន្របជាពលរដ�ទស្សនាកម្សោន� និងបំផុស្របជាពល
េលងែល្បង្របជា្របិយេនរមណីយដ�នវត�ភ�ំ អបអរសទរពិធីបុណ្យចូលឆា�ំថ�ី្របៃ

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិេភ�ងពិណពទ្យេនតមវត� ក�ុងខ១២ រជធានីភ�ំេ

•

បាន្រត�តពិនិត្យកែន�ងលក់កេហ�ប��ំងវីេដ៦ទីតំង
ទីតំងជួ-លក់ថាសប២ទីតំង េរងភាពយន១ទីតំ
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មា៉

-េកសជប់ប៣ទីតំ

•

បានសហករជាមួយ្រក�មករងរខណ�ទួលេគាក និងខណ�ដូនេពញ ចុះចប់អជីវកម�
០៤ទីតំង និងដកហូតទូេហ�មប៩ទូ

•

បានចុះជ្រម�ញអជីវករឲ្យមកេធ�ច្បោប់ពក់ព័ន�វិស័យវប្បធម៌េនករិយាល័យ្រច

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កណា
•

បានសហករជាមួយអជា�-�ស�កខ្សោច់កណា�ល និង្របជាពលដ� េរៀបចំកម�វិធីេលង
្របជា្របិយ និងរំកំសន� រ៣ៃថ�អបអរបុ ណ្យចូលឆា�ំថ�ី្របៃពណីជាតិែខ�រ េនវត�វិហ
ឃុំវិហរសួគ៌ និងវត�ស�យ្រជ�ំ ឃុំស�យ្រជ�ំ �ស� កខ្ស

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្តេខ

បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវិស័យវប្បធម៌ និ

វិចិ្រតសិល្ចំនួ ន១៨ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ែក
•

បានចុះបំផុស និងសហករេលងែល្បង្របជា្របិយែខ�រេនតមវត�អរម និងត
នានាក�ុងពិធីបុណ្យចូលឆា�ំថ�ី្របៃពណីជា

•

បាចុ ះ្រត�តពិនិត ែណនាំករប��ំងនិងកែន�ងជ

-លក់ថាស ឲ្យេគារពតមេគា

ែណនាំរបស់្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតស
•

បានចុពិ និត្ និ ងែណនាំដល់មា�ស់សិប្បកម�ចមា�ក់ពុម�សុីម៉ងត៍ច០១កែន�ងេន្រក�ែកប

•

បាចុ ះ្រត�តពិនិត្យករេល កស�កយីេហ០១កែន�ង េន្រក�ងែ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ឆា�

បានបន�ចុះ្រត�តពិនិត្យ និង�សង់ស�ិតិសិល្បៈទស្សនីយភាព សិល្បៈសូនរូប សិល្
និ ងអភិវឌ្ឍវប្បធ ម៌

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ធ
•

បានបង�ត់សិល្បៈដល់សិស្សថា�លេរៀងរល់ៃថ

•

បានសមា�សជាមួយទូរទស្សន៍ជាតិក(ទទក) និងថតយកសកម�ភាពបង�ត់របាំដល់សិ
ថា�លែដលេ្រត�មសែម�ងក�ុងកម�វិធីស�ង�ន�ថ�ីសំបូរៃ្រ

•

បានបំផុស និងដឹកនាំ្របជាពលរដ�េលងែល្បង្របជា្របិយេនតមទី្របជុំជន ន

•

ក�ុងពិធីបុ ណ្យចូលឆា�ំថ�ី្របៃពណីជាតិ
បានចុះ្រត�តពិនិត្យអជីវកម-លក់ថាសចំនួ០១កែន�ងេន�ស�កសន�ុក និងអ ជីវករប��ូ
បទេភ�ងចំនួ ន០៣កែន�ងេន្រក�ងស�ឹងែ្

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ស�
•

បាសហករជាមួយសហសហព័ន�យុវជនកមុ�ជាេខត�កំពង់ស�ឺ េរៀបចំេបកមេហ�សពសិល

្របឡងចេ្រម�ងសម័យថ�ីនិងជំនាន់មុន និងេលងែល្បង្របជា្របិយែខ�រ៤ៃថ� េដ ម្ប
អបអរសទរពិធី បុណ្យចូលឆា�ំថ�ី្របៃពណីជាត
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•

បានប�ូន្រគ�ជំនាញែផ�
�
ករបាំេទបណ�ុះបណា�លសិស្សេនមណ�លកុមារកំ្រព
ភូមិ អរុណរៈេខត�្រពះសីហនុ និងមណ�លអង�ករក�ីសង្ឈឹមថ�ីៃនកុមារកម�ុជា និងបណ�ុះ
សិស្សែផ�កេភ�ង្របៃពណីចំន៧នាក់ េន�ស�កថ

•

បានប�ុះប
ណ
ណ ា�លដល់្រក�មរបាំ្រត�ដិ របស់សិស្សមកពីវិទ្យោល័យទ័ពមានជ័យ និ
កំ ពង់ស�ឺ

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យករប��ំងវីេដអូច២កែន�ង េនផ្សោរវត�ភ�ំ និងផ្សោរ្រ

•

បានចុះពិនិត្យែកត្រម�វក្បួនខ�តចមា�ក់ែខ�រេន្រ

•

បានចុះពិនិត្យសប្បកម�អំពីចមា�ក់ពុម�សុីម៉ង់ត៍េនផ្សោរ�សង់ �ស�

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងច្បោរមន បានអនុ��តច្បោប់្របកបអជីវ
វប្បធម៌  និង វិចិ្រតសិល្បៈចំ៨ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំព
•

បាអនុ វត�កម�វិធីវិ្រកឹតករបេច�កេទសេភ�ងពិណពទ្យ និងរបាំៃឆយាុំ្របច

•

បានសហករេរៀបចំកម�វិធីកំសន� េលងែល្បង្របជា្របិយែខ�រ េដម្បីអបអរសទរពិ
ឆា�ំថ�ី្របៃពណីជាតិែ

•

បានសហករជាមួយ្រគប់ករិយាល័យវប្បធម៌និងវិចិ្រតស-្រក�ង ចុះ្រត�តពិនិត្យទិដ
េលថាស្រគប់្រប

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យអជីវកម�សូនរូប និងសិប្បកម� េន�ស�ក

•

បាចុះ្រត�តពិនិត្យនិងែណនាំករដ ស�យីេហចំនួន២កែន�ងេន្រក�ងកំ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�តែ
•

បាសែម�ងេល�នបាសក់ និងេល�នយីេកជូន្របជាពលរដ�ទស្សនាក�ុងពិធីបុណ្យច

្របៃពណីជាតិែខ
•

បានចុះពិនិត្យកែន�ងជ-លក់ថាស េនផ្សោរៃ្រពល� និងផ្សោរៃសវ៉ �ស�កៃ្រពក
ែណនាំដល់អ ជីវករ្រត�វ-លក់ ឬប�
� ំងវីេដអូ្រត�វមានបិទទិដ�កររបស់្រកសួងវប្បធម
វិចិ្រតសិល្

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយអប់រំសីលធម៌សង�ម េន�ស�ក្រទំង០១េលក

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�បនា�យមាន
•

បានដឹកនាំ្រក�មសិល្បៈយុវជនេខត�េទចូលរួមសែម�ងសិល្បៈេន្របេទ០១េលក

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យកែន�ង-លក់ថាសេនតមផ្សោរនានាក�ុង្រក�ងស

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យវត�ុសិល្បៈចមា�ក់ថ�៨រូប ែដលនាំេចញេទរជធានីភ�

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�បាត់ដំ
•

បានចុះពិនិត្យករចក់ប��ំងវីេដអូតមហងកេហ� និងចុះផ្សព�ផ្សោយដល់អជីវករឲ
អជីវកម�បន

•

បានបន�ចុះពិនិត្យេនតមកែន�ងសិប្បកម�ចមា�ក់ និងបន�េធ�ច្បោប
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•

បណា�ល័យេខត� បានេបកទ�រជូនសធារណជនចូលអនេសៀវេភេរៀងរល់ៃថ� េល
ឈប់ស្រម

•

បានសហករជាមួយសលេខត�បាត់ដំបង េរៀបចំករតំងពិព័រណ៍មុខម�ូបែខ�រ េដម្បី
បុ ណ្យចូលឆា�ំថ�ី្របៃពណីជាតិ

•

បានចុះជ្រម�ញអជីវករឲ្យមកេធ�ច្បោប់អជីវកម�េលវិស័យវប្បធម៌បន�េន្រចកេច
�ស�កបរេវល

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងបាត់ដំបង បានេចញលិខិតអនុ��ត្របកបអជី
វិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្ប៧ច្បោប់និងេន�ស�កបរេវល បានច៣ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ៃប៉លិ
•
•

បាចុ ះបង�ត់របាំេ ក�កៃប៉លិនដល់បុគ�លិកធនាគារេអសុីលីដ៣សបា�ហ

បានចុះបំផុសដល់យុវជន និងមហជន ្រពមទំងដឹកនាំេលងែល្បង្របជា្របិយែខ�រ េដ
សទរពិធីបុណ្យចូលឆា�ំថ�ី្របៃពណីជាតិែខ�រ និងបានេធ�ករែណនាំដល់យុវជន មហ
ជួ យែថរក្សោវប្បធម៌្របៃពណីជាតិែខ�រឲ្យបា

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យអជីវកម-លក់ថាសេនផ្សោរប

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ បានេចញលិខិតអនុ��ត្របកបអជីវកម�េល វិស័យវ
និ ងវិចិ្រតសិល្បៈ២ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�េពធិ៍
•

បានចុះបំផុស និងេលងែល្បង្របជា្របិយែខ�រេនតមវត�អរ ម និងតមទី្របជុំជ
បុ ណ្យចូលឆា�ំថ�ី្របៃពណីជាតិ

•

បានចុះពិនិត្យអជីវកម�-លក់ថាសចំនួ០៣កែន�ង ែដលមិនទន់មានច្

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងេពធិ៍សត់បានេចញលិខិតអនុ��ត្របកបអ
វិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្ប០៤ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ៃ្រពែ
•

បានេរៀចំ្របគំត�ន�ី រំកំសន� េលងែល្បង្របជា្របិយែខ�រ អបអរសទរពិធីបុណ្យច
្របៃពណីជាតិែខ�រ េនទួលបារយណ៍

•

បានចុះពិនិត្យអជីវកម�-លក់ថាសចំនួ០២កែន�ង និងែណនាំអ ជីវករឲ្យ-លក់ថាសណ
ែដលមានទិដ�ក រពី្រកសួងវប្បធម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈេន�ស�កពមរក៏ និ

•

បានចុះពិនិត្យសិប្បកម�ពុម�សុីម៉ងត៍ េន�ស�កកំ និ ង�ស�កកេ���ច

•

បានចុះពិនិត្យករដក់តំងស�កយីេហ្រគប់្របេភទេ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�្រពះវិ
•

បានដឹកនាំ្រក�មសិល្បៈសែម�ងរបាំក�ុងកម�វិធីទិវវប្បធម៌រួមគា� រវងេខត�្រពះវិហរ 

សក់ ្របេទសឡាវស�ិតេន�ស�
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•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ង ្រពះវិហរ បានេចញលិខ ិតអនុ��ត្របកបអ
វិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្ប០៦ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�្រពះសីហ
•

បាសហករជាមួយរដ�បាលេខត�្រពះសីហនុ និង្រក�មហ៊ុនឯកជន ដឹកនាំ្រក�មសិល្ប
សែម�ងក�ុងករ្របគំត�ន�ីនិងេលងែល្បង្របជា្របិយែខ�រតមទីវត�អរ ម និងត

េដ ម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆា�ំថ�ី្របៃពណីជាត
•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីជូនដំណឹ១៧ សជណ របស់្រកសួងវប្បធ ម៌និងវិចិ្រតសិល
ស�ីពី ករឈប់ជាប នា �ន់នូវរល់សកម�ភាពរំេលភបំពនសិទ�ិអ�កនិពន� និងសិទ�ិ្របហ
េលស�ៃដអក្សរស�ស�សិល្បៈ និងតូរ្យត�ន�ី ែដលគា�នអ�កទទួលមរតក ឬគា�នមរតកស
្រក�មហ៊ុនែខ្សកប និងអជីវក-លក់ថាសក�ុង្រក�ង្រពះសីហនុបានច១៩កែន�ង

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�មណ�លគីរ

បានេរៀបចំ្របគំត�ន�ីបុរណ និងេលងែល្បង្របជា្របិយែខ�រកំសន� េដម្បីអបអរស

ចូលឆា�ំថ�ី្របៃពណីជាតិែខ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�រតនគីរ
•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យករហ�ឹកហត់របស់្រក�មសិល្ប ៈមហជនភូមិតងណងឡិៈេរៀង

•

បានបង�ត់របាំជូនពរ និងរបាំេគាះ្រតេឡាកដល់សិស្សេរ ៀងរល់េ

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យកែន�ងចក់ប��ំងទូរទស្សន៍ែខ្សកប និងករចក់ប��ំងត
្រក�ងបានល

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យកែន�ងលក់វត�ុ អនុស្សោវរីយ៍េន្រក

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យសិប្បកម�តម្បោញេនសង�

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�េសៀមរ
•

បានផ�ល់លិខិតអនុ��តនាំេចញវត�ុសិលេទេ្រក្របេទសចំ១៣រូប

•

បាចូ លរួ មបង្ហ
ាត់

•
•

និងដឹ កនាំ លែ ងល
្ បែ ងប្រជា ប្រិ យដល
់ យ
ុ វជន

ដើ
ម្បីចូ លរួ មអបអរសា ទរ

អង
្ គរសង
្ក
្ រាន
្ ត ក�ុងពិធីបុ ណ្ចូ លឆ
្ន
ាំ ថ
្ម
ីប្រពៃ ណីជា តិ ខ្មែរ នៅ
ប្រាសា ទអង
្ គរវត
្ តនិងអង
្ គរធំ
បានចុះ្រត�តពិនិត្យបេច�កេទសរបស់្រក�មសិល្បៈអង�ករកម�ុជាអភិវឌ្ឍៃន

បានចុះែណនាំនិង្រត�តពិនិត្យបទេល�សភ -វីេដអូដល់អជីវករភាពយ-វីេដអូ (ករផលិត
ករចក់ប��ំង ករ -លក់ថាសអសអភាស និងគា�នទ) ឱ្យចូលរួមអនុវត�តមលិខ
បទដ�នច្បោប់ចំ៣កែន�ង េន�ស�កពួក �ស�កអង�រជុំ និង�ស�ក្របាស

•

សហករជាម ្រក�ករងរច្រម�ះសល្រក� ប ចុះកត់ស�កស�� ផា�ំងផ្សោយព
កម�ែដលគា�នលិខិតអនុ��ត និងដក់េលដីចំណីផ�ូវបានចំ៣៥ស�

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យទីតំងែដលអជីវករសុំេលកស�កយីេហ ផា�ំងផ្សោយពណិជ�
មកសុំច្បោប់អនុ��តពីសល្រក�ងេ
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•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងេស បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវិស័យវប្បធម៌ និ
វិចិ្រតសិល្ចំនួ ន១៩ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�ឹងែ្រ
•

បាសហករជាមួយ្រក�មសិល្បៈសិស្សវិទ្យោល័យ្រពះរជបូជនីយកិច� ហ៥របាំ
េដ ម្បីសែម�ងក�ុងពិធីបុណ្យចូលឆា�ំថ�ី្របៃពណីជាត

•

បានចុះែណនាំអជីវករ-លក់ថាស និងបានឲ្យយកថាសែដលមានទិដ�ករមកចុ
ចំនួ ន៥កែន�ង េន្រក�ងស�ឹងែ្

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយអនុ្រកឹ៦៣ របស់រជរដ�ភិបាល ស�ីពីករ្រគប់្រគង្រត�តពិនិត
ភាពយន-វីេដអូ េនតមហងខរ៉អូេខ៥កែន�ង េន្រក�ងស�ឹងែ្

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែត បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល
ចំនួ ន១ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�យេរ
•

បានចុះបង�ត់របាំដល់្រក�មសិល្បៈមហជ០២្រក�

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យអជីវកម-លក់ថាសចំនួ០២េលក

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ពក់ព័ន�វិស-វីេដអូចំនួ ន០១េលក

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យ និងឲ្យមា�ស់សិប្បកម�មកេធ�ច្បោប់្របកបអជីវ០២កែន�ង

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យករដក់តំងស�កយីេហ និងផា�ំងផ្សោយព០២េលក

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែត បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល
ចំនួ ន២ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ឧត�រមានជ
•

បានចុះពិនិត្យប��ំងភាព-វីេដអូ ែដលគា�នទិដ�ក រពី្រកសូងវប្បធម៌ និងបានេធ�

ដល់អជីវករជួលេម្រក� ធុងបាស វីេដអូចល័ត អំពីក្រមិតសេម�ង េន�ស�កបនា�
•

បានចុះេទេធ�បទបង�ញអំពីក្បោច់ចមា�ក់បុរណ ចក់ពុម�សុីម៉ងត៍េន�ស�ក

•

បានចុះពិនិត្យអជីវកម�អ៊ុតសក់ សមា�ងករ និងលម�្រកចក និងចុះពិនិត្យ ករត
ផ្សោយពណិជ�កម�េន�ស�កបនា�យ

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្សំេរង បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវិស័យវប្បធម៌ និ
វិចិ្រតសិល្ចំនួ ន៧ច្បោ

១.៣.៤. សកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតស
•

បានបន�អនុវត�កម�វិធីសិក្សោឆា�ំ២០១៥-២០១៦

•

បាេប កពិព័រណ៌ េទពេកសល្យស�“មរតកផ�ះែខ�រ” របស់និស្សិត.ភ.វ.ស

•

និស្សិតសកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតសិល្ប ៈ បានចូលរួមកម�វិធីអង�រស�ង២០១៦ េនេខត�
េសៀមរ

16

•

និស្សិតមហវិទ្យោល័យស�បត្យកម៤ ជំនាន់ទ២៤ ចំនួ ន៣នាក់ និងឆា�ំ៥ ជំនាន់ទ២៣ ចំនួ ន
៥នាក់ បានចុះកម�សិក្សោេន្របេទសអល�ឺម៉ង១២ៃថ� ែដលឧបត�ម�េដយDAAD

•

យុវជនកកបាទ្រកហមកម�ុ.ភ.វ.ស េទ្របឡងេ្រជសេរសេដម្បីចូលរួមេបាះជំរំយ
អន�រជាតិេន្របេទសហ�ីលី

•

បានប�ូន
�
ស�ស�ចរ្យ៥រូប េទបេ្រង�នអំពីវប្បធម៌ទូេទដល់សិស្សនាយទ

ៃនអគ�ប�
� ករដ�នកងយុទ�ពលេខមរភូមិ
•

េលកបណ� ិត គឹម ពីនន់ ដឹកនាំនិស្សិតចំ១៤នាក់ ចូលរួមកម�វិធី ASEAN Plus Ramayana
Under the ASEAN Curtural Expo 2016 េនទី្រក�ងបាងកក ្របេ

លទ�ផលសកម�ភាពករងរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ ក�ុងែខេ២០១៦េនះ ជារួមេឃញថ
មានដំេណរករល� េដយសរស�រតីេមាះមុត ពុះពរ និងករតំងចិត�ខ�ស់របស់ថា�ក់ដឹកនា
ចូលរួមចំែណកយា៉ងសកម�របស់ម�ន�ីរជករ្រគប់លំដប់ថា�ក់។ ករខិតខំ្របឹងែ្របងេនះនឹ
សេ្រមចបាននូវែផនករសកម�ភាពករងរវប្បធម៌និងវិចិ្រតសិល្២០១៦ េហយែដលនឹ ងនាំឲ
សេ្រមចបានតមែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍ២០១៤-២០១៨ ក�ុងវិស័យវប្បធម៌ជាចុងេ្រកយបង
េសចក�ីដូចបានេគារពជ្រមាបជូនខ សូម ឯកឧត�មបណ��តសភាចា ឧបនាយករដ�ម�ន�
រដ�ម�ន�ីទទួ លបន�ុកទីស�ីករគណៈរដ�ម�នេមត�្រជាបជារបា
�
ដ៏ខ�ង់ខ�ស់។
សូម ឯកឧត�មបណ��តសភាចា េមត�ទទួលនូវករេគារពដ៏ខ�ង់ខ�ស់អនាខំុ� ។

រដ�ម�ន�ី

ចម�ងជូន ៖
-ខុ ទ�កល័យសេម�ចនាយករដ�ម�ន
-គណៈកម�ករអប់រ ធម�ក វប្បធម េទសចរណ៍ ្រពឹទ�ស
-គណៈកម�ករទ ៧ រដ�សភ
-ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន� (នាយកដ�នសរ)
-្រកសួងែផនក (វិទ្យោស�នជាតិស)
-្រក�មសេង�តករេសដ�កិ សង�មកិច� និ ងវប្បធម (ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�)
-ឯកស-កលប្បវត
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