
បទបង្ហាញស្តពីីរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព
នៅ

វិទាស្ថានពហុបនចេកនទស្ភូមិភាគនេនោសស្នតាសកវ



2

មាតិការនៃបទបង្ហា ញ

• ១.ប្បវេតិវិទាស្ថាន
• ២. រចនាស្មព័នធ
• ៣. មន្តនតីរាជការកំពុងបនប្មើការង្រ
• ៤. ធនធានរូបវនត
• ៥.ចកខុវិស័្យ
• ៦.នបស្កកមម
• ៧. កម្មវិធីបណ្ត ុះបណ្្តល
• ៨.ការង្ហរធានាគតណភាព ៃិងវឌ្ឈៃភាព
• ៩.សកម្មភាពសកិាកីឡាសលិបៈៃិងសងគម្
• ១០.កិចេស្ហប្បេិបេតិការោេិ និងអនតរោេិ



១.ប្បវត្ិវិទាស្ថា ៃ
• មជ្ឈមណ្ឌ លបណ្្ត ុះបណ្្តលវជិ្ជា ជ្ីវៈខេត្្តាកែវបខ្កើត្ខ ើ្ខខកេែ ញ្ាឆ ន្  ាំ ១៩៩៣។
• ន្  ១៩៩៣ាំ ដល់ ន្  ១៩៩៨ាំ ខោយមានការឧបត្ថមភពីគខរមា្ាំ ILO។
• ខខកេែែកោ ន្  ១៩៩៨ាំ ែប៏ានខទេរការងារខនុះមែខខខរកាមការរគបរ់គ្ផ្ទេ ល់របស់មនេីរ
អបរ់  យតវជ្នាំ និ្ែីឡាខេត្្តាកែវននរែសួ្អបរ់  យតវជ្នាំ ាំ និ្ែីឡា។

• ន្  ២០០៤មជ្ឈមណ្ឌ លបានខទេរមែខរកាមការរគបរ់គ្របស់មនេីរការងារាំ និ្ បណ្្ត ុះ
បណ្្តលវជិ្ជា ជ្ីវៈាំ ននរែសួ្ការងារាំ និ្បណ្្ត ុះបណ្្តលវជិ្ជា ជ្ីវៈ។

• ខខាំ ២០១២ាំ មជ្ឈមណ្ឌ លបានបខ្កើនែរមតិ្បណ្្ត ុះបណ្្តលពីវ ិ្ ញាឆ បនបរត្ាំ រយៈខពលេលីាំ 
ខៅែរមតិ្បណ្្ត ុះបណ្្តលរយៈខពលកវ្ាំ (ស ញ្ាឆ បរត្បខចេែខេស និ្វជិ្ជា ជ្ីវៈ១,២,៣) 
និ្ស ញ្ាឆ បរត្ជ្ជនេ់ពស់បខចេែខេសាំ (បរ ិ្ ញាឆ បរត្រ្)
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វេិាស្ថថ នពហតបខចេែខេសភូមភិាគខត្ខជ្ជកសនតាកែវាំ រតូ្វបានករបកាល យមែពី
មជ្ឈមណ្ឌ លបណ្្ត ុះបណ្្តលវជិ្ជា ជី្វៈខេត្្តាកែវាំ តាមអនតរែឹត្យខលេ១១៨

អនរែ.បែាំ ចតុះនងៃេី១៧ាំ កេមនីាាំ ន្  ២០១៤។
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២. រចនាសម្ព័ៃធប្គប់ប្គង



៣.ម្ន្តៃ្ីរាជការកំពតងបមប្ម្ើការង្ហរ(សរ តបៈ១៥៤នាក់ប្សៈី ៣៧នាក់)
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7

➢ ផ្ទៃដីស្រុបចំនួន៖ ៣៧១០៨ាំ កម៉ែរត្កាខរ ៉ែ
➢ ចំនួនអគារស្រុប៖ ០៦ាំ 

➢ ១. អខន្វាសិែោា នច នួន០១មាន០៤ជ្ជនា់ំ 
និ្៤៨បនេបា់ំ ាំ 

➢ ២. អគាររដាបាលច នួន០១ាំ មានច នួន៖ាំ ១៨
បនេបា់ំ 

➢ ៣. អគារសិែាច នួន០៤ាំ មានច នួន៖ាំ ២៧
បនេប)់។

➢ នរាងោងស្រុបចំនួន៖០៤

៤.ធនធានរូបវ័នតរបស់្វិទាស្ថាន



៥. ចកខុវិស្័យ៖

• សប្បកាលាយខ្លួនឲ្យនៅោវិទាស្ថានឈានមុខ្នគោមយួឧេតមភាពបនចេកវទិា និង

នវានុវេតន៍កនុងការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបនចេកនទស្ និងវិោជាជីវៈ ។
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៦.មបសកកម្ម៖

វិទាស្ថា ៃមាៃមបសកកម្មចម្បងៗ ដូចជា៖
• ពប្ងឹងគតណភាពអប់របំណ្ត ុះបណ្្តលបមចេកមទស ៃិងវិជាា ជីវៈ
• ពប្ងីកការបណ្ត ុះបណ្្តលជំនាញមដើម្បគីបំ្ទមគលៃមោបាយអភិវឌ្ឍមសដឋ
កិចេ ៃិងសងគម្

• ពប្ងឹងភាពជានដគូររវាងរដឋ ៃិងនដគូរនានា មដើម្បធីានាៃិរៃ្រភាពនៃការអប់រ ំ
បណ្ត ុះបណ្្តលបមចេកមទស ៃិងវិជាា ជីវៈ

• មលើកកម្ពសប់្បព័ៃធអភិបាលកិចេ
• ជំរ តញការប្ស្ថវប្ជាវ ៃិងៃវាៃតវត្ៃ៍បមចេកវិទាអៃតវត្ៃ៍
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៧. កម្មវិធីបណ្ត ុះបណ្្តល ៃិងសកម្មភាពសកិា

10

វគគបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិោជាជីវៈ
(រយៈពី១ស្ប្ាាហ៍ នៅ៤សខ្)



ក. ផ្នែកកសកិម្ម

• ដ ណ្ត បកនលចរមរុះ
• ចិញ្េ ឹមមាន់
• ចិញ្េ ឹមរជ្ូែ
• បណ្្ត ុះទសតិ្
• ចិញ្េ ឹមរត្ីែនត្ង្ប់ាល សេិែ
• បកនលសររីា្គ
• ជ្ីែ ប៉ែតស្

11

សកម្មភាពបណ្ត ុះបណ្្តល(វគគខ្លី)



ខ្. ផ្នែកមសវាកម្ម

• ែត ពយូេរ័រដាបាល
• រចនារកាហវិែ
• ជ្ួសជ្តលែត ពយូេរ័

• ជួ្សជ្តលបរកិាា រអគគិសនីនិ្ខអ ិចរតូ្និែ
• ជ្ួសជ្តលេូរស័ពេនដ
• កែនចនមហូបអាហារ
• ខពេយសត្វ
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គ. សញ្ញា បប្តបមចេកមទសៃងិវជិាា ជវីៈ ១,២,៣ (១ឆ្ែ )ំ
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• ខសវាែមមរដាបាល
• ខសវាែមមែត ពយូេរ័
• ការកងទ ាំ និ្ជ្ួសជ្តលរងយន្
• ការដ ខ ើ្បណ្្តញអគគិសនីែនត្អគារ
• ខសវាែមមអត្ិងិជ្ន
• ជ្ជ្ទារ
• ខសវាែមមធនធានមនតសស
• ការងារែ ខបារ



ឃ. បរញិ្ញា បប្តរង/សញ្ញា បប្តជាៃខ់្ពសប់មចេកមទស (០២ឆ្ែ )ំ

• ពត័្ម៌ានវេិា
• អគគិសនី
• ស ណ្្ស់តីវលិ
• ខអ ិចរត្ូនិែ
• អែសរស្ថស្តស្អ្ខ់គលស
• រគបរ់គ្ភស្តភាាំ និ្ដឹែជ្ញ្ាូ ន
• គណ្ខនយយាំ និ្ហិរញ្ញាឆ វត្ថត
• យន្ស្ថស្តស្រងយន្
• បសតពាបាល
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ង. បរញិ្ញា បប្ត (០៤ឆ្ែ )ំ
• ពត័្ម៌ានវេិា
• វសិវែមមអគគិសនី
• វសិវែមមស ណ្្ស់តីវលិ

• វសិវែមមខអ ិចរត្ូនិែ
• អែសរស្ថស្តស្អ្ខ់គលស
• គណ្ខនយយាំ និ្ហិរញ្ញាឆ វត្ថត
• វសិវែមមយន្ស្ថស្តស្រងយន្
• បសតពាបាល



៨. ការធានាគតណភាពៃិងវឌ្ឍៃភាព
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ក.ស្ថា ៃភាពកាលពីឆ្ែ ំ២០១៤
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ខ្. ស្ថា ៃភាពវឌ្ឍៃភាពបចេតបបៃែ
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គ.វឌ្ឍនភាពថ្មីៗ
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ចំណេរថយនត
បុគគលិក

ចំណេម ូេូ
បុគគលិក



ឃ.ការធ្វើវិបុលកម្ម

20



ង. ការសកលមអបរិស្ថាន

21

ចាក់ស្បមុខ្
អគារ C1

នរាងោងរថយនត

ចាក់ស្បមុខ្
ទលូវចូល

ដំនដើមន ើ



ច.សួន្ម្មជាតិ
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៩. សកម្មភាពសកិាកីឡាសលិបៈៃិងសងគម្

23

ស្ិស្ស និស្សិេកំពុងស្កិាស្រុបចនំួន ១០៤៨ នាក់

-បរិញ្ញាបប្េចំនួន ៥១៧នាក់

-បរិញ្ញាបប្េរងចំននួ ១៩៦នាក់

-ស្ញ្ញាបប្េបនចេកនទស្ និងវោិជាជីវៈ១,២,៣ចំនួន៣៣៥នាក់ 



ក. មគរពទង់ជាតិ

24



25

ខ្. សកម្មភាពមបាុះជំរ ំ
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គ. សកម្មភាពកីឡាៃិងសលិបៈ
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28

ឃ. សកម្មភាពសងគម្ៃិងម្ៃតសសធម្៌



ង. សកម្មភាពមបើកបមវសៃកាលឆ្ែ សំកិាថ្មី
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ច.ការផ្តល់ការធលើកទឹកចិតត

30



ឆ.វិធានការអនាម្័យ

31



32

ជ. កផ្ៃលងស្ថែ ក់មៅ
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ឈ.សកម្មភាពតងំពិព័រណ៍ស្ថែ នដៃិសសតិ



34

១០. កិចេស្ហប្បេិបេតិការោេិ និងអនតរោេិ



សកម្មភាពចុុះអនុសសរណៈធោគយល់គ្នា ជាម្ួយភាគីចិន

35



សកម្មភាពចុុះអនុសសរណៈធោគយល់គ្នា ជាម្ួយភាគីឥណឌូ ធនសុី

36



37

ស្កមមភាពចុុះអនុស្សរណៈនោគយល់គានាោមួយភាគីនវៀេណ្ម



ស្កមមភាពចុុះអនុស្សរណៈនោគយលគ់ានាោមយួភាគកីូនរ៉េ
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39

១០.១. នដគកូែតងប្សុក
ល.រ បរយិាយ ច នួន
១ រគឹុះស្ថថ នអបរ់  បណ្្ត ុះបណ្្តលបខចេែខេសាំ និ្វជិ្ជា ជ្ីវៈ ០២
២ យានោា នជ្ួសជ្តលរងយន្ ០៦
៣ រគឹុះស្ថថ នមរីែូហិរញ្ញាឆ វត្ថត ០៣
៤ អ្គការ ០២

សរតប ១៣
១០.២. នដគូមប្ៅប្សុក

ល.រ បរយិាយ ច នួន
១ របខេសខវៀត្ណ្តម ០២
២ របខេសចិន ០៥
៣ របខេសឥណ្ឌូ ខនសតី ៥០
៤ របខេសែូខរ ៉ែ ០១

សរតប ៥៨
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