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ខ្លឹមសារសង្ខេប

	 ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមាេនោលបំណងផ្តល់ការយល់ដឹងកាេ់តែជ្បនសើរស្តតីពតីសហគមេ៍រាលានរៀេចំេួេ	 

៣	 នៅក្ម្ពុរា	 (រាលានរៀេឥរាលា ម	 រាលាពពុទ្ិក្សិក្សា	 េិងរាលានរៀេបតណ្ត ែទឹក្)	 នោយន ្្ត ែសំខាេ់នលើ 
ការកំ្ណែ់រក្បញ្ហា ជ្បឈមក្្ពុងការផ្តល់ការអប់របំរយិាបេ្ជ្បក្បនោយគពុណភាព។	

	 ក្េលាងមក្	ជ្បព័េ្អប់រនំៅក្ម្ពុរា	សនជ្មចបាេវឌ្ឍេភាពយា៉ាងនជ្ចើេ។	ចំេួេសិស្សចពុះន ម្ ះចូលនរៀេក្្ពុងជ្បព័េ្ 
រាលារដ្ឋបាេនក្ើេន�ើងយា៉ាងនលឿេនៅជ្គប់ភូមិសិក្សា។	ក្្ពុងរយៈនពលប៉ាពុន្ម េឆំ្្ចពុងនជ្កាយនេះ	ការចពុះន ម្ ះ 
ចូលនរៀេថ្្ក់្បឋមសិក្សា	នសទើរតែសនជ្មចបាេេូវយពុគភាពនយេឌ័រ។	ភាពល្អជ្បនសើរទំាងនេះនក្ើែនចញពតីការនប្តរាញា ចិែ្ត 

របស់រាជរោ្ឋ ភិបាលក្ម្ពុរាក្្ពុងការផ្តល់លទ្ភាពទទួលបាេការអប់រជំ្បក្បនោយសមធម៌។	 សមិទ្ផលនេះជ្ែរូវ
 

បាេឆលាពុះបញ្ចា ំង	ក្្ពុងតផេការយពុទ្រាសស្តវស័ិយអប់រទំតី	១	េិងជ្ែរូវបាេគូសបញ្ជា ក់្រាបេ្តបន្ទ ប់តាមរយៈការអេពុវែ្ត
 

នោលេនយាបាយតដលធាន្េូវលទ្ភាពទទួលបាេការអប់រជំ្បក្បនោយសមធម៌	ការសិក្សាជ្បក្បនោយគពុណភាព	 

េិងជ្បសិទ្ភាពនេការដឹក្នំ្តាមរាលានរៀេដូចរា	តផេការយពុទ្រាសស្តវស័ិយអប់រឆំ្ំ្២០១៤-២០១៩។	ការនប្តរាញា ចិែ្ត 

នេះេឹងនៅតែបេ្តរនំលចក្្ពុងតផេការយពុទ្រាសស្តវស័ិយអប់រឆំ្ំ្	២០១៩-២០២៣	តដលកំ្ពពុងជ្ែរូវបាេតាក់្តែងន�ើង។

	 ថ្តីនបើមាេវឌ្ឍេភាពគួរឲ្យក្ែ់សមាគា ល់	 មិេតមេក្ពុមារក្ម្ពុរាជ្គប់របូសពុទ្តែអាចទទួលបាេការនរៀេសូជ្ែជ្បក្ប 
នោយគពុណភាពនន្ះនទរាពិនសសក្ពុមារមក្ពតីសហគមេ៍ជួបការលំបាក្	 េិងងាយរងនជ្ោះ។	 គួរក្ែ់សមាគា ល់ថ្ 

ក្ម្ពុរាមាេជ្ក្រុមជេរាែិភាគែិចរានជ្ចើេតដលកំ្ពពុងជួបការលំបាក្	ប៉ាពុតេ្តក្ងះ្នពលនវលាេិងធេធាេមេពុស្សបូក្រមួ 
េឹងឧបសគគាតផក្្ភស្តពុភារ	ការស្រាវជ្រាវនេះសិក្សាតែសហគមេ៍រាលានរៀេទំាងបតីនេះ	(រាលានរៀេឥរាលា ម	រាលា 
ពពុទ្ិក្សិក្សា	េិងរាលានរៀេបតណ្ត ែទឹក្)។	

	 បចចាពុប្បេ្	សហគមេ៍ទំាងនេះទទួលបាេអែ្ថជ្បនយាជេ៍ែិចែួចពតីការងារវស័ិយអប់រ	ំក្្ពុងជ្បនទសរបស់អងគាការ
 

យូេតីនសហ។្	ដូនចះ្	ការស្រាវជ្រាវនេះមាេនោលបំណងកំ្ណែ់រក្វធិតីតដលអងគាការយូេតីនសហ	្េិងនដគូនផ្សងនទៀែ	អាច

ផ្តល់ជំេួយកាេ់តែ ទ្ ល់ដល់ក្ពុមារកំ្ពពុងសិក្សានៅរាលាទំាងបតីជ្បនភទ	តាមរយៈការផ្តល់នសវាអប់រឱំ្យរែឹតែជ្បនសើរ។

ងោលងៅ និ្ងោលបំណ្

	 ការស្រាវជ្រាវនេះមិេមាេនោលនៅនធ្ើការវាយែនមលាជ្គប់ជ្ជរុងនជ្រាយពតីសហគមេ៍រាលានរៀេទំាងនេះនទ	ប៉ាពុតេ្តន ្្ត ែ 

នលើការតសង្យល់ពតីកាលៈនទសៈទូនៅេិងមាេនោលបំណង៖	

	 ១)	 	ផ្តល់ការយល់ដឹងពតីបញ្ហា ជ្បឈមរបស់សហគមេ៍រាលានរៀេឥរាលា ម	រាលាពពុទ្ិក្សិក្សា	េិងរាលានរៀេ 

បតណ្ត ែទឹក្េិង	

	 ២)	 	កំ្ណែ់រក្វធិតីបនងកើេការអប់របំរយិាបេ្ជ្បក្បនោយគពុណភាពក្្ពុងរាលានរៀេទំាងនេះ។	

	 នដើម្បតីសនជ្មចបាេនោលបំណងខាងនលើ	 ការស្រាវជ្រាវន ្្ត ែនលើចំណពុ ចសំខាេ់	 ៣	 ៖	 (១)	 បញ្ហា ជ្បឈម 

រាក់្លាក់្របស់សហគមេ៍រាលានរៀេទំាងនេះ	ក្្ពុងការផ្តល់ការអប់របំរយិាបេជ្្បក្បនោយគពុណភាព	(២)	បទប្បញ្ញែ្តិ	 
ជ្បព័េ្រោ្ឋ ភិបាល	 ឬនោលការណ៍តណនំ្ស្តតីពតីការផ្តល់នសវាអប់រដំល់សហគមេ៍រាលានរៀេទំាងនេះ	 េិង	 (៣)	 

ចំណពុ ចចាប់នផ្តើមសជ្មាប់ឲ្យអងគាការយូេតីនសហ	្េិងនដគូអភិវឌ្ឍេ៍នផ្សងនទៀែនលើក្ក្ម្ស់ការអប់របំរយិាបេ្	ជ្បក្ប 

នោយគពុណភាពនៅតាមរាលានរៀេទំាងនេះ។

1

បរិយាបន្ន និងគុណភាព



សាលាងរៀនឥសា្លាម សាលាពុទ្ិកសិកលាសា សាលាងរៀនបណណតែតទលឹកងៅកម្ពុជា

វិធីសាសស្ត

	 គពុណភាព	បរយិាបេ្	េិងភាពងាយរងនជ្ោះគឺរាចំណពុ ចស្ូលទំាង	៣	សជ្មាប់ការវភិាគក្្ពុងការស្រាវជ្រាវនេះ
 

េិងមាេការនរៀបចំកិ្ចចាការរាបតីដំណាក់្កាល	៖	ការពិេិែ្យន�ើងវញិនលើឯក្រារមាេស្រាប់	ការជ្បមូល	េិងវភិាគ 

ទិេ្េ័យ	េិងការជ្រាងរបាយការណ៍។	ការពិេិែ្យន�ើងវញិនលើឯក្រារមាេស្រាប់	រមួមាេការពិេិែ្យន�ើងវញិនលើ 

អែ្ថបទទិន្្េពុប្បវែ្តិស្រាវជ្រាវ	រារព័ែ៌មាេ	ឯក្រារពតីអ្ក្កាតសែ	ឯក្រារ	េិងរបាយការណ៍របស់ជ្ក្សួង	េិង 

អងគាការសងគាមសពុតីវលិន្ន្តដលនធ្ើការងាររាក់្ព័េេឹ្ងរាលានរៀេឥរាលា ម	សិស្សចាមមូសលាតីម	រាលាពពុទ្ិក្សិក្សា	េិង 

រាលានរៀេបតណ្ត ែទឹក្។	

	 ក្្ពុងការជ្បមូលទិេ្េ័យ	អក្្ស្រាវជ្រាវបាេចពុះនៅកាេ់រាលានរៀេតាមមូលោ្ឋ េ	សមាភា សអក្្ផ្តល់ព័ែ៌មាេសំខាេ់ៗ	 
េិងនរៀបចំកិ្ចចាពិភាក្សាជ្ក្រុមនោលនៅ	ក្្ពុងនេែ្តកំ្ពង់ចាម	បាែ់ដំបង	េិងនរាធិ៍រាែ់។	រារមួ	ជ្ក្រុមរបស់នយើងបាេចពុះ 
នៅកាេ់រាលានរៀេ	១២	 (រាលានរៀេបតណ្ត ែទឹក្	៣	រាលានរៀេពពុទ្ិក្សិក្សា	៥	រាលានរៀេឥរាលា ម	៣	 េិង 

រាលារដ្ឋសម្ូបរសិស្សជេរាែិចាម	១)	េិងបាេនធ្ើបទសមាភា សេ៍	េិងកិ្ចចាពិភាក្សាជ្ក្រុមនោលនៅ	២៣។	អ្ក្ផ្តល់ 
បទសមាភា សេ៍រមួមាេ	មនេ្តតីជ្ក្សួង	អងគាការមិេតមេរោ្ឋ ភិបាលមូលោ្ឋ េ	អងគាការនដគូ	បពុគគាលិក្អងគាការសហជ្បរារាែិ 

អ្ក្ស្រាវជ្រាវ	ន្យក្រាលា	ជ្គរូបនជ្ងៀេ	េិងសិសសាេពុសិស្ស។	

លទ្ផលរកង�ើញសំខាន់ៗ

 ១.   ឧបសគ្គចម្បងគឺការជ្រើសជរើស និងបណ្តុះបណ្្ល្គរូបជ្ងៀន

	 បញ្ហា រាក់្ព័េេឹ្ងការនជ្ជើសនរ ើស	េិងបណ្តពុ ះបណា្ត លជ្គរូបនជ្ងៀេសពុទ្តែនក្ើែមាេក្្ពុងសហគមេ៍រាលានរៀេទំាងបតី។
 

េណៈតដលសហគមេ៍រាលានរៀេទំាងនេះកំ្ពពុងជួបការលំបាក្	េិង/ឬងាយរងនជ្ោះ	េិងរាញឹក្ញាប់មាេបញ្ហា ហិរញ្ញវែ្ថពុ 
មិេសូវមាេជ្គរូចង់បនជ្ងៀេនៅរាលានរៀេទំាងនេះន�ើយ	នហើយវាបាេនធ្ើឲ្យមាេក្ង្ះជ្គរូតដលមាេសមែ្ថភាព។ 

នជ្រៅពតីនេះ	ការស្រាវជ្រាវបងាហា ញថ្	មិេសូវមាេការបណ្តពុ ះបណា្ត ល	េិងវជិ្កឹ្ែ្យការវរិាជា ជតីវៈសជ្មាប់ជ្គរូបនជ្ងៀេភាគនជ្ចើេ 
នៅតាមរាលានរៀេទំាងនេះនន្ះនទ។	នៅនពលោម េការបណ្តពុ ះបណា្ត លវជិ្កឹ្ែ្យការវរិាជា ជតីវៈជ្គរូបនជ្ងៀេមិេអាចទទួល

បាេចំនណះដឹង	េិងការអេពុវែ្តថមតីៗក្្ពុងការបនជ្ងៀេរបស់េលាួេ	នហើយរារមួ	វាបាេជះផលអវជិជាមាេនលើគពុណភាពនេការ
 

បនជ្ងៀេ។

 ២.  គណៈ្គប់្គងសាលាជរៀនពុំមានសមត្ថភាព្គប់្រាន់

	 នៅតាមរាលានរៀេរានជ្ចើេក្្ពុងសំណាក្គំរនូេះ	គណៈជ្គប់ជ្គងរាលានរៀេរានជ្ចើេោម េ	ឬមាេបទពិនរាធេ៍ 
ការងារែិចែួច។	 ទេទឹមេឹងនេះ	 ោម េវគគាបណ្តពុ ះបណា្ត លជ្គប់ជ្ោេ់សជ្មាប់ន្យក្រាលា	 េិងអ្ក្ជ្គប់ជ្គង 
រាលានរៀេន�ើយ។	ន្យក្រាលារានជ្ចើេនលើក្ន�ើងថ្	ពួក្ោែ់មិេសូវមាេជំន្ញ	េិងធេធាេចំាបាច់នដើម្បតី 

ជ្គប់ជ្គងរាលានរៀេជ្បក្បនោយជ្បសិទ្ភាពន�ើយ។	ជំន្ញចំាបាច់ទំាងនន្ះរមួមាេ	ការនរៀបចំថវកិា	ការនធ្ើតផេការ	 

ការជ្គប់ជ្គងបពុគគាលិក្	ការនធ្ើរបាយការណ៍	េិងការនធ្ើលទ្ក្មម	េិងសមែ្ថភាពែតជ្មែជ្មង់ទស្សេៈវស័ិយរាលានរៀេ	 

េិងបណ្តពុ ះទំន្ក់្ទំេងជ្បក្បនោយអែ្ថេ័យរាមួយបពុគគាលិក្	មាតាបិតា	សិស្ស	េិងសហគមេ៍ទំាងមូល។

 ៣.  សាលាជរៀនពុំមានធនធាន្គប់្រាន់ដែលជធវើឲ្យប៉ុះពាល់ែល់គុណភាពជារួម 

	 រាលានរៀេភាគនជ្ចើេក្្ពុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមិេសូវមាេធេធាេ	នដើម្បតីផ្តល់ការអប់រជំ្បក្បនោយគពុណភាព

ន�ើយ	(ក្ងះ្សមាភា រៈ	េិងនហោ្ឋ រចន្សម្័េ)្។	ធេធាេមាេស្រាប់	ដូចរា	សមាភា រសិក្សា	នសៀវនៅជ្គរូ	េិងសមាភា រតថទំា	

េិងជួសជពុលអោរសិក្សា	សពុទ្តែចាស់ៗ	េិងមាេែិចែួច	េិងមិេជ្គប់ជ្ោេ់	ចំតណក្ថវកិារាលានរៀេសជ្មាប់នបើក្ 
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ជូេបពុគគាលិក្	ជួយដល់គនជ្មាង	េិងទិញសមាភា រចំាបាច់ន្ន្នពញមួយឆំ្្សិក្សា	ក៏្េ្ះខាែផងតដរ។	បញ្ហា ទំាងនេះបាេ

រាងំសទះដល់ផ្តល់ការអប់រជំ្បក្បនោយគពុណភាពនៅតាមរាលានរៀេទំាងនេះ	ប៉ាពុតេ្តបពុគគាលិក្រាលានរៀេ	េិងមាតាបិតា	

នៅតែនប្តរាញា ចិែ្តផ្តល់ការអប់រជំ្បក្បនោយគពុណភាព។

 ៤.  សហគមន៍សាលាជរៀន្បឈមនឹងភាពងាយរងជ្រាុះច្មុុះ

 សហគមន៍ងាយរងជ្រាុះ ៖	ភាពងាយរងនជ្ោះគឺរាចំណពុ ចវភិាគដ៏សំខាេ់មួយក្្ពុងការស្រាវជ្រាវនេះ។	តាមធមមតា	

ក្ពុមារជ្ែរូវបាេសេមែថ្ងាយរងនជ្ោះ	នោយមិេគិែពតីរា្ថ េភាពសងគាមរបស់ពួក្នគ។	ប៉ាពុតេ្តមាេក្ពុមារតដលស្ថិែក្្ពុង 
រា្ថ េភាពសងគាម	េនយាបាយ	េិងបររិា្ថ េមួយចំេួេតដលនធ្ើឲ្យពួក្នគងាយរងនជ្ោះរាងក្ពុមារនផ្សងនទៀែ។	សិស្សនៅ 

តាមសហគមេ៍រាលានរៀេទំាងបតីនេះរាក្ពុមារតដលងាយរងនជ្ោះបំផពុែនៅក្ម្ពុរា	នោយរារតែរាែិពេ្ពុ	រា្ថ េភាព
 

នសដ្ឋកិ្ចចា	េិងទតីតំាងោច់ស្សយាលរបស់ពួក្នគ។

 ការអប់រំបរិយាបន្ន ៖	នោលេនយាបាយបចចាពុប្បេ្មិេទាេ់បំនពញែជ្មរូវការគពុណែនមលារាសន្	សមែ្ថភាពភារា	 
រា្ថ េភាពនសដ្ឋកិ្ចចាសងគាម	េិង/ឬភូមិរាសស្តរបស់សិស្សឲ្យបាេជ្គប់ជ្ោេ់ន�ើយ។	ជ្បព័េ្រាលានរៀេទំាងបតីនេះរា 

ឧទាហរណ៍នេការអប់ររំាជនជ្មើស	តដលអាចផ្តល់លទ្ភាពទទួលបាេការអប់របំរយិាបេ្កាេ់តែជ្បនសើរដល់សហគមេ៍ 

ចជ្មរុះ។	េណៈតដលរាលាទំាងនេះអាចមាេលក្្ខណៈបរយិាបេ្នលើតផ្ក្េលាះ	ជ្បនភទរាលានរៀេេតីមួយៗេឹងអាច 

ទាញជ្បនយាជេ៍ពតីការអប់របំរយិាបេ្	ដូចរា	ការផ្តល់ការអប់រពំហពុភារា	ការធាន្លទ្ភាពរបស់សិស្សពិការក្្ពុង 
ការទទួលបាេការអប់រ	ំការផ្តល់សមាភា រសិក្សាកាេ់តែជ្បនសើរដល់សិស្សតដលមាេពិការភាព	តផ្ក្ការអភិវឌ្ឍ	ការ 

នជ្ែៀមេលាួេ	េិងបណ្តពុ ះបណា្ត លជ្គរូបនជ្ងៀេស្តតីពតីគរពុនកាសល្យតបបបរយិាបេ្	ការរមួបញចាូ លសហគមេ៍ក្្ពុងយពុទ្ន្ការ
 រមួបញចាូ ល	ការនលើក្ក្ម្ស់សមធម៌នយេឌ័រ	ការោំជ្ទកាេ់តែជ្បនសើរដល់ក្ពុមារតដលជ្ែរូវនធ្ើការនដើម្បតីជួយដល់ជ្គរួរារ	 

េិងការពជ្ងឹងការជ្បមូលទិេ្េ័យ	េិងការពិេិែ្យតាមោេ។

 

អនុសាសន៍

សាលាងរៀនឥសា្លាម

អនុសាសន៍រយៈជពលខ្លី

១.	 ការបនងកើេលទ្ភាពទទួលបាេការបណ្តពុ ះបណា្ត ល	េិងវជិ្កឹ្ែ្យការ

	 		 ជ្ក្សួងអប់រ	ំយពុវជេ	េិងក្តីឡា	(អយក្)	បាេោក់្ពជ្ងាយជ្គរូបនជ្ងៀេ	១៥០០	ន្ក់្នៅតាមរាលានរៀេឥរាលា ម។	

ដូនច្ះ	ជ្ក្សួងគួរផ្តល់ការបណ្តពុ ះបណា្ត លវជិ្កឹ្ែ្យការគរពុនកាសល្យដល់ជ្គរូបនជ្ងៀេទំាងនេះដូចជ្គរូរាលារដ្ឋតដរ។	

ចំណពុ ច	តដលជ្ែរូវបាេនលើក្ន�ើងរាអេពុរាសេ៍	គឺជ្ក្សួង	អយក្	គួរពជ្ងតីក្ការបណ្តពុ ះ	បណា្ត លរយៈនពល	១	ឆំ្្ដូចោ្ 
ដល់ជ្គរូបនជ្ងៀេនៅរាលានរៀេឥរាលា មតដលកាលា យរាជ្គរូរដ្ឋ។	េណៈតដលជ្បធាេបទ	េិងេលាឹមរារក្្ពុងការបណ្តពុ ះ 
បណា្ត លអាចេពុសពតីរាលារដ្ឋ	ប៉ាពុតេ្តគរពុនកាសល្យចំាបាច់សជ្មាប់ផ្តល់ការអប់រតំដលមាេគពុណភាព	គឺដូចោ្។

អនុសាសន៍រយៈជពលដែង

១.	 ការបនងកើេការពិេិែ្យតាមោេនហោ្ឋ រចន្សម្័េ្ទឹក្រា្អ ែ	េិងអន្ម័យ

	 		 គួរមាេការពិេិែ្យតាមោេរាជ្បព័េន្លើនហោ្ឋ រចន្សម្័េទឹ្ក្រា្អ ែ	េិងអន្ម័យនៅតាមរាលានរៀេឥរាលា ម។	

រាលានរៀេពតីរក្្ពុងចំនណាមរាលានរៀេទំាងបតី	តដលជ្ក្រុមស្រាវជ្រាវបាេចពុះនៅ	មាេធេធាេជ្គប់ជ្ោេ់	េិងមាេនហោ្ឋ  
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បរិយាបន្ន និងគុណភាព



សាលាងរៀនឥសា្លាម សាលាពុទ្ិកសិកលាសា សាលាងរៀនបណណតែតទលឹកងៅកម្ពុជា

រចន្សម្័េ្ទឹក្រា្អ ែ	េិងអន្ម័យសមស្សប	ប៉ាពុតេ្តរាលានរៀេឥរាលា មមួយនទៀែោម េនហោ្ឋ រចន្សម្័េ្ទឹក្រា្អ ែ	

េិងអន្ម័យន�ើយ។

២.	 បនងកើេសមែ្ថភាពជ្គប់ជ្គងទិេ្េ័យក្ជ្មិែរាលានរៀេ

	 		 ជ្ក្រុមស្រាវជ្រាវមាេការលំបាក្ក្្ពុងការទទួលបាេស្ថិែិស្តតីពតីរាលានរៀេឥរាលា ម	នជ្រៅពតីស្ថិែិជេរាែិភាគែិច 
តដលតបងតចក្តាមជ្បនភទ	ដូចរា	ព័ែ៌មាេស្តតីពតីចំេួេសិស្សក្្ពុងសហគមេ៍ជេរាែិចាម។	ដូនច្ះ	ជ្ក្រុមស្រាវជ្រាវ 
នស្ើឲ្យមាេការបនងកើេែមាលា ភាពទិេ្េ័យជ្បមូលនោយ	គណៈដឹក្នំ្រាេ់េ្ស់នេរាសន្ឥរាលា មក្ម្ពុរា។	ការ 
តចក្រតំលក្ព័ែ៌មាេស្តតីពតីចំេួេសិស្សចពុះន ម្ ះចូលនរៀេ	ចំេួេជ្គរូអជ្តាបញចា ប់ការសិក្សា	េិងសមាសភាគរាែិពេ្ពុ 
រាមួយជ្ក្សួង	អយក្	េឹងជួយបនងកើេការយល់ដឹង	េិងជួយដល់ការតាក់្តែងនោលេនយាបាយនៅជ្គប់ក្ជ្មិែ។

៣.	 ពជ្ងឹងក្មមវធិតីផ្សព្ផសាយ	េិងែសូ៊មែិតាមសហគមេ៍

	 		 ក្មមវធិតីផ្សព្ផសាយតាមសហគមេ៍តដលនធ្ើឲ្យមាតាបិតា	យល់ដឹងពតីរារៈសំខាេ់នេការអប់រនំោយមិេគិែពតី 

ជ្បនភទរាលានរៀេ	ពិែរាសំខាេ់ណាស់។	អារាហ៍ពិរាហ៍ក្ពុមារជ្ែរូវបាេកំ្ណែ់រានហែពុផលមួយនេការនបាះបង់ 

ការសិក្សានៅរាលានរៀេមួយ។	បញ្ហា នេះអាចនោះស្រាយបាេតាមរយៈក្មមវធិតីែសូ៊មែិតាមសហគមេ៍តដល 

នលើក្ន�ើងពតីគពុណវបិែ្តិនេអារាហ៍ពិរាហ៍ក្ពុមារ។	ជេរាែិតេមរមូសលាតីម	ចាមមូសលាតីម	េិងសហគមេ៍ជេរាែិតេមរឥរាលា ម 

េឹងទទួលបាេជ្បនយាជេ៍ពតីក្មមវធិតីែសូ៊មែិ។	 	

សាលាពុទ្ិកសិកលាសា

អនុសាសន៍រយៈជពលខ្លី 

១.	 បនងកើេការផ្តល់មូលេិធិដល់ការនបាះពពុម្នសៀវនៅរាសន្	ក្មមវធិតីសិក្សា	េិងនសៀវនៅជ្គរូ

	 		 រាជរោ្ឋ ភិបាលក្ម្ពុរាបាេចាែ់តំាងឲ្យជ្ក្សួងធមមការ	 េិងរាសន្	 នរៀបចំ	 េិងនលើក្ក្ម្ស់វស័ិយពពុទ្ិក្ 
សិក្សា។	 ជ្ក្សួងធមមការ	 េិងរាសន្	 មាេភារកិ្ចចាតបងតចក្មូលេិធិក្្ពុងតផេការថវកិាជ្បចំាឆំ្្របស់េលាួេ 
នដើម្បតីនបាះពពុម្ឲ្យបាេជ្គប់ជ្ោេ់	េិងតចក្ចាយឯក្រារសិក្សាទំាងនេះដល់រាលានរៀេតាមវែ្តអារាម។	នដើម្បតី 

នឆលាើយែបេឹងបញ្ហា េ្ះខាែជ្គរូបនជ្ងៀេក្្ពុងរាលាពពុទ្ិក្សិក្សា	ដំនណាះស្រាយចំនរាះមពុេ	េិងរយៈនពលេលាតីសជ្មាប់ 
ជ្ក្សួងធមមការ	េិងរាសន្	គឺការនក្ៀរគរមូលេិធិបតេ្ថមសជ្មាប់រាលានរៀេ	នដើម្បតីនជ្ជើសនរ ើសជ្គរូរាប់កិ្ចចាសេយា 

កាេ់តែនជ្ចើេសំនៅបំនពញែជ្មរូវការជ្គរូរដ្ឋក្្ពុងជ្ក្បេណ្ឌ របស់ជ្ក្សួង ទ្ ល់។

២.	 ការផ្សព្ផសាយសមស្សបពតីនសៀវនៅពពុម្របស់ជ្ក្សួង	 អយក្	 ដល់រាលានរៀេរួមទំាងការពិេិែ្យ 
	 តាមោេការអេពុវែ្តក្មមវធិតីសិក្សា

	 		 ជ្ក្សួង	អយក្	ជ្ែរូវផគាែ់ផគាង់នសៀវនៅពពុម្	េិងឯក្រារក្មមវធិតីសិក្សារាក់្ព័េ្នផ្សងនទៀែដល់រាលាពពុទ្ិក្សិក្សា	

ទំាងអស់ទូទំាងជ្បនទស។	ប៉ាពុតេ្តចំណពុ ចនេះហាក់្មិេតស្តងន�ើងនៅតាមរាលានរៀេ	ក្្ពុងសំណាក្គំរនូេះន�ើយ។	

ដូនច្ះ	ជ្ក្សួង	អយក្	គួរចាែ់វធិាេការនោះស្រាយបញ្ហា នេះ	នជ្រាះជ្គប់រាលាតដលជ្ក្រុមស្រាវជ្រាវចពុះនៅដល់

សពុទ្តែនលើក្ន�ើងពតីបញ្ហា នេះ។	រាលាពពុទិ្ក្សិក្សាេឹងទទួលបាេជ្បនយាជេ៍យា៉ាងនជ្ចើេពតីការពិេិែ្យតាមោេ	

េិងវាយែនមលារាបេ្តបន្ទ ប់	េិងការផ្តល់ជំេួយបនចចាក្នទសដល់	ការអេពុវែ្តក្មមវធិតីសិក្សារបស់ជ្ក្សួង	អយក្។
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៣.	 បនងកើេគពុណភាពបណាណា ល័យរាលានរៀេ

	 		 តផ្អក្តាមលទផ្លរមួពតីការសមាភា សេ៍ក្្ពុងរាលាពពុទ្ិក្សិក្សា	៤		េិងរាក្លវទិយាល័យមួយ	សក្មមភាពអាទិភាព	

៣	តដលរាក់្ព័េ្េឹងបណាណា ល័យរាលានរៀេតដលគណៈជ្គប់ជ្គងរាលានរៀេចង់តក្លម្អ	រមួមាេ	៖	១)	ការ 

បនងកើេបរមិាណ	េិងលក្្ខណៈចជ្មរុះរបស់នសៀវនៅ	េិងឯក្រារអំណាេ	ពិនសសរាក់្ព័េ្េឹងក្មមវធិតីសិក្សារបស់ 

ជ្ក្សួង	អយក្	២)	ការផ្តល់នសៀវនៅ	េិងឯក្រារសមស្សបតាមអាយពុ	េិងថមតីៗ	េិង	៣)	ការបណ្តពុ ះបណា្ត លបណាណា រក្្ស។

អនុសាសន៍រយៈជពលដែង

១.	 ផ្តល់ការបណ្តពុ ះបណា្ត លជ្គប់ជ្ោេ់ដល់ជ្គរូរាប់កិ្ចចាសេយា	េិងជ្គរូសហគមេ៍/សម័ជ្គចិែ្ត	

	 		 ជ្ក្សួងធមមការ	េិងរាសន្	គួរផ្តល់ការបណ្តពុ ះបណា្ត លវជិ្កឹ្ែ្យការគរពុនកាសល្យដល់ជ្គរូបនជ្ងៀេតដលេឹង 
រាប់កិ្ចចាសេយា	េិងជ្គរូសហគមេ៍/សម័ជ្គចិែ្ត	មពុេនពលពួក្នគចាប់នផ្តើមបនជ្ងៀេ។

២.	 ផ្តល់ការបណ្តពុ ះបណា្ត លអភិវឌ្ឍវរិាជា ជតីវៈរាបេ្តបន្ទ ប់ដល់ជ្គរូរដ្ឋ	េិងជ្គរូរាប់កិ្ចចាសេយា

	 		 ជ្ក្សួងធមមការ	េិងរាសន្	គួរបេ្តផ្តល់ការបណ្តពុ ះបណា្ត លវជិ្កឹ្ែ្យការរានរៀងរាល់ឆំ្្	មិេតមេសជ្មាប់តែ 
ជ្គរូរដ្ឋនន្ះនទ	ប៉ាពុតេ្តគឺសជ្មាប់ទំាងជ្គរូរាប់កិ្ចចាសេយា	េិងជ្គរូសហគមេ៍/សម័ជ្គចិែ្តផងតដរ។	ដូនច្ះ	ជ្ក្សួងធមមការ	 

េិងរាសន្	េិងជ្ក្សួង	អយក្	គួរសហការោ្នរៀបចំវគគាបណ្តពុ ះបណា្ត លថ្្ក់្ដឹក្នំ្	េិងគណៈជ្គប់ជ្គងរាលានរៀេ 
ជ្បចំាឆំ្្សជ្មាប់អ្ក្ជ្គប់ជ្គងរាលាពពុទ្ិក្សិក្សាទំាងអស់។

៣.	 ោក់្បញចាូ លការបណ្តពុ ះបណា្ត លថ្្ក់្អាយពុចជ្មរុះ	េិងថ្្ក់្គួប	ក្្ពុងការបណ្តពុ ះបណា្ត លគរពុនកាលស្យ		 	
 	 េិងវជិ្កឹ្ែ្យការ

	 		 នោយរារតែរាលាពពុទ្ិក្សិក្សាតែងមាេសិស្សតដលមាេអាយពុ	 េិងសមែ្ថភាពចជ្មរុះក្្ពុងមួយថ្្ក់្ៗ	 
ជ្ក្រុមស្រាវជ្រាវសូមនស្ើឲ្យជ្ក្សួងធមមការ	េិងរាសន្	ោក់្បញចាូ លវគគា	១	ឬ	២	ស្តតីពតីគរពុនកាសល្យថ្្ក់្អាយពុ 
ចជ្មរុះ	េិងថ្្ក់្គួបក្្ពុងការបណ្តពុ ះបណា្ត លគរពុនកាលស្យ	េិងវជិ្កឹ្ែ្យការ។

៤.	 ការផ្តល់ថវកិារាជ្បព័េ្សជ្មាប់ជ្បែិបែ្តិការរាលានរៀេ

	 		 ការបនងកើែហិរញ្ញប្បទាេរាជ្បព័េស្ជ្មាប់ជ្បែិបែ្តិការរាលានរៀេនោយរាជរោ្ឋ ភិបាលក្ម្ពុរា	េឹងធាន្េិរេ្តរភាព	

េិងភាពជ្បនសើរន�ើងនេជ្បព័េ្អប់ររំាលាពពុទ្ិក្សិក្សា។	ថ្តីនបើរោ្ឋ ភិបាលជ្ែរូវផ្តល់ថវកិាយា៉ាងនជ្ចើេក៏្នោយ	ប៉ាពុតេ្តវា

េឹងផ្តល់អែ្ថជ្បនយាជេ៍យា៉ាងនជ្ចើេនលើសលពុប	នជ្រាះពពុទ្ិក្សិក្សានដើរែួន្ទតី	យា៉ាងសំខាេ់ក្្ពុងការផ្តល់ធេធាេ 
មេពុស្សដ៏ល្អ	នហើយវាេឹងជួយអភិរក្្សវប្បធម៌	េិងជ្បនពណតី របស់ក្ម្ពុរា។

សាលាងរៀនបណណតែតទលឹក

អនុសាសន៍រយៈជពលខ្លី

១.	 ផ្តល់ទូក្	េិងរាហ៊ពុយទិញនជ្បងឥេ្េៈដល់រាលានរៀេបតណ្ត ែទឹក្

	 		 រាលានរៀេបតណ្ត ែទឹក្ជ្ែរូវការទូក្នដើម្បតីផ្តល់មនធយាបាយនធ្ើដំនណើ រនោយសពុវែ្ថិភាពដល់សិស្ស	េិងមូលេិធិ 

បតេ្ថមរយៈនពលតវងនលើរាហ៊ពុយនជ្បងឥេេ្ៈ	េិងការទំេពុក្បជ្មរុងន្ន្។	រាលានរៀេបតណ្ត ែទឹក្ជ្ែរូវការទូក្សជ្មាប់
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បរិយាបន្ន និងគុណភាព



សាលាងរៀនឥសា្លាម សាលាពុទ្ិកសិកលាសា សាលាងរៀនបណណតែតទលឹកងៅកម្ពុជា

ដឹក្ជញជាូ េសិស្ស	េិងជ្គរូ	េិង ល្ា ស់ទតីតំាងរចន្សម្័េរ្ាលានរៀេតាមរដូវកាល។	ការផ្តល់ទូក្ជួយឲ្យសិស្សបាេសិក្សា	

េិងជួយដល់ជ្គរូរដ្ឋតដលនជ្ចើេតែបំនពញការងារឯក្ឯងក្្ពុងការជ្គប់ជ្គងរាលានរៀេបតណ្ត ែទឹក្។

២.	 ផគាែ់ផគាង់អាវនរាងដល់ជ្គរូ	េិងសិស្ស

	 		 ក្្ពុងការធាន្សពុវែ្ថិភាពមូលោ្ឋ េរបស់ជ្គរូ	េិងសិស្ស	រាលានរៀេបតណ្ត ែទឹក្េឹងទទួលបាេអែ្ថជ្បនយាជេ៍ 
ពតីការផ្តល់អាវនរាងមួយចំេួេ។	 ជ្គរូ	 េិងសិស្សរានជ្ចើេតដលនយើងបាេពិនជ្ោះនយាបល់ក្្ពុងនពលចពុះដល់ 
ទតីតំាង	មិេនចះតហលទឹក្នទ។	មាេេ័យថ្	ពួក្នគងាយេឹងលង់ទឹក្។	អាវនរាងេឹងជួយឲ្យក្ពុមារបាេចូលនរៀេ	

េិងផ្តល់សេ្តិសពុេ	េិងកាែ់បេ្ថយហាេិភ័យរាក់្ព័េ្េឹងការនធ្ើដំនណើ រនៅនរៀេ។

៣.	 ផ្តល់សមាភា រ/ឯក្រារបនជ្ងៀេ	េិងនរៀេថមតីៗឲ្យបាេជ្គប់ជ្ោេ់

	 		 រាលានរៀេបតណ្ត ែទឹក្េឹងទទួលបាេជ្បនយាជេ៍ពតីសមាភា រ/ឯក្រារបនជ្ងៀេ	េិងនរៀេថមតីៗតដលមាេគជ្មប 

ល្ា សទិក្ធេ់េឹង	ទឹក្	េិងការពពុក្ផពុយ។	នជ្រៅពតីនសៀវនៅពពុម្	េិងនសៀវនៅលំហាែ់	ចំាបាច់ជ្ែរូវមាេនសៀវនៅជ្គរូ 

សជ្មាប់ថ្្ក់្គួបតដលបំនពញែជ្មរូវការសិក្សារបស់សិស្សជ្គប់វយ័។

អនុសាសន៍រយៈជពលដែង

១.	 តក្សជ្មរួលរបូមេ្តចំណាយជ្បែិបែ្តិការ

	 		 ជ្ក្រុមស្រាវជ្រាវសូមនស្ើឲ្យជ្ក្សួង	អយក្	តក្សជ្មរួលរបូមេ្តថវកិាក្មមវធិតីតដលកំ្ណែ់ពតីចំណាយជ្បែិបែ្តិការ 

សជ្មាប់រាលារដ្ឋទំាងអស់	រមួទំាងរាលានរៀេបតណ្ត ែទឹក្។	នជ្រៅពតីថវកិាជ្បែិបែ្តិការរាលានរៀេ	អយក្	បាេ 

ផ្តល់ថវកិាបតេ្ថមដល់រាលានរៀេែូចៗ	 េិងជួបការលំបាក្។	ថវកិាជ្បែិបែ្តិការរាលានរៀេបចចាពុប្បេ្មិេបាេ 
ពិចារណាពតីែជ្មរូវការតាមបរបិទ	េិងបញ្ហា ជ្បឈមរបស់រាលានរៀេបតណ្ត ែទឹក្ន�ើយ។

២.	 បនងកើេចំេួេអាហារបូក្រណ៍

	 		 សិស្សរាលានរៀេបតណ្ត ែទឹក្េឹងទទួលបាេជ្បនយាជេ៍ពតីការបតេ្ថមអាហារបូក្រណ៍	នដើម្បតីឲ្យពួក្នគអាចបេ្ត 

នៅមធ្យមសិក្សានៅដតីនោក្។	ការបនងកើេចំេួេអាហារបូក្រណ៍ដល់សិស្សរាលានរៀេបតណ្ត ែទឹក្េឹងជួយបនងកើេ 

អជ្តាឆលាងភូមិសិក្សា	ពតីបឋមសិក្សា	នៅមធ្យមសិក្សា។

	៣.	សិក្សាពតីលទ្ភាពផ្តល់ការអប់រពំហពុភារា

	 		 សិស្សតដលរស់នៅក្្ពុងសហគមេ៍បតណ្ត ែទឹក្េឹងទទួលបាេជ្បនយាជេ៍ពតីការអប់រពំហពុភារា។	ការមាេ 
ជ្គរូបនជ្ងៀេតដលអាចជួយដល់សិស្សតដលមិេេិយាយភារាតេមរ	 នដើម្បតីឲ្យពួក្នគអាចបេ្តនៅថ្្ក់្ដំបូងនៅ 

បឋមសិក្សា	េិងបេ្តការសិក្សានជ្កាយបញចា ប់ថ្្ក់្ទតីមួយ	េឹងជួយបនងកើេវែ្តមាេ	េិងពជ្ងតីក្លទ្ភាពទទួលបាេ 

ការអប់ររំបស់ក្ពុមារក្្ពុងសហគមេ៍ទំាងនេះ។	ការអប់រពំហពុភារាក្្ពុងរាលានរៀេតដលមាេរាែិពេ្ពុចជ្មរុះ	េឹង
 

ជួយបនងកើេអជ្តាអក្្ខរភាព	ក្្ពុងចំនណាមសិស្សចាម	េិងសិស្សរាប់តេ្សស្សឡាយនវៀែណាម	នហើយវាេឹងជំរពុញ 
សមាហរណក្មមក្្ពុងសងគាមក្ម្ពុរា	េិងនលើក្ក្ម្ស់សងគាែភាពក្្ពុងសងគាម។

៤.	 បនងកើេការពិេិែ្យតាមោេ	េិងជំេួយបនចចាក្នទសដល់រាលានរៀេ

	 		 រាលានរៀេបតណ្ត ែទឹក្េឹងទទួលបាេជ្បនយាជេ៍ពតីការពិេិែ្យតាមោេ	 េិងជំេួយបនចចាក្នទសកាេ់តែ 

នជ្ចើេពតីការយិាល័យអយក្។	 ជ្ក្រុមស្រាវជ្រាវនស្ើឲ្យមាេការផ្តល់មូលេិធិបតេ្ថមដល់ការយិាល័យ	 អយក្	 

រាពិនសស	សជ្មាប់ការចពុះអធិការកិ្ចចាញឹក្ញាប់នៅកាេ់រាលានរៀេបតណ្ត ែឹក្។	 នជ្រៅពតីនេះ	 ន្យក្ោ្ឋ េ 

សំណង់	 របស់ជ្ក្សួង	 អយក្	 តដលរារា្ថ ប័េកំ្ណែ់ស្តង់ោរនហោ្ឋ រចន្សម្័េ្សជ្មាប់រាលារដ្ឋគួរផ្តល់ 

ការតណនំ្	េិងពិេិែ្យតាមោេស្តង់ោរ	េិងលក្្ខេណ្ឌ នហោ្ឋ រចន្សម្័េ្រាលានរៀេបតណ្ត ែទឹក្។
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៥.	 នហោ្ឋ រចន្សម្័េ្	េិងធេធាេទឹក្រា្អ ែ	េិងអន្ម័យ

	 		 រាលានរៀេបតណ្ត ែទឹក្េឹងទទួលបាេជ្បនយាជេ៍ពតីការពជ្ងតីក្នហោ្ឋ រចន្សម្័េ្	 េិងធេធាេទឹក្រា្អ ែ	

េិងអន្ម័យក្្ពុងរាលានរៀេ	េិងសហគមេ៍បតណ្ត ែទឹក្ទំាងមូល។	ការអេពុវែ្តអន្ម័យ	េិងធេធាេតដលមាេ 
ក្្ពុងសហគមេ៍នេះជ្ែរូវបាេចមលាងតាមក្្ពុងរាលានរៀេបតណ្ត ែទឹក្។	ទំាងរាលានរៀេ	េិងសហគមេ៍បតណ្ត ែទឹក្	

 
សពុទ្តែជ្ែរូវការជនជ្មើសតដលកាេ់តែមាេអន្ម័យរាក់្ព័េ្េឹងការបនន្ទ របង់	ការលាងសមា្អ ែ	លទ្ភាពទទួល 

បាេទឹក្រា្អ ែ	េិងការនបាះនចាលសំរាម។

៦.	 ផ្តល់មពុេវរិាជា បំណិេជតីវែិមូលោ្ឋ េ

	 		 ការសិក្សាបំណិេជតីវែិមូលោ្ឋ េេឹងជួយឲ្យសិស្សតដលរស់នៅក្្ពុងសហគមេ៍បតណ្ត ែទឹក្	នជ្ែៀមេលាួេជ្បឈម
 

េឹងែថភាពការងារនថងៃអន្គែ	 េិងបំរាក់្បំប៉ាេជំន្ញដល់ពួក្នគនដើម្បតីនោះស្រាយបញ្ហា ជ្បឈមនេការ 

តជ្បជ្បរួលអាកាសធាែពុ	េិងការន�ើងក្ន ្្ត តផេដតី។	នជ្រៅពតីនេះ	ការជ្បឹក្សាអាជតីពតដលរាតផ្ក្មួយនេបំណិេជតីវែិ 

មូលោ្ឋ េសជ្មាប់សិស្សថ្្ក់្ទតី	៥	េិងទតី	៦	អាចរាមនធយាបាយដ៏មាេជ្បសិទ្ភាពសជ្មាប់ការបនងកើេអជ្តាឆលាងភូមិ
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