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សេចក្តីស្តើម 
 ការអប់រនំៅប្បនេសកម្ពុជានាសម្័យ
មុ្នបារងំម្កប្រប់ប្រងបានន្វើន ើងនៅតាម្
េីវត្តអារម្។ ការសិកានានេលននាោះបាននតត ត្ 
នៅនលើភាសាបាលី ការអានសាស្រ្សាត  និង អត្ថបេ 
នានា ដែលទាក់េងនឹងប្េោះេុេធ សាសនា។ 
ការសិកាដបបននោះបានន្វើឱ្យកូនដមែរនេអាន 
និង សរនសរអកសរដមែរបាន។  នៅនែើម្ស.វ.េី
២០ បារងំបានចាប់ន្តើម្ន្វើកដំែេប្ម្ង់
ទាក់េងនឹងវស័ិយអប់រដំែលជាបនតបនាា ប់នរ
បានបនងកើត្សាលា្លូវការតាងំេីកប្ម្ិត្បឋម្
សិកា អនុវេិាល័យ វេិាល័យ និង រហូត្
ែល់ថ្នា ក់ឧត្តម្សិកា។ 

 េនួំនសាលាម្្យម្សិកា នៅេូទាងំ
ប្បនេស និង សិសសដែលបានបញ្ចប់ការ
សិកានៅថ្នា ក់ម្្យម្សិកាបាននកើនន ើង 
ជាេិនសសសិសសដែលសិកានៅតាម្បណ្តត

នមត្តម្ិនមានលេធភាេម្កបនតការសិកា នៅ
ភ្ានំេញ។ ការបែតុ ោះបណ្តត លថ្នា ក់ឧត្តម្
សិកានៅមុ្នឆ្ា ១ំ៩៦៥ រឺមានដត្នៅេីប្កុង
ភ្ានំេញប ុនណ្តណ ោះ។ នោយេិនិត្យន ើញត្ប្ម្ូវ 

 

 

 

 

 

ការចាបំាេ់ននោះ នេើបរោា ភ្ិបាលតាម្រយៈ
ប្កសួងអប់រជំាត្ិបាននរៀបេបំនងកើត្ន ើង នូវ
សាកលវេិាល័យេនួំន៣នៅតាម្នមត្ត រឺ ១ 
នមត្តកេំង់ចាម្ ២ នមត្តបាត្់ែបំង និង ៣ នៅ
ប្េំប្បេល់នមត្តតាដកវ-កេំត្។ 

នៅកាុងសកលនលាក នាសម្័យ
សាកលភាវូបនីយកម្ែ ការបែតុ ោះបណ្តត ល
្នធានម្នុសសប្បកបនោយរុែភាេ រឺជា
កតាត រនលឹោះ សប្មាប់ការកសាងប្បនេសជាត្ិ    
នីមួ្យៗ។ ប្បនេសដែលមានការអភ្ិវឌ្ឍ
ន ឿននលឿននរបានប្បកាន់នូវេសសនថ្ន កាុង
សម្័យេនំនើបននោះ នរប្ត្ូវការអាកមានេនំែោះ
ែឹងេិត្ប្បាកែ នែើម្ប ួីយអភ្ិវឌ្ឍនសែាកិេច 
និង សងគម្ជាត្ិរបស់ប្បនេសមលួន។ នហតុ្ននោះ
នេើបនរកែំត្់យកនូវេកខុ វស័ិយ ែ៏សខំាន់
មួ្យរឺនសែាកិេចប្ត្ូវេឹងដ្ែកនលើេនំែោះែឹង។ 

ប្រវត្តិសាក្លវិទ្យាលយ័ភូមិន្ទក្ំពង់ចាម 
(ពីឆ្ន ១ំ៩៦៥ ដលឆ់្ន ១ំ៩៧០) 

History of Royal University of Kampong Cham from 1965 to 1970 

Histoire de l’Université Royale de Kampong Cham de 1965 à 1970 

នោយ៖ បែឌិ ត្ សុង សីុណ្ត 

Email: songsyna888@gmail.com 

ម្ស្រ្នតីប្សាវប្ជាវនននាយកោា នប្បវត្តិវេិានិងវេិាសាស្រ្សតននោបាយ 

ននវេិាសាថ នម្នុសសសាស្រ្សតនិងវេិាសាស្រ្សតសងគម្, រ បែឌិ ត្យសភាកម្ពុជា 
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ប្បនេស ដែលសម្បូរ្នធានម្នុសសប្បកប 
នោយរុែភាេ រឺអាេែនែតើ ម្យកឧត្តម្
ភាេឈ្ាោះ និង មានឥេធិេលនៅនលើប្បនេស
ដែលមានប្បេ័នធអប់រេំន់នមាយ។ 

 ការប្សាវប្ជាវននោះ នយើងនឹងនលើក
យកដត្ការបនងកើត្សាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនា
កេំង់ចាម្ដត្ប ុនណ្តណ ោះ។ នហតុ្ែូេននោះ នែើម្ប ី
បានយល់កាន់ដត្េាស់ នយើងបានោក់ជា
េនំណ្តេបញ្ហា ថ្ន នត្ើមូ្លនហតុ្អវីបានជា
មានការបនងកើត្សាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់
ចាម្ នហើយសាកលវេិាល័យននោះការវវិត្ត 
និង មានែនំែើ រការននការបែតុ ោះបណ្តត ល
្នធានម្នុសសោ ងែូេនម្តេមលោះ?  

 

ផ្្នក្ ១ 
ប្្រឹះសាា ន្រណតត ឹះ 

រណ្តត លរសចេក្សទ្យេ 
 

១. ការរសងកើត្ប្្រឹះសាា ន្រណតត ឹះ 

រណ្តត លរសចេក្សទ្យេ 

ប្រឹោះសាថ នបែតុ ោះបណ្តត លបនេចក 
នេសនៅកាុងនមត្តកេំង់ចាម្ ប្ត្ូវបានបនងកើត្
ន ើងតាងំេីសម្័យសងគម្រស្រ្សតនិយម្។ 
ប្រឹោះសាថ នននោះមានភារកិេចបង្ហា ត្់បនប្ងៀនមុ្ម
វជិាា បនេចកនេសវជិាា  ីវៈនែើម្បឱី្យសិសសនិសសតិ្

យកេនំែោះវជិាា ននោះនៅ ួយអភ្ិវឌ្ឍន៍សងគម្
ជាត្ិ និង យកនៅប្បកបមុ្មរបរេិញ្ចឹ ម្ ីវតិ្
នរៀងៗមលួន។ េែុំេននោះជាការយកេិត្ត
េុកោក់ែល់យុវ នដមែរ នែើម្បឱី្យេួកនរមាន
ការចាប់អារម្ែែ៍ម្កចាប់យកវជិាា  ីវៈជាអាក
បនេចកនេស ជាជាងការន្តក្តួលដត្នៅនលើ
មុ្មរបរកសិកម្ែដត្មួ្យមុ្ម។ 

១. ១. សាលារណតត ឹះរណ្តត ល 

រសចេក្សទ្យេសេត្តក្ំពង់ចាម 

ប្បនេសកម្ពុជាបានេឹងដ្ែកនលើរបរ
កសិកម្ែជា្តំាងំេីបុរែកាលម្ក ប ុដនត 
សប្មាប់បរបិេននសម្័យេនំនើប នយើងម្ិន
អាេនម្ើលរលំងនលើការបែតុ ោះបណ្តត លដ្ាក
បនេចកនេស និង វជិាា  ីវៈែល់កូនដមែរននាោះ    
ន ើយ។ ការចាប់អារម្ែែ៍ និង ឱ្យត្នម្លនលើ
ការបែតុ ោះបណ្តត លកូនដមែរ នលើដ្ាកបនេចក 
នេសននោះមានតាងំេីសម្័យអាណ្តេាបាល
បារងំម្កនម្ល ោះ រឺនៅនេលននាោះនរបានបនងកើត្
សាលាអនុវត្តន៍ឧសាហកម្ែ នៅេីប្កុងភ្ានំេញ។ 
សាលាអនុវត្តន៍ឧសាហកម្ែនៅភ្ានំេញកាន់ 
ដត្មានការរកីលូត្លាស់នហើយបានកាល យ
នៅជាសាលាបញសសដីកវ (សាលាបនេចកនេស) 

ដែលសថិត្ខាងន ើងេីប្កុងភ្ានំេញ។ សាលា
បនេចកនេសបញសសដីកវបានសនមាព ្នៅនងៃេី
២១ ដមតុ្លា ឆ្ា ១ំ៩៣៩ នោយនលាកនរសីុែង់ 
ជាន់មពស់បារងំ ប្បចានំៅកម្ពុជានលាក្ីបូែូ 
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(Thibaudeau)1។ នប្ៅេីសាលាបនេចកនេស
នៅេីប្កុងភ្ានំេញ នរ     ក៏បានបនងកើត្ឱ្យមាន
សាលាបនេចកនេស នៅតាម្នមត្តនានា្ងដែរ។ 
នែើម្បនី្លើយត្បនៅនឹងត្ប្ម្ូវការចាបំាេ់ចាប់
េីឆ្ា សិំកា១៩៥៩-១៩៦០ សាលាឧសាហកម្ែ 
នមត្តកេំង់ចាម្បានែនំ ើងនៅជាប្រឹោះសាថ ន
ម្្យម្សិកាបនេចកនេសដែលមានន ែ្ ោះថ្ន 
អនុវេិា     ល័យបនេចកនេសកេំង់ចាម្2។ 
អនុវេិាល័យបនេចកនេសននោះមានម្ែឌ ល
មួ្យសប្មាប់ឱ្យសិសសអនុវត្តន៍។ អនុវេិាល័យ 
បនេចកនេសកេំង់ចាម្មាននបសកកម្ែបែតុ ោះ
បណ្តត លសិសសឱ្យេេួលបាននូវេនំែោះែឹង 
ដ្ាកបនេចកនេសឧសាហកម្ែ និង សិបបកម្ែ។ 

 
២.ការរសងកើត្សាក្លវិទ្យាលយ័ភូមិន្ទ     
ក្ំពង់ចាម 

ការបនងកើត្សាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនា
កេំង់ចាម្នាឆ្ា ១ំ៩៦៥ រឺជាការយកេិត្ត
េុកោក់កាុងការេប្ងីកការបែតុ ោះបណ្តត ល
្នធានម្នុសសនៅថ្នា ក់ឧត្តម្សិកា។ ម្ា ង
នេៀត្ ក៏ជាការន្លើយត្បនៅនឹងកនំែើ ន
សិសានុសិសស ដែលបញ្ចប់ថ្នា ក់ម្្យម្សិកា 
នហើយប្ត្ូវបនតការសិកានៅម្ហាវេិាល័យ។ 

                              
1 Inauguration de l’Ecole Pratique d’Industrie à 
Phnom Penh le 21 octobre 1939, Phnom 
Penh, 1939, p.12. 

នរសនងកត្ន ើញថ្ន កាុងេនំណ្តម្សិសសដែល
បានប្ប ងជាប់ម្្យម្សិកានៅតាម្បណ្តត
នមត្តនានាដត្ង ួបការលបំាកកាុងការម្កបនត
ការសិការបស់មលួន នៅឧត្តម្សិកា 
នោយសារដត្សាកលវេិាល័យមានដត្នៅេី
ប្កុងភ្ានំេញ។ ែូនេាោះ នេើបនៅឆ្ា ១ំ៩៦៥ រោា
ភ្ិបាលតាម្រយៈប្កសួងអប់រជំាត្ិបានសនប្ម្េ 
បនងកើត្សាកលវេិាល័យនៅតាម្នមត្តេនួំន
៣ រឺនមត្តបាត្់ែបំង តាដកវ-កេំត្ និង នោយ
ដ កសប្មាប់ភូ្ម្ិសាស្រ្សតនមត្តកេំង់ចាម្
បនងកើត្សាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្។ 
សាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្ (ស.ភ្.ក.
េ.) បានបនងកើត្ន ើងតាម្ប្េោះរ ប្កម្នលម
២២៧ប.រ. េុោះនងៃេី១៨ ដមម្ករ ឆ្ា ១ំ៩៦៥ 
អនុម្័ត្នោយរែាសភានៅនងៃេី២៥ ដមវេិឆិកា 
ឆ្ា ១ំ៩៦៤។ 

សាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្
មានេីតាងំសថិត្នៅេីរួម្នមត្តកេំង់ចាម្ និង 
សថិត្នប្កាម្អាណ្តេាបាល ននប្កសួងអប់រ ំ
ជាត្ិ។ សាកលវេិាល័យននោះេេួលបនាុក
ខាងឧត្តម្សិកា និង ខាងការប្សាវប្ជាវវេិា
សាស្រ្សត ប្េម្ទាងំជាអាកនេញសញ្ហា បប្ត្
សាកលវេិាល័យនៅតាម្មុ្មវជិាា  ដែលមលួន

2 រ កេិចនេញ្ាយនងៃេី២៣ ដមកកកោ ឆ្ា ំ
១៩៥៩ េេំ័រ៥០៣៤ 
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បានបែតុ ោះបណ្តត ល។ េីតាងំអត្ីត្សាកល
វេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្បេចុបបនា រឺេីតាងំ
ននម្ ឈម្ែឌ លររុនកាសលយភូ្ម្ិភារ នមត្ត
កេំង់ចាម្។   

សាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្ 
ប្ត្ូវប្បមូ្ល្តុ នំៅនប្កាម្ការប្រប់ប្រងរបស់មលួន
នូវប្រឹោះសាថ នឧត្តម្សិកា និង ដ្ាកននឧត្តម្
សិកាបនេចកនេសនានាដែលមានប្សាប់ ឬ
ដែលនឹងបនងកើត្ងែីែូេខាងនប្កាម្ ៖ 

-ម្ហាវេិាល័យយនតសាស្រ្សត។ 

-ម្ហាវេិាល័យវបបកម្ែឧែា           
ប្បនេស។ 

-ម្ហាវេិាល័យវេិាសាស្រ្សត រូប
និយម្ រែិត្សាស្រ្សត។ 

សាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្ជា
ប្រឹោះសាថ នជាត្ិសាធារែៈ ដែលមាននីត្ិ
បុរគលិកលកខែៈ និង មានសវ័យភាេដ្ាករែា
បាល និង ហិរញ្ាវត្ថុ  និង ប្ត្ូវសថិត្នៅនប្កាម្
ការែឹកនារំបស់សាកលវេិា្ិការមួ្យរូប
ដែលមានឋានៈនសែើនឹងរែានលខា្ិការ។ នទាោះ
សាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្បាន

                              
3 Raoul M. Jennar, Les clés du Cambodge, Faits 
et chiffres, repères historiques, profiles 
cambodgiens,   cartes, Maisonneuve et Larose, 
1995, p. 65. 

បនងកើត្ន ើងតាងំេីនងៃេី១៨ ដមម្ករ ឆ្ា ំ
១៩៦៥ ម្កក៏នោយ ប ុដនត សាកលវេិាល័យ 
ននោះ  បានចាប់ន្តើម្ែនំែើ រការបែតុ ោះ            
បណ្តត លនិសសតិ្របស់មលួននៅនងៃេី៤ ដមតុ្លា 
ឆ្ា ១ំ៩៦៥3។  

២. ១. សាក្លវិទ្យាធិការ 

នៅកាុងប្េោះរ ប្កឹត្យសតីេីការនរៀបេ ំ
និង ការប្បប្េឹត្តនៅននសាកលវេិាល័យ
ភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្េុោះនងៃេី២៧ ដមសីហា ឆ្ា ំ
១៩៦៥ បានដេងថ្ន សាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនា
កេំង់ចាម្ប្ត្ូវសថិត្នៅនប្កាម្កិេចប្ត្ួត្ប្តា នន
សាកលវេិា្ិការមួ្យរូប ដែលមានប្កុម្
ប្បឹកាភ្ិបាលអម្្ង។ សាកលវេិា្ិការ
ប្ត្ូវត្ណំ្តងឱ្យសាកលវេិាល័យកាុងកិេចការ
រែាបាល និង ហិរញ្ាវត្ថុ  ជាអាកេេួលមុសប្ត្ូវ
កាុងការនរៀបេ ំនិង ការប្បប្េឹត្តនៅ ននសាកល
វេិាល័យ ដែលសថិត្នៅនប្កាម្អាណ្ត       
េាបាលរបស់ប្កសួងអប់រជំាត្ិ។ 

សាកលវេិា្ិការ ប្ត្ូវដត្ងតាងំ
នោយប្េោះរ ប្កឹត្យដែលមានការយល់ប្េម្
េីរែៈរែាម្ស្រ្នតី និង តាម្ការនសាើសុេីំរែាម្ស្រ្នតី
ប្កសួងអប់រជំាត្ិ។ សាកលវេិា្ិការប្ត្ូវ
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បាននប្ ើសនរ ើសនេញេីកាុងេនំណ្តម្សាស្រ្សាត
ចារយដែលមានសញ្ហា បប្ត្សាកលវេិាល័យ 
ឬ ឥសសរ នជាន់មពស់ដែលមានសម្ត្ថភាេ
ប្រប់ប្ាន់។ សាកលវេិា្ិការអាេមានអនុ
សាកលវេិា្ិការ (សាកលវេិា្ិការរង) 
អម្តាម្ការនសាើសុេីំសាកលវេិា្ិការដែល
ដត្ងតាងំន ើងតាម្លកខែៈែូេាា នឹង
សាកលវេិា្ិការដែរ។ 

២. ២. សាក្លវិទ្យាធិការដ្ឋា ន្ 

សាកលវេិា្ិការោា ន ប្ត្ូវែឹកនា ំ
នោយប្បធានមាា ក់ និង មានអនុប្បធានមាា ក់ 
ឬ នប្េើនតាម្ការចាបំាេ់។ ប្បធាន និង អនុ
ប្បធានសាកលវេិា្ិការោា ន ប្ត្ូវដត្ងតាងំ
នោយប្េោះរ ប្កឹត្យ តាម្ការនសាើសុេីំរែាម្ស្រ្នតី
ប្កសួងអប់រជំាត្ិ នោយមានការយល់ប្េម្
េីសាកលវេិា្ិការ្ង។ សាកលវេិា្ិការ 
ោា នមានដ្ាកនប្េើនសថិត្នៅនប្កាម្េែុំោះ។ 
ប្បធានដ្ាក និង បុរគលិក នួំយការនន
សាកលវេិា្ិការោា នប្ត្ូវដត្ងតាងំ នោយ
នសេកតីសនប្ម្េរបស់សាកលវេិា្ិការ។ 
សាកលវេិា្ិការោា នមានភារកិេចប្រប់ប្រង
រែាបាល និង បនេចកនេសននសាកលវេិា     
ល័យ។ 

២. ៣. ប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលសាក្ល
វិទ្យាលយ័ 

ប្កុម្ប្បឹកាភ្ិបាលសាកលវេិាល័យ
ជាអាកេេួលបនាុកសនប្ម្េបញ្ហា ន្សងៗ 

ដែលទាក់េងនឹងអត្ថប្បនោ ន៍ននសាកល
វេិាល័យ និង ឱ្យនោបល់នលើការនរៀបេកំម្ែ
វ ិ្ ីសិកា និង បេបញ្ហា ននការសិកា។ 
សាកលវេិា្ិការប្ត្ូវនកាោះប្ប ុបំ្កុម្ប្បឹកាភ្ិ
បាលសាកលវេិាល័យកាលណ្តមានភាេ
ចាបំាេ់ដែលជាប្បនោ ន៍ននសាកលវេិា   
ល័យ។ ប្កុម្ប្បឹកាភ្ិបាលអាេសនប្ម្េនសេ
កតីបានលុោះណ្តដត្មានសមា ិកម្កប្ប ុំ
ោ ងត្ិេពាក់កណ្តត ល។ 

សមាសភាេប្កុម្ប្បឹកាភ្ិបាល
សាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្មានែូេ
ខាងនប្កាម្ ៖ 

-សាកលវេិា្ិការននសាកលវេិា
ល័យ    ប្បធាន 

-អនុសាកលវេិាល័យ (សាកលវេិា
្ិការរង)   សមា ិក 

-នាយកឧត្តម្សិកា សមា ិក 
-ប្េឹទាធ ចារយ (ប្េឹេធបុរស) ម្ហាវេិា   

ល័យ    សមា ិក 
-ចាងហាវ ងវជិាា សាថ ន សមា ិក 
-នៅហាវ យនមត្តកេំង់ចាម្ 

    សមា ិក 
-នាយកមុ្មង្ហរសាធារែៈ ឬ អាក

ត្ណំ្តង   សមា ិក 
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-អាកត្ណំ្តងមាា ក់ននប្កសួងអប់រជំាត្ិ
    សមា ិក 

-អាកត្ណំ្តងមាា ក់ននប្កសួងហិរញ្ាវត្ថុ
    សមា ិក 

-អាកត្ណំ្តងមាា ក់ននប្កសួង 
សាធារែការ   សមា ិក 

-អាកត្ណំ្តងមាា ក់ននប្កសួងកសិកម្ែ
    សមា ិក 

-អាកត្ណំ្តងមាា ក់ននប្កសួងឧសាហ
កម្ែ    សមា ិក 

-ប្បធានសាកលវេិា្ិការោា នស.ភ្.
ក.េ.   សមា ិករយការែ៍ 
សមា ិកប្កុម្ប្បឹកាភ្ិបាលប្ត្ូវដត្ងតាងំ
នោយប្បកាសននរែាម្ស្រ្នតីប្កសួងអប់រជំាត្ិ។ 

នបើនោងតាម្ប្បកាសរបស់ប្កសួង
អប់រជំាត្ិនលម១៧២០/៦៨ េុោះនងៃេី៣ ដម
សីហា ឆ្ា ១ំ៩៦៨ បានដត្ងតាងំប្កុម្ប្បឹកា   
ភ្ិបាលសាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្
ដែលមានសមាសភាេែូេខាងនប្កាម្ ៖ 

-នលាក ហាក់ យូលឹម្ សាកលវេិា   
្ិការសតីេីសាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្
   ប្បធាន 

-នលាក អិុន រុន ប្េឹទាធ ចារយ (ប្េឹេធ
បុរស) ម្ហាវេិាល័យយនតសាស្រ្សត 
    សមា ិក 

-នលាក ឃាង  ន ប្េឹទាធ ចារយ (ប្េឹេធ
បុរស) ម្ហាវេិាល័យវេិាសាស្រ្សត រូបនិយម្ 
រែិត្វេិា   សមា ិក 

-នលាក ត្័ន ប ុនស ុយ ប្េឹទាធ ចារយ 
(ប្េឹេធបុរស) ម្ហាវេិាល័យវបបកម្ែ ឧែា
ប្បនេស   សមា ិក 

-នលាក ញាន ន្ៀង អភ្ិបាលនមត្ត
កេំង់ចាម្   សមា ិក  

-នលាក រឹម្ សុន នាយកមុ្មង្ហរ     
សាធារែៈ   សមា ិក 

-នលាក ដយ ម្ យឹម្ អរគនលខា្ិការ
ននឧត្តម្ប្កុម្ប្បឹកាសាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនា
    សមា ិក 

-នលាក លីវ ងួននសង នាយប្កុម្
ងវកិា ត្ណំ្តងប្កសួងហិរញ្ាវត្ថុ  
    សមា ិក 

-នលាក  ី តាងំលឹម្ វសិវករការង្ហរ
សាធារែការ ត្ណំ្តងប្កសួងសាធារែ
ការ    សមា ិក 

-នលាក ហីុង អ ុន វសិវករការង្ហរ
កសិកម្ែ ត្ណំ្តងប្កសួងកសិកម្ែ 
    សមា ិក 

-នលាក នសវ ហាក់ អរគនាយកប្កុម្
ហ ុនជាត្ិវាយនភ្ែឌ  ត្ណំ្តងប្កសួង
ឧសាហកម្ែ   សមា ិក 
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-នលាក យ ង់ ្ី អភ្ិបាលននសាកល
វេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្  
   សមា ិករយការែ៍ 

បនាា ប់ម្កនៅេុងឆ្ា ១ំ៩៦៨ ប្កសួង
អប់រជំាត្ិបាននេញប្បកាសនលម២៩៣៣/
៦៨ េុោះនងៃ     េី១១ ដម្ាូ  ឆ្ា ១ំ៩៦៨ បាន
ដត្ងតាងំប្កុម្ប្បឹកាភ្ិបាលសាកលវេិា     
ល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្ជាងែីដែលមានសមាស
ភាេែូេខាងនប្កាម្ ៖ 

-នលាក ហាក់ យូលឹម្ សាកលវេិា្ិ
ការសតីេីសាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្
    ប្បធាន 

-នលាកប្េឹទាធ ចារយ (ប្េឹេធបុរស) ម្ហា
វេិាល័យយនតសាស្រ្សត  សមា ិក 

-នលាកប្េឹទាធ ចារយ (ប្េឹេធបុរស) ម្ហា
វេិាល័យវេិាសាស្រ្សតរូបនិយម្រែិត្វេិា
    សមា ិក 

-នលាក ត្័ន ប ុនស ុយ ប្េឹទាធ ចារយ 
(ប្េឹេធបុរស) ម្ហាវេិាល័យវបបកម្ែឧែា
ប្បនេស   សមា ិក 

-នលាក ញាន ន្ៀង អភ្ិបាលនមត្ត
កេំង់ចាម្   សមា ិក  

-នលាក រឹម្ សុន នាយកមុ្មង្ហរ    
សាធារែៈ   សមា ិក 

-នលាក ដយ ម្ យឺម្ អរគនលខា្ិការ
ននឧត្តម្ប្កុម្ប្បឹកាសាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនា
    សមា ិក 

-នលាក លីវ ងួននសង នាយប្កុម្
ងវកិា ត្ណំ្តងប្កសួងហិរញ្ាវត្ថុ  
    សមា ិក 

-នលាក  ី តាងំលឹម្ វសិវករការង្ហរ
សាធារែការ ត្ណំ្តងប្កសួងសាធារែ
ការ    សមា ិក 

-នលាក ហីុង អ ុន វសិវករការង្ហរ
កសិកម្ែ ត្ណំ្តងប្កសួងកសិកម្ែ 
    សមា ិក 

-នលាក ឡាយ ងួន អរគនាយកប្កុម្
ហ ុនជាត្ិវាយនភ្ែឌ  ត្ណំ្តងប្កសួង
ឧសាហកម្ែ   សមា ិក 

-នលាក យ ង់ ្ី អភ្ិបាលននសាកល
វេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្  
   សមា ិករយការែ៍ 

២.៤.ប្ពរទ្ធា ចារយ(ប្ពរទ្យារតរេ) មហា
វិទ្យាលយ័ 

សាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្
មានម្ហាវេិាល័យ និង សាលាជាន់មពស់ជា
េែុំោះ។ សាលាបនប្ងៀនវជិាា បនេចកនេស និង 
មានកដនលងេិនសា្ន៍ អនុវត្តន៍ និង 
ម្ ឈម្ែឌ លប្សាវប្ជាវក៏អាេភាា ប់នៅនឹង
សាកលវេិាល័យននោះបានដែរ។ ម្ហាវេិា
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ល័យ និង សាលាជាន់មពស់ប្ត្ូវសថិត្នៅនប្កាម្
ការប្រប់ប្រងរបស់ប្េឹទាធ ចារយ ឬ ចាងហាវ ង
មួ្យរូប និង មានប្េឹទាធ ចារយរង និង ចាងហាវ ង 
រងអម្្ង។ ប្េឹទាធ ចារយ ចាងហាវ ង ប្េឹទាធ ចារយ
រង និង ចាងហាវ ងរងប្ត្ូវដត្ងតាងំនោយប្េោះ
រ ប្កឹត្យតាម្ការនសាើសុរំបស់រែាម្ស្រ្នតីប្កសួង
អប់រជំាត្ិ និង មានការយល់ប្េម្េីសាកល
វេិា្ិការ។ 

ប្េឹទាធ ចារយ ប្េឹទាធ ចារយរង ចាងហាវ ង 
និង ចាងហាវ ងរងប្ត្ូវនប្ ើសនរ ើសកាុងេនំណ្តម្
សាស្រ្សាត ចារយដែលមានសញ្ហា បប្ត្សាកល
វេិាល័យ ឬ កាុងេនំណ្តម្ឥសសរ នដែល
មានសម្ត្ថភាេ។ 

២. ៥. ប្ក្ុមប្ររក្ាហ្វ រក្ហ្វនឺ្ ឬ 
ប្ក្ុមប្ររក្ាភិបាលមហាវិទ្យាលយ័ 

ប្េឹទាធ ចារយ ឬ ចាងហាវ ងប្ត្ូវមានប្កុម្
ប្បឹកាហវឹកហវឺន ឬ ប្កុម្ប្បឹកាភ្ិបាលម្ហា
វេិាល័យដែលមានសមាសភាេែូេត្នៅ ៖ 

-ប្េឹទាធ ចារយ ឬ ចាងហាវ ង 
   ប្បធាន 

-សមា ិកមាា ក់ចាត្់តាងំនោយ
សាកលវេិា្ិការ សមា ិក 

-សមា ិកទាងំឡាយននបុរគលិក
សិកាដែលប្កុម្ប្បឹកា 

 សាស្រ្សាត ចារយបាននបាោះនឆ្ា ត្នប្ ើស
នរ ើស នហើយេនួំនសមា ិកននោះប្ត្ូវបាន

កប្ម្ិត្តាម្នសេកតីសនប្ម្េរបស់សាកលវេិា
្ិការ   សមា ិក 

-ម្ស្រ្នតីជាន់មពស់២រូបននដ្ាកឧសាហកម្ែ 
ឬកសិកម្ែដត្ងតាងំនោយនសេកតីសនប្ម្េ
របស់សាកលវេិា្ិការ សមា ិក 

-ប្បធានរែាបាលម្ហាវេិាល័យ
   សមា ិករយការែ៍ 

ប្កុម្ប្បឹកាហវឹកហវឺនអាេបដនថម្ជា
 នួំយរបស់មលួននូវសាស្រ្សាត ចារយមួ្យរូប ឬ 
នប្េើនរូបនហើយនឹងត្ណំ្តងនិសសតិ្មួ្យរូប ឬ 
នប្េើនរូបនែើម្បេិីនប្ាោះនោបល់។ 

២. ៦. ថវិកាសាក្លវិទ្យាលយ័ 

ងវកិាសវយ័ត្ ននសាកលវេិាល័យ
ប្ត្ូវនរៀបេនំ ើងនោយសាកលវេិា្ិការ និង 
មានការសនប្ម្េេីប្កុម្ប្បឹកាភ្ិបាល នន
សាកលវេិាល័យ នោយមានការយល់ប្េម្
េីរែាម្ស្រ្នតីប្កសួងអប់រជំាត្ិ និង រែាម្ស្រ្នតី
ប្កសួងហិរញ្ាវត្ថុ។ 

ងវកិាសវយ័ត្ ននសាកលវេិាល័យ
ភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្ប្ត្ូវបាន្គត្់្គង់នោយប្បាក់
េែូំលដែលន្វើន ើងតាម្រយៈ ៖ 

-ការឧបត្ថម្ភ្ នប្រប់ដបបោ ងេីរែា 
-អនំណ្តយទាន និង បេច័យទាន 
-ប្បាក់េែូំលកាុងការេុោះន ែ្ ោះ

និសសតិ្នៅនេលប្ប ង និង នេលសិកា 
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-ប្បាក់បានម្កេីការមចីនសៀវនៅនៅ   
បណ្តណ ល័យ និង េីេីេិនសា្ន៍ 

-ប្បាក់េែូំលវសិាម្ញ្ា។ 
ងវីត្បតិ្ដត្សាកលវេិាល័យ ប្ត្ូវ

េេួលការឧបត្ថម្ភងវកិាេីរែាក៏នោយ ប ុដនត 
តាម្ការប្សាវប្ជាវបានឱ្យែឹងថ្ន ប្កសួង
ម្ហាន្ាបាននេញប្បកាសបនងកើត្រែៈកម្ែ
ការចាត្់ដេងន្វើនឆ្ា ត្វត្ថុ  នែើម្បបី្បមូ្លងវកិា
ម្កសាថ បនាសាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់   
ចាម្។ ជាក់ដសតងនៅនងៃេី១៦ ដមកុម្ភៈ ឆ្ា ំ
១៩៦៥ ប្កសួងម្ហាន្ាបាននេញប្បកាស
នលម៦៧១/៦៥ បនងកើត្រែៈកម្ែការ
ចាត្់ដេងន្វើនឆ្ា ត្វត្ថុ  នែើម្បបី្បមូ្លងវកិាម្ក
សាថ បនាសាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្។ 
សមាសភាេ ននរែៈកម្ែការននោះមានែូេ
ខាងនប្កាម្ ៖ 

-នលាក ញឹម្ ប្សរុែ ចាងហាវ ង
សាលាែបូំងនមត្តកេំង់ចាម្ ប្បធាន 

-នលាក នៅ រង់ ម្ស្រ្នតីនប្បសែីយ៍ 
និង េូររម្នារម្ន៍ អនុប្បធាន 

-នលាក យក់ សាអុន នាយត្បំន់
បសុនេេយ  សមា ិក 

-នលាក ប ូ  ុ ំ នាយមែ័ឌ រង្ហគ  រុកាខ
   សមា ិក 

-នលាក ប្ចាេ់ ងន នម្បញ្ហា ការកង
រ ត្ប្ម្ួត្  សមា ិក 

-នលាក មា ត្់ ប្ត្លន់ សាងការប្កុម្
ប្េោះនររបាលជាត្ិ សមា ិក 

-នលាក នេ  ោត្សាន សាងការ
ប្កុម្ត្ប្ម្ួត្ប្កុង សមា ិក 

-នលាក ស ុក ប ន នាយកវេិាល័យ
ប្េោះសីហនុ  សមា ិក 

-នលាក ប ុល សានរត្ ចាងហាវ ងអនុ
វេិាល័យបនេចកនេស សមា ិក 

-នលាក នឈ្ៀង ណ្តល់ ចាងហាវ ង
អប់រមូំ្លោា ននមត្ត សមា ិក 

-នលាក នវង នប្សង ត្ណំ្តង នជាត្ិ
េិន   សមា ិក 

-នលាក វ  ូ វា ន់ត្ី ត្ណំ្តង នជាត្ិនវៀត្
ណ្តម្   សមា ិក 

-នលាក នៅ ស ុន ប្េោះរ អាជាញ  
   រែននយយ 

-នលាក នៅឌ្ី យូសុន នេេយនាយក
   រែននយយ 

-នលាក ែុ ំ សារនិ នហរញ្ាិ កនាយក
   រែននយយ 

-នលាក េិត្ សាបូរ អភ្ិបាលេនធោរ
   នហរញ្ាិ ក 
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-នលាក មា រ សាវុន ម្ស្រ្នតីរយ និង         
រោា ករ   នហរញ្ាិ ករង 

-នលាក អា  ជា អ្ិការបឋម្សិកា
   អរគនលខា្ិការ 

-នលាក នសង ប្េី នលខា្ិការ
ការោិល័យ  អរគនលខា្ិការរង 

២. ៧. រត្គលកិ្េកិ្ា 

បុរគលិកសិកានៅសាកលវេិាល័យ
ភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្មានែូេខាងនប្កាម្ ៖ 

ក្.សាស្រ្សាត ចារយ ន្ិង សាស្រ្សាត
ចារយេមា្ត្ 

ប្ត្ូវបាននប្ ើសនរ ើសកាុងេនំណ្តម្អាក
មានសញ្ហា បប្ត្បែឌិ ត្ និង វសិវករដែលមាន
បេេិនសា្ន៍ខាងការសិកាបនេចកនេស។ 
សាស្រ្សាត ចារយ និង សាស្រ្សាត ចារយសមារត្ប្ត្ូវ
ដត្ងតាងំនោយនសេកតីសនប្ម្េ ននសាកល
វេិា្ិការនប្កាយេីមានការយល់ប្េម្េីប្កុម្
ប្បឹកាភ្ិបាលននសាកលវេិាល័យ។ 

េ. ធាររីសប្ងៀន្ ឬ នាយ      
ពិន្ិត្យការអន្តវត្ត  

ប្ត្ូវបាននប្ ើសនរ ើសេីកាុងេនំណ្តម្
អាកមានសញ្ហា បប្ត្បរញិ្ហា បប្ត្។ ប ុដនត អាេ
ប្ត្ូវចាត្់តាងំេិនសសឱ្យបនំេញមុ្មង្ហរននោះ
បាននូវឥសសរ នទាងំឡាយដែលមានសម្ត្ថ
ភាេកាុងការង្ហរ។ ធារបីនប្ងៀន ឬ នាយេិនិត្យ

ការអនុវត្តប្ត្ូវដត្ងតាងំតាម្លកខែៈែូេ
សាស្រ្សាត ចារយដែរ។  

២. ៨. អំពីវិន្យ័ 

វនិ័យប្ត្ូវអនុវត្តន៍ េនំពាោះកហុំស
និសសតិ្ទាងំឡាយ ដែលបានេុោះន ែ្ ោះេូល
នរៀន ឬ េុោះកាុងបញ្ាី នោយរិត្តាងំេីនិសសតិ្
បានោក់ពាកយសុេុំោះន ែ្ ោះេូលនរៀន ឬ 
កហុំសនបកខ ននៅនេលប្ប ងដែលនរៀបេំ
ន ើងនោយម្ហាវេិាល័យ។ កហុំសទាងំ
ននោះអាេ្តនាា ជាបេរែាបបនវែី ឬ ជាបេ
ប្េហែេែឌ ។ ប្េឹទាធ ចារយម្ហាវេិាល័យមាន
សិេធិប្េមាន និង សតីបននាា សេនំពាោះនិសសតិ្
ដែលនលែើសនឹងបេបញ្ហា សិកា។ ប្េឹទាធ ចារយ
ម្ហាវេិាល័យអាេចាត្់វធិានការបនណ្តត ោះ
អាសនាបានែូេជាការបនែត ញនិសសតិ្នេញ
េីសាលា និង ហាម្ឃាត្់ម្ិនឱ្យេូលម្កវញិ
រហូត្ែល់នេលោក់សាមុ្ីមលួន ដែលមាន
កហុំសននាោះឱ្យប្កុម្ប្បឹកាវនិ័យ នុំំ ប្ម្ោះ។ 
កាុងករែី ដែលបាត្់បង់សណ្តត ប់ធាា ប់
ប្េឹទាធ ចារយម្ហាវេិាល័យ អាេបញ្ឈប់ការ
បនប្ងៀនជាបនណ្តត ោះអាសនា។ ការបញ្ឈប់ការ
សិកាកាុងរយៈនេល១ឆ្ា អំាេន្វើបាន នោយ
រែាម្ស្រ្នតីប្កសួងអប់រជំាត្ិ តាម្ការនសាើសុេីំ
ប្េឹទាធ ចារយម្ហាវេិាល័យ នប្កាយេីេេួល
នោបល់សាកលវេិា្ិការ។ 
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ប្កុម្ប្បឹកាវនិ័យននម្ហាវេិាល័យ
មានសមាសភាេែូេត្នៅ ៖ 

-ប្េឹទាធ ចារយ ឬ ចាងហាវ ងម្ហាវេិា   
ល័យ   ប្បធាន 

-ប្េឹទាធ ចារយរង ឬ ចាងហាវ ងរង 
   អនុប្បធាន 

-សាស្រ្សាត ចារយមួ្យរូប និងធារបីនប្ងៀន
មាា ក់ដែលសហនសវកិមលួននបាោះនឆ្ា ត្ឱ្យ 
   សមា ិក 

-ត្ណំ្តងនិសសតិ្េីររូប  
   សមា ិក 

 

ផ្្នក្ ២ 
ដំសណើ រវិវត្តនន្សាក្ល 

វិទ្យាលយ័ភូមិន្ទក្ំពង់ចាម 

 
១.ការពប្ងកី្វិសាលភាពប្្រ់ប្្ង
ររេស់ាក្លវិទ្យាលយ័ភូមិន្ទ 

ក្ំពង់ចាម 

មុ្នឆ្ា ១ំ៩៥៩ នរបានបនងកើត្សាលា
បនប្ងៀនបនេចកនេស ដែលមានន ែ្ ោះថ្ន 
សាលានរងជាង ឬ សាលាឧសាហកម្ែនមត្ត
                              
4 រ កេិចនេញ្ាយនងៃេី១៦ ដមតុ្លា ឆ្ា ១ំ៩៦៥ 
េេំ័រ៨២៦៤-៨២៦៥  

កេំង់ចាម្។ នៅឆ្ា ១ំ៩៥៩ សាលានរងជាង
នមត្តកេំង់ចាម្ បានកាល យនៅជាអនុវេិា    
ល័យបនេចកនេសនមត្តកេំង់ចាម្ នហើយ
សាលាននោះមានម្ ឈម្ែឌ លមួ្យ សប្មាប់
អនុវត្តន៍ជាឧបសម្័ពនធ។ ចាប់តាងំេីបនវសន 
កាលដមកញ្ហា  ឆ្ា ១ំ៩៦៥ ត្នៅអនុវេិាល័យ
បនេចកនេសនមត្តកេំង់ចាម្ប្ត្ូវបានបញ្ចូ ល
នៅកាុងម្ហាវេិាល័យយនតសាស្រ្សត នន
សាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្ នោយ
មានន ែ្ ោះថ្ន ដ្ាកឧត្តម្បនេចកនេស នន
ម្ហាវេិាល័យយនតសាស្រ្សត4។ 

នៅឆ្ា ១ំ៩៦៧ នរបានបនងកើត្វេិាសាថ ន 
ប្សាវប្ជាវការោែំណំ្តនំៅស ូ នៅប្បនេស
កម្ពុជា ដែលសថិត្នៅនប្កាម្ការ    ប្រប់ប្រង
របស់សាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្។ 
វេិាសាថ នននោះបនងកើត្ន ើងតាម្ប្េោះរ ប្កឹត្យ
នលម២៣ ប.រ. េុោះនងៃេី៦ ដមម្ករ ឆ្ា ំ
១៩៦៧។ ការបនងកើត្វេិាសាថ នប្សាវប្ជាវ
ែណំ្តនំៅស ូននោះន ើង រឺមាននាលបែំង
នែើម្បបី្សាវប្ជាវ និង ន្វើេិនសា្ន៍ដបបវេិា
សាស្រ្សត និង បនេចកនេសននការោែំណំ្ត ំ
នៅស ូ ប្េម្ទាងំមានកិេចសហប្បត្ិបត្តិការ
ជាមួ្យអងគការជាត្ិ និង អនតរជាត្ិនលើដ្ាក
បនេចកនេស ដែលទាក់េងនឹងែណំ្តនំៅស ូ
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្ងដែរ។ មួ្យវញិនេៀត្ វេិាសាថ នប្សាវប្ជាវ
ការោនំៅស ូប្ត្ូវេូលរួម្កាុងការបនប្ងៀនវជិាា
សតីេីការោនំៅស ូនៅកាុងម្ហាវេិាល័យ  
វបបកម្ែឧែា ប្បនេសនៅតាម្កម្ែវ ិ្ ីរបស់
ម្ហាវេិាល័យននោះ។ សាកលវេិាល័យ
ភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្បានែនំែើ រការបែតុ ោះប
ណ្តត ល្នធានម្នុសសចាប់េីឆ្ា ១ំ៩៦៥ 
រហូត្ែល់កម្ពុជាធាល ក់កាុងសស្រ្ង្ហគ ម្ឆ្ា ំ
១៩៧០។ កាុងែណំ្តក់កាលដែលប្បនេស
ជាត្ិមានសស្រ្ង្ហគ ម្ននាោះ សាកលវេិាល័យ
ភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្ម្ិនអាេែនំែើ រការបាន
នោយរលូនន ើយ។ ជាក់ដសតងនៅយប់នងៃេី
១៥-១៦ ដមឧសភា ឆ្ា ១ំ៩៧០ េួកនយៀកកុង 
និង នវៀត្ណ្តម្ខាងន ើងបានប្បប្េឹត្តអនំេើ

ល្ នពាន ម្កនលើសាកលវេិាល័យកេំង់
ចាម្ន្វើឱ្យសាកលវេិាល័យននោះេេួលរងនូវ
ការមូេខាត្ោ ង្ៃន់្ៃរ។ នែើម្បនីលើកេឹកេិត្ត
េនំពាោះនលាកសាកលវេិា្ិការ និង បុរគលិក
ននសាកលវេិាល័យកេំង់ចាម្ ដែលត្ស ូ
ប្បឆ្ងំនឹងការ ល្ នពានខាងនលើ របប
សាធារែរែាដមែរបាននេញប្កឹត្យ ្តល់ ូន
នូវលិមិត្សរនសើរដែលនៅថ្ន សកខីភាេ
នសាម្នសស ជា្លូ វការ ូនម្ស្រ្នតីននសាកល
វេិាល័យកេំង់ចាម្មានរយនាម្ែូេខាង
នប្កាម្ ៖ 

-នលាក តន់ ប ួយហាក់ សាស្រ្សាត ចារយ
ឧត្តម្សិកាជាសាកលវេិា្ិការននសាកល

វេិាល័យកេំង់ចាម្បានបញ្ហា ោ ងកាល ហាន
ែល់បុរគលិក និង និសសតិ្នៅសាកលវេិាល័យ 
កាុងនេលដែលេួកនយៀកកុង និង នវៀត្ណ្តម្
ខាងន ើងប្បប្េឹត្តអនំេើ ល្ នពានម្កនលើ
សាកលវេិាល័យកេំង់ចាម្កាុងយប់នងៃេី
១៥ និង េី១៦ ដមឧសភា ឆ្ា ១ំ៩៧០។ 

-នលាក ត្័ន ប ុនស ុយ វសិវករនកសប្ត្
វេិ ប្េឹេធបុរសម្ហាវេិាល័យវបបកម្ែនោយ
បានប្បឈ្ម្មុ្មោ ងកាល ហានេល់នឹងសប្ត្ូវ
នប្កាម្ការ្ាុោះននប្ាប់ដបកនែ និង ប្ាប់រ  ូដកត្
នានេលដែលេួកនយៀកកុង និង នវៀត្ណ្តម្
ខាងន ើងប្បប្េឹត្តអនំេើ ល្ នពានម្កនលើ
សាកលវេិាល័យកេំង់ចាម្កាុងយប់នងៃេី
១៥ និង េី១៦ ដមឧសភា ឆ្ា ១ំ៩៧០។ 

-នលាក ឈ្ឹម្ ឈុ្ ំ វសិវករនកសប្ត្វេិ 
សាស្រ្សាត ចារយបឋម្ភូ្ម្ិ អរគនលខា្ិការនន
ម្ហាវេិាល័យវបបកម្ែ នោយបានបញ្ហា
ោ ងកាល ហានែល់ ួរេេ័នៅមុ្មនរ នែើម្ប ី
វាយត្បេនំពាោះការ ល្ នពានរបស់នយៀក 
កុង និង នវៀត្ណ្តម្ខាងន ើងប្បប្េឹត្តម្កនលើ
សាកលវេិាល័យកេំង់ចាម្ កាុងយប់នងៃេី
១៥ និង េី១៦ ដមឧសភា ឆ្ា ១ំ៩៧០ សាមុ្ី
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មលួនបានរងរបួសជាេម្ៃន់នោយប្ាប់រ  ូដក
ត្បចាច ម្ិត្ត5។ 

សូម្បញ្ហា ក់ថ្ន នបើតាម្នសៀវនៅ Les 
clés du Cambodge  របស់ Raoul M. Jennar, 
1995 បានបញ្ហា ក់ថ្ន នៅនងៃេី១៦ និង េី១៧ 
ដមឧសភា ឆ្ា ១ំ៩៧០ យនតនហាោះនវៀត្ណ្តម្
ខាងត្បូងបានម្កេមាល ក់ប្ាប់ដបក បណ្តត ល
ឱ្យសាកលវេិាល័យកេំង់ចាម្ប្ត្ូវនមាេខាា ំ
ោ ងខាល ងំ។ ែូនេាោះ តាងំេីនេលននាោះម្ក
សាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្ដលង
ែនំែើ រការរហូត្ម្កែល់បេចុបបនា។ 

 

២.ថ្នន ក្់ដរក្នាសំាក្លវិទ្យាលយ័
ភូមិន្ទក្ំពង់ចាម 

សាកលវេិា្ិការ ននសាកលវេិា   
ល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្េីឆ្ា ១ំ៩៦៥ រហូត្ែល់
កម្ពុជាធាល ក់កាុងសស្រ្ង្ហគ ម្ឆ្ា ១ំ៩៧០ ៖ 

១-នលាក ាត្ ឈ្ន់ (េីឆ្ា ១ំ៩៦៥ 
ែល់ឆ្ា ១ំ៩៦៨)6 

២-នលាក ហាក់ យូលឹម្ សាកលវេិា
្ិការសតីេី (េីឆ្ា ១ំ៩៦៨ ែល់ឆ្ា ១ំ៩៧០?) 

៣-នលាក តន់ ប ួយហាក់ សាកល
វេិា្ិការ (េីឆ្ា ១ំ៩៧០? ែល់ឆ្ា ?ំ) 

                              
5 ប្កតឹ្យនលម៥៤០/៧០ ប.រ. េុោះនងៃេី១៩ ដមកញ្ហា  
ឆ្ា ១ំ៩៧០ 

  

6 Justin Corfield and Laura Summers, Historical 
Dictionary of Cambodia, 2003, p. 194. 
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េន្និដ្ឋា ន្ 

នប្កាយេីមានការយល់ែឹងអេីំត្នម្ល
ននការអប់រតំាម្ដបប្លូ វការ នៅនែើម្ស.វ.េី
២០ ម្ក ឪេុក  មាត យ ឬ អាណ្តេាបាលបាន
បញ្ាូ នកូននៅរបស់មលួនឱ្យនៅនរៀនកាន់ដត្
នប្េើនន ើងៗ។ នោយការអប់រនំៅបឋម្សិកា
កាន់ដត្រកីលូត្លាស់នរបានបនងកើត្សាលា
អនុវេិាល័យ និង បនតម្កនេៀត្បនងកើសាលា 
វេិាល័យ។ ែូនេាោះេីមួ្យឆ្ា នំៅមួ្យឆ្ា នំយើង
សនងកត្ន ើញថ្ន េនួំនសិសានុ សិសស នេោះ
ដត្មានេនួំននកើនន ើងជាលោំប់។ នែើម្បឱី្យ
សិសសដែលបញ្ចប់ការសិកានៅថ្នា ក់ម្្យម្
សិកាអាេម្កបនតការសិកានៅថ្នា ក់ឧត្តម្
សិកា រោា ភ្ិបាលតាម្  រយៈប្កសួងអប់របំាន
បនងកើត្ម្ហាវេិាល័យនៅេីប្កុងភ្ានំេញ។ 

នោយដ ក នៅនមត្តកេំង់ចាម្ មុ្ន
ឆ្ា ១ំ៩៥៩ នប្ៅេីការអប់រេំនំែោះេូនៅរោា  
ភ្ិបាលបានបនងកើត្សាលាបនេចកនេសវជិាា  ីវៈ 
រឺសាលានរងជាង ឬ សាលាឧសាហកម្ែ
នមត្តកេំង់ចាម្។ នែើម្បនី្លើយត្បនៅនឹងការ    
វវិត្តននសងគម្ជាត្ិ និង តាម្ត្ប្ម្ូវការចាបំាេ់ 
នៅឆ្ា ១ំ៩៥៩ សាលាឧសាហកម្ែនមត្តកេំង់
ចាម្បានបតូ រនៅជាអនុវេិាល័យបនេចកនេស
នមត្តកេំង់ចាម្។ សាលាននោះបានែនំែើ រការ
រហូត្ម្កែល់ឆ្ា ១ំ៩៦៥ នេើបបញ្ចូ លម្កកាុង
ម្ហាវេិាល័យយនតសាស្រ្សតននសាកលវេិា
ល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្។ 

 ការបនងកើត្សាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនា
កេំង់ចាម្រឺនែើម្បបីែតុ ោះបណ្តត ល្នធាន
ម្នុសស នោយនតត ត្នលើ នំាញដ្ាក
បនេចកនេស ដ្ាកកសិកម្ែ និង ដ្ាកវេិា
សាស្រ្សត ែូេជា រូបវេិា និង រែិត្វេិា            
ជានែើម្។ មួ្យវញិនេៀត្ ការបនងកើត្សាកល
វេិាល័យនៅនមត្តកេំង់ចាម្នានេលននាោះក៏
នែើម្បបីងកលកខែៈង្ហយប្សួលនៅែល់សិសស
និសសតិ្ដែលម្កេីនមត្តសាឹងដប្ត្ង ប្កនេោះ 
កេំង់្ ំនប្េដវង ។ល។ អាេម្កបនតការសិកា
កប្ម្ិត្ឧត្តម្សិកានៅកាុងសាកលវេិាល័យ
មួ្យននោះ។ 

 សាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនាកេំង់ចាម្
បានែនំែើ រការបែតុ ោះបណ្តត លនិសសតិ្ ចាប់
េីឆ្ា ១ំ៩៦៥ រហូត្ែល់កម្ពុជាធាល ក់នៅកាុង
សស្រ្ង្ហគ ម្ឆ្ា ១ំ៩៧០។ នៅនេលននាោះសស្រ្ង្ហគ ម្
្ាុោះន ើងបានន្វើឱ្យសងគម្កម្ពុជាបាត្់លនឹំង 
និង ការបញ្ចប់នូវសកម្ែភាេនសែាកិេច នហើយ
បរមិាែ ននប្បេ័នធឧត្តម្សិកាក៏បានចាប់    
ន្តើម្ធាល ក់េុោះ។ កាុងែណំ្តក់កាលននសស្រ្ង្ហគ ម្ 
សាស្រ្សាត ចារយបរនេសជានប្េើនបានចាកនេញ
េីប្បនេសកម្ពុជា។ នែើម្បបីនំេញការមវោះខាត្
ននោះ រោា ភ្ិបាលបានប្បរល់ភារកិេចបនប្ងៀន
នៅឱ្យអាកមានសញ្ហា បប្ត្កាុងប្បនេសន្វើការ
ម្ិននេញនមា ងនៅកាុងសាកលវេិាល័យ។ 
វធិានការបនាា ន់ននោះ នរម្ិនបានរិត្នៅែល់
រុែភាេ និង ររុនកាសលយននាោះន ើយ។ នៅ
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នេលននាោះសាកលវេិាល័យ នៅតាម្នមត្ត
ប្ត្ូវបិេទាវ រ ឬ ែនំែើ រការរអាក់រអួល។  
ប្បេ័នធអប់រថំ្នា ក់ឧត្តម្សិកា កាុងសម្័យ
សាធារែរែាដមែរនៅរកាលកខែៈេីរបប
សងគម្រស្រ្សតនិយម្ េីនប្ពាោះប្បនេសសថិត្កាុង
សស្រ្ង្ហគ ម្រោា ភ្ិបាលេុំមានលេធភាេន្វើកដំែ
េប្ម្ង់ឧត្តម្សិកាននាោះន ើយ។ 

 កាុងបរបិេបេចុបបនា ដែលប្បនេស   
កម្ពុជាកេុំងមានសុមសនតិភាេ និង ការ
អភ្ិវឌ្ឍ្ងននាោះ រ រោា ភ្ិបាលតាម្រយៈ
ប្កសួងអប់រ ំយុវ ន និង កីឡា រួរមានការសិកា 
និង េិនិត្យលេធភាេនរៀបេបំនងកើត្សាកល
វេិាល័យរបស់រែានៅកាុងប្កុងកេំង់ចាម្
ន ើងវញិ។ ប្បសិននបើមានការនរៀបេបំនងកើត្
សាកលវេិាល័យរែា នៅនមត្តកេំង់ចាម្
ន ើងវញិននាោះ រឺជាការេូលរួម្េដំែកោ ង
សខំាន់កាុងការបែតុ ោះបណ្តត ល្នធាន
ម្នុសសនៅត្បំន់ ុវំញិ នននមត្តកេំង់ចាម្ 
នែើម្បបី្បមូ្ល្តុ នូំវកមាល ងំបញ្ហា ញាែរបស់
ជាត្ិម្កអភ្ិវឌ្ឍនសែាកិេច សងគម្កម្ពុជាឱ្យ
កាន់ដត្មានភាេរកីេនប្ម្ើនន ើងដងម្នេៀត្ 
ម្ា ងនេៀត្ក៏ជានេលនវលាមួ្យែ៏សម្ប្សប
ដែលកម្ពុជាកេុំងន្វើសមាហរែកម្ែមលួននៅ
កាុងត្បំន់ និង េិភ្េនលាកនាសម្័យសាកល
ភាវូបនីយកម្ែននោះ។ 
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