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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

សសចរតីថ្លែងការណ៍របសរ់សរិររម្ពុជា 
រីសេទិការសរិរថ្នា រ់ជាតិស ើរទី៥ សព្កាម្ព្បធានបទ  

“ រមួ្គ្នា រព្ងឹងសទិធិអណំាចរសរិរខ្នា តតចូ តាម្រយៈការអនតរាគម្ន៍ទីផ្សារ និងការអនុេតត
រសរិម្មធន់នឹងការថ្ព្បព្បួ អាកាសធាតុ ”  

សាលសហសិក្សា នៃវទិ្យាសាា ៃបច្ចេក្សច្ទ្យសក្សម្ពុជា នងៃទ្យី ៤-៥ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
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ច្ ើងទាំងអស់គ្នន  ជាក្សសិក្សរ ៃិងជាតាំណាងសហគម្ៃក៍្សសិក្សរ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សម្ពុជា  សូម្ច្្ញើច្សចក្សត ី
ខងែងការណ៍សតីរីក្សតីបារម្ភ ៃិងតាំរវូការចាំបាច ់ ៃិងសាំណូម្រររបស់ក្សសិក្សរក្សម្ពុជា ជូៃចាំច្ ះរាជរដ្ឋា ភបិាលក្សម្ពុជា 
អងគការជាត ិ អងគការអៃតរជាតិ ៃិង នៃគូអភវិឌ្ឍៃន៍ានាខៃល ក្សរ់ៃ័ធ ។ ច្គ្នលបាំណងនៃច្សចក្សតខីងែងការណ៍ច្ៃះ 
ច្ៃើម្បទីញការ ក្សចិតតទុ្យក្សដ្ឋក្ស ់ បខៃាម្ច្ទ្យៀតរីសាា បៃ័ ក្សរ់ៃធន័ានាច្ៃើម្បជីួ  ច្ដ្ឋះព្សា  ៃិងគ្នាំព្ទ្យៃល់ក្សសិក្សរ
ក្សម្ពុជាច្ោ កាៃខ់តមាៃជវីភារ ៃងិភារធ្ៃក់ាៃខ់តលអព្បច្សើរ ច្ ើងខងម្ច្ទ្យៀត។ 

ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សម្ពុជាជាព្បច្ទ្យសក្សសិក្សម្មខៃលមាៃព្បជាជៃព្បមាណ៨០ភាគរ 
ជាក្សសិក្សររឹងខ្អក្សច្លើវស័ិ ក្សសិក្សម្ម។ ច្ព្កា រកីារបញ្េបស់ង្គ្រគ ម្ៃរុ៏ា ាំនរ ៉ៃរវាងខែមរ ៃងិខែមរ រហូតៃល់ច្រលច្ៃះ 
ក្សម្ពុជាក្សាំរុងច្ៃើរច្លើ្ែូវនៃរបបព្បជាធ្បិច្ត យច្សររីហុបក្សស ច្សៃាក្សិចេទ្យី្ ារច្សរ ី  
ព្បជារលរៃារស់ច្ៅច្ដ្ឋ សុែសៃតិភារច្ហើ ច្សៃាក្សិចេមាៃការរកី្សចាំច្រ ើគួរឲ្យក្សតស់មាគ ល់ ្លិតក្សម្មក្សសិក្សម្ម 
រិច្សសៃាំណាាំព្សូវខតងខត្លិតច្លើសរីតព្ម្វូការជាច្រៀងរាល់ឆ្ន ាំច្ៅក្សព្ម្តិថ្នន ក្សជ់ាតិក្សប៏៉ៃុខៃតច្ៅក្សព្ម្តិព្គួសារព្បជា
ក្សសិក្សរច្ ើងម្ ួចាំៃួៃ ជារិច្សសក្សសិក្សរក្សសិក្សរខ្នន តតូចក្សាំរុងជួបព្បទ្យះៃូវបញ្ហា ម្ ួចាំៃួៃៃូចជា បញ្ហា ទ្យី្ារ
្លិត្លក្សសិក្សម្ម តនម្ែ្ លិត្លក្សសិក្សម្មទប ៃិងម្ៃិច្ទ្យៀងទត ់ ការែូចខ្នត្លៃាំណាាំខៃលបណាត លម្ក្សរី
ឥទ្យធិរលនៃការខព្បព្បួលោកាសធាតុ ៃូចជាភាររា ាំងសៃួត ទ្យឹក្សជាំៃៃ ់ រៃូវកាលម្ៃិច្ទ្យៀងទត ់ការអៃុវតតបច្ចេក្សច្ទ្យស
ងមីច្ៅច្លើវស័ិ ក្សសិក្សម្មច្ៃើម្បបីៃាុាំច្ៅៃងឹការខព្បព្បលួោកាសធាតុច្ៅមាៃក្សព្ម្តិ 
ន្ៃៃី្លិតក្សម្មក្សសិក្សម្មសព្មាបច់ិញ្េ ឹម្ព្គសួារមាៃទ្យាំហាំតូច ក្សងវះច្ហដ្ឋា រចនាសម្ពៃ័ធ ៃិងព្បរៃ័ធ ធារា
សាង្គ្សតរងសព្មាបវ់ស័ិ ក្សសិក្សម្ម ក្សងវះការទ្យទ្យួលបាៃៃូវឥណទៃសម្ព្សបសព្មាបអ់ភវិឌ្ឍវស័ិ ក្សសិក្សម្ម 
ជាច្ៃើម្។ បញ្ហា ទាំងច្ៃះបាៃបងកឲ្យមាៃ្លប៉ៃះ ល់ៃល់ជីវភាររស់ច្ៅ របស់ព្បជារលរៃារ រងច្ព្គ្នះ ជា
រិច្សសក្សសិក្សរខ្នន តតូចខៃលបាៃៃិងក្សាំរុងរឹងខ្អក្សទាំងព្សុងច្ៅច្លើវស័ិ ក្សសិក្សម្ម 
ច្ដ្ឋ ព្តូវបងខាំចិតតច្ធ្វើចាំណាក្សព្សុក្ស ច្ៃើម្បខីសវងរក្សការររច្ៅទ្យីព្ក្សុង ឬច្ៅច្ព្ៅព្បច្ទ្យស។ 
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ោព្ស័ ច្ហតុច្ៃះ ច្ ើង សូម្អាំ វនាវៃល់រាជរដ្ឋា ភបិាលក្សម្ពុជា អងគការម្ៃិខម្ៃរដ្ឋា ភបិាលជាតិ អងគការ
អៃតរជាត ិ ៃងិនៃគូអភវិឌ្ឍៃន៌ានា បៃតការគ្នាំព្ទ្យៃល់ក្សសិក្សរ រិច្សសក្សសិក្សរខ្នន តតូច តាម្សាំណូម្ររ ៃូចខ្នង
ច្ព្កាម្៖ 

១. ចាំច្ ះអងគការម្ៃិខម្ៃរដ្ឋា ភបិាលជាតិ ៃងិអងគការអៃតរជាតិ 
 បច្ងកើៃការគ្នាំព្ទ្យសហគម្ៃក៍្សសិក្សរៃូវបច្ចេក្សច្ទ្យសក្សសិក្សម្មបៃាុាំៃងឹការខព្បព្បួលោកាសធាតុព្បក្សបច្ដ្ឋ  

ៃិរៃតរភារ  
 ជួ  បណតុ ះបណាត លៃល់ក្សសិក្សររីទ្យី្ ារក្សសិ្ល ៃិងការខចក្សរ ាំខលក្សរត័ម៌ាៃទ្យី្ារៃល់សហគម្ៃ ៍

ក្សសិក្សរ  
 បៃត ៃិង បច្ងកើៃការ្សរវ្ា រី្លប៉ៃះ ល់នៃថ្នន ាំក្សសិក្សម្ម ៃល់ក្សសិក្សរច្ោ បាៃទូ្យលាំទូ្យលា ខងម្ 

ច្ទ្យៀត  
 បៃតជាំរញុច្លើក្សទ្យឹក្សចិតតៃល់ក្សសិក្សរក្សនុងការអៃុវតតក្សសិក្សម្មសររីាងគ  

 

២.ចាំច្ ះរាជរដ្ឋា ភបិាលក្សម្ពុជា ៃិងសាា បៃ័ជាត:ិ 

 ព្ក្សសួងក្សសិក្សម្ម រកុាខ ព្បមាញ់ ៃិងច្ៃសាទ្យ គួរជ ួ បច្ងកើៃការបណតុ ះបណាត លរីបច្ចេក្សច្ទ្យសក្សសិក្សម្ម
ព្បក្សបច្ដ្ឋ ៃិរៃតរភារ ជារិច្សសបច្ចេក្សច្ទ្យសបៃាុាំៃឹងការខព្បព្បួលោកាសធាតុ ខៃលោចជួ   
បច្ងកើៃ្លិតក្សម្មក្សសិក្សម្ម ។ 

 ជួ  ច្ដ្ឋះព្សា ្តល់ៃីសម្បទៃសងគម្ក្សិចេជារិច្សសៃីសព្មាបច់្ធ្វើក្សសិក្សម្មៃល់ក្សសិក្សរខ្នន តតូច 
ច្ៃើម្បមីាៃឱកាសបច្ងកើៃព្បាក្សច់ាំណូលៃិងជីវភារលអព្បច្សើរ។ 

 ជួ  បច្ងកើៃការសាងសងព់្បរៃ័ធ ធារាសាង្គ្សត (ព្បឡា  ោងសតុក្សទ្យឹក្ស) ខ្នន តតូច ៃិងម្ធ្យម្ ៃល់
សហគម្ៃក៍្សសិក្សរ។ 

 គួរបខៃាម្ការសិក្សាព្សាវព្ជាវ ៃិង្សរវ្ា ច្ោ បាៃទូ្យលាំទូ្យលា  ៃល់ក្សសិក្សរៃូវរូជខៃលមាៃ
ទ្យិៃន្លែពស់ មាៃតាំរវូការទ្យី្ ារ ៃងិធ្ៃៃ់ឹងការខព្បព្បលួោកាសធាតុ។ 

 ជួ  ព្តួតរៃិតិយឲ្យបាៃតឹងខតងចាំច្ ះព្ក្សមុ្ហ ុៃខៃល្លិតរូជ 
ច្ៃើម្បចី្គ្នររសតងដ់្ឋររូជម្ៃុច្រលដ្ឋក្សល់ក្សច់្ៅច្លើទ្យី្ ារ ជាម្ ួៃឹង តនម្ែសម្រម្យ។  

 បច្ងកើៃការព្តតួរិៃិតយ ព្គបព់្គងសមាភ រក្សសិក្សម្ម ជារិច្សសថ្នន ាំក្សសិក្សម្មខៃលហាម្ឃាត ់
ៃិងមាៃច្ព្គ្នះថ្នន ក្សខ់្នែ ាំងៃល់សុែភារ ជារិច្សសសុែភារកុ្សមារ ៃិងប៉ៃះ ល់ៃល់បរសិាា ៃ ។ 

 ជួ  ខសវងរក្ស ៃិង្តល់ព្បាក្សក់្សម្េខីៃលមាៃអព្តាការព្បាក្សទ់បជាងម្ ួភាគរ ក្សនុងម្ ួខែ (១%)
ៃល់ក្សសិក្សរ ជារិច្សសក្សសិក្សរខ្នន តតូច ច្ៃើម្បចី្ធ្វើការវៃិិច្ោគច្លើការចិញ្េ ឹម្សតវ ៃិងការដ្ឋាំៃុះ។ 

 គួរបច្ងកើៃការខសវងរក្សទ្យី្ារក្សសិ្ល ព្បក្សបច្ដ្ឋ ព្បសិទ្យធិភារ។  
 បៃតជួ  គ្នាំព្ទ្យ ៃិងបច្ងកើៃសម្តាភារៃល់សហគម្ៃក៍្សសិក្សរក្សនុងចូលរមួ្ព្គបព់្គងខែសសរវ ក្ស់្ លិតក្សម្ម

ក្សសិក្សម្មច្សបៀង រីការ្លិតការខក្សនចន (ឧទហរណ៌ ច្រាងមា៉ៃ សីុៃក្សិៃព្សូវសហគម្ៃ)៌ រហូតៃល់
ទ្យី្ារក្សនុងព្សកុ្ស ៃិង នាាំច្ចញ ច្ៃើម្បទី្យទ្យលួបាៃតនម្ែបខៃាម្។ 



3 

 

 គួរជួ  ្ តល់ច្សវាក្សម្មធានារា៉ៃបរ់ងក្សសិដ្ឋា ៃក្សសិក្សម្ម  ្តល់ការឧបតាម្ភធ្ៃច្រលមាៃច្ព្គ្នះម្ហៃតរា  
ៃិងតនម្ែក្សសិ្លធាែ ក្សចុ់ះ។ 

 ជួ  បញ្េុ ះតនម្ែច្ព្បងឥៃៃៃៈ ៃិងធាតុចូលក្សសិក្សម្មច្្សងច្ទ្យៀតឲ្យមាៃតនម្ែសម្រម្យច្ៃើម្បឲី្យក្សសិក្សរោច 
 ក្សច្ៅច្ធ្វើក្សសិក្សម្មបាៃ។ 

 បច្ងកើៃក្សិចេសហការ្តល់រត័ម៌ាៃរាក្សរណ៍ោកាសធាតុសាំរាបវ់ស័ិ ក្សសិក្សម្ម ៃិងព្បរៃ័ធជូៃៃាំណឹង
ជាម្ុៃ ជារិច្សសទ្យឹក្សជាំៃៃ ់ឲ្យបាៃទៃច់្រលច្វលា មាៃភារសុព្ក្សិតែពស់ ៃងិរ  ល់។ 

 ជួ  គ្នាំព្ទ្យច្លើក្សទ្យឹក្សចិតត ៃិងបណតុ ះបណាត លបខៃាម្ៃល់ ុវជៃខៃលបាៃបញ្េបក់ារសិក្សាច្ោ កាែ   
ជាសហព្គិៃក្សសិក្សម្ម រមួ្ចាំខណក្សបច្ងកើៃ្លិតក្សម្មសុវតាិភារច្សបៀងោហារ ៃិងអភវិឌ្ឍសហគម្ៃ ៌   
ក្សសិក្សរ។  

២.ចាំច្ ះវស័ិ ឯក្សជៃ ៃងិវទិ្យាសាា ៃព្សាវព្ជាវនានា: 

 ព្សាវព្ជាវរក្សរូជព្សូវ ៃាំណាាំខៃលមាៃទ្យិៃន្លែពស់ ៃិងព្តូវតាម្សតងដ់្ឋរនាាំច្ចញ មាៃរ ៈច្រលែែី 
ៃិងធ្ៃព់្ទាំច្ៅៃឹងការខព្បព្បួលោកាសធាតុ 

 ្តល់ក្សម្េខីៃលមាៃអព្តាការព្បាក្សទ់បជាង ១ភាគរ   
 ព្ក្សុម្ហ ុៃជួ  សហការជាម្ ួក្សសិក្សរ ខសវងរក្សទ្យី្ារ្លិត្លៃល់ក្សសិក្សរ 
 ព្ក្សុម្ហ ុៃព្តូវ្គត់្ គងស់មាភ រៈ ៃិងឧបក្សរណ៍ក្សសិក្សម្មខៃលមាៃគុណភារែពស់ ៃិងមាៃតនម្ែសម្ព្សប 

 
ជារមួ្ ច្ ើងែញុ ាំសូម្សាំណូម្ររៃល់រាជរដ្ឋា ភបិាលក្សម្ពុជា ព្ក្សសួងសាា បៃ ័ក្សរ់ៃធ ័ព្ក្សុម្ហ ុៃនានាៃិងអងគការ

ម្ៃិខម្ៃរដ្ឋា ភបិាលជាតិ ៃិងអៃតរជាត ិ បៃតៃិងបច្ងកើៃការចូលរមួ្គ្នាំព្ទ្យៃល់សហគម្ក្សសិក្សរ ជារចិ្សសក្សសិក្សរ
ខ្នន តតូច ច្ៃើម្បមីាៃលទ្យធភារោចបច្ងកើៃ្លិតក្សម្មក្សសិក្សម្ម ៃងិទ្យទ្យួលបាៃទ្យី្ារសម្ព្សប ច្ៃើម្បសីាំច្ៅបច្ងកើៃ
ព្បាក្សច់ាំណូល ចូលរមួ្កាតប់ៃា ភារព្ក្សីព្ក្ស ៃងិបច្ងកើៃជីវភាររស់ច្ៅឲ្យកាៃខ់តលអព្បច្សើរ។ 

 

 


