
បង្ហ ញេ យ
ឯកឧត្តម យក ់ង៉យុ រដ្ឋេលខធិករ្រកសងួអបរ់ំ យវុជន និងកី

ទយ ថ នបេចចក ទយកមពជុ ៃថងទី ១៩ ែខមីន ឆន ំ ២០១៤

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
ជ   សន ្រពះម ក ្រត

្រកសងួអបរ់ំ យវុជន និងកី

1

កំែណទ្រមង់ឧត្តមសកិ េនកមពុជ



េសចក្តីេផ្តើម

េឈាះ ្រគឹះសាន សិកសោ ្រកម បេង្កើត កាល បរិេច្ឆទ បេង្ដើត

NIJPE ១៩៤៩

École Royale de Médecine ្រកឹតយ េលខ ៥១៣ នស ១២ តុ   ១៩៥៣

École Royale d’Administration ្រកឹតយ ៣៥ នស ២៩ មនី ១៩៥៦

Institue Nationale Pédagogique ្រកឹតយ 438 នស ១០ កកក  ១៩៥៩

École National de Commerce ្រកឹតយ  ៥១៨ នស ២៧ សី  ១៩៥៦

Université Bouddhique ១៩៥៤

Faculté des Lettres et des Sc. Humaines ១៩៥៩

Faculté des Sciences de la Technique ១៩៥៩

្របវត្ដិសេង្ខប ៃន ឧត្ដមសិកសោ េនៅ កម្ពុជា

ចបព់ី ឆន  ំ ១៨៦៣ ដល់ ១៩៦០ ្រគឹះ ថ នឧត្ដមសិក  ្រតូវបន បេងកើត មុនេគគឺ៖



ចប់ពី ឆន  ំ ១៩៦០ ដល ់១៩៧០ មន សកលវិទយលយ័ ចំនួន  ០៩ រមួមន៖
េឈាះ ្រគឹះសាន សិកសោ ្រកម បេង្កើត កាល បរិេច្ឆទ បេង្ដើត ចំនួន មហាវិទយោល័យ

University Royal Khmer ្រកម  ៣៦៧ ១៣ មក  ១៩៦០ ៥

Université Royale Technique ្រកម េលខ  ២២៥ ១៨ មក  ១៩៦៥ ១២

Université Royale des Beaux 
Arts

្រកម េលខ  ២២៦ ១៨ មក  ១៩៦៥ ៥

Université Royal Kg. Cham ្រកម េលខ ២២៧ ១៨ មក  ១៩៦៥ ៣

Université Royal Takeo Kampot ្រកម េលខ ២២៨ ១៨ មក  ១៩៦៥ ៣

Université Royal des Sc. Agro. ្រកម េលខ ២៤៤ ២៦ ឧសភ ១៩៦៥ ៦

Université Populaire ្រកម េលខ  ២៥៨ ១៩ សី  ១៩៦៥ ២ មជឈមណ្ឌ ល

Université Royale de  
Battambang

្រកម េលខ ៣១៦ ០៩ កញញ  ១៩៦៧ ៣



េ្របៀបេធៀបចំនួន ្រគឹះ ថ ន ឧត្ដមសកិ   ជមួយ ្របេទស ៊ ន េ្រកយ ឯក ជយ 

្របទស កាលបរិេច្ឆទ
ចំនួន សកលវិទយោល័យ

រដ្ឋ ឯកជន
កមពុជ ១៩៦៧ ៩

ឥណ្ឌូ េនសុី ១៩៩១ ៤៩ ២៣២

វ ១៩៦៩ ២

ៃថ ១៩៩៦ ១១

ភូម ១៩៦៩ ២

ម៉េឡសុី ១៩៦៩ ២

ហ្វីលីពីន ១៩៦៤ ៧ ៤៣៤

សិង្ហបុរ ី ១៩៦៥ ២

េវៀត ម ១៩៦៤ ៦



• ចបព់ី ឆន  ំ ១៩៧០ ដល់ ១៩៧៩ ស្រងគ ម-្របល័យពូជ សន៍
• ចបព់ី ឆន  ំ ១៩៧៩ ដល់ ១៩៩៧ ្ដ រេឡើងវញិ

• ចបព់ីឆន ១ំ៩៩៧ ឧត្តមសិក មនករែ្រប្របួលគរួឲយកតស់មគ ល់
• ភពជៃដគូរ ងវសិ័យ ធរណៈនិងឯកជន

• ករបេងកើត្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ឯកជន
• ករអនុញញ តឲយ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ធរណៈទទួលនិសិ តបងៃ់ថ្ល

• លទធផល
• ចំនួន្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ឯកជនេកើនេឡើងជលំ ប ់រហូតដល់ ៦៦ កនុងឆន ំ
២០១៤



• ចំនួន្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ធរណៈេកើនេឡើងពី ៨ េនឆន ១ំ៩៩៧ េទ  ៣៩ េន
ឆន ២ំ០១៤

• ចំនួននិស តិេកើនពីជិត ១០ ០០០នក ់េនេដើមទស វត នទ៏ី ៩០ េទ 
៥០០០០នក ់សិក  ២០០២-០៣ ដល់ ២៥០ ០០០នក ់េន ឆន សំិក  ២០១២ -
២០១៣

• បញ្ហ ្របឈម
• កង្វះ យន្តករ ស្រមបស្រមួល ថន កជ់តិ

• ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ១០៥ ឋតិ េ្រកម ្រកសួង ពយ បល  ១៤
• មុខជំនញែដលនិស តិចបយ់កមនលកខណៈចេង្អ ត

• ភគេ្រចើនសិក ែផនកវទិយ ្រស្តសងគម និងធុរកចិច ប ្ត លឲយមន
អតិផរ  នសិ តិកនុងែផនកេនះ

• កង្វះែផនកវទិយ ្រស្តពិត វសិ្វកមម និងកសិកមម
• គុណភពេនមនក្រមតិ



េគលនេយបយកំែណទ្រមង់

• េគលនេយបយកំែណទ្រមង ់១០  ចំណុច ្រតូវបនេសនើ
េឡើងេ យែផ្អកេលើបទពិេ ធនល៍្អៗកនុងតំបន ់េដើមប ី

• កររមួចំែណករបស់ឧត្តមសិក កនុងករអភវិឌ ្របេទសជតិ

• ករេ្រត មខ្លួនកនុងដំេណើ រករសមរហណកមម ៊ ន

• េគាលនេយាបាយកំែណទ្រមង់ ១០ ចំណុច ៖
• រយៈេពលខ្ល ី មន ២ចំណុច

• រយៈេពលមធយម និងែវងមន ៨ចំណុច



I-េគលនេយបយកំែណទ្រមង់ រយៈេពលខ្លី
១.  ្រកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អនុវត្តភាពជាអ្នកដកឹនាក្នុងការអភវិឌឍឧត្តមសិកសោ

ក. អនុមត័ឯក រចកខុវសិ័យឧត្តមសិក ២០៣០ និងែផនករយុទធ ្រស្តអបរ់ ំ២០១៤-២០១៨

ខ. រតឹ បន្តឹង លកខខណ្ឌ  កនុងករេសនើេបើក ្រគឹះ ថ ន ឧត្ដម សិក  ថមី ពិេសស ្រគឹះ ថ ន ឧត្តមសិក  ឯកជន

គ. អភវិឌ េគលនេយបយឧត្តមសិក រមួ ស្រមប ់្រគប ់ ថ បន័ ែដល មន ្រគឹះ ថ ន ឧត្តមសិក

ឃ. េលើកកមពស់ករអភវិឌ ន ៍វជិជ ជីវៈ ្រគូ និង បុគគលិក រដ្ឋបល

ង. បេងកើតែផនទី បង្ហ ញ ផ្លូវ ស្រមបអ់ភវិឌ  កមមវធិី សិក  រយៈេពល ១០-១៥ឆន ំ

ច. ព្រងឹង សមតថភព ACC
ឆ. បេងកើត E-Education

ជ. េ្របើ Software សំ ប ់ករ ្រគប ់្រគង និស តិ និង ហិរញញ វតថុ



២. ព្រងឹងអភិបាលកចិ្ចៃផ្ទក្នងុៃន្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ជាពិេសស
ែផ្នកឧត្តមសិកសោ

េដើមបបីេញច សតួនទ្រតតួសុីគន  ្រតូវកំណតេ់ឡើងវញិនូវតនួទីរដ្ឋេលខធិករ
ទទួលបនទុក/នយក ្ឋ នឧត្តមសិក  និងនយក ្ឋ ន្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត 

េយើងចបំច្រតូវមន

ក. ែផនករ្របតិបត្តិ្របចឆំន េំ យែផ្អកេលើលទធផល និងករ្របជុំេទៀងទត់

ខ. បេងកើត េគហទំពរ័ ឧត្តមសិក  បង្ហ ញពីវឌ នភព និងជេវទិកផ្ល ស់ប្តូរពត័ម៌ន

គ. បេងកើត ្របពន័ធទិនននយ័ែដល ចេជឿទុកចិត្តបន ស្រមបជ់្រគឹះេធ្វើែផនករយុទធ ្រស្ត    



II-េគលនេយបយកំែណទ្រមង់ រយៈេពលមធយម និងែវង
ស្រមប់ ្រគះ ថ ន ឧត្ដមសកិ  ធរណៈ

៣. ប ក់េឡើងវញិអពំីស្វយ័ភាពសាកលវទិយោល័យ និងកំណតត់ួនាទី
សាកលវិទយោធិការ

ស្វ័យភពមនិែមនផ្ដ ច ់េចញ ពីករ្រតតួពិនតិយ  និងករចួលរមួកនុងករសេ្រមច
របស់្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី េនះេទ េហតុេនះេយើង្រតូវ៖

ក. បេងកើត្រកុម្របឹក កលវទិយធិករ៖ ( Cambodia University Network)

ខ. បេងកើតេគលករណ៍ស្តីពីអភបិលកិចច កលវទិយល័យែដល្រសបេទនឹងេគល
ករណ៍ ៊ ន

គ. កំែណទ្រមងន់ិតិវធិីេ្រជើសេរ ើស្រគូបេ្រង នេនឧត្តមសិក

ឃ.កំែណទ្រមងន់ីតិវធិីេ្រជើសេរ ើស កលវទិយធិករ កលវទិយធិករង 

និង្រពឹទធបុរស



៤. កំណតស់ិទធនិិងតួនទរីបស់្រគបូេ្រង នេនឧត្តមសិក

-កំណតល់កខណ អបបបរមិ ស្រមបក់របេ្រង ន ករ្រ វ្រជវ និងករបេ្រមើ េស  សងគម

-កំណតក់រឧបតថមភ េលើក ទឹក ចិត្តឲយ បន សម ្រសប

៥. ជ្រមុញករ្រ វ្រជវ និងន នុវត្តន៍ ម កលវទិយល័យ

េ យ រ ករ្រ វ្រជវ និងន នុវត្តន ៍និងកមមវធិបីណ្ដុ ះប ្ដ ល ថន ក ់
បណ្ឌិ ត ម កលវទិយល័យេនមនក្រមតិទប  េសនើ ក ់ឲយ អនុវត្ត ដូច តេទ ៖

ក. បេងកើត្រកុម្របឹក ជតិ្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត
ខ. បេងកើតមូលនិធិ្រ វ្រជវ
គ. បេងកើតកមមវធិីសិក ថន កប់ណ្ឌិ ត មនក្រមតិអន្តរជតិ
ឃ. េលើកទឹកចិត្ត ដល់្រគូបេ្រង នែដលបនេបះពុមពផ យពីលទធផលករ្រ វ្រជវ 



៦. ការគតិគូរេឡើងវញិពទីំនាកទ់ំនងរវាងមធយមសិកសោ និងឧត្តមសិកសោ
ក. ត្រមង ់ទសិ សិស   មធយម សិក  េ យ េឆព ះ េទ រក  ករ េ្រជើសេរ ើសករ សិក ែផនក
បេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ

ខ. េធ្វើកំែណទ្រមង់ក់មមវធិសីិក េនមធយមសិក េ យផ្តល់ឲយនសិ តិនូវមលូ ្ឋ ន
្រគឹះវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ និងជំនញចំបច ់ស្រមបប់ន្តករសិក េន
ឧត្តមសិក



៧. ព្រងឹងែផ្នកវទិយោសា្រស្តនិងបេច្ចកវទិយោេនៅឧត្តមសិកសោ
ករអភវិឌ េនកមពុជកនុងកឡំុងេពល១៥ឆន េំទមុខេទៀតនងឹមនិពងឹែផ្អក

េទេលើេស េអឡិច្រតូនិច និងបេចចកវទិយពតម៍នេទ ែត េផ្ត តេលើតៃម្លបែនថមេទ
េលើវតថុធតុេដើម ។

េហតុេនះចបំច្រតូវេផ្ត តេលើ ជំនញ វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ 
គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម។ រ ្ឋ ភបិល្រតូវេធ្វើករវនិិេយគេលើ្រគះឹ ថ ន ធរណៈ
ែដលមនឧត្តមភពកនុងែផនកេនះដូចជ វទិយ ថ នបេចចកវទិយកមពុជ



៨. បេង្កើតយន្តការស្រមបស្រមលួថាក់ជាតរិវាងឧត្តមសិកសោនិងនិេយាជក
ភពមនិសុីគន រ ងករបណ្តុ ះ ប ្ត ល និងត្រមវូករទីផ រករងរ បនក្ល យ

ជបញ្ហ ្រពួយ បរមភ ។ េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ េនះ េយើង្រតូវ៖

ក. បេងកើត កមមវធិ ីកមមសិក  ែដល មន លកខណៈ វជិជ ជីវៈ 

ខ. េរៀបចំឲយមនករអេងកតពី ថ នភពករងរ និងមុខរបរ ជមយួ្រកសួង
ករងរ នងិបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ

គ. ជ្រមុញឲយ  មន  កមមសិក  ៣-៦ ែខ េន ម សហ្រគស មុន បញចប ់ករ 
សិក

ឃ.េលើកទឹក ចតិ្ត ឲយ ្រគះឹ ថ ន ឧត្តម សិក   បេងកើត “ ្រកុម ្របឹក  ផ្តល់ េយបល់” 
ែដល មន តំ ង េ ងច្រក សហ្រគស ចូលរមួ



៩. េ្រតៀមេរៀបចំេធ្វើសមារហណកម្មឧត្តមសិកសោកម្ពជាេទៅក្នុង សហគមន៍េសដ្ឋកិច្ចៃន
្របជាជាតិអាសាន

-ជ្រមុញ កលវទិយល័យឲយចបយ់កៃដគូកនុងតំបន់ មរយៈទស នកិចចសិក  ករផ្ល ស់ប្តូ
រ្រគូបេ្រង នឬនិស តិ និងមនករ ្រ វ្រជវ រមួ គន

-ជ្រមុញ ករ េផទរ េ្រកឌីត

-បេងកើត កមមវធិី សិក  ែដល េចញសញញ ប្រតរមួគន

១០. ទាក់ទាញនិងរកសោបុគ្គលែដលមានសមត្ថភាពែផ្នកឧត្តមសិកសោ ឲយេនៅ្រកសួង
អប់រំ យុវជន និងកីឡា

បេងកើតយន្តករទកទ់ញអនកបញចបស់ញញ ប្រតថន កប់ណ្ឌិ តមក ពី បរេទស ឲយ
បេ្រមើករងរេននយក ្ឋ នឧត្តមសិក  និងនយក ្ឋ ន្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត



េគលនេយបយកំែណទ្រមង់
ស្រមប់ ្រគះ ថ ន ឧត្ដមសកិ  ឯកជន

ក. ករចុះហ ថ េលខេលើសន្លឹកសញញ ប្រត

ខ.  គណៈកមម ធិករទទួល គ ល់គុណភពអបរ់ៃំនកមពុជ្រតវូែតេដើរតរួនទី
សំខនក់នុងករបេងកើតស្តង់ រអបរ់ ំ

គ. ករចុះេឈម ះចូលេរៀនេនឧត្តមសិក ្រតវូែតែផ្អកេលើសមតថភពជក់ ក់


