
ទំពរ័ 1 

 
របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលនៃសកិាា សាលាពិគ្រោះគោបលស់ពីពី 

“ការវាយតនលៃគលើត្លូវការ ៃិងការត្លង់ទ្ិស 
ស្ាប់ការបណុ្ោះបណ្្តលគៅសាលាភូលិៃទរដ្ឋបាល” 

ទ       ២ ថ្ងៃទី៥ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ 

3 
-សូមគោរព ឯកឧត្តម យក់ ប ុៃណ្ត រដ្ឋគេខាធិការក្កសួងមុែងារសាធារណៈ និងជានាយកសាលាភូមិនទរដ្ឋបាេ 
ជាទីគោរពដ្ែ៏ពងែ់ពស ់
-សូមគោរព ឯកឧត្តម គលាកជទំាវ គលាក គលាកក្សី ថ្នន កដឹ់្កនាកំ្កសួងមុែងារសាធារណៈ ក្កសួង សាា បន័ថ្នន កជ់ាតិ្និង
ថ្នន កគ់ក្កាមជាតិ្ ឯកឧត្តម គលាកជទំាវ គលាក គលាកក្សី អ្នកនាង កញ្ញា  ជាសមាជិក សមាជិកាថ្នអ្ងគសិកាា សាលា
ជាទីគោរពរាបអ់ាន! 
 កនុងនាមគណៈកមាា ការគរៀបចំ្សិកាា សាលាពិគក្ោោះគោបេស់តីពី ”ការវាយត្ថ្មៃគេីត្ក្មូវការ និងការត្ក្មងទិ់សសក្មាប់
ការបណតុ ោះបណ្តត េគៅសាលាភូមិនទរដ្ឋបាេ” ែំុ្សូមការអ្នុញ្ញា ត្គធវីគសច្កតរីាយការណ៍អំ្ពីេទធផេថ្នអ្ងគសិកាា សាលា ជូន
គណៈអ្ធិបតី្ គភ្ៀវកិត្តិយស និងអ្ងគសិកាា សាលាទាងំមូេ ខដ្េមានែៃឹមសារជាបនតបនាទ បដូ់្ច្ខាងគក្កាម៖ 

១-ទិ្ដ្ឋភាពទូ្គៅ៖ 
 អ្ងគសិកាា សាលាបានក្បក្ពឹត្តគៅអ្សរ់យៈគពេគពញ១ថ្ងៃគោយមានសមាសភាពចូ្េរមួពីថ្នន កដឹ់្កនា ំ និងមន្រនតជំីនាញ
របសក់្គបក់្កសួង សាា បន័ថ្នន កជ់ាតិ្ និងថ្នន កគ់ក្កាមជាតិ្ថ្នក្គបរ់ាជធានី គែត្ត ខដ្េមានចំ្នួនសរុប២០៣ នាក ់ កនុងគនាោះក្សី
មានចំ្នួន២១ នាក។់ 
 

២-ខ្ៃឹលសារសគងាបនៃបទ្បង្ហា ញរបសវ់ាគ្មៃិ 
អ្ងគសិកាា សាលាគនោះ មានការគធវីបទបងាា ចំ្នួន០៣ គឺ៖  
១-ឯកឧត្តម សៃួ រ៉ា ៃី នាយកការសិកានិងកមាសិកាថ្នសាលាភូមិនទរដ្ឋបាេ បានគធវីបទបងាា ញសតីពី 

“សាា នភាពទូគៅថ្នសាលាភូមិនទរដ្ឋបាេនិងគោេការណ៍បណតុ ោះបណ្តត េ” 
បទបងាា ញគនោះបានគតត ត្គេី ក្បវត្តិ គបសកកមា រច្នាសមពន័ធរបសស់ាលាភូមិនទរដ្ឋបាេ ការអ្នុវត្តការបណតុ ោះ

បណ្តត េតាមវគគនីមួយៗ ការគក្ជីសគរសីនិងអ្គ ជ្ ីញវាគាិន កិច្ចសហក្បតិ្បត្តិការជាតិ្និងអ្នតរជាតិ្របសស់ាលាជាមួយនិង
ថ្ដ្គូគផេងៗ គោេការណ៍បណតុ ោះបណ្តត េ (វនិយ័ បទបញ្ញជ ថ្ផទកនុង គមា៉ោ ងសិកា ការចូ្េរមួកនុងសិកាា សាលាឬសននិសីទ) 
និងគគក្មាងថ្នគធវីទំគនីបកមា (គៅគេីកមាវធីិសិកា វធីិសាន្រសតបណតុ ោះបណ្តត េ រយៈគពេបណតុ ោះបណ្តត េ គហោឋ រច្នាសមពន័ធ
សិកា ការក្បឡងក្បខជងចូ្េសិកា ការក្បឡងប ច្ ប ់ការជំរញុការផតេវ់គគបណតុ ោះបណ្តត េែៃីៗជាគដី្ម)។ 

២-គលាក ញញ៉ាល វិច្ឆកិា អ្នុក្បធាននាយកោឋ    វ  វ  ងទ    ទ  ងអ  តរ ត  ថ្នសាលាភូមិនទរដ្ឋបាេ 
បានគធវីបទបងាា ញសតីពី “ទសេនទានបច្ចុ បបនននិងអ្នាគត្របសកិ់ច្ចសហក្បតិ្បត្តិការរវាងសាលាភូមិនទរដ្ឋបាេនិងក្កសួង
សាា បន័គផេងៗ”  

បទបងាា ញគនោះបានគតត ត្គេីចំ្ណុច្សំខាន់ៗ មួយចំ្នួនគឺ សាវតាថ្នកិច្ចសហក្បតិ្បត្តកិារ ែៃឹមសារថ្នអ្នុសេរណៈ 
ខដ្េបានចុ្ោះរវាងសាលាភូមិនទរដ្ឋបាេនិងក្កសួង សាា បន័ ត្ក្មូវការបណតុ ោះបណ្តត េរបសក់្កសួង សាា បន័សាមី ការគរៀបចំ្
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វគគបណតុ ោះបណ្តត េសក្មាបម់ន្រនតីរាជការរបសក់្កសួង សាា បន័សាមី និងច្កាុវសិយ័កនុងការគរៀបចំ្វគគបណតុ ោះបណ្តត េកនុង
រយៈគពេែៃី។ 

៣-គលាក ស ងុ វិៃទិ្ នាយករងសាលាភូមិនទរដ្ឋបាេ បានគធវីបទបងាា ញសតីពី “ទិដ្ឋភាពទូគៅថ្នដ្គំណីរការសិកា” 
 បទបងាា ញគនោះបានគតត ត្គេីចំ្ណុច្គនៃឹោះមួយចំ្នួនសក្មាបក់ារគិត្ពិចារណ្តជំុវញិការសិកាខដ្េរមួមាន៖ 
ក្បគភទថ្នអ្នកគរៀន (អ្នកគរៀនតាមការគមីេ ការសាត ប ់និងតាមការប៉ោោះពាេ/់អ្នុវត្តតទ េ)់ េកាណៈរបសម់នុសេ (អ្នកចូ្េចិ្ត្ត
និោយឬសាត ប ់ អ្នកវភិាគខបបការពិត្/អ្នកវភិាគខបបមគនាគតិ្ អ្នកគក្បីគំនិត្/អ្នកគក្បីអារមាណ៍ អ្នកសគក្មច្/អ្នកពិចារណ្ត) 
ការគរៀនសូក្ត្ខបបមិនសីុជគក្ៅនិងសីុជគក្ៅ ផេក្បគោជនថ៍្នការយេដឹ់្ងអំ្ពីខបបខផនថ្នការសិកាខដ្េជួយឲ្យការសិកា
របសអ់្នកសិកាទទួេបានេទធផេេអក្បគសីរជាងមុន ការកសាងចំ្ណុច្ខាៃ ងំតាមរយៈខបបខផនថ្នការសិកា វធីិសាន្រសត
បគក្ងៀន ចំ្ណុច្ចាបំាច្ខ់ដ្េក្តូ្វអ្នុវត្តបខនាមគេីខបបខផនថ្នការសិកា និងការគេីកឧទាហរណ៍គេីករណីអ្នុវត្តការសិកា
របសវ់ទិាសាា នជាតិ្ជានែ់ពសសិ់កាគោេនគោបាយរបសក់្បគទសជប៉ោុន។ 
 

៣-លទ្ធផលនៃ្កុលពិភាកា៖ 
 សិកាា កាមទាងំអ្សក់្តូ្វបានខបងខច្កជា៤ក្កុម គហយីេទធផេថ្នក្កុមពិភាកានីមួយៗមានដូ្ច្ខាងគក្កាម៖ 
 ១.ការគក្ជីសគរសីសិសេមន្រនតជីានែ់ពសនិ់ងក្កមការ និងកមាសិកាការ ី
 វគគបណតុ ោះបណ្តត េបនត៖  

 គួរផេពវផាយការគក្ជីសគរសីកមាសិកាការគីៅតាមក្កសួង សាា បន័ថ្នន កជ់ាតិ្និងថ្នន កគ់ក្កាមជាតិ្ឲ្យបានទូលាយ
ជាងគនោះបខនាមគទៀត្ 

 េកាែណឌ វនិិច្ឆយ័ជាធរមានគដី្មបគីក្ជីសគរសីមន្រនតីរាជការចូ្េរមួកនុងវគគបណតុ ោះបណ្តត េបនត មិនទានស់មក្សប
ទាងំក្សុងគៅនឹងការគក្ជីសគរសីជាកខ់សតង (ទាងំមុែតំ្ខណងកនុងក្បអ្ប ់ មុែតំ្ខណងគសាឬីក្បហាកក់្បខហេ 
អ្តី្ត្ភាពការងារ អាយុ និងរវាងថ្នន កជ់ាតិ្និងថ្នន កគ់ក្កាមជាតិ្) ដូ្គច្នោះគសនីសំុពិនិត្យគេីេកាែណឌ វនិិច្ឆយ័គនោះ
គឡងីវញិទាងំមុែតំ្ខណង និងអាយុ (ចំ្គពាោះេកាែណឌ អាយុ មន្រនតរីាជការខដ្េមានអាយុ៥៥ឆ្ន ចុំ្ោះគក្កាម
សក្មាបវ់គគមធយម និង៥០ឆ្ន ចុំ្ោះសក្មាបវ់គគជានែ់ពស)់ 

 គសនីសំុការខកសក្មួេការផតេក់ារគឡងីថ្នន កចំ់្គពាោះវគគបណតុ ោះបណ្តត េទាងំអ្ស ់ គោយមិនគិត្តាមក្បគភទ
ក្កបែណ័ឌ  និងក្បគភទវគគ 

 មន្រនតីរាជការខដ្េក្តូ្វប ជ្ូ នមកសិកា គួរខត្ជាមន្រនតរីាជការខដ្េគក្ត្ៀមកានមុ់ែតំ្ខណងកនុងកក្មិត្ជានែ់ពសឬ់
មធយម 

 គួរកំណត្ចំ់្នួន៥រូបពីក្គបក់្កសួង សាា បន័ និងមានការគរៀបចំ្ក្បឡងជំរុោះកនុងកក្មិត្ណ្តមួយគដី្មបបីានចូ្េ
សិកាវគគបណតុ ោះបណ្តត េបនតគនោះ 

 គួរេុបវគគសុក្កឹត្យការគោយប ច្ូ េរមួោន ជាមួយវគគវកិ្កឹត្យការខត្មតង 
 គសនីឲ្យមានការប ជ្ូ នកមាសិកាការមីកពីក្គឹោះសាា នសាធារណៈគផេងៗផងខដ្រ 
 ចំ្គពាោះការបណតុ ោះបណ្តត េគៅតាមជំនាញខដ្េជាការគសនីពីសំណ្តកក់្កសួង សាា បន័ថ្នន កជ់ាតិ្ឬគក្កាមជាតិ្ 

ការប ជ្ូ នមន្រនតីគៅខត្ជាការសគក្មច្របសក់្កសួង សាា បន័សាមីទាងំគនាោះ 
វគគបណតុ ោះបណ្តត េដំ្បូង៖ 
 េកាែណឌ អាយុគួរខកសក្មួេដ្េគ់ក្កាម៤៥ឆ្ន  ំ សក្មាបវ់គគសិសេមន្រនតីជានែ់ពស ់ (៣៥ឆ្ន ចំំ្គពាោះបរញិ្ញា បក្ត្ 

៤០ឆ្ន  ំបរញិ្ញា បក្ត្ជានែ់ពស ់៤៥ឆ្ន  ំបណឌិ ត្) និងគក្កាម៣០ឆ្ន  ំសក្មាបវ់គគសិសេមន្រនតកី្កមការ 
 េកាែណឌ ត្ក្មូវចំ្គពាោះសញ្ញា បក្ត្និងអ្ត្ាក្បគោជនខ៍ដ្េទទួេបានបនាទ បពី់ប ច្ បក់ារសិការវាងសិសេមន្រនតី

ជានែ់ពសនិ់ងមន្រនតកី្កមការគួរពិចារណ្តគឡងីវញិ 
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២.កមាវធីិបណតុ ោះបណ្តត េ 
ក.កមាវធីិបណតុ ោះបណ្តត េដំ្បូង ៖ 
 គសនីសំុសាលាពិចារណ្តគឡងីវញិគេីការកំណត្មុ់ែវជិាជ មួយចំ្នួនខដ្េពាកព់ន័ធនឹងការអ្នុវត្តការងារតទ េ ់
 គសនីរយៈគពេសិកាខវងជាងគនោះសក្មាបមុ់ែវជិាជ  “ពិធីការ” សក្មាបវ់គគសិសេមន្រនតជីានែ់ពស ់ (២១គមា៉ោ ង 

ឬគក្ចី្នជាងគនោះ) 
 គសនីសំុដ្កមុែវជិាជ ខដ្េមានសារៈសំខានតិ់្ច្តួ្ច្ ឬោកជ់ាក្បធានបទថ្នសិកាា សាលា ឬសននសីិទជំនួសវញិ 
 ឯកភាពចំ្គពាោះចំ្ណុច្គក្ៅពីចំ្ណុច្ខាងគេី ខដ្េគោេការណ៍របសស់ាលាភូមិនទរដ្ឋបាេមានក្សាប ់

ែ.កមាវធីិបណតុ ោះបណ្តត េបនត ៖ 
 គសនីសំុបខនាមមុែវជិាជ ពាកព់ន័ធនឹងភាពជាអ្នកដឹ្កនា ំ ការក្គបក់្គង ទំនាកទំ់នងអ្នតរជាតិ្ អាសា៊ា ន ពត័្ម៌ានវទិា 

(សក្មាបក់ារអ្នុវត្តការងារ) និងមុែវជិាជ គផេងៗមួយចំ្នួនគទៀត្ និងមុែវជិាជ មួយចំ្នួនគួរប ច្ូ េជាមុែវជិាជ
សក្មាបសិ់កាា សាលាឬសននិសីទ (មុែវជិាជ ខដ្េក្តូ្វគច្ោះ និងមុែវជិាជ ខដ្េគួរដឹ្ង) ឬសិកាមុែវជិាជ ខដ្េសំខាន់ៗ
ជាមុន 

 ឯកសារគមគរៀនគសនីសំុគធវីជាភាសាខែារ ក្បសិនគបីឯកសារគដី្មជាភាសាអ្ងគ់គៃស 
 គសនីឲ្យមានរយៈគពេែៃីគដី្មបគីធវីកមាសិកា (អាច្ជាទសេនកិច្ចសិកា) គៅតាមក្កសួង សាា បន័កនុងរាជធានី

ភនំគពញ គដី្មបដី្កក្សងប់ទពិគសាធនប៍ខនាម 
 គួរគធវីការបូកប ច្ូ េោន នូវក្បពន័ធសិកាោច្ខ់ាត្និងបនាទ បប់នេ ំ (Elective vs. Compulsory) គោយមាន

មុែវជិាជ ខដ្េត្ក្មូវឲ្យមានការក្បឡង និងមុែវជិាជ មិនត្ក្មូវឲ្យមានការក្បឡង 
 បខនាមរយៈគពេសិកាសក្មាបមុ់ែវជិាជ ខដ្េសំខាន ់ ជាពិគសសអាច្យកគៅគក្បីក្បាសប់ានសក្មាបក់ារងារ

អ្នុវត្តគៅតាមក្កសួង សាា បន័ 
 គសនីសំុកាត្ប់នាយរយៈគពេបណតុ ោះបណ្តត េមកក្តឹ្ម៩ខែ 
 សាន្រសាត ចារយមួយចំ្នួនតូ្ច្ពំុទានម់ានគរុគកាសេយក្គបក់្ោនក់នុងការគផទរចំ្គណោះដឹ្ង 
 គួរពក្ងឹងវនិយ័គឡងីវញិគៅចុ្ងឆ្ន  ំ (ជាទូគៅ វនិយ័តឹ្ងរងឹខត្ពីគដី្មឆ្ន )ំ ជាពិគសសគធវីការផេពវផាយអំ្ពីបទ

បញ្ញជ ថ្ផទកនុងឲ្យបានទូេំទូលាយជាងគនោះ 
 គធវីការសាទ បសទងម់តិ្ (Survey) គេីសារៈសំខាន ់ រយៈគពេសិកា របសមុ់ែវជិាជ នីមួយៗខដ្េបានកំណត្ ់

និងវធីិសាន្រសតបគក្ងៀន 
 គសនីក្កសួង សាា បន័គក្ោងក ច្ បង់វកិាក្បចាឆំ្ន សំក្មាបគ់រៀបចំ្ទសេនកិច្ចសិការបសក់មាសិកាការ ី
 សមាា រៈ និងបនទបសិ់កាគួរខកេមអឲ្យបានក្បគសីរជាងគនោះ 

គ.កមាវធីិបណតុ ោះបណ្តត េវគគែៃី ៖ 
 គសនីឲ្យមានវគគបណតុ ោះបណ្តត េក្គូបគងាគ េសក្មាបម់ន្រនតីរាជការក្គបក់្កសួង សាា បន័ថ្នន កជ់ាតិ្ និងថ្នន កគ់ក្កាម

ជាតិ្ និងគសនីសំុមានវគគបណតុ ោះបណ្តត េរយៈគពេែៃីគេីមុែវជិាជ គផេងៗគទៀត្ (១គៅ២សបាត ហ៍) ដូ្ច្ជាមុែវជិាជ
គេខាធិការ សក្មាបម់ន្រនតគីេខាធិការ សាសនា ជាគដី្ម 

 គួរបគងកីត្វគគបណតុ ោះបណ្តត េែៃខីត្ក្តូ្វបងថ់្ងៃគេីមុែវជិាជ សំខាន់ៗ មួយចំ្នួន ដូ្ច្ជា កិច្ចការរដ្ឋបាេ រដ្ឋបាេ
សាធារណៈ ជាគដី្ម 

 គសនីឲ្យសាលាគសនីសំុក ច្ បង់វកិាគៅក្កសួងគសដ្ឋកិច្ចនិងហរិ ា្វត្ាុ គដី្មបគីក្ត្ៀមគរៀបចំ្វគគែៃីៗគនោះ 
ឃ.កមាវធីិបណតុ ោះបណ្តត េតាមក្បពន័ធពត័្ម៌ានវទិា (Online Learning) ៖ 
 គួរកសាងនិងអ្នុវត្តកមាវធីិគនោះសក្មាបក់្កសួង សាា បន័ និងរាជធានី គែត្ត ប៉ោុខនតគតី្តួ្អ្ងគណ្តជាអ្នកទទួេបនទុក

គេីចំ្ណ្តយ គោយសារេទធភាពងវកិាគៅមានកក្មិត្ 
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ង.កមាវធីិបណតុ ោះបណ្តត េតាមក្បពន័ធគក្កឌីត្ ៖ 
 អ្នុវត្តចំ្គពាោះខត្មុែវជិាជ សំខាន់ៗ បានគហយី 

ច្.កមាវធីិបណតុ ោះបណត េតទ េគ់ៅតាមក្កសួង សាា បន័ ៖ 
 ោកំ្ទឲ្យមានការបណតុ ោះបណ្តត េខបបគនោះ គោយគៅថ្នន កជ់ាតិ្ កមាសិកាការមីកសិកាគៅសាលាភូមិនទរដ្ឋបាេ 

និងគៅថ្នន កគ់ក្កាមជាតិ្ គសនីប ជ្ូ នសាន្រសាត ចារយគៅបគក្ងៀនដ្េមូ់េោឋ ន 
ឆ.តួ្នាទីរបសស់ាលាភូមិនទរដ្ឋបាេកនុងការបណតុ ោះបណ្តត េដំ្បូងមន្រនតគីក្ជីសគរសីងាី ៖ 
 គួរក្កសួង សាា បន័សាមីជាអ្នកគធវីការបណតុ ោះបណ្តត េដំ្បូងសក្មាបម់ន្រនតីគក្ជីសគរសីងាីគនោះ 

ជ.ការរមួចំ្ខណករបសក់្កសួង សាា បន័កនុងការោកំ្ទដ្េក់ារបណតុ ោះបណ្តត េ ៖ 
 គួរមានការផតេក់ខនៃងសាន កគ់ៅ និងក្បាកឧ់បត្ាមាគផេងៗបខនាមសក្មាបម់ន្រនតរីាជការមកពីថ្នន កគ់ក្កាមជាតិ្ 
 ោកំ្ទខផនបគច្ចកគទស ប៉ោុខនតមិនោកំ្ទគេីការចំ្ណ្តយរបសក់្កសួង សាា បន័ 

 

៣.ការខបងខច្កនិងការគក្បីក្បាសសិ់សេនិងកមាសិកាការខីដ្េបានទទួេការបណតុ ោះបណ្តត េ 
ក.ការកំណត្ត់្ក្មូវការរបសក់្កសួង សាា បន័ (ថ្នន កជ់ាតិ្និងថ្នន កគ់ក្កាមជាតិ្) ៖ 

 ក្កសួងមួយចំ្នួនក្តូ្វការចាបំាច្នូ់វសិសេឬកមាសិកាការខីដ្េបានទទួេការបណតុ ោះបណ្តត េគៅសាលាភូមិនទ
រដ្ឋបាេ និងគសនីផតេកូ់តាចំ្នួនគនោះឲ្យបានគក្ចី្នគៅតាមក្កសួង សាា បន័ខដ្េមានត្ក្មូវការគក្ចី្ន 

 ក្កសួង សាា បន័ខដ្េមានត្ក្មូវការសិសេមន្រនតជីានែ់ពសនិ់ងក្កមការ ក្តូ្វកំណត្អំ់្ពីចំ្នួននិងជំនាញ រចួ្គធវី
សំគណីមកក្កសួងមុែងារសាធារណៈឬសាលាភូមិនទរដ្ឋបាេ 

 សាលាពំុទានគ់ធវីការសិកាគេីត្ក្មូវការជាកខ់សតងរបសក់្កសួង សាា បន័ 
 គសនីសំុសាលាបគងកីនកូតាចំ្នួនកមាសិកាការ ី(គៅថ្នន កគ់ក្កាមជាតិ្) និងចំ្នួនសិសេគដី្មបជួីយការងារគៅថ្នន ក់

គក្កាមជាតិ្ផងខដ្រ 
ែ.ការោកំ្ទរបសក់្កសួង សាា បន័ចំ្គពាោះសិសេនិងកមាសិកាការ ី៖ 

 ក្កសួងមួយចំ្នួនតូ្ច្មិនបានយកចិ្ត្តទុកោកចំ់្គពាោះការប ជ្ូ នមន្រនតីរាជការមកសិកា និងការគក្បីក្បាសសិ់សេ
និងកមាសិកាការគីពេចូ្េគធវកីារងារវញិ ប៉ោុខនតក្កសួងមួយចំ្នួនបានយកចិ្ត្តទុកោកខ់ាៃ ងំនិងផតេឱ់កាស
ការងារដ្េសិ់សេខដ្េចូ្េគៅបគក្មីការងារខដ្េមានេទធផេការងារេអ គោយទទួេបានមុែតំ្ខណង
សមក្សប។ ោ៉ោ ងណ្តមិញ កតាត មួយចំ្នួនរបសស់ាមីសិសេតទ េខ់ដ្េគច្ញពីសាលាកក៏្តូ្វជាបញ្ញា គួរយក
ចិ្ត្តទុកោក ់

 ក្កសួងបរសិាា ន 
ក្កសួងគទសច្រណ៍មានការយកចិ្ត្តទុកោកក់នុងការគរៀបចំ្វគគបណតុ ោះបណ្តត េសក្មាបម់ន្រនតរីបសពួ់កោត្ ់ ចុ្ោះ
ក្បសិនគបីក្កសួង សាា បន័មួយចំ្នួនគទៀត្មិនមានឆនទៈ ថ្នគតី្ក្កសួងមុែងារសាធារណៈនឹងគធវីការគិត្គូរោ៉ោ ង
ដូ្ច្គមតច្ 

គ.ទំនាកទំ់នងរវាងការសិកានិងការងារ៖ 
 សាលាគួរបខនាមកមាវធីិសិកាពាកព់ន័ធនឹងក្កមសីេធម ៌ សុជីវធម ៌ និងគុណធមជ៌ាមន្រនតីរាជការសក្មាបសិ់សេ

និងកមាសិកាការ ី
ឃ.ក្បពន័ធតាមោននិងវាយត្ថ្មៃេទធផេសិកានិងការគឆៃីយត្បរបសក់្កសួង សាា បន័៖ 

 សាលាគួរគធវីការតាមោនចំ្គពាោះេទធផេសិកាបខនាមគទៀត្ (ជាពិគសសចំ្គពាោះសិសេនិងកមាសិកាការខីដ្េ
មានេទធផេសិកាកក្មិត្ទាប) 

 ការគិត្គូរកនុងការខត្ងតាងំចំ្គពាោះសិសេនិងកមាសិកាការខីដ្េបានសិកាគៅសាលាភូមិនទរដ្ឋបាេ 
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 ក្កសួងមុែងារសាធារណៈ កដូ៏្ច្សាលាភូមិនទរដ្ឋបាេ គួរបគងកីត្យនតការតាមោនចំ្គពាោះកមាសិកាការខីដ្េ
បានប ច្ បវ់គគ និងក្ត្ឡបគ់ៅបំគពញការងារវញិ 

 គួរមានរបាយការណ៍សតីពីេទធផេថ្នការសិកាជូនដ្េក់្កសួង សាា បន័សាមី 
 គួរមានក្បពន័ធគេីកទឹកចិ្ត្តសក្មាបសិ់សេនិងកមាសិកាការខីដ្េពូខក 

ង.សមាគមអ្តី្ត្សិសេនិងកមាសិកាការ៖ី 
 កមាសិកាការមីកពីក្កសួងសុខាភិបាេ (ជំនានទី់២) បានសរគសរេកានតិកៈសក្មាបស់មាគម

អ្តី្ត្កមាសិកាការ ីកនុងឆ្ន ២ំ០១៣ និងបានក្បគេជូ់នសាលារចួ្គហយី  
 គួរបគងកីត្សមាគមគនោះគដី្មបជួីយោន គៅវញិគៅមក 
 

៤.កិច្ចសហក្បតិ្បត្តកិាររវាងសាលាភូមិនទរដ្ឋបាេជាមួយក្គឹោះសាា នបណតុ ោះបណ្តត េរបសក់្កសួង សាា បន័ 
និងក្គឹោះសាា នបណតុ ោះបណ្តត េឯកជន 

ក.ការគរៀបចំ្វគគបណតុ ោះបណ្តត េដំ្បូងសក្មាបម់ន្រនតីគក្ជីសគរសីងាី ៖ 
 ឯកភាពចំ្គពាោះគំនិត្ផតួច្គផតមីគនោះ និងគសនីឲ្យមានការគេីកសំគណីងវកិាគដី្មបគីរៀបចំ្ 

ែ.ការគរៀបចំ្កមាវធីិសិកាពាកព់ន័ធនឹងរដ្ឋបាេសាធារណៈ ៖ 
 ឯកភាពចំ្គពាោះគំនិត្ផតួច្គផតមីគនោះ 

គ.ការផតេក់ារោកំ្ទោន គៅវញិគៅមកខផនកបគច្ចកគទសនិងការតៃ សប់តូរបទពិគសាធននិ៍ងចំ្គណោះដឹ្ង៖ 
 ឯកភាពចំ្គពាោះគំនិត្ផតួច្គផតមីគនោះ និងសូមបញ្ញជ កអំ់្ពីគោេគៅនិងគោេបំណងរបសស់ាលាភូមិនទរដ្ឋបាេ 

 
 ជាទីប ច្ ប ់ ែំុ្បាទសូមគោរពខងៃងអំ្ណរគុណោ៉ោ ងក្ជាេគក្ៅបំផុត្ចំ្គពាោះគណៈអ្ធិបតី្ គភ្ៀវកិត្តយិស និងអ្ងគ
សិកាា សាលាទាងំមូេ ខដ្េបានចំ្ណ្តយគពេគវលាចូ្េរមួោ៉ោ ងសកមាកនុងសិកាា សាលាពិគក្ោោះគោបេស់តីពីវាយត្ថ្មៃ
ត្ក្មូវការ និងការត្ក្មងទិ់សសក្មាបក់ារបណតុ ោះបណ្តត េគៅសាលាភូមិនទរដ្ឋបាេនាថ្ងៃគនោះ។ 
 សូមគោរពជូនពរ ឯកឧត្តមគណៈអ្ធិបតី្ គភ្ៀវកិត្តយិស និងអ្ងគសិកាា សាលាទាងំមូេ សូមមានសុែភាពេអ
បរបូិរណ៍ មានកមាៃ ងំពេំខាៃ ងំកាៃ  ក្បាជ្ាវាងថ្វ និងសគក្មច្បានគជាគជយ័ក្គបភ់ារកិច្ច។  

សូមអ្រគុណ! 


