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ការអប់រ ំនិងការអភិវឌ្ឍនៅម្ពុជា 
 

ដោយបណ្ឌិ ត កង ឱម្ 
សាស្រ្សាា ចារ្យវទិ្យាសាស្រ្្ាអប់រ្ ំ

 
វស័ិយអប់រនំៅកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍរកីចន្ម្ើននៅតាម្សម័្យកាល តាម្ស្ថា នភាព 

្បនេសននសម័្យកាល និងតាម្រយៈឆនទះរបស់នម្ដឹកនំ្បនេសផងដដរ។ ស្មាប់បចចុបបនន 
កាល រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាមានម្ហិចឆតាកនុងការផ្លា ស់បតូរ ពី្បនេសដដលមានចំណូលម្ធ្យម្ 
ក្មិ្តទាប នៅជា្បនេសដដលមានចំណូលម្ធ្យម្ក្មិ្តខ្ពស់កនុងឆ្ន ំ ២០៣០ នហើយបនតកាា យ 
ជា្បនេសអភិវឌ្ឍនៅឆ្ន ំ២០៥០។ មានដតការព្ងឹង និងអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រនំេដដលជាកតាត  
អាេិភាពស្មាប់នធ្វើឲ្យនោលនៅននះឈាននៅសន្ម្ចបាននជាគជ័យ នដ្ឋយពឹងដផែកនលើ 
សម្តាភាពរបស់្បជាជនកនុងការន្កបយកចំនណះដឹង សម្ស្សបនឹងជំនញពាក់ព័នធដដល 
អាចឆាុះបញ្ច ងំពីម្រតកវបបធ្ម៌្ និងសីលធ្ម៌្របស់្បនេសជាតិ។ កុមារ យុវជន និងម្នុសស 
នពញវយ័្តូវមានសិេធិចូលនរៀននៅស្ថលាចំនណះេូនៅរបស់រដា នដ្ឋយឥតបង់នលាយ៉ាងនោច 
ណាស់្តឹម្បញ្ច ប់ក្មិ្តមូ្លដ្ឋា ននាកន ក់េី៩។ នគក៏អាចេេួលបានការបនតការសិកា និងការអប់រ ំ
នពញមួ្យជីវតិផងដដរ នៅតាម្លេធភាពដដលពួកនគអាចនលលកបាន ស្មាប់ត្ម្ូវការ 
េីផារការងារ្បកបនដ្ឋយគុណភាពជាងបចចុបបនន។ ការអប់រ ំ្ តូវផតល់ឱកាសដល់សិសស និង 
នផ្លត តនលើការកស្ថងជំនញបនចចកនេសវជិាា ជីវៈ និងជំនញឯកនេសដដលអាចនធ្វើឲ្យពួកនគ 
អាចមានអាជីពមួ្យចាស់លាស់។  

នដ្ឋយសិសានុសិសសមានការនកើនន ើងជា្បចំ ពីមួ្យឆ្ន ំនៅមួ្យឆ្ន ំ នធ្វើឲ្យតំបន់ជា 
ន្ចើន ជាពិនសសតំបន់ដ្ឋច់ស្សយល និងតាម្េីជនបេ្បឈម្នឹងកងវះស្ថលានរៀន កងវះ 
បនទប់នរៀន និងកងវះ្គូបន្ងៀន ដដលជានហតុនធ្វើឲ្យស្ថលានរៀនមួ្យចំនួន្តូវន្បើ្បាស់្គ ូ
បន្ងៀនជាប់កិចចសនា ន្បើ្បាស់នាកន ក់គួប ការបន្ងៀនពីរនាកន ក់ ឬ្តូវបន្ងៀនពីរនពល ឬបី
នពលក៏មាន។ យ៉ាងណាមិ្ញ ការបណតុ ះបណាត ល្គូបន្ងៀន្បចំឆ្ន ំស្មាប់ផគត់ផគង់តាម្នខ្តត 
រាជធានីនីមួ្យៗមិ្នទាន់បាន្គប់្ោន់នៅន ើយ នដ្ឋយនៅមាន្គូបន្ងៀនមួ្យចំនួនបន្ងៀន
ខ្ពស់ជាងក្មិ្តវបបធ្ម៌្របស់ខ្ាួន ឬបន្ងៀនខុ្សឯកនេស ឬមិ្នមានគរនុកាសលយកនុងការ
បន្ងៀន។ ការន្ជើសនរ ើស្គូបន្ងៀន្បចំឆ្ន ំ និងចំនួនដដលបាននផទរនចញ លុបនឈាម ះ 
ម្រណភាព និងចូលនិវតតន៍ជានរៀងរាល់ឆ្ន ំមិ្នមានតុលយភាពោន ។  ភាគន្ចើន្គបូន្ងៀនដដល 
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បានបញ្ច ប់ការសិកាពីម្ជឈម្ណឌ លគរនុកាសលយភូមិ្ភាគ ស្ថលាគរនុកាសលយនិងវ ិ្ កឹតការ 
នខ្តត រាជធានី ឬវេិាស្ថា នជាតិអប់រ ំ មិ្នបានបន្ម្ើការយូរអដងវងនៅតាម្កដនាងដដលបានផតល់ 
ឲ្យកាលពីនដើម្។ សមិ្េធផលដដលសន្ម្ចបានរបស់្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាឆ្ន ំ២០១៣-
២០១៤ បងាា ញពីភាពរកីចន្ម្ើនគួរកត់សំោល់ ប៉ាុដនតនៅមានបញ្ា ្បឈម្ជាន្ចើននេៀតដដល 
្តូវនដ្ឋះស្ស្ថយជាបនតបនទ ប់ នដើម្បីឈានសន្ម្ចបាននជាគជ័យជាស្ថា ពរឲ្យទាន់នពលនវលា 
និងអាចន្បៀបនធ្ៀបជាមួ្យបណាត ្បនេសកនុងតំបន់អាស្ថ៊ា ន។  

ការរមួ្ោន បនងកើតឲ្យបានជា សមាគម្ន៍ដតមួ្យ វាសនដតមួ្យ ត្ម្ូវឲ្យ្បនេសនីមួ្យៗ 
កនុងសមាគម្ន៍មានលកខណៈវនិិចឆ័យរមួ្ មានធ្នធាននសដាកិចច និងសម្តាភាពធ្នធានម្នុសស 
្បោក់្បដហលោន នដើម្បីនធ្វើដំនណើ រនៅនដ្ឋយស្សបោន  និងមានអភិវឌ្ឍឆ្ប់រហ័ស។ នដ្ឋយ 
ដ កធ្នធានម្នុសសនៅកម្ពុជាគឺ វស័ិយអប់រ ំ និងគុណភាព ្តូវដតបានយកចិតតេុកដ្ឋក់ឲ្យ 
បានខ្ា ំងកាា បំផុត។ ្បនេសកម្ពុជាមានអវីខ្ាះនហើយនៅនពលននះ ្បនេសកម្ពុជាគួរដតព្ងឹង 
និងព្ងីកបដនាម្ និង្តវូន្តៀម្លកខណៈដបបណាខ្ាះនេៀត។ ដូនចនះការដឹងមុ្ន និងការន្តៀម្ 
លកខណៈពីនពលននះនៅជា្បការចំបាច់បំផុតរបស់្បនេសនីមួ្យៗ។ 
និយមនយ័ននពាក្យ 

- សមាហរណកម្ម (Integration) គឺជាការរមួ្បញ្ចូ លោន នូវរបស់ ឬវតាុពីរ ឬន្ចើននដើម្បីនធ្វើ 
កិចចការអវីមួ្យរមួ្ោន ។  

- អាស្ថ៊ា ន (ASEAN) ជាអកសរកាត់ម្កពីភាស្ថអង់នគាសនាក សមាគម្្បជាជាតិអាសីុ
អានគនយ៍ (Association of Southeast Asian Nations)។  
អាស្ថ៊ា ន គឺជាអងគការនសដាកិចច និងននយបាយដដលរមួ្មាន ១០ ្បនេស សាិតនៅភាគ 

អាសីុអានគនយ៍ ដដលបនងកើតន ើងនៅនលៃេី ០៨ សីោ ឆ្ន ំ ១៩៦៧ នដ្ឋយ្បនេសឥណឌូ ននសីុ 
មា៉ា ន សីុ ហវីលីពីន សឹុងាបូរ ី និងនល។ បនទ ប់ពីននះម្កសមាជិកដនេនេៀត្តូវបានបញ្ចូ លមាន 
ដូចជា ្បុយនណ មី្យ៉ា ន់មា៉ា  កម្ពុជា  ឡាវ និងនវៀតណាម្។ នោលនៅសំខ្ន់របស់អាស្ថ៊ា នគឺ 
នដើម្បីព្ងឹងសាិរភាពននយបាយ និងសនតិភាពនៅកនុងតំបន់។ កនុងនោលនៅននះ អាស្ថ៊ា នបាន
ខិតខំប្រឹងប្ប្រងដ ើម្បបី្ប្រក្លា យតំរន់ដនេះ ដៅជាសហគម្ន៍ដស ឋកិច្ចប្តមួ្យ (ASEAN Economic 

Community) និងអនុវតតគំនិតផ្ដួច្ដផ្ដើម្ររស់ខាួនឲ្យទទួលបានដជាគជ័យជាតំរន់ទីផ្ារប្តមួ្យ 
និង ផ្លិតផ្លប្តមួ្យ ដោលគឺលំហូរផ្លិតផ្ល ដសវាកម្ម ក្លរវនិិដោគ និង ជំនាញពលកម្ម 
។ល។ នឹងមានវតតមានដោយដសរដីៅកនុងតំរន់ដនេះ។ អាស្ថ៊ា នមាននផទដីសរបុ ៤.៤៦លានគ.ម្២ 
និងមាន្បជាជនជាង ៦០០ លាននក់ ដដលនសមើនឹង ៨.៨% ននចំនួន្បជាជនពិភពនលាក។ 
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ប្រវត្តអិរ់រកំ្មពុជា 
 ការសិក្សាសម័យបុរាណ 

 នៅ្បនេសកម្ពុជាការសិកានកើតមានន ើងតំាងពីសម័្យន្ពងនយ។ ប៉ាុដនតកាលពីនដើម្
ន ើយ ការសិកាននះមាននៅដត្តកូលនសតចប៉ាុនណាណ ះ។ បុ្តាបុ្តីនសតច ម្ន្តនតីតូចធំ្សុេធដត 
បានេេួលការសិកាយ៉ាងបរបូិរណ៍។ នដ្ឋយ្បនេសកម្ពុជាេេួលឥេធិពលពុេធស្ថសន និង 
្ពាហមណ៍ស្ថសន ដូនចនះ្បនេសកម្ពុជាកាន់ស្ថសនទំាងពីរននះ។ 
 សម័្យនគរភនំ (ហវូណន) ការសិកាមានការរកីចំនរ ើននហើយ។ ភិកខុស្ថម្នណរ្បានេេួល 
ការសិការហូតដល់វជិាា ជាន់ខ្ពស់។ កាលននះមាន្ពះនលរអងគខ្ាះបានសិកាខ្ពង់ខ្ពស់ នចះវជិាា  
ន្ចើន្បការ មានភាស្ថស្ថស្តសតជានដើម្ ដូច្ពះម្ោនលរសងឃបាល។ នៅកនុងរជាកាល្ពះបាេ 
ជ័យនៅណឌិ នយវរន័ម ្គឹសតសតវតសេី៥ ្ពះម្ោនលរអងគននះបាននិម្នតនៅកាន់្បនេសចិន 
នហើយ្ពះនៅ្កងុចិន្េង់ន្បាស្បាលណាស់ នដ្ឋយ្ពះអងគបានដ្ប្ពះន្តបីដកនៅជា 
ភាស្ថចិន និងគម្ពីរមួ្យចំនួននេៀតនៅជាភាស្ថចិន នៅការយិល័យនគរភនំ ្បនេសចិន។ ស្ថន  
្ពះហសាជាភាស្ថចិនមាននសចកតីវនិសសវសិ្ថលណាស់ មិ្នមានអនកណាអាចស្ថគ ល់បាននាក 
ជាស្ថន នដដខ្មរន ើយ បានជា្ពះនៅ្កុងចិនសពវ្ពះរាជហឫេ័យ នហើយនាកវ យ្ពះអងគជា 
សិសសកស្ថងវតត្បនគនសំរាប់ឲ្យគង់នៅនដ្ឋយកតីនកសម្កានា។ លេធិពុេធស្ថសនម្ោយន 
កនុងសកលនលាកស្ថគ ល់្ពះនម្នលាកនាក «សងឃបាល» ននះពិត្បាកដណាស់ នហើយនគមាន 
ចរកិ្ពះនម្ននះនៅកនុង្ពះន្តបិដកចិននេៀតផង។ នករ តិ៍នឈាម ះ្បនេសកម្ពុជាអដណត ត 
្តដសតខ្ពង់ខ្ពស់នដ្ឋយ្ពះម្ោនលរអងគននះរហូតម្កដល់សពវនលៃ។ 
 សម័្យនចនឡា ការសិកាក៏មានការរកីចំនរ ើនណាស់ដដរ។ អនកសិកាអកសរស្ថស្តសត 
សំស្តសកឹត បានេេួលការសិកាខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់។ កនុងរាជដំណាក់មាន្តកូលម្ន្តនតីជាន់ខ្ពស់មួ្យ 
មានការនចះដឹង វនិសសបានជា្បធានម្ន្តនតីន្ចើនរាជយពីរាជយ្ពះបាេរុ្ េវរន័ម គ.ស ៥១៤ រហូត 
ម្កដល់រាជយ្ពះបាេជ័យវរន័មេី១ គ.ស ៦៨១។ 
 កនុង្តកូលននះមាននឈាម ះ សិងាវរិៈ ជាចិតតកវឯីក កនុងរាជយ្ពះបាេឥស្ថនវរន័ម គ.ស 
៦២៧។ កាពយនលាកជាកាពយនជើងឯក។ នលាកមានបុ្តាមួ្យនឈាម ះ សិងាេតត នធ្វើជា្គូនពេយ 
នហើយជាអនក្បាជញនៅកនុងរាជយ្ពះបាេជ័យវរន័មេី១។ ្ពះជ័យវរន័មេី១ ដតងតំាងនលាកជា 
នយក្កុងអាធ្យបុរៈ។ នលាកសិងាេតត ដតងអតាបេសិលាចរកិអងគរជនីក សរនសើរបិតា នលាក 
នាក «ជាកវនីជើងឯកនចះដតងកាពយ ្បនសើរដដលនគផឹកមិ្ននចះដឆែត»។  
 សម័្យម្ោនគរ ការសិកាន ើងដល់នាកន ក់ខ្ពស់បំផុត។ មានអនក្បាជញន្ចើននក់ អនក 
្បាជញពុេធស្ថសន អនក្បាជញស្ថសន្ពាហមណ៍ខ្ាះជាបុនរាហិត ខ្ាះជា្ពះរាជ្គូ។ កនុងរាជ 
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សំណាក់មានម្ោវេិាល័យជាន់ខ្ពស់សំរាប់្ពះរាជ្តកូលនៅកនុងវតតជ័យស្សី ្ពះខ្ន់។ ្ពះ 
នងឥន្តនទនេវ ី ជា្ពះអគគជាយនន្ពះបាេជ័យវរ ័ មនេី៧្េង់ជាស្ថកលវេិាធិ្ការ។ នៅកនុងវតត 
រាជវោិរ (តា្ពហម) ្ពះម្ោនលរនាកន ក់ជាបណឌិ តមាន ១៨អងគ ជាស្ថស្តស្ថត ចរយមាន ២៧៤០ 
អងគ។ ទំាងអស់ននះជាសតម្ភ្េ្េង់ការសិកាសម័្យននះ។ ស្ថន នដអនក្បាជញទាំងននះមានតនម្ា 
កាត់នលាមិ្នបានសូម្បីដតកវ ី្ ពាហមណ៍ដដលនៅកនុង្បនេសេននាគងាគ  (ឥណាឌ ) ក៏យកឈនំពំុបាន 
ន ើយ។ អនកសិកានបើបានន ើញស្ថន នដកវ ីបុរាណ ជាពិនសសស្ថន នដកវ ីសិវនស្ថម្ េិវាករ ្ពះ 
នងឥន្តនទនេវ ីគតិបណឌិ តសូរយកុមារ។ល។ ោក់ដូចជាបានន្កបេឹកអ្មឹ្តដដលនគផឹកមិ្ននចះ 
ដឆែត។  
 ននះបញ្ា ក់នាក្បនេសកម្ពុជានយើងមានការសិកានហើយ មានសិកាតំាងពីនាកន ក់ទាប 
រហូតដល់នាកន ក់ខ្ពស់។ ឯការចត់នាកន ក់សិកាសូម្បីនយើងមិ្នដឹងនដ្ឋយលែិត ក៏នយើងអាចយល់
បាននាក មិ្នដបាកពីសម័្យន្កាយគឺកនុង្គឹសតសតវតសេី ១៩ ប៉ាុនម នដដរ។ ការអប់រនំយើងសម័្យ 
បចចុបបននននះមានការចត់នាកន ក់សិកា្បកបនដ្ឋយរនបៀបលែ្ តឹម្្តូវនៅតាម្កាលៈនេសៈដតភូមិ្ 
សិកានៅេន់នខ្ាយមិ្នទាន់បានលេធផល្បនសើរគួរឲ្យនពញចិតត គឺនាកនយើងនដើរមិ្នទាន់ដល់ 
បុពវបុរស នយើងនៅន ើយនេ។ 
 ន្កាយសម័្យម្ោនគរ វស័ិយអប់រកំម្ពុជាកនុង្គឹសសតវតសេី ១៦ េី១៧ និង េី១៨ 
ចុះេន់នខ្ាយណាស់ ចុះេន់នខ្ាយនសទើរដតរលត់ ដតមានការសិកាគង់វងសរហូតម្ក នទាះបី 
តូចនរៀវនៅពិតដម្ន គឺ្ោន់ដតសតូចដតមិ្នដ្ឋច់នេ។ លេធិស្ថសន្ពាហមណ៍រលត់បាត់នៅ
នហើយដត្បនពណីសិកា តាម្ដបប្ពាហមណ៍ជាប់សាិតនសាររហូតដល់បចចុបបននកាល។ សពវនលៃ
នយើងកាន់ពុេធស្ថសន ដត្បនពណីការសិកានៅជា្ពាហមណ៍ គឺនយើងឲ្យកូននៅនយើងនៅ
នៅវតត។ ្ពះម្ោនលរគឺជាសនម្តច្ពះសងឃរាជ រាជាគណនុ្កម្ នៅអធិ្ការវតត ជា
ស្ថស្តស្ថត ចរយ ជា្គូនពាលគឺវតតជាស្ថលានរៀន វតតជាស្ថកលវេិាល័យ។ វជិាា សពវស្ថរនពើគឺ
មានកនុងវតត។ វតតជាជ្ងកុ ជាឃ្ា ងំ ស្ថរនពើវជិាា  គឺអកសរស្ថស្តសត គណិតស្ថស្តសត នោរាស្ថស្តសត 
នពេយស្ថស្តសត សិលបៈ ស្ថស្តស្ថត យុេធស្ថស្តសត វសិវកម្មស្ថស្តសត ។ល។ កុលបុ្ត កុលធី្តាសុេធដតជា
សិសសវតត។ កុលបុ្ត កុលធី្តាទំាងអស់ននះនចញពីវតតនៅជា ្ពះម្ោកស្ត នសនបតី នមឺុ្ន 
ម្ន្តនតី កាន់្កសួងតបូងការនៅកនុង្បនេស។  
 នៅសតវតសេី ១៩ ការសិកាចប់នផតើម្ចំនរ ើនន ើងវញិ ស្ថស្តស្ថត ចាប់ ស្ថស្តស្ថត ដលបង 
ស្ថស្តស្ថត នេសន៍ នកើតន ើងន្ចើន។ ការសិកាជាន់ខ្ពស់ក៏ចប់នផតើម្នកើតមានន ើងវញិ មានការ
សិកា ភាស្ថបាលីនៅកនុង្កុង កនុងវតតធំ្ៗ មានអនក្បាជញនកើតន ើងន្ចើន។ កនុង្ពះរាជ 
សំណាក់ ក៏មានការសិកានៅវតតទំាងឡាយេូនៅ កនុង្ពះរាជាណាច្កក៏មានការសិកា។ 
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 កនុងរាជយ្ពះបាេសនម្តច្ពះហររិកសរាមាធិ្បតី (្ពះអងគឌួ្ង) ្ពះអងគជាម្ោសតម្ភដ៏ 
្បនសើរកនុងការសិកា ្េង់ជាអនក្បាជញ ្េង់ជាកវ ី ្េង់ជាបណឌិ ត ្េង់ជាអនកនិពនធដ៏្បនសើរ 
នលើស្េង់ជាស្ថស្តស្ថត ចរយឯក។ សម័្យននះ្ពះបរម្រាជវាងំឧតតុងគជាស្ថកលវេិាល័យ ្ពះ 
អងគ្េង់ជាស្ថកលវេិាធិ្ការ ្េង់បន្ងៀនវជិាា អកសរស្ថស្តសតដខ្មរ វជិាា កាពយ វជិាា និពនធ ្េង់ 
បន្ងៀនបាលី បន្ងៀនធ្ម៌្ េសសនៈវជិាា ្ពះពុេធស្ថសន និងវជិាា នផសងៗផ្លទ ល់្ពះអងគ។  

 ការអប់រនំាសម័យអាណានិគមនិយមបារាងំ 
 ្បនេសកម្ពុជាមានេីតំាងសាិតនៅកនុងន្ជាយឥណឌូ ចិន នហើយបានសាិតនៅន្កាម្របប 
អាណាពាបាលបារាងំចប់ពីឆ្ន ំ ១៨៦៣ ដល់ឆ្ឆ ំ ១៩៥៣។ នៅនពលមុ្ននឹង្បនេសបារាងំ 
ចូលម្កកាន់កាប់ ្បនេសកម្ពុជា្តវូបានេេួលរងនូវការោបសងកត់ពីសំណាក់្បនេសជិត 
ខ្ងឥតឈប់ឈរ។  
ទាក់េងនឹងវស័ិយអប់ររំបស់្បនេសកម្ពុជានសម័្យននះ ការសិកាបាននធ្វើន ើងនៅតាម្

េីវតតអារាម្ដដលជាម្ជឈម្ណឌ លវបបធ្ម៌្ អរយិធ្ម៌្ដ៏សំខ្ន់របស់ដខ្មរ។ ការអប់រតំាម្ដបប 
្បនពណីននពលននះគឺ ្ពះសងឃបាននដើរតួនេីយ៉ាងសំខ្ន់ជា្គូបន្ងៀន ជាអនកនផទរ 
ចំនណះដឹងដល់កូនដខ្មរ។ នៅនពលននះនគបានសិកាដូចជា ស្ថស្តស្ថត  និងអតាបេដដលទាក់ 
េងនៅនឹងស្ថសន។ ការចូលនៅសិកានៅតាម្វតតអារាម្ ជាមួ្យ្ពះសងឃទំាងននះបាននធ្វើ 
ឲ្យកូនដខ្មរនចះអាន និងនចះសរនសរ អកសរដខ្មរបាន និងេេួលបានការអប់រ ំសីលធ្ម៌្តាម្្េឹសតី 
្ពះពុេធស្ថសន។ ន្ៅពីការោត់នរៀនអកសរដខ្មរ និង បាលី្បជាជនដខ្មរនៅនពលននះដលម្ 
ទំាងបានេេួលនូវការអប់រ ំ ចរយិស្ថស្តសត ឬសីលធ្ម៌្សងគម្ពីសំណាក់កវ ី ្បជាជនដូចជា 
កវ ី្ កម្ង៉ាុយ និងមឺុ្ន នម្៉ា ជានដើម្។ កវទំីាងននះបានតាក់ដតងជាចាប់នផសងៗ ជាពាកយកាពយ ជា 
ចន្ម្ៀងស្ថនដៀវ នដើម្បីន្ចៀងអប់រ ំេូនម ន ន្បៀន្បនៅ្បជាជន មានដូចជា ចាប់្បុស ចាប់ 
ស្សី ចាប់នលបើកលមីជានដើម្។ ន្កាយពី្បនេសបារាងំចូលម្កកាន់កាប់្បនេសកម្ពុជា ្បព័នធ 
អប់រ ំ្ តូវបានដកលម្ែរជាបនតបនទ ប់។ នដើម្បីនឆាើយតបនៅនឹងការរកីចំនរ ើនននសងគម្ជាតិ នៅ 
ចននា ះពីឆ្ន ំ១៩០៨ ដល់ឆ្ន ំ ១៩២៤ នគបានស្ថកលបងនធ្វើការដកេ្ម្ង់ស្ថលាវតត។ ជាដំបូង 
ការដកេ្ម្ង់ននះ បាននធ្វើនៅកនុងនខ្តតកំពង់ចម្ នហើយបនទ ប់ម្កនៅេូទំាង្បនេសកម្ពុជា។ 
នៅឆ្ន ំ ១៩១១ ្ពះម្ោកស្តបាននចញ្ពះរាជ្បកាសមួ្យ នដ្ឋយត្ម្ូវឲ្យមាតាបិតាមាន 
កាតពវកិចចបញ្ាូ នកូននៅរបស់ខ្ាួនដដល មានអាយុចប់ពី ៨ឆ្ន ំ ឲ្យនៅសិកានៅតាម្វតតអារាម្។ 
តាម្រយៈ្ពះរាជ្បកាសននះដដរ គឺនៅកនុងស្ថលាវតតទំាងអស់េូទំាង្បនេស្តវូនរៀនជាភាស្ថ 
ដខ្មរ។ ការអប់រតំាម្ដបបស្ថសននៅ្បនេសមានការដកលម្ែរនៅនដើម្សតវតសេី ២០ នដ្ឋយ 
មានការបនងកើតស្ថលាជាន់ខ្ពស់ដផនកស្ថសនចំនួន ២ នៅចុង ឆ្ន ំ១៩០៩។ ស្ថលាបឋម្សិកា 
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មានមួ្យស្មាប់កនុងមួ្យ ំុ នដ្ឋយេេួលការឧបតាម្ភលវកិាពីស្ថលា ំុ និងពុេធបរស័ិេនជើងវតត 
និងបន្ងៀននដ្ឋយ្ពះសងឃ។ ចប់ពីស្ថលាបឋម្សិការហូតដល់ម្ធ្យម្សិកា នគដបងដចកជា 
ក្មិ្ត និងនាកន ក់ដូចតនៅ៖  

ស្ថលាបឋម្សិកាជាន់ដំបូង (ឬស្ថលាវតតេំននើប) មានបីនាកន ក់គឺ៖ 
- នាកន ក់កុមារដ្ឋា ន  
- នាកន ក់បរវិចឆណដ្ឋា ន 
- នាកន ក់អាេិកដ្ឋា ន (បដិញ្ា ណដ្ឋា ន) 
ស្ថលាបឋម្សិកាបំនពញវជិាា  មានបីនាកន ក់គឺ៖ 
- ម្ជឈឹម្ដ្ឋា នេី ១ 
- ម្ជឈម្ដ្ឋា នេី ២ 
- នាកន ក់ឧតតម្ដ្ឋា ន (បរបុិណណដ្ឋា ន) 
ម្ធ្យម្សិកាបឋម្ភូមិ្ (អនុវេិាល័យ) មាន ៤នាកន ក់៖ 
- នាកន ក់េី ៦ េំននើបជាតិ 
- នាកន ក់េី ៥ េំននើបជាតិ 
- នាកន ក់េី ៤ េំននើបជាតិ 
- នាកន ក់េី៣ េំននើបជាតិ 
ម្ធ្យម្សិកាេុតិយភូមិ្ «វេិាល័យ» មាន ៣នាកន ក់៖ 
- នាកន ក់េី ២ េំននើបជាតិ 
- នាកន ក់េី ១ េំននើបជាតិ 
- នាកន ក់េី បញ្ច ប់ 

 វស័ិយអប់រកំ្សមពុជាក្រកាសម័យឯក្សរាជ្យ ១៩៥៣ 
 ន្កាយសម័្យទាម្ទារឯករាជយបានពីអាណានិគម្បារាងំ នលៃេី ៩ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ន ំ ១៩៥៣ 
វស័ិយអប់រនំៅកម្ពុជាមានការរកីចំនរ ើនយ៉ាងខ្ា ំងកាា ។ ស្ថលានរៀននកើតមាននៅ្គប់វតតអារាម្ 
និងេី្បជំុជន។ កនុងសម័្យសងគម្រាស្តសតនិយម្ ្ពះករណុា្ពះបាេននរាតតម្ សីហនុវរន័ម ្េង់ 
សពវ្ពះេ័យកនុងការនធ្វើឲ្យវស័ិយអប់រអំភិវឌ្ឍដល់ក្មិ្តខ្ពស់ តំាងពីនាកន ក់បឋម្សិការហូតដល់ 
ឧតតម្សិកា។ េីជនបេឆ្ៃ យដ្ឋច់ស្សយលក៏មានស្ថលាបឋម្សិកា និងអនុវេិាល័យដដរ។ 
កូននៅ្ពះអងគ្គប់ស្សទាប់កនុងសងគម្បានចូលនរៀន្គប់ៗោន ។ ្ពះអងគ្េង់បានបនងកើតឲ្យមាន 
ស្ថកលវេិាល័យនៅតាម្នខ្តតនេៀតផង ដូចជាស្ថកលវេិាល័យភូមិ្នទ ភនំនពញ តាដកវ កំពត 
បាត់ដំបង និងកំពង់ចម្ ជាភសតុតាងស្ស្ថប់ នដ្ឋយមានមូ្លដ្ឋា នសំភារៈ បនចចកនេស និងម្នទីរ 



7 

 

ពិនស្ថធ្ន៍្គប់្ោន់ស្មាប់ព្ងឹងការសិកានេៀតផង។ កនុងសម័្យសងគម្រាស្តសតនិយម្ នសដាកិចច
កម្ពុជាមាននសារភាព នហើយផារភាា ប់នៅនឹងវស័ិយអប់រ។ំ ការបណតុ ះបណាត លអនក ឯកនេស 
ជំនញ្គប់វស័ិយ ស្មាប់បំនរ ើការនៅតាម្នសចកតី្តូវការរបស់ស្ថា ប័នរដាននកនុងសងគម្។  

 ការអប់រនំាសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរ  
 ម្កដល់ឆ្ន ំ ១៩៧០ ស្ថា នភាពននយបាយរបស់្បនេសកម្ពុជាបានធាា ក់ចូលកនុង 
សន្តងាគ ម្សីុវលិ នដ្ឋយការលូកនដចូលននម្ោអំណាចពិភពនលាកននបាុកបដិបកខទំាងពីរ។ 
អំ ុងឆ្ន  ំ ១៩៧០ ដល់ឆ្ន ំ ១៩៧៥ វស័ិយអប់រកំម្ពុជាបានធាា ក់ចុះនដ្ឋយស្ថរសន្តងាគ ម្ និង 
បណតុ ះស្ថម រតីហឹងា។ ឧតតម្សិកាសាិតនៅ្បមូ្លផតុំដតនៅេី្កុងភនំនពញដតប៉ាុនណាណ ះ នដ្ឋយការ 
ហ៊ាុម្ព័េធរបស់កងេ័ពដខ្មរ្កហម្។ នៅនលៃេី ១៨ មី្ន ឆ្ន ំ១៩៧០ នដ្ឋយមានការោំ្េពី 
សហរដាអានម្រកិ នលាក លន់ នុល ដដលជានយករដាម្ន្តនតី និងញាតិវងសរបស់សនម្តច ននរាតតម្ 
សីហនុ គឺ្ពះអងគមាច ស់ សីុសុវតាិ សិរមី្តៈ និង្កុម្ស្ថធារណរដានិយម្បាននធ្វើរដា្ បោរ 
េមាា ក់សនម្តច ននរាតតម្ សីហនុ ពីមុ្ខ្តំដណង នហើយរាជរដ្ឋា ភិបាលលមីមួ្យក៏បានបនងកើតន ើង 
នៅនលៃេី ៩ ដខ្តុលា ឆ្ន ំ១៩៧០ គឺរបប «ស្ថធារណរដាដខ្មរ»។ 

 ការអប់រនំាសម័យក្សមពុជារបជាធិបក្េយយ 
 បនទ ប់ពីការដួលរលំំននរបបស្ថធារណរដា នលាក លន់ នល់ នៅនលៃេី ១៧ ដខ្នម្ស្ថ ឆ្ន ំ 
១៩៧៥ សម័្យកាលដ៏នមម ងងឹតបំផុតរបស់្បជាពលរដាដខ្មរបានឈានម្កដល់។ នៅកនុង 
សម័្យកាលកម្ពុជា្បជាធិ្បនតយយរបស់ ប៉ាុល ពត (១៩៧៥-១៩៧៩) ននយបាយសងសឹក 
ចំនពាះបញ្ាវន័តដខ្មរ របស់ពួកដខ្មរ្កហម្ មិ្ន្តឹម្ដតបំផាិចបំផ្លា ញនខ្ទចខ្ទី្បព័ន្ធ្សិកាធិ្ការជាតិ 
ទំាងស្សងុនេ ដលម្ទំាងអាយុជីវតិ្បជាជនដខ្មរជាង បីលាននក់ ផងដដរ។ ននះជាសម័្យអប់រ ំ
ឲ្យដខ្មរ្បល័យពូជស្ថសន៍ឯង។  

 ការអប់រនំាសម័យសាធារណរដ្ឋរបជាមានិេក្សមពុជា 
 ន្កាយនលៃរនំដ្ឋះ ៧ ម្ករា ឆ្ន ំ១៩៧៩ ្បព័នធអប់រជំាតិទំាងមូ្ល្តូវបានបនងកើត និងស្ថត រ 
ន ើងវញិ តាម្រយៈការ្បដម្្បមូ្លធ្នធាន្គ ូសិសស និសសិត ដដលនៅនសសសល់ពីការកាប់ 
សមាា ប់ន្កាម្ការឧបតាម្ភជំនួយបនចចកនេសពីបណាត ្បនេសសងគម្និយម្នន។ បនវសនកាល 
ជា្បវតតិស្ថស្តសតគឺ នលៃេី ២៤ ដខ្កញ្ា  ឆ្ន ំ១៩៧៩ មានសិសសសរបុ ៩០០ ០០០នក់ កនុងេូទំាង 
្បនេស។ ស្ថលាចំនណះេូនៅ មាន ៣ ក្មិ្តសិកា មាន ១០ ឆ្ន ំ (៤+៣+៣)៖ 

- សាលាក្សរមិេសិក្សាទី ១៖ មាន បួននាកន ក់ គឺ នាកន ក់េី១ នាកន ក់េី២ នាកន ក់េី៣ និងនាកន ក់េី៤ 
- សាលាក្សរមិេសិក្សាទី ២៖ មានបីនាកន ក់ គឺ នាកន ក់េី៥ នាកន ក់េី៦ និងនាកន ក់េី៧ 
- សាលាក្សរមិេសិក្សាទី ៣៖ មានបីនាកន ក់ គឺ នាកន ក់េី៨ នាកន ក់េី៩ និងនាកន ក់េី១០ 
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្គូបន្ងៀនដដលនៅរស់រានមានជីវតិមានចំនួនតិចតួចនពក នៅនពលននះ្កសួងអប់រ ំ
ក៏អនុវតតនោលការណ៍ «អនកនចះន្ចើនបន្ងៀនអនកនចះតិច អនកនចះតិចបន្ងៀនអនកមិ្ននចះ»។ 
្គូបន្ងៀនោម នចំនណះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ ោម នគរនុកាសលយនៅនាក «្គចូត់តំាង» ្តូវបន្ងៀន 
សិសសនៅបនវសនកាល និង្តូវនៅេេួលការសិកាគរនុកាសលយនៅវសិម្សកាល។ ឯ្គ ូ
បន្ងៀនដដលនៅរស់រានមានជីវតិពីរបប ប៉ាុល ពត នៅនាក «្គូចស់» មានតួនេីជាអនកផតល់ 
ចំនណះដឹងគរនុកាសលយដល់ «្គូចត់តំាង»។ នដ្ឋយដផែកនលើនោលការណ៍ «ការសិកា្តូវ 
ផារភាា ប់នឹងជីវភាព» ទំាងនសៀវនៅសិកា និងកម្មវធីិ្សិកាសុេធសឹងតាក់ដតង និងនរៀបចំលមី 
ទំាងអស់។ ខ្ាឹម្ស្ថរសំខ្ន់ននការអប់រ ំ គឺកស្ថងសងគម្តាម្ដបបសងគម្និយម្ទាក់េងនឹង 
េសសនៈកនុងការរនំដ្ឋះជាតិ រនំដ្ឋះវណណៈ ការកស្ថងកមាា ំងពិតបដិវតតន៍ ការបងកបនងកើនផលនដើម្បី 
នលើកសទួយជីវភាព្បជាជន ការស្សឡាញ់សមូ្ហភាព និងស្ថម្គគីភាពអនតរជាតិអធ្ន 
ជាពិនសសស្ថម្គគីជាមួ្យ្បជាជននវៀតណាម្។ កម្មវធីិ្សិកាភាស្ថបរនេសមាន ភាស្ថ 
នវៀតណាម្ និងរ ៉ាសូ្សី។ 
ក្ំណែទប្មង់រចនាសមពន័ធននប្រពន័ធអរ់រនំៅក្មពជុា 

ការ្ប្របរបួលប្នែកនដោបាយ និង្ងគម-ដ្ដ្ឋកិច្ចបានតរមូវឲ្យមានកំប្ណ្ទ្យរមង់របព័នធ 
អប់រ្ជំាបនាបន្ទា ប់។ ដៅមុនឆ្ែ ំ ១៩៧៥ កមពុជារ្ការបព័នធអប់រ្មួំយតាមដករ្ ាិ៍ដំ្ប្ណ្លរ្ប្់ 
បារងំ មានរ្យៈ ដពល្ិកា ១៣ ឆ្ែ ំ (៦+៤+២+១) និងឆ្លងកាត់ការ្របឡងធំៗ ៤ ឬ ៥ដ្ង។ 
ដរកាយឆ្ែ ំ ១៩៧៩ ប្នែកតាមតរមូវការ្បន្ទា ន់រ្ប្់របដទ្យ្ជាតិ រក្ួងអប់រ្បំានអនុវតារបព័នធ 
អប់រ្ ំ១០ ឆ្ែ ំ (៤+៣+៣) ដ ើយ ចាប់ដនាើមពរងីកឲ្យដៅជារបព័នធ ១១ឆ្ែ ំ (៥+៣+៣) ចាប់ពីឆ្ែ ំ 
១៩៨៦ ដ្ល់ឆ្ែ ំ ១៩៩៦។ 
 កែុងបរ្បិទ្យថ្មីរ្ប្់របដទ្យ្ជាតិ រក្ួងអប់រ្ ំ យុវជន និងកីឡា បានបនាប្កលមែរបព័នធ 
អប់រ្បំ្កទ្យរមង់កមមវធីិ្ិកា តាក់ប្តងដ្ៀវដៅ្ិកាថ្មី បំប៉ន្មតថភាពជាថ្មីដ្ល់ររូបដរងៀន 
ដដ្ើមបីដរតៀមលកខណ្ៈដនាើមអនុវតារបព័នធអប់រ្ ំ ១២ឆ្ែ ំ (៦+៣+៣) ដៅកែុងឆ្ែ ំ្ិកា ១៩៩៦-
១៩៩៧ ម្កេល់បចចុបបនន។ របព័នធអប់រ្ថំ្មីបានបដងកើនដម៉ាង្ិកា្រមាប់ររប់ករមិតថ្នែ ក់នន 
បឋម្ិកា។  
 រចនសម្ព័នធនន្បព័នធអប់រកំម្ពុជាចុងន្កាយបានបនងកើនចំនណះដឹងសិសស១ក្មិ្តនេៀត
គឺពី ១១ឆ្ន ំដល់១២ឆ្ន ំនដ្ឋយបដនាម្១ឆ្ន ំនេៀតនៅបឋម្សិកា។ ្បព័នធននះបងាា ញពីការចូល 
នរៀនរបស់កុមារនៅអាយុ ៣ឆ្ន ំនៅម្នតតយយសិការយៈនពល ៣ឆ្ន ំគឺ ក្មិ្តម្នតតយយក្មិ្តទាប 
ម្នតតយយក្មិ្តម្ធ្យម្ និងនម្នតតយយក្មិ្តខ្ពស់ បនទ ប់ពីមុ្ននពលនគចូលនរៀននៅបឋម្សិកា 
ដដលមានអាយុ ៦ឆ្ន ំ ឬយ៉ាងតិច ៧២ដខ្។ ្បព័នធននះក៏មានភាពេន់ភាន់ផងដដរចំនពាះសិសស 
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ដដលបញ្ច ប់អនុវេិាល័យ អាចបនតការសិកានៅរកឯកនេសណាមួ្យតាម្ម្ជឈម្ណឌ ល ឬ 
ស្ថលាបនចចកនេស និងវជិាា ជីវៈស្មាប់ឈាននឆ្ព ះនៅេីផារពកម្មការងារ។ 

រចនាសម្ព័នធននប្បព័នធអប់រកំម្ពុជា 

   
   

  
 

Grade Age 

   
   

Post Graduate 

 
    

   
    

    

   
    

  27 

   
    

  26 

   
    

  25 

   
 

  

Higher Education  

 
7 24 

   
 

  
 

6 23 

   
 


 

5 22 

   

  



 
4 21 

   

  
 

3 20 

   
  

2 19 

  
  

1 18 

  
 

Technical & 
Vocational Education 

 
Upper Secondary Education  

 
12 17 

Complementary 
 

 
11 16 

Education   
10 15 

(All kinds) 

Lower Secondary Education   
 

9 14 

  
 

8 13 

  
 

7 12 

Primary Education  

 
6 11 

 
5 10 

 
4 9 

 
3 8 

 
2 7 

 
1 6 

   
   

Kindergarten 
 

  5 

   
    

  4 

 Towards the work for 
   

  3 



Selected by 
Examination   

Day nursery 
   2 

   
     

   
ការអភិវឌ្ឍននវសិយ័អរ់រ ំ  

ន្កាយនលៃរនំដ្ឋះ ៧ ម្ករា ឆ្ន ំ១៩៧៩ ស្ថលានរៀនតិចតួចបំផុតដដលនៅនសសសល់ពី 
ការបំផាិចបំផ្លា ញពីរបប្បលល័យពូជស្ថសន៍ ប៉ាុល ពត។ ជាបនតបនទ ប់ពីនពលននះម្កចំនួន 
ស្ថលានរៀន្គប់ក្មិ្តសិកាតំាងពី ម្នតតយយសិកា ស្ថលាបឋម្សិកា អនុវេិាល័យ និង 
វេិាល័យ មានការនកើនន ើង៖ 
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 ចំ្នពាះម្នតតយយសិកានៅឆ្ន ំ ១៩៧៩-១៩៨០ នកើនពី ៩៦ ដល់ ១៨៩៥ នៅឆ្ន ំ ២០០៩-
២០១០ និង រហូតដល់ ៣១៨៤ នៅឆ្ន ំ ២០១៣-២០១៤ 

 ចំ្នពាះបឋម្សិកានៅឆ្ន ំ ១៩៨៩-១៩៩០ នកើនពី ៤៧៧៣ ដល់ ៦៦៦៥ នៅឆ្ន ំ ២០០៩-
២០១០ និង រហូតដល់ ៦៩៩៣ នៅឆ្ន ំ ២០១៣-២០១៤ 

 ចំ្នពាះអនុវេិាល័យនៅឆ្ន ំ ១៩៧៩-១៩៨០ នកើនពី ១៤ ដល់ ១១៧២ នៅឆ្ន ំ ២០០៩-
២០១០ និង រហូតដល់ ១២៤៤ នៅឆ្ន ំ ២០១៣-២០១៤ 

 ចំ្នពាះវេិាល័យនៅឆ្ន ំ ១៩៧៩-១៩៨០ នកើនពី ១ ដល់ ៣៨៣ នៅឆ្ន ំ ២០០៩-២០១០ 
និង រហូតដល់ ៤៤៤ នៅឆ្ន ំ ២០១៣-២០១៤។ 
នដើម្បីសន្ម្ចនូវត្ម្ូវការនសដាកិចចេីផារនសរ ី ដដលមានការ្បកួត្បដជងខ្ពស់ខ្ង    

គុណភាព ្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាបានអនុញ្ា តិឲ្យមាននបើកស្ថលានរៀនឯកជនតាម្ 
នខ្តត រាជធានីេូទំាង្ពះរាជាណាច្កកម្ពុជាចប់ពីម្នតតយយ សិការហូតដល់វេិាល័យ និង 
ស្ថកលវេិាល័យផងដដលនធ្វើគុណភាពសិកាអប់រកំាន់ដត្បនសើរ និងមានការ្បកួត្បដជង។  
. ប្រវត្តិស្ថា រ័នរែតុ ុះរណ្តត លប្រ ូ(វិទាស្ថា នជាត្ិអរ់រ)ំ 

វទិ្យាសាថ នជាតិអប់រ្ ំ (National Institute of Education) ្រ្ដ្រ្ជាអកសរ្កាត់ «វ.ជ.អ» 
(NIE) រឺជាររឹឹះសាថ នបណ្ាុ ឹះបណ្តា លដ៏្ចំ្ណ្ត្់មួយ ប្ដ្លមានអាយុកាលជិតមួយ្តវតសមក 
ដ ើយ និងមានទី្យតំាង្ថិតដៅចំ្កណ្តា លរជធានីភ្ែំដពញ (កាច់្រជុងខាងដជើងឈាងលិច្វមិាន 
ឯករជយ)។ 
 បច្ចុបបនែវទិ្យាសាថ នជាតិអប់រ្ ំ រឺជាររឹឹះសាថ នតតាម្ិកាសាធារ្ណ្ៈមួយកែុងចំ្ដណ្តម 
ររឹឹះសាថ នតតាម្ិកាសាធារ្ណ្ចំ្នួន ៣៩ និងររឹឹះសាថ នតតាម្ិកាឯកជនចំ្នួន១០៦ ទូ្យទំង 
រពឹះរជាណ្តច្រកកមពុជា។   

វទិ្យាសាថ នជាតិអប់រ្ ំ រតូវបានកសាងដឡើងតំាងពី្ម័យអាណ្តនិរមនិយមបារងំ ឆ្ែ ំ 
១៩១៤ ប្ដ្លមានដឈាម ឹះថ្ន «សាលាបឋម្ិកា» ដ ើយដរកាយមកបានផ្លល ្់ដឈាម ឹះជាបនា 
បន្ទា ប់ដូ្ច្តដៅ៖ 

- ឆ្ែ ំ ១៩២៥ មានដឈាម ឹះថ្ន ប្នែកររ្វុជិាា  ជាប្នែកមួយននវទិ្យាល័យរពឹះ្ីុ្ុវតថិ 
- ឆ្ែ ំ ១៩៤៣ បានបាូរ្ដឈាម ឹះជា «សាលាររ្វុជិាា ភ្ែំដពញ» ជាមជឈមណ្ឌ លបណ្ាុ ឹះបណ្តា ល 
ររូបដរងៀន។ 

- ឆ្ែ ំ ១៩៥៨ តាមរកឹតដលខ ៤៣៨ន.្ ចុ្ឹះនថ្ៃទី្យ ១០ កកកោ ឆ្ែ ំ ១៩៥៨ បានប្របកាល យ
ដៅជា  «វទិ្យាសាថ នជាតិររ្ដុកា្លយ» 
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- ឆ្ែ ំ១៩៦៥ បានបាូរ្ដឈាម ឹះដៅជា «មហាវទិ្យាល័យររ្ដុកា្លយ» ប្ដ្លមាន មជឈមណ្ឌ ល 
អប់រ្សំាស្រ្សាា ចារ្យមធយម្ិកាបឋមភូ្មិ សាស្រ្សាា ចារ្យមធយម្ិកាទុ្យតិយភូ្មិ និងររូ 
បដរងៀនបឋម្ិកា ។ 

- ឆ្ែ ំ ១៩៧០ បានបាូរ្ដៅជា សាលាររ្វុជិាា ជាន់ខព្ ់ ប្ដ្លជាមជឈមណ្ឌ ល្រមាប់អប់រ្ ំ
សាស្រ្សាា ចារ្យបរ្ញិ្ញា ខាងវទិ្យាសាស្រ្្ា និងប្នែកវទិ្យាសាស្តសត្ ងគម ដ ើយជាប្នែកមួយនន 
សាកលវទិ្យាល័យភូ្មិនាភ្ែំដពញ 

- ឆ្ែ ំ១៩៧៥ វទិ្យាសាថ នដនឹះបានបិទ្យទា រ្ដរកាមរ្បបរបល័យពូជសា្ន៍ប្ខមរ្រក ម បុ៉ល 
ពត 

- ឆ្ែ ំ១៩៨០  សាលាររ្វុជិាា ជាន់ខព្់ បានចាប់បដិ្្នធិដឡើងវញិ ដ ើយបានបាូរ្ដឈាម ឹះមក 
ជា  «សាលាររ្ដុកា្លយ និងវរិកឹតការ្មជឈឹម» 

- ឆ្ែ ំ ១៩៨៣ បានប្របកាល យជា «សាលាររប់ររងកមាម ភិ្បាលមជឈមឹជាន់ខព្់» រ្ប្់ 
រក្ួងអប់រ្ ំ

- ឆ្ែ ំ ១៩៩៣ បានបាូរ្មកជាដឈាម ឹះដដ្ើមវញិរឺ «មហាវទិ្យាល័យររ្ដុកា្លយ» តាម 
អនុរកឹត ដលខ ៣៥ អនរក ចុ្ឹះនថ្ៃទី្យ ២៥ ប្ខធែូ ឆ្ែ ំ ១៩៩៣ 

- ដោងអនុរកឹតយដលខ ០៤ អនរក.បក ចុ្ឹះនថ្ៃទី្យ ១១ ប្ខមីន្ទ ឆ្ែ ំ២០០៤ បានប្របកាល យ 
ពីមហាវទិ្យាល័យររ្ដុកា្លយ ដៅជា «វទិ្យាសាថ នជាតិអប់រ្»ំ មកទ្យល់្ពានថ្ៃ។ 

. រុែសមបត្តិររសប់្ររូនប្ងៀន 
 គុណសមបេតិរបូរាងកាយ ឬកាយសមបទា រគបូក្រងៀន 
្គូបន្ងៀន្តូវជាម្នុសសដដលមានរបូរាងកាយសម្រម្យ មិ្នខ្វះកាយសម្បទា។ ្គូ

បន្ងៀនមាន ក់ មានរបូរាងកាយតូចលែិត ខ្នងគម្ លាង់ ឬពិការដភនកមាន ង ពិការនជើង..... ្បាកដជា
េេួលការរះិគន់ពីសិសស នហើយោត់នឹងបាត់បង់ឥេធិពល ឬអំណាចចំនពាះមុ្ខ្សិសស។ ដតននះ
ក៏មិ្នមានន័យនាក ្គបូន្ងៀនដដលមិ្នមានកាយសម្បទា្គប់្ោន់សុេធដតមានឥេធិពល ឬ 
អំណាចជានិចចននះនេ។ សំខ្ន់បំផុត្គូបន្ងៀន្តូវមានសុខ្ភាពលែ ្តូវមានរបូរាងកាយរងឹ 
មំាមានកមាា ំងខ្ា ំងកាា  មានឥរយិបលសម្រម្យ មានេឹកមុ្ខ្រកីរាយ និងញញឹម្ មានសំដីចាស់ 
លាស់និយយមិ្នរដិបរដុប ដកវដភនកស្សស់នាកា  និងឈាា សនវ កាយវកិារសម្រម្យ មិ្ន្ចនងង 
្ចងាង។ល។ ទំាងននះគឺជាកតាត ច្មបងដដលនធ្វើឲ្យមានវន័ិយនៅកនុងនាកន ក់ នហើយដដលនធ្វើឲ្យ្គ ូ
មានឥេធិពលនៅនលើសិសស។ 
 ជាមួ្យោន ននះនគ្តូវដតចប់អារម្មណ៍ផងដដរនាក សំនលៀកបំពាក់ក៏រមួ្ចំដណកមួ្យដផនក 
ធំ្កនុងការនលើកកម្ពស់អំណាចនិងកិតានុភាពរបស់្គូផងដដរ។ សំនលៀកបំពាក់ខ្ាីខ្ា រ សំនលៀក
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បំពាក់កខ្វក់ ឬរដហក រនបៀបនសាៀកពាក់នឆើតឆ្យនពក ឬចំដ កខុ្សនគនធ្វើឲ្យសិសសមាន
អារម្មណ៍មិ្ន្ប្កតី។ ជួនកាលនធ្វើឲ្យសិសសរះិគន់ផង។ 
 ទំាងននះគុណសម្បតតិផាូវកាយមួ្យចំនួនរបស់្គបូន្ងៀន ដដលអាចរមួ្ចំដណកនធ្វើឲ្យ 
្គូមានអំណាចនលើសិសស។ ប៉ាុដនតមានកាយសម្បទានពញនលញ ក៏មិ្នទាន់្គប់្ោន់ស្មាប់ 
នធ្វើឲ្យ្គេូេួលបានឥេធិពលនពញនលញនលើសិសសន ើយ ្គូបន្ងៀន្តូវមានសីលធ្ម៌្មួ្យ 
ដផនកនេៀតគឺ គុណសម្បតតិ សីលធ្ម៌្ ឬសីលគុណសម្បតតិ។ 

 គុណសមបេតិសីលធម៌ ឬសីលគុណសមបេតិ 
 សីលធ្ម៌្ជាតនម្ារបស់ម្នុសសេូនៅ។ ម្នុសសខ្វះសីលធ្ម៌្មិ្ន្តឹម្ដតោម ន្បនយជន៍ 
ដល់សងគម្ប៉ាុនណាណ ះនេ គឺដលម្ទាំងផតល់ន្ោះនាកន ក់ដល់សងគម្យ៉ាងធ្ៃន់ធ្ៃរផង។ ម្នុសសខ្វះ 
សីលធ្ម៌្ ស្ថោវជាងសតវនៅនេៀត។ ចំដណក្គូបន្ងៀននបើខ្វះសីលធ្ម៌្ ពិនសសសីលធ្ម៌្ 
វជិាា ជីវៈ ្បាកដជាមិ្នអាចេេួលនជាគជ័យកនុងមុ្ខ្របររបស់ខ្ាួនន ើយ។ ដូចននះចំនពាះ្គ ូ
បន្ងៀន គុណសម្បតតិដផនកសីលធ្ម៌្មានស្ថរៈសំខ្ន់បំផុត។ ្គូបន្ងៀនអាចេេួលបាន 
គុណសម្បតតិននះយ៉ាងងាយកាលណានគមានចិតតមានឆនទៈ និងមានសុភវនិិចឆ័យ្តឹម្្តូវ។ 
សីលគុណសម្បតតិសំខ្ន់ៗរបស់្គូបន្ងៀនមាន៖ 

 ការស្សលាញ់ និងថ្នា ក់្សថ្ាមសិសស 
្គូបន្ងៀនលែគឺជាអនកស្សលាញ់ និងអាណិតអាសូរសិសស។ នសចកតីស្សលាញ់នំម្កនូវ 

ការស្សលាញ់តបម្កវញិ កាលណានគស្សលាញ់រាប់អានសិសស និងជិតសនិេធជាមួ្យសិសស។ 
នគនចះអត់ឱន អត់ធ្មត់ និងអធ្ាស្ស័យរាល់កំហុសសិសស ដដលជាេូនៅគឺជាកំហុសរបស់
កុមារភាព និងយុវវយ័។ 

 ភាពមុ៉ឹងមា៉ា េ់គួបផ្សនំ៉ឹងចិេតទូលាយ និងសក្ណាត ស 
្គូបន្ងៀន្តូវមានសនត នចិតតលែចំនពាះកុមារ។ ប៉ាុដនត្គលូែគបបចំីនាក សនត នចិតតលែ្ ជុល

នំម្កនូវភាពេន់នខ្ាយ នហើយភាពេន់នខ្ាយននះនឹងនំម្កនូវការខ្វះវន័ិយ។ ្គូបន្ងៀន
ដដលមានភាពមឺុ្ងមា៉ា ត់ និយយនដ្ឋយន្បើពាកយសំដីេន់ភាន់ និងជាក់លាក់ន្ពាះនគដតងគិត
យ៉ាងម្៉ាត់ចត់មុ្ននឹងនិយយ។ នបើកនុងករណីោត់បាននពាលពាកយសនា ឬន្បើពាកយគំរាម្
គំដហង ពាកយសំដីទំាងននះមិ្នអត់្បនយជន៍ន ើយ នហើយសិសស្បាកដជាដឹង។ 

 ទ៉ឹក្សមុម 
េឹកមុ្ខ្លែ គឺជាគុណសម្បតតិមួ្យនេៀតរបស់្គូបន្ងៀន។ ជានិចចកាល្គូបន្ងៀន្តូវ

បងាា ញេឹកមុ្ខ្សៃប់នសៃៀម្ ឬធ្ម្មតាចំនពាះមុ្ខ្សិសស។ នទាះសាិតកនុងកាលៈនេសៈណាក៏នដ្ឋយ 
ឬនទាះបីជួប្បេះបាតុភូតអា្កក់ដបបណាកតី ្គូគបបីនចះសំរលួ ឬេប់កំហឹងចំនពាះការមិ្ន
សបាយចិតតរបស់ខ្ាួននដ្ឋយមិ្ន្តូវបងាា ញឲ្យសិសសដឹងពីអារម្មណ៍របស់ខ្ាួនន ើយ។ អារម្មណ៍ 



13 

 

រកីរាយ និងេឹកមុ្ខ្ស្សស់ននះបងាា ញឲ្យន ើញនូវសុេិដាិនិយម្របស់្គបូន្ងៀនកនុងការកស្ថង 
ជីវភាព និងសងគម្ឈាននៅរកវឌ្ឍនភាពរបស់ម្នុសសជាតិ។ 

 សាែ រេីយុេតិធម៌ 
យុតតិធ្ម៌្ជា្បភពននស្ថម្គគីភាពនៅកនុងសងគម្។ អំនពើអយុតតិធ្ម៌្បងកនូវការឈឺចប់ និង

ការដបកបាក់ ្ពម្ទាំងគំនំុគំុគួនផង។ ជាការពិតសិសានុសិសសនៅវយ័នកមង ប៉ាុដនតនគចប់ 
អារម្មណ៍បំផុតនលើបញ្ា យុតតិធ្ម៌្។ ្គូគបបចំីកនុងចិតតនាក អំនពើអយុតតិធ្ម៌្ដតងនំម្កនូវ្បតិកម្ម
ជានិចចពីសិសស។ ជាការចំបាច់្គូ្តូវមាននោលការណ៍ចាស់លាស់ នហើយ្តវូអនុវតតនោល 
ការណ៍ននះឲ្យបានខ្ា ប់ខ្ាួនជានិរនតន៍។ ្គូដដលមានស្ថម តីយុតតិធ្ម៌្នឹងេេួលការស្សលាញ់ 
និងនោរពពីសិសសជានិចច។ 

- ភក្សតីភាព និងអំណេ់អេ់ធន់ 
្គូបន្ងៀន្តូវមានភកតីចំនពាះសិសស។ ភាពនស្ថម ះ្តង់មិ្នដម្នពុតតបុតនលើកិតានុភាព

របស់្គ។ូ ការអប់រជំាការងារមួ្យដដលទាម្ទារការអត់ធ្មត់ អំណត់អត់ធ្ន់ និងឧសាហ៍
ពាយម្។ ្គូបន្ងៀនដដលមានស្ថម រតីអត់ធ្ន់ និងឧសសហ៍ពាយម្មិ្នខ្ា ចការលំបាក និង 
ការននឿយហត់ន ើយ។ 

សាិតចំនពាះមុ្ខ្លេធផលមិ្នលែ ឬមិ្ននពញនលញ ោត់មិ្នរញួរា និងការចប់នផតើម្បន្ងៀន 
ន ើងវញិរាល់នម្នរៀនដដលបានបន្ងៀនរចួនហើយននះន ើយ។ ោត់មិ្នដដលអស់សងឃឹម្នឹង
ការងារន ើយ នទាះការងារននះមិ្នសូវបានេេួលលេធផលក៏នដ្ឋយ ក៏ោត់ដតងមានេឹកមុ្ខ្
ញញឹម្ និងចប់នផតើម្នធ្វើជា លមីរហូតេេួលបាននជាគជ័យកនុង្គប់ភារកិចច។ បន្ងៀនតិចប៉ាុដនត 
ននះគឺជាឧតតម្គតិរបស់្គូបន្ងៀនដដលឧសាហ៍ និងមានអំណត់អត់ធ្ន់។ កនុងម្នសិការ 
របស់ោត់ ោត់ននឿយហត់ ឬអស់សងឃមឹ្កនុងការស្ស្ថវ្ជាវរកអវីៗដដលលមី និងចាស់លាស់ម្ក 
បន្ងៀនសិសសន ើយ។ ការស្ស្ថវ្ជាវ និងដសវងយល់ជាេមាា ប់្បចំនលៃរបស់ោត់។ 

- មនសិការវជិាា ជី្វៈ 
ម្នសិការវជិាា ជីវៈជាគនាឹះដដលនធ្វើឲ្យម្នុសស្គប់របូេេួលបាននជាគជ័យកនុងមុ្ខ្ងារ។ 

នដ្ឋយដ កអនកអប់រ ំ្ តូវមានស្ថម រតីភាញ ក់រលឹកកនុងការេេួលខុ្ស្តូវចំនពាះមុ្ខ្សិសស ចំនពាះ 
ឳពុកមាត យសិសស ចំនពាះសងគម្ជាតិ និងម្នុសសជាតិទំាងមូ្ល។ វាសនអនគតននយុវវយ័ 
ជំនន់ន្កាយគឺសាិតកនុងកណាត ប់នដរបស់អនកអប់រ។ំ ដូចននះវាសន្បនេសជាតិ ក៏អនកជាអនក 
កំណត់ដដរ។ តួនេីរបស់្គូបន្ងៀនគឺបណតុ ះកុមារ និងយុវវយ័ឲ្យស្ថគ ល់តនម្ាជាតិ និងតនម្ាជា 
ស្ថកលនដ្ឋយអប់រពួំកនគបនតិចម្តងៗ ឲ្យមានសម្តាភាពចូលរមួ្បន្ម្ើការរកីចន្ម្ើនរបស់ 
សងគម្ជាតិ និងរបស់ស្ថកលនលាកទំាងមូ្លផង។ ្គូបន្ងៀនអាចេេួលបំនពញតួនេីននះ 
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បានលុះ្តាដតោត់មានជំននឿចិតតខ្ាួនឯង និងឲ្យតនម្ាខ្ពស់នលើតួនេីទំាងននះផង ពិនសស្គ ូ
បន្ងៀន្តូវចប់អារម្មណ៍ និងនជឿជាក់នលើការរកីចំនរ ើនននវេិាស្ថស្តសតបនចចកនេស នដើម្បី
នស្ថភ័ណភាពនលើសងគម្ និងសីលធ្ម៌្ផងដដរ។ នផតើម្នចញពីននះ្គនឹូងមានម្នសិការវជិាា ជីវៈ 
ខ្ពស់ នហើយេេួលបាននជាគជ័យ្គប់ជំោន។ នទាះសាិតកនុងកាលៈនេសៈលំបាកយ៉ាងណាកតី 
ោត់មិ្នខ្ា ចនឹងនធ្វើពលីកម្មបូជាកមាា ំងកាយ កមាា ំងចិតត កមាា ំងបញ្ា ស្ថម រតី នដើម្បបីន្ម្ើ 
បុពវនហតុអប់រសិំសសន ើយ។ 

- គុណសមបេតិខ្ផ្ាក្សបញ្ញា  
គឺជាសម្តាភាពមួ្យដដលអាចឲ្យម្នុសសនដ្ឋះស្ស្ថយបានរាល់បញ្ា ចំនពាះមុ្ខ្។ ម្នុសស 

មានបញ្ា វាងនវដតងេេួលបាននជាគជ័យនៅ្គប់ជំោនននជីវតិរបស់នគ។ ចំនពាះ្គូបន្ងៀន 
គុណសម្បតតិដផនកបញ្ា សំខ្ន់បំផុត។ គុណសម្បតតដផនកបញ្ា របស់្គូបន្ងៀនសំដដងន ើង 
តាម្រយៈ ៖ 

- វបបធម៌ទូលំទូលាយ និងរ ៉ឹងមំា 
វបបធ្ម៌្ជាគនាឹះននការបន្ងៀន និងអប់រ។ំ ោម នវបបធ្ម៌្ ឬវបបធ្ម៌្ទាបសម្តាភាពកនុងការ 

អប់រជួំបការលំបាក ឯលេធផលដដលេេួលបានក៏តិច។ ដូចននះចង់បានលេធផលកនុងវជិាា ជីវៈ 
្គូបន្ងៀន្តូវដតមានវបបធ្ម៌្េូលំេូលាយជាមុ្នសិន។ ជាការពិតោម ន្គូបន្ងៀនណាមាន ក់ 
អាចនចះអវីៗទាំងអស់្គប់ដបបយ៉ាងននះនេ។ ចំនណះដឹងនលើពិភពនលាកមានលកខណៈេូលំ 
េូលាយឥត្ពំដដន។ ចំនណះដឹងរបស់ម្នុសសមាន ក់ៗ នដ្ឋយដ ក្គបូន្ងៀន្ោន់ដតជាដផនក 
មួ្យននចំនណះដឹងដដលនគបានរកន ើញនហើយប៉ាុនណាណ ះ។ ក៏ប៉ាុដនតនទាះយ៉ាងណាននះកតីជាការ 
ចំបាច់បំផុត្គូបន្ងៀនមាន ក់ៗ្តូវដតមានចំនណះដឹងេូលំេូលាយនម្ើលន ើញដវងឆ្ៃ យជាងអវី 
ដដលខ្ាួនយកនៅបន្ងៀនសិសស។ ្គូ្តូវនចះន្ចើនដតយកនៅបន្ងៀនសិសសតិច។ ចំនណះដឹង 
របស់្គនូទាះតិច ឬន្ចើន្តូវមានលកខណៈចាស់លាស់ពិត្បាកដ មិ្នមានការភ័នត្ច ំ។ 

ចំនពាះមុ្ខ្សិសសនពលពនយល់នម្នរៀន ្គូមិ្ន្តូវមានការស្ថទ ក់នសទើរន ើយ។ នបើពំុដូចននះ 
នេ្គូនឹង្តូវបាត់ជំននឿចិតតពីសិសស នហើយកិតានុភាពរបស់ោត់ក៏បាត់តាម្ននះដដរ។ 

កនុងនពលបន្ងៀន្គមិូ្ន្តូវគិតនាក នម្នរៀនននះងាយន ើយ នទាះវាមានខ្ាឹម្ស្ថរងាយ
ស្សួលយ៉ាងណាក៏្គូ្តូវដតស្ស្ថវ្ជាវដសវងយល់ និងមានចំនណះដឹងេូលំេូលាយជាមុ្នដដរ។ 
្គូបន្ងៀន្តូវនរៀបចំនម្នរៀនរបស់ខ្ាួនឲ្យបានចាស់លាស់ និងមានឥេធិពល្គបដណត ប់នលើ 
ចំនណះដឹងសិសសផង។ នធ្វើដូចននះបានលុះ្តាដត្គូបន្ងៀនមានក្មិ្តយល់ដឹងេូលំេូលាយ 
និងរងឹមំា។ ក៏ប៉ាុដនតចំនណះដឹងន្ចើនពំុទាន់មានន័យនាក ្គូអាចបន្ងៀន និងអប់រសិំសសបានលែ 
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ដដរន្ពាះការអប់រមិំ្នដម្នដូចចក់េឹកបំនពញពាងន ើយ វាទាម្ទារដបបបេនផសងៗនេៀតដដល 
ជាគុណសម្បតតិពិនសសរបស់្គបូន្ងៀនគឺវធីិ្បន្ងៀន។ 

- គុណសមបេតិខ្ផ្ាក្សវធីិសាស្តសត 
កនាងម្កនយើងន ើញនាក ្គូបន្ងៀន្តវូមានសុភវនិិចឆ័យ មានន័យនាក្គូបន្ងៀនមាន 

ភាពចាស់លាស់កនុងការវនិិចឆ័យរាល់សកម្មភាពនិយយឲ្យខ្ាីគឺសននិដ្ឋា ន្តវូ និងនធ្វើ្តូវ។ ោត់ 
្តូវមានសណាត ប់ធាន ប់ និងគំនិតភាឺនាកា ។ សំខ្ន់បំផុតចំនពាះ្គូបន្ងៀនមាន ក់ៗ បន្ងៀនអនកដនេ 
បានលែលុះ្តាដតនគយល់ចាស់ពីអនកននះ នហើយចត់េុកអនកននះជាសំខ្ន់ចំនពាះខ្ាួន។ 
នពាលគឺបន្ងៀនសិសស្តូវស្ថគ ល់សិសស និងចត់េុកសិសសនាក ជាកម្មវតាុសំខ្ន់ដដល្តូវយក 
ចិតតេុកដ្ឋក់។ 

ម្៉ាាងនេៀតនយើង្តូវដឹងនាក ការមានចំនណះដឹងខ្ពង់របស់្គូមិ្ន្គប់្ោន់ន ើយ។ ប៉ាុដនត 
សំខ្ន់បំផុត្គូ្តូវនចះផតល់ ឬនផទរចំនណះដឹងទំាងននះឲ្យសិសសនៅតាម្លំដ្ឋប់មួ្យសម្នហតុ 
ផល។ ្គូបន្ងៀន្តូវចប់អារម្មណ៍ពីគុណ្បនយជន៍ននការន្បើ្បាស់ វធីិ្បន្ងៀនលែសម្ 
ស្សបតាម្កាលៈនេសៈ និងមានភាពេន់ភាន់។  

្គូ្តូវនចះអនុវតតវធីិ្ស្ថស្តសតបន្ងៀនតាម្មុ្ខ្វជិាា នីមួ្យៗឲ្យបានសម្ស្សប និងេន់ភាន់ 
បំផុត។ ោត់មិ្ន្តូវអនុវតតវធីិ្ស្ថស្តសតបន្ងៀននដ្ឋយរងឹសតូកននះនេ នដ្ឋយនហតុនាករហូតម្ក 
ដល់នពលននះោម នវធីិ្ស្ថស្តសតបន្ងៀនណាមួ្យ្តឹម្្តូវលែឥតនខ្ច ះននះនេ ចំណុចខ្ា ំង និង 
ចំណុចនខ្ាយដតងដតមានជានិចចនទាះតិចកតីន្ចើនកតី។ ក៏ប៉ាុដនតកនុងតលភាពជាក់ដសតង នយើងេេួល 
ស្ថគ ល់នាក នចះបន្ងៀន្តឹម្្តូវ តាម្វធីិ្ស្ថស្តសត្ បនសើរជាងមានចំនណះដឹងេូលំេូលាយ ដតមិ្ន 
នចះនផទរឲ្យសិសស។ «នចះនចេសួរគឺនចះបន្ងៀន» ។ «ដណនំសិសសឲ្យនចះនរៀន្បនសើរជាង 
បន្ងៀនសិសស»។ «ជំរញុសិសសនធ្វើសកម្មភាព ្បនសើរជាងនធ្វើសកម្មភាពនដ្ឋយខ្ាួនឯង»។ 

- សាែ រេីវាងវវ និងទន់ភលន់ 
ការអនុវតតវធីិ្ស្ថស្តសតបន្ងៀនលែ នំ្គូឈាននៅដល់នជាគជ័យកនុងការបន្ងៀន និងអប់រ។ំ 

ក៏ប៉ាុដនត្គូបន្ងៀនដដលបានេេួលការអប់រដំផនកវធីិ្ស្ថស្តសតបន្ងៀនបានលែ ក៏មិ្នសុេធដតេេួល 
បាននជាគជ័យកនុងមុ្ខ្របររបស់ខ្ាួនដូចៗោន ដដរ។ ្គូខ្ាះបន្ងៀនលែ ្គូខ្ាះបន្ងៀនមិ្នលែ 
សិសសមិ្នយល់។ ្បការននះ នហើយដដលទាម្ទារឲ្យ្គូបន្ងៀនមានគុណសម្បតិតមួ្យនេៀតគឺ 
ស្ថម រតីវាងនវ និងេន់ភាន់។ 
 ្គូមានស្ថម រតីវាងនវ និងេន់ភាន់នចះដ្ប្បួលលបិចបន្ងៀនជានិចចកនុងនពលពនយល់ 
នម្នរៀននៅនពលដដលនគសនងកតន ើញ្បតិកម្មសិសសដបាកពីធ្ម្មតា ឬដកវដភនកសិសសបងាា ញ 
នូវការនងឿងឆៃល់។ ្គូ្តូវនចះវាយតនម្ាចនម្ាើយសិសសបានភាា ម្ៗនចះនធ្វើឲ្យសិសសចប់អារម្មណ៍ 
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នលើនម្នរៀន។ ពិនសសបំផុត្គូ បន្ងៀននវឆ្ា ត និងេន់ភាន់នចះរកវធីិ្បន្ងៀនលមីៗបដនាម្គួបផសោំន  
នដើម្បីបន្ងៀនសិសសឲ្យឆ្ប់យល់ឆ្ប់នចះ។ ្គូបន្ងៀនឈាា សនវគឺ អនកដដលនចះេេួលយក 
ការរះិគន់ពីអនកដនេ មិ្នមាននមាេនភាពនលើខ្ាួនឯង និងនចះអនុវតតវធីិ្ស្ថស្តសតបន្ងៀនយ៉ាង 
េន់ភាន់បំផុត។ ្គូបន្ងៀនមិ្នគួរអះអាងនាក វធីិ្ស្ថស្តសតននះខុ្ស ននះ្តវូ ននះលែ ននះអា្កក់ 
ន ើយ។  
 និយយរមួ្ ្គូបន្ងៀន្តូវដតជាម្នុសសដដលមានគុណសម្បតតិន្ចើនយ៉ាងនលើសពីអនក 
ដ៏នេ នហើយក៏ជាអនកដដលេេួលភារកិចចធ្ៃន់ធ្ៃរជាងអនកទំាងននះដដរ។ ចង់មានគុណសម្បតតិ 
ទំាងននះគឺ មិ្នដម្នជាការងាយននះនេ ដតក៏មិ្នដម្ននធ្វើមិ្នបានដដរ។ ឲ្យដតមានស្ថម រតី 
ពាយម្ ស្សលាញ់វជិាា ជីវៈខ្ាួន ្គូបន្ងៀនមាន ក់ៗសុេធដតអាចនធ្វើបាន។ 

 
. ការនប្រើប្ាសរ់នចេក្វទិាព័ត្៌មានក្នងុលនំានំនការរនប្ងៀននងិការអរ់រ ំ

 ្បព័នធអប់រនំៅ្គប់្បនេសជំុវញិពិភពនលាក សាិតនៅន្កាម្សមាព ធ្មួ្យដដលត្ម្ូវឲ្យ 
ន្បើ្បាស់នូវបនចចកវេិាព័ត៌មាន (ICTs) នដើម្បបីន្ងៀនដល់សិសសអំពីចំនណះដឹង និងបំណិន 
ដដលជាត្ម្ូវការរបស់ពួកនគនៅសតវតសេី២១។ ការន្បើ្បាស់បនចចកវេិាព័ត៌មានគឺត្ម្ូវ 
ឲ្យមានការផ្លា ស់បតូរនូវលំនំននការបន្ងៀន និងនរៀន និងជាម្នធ្ាបាយដដលនធ្វើឲ្យ្គូ និង 
សិសសបានចូលនៅដល់ការបំនពញនូវចំនណះដឹង និងព័ត៌មានវេិា។ ្បសិេធភាពដដលជា 
្បនយជន៍ននការន្បើ្បាស់ ICTs លមីគឺសំនៅនធ្វើឲ្យមានភាព្បនសើរន ើងនូវការសិកានដ្ឋយ 
ត្ម្ូវឲ្យអនុវតតតាម្លកខខ័្ណឌ ដូចខ្ងន្កាម្៖ 
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- សិសស និង្គូ្តូវដតមានលកខណៈ្គប់្ោន់កនុងការន្បើ្បាស់បនចចកវេិា និង
អីុននធ្ើដណត នៅកនុងនាកន ក់នរៀនរបស់ខ្ាួន ស្ថលានរៀន និងនៅកនុងវេិាស្ថា នបណតុ ះ
បណាត ល្គូ 

- គុណភាពខ្ពស់ អតាន័យលែ និងមានលកខណៈជាវបបធ្ម៌្ដដលនឆាើយតបនៅនឹងខ្ាឹម្ស្ថរ នន 
ICTs ្តូវដតអាចរកបាន ឬភាពន្បើ្បាស់បានជា្បនយជន៍ស្មាប់្គូ-សិសស 

- ្គូបន្ងៀន្តូវមានចំនណះដឹង និងបំណិនកនុងការន្បើ្បាស់ឧបករណ៍ឌី្ជីលល (digital) 
លមីៗ និងធ្នធាននផសងៗ នដើម្បីជួយដល់សិសានុសិសសទំាងអស់ឈាននៅសន្ម្ច បាន 
នូវសតង់ដ្ឋរ ចំនណះដឹងខ្ពស់។ 
ចំនពាះវេិាស្ថា ន ឬស្ថា ប័នបណតុ ះបណាត ល្គបូន្ងៀន ្តូវ្បឈម្មុ្ខ្កនុងការ្បកួត 

្បដជងនរៀបចំនូវ្គបូន្ងៀនជំនន់លមីបនតបនទ ប់ នដើម្បីមានសម្តាភាពកនុងការន្បើ្បាស់នូវ 
ឧបករណ៍សិកាលមីនៅកនុងការអនុវតតការបន្ងៀនរបស់ខ្ាួន។ ស្មាប់កម្មវធីិ្បណតុ ះបណាត ល្គ ូ
បន្ងៀនជាន្ចើនរចួម្កនហើយ ដតននះជាកិចចការដដលមិ្នរញួ នដ្ឋយទាម្ទារឲ្យមានលេធកម្ម 
នូវធ្នធានលមីៗ នកាសលយលមីៗ និងយកចិតត េុកដ្ឋក់ចំនពាះដផនការកម្ម។ «ោម នការអភិវឌ្ឍណា 
មួ្យ ដដលោម នការជួយពីវេិាស្ថស្តសត និងបនចចកវេិា ននះនេ»។ 
ការអភិវឌ្ឍនដើមបកីារអរ់របំ្រក្ដនោយនិរនតភាព 
 ការអភិវឌ្ឍនដើម្បីការអប់រ ំ្ បកបនដ្ឋយនិរនតភាព (ESD : Education for Sustaiable 
Development) គឺជាថ្នម្ពលដ៏េូលំេូលាយននកិចចការដដលជាការន្ោងេុកមុ្នននពិភពនលាក 
នហើយម្នុសសមាន ក់ៗ្តូវដតមានសំណាងេេួលបាន ផល្បនយជន៍អំពីកាលានុវតតភាពននការ 
អប់រ ំ នដើម្បីនរៀនពីរនបៀបរស់នៅ នរៀនអំពីអាកបបកិរយិ និងតនម្ាចំបាច់នៅអនគត្បកប
នដ្ឋយនិរនតភាព។ ESD បនងកើតន ើងស្មាប់ម្នុសស្គប់ៗោន នៅ្គប់ស្សទាប់ននជីវតិ និងនៅ
្គប់បរបិេននលេធភាពសិកា ដដលដូចោន នៅនឹងការអប់រសំ្មាប់ទំាងអស់ោន ផងដដរ។ ESD 
គឺនផ្លត តសំខ្ន់នៅនលើសសរសតម្ភបី កនុងការនធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍ្បកបនដ្ឋយនិរនតភាពរួម្មាន៖ 
សងគម្ (Society) បរសិ្ថា ន (Environment) និងនសដាកិចច (Economic)។ កនុងននះនគក៏រាប់បញ្ចូ ល
នូវវបបធ្ម៌្ (Culture) ផងដដរដដលជាេំហំមួ្យដ៏មានស្ថរសំខ្ន់ស្មាប់ ESD ។ 
 ដផែកនលើ្េឹសតីខ្ងនលើ ការអប់រនំដើម្បកីារអភិវឌ្ឍ្បកបនដ្ឋយនិរនតភាពនផ្លត តនៅនលើការ 
សិកាពីបំណិន្បសប់ េសសនៈវស័ិយ និងតនម្ាននដដលដឹកនំ និងជំរញុចិតត្បជាជនឲ្យ 
ដសវងរកនូវនិរនតភាពននការចិញ្ច ឹម្ជីវតិ ការចូលរមួ្នៅកនុង្បជាធិ្បបនតយយននសងគម្ និងរស់នៅ 
កនុងលកខណៈនិរនតភាព។ 
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ទសសនវសិយ័ននការអភិវឌ្ឍនសដឋក្ិចេ ការប្រក្តួ្ប្រណែង និងនិរនតភាព 
ចកខុវស័ិយរយៈនពលដវងរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាគឺ កស្ថងសងគម្កម្ពុជាមួ្យដដល 

មានសនតិភាពសាិរភាពននយបាយ សនតិសុខ្ សណាត ប់ធាន ប់សងគម្ កំនណើ ននសដាកិចចរយៈដវង 
ការអភិវឌ្ឍ្បកបនដ្ឋយចីរភាព និងសម្ធ្ម៌្ ការដកលម្ែជីវភាព និងការកាត់បនាយភាព្កី្ក 
របស់្បជាជន ការការពារបរសិ្ថា ន ការនលើកសទួយវបបធ្ម៌្ និងអតតសញ្ា ណជាតិជាមួ្យនឹង 
ការនោរពយ៉ាងខ្ា ប់ខ្ាួននូវនោលការណ៍្បជាធិ្បបនតយយនសរពីហុបកស ្ពម្ទាំងការនោរព 
សិេធិ និងនសចកតីនលាលនូររបស់ម្នុសស និងមាននកាសិការផារភាា ប់ោន  មាន្បជាជន្បកបនដ្ឋយ
ចំនណះដឹងខ្ពស់ និងវបបធ្ម៌្ន្ៅ្ជះ មានជីវភាពសម្រម្យ និងមានការរស់្បកបនដ្ឋយ
សុខ្ដុម្រម្នទំាងកនុងសងគម្ជាតិ ទំាងកនុង្កមុ្្គួស្ថរ ្ពម្ទាំងមានកិតានុភាពខ្ពស់នលើឆ្ក 
អនតរជាតិ។ 

កម្ពុជាសងឃឹម្នាកនឹងកាា យជា្បនេសដដលមានចំណូលម្ធ្យម្ក្មិ្តខ្ពស់នៅឆ្ន ំ២០៣០ 
នហើយនិងឈាននៅជា្បនេសអភិវឌ្ឍមានចំណូលខ្ពស់កនុងឆ្ន ំ ២០៥០។ ដូនចនះរាជរដ្ឋា ភិបាល 
កម្ពុជាបានកំណត់នោលនៅយុេធស្ថស្តសត ៤ រមួ្មាន៖  

1) ធានឲ្យបាននូវកំនណើ ននសដាកិចចកនុងអ្តាម្ធ្យម្្បចំឆ្ន ំ ្បមាណ ៧% ្បកបនដ្ឋយ
ចីរភាព។ 

2) បនងកើតការងារឲ្យបានកាន់ដតន្ចើនជូនដល់្បជាជន ពិនសសស្មាប់ស្សទាប់យុវជន។ 
3) សន្ម្ចឲ្យបាននូវនោលនៅននការកាត់បនាយភាព្កី្កកនុងអ្តាជាង១% កនុងមួ្យឆ្ន ំ។ 
4) បនតព្ងឹងសម្តាភាព និងអភិបាលកិចចននស្ថា ប័នរដាទំាងនាកន ក់ជាតិ ទំាងនាកន ក់ន្កាម្ជាតិ។ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលនឹងនផ្លត តការយកចិតតេុកដ្ឋក់នលើវស័ិយអភិវឌ្ឍធ្នធានម្នុសស ដដលនឹង 

ធានបាននូវការ្បកួត្បដជងកនុងេីផារពលកម្ម កនុងតំបន់ដដលកាន់ដតនបើកចំហរតាម្រយៈ៖ 
1) ការបណតុ ះបណាត លពលករឲ្យមានជំនញ និងផលិតភាពខ្ពស់តាម្នសចកតី្តូវការនន 
េីផារ និង អាចបនងកើតតនម្ាបដនាម្ខ្ពស់ 

2) ការនរៀបចំ្កបខ័្ណឌ គតិយុតត និងកស្ថងស្ថា ប័នអប់រ ំនិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ 
3) នលើកេឹកចិតតវស័ិយឯកជនឲ្យចូលរមួ្កនុងកិចចការននះ  
4) ការព្ងឹងគុណភាពននការអប់រ ំ និងការនលើកកម្ពស់ការស្ស្ថវ្ជាវវេិាស្ថស្តសតបនចចកវេិា 
និង នវានុវតតន៍ 

. ទសសនវិសយ័ននការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស និងនោលននោាយអរ់រ ំ
 ការអភិវឌ្ឍធ្នធានម្នុសស្បកបនដ្ឋយគុណភាព សម្តាភាព និងគុណធ្ម៌្គឺជាកតាត  
គនាឹះស្មាប់្េ្េង់កំនណើ ននសដាកិចច និងភាព្បកួត្បដជងរបស់្បនេសទំាងនពលចំនពាះ
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មុ្ខ្ និងស្មាប់អនគត។ កនុងន័យននះការអភិវឌ្ឍធ្នធានម្នុសសគឺសំនៅនៅនលើការកស្ថង
សម្តាភាពខ្ងចំនណះដឹង ចំនណះនធ្វើ សហ្គិនភាព ជំនញការនចន្ បឌិ្ត និងនវានុវតតន៍ 
នលើ្គប់ដផនក ្គប់វស័ិយពិនសសដផនកវេិាស្ថស្តសត និងបនចចកនេស្ពម្ទំាងសម្តាភាពកនុងការ 
ស្ស្ថវ្ជាវ និងការអភិវឌ្ឍ។ េនទឹម្នឹងននះការនលើកសទួយគុណភាពដផនកសុខ្ភាព កាយ 
សម្បទា សីលធ្ម៌្ ស្ថម រតីេេួលខុ្ស្តូវ និងម្នសិការនសនោជាតិ និងវជិាា ជីវៈនដ្ឋយោម នការ 
នរ ើសនអើងនយនឌ័្ររមួ្ជាមួ្យនឹង្បព័នធសុវតាិភាពសងគម្គត់ម្ត់។ 
 ្បនេសកម្ពុជាបានឈានចូលកនុងដំណាក់កាលលមីមួ្យនេៀត ននការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រ ំ
ដដលចំ បាច់្តូវយកចិតតេុកដ្ឋក់នៅនលើការព្ងឹងការអប់រមូំ្លដ្ឋា ន និងគុណភាពសិកានៅ
កនុង្កបខ័្ណឌ នសដាកិចចជាតិដដលមានលកខណៈជា្បព័នធដ៏េូលំេូលាយ។ ចកខុវស័ិយអប់រ ំ
ស្មាប់រយៈនពលដវងរបស់កម្ពុជាគឺ យកចិតតេុកដ្ឋក់ផតល់នសវាអប់រចំប់ពីកុមារតូចតាម្្គប់
របូភាពដដលជាមូ្លដ្ឋា ន្គឹះរងឹមាំ ស្មាប់ការអប់រនំៅក្មិ្តបនតបនទ ប់នេៀត និងយកចិតតេុក 
ដ្ឋក់ដល់សិសានុសិសសនៅក្មិ្តដំបូងននបឋម្សិកានលើបំណិនអំណាន និងនលខ្នពវនត។ 
វស័ិយអប់រនឹំងព្ងីកវសិ្ថលភាពននការអប់រសំ្មាប់ទំាងអស់ោន ពីបឋម្សិកា ៦ឆ្ន ំ នៅដល់ 
អប់រមូំ្លដ្ឋា ន ៩ឆ្ន ំ។ សិសានុសិសសដដលបញ្ច ប់ការសិកាអប់រមូំ្លដ្ឋា ននឹង្តូវពិនិតយនម្ើល 
ឧបនិស័សយកនុងការន្ជើសនរ ើសបនតការសិកានៅម្ធ្យម្សិកាចំនណះេូនៅ ឬក៏ន្ជើសនរ ើសដផនក
អប់របំនចចកនេស និងវជិាា ជីវៈ។ ការនលើកកម្ពស់គុណភាពននការអប់រក៏ំ្តូវនផ្លត តនលើការនលើក 
កម្ពស់គុណភាពរបស់ធាតុចូល ដំនណើ រការនរៀន និងបន្ងៀន និងលេធផលសិការបស់សិសស។ 
គុណភាពរបស់ធាតុចូលនឹងសំខ្ន់នលើគុណវឌ្ឍិ្គូបន្ងៀនដដល្តូវបនងកើនរបូម្នតពី១២ បូក ២ 
នៅដល់ ១២ បូក ៤ នៅឆ្ន ំ ២០២០ ស្មាប់្គូបន្ងៀនក្មិ្តមូ្លដ្ឋា ន និងម្ធ្យម្សិកា 
បឋម្ភូមិ្។ គុណភាពរបស់កម្មវធីិ្សិកានៅអប់រចំំនណះេូនៅ និងឧតតម្សិកាឲ្យស្សបនឹង
សតង់ដ្ឋរគុណភាពអាស្ថ៊ា ន។ 
 ្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា បានខិ្តខំ្ជំរញុឲ្យវស័ិយអប់រ ំយុវជន និងកីឡាទំាងមូ្ល
អាចនធ្វើការជាមួ្យោន  នដើម្បីនឆាើយតបនឹងត្ម្ូវការសងគម្ និងនសដាកិចច។ ដផនការយុេធស្ថស្តសត 
វស័ិយអប់រ ំ ២០១៤-២០១៨ ជាម្គគុនេសក៏មួ្យដដលបាននផ្លត តនលើអនតរាគម្ន៍អប់រតំ្ម្ង់នៅ 
ដល់្កមុ្ជួបការលំបាក ការផតល់ការអប់រ ំ្ បកបនដ្ឋយគុណភាព និងនឆាើយតបស្មាប់ការ
អភិវឌ្ឍ្បនេស។ ការផតល់នសវាអប់រ ំ្ បកបនដ្ឋយវជិាា ជីវៈ និងគណននយយភាពជាមួ្លដ្ឋា ន
ស្មាប់កស្ថងសងគម្មួ្យ្បកបនដ្ឋយចំនណះដឹង និងជំនញ។ វស័ិយអប់រនំៅកម្ពុជានឹង 
នរៀបចំនូវ្កបខ័្ណឌ ធានគុណភាពេូទំាងវស័ិយ នដ្ឋយដផែកនលើសតង់ដ្ឋរននការសិកានរៀនសូ្ត 
និងការផតល់នសវាដដលនឆាើយតបនៅនឹងត្ម្វូការរបស់ កុមារ សហគម្ន៍ និងេីផារការងារ។ 
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. នោលននោាយររសរ់ាែរោឋ ភិាលនលើវសិយ័អរ់រ ំនិងក្ឡីា 
- បនតកស្ថង និងអភិវឌ្ឍធ្នធានម្នុសសនលើ្គប់ដផនក្បកបនដ្ឋយគុណភាព និងមាន
គុណធ្ម៌្លែ នឆាើយតបនៅនឹងសំណូម្ពរននការអភិវឌ្ឍសងគម្-នសដាកិចច នដើម្បីកស្ថង
កម្ពុជាឲ្យកាា យជាសងគម្រកីចន្ម្ើន នជឿននលឿនដដលដផែកនលើមូ្លដ្ឋា នចំនណះដឹងនលើ 
្គប់វស័ិយ រមួ្ទំាងខ្ងវេិាស្ថស្តសត បនចចកនេស និងចំនណះនធ្វើ នហើយនដើរស្សបជាមួ្យ
នឹងការរកីចន្ម្ើនននបណាត ្បនេសនៅកនុងតំបន់ និងពិភពនលាក។ 

- បនតនលើកកម្ពស់នោលការណ៍ «អប់រសំ្មាប់ទំាងអស់ោន » តាម្រយៈការធាននូវលេធភាព
េេួលបាននសវាអប់រ ំ្ បកបនដ្ឋយសម្ធ្ម៌្ដដលផតល់ឱកាសនសមើៗោន ដល់កុមារ និង 
យុវជនកម្ពុជាទំាងអស់បានេេួលការអប់រមូំ្លដ្ឋា នកនុង្បព័នធ និងការអប់រនំ្ៅ្បព័នធ។ 
ការអនុវតតនោលការណ៍ននះ្តូវផារភាា ប់នឹងការអប់រមំ្នសិការនសនោជាតិ ការអប់រអំំពី
្បវតតិស្ថស្តសត ការអប់រវំបបធ្ម៌្ សនតិភាព ការនោរពសិេធិ និងនសចកតីនលាលនូររបស់ម្នុសស 
ការនោរពនោលការណ៍នសរភីាព្បជាធិ្បបនតយយ និងយុតតិធ្ម៌្សងគម្ ការ្បឆ្ំងនឹងអំនពើ
ហឹងា ការ្បយុេធ្បឆំ្ងនឹងការន្បើ្បាស់ ន្គឿងនញៀន និងការនរ ើសនអើង្គប់របូភាព។ 

- បនតជំរញុការកស្ថងស្ថលានរៀនឲ្យដល់ភូមិ្ កាត់បនាយចំណាយរបស់មាតាបិតាសិសស 
បនងកើនលវកិាចំណាយស្មាប់្គឹះស្ថា នសិកា ព្ងាយ្គូបន្ងៀនឲ្យដល់្គប់េីកដនាង 
ព្ងីក អននតវាសិកដ្ឋា ន បំផុសចលនជាតិ និងព្ងីកការចូលរមួ្ពីវស័ិយឯកជន្ពម្ 
ទំាងនដគូអភិវឌ្ឍនននដើម្បីអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រ។ំ 

- បនតកស្ថងអនុវេិាល័យឲ្យបាន្គប់ ំុដដលនៅមិ្នទាន់មានអនុវេិាល័យ និងខិ្តខំ្នធ្វើ 
ឲ្យមានអនុវេិាល័យន្ចើនជាងមួ្យនៅតាម្ ំុធំ្ៗ ដដលមានសិសសន្ចើនស្សបតាម្
ស្ថា នភាពភូមិ្ស្ថស្តសត។ 

- បនតបនងកើនគុណភាព និង្បសិេធភាពនននសវាអប់រនំៅ្គប់ក្មិ្តសិកា និងការបណតុ ះ 
បណាត លបនចចកនេស និងមុ្ខ្ជំនញទំាងកនុង្គឹះស្ថា នរដា ទំាង្គឹះស្ថា នឯកជឲ្យស្សប 
នៅតាម្ក្មិ្ត សតង់ដ្ឋរអនតរជាតិ និងត្ម្ូវការអភិវឌ្ឍរបស់្បនេសតាម្រយៈការព្ងឹង 
ការងារបណតុ ះបណាត ល និងវ ិ្ កឹតការ្គូបន្ងៀន ការដកលម្ែកម្មវធីិ្សិកា ការនធ្វើ 
អធិ្ការកិចច និងព្ងឹងសម្តាភាព្គប់្គង ការនលើកេឹកចិតត្គបូន្ងៀន កនុងការបនងកើន 
សម្តាភាពបន្ងៀន ការព្ងឹងគុណភាពកនុងការ្ប ងបញ្ច ប់ក្មិ្តសិកានីមួ្យៗ ការ 
សិកាភាស្ថបរនេស ដដលចំបាច់ការដកលម្ែលកខខ័្ណឌ ននការសិកា ការបនងកើត 
បណាណ ល័យ ម្នទីរពិនស្ថធ្ន៍ និងបនងកើនការផគត់ផគង់សមាភ រៈសិកាជានដើម្។ 
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- បនតអភិវឌ្ឍស្ថា ប័ន និងកស្ថងសម្តាភាពរបស់ម្ន្តនតីអប់រនំដ្ឋយបនតកស្ថងចាប់ និង
លិខិ្តបេដ្ឋា នននដដលពាក់ព័នធវស័ិយអប់រ ំ ព្ងឹងរចនសម្ព័នធការងារ និងបណតុ ះ 
បណាត លជំនញដល់ម្ន្តនតីអប់រសំំនៅអភិបាលកិចចលែនៅ្គប់នាកន ក់។ 

- បនតអភិវឌ្ឍវស័ិយកីឡា រមួ្ទាំងកីឡាជនពិការទំាងនាកន ក់ជាតិ និងនាកន ក់ន្កាម្ជាតិឲ្យមាន 
ការរកីចន្ម្ើនស្សបជាមួ្យនឹងការរកីចន្ម្ើនននវស័ិយកីឡាកនុងតំបន់ នដ្ឋយព្ងឹងការ 
អនុវតតនោលននយបាយជាតិអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំាយ និងកីឡាឲ្យមាន្បសិេធភាពខ្ពស់ 
សំនៅរមួ្ចំដណកដល់ការនលើកកម្ពស់សុខ្ភាព្បជាជន ព្ងឹងស្ថម្គគីភាព និងន្តៀម្ 
លកខណៈសម្បតតិឲ្យបានលែនដើម្បចូីលរមួ្ និងេេួលនរៀបចំ្ពឹតតិការណ៍កីឡាធំ្ៗ ជា 
លកខណៈ អនតរជាតិនននៅនពលខ្ងមុ្ខ្ដូចជា អាស្ថ៊ា ននហគម្ ជានដើម្។ 

. នោលននោាយអរ់ររំយៈនពលមធយមចនំួន ៣ ក្ំពងុប្ត្ូវានអនវុត្ត 
- ក្ោលនក្ោបាយទី១៖ ធានាលទធភាពទទួលបានក្សវាអប់ររំបក្សបក្ោយសមធម៌ 
- កុមារកម្ពុជា្គប់របូបានេេួលនសវាអប់រកុំមារតូចតាម្្គប់របូភាព បានចូលនរៀននៅ
បឋម្សិកា ម្ធ្យម្សិកា និងមានឱកាសបនតការសិកានៅមុ្ខ្នេៀត។ ស្មាប់កុមារ
ដដលពំុមានលេធភាពចូលនរៀនកនុង្បព័នធជន្ម្ើសនផសងៗនេៀត នឹង្តូវផតល់លេធភាពឲ្យ 
អនកទំាងននះេេួលបានការអប់រ។ំ 

- ការបនងកើនចំនួនកុមារ និងយុវជនឲ្យេេួលបានការអប់រនំៅ្គប់ក្មិ្ត នដ្ឋយនផ្លត តនលើ 
សីលធ្ម៌្ និងតំបន់ និង្កុម្កុមារជួបការលំបាក។ ការបនងកើនឱកាសដល់សិសសដដល 
បញ្ច ប់ការសិកានៅនាកន ក់េី ១២ ឲ្យេេួលបានចំនណះដឹង និងជំនញកនុងការគិត និង 
វភិាគនហតុផល និងអាចជាមូ្លដ្ឋា នស្មាប់បនតការសិកានៅកនុងការបណតុ ះបណាត ល 
បនចចកនេស និងឧតតម្សិកាតនៅនេៀត។ 

- ក្ោលនក្ោបាយទី ២៖ ក្លើក្សក្សមពស់គុណភាព និងភាពក្្លើយេប 
- កុមារ និងយុវជន្គប់របូមានបេពិនស្ថធ្កនុងការសិកា្បកបនដ្ឋយគុណភាព និងភាព
នឆាើយតបដដលអាចឲ្យពួកនគចូលរមួ្ចំដណកដល់ការអភិវឌ្ឍ្បនេសជាតិ។ ការធាននាក 
ការអប់រ ំ្ បកបនដ្ឋយគុណភាព និងមានេំនក់េំនងនៅនឹងនោលនៅអភិវឌ្ឍសងគម្-
នសដាកិចចរបស់្បនេស។ ្កបខ័្ណឌ គុណភាពដដលផតល់ដល់អនកសិកា មាតាបិតា 
សហគម្ន៍ ្គូបន្ងៀន និងអនក្គប់្គងជាមួ្យនឹងសតង់ដ្ឋរននផលសន្ម្ចការពិនិតយ 
តាម្ដ្ឋន និងរបាយការណ៍។ 

- ក្ោលនក្ោបាយទី ៣៖ ធានាភាពស័ក្សតិសិទធវនភាពជាអាក្សដ្៉ឹក្សនំា និងរគប់រគង 
របស់មន្តនតីអប់ររំគប់លំោប់ថ្នា ក់្ស 
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- ការ្ផតល់នសវាអប់រនឹំង្តវូអនុវតត្បកបនដ្ឋយ្បសិេធភាព និងភាពេន់ភាន់។ ការ្គប់ 
្គង្បកបនដ្ឋយ្បសិេធភាព និងវជិាា ជីវៈនឹងផតល់នូវតនម្ាដ៏លែបំផុត (នផ្លត តនលើ 
លេធផល) ទាន់នពលនវលា កាពិនិតយតាម្ដ្ឋន របាយការណ៍លេធផល និងនយបល់ 
្ត ប់ វធិានការ្បកបនដ្ឋយគណននយយភាព និងយនតការស្មាប់ដកលម្ែនោល 
ននយបាយយុេធស្ថស្តសត និងកម្មវធីិ្ទំាងនៅនាកន ក់ជាតិ ទំាងនៅនាកន ក់ន្កាម្ជាតិ។ ការ 
្គប់្គង្គឹះស្ថា នសិកាស្ថធារណៈនឹងអាចនឆាើយតបយ៉ាងមាន្បសិេធភាពនៅនឹង 
ត្ម្ូវការជាក់ដសតងនៅក្មិ្តស្ថលានរៀន។ 

. ការអរ់រសំប្មារ់ទងំអសោ់ន  
 មូ្លដ្ឋា ន្គឹះននដផនការការអប់រសំ្មាប់ទំាងអស់ោន  គឺការធាននាក កុមារ និងយុវជន 
កម្ពុជាទំាងអស់មានកាលានុវតតភាពនសមើៗោន កនុងការេេួលបានការអប់រមូំ្លដ្ឋា នកនុង្បព័នធ និង 
ន្ៅ្បព័នធនដ្ឋយមិ្ន្បកាន់អំពីក្មិ្តជីវភាព នភេ ភូមិ្ស្ថស្តសត កាយសម្បទា និងជនជាតិ 
ន ើយ។ កំនណើ នននលេធភាពេេួលការអប់រ ំនិងឱកាសេេួលការបណតុ ះបណាត ល្បកបនដ្ឋយ 
សម្ធ្ម៌្ ជាពិនសសគឺឱកាសេេួលការអប់រមូំ្លដ្ឋា នរយៈនពល ៩ ឆ្ន ំ គឺជាកតាត សំខ្ន់មួ្យ 
ដដលនឹងជួយនំ្គួស្ថរ្កី្កបំផុតនៅកម្ពុជាឲ្យឆាងរចួផុតពីភាព្កី្ក នហើយរស់នៅបាន 
្បកបនដ្ឋយសុខុ្មាភាពនៅកនុងសងគម្។ នោលនៅ និងនោលបំណងអនុវតតជាក់ដសតងនដើម្បី 
សន្ម្ចការអប់រសំ្មាប់ទំាងអស់ោន គឺ៖  

- ព្ងីក និងដកលម្ែការអប់រ ំនិងោំពារកុមារតូចឲ្យបានេូលំេូលាយ និងការអប់រ ំពិនសស 
ស្មាប់កុមារដដលងាយេេួលរងន្ោះ និង្កខ្សត់។ 

- ធាននាកនៅឆ្ន ំ ២០១៥ កុមារទំាងអស់ ពិនសសកុមារ ី កុមារដដលសាិតកនុងកាលៈនេសៈ 
លំបាក និងកុមារម្កពី្កុម្ជនជាតិភាគតិចបានេេួល និងបំនពញចប់កាតពវកិចចអប់រ ំ
បឋម្សិកានដ្ឋយឥតគិតនលា និង្បកបនដ្ឋយគុណភាព។ 

- ធាននាកត្ម្ូវការនរៀនសូ្តរបស់យុវជន និងជននពញវយ័្គប់របូ្តូវបាននដ្ឋះស្ស្ថយ 
តាម្រយៈការផតល់ឱកាសនសមើភាពនដើម្បីចូលរមួ្កនុងកម្មវធីិ្សិកាសម្ស្សប និងការបណតុ ះ 
បណាត លជំនញចិញ្ច ឹម្ជីវតិ (បំណិនជីវតិ) 

- ធានសន្ម្ចឲ្យបានការរចីន្ម្ើនចំនួន ៥០% នៅកនុងក្មិ្តអកខរជននពញវយ័នៅមុ្ន 
ដំណាច់ឆ្ន ំ២០១៥ ពិនសសស្មាប់ស្តសតីនភេ និងឱកាសនសមើភាពកនុងការអប់រមូំ្លដ្ឋា ន 
និងការអប់របំនតស្មាប់ជននពញវយ័ទំាងអស់។ 

- លុបបំបាត់គមាា តនយនឌ័្រកនុងបឋម្សិកា និងម្ធ្យម្សិកានៅឆ្ន ំ២០០៥ និងនធ្វើឲ្យបាន 
សន្ម្ចនូវសម្ភាពនយនឌ័្រកនុងវស័ិយអប់រនំៅឆ្ន ំ២០១៥ នដ្ឋយនផ្លត តការយកចិតតេុក 
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ដ្ឋក់នលើការធានឲ្យកុមារបីានេេួលលេធភាពចូលនរៀននដ្ឋយនពញនលញ និងនសមើភាព 
្ពម្ទាំងសន្ម្ចបាននូវការអប់រមូំ្លដ្ឋា ន្បកបនដ្ឋយគុណភាព។ 

- ដកលម្ែនលើ្គប់េិដាភាពននគុណភាពអប់រ ំ និងធានបាននូវគុណភាព្បនសើរបំផុត្គប់ 
ដផនកនដើម្បីឲ្យម្នុសស្គប់របូដនណតើ ម្បាននូវលេធផលចូលនរៀនសូ្តមានក្មិ្តវាស់បាន 
និងមានការេេួលស្ថគ ល់ ជាពិនសសដផនកអកសរស្ថស្តសត នលខ្នពវនត និងជំនញចំបាច់ 
ស្មាប់ចិញ្ច ឹម្ជីវតិ (បំណិនជីវតិ)។ 

. យក្ចតិ្តទុក្ោក្ដ់លក់ាររែតុ ុះរណ្តត លវរគសកិ្ាអរ់រពំិនសស 
ជាការពិតណាស់លកខណៈសម្បតតិលែ និងលកខណៈសម្បតតិអា្កក់របស់ម្នុសសដតងនកើត 

មាននៅកនុងសងគម្នទាះជាជាមួ្យជាតិស្ថសន៍ណាក៏នដ្ឋយ។ យ៉ាងណាមិ្ញកុមារដដលមាន 
បញ្ា កនុងការសិកាដូចជា បញ្ា យឺត កាយសម្បទាមិ្ន្គប់្ោន់ មានវបិតតិផាូវចិតត ឬជួបការ 
លំបាកធ្ៃន់ធ្ៃរកនុង្គួស្ថរ ក៏្តូវបានយកចិតតេុកដ្ឋក់ឲ្យោត់បានចូលនរៀនដូចកុមារធ្ម្មតាដនេ 
នេៀតដដរ។ សងគម្ រាជរដ្ឋា ភិបាល ជាពិនសសអនកអប់រ ំ ្តូវមានភាពបត់ដបនយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស
កនុងការត្ម្ង់េិសសិសានុសិសសឲ្យនឆាើយតបនៅនឹងបេដ្ឋា នសិកាកនុងនពលបចចុបបនន និង
អនគត។ នគមិ្ន្តូវនម្ើលរលំងកុមារដដលមានបញ្ា ទំាងននះន ើយ ្តូវដតេេួលយកកុមារ 
ឬម្នុសសទំាងអស់ននះឲ្យចូលស្ថលានរៀន នដ្ឋយផតល់ជាជំនួយឧបតាម្ភបដនាម្ពិនសស ឬជា 
អាោរបូករណ៍ ការនលើកេឹកចិតត ការស្ម្ួលដល់េីកដនាងសិកា ដូចជាទំាងនៅកនុង 
ស្ថលានរៀន និងេីស្ថធារណៈនន ដដលអាចនធ្វើឲ្យពួកោត់អាចនធ្វើបាន េេួលបាន និងនធ្វើ
ដំនណើ រនៅម្កបាននដ្ឋយសុវតាភាពដូចនគឯងដដរ។ ្គូបន្ងៀន្តូវដតេេួលការបណតុ ះបណាត ល
ពិនសស នូវវធីិ្ស្ថស្តសតបន្ងៀន និងឥរយិបលនផសងៗជាពិនសសបញ្ា ផាូវចិតត។  

ដូចននះវស័ិយអប់រ ំ មានតួនេីសំខ្ន់កនុងការអភិវឌ្ឍ្បនេសជាតិឲ្យមានភាពរកីចំនរ ើន 
និងការវវិតតឥតឈប់ឈរនៅរកភាពលែឥតនខ្ច ះដដលជាកតាត មួ្យដផនកសំខ្ន់ត្ម្ូវឲ្យអនកអប់រ ំ
យល់ដឹងអំពីការអប់រពិំនសស នដើម្បីជួយកុមារមានបញ្ា កនុងយុគសម័្យមានការ្បកួត្បដជង 
កនុងតំបន់បាន។ 
ឧរក្រែ៍អធិការក្ិចេសប្មារ់ការធានារែុភាព 

- ក្ោលបំណងអធិការកិ្សចច 
ចាប់សតីពីការអប់របំានរនំលចអំពី្បព័នធ្ តួតពិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវាយតនម្ាកនុងមា្តាេី៩។ 

្កសួងអប់រមំានភារកិចចេេួលខុ្ស្តូវនរៀបចំយនតការ ននការ្តួតពិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវាយ
តនម្ាននះ។  

ការនធ្វើអធិ្ការកិចចស្ថលានរៀន គឺជាយនតការ្តតួពិនិតយ និងតាម្ដ្ឋននាកនតើស្ថលានរៀន
បានសន្ម្ចត្ម្ូវការបស់ខ្ាួន្តឹម្ក្មិ្តណា។ អធិ្ការកិចចក៏អាចវាយតនម្ាផងដដរ នាកនតើ 
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ស្ថលានរៀនបានសន្ម្ចបានេំនួលខុ្ស្តូវរបស់ខ្ាួន ទាក់េងនឹងនោលការណ៍ទំាងឡាយ 
ដដលមានដចងកនុងចាប់សតីពី ការអប់របំាន្តឹម្ក្មិ្តណា។ អធិ្ការ្តូវនធ្វើការវាយតនម្ានាក 
នតើសកម្មភាពអប់រដំដលស្ថលានរៀនកំពុង នធ្វើទាក់េងនឹងវតាុបំណង និងកម្មវធីិ្សិកានាកន ក់ជាតិ 
សន្ម្ចបានលែ្ តឹម្ក្មិ្តណានហើយ។ អាចនិយយបាននាក នតើស្ថលានរៀនមាន្បព័នធ 
ស្មាប់នធ្វើសវ័យវាយតនម្ា និងយុេធស្ថស្តសតសវ័យដកលម្ែនហើយឬនៅ។ បដនាម្នលើការពិនិតយននះ 
អធិ្ការក៏្តូវដតចូលរមួ្កនុងការអនុវតតទំាងននះផងដដរ។  

ជាសនងខប នោលបំណងរមួ្របស់អធិ្ការកិចចគឺ ដកលម្ែអនកសិកាទាំងអស់តាម្រយៈការ 
នលើកកម្ពស់្បសិេធភាពននការអនុវតត និងព្ងឹងសម្តាភាពនធ្វើសវ័យវាយតនម្ា។ អធិ្ការកិចចក៏ 
្តូវវាយតនម្ាស្ថលានរៀនផងដដរ នដើម្បីបងាា ញអំពីចំនណះដឹង និងស្ថា នភាពសិកាជាក់ដសតង 
របស់្បនេស។  

អធិ្ការកិចចអាចអនុវតតវធីិ្ពីរ្បនភេគឺ អធិ្ការកិចចនផទកនុង និងអធិ្ការកិចចពីខ្ងន្ៅ។ ការ 
នធ្វើអធិ្ការកិចចនផទកនុងគឺដផែកនលើការនធ្វើសវ័យវាយតនម្ារបស់ស្ថលានរៀនដដលអនុវតតនដ្ឋយនយក 
ស្ថលានរៀន ្គូបន្ងៀន និងសិសានុសិស្ស។ កិចចការននះក៏្តូវនផ្លត តផងដដរនលើការងារទាក់ 
េងនឹងគុណភាពនផទកនុង ឬធ្នធានមូ្លដ្ឋា ន។ ការនធ្វើអធិ្ការកិចចនផទកនុង្តូវនរៀបចំ និងអនុវតតជា 
្បចំ ប៉ាុដនតពំុសូវមានលកខណៈផាូវការដូចអធិ្ការកិចចពីខ្ងន្ៅនេ នហើយចំនពាះការនធ្វើការដក 
លម្ែអវីមួ្យវញិ ក៏្តូវនធ្វើន ើងជា្បចំផងដដរកនុងអំ ុងឆ្ន ំសិកា។ ចំនពាះអធិ្ការកិចចពីខ្ង 
ន្ៅគឺជាការនធ្វើអធិ្ការកិចចរយៈនពលខ្ាីណា មួ្យនដ្ឋយអនកដដលម្កពីខ្ងន្ៅស្ថលានរៀន។ 
ការនធ្វើអធិ្ការកិចចននះគឺជាការស្ថកសួរនដើម្បីរកឲ្យន ើញនូវដផនកទាំងឡាយណាដដលស្ថលា 
នរៀនបំនពញបានលែ ឬមិ្នទាន់បានលែ រចួរះិរកវធិានការណ៍ ឬផតល់អនុស្ថសន៍នដើម្បីដសវងរក 
ត្ម្ូវការននស្មាប់ដកលម្ែចំណុចមិ្នទាន់បានលែទំាងននះ។  

អធិ្ការកិចចនផទកនុង និងអធិ្ការកិចចពីខ្ងន្ៅអាចអនុវតតបានតាម្ពីររនបៀប អាស្ស័យនលើ 
អវីដដលនយើងចង់នផ្លត តនលើ និងវតាុបំណងនសកម្មភាព។ នយើងអាចនផ្លត តនលើដផនកខ្ាះនន 
ដំនណើ រការនដ្ឋយពិនិតយនលើេិដាភាពលម្ែិត ឬនផ្លត តនលើ្បព័នធទាំងមូ្លនដ្ឋយនផ្លត តនលើេិដាភាព 
្គប់ ្ជុងន្ជាយ។ វធីិ្ទំាងពីរ ននះគឺ ការវាយតនម្ា្គបូន្ងៀន និង ការវាយតនម្ាស្ថលានរៀន។ 

- ការវាេវមលរគបូក្រងៀន 
 ការវាយតនម្ា្គូបន្ងៀនគឺ សំនៅនលើការជួយ្គបូន្ងៀនតាម្រយៈការសនងកតនាកន ក់ និង 
សមាភ សន៍ផ្លទ ល់ជាមួ្យ្គូបន្ងៀន កនុងនោលបំណងពិនិតយនម្ើលនលើវធីិ្ស្ថស្តសតបន្ងៀនដដល 
្គូបន្ងៀនន្បើ។ ចំនុចដដល្តូវនធ្វើអធិ្ការកិចចមានដូចជាការនផ្លត តនលើមុ្ខ្វជិាា  មានន័យនាក 
អធិ្ការមាន ក់ពិនិតយនម្ើល្គូ បន្ងៀនមុ្ខ្វជិាា គីមី្វេិា នហើយអធិ្ការមាន ក់នេៀតពិនិតយនម្ើល្គ ូ
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បន្ងៀនគណិតវេិាជានដើម្ ការនផ្លត តនលើឥរយិបល្គូបន្ងៀនចំនពាះសិស្ស ការនផ្លត តនលើ 
នោលវធីិ្ស្ថស្តសតដដល្គបូន្ងៀនន្បើនដើម្បីបងាា ញខ្ាឹម្ស្ថរ ការនផ្លត តនលើវធីិ្ដដល្គបូន្ងៀន 
ន្បើ្បាស់នសៀវនៅសិកា និងសមាភ រឧបនេស ការនផ្លត តនលើសម្តាភាពរបស់្គបូន្ងៀនកនុងការ 
បនងកើតការនលើកេឹកចិតត គឺជាឧទាហរណ៍ននសកម្មភាពដដល្តូវន្បើកនុងការងារអធិ្ការកិចច 
្បនភេននះ។ បនទ ប់ពីការនធ្វើអធិ្ការកិចច ្គូបន្ងៀនមាន ក់ៗនឹងេេួលបាននូវព័ត៌មាន្ត ប់ 
ម្កវញិទាក់េងនឹងការបំនពញការងាររបស់ខ្ាួន ្ពម្ទាំងអនុស្ថសន៍ស្មាប់នធ្វើការដកលម្ែ 
ផងដដរ។ 

- ការវាេវមលសាលាក្រៀន 
 ការវាយតនម្ាស្ថលានរៀន គឺសំនៅនលើការនធ្វើអធិ្ការកិចចជា្បព័នធ ពីន្ពាះនាក អធិ្ការ 
្តូវ្តួតពិនិតយនម្ើល្បព័នធស្ថលានរៀនកនុងេិដាភាព្គប់្ជុងន្ជាយដតម្តង។ ភារកិចចរបស់ 
អធិ្ការគឺនធ្វើឲ្យ្បាកដ នាកស្ថលានរៀនមាន្បព័នធរបស់ខ្ាួនចាស់លាស់ និងសម្តាភាពនធ្វើឲ្យ 
សន្ម្ចត្ម្ូវការដដលមានដចងកនុងនោលការណ៍ដណនំ។ ននះមានន័យនាកអធិ្ការមិ្ន្តូវ 
នផ្លត តនលើមុ្ខ្វជិាា ជាកលាក់ណាមួ្យនេ។ ប៉ាុដនតអធិ្ការ្តូវនផ្លត តជាចម្បងនលើ្គបូន្ងៀនទាំង 
អស់ ្ពម្ទាំងនយកស្ថលាផងដដរ។ ឧទាហរណ៍ អធិ្ការអាចពិនិតយនម្ើលនលើវធីិ្ស្ថស្តសត 
ដដលនយកស្ថលានរៀនដឹកនំការងារគរនុកាសលយ ការពិនិតយតាម្ដ្ឋនស្ថលានរៀន និងសវ័យ 
វាយតនម្ាសកម្មភាពរបស់្គូបន្ងៀនទាក់េងនឹងកម្មវធីិ្សិកា និងក្មិ្តយល់ដឹង របស់ពួក 
ោត់ទាក់េងនឹងនបសកម្មជា្គបូន្ងៀន សមាភ រនផសងៗរបស់ស្ថលានរៀន និងការន្បើ្បាស់ 
សមាភ រទំាងននះនាកនតើសម្ស្សបតាម្គរនុកាសលយ្តឹម្ណា។ ការសមាភ សជាមួ្យនយក 
ស្ថលានរៀន ្គូបន្ងៀន និងសិសានុសិសស និងការនធ្វើសនងកតគឺជាសកម្មភាពចម្បងស្មាប់ 
អធិ្ការកិចច ្បនភេននះ។ ការផតល់ព័ត៌មាន្ត ប់្តូវបាននធ្វើចំនពាះស្ថលានរៀនទំាងមូ្លមាន 
ន័យនាក ្តូវផតល់ជូនអនកដដលមានការេេួលខុ្ស្តូវ នដើម្បីធានឲ្យស្ថលានរៀនអនុវតតតាម្ 
នោលការណ៍ដណនំ។ 
. ប្រព័នធអរ់រ ំនិងរញ្ហា ប្រឈម 

- ការអប់របំឋមសិក្សា៖  
នទាះបីអ្តាពិតននការសិកាសន្ម្ចបាន ៩៨% ក៏នៅមានបញ្ា ជាមួ្យនពវនត និងការ 

អាននៅក្មិ្តដំបូងដូចជា៖ សិសសនាកន ក់េី២ ចំនួន ១២% មានការលំបាកខ្ា ំងកនុងការការអាន 
(៦៦,៥% ត្ម្ូវនធ្វើ ឲ្យស្ថទ ត់ជំនញ) ៥៣% បានេេួលក្មិ្តនពវនតសម្ស្សប និង ៣៦% នៅ 
ក្មិ្តម្ធ្យម្។ សិសសនាកន ក់េី ៥ ភាគន្ចើន មានបញ្ា កនុងការសរនសរភាស្ថដខ្មរ ១៨% បាន 
សន្ម្ចសម្តាភាពនពវនតក្មិ្តទាប និង ្តឹម្ដត ៤៣% បានសន្ម្ចសម្តាភាព។ 
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ឧេតមសិក្សា៖ បក្ងកើនចំនួននិសសេិបញ្ច ប់សាក្សលវទិាល័យ 
និសសិតសរបុបាននកើនន ើងពី ១០ ០០០នក់ នៅឆ្ន ំ ១៩៩៧ ដល់ ៩៧ ៥០០នក់ នៅឆ្ន ំ 

២០០៦ បនទ ប់ម្កនកើនពី ១៦៨ ០០០នក់ នៅឆ្ន ំ ២០០៩ ដល់ ២៥០ ០០០នក់ នៅឆ្ន ំសិកា 
២០១២-២០១៣ គឺនកើន ២៥ដង ននឆ្ន ំ ១៩៩៧។ បនងកើនចំនួនស្ថកលវេិាល័យពី ជាផាូវការ ៨ 
នៅឆ្ន ំ ១៩៩៧ ដល់ ៧៦ ឆ្ន ំ ២០១០ (៣៣ ស្ថធារណៈ និង៤៣ ឯកជន) រហូតដល់បចចុបបនន 
មាន ១០៥ (៣៩ ស្ថធារណៈ និង ៦៦ ឯកជន)។ ចំនួនសញ្ា ប្តបាននបា៉ាងន ើងដដលនចញ 
នដ្ឋយ្គឹះស្ថា នឧតតម្សិកាស្ថធារណៈ និង ឯកជន។ 
. ស្ថលានរៀនែំនាន់ថ្ម ី

វតាុបំណងននកំដណេ្ម្ង់គឺ បនងកើតស្ថលានរៀនជំនន់លមី ស្ថលានរៀនននះមានរចួនហើយ 
អវីដដលនយើងចំបាច់្តូវនធ្វើគឺព្ងីក។ កម្ពុជាមាននោលននយបាយនសរដីដលអនុញ្ា តតឲ្យ 
ស្ថលាបន្ងៀន កម្មវធីិ្សិកានផសងៗ ដដលបានដ្ឋក់ឲ្យន្បើនដ្ឋយ្បនេសនផសងៗ។ ស្ថលា 
នរៀនជំនន់លមីមានសមាស ភាគសំខ្ន់ៗ ៦៖ 
រំរបូ្ររ់ប្រងចំរុុះ 

- នធ្វើការជាមួ្យវស័ិយឯកជន និងអងគការន្ៅរដ្ឋា ភិបាល នដើម្បីដកលម្ែការ្គប់្គង និង
អភិបាលកិចច។ 

- បនងកើត្កុម្្បឹកាស្ថលានរៀន 
- ន្បើ្បាស់ឲ្យមាន្បសិេធភាពននគំនិតផតួចនផតើម្ ចំណាយដផែកនលើការបំនពញការងារ 
រមួ្មានតមាា ភាព ភាព្តឹម្្តូវ និងការ្បតិបតតិមឺុ្ងមា៉ា ត់។ 

ររសិ្ថា នសកិ្ារុែភាពខ្ពស ់
- បញ្ចូ ល ICT កនុងបរសិ្ថា នសិកា នដើម្បោំី្េដល់ការនចះគិតលែិតលែន់ (៣៣៤ 
ម្ជឈម្ណឌ ល ICT និង ៣៦ វេិាល័យធ្នធាន) 

- នធ្វើការផ្លា ស់បតូរ ការតាក់ដតងស្ថា បតយកម្មស្ថលានរៀន នដើម្បបីនងកើតបរយិកាសជំុវញិការ 
សិកា 

- វន័ិយដផែកនលើការនោរព្គូ 
ការអភិវឌ្ឍវជិាា ែីវៈ និងប្ចក្អាែីពសប្មារ់ប្ររូនប្ងៀន 

- ជួយ្គបូន្ងៀនឲ្យមានគុណតនម្ាជាអនកអប់រ ំ
- អាោរបូករណ៍្គូបន្ងៀនតាម្រយៈភាពជានដគូជាមួ្យស្ថកលវេិាល័យកនុងតំបន់ និង 
សននិសិេ្គ ូ
- ដកេ្ម្ង់នោលននយបាយ្គូបន្ងៀននដ្ឋយផតល់រងាវ ន់នលើកេឹកចិតត នដើម្បីទាក់ទាញឲ្យ
្បកាន់ខ្ា ប់វជិាា ជីវៈ រមួ្ទំាងន្ជើសនរ ើសការ្បកួត្បដជងនយកស្ថលានរៀន 
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ហរិញ្ញរបទនរនរៀរថ្ម ី
- មូ្លនិធិ្សម្ធ្ម៌្សងគម្-ចរចជាមួ្យមាតាបិតាសិសស នដើម្បីដណនំពីការបង់នលាលមម្ 
(US$ 50) នដ្ឋយរកាេុកចំនួនអបបរមាននកដនាងសិកាឥតបង់នលាស្មាប់សិសស្កី្កខ្ា ំង 

- ភាពជានដគូរវាងវស័ិយស្ថធារណៈ និងឯកជន 
- ជំនួយដបបលមីពី្កសួងអប់រ-ំ មូ្លនិធិ្រាជរដ្ឋា ភិបាល ពិនសសនដើម្បីនលើកកម្ពស់នវានុវតតន៍ 
អប់រតំាម្តំបន់ន្ជើសនរ ើស នដ្ឋយសហការជាមួ្យអងគការមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាល។ ជំនួយ 
ដបបលមីនឹងោំ្េដល់ការវាស់ដវង អភិបាលកិចចលមី រងាវ ន់នលើកេឹកចិតត្ គូបន្ងៀន និងការ 
អនុវតតមឺុ្ងមា៉ា ត់។ 

ពិនិត្យក្មមវិធសីកិ្ាតាមរយៈនោលននោាយផ្លា សរ់តូរ 
- នផ្លត តនលើបំណិនដូចជា បំណិនមូ្លដ្ឋា ន (អកសរ និងនលខ្) បំណិនបនចចកនេស និង 
វជិាា ជីវៈ និងបំណិនអាចនផទរបាន 

- ប្ណ្នំការនរៀនដផែកនលើគន្មាងនដើម្បីដ្បកាា យពីអនកអប់រនំៅជាជំនួយការដល់សិសសនរៀន 
- ផតល់ការផារភាា ប់កម្មវធីិ្បណតុ ះបណាត ល្គ ូ នសៀវនៅសិសស សមាភ រសិកា និងយនតការ 
វាយតំនល និងការត្មឹ្ម្ និងដកត្ម្ូវខ្ាឹម្ស្ថរកម្មវធីិ្សិកានៅនឹងត្ម្ូវការនកើតមាន 
ជាពិនសសនោលវធីិ្គរនុកាសលយ និងការបន្ងៀនគណិតវេិា និងវេិាស្ថស្តសតដដល 
ចំបាច់ស្មាប់នសដាកិចច។ 

ការណក្លមអការវាយត្នមា និងអធកិារក្ិចេស្ថលានរៀន 
- នយកស្ថលានរៀន និងអនក្គប់្គង្គប់ក្មិ្តនឹងេេួលបានការបំប៉ានឲ្យកាា យនៅជា
អនកដឹកនំ 

- នផ្លត តការយកចិតតេុកដ្ឋក់ខ្ា ំងនលើការអប់រ ំ្ គូបន្ងៀន ការចូលរមួ្ និងយនតការោំ្េ្គូ
បន្ងៀន 

- នផ្លត តការយកចិតតេុកដ្ឋក់ខ្ា ំងនលើការពិនិតយតាម្ដ្ឋនជា្បចំ និងជា្បព័នធដល់ការវាយ
តនម្ាការសិការបស់សិសស នដ្ឋយផតល់ព័ត៌មាន្ត ប់ជា្បព័នធដល់សិសស ្គូ មាតាបិតា 
និងស្ថលានរៀន 

- ដណនំឲ្យស្ថគ ល់អធិ្ការកិចចស្ថលានរៀនជា្បចំ និងអធិ្ការកិចចតាម្្បធានបេ។ 
ការអរ់រណំដលប្រក្រនោយរែុភាពលអមយួត្ប្មូវឲ្យមាន៖ 

- បណតុ ះបណាត ល្គូបដនាម្ស្សបតាម្ត្ម្ូវការតាម្េីកដនាង ពិនសសយកចិតតេុកដ្ឋក់ដល់ 
តំបន់ដ្ឋច់ស្សយល និងនធ្វើវ ិ្ កិតការ្គបូន្ងៀនជា្បចំ 

- ្គូបន្ងៀន្តូវមានការ្ប ង្បណំាង និងមានការនលើកេឹកចិតតនដ្ឋយផតល់ជា្បាក់ 
នបៀវតសបានសម្រម្យតាម្តនម្ាេំនិញនៅេីផារ 
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- លវកិាស្ថងសង់ និងអភវឌិ្ឍស្ថលានរៀន គួរមានការចូលរមួ្ពីសហគម្ន៍ និងសបបុរសជន 
- បញ្ចូ លបនចចកវេិាព័ត៌មានវេិាកនុងកម្មវធីិ្សិកា្គូបន្ងៀន និងកនុងវធីិ្ស្ថស្តសតបន្ងៀន 
«ោម នការអភិវឌ្ឍណាមួ្យដដលោម នការជួយពីវេិាស្ថស្តសត និងបនចចកវេិា ននះនេ» 

- ការកំណត់ និងវាយតនម្ាជាក់លាក់នលើលេធផលបន្ងៀនរមួ្មាន ចំនណះដឹង ជំនញ 
ឥរយិបល នដ្ឋយបនងកើតឲ្យមានអធិ្ការកិចចនផទកនុង និងអធិ្ការកិចចម្កពីន្ៅ។ 

- ការរមួ្ចំដណកអភិបាលកិចច និង្គប់្គង នដ្ឋយនធ្វើវមិ្ជឈការ្គប់្គងដល់នាកន ក់ន្កាម្ 
- ការនោរព និងការផារភាា ប់ជាមួ្យនឹងអាណាពាបាល សហគម្ន៍ អាជាញ ធ្រមូ្លដ្ឋា ន 
នដើម្បីជំរញុឲ្យកុមារ្គប់អាយុអាចចូលនរៀនទាន់នពលនវលាទំាងនៅម្នតតយយ ក៏ដូចជា 
បឋម្សិកា ជាពិនសសជំរញុឲ្យកុមារបីានចូលនរៀន និងនរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់។ 

- បនតជំរញុនលើកេឹកចិតតឲ្យមានស្ថលានរៀនឯកជនបដនាម្ នដើម្បីជួយស្ម្លួដល់ការ 
ចំណាយរបស់រដ្ឋា ភិបាល និងការ្បកួត្បដជងនលើគុណភាព 

- សិសស្តូវមានសុខ្ភាពលែ មានការនលើកេឹកចិតតជាពិនសសសិសសដដលនរៀនពូដក និង 
ចិញ្ច ឹម្បីបាច់សិសសដដលជួបការលំបាក ដលម្ទំាងផតល់ការអប់រពិំនសសចំនពាះសិសសអន់ 
បញ្ា  ឬោម នកាយសម្បទា្គប់្ោន់។  

- បនចចកនេសបន្ងៀនសកម្ម នដ្ឋយន្បើ្បាស់ «នោលវធីិ្សិសសម្ជឈម្ណឌ ល» 
- នធ្វើនិយកម្ម ដកលម្ែកម្មវធីិ្សិកាឲ្យមានភាព្បទាក់ោន  និងស្សបតាម្ត្ម្ូវការេីផារ 
ពលកម្មគឺនរៀននដើម្បមីានចំនណះដឹង ចំនណះនធ្វើ នចះរស់នៅកនុងសងគម្ និងអាចមានការ 
ងារនធ្វើសម្ស្សប នដ្ឋយនផ្លត តនលើជំនញបនចចកនេស និងវជិាា ជីវៈ។  

-  នដ្ឋយមានការចូលរមួ្ពីអនក ពាក់ព័នធពិត្បាកដ។ 
- មានបរសិ្ថា ន មិ្តតភាព និងងាយេេួលបានជំនួយ្គប់្ោន់ នដ្ឋយសហការជាមួ្យ 
អងគការ និងសបបុរសជននផសងៗ 

- បរសិ្ថា នស្ថលានរៀនលែ ការបន្ងៀន និងនរៀន្បកបនដ្ឋយផ្លសុខ្ភាព សុវតាិភាព និង
សនតិសុខ្។ នផ្លត តការយកចិតតេុកដ្ឋក់ផងដដរចំនពាះការនធ្វើដំនណើ រចំនពាះជនពិការ។  
រុណ្ភាពរឺជាកតាត ចំបងដដល្តវូយកចិតតេុកដ្ឋក់ ្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ្តូវ 

នដ្ឋយនផ្លត តនលើសតង់ដ្ឋរជាតិ និងសតង់ដ្ឋរកនុងតំបន់ននបណាត ្បនេសជាមិ្តត។ នដើម្បីឈាន នឆ្ព ះ 
នៅសមាហរណកម្មអាស្ថ៊ា ននឆ្ន ំ២០១៥ «សហគម្ដតមួ្យ វាសនដតមួ្យ» ្បនេសជា 
សមាជិកទំាងអស់ដដលរមួ្មានកម្ពុជាផងដដរននះគួរដត៖ 

- សន្ម្ចឲ្យបាននូវការអប់រមូំ្លដ្ឋា នជាស្ថកលនដើម្បីលុបបំបាត់នចលអនកខរភាព និង 
នដើម្បីធានឲ្យបាននូវការអប់រនំសមើភាពតាម្និយម្រមួ្របស់អាស្ថ៊ា ន។ 
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- នលើកកម្ពស់គុណភាព និងភាពអាចស្ម្បស្ម្លួោន បាននៅកនុងវស័ិយអប់រ ំរមួ្មានការ 
បណតុ ះបណាត លជំនញវជិាា ជីវៈ និងបនចចកនេសនៅកនុងតំបន់្បជាជាតិអាសីុអានគនយ៍ 
នដ្ឋយព្ងីកកម្មវធីិ្ជំនួយបនចចកនេស រមួ្បញ្ចូ លការបណតុ ះបណាត លស្មាប់បុគគលិក 
និងកម្មវធីិ្ផ្លា ស់បតូរបុគគលិក នៅក្មិ្តឧតតម្សិកា។ 

- ្តួតពិនិតយនម្ើលន ើងវញិចំនពាះកម្មវធីិ្អាោររបូករណ៍នផសងៗរបស់សមាគម្ អាស្ថ៊ា ន។ 
- ន្បើ្បព័នធបនចចកវេិាស្មាប់េំនក់េំនងោន  នដើម្បីនលើកកម្ពស់ការអប់រ ំ ជាពិនសសនៅ 
កនុងសហគម្ន៍ដដលមិ្នបានផគត់ផគង់្គប់្ោន់តាម្រយៈការអប់រជំាចំហរពីចំងាយ (Open 
and Distance Education) និងការសិកាតាម្ស្ថរនអ ិច្តូនិច (E-learning)។ 

- បនងកើនបណាត ញអប់រនំៅកនុងក្មិ្តខុ្សោន ននស្ថា ប័នអប់រ ំ និងបនតបណាត ញជាស្ថកល 
នហើយព្ងឹង និងោំ្េឲ្យមានការផ្លា ស់បតូរនិសសតិ បុគគលិក និងអនតរកម្មមុ្ខ្វជិាា តាម្
ជំនួញរមួ្បញ្ចូ លទំាងការបនងកើតឲ្យមានកននាម្អាេិភាពស្ស្ថវ្ជាវ នៅកនុងចំនណាម្ 
ស្ថា ប័នសមាគម្អាស្ថ៊ា ននៅក្មិ្តឧតតម្សិកា នដ្ឋយមានកិចចសហ្បតិបតតិការោន យ៉ាង 
ជិតសនិេជាមួ្យរដាម្ន្តនតី្កសួង អប់របំណាត ្បនេសជាសមាជិកអាស្ថ៊ា ន (SEAMEO) និង 
បណាត ញស្ថកលវេិាល័យអាស្ថ៊ា ន (AUN)។  

- ជំរញុឲ្យមានការអប់រនំសមើភាពោន ចំនពាះស្មាប់ស្តសតី និងកុមារ ី និងព្ងឹងឲ្យមានកិចច 
្បតិបតតិការ និងការផ្លា ស់បតូរឲ្យបានលែ្ បនសើរបំផុតសតីអំពីកម្មវធីិ្សិកាតាម្ស្ថលាឲ្យ
មានលកខណៈងាយ ស្សលួ។ 

- ព្ងឹងកិចចសហ្បតិបតតិជាមួ្យអងគការអប់រកំនុងតំបន់ និងអនតរជាតិនដើម្បីនលើកកម្ពស់
គុណភាពអប់រនំៅកនុងតំបន់។ 

- រមួ្បញ្ចូ លការបន្ងៀនឲ្យមានការយល់ដឹងពីតនម្ារមួ្ោន  និងនករតំដណលវបបធ្ម៌្ស្សប
តាម្កម្មវធីិ្សិកាតាម្ស្ថលា និងព្ងីកការបន្ងៀនឲ្យមានការយល់ដឹងពីមូ្លដ្ឋា ន
សមាភ រៈ និងសម្តាភាព។ 

- ព្ងីក និងផតល់វគគសិកាននសតីពីការសិការបស់សមាគម្អាស្ថ៊ា ននៅកនុងក្មិ្តបឋម្
សិកា ម្ធ្យម្សិកា និងក្មិ្តឧតតម្។ 

- បនតនូវកម្មវធីិ្អភិវឌ្ឍភាពជាអនកដឹកនំរបស់យុវជនសមាគម្អាស្ថ៊ា ន និងកម្មវធីិ្្បោក់ 
្បដហលោន ជាមួ្យនឹងនោលបំណងដូចោន  និងនលើកេឹកចិតតឲ្យមានបណាត ញេំនក់ 
េំនងោន កនុងចំនណាម្ កម្មវធីិ្យុវជនអាស្ថ៊ា ននដើម្បីបនងកើនស្ថម្គគីភាព និងការនយគយល់ 
ោន នៅវញិនៅម្ក។ 
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- ោំ្េឲ្យមានការយល់ដឹងននភាស្ថរបស់បណាត ្បនេសនននៅកនុងសមាគម្អាស្ថ៊ា ន 
និងជំរញុ ឲ្យមានការផ្លា ស់បតូរភាស្ថវេូិ។ 

- បនងកើតឲ្យមានការ្បកួត្បដជង តាម្ស្ថកលវេិាល័យនៅកនុងសមាគម្បនងកើតឲ្យមាន 
្កុម្យុវជនសនតិភាពអាស្ថ៊ា ន ការ្បកួត្បដជងតាម្កំុពយូេ័រអាស្ថ៊ា ន និងកម្មវធីិ្ 
វេិាស្ថស្តសតរយៈនពលបួនឆ្ន ំម្តង នដើម្បីបនងកើនការេំនក់េំនងោន  និងនយគយល់ោន នៅ 
វញិនៅម្កកនុងចំនណាម្យុវជននៅកនុងតំបន់។  

- អនុវតតឲ្យមានកម្មវធីិ្ផតល់រងាវ ន់ដល់យុវជន នដើម្បីេេួលស្ថគ ល់្កុម្យុវជន និងបុគគល
ដដលមានភាពវយ័ឆ្ា ត នដ្ឋយបានចូលរមួ្យ៉ាងសំខ្ន់ដល់ការបនងកើតគំនិត និងតនម្ា
អាស្ថ៊ា ននៅេូទំាងតំបន់។ 

- នធ្វើការនឆ្ព ះនៅរកការបនងកើតឲ្យមានកម្មវធីិ្មូ្លនិធិ្យុវជនអាស្ថ៊ា ន នដើម្បីផតល់្បាក់ដល់
គន្មាង និងសកម្មភាពននរបស់យុវជនអាស្ថ៊ា ន។ 

- បនងកើតឲ្យមាននវេិកាននស្មាប់បណាត ញេំនក់េំនងោន និងការដចករដំលកកិចច្ បតិបតតិ
ការដ៏្បនសើរបំផុតសតីពីយុេធស្ថស្តសតការអភិវឌ្ឍយុវជន និងកុមារ។ 

- ផ្លា ស់បតូរអនកសដម្តងតំណាងវបបធ្ម៌្ និងផ្លា ស់បតូរអនក្បាជញកនុងចំនណាម្បណាត រដាជា
សមាជិកតាម្្បព័នធអប់រ ំ នដើម្បីផតល់ការនយគយល់ោន  និងកាន់ដតសាិតនៅជិតោន តាម្ 
រយៈវបបធ្ម៌្ខុ្សៗោន ននបណាត រដាជាសមាជិករបស់សមាគម្អាស្ថ៊ា ន។ 

- ោំ្េ្បជាពលរដាបណាត រដាជាសមាជិកឲ្យកាា យជាអនកជំនញដផនកភាស្ថអង់នគាស នដើម្ប ី
ឲ្យ្បជាពលរដាតំបន់មានលេធភាព េំនក់េំនងនដ្ឋយផ្លទ ល់ជាមួ្យ្បនេសមួ្យនេៀត 
និង ចូលរមួ្ជាមួ្យសហគម្ន៍អនតរជាតិឲ្យកាន់ដតធំ្េូលាយដលម្នេៀត។ 

- ជំរញុឲ្យមានការសិកានពញមួ្យជីវតិ។ 
- បំពាក់ឧបករណ៍សមាភ រៈ ស្មាប់ម្នទីរពិនស្ថធ្ន៍ឲ្យបាន្គប់្ោន់នៅតាម្ស្ថលានរៀន 
និងបណតុ ះបណាត លអនកឯកនេសនលើការន្បើ្បាស់ឧបករណ៍សមាភ រៈឲ្យបានលែ្ បនសើរ។ 

-  បនងកើនលវកិាជាតិបដនាម្ស្មាប់វស័ិយអប់រ។ំ 
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ឯក្ស្ថរនោង 

- រដាធ្ម្មនុញ្ា ្ពះរាជាណាច្កកម្ពុជា ឆ្ន ំ ១៩៩៣ 
- ចាប់សតីពីការអប់រ ំដខ្ធ្នូ ឆ្ន ំ២០០៧, ្ពះរាជាណាច្កកម្ពុជា 
- ដផនការជាតិអប់រសំ្មាប់ទំាងអស់ោន  ២០០៣-២០១៥, រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា 
- ដផនការយុេធស្ថស្តសតវស័ិយអប់រ ំឆ្ន ំ ២០១៤-២០១៨, ដខ្មី្ន ឆ្ន ំ២០១៤, ្កសួងអប់រ ំ
យុវជន និងកីឡា 

- ការ្អប់រ្ដំៅកមពុជា Education in Cambodia, ភ្ែំដពញ កកកោ ១៩៩៩, ្កសួងអប់រ ំ
យុវជន និងកីឡា, (ឧបតាម្ភនដ្ឋយ UNICEF/Sida) 

- ប្ននការ្អភិ្វឌ្ឍវទិ្យាសាថ នជាតិអប់រ្ ំ (Development Plan, National Institute of 
Education), ្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា, ឆ្ន ំ ២០១១ 

- ចន់ រដាសុផ្ល, គរនុកាសលយ ២០០៤ 
- ចាន់ រ្ដ្ឋ្ុផ្ល, របវតាិអប់រ្ដំៅកមពុជា, ឆ្ន ំ ២០០៧ 
- កង ឱម្, ្បព័នធអប់រនំនបណាត ្បនេសអាស្ថ៊ា ន ឆ្ន ំសិកា ២០១៤-២០១៥  
- កង ឱម្, វគគសិកាអប់រពិំនសស Special Course in Education,  
- មា  ស្ថរ,ី ការអប់រនំដើម្បីការអភិវឌ្ឍ្បកបនដ្ឋយនិរនតភាព (ESD), ២០១៤  
- ដសាម ្ុមុនី, របវតាិននការ្អប់រ្ដំៅកមពុជា 
- ការ្អភិ្វឌ្ឍររបូដរងៀន ២០១០-២០១៤, ្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា, ឆ្ន ំ ២០១០ 
- សមិ្េធផលវស័ិយអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៤, ដខ្ធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៤, ្កសួង 
អប់រយុំវជន និងកីឡា 

- កំដណេ្ម្ង់ស្ថា ប័ននដើម្បីដកលម្ែការផតល់នសវាអប់រ ំ និងព្ងឹងភាព្បកួត្បដជងរបស់ 
កម្ពុជា, ្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា, ឆ្ន ំ២០១៤ 

- ណាត ប៊ាុននរឿន, នសៀវនៅសីលធ្ម៌្វជិាា ជីវៈ ឆ្ន ំ ២០០២  
- បញ្ាតតិននការធានគុណភាពអប់រនំៅក្មិ្តម្នតតយយ និងអប់រចំំនណះេូនៅនៅកម្ពុជា,
អធិ្ការកិចច, ្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា, ដខ្តុលា ឆ្ន ំ២០១៣ 

- សាិតិ និងសូចនករអប់រ ំ(Education Statistics & Indicators) 2013-2014, ការយិល័យ 
្បព័នធព័ត៌មាន្គប់្គងអប់រ,ំ ្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

- នគហេំព័រ្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ៖ www.moeys.gov.kh 
- នគហេំព័រសមាគម្្បជាជាតិអាសីុអានគនយ៍ www.asean.org 

http://www.moeys.gov.kh/
http://www.asean.org/

