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តម្លៃម្ៃការអប់របំរយិាបៃន 
The Value OF Inclusive Education 

                                                   ប៉ា ៃ់ សណំាង មន្ដ្រីនាយកដ្ឋា ្វទិ្យាសាន្ដ្រអប់រ ំ
វទិ្យាសាា ្ម្ុ្សសាន្ដ្រ្ ិងវទិ្យាសាន្ដ្រ្ ងគម 

                                                                                                          ន្រាជបណ្ឌិ ត្យ្ភាកមពុជា 
 
១.សសចក្ដីស្ដើល 

      ការអប់រ ំចាប់បដិ្្ធិតងំពីកូ្ៗនៅកនុង
នទៃម្ដរ យនដ្ឋយម្ដរ យឪពុកតត្ង្ិទា្នរឿងអា្
អកសរន្េះននាេះតដលបងកប់្ូវ្័យលអៗនោរ
នពញនដ្ឋយខ្លឹមសារអប់រដំល់កូ្ៗរប្់ខ្លួ្។  
ម្ដរ យ្ិងកូ្ម្ដ្្ម្ដ្ចិត្តឆ្លងគ្នន  ពីន្ោេះ
ម្ដរ យជាអនកពរនោេះ។នពលចន្មើ្វយ័  ការ
អប់រកំ៏្ត្ូវនឆ្លើយត្បតមអាយុកាលតដរ។ កុម្ដរ
តូ្ចតដលនកើត្មកដល់អាយុន្កាម៦ឆ្ន  ំតត្ង
ម្ដ្ការអភិវឌ្ឍនលើតទនករាងកាយ្ិងសាា រត្ី
តដលជាត្្មូវការចាបំាច់្្ម្ដប់កុម្ដរ។ ការ
លូត្លា្់ទាងំន្េះ តត្ងម្ដ្ឥទ្យធិពលគ្នន នៅ
វញិនៅមក។ កុម្ដរ្រប់រូបម្ដ្្ិទ្យធិទ្យទួ្យលបា្
ការគ្ន ំ្ ទ្យពីឪពុកម្ដរ យ្ិង្ហរម្៍រប្់ពួក
នរ នដើមបទី្យទួ្យលបា្ការរកីលូត្លា្់រូបរាង

                                                            
1 ដក្្ង់ពីនរហទ្យពំ័រភននំពញប ុ្រិ៍ចុេះទាយនៅនងៃទី្យ១ 
កញ្ញា  ២០២១ 

កាយ ទ្យទួ្យលបា្ការ្ិកា ្ិងម្ដ្ការ
អភិវឌ្ឍបញ្ញា សាា រត្ីមុ្ដល់អាយុចូលសាលា  
នហើយនពលពួកនរដល់អាយុចូលនរៀ្ ពួកនរ
្ត្ូវទ្យទួ្យលបា្ការ្ិកាតមរយ´:្រូបន្ងៀ្
្ិងមិត្តរួមថ្នន ក់។ ន្េះ ម្ដ្្័យថ្ន វាជាការ
អប់ រ រួំមបញ្ចូ លនដ្ឋយ្ិ្សឬកុម្ដរម្ដ្    

សាា ្ភាពជីវតិ្ ្ិងលកខណ្ៈខុ្្ៗគ្នន ទាងំ
ជីវភាពរ្់នៅ ទាងំការទ្យំ្ុកប្មុងនទសងៗ 
នរៀ្ថ្នន ក់ជាមួយគ្នន ។ 

      កនុ ងបរបិទ្យន្ការន្វើ្ម្ដហរណ្កមាកនុ ង
ត្បំ្់្ិងពិភពនលាក ន្វាអប់រកុំម្ដរតូ្ចបា្
នដើរតួ្នាទី្យយ ង្ំខា្់កនុ ងការន្វើឪយ្ន្មច
នគ្នលនៅន្ការអប់រ។ំ1ការបណ្រុ េះបណ្ដរ ល
នដ្ឋយវ ិ្ ីសាន្ដ្រ្រប់្ជុងន្ជាយ (Holistic 
Approach) ក៏ដូចជាវ ិ្ ីសាន្ដ្រពីររួមគ្នន (Twin 
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Track Approach) បា្ជួយយ ងន្ចើ្ដល់
កុម្ដរកនុងការអប់របំរយិប្ន។ នដើមបនីឆ្លើយត្ប
្ឹងនគ្នលនៅអភិវឌ្ឍ្បកបនដ្ឋយចីរភាព្ត្ង់
ចំណុ្ចទី្យ៤  «ការអប់របំរយិប្ន ្ម្ម៌ រុណ្
ភាព ្ិងការនលើកកមព្់ការ្ិកានពញមួយ
ជី វ តិ្្្ម្ដប់ទាងំអ្់គ្នន »   ្ក្ួងអប់ រ  ំ          
យុវជ្ ្ិងកីឡា បា្ខិ្ត្ខ្ំយកចិត្តទុ្យកដ្ឋក់
នលើកកមព្់រុណ្ភាពអប់រ ំជាពិន្្បនងកើ្
អ្តន ើងថ្នន ក់ កាត្់ប្ាយអ្តនបាេះបង់ការ
្ិកា នដរ ត្្ខំា្់នលើការអ្ុវត្ត្ ិទ្យធិកុម្ដរជា
មូលដ្ឋា ្តដលធានា្ម្ម៌ន្ការចូលនរៀ្
រប្់កុម្ដរ្រប់្បនភទ្យ2។ ្បព័្ធបរយិប្ន
ទរល់្ូវការអប់រ ំ្ បកបនដ្ឋយរុណ្ភាព្បន ើ្រ
ជាង មុ្  ្ ្ម្ដប់ កុម្ដ រទា ំងអ ្់ ្ិ ងជា
ឧបករណ៍្្ំខា្់កនុ ងការដល ្់បរូ រឥរយិបង
នរ ើ្ នអើងទងតដរ។ សាលានរៀ្ ទរល់្ូវបរបិទ្យ
្្ម្ដប់ទ្យំនាក់ទ្យំ្ងដបូំងរប្់កុម្ដរ ជាមួយ
្ឹងពិភពនលាកខាងន្ៅ្រួសាររប្់ពួកនរ 
នដ្ឋយអ្ុញ្ញា ត្ឱ្យម្ដ្ការអភិវឌ្ឍទ្យនំាក់ទ្យំ្ ង
្ងគម ្ិង អ្តរកមា។ ការនគ្នរព្ិងការយល់
ដឹងនកើ ន្ ើងនៅនពលតដល្ិ្សម្ដ្្មត្ាភាព 
្ិង្បវត្តិនទសងៗគ្នន  នលងទ្យំនាក់ទ្យំ្ង្ងគម 
                                                            
2 ដក្្ង់ពីឯកសារ្រីពីការអប់របំរយិប្ន ្្ម្ដប់ររុ
្ិ្ស ឆ្ន ២ំ០១៧ 

្ិងនរៀ្ជាមួយគ្នន ។ ទ្យ្ៃឹម្ឹងន្េះ ថ្នន ក់អប់រ ំ        
បរយិប្ន រឺដ្ឋក់បញ្ចូ លកុម្ដរទាងំអ្់ឱ្យ
នរៀ្ជាមួយគ្នន នៅកនុង្បព័្ធអប់រទំាងំកនុ ង ឬ
ន្ៅ្បព័្ធអប់រនំដ្ឋយមិ្តបងតចកអំពីនភទ្យ 
អត្តចរតិ្  កាយ្មបទា បញ្ញា សាា រត្ី សាា ្ភាព
្ងគម ភាសាវបប្ម៌ សា្នា ឬលកខណ្ៈ  
នទសងៗនទ្យៀត្។ មិ្តត្ប ុនណ្ដណ េះ ជ្ពិការភាព
ក៏ជាកងវល់ដ៏្ំន្ងមួយតដលនយើងមិ្អាច
នមើលរលំងបា្នទ្យ។ នៅនងៃទី្យ១៣ តខ្្នូ  ឆ្ន ំ
២០១៦ មហា្្និបាត្អងគការ្ហ្បជាជាត្ិ 
បា្អ្ុម័ត្អ្ុ្ញ្ញា ្រីពី្ិទ្យធិជ្ពិការ នដើមប ី
ធានាថ្នជ្ម្ដ្ពិការភាពក៏ដូចជាម្ុ្ស
ជាត្ិទាងំអ្់្ត្ូវទ្យទួ្យលបា្្ិទ្យធិដូចគ្នន  រួមម្ដ្ 
្ិទ្យធិពលរដា ្ិទ្យធិ្នយបាយ ្ិទ្យធិ ន្ដាកិចច
្ងគម ្ិង្ិទ្យធិ វបប្ម៌ នដ្ឋយគ្នា ្ការតបង
តចក្ិងនរ ើ្ នអើង។3្បនទ្យ្កមពុជា បា្ឆ្លង
កាត្់្ន្ដរគ ម ្ិងរបប្បល័យពូជសា្្៍ 
តដលបា្ប្សល់ទុ្យក្ូវទលវបិាកជាន្ចើ្រួម
ទាងំជ្ម្ដ្ពិការភាពទងតដរ។ 

ពីឆ្ន ំ២០០៨ -២០១៨ ្ក្ួងបា្     
អ្ុវត្តនគ្នល្នយបាយ្រីពីការអប់រកុំម្ដរ

3 ្ក្ូងអប់រ ំយុវជ្ ្ិងកឡីា នគ្នល្នយបាយ្រីពី
ការអប់របំរយិប្ន ទ្យពំ័រ១ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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ពិការតដលធានាចំនោេះកុម្ដរ ្ិងយុវជ្    
កមពុជាទាងំអ្់ឱ្យម្ដ្ឱ្កា្ន្ាើៗគ្នន កនុងការ
ទ្យទួ្យលបា្ការអប់រកំ្មិត្មូលដ្ឋា ្ ្ិងន្ៅ
្បព័្ធ នដ្ឋយមិ្្បកា្់ក្មិត្ជីវភាព នភទ្យ 
ភូមិសាន្ដ្រ កាយ្មបទា ្ិងជ្ជាត្ិន ើយ។ 

         កនុង្័យន្េះ ការអប់របំរយិប្ន ជាការ
អប់រ រួំមបញ្ចូ លតដលធានារុណ្ភាព្ិកា    
្ិការដល់ម្ុ្ស្រប់រូប្រប់ពណ៌្្មបុរ មិ្
ថ្នម្ដ្ឬ្ក សាា ្ភាពរ្់នៅតបបណ្ដននាេះ
នទ្យ។ការអភិវឌ្ឍកាយ្មបទា្ិងបញ្ញា សាា រត្ី
ដល់ជ្្រប់រូប ជារ្លឹេះចាបំាច់បទុំត្កនុងការ
អប់រ ំ្ ្ម្ដប់ទាងំអ្់គ្នន ។ 

២.ប្បវតតិខ្ៃះៗម្ៃការអប់រ ំ

  ២.១.ប្បវតតិអប់រ៖ំ 

      កាលនដើមន ើយ រាប់រយោ្់ឆ្ន  ំកុម្ដរ
បា្អប់រខំ្លួ្ឯងតមរយៈការនលង ្ិងការ
រុករកនដ្ឋយខ្លួ្ឯង។4 នៅកនុង្ងគមមុ្នចេះ
អកសរ ន្េះ្ត្ូវបា្្ន្មចនដ្ឋយដៃ ល់ម្ដត្់ 
្ិងតមរយៈការន្វើ្តប់តម។ ការ្ិទា្នរឿង
បា្ឆ្លងកាត្់ចំនណ្េះដឹង  រុណ្ត្នមល  ្ិង
ជនំាញពីមួយជនំា្់នៅមួយជនំា្់នទ្យៀត្។ 

                                                            
4 https://www.psychologytoday.com 

     នៅកនុ ង្បវត្តិសាន្ដ្រម្ុ្សជាត្ិជាន្ចើ្
្ត្វត្ស្៍តដលឈា្នៅដល់្ងគមក្ិកមា     
ជាង១០ ០០០ឆ្ន មុំ្ កុម្ដរបា្នរៀ្ជំនាញ
តដលពួកនរ្ត្ូវការ្្ម្ដប់ភាពនជារជ័យកនុង 

ជីវតិ្ម្ុ្សនពញវយ័តមរនបៀបតដលខុ្្ពីអវី 

តដលពួកនរចង់បា្នៅនពលន្កាយ។ 

       ការអប់រមំ្ដ្្័យថ្ន ការ្ិកានដើមប ី
ទ្យទួ្យលបា្ចនំណ្េះដឹង្ិងការយល់ដឹងកា្់តត្
្ីុជន្ៅនលើមុខ្វជិាា នទសងៗតដល្ត្ូវយកមក  
អ្ុវត្តកនុ ងជីវតិ្្បចានំងៃ។  ការអប់រ  ំរឺកិចច
ដំនណ្ើ រការអភិវឌ្ឍការ្ិកាឬការបណ្រុ េះ
បណ្ដរ លកាយ្មបទា ្ត្ិបញ្ញា ្ិង្ីល្ម៌
តមរយ:្រប់្កមាភាពអប់រ។ំ ការន្វើឲ្យអនក
្ិកាទ្យទួ្យលបា្្ូវ្ណំុំ្ចនំណ្េះដឹង ជនំាញ 
្មត្ាភាព្ិងត្នមល។  ជាការពិត្ណ្ដ្់ ការ
អប់ររំឺជា្កមាភាពតដលម្ដ្នគ្នលបំណ្ង
្ំនៅដល់ការ្ន្មចបា្្ូវនគ្នលបំណ្ង
មួយចំ្ ួ្ ដូចជាការបញ្ាូ ្ចនំណ្េះដឹង ឬការ
ជំរុញជំនាញ ្ិងចរតិ្លកខណ្ៈ។ ជាក់ត្រង
ដូចជា្បនទ្យ្ចិ្ ការអប់រតំបប្បនពណី្ ្ត្ូវ
បា្្របដណ្រ ប់ នដ្ឋយឃូជិ  (keju:្បព័្ធ
្ប ងន្វា្ីុវលិ) 5 តដលបា្ចាប់នទតើម

5 civil service examination system 
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អភិវឌ្ឍ្បតហល ឆ្ន 4ំ00ន្្រឹ្រ្ ករាជ្ិង
កា្់តត្រកីចន្មើ្នៅកនុងរជាកាលរាជវងសតងំ
(ឆ្ន ៦ំ១៨ដល់៨៩៦ន្រ.្)។6នាអត្ីត្កាល 
ចិ្ម្ដ្្បព័្ធឃូជិ  នហើយ្កលនលាកក៏ដូច
ជា្បនទ្យ្្ីមួយៗ ក៏ម្ដ្កតំណ្ទ្យ្មង់្បព័្ធ
អប់រដូំចគ្នន កនុ ងការព្ងឹងរុណ្ភាពអប់រឱំ្យ
ម្ដ្្ប្ិទ្យធភាព្ិង្ប្ិទ្យធទលនដ្ឋយកនុ ង
ននាេះ ម្ដ្្បព័្ធអប់រឌំ្ីជីងល7 ្បព័្ធអប់រ ំ
ពិន្្ ្ិង្បព័្ធអប់របំរយិប្នជានដើម។ 

     ២.២.ប្បសេទម្ៃប្បព័ៃធអប់រ ំ 

      ោកយ "្បព័្ធអប់រ"ំ រួមម្ដ្សាា ប័្ទាងំ
អ្់តដលោក់ព័្ធ្ឹងការអប់រ រំប្់កុម្ដរ     
យុវជ  ្្ិងម្ុ្សនពញវយ័ ជាពិន្្មនត្តយយ 
្ិកា បឋម្ិកា អ្ុវទិ្យាល័យ ម្យម្ិកា
ទុ្យត្ិយភូមិ ឬកត្លងហាត្់្បាណ្ សាលាវជិាា ជីវៈ 
្ិងនៅក្មិត្ឧត្តម្ិកាពហុបនចចកនទ្យ្ 
សាកលវទិ្យាល័យ ្ិងសាា ប័្អប់រ ំ្ ្ម្ដប់
ម្ុ្សនពញវយ័ទងតដរ ដូចជាមជឈមណ្ឌ ល
អប់រមំ្ុ្សនពញវយ័ជានដើម។                        

                                                            
6 ដក្្ង់្ិងតក្្មួលពីអត្ាបទ្យ «ការអប់រ ំជាកចិចការ
ទាងំអ្់គ្នន » បា ្់ ្ណំ្ដង ការទាយរប្់
រាជបណ្ឌិ ត្យ្ភាកមពុជា ឆ្ន ២ំ០២២ 
 

          រចនា្មព័្ធន្្បព័្ធអប់រមំ្ដ្ភាពខុ្្ 
តបលកគ្នន រវាង្បជាជាត្ិនានា នហើយជួ្កាល
ទងតដរនៅកនុង្បជាជាត្ិកនុងត្បំ្់ឬរដានទសងៗ
គ្នន  (ឧទាហរណ៍្នៅ្បនទ្យ្អាលលឺម ង់)។ ភាព
ខុ្្គ្នន ជាក់លាក់ទាក់ទ្យង្ឹង្ណួំ្រថ្ននត្ើនៅ
នពលណ្ដតដលនកាងឬកុម្ដរ្ត្ូវបា្បំតបក 
្ិងន្ជើ្នរ ើ្ ឱ្យនៅសាលានរៀ្នទសងៗគ្នន ។ 
ការតបងតចកនៅជា្បនភទ្យសាលាមួយ ឬន្ចើ្
អាចជាការពិត្បនាៃ ប់ពីបញ្ច ប់ការ្ិការយៈ
នពល 4 ឆ្ន  ំឬន្កាយសាលាបឋម្ិកា នហើយ
នៅកនុ ង្បព័្ធមួយចំ្ួ្ លទ្យធភាព្ត្ូវបា្
នបើកឱ្យនលឿ្បទុំត្នដើមបបី្តកនុងទលូ វនទសងៗគ្នន
នៅចុងបញ្ចប់ន្្បនភទ្យ្ីមួយៗន្សាលា។8 
នៅកនុង្បព័្ធមួយចំ្ ួ្ សាលានរៀ្ម្ដ្ភាព
ទូ្យលំ ទូ្យលាយជាងយ ង នហាចណ្ដ្់កនុ ង
អ ុំងនពល្បាបួំ្ឆ្ន ដំបូំង។ នទាេះបីជា្បព័្ធ
អប់រនំទសងៗគ្នន ត្ប្បួលនៅតមការន្ជើ្នរ ើ្  
ឬ្ិកាទូ្យលំទូ្យលាយក៏នដ្ឋយ ក៏្បព័្ធទាងំ
អ្់អាច្ត្ូវបា្ចាត្់ថ្នន ក់តម្តង់ដ្ឋរអ្តរ
ជាត្ិន្ការអប់រ  ំ ( ISCED) ដល់ក្មិត្ជាក់

7 ងាីៗ ន្េះ ្ក្ួងអប់រ ំបា្្រន្រន្ៀវនៅមួយ«ការ
អប់រឌំ្ជីងីល៖បវិត្តកមាឌ្ជីងីលនៅកនុងនអកូ្ីុត្រមន្
ការអប់រ»ំ រប្់ឯកឧត្រមបណ្ឌិ ត្ សា្ វឌ្ឍនា 
8 https://www.sutori.com 



 

5 
 

លាក់កនុងលកខខ្ណ្ឌ ន្ការអប់រទំលូ វការ ្ិងន្ៅ
្បព័្ធ៖ ការអប់រកុំម្ដរតូ្ច (ក្មិត្ 0), ការអប់រ ំ
បឋម្ិកា (ក្មិត្ទី្យ 1) ម្យម្ិកាទុ្យត្ិយ
ភូមិ (ក្មិត្ទី្យ 2) ការអប់រមំ្យម្ិកាទុ្យត្ិយ
ភូមិ (ក្មិត្ទី្យ 3) ការអប់រនំ្កាយម្យម្ិកា
មិ្តម្ឧត្តម្ិកា (ក្មិត្ទី្យ 4) ការអប់រ ំ
ក្មិត្ឧត្តម្ិការយៈនពលខ្លី  (ក្មិត្ទី្យ 5) 
បរញិ្ញា ប្ត្ ឬ្ញ្ញា ប្ត្តដលម្ដ្ត្នមលន្ាើ  
(ក្មិត្ 6) អ្ុបណ្ឌិ ត្ ឬ្មមូល (ក្មិត្ទី្យ 7) 
បណ្ឌិ ត្ ឬ្មមូល (ក្មិត្ទី្យ 8) ្ិងមិ្្ត្ូវ
បា្ចាត្់ថ្នន ក់នៅកត្លងនទសងនទ្យៀត្ (ក្មិត្ទី្យ 
9) ។  ការ្សាវ្ជាវន្េះ នយើងន្វើការ្សាវ្ជាវ
ជាពិន្្នលើម្ុ្សនពញវយ័តដលម្ដ្
អាយុពី 18 នៅ 29 ឆ្ន  ំដូនចនេះសាា ប័្ ្ិងសាា ប័្ 
អប់រទំលូ វការ ្ិងន្ៅទលូ វការតដលទាក់ទ្យង្ឹង
្កុមអាយុន្េះភារន្ចើ្្ាិត្នៅកនុ ងក្មិត្
ម្យម្ិកា ្ិងឧត្តម្ិកា ្ពមទាងំក្មិត្
អប់រមំ្ុ្សនពញវយ័ទងតដរ។ន្េះ ម្ដ្្័យ
ថ្ន ក្មិត្ ISCED ក្មិត្ 3, 4, 5 ្ិង 9 ម្ដ្
ចំណ្ដប់អារមាណ៍្ជាពិន្្ទាក់ទ្យង្ឹងការ
ដល ្់បតូ រពីសាលានរៀ្នៅកត្លងន្វើការ ឬការ
បណ្តុ េះបណ្ដត លវជិាា ជីវៈ ឬពីសាលានរៀ្នៅ
                                                            
9 https://www.young-adulllt.eu 

ការអប់របំត្ាមនរៀងៗខ្លួ ្ នដ្ឋយនហតុ្ន្េះ
ទាក់ទ្យង្ឹងចណុំ្ចន្ការដល ្់បតូ រទាងំន្េះជា
សាា ្ភាពន្ភាពរយរងន្គ្នេះតទនករចនា     
្មព័្ធ។  
        ដូនចនេះ រំ្ិត្ន្្បព័្ធអប់រ  ំជាការរួម
បញ្ចូ លយ ងនពញនលញ តដលន្វើឲ្យ្ិ្ស
ឆ្លងកាត្់្ត្ូវបា្ចុេះនខ្ាយ។ ការតបងតចក
្បនភទ្យន្្បព័្ធអប់រនំដ្ឋយនយងនៅតមការ
ន្វើម្ដ្ត្ដ្ឋា ្ ្ិង្តង់ដ្ឋរ។ នទាេះជាយ ងណ្ដ
ក៏នដ្ឋយ រុណ្លកខណ្ៈទាងំន្េះរួរតត្្ត្ូវ
បា្ចាត្់ទុ្យកថ្នជាការវាយត្នមល។9 
 

៣.តម្លៃម្ៃការអប់របំរយិាបៃន 

    នពលតដល្ិយយពី«ការអប់របំរយិប្ន»
ហាក់ដូចជាងាី មិ្ធាល ប់លឺ តត្ការអ្ុវត្តបា្
នដើរមុ្បាត្់នៅនហើយ ដូចកូ្្ិ្សខ្លេះម្ដ្
នឈាា េះ្ុទ្យៃតត្ន្បើភាសាបាលី្នំ្ដ្កឹត្10 តត្ខ្លួ្
មិ្សាគ ល់្ិងនចេះោកយបាលី្ំន្ដ្កឹត្ននាេះ     
តដរ។ ត្នៅន្េះ  ្ូមអ្ុញ្ញា ត្ិ្ិកាត្វង
យល់ពីការអប់របំរយិប្នដូចខាងន្កាម៖ 

 

10 នឈាា េះដូចជា«បុបាា  វចិិ្ ត្ រាជិ្ី   ្ុខា……»្ុទ្យធតត្ជា
ោកយបាលី្នំ្ដ្កឹត្ 
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៣.១.បរយិាបៃន 

   នត្ើបរយិប្ន ជាអវី? 

   តម  េិក្ខុហាក្់ សសៀងម្ៃ  ្ពេះអងគម្ដ្
្ងឃដីកាបក្សាយថ្ន ោកយ«បរិយប្ន» 
បា្មកពី «បរ+ិ យ+ អា+ បទ្យ+ ត្» ម្ដ្្័យ
ថ្ន រួមបញ្ចូ លគ្នន   នហើយ្ត្ូវ្ឹងោកយអង់នរល្
(Inclusiveness)។ 11នបើតមវចនា្ុ្កមOxfort 
រឺ  ប រ ិយប្ន  ជាការអ ្ុ វ ត្ត ឬជា នគ្នល
្នយបាយកនុ ងការទរល់ជូ្្ូវឱ្កា្្ិង
្្ធា្ន្ាើៗគ្នន ្្ម្ដប់ម្ុ្សជាត្ិតដលនរ
នមើលរលំងនដ្ឋយការទាត្់នចាលឬការកាត្់
ប្ាយដូចជាអនកតដលម្ដ្ពិការភាពទលូ វកាយ
ឬទលូ វ ចិ ត្ត ឬ នដរ ត្ នលើ ជ្ជាត្ិភារត្ិ ច ។ 
(Inclusiveness: the practice or policy of 
providing equal access to opportunities and 
resources for people who might otherwise be 
excluded or marginalized, such as those 
having physical or mental disabilities or 
belonging to other minority groups.) 

                                                            
11 ដក្្ង់ពីនឆ្នណ្លយូ្ូបHak Sienghai 

     ទ្យ្ស្ៈមួយនទ្យៀត្បា្នលើកន ើងថ្ន«បរ ិ
យប្ន ជាការដ្ឋក់បញ្ចូ ល្ម្ដ្ភារនទសងៗ
កនុង្បព័្ធឬកត្លងតត្មួយ»។12 

៣.២.ការអប់របំរយិាបៃន 

     នដើម ប ីនឆ្លើយត្ប្ឹងនគ្នលនៅអភិ វឌ្ ឍ
្បកបនដ្ឋយចីរភាព្ត្ង់ចណុំ្ចទី្យ៤«ការអប់រ ំ
បរយិប្ន ្ម្ម៌ រុណ្ភាព ្ិងការនលើក
កមព្់ការ្ិកានពញមួយជីវតិ្្្ម្ដប់ទាងំ
អ្់គ្នន »  ្ក្ួងអប់រ ំយុវជ្ ្ិងកីឡា បា្
ខិ្ត្ខ្ំយកចិត្តទុ្យកដ្ឋក់នលើកកមព្់រុណ្ភាព
អប់រ ំជាពិន្្បនងកើ្អ្តន ើងថ្នន ក់ កាត្់
ប្ាយអ្តនបាេះបង់ការ្ិកា នដរ ត្្ំខា្់
នលើការអ្ុវត្ត្ិទ្យធិ កុម្ដរជាមូលដ្ឋា ្តដល
ធានា្ម្ម៌ន្ការចូលនរៀ្រប្់កុម្ដរ្រប់
្បនភទ្យ។ មិ្តត្ប ុនណ្ដណ េះ ្ក្ួង ក៏បា្នរៀបចំ
នគ្នល្នយបាយ្រី ពីការអប់របំរ ិយប្ន
តដលម្ដ្ចកខុ វ ិ្ ័យ នគ្នលបណំ្ង នគ្នលនៅ 
យុទ្យធសាន្ដ្រ  តទ្ការ្កមាភាព ្ិងការ្ត្ួត្
ពិ្ិត្យវាយត្នមលចា្់លា្់្ិង្ត្ឹម្ត្ូវ។ 

12 ្្ង់ពីនរហទ្យពំ័រwww.sangapac,com 
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ក្.ការស្សែងយលព់ីការអប់របំរយិាបៃន 

    អងគការUNESCOឱ្យ្ិយម្័យការអប់រ  ំ   
បរយិប្ន រឺជា «វ ិ្ ីសាន្ដ្រ្ កមាន្ការនឆ្លើយ
ត្បនដ្ឋយវជិាម្ដ្នៅកា្់ភាពច្មុេះគ្នន ន្
្ិ្ស ្ិងការនមើលនឃើញ្ូវភាពខុ្្គ្នន រប្់
្ិ្សមិ្តម្ជាបញ្ញា  ប ុត្រជាឱ្កា្្្ម្ដប់
ន្វើឱ្យការ្ិកា្បន ើ្រន ើង»។ 

    ធាតុ្ទស តំដលចាបំាច់ នៅកនុ ងការកំណ្ត្់
្ិយម្័យការអប់របំរយិប្ន៖ 

 ការអប់របំរយិប្ន ជាការសាវ រម្៍
ភាពច្មុេះ 

 ជាការទរល់អត្ា្បនយជ្៍ដល់្ិ្ស
ទាងំអ្់មិ្តម្នដរ ត្នលើ្ិ្សតដល
្ត្ូវដត្់នចញ 

 ការដ្ឋក់បញ្ចូ លកុម្ដរតដលតដលម្ដ្
អារមាណ៍្ថ្ន្ត្ូវបា្ដត្់នចញនៅកនុង
សាលានរៀ្ 

 ការទ្យទួ្យលបា្ការអប់រនំដ្ឋយន្ាើភាព 
 ការទរល់ នដ្ឋយជាក់លាក់ដល់្កុម

កុម្ដរនដ្ឋយមិ្ដត្់ពួកនរនចញ។ 

ន្ៅពីន្េះ នៅម្ដ្ធាតុ្ទស ំ្ ំខា្់៤
នទ្យៀត្នៅកនុងការកណំ្ត្់បញ្ាត្តិន្ការអប់រ ំ
បរយិប្ន។ ធាតុ្ទាងំ៤ម្ដ្ដូចខាងន្កាម៖ 

 ការអប់របំរយិប្ន រឺជាដំនណ្ើ រ
ការត្វងរកមិ្ម្ដ្ទី្យបញ្ចប់ នដើមប ី
រុករកមន្ាបាយកា្់តត្្បន ើ្រ
ន្ការនឆ្លើយត្បនៅ្ឹងភាពច
្មុេះ។វារឺជាការនរៀ្ពីរនបៀបរ្់
នៅជាមួយភាពខុ្្គ្នន ្ិងនរៀ្ពី
ភាពខុ្្គ្នន ។ការន្វើតបបន្េះ ភាព
ខុ្្គ្នន ្ត្ូ វបា្នមើលនឃើញថ្ន 
កតត ជរុំញកា្់តត្វជិាម្ដ្្្ម្ដប់
ជំរុញការនរៀ្នៅកនុ ងចំនណ្ដម
កុម្ដរ ្ិងម្ុ្សនពញវយ័។ 

 ការអប់ រ ំប រ ិយប្ន  រឺជា  ការ
កំណ្ត្់ អត្ត្ញ្ញា ណ្្ិង លុប
បបំាត្់ឧប្រគ។ ដូនចាន េះ វាទាក់ទ្យង
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្ឹងការ្បមូល នរៀបចំ ្ិងវាយ
ត្នមលព័ត្៌ម្ដ្ពី្្ធា្ន្ចើ្យ ង 
នដើមបនីរៀបចតំទ្ការ្្ម្ដប់ការន្វើ
ឱ្យ្បន ើ្រ្ូវនគ្នល្នយបាយ្ិង
ការអ្ុវត្ត។ 

 ការអប់របំរយិប្នទាក់ទ្យងវត្តម្ដ្  
ការចូលរួម ្ិងការ្ន្មចរប្់
្ិ្សទាងំអ្់។ «វត្តម្ដ្»្នៅរ
ដល់ទី្យកត្លងតដលកុម្ដរ្ត្ូវបា្
អប់រ ំ្ិងការមកនរៀ្នទ្យៀងទាត្់។  
«ចូលរួម»ទាក់ទ្យងនៅ្ឹងរុណ្
ភាពបទ្យពិនសា្្៍ រប្់្ិ្ស  
ដូនចនេះ្ត្ូវរួមបញ្ចូ លទ្យ្ស្ៈរប្់
ពួកនរ។ចំតណ្ក«កា្ន្មច» រឺ 
្នៅរ ដល់លទ្យធទលន្ការ្ិកា
នៅកនុងកមាវ ិ្ ី្ិកាទាងំមូល មិ្
តម្្គ្ន្់តត្លទ្យធទល្ប ងននាេះ
នទ្យ។ 

 ការអប់រមបរយិប្ន ទាក់ទ្យង្ឹង
ការនដរ ត្ជាពិន្្នលើ្កុម្ិ្ស
តដលរយរងន្គ្នេះពីការបាត្់បង់
ឱ្កា្ ការដត្់នចញ ឬបរាជ័យ។

                                                            
13 ្ក្ួងអប់រ ំយុវជ្ ្ិងកឡីា ឯកសារ្រីពីការអប់របំរ ិ
យប្ន ទ្យពំ័រ១០ ឆ្ន ២ំ០១៧ 

ន្េះបញ្ញា ក់ពីការទ្យទួ្យលខុ្្្ត្ូវ 
្ីល្ម៌ នដើមបធីានាថ្ន្កុមតដល
រយរងន្គ្នេះបទុំត្ ្ត្ូវបា្្ត្ួត្
ពិ ្ិត្យតមដ្ឋ្នដ្ឋយយកចិត្ត
ទុ្យកដ្ឋក់ ្ិងនៅកនុងករណី្ចាបំាច់ 
វធិា្ការ្ត្ូវបា្ន្វើន ើង នដើមប ី
ធានាវត្តម្ដ្ ការចូលរួម ្ិងការ
្ន្មចរប្់ពួកនរនៅកនុង្បព័្ធ
អប់រ។ំ13 

 
រូបភាពនវទិ្យកាថ្នន ក់ជាត្ិនលើកទី្យ៨្រីពីការ
អប់របំរយិប្ន៖្រីពី«បនងកើ្ការវ ិ្ ិនយរ
នលើការកសាង្មត្ាភាព្រូបន្ងៀ្្ិងរ
ណ្ៈ្រប់្រងសាលានរៀ្អពីំការអប់របំរ ិ
យប្ន្្ម្ដប់កុម្ដរម្ដ្ពិការភាព»
នរៀបចនំៅរាជធា្ីភននំពញនងៃ១១១២ តខ្្នូ  
ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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ខ្.បរយិាកាសសាលាសរៀៃបរយិាបៃន 

   រូបខាងន្កាមជាបរយិកា្សាលានរៀ្     
បរយិប្ន៖ 

 
 

គ.វិធីបសប្ងៀៃអប់របំរយិាបៃន 

គ.១.ការបង្ហា ញវិធីបសប្ងៀៃ 

វ ិ្ ីបន្ងៀ្ការអប់របំរយិប្នមិ្ទ្យទួ្យល
យក ឬបដិន្្៖ 

 ទ្យ្ស្ៈតដលរិត្ថ្នកុម្ដរម្ដ្្មត្ា
ភាពនងរតត្មួយ 

 ការនរៀ្រប្់កុម្ដរនពលបចចុ បប្ន
អាចយកនៅពាករណ៍្្ការ ្ុពលនា
នពលអនារត្ 

 បញ្ញា អាចកំណ្ត្់តមរយៈនពលន្វើ  
ន ត្ ្ត ត ទអ ក ន លើ ជំ នា ញ ត្ កក វ ិជាា                 
រណិ្ត្វទិ្យា ទាញនហតុ្ទល។ ទៃុយ
មកវញិ វ ិ្ ីបន្ងៀ្ការអប់របំរយិប្ន
ម្ដ្ជនំ្ឿថ្ន៖ 

 ្មត្ាភាពកុម្ដរ្រប់គ្នន កនុ ងការនរៀ្
ម្ដ្ការដល ្់បរូ រ 

 អវីតដល្រូបន្ងៀ្ន្ជើ្នរ ើ្ ន្វើ ឬមិ្
ន្វើនានពលបចចុបប្នអាចដល ្់បរូ រ្មត្ា
ភាពនរៀ្រប្់កុម្ដរនានពលអនារត្។ 

វ ិ្ ីបន្ងៀ្ការអប់របំរយិប្នអាច្ត្ូវ
នរៀបច ំ្ិងអ្ុវត្តនៅកនុងរនបៀបតដលោក់
ព័្ធ ម្ដ្្័យ្រប់្គ្ន្់្ិងអាចទ្យទួ្យល
យកបា្នដ្ឋយកុម្ដរទាងំអ្់។ ដូនចនេះររុ
្ិ្ស ្ត្ូវយល់ដឹងពី៖ 

 ច រ ិត្លកខណ្ៈ ន្ ្រូ ប ន ្ ង ៀ្           
បរយិប្ន 

 វ ិ្ ី តដល្រូបន្ងៀ្អាចបំនពញ
ន្ចករី្ត្ូវការនទសងៗនៅកនុងថ្នន ក់
នរៀ្ 
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 ពហុបញ្ញា  
 រនបៀបនរៀ្ 
 ការកំណ្ត្់ឧប្រគតដលកុម្ដរ

អាចម្ដ្នៅកនុងការនរៀ្ 
 មូលនហតុ្ការនរៀ្តមរយៈការ

នលង ្ិង្ិលបៈនចន្បឌ្ិត្អាច
នលើកកមព្ ់ការនរៀ្ 

 ការដ្ឋក់បញ្ចូ លកុម្ដរទាងំអ្់នៅ
កនុងការនរៀ្ តមរយៈការការន្បើ
្បា្់បលង់្កល្្ម្ដប់ការនរៀ្ 

 រនបៀបបនងកើត្តទ្ការអប់រ ំ្ ិ្សម្ដន
ក់ៗម្ដ្្បនយជ្៍្្ម្ដប់ ្រូ
បន្ងៀ្ នដើមបតីមដ្ឋ្ន្ចករី្ត្ូវ
ការរប្់កុម្ដរម្ដន ក់ៗតដល្ត្ូវការ
គ្ន ំ្ ទ្យបត្ាម……។ 

គ.២.ការសរៀៃតាលរយៈការសលងក្ំសាៃដ 

      ការនរៀ្តមរយៈការនលង ្ិងបរសិាា ្
បា្កាល យជា្បធា្បទ្យងាីមួយ្្ម្ដប់អប់រ ំ
កុម្ដរកមពុជា។ 

ការនលងម្ដ្ភាព្បាយរកីរាយ
្្ម្ដប់កុម្ដរ ប ុ ត្តវាក៏អាចជួយព្ងឹងនគ្នល
រំ្ ិត្អប់រ ំ្ិង្្មួលដល់ការនរៀ្្ូ្ត្ទង
តដរ។ តមរយៈការនលង ្ិងនហគម កុម្ដរមិ្

្គ្ន្់តត្នៅកនុងនមនរៀ្ប ុ នណ្ដណ េះនទ្យ តងមទាងំ
ម្ដ្ភាព្បាយរកីរាយទងតដរ។ សាលា
បញ្ចប់ការ្ិការប្់ Harvard បា្នបាេះពុមព
ទាយនរឿងមួយតដលម្ដ្ចណំ្ងនជើងថ្ន "ការ
នលងនដើមបនីរៀ្" តដលនរៀបរាប់លមអិត្អំពី
រនបៀបតដលការនលងរឺជាតទនក្ំខា្់មួយន្
ការនរៀ្្ូ្ត្ ្ិងរនបៀបតដល្បនទ្យ្ដ្ឋណឺ្
ម្ដ ក ្ិងអាន្ដហវិ កខាងត្បូងរួមបញ្ចូ លនម្ដ ង
នលងនៅកនុងនម្ដ ង្ិកា។ការអប់រកុំម្ដរតូ្ច
ជាចំណុ្ចយ ង្ំខា្់បំទុត្កនុ ងចំនណ្ដម
ដណំ្ដក់កាលនានាន្ការអប់រ ំន្ោេះវយ័ន្េះ
ជាវយ័តដល្ត្ូវការយកចិត្តទុ្យកដ្ឋក់ ខ្ព្ ់ ្ិង
ជាវយ័ចាប់នទតើមកំណ្ត្់ពីដំនណ្ើ រជីវតិ្រប្់
កុម្ដរ។ 

នដ្ឋយនមើលនឃើញពីសារៈ្ំខា្់ន្
ការអប់រកុំម្ដរតូ្ច ្ក្ួងអប់រ ំយុវជ្ ្ិង
កីឡា បា្យកចិត្តទុ្យកដ្ឋក់ជំរុញការអប់រ ំ
កុម្ដរតូ្ចនដ្ឋយការបនងកើត្កមាវ ី្ ីអប់ រ ងំាី ៗ 
នដើមបឱី្យម្ដ្្ប្ិទ្យធភាពខ្ព្ ់។ ងាីៗន្េះ ្ក្ួង
អប់រ ំយុវជ្ ្ិងកីឡា បា្នរៀបចំ្នម្ដព ្ 
អគ្នរ្ិកាន្សាលាមនត្តយយ្ិកា្្ធា្ 
បាត្់ដំបង  ្ិង  ្នម្ដព ្នបើកដំនណ្ើ រការ 
រន្ម្ដងកសាងមូលដ្ឋា ្្រឹេះន្ការអ្ុវត្ត
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្ទឹ្យ្តី “នរៀ្តមរយៈ ការនលង ្ិង បរសិាា ្” 
នដើមបជីំរុញការអប់រកុំម្ដរតូ្ចឱ្យកា្់តត្ម្ដ្
្មត្ាភាពខាល ងំ។ 

        អនក្សាវ្ជាវតណ្នាថំ្ន ការនលងរឺជា
ធាតុ្ទស ំ្ ំខា្់កនុងការនរៀ្្ូ្ត្ អ្ុញ្ញា ត្ឱ្យ
កុម្ដរន្វើ្តប់តមអាកបបកិរយិរប្់ម្ុ្ស
នពញវយ័ អ្ុវត្តជំនាញ្ំខា្់ៗ តដលម្ដ្
ដំនណ្ើ រការ្បកបនដ្ឋយចិត្តរនំភើប ្ិងនរៀ្
ន្ចើ្អពីំពិភពនលាករប្់ពួកនរ។14 

 
រូបភាពរប្់នរហទ្យពំរ័ bizkhmer៖ នរៀ្នដ្ឋយសាន មញញឹ
មរប្់កុម្ដរម្ដ្ពិការភាព 

គ .៣ .ការ អ េិ វ ឌ្ ឍ ជំ នា ញ ប្ ប ប្ ស័ យ
ទាក្់ទងលអ 

      ឥទ្យធិពលន្ោកយ្មរីរប្់អនក អាចបនងកើត្
្ូវ្មព្ធភាពមួយដ៏្អិត្រមួត្ ្បកបនដ្ឋយ
                                                            
14 Researchers suggest that play is a central 
ingredient in learning, allowing children to imitate 

ការយល់ចិត្តយល់នងលើមគ្នន នៅវញិនៅមក ឬជា
្មព្ ធភាពមួយតដលម្ដ្ភាពលអក់កករ្ឹងគ្នន
នកើត្ន ើងនដ្ឋយសារការយល់្ច ំចនំោេះគ្នន
បា្។ ចណុំ្ចន្េះ បា្ឆ្លុេះបញ្ញច ងំឲ្យនឃើញពី
ភាព្ំខា្់ន្ការ្បា្្័យទាក់ទ្យងនៅនលើ
រុណ្ភាពន្្មព្ធភាពកនុ ងជីវតិ្អនក។ ការ
យល់ដឹងពីរនបៀបន្ការ្បា្្័យទាក់ទ្យង
តបបណ្ដនទ្យើបអាចបណ្រុ េះបា្្ូវទ្យំនាក់ទ្យំ្ង
រប្់អនក ្ិងម្ុ្សជុវំញិខ្លួ្ឲ្យ្ប្ពឹត្តនៅ
នដ្ឋយភាពវជិាម្ដ្ ្ឹងបនងកើត្បា្្ូវទ្យំ្ ុកចិត្ត
រវាងគ្នន  ការយល់ចិត្តគ្នន  ្ិងឈា្នៅដល់ការ
បំនពញ្បនយជ្៍ឲ្យគ្នន នៅវញិនៅមកបា្
យ ងគ្នប់្បន ើ្រទងតដរ។ ខាងន្កាមន្េះ រឺ
ជាចណុំ្ចទាងំ៤តដល្ិយយអពីំជនំាញកនុង
ការ្បា្្័យទាក់ទ្យងតដលម្ុ្ស្រប់រូបរួរ
នរៀ្្ូ្ត្៖ 

      ១. កាយវកិារ នទាេះជាោកយ្មរីរប្់អនក
ម្ដ្ឥទ្យធិពលយ ងណ្ដក៏នដ្ឋយ ្ប្ិ្នបើ
កាយវកិាររប្់អនកមិ្បរា ញពីជំន្ឿជាក់ 
្ិងភាពរួ្រាយរាក់ទាក់រប្់អនកនទ្យននាេះ អនក
្ឹងគ្នា ្ឥទ្យធិពលអវីនៅនលើពួកនរននាេះន ើយ។ 

adult behaviors, practice motor skills, process 
emotional events, and learn much about their world. 
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     ២. យកចិត្តទុ្យកដ្ឋក់សារ ប់យ ង្កមា ការ
្បា្្័យទាក់ទ្យងមួយតដលលអ មិ្តម្្គ្ន្់
តត្ជាការន្បើ្បា្់ោកយ្មរី ្ិងកាយវកិារឲ្យ
បា្្មរមយននាេះនទ្យ អនក្ត្ូវបណ្រុ េះទ្យម្ដល ប់កនុង
ការសារ ប់ នដរូរប្់អនកនដ្ឋយការយកចិត្ត
ទុ្យកដ្ឋក់ ្ិងសារ ប់នចញពីចិត្ត ្ពមទាងំយល់
បា្ចា្់ ពីខ្លឹ មសារ តដលពួក នរកំ ពុ ង
្ិយយទងតដរ។  

៣. ការនដ្ឋេះ្សាយភាពមិ្ចុេះ្្មុងគ្នន  ងវីនបើ
ម្ុ្សភារន្ចើ្ន្ជើ្នរ ើ្ នចៀ្វាងពីភាព
ទា្់តទ្យងគ្នន  ក៏ន្ោេះតត្ពួកនរនរៀងខ្លួ្មិ្ចង់
ទ្យទួ្យល្ូវអារមាណ៍្លអក់កករ ្ិងការឈឺចាប់ 
តត្ការនដ្ឋេះ្សាយភាពមិ្ចុេះ្្មុងគ្នន
ទាងំឡាយជាមួយនដរូ្្ៃនារប្់អនក រឺជា
នរឿងមួយដ៏្ំខា្់បទុំត្កនុងការរកាបា្ ្ិង
ព្ងឹង្ូវ្មព្ធភាពរប្់អនកជាមួយពួកនរ។ 
កាលណ្ដអនកបា្្រប់្រងនៅនលើអារមាណ៍្
រប្់អនកបា្ នដ្ឋយនឆ្លើយត្បនៅកា្់ពួកនរ
វញិជាមួយការតងំចិត្តឲ្យ្ៃប់ មិ្ពាយម
្ិយយការោរខ្លួ ្ឯង ្ិងម្ដ្ការនគ្នរព
ចនំោេះគ្នន  ននាេះរំ្ ិត្រប្់អនកក៏្ឹងទ្យទួ្យលបា្

                                                            
15 ដក្្ង់ពីនរហទ្យពំ័រwww.bizkhmer.com 

ការសារ ប់ពីអនកដនទ្យ រហូត្ឈា្ដល់ការ ្្មប
្្មួលគ្នន មួយយ ងនពញចិត្តនពញនងលើម។ 

៤. នចាទ្យ្ួរ្ូវ្ណួំ្រដ៏លអ ្ំណួ្រតដលម្ដ្
លកខណ្ៈនបើកចំហ តដលបំទុ្ពីអារមាណ៍្
តដលកប់ន្ៅនៅកនុ ងជន្ៅចិត្តរប្់ពួកនរ
នៅនលើ នហតុ្ការណ៍្្ំខា្់ណ្ដមួយ រឺជា
្ំណួ្រតដលបរា ញពីការយកចិត្តទុ្យកដ្ឋក់
រប្់អនកនៅនលើពួកនរ ្ិងចណំ្ដប់អារមាណ៍្
រប្់អនកចំនោេះការ្បា្្័យទាក់ទ្យងននាេះ 
តដលវា្ឹងនលើកទឹ្យកចិត្តពួកនរឲ្យនបើកចហំកនុង
ការតចករតំលកពីខ្លួ្ពួកនរកា្់តត្ន្ចើ្ជាង  
មុ្។ មា ងនទ្យៀត្ អនកមិ្្ត្ូវចូលនៅ្ិយយ
កាត្់ពួកនរ នៅនពលភាព្ៃប់សាៃ ត្់បា្នលច
មកននាេះនទ្យ ន្ោេះថ្នអាចជាភាព្ៃប់សាៃ ត្់
មួយរនំពចន្េះនហើយ តដលជាឱ្កា្ឲ្យពួកនរ
្ិយយពីនរឿងកនុងចិត្ត្បាប់អនកន្ចើ្ជាងមុ្
ននាេះ។15 

       ជាការពិត្ណ្ដ្់  ការនលើកន ើងមកខាង
នលើ ្ុទ្យធជាមន្ាបាយរ្លឹេះលអៗ នហើយវាក៏
អាចជួយដល់កុម្ដរឬ្ិ្ា្ុ្ិ្សកសាង
ជនំាញ្បា្្័យទាក់ទ្យងបា្លអតដរ។នដើមបឱី្យ
នកាងទ្យទួ្យលបា្លទ្យធទល ្រូបន្ងៀ្្ត្ូវយល់
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ដឹងពីជនំាញចាបំាច់ដូចនរៀបរាប់មក្ិងនចេះ
កំណ្ត្់ពីការពិបាកន្ការ្បា្្័យទាក់ទ្យង 
នចេះបំនពញត្្មូ វការគ្ន ំ្ ទ្យការ្បា្្័យ
ទាក់ទ្យងជានដើម។ 

 
គ.៤.ការសប្បើប្បស់វិធីបសប្ងៀៃៃិងសរៀៃ
សក្លម 

        ការបន ្ង ៀ្  នយើង ្ត្ូ វ នចេះកំណ្ត្់
្កមាភាពទាងំវ ិ្ ីបន្ងៀ្្ិងនរៀ្្កមា  ្ិង
អកមា នហើយន្បើ្បា្់វ ិ្ ីនរៀ្តបប្ហការ

្បកបនដ្ឋយ្ប្ិទ្យធភាព។ការនរ ៀ្តបប    
្ហការ រឺតទអកនលើទ្យ្ស្ៈថ្ន ចនំណ្េះដឹងជា
ការបនងកើត្្ងគម។្កមាភាព្ហការជាទូ្យនៅ
ម្ដ្មូលដ្ឋា ្នលើនគ្នលការណ៍្៤៖ 

1. អនកនរៀ្រឺជាចំណុ្ចនដរ ត្្ំខា្់ន្
ការបន្ងៀ្ 

2. ទ្យំនាក់ទ្យំ្ង ្ិងការន្វើ្កមាភាព រឺ
ជាចណុំ្ច្ខំា្់បទុំត្ 

3. ការន្វើការររជា្កុម រឺជារនបៀបនរៀ្
្ខំា្់ 

4. វ ិ្ ីសាន្ដ្រជា្បព័្ធ  នដើ ម ប ីប នងកើ ត្
ដនំណ្ដេះ្សាយចនំោេះបញ្ញា ជាក់ត្រង
រួរដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុងការនរៀ្។ 
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៣.៣.តម្លៃម្ៃការអប់របំរយិាបៃន 

        ការអប់របំរយិប្ន រឺជាត្នមលន្ភាព
ច្មុេះ ្ិងការរួមចំតណ្កតត្មួយរត្់តដល
្ិ្សម្ដន ក់ៗនាយំកមកកនុងថ្នន ក់នរៀ្។ នៅកនុង
ការកំណ្ត្់តដលរួមបញ្ចូ លយ ងពិត្្បាកដ 
កុម្ដរ្រប់រូបម្ដ្អារមាណ៍្ថ្នម្ដ្្ុវត្ាិភាព 
្ិងម្ដ្ភាពជាម្ដច ្់។ ្ិ្ស ្ិងឪពុកម្ដត យ
រប្់ពួកនរចូលរួមកនុងការកណំ្ត្់នគ្នលនៅ
្ិកា ្ិងចូលរួមកនុងការ្ន្មចចិត្តតដលប េះ
ោល់ដល់ពួកនរ។ នហើយបុរគលិកសាលាម្ដ្
ការបណ្តុ េះបណ្ដត ល ការគ្ន ំ្ ទ្យ ភាពបត្់តប្ 
្ិង្្ធា្ នដើមបចីិញ្ចឹ មបីបាច់ នលើកទឹ្យកចិត្ត 
្ិងនឆ្លើយត្បនៅ្ឹងត្្មូវការរប្់្ិ្សទាងំ
អ្់។ 

      ្បព័្ធអប់របំរយិប្ន ទតល់្ូវការអប់រ ំ
្បកបនដ្ឋយរុណ្ភាពកា្់តត្្បន ើ្រ្្ម្ដប់
កុម្ដរទាងំអ្់ ្ិងជាឧបករណ៍្្ខំា្់កនុងការ
ដល ្់បតូ រអាកបបកិរយិនរ ើ្ នអើង។ សាលានរៀ្
ទតល់បរបិទ្យ្្ម្ដប់ទ្យំនាក់ទ្យំ្ងដំបូងរប្់
កុម្ដរជាមួយពិភពនលាកនៅខាងន្ៅ្រួសារ
រប្់ពួកនរ  នដ្ឋយអ្ុញ្ញា ត្ឱ្យម្ដ្ការ
អភិវឌ្ឍទ្យំនាក់ទ្យំ្ង្ងគម ្ិងអ្តរកមា។ ការ
នគ្នរព ្ិងការយល់ដឹងនកើ្ន ើងនៅនពល

តដល្ិ្សតដលម្ដ្្មត្ាភាព ្ិង្បវត្តិ  
នទសងៗគ្នន  នលង ន្វើ្ងគម ្ិងនរៀ្ជាមួយគ្នន ។ 
ការអប់រតំដលមិ្រាប់បញ្ចូ ល្ិងតបងតចកដ្ឋច់
នដ្ឋយត កប្តការនរ ើ្ នអើង ្បឆ្ងំ្ឹង្កុម
តដល ម្ដ្លកខណ្ៈត្ិចតួ្ចតម្បនពណី្។ 
នៅនពលតដលការអប់ រមំ្ដ្លកខណ្ៈ រួម
បញ្ចូ លកា្់តត្ន្ចើ្ រំ្ ិត្ន្ការចូលរួមរប្់
្បជាពលរដា ការររ ្ិងជីវតិ្្ហរម្៍។ 

 
 

៤.ការសៃនិដ្ឋា ៃ 

   ការអប់របំរយិប្ន  រឺជាការនឆ្លើយត្បនៅ
្ឹងបរបិទ្យងាីរប្់ពិភពនលាក ក៏ដូចជាត្បំ្់ 
តដលម្ដ្ការអភិវឌ្ឍរកីចន្មើ្ឥត្ឈប់ឈរ។ 
្រប់សាា ប័្ោក់ព័្ធក៏ដូច្ក្ួងអប់រ ំបា្
ដ្ឋក់នចញ្ូវតទ្ការអប់រ ំយុទ្យធសាន្ដ្ត ្្ប
តមនគ្នល្នយបាយការអប់របំរ ិយប្ន
នដ្ឋយនលយ ងណ្ដឱ្យ្បព័្ធអប់របំរយិប្ន 
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ទតល់្ូវការអប់រ ំ្ បកបនដ្ឋយរុណ្ភាពកា្់តត្
្បន ើ្រ្្ម្ដប់កុម្ដរ ្ិងយុវជ្ទាងំអ្់ ។ 

      ្បនទ្យ្កមពុជា្ាិត្នៅនលើទលូ វបនងកើត្ការ
អប់របំរយិប្ន្ ្ម្ដប់កុម្ដរពិការ ចាប់តងំពី
ឆ្ន ២ំ០០៣ ជាមួយការបនងកើត្កមាវ ិ្ ី្ិកាអប់រ ំ
បរយិប្ន្្ម្ដប់កុម្ដរម្ដ្ន្ចកតី្ត្ូវការ
អប់រពិំន្្។ ន្កាយមកនទ្យៀត្ ន្ៀវនៅការ
អប់ រ បំញ្ចូ លគ្នន  ្ត្ូ វបា្បនងកើត្នៅកនុ ងឆ្ន ំ
២០១២។ បនាៃ ប់មកន្ៀវនៅការបញ្ចូ លគ្នន
្្ម្ដប់  កុម្ដរម្ដ្បញ្ញា បញ្ញា កុម្ដរម្ដ្         
បណ្ដត សាត ប់ ្ិងកុម្ដរម្ដ្បញ្ញា ការនមើល្ត្ូវ

បា្បនងកើត្ន ើង។ ឯកសារទាងំ ន្េះនដត ត្
្ំខា្់នលើការ្ិកា្បនភទ្យពិការ ្ិងទតល់
រ្លឹេះបន្ងៀ្មួយចំ្ ួ្្្ម្ដប់្បនភទ្យពិការ
នទសងៗនៅកនុ ងថ្នន កនរ ៀ្បរ ិយប្ន។  ការ
អភិវឌ្ឍកាយ្មបទា្ិងបញ្ញា សាា រត្ីដល់ជ្
្រប់ រូប ជារ្លឹ េះចាបំាច់បំទុត្កនុ ងការអប់រ ំ
្្ម្ដប់ទាងំអ្់គ្នន ។ 

«កុម្ដរតដលគ្នា ្ការអប់រ ំន្បៀបដូចជាបកស ី
គ្នា ្សាល ប» 
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ឯក្សារពិសប្រះ 

   -្ក្ួងអប់រ ំ  នគ្នល្នយបាយ្រីពីការអបរ់បំរយិប្ន   ២០១៨ 

  -្ក្ួងអប់រ ំឯកសារការអបរ់បំរយិប្ន ២០១៧ 

  -ជួ្ ណ្ដត្ វចនា្ុ្កមតខ្ារ  ការទាយនដ្ឋយវទិ្យាសាា ្ពុទ្យធសា្្បណ្ឌិ ត្យ ១៩៦៧ 

  -បា ្់ ្ណំ្ដង   ការអបរ់ ំជាកិចចការទាងំអ្់គ្នន   ទាយរប្់រាជបណ្ឌិ ត្យ្ភាកមពុជា ២០២២ 

ប្បេពសគៃទពំរ័៖ 

 -https://www.aii.edu.kh 

 -https://www.bizkhmer.com 

-https://dict.antkh.com 

-https://m.postkhmer.com 

-https://www.opensocietyfoundations.com 

- https://www.psychologytoday.com 

-https://www.unicef.org 

-https://www.sangapac.com 

-https://education.stateuniversity.com 

-https://verywellmind.com 

- https://www.sutori.com 

- https://www.young-adulllt.eu 
-Channel YouTube: Hak Sienghai  

 

 




