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ភាពជាអ្នកដឹកន ំនងិការគ្រប់គ្រងសាលាររៀនគ្បកបរោយគ្បសិទធភាពរៅកគ្រិតបឋរសិកា 

ននគ្បរទសករពជុា 

 

ឃី ភារុន និង បូ ច័នទរុលិកា 
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ឯកសាររោលនរោបាយសរងេបរនេះ មានបំណងមសែងរកយុទធសាស្តសររន្ឹេះ និងអ្នុសាសន៍រោលនរោ- 

បាយសរីពីការគ្រប់គ្រង និងដឹកនសំាលាររៀនគ្បកបរោយគ្បសិទធភាព រៅកគ្រិតបឋរសិកាកនុងគ្បរទសករពជុា។ 

ឯកសាររោលនរោបាយរនេះ ររៀបចំរោយមអែករលើលទធអលគ្សាវគ្ជាវរបស់គ្កុរគ្បឹកាគ្សាវគ្ជាវអ្ប់រំ និង

នយកោា នរោលនរោបាយននគ្កសួងអ្ប់រំ យុវជន និងកីឡា ចំនួនពីរ សដីពីភាពជាអ្នកដឹកនសំាលាររៀនរៅ

កគ្រិតបឋរសិកា និង និងទិនននការសកល។ ការសិកាទ១ី កនុងឆ្ន ំ២០១៨ សដីពីភាពជានយកសាលា រឆ្ព េះរៅ

រកគ្បសិទធភាពននភាពជាអ្នកដឹកនសំាលាររៀន និងការអ្នុវតរគ្រប់គ្រង រៅកគ្រិតបឋរសិការៅករពជុា ដឹកនំ

រោយគ្កុរគ្បឹកាគ្សាវគ្ជាវអ្ប់រំ។ ការសិកាទ២ី ដឹកនរំោយនយកោា នរោលនរោបាយ សដីពីភាពជាប់

ទាក់ទងោន រវាងការគ្របគ់្រង និងភាពជាអ្នកដឹកនសំាលាររៀន រ ើយនិងលទធអលសិការបស់សិសា រៅកគ្រិត

បឋរសិកា។ 

 
ហេតុអ្វីភាពជាអ្នកដឹកនាំសាលាហ ៀន មានសា សាំខាន់ ចាំហ ោះកា សិកសាហ ៀនសតូ្ត ហៅ
កត្រិតបឋរសិកសា កនងុត្បហេសករពុជា? 
 

 តួនទីជាសារវនររបស់នយកសាលា កនុងការអដល់ការសិកាដ៏មានរុណភាព គ្តូវបានទទួលសាា ល់ជាយូរ

រករ ើយ (OECD, 2009)។ ចាប់តងំពីឆ្ន ំ១៩៩៨ រាជរោា ភិបាលករពជុា បានអ្នុវតរជាជំហានៗ នូវរោល វធីីនន

ការគ្របគ់្រងតរសាលាររៀន តររូបភាពរអេងៗោន ដូចជា៖ ការបរងកើត និងអ្នុវតរសាលាកគ្រង, សាលាកុមារ

 
 

  ការបេញផ្សាយបេខ០១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ការប ោះពុម្ពផ្សាយរបស់ 
ររមុ្របឹរាស្រាវរាវអប់រ ាំ 

រ + ខ - គ × ឧ ÷ Л ∑ ψ ʃ ɸ Ω  
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ទំព័រទី 2 

 

ររគ្តី, សាលាីនធាន, សាលាជំននថ់្មី និងសាលាមដលអ្នុវតរការគ្រប់គ្រងតរសាលាររៀនរពញរលញ រដើរបី

ពគ្ងឹងការគ្របគ់្រង និងភាពជាអ្នកដឹកនរំៅតរសាលាររៀន។ ការគ្រប់គ្រងតរសាលាររៀន រតរ តជាសំខាន់

រលើការររៀបចំរចនសរព័នធសាលាររៀនរ ើង វធញរោយរតដ តរលើការមកលរែគ្បសិទធភាពសាលាររៀន និងលទធអល

សិកាសិសេ គ្ពរទាងំទំនក់ទំនងលែរវាងស ររន៍ និងសាលាររៀន តររយៈការបរងកើតរណៈករមការគ្រប់គ្រង

សាលាររៀន និងការរីែើគ្បតិភូករមរដើរបីអដល់សិទធិ និងអ្ំណាចឱ្យសាលាមានភាពជាមាា ស់កនុងការគ្បតិបតរិររគ្មាង

ថ្វធកា និងមអនការសាលាររៀន។ រទាេះោ៉ែ ងរនេះកដី លទធអលសិកាជាទូរៅរបស់សិសេកគ្រិតបឋរសិកា រិនទាន់

ទទួលបានអលរួរជាទីរពញចិតរ ដូចមដលរោលនរោបាយបានកំណត់រៅរ ើយ។ ទិននន័យពីរង្វែ យតនរថ្្នន ក់ជាតិ

ចរន្េះឆ្ន ំ២០១៥-២០១៧ សគ្មាប់ថ្នន ក់ទី៣ និងថ្នន ក់ទី៦ រលើរុខវធជាា រោលភាសាមខមរ និងរណិត វធទា បង្វា ញថ្ន

បរធមាណសិសេទទួលបានរីយរភាររគ្ចើនបំអុតគ្តឹរ៥០% (MoEYS, 2015, 2016)។ លទធអលរិនជាទីោប់

ចិតររនេះ បណាដ លរកពីកងែេះរោលនរោបាយ និងគ្កបខណឌ បទបញ្ញតរិ, យនរការោគំ្ទសាលាររៀន, គ្បសិទធភាព

ននអ្ភិបាលកិចាសាលាររៀន, សរតថភាពគ្រប់គ្រង និងភាពជាអ្នកដឹកនសំាលាររៀន (Shoraku, 2009)។ 

 ការសិកាទាងំពីរមដលរីែើរ ើងរោយគ្កសួងអ្ប់រំ យុវជន និងកីឡា សរីពីភាពជាអ្នកដឹកនសំាលាររៀន 

រៅកគ្រិតបឋរសិកា បញ្ជា ក់ោ៉ែ ងចាស់ថ្នការដឹកន ំរងងមំា រឺជាកមំ្ាងចលករនរំុខកនុងការជំរុញឱ្យសាលា

ររៀនត្ស់បររូ និងរបាេះជំហានឈានរៅរុខ។ មអែករលើការសិការនេះ រដើរបោីគំ្ទការដឹកនដ៏ំមានគ្បសិទធភាព 

មដលអាចរីែើឱ្យគ្បរសើរដល់រុណអលសិការបស់សិសេ និងសាលាររៀន, គ្បព័នធរគ្ជើសររើស និងមតងតំងនយក, 

រង្វែ យតនរ ្និងរលើកសររសើរ, ការមចងឱ្យចាស់លាស់កនុងការពិពណ៌នអ្ំពីតួនទីភារកិចា និងការទទួលខុសគ្តូវ 

គ្ពរទាងំការអ្ភិវឌ្ឍ វធជាា ជីវៈនយកសាលាគ្តូវររៀបចំ និងអ្នុវតរ។ 

 
េិដឋភាពហោលនហោបាយ 
 ការរលើកករពស់រសដាកិចាករពជុា ឱ្យក្ាយជាគ្បរទសមានចំណូលរីយរកគ្រិតខពស់រៅឆ្ន ំ២០៣០ រ ើយ

ក្ាយជាគ្បរទសអ្ភិវឌ្ឍន៍រៅឆ្ន ំ២០៥០ ទារទារឱ្យមានីនធានរនុសេមដលមានរុណភាពខពស់។ ការអ្ប់រំដ៏

មានរុណភាពរឺជាឧបករណ៍រិនអាចខែេះបានកនុងការអ្ភិវឌ្ឍីនធានរនុសេគ្បកបរោយរុណភាព។ គ្កសួងអ្ប់រ ំ

យុវជន និងកីឡា បនររីែើកំមណទគ្រង់រលើគ្របក់គ្រិត ចាប់ពីររតរយយសិកាដល់ឧតររសិកា រដើរបីអលិតីនធានដ៏

មានរុណភាព តរចកេុវធស័យអ្ប់រំជាតិ។ ទិដាភាពននកំមណទគ្រង់អ្ប់រំបចាបុបនន បានគ្របដណដ ប់ោ៉ែ ងទូលំ

ទូលាយរលើ វធស័យរដាបាល និងការគ្រប់គ្រងទូរៅ, ការគ្របគ់្រងការសិកា, ការគ្រប់គ្រង ិរញ្ញវតថអុ្ប់រ ំនិងការ

គ្របគ់្រងបុរាលិក (Hang-Chuon, 2017, p.7)។ 

 កនុងឆ្ន ំ២០១៧ គ្កសួងអ្ប់រំ យុវជន និងកីឡា បានអ្នុរ័តសរង់ោនយកសាលា មដលមានមចង៦ចំណចុ

សំខាន់អ្ំពីបុរាលិកលកេណៈនិងកាតពែកិចា សគ្មាប់ឱ្យនយកសាលាគ្បតិបតរិតរ និងរគ្តៀរបគ្រុងសគ្មាប់
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ទំព័រទី 3 

 

នយកអ្នរត៖ (១) រុណវុឌ្ឍ ិនិងបទពិរសាីការង្វរ, (២) លកេណសរបតរិ និងសរតថភាពជាអ្នកដឹកនសំាលា

ររៀន, (៣) ជំនញសងកបបរកាសលយ និងនវរំនិត, (៤) ការគ្របគ់្រង និងភាពជាអ្នកដឹកនសំាលាររៀន, (៥) ភាព

ជាអ្នកដឹកនរំលើករមវធីីសិកា, ការបរគ្ងៀន និងការររៀន, (៦) ទំនក់ទំនងស ររន៍អារភាា ប់នឹងសាលាររៀន 

(MoEYS, 2017)។ រោលបំណងចរបងនននិោរសរង់ោរនយកសាលារៅករពជុា រឺរដើរបីកំណត់លកេណៈ

 វធនិច័័យ និងអ្ភិវឌ្ឍនយកអ្នរត (MoEYS, 2017)។ 

 
ហតើហយើងដឹងអ្វីខ្លោះ? 
 មអែករលើការសិកាកនុងឆ្ន ំ២០១៨ សដីពីភាពជាអ្នកដឹកនសំាលាររៀន រៅកគ្រិតបឋរសិកា មដលរីែើរ ើង

រោយគ្កសួងអ្ប់រ ំ យុវជន និងកីឡា បានបង្វា ញចំណចុរន្ឹេះ៥ កនុងការគ្របគ់្រង និងដឹកន ំ និងរុណសរបតរិ

នយកសាលាលែរៅសាលាបឋរសិកា មដលអ្នុវតរកនុងបំណងរលើកករពស់រុណភាពននការសិការរៀនសូគ្ត។ 

 នយកសាលាដឹកនកំារង្វរគ្រប់គ្រងសនូល និងរដាបាលសាលាររៀន រដើរបីធានគ្បសិទធភាពការង្វរគ្បចាំ

នថ្ៃ រួរទាងំការគ្របគ់្រងីនធានរនុសេ, គ្រប់គ្រងីនធាន ិរញ្ញវតថ,ុ គ្រប់គ្រងរដាបាល, គ្រប់គ្រងគ្ទពយ

សរបតរិរដា និងគ្រប់គ្រងស ររន៍។ 

 នយកសាលាកសាងទំនុកចិតរឱ្យសាលាររៀន រ ើយចូលរួរជារួយភារីពាកព័់នធសំខាន់ៗទាងំអ្ស់រលើ

គ្របស់ករមភាព កនុងការអ្ភិវឌ្ឍសាលាររៀន។ 

 នយកសាលាគ្តូវយល់ដឹង និងរចេះបកគ្សាយរោលនរោបាយជាតិ រដើរបីដំរណើរការ និងអ្ភិវឌ្ឍ

សាលាររៀន។ 

 នយកសាលាគ្តូវមានឆនទៈ និងរបដជាា បរងកើនចំរណេះដឹង និងជំនញថ្មីៗ មដលជាមអនកននការអ្ភិវឌ្ឍសរតថភាព

ជាគ្បចាំ។ នយកសាលាគ្តូវអដល់ការោគំ្ទ មអនកអ្ភិវឌ្ឍសរតថភាពដល់គ្រូទាងំអ្ស់សគ្មាប់ការបរគ្ងៀន

គ្បកបរោយគ្បសិទធភាព តររយៈរោល វធីរីអេងៗគ្បកបរោយគ្បឌិ្តញាណ។ 

 នយកសាលាគ្តូវមានរុណលកេណៈពិរសសរឺ “សុចន័ទៈពីខាងកនុង” ននភាពជាអ្នកដឹកន,ំ មានសមាន

ចិតរ, មានការរបដជាា ចិតរ, មានសុភវធនិច័័យ និងមានភាពបុិនគ្បសប់ខាងការដឹកនរំនុសេ រដើរបបីំរពញ

រសចកដីគ្តូវការរបស់កុមារទាងំឡាយ។ 

ការសិកាទី២, រៅកនុងមខីនូ ២០១៧, ដឹកនរំោយនយកោា នរោលនរោបាយ បានរករឃើញថ្នតួនទី

នយកសាលាកនុងការគ្របគ់្រងរដាបាល និងបុរាលិក បានជេះឥទធិពលខ្ាងំរលើលទធអលសិការបស់សិសេ។ ការ

សិកាក៏បានបញ្ជា ក់បមនថរមដរថ្ន លទធអលសិការបស់សសិេមានភាពគ្បរសើររ ើង រៅរពលមដលនយកសាលា

អាចបរងកើនការរួរចំមណកពីអាជាា ីររូលោា ន និងភារីពាក់ពន័ធននកនុងសាលាររៀន, គ្រូបរគ្ងៀនស ការោន សនិទធ

សាន ល រ ើយមានករមវធីីបំប៉ែនសរតថភាពរបស់ពួកោត់។ 
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ហតើអ្វីជាបញ្ហសគនលឹោះ? 
ខែេះការយលដ់ងឹអ្ពំតីនួទនីនការគ្របគ់្រង នងិភាពជាដកឹន ំរបស់នយកសាលា 

 នយកសាលាទាអំ្ស់ រិនសុទធមតបានយល់ចាស់ពីតួនទីភារកិចា និងការទទួលខុសគ្តូវ កនុងការរីែើឱ្យ

គ្បរសើររ ើង នូវរុណភាពររៀនសូគ្តរបស់សិសេរនេះរទ រឺមានមតនយករួយចំនួនតូចប៉ែុរណាណ េះ មដលយល់ដឹងពី 

ភាពចាបំាច់បនទ ន់ កនុងការរីែើឱ្យគ្បរសើររ ើងនូវលទធអលសិការបស់សិសេ។ រូលរ តុសំខាន់ រឺកងែេះគ្កបខណឌ

ចាស់លាស់ ននតួនទីភារកិចា និងទំនួលខុសគ្តូវ របស់នយកសាលា មដលរតដ តរៅរលើការគ្រប់គ្រងអ្ប់រំ និង

ភាពជាអ្នកដឹកន ំរ ើយនិងបញ្ជា រិនចាស់លាស់កនុងការរគ្ជើសររើស និងការមតងតំង។  

 

ការបណដុ េះបណាដ ល, ការរគ្ជើសររើស នងិការគ្របគ់្រងរណុអលការង្វរ 

រោលនរោបាយ និងបទបញ្ញតរិសរីពីការមតងតងំនយកសាលា មានកងែេះខាតជាគ្បព័នធ ទាងំរៅសាលា

ររៀន និងរៅនយកោា នបរចាករទស។ និោរសរង់ោរនយកសាលា រិនបានយករករគ្បើជាអ្ូវការ ឱ្យមាន

គ្បសិទធភាពរៅកនុងដំរណើរការរគ្ជើសររើស និងការមតងតំងរនេះរទ។ តរការអ្នុវតរជាក់មសដង នយកសាលា គ្តូវ

រគ្ជើសតងំពីកនុងចំរណារគ្រូបរគ្ងៀន និងបុរាលិកសិកាកនុងសាលា មដលរឺជារបកេជនមានសរតថភាពគ្បហាក់

គ្បម លនឹងនយកសាលាមដលជិតដល់វ័យចូលនិវតរន៍។ ដំរណើរការរនេះ មតងមតជួបគ្បទេះបញ្ជា គ្បឈរ និង

ភាពពុករលួយ។ ការអ្នុវតរមបបរនេះមានអលអ្វធជាមានចំនួនពីរ៖ ទី១ នយកសាលា គ្តូវបានមតងតំងកនុងចំរណារ

គ្រូបរគ្ងៀនកនុងសាលាររៀន រោយសាររ តុអលរអេងៗ រគ្ចើនជាងមានរ តុអលថ្នជាអ្នកមានសរតថភាព

ដឹកន ំគ្ពរទាងំមានរុណសរបតរិសរស័ករិនឹងតំមណង។ ទី២ នយកសាលានអ្នរត រិនបានទទួលការបណដុ េះ

បណាដ លគ្រប់គ្ោន់រដើរបសីនងតំមណងនយកសាលា។ 

ជាររឿងៗរររឃើញមានការមតងតងំនយកសាលា គ្ោន់មតជារង្វែ ន់រលើកទឹកចិតរដល់បុរាលណាមាន ក់ 

មដលោគំ្ទនរោបាយបកេ និងការពិន័យរទាសបុរាលមាន ក់រទៀត រោយសាររិនោគំ្ទនរោបាយបកេខួ្ន។ ទរងែើ

មបបរនេះ នឱំ្យមានអលប៉ែេះពាល់ីៃន់ីៃរ ដល់រោលការណ៍មតងតងំឋានៈរោយមអែករលើរុណសរបតរិ និងរុណវុឌ្ឍ ិ

រ ើយរីែើឱ្យខូចរុណភាពគ្បព័នធអ្ប់រំជាទូរៅរទៀតអង។ 

រង្វែ យតនរក្ារង្វររិនគ្តូវបានយករករគ្បើគ្បាស់ឱ្យបានគ្តឹរគ្តូវ រដើរបីអ្ភិវឌ្ឍអាជីព វធជាា ជវីៈ ឬការអរល់

រង្វែ ន់ និងការរលើកទឹកចិតរ ជូនដល់នយកសាលាមដលមានសាន នដខពស់ និងអ្នុវតរភារកិចាបានលែគ្បនព។ 

 

រនិមានអាណតររិថ្រសគ្មាបន់យកសាលា 

 តំមណងជាអ្នកដឹកនសំាលាររៀន រឺជាការមតងតំងរុខតំមណងអ្ស់រួយជី វធត។ នយកសាលាមដលបាន

មតងតំងរ ើយ នឹងរីែើការកនុងតំមណងរ ូតដល់អាយុគ្តូវចូលនិវតរន៍ រោយោម នគ្បព័នធរង្វែ យតនរជ្ាអ្ូវការ និង



ឯកសារសិការោលនរោបាយសរងេប                                                                     ឆ្ន ំ២០២០ រលខ០១ 

ទំព័រទី 5 

 

អាចរជឿជាក់បានរទ។  ការអ្នុវតរមបបរនេះ ប៉ែេះពាល់ខ្ាងំដល់ការបំរពញរុខង្វររបស់អ្នកដឹកនសំាលា កនុងការ

ខិតខំរីែើឱ្យគ្បរសើររ ើងនូវសរិទធអលសាលាររៀន និងលទធអលការសិកាសិសេ។ 

 

នយកសាលាខែេះភាពជាអ្នកដកឹន ំនងិសរតថភាពគ្របគ់្រង 

 សរតថភាពគ្រប់គ្រង និងភាពជាអ្នកដឹកននំននយកសាលា រៅមតជាកដីកងែល់ចរបងរៅកនុងគ្បព័នធអ្ប់រំ

បចាបុបនន។ នយកសាលាគ្តូវការអ្ភិវឌ្ឍសរតថភាព និងការោគំ្ទពីគ្របក់គ្រិតរដើរបគី្រប់គ្រង និងដឹកនសំាលា

ររៀនគ្បកបរោយគ្បសិទធភាព។ 

សរតថភាពគ្រប់គ្រងរោយខួ្នឯងរៅកគ្រិតសាលាររៀនរៅមានកំណត់។ សរតថភាពសាលារៅកនុងការ

បកគ្សាយ និងអ្នុវតររោលនរោបាយរៅមានកគ្រិតទាប រិនអាចរីែើឱ្យសរគ្រចរោលរៅអ្ប់រំ។ ភារីពាក់ព័នធ

សំខាន់ៗរបស់សាលារួរមាន គ្កុរគ្បឹកាភិបាលសាលា, គ្រូបរគ្ងៀន, មាតបិត និងស ររន៍ រិនអាចយល់

ដឹង និងតរទាន់បរធបទត្ស់បដូរននវធស័យអ្ប់រ ំរ ើយនិងនិនន ការអ្ភិវឌ្ឍកនុងការគ្បតិបតរិរោលនរោបាយគ្បកប

រោយគ្បសិទធភាពរនេះរទ។ 

 
អ្នុសាសន៍ និងតត្រង់េិសហោលនហោបាយ 
 អាទិភាព និងអ្នុសាសន៍សគ្មាប់រោលនរោបាយ ទាក់ទងរៅនឹងតួនទី រ ើយនិងការោគំ្ទរបស់

នយកសាលារួរមាន៖ 

1) ពិចារណាមកសគ្រួលសរង់ោរនយកសាលា និងអ្ភិវឌ្ឍបមនថរគ្កបខណឌ សរតថភាពទទួលខុសគ្តូវ,

រណរនយយភាព និងសិទធអ្ំណាចននភាពជាអ្នកដឹកនសំាលា រោយពិនិតយរៅរលើសមាសធាតុនននន

ភាពជាអ្នកដឹកន ំរួរទាងំការរតដ តឱ្យខ្ាងំរៅរលើការគ្រប់គ្រងគ្រូបរគ្ងៀន និងការគ្តួតពិនិតយការសិកា 

គ្ពរទាងំតួនទីនយកកនុងការរលើកករពស់រុណភាពសាលាររៀនពួកោត់។ 

2) ពិចារណារលើរោលនរោបាយ និងគ្កបខណឌ ចាប់ កនុងការមតងតំងនយកសាលា រោយមានការ

រគ្តៀរទុកសគ្មាប់នយកអ្នរត រ ើយគ្តូវលំអិ្តរចនសរព័នធរង្វែ យតនរន្យកសាលា។ 

3) ពិចារណាបរងកើតគ្កបខណឌ ចាប់សដីពីអាណតរិនយកសាលា មដលចាំបាច់គ្តូវអារភាា ប់រៅនឹងគ្កបខណឌ

រង្វែ យតនរអ្ងមដរ។ 

4) ោក់ឱ្យគ្បតិបតរិគ្កបខណឌ រនង្អាជីពគ្រូបរគ្ងៀនមដលបានបរងកើតរួចរ ើយ គ្ពរទាងំអារភាា ប់រៅនឹង

ការអ្ភិវឌ្ឍ វធជាា ជីវៈ និងការរលើកសររសើរ តររយៈគ្បព័នធរង្វែ យតនរដ៏្មានតម្ាភាពនិងរួរឱ្យរជឿជាក់

កនុងការទាកទ់ាញ និងរកាទុក នយកសាលាមដលមានសរតថភាពលែរៅកនុងគ្បព័នធអ្ប់រំរយើង។ 
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ទំព័រទី 6 

 

5) នយកសាលាគ្តូវការជាចាំបាច់ការអ្ភិវឌ្ឍ វធជាា ជីវៈរលើជំនញជាក់មសដង រដើរបីជួយឱ្យពួកោត់អ្នុវតរ

តួនទីជាអ្នកដឹកនកំនង វធស័យអ្ប់រ ំ រោយសងកត់ីៃន់រលើការអ្ភិវឌ្ឍជំនញគ្រូ, ជំនញគ្រប់គ្រង រ ើយ

និងជំនញទាក់ទងគ្បរូលអដុំមាតបិត-អាណាពាបាលឱ្យចូលរួរកនុងការជួយអ្ភិវឌ្ឍសាលាររៀន និង

បរងកើនរុណភាពននការសិកា។ 

6) ពិចារណាបរងកើត វធទាសាថ នសគ្មាប់ភាពជាអ្នកដឹកនសំាលាររៀន មដលជាការអដល់ជូននយកសាលានូវ

ការអ្ភិវឌ្ឍ វធជាា ជីវៈ រៅនឹងកមនង្ និងពីខាងរគ្ៅ។ 

7) បរងកើតរៅនឹងកមនង្នូវស ររន៍សិកា វធជាា ជីវៈរបស់នយកសាលា មដលជារវទិកាសគ្មាប់ពួកោត់

សិការរៀនសូគ្ត និងមចករំមលកបទពិរសាីចំរណេះជំនញគ្របគ់្រង និងដឹកន៕ំ 
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