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 ប្រលងជប្រើសជ ើសប្រូរជប្ងៀនកប្រិតឧតតរ រ ិញ្ញា +១ 
សមយ័ប្រលង ២៣ វិច្ឆិកា ២០០១ 
វិញ្ញា សា: វរបធមទ៌ទូៅ 
រយៈទេល: ១ទ ៉ោ ង៣០នាទី 

សំណួរ 
១. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់ហ្វើជាគ្រូបហគ្ងៀន? ហគ្រោះអ្វី? 
២.  ក. ហតើអ្នកគ្តូវហ្វើអ្វីខ្លោះ ហដើម្បីបង្ហាញថា អ្នកគ្រលាញ់ម្នុរសដទៃដូច
គ្រលាញ់ខ្លួនឯង? 
 ខ្. ការហោរយល់ ការរហតោរហគ្បារគ្បណីរវាងម្នុរស និងម្នុរស
បានផ្តល់ផ្លគ្បហោជន៍អ្វីខ្លោះដល់រងគម្ជាតិ? 
៣. គ្បហៃរជាតិម្ួយអ្ភិវឌ្ឍហៅបានអាគ្រ័យហោយ្នធានម្នុរស? ចូរបក
គ្ាយបំភលឺឱ្យបានហកបោះកបយ។ 

ច្ទមលយី 
១. ម្ូលហេតុដដលខ្្ញំចង់ហ្វើជាគ្រូបហគ្ងៀន៖ 

 ចង់់ឱ្យយុវជនជាអ្នកបនតហវនពីម្នុរសចារ់ ហ្វើការអ្ភិវឌ្ឍខ្លួនហដើម្បីកាាយ
ជាពលរដឋលអដដលមានគ្បហោជន៍ជាៃីរងឃឹម្ និងជារររគ្ៃូងគ្បហៃរ
ជាតិ។ 

 អ្ប់រំឱ្យមានចំហណោះដឹងៃូលំៃូលាយ 
 អ្ប់រំឱ្យមានរីល្ម្៌ និងរុណ្ម្៌លអ 
 អ្ប់រំឱ្យមានលកខណៈវិៃាាគ្រត និងបហចេកហៃរហជឿនហលឿន 
 អ្ប់រំឱ្យមានការហោរពរិៃធិម្នុរស និងលៃធិគ្បជា្ិបហតយយ 
 អ្ប់រំឱ្យមានរុខ្ភាពមាំម្ួន 
 អ្ប់រំឱ្យមានម្នរិការខ្ពរ់ចំហរោះគ្បហៃរជាតិ 
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 អ្ប់រំឱ្យមានាម្រគីភាពលអ 
 អ្ប់រំឱ្យមានលបិច និងវិ្ីាគ្រតរគ្មាប់ផ្តល់ចំហណោះដឹង និងអ្ប់រំដល់
ម្នុរសជំតន់ហគ្កាយកាាយជាពលរដឋលអពិតគ្បាកដ 

 អ្ប់រំឱ្យយល់ដឹងពីបរិាានលអ 
 ខ្ិតខ្ំគ្ាវគ្ជាវចំហណោះដឹងថ្មីៗ និងផ្តល់បៃពិហា្ន៍លអហៅដល់អ្នកបនត
ហវន 

 ហចោះរវ័យអ្ភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឥតឈប់ឈរ។ 
 ម្ា៉ាងហៃៀតគ្រូបហគ្ងៀនជា៖ 

 ជាអ្នកដឹកតំខាងរតិបញ្ញាម្នុរស 
 ជាអ្នកកាងបញ្ញារបរ់រងគម្ជាតិ គ្រូលអតំឱ្យយុវជនលអ តំឱ្យគ្បហៃរ
ជាតិមានការអ្ភិវឌ្ឍ ទថ្លថ្នូរ និងរុងហរឿង 

 ជាអ្នកកាង្នធានម្នុរសរគ្មាប់អ្ភិវឌ្ឍគ្បហៃរ 
 ជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវហ្ពោះហៅរករនតិរុខ្ ហរចកតីទថ្លថ្នូរ និងរុភម្ងគល 
 ជាវិរវករខាងរតិបញ្ញារបរ់ជាតិ 
 ជាអ្នកកាងរុណ្ម្៌ និងរុណភាពរបរ់ម្នុរសកនញងរងគម្ 
 ជាគ្រូហពៃយបំបាត់ហគរលងងង់ហលៅាហលើភពដផ្នដី 
 ជាអ្នករង់គ្រឹោះរបរ់ម្នុរសហយើង។ 

២. ក. ហដើម្បីបង្ហាញថា ហយើងគ្រលាញ់ម្នុរសដទៃដូចគ្រលាញ់ខ្លួនឯងហយើង
គ្តូវ៖ 

 ហោរពរិៃធិគ្បជា្ិបហតយយ 
 ការររហរចកតីទថ្លថ្នូររបរ់ម្នុរស 
 គ្បកាន់គ្ពេមវិហារ្ម្៌ 
 អ្ប់រំដណតំអ្នកដទៃឱ្យហដើរផ្លូវលអ 
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ខ្. ការហោរយល់ ការរហតោរហគ្បារគ្បណីរវាងម្នុរស និងម្នុរសបាន
ផ្តល់ផ្លគ្បហោជន៍ដល់រងគម្ជាតិដូចជា៖ 
 រុខ្រុវតថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន រងគម្ និងមានាម្រគីភាពលអ 
 ហរចកតីទថ្លថ្នូរ កិតតិយរខ្ពង់ខ្ពរ់ឧតតញងឧតតម្ 
 ពលរដឋលអកនញងរងគម្គ្បជា្ិបហតយយ 
 រងគម្មានការអ្ភិវឌ្ឍ។ 

៣. គ្បហៃរជាតិម្ួយអ្ភិវឌ្ឍហៅបានអាគ្រ័យហោយ្នធានម្នុរស៖ ្នធាន
ម្នុរសជាគ្បភពថាម្ពលម្នុរសដ៏រំខាន់កនញងកិចេអ្ភិវឌ្ឍគ្បហៃរជាតិ។ 

 បកគ្ាយរំនិតគ្បធាន ទាម្ទារនូវរំនិត៤ោ៉ាងរឺ៖ 
 ការបណោតោះបណ្តាលនូវបញ្ញាាារតី៖ ទាក់ៃងហៅនឹងការគ្តិោះរិោះ
ពិចារណ្ត ហចោះថ្លឹងដថ្លងដវកដញកបណ្តាចំហណោះវិជាាតត រួបផ្សំ
រីល្ម្៌ រុណ្ម្៌រងគម្ ហរលរឺមានៃំតក់ៃំនងោាោ៉ាងជិត
រនិៃធហៅនឹងគ្បព័នធខ្ួរកបល (ចំហណោះដឹងៃូលាយ បហចេកហៃរ
វិៃាាគ្រតៃំហនើប មានចំហណោះហ្វើ និងបៃពិហា្ន៍រិកា
គ្ាវគ្ជាវ ហោរពរិៃធិម្នុរស គ្បជា្ិបហតយយ ម្នរិការជាតិ 
ាម្រគីលអ រតិយុតតិ្ម្៌ រេ័ររេួន ឈ្លារទវ)។ 

 ការបណោតោះបណ្តាលនូវផ្លូវចិតតរំនិត ឆនទៈហមាោះម្ុតគ្បយុៃធោ៉ាង
អ្ង់អាចកនញងកិចេការអ្ភិវឌ្ឍគ្បហៃរជាតិៃប់ៃល់នឹងរកម្មភាព
អ្រកម្ម ដរតងហចញជាាារតី ាម្រគីជាតិ អ្េិងា បហងកើតនូវការ
គ្រលាញ់ ដថ្រកាការររនូវអ្តតរញ្ញាណជាតិ ដដលជាគ្ពលឹង
របរ់ជាតិមាតុភូម្ិ។ 

 ាាទដ ដដលជាហៃពហការលយរបរ់បុរគលគ្រប់រូបរឺជា ហការិកា 
របរ់រងគម្ បុរគលមាាក់ៗគ្តូវដតហ្វើអ្វីដដលជារុណគ្បហោជន៍
ដល់រងគម្ និងខ្លួនឯងររ់ម្ិនៃងងងន់ដផ្នដី។ ម្ិនគ្បកាន់វណណៈ 
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ឋានៈ ពណ៌រម្បញរ និតាការនហោបាយ ជំហនឿារត ាាបនិក
ដ៏រកម្ម កនញងការកាងនូវគ្បវតតិាគ្រតរបរ់រងគម្ជាតិ។ 

 អ្ប់រំ និងបណោតោះបណ្តាលហលើកាយរម្បទារ រុខ្ភាពអ្តម្័យ៖ 
បុរគលគ្រប់រូបគ្តូវគ្បកាន់ខាាប់ នូវៃរសនៈេូបាាត ផ្ឹកាាត 
ររ់ហៅាាត តំឱ្យៃៃួលបាននូវរុខ្ភាពមាំម្ួន កមាាំងខាាំងកាា 
គ្បាជាាឈ្លារទវតំឱ្យអ្ភិវឌ្ឍគ្បហៃរជាតិបានហជឿនហលឿន។ 

ហរចកតីរននិោាន 
 រួចហរចកតីម្កចំណចុរំខាន់ៗ ដូចបានហរលខាងហលើរឺជាគ្បភពហដើម្
ជំរុញដល់ការអ្ភិវឌ្ឍ្នធានម្នុរស ឈ្លនហ្ពោះដល់ការអ្ភិវឌ្ឍគ្បហៃរជាតិ 
ដដលពុំអាចខ្វោះចំណុចណ្តម្ួយបានហ ើយ។ 
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ប្រលងជប្រើសជ ើសប្រូរជប្ងៀនកប្រិតឧតតរ រ ិញ្ញា +១ 

សមយ័ប្រលង ២០០២ 
វិញ្ញា សា: វរបធមទ៌ទូៅ 
រយៈទេល: ១ទ ៉ោ ង៣០នាទី 

សំណួរ 
១. ហតើវបប្ម្៌បរហៃរជៈឥៃធិពលម្កហលើយុវជនដខ្មរមានអ្វីខ្លោះ? កនញងតម្ជា
បុរគលិករិកាម្ួយរូប ហតើគ្តូវមានវិធានការៃប់ាាត់វបប្ម្៌រលាអាវាដរទាំង
ហតោះដូចហម្តច? 
២. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកហគ្ជើរហរើរម្ុខ្របរវិជាាជីវៈគ្រូបហគ្ងៀន? ហតើរកយររុនិរសិត
មានអ្តថន័យដូចហម្តច? ហបើអ្នកយល់រកយហនោះហតើគ្តូវគ្បកាន់អាកបបកិរិោដបប
ណ្តខ្លោះកនញងរយៈហពលបណោតោះបណ្តាលហៅវិៃាាានជាតិអ្ប់រំ? 

ច្ទមលយី 
១. ក). វបប្ម្៌បរហៃរជៈឥៃធិពលម្កហលើយុវជនដខ្មររឺ៖ 

 តន្តនតីញ័រញាក់ខ្ុរពីលកខណៈជាតិដខ្មរ 
 ភាពយនតអារអាភារ កាប់រមាាប់ ឆក់បលន់ លបិចកលហលៅាងងឹត 
 រំហលៀកបំរក់រុីវិល័យេួរហេតុេូរពីបរហៃរ 
 ម្ ូតរក់ ឬកររកិរិោមាោៃ ចាប់ទដ ញាក់ចិហ្េើម្ហលើកទដដំហណើរ
ហលាត 

 អ្តតចរិកៃំហនៀម្ៃមាាប់គ្បទពណី និងឥរិោបៃ ហដក ហដើរ អ្ងគញយ ឈរ 
គ្បារចាកនឹងចរិកលកខណៈរបរ់ជាតិដខ្មរ 

 រមាារហគ្បើគ្បារ់ហគ្ចើនដតបរហៃរនិយម្ ម្ិនរូវចូលចិតតហគ្បើគ្បារ់នូវ
របរ់អ្វីដដលជារបរ់ជាតិខ្លួន។ 
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ខ្. កនញងតម្ជាបុរគលិករិកាម្ួយរូប ខ្្ញំមានវិធានការៃប់ាាត់វបប្ម្៌រ
លាអាវាដរទាំងហតោះដូចតហៅ៖ 

 បណោតោះាារតីគ្រលាញ់រិលបៈ វបប្ម្៌ជាតិឱ្យចូលហគ្ៅកនញងគ្រទាប់យុវ
ជន 

 ផ្សពវផ្ាយរិលបៈវបប្ម្៌ជាតិឱ្យបានហគ្ចើន ជាងការផ្សពវផ្ាយវបប្ម្៌
បរហៃរ ហៅគ្រឹោះាានរិកាតត និងហៅៃីាធារណៈ 

 ៃប់ាាត់គល់វបប្ម្៌បរហៃរណ្តដដលម្ិនផ្តល់ផ្លគ្បហោជន៍ដល់
រងគម្ជាតិដខ្មរ 

 បហងកើតាាទដនូវអ្វីដដលជារបរ់ខ្លួនឱ្យបានហគ្ចើនហេើយមានលកខណៈរុ
គ្កិត លអគ្បណិតដដលជាៃីហពញនិយម្របរ់គ្បជាពលរដឋដខ្មរ 

 គ្ាវគ្ជាវដរវងយល់ រវ័យដកលម្អវបប្ម្៌ជាតិឱ្យរុីជហគ្ៅដថ្ម្ហៃៀត 
 រួបរួម្ោាហលើកតហម្កើនរិលបៈ វបប្ម្៌ជាតិឱ្យបានគ្ពម្ៗោា 
 អ្ប់រំឱ្យគ្បជាពលរដឋ យុវជន និយម្ហគ្បើគ្បារ់រិលបៈ វបប្ម្៌ជាតិឱ្យ
បានៃូទាំងគ្បហៃរ 

 អ្ប់រំ និងចាត់វិធានការ ហៅហលើគ្ៃឹរតីទនគ្ពំគ្បៃល់ទនរិៃធិហររីភាពយុវ
ជន ពលរដឋ .ឱ្យយល់ពីរិៃធិនិងចបប់ រិៃធិនិងការៃៃួលខ្ុរគ្តូវហដើម្បី
បំបាត់ភាពអាណ្ត្ិបហតយយ ឱ្យអ្រ់ពីកនញងរងគម្ជាតិ គ្ពម្ទាំងបំបាត់
ការរំហលាភរិៃធិ 

 អ្ប់រំរីល្ម្៌ទាំងគ្បាំ (រីល្ម្៌ផ្ទាល់ខ្លួន គ្រួារ រងគម្ វិជាាជីវៈ និង
អ្នតរជាតិ) 

 អ្ប់រំរីល្ម្៌ហដើម្បីហរចកតីទថ្លថ្នូរ កនញងការររ់ហៅរបរ់ម្នុរស 
 ខ្ិតខ្ំពនយល់ហេតុផ្លនូវអ្វីដដលជាអ្រីល្ម្៌ និងកត្តោប ោះរល់ដល់
ៃំហនៀម្ៃមាាប់គ្បទពណីជាតិ 
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 អ្ប់រំឱ្យហរយល់ចបរ់ នូវអ្វីដដលជាលកខណៈជាតិ អ្តតរញ្ញាណជាតិ 
ហដើម្បីៃប់ាាត់ការបំផ្ទាញវបប្ម្៌ជាតិដខ្មរ 

 វាយបក និងៃប់ាាត់ឱ្យទាន់ហពលហវលា ហលើអ្នកបងករឱ្យមានការគ្បគ្ពឹតត
ដលបងរលាអាវាដរ ហផ្តរផ្ទោរ ការៃិញៃឹកចិតតរិលបករ ៃិញាាទដ
និពនធបុគណតត។ 
ជារមួ្វាយបក និងៃប់ាាត់ឱ្យទាន់ហពលហវលាហៅហលើអ្នកណ្តដដលមាន
បំណងម្ិនលអចង់បំបាត់រិលបៈវបប្ម្៌ជាតិដខ្មរ។ 

២. ក). បានជាខ្្ញំហគ្ជើរហរើរម្ុខ្របរវិជាាជីវៈគ្រូបហគ្ងៀនហគ្រោះ៖ 

 គ្រូបហគ្ងៀនជាម្ុខ្របរម្ួយទថ្លថ្នូរ ឧតតញងឧតតម្ហេើយមានរុណ
គ្បហោជន៍ចំហរោះជាតិ មាតុភូម្ិ កនញងការបណោតោះបណ្តាល្នធាន
ម្នុរសហដើម្បីអ្ភិវឌ្ឍ (ោំកនញងាលាដផ្លផ្ទាហៅកនញងរងគម្) 

 គ្រូបហគ្ងៀនជាវិរវករទនគ្ពលឹង 
 គ្រូបហគ្ងៀនជាបុពវការីជន 
 គ្រូបហគ្ងៀនរឺជាអ្នកកាងរតិបញ្ញារបរ់ជាតិ 
 គ្រូបហគ្ងៀនជាអ្នកការររ និងហោោះគ្ាយបញ្ញាជាតិ 
 គ្រូបហគ្ងៀនរឺជាអ្នកចិតតបុណយដ៏គ្បហរើរ ហេើយជាអ្នកលោះបង់
គ្បហោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន រគ្មាប់គ្បហៃរជាតិ 

 គ្រូបហគ្ងៀនជាអ្នកចងអញលបង្ហាញផ្លូវដ៏ភលឺាាង និងរុងហរឿងរបរ់ជាតិ 
 គ្រូបហគ្ងៀនជាឪពុកមាោយរបរ់រិរសហលើដផ្នដី 
 គ្រូបហគ្ងៀនជាបុរគលរួរឱ្យហោរព 
 គ្រូបហគ្ងៀនជាឃ្ាំងរតិបញ្ញារបរ់ជាតិ 
 គ្រូបហគ្ងៀនជាអ្នកកាងគ្រឹោះជីវិតម្នុរសហលាក។ 

ខ្). ររុនិរិសត ម្កពីរកយ (ររុ+និរសិត) 
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 ររុ= គ្រូ ឬ រំរ ូ
 និរសិត= រឺជាអ្នកហរៀនដដលរថិតហៅហគ្កាម្ការគ្រប់គ្រងរបរ់គ្រូ 
ហេើយជាអ្នកដដលមានកគ្ម្ិតយល់ដឹងខ្ពរ់។ 

 ររុនិរសិត រឺជាអ្នកហរៀនដផ្នកររុហការលយ ជាអ្នកវិជាាជីវៈដផ្នកខាងគ្រូ
បហគ្ងៀន។ 

រ). រយៈហពលបណោតោះបណ្តាលហៅម្ហាវិៃាល័យររុហការលយហយើងគ្តូវ
គ្បកាន់អាកបបកិរិោដូចតហៅ៖ 

 យកចិតតៃុកោក់ហោរពវិន័យ និងបៃបញ្ញារបរ់ម្ហាវិៃាល័យ 
 យកចិតតៃុកោក់ត្តម្ោន រិត រហងកត គ្តិោះរិោះពិចារណ្តវិភារហ្វើ
រំហោរ ហគ្បៀបហ្ៀបហលើគ្បធានបៃនីម្ួយៗដដលហលាកាគ្ាោចា
រយោក់ឱ្យ 

 ខ្ិតខ្ំបតូរហោបល់ាោប់ម្តិអ្នកដទៃ ាោប់ការដណតំរបរ់រណៈ
គ្រប់គ្រងម្ហាវិៃាល័យ ាោប់ការដណតំរបរ់ាគ្ាោចារយ 

 ខ្ិតខ្ំគ្តង់គ្ត្តប់ាោប់គល់ពុៃធិទាំងឡាយ ដដលហលាកាគ្ាោចារយផ្ត
ល់ជូន 

 ខ្ិតខ្ំរិកា និងរវ័យរិកាហដើម្បីគ្ាយបញ្ញា ដដលមានកនញងគ្បធាន
បៃនីម្ួយៗ ហដើម្បីបហ្េញម្តិផ្ទាល់ខ្លួនឱ្យអ្នកដទៃាោប់ 

 ខ្ិតខ្ំបំហពញការង្ហរដដលាលាគ្បរល់ជូនក៏ដូចជាកិចេការរបរ់
ាគ្ាោចារយហដើម្បីយកកិចេការទាំងហតោះហៅគ្បរល់ឱ្យទាន់ហពលហវលា 

 ខ្ិតខ្ំរិកា និងរវ័យរិកាគ្ាវគ្ជាវ 
 ហចោះដកយកបៃពិហា្លអៗកនញងការហរៀន និងការបហគ្ងៀន (រមាារ
ឧបហៃរគ្រប់គ្ោន់ វិន័យរិកាការហលើកៃឹកចិតត កិចេដតងការ
បហគ្ងៀន) 
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 ហចោះវាយតទម្ល និងដកលម្អឱ្យទាន់ហពលហវលាហដើម្បីកាាយជាររុនិរសិត
លអ និងកាាយជាគ្រូបហគ្ងៀនដ៏លអហៅហពលអ្តរត។ 
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ប្រលងជប្រើសជ ើសប្រូរជប្ងៀនកប្រិតឧតតរ រ ិញ្ញា +១ 

សមយ័ប្រលង ០១ តលុា ២០០៣ 
វិញ្ញា សា: វរបធមទ៌ទូៅ 
រយៈទេល: ១ទ ៉ោ ង៣០នាទី 

សំណួរ 
១. ហេតុអ្វីបានអ្នកហគ្ជើរហរើរម្ុខ្របរវិជាាជីវៈជាគ្រូបហគ្ងៀន? 
២. ម្តិម្ួយហរលថា «ការរកិាវបប្ម្៌ អ្រិយ្ម្៌»មានាររំខាន់ខាាំង
រគ្មាប់ម្នុរសដខ្មរ ចូរពនយល់បំភលឺ។ 
៣. ចូរអ្នកបង្ហាញពីរិៃធិហររីភាព លៃធិគ្បជា្ិបហតយយនិងការអ្នុវតតរបរ់វា។ 
៤. ហតើកិចេការររបរិាានជាកិចេការរបរ់នរណ្ត? ចូរពនយល់។ 

ច្ទមលយី 
១. បានជាខ្្ញំហគ្ជើរហរើរម្ុខ្របរវិជាាជីវៈគ្រូបហគ្ងៀនហគ្រោះ៖ 

 គ្រូបហគ្ងៀនជាម្ុខ្របរម្ួយទថ្លថ្នូរ ឧតតញងឧតតម្ហេើយមានរុណ
គ្បហោជន៍ចំហរោះជាតិ មាតុភូម្ិ កនញងការបណោតោះបណ្តាល្នធាន
ម្នុរសហដើម្បីអ្ភិវឌ្ឍ (ោំកនញងាលាដផ្លផ្ទាហៅកនញងរងគម្) 

 គ្រូបហគ្ងៀនជាវិរវករទនគ្ពលឹង 
 គ្រូបហគ្ងៀនជាបុពវការីជន 
 គ្រូបហគ្ងៀនរឺជាអ្នកកាងរតិបញ្ញារបរ់ជាតិ 
 គ្រូបហគ្ងៀនជាអ្នកការររ និងហោោះគ្ាយបញ្ញាជាតិ 
 គ្រូបហគ្ងៀនរឺជាអ្នកចិតតបុណយដ៏គ្បហរើរ ហេើយជាអ្នកលោះបង់
គ្បហោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន រគ្មាប់គ្បហៃរជាតិ 

 គ្រូបហគ្ងៀនជាអ្នកចងអញលបង្ហាញផ្លូវដ៏ភលឺាាង និងរុងហរឿងរបរ់ជាតិ 
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 គ្រូបហគ្ងៀនជាឪពុកមាោយរបរ់រិរសហលើដផ្នដី 
 គ្រូបហគ្ងៀនជាបុរគលរួរឱ្យហោរព 
 គ្រូបហគ្ងៀនជាឃ្ាំងរតិបញ្ញារបរ់ជាតិ 
 គ្រូបហគ្ងៀនជាអ្នកកាងគ្រឹោះជីវិតម្នុរសហលាក។ 

២. ម្តិម្ួយហរលថា «ការរកិាវបប្ម្៌ អ្រិយ្ម្៌»មានាររំខាន់ខាាំង
រគ្មាប់ម្នុរសដខ្មររឺ៖ 

 បានាាល់ចបរ់ពីអ្វីដដលខ្លួនមានដដលលអ ហេើយហរគ្រលាញ់ និង
ៃៃួលាាល់ត្តំងពីបុគណ 

 ហចោះបណោតោះម្ហតរហ្េតត ម្នរិការ ដថ្រកា និងការរររម្បតតិវបប្ម្៌
ជាតិខ្លួន 

 ាាល់ចបរ់នូវគ្បភពលកខណៈរបរ់ជាតិ ហោយហចោះហគ្បៀបហ្ៀបវបប្ម្៌ 
និងអ្រិយ្ម្៌បរហៃរដដលលអឱ្យម្កជារបរ់ជាតិ គ្របត្តម្ចំណង់
ចំណូលចិតតគ្បជាជាតិខ្លួន និងគ្ពលឹងជាតិខ្លួន 

 ហចោះរកវិធានការៃប់ាាត់ និងវាយបកឱ្យទាន់ហពលហវលានូវឥៃធិពលវបប
្ម្៌បរហៃរដដលបំផ្ទាញដល់វបប្ម្៌ អ្រិយ្ម្៌ជាតិខ្លួន។ ដូចហនោះការ
រិកាវបប្ម្៌ អ្រិយ្ម្៌ មានាររំខាន់ណ្តរ់រគ្មាប់ម្នុរស ដដល
រួររបបីដរវងយល់ឱ្យរុីជហគ្ៅបដនថម្ហៃៀតនូវអ្តតរញ្ញាណរបរ់ជាតិដខ្មរ 
និងជាគ្ពលឹងរបរ់ជាតិដខ្មរ។ 

៣. រិៃធិ រឺជាអ្វីៗដដលជាតគ្ម្ូវការរំខាន់ រគ្មាប់ររ់ហៅកនញងហរចកតីទថ្លថ្នូរ 
ហដើម្បីររ់ហកើតជាម្នុរស។ 

 ហររីភាព៖ ភាពហររីរបរ់ម្នុរសោានគ្ពំដដនកំណត់ដដលមានត្តំងពី
កំហណើតម្កហម្លោះ។ 
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 លៃធិគ្បជា្ិបហតយយ៖ រឺជារបបគ្រប់គ្រងរដឋហោយគ្បជាពលរដឋ។ 
កនញងការអ្នុវតតគ្តូវហចោះហគ្បើរិៃធិរបរ់ខ្លួន ហដើម្បីកុំឱ្យកាាយហៅជាការ
រំហលាភរិៃធិ 

 គ្ពំដដនទនរិៃធិ រឺចបប់ 
 គ្ពំដដនទនចបប់ រឺរិៃធិ 
 ការហគ្បើរិៃធិម្ិនហោរពចបប់តំឱ្យអ្ត្ិបហតយយ 
 ការហគ្បើរិៃធិម្ិនហោរពរិៃធិតំឱ្យផ្ទោច់ការ 

ត្តម្ហោលការណ៍លអៗទនរបបគ្បជា្ិបហតយយមានដូចជា៖ 

 មានរម្តថភាព ម្ិនហរើរហអ្ើង ម្ិនគ្បកាន់វណណៈពណ៌រម្បញរ 
 មានភាតរភាព និងការអ្នុហគ្ោោះ អ្្ាគ្រ័យោា 
 ការៃៃួលខ្ុរគ្តូវខ្ពរ់ ហោយបំហពញភារកិចេត្តម្តួតៃី ឋានៈ និង
យុតតិ្ម្៌ 

 ផ្តល់រិៃធិហររីភាពគ្រប់ដបបោ៉ាង និងតមាាភាព 
 មានរិៃធិនិោយរតី បហ្េញម្តិ ដវកដញករកខ្ុរគ្តូវ 
 ទាម្ទារឱ្យរោាភិបាល ហ្វើត្តម្ឆនទៈរបរ់ខ្លួន 
 មានរិៃធិចូលរួម្គ្បជុំ និងអ្ប់រំ ឬការបហងកើនរមារម្ 
 មានរិៃធិកនញងជំហនឿារតហផ្សងៗ 
 មានការហបាោះហ្ាតហោយហររី និងយុតតិ្ម្៌ 
 ហោរពត្តម្លៃធផ្លទនការហបាោះហ្ាត 
 ហររីភាពហលើវិរ័យហរដឋកិចេ ហោយគគ្រតជាមាារ់កម្មរិៃធិហលើ្នធាន
របរ់ខ្លួន និងជំនួញហផ្សងៗ 

 ម្ិនរំហលាភបំរនហលើរិៃធិអ្នកដទៃហោយមានតុលាការឯកគជយ ហដើម្បី
កាត់ហទារហលើជនហលមើរ 
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 មានគ្បព័នធពេុបកស ដូចជាបកសជំទារ់កនញងរភា ហដើម្បីរកាតុលយភាព
កនញងការគ្រប់គ្រងឱ្យបានលអ 

 មាននិតិអាជាា ជាការគ្រប់គ្រងចបប់ 
 ម្ន្តនតីគជាការ ទាហាន នររបាល គ្បកាន់ជំេរអ្ពាគ្កឹត។ ដូចហនោះរិៃធិ
ហររីភាព លៃធិគ្បជា្ិបហតយយរបរ់បានតំម្កនូវហរចកតីទថ្លថ្នូរ រុភ
ម្ងគល រម្តថភាព យុតតិ្ម្៌ ាម្រគីភាព និងអ្ភិវឌ្ឍរងគម្ោ៉ាងពិត
គ្បាកដ។ 

៤. កិចេការររបរិាាន ជាភារកិចេរបរ់៖ 

 ហបរកកម្មគ្ករួង បរិាាន៖ 
 គ្រប់គ្រងបរិាាន ត្តម្ោនគ្តួតពិនិតយ និងដណតំអ្នុវតតកម្មវិ្ីបរិាា
នជាតិ 

 ជាហរត្ិការឱ្យរោាភិបាល កនញងការការររ្នធាន្ម្មជាតិ 
 យុៃធាគ្រតគ្ករួងបរិាានឈរហលើការគ្បកាន់ហោយផ្ទាល់ និងរេ
ការណ៍ជាម្ួយាាប័នហផ្សងៗ គ្ពម្ទាំងការចូលរួម្របរ់គ្បជាជន 

 ហយើងទាំងអ្រ់ោា និងម្នុរសជាតិហលើពិភពហលាកទាំងម្ូល ដូចហនោះហតើ
នរណ្តជាអ្នកៃៃួលខ្ុរគ្តូវកនញងកិចេការរររុណភាពបរិាាន។ បញ្ញា
ហនោះហបើនិោយជារួម្ ជាភារកិចេរបរ់ម្នុរសជាតិទាំងម្ូល ហោយដ ក
ហៅកម្ពញជា ជាភារកិចេរបរ់ម្នុរសគ្រប់រូប ដដលររ់ហៅហលើៃឹកដីទន
គ្បហៃរហនោះ។  

ហបើនិោយពីបរិាាន ោានគ្កបខ្័ណឌដបងដចករវាងគ្បហៃរម្ួយ តំបន់ម្ួយ 
គ្រុកម្ួយ ឃុំម្ួយ ឬម្ូលោានជាក់លាក់ណ្តម្ួយហ ើយ។ 
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បរិាានម្ិនចាំបាច់ហ្វើលិខ្ិតឆលងដដនហៃ៖ មាាក់ៗគ្តូវមានជំេរ និងៃរសនៈ 
កិចេការររបរិាាន រឺជាភារកិចេរបរ់ម្នុរសគ្រប់ជាតិារន៍ គ្រប់ពណ៌រម្បញរ 
គ្រប់និតាការនហោបាយ និងគ្រប់ារតទាំងអ្រ់ វាម្ិនដម្នជាភារកិចេហោយ
ដ កដតបុរគលណ្តមាាក់ ឬាាប័នណ្តម្ួយហោយដ កហ ើយ។ 
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ប្រលងជប្រើសជ ើសប្រូរជប្ងៀនកប្រិតឧតតរ រ ិញ្ញា +១ 

សមយ័ប្រលង ២០០៤ 
វិញ្ញា សា: វរបធមទ៌ទូៅ 
រយៈទេល: ១ទ ៉ោ ង៣០នាទី 

សំណួរ 
១. ហតើការរិកាពីវបប្ម្៌ចំហណោះដឹងៃូហៅគ្តូវរិកាពីអ្វីខ្លោះ? មានាររំខាន់
ដូចហម្តច? 
២. ហរដតងហរលថា «ខ្វោះការអ្ប់រំខ្វោះការអ្ភិវឌ្ឍ» ចូរបកគ្ាយពនយល់និងហលើក
ឧទាេរណ៍ម្កបញ្ញាក់។ 

ច្ទមលយី 
១. ក). ការរិកាពីវបប្ម្៌ចំហណោះដឹងៃូហៅគ្តូវរិកាពី៖ ចំហណោះដឹងៃូហៅ 
ៃូលំៃូលាយហលើគ្រប់រកម្មភាពរងគម្មាន 

 ចំហណោះដឹងជំហនឿារត ចំហណោះវិជាា វិៃាាគ្រត 
 បហចេកហៃរ ភាា អ្កសរ រញ្ញា អ្កសរាគ្រត អ្កសររិលប៍ រិលបៈ ពត៌
មាន ៃំហនៀម្ៃមាាប់គ្បទពណី ការរិកា ការអ្ប់រំ រីល្ម្៌ រុណ្ម្៌ 
ចរិោ្ម្៌ ចបប់ៃូតាន កីឡា ដលបងកំានត ចបប់តត ម្ហ្ាបាយ 
បហចេកហៃរ វិៃាាគ្រតៃំហនើប ការបងកបហងកើនផ្ល ការហដើរហេើរ ម្ុខ្របរ
វិជាាជីវៈ ហរដឋកិចេ រងគម្កិចេ នហោបាយកនញង និងហគ្ៅគ្បហៃរ ហរលរឺ
រហបៀបហរៀបរយរងគម្ឱ្យមានរណ្តាប់ធាាប់ឱ្យមានការរីកចហគ្ម្ើន 

 ចំហណោះដឹងពីអ្វីដដលខ្លួនមានដដលលអ ហេើយគ្តូវបានអ្នកផ្ងទាំងពួង
គ្រលាញ់ និងៃៃួលាាល់ត្តំងពីបុគណម្ក ហរលរឺាាល់ម្ូលោាន
គ្រឹោះរបរ់រងគម្ជាតិគ្ពលឹងជាតិ អ្តតរញ្ញាណជាតិ 
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 ចំហណោះដឹងពីរិៃធិម្នុរស លៃធិគ្បជា្ិបហតយយ រិៃធិ និងចបប់ រិៃធិ និង
ករណីកិចេ ការៃៃួលខ្ុរគ្តូវ វបប្ម្៌រនតិភាព ចំហណោះហចោះររ់ហៅកនញង
រងគម្ ការកាងនិតិរដឋ លៃធិគ្បជា្ិហតយយ និងការហបាោះហ្ាតកនញងរបប
គ្បជា្ិបហតយយហររីពេុបកស រិៃធិគ្រតី រិៃធិកុមារ រដឋ្ម្មនុ្ញ អ្តម្័យ 
រុខ្ភាព 

 ចំហណោះដឹងរតីអ្ំពីអ្ំហពើេិងាហៅកនញងគ្រួារ ជាកត្តោដដលតំឱ្យមានអ្ំហពើ
េិងាកនញងគ្រួារ ផ្លវិបាកទនអ្ំហពើេិងាកនញងគ្រួារ ចបប់ៃប់ាាត់
អ្ំហពើេិងាកនញងគ្រួារ 

 ចំហណោះដឹងពីបរិាាន (ការដថ្រកា និងការការររបរិាាន) ហដើម្បីឱ្យ
យល់ចបរ់ថា បរិាាន្ម្មជាតិ រឺជាគ្បភពជីវិតហៅហលើភពដផ្នដដ 

 ចំហណោះដឹងរតីអ្ំពីជទម្ងងហអ្ដរ៍ និងកាម្ហគរ ដដលជាជំងឆឺលងពុំអាច
ពាបាលបាន យល់ពីវិ្ីផ្សពវផ្ាយ និងការររជំងឺហនោះ 

 ចំហណោះដឹងរឹងមាំហលើគ្ពឹតតការណ៍ជាតិ អ្នតរជាតិ ពិហររការយល់ដឹងរតី
អ្ំពីការវិវដតទនបហចេកវិៃាៃំហនើប ហៅហលើរកលហលាកទាំងដផ្នក
នហោបាយ ហរដឋកិចេ និងរងគម្កិចេ។ 

ខ្). ាររំខាន់ទនការរិកាចំហណោះដឹងៃូហៅ៖ 
 បណោតោះម្ហតរហ្េតត ដថ្រកាការររនូវអ្វីៗដដលជារបរ់ជាតិ ម្រតក
ទនវបប្ម្៌ជាតិ ហរលរឺវបប្ម្៌ អ្រិយ្ម្៌រុងហរឿងរបរ់បុពវបុររ ដដល
បានបនសល់ៃុកឱ្យ 

 ាាល់ចបរ់នូវគ្បភពលកខណៈទនវបប្ម្៌ អ្រិយ្ម្៌របរ់ជាតិខ្លួន ត្តម្រ
យៈឥរិោបថ្ ហដក ហដើរ ឈរ អ្ងគញយ ៃំហនៀម្ៃមាាប់គ្បទពណី ជំហនឿ 
ារត រិលបៈ 
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 ហចោះយកអ្វីៗដដលម្ិនដម្នជារបរ់ជាតិខ្លួន ឱ្យហៅជាលកខណៈជាតិខ្លួន 
គ្របត្តម្ដួងគ្ពលឹងរបរ់ជាតិ 

 ហចោះរកវិធានការការររ និងៃប់ាាត់នូវឥៃធិពលវបប្ម្៌ អ្រិយ្ម្៌ 
បរហៃរទាំងឡាយណ្ត ដដលម្កបំផ្ទាញដល់វបប្ម្៌ អ្រិយ្ម្៌របរ់ខ្លួន 

 មានៃុកកនញងការពនយល់ដណតំម្ហាជនៃូហៅឱ្យមានឆនទៈ ហចោះគ្រលាញ់
រម្បតតិវបប្ម្៌ហៅជុំវិញខ្លួនហរដដលជាម្រតករបរ់បុពវបុររហយើងបនសល់
ៃុកឱ្យ 

 ចង់ផ្ារភាាប់ចំហណោះដឹងៃូហៅ រតីពីវបប្ម្៌ជាតិ អ្នតរជាតិ រួម្ជាម្ួយនឹង
ម្ុខ្វិជាាឯកហៃរផ្ទាល់របរ់ខ្លួនហដើម្បីហលើកកម្ពរ់រុណភាពអ្ប់រំ ត្តម្
ដផ្នការជាតិអ្ប់រំរគ្មាប់ហយើងទាំងអ្រ់ោាជាកូនដខ្មរ 

 ហ្វើការអ្ប់រំឱ្យគ្បជាពលរដឋដរវងយល់កាន់ដតរុីជហគ្ៅហៅហលើអ្តត
រញ្ញាណជាតិ និងដួងគ្ពលឹងរបរ់ជាតិដខ្មរ (គ្បជាជន ៃឹកដី គ្បវតតិា
គ្រត ការគ្រប់គ្រង ភាា អ្កសរាគ្រត អ្កសររិលប៍ រិលបៈ ៃំហនៀម្
ៃមាាប់ គ្បទពណី ជំហនឿ ារត ចិតតរំនិត អាកបបកិរិោ ឆនទៈរួម្ដូច
ោា) 

 ហចោះររ់ហៅកនញងរងគម្ជាម្ួយោា គ្រលាញ់គប់អានោា ហោរពរិៃធិោាហៅ
វិញហៅម្ក ោានការដបងដចកវណណៈ ពណ៌រម្បញរ ហភៃ ជំហនឿ ារត 

 ហចោះររ់ហៅគ្បកបហៅហោយចរិោ្ម្៌ និងរុណ្ម្៌ហដើម្បីររ់ហៅរម្រម្យ
កនញងរងគម្ 

 ហចោះយកគ្ៃឹរតី ឬដំបូតានទាំងឡាយណ្តដដលដឹកតំម្នុរសហៅរកផ្លូវលអ
ម្កអ្នុវតត 

 ាាល់កាតពវកិចេ និងរវ័យអ្ប់រំខ្លួន ឱ្យកាាយហៅជាពលរដឋលអ 
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 មានម្នរិការកនញងម្ុខ្របរវិជាាជីវៈ ត្តម្រមាាជីហវា ម្ិនរំហលាភហលើអ្នកដទៃ 
 ាាល់គ្ពំគ្បៃល់រវាងរិៃធិ និងចបប់ ករណីកិចេ និងការៃៃួលខ្ុរគ្តូវ 
ហដើម្បីហជៀរវាងការរំហលាភរិៃធិ 

 ម្នុរសគ្តូវមានកាតពវកិចេ ការររគ្បជា្ិបហតយយអ្ភិវឌ្ឍគ្បជា្ិបហតយយ 
និងហគ្បើគ្បារ់គ្បជា្ិបហតយយហោយគ្តឹម្គ្តូវ 

 មានាម្រគីភាពលអ គ្រលាញ់យុតតិ្ម្៌ គ្រលាញ់ម្នុរសជាតិៃូហៅ 
 មានៃំតក់ៃំនងជាម្ួយជាតិ និងអ្នតរជាតិ ម្ិនគ្បកាន់ពូជារន៍ 
ពណ៌រម្បញរ ជំហនឿ ារត 

 ហដើម្បីរួម្ចំដណកកនញងកិចេការររបរិាានហៅកម្ពញជាហ ើងវិញ ការអ្ប់រំ និង
ផ្សពវផ្ាយចំហណោះដឹងបរិាាន រឺជារំណូម្ពរចាំបាច់ម្ួយជាបតាន់ 
ដដលគជរោាភិបាលគ្តូវយកចិតតៃុកោក់ និងោំររដល់រកម្មភាពហនោះ 

 កិចេការររបរិាាន រឺជាភារកិចេរបរ់ហយើងទាំងអ្រ់ោា ហេើយការង្ហរ
ហនោះ ម្ិនអាចអ្នុវតតហោយគ្បរិៃធិភាព ហបើោានកមាាំងម្ហាជនចូលរួម្ោា
និងោានការបណោតោះាារតីម្នរិការចំហរោះបរិាាន 

 ការបំបាត់ភាពគ្កីគ្ក រឺជាចំដណកម្ួយដល់ការការររ រុណភាពបរិាា
នដដរ។ 

២. ហរដតងហរលថា «ខ្វោះការអ្ប់រំ ខ្វោះការអ្ភិវឌ្ឍ»។ 
 ការអ្ប់រំ៖ រឺជាការហ្វើរកម្មភាពហៅហលើបុរគល ដដលមានហោលបំណង
ចបរ់លារ់ កនញងការហគ្បើគ្បារ់ចិតតរំនិតរបរ់ម្នុរស (បដគ្ម្បគ្ម្ួល
បុរគលិកលកខណៈរបរ់ម្នុរស)។ ការអ្ប់រំរឺជា លំតំទនការគ្បគ្ពឹតតហៅ
ហពញម្ួយជីវិតរបរ់ម្នុរសកនញងាានភាពហផ្សងៗោា។ 
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ឧទាេរណ៍៖ ការអ្ប់រំខាងវិជាាហពៃយ ខាងគ្រូបហគ្ងៀន ខាងរំណង់ ខាង
បហចេកហៃរៃំហនើប។ 

 ការអ្ភិវឌ្ឍ៖ រឺជាការហ្វើឱ្យមានការដគ្បគ្បួលហ្ពោះហៅរកភាពរីកចហគ្ម្ើន។ 
គ្បជាពលរដឋជួបគ្បៃោះកងវោះខាតការអ្ប់រំ ខ្វោះការអ្ភិវឌ្ឍ៖ 
 ខ្វោះ្នធានម្នុរសរគ្មាប់ការររ និងកាងគ្បហៃរ(ម្ិនបានោំកនញង
ាលា ោានដផ្លផ្ទាកនញងរងគម្) 

 ជួបគ្បៃោះនូវអ្នកខរជន ៃុររតជន និងភាពគ្កីគ្កហត្តកោ៉ាកកនញងរងគម្ 
 ហកើតមានអ្ំហពើអ្រីល្ម្៌ហផ្សងៗ ដូចជាអ្ំហពើេិងា ហចារកម្ម ឃ្តកម្ម
ជាហដើម្ 

 ខ្ូចបរិាាន ហោយារការហគ្បើគ្បារ់វតថញ្ម្មជាតិខ្ុរៃំនង និងោាន
ចំហណោះដឹង 

 ហកើតមានជំងឺជាហគ្ចើន និងមានអ្នកមានវិបតតិកាយរម្បទា ហគោពា្ិ 
ហោយាពួកហរខ្វោះអ្តម្័យ 

 ពិបាកកនញងការកាងគ្បហៃរឱ្យរីកចហគ្ម្ើន្ប់រេ័រ 
 បាក់ៃឹកចិតត ឈឺចាប់កនញងចិតត អ្រ់រងឃឹម្កនញង្កជីវិត 
 បាត់បង់ហរវារងគម្ 
 ប ោះរល់ដល់គ្បព័នធអ្ប់រំរបរ់រងគម្ 
 បាត់បង់កិតតិយរ និងហរចកតីទថ្លថ្នូររបរ់ជាតិ 
 អ្រិយ្ម្៌ជាតិធាាក់ចុោះ 
 ខ្វោះនូវបញ្ញាាារតី ហោយឆលងកាត់ការគ្តិោះរិោះពិចារណ្តបណ្តាចំហណោះដឹង
តត គ្បកបហោយអ្រីល្ម្៌ហគ្រោះដតោានៃំតក់ៃំនង ោ៉ាងជិតរនិៃធ
ហៅនឹងគ្បព័នធខ្ួរកបល 
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 ខ្វោះភាពឈ្លារទវោានចិតតរំនិត ឆនទៈហមាោះម្ុតអ្ង់អាចកាាហាន កនញងកិចេ
ការអ្ភិវឌ្ឍគ្បហៃរជាតិ ម្ិនអាចៃប់ៃល់គល់រកម្មភាពរកម្ម អ្
រកម្មកនញងរងគម្បាន 

 ម្ិនអាចហកើតមាន ាារតីាម្រគីភាព ភាតរភាពម្នុរស្ម្៌ អ្េិងា 
លៃធិគ្បជា្ិបហតយយ និងម្ិនបហងកើតហ ើងនូវ ការគ្រលាញ់ ដថ្រកា
ការររអ្តតរញ្ញាណជាតិដដលជាដួងគ្ពលឹងរបរ់ជាតិខ្លួន 

 ោានរំនិតបហងកើតាាទដ ដដលជាហៃពហការលយរបរ់ខ្លួនឱ្យកាាយជា
ហការិការបរ់រងគម្បានហៃ 

 ម្ិនអាចហ្វើខ្លួនឱ្យហៅជាម្នុរសមានរុណគ្បហោជន៍ដល់រងគម្ជាតិ
មានន័យថាររ់ៃម្ងងន់ដផ្នដី 

 ការររ់ហៅដបបបៃជារតវោានហរចកតីទថ្លថ្នូរម្ិនអាចកាាយហៅជា
ាាបនិកោ៉ាងរកម្មកនញងការកាង គ្បវតតិាគ្រតរបរ់រងគម្ជាតិ 

 ម្ិនអាចអ្ប់រំដផ្នករុខ្ភាព អ្តម្័យ បរិាាន រិៃធិគ្បជា្ិបហតយយ
ហដើម្បីឈ្លនហៅាាល់អ្ំពីាររំខាន់ និងផ្លគ្បហោជន៍ ឬផ្លវិបាក
ដដលហកើតមានជាយថាហេតុ។ 
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ប្រលងជប្រើសជ ើសប្រូរជប្ងៀនកប្រិតឧតតរ រ ិញ្ញា +១ 

សមយ័ប្រលង ២០ តលុា ២០០៥ 
វិញ្ញា សា: វរបធមទ៌ទូៅ 
រយៈទេល: ១ទ ៉ោ ង៣០នាទី 

សំណួរ 
១. ហតើគ្បជាពលរដឋកនញងរងគម្គ្បជា្ិបហតយយ មានរិៃធិ កាតពវកិចេ និងាារតី
ោ៉ាងណ្តខ្លោះ? ចូរបង្ហាញ។ 
២. កនញងតម្អ្នកជាហបកខជនគ្បលងហគ្ជើរហរើរគ្រូបហគ្ងៀនមាាក់ ហតើយុវជនលអ 
ពលរដឋលអ គ្តូវមានលកខណៈរម្បតតិោ៉ាងណ្តខ្លោះ? 
៣. ដូចហម្តចដដលហៅថាអ្តតរញ្ញាណជាតិ? ហតើារៈរំខាន់ទនអ្តតរញ្ញាណ
របរ់គ្បហៃរកម្ពញជាមានអ្វីខ្លោះ? ចូរពនយល់ពីលកខណៈពិហរររបរ់អ្រិយ្ម្៌ដខ្ម
រ។ 
៤. មាាក់ៗដតងនិោយថា «ខ្លួនហរនហាជាតិ»ហតើអ្នកហរនហាជាតិពិតគ្បាកដ គ្តូវ
គ្បកបហោយរុណរម្បតតិដបបណ្តខ្លោះ? ហលើកឧទាេរណ៍ត្តម្រយៈអ្កសររិលប៍
ម្កបញ្ញាក់។ 

ចម្លើយ 
១. គ្បជាពលរដឋកនញងរងគម្គ្បជា្ិបហតយយគ្តូវមាន៖ 
រិៃធិ៖ 

 ហបាោះហ្ាត និងឈរហឈ្លាោះជាហបកខជនឱ្យហរហបាោះហ្ាត 
 ចូលរួម្ ឬបហងកើតរណបកសនហោបាយ 
 ចូលរួម្ ឬបហងកើតរមារម្ហផ្សងៗ 
 ទាម្ទារឱ្យរោាភិបាលហ្វើត្តម្ឆនទោះរបរ់ខ្លួន 

កាតពវកិចេ៖ 
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 ហោរពគ្បជា្ិបហតយយត្តម្រដឋ្ម្មនុ្ញ និងចបប់តត 
 ហោរពរិៃធិម្នុរស និងលៃធិគ្បជា្ិបហតយយ 
 ចូលរួម្ដឹងលឺ និងចូលរួម្ចំដណកគ្រប់កិចេការរបរ់រោាភិបាល 

ាារតី៖ 
 អ្ត់្មត់ អ្នុហគ្ោោះ រគ្ម្បរគ្ម្ួល រេការោា 
 ហា៊ានបហ្េញម្តិ ដវកដញករកខ្ុរគ្តូវ។ 

២. កនញងតម្ជាហបកខជនគ្បលងហគ្ជើរហរើរគ្រូបហគ្ងៀនមាាក់យល់ថា លកខណៈ
រម្បតតិរបរ់យុវជនលអពលរដឋលអគ្តូវមាន៖ 

 កាយរម្បទា៖ រុខ្ភាពលអ រេ័ររេួន ឈ្លារទវ រឹងមាំ 
 បញ្ញារម្បទា៖ ចំហណោះដឹងៃូលំៃូលាយ បហចេកហៃរ វិៃាាគ្រតៃំហនើប 
 ចំហណោះហ្វើ (បំណិន) លអគ្តឹម្គ្តូវគ្បកបហោយបៃពិហា្ខ្ពរ់ 
 រវ័យរិកាជាប់ជានិចេ និងឥរិោបៃលអគ្តឹម្គ្តូវ 
 រីលរម្បទា៖ មានរីល្ម្៌ររ់ហៅលអ រុណ្ម្៌ហជឿនហលឿន 
 ហោរពរិៃធិម្នុរស និងលៃធិគ្បជា្ិបហតយយ 
 មានម្នរិការជាតិ ាម្រគី ឯកភាព និងរតិយុតតិ្ម្៌ 
ររុបម្កលកខណៈរម្បតតិទាំងអ្រ់ដូចហរលខាងហលើ ជាម្ហ្ាបាយ ហដើម្បី
ហ្វើឱ្យយុវជនលអ ពលរដឋលអ ហ្ពោះហៅកាងរងគម្ជាតិលអរុងហរឿង។ 

៣. អ្តតរញ្ញាណជាតិ៖ អ្តត+រញ្ញាណ+ជាត ិ
+ អ្តត៖ ហគ្រឿងរមាាល់ខ្លួន ឬវតថញណ្តម្ួយ 
+រញ្ញាណ៖ ហរចកតីដឹងជាក់ ការយល់ចបរ់ 
+ជាតិ៖ កំហណើតទនម្នុរសដដលមានរញ្ញាតិហផ្សងៗ 
 អ្តតរញ្ញាណជាតិ៖ ជាគ្កុម្ម្នុរសដដលមានកំហណើតកនញងដដនដីជាម្ួយ
ោា មានគ្បវតតិដូចោា ឬជាម្ួយោា មានភាានិោយដតម្ួយដូចោា លកខណៈ
វបប្ម្៌ (ៃំហនៀម្ៃមាាប់ គ្បទពណី ារត រិលបៈ) ដូចោា ចិតតរំនិតឆនទៈរួម្ដត
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ម្ួយ។ រូបរម្បតតិ ចរិោ រម្បតតិដូចោា (ឧទាេរណ៍ ដខ្មរមានរម្បញររដណោ
កបាយ បបូរមាត់គ្ការ់ ហេើយរឹម្ព័ៃធជុំវិញ គ្ចម្ុោះម្ិនទាល ម្ិនគ្រួច គ្តបក
ដភនកមានពីរផ្នត់ ចូលចិតតហ្វើម្ហូប រម្លម្ជូរ កកូរ គ្បហេើរ គ្បេុក ម្ុា ាំ)។ 

 លកខណៈ្ម្មជាតិមាន ហដើម្ហត្តាត ៃហនល បឹងបួរ ៃហនលាប ៃហនលបួនម្ុខ្។ 
 រម្បតតិវបប្ម្៌ រម្បូរហៅហោយគ្បាងគគ្បាាៃរីលា អ្ងគរវតត បាយ័ន។ 
 ាររំខាន់ទនអ្តតរញ្ញាណជាតិរបរ់គ្បហៃរកម្ពញជាមាន៖ 

 ាាល់ពីគ្បភពលកខណៈ និងតទម្លរបរ់គ្ពលឹងជាតិបាន
ចបរ់លារ់ក៏ដូចឈ្លនហៅាាល់ អ្រិយ្ម្៌ជាតិដខ្មរជាហេតុតំ
ឱ្យម្នុរសដខ្មរមានហមាៃនភាពម្នរិការជាតិ ពិហររាាល់ពី
អ្តថគ្បហោជន៍របរ់ជាតិ និងគ្បជាជន 

 ាាល់ពីតទម្លអ្រិយ្ម្៌ជាតិ 
 ាាល់ពីអ្តតចរិតពិតគ្បាកដរបរ់ជាតិ 
 ហចោះដថ្រកា ការររ អ្តតរញ្ញាណជាតិដខ្មរ 
 ហចោះៃប់ាាត់គល់អ្រិយ្ម្៌បរហៃរដដលអ្រកម្ម និងអ្វីដដលជា
ចំណុចអាគ្កក់។ 

លកខណៈពិហររទនអ្រិយ្ម្៌ដខ្មរមានពីរោ៉ាងរឺ៖ 
 លកខណៈជាតិ៖ ជាលកខណៈរថិតហរថររបរ់គ្បជាជនដខ្មរ មានៃំហនៀម្
ៃមាាប់ គ្បទពណី ភូម្ិាគ្រត ៃឹកដី។ ឥៃធិពលណ្តដដលម្ិនរម្គ្រប
ត្តម្វបប្ម៌្ អ្រិយ្ម៌្ដខ្មរ ហយើងម្ិនអាចៃៃួលយកបានហ ើយ។ 

 លកខណៈរំហោរ៖ ជាលកខណៈបត់ដបនហៅត្តម្គ្បហៃររីកចហគ្ម្ើនតត 
មានលកខណៈវិៃាាគ្រតៃំហនើប។ អ្វីដដលម្ិនដម្នជារបរ់ជាតិខ្លួន យក
ម្កដកទចនគ្កទ ឱ្យរម្គ្របហៅត្តម្ចំណង់ចំណូលចិតតរបរ់គ្បជាជន 
ឱ្យម្កជារបរ់ជាតិខ្លួន «ជាតូបនីយកម្ម» ដខ្មរ ម្ិនៃៃួលយកអ្រិយ្ម្៌
បរហៃរទាំងគ្រុងហ ើយ។ 
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៤. មាាក់ៗដតងនិោយថា «ខ្លួនហរនហាជាតិ» ដំបូងហយើងគ្តូវយល់៖ 
 ជាតិ៖ កំហណើត ការកហកើត 
 ជាតិ៖ មានលកខណៈរួម្ ៃឹកដី គ្បជាជន ភូម្ិាគ្រត ហរដឋកិចេ 
នហោបាយ វបប្ម្៌។ 

 ហរនហាជាតិ៖ ជារកម្មភាពដផ្នករូបគង និងខ្ួរកបលរបរ់ម្នុរស
គ្បកបហោយរុឆនទៈ ហដើម្បីជាតិ បុពវហេតុជាតិដដលដរតងហ ើងត្តម្រយៈ
រម្តថភាព រុណ្ម្៌របរ់ម្នុរស។  

 ផ្ទញយហៅវិញហបើរកម្មភាពតំឱ្យជាតិលិចលង់ អ្រកម្មភាពពុំអាចហៅ
ថាអ្នក ហរនហាជាតិបានហ ើយ។ 
រុណរម្បតតិរបរ់អ្នកហរនហាជាតិ 

១. គ្តូវបំហពញវីររកម្មភាពហដើម្បីជាតិ 
 ហា៊ានលោះបង់ជីវិត និងអ្វីៗទាំងអ្រ់ហដើម្បីជាតិ ផ្លគ្បហោជន៍ជាតិ និង

គ្បជាជន 
 ៃហងវើទាំងឡាយគ្បកបហោយរីល្ម្៌ខ្ពរ់គ្រលាញ់ហករតិ៍ហឈ្លាោះ 

កិតតិយរ និងហរចកតីទថ្លថ្នូរ ជាជាងគ្ៃពយរម្បតតិរបរ់ខ្លួន។ 
២. មានវិចារណញ្ញាណ 
 មានអ្តតរញ្ញាណជាតិ គ្រលាញ់ជាតិ។ 
ឧទាេរណ៍ ហរឿងគម្ហករតិ៍ដខ្មរ៖ 
ក/. តួអ្ងគកបត់ជាតិ៖ 
 រុគ្រីព (បអូនបហងកើតរបរ់រលី) 

 ចុោះចូលជាម្ួយគ្ពោះគម្ ហកណឌៃ័ពឱ្យគ្ពោះគម្ 
 បំផ្ទាញជាតិឯង ោក់ជាតិឱ្យរថិតហៅហគ្កាម្អាណ្តនិរម្គ្ពោះគម្ 
 ហរនើគ្ពោះគម្ឱ្យរមាាប់រលីជាបង 
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 គ្ពោះគម្គ្ពម្ជួយរុគ្រីព ហេើយហលើករុគ្រីពឱ្យហាយគជយហៅខា
រ់ខ្ិនបុរី ហដើម្បីដតគ្បហោជន៍ខ្លូន។ 

 ពិហភក (បអូនបហងកើតគ្កុងគពណ)៍ 
 រត់ចូលជាម្ួយគ្ពោះគម្ ជួយចបំងគ្ពោះគម្ 
 មានកំេឹងរងរឹកបងឯង ហដើម្បីផ្លគ្បហោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន 

ហរលរឺចង់បាន កិតតិយរ ហករតិ៍ហឈ្លាោះ ហរចកតីទថ្លថ្នូរផ្ទាល់ខ្លួន។ 
ខ្/. តួអ្ងគហរនហាជាតិ 
 រលី 

 រុខ្ចិតតាាប់ពុំគ្ពម្ឱ្យជាតិ និងគ្បជាជន រថិតហៅហគ្កាម្អ្ំណ្តច
ចគ្កពតតិគ្ពោះគម្ហៃ ហគ្រោះហម្ើលហឃើញថាគ្ពោះគម្ជាម្នុរសអាគ្កក់ 
ញញោះញង់បំដបកបំបាក់ទផ្ទកនញងខ្លួន។ 

 កុម្ភការណ៍ 
 ពុំគ្ពម្ចុោះចូលជាម្ួយគ្ពោះគម្ ត្តម្ការប្េញោះប្េូលរបរ់ពិហភក 
 ដឹងថាគ្កុងគពណ៍ខ្ុរ ដតរុខ្ចិតតហចញចបំងហដើម្បីការររនររ

រេូតដល់ាាប់ខ្លួន ហទាោះដឹងម្ុនថាខ្លួនម្ិនឈនោះគ្ពោះគម្ក៏ហោ
យ។ 

ររុបម្កហរឿងទាំងអ្រ់ដដលបានហលើកឧទាេរណ៍ ខាងហលើដរតងហចញ
ជារកម្មភាពរបរ់តួអ្ងគ ដដលមានរកម្មភាពរុឆនទៈហដើម្បីជាតិ មាន
ម្នរិការ និងឧតតម្រតិជាតិ។ 
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ប្រលងជប្រើសជ ើសប្រូរជប្ងៀនកប្រិតឧតតរ រ ិញ្ញា +១ 

សមយ័ប្រលង ២០ តលុា ២០០៦ 
វិញ្ញា សា: វរបធមទ៌ទូៅ 
រយៈទេល: ១ទ ៉ោ ង៣០នាទី 

សំណួរ 
១. ម្តិម្ួយហរលថា «ការអ្ប់រំជាម្ហ្ាបាយម្ួយដ៏រំខាន់ហដើម្បីកាង
្នធានម្នុរស គ្បកបហោយរម្តថភាពកនញងការកាត់បនថយភាពគ្កីគ្ក»។ ចូរ
ពនយល់ម្តិខាងហលើហនោះ។ 
២. ម្តិម្ួយហរលថា «ខ្្ញំហរៀនបានជានិចេ ហទាោះបីខ្្ញំវ័យចារ់ជគហេើយកតី»។ ហតើ
អ្នកមានៃរសនៈោ៉ាងណ្តចំហរោះម្តិខាងហលើ? 
៣. អ្នកចង់ហ្វើជាគ្រូបហគ្ងៀន ហតើអ្នកបានហគ្តៀម្លកខណៈរម្បតតិដូចហម្តចខ្លោះ ហដើម្បី
កាាយជាគ្រូបហគ្ងៀនដ៏លអកនញងហពលអ្តរត? 

៤. ហរថា «ហដើម្បីអ្ភិវឌ្ឍគ្បហៃរជាតិឱ្យរីកចហគ្ម្ើនហៅបានអាគ្រ័យហៅហលើការ

អ្ភិវឌ្ឍ្នធានម្នុរសជាម្ុនរិន»។ 
ក. ចូរអ្នកកំណត់ប្ញតតិ អ្ភិវឌ្ឍ្នធានម្នុរស។ 
ខ្. ចូរអ្នកកំណតថ់ា ការអ្ភិវឌ្ឍ្នធានម្នុរស រឺអ្ភិវឌ្ឍខ្លួនឯងផ្ង និង

អ្ភិវឌ្ឍរងគម្ជាតិផ្ង។ 
ចម្លើយ 

១. ការអ្ប់រំជាម្ហ្ាបាយម្ួយដ៏រំខាន់ ហដើម្បីកាង្នធានម្នុរស 
គ្បកបហោយរម្តថភាពកនញងការកាត់បនថយភាពគ្កីគ្ក។ 
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 អ្ប់រំ រឺជាការហ្វើរកម្មភាពហៅហលើបុរគលដដលមានហោលបំណង
ចបរ់លារ់ កនញងការហគ្បើគ្បារ់ចិតតរំនិតរបរ់ម្នុរស ឬការអ្ប់រំ ជា
លំតំទនការគ្បគ្ពឹតតហៅហពញម្ួយជីវិតរបរ់ម្នុរសកនញងភាពហផ្សងៗោា។ 

 ្នធានម្នុរស រឺជាគ្បភព្នធានម្ួយោ៉ាងរំខាន់កនញងការអ្ភិវឌ្ឍ
្នធានម្នុរស។ វិរ័យអ្ប់រំ រឺជាវិរ័យដ៏្ំចម្បងម្ួយ កនញងចំហណ្តម្វិ
រ័យតតកនញងកិចេកាងរងគម្ជាតិហ្ពោះហៅរកការរីកចហគ្ម្ើនរុងហរឿង 
ឈ្លនហៅរកគ្បហៃរអ្ភិវឌ្ឍ ហគ្រោះ្នធានម្នុរស ជាកតីរងឃឹម្ និង
រររគ្ៃូងរបរ់គ្បហៃរជាតិ ហកើតហចញពីការអ្ប់រំ ម្ិនដម្នហកើតហចញពី
អាៃិហៃពហៃ។ គ្បហៃរម្ួយកងវោះការអ្ប់រំ ហរថាគ្បហៃរហតោះខ្វោះការ
អ្ភិវឌ្ឍបណ្តាលម្កពីម្ូលហេតត៖ 

 ខ្វោះ្នធានម្នុរសរគ្មាប់កាង និងការររគ្បហៃរជាតិ «

ម្ិនបានោំកនញងាលា ម្ិនមានដផ្លផ្ទាកនញងរេរម្ន៍» 
 ហកើតមានអ្ំហពើអ្រីល្ម្៌ហផ្សងៗដូចជា អ្ំហពើេិងា ហចារកម្ម ជា
ហដើម្។ 

 បាត់បង់កិតតិយរ និងហរចកតីទថ្លថ្នូររបរ់គ្បហៃរជាតិ 
 អ្រិយ្ម្៌របរ់ជាតិធាាក់ចុោះ 
 ម្ិនអាចហកើតមានាារតីាម្រគីភាព ម្នុរស្ម្៌ អ្េិងា លៃធិ
គ្បជា្ិបហតយយ និងម្ិនអាចបហងកើតនូវការគ្រលាញ់ដថ្រកា 
ការររអ្តតរញ្ញាណជាតិ ដដលជាដួងគ្ពលឹងរបរ់ជាតិ 

 ម្ិនអាចអ្ប់រំដផ្នករុខ្ភាព អ្តម្័យ បរិាាន រិៃធិគ្បជា្ិបហត
យយ ហដើម្បីឈ្លនហៅាាល់អ្ំហពើមានាររំខាន់ និងផ្ល
គ្បហោជន៍ ឬផ្លវិបាកហកើតមានជាយថាហេតុ។ 
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ររុបម្កហយើងហឃើញថា ការអ្ប់រំគ្បាកដណ្តរ់កនញងការផ្តល់រម្តថភាព
ចំហរោះពលរដឋគ្រប់រូប ហដើម្បីកាាយជា្នធានម្នុរស ហដើម្បីអ្ភិវឌ្ឍខ្លួនឯង 
និងអ្ភិវឌ្ឍរងគម្ជាតិហ្ពោះហៅរកការកាត់បនថយភាពគ្កីគ្កគ្បកបហោយ
គ្បរិៃធភាព។ 

២. ម្តិម្ួយហរលថា «ខ្្ញំហរៀនជានិចេ ហទាោះបីជាខ្្ញំវ័យចារ់ជគហេើយកតី»។ 
ជាការពិតណ្តរ់ការហរៀនរូគ្ត រឺម្ិនបានកំណត់ថាម្នុរសណ្តមាាក់ហរៀន

បាន ហេើយម្នុរសមាាក់ហៃៀតហរៀនម្ិនបានហតោះហៃ ហទាោះបីពួកហរមានពណ៌រម្បញរ 
ខ្ុរោា ឋានៈខ្ុរោា ឬអាយុខ្ុរោាក៏ហោយ។ 

 រកយថា «ហរៀន» រឺបានហកើតមានចំហរោះម្នុរសត្តំងដតពីកំហណើតម្ក
ហម្លោះ ហេើយវាហៅដតបនតរេូតដល់ហយើងរលត់រង្ហាផ្ងដដរ ដដលហយើងដតងតំោា
និោយថា ហរៀនហេើយហរៀនហៃៀត ហរៀនហពពម្ួយជីវិត។ ហយើងហឃើញថាទារកហៃើប
នឹងហកើតហរៀនយំម្ុនហរបងអរ់ហេើយវាចាប់ហផ្តើម្ហរៀនហរើចហរៀននិោយហរៀនហដើរ
រេូតដល់វ័យចូលហរៀន។ ហៅផ្ទោះហរហរៀនររ់ហៅជាម្ួយោាជាម្ួយអ្នកដទៃ ហរៀន
គ្បាគ្រ័យទាក់ៃងោា។ ហៅហពលដដលហរប្េប់ការរិកា ហរគ្តូវហរៀនរកការង្ហរ
ហដើម្បីរកគ្បាក់ចិ្េឹម្ជីវិត រឺហពលហតោះហេើយដដលម្នុរសរិតថា ចំហណោះដដលហរ
បានហរៀនហៅាលាម្ិនទាន់គ្រប់គ្ោន់រគ្មាប់ពួកហរហៃ រគឺ្តូវហរៀនពីអ្នកដទៃ ពី
ការង្ហរដដលហរកំពុងហ្វើ ដដលហយើងហៅថា បៃពិហា្ន៍។ ដល់វ័យចារ់ជគ 
ឬចូលនិវតតន៍ មានន័យថាម្នុរសផ្ទោច់ខ្លួនពីការង្ហរ ប ុដនតម្ិនដម្នផ្ទោច់ខ្លួនហចញពី
អ្នកដទៃហតោះហៃ វ័យហនោះហេើយដដលម្នុរសគ្តូវហចោះដចករំដលកបៃពីហា្ន៍ 
និងហរៀនបៃពិហា្ន៍ពីម្នុរសចារ់ហផ្សងហៃៀត។ 
ដូចហនោះ ម្នុរសត្តំងពីចាប់កំហណើតគ្តូវហរៀនរេូតរឺគ្តូវហរៀនហដើម្បីចំហណោះដឹង 

ហរៀនហចោះររ់ហៅឱ្យចុោះរគ្ម្ុង ហរៀនហដើម្បីហ្វើការង្ហរ ដកបៃពិហា្ន៍ ដចករំដលក
បៃពិហា្ន៍។ 
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៣. លកខណៈរម្បតតិហដើម្បីកាាយខ្លួនជាគ្រូបហគ្ងៀនដ៏លអហៅហពលអ្តរតមានដូច
ខាងហគ្កាម្៖ 

 កាយរម្បទា៖ រុខ្ភាពលអ រេ័ររេួន ឈ្លារទវ រឹងមាំ 
 ចំហណោះដឹង៖ មានចំហណោះដឹងៃូហៅបានៃូលំៃូលាយ ចំហណោះដផ្នកវិជាាជីវៈ 
និងចំហណោះដផ្នកវិៃាាគ្រតហៃៀតផ្ង។ 

 រវ័យរិកាគ្ាវគ្ជាវជាប់ជានិចេ និងមានឥរិោបៃលអគ្តឹម្គ្តូវ 
 រីល្ម្៌៖ មានរីល្ម្៌ររ់ហៅលអ រុណ្ម្៌ហជឿនហលឿន 
 ហោរពរិៃធិម្នុរស និងលៃធិគ្បជា្ិបហតយយ 
 មានម្នរិការជាតិ ាម្រគីភាព ឯកគជយភាព និងរតិយុតតិ្ម្៌ 
 មានបៃពិហា្ន៍ររ់ហៅកនញងរងគម្លអ។ 
ររុបម្កកនញងតម្ខ្្ញំបាៃនឹងកាាយហៅជាគ្រូបហគ្ងៀនដ៏លអមាាក់តហពលអ្តរត 

ខ្្ញំបាៃហគ្តៀម្ខ្លួនជាហគ្រច ជា្នធានម្នុរសម្ួយរូបគ្បកបហោយរម្តថភាព
ហគ្រោះថាគ្រូគ្តូវដតជារំរូដ៏លអមាាក់ ហររហពញហោយរម្តថភាពរគ្មាប់រងគម្ជា
តិ។ 
៤. ហដើម្បីអ្ភិវឌ្ឍគ្បហៃរជាតិឱ្យរីកចហគ្ម្ើនហៅបានអាគ្រ័យហលើការអ្ភិវឌ្ឍ
្នធានម្នុរសជាម្ុនរិន។ 
ក. ហដើម្បីកាាយខ្លួនជា្នធានម្នុរសដ៏លអ គ្តូវមានរំនិតអ្ប់រំ៤គ្បការរឺ៖ 

 ការបណោតោះបណ្តាលហៅបញ្ញាាារតី៖ ការទាក់ៃងនឹងការគ្តិោះរិោះពិចារណ្ត 
ហចោះថ្លឹងដថ្លងដវកដញកបណ្តាចំហណោះវិជាាតត រួបផ្សំជាម្ួយរីល្ម្៌ រុណ្ម្៌
រងគម្ ហរលរឺមានៃំតក់ៃំនងោាោ៉ាងជិតរនិៃធហៅនឹងគ្បព័នធខ្ួរកបល 
(ចំហណោះដឹងៃូលាយ បហចេកវិៃាៃំហនើប មានចំហណោះហ្វើ និងបៃពិហា្ការ
គ្ាវគ្ជាវ ហោរពរិៃធិម្នុរស គ្បជា្ិបហតយយ មានម្នរិការជាតិ ាម្រគីលអ 
រតិយុតតិ្ម្៌ រេ័ររេួន ឈ្លារទវ)។ 
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 ការបណោតោះបណ្តាលនូវផ្លូវចិតតរំនិត ឆនទៈហមាោះម្ុត គ្បយុៃធោ៉ាងអ្ង់អាច
កនញងកិចេការអ្ភិវឌ្ឍគ្បហៃរជាតិ ៃប់ៃល់នឹងរកម្មភាពអ្រកម្ម ដរតងហចញជា
ាារតីាម្រគីជាតិ អ្េិងា បហងកើតបាននូវការគ្រលាញ់ ដថ្រកាការររនូវអ្តត
រញ្ញាណជាតិដដលជាគ្ពលឹងជាតិមាតុភូម្ិ។ 

 ាាទដដដលជាហៃពហការលយរបរ់បុរគលគ្រប់រូប រឺជាហការិការបរ់

រងគម្ជាតិ៖ បុរគលមាាក់គ្តូវដតហ្វើអ្វីដដលជារុណគ្បហោជន៍ដល់រងគម្ខ្លួន «

ររ់ម្ិនៃម្ងងន់ដផ្នដី»។ ម្ិនគ្បកាន់វណណៈ ឋានៈ ពណ៌រម្បញរ និតាការ
នហោបាយ ជំហនឿារត ាាបនិកដ៏រកម្ម កនញងការកាងនូវគ្បវតតិាគ្រត
របរ់រងគម្ជាតិ។ 

 អ្ប់រំ និងបណោតោះបណ្តាលហលើកាយរម្បទា រុខ្ភាពអ្តម្័យ៖ បុរគល
គ្រប់រូបគ្តូវគ្បកាន់ខាាប់នូវៃរសនៈ េូបាាត ផ្ឹកាាត ររ់ហៅាាត តំឱ្យ
ៃៃួលបាននូវរុខ្ភាពលអមាំម្ួន កមាាំងខាាំងកាា គ្បាជាាឈ្លារទវ តំឱ្យអ្ភិវឌ្ឍ
គ្បហៃរជាតិបានហជឿនហលឿន។ 
ខ្. ហោងហៅត្តម្ការកំណតប់្ញតតិ អ្ភិវឌ្ឍ្នធានម្នុរសខាងហលើ ហយើង

អាចនិោយបានថា ការអ្ភិវឌ្ឍ្នធានម្នុរសរឺ ការអ្ភិវឌ្ឍខ្លួនឯងផ្ង និង
អ្ភិវឌ្ឍរងគម្ជាតិផ្ង។ 
ហោលហៅទនការអ្ភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរឺចង់បានការអ្ប់រំគ្បកបហោយរុណភាព 

និងគ្បរិៃធភាពខ្ពរ់ ត្តំងពីកត្តោបុរគលហ ើងហៅ រឺគ្របត្តម្និតាការរងគម្ និង
មានកាយរម្បទារឹងមាំរុខ្ភាពមាំម្ួន និងគ្បាជាាាារតីខ្ពរ់ ហតោះម្នុរសមាា
ក់ៗនឹងអាចដឹកតំខ្លួនឯង ឈ្លនហៅដល់ការអ្ភិវឌ្ឍហលើរងគម្គ្រួាររេរម្
ន៍ និងរងគម្ជាតិទាំងម្ូលឱ្យរីកចហគ្ម្ើនជានិចេកាលតហៅ។ 
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ប្រលងជប្រើសជ ើសប្រូរជប្ងៀនកប្រិតឧតតរ រ ិញ្ញា +១ 

សមយ័ប្រលង ០១ វិច្ចិកា ២០០៧ 
វិញ្ញា សា: វរបធមទ៌ទូៅ 
រយៈទេល: ១ទ ៉ោ ង៣០នាទី 

សំណួរ 
១. ក. គ្រូបហគ្ងៀនជាវិរវករទនគ្ពលឹង។ ចូរបកគ្ាយពនយល់។ 
ខ្. ហតើគ្រូបហងៀនមានភារកិចេអ្វីខ្លោះ? ចូរបកគ្ាយពនយល់។ 

២. ក. អ្វីហៅដដលហៅថា «មាតុគ្បហៃរ»? កនញងតម្ជាយុវជនដខ្មរ ហតើបអូនគ្តូវ
បណោតោះរំនិតហរនហាជាតិ និងជាតិនិយម្ដូចហម្តចខ្លោះ? 
ខ្. កនញងតម្អ្នកជាហបកខជនគ្បលងហគ្ជើរហរើរ ម្ុខ្វិជាាជីវៈគ្រូបហគ្ងៀន ហតើអ្នក

យល់ោ៉ាងដូចហម្តចខ្លោះ ហដើម្បីឱ្យកាាយខ្លួនជាពលរដឋលអ យុវជនលអ ជាៃំរំងរនង
ឫរសី រថិតហៅកនញងកតីរងឃឹម្របរ់គ្បហៃរជាតិហៅអ្តរត? 

ចម្លើយ 
១. ក. គ្រូបហគ្ងៀនជាវិរវករទនគ្ពលឹង ហគ្រោះគ្រូបហគ្ងៀនជាអ្នកកាង្នធាន
ម្នុរស។ 
វិរវករទនគ្ពលឹង៖ វិរវករ+ គ្ពលឹង 

 វិរវករ៖ ជាអ្នកហ្វើឱ្យរហគ្ម្ចពលកម្ម (ពលកម្មរូបគងកាយ និងខ្ួរ
កបល) 

 គ្ពលឹង៖ ជាវិញ្ញាណដដលម្ិនហចោះបាត់បង់។ 
ដូចហនោះវិរវករទនគ្ពលឹង៖ រឺជាអ្នកហ្វើឱ្យបញ្ញាញាណមានការរីកចហគ្ម្ើន

ឈ្លារទវ។ 
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 វិរវករទនគ្ពលឹង៖ រឺជាអ្នកអ្ប់រំកាងគ្បាជាាាារតីរបរ់ម្នុរសជាតិ 
ជាអ្នកចងអញលបង្ហាញ ហរចកតីរុខ្ និងការរីកចហគ្ម្ើនកនញងជីវភាពរបរ់ម្នុរសជា
តិ។ 

 គ្រូបហគ្ងៀន ជាគ្រូហពៃយរគ្មាប់ពាបាលហគរលងងង់ហលៅារបរ់
ម្នុរសជាតិៃូហៅ។ 

 គ្រូបហគ្ងៀន ជាឃ្ាំងទនបញ្ញាញាណរបរ់ម្នុរស និងជាអ្នកក
ាងគ្រឹោះទនជីវិតរបរ់ម្នុរស។ 

 គ្រូបហគ្ងៀនជាជនរំរូហៅកនញងរងគម្ រគ្មាប់ម្នុរសជាតិយករំរូត្ត
ម្។ 

ខ្. ភារកិចេរបរ់គ្រូបហគ្ងៀនមាន ៥គ្បការរឺ៖ 
 ១. ហគ្តៀម្ម្ុនហពលបហគ្ងៀន 

 ហគ្តៀម្ហម្ហរៀនរគ្មាប់បហគ្ងៀន 
 គ្ាវគ្ជាវឯការតត 
 ហគ្តៀម្រំណួរចហម្លើយជាម្ុន 
 ហ្វើកិចេដតងការបហគ្ងៀនឱ្យហៃៀងទាត់ មានលកខណៈៃំហនើប 
 ហគ្តៀម្ហរៀបចំរមាារឧបហៃររគ្មាប់ការបហគ្ងៀន 
 ហគ្ជើរហរើរវិ្ីាគ្រតត្តម្ហពលហវលា 

២. ដឹកតំការហរៀនរូគ្តរបរ់រិរស ហោយបហគ្ងៀនឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវត្តម្
កិចេដតងការ ហោរពហពលហវលា ហោរពហោលនហោបាយរបរ់គជរោាភិបាល 
និងអ្នុវតតឱ្យបានលអនូវបៃបញ្ញារបរ់ថាាក់ហលើ។ 

៣. ហលើកៃឹកចិតតរិរសឱ្យចូលរួម្គ្រប់រកម្មភាព កនញងថាាក់ាលា និង
រងគម្។ 
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៤. វាយតទម្លហលើកិចេការឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវហោយោក់កិចេការឱ្យរិរសហ្វើ 
និងផ្តល់បៃពិហា្ន៍ឱ្យរិរសរកាាម្រគីភាព គ្ពម្ទាំងៃំតក់ៃំនងលអជាម្ួយ
រិរស។ 

៥. រវ័យរិកាហពញម្ួយជីវិតហដើម្បីកាាយជាគ្រូលអ ដដលមានលកខណៈ
វិៃាាគ្រត និងមានចំហណោះដឹងៃូលំៃូលាយ។ 

២. ក. អ្តថន័យ «មាតុគ្បហៃរ» 
+ មាតុគ្បហៃរ៖ មាតុ+គ្បហៃរ 
-មាតុ៖ កំហណើត 
+ មាតុគ្បហៃរ៖ រឺជាតិជាៃីគ្រលាញ់ ជាគ្បហៃរកំហណើតដដលម្នុរស
ទាំងឡាយធាាប់ររ់ហៅជាម្ួយគ្រួាររបរ់ខ្លួនត្តំងពីកំហណើតម្កហម្លោះ។ 
+បណោតោះរំនិតហរនហាជាតិ 

 រឺហរនហាមាតុភូម្ិ ហរនហាៃឹកដី ភនំ ៃហនល ទគ្ពគ្ពឹកា រម្បតតិវបប្ម្៌ដដល
ខ្លួនធាាប់ាាល់ថាជារបរ់ខ្លួនពិត។ 

 បណោតោះរំនិតដល់កុមារ យុវជន៖ អ្ប់រំពួកហរឱ្យ គ្រលាញ់ៃឹកដី ភូម្ិ
កំហណើតរបរ់ហរគ្រប់ៗោា។ 

 អ្ប់រំពួកហរឱ្យមានចំណង់ចំណូលចិតត ចង់ររ់ហៅកនញងគ្រុកកំហណើតដដល
មានអ្នុរាវរីយ៍គប់ម្ិនអ្រ់ ដដលពួកហរពុំអាចបំហភលចបាន ដដលជាប់
ទាក់ៃងនឹងៃីកដនលង និងលកខខ្ណឌភូម្ិាគ្រតរបរ់ពួកហរ។ 

 បណោតោះម្ហតរហ្េតតឱ្យពួកហរគ្រលាញ់ មាតុភូម្ិ ភាា អ្កសរាគ្រត 
អ្កសររិលប៍ រិលបៈ ៃំហនៀម្ៃមាាប់ គ្បទពណី ដ៏លអរបរ់ខ្លួន។ 

 អ្ប់រំពួកហរឱ្យគ្រលាញ់រម្បតតិវបប្ម្៌្ម្មជាតិ និងរិលបៈ និងាាល់ពី
តទម្ល និងការរររម្បតតិវបប្ម្៌ទាំងហតោះ។ 

 អ្ប់រំឱ្យមានម្នរិការផ្នត់រំនិតគ្រលាញ់ពលកម្មហា៊ានពលីជីវិតហដើម្បី
គ្បហៃរជាតិ។ 
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+ បណោតោះរំនិតជាតិនិយម្៖ 
 គ្រលាញ់ជាតិខ្លួន គ្រលាញ់គ្បវតតិាគ្រត ភូម្ិាគ្រតៃឹកដី 
 មានរំនិតទចនគ្បឌ្ិត កាងខ្លួនកាងគ្បហៃរជាតិខ្លួនឱ្យកាាយហៅជានិ
តិរដឋ ហរលរឺគ្បហៃរដដលមានអ្រិយ្ម្៌ខ្ពរ់ 

 អ្ប់រំឱ្យមានរុណរម្បតតិជាអ្នកហរនហាជាតិ 
 គ្តូវបំហពញវីររកម្មភាពហដើម្បីជាតិគ្បកបហោយរម្តថភាពខ្ពរ់ 
 ហា៊ានលោះបង់ជីវិត និងអ្វីៗទាំងអ្រ់ហដើម្បីផ្លគ្បហោជន៍រប់រជាតិ 
 គល់គ្រប់រកម្មភាព គ្តូវរថិតហៅកនញងអ្ំហពើដដល បងកប់នូវរីល្ម្៌ រុណ
្ម្៌ខ្ពរ់ ហោយការគ្រលាញ់ កិតតិយរហករតិ៍ហឈ្លាោះ ហរចកតីទថ្លថ្នូរ ជាជាង
គ្ៃពយរម្បតតិ និងលុយកាក់ 

 បហងកើតឱ្យមានវិចារណញ្ញាណ ហោយនឹកជាប់ជានិចេនូវអ្តតរញ្ញាណជាតិ 
គ្ពលឹងជាតិ ឧតតម្រតិជាតិ ហមាៃនភាពជាតិ។ 

រួម្ហរចកតីម្កចំណចុទាំងអ្រ់ហនោះ ហៃើបតំហៅរកការគ្រលាញ់ ការរររកា
ជាតិបានោ៉ាងគ្បាកដ។  
ខ្.ហដើម្បីឱ្យកាាយហៅជា ពលរដឋលអ យុវជនលអជាៃំរំងរនងឫរសីរថិតកនញងកតី-

រងឃឹម្របរ់គ្បហៃរជាតិហយើងគ្តូវ៖ 
+ យុវជន៖ ម្នុរសដដលកំពុងលូតលារ់ខាងកាយ រម្បទា និងបញ្ញាញា
ណ។ 
+ ៃំរំងរនងឫរសី៖ ពនលកដដលគ្តូវកាាយជាហដើម្ឫរសី។ 
+ យុវជនជាៃំរំងរនងឫរសី 

 យុវជនជាពលរដឋគ្តូវបនតហវនពីម្នុរសចារ់ 
 ៃំរំងលអកាាយជាឫរសីលអ ហគ្រោះមានការដថ្រកា ដថ្ទាំលអ។ 

+ យុវជនលអកាាយជាពលរដឋលអគ្តូវមាន៖ 
 មានចំហណោះវិជាា 
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 មានរីល្ម្៌លអ 
 មានចំហណោះដផ្នកវិៃាាគ្រត បហចេកហៃរ 
 ហោរពរិៃធិម្នុរស និងលៃធិគ្បជា្ិបហតយយ 
 មានម្នរិការជាតិ 
 គ្តូវដថ្រការុខ្ភាពឱ្យបានលអ 
 មានាម្រគីភាព អ្ត់ហអានឱ្យោាហៅវិញហៅម្ក។ 

+ លបិច និងវិ្ីាគ្រត ហដើម្បីផ្តល់ចំហណោះ និងអ្ប់រំដល់យុវជន ហដើម្បីកាាយជា
ពលរដឋលអរឺ៖ 

 គ្ាវគ្ជាវនូវឯការថ្មីៗ ហដើម្បីផ្តល់ចំហណោះដឹងឱ្យរិរស 
 គ្តូវមានបៃពិហា្លអៗ 
ដូចហនោះ យុវជនលអ ជាយុវជនដដលមានគ្បហោជន៍ជាៃីរងឃឹម្ និងជារ
ររគ្ៃូងរបរ់គ្បហៃរជាតិ។ 
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ប្រលងជប្រើសជ ើសប្រូរជប្ងៀនកប្រិតឧតតរ រ ិញ្ញា +១ 

សមយ័ប្រលង ២៦ កញ្ញា  ២០០៨ 
វិញ្ញា សា: វរបធមទ៌ទូៅ 
រយៈទេល: ១ទ ៉ោ ង៣០នាទី 

សំណួរ 
១. ក. គ្រូបហគ្ងៀនជាវិរវករទនគ្ពលឹង? 
ខ្. អ្នកចង់ហ្វើជាគ្រូបហគ្ងៀន ហតើអ្នកបានហគ្តៀម្លកខណ៖រម្បតតិដូចហម្តចខ្លោះ 

ហដើម្បីកាាយជាគ្រូបហគ្ងៀនដ៏លអហៅអ្តរត? 
រ. ហតើរកយររុនិរសិតមានអ្តថន័យដូចហម្តច? ហបើអ្នកយល់រកយហនោះហតើគ្តូវ

គ្បកាន់អាកបបកិរិោដបបណ្តខ្លោះកនញងរយៈហពលបណោតោះបណ្តាលហៅវិៃាាាន
ជាតិអ្ប់រំ? 
២. រកលភារូបនីយកម្មជៈឥៃធិពលដូចហម្តចខ្លោះចំហរោះរិរស និរសិត គ្រូ
បហគ្ងៀន? អ្នកគ្តូវមានភារកិចេដូចហម្តចខ្លោះ? 
៣. បចេញបបននបហចេកហៃរវិៃាាគ្រតរីកចហគ្ម្ៀនខាាំងណ្តរ់ ហតើហរអាចម្ិនគ្តូវ
ការគ្រូបហគ្ងៀនបានដដរឬហៃ? ហគ្រោះអ្វី? ចូរហលើកឧទាេរណ៍។ 

ច្ទមលយី 
១. ក. គ្រូបហគ្ងៀនជាវិរវករទនគ្ពលឹង ហគ្រោះគ្រូបហគ្ងៀនជាអ្នកកាង្នធាន
ម្នុរស។ 
វិរវករទនគ្ពលឹង៖ វិរវករ+ គ្ពលឹង 

 វិរវករ៖ ជាអ្នកហ្វើឱ្យរហគ្ម្ចពលកម្ម (ពលកម្មរូបគងកាយ និងខ្ួរ
កបល) 

 គ្ពលឹង៖ ជាវិញ្ញាណដដលម្ិនហចោះបាត់បង់។ 



វិញ្ញា សា វប្បធមទ៌ទូៅ ប្ប្ឡងទប្រើសទ ើសប្រូ ប ញិ្ញា +១ 

ទ ៀបទ ៀងទោយ៖ ទោ មណីចន្ទ្រា    37 

ដូចហនោះវិរវករទនគ្ពលឹង៖ រឺជាអ្នកហ្វើឱ្យបញ្ញាញាណមានការរីកចហគ្ម្ើន
ឈ្លារទវ។ 

 វិរវករទនគ្ពលឹង៖ រឺជាអ្នកអ្ប់រំកាងគ្បាជាាាារតីរបរ់ម្នុរសជាតិ 
ជាអ្នកចងអញលបង្ហាញ ហរចកតីរុខ្ និងការរីកចហគ្ម្ើនកនញងជីវភាពរបរ់ម្នុរសជា
តិ។ 

 គ្រូបហគ្ងៀន ជាគ្រូហពៃយរគ្មាប់ពាបាលហគរលងងង់ហលៅារបរ់
ម្នុរសជាតិៃូហៅ។ 

 គ្រូបហគ្ងៀន ជាឃ្ាំងទនបញ្ញាញាណរបរ់ម្នុរស និងជាអ្នកក
ាងគ្រឹោះទនជីវិតរបរ់ម្នុរស។ 

 គ្រូបហគ្ងៀនជាជនរំរូហៅកនញងរងគម្ រគ្មាប់ម្នុរសជាតិយករំរូត្ត
ម្។ 

ខ្. លកខណៈរម្បតតិហដើម្បីកាាយខ្លួនជាគ្រូបហគ្ងៀនដ៏លអហៅហពលអ្តរតមានដូច
ខាងហគ្កាម្៖ 

 កាយរម្បទា៖ រុខ្ភាពលអ រេ័ររេួន ឈ្លារទវ រឹងមាំ 
 ចំហណោះដឹង៖ ចំហណោះដឹងៃូហៅៃូលំៃូលាយ ចំហណោះដផ្នកវិជាាជីវៈ និង
ចំហណោះដផ្នកវិៃាាគ្រតហៃៀតផ្ង។ 

 រវ័យរិកាជាប់ជានិចេ និងឥរិោបៃលអគ្តឹម្គ្តូវ 
 រីល្ម្៌៖ មានរីល្ម្៌ររ់ហៅលអ រុណ្ម្៌ ហជឿនហលឿន 
 ហោរពរិៃធិម្នុរស និងលៃធិគ្បជា្ិបហតយយ 
 មានម្នរិការជាតិ ាម្រគី ឯកគជយភាព និងរតិយុតតិ្ម្៌ 
 មានបៃពិហា្ន៍ររ់ហៅកនញងរងគម្លអ។ 
ររុបម្កកនញងតម្ខ្្ញំបាៃនឹងកាាយហៅជាគ្រូបហគ្ងៀនដ៏លអមាាក់តហពលអ្តរត 

ខ្្ញំបាៃហគ្តៀម្ខ្លួនជាហគ្រច ជា្នធានម្នុរសម្ួយរូបគ្បកបហោយរម្តថភាព 
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ហគ្រោះថាគ្រូគ្តូវដតជារំរូដ៏លអមាាក់ហររហពញហោយ រម្តថភាពរគ្មាប់រងគម្ជា
តិ។ 
រ. ររុនិរិសត ម្កពីរកយ (ររុ+និរសិត) 

 ររុ= គ្រូ ឬ រំរ ូ
 និរសិត= រឺជាអ្នកហរៀនដដលរថិតហៅហគ្កាម្ការគ្រប់គ្រងរបរ់គ្រូ 
ហេើយជាអ្នកដដលមានកគ្ម្ិតយល់ដឹងខ្ពរ់។ 

 ររុនិរសិត រឺជាអ្នកហរៀនដផ្នកររុហការលយ ជាអ្នកវិជាាជីវៈដផ្នកខាងគ្រូ
បហគ្ងៀន។ 

+ រយៈហពលបណោតោះបណ្តាលហៅម្ហាវិៃាល័យររុហការលយហយើងគ្តូវគ្បកាន់
អាកបបកិរិោដូចតហៅ៖ 

 យកចិតតៃុកោក់ហោរពវិន័យ និងបៃបញ្ញារបរ់ម្ហាវិៃាល័យ 
 យកចិតតៃុកោក់ត្តម្ោន រិត រហងកត គ្តិោះរិោះពិចារណ្តវិភារហ្វើ
រំហោរ ហគ្បៀបហ្ៀបហលើគ្បធានបៃនីម្ួយៗដដលហលាកាគ្ាោចា
រយោក់ឱ្យ 

 ខ្ិតខ្ំបតូរហោបល់ាោប់ម្តិអ្នកដទៃ ាោប់ការដណតំរបរ់រណៈ
គ្រប់គ្រងម្ហាវិៃាល័យ ាោប់ការដណតំរបរ់ាគ្ាោចារយ 

 ខ្ិតខ្ំគ្តង់គ្ត្តប់ាោប់គល់ពុៃធិទាំងឡាយ ដដលហលាកាគ្ាោចារយផ្ត
ល់ជូន 

 ខ្ិតខ្ំរិកា និងរវ័យរិកាហដើម្បីគ្ាយបញ្ញា ដដលមានកនញងគ្បធាន
បៃនីម្ួយៗ ហដើម្បីបហ្េញម្តិផ្ទាល់ខ្លួនឱ្យអ្នកដទៃាោប់ 

 ខ្ិតខ្ំបំហពញការង្ហរដដលាលាគ្បរល់ជូនក៏ដូចជាកិចេការរបរ់
ាគ្ាោចារយហដើម្បីយកកិចេការទាំងហតោះហៅគ្បរល់ឱ្យទាន់ហពលហវលា 

 ខ្ិតខ្ំរិកា និងរវ័យរិកាគ្ាវគ្ជាវ 
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 ហចោះដកយកបៃពិហា្លអៗកនញងការហរៀន និងការបហគ្ងៀន (រមាារ
ឧបហៃរគ្រប់គ្ោន់ វិន័យរិកាការហលើកៃឹកចិតត កិចេដតងការ
បហគ្ងៀន) 

 ហចោះវាយតទម្ល និងដកលម្អឱ្យទាន់ហពលហវលាហដើម្បីកាាយជាររុនិរសិត
លអ និងកាាយជាគ្រូបហគ្ងៀនដ៏លអហៅហពលអ្តរត។ 
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ប្រលងជប្រើសជ ើសប្រូរជប្ងៀនកប្រិតឧតតរ រ ិញ្ញា +១ 

សមយ័ប្រលង ០២ តលុា ២០០៩ 
វិញ្ញា សា: វរបធមទ៌ទូៅ 
រយៈទេល: ១ទ ៉ោ ង៣០នាទី 

សំណួរ 
១. គ្បរិនហបើអ្នកកាាយជាគ្រូបហគ្ងៀន ហតើភារកិចេគ្រូបហគ្ងៀនគ្តូវហ្វើដូចហម្តច? 
២. ហតើអ្វីជារិៃធិម្នុរស? រិៃធិចូលរួម្របរ់កុមារ? រិៃធិពលរដឋ? 
៣. ហតើអ្ំហពើេិងាកនញងគ្រួារជៈឥៃធិពលដូចហម្តចខ្លោះ ចំហរោះការអ្ភិវឌ្ឍចំហណោះ
ដឹង និងបុរគលិកលកខណៈរបរ់រិរស? 
៤. ចូរឱ្យនិយម្ន័យពិ្ីដរនហម្បា។ ហតើពិ្ីហនោះមានអ្វីខ្លោះ? ចូរហរៀបគប់ឱ្យបាន
ហកបោះកបយ។ 
៥. ហតើតន្តនតីដខ្មរមានប ុតានគ្បហភៃ? រឺអ្វីខ្លោះ? 

ចម្លើយ 
១. ភារកិចេរបរ់គ្រូបហគ្ងៀនមាន ៥គ្បការរឺ៖ 

 ១. ហគ្តៀម្ម្ុនហពលបហគ្ងៀន 
 ហគ្តៀម្ហម្ហរៀនរគ្មាប់បហគ្ងៀន 
 គ្ាវគ្ជាវឯការតត 
 ហគ្តៀម្រំណួរចហម្លើយជាម្ុន 
 ហ្វើកិចេដតងការបហគ្ងៀនឱ្យហៃៀងទាត់ មានលកខណៈៃំហនើប 
 ហគ្តៀម្ហរៀបចំរមាារឧបហៃររគ្មាប់ការបហគ្ងៀន 
 ហគ្ជើរហរើរវិ្ីាគ្រតត្តម្ហពលហវលា 

២. ដឹកតំការហរៀនរូគ្តរបរ់រិរស  
 ហោយបហគ្ងៀនឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវត្តម្កិចេដតងការ 
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 ហោរពហពលហវលា 
 ហោរពហោលនហោបាយរបរ់គជរោាភិបាល និងអ្នុវតតឱ្យបានលអនូវបៃ
បញ្ញារបរ់ថាាក់ហលើ។ 
៣. ហលើកៃឹកចិតតរិរសឱ្យចូលរួម្គ្រប់រកម្មភាព កនញងថាាក់ាលា និង

រងគម្។ 
៤. វាយតទម្លហលើកិចេការឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវហោយោក់កិចេការឱ្យរិរសហ្វើ 

និងផ្តល់បៃពិហា្ន៍ឱ្យរិរសរកាាម្រគីភាព គ្ពម្ទាំងៃំតក់ៃំនងលអជាម្ួយ
រិរស។ 

៥. រវ័យរិកាហពញម្ួយជីវិតហដើម្បីកាាយជាគ្រូលអ ដដលមានលកខណៈ
វិៃាាគ្រត និងមានចំហណោះដឹងៃូលំៃូលាយ។ 
២. ដដលហៅថារិៃធិ រឺជាអ្ំណ្តចពិហរររបរ់បុរគល រគ្មាប់ការររខ្លួនកនញង
ករណីរំហលាភបំរនពីបុរគលដូចោា ដដលចបប់បានហាម្គ្បាម្។ 

 រិៃធិម្នុរស៖ រិៃធិជាអ្ំណ្តចពីកំហណើតដដលម្នុរសគល់រូបមានដូចៗ
ោា ម្នុរសគ្តូវដតៃៃួលបានរិៃធិជាម្ូលោានដដលជាចំណងទដពី្ម្មជាតិ រួម្
មាន៖ 

 រិៃធិកនញងការររ់ហៅ 
 រិៃធិៃៃួលនូវហររីភាព (ជំហនឿ ហដើរហេើរ គ្បកបរបរ អាជីវកម្ម ការ
រិកា...) 

 រិៃធិរដម្តងឆនទៈ (ការហ្វើនហោបាយ...) 
 រិៃធិៃៃួលនូវរុភម្ងគល 

 រិៃធិចូលរួម្របរ់កុមារ 
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ប្រលងជប្រើសជ ើសប្រូរជប្ងៀនកប្រិតឧតតរ រ ិញ្ញា +១ 

សមយ័ប្រលង ២០១០ 
វិញ្ញា សា: វរបធមទ៌ទូៅ 
រយៈទេល: ១ទ ៉ោ ង៣០នាទី 

សំណួរ 
៣. ក. ហដើម្បីអ្ភិវឌ្ឍ គ្បហៃរជាតិចាំបាច់ហតើគ្តូវអ្ភិវឌ្ឍអ្វីជាចម្បង? 

ខ្. ហតើការអ្ភិវឌ្ឍហតោះគ្តូវកំណត់ហលើដផ្នកអ្វីខ្លោះ? ចូរបកគ្ាយ។ 
៤.  ក. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកហគ្ជើរហរើរម្ុខ្វិជាាជីរៈគ្រូបហគ្ងៀន? 

ខ្. ហដើម្បីកាាយជាគ្រូបហគ្ងៀនលអហតើអ្នកគ្តូវអ្នុវតតរិៃធិហររីភាពោ៉ាងណ្តខ្លោះ 
កនញងម្ុខ្វិជាាជីរៈ កនញងគ្រួារ និងកនញងរងគម្? 

ចម្លើយ 
១. ក. បាវចតមានន័យថា រឺរំហៅដល់រកយជាគ្បធាន ឬជាហោលចារិតរំដី
ជារំអាងៃុកជាហោលគ្បតិបតតិ។ 
 + បាវចតជាតិទនគ្ពោះគជាណ្តចគ្កកម្ពញជា រឺ ជាតិ ារត គ្ពោះម្ហាកសគ្ត។ 
រកយទាំងហនោះមានចំណងទាក់ៃងោាដូចតហៅ៖ 

 ជាតិ រំហៅហៅហលើៃីកំហណើតរបរ់គ្បជាពលរដឋ ដដលររ់ហលើៃឹកដីម្ួយ 
មានរដឋ មានអ្្ិបហតយយភាព អ្តតរញ្ញាណជាតិ អ្រិយ្ម្៌ផ្ទាល់ខ្លួនជា
កំហណើត រឺមានគ្បទពណីៃំហនៀម្ៃមាាប់ រហបៀបរបបររ់ហៅ ជំហនឿ ផ្នត់
រំនិត ការទាក់ៃង ភាា និងគ្បកាន់ហោលនហោបាយម្ួយដូចៗោា។ 
កត្តោទាំងហនោះហេើយដដលបហងកើតបានជាជាតិម្ួយជាកំណត់តកូនតហៅ
ហៅទថ្ងងអ្តរត។ 

 ារត រឺរំហៅហលើារតម្ួយដដលគ្បជាពលរដឋហោរពគ្បតិបតតិគ្រ
ប់ៗោា ហេើយរដឋក៏គ្ពម្ៃៃួលារតហនោះជាារតរបរ់រដឋ។ 
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គ្បហៃរកម្ពញជាហយើងបចេញបបននហនោះ គ្បជាជនមានជំហនឿោ៉ាងម្ុតមាំ ហលើ
គ្ពោះពុៃធារតហេើយរដឋ្ម្មនុ្ញក៏បានកំណត់ថា «គ្ពោះពុៃធារត 
ជាារតរបរ់រដឋ»។ 

 គ្ពោះម្ហាកសគ្ត រំហៅហលើគ្ពោះម្ហាកសគ្តហាយគជយរម្បតតិហដើម្បីជាម្លប់
ដ៏គ្តជាក់គ្តជុំ ដល់គ្បជានុគគ្រតរបរ់គ្ពោះអ្ងគ។ ត្តំងពីហដើម្ម្ក គ្បហៃរ
កម្ពញជាហយើងមានគ្ពោះម្ហាកសគ្តហាយគជយ ហដើម្បីហ្វើឱ្យគ្បហៃរមានរុខ្
រនតិភាព ឯកភាពជាតិ និងភាពរុងហរឿងរម្បូររបបយ។ ម្ិនគ្តឹម្ដត
ប ុហណ្តណោះ គ្ពោះម្ហាកសគ្តគ្រប់គ្ពោះអ្ងគគ្តូវគ្បកបហោយៃរពិតគជ្ម្៌ រួរ
ជាៃីហោរពរកាារបូជាពិតៗ។ 

ហោយហោងហៅត្តម្ភាពចាំបាច់ និងារៈរំខាន់ទនចំណុចទាំងបីខាងហលើ
ហនោះហេើយ ហៃើបបាវចតរបរ់គ្ពោះគជាណ្តចគ្កកម្ពញជាហយើងកំណត់ថា «ជាតិ 
ារត គ្ពោះម្ហាកសគ្ត» ហេើយចំណុចទាំងបីហនោះ ហបើខ្វោះខាតចំណុចណ្តម្ួយ
ហតោះគ្បហៃរហយើងោានវឌ្ឍនភាពហ ើយ។ 
ខ្. អ្តថន័យទនៃង់ជាតិដខ្មរមានៃំតក់ៃំនងនឹងបាវចតជាតិោ៉ាងជិតរនិៃធ 

ហេើយមានអ្តថន័យដូចតហៅ៖ 
ៃង់ជាតិទនគ្ពោះគជាណ្តចគ្កកម្ពញជាហយើង មានបីពណ៌រឺ៖ ហខ្ៀវ គ្កេម្ និង

ពណ៌រ (រូបអ្ងគរ)៖ 
 ពណ៌ហខ្ៀវ (ហៅដផ្នកខាងហលើ) ជានិម្ិតតរូបតំណ្តងឱ្យគ្ពោះម្ហាកសគ្ត។ ជា

និម្ិតតរូបតំណ្តងឱ្យាម្រគីភាព ភាតរភាព ហម្ត្តោ ករុណ្ត រនតិភាព អ្េិងា 
ហគ្កាម្គ្ពោះគជកិចេដឹកតំទនគ្ពោះម្ហាកសគ្ត។ 
 ពណ៌គ្កេម្ (ហៅដផ្នកខាងហគ្កាម្) ជានិម្ិតតរូបតំណ្តងឱ្យគ្បជាពលរដឋ

ដខ្មរ ដដលមានាារតីអ្ង់អាចកាាហានហា៊ានពុោះររគ្រប់ឧបររគ ហា៊ានហ្វើ
ពលិកម្មគ្រប់ដបបោ៉ាងហដើម្បីបុពវហេតុគ្បហៃរជាតិ។ 
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 ពណ៌រ (រូបគ្បាាៃអ្ងគរហៅចំកណ្តាល) ជានិម្ិតតរូបទនារតដខ្មរ។ 
តំណ្តងឱ្យអ្រិយ្ម្៌ដខ្មរដ៏រុងហរឿងម្ួយតរម្័យម្ហានររ។ 
៣. ក. ហដើម្បីអ្ភិវឌ្ឍគ្បហៃរជាតិជាចាំបាច់ហរគ្តូវអ្ភិវឌ្ឍជាបឋម្ហលើ្នធាន
ម្នុរស ហគ្រោះ្នធានម្នុរសជាថាម្ពលដ៏រំខាន់កនញងកិចេអ្ភិវឌ្ឍរងគម្។ 

ខ្. កនញងការអ្ភិវឌ្ឍហនោះហយើងគ្តូវកំណត់ហលើដផ្នកជាហគ្ចើនដូចខាងហគ្កាម្៖ 
 បណោតោះបណ្តាលនូវបញ្ញាាារតី ហោយឆលងកាត់ការគ្តិោះរិោះពិចារណ្តបណ្តា

ចំហណោះវិជាា គ្បកបហោយរីល្ម្៌រុណ្ម្៌ហរល រឺមានៃំតក់ៃំនងោ៉ាងជិត
រនិៃធហៅនឹងគ្បព័នធខ្ួរកបល។ ឧទាេរណ៍ ការរិកាចំហណោះដឹងៃូហៅ ចំហណោះ
ដឹងជំតញ ម្ុខ្វិជាាជីវៈ ចំហណោះដឹងវិៃាាគ្រត បហចេកហៃរ ចំហណោះដឹងរងគម្
ាគ្រត។ល។ 
 បណោតោះបណ្តាលចិតតរំនិត ឆនទៈហមាោះម្ុត គ្បយុៃធោ៉ាងអ្ង់អាចកនញងការ

អ្ភិវឌ្ឍគ្បហៃរជាតិ ៃប់ៃល់គល់រកម្មភាពរបរ់រងគម្ បហងកើតហ ើងជាាារតី
ាម្រគីភាព ភាតរភាព ម្នុរស្ម្៌ អ្េិងា រិៃធិគ្បជា្ិបហតយយ និងបហងកើត
បានជាការគ្រលាញ់ និងដថ្រកាការររនូវអ្តតរញ្ញាណជាតិដដលជាដួង
គ្ពលឹងរបរ់ជាតិខ្លួន។ 
 បហងកើតជាាាទដ ជាហៃពហការលយរបរ់ម្នុរសគ្រប់រូបឱ្យកាាយជាហការិ

ការបរ់រងគម្។ មាាក់ៗគ្តូវអ្វីជារុណគ្បហោជន៍ដល់រងគម្របរ់ខ្លួន ការររ់
ហៅម្ិនគ្បកាន់វណណៈ ពណ៌រម្បញរ និតាការនហោបាយ ជំហនឿ ារត...។ល។ 
ហដើម្បីកាងខ្លួនឱ្យកាាយជាាាបនិកដ៏រកម្មកនញងការកាងគ្បវតតិាគ្រតរបរ់
រងគម្ជាតិ។ 
 អ្ប់រំដផ្នករុខ្ភាព អ្តម្័យ និងបរិាានដល់ជនគ្រប់រូបឱ្យាាល់ពីា

រៈរំខាន់ និងផ្លគ្បហោជន៍ហលើដផ្នកនីម្ួយៗ។ «ផ្ឹកាាត េូបាាត ររ់ហៅ
ាាត» បណ្តាលឱ្យរុខ្ភាពរឹងមាំ ជាកមាាំងកនងការអ្ភិវឌ្ឍគ្បហៃរឱ្យហជឿនហលឿ
ន។ 
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៤. ក. ម្ូលហេតុដដលខ្្ញំចង់ហ្វើជាគ្រូបហគ្ងៀនហគ្រោះ៖ 
 ចង់ឱ្យយុវជនជាអ្នកបនតហវនពីម្នុរសចារ់ ហ្វើការអ្ភិវឌ្ឍខ្លួនហដើម្បីកាាយ

ជាពលរដឋលអដដលមានគ្បហោជន៍ ជាៃីរងឃឹម្ និងជារររគ្ៃូងគ្បហៃរជាតិ។ 
 អ្ប់រំឱ្យមានចំហណោះដឹងៃូលំៃំលាយ 
 អ្ប់រំឱ្យមានរីល្ម្៌ និងរុណ្ម្៌លអ 
 អ្ប់រំឱ្យមានលកខណៈវិៃាាគ្រត និងបហចេកហៃរហជឿនហលឿន 
 អ្ប់រំឱ្យមានការហោរពរិៃធិម្នុរស និងលៃធិគ្បជា្ិបហតយយ  
 អ្ប់រំឱ្យមានរុខ្ភាពមាំម្ួន 
 អ្ប់រំឱ្យមានម្នរិការខ្ពរ់ចំហរោះគ្បហៃរជាតិ 
 អ្ប់រំឱ្យមានាម្រគីភាពលអ 
 អ្ប់រំឱ្យមានរម្រគីភាពលអ 
 អ្ប់រំឱ្យមានលបិច និងវិ្ីាគ្រតរគ្មាប់ផ្តល់ចំហណោះដឹង និងអ្ប់រំដល់

ម្នុរសជំតន់ហគ្កាយកាាយជាពលរដឋលអពិតគ្បាកដ 
 អ្ប់រំឱ្យយល់ដឹងពីបរិាានលអ 
 ខ្ិតខ្ំគ្ាវគ្ជាវចំហណោះដឹងថ្មីៗ និងផ្តល់បៃពិហា្ន៍លអហៅដល់អ្នកបនត

ហវន 
 ហចោះរវ័យអ្ភិវឌ្ឍខ្លួនឥតឈប់ឈរ។ 

+ ម្ា៉ាងហៃៀតគ្រូបហគ្ងៀនជា៖ 
 ជាអ្នកដឹកតំខាងរតិបញ្ញាម្នុរស 
 ជាអ្នកកាងបញ្ញារបរ់រងគម្ជាតិ គ្រូលអតំឱ្យយុវជនលអ តំឱ្យគ្បហៃរ
ជាតិមានការអ្ភិវឌ្ឍ ទថ្លថ្នូរ និងរុងហរឿង 

 ជាអ្នកកាង្នធានម្នុរសរគ្មាប់អ្ភិវឌ្ឍគ្បហៃរ 
 ជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវហ្ពោះហៅរករនតិរុខ្ ហរចកតីទថ្លថ្នូរ និងរុភម្ងគល 
 ជាវិរវករខាងរតិបញ្ញារបរ់ជាតិ 
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 ជាអ្នកកាងរុណ្ម្៌ និងរុណភាពរបរ់ម្នុរសកនញងរងគម្ 
 ជាគ្រូហពៃយបំបាត់ហគរលងងង់ហលៅាហលើភពដផ្នដី 
 ជាអ្នករង់គ្រឹោះរបរ់ម្នុរសហយើង។ 
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ប្រលងជប្រើសជ ើសប្រូរជប្ងៀនកប្រិតឧតតរ រ ិញ្ញា +១ 

សមយ័ប្រលង ០២ តលុា ២០១១ 
វិញ្ញា សា: វរបធមទ៌ទូៅ 
រយៈទេល: ៩០ នាទ ី

សណួំរ និងចម្លើយ 
១. ពនយល់អ្ំពីគ្បវតតិកំហណើតជំហនឿារត?  
១. គ្បវតតិកំហណើតជហំនឿារតមានដូចតហៅ៖ 
 ហៅរម្័យបុពវកាល ម្នុរសបានររ់ហៅត្តម្រូងភនំ ឬខ្ពង់គប រឺររ់ហៅ

ត្តម្ដបប្ម្មជាតិ 
 ម្នុរសពុំទាន់មានចំហណោះដឹង ររ់ហៅហគ្កាម្ឥៃធិពល្ម្មជាតិ 
 ហពលមានៃុកខលំបាកហជឿហលើកមាាំងហគ្ៅខ្លួន (អានុភាពទន្ម្មជាតិ ឬវតថញ

រកតិ រិៃធិ អ្ម្នុរស ហៃវៈ...) 
 ារត ហផ្តើម្ហចញពីបំណងគ្បាថាារបរ់ម្នុរស អ្ប់រំម្នុរសឱ្យហ្វើអ្ំហពើ

កុរល ហដើម្បីររ់ហៅកនញងជីវិតម្ួយគ្បកបហោយរុភម្ងគល ររុបម្កចំណុចទាំង
អ្រ់ខាងហលើហនោះបហងកើតបាន ជំហនឿ ារត រេូតម្កដល់រពវទថ្ងងហនោះ។ 
២. បលង់រហងខបពុៃធគ្បវតតិមានប ុតានដំណ្តក់កាល មានហឈ្លាោះអ្វីខ្លោះ? 
២. បលង់រហងខបពុៃធគ្បវតតិមាន ៦ដំណ្តក់កាលដូចតហៅ៖ 
១. បដិរនធិ៖ ហៅទថ្ងងគ្ពេរបតតិ៍ ៃី ១៥ ហកើត ដខ្ អាាឍ ៥៥៩ ម្ុន រ.

រ។ 
២. គ្បរូត៖ ហៅទថ្ងង រុគ្ក ១៥ហកើត ដខ្ ពិាខ្ ្ាំច ហៅគ្កុងកបិលភរតញ 

កនញងរួនលុម្ពិនីមានគ្ពោះតម្ថាគ្ពោះ រិៃធតថ កនញងគជរងស ហោតតម្ បិត្តគ្ពោះរុហតោៃ
នៈ គ្ពោះមាត្ត គ្ពោះតម្ រិរិម្ហាមាោ។ 
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៣. អ្ភិហរក៖ កនញងគ្ពោះជតាយុ ១៦វរា គ្ៃង់បានហរៀបអ្ភិហរកជាម្ួយគ្ពោះ
តង ពិមាពយហា្គ។ 
៤. ហចញកាងគ្ពោះផ្នូរ៖ កនញងគ្ពោះជតាយុ ២៩គ្ពោះវរា ហៅគគ្តី ទថ្ងង

គ្ពេរបតតិ៍ ១៥ហកើត ដខ្ អាាព ្ាំហថាោះ។ 
៥. គ្ត្តរ់ដឹង៖ កនញងគ្ពោះជតាយុ ៣៥គ្ពោះវរា ហៅទថ្ងង ពុ្ ១៥ហកើត ដខ្ 

ពិា្ ្ាំរកា។ 
៦. បរិនិរាន៖ កនញងគ្ពោះជតាយុ ៨០វរា ១៥ហកើត ដខ្ពិាខ្ ្ាំម្ាញ់។ 

៣. ្ម្មបាលកុមារកាត់កបលកបិលម្ហាគ្ពេម 
ក. ្ម្មបាលកុមានកាត់កបលកបិលម្ហាគ្ពេម ទាក់ៃងហៅនឹងហរឿងនិទាន

ថា មានបុររមាាក់ហឈ្លាោះ ្ម្មបាលកុមារជាអ្នកគ្បាជាា ហចោះចប់រម្ពីរទគ្តហវៃ គ្ពម្
ទាំងហចោះ ភាារតវបកសី។ 
ខ្. ្ម្មបាលកុមារដតង រដម្តងម្ងគលដល់ម្នុរសទាំងពួង លុោះកបិលម្ហា

គ្ពេមគ្ជាបថា្ម្មបាលកុមារជាអ្នកគ្បាជ្ក៏ម្ករួរគ្បាា «៣ខ្» ហោយរនាថា
គ្បរិនហបើ្ម្មបាល ហោោះគ្ាយគ្បាាហនោះរួចគ្ៃង់នឹងកាត់កបលខ្លួនបូជា្ម្មបា
ល។ ដតហបើ ្ម្មបាលកុមារ ហោោះគ្ាយគ្បាាម្ិនរួចហៃហតោះនឹងគ្តូវកាត់កបល
បូជា កបិលម្ហាគ្ពេមវិញ។ ្ម្មបាលរុំបងអង់ ៧ទថ្ងងហដើម្បីរិតគ្បាាហតោះ។ 
ប ុដនត ៦ទថ្ងងកនលងផ្ុតហៅហេើយហៅដតរិតម្ិនហឃើញហាោះ ក៏ហភៀរខ្លួនពួនហៅ
ហគ្កាម្ហដើម្ហត្តាតម្ួយរូ ដដលជាលំហៅ រម្បញកទនរតវឥន្តនទី ជារំណ្តងលអយប់
ហតោះ ្ម្មបាលកុមារបានឮរតវឥន្តនទី ញី ហឈ្លាល និោយោា៖ 
 រតវញីរួរថា៖ គ្ពឹកដរអកហយើងបានអាហារម្កពីណ្តរុី? 
 រតវហឈ្លាល៖ ហយើងនឹងបានរុីាច់ ្ម្មបាលកុមារដដលគ្តូវកបិលម្

ហាគ្ពេមរមាាប់ហគ្រោះ ហោោះគ្បាាម្ិនរួច។ 
 រតវញី៖ គ្បាាហតោះដូចហម្តច? 
រ. រតវហឈ្លាលហរលថា៖ 
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 «ខ្១» ហវលាគ្ពឹករិរីរថិតហៅៃីណ្ត? គ្តូវហឆលើយថា «ហៅម្ុខ្» ហេតុហនោះ
ម្នុរសទាំងឡាយគ្តូវយកៃឹកលាងម្ុខ្។ 
 «ខ្២» ហវលាទថ្ងងគ្តង់រិរីរថិតហៅៃីណ្ត? គ្តូវហឆលើយថា «ហៅគ្ៃូង» ហេតុ

ហនោះម្នុរសទាំងឡាយគ្តូវយកៃឹកលាងគ្ៃូង។ 
 «ខ្៣» ហវលាលាាចរិរីរថិតហៅៃីណ្ត? គ្តូវហឆលើយថា «ហៅហជើង» ហេតុហនោះ

ម្នុរសទាំងឡាយគ្តូវយកៃឹកលាងហជើង 
រកយហពចន៍ទាំងប តុានរបរ់ឥន្តនទីក៏បានជាពនលឺម្កជួយហោោះគ្ាយគ្បាា

្ម្មបាលកុមារឱ្យរួចចាកផ្ុតពីកតីម្រណៈ។ កបិលម្ហាគ្ពេម រុខ្ចិតតចុោះចាញ់
គ្ពម្កាត់កបលបូជា្ម្មបាលកុមារ។ ដតម្ុននឹងកាត់កបលគ្ៃង់ហៅហៃព្ីត្ត
ទាំង ៧អ្ងគ ដដលជាបុគ្តីរបរ់ខ្លួនឱ្យយករនម្កគ្ៃកបល ហគ្រោះហបើោក់កបល
ហនោះហៅហលើដផ្នដីនឹងហកើតជាហភលើងហឆោះហលាក ហេើយហបើហបាោះហៅហលើអាការនឹង
គំងហភលៀង ដតហបើហចាលហៅកនញងរមុ្គ្ៃ ៃឹករីងរងងតួអ្រ់ជាមិ្នខាន។ 
៤. គ្បជាជនដខ្មរហ្វើពិ្ីបុណយភជញំបិណឌ 
 គ្បជាជនដខ្មរហ្វើពិ្ីបុណយភជញំជាៃមាាប់ហរៀងគល់្ាំ ចាប់ត្តំងពីទថ្ងង ១ហគច 

ដល់ ១៥ហគច ដខ្ភគ្ៃបៃ ត្តម្ជំហនឿគ្ពោះពុៃធារត ហដើម្បីឧៃទិរផ្លា ដល់
បុពវការីជន ដដលបានហ្វើម្រណកាលហៅកាន់បរហលាក។ 
 ពួកោត់មានជំហនឿហជឿជាក់ថា ហៅរដូវហនោះហរតច ម្ចេញគជ បានហោោះដលង

ពួក នរក ហគ្បត ជាាច់ារហលាេិតដដលមានកំេុរឆគង គ្បគ្ពឹតតអ្ំហពើម្ិន
របបីោ៉ាង្ងងន់្ងងរពីជាតិម្ុនកនញងម្ួយ្ាំម្តងឱ្យហ ើងហៅរកបងបអូន កូន ហៅ ញាតិ
រតោន ហដើម្បីនឹងៃៃួលកុរលផ្លបុណយ ដដលកូនហៅឧៃទិរឱ្យដល់អ្នកទាំង
ហតោះ។ 
៥. កាកបាៃគ្កេម្កម្ពញជាបានបហងកើតហ ើងហៅ៖  
 កាកបាៃគ្កេម្កម្ពញជាបានបហងកើតហ ើងហៅទថ្ងងៃី ០៨ ដខ្ កុម្ភៈ ្ាំ 

១៩៥៥។ 
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 កនញងហោលហៅ រឺបង្ហារ និងបនថយៃុកខហវៃត ហោយម្ិនលំហអ្ៀងដ៏ពិត
គ្បាកដ ហោយឥតគ្បកាន់ពូជារន៍ពណ៌រម្បញរ ហភៃ ភាា ជំហនឿ ារត 
និតាការ នហោបាយ ហដើម្កំហណើតជាតិ ឋានៈរងគម្ ្នធាន ឬាានភាពឯ
ហៃៀតហ ើយ។ 
៦. ចបប់រតីអ្ំពីអ្ំហពើពុករលួយបានគ្បការឱ្យអ្នុវតតហៅ៖ 
 ចបប់រតីអ្ំហពើពុករលួយបានគ្បការឱ្យអ្នុវតតហៅទថ្ងងៃី ១៧ ដខ្ ហម្ា 

្ាំ ២០១០។ 
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ប្រលងជប្រើសជ ើសប្រូរជប្ងៀនកប្រិតឧតតរ រ ិញ្ញា +១ 

សមយ័ប្រលង ២៨ កញ្ញា  ២០១២ 
វិញ្ញា សា: វរបធមទ៌ទូៅ 
រយៈទេល: ៩០ នាទ ី

សណួំរ 
១. ហដើម្បីបង្ហារៃប់ាាត់ និងបន្តង្ហាបរកម្មភាពហកមងៃំហនើង ហតើគ្ករួងម្ហាទផ្ទ
បានកំណត់រមារភាពហកមងៃំហនើងោ៉ាងដូចហម្តចខ្លោះ? 
២. ក. ចូរឱ្យនិយម្ន័យ «រដឋ្ម្មនុ្ញ»? 
ខ្. ចូរនិោយអ្ំពីាររំខាន់របរ់រដឋ្ម្មនុ្ញទនគ្ពោះគជាណ្តចគ្កកម្ពញជា។ 

៣. ហតើការអ្ប់រំតហពលបចេញបបននហនោះ ជួបគ្បៃោះនូវបញ្ញាគ្បឈម្អ្វីខ្លោះ? ហដើម្បីហោោះ
គ្ាយបញ្ញាគ្បឈម្ទាំងហតោះ ហតើគ្តូវហ្វើដូចហម្តច? 
៤. ហតើគ្បាាៃអ្ងគរមានលកខណៈពហិររដូចហម្តចខ្លោះ បានជាហរចាត់ប្េូលជា
រម្បតតិហបតិកភ័ណឌពិភពហលាក? 

ចម្លើយ 
១. ហដើម្បីបង្ហារៃប់ាាត់រកម្មភាពហកមងៃំហនើង គ្ករួងម្ហាទផ្ទបានកំណត់
រកម្មភាពហកមងៃំហនើងដូចជា៖ 

 ជាហកមងហលមើរ ឬបំរន ដដលហ្វើរកម្មភាពបងកឱ្យបាត់បង់រណ្តាប់ធាាប់
ាធារណៈ។ 

 មានរកម្មភាពគ្បគ្ពឹតតបៃហលមើរគ្ពេមៃណឌ។ 
 បៃហលមើររនតិរុខ្រងគម្ (រុវតថិភាព រហបៀបហរៀបរយរណ្តាប់ធាាប់ា

ធារណៈ) 
 ហ្វើឱ្យភ័យខាាចដល់គ្បជាពលរដឋៃូហៅ។ 
 ហលមើរនឹងរុណ្ម្៌ រីល្ម្៌ គ្បទពណីលអរបរ់រងគម្។ 
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ររុបហរចកតីម្ក រកម្មភាពដូចបានបញ្ញាក់ខាងហលើហនោះហេើយដដលគ្ករួង
ម្ហាទផ្ទចាត់ចូលជាហកមងៃំហនើង។ 
២. ក. និយម្ន័យ «រដឋ្ម្មនុ្ញ» រឺជាចបប់គ្រឹោះ និងជាចបប់កំពូលទនរដឋ ដដល
ជាៃូហៅដតងកំណត់រចតរម្ព័នធ ម្ុខ្ង្ហរទនរដឋ និងាាប័នរំខាន់ៗ គ្ពម្ទាំង
កំណត់នូវរិៃធិ និងកាតពវកិចេជាម្ូលោានរបរ់គ្បជាពលរដឋ គ្តូវដតគ្របហៅនឹង
រដឋ្ម្មនុ្ញជាោច់ខាត។ 
 ខ្. ាររំខាន់របរ់រដឋ្ម្មនុ្ញទនគ្ពោះគជាណ្តចគ្កកម្ពញជាមានដូចខាង
ហគ្កាម្៖ 

 ធាតឱ្យមានរថិរភាពរងគម្ និងតុលយការរវាងអ្ំណ្តចទាំងបីរឺ « នីតិ
ប្ញតតិ នីតិគ្បតិបតតិ និងតុលាការ»។ 

 ធាតឱ្យគ្ពោះគជាណ្តចគ្កកម្ពញជា ជារដឋម្ិនអាចបំដបកបាន 
 ធាតឱ្យគ្បជាពលរដឋដខ្មរ មានភាពហរមើោាហៅចំហរោះម្ុខ្ចបប់ 
 ធាតឱ្យគ្បជាពលរដឋមានរិៃធិហពញហលញខាងជំហនឿ ារត និងអាច

ចូលរួម្ហ្វើនហោបាយ និងបហងកើតរេរម្ន៍ 
 ធាតឱ្យមានរិៃធិកាន់កាប់កម្មរិៃធិឯកជន 
 ផ្តល់ឱ្យពលរដឋចូលរួម្អ្ភិវឌ្ឍរេរម្ន៍ និងគ្បហៃរជាតិខ្លួន 
 ផ្តល់រិៃធិហគ្ជើរហរើរតំណ្តងរបរ់ខ្លួនត្តម្រយៈការហបាោះហ្ាត 
 ធាតអាយុជីវិតគ្បជាពលរដឋ ហោយពុំមានការកាត់ហទារគ្បហារជីវិត

ហ ើយ 
 ជាហោលនហោបាយ្ំរគ្មាប់ជាគ្បៃីបដឹកតំគ្បហៃរជាតិ ឱ្យមានការ

អ្ភិវឌ្ឍហជឿនហលឿន។ 
៣. បញ្ញាគ្បឈម្ និងដំហណ្តោះគ្ាយរតីពីការអ្ប់រំ៖ 
ក. ការអ្ប់រំបចេញបបននហនោះ មានការជួបគ្បៃោះនូវបញ្ញាគ្បឈម្ជាហគ្ចើនដូចជា៖ 
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 កត្តោផ្ទាល់ខ្លួន៖ មានបញ្ញារុខ្ភាព ការអ្ូរទាញរបរ់ម្ិតតភកតិ ភាព
ខ្ជិលគ្ចអ្ូរ ោានឆនទៈ និងម្នរិការ ហកមងអ្តថា...។ 

 កត្តោគ្រួារ៖ មាន ហរដឋកិចេគ្រួារ (ឬកគ្ម្ិតទាប) អ្ំហពើេិងាគ្រួារ
ៃំហរើរកូនខ្វោះភាពកក់ហៅោកនញងគ្រួារ ឪពុកមាោយផ្ទារ់បតូរៃីលំហៅញឹកញាប់...។ 

 កត្តោរងគម្៖ មាន ការអ្ូរទាញម្ិតតភកតិ រមាារនិយម្ ឥៃធិពលវបប្ម្៌
ម្ិនលអ ហភលើតហភលើន អ្ំហពើរលាអាវាដរ...។ 

 កត្តោាលាហរៀន៖ មាន ម្ិនបងកភាពង្ហយគ្រួល ការហរើរហអ្ើង របរ់ម្ិតត
ភកតិ ខ្វោះភាពកក់ហៅោពីគ្រូ (ឬអ្នកអ្ប់រំ)...។ 
ខ្. ដំហណ្តោះគ្ាយបញ្ញាគ្បឈម្ទនការអ្ប់រំ មានដូចខាងហគ្កាម្៖ 

 ការេូបចុកមានអ្តម្័យ និងហចោះហគ្បើគ្បារ់ចំណីអាហាររម្គ្រម្ 
 ហគ្បើគ្បារ់រមាាររម្គ្រប 
 បណោតោះម្នរិការកនញងការបហគ្ងៀន និងហរៀន 
 គជរោាភិបាលគ្តូវពគ្ងីក និងពគ្ងឹងគ្រឹោះាានរិកា ផ្លូវថ្នល់ និងម្នទីរ

ហពៃយ...។ 
 បំបាត់ភាពអ្រកម្មហផ្សងៗហៅកនញងាលាហរៀន បងកឱ្យរិរសបានចូល

ហរៀនរូគ្តគ្រប់កគ្ម្ិតរិកា (ឬភូម្ិរិកា) ោ៉ាងហហាចណ្តរ់បានប្េប់កគ្ម្ិត
រិកាម្ូលោាន។ 

 ាលាហរៀនគ្តូវផ្តល់ការហលើកៃឹកចិតតដល់រិរសហឆនើម្។ 
 រដឋអ្ំណ្តចគ្រប់ជាន់ថាាក់គ្តូវបំផ្ុរដល់ឪពុកមាោយ ឬអាណ្តពាបាល 

ហដើម្បីផ្តល់ឱ្ការដល់ហកមងគ្រប់អាយុចូលហរៀនរូគ្តបានគ្រប់ៗោាគ្បកបហោយ
រម្្ម្៌។ 
រួម្ហរចកតីម្ក ការអ្ប់រំបចេញបបននហនោះ ពិតជាមានការគ្បឈម្នឹងបញ្ញាហផ្សងៗ

ជាហគ្ចើន ប ុដនតហបើហោោះគ្ាយបានដូចបញ្ញាក់ខាងហលើ រឺពិតជាអាចកាត់បនថយ
ភាពអ្រកម្មដល់ការអ្ប់រំ។ 
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៤. គ្បាាៃអ្ងគរមានលកខណៈពហិររ ដដលហរចាត់ប្េូលជារម្បតតិហបតិកភ័
ណឌពិភពហលាកមានដូចជា៖ 

 តំណ្តងឱ្យរម្ិៃធផ្លរិលបៈពិហររ និងជាាាទដដ៏លអឥតហខាាោះ ោានពី
រ។ 

 ជារកខីភាពោច់ហោយដ កពីហរទនវបប្ម្៌ អ្រិយ្ម្៌ពីអ្តីតកាល 
 មានកបច់រចតហលចហធាាគ្របត្តម្ាាបតយកម្មដខ្មរ និងចមាាក់ដ៏គ្បណិត 
 ជាគ្បាាៃារត្ំជាងហរ 
 លកខណៈវិៃាាគ្រត និងត្តគាគ្រត (កំពូលគ្បាំ ៃិដឋភាពពិហររទនទថ្ងង

រោះ និងទថ្ងងលិច) 
 មានវ័យចំណ្តរ់ ពិហររហៅរឹងមាំយូរអ្ដងវង 
 មានគ្បព័នធធាគាគ្រតរគ្មាប់ផ្គត់ផ្គង់ ដដលជីកហោយកមាាំងេតថពល

កម្មម្នុរសរុៃធា្ដ៏្ំរហម្បើម្តរម្័យហតោះ (ៃំតក់ៃំនងហរដឋកិចេ) 
 បានឆលញោះបញ្ញាំងពីរំនិតរបរ់អ្នកដឹកតំរួម្ ជាម្ួយគ្បជាពលរដឋជា្លញង

ម្ួយកនញងការាម្រគីោាោ៉ាងរអិតរម្ួត (ៃុកខលំបាករបរ់គ្បជាពលរដឋ ជាៃុក
លំបាករបរ់គ្ពោះអ្ងគ) ហដើម្បីរួម្ចំដណកអ្ភិវឌ្ឍ ឱ្យកាាយជាម្ហាអ្ំណ្តចម្ួយកនញង
តំបន់។ 
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ប្រលងជប្រើសជ ើសប្រូរជប្ងៀនកប្រិតឧតតរ រ ិញ្ញា +១ 

សមយ័ប្រលង ២៩ កញ្ញា  ២០១៣ 
វិញ្ញា សា: វរបធមទ៌ទូៅ 
រយៈទេល: ១ទ ៉ោ ង៣០នាទី 

សណួំរ 
១. ហតើចរនតទនលំេូរ្នធានម្នុរសរកលហៅកនញងរម្័យរកលភាវូបនីយកម្ម
ហនោះ មានឥៃធិពលអ្វីខ្លោះម្កហលើការអ្ភិវឌ្ឍគ្បហៃរជាតិ? 
២. ហតើអ្វីខ្លោះដដលកុមារ និងយុវជនដខ្មរគ្តូវយកចិតតៃុកោក់ហរៀនរូគ្ត ហដើម្បីហឆលើយ
តបហៅនឹងតគ្ម្ូវការរបរ់រងគម្ដដលដផ្អកហលើចំហណោះដឹងជំតញ? 
៣. ហតើអ្នកគ្តូវហ្វើដូចហម្តចហដើម្បីជួយហលើកកម្ពរ់រុណភាពអ្ប់រំដល់យុវជនដខ្មរ
ជំតន់ហគ្កាយ ឱ្យកាាយហៅជាកមាាំងផ្លិតករ រគ្មាប់ហឆលើយតបហៅនឹងតគ្ម្ូវការ
ៃីផ្ារការង្ហរ និងលំេូរ្នធានម្នុរសរកលហៅកនញងតំបន់អាា៊ានត្ាំខាង
ម្ុខ្? 

ចម្លើយ 
១. ចរនតទនលំេូរ្នធានម្នុរសរកលហៅកនញងរម្័យរកលភាវូបនីយកម្ម
ហនោះ មានឥៃធិពល ម្កហលើការអ្ភិវឌ្ឍគ្បហៃរជាតិ៖ 

 មានការផ្ទារ់បតូរចំហណោះដឹង និងឥរិោបថ្ថ្មី៖ ការគ្រូបយកចំហណោះដឹង
ថ្មី និងរំនិតហជឿនហលឿនថ្មីៗ 

 ការគ្បកួតគ្បដជងហលើវិរ័យៃីផ្ារការង្ហរបរិបៃកម្ពញជា កាលណ្តមានលំ
េូរ្នធានម្នុរសមានរម្តថភាពជំតញេូរចូលហគ្ចើន កូនដខ្មរមានឱ្ការ
អ្ភិវឌ្ឍរម្តថភាព និងឱ្ការការង្ហរ 
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 កាលណ្តមាន្នធានម្នុរសហគ្ចើនអាចអ្ភិវឌ្ឍហរទើរគ្រប់វិរ័យកនញងគ្រុក 
និងអាចេូរហៅហគ្ៅហោយរុវតថិភាព និងអាចបហងកើនចំណូលបដនថម្ដល់គ្បហៃរ
ជាតិ។ 

 ការង្ហរបហចេកហៃរ និងការអ្នុវតតចបប់កគ្ម្ិតម្ូលោានកាន់ដតធាតបាន
អ្ំពីរុវតថិភាពដល់កម្មករ និងវិនិហោរិន (រំណង់ អ្ោរ ្តោរ រណ្តាោរ
...) 

 កំហណើនៃីផ្ារពលកម្មអ្នុហលាម្ហៅត្តម្បរិបៃរបរ់គ្បហៃរហោយដផ្អក
ហលើឧរាកម្មខាាត្ំ ខាាតម្្យម្ និងខាាតតូច ករិកម្មដដលមានលៃធភាពគ្រូប
យកកមាាំងពលកម្ម។ល។ 

 កំហណើនកមាាំងផ្លិត និងការតំហចញនូវផ្លិតផ្លត្តម្ការបញ្ញាៃិញ
ដដលអាចកាត់បនថយភាពគ្កីគ្ក និងហលើកកម្ពរ់ជីវភាពររ់ហៅគ្បជាជន។ 

 កមាាំងពលករ និងគ្បជាជនកាន់ដតមានភាពរកម្មហកើនហ ើងហៅកដនលង
ការង្ហរហោយហម្ើលរំរូពីហរ និងអាចឈ្លនហៅរកការង្ហររតង់ោរហៅកដនលង
ការង្ហរ (បរិមាណ វិន័យ ការង្ហរគ្បតិបតតិ)។ 

 កំហណើនអ្នកវិនិហោរៃុនទាំងកនញង និងហគ្ៅគ្បហៃរតំឱ្យមានកំហណើនហរ
វាកម្ម ្តោរ ហៃរចរណ៍ រណ្តាោរ។ល។ 

 ជួយឱ្យការហគ្បើគ្បារ់្នធានម្នុរសមានភាពគ្បហរើរហ ើង និងត្តម្ទាន់
នូវចង្ហាក់ផ្លិតកម្មពិភពហលាក។ 

 ហ្វើឱ្យរងគម្មានហរថរភាពហោយមានចំណលូរម្គ្រប និងមានការោំ
គ្ៃហោយចបប់រោាភិបាល។ 

 ហ្វើឱ្យមានកំហណើន (រំណង់ហេោារចតរម្ព័នធ រមាាររូបវ័នតៃំហនើបទាន់
រម្័យហគ្បើគ្បារ់កនញងគ្បហៃរកម្ពញជា។ 

 របត់ៃីផ្ារហររីតំឱ្យមានអ្គ្ត្តគ្បម្ូលពនធចូលជាតិហកើនហ ើង។ 
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 បណោតោះាារតីហគ្តៀម្ខ្លួន និងដផ្នការការង្ហរកនញងគ្បហៃរ រេរម្ន៍ និង
អ្នតរជាតិ ហដើម្បីឱ្យឈ្លនដល់ការង្ហរដដលមានហជារជ័យ។ 

 ប ុដនតវាអាចហ្វើឱ្យគ្បជាជនបាត់បង់ឱ្ការការង្ហរលអ ្នធានម្នុរស និង
្នធាន្ម្មជាតិ គ្បរិនហបើគ្បហៃរហតោះខ្វោះ្នធានម្នុរសដដលមានរម្តថ
ភាព ជំតញរម្គ្របត្តម្តគ្ម្ូវការៃីផ្ារបចេញបបនន។ 
ដូហចនោះការគ្បកួតគ្បដជងៃីផ្ារពលកម្មហររីហលើពិភពហលាកទាម្ទារឱ្យម្នុរស

មានរម្តថភាពខ្ពរ់ហគ្បើគ្បារ់ពលកម្មខ្ួរកបល និងការអ្ភិវឌ្ឍបញ្ញាហដើម្បី
រគ្ម្បខ្លួនហៅនឹងបរិបៃទនបមាារ់បតូរ ឬការដគ្បគ្បួលរបរ់ពិភពហលាក និង
តគ្ម្ូវការរបរ់ម្នុរសកនញងរងគម្បចេញបបននបាន។ 
២. ហដើម្បីហឆលើយតបហៅនឹងតគ្ម្ូវការរបរ់រងគម្ដដលដផ្អកហលើចំហណោះដឹងជំតញ
កុមារ និងយុវជនគ្តូវហរៀន៖ 
ក. កុមារ 
+ ចំហណោះដឹងម្ូលោានរឹងមាំ 

 ពាោម្រិកាហរៀនរូគ្ត (ាលា ផ្ទោះ...) 
 ការហោរពវនិ័យាលា និងដថ្ទាំរុខ្ភាពអ្តម្័យ 
 យល់ដឹងចបរ់ពីរិៃធិជាម្ូលោានរបរ់កុមារ 
+ ៃំតក់ៃំនងរងគម្ 

 ាោប់ការៃូតានរបរ់ឪពុកមាោយ ហលាកគ្រូ អ្នកគ្រូ 
 មានៃំនួលខ្ុរគ្តូវហលើរកម្មភាពរបរ់ខ្លួន 
 ហចោះជួយការង្ហរកនញងរេរម្ន៍ត្តម្លៃធភាព 
 អ្នុវតតរិៃធិជាម្ូលោានរបរ់កុមារបានគ្តឹម្គ្តូវ (ហៅាលា ផ្ទោះ និងកនញ

រេរម្ន៍) ហដើម្បីកាាយខ្លួនជាពលរដឋលអ 
ខ្. យុវជន 

 ចំហណោះដឹងម្ូលោានរឹងមាំ 
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 ចំហណោះដឹងជំតញ និងវិជាាជីវៈ ពិតគ្បាកដ 
 ដរវងយល់ និងគ្ាវគ្ជាវ (រវ័យរិកា) 
 ភាាបរហៃរដដលជាាពនរគ្មាប់រិកាគ្ាវគ្ជាវកនញងការអ្ភិវឌ្ឍ

រម្តថភាពជាគ្បចាំ 
 ចំហណោះដឹងវិៃាាគ្រតនិងបហចេកវិៃាថ្មីៃំហនើប 
 រីល្ម្៌ររ់ហៅលអ 
 ដថ្ទាំរុខ្ភាពអ្តម្័យ និងហជៀរឱ្យផ្ុតអ្បាយម្ុខ្ទាំងបួន (ដលបង

រុីរង គ្រីហពរា ហគ្រឿងហញៀន និងការហរពរប់ម្ិតតអាគ្កក់) 
 ជំតញៃំតក់ៃំនង និងហចោះរួម្ររ់ហៅជាម្ួយោាហោយរុខ្ដុម្រម្យត 

(គ្រួារ រងគម្ជាតិ និងរងគម្ចគ្ម្ុោះវបប្ម្៌) 
 ហរៀបចំ និងអ្ភិវឌ្ឍជំតញឱ្យហឆលើយតបត្តម្តគ្ម្ូវការៃីផ្ារការង្ហរ

បចេញបបនន (ជាតិ និងអ្នតរជាតិ) 
 ចូលរួម្ការង្ហររេរម្ន៍ (រុវតថិភាពរងគម្ យុវជនកាយរិៃធ និងយុវ

ជនកាកបាៃគ្កេម្) 
៣. ហដើម្បីហលើកកម្ពរ់រុណភាពអ្ប់រំយុវជនដខ្មរជំតន់ហគ្កាយឱ្យហឆលើយតបហៅនឹង
តគ្ម្ូវការៃីផ្ារការង្ហរ និងលំេូរ្នធានម្នុរសរកលហៅកនញងតំបន់អាា៊ាន
ត្ាំខាងម្ុខ្ កនញងតម្ជាអ្នកអ្ប់រំហយើងគ្តូវ៖ 
 ក.ចំហណោះដឹង 

 ផ្តល់ចំហណោះដឹងជំតញចបរ់លារ់ 
 ដរវងយល់គ្ពឹតតិការណក៍នញងគ្រុក តំបន់ និងពិភពហលាក 
 ពគ្ងឹងរម្តថភាពភាា និងបហចេកវិៃា (ICT) ហលើម្ុខ្ជំតញរបរ់ខ្លួន

ហដើម្បីង្ហយគ្រួលកនញងការៃំតក់ៃំនង ការគ្ាវគ្ជាវ និងឈ្លនហៅគ្ប ូកការង្ហរ
ដដលមានរតង់ោរអ្នតរជាតិ 
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 ពគ្ងឹងរម្តថភាពគ្ាវគ្ជាវហលើម្ុខ្ជំតញឯកហៃរ បហចេកហៃរវិ្ីា
គ្រតរបរ់ខ្លួនហដើម្បីបណោតោះបណ្តាល្នធានម្នុរសបនត 

 ចូលរួម្វរគបំប ន រិកាាាលា (កាងកម្មវិ្ីរិកា ICT ... កម្មវិ្ី
តគ្ម្ង់ៃិរ អ្ំហពើេិងា ៃីផ្ារការង្ហរហផ្សងៗ កនញងតំបន់អាា៊ាន...)។ 
ខ្. ចំហណោះហ្វើ 

 បហងកើនការបណោតោះបណ្តាលរម្តថភាពគ្រូបហគ្ងៀន 
 បហងកើនរម្តថភាពហគ្បើគ្បារ់រមាារឧបហៃទរៃំហនើបៗ (ហរៀន និងបហគ្ងៀន) 
 ចូលរួម្លុបបំបាត់អ្ំហពើពុករលួយកនញងការរិកា ការគ្ប ង និងការង្ហរ

រក់ព័នធហផ្សងហៃៀត 
 ចូលរួម្ហលើកកម្ពរ់ជំតញបណោតោះបណ្តាលវិជាាជីវៈ។ 
 បហងកើនរុណភាព និងគ្បរិៃធភាពទនការអ្ប់រំពីកគ្ម្ិតម្ូលោានរេូតដល់

ឧតតម្រិកា 
 បណោតោះបណ្តាលជំតញវិជាាជីវៈចបរ់លារ់ និងរម្គ្របត្តម្

លកខខ្ណឌៃីផ្ារការង្ហរកនញងរងគម្។ 
 បង្ហាញពីរម្តថភាពដឹកតំការអ្ប់រំត្តម្ដបបគ្បជា្ិបហតយយហដើហម្បើឈ្លន

ហៅដឹកតំការង្ហរហៅថាាក់តំបន់ 
 បហគ្ងៀនគ្ៃឹរតីផ្ារភាាប់នឹងការអ្នុវតត ដផ្អកហលើពិហា្ន៍ជាក់ដរតង។ 
រ. ឥរិោបថ្ 

 ៃប់ាាត់គល់អ្ំហពើអ្រកម្មទាំងឡាយដដលគំងរទោះដល់ដំហណើរការ
អ្ភិវឌ្ឍរុណភាពអ្ប់រំ 

 ហចោះៃៃួលយកការហលើកររហរើរ និងៃិហៃៀនាាបតកនញងការង្ហរ (ហវៃិកា
ាធារណៈ កនញងអ្ងគភាព) 

 មានៃំតក់ៃំនងលអជាម្ួយរេការីរួម្អាជីពកនញង និងហគ្ៅាាប័នរបរ់
ខ្លនួ 
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 ផ្តល់ការហជឿៃុកចិតត និងហ្វើជារំរូលអដល់ម្នុរសៃូហៅហៅកនញងរងគម្ 
 បណោតោះបណ្តាល្នធានម្នុរសឱ្យមានៃឹកចិតតគ្រឡាញ់ការង្ហរ និងមារ

នម្នរិការវិជាាជីវៈខ្ពរ់។ 
ឃ. ហផ្សងៗ 

 ផ្សពវផ្ាយ និងហលើកកម្ពរ់ការង្ហរផ្លិតកនញងគ្រុកហោយជួយហគ្បើគ្បារ់
ផ្លិតផ្លកនញងគ្រុក និងផ្តល់ហរវាកម្មៃីផ្ារ។ 

 ដរវងយល់គ្ពឹតតិការណក៍នញងតំបន់ និងពិភពហលាក ហដើម្បីយល់ដឹងឱ្យបាន
ៃូលំៃូលាយពីវបប្ម្៌ជាតិ និងវបប្ម្៌កនញងតំបន់ និងហគ្តៀម្ខ្លួនជាហគ្រចកនញងបរិប
ៃការង្ហរចំរុោះវបប្ម្៌ 

 មានៃំតក់ៃំនងលអជាម្ួយរេការីរួម្អាជីពកនញង និងហគ្ៅាាប័នរបរ់
ខ្លួន 

 ផ្តល់ការហជឿៃុកចិតត និងហ្វើជារំរូលអដល់ម្នុរសៃូហៅហៅកនញងរងគម្ 
ដូហចនោះគ្បរិៃធភាព និងរុណភាព រុណតទម្លទនការអ្ប់រំម្នុរសរឺហផ្តើម្ហចញពី

មានអ្នកអ្ប់រំលអគ្បកបហោយម្នរិការ និងឧតតម្រតិគ្រលាញ់គ្បជាជន ៃឹកដី 
និងហរនហាជាតិោ៉ាងពិតគ្បាកដ។ 
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ប្រលងជប្រើសជ ើសប្រូរជប្ងៀនកប្រិតឧតតរ រ ិញ្ញា +១ 

សមយ័ប្រលង ២៧ កញ្ញា  ២០១៤ 
វិញ្ញា សា: វរបធមទ៌ទូៅ 
រយៈទេល: ១ទ ៉ោ ង៣០នាទី 

សណួំរ 
១. ហតើហោលហៅទនការអ្ប់រំរគ្មាប់ទាំងអ្រ់ោាមានអ្វីខ្លោះ? ហតើមានគ្បហៃរ
ប ុតានហៅហលើាកលហលាកដដលរហគ្ម្ចបានហោលហៅទាំងហនោះ? 
២. ហតើកត្តោអ្វីខ្លោះដដលគ្តូវយកចិតតៃុកោក់ហដើម្បីហលើកកម្ពរ់រុណភាពអ្ប់រំ? 
ហគ្រោះអ្វី? 
៣. ហេតុអ្វីបានជាហៅកនញងរងគម្គ្បជា្ិបហតយយហរឱ្យតទម្លរម្ភាពបុរគល ជា
រនលឹោះកនញងការអ្ភិវឌ្ឍាាប័ន និងគ្បហៃរជាតិ? 

ចម្លើយ 
១. ហោលហៅទនការអ្ប់រំរគ្មាប់ទាំងអ្រ់ោាមាន ៦រឺ៖ 

 ហោលហៅៃី១៖ ការោំររ និងការអ្ប់រំកុមារតូច (យកចិតតៃុកោក់ និង
ផ្តល់ឱ្ការដល់កុមារ) 

 ហោលហៅៃី២៖ រកលកម្មទនការអ្ប់រំបឋម្រិកា (ចូលហរៀនម្ិនបង់ទថ្ល 
និងបងកលកខណៈឱ្យកុមារគ្រប់រូបបានហរៀន) 

 ហោលហៅៃី៣៖ ជំតញរបរ់យុវជន និងម្នុរសហពញវ័យ (បណោតោះប
ណ្តាលវិជាាជីវៈ បំណិនជីវិត) 

 ហោលហៅៃី៤៖ អ្កខរកម្មម្នុរសហពញវ័យ និងអ្ប់រំហផ្សងហៃៀត (អ្ប់រំហគ្ៅ
គ្បព័នធ) 

 ហោលហៅៃី៥៖ យុរភាព និងរម្ភាពហយនឌ្័រ (ហរមើភាព ម្ិនហរើរហអ្ើង
ហភៃ ជនជាតិ) 
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 ហោលហៅៃី៦៖ រុណភាពទនការអ្ប់រំ (ធាតនូវកគ្ម្ិតចំហណោះដឹង 
ជំតញ ឥរិោបថ្ ៃៃួលាាល់ជារតង់ោ) 
ហោងត្តម្របាយការណ៍ពិនិតយជារកលហលើការអ្ប់រំរគ្មាប់ទាំងអ្រ់ោាត

្ាំ ២០១៣- ២០១៤ បានបញ្ញាក់ថា៖  
ហលើរកលហលាកម្ិនមានកំណត់ចំនួនគ្បហៃរដដលរហគ្ម្ចបានត្តម្ហោល

ហៅទាំងអ្រ់ហនោះហៅគ្តឹម្្ាំ ២០១៥ហៃ។ ប ុដនតមានអ្គ្ត្តភាររយទនចំនួន
គ្បហៃរដដលនឹងអាចរហគ្ម្ចបាន ៥ហោលហៅរឺ៖  

 ហោលហៅៃី១៖ ៤៨  
 ហោលហៅៃី២៖ ៥៦  
 ហោលហៅៃី៣៖ ៤៦ 
 ហោលហៅៃី៤៖ ២៩ 
 ហោលហៅៃី៥៖ ៧០ (យុរភាពហៅកគ្ម្ិតបឋម្) និង ៥៦ (យុរភាព

ហៅកគ្ម្ិតម្្យម្រិកាបឋម្ភូម្ិ) 
២. កត្តោដដលគ្តូវយកចិតតៃុកោក់ហដើម្បីហលើកកម្ពរ់រុណភាពអ្ប់រំមាន៖ 

 រុណវុឌ្ឍ៍របរ់គ្រូបហគ្ងៀន៖ ភាររយគ្រូដដលៃៃួលបានការបណោតោះបណ្តា
លត្តម្រតង់ោជាតិ រញ្ញាបគ្តកគ្ម្ិតជំតញឯកហៃរ ភាាបរហៃរ បហចេក
វិៃា ជំតញៃំតក់ៃំនង ការជួយរិរស (ចិតតាគ្រត និងររុហការលយ) មានឆ
នទៈ និងម្នរិការវិជាាជីវៈខ្ពរ់។ ហោងត្តម្របាយការណ៍របរ់អ្ងគការ 
UNESCO បញ្ញាក់ថា រុណវុឌ្ឍ៍របរ់គ្រូបហគ្ងៀនមានៃំតក់ៃំនងជាម្ួយលៃធ
ផ្លរិការបរ់រិរសរឺគ្រូលអការបហគ្ងៀនរបរ់ោត់បានលអ។ 

 កម្មវិ្ីរិកា៖ កម្មវិ្ីរិកាមានរុណភាពរម្គ្របត្តម្តគ្ម្ូវការ 
 រមាារឧបហៃរ៖ រមាារបហគ្ងៀន និងហរៀនគ្ពម្ទាំងឯការរគ្មាប់

រិកាគ្ាវគ្ជាវរម្បូរដបប 
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 បរិាានរិកា៖ ផ្លហ្ៀបគ្រូរិរស រឺជារង្ហារ់ម្ួយរគ្មាប់ហ្វើការវាយ
តទម្លវឌ្ឍនភាព 

 រុណភាពទនការគ្ប ងគ្រប់កគ្ម្ិត៖ ធាតឱ្យបានការអ្នុវតតហោល
ការណ៍ទនការគ្ប ងដដលជាយុៃធាគ្រតវាយតទម្ល ការបហគ្ងៀន និងហរៀន។ 

 ហរដឋកិចេ៖ ជីវភាពររ់ហៅគ្បហរើរជាងម្ុន 
 ការគ្រប់គ្រងដឹកតំ និងការចូលរួម្៖ ឆនទៈ របរ់អ្នកដឹកតំនិងចូលរួម្រប់

ររងគម្ដល់វិរ័យអ្ប់រំ។ 
ហគ្រោះ ហោយារមានការគ្បកួតគ្បដជងៃីផ្ារការង្ហរ (បណោតោះបណ្តាល្នធាន
ម្នុរសឱ្យមានគ្បរិៃធភាព) ហដើម្បីហលើកកម្ពរ់ជីវភាពររ់ហៅ រុខ្ុមាលភាព
របរ់គ្បជាជនកម្ពញជា និងហលើកកម្ពរ់ហរដឋកិចេជាតិរីកចហគ្ម្ើន មានកិតានុភាព
ជាតិដគ្បកាាយគ្បហៃរកម្ពញជាឱ្យហៅជារងគម្ហរដឋកិចេ វបប្ម្៌ដផ្អកហលើម្ូលោាន
ជំរុញជាគ្បចាំនូវចំហណោះដឹង ជំតញរបរ់គ្បជាពលរដឋ។ 
៣. បានជាហៅកនញងរងគម្គ្បជា្ិហតយយ ហរឱ្យតទម្លរម្ភាពបុរគលជារនលឹោះកនញង
ការអ្ភិវឌ្ឍាាប័ន និងគ្បហៃរជាតិ៖ 

 រម្ភាពបុរគល រឺភាពហរមើោារវាងរិៃធិរបរ់បុរគលមាាក់ៗ។ កនញងរងគម្
គ្បជា្ិបហតយយរម្ភាពបុរគលជារនលឹោះកនញងការអ្ភិវឌ្ឍគ្បហៃរពីហគ្រោះ៖ 

 ៃប់ាាត់ និងលុបបំបាត់ភាពហរើរហអ្ើងត្តម្រយៈការៃៃួលបាននូវផ្ល
គ្បហោជន៍ពីការចូលរួម្ការោំគ្ៃដូចោា 

 ៃៃួលបានការរិកាហរៀនរូគ្តពីរេហរវិករួម្ការង្ហរកនញងាាប័ន 
 ការៃៃួលបាននូវការៃៃួលាាល់តទម្ល និងការហោរពគ្របចបប់ 
 ៃៃួលបានឱ្ការកនញងការអ្ភិវឌ្ឍរម្តថភាពវិជាាជីវៈ 
 ការៃៃួលព័ត៌មានគ្រប់គ្ោន់ និងទាន់ហពលហវលា 
 ការៃៃួលរិៃធិបហ្េញម្តិហោបល់ និងៃៃួលយក/ាោប់ហោបល់អ្នក

ដទៃ 
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 មានជហំនឿជាក់ ៃំនុកចិតត និងៃំនួលខ្ុរគ្តូវហលើរកម្មភាពរបរ់ខ្លួន 
 មានអារម្មណ៍កក់ហៅោ រនិៃធាាល ហាាោះគ្តង់ការរិោះរន់កនញងន័យាាបត 
 បហងកើតឱ្យមានតមាាភាពកនញងាាប័ន និងរងគម្ 
 ពគ្ងឹងវបប្ម្៌ដចករំដលកោ៉ាងៃូលំៃូលាយ និងឆនទៈចូលរួម្កនញង

រកម្មភាពការង្ហររបរ់អ្ងគភាព ឬាាប័នរបរ់ខ្លួន 
 បហងកើនាម្រគីភាព និងចំណងម្ិតតភាពជាកមាាំងរនូល ដដលអាចតំម្ក

នូវភាពហជារជ័យរបរ់ាាប័ន និងរងគម្ជាតិមានការអ្ភិវឌ្ឍ។ 
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ប្រលងជប្រើសជ ើសប្រូរជប្ងៀនកប្រិតឧតតរ រ ិញ្ញា +១ 

សមយ័ប្រលង ៣០ កញ្ញា  ២០១៥ 
វិញ្ញា សា: វរបធមទ៌ទូៅ 
រយៈទេល: ១ទ ៉ោ ង៣០នាទី 

សណួំរ 
១. ហតើយុៃធាគ្រតចម្បងម្ួយកនញងចំហណ្តម្យុៃធាគ្រតចតុហកាណរឺអ្វី? ចូរ
ហរៀបគប់? 
២. ហតើបចេញបបននហនោះគ្ករួងអ្ប់រំ យុវជន និងកីឡាមានចកខញវិរ័យអ្វីខ្លោះ? ចូរ
ពនយល់? 
៣. ហបើអ្នកជាគ្រូបហគ្ងៀនមាាក់ ហតើមានករណីយកិចេគ្តូវគ្បតិបតតិចំហរោះខ្លួនឯងដូច
ហម្តចខ្លោះ? 
៤. ហតើគជរោាភិបាលបានរហគ្ម្ចយកទថ្ងងដខ្ណ្ត ជាៃិវាជាតិអ្ំណ្តន កនញងបុពវ
ហេតុអ្វីខ្លោះ? ចូរពនយល់។ 

ចម្លើយ 
១. យុៃធាគ្រតចម្បងម្ួយកនញងចំហណ្តម្យុៃធាគ្រតចតុហកាណរឺ៖ 

 ការអ្ភិវឌ្ឍវិរ័យអ្ប់រំ 
 ការកាងរម្តថភាព និងអ្ភិវឌ្ឍ្នធានម្នុរស 
 ការគ្ពឹងរុណភាពអ្ប់រំ 
 យកចិតតៃុកោក់ហលើការអ្ប់រំកគ្ម្ិតម្ូលោានហគ្កាយកគ្ម្ិតម្ូលោាន និង

ឧតតម្រិកា 
 ពគ្ងឹងភាពជាទដរូរវាងដផ្នកាធារណៈ និងដផ្នកឯកជនកនញងការហកៀងររ

ហគ្បើគ្បារ់្នធានម្នុរស។ 
២. បចេញបបននហនោះ គ្ករួងអ្ប់រំ យុវជន និងកីឡា មានចកខញវិរ័យដូចជា៖ 
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+ ដគ្បកាាយម្នុរសឱ្យកាន់ដតមានរម្តថភាពការង្ហរ៖ 
 មានកម្មវិ្ីរិកាជាក់លាក់ 
 មានរមាាររិកាគ្រប់គ្ោន់ 
 បណោតោះបណ្តាលឱ្យមានចំហណោះដឹង ចំហណោះហ្វើ ឥរិោបថ្ និងការហចោះររ់

ហៅកនញងរងគម្ជាម្ួយោា។ 
+ មានគ្បរិៃធភាព មានភាពរ័កតិរិៃធិ 

 បណោតោះបណ្តាលឱ្យមានជំតញចបរ់លារ់ 
 ហគ្បើគ្បារ់ម្នុរសឱ្យចំជំតញ 

+ មានការហជឿជាក់ៃុកចិតតកនញងការផ្តល់ និងោំគ្ៃហរវាអ្ប់រំហដើម្បរីួម្ចដំណក
អ្ភិវឌ្ឍរម្តថភាពបុរញរល និងាាប័នគ្បកបហោយឧតតម្ភាព៖ 

 ផ្តល់ឱ្ការដល់ម្នុរសមានការរិកាគ្រប់ោា មានរម្ភាពហយនឌ្័រ 
 យកចិតតៃុកោក់ហលើរុខ្ភាពទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិតត 
 មានតមាាភាព 
 ផ្តល់ការហលើកៃឹកចិតត 
ររុបម្ក ការបកគ្ាយចំណុចទាំងបីខាងហលើហនោះ ជាចកខញវិរ័យរបរ់

គ្ករួងអ្ប់រំ។ 
៣. ហបើខ្្ញំជាគ្រូបហគ្ងៀនមាាក់ មានករណីយកិចេគ្តូវគ្បតិបតតិចំហរោះខ្លួនឯងដូចជា៖ 

 គ្តូវគ្បកាន់ខាាប់នូវរីល្ម្៌កនញងការគ្បកបវិជាាជីវៈ រកាការរមាាត់ ដដល
បានកំណត់ហោយចបប់ និងបៃប្ញតតិតត ហដើម្បីផ្លគ្បហោជន៍របរ់អ្នក
រិកា 

 ហរៀបចកំិចេដតងការបហគ្ងៀនហដើម្បីកំណត់ការពនយល់រំហៅធាតរុណភាព 
និងគ្បរិៃធភាពទនការបហគ្ងៀន 

 ហោរពជីវិត គងកាយ ចិតត និងហរចកតីទថ្លថ្នូររបរ់ម្នុរសកនញងហពលគ្បកប
វិជាាជីវៈ 
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 ាោប់ ពិនិតយ ឱ្យដំបូតាន ឬហ្វើឱ្យអាណ្តពាបាល អ្នករិកាៃូហៅ ម្ិន
លហម្អៀង ម្ិនហរើរហអ្ើងគ្រប់លកខខ្ណឌ 

 ភាាក់រឭកកនញងការរិកាគ្ាវគ្ជាវបដនថម្នូវចំហណោះដឹងរបរ់ខ្លួន 
 មានការរវ័យវាយតទម្លទាំងរីល្ម្៌ អាកបបកិរិោ និងហលើការគ្បតិបតតិ

វិជាាជីវៈរបរ់ខ្លួន 
 ចូលរួម្ និងោំគ្ៃគ្រប់រកម្មភាពអ្ប់រំហទាោះកនញងរូបភាពណ្តក៏ហោយ 
 និោយរតីហោយគ្បុងគ្បយ័តន និងរិតដល់គ្បតិឃ្ត។ 

៤. គជរោាភិបាលបានរហគ្ម្ចយកទថ្ងងៃី ១១ ដខ្ម្ីត ហដើម្បី៖ 
 បណោតោះៃមាាប់អាន ជគ្ម្ុញវបប្ម្៌អាន 
 ហលើកកម្ពរ់រម្តថភាពអាន 
 ការដតងនិពនធ រួម្ចំដណកការររ និងពគ្ងឹងវបប្ម្៌ដខ្មរ 
 វាជាជំតញរំខាន់កនញងការបណោតោះបំណិនជីវិតហដើម្បីផ្តល់ភាពង្ហយគ្រួល

កនញងការង្ហរ។ 
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ប្រលងជប្រើសជ ើសប្រូរជប្ងៀនកប្រិតឧតតរ រ ិញ្ញា +១ 

សមយ័ប្រលង ០៥ តលុា ២០១៦ 
វិញ្ញា សា: វរបធមទ៌ទូៅ 
រយៈទេល: ១ទ ៉ោ ង៣០នាទី 

សណួំរ 
១. ហតើរម្័យហតហជាដរន គ្បហៃរកម្ពញជារហគ្ម្ចបានរម្ិៃធផ្លាពនឆលងៃហនល
្ំៗ ចំនួនប ុតានហៅ្ាំ ២០១៥? ហៅហខ្តតណ្តខ្លោះ? ចូរហរៀបគប់។ 
២. ហតើកត្តោអ្វីខ្លោះ ដដលជំរុញឱ្យកំដណៃគ្ម្ង់វិរ័យអ្ប់រំ ហលើការគ្ប ងម្្យម្
រិកាៃុតិយភូម្ិរយៈហពលបី្ាំកនលងហៅ (២០១៤, ២០១៥, ២០១៦) 
ៃៃួលបាននូវរុណភាព? 
៣. គ្បរិនហបើអ្នកកាាយជាគ្រូបហគ្ងៀនតហពលខាងម្ុខ្ ហតើអ្នកគ្តូវហ្វើដូចហម្តច 
ហដើម្បីចូលរួម្កនញងការអ្ភិវឌ្ឍវិរ័យអ្ប់រំគ្បកបហោយចីរភាព? ចូរបកគ្ាយ។ 
៤. ហេតុអ្វីបានជាហរហរលថា « វិរ័យអ្ប់រំមានតួតៃីោ៉ាងរំខាន់កនញងការ
អ្ភិវឌ្ឍហរដឋកិចេជាតិ»? ចូរពនយល់គ្ពម្ទាំងហលើកឧទាេរណ៍បញ្ញាក់។ 

ចម្លើយ 
១. រម្័យហតហជាដរន គ្បហៃរកម្ពញជារហគ្ម្ចបានរម្ិៃធផ្លាពនឆលងៃហនល
្ំៗហៅ្ាំ ២០១៥ មានចំនួន៤ ដូចខាងហគ្កាម្៖ 

 ាពនៃី១ ាពនអ្នកហលឿង ឬាពនតសីបាា ឬាពនកម្ពញជាជប ុន ហៅ
ហខ្តតកណ្តាល 

 ាពនៃី២ ាពនហគ្ជាយចង្ហាៃីពីរ ឬាពនម្ិតតភាពកម្ពញជា-ចិន ហៅគជ
ធានីភនំហពញ 

 ាពនៃី៣ ាពនដគ្ពករំហគង ឬាពនម្ិតតភាពកម្ពញជា - ចិន គ្កុងត្តហលៅា 
ហខ្តតកណ្តាល 
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 ាពនៃី៤ ាពនហម្រងគរទឹងដគ្តង ឬាពនម្ិតតភាពកម្ពញជា-ចិត ហៅហខ្តត
រទឹងដគ្តង 
២. កត្តោដដលជំរុញឱ្យកំដណៃគ្ម្ង់វិរ័យអ្ប់រំ ហលើការគ្ប ងម្្យម្រិកា
ៃុតិយភូម្ិរយៈពលបី្ាំកនលងហៅ (២០១៤, ២០១៥, ២០១៦) ៃៃួលបាន
នូវរុណភាពមាន៖ 

 ហោរពហោលការណ៍ទនការគ្ប ង (ចបប់ យុតតិ្ម្៌ តមាាភាព លៃធផ្ល
ៃៃួលយកបាន) 

 រណៈកម្មការហម្គ្បហោរគ្រប់គ្បហភៃ ហោរពគ្កម្រីល្ម្៌វិជាាជីវៈ និង
ភាពរុចរិត 

 រេការោ៉ាងកក់ហៅោពីអ្ងគភាពគ្ប្ំងអ្ំហពើពុករលួយ (ACU) ហោយ
មានការចូលរួម្រម័គ្រចិតតពីយុវជន (រ.រ.យ.ក) ត្តម្រយៈការបំប នត្តម្ហខ្តត
ផ្ទាល់ 

 ចូលរួម្ោំគ្ៃពីគ្រប់ម្ជឈោាន គ្រប់លំោប់ថាាក់ទាំងថាាក់ដឹកតំ ម្ន្តនតីអ្ប់រំ 
និងអាជាា្រ 

 ហោលនហោបាយអ្ប់រំ (ធាតលៃធភាពហរវាអ្ប់រំ ហលើកកម្ពរ់រុណភាព 
ភាពរ័កតិរិៃធិទនភាពជាអ្នកដឹកតំ និងគ្រប់គ្រងរបរ់ម្ន្តនតីអ្ប់រំគ្រប់លំោប់
ថាាក់) 

 រិរសមានការយល់ដឹងពីចបប់ ហទារពិន័យ និងហជឿជាក់ហលើរម្តថភាព
ខ្លួន 

 ដផ្នការយុៃធាគ្រតវិរ័យអ្ប់រំកនញង្ាំ ២០១៤-២០១៨ របរ់គ្ករួង
អ្ប់រំ យុវជន និងកីឡា និងរមាេរណកម្មអាា៊ាន។ 
៣. គ្បរិនហបើខ្្ញំកាាយជាគ្រូបហគ្ងៀនតហពលខាងម្ុខ្ ខ្្ញំគ្តូវចូលរួម្កនញងការអ្ភិវឌ្ឍ
វិរ័យអ្ប់រំគ្បកបហោយចីរភាពដូចតហៅ៖ 
+ វបប្ម៌្ 
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 ចូលរួម្ហលើកកម្ពរ់ និងអ្ភិវឌ្ឍវបប្ម្៌ 
 អ្ភិរកស និងអ្ភិវឌ្ឍតំបន់ហៃរចរណ៍វបប្ម្៌ 
 បណោតោះរំនិតាារតីរិរសឱ្យហចោះគ្រលាញ់ និងហលើកតហម្កើងវបប្ម្៌ជាតិ 

ទាំងរូបី និងអ្រូបី 
+ ហរដឋកិចេ 

 បហគ្ងៀនរិរសហោយផ្ារភាាប់គ្ៃឹរតី និងការអ្នុវតត 
 បណោតោះបំណិនវិជាាជីវៈ និងបំណិនជីវិត 
 ផ្តល់ចំហណោះដឹងៃូហៅ ជំតញ រុខ្ភាពផ្លូវចិតត និងផ្លូវកាយលអ 
 មានរំនិតទចនគ្បឌ្ិតហលើជំតញហៅត្តម្តគ្ម្ូវៃីផ្ាររបរ់រងគម្។ 

+ រងគម្ 
 មានចំណ្តប់អារម្មណ៌ជុំវិញគ្ពឹតតិការណ៍រងគម្ 
 អ្ភិវឌ្ឍរម្តថភាពខ្លួនឯងឱ្យបានៃូលំៃូលាយ (ភាាបរហៃរ ជំតញ

ឯកហៃរ ព័ត៌មានវិៃា រីល្ម្៌...) 
+ បរាិាន 

 បរិាានអ្ប់រំ (បរិោការថាាក់ហរៀន) 
 បរិាានម្នុរស (រុខ្ភាពផ្លូវចិតត) 
 បរិាាន្ម្មជាតិ (ទគ្ពគ្បឹកា បឹងបួរ...) 

៤. វិរ័យអ្ប់រំមានតួតៃីោ៉ាងរំខាន់ហៅកនញងការអ្ភិវឌ្ឍហរដឋកិចេជាតិពីហគ្រោះ៖ 
 គ្រូបហគ្ងៀនជាវិរវករទនគ្ពលឹង ជារំរូ ជាអ្នកអ្ប់រំ និងបណោតោះបណ្តាល

្នធានម្នុរសឱ្យមានរីល្ម្៌ររ់ហៅលអ ហាាោះគ្តង់ មានឧតតម្រតិជាតិ និង
ជំតញ... 

 ្នធានម្នុរសចាំបាច់គ្តូវមានរម្តថភាពដផ្នកចំហណោះដឹងវិៃាាគ្រត
បហចេកហៃរ វិៃាាគ្រតរងគម្ រុខ្ភាពផ្លូវចិតតរឹងមាំ។ ឧ. វិរវករ គ្រូហពៃយ គ្រូ
បហគ្ងៀន... 
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 ចូលរួម្កនញងការកាងរតិបញ្ញារបរ់ម្នុរសជាតិកនញងរងគម្ 
 បណោតោះបណ្តាលរម្តថភាពចំហណោះដឹង ជំតញអ្នុវតត ការគ្បាគ្រ័យ

ទាក់ៃងកនញងរងគម្ 
 ចូលរួម្ចំដណកអ្ភិវឌ្ឍរម្តថភាពខ្លួនឯង និងអ្នកហៅជុំវិញជាគ្បចាំ 
 បណោតោះរំនិតរិរសឱ្យយល់ដឹងពីនិតាការទនការអ្ប់រំទាំងកនញង និងហគ្ៅ

គ្បហៃរ 
 អ្ប់រំម្នុរសឱ្យៃៃួលបាននូវជំតញ រម្តថភាព តទម្ល និងចំហណោះដឹង

ហឆលើយតបហៅនឹងៃីផ្ាររងគម្ 
 តួតៃីអ្ប់រំម្នុរសទាំងកនញង និងហគ្ៅគ្បព័នធគ្ពម្ទាំងត្តម្រេរម្ន៍ឱ្យ

មានការយល់ដឹងពីបំណិនជីវិត។ 
រននិោាន៖ កាលណ្ត្នធានម្នុរសមានរុណភាព និងគ្បរិៃធភាពហតោះ

គ្បហៃរជាតិពិតជាមានការអ្ភិវឌ្ឍហរដឋកិចេដម្ន។ 


