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ពសចកតីសពងេប 
កម្មវធីិអប់រពីំអំពពីប្បល័យពូជសាសន៍ពៅកម្ពុជាមាន ១) កម្មវធីិសិកាពីអំពពីប្បល័យពូជសាសន៍ និង 

២) ចែកពសៀវពៅ “ប្បវត្តសិាសន៍កម្ពុជាប្បជាធបិពត្យយ (១៩៧៥-១៩៧៩)” ព ោះពុម្ពពោយម្ជឈម្ណ្ឌ ល
ឯកសារកម្ពុជា សហការជាម្យួប្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ពៅវទិ្យាល័យទងំអស់កនុងប្បពទ្យសកម្ពុជា។ 
ព ីម្បកីសាងមូ្លោា នប្ រ្ោះសប្មាប់ការអប់រពីំអំពពីប្បល័យពូជសាសន៍ ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនពលីក ំបូងប្តូ្វ នពធវី
ព ងីពៅវទិ្យាល័យែំនួន១៥កនុងរាជធានីភ្នំពពញ ព ីម្បផី្តល់ ល់សិសានុសិសសនូវែំពណ្ោះ រងជាបឋម្អំពីប្បវត្តិ 
សាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ។ ពោលបំណ្ងននការពធវីពវទិ្យកាពនោះ ្ឺជយួបំពពញបចនែម្ ល់សិសានុសិសស នូវ
ែំពណ្ោះ រងពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ និងប្បវត្តិពរឿងរា៉ា វពផ្សងពទ្យៀត្កនុងអតី្ត្កាលរបស់កម្ពុជា។  

 

សិសានុសិសសថ្នន កទី់្យ១២ ម្កពីវទិ្យាលយ័ ចាកអ់ចប្ង កំពុងសាត បក់ារពធវីបទ្យបង្ហា ញពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ ពោយសពងេប។ 
រូបថត្៖ ញាណ្ សុជាតិ្។ ថត្នថៃទី្យ១៩ ចែមិ្ថុនា ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

 

ពសចកតីព្តើម្ 
ម្ជឈម្ណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា/វទិ្យាសាែ នសលរករ រត្ សហការជាម្យួប្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា  ន

បពងកីត្ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនសតីពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ ពៅវទិ្យាល័យែំននួ១៥ កនុងរាជធានីភ្នំពពញ។ 
្ពប្មាងពនោះ ្ឺជាចផ្នកម្យួរបស់កម្មវធីិអប់រពីំអំពពីប្បល័យពូជសាសន៍ពៅកម្ពុជា។ ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនពនោះ មាន
ការែូលរមួ្ពីសិសានុសិសសែំននួ៩៥០នាក់ ច លអនកទងំពនាោះភា្ពប្ែីនជាសិសសថ្នន ក់ទី្យ១១និង១២។  

ខាងពប្កាម្ពនោះ ្ឺជាបញ្ជ ីព ម្ ោះវទិ្យាល័យនិងកាលបរពិែេទ្យ ច លម្ជឈម្ណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា នពធវី
ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀន ៖ 
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ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀននីម្យួៗ មានរយៈពពល២ពមា៉ា ង និងពធវីព ងីតាម្កម្មវធីិចត្ម្យួ ូែៗោន ្ឺ៖  
១) តារាងសាា ប់សាង់ម្តិ្មុ្នការពធវីពវទិ្យកា។  
២) តារាង K-W-L (K = អីវច លែំុ្ ន រងពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ។ W = អវីច លែំុ្

ែង់ រងពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ។ L = អវីច លែំុ្ នពរៀនពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ)។  
៣) បទ្យបង្ហា ញពីប្ពរត្តិការណ៍្សំខាន់ៗននប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ។ 

ល.រ វទិ្យាល័យ ែណ្ឌ  កាលបរពិែេទ្យ ែំននួសសិស 

១ បរងពកងកង ែមាក រម្ន ៨ ម្ករា ២០១៦ ៩៦ 

២ ទ្យលួសាវ យនប្ព ែមាក រម្ន ១៥ ម្ករា ២០១៦ ៦០ 

៣ ទ្យលួទំ្យពូង ែមាក រម្ន ២៩ ម្ករា ២០១៦ ៤២ 

៤ ជាសុីម្ ឈូកវ៉ា  ចប្ពកពនន  ១២ កុម្ភៈ ២០១៦ ៣៤ 

៥ ជំពូវន័ត ពោធិ៍ចសនជ័យ ១៩ កុម្ភៈ ២០១៦ ១០០ 

៦ ប ុនរា៉ា នី ហ ុនចសន អរុណ្វត្តី ពោធិ៍ចសនជ័យ ៤ មិ្នា ២០១៦ ៥៤ 

៧ ទ្យលួអំពិល  ពង្ហក  ១៨ មិ្នា ២០១៦ ១០១ 

៨ ប្ពោះសុីសុវត្ែិ  ូនពពញ ១ ពម្សា ២០១៦ ៣៥ 

៩ ពងទ្យរក  ពង្ហក  ៤ ពម្សា ២០១៦ ៣០ 

១០ ប ុនរា៉ា នី ហ ុនចសន វត្តភ្នំ  ូនពពញ ៦ ឧសភា ២០១៦ ៣៩ 

១១ ចាក់អចប្ង មានជ័យ ២០ ឧសភា ២០១៦ ៧០ 

១២ ែារអំពន ែារអំពន ៣ មិ្ថុនា ២០១៦ ១៥៧ 

១៣ ចប្ពកឯង ែារអំពន ១៧ មិ្ថុនា ២០១៦ ៥៣ 

១៤ ឫសសចីកវ ឫសសចីកវ ២៤ មិ្ថុនា ២០១៦ ៥៤ 

១៥  ក់ទូ្យក ៧ ម្ករា ៨ កកកោ ២០១៦ ២៥ 

សរបុ ១៥ វទិ្យាល័យ ១០ ែ័ណ្ឌ  ១៥ ពវទិ្យកា ៩៥០ 



 

4 

 

៤) បញ្ច ងំចែសភាពយនតឯកសារែលី៖ ្ុកទ្យលួចសលងឆ្ន ១ំ៩៧៩ តំ្បន់រពំោោះកនុងឆ្ន ១ំ៩៧៣ និង កុមារ
កម្ពុជាឆ្ន ១ំ៩៨០។ 

៥) បទ្យបង្ហា ញែលីសតីពីសារៈសំខាន់កនុងការសិកាប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ។ 
៦) តារាងសាា ប់សាង់ម្តិ្ពប្កាយការពធវីពវទិ្យកា។ 
៧) ចែកពសៀវពៅ “ប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ (១៩៧៥-១៩៧៩)”។ 
តារាងសាា បសាង់ម្តិ្មុ្ននិងពប្កាយការពធវីពវទិ្យកា ្ឺជាម្ពធា យម្យួច លអាែប្បមូ្លទិ្យននន័យជាក់

លាក់ពីសិសានុសិសស នូវអវីច លែលួនែង់ប្ ប់ ពហយីទិ្យននន័យពនោះ នរងប្តូ្វពលីកយកម្កវភិា្ព ីម្បវីស់សាង់ពី
លទ្យធផ្លននការពធវីពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនពៅវទិ្យាល័យទងំ១៥ កនុងចផ្នកខាងពប្កាម្ននរ យការណ៍្ពនោះ។ ការ
សននិោា នពលីភាពពជា្ជ័យននការពធវីពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀន នរងប្ត្ូវសរពសរពោយពោងពៅពលីលទ្យធផ្លច ល ន
ម្កពីការសាា បសាង់ម្តិ្ ពៅែុងបញ្ច ប់ននរ យការណ៍្ពនោះច រ។ 

 

ពោលបំណងននពវទិកាថ្នា ក់ពរៀន 

ពោយយល់ព ញីថ្ន អនា្ត្របស់ប្បពទ្យសកម្ពុជាចា ំែ់ប្ត្ូវមានការទក់ទ្យងពោយផ្ទា ល់ពៅនរងការ
យល់ រងពីអតី្ត្កាល ្ពប្មាងពធវីពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនប្តូ្វ នពធវីព ងីព ីម្បផី្តល់ ល់សិសានុសិសសថ្នន ក់វទិ្យាល័យ 
និងយុវជនកម្ពុជាទូ្យពៅ នូវការវភិា្ច លមានតុ្លយភាពនិងលម្អិត្ននរបបកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ ព ីម្បធីានាថ្ន 
ប្បវត្តិសាស្តសតពនោះមិ្នប្តូ្វ ន ត់្បង់ មុ្នពពលច លប្បវត្តិសាស្តសតពនោះប្ត្ូវ នផ្សោះផ្ា និងពរៀនសូប្ត្។ 

ពប្ៅពីការផ្តល់ឱ្យសិសានុសិសសនូវការយល់ រងពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ ពវទិ្យកាពនោះក៏មាន 
ពោលបំណ្ងបង្ហា ញពីសារៈសំខាន់ននការសិកាអំពីអតី្ត្កាល ៏ជូរែត់្របស់កម្ពុជាច រ ព ីម្បកីសាងសនតិភាព 
ការផ្សោះផ្ា ការពា លរបួសផ្លូវែិត្ត និង ការទ្យប់សាក ត់្អំពពីប្បល័យពូជសាសន៍នានថៃអនា្ត្។ 

 ូពែនោះពវទិ្យកាពនោះ មានពោលបំណ្ងបង្ហា ញឲ្យព ញីពីត្នម្លននការសិកាប្បវត្តិសាស្តសត ថ្នជាម្ពធា យ
 ៏មានប្បសិទ្យធិភាពម្យួសប្មាប់ការផ្ទល ស់បតូរនាពពលអនា្ត្។ ពោយចផ្អកពលីការផ្ទល ស់បតូឥរោិបទ្យរបស់សិសស
ែំពោោះពរឿងរា៉ា វច ល នពកីត្ព ងីកនុងអតី្ត្កាលរបស់ប្បពទ្យសកម្ពុជា ពវទិ្យការថ្នន ក់ពរៀននរងជប្ម្ុញទ្យរកែិត្ត
សិសានុសិសស និងពកមងជំនាន់ពប្កាយ ឲ្យែិត្ែំបចនែម្ពទ្យៀត្កនុងការពរៀនសូប្ត្ និងសហការោន  ព ីម្បសីនតិភាព។ 
រែនាសម្ព័នននពវទិ្យកាពនោះ ្ឺព ីម្បពីលីកទ្យរកែិត្តសិសានុសិសសទងំអស់ឲ្យពធវីជាមាច ស់ពលីប្បវត្តិសាស្តសតែលួនឯង 
និងទ្យទ្យលួសាា ល់ការពិត្របស់ែលួន។ កនុងន័យពនោះ ការអប់របំ្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ សងឃរម្ថ្ននរង
បពងកីត្ការសនានាម្យួ ច លអាែ្ន ល់លទ្យធផ្លជាចផ្លផ្ទក កនុងការកសាងសនតិភាព ការពា លរបសួផ្លូវ
ែិត្ត និងការទ្យប់សាក ត់្អំពពីប្បល័យពូជសាសន៍នាពពលអនា្ត្ សប្មាប់ពកមងៗជំនាន់ពប្កាយ។ 

ជារមួ្ កម្មវធីិអប់រពីំអំពពីប្បល័យពូជសាសន៍ មានពោលបំណ្ងជយួអភិ្វឌ្ឍកម្មវធីិសិកា សប្មាប់ការ
សិកាប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ ពៅតាម្វទិ្យាល័យកនុងទូ្យទងំប្បពទ្យសកម្ពុជា ច លជាសកម្មភាព
បចនែម្សប្មាប់កម្មវធីិបពប្ងៀនប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយជាផ្លូវការរបស់រ ា។ 
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ការអនុវត្តវិធសីាស្តសត 
ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀន ប្តូ្វ នពធវីព ងីសប្មាប់រយៈពពល២ពមា៉ា ង និង នពប្បីប្ ស់កម្មវធីិែម្បងៗែំននួ៦

្ឺ៖ ១) ការសាា បសាង់ម្តិ្ែំននួពីរ ង (ការសាា បសាង់ម្តិ្មុ្ននិងពប្កាយពវទិ្យកា) ២) ការពប្បីប្ សតារាង K-
W-L ( រង-ែង រង- នពរៀន) ៣) ការបញ្ច ងំចែសភាពយនតឯកសារ ៤) ការពធវីបទ្យបង្ហា ញពលីមាតិ្កាប្បវត្តិ
សាស្តសត ៥) ការពធវីបទ្យបង្ហា ញពីសារៈសំខាន់ននការសិកាប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ និង ៦) ការចែក
ពសៀវពៅប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ។ 

ពៅពពលែលោះ ការពធវីពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនពនោះ មិ្ន នអនុវត្តប្្ប់ជំហានច ល នពប្ោងទុ្យកព យី 
ពោយសារ ពពលពវលាមិ្នប្្ប់ប្ោន់ បញ្ា បពែចកពទ្យស វ ម្ិន និង ត្ប្ម្ូវការរបស់នាយកវទិ្យាល័យច លែង់ឲ្យ
សិសសរបស់ពលាកមានឳកាសសួរសំណួ្រពប្ែីនជាង។ ឧទហរណ៍្៖ តារាង K-W-L មិ្នប្តូ្វ នពប្បីប្ ស់
ជាម្យួសិសានុសិសសពៅវទិ្យាល័យ ចាក់អចប្ង ពទ្យ ពហយីប្តូ្វជំនសួវញិពោយការព ល្ីយសំណួ្ររបស់សិសសកនុង
រយៈពពល១៥នាទី្យបចនែម្ពទ្យៀត្ តាម្សំពណី្ររបស់នាយកវទិ្យាល័យ ច លែង់ឲ្យសិសសមានឪកាសពប្ែីនកនុង
ការសួរព ញពោលពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ។  

ខាងពប្កាម្ ្ឺជាកម្មវធីិជាបនតបនាា ប់សប្មាប់ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនពៅតាម្វទិ្យាល័យទងំ១៥៖ 
 

១) ការសាា បសាង់ម្តិ្ មុ្នពពលពធវីពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀន 
កនុងអំ ុងពពលចាប់ពផ្តីម្ការពធវីពវទិ្យកា តារាងសំណួ្រសាា បសាង់ម្តិ្ប្តូ្វ នចែកឲ្យសិសានុសិសស

បំពពញ ព ីម្បវីស់សាង់ពីកប្មិ្ត្ននែំពណ្ោះ រងពៅពលីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ មុ្នពពលចាប់ពផ្តីម្ពធវី
ពវទិ្យកា។ សិសសមានរយៈពពល១៥នាទី្យកនុងការបំពពញតារាងសាា បសាង់ម្តិ្ពនោះ។ សំណួ្រច លមានពៅកនុង
តារាងសាា បសាង់ម្តិ្ នពផ្ទត ត្សំខាន់ពៅពលីថ្ន ពតី្សិសានុសិសសទងំអស់ធាល ប់ នសនានាជាម្យួឪពុកមាត យ 
ឬបងបអូនពីរបបចែមរប្កហម្ច រឬពទ្យ? ពតី្សិសានុសិសសទងំពនាោះ ពជឿថ្នការសិកាពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជា
ធិបពត្យយមានសារៈសំខាន់ច រឬពទ្យ? ពតី្ប្បវត្តិសាស្តសតពនោះ ្រួចត្បពប្ងៀនពៅតាម្សាលាពរៀនពៅកម្ពុជា និង 
អាសា នច រឬពទ្យ? និង ពតី្សិសានុសិសសទងំពនាោះពរសីពអីងែំពោោះមិ្ត្តភ្ស្តកតរបស់ែលួនច លជាកូនរបស់អតី្ត្ 
កមាម ភិ្ លចែមរប្កហម្ច រឬពទ្យ? 

 
២) តារាង K-W-L និងការពធវបីទ្យបង្ហា ញ 

ពោលបំណ្ងរបស់តារាងK-W-L ្ឺព ីម្បបីង្ហា ញឲ្យព ញីពី“អវីច លសិសស ន រងរែួពហយី” “អវីច ល
សិសសែង់ពរៀន” និង “អវីច លសិសស នពរៀនបនាា ប់ពីពវទិ្យកា” អំពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ។ តារាង
ពនោះ ពធវីឲ្យសិសសមានការប្ត្រោះរោិះពិចារណាកាន់ចត្សុីជពប្ៅចថម្ពទ្យៀត្ពីប្បធានបទ្យ និងផ្ារភាជ ប់ពីអវីច លែលួន
 ន រងរែួពហយី និងអវីច លែលួនែង់ពរៀន ជាម្យួនរងពម្ពរៀនច លែលួននរងទ្យទ្យួល នពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជា
ប្បជាធិបពត្យយ ពហយីក៏ជាការបង្ហា ញពីទំ្យនាក់ទំ្យនងននែំពណ្ោះ រងមុ្ននិងពប្កាយពវទិ្យកាច រ។  ំពណី្រការនន
ការពធវីតារាង K-W-L មាន ូែខាងពប្កាម្៖ 
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១) បនាា ប់ពីការប្បមូ្លតារាងសាា បសាង់ម្តិ្មុ្នពពលពធវីពវទិ្យការែួ សិសសប្ត្ូវ នប្ ប់ឲ្យនិោយប្ ប់
សិសសឯពទ្យៀត្ពី “អវីច លែលួន ន រង” អំពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ រែួបំពពញែូលតារាង K។ 
សកម្មភាពពនោះ អាែបញ្ជ ក់ នពីែំពណ្ោះ រងពីមុ្នរបស់សិសស និងអាែពធវីឲ្យពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនទងំមូ្ល ន
 រងពីប្ពរត្តិការណ៍្ នទ្យពទ្យៀត្ននប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ ច លសិសសមិ្នទន់ ន រង។ 

២) បនាា ប់ម្ក សិសសប្តូ្វ នពលីកទ្យរកែិត្តឲ្យសួរសំណួ្រពី “អវីច លែលួនែង់ពរៀនឬែង់ រង” រែួបំពពញ
ែូលកនុងតារាង W។ កនុងចផ្នកពនោះ សិសសប្តូ្វ នផ្តល់ឳកាសឲ្យកំណ្ត់្ពោលពៅសិការបស់ែលួន និងចណ្នាំ
ឲ្យមានការពិភាកាពីអវីច លែលួនែង់ រង។ ពនោះជាកិែចការសំខាន់ម្យួ ច លែងអុលបង្ហា ញពីែំណុ្ែសំខាន់ៗ
ច លសិសសែង់ រង និងប្បធានបទ្យអវីច លប្្បូ្ត្ូវពប្ជីសពរសីម្កពធវីបទ្យបង្ហា ញសប្មាប់នថៃពនោះ។ 

៣) បនាា ប់ពីបញ្ច ប់ចផ្នកននតារាង W រែួម្ក បទ្យបង្ហា ញពោយសពងេបពីប្ពរត្តិការណ៍្ប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជា
ប្បជាធិបពត្យយ ប្តូ្វ នពធវីព ងី។ រូបភាព ្ំនូរ និងប្បវត្តិពរឿងរា៉ា វផ្ទា ល់របស់ជនរងពប្ោោះកនុងរបបកម្ពុជាប្បជា
ធិបពត្យយ ប្តូ្វ នពលីកព ងីកនុងពពលពធវីបទ្យបង្ហា ញពនោះ។ ពោយចផ្អកពៅពលីតារាង W ច លមានពៅពលីកាត រ 
ពែៀន បទ្យបង្ហា ញពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ  នព ល្ីយត្បពៅនរងវត្ែុបំណ្ងរបស់សិសស ច លែង់
 រងព័ត៌្មានពិសាត រសប្មាប់សំណួ្ររបស់ែលួន។ 
៤) បនាា ប់ពីការពធវីបទ្យបង្ហា ញរែួ សិសសប្តូ្វ នអនុញ្ា ត្ឲ្យបង្ហា ញពី “អវីច លែលួន នពរៀន” ពីពវទិ្យកាពនោះ 

រែួសរពសរពៅពលីកាត រពែៀនកនុងតារាង L។ ពធវី ូពែនោះ ្ឺព ីម្បពីប្ងីកែំពណ្ោះ រងបចនែម្ពទ្យៀត្ច ល នម្កពីការ
ពធវីពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀន  
និងព ីម្បកីសាងមូ្លោា នប្ រ្ោះសប្មាប់ការសិកាពផ្សងពទ្យៀត្។ 

 

៣) បញ្ច ងំចែសភាពយនតឯកសារ៖ ្ុកទ្យលួចសលងឆ្ន ១ំ៩៧៩, តំ្បន់រពំោោះឆ្ន ១ំ៩៧៣ និង កុមារកម្ពុជាឆ្ន ំ
១៩៨០  

បនាា ប់ពីតារាង K-W-L និងការពធវីបទ្យបង្ហា ញពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ នបញ្ច ប់ ចែស 
ភាពយនតឯកសារែលីម្យួប្តូ្វ នបញ្ច ងំឲ្យសិសសពមី្ល។ ចែសភាពយនតពនោះ បង្ហា ញឲ្យព ញីពីទិ្យ ាភាពកនុងម្នាីរ 
ស-២១ ពៅ ្ុកទ្យលួចសលង អំពពីច លោម នលកេណ្ៈជាម្នុសស ច ល នប្បប្ពរត្តែំពោោះអនកពទសពៅកនុង្ុក 
វធីិកនុងការពធវីទរុណ្កម្មពៅពលីបុរស ស្តសតីនិងកុមារ និងការសមាល ប់។ ការពប្បីប្ ស់រូបភាពពផ្សងៗ ជយួ ល់
សិសសឲ្យមានការ្ិត្ោ៉ា ងសុីជពប្ៅពីវនិាសកម្មកនុងរបបចែមរប្កហម្។ ការបង្ហា ញសាកសពម្នុសសច លសាល ប់
ពោយកងវោះអាហារូបត្ែម្ភ និងការចប្សកឃ្លល នរបស់កុមារ  នរឭំកប្ បស់ិសសពីការព ល្ីយត្បរបស់កមាម ភិ្ ល
ចែមរប្កហម្ោ៉ា ងលំ កនិងអម្នុសសធម៌្ែំពោោះជនរងពប្ោោះ។ ការពមី្លព ញីពនោះ អាែពញ្ា ក់អារម្មណ៍្សិសស
ឲ្យផ្ារភាជ ប់ការសិការបស់ែលួនពៅនរងប្ពរត្តិការណ៍្នានាច ល នពកីត្ព ងីកនុងរបបចែមរប្កហម្។ 

 
៤) សារៈសខំាន់ននការសកិាប្បវត្តសិាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ 

បទ្យបង្ហា ញពីសារៈសំខាន់ននការសិកាប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ  នពធវីព ងីបនាា ប់ពីបទ្យ
បង្ហា ញពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយពោយសពងេបប្ត្ូវ នបញ្ច ប់។ ពោលបំណ្ងសំខាន់របស់្ពប្មាង
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ពនោះ ្ឺែង់បង្ហា ញពីែំណុ្ែសំខាន់ៗម្យួែំននួច លសិសសប្តូ្វ រងបនាា ប់ពីការសិកាប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជា
ធិបពត្យយរែួ។ សិសសប្តូ្វចត្ រងពីសារៈសំខាន់ននការែងចាបំ្បវត្តិសាស្តសត សប្មាប់អនា្ត្កម្ពុជា។ ខាងពប្កាម្
ពនោះ្ឺជាែំណុ្ែសំខាន់ៗបី ច លសិសសប្តូ្វចសវងយល់៖ 

១) យល់ រងឲ្យសុីជពប្ៅពីបញ្ា សិទ្យធិម្នុសស ច លសិទ្យធិទងំពនាោះប្តូ្វ នរពំលាភ្បំោន។ 
២) ចា ំែ់ប្ត្ូវទ្យប់សាក ត់្ការពកីត្ព ងីវញិនូវអំពពីប្បល័យពូជសាសន៍នាពពលអនា្ត្ តាម្រយៈការ

ពលីកកម្ពស់ឲ្យមានការផ្សោះផ្ា ពា លរបសួផ្លូវែិត្ត និងការកសាងសនតិភាព។ 
៣) ចា ំែ់ប្តូ្វសិកានិងចសវងយល់ពីកំហុស ា្ងពីអតី្ត្កាល សប្មាប់ការកសាងប្បពទ្យសកម្ពុជានា

ពពលអនា្ត្។ 
 

៥) ការសាា បសាង់ម្តិ្ពប្កាយពពលពធវីពវទិ្យកា 
ការសាា បសាង់ម្តិ្ពនោះ ្ឺជាការវស់សាង់កប្មិ្ត្យល់ រងរបស់សិសសបនាា ប់ពី នសិកាតាម្រយៈការពធវី

ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀន។ សំណួ្រច លមានពៅកនុងតារាងសាា បសាង់ម្តិ្មាន ូែជា៖ ពតី្អនកពជឿថ្នមានអំពពីពឃ្លរពៅ
ពកីត្ព ងីច រឬពទ្យ? ពតី្ការសិកាប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ មានសារៈសំខាន់ច រឬពទ្យ? និង ពតី្មាន
ការពរសីពអីងែំពោោះមិ្ត្តភ័្ប្កច លជាកូនរបស់អតី្ត្កមាម ភិ្ លចែមរប្កហម្ច រឬពទ្យ? សំណួ្រទងំពនោះ ្ឺ ូែោន
ពៅនរងសំណួ្រច លមានពៅកនុងតារាងសាា បសាង់ម្តិ្មុ្នពពលពធវីពវទិ្យកា ពហយីក៏ជាសំណួ្រច លអាែឲ្យមាន
ការចសវងយល់ពីលទ្យធផ្លននការពធវីពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនពនោះច រ។ ពលីសពីពនោះពទ្យៀត្ ការសាា បសាង់ម្តិ្ពប្កាយការពធវី
ពវទិ្យកា ក៏មានបចនែម្សំណួ្រម្យួែំននួពទ្យៀត្ ូែជា៖ ពតី្ការសិកាប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ អាែនាំ
ឲ្យមានការកសាងសនតិភាព ការពា លរបសួផ្លូវែិត្ត ការផ្សោះផ្ា និងការទ្យប់សាត ត់្អំពពីប្បល័យពូជសាសន៍
កនុងពពលអនា្ត្ច រឬពទ្យ? ម្ា៉ាងវញិពទ្យៀត្ ការសាា បសាង់ម្តិ្ពប្កាយពពលពធវីពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀន ក៏អាែពធវីឲ្យ រង
ពីអារម្មណ៍្របស់សិសសែំពោោះការសិកាប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយច រ។ កនុងន័យពនោះ ការសាា បសាង់ម្តិ្ 
ពប្កាយការពធវីពវទិ្យកា អាែប្ ប់ពីការផ្ទល ស់បតូរឥរោិបទ្យរបស់សិសស តាម្រយៈលទ្យធផ្លននពម្ពរៀនប្បវត្តិសាស្តសត
ពនោះ។ 

 
៦) ការចែកពសៀវពៅប្បវត្តសិាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ 

ពៅែុងបញ្ច ប់ននពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀន សិសានុសិសសទងំអស់ច ល នែូលរមួ្កនុងពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀន  ន
ទ្យទ្យលួពសៀវពៅ“ប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ (១៩៧៥-១៩៧៩)” មាន ក់១កាល ព ីម្បទុី្យកជាឯកសារ 
សប្មាប់ការប្សាវប្ជាវនិងការអាន ព ីម្បយីល់ រងឲ្យកាន់ចត្សុីជពប្ៅបចនែម្ពទ្យៀត្។ សិសានុសិសសទងំអស់ 
ប្តូ្វ នពលីកទ្យរកែិត្តឲ្យអាន និង្ិត្ឲ្យសុីជពប្ៅពីមាតិ្កាម្យួៗននពសៀវពៅពនោះ។ ការពលីកទ្យរកែិត្តពនោះ មិ្ន
ប្ត្រម្ចត្ោស់ពត្ឿនឲ្យសិសានុសិសសទងំអស់ពប្ត្ៀម្លកេណ្ៈសប្មាប់ការប្ប ងបញ្ច ប់ឆ្ន សំិកាចត្ប៉ាុពណាណ ោះពទ្យ 
ប៉ាុចនតចថម្ទងំកាល យជាអនកច លមានែំពណ្ោះ រងពប្ៅប្ជោះខាងប្បវត្តិសាស្តសតពទ្យៀត្ផ្ង។ 
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ការសពងកត្ 

ែំណុ្ែសំខាន់ៗែំននួ៦ប្តូ្វ នសពងកត្ព ញីពីការពធវីពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀន ពោយអនុពលាម្ពៅតាម្ការ
ពិនិត្យពមី្លពលមីាតិ្ការបស់ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀន ការវភិា្ពីែពម្លីយ កាយវកិារ ការសមាភ សន៍របស់សិសស និងការ
ពរៀបែំថ្នន ក់ពរៀន ៖ 

១) ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀន  នផ្ដល់ឳកាសឲ្យសិសានុសិសសច លជាជនជាតិ្ភា្តិ្ែ មានឳកាសកនុងការ
បពញ្ចញពោបល់ និងនិោយពីប្បវត្តិពរឿងរា៉ា វននប្កុម្ប្្ួសារែលួនពៅកាន់មិ្ត្តរមួ្ថ្នន ក់ ពោយមានការ្ូសបញ្ជ ក់
ពីការត្ស ូរបស់ប្កុម្ជនជាតិ្ភា្តិ្ែ ូែជាចាម្ជាព ីម្ ច លទ្យទ្យលួរងនូវអំពពីប្បល័យពូជសាសន៍។ ពវទិ្យកា
ពនោះ នព ីរត្នួាទី្យសំខាន់កនុងការពលីកកំពស់បទ្យពិពសាធន៍សិការបស់សិសសជាជនជាតិ្ភា្តិ្ែ ច លប្បវត្ត ិ
សាស្តសតពីមុ្នរបស់អនកទងំពនាោះមិ្នប្ត្ូវ នពអីពពី ឬរងផ្លប៉ាោះោល់ពៅកនុងថ្នន ក់ពរៀន។ 

២) ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀន  នពលីកទ្យរកែិត្តឲ្យមានការសនានារវងសិសានុសិសសជាម្យួឪពុកមាត យែលួន 
ឯង និងជាម្យួអនក នទ្យអំពីប្បវត្តិសាស្តសតពនោះ។ សិសានុសិសសជាពប្ែីន នប្ ប់ថ្ន ែលួនពិត្ជាធាល ប់ នជចជក
ពីរបបចែមរប្កហម្ជាម្យួប្កុម្ប្្ួសារ ពហយីប្ពម្ទងំ នសចម្តងនូវការ រង្ុណ្ែំពោោះឪពុកមាត យ ច ល ន
ផ្តល់ឳកាសឲ្យែលួន នយល់ រងកាន់ចត្ពប្ែីនពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ ជាពិពសសប្បវត្តិពរឿងរា៉ា វ
ផ្ទា ល់ែលួនរបស់ប្្ួសារ។ 

៣) រយៈពពលននការពធវីពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនមានកំណ្ត់្ ច លពធវីឲ្យសិសសម្យួែំននួពំុមានឳកាសប្្ប់
ប្ោន់កនុងការសួរសំណួ្រ។ ពទោះជាោ៉ា ងពនោះក៏ពោយ ក៏សិសានុសិសសទងំអស់មានអារម្មណ៍្ថ្នែលួនមានភាព
កាល ហាន និងប្តូ្វ នផ្តល់កមាល ងំែិត្តពោយពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនពនោះ។ 

៤) សិសសស្តសតីម្យួែំននួម្កពីវទិ្យាល័យទងំ១៥ នបង្ហា ញថ្ន ែលួនមានការពជឿជាក់និងមិ្នពិ កកនុង
ការសិកាពីប្បវត្តសិាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយពទ្យ។ ពៅប្្ប់កម្មវធីិទងំ១៥ននការពធវីពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀន សិសស
ស្តសតីពិត្ជា នសួរសំណួ្រពប្ែីនជាងសិសសបុរស។ ែំណុ្ែពនោះ  នបង្ហា ញឲ្យព ញីពីសម្ភាពពយនឌ័្រោ៉ា ង
ខាល ងំ។ 

៥) សិសានុសិសស  នសចម្តងឲ្យ រងកាន់ចត្ែាស់តាម្រយៈការសមាភ សន៍ និងការបំពពញតារាងសាា ប
សាង់ម្តិ្ថ្ន ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនពនោះ  នពធវីឲ្យែលួនកាន់ចត្មានការចាប់អារម្មណ៍្ខាល ងំព ងីពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជា
ប្បជាធិបពត្យយ។ ពលីសពីពនោះពទ្យៀត្ ែំណាប់អារម្មណ៍្របស់សិសស ពិត្ជា នផ្តល់នូវការពលីកទ្យរកែិត្តឲ្យមាន
ការប្សាវប្ជាវផ្ទា ល់ែលួនពីប្បវត្តិសាស្តសតពនោះច រ។ 

៦) ជាែុងពប្កាយ ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនពនោះប្តូ្វ នទ្យទ្យលួសាា ល់ពោយអនកជំនាញអនតរជាតិ្លបីៗ  និងអនក
អប់រជំាពប្ែីននាក់។ ពនោះអាែសរបញ្ជ ក់ឲ្យព ញីថ្ន ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀន នទ្យទ្យួលកប្មិ្ត្ននភាពប្សបែាប់ជា 
សកល ច លជាការង្ហរសខំាន់ពៅកនុងពោលបំណ្ងព ីម្បទីក់ទញនិងធនធានពទ្យពពកាសលយលអបំផុ្ត្ ព ីម្បី
អភិ្វឌ្ឍន៍កម្មវធីិអប់រមំ្យួច លពលែពធាល ពៅកនុងប្បពទ្យសកម្ពុជា។ 
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ការសពងកត្ទងំពនោះ ន្ូសបញ្ជ ក់ពីលទ្យធផ្លជាវជិជមាន ច លពលីសពីពោលបំណ្ងរបស់កម្មវធីិពនោះ
ពទ្យៀត្។ ការអនុវត្តន៍ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀននិងសកម្មភាពផ្ទា ល់កនុងការពធវីពវទិ្យកា ្ឺមានផ្លប្បពោជន៍សប្មាប់
សិសានុសិសសទងំអស់ ពោយមិ្នពរសីពអីងជាតិ្សាសន៍ និង នជយួបង្ហា ញពីការពកីត្ព ងីននអំពពីប្បល័យ
ពូជសាសន៍ ច ល នប៉ាោះោល់ ល់ប្បជាជនកម្ពុជាទងំមូ្ល។ ពលីសពីពនោះពទ្យៀត្ រពបៀបកនុងការបពប្ងៀន ក៏
 នពលីកទ្យរកែិត្តសិសសឲ្យពាោម្ពរៀនសូប្ត្ពៅពលីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិពត្យយឲ្យកាន់ចត្សុីជពប្ៅ និង
បនតពធវីកិែចការប្សាវប្ជាវផ្ទា ល់ែលួនបចនែម្ពទ្យៀត្ តាម្រយៈវទិ្យាល័យច លែលួនសិកា។  ូពែនោះ ការសពងកត្ខាងពលី
ពនោះ នបង្ហា ញពីអវីច លពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនពនោះ នទ្យទ្យួលប្បពោជន៍បទ្យពិពសាធន៍ការសិកា និងពសែកតីប្ ថ្នន
របស់សិសានុសិសស ព ីម្បបីចនែម្ពៅពលីមាតិ្កាប្បវត្តិសាស្តសតច លប្តូ្វ នបពប្ងៀន។ 

 
ការពិភាកាពីលទធ្ លននការពធវើពវទកិាថ្នា ក់ពរៀន 

ទិ្យននន័យទងំអស់ច ល នម្កពីការសាា បសាង់ម្តិ្មុ្ន និងពប្កាយការពធវីពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀន ្ឺប្តូ្វ ន 
ែងប្កងជាប្កាហវកិ (graphs and pie chart) និងវភិា្ ពោយពប្បីប្ ស់ មី្ប្កូសូហវ អិុែចស ល (Microsoft 
Excel)។ ពប្កាយពីការវភិា្ពៅពលីទិ្យននន័យច លទ្យទ្យួល នពីការសាា បសាង់ម្តិ្មុ្នពពល និងពប្កាយពពលពធវី
ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀន ពៅវទិ្យាល័យទងំ១៥ លទ្យធផ្ល នបង្ហា ញ ូែខាងពប្កាម្៖ 

 សិសសែូលរមួ្មានែំននួ ៩៥០នាក់ (ប្សី៥២២នាក់ ពសមីនរង ៥៥ភា្រយ ននែំនួនសិសសសរុប) 
 សិសសែំននួ ៩៤១នាក់ ពសមីនរង ៩៩ភា្រយ ពជឿថ្នការសិកាពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ ្ឺ
ពិត្ជាមានសារៈសំខាន់។ 

 សិសសែំននួ ៩២២នាក់ ពសមីនរង ៩៧ភា្រយ ែង់ឲ្យមានការបពប្ងៀនប្បវត្តិសាស្តសតពនោះពៅកនុងទូ្យទងំ
ប្បពទ្យសកម្ពុជា និងអាសា ន។ 

 សិសសែំននួ ៨៩៣នាក់ ពសមីនរង ៩៤ភា្រយ ពជឿជាក់ថ្ន ការែងចាពីំប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិប  
ពត្យយ ្ឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ 

 សិសសែំននួ ៨៧៤នាក់ ពសមីនរង ៩២ភា្រយ ែង់ឲ្យមានការផ្សពវផ្ាយពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជា   
ធិបពត្យយ តាម្រយៈបណាត ញសងាម្ពផ្សងៗ។ 
ត្ពួលែទងំពនោះ នបង្ហា ញថ្ន សិសសភា្ពប្ែីនពលីសលុបែង់ឲ្យមានការបពប្ងៀនប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជា

ប្បជាធិបពត្យយពៅកនុងប្បពទ្យសកម្ពុជានិងប្បពទ្យស នទ្យពទ្យៀត្។ សិសសវទិ្យាល័យទងំ៩៥០នាក់ម្កពីវទិ្យាល័យ 
ែំននួ១៥ កនុងរាជធានីភ្នំពពញ ្ឺជាឧទហរណ៍្ម្ួយច លបញ្ជ ក់ោ៉ា ងែាស់ពីត្ប្ម្ូវការរបស់ែលួនែំពោោះការ
សិកាប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ។ ត្ពួលែពនោះ សុីោន ពៅនរងការែង់ រងែង់ព ញីរបស់សិសស ច ល
មិ្នប្ត្រម្ចត្ផ្តល់ត្នម្លែំពោោះការអប់រ ៏ំមានសារៈសំខាន់ពីប្បវត្តិសាស្តសតពនោះ និងអវីច លជាពោលបំណ្ងសប្មាប់
ការកសាងសនតិភាព ការផ្សោះផ្ា និងការទ្យប់សាក ត់្អំពពីប្បល័យពូជសាសន៍នាពពលអនា្ត្ចត្ប៉ាុពណាណ ោះពទ្យ 
ប៉ាុចនតចថម្ទងំែង់សិកាពប្ែីនចថម្ពទ្យៀត្ពីពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនពនោះ តាម្រយៈបណាត ញសងាម្ និងប្បភ្ពធនធាន
តាម្ប្បព័នធអិុនធ័រចណ្ត្ពផ្សងៗពទ្យៀត្។ ទងំអស់ពនោះ ្ឺជាការបង្ហា ញឲ្យព ញីថ្ន ការអប់រពីំអំពពីប្បល័យពូជ
សាសន៍ ្ឺជាត្ប្មូ្វការចា ំែ់ និងមានសារៈសំខាន់បំផុ្ត្។ 
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 សិសសែំននួ ៦៧នាក់ ពសមីនរង ៧ភា្រយ  ននិោយថ្ន ែលួនមានែំពណ្ោះ រងពប្ែីនពីប្បវត្តិសាស្តសត  
កម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ ពៅមុ្នពពលពធវីពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀន។ ប៉ាុចនតែំននួពនោះ នពកីនព ងីរហូត្ ល់
៧៧៩នាក់ ពសមីនរង ៨២ភា្រយ បនាា ប់ពីការពធវីពវទិ្យកាប្តូ្វ នបញ្ច ប់។ 

 សិសសែំននួ៨៨៤នាក់ ពសមីនរង ៩៣ភា្រយ ្ិត្ថ្នការសិកាប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ ្ឺ
ពលីកកម្ពស់ឲ្យមានការកសាងសនតិភាពពៅកម្ពុជា។ 

 សិសសែំននួ៨៩៣នាក់ ពសមីនរង ៩៤ភា្រយ ្ិត្ថ្នការសិកាប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ ្ឺ
ពលីកកម្ពស់ឲ្យមានការទ្យប់សាក ត់្អំពពីប្បល័យពូជសាសន៍ពៅកម្ពុជា។ 

 សិសសែំននួ៧៨៩នាក់ ពសមីនរង ៨៣ភា្រយ ្ិត្ថ្នការសិកាប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ ្ឺ
ពលីកកម្ពស់ឲ្យមានការផ្សោះផ្ាជាតិ្ពៅកម្ពុជា។ 
ែំណុ្ែទងំអស់ខាងពលី  នបង្ហា ញពីប្បសិទ្យធភាពរបស់ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនពនោះ កនុងការសពប្ម្ែ ននូវ

ពោលបំណ្ងច ល នពប្ោងទុ្យក។ ពៅពពលច លសិសសមាន ក់ៗចាកពែញពីទី្យតាងំពធវីពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនពប្កាយ
ពពលបញ្ច ប់ អនកទងំពនាោះ នោនំាពំៅជាម្យួនូវការយល់ រងពប្ែីនពីប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ និង
យល់ែាស់ពីពោលបំណ្ងននការសិកាប្បវត្តិសាស្តសតពនោះ ្ឺព ីម្បកីសាងសនតិភាព និងការផ្សោះផ្ាជាតិ្ ច ល
ជាសាព នពឆ្ព ោះពៅរកការទ្យប់សាក ត់្អំពពីប្បល័យពូជសាសន៍កនុងពពលអនា្ត្។ ពោងតាម្លទ្យធផ្លច ល ន
ម្កពីការសាា បសាង់ម្តិ្  នបង្ហា ញថ្ន កម្មវធីិសប្មាប់ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនពនោះពៅចត្មានប្បសិទ្យធិភាពសប្មាប់ការ
អនុវត្តន៍ពៅតាម្បណាត វទិ្យាល័យនានាកនុងប្បពទ្យសកម្ពុជា។ 

ជារមួ្ សែិតិ្ត្ពួលែច ល នបង្ហា ញនិងពរៀបរាប់ខាងពលី ល្ុោះបញ្ច ងំឲ្យព ញីត្ប្មូ្វការធំៗែំននួពីរ្ឺ៖ 
(១) ការអប់រពីំអំពពីប្បល័យពូជសាសន៍ ឬការអប់រពីំប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ (១៩៧៥-

១៩៧៩)្ឺជាកម្មវធីិសិកាច លសិសានុសិសសែង់ឲ្យមានពៅកនុងកម្មវធីិសិកាពៅតាម្វទិ្យាល័យពៅកម្ពុជា។ 
(២)  ការអប់រពីំអំពពីប្បល័យពូជសាសន៍ ឬការអប់រពីំប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ (១៩៧៥-

១៩៧៩) ្ឺពៅចត្ជាកម្មវធីិច លកំពុង ំពណី្រការពៅកនុងកប្មិ្ត្វទិ្យាល័យ។ 
 

ពសចកតីសនាិដាា ន 
ទិ្យននន័យនិងការសពងកត្ពៅពលីការអនុវត្តន៍ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀននាពពលកនលងម្ក  នបង្ហា ញថ្ន ្ពប្មាង

ពនោះ នទ្យទ្យលួពជា្ជ័យកនុងការសពប្ម្ែ ននូវពោលបំណ្ងរបស់ែលួន។ ភ្សតុតាងពរៀបរាប់ខាងពលី  ន
បង្ហា ញថ្ន ការអប់របំ្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ ្ឺមានសារៈសំខាន់បំផុ្ត្សប្មាប់ភាពថកុ ំពថកីងយូរអចងវង
របស់ប្បពទ្យសកម្ពុជា។  ូែ នពរៀបរាប់ពៅកនុងពោលបំណ្ងរបស់្ពប្មាងពនោះ ពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនបង្ហា ញថ្ន ការ
អប់របំ្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ ្ឺជាម្ពធា យ ៍មានប្បសិទ្យធិភាពបំផុ្ត្សប្មាប់ផ្ទល ស់បតូរឥរោិបទ្យ
របស់ពកមងជំនាន់ពប្កាយ ឲ្យ្ិត្ពីការកសាងសនតិភាព ការផ្សោះផ្ា ការពា លរបសួផ្លូវែិត្ត និងការទ្យប់សាក ត់្
អំពពីប្បល័យពូជសាសន៍។ ែណ្ៈច លផ្លប៉ាោះោល់ពពញពលញននការផ្ទល ស់បតូរជាវជិជមានទងំពនោះ ពៅមិ្ន
ទន់ រងកនុងពពលពនោះក៏ពោយ ក៏ពហតុ្ការណ៍្ពៅែំពោោះមុ្ែម្យួ នបង្ហា ញថ្ន សិសសពប្ែីនជាង៨៨០នាក់
 ន្ិត្្ូរ ល់ការកសាងសនតិភាព និងការទ្យប់សាក ត់្អំពពីប្បល័យពូជសាសន៍នាពពលអនា្ត្ ច លពែញម្ក
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ពីការពធវីពវទិ្យកាពនោះ។ ពលីសពីពនោះពទ្យៀត្ សែិតិ្ក៏ ន្ូសបញ្ជ ក់ច រពីត្ប្ម្ូវការសប្មាប់ការអប់រអំំពពីប្បល័យពូជ
សាសន៍ និងការទ្យទ្យលួសាា ល់របស់សិសសពីសារៈសំខាន់កនុងការសិកាប្បវត្តិសាស្តសតរបស់ែលួន។ ផ្លប្បពោជន៍
ននការសិកាជាសកលច លប្ត្ូវ នបពងកីត្ព ងីពោយពវទិ្យកាពនោះ ្ឺជាភ្សតុតាងបចនែម្ម្យួច លបញ្ជ ក់ថ្ន ការ 
អប់រសំតីពីប្បវត្តសិាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ ពៅចត្ជាត្ប្ម្ូវការចា ំែ់និងប្សបែាប់ពៅកនុងសងាម្កម្ពុជា។ 

ការសននិោា នម្យួពផ្សងពទ្យៀត្ ្ឺភាពពជា្ជ័យរបស់្ពប្មាងពនោះ កនុងការអនុវត្តន៍ពោលវធីិសិសស
ម្ជឈម្ណ្ឌ ល ជាម្យួសិសានុសិសសទងំ៩៥០នាក់ ននវទិ្យាល័យទងំ១៥។ ការពធវីបទ្យបង្ហា ញ ការពប្បីប្ ស់
តារាង K-W-L ការសាា បសាង់ម្តិ្ ការបញ្ច ងំភាពយនតឯកសារ ការព ល្ីយសំណួ្រពៅកាន់សិសស និងការផ្តល់
ឳកាស ល់សិសសឲ្យព ល្ីយសំណួ្ររបស់សិសសឯពទ្យៀត្ ្ឺ នអភិ្វឌ្ឍឲ្យមានការសិកាចបបពបីកទូ្យលាយ ច ល
រមួ្ផ្សនំរងសកម្មភាពរបស់សិសសកនុងការសិកាប្បវត្តិសាស្តសតកម្ពុជាប្បជាធិបពត្យយ។ ទ្យប្ម្ង់ពនោះ ្ឺមានភាព
ង្ហយប្សួលកនុងការអនុវត្តន៍ សប្មាប់ការពប្ងីកពវទិ្យកាថ្នន ក់ពរៀនពនោះពៅទូ្យទងំប្បពទ្យសកម្ពុជានាពពលអនា្ត្។ 

ការអប់រពីំអំពពីប្បល័យពូជសាសន៍ពៅកម្ពុជា មានសកាត នុពលប្្ប់ប្ោន់កនុងការពបីកទូ្យលាយឲ្យពិភ្ព
ពលាក ន រង និងមិ្នប្ត្រម្ចត្ នផ្តល់ឱ្កាសសប្មាប់ការែង់ នសនតិភាពនិងពសែរភាពពៅកម្ពុជាចត្ប៉ាុពណាណ ោះ 
ពទ្យ ប៉ាុចនតចថម្ទងំផ្ដល់ឱ្កាសសប្មាប់តំ្ណ្ភាជ ប់ពៅកាន់បរបិទ្យអនដរជាតិ្ពទ្យៀត្ តាម្រយៈការអនុវត្តន៍ពោល
ការណ៍្សិទ្យធិម្នុសសជាសកល ការប្សាវប្ជាវចបបសហការ និងការបពងកីនទំ្យនាក់ទំ្យនងខាងពប្ៅពីទ្យសសនវស័ិយ
របស់សិសស។ កម្ពុជាពៅចត្រស់ពៅពប្កាម្ប្សពមាលននអតី្ត្កាលរបស់ែលួន ច លវស័ិយអប់រពំៅចត្ទ្យទ្យលួរង
ផ្លប៉ាោះោល់ោ៉ា ងខាល ងំពោយចែមរប្កហម្។ ព ីម្បពីធវីឲ្យប្បពទ្យសម្យួពនោះពងីបពែញពីប្សពមាលពនោះ ន ប្បព័នធ
អប់រ ៏ំសម្បូរចបបម្យួ្រួចត្ប្តូ្វ នផ្តល់ឲ្យ ព ីម្បបីពងកីត្ឲ្យមានការ្ិត្្ូរ ៏ទូ្យលំទូ្យលាយពពញពលញជាពប្ែីន
ពទ្យៀត្។ ប្បសិនពបីោម នបរបិទ្យននប្បវត្តិសាស្តសតពទ្យ ការកសាងសប្មាប់អនា្ត្កាល្ឺមិ្នអាែពកីត្មានព យី។ 
ការយល់ រងអំពីអំពពីប្បល័យពូជសាសន៍ ្ឺជាជំហានសំខាន់ម្យួកនុងការកសាងអនា្ត្របស់កម្ពុជា។  
 
រ យការណ៍្ពោយ៖ 
ពផ្ង ពងសរា៉ា សុ ីអនកសប្ម្បសប្មួ្ល្ពប្មាងសតីពីការអប់រអំំពពីប្បល័យពូជសាសន៍ពៅកម្ពុជា 
អាណាពម្៉ា វសីវ៉ាណាថ្នន់ និសសិត្សម័ប្្ែិត្តម្កពីសហរ ាអាពម្រកិ 

 

 


