
ការយលដ់ឹងអំពីការកែទម្រង់ 
ដំណ ើ រការបណម្ងៀន  និងណរៀន   

ណៅែរពុជា
រ ៀបចំរោយ៖ អង្គកា សកម្មភាពសម្រាបក់ា អប ់រំៅកម្ពុជា (រេប)

ថ្ងៃទី២-៤ ខេវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០

ម្រកសងួ្អប់  ំយុវជន និង្កីឡា



មាតិកា

1. បញ្ហា សខំាន់ៗ ទាកទ់ង្នឹង្  
កា វវិត្តគ ុរកាសល្យរៅកម្ពុជា

2. កា រ ៀបចបំទបង្ហា ញរនេះ
3. រសចកតសីននោិា នសំខាន់ៗ ម្យួ

ចំននួរ មី្បខីសែង្យល់្



១. បញ្ហា សខំាន់ៗទាែ់ទងនងឹការវិវតតគរណុកាសលយ
ណៅែរពុជា
 កា វវិត្តជាម្របវត្តិសាស្រសតថ្នគ ុរកាសល្យរៅកម្ពុជាម្រត្ូវបានកំណត់្ល្កខណៈថាជាកា ខសែង្

 ករោល្ល្ទធិម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ (orthodoxy) និង្កា ខសែង្យល់្អពំី ូបម្នតគ ុរកាសល្យ...  
 កា ខសែង្ ករោល្ល្ទធិម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ បានជួបផល្វបិាកម្និល្អម្យួចនំួន៖

 អនកអប់ ចំំណាយរពល្រវលា ៏រម្រចីនរ ីម្បជីខជកខវកខញកអំពីនិយម្ន័យ និង្កា រ្ែីចំណាត់្
ថាន ក់ថ្នបញ្ញត្តិ រោង្រៅតាម្ ូបម្នតត្ឹង្ ុងឹ្ ខ ល្ានទំនាក់ទំនង្ត្ិចត្ួច រៅនឹង្បញ្ហា ខ ល្
ម្រគូកនុង្ថាន ក់កំពុង្ម្របឈម្...

 កា អនុវត្តកា អប់ ាំនល្កខណៈរ្ែីតាម្ ូបម្នត និង្រ៉ាយរ៉ា ប់កម្រម្ិត្េពស់

 ម្រគូគិត្ខត្អំពី រត្ីបរចេករទស "អែីេលេះ" ខ ល្ពួករគគួ រម្របីកនុង្កា បរម្រង្ៀនជាជាង្ “រេតុ្អែ”ី ពួក
រគកំពុង្រម្របីវា



កា បរម្រង្ៀនខបបរ៉ាយរ៉ា ប់ នងិ្ឆលុេះបញ្ហេ ងំ្
 កា អនុវត្តកា អប់ រំៅម្របរទសកម្ពុជាម្រត្ូវបានកណំត់្ជាយូ ម្ករេយី ថាានភាព

តានត្ឹង្ វាង្កា បរម្រង្ៀនរ៉ាយរ៉ា ប់ និង្កា បរម្រង្ៀនខបបឆលុេះបញ្ហេ ងំ្
 កា បរម្រង្ៀនខបបរ៉ាយរ៉ា ប់ រលី្កកម្ពស់វ ិ្ ីរ ៀន រៅតាម្ជំហានថ្នកា បរម្រង្ៀន ខ ល្ានកា 

រ ៀបចំម្រសាប់សម្រាប់ម្រគូ និង្ខ ល្ានវសិាល្ភាពគាល ត្ត្ិចត្ួច។

 កា បរម្រង្ៀនឆលុេះបញ្ហេ ងំ្ រល្ីកកម្ពស់វ ិ្ ីរ ៀនម្ួយ ខ ល្ម្រគូានរស ភីាពរម្រចីន កនុង្កា ផសំ
បរចេករទសពីវ ិ្ ីសាស្រសតបរម្រង្ៀនជារម្រចីនឱ្យសម្ម្រសបនឹង្ប បិទថ្នថាន ក់រ ៀន បស់ោត់្។

 ជាកា ពិត្ណាស់ វ ិ្ ីសាស្រសតនីម្ួយៗ ពិត្ជាានគុណសម្បត្ត ិនិង្គុណវបិត្តិផ្ទា ល់្េលួន។ 
ជរម្រម្ីសថ្នវ ិ្ ីសាស្រសតអាម្រស័យរល្ី របៀបខ ល្ម្របព័នធអប់ កំំណត់្អាទភិាព បស់វា។



គុណសម្បត្ត ិនិង្គុណវបិត្ត ិថ្នកា បរម្រង្ៀនខបបរ៉ាយរ៉ា ប់  និង្ឆលុេះ
បញ្ហេ ងំ្

គុណសម្បត្តិ គុណវបិត្តិ

កា បរម្រង្ៀនខបប
រ៉ាយរ៉ា ប់

• ល្អសម្រាប់បរម្រង្ៀនមូ្ល្ោា នម្រគឹេះ
• សម្ម្រសបសម្រាប់ម្រគូខ ល្ានកម្រម្ិត្បណតុ េះប

ណាត ល្ទាប
• ម្រគូបរម្រង្ៀនម្ិនចបំាច់គិត្រម្រចីនពីកា បរម្រង្ៀន

 បស់ពួករគរទ
• ង្ហយម្រសួល្សម្រាប់កា ង្ហ អ្ិកា កិចេតាម្ោន

អនុរលាម្ភាព។

• ម្ិនានម្របរោជន៍សម្រាប់កា បរម្រង្ៀនបំណិនគិត្កម្រម្ិត្េពស់
រទ

• ម្ិនសម្ម្រសបសម្រាប់ម្រគូខ ល្ានសម្ត្ថភាពេពស់
• ម្រគូបរម្រង្ៀនានរស ភីាពត្ិចតួ្ចកនុង្កា សម្រម្បកា បរម្រង្ៀន

 បស់ពួករគរៅនឹង្ប បិទជាក់លាក់
• ម្រគូបរម្រង្ៀនានវសិាល្ភាពត្ិចតួ្ចសម្រាប់កា  កីចរម្រម្ីនវជិាា

ជីវៈ

កា បរម្រង្ៀនខបបឆលុេះ
បញ្ហេ ងំ្

• ល្អសម្រាប់បរម្រង្ៀន ទាងំ្បំណិនគិត្កម្រម្ិត្ទាប 
និង្េពស់

• សម្ម្រសបសម្រាប់ម្រគូខ ល្ានសម្ត្ថភាពេពស់
• ផតល្់នូវវសិាល្ភាពបខនថម្រទៀត្ សម្រាប់កា 

អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ បស់ម្រគូ

• ម្រគូខ ល្ានកម្រម្ិត្សម្ត្ថភាពទាបានកា ល្ំបាករម្រចីន
• ានកា ល្ំបាករម្រចីនកនុង្កា អនុវត្ត និង្តាម្ោន
• កា ឆលុេះបញ្ហេ ងំ្ម្រត្ូវកា រពល្រវលារ ីម្បអីនុវត្ត



ជរម្រម្សី បស់ម្របរទសកម្ពុជា...

 អនកអប់ េំលេះបានអេះអាង្ថាវ ិ្ ីសាស្រសតខបបរ៉ាយរ៉ា ប់ានសា ម្របរោជន៍
សម្រាប់ម្របរទសកម្ពុជាកាល្ពី ២០ ឆ្ន មុំ្នរៅរពល្ខ ល្ម្រគូភាគរម្រចីនមិ្ន
ានសម្ត្ថភាព

 រទាេះោ៉ា ង្ណាក៏រោយ...ឥឡូវរនេះ ល់្រពល្ខ ល្ម្របរទសកម្ពុជាម្រតូ្វឈាន
រៅមុ្េ រេយីចប់រផតីម្ផ្ទល ស់បតូ ពីវ ិ្ ីសាស្រសតខបបរ៉ាយរ៉ា ប់រៅជាកា បរម្រង្ៀន
ខបបឆលុេះបញ្ហេ ងំ្ 

 រនេះគឺជាម្រ្ោបាយខត្ម្យួគត់្ខ ល្ម្រគូនឹង្កាន់ខត្ានជំនាញវជិាា ជីវៈ។



 របៀបថ្នកា គតិ្អពំ ីរោល្វ ិ្ អីប់  ំវ ិ្ ីសាស្រសតអប់  ំនិង្
បរចេករទសអប់ ំ
 អស់ យៈរពល្ជារម្រចីនឆ្ន មំ្ករេយី អនកអប់ រំៅកម្ពុជាក៏បានពោោម្រ្ែីឱ្យានល្កខ

ណៈជាម្របព័នធ និង្រ្ែីឱ្យានល្កខណៈសតង់្ោរល្ីវ ិ្ ីរម្របីពាក្កយ និង្បញ្ញត្តិេុសៗោន ។
 កា ពិភាកាពភីាពេុសោន  វាង្រោល្វ ិ្  ីវ ិ្ ីសាស្រសត និង្បរចេករទស ម្រត្ូវបានរ្ែីរឡងី្។
 ជាងមីម្តង្រទៀត្ កា ពិភាកាខបបរនេះ គឺជា ំរណី ខសែង្ កម្យួរទៀត្នូវរោល្ល្ទធិម្រត្មឹ្

ម្រត្ូវ (orthodoxy) ខ ល្ជារម្រោេះថាន ក់ ូចខ ល្រយងី្បានពភិាកា ចួរេយី។
 រម្រោេះថាន ក់រនាេះគឺថាកា ពិភាកាខបបរនេះ ម្រត្ូវកា រពល្រវលារម្រចីន រេយីជារ ឿយៗ

ានភាពពាក្ក់ព័នធត្ចិត្ចួ ចំរពាក្េះបញ្ហា ជាក់ខសតង្ខ ល្ម្រគមូ្របឈម្មុ្េរៅកនុង្ថាន ក់រ ៀន
 បស់ពួករគ...



រទាេះោ៉ា ង្ណាករ៏ោយ... វាជាកា ពិត្ណាស់ខ ល្រយងី្ម្រត្វូឱ្យ
និយម្ន័យពាក្កយ មួ្មួ្យ ខ ល្អាចានម្របរោជន៍...
 ឧទាេ ណ៍, ...
 ជាល្កខណៈអនត ជាតិ្ រោល្វ ិ្ ី 

ម្រតូ្វបានរគរមី្ល្រ ញីជាទូរៅ
ថាានឋានានុម្រកម្សថិត្រៅ
កំពូល្រគថ្នម្របព័នធអប់  ំេណៈ
ខ ល្ វ ិ្ ីសាស្រសត និង្
បរចេករទស សថិត្រៅខាង្
រម្រកាម្ជាបនតបនាា ប់ ...

រោល្វ ិ្ ី
វ ិ្ ីសាស្រសត

បរចេករទស



រនេះគឺជាវ ិ្ ខី ល្រយងី្អាចកំណត្ជ់ាម្របពន័ធឋានានុម្រកម្រ ីម្បរី ៀបចំឱ្យបានល្អ
ម្របរស ីនូវពាក្កយខ ល្បានរម្របីញឹកញាប.់..
 រៅកនុង្ម្រកបេណឌ ខ ល្បានបង្ហា ញរៅខាង្សាត  ំ

រយងី្កំណត់្ រោល្វ ិ្ ី ថាជាទសសនវជិាា ថ្នកា 
បរម្រង្ៀននិង្រ ៀន (ឧ. សាថ បនានិយម្ វឌ្ឍនភាព
និយម្។ ល្។ )
 រោល្វ ិ្ ីខបបទសសនវជិាា  ានរោល្កា ណ៍ជា

ល្កខណៈអ ូបី ខ ល្ផដល់្ជាម្គគុរទាសន៍សម្រាប់
កា អភិវឌ្ឍវ ិ្ ីសាស្រសតបរម្រង្ៀន...

 រៅកនុង្រោល្វ ិ្ ី ានវ ិ្ ីសាស្រសតរម្រចីនខបប (ឧ. 
IBL, PBL ។ ល្។ )

 រេយីរៅកនុង្វ ិ្ ីសាស្រសតម្ួយ អាចាន
បរចេករទសរម្រចីនខបបផង្ខ  ...

រោល្វ ិ្ បីរម្រង្ៀន
(Educational Approach)

វ ិ្ ីសាស្រសតបរម្រង្ៀន 
(Educational 
Methodology)
បរចេករទសបរម្រង្ៀន
(Educational 
Techniques)

•សាថ បនានិយម្ (Constructivism)
•វឌ្ឍនភាពនិយម្ (Progressivism)
•សា វនតនិយម្ (Essentialism)

•កា សិកាខបប េិះ ក (Inquiry based 
Learning)

•កា សិកាខបបសេកា (Cooperative 
Learning)

•សិសសរ ៀនជាម្រកុម្
•សិសសម្រសាវម្រជាវ
•សិសសរ ែ្ីបទបង្ហា ញ



រនេះគឺជាឧទាេ ណ៍ថ្នកា រម្របីម្រកបេណឌ កា សិកាខបបសាថ បនានិយម្...

រោល្វ ិ្ ី (ឬ ទសសនវជិាា ) គំ ូវ ិ្ ីសាស្រសត បរចេករទសទាកទ់ង្នឹង្វ ិ្ ីសាស្រសត

សាថ បនានិយម្៖ 

សាថ បនានិយម្ គឺជា “រោល្
វ ិ្ ីសិកាខ ល្រ ែ្ីឱ្យសិសស
សាថ បនា ឬបរង្កីត្ចំរណេះ
 ឹង្ផ្ទា ល្េ់លួន រេយីចំរណេះ
 ឹង្ពិត្ ម្រត្ូវបានកំណត្់
ខផអក រលី្បទពិរសា្ន ៍បស់
សិសស”

វ ិ្ ីសាស្រសតខបបគរម្រាង្ (Project 
Method) 

 កា កំណត្់គរម្រាង្
 សិសសរ្ែីកា ជាម្រកុម្
 សិសសម្រសាវម្រជាវ
 សិសសរ្ែីបទបង្ហា ញ

វ ិ្ ីសាស្រសតសកិាខបប េិះ ក 
(Inquiry-based Learning 
Method)

 សិសសកំណត្់សំណួ ខ ល្ពួករគចង្់ កចរម្លីយ
 សិសសម្រសាវម្រជាវ
 សិសសរ្ែីបទបង្ហា ញ
 សិសសរ្ែីកា ឆលុេះបញ្ហេ ងំ្ រល្ី ំរណី កា ខ ល្ល្អនិង្ម្ិនល្អ

វ ិ្ ីសាស្រសតសកិាអាម្រសយ័រល្បីញ្ហា
(Problem-based Learning 
Method)

 ជំហានទី ១៖ ខសែង្យល្់ និង្កំណត្់បញ្ហា
 ជំហានទី ២៖ សិសសនិោយពីអែីខ ល្ពួករគបាន ឹង្...
 ជំហានទី ៣៖ សិសសកំណត្់និយម្ន័យបញ្ហា  ...
 ជំហានទី ៤៖ សិសសម្រសាវម្រជាវចំរណេះ ឹង្ ...
 ជំហានទី ៥៖ រសុីបអរង្កត្ ក ំរណាេះម្រសាយ ...
 ជំហានទី ៦៖ បង្ហា ញ និង្ោមំ្រទ ំរណាេះម្រសាយខ ល្បាន ករ ីញ ...
 ជំហានទី ៧៖ សិសសម្រត្ួត្ពិនិត្យល្ទធផល្កា ង្ហ ពួករគរឡងី្វញិ។



ប៉ាុខនតរយងី្គួ ចង្ចថំា កា ចត់្ជាម្របរភទទាងំ្អស់រនេះ មិ្នខម្នរយងី្
អាចកាត់្ផ្ទដ ច់រចញពីោន ទាងំ្ម្រសុង្  ូចខ ល្រយងី្ចង់្បានរនាេះរទ...
 រោយរេតុ្រនេះរេយី រទីបពាក្កយ យុទធសាស្រសត ( Strategies) ម្រត្ូវបានយក

ម្ករម្របី...
 ម្រគូាន ក់កម្រម្រម្របីរោល្វ ិ្ ីម្យួ ឬ វ ិ្ ីសាស្រសតខត្ម្ួយម្រគប់រពល្រនាេះរទ។
 ជារ ឿយៗ ម្រគូម្រត្ូវបានរគ ពំឹង្ថានឹង្បញ្េូ ល្ោន នូវធាតុ្ផសថំ្នរោល្វ ិ្ ី និង្វ ិ្ ី

សាស្រសតរផសង្ៗោន  អាម្រស័យរល្ីប បិទ។
 ម្រគូខត្ង្ខត្រ្ែីសកម្មភាពជាក់លាក់រ ីម្បផីស ំនិង្ខកខម្របរោល្វ ិ្ ី វ ិ្ ីសាស្រសត រ ីម្បី

រោេះម្រសាយបញ្ហា ម្របឈម្ជាក់លាក់រៅកនុង្ថាន ក់រ ៀន បស់ពួករគ
 រៅរពល្ម្រគូរចេះរ្ែីខបបរនេះ គឺពួករគកំពុង្បរង្កតី្យុទធសាស្រសត។



ក ណីរលី្កខល្ង្!

 សិកាខ កាម្ គ ួចង្ចថំាម្រកបេណឌ ខ ល្បានបង្ហា ញខាង្រល្ី ម្រោន់ខត្ជា
ឧបក ណ៍បញ្ញត្តិម្យួ រ ីម្បគិីត្អំពីពាក្កយ និង្គំនិត្រផសង្ៗោន ...

 វាមិ្នគ ួម្រតូ្វបានរម្របីជាឧបក ណ៍តឹ្ង្ ុងឹ្ រ ីម្បខីង ការោល្ល្ទធិម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វ
ខបបម្រនាគម្ន៍វជិាា  (ideological orthodoxy) រឡយី...

 វាខត្ង្ខត្ានក ណីរល្ីកខល្ង្ រៅរពល្ខ ល្ម្រកបេណឌ រនេះមិ្នអាច
 ំរណី កា បាន...



៣. រចនាសរពន័ធបទបង្ហា ញសម្មាបថ់្ងៃណនេះ

 បទបង្ហា ញកនុង្សិកាខ សាលារនេះនឹង្រផ្ទត ត្រលី្៖ 
អនត កាល្ រស ាកិចេសត្វត្ស ទ៍ី ២០  ល្ទ់ី ២១ និង្ឥទធិពល្

 បសវ់ារលី្កា អប់ ំ
ល្កខណៈសំខាន់ៗថ្នរោល្វ ិ្ ីសិកាខបបសាថ បនានិយម្ ខ ល្

ានទំនាក់ទំនង្ រៅនឹង្វ ិ្ ីសាស្រសតបរម្រង្ៀនខបប េិះ ក (IBL) 
និង្វ ិ្ ីសាស្រសតបរម្រង្ៀនអាម្រសយ័រលី្បញ្ហា (PBL)



កា អប់ រំៅសត្វត្ស ទ៍ ី២១
 ចល្នារឆ្ព េះរៅ កវ ិ្ ីសាស្រសតបរម្រង្ៀនងមីៗ   ូចជា IBL និង្ PBL ម្រត្ូវបានជំ ុញ

ោ៉ា ង្ខាល ងំ្រោយកា ផ្ទល ស់បតូ រស ាកិចេកនុង្សត្វត្ស ទ៍ី ២១
 បទបង្ហា ញខ ល្បានរម្រោង្ទុក ពោោម្បង្ហា ញពីទំនាក់ទំនង្ វាង្រស ាកចិេ

រៅសត្វត្ស ទ៍ី ២១ និង្កា ផ្ទល ស់បតូ រល្ីកា អប់ ។ំ
 កា យល់្ ឹង្អំពីកា ផ្ទល ស់បតូ ទាងំ្រនេះ នឹង្ជួយអនកអប់ ឱំ្យយល់្ពមូី្ល្រេតុ្ ៍

សំខាន់ថ្នកា អនុម័្ត្វ ិ្ ីសាស្រសតបរម្រង្ៀនងមីៗ និង្កា រ ៀបចំសាលារ ៀនរឡងី្វញិ
 បទបង្ហា ញរនេះផតល់្នូវមូ្ល្ោា នល្អសម្រាប់កា ពិភាការៅរពល្រម្រកាយ។



កា យល់្ ងឹ្អពំរីោល្វ ិ្ សិីកាខបបសាថ បនានយិម្
 បទបង្ហា ញខ ល្បានរម្រោង្ទុកម្ួយរទៀត្ រផ្ទត ត្រលី្កា ជួយអនក

អប់ ឱំ្យយល្ព់ីអែីខ ល្រៅថា កា សិកាខបបសាថ បនានិយម្ និង្
បង្ហា ញពីមូ្ល្រេតុ្ ៏សំខាន់ បសវ់ា 

 កា សិកាខបបសាថ បនា ម្ិនខម្នជាវ ិ្ ីសាស្រសតបរម្រង្ៀនរទ ប៉ាុខនតជា
ម្រទឹសតីថ្នកា បរម្រង្ៀននិង្រ ៀន ខ ល្បញ្េូ ល្ោន នូវវ ិ្ សីាស្រសតបរម្រង្ៀន
ជារម្រចីនខ ល្កំពុង្រពញនិយម្នារពល្បចេុបបននរនេះ...

 កា សិកាខបបសាថ បនានិយម្ គឺជាម្រទឹសតីអប់ សំម្ម្រសបសម្រាប់
សត្វត្ស ទ៍ី ២១ រោយសា ខត្វារផ្ទត ត្រៅរលី្កា រលី្កកម្ពស់កា 
គិត្សីុជរម្រៅ និង្រោេះម្រសាយបញ្ហា រៅកនុង្ប បិទណាម្ួយ...



កា សកិាខបបសាថ បនានិយម្ បញ្េូ ល្វ ិ្ ីសាស្រសតបរម្រង្ៀន ខបប េិះ ក (IBL) 
អាម្រស័យរល្បីញ្ហា  (PBL) ខបបសេកា  (CL) និង្វ ិ្ ីសាស្រសតបរម្រង្ៀនជារម្រចីន
រទៀត្...

កា សិកាខបបសាថ បនានិយម្ 

CL

PBL
IBL

Bloom

Project 
Work

កា ចប់យកកា សិកាខបប
សាថ បនានិយម្ ម្កអនុវត្ត 
ជួយរោេះម្រសាយនូវភាព
ម្របកួត្ម្របខជង្ោន  វាង្វ ិ្ ីសា
ស្រសតទាងំ្អស់រនេះ ពីរម្រពាក្េះវ ិ្ ី
សាស្រសតទាងំ្រនេះ សុទធខត្េេី
រោល្កា ណ៍ ពីកា សិកា
ខបបសាថ បនានិយម្...



បទបង្ហា ញខ ល្បានរម្រោង្ទុក សតីពីកា សិកាខបបសាថ បនា នឹង្ាន
ម្របធានបទ ូចខាង្រម្រកាម្...
1. និយម្ន័យ និង្បញ្ញត្តិសំខាន់ៗកនុង្

កា សិកាខបបសាថ បនានិយម្
2. កា អនុវត្តកា សិកាខបបសាថ បនា

និយម្រៅកនុង្ថាន ក់រ ៀន
3. កា បរង្កីត្ប បិទសាថ ប័នរ ីម្បជំី ុញ

កា សិកាខបបសាថ បនានិយម្
4. កា វាយត្ថ្ម្លសិសសកនុង្ប បិទថ្នកា 

សិកាខបបសាថ បនានិយម្



ណសចែតសីននដិ្ឋា នសខំាន់ៗ រយួចនំនួណដើរបកីសែងយល.់..

 រៅរពល្សិកាខ សាលារនេះបញ្េប ់អនកសម្រម្បសម្រមួ្ល្សង្ឃមឹ្ថាអនកចូល្ មួ្នឹង្អាចរមី្ល្
រ ញីនូវ ូបភាពកានខ់ត្្ំ ថ្ន របៀបគ ុរកាសល្យខ ល្បានវវិត្តរៅកនុង្ម្រពេះរជាណាចម្រក... 

 រនេះ មួ្បញ្េូ ល្ កា យល្ ឹ់ង្បខនថម្អំពីចំណុច ូចខាង្រម្រកាម្៖ 

 រជៀសវាង្កា គិត្ត្ឹង្ ុងឹ្រពក ចំរពាក្េះលំ្នាអំនុវត្តវ ិ្ ីសាស្រសតបរម្រង្ៀនរផសង្ៗ ូចជា IBL និង្ PBL

 បរង្កីត្ទាល ប់កនុង្កា សួ ថា “ រេតុ្អែី” រម្រពាក្េះ រយងី្រ្ែីអែីៗតាម្ម្រ្ោបាយជាក់លាក់ម្ួយ ម្ិន
ខម្នម្រោន់ខត្សួ ថា “ អែី"  រៅ ខ ល្រយងី្ម្រត្ូវខត្រ្ែីរនាេះរទ” ...

 បង្ហា ញសា រៅកាន់អនកអប់  ំថ្ទរទៀត្ អំពី របៀបខ ល្កា អប់ រំៅកម្ពុជាម្រត្ូវខត្ផ្ទល សប់តូ រ ីម្បី
ជួយឱ្យកម្ពុជាាន ំរណី កា អប់ លំ្អកនុង្សត្វត្ស ង៍មីរនេះ។

 អភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពកនុង្កា បញ្េូ ល្វ ិ្ ីសាស្រសតរផសង្ៗោន  (វ ិ្ ីសាស្រសតកូនកាត្់) ជារម្រចីន រ ីម្បី
បំរពញតាម្ប បិទជាក់លាក់ េណៈរពល្ខ ល្ កាបាននូវភាពម្រត្ឹម្ម្រត្វូថ្នរោល្កា ណ៍កា 
សិកាខបបសាថ បនានិយម្។




