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១.១. របវតតិសាលាជាតិកសិកម្មព្រពកទ ៀប 
ទីតាំងសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប គឺជាអតីតសាា នីយល៍សលនទិកលោតរកហម្នាជាំនានអ់ាណា

និគម្និយម្បារ ាំងែីឆ្ន ាំ១៩៥១ ដ ់ឆ្ន ាំ១៩៥២។ លរោយម្កលៅឆ្ន ាំ១៩៥៣ លរោម្ជាំនួយរបស់រដ្ឋា ភិបា  
បារ ាំង ទីតាំងលនេះរតូវបានកសាងជាសាលាកសិកម្ម ព្ដ មានល ម្ េះថា សាលាកសកិម្មព្រែកល ៀប។ 
សាលាលនេះបានលបីកទ្វា របណ្ត េះបណ្ា សិសសថាន កភ់្នន កង់ារកសិកម្ម ជាំនានទី់០១ លៅឆ្ន ាំ១៩៥៣-១៩៥៤ 
ព្ដ លែ លនាេះមានសិសសបានទទួ ោរបណ្ត េះបណ្ា ចាំនួន០៥នាក។់ ចាបែី់ជាំនានទី់០១ ចាំនួនសិសស
ចូ លរៀនមានោរលកីនល ងីជាបន្បនាា ប ់ លដ្ឋយព្ កលៅជាំនានទី់៣ សាលាបានទទួ ោរបណ្ត េះបណ្ា 
សិសសម្កែីរបលទសឡាវចាំនួន៣០នាក។់  តេះដ ់ឆ្ន ាំ១៩៦៥ កនតងសម្យ័សងគម្រស្រស្និយម្ លដ្ឋយមាន
ជាំនួយែីសហរដាអាលម្រកិផង សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀបបានបូ្រល ម្ េះលៅជាវទិា យ័កសកិម្មព្រែក
ល ៀប និងបានបលងកីនករមិ្តសិកាែីភ្នន កង់ារកសិកម្មលៅជាករមិ្តម្ធ្យម្សិកា ព្ដ ទទួ បនាតកបណ្ត េះ    
បណ្ា ម្តខជាំនាញកនតងវសិ័យកសិកម្ម រមួ្មាន ៖ កសិកម្ម ជ ផ  រតកខកម្ម សតរលិោដី និងបសតែាបា ។ 
កនតងរបបរប ័យែូជសាសនប៍ ត ែត ែីឆ្ន ាំ១៩៧៥ ដ ់ឆ្ន ាំ១៩៧៩ វទិា ័យកសិកម្មព្រែកល ៀប រតូវបាន
បិទទ្វា រ លហយីទីតាំងវទិា ័យរតូវបានលគលរបីរបាស់ជាកព្នែងឃត ាំឃាំងម្នតសស។ សមាា រ និងឯកសារលរៀន
សូរតទ្វាំងអស់រតូវបានបាំផ្លែ ញលចា ទ្វាំងរសុង អាគារថាន កល់រៀនមួ្យចាំនួនរតូវបានរតេះលរ ីអាគារខែេះលទៀតព្ដ 
លៅលសសស ់មានសភ្នែរទុឌលរទ្វម្។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រគរេះសាា នលនេះបានលបីកទ្វា របណ្ត េះបណ្ា ល ងីវញិលៅថ្ងៃទី១៥ ព្ខម្ករ ឆ្ន ាំ១៩៨៥ តម្លសចកី្

សលរម្ចរបស់រកុម្របរការដាម្ស្រនី្ថ្នអតីតរដាកម្ពតជា ល ខ១៥៤ សសរ ចតេះថ្ងៃទី១៧ ព្ខសហីា ឆ្ន ាំ១៩៨៤ 

លរោយថ្ងៃ៧ ម្ករ ១៩៧៩ ទីតាំងសាលា
រតូវបានរដាអាំណាចរសុកម្តខកាំែូ លរបីរបាសជ់ាម្នាីរ 
រសុក។ លៅឆ្ន ាំ១៩៨១  ទីតាំងរបស់សាលារតូវបាន
លរបីរបាស់ជាសាា នីយែិ៍លសាធ្នរ៍បស់នាយកដ្ឋា ន
លកសរតសាស្រស្។ រហូតម្កដ ់ឆ្ន ាំ១៩៨៣ គណៈ    
កមាម ធិ្ោររសុកម្តខកាំែូ បានលផារម្កឱ្យរកសងួ
កសិកម្មជាអនករគបរ់គងវញិ។ ជាមួ្យគាន លនេះ រកសួង
កសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ បានសលរម្ចឱ្យលធ្ាី 
ោរជួសជត អាគារទ្វាំងអស់ល ងីវញិ លដ្ឋយលរបីរបាស់របស់ងវោិរដា និងងវោិមួ្យចាំនួនលទៀតបានម្កែី
ោរជួយឧបតាម្ារបស់អងគោរម្នតសសធ្ម្S៌IDSE។ អងគោរSIDSE កប៏ានផ្ ់នូវមា សតីនលភែីង សាា នីយផ៍ ិ
តទរកសាា ត លសៀវលៅឯកសារបលចេកលទស និងសមាា របនាបែិ់លសាធ្នគី៍មី្ ជីវៈ។ 
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លដ្ឋយមានល ម្ េះថា សាលាម្ធ្យម្សកិាកសកិម្មព្រែកល ៀប។ ោរដាំលណីរោរសិកានាលែ លនាេះរបរែរតិ្ 
លៅលរោម្ោរជួយឧបតាម្ារបស់សាធារណរដាសងគម្និយម្លវៀតណាម្ លដ្ឋយមានរគូបណ្ត េះបណ្ា ជាជន
ជាតិលវៀតណាម្ និងមានអនកបកព្របភ្នសាសរមាបស់ិសសកម្ពតជា។ 

លរោយែីរគូបណ្ត េះបណ្ា លវៀតណាម្បានបញ្េបល់បសកកម្មរបស់ខែួនលៅឆ្ន ាំកនតង១៩៨៩ សាលា
ម្ធ្យម្សិកាកសិកម្មព្រែកល ៀប បានខិតខាំរបរងព្របងរករគូម្កែីសាា បន័ោកែ់ន័ធនានាលដីម្បបីន្ោរបណ្ត េះ
បណ្ា សិសសលដ្ឋយទនារម្គាន ព្ដរលធ្ាីោរអភិវឌឍន ៍និងកសាងធ្នធានម្នតសសសរមាបរ់គរេះសាា នផ្លា  ់។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ចាបែី់ឆ្ន ាំ២០០១ម្ក លដ្ឋយមានកិចេសហរបតិបតិ្ោរ និងោរជួយឧបតាម្ាែីសាំណាកអ់ងគោរអន្រ

ជាតិដូចលរៀបរបខ់ាងល ី សាលាម្ធ្យម្សិកាកសិកម្មព្រែកល ៀបបានលរៀបចាំកម្មវធីិ្សិកាងមមួី្យលទៀតតម្ 
របែន័ធលរកឌីត និងបានចាបអ់នតវត្របែន័ធលនេះែីឆ្ន ាំសិកា២០០២-២០០៣ ម្ក។  

សាលាម្ធ្យម្សិកាកសិកម្មព្រែកល ៀបបានព្កព្របល ម្ េះជា សាលាជាតិកសកិម្មព្រែកល ៀប តម្ 
អនតរករតយល ខ៨៤ អនរក.បក ចតេះថ្ងៃទី១៣ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០០២ និងបានព្របោែ យរគរេះសាា នលនេះឱ្យលៅជា
រគរសាា នសាធារណៈរដាបា ។ កនតងឆ្ន ាំសិកា២០០២-២០០៣ លនេះព្ដរ សាលាជាតិកសកិម្មព្រែកល ៀប 
បានចាបល់ផី្ម្លបីកថាន កស់ិកាបងថ់្ងែកនតងករមិ្តបរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ (Bachelor of Science) និងបរញិ្ញា បរត
រង (Associate Degree)។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចាបែី់ឆ្ន ាំ១៩៩៥ លដ្ឋយបានទទួ ោរឧបតាម្ា 
ែីសាំណាកអ់ងគោរអន្រជាតិនានាដូចជា៖ACR,ADDA, 
ASASEC-Lycée Agricole du Mans, CAAEP, 
Gatton College, PAFAARC, AIT, GTZ, FAO 
សាលាម្ធ្យម្សិកាកសិកម្មព្រែកល ៀប បានលធ្ាីោរ
អភិវឌឍនក៍ម្មវធីិ្សិកាងមីមួ្យព្ដ សម្រសបលៅនរង
តរមូ្វោរទីផារែ កម្ម លដ្ឋយបណ្ត េះបណ្ា និសសតិ
ថាន កម់្ធ្យម្ករមិ្ត I (Diploma I) និងម្ធ្យម្ករមិ្ត II 
(Diploma II) តម្រយៈកម្មវធីិ្សិកាព្ដ ព្ផាកល ីោរ
អនតវត្ជាកព់្ស្ង។ 
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១.២. សមាសភាពរកុម្របកឹសាភបិា សាលាជាតិកសិកម្មព្រពកទ ៀប  
 (Board Director of Prek Leap National College of Agriculture) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

របធាន 

President 

 

តាំណាងរកសួងកសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ 
Representatives of the Ministry of Agriculture, Forestry 

and Fisheries  
 

តាំណាងទីស្ីោរគណៈរដាម្ស្រនី្ 

Representative of the Council of Ministers 

 

តាំណាងរកសួងលសដាកិចេ និងហរិញ្ាវតាត 
Representatives of the Ministry of Economy and 

Finance 

 

តាំណាងរកសួងអបរ់ ាំ យតវជន និងកីឡា 
Representatives of the Ministry of Education, Youth 

and Sports  

 

នាយកសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 

Director of Prek Leap National College of Agriculture 

 

 

តាំណាងឥសសរជនព្ដ មានចាំលណេះដរង និងបទែិលសាធ្ន៍ 
Representing Dignitaries with Knowledge 

and Experience  
 

តាំណាងម្ស្រន្ីរជោរសាលាជាតិកសកិម្មព្រែកល ៀប 

Representatives of Prek Leap National College of 

Agriculture Officer 
 

សមាជិក ០៦ របូ 

06 Members 
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១.៣. រចនាសម្ព័នធររប់ររងសាលាជាតិកសិកម្មព្រពកទ ៀប 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

រកសួងកសិកម្ម រុក្ខសរបមាញ់ និងទនសាទ 
រកុម្របឹកសាភិបា  

រកសួងទសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវតថ ុ

សាលាជាតិកសិកម្មព្រពកទ ៀប 
 

ោ.រ ិរដាបា  និងបតគគ ិក 
 

ោរ.ិព្ផនោរ និងទាំនាកទ់ាំនងអន្រជាតិ 
 

ោ.រ ិែ័ត៌មាន និងទីផារ 
 

ម្ជឈម្ណឌ  ឯកសារ 
 

ោរ.ិ គណលនយយ និងហរិញ្ាវតាត 
 

នាយករង នាយករង 
 

នាយករង 
 

នាយក 
 

ថាន ក់ឆ្ន ាំសិកាមូ្ ដ្ឋា ន 
 

វទិាសាស្រស្មូ្ ដ្ឋា ន និងបរសិាា ន 

 
វទិាសាស្រស្កសិកម្ម 

 
វទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្សតា 

វទិាសាស្រស្ជ ផ  

សាកវបបកម្ម 

វទិាសាស្រស្ថ្រែល  ី

កស-ិឧសាហកម្ម 

ផសែាផាយ និងអភិវឌឍន៍ជនបទ 

លសដាកិចេកសិកម្ម និងរគប់រគងកសិកម្ម 

វសិាកម្មកសិកម្ម 

ែ័ត៌មានវទិា 

ោរោិ ័យសិកា 
 

សាា នីយផ៍ ិតកម្ម និងរសាវរជាវ 
 

ម្នាីរែិលសាធ្ន៍ 
 

ព្ផនកបណ្ត េះបណ្ា បន្ 
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    កម្មវិធីសិកសា 
 

 CURRICULUM 
 

6 



7 

 

២. កម្មវិធសីិកសា (Curriculum) 
3 

 
កម្មវធីិ្សិកាលៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប តរមូ្វឱ្យនិសសតិព្ដ ចូ សិការតូវមានសញ្ញា    

បរតម្ធ្យម្សិកាទតតិយភូមិ្ ឬសញ្ញា បរតសម្មូ្ ។ កម្មវធីិ្សិកាលនេះព្ចកលចញជាែីរគឺ ៖ 
 

២.១. ថ្នា កប់រិញ្ញា បត្ររង 
លរកឌីតសិកាអបបរមា៨៨លរកឌីត កនតងលនាេះឆ្ន ាំទី១ មានចាំនួន៤៧លរកឌីត សិកាល ីម្តខវជិាជ វទិា

សាស្រស្ទូលៅ វទិាសាស្រស្សងគម្ និងម្តខវជិាជ មូ្ ដ្ឋា នបលចេកលទស។ ឆ្ន ាំទី២ មានចាំនួន៤១លរកឌីត ព្ដ ព្ចក
ជាោរសិកាល ីបលចេកលទសជាំនាញចាំនួន៣៧លរកឌីត និងកម្មសិកាអនតវត្ចាំនួន៤លរកឌីត។ កនតងករណី
និសសតិបានបញ្េបោ់រសិកាថាន កប់រញិ្ញា បរតរងលហយី អាចបន្ោរសិកាថាន កប់រញិ្ញា បរតបាន លដ្ឋយអនត
លលាម្តម្របោសរបស់រកសួងអបរ់ ាំ យតជន និងកីឡា ល ខ៦៤១ ចតេះថ្ងៃទី១០ ព្ខលម្សា ឆ្ន ាំ២០០០។ 

កម្មវធីិ្សិកាមានរយៈលែ ២ឆ្ន ាំ លហយីកាំែតងបណ្ត េះបណ្ា ជាំនាញដូចខាងលរោម្៖ 
- លកសរតសាស្រស្           
- ផ ិតកម្ម និងបសតែាបា            
- ជ ផ           
- រតកខកម្ម          
- សាកវបបកម្ម    
- ផសែាផាយ និងអភិវឌឍនជ៍នបទ           
-  លសដាកិចេកសិកម្ម 
- កសិ-ឧសាហកម្ម           
- សាំណង ់និងវសិាកម្មកសិកម្ម 
- សតរលិោដី និងោរលរបីរបាស់ដី          
- អាហាររូបតាម្ា និងសតខភ្នែ 
- អងល់គែស 
- មី្រកូហរិញ្ាវតាត           
- វទិាសាស្រស្កតាំែយូទរ័ 
- លសដាកិចេលគា នលោបាយ និងលសបៀង។         

 កខខណឌ ចូ លរៀន ៖ 
ក. និសសតិអាហាររូបករណ៍ 

- រតូវមានរែរតិ្បរតែិនាតរប ងយកសញ្ញា បរតម្ធ្យម្សិកាទតតិយភូមិ្ជាបឆ់្ន ាំចតងលរោយ  
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- ឬសញ្ញា បរតព្ដ មានតថ្ម្ែសម្មូ្  លហយីមានោរទទួ សាគ  ់ែីរកសួងអបរ់ ាំ យតវជន និង 
កីឡា។  

ខ. និសសតិសិកាបងថ់្ងែ 
- រតូវមានរែរតិ្បរតែិនាតរប ងយកសញ្ញា បរតម្ធ្យម្សិកាទតតិយភូមិ្ជាប ់ឬធាែ ក ់ 
- ឬសញ្ញា បរតព្ដ មានតថ្ម្ែសម្មូ្  លហយីមានោរទទួ សាគ  ់ែីរកសួងអបរ់ ាំ យតវជន និង
កីឡា 

- តថ្ម្ែសិកា ៖ ១ ៣៥០ ០០០លរៀ /ឆ្ន ាំ ឬ ៧០០ ០០០លរៀ /ឆមាស។ 
 
២.២. ថ្នា កប់រិញ្ញា វិទ្យាសាស្ត្រ 
កម្មវធីិ្សិកាមានរយៈលែ ០៤ឆ្ន ាំ (មាន១២៧លរកឌីត) សិកាលផ្្លតលៅល ីចាំលណេះដរងកសិកម្ម  

ទូលៅ កតាំែយូទរ័ និងភ្នសាអងល់គែស។ និសសតិរតូវបានសិកាលៅល ីម្តខវជិាជ បលចេកលទសព្ដ លផ្្លតភ្នគលរចីន
ល ោីរអនតវត្នផ៍្លា  ់ និងលធ្ាីទសសនៈកិចេសិកា។ លៅឆ្ន ាំទី៤ និសសតិរតូវសរលសរសាណា និងោរោរសារ
ណារបស់ខែួនលដីម្បបីញ្េបោ់រសិកា។ និសសតិព្ដ បានោរោរសារណាលជាគជយ័នរងទទួ បានសញ្ញា  
បរតបរញិ្ញា វទិាសាស្រស្។ កម្មវធីិ្លនេះកាំែតងបណ្ត េះបណ្ា ជាំនាញដូចខាងលរោម្៖ 

- វទិាសាស្រស្កសិកម្ម           
- វទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្សតា 
- វទិាសាស្រស្ជ ផ           
- វទិាសាស្រស្ថ្រែល  ី
- សាកវបបកម្ម    
- ផសែាផាយ និងអភិវឌឍនជ៍នបទ           
-  លសដាកិចេកសិកម្ម 
- កសិ-ឧសាហកម្ម           
- សាំណង ់និងវសិាកម្មកសិកម្ម 
- សតរលិោដី និងោរលរបីរបាស់ដី          
- អាហាររូបតាម្ា និងសតខភ្នែ 
- អងល់គែស 
- មី្រកូហរិញ្ាវតាត           
- វទិាសាស្រស្កតាំែយូទរ័ 
- លសដាកិចេលគា នលោបាយ និងលសបៀង។         

 កខខណឌ ចូ លរៀន ៖ 
ក. និសសតិអាហាររូបករណ៍ 
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- រតូវមានសញ្ញា បរតម្ធ្យម្សិកាទតតិយភូមិ្ជាបឆ់្ន ាំចតងលរោយព្ដ លរជីសលរសីលដ្ឋយរកសួង 
អបរ់ ាំ យតវជន និងកីឡា។  

ខ. និសសតិសិកាបងថ់្ងែ 
- មានសញ្ញា បរតម្ធ្យម្សិកាទតតិយភូមិ្ជាបឆ់្ន ាំលនេះ ឬឆ្ន ាំកនែងលៅ  
- ឬសញ្ញា បរតព្ដ មានតថ្ម្ែសម្មូ្  លហយីមានោរទទួ សាគ  ់ែីរកសួងអបរ់ ាំ យតវជន និង
កីឡា  

- សញ្ញា បរតថាន កប់រញិ្ញា បរតរង 
- តថ្ម្ែសិកា ៖ ១ ៥៥០ ០០០លរៀ /ឆ្ន ាំ ឬ ៨០០ ០០០លរៀ /ឆមាស។ 
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ទដ្បា សតឺម្ង៉់ថ្នសកឆ់នសាំសកិសាម្ូ ដ្ឋសន 
Depatment of Foundation Year  

3 
១. របវតត ិ

លដបា តឺម្ ងថ់ាន កឆ់្ន ាំសិកាមូ្ ដ្ឋា ន រតូវបលងកីតល ងីលដ្ឋយរបោសល ខ១៦៦ អយក.របក ចតេះថ្ងៃទី  
០២ ព្ខកតម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០០៦ របស់រកសួងអបរ់ ាំ យតវជន និងកីឡា តម្សាំណូម្ែររបសស់ាលាជាតិកសិកម្ម
ព្រែកល ៀប និងជាតរមូ្វោរបណ្ត េះបណ្ា ថាន កឆ់្ន ាំសិកាមូ្ ដ្ឋា នតម្ កខណៈវនិិចឆយ័របស់គណៈរបស់
គណៈកមាម ធិ្ោរទទួ សាគ  ់គតណភ្នែអបរ់ ាំថ្នកម្ពតជា(គទក)។    

បនាា បែី់បានបលងកីតលដបា តឺម្ ងថ់ាន កឆ់្ន ាំសិកាមូ្ ដ្ឋា ន និងមានោរយ ់រែម្ល ីកម្មវធីិ្សិកាថាន ក់
មូ្ ដ្ឋា នែីគណៈកមាម ធិ្ោរទទួ សាគ  ់គតណភ្នែអបរ់ ាំថ្នកម្ពតជា ល ខ៣១/០៥ គ.ទ.ក.សជ.ណ ចតេះថ្ងៃទី
០១ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០៥ រចួម្ក លដបា តឺម្ ងថ់ាន កឆ់្ន ាំសិកាមូ្ ដ្ឋា ន បានដាំលណីោរងារបណ្ត េះបណ្ា 
និសសតិរបស់ខែួនចាបែី់ឆ្ន ាំសិកា២០០៥-២០០៦ រហូតម្កទ ់នរងបចេតបបនន។ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

២. សាថសនភាពម្ន្រនតី  
លដបា តឺម្ ងថ់ាន កឆ់្ន ាំសិកាមូ្ ដ្ឋា នរតូវបានដរកនាាំលដ្ឋយរបធាន០១រូប អនតរបធាន០១រូប និងម្ស្រនី្

ចាំនួន០២រូប រែម្ទ្វាំងសាស្រស្ាចារយបលរងៀនមួ្យចាំនួនលទៀតផង។ 
តរងទី១ ៖ សាា នភ្នែម្ស្រនី្លដបា តឺម្ ងថ់ាន កឆ់្ន ាំសកិាមូ្ ដ្ឋា ន 

 

 .រ នាម្ និងលគាត្នាម្ លភទ តួនាទី ករមិ្តសញ្ញា បរត 
១ លលាក ឃរម្ សតា ប របធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ោររគប់រគងោរអភិវឌឍនជ៍នបទ 
២ លលាករសី លខៀវ កញ្ញា  ស អនតរបធាន បរញិ្ញា បរតវទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រសស្តា 
៣ លលាក ងន សតធី្ ប ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតវទិាសាស្រស្ គណិតវទិា 
៤ កញ្ញា  ចាាំង ចានធ់ា ស ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ោររគបរ់គងបរដិ្ឋា ន 
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៣. សកម្មភាពក្រងាររួម្ 
ោរអនតវត្ោរងាររបស់លដបា តឺម្ ងថ់ាន កឆ់្ន ាំសិកាមូ្ ដ្ឋា នកនតងឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ សលរម្ចបាននូវ ទធ

ផ សាំខាន់ៗ ជារមួ្មាន ោរអភិវឌឍនក៍ម្មវធីិ្សិកា និងោរអបរ់ ាំបណ្ត េះបណ្ា និសសតិ របកបលដ្ឋយសម្តា
ភ្នែ ឧត្ម្ភ្នែោរងារ សី ធ្ម្ ៌លឆែីយតបនរងតរមូ្វោរទីផារោរងារកនតងវសិ័យកសិកម្ម និងវសិ័យោកែ់ន័ធ 
នានាលដីម្បចូី រមួ្ចាំព្ណកកនតងោរកសាង និងអភិវឌឍនល៍សដាកិចេជាតិ និងសងគម្ឱ្យមានភ្នែរបលសីរល ងី។ 

 

 
៣.១. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លធនធានមនត្ ស 
៣.១.១. ្ិកាា សាលា វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និងទ្យ្សនៈកិច្ច្ ិកា 
ក. កនតងរបលទស 

- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួ ០១ន នាក ់លសមីនរ ៣០ង ល ីក 
- និសសតិចាំនួន ០០ នាក ់លសមីនរង០០ល ីក។ 

ខ. លរៅរបលទស 
- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០១នាក ់លសមីនរង ១០ ល ីក 
- និសសតិចាំនួន ១០ នាក ់លសមីនរង០១ល ីក។ 

 
៣.២.២. ការងារផលិរកមម និង្ិកាត្សាវត្ាវ 

- ម្ស្រនី្លដបា តឺម្ ង០់២នាក ់ បានដរកនាាំនិសសតិចតេះោរោបឆ់្ក រថ្រែ ជីករលត្ជីកាំប តស្ ដ្ឋាំដតេះ
ដាំណាាំ លៅសាា នីយែិ៍លសាធ្នក៍សិកម្ម រសុករតាំកក ់លខត្តព្កវ  

- ដរកនាាំនិសសតិថាន កឆ់្ន ាំសិកាមូ្ ដ្ឋា ន ដ្ឋាំកូនរកញូង លបង ខនតរ ដូង លៅសាា នីយែិ៍លសាធ្ន៍
កសិកម្ម រសុករតាំកក ់លខត្តព្កវ  

- ដរកនាាំនិសសតិថាន កឆ់្ន ាំសិកាមូ្ ដ្ឋា ន ដ្ឋាំជីករសេះចិញ្េ រម្រតី លៅសាា នីយែិ៍លសាធ្នក៍សិកម្ម 
រសុករតាំកក ់លខត្តព្កវ ។ 
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៣.៣.៣. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លនិ្សិរ 
ោរងារបណ្ត េះបណ្ា និសសតិកនតងឆ្ន ាំ២០១៧ សរមាបល់ដបា តឺម្ ងថ់ាន កឆ់្ន ាំមូ្ ដ្ឋា ន ព្ចកជា០២

ដាំណាកោ់  សរមាបឆ់្ន ាំសិកា២០១៦-២០១៧ (ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៦ ដ ់ព្ខសីហា  ឆ្ន ាំ២០១៧) និង
ឆ្ន ាំសិកា២០១៧-២០១៨ (ចាបែី់ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ តលៅ)។ 

ក. ឆ្ន ាំសកិា២០១៦-២០១៧ (ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៦ ដ ់ព្ខសីហា  ឆ្ន ាំ២០១៧) 
លដបា តឺម្ ងថ់ាន កឆ់្ន ាំសិកាមូ្ ដ្ឋា ន បានបញ្េបោ់រសិកាឆមាសទី២ លៅថ្ងៃទី៣០ ព្ខសហីា ឆ្ន ាំ

២០១៧ លហយីចាំនួននិសសតិព្ដ បានជាបជ់ាសាា ែរមានចាំនួន១០៤នាក ់រសីចាំនួន៤០នាក់ ។ បនាា បែី់លធ្ាី
ោរសិកាអស់រយៈលែ ០២ឆមាស កនែងម្ក និសសតិលៅស ់ចាំនួន៦៩នាក ់ រសីចាំនួន២៧នាក ់បន្ោរ
សិកាលៅឆ្ន ាំទី២ តម្ជាំនាញនីមួ្យៗ កនតងឆ្ន ាំសិកា២០១៧-២០១៨។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

តរងទី២ ៖ សាតិិនិសសតិសកិាកនតងឆ្ន ាំ២០១៦-២០១៧ 
 

 .រ ជាំនាញ 
ចាំនួននិសសតិ 
សរតប(នាក)់ 

និសសតិបនោ្រ
សកិា(នាក)់ 

និសសតិលបាេះបង់
ោរសកិា(នាក)់ 

សរតប រសី សរតប រសី សរតប រសី 
១ វទិាសាស្រស្កសិកម្ម ១៤ ០៦ ១១ ០៤ ០៣ ០២ 
២ សាកវបបកម្ម ០៥ ០៣ ០៤ ០២ ០១  ០១ 
៣ វទិាសាស្រស្ថ្រែល  ី ០៥ ០១ ០៣ ០១ ០២ ០០ 
៤ វទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្សតា ១៦ ០៤ ០៨ ០១ ០៨  ០៣ 
៥ វទិាសាស្រស្ជ ផ  ០៦ ០៣ ០៤ ០៣ ០២ ០០ 
៦ ផសែាផាយ និងអភិវឌឍនជ៍នបទ ១៣ ០៧ ១១ ០៥ ០២  ០២ 
៧ លសដាកិចេកសិកម្ម ០៦ ០៤ ០៥ ០៣ ០១  ០១ 
៨ កសិ.ឧសាហកម្ម ០៩ ០៥ ០៧ ០៤ ០២ ០១ 
៩ សតរលិោដី ១៤ ០៤ ១០ ០៤ ០៤ ០០ 
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១០ វទិាសាស្រសក្តាំែយូទរ័ ០៤ ០០ ០៣ ០០ ០១ ០០ 
១១ សាំណង ់និងវសិារកម្មកសិកម្ម ០៧ ០០ ០៤ ០០ ០៣ ០០ 
១២ អាហារូបតាម្ា និងសតខភ្នែ ០៤ ០៣ ០៣ ០២ ០១ ០១ 
១៣ លសដាកិចេនលោបាយ និងលសបៀង ០១ ០០ ០០ ០០ ០១ ០០ 

សរតប ១០៤ ៤០ ៧៣ ២៩ ៣១ ១១ 
 
 

 
 

រោហាចិទី១ ៖ ភ្នគររយោរបន្ោរសកិា និងលបាេះបងោ់រសកិារបសនិ់សសតិថាន កឆ់្ន ាំសកិាមូ្ ដ្ឋា ន 
 
ខ. ឆ្ន ាំសកិា២០១៧-២០១៨ (ចាបែី់ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧) 
កនតងឆ្ន ាំសិកា២០១៧-២០១៨លនេះ លដបា តឺម្ ងថ់ាន កឆ់្ន ាំសិកាមូ្ ដ្ឋា ន បានទទួ បណ្ត េះបណ្ា 

និសសតិងមីមាន១៥ជាំនាញ សរតបចាំនួន១១៣នាក ់រសីចាំនួន៤៦នាក ់កនតងលនាេះមាន ៖ 
- និសសតិអាហារូបករណ៍មានចាំនួន៩៥នាក ់រសី៤២នាក ់ 
- និសសតិសិកាបងថ់្ងែមានចាំនួន១៨នាក ់រសី០៤នាក។់ 
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តរងទី២ ៖ សាតិិនិសសតិសកិាកនតងឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៨ 
 

 .រ ជាំនាញ 

និសសតិសរតប 
(នាក)់ 

អាហារូបករណ៍ 
(នាក)់ 

សកិាបងថ់្ងែ 
(នាក)់ 

សរតប រស ី សរតប រស ី សរតប រស ី
១ វទិាសាស្រស្កសិកម្ម ១៣ ០៤ ០៦ ០២ ០៧ ០២ 
២ វទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្សតា ១០ ០២ ០៧ ០១ ០៣ ០១ 
៣ វទិាសាស្រស្ជ ផ  ០៩ ០៣ ០៩ ០៣ ០០ ០០ 
៤ វទិាសាស្រស្ថ្រែល  ី ០៩ ០៤ ០៨ ០៤ ០១ ០០ 
៥ សាកវបបកម្ម ០៧ ០៤ ០៧ ០៤ ០០ ០០ 
៦ ផសែាផាយ និងអភិវឌឍនជ៍នបទ ១១ ០៤ ០៩ ០៤ ០២ ០០ 
៧ លសដាកិចេកសិកម្ម ១០ ០៤ ០៩ ០៤ ០១ ០០ 
៨ លសដាកិចេនលោបាយ និងលសបៀង ០៧ ០៣ ០៧ ០៣ ០០ ០០ 
៩ មី្រកូហរិញ្ាវតាត ០៥ ០១ ០៤ ០១ ០១ ០០ 
១០ ភ្នសាអងល់គែស ០៤ ០៣ ០៤ ០៣ ០០ ០០ 
១១ កសិ-ឧសាហកម្ម ១២ ០៨ ០៩ ០៧ ០៣ ០២ 
១២ អាហារូបតាម្ា និងសតខភ្នែ ០៤ ០៣ ០៤ ០៣ ០០ ០០ 
១៣ សតរលិោដី និងោរលរបីរបាស់ដី ០៩ ០២ ០៨ ០២ ០១ ០០ 
១៤ សាំណង ់និងវសិារកម្មកសិកម្ម ០២ ០០ ០២ ០០ ០០ ០០ 
១៥ វទិាសាស្រសក្តាំែយូទរ័ ០២ ០១ ០២ ០១ ០០ ០០ 

សរតប ១១៤ ៤៧ ៩៥ ៤២ ១៩ ០៥ 
 
 

 

៤. ការងារផ្សេងៗ 
- ចូ រមួ្របជតាំជាមួ្យថាន កដ់រកនាាំរបចាាំព្ខ 
- ោររគបរ់គងនិសសតិ និងោរងាររដាបា កនតងលដបា តឺម្ ងថ់ាន កឆ់្ន ាំសិកាមូ្ ដ្ឋា ន 
- រតួតែិនិតយសកម្មភ្នែសាស្រស្ាចារយកនតងលែ លមា ងបលរងៀនឱ្យបានលទៀងទ្វត់ 
- ដរកនាាំនិសសតិចូ រមួ្ផសែាផាយអាំែីចរចរណ៍ ជម្ៃឺលអដ ៍លរគឿងលញៀន និងោរលបាសសាំអាត
ជតាំវញិបរលិវណសាលាជាតិ  

- ចូ រមួ្របជតាំជាមួ្យនិសសតិ០២សប្ាហ៍ម្្ង ឬ០១ព្ខម្្ង 
- ផ្ ់ែត័ម៌ានសិកាដ ់និសសតិទ្វនល់ែ លវលា។ 
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ទដ្បា សតឺម្ង៉់វទិសាសាន្រសតម្ូ ដ្ឋសន និងបរិសាថសន 
Department of Basic Sciences and Environment  

3 
១. របវតត ិ
 លោងតម្អនតរករតយល ខ៨៤ អនរក.បក ចតេះថ្ងៃទី១៣ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០០២ សាលាម្ធ្យម្សិកា
កសិកម្មព្រែកល ៀប រតូវបានបូ្រល ម្ េះជាសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប រតូវសលរម្ចឱ្យលៅជារគរេះសាា ន
សាធារណៈរដាបា  សាិតលរោម្អាណាែាបា បលចេក លទសរបស់រកសួងកសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ 
និងលរោម្អាណាែាបា ហរិញ្ាវតាតរបស់រកសួងលសដាកិចេ និងហរិញ្ាវតាត។ 
 បនាា បែី់សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប រតូវសលរម្ចឱ្យលៅជារគរេះសាា នសាធារណៈរដាបា  រចួម្ក 
លដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្មូ្ ដ្ឋា ន និងបរសិាា ន ករ៏តូវបានបលងកីតល ងីតម្របោសល ខ១៣៤ របក.កសក.
បត ចតេះថ្ងៃទ១៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០០៥ ស្ីែីោរលរៀបចាំ និងរបរែរត្លៅរបស់ោរោិ ័យ និងអងគភ្នែចាំណត េះ
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប លហយីមានតួនាទីភ្នរៈកិចេបណ្ត េះបណ្ា និសសតិរសបតម្កម្មវធីិ្សិកា 
ែិនិតយព្ក ម្ាជារបចាាំនូវកម្មវធីិ្សិកា ឯកសារសិកា អនតវត្ោរងាររដាបា សិកា ោរសិកាអបរ់ ាំវទិា
សាស្រស្ និងសកម្មភ្នែលផសងៗលដីម្បដីាំលណីរោរ និងោររបរែរត្លៅរបស់លដបា តឺម្ ង។់ 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

២. សាថសនភាពម្ន្រនត ី
 បចេតបបនន កនតងលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្មូ្ ដ្ឋា ន និងបរសិាា ន មានម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០៣រូប ព្ដ មាន
តួនាទី ករមិ្តសញ្ញា បរត និងភ្នរកិចេដូចខាងលរោម្ ៖ 
 ១. លលាក ល ឿង ផ ែ ី របធាន  បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញរគបរ់គងោណិជជកម្ម  
   ទទួ បនាតកោ្បរ់មួ្។ 
 ២. លលាក លប ង លឃៀង  អនតរបធាន  បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញរូបវទិា ទទួ បនាតក 
   រគបរ់គងកិចេោរនិសសតិ។ 
 ៣. កញ្ញា  អា៊ា ប លាងលហគច  ម្ស្រនី្  បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញជីវវទិា ទទួ បនាតកកិចេោរ  
   រដាបា កនតងលដបា តឺម្ ង។់ 
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៣. សកម្មភាពការងាររមួ្ 
បចេតបបននលនេះលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្មូ្ ដ្ឋា ន និងបរសិាា ន បាននរងកាំែតងបណ្ត េះបណ្ា និសសតិ 

តម្កម្មវធីិ្សិកាមួ្យព្ដ បានទទួ ោរឯកភ្នែែីរកសួងកសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ។ កម្មវធីិ្
សិកាថាន កប់រញិ្ញា បរតរង ឆ្ន ាំទី១ លនេះរតូវបានព្បងព្ចកជា០៤ ព្ផនក ដូចខាងលរោម្៖ 

-  ព្ផនកទី១ ៖ គណិតសាស្រស្ វទិាសាស្រស្ និងកតាំែយូទរ័វទិា 
-  ព្ផនកទី២ ៖ វទិាសាស្រស្សងគម្ 
-  ព្ផនកទី៣ ៖ ភ្នសាបរលទស (អងល់គែស) 
-  ព្ផនកទី៤ ៖ ម្តខវទិាមូ្ ដ្ឋា នកសិកម្ម។ 

 

៣.១. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លធនធានមនត្ ស 
៣.១.១. ្ិកាា សាលា វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និងទ្យ្សនៈកិច្ច្ ិកា 
ក. កនតងរបលទស 

- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួននាក០់៣នាក ់លសមីនរង០៤ល ីក 
- និសសតិចាំនួន២២នាក ់លសមីនរង០៣ល ីក។ 

សកម្មភ្នែទ្វាំងអស់ខាងល ីមានដូចខាងលរោម្ ៖ 
- ថ្ងៃទី៣-៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីអាំែីោរលធ្ាីព្ផនោរយតទធសាស្រស្ងវោិ 
និងងវោិកម្មវធីិ្ លៅលខត្កាំែត 

- ថ្ងៃទី២៧-២៨ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាែិលរគាេះលោប ស់្ីែីលគា នលោ
បាយអាហារូបករណ៍ ោរឧបតាម្ាធ្ន និងឥណទ្វនសរមាបអ់នកសិកាលៅឧត្ម្សិកា  

- ថ្ងៃទី០៣-០៧ ព្ខលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៧ ម្ស្រនី្លដបា តឺម្ ងច់ាំនួន០៣រូប ដរកនាាំនិសសតិថាន កប់រ ិ
ញ្ញា បរតរង ឆ្ន ាំទី១ ចតេះកម្មសិកាលៅសាា នីយរ៍តាំកក ់លខត្តព្កវ 

- ម្ស្រនី្ចាំនួន០១រូប កញ្ញា  អា៊ា ប លាងលហគច បានចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែីោរបណ្ត េះជា
 ិោ ផ្លក អរ័គីលដ ជាលរៀងរ ់ថ្ងៃ លវលាលមា ង១.០០ នាទី ដ ់លមា ង ៤.០០ នាទីរលសៀ  
បលរងៀនលដ្ឋយលលាកបណឌិ ត  តន តូរ ីលៅម្នាែិីលសាធ្នស៍ាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 

- និសសតិចាំនួន០៩នាក ់បានចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែីោរវភិ្នគដី បលរងៀនលដ្ឋយ កញ្ញា
ឆូយ រសីលស្ីង លៅម្នាីរែិលសាធ្នស៍ាលាជាតិ 

- និសសតិចាំនួន០៦រូប ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែីោរបណ្ត េះជា ិោ ផ្លក អរ័គីលដ ជាលរៀង
រ ់ថ្ងៃ លវលាលមា ង១.០០ នាទី ដ ់លមា ង៤.០០នាទីរលសៀ  បលរងៀនលដ្ឋយបណឌិ ត  តន 
តូរ ីលៅម្នាីែិលសាធ្នស៍ាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 
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សកម្មភ្នែទ្វាំងអស់ខាងល ីមានដូចខាងលរោម្ ៖ 
- ថ្ងៃទី១៤-១៦ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្ែិធី្តាំងែិែណ៌ផ ិតផ កសិកម្ម លៅរបលទសថ្ង 
- ថ្ងៃទី០៤ ព្ខសីហា ដ ់ថ្ងៃទី០២ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែី High-

Yield Agricultural cultivating Techniques for Mekong Countries លៅ Hainan 
University, China. 

- ថ្ងៃទី២៣ ព្ខតតលា ដ ់ថ្ងៃទី០៥ ព្ខវចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែី 
Efficient and Safe Production Major Tropical Economic Crop,2017 លៅ Hainan 
university, China។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
៣.១.២. ការងារផលរិកមម និងការ្ិកាត្សាវត្ាវ 
ក. ោរងារផ តិកម្ម 

- និសសតិចាំនួន០៧នាក ់ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះ     
បណ្ា ស្ីែីោរវភិ្នគបាកល់តរ ីបលរងៀន
លដ្ឋយលលាក លអឿន ធាន ់លៅម្នាីរែិលសាធ្ន៍
សាលាជាតិ។ 

ខ. លរៅរបលទស 
- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួននាក០់២នាក ់ លសមីនរង០៣
ល ីក 

- និសសតិចាំនួន០០នាក ់លសមីនរង០០ល ីក។ 
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កនតងឆ្ន ាំ ២០១៧ លនេះ លដបា តឺម្ ងប់ានដរកនាាំនិសសតិអនតវត្ោរងារមួ្យចាំនួនដូចខាងលរោម្៖ 
១. ដាំណាាំបព្នែ 

- ខាតណ់ាលដីម្ 
- លោតបារ ាំង 
- រតកួន 
- សាលាដ 
- រម្េះ 
- សព្ណ្កគួរ។ 

២. ល ហូីបថ្ផែ និងល  ីម្ា 
- បណ្ត េះសាា យព្កវរលម្ៀត បានចាំនួន ៥ ០០០កូន 
- ដ្ឋាំមាន ស់ព្កវទរកឃមត ាំ បានចាំនួន២០០កូន 
- ដ្ឋាំសព្ណ្កផ្លក យ បានចាំនួន០១លរទីង 
- ដ្ឋាំរម្ុាំ បានចាំនួន១៦លដីម្។ 

៣. ោរចិញ្េ រម្សតា 
- ចិញ្េ រម្កូនមានយ់កសាច ់បានចាំនួន៨២កា  
- ចិញ្េ រម្លម្មានែូ់ជ បានចាំនួន១០កា  និងបាែូជ បានចាំនួន០៣កា  
- ចិញ្េ រម្កព្ងកប បានចាំនួន១ ០០០កា  
- រតីអព្ណ្ង បានចាំនួន៣ ៤០០កា  
- រតីទីឡាែារកហម្ បានចាំនួន៣៥០កា ។ 
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ខ.ោរងារសកិារសាវរជាវ 
- ថ្ងៃទី០៩ ដ ់ថ្ងៃទី១១ ព្ខសីហា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសារជាវែីតរមូ្វោរទីផារោរងារ 
លដីម្បឆីែតេះបញ្ញេ ាំង និងព្កសរមួ្ កម្មវធីិ្សិកា ជាំនាញលសដាកិចេកសិកម្ម 

- ថ្ងៃទី១៧-២១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវែីដាំណាាំឧសាហកម្ម និងដាំណាាំ
លសបៀង លៅលខត្រែេះវហិារ និងលខត្លសៀម្រប 

- ថ្ងៃទី២៥-២៩ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះរសាវរជាវែីោរអភិវឌឍនោ៍រលរបីរបាស់ដីកសិកម្ម 
លៅលខត្ម្ណឌ  គិរ ីនិងរតន:គិរ។ី 

 
៣.២. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លនិ្សិរ 
កនតងឆ្ន ាំ២០១៧ លដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្មូ្ ដ្ឋា ន និងបរសិាា ន មាននិសសតិសរតបចាំនួន១២០នាក់ 

រស៤ី៩នាក ់  កនតងលនាេះនិសសតិសិកាបងថ់្ងែចាំនួន៦៤នាក ់ រសី១៦នាក ់ និងនិសសតិបានលបាេះបងោ់រសិកា 
ចាំនួន០៨នាក ់រសី០២នាក ់ព្ដ មានតម្ជាំនាញដូចខាងលរោម្៖ 
 
តរងទី៣ ៖ សាតិិនិសសតិលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រសមូ្្ ដ្ឋា ន និងបរសិាា ន 
 

 .រ ជាំនាញ 
ចាំនួននិសសតិ
សរតប សកិាបងថ់្ងែ លបាេះបងោ់រ

សកិា 
សរតប រស ី សរតប រស ី សរតប រស ី

១ លកសរតសាស្រស ្ ២៩ ១២ ១៧ ៥ ០ ០ 
២ ផ ិតកម្ម និងបសតែាបា  ៤០ ៧ ២៩ ៥ ៣ ០ 
៣ ជ ផ  ១១ ៦ ៣ ១ ០ ០ 
៤ រតកខកម្ម ១៣ ១០ ១ ០ ២ ២ 
៥ សាកវបបកម្ម ៥ ២ ៣ ០ ០ ០ 
៦ លសដាកិចេកសិកម្ម ៧ ៦ ៥ ៤ ០ ០ 
៧ កសិ-ឧសាហកម្ម ៥ ២ ១ ០ ១ ០ 
៨ ផសែាផាយ និងអភិវឌឍនជ៍នបទ ៣ ០ ២ ០ ២ ០ 
៩ សតរលិោដី ៣ ៣ ១ ១ ០ ០ 
១០ សាំណង ់និងវសិាកម្មកសិកម្ម ៤ ១ ២ ០ ០ ០ 

សរតប ១២០ ៤៩ ៦៤ ១៦ ៨ ២ 
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3 
 
១ របវតត ិ
 លៅឆ្ន ាំ១៩៥៣ លរោម្ជាំនួយរបស់រដ្ឋា ភិបាសាលាកសិកម្មព្រែកល ៀប រតូវបានបណ្ត ៈបណ្ា ភ្នន ក់
ងារលែទយសតា និងមានសិសសចូ លរៀនព្ផនកភ្នន កង់ារលែទយសតា មានោរលកីនល ងីជាបន្បនាា ប។់  តៈម្ក
ដ ់ឆ្ន ាំ១៩៦៥ កនតងសម្យ័សងគម្រស្រស្និយម្ លដ្ឋយមានជាំនួយឧបតាម្ាែីសហរដាអាលម្រកិផងោរបណ្ត ៈ   
បណ្ា ភ្នន កង់ារលែទយសតាបានបលងកីនករមិ្តសិកាែីភ្នន កង់ារលែទយសតាលៅជាអភិបា លែទយសតា។ លរោយ
លែ រគរេះសាា នបានលបីកទ្វា របណ្ត េះបណ្ា ល ងីវញិលៅថ្ងៃទី១៥ ព្ខម្ករ ឆ្ន ាំ១៩៨៥ លដ្ឋយមានល ម្ ៈជា
សាលាម្ធ្យម្សិកាកសិកម្មព្រែកល ៀប កនតងលនាេះកម៏ានព្ផនកផ ិតកម្ម និងបសតែាបា កនតងលនាេះផងព្ដរ។  

កនតងឆ្ន ាំ២០០២ សាលាបានបូ្រជារគរេះសាា នសាធារណៈរដាបា  ព្ផនកជាំនាញផ ិតកម្ម និងបសត
ែាបា  រតូវបានបូ្រម្កជាលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្សតាផងព្ដរ។ កនតងលែ លនាេះលដបា តឺម្ ង់
លដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្សតា បានបណ្ត េះបណ្ា ថាន កស់ិកាបងថ់្ងែកនតងករមិ្តថាន កប់រញិ្ញា បរត
រង និងបរញិ្ញា វទិាសាស្រស្។  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២. សាថសនភាពម្ន្រនត ី
 បចេតបបនន កនតងលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស ្ និងលវជជសាស្រស្សតា មានបតគគ ិក ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០៦រូប។ 
ម្ស្រនី្កនតងលដបា តឺម្ ង ់បានបាំលែញភ្នរកិចេលរៀងៗខែួនលៅតម្បាំព្ណងព្ចកោរងារ (Job Description) ដូចជា 
៖ ោរងារបងាា តប់លរងៀន ោរងារដរកនាាំនិសសតិអនតវត្ជាកព់្ស្ង ចតេះកម្មសិកាលៅតម្បណ្ាលខត្ ោរងារ
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ដរកនាាំ ជាំនួយោរ និសសតិចតេះសរលសររបាយោរណ៍ និងសារណាបញ្េបោ់រសិកា។ ជាែិលសសោរងារលឆែីយ
តបលៅនរងមានភ្នរកិចេរបស់សាលាជាតិមួ្យចាំនួនលទៀតផងព្ដរ។ 
 ធ្នធានម្នតសស និងសមាសភ្នែម្ស្រនី្រជោររបស់លដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្សតាមាន
សមាសភ្នែដូចខាងលរោម្ ៖ 
 ១. លលាក លសង ថ្ហ  របធាន  បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញ ទទួ បនាតកោ្បរ់មួ្។ 
 ២. លលាក គរម្ សតវណណ  អនតរបធាន  បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្
សតា ទទួ បនាតកោរងារសិកា និងកម្មវធីិ្សិកាងមីព្ផនកវទិាសាស្រស្សតា។ 

៣. លលាក លៅ ចានណ់ារទិធ  អនតរបធាន  បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញរគបរ់គងោណិជជកម្ម 
ទទួ បនាតកោរងាររដាបា  និងកម្មវធីិ្សិកាងមពី្ផនកលវជជសាស្រស្សតា។ 

៤. លលាក លសៃៀម្ សាំអន  សមាជិក  បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្
សតា ទទួ បនាតកនិសសតិ ឆ្ន ាំទី២។ 

៥. លលាករស ីជីវ ចានស់តភ្នែ សមាជិក  បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្
សតា ទទួ បនាតកនិសសតិ ឆ្ន ាំទី៣ និងទី៤។ 

៦. កញ្ញា  វ ន ់ចិន្ា  សមាជិក  បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្
សតា (កាំែតងបន្ោរសិកាថាន កប់រញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ លៅរបលទសព្ង)។          

 
៣. សកម្មភាពការងាររមួ្ 

លគា បាំណងរបស់លដបា តឺម្ ង ់ គឺអបរ់ ាំបណ្ត េះបណ្ា ធ្នធានម្នតសសល ីជាំនាញ ចិញ្េ រម្សតា និង
ែាបា ជាំងឺសតា រែម្ទ្វាំងលធ្ាីោរជិតសនិតជាមួ្យសហគម្ន ៍តម្រយៈោរផសែាផាយបលចេកលទសចិញ្េ រម្
និងែាបា សតា។ 

បនាា បែី់បានបណ្ត េះបណ្ា  និសិសតនរងទទួ បាននូវ ៖  
- ចាំលណេះដរង និងជាំនាញវជិាជ ជីវៈកនតងវសិ័យវទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្សតា 
- យ ់ដរងែីោរលធ្ាីឱ្យរបលសីរល ងីវសិ័យចិញ្េ រម្សតា និងោរលធ្ាីឱ្យមាននិរន្ភ្នែព្ផនកផ ិត
កម្មសតា របកបលដ្ឋយគតណភ្នែខពស ់លឆែីយតបនូវតរមូ្វោរទីផារលសរ។ី 

 
៣.១. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លធនធានមនត្ ស 
៣.១.១. ្ិកាា សាលា វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និងទ្យ្សនៈកិច្ច្ ិកា 
ក. កនតងរបលទស 

- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួននាក០់៤នាក ់លសមីនរង០៥ល ីក 
- និសសតិចាំនួន១០១នាក ់លសមីនរង២៤ល ីក។ 

សកម្មភ្នែទ្វាំងអស់ខាងល ីមានដូចខាងលរោម្ ៖ 
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- ថ្ងៃទី១១-១៤ ព្ខម្ករ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដរកនាាំរកុម្និសសតិ ជាំនាញវទិាសាស្រស ្ និងលវជជសាស្រស្
សតា ឆ្ន ាំទី២ ចាំនួន៤០នាក ់ (រសី១៣នាក)់ ចតេះទសសនៈកិចេសិកាលៅម្នាីរកសិកម្ម លខត្
ឧត្មានជយ័  

- ថ្ងៃទី២-៦ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ែីីព្ផនោរយតទធសាស្រស្ងវោិ និងងវោិកម្មវធីិ្
លៅលខត្កាំែត  

- ថ្ងៃទី១១-១៤ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ដរកនាាំរកុម្និសសតិ ជាំនាញវទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្
សតា ឆ្ន ាំទី៣ ចាំនួន៤៧នាក ់ (រសី០៧នាក)់ ចតេះទសសនៈកិចេសិកាលៅម្នាីរកសិកម្ម លខត្
ម្ណឌ  គិរ ី

- ថ្ងៃទី៨-១២ ព្ខលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ីែីព្ផនោរយតទធសាស្រស្ងវោិ និងងវោិកម្ម
វធីិ្ែី លៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 

- ថ្ងៃទី២១ ព្ខលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ីែីរកុម្ោរងារបលចេកលទសអនតវសិ័យផ ិត
កម្មសតា លៅអគគនាយកដ្ឋា នសតខភ្នែសតា រជធានីភនាំលែញ  

- ថ្ងៃទី៨-៩ ព្ខមិ្ងតនា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ីែីោរបលងកីត និងរគបរ់គងភ្នន កង់ារសតខភ្នែ
សតាភូមិ្ លៅលខត្កាំែត 

- ថ្ងៃទី៣០-៣១ ព្ខមិ្ងតនា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ីែីោរផសែាផាយចាបស់តខភ្នែសតា 
និងផ ិតកម្មសតា របស់នាយកដ្ឋា នសតខភ្នែសតា លៅអគគនាយកដ្ឋា នសតខភ្នែសតា រជ
ធានីភនាំលែញ 

- ថ្ងៃទី៣0 ព្ខកកកដ្ឋ ដ ់ថ្ងៃទី០២ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ដរកនាាំនិសសតិ ជាំនាញវទិាសាស្រស្ 
និងលវជជសាស្រស្សតា ឆ្ន ាំទី៣ ចាំនួន១៤នាក ់ (រសី០៤នាក)់ លធ្ាីទសសនៈកិចេសិកាលៅម្នាីរ
កសិកម្មលខត្ថ្រែព្វង លដីម្បអីនតវត្ោរបងាក តែូ់ជសិបបនិម្មិតល ីសតាលគា 

- ថ្ងៃទី១៧-១៨ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ីែីោរព្របរបួ អាោសធាតត លៅសាលា
ជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 

- ថ្ងៃទី១៨-២០ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ីែីលគា ោរព្ណនាាំអនតវត្នោ៍រចិញ្េ រម្
សតា ាសរមាបក់ម្ពតជា លៅលខត្កាំែងច់ាម្ 

- ថ្ងៃទី១៧-២១ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ីែីជម្ៃឺសតាសាា  លៅលខត្រែៈសីហនត 
- ថ្ងៃទី១៣-១៦ ព្ខវចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ីែីោរែិលរគាេះលោប ់បញ្ញា ដីធ្ែី និង
ដាំលណាេះរសាយ លៅលខត្កាំែត។ 
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ខ. លរៅរបលទស 

- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០១នាក ់(កាំែតងបន្ោរសិកាថាន កប់រញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ លៅរបលទសព្ង) 
- និសសតិចាំនួន០៨នាក ់លសមីនរង០២ល ីក។  

 
៣.១.២. ការងារផលរិកមម និងការ្ិកាត្សាវត្ាវ 
ក. ោរងារផ តិកម្ម 

- ថ្ងៃទី១៤ ព្ខតតលា ដ ់ថ្ងៃទី១៨ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ដរកនាាំនិសសតិរកុម្និសសតិ ជាំនាញ
វទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រសស្តា ឆ្ន ាំទី៣ ចាំនួន២៨នាក ់(រសី០៤នាក)់ សាងសងរ់ទុងមាន់
លៅសាា នីយែិ៍លសាធ្នក៍សិកម្ម រសុករតាំកក ់លខត្តព្កវ 

- ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្លធ្ាីទូភ្នា ស់ស៊ាតតចលងគៀងលរបង បានចាំនួន០១លរគឿង 
- ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្លធ្ាីទូភ្នា ស់ស៊ាតតោកក់ណ្ា សា័យរបវតិ្ បានចាំនួន០៨លរគឿង 
- ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្លធ្ាីទូភ្នា ស់ស៊ាតតសា័យរបវតិ្ បានចាំនួន០១លរគឿង 
- ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្ភ្នា ស់ស៊ាតតមាន ់បានចាំនួន៥០០កា  
- ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្លធ្ាចីាំលបីងផ្លា ប ់បានចាំនួន៦០គី ូរោម្ 
- ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្លធ្ានីាំលគា បានចាំនួន១០គី ូរោម្ 
- ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្លធ្ាផីាកលមម  បានចាំនួន៨០គី ូរោម្ 
- ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្ដ្ឋាំលមម ចាំណីលគា 
- ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្លៅកសិដ្ឋា នចិញ្េ រម្រជូកលលាក លសៃៀម្ សាំអន កនតងសាលាជាតិ 
- ដរកនាាំនិសសតិចូ រូម្ដ្ឋាំកូនល  ី(រកញ ូ ង លបង) បានចាំនួន០៦លដីម្។ 
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ខ.ោរងារសកិារសាវរជាវ 

- ថ្ងៃទី១៧-២១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវអាំែីទីផារកសិកម្ម លៅលខត្បាត់
ដាំបង និងថ្ប  ិន 

- ថ្ងៃទី២៥-២៩ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវអាំែីោរអភិវឌឍនោ៍រលរបីរបាស់ដី 
កសិកម្ម លៅលខត្រតនៈគិរ ីនិងម្ណឌ  គិរ ី

- ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្វៈោតស់តាកនតងម្នាីែិលសាធ្ន ៍
- ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្យកលាម្កលគាែិនិតយបរសិតកនតងម្នាីែិលសាធ្ន។៍ 

 
៣.២. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លនិ្សិរ 
កនតងឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ លដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្សតា បានបណ្ត េះបណ្ា និសិសតថាន ក់

បរញិ្ញា បរតរង និងបរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ចាំនួន១៩៥នាក ់រសីចាំនួន៥០នាក ់ព្ដ មានដូចខាងលរោម្ ៖ 

ក. និសសតិបញ្េបោ់រសកិា 
- និសសតិថាន កប់រញិ្ញា បរតរង សរតបចាំនួន៤៥នាក ់រសី១៧នាក ់  
- និសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ សរតបចាំនួន៤១នាក ់រស០ី៩នាក។់ 

ខ. និសសតិកាំែតងសកិា 
- និសសតិថាន កប់រញិ្ញា បរតរង ឆ្ន ាំទី២ សរតបចាំនួន៣៣នាក ់រសី០៧នាក ់
- និសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី២ សរតបចាំនួន១០នាក ់រស០ី១នាក់ 
- និសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៣ សរតបចាំនួន២៧នាក ់រសី០៨នាក់ 
- និសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៤ សរតបចាំនួន៣៩នាក ់រសី០៨នាក។់ 
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៤. ក្រងារទ្សសងៗ 
- ថ្ងៃទី០៩-១០ ព្ខម្ករ ឆ្ន ាំ២០១៧ គណៈកមាម ោរបចេកលទសោរោររបធានបទសារណា
និសសតិឆ្ន ាំទី៤ 

- ថ្ងៃទី២៥ ព្ខលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូររមួ្ែិធី្ព្ចកសញ្ញា បរតដ ់និសសតិ 
- ថ្ងៃទី១៧-១៨ ព្ខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០១៧ ដរកនាាំនិសសតិចូ រមួ្បតណយសែានិសសតិ លរៀម្ វណណៈ 
ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ និងលវជជសារសស្សតា ឆ្ន ាំទី២ លៅលខត្សាា យលរៀង លដ្ឋយនាាំយក
ងវោិរបស់សាលាជាតិ សមាគម្និសសតិ សាសស្រស្ាចារយ  

- ចូ រមួ្របជតាំរបចាាំព្ខ 
- ចូ រមួ្របជតាំលធ្ាីព្ផនោរងវោិរបចាាំឆ្ន ាំ 
- ចូ រមួ្ព្ងរកាអនាម្យ័បរសិាា នកនតងសាលា និងជតាំវញិលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្
សតា 

- ថ្ងៃទី២៧ ព្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្ជាគណៈកម្មោរោរោរសារណាបញ្េបោ់រសិកា
របស់និសសតិថាន កវ់ទិាសាស្រស ្លរៀបរយ ជាំនាញ 

- ថ្ងៃទី៣០ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្ជាគណៈកម្មោររប ងបញ្េបោ់រសិការបស់
និសសតិថាន កប់រញិ្ញា បរតរង កនតងសាលាជាតិកសកិម្មព្រែកល ៀប។ 
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ទដ្បា សតឺម្ង៉់វទិសាសាន្រសតកសកិម្ម 
Department of Agriculture Science 

3 
១ របវតត ិ

លោងតម្របោសល ខ១៣៤ របក.កបតចតេះថ្ងៃទី១៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០០៥ របស់រកសួងកសកិម្ម រតោខ
របមាញ់ និងលនសាទ ស្ីែីស្ីែីោរលរៀបចាំ និងរបរែរត្លៅរបស់ោរោិ ័យ និងអងគភ្នែចាំណត េះសាលាជាតិ
កសិកម្មព្រែកល ៀប។ លដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រសក្សិកម្ម គឺជាអងគភ្នែមួ្យកនតងចាំលណាម្ោរោិ ័យ និងលដ
បា តឺម្ ងទ់្វាំង២១ចាំណត េះឱ្យសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប និងមានលបសកកម្មទទួ បនាតកោរងារលសនាធិ្
ោរជូនសាលាជាតិ ព្ដ មានភ្នរកិចេ កសាងព្ផនោរយតទធសាស្រស្ និងកម្មវធីិ្អភិវឌឍនរ៍បសស់ាលាជាតិរយៈ
លែ ខែី ម្ធ្យម្ និងព្វងសរមាបល់របីរបាស់ជាទិសលៅ កនតងោរជាំរតញកិចេអភិវឌឍនរ៍បស់សាលាជាតិ។ លៅកនតង
លដបា តឺម្ ងម់ានលសវកម្មដូចជា លរៀបចាំកម្មវធីិ្សិកា ោរបងាា តប់លរងៀន ោររសាវរជាវ ោរអនតវតជាកព់្ស្ង
លៅកនតងសាា នីយជ៍ាលដីម្។ ោរងារទ្វាំងលនេះរតូវបានលដបា តឺម្ ងអនតវត្លដ្ឋយយកចិត្ទតកដ្ឋក ់ និងមានសាម រតី
ទទួ ខតសរតូវខពស់បាំផតត។ 
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២. សាថសនភាពម្ន្រនត ី
 បចេតបបនន កនតងលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្កសិកម្ម មានបតគគ ិកម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០៩រូប។ លដបា តឺម្ ង់
វទិាសាស្រស្កសិកម្ម បានបាំលែញភ្នរកិចេលរៀងៗខែួនដូចជាៈ ោរងារបងាា តប់លរងៀន ោរងារដរកនាាំនិសសតិអនត
វត្ជាកព់្ស្ង ចតេះកម្មសិកាលៅតម្បណ្ាលខត្ ោរងារដរកនាាំ ជាំនួយោរ និសសតិចតេះសរលសររបាយោរណ៍ 
និងសារណាបញ្េបោ់រសិកា។ ជាែិលសសោរងារលឆែីយតបលៅនរងមានភ្នរកិចេរបស់សាលាជាតិមួ្យចាំនួន
លទៀតផងព្ដរ។ 
 ធ្នធានម្នតសស និងសមាសភ្នែម្ស្រនី្ រគូរបលងៀន របស់លដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្កសិកម្មទ្វាំង០៩រូប
មានសមាសភ្នែដូចខាងលរោម្៖ 

១. បណឌិ ត  តន តូរ ី របធាន  បណឌិ ត ជាំនាញលសលនទិករតកខជាតិ។ 
២. លលាក ចាយ លរ  តវណណៈ អនតរបធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។  
៣. លលាក លអៀង នីន អនតរបធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
៤. លលាក អ៊ាតក ព្ប នធ្ត  ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
៥. លលាករសី លសង រស ី ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
៦. លលាក   ីគរម្ព្ស ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
៧. លលាក ហ៊ាតន ដ្ឋរនិ ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
៨. លលាក ព្ង ត ធី្ ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម 
៩. បណឌិ ត នូ ព្កវ សតទ្វធ  ម្ស្រនី្ បណឌិ ត ជាំនាញវទិាសាស្រស្អបរ់ ាំ។ 
 

៣. សកម្មភាពក្រងាររួម្ 
លដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្កសិកម្ម បាននរងកាំែតងបណ្ត េះបណ្ា ធ្នធានម្នតសស របកបលដ្ឋយសម្តា

ភ្នែ ឧត្ម្ភ្នែោរងារ សី ធ្ម្ ៌លឆែីយតបនរងតរមូ្វោរទីផារោរងារកនតងវសិ័យកសិកម្ម និងវសិ័យោកែ់ន័ធ 
នានាលដីម្បចូី រមួ្ចាំព្ណកកនតងោរកសាង និងអភិវឌឍនល៍សដាកិចេជាតិ និងសងគម្ឱ្យមានភ្នែរបលសីរល ងី។ 
ោរកសាងធ្នធានម្នតសសកនតងវសិ័យកសិកម្ម គឺមានសារៈសាំខានប់ាំផតត លធ្ាីោ ងណាឱ្យធ្នធានព្ដ បាន
បណ្ត េះបណ្ា ចបែី់សាលា គឺរបកបលដ្ឋយសម្តាភ្នែ មានរកម្សី ធ្ម្ ៌ វជិាជ ជីវៈ ា ចូ រមួ្កនតងច នា
អភិវឌឍនក៍សិកម្ម លដីម្បផី ិតនូវលភ្នគផ កសិកម្មនានា របកបលដ្ឋយសនិ្សតខ និងសតវតាភិ្នែចាំណីអាហារ
សរមាបែ់ រដារគប់ៗ រូប។ 
 

៣.១. ្ិកាា សាលា វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និងទ្យ្សនៈកិច្ច្ ិកា 
៣.១.១. ្ិកាា សាលា 

ក.កនតងរបលទស 
- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០៥នាក ់លសមី៣០ល ីក 
- និសសតិចាំនួន១០០នាក ់លសមី១០ល ីក។ 
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ខ. លរៅរបលទស  
- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០២នាក ់លសមី០២ល ីក 
- និសសតិចាំនួន០៥នាក ់លសមី០៣ល ីក។ 

 

៣.១.២. វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តល 

     ក. កនតងរបលទស 
- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០៥នាក ់លសមី១៥ល ីក 
- និសសតិចាំនួន៥០នាក ់លសមី០៥ល ីក។ 

     ខ. លរៅរបលទស 
- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០២នាក ់លសមី០២ល ីក 
- និសសតិចាំនួន០២នាក ់លសមី០១ល ីក។ 

  
៣.១.៣. ទសេនៈកិច្ចសកិា 
     ក. កនតងរបលទស 

- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០៥នាក ់លសមី០២ល ីក 
- និសសតិចាំនួន០៧៥នាក ់លសមី០២ល ីក។ 

     ខ. លរៅរបលទស 
- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០២នាក ់លសមី០១ល ីក 
- និសសតិចាំនួន០១នាក ់លសមី០១ល ីក។ 
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៣.២. ការងារសលតិកម្ម និងសកិាស្រាវស្រាវ 

 បចេតបបននលនេះ  លដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្កសិកម្ម  កាំែងប់លងកីតឱ្យមានសកម្មភ្នែរសាវរជាវ  និងោរងារ
អនតវត្ជាកព់្ស្ង។  លដបា តឺម្ ងម់ាន (Green house)  សរមាបដ់្ឋាំបព្នែកនតងសូ តយសយតងទរកតម្ព្បប កខ
ណៈទាំលនីប លយងីកប៏ានចាបល់ផី្ម្បលងកីតរចួលរសចលហយីនូវម្នាីរែិលសាធ្នស៍រមាបដ់្ឋាំជា ោិរតកខជាតិ  កប៏ តព្ន្
វលទីបព្តជាជាំហានដាំបូងលៅល យី។  លដបា តឺម្ ងក់ម៏ានកព្នែសរមាបឱ់្យនិសសតិអនតវត្ោរដ្ឋាំដតេះបព្នែលៅកនតង
បរលិវណសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀបផងព្ដរ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

លរៅែីលនេះលយងីលៅមានសកម្មភ្នែលផសងៗលទៀតដូចជា៖ 
- ថ្ងៃទី១៨-២០ ព្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដរកនាាំនិសសតិថាន កប់រញិ្ញា បរតរង ឆ្ន ាំទី២ លៅអនតវត្
ជាកព់្ស្ងល ីោរសាូងរសូវែិលសាធ្ន ៍លៅវទិាសាា នរសាវរជាវ និងអភិវឌឍនក៍សិកម្មកម្ពតជា 

- ថ្ងៃទី០៩-១១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧  ចតេះរសាវរជាវលដីម្បពី្ក ាំអរកម្មវធីិ្សិការបស់គលរមាង 
ASPIRE លៅលខត្បាតដ់ាំបង  

- ថ្ងៃទី១៧-២១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវស្ីអាំែីដាំណាាំឧសាហកម្មលៅលខត្
លសៀម្រប និងលខត្រែេះវហិារ 

- ថ្ងៃទី២៥-២៩ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវអាំែីោរអភិវឌឍនោ៍រលរបីរបាស់ដី 
កសិកម្ម លៅលខត្រតនៈគីរ ីនិងម្ណឌ  គិរ។ី  
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៣.៣. ការងារបណ្ត ុះបណ្្តលនិសេតិ 

កនតងឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ លដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្កសិកម្ម បានបណ្ត េះបណ្ា និសិសតថាន កប់រញិ្ញា បរតរង 
និងបរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ចាំនួន១៥៧នាក ់រសីចាំនួន៦៤នាក ់ព្ដ មានដូចខាងលរោម្ ៖ 

ក. និសសតិបញ្េបោ់រសកិា 
- និសសតិថាន កប់រញិ្ញា បរតរង សរតបចាំនួន៣៣នាក ់រសី១៤នាក ់  
- និសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ សរតបចាំនួន២៩នាក ់រសី១២នាក។់ 

ខ. និសសតិកាំែតងសកិា 
- និសសតិថាន កប់រញិ្ញា បរតរង ឆ្ន ាំទី២ សរតបចាំនួន២៤នាក ់រសី១០នាក់ 
- និសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី២ សរតបចាំនួន១០នាក ់រស០ី៣នាក់ 
- និសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៣ សរតបចាំនួន៤០នាក ់រសី១៦នាក់ 
- និសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៤ សរតបចាំនួន២១នាក ់រសី០៨នាក។់ 

 
៣.៤. ការងារសហស្របតិបស្រតការអន្រាតិ 

 លដបា តឺម្ ងវ់ទិយសាស្រស្កសិកម្មបាននរងកាំែតងលរៀបចាំឲ្យមានកិចេសហរបតិបរតោរលប្ាេះបូ្រទសសនៈ
កិចេសិកា និងគលរមាងរសាវរជាវជាមួ្យសក វទិា ័យ Yunnan Minzu University។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៤. ក្រងារទ្សសងៗ 
- ោររគបរ់គងឯកសារ ិខិតបទដ្ឋា នោរងារបណ្ត េះបណ្ា វទិាសាស្រស ្និងបលចេកលទស 
-  ជាំនួយោរឱ្យសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប កនតងោរលរៀបចាំដូចជា វយតថ្ម្ែោរសិកា និង
ចូ រមួ្លរជីសលរសីនិសសតិចូ សិការបចាាំឆ្ន ាំ 

- អនតវត្បទបញ្ញជ ថ្ផាកនតង លសចកី្ជូនដាំណរ ង លសចកី្សលរម្ចរបស់នាយកសាលា និងោរ
បងាា តប់លរងៀន 
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- សរម្បសរមួ្ ោរងារនិសសតិ ជាលបសកកម្មដែិ៏សិដា លដីម្បធីានាគតណភ្នែថ្នោរសិកា 
និងោរបលរងៀន    

- លរៀបចាំចាំណាតត់ាំងសាស្រស្ាចារយកនតងលដបា តឺម្ ង ់ លដីម្បលីរៀបចាំលធ្ាីចាំណាតត់ាំងលផាីជូនោរោិ
 ័យសិកា 

- បូកសរតប ទធផ ោរងាររបចាាំឆ្ន ាំ និងបញ្ជូ នរបាយោរណ៍ោរងារជូនថាន កដ់រកនាាំសាលា 
-  លរៀបចាំោ វភិ្នគបលរងៀនរបចាាំឆមាស 
- លធ្ាីព្ផនោរយតទធសាស្រស្ 
- លរៀបចាំចាំណាតត់ាំងគណៈកម្មោរបលចេកលទសសរមាបស់រលសរសារណា និងរបាយោរណ៍
និសសតិ 

- បូកសរតបែិនាតនិសសតិរតូវរប ងបញ្េបោ់រសិកា និងោរោរសារណា 
- វយតថ្ម្ែសាស្រស្ាចារយព្ដ បានបលរងៀនកនតងលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្កសិកម្ម 
- លរៀបចាំកិចេោររបស់និសសតិរតូវរប ងបញ្េបោ់រសិកា និងល ងីោរោរសារណា 
-  ទទួ បញ្ជ ីល ម្ េះនិសសតិែីោរោិ ័យសិកា។ 
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ទដ្បា សតឺម្ង៉់វទិសាសាន្រសតជ្ ្  

Department of Fishery Science 
3 

១. របវតត ិ
កនតងសម្យ័សងគម្រស្រស្និយម្ឆ្ន ាំ១៩៦០ លដ្ឋយមានជាំនួយឧបតាម្ាែីសហរដាអាលម្រកិផង សាលា

ជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប បានបូ្រល ម្ េះលៅជាវទិា ័យកសិកម្មព្រែកល ៀប និងបានបលងកីនករមិ្តសិកា
ដ ់ករមិ្តម្ធ្យម្សិកា ព្ដ ទទួ បនាតកបណ្ត េះបណ្ាម្តខជាំនាញកនតងវសិ័យកសិកម្មរមួ្មាន ៖ លកសរត
សាស្រស ្ផ ិតកម្ម និង បសតែាបា  ជ ផ  រតកខកម្ម ធារសាស្រស ្សតរលិោដី ជ សាស្រស ្និងឧត្តនិយម្ 
សាំណងស់តីវ ិ និងសហករណ៍។ កនតងរបបកម្ពតជារបជាធិ្បលតយយ រគរេះសាា នសិកាលនេះរតូវបានបិទទ្វា រ លហយី
ទីតាំងរតូវបានលគលរបីរបាស់ជាកព្នែងឃត ាំឃាំងម្នតសស។ 

រគរេះសាា នលនេះបានលបីកទ្វា របណ្ត េះបណ្ា ល ងីវញិលៅថ្ងៃទី១៥ ព្ខម្ករ ឆ្ន ាំ១៩៨៥ តម្លសចកី្
សលរម្ចរបស់រកុម្របរការដាម្ស្រនី្ថ្នអតីតរដាកម្ពតជា ល ខ១៥៤ សសរ ចតេះថ្ងៃទី១៧ ព្ខសហីា ឆ្ន ាំ១៩៨៤ 
លដ្ឋយមានល ម្ េះថា សាលាម្ធ្យម្សិកាកសកិម្មព្រែកល ៀប លហយីដាំលណីរោរសិកានាលែ លនាេះរបរែរតិ្ 
លៅលដ្ឋយមានព្ផនកជ ផ បណ្ត េះបណ្ា និសសតិជាំនាញជ ផ ផងព្ដរ។ 

ចាបែី់ឆ្ន ាំ២០០១ម្ក សាលាម្ធ្យម្សិកាកសិកម្មព្រែកល ៀបបានលរៀបចាំកម្មវធីិ្សិកាងមីមួ្យលទៀត
តម្របែន័ធលរកឌីត និងបានចាបអ់នតវត្របែន័ធលនេះែីឆ្ន ាំសិកា២០០២-២០០៣ ម្ក។ 

លោងតម្អនតរករតយល ខ៨៤ អនរក.បករ ចតេះថ្ងៃទី១៣ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០០២ សាលាម្ធ្យម្សិកា
កសិកម្មព្រែកល ៀបបានព្កព្របល ម្ េះជាសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប និងបានព្របោែ យរគរេះសាា នលនេះឱ្យ
លៅជារគឺសាា នសាធារណៈរដាបា  លហយីបានព្របោែ យព្ផនកជ ផ ឱ្យលៅជាលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ជ 
ផ  តម្របោសល ខ១៣៤ របក.កសក.បត ចតេះថ្ងៃទី១៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០០៥ ស្ីែីោរលរៀបចាំ និងោរ
របរែរត្លៅរបស់ោរោិ ័យ និងអងគភ្នែចាំណត េះសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pre.leap?fref=mentions
https://www.facebook.com/pre.leap?fref=mentions
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២. សាថសនភាពម្ន្រនត ី
 លដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ជ ផ មានម្ស្រនី្រជោរបលរមី្ោរងារចាំនួន១០នាក ់ រសី០១នាក។់ តួនាទី 
និងករមិ្តសញ្ញា បរតរបស់ម្ស្រនី្ទ្វាំង១០រូប មានដូចខាងលរោម្ ៖ 

១. លលាករសី លផន សតវតាិឌី របធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
២. លលាក ោាំង ផ គតន អនតរបធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្ជ ផ ។ 
៣. លលាក លភ្នគ បូរទិធ ិ អនតរបធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្ជ ផ ។ 
៤. លលាក គង ់សតវណាណ រ  ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញវរវីបបកម្ម និងវធីិ្សាស្រស្  
  អនតវត្។ 
៥. លលាក លខៀវ សតទធ ី ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញរគបរ់គងរដាបា ទូលៅ។ 
៦. លលាក លែជ សតភិន ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញរបែន័ធកសិកម្មចរមុ្េះ។ 
៧. លលាក នង សារ ី ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្ជ ផ ។ 
៨. លលាក សាាំង តរ ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្ជ ផ ។ 
៩. លលាក អ៊ាតន សតខលហង ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្ជ ផ ។ 
១០. លលាក  តង ធី្ ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្ជ ផ ។ 
 

៣. សកម្មភាពការងាររួម្ 
ោរអនតវត្ោរងារកនតងលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ជ ផ កនតងឆ្ន ាំ២០១៧ កនែងម្កលនេះ សលរម្ចបាននូវ 

 ទធផ សាំខាន់ៗ ជារមួ្មានោរអភិវឌឍនក៍ម្មវធីិ្សិកា ោរអបរ់ ាំបណ្ត េះបណ្ា  ោរផសែាផាយ ទសសនកិចេ
សិកា និងជាែិលសសគឺោរផសែាផាយផ្លា  ់ដ ់និសសតិឆ្ន ាំទី១ ែីលែ ងមីៗលនេះអាំែីសារ:សាំខានថ់្នោរសិកា
លៅលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ជ ផ ។ 

 
៣.១ ការងារបណរត ុះបណ្តរ លធនធានមនត្ ស 
៣.១.១. ្ិកាា សាលា វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និងទ្យ្សនៈកិច្ច្ ិកា 

 ក. កនតងរបលទស 
- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួ ០៥ន នាក ់លសមីនរ ៨០ង ល ីក 
- និសសតិចាំនួន២៦នាក ់លសមីនរង០២ល ីក។ 

សកម្មភ្នែទ្វាំងអស់ខាងល ីមានដូចខាងលរោម្ ៖ 
- ថ្ងៃទី១៣-១៦ ព្ខកតម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ ម្ស្រនី្០៣នាក ់ដរកនាាំនិសសតិលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ជ 
ផ  ឆ្ន ាំទី២ និងទី៣ ចាំនួន២១នាក ់ទសសនៈកិចេសិកាលៅលខត្លោេះកតង 

- ថ្ងៃទី០២-០៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីោរលរៀបចាំព្ផនោរយតទធសាស្រស្
ងវោិ និងងវោិកម្មវធីិ្ លៅលខត្កាំែត 
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- ថ្ងៃទី២០ ព្ខមិ្ងតនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាែិលរគាេះលោប ់ល ីលសចកី្រោងកម្ម
វធីិ្សិកាថាន កប់រញិ្ញា បរតរង និងបរញិ្ញា បរត លៅវទិាសាា នបលចេកវទិាកាំែងស់ពឺ 

- ថ្ងៃទី១៥ ព្ខសីហា ដ ់ថ្ងៃទី១៥ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ និសសតិឆ្ន ាំទី០៤ ថាន កប់រញិ្ញា វទិា
សាស្រស្ជ ផ ចាំនួន០៥នាក ់ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែីវរវីបបកម្មលៅកម្ពតជា លៅកនតង
ម្ជឈម្ណឌ  រសាវរជាវ និងអភិវឌឍនវ៍រវីបបកម្មសម្តរទ 

- ថ្ងៃទី២១-២៥ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាែិលរគាេះលោប ស់្ីែីកម្មវធីិ្សិកា
គរមូ្តម្របែន័ធលអ ចិរតូនិចល ីោរអបរ់ ាំផសែាផាយកសិកម្ម លៅលខត្រែេះសីហនត 

- ថ្ងៃទី២២-២៥ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា រគូបលងាគ  ស្ីែីោរចិញ្េ រម្
ចរមុ្េះរបលភទរតី ាិតជាមួ្យរតីោបជា កខណៈរគួសារ និងលយនឌរ័ លៅលខត្បាតដ់ាំបង 

- ថ្ងៃទី០៤-០៦ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីោរែរងរងោររគបរ់គងម្ស្រនី្
រជោរ លៅលខត្កាំែត 

- ថ្ងៃទី១៨-២៥ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាអន្រជាតិស្ីែីោររសាវរជាវទាំនាក ់
ទាំនងបរសិាា ន និងតាំបនព់្ដនសម្តរទ លៅសាក វទិា ័យភូមិ្នាកសិកម្ម។ 

ខ. លរៅរបលទស 
- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០០នាក ់លសមីនរង០០ល ីក 
- និសសតិចាំនួន ១០ នាក ់ លសមីនរង០១ល ីក (និសសតិល ម្ េះ នាយ សា ួត លទីបព្តបញ្េបោ់រ
សិកាថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ជ ផ  កនតងព្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ សិការយៈលែ ០៥ព្ខ 
លៅ Hainan College of Foreige Studies របលទសចិន។ 
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៣.១.២. ការងារផលរិកមម និង្ិកាត្សាវត្ាវ 
ក. ោរងារផ តិកម្ម 

- ដរកនាាំនិសសតិដ្ឋាំកូនល  ី(លបង រកញ ូ ង) កនតងសាលាជាតិ បានចាំនួន១០លដីម្ 
- ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្ោរចិញ្េ រម្រតីទីឡា ែាកនតងសាលាជាតិ បានចាំនួន០១រសេះ 
- ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្ោរចិញ្េ រម្រតីឆពិនកនតងសាលាជាតិ បានចាំនួន០១រសេះ 
- ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្ោរចិញ្េ រម្កព្ងកបកនតងសាលាជាតិ បានចាំនួន០១រសេះ 
- ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្ល ីោរចិញ្េ រម្រតីអព្ណ្ងកនតងសាលាជាតិ បានចាំនួន០២រសេះ (ចាំនួន 
១ ០០០កា )។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ខ. ោរងារសកិារសាវរជាវ 
- ទី១៧-២១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវែីទីផារផ ិតផ កសិកម្ម លៅលខត្
បាតដ់ាំបង  និងលខត្ថ្ប  ិន 

- ថ្ងៃទី១៧-២១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវែីដាំណាាំឧសាហកម្ម និងដាំណាាំ
លសបៀង លៅលខត្រែេះវហិារ និងលខត្លសៀម្រប 

- ថ្ងៃទី២៥-២៩ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះរសាវរជាវែីោរអភិវឌឍនោ៍រលរបីរបាស់ដីកសិកម្ម 
លៅលខត្ម្ណឌ  គិរ ីនិងរតន:គិរ។ី 
 

៣.២. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លនិ្សិរ 
កនតងឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ លដបា តឺម្ ងប់ាននរងកាំែតងបណ្ត េះបណ្ា និសសតិទ្វាំងថាន កប់រញិ្ញា បរតរង និង

ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រសស្រតបចាំនួន៦៥នាក ់រស២ី៥នាក ់ព្ដ មានដូចខាងលរោម្ ៖ 
ក. និសសតិបញ្េបោ់រសកិា 

- ថាន កប់រញិ្ញា បរតរង មានចាំនួន១០នាក ់(រសី០២នាក)់ 
- ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ មានចាំនួន២០នាក ់(រសី០៧នាក)់។ 
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ខ. និសសតិកាំែតងសកិា 
- ថាន កប់រញិ្ញា បរតរង ឆ្ន ាំទី២ មានចាំនួន១១នាក ់(រសី០៦នាក)់  
- ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី២ មានចាំនួន០៥នាក ់(រសី០៣នាក)់  
- ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៣ មានចាំនួន១៣នាក ់(រសី០៥នាក)់  
- ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៤ មានចាំនួន០៦នាក ់(រសី០២នាក)់។ 

 
៤. ការងារផ្សេងៗ 

- ចូ រមួ្របជតាំរបចាាំព្ខ របស់សាលាជាតិ 
- ោរលរៀបចាំ ិខិតបទដ្ឋា នលផសងៗ និងឯកសារលចញ-ចូ   
-  បូកសរតបែិនាតនិសសតិរបចាាំឆមាស 
- លរៀបចាំកម្មវធីិ្សិកា និងចាំណាតត់ាំងសាស្រស្ាចារយ 
-  លរៀបចាំរបមូ្ ឯកសារបលរងៀនរបសស់ាស្រស្ាចារយ 
-  តម្ដ្ឋនោរបលរងៀនរបស់សាស្រស្ាចារយ និងោរសិកានិសសតិ 
-  លរៀបចាំព្ផនោរសរមាបឆ់្ន ាំ២០១៨ 
- ចូ រមួ្របជតាំលផសងៗរបស់សាលាជាតិ 
-  លរៀបចាំរបមូ្ ឯកសារបលរងៀនរបសស់ាស្រស្ាចារយ  
- សាស្រស្ាចារយមួ្យចាំនួនមិ្នទ្វនរ់បគ ់ឯកសារជូនលសៀវលៅ  
- ចូ រមួ្ជាអនតគណៈកម្មោររដាោរោរសារណានិសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ជ ផ  
ជាំនានទី់១១ 

- ចូ រមួ្ចតេះ M0U ជាមួ្យរបលទសមា ល សតី លៅសាលាជាតិ 
- ចូ រមួ្ចតេះ MOU ជាម្ួយរបលទសថ្ង លៅសាលាជាតិ 
- ចូ រមួ្ចតេះ MOU ជាមួ្យរកសួងបរសិាា ន។ 
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ទដ្បា សតឺម្ង៉់វទិសាសាន្រសតព្រពទ ើ  
Department of Forestry Science 

3 
១. របវតត ិ

លរោយែីោរលបីកទ្វា របណ្ត េះបណ្ា ល ងីវញិ លៅថ្ងៃទី១៥ ព្ខម្ករ ឆ្ន ាំ១៩៨៥ តម្លសចកី្
សលរម្ចរបស់រកុបរបរការដាម្ស្រនី្ថ្នអតីតរដាកម្ពតជា ល ខ១៥៤ សសរ ចតេះថ្ងៃទី១៧ ព្ខសហីា ឆ្ន ាំ១៩៨៤ 
របស់សាលាម្ធ្យម្សិកាព្រែកល ៀប លដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ថ្រែល  ី គឺជាព្ផនករតកខកម្ម ព្ដ សាិតលៅកនតង
ោរោិ ័យលរៀបចាំកម្មវធីិ្សិកា ព្ដ បចេតបបននល ម្ េះថាោរោិ ័យសិកា។ លរោយម្កតម្របោសល ខ 
១៣៤ របក.កសក.បត របស់រកសួងកសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ ចតេះថ្ងៃទី ១៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០០៥ ស្ី
ែីោរលរៀបចាំ និងរបរែរត្លៅរបស់ោរោិ ័យ អងគភ្នែចាំណត េះសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប ព្ផនករតកខកម្ម 
រតូវបានបូ្រលៅជាលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ថ្រែល ។ី 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

២. សាថសនភាពម្ន្រនត ី
 បចេតបបនន កនតងលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ថ្រែល មីានបតគគ ិកម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០៧រូប។ លដបា តឺម្ ង់
វទិាសាស្រស្ថ្រែល  ីបានបាំលែញភ្នរកិចេលរៀងៗខែួនលៅតម្បាំព្ណងព្ចកោរងារ (Job Description) ដូច
ជាៈ ោរងារបងាា តប់លរងៀន ោរងារដរកនាាំនិសសតិ អនតវត្ជាកព់្ស្ង ចតេះកម្មសិកាលៅតម្បណ្ាលខត្ ោរងារ
ដរកនាាំ ជាំនួយោរ និសសតិចតេះសរលសររបាយោរណ៍ និងសារណាបញ្េបោ់រសិកា។ ជាែិលសសោរងារលឆែីយ
តបលៅនរងមានភ្នរកិចេរបស់សាលាជាតិមួ្យចាំនួនលទៀតផងព្ដរ។ 
 ធ្នធានម្នតសស និងសមាសភ្នែម្ស្រនី្រគូរបលងៀន របស់លដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ថ្រែល ទី្វាំង០៧រូប
មានសមាសភ្នែដូចខាងលរោម្ ៖ 
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តរងទី៤ ៖ សាា នភ្នែម្ស្រនី្កនតងលដបា តឺម្ ង ់
 

 .រ ល ម្ េះ នាទី ករមិ្តសញ្ញា បរត ភ្នរកិចេ 

១ លលាករសី គា រដ្ឋា  របធាន អនតបណឌិ ត 
ទទួ បនាតករមួ្ចាតព់្ចងទូលៅ និងោរងារ 
បលចេកលទស 

២ លលាក ប ត  ម្តនី អនតរបធាន អនតបណឌិ ត ទទួ បនាតកោរងាររដាបា  និងកិចេោរ 
និសសតិ 

៣ លលាក ស៊ាូ សតនារ  ម្ស្រនី្ អនតបណឌិ ត ែយួរោរងារ 
៤ លលាក ហួត រ  ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនួយោរងារដាបា  និងបលចេកលទស 
៥ លលាក វន័ កតយ ម្ស្រនី្ អនតបណឌិ ត ជាំនួយោរងារបលចេកលទស ទាំនាកទ់ាំនង 
៦ លលាក ឃរម្ ម្ន ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនួយោរ របធាន អនតរបធាន 

៧ លលាក ឃរម្ វ  
ម្ស្រនី្កិចេ
សនា 

និសសតិបរញិ្ញា   
បរតឆ្ន ាំទី៣ 

ជាជាំនួយោរទូលៅលដបា តឺម្ ង់ 

 
៣. សកម្មភាពការងាររួម្ 

ោរអនតវត្ោរងារកនតងលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ថ្រែល កីនតងឆ្ន ាំ២០១៧ កនែងម្កលនេះ សលរម្ចបាននូវ
 ទធផ សាំខាន់ៗ ជារមួ្មានោរអភិវឌឍនក៍ម្មវធីិ្សិកា ប តព្ន្កនតងឆ្ន ាំសិកា២០១៧-២០១៨ លនេះ លទីបព្តអនត
វត្កម្មវធីិ្សិកាងមីសរមាបព់្តឆ្ន ាំទី២ ព្តប តលណាណ េះ ចាំលោេះឆ្ន ាំទី៣ និងទី៤ នរងបន្អនតវត្លៅឆ្ន ាំជាបន្បនាា ប់
លៅម្តខលទៀត។  កនតងលនាេះមានោរព្បងព្ចកជាបីព្ផនក គឺោរអបរ់ ាំបណ្ត េះបណ្ា  ោរផសែាផាយទសសនកិចេ
សិកា និងោរផ ិតកូនល  ី និងោរលរបីរបាស់។ លដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ថ្រែល កីប៏ានបលងកីតនូវខិតបណ័ណ 
លហយីបានផសែាផាយកនតងឱ្ោសតាំងែិែរណ៌កនតងថ្ងៃទទួ សញ្ញា បរតព្ដ បានរបរែរត្លៅោ ែីថ្ងៃទី 
២៥ ព្ខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០១៧ លហយីបានចតេះផសែាផាយជារមួ្លៅតម្លខត្ជាមួ្យម្ស្រនី្របស់សាលាជាតិលផសង
លទៀត ជាែិលសសគឺបានផសែាផាយផ្លា  ់ដ ់និសសតិឆ្ន ាំទី១ ែីលែ ងមីៗលនេះអាំែីសារ:សាំខានថ់្នោរសិកាលៅ
លដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ថ្រែល ។ី 
 

៣.១. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លធនធានមនត្ ស 
៣.១.១. ្ិកាា សាលា វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និងទ្យ្សនៈកិច្ច្ ិកា 

 ក. កនតងរបលទស 
- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួ ០៥ន នាក ់លសមីនរ ០៩ង ល ីក 
- និសសតិចាំនួន១០នាក ់លសមីនរង០៣ល ីក។ 

ខ. លរៅរបលទស 
- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០១នាក ់លសមីនរង០២ល ីក 
- និសសតិចាំនួន០នាក ់លសមីនរង០ល ីក។ 
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៣.១.២. ការងារផលរិកមម និង្ិកាត្សាវត្ាវ 
- តម្រយ:ោរែិលសាធ្នស៍រលសរសារណា និងរបាយោរណ៍របស់និសសតិ ទទួ បានកូនល ី
ចាំនួន១២៨១លដីម្  

- បានបញ្ជូ នសលងខបសារណារបស់និសសតិចាំនួនែីររូប លដីម្បចូី រមួ្សននិសិទធវទិាសាស្រស្លៅ
សាក វទិា ័យបាតដ់ាំបង 

- ថ្ងៃទី១៧-២១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ម្ស្រនី្ចាំនួន០២រូប បានចតេះសិការសាវរជាវែីដាំណាាំ
ឧសាហកម្ម និងដាំណាាំលសបៀង លៅលខត្រែេះវហិារ និងលខត្លសៀម្រប 

- ថ្ងៃទី២៥-២៩ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ម្ស្រនី្ចាំនួន០១រូប បានចតេះរសាវរជាវែីោរអភិវឌឍនោ៍រ
លរបីរបាស់ដីកសិកម្ម លៅលខត្ម្ណឌ  គិរ ីនិងរតន:គិរ។ី 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
៣.២. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លនិ្សិរ  
កនតងឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ លដបា តឺម្ ងប់ាននរងកាំែតងបណ្ត េះបណ្ា និសសតិទ្វាំងថាន កប់រញិ្ញា បរតរង និង

ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រសស្រតបចាំនួន៣១នាក ់រសី១៣នាក ់ព្ដ មានដូចខាងលរោម្ ៖ 
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ក. និសសតិបញ្េបោ់រសកិា 
- ថាន កប់រញិ្ញា បរតរង មានចាំនួន០៣នាក ់(រសី០១នាក)់ 
- ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ មានចាំនួន០៧នាក ់(រសី០១នាក)់។ 

ខ. និសសតិកាំែតងសកិា 
- ថាន កប់រញិ្ញា បរតរង ឆ្ន ាំទី២ មានចាំនួន១១នាក ់(រសី០៨នាក)់  
- ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី២ មានចាំនួន០០នាក ់(រសី០០នាក)់  
- ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៣ មានចាំនួន០៣នាក ់(រសី០១នាក)់  
- ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៤ មានចាំនួន០៧នាក ់(រសី០២នាក)់។ 
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ទដ្បា សតឺម្ង៉់សាកវបសបកម្ម  
Department of Horticulture 

3 
១. របវតត ិ
 លដបា តឺម្ ងស់ាកវបបកម្ម ជាលដបា តឺម្ ងមួ់្យកនតងចាំលណាម្លដបា តឺម្ ងទ់្វាំង១២ ថ្នសាលាជាតិ
កសិកម្មព្រែកល ៀប។ លដបា តឺម្ ងស់ាកវបបកម្ម បានចាបល់ផី្ម្លបីក និងទទួ និសសតិឱ្យចូ ម្កសិកាលៅ
ឆ្ន ាំ១៩៩៧ លរោម្ោរជួយលរជាម្ព្រជងែីអងគោរែីរ គឺអងគោរ ASASEC និងអងគោរ PAFARC។ 
 ដាំបូងលដបា តឺម្ ងស់ាកវបបកម្ម បានលបីកបណ្ត េះបណ្ា និសសតិរតរម្ករមិ្តបរញិ្ញា បរតរង  តេះម្ក 
ដ ់ឆ្ន ាំ២០០៣ លដបា តឺម្ ងស់ាកវបបកម្មបានលបីកបលរងៀនថាន កប់រញិ្ញា បរតតម្អនតរករតយល ខ៨៤ រហូត 
ម្កដ ់បចេតបបននលដបាតឺម្ ងល់បីកបាន១៤ ជាំនានម់្កលហយី។ 
 លដបា តឺម្ ងស់ាកវបបកម្មបាននរងកាំែតងបណ្ត េះបណ្ា ធ្នធានម្នតសស របកបលដ្ឋយសម្តាភ្នែ 
ឧត្ម្ភ្នែោរងារ សី ធ្ម្ ៌លឆែីយតបនរងតរមូ្វោរទីផារោរងារកនតងវសិ័យកសិកម្ម និងវសិ័យោកែ់ន័ធនានា 
លដីម្បចូី រមួ្ចាំព្ណកកនតងោរកសាង និងអភិវឌឍនល៍សដាកិចេជាតិ និងសងគម្ឱ្យមានភ្នែរបលសីរល ងី។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
២. ចកខុវិស័យ 
 លដបា តឺម្ ងស់ាកវបបកម្មយ ់លឃញីថា ោរកសាងធ្នធានម្នតសសកនតងវសិ័យកសិកម្ម គឺមានសារៈ
សាំខានប់ាំផតត លធ្ាីោ ងណាឱ្យធ្នធានព្ដ បានបណ្ត េះបណ្ា ចបែី់សាលា គឺរបកបលដ្ឋយសម្តាភ្នែ 
មានរកម្សី ធ្ម្ ៌ វជិាជ ជីវៈ ា ចូ រមួ្កនតងច នាអភិវឌឍនក៍សិកម្ម លដីម្បផី ិតនូវលភ្នគផ កសិកម្មនានា 
របកបលដ្ឋយសនិ្សតខ និងសតវតាិភ្នែចាំណីអាហារសរមាបែ់ រដារគប់ៗ រូប។ 
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៣. ទបសកកម្ម 
- លរៀបចាំកម្មវធីិ្សិកាឱ្យរសបតម្ោរវវិឌឍនរ៍បស់សងគម្បចេតបបននទ្វាំងកនតងតាំបន ់និងែិភែលលាក 
- បណ្ត េះបណ្ា ធ្នធានម្នតសសល ីវសិ័យសាកវបបកម្ម និងវសិ័យោកែ់ន័ធ លដ្ឋយផារភ្នជ បរ់ទរស្ី
លៅកនតងសាលាលៅនរងោរអនតវត្ជាកព់្ស្ងលៅឯមូ្ ដ្ឋា ន  

- កសាង និងបលងកីនសម្តាភ្នែយ ់ដរងរបសម់្ស្រនី្កនតងលដបា តឺម្ ង ់ រសបតម្ទសសនៈទ្វន និង
លគា ោរណ៍វទិាសាស្រស្ជាសាក  

- លរៀបចាំព្ងរកា និងបលងកីនលហដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធកនតងលដបា តឺម្ ង។់ 
 

៤. ាា នភាពម្ន្រន្រីាជការ 
 លោងតម្លសចកី្សលរម្ចល ខ៤៣១ ក.ែ.  ចតេះថ្ងៃទី១២ ព្ខមិ្ងតនា ឆ្ន ាំ២០០៩ ស្ីែីរលបៀបរបប 
ោរងារ និងោរព្បងព្ចកភ្នរកិចេសរមាបម់្ស្រនី្រជាោរលដបា តឺម្ ងស់ាកវបបកម្ម ព្ដ កាំែតងបលរមី្ោរងារជារប 
ចាាំមានចាំនួន០៧រូប  រមួ្មាន  ៖ 

១. លលាក ព្ឆម្ ថា របធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម 
២. លលាករស ីព្ម្ ន សតគនាធ រ ី អនតរបធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម 
៣. លលាករស ីថ្ម្  សតីងន អនតរបធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម 
៤. លលាក លទែ ចានដ់្ឋរ  សមាជិក បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម 
៥. លលាក ងន ប៊ាតនងតន សមាជិក បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម 
៦. លលាក ហម្ សាំលអឿន សមាជិក បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម 
៧. លលាក ចន សតខា សមាជិក បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
 

៥. សកម្មភាពរមួ្ 
លដបា តឺម្ ងស់ាកវបបកម្មបាននរងកាំែតងបណ្ត េះបណ្ា ធ្នធានម្នតសស របកបលដ្ឋយសម្តាភ្នែ 

ឧត្ម្ភ្នែោរងារ សី ធ្ម្ ៌ លឆែីយតបនរងតរមូ្វោរទីផារោរងារកនតងវសិ័យកសិកម្ម និងវសិ័យោកែ់ន័ធ 
នានាលដីម្បចូី រមួ្ចាំព្ណកកនតងោរកសាង និងអភិវឌឍនល៍សដាកិចេជាតិ និងសងគម្ឱ្យមានភ្នែរបលសីរល ងី។ 
លដបា តឺម្ ងស់ាកវបបកម្ម យ ់លឃញីថា ោរកសាងធ្នធានម្នតសសកនតងវសិ័យកសិកម្ម គឺមានសារៈសាំខាន់
បាំផតត លធ្ាីោ ងណាឱ្យធ្នធានព្ដ បានបណ្ត េះបណ្ា ចបែី់សាលា គឺរបកបលដ្ឋយសម្តាភ្នែ មានរកម្
ស ីធ្ម្ ៌ វជិាជ ជីវៈ ា ចូ រមួ្កនតងច នាអភិវឌឍនក៍សិកម្ម លដីម្បផី ិតនូវលភ្នគផ កសិកម្មនានា របកប
លដ្ឋយសនិ្សតខ និងសតវតាិភ្នែចាំណីអាហារសរមាបែ់ រដារគប់ៗ រូប។ 

 
៦. ការបណ្ត ុះបណ្្តលធនធានម្នតសេ 

៦.១. ្ិកាា សាលា វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និងទ្យ្សកិច្ច្ ិកា 
ក. កនតងរបលទស 

- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួននាក០់៤នាក ់លសមីនរង១៤ល ីក 
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- និសសតិចាំនួន២៥នាក ់លសមីនរង០១ល ីក។ 
សកម្មភ្នែទ្វាំងអស់ខាងល ីមានដូចខាងលរោម្ ៖ 

- ថ្ងៃទី១៧-១៨ ព្ខម្ករ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដរកនាាំនិសសតិចូ រមួ្ស្ាបោ់រលធ្ាីបទបងាា ញរបស់អងគ
ោរ Compet  

- ថ្ងៃទី៣-៥ ព្ខមី្នា ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីអាំែីោរលធ្ាីព្ផនោរយតទធសាស្រស្ងវោិ និងងវោិកម្ម 
វធីិ្ លៅលខត្កាំែត 

- ថ្ងៃទី៨-១២ ព្ខលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ីែីោរែិលរគាេះលោប ់ល ីោរលរៀបចាំព្ផន
ោរយតទធសាស្រស្ងវោិ និងងវោិកម្មវធីិ្   ឆ្ន ាំ២០១៧ លៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 

- ថ្ងៃទី១៥-១៧ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រូម្វគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែីោរលរបីឧបករណ៍ែិលសា
ធ្នស៍រមាបវ់ភិ្នគសារធាតតគីមី្សររីងគ និងអសររីងគ 

- ថ្ងៃទី២០-២៣ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ដរកនាាំនិសសតិចាំនួន២៥នាក ់ ចតេះទសសនៈកិចេសិកា
កព្នែងលធ្ាីជីកប តស្ិ៍របស់អងគោរ Coped លៅលខត្បាតដ់ាំបង 

- ថ្ងៃទី២៣-២៤  ព្ខ មី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលា TOT (ASPRE.PNCA)  
- ទី៨ ព្ខលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីជាំងឺបាែ ស់លៅល ីដាំណាាំរសូវ លៅអគគ
នាយកដ្ឋា នកសិកម្ម 

- ថ្ងៃទី២០-២២ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីោរព្ងរកា និងោរទតកដ្ឋក់
រគាបែូ់ជ និងោរលរបីរបាស់លរគឿងយន្កសិកម្ម លៅអគគនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម 

- ថ្ងៃទី១៤-១៥ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីោរអភិវឌឍនក៍ម្មវធីិ្សិកា លៅ
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 

- ថ្ងៃទី១៧-១៨ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីោរព្របរបួ អាោសធាតត លៅ
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប។ 

ខ. លរៅរបលទស 
- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០១នាក ់លសមីនរង០១ល ីក (ថ្ងៃទី២៣ ព្ខតតលា ដ ់ថ្ងៃទី៥ ព្ខវចិឆិោ ឆ្ន ាំ
២០១៧ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែី Technical Training for Efficient and Safe 
Production of Major Tropical Economic Crops, 2017 លៅរបលទសចិន) 

- និសសតិចាំនួន០០នាក ់លសមីនរង០០ល ីក។ 
 

៦.២. ការងារផលិរកមម ង្ិកាត្សាវត្ាវនិ  
ក. ោរងារផ តិកម្ម 
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- បណ្ត េះផសតិចាំលបីងបានចាំនួន១៥រង (០,៥ម្x១ម្/រង) 
-  បណ្ត េះផសតិអាំលបាេះបានចាំនួន៣៥០កញ្េប ់
- ថ្ងៃទី៦ ដ ់ថ្ងៃទី៩ ព្ខកតម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដរកនាាំនិសសតិលៅសាូងរសូវែិលសាធ្នល៍ៅវទិាសាា ន
រសាវរជាវអភិវឌឍនក៍សិកម្មកម្ពតជា  

- បណ្ត េះកូនសាា យែូជព្កវល មៀតបានចាំនួន១០ ០០០កូន 
-  បណ្ត េះកូនខនតរបានចាំនួន១៥០កូន 
-  ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្លធ្ាីជាំកាំប តស្ិ៍ 
- ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្ដ្ឋាំដាំណាាំលោតបារ ាំង រតសក ់និងដាំណាាំរតសកច់ាំណា 
- ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្ដ្ឋាំដាំណាាំបព្នែល ីទរក (Hydroponic)។ 

ខ. ោរងារសកិារសាវរជាវ 
- ថ្ងៃទី០៩-១១ ព្ខសីហា   ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសារជាវែីតរមូ្វោរទីផារោរងារ លដីម្បឆីែតេះ
បញ្ញេ ាំង និងព្កសរមួ្ កម្មវធីិ្សិកា ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម 

- ថ្ងៃទី១៧-២១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវអាំែីដាំណាាំកសិ-ឧសាហ៍កម្ម លៅ
លខត្រែេះវហិារ 

- ថ្ងៃទី១១ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ លធ្ាីបទបងាា ញសរមាបនិ់សសតិឆ្ន ាំទី១ អាំែីសោ្នតែ ថ្នលដ
បា តឺសាកវបបកម្ម 

- រសាវរជាវឯកសារលដីម្បចីងរកង និងព្ក ម្ាលម្លរៀនដាំណាាំ ម្ា ចាំនួន១កា  (៨៧ទាំែរ័) 
- រសាវរជាវឯកសារលដីម្បចីងរកង និងព្ក ម្ាលម្លរៀនោរលរៀបចាំសួន ចាំនួន០១កា  (៧៧
ទាំែរ័) 

-  រសាវរជាវឯកសារលដីម្បចីងរកង និងព្ក ម្ាលម្លរៀនបាណកវទិា ចាំនួន០១កា  (៧០
ទាំែរ័) 

- រសាវរជាវឯកសារបានចាំនួន៣៦០ទាំែរ័ជាភ្នសាអងល់គែសទ្វកទ់ងនរងោរបណ្ត េះនិងែរងីក 
ែូជដាំណាាំផសតិកនតងលនាេះមាន ៖ Training manual on tropical mushroom production 
and value addition, (Indian Council of Agricultural Research). Training 
manual on mushroom cultivation technology, Small-scale mushroom 
cultivation (Agrodok41) ១០០ទាំែរ័ 

-  រសាវរជាវឯកសារលដីម្បចីងរកង និងព្ក ម្ាលម្លរៀនដាំណាាំផសតិ ចាំនួន០១កា  (១៣៩
ទាំែរ័)។ 
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៦.៣. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លនិ្សិរ  
កនតងឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ លដបា តឺម្ ងប់ាននរងកាំែតងបណ្ត េះបណ្ា និសសតិទ្វាំងថាន កប់រញិ្ញា បរតរង និង

ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រសស្រតបចាំនួន៣៥នាក ់រសី១៨នាក ់ព្ដ មានដូចខាងលរោម្ ៖ 
ក. និសសតិបញ្េបោ់រសកិា 

- បរញិ្ញា បរតរង មានចាំនួន០០នាក ់(រសី០០នាក)់ 
- បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ មានចាំនួន១៦នាក ់(រសី០៩នាក)់។ 

ខ. និសសតិកាំែតងសកិា 
- បរញិ្ញា បរតរង ឆ្ន ាំទី២ មានចាំនួន០៤នាក ់(រសី០២នាក)់ កាំែតងសិកាល  ី៧ ម្តខវជិាជ  
- បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី២ មានចាំនួន០៤នាក ់(រសី០២នាក)់ កាំែតងសិកាល ី ៨ ម្តខវជិាជ  
-  បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៣ មានចាំនួន០៤នាក ់(រស០ី៣នាក)់ កាំែតងសិកាល ី ៨ ម្តខវជិាជ  
- បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៤ មានចាំនួន០៧នាក ់(រសី០៤នាក)់ កាំែតងសិកាល ី ៧ ម្តខវជិាជ ។ 

 
៧.ការងារសហស្របតិបត្ិការអន្រាតិ 

លដបា តឺម្ ងស់ាកវបបកម្មបាននរងកាំែតងមានោរសហោរណ៍ជាមួ្យអងគោរ COMPET ល ីោរសិកា 
រសាវរជាវ និងែិលសាធ្នដ៍ាំណាាំបព្នែតម្រយៈោរលរបីរបាស់ជីកាំប តស្ិ៍ ព្ដ បានផ ិតល ងីលដ្ឋយអងគោរ 
COMPET ផ្លា  ់ ។ 
 
៨. ការងារផ្សេងៗ 

- ចូ រមួ្របជតាំោរលធ្ាីព្ផនោរណ៍យតទធសាស្រស ្លៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 
- ចូ រមួ្កម្មវធីិ្ចតេះហតាល ខាល ីកិចេរែម្លរែៀងរវងរកសួងអបរ់ ាំ យតវជន និងកីឡា និងសា
លាអងគោរព្ នព្សកបអាោដឺមី្  

-  ចូ រមួ្ដ្ឋាំកូនល លីបងតម្របងសាលាខាងលរៅ 
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- បញ្ជូ ននិសសតិឱ្យចូ រមួ្ស្ាបោ់រលធ្ាីបទបងាា ញែីោរផ្ ់អាហារូករណ៍របស់NEF-NAGAO
បទបងាា ញែីោរលរជីសលរសីនិសសតិទសសនៈកិចេសិកាលៅរបលទសចិនរយៈលែ ២សប្ាហ៍ 

- បញ្ជូ ននិសសតិឱ្យចូ រមួ្ស្ាបោ់របទបងាា ញែីោរលរជីសលរសីនិសសតិលៅទសសនៈកិចេសិកា
លៅរបលទសថ្តវ ន់  ព្ខ៦រយៈលែ   

- បញ្ជូ ននិសសតិឱ្យចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីោរព្របរបួ អាោសធាតត 
- ចូ រមួ្លធ្ាីអនាម្យ័ជតាំវញិបរលិវណលដបា តឺម្ ងជ់ារបចាាំ 
- របជតាំកនតងលដបា តឺម្ ងរ់បចាាំព្ខ 
- ចូ រមួ្របជតាំរបចាាំព្ខជាមួ្យថាន កដ់រកនាាំ និងអងគភ្នែចាំណត េះសាលាជាតិ។ 
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ទដ្បា សតឺម្ង៉់កសិ-ឧសសាហកម្ម 
Department of Agro-Industry 

3 
១ របវតត ិ
លោងតម្របោសល ខ១៣៤ របក.កបត ចតេះថ្ងៃទី១៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០០៥ របស់រកសួងកសិកម្ម 

រតោខ របមាញ់ និងលនសាទស្ីែីោរលរៀបចាំ និងរបរែិត្លៅរបស់ោរោិ ័យ និងអងគភ្នែចាំណត េះសាលាជាតិ
កសិកម្ម ព្រែកល ៀប។ លដបា តឺម្ ងក់ស-ិឧសាហកម្ម គឺជាអងគភ្នែមួ្យកនតងចាំលណាម្ោរោិ ័យ និង
លដបា តឺម្ ងទ់្វាំងអស់ ព្ដ ចាំណត េះឱ្យសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប ព្ដ មានលបសកកម្មទទួ បនាតកោរ
ងារលសនាធិ្ោរជូនសាលាជាតិ និងមានភ្នរកិចេកសាងព្ផនោរយតទធសាស្រស្ និងកម្មវធីិ្អភវឌឍនរ៍បស់
សាលាជាតិរយៈលែ ខែី ម្ធ្យម្ និងព្វង សរមាបល់របីរបាស់ជាទរសលៅកនតងោរជរមុ្ញកិចេអភិវឌឍនរ៍បស់
សាលាជាតិ។ លៅកនតងលដបា តឺម្ ងម់ានតួនាទីដូចជា ោរបងាា តប់លរងៀននិសសតិថាន កប់រញិ្ញា បរតរង និងនិសសតិ
ថាន កប់រញិ្ញា បរត ជាំនាញព្កថ្ចនម្ាូបអាហារ នាាំនិសសតិចតេះទសសកិចេសិកា ដរកនាាំនិសសតិសរលសរសារណា 
របាយោរណ៍ និងទទួ ភ្នរៈកិចេលផសងៗលទៀតព្ដ ថាន កដ់រកនាាំសាលារបគ ់ឱ្យ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២. ទិសទៅ 
 លដបា តឺម្ ងក់សិ-ឧសាហកម្ម មានទិសលៅអបរ់ ាំបណ្ត េះបណ្ា អនកបលចេកលទសកស-ិឧសាហកម្ម
ថាន កប់រញិ្ញា រង និងបរញិ្ញា  លដ្ឋយលផ្្លតទ្វាំងបរមិាណ និងគតណភ្នែលដ្ឋយលធ្ាីវរិករតយោរ សតរករតោរអនកបលចេក
លទសរសបតម្សាំណូម្ែរថ្នលសចកី្រតូវោររបស់របលទសជាតិ កដូ៏ចជាោរបណ្ត េះបណ្ា ម្តខវជិាជ ជីវៈព្ក
ថ្ចនផ ិតផ កសិកម្ម រែម្ទ្វាំងលបីកវគគសិោខ សាលា ឬសននិសីទលផសងៗតម្សាំណូម្ែរសងគម្។ 
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៣. ទបសកកម្ម 
 លដបា តឺម្ ងក់សិ-ឧសាហកម្មមានលបសកកម្មកនតងោរលរៀបចាំកម្មធី្សិកា បណ្ត េះបណ្ា ធ្នធាន
ម្នតសសល ីរគបវ់សិ័យដូចជា ោរព្កថ្ចនម្ាូបអាហារ និងវសិ័យលផសងៗព្ដ ោកែ់ន័ធកនតងោរងារអនតវត្នជ៍ាក់
ព្ស្ង ោរងាររសាវរជាវ និងោរផសែាផាយរបកបលដ្ឋយគតណភ្នែ និងយកចិត្ទតកដ្ឋកខ់ពសល់ ីនិរន្ភ្នែថ្ន
ធ្នធានធ្ម្មជាតិ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
៤. ាា នភាពម្ន្រន្រីាជការ  

បចេតបបននកនតងលដបា តឺម្ ងក់សិ-ឧសាហកម្ម មានម្ស្រនី្រជោរលែញសិទធិចាំនួន០៧រូប។ ម្ស្រនី្ទ្វាំងអស់
បានម្កបាំលែញភ្នរៈកិចេលរៀងៗខែួនលៅតម្បាំព្ណងព្ចកោរងារ ដូចជា ចូ រមួ្បងាា តប់លរងៀនដ ់និសសតិ
កនតង និងលរៅលដបា តឺម្ ង ់លធ្ាីរបាយោរណ៍របចាាំព្ខ របចាាំឆ្ន ាំ លធ្ាីព្ផនោរសកម្មភ្នែរបចាាំឆ្ន ាំ ដរកនាាំនិសិសតសរ
លសរសារណា និងរបាយោរណ៍បញ្េបោ់រសិកាជាលដីម្។ 

តួនាទី និងករមិ្តសញ្ញា បរតរបស់ម្ស្រនី្កនតងលដបា តឺម្ ងក់សិ-ឧសាហកម្ម មានដូចកនតងតរងខាង
លរោម្ ៖ 

១. លលាក ជយ័ ម្នាា   របធាន  បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញវទិាសាស្រស ្និងលវជជសាស្រស្ 
  សតា ទទួ បនាតកោរងារោ្បរ់មួ្។ 
២. លលាក លថាង សម្បតិ្  អនតរបធាន  បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញោររគបរ់គងចរមុ្េះសរមាប ់

  ោរអភិវឌឍនក៍សិកម្ម និងជនបទ ទទួ បនាតកោរងារ 
  រដាបា ។ 

៣. លលាករស ីហតង គរម្អា៊ា ង  អនតរបធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ជាំនាញកសិ-ឧសាហកម្ម និងបរ ិ
  សាា ន ទទួ បនាតកោរងារបលចេកលទស។ 
៤. លលាក បតិច សតីងន  ម្ស្រនី្  បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញរបែន័ធកសិកម្មចរមុ្េះ  
  ទទួ បនាតកនិសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៤។ 
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៥. លលាក លៅ  សាំរតិ  ម្ស្រនី្  បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវសិាករគីមី្ និងវទិាសាស្រស ្
  អាហារ ទទួ បនាតកនិសសតិថាន កប់រញិ្ញា  ឆ្ន ាំទី៣។ 
៦. លលាករស ីឡាយ លនៀវ  ម្ស្រនី្  បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញកសិ-ឧសាហកម្ម ទទួ  
  បនាតកនិសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី២។ 
៧. លលាករស ី  ីផលាែ   ម្ស្រនី្  បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញកសិ-ឧសាហកម្ម ទទួ  
  បនាតកនិសសតិថាន កប់រញិ្ញា បរតរង ឆ្ន ាំទី២។ 

 
៥. សកម្មភាពការងាររមួ្ 
 លដបា តឺម្ ងក់សិ-ឧសាហកម្ម គឺជាអងគភ្នែមួ្យកនតងចាំលណាម្ោរោិ ័យ ម្នាីរែិលសាធ្ន ៍សាា នីយ ៍
រសាវរជាវ និងលដបា តឺម្ ងទ់្វាំង២១ចាំណត េះឱ្យសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប ព្ដ មានលបសកកម្មទទួ 
បនាតកោរងារលសនាធិ្ោរជូនសាលាជាតិ និងជាទរសលៅកនតងោរជរមុ្ញកិចេអភិវឌឍនរ៍បស់សាលាជាតិ ។ តួ
នាទីដូចជា ោរបងាា តប់លរងៀន និសសតិថាន កប់រញិ្ញា បរតរង និងនិសសតិថាន កប់រញិ្ញា បរតជាំនាញព្កថ្ចនម្ាូប
អាហារ និង សតវតាិភ្នែអាហារ នាាំនិសសតិចតេះទសសកិចេសិកា ដរកនាាំនិសសតិសរលសរសារណា របាយោរណ៍ 
និងលដបា តឺម្ ងក់សិ-ឧសាហកម្ម ទទួ ភ្នរៈកិចេលផសងៗលទៀតព្ដ ថាន កដ់រកនាាំសាលារបគ ់ឱ្យ ។ 

 
៥.១. ការបណរត ុះបណ្តរ លធនធានមនត្ ស 

 ៥.១.១. ្ិកាា សាលា វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និងទ្យ្សនកិច្ច្ ិកា  
ក. កនតងរបលទស 

- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួននាក០់៥នាក ់លសមីនរង០៥ល ីក 
- និសសតិចាំនួន០០នាក ់លសមីនរង០០ល ីក។ 

សកម្មភ្នែទ្វាំងអស់ខាងល ីមានដូចខាងលរោម្ ៖ 
- ថ្ងៃទី៣-៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីអាំែីោរលធ្ាីព្ផនោរយតទធសាស្រស្ងវោិ 
និងងវោិកម្មវធីិ្ លៅលខត្កាំែត 

- ថ្ងៃទី៨-១២ ព្ខលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ីែីោរែិលរគាេះលោប ់ល ីោរលរៀបចាំព្ផន
ោរយតទធសាស្រស្ងវោិ និងងវោិកម្មវធីិ្  លៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 

- ថ្ងៃទី២១ ព្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលារបស់អងគោរ Aspire ស្ីែីោរលរៀបចាំ
កម្មវធីិ្សិកា លៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 

- ថ្ងៃទី១១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីរដាបា សាធារណៈ លៅសាលា
ជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 
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- ថ្ងៃទី២៧-២៩ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីោរផ ិតភ្នែ និងោរព្កថ្ចន 
ផ ិតផ  ឧបតាម្ាលដ្ឋយរកសងួឧសាហកម្ម។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ខ. លរៅរបលទស 

- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០៤នាក ់លសមីនរង០៥ល ីក 
- និសសតិចាំនួន០០នាក ់លសមីនរង០០ល ីក។ 

សកម្មភ្នែទ្វាំងអស់ខាងល ីមានដូចខាងលរោម្ ៖ 
- ព្ខលម្សា ២០១៧ ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះ 
បណ្ា លៅរបលទសចិន 

- ព្ខកញ្ញា  ២០១៧ ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា លៅរបលទសចិនោ  
- ព្ខតតលា ២០១៧ ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា លៅរបលទសហា ីីែីន 
- ថ្ងៃទី២៣ ព្ខតតលា ដ ់ថ្ងៃទី០៥ ព្ខវចិឆោ ២០១៧ ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា លៅរបលទស
ចិន  

- ថ្ងៃទី០៤ ព្ខវចិឆិោ ដ ថ់្ងៃទី២០ ព្ខវចិឆោ ២០១៧ វគគបណ្ត េះបណ្ា លៅរបលទសឥណាឌ ។ 
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៥.១.២. ការងារផលិរកមម និង្ិកាត្សាវត្ាវ 
ក. ោរងារផ តិកម្ម 

- ថ្ងៃទី២៨ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ដរកនាាំនិសសតិ 
ព្កថ្ចនលធ្ាីសាចរ់កកសាចរ់ជូក 

- ថ្ងៃទី២៩-៣១ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ដរកនាាំនិសសតិ 
ព្កថ្ចនលធ្ាីដាំណាបខ់ាី មាន ស់ ដាំ ូង រតវឆ្ប  
ដាំណាបល់ប ងលបា េះ 

- ដរកនាាំនិសសតិផ ិតទរកោរ  តត ទរកលោត ទរកសព្ណ្ក 
- ដរកនាាំនិសសតិផ ិតលសៀងព្ផាម្ ែងទ្វថ្រប បាកយ់ តង គីម្ឆី។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ខ. ោរងារសកិារសាវរជាវ 

- ថ្ងៃទី១៧-២១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវអាំែីដាំណាាំកសិ-ឧសាហ៍កម្ម លៅ
លខត្រែេះវហិារ 

- ថ្ងៃទី២៥-២៩ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវស្ីែីោរងារកសិកម្មកនតងវសិ័យអបរ់ ាំ 
លៅលខត្តព្កវ និងរែេះសីហនត។ 

 
៥.២. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លនិ្សិរ 
កនតងឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ លដបា តឺម្ ងក់សិ-ឧសាហកម្ម បានបណ្ត េះបណ្ា និសិសតថាន កប់រញិ្ញា បរតរង 

និងបរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ចាំនួន៥១នាក ់រសីចាំនួន២១នាក ់ព្ដ មានដូចខាងលរោម្ ៖ 
ក. និសសតិបានបញ្េបោ់រសកិា 

- ថាន កប់រញិ្ញា បរតរង ចាំនួន០៥នាក ់រសីចាំនួន០២នាក ់
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- ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ចាំនួន១៣នាក ់រសីចាំននួ០៤នាក។់ 
ខ. និសសតិកាំែតងសកិា 

-  ថាន កប់រញិ្ញា បរតរង ឆ្ន ាំទី២ ចាំនួន០៤នាក ់រសីចាំនួន០២នាក់ 
- ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី២ ចាំនួន១០នាក ់រសីចាំនួន០៦នាក់ 
- ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៣ ចាំនួន១១នាក ់រសីចាំនួន០៦នាក់ 
- ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៤ ចាំនួន០៨នាក ់រសីចាំនួន០១នាក។់  

   
៨. ការងារផ្សេងៗ 

- ចូ រមួ្របជតាំរបចាាំព្ខលៅកនតងសាលាជាតិ 
- លធ្ាីអនាម្យ័ជតាំវញិអាគារលដបា តឺម្ ង ់និងម្នាីរែិលសាធ្ន ៍
- ចូ រមួ្ជាគណៈកម្មោរោរោរគលរមាងលសនីសតាំរបធានបទរបស់និសសតិលៅកនតងសាលាជាតិ 
-  ថ្ងៃទី១៤ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្លបីកវគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែីវធីិ្សាស្រស្ផសែាផាយ
កសិកម្ម លរោម្អធិ្បតីភ្នែ ឯកឧត្ម្ ឱម្ រឹម្សា ស រដាល ខាធិ្ោររកសួងកសិកម្ម រតោខ
របមាញ់ និងលនសាទ  

- ថ្ងៃទី២៧ ព្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្ជាគណៈកម្មោរោរោរសារណាបញ្េបោ់រសិកា
របស់និសសតិថាន កវ់ទិាសាស្រស ្លរៀបរយ  

- ថ្ងៃទី៣០ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្ជាគណៈកម្មោររប ងបញ្េបោ់រសិការបស់
និសសតិថាន កប់រញិ្ញា បរតរង កនតងសាលាជាតិកសកិម្មព្រែកល ៀប។ 
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3 
 
១. របវតត ិ
លៅកនតងព្ខមិ្ងតនា ឆ្ន ាំ១៩៩៦ សាលាបានបលងកីតឱ្យមានព្ផនកផសែាផាយកសិកម្ម ព្ដ ជាអងគភ្នែ

មួ្យចាំណត េះឱ្យសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប និងជាកា មា សតីនសរមាបប់ណ្ត េះបណ្ា ដ ់និសសតិ 
ជាំនាញផសែាផាយកសិកម្ម ករមិ្តម្ធ្យម្ព្ដ បានលរជីសលរសីឱ្យចូ លរៀនកនតងឆ្ន ាំសិកា១៩៩៥-១៩៩៦ 
(បរញិ្ញា បរតរង)។ 

លៅកនតងព្ផនកលនេះ រតូវបានលរជីសលរសីបតគគសិកាលចញែីជាំនាញលផសងៗលទៀតថ្នជាំនាញកសិកម្ម ដូច
ជា បសតលែទយ កសិកម្ម រតកខកម្ម ជ ផ ។ ។ លធ្ាីោរបណ្ត េះបណ្ា  កម្មសិការសាវរជាវ និងកសាងកម្ម
វធីិ្សិកាលរោម្ោរឧបតាម្ាែីអងគោរADDA។ ឆ្ន ាំ២០០០ បានព្របល ម្ េះជា ព្ផនកផសែាផាយ និងអភិវឌឍន៍
ជនបទ និងលៅកនតងឆ្ន ាំ២០០៣ បានោែ យជាលដបា តឺម្ ងផ់សែាផាយ និងអភិវឌឍនជ៍នបទ ម្កទ ់បចេតបបនន។ 
លដបា តឺម្ ងល់នេះនរងមានល ម្ េះជាលដបា តឺម្ ងផ់សែាផាយកសិកម្ម និងអភិវឌឍនជ៍នបទវញិ លៅលែ សាលា
ោែ យជាវទិាសាា នជាផែូវោរ។  

បចេតបបននលដបា តឺម្ ងម់ានអាគារមួ្យខនង ០៩បនាប ់ (បនាបោ់រោិ ័យ០៣ បនាបរ់បជតាំ០១ បនាប់
សិកា០៤ និងបនាបទ់រក០១)។ ធ្នធានម្នតសសកនតងលដបា តឺម្ ងច់ាំនួន០៧រូប មានករមិ្តសញ្ញា បរតបរញិ្ញា
ជានខ់ពស់០៤រូប  បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្០៣រូប និងមានោរសហោរជាម្ួយរគូជាំនាញទ្វាំងខាងកនតងសាលា និង
ែីខាងលរៅសាលាចាំនួនសរតប១៥រូប ព្ងម្លទៀត (បរញិ្ញា បរត៣៣% បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់៥៤% និងបណឌិ ត 
១៣%)។ ចាំនួននិសសតិព្ដ បានជាបជ់ាសាា ែរម្កដ ់ឆ្ន ាំ២០១៧ សរតបចាំនួន៤៨៣នាក់ រសី២១៥នាក ់
(កនតងលនាេះបរញិ្ញា បវទិាសាស្រស្សរតបចាំនួន២៦៣នាក ់រសី១០១នាក)់។ 
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២. ាា នភាពម្ន្រន្ីរាជការ 
លដបា តឺម្ ងផ់សែាផាយ និងអភិវឌឍនជ៍នបទ មានម្ស្រនី្បលរមី្ោរងារសរតបចាំនួន០៧រូប (រសី០២រូប)  

ព្ដ មានតួនាទី និងករមិ្តសញ្ញា បរតដូចកនតងតរងខាងលរោម្៖ 
 
តរងទី៥ ៖ សាា នភ្នែម្ស្រនី្កនតងលដបា តឺម្ ង ់
 

 .រ នាម្ និងលគាតនាម្ តួនាទី ករមិ្តសញ្ញា បរត លផសងៗ 
០១ លលាកលសដា សតជីវន័ របធាន  បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់  
០២ លលាករសី អាត សតផ្លត អនតរបធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់  
០៣ លលាកយរម្ សង ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្  
០៤ លលាក ព្អម្ សូរ នី ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់  
០៥ លលាក អ៊ាតក គតណោ ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់  
០៦ លលាក យនិ គនធត  ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ សតាំចាបម់ានជម្ៃឺ 
០៧ លលាករសី ល ង សតធាវ ី ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ សតាំចាបម់ានជម្ៃឺ 

 
៣. សកម្មភាពការងាររមួ្ 

លដបា តឺម្ ងផ់សែាផាយ និងអភិវឌឍនជ៍នបទ គឺជាលដបា តឺម្ ងមួ់្យសាិតកនតងអងគភ្នែចាំណត េះរបស់
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប។ លដបា តឺម្ ងម់ានតួនាទីសាំខាន ់ គឺោរបណ្ត េះបណ្ា និសសតិជាំនាញផសែា
ផាយ និងអភិវឌឍនជ៍នបទ ទ្វាំងែីរករមិ្តបរញិ្ញា បរតរង និងបរញិ្ញា បរត។  លដីម្បឱី្យោរបណ្ត េះបណ្ា 
ធ្នធានម្នតសសកនតងវសិ័យលនេះ បានសម្រសបលៅនរងតរមូ្វោរទីផារែ កម្មនាលែ បចេតបបនន លដបា តឺម្ ង់
បានខិតខាំរសាវរជាវ សហោរ និងលរៀបចាំជាចតងលរោយកសាងបាននូវកម្មវធីិ្សិកាងមីមួ្យសរមាបល់ដបា តឺ   
ម្ ង។់ កម្មវធីិ្សិកាងមីលនេះរតូវបានអនតវត្បានចាំនួនែីរឆ្ន ាំលហយី និោយរមួ្បាននរងកាំែតងអនតវត្សរមាប់
និសសតិឆ្ន ាំទី២ និងទី៣។   លរៅែីខិតខាំលរៀបចាំកសាងនូវកម្មវធីិ្សិកាងមីលនេះ (ឆ្ន ាំទី៤ កម្មវធីិ្សិកាចាស់) លដ
បា តឺម្ ងខិ់តខាំចាតព់្ចងោរងារដរកនាាំ សរម្បសរមួ្  និងសរមាបដ់ាំលណីរោរថ្នោរបណ្ត េះបណ្ា និសសតិ
របចាាំឆ្ន ាំរបរែរត្លៅលដ្ឋយរ ូន លទ្វេះបីប តនាម នឆ្ន ាំចតងលរោយលនេះ ចាំនួននិសសតិបានចូ សិកាកនតងជាំនាញ
មានងយចតេះកល៏ដ្ឋយ លនេះមិ្នព្ម្នជាបញ្ញា លដ្ឋយព្ ករបស់លដបា តឺម្ ងល យី វជាបញ្ញា រមួ្របស់វសិ័យ
កសិកម្មព្ដររតូវគិតគូរ។  កនែងម្កលដបា តឺម្ ងប់ានលរៀបចាំោរបណ្ត េះបណ្ា លដ្ឋយផារភ្នជ បជ់ាម្ួយសកម្ម
ភ្នែអនតវត្ និងោរចតេះកម្មសិកាលៅតម្តាំបនល់គា នានាលៅតម្បណ្ា លខត្ ព្ដ ជាោរងារ មួ្យឱ្យ
និសសតិបានលឃញីោនព់្តចាស់ និងជាបទែិលសាធ្នស៍រមាបែួ់កលគមាន ក់ៗ ។  លដបា តឺម្ ង ់ បាននរងកាំែតង
ជាំរតញឱ្យរគូបលរងៀនយកចិត្ទតកដ្ឋកក់នតងោរបណ្ត េះបណ្ា  លដ្ឋយលរៀបចាំកសាងឯកសារលម្លរៀន និងព្ក
 ម្ាជាលរៀងរ ់ឆ្ន ាំ លដីម្បឱី្យសរម្បនរងទីផារោរងារ បរបិទសងគម្ និងបរសិាា ននាលែ បចេតបបនន។ 
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៤. ការបណ្ត ុះបណ្្តលធនធានម្នតសេ 
៤.១. សកិាា ាលា វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តល និងទសេកចិ្ចសកិា 
លដបា តឺម្ ងផ់សែាផាយ និងអភិវឌឍនជ៍នបទ បានចូ រូម្កនតងសិោខ សាលា វគគបណ្ត េះបណ្ា  និង  

ទសសនៈកិចេសិកា កនតង និងលរៅរបលទសមួ្យចាំនួនដូចខាងលរោម្ ៖ 
 ក. កនតងរបលទស 
តរងទី៦ ៖ ចាំនួនម្ស្រនី្កនតងលដបា តឺម្ ងចូ់ រមួ្សោិខ សាលា វគគបណ្ត េះបណ្ា  និងទសសនៈកិចេសកិា 

សោិខ សាលា វគគបណ្ត េះបណ្ា  និង 
សោិខ សាលាបណ្ត េះបណ្ា  ទសសនកិចេសកិា 

ចាំនួនល ីក ចាំនួនម្ស្រនី្ ចាំនួនល ីក ចាំនួនម្ស្រនី្ ចាំនួនល ីក ចាំនួនម្ស្រនី្ 
សរតប រស ី សរតប រសី សរតប រសី 

៤ ១ ១ ៣ ១ ០ ៣ ១ ០ 
៣ ១ ០    ២ ១ ០ 
១ ១ ០    ១ ១ ១ 

 

តរងទី៧ ៖ ចាំនួននិសសតិកនតងលដបា តឺម្ ងចូ់ រមួ្សោិខ សាលា វគគបណ្ត េះបណ្ា  និងទសសនៈកិចេសកិា 

សោិខ សាលា វគគបណ្ត េះបណ្ា  និង 
សោិខ សាលាបណ្ត េះបណ្ា  ទសសនកិចេសកិា 

ចាំនួនល កី ចាំនួននិសសតិ ចាំនួនល កី ចាំនួននិសសតិ ចាំនួនល កី ចាំនួននិសសតិ 
សរតប រស ី សរតប រស ី សរតប រស ី

១ ២ ០ ១ ១ ១ ល ីកទី១ ២០ ១៣ 
២ ១២ ៣ ២ ៨ ៤ ល ីកទី២ ១០ ៤ 
៣ ៥ ៤ ៣ ២ ១ សរតប ៣០ ១៧ 
៤ ៧ ៥ សរតប ១១ ៦   
៥ ៦ ៥     
៦ ៧ ៤     
សរតប ៣៩ ២១     
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ខ. លរៅរបលទស 
តរងទី៨ ៖ ចាំនួនម្ស្រនី្កនតងលដបា តឺម្ ងចូ់ រមួ្សោិខ សាលា វគគបណ្ត េះបណ្ា  និងទសសនៈកិចេសកិា 

សិោខ សាលា វគគបណ្ត េះបណ្ា  និង 
សិោខ សាលាបណ្ត េះបណ្ា  ទសសនកិចេសិកា 

ចាំនួនល ីក ចាំនួនម្ស្រនី្ ចាំនួនល ីក ចាំនួនម្ស្រនី្ ចាំនួនល ីក ចាំនួនម្ស្រនី្ 
សរតប រស ី សរតប រសី សរតប រសី 

០ ០  ១ ១ ១ ០ ០  
 
តរងទី៩ ៖ ចាំនួននិសសតិកនតងលដបា តឺម្ ងចូ់ រមួ្សោិខ សាលា វគគបណ្ត េះបណ្ា  និងទសសនៈកិចេសកិា 

សិោខ សាលា វគគបណ្ត េះបណ្ា  និង 
សិោខ សាលាបណ្ត េះបណ្ា  ទសសនកិចេសិកា 

ចាំនួនល ីក ចាំនួននិសសតិ ចាំនួនល ីក ចាំនួននិសសតិ ចាំនួនល ីក ចាំនួននិសសតិ 
សរតប រស ី សរតប រសី សរតប រសី 

០ ០ ០ ១ ២ ១ ១ ២ ១ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៥.២. ការងារផលិរកមម និង្ិកាត្សាវត្ាវ 
ក. ោរងារផ តិកម្ម 
លដបា តឺម្ ងប់ានលធ្ាីោរដ្ឋាំដតេះ ព្ដ ជាោរងារអនតវត្ 

ផារភ្នជ បជ់ាមួ្យនរងរទរស្ីរមួ្មាន សកម្មភ្នែដ្ឋាំដាំណាាំបព្នែ  
និងោរែិលសាធ្នរ៍សាវរជាវខាតណាលដីម្ មាន ស់ និងសព្ណ្ក 
លសៀង។ 

ខ .ោរងារសកិារសាវរជាវ  
ោរងាររសាវរជាវលនេះ ជាលគា បាំណងគឺសរមាបោ់រព្ក ាំអកម្មវធីិ្សិកា របស់លដបា តឺម្ ងផសែា

ផាយ ប តព្ន្ ទធថ្នោរងាររសាវរជាវលនេះ ែតាំបានផ្ ់ផ របលោជនជ៍ាដតាំកាំភួនសរមាបោ់រព្ក ាំអកម្មវធីិ្កនតង 
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ជាំនាញផសែាផាយ និងអភិវឌឍនជ៍នបទល យី។ លរោេះថាអាីព្ដ បានរកលឃញីវតិចតួចបាំផតត លហយីរតូវ
បានលដបា តឺម្ ងប់ានលរៀបចាំ និងបានដ្ឋកប់ញ្េូ  លៅកនតងកម្មវធីិ្សិកាងមីរចួរ ់ សាំខានគឺ់ថាលតីរគូរបចាាំម្តខ
វជិាជ នីមួ្យៗបានអនតវត្ និងលរៀបចាំោរបលរងៀនរបស់ខែួនឱ្យរសបលៅនរងបរបិទនាលែ បចេតបបននព្តប តលណាណ េះ 
លដ្ឋយរតូវផារភ្នជ បជ់ាម្ួយោរព្របរបួ អាោសធាតត ឬកជ៏ាកសិកម្មឆ្ែ តថ្វ។ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
៥.៣. ការងារបណ្ត ុះបណ្្តលនិសេតិ 

កនតងឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ លដបា តឺម្ ងផ់សែាផាយ និងអភិវឌឍនជ៍នបទ បានបណ្ត េះបណ្ា និសិសតថាន ក់
បរញិ្ញា បរតរង និងបរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ចាំនួន៦២នាក ់រសីចាំនួន៣៩នាក ់ព្ដ មានដូចខាងលរោម្ ៖ 

ក. និសសតិបញ្េបោ់រសកិា 
- ថាន កប់រញិ្ញា បរតរង សរតបចាំនួន០៩នាក ់រសី០៤នាក ់ 
- ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ សរតបចាំនួន១១នាក ់រសី១០នាក។់ 

ខ. និសសតិកាំែតងសកិា 
- ថាន កប់រញិ្ញា បរតរង ឆ្ន ាំទី២ សរតបចាំនួន០៤នាក ់រសី០៤នាក ់
- ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី២ សរតបចាំនួន១០នាក ់រសី០៥នាក ់
- ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៣ សរតបចាំនួន១៨នាក ់រសី១២នាក ់
- ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៤ សរតបចាំនួន១០នាក ់រសី០៤នាក។់ 

 
៦. ការងារសហស្របតិបត្កិារអន្រាតិ 
 សរមាបោ់រងារសហរបតិបតិ្ោរអន្រជាតិ គឺមានគលរមាង ASPIRE  ល ីោរព្ក ម្ាកម្មវធីិ្សិកា
កនតងលដបា តឺម្ ងផ់សែាផាយ និអភិវឌឍនជ៍នបទ។ 
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ទដ្បា សតឺម្ង៉់វិសវកម្មកសកិម្ម 
Department of Agricultural Engineering 

3 
១. របវតត ិ

ជាំនាញសតរលិោដីបានទទួ ោរបណ្ត េះបណ្ា ចាបត់ាំងែីឆ្ន ាំ១៩៦០ លរោម្ោរជួយលរជាម្ព្រជង
ែីUniversity of Georgia USA បានលបីកថាន កប់ឋម្ និងថាន កម់្ធ្យម្។ ប តព្ន្ឆ្ន ាំ១៩៧៥ ោរបណ្ត េះបណ្ា 
រតូវផ្លា ក និងធ្នធានម្នតសសកនតងជាំនាញលនេះ រតូវបានសាំលាបល់សាីរគាម នស ់។ លៅឆ្ន ាំ១៩៩២ លដ្ឋយមាន
អនកជាំនាញបានបញ្េបថ់ាន កប់រញិ្ញា  និងអនតបណឌិ ត ែីសហភ្នែសូលវៀត ជាំនាញលនេះបានលបីកល ងីវញិ លរោម្
ោរគាាំរទទ្វាំងធ្នធានម្នតសស និងសមាា ររូបវន្នានា ែីអគគនាយកដ្ឋា នសតរលិោដី និងភូមិ្សាស្រស្។  

លដ្ឋយលោងតម្អនតរករតយល ខ៨៤ អនរក.បក ចតេះថ្ងៃទី១៣ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០០២ ស្ីែីោរបលងកីត
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀបជារគរេះសាា នសាធារណរដាបា  និងតម្របោសល ខ១៣៤ របក.កសក.
បត ចតេះថ្ងៃទី១៥ មី្នា ឆ្ន ាំ២០០៥ ស្ីែីោរលរៀបចាំ និងរបរែិត្លៅរបស់ោរោិ ័យ និងអងគភ្នែចាំណត េះ 
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប លដបា តឺម្ ងបានលរៀបចាំកម្មវធីិ្សិកាថាន កប់រញិ្ញា បរត លរោម្ោរែិភ្នកា និង 
របរកាែីនាយកដ្ឋា នជាំនាញថ្នរកសួងព្ផនដី នគរូបណីកម្ម និងសាំណង។់ កម្មវធីិ្សិកាលផ្្លតជាសាំខានល់ ី
ោររគបរ់គងែត័ម៌ានដី (Land Information) របែន័ធែត័ម៌ានភូមិ្សាស្រស ្(GIS) និងោរបញ្េូ  ទិនននយ័
ភូមិ្ សាស្រស្តម្បលចេកែត័ម៌ាន រមួ្ជាមួ្យោរវស់ព្វង និងលរៀបចាំបែង ់ឬផ ិតព្ផនទី។ លរោយម្កតម្ោរ
សិកាបានបងាា ញឱ្យលឃញីថា បញ្ញា ដីធ្ែីមិ្នព្ម្នព្តោកែ់ន័ធនរងជាំនាញសតទធសាទលនាេះលទ បានវព្របោែ យ
ជាបញ្ញា សងគម្ម្ួយព្ដ ទ្វម្ទ្វនូវធ្នធានម្នតសស មានទ្វាំងជាំនាញ និងសរម្បសរមួ្ ោរលដ្ឋេះរសាយ
ព្ដ លធ្ាីឱ្យមានព្កសរមួ្ កម្មវធីិ្សិកាថាន កប់រញិ្ញា បរតសតរលិោដី។ លដបា តឺម្ ងវ់សិាកម្ម ទទួ ោរបណ្ត េះប
ណ្ា នូវជាំនាញ សតរលិោដី លរគឿងយន្កសិកម្ម រសាស្រស ្ជ សាស្រស ្និងឧតតនិយម្ ។ បចេតបបននលដបា តឺម្ ង់
មាន២ជាំនាញ គឺជាំនាញសតរលិោដី និងជាំនាញវសិាកម្មកសិកម្ម។  

 
 
 
 
 
 
 
 
រចនាសម្ព័នរគប់រគង 
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២. ាា នភាពម្ន្រន្ីរាជការ 
លដបា តឺម្ ងវ់សិាកម្មកសិកម្មថ្នសាលាជាតិកសកិម្មព្រែកល ៀប មានម្ស្រនី្សរតបចាំនួន០៩នាក ់ (រសី

០១នាក)់។ តួនាទី និងករមិ្តសញ្ញា បរតរបស់ម្ស្រនី្កនតងោរោិ ័យ មានដូចខាងលរោម្ ៖ 
១. លលាក លអៀម្ រទី របធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញរគបរ់គង។ 
២. លលាករស ីចាន ់ផលាែ  អនតរបធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
៣. លលាក ខាតស់តខន អនតរបធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញសាំណងស់តីវ ិ។ 
៤. លលាក ចាង ហួត ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញសាំណងស់តីវ ិ។ 
៥. លលាក តវ ចក ់ ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
៦. លលាក គង ់ងន ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
៧. លលាក ព្កវ វតទធី ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញសាំណងស់តីវ ិ។ 
៨. លលាក អតីវ សម្បតិ្ ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញវសិាកម្ម។ 
៩. លលាក សតរម្ សតវណាណ រតណ ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញអភិរកសជីវចរមុ្េះ។ 
 

៣. សកម្មភាពការងាររួម្ 
 ោរអនតវត្ោរងារកនតងលដបា តឺម្ ងវ់សិាកម្មកសិកម្ម សាស្រស្ាចារយកនតងលដបា តឺម្ ង ់ បានខិតខាំរសាវរជាវ
លរៀបចាំលម្លរៀន ាៗ  សរមាបប់លរងៀននិសសតិ និងព្សាងរកនូវបទែិលសាធ្នប៍លចេកលទសងមី ទាំលនីប លដីម្បឱី្យ
និសសតិងាយរសួ កនតងោរសិកា និងងាយយ ់បានឆ្បរ់ហ័ស ។  

 
៣.១. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លធនធានមនត្ ស 
៣.១.១. ្ិកាា សាលា វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និងទ្យ្សនៈកិច្ច្ ិកា 

 ក. កនតងរបលទស 
- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួ ៥០ន នាក ់លសមីនរ ៧០ង ល ីក 
- និសសតិចាំនួន៣៣នាក ់លសមីនរង០១ល ីក។ 

សកម្មភ្នែទ្វាំងអស់ខាងល ីមានដូចខាងលរោម្ ៖ 
- ថ្ងៃទី០៦-០៩ ព្ខកតម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ ទសសកិចេសិការបស់និសសតិស្ីែីនីតិវធីិ្ថ្នោរចតេះបញ្ជ ីដី
ធ្ែី លៅលខត្លោេះកតង 

- ថ្ងៃទី២-៦ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីអាំែីោរលធ្ាីព្ផនោរយតទធសាស្រស្ងវោិ 
និងងវោិកម្មវធីិ្ លៅលខត្កាំែត 

- ថ្ងៃទី២០ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីមា សតីនព្ញកសមាា តរគាបរ់សូវគាំរូងមី 
លៅនាយកដ្ឋា នវសិាកម្មកសិកម្ម 

- ថ្ងៃទី០៧ ព្ខវចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែីោររគបរ់គងបតគគ ិក  
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លៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 
- ថ្ងៃទី១២-១៥ ព្ខវចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីោរសាក បងបលចេកវទិា

cioud លៅលខត្កាំែងច់ាម្ 
- ថ្ងៃទី១៤-១៥ ព្ខវចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីបូកសរតបោរងាររបចាាំឆ្ន ាំ លៅ
នាយកដ្ឋា នវសិាកម្មកសិកម្ម  

- ថ្ងៃទី១៣-១៦ ព្ខវចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីោរផ្ ់លោប ់បញ្ញា ដីធ្ែី និង 
ដាំលណាេះរសាយ លៅលខត្កាំែត។ 

 
 
 
 
 
 
 
ខ. លរៅរបលទស 

- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន ១០ នាក ់លសមីនរង ១០ ល ីក 
- និសសតិចាំនួន ៥០ នាក ់លសមីនរង០៣ល ីក។ 

សកម្មភ្នែទ្វាំងអស់ខាងល ីមានដូចខាងលរោម្ ៖ 
- ថ្ងៃទី៣-៦ កញ្ញា  ២០១៧ សិោខ សាលាលៅរបលទសមា ល សតី ស្ីែីោរអភិរកសសតាខាែ ឃមត ាំតូច
លៅតាំបនភ់នាំរកវ ញ (ម្ស្រនី្) 

- ថ្ងៃទី១៨ ព្ខសីហា ដ ់ថ្ងៃទី០១ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្បណ្ត េះបណ្ា ស្ីែី Soga 
Cute sumner course លៅរបលទសឥណឌូ លនសតី (និសសតិ) 

- និសសតិចាំនួន០២នាក ់ចូ រមួ្បណ្ត េះបណ្ា ០៥ព្ខ លៅរបលទសចិន (និសសតិ) 
- និសសតិចាំនួន០២នាក ់ចូ រមួ្បណ្ត េះបណ្ា ០១ឆ្ន ាំ លៅរបលទសអតីរសាព្អ  (និសសតិ)។ 
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៣.១.២. ការងារផលរិកមម និង្ិកាត្សាវត្ាវ 
- ថ្ងៃទី១៧-២១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវែីទីផារកសិកម្ម លៅលខត្កាំែង់
ឆ្ន ាំង លោធិ្សាតិ បាតដ់ាំបង និងថ្ប  ិន 

- ថ្ងៃទី២៥-២៩ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវែីោរអភិវឌឍនោ៍រលរបីរបាស់ដី 
កសិកម្ម លៅលខត្រតនៈគិរ ី

- ថ្ងៃទី២៥-២៩ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះរសាវរជាវអាំែីោរងារកសិកម្មកនតងវសិ័យអបរ់ ាំ លៅ
លខត្តព្កវ និងលខត្រែេះសីហនត។ 

 
៣.២. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លនិ្សិរ  
កនតងឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ លដបា តឺម្ ងវ់សិាកម្មកសិកម្ម បានបណ្ត េះបណ្ា និសិសតថាន កប់រញិ្ញា បរតរង និង

បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ចាំនួន៦៤នាក ់រសីចាំនួន២២នាក ់ព្ដ មានដូចខាងលរោម្ ៖ 
 

៣.២.១. ជំនាញ្តរិយោដី 
ក. និសសតិបញ្េបោ់រសកិា 

- បរញិ្ញា បរតរង សរតបចាំនួន០៧នាក ់រសីចាំនួន០២នាក ់
- បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ សរតបចាំនួន១៧នាក ់រសីចាំនួន១០នាក។់ 

ខ. និសសតិកាំែតងសកិា 
- បរញិ្ញា បរតរង ឆ្ន ាំទី២ សរតបចាំនួន០១នាក ់រសចីាំនួន០០នាក់ 
- បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី២ សរតបចាំនួន០៩នាក ់រសីចាំនួន០៤នាក ់
- បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៣ សរតបចាំនួន២២នាក ់រសីចាំនួន០៥នាក ់
- បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៤ សរតបចាំនួន០៤នាក ់រសីចាំនួន០១នាក។់ 

 
៣.២.២. ជនំាញវិ្វកមមក្ិកមម 
ក. និសសតិបញ្េបោ់រសកិា 

- គាម ន។ 
ខ. និសសតិកាំែតងសកិា 

- បរញិ្ញា បរតរង ឆ្ន ាំទី២ សរតបចាំនួន០១នាក ់រសចីាំនួន០០នាក់ 
- បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី២ សរតបចាំនួន០៣នាក ់រសីចាំនួន០០ នាក។់ 
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៤. ការងារផ្សេងៗ 
- ចូ រមួ្របជតាំរបចាាំព្ខរបស់សាលាជាតិ 
- រតួតែិនិតយ និងព្ក ាំអកម្មវធីិ្សិកា 
-  លរៀបចាំលធ្ាីព្ផនោរងវោិឆ្ន ាំ២០១៨ 
-  លរៀបចាំោកយសតាំបលរងៀនសាស្រស្ាចារយសរមាបស់កិាងមី  
- ថ្ងៃទី០៧-០៩ ព្ខកតម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ចូ រមួ្កម្មវធីិ្អនតវត្បងាា ញស្ីែីោរលរបីរបាស់ឩបករណ៍
កសិកម្ម និងម្ សតីនកសិកម្ម លៅម្ជឈម្ណឌ  វសិាកម្មកសិកម្មកា លោធ្ ៍

-  ថ្ងៃទី០៨-០៩ ព្ខកតម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្ែិធី្ចតេះ MOU ជាមួ្យរបលទសមា ល សតី និង
របលទសថ្ងលៅសាលាជាតិជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 

- ថ្ងៃទី១២-១៤ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះែិនិតយទីតាំងសាា នភ្នែដីលៅកសិកដ្ឋា នែិលសាធ្ន៍
លៅឃត ាំរបាាំបីម្ ត ាំ រសុកងពង លខត្កាំែងស់ព ឺ

- ថ្ងៃទី១៥-១៧ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះែិនិតយទីតាំងសាា នភ្នែដីលៅកសិកដ្ឋា នែិលសាធ្ន៍
លៅឃត ាំរតាំកក ់រសុករតាំកក ់លខត្តព្កវ ។ 
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ទដ្បា សតឺម្ង៉់ទសដ្ឋកចិច និងររប់ររងកសិកម្ម 
Department of Agricultural Management and Economic 

3 
១. របវតត ិ

លដបា តឺម្ ងល់សដាកិចេ និងរគបរ់គងកសិកម្ម អតីតជាព្ផនកកសិ-ោណិជជកម្ម ថ្នសាលាម្ធ្យម្សិកា
សិកម្មព្រែកល ៀប ព្ដ បានបណ្ត េះបណ្ា និសសតិចាបត់ាំងែីឆ្ន ាំ១៩៩៦ លដ្ឋយមានកិចេសហរបតិបតិ្
ោរ និងោរឧបតាម្ាែីអងគោរ ADDA ។ ព្ផនកលនេះបានចាបល់ផី្ម្ដាំលណីរោរបណ្ត េះបណ្ា និសសតិថាន កប់រញិ្ញា
បរតរង (រយៈលែ ០៣ឆ្ន ាំ) ចាបែី់ឆ្ន ាំ១៩៩៦ រហូតដ ់ឆ្ន ាំ២០០៣។  

លោងអនតរករតយល ខ៨៤ អនរក.បក ចតេះថ្ងៃទី១៣ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០០២ ស្ីែីោរបលងកីតសាលាជាតិ
កសិកម្មព្រែកល ៀបជារគរេះសាា នសាធារណរដាបា  សាលាម្ធ្យម្សិកាសិកម្មព្រែកល ៀប រតូវបានបូ្រ
ល ម្ េះលៅជាសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប សាិតលរោម្អាណាែាបា បលចេកលទសរបស់រកសួងកសិកម្ម 
រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ និងលរោម្អាណាែាបា ហរិញ្ាវតាតរបស់រកសួងលសដាកិចេ និងហរិញ្ាវតាត។ ចាបែី់
លែ លនាេះម្ក ព្ផនកកសិ-ោណិជជកម្ម រតូវបូ្រលៅជាលដបា តឺម្ ងល់សដាកិចេ និងរគបរ់គងកសិកម្ម លហយីលធ្ាីោរ
បណ្ត េះបណ្ា និសសតិថាន កប់រញិ្ញា បរតរង និងបរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ រហូតម្កដ ់បចេតបបនន។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២. ាា នភាពម្ន្រន្ីរាជការ 
លដបា តឺម្ ងល់សដាកិចេ និងរគបរ់គងកសិកម្ម ថ្នសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប មានម្ស្រនី្សរតបចាំនួន

០៦នាក ់ (រស០ី២នាក)់។ បចេតបបននលដបា តឺម្ ងម់ានម្ស្រនី្ចាំនួន០៥នាក ់ កាំែតងបលរមី្ោរងារ និងមាន កល់ទៀត
កាំែតងបន្ោរសិកាថាន កប់ណឌិ តលៅរបលទសលរៅ។ តួនាទី និងករមិ្តសញ្ញា បរតរបស់ម្ស្រនី្កនតងលដបា តឺម្ ង់
មានដូចខាងលរោម្ ៖ 

១. លលាក ហតក លាងហាក ់ របធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ (កាំែតងបន្ថាន កប់ណឌិ ត លៅលរៅ 
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  របលទស)។ 
២. លលាករស ីថ្ខ ចារតវណណ អនតរបធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញមា ឃតីធី្ង ទទួ បនាតកោរ 
  ងារោ្បរ់មួ្។ 
៣. លលាក ងី វតទធ ី អនតរបធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញរគបរ់គងអាជីវកម្ម ទទួ  
  បនាតកោរងាររដាបា  ។ 
៤. លលាក ស៊ាតន សតភស័្រក ្ ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញលកសរតសាស្រស។្ 
៥. លលាក ជាប  ីឆ្យ ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម 
៦. លលាករសី អតិត ណាវ ី ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស ្និងលវជជសាស្រស ្
  សតា។ 
 

៣. សកម្មភាពការងាររមួ្ 
លដបា តឺម្ ងល់សដាកិចេ និងរគបរ់គងកសិកម្ម មានលបសកកម្មបលរមី្ោរងារសិកាជាចម្បងសរមាប ់   

បណ្ត េះបណ្ា និសសតិឱ្យសម្រសបលៅនរងបទដ្ឋា នបលចេកលទសរបស់សាលាជាតិ រគបរ់គង និងអភិវឌឍន៍
កម្មវធីិ្សិកា កនតងោរផ ិតធ្នធានម្នតសសលដីម្បរីបកួតរបព្ជងល ីទីផារែ កម្មនាលែ បចេតបបនន។ 

 
៣.១. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លធនធានមនត្ ស 
៣.១.១. ្ិកាា សាលា វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និងទ្យ្សកិច្ច្ ិកា 
លដបា តឺម្ ងល់សដាកិចេ និងរគបរ់គងកសិកម្ម បានចូ រូម្កនតងសិោខ សាលា វគគបណ្ត េះបណ្ា  និង    

ទសសនៈកិចេសិកា កនតង និងលរៅរបលទសមួ្យចាំនួនដូចខាងលរោម្ ៖ 
 ក. កនតងរបលទស 

- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០៤នាក ់លសមីនរង០៤ល ីក 
- និសសតិចាំនួន២៤នាក ់លសមីនរង០១ល ីក។ 

ខ. លរៅរបលទស 
- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០១នាក ់លសមីនរង០១ល ីក 
- និសសតិចាំនួន០២នាក ់លសមីនរង០១ល ីក។ 

 
៣.១.២. ការងារផលរិកមម និង្ិកាត្សាវត្ាវ 
 ក. ោរងារផ តិកម្ម 

- ជីករសេះចិញ្េ រម្រតីែីររបលភទ (ទីឡា ែា និងអព្ណ្ង) ទាំហាំ ២×៥×១,៥ម្ បានចាំនួន០៣
រសេះ 

- ដ្ឋាំបព្នែចរមុ្េះជតាំវញិរសេះ (រតប ់លោតបារ ាំង ...)។ 
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-  
 
 
 
 
 
ខ. ោរងារសកិារសាវរជាវ 

- ថ្ងៃទី០៩ ដ ់ថ្ងៃទី១១ ព្ខសីហា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសារជាវែីតរមូ្វោរទីផារោរងារ 
លដីម្បឆីែតេះបញ្ញេ ាំង និងព្កសរមួ្ កម្មវធីិ្សិកា ជាំនាញលសដាកិចេ និងរគបរ់គងកសិកម្ម 

- ថ្ងៃទី១៧ ដ ់ថ្ងៃទី២១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវអាំែីដាំណាាំឧសាហ៍កម្ម 
លៅលខត្លសៀម្រប និងលខត្រែេះវហិារ 

- ថ្ងៃទី២៥ ដ ់ថ្ងៃទី២៩ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះរសាវរជាវអាំែីោរងារកសិកម្មកនតងវសិ័យ 
អបរ់ ាំ លៅលខត្តព្កវ និងលខត្រែេះសីហនត។ 

 

៣.២. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លនិ្សិរ 
កនតងឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ លដបា តឺម្ ងល់សដាកិចេ និងរគបរ់គងកសិកម្ម បានបណ្ត េះបណ្ា និសសិតថាន ក់

បរញិ្ញា បរតរង និងបរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ចាំនួន៤៧នាក ់រសីចាំនួន២០នាក ់ព្ដ មានដូចខាងលរោម្ ៖ 
ក. និសសតិបញ្េបោ់រសកិា 

- បរញិ្ញា បរតរង សរតបចាំនួន០២នាក ់រសីចាំនួន០០នាក ់
- បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ សរតបចាំនួន១៣នាក ់រសីចាំនួន០៤នាក។់ 

ខ. និសសតិកាំែតងសកិា 
- បរញិ្ញា បរតរង ឆ្ន ាំទី២ សរតបចាំនួន០៤នាក ់រសចីាំនួន០៣នាក់ 
- បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី២ សរតបចាំនួន០៥នាក ់រសីចាំនួន០៣នាក ់
- បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៣ សរតបចាំនួន១៤នាក ់រសីចាំនួន០៥នាក ់
- បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី៤ សរតបចាំនួន០៩នាក ់រសីចាំនួន០៥នាក។់ 

 
៦. ការងារផ្សេងៗ 

- ចូ រមួ្របជតាំរបចាាំព្ខរបស់សាលាជាតិ 
- ចូ រមួ្របជតាំែរងរងវនិយ័និសសតិកនងលដបា តឺម្ ង។់ 
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3 
១. របវតត ិ

លដបា តឺម្ ងែ់ត័ម៌ានវទិា រតូវបានបលងកីតល ងីលៅឆ្ន ាំ១៩៩៨-២០០៤ ោ លនាេះគឺជាម្ជឈម្ណឌ  
កតាំែយូទរ័ កនតងលគា បាំណងបណ្ត េះបណ្ា ម្ស្រនី្ និងនិសសតិល ីជាំនាញកតាំែយូទរ័កនតងករមិ្តមូ្ ដ្ឋា នដូចជា 
ោរងាររដាបា កនតងោរោិ ័យ ោរផ ិតឯកសារលផសងៗ ោរសិការសាវរជាវរបស់ម្ស្រនី្ និងនិសសតិថ្ន
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប។ 

លៅឆ្ន ាំ២០០៥ ម្ជឈម្ណឌ  កតាំែយូទរ័បានោែ យលៅជាលដបា តឺម្ ងែ់ត័ម៌ានវទិា ព្ដ ជាលដបា តឺម្ ង់
មួ្យកនតងចាំលណាម្លដបា តឺម្ ងទ់្វាំង១២ ចាំណត េះឱ្យសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប។ លដបា តឺម្ ងែ់ត័ម៌ានវទិា 
មានភ្នរកិចេបណ្ត េះបណ្ា និសសតិល ីកម្មវធីិ្កតាំែយូទរ័ចាបែី់ករមិ្តមូ្ ដ្ឋា នរគរេះរហូតដ ់ករមិ្តជាំនាញ។ 
បចេតបបននលដបា តឺម្ ងប់ាននរងកាំែតងលរជីសលរសីនិសសតិឱ្យចូ លរៀនថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញែត័ម៌ានវទិា 
ល ីកដាំបូងកនតងឆ្ន ាំសិកា២០១៦-២០១៧ លនេះផងព្ដរ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២. សាថសនភាពម្ន្រនតីរាជ្ក្រ 

ម្ស្រនី្រជោររបសល់ដបា តឺម្ ងែ់ត័ម៌ានវទិា មានចាំនួន០២នាក ់កនតងលនាេះ (រសី០០នាក)់ ព្ដ មាន
តួនាទី និងករមិ្តសញ្ញា បរតដូចខាងលរោម្៖  
 ១. លលាក  តង ទូច របធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញែត័ម៌ានវទិា។ 
 ២. លលាក លកត លម្សា ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កតាំែយូទរ័។ 
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៣. សកម្មភាពក្រងាររួម្ 
លដបា តឺម្ ងែ់ត័ម៌ានវទិាមានភ្នរកិចេបណ្ត េះបណ្ា និសសតិល ីកម្មវធីិ្កតាំែយូទរ័ចាបែី់ករមិ្តមូ្ 

ដ្ឋា នរគរេះរហូតដ ់ករមិ្តជាំនាញបលចេកលទស។ កនតងឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ លដបា តឺម្ ងប់ានកាំែតងបណ្ត េះបណ្ា  
និសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញែត័ម៌ានវទិា ចាំនួន០៣នាក ់ជាល ីកដាំបូងផងព្ដរ។ 

 
៣.១. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លធនធានមនត្ ស 

 ៣.១.១. ្ិកាា សាលា វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និងទ្យ្សនៈកិច្ច្ ិកា 
- ព្ខម្ករ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាថាន កជ់ាតិស្ីែីោរលរៀបចាំរគបរ់គងរបែន័ធទិនននយ័

(HEMIS) របស់នាយកដ្ឋា នឧត្ម្សិកា រកសួងអបរ់ ាំ យតវជន និងកីឡា 
- ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ែីីោរលរៀបចាំព្ផនទី និងោរលរបីរបាស់កម្មវធីិ្ 

Map Viewer លៅវទិាសាា នបលចេកវទិាកម្ពតជា (ITC) រជធានីភនាំលែញ 
- ព្ខមិ្ងតនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីរបែន័ធសតវតាិភ្នែទិនននយ័ សហោររវង
រកសួងកសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ និងរបលទសសរងាបូរ ី លៅម្ជឈម្ណឌ  សិកា
រសាវរជាវសរងាបូរ ីរជធានីភនាំលែញ 

- ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាថាន កជ់ាតិស្ីែីោរលរៀបចាំរគបរ់គងរបែន័ធទិនននយ័
(HEMIS) របស់នាយកដ្ឋា នឧត្ម្សិការកសួងអបរ់ ាំ យតវជន និងកីឡា 

- ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីោរលរៀបចាំកម្មវធីិ្សិកាងមី លៅលខត្កាំែត។ 
 
៣.១.២. ការ្ិកាត្សាវត្ាវ 

- រសាវរជាវ និងសរលសរលសៀវលៅជាំនាញកតាំែយូទរ័ 
- ថ្ងៃទី១៧-២១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវអាំែីដាំណាាំឧសាហកម្ម និងដាំណាាំ
លសបៀង លៅលខត្លសៀម្រប និងរែេះវហិារ 

- ថ្ងៃទី២៥-២៩ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវអាំែីោរអភិវឌឍនោ៍រលរបីរបាស់ដី 
កសិកម្ម លៅលខត្រតនៈគីរ ីនិងម្ណឌ  គិរ។ី 

៣.២. ការ្ិកាបណរត ុះបណ្តរ លនិ្សិរ 
កនតងឆ្ន ាំ២០១៧ លដបា តឺម្ ងែ់ត័ម៌ានវទិា បានបណ្ត េះបណ្ា និសសតិជាំនានទី់១ កាំែតងសិកាឆ្ន ាំទី២ 

មានចាំនួន០៣នាក ់(រស០ី០នាក)់។ 
 

៤. ក្រងារទ្សសងៗ 
-  ចូ រមួ្របជតាំរបចាាំព្ខ 
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- លរៀបចាំកម្មវធីិ្សិកាថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញែត័ម៌ានវទិា 
- បលរងៀននិសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញែត័ម៌ានវទិា ឆ្ន ាំទី២ ជាំនានទី់១ 
- ែិនិតយ និងជួសជត កតាំែយូទរ័ 
- រចនា Leafe Flat, Banner, Book leafe flat សរមាបផ់សែាផាយ 
- សាំអាតកនតង និងលរៅលដបា តឺម្ ង ់
- គាាំរទព្ផនកបលចេកលទសកតាំែយូទរ័រគបអ់ងគភ្នែចាំណត េះសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប។ 
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ក្រិយា ័យ 

ព័ត៌មាន និងទី ស្ារ 
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ក្រិយា ័យរដ្ឋបា  និងបរុគ កិ 
Administration and Staff Office 

3 
១. ស្របវត្ ិ  

បនាា បែី់រគរេះសាា នលនេះបានលបីកទ្វា របណ្ត េះបណ្ា ល ងីវញិលៅថ្ងៃទី១៥ ព្ខម្ករ ឆ្ន ាំ១៩៨៥ តម្
លសចកី្សលរម្ចរបស់រកុម្របរការដាម្ស្រនី្ថ្នអតីតរដាកម្ពតជា ល ខ១៥៤ សសរ ចតេះថ្ងៃទី១៧ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ
១៩៨៤ លដ្ឋយមានល ម្ េះថា សាលាម្ធ្យម្សកិាកសកិម្មព្រែកល ៀប។ ោរដាំលណីរោរសកិានាលែ លនាេះ
របរែរតិ្លៅលរោម្ោរជួយឧបតាម្ារបស់សាធារណរដាសងគម្និយម្លវៀតណាម្ លដ្ឋយមានរគូបណ្ត េះបណ្ា 
ជាជនជាតិលវៀតណាម្ និងមានអនកបកព្របភ្នសាសរមាបស់ិសសកម្ពតជា។ 

លរោយែីរគូបណ្ត េះបណ្ា លវៀតណាម្បានបញ្េបល់បសកកម្មរបស់ខែួនលៅឆ្ន ាំកនតង១៩៨៩ សាលា
ម្ធ្យម្សិកាកសិកម្មព្រែកល ៀប បានខិតខាំរបរងព្របងរករគូម្កែីសាា បន័ោកែ់ន័ធនានាលដីម្បបីន្ោរបណ្ត េះ
បណ្ា សិសសលដ្ឋយទនារម្គាន ព្ដរលធ្ាីោរអភិវឌឍន ៍និងកសាងធ្នធានម្នតសសសរមាបរ់គរេះសាា នផ្លា  ់។  

ចាបែី់ឆ្ន ាំ២០០១ម្ក លដ្ឋយមានកិចេសហរបតិបតិ្ោរ និងោរជួយឧបតាម្ាែីសាំណាកអ់ងគោរអន្រ
ជាតិមួ្យចាំនួន សាលាម្ធ្យម្សិកាកសិកម្មព្រែកល ៀបបានលរៀបចាំកម្មវធីិ្សិកាងមីមួ្យលទៀតតម្របែន័ធលរក
ឌីត និងបានចាបអ់នតវត្របែន័ធលនេះែីឆ្ន ាំសិកា២០០២-២០០៣ ម្ក។ 

សាលាម្ធ្យម្សិកាកសិកម្មព្រែកល ៀបបានព្កព្របល ម្ េះជា សាលាជាតិកសកិម្មព្រែកល ៀប តម្ 
អនតរករតយល ខ៨៤ អនរក .បករ ចតេះថ្ងៃទី ១៣ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០០២ និងបានព្របោែ យរគរេះសាា នលនេះឱ្យលៅ 
ជារគឺសាា នសាធារណៈរដាបា ។ កនតងឆ្ន ាំសិកា២០០២-២០០៣ លនេះព្ដរ សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 
បានចាបល់ផី្ម្លបីកថាន កស់ិកាបងថ់្ងែកនតងករមិ្តបរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ (Bachelor of Science) និងបរញិ្ញា បរត
រង (Associate Degree)។ ដូចលនេះរគបស់ម្យ័ោរព្ដ សាលាដាំលណីរោរ លែ លនាេះគឺរតូវព្តមាន
ោរោិ ័យរដាបា  និងបតកគ ិកសរមាបដ់ាំលណីរោរ និងរបរែរត្លៅជាចាាំបាច។់ 
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២. សាថសនភាពម្ន្រនតីកនុងក្រិយា ័យ 
 ម្ស្រនី្រជោររបស់ោរោិ ័យរដាបា  និងបតគគ ិក មានចាំនួន១០ កនតងលនាេះ (រសី០៤នាក)់ មាន
របធាន០១នាក ់ អនតរបធានចាំនួន០២នាក ់ និងម្ស្រនី្ចាំនួន០៧នាក ់ ព្ដ មានករមិ្តសញ្ញា បរតដូចខាង
លរោម្៖  
 ១. លលាក ោយ ោាំងមាន របធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
 ២. លលាករស ីដ្ឋាំង សតមា   ី អនតរបធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
 ៣. លលាក រែាំ ចានឌី់ អនតរបធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស ្និងលវជជសាស្រស ្
   សតា។ 

៤. លលាករសី  ន វចិឆិោ ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញកសិកម្មចរមុ្េះ និងអភិវឌឍន ៍
  ជនបទ។ 
៥. លលាករសី ផ្លន ់ចានតូ់  ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស ្និងលវជជសាស្រស ្

   សតា។ 
៦. លលាករសី  រម្ សតភ្នែ ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
៧. លលាក សួន សាវ ត ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតរង ជាំនាញលកសរតសាស្រស្។ 
៨. លលាក ព្ហម្ វណាណ  ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតរង ជាំនាញផ ិតកម្ម និងបសតែាបា ។ 
៩. លលាក លាក ់ផ្ល ម្ស្រនី្ ករមិ្តម្ធ្យម្ករមិ្ត១។ 
១០. លលាករសី  រម្ សតខា ម្ស្រនី្ កម្មករ។ 
 

៣. សកម្មភាពការងាររមួ្ 
 ោរោិ ័យរដាបា  និងបតគគ ិក ជាលសនាធិ្ោរឱ្យថាន កដ់រកនាាំសាលាជាតិល ីោរងាររដាបា ទូលៅ
ព្ដ មានភ្នរកិចេសាំខាន់ៗ ជាលរចីនរតូវបាំលែញ មានោរងារ ិខិតសាន ម្ ោរងារលសវបលរមី្ និងោរងាររគប់
រគង។ លគា បាំណង និងទិសលៅរបស់ោរោិ ័យរដាបា  គឺរមួ្ចាំព្ណកកនតងោរកសាង និងអភិវឌឍន៍
សាលាសាំលៅល ីកកម្ពស់គតណភ្នែបណ្ត េះបណ្ា  លដីម្បលីឆែីយតបលៅនរងតរមូ្វោរទីផារោរងារ ែិលសស
រមួ្ចាំព្ណកែរងរង និងែរងីកធ្នធានម្នតសសល ីវសិ័យកសិកម្ម ទ្វាំងបរមិាណ និងគតណភ្នែឱ្យមានសម្តា
ភ្នែលដីម្បលីឆែីយតបតរមូ្វោររបស់សងគម្កម្ពតជា។ 

 ោរោិ ័យមានតួនាទីសរម្បសរមួ្ ោរងារចរចរឯកសាររដាបា  លធ្ាី ិខិតលឆែីយឆែងលផសងៗ 
និងរគបរ់គងទតកដ្ឋកព់្ងរកា តម្ក ់ឯកសាររបស់សាលាជាតិ ធានារបសិទធភ្នែ សតវតាិភ្នែរដាបា  ោរោរ
សនិ្សតខ និងែិធី្ោរលផសងៗ។ 
 ោរងារបតគគ ិក ោរោិ ័យបានលរៀបចាំរគបរ់គងរបវតិ្រូបម្ស្រនី្រជោរសាលាជាតិ ោរលរៀបចាំតលម្ែីង
ឋាន្រសកិ្ ថាន ក ់ និងោរលសនសីត ាំលរគឿងឥសសរយិយសជូនដ ់ម្ស្រនី្រជោរព្ដ មានសាន ថ្ដកនតងោរបាំលែញភ្នរ
កិចេោរងារ។ បានលរៀបចាំ ិខិតលសនីសតាំព្កសរមួ្ របាកប់ាំណាចម់្តខងារ និងបានលរៀបចាំសាំលណីជូនម្ស្រនី្រជ
ោរលសនីសតាំសាិតកនតងភ្នែទាំលនរគាម នលបៀវតស ោរលសនីសតាំវ ិចូ បលរមី្ោរងារវញិ និងបានសហោរជួយលរៀបចាំ



73 

 

តរងទូទ្វតរ់បាកល់បៀវតសម្ស្រនី្រជោរ និងម្ស្រនី្ជាបកិ់ចេសនា កនតងសាលាជាតិ។ បានបញ្ជូ នម្ស្រនី្ចូ រមួ្វគគ
បណ្ត េះបណ្ា កនតង និងលរៅរបលទស លដីម្បបីលងកីនសម្តាភ្នែម្ស្រនី្រជោរ។ 
 

៣.១. ការងារបណរត ុះបណ្តរ ល នងិអភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនត្ ស 
 ៣.១.១. ្ិកាា សាលា វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និងទ្យ្សនៈកិច្ច្ ិកា 

ក. កនតងរបលទស 
- ថាន កដ់រកនាាំោរោិ ័យ០២នាក ់ ចូ រមួ្សោិខ សាលាស្ីែី ោរលរៀបចាំព្ផនោររតួតែិនិតយ 
វយតថ្ម្ែងវោិរបស់គលរមាង ASPIRE ចាំនួន០១ល ីក លៅលខត្កាំែងធ់្ាំ 

- ថាន កដ់រកនាាំោរោិ ័យ០១នាក ់ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែី នីតិវធីិ្អនតវត្ងវោិចរន្តម្កម្ម
វធីិ្ និងោរដ្ឋកអ់នតវត្សាក បងរបែន័ធ FMIS ចាំនួន០១ល ីក លៅលខត្កាំែងច់ាម្  

- ថាន កដ់រកនាាំោរោិ ័យ០២នាក ់ ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែី ោរងាររគបរ់គងបតគគ ិក 
ចាំនួន០១ល ីក លៅលខត្កាំែត 

- ថាន កដ់រកនាាំោរោិ ័យ០១នាក ់ចាំនួន០១ល ីក លៅលខត្កាំែងច់ាម្ ព្ដ លផ្្លតសាំខានល់ ី
ោរងាររគបរ់គងងវោិកម្មវធីិ្។                                                                                           

ខ. លរៅរបលទស 
ថាន កដ់រកនាាំោរោិ ័យ០១នាក ់ ចូ រមួ្សោិខ សាលាលៅរបលទសកូលរ   ស្ីែីោរយតទធសាស្រស្ោរ

អភិវឌឍនោ៍ររគបរ់គងបរសិាា នលៅអាសតី និងអារហិាក ចាំនួន០១ល ីក។ 
 
៣.១.២. ការងារផលរិកមម និង្ិកាត្សាវត្ាវ 
ោរោិ ័យរដាបា  និងបតគគ ិកបានរគបរ់គងកសិដ្ឋា នែិលសាធ្នក៍សិកម្មរតាំកក ់ លខត្តព្កវ 

ព្ដ បានផ ិតនូវម្តខដាំណាាំបព្នែជាលរចីនរបលភទ ោរលរៀបចាំរទុងមាន ់ សរមាបប់លរមី្ឱ្យោរសិការបស់
និសសតិ និងសាស្រស្ាចារយរបស់សាលា កដូ៏ចជារបជាជនលៅកនតងមូ្ ដ្ឋា នផ្លា  ់។  
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៣.២. សាា នភាពមស្តនរីរាជការកាតងសាលាាតិ 
តរងទី១០ ៖ សាា នភ្នែម្ស្រនី្រជោរកនតងសាលាជាតិកសកិម្មព្រែកល ៀប 
 

 .រ អងគភ្នែ 
ចាំនួនម្ស្រនី្ 

ករមិ្តសញ្ញា បរត 
បណឌិ ត បរញិ្ញា ជាន់ខពស ់ បរញិ្ញា បរត បរញិ្ញា បរតរង គាម នជាំនាញ 

សរតប រសី សរតប រសី សរតប រសី សរតប រសី សរតប រសី សរតប រសី 
១ ថាន ក់ដរកនាាំសាលា ០៤ ០០ ០២ ០០ ០២ ០០ ០០ ០០ ០០ ០០ ០០ ០០ 

២ ោរ.ិរដាបា  និងបតគគ ិក ១០ ០៥ ០០ ០០ ០២ ០១ ០៤ ០៣ ០២ ០០ ០២ ០១ 

៣ ោរោិ ័យគណលនយយ 
និងហរិញ្ាវតាត 

០៧ ០៤ ០១ ០០ ០២ ០១ ០៤ ០៣ ០០ ០០ ០០ ០០ 

៤ ោរោិ ័យសិកា ០៥ ០១ ០០ ០០ ០២ ០០ ០២ ០០ ០១ ០០ ០០ ០០ 

៥ ោរោិ ័យព្ផនោរ និង 
ទាំនាក់ទាំនងអន្រជាត ិ ០៤ ០៣ ០០ ០០ ០១ ០១ ០៣ ០២ ០០ ០០ ០០ ០០ 

៦ 
ោរោិ ័យែ័ត៌មាន 
និងទីផារ ០៦ ០២ ០០ ០០ ០៦ ០២ ០០ ០០ ០០ ០០ ០០ ០០ 

៧ ម្ជឈម្ណឌ  ឯកសារ ០៣ ០៣ ០០ ០០ ០០ ០០ ០៣ ០៣ ០០ ០០ ០០ ០០ 

៨ សាា នីយផ៍ ិតកម្ម 
និងរសាវរជាវ 

០៣ ០១ ០០ ០០ ០១ ០០ ០២ ០១ ០០ ០០ ០០ ០០ 

៩ ម្នាីរែិលសាធ្ន៍ ០៧ ០៣ ០០ ០០ ០៣ ០១ ០៣ ០១ ០០ ០០ ០១ ០១ 
១០ ព្ផនកបណ្ត េះបណ្ា បន ្ ០៣ ០២ ០០ ០០ ០១ ០០ ០២ ០២ ០០ ០០ ០០ ០០ 

១១ 
លដ. វទិាសាស្រស្មូ្ 
ដ្ឋា ន និងបរសិាា ន ០៣ ០១ ០០ ០០ ០១ ០០ ០២ ០១ ០០ ០០ ០០ ០០ 

១២ លដ.ថាន ក់ឆ្ន ាំសិកាមូ្ 
ដ្ឋា ន ០៤ ០២ ០០ ០០ ០២ ០១ ០២ ០១ ០០ ០០ ០០ ០០ 

១៣ លដ.វទិាសាស្រស្កសិកម្ម ០៩ ០១ ០១ ០០ ០១ ០០ ០៧ ០១ ០០ ០០ ០០ ០០ 
១៤ លដ.វទិាសាស្រស្ជ ផ  ១០ ០១ ០០ ០០ ០៤ ០១ ០៦ ០០ ០០ ០០ ០០ ០០ 

១៥ 
លដ.វទិាសាស្រស្ និង
លវជជសាស្រស្សតា 

០៦ ០២ ០០ ០០ ០២ ០០ ០៤ ០២ ០០ ០០ ០០ ០០ 

១៦ 
លដ.វទិាសាស្រស្ថ្រែ
ល  ី

០៦ ០១ ០០ ០០ ០៣ ០១ ០៣ ០០ ០០ ០០ ០០ ០០ 

១៧ លដ.សាកវបបកម្ម ០៧ ០២ ០០ ០០ ០៣ ០១ ០៤ ០១ ០០ ០០ ០០ ០០ 

១៨ 
លដ.ផសែាផាយ និង
អភិវឌឍន៍ជនបទ ០៧ ០២ ០០ ០០ ០៤ ០១ ០៣ ០១ ០០ ០០ ០០ ០០ 

១៩ 
លដ.លសដាកិចេ និងរគប់
រគងកសិកម្ម 

០៦ ០២ ០០ ០០ ០១ ០០ ០៥ ០២ ០០ ០០ ០០ ០០ 

២០ លដ.កស-ិឧសាហកម្ម ០៧ ០៣ ០០ ០០ ០៤ ០១ ០៣ ០២ ០០ ០០ ០០ ០០ 
២១ លដ.វសិាកម្មកសិកម្ម ១០ ០១ ០០ ០០ ០២ ០០ ០៨ ០១ ០០ ០០ ០០ ០០ 
២២ លដ.ែ័ត៌មានវទិា ០២ ០០ ០០ ០០ ០១ ០០ ០១ ០០ ០០ ០០ ០០ ០០ 

សរតប ១២៩ ៤២ ០៤ ០០ ៤៨ ១២ ៧១ ២៧ ០៣ ០០ ០៣ ០២ 
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រោហាចិទី២ ៖ ភ្នគររយករមិ្តសញ្ញា បរតម្ស្រនី្រជោរកនតងសាលាជាតិកសកិម្មព្រែកល ៀប 

 
៣.៣. សាា នភាពមស្តនរីកំពតង្ិកា 
ក. កនតងរបលទស 

- ថាន កប់រញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ចាំនួន០៧នាក ់រសី០៦នាក។់ 
ខ. លរៅរបលទស 
- ថាន កប់រញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ចាំនួន០១នាក ់រសី០០នាក ់
- ថាន កប់ណឌិ ត ចាំនួន០២នាក ់រសី០១នាក។់ 

 
៤. ក្រងារទ្សសងៗ 

- ចូ រមួ្កនតងែិធី្សូរតម្ន្ របប់ាទចូ ឆ្ន ាំរបថ្ែណីជាតិ លៅរកសួងកសិកម្ម 
- ចូ រមួ្ជាមួ្យរកុម្រគូលែទយរែេះអងគឌួងចតេះែិនិតយ និងែាបា ព្ភនកជូនរបជាែ រដា 
- ចូ រមួ្បតណយសែឯកឧត្ម្ មាស គរម្សតីវ រ  ូ  
-  ចូ រមួ្បតណយសែនិសសតិថ្នលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្ លៅលខត្សាា លរៀង 
-  ចូ រមួ្ែិធី្រចតរែេះនងគ ័ 
-  លរៀបចាំលធ្ាីបដ្ឋោកយលសាែ កសរមាបក់ម្មវធីិ្លផសងៗ។ 

 

3%
37%

55%

2.5% 2.5%

បណឌិ ត បរញិ្ញា ជាន់ខពស់ បរញិ្ញា បរត បរញិ្ញា បរតរង គាម នជាំនាញ
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ក្រិយា ័យសកិសា 
Study Office 

3 
១. ស្របវត្ ិ  

សាលាម្ធ្យម្សិកាកសិកម្មព្រែកល ៀបបានព្កព្របល ម្ េះជា សាលាជាតិកសកិម្មព្រែកល ៀប តម្ 
អនតរករតយល ខ៨៤ អនរក .បករ ចតេះថ្ងៃទី ១៣ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០០២ និងបានព្របោែ យរគរេះសាា នលនេះឱ្យលៅ 
ជារគឺសាា នសាធារណៈរដាបា ។ ដូចលនេះរគបស់ម្យ័ោរព្ដ សាលាដាំលណីរោរ លែ លនាេះគឺរតូវព្តមាន
ោរោិ ័យសិកាសរមាបដ់ាំលណីរោររគបរ់គង និងបណ្ត េះបណ្ា និសសតិ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

២. ាា ភាពម្ន្រន្ីរាជការ 
បចេតបបននោរោិ ័យសិកា មានម្ស្រនី្បលរមី្ោរងារសរតបចាំនួន០៨រូប (រសី០៤រូប) កនតងលនាេះម្ស្រនី្

រកបខណឌ ចាំនួន០៥រូប(រសី០១រូប)និងម្ស្រនី្កិចេសនាចាំនួន០៣រូប(រសី០៣រូប)។ ម្ស្រនី្រជោរកនតងោរោិ 
 ័យសិកា មានតួនាទី និងករមិ្តសញ្ញា បរតដូចខាងលរោម្៖ 

១. លលាក មា ន ់វតធ្ របធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញរគបរ់គងោណិជជកម្ម។ 
២. លលាក អួង ោណាណ រទិធ អនតរបធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញហរិញ្ាវតាត។ 
៣. លលាករស ីលខៀវ សតខនី អនតរបធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
៤. លលាក លសៀង វណណី  ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្ជ ផ ។ 
៥. លលាក ែិន វតទធ ី ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតរង ជាំនាញទសសនៈវជិាជ ។ 
៦. កញ្ញា  នាង ចន័ាសតណា ម្ស្រនី្កិចេសនា បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
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៧. កញ្ញា  ចានឌី់ ែី ីោ ម្ស្រនី្កិចេសនា បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញជីវៈវទិា។ 
៨. កញ្ញា  រែាំ រសីម្ តច ម្ស្រនី្កិចេសនា បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញកសិ-ឧសាហកម្ម  
  (ឆ្ន ាំទី៤)។ 
 

៣. ការងារបណ្ត ុះបណ្្តលធនធានម្នតសេ 
 ៣.១. ្ិកាា សាលា វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និងទ្យ្សនៈកិច្ច្ ិកា 

ក. កនតងរបលទស 
- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០៨នាក ់លសមីនរង០៦ល ីក 
- និសសតិចាំនួន៩៤៨នាក ់លសមីនរង០៩ល ីក។ 

ខ. លរៅរបលទស 
- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០៤នាក ់លសមីនរង០២ល ីក 
- និសសតិចាំនួន២០នាក ់លសមីនរង០២ល ីក។ 

 
 
 
 
 
 
 

 
៣.២. ការងារផលិរកមម នងិ្ិកាត្សាវត្ាវ 
ក. ោរងារផ តិកម្ម 

- ដ្ឋាំកូនល រីកញ ូ ង សាា យ ដូរកអូប កនតងបរលិវណសាលា។ 
ខ. ោរងារសកិារសាវរជាវ 

- ថ្ងៃទី១៧ ដ ់ថ្ងៃទី២១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវអាំែីដាំណាាំកសិ-ឧសាហ៍
កម្ម លៅលខត្លសៀម្រប និងលខត្រែេះវហិារ 

- ថ្ងៃទី១៧ ដ ់ថ្ងៃទី២១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវអាំែីទីផារកសិកម្ម លៅ
លខត្បាតដ់ាំបង និងថ្ប  ិន 
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- ថ្ងៃទី២៥-២៩ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវែីោរអភិវឌឍនោ៍រលរបីរបាស់ដី 
កសិកម្ម លៅលខត្រតនៈគិរ។ី 

៣.៣. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លនិ្សិរ 
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប (កែ ) មានទីតាំងសាិតកនតងសងាក តព់្រែកល ៀប ខណឌ លរជាយ

ចងាា រ រជធានីភនាំលែញ ជាបន់រងដងទលនែលម្គងគ និងបណ្ាយផែូវជាតិល ខ៦A ព្ដ មានចមាៃ យរបមាណ
០៧គី ូព្ម្ រតែីសាព នមិ្ត្ភ្នែកម្ពតជា-ជប តន។  

សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀបមានរបវតិ្ និងបានឆែងោតោ់រវវិត្ជាលរចីនដាំណាកោ់  ព្ដ 
ដាំបូងល យីរគានព់្តជាសាា នីយែិ៍លសាធ្នល៍សលនទិកលោតរកហម្ កនតងឆ្ន ាំ១៩៤២-១៩៥១។ លៅឆ្ន ាំ១៩៥១ 
លរោម្ជាំនួយ និងគាាំរទែីរបលទសបារ ាំង ទីតាំងសាា នីយល៍នេះបានលរៀបចាំព្កសរមួ្ លហដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ និង
រចនាសម្ពន័ធរគបរ់គងជារគរេះសាា នអបរ់ ាំព្ដ មានល ម្ េះថា សាលាកសិកម្មព្រែកល ៀប លហយីបានលបីកទ្វា រ 
បណ្ត េះបណ្ា សសិសថាន កភ់្នន កង់ារកសិកម្ម ជាំនានទី់០១ នាឆ្ន ាំ១៩៥៣-១៩៥៤។  តេះម្កដ ់សម្យ័
សងគម្រស្រស្និយម្ឆ្ន ាំ១៩៦០ លដ្ឋយមានជាំនួយឧបតាម្ាែីសហរដាអាលម្រកិផង សាលាជាតិកសិកម្មព្រែក 
ល ៀប បានបូ្រល ម្ េះលៅជាវទិា ័យកសិកម្មព្រែកល ៀប និងបានបលងកីនករមិ្តសិកាដ ់ករមិ្តម្ធ្យម្
សិកា ព្ដ ទទួ បនាតកបណ្ត េះបណ្ាម្តខជាំនាញកនតងវសិ័យកសិកម្មរមួ្មាន ៖ លកសរតសាស្រស្ ផ ិតកម្ម និង 
បសតែាបា  ជ ផ  រតកខកម្ម ធារសាស្រស្ សតរលិោដី ជ សាស្រស្ និងឧត្តនិយម្ សាំណងស់តីវ ិ និងសហ 
ករណ៍។ កនតងរបបកម្ពតជារបជាធិ្បលតយយ រគរេះសាា នសិកាលនេះរតូវបានបិទទ្វា រ លហយីទីតាំងរតូវបានលគលរបី
របាស់ជាកព្នែងឃត ាំឃាំងម្នតសស។ 

រគរេះសាា នលនេះបានលបីកទ្វា របណ្ត េះបណ្ា ល ងីវញិលៅថ្ងៃទី១៥ ព្ខម្ករ ឆ្ន ាំ១៩៨៥ តម្លសចកី្
សលរម្ចរបស់រកុម្របរការដាម្ស្រនី្ថ្នអតីតរដាកម្ពតជា ល ខ១៥៤ សសរ ចតេះថ្ងៃទី១៧ ព្ខសហីា ឆ្ន ាំ១៩៨៤ 
លដ្ឋយមានល ម្ េះថា សាលាម្ធ្យម្សិកាកសកិម្មព្រែកល ៀប។ ោរដាំលណីរោរសិកានាលែ លនាេះរបរែរតិ្ 
លៅលរោម្ោរជួយឧបតាម្ារបស់សាធារណរដាសងគម្និយម្លវៀតណាម្ លដ្ឋយមានរគូបណ្ត េះបណ្ា ជាជន
ជាតិលវៀតណាម្ និងមានអនកបកព្របភ្នសាសរមាបស់ិសសកម្ពតជា។ លរោយែីរគូបណ្ត េះបណ្ា លវៀតណាម្
បានបញ្េបល់បសកកម្មរបស់ខែួនលៅឆ្ន ាំកនតង១៩៨៩ សាលាម្ធ្យម្សិកាកសិកម្មព្រែកល ៀប បានខិតខាំរបរង
ព្របងរករគូម្កែីសាា បន័ោកែ់ន័ធនានាលដីម្បបីន្ោរបណ្ត េះបណ្ា សសិសលដ្ឋយទនារម្គាន ព្ដរលធ្ាីោរអភិវឌឍន ៍
និងកសាងធ្នធានម្នតសសសរមាបរ់គរេះសាា នផ្លា  ់។ 

ចាបែី់ឆ្ន ាំ២០០១ម្ក លដ្ឋយមានកិចេសហរបតិបតិ្ោរ និងោរជួយឧបតាម្ាែីសាំណាកអ់ងគោរអន្រ
ជាតិ សាលាម្ធ្យម្សិកាកសិកម្មព្រែកល ៀបបានលរៀបចាំកម្មវធីិ្សិកាងមីមួ្យលទៀតតម្របែន័ធលរកឌីត និង 
បានចាបអ់នតវត្របែន័ធលនេះែីឆ្ន ាំសិកា២០០២-២០០៣ ម្ក។ 

សាលាម្ធ្យម្សិកាកសិកម្មព្រែកល ៀបបានព្កព្របល ម្ េះជា សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប តម្ 
អនតរករតយល ខ៨៤ អនរក .បករ ចតេះថ្ងៃទី ១៣ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០០២ និងបានព្របោែ យរគរេះសាា នលនេះឱ្យលៅ 
ជារគឺសាា នសាធារណៈរដាបា ។ កនតងឆ្ន ាំសិកា២០០២-២០០៣ លនេះព្ដរ សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 

https://www.facebook.com/pre.leap?fref=mentions
https://www.facebook.com/pre.leap?fref=mentions
https://www.facebook.com/pre.leap?fref=mentions
https://www.facebook.com/pre.leap?fref=mentions
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បានចាបល់ផី្ម្លបីកថាន កស់ិកាបងថ់្ងែកនតងករមិ្តបរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ (Bachelor of Science) និងបរញិ្ញា បរត
រង (Associate Degree)។ 

កនតងឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប មានម្ស្រនី្រជោរជារគូបលរងៀនរកបខណឌ
សាលា និងរគូម្កែីអងគភ្នែលផសងៗ មានសញ្ញា បរតលៅតម្ករមិ្តដូចកនតងតរងខាងលរោម្ ៖ 

 

តរងទី១១ ៖ សាតិិសាស្រស្ាចារយសាលាជាតិកសកិម្មព្រែកល ៀបកនតងឆ្ន ាំ២០១៦-២០១៧ 
 

សាស្រស្ាចារយ 
បណឌិ ត អនតបណឌិ ត បរញិ្ញា បរត សរតប 

សរតប រស ី សរតប រស ី សរតប រស ី សរតប រស ី
សាស្រស្ាចារយកនតងសាលា ០៤ ០០ ៤២ ០៧ ៥៦ ១៧ ១០២ ២៤ 
សាស្រស្ាចារយលរៅសាលា ១៧ ០០ ១០០ ១១ ៣៤ ១៣ ១៥១ ២៤ 

សរតប ២១ ០០ ១៤២ ១៨ ៩០ ៣០ ២៥៣ ៤៨ 
 

តរងទី១២ ៖ សាតិិនិសសតិថាន កប់ឋម្បញ្េបោ់រសកិាែីឆ្ន ាំ១៩៨៦-២០០៣ 
 

 .រ ជាំនាញ 
ចាំនួននិសសតិ 

លផសងៗ 
សរតប រស ី

១ ធារសាស្រស ្ ៧៥ ០៩  
២ ឧត្តនិយម្ ៤៥ ០៧  
៣ សតរលិោដី ១២៩ ២៦  
៤ លកសរតសាស្រស ្ ២៦៧ ៦៧  
៥ ផ ិតកម្ម និងបសតែាបា  ២៣០ ៣៨  
៦ រតកខកម្ម ១៧១ ២០  
៧ ជ ផ  ១១៤ ២០  

សរតប ១០៣១ ១៨៧  
 
តរងទី១៣ ៖ សាតិិនិសសតិថាន កប់រញិ្ញា បរតរងបញ្េបោ់រសកិាែីឆ្ន ាំ១៩៨៦-២០១០ 
 

 .រ ជាំនាញ 
ចាំនួននិសសតិ 

លផសងៗ 
សរតប រស ី

១ រគបរ់គងលសដាកិចេកសិកម្ម ២១ ១០  
២ ធារសាស្រស ្ ១៨៨ ៣៧  
៣ ឧត្តនិយម្ ៦២ ១៧  
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៤ លកសរតសាស្រស ្ ៧១៦ ២១៩  
៥ រតកខកម្ម ៥៩១ ៣១  
៦ ជ ផ  ៤៦៨ ៦៥  
៧ ផ ិតកម្ម និងបសតែាបា  ៨០៤ ១៣៥  
៨ ផសែាផាយ និងអភិវឌឍនជ៍នបទ ១៧៤ ៥៤  
៩ សាកវបបកម្ម ១៩៣ ៦១  
១០ លសដាកិចេកសិកម្ម ១២២ ៣៤  
១១ កសិ-ឧសាហម្ម ៥២ ២៤  
១២ សតរលិោដី ៤៦៩ ៤៦  
១៣ លរគឿងយន្ ៥៧ ០៣  

សរតប ៣៩១៧ ៧៣៦  
 
តរងទី១៤ ៖ សាតិិនិសសតិថាន កប់រញិ្ញា បរតរងបញ្េបោ់រសកិាែីឆ្ន ាំ២០១១-២០១៧ 
 

 .រ ជាំនាញ 
២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ សរតប 
សរតប រសី សរតប រសី សរតប រសី សរតប រស ីសរតប រសី សរតប រសី សរតប រសី សរតប រស ី

១ លកសរតសាស្រស ្ ១៨ ១០ ២៩ ០៨ ២៦ ០៧ ១៨ ០៥ ១២ ០៣ ២០ ០៨ ៤៤ ១៩ ១៦៧ ៦០ 
២ រតកខកម្ម ០៨ ០២ ០៤ ០០ ០៤ ០១ ០៥ ០២ ០០ ០០ ០៦ ០០ ០៣ ០១ ៣០ ៦ 
៣ ជ ផ  ០២ ០០ ១៤ ០៦ ០៧ ០១ ០៧ ០១ ០០ ០០ ០៤ ០១ ១០ ០២ ៤៤ ១១ 
៤ ផ ិតកម្ម និងបសតែាបា  ៤៦ ០៦ ៧១ ១១ ៦២ ០៩ ៣២ ០៦ ៣៦ ០៤ ៥៣ ១១ ៣៨ ១៥ ៣៣៨ ៦២ 
៥ ផសែាផាយ និងអភិវឌឍន៍ជនបទ ០៨ ០៤ ១៩ ១២ ១៥ ០៧ ០៥ ០៥ ០៩ ០៦ ០៨ ០២ ០៨ ០៤ ៧២ ៤០ 
៦ សាកវបបកម្ម ១១ ០៨ ១៤ ០៩ ១៤ ០៥ ១៣ ០៥ ០០ ០០ ០៣ ០០ ០០ ០០ ៥៥ ២៧ 
៧ លសដាកិចេកសិកម្ម ១៧ ០៨ ១៧ ១០ ១២ ០៦ ០៦ ០៣ ០១ ០១ ០១ ០០ ០២ ០០ ៥៦ ២៨ 
៨ កសិ-ឧសាហម្ម ០៤ ០៣ ១១ ០៥ ០៨ ០៤ ១២ ០៥ ០០ ០០ ០៣ ០១ ០៧ ០៤ ៤៥ ២២ 
៩ សតរលិោដី ៥៦ ១០ ១៨ ០៧ ០៩ ០៤ ០៧ ០២ ០០ ០០ ០៦ ០០ ២៤ ០៧ ១២០ ៣០ 
១០ លរគឿងយន្ ០០ ០០ ០០ ០០ ០០ ០០ ០៧ ០០ ០០ ០០ ០០ ០០ ០០ ០០ ៧ ០ 
១១ លៅស៊ាូ ០០ ០០ ០០ ០០ ០០ ០០ ១១ ០៥ ០៤ ០១ ០០ ០០ ០០ ០០ ១៥ ៦ 

សរតប ១៧០ ៥១ ១៩៧ ៦៨ ១៥៧ ៤៤ ១២៣ ៣៩ ៦២ ១៥ ១០៤ ២៣ ១៣៦ ៥២ ៩៤៩ ២៩២ 
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រោហាចិទី៣ ៖ សាតិិនិសសតិថាន កប់រញិ្ញា បរតរងបញ្េបោ់រសកិាែីឆ្ន ាំ២០១១-២០១៧ 
 
តរងទី១៥ ៖ សាតិិនិសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រសប្ញ្េបោ់រសកិាែីឆ្ន ាំ១៩៨៦-២០១០ 
 

 .រ ជាំនាញ 
ចាំនួននិសសតិ 

លផសងៗ 
សរតប រស ី

១ វទិាសាស្រស្កសិកម្ម ៤៣១ ១៥៤  
២ វទិាសាស្រស្ថ្រែល  ី ២១៣ ១៤  
៣ វទិាសាស្រស្ជ ផ  ១៥៥ ៣២  
៤ វទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្សតា ៤១០ ៧៩  
៥ ផសែាផាយ និងអភិវឌឍនជ៍នបទ ៥០ ២០  
៦ សាកវបបកម្ម ៥៥ ២៨  
៧ លសដាកិចេកសិកម្ម ៤៨ ១៥  
៨ សតរលិោដី ១១៩ ០៦  

សរតប ១៤៨១ ៣៤៨  
 

 
 
 

០

៥០

១០០

១៥០

២០០

ស
រតប រស
ី

ស
រតប រស
ី

ស
រតប រស
ី

ស
រតប រស
ី

ស
រតប រស
ី

ស
រតប រស
ី

ស
រតប រស
ី

ឆ្ន ាំ២០១១ ឆ្ន ាំ២០១២ ឆ្ន ាំ២០១៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ឆ្ន ាំ២០១៥ ឆ្ន ាំ២០១៦ ឆ្ន ាំ២០១៧

១៧០

៥១

១៩៧

៦៨

១៥៧

៤៤

១២៣

៣៩
៦២

១៥

១០៤

២៣

១៣៦

៥២

សាិតិនិសសតិថាន កប់រញិ្ញា បរតរងបញ្េបោ់រសកិាែីឆ្ន ាំ២០១១-២០១៧
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តរងទី១៦ ៖ សាតិិនិសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រសប្ញ្េបោ់រសកិាែីឆ្ន ាំ២០១១-២០១៧ 
 

 .រ ជាំនាញ 
២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ សរតប 
សរតប រសី សរតប រសី សរតប រសី សរតប រស ីសរតប រសី សរតប រសី សរតប រសី សរតប រស ី

១ វទិាសាស្រស្កសិកម្ម ៤៧ ១៤ ៥០ ២២ ៦៣ ២៨ ៨៦ ២៦ ៩៧ ២៧ ៦៩ ២៣ ៥១ ១២ ៤៦៣ ១៥២ 
២ វទិាសាស្រស្ថ្រែល  ី ១៣ ០១ ១៦ ០០ ៣០ ០៤ ២៥ ០៤ ២៣ ០៩ ២០ ០១ ០៧ ០១ ១៣៤ ២០ 
៣ វទិាសាស្រស្ជ ផ  ១៧ ០១ ១៤ ០៤ ២០ ០២ ២៧ ០៨ ១៩ ០៥ ១៤ ០៤ ២០ ០៧ ១៣១ ៣១ 
៤ វទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្សតា ៥៥ ០៩ ៩៦ ១៥ ៤៩ ០៩ ១១៥ ១៣ ១១៣ ១៦ ៧៥ ១៥ ៧៩ ១២ ៥៨២ ៨៩ 
៥ ផសែាផាយ និងអភិវឌឍន៍ជនបទ ២៩ ១៣ ២១ ១២ ២២ ០៤ ៣២ ១៨ ២៥ ១០ ៣០ ២៧ ១១ ១០ ១៧០ ៩៤ 
៦ សាកវបបកម្ម ១៤ ០១ ១៨ ០៧ ២០ ១០ ២២ ១៣ ១៩ ១១ ២៣ ១២ ១៦ ០៩ ១៣២ ៦៣ 
៧ លសដាកិចេកសិកម្ម ១៥ ០៥ ១៧ ០៤ ១៩ ១២ ៣០ ១០ ២៣ ១២ ១៨ ១០ ១៣ ០៩ ១៣៥ ៦២ 
៨ កសិ-ឧសាហម្ម ០០ ០០ ៨ ៤ ១២ ០៥ ២៤ ១០ ១៧ ០៩ ១៦ ០៩ ១៣ ០៤ ៩០ ៤១ 
៩ សតរលិោដី ៧៥ ០៩ ២៩ ០៧ ២៤ ០៤ ៤០ ១៦ ៤២ ១២ ២៣ ០៧ ១៧ ០៩ ២៥០ ៦៤ 

សរតប ២៦៥ ៥៣ ២៦៩ ៧៥ ២៥៩ ៧៨ ៤០១ ១១៨ ៣៧៨ ១១១ ២៨៨ ១០៨ ២២៧ ៧៣ ២០៨៧ ៦១៦ 

 

 
 

រោហាចិទី៤ ៖ សាតិិនិសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រសប្ញ្េបោ់រសកិាែីឆ្ន ាំ២០១១-២០១៧ 
 
 
 

០

២០០

៤០០

៦០០

សរតប រសី សរតប រសី សរតប រសី សរតប រសី សរតប រសី សរតប រសី សរតប រសី

ឆ្ន ាំ២០១១ ឆ្ន ាំ២០១២ ឆ្ន ាំ២០១៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ ឆ្ន ាំ២០១៥ ឆ្ន ាំ២០១៦ ឆ្ន ាំ២០១៧

២៦៥

៥៣

២៦៩

៧៥

២៥៩

៧៨

៤០១

១១៨

៣៨៧

១១១

២៨៨

១០៨
២២៧

៧៣

សាិតិនសិសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រសប្ញ្េបោ់រសកិាែឆី្ន ាំ២០១១-២០១៧
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ក្រិយា ័យព្្នក្រ និងទាំនាក់ទាំនងអនតរជាតិ 
Planning and International Relations Office 

3 
១. ស្របវត្ ិ  

លោងតម្របោសល ខ១៣៤ របក.បត ចតេះថ្ងៃទី១៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០០៥ របស់រកសួងកសិកម្ម រតោខ
របមាញ់ និងលនសាទ សដីែីោរលរៀបចាំ និងោររបែរត្លៅរបស់ោរោិ ័យ និងអងគភ្នែចាំណត េះសាលាជាតិ
កសិកម្មព្រែល ៀប។ ោរោិ ័យព្ផនោរ និងទាំនាកទ់ាំនងអន្រជាតិ គឺជាោរោិ ័យមួ្យកនតងោរោិ ័យ 
និងលដបា តឺម្ ងទ់្វាំង២១ ចាំណត េះឱ្យសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប ព្ដ មានលបសកម្មទទួ បនាតកោរងារ
ជាលសនាធិ្ោរជូនសាលាជាតិ និងមានភ្នរកិចេ កសាងព្ផនោរយតទធសាស្រស្ និងកម្មវធីិ្អភិវឌឍនរ៏បស់សាលា
ជាតិ រយៈលែ ខែី ម្ធ្យម្ និងព្វង សរមាបល់របីរបាស់ជាទិសលៅ កនតងោរជរមុ្ញកិចេអភិវឌឍនរ៍បស់សាលាជា
តិ។ កសាងព្ផនោរសកម្មភ្នែរបស់សាលាជាតិ បូកសរតបែិនិតយតម្ដ្ឋន និងវយតថ្ម្ែោរអនតវត្ព្ផនោរ
សកម្មភ្នែ។ សិកាលរៀបចាំ និងរកាឯកសាររបតិបតិ្ោរ និងអនតសារណៈនានាព្ដ ោកែ់ន័ធ។ រែម្ទ្វាំង
ទទួ ភ្នរកិចេលផសងៗលទៀតព្ដ ថាន កដ់រកនាាំសាលាជាតិរបគ ់ឱ្យ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២. ាា ភាពម្ន្រន្ីរាជការ 

បចេតបបននោរោិ ័យព្ផនោរ និងទាំនាកទ់ាំនងអន្រជាតិ មានម្ស្រនី្បាំលរោីរងារសរតបចាំនួន០៤រូប និង
ម្ស្រនី្ែយួរោរងារ០១រូប។ លបីលោងតម្លសចកដីសលរម្ចល ខ៣៨៥ កែ  ចតេះថ្ងៃទី០២ ព្ខមិ្ងតនា ឆ្ន ាំ 
២០០៩ របស់សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប សដីែីរលបៀបរបបោរងារ និងោរព្បងព្ចកភ្នរៈកិចេរបស់ម្ស្រនី្
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ដរកនាាំ ម្ស្រនី្រជោរលៅកនតងសាលាជាតិ កនតងលនាេះោរោិ ័យព្ផនោរ និងទាំនាកទ់ាំនងអន្រជាតិបានបាំលែញ
ភ្នរកិចេលរៀងៗខែួនលៅតម្បាំព្ណងព្ចកោរងារ។ 

ម្ស្រនី្រជោរកនតងោរោិ ័យព្ផនោរ និងទាំនាកទ់ាំនងអន្រជាតិ ទ្វាំង០៤នាក(់រសី០៣នាក)់ មាន
តួនាទី និងករមិ្តសញ្ញា បរតដូចខាងលរោម្៖ 
 ១. លលាករស ីល ង សតណាលរ  ម្ របធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញកសិកម្ម និងអភិវឌឍនជ៍ន 
   បទ។ 
 ២. លលាក ជីម្ សតវណាណ រ  អនតរបធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញបលចេកវទិា និងរគបរ់គង  
   កសិកម្ម។ 
 ៣. កញ្ញា  លសៀក ឱ្កសតខសិរ ី ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញកសិ-ឧសាហកម្ម។ 

៤ . លលាករស ីនាក ់សតគនាធ  ម្ស្រនី្ ែយួរោរងារ។ 
 
៤. សកម្មភាពការងាររមួ្ 

៤.១. ការងាររដឋបាលរប្ក់ារិោលយ័ 
- ថ្ងៃទី០៩ ព្ខម្ករ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្របជតាំសដីែីោរែិនិតយអាំែីវឌឍនភ្នែឆ្ន ាំ២០១៧ និង
ទិសលៅបន្ថ្នោរអនតវត្ព្ផនោរសកម្មភ្នែឆ្ន ាំ២០១៧ លរោម្អធិ្បតីភ្នែ លលាក លម្ ង សត
ខតន នាយករងសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប លៅសាលាជាតិ 

-  ថ្ងៃទី០៣-០៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ បានលរៀបចាំវគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែីោរលរៀបចាំព្ផនោរ
យតទធសាស្រស្ងវោិ និងងវោិកម្មវធីិ្សរមាបឆ់្ន ាំ២០១៨ លរោម្អធិ្បតីភ្នែលលាក លម្ ង សតខតន 
នាយករងសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប លៅសណាា គារកាំែតឌីោ ម្ ងលខត្កាំែត 

- លរៀបចាំឯកសារ លដីម្បបីញ្ជូ ននិសសតិ១០រូប និងម្ស្រនី្មួ្យរូប លៅចតេះកម្មសិការយៈលែ ៥ព្ខ
លៅរបលទសចិន 

- លរៀបចាំឯកសារ និង ិខិតលផសង សរមាបរ់គូលៅចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា  និងសិោខ សាលា
លៅរបលទសចិន 

- លរៀបចាំឯកសារ លដីម្បបីញ្ជូ ននិសសតិ២០រូប និងម្ស្រនី្ែីររូប លៅទសសនៈកិចេសិការយៈលែ  
០២សប្ាហ៍លៅរបលទសចិន  

- លរៀបចាំឯកសារ និង ិខិតលផសង សរមាបរ់គូលៅចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា  និងសិោខ សាលា
លៅរបលទសចិន 

-  លរៀបចាំឯកសារលដីម្បបីញ្ជូ ននិសសតិ៥០រូប និងម្ស្រនី្ែីររូប លៅសិកាលៅសា កវទិា ័យ 
National Pingtong University of Technology and Science របលទសថ្តវ ន ់

- លរៀបចាំរបាយោរណ៍សាិតិងវោិរលផាីលៅរកសួងកសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ 
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- ោរងារលរៀបចាំ ិខិតបទដ្ឋា ន និងឯកសារលចញ-ចូ ។ 
 
៤.២. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លធនធានមនត្ ស 

-  ម្រន្ីរជោរចាំនួន៣៥នាក ់បានចូ រមួ្វគគបណដត េះបណាដ   និងសិោខ សាលាលៅរបលទសចិន 
ថ្ង លវៀតណាម្ ជប តន កូលរ    

-  និសសតិចាំនួន៤៧នាក ់បានលចញលៅលរៅរបលទស។ 
 
៥. ក្រងារសហរបតិបតតកិ្រ 

- លដ្ឋយមានោរសហោរណ៍ជាម្ួយNEF-NAGAO របលទសជប តន ោរោិ ័យបានលរៀបចាំ 
និងលរជីសលរសីនិសសតិចាំនួន១០រូប លដីម្បផីដ ់អាហារូបករណ៍ដ ់និសសតិសាលាជាតិកនតងឆ្ន ាំ
សិកា២០១៦-២០១៧  

- ថ្ងៃទី៨ ព្ខកតម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ ោរោិ ័យព្ផនោរបានលរៀបចាំចតេះ MOU រវងសាលាជាតិ
កសិកម្មព្រែកល ៀបជាមួ្យសាក វទិា ័យ BOGO របលទសឥណឌូ លនសតី លដីម្បបីញ្ជូ ន
និសសតិសាលាជាតិលៅទសសនកិចេសិកា 

- ថ្ងៃទី០៩-១២ ព្ខកតម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ ោរោិ ័យបានលរៀបចាំចតេះ MOU រវងសាលាជាតិ
កសិកម្មព្រែកល ៀបជាមួ្យសាក វទិា ័យ RAJAMANGALA របលទសថ្ង លដីម្បបីញ្ជូ ន
និសសតិសាលាជាតិលៅទសសនកិចេសិកា និងព្សាងរក ទធភ្នែសហោរណ៍ 

- ោរោិ ័យលរៀបចាំទទួ លភាៀវម្កែីរបលទសអតីត ីបានចាំនួន០១ដង 
- ោរោិ ័យលរៀបចាំទទួ លភាៀវម្កែីរបលទសចិនបានចាំនួន០១ដង 
- ោរោិ ័យលរៀបចាំទទួ លភាៀវម្កែីរបលទសកូលរ  បានចាំនួន០១ដង 
- ោរោិ ័យលរៀបចាំែលរងាង MOU រវងសាលាជាតិ និងបណ្ាញអបរ់ ាំវរវីបបកម្ម ASEAN 
- លរៀបចាំែលរងាង MOU រវងសាលាជាតិ និង University Politecnica delle Marche 

Ancola របលទសអតីត  ី
- លៅថ្ងៃទី៣០ ព្ខមិ្ងតនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ោរោិ ័យបានលរៀបចាំទទួ គណរបតិភូម្កែីសា
ក វទិា Hainan University របលទសចិកនតងលគា បាំណងែរងរងោរទាំនាកទ់ាំនងលដីម្បី
ព្សាងរកឱ្ោសសហោរនាលែ ខាងម្តខ  

-  សហោរជាម្ួយជាមួ្យរកុម្ហ៊ាតន Exo Travel Cambodia លរៀបចាំវគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែី 
ោរោរោរបរសិាា នតម្ដងទលនែ 
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- ោរោិ ័យលរៀបចាំោរងារសហរបតិបតិ្ោររវងសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀបជាមួ្យ
សាក វទិា ័យ National Pingtung University of Technology and Science, ថ្ត
វ ន ់កនតងលគា បាំណងចតេះ MOU បញ្ជូ ននិសសតិសាលាជាតិលៅសិកាលៅទីលនាេះ  រយៈលែ 
០១ឆ្ន ាំ 

-  លដ្ឋយមានោរសហោរជាមួ្យ NEF NAGAO ោរោិ ័យបានលរៀបចាំលសចកី្ជូនដាំណរ ង 
និងលដីម្បលីរជីសលរសីនិសិសតបរញិ្ញា ឆ្ន ាំទី២ ចាំនួន១០រូប លដីម្បផីដ ់អាហារូបករណ៍ដ ់
និសសតិសរមាបឆ់្ន ាំសិកា២០១៧-២០១៨ 

- កនតងព្ខកញ្ញា  ោរោិ ័យលរៀបចាំោរងារសហរបតិបតិ្ោររវងសាលាជាតិកសិកម្មព្រែក
ល ៀប ជាម្ួយ Hainan College of Foreign Studies លដ្ឋយបញ្ជូ ននិសសតិ០៩រូប លៅ
សិកាភ្នសាចិនរយៈលែ ០៥ព្ខ 

-  ទាំនាកទ់ាំនងជាម្ួយ Hainan University លដីម្បបីញ្ជូ ននិសសតិចាំនួន២០រូប លៅទសសនៈកិចេ
រយៈ លែ ០២សប្ាហ៌លៅរបលទសចិន 

- កនតងព្ខតតលា ោរោិ ័យលរៀបចាំោរងារសហរបតិបតិ្ោររវងសាលាជាតិកសិកម្មព្រែក
ល ៀបជាមួ្យសាក វទិា ័យ National Pingtung University of Technology and 
Science លដីម្បបីញ្ជូ ននិសសតិសាលាជាតិចាំនួន៥០ រូបលៅសិការយៈលែ ០១ឆ្ន ាំ 

-  ោរោិ ័យលរៀបចាំោររប ងលតស្ភ្នសាអងល់គែស លដីម្បលីធ្ាីោរលរជីសលរសីនិសសតិសាលា
ជាតិចាំនួន១០រូប លដីម្បទីទួ បានអាហារូបករណ៌កនតងឆ្ន ាំសិកា២០១៧-២០១៨ លនេះ។ 
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3 
 

១. ស្របវត្ ិ  
 សាលាម្ធ្យម្សិកាកសិកម្មព្រែកល ៀប រតូវបូ្រល ម្ េះជាសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប សរលសរ 
អកសរោត ់ ក.ែ.  រតូវសលរម្ចឱ្យលៅជារគរេះសាា នសាធារណៈរដាបា  សាិតលរោម្អាណាែាបា បលចេក 
លទសរបស់រកសួងកសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ និងលរោម្អាណាែាបា ហរិញ្ាវតាតរបស់រកសួងលសដា
កិចេ និងហរិញ្ាវតាត។ 
 បនាា បែី់សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប រតូវសលរម្ចឱ្យលៅជារគរេះសាា នសាធារណៈរដាបា  តម្
អនតរករតយល ខ៨៤ អនរក.បក ចតេះថ្ងៃទី១៣ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០០២ រចួម្ក ក្រិយា ័យព័ត៌មាន និង
ទី្សារ ករ៏តូវបានបលងកីតល ងីតម្របោសល ខ១៣៤ របក.កសក.បត ចតេះថ្ងៃទ១៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០០៥ ស្ី
ែីោរលរៀបចាំ និងរបរែរត្លៅរបស់ោរោិ ័យ និងអងគភ្នែចាំណត េះសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប លហយី
មានតួនាទីភ្នរៈកិចេដូចខាងលរោម្ ៖ 

-  សហោរ និងសរម្បសរមួ្ ោរងារែត័ម៌ាន និងទីផារជាមួ្យោរោិ ័យ អងគភ្នែ លដបា 
តឺម្ ង ់និងព្ផនក លរោម្ឱ្វទសាលាជាតិ សាា បន័ និងវទិាសាា នរសាវរជាវជាតិ និងអន្រជាតិ 
កនតងោរផ ិតឯកសារបលចេកលទស លដីម្បផីសែាផាយ និងទតកជាឯកសារ 

- ផសែាផាយរ ់ ទធផ ថ្នោរសិការសាវរជាវវទិាសាស្រស្បលចេកលទស 
- រសាវរជាវ និងរបមូ្ ទិនននយ័ស្ីែីតរមូ្វោរអនកបលចេកលទសកសិកម្ម ទ្វាំងបរមិាណ និង
គតណភ្នែ លៅតម្សាា បន័រដា ឯកជន និងអងគោរជាតិ និងអន្រជាតិ សរមាបជ់ាមូ្ ដ្ឋា ន
លរៀបចាំព្ផនោរបណ្ត េះបណ្ា  

- រសាវរជាវ និងរបមូ្ ទិនននយ័ អាំែីស្ងដ់្ឋរម្តខរបរកសិកម្ម ព្ដ ជាតរមូ្វោរទីផារ លដីម្ប ី
តរម្ងទិ់សលៅអាំែីម្តខជាំនាញរតូវបណ្ត េះបណ្ា  

- តម្ដ្ឋន និងរសងែ់ត័ម៌ានជារបចាាំ អាំែីគតណភ្នែអនកបលចេកលទស ព្ដ សាលាជាតិបាន  
បណ្ត េះបណ្ា  

- ជួយព្សាងរកទីផារោរងារដ ់និសសតិព្ដ បានបញ្េបោ់រសិកា 
- ទទួ ភ្នរកិចេលផសងៗព្ដ សាលាជាតិរបគ ឱ់្យ។ 
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២. ាា នភាពម្ន្រន្ីរាជការ 

ោរោិ ័យែត័ម៌ាន និងទីផារថ្នសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប មានម្ស្រនី្សរតបចាំនួន០៦នាក ់
(រសី០២នាក)់។ បចេតបបននោរោិ ័យមានម្ស្រនី្ចាំនួន០៥នាក ់ កាំែតងបលរមី្ោរងារ និងមាន ក់លទៀតបានែយួរ
ោរងារ (លលាករស ី លហង រត័នមាណាវ)ី លហយីកនតងចាំលណាម្ម្ស្រនី្ទ្វាំង០៥នាកល់នេះ មាន០១នាកល់ទៀតសតាំ
 បែី់ោរងារជាម្ស្រនី្រជាោរលៅកនតងព្ខវចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៧លនេះព្ដរ (លលាក ឆតាំ  ម្ករ)។ តួនាទី និងករមិ្ត
សញ្ញា បរតរបស់ម្ស្រនី្កនតងោរោិ ័យ មានដូចខាងលរោម្ ៖ 

១. លលាក សតង របុស  របធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញរគបរ់គងោណិជជកម្ម។ 
២. លលាករស ីទិត ម្រកត អនតរបធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញអភិវឌឍនល៍សដាកិចេ 
  កសិកម្ម។ 
៣. លលាក លសក សីហរស ី អនតរបធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញោររគបរ់គងទូលៅ។ 
៤. លលាក ទិតយ សាម្ តន ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញវទិាសាស្រស្ និង 
  លវជជសាស្រស្សតា។ 
៥. លលាក ឆតាំ ម្ករ ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កតាំែយូទរ័ (សតាំ 
   បែី់ោរងារ)។ 
៦. លលាករសី លហង រត័នមាណាវ ីម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញរគបរ់គងលសដាកិចេ (ែយួរ 
  ោរងារ)។ 
 
 

ក្រិយា យ័ 
ព័ត៌មាន និងទី្សារ 
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៣. សកម្មភាពការងាររមួ្ 
ោរោិ ័យែត័ម៌ាន និងទីផារថ្នសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប គឺជាោរោិ ័យមួ្យកនតង

ចាំលណាម្ោរោិ ័យ លដបា តឺម្ ង ់ និងអងគភ្នែមួ្យចាំនួនចាំណត េះឱ្យសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប ព្ដ 
មានភ្នរកិចេកនតងោររបមូ្ ែត័ម៌ាន និងលរៀបចាំោរផសែាផាយ លដីម្បទី្វកទ់្វញសិសសព្ដ កាំែតងសិកាតម្
វទិា ័យឱ្យម្កសិកាលៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប និងព្សាងរកទីផារោរងារដ ់និសសតិព្ដ បាន
បញ្េបោ់រសិកា កនតងលគា បាំណងផ ិតធ្នធានម្នតសសរគបជ់ាំនាញ លដីម្បរីមួ្ចាំព្ណកអភិវឌឍនវ៍សិ័យ
កសិកម្មលៅកម្ពតជា។ 

 
៣.១. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លធនធានមនត្ ស 
៣.១ .១.  ្ិកាា សាលា វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និងទ្យ្សកិច្ច្ ិកា 
ោរោិ ័យែត័ម៌ាន និងទីផារបានចូ រមួ្កនតងសិោខ សាលា វគគបណ្ត េះបណ្ា  និងទសសនៈកិចេ

សិកា កនតង និងលរៅរបលទសមួ្យចាំនួនដូចខាងលរោម្ ៖ 
 ក. កនតងរបលទស 

- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០៥នាក ់លសមីនរង០៦ល ីក។ 
ោរចូ រមួ្កនតងសិោខ សាលា វគគបណ្ត េះបណ្ា  និងទសសនៈកិចេសិកាកនតងរបលទសខាងល មីានដូច

ជា ៖ 
- ថ្ងៃទី០៣-០៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាែិលរគាេះលោ ប ់ស្ីែីោរលរៀបចាំព្ផនោរ
យតទធសាស្រស្ងវោិ និងងវោិកម្មវធីិ្ លៅលខត្កាំែត 

- ថ្ងៃទី០៨-១២ ព្ខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាែិលរគាេះលោ ប ស់្ីែីោរលរៀបចាំព្ផន
ោរយតទធសាស្រស្ងវោិ ឆ្ន ាំ២០១៨  

- ថ្ងៃទី២១ ព្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលារបស់អងគោរ Aspire ស្ីែីោរលរៀបចាំកម្មវធីិ្
សិកា លៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 

- ថ្ងៃទី៨-១០ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ីែីវគគផ ិតវលីដអូឯកសារ (Basic Video 
Training) លរោម្ជាំនួយឧបតាម្របស់គលរមាង ASPIRE  

- ថ្ងៃទី១៤-១៥ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ីែីោរលរៀបចាំកម្មវធីិ្សិកា លៅសាលា
ជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 

- ថ្ងៃទី៣-០៦ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្វគគសិកាតម្របែន័ធលអ ចិរតូនិចស្ីែីលសវកម្ម
ព្ផាកល ីបលចេកវជិាជ ទាំនាកទ់ាំនងែត័ម៌ានវទិាសរមាបោ់រែរងីកព្ផនកកសិកម្មលៅម្ជឈ 
ម្ណឌ   សហរបតិបតិ្ោរកម្ពតជា-ជប តន (CJCC) រជធានីភនាំលែញ។ 
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ខ. លរៅរបលទស 

- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០១នាក ់ លសមីនរង០១ល ីក (ថ្ងៃទី១១-១៧ ព្ខមិ្ងតនា ២០១៧ ទសសន
កិចេសិកាលៅ Rajamangala University of Technology Asan Surin Campus 
(RMUTI) របលទសថ្ង។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
៣.៣.២. ការងារផលិរកមម និង្ិកាត្សាវត្ាវ 
ក. ោរងារផ តិកម្ម 

- លរៀបចាំ និងដ្ឋាំផ្លក  ម្ាម្តខោរោិ ័យបានចាំនួន៣០លផីង 
- លរៀបចាំផ្លក  ម្ាកនតងោរោិ ័យបានចាំនួន១០ងូ។ 
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ខ. ោរសកិារសាវរជាវ 

- ថ្ងៃទី០៩ ដ ់ថ្ងៃទី១១ ព្ខសីហា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសារជាវែីតរមូ្វោរទីផារោរងារ 
លដីម្បឆីែតេះបញ្ញេ ាំង និងព្កសរមួ្ កម្មវធីិ្សិកា ជាំនាញលសដាកិចេកសិកម្ម 

- ថ្ងៃទី១៧ ដ ់ថ្ងៃទី២១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវអាំែីដាំណាាំកសិ-ឧសាហ៍
កម្ម លៅលខត្លសៀម្រប និងលខត្រែេះវហិារ 

- ថ្ងៃទី២៥ ដ ់ថ្ងៃទី២៩ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះរសាវរជាវអាំែីោរងារកសិកម្មកនតងវសិ័យ 
អបរ់ ាំ លៅលខត្តព្កវ និងលខត្រែេះសីហនត។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

៣.២. ការងាររដឋបាលកាតងការិោលយ័ 
- លរៀបចាំរបាយោរណ៍របចាាំព្ខ រតីមាស ឆមាស និងរបចាាំឆ្ន ាំ ដ្ឋកជូ់នថាន កស់ាលាជាតិ 
- ចូ រមួ្របជតាំរបចាាំព្ខជាមួ្យថាន កស់ាលាជាតិ 
- លរៀបចាំរបាយោរណ៍របចាាំព្ខ រតីមាស ឆមាស និងរបចាាំឆ្ន ាំ ដ្ឋកជូ់នរកសួងកសិកម្ម រតោខ  
របមាញ់ និងលនសាទ 
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- ថ្ងៃទី២៥ ព្ខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្លធ្ាីោរលរៀបចាំែិធី្ព្ចកសញ្ញា បរតដ ់និសសតិសាលា
ជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប និងែិធី្បាំោកល់ម្ដ្ឋយកិត្យសដ ់ម្ស្រនី្រជោរសាលាជាតិលរោម្ 
អធិ្បតីភ្នែឯកឧត្ម្ ទវង សាខុន រដាម្ស្រនី្រកសួងកសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ 

- ថ្ងៃទី១៣ ព្ខមិ្ងតនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ជូនដាំណរ ងល ីកទី១ ដ ់អងគភ្នែចាំណត េះសាលាជាតិ ផ ្់
អតាបទឯកសាររសាវរជាវបលចេកលទស រូបភ្នែសកម្មភ្នែ កាំណាែយ ចលរម្ៀង លរឿងកាំព្បែង 
ព្ដ ោក ់ ែន័ធនរងវសិ័យកសិកម្ម និងសកម្មភ្នែលផសងៗរបស់ម្ស្រនី្ និងនិសសតិលៅកនតងអគ
ភ្នែរបស់ខែួន ម្កោរោិ ័យែត័ម៌ាន និងទីផារ  

- ថ្ងៃទី១៩ ព្ខមិ្ងតនា ឆ្ន ាំ២០១៧ លរៀបចាំបាំព្ណងព្ចកភ្នរកិចេម្ស្រនី្រជោរកនតងោរោិ ័យ 
- ថ្ងៃទី១៥ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ជូនដាំណរ ងល ីកទី២ ដ ់អងគភ្នែចាំណត េះសាលាជាតិ ផ្ ់
អតាបទឯកសាររសាវរជាវបលចេកលទស រូបភ្នែសកម្មភ្នែ កាំណាែយ ចលរម្ៀង លរឿងកាំព្បែង 
ព្ដ ោក ់ ែន័ធនរងវសិ័យកសិកម្ម និងសកម្មភ្នែលផសងៗរបស់ម្ស្រនី្ និងនិសសតិលៅកនតងអងគ
ភ្នែរបស់ខែួន ម្កោរោិ ័យែត័ម៌ាន និងទីផារ  

- ថ្ងៃទី០១ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ផសែាផាយលសចកី្ជូនដាំណរ ងរបស់រកសួងកសិកម្ម រតោខ
របមាញ់ និងលនសាទ ល ខ៧៥៩៥ កសក ចតេះថ្ងៃទី២៥ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ស្ីែីោរផសែា 
ផាយ និងចាតម់្ស្រនី្ បតគគ ិក ព្ដ មានសម្តាភ្នែសម្រសប សរមាបដ់្ឋកោ់កយលរជីសលរសី
ជាជាំនាញោរជាតិ សរមាបគ់លរមាងសិកាបឋម្ ព្ផនករគបរ់គងទរកជាំននជ់ាំហានទី២ របស់គ
ណៈកមាម ធិ្ោរជាតិទលនែលម្គងគកម្ពតជា 

- ថ្ងៃទី០៧ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្ជាមួ្យរបតិភូសវនកម្មថ្ផាកនតង រកសួងកសិកម្ម រតោខ
របមាញ់ និងលនសាទ 

- ថ្ងៃទី២៧ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ផសែាផាយ ខិិតចតេះថ្ងៃទី០៥ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ របស់
សាា នទូតអងល់គែសរបចាាំកម្ពតជាស្ីែី Opening of Applications to Chevening 
Scholarships: The Prestigious global scholarship programme of the UK 
government សរម្បថ់ាន កប់រញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ រយៈលែ ០១ឆ្ន ាំ 

- ថ្ងៃទី២ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ផសែាផាយ ិខិតជូនដាំណរ ងល ខ៧១អយក.សជណ ចតេះថ្ងៃ 
ទី២៤ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ របស់រកសួងអបរ់ ាំ យតវជន និងកីឡា ស្ីែីោរលរជីសលរសីនិសសតិ
អាហារូបករណ៍ថាន កប់រញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ និងថាន កប់ណឌិ ត លរោម្លរគាងអាហារូបករណ៍
របស់របលទសជប តន សរមាបោ់រអភិវឌឍនធ៍្នធានម្នតសសលៅរបលទសកម្ពតជា ឆ្ន ាំ២០១៨ 



93 

 

- ថ្ងៃទី១៤ ដ ់១៥ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្លរៀបចាំោរតាំងែិែរ័ណ៌សាក វទិា ័យ 
ល ីកទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ លៅម្ជឈម្ណឌ  សននិបាទ និងែិែរ័ណ៌លោេះលែរជ 

- ថ្ងៃទី១៦ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ផសែាផាយដឺោអម្របស់រកសួងកសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និង
លនសាទ ល ខ៨៨៥០ ចតេះថ្ងៃទី១៣ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ ២០១៧ ល ខ MLG-08PMUTrgs/ 
2017-18 ចតេះថ្ងៃទី០៦ ព្ខតតលាឆ្ន ាំ២០១៧ របស់ National Institute of Agricultural 
Extension Management (MANAGE)ស្អីាំែីអាហារូបករណ៍ (FTF ITT) ចាំនួន១៥វគគ   

- ថ្ងៃទី១៦ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ផសែាផាយដឺោអម្របស់រកសួងកសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និង
លនសាទ ល ខ៨៨៣៥ ចតេះថ្ងៃទី១២ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ ២០១៧ សាំលណីសតាំជួយផសែាផាយដាំណរ ង
ស្ីែីោរលរជីសលរសីម្ស្រនី្ ទធកម្ម (Procurement Officer) លដីម្បលីៅបលរមី្ោររលៅល ខា
ធិ្ោរដ្ឋា នម្គណៈកម្មោរជាតិទលនែម្ងគ (MRCS) លៅទីរកុងលវៀងចន័ា របលទសឡាវ 

- ថ្ងៃទី១៧ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្កម្មវធីិ្លសបៀងអាហារែិភែលលាកជាម្ួយឯកឧត្ម្ 
ទវង សាខុន រដាម្ស្រនី្រកសួងកសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ 

- ថ្ងៃទី១៨ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ជួបរបជតាំជាម្ួយម្ស្រនី្អធិ្ោរកិចេថ្នអគាគ ធិ្ោរដ្ឋា នរកសួង
កសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ។ 
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ព្្នកបណ្តោះបណ្តស បនត 
Continuing Education Devision 

3 
១. ស្របវត្ ិ  

លរោម្ោរអភិវឌឍនឥ៍ត ប ់រ សាលាជាតិទទួ បាននូវលសចកី្ទតកចិត្ែីរជរដ្ឋា ភិបា  លហយី 
បានរបោសឱ្យលៅជារគឺេះសាា នសាធារណៈរដាបា  និងព្របល ម្ េះសាលាលៅជា ាលាាតិកសកិម្ម
ព្ស្រពកផ្លៀប តម្អនតរករតយល ខ៨៤ អនករក.បក ចតេះថ្ងៃទី១៣ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ ២០០២ ព្ដ លធ្ាីឱ្យសាលា
ជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀបមានភ្នរកិចេល ីោរបណ្ត េះបណ្ា និសសតិរគបក់រមិ្តកនតងវសិ័យកសិកម្ម និងវសិ័
យោកែ់ន័ធកនតងថាន កវ់ជិាជ ជីវៈកសិកកម្ម ថាន កជ់ានខ់ពស់បលចេកលទសកសិកម្ម (បរញិ្ញា បរតរង) និងថាន ក ់
បរញិ្ញា បរត តម្រូបភ្នែជាអាហារូបករណ៍ និងបងថ់្ងែ រែម្ទ្វាំងបានបលងកីតជាំនាញងមីព្ងម្លទៀតគឺមាន ៖ 
ជាំនាញ លសដាកិចេកសិកម្ម ផសែាផាយ និងអភិវឌឍនជ៍នបទ កសិ-ឧសាហកម្ម ែត័ម៌ានវទិា និងព្សែក       
បណ្ត ុះបណ្្តលបន្ លៅឆ្ន ាំ២០០៥ តម្របោសរបស់រកសួងកសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ ល ខ
១៣៤ បរបក.កសក.បត ចតេះថ្ងៃទី១៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០០៥ ស្ីែីោរលរៀបចាំ និងរបរែរត្លៅរបស់សាលាជាតិ
កសិកម្មព្រែកល ៀប។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
២. ាា នភាពម្ន្រន្ីរាជការ 

ព្ផនកបណ្ត េះបណ្ា បន្ មានម្ស្រនី្សរតបចាំនួន០៣នាក ់(រសី០២នាក)់។ តួនាទី និងករមិ្តសញ្ញា   
បរតរបស់ម្ស្រនី្ទ្វាំង០៣នាក ់រមួ្មាន ៖ 

១. លលាក នី ឌីណា  របធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញវទិាសាស្រស្  
  និងលវជជសាស្រស្សតា។ 
២. លលាករស ីស៊ាូ សតឡា អនតរបធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញរគបរ់គងរដាបា  
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  សាធារណៈ។ 
៣. លលាករស ីស៊ាូ សតឡា អនតរបធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
 

៣. សកម្មភាពការងាររមួ្ 
ព្ផនកបណ្ត េះបណ្ា បន្គឺជាព្ផនកមួ្យកនតងចាំលណាម្ោរោិ ័យ លដបា តឺម្ ង ់និងអងគភ្នែមួ្យចាំនួន 

ចាំណត េះឱ្យសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប ព្ដ មានលបសកកម្មទទួ បនាតកបណ្ត េះបណ្ា និសសតិសិកា
បងថ់្ងែថ្ងៃលមរ ិ៍-អាទិតយកនតងលគា បាំណងផ ិតធ្នធានម្នតសសរគបជ់ាំនាញលដីម្បរីមួ្ចាំព្ណកអភិវឌឍនវ៍សិ័យ 
កសិកម្មលៅកម្ពតជា។ 

 

៣.១. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លធនធានមនត្ ស 
 ៣.១.១. ្ិកាា សាលា វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និងទ្យ្សនៈកិច្ច្ ិកា 
 ក. កនតងរបលទស 

- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០៣នាក ់ លសមីនរង០៩ល ីក 
- និសសតិចាំនួន១០នាក ់លសមីនរង០២ល ីក។ 

ោរចូ រមួ្កនតងសិោខ សាលា វគគបណ្ត េះបណ្ា  និងទសសនៈកិចេសិកាកនតងរបលទសខាងល មីានដូច
ខាងលរោម្ ៖ 

- ថ្ងៃទី០៨-០៩ ព្ខកតម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាែិលរគាេះលោប ់ថាន កជ់ាតិលដីម្បែិីនិតយ 
និងលរៀបចាំសូចនាករសរមាបរ់កបខណឌ ព្ផនោរយតទធសាស្រស្អភិវឌឍនវ៍សិ័យបសតសតា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
-២០២៥ និងលរៀបចាំសូចនាករល ងីវញិនូវកម្មវធីិ្ អនតកម្មវធីិ្ ចលងាក ម្សកម្មភ្នែសរមាបអ់នតវត្
ងវោិតម្កម្មវធីិ្របស់រដ្ឋា ភិបា ព្ដ នរងរបរែរត្លៅលៅលភ្នជនីដ្ឋា នទលនែបាសាក២់ រជធានី
ភនាំលែញ 

- ថ្ងៃទី២៨ ព្ខកតម្ាៈ ដ ់ថ្ងៃទី០៤ ព្ខមី្នា ឆនាាំ២០១៧ Workshop on Developing Fundable 
Research Project Proposals for Agricultural and Rural Development  at Angkor 
Paradise Hotel, Siem Reap, Cambodia 

- ថ្ងៃទី០៣-០៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែីោរលរៀបចាំព្ផនោរយតទធសាស្រស្
ងវោិ និងងវោិកម្មវធីិ្ ព្ដ នរងរបរែរត្លៅលៅសណាា គារកាំែតឌីោ ម្ ង ់លខត្កាំែត 

- ថ្ងៃទី០៩ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សោិខ សាលាស្ីអាំែីព្ផនោរយតទធសាស្រស្ ឆ្ន ាំ២០១៦-
២០២៦ របស់ម្ហាវទិា ័យ Animal Science  លៅសាក វទិា ័យភូមិ្នាកសិកម្ម រជធានី
ភនាំលែញ 

- ថ្ងៃទី១៤-១៦ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែីរបែន័ធជីវឧសម័ន
ខាន តធ្ាំ លៅសាក វទិា ័យភូមិ្នាកសិកម្ម រជធានីភនាំលែញ 
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- ថ្ងៃទី០៥ ដ ់ ០៧ ព្ខមិ្ងតនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែី Form Curriculum 
Development toward Quality Clasroom Intruction លៅអងគរបា រ ឌី លខត្លសៀម្រប 

- ថ្ងៃទី០២ ព្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាលៅលស លស លស (CCC) ភនាំលែញ ោររបជតាំ
ល ីកទី៣ របចាាំឆ្ន ាំស្ីែីសមាគម្លែទយសតាកម្ពតជា  

- ថ្ងៃទី០២-០៤ ព្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីោរតាំងែិែណ៌លៅលោេះលែរជ 
- ថ្ងៃទី២១-២៥ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាលៅលខត្រែេះសីហនតស្ីែីោរលរៀបចាំកម្ម
វធីិ្សិការបស់ភ្នន កង់ារផាែាផាយ កសិកម្មតម្របែន័ធលអ ចិរតូនិច 

- ថ្ងៃទី១៣-១៥ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែីោរវភិ្នគព្ខសសងាា កផ់ ិត 
កម្មព្ដ គិតគូរែីលយនឌរ័កនតងវសិ័យកសិកម្ម ព្ដ របរែរត្លៅលៅលខត្សាា យលរៀង 

- ថ្ងៃទី០៥-០៦ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីជាំងឺស៊ាូណូសល ីសតាសាា  ោរលធ្ាីជីវ
សតវតាិភ្នែ និងោរបងាក ទបស់ាក តជ់ាំងឺ លៅសណាា គារសតខា លខត្រែេះសីហនត  

- ថ្ងៃទី១៨-២០ ព្ខ តតលា ឆ្ន ាំ ២០១៧ ចូ រមួ្លរៀនវគគខែី e.learning លៅសលាជាតិកសិកម្មព្រែក
ល ៀប 

- ថ្ងៃទី១៩ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីអាំែីលគា ោរណ៍អភិវឌឍនរ៍បស់រកុម្
របរកាអភិវឌឍនថ៍្នកម្ពតជា លៅសាលាជាតិកសកិម្មព្រែកល ៀប។ 

ខ. លរៅរបលទស 
- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០២នាក ់លសមីនរង០២ល ីក 
- និសសតិចាំនួន០១នាក ់លសមីនរង០១ល ីក។ 

ោរចូ រមួ្កនតងសិោខ សាលា វគគបណ្ត េះបណ្ា  និងទសសនៈកិចេសិកាលរៅរបលទសខាងល ីមានដូច
ខាងលរោម្ ៖ 

- ថ្ងៃទី០៤ ព្ខសីហា ដ ់ថ្ងៃទី០២ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែី High-
Yield Agricultural cultivating Techniques for Mekong Countries លៅ Hainan 
University, China. 

- លៅចូ រមួ្លរៀនវគគខែីរយៈលែ ០៥ថ្ងៃ លៅរបលទសថ្ងល ីរបធានបទAttsch Training 
ជាម្ួយអងគោរ National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standard 
(ACFS)។ 

 

៣.១.២. ការងារបណរត ុះបណ្តរ លនិ្សិរ  
ចាំលោេះោរងារបណ្ត េះបណ្ា និសសតិកនតងឆ្ន ាំ២០១៧ ព្ផនកបណ្ត េះបណ្ា បន្ថ្នសាលាជាតិកសិ

កម្មព្រែកល ៀប បាននរងកាំែតងបណ្ត េះបណ្ា និសសតិសិកាបងថ់្ងែ (ថ្ងៃលមរ ិ៍-អាទិតយ) មានចាំនួន០៤ថាន ក ់
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លហយីមាននិសសតិសរតបចាំនួន១៣៥នាក ់(រសចីាំនួន២៥នាក)់ បរញិ្ញា បរតចាំនួន០៤ថាន ក ់ និងថាន កប់រញិ្ញា ប
រតរងមួ្យថាន កព់្ដ បានរប ងបញ្េបោ់រសិកាលៅថ្ងៃទី៣០ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

ក. និសសតិកាំែតងសកិា 
ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស ្

- ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម ជាំនានទី់១៦ ចាំននួ៣៤នាក ់(មានរសីចាំនួន១១នាក)់  
- ជាំនាញវទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រសស្តា ជាំនានទី់១៧ ចាំនួន៣៤នាក ់(មានរសីចាំនួន០៤នាក)់ 
- ជាំនាញសតរលិោដី ជាំនានទី់៦ ចាំនួន៣០នាក ់(មានរសីចាំនួន០៦នាក)់ ។ 
ខ. និសសតិបានបញ្េបោ់រសកិា 
- ជាំនាញវទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្សតា ជាំនានទី់១៦ ចាំនួន៣៧នាក ់(មានរសីចាំនួន០៤នាក)់
ោរោររចួោ ែីថ្ងៃទី២៧ ព្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៧ 

- ថាន កប់រញិ្ញា បរតរង សតរលិោដី ជាំនានទី់៥ ចាំនួន៣០នាក ់(រសី១០នាក)់ រតូវរប ងថ្ងៃទី៣០ ព្ខ
សីហា ឆ្ន ាំ២០១៧។ ចាំនួននិសសតិ៣០នាកល់នេះ លយងីខាត ាំមិ្នបានបូកបញ្េូ  កនតងចាំនួននិសសតិ
សរតបខាងល ីលទ លរោេះរកុម្និសសតិលនេះបានសាំរកមួ្យឆ្ន ាំលហយីៗែួកលគបានបន្ម្កឆ្ន ាំទី៣ 
ជាំនាញសតរលិោដី ជាំនានទី់៦ បន្លទៀត 

- មាននិសសតិ០៣នាក ់ព្ដ ធាែ ក ់និងែយួរែីឆ្ន ាំម្តន លហយីបានម្កោរោរសារណាជាមួ្យនិសសតិ
ជាំនាញវទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រសស្តា ជាំនានទី់១៦ព្ដរ 

- ជាសរតបនិសសតិបានបញ្េបឆ់្ន ាំ២០១៧លនេះ មានចាំនួន៦៩នាក ់ (រសី១៤នាក)់ លរោេះនិសសតិ
ជាំនាញវទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រសស្តា ជាំនានទី់១៦ មានែយួរមាន ក ់ោរោរព្ត៣៦នាក។់ 

 

 

៣.២. ការងាររដឋបាលកាតងផ្ផាក នងិ្កមមភាពកាតងសាលា 
- លរៀបចាំ ិខិតបទដ្ឋា ន និងឯកសារលចញ-ចូ  
- ចូ រមួ្របជតាំរបចាាំព្ខជាមួ្យថាន កដ់រកនាាំសាលា និងចូ រមួ្របជតាំោរងារលផសងលទៀត 
- លរៀបចាំរបាយោរណ៍សកម្មភ្នែោរងាររបចាាំព្ខ 
- លរៀបចាំងវោិឧបតាម្ាជូនសាស្រស្ាចារយបលរងៀននិសសតិបណ្ត េះបណ្ា បន្(ថ្ងៃលមរ ិ៍-អាទិតយ)ថាន ក់
បរញិ្ញា បរតរង និងបរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាលរៀងរ ់ព្ខ 

- លរៀបចាំងវោិឧបតាម្ាជូនម្ស្រនី្បលរមី្ោរងារបណ្ត េះបណ្ា បន្ និសសតិសិកាបងថ់្ងែ (ថ្ងៃលមរ ិ៍-
អាទិតយ) ជាលរៀងរ ់ព្ខ 

- លរៀបចាំោ វភិ្នគសរមាបនិ់សសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្  ព្ផនកបណ្ត េះបណ្ា បន្ ថ្ងៃលមរ ិ៍-
អាទិតយ តម្ជាំនាញនីមួ្យៗ 

- ទទួ ោកយចូ សិកាបងថ់្ងែរបស់និសសតិ 
- ទាំនាកទ់ាំនង និងផ្លែ ស់បូ្ររគូបលរងៀនព្ដ អវត្មានតម្លមា ងសិកា 
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- រតួតែិនិតយោរបលរងៀនរបសស់ាស្រស្ាចារយ 
- បញ្ជូ នលសៀវលៅសរម្ងល់មា ងបលរងៀនរបស់សាស្រស្ាចារយលៅតម្បនាបស់ិកា 
- រតួតែិនិតយ លផាៀងផ្លា ត ់និងជាំរតញោរបងង់វោិសិការបស់និសសតិតម្ជាំនាញនីមួ្យៗ 
- របចាាំោរកនតងព្ផនក លដីម្បទីទួ ោរទាំនាកទ់ាំនងែីនិសសតិ 
- ផ្ ់ែត័ម៌ានដ ់និសសតិទ្វកទ់ងនរងោរសិកា  
- ផ្ ់ែត័ម៌ានដ ់រគូព្ដ រតូវម្កបលរងៀនល ីកដាំបូងទ្វកទ់ងនរងោរសិកា  
- លរៀបចាំរកុម្ោរងារបលចេកលទសសរមាបោ់ររតួតែិនិតយ និងវយតថ្ម្ែគលរមាងលសនីសតាំរបធានបទ
សារណាបញ្េបោ់រសិការបស់និសសតិបណ្ត េះបណ្ា បន្ (ថ្ងៃលមរ ិ៍-អាទិតយ) ជាំនាញវទិា
សាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្សតា ជាំនានទី់១៦ លដីម្បសីតាំោរឯកភ្នែែីថាន កដ់រកនាាំសាលា 

- ចូ រមួ្រកុម្ោរងារបលចេកលទសកនតងោររតួតែិនិតយ និងវយតថ្ម្ែគលរមាងលសនីសតាំរបធានបទ និង 
សារណាបញ្េបោ់រសិការបស់និសសតិបណ្ត េះបណ្ា បន្ (ថ្ងៃលមរ ិ៍-អាទិតយ) ជាំនាញវទិា
សាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្ ជាំនានទី់១៦ 

- លរៀបចាំងវោិឧបតាម្ាជូនរកុម្ោរងារបលចេកលទសសរមាបោ់ររតួតែិនិតយគលរមាងលសនីសតាំរបធានបទ
សារណាបញ្េបោ់រសិកានិសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ព្ផនកបណ្ត េះបណ្ា បន្ លៅសាលា 
ជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប ឆ្ន ាំ២០១៧ វទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស ្ជាំនានទី់១៦   

- លរៀបចាំងវោិឧបតាម្ាជូនរកុម្ោរងារបលចេកលទសសរមាបោ់ររតួតែិនិតយ និងវយតថ្ម្ែសារណា
បញ្េបោ់រសិកានិសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស ្ព្ផនកបណ្ត េះបណ្ា បន្ លៅសាលាជាតិកសកិម្ម
ព្រែកល ៀប ជាំនាញ  វទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្ ជាំនានទី់១៦  

- លរៀបចាំងវោិឧបតាម្ាជូនអនកដរកនាាំ និងជាំនួយោរនិសសតិ ព្ផនកបណ្ត េះបណ្ា បន្ (ថ្ងៃលមរ ិ៍-
អាទិតយ)ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្ ជាំនានទី់១៦  ឆ្ន ាំ២០១៧ 

- លរៀបចាំងវោិឧបតាម្ាជូនរកុម្ោរងារបលចេកលទសែិនិតយ និងវយតថ្ម្ែសារណានិសសតិ បរញិ្ញា វទិា 
សាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្ ជាំនានទី់១៦    

- លរៀបចាំងវោិឧបតាម្ាជូនគណៈកម្មោរ និងអនតគណៈកម្មោររដាសរមាបោ់ររតួតែិនិតយ និងវយ 
តថ្ម្ែោរោរោរសារណាបញ្េបោ់រសិការបស់និសសតិបរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្ និង
លវជជសាស្រស្ ជាំនានទី់១៦ 

- លរៀបចាំរកុម្ោរងារបលចេកលទសលរជីសលរសី និងវយតថ្ម្ែសាស្រស្ាចារយសរមាបប់លរងៀនថ្ងៃលមរ ិ៍-
អាទិតយលដីម្បសីតាំោរឯកភ្នែែីថាន កដ់រកនាាំសាលា 

- ចូ រមួ្លធ្ាីោរលរៀបចាំែិធី្ព្ចកសញ្ញា បរតដ ់និសសតិសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប និងែិធី្បាំ 
ោកល់ម្ដ្ឋយកិត្យសដ ់ម្ស្រនី្រជោរសាលាជាតិលរោម្អធិ្បតីភ្នែឯកឧត្ម្ ទវង សាខុន 
រដាម្ស្រនី្រកសួងកសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ នាថ្ងៃទី២៥ ព្ខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០១៧។ 
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១. របវតត ិ  
 លោងតម្របោសល ខ១៣៤ របក.កបត ចតេះថ្ងៃទី១៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០០៥ របស់រកសួងកសិកម្ម 
រតោខ របមាញ់ និងលនសាទស្ីែីោរលរៀបចាំ និងរបរែិត្លៅរបស់ោរោិ ័យ និងអងគភ្នែចាំណត េះសាលាជាតិ
កសិកម្មព្រែកល ៀប ម្ជឃម្ណឌ  ឯកសារ គឺជាអងគភ្នែមួ្យកនតងចាំលណាម្ោរោិ ័យ និងលដបា តឺម្ ងទ់្វាំង
អស់ចាំណត េះឱ្យសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀបព្ដ មានលបសកកម្មទទួ បនាតកោរងារលសនាធិ្ោរជូនសា
លាជាតិ និងមានភ្នរកិចេលរៀបចាំលធ្ាីគនានិលទសថ្នឯកសារជាម្រតកជាតិព្ដ បានលបាេះែតម្ាកនតងរបលទសលដ្ឋយ
លរៀបចាំជាោត តកថ្នលសៀវលៅងមីៗ និងព្បងព្ចកធ្នធានឯកសារតម្របែនខច័ាំណាតថ់ាន កទ់សភ្នគលដលវ។   

ោរកសាងព្ផនោរយតទធសាស្រស្ និងកម្មវធីិ្អភិវឌឍនរ៍បស់សាលាជាតិរយៈលែ ខែី ម្ធ្យម្ និងព្វង
សរមាបល់របីរបាស់ជាទរសលៅកនតងោរជរមុ្ញកិចេអភិវឌឍនរ៍បស់សាលាជាតិលៅកនតងម្ជឈម្ណឌ  ឯកសារ 
មាន លសវកម្មដូចជា ៖ ោរសិការសាវរជាវ ោរអាន ោរខេីឯកសារ ោរងតចាំ ងឯកសារលផសងៗជូនដ ់ 
និសសតិ សាស្រស្ាចារយ បតគគ ិក ម្ស្រនី្រជោរ និងរបិយមិ្ត្ព្ដ មានបាំណងចងអ់ាន និងរសាវរជាវទ្វាំងអស់។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២. សាថសនភាពម្ន្រនតីរាជ្ក្រ 
បចេតបបននម្ជឈម្ណឌ  ឯកសារមានម្ស្រនី្ចាំនួន០៣រូប។ ម្ស្រនី្ទ្វាំងអស់បានម្កបាំលែញភ្នរៈកិចេលរៀងៗ

ខែួនលៅតម្បាំព្ណងព្ចកោរងារដូចជា ៖ ចូ រមួ្បងាា តប់លរងៀនដ ់និសសតិតម្លដបា តឺម្ ង ់ លធ្ាីរបាយ
ោរណ៍របចាាំព្ខ របចាាំឆ្ន ាំ លធ្ាីព្ផនោរសកម្មភ្នែរបចាាំឆ្ន ាំ លរៀបចាំទិនននយ័លសៀវលៅសារណា របាយោរណ៍ 
បិតល ខកូដលសៀវលៅ លបាេះរតលសៀវលៅងមីៗទទួ ែីសាា បន័នានាលរោម្ឱ្វទរកសួង បញ្ជូ  ទិនននយ័ 
លសៀវលៅសារណា  និងបាយោរណ៍កនតងកតាំែយូទរ័  ផ្ ់លសវកម្មដ ់និសសតិ សាស្រស្ាចារយ អនករសាវរជាវកនតង 
និងលរៅ តម្រយ:ោរខេីឯកសារ ងតចាំ ងែីម្ជឈម្ណឌ  ឯកសារ ។ 
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តួនាទី និងករមិ្តសញ្ញា បរតរបស់ម្ស្រនី្ទ្វាំង០៣នាក ់រមួ្មាន ៖ 
១. លលាករសី ងតន ធី្ត របធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស ្និងលវជជ 
  សាស្រស្សតា។ 
២. លលាករស ីយនិ សតីលវឿន អនតរបធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
៣. លលាករស ីសយ សតីមា ច អនតរបធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
 

៣. សកម្មភាពក្រងាររួម្ 
ម្ជឈម្ណឌ  ឯកសារមានម្ស្រនី្ចាំនួន០៣រូប ម្ស្រនី្ទ្វាំងអស់បានម្កបាំលែញភ្នរៈកិចេលរៀងៗខែួនលៅ

តម្បាំព្ណងព្ចកោរងារដូចជា ៖ ចូ រមួ្បងាា តប់លរងៀនដ ់និសសតិតម្លដបា តឺម្ ង ់លធ្ាីរបាយោរណ៍របចាាំ
ព្ខ របចាាំឆ្ន ាំ លធ្ាីព្ផនោរសកម្មភ្នែរបចាាំឆ្ន ាំ លរៀបចាំទិនននយ័លសៀវលៅសារណា របាយោរណ៍ បិតល ខកូដ
លសៀវលៅ លបាេះរតលសៀវលៅងមីៗទទួ ែីសាា បន័នានាលរោម្ឱ្វទរកសួង  បញ្េូ  ទិនននយ័ លសៀវលៅ សារណា 
និងរបាយោរណ៍កនតងកតាំែយូទរ័  ផ្ ់លសវកម្មដ ់និសសតិ សាស្រស្ាចារយ អនករសាវរជាវកនតង និងលរៅ តម្រយ:
ោរខេីឯកសារងតចាំ ងែីម្ជឈម្ណឌ  ឯកសារ ។ 

 
៤. ក្រងាររដ្ឋបា កនុងម្ជ្សឈម្ណឌ ឯកសារ 

- លធ្ាីអនាម្យ័លសៀវលៅ (លរៀបចាំ ជូត លបាសសាំអាត) 
- លរៀបចាំឯកសារតម្ទូរឱ្យមានសណ្ាបធ់ាន ប ់ 
- រកឯកសារដ ់និសសតិម្កែីសាក វទិា យល័ផសងៗ 
- និសសតិកនតង និងលរៅសាលាបានចូ អានលសៀវលៅ លដីម្បរីសាវរជាវឯកសារលផសងៗ 
- លបាេះរតល ីឯកសារម្កដ ់ងមីៗ 
- វយោត តកលសៀវលៅ 
- បិតល ខកូដលសៀវលៅ 
- លរៀបចាំលសៀវលៅដ្ឋកត់ម្ជាំនាញនីមួ្យៗ 
- សកម្មភ្នែចូ រមួ្ងវោិសមាគម្នមិ៍្ត្ 
កសិកម្ម  

- វយបញ្េូ  ល ម្ េះលសៀវលៅរបាយោរណ៍ និងសារណានិសសតិចូ លៅកនតងកតាំែយូទរ័ ទតកជា
ឯកសារ 

- រកឯកសារជូនសាស្រស្ាចារយ និសសតិកនតងសាលា រែម្ទ្វាំងរបិយមិ្ត្អនកអាន និងរសាវរជាវ
អលញ្ជ ីញម្កែីខាងលរៅសាលា 

- តម្ដ្ឋននិសសតិចូ អានលសៀវលៅកនតងម្ជឈម្ណឌ  ឯកសារ 
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- រកឯកសារដ ់និសសតិចូ អាន និងរបមូ្ ទតកដ្ឋកត់ម្កព្នែងលដីម្វញិ 
- សកម្មភ្នែងតចាំ ងឯកសារដ ់អនករសាវរជាវ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៥. ការងារបណ្ត ុះបណ្្តលធនធានម្នតសេ 
 ៥.១. ្ិកាា សាលា វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និងទ្យ្សនៈកិច្ច្ ិកា 
 ក. កនតងរបលទស 

- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួននាក០់៣នាក ់លសមីនរង១0ល ីក។ 
សកម្មភ្នែទ្វាំងអស់ខាងល ីមានដូចខាងលរោម្ ៖ 

- ថ្ងៃទី០២-០៦ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាែិលរគាេះលោ ប ់ស្ីែីោរលរៀបចាំព្ផនោរ
យតទធសាស្រស្ងវោិ និងងវោិកម្មវធីិ្ លៅលខត្កាំែត 

- ថ្ងៃទី០៨-១២ ព្ខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាែិលរគាេះលោ ប ស់្ីែីោរលរៀបចាំព្ផន
ោរយតទធសាស្រស្ងវោិ ឆ្ន ាំ២០១៨  

- ថ្ងៃទី២១ ព្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលារបស់អងគោរ Aspire ស្ីែីោរលរៀបចាំកម្មវធីិ្
សិកា លៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 

- ថ្ងៃទី១១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ីែីរដាបា សាធារណៈ លៅសាលាជាតិ
កសិកម្មព្រែកល ៀប 

- ថ្ងៃទី២៣-២៥ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ីែីោរបស្រញ្ញជ បលយនឌរ័ និងអភិវឌឍន៍
សហគម្នក៍នតងវសិ័យសតខភ្នែសតា លៅលខត្សាា យលរៀង 
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- ថ្ងៃទី១៤-១៥ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ីែីោរលរៀបចាំកម្មវធីិ្សិកា ឧបតាម្ាលដ្ឋយ
អងគោរ Aspire លៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 

- ថ្ងៃទី១៧-១៨ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ីែីោរព្របរបួ អាោសធាតត លៅសាលា
ជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 

- ថ្ងៃទី១៩ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ីោរល ីកទរកចិត្អនកវនិិលោគទតនកនតងវសិ័យ 
កសិកម្ម លៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប។ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ខ. លរៅរបលទស 

- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០២នាក ់លសមីនរង០១ល ីក (ថ្ងៃទី១១-១៧ ព្ខមិ្ងតនា ២០១៧ទសសនកិចេ
សិកាបណាណ  ័យសាក វទិា ័យ RMUTI របលទសថ្ង។ 
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៥.២. ការងារ្ិកាត្សាវត្ាវរប្ន់ិ្សិរ 
- និសសតិចូ រសាវរជាវ និងអានលសៀវលៅលៅម្ជឈម្ណឌ  ឯកសារមានចាំនួន៦១១នាក ់កនតង
លនាេះរសីចាំនួន២៨៦នាក ់ 

- និសសតិម្កែីសាក វទិា ័យលផសងៗមានចាំននួ២០៣នាក់ 
- និសសតិបានខេីលសៀវលៅមានចាំនួន៣២៦នាក។់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៦. ការងារផ្សេងៗ 

- ចូ រមួ្របជតាំរបចាាំព្ខជាមួ្យថាន កដ់រកនាាំសាលាជាតិ 
- ថ្ងៃទី០៩ ដ ់ទី១០ ព្ខម្ករ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្ជាគណៈកម្មោរោរោរគលរមាងលសនីសតាំ
របធានបទបញ្េបោ់រសិការបស់និសសតិសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 

- ថ្ងៃទី២៤ ព្ខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០១៧ ទទួ លសៀវលៅសារណា និងរបាយោរណ៍បញ្េបោ់រសិកា 
របស់និសសតិ ល ីកទី១ ចាំនួន១ ៤៤៩កា  

- ទទួ បានោព្សត និងទសសនាវដី្ែីរកុម្ហ៊ាតនឡាព្រ  ន ចាំនួន០៤ដង (៧៦ចាប)់ 
- ទទួ លសៀវលៅជាភ្នសារព្ខមរ និងភ្នសារអងល់គែសែីសបបតរសជននានាបានចាំនួន៨០កា  
- ថ្ងៃទី២៧ ព្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្ជាគណៈកម្មោរោរោរសារណាបញ្េបោ់រសិកា
របស់និសសតិថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ លរៀបរយ ជាំនានទី់១១ និងបណ្ត េះបណ្ា បន្ ជាំនានទី់
១៦ របស់និសសតិសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 

- ថ្ងៃទី១៤ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្លបីកវគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែីវធីិ្សាស្រស្ផសែាផាយ
កសិកម្ម  លរោម្អធិ្បតីភ្នែ ឯកឧតតម្ឱម្ រឹម្សា ស រដាល ខាធិ្ោររកសួងកសិកម្មរតោខ
របមាញ់ និងលនសាទ   
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- ថ្ងៃទី៣០ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្ជាគណៈកម្មោររប ងបញ្េបោ់រសិកានិសសតិ
ថាន កប់រញិ្ញា រងថ្នសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 

- ថ្ងៃទី១៤-១៥ ព្ខតតលា  ២០១៧ ចូ រមួ្កម្មវធីិ្តាំងែិែរ័ណ៌សាក វទិា ័យល ីកទី២ 
ឆ្ន ាំ២០១៧ លៅម្ជឈម្ណឌ  សននិបាតែិែរ័ណ៌លោេះលែរជ។ 
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សាថសនីយ៍្ ិតកម្ម និងរសាវរជាវ 
Production and Research Station  

3 
 
១. ស្របវត្ ិ  

លោងតម្របោសល ខ១៣៤ របក.កប ចតេះថ្ងៃទី១៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០០៥ របស់រកសួងកសិកម្ម 
រតោខ របមាញ់ និងលនសាទស្ីែីោរលរៀបចាំ និងរបរែរត្លៅរបស់សាា នីយផ៍ ិតកម្មរសាវរជាវ និងអងគភ្នែ
ចាំណត េះសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប។ សាា នីយផ៍ ិតកម្មនិងរសាវរជាវ គឺជាអងគភ្នែមួ្យកនតងចាំលណាម្
ោរោិ ័យ និងលដបា តឺម្ ងទ់្វាំង២១ ចាំណត េះឱ្យសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀបព្ដ មានលបសកម្មទទួ 
បនាតកោរងារលសនាធិ្ោរជួនសាលាជាតិ និងមានភ្នរៈកិចេកសាងព្ផនោរយតទាសាស្រស្ និងកម្មវធីិ្អភិវឌឍន៍
របស់សាលាជាតិរយៈលែ ខែី ម្ធ្យម្ និងព្វងសរមាបល់របីរបាស់ ជាទិសលៅកនតងោរជរមុ្ញកិចេអភិវឌឍន៍
របស់សាលាជាតិ។ សាា នីយម៍ានលសវកម្មដូចជា ោរសិការសាវរជាវរបស់និសសតិែិលសាធ្នរ៍គបជ់ាំនាញ 
ដាំលណីរោរលៅលដ្ឋយរ ូន និងទទួ ភ្នរៈកិចេលផសងៗលទៀតព្ដ ថាន កដ់រកនាាំសាលារបគ ់ឱ្យ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២. សាថសនភាពម្រនីតរាជ្ក្រ  

បចេតបបននសាា នីយផ៍ ិតកម្ម និងរសាវរជាវ មានម្រន្ីរជោរលែញសិទធិចាំនួន០៣នាក ់របុស០២នាក់
រស០ី១នាក ់ព្ដ ដរកនាាំលដ្ឋយរបធាន០១នាក ់អនតរបធាន០១នាក ់និងម្ស្រនី្០១នាក។់ ម្រន្ីទ្វាំងអស់បាន
បាំលែញភ្នរៈកិចេលរៀងៗខែួនលៅតម្បាំព្ណកព្ចកោរងារ និងសហ កខខន្័កៈម្ស្រនី្រជោរ។ 

ម្ស្រនី្កនតងសាា នីយផ៍ ិតកម្ម និងរសាវរជាវ មានដូចខាងលរោម្ ៖ 
១. លលាក រគុយ  រម្ហួ របធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញោររគបរ់គងចរមុ្េះ 
  សរមាបោ់រអភិវឌឍនក៍សិកម្ម និងជនបទ។ 
២. លលាក សួង សតខ អនតរបធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស ្និងលវជជ 
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  សាស្រស្សតា។ 
៣. លលាករសី ព្កវ សាវ ត ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម។ 
 

 ៣. សកម្មភាពការងាររមួ្ 
៣.១. ការបណរត ុះបណ្តរ លធនធានមនត្ ស 
៣.១.១. ្ិកាា សាលា វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និងទ្យ្សនៈកិច្ច្ ិកា 
ក. កនតងរបលទស 

- ម្ស្រនី្រជោរចាំនួននាក០់៣នាក ់លសមីនរង០៤ល ីក។ 
សកម្មភ្នែទ្វាំងអស់ខាងល ីមានដូចខាងលរោម្ ៖ 

- ថ្ងៃទី០២-០៦ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាែិលរគាេះលោប ់ស្ីែីោរលរៀបចាំព្ផនោរ
យតទាសាស្រស្ងវោិ និងងវោិកម្មវធីិ្ លៅលខត្កាំែត 

- ថ្ងៃទី០៣-០៤ ព្ខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០១៧ The 4th National Forum on Regulation, Use 
and Trade of Biocontrol Agents at Stung Sangkat Hotel Battambang 
‘Agricultural Transformation and Market Integration in the ASEAN 
Responding to Food Security and Inclusiveness Concerns (ATMI-ASEAN) 

- ថ្ងៃទី០៨-១២ ព្ខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០១៧ សិកាសាលាែិលរគាេះលោប ់ស្ីែីោរលរៀបចាំព្ផនោរ
យតទាសាស្រស្ងវោិឆ្ន ាំ២០១៨ 

- ថ្ងៃទី១១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាស្ីែីរដាបា សាធារណៈ លៅសាលាជាតិកស ិ

កម្មព្រែកល ៀប។ 
ខ. លរៅរបលទស (គាម ន)។ 
 
៣.១.២. ការងារផលរិកមម និង្ិកាត្សាវត្ាវ 
ក. ោរងារផ តិកម្ម 

- ដរកនាាំនិសសតិលធ្ាីជីកាំប តស្៍ បានចាំនួន០៣ល ីក 
- ដរកនាាំនិសសតិែិលសាធ្នដ៍ាំណាាំរសូវែូជនាាំចូ ែីរបលទសជប តន បានចាំន០ួ២ល ីក 
- ដរកនាាំនិសសតិែិលសាធ្នដ៍ាំណាាំដាំ ូងជាា ែូជនាាំចូ ែីរបលទសជប តន បានចាំន០ួ២ល ីក 
- ថ្ងៃទី១៤-១៧ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ដរកនាាំនិសសតិអនតវត្ោរលរៀបចាំសាំណងរ់ទុងសតា កនតង
សាា នីយែិ៍លសាធ្នក៍សិកម្ម កនតងរសុករតាំកក ់លខត្តព្កវ។ 
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ខ. ោរសកិារសាវរជាវ 
- ថ្ងៃទី១៧-២១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាស្ីែីដាំណាាំឧសាហកម្ម លៅលខត្
រែេះវហិារ និងលសៀម្រប 

- ថ្ងៃទី១៧-២១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាស្ីែីទីផារផ ិតផ កសិកម្ម លៅ
លខត្បាតដ់ាំបង និងថ្ប  ិន។ 

 
៣.២. ការងារសហស្របតិបត្ិការអនា្តិ 
សាា នីយផ៍ ិតកម្ម និងរសាវរជាវ មានកិចេសហរបតិបតិ្ោរជាមួ្យអងគោរ Asean Vision Seed 

(របលទសជប តន) មានលគា បណង ៖ 
- បលរងៀននិសសតិែីភ្នសារជប តន ម្កភ្នសារអងល់គែស អាំែីបលចេកលទសកសិកម្ម  
- ែិលសាធ្នែូ៍ជរសូវ HITOMEBORE នាាំចូ ែីរបលទសជប តន  

- ែិលសាធ្នដ៍ាំ ូងជាា  សព្ណ្កលសៀង ែូជនាាំចូ ែីរបលទសជប តន។  
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៤. ការងារផ្សេងៗ 
- ចូ រមួ្របជតាំជាមួ្យថាន កដ់រកនាាំរបចាាំព្ខ 

- លធ្ាីអនាម្យ័ជតាំវញិសាា នីយផ៍ ិតកម្ម និងរសាវរជាវ 
- ចូ រមួ្ជាគណៈកម្មោរោរោរគលរមាងលសនីសតាំរបធានបទរបស់និសសតិលៅកនតងសាលាជាតិ 
-  ថ្ងៃទី១៤ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្លបីកវគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែីវធីិ្សាស្រស្ផសែាផាយ
កសិកម្ម លរោម្អធិ្បតីភ្នែ ឯកឧត្ម្ ឱម្ រឹម្សា ស រដាល ខាធិ្ោររកសួងកសិកម្ម រតោខ
របមាញ់ និងលនសាទ  

- ថ្ងៃទី២៧ ព្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្ជាគណៈកម្មោរោរោរសារណាបញ្េបោ់រសិកា
របស់និសសតិថាន កវ់ទិាសាស្រស ្លរៀបរយ ជាំនាញផសែាផាយ និងអភិវឌឍនជ៍នបទ 

- ថ្ងៃទី៣០ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្ជាគណៈកម្មោររប ងបញ្េបោ់រសិការបស់
និសសតិថាន កប់រញិ្ញា បរតរង កនតងសាលាជាតិកសកិម្មព្រែកល ៀប 

-  ថ្ងៃទី០៤-០៥ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះលៅលមី្ កិចេសហរបតិបតិ្ោរងារជាមួ្យជប តនកនតង
ោរដាំណាាំដាំ ូងជាា  លៅលខត្ឧត្ដម៍ានជយ័។ 
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ម្នទីរពិទសាធន ៍
Laboratory 

3 
១. ស្របវត្ ិ  

សាលាម្ធ្យម្សិកាកសិកម្មព្រែកល ៀប រតូវបានបូ្រល ម្ េះជាសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប រតូវ
សលរម្ចឱ្យលៅជារគរេះសាា នសាធារណៈរដាបា  ព្ដ សាិតលរោម្អាណាែាបា បលចេកលទសរបស់រកសួង
កសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ និងលរោម្អាណាែាបា ហរិញ្ាវតាតរបស់រកសួងលសដាកិចេ និងហរិញ្ាវតាត 
លដ្ឋយលោងតម្អនតរករតយល ខ៨៤ អនរក.បក ចតេះថ្ងៃទី១៣ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០០២។ 
 បនាា បែី់សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប រតូវសលរម្ចឱ្យលៅជារគរេះសាា នសាធារណៈរដាបា  រចួម្ក 
ម្នាីែិលសាធ្ន ៍ ករ៏តូវបានបលងកីតល ងីតម្របោសល ខ១៣៤ របក.កសក.បត ចតេះថ្ងៃទ១៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ
២០០៥ ស្ីែីោរលរៀបចាំ និងរបរែរត្លៅរបស់ោរោិ ័យ និងអងគភ្នែចាំណត េះសាលាជាតិកសិកម្មព្រែក
ល ៀប លហយីមានតួនាទីភ្នរៈកិចេដរកនាាំោរងាររបតិបតិ្ែិលសាធ្ន ៍ រគបរ់គង ព្ងរកាទតកដ្ឋកស់មាា រ
ឧបករណ៍ែិលសាធ្ន ៍និងសារធាតតគីមី្ឱ្យមានសតវតាិភ្នែ  រសាវរជាវ និងចងរកងឯកសារែិលសាធ្នរ៍សាវរជាវ
ជាតិ និងអន្រជាតិនានា លដីម្បផីសែាផាយ និងរបតិបតិ្។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២. សាថសនភាពម្រនីតរាជ្ក្រ  

កនតងឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ ម្នាីរែិលសាធ្នម៍ានម្ស្រនី្បលរមី្ោរងារសរតបទ្វាំងអស់០៨រូប។ កនតងលនាេះមានម្ស្រនី្
រជោរសរតប០៧រូប និងម្ស្រនី្កិចេសនាចាំនួន០១រូប។ កនតងម្ស្រនី្រជោរ០៨រូប គឺមានម្ស្រនី្រជោរ០១រូប 
បានកាំែតងែយួរោរងារគឺកញ្ញា  អាន មួ្យងតិច លហយីរតូវចូ ម្កបលរមី្ោរងារវញិកនតងព្ខវចិឆិោលនេះ។ សរមាប់
ម្ស្រនី្កិចេសនា០១រូប កប៏ានរប ងជាបរ់កបខណឌ រកសួងអបរ់ ាំ យតវជន និងកីឡា លហយីបានលា បប់លរមី្
ោរងារកនតងព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ផងព្ដរ។ ម្រន្ីទ្វាំងលនាេះមានតួនាទី និងករមិ្តសញ្ញា បរតដូចខាងលរោម្ ៖ 
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១. លលាក ផតន ចានស់តផ  របធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម  
  ទទួ បនាតកោរងារោ្បរ់មួ្។ 
២. លលាក ព្យ ម្ សតីវ  តន អនតរបធាន បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម 
  ទទួ បនាតកោរងាររដាបា ។ 
៣. លលាក លអឿន ធាន ់ អនតរបធាន បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម  
  ទទួ បនាតកោរងារបលចេកលទស។ 
៤. លលាក លាង ហ៊ាត ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស ្និងលវជជ 
  សាស្រស្សតា (ម្ស្រនី្ោរងារបលចេកលទស)។ 
៥. លលាករសី ឆូយ រសីលស្ីង ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម 
  (បលរមី្ោរងារបលចេកលទស)។ 
៦.កញ្ញា  អាន មួ្យងតិច ម្ស្រនី្ បរញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ជាំនាញវទិាសាស្រស្កសិកម្ម 
  (បលរមី្ោរងារបលចេកលទស)។ 
៧. លលាក ព្ហម្  ីណា ម្ស្រនី្កិចេសនា បណឌិ តវទិាសាស្រស្កសិកម្ម ជាំនាញគីមី្កសិកម្ម 
  (បលរមី្ោរងារបលចេកលទស)។ 
៨. លលាករសី ឆ្យ ែក ម្ស្រនី្ កម្មករ (អនកអនាម្យ័)។ 

 
៣. សកម្មភាពការងាររមួ្ 

កនតងឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ សកម្មភ្នែោរងាររបស់ម្ស្រនី្រជោរថ្នម្នាីរែិលសាធ្នប៍ានខិតខាំបងាា តប់លរងៀន
និសសតិតម្ជាំនាញលដបា តឺម្ ងន់ានា និងលធ្ាីោរដរកនាាំនិសសតិរបតិបតិ្រសាវរជាវកនតងបនាបែិ់លសាធ្នល៍ផសងៗ
កនតងម្នាីរែិលសាធ្នថ៍្នសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប ។ 

ម្នាីរែិលសាធ្នស៍ាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀបបានដរកនាាំនិសសតិអនតវត្លៅល ីម្តខជាំនាញមួ្យ
ចាំនួនលៅកនតងបនាបែិ់លសាធ្ន ៍ លដីម្បបីាំលែញលអាយព្ផនករទរស្ីមានោរយ ់ដរងោនព់្តសតីជលរៅបព្នាម្លទៀត
របកបលដ្ឋយចាំលណេះដរងនិងចាំលណេះលធ្ាីតម្ជាំនាញនីមួ្យៗរបស់និសសតិ ព្ដ បានកាំែតងសិកាលនាេះមាន
សម្តាភ្នែជាំនាញោរងាររបស់ខែួនោនព់្តរបលសីរល ងី។ 

 
៣.១. ការបណរត ុះបណ្តរ លធនធានមនត្ ស 
៣.១.១. ្ិកាា សាលា វគ្គបណរត ុះបណ្តរ ល និងទ្យ្សនៈកិច្ច្ ិកា 
ក. កនតងរបលទស 

- ថ្ងៃទី២៥ ព្ខកតម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីោរលធ្ាីលតសស្តវតាិភ្នែចាំណីអាហារ 
និងោរជួបជតាំធ្នធានម្នតសសថ្នម្នាីរែិលសាធ្នម៍្កែីសាា បន័រដា និងវសិ័យឯកជនលដីម្បី
បលងកីតរបែន័ធោរងារមួ្យ ារបលសីរព្ដ បានលរៀបចាំលដ្ឋយរកសួងឧសសហកម្ម និងសិបបកម្ម 
សហោរជាម្ួយ K2A លៅសណាា គារោាំបូឌីោ ណា  
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- ថ្ងៃទី០៣-០៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ សិោខ សាលាែិលរគាេះលោប ់ស្ីែីោរលរៀបចាំព្ផនោរ
យតទាសាស្រស្ងវោិ និងងវោិកម្មវធីិ្ លៅលខត្កាំែត   

- ចាបែី់ថ្ងៃទី១៤-១៦ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែីោរដាំលណីរោរ
ឧបករណ៍ែិលសាធ្ន ៍ និងោរវភិ្នគរកសារធាតតគីមី្សររីងគ និងអសររីងគ (កនតងបព្នែ) ព្ដ 
បានលរៀបចាំលដ្ឋយសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប និងអងគោរSeafdec (បានផ្ ់ធ្នធាន
ែី Hokkaido University) 

- ថ្ងៃទី២៧ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ លបីកវគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែីោរលរបីរបាស់ឧបករណ៍ និង
សតវតាិភ្នែម្នាីរែិលសាធ្នជូ៍នដ ់ម្ស្រនី្ និងនិសសតិសម័រគចិត្កនតងម្នាីរែិលសាធ្នថ៍្នសាលា
ជាតិ បលរងៀនលដ្ឋយ បណឌិ ត ព្ហម្  ីណា  

- ថ្ងៃទី០៣ ព្ខលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាផសែាផាយ ទធផ អលងកតថាន កជ់ាតិ
ស្ីែីោររសាវរជាវ និងអភិវឌឍនព៍្ផនកវទិាសាស្រស្ និងបលចេកវទិាឆ្ន ាំ២០១៦ លៅម្ជឈ          
ម្ណឌ  សហរបតិបតិ្ោរកម្ពតជា ជប តន (CJCC) រជធានីភនាំលែញ 

- ថ្ងៃទី០៣-០៧ ព្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែីអនាម្យ័ និងភូតគាម្
អនាម្យ័ ព្ដ បានលរៀបចាំលដ្ឋយរកសងួឧសាហកម្ម និងសិបបកម្ម លៅសណាា គារស្ាឃងី
រជធានីភនាំលែញ  

- ថ្ងៃទី១០-២០ ព្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីអាំែីបាកល់តរសីាស្រស្ និង  
វរី  តសសាស្រស្លៅវទិាសាា នរសាវរជាវបសតែាបា ថ្នអគគនាយកដ្ឋា នចិញ្េ រម្សតា និងបសតែា
បា    

- ថ្ងៃទី០១-០៤ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែី Quality Management 

System of International Standard ISO 15189:2012 & ISO/IEC 17025:2005 ព្ដ បាន
គាាំរទលដ្ឋយ អងគោរ PTB និងរកសួងឧសាហកម្ម និងសិបបកម្ម លៅសណាា គារស្ាឃងី រជ
ធានីភនាំលែញ  

- ថ្ងៃទី២២-២៤ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីោរលរៀបចាំ និងោររគបរ់គង  
ម្នាីែិលសាធ្ន ៍ម្លធ្ាបាយលរបីរបាស់និងបលចេកលទសថ្នលរគឿងយន្កសិកម្ម និងបលចេកលទស
សាកវបបកម្ម លៅអគគនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម  

- ថ្ងៃទី២៧ ព្ខកញ្ញា  ដ ់ថ្ងៃទី០១ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ លបីកវគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែីោររគប់
រគងម្នាីរែិលសាធ្ន ៍ និងសតវតាិភ្នែ ព្ដ បានគាាំរទ លដ្ឋយអងគោរ EU (បានផ្ ់ធ្នធាន
០២រូបែី Singapore University) 
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- ថ្ងៃទី០៤-០៧ ព្ខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្វគគបណ្ត េះបណ្ា ស្ីែី GMP/HACCP, ISO 17021-

1, ISO/IEC 22000 និង ISO/IEC 22003 ព្ដ បានគាាំរទលដ្ឋយ DA & Thai Experts, ACFS 

លៅទីស្ីោររកសួងឧសាហកម្ម និងសិបបកម្ម រជធានីភនាំលែញ។ 

ខ. លរៅរបលទស 
- ថ្ងៃទី១៥ ព្ខឧសភ្ន ដ ់ថ្ងៃទី០៣ ព្ខមិ្ងតនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីោររតួត
ែិនិតយគតណភ្នែល ីជីសររីងគ និងជីធ្ម្មជាតិ សរមាបរ់បលទសកម្ពតជាកនតងឆ្ន ាំ២០១៧ លៅ
របលទសចិន។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
៣.១.២. ការងារ្ិកាត្សាវត្ាវ 
ម្នាីរែិលសាធ្នថ៍្នសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប បានលធ្ាីោរសិការសាវរជាវមួ្យចាំនួនដូចខាង

លរោម្ ៖ 
- សិកាែីោរបណ្ត េះជា ិោរតកខជាតិ (លដីម្លចក រគាបរ់សោនាគ និងផ្លក អរ័គីលដ)លៅកនតង
បនាបែិ់លសាធ្នP៍lant Bio-technology។ ោរសិការសាវរជាវលនេះរមួ្មានសាស្រស្ាចារយ០២
រូប និងនិសសតិជាំនាញកសិកម្ម ឆ្ន ាំទី៣ មានចាំនួន០៥រូប បានអនតវត្ចាបែី់ថ្ងៃទី១២ ព្ខម្ក
រ ឆ្ន ាំ២០១៧ រហូតម្កដ ់បចេតបបននលនេះ។ កាំ តងលែ សិការសាវរជាវលនេះបានរតូវោរ
របតិករគីមី្មួ្យចាំនួនមានដូចជា សូ តយសយតងស្ងដ់្ឋ pH=7, pH=4, Potassium 
nitrate(KNO3) Iron(II)sulfate 7H2O GR 99.5% Manganese (II) Sulphate H2O 
Calcium Nitrate.4H2O, Calcium chloride(CaCL2  2H2O), Boric acid(H3BO3), 
Cobalt chloride hexahydrate(CoCl2  6H2O), EDTA disodium salt dehydrate
(Na2EDTA 2H2O), Glycine Thiamine hydrochloride Zinc Sulphate 
Heptahydrate Molybdic acid(sodium salt) Potassium Iodide Potassium 
Chloride, Potassium Dihydrogen Phosphate Magnesium Sulphate.7H2O, 
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Ammonium Nitrat, Ammonium Sulphate Inositol Thiamine HCL Nicotinic Acid 
Pyridoxine HCL, Agar agar pure for Plant Tissue Culture, Indole-3-Acetic 
Acid(IAA), Indole-3-Butyric Acid(IBA), 1-Naphthalene Acetic Acid(NAA), 
2,4-Dichlorophenoxy Acetic Acid(2,4-D), Gibberellin Acid (GA3), 6-
Benzylaminopurine(6-BA) MS និង Saccharose។ តម្រយៈ ទធផ ថ្នោរដាំលណីរ
ោរបណដត េះជា ិោរកនែងម្កលនេះ លយងីលធ្ាីបានលជាគជយ័ខែេះព្ដរ ប តព្ន្ោរ ូតលាស់របស់
ជា ិោរតកខជាតិមានោរយតឺោ វ លដ្ឋយសារមានោរឆែងែែួកផសតិ ឬបាកល់តរចូី លៅកនតង
បាំែងព់្កវដ្ឋាំ   ចាំលោេះដតេះណត េះរតកខជាតិព្ដ មិ្នឆែងនូវ ឬ ែែួកផសតិ បាកល់តរលីនាេះ  វរត បានលផារ
ចូ កនតងព្កវងមីវញិ។ ជា ទធផ បងាា ញថា៤០% មិ្នឆែងនូវែែួកផសតិ ឬបាកល់តរ ី និង
៦០% ព្ដ ឆែងែែួកផសតិ ឬបាកល់តរ។ី សរមាបដ់ាំលណាេះរសាយថ្នោរសិការសាវរជាវបន្
លទៀតគឺលយងីរតូវអនតវត្៖ ទី១ បលងកីនោរលធ្ាីអនាម្យ័លដ្ឋយលរបីរបាស់ទរកអូសាព្វ(Bleach) 
អា ់កត (EtoH) និងលរបីអងទី់របូទីក (Rifampicin Antibiotics)។ ទី២ ៖ លយងីកល៍ធ្ាី   
អនាម្យ័លៅល ីបនាប ់និងោរែរងរងោរអនតញ្ញា តឱ្យចូ កនតងបនាបែិ់លសាធ្នល៍នេះ  

- សិកាែីវធីិ្ចលរមាេះសាំណាកបព្នែ(Vegetable Extraction Method) ជាលរចីនល ីក និង
ោរវភិ្នគសូ តយសយតងសាំណាកលដីម្បរីកសមាសធាតតគីមី្សររីងគលដ្ឋយឧបករណ៍ែិលសាធ្ន ៍
HPLC និង GCMS-3100។ លរៅែីលនេះកម៏ានសិកាល ីែែួកស្ងដ់្ឋថាន ាំគីមី្ែត ព្ដ មាន
ជាមួ្យនរងឧបករណ៍ែិលសាធ្ន ៍HPLC លដីម្បកីាំណតនូ់វភ្នែរតរម្រតូវថ្នអត្សញ្ញា ណថាន ាំគីមី្
ែត បានករមិ្តណាផងព្ដរ។ សរមាបោ់រសកិារសាវរជាវលនេះរមួ្មានសាស្រស្ាចារយ០២រូប 
ម្ស្រនី្ និសសតិជាំនាញកសិកម្ម បានអនតវត្ចាបែី់ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ រហូតម្កដ ់បចេតបបនន
លនេះ។ លៅកាំ តងលែ សិការសាវរជាវលនេះបានរតូវោររបតិករគីមី្មួ្យចាំនួនមានដូចជា 
Methoxyfenozide (pesticide standard, purity more than98%) Fenhexzamid
(pesticide standard, purity more than 98%), Aldrin (pesticide standard, 
purity more than 98%), Difenoxuron(pesticide standard, purity more than 
98%), Lambda-Cyhalothrin (pesticide standard, purity more than 98%), 
Buprofezin (pesticide standard, purity more than 98%), 
Cypermethrin(pesticide standard, purity more than 98%), Atrazine 
(pesticide standard, purity more than 98%), Acetone solvent GR, Acetonitrile  
solvent HPLC, n-Hexane  solvent GR, Dichloromethan  solvent GR, Ethyle 
Acetate  solvent GR, Methanol  solvent GR, Celite (powder) 545, Sodium 
Chloride ,Florisil powder ,Silica gel for Column Chrom(0.063-0.2mm)…។   
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ជា ទធផ លយងីទទួ បានចាំលណេះដរង និងចាំលណេះលធ្ាីល ីវធីិ្សាស្រស្ចលរមាេះសាំណាកបព្នែ 
និងដាំលណីរោរវភិ្នគនូវសូ តយសយតងទ្វាំងលនាេះលដ្ឋយឧបករណ៍ HPLC ព្ដ មិ្នអាច
កាំណតែី់សមាសធាតតគីមី្ែត មួ្យណាលនាេះបានចាស់លាស់លៅល យី។ ចាំព្ណកឯឧបករ
ណ៍ GCMS -3100 លនេះអាចវភិ្នគកាំណតនូ់វសមាសធាតតគីមី្ែត បានចាសល់ាស់ជាង
ប តព្ន្របែន័ធដាំលណីរោរឧបករណ៍មានបញ្ញា ខែេះព្ដ លយងី រតូវោរអនកជាំនាញោរចិន និង
ព្ផនកលម្ោនិចជួយសរមួ្ ឱ្យមានដាំលណីរោរ ា។ លទ្វេះបីជាោ ងណាកល៏ដ្ឋយអនករសាវ
រជាវបានយកស្ងដ់្ឋថាន ាំគីមី្ែត ០៤របលភទលនាេះម្កចាកចូ់ កនតងឧបករណ៍ HPLC លធ្ាីោរ
វភិ្នគបានបងាា ញឱ្យលឃញីថាមានព្តមួ្យរបលភទលទអាចកាំណតប់ានចាស់ លរៅែីលនាេះមិ្ន
អាចកាំណតប់ានចាស់លាស់លទលដ្ឋយសារព្តលយងីមាន Column ព្តមួ្យ លហយីខាេះោរ
ផ្លែ ស់បូ្រជាលដីម្។ លយងីនរងរងច់ាាំអនកជាំនាញោរ ឬថ្ដគូរចិនជួយតលម្ែីង និងដាំលណីរោរល ី
ឧបករណ៍ែិលសាធ្នចិ៍នទ្វាំងលនាេះនាលែ ខាងម្តខលទៀតកនតងព្ខម្ករ ឆ្ន ាំ២០១៨  

- ថ្ងៃទី២៥-២៩ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះសិការសាវរជាវអាំែីោរអភិវឌឍនោ៍រលរបីរបាស់ដី 
កសិកម្ម លៅលខត្រតនៈគីរ ីនិងម្ណឌ  គិរ។ី  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៦. ការងារផ្សេងៗ  

ក. ោរងាររដាបា កនតងម្នារីែិលសាធ្ន ៍
- លរៀបចាំ និងល ីកព្ផនោរអភិវឌឍនម៍្នាីរែិលសាធ្នឆ៍្ន ាំ២០១៨  
-  បងក កខណៈងាយរសួ ឱ្យនិសសតិតម្លដបា តឺម្ ងជ់ាំនាញចូ អនតវត្ និងលធ្ាីោរសិកា
រសាវរជាវ  

- ទទួ  និងលរៀបចាំ ិខិតបទដ្ឋា នលផសងៗ លដីម្បលីធ្ាីោរផសែាផាយបន្ជូនដ ់ម្ស្រនី្ 
- លបីកវគគបណ្ត េះបណ្ា ជូនដ ់ម្ស្រនី្ម្នាីរែិលសាធ្នច៍ាំនួនែីរល ីក    
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- ចូ រមួ្របជតាំជារបចាាំព្ខជាមួ្យម្ស្រនី្ម្នាីរែិលសាធ្ន ៍
-  ចូ រមួ្របជតាំជាមួ្យថាន កដ់រកនាាំសាលាជាតិជាលរៀងរ ់របចាាំព្ខ 
- ទទួ លភាៀវ EU ម្កទសសនៈកិចេម្នាីរែិលសាធ្ន ៍លដីម្បែីរងរងសម្តាភ្នែម្ស្រនី្តម្រយៈកម្មវធីិ្
បណ្ត េះបណ្ា វគគខែីលផសងៗ 

- ថ្ងៃទី២៥ ព្ខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្ែិធី្របគ ់សញ្ញា បរតថាន កប់រញិ្ញា រង បរញិ្ញា បរត
ដ ់និសសតិ និងែិធី្បាំោកល់ម្ដ្ឋយកិតិ្យសដ ់ម្ស្រនី្សាលាជាតិលរោម្អធិ្បតីភ្នែ ឯក
ឧត្ម្ ផ្វង ាខតន រដាម្ស្រនី្រកួងកសិកម្មរតោខ របមាញ់ និងលនសាទ 

-  ថ្ងៃទី០១ ព្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ ទទួ លភាៀវម្កែីសាក វទិា ័យ Hainan របលទសចិនលធ្ាី
ទសសនៈកិចេសិកាលៅម្នាីរែិលសាធ្នថ៍្នសាលាជាតិ  

- ថ្ងៃទី២៥ ព្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ទទួ លភាៀវម្កែី Pingtung University of Science 
Technology, Taiwan របលទសចិនលធ្ាីទសសនៈកិចេសិកាលៅម្នាីរែិលសាធ្នថ៍្នសាលាជាតិ  

-  ថ្ងៃទី២៣ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ទទួ លភាៀវម្កែីសាក វទិា ័យ Yunan Minzu 
របលទសចិន លធ្ាីទសសនៈកិចេសិកាម្នាីរែិលសាធ្នថ៍្នសាលាជាតិ  

- ថ្ងៃទី២៤ ព្ខវចិិឆោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្សិោខ សាលាស្ីែីបរសិាា ន និងោរចូ រមួ្យតវជន និង
ោរដ្ឋាំលដីម្ល ជីានិម្មិតរូប លរោម្អធិ្បតីភ្នែ ឯកឧតម្្ ាយ សអំាល ់ រដាម្ស្រនី្
រកសួងបរសិាា ន ព្ដ បានលរៀបចាំលៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប  

- ថ្ងៃទី២៥ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្កិចេរបជតាំែិភ្នការវងថាន កដ់រកនាាំសាលាជាតិ និង
សាក វទិា ័យ Yunan Minzu របលទសចិន លដីម្បចីតេះហតាល ខាល ីអនតសារណៈលោគ
យ ់ (MOU) លដ្ឋយលផ្្លតសាំខានល់ ីព្ផនកអភិវឌឍនម៍្នាីរែិលសាធ្នស៍ាលាជាតិ 

- ថ្ងៃទី២៤ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្កិចេរបជតាំែិភ្នកាជាមួ្យChinese Counselor និង
គណៈរបតិភូរកសួងោណិជជកម្មចិនសរមាបអ់នកោកែ់ន័ធកម្ពតជាម្កែីរគបស់ាា បន័ធាែ ប់
ទទួ បានគលរមាងបណ្ត េះបណ្ា លៅរបលទសចិនលរៀបចាំកនតងសណាា គារោាំបូឌីោ ណា  

- ថ្ងៃទី០៨ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្កនតងែិធី្ោរផ្លែ ស់បូ្រទសសនៈកិចេសិកា និងោរ
ែិភ្នកាគាន ល ីគលរមាងោរកិចេសហរបតិបតិ្ោរលផសងៗរវងសាលាជាតិ និងសាក វទិា
 ័យ RMUT របលទសថ្ង លៅសាលាជាតិ  

- ថ្ងៃទី១៥ ព្ខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ចូ រមួ្របជតាំព្សាងយ ់ែី ិខិតបទដ្ឋា នគតិយតត្ថ្នកិចេដាំលណីរ
ោរអនតវត្ោរងារវសិ័យ វយតថ្ម្ែទទួ សាគ  ក់ម្ពតជាដ ់អងគភ្នែវយតថ្ម្ែភ្នែអនតលលាម្ 
(CABs) លៅទីស្ីោររកសួងឧសាហកម្ម និងសិបបកម្ម រជធានីភនាំលែញ  
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-  លរៀបចាំបញ្ជ ីសារលែីភណ័ឌ នូវសមាា រោរោិ ័យ ឧបករណ៍ែិលសាធ្ន ៍ និងោរលសនីសតាំជរម្េះ
រ ់សមាា រ និងឧបករណ៍ែិលសាធ្នព៍្ដ ខូចខាត (លរបីមិ្នលកីត) លចញែីបញ្ជ ីជូនថាន ក់
ដរកនាាំសាលាជាតិែិនិតយ និងសលរម្ច 

- លរៀបចាំ ិខិតលសនីសតាំរបតិករគីមី្ ឆ្ន ាំ២០១៧ យកម្កលរបីរបាស់តម្បនាបែិ់លសាធ្នស៍រមាប់
ោរដរកនាាំអនតវត្របស់និសសតិ និងោរងារសិការសាវរជាវកនតងម្នាីរែិលសាធ្ន ៍

-  លរៀបចាំែរងាង និងកាំណតរ់បតិករគីមី្ព្ដ ចាាំបាចស់រមាបោ់រដរកនាាំអនតវត្ និងោរងារ
ែិលសាធ្នរ៍សាវរជាវកនតងម្នាីរែិលសាធ្ន ៍ឆ្ន ាំ២០១៨ 

-  លរៀបចាំគាំរូគលរមាងងវោិកម្មវធីិ្ ឆ្ន ាំ២០១៨ សរមាបោ់រដាំលណីរោរម្នាីរែិលសាធ្នថ៍្នសាលា
ជាតិឱ្យមានភ្នែរ ូន 

- ចូ រមួ្លធ្ាីអនាម្យ័កនតង និងលរៅម្នាីរែិលសាធ្នជ៍ារបចាាំថ្ងៃ។  

ខ. ោរងារបណ្ត េះបណ្ា និសសតិ 

-  ម្ស្រនី្ម្នាីរែិលសាធ្នម៍ានចាំនួន០៥រូប បានចូ រមួ្បលរងៀននិសសតិឆ្ន ាំទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤
លៅតម្លដបា តឺម្ ងន់ានាដូចជា ៖  
១.  លលាក ផតន ចានស់តផ  បានបងាា តប់លរងៀនលៅលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្

សតា ល ីម្តខវជិាជ  ឱ្សងសាស្រស្ ឆ្ន ាំទី២ និងឆ្ន ាំទី៤ មានម្តខវជិាជ  ឱ្សង និងជាតិែត 
វទិា គែីនីក និងលរគវនិិចឆយ័។  

២.  លលាក ព្យ ម្ សតីវ  តន បលរងៀននិសសតិលៅលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្កសិកម្មល ីម្តខវជិាជ  ដី
កសិកម្ម ឆ្ន ាំទី២ និងទី៣។ 

៣. លលាក លអឿន ធាន ់ បលរងៀននិសសតិលៅលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្មូ្ ដ្ឋា ន និងបរសិាា ន 
និងថាន កឆ់្ន ាំសិកាមូ្ ដ្ឋា ន ល ីម្តខវជិាជ សត្វទិា លដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្
សតា ល ីម្តខវជិាជ បរសិត លៅឆ្ន ាំទី២ និងឆ្ន ាំទី៤ និងម្តខវជិាជ ោរចិញ្េ រម្ឃមត ាំ និងបរសិត
សាស្រស្។ 

៤. លលាក លាង ហ៊ាត បលរងៀននិសសតិលៅលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្សតា ល ី
ម្តខវជិាជ ោយវភិ្នគសររីៈវទិា បរញិ្ញា ឆ្ន ាំទី២ និងចាំណី និងដាំណាាំចាំណីសតា ឆ្ន ាំទី៣ ។ 

៥. លលាករសី ឆូយ រសីលស្ីង បលរងៀននិសសតិលៅលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្មូ្ ដ្ឋា ន និងបរ ិ
សាា ន និងថាន កឆ់្ន ាំសិកាមូ្ ដ្ឋា ន ល ីម្តខវជិាជ សត្វទិា។ 

គ. ោរដរកនាាំនិសសតិអនតវត ្ឬរបតិបតិ្កនតងម្នារីែិលសាធ្ន ៍
 ១. និសសតិលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ និងបរសិាា ន 
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- ថ្ងៃទី២០ ព្ខកតម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដរកនាាំនិសសតិ ចាំនួន២០នាក ់ែិនិតយលមី្ មី្រកុបល ីសែរកបព្នែ
លដ្ឋយលរបីឧបករណ៍ DINOLIP និងសាំណាកទរក ូលធ្ាីោរែិនិតយលដ្ឋយលរបីឧបករណ៍មី្រកូ
សកតបសរមាបម់្តខវជិាជ អតិសតខតម្របាណវទិាកនតងបនាបែិ់លសាធ្នប៍ាកល់តរសីាស្រស្។ កនតងោរដរក
នាាំនិសសតិអនតវត្ល ីសាំណាកទ្វាំងលនាេះរតូវោររបតិករគីមី្មានដូចជាAlcohol, 
Glycerine ,Potassium Permaganate 

- ថ្ងៃទី១១ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ដរកនាាំនិសសតិចាំនួន៦៨នាក ់ លដ្ឋយព្បងព្ចកជារកុម្តូចៗ
មានែី១០-១៣នាក ់លធ្ាីោរអនតវត្វេះោតក់ព្ងកប រតីរ  ស ់មាន ់ខយង បងកួយ និងកនាែ តលៅល ី
ម្តខវជិាជ សត្វទិាលៅម្នាីរែិលសាធ្ន។៍សរមាបោ់រដរកនាាំនិសសតិអនតវត្ល ីសាំណាកទ្វាំងអស់ 
លនាេះបានរតូវោររបតិករគីមី្មានដូចជា Alcohol និង Potassium Permaganate។ 

២. និសសតិថាន កឆ់្ន ាំសិកាមូ្ ដ្ឋា ន 
-  ដរកនាាំនិសសតិចាំនួន១០៣នាក ់ លដ្ឋយព្បងព្ចកជារកុម្តូចៗមានែី១០-១៣នាក ់ លធ្ាីោរ
អនតវត្វេះោតក់ព្ងកប រតីរ  ស់ មាន ់ ខយង បងកួយ និងកនាែ តលៅល ីម្តខវជិាជ សត្វទិាលៅម្នាីរ
ែិលសាធ្ន។៍ សរមាបោ់រដរកនាាំនិសសតិអនតវត្ល ីសាំណាកទ្វាំងអស់លនាេះបានរតូវោររបតិករ
គីមី្មានដូចជា Alcohol និង Potassium Permaganate។ 

- ថ្ងៃទី២២ ព្ខវចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដរកនាាំនិសសតិចាំនួន០៨នាក ់ ព្ដ សម័រគចិត្បលរមី្ឱ្យម្ជឈ
ម្ណឌ  រសាវរជាវកម្ពតជា ជប តន បានម្កអនតវត្លៅល ីោររតួតែិនិតយវស់ករមិ្តជាតិសករថ្ន
របលភទរតសកែូ់ជជប តន និងអតីរសាព្អ៊ា  កនតងម្នាីរែិលសាធ្នថ៍្នសាលាជាតិ។  

 ជា ទធផ និសសតិទ្វាំងែីរលដបា តឺម្ ងខ់ាងល ទីទួ នូវចាំលណេះដរង និងចាំលណេះលធ្ាី និងអនតវត្កនតង
បនាបែិ់លសាធ្នដូ៍ចជា ៖  

- យ ់ដរង និងសាគ  ់ែីឧបករណ៍ សមាា រែិលសាធ្នមួ៍្យចាំនួន 
- យ ់ដរងែីរបតិករគីមី្មួ្យចាំនួន 
- លចេះែិនិតយរកលមី្ លម្លរគលដ្ឋយលរបីឧបករណ៍មី្រកូសកតប និងឧបករណ៍ DINOLIP 
-  លចេះវេះោតស់តាតូចៗែិនិតយលមី្ សររីងគកនតង  
- លចេះវស់រកករមិ្តជាតិសករល ីព្ផែល ជីាលដីម្។ 

៣. និសសតិលដបា តរម្ ងវ់ទិាសាស្រស ្ និងលវជជសាស្រស្សតា 
- ដរកនាាំនិសសតិសម័រគចិត្ឆ្ន ាំទី១ និងឆ្ន ាំទី២ បរញិ្ញា បរតរងចាំនួន0៩នាក ់ អនតវត្ល ីោរែិនិតយ
លាម្កស៍តាលគា រកបី និងរជូក លដីម្បរីកវត្មានរបស់ស៊ាតតបរសិត Fasciolosis, Toxocara 
vitulorum Paramphistomiasis, Strongyloides Papillosus, Moniezia និង Ascarie 
Suum។ ចាំលោេះសាំណាកលាម្កល៍នេះបានយកែីសតាព្ដ ចិញ្េ រម្កនតងសាលាជាតិ និង
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សាំណាកលាម្កស៍តាតម្ភូមិ្ព្ដ ជាកម្មសិទធរបស់និសសតិលធ្ាីោរសិការសាវរជាវកនែងម្ក
ជារបចាាំ  

- ថ្ងៃទី២៤-២៧ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ដរកនាាំនិសសតិឆ្ន ាំទី៤ ថាន កប់រញិ្ញា បរត ចាំនួន៣៧នាក់ 
លដ្ឋយព្បងព្ចកជា០៤រកុម្ អនតវត្ល ីោរែិនិតយលាម្កស៍តាលគា រកបី និងរជូក លដីម្បរីកវត្
មានរបស់ស៊ាតតបរសិតដូចជាែែួកFasciolosis, Toxocara vitulorum Paramphis
tomiasis, Strongyloides Papillosus, Moniezia និង Ascarie Suum។ ចាំលោេះ
សាំណាកលាម្កល៍នេះបានយកែីសតាព្ដ ចិញ្េ រម្កនតងសាលាជាតិ និងសាំណាកលាម្កសតា
តម្ភូមិ្ព្ដ ជាកម្មសិទធរបស់និសសតិមួ្យចាំនួនម្កលធ្ាីោរសិការសាវរជាវល ីម្តខវជិាជ បរ
សិតសាស្រស។្ សរមាបត់រមូ្វោររបតិករគីមី្មួ្យចាំនួនកនតងដាំលណីរោរអនតវត្ និងរតួតែិនិតយ
មានដូចជា Glucose, Alcohol, Glycerine, Methylene Bleu, Vaseline, Heparin, 
EDTA, CaCO3 

- ដរកនាាំនិសសតិឆ្ន ាំទី៣ ចាំនួន២៩នាក ់ លដ្ឋយព្បងព្ចកជា០៤រកុម្ លដ្ឋយអនតវត្វភិ្នគរក 
Determination of Dry Matter (DM) ,Nitrogen និង Ash សរមាបម់្តខវជិាជ ចាំណីសតា។ 
កនតងោរអនតវត្លនេះបានលរបីរបាស់របតិករគីមី្មួ្យចាំនួនដូចជា K2SO4, CuSO4 , 5H2O , 
H2SO4 , NaOH , Methyl blue , Methyl Red , Ethanol,  Boric acid, Distill water 
និង HCL...។ 

 ជា ទធផ និសសតិទ្វាំងលនាេះបានទទួ នូវចាំលណេះដរង និងចាំលណេះលធ្ាី និងអនតវត្កនតងបនាប់
ែិលសាធ្នដូ៍ចជា ៖  

- យ ់ដរង និងសាគ  ់ែីឧបករណ៍ សមាា រែិលសាធ្នមួ៍្យចាំនួន 
- យ ់ដរងែីរបតិករគីមី្មួ្យចាំនួន 
- យ ់ដរងែីវធីិ្សាស្រស្យកលាម្ក ៍និងោរកាំណតរ់កបរសិត 
- លចេះែិនិតយរកលមី្ ែែួកបរសិតលដ្ឋយលរបីឧបករណ៍មី្រកូសកតប  
- យ ់ដរងែីវធីិ្សាស្រស្វភិ្នគចាំណីសតា 
-  លចេះវភិ្នគដាំណាាំចាំណីសតាបានមួ្យចាំនួន(បា រ ព្ម្ រត)។ 

៤. និសសតិលដបា តរម្ ងវ់ទិាសាស្រស្កសិកម្ម 
- ថ្ងៃទី១៦ ទី២១ និងទី២៨ ព្ខវចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ដរកនាាំនិសសតិឆ្ន ាំទី៣ ចាំនួន៣២នាក ់អនត
វត្លៅល ីម្តខវជិាជ ដីកសិកម្ម លដីម្បលីធ្ាីោរវភិ្នគរក Soil Moisture Content, ោរវស់ pHដី 
(H2O និង KCl) ,Soil Texture, Organic Matter (OM), និងវភិ្នគរក Total Nitrogen
(N) កនតងបនាបែិ់លសាធ្នដី៍។ សរមាបោ់រដាំលណីរោរដរកនាាំនិសសតិអនតវត្ល ីសាំណាកដី 
លដីម្បវីភិ្នគរក Parametters នីមួ្យៗលនាេះបានរតូវោររបតិករគីមី្មួ្យចាំនួនដូចជា ៖ 
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o ោរវស ់ pH : រតូវមានសូ តយសយតងស្ងដ់្ឋ pH=7, pH=4,  និង Potassium 
chloride (KCl) ជាលដីម្ 

o ោរវភិ្នគរកវយនៈភ្នែដី (SoilTexture) : ទ្វម្ទ្វរឱ្យមានរបតិករគីមី្ Hydrogen 
Peroxide ៣០%(H2O2) និង Hexametapolyphosphate (HMP) 

o ោរវភិ្នគរកសារធាតតសររីងគ (Organic Matter=OM) : ព្ដ មានតរមូ្វោររបតិករ
គីមី្មួ្យចាំនួនដូចជា Potassium Dichromate Solution(K2Cr2O7), Sulfuric 
Acid (H2SO4) concentrated 98%, Orthophosphoric Acid (H3PO4), 
Ferrous Ammonium Sulfate Solution [(NH4)2 SO4 FeSO4 6H2O], Ferron 
Indicator ជាលដីម្។  

o ោរវភិ្នគរកអាសូត (Total Nitrogen) : មានតរមូ្វោររបតិករគីមី្មានដូចជា 
Catalyst mixture (K2SO4-CuSO4-TiO2) Sodium Hydroxide(NaOH) 
Sulfuric acid (H2SO4), Standard stock solution (NH4-N) Boric Acid 
(H2BO3), Bromocresol green , Methyl red ,Ethanol ,K2SO4, CuSO4  និង 
TiO2 

o ចាបែី់ថ្ងៃទី២៦ ព្ខលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៧ ម្កដ ់បចេតបបនន ដរកនាាំនិសសតិជាំនាញ
កសិកម្មឆ្ន ាំទី២ និងទី៣ ចាំនួន០៦នាក ់ ព្ដ បានសម័រគចិត្អនតវត្រសាវរជាវលៅល  ី
Plant Tissue Cultures (អរ័គីលដ លចក រគាបរ់សោនាគជាលដីម្)។ ោរអនតវត្លនេះ
បានរតូវោររបតិករគីមី្ជាចាាំបាចមួ់្យចាំនួនដូចជា pH=7, pH=4, Potassium 
nitrate(KNO3) Iron(II)sulfate 7H2O GR 99.5%, Manganese (II) 
Sulphate.H2O, Calcium Nitrate 4H2O Calcium chloride(CaCL2  2H2O) 
Boric acid(H3BO3) Cobalt chloride hexahydrate (CoCl2 6H2O), EDTA 
disodium salt dehydrate(Na2EDTA  2H2O) Glycine Thiamine 
hydrochloride Zinc Sulphate Heptahydrate Molybdic acid(sodium salt) 
Potassium Iodide Potassium Chloride Potassium Dihydrogen 
Phosphate Magnesium Sulphate.7H2O Ammonium Nitrate, Ammonium 
Sulphate Inositol Thiamine HCL Nicotinic Acid, Pyridoxine HCL Agar 
agar pure for Plant Tissue Culture Indole-3-Acetic Acid(IAA) Indole-3-
Butyric Acid(IBA) 1-Naphthalene Acetic Acid(NAA) 2,4-
Dichlorophenoxy Acetic Acid(2,4-D) Gibberellin Acid (GA3) 6-
Benzylaminopurine(6-BA) MS ។ 

ជា ទធផ និសសតិទ្វាំងលនាេះទទួ នូវចាំលណេះដរង និងចាំលណេះលធ្ាី និងអនតវត្កនតងបនាបែិ់លសាធ្នដូ៍ច
ជា ៖  
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-  យ ់ដរង និងសាគ  ់ែីឧបករណ៍ សមាា រែិលសាធ្នមួ៍្យចាំនួន 
- យ ់ដរងែីរបតិករគីមី្មួ្យចាំនួន 
- យ ់ដរងែីវធីិ្សាស្រស្យកសាំណាកដី និងោរកាំណតរ់កបា រ ព្ម្ រតនីមួ្យៗ 
-  លចេះវភិ្នគដីល ីបា រ ព្ម្ រតបានមួ្យចាំនួន  
- យ ់ដរងែីវធីិ្សាស្រស្បណ្ត េះជា ិោរតកខជាតិ(រគបរ់សោនាគ ផ្លក អរ័គីលដ និងលចក) 
- លចេះបណ្ត េះជា ិោរតកខជាតិលផសងៗ។ 

៥. និសសតិលដបា តឺម្ ងក់សិ-ឧសាហកម្ម 
- ថ្ងៃទី៣១ ព្ខឧសភ្ន ដ ់ថ្ងៃទី២ ព្ខមិ្ងតនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ដរកនាាំនិសសតិឆ្ន ាំទី២ ទី៣ និងទី៤ 
ចាំនួន១៧នាក ់លដ្ឋយព្បងព្ចកជារកុម្តូចៗ អនតវត្ល ីោររតួតែិនិតយគតណភ្នែផ ិតផ 
សាំណាកសាចប់ា លតសាចរ់ជូក របហតិសាចម់ាន ់សាចម់ាន ់លសៀងព្ផាម្ ទរកសតីអត ីវ និងលម្ ៅ
ម្ តល់ៅកនតងបនាបែិ់លសាធ្នគី៍មី្ចាំណីអាហារ។វធីិ្សាស្រស្រតួតែិនិតយលមី្ ែែួកលម្លរគលដ្ឋយ
លរបីមី្រកូសកតប និងកាំណតរ់កល ីបា រ ព្ម្ រតថ្នសាំណាកទ្វាំងលនាេះមានដូចជាោរវស់កាំរតិជាតិ
សករ បរមិាណសាំលណីម្ pH លផេះ  ីែីត និងអាសូត។ សរមាបដ់ាំលណីរោរវភិ្នគលនេះរតូវោរ
របតិករគីមី្មួ្យចាំនួនដូចជា Alcohol Glycerine Potassium Permaganate សូ តយ
សយតងស្ងដ់្ឋ pH=9, pH=7 pH=4 Potassium chloride(KCl) Catalyst mixture 
(K2SO4-CuSO4-TiO2) Sodium Hydroxide)NaOH (Sulfuric acid(H2SO4) 
Standard stock solution)NH4-N( Boric Acid)H2BO3) Bromocresol green 
Methyl red Ethanol K2SO4 TiO2 NH4F និងCuSO4 ជាលដីម្។ 

 ជា ទធផ និសសតិទ្វាំងលនាេះទទួ នូវចាំលណេះដរង និងចាំលណេះលធ្ាី និងអនតវត្កនតងបនាបែិ់លសាធ្នដូ៍ច
ជា ៖  

- យ ់ដរង និងសាគ  ់ែីឧបករណ៍ សមាា រែិលសាធ្នមួ៍្យចាំនួន 
- យ ់ដរងែីរបតិករគីមី្មួ្យចាំនួន 
- យ ់ដរងែីវធីិ្សាស្រស្យកសាំណាកផ ិតផ ចាំណីអាហារ  
- លចេះែិនិតយរកលមី្ ែែួកលម្លរគលដ្ឋយលរបីឧបករណ៍មី្រកូសកតប  
-  លចេះវស់ករមិ្តជាតិសកល ីព្ផែល  ី
- យ ់ដរងែីវធីិ្សាស្រស្វភិ្នគចាំណីអាហារ 
- លចេះវភិ្នគសាំណាកផ ិតផ ចាំណីអាហារបានមួ្យចាំនួន (បា រ ព្ម្ រត)។ 

៦. និសសតិលដបា តឺម្ ងវ់ទិាសាស្រស្ជ ផ  
- ោរដរកនាាំនិសសតិឆ្ន ាំទី២ ថាន កប់រញិ្ញា បរត និងបរញិ្ញា បរតរង ចាំនួន១៤នាក ់លដ្ឋយព្បងព្ចក
ជារកុម្តូចៗលធ្ាីោរែិនិតយល ីទរកកនតងរសេះចិញ្េ រម្រតីចាំនួន២សាំណាក លដ្ឋយលរបីមី្រកូសកតប
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បានបងាា ញឱ្យលឃញីថាមាន Phytoplanktons, Cladocera និង Copepoda។ បនាា បែី់
លនាេះដរកនាាំនិសសតិវស់pHល ីសាំណាកទ្វាំងលនាេះលដីម្បឱី្យដរងែីករមិ្តអតីរដូព្សនសម្រសប
សរមាបោ់រចិញ្េ រម្រតី។ ចាំលោេះោរអនតវត្លនេះលយងីរតូវោររបតិករគីមី្មានដូចជា Alcohol 
Glycerine និង Potassium Permaganate។ 

ជា ទធផ និសសតិទ្វាំងលនាេះបានទទួ នូវចាំលណេះដរង ចាំលណេះលធ្ាី និងអនតវត្កនតងបនាបែិ់លសាធ្ន៍
ដូចជាៈ 

- យ ់ដរង និងសាគ  ់ែីឧបករណ៍ សមាា រែិលសាធ្នមួ៍្យចាំនួន 
-  យ ់ដរងែីរបតិករគីមី្មួ្យចាំនួន 
- យ ់ដរងែីវធីិ្សាស្រស្យកសាំណាកទរករសេះ 
-  លចេះែិនិតយរកលមី្ លម្លរគលដ្ឋយលរបីឧបករណ៍មី្រកូសកតប  
- លចេះវស់រក pH សាំណាកទរករសេះ លដីម្បឱី្យដរងែីករមិ្ត pH សរមាបត់រមូ្វោររបស់រតី។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



123 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COOPERATIVE PARTNERS 

ព្ដ្រូរសហក្រណ៍  
6. Cooperative 

Partners 

123 



124 

 

 ៦. ព្ដ្រូរសហក្រណ៍ (Cooperative Partners) 

 
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប បានខិតខាំលធ្ាោីរទាំនាកទ់ាំនងជាមួ្យថ្ដគូរសហោរណ៍ជាលរចីន ជា

ែិលសសលផ្្លតល ីស័យអបរ់ ាំលដីម្បផ្ី ់របលោជនដ៍ ់និសសតិ និងសាស្រស្ចារយបានលៅទសសនកិចេ និងសិកា
ព្សាងយ ់ែីកព្នែងលផសងៗ។ កនតងឆ្ន ាំ២០១៧ លនេះ សាលាជាតិមានថ្ដគូរសហោរណ៍មួ្យចាំនួនដូចខាង
លរោម្ ៖ 
១. សាក វិទសា ័យព្ដ្រូរ (University Partners) 
 
 
 
 
 
 
 

- ថ្ងៃទី០៩ ដ ់ថ្ងៃទី១២ ព្ខកតម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ ែិធី្ចតេះអនតសារណៈលោគយ ់គាន រវងសាលាជាតិ
កសិកម្មព្រែកល ៀបជាមួ្យសាក វទិា ័យបលចេកវទិា Rajamangula, Isan លខត្សតរនិ 
របលទសថ្ង លដីម្បពី្សាងរក ទធភ្នែសហោរណ៍ និងផ្លែ ស់បូ្របទែិលសាធ្នរ៍បស់និសសតិ និងសាស្រស្ា
ចារយទ្វាំងសងខាង។ 

  

- ថ្ងៃទី១៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះអនតសារណៈលោគយ ់គាន រវងសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប
ជាមួ្យសាក វទិា ័យ Hohai, របលទសចិន 

- ថ្ងៃទី០៨ ព្ខកតម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ ែិធី្ចតេះអនតសារណៈ
លោគយ ់គាន រវងសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប
ជាមួ្យសាក វទិា ័យBOGO AGRICULTURAL 
UNIVESITY របលទសឥណឌូ លនសតី លដីម្បបីញ្ជូ ន
និសសតិសាលាជាតិលៅទសសនកិចេសិកាលៅរបលទស
ឥណឌូ លនសត ី
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- ថ្ងៃទី១៥ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ចតេះអនតសារណៈលោគយ ់គាន រវងសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប
ជាម្ួយ Universita’ Politecnica delle Marche Ancona របលទសអតីត ី ។  

 
 
 
 
 
 
 

- ថ្ងៃទី៣០ ព្ខមិ្ងតនា ឆ្ន ាំ២០១៧ សាលាជាតិទទួ គណរបតិភូម្កែីសាក វទិា Hainan 
University របលទសចិន កនតងលគា បាំណងែរងរងោរទាំនាកទ់ាំនងលដីម្បរីកឱ្ោសសហោរនាលែ 
ខាងម្តខរវងសាក វទិា និងសាលាជាតិ 

- ថ្ងៃទី២៦ ព្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ ែិធី្ចតេះអនតសារណៈលោគយ ់គាន រវងសាលាជាតិកសកិម្មព្រែក
ល ៀបជាម្ួយសាក វទិា ័យ Hainan College of Foreign Studies, របលទសចិន 

- ថ្ងៃទី២៥ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀបបានលរៀបចាំែិធី្ទទួ សាា គម្ន ៍និង
ចតេះអនតសារណៈលោគយ ់គាន ជាមួ្យនរង Yunnan Minzu University  កនតងលគា បាំណងផ្លែ ស់
បូ្រទសសកិចេសិកា និងគលរមាងរសាវរជាវ 

- ថ្ងៃទី២៣ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ែិធី្ចតេះអនតសារណៈលោគយ ់គាន រវងសាលាជាតិកសកិម្មព្រែក
ល ៀបជាម្ួយសាក វទិា ័យ Hainan, របលទសចិន  

- ថ្ងៃទី០៩ ព្ខវចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ែិធី្ចតេះអនតសារណៈលោគយ ់គាន រវងសាលាជាតិកសកិម្មព្រែក
ល ៀបជាម្ួយសាក វទិា ័យ Hiroshima, របលទសជប តន។ 

     
២. ព្ដ្រូរសហក្រណ៍ទ្សសងទទៀត (Other Partners) 
 
 
 
 
 
 
 

- ថ្ងៃទី៣០ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ សាលាជាតិ
កសិកម្មព្រែកល ៀប បានលរៀបចាំែិធី្ចតេះអនតសារ
ណៈលោគយ ់គាន ជាម្ួយរកុម្ហ៊ាតន Vitrosys 
Clone Technology Co. LTD ទ្វកទ់ងលៅនរង
ោរបណ្ត េះជា ិោវបបកម្ម (Tissue culture) 
លៅកនតងសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 



126 

 

- ថ្ងៃទី០៥ ព្ខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ែិធី្ចតេះអនតសារណៈលោគយ ់គាន រវងសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប
ជាម្ួយរកុម្ហ៊ាតន Axel Asia Human Resources កនតងលគា បាំណងបញ្ជូ នសិោខ ោម្លៅបណ្ត េះប
ណ្ា លៅរបលទសជប តន 

- ថ្ងៃទី១២ ព្ខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ែិធី្ចតេះអនតសារណៈលោគយ ់គាន រវងសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប
ជាម្ួយរកុម្ហ៊ាតន EXO-Travel កនតងលគា បាំណងរកាបរសិាា នតម្ដងទលនែ 

- កនតងឆ្ន ាំ២០១៧ លនេះព្ដរ មានែិធី្ចតេះអនតសារណៈលោគយ ់គាន រវងសាលាជាតិកសកិម្មព្រែក
ល ៀបជាម្ួយ The Asean Fisheries Education Network (Asean-FEN)។ 

 
៣. សកម្មភាពក្រងារទ្សសងទទៀត  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  ថ្ងៃទី២៧ ថ្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប បានលរៀបចាំទទួ គណៈរបតិភូ
មួ្យរកុម្ចាំនួន១៣នាក ់ ម្កែីសាក វទិា ័យកសិកម្ម លខត្ខាា ងទតង របលទសចិន កនតងលគា 
បាំណងែិភ្នកាោរងារព្សាងរក ទធភ្នែលដីម្បលីធ្ាីកិចេសហរបតិបតិ្រវងសាលាជាតិកសិកម្មព្រែក
ល ៀប និងសាក វទិា ័យកសិកម្ម លខត្ខាា ងទតង របលទសចិន 

 
 
 
 
 
 
 

- ថ្ងៃទី១១ ដ ់ថ្ងៃទី១៧ ព្ខមិ្ងតនា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
ម្ស្រនី្ចាំនួន០៤នាក ់និងនិសសតិចាំនួន១៤នាក ់លធ្ាី
ទសសនៈកិចេសិកាសាក វទិា ័យបលចេកវទិា 
Rajamangala Isan លខត្សតរនិ របលទសថ្ង 

- ថ្ងៃទី០៨ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ លៅសាលាជាតិ
កសិកម្មព្រែកល ៀបបានលរៀបចាំែិធី្ផ្លែ ស់បូ្រ
សិ បៈ និងវបបធ្ម្រ៌វងនិសសតិកម្ពតជា និងថ្ង 
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- ថ្ងៃទី២៧ ថ្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប បានបញ្ជូ ននិសសតិចាំនួន០៩រូប និង
ម្ស្រនី្រជោរចាំនួន០១រូប លៅសិកាភ្នសាចិនរយៈលែ ០៥ព្ខ លៅ Hainan College of Foreign 
Studies របលទសចិន 

 
 
 
 

 
 
 
 

- ថ្ងៃទី០៧ ថ្ខវចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៧ សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប និងសាក វទិា ័យ៧លទៀត ទសស
នៈកិចេលៅ Nagoya University លដីម្បែីរងរងមិ្ត្ភ្នែ និងសិកា ទធភ្នែបលងកីនចាំនួននិសសតិព្ខមរ
សិកាលៅទីលនាេះ និងបលងកីនចាំនួននិសសតិជប តនទសសនៈកិចេសិកាលៅកម្ពតជា ។ បចេតបបននមាននិសសតិ
ព្ខមរ៥៣នាក ់សិកាលៅ Nagoya University 

- ថ្ងៃទី១៧ ថ្ខវចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ថាន កដ់រកនាាំសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប បានចូ រមួ្ចតេះហតា
ល ខាល ីអនតសារណៈលោគយ ់វងអគគល ខាធិ្ោរដ្ឋា នរកុម្របរកាអភិវឌឍនជ៍ាតិលដ្ឋយចីរភ្នែ 
និងរគរេះសានឧត្ម្សិកា ស្ីែីកិចេសហរបតិបតិ្ោរកនតងវសិ័យអភិវឌឍនល៍ដ្ឋយចីរភ្នែ លៅរកសួង 
បរសិាា ន។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pre.leap?fref=mentions
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    ពិធីវបសបធម៌្  
6. Cooperative Partners CULTURAL EVENT 
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៧. ពិធីវបសបធម្៌ (Cultural Event)  
 
១. បុណសយចូ ឆនសាំព្ខមរ 
 ១.១. ត្រវតិរ 

មានលរឿងតាំណា ថា លៅលដីម្ភទាកបប មានលសដាីមាន ក ់មានបតរតមួ្យរែេះអងគ ល ម្ េះធ្ម្មបា កតមារ 
ជាអនកមានចាំលណេះវជិាជ ដវ៏លិសស លរៀនលចេះចបថ់្រតលវទតាំងែីអាយតបាន៧ឆ្ន ាំម្កលម្ ែេះ។ លសដាីជាបិតបានសាង
របាសាទឱ្យលៅលទៀបលដីម្ថ្រជមួ្យធ្ាំ លៅលឆនរទលនែព្ដ ជាទីលៅថ្នបកសទី្វាំងឡាយ។ ធ្ម្មបា កតមារបានលចេះ
អស់ភ្នសាបកសទី្វាំងែួងផង លហយីកជ៏ាអាចារយសព្ម្ដងម្ងគ លផសងៗដ ់ម្នតសសទ្វាំងែួងផង។ 

រគាលនាេះម្នតសសលលាករព្ម្ងរបអ់ានរែេះម្ហារែហម និងកបិ ម្ហារែហម១អងគលទៀតព្ដ ជាអនក
សព្ម្ដងម្ងគ ដ ់ម្នតសសទ្វាំងែួង។ លែ លនាេះកបិ ម្ហារែហមបានរជាបែត័ ៌មានកច៏តេះម្កសួរបញ្ញា របសាន  
នរងធ្ម្មបា កតមារ ៣ “ខ” លដ្ឋយសនាទតកថា លបីលដ្ឋេះរបសាន បាននរងោតរ់ែេះសិររទងល់ដីម្បបូីជាចាំលោេះធ្ម្ម
បា កតមារ ព្តលបីលដ្ឋេះមិ្នរចួនរងោតក់ា ធ្ម្មបា កតមារវញិ។ 

ធ្ម្មបា កតមារសតាំឲ្យែនារលែ ចាំនួន៧ថ្ងៃសនិ លដីម្បគិីតរកចលម្ែយីរបសាន លនាេះ។  តេះកនែងលៅ៦
ថ្ងៃលហយីកល៏ៅព្តគិតមិ្នលឃញី ដរងខែួនថារែរកល ងីនរងរតូវសាែ បល់ដ្ឋយអាជាា កបិ ម្ហារែហមជារបាកដ
លហយី ដូលចនេះរតូវរកកព្នែងលាកខ់ែួន ែួនអាតម ឱ្យសាែ បល់ដ្ឋយខែួនឯងរបលសីរជាង លទីបធ្ម្មបា កតមារចតេះែី
របាសាទលៅលដកែួនលៅលរោម្លដីម្លតន តែីរលដីម្។ លដីម្លតន តលនាេះជាទីសាន កអ់ារស័យរបស់សតាឥស្រនាញីី
ល ម្  មួ្យគូ លដ្ឋយមានទ្វាំងសាំបតកលៅទីលនាេះផង។ ជួនជាលែ យបឥ់ស្រនាីញី បានសួរឥស្រនាីល ម្  ថា រែរក
លនេះលយងីបានអាហារែីណាសតី? ឥស្រនាីល ម្  លឆែីយថា លយងីនរងសតីសាចធ់្ម្មបា កតមារ ព្ដ រតូវកបិ 
ម្ហារែហមសមាែ ប ់ លរោេះលដ្ឋេះរបសាន មិ្នរចួ។ ឥស្រនាីញីសួរថា របសាន លនាេះដូចលម្ដច? ឥស្រនាីល ម្  លឆែីយថា ៖
 លវលារែរកសិរសីសួដីសាិតលៅទីណា? ចលម្ែីយរតូវលឆែីយថា លៅម្តខ លហតតលនេះលទីបម្នតសសទ្វាំងឡាយរតូវយក
ទរក បម់្តខ ចាំព្ណក ខ១ លទៀតថា គឺសួរថា ថ្ងៃរតងសិ់រសីាិតលៅរតងណ់ា ? រតូវលឆែីយថា លៅរទូងលហតតលនាេះ
លទីបម្នតសសរតូវយកទរកលាងរទូង និងខចតងលរោយបាំផតត លវលាលាៃ ចសិរសីាិតលៅទីណា ? រតូវលឆែីយថា លៅ
លជីងលហតតលនេះ លទីបម្នតសសទ្វាំងឡាយរតូវយកទរកលាងលជីង ។ 

លរោយែីសាដ បឭ់រចួម្ក ធ្ម្មបា កតមារករ៏ត បល់ៅរបាសាទវញិ។ រែរកល ងីកបិ ម្ហារែហមក៏
ម្កសួររបសាន  ធ្ម្មបា កតមារលឆែីយលដ្ឋេះរសាយតម្ព្ដ បានឭម្ក។ បនាា បម់្ក កបិ ម្ហារែហម លៅ
លទែធី្តទ្វាំង៧នាក ់ ព្ដ ជាបាទបរចិារោិរែេះឥស្រនា ម្ករបាបថ់ា ឥ ូវបិតរតូវោតរ់ែេះសិរលដីម្បបូីជា
ចាំលោេះធ្ម្មបា កតមារ ព្តលបីដ្ឋកក់ា លនាេះល ីព្ផនដី លនាេះនរងលកីតជាលភែីងលឆេះទ្វាំងលលាកធាតត លបីលបាេះលៅ
ល អីាោស នរងរ ាំងលភែៀង លបីលចា កនតងម្ហាសម្តរទលនាេះ ទរកសម្តរទនរងរងីសៃួតហួតអស់ ដូលចនេះសូម្ឲ្យកូន
ទ្វាំង៧នាក ់យកោនម្កទទួ រែេះសិរបិត។ មានរែេះបនាូ អីចរងលហយី រែេះអងគកោ៏តរ់ែេះសិរហតចលៅឱ្យ
រែេះនាងទតងាជាកូនចបង។ រែេះនាងទតងាកប៏ានយកោនម្កទទួ រែេះសិរបិត រចួព្ហរបទកសណិភនាំរែេះ
សតលម្រត ៦០នាទី លទីបអលញ្ជ ីញលៅរបតិសាា នទតកកនតងម្ណឌ  លៅកនតងគតហាគនធមា  ី ភនាំថ្កលាស បូជាលរគឿង
ទិែាលផសងៗ រែេះវសិសកម្មលទវបតរត កនិ៏មិ្ត្លរងទិែាលធ្ាីែីព្កវ៧របោរ ល ម្ េះថា ភគវតីសភ្ន ឲ្យជាទីរបជតាំថ្នលទវ
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ត តេះដ ់គរម្ប១់ឆ្ន ាំជាសស្រងាក ន្នាងលទែធី្តទ្វាំង ៧កផ៏្លែ ស់លវនគាន  ម្កអលញ្ជ ីញ រែេះសិរកបិ ម្ហារែហម 
លចញម្កព្ហរបទកសណិភនាំរែេះសតលម្រតជាលរៀងរ ់ៗឆ្ន ាំ លហយីរត បល់ៅសាា នលទវលលាកលដីម្បតីម្ក ់វញិ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ១.២. អរានយ័ននបតណយច្លូឆ្ា ំផ្មមរ 
តម្ជាំលនឿព្ខមរកាំណតយ់កលែ បតណយចូ ឆ្ន ាំងម ីលៅព្ខលម្សា គឺចាំព្ខព្ចរត ែីលរោេះព្ខព្ចរត ជាលដីម្

ឆ្ន ាំព្ដ រែេះអាទិតយចូ ោនល់ម្រស ីគឺរែេះអាទិតយលដីរចាំែីកា  ជាសស្រងាក ន្។ 
ព្ខមរមានជាំលនឿថា កនតងអាំ តងលែ មួ្យឆ្ន ាំថ្នោររស់លៅ លគព្តងជួបរបទេះអែម្ងគ  ឧបរទែចថ្រង

លផសងៗ ជូនោ មានទតកខលសាក ជួនោ មានលរគាេះអាសនដអនារក ជួនោ មានលរគាេះជាំងឺរូបរ រតរងោយ 
ជូនោ លទៀត បានរបរែរតដអាំលែីលមហមងមិ្នគបប។ី  តេះផតតឆ្ន ាំចាស់លៅ លគនាាំគាន លធ្ាីបតណយ លគលសែៀកោក់
ងមីៗ លគនាាំគាន លដីរល ងកម្ាន្ លដីម្បឱី្យអសក់ងា ់ លហយីឱ្យមានលសរសីសួដី  មានសតភម្ងគ លៅកនតងឆ្ន ាំងមី ។ 

ម្ា ងលទៀត រយៈលែ មួ្យឆ្ន ាំព្ដ លគបានព្បកលចញែីរគួសារ និងញាតិមិ្តដព្ដ លៅរបករបរចិញ្េ ិម្
ជិវតិលៅទីឆ្ៃ យៗ  តេះដ ់ឆ្ន ាំងមី លគបានវ ិម្កជូបជតាំគាន  សូរសតខទតកខគាន  លដីម្បបីនាូរបនាយោរនរករ រក និង
បាំបាតោ់រលនឿយហតែី់ោរងារផង រចួលទីបបនដជីវភ្នែងមីលៅកនតងឆ្ន ាំងមី របកបរបរលដ្ឋយលជាគជ័យ និងអាយត
លយនីយូរ។ 

អតដនយ័ម្ា ងលទៀតសាិតលៅរតងែិ់ធី្បតណយចូ ឆ្ន ាំងមី គឺជារបថ្ែណីមួ្យអាចបណដត េះសាម រតីរសឡាញ់
របអ់ានគាន រវងអនករសុកលរែៀងលាន ជាកតដ បលងកីតសាម្គគីភ្នែជាតិ ។ លហតតលនេះលហយីលទីបលៅលែ លនាេះ
លគមិ្នរតរម្ព្តជួបជតាំគាន កនតងរគួសារប តនលនាេះលទ ព្តលគនាាំគាន លៅលធ្ាីបតណយលៅវតដអារម្លទៀត ព្ដ ជាម្ជឈ
ម្ណឌ  បលងកីតសាម្គគីភ្នែ។ 
 

១.៣. ទ្យំយនៀមច្លូឆ្ា ំផ្មមរ 
ទាំលនៀម្ែិធី្ចូ ឆ្ន ាំរបរែរត្លៅចាំនួន០៣ថ្ងៃ។ ថ្ងៃដាំបូងជាថ្ងៃម្ហាសស្រងាក ន ្ថ្ងៃទី២ ជាថ្ងៃវរៈវន័បតថ្ងៃ

ទី៣ ជាថ្ងៃល ងីសក័។ ចាំលោេះោរកាំណតព់្ខ ថ្ងៃ លមា ង នាទី ព្ដ ឆ្ន ាំចាស់រតូវផតតកាំណត ់លហយីលទោដ ឆ្ន ាំងមី



131 

 

រតូវចតេះម្កទទួ តាំព្ណងែីលទោដ ឆ្ន ាំចាស់លនាេះ លគអាចដរងបានោ ងលទៀងទ្វត ់ លដ្ឋយអារស័យតម្កបួន
លហារសាស្រស្ព្បបបតរណគឺកបួនម្ហាសស្រងាក ន្ព្តម្ដង។ 

លតីថ្ងៃចូ ឆ្ន ាំងមីរបស់ព្ខមរលយងីរតូវល ីព្ខណា? ថ្ងៃណា? ចាបែី់រតរម្សម្យ័ម្ហានគរលៅ ព្ខមរលយងី
លរបីចនាគតិ លទីបកាំនតយ់កព្ខមិ្គសិរ ជាព្ខចូ ឆ្ន ាំ លហយីជាព្ខទី១ ព្ខកកិ្ក ជាព្ខទី១២។  តេះលរោយម្ក 
លទីបលគនិយម្លរបីសតរយិគតិ ជាសាំខានវ់ញិលហយីកាំណតចូ់ ឆ្ន ាំកនតងព្ខព្ចរត (ព្ខទី៥) ព្ដ ជាឆ្ន ាំកាំណត់
រែេះអាទិតយចូ ោនល់ម្រសី លហយីថ្ងៃចូ ឆ្ន ាំរព្ម្ងរតូវល ីថ្ងៃទី១៣ ឬទី១៤ ព្ខលម្សា (ព្ចរត) ជាលរៀងរ ់
ឆ្ន ាំ។ 

ម្ហាសស្រងាក ន្ព្ដ លរបីរលបៀបគនគូ់រតម្សតរយិគតិមានល ម្ េះថា«សាម្ញ្ាសស្រងាក ន្»រែេះអាទិតយលដីរ
រតងែី់ល ីកា ជាសស្រងាក ន្)។ ម្ហាសស្រងាក ន្ព្ដ លរបីរលបៀបគនគូ់រតម្ចនាគតិលៅថា «អាយនស្ស្រងាក ន្» 
(លែ ព្ដ រែេះអាទិតយលដីរបលញ្ឆ ៀងមិ្នរតងែី់ល ី)។ លគលៅលរបីចនាគតិអម្គាន នរងសតរយិគតិព្ដរ លរោេះចនា
គតិមានទាំនាកទ់ាំនងនរងែតទធបញ្ាតិ្លរចីន។ ចាំព្ណកឯថ្ងៃចូ ឆ្ន ាំតម្ចនាគតិមិ្នបានលទៀងទ្វតជ់ាថ្ងៃណា
មួ្យលទ ជួនោ ចូ ឆ្ន ាំកនតងលវលាលខនីត ជួនោ លទៀតកនតងលវលារលនាចលៅវញិ។ ប តព្ន្លៅកនតងរវង១ព្ខគឺមិ្ន
ម្តនថ្ងៃ៤លកីត ព្ខព្ចរត និងមិ្នហួសថ្ងៃ៤លកីត ព្ខែិសាខលទ ដូចលនេះសស្រងាក ន្ខែេះធាែ កល់ៅកនតងព្ខែិសាខក ៏  
មាន។ 

ចាំលោេះែិធី្លផសងៗ ព្ខមរលយងីមានលរៀបចាំតម្របថ្ែណីដូចតលៅ លៅលែ ម្តនចូ ឆ្ន ាំលគនាាំគាន របុង
លរបៀបរកលសបៀងអាហារសមាា តផាេះសាំព្បង ព្រកទរកដ្ឋកោ់ង រកអតសទតកោតស់ាំល ៀកបាំោកង់មីៗជាលដីម្ ។ 
ថ្ងៃចូ ឆ្ន ាំម្កដ ់លគលរៀបលរគឿងសោក របូជាសរមាបទ់ទួ លទវតងមមីាន  បាយសីមួ្យគូ សាែ ធ្ម្១៌គូ ធូ្ប៥ 
លទៀន៥ ទរកអប១់គូ ផ្លក ភាី លាជ ទរកមួ្យផិ្  និងលភសជជៈ នាំព្នក ព្ផែល រីគបម់្តខ។ ចាំព្ណកផាេះសាំព្បងលគ
តតបព្តងរ ាំល ចលដ្ឋយអាំែូ អគគិសនី ព្ខសតូចៗចរមុ្េះែណ៌ រចឺលងកៀងលគាម្ រគបែ់ណ៌សរមាបទ់ទួ លទោដ ងមី។ 
 តេះដ ់លវលាកាំណតល់ទោ្ងមីចតេះម្កលហយីលគនាាំកូនលៅអងគតយជតាំគាន លៅជិតកព្នែងលរៀបលរគឿងសោក រលនាេះ 
លហយីអតជលទៀន ធូ្ប បាញ់ទរកអប ់បនរ់សនស់តាំលសចកដីសតខចាំលរនីរគបរ់បោរែីលទោដ ងមី។ ចាំលោេះលរគឿងសោក រ 
និងរកោលសៃីយដ្ឋកថ់ាា យលទលោ្នាេះ លគនិយម្តាំរូវតម្ចិត្លទវតព្ដ នរងរតូវចតេះកនតងឆ្ន ាំនីមួ្យៗ។ 

 ឧទ្វហរណ៍ : លបីលទវតព្ដ រតូវចតេះម្កលនាេះលសាយ ៃ សព្ណ្ក លគដ្ឋកស់ព្ន្ក  ៃ ថាា យ..។ 
ថ្ងៃទ្វាំងបីថ្នបតណយចូ ឆ្ន ាំគឺ : 
 ថ្ងៃទី១ : លគយកចងាា នល់ៅរបលគនរែេះសងឃលៅវត្។ លែ លាៃ ចលគនាាំគាន ជញ្ជូ នខាចស់ាងវ តក
លចតិយលៅជតាំវញិរែេះវហិារ ឬលៅជតាំវញិលដីម្លោធិ្ណាមួ្យលៅកនតងវត្លនាេះ។ លៅលែ រែ ប ់ លគ
របលគនលភសជជៈដ រ់ែេះសងឃ និម្ន្លលាកចាំលរនីរែេះបរត្ិ និងសាំព្ដងធ្ម្មលទសនា។ 

 ថ្ងៃទី២ : កូនលៅជូនសាំល ៀកបាំោក ់នាំចាំណី  តយោកដ់ ់អនកមានគតណ មានឪែតកម្ាយ ជីដូន
ជីតជាលដីម្។ ជួនោ លគលធ្ាីទ្វនដ ់ម្នតសសបលរមី្ រអឺនករកីរកលទៀតផង។ លែ រលសៀ លគនាាំគាន
លៅែូនភនាំខាចល់ទៀត លហយីសូរតធ្ម្អ៌ធិ្ដ្ឋា នភនាំខាចព់្ដ លគសនមតទតកដូចចូឡាម្ណីលចតិយ 
លហយីនិម្ន្រែេះសងឃបងសតកូ លចតិយបញ្ជូ នម្គគផ ដ ់វញិ្ញា ណកខនធបង របឺាូន ព្ដ បានសាែ ប់
លៅ ។ 
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 ថ្ងៃទី៣ : លែ រែរកនិម្ន្រែេះសងឃឆែងភនាំខាច។់ លែ លាៃ ចលគនិម្ន្រែេះសងឃរសងទ់រកនិងរសង ់
រែេះែតទធរូប (តម្ោរនិយម្ថ្នរសុកខែេះ)។ លៅកនតងឱ្ោសបតណយចូ ឆ្ន ាំងមីលនេះ លគនាាំគាន ល ង
ព្ បងរបជារបិយកម្ានស្បាយជាលរចីន ដូចជាល ង លបាេះអងគញ់ លចា  ូង ទ្វញរែរ័ត 
លាកក់ព្នសង ចាបកូ់នព្ខែងជាលដីម្ និងមានរបាាំរតុដិ (លរចីនមានលៅលខត្បាតដ់ាំបង លសៀម្រប) 
ជាែិលសសលទៀត គឺរ ាំវង ់ ព្តអារស័យលៅតម្ោរនិយម្ចូ ចិត្របស់ម្នតសសមាន ក់ៗ  គឺខែេះនិយម្
នាាំគាន លដីរកម្ាន្បន្ ខែេះនិយម្លធ្ាីបតណយទ្វនតម្វត្អារម្ជាលដីម្។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

១.៤. ការយោរពពិធីកាតងសាលាាតិ 
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀបព្តងព្តរបារែាែិធី្បតណយចូ ឆ្ន ាំព្ខមរជាលរៀរ ់ឆ្ន ាំ លដ្ឋយលរជីសលរសី

លែ លវលាកនតងចលនាែ េះែីថ្ងៃទី០៦-១០ ព្ខលម្សា លដីម្បជួីបជតាំថាន កដ់រកនាាំ ម្ស្រនី្រជោរសាលាជាតិទ្វាំងមូ្ ។ 
កនតងឆ្ន ាំ២០១៧លនេះព្ដរ សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប បានលរជីសលរសីយកថ្ងៃទី០៦ ព្ខលម្សា ជួប

ជតាំថាន កដ់រកនាាំ ម្ស្រនី្រជោរ លដីម្បលីរៀបចាំែិធី្។ កម្មវធីិ្លនេះមាន៖ 
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-  លែ រែរកៈ ជួបជតាំថាន កដ់រកនាាំ ម្ស្រនី្រជោរ និម្ន្រែេះសងឃសូរតម្ន្ល ីករស ី និងរបលគន
ចងាា នដ់ ់រែេះសងឃ 

- លែ រលសៀ ៈ សាំលណេះសាំណា ជាម្ួយម្ស្រនី្រជោរ ម្ស្រនី្កិចេសនា ម្ស្រនី្ចូ និវត្ន ៍ និង
លរៀបចាំែិធី្ជួបជតាំែិសារអាហារលែ លាៃ ច។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២. បុណសយក្ន់បិណឌ និងភជុាំបិណឌ 
២.១. ត្រវតិរបតណយភ្តំបិណឌ  
ោកយថា "ភជត ាំបិណឌ " ម្កែីោកយ "ភជត ាំ" រមួ្គាន ជាមួ្យោកយ "បិណឌ " ព្ដ មាននយ័ថា : ភជត ាំគឺោររបមូ្ 

ផ្ត ាំ ឬរបជតាំបិណឌ  (ម្កែីភ្នសាបា )ី "ដតាំបាយ" ដូលចនេះលយងីអាចសមាគ  ់ោកយលនេះតម្វធីិ្ងាយបានថា គឺជា 
"ោររបជតាំ ឬរបមូ្ ផ្ត ាំដត ាំបាយ" (ោរែូតដតាំ បាយជាដតាំៗព្ដ លយងីលៅថា "បាយបិណឌ ")។ លបីតម្តរមាចារ
តម្របវតិ្សាស្រស្ថ្នរបលទសកម្ពតជាលយងីបានបងាា ញថាែិធី្បតណយភជត ាំបិណឌ គឺលកីតមានតាំងែីបតរណោ ម្ក
លម្ែ េះ។ ប តព្ន្ទ្វស់រតងថ់ា ោ ែីសម្យ័ម្តនលគមិ្នលៅថា បតណយភជត ាំលទ លដ្ឋយលៅកនតងែិធី្លនេះលគមានព្បងព្ចក
លចញជាែីរថាន ក។់ ថាន កដ់ាំបូង គឺលគចាបល់ផដីម្លធ្ាីចាបែី់ថ្ងៃ១លរច រហូតដ ់ថ្ងៃ១៤លរច ជាវរកភត្ (ភត្លធ្ាី
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តម្ថ្ងៃ) ជាបន្បនាា ប។់ ចាំព្ណកមួ្យថាន កល់ទៀតលគលធ្ាីលៅថ្ងៃ១៥លរច ព្ដ លគលៅថាបតណយភជត ាំ។ ែិធី្បតណយ
ទ្វាំងែីរថាន កល់នេះបចេតបបននរតូវបានលយងីបូកបញ្េូ  គាន  លហយីលៅោតថ់ា ែិធី្បតណយបិណឌ ភជត ាំលនេះឯង។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២.២. មលូយេរតផ្ដលត្ារពធពិធបីតណយភ្តំបិណឌ  
របជាជនព្ខមរព្តងព្តចងចាាំ និងយ ់រគប់ៗ គាន ថា "បតណយភជត ាំបិណយ" គឺជាោរលធ្ាីបតណយដ្ឋកបិ់ណឌ  

លដីម្បឧីទាិសដ ់លបតបតគគ ជាឪែតក ម្ាយ បងបាូន ញាតិសន្ានទ្វាំងឡាយព្ដ បានព្ចកសាា នលៅ លហយី
មិ្នដរងជាលៅចាបក់ាំលណីតលៅលលាកខាងម្តខជាអាីលនាេះ។ ប តព្ន្លបីតម្អតាបទរបស់លលាក សតង សតីវ វញិោរ
លធ្ាីបតណយភជត ាំបិណឌ ែតាំព្ម្នមាននយ័ព្តប តណណរ ងលទ គឺលលាកបានបករសាយលដ្ឋយល ីកយកអតានយ័ចាំនួន៣ គឺ : 

១. លដីម្បឧីទិាសកតស ចាំលោេះលបតបតគគ  ឬលរបតបតគគ  (ោកយ"លបត"ជាោកយបា ី ឯោកយ "លរបត" 
ជាោកយសាំស្រសករត)។ 

២. លដីម្បឱី្យបានលសចកី្សតខចលរមី្ន សិរសីួស្ីព្ដ លកីតែីផ ទ្វនរបស់ខែួន។ 
៣. លដីម្បបីលងកីតសាម្គគីរបស់ជាតិ គឺោររសុេះរស ួគាន ទ្វាំងលែ លវលាកាំណត ់ទ្វាំងោរលធ្ាីនាំគម្ នាំ

អនសម្ លែញទូទ្វាំងរែេះរជាណាចរកកម្ពតជា លយងីកអ៏ាចកតស់មាគ  ់នូវោកយមួ្យលទៀតថា 
"បតណយព្សនដូនត" ព្ដ ជាោកយសាម្ញ្ាសរមាបរ់បជារស្រស្ខែេះ លរោេះថាោកយទ្វាំងែីរគឺមាន
នយ័ដូចគាន ។  

 
 
 
 
 
 
 

 

ោ ែីសម្យ័បតរណោ  លគលធ្ាីែិធី្បតណយ
លនេះគឺលដីម្បលីរៀបចាំលធ្ាីសងឃភត្ ទាំនតកបរម្ុងរែេះសងឃ
ព្ដ គងច់ាាំវសាកនតងវត្រយៈលែ ៣ព្ខ ចាបត់ាំងែីថ្ងៃ
ចូ វសារហូតដ ់ថ្ងៃលចញវសា។ លៅកនតងចាំលណរ
ោ បតរណបានចារថា លដ្ឋយលៅកនតងរដូវវសាមាន
លភែៀងធាែ កល់ជាកជាាំ រ រម្ែរែិច លធ្ាីឱ្យមានោរ ាំបាក
ដ ់រែេះសងឃកនតងលែ លធ្ាីលគាចរបិណឌ បាត។ លហតត
ដូលចនេះលទីបបណាដ ែតទធបរសិ័ទនាាំគាន លរៀបចាំែិធី្លនេះលដីម្ប ី
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ផគតផ់គងរ់ែេះសងឃរបចាាំថ្ងៃរហូតដ ់ថ្ងៃលចញវសា។ ម្ា ងវញិលទៀត លៅកនតងែិធី្បតណយលនេះ គឺលធ្ាីល ងីលដីម្បី
ផាយឧទាិសកតស ដ ់ែែួកលបតជនញាតិ និងញាតិទ្វាំង៧សណាដ ន រែម្ទ្វាំងតាំណញាតិលរចីនម្ហាកបប
លនាេះផងព្ដរ តម្រយៈអនតភ្នែថ្នសងឃគតទកខិណាទ្វន ព្ដ រស់រងទតកខលវទនា លកីតជាលរបតមានកម្មលែៀរ 
ជាបល់ទ្វសធ្ៃន ់រងកម្មរកហ ់រកហាយអតឃ់ែ នទ្វាំងអស់លនាេះ បានរចួផតតែីកដ ីាំបាកលសាកលម។ 
 

២.៣. បរាភវ្តូ្រ 
បរភវសូរត (អានថា ប ៈ រ  ភៈ វៈ) ព្តងរតូវបានរែេះសងឃសូរតលៅកនតងរែេះវហិារជាលរៀងរ ់ថ្ងៃនា

លែ លទៀបភែឺ លៅកនតងអាំ តងលែ បតណយោនបិ់ណឌ ។ លៅកនតងបរភវសូរតលនេះជាលរឿយៗលគឮឃែ មួ្យព្ដ ថា 
នាាំឱ្យវនិាស។ ឃែ លនេះជាលហតតនាាំឱ្យអនកខែេះមានទសសនៈថា ែួកលគមិ្នហា៊ា នសាដ បធ់្ម្ប៌រភវសូរតលទ លរោេះ
ខាែ ចវនិាស។ តម្ែិតបរភវសូរតមាននយ័ថា «មារតព្ដ លោ ែីធ្ម្មជាតិព្ដ គាម នកដីចលរមី្ន ឬធ្ម្ជ៌ា
លហតតនាាំឱ្យមានកដីវនិាស»។  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

២.៤. ការច្លូរមួពធិីរប្ស់ាលាាតិ 
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀបព្តងព្តចូ រមួ្លធ្ាីែិធី្បតណយលនេះ គឺលដីម្បលីរៀបចាំលធ្ាីសងឃភត្ ទាំនតក

បរមុ្ងរែេះសងឃព្ដ គងច់ាាំវសាកនតងវត្រយៈលែ ៣ព្ខ ចាបត់ាំងែីថ្ងៃចូ វសារហូតដ ់ថ្ងៃលចញវសាជា
លរៀរ ់ឆ្ន ាំ លដ្ឋយមានោរចូ រមួ្ែីថាន កដ់រកនាាំ ម្ស្រនី្រជោរ និងម្ស្រនី្ជាបកិ់ចេសនា។ ម្ា ងវញិលទៀត លៅកនតង
ែិធី្បតណយលនេះ គឺលធ្ាីល ងីលដីម្បផីាយឧទាិសកតស ដ ់ែែួកលបតជនញាតិ និងញាតិទ្វាំង៧សណាដ ន រែម្
ទ្វាំងតាំណញាតិលរចីនម្ហាកបបលនាេះផងព្ដរ តម្រយៈអនតភ្នែថ្នសងឃគតទកខិណាទ្វន ព្ដ រស់រងទតកខ
លវទនា លកីតជាលរបតមានកម្មលែៀរ ជាបល់ទ្វសធ្ៃន ់ រងកម្មរកហ ់រកហាយអតឃ់ែ នទ្វាំងអស់លនាេះ បានរចួ
ផតតែីកដី ាំបាកលសាកលម។ 

កនតងឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ ថាន កដ់រកនាាំ និងម្ស្រនី្សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប បានចូ រមួ្លធ្ាីែិធី្បតណយ
លនេះមានដូចខាងលរោម្ ៖ 
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- ថ្ងៃទី ព្ខកញ្ញា  រតូវនរងបិណឌ ទី១ ថាន កដ់រកនាាំ និងម្ស្រនី្រជោរសាលាជាតិ បានលរៀបចាំចងាា ន ់
និងទយ័ទ្វន លៅរបលគនរែសងឈព្ដ គងច់ាាំវសាលៅវត្លោធិ្រែរកស លៅវត្ខារ 

- ថ្ងៃទី១៥ ព្ខកញ្ញា  រតូវនរងបិណឌ ទី១០ ថាន កដ់រកនាាំ និងម្ស្រនី្រជោរសាលាជាតិ បានលរៀបចាំ
ចងាា ន ់និងទយ័ទ្វន លៅរបលគនរែសងឈព្ដ គងច់ាាំវសាលៅវត្វរនិព្រែកល ៀប 

- ថ្ងៃទី១៧ ព្ខកញ្ញា  រតូវនរងបិណឌ ទី១២ ថាន កដ់រកនាាំ និងម្ស្រនី្រជោរសាលាជាតិ បានលរៀបចាំ
ចងាា ន ់និងទយ័ទ្វន លៅរបលគនរែសងឈព្ដ គងច់ាាំវសា ចាំនួនែីរវត្ លៅរសុកកាំែងល់សៀម្ 
លខត្កាំែងច់ាម្។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
៣. បុណសយកឋិនទាន 

៣.១. ត្រវតិរ 
ឋនិទ្វន គឺជាបតណយម្ួយ ព្ដ មានព្តកនតងរែេះែតទធសាសនាប តលណាណ េះ និងជាទ្វនមានម្កតម្ផែូវរែេះ

វនិយ័ លហយីកជ៏ាោ ទ្វនដែិ៏លសសមួ្យមានកាំណតល់ែ លវលាចាសល់ាស់ ែតាំព្ម្នលចេះព្តលធ្ាលីៅលែ 
ណា កប៏ានតម្ចិត្ចងល់នាេះល យី។  
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បតណយព្ដ ទ្វយកទ្វយោិលធ្ាីលដ្ឋយនាាំចីវរលៅរបលគនចាំលោេះភិកខតសងឃព្ដ បានគងច់ាាំវសាអស់   
រយៈលវលា៣ព្ខ កនតងអាវសវត្ណាមួ្យលហយីលដីម្បឱី្យលលាករោ រគងលនាេះលៅថាបតណយកឋនិ ឬកឋនិ
ទ្វនចីវរដូចជាចីវរទ្វនទ្វាំងែួកព្ដរព្តមានល ម្ េះវលិសសព្បែកជាងទ្វនដថ្ទ ព្ដ លធ្ាីលៅថាោ ទ្វន ជា
ទ្វនមានផ លរចីនជាងចីវរទ្វនទ្វាំងែួង លរោេះព្បែកែីចីវរទ្វនឯលទៀតលដ្ឋយ កខណៈ៥ោ ងគឺ ៖ 

១. ព្បែកលដ្ឋយោ  លរោេះមានែតទ្វធ នតញ្ញា តថាកឋនិោ មានព្ត២៩ថ្ងៃ គឺព្ខអសសតជ១៤ថ្ងៃ ែីរតរម្
១លរច ដ ់១៤លរច (ព្ខដ្ឋច)់ ព្ខកតិ្ក១៥ថ្ងៃ ែីរតរម្១លកីតដ ់១៥លកីត(លែញបូណ៌មី្)។ រយៈោ 
លនេះោកយសាម្ញ្ាលៅថារដូវកឋនិ កនតងរដូវលនេះទ្វយកចងម់្កលធ្ាថី្ងៃណាមួ្យកប៏ានឲ្យព្តសាិតកនតងថ្ងៃ ទ្វាំង
២៩លនេះ លហយីវត្មួ្យលធ្ាីបានព្តម្ដងប តលណាណ េះ។ 

២. ព្បែកលដ្ឋយវតាត គឺសាំែតព់្ដ រោ កឋនិលនាេះ បានព្តសបង ់ឬចីែរឬកស៏ងាដី ព្ដ លគលធ្ាីរតរម្
រតូវតម្ែតទធបបញ្ាតិ្សាំែតល់រៅែីលនេះលធ្ាីែត ាំបាន លហយីសាំែតទ់្វាំង៣ម្តខលទៀតលសាតនរងយកទ្វាំងអស់ជាអងគ
កឋនិកែ៏តាំបានគឺបានព្ត១ម្តខ លទ្វេះបីទ្វយកយកចីវរ១ថ្រតគឺ ចីែរ១ សបង១់ សងាដី១ ជាសាំែតក់ឋនិម្ក
លវររបលគនកភិ៏កខតអនករោ រគងលលាកលរសីយកព្តវតាតណាមួ្យលធ្ាីជាអងគកឋនិ គឺលលាកចងយ់កសបងក់ប៏ាន
ចីែរកប៏ាន សងាដីកប៏ាន លរសចល ីរែេះទយ័លលាក ឱ្យព្តវតាតលនាេះរតរម្រតូវតម្វនិយបបញ្ាតិ្ព្តតម្ធ្ម្មត
លលាកអនករោ រគងលរចីនយកសងាដី ជាអងគកឋនិលដ្ឋយលលាកយ ់ថាបណាដ ចីវរ១ថ្រត សងាដីជាចីវរធ្ាំ
ជាងលគ។ 

៣. ព្បែកលដ្ឋយអាំលែី គឺបតគគ អនកគបបលីធ្ាីឲ្យរតូវរលបៀបតម្រែេះវនិយ័។ 
៤. ព្បែកលដ្ឋយបដិគាគ ហកៈ គឺអនកទទួ សាំែតក់ឋនិបានព្តភិកខត លរៅែីភិកខតែត ាំបានល យី លហយីភិកខត

លនាេះលទៀត តេះព្តបានលៅចាាំវសារគប៣់ព្ខកនតងវត្ណាមួ្យ លទីបទទួ រោ រគងនិងអនតលមាទនាកឋនិកនតង
វត្លនាេះបាន ភិកខតព្ដ មិ្នបានចាាំវសាឬបានលៅចាាំវសាព្ដរព្តឱ្យដ្ឋចក់ទ៏ទួ ែតាំបាន។ 

៥. ព្បែកលដ្ឋយអានិសងស គឺទ្វយកអនកលធ្ាីកប៏ានអនិសងស៥ោ ង កនតងរវង៥ព្ខ ដូចមានកនតងវនិយ័
បិដកភ្នគ៨ រតងក់ឋនិកខនធកៈថា ៖ 

-  អនាម្ន្ចាលរ រតចល់ៅោនទី់ដថ្ទ លដ្ឋយមិ្នបាចល់ាភិកខតផងគាន លដ្ឋយមិ្នមានលទ្វស 
- អសមាទ្វនចាលរ រតចល់ៅលដ្ឋយមិ្នបាចយ់កថ្រតចីវររគបរ់បដ្ឋបល់ៅជាម្ួយបាន 
- គណលភ្នជនាំ ឆ្នល់ភ្នជនបាន 
- ោវទតាចីវរ ាំ ទតកដ្ឋកអ់តិលរកចីវរបានតម្រតូវោរ 
- លោ ច តតា ចីវរតបាលទ្វ លសា លនសាំ ភវសិសតិ ចីវរព្ដ លកីតល ងីកនតងអាវសលនាេះចីវរលនាេះនរង
មានដ ់ភិកខតលនាេះ។ 

កឋនិមានព្តកនតងែតទធសាសនាប តលណាណ េះ កក៏នតងសាសនារែេះសម្ណលគាតម្បរម្រគូថ្នលយងី រែេះអងគ
រទងអ់នតញ្ញា តនូវកឋនិតា រកិចេលនេះកនតងរវងម្ជឈមិ្លោធិ្ោ  របារែធចាំលោេះភទាវគគិយភិកខតទ្វាំង៣០អងគ )កព្នែង  
ខែេះថា ភិកខតទ្វាំង៣០អងគលនេះជាបងបាូននរងគាន  ថាជាបងបាូនបលសនទិលោស រជ ដូចមានដាំលណីរលរឿងជា
និទ្វនតលៅលនេះ  ោ លនាេះ ភទាវគគិយភិកខតទ្វាំង៣០រូប របរែរត្អរញ្ាិកធ្តតងគវត្ (សមាទ្វនធ្តតងគលៅថ្រែ)  ។ 
លៅលែ ម្តនថ្ងៃចូ វសា លលាកមានបាំណងលៅវនាា លារែេះជាមាេ ស់ លដីម្បលីៅលៅចាាំវសាកព្នែងណាម្ួយ  ។  



138 

 

(លនេះជាទាំលនៀម្កិចេវត្របស់សហធ្ម្មិកៈលៅកនតងរែេះែតទធសាសនាព្ដ រហូតដ ស់ែាថ្ងៃលនេះ ភិកខតសាម្លណរ
ទ្វាំងឡាយគួរលធ្ាីកិចេវត្ដរ៏បថ្ែលនេះ លរោេះជាទាំលនៀម្ ាតាំងែីលដីម្ម្ក លទ្វេះបីភិកខតសាម្លណរ លៅកនតងវត្លដីម្
កដី ឬលចញលៅសិកា លៅអារស័យលរៀនសូរត លៅកនតងវត្ដថ្ទកដី ព្ដ សតទធព្តែតាំទ្វនជ់ានិសសយ័ម្តត្កៈ (រចួ
ចាកនិសសយ័លៅល យី)។ ចាំលោេះ 
សាលាលរៀនខាងបែាជិត កអ៏នតញ្ញា តសរមាកលរៀនមួ្យអាទិតយ ម្តនថ្ងៃចូ វសាព្ដរ លដីម្បភិីកខតសាម្លណរ
ទ្វាំងឡាយ និម្ន្លៅលធ្ាីកិចេវត្ ចាំលោេះរគូឧបជាោចារយរបស់ខែួន វនាា លាលៅចាាំវសាឯវត្សាំណាកព់្ដ 
រតូវលៅលរៀនសូរត(។ ប តព្ន្ភទាិយភិកខតទ្វាំង៣០អងគ លដ្ឋយដាំលណីរលងមីរលជីងផែូវឆ្ៃ យនិម្ន្មិ្នទ្វនដ់ ់អាវស
ព្ដ រែេះដម៏ានភ្នគគងល់ៅផង រតូវលែ ថ្ងៃចូ វសាម្កដ ់ករ៏ែម្លរែៀងគាន លៅចាាំវសាកនតងព្ដនបាលង
យយៈ នារកុងសាលកត រតងក់ណាដ  ផែូវព្តម្ដងលៅ។  តេះដ ់ថ្ងៃលចញវសាលហយី កនិ៏ម្ន្លៅថាា យបងគាំគា ់
រែេះសមាម សម្ពតទធ ព្ដ គងច់ាាំវសាលៅវត្លជតែន លៅរកុងសាវតាី ចាំោ លវលាចតងរដូវវសា ជាសម្យ័លភែៀង
លជាកជាាំជានិចេ ែរែិចរ ់ថ្ងៃ លធ្ាីឲ្យភិកខតទ្វាំង៣០អងគ ទទរកលជាកទ្វាំងសបងចី់វរសងាដី ជួបោរ ាំបាកម្ក
តម្ផែូវរហូត )មួ្យអងគៗ គាម នថ្រតចីវរ២បនាែ ស់លទ  (ែ ្បងគាំចូ គា ់លហយី តេះដ ់ រេះដម៏ានរែេះភ្នគទ្វាំង
ទទរកលជាក។ ជាទាំលនៀម្រែេះែតទធបរម្រគូ ព្តងទទួ ធ្ម្មបបដិសណាា រៈសួរនាាំរកទ់្វកស់តខទតកខ អាំែីោររស់លៅ
កនតងវសា៣ព្ខ អាហារលភ្នជន និងោររែម្លរែៀងគាន ោ ងណាៗ។ រែេះែតទធជាមាេ ស់ រទងរ់ែេះតរមិ្េះថា 
របសិនលបីតថាគត បានអនតញ្ញា តកឋនិតា រកិចេ ដ ់ភិកខតសងឃ ែីម្តនរចួម្កលហយី សម្លបីលលាកទ្វាំងលនេះ មិ្ន
ជួបោរ ាំបាកោ ងហរនងលទ ។ លហយីកឋនិលនេះ រែេះែតទធែីអតីតកប៏ានអនតញ្ញា តដ ស់ាវក័ដូចគាន ព្ដរ លរោេះ
ដាំលណីរលនេះលទីបរែេះែតទធជាមាេ ស់របជតាំភិកខតសងឃទ្វាំងឡាយ សព្ម្ដងធ្ម្មិកថា លហយីរទងអ់នតញ្ញា តកឋនិតា រកិ
ចេលនេះថា មាន  ភិកខតទ្វាំងឡាយ តថាគត អនតញ្ញា តឱ្យភិកខតទ្វាំងឡាយព្ដ លៅចាាំវសា រចួលហយីទទួ រោ 
កឋនិបាន មាន  ភិកខតទ្វាំងឡាយ អានិសងស៥របោរ និងសលរម្ចដ ភិ់កខតទ្វាំងឡាយព្ដ បានរោ កឋនិរចួ
លហយី (អនតលមាទនា)។ ដូលចនេះកឋនិតា រកិចេលនេះ គឺរែេះសមាម សម្ពតទធ រទងអ់នតញ្ញា តដ ់សងឃសាវក័ចាបត់ាំង
ែីលែ លនាេះម្ក។ 

 

៣.២. អាកយធវីកឋិនមតនយគ្កាតង្មយ័ពតទ្យធកាល 
 បនាា បែី់បានដរងថា រែេះែតទធអងគអនតញ្ញា តឱ្យសាវក័ទទួ កឋនិតា រកិចេ រែេះបាទបលសនទិលោស  

បានលផដីម្លធ្ាីកឋនិទ្វនម្តនលគបងាស់កនតងសម្យ័ែតទធោ ។ ោ លនាេះរែេះម្ហាកចាេ យនលតារ ជារបធានបាន
ទទួ រោ រគងកឋនិឱ្យសលរម្ចរគបរ់បោរ។ ឯរែេះសមាម សម្ពតទធជាមាេ ស់ រែេះអងគបានលទសនាកនតងែិធី្
បតណយលនាេះ លដ្ឋយរទងស់រលសីរអាំែីអានិសងសថ្នកឋនិទ្វនជាអលនកបរោិយ។ កនតងធ្ម្មលទសនា រែេះអងគ
ល ីកអតីតនិទ្វនោ រែេះអងគលោនយកកាំលណីតលកីតជានរជីទតគគបរម្លោធិ្សតា បានជួយលវយាវចេៈ ខា ់
ខាា យកនតងអងគកឋនិទ្វនរបស់កតដតម្ពិកៈមាន កន់ាាំលៅថាា យរែេះសមាម សម្ពតទធរែេះនាម្បទតម្តត្រៈ ព្ដ លែ លនាេះ 
រែេះសមាម សម្ពតទធរទងរ់បទ្វនឲ្យរែេះសតជាតលតារ អគគសាវក័រែេះអងគជាអនករោ រគង។ ឯនរជីវទតគគតបរម្
លោធិ្សតាថ្នលយងីបានែតទធែាករណ៍ ែីលែ លនាេះម្ក លដ្ឋយសារបានជួយចាតព់្ចងអស់ែីកមាែ ាំងោយចិត្ 
និងរបាជាា សាម រតីកនតងែិធី្បតណយលនាេះ។ ឯព្ប កខាងបែាជិតវញិ រែេះភិកខតនាម្នារទលតារ ោ លបីបានសាដ បនូ់វ
រែេះធ្ម្មលទសនារបស់រែេះបរម្រគូ កនតងបតណយរបស់រែេះបាទលសនទិលោស ម្ហារជ លហយីមានលសចកដីរជេះ
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ថាែ  កល៏ៅបបួ ញាតិសាចស់ាលលាហតិរបស់លលាក លធ្ាីកឋនិទ្វនមួ្យដព្ងាលៅថាា យរែេះភិកខតសងឃ មានរែេះ
ែតទធជារបធាន។ រែេះអងគរទងស់រលសីរទ្វនលនេះ លហយីរទងក់ល៏ ីកយកអតីតនិទ្វន ោ រែេះអងគលៅជាលសដច
ចរកែតិ្ នាម្វជិិតរជ ជាធ្ាំល ីទាីបទ្វាំងបួនបាននាាំកឋនិលៅថាា យរែេះែតទធនាម្ លោណេ ញ្ាៈ ព្ដរ។ 

អានិសងសផ បតណយរបស់អនកលធ្ាីកឋនិរតូវបាន លទ្វេះរគហសាកដី បែាជិតកដី គឺព្ផាកលៅល ីលចតនាទ្វាំង
បីរបស់អនកលធ្ាីផង របកបលដ្ឋយសទ្វធ  និងបញ្ញា សម្បយតត្ផង ទ្វាំងសមាា រៈកឋនិ ថ្ងែថាែ ឧត្ម្របណីត សម្បូរ
ព្បបផង។ ោ ណាែិនិតយល គីតណធ្ម្ទ៌្វាំងប តលណាណ េះ លលាកអនកអាចយ ់បានថា មានអានិសងសតិច លរចីន
ព្បែកគាន ែីកឋនិនីមួ្យៗ។ លបីលោ លដ្ឋយរបួរមួ្ោ ងខែីម្កថា អនកមានបសាទសទ្វធ បានលធ្ាីកឋនិទ្វន រព្ម្ង
ទទួ បាន ៖ 

- សតរូបត មានរូបសាា ត លធ្ាីឱ្យបតរសស្រស្ ី លឃញីលហយីរសលាញ់លែញចិត្ ជារូបមានសម្ផសស 
លគសម័រគសាម គម្និយម្លម្រតីភ្នែ  

- សតវណណត មានសម្បតរសាា ត ម្ ដាថ្ខ ែតាំមានសាែ កសាន ម្ឬរបរជុយជាលដីម្ មិ្នលមម រសិ  មិ្ន
សសគតស មិ្នែោ ែរែុស គឺសម្បតរ ាគួរជាទីចាបចិ់ត្ថ្នអនកផងទ្វាំងឡាយ 

- សតសណាា នា មានរទងរ់ទ្វយ កម្ពស់ រងលៅសម្សួនតម្ោ សម្យ័ថ្នអាយតកបបនិម្ួយៗ  
- ចក្វតិ្រជាលហាតិ រតូវបានជាលសដចចរកែរតធិ្រជ របកបលដ្ឋយទសែិធ្ រជធ្ម្ ៌កនតងជាតិ
ណាម្ួយដ្ឋចខ់ាត 

- ផ ចតងលរោយគឺ ឯហភិិកខត និងបានជួបរែេះ របទេះធ្ម្ ៌ កនតងអវសានជាតិ លហយីសលរម្ច
អរហត្ម្គគ អរហត្ផ  ដ ់រែេះនិោា ន ។ លបីស្រស្ីលភទ កន៏រងបាន តេះម្គគផ  កនតងជាតិជាទី
បាំផតតមិ្នខាន។ 

 
៣.៣. ការច្លូរមួពធិីបតណយកឋិនទានរប្ស់ាលាាតិ 
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀបព្តងព្តចូ រមួ្កនតងែិធី្បតណយកឋនិទ្វនព្ដ ជាទ្វនមានម្កតម្

ផែូវរែេះវនិយ័ លហយីកជ៏ាោ ទ្វនដែិ៏លសសមួ្យមានកាំណតល់ែ លវលាចាសល់ាស ់ ែតាំព្ម្នលចេះព្តលធ្ាីលៅ
លែ ណាកប៏ានតម្ចិត្ចងល់នាេះល យី។  

ជាែិលសសលៅលទៀត លៅថ្ងៃទី៣០ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ ថាន កដ់រកនាាំ និងម្ស្រនី្រជោរសាលាជាតិ
កសិកម្មព្រែកល ៀប បានចូ រមួ្កនតងែិធី្បតណយកឋនិទ្វនព្ដ លរៀបចាំផួ្ចលផី្ម្ល ងីលដ្ឋយឯកឧត្ម្ ទវង 
សាខុន រដាម្ស្រនី្រកសួងកសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ និងម្ស្រនី្លរោម្ឱ្វទរគបជ់ានថ់ាន ក ់ព្ដ របរែរត្
លៅលៅទីស្ីោររកសួងកសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ។ 
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៨. ក្រងារសងគម្ (Social work) 

 
 

លរៅែីោរបណ្ត េះបណ្ា ធ្នធានម្នតសស និងសិការសាវរជាវ សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 
បានចូ រមួ្ោ ងសកម្មកនតងោរងារសងគម្ ែិលសសជួយរបជាែ រដាលៅតម្ជនបទព្ដ មានបញ្ញា ទ្វក ់
ទងលៅនរងសតខភ្នែ និងោរងារកសិកម្មជាលដីម្។ រ ស់កម្មភ្នែោរងារសងគម្ទ្វាំងលនាេះរមួ្មាន ៖ 
 ១. ព្ខកតម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

-  សាលាជាតិ បានផ្ ់កូនដូងរកអូបចាំនួន១០លដី និងកូនសាា យព្កវល មៀតចាំនួន១ ០០០
លដីម្ ជូនរបជាែ រដាលៅឃត ាំោម្ រសុកសាម្គគមីានជយ័ លខត្កាំែងឆ់្ន ាំង។ 

២. ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
- ថ្ងៃទី១៩ ព្ខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ សាលាជាតិ បានដរកនាាំរកុម្រគូលែទយរែេះអងគឌួងចាំនួន០៧រូប 
ចតេះែិនិតយ និងែាបា ជូនរបជាែ រដាលៅឃត ាំោម្ រសុកសាម្គគីមានជយ័ លខត្កាំែងឆ់្ន ាំង 

- សាលាជាតិ បានផ្ ់កូនសាា យព្កវល មៀតចាំនួន៣០០លដីម្ បព្នាម្លទៀត ជូនរបជាែ រដា
លៅឃត ាំោម្ រសុកសាម្គគីមានជយ័ លខត្កាំែងឆ់្ន ាំង។ 

 

 

 

 

 

 
៣. ព្ខលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

- ថ្ងៃទី០៦ ព្ខលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៧ ថាន កដ់រកនាាំ ម្ស្រនី្រជោរសាលាជាតិ បានលរៀបចាំែិធី្សូរត
ម្ន្ របប់ាត លែ រលសៀ មានោរសាំលណេះសាំណា  និងែជួបជតាំែិសារអាហារសាម្គគ ី

- សាលាជាតិ បានដរកនាាំរកុម្រគូព្ភនកលែទយរែេះអងគឌួងចាំនួន០៧រូប ចតេះែិនិតយ និងែាបា 
ជូនរបជាែ រដាលៅរសុកឯកភនាំ លខត្បាតដ់ាំបង 

- សាលាជាតិ បានដរកនាាំរកុម្រគូលែទយព្ភនករែេះអងគឌួងចាំនួន០៧រូប ចតេះែិនិតយ និងែាបា 
ជូនរបជាែ រដាលៅរសុកឯកភនាំ លខត្បាតដ់ាំបង 



143 

 

- សាលាជាតិ បានដរកនាាំរកុម្រគូលែទយព្ភនករែេះអងគឌួងចាំនួន០៧រូប ចតេះែិនិតយ និងែាបា 
ព្ភនកជូនរបជាែ រដាលៅរសុកលជីងថ្រែ លខត្កាំែងច់ាម្។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៤. ព្ខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០១៧ 

- ថ្ងៃទី១៧-១៨ ព្ខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០១៧ ថាន កដ់រកនាាំសាលាជាតិ បានដរកនាាំនិសសតិលៅចូ រមួ្
បតណយសែនិសសតិ ជាំនាញវទិាសាស្រស្ និងលវជជសាស្រស្សតា ឆ្ន ាំទី២ លៅលខត្សាា យលរៀង។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
៥. ព្ខមិ្ងតនា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

- ថាន កដ់រកនាាំសាលាជាតិជួបអនកជាំងឺម្កែីកាំែងឆ់្ន ាំង កាំែងច់ាម្ និងបាតដ់ាំបង លដីម្បទីទួ 
ោរែាបា មិ្នគិតរបាក ់លៅគែីនីកែតទធិសាស្រស ្រជធានីភនាំលែញ 

- ថាន កដ់រកនាាំសាលាជាតិ បានដរកនាាំនិសសតិចូ រមួ្បតណយសែឯកឧត្ម្ មាស គរម្សតីវ រ  ូ 
ព្ដ បានទទួ ម្រណៈភ្នែ 

- ថាន កដ់រកនាាំសាលាជាតិចូ រមួ្កនតងសកម្មភ្នែែិនិតយព្ភនក និងលធ្មញ ជូនរបជាជនលៅ រសុក
អូរ ាំងឪ លខត្តបូងឃមត ាំ។ 
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៦. ព្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
- ថាន កដ់រកនាាំសាលាជាតិចូ រមួ្កនតងសកម្មភ្នែយ ់ដរងអាំែីអាហារសរមាបស់តខភ្នែ និង
ព្ភនក លៅរសុកកាំែងល់សៀម្ លខត្តបូងឃមត ាំ 

- ថាន កដ់រកនាាំសាលាជាតិ បានយកកូនល  ី ជូនរបជាែ រដាលៅឃត ាំោម្ រសុកសាម្គគីមាន
ជយ័ លខត្កាំែងឆ់្ន ាំង 

- ថាន កដ់រកនាាំ និងម្ស្រនី្សាលាជាតិ បានចូ រមួ្សកម្មភ្នែម្នតសសធ្ម្ ៌និងជួបអនកជនបទ 
ព្ដ រតូវោរែាបា ោតក់នាតយព្ងែន លដ្ឋយសមាគម្នច៍កខតព្ខមរមានរគូលែទយម្កែីអូស្រស្ា ី 
និងរបលទសលផសងៗ ជាម្ួយរគូលែទយព្ខមរ ែាបា ព្ភនករគបរ់បលភទ។ 

៧. ព្ខសហីា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
- ចូ រមួ្ផសែាផាយដ ់របជាែ រដាតម្ជនបទអាំែីោរែាបា ព្ភនកលដ្ឋយរគូលែទយែី 
របលទសអូស្រស្ា ី និងរបលទសលផសងៗ ជាម្ួយរគូលែទយព្ខមរ លៅម្នាីរលែទយរែេះអងគឌួង  

- ចតេះសួរសតខទតកខអនករសុកសាម្គគីមានជយ័ លខត្កាំែងឆ់្ន ាំង ព្ដ បានទទួ ោរែាបា 
ព្ភនកែីសមាគម្នចកខតព្ខមរលៅម្នាីរលែទយអងគឌួង 

- ចូ រមួ្សរម្បសរម្ួ រគូលែទយព្ខមរ និងបរលទស ជាំនាញព្ភនក លធ្មញ និងទូលៅ ឱ្យលធ្ាីោរ
ជាម្ួយគាន  លដីម្បផី្ ់លសវសតខភ្នែដ ់របជាជន លៅរសុកអូរ ាំងឪ លខត្តបូងឃមត ាំ 

- សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប សាលាជាតិកសិកម្មកាំែងច់ាម្ និងសាក វទិា ័យ
ភូមិ្នាកសិកម្ម រមួ្គាន ជួយោរកសាង ដ្ឋាំលដីម្ល  ីនិងលរតៀម្របណាាំទូកង លដីម្បរីមួ្ចាំព្ណក
អភិវឌឍឃត ាំលោេះសាំលរង លរោម្ោរដរកនាាំរបស់រកសួងកសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ។  
 

 

 

 

https://www.facebook.com/pre.leap?fref=mentions
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ពិធីព្ចកសញ្ញសបរត  
 

GRADUATION CEREMONY 
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៩. ពិធីព្ចកសញ្ញសបរត (Gragduation Ceremony) 

 

សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប (កែ ) មានទីតាំងសាិតកនតងសងាក តព់្រែកល ៀប ខណឌ លរជាយ
ចងាា រ រជធានីភនាំលែញ ជាបន់រងដងទលនែលម្គងគ និងបណ្ាយផែូវជាតិល ខ៦A ព្ដ មានចមាៃ យរបមាណ
០៧គី ូព្ម្ រតែីសាព នមិ្ត្ភ្នែកម្ពតជា-ជប តន។  

សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀបមានរបវតិ្ និងបានឆែងោតោ់រវវិត្ជាលរចីនដាំណាកោ់  ព្ដ 
ដាំបូងល យីរគានព់្តជាសាា នីយែិ៍លសាធ្នល៍សលនទិកលោតរកហម្ កនតងឆ្ន ាំ១៩៤២-១៩៥១។ លៅឆ្ន ាំ១៩៥១ 
លរោម្ជាំនួយ និងគាាំរទែីរបលទសបារ ាំង ទីតាំងសាា នីយល៍នេះបានលរៀបចាំព្កសរមួ្ លហដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ និង
រចនាសម្ពន័ធរគបរ់គងជារគរេះសាា នអបរ់ ាំព្ដ មានល ម្ េះថា សាលាកសិកម្មព្រែកល ៀប លហយីបានលបីកទ្វា រ 
បណ្ត េះបណ្ា សសិសថាន កភ់្នន កង់ារកសិកម្ម ជាំនានទី់០១ នាឆ្ន ាំ១៩៥៣-១៩៥៤។  តេះម្កដ ់សម្យ័
សងគម្រស្រស្និយម្ឆ្ន ាំ១៩៦០ លដ្ឋយមានជាំនួយឧបតាម្ាែីសហរដាអាលម្រកិផង សាលាជាតិកសិកម្មព្រែក 
ល ៀប បានបូ្រល ម្ េះលៅជាវទិា ័យកសិកម្មព្រែកល ៀប និងបានបលងកីនករមិ្តសិកាដ ់ករមិ្តម្ធ្យម្
សិកា ព្ដ ទទួ បនាតកបណ្ត េះបណ្ាម្តខជាំនាញកនតងវសិ័យកសិកម្មរមួ្មាន ៖ លកសរតសាស្រស្ ផ ិតកម្ម និង 
បសតែាបា  ជ ផ  រតកខកម្ម ធារសាស្រស្ សតរលិោដី ជ សាស្រស្ និងឧត្តនិយម្ សាំណងស់តីវ ិ និងសហ 
ករណ៍។ កនតងរបបកម្ពតជារបជាធិ្បលតយយ រគរេះសាា នសិកាលនេះរតូវបានបិទទ្វា រ លហយីទីតាំងរតូវបានលគលរបី
របាស់ជាកព្នែងឃត ាំឃាំងម្នតសស។ 

លរោយថ្ងៃ០៧ ព្ខម្ករ ឆ្ន ាំ១៩៧៩ ទីតាំងរគរេះសាា នរតូវបានរដាអាំណាចរសុកម្តខកាំែូ លរបីរបាស់
ជាម្នាីររសុក។ រហូតម្កដ ់ឆ្ន ាំ១៩៨៣ គណៈកមាម ធិ្ោររសុកម្តខកាំែូ បានលផារម្កឱ្យរកសួងកសិកម្មជា
អនករគបរ់គងវញិ និងបានលរៀបចាំជួ ជត អាគារទ្វាំងអស់ល ងីវញិ លដ្ឋយលរបីរបាស់របស់ងវោិរដា និងងវោិ
មួ្យចាំនួនលទៀតបានម្កែីោរជួយឧបតាម្ារបស់អងគោរម្នតសសធ្ម្ ៌SIDSE។ អងគោរ SIDSE កប៏ានផ្ ់នូវ
មា សតីនលភែីង សាា នីយផ៍ ិតទរកសាា ត លសៀវលៅឯកសារបលចេកលទស និងសមាា របនាបែិ់លសាធ្នគី៍មី្ជីវៈ។ 

រគរេះសាា នលនេះបានលបីកទ្វា របណ្ត េះបណ្ា ល ងីវញិលៅថ្ងៃទី១៥ ព្ខម្ករ ឆ្ន ាំ១៩៨៥ តម្លសចកី្
សលរម្ចរបស់រកុម្របរការដាម្ស្រនី្ថ្នអតីតរដាកម្ពតជា ល ខ១៥៤ សសរ ចតេះថ្ងៃទី១៧ ព្ខសហីា ឆ្ន ាំ១៩៨៤ 
លដ្ឋយមានល ម្ េះថា សាលាម្ធ្យម្សិកាកសកិម្មព្រែកល ៀប។ ោរដាំលណីរោរសិកានាលែ លនាេះរបរែរតិ្ 
លៅលរោម្ោរជួយឧបតាម្ារបស់សាធារណរដាសងគម្និយម្លវៀតណាម្ លដ្ឋយមានរគូបណ្ត េះបណ្ា ជាជន
ជាតិលវៀតណាម្ និងមានអនកបកព្របភ្នសាសរមាបស់ិសសកម្ពតជា។ លរោយែីរគូបណ្ត េះបណ្ា លវៀតណាម្
បានបញ្េបល់បសកកម្មរបស់ខែួនលៅឆ្ន ាំកនតង១៩៨៩ សាលាម្ធ្យម្សិកាកសិកម្មព្រែកល ៀប បានខិតខាំរបរង
ព្របងរករគូម្កែីសាា បន័ោកែ់ន័ធនានាលដីម្បបីន្ោរបណ្ត េះបណ្ា សសិសលដ្ឋយទនារម្គាន ព្ដរលធ្ាីោរអភិវឌឍន ៍
និងកសាងធ្នធានម្នតសសសរមាបរ់គរេះសាា នផ្លា  ់។ 

ចាបែី់ឆ្ន ាំ២០០១ម្ក លដ្ឋយមានកិចេសហរបតិបតិ្ោរ និងោរជួយឧបតាម្ាែីសាំណាកអ់ងគោរអន្រ
ជាតិ សាលាម្ធ្យម្សិកាកសិកម្មព្រែកល ៀបបានលរៀបចាំកម្មវធីិ្សិកាងមីមួ្យលទៀតតម្របែន័ធលរកឌីត និង 
បានចាបអ់នតវត្របែន័ធលនេះែីឆ្ន ាំសិកា២០០២-២០០៣ ម្ក។ 

https://www.facebook.com/pre.leap?fref=mentions
https://www.facebook.com/pre.leap?fref=mentions
https://www.facebook.com/pre.leap?fref=mentions
https://www.facebook.com/pre.leap?fref=mentions
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សាលាម្ធ្យម្សិកាកសិកម្មព្រែកល ៀបបានព្កព្របល ម្ េះជា សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប តម្ 
អនតរករតយល ខ៨៤ អនរក .បករ ចតេះថ្ងៃទី ១៣ ព្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០០២ និងបានព្របោែ យរគរេះសាា នលនេះឱ្យលៅ 
ជារគឺសាា នសាធារណៈរដាបា ។ កនតងឆ្ន ាំសិកា២០០២-២០០៣ លនេះព្ដរ សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប 
បានចាបល់ផី្ម្លបីកថាន កស់ិកាបងថ់្ងែកនតងករមិ្តបរញិ្ញា វទិាសាស្រស្ (Bachelor of Science) និងបរញិ្ញា បរត
រង (Associate Degree)។ 

រហូតម្កដ ់ឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប មានម្ស្រនី្រជោរសរតបចាំនួន១៣១
នាក ់(នារចីាំនួន៤២នាក)់ កនតងលនាេះរគូបលរងៀនរកបខណឌ សាលាចាំនួន១០២នាក ់ (នារ២ី៤នាក)់ និងរគូ
ម្កែីអងគភ្នែលផសងចាំនួន១៥១នាក ់ (នារ២ី៤នាក)់។ រគូបលរងៀនទ្វាំងអស់មានសញ្ញា បរតលៅតម្ករមិ្ត
ដូចជា ៖  

- ករមិ្តថាន កប់ណឌិ ត ចាំនួន០៤នាក ់នារ០ី០នាក ់
- ករមិ្តថាន កប់រញិ្ញា បរតជានខ់ពស់ ចាំនួន៤៨នាក់ នារ១ី១នាក់ 
- ករមិ្តថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ចាំនួន៧៣នាក ់នារ២ី៩នាក់ 
- ករមិ្តថាន កប់រញិ្ញា បរតរង ចាំនួន០២នាក ់នារ០ី០នាក។់ 

កនែងម្ក សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀបបានលរៀបចាំែិធី្របគ ់សញ្ញា បរតដ ់និសសតិបញ្េបោ់រ
សិកាចាំនួន០២ល ីករចួម្កលហយី។  

- ល កីទី១ ៖ លៅព្ខធ្នូ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀបបានលរៀបចាំែិធី្របគ ់
សញ្ញា បរតដ ់និសសតិជយ័លាភី ថាន កម់្ធ្យម្សិកាករមិ្ត១ និងម្ធ្យម្សិកាករមិ្ត២ 
ព្ដ នរងរបរែរត្លៅលរោម្អធិ្បតីភ្នែដខ៏ពងខ់ពស់សទម្តច ហ ុន ព្សន នាយករដាម្ស្រនី្ទី
២ ថ្នរែេះរជាណាចរកកម្ពតជា និងទលាកជ្ាំទាវ លៅកនតងបរលិវណសាលាជាតិកសិកម្ម
ព្រែកល ៀប។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ល កីទី២ ៖ លៅថ្ងៃទី១០ ព្ខកតម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០១១ សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀបបានចូ រមួ្
លរៀបចាំែិធី្របគ ់សញ្ញា បរតដ ់និសសតិជយ័លាភី ថាន កប់រញិ្ញា បរតរង និងបរញិ្ញា វទិា
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សាស្រស្ ព្ដ នរងរបរែរត្លៅលរោម្អធិ្បតីភ្នែដខ៏ពងខ់ពស់សទម្តចអរគម្ហាទសនាបតី
ទតទជា ហ ុន ព្សន នាយករដាម្ស្រនី្ថ្នរែេះរជាណាចរកកម្ពតជា លៅសាក វទិា ័យ
ភូមិ្នាកសិកម្ម។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

លដ្ឋយព្ កចាបែី់ឆ្ន ាំ២០១២-២០១៥ និសសតិបានបញ្េបោ់រសិកាមានចាំនួនសរតប១ ៨៤៨នាក់ 
(រសី៥៥៨នាក)់ កនតងលនាេះមាន ៖ 

-  ថាន កប់រញិ្ញា បរតរង ចាំនួន៥៣៩នាក ់(រសី១៦៦នាក)់ 
-  ថាន កប់រញិ្ញា វទិាសាស្រស្ ចាំនួន១ ៣០៩នាក ់(រសី៣៩២នាក)់។ 

រហូតម្កដ ់ថ្ងៃទី២៥ ព្ខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០១៧ សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប បានលរៀបចាំែិធី្
របគ ់សញ្ញា បរតដ ់និសសតិព្ដ បានបញ្េបោ់រសិកាែីឆ្ន ាំ២០១២-២០១៥ ចាំនួន១ ៨៤៨នាក ់ (រសី
៥៥៨នាក)់។ កនតងលនាេះព្ដរ សាលាជាតិបានលរជីសលរសីនិសសតិថាន កប់រញិ្ញា បរតរង ចាំនួន៣៦នាក ់(រសី១២
នាក)់ និងបរញិ្ញា វទិាសាស្រស ្ ចាំនួន៤៧នាក ់ (រសី២៣នាក)់ ជាតាំណាងឱ្យនិសសតិជយ័លាភីទ្វាំងអស់ 
ព្ដ រតូវទទួ សញ្ញា បរតែីឯកឧត្ម្ ទវង សាខុន រដាម្ស្រនី្រកសួងកសិកម្ម រតោខ របមាញ់ និងលនសាទ លៅ
កនតងសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប។ 
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១០. កីឡា (Sport) 
 
១. របវតតិសទងខប 

គណៈកមាម ធិ្ោរជាតិអូឡាាំែិកកម្ពតជា National Olympic Committee of Cambodia (NOCC) 
មានរបភែលដីម្ែីគណៈកមាម ធិ្ោរអូឡាាំែិកព្ខមរព្ដ ទទួ សាគ  ់លដ្ឋយគណ:កមាម ធិ្ោរអូឡាាំែិកអន្រជាតិ 
International Olympic Committee (IOC) ែីថ្ងៃទី១៩ ព្ខមិ្ងតនា ឆ្ន ាំ ១៩៦១។ ែីឆ្ន ាំ១៩៧៥ ដ ់ឆ្ន ាំ
១៩៩២ NOCC ែតាំបានទទួ សាគ  ់ែីគណៈកមាម ធិ្ោរអូឡាាំែិកអន្រជាតិល យី លដ្ឋយោ :លទស:លនាេះ 
របលទសជាតិកាំែតងសាិតកនតងសស្រងាគ ម្សតីវ ិ។ 

គណៈកមាម ធិ្ោរជាតិអូឡាាំែិកកម្ពតជា បានបលងីកតល ងីវញិ និងបានទទួ សាគ  ់ែីគណៈកមាម ធិ្ោរ
អូឡាាំែិកអន្រជាតិល ងីវញិោ ែីថ្ងៃទី១៥ ព្ខមិ្ងតនា ឆ្ន ាំ១៩៩៤ កនតង ាំដ្ឋបទី់១៩៦។ បចនតបបននគណ:កមាម
ធិ្ោរអូឡាាំែិកអន្រជាតិមានសមាជិកចាំនួន២០៤របលទស។ គណ:កមាម ធិ្ោរជាតិអូឡាាំែិកកម្ពតជា ជាសមា
ជិករបស់រកុម្របរកាអូឡាាំែិកអាសតី Olympic Council of Asia (OCA) កនតងចាំលណាម្៤៥ របលទសលៅ កនតង
ទាីបអាសតី ។ 

គណៈកមាម ធិ្ោរជាតិអូឡាាំែិកកម្ពតជា ជាសមាជិកសាា បនិកមួ្យកនតងចាំលណាម្សមាជិកសាា បនិក
ទ្វាំង៦ របស់សហែន័ធកីឡាអាសតីអាលគនយ ៍SEA Games  Federation (SEAGF) ព្ដ បានចាបប់ដិសនធិ
ល ងីលៅឆ្ន ាំ១៩៥៩ លៅទីរកុង Bangkok របលទសថ្ង។ សមាជិកសាា និកទ្វាំង៦ រមួ្មាន កម្ពតជា លវៀតណាម្ 
ឡាវ ភូមា មា ល សតី និង ថ្ង ។ 
 
២. ក្រចូ រួម្របកួតកីឡាម្ុនទព សន្រងារសម្ 

ក. ោរចូ រមួ្របកួតកីឡាអូឡាាំែិក (Olympic Games) 
- ល ីកទី១៦ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៥៦ លៅទីរកុង Melbourne របលទសអូស្រស្ា  ី
- ល ីកទី១៨ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៦៤ លៅទីរកុង Tokyo របលទសជប តន 

- ល ីកទី២០ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៧២ លៅទីរកុង Munich  របលទសអា ែឺម្ ង។់ 

ខ. ោរចូ រមួ្របកួតកីឡាអាសតរីដូវលៅ្ (Asian Summer Games) 
កីឡាអាសតី គឺជារែរតិ្ោរណ៍កីឡារបចាាំទាីបអាសតីព្ដ លធ្ាីល ងី៤ឆ្ន ាំម្្ង លោ គឺចលនាែ េះនរងកីឡាអូ

ឡាាំែិករដូវលៅ្ (៤ឆ្ន ាំម្្ង ជាឆ្ន ាំល ខគូ)។ វរតូវបានលគបលងកីតល ងីោ ែីឆ្ន ាំ១៩៥១ ម្កលម្ ែេះ និងជាោ
ផួ្ចលផី្ម្លដ្ឋយលលាកអតីតនាយករដាម្ស្រនី្ចាវ ហារឡា  លនរត (Jawaharlal Nehru (1889-1964) លដ្ឋយ
ឥណាឌ ជាមាេ ស់ផាេះ លែ លនាេះកម្ពតជាមិ្នបានចូ រមួ្លទ។ ល ីកទី២លធ្ាីលៅទីរកុងមា នីឡា(Manila) របលទស 
ហា ីីែីន(Philippines) កនតងឆ្ន ាំ១៩៥៦ កម្ពតជាបានចូ រមួ្ជាល ីកដាំបូង លដ្ឋយបញ្ជូ នកីឡាអត្ែ កម្ម
ព្តប តលណាណ េះ នាលែ លនាេះសមាសភ្នែរបស់រកុម្កម្ពតជារមួ្មាន ៖ 

១. លលាក ឃូ យូលហង ជាអនកដរកនាាំ។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jawaharlal_Nehru
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២. លលាក អាត ាំង គឺម្អា៊ា ន កីឡាកររតល់ បឿន។ 
៣. លលាក ឃែូ ផ្លត កីឡាករលលាតលថាន  ។ 
៤. អនកអងគមាេ ស់ សត ីសតវតា ិថ្ឆនវងស កីឡាករលលាតចមាៃ យ។ 
លែ លនាេះកម្ពតជាែតាំទទួ បានលម្ដ្ឋយល យី។ 
ឆ្ន ាំ១៩៥៨ របរែរតិ្ល ងីលៅទីរកុងតូកយូ របលទសជប តន។ កម្ពតជាបញ្ជូ នកីឡាចាំនួន៣របលភទចូ រមួ្

ដូចជា អត្ែ កម្ម របដ្ឋ  ់និងបា ់លបាេះ ។  កម្ពតជាែតាំទទួ បានលម្ដ្ឋយលទ។ 
ឆ្ន ាំ១៩៦២ ល ីកទី៤ លធ្ាីលៅទីរកុងហាោរត របលទសឥណឌូ លណសតី។ លែ លនាេះលហយីព្ដ កម្ពតជា 

រកបានលម្ដ្ឋយសាំរ រទធ ករមិ្តទាីបអាសតីជា ល កីដាំបូងរបស់ខែួន ល ីរបលភទកីឡារបដ្ឋ ់សាក ទម្ៃន៥់៨
គី ូរោម្របស់កីឡាករ យូ ជិនហតង។ 

ោររបកួតល ីកទី៥ ព្ដ លធ្ាីល ងីលៅទីរកុងបាងកក របលទសថ្ង នាឆ្ន ាំ១៩៦៦ កម្ពតជាែតាំបានចូ 
រមួ្លទ លដ្ឋយសារកម្ពតជាជាបរ់វ ់លរៀបចាំកីឡាហាគ លណហាូ(Ganefo)អាសតីល ីកទី១ លៅទីរកុងភនាំលែញ។ 

ោររបកួតល ីកទី៦ លធ្ាីលៅទីរកុងបាងកក របលទសថ្ង ដព្ដ នាឆ្ន ាំ១៩៧០ កម្ពតជាបានចូ រមួ្
ល ងីវញិជាមួ្យនរងកីឡាជាលរចីនរបលភទ រែម្ទ្វាំង ទធផ ដូចខាងលរោម្ ៖ 
          ១. កីឡារបដ្ឋ ់សាក  (កីឡាករ លខៀវ លសឿន លម្ដ្ឋយរបាក១់លរគឿង កីឡាករ  តង សាលវឿន 
លម្ដ្ឋយរបាក១់លរគឿង)។ 
          ២. កីឡាព្ហ ទរកបតរស (ផ្លត ់សាំអតន លម្ដ្ឋយសាំរ រទធ១លរគឿង)។ 
          ៣. កីឡាបា ់ទេះស្រស្ី (លម្ដ្ឋយសាំរ រទធ១លរគឿង)។ 

លៅកីឡាអាសតីល ីកទី៧ លធ្ាីល ងីលៅទីរកុងលតលហរ  ង ់របលទសអតីរ  ង ់ែីថ្ងៃទី១ ដ ់១៦ ព្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ
១៩៧៤។ កម្ពតជាបញ្ជូ នកីឡា៣របលភទ ចូ រមួ្ដូចជា អត្ែ កម្ម៤នាក(់រសី១) កីឡាព្ហ ទរកបតរស៤
នាក ់និងកីឡារបដ្ឋ ់២នាក។់ ជា ទធផ កម្ពតជាមិ្នទទួ បានលម្ដ្ឋយ ល យី។ 

លៅកីឡាអាសតីល ីកទី៨ (១៩៧៨) ដ ់ល ីកទី១១ (១៩៩០) កម្ពតជាែតាំបានចូ រមួ្កនតងរែរតិ្ោរ
កីឡាលនេះល យីលដ្ឋយសារកនតងរបលទសមានសស្រងាគ ម្សតីវ ិ។ 

ល ីកទី១២ លៅឆ្ន ាំ១៩៩៤ លធ្ាីល ងីលៅទីរកុងហតរី  ូសតីមា  នារបលទសជប តន ។ 
ល ីកទី១៣ លៅឆ្ន ាំ១៩៩៨ លធ្ាីលៅទីរកុងបាងកករបលទសថ្ងកម្ពតជាែតាំទទួ  បាន ទធផ លទ។ 
ល ីកទី១៤ ឆ្ន ាំ២០០២ លធ្ាីលៅទីរកុងប៊ាូសាន របលទសសាធារណរដាកូលរ   កម្ពតជាែតាំទទួ បាន ទធ

ផ លទ។ 
ល ីកទី១៥ ឆ្ន ាំ២០០៦ លធ្ាីលៅទីរកុងដូហា របលទសោតកម្ពតជាែតាំទទួ  បាន ទធផ លទ។ 
ល ីកទី១៦ ឆ្ន ាំ២០១០ លធ្ាីលៅទីរកុងខាា ងចូវ របលទសចិនកម្ពតជាែតាំទទួ  បាន ទធផ លទ។ 
ល ីកទី១៧ ឆ្ន ាំ២០១៤ លធ្ាីលៅទីរកុងអតីនឆតន របលទសសាធារណរដាកូលរ   ជាល ីកទី១ កនតងរបវតិ្កីឡា

កម្ពតជាព្ដ ទទួ បានលម្ដ្ឋយមាស១ លរគឿង ល ីរបលភទកីឡាលតខាា នដូ់ ែីសាំណាកកី់ឡាោរនីិ ស៊ាន លសៀវ
ម្តី ល ីរបលភទទម្ៃនល់រោម្៦៣គី ូរោម្។ 
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គ. ោរចូ រមួ្របកួតកីឡាអាសតអីាលគនយ ៍(SEA Games) 
- ល ីកទី០១ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៥៩ លៅទីរកុង Bangkok របលទសថ្ង 
-  ល ីកទី០២ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៦១ លៅទីរកុង Rangoon របលទសភូមា 
-  ល ីកទី០៣ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៦៥ លៅទីរកុង Kuala Lumpur របលទសមា ល សត ី
-  ល ីកទី០៤ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៦១ លៅទីរកុង Bangkok របលទសថ្ង 
- ល ីកទី០៥ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៦១ លៅទីរកុង Rangoon របលទសភូមា 
- ល ីកទី០៦ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៧១ លៅទីរកុង Kuala Lumpur របលទសមា ល សត ី
- ល ីកទី០៧ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៧៣ លៅទីរកុង Singapore របលទសសរងាបតរ ី
- ល ីកទី០៨ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៧៥ លៅទីរកុង Bangkok របលទសថ្ង  
- ល ីកទី០៩ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៧៧ លៅទីរកុង Kuala Lumpur របលទសមា ល សត ី  
- ល ីកទី១០ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៧៩ លៅទីរកុង Jakarta របលទសឥណឌូ លណសតី   
- ល ីក១១ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៨១ លៅទីរកុង Manila របលទសហា ីីែីន  
- ល ីកទី១២ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៨២ លៅទីរកុង Singapore របលទស សរងាបតរ ី       
- ល ីកទី១៣ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៨៣ លៅទីរកុង Bangkok របលទសថ្ង 
- ល ីកទី១៤ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៨៥ លៅទីរកុង Jakarta របលទសឥណឌូ លណសតី     
- ល ីកទី១៥ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៨៧ លៅទីរកុង Kuala Lumpur របលទសមា ល សត ី  
- ល ីកទី១៦ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៨៩ លៅទីរកុង Manila  របលទសហា ីីែីន        
- ល ីកទី១៧ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៩១ លៅទីរកុង Singapore របលទសសរងាបតរ ី
- ល ីកទី១៨ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៩៥ លៅទីរកុង ល ៀងថ្ម្  របលទសថ្ង 
- ល ីកទី១៩ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ លៅទីរកុង Jakarta  របលទសឥណឌូ លណសត ី
- ល ីកទី២០ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ Brunei របលទស Brunei 
- ល ីកទី២១ ៖ ឆ្ន ាំ២០០១ លៅទីរកុង Kuala Lumpur  របលទសមា ល សត ី
- ល ីកទី២២ ៖ ឆ្ន ាំ២០០៣ លៅទីរកុង Hanoi  របលទសលវៀតណាម្ 
- ល ីកទី២៣ ៖ ឆ្ន ាំ២០០៥ លៅទីរកុង Manila  របលទសហា ីីែីន 
- ល ីកទី២៤ ៖ ឆ្ន ាំ២០០៧ លៅទីរកុង Nakon Rachasima របលទសថ្ង 
- ល ីកទី២៥ ៖ ឆ្ន ាំ២០០៩   លៅទីរកុង Vientiane  របលទសឡាវ   
- ល ីកទី២៦ ៖ ឆ្ន ាំ២០១១ លៅទីរកុង Palembang  របលទសឥណឌូ លណសតី។ 
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៣. ក្រចូ រួម្កីឡាកនុងទព សន្រងារសម្ 
តរងទី១៧ ៖ ោរចូ រមួ្កីឡាកនតងលែ សស្រងាគ ម្ 
 

 .រ ល ម្ េះ Games និង ឆ្ន ាំ ទីរកុង របលទស រដ្ឋា ភិបា  
១ ល ីកទី ១២ ឆ្ន ាំ ១៩៨៣ សរងាបតរ ី សរងាបតរ ី កម្ពតជារបជាធិ្បលតយយ 
២ ល ីកទី ១៣ ឆ្ន ាំ ១៩៨៥ បាងកក ថ្ង កម្ពតជារបជាធិ្បលតយយ 
៣ ល ីកទី ១៤ ឆ្ន ាំ ១៩៨៧ ហាោត ឥណឌូ លណសត ី កម្ពតជារបជាធិ្បលតយយ 

បញ្ញជ កៈ់ កម្ពតជារបជាធិ្បលតយយបានចូ រមួ្របកួតកីឡា SEA Games ចាំនួន០៣ល ីក ប តលណាណ េះ គឺមិ្នមាន
សិទធិចូ រមួ្របកួតកីឡាអូឡាាំែិក និងកីឡាអាសតីល យី។ 

  
៤. ក្រចូ រួម្របកតួកីឡាទរក្យទព សន្រងារសម្ 

ក. ោរចូ រមួ្របកួតកីឡាអូឡាាំែិករដូវលៅ្ (Olympic Summer Games) 
- ល ីកទី២៦ ៖ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ លៅទីរកុង Atlanta សហរដាអាលម្រកិ 
- ល ីកទី២៧ ៖ ឆ្ន ាំ២០០០ លៅទីរកុង Sydney របលទសអូស្រស្ា  ី
- ល ីកទី២៨ ៖ ឆ្ន ាំ២០០៤ លៅទីរកុង Athens   របលទសរកិក 
- ល ីកទី២៩ ៖ ឆ្ន ាំ២០០៨ លៅទីរកុងលប ោាំង របលទសចិន 
- ល ីកទី៣០ ៖ ឆ្ន ាំ២០១២ លៅទីរកុង តងដ ៍ចរកភែអងល់គែស។  

ខ. ោរចូ រូម្របកួតកីឡាអាសតរីដូវរងា (Asian Winter Games) 
- ល ីកទី៦ ៖ ឆ្ន ាំ២០០៧ បានចូ រមួ្សលងកតោរណ៍លៅទីរកុង Chang Chun របលទសចិន។ 

គ. ោរចូ រមួ្របកួតកីឡាអាសតកីនតងសា  (Asian Indoor Games) 
- ល ីកទី១ ៖ ឆ្ន ាំ២០០៥ លៅទីរកុង Bangkok របលទសថ្ង 
- ល ីកទី២ ៖ ឆ្ន ាំ២០០៧ លៅទីរកុង Macau របលទសចិន 
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- ល ីកទី៣ ៖ ឆ្ន ាំ២០០៩ លៅរបលទសលវៀតណាម្។ 
ឃ. ោរចូ រមួ្របកួតកីឡាអាសតលីឆនរខាច ់(Asian Beach Games) 

- ល ីកទី១ ៖ ឆ្ន ាំ២០០៨ លៅលោេះ BALI របលទសឥណឌូ លណសត ី
- ល ីកទី២ ៖ ឆ្ន ាំ២០១០ លៅទីរកុងម្ ូសាក ត  របលទសអូម្ ង ់
- ល ីកទី៣ ៖ ឆ្ន ាំ២០១២ លៅទីរកុងថ្ហោ  សាធារណ:របជាមានិតចិន 
- ល ីកទី៤ ៖ ឆ្ន ាំ២០១៤   លៅលោេះភូលកត របលទសថ្ង។ 

កីឡាោរនីិ និ សាំណាង ព្ដ ទទួ បានលម្ដ្ឋយសាំរ រទធកនតងរែរតិ្ោរណ៍៤th Asian Beach Games 
២០១៤ លៅលខត្ភូលកត របលទសថ្ង មានរបលទសចូ រមួ្ចាំនួន៤៥របលទសម្កែីទាីបអាសតី។ លម្ដ្ឋយសាំរ រទធ
គឺជារបវតិ្កីឡាលឆនរខាចដ់ាំបូងរបស់កម្ពតជាកនតងរែរតិ្ោរណ៍លនេះព្ដ ចូ រមួ្ល ីកទី៤ សរមាបក់ម្ពតជា និង
ល ីកទី២ សរមាបកី់ឡាចាំបាប។់  

កនតងរែរតិ្ោរណ៍ល ីកលនេះ កម្ពតជាបានបញ្ជូ ន៣របលភទ សរតបចាំនួន០៨នាក ់រមួ្មាន ៖ បា ទ់េះល ី
លឆនរខាច ់ចាំបាបល់ ីលឆនរខាច ់និងបា ់ល ងលដ្ឋយលជីងល ីលឆនរខាច ់(Foot Volley)។ 

សូម្បញ្ញជ កផ់ងព្ដរថា កីឡាោរនីិ និ សាំណាង កជ៏ាមាេ ស់លម្ដ្ឋយមាសកនតងរែរតិ្ោរណ៍ SEA 
Games ល ីកទី២៧ លៅមី្ោ នម់ា ។ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

៥. ក្រចូ រួម្កម្មពធិីកីឡារបស់សាលាជាត ិ
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកល ៀប ព្តងព្តចូ រមួ្របកួតកីឡានិសសតិឧត្ម្សិកា និងម្ធ្យម្សិកា

បលចេកលទស លរជីសលរសីលជីងឯកទូទ្វាំងរបលទសជាលរៀងរ ់ឆ្ន ាំ។  
កនតងឆ្ន ាំ២០១៧លនេះព្ដ  សាលាជាតិកសកិម្មព្រែកល ៀបបានចូ រមួ្របកួតកីឡានិសសតិឧត្ម្

សិកា និងម្ធ្យម្សិកាបលចេកលទស លរជីសលរសីលជីងឯកទូទ្វាំងរបលទស លៅរជធានីភនាំលែញ ែីថ្ងៃទី១៦ ដ ់
ថ្ងៃទី២៥ ព្ខតតលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ព្ដ ជារបលភទកីឡាបា ់ទ្វត។់  

ក. របតិភូសរមាបោ់ររបកតួ 
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១. លលាក ឡាាំ ខន័ណាឫទធ ិ
២. លលាក នី ឌីណា ។ 
ខ. ថាន កដ់រកនាាំ និងរគូបងារក 
១. លលាក មា ន ់វតធ្ 
២. លលាក ម្តត សតខនីន 
៣. លលាក ែតាំ សាវនី។ 
គ. របលភទកីឡា ចាំនួននិសសតិ និងសលម្ែៀកបាំោក ់

- កីឡាបា ់ទ្វត ់
- និសសតិចាំនួន១៨នាក់ 
- ែណ៌សលម្ែៀកបាំោក ់លខៀវចាស។់ 

លដីម្បមីានសិទធិចូ រមួ្របកួត របធានរកុម្កីឡាបា ់ទ្វត ់ ព្ដ ជាតាំណាងឱ្យសមាជិករកុម្ទ្វាំង
អស់ រតូវលធ្ាីកិចេសនាចាំលោេះគណៈកម្មោរលរៀបចាំោររបកួតកីឡានិសសតិឧត្ម្សិកា និងម្ធ្យម្សិកា
បលចេកលទសលរជីសលរសីលជីងឯកទូទ្វាំងរបលទសលដ្ឋយ ៖ 

១. លគារែ និងអនតវត្តម្បទបញ្ញជ បលចេកលទសថ្នោររបកួតកីឡាព្ដ បានកាំណត។់ 
២. មិ្នបងកោរ ាំបាកចាំលោេះោររបកួត។ 
៣. មិ្នយកម្នតសសែីខាងលរៅម្កចូ រមួ្កនតងរកុម្។ 
៤. លគារែតម្រ ់ោរសលរម្ចរបស់អជាា កណ្ា  កដូ៏ចជាគណៈកម្មោរលរៀបចាំោររបកួត។ 
៥. ចូ រមួ្របកួតចាបត់ាំងែីចាបល់ផី្ម្ោររបកួតរហូតដ ់ចបក់ម្មវធីិ្។ 
 


