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បរុវរថា 

 

វទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វ ិ្ វក្ម  ិិគណិិវវទិ្យាា្ុខជំនាញណិ្លឹះ ដែលាឃ្នា ្ជ់ំរញុ    
ក្ពុាឱ្យ្ច្រ្ចបាិិូវចកខុ វ ិ្ យ័ ២០៣០ ិគិ ២០៥០ រប្ខ់្ួិែចូបាិដចគកាុគច្ោល
ិច្ោបាយអភវិឌ្ឍិឧ៍្ាហក្ម ច្ៅក្ពុា។ រាជរដ្ឋា ភិបាលក្ពុាបាិិិគកពំុគយកចវិរទ្យុកដ្ឋក់
ោ៉ាគខំ្្គចំច្ ឹះជំនាញទំគបួិ ច្ិឹះ ិិគកំពគុដវពរគលគិគិពរគកីការអបរ់ចំ្លើជនំាញទំគបួិ  ច្ែើ្បី
បច្រ្ើទ្យផី្សាការងារិិគអភិវឌ្ឍច្្ែាកចិេាវិ។ របច្ទ្យ្ក្ពុាមាិធិធាិធ្ម ាវិច្រចើិ  កប៏៉ាដុិរ
ធិធាិទំគអ្ច់្នាឹះ ពុទំិ់បាិដកច្ចាច្ៅាផ្សលវិផ្សល ដែលជួយែលក់ំច្ ើិ ិច្្ែាកចិេ។ ែូច្ចាឹះ 
ការ្កិាអពំី្ខុវាិា ខ្គច្លើច្ិឹះ មាិសាររបច្ោជិ៍្រមាបក់្ពុាកាុគច្ពលបចេុបបិា ិិគច្ៅ
អនាណវ ។ 

ាការពិវណា្ ់ ការអបរ់វំទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វ ិ្ វក្ម  ិគិណិិវវទិ្យាចួលរួ្ ោ៉ាគ
្ក្ម កាុគែំច្ ើិ រការអភវិឌ្ឍរបច្ទ្យ្ ច្ដ្ឋយច្តរ វច្លើវធិាិការច្ដ្ឋឹះរសាយបញ្ហា កាុគជីវវិរ្ច់្ៅ
ាក់ដ្រគ ិិគការអភិវឌ្ឍិូវផ្សលវិផ្សល ិិគ្ច្ធាបាយថ្ម ីៗដែលិលគជួយ្រ្ួល ិគិដកល្អជីវវិ
ិិគការរ្រ់ាិរបចំច្ថ្ៃ។ ការអបរ់វំទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វ ិ្ វក្ម  ិគិណិិវវទិ្យាិលគច្លើកក្ព្់
ការ្កិារប្់្ ិ្ ស ិិ្ សិវ តា្រយៈការអិវុវរ្ក្ម ភាពិគិណច្រមាគ្រពីីច្ដ្ឋឹះរសាយបញ្ហា  
ច្ ព្ ឹះច្ៅបច្គកើិ បទ្យពចិ្សាធ បំិិិជវីវិ ិគិការបច្គកើវថ្ម ី។ ាលទ្យធផ្សល អាក្កិា្ខុវាិា                
វទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វ ិ្ វក្ម  ិគិណិិវវទិ្យាិលគរវូវបាិបំ ក់បបំ៉ាិចំច្ិឹះែលគចំបាច់ ិិគ
បំិិិ ច្ែើ្បចី្្្ើយវបិលគវរ្ូវការច្បគច្ិផ្សលវិក្មិ ិគច្្វាក្ម រប្រ់ពឹះរាាណាចរកក្ពុា។ 

 ច្ទឹះបីាការអបរ់វំទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វ ិ្ វក្ម  ិគិណិិវវទិ្យាមាិសារៈ្ខំ្ិ់ែចូបាិ
ច្លើកច្ ើគខ្គច្លើ ប៉ាុដិរក្ពុាច្ៅមាិបញ្ហា របឈ្នានាែចូា កគវឹះរណូ្រមាប់ប រិុ ឹះបណារ ល 
្ុខវាិា ទំគច្នាឹះ ចំណាប់អារ្មិ ៍ រប្់្ ិ្ សច្ៅមាិករ្វិទប ច្ហដ្ឋា រចនា្្ព័ិ ធ្ិិ ទិ ់    
្្រ្បតា្្រគ់ដ្ឋ ាច្ែើ្។ ែូច្ចាឹះច្ហើយ ឯកសារច្ោលិច្ោបាយច្ិឹះិលគាដផ្សិទ្យបីងាា ញផ្ស្ូ វ
្រមាប់ច្ដ្ឋឹះរសាយបញ្ហា របឈ្ កាុគទ្យិ្ច្ៅច្លើកក្ព្ក់ារអប់រវំទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វ ិ្ វក្ម  
ិិគណិិវវទិ្យា។ ខ្ល្ សាររប្ឯ់កសារច្ោលិច្ោបាយិលគរវូវយកច្ៅអិវុវរច្ដ្ឋយ អាកកសាគ
ច្ោលិច្ោបាយ អាករណប់រណគ អាកបច្ចេកច្ទ្យ្ រណលឹះសាា ិរសាវរាវ រណលឹះសាា ិអប់រ ំិ គិប រិុ ឹះ         
បណារ ល អាករសាវរាវ សាស្តសារ ចរយ ិគិអាក កព់័ិធ។  
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មាតិកា 

                  ទ្យរំរ័ 

១. គសចកីតគ្តើម្          ១ 

២. ចរខុវិសយ័          ២ 

៣. គោលបំណង          ២ 

៤. គោលគៅ           ៣ 

៥. យទុ្យធសាស្តសត          ៣ 

៥.១ អភិវឌយឍរកបខណឌចយាប់នងិយនរការ 

៥.២ អភិវឌយឍរគលឹះសាថយន្ិកយាដផ្នកវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវិទ្យា 

៥.៣ អភិវឌយឍ្ម្តថភាពបគុគលិកអបរ់ំដផ្នកវិទ្យាសាស្ត រ្ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវិទ្យា 

៥.៤ ច្លើកកម្ព្់្ម្ភាពច្យនឌ័រកនងុការអប់រវំិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវិទ្យា 

៥.៥ ច្លើកកម្ព្់កិចេ្ហរបតិបតរិការកនុងការអប់រនំងិរសាវរជាវវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម 
និងគណិតវទិ្យា 

៦. ខ្នការសរម្មភារ         ៥ 

៦.១ ការបច្ងកើតយនរការ 

៦.២ ការបច្ងកើតរកបខណឌគតិយុតរ ិ

៦.៣ ការោំរទ្ហិរញ្ញវតថ ុ

៦.៤ ការបណ្តឹះបណាតយលធនធានម្នុ យ្ស 

៦.៥ ែំច្ណើរការអនវុតរ 

៧. ការតាម្ដាន ការព្ររួរិនរិយ នងិការវាយរម្ម្ៃ     ៧ 

៨. គសចកីតសននដិាឋ ន          ៧ 
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១. គសចកីតគ្តើម្ 

 
ការអភវិឌយឍវិ្័យវទិ្យាសាស្ត រ្ បច្ចេកវិទ្យា វិ្វកម្ម និងគណិតវទិ្យាបានក្ាយយជារច្បៀបវារៈ     

អាទ្ិភាពម្ួយកនងុការអភវិឌយឍច្្ែឋកចិេនិង្ងគម្ច្ៅកម្ពុជា តាម្រយៈការដ្ក់ច្ចញនវូច្ោល
នច្ោបាយអភវិឌយឍន៍វិ្យ័ឧ យ្ាហកម្មកម្ពុជា  នយំ ២០១៥-២០២៥។ ការងារដែល ក់ពន័ធនលង   
វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិ្ វកម្ម នងិគណិតវទិ្យាកាន់ដតច្ពញនិយម្ នងិទ្ទ្លួបានរបាកច់ំណូល
ច្លើ្ពីម្ខុរបរច្ផ្យសងច្ទ្ៀត។ នាច្ពលថ្មចី្នឹះ របច្ទ្្អភិវឌយឍនងិរបច្ទ្្កពំងុអភិវឌយឍជាច្រចើនបាន
រកច្ ើញថា និ យ្សតិដែលបញ្េប់ការ្កិយាច្លើម្ខុជនំាញវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម នងិ           គ
ណិតវទិ្យាទ្ទ្ួលរបាកច់្បៀវតយសខព្់នងិមានអរតាឥតការងារច្ធវើទបបំផ្តុ ច្ហើយច្បើច្ទឹះជាពួកោត់
ច្ៅច្ធវើការងារដែលម្និ ក់ពន័ធនលងជំនាញ កព៏ួកោត់ច្ៅដតទ្ទ្ួលបានរបាកច់្បៀវតយសខព្់្ម្រម្យយ។ 
ជាម្ួយោនយច្នឹះ តរម្ូវការអនកជំនាញវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិ្វកម្ម និងគណិតវទិ្យាកាន់ដតច្កើន
ច្ ើងខព្់ ពីម្ួយច្ថ្ៃច្ៅម្យួច្ថ្ៃ។ 

របច្ទ្្កម្ពុជាបាននងិកពំងុ្ង្កាត់្ម្័យកាល្កលភាវូបនីយកម្ម នងិការច្ធវើ្មាហរ
ណកម្មច្ៅកនងុ្ហគម្នអ៍ាសា យន ជាកតាតយចំបាច់កម្ពុជារតូវធានាឲយយបាននវូការអភិវឌយឍច្្ែឋកចិេ
របកបច្ដ្យចីរភាពនងិ្ម្ភាព។ របការច្នឹះទម្ទរឱយយកម្ពុជាមាន្ម្តថភាពកនងុការទ្ទ្ួលបាន 
និងច្របើរបា្់ចចំ្ណឹះែលងនងិនវានវុតរន ៍ ដែលដផ្អកច្លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា។ វទិ្យាសាស្ត្រផ្រល់
ែល់ច្យើងនូវលទ្ធភាពកនងុការបច្ងកើតនូវឧបករណ៍ជាច្រចើន ្រមាបប់ច្រម្ើែល់ការរ្់រាននងិការវវិតរ
រប្់ម្នុ យ្ស រពម្ទំងបច្ងកើតនូវកាលានុវតរភាពនងិច្វទ្ិកាថ្មី្រមាបប់ច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ នងិកានដ់តច្ជឿន
ច្លឿនជាងម្នុ។ ច្ដ្យច្ហតុច្នឹះច្ហើយ កម្ពុជារតួវការបណ្តឹះបណាតយលអនកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រ           
បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវិទ្យាជាច្រចើនបដនថម្ច្ទ្ៀត។ ច្បើតាម្លទ្ធផ្លរសាវរជាវរប្់វទិ្យា
សាថយនបណ្តឹះបណាតយលនងិរសាវរជាវច្ែើម្យបអីភិវឌយឍនក៍ម្ពុជា (CDRI ) ច្ៅ នយំ២០១៥ កម្ពុជារតូវការ
វិ្វករចំននួ ៣៥ ០០០ នាក់ នងិអនកបច្ចេកច្ទ្្របដហលជា ៤៦ ០០០ នាក ់ច្ែើម្យបីឲយយកម្ពុជាទ្ទ្ួល
បាន       កំច្ណើនផ្លទ្នុកនងុរ្កុ្របុ (GDP ) ចន ល្ ោះពី ៦ នៅ ៨ ភាគរយក្នុងរយៈនពលប្រាំឆ្ន ាំ
ខាងមុខ។  

ច្ដ្យច្ម្ើលច្ ើញនូវតរម្ូវការចំបាច់កនងុការអភវិឌយឍវិ្ ័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម 
និងគណិតវទិ្យា រាជរដ្ឋយភបិាលកម្ពុជា តាម្រយៈរក្ួងអប់រ ំ យុវជន នងិកឡីាបានពរងកី និងច្លើក
ទ្លកចិតរចំច្ ឹះការអប់រំវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវិទ្យាកនងុករម្តិម្ូលដ្ឋយន និង
ករម្ិតខព្់។ រក្ួងអបរ់ ំ យុវជន នងិកីឡាមានតួនាទ្ែី៏្ំខនក់នុងការបណ្តឹះបណាតយលធនធាន
ម្នុ យ្សច្លើជំនាញទំងច្នឹះ ច្ែើម្យបីោំរទ្ែល់ការអភិវឌយឍរបច្ទ្្ជាត។ិ រក្ួងមានច្ប្កកម្មកនងុ
ការផ្យារភាជយបខ់្លម្សារច្ម្ច្រៀនច្ៅនលងជីវភាពរ្់ច្ៅរប្់របជាពលរែឋ ច្ដ្យច្ ត្យតច្លើការអភវិឌយឍ
ជំនាញ្រមាប់្តវតយសទ្ ី ២១។ ច្ៅកនងុវិ្័យឧតរម្្ិកយា ធុរកិចេច្នការរសាវរជាវ និងអភិវឌយឍនលង
រតូវជំរុញឱយយកាន់ដតជតិោនយ នូវ្ហរបតបិតរិការរវាងសាកលវទិ្យាល័យ ម្នទីរពិច្សាធនរ៍ែឋ រកមុ្ហ នុ
ឯកជន នងិអងគការ្ងគម្្ីុវិល រពម្ទំងជំរុញការអភវិឌយឍធនធានម្នុ យ្សដផ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនងិ        
បច្ចេកវទិ្យា នងិពរងលងការអនវុតរកម្ម្ិទ្ធបិញ្ញយ ដែលនលងផ្រល់ការច្លើកទ្លកចតិរែល់ការច្ធវើវិនចិ្ោគ
ដផ្នកនវានវុតរន ៍ ជាម្យួោនយនលងការជំរុញផ្យសពវផ្យាយចំច្ណឹះែលងដផ្នកវទិ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវទិ្យា។ 
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បញ្ហយរបឈម្ទំងច្នឹះនលងរតូវបានច្ដ្ឹះរសាយ ច្ែើម្យបីច្្្ើយតបតរម្វូការនងិអតថរបច្ោជនរ៍ប្់ភាគី
ចូលរួម្ នងិធានាថាការអប់រំវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវទិ្យាបានែំច្ណើរការោ យង
្័ករិ្ិទ្ធិ នងិផ្រល់នូវែំច្ណាឹះរសាយរបកបច្ដ្យរប្ិទ្ធភាព កនុងការអភិវឌយឍច្្ែឋកចិេរបច្ទ្្
របកបច្ដ្យចីរភាពនងិ្ម្ភាព ជាម្ួយោនយច្នាឹះកាត់បនថយជាអតិបរិមានវូហានិភ័យរប្់្ងគម្ 
វបយបធម្ ៌និងបរិសាថយន។ 

ច្ហតុែចូ្ចនឹះ ការច្រៀបចំច្ោលនច្ោបាយ រ្ីពីការអបរ់ំវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិ្វកម្ម នងិ   
គណិតវិទ្យាមានភាពចំបាច់នងិបនាទយនប់ំផ្តុ ្រមាប់ចងអុលបងាហយញជាយុទ្ធសាស្ត្រ នងិជាដផ្នទ្ី
បងាហយញផ្្ូវ្រមាបរ់ាល់្កម្មភាពអប់រនំងិរសាវរជាវវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្ វកម្ម នងិ                   គ
ណិតវទិ្យា។ របការច្នឹះ កាន់ដតច្ធវើឱយយការអភិវឌយឍធនធានម្នុ យ្សមានការោំរទ្កាន់ដតខ្យងំែល់ ការ
្ច្រម្ចច្ដ្យច្ជាគជ័យដផ្នការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌយឍន៍ជាតិ ច្ោលនច្ោបាយអភិវឌយឍន៍វិ្័យ
ឧ យ្ាហកម្មកម្ពុជា នងិការពរងីកកចិេ្ហរបតបិតរិការដផ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនងិបច្ចេកវទិ្យា ជាម្ួយ   
្ហគម្ន៍អនររជាតិ។  

 

២. ចរខុវិសយ័ 

ច្ោលនច្ោបាយច្នឹះមានចកខវុិ្័យ អភិវឌយឍធនធានម្នុ យ្សរបកបច្ដ្យគណុភាព នងិ
គុណធម្ ៌ ច្លើដផ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវិទ្យា ច្ែើម្យបអីភិវឌយឍរបច្ទ្្កម្ពុជា
របកបច្ដ្យចីរភាពនងិច្ ម្ើភាពច្្មើ្ ិទ្ធិជាម្ួយអនររជាត ិរ្បតាម្ច្ោលនច្ោបាយអភវិឌយឍន ៍      វិ
្័យឧ យ្ាហកម្មកម្ពុជា ២០១៥-២០២៥។  

 

៣. គោលបំណង 
ច្ោលនច្ោបាយច្នឹះមានច្ោលបំណង អភិវឌយឍ្ិ្ យសចំច្ណឹះទ្ូច្ៅនិងនិ យ្សតិឧតរម្្ិកយា ឱយយមាន
្ម្តថភាពដផ្នកវិទ្យាសាស្ត រ្ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា ច្្្ើយតបនលងតរម្ូវការទ្ីផ្យារការងារ 
និង្ហគម្ន៍អាសា យន។  

 

៤. គោលគៅ 

ច្ោលនច្ោបាយច្នឹះមានច្ោលច្ៅ ៖ 

- បច្ងកើតលកខខណឌនងិបរិសាថយន្ម្រ្ប្រមាប ់អភិវឌយឍ្ម្តថភាពរប្់្ិ យ្ស និ យ្សិតកនងុ
ការ្ិកយានងិរសាវរជាវច្លើម្ុខវិជាជយវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវទិ្យា 

- ផ្រល់នូវរកបខណឌការងារ្រមាប់ការអភវិឌយឍ នងិការអនវុតរកម្មវធិីវិទ្យាសាស្ត រ្ បច្ចេកវិទ្យា 
វិ្វកម្ម និងគណិតវទិ្យាច្ៅរគបក់រម្តិ្ិកយា  
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- ជំរុញការ្កិយារសាវរជាវច្លើម្ុខវិជាជយវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវទិ្យា នងិ
ផ្យារភាជយប់ការ្ិកយាម្ខុវិជាជយវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិ្ វកម្ម នងិគណិតវទិ្យា ច្ៅកនុងជីវភាព
រ្់ច្ៅ និងការអប់របំំណិនជវីិត 

- អភវិឌយឍ្ម្តថភាពរគ ូ នងិអនករសាវរជាវដផ្នកវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិ្ វកម្ម និង                   
គណិតវិទ្យា 

- បច្ងកើនការចូលរមួ្ និងបច្ងកើនរប្ិទ្ធភាពកនងុការច្ធវើ្មាហរណកម្មវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា 
វិ្វកម្ម នងិគណិតវទិ្យាកនងុការអភិវឌយឍ្ងគម្ ច្្ែឋកិចេ ច្ដ្យមានការចូលរមួ្ច្ពញច្លញ
ពីរគប់ភាគី កព់័នធ ។ 

 

៥. យទុ្យធសាស្តសត 
ច្ែើម្យបី្ច្រម្ចច្ោលបណំងនងិច្ោលច្ៅខងច្លើ យុទ្ធសាស្ត្រ្ំខន់ៗ មានែូចខងច្រកាម្ ៖ 

៥.១ អភិវឌ្ឍព្របែណឌ ចាបន់ងិយនតការ 

៥.១.១ បច្ងកើតរកបខណឌចយាប ់នងិលិខិតបទ្ដ្ឋយនគតយុិតរ្រមាប់ជំរុញនិងច្លើកកម្ព្់ការអបរ់ំ
និងរសាវរជាវវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម និងគណិតវទិ្យា 

៥.១.២ ពនិតិយយច្ ើងវិញតនួាទ្ីនងិភារកិចេរប្់នាយកដ្ឋយនរសាវរជាវវិទ្យាសាស្ត រ្ នងិ      
នាយកដ្ឋយនបច្ចេកវទិ្យាពត័ម៌ាន 

៥.១.៣ ច្រៀបចដំផ្នការ្កម្មភាពច្ែើម្យបីពរងកី្កម្មភាពអប់រំវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម 
និងគណិតវទិ្យា  

៥.១.៤ ចងរកងធនធានទ្និនន័យនិងបណាតយញពត័៌មាន ច្ែើម្យបី្រម្ប្រម្ួលនងិតាម្ដ្ន
្កម្មភាពអប់រនំិងរសាវរជាវវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម និងគណិតវទិ្យា  

៥.១.៥ អភវិឌយឍ្ម្តថភាពសាថយប័ននងិរគលឹះសាថយន្ិកយាកនុងការច្លើក្ចំ្ណើគច្រមាងអប់រ ំនងិ
រសាវរជាវវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវទិ្យា  

៥.១.៦ បច្ងកើតរបពន័ធតាម្ដ្ននងិវាយតច្ម្្្កម្មភាពអប់រនំិង្កម្មភាពរសាវរជាវអពំីវទិ្យា  
សាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវិទ្យា  

៥.១.៧ កសាង្ម្តថភាពនងិយនរការរបកបច្ដ្យរប្ិទ្ធភាព ្រមាប់ការភាជយប់ទ្ំនាក់ទ្នំង
រវាងសាថយបន័រដ្ឋយភិបាល រគលឹះសាថយន្ិកយា និងវិ្័យឯកជន រពម្ទំងការដចករំដលកការ
ផ្យសពវផ្យាយ បច្ចេកវិទ្យា ការការ រកម្ម្ិទ្ធិបញ្ញយ និងកិចេ្ហរបតិបតរិការវិ្យ័បច្ចេក
វិទ្យានងិនវានុវតរន។៍ 

៥.២ អភិវឌ្ឍព្រះសាា នសិរាខ្នរវិទ្យាសាស្តសត បគចេរវិទ្យា វិសវរម្ម និងគណិរវិទ្យា 

៥.២.១ អភិវឌយឍកម្មវិធី្ិកយាដផ្នកវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវិទ្យា 
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៥.២.២ អភិវឌយឍច្ហដ្ឋយរចនា្ម្ព័នធអបរ់ំ ច្្្ើយតបនលងការអប់រនំងិរសាវរជាវវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេក
វិទ្យា វិ្វកម្ម និងគណិតវទិ្យា 

៥.២.៣ ផ្រល់ម្ច្ធយាបាយនិងធនធាន ្រមាប់្កម្មភាពអបរ់ំនងិរសាវរជាវវទិ្យាសាស្ត្របច្ចេក
វិទ្យា វិ្វកម្ម និងគណិតវទិ្យា 

៥.៣ អភិវឌ្ឍសម្រាភារបគុគលិរអបរំ់ខ្នរវិទ្យាសាស្តសត បគចេរវិទ្យា វិសវរម្ម និង             
គណិរវិទ្យា 

៥.៣.១ ផ្រល់ការអបរ់ំអពំីវទិ្យាសាស្ត្រែល់្ិ យ្ស និ្ យសិតច្ៅកនុងរបព័នធអប់រំចប់ពបីឋម្្ិកយា 
រហូតែល់ឧតរម្្ិកយាទំងដផ្នកសាធារណៈ នងិឯកជន  

៥.៣.២  អភិវឌយឍចចំ្ណឹះែលងដផ្នកវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវិទ្យា ែល់បគុគលិក
អបរ់ំ និងរគបូច្រងៀនដផ្នកវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវិទ្យា  

៥.៣.៣ ជំរុញនិងផ្យសពវផ្យាយការរសាវរជាវ ការរកច្ ើញថ្មី និងការរសាវរជាវដែលអាចទ្ទ្ួល 
យកបាន ច្ែើម្យបពីរងលង្ម្តថភាពអនកវិទ្យាសាស្ត្រ និងអនករសាវរជាវជាស្ត្រ ី 

៥.៣.៤ ជំរុញការបច្ងកើតទ្ម្ាយប់នងិការគិតគូរពីវទិ្យាសាស្ត្រនងិនវានុវតរន ៍ច្ៅកនុងសាថយបន័នងិ      
រគលឹះសាថយន្ិកយា 

៥.៣.៥ បច្ងកើតម្ូលនិធរិបាក់កម្េី្រមាប់្ិ យ្ស និ យ្សតិពដូកច្ែើម្យបទី្ទ្ួលបានការ្ិកយាច្រៅ
របច្ទ្្ច្លើជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវិទ្យា។ 

៥.៤ គលីររម្ពសស់ម្ភារគយនឌ្រ័រនងុការអបរំ់វិទ្យាសាស្តសត បគចេរវិទ្យា វិសវរម្ម នងិ       
គណិរវិទ្យា 

៥.៤.១ ផ្រល់ការច្លើកទ្លកចិតរជាពិច្្្្ិ យ្សរ្ី និងនិ យ្សតិនារី ចូលរួម្្កម្មភាពអប់រនំងិ
រសាវរជាវវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវទិ្យា 

៥.៤.២ ផ្រល់កាលានុវតរភាពែល់ស្ត្រនីងិបុរ្ នងិសាថយបន័ដែលច្ធវើការអបរ់នំិងរសាវរជាវវទិ្យា
សាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវិទ្យា 

៥.៤.៣ ផ្រល់ការដណនំាតរម្ងទ់្ិ្ែល់អនក្ិកយា នងិអនករសាវរជាវច្លើដផ្នកវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេក
វិទ្យា វិ្វកម្ម និងគណិតវទិ្យា 

៥.៤.៤ ចត់ដចងនិង្រម្ប្រម្ួលែល់រគប់រគលឹះសាថយន្ិកយាច្លើការអប់រនំងិរសាវរជាវវទិ្យា
សាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវិទ្យា 

៥.៥ គលីររម្ពសក់ិចេសហព្រតិបតិតការរនុងការអបរំ់វិទ្យាសាស្តសត បគចេរវិទ្យា វិសវរម្ម 
និងគណិរវិទ្យា 

៥.៥.១ បញ្េូលការអប់រវំិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម និងគណិតវទិ្យាច្ៅកនងុរបពន័ធអប់រទំ្ូច្ៅ 
និងការយល់ែលងជាសាធារណៈ 
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៥.៥.២ ផ្រល់ការច្លើកទ្លកចិតរ្រមាប់ការបច្ងកើតលទ្ធផ្ល នងិ្កម្មភាពរសាវរជាវវិទ្យាសាស្ត្រ 
បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម និងគណិតវទិ្យា  

៥.៥.៣  ច្កៀរគរធនធានពីច្ែគអូភវិឌយឍនងិអនក កព់័នធ ច្ែើម្យបីោំរទ្គនំិតផ្រួចច្ផ្រើម្ច្រៀបចចំ្វទ្ិកា 
និង្កម្មភាពវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវទិ្យា  

៥.៥.៤  អភិវឌយឍ នងិដណនំាែល់រគប់រគលឹះសាថយន្ិកយាដផ្នកវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា  វិ្វកម្ម នងិ   
គណិតវិទ្យា។ 

 

៦. ខ្នការសរម្មភារ 
ច្ែើម្យបី្ច្រម្ចយុទ្ធសាស្ត្រខងច្លើ រតវូយកចិតរទ្កុដ្ក់ច្លើ្កម្មភាពម្ួយចនំួនែូចខងច្រកាម្ ៖ 

៦.១  ការបគងកីរយនតការ 
គណៈកម្មការែលកនំានងិរគប់រគងដផ្នកវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវទិ្យា មាន

ភារកិចេ៖ 

- ចត់ដចងទ្ូច្ៅទំងដផ្នករែឋបាលនិងដផ្នកបច្ចេកច្ទ្្ 
- ពិនតិយយនិង្ច្រម្ចច្លើ្ំច្ណើគច្រមាងដផ្នការ្កម្មភាពការងារ គច្រមាងថ្វិកា ការងារ
បច្ចេកច្ទ្្ទ្ូច្ៅ 

- ្រម្ប្រម្ួលជាម្ួយសាថយប័ន ក់ពន័ធកនុងការជំរុញ្កម្មភាពអប់រំនិងរសាវរជាវ      
វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្ វកម្ម នងិគណិតវិទ្យា 

- តាម្ដ្ន រតួតពិនតិយយ និងវាយតច្ម្្្កម្មភាពអប់រំនងិរសាវរជាវវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា 
វិ្វកម្ម និងគណិតវទិ្យា។ 

តួនាទ្នីិងភារកចិេរប្់នាយកដ្ឋយនរសាវរជាវវិទ្យាសាស្ត្រនលងរតូវដក្រម្ួល ច្ែើម្យបីច្្្ើយតប
នលងច្ោលនច្ោបាយច្នឹះ រួម្ជាម្ួយនលង នាយកដ្ឋយនបច្ចេកវទិ្យាពត័៌មាន។ នាយកដ្ឋយនរសាវរជាវ
វិទ្យាសាស្ត្រនលងបំច្ពញភារកិចេជាអងគភាពនំាម្ខុ ច្ែើម្យបីអនុវតរ ជំរុញ ្រម្ប្រម្ួល និងច្កៀរគរការ
ចូលរួម្ពអីនក ក់ពន័ធ។ 

៦.២  ការអភិវឌ្ឍព្របែណឌ គតិយរុត 
ការអនវុតរច្ោលនច្ោបាយច្នឹះ រតវូច្រៀបចំឲយយមានបទ្ដ្ឋយនគតិយុតរ រ្ីពីការអភិវឌយឍការអបរ់ំ

វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិ្ វកម្ម នងិគណិតវទិ្យា ច្ដ្យរូម្បញ្េូលទំងការច្រៀបចដំផ្នការ្កម្មភាព 
និងការកសាងកម្មវធិី រ្ពីកីារអបរ់ំវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម និងគណិតវទិ្យា ច្ដ្យមាន
កំណត់ជាក់លាក់អពំីការទ្ទ្ួលខុ្រតូវរប្់អនក កព់័នធ រពម្ទំងបនយសុីជាម្ួយនលងច្ោល
នច្ោបាយអភវិឌយឍន៍វិ្យ័ឧ យ្ាហកម្មកម្ពុជា ២០១៥-២០២៥ និងច្ោលនច្ោបាយជាតិែច្ទ្  
ច្ទ្ៀត។ 

៦.៣  ការោំព្ទ្យខ្នរហិរញ្ញវរាុ 
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 គណៈកម្មការែលកនំានងិរគប់រគងដផ្នកវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិ្វកម្ម និងគណិតវទិ្យាជា
យនរការ្រម្ប្រម្ួលកនងុការច្រៀបចំច្ោលនច្ោបាយ ដផ្នការយុទ្ធសាស្ត រ្ កម្មវិធ ី នងិដផ្នការ
្កម្មភាព រ្ីពីការអប់រំវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិ្ វកម្ម នងិគណិតវទិ្យា និងច្កៀរគរធនធានព ី      
អងគការជាត ិអនររជាតិ ដផ្នកឯកជន នងិម្ូលនធិិែច្ទ្ច្ទ្ៀត។ យនរការរគបរ់គងហិរញ្ញវតថុដែលអនុវតរ
ច្ៅកនុងរក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡានលងរតវូច្របើរបា្់ជារួម្។  

៦.៤  ការបណតុ ះបណាត លធនធានម្នសុស 
ច្ែើម្យបីធានារប្ិទ្ធភាពច្នការអនវុតរច្ោលនច្ោបាយច្នឹះ រតូវយកចតិរទ្ុកដ្ក់ច្រៀបចំនងិ

អនវុតរកម្មវិធី្ិកយារយៈច្ពលខ្ី ម្ធយយម្ នងិដវង ច្ែើម្យបីបច្ងកើនចចំ្ណឹះែលងនិងបទ្ពិច្សាធន៍អពំីការ
អភវិឌយឍវិ្័យវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវទិ្យា ែល់បគុគលិកអប់រ ំ អនករសាវរជាវ     
សាស្តសាតយចរយយ ជាពចិ្្្អនក កព់័នធកនងុការអនុវតរច្ោលនច្ោបាយច្នឹះ។ 

៦.៥  ដ្ំគណីរការអនវុរត 
ច្ោលនច្ោបាយច្នឹះនលងរតូវផ្យសពវផ្យាយឱយយបានទ្ូលំទ្ូលាយ ជាពចិ្្្ច្ៅតាម្រគលឹះសាថយន

្ិកយាចំច្ណឹះទ្ូច្ៅនិងរគលឹះសាថយនឧតរម្្ិកយាសាធារណៈនិងឯកជន។ ដផ្នការ្កម្មភាពរបចំ នយំ
នលងរតូវច្រៀបចំ ្កម្មភាពច្កៀរគរធនធានរតូវពរងកីឱយយបានទ្ូលំទ្ូលាយ និងការតាម្ដ្ននងិវាយ
តច្ម្្នលងរតូវច្ធវើច្ ើងជាច្រៀង រាល់ នយំ តាម្រយៈម្ច្ហារ្ពវទិ្យាសាស្ត្រនងិវិ្វកម្មកម្ពុជា។ 

 

៧. ការតាម្ដាន ការព្រួររិនិរយ និងការវាយរម្ម្ៃ 
ការអនវុតរច្ោលនច្ោបាយច្នឹះឱយយមានគុណភាពនងិរប្ិទ្ធភាព ចំបាច់រតូវមានរបពន័ធ 

រតតួពនិិតយយ តាម្ដ្នវាយតច្ម្្ ការពនិិតយយច្ ើងវិញ នងិ្ំច្ណើដកលម្អការអនុវតរ ច្ដ្យច្្តយតច្លើ  ៖ 

- ចំណុចច្ៅនងិយុទ្ធសាស្ត្រច្នច្ោលនច្ោបាយ រ្ពីកីារអបរ់ំវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា 
វិ្វកម្ម និងគណិតវទិ្យា 

- ្ូចនាករច្នដផ្នការអបរ់ំវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវិទ្យា 
- លទ្ធផ្លដែលទ្ទ្ួលបានច្ធៀបនលងចណុំចច្ៅ 
- ផ្លរបច្ោជនដ៍ែលទ្ទ្លួបានច្រកាយ្ិកយា។ 

 

៨. គសចកីតសននិដាឋ ន 
 ច្ោលនច្ោបាយ រ្ពីីការអបរ់ំវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវិទ្យាបានកំណត់
អំពចីកខវុិ្័យ ច្ោលបណំង ច្ោលច្ៅ នងិយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលជាដផ្នទ្បីងាហយញផ្្ូវ្រមាប់បគុគលិក
អបរ់ំ ្ិ យ្ានុ្ិ យ្ស និ យ្សិត អនករសាវរជាវ និងអនក ក់ពន័ធឱយយទ្ទ្ួលបានចំច្ណឹះែលងនងិ្ម្តថភាព
ច្លើដផ្នកវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា វិ្វកម្ម នងិគណិតវទិ្យា ច្ែើម្យបីកា្យយខ្នួជាអនកវិទ្យាសាស្ត្រ អនក
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អភវិឌយឍដផ្នកបច្ចេកវទិ្យា វិ្ វករែច៏្្នើម្ និងអនកគណិតវទិ្យាលយបីលយាញ ចូលរួម្កនុងការច្លើកកម្ព្ ់
សាថយនភាពរ្់ច្ៅរប្់របជាជន នងិការអភវិឌយឍ្ងគម្ ច្្ែឋកិចេរប្់របច្ទ្្។ 

 ការអនវុតរច្ោលនច្ោបាយឱយយមានរប្ិទ្ធភាពនងិភាព្័ករិ្ិទ្ធិ ទម្ទរឱយយមានធនធាន 
ម្នុ យ្ស ធនធានហិរញ្ញវតថុ និង្មាភយរបរិកាខយររគប់រោន ់ដែលជាកតាតយដែលម្និអាចខវឹះបាន។ 

 រក្ួងអប់រ ំ យុវជន និងកឡីា្ងយឃលម្នងិច្ជឿជាក់ថា អងគភាព កព់ន័ធ ច្ែគអូភវិឌយឍ អងគការ 
្ងគម្្ីុវិល ្ហគម្ន ៍ រគួសារ បគុគល នងិរគលឹះសាថយន្ិកយានលងចូលរមួ្ចដំណកជរំុញ ផ្យសពវផ្យាយ    
ោំរទ្ នងិអនុវតរច្ោលនច្ោបាយ រ្ីពីការអប់រវំិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិ្វកម្ម និងគណិតវទិ្យាឱយយ 
បានច្ជាគជ័យ។  


