របាយករ

លទ�ផលករងរវប្ប និងវិចិ្រតសិល្្រប ចំែខកក ឆា �២០១៦



ក�ុងរយៈេពលមួ យែខកន�ងមកេនះ ្រកសួងវប្បធ ម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈ

អង�ភាថា�ក់ក
ណ ា�លនិងថា �ក់រ -េខត�

ែដលមា នថា�ក

និ ង្រគប

បានខិតខំ្របឹងែ្េធ�ករងរ យា៉ងេមាះមុតជា្រ បចំ

យា៉ងណាឲ្យសេ្រមចបានជាដំណាក់កលៗ េទតមែផនករសកម�ភ

និ ងវិចិ្រតសិល្

ឆា�២០១៦ ែដល្រកសួងបានេរៀបចំេឡងេដយអនុេលមតមកម�វិធីនេយាបាយរបស់រ ែផនក
យុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍជាតិក�ុងវិស័យវប្ ២០១៤-២០១៨ និងេគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីវិស័យវប្ប
ក�ុងករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពនិងករងរវប្បធម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈខងេល ្រកសួងមានរច
យន�ករេធ�ករងរ េហយសេ្រមច បាននូវលទ�ផលដូចជ្រមាបជូនខ
១. សកម�ភាព និងលទ�ផលករង
១.១. សកម�ភាពថា�ក់ដឹ ក ៖

សកម�ភាពក�ុង្របេទស
•

ៃថ�ទី០៥ ែខកក�ដ ឆា២០១៦

េលកជ ំទវរដ�ម�ន ទទួ លជួ បេលក�សី Sara Valdés Bolano

ឯកអគ�រដ�ទូតមុិចសុិចកូ ្របចំទី្រក�ងហ ចូលជួ បសែម�ងករគួរស និ ងពិ ភាក ករង
េនទីស�ីករ្រកស
•

ចប់ពីៃថ�ទ០៨ ដល់ ១១ ែខកក�ដ ឆា២០១៦

េលកជំទវរដ�ម�ន�ី បានដឹកនាំគណៈ្របតិ

បំេពញេបសកកម�េនេខត�េពធិ៍សត់ បាត់ដំបង

បនា�យមានជ័យ ឧត�រមានជ័យ

កំ ពង់ធំ និ ងេខត�កំ ពង់ចម េដម្បី្រត�តព ិនិត្យករងរអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍវប្បធម
•

ៃថ�ទី១៣ ែខកក�ដ ឆា២០១៦ េលកជ ំទវរដ�ម�ន�ី  ជួ បពិ ភាក្សោអំពងព្រងឹង និងព្រង
ទំនាក់ទំនងរវងសិល្បៈ និង្របៃពណីវប្បធម៌ ជាមួយនឹងកម�វិធីសិក្សោរបស់មហវិទ
Middlesex Community College (MCC) និ ង Lowell Public School (LPS)

•

ៃថ�ទី១៥ ែខកក�ដ ឆា២០១៦

េលកជំទវរដ�ម�ន�ី ចូលរួមជាអធិបតីក ពិធី្របគល់អំេណ

មា៉សុីនេភ�ងជូនេទសរមន�ីរទួលែស�ងរបស់ស�នទូតអល� េនសរមន�ីរទួលែស
•

ៃថ�ទី២៩ ែខកក�ដ ឆា២០១៦

េលកជ ំទវរដ�ម�នទទួ លជួ បឯកឧត�ម

ឯកអគ�រដ�ទូតៃនសធារណរ្របជាមា្របជាធិបេតយ្យកូ
ពិ ភាកករងរ ទីស�ីករ្រកង

1

Jang

Yun

Gon

ចូលជួ បសែម�ងករគួរស និ ង

•

ៃថ�ទី៣១ ែខកក�ដ ឆា២០១៦ េលកជំទវរដ�ម�ន�ី បានដឹកនាំគណៈ្របតិភូចុះបំេពញេប
េនេខត�តែកវ េដម្បី្រត�តពិនិត្យករែថរក្សោ ករព

១.២. សកម�ភាព និងលទ�ផលករងរតមអង�ភ

១.២.១ អគ�នាយកដ�ដ�បា និងហិរ�� វត�ុ ៖

នាយកដ�នរដ�បាលទ ៖
•

បានទទួលលិខិតច ូលពី្រគប់ស�ប័ នចំ៤៨៥ច្បោ និងប�ូ� នលិខិតេចញេទ្រគប់ស�ប័នចំ
៥១២ច្បោ។ 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

នាយកដបុគ�លិក ៖
•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ទក់ទងករងរបុគ�លិកេនមន�ីរវប្បធម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈេខ
េខត�្រពះសីហន

•

បានេរៀបចំប��ីេឈ�ះម�ន�ីរជករជាជនពិក៩៧នាក់(នារចំនួ ន៣៣នាក)

•

បានេធ�ប��ីេឈ�ះេស�សុំេ្រគ�ងឥស្សរិយយសជូនម�ន�ីរជ២០១៦ េដ ម្បីេស�សុំេទគណ
រដ�ម�ន�ី

•

បានេធ�្របកសទទួ លស�ល់្រកបខ័ណ�០១នាក

•

បានេធ�្របកសេផ�រទីកែន�ងេធ�ករជូនម�ន�ីរជក០២នាក

•

បានេឆ�យតបពិនិត្យនីត្យោនុកូលភាព០២េខត�

•

បានេធ�្របកសជូនម�ន�ីរជករឱ្យស�ិតក�ុងភាពទំេនរគា�នេបៀ៦នាក

•

បានេធ�្របកសឱ្យចូលបេ្រមករងរជូនម�ន�ីរជករេនេខត�មណ�១នាក

•

បានប��ូលម�ន�ី្រកបខណ�ឆ២០១៥ ចំនួ ន០៨នាក់ ច ូលក�ុងតរងេបៀ

•

បានប��ូលម�ន�ីែតងតំងថ ចំនួ ន០២នាក់ ច ូលក�ុងតរងេបៀ

•

បានប��ូលម�ន� ចំនួ ន០១នាក់ ច ូលក�ុងតរងេបៀវត្ស េ្រកយពីព្

•

បានប��ូលសហព័ន�ថ�ី ចំនួ០៥នាក់ ច ូលក�ុងតរងេបៀ

•

បានប��ូេឈ�កូ នរបស់ម�ន�ី ចំនួ ន១២នាក់ ច ូលក�ុងតរងេបៀ

•

បានដកម�ន�ីេផ�រករងរ ចំ០១នាក់ ម�ន�ីព្យួរករងរ ច០១នាក់ និងម�ន�ីលុបេឈ�ះ ចំនួ
០៤នាក់ េចញពីតរងេបៀ

•

បានេធ�្របកសម�ន�ីចំនួ ន០១នាក ៃននាយកដ�នសរមន�ីរ ឱ្យេទបន�ករសិក
វិទ្យោល័យឡុងដុន ្របេទសអង់េ
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នាយកដនីតិកម� ៖
•

បានច ូលរួម្របជុំអន�រ្រកសួង េដម្បីពិភាក្សោេ សុំេគាលករណ៍ចូលជាសមាជិកសន�
សហ្របតិបត�ិករ្របកសនីយប្រតតក (The Patent Cooperation Treaty PCT) ែដលស�ិត
េនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់អង�ករកម�សិទ�ិប��ព(WIPO) េនទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន

•

បានច ូលរួម្របជុំអន�រ្រកសួង េដម្បីពិភាក្សោេលេសចក�ី្រពងអនុ្រកឹត្យ ស�ីពី
ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�

នាយកដសមា�រៈ និងបរិក�រ
•

បានចុះជ្រមះប��ីសមា�រ ៈករិយាល័យរបស់ នាយកដ�ន

•

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

•

បានេធ�ករែបងែចកសមា�រៈ និងឯកសណា�នឆា�ំជូនតមបណា�មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ
រជធា-េខត�

•

បាន្របគ-ទទួ លសមា�រៈកប់ឆា�ៃ្រពស្រមាប់េ្

•

បានេលកគេ្រមាងជួសជុលែកលម�បន�ប់អនាម័យ និង្របព័ន�លូសលមធ្យមវិច

ករងរអង�ភាពលទ�
•

បានេធ�សំេណសុំេគាលករណ៍ស�ីពីករ
o

ផ�ត់ផ�ង់េ្របងឥន�នៈឆមាស២ ឆា�២០១៦

o

ផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈករិយាល័យ និងករេបាះពុម�២ ឆា�២០១៦

o

ផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈេរងជាង ឧបករណ៍ និងសមា�រៈេផ្សងៗស្រមាប់២០១៦

o

ផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈបេច�កេទសស្រមាប់បេ្រមឲ្យគេ្រមាងេធ�ប��ីសរេពភណ�េ
វប្បធម៌អរូបីថា�ក់ជ

o

េរៀបចំ្របព័ន�ទិន�ន័យ និងែថទំបណា�ញស្រមាប់ករងរចុះប��ីេបតិកភណ�
អរូបី

•

បានអនុវត�ករងរេដញៃថ�ស�ីពីករងរជួសជុលែកលម�បន�ប់អនាម័យ និងេរៀបចំ្របព័
សលមធ្យមវិចិ្រតស

•

បានអនុវត�ករងរ្រ-ទទួ លករងរ
o

ផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈេ្រប្របាស់ក�ុ២០១៦

o

ផ�ត់ផ�ង់ឧបករណ៍ េភ�ងបុ រណក�ុងឆា២០១៦

នាយកដែផនករ ស�ិតិ និងសរុប 
•

បានេរៀបចំេធ�របាយករណ៍្របចំែខកក�ដ និងបានេផ�្រគប់្រកសួងស�ប័នពក
កំណត់របស់រជរដ�ភិ

•

បានបន�េរៀបចំតរងតមដនករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពករងរវប្បធម៌និងវិចិ
ែខកក�ដ េដម្បីធានា្របសិទ�ភាពក�ុងករអនុវត�ែ២០១៦

•

បានបន�េរៀបចំែផនករឆ២០១៧

3

នាយកដសិទ�ិអ�កនិពន� និងសិទ�ិ្របហក់្របែហ
•

បានេចញ្របកស ស�ីពីករបេង�តអង�ភា ព្រគប់្រគងស

•

បានេចញេសចក�ីសេ្រមចករ្របគល់សិទ�ិ្រគប់្រគងមរតកសសន៍បទចេ្រ៥៧បទែដល
ជាស�ៃដេលកសុិន សុីស

•

បានចុះប��ីករពរស�ៃដតូរ្យត�ន�ី២អល់ប៊ូម និងសុំសិទ�ិេធ�អជីវកម�េលស�ៃដគា�ន
សសន៍ចំនួ១៨បទ

•

បានទទួលថវិកចំន៦២០.០០០េរៀល បង់ចូលថវិករដ�

នាយកដ�នសហ្របតិបត�ិប្បធម៌អន�រជាតិនិងកិច�ករអស
បានស្រម�លែបបបទជូនថា �ក់ដឹកនាំ ម�ន �ីជំនាញេទចូលរួម្របជុំ បំេពញេបសកកម� ន
សិល្បៈបានចំន៤េលក៖ េន្របេទសេវៀតណាម ចិន អុីតលី និងរ

សលបណ�ុះបណា�ល្រកបខ័ណ�វប្ប
បានេរៀបចំសំណុំឯកសរេស�សុំេគាលករណ៍េបកវគ�បណ�ុះបណា�លម�ន�ីរជក៣វគ� ៖
o
o
o

វគ�បណ�ុ ះបណា�លកិច�កររដ�បាល និង្រគប

វគ�បណ�ុ ះបណា�លករងរផ�ល់េសវេលវិស័យវប

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

ឆា�២០១៥។

១.២.២. អគ�នាយកដ�នេបតិកភ ៖

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

បានតមដនករេរៀបចំវត�ុសិល្បៈក�ុងបរិេវណអភិរក្សដ

•

បានប��ប់រួចរល់នូវករេផ��ងផា�ត់ប��ីសរេពភណ�វត�ុសិល្បៈសម័យបារនរួចចប់ព
េលខ N.3953-N.3980, N.4001-N.4099, N.4100-N4199, N.4200-N.4299, N.4306-N.4398,
N.4401-N.4494, N.4505-N.4599, N.4600-N.4699, N.4700-N.4795, N.4801-N.4899,N.4900N.4998, N.5000-N.5099, N.5100-N.5199, N.5200-N.5299, N.5300-N.5399, N.5400-N.5499,
N.5500-N.5599, N.5600-N.5699, N.5700-N.5799, N.5800-N.5899, N.5900-N.5999,N.6000N.6099, N.6106-N.6199, N.6202-N.6299, N.6341-N.6399, N.6400-N.6499, N.6500-N.6599,
N.6622-N.6699, N.6700-N.6798, N.6800-N.6899, N.6900-N.6999, N.7000-N.7099,N.7100N.7199, N.7200-N.7299, N.7300-N.7399, N.7400-N.7499, N.7500-N.7599, N.7600-N.7675,
N.71241 (គា�នេលខសំគា) េដ ម្បីេ្រត�មេបាះពុម�ជាេស

•

បានច ូលរួមអនុវត�គេ្រអភិរក្ស និងជួសជុ្របាសទបាែសត េខត�បាត

ខ.ករង�សវ្រជាវ និងចង្រកងឯកសរ្របវតក�ុងកិច�ករពរតំបន់្រប៖
បានចុះេទពិនិត្យកជួ សជុលស�នទព េខត�ឧត�រមានជ័យ។
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គ.ករងរ្រគប់្រគងរមណីយដ�នវប្ប
ម�ន�ីកម�សិក្សោចំន០១រូបបានចុះេទេធករអភិរក្សនិងជួសជុល្របាស នគរបាជ័យ េខត
កំ ពង់ច។
ឃ.ករងរជួសជុល្របាសទ និងសំណង់បុ
•

បានចុះេទទល់្រទ្របាសទ្រពះស�ឹង េខត�

•

បានចុះេទេធ�ប�ង់ហនិភ័យេន្របាសទ្រពះថ�ុល  និង្របាសទអូរេឈទលធំក�ុ

•

បានែកស្រម�លនិងប��ប់នូវករងរគូសប�ង់បេច�កេទសករដ�នស�នទ័ព េខត�ឧត

•

ម�ន�ីកម�សិក្សោបានចូលរួមករងរជួសជុល្របា េខត�តែក

•

ម�ន�ីកម�សិក្សបាចុ ះស្រមង់ប�ង់ និងពនិត្េខឿន្របាសទភ�ំ្រតប់ េខត�កំព

ង.ករងរ្រគប់្រគងសំណង់្របវត�ិស
បាចូលរួមករងរអនុវត�គេ្រមាងអភិរក្ស និងជួសជុល្របាសទបាែសត េខត�បាត់ដំប
វត�នគរបាជ័យ េខត�ក ំពង់ច
ច.ករងរអភិរក្សតមបណា៖

អភិរក្សដ�នកំពង់ និ ង ្រពះវិហ ៖
ម�ន�ីជំនាញៃនមន�ីរវប្បធ ម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ធ

ចូលរួមករងរជួសជុល្រ

ភ�ំ្រតប េខត�កំ ពង់ច និ ង្របាសទនាងេខ� េខត�

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

បានចុះេទពិនិត្យ្របា

•

បានេធ�ស�កស��អំពីេឈចំន០២ស�ក ស្រមាប់ស�គមន៍េភ��វែដលមកទស្សន
បនា�យឆា

ឆ.ករងរសហ្របតិបត�ិករជាមួយអន៖
•

កិច�សហករជាមួយអង� G.H.F ក�ុងករអភិរក្សនជួ សជុល្របា ៖
o

បាខ�ីរថយន�ស�ូចរបស់អង�ករេទេ្រប្របាស់ េ នករដ�នជួ
បាែស េខត�បាត់ដំប

•

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

នាយកដ�នសរមន�ី
ក.សរមន�ីរជាតិភ�ំេ ៖
•

បានBack-up ទិ ន�ន័យេនក�ុង្របព័នDatabase

•

ជួ សជុលរូបចមា�ក់ប២០រូប

•

បានទទួលវត�ុសិល្បៈចំន១៨មុ ខគឺ “ព្ រះពុទ
្ ធផ្ចាញ
់ មា រ” ចំនួ ន០១ “ព្ រះពុទ
្ ធសមា ធិ ” ចំនួ ន០១
“ព្ រះកេ សទេ វរូប” ចំនួ ន០១ “ព្ រះកេ សទេ វរូបភេ ទប្រុ ស” ចំនួ ន០១ “ព្ រះគោ
ព្ រះកែ វ” ចំនួ ន០១
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េធ�អំពីថ�ភក់ “ព្ រះនា រាយណ៍ដៃ បួន” ចំនួ ន០១ “ហេ វជ្រៈ” ចំនួ ន០១ “ព្ រះនា រាយណ៍ដៃ ប្រាំបី ”
ចំនួ ន០១ “ជួង” ចំនួ ន០២ េធ�អំពីស�ន និ ង “ថូ” ចំនួ ន០២ “ ក្រឡ” ចំនួ ន០២ “កន
្ទ
ី ” ចំនួ ន០២
“ប៉ ាន់តែ ”ចំនួ ន០២ េធ�អំពីដីដុ ត ពី្របជាពលរដ�រស់េនរ ជធានីភ
•

នា យកដ្ឋានសា រមន
្ទ
ី រ បា នសហកា រជា មួយវិចិត្រសា លចា វ៉ ាសិ ល
្ បៈ (Java Arts) រ ៀ
បចំបើ
ក
សម្ពោ
ធពិព័រណ៍ សិ ល
្ បៈសហសម័យ

ក្ រ ោ
មប្រធា នបទ

“ជា ប្រវត
្ តិសា ស
្ ត្រនា ពេ លអនា គត”

នៅ
សា រមន
្ទ
ី រជា តិ ក្ រោ
មអធិបតីភា ពដ៏ខ
្ ពង់ខ
្ ពស់ លោ
កជំ ទា វ ភឿ
ង សកុណ
ា រដ
្ ឋមន
្ រ្ តី ក្រស
ួ ងវប្បធម៌
និងវិចិ ត្រសិ ល
្ បៈ
•

បានទទួលេភ��វឲ្យចូលទសសរមន�ីរជាភ�ំេពញសរុបចំ នួ ន ១៥.២៤១នាក ក�ុងេនាះមានេភ�
ជាតិចំនួ ៣.៥៤០នាក ទទួ លបានចំណូលថវិចំនួ ន ១.២៣៩.០០០េរៀល និ ង េភ��វអន�រជាត
ចំនួ ន១០.៤៥៥នាក ទទួ លបានចំណូថវិកចំនួ ន ៣៦.៥៩២ដុ ល

បង់ចូលថវិករដ� និ េភ��វ

ចូលឥតបង់ ៃថ�ចំ នួ ន ១.២៤៦នាក
ខ.សរមន�ីរឧ្រកឹដ�កម�្របល័យពូជសសន៍ទួល៖
•

ពិនិត្យនិ ងែឆកឯកសា រមីក្រូ ហ
្ វី លចំ នួនពីរដង ក
្ន
ុ ងមួយខែ

•

ចងក្រង និងសង្ខេបពត៌ មា នពីឯកសា រចម្ល
ើ
យសា រភាពជនរងគ្ រ ោ
ះចំ នួន១៤៧ឯកសា រ

•

េស�នឯកសរចេម�យសរភាពជនរងេ្រគាះ២ឯកស

•

ចុ ះប��ីសរេពភណ�ក�ុងឃា�ំងបានចំ៨០វត�ុ

•

បាបើ
កវគ
្ គបណ
្ តុ ះបណ
្ តាលលើជំ នា ញសរសេ រពត៌ មា នលើបណ
្ តា ញសង
្ គមដោ
យគ្រូជំ នា ញរបស់
អង
្ គកា រ DWACADEMIE នៃ ប្រទេ សអា ល
្ល
ឺ ម៉ង់

•

បានទទួេភ��វជាត-អនរ� ជាត

្រពះសង

សិស្

និស្សិចូលទស្សមាចំនួន៣៤.០៨២នាក

ក�ុងេនាះេភ��វអន�រជាតិមានចំ២៤.៨៨៩នាក
គ.មណ� លវត�ភ�ំ ៖
បានទទួេភ��វេទសចរណ៍ ជាត-អន�រជាតចូលទស្សនាចំនួ ន១៣.៩៣៨នាក
អន�រជាតិមានចំនួ១២.៤៣៨នាក។

ក�ុងេនាះេភ��

ឃ.មណ� លេជ ងឯក ៖
បានទទួេភ��វេទសចរណ៍ ជាត-អន�រជាតចូលទស្សសរុបមាចំនួ ន២៣.១០៦នាក
េភ��វអន�រជាតិមានចំន១៩.២០០នាក។

ក�ុងេនា

នាយកដបុរណវត� ៖
•
•

បានបន�ប��ូលទិន�ន័យវត�ុបុរណេនេខត�្រពះវិហរ និងកំពង់ឆា�ំងេទក�ុង្របព័ន�្រគប់្រ
(Database)
បានចុះប��ីវត�ុបុរ(េលហ) េនវត�ហ�ួង េខត�េពធិ៍សត់បាន២១៣ដុំ មានដូចជា

ឆា�ំងខ�ន់ កងៃដ េជងពនផ�ិល ថាស េឃា�ះ កេនា� ថាសជ��ីង តុម�កំេបារ ត្បោល់បុកម
កណ�ឹ ង ច�ង�ង់ ដំែប ពពិ ល កនួ�ត្របេឡេគា ្របា ក់កក់្រគប់្រប ១ ,៦៥គីឡូ្រកមនិងវត�

កំ េទចេលហៈ្រគប់្របេភទទម៥,៥គីឡូ្រក
•

បានបន�េរៀបចំេគហទំព័ររបស់នាយកដ�នបុរណ
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•

បាផ�ល់េសវពិនិត្យវត�ុសិលនាំច ូ-នាំេចញបានចំនួនសរ៣៧២រូប

ទទួ លបាថវិកចំនួ

៤.០២៦.០០០េរៀល បង់ចូលថវិករដ

នាយកដបុរណវិទ្យោ និងបុេរ្របវត�ិ៖
បានចុះេធ�ក ំណាយបង�រេនតំបន់ផ�ូវជា៥ (ែ្រពកក -ធា�ម�) ្រតង់ចំណុចទី្របជុំជ
ឧដុ ង� ែដលប៉ះពល់ស�នីយបុរណ និងផ�ូវបុ

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។

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កណា
•

បានសហករជាមួយ្រក�មករងរនាយកដ�នបុរណវត�ុ  ម�ន�ីពក់ព័ន� និងអ
បានចុះ្រត�តពិនិត្យស�នីយបុរណវិទ្យោេនឃុំកំពង់ចំលង ឃុំសន�ុង និងឃុំសុីធរ ៃន�

កណា�ល េដយពិនិត្យេឃញថា ទួល្រពះធាតុ ក�ុងឃុំកំពង់ចំលង ែដលជាស�នីយប
កំ ពុងជួ បប�
� េដយ្រក�មហ៊ុនជីកយកដីក�ុងៃផ�ដីកម�សិទ�ិរបស់្របជាព
•
•

បានសហករជាមួយ្រក�មករងរនាយកដ�នបុរណវិទ្យោ និង បុេរ្របវត�ិវិទ្យោ
ស�នីយបុរណវិទ្យោច៤កែន�ង ក�ុងឃុំវិហរលួង ែដលប៉ះករដ�នសបនាផ�ូវជ
�
៥

បានចុះពិនិត្យទីទួលបុរណេនឃុំេឈទល �ស�កេកៀនស�យជា្របចំ ែ្រកងមា
កកយទីទួលបុរ

•

ទទួ ល្របា ក់ពី្រព្
ះ រគ�អគ�បណ�ិត ប៊ុត 

ែដលបានឧបត�ម�ៃថ�េភ�ងចំនួ១.២៥៧.៦០០េរៀល

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

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ែក
•

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

•

បានចុះពិនិត្យស�នភាពទួលអង�មួយកែន�ងស�ិតេន្រ

•

បានចុះ�សវ្រជាវសមុច�័យ និងវត�ុសិល្បៈេដម្បីេរៀបចំដក់ឲ្យដំេណរករស

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ឆា�

បានបន�ចុះ្រត�តពិនិត្យ និង�សង់ស�ិតិ្របាសទ ទួល្របាសទ ្រគឹះ្របាសទ ស�

និ ងរមណី យដ�នវប្បធ ម៌្របវត�ិស�

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ធ
•
•

បាេធ�ក្របជុំ និងហមឃាត់ដល់្រពះសង្ឃេនទួលវិហរ សង�ត
សំណង់ថ�ីេនេលទួលបុរ

អំ ពីសំេណសុំេធ�

បានេធ�ករេបាសសមា�ត និងកប់ឆា�រល្បោស់េនតម្៧១.៧៤០ែម៉្រតេរ ៉
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•

បានទទួលេភ��វច ូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�ច២៧នាក់(អន�រជាតិចំនួ៦នាក) ្របាសទសំ
ៃ្រពគុកចំនួ១.០៧០នាក់(អន�រជាតិចំនួ៣៩៤នាក) រមណី យដ�នភ�ំសន�ុកចំនួ១

.២៤០នាក់

(អន�រជាតិចំនួ៣៦នាក) និ ងវត�្របាសទចំ២៧នាក់(អន�រជាតិចំនួ២១នាក)
•

កិច�សហករជាមួយអង� WASEDA ៖
o

បានបន�ជួសជុលេន្របN1 សេ្រមចប៨០ភាគរ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ស�
•

បាចុ ះសិក្សោ�សវ្រជាវនិងពិនិត្យេមលបឹងបុរណេន�ស�កសំេរងទង េដម្បីចុះប
េបតិកភណ�វប្បធម៌ជា

•

បានចុះពិនិត្យវត�ុ បុរណេនសរមន�ីរនរ

•

បានទទួលេភ��វច ូលទស្សនាសរមន�ីរនរ ៈបុរីសរុបច៥៨៧នាក

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំព
•

បានសហករជាមួយ្រគប់ករិយាល័យវប្ប-្រក�ងក�ុងករករពរ និងែថរក្សោបុ

និ ងបុ រណវត�ុែដល្រត�វបានរក្សោទុកេដយសហគមន៍ និងវត�អរ
•

បាចុ ះទប់ស�ត់ករលួចគាស់កកយទួល“តខឹ” េន ឃុំែ�សសំេរង និងសកម�ភាព
សង់សំណង់អណធិបេតយ្យេលភ�ំអង�តេ្រកក ឃុំ្រតពំងរំង �ស�ក

•

បាសហករចុះ�សវ្រជាវស�នភាពអតីតឡកំេ(ឡ១០) សម័យអណានិគមបា
េន�ស�កដងទង

•

បន�្រត�តពិនិត្យ ចង្រកងឯកសរ្របវត�ិវត�ុបុរណក�ុងស

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�េកះក
•

្រក�មឆាបាេធ�កចុ ះល្បោតនេបាសមា�តស�នពងបុរណអូរចំនួ ន០១េលក

•

បានបន�អភិរក្សនិងជួសជុលកុលលភាជន៍េនក�ុង

•

ទទួ លេភ��វេទសចរណ៍ ចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�ចំ២នាក់ និ ស�នីយពងបណអូ រកីចំ នួ ន
៤២នាក

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�តែ
•

បានសហករជាមួយអជា�ធរ�ស�កសំេរង និងនាយកដ�នេបតិកភណ� ៃនអគ�ស
នគរបាលជាតិ បានសកសួរព័ត៌មានពី្របជាពលរ៥នាក់ ែដលមាន្រពំដីតំបន់ក
្របាសទភ�ំជីសូរ្យ ែដល្រត�វបានពួកជនខិលខូចវយបំផា�ញេចលបេង�ល្រពំ្
៦បេង�ល និង្រត�វបានសមត�កិច�កំពុង�ស

•

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

•

បានទទួលេភ��វច ូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�ច៣២នាក់(អន�រជាតិចំនួ០២នាក) និងសរមន�ី
�ស�កអង�របុ រ ីចំនួ ន១៩៤នាក់(អន�រជាតិចំនួ១២នាក)

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�បនា�យមាន
•

បានចុះ�សង់ស�ិតិេបតិកភណ�វប្បធ ម៌រូបីែដលមានេនក�ុង
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•

បានែថរក្សោ និង្រត�ស្រតយៃ្រពសមា�តេន្ រ

•

បានទទួលេភ��វច ូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�សរុបច៦៨២នាក់(េភ��វអន�រជាត២នាក) ្របា
បនា�យឆា�រចំន១.៤៧៧នាក់(េភ��វអន�រជាត១២២នាក)

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�បាត់ដំ
•

បានចុះេទកំណត់ទួលបុរ“ទួ លវត�ចស” េន�ស�កេមាងឬស

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យករដ�នទំនប់ទឹកសលតអន េដម្បីកុំឲ្យមានផលប៉ះ
បុ រណ េន�ស�កឯកភ

•

បានចុះេដះ�សយទំនាស់ដីទួល្រតីេកណ ក�ុងបរិេវណសលបឋមសិក្សោបរេវល
ករងរសុរិេយាដី អជា�ធរែដនដី និងមា�ស់ដី េន�ស

•

បាន្រត�តពិនិត្យវត�ុសិល្បៈច០១ “្រទ�អ៊” េធ�ពីេឈ េន�ស�កឯកភ�

•

បានទទួលេភ��វច ូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�សរុបច១៣១នាក់(អន�រជាតិចំនួ៣១នាក)

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�េពធិ៍
•
•

បាចុ ះប��ីវត�ុបុ របាចំនួ ន២១៤មុ ខេនវត�ហ�ួ
បានចុះ្រតពិនិត្យទួលបុរណេន�ស�ក

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ៃ្រពែ
•

បានចុះពិនិត្យវត�ុ បុរណេន�ស�ក

•

បានសហករជាមួយនាយកដ�នបុរណវិទ្យោ និងបុេរ្របវត�ិវិទ្យោ េធ�កំណា
េន្រក�ងៃ្រព

•

បានទទួលេភ��វច ូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�ច៤២នាក

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�្រពះវិ

បាន្រត�ស្រតយៃ្រពសមា�តតម្របាស២៣.១២៥ែម៉ ្រតកេរ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�រតនគីរ
•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យកប់ៃ្រពេឈេនតំបន់្រគឹះ្របាសទ្រពះពុ ទ� េ

•

បានចុះេធ�ករវស់ែវង និងេផ��ងផា�ត់ដី្របាសទ្រពះពុទ�ែដលមានផលប៉ះព
្រក�មហ៊ុនមា៉ងយា៉ង និង្របជា

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�េសៀមរ
•

បាចុ ះ្រត�តពិនិត្យទួលបុ

្រតពំងរ

និ ងទប់ស�ត់ករជីកគាស់កកយទួល

េន�ស�កអង�រជុ �ស�កពួ ក ្រកឡា និង្រក�ងេសៀមរ
•

ទទួ លឲ្យេភ��វច ូលទស្សនាសរមន�ីរវត�រជបូព៌០៥នាក់(េភ��វអន�រជាតិចំនួ០៥នាក) និ ង
មណ� លឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសសន៍ចំ២៣០នាក់(េភ��វអន�រជាតិចំនួ២២៥នាក)

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�ឹងែ្រ
•

បានេធ�ករេបាសសមា�តេនទួល្របាសទភ�ំធាតុ េន្រ
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•

បានចុះប��ីសរេពភណ�េន�ស�កេសសន និង�ស�កថាឡាបរិវ៉ត់ប

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�យេរ
•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យទួលបុរណ និង្របាសទបុ០៥េលក

•

បានចុះសហករជាមួយអជា�ធរែដនដីេធ�ប�ង់ទួលបុរ០២ប�ង់

•

បានផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ស�ីពីកិច�ករពរេបតិក០២េលក

•

បានចុះពិនិត្យវត�ុ បុរណតមទីសធារណៈ និងវត�អ០៥េលក

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ឧត�រមានជ
បានចុះ�សង់ស�ិតិស�នីយបុរណ និងចុះហត�េលខពី-ឃុំ េន�ស�កបនា�យអំពិ។
១.២.៣. អគ�នាយកដ�នបេច�កេទសវប្ប ៖

នាយកដអភិវឌ្ឍវប្បធម៌
•

បានបន�ទំនា ក់ទំនងជាមួយ្រកសួងមហៃផ� េដម្បីេស�សុំស�ិតិអង�ករ

សមាគមេ្

្របចំឆ២០១៤-២០១៦
•

បានេរៀបចំចង្រកងនូវអត�បទវប្បធម៌ស�ី “ពិធីខួ បកំ េណតែខ�រ” និងកំពុងែកស្រម�លពក្យេពច
ខ�ឹមសរេដម្បីដក់ជូនថា�ក់ដឹកនាំពិនិត្យ និងែ

•

បានក ំពុងពិន ិត្យនិងែកស្រម�លពក្យេពចន៍ ខ�ឹមសរែល្បង្របជា្របិយែខ�រ េដម្ប
ដឹកនាំពិនិត្យនិងែកស្រម

•

បានបន�អភិវឌ្ឍសរមន�ីរែខ�ងែខ�រ និងសលពិព័រណ៍ជាតិពន�ុឲ្យកន់ែត្របេសរេឡង េដ
េភ��វចូលទស្សនានិងសិក្សោ�ស

នាយកដសិល្បៈភាពយន�និងផ្សព�ផ្សោយវប្
•

ថតវីេដអូឯកសរពសកម�ភាថា�ក់ដឹកនាំនិងករងរអង�ភាពចំណុះ បា១០ចំណងេជង

•

បាកំ ពុងតេម�ងវីេដអូនាទីវប្បធ ម៌និងតេម�ងេល�នេខលេ“តថលយ័ន”�

•

បានដក់ប��ូលសរអប់រំ្របឆាំងេ្រគ�ងេញ�ន និង្របឆាំងអំេពពុករលួយេទក�
ចេ្រម�ងកយវិករ ខរ៉អូេខបា៣២.៩៤០ថា

•

បានផ�ល់អជា�ប ័ណ�ថ�ីេធ�អជីវកម�ភ -វីេដអូបា៣ច្បោប់និងអនុ��តច្បោប់ប១ច្បោ

•

បាចុះប��ីសុំផលិតវីេដអូេរឿងែខរ� (០១ដុំចប់)បា២ចំណងេជង

•

បានអនុ��តច្បោបវីេដេរឿងែខ�រ (០១ដុំចប់)បា១ចំណងេជង

•

បាផ�ល់ទិដ�កឲ្យេធ�អ ជីវកម�ដល់វីេដខរ ៉អូេខែខបា២េលខ វីេដអូ ែខ�រ(០១ដុំចប់ )បា៣
ចំណងេជ ង

•

បាផ�ល់ទិដ�កឲ្យេធ�អ ជីវកម�ដវីេដអូ េរឿងបរេទស (រ) បា២០

ចំណងេជ ង វីេដអូេរឿង

ភាគបរេទសប២ចំណងេជ ង និ ងចុ ះប��ក
ី ែសនាំចូលពីបរេទ បា២៧ចំណងេជ ង
•

បានទទួចំណូ លពី ករផ�ល់េសវកម�ភាព-វីេដអូ សរុបចំ នួ ន៩.៣៥៨.០០០េរៀល បង់ចូ ល
ថវិករដ
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នាយកដសិល្បៈទស្សនីយ ៖
•

បា្របគំត�ន�

និ ងសែម�ងសិល្បទំមហជ

និ ងអជី

សរុបចំ នួ ន២២០េលក

ក�ុងេនា

•

នាយកដ�នសិល្បៈសែម�ងក�ុង�ស�៨េលក និ ងេនេ្រក្របេ២េលក
្រក�មសិល្បៈបន�ហត់សម និងតេម�ងស�ៃដសិល្បៈស្រមាប់សែម�ងក�ុង�ស�ក និងេ

នាយកដសិល្បៈសូនរូប និងសិល្បៈសិប្បកម
•

បានផ្សព�ផ្សោយស�ៃដចមា�ក់ពុម�សុីម៉ងត៍ភាគប��ប់របស់សិប្បករក�ុងេខត�េសៀម
Facebook របស់នាយកដ

•

បានេរៀបចំក្បោច់រចនាស��សមា�ល់របស់េបក�ជន េបក�នារី ចូលរួម្របកួត្របែជងចេ
ឆា�២០១៦

•

បានសកល្បងបេង�តស�ៃដគំនូរថ�ីច០១ផា�ំង ទំហ០ ,៤៤ស.ម គុ ណ០,៣១ស.ម ស�ីពីគំនិត
ច្រម�ះរបស់សិប្បករេនក�ុងនាយកដ�នសិល្បៈសូនរូប និងសិល្បៈសិប្បកម� េដម្បី
ស្រមា ប់ជំនាន់េ

•

បាពិ និត្យេឡង វិញនូវគំនូរ្រពងចមា�ក់េឈច១៥ េដ ម្បីផលិតស�ៃដចមា �ក់េឈទុកជាស
គ្រម

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

បានទទួេភ��វជាត-អន�រជាតិច ូលអនមានចំ៦២៨នាក

•

បានទទួលេសៀវេភពីស�ប័ និងអង�ករេ្រករដ�ភ(េសៀវេភ្រគប់)

ចំនួ ន

១០២ក្ប
•

អ�កសិក្សោ�សវ្រជាវបានខ�ីេសៀវេភមាចំនួ ន៨៤ក្ប

•

បាទទួ លទិនានុប្បវត�ិ១៧០ច្បោ ទស្សនាវដ�ីេផ្និង្រពឹត�ិប័្រតបរេទសចំន២៦៤ក្ល

•

បានែចកេល ISBN ដល់អ�កេបាះពុម�ចំនួ៣២េលខ

•

បានដក់្រកបេសៀវេភច៩៦ក្បោលបិទកូដនិងដក់កូដេសៀវេ១៤៩ក្បោល េស
េសៀវេភប៦០ក្ប និងតម�ល់េសៀវេភ និងទស្សនាវដ�៦៣ចំណងេជ ង

•
•

ប��ូលកតឡុកទស្សនាវដ៣៨ក្ប
េធ�កតឡុកេសៀវេភ្រគប់្របេភទ និងទស្សនាវដ�ី-បរេទសបា៤១៩ក្ប

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

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈរជធានីភ�ំ
•

បានេរៀបចំមេហ�សពសិល្បៈកំណាព្យ និងចេ្រម�ងែខ�រជាសក៤ ឆា�២០១៦ ថា�ក់
រជធានីភ�ំេពញ េនមន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈរជធា
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•

បាន្រត�តពិនិត្យកែន�ងលក់កេហ�ប��ំងវីេដ១៧ទីតំង អ ជីវកម�អុិនេធេណត៩ទីតំង
មា៉ស-េកសជប់ប៤ទីតំង សមា�ងក២ទីតំង ទីតំងជ

-លក់ថាសប១៣ទីតំង

េរងភាពយន�២ទីតំ
•

បានចុះបិទអ ជីវកម�អុិនេធេណតចំ ន២ទីតំងក�ុងខណ�មានជ

•

បានសហករជាមួយ្រក�មករងរខណ�ទួលេគាក ខណ�ដូនេពញ និងខណ�ចំ ករមន ផា�
េរងភាពយន�បរេទសចំន៣ទីតំង ែដលេធ�អ ជីវកម�េដយគា�នលិខិតអន

•

បានចុះជ្រម�ញអជីវករឲ្យមកេធ�ច្បោប់ពក់ព័ន�វិស័យវប្បធម៌េនករិយាល័យ្រច

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កណា
•

បានសហករជាមួយមន�ីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង្រក�មសិល្បៈវិទ្យោស�(ែ្រពកហូ)

េរៀបចំករសែម�ងេល�នក្បោច់បុរណ “រមេករ�” ជូនស�ស�ចរ្យ េលក្រគ� អ�ក្រគ� គ
និងសិស្សោនុសិស្ស រយៈ៣ៃថ� េន្រក�ងត
•
•

បានអនុ��តឲ្យអជីវករប��ំងភាពយន�ខ�តធំក�ុងពិធីបុណ្យេផ្ស៩េលកេន�ស�កេកះ

ករិយាលវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈ�ស�កេកៀនស បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវិស័យវប្បធម៌

និ ងវិចិ្រតសិល្ចំនួ ន៤ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ែក
•

បានេរៀបចំមេហ�សពសិល្បៈកំណាព្យ និងចេ្រម�ងែខ េលកទី ៤ ឆា�២០១៦ ថា�ក់េខត

•

បាចុ ះែណនាំ និ�សង់ ទិន�ន័យអជីវកម�ជួ-លក់ថាសចំនួ៤កែន�ងេន�ស�កដំណា ក់ចេង�

•

បានចុពិ និត្ និ ងែណនាំដល់មា�ស់សិប្បកម�ចមា�ក់ពុម�សុីម៉ងត៍ ឲ្យេគារពតមក្បួន
រចនាបថែខ�រឲ្យបាន្រតឹមេន្រក�ែកប

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយ និងែណនាំដល់អជីវករពក់ព័ន�វិស័យអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ឲ្យមកសុំ
្របកបអ ជីវកម�ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ េន

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ឆា�

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

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ធ
•

បានបង�ត់សិល្បៈដល់សិស្សថា�លេរៀងរល់ៃថ

•

បានចុះពិនិត្យអជីវកម�-លក់ឌីស និងប��ូលបទេភ�ង េន្រក�ងស�ឹងែស

•

បានចុ�សង់ស�ិតិពក់ព័ន�វិស័យសិល្បៈសូនរូបនិងសិប្បកម�តមបណា��ស�កបា៤០កែន�ង

•

បានផ្សព�ផ្សោយអនត្េលខ៦៨ អន្រក ្របកសអន�រ្រកសួ៣៨៥៦ ្របក ្របកស
េលខ៩៨៧ សហវ ្របក ដល់អ ជីវករនិងព្រងឹងច្បោប់ដល់អជីវករកត់សក់ សមា�ងក
េ្រគ�ងបំពងសេម�ង ផា�ំងផ្សោយពណិជេន�ស�កកំ ពង់ ស�

•

បាន�សង់ទិន�ន័យបឋមៃនមរតកវប្បធ ម៌អរូបីសរុបចំ ន២៧ទ្រមងេន�ស�ក្របាសទសំ
�ស�កកំពង់ស�យ �ស�កស
ណ ា� និង�ស�កបារយ
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មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ស�
•

បានេរៀបចំករ្របឡងចេ្រម�ង្របៃពណី សម័យ និងស�ូតកំណាព្យ ថា�ក់២០១៦

•

បានប�ូន្រគ�ជំនាញែផ�
�
ករបាំេទបណ�ុះបណា�លសិស្សេនមណ�លកុមារកំ្រព
ភូមិ អរុណរៈេខត�្រពះសីហនុ មណ�លអង�ករក�ីសង្ឈឹមថ�ីៃនកុមារកម�ុជានិង សិស្សវិទ្
ផល�ី និ ងែផ�កេភ�ង្របៃពណីចំនួ៧នាក់ េន�ស�កថ

•

បានចុះព្រងឹងនិងែកត្រម�វក្បួនខ�តចមា�ក់ពុម�សុីម៉ងត៍ និងសិប្បកម�អំពីដីដុតេន�ស

•

បានចុះជ្រម�ញដល់អជីវករពក់ព័ន�វិស័យវប្បធម៌ ឲ្យមកសុំច្បោប់េនករិយាល័យ្រច

•

ករិយាល័យ្រចកេច ញចូលែតមួយ្រក�ងច្បោរមន បានអនុ��តច្បោប់្របកបអជីវ
វប្បធម៌  និង វិចិ្រតសិល្បៈចំ៣ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំព
•

បាអនុ វត�កម�វិធីវិ្រកឹតករបេច�កេទសេភ�ងពិណពទ្យ របាំៃឆយា្របចំសបា

•

បានសហករជាមួយ្រគប់ករិយាល័យវប្បធម៌និងវិចិ្រតស-្រក�ង ចុះ្រត�តពិនិត្យទិដ
េលថាស្រគប់្រប

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យអជីវកម�សូនរូប និងសិប្បកម� េន�

•

បាចុ ះ្រត�តពិនិត្យនិងែណនាំករដស�យីេហេន្រក�ងកំ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�េកះក
•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យទីតំងជាងចមា�ក់េឈប២កែន�ង

និងែណនាំដល់អ ជីវករឲ្យមកេ

ច្បោប់អនុ�ឲ្យបាន្រតឹម្
•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យ និងែណនាំដល់អជីវករេលកស�កស��ថ�ីឲ្យមកេធ�ច្បោប់អនុ
០១េលក និ ងស�កស��ចស់ែដល្រត�វផុតកំណត់ចំ០៤កែន�ង

•

ករិយាល័យ្រចកេច ញចូលែតមួយ បានេចញលិខិតអនុ��ត្របកបអជីវកម�េលវិស័យវ
និ ងវិចិ្រតសិល្បៈ៥ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�តែ
•

បានចុះ�សង់ទិន�ន័យសិល្បៈទស្សនីយភាពេន�ស�កបាទី និង�ស

•

បានចុះពិនិត្យកែន�ងជ-លក់ថាស េនផ្សោរអង�រក �ស�ក្រតំកក់ រកេឃញថ
ខុ សច្បោប់និងគា�នបិទទិដ�ករ្រកសួងវប្បធម៌និងវិចិ្រតសិ១ .៣៨០បន�ះ និ ងបានែ
នាំដល់អ ជីវករ្រត�វ-លក់ ឬប�
�ំងវីេដអូ្រត�វមានបិទទិដ�កររបស់្រកសួងវប្បធម៌ និង
សិល្ប

•

បានផ្សព�ផ្សោយដល់អជីវក-លក់ចមា�ក់ពុម�សុីម៉ងត៍ និងជាងគំនូរ ឲ្យមកសុំច្បោប់អ
ពី មន�ីរវប្បធម៌េខត� េន�ស�កប

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយអប់រំសីលធម៌សង�ម េនអនុវិទ្យោល័យ េឈនាងេផ��ម េន

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�បនា�យមាន
•

បានេរៀបចំមេហ�សពសិល្បៈកំណាព្យ និងចេ្រម�ងែខ�រជាសក៤ ឆា�២០១៦ ថា�ក់េខត
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•

បានចុះ�សង់ព័ត៌មានសិល្បករ សិប្បករទ្ICH-IN-OI េន�ស�កមា៉

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យករបិទែតមែក�ងបន�ំេលផលិតផលស�ៃដភាពយន� និង

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិសិល្បៈសូនរូបនិងសិប្បកម�េន្រក�ងសិរី

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យវត�ុសិល្បៈចមា�ក់ថ� និងេឈ២រូប ែដលនាំេចញេទរជធានីភ�ំេពញ
េខត�េសៀមរ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�បាត់ដំ
•

បានេរៀបចំមេហ�សពសិល្បៈកំណាព្យ និងចេ្រម�ងែខ�រជាសក៤ ឆា�២០១៦ ថា�ក់េខត

•

បានចុះពិនិត្យករចក់ប��ំងវីេដអូតមហងកេហ� និងចុះផ្សព�ផ្សោយដល់អជី
ច្បោប់អជីវកម�

•

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

•

បណា�ល័យេខត� បានេបកទ�រជូនសធារណជនចូលអនេសៀវេភេរៀងរល់ៃថ� េល
ឈប់ស្រម

•

បានចុះ�សង់ទិន�ន័យស�កយីេហេនក�ុងតំបន់អភិរក្សេខត�បា

•

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

•

ករិយាល័យ្រចកេច ញចូលែតមួយ្រក�ងបាត់ដំបង បានេចញលិខិតអនុ��ត្របកបអជី
វិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្ប៨ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ៃប៉លិ
•

បានបន�ហ�ឹកហត់ក្បោច់បាតរបាំេរៀង រ

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យកែន�ង-លក់ថាស េន្រក�ងៃប៉

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិ និងេធ�ច្បោប់អនុ��ត្របកបអជីវកម�ែផ�កសមា�ងក០១កែន�ង និ ងថតរូប
០១កែន�ង េន�ស�កសល

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�េពធិ៍
•

បាចុ ះែកស្រម�ល្រក�មសិល្បៈកិច�សន្យោេនវត�បាកនេរៀងរលនិងៃថ�េសរ

•

បានចុះពិនិត្យអជីវកម�-លក់ថាសែដលគា�នទិដ�ករេន�ស

•

ករិយាល័យ្រចកេច ញចូលែតមួយ្រក�ងេពធិ៍សត់បានេចញលិខិតអនុ��ត្របកបអ
វិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្ប០១ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ៃ្រពែ
•

បានេរៀបចំេបកមេហ�សព្របឡងចេ្រម�ងែខ�រជាស២០១៦ េនថា�ក់េខ

•

បានចុះពិនិត្យអជីវកម�-លក់ថាសចំនួ០២កែន�ង និងែណនាំដល់អ ជីវករជ

-លក់ថាស

្រត�វមានទិដ�ករពី្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេន�ស�កសុីធរកណា�ល ន
•

បានចុះ�សង់ស�ិតិសិប្បកម�្រគប់្របេភទ្រប២០១៦
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•

បានេរៀបចំតំងវត�ុសិប្បកម�្រគប់្របេភទ៥៦មុ ខ ស្រមា ប់បង�ញេភ��វឲ្យស�ល់ពីរបស់របរ
្របាស់្របចំៃថ�របស់្របជាពលរដ�សម័យមុន និងបច

•

បានចុះពិនិត្យករដក់តំងស�កយីេហ្រគប់្របេភទេន�ស�

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�្រពះវិ
•

បានចុះ�សង់ស�ិតិស�កយីេហេន�ស�កជ័

•

ករិយាល័យ្រចកេច ញចូលែតមួយ្រក�ង ្រពះវិហរ បានេចញលិខ ិតអនុ��ត្របកបអ
វិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្ប០៥ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�្រពះសីហ
•

បានផ្សព�ផ្សោយអំពីច្បោប់អជីវកម�េលេសវ កម�ត-្របៃពណីបានចំន១៧្រក�ម េន្រ

្រពះសីហន
•

បានចុះ�សង់ស�ិតិអ ជីវកម� េសវកម�េលវិស័យសិល្បៈភាពយន� និងវីេដអូបា២៦កែន�ង
េន្រក�ង្រពះសី

•

បានចុះសិក្សោ�សវ្រជាវ ចង ្រកងពីវិធីតេម�ងែខ�ងឯករបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិ
ៃ្រពនប់ េដម្បីអភិរក្ស និងទុកជា

•

ករិយាល័យ្រចកេច ញចូលែតមួយ្រក�ង ្រពះវិហរ បានេចញលិខ ិតអនុ��ត្របកបអ
វិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្ប១១ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�មណ�លគីរ
•

បានេរៀបចំមេហ�សពសិល្បៈកំណាព្យ និងចេ្រម�ងែខ�រជាសកល ថា�ក់េខ៤ ឆា�២០១៦

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យកែន�ង-លក់ថាសចំនួ១កែន�ង េដយដកហូតបានថាសគា�នទិ
ចំនួ ន៦០០បន�ះ េន្រក�ងែសនមេនា

•

បានផ្សព�ផ្សោយពីទ្រមង់ក្បោច់ចមា�ក់ រចនាបថែខ�រដល់មា�ស់សិប្បកម� និងជ
្រក�ងែសនមេនារ

•

បានចុះពិនិត្យករដក់តំងលក់េ្រគ�ងលម� និងសមា�រៈចមា�ក់អំពីេឈ េន្រក�

•

បានសរេសរឯកសរ្រពងស�ីពីវិជា�េធ�េមដំែបបុរណរបស់ជនជាតិភ

•

ករិយាល័យ្រចកេច ញចូលែតមួយ្រក�ងេស បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវិស័យវប្បធម៌ និ
វិចិ្រតសិល្ចំនួ ន៣ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�រតនគីរ
•

បានេរៀបចំ្របឡងចេ្រម�ងសម័យ និងបុរណេដម្បីេ្រជសេរសេបក�ជន េបក�នារី េទ
រជធានីភ�ំេ

•

បានបង�ត់របាំជូនពរដល់សិស្សេរៀងរល់

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យកែន�ងចក់ប��ំងទូរទស្សន៍ែខ្សកប និងករចក់ប��ំ

•

បានចុះ�សង់ទិន�ន័យបឋមៃនមរតកវប្បធ ម៌អរូបីេនទូទំង

•

បានចុះសិក្សោ�សវ្រជាវ្របៃពណីទំេនៀមទមា�ប់ជនជាតិភាគតិចេដម្បីេរៀ
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មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�េសៀមរ
•

បានផ�ល់លិខិតអនុ��តនាំេចញវត�ុសិលេទេ្រក្របេទសចំ៦រូប

•

បានចុះែណនាំនិង្រត�តព ិនិត្យបទេល�សភ-វីេដអូដល់អជីវករ(ករផលិត ករចក់ប��
ករជួ-លក់ថាសអសអភាស និងគា�នទ)

ឱ្យច ូលរួមអនុវត�តមលិខិតបទដ�នច

បាចំនួ ន៩កែន�ង េន្រក�ងេសៀមរប �ស�កស�យេល និង�ស�ក្រប
•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យទីតំងែដលអជីវករសុំេលកស�កយីេហ ផា�ំងផ្សោយពណិជ�
ករ និងបានឲ្យមកសុំច្បោប់អនុ��តពីសល្រក

•

បានចុះ�សវ្រជាវ និង�សង់ទិន�ន័យបឋមៃនមរតកវប្បធម៌អរូបីេន�ស�កបនា�យ�សី �ស
និគម �ស�កអង�រជុំ �ស�កជីែ្រកង និង�ស�កពួ

•

ករិយាល័យ្រចកេច ញចូលែតមួយ្រក�ងេស បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវិស័យវប្បធម៌ និ
វិចិ្រតសិល្ចំនួ ន៩ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�ឹងែ្រ
•

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

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយអនុ្រកឹ៦៣ របស់រជរដ�ភិបាល ស�ីពីករ្រគប់្រគង្រត�តពិនិត
ភាពយន-វីេដអូ េនតមហងខរ៉អូេខ៦កែន�ង េន្រក�ងស�ឹងែ្

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�យេរ
•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យអជីវកម-លក់ថាសចំនួ០៣េលក

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ពក់ព័ន�វិស-វីេដអូចំនួ ន០២េលក

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យ និងឲ្យមា�ស់សិប្បកម�មកេធ�ច្បោប់្របកបអជីវ០៣កែន�ង

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យអជីវកម�ចមា�ក់ពុម�សុីម៉ងត៍០៤េលក

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យករដក់តំងស�កយីេហ និងផា�ំងផ្សោយព០២េលក

•

បានចុះ�សវ្រជាវ្របវត�ិេផ្សងៗពក់ព័ន�វិស័យវប្ប០២េលក

•

ករិយាល័យ្រចកេច ញចូលែត បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល
ចំនួ ន៧ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ឧត�រមានជ
•

បានចុះបណ�ុះបណា�លេក�ងៗបន�េទៀតស្រមាប់េ្រត�មសែម�ងក�ុងកម�វិធី

•

បានចុពិ និត្អជីវកម�វិស័ភាពយន� និង វីេដអេន�ស�ក្រតពំង្

•

បានចុះ�សវ្អំ ពី្របវត�ិេឡងអ�កេន�ស�កបនា�យអំពិល

១.២.៤. សកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតស
•

បានបន�អនុវត�កម�វិធីសិក្សោឆា�ំ២០១៥-២០១៦

•

បានេបកករ្របឡងប��ប់ថា�ក់បរិ��ប្រតែផ�កន

•

និស្សិតេដបា៉តឺម៉ង់ថា �ក់ឆា�ំសិក្សោមូលដ�ន ចុះកម�សិក្សោេន្របាសទសំបូរៃ្រពគ
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•

ម�ន�ីៃនមហវិទ្យោល័យសិល្បៈនាដស�ស២រូប េទច ូលរួមមេហ�សUbumuntu Festival
េន្របេទសរ�

•

ស�ស�ចរ្យមហវិទ្យោល័យតូរ្យត�ន�ី េទចូលរួមក�ុងកម� វិធីវគ�បំ៥ែខ េនស
វិទ្យោល័យសិល្បៈជាតិកូេរសធារណរដ�កូេរ

១.២.៥. សលមធ្យមវិចិ្រតស
បានេបកដំេណរករ្របឡងយកស��ប្រតសិល្បៈ និងស�តកប្រតសិល្បៈ 
វិចិ្រតសិល្ប
លទ�ផលសកម�ភាពករងរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ ក�ុងែខក ក២០១៦េនះ ជារួមេឃញថ
មានដំេណរករល� េដយសរស�រតីេមាះមុត ពុះពរ និងករតំងចិត�ខ�ស់របស់ថា�ក់ដឹកនា
ចូលរួមចំែណកយា៉ងសកម�របស់ម�ន�ីរជករ្រគប់លំដប់ថា�ក់។ ក រខិតខំ្របឹងែ្របងេនះនឹ
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
�
ដ៏ ខ�ង់ខ�ស់។
សូម ឯកឧត�មបណ��តសភាចា េមត�ទទួលនូវករេគារពដ៏ខ�ង់ខ�ស់អនាខំ។
ុ�

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 និ ងអគ�នាយកដ�នែផន)
-្រក�្របឹកេសដ�កិច� សង�មកិច� និងវប្បធម (ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�)
-ឯកស-កលប្បវត
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