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 ចក្ខុវិស័យ 
ចក្ខុវសិ័យរបស់ខេប គឺផ្តល់លទ្ធភាព
ដល់កុ្មារ និងយុវជននូវជខ្រើសដ៏លអ
បំផុ្តខៅក្នុងជើវតិផ្ផ្អក្ខលើសក្តត នុពល
របស់ពួក្ខគតាររយៈទ្ទួ្លបានក្តរ 
អប់រលំអ។ 

បេសក្ក្ម្ម 
ខបសក្ក្រមរបស់អងគក្តរ ខេប គឺខ វ្ើក្តរ
ជារួយរដ្ឋា ភិបាល សហគរន៍ និងអនក្
ពាក់្ព័នធខផ្េងខទ្ៀត ខដើរបើផ្តល់អំណាច
ដល់កុ្មារ និងយុវជនងាយរងខ្រោះក្នុង
ក្តរសខ្រចបាននូវសិទ្ធិទ្ទួ្លបានក្តរ
អប់រ ំ្ បក្បខដ្ឋយគុណភាពតាររយៈវ ិ្ ើ
ច្ចន្បឌិតថ្មើ។ 

គុណតម្ម្ៃ 
 ក្តរផ្តល់សិទ្ធិអំណាច 
 ក្តរសារគគើ 
 ខសចក្តើខរតាត  
 ក្តរខររព 
 កិ្ចចសហ្បតិបតតិក្តរ 
 ក្តរផ្ក្ផ្្បថ្មើ ឬច្ចន្បឌិតថ្មើ 
 តមាា ភាព 
 ខជឿជាក់្ 

 ខេប គឺជាអងគក្តរខ្ៅរដ្ឋា ភិបាលក្នុង្សុក្ផ្ដល
ខ វ្ើក្តរចរបងខៅក្នុងវសិ័យអប់រកំ្នុង្បព័នធ ខៅក្នុង
្បខទ្សក្រពុជា។ ខេបបាន្បតិបតតិក្តរគខ្មាងខៅ
្គប់ក្្រិតជារួយអនក្ទ្ទួ្លផ្លខៅក្នុងសាលាបឋរ
សិក្ា អនុវទិ្ាល័យ ក្រមវ ិ្ ើអាហារូបក្រណ៏ស្មាប់
សិសេខៅសាក្លវទិ្ាល័យ និងក្រមវ ិ្ ើបរញិ្ញា ប្ត
ជាន់េពស់អប់រ ំ ឯក្ខទ្ស្បឹក្ាគរុខក្តសលយ។ ចំនួន
កុ្មារទ្ទួ្លផ្លផ្ទា ល់មានជាង ១៥០០០០នាក់្ និង
្គូបខ្ងៀនជាខ្ចើនរយនាក់្ផ្ដលបខ្ងៀនខៅជាង
៤០០សាលាក្នុង១៣រាជធានើ-ខេតត។ 

អំរីអងគការ ច្ខ្ប 

រុខ្ងារគច្ព្ោងរបស់អងគការ ច្ខ្ប តារកផែកបច្ចេកច្ទ្សកែុងឆ្យំ២០២១ 

គច្ព្ោងច្ខ្បកែុងឆ្យំ២០២១ 

           

១. គម្រោង ម្សៀវម្ៅសរោប់កម្ ពជុា (BfC) BfC               ✓     

២. កម្ មវធិមី្្ លើយតប នងិស្តា រម្ ើងវញិនវូវសិយ័អប់រកំ នងុបរបិទជងំកឺវូដី-១៩  CERRP   ✓ ✓ ✓ ✓         ✓ 

៣. គម្រោងអប់រកំោុរ ី GEI       ✓         ✓ ✓ 

៤. គម្រោង វាយតម្ម្ ល-GPE3 (ម្តសា EGRA) GPE3-PE         ✓           

៥. គម្រោង កោុរកម្ ពជុារកីរាយ HCC     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

៦. គម្រោង សកម្ មភាពយវុជនវយ័ម្ក មងម្ៅកម្ ពជុា KYLA       ✓         ✓   

៧. គម្រោង អប់របំណិំនជវីតិសរោប់កោុរ ី LSLAG       ✓         ✓   

៨. ម្ជឈម្ណឌលរស្តវរជាវគរមុ្ោសលយជនំាន់ថ្ ម ី NGPRC ✓ ✓ ✓             ✓ 
៩. គម្រោង ស្តលាម្រៀនជំនាន់ថ្ ម ី(ករម្តិបឋម្) NGS-P ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 
១០. គម្រោង ស្តលាម្រៀនជំនាន់ថ្ ម ី(ករម្តិម្ធយម្) NGS-S ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ ✓ ✓ ✓ 
១១. គម្រោង ស្តលាម្រៀនជំនាន់ថ្ ម/ីស្តា យម្រៀង NGS-SR ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ ✓ ✓ ✓ 
១២. គម្រោង ពន លកចមំ្ណេះ (រស្តវរជាវរបកឹាគរមុ្ោសលយ) PC     ✓               
១៣. គម្រោង បម្ង កើនភាពងាយស្សលួចលូស្តលាម្រៀនតាម្រយៈោរគរំទពសីហគម្ន ៍ REACH IV     ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 

១៤. គម្រោង ម្ល ើកកម្ ពស់ោរអប់រ ំនងិោរងារម្ៅកម្ ពជុា SEEK     ✓ ✓         ✓ ✓ 

១៥. គម្រោង វធិសី្តស្តសាសរបុម្ដ ើម្បីពរងងឹអណំានសរោប់កោុរ TRAC III   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

១៦. គម្រោង អភវិឌ្ឍនវ៍សិយ័អប់រ-ំម្ធយម្សកិា ២ USE-SDP2   ✓ ✓       ✓ ✓ ✓   

១៧. គម្រោង សហរគនិវយ័ម្ក មង YEP       ✓         ✓ ✓ 

សរុបគច្ព្ោងកំរុងដំច្ ើរការកែុងកផែកនីរួយៗ   ៤ ៧ ១១ ១២ ៦ ៣ ៦ ៨ ១១ ១២ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ ទំ្យររ័ 2 

ោចយស់ជំនួយអងគការ ច្ខ្ប កែុងឆ្យំ២០២១ 

គខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយ “ព្ងឹងសក្រមភាពអណំានថ្នន ក់្ដបូំងរបស់កុ្មារ និងក្តរផ្ក្លរអសរតថភាព្គប់្គងច្ដគូខៅរូលដ្ឋា ន ខដើរបើបខងកើនលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបាន 
ខសវាអប់រ ំនិងគុណភាពបខ្ងៀន និងខរៀន ជាពិខសសស្មាប់កុ្មារខរៀនថ្នន ក់្ទ្ើ១, ២ និងទ្ើ៣”។ 

http://www.moeys.gov.kh/en/


 

ទ្យំររ័ 3 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ 

ការត្ព្រង់ទ្ិសសិសយសអំរកីរមវិធីព្បឹកយាអាជរី 

 ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ បានខរៀបចំ
វគគបណតុ ោះបណាត លរួយសតើពើ "ក្តរត្រង់ទិ្ស
សិសេអំពើក្រមវ ិ្ ើ្បឹក្ាអាជើព" ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ
២០ ផ្េរក្រា ឆ្ន ២ំ០២១ ខៅសាល្បជំុវទិ្ា
ល័យ ហ ុន ផ្សន កំ្ពង់ចារ។ ក្រមវ ិ្ ើត្រង់
ទិ្សអាជើពខនោះមានខរលបំណងផ្ណនាសំិ 
សានុសិសេយល់ដឹងអំពើក្តរផ្ដល់ខសវាក្រម
របស់ក្រមវ ិ្ ើ ្ពរទងំខ វ្ើបទ្បងាា ញពើរខបៀប
កំ្ណត់ខរលខៅខៅដល់សិសានុសិសេ។ 
អនក្ចូលររួសរុបមានចំនួន ៩៦នាក់្ ររួមាន៖ 
្គូ្បឹក្ាអាជើព បុគគលិក្អងគក្តរ ខេប និង

សិសេថ្នន ក់្ទ្ើ៧ខៅវទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន កំ្ពង់ 
ចារ ផ្ដលបាន្បពឹតតខៅខ្ក្តរបរយិាក្តស
រ ើក្រាយខដ្ឋយមានក្តរយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក់្េពស់។ 
 ក្រមវ ិ្ ើត្រង់ទិ្សអាជើពខនោះ្តូវបានខ វ្ើ
ខ ើង្គប់សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើទងំអស់។ 
ដូខចនោះ សិសានុសិសេបានផ្សវងយល់បផ្នថរ
អំពើក្រមវ ិ្ ើ្បឹក្ាអាជើព ទ្ទួ្លបានចំខណោះដឹង
ខ្ចើនទក់្ទ្ងនឹងក្តរកំ្ណត់ខរលខៅ ជា
ពិខសសបានសិក្ាសុើជខ្ៅអំពើខសវាក្រមផ្ដល់
្បឹក្ាអាជើពតារ្បព័នធខអ ចិ្តូនិក្ ខដ្ឋយ
ខ្បើ្បាស់ក្រមវ ិ្ ើ្តើវសិ័យខ្ជើសខរ ើសជំនាញឱ្យ

្តូវនឹងចំណង់ចំណូលចិតតរបស់េាួនបនាា ប់ពើ
បញ្ច ប់ក្តរសិក្ាពើវទិ្យល័យខៅ។ 
 ជាលទ្ធផ្ល សិសានុសិសេបានខរៀន
សូ្តនូវអវើផ្ដលខៅថ្ន្បឹក្ាអាជើព ររួទងំ
ចំណុចខ្ា ងំ និងចំណុចខេាយរបស់េាួនជា
ខ្ចើន ខហើយខ វ្ើក្តរខរៀបចំផ្ផ្នក្តរ និងខរល
ខៅស្មាប់ជើវតិ ខដ្ឋយពួក្រត់សួរេាួនឯងថ្ន 
ពួក្ខគចង់ក្តា យជាអវើនាខពលខ្ងរុេ និងដឹង
ថ្នពួក្ខគអាចរក្អនក្្បឹក្ាខយាបល់បានខៅ
ខពលពួក្ខគពិបាក្ក្នុងក្តរសខ្រចិតតក្នុងក្តរខ វ្ើ
អវើរួយ៕ 

ក្រមវ ិ្ ើ្បឹក្ាអាជើព វទិ្ាលយ័ហ ុន ផ្សន ក្ពំងច់ារ 

ក្រមវ ិ្ ើ្បឹក្ាអាជើព វទិ្ាលយ័ផ្្ពក្ខលៀប ក្រមវ ិ្ ើ្បឹក្ាអាជើព វទិ្ាលយ័ ហ ុន ផ្សន ពារជើក្ង 

ក្រមវ ិ្ ើ្បឹក្ាអាជើព វទិ្ាលយ័ សខរតចអគគរហា្រមខពា្ិ 
សាលជាសុើរផ្្ពក្អញ្ញច ញ 

ការអភិវឌ្ឍសាលាររៀនធម្មនុញ្ា  



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ ទំ្យររ័ 4 

 ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ-សាវ យខរៀង 
ខ្ក្តរក្តររំ្ ទ្ហរិញ្ាបបទនពើអងគក្តរឆ្ល
ហាវ នក្រពុជា និង្បតិបតតិខដ្ឋយអងគក្តរ ខេប 
បានខរៀបចំសិក្តខ សាលារូលដ្ឋា នសតើពើ "ក្តរ
បំប៉នសរតថភាព្គូថ្មើ" ខៅវទិ្ាល័យខរក្
្ពើង ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ២៨ ផ្េរក្រា ដល់ច្ថ្ៃទ្ើ០៦ 
ផ្េកុ្រភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ មានរយៈខពល ៩ច្ថ្ៃ 
ផ្ដលមានសិក្តខ ក្តរចូលររួសរុបជាង ៥០នាក់្ 
រក្ពើវទិ្ាល័យខរក្្ពើង និងបឋរសិក្ា
សាវ យ្ពហ ូត។ សិក្តខ សាលាខនោះមានខរល
បំណងបំប៉នវ ិ្ ើសាស្រសតបខ្ងៀនថ្មើៗ និងផ្ណ 
នាអំំពើខរលនខយាបាយ ្ពរទងំខរល
ក្តរណ៍្បតិបតតិខៅក្នុងសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ ជា 
ពិខសសបានផ្តល់ចំខណោះដឹងដូចខ្ងខ្ក្តរ៖  
១)-ក្តរអប់រខំៅសតវតេរទ៍្ើ២១ គឺជាចលនា
ខឆ្ព ោះខៅរក្វ ិ្ ើសាស្រសតបខ្ងៀនថ្មើៗ ដូចជា 
វ ិ្ ើសាស្រសតបខ្ងៀនផ្បបរោិះរក្ វ ិ្ ើសាស្រសត
បខ្ងៀនអា្ស័យខលើបញ្ញា ្តូវបានជំរុញ
យ៉ាងខ្ា ងំខដ្ឋយក្តរផ្ទា ស់បតូរខសដាកិ្ចចក្នុង
សតវតេរទ៍្ើ២១។ 

២)-ក្តរយល់ដឹងអំពើក្តរផ្ក្ទ្្រង់ដំខណើ រក្តរ
បខ្ងៀន និងខរៀនខៅក្រពុជា។ 

៣)-ក្តរសិក្ាផ្បបសាថ បនានិយរជាទិ្ដា ភាព
ផ្ដលសិសេសហក្តររន  ក្សាងចំខណោះដឹង

ខចញពើបទ្ពិខសា្ន៍ និងក្តរគិតរបស់ពួក្
រត់មាន ក់្ៗ។ តាររយៈបទ្ពិខសា្ន៍ទងំ
ខនោះ ពួក្រត់អាចខ វ្ើក្តរឆាុោះបញ្ញច ងំខដើរបើ
បខងកើតគំនិត ឬបញ្ាតតិថ្មើ។ យុទ្ធសាស្រសត
បខ្ងៀនសំខ្ន់ៗក្នុងក្តរសិក្ាផ្បបសាថ ប
នានិយរមាន ដូចជា វ ិ្ ើសាស្រសតសិក្ាផ្បប
សហក្តរ វ ិ្ ើសាស្រសតខ វ្ើគខ្មាងសិក្ា វ ិ្ ើ
សាស្រសតសិក្ាអា្ស័យខលើគខ្មាង វ ិ្ ើ   
សាស្រសតផ្បបរោិះរក្ វ ិ្ ើសាស្រសតខដ្ឋោះ្សាយ
បញ្ញា  វ ិ្ ើសាស្រសតសិក្ាអា្ស័យខលើបញ្ញា  
វ ិ្ ើបខ្ងៀនផ្បបតុក្កតាគំនិត និងក្តរផ្ា
ភាា ប់ក្តរសិក្ាផ្បបសាថ បនានិយរ និង 
Bloom's Taxonomy។ 

៤)-ក្តរកំ្ណត់វតថុបំណង និងក្តរផ្តងខតសត 
គឺក្តរខ វ្ើខតសតអំពើក្តរវាយតច្រា ក្តរសរខសរ
វតថុបំណងខរខរៀន ក្តរបខងកើតខតសតផ្ដល
មានសុពលភាពផ្ដលទក់្ទ្ងជារួយវតថុ
បំណងខរខរៀន និងក្តរខ្បើ្បាស់តារាង
ផ្ផ្នក្តរខតសត។ 

៥)-ក្តរបខ្ងៀនតារ ត្រូវក្តរសិសេ ផ្ល
អា្ក្ក់្ច្នក្តរដ្ឋក់្សាា ក្សិសេ 

៦)-ជំនាញក្នុងក្តរ្គប់្គងថ្នន ក់្ខរៀន 
៧)-ក្តរសិក្ាផ្បបសហក្តរ គឺជាក្តរអនុវតត
ក្តរបខ្ងៀនផ្ដលផ្តល់ឱ្ក្តសឱ្យសិសេខរៀន

ររួរន ជា្ក្ុរតូច។ រូលខហតុសំខ្ន់ៗនាំ
ឱ្យមានក្តរសិក្ាអំពើវ ិ្ ើសាស្រសតក្តរសិក្ា
ផ្បបសហក្តរគឺសិសេភាគខ្ចើនសិក្ា
យ៉ាងសក្រម សិសេខរៀនជួយរន ខៅវញិខៅ
រក្ ក្តររំ្ ទ្ផ្បបបណាត ញកុ្មារជួយកុ្មារ 
និងក្មាា ងំទឹ្ក្ចិតតខក្ើនខ ើងតាររយៈភាព
ខជាគជ័យ។ 

៨)-្ក្បេណឌ អភិវឌឍន៍្គូបខ្ងៀនមាន
ចំណុចសំខ្ន់ ដូចជា ក្តរអភិវឌឍសំណំុ
ឯក្សារ្គូបខ្ងៀន ផ្ផ្នក្តរគនាងអាជើព្គូ
បខ្ងៀន ក្តរខ វ្ើផ្ផ្នក្តរ និងក្តរអនុវតត ក្តរ
ផ្តល់្បឹក្ាទ្ល់រុេ ក្តរសខងកតក្តរបខ្ងៀន 
និងក្តរបខ្ងៀនជា្កុ្រ សហគរន៍សិក្ា
វជិាា ជើវៈ្គូបខ្ងៀន ដំខណើ រទ្សេនកិ្ចច
សិក្ាខ្ៅសាលា ឱ្ក្តសទ្ទួ្លបានក្តរ
អភិវឌឍសរតថភាពបផ្នថរ ក្តរបខ្ងៀនផ្បប
ឆាុោះបញ្ញច ងំ 

៩)-ក្តរ្គប់្គងថ្នន ក់្ខរៀនខអ ចិ្តូនិក្តារ 
រយៈ ក្រមវ ិ្ ើ Google Classroom 

១០)-ដឹក្នាកំ្តរពិខសា្ន៍តារខរខរៀន និង  
ផ្លិតសមាភ រៈបខ្ងៀនតាររុេវជិាា នើរួយៗ
ផ្ដល្តូវពិខសា្ន៍ខដ្ឋយខរៀបចំផ្ផ្នក្តរ
ពិខសា្ន៍និងវ ិ្ ើសាស្រសតពិខសា្ន៍ងាយៗ។ 

 ក្តរបំប៉នសរតថភាព្គូថ្មើខនោះពិតជាបាន 
ផ្តល់នូវឱ្ក្តសឱ្យខលាក្្គូអនក្្គូបខ្ងៀន
ព្ងឹងវ ិ្ ើសាស្រសតខផ្ារចំខណោះដឹងខៅសិសេ
្បក្បខដ្ឋយ្បសិទ្ធិភាព និងបងកនូវភាពងាយ
្សួលស្មាប់សិសេសិក្ាតារផ្បបសហក្តរ   
សាថ បនា និងក្តរច្ចន្បឌិតថ្មើៗ។ វាក៏្បានឆាុោះ
បញ្ញច ងំអំពើចំណុចេវោះខ្ត និងបទ្ពិខសា្ន៍
លអៗ ជាខ្ចើនយក្ខៅចូលររួអភិវឌឍន៍វសិ័យ
អប់រខំៅក្នុង្បខទ្សក្រពុជា្បក្បខដ្ឋយ ខចរ 
ភាព៕ 

សិកាខយសាលារលូោឋយនសតរី ីការបំប នសរត្ថភារព្គថូ្មី 

សក្រមភាពខលាក្្គអូនក្្គកូ្ពុំងពិភាក្ារន អពំើវ ិ្ ើសាស្រសតបខ្ងៀន និងខរៀនខដើរបើខផ្ារខៅសិសេ 
្បក្បខដ្ឋយ្បសិទ្ធភាព 

ការអភិវឌ្ឍសាលាររៀនធម្មនុញ្ា  



 

ទ្យំររ័ 5 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ 

ករមវិធីសាលាច្រៀនជំនានថ់្មបីានច្រៀបចំអងគវបិសយសនាព្បចំឆ្យំ២០២១ 
 ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ ខ្ក្តរជំនួយ
ហរិញ្ាបបទនពើ្ក្សួងអប់រ ំយុវ ជន និងក្ើឡា 
បានខរៀបចំ “អងគវបិសេនា្បចាឆំ្ន ”ំ នាច្ថ្ៃទ្ើ
១៦-២០ ផ្េកុ្រភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ ខៅររណើ យ
ដ្ឋា នបក្េើខរគងគ សថិតក្នុងខេតតសាឹងផ្្តងខដ្ឋយ
មានរស្រនតើចូលររួចំនួន ៣៤នាក់្។ 
 កិ្ចច្បជំុខនោះមានខរលបំណងសំខ្ន់ៗ
ដូចខ្ងខ្ក្តរ៖  
១)-ពិនិតយខរើលខ ើងវញិនូវក្តរអនុវតតក្រមវ ិ្ ើ

ក្នាងរក្ ទងំលទ្ធផ្លសខ្រចបាន និង
បញ្ញា ្បឈរនានា  

២)-ខរៀបចំផ្ផ្នក្តរអភិវឌឍ និងវនិិខយាគរបស់
ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើឆ្ន ២ំ០២១  

៣)-ខរៀបចំផ្ផ្នក្តរព្ងឹងសរតថភាព
បខចចក្ខទ្សដល់បុគគ លិក្ និងរស្រនតើតារ
សាលាខរៀនអំពើខរលក្តរណ៍ផ្ណនាំ
្បតិបតតិរបស់ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ 
តាររយៈក្តរ្តួតពិនិតយតារដ្ឋន និង
វាយតច្រា  

៤)-ក្តរព្ងឹងនិរនតរភាពសវ័យ្បតិបតតិក្តរ
របស់សាលាខរៀននើរួយៗ និងក្តរខ្តៀរ

េាួនស្មាប់ក្តរព្ងើក្ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀន
ជំនាន់ថ្មើ។ 

 កិ្ចច្បជំុ្បចាឆំ្ន រំបស់ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀន
ជំនាន់ថ្មើ ជាឱ្ក្តសស្មាប់បុគគលិក្បានជួបជំុ
រន ខ វ្ើបទ្បងាា ញអំពើខរលនខយាបាយ ខរល
ក្តរណ៍  បញ្ញា ្បឈរ ក្តរខដ្ឋោះ្សាយ និង
លទ្ធផ្លតារផ្ផ្នក្នើរួយៗ។ លទ្ធផ្លសខ្រច
របស់អងគវបិសេនា ររួមាន៖  

១)-ក្តត់បនថយក្តរចំណាយខលើ្ក្ដ្ឋសខដ្ឋយ
ជំនួសរក្វញិនូវក្តរខ្បើ្បាស់ជាឯក្សារ
ទ្ន់(Soft Copy)។  

២)-្តូវបញ្ច ប់ផ្ផ្នក្តររបស់សាលាខរៀន
នើរួយៗរុនខពលថ្វកិ្ត្ក្សួងអប់រ ំយុវ
ជន និងក្ើឡារក្ដល់្តឹរសបាត ហ៍ទ្ើ១
ក្នុងផ្េរើនា។ 

៣)-ក្តរេវោះខ្តកំុ្ពយូទ័្រខៅតារសាលា ក្តរ  
ជួសជុល និងក្តរទិ្ញកំុ្ពយូទ័្រផ្ដលមាន
គុណភាពលអជាងរុននឹង្តូវពិភាក្ាខៅ
ក្នុងកិ្ចច្បជំុខ្ងរុេ 

៤)-ក្តរខ្ជើសខរ ើសជំនួយក្តរអាយសុើ ើ្  
(ICT) តារសាលាខរៀន និងបុគគលិក្ ICT 

៥)-ក្តរទិ្ញសុសផ្វរ្គប់្គងទិ្ននន័យស្មាប់
សាលាខរៀននើរួយៗ 

៦)-ចាត់តាងំអនក្្គប់្គងតារដ្ឋន្បព័នធ
ទិ្ននន័យ 

៧)-ក្តរព្ងឹងសរតថភាពក្តរទ្ទួ្លេុស្តូវ
របស់បុគគលិក្ខដើរបើខ្តៀរព្ងើក្សាលា
ខរៀនជំនាន់ថ្មើខៅខពលអនាគត 

៨)-ក្តរពិនិតយតារដ្ឋនលទ្ធផ្លរពឹំងទុ្ក្ក្នុង
ក្រមវ ិ្ ើសក្រមភាព ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀន
ជំនាន់ថ្មើ 

៩)-ផ្ក្ស្រួលឧបក្រណ៍វាយតច្រាសាលាខរៀន
ជំនាន់ថ្មើ ផ្ដលទក់្ទ្ងក្តរវាយតច្រា
សាលាខរៀនខដើរបើផ្តល់វញិ្ញា បនប្ត 

១០)-កំ្ណត់ក្តលបរខិចេទ្្បជំុឆាងឧបក្រណ៍
សខ្រចតារអនក្ទ្ទួ្លេុស្តូវ។  

ក្តរខរៀបចំអងគវបិសេនា្បចាឆំ្ន ពិំតជាបានផ្តល់
នូវខពលខវលាលអរួយស្មាប់គគលិក្ ក្រមវ ិ្ ើខ វ្ើ
ក្តរឆាុោះបញ្ញច ងំក្តរងារនាខពលក្នាងរក្ និង
ខលើក្ទិ្សខៅអនុវតតក្តរងារបនត៕ 
 

សក្រមភាពខ្វើបទ្បងាា ញ និងក្តរពិភាក្ាផ្ទា ស់បតូ រខយាបលរ់ន ខៅក្នុ ងក្តរ្បជុអំងគវបិសេនា្បចាឆំ្ន ខំៅក្នុងខេតតសាឹងផ្្តង។ 

ការអភិវឌ្ឍសាលាររៀនធម្មនុញ្ា  



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ ទំ្យររ័ 6 

សិកាខយសាលាសតរីី “វិទ្យាសាស្តសត” របសក់រមវិធីសាលាច្រៀនជំនានថ់្ម ី
 ខៅច្ថ្ៃទ្ើ១-២ ផ្េរើនា ឆ្ន ២ំ០២១ ក្រមវ ិ្ ើ
សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើបានខរៀបចំសិក្តខ សាលាសតើ
ពើ "វទិ្ាសាស្រសត" ខៅវទិ្ាល័យផ្្ពក្ខលៀប 
ផ្ដលមានអនក្ចូលររួសរុបចំនួន ២០នាក់្។ 
សិក្តខ សាលាខនោះមានខរលបំណងបងាា ញពើ៖ 

១)-ក្តរសិក្ាផ្បបផ្សារ (STEM) 
២)-វ ិ្ ើសាស្រសតបខ្ងៀនខៅសតវតេរទ៍្ើ២១  
៣)-ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើខឆាើយតបខៅ

នឹងក្តរខរៀនផ្បបសតវតេរទ៍្ើ២១ 
៤)-ក្តរកំ្ណត់វតថុបំណង និងក្តរខ វ្ើខតសត និង 
៥)-ក្តរអប់របំំណិនជើវតិ។ 

 សិក្តខ ក្តរបានពិភាក្ាជា្កុ្រខដ្ឋយ 
ខផ្ទត តខៅខលើវ ិ្ ើសាស្រសតបខ្ងៀន និងខរៀន ផ្ទា ស់

បតូរបទ្ពិខសា្ន៍បខ្ងៀន ក្តរខដ្ឋោះ្សាយបញ្ញា
្បឈរ ក្តរបខងកើត្នាររសំនួរស្មាប់រុេ
វជិាា វទិ្ាសាស្រសត វ ិ្ ើវទិ្ាសាស្រសត សុសផ្វរវទិ្ា  
សាស្រសត ក្តរពិខសា្ន៍តារខរខរៀន ក្តរសរខសរ
សនាឹក្របាយក្តរណ៍ពិខសា្ន៍ និងក្តរខ្បើ
្បាស់ក្តរពិខសា្ន៍តារខអ ចិ្តូនិក្ (E -
Lab)។ 

 ជាលទ្ធផ្ល ខលាក្្គូអនក្្គូបានសិក្ា
អំពើចំខណោះដឹង និងខរខរៀនពិខសា្ន៍លអថ្មើៗពើ
សិក្តខ សាលា ខហើយខរៀបចំផ្ផ្នក្តរអនុវតតក្នុង
ថ្នន ក់្ខរៀនខដើរបើឱ្យក្តរខរៀន និងបខ្ងៀនមាន
លក្ខណៈលអ្ បខសើរ និងឈានដល់ក្តរខ្បើ

្បាស់វ ិ្ ើសាស្រសតបខ្ងៀនខៅក្នុងសតវតេរទ៍្ើ
២១។ 

 ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើបានដំខណើ រ
ក្តរដល់ឆ្ន ទំ្ើ៦ ផ្ដលមានសរតថភាពទក់្ទញ 
ចំណាប់អាររមណ៍អនក្សិក្ា និងច្ដគូអភិវឌឍន៍
ជាខ្ចើនតាររយៈសរិទ្ធផ្លក្រមវ ិ្ ើរបស់េាួន 
ផ្ដលមានក្តររ ើក្សុោះសាយ ទងំផ្ផ្នក្សារ
ព័ត៌មាន និងក្តរខបាោះពុរភផ្ាយក្នុងវសិ័យ 
សិក្ាខ្ក្តរជំនួយហរិញ្ាបបទនពើ្ក្សួងអប់រ ំ
យុវជន និងក្ើឡា និង្បតិបតតិខដ្ឋយអងគក្តរ 
ខេប ខៅក្នុងខេតតចំនួន៤ គឺៈ កំ្ពង់ចារ រាជ
ធានើភនំខពញ ក្ណាត ល និងកំ្ពង់សពឺ៕ 

សក្រមភាពខលាក្្គអូនក្្គកូ្ពុំងពិខសា្ន៍ក្តរខរៀប្ក្ដ្ឋសឱ្យមានលំនឹង។ 

ការអភិវឌ្ឍសាលាររៀនធម្មនុញ្ា  



 

ទ្យំររ័ 7 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ 

 គខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយ បានចុោះខ វ្ើខតសត
វាយតច្រាអំណានថ្នន ក់្ដំបូង (EGRA) ចុងឆ្ន ំ
សិក្ា នាច្ថ្ៃទ្ើ២២-២៧ ផ្េរក្រា ឆ្ន ២ំ០២១ ខៅ
តារសាលាខរៀនខរលខៅចំនួន ២២ ផ្ដលមាន
សិសេចូលររួខ វ្ើខតសតសរុប ៦៧៨នាក់្ ជាសិសេ
ថ្នន ក់្ទ្ើ២ ទ្ើ៣ និងទ្ើ៤ ក្នុងខេតតកំ្ពង់ចារ តបូងឃមុ ំ
និង្ក្ខចោះ។ ខរលបំណងចុោះតារដ្ឋនខនោះ ខដើរបើ
ធានាថ្នលទ្ធផ្លសិក្ាសិសេមានក្តរផ្ទា ស់បតូរជា
វជិាមាន និងសថិតខៅក្នុងក្្រិតកំ្ពុងរ ើក្ចខ្រើន
ខលឿន ឬក្្រិតណាខផ្េងខទ្ៀត។ ក្តរខ វ្ើខតសតខនោះ 
គខ្មាងបានសហក្តរជារួយរស្រនតើក្តរយិាល័យ
អប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា្សុក្ខ វ្ើជាអនក្ចុោះខ វ្ើខតសត
ផ្ទា ល់ផ្តរតង៕ 

 គខ្មាងវ ិ្ ើសាស្រសតសរុបខដើរបើព្ងឹង
អំណានស្មាប់កុ្មារ (្តាក់្៣/TRACIII) 
បានខរៀបចំសិក្តខ សាលាសតើពើ ក្តរខ្បើ្បាស់
ឧបក្រណ៍វាយតច្រាបញ្ច ប់ឆ្ន សំិក្ា  ចំនួនពើរ
ច្ថ្ៃ ចាប់ពើច្ថ្ៃទ្ើ១១-១២ ផ្េរក្រា ឆ្ន ២ំ០២១ 
ផ្ដលមានអនក្ចូលររួសរុបចំនួន ១៤នាក្់ជា
អនក្សម័្គចិតត និងបុគគលិក្ អងគក្តរខេប។ 
សិក្តខ សាលាខនោះមានខរលបំណង៖ ១)-
ផ្សវងយល់អំពើនើតិវ ិ្ ើវាយតច្រាអំណានថ្នន ក់្
ដំបូង និងថ្នន ក់្រខតតយយ ២)-ព្ងឹងសរតថភាព

សិក្តខ ក្តរខលើក្តរខ្បើ្បាស់ក្រមវ ិ្ ើ Tangerine 
ខដើរបើបខងកើនក្តរវាយតច្រា្បក្បខដ្ឋយគុណ
ភាព និងមាន្បសិទ្ធភាព ៣)-រលំឹក្ខ ើងវញិ
អំពើក្តរខ្បើ្បាស់ឧបក្រណ៍វាយតច្រាក្រមវ ិ្ ើ
អំណាន ដូចជា៖ វាយតច្រា្គូបងវឹក្ ឬ្គូថ្នន ក់្
ទ្ើ១ ទ្ើ២ និងទ្ើ៣ មាតាបិតា សិសេមានត្រូវ
ក្តរបផ្នថរ និងសិសេ្ំជួយសិសេតូច ៤)-
ខរៀបចំផ្ផ្នក្តរចុោះវាយតច្រាតាររយៈក្តរខ វ្ើ  
ខតសត EGRA និងក្រមវ ិ្ ើអំណានស្មាប់     
គខ្មាង។ 

 អំ ុងខពលសិក្តខ សាលា អនក្ចុោះ្បរូល
ទិ្ននន័យបានអនុវតតន៍ជារួយ្កុ្រក្តរងារជា
ខ្ចើនខលើក្ខ្ចើនសារ ខដើរបើ្ បាក្ដថ្នក្តរចុោះ
្បរូលទិ្ននន័យតារសាលាខរៀនខរលខៅ
នើរួយៗទ្ទួ្លបាន្បសិទ្ធភាពេពស់។ សិក្តខ
ក្តរបានអនុវតតក្តរខ្បើ្បាស់ក្រមវ ិ្ ើ Tange-

rine ផ្ទា ល់ខៅសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ សាលា
បឋរសិក្ា ហ ុន ផ្សន កំ្ពង់ចារ្បក្ប 
ខដ្ឋយ្បសិទ្ធភាព៕ 

 ការច្ព្បើព្បាស់ឧបករ ៍វាយត្ម្រលចុងឆ្យសំិកយា 

គច្ព្ោងកុោរករពុជារីករាយចុុះច្ធវើច្ត្សតវាយត្ម្រលអណំានថ្្យក់ដំបងូ 
ក្តរចុោះអនុវតតន៍សាក្លបងខៅសាលាខរៀនជនំាន់ថ្មើ សាលាបឋរសិក្ា ហ ុន ផ្សន ក្ពំងច់ារ។ 

ក្តរចុោះ្បរូលទិ្ននន័យខៅសាលាខរៀនខរលខៅក្នុងខេតត្ក្ខចោះ។ 

ព័ត៌មានវិទ្យា ទំ្យនាក់ទំ្យនង និងបរចេកវិទ្យាសម្រមាប់ការអប់រ ំ



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ ទំ្យររ័ 8 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ១៧ ផ្េរើនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើបានខរៀបចំក្តរ្បជំុ
្កុ្រ្បឹក្ាភិបាលថ្នន ក់្ជាតិច្នក្រមវ ិ្ ើសាលា
ខរៀនជំនាន់ថ្មើ តារ រយៈ្បព័នធខអ ចិ្តូនិក្ 
(ZOOM) ផ្ដលដឹក្នាខំដ្ឋយឯក្ឧតតរ ខឡា  
ឆវណាា  ្បធាន្កុ្រ្បឹក្ាភិបាល និងជាអគគ
នាយក្រងច្នអគគនាយក្ដ្ឋា នអប់រ ំ ខដើរបើពិនិតយ 
ខរើល ១)-របាយក្តរណ៍ក្រមវ ិ្ ើស្មាប់ឆ្ន ំ
សិក្ា ២០១៩-២០២០ ផ្ដល្គបដណដ ប់
ខលើសក្រមភាពសំខ្ន់ៗ សរិទ្ធផ្ល និងបញ្ញា
្បឈរ ២)-របាយក្តរណ៍អំពើក្តរវាយតច្រា
ទ្ទួ្លសាគ ល់គុណភាពស្មាប់សាលាខរៀន
ជំនាន់ថ្មើទងំ៦ស្មាប់ឆ្ន ២ំ០២០ ៣)-ក្តរ
ខ វ្ើសវនក្រមសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើខដ្ឋយអាជាា ្រ 
សវនក្រមជាតិស្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៩ ៤)-ក្តរឆាង

ឯក្សារទ្សេនាទនច្នក្តរព្ងើក្ក្រមវ ិ្ ើ
សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ និង ៥)-ក្តរពិភាក្ាររួ
រន ខដើរបើខដ្ឋោះ្សាយបញ្ញា ្បឈរ ក្តរផ្ដល់
អនុសាសន៍ពើ្កុ្រ្បឹក្ាភិបាលខដើរបើផ្ក្លរអ

ក្តរអនុវតតក្រមវ ិ្ ើ និងក្តរខ វ្ើផ្ផ្នក្តរបនត។ កិ្ចច
្បជំុខនោះបានផ្តល់នូវសារៈសំខ្ន់ដល់ក្តរអនុ
វតតក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើលអ្ បខសើរ៕ 
 

 ជំងឺកូ្វ ើដ-១៩្តូវបានរក្ខឃើញខៅទ្ើ
្កុ្ងវូហានក្នុង្បខទ្សចិនក្តលពើចុងឆ្ន ំ
២០១៩ ខហើយវាបានរ ើក្រាលដ្ឋលពាសខពញ
ពិភពខលាក្រហូតរក្ដល់បចចបបននខនោះ។ ជំងឺ
កូ្វ ើដ-១៩បានផ្ាុោះខ ើងជាខលើក្ទ្ើ៣ ខៅច្ថ្ៃទ្ើ
២០ ផ្េកុ្រភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ ខៅខក្តោះខព្ជផ្ដល
បណាត លឱ្យ្គឹោះសាថ នសិក្ាទងំអស់ទូ្ទងំ
្បខទ្ស្តូវបានបិទ្ទវ ររតងខទ្ៀត ខហើយ្តូវ
បនតក្តរខ្បើ្បាស់ក្តរសិក្ាផ្បបនិរិមត (ក្តរ

ខរៀនពើចមាៃ យ)ខដើរបើជំរុញសិសានុសិសេ និង
និសេតិឱ្យបនតក្តរសិក្ាខៅតារផ្ាោះតាររយៈ
ឧបក្រណ៍រួយចំនួន ដូចជា Telegram, 
ZOOM, Google Meet, Microsoft Team, 
Skype, Messenger, WhatsApp និងក្រម
វ ិ្ ើជាខ្ចើនខទ្ៀតផ្ដលកំ្ពុងខ្បើ្បាស់ខៅតារ
សាលាខរៀនខរលខៅអងគក្តរ ខេប។ ខយើងអាច

សនេខំពលខវលាបានខ្ចើនពើក្តរខ្បើ្បាស់
ឧបក្រណ៍ទងំខនោះ។ ចំខពាោះសិសេផ្ដលរិន
មានលទ្ធភាពទ្ទួ្លបានក្តរសិក្ាផ្បបនិរមិត 
ពួក្ខគអាចខៅយក្សនាឹក្កិ្ចចក្តរពើខលាក្្គូ
អនក្្គូខៅសាលាខរៀនរបស់េាួនយក្ខៅខ វ្ើខៅ
ផ្ាោះបាន។ ដូខចនោះ ក្តរសិក្ាតារអនឡាញ ឬ
ក្តរសិក្ាផ្បបនិរមិតជាជខ្រើសដ៏លអបំផុ្ត 
ខដើរបើចូលររួទ្ប់សាក ត់ក្តរឆាងរ ើក្រាលដ្ឋលជំងឺ
កូ្វ ើដ-១៩ ក្នុងខពលផ្ដល្បខទ្សរបស់ខយើង
សថិតក្នុងសាថ នភាពលំបាក្ខនោះ៕ 

ឧបករ ៍សព្ោប់ច្ព្បើព្បាស់កែុងការសិកយា ព្បជុ ំនិងទ្ំនាក់ទ្ំនងព្គសួារ

កិចេព្បជុំព្កុរព្បកឹយាភិបាលថ្្យក់ជាត្ិម្នករមវិធីសាលាច្រៀនជំនាន់ថ្មី 

សក្រមភាពពិភាក្ាអពំើក្តរសាងសងស់ាល្បជុខំៅតារសាលាខរៀនជនំាន់ថ្មើអ ុំងកិ្ចច្បជុតំារអនឡាញ 

កែុងបរិបទ្ជំងឺកវូីដ-១៩ 

ព័ត៌មានវិទ្យា ទំ្យនាក់ទំ្យនង និងបរចេកវិទ្យាសម្រមាប់ការអប់រ ំ

https://zoom.us/download


 

ទ្យំររ័ 9 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ 

  
 ក្រមវ ិ្ ើ "្តើវសិយ័" (Trey Visay) ជាក្រម
វ ិ្ ើ្បឹក្ាតារ្បព័នធខអ ចិ្តូនិក្ស្មាប់ឱ្យ
សិសេសវ័យវាយតច្រាអំពើបុគគលិក្លក្ខណៈ 
រុេរបរ ទ្ើផ្ារក្តរងារ ខដ្ឋយផ្ផ្អក្ខលើរុេវជិាា

ផ្ដលេាួនពូផ្ក្។ សិសានុសិសេអាចខរើលព័ត៌ 
មានទក់្ទ្ងនឹងរុេជំនាញ ទ្ើតាងំសាលា 
ខរៀន និងខលេទូ្រសពាទំ្នាក់្ទំ្នងរបស់សាលា
ខរៀននើរួយៗបានយ៉ាងងាយ្សួល។  
 ក្រមវ ិ្ ើ្តើវសិ័យ្តូវបាន្ក្សួងអប់រ ំ  
យុវជន និងក្ើឡា ខចញខសចក្តើផ្ណនាជំាផ្ាូវ
ក្តរខៅច្ថ្ៃចនា ៤ខក្ើត ផ្េផ្លគុន ឆ្ន ជូំត ខទស័ក្ 
ព.ស ២៥៦៤ ្តូវនឹងច្ថ្ៃទ្ើ១៥ ផ្េកុ្រភៈ ឆ្ន ំ
២០២១ ឱ្យអនុវតតខៅតារ្គឹោះសាថ នរ្យរ
សិក្ារាជធានើ-ខេតតទងំអស់ក្នុង្ពោះរាជាណា
ច្ក្ក្រពុជា។ ក្រមវ ិ្ ើខនោះ្តូវបានបខងកើតខ ើង
ខដ្ឋយ្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា ខដ្ឋយ
មានកិ្ចចសហក្តរជារួយអងគក្តរ ខេប។ 
 ក្រមវ ិ្ ើ្តើវសិ័យបានផ្តល់ព័ត៌មានអំពើ
អាជើពក្តរងារ ខយើងអាចខ្បើ

្បាស់ខដ្ឋយរិនមានអុើនខ ើ្ផ្ណត
(Off l ine)បាន។ វាគឺជាក្រមវ ិ្ ើដ៏មានសារៈ
សំខ្ន់ស្មាប់ផ្តល់ចំខណោះដឹង និងព័ត៌មាន
ចាបំាច់ ខដើរបើកំ្ណត់ខរលខៅ ្ពរទងំខចោះ
បខងកើតផ្ផ្នក្តរស្មាប់ ច្ថ្ៃអនាគត។ សិសេមាន
ក់្ៗអាចបខងកើតគណនើផ្ទា ល់េាួនខដើរបើចូលខៅ
ក្នុងក្រមវ ិ្ ើ អាចកំ្ណត់ភាពខ្ា ងំ និងភាព
ខេាយរបស់េាួន ផ្សវងរក្  ឱ្ក្តសក្តរងារជា
ខ្ចើនខៅ្បខទ្សក្រពុជា និងខរើលវ ើខដអូអំពើ
រុេរបរក្តរងារខផ្េងៗ។  
 ក្រមវ ិ្ ើខនោះជួយសិសេក្នុងក្តរកំ្ណត់នូវ
អតតសញ្ញា ណ និងក្តរខ្ជើសខរ ើសយក្អាជើព
ផ្ដលមានសក្តត នុពលស្មាប់អនាគតរបស់
ពួក្រត់៕ 

ច្សចកតីក នាំព្កសួងអបរ់ឱំយយអនុវត្តករមវិធពី្ត្ីវិស័យច្ៅរធយយរសិកយា 
ព័ត៌មានវិទ្យា ទំ្យនាក់ទំ្យនង និងបរចេកវិទ្យាសម្រមាប់ការអប់រ ំ



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ ទំ្យររ័ 10 

អត្ថព្បច្ោជនក៍ារវគគបំប នសរត្ថភារបច្ព្ងៀនដល់ព្គកូិចេសនយា 
 គខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយ (H C C ) 
ខ្ក្តរជំនួយហរិញ្ាបបទនពើរូលនិ្ិគើនឆ្ន់ 
សាើហវទុ្ង បានខរៀបចំវគគបំប៉នសរតថភាព្គូ
កិ្ចចសនាសតើពើ វ ិ្ ើសាស្រសតបខ្ងៀន  ដល់
សាលាខរៀនខរលខៅរបស់េាួនក្នុងខេតតខសៀរ 
រាប តបូងឃមុ ំ និងរតនគិរ ើ ចាប់ពើផ្េរក្រា ដល់
ផ្េកុ្រភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ មានរយៈខពល្បាំៗ ច្ថ្ៃ
ក្នុងខេតតនើរួយៗ ខដ្ឋយមានសិក្តខ ក្តរចូលររួ
សរុបទងំអស់ ៨៧នាក់្ រក្ពើរនាើរអប់រ ំ    
យុវជន និងក្ើឡាខេតត រស្រនតើក្តរយិាល័យអប់រ ំ
យុវជន និងក្ើឡា្សុក្ ្គូជាប់កិ្ចចសនា និង
អនក្ពាក្់ព័នធដច្ទ្ខទ្ៀត។ ក្តរខរៀបចំវគគខនោះ
ខ ើងខដើរបើក្សាងសរតថភាព្គូកិ្ចចសនាឱ្យ
ក្តា យខៅជា្គូបខ្ងៀនខៅសាលារដា្បក្ប 
ខដ្ឋយភាពទ្ទួ្លេុស្តូវ និងមានគុណភាព
េពស់។ 
 សិក្តខ ក្តរបានសិក្ាអំពើចំខណោះដឹង

ទក់្ទ្ងនឹងវ ិ្ ើសាស្រសតបខ្ងៀនរួយចំនួន ដូច
ជា ១)-ចិតតវទិ្ាកុ្មារក្នុងក្តរបខ្ងៀន និងខរៀន 
២)-យល់ដឹងពើតួនាទ្ើ និងភារកិ្ចចរបស់្គូ
បខ្ងៀនខៅក្រមវ ិ្ ើសិក្ារដា ៣)-យក្្ទឹ្សតើខៅ
អនុវតតក្នុងថ្នន ក់្ខរៀនជាក់្ផ្សតង ៤)-បខងកើនវ ិ្ ើ
សាស្រសតបខ្ងៀន និងខរៀន ខដើរបើខឆាើយតបនឹង
្បសិទ្ធភាព និងគុណភាព ៥)-ផ្ចក្រផំ្លក្បទ្
ពិខសា្ន៍ ក៏្ដូចជាវ ិ្ ើសាស្រសតលអៗ ឱ្យរន ខៅវញិ
ខៅរក្ ៦)-ខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅសិសេ និង
ខសៀវខៅ្គូរបស់្ក្សួងក្នុងក្តរខ វ្ើកិ្ចចផ្តងក្តរ
បខ្ងៀន និងខ វ្ើក្តរវាយតច្រាក្តរសិក្ារបស់
សិសេខៅក្នុងថ្នន ក់្ខរៀន្បក្បខដ្ឋយ្បសិទ្ធ
ភាព ៧)-យល់ដឹងពើទំ្នាក់្ទំ្នងរវាងសាលា
ខរៀន និងសហគរន៍។ 
 ខលាក្ រ ំ វ៉ាន់ឌើ ្បធានក្តរយិាល័យ
បឋរច្នរនាើរអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡាខេតតរតន
គិរ ើបានមាន្បសាសន៍ថ្ន "ក្តរបណតុ ោះបណាត ល 

ខនោះមានអតថ្ បខយាជន៍ខ្ា ងំណាស ់ ខ្ពាោះបាន
ជួយដលក់្តរងារបខ្ងៀន និងខរៀនដល់ខលាក្្គូ
អនក្្គ។ូ រ៉ាងវញិខទ្ៀត សាលាខរៀនខរលខៅ
របស់គខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយពិតជាសាអ ត 
មាន្ក្តលក្តរ ៉ ូក្តត រខេៀនសាអ ត ងាយ្សលួដល់
ក្តរបខ្ងៀន និងខរៀនដលស់សិេ។" 
 វគគបំប៉នសរតថភាពដល់្គូកិ្ចចសនា
ខនោះពិតជាមានអតថ្បខយាជន៍ខ្ា ងំណាស់
ស្មាប់ព្ងឹងសរតថភាពបខ្ងៀនឱ្យមានភាព
លអ្ បខសើរជាងរុន។ ខលាក្្គូអនក្្គូបាន
សំណូរពរដល់អងគក្តរ ខេប ឱ្យបនតសក្រមភាព  
បណតុ ោះបណាត លសរតថភាព្គូជួយដល់ខេតត
រតនគិរ ើ ខដើរបើខ វ្ើឱ្យក្តរបខ្ងៀន និងខរៀនមាន
្បសិទ្ធភាព និង្បសិទ្ធផ្លេពស់ ក្នុងខឆាើយតប
ខៅនឹងត្រូវរបស់្គូ និងសាលាខរៀនខៅរូល
ដ្ឋា នជាក់្ផ្សតងក្នុងបំណងខលើក្ក្រពស់ក្តរអប់រ ំ
កុ្មារឱ្យមានក្តររ ើក្ចខ្រើន៕ 

សក្រមភាពពិភាក្ា្ក្រុដរ៏លូន និង្បក្បខដ្ឋយកិ្ចចសហក្តររបស់ខលាក្្គអូនក្្គខូៅសាលាបឋរសិក្ាទឹ្ក្ខ្ៅ ្សកុ្តំផ្បរ ខេតតតបូងឃមុ ។ំ 

ការអភិវឌ្ឍម្ររូបរម្រងៀន 



 

ទ្យំររ័ 11 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ 

 គខ្មាងអប់របំំណិនជើវតិស្មាប់កុ្មារ ើ 
(LSLAG) បានខរៀបចំសិក្តខ សាលាពិខ្រោះ
ខយាបល់ខលើក្ទ្ើ២សតើពើ   ផ្េមរបរបិទ្នើយក្រម
ខរខរៀនបំណិនជើវតិចំនួន០៨ក្ាល  ផ្ដល
មានរយៈខពលចំនួនបើច្ថ្ៃ គឺខៅច្ថ្ៃទ្ើ២៥-២៧ 
ផ្េរក្រា ឆ្ន ២ំ០២១ ខៅសាល្បជំុសាលា
ខរៀនជំនាន់ថ្មើ វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន កំ្ពង់
ចារ ខដ្ឋយមានសិក្តខ ក្តរចូលររួសរុប ៤៨
នាក់្ រក្ពើសាលាខរលខៅចំនួន១៤ ក្នុង
ខេតតកំ្ពង់ចារ និងតបូងឃមុ ំ្ពរទងំសមាជិក្
្កុ្រក្តរងារគខ្មាងរក្ពើនាយក្ដ្ឋា នពាក់្ព័នធ
របស់្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា និង
ខលាក្្គូអនក្្គូ។  

 សិក្តខ សាលាខនោះមានវតថុបំណង ខដើរបើៈ 
១)-្បរូលសមាសភាពចូលពើភាគើពាក់្ព័នធ
នូវចំណុចផ្ដល្តូវផ្ក្ស្រួលបផ្នថរខៅក្នុងរូ៉

ឌុលបចចុបបនន ២)-សិក្ាពើក្តរយល់ខឃើញ និង 
សំណូរពរទក់្ទ្ងនឹងផ្េមរបរបិទ្នើយក្រមរូ៉  
ឌុលបចចុបបនន។ ក្នុងសិក្តខ សាលាខនោះ ខលាក្្គូ
អនក្្គូ្តូវបានផ្បងផ្ចក្ជា្កុ្រពិភាក្ាតូចៗ 
ខដើរបើពិនិតយអក្ខរាវរិុទ្ធ ពាក្យ ឃ្លា  និង្បខយាគ
ផ្ដល្តូវផ្ក្ស្រួលខៅក្នុងក្រមវ ិ្ ើខភស       
្បនហេ ៍ (P.A.C.E Bronze) ផ្ដលមានក្រម
វ ិ្ ើសិក្ាស្មាប់សិសេចំនួនពើរ្កុ្រ គឺក្រមវ ិ្ ើ
សិក្ាស្មាប់ខក្មង្សើជំទ្ង់(អាយុ១១-១៣
ឆ្ន )ំ និងក្រមវ ិ្ ើសិក្ាស្មាប់ខក្មង្សើខពញ   
វយ័(អាយុ ១៤-១៧ឆ្ន )ំ។ ្កុ្រនើរួយៗបាន 
បងាា ញពើលទ្ធផ្លក្នុងរូ៉ឌុលនើរួយៗ បញ្ញា
្បឈរក្នុងខពលបខ្ងៀនសិសេ និងផ្ចក្
រផំ្លក្បទ្ពិខសា្ន៍ខៅវញិខៅរក្ក្នុងក្តរ
បខ្ងៀនតារខរខរៀននើរួយៗ។  

 គខ្មាង LSLAG គឺជាគខ្មាងរួយ      

ក្សាងក្តរផ្ទា ស់បតូរ្បក្បខដ្ឋយ្បសិទ្ធភាព
របស់កុ្មារ ើឱ្យមានទំ្នុក្ចិតត សរតថភាពខ វ្ើក្តរ
សខ្រចចិតត និងខចោះខ វ្ើផ្ផ្នក្តរស្មាប់អនា 
គតខៅខពលពួក្រត់ក្តា យខៅជារនុសេខពញ
វយ័។ 

 រូ៉ឌុលនើរួយៗ្តូវបាន្តួតពិនិតយ
ខដ្ឋយយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក់្ រុននឹងខ វ្ើក្តរបញ្ាូ ន
ខៅក្តន់អនក្ពាក់្ព័នធខផ្េងខទ្ៀត៕ 

កខ្មរបរិបទ្នីយករមច្រច្រៀនបំ ិនជីវិត្ចំននួ៨កយាល 

សក្រមភាពខលាក្្គអូនក្្គកូ្ពុំងពិនិតយខលើពាក្យ ឃ្លា  ្បខយាគ និងេាឹរសាររូ៉ឌុលនើរយួៗក្នុ ងអ ុំងសិក្តខ សាលាពិខ្រោះខយាបល់ខលើក្ទ្ើ២ខៅ្ក្ងុក្ពំងច់ារ។ 

គម្រោង LSLAG:  
“ោរផ្ ាល់នវូសម្ត ថភាពសរោប់ម្ក មង
ស្សគីមឺ្ដ ើម្បីរស់ម្ៅរបកបម្ដ្ឋយ
របសទិ ធភាពម្ៅក នងុសង គម្ “។ 

កម្មវិធីអប់របំរយិាបន័ន 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ ទំ្យររ័ 12 

 អនក្្គ ូច្ហ ណារ ើន គឺជាអតើតគរុនិសេតិ 
អាហារូបក្រណ៍គខ្មាងអប់រកុំ្មារ ើរបស់អងគ
ក្តរ ខេប ខៅរជឈរណឌ លគរុខក្តសលយភូរិ
ភាគខេតតកំ្ពង់ចារក្នុងឆ្ន សំិក្ា ២០១៧-
២០១៨ ខហើយសពវច្ថ្ៃនាងជា្គូបខ្ងៀនរុេ
វជិាា ភាសាផ្េមរ និងភាសាអង់ខគាស ខៅវទិ្ា   
ល័យ ហ ុន ផ្សន ផ្តបង សថិតក្នុង្សុក្សាឹង
ផ្សន ខេតតកំ្ពង់្ំ។  

 បនាា ប់ពើបញ្ច ប់ក្តរសិក្ាក្នុងឆ្ន ២ំ០១៦ 
នាងបាន្ប ងជាប់្គូក្្រិតរូលដ្ឋា ន ផ្ដល
្តូវខៅសិក្ាឆ្ៃ យពើផ្ាោះ។ នាងរក្សាន ក់្ខៅ
ក្នុងទ្ើ្កុ្ងកំ្ពង់ចារខដើរបើបនតក្តរសិក្ា បុ៉ផ្នត 
វាជាបនាុក្បផ្នថររួយខទ្ៀតខលើក្តរចំណាយ
របស់្គួសារនាង ផ្ដលមានជើវភាពេវោះខ្ត 
និងរម នហរិញ្ាវតថុ្គប់្រន់ស្មាប់ជួយ

ឧបតថរភឱ្យនាងបានសិក្ាបនត។ ក្តលៈខទ្សៈ
ផ្បបខនាោះបានខ វ្ើឱ្យនាងក្តន់ផ្តពិបាក្ចិតត
ខ្ចើនខលើក្តរចំណាយទិ្ញសមាភ រៈសិក្ា និង
អាហារហូបចុក្្បចាចំ្ថ្ៃ ខ្ពាោះនាងជួបក្តរ
លំបាក្ក្តន់ផ្តខ្ចើនខ ើងពើរួយច្ថ្ៃខៅរួយ
ច្ថ្ៃ។  

 ជាសំណាងលអខៅខដើរឆ្ន ២ំ០១៧
ខដ្ឋយសារនាងទ្ទួ្លបានអាហារូបក្រណ៍ពើ
អងគក្តរ ខេប តាររយៈគខ្មាងអប់រកុំ្មារ ើ 
(GEI) ផ្ដលបានខ វ្ើឱ្យសាថ នភាពជើវតិរបស់
នាងមានភាពលអ្ បខសើរខ ើង។ អំ ុងខពល
អនតរាគរន៍ពើគខ្មាង GEI  នាងបានក្តត់
បនថយក្តរចំណាយរបស់្គួសារ ខហើយមាន
ខពលខវលាសិក្ាបានខ្ចើន្បក្បខដ្ឋយខសច
ក្តើសបាយរ ើក្រាយ។ 

 ខលាក្្គូអនក្្គូបានខលើក្ទឹ្ក្ចិតត ផ្ដល់
ក្តរអប់រទូំ្នាម ន្បខៅ ផ្តល់បទ្ពិខសា្ន៍ជើវតិ 
និងចំខណោះដឹងលអៗ ឱ្យនាងេិតេំតស ូសិក្ា
រហូតដល់បានបញ្ច ប់ក្តរសិក្ាវជិាា ជើវៈ្គូ    
បខ្ងៀន។ គខ្មាងអប់រកុំ្មារ ើបានជួយផ្ទា ស់ 
បតូរជើវតិកុ្មារ ើផ្ដលទ្ន់្ជាយដូចជារូបនាងឱ្យ
មានភាពក្តា ហាន ខចោះមាច ស់ក្តររស់ខៅមាន ក់្
ឯង មានទំ្នុក្ចិតត ខ វ្ើអវើៗ្បក្បខដ្ឋយក្តរគិត
ពិចារណាសុើជខ្ៅ និងខចោះថ្ាឹងផ្ថ្ាងរក្ខហតុ
និងរក្ផ្លរុននឹងសខ្រចចិតតខ វ្ើសុភវនិិចេ័យ
ចំខពាោះអវើផ្ដលខក្ើតខ ើងក្នុងជើវតិនាង។ នាង
បានយក្ខរខរៀនពិខសា្ន៍លអៗ ទងំខនាោះរក្
អនុវតតន៍ក្នុងជើវតិជាក់្ផ្សតង្បចាចំ្ថ្ៃ្បក្ប 
ខដ្ឋយភាពរ ើក្ចខ្រើន្បខសើរជាងរុន៕  

ព្បសិនច្បើអែកចង់ឱយយច្គជយួ លុុះព្តាអែកព្ត្ូវខ្ិត្ខ្ំព្បងឹកព្បងត្ស ូ 
ព្គប់កបបោ យងជួយខ្លួនឯងឱយយអស់រីលទ្ធភារជារុនសិន 

កម្មវិធីអប់របំរយិាបន័ន 



 

ទ្យំររ័ 13 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ 

 ក្ញ្ញា  សុើ សុេខ ង អាយុ២៣ឆ្ន  ំ រស់
ខៅក្នុង្សុក្កំ្ពង់ខសៀរ ខេតតកំ្ពង់ចារ ជា
អតើតនិសេតិអាហារូបក្រណ៍គខ្មាងអាហារូប
ក្រណ៍និសេតិក្្រិតឧតតរសិក្ា សិក្ាថ្នន ក់្
បរញិ្ញា ប្តពាណិជាក្រម ឯក្ខទ្សគណខនយយ
ក្នុងឆ្ន សំិក្ា ២០១៦-២០២០ ខៅសាខ្សា 
ក្លវទិ្ាល័យខវខសាើន ខេតតកំ្ពង់ចារ។ នាង
មានបងបអូនចំនួន ៥នាក់្ រស់ខៅជារួយឪពុក្
មាត យជាក្សិក្រ។ 
 ខដ្ឋយសារ្គួសារេវោះខ្តថ្វកិ្តស្មាប់
ផ្គត់ផ្គង់ក្តរសិក្ា នាងបានខចញខៅសុើឈនួល
ខគខៅខពលទំ្ខនរពើក្តរសិក្ា។ នាងផ្តងផ្ត
្សច្រថ្ន ្បសិនខបើនាង្ប ងបាក់្ឌុបជាប់ 
នាងនឹងសវោះផ្សវងរក្អាហារូបក្រណ៍ខផ្េងៗឱ្យ
អស់ពើលទ្ធភាព។ នាងបានខ វ្ើក្តរបខណតើ រខរៀន
បខណតើ រ ខដើរបើជួយក្តត់បនថយក្តរចំណាយ
របស់្គួសារ ខហើយនាងសងឃរឹថ្ននឹងមានក្តរ 
ងារលអរួយស្មាប់ជួយេាួនឯង ្គួសារ និង
សងគរនាខពលអនាគត។   
 ខៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៦ ជាឱ្ក្តសលអ នាងក៏្
ខជាគជ័យខដ្ឋយទ្ទួ្លបានអាហារូបក្រណ៍ 
១០០% ពើអងគក្តរ ខេប ខដើរបើបនតក្តរសិក្ា  
រយៈខពល ៤ឆ្ន ខំៅសាក្លវទិ្ាល័យ។ ក្នុង
នារជានិសេតិខ្ក្តរក្តរ្គប់្គងរបស់
គខ្មាង នាងមានក្តរផ្ទា ស់បតូរជាខ្ចើន ដូចជា 
មានភាពក្តា ហាន ចំខណោះដឹងភាសាអង់ខគាស
មានក្តរអភិវឌឍ ខចោះខ្បើ្បាស់កំុ្ពយូទ័្រលអ
្បខសើរ ខចោះបខងកើត ក្ាឹបសិក្ា ខ វ្ើក្តរងារ្កុ្រ 
វភិាគក្តរផ្សត ក្តរផ្ចក្រផំ្លក្បទ្ពិខសា្ន៍ 
និងបានចូលររួសិក្តខ សាលា និងវគគបណតុ ោះ   
បណាត លជាខ្ចើន ជាពិខសសនាងបានចូលររួ
ក្តរងារសម័្គចិតតជារួយអងគក្តរខផ្េងៗ ខដើរបើ
ជួយសងគរឱ្យមានផ្លជោះវជិាមាន្ត ប់ខៅ
ក្នុងសហគរន៍។ នាងមានក្តររ ើក្ចខ្រើនខ្ចើន 
និងបានេិតេំ្បឹងផ្្បងរហូតដល់ទ្ទួ្លបាន

ខជាគជ័យក្នុងក្តរសិក្ា ខហើយមានលទ្ធផ្ល
លអ។ នាងបានផ្ថ្ាងអំណរគុណយ៉ាង្ជាវខ្ៅ
ដល់រូលនិ្ិ Merali អងគក្តររូលនិ្ិអាសុើ 
ផ្ដលបានជួយឧបតថរភរំ្ ទ្នាងតាររយៈអងគ
ក្តរ ខេប។ 

 ខៅក្នុងបចចុបបននខនោះ នាងខ វ្ើក្តរងារខៅ
សាថ ប័នរើ្កូ្ហរិញ្ាវតថុ ខអអឹរខេ (AMK) មាន
ទ្ើតាងំសថិតខៅក្នុង្កុ្ងកំ្ពង់ចារ ខដ្ឋយក្តន់
តួនាទ្ើជារស្រនតើទំ្នាក់្ទំ្នងអតិថិ្ជន៕ 

ត្ួនាទ្ីស្តសតីកែុងវសិ័យឯកជន 

ក្ញ្ញា  សុើ សុេខ ង 
បាននិយាយថ្ន “ឈប់
និយាយខរឿងអវជិាមាន
របស់េាួនឯង ចូរខរើល
ក្ញ្ច ក់្ ខហើយផ្សវងរក្អវើ
ផ្ដលលអៗ ផ្ដលេាួ នបាន
សខ្រច រចួចូរអបអរ
សាទ្រ និងរ ើក្រាយ

ជារួយអវើផ្ដលេាួនមាន 
្ពរទងំ្បឹងផ្្បងឱ្យ
អស់ពើលទ្ធភាពនូវអវើ
ផ្ដលអនក្ចងខ់ វ្ើ”។ 

កម្មវិធីអប់របំរយិាបន័ន 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ ទំ្យររ័ 14 

 ក្ញ្ញា  ខសាោះ សាល់ម៉ា អាយុ ២៣ឆ្ន  ំរស់
ខៅក្នុង្សុក្្កូ្ចឆ្ម រ ខេតតតបូងឃមុ ំ ជាអតើត
និសេតិអាហារូបក្រណ៍ក្នុងគខ្មាងអាហារូប
ក្រណ៍និសេតិក្្រិតឧតតរសិក្ា(CTSP) ផ្ដល 
បានបញ្ច ប់បរញិ្ញា ប្តផ្ផ្នក្រដាបាលសាធា      

រណៈខៅសាខ្សាក្លវទិ្ាល័យខវខសាើន ខេតត
កំ្ពង់ចារ។ 
រុនខពលនាងទ្ទួ្លបានអាហារូបក្រណ៍ពើអងគ
ក្តរ ខេប នាងរិនផ្ដលដឹងអើវជាក្តរងារសងគរ 

ឬក្តរងារសម័្គចិតតខនាោះខទ្ រិនផ្ដលបានចូល
ររួសិក្តខ សាលា  ខហើយរិនដឹងថ្នេាួនចង់ខរៀន
អើវផ្ដរ ខ្ពាោះរិនផ្ដលមានអនក្ជួយ្បឹក្ា
ខយាបល់ពើក្តរខរៀនសូ្ត។ រ៉ាងវញិខទ្ៀត 
នាងជារនុសេ្សើខសៃៀរសាៃ ត់រិនហា ន
និយាយឬសួរខគ បនាា ប់ពើ្ប ងជាប់បាក់្ឌុប
រចួក៏្រិនដឹងថ្ន្តូវខៅណាខទ្ៀតខ្ពាោះ្គួសារ
្ក្ើ្ក្រិនមានលទ្ធភាពឱ្យនាងខរៀនបនត។ 
 បនាា ប់ពើបានទ្ទួ្លអាហារូបក្រណ៍ពើ
អងគក្តរ ខេប នាងមានក្តរផ្ទា ស់បតូរជាខ្ចើន 
ដូចជា មានភាពក្តា ហានជាងរុន ហា ន
និយាយ ហា នសួរខពលជួបជារួយរនុសេថ្ើមៗ 
ចូលចិតតចូលររួសិក្តខ សាលា និងខ ើ្វក្តរងារ  
សម្គ័ចិតតជួយសងគរ។ នាងក៏្បានយល់ដឹងពើ
ជំនាញទ្ន់ខផ្េងៗជាខ្ចើន ជាពិខសសបាន
អភិវឌឍន៍ចំខណោះដឹងភាសាអង់ខគាស និងខចោះ
ខ្បើ្បាស់កំុ្ពយូទ័្របានយ៉ាងលអ ផ្ដលអាច   
អនុវតតខៅក្ផ្នាងខ វ្ើក្តរងារបាន។ បចចុបបននខនោះ 
នាងជាបុគគលិក្ផ្ផ្នក្រដាបាលខៅសាលាខរៀន
ឯក្ជនរួយក្នុងខេតតតបូងឃមុ៕ំ 

  នាងខ្្ុំជាស្តសតីរសូលីរោនឱកាសបញ្េប់ការសិកយាកព្រតិ្ឧត្តរសិកយា     
ក្ញ្ញា  ខសាោះ សាលម៉់ា 
“នាងេាុ សូំរអរគុណ 
ដលអ់ងគក្តរ ខេប តារ 
រយៈគខ្មាងអាហារបូ 
ក្រណ៍និសេិតក្្រិត
ឧតតរសិក្ា (CTSP) 
ផ្ដលបានជយួឱ្យជើវតិ
របស់នាងេាុ មំានក្តរ
ផ្ទា ស់បតូ រ និងទ្ទ្លួបាន
ក្តរអប់រេំពសដូ់ចអនក្ដច្ទ្
ខទ្ៀតតារក្តរ្សច្រតាងំ
ពើតូច ្ពរទងំទ្ទ្លួ
បានក្តរងារលអរយួ្តវូ
នឹងជនំាញដូចផ្ដល 
នាងេាុ ំ្បាថ្នន ”។ 

  ស្តសតីជនបទ្ច្ជាគជ័យច្លើការសិកយាច្ៅកព្រិត្ថ្្យកឧ់ត្តរសិកយា     
 ក្ញ្ញា  វុទ្ធើ សុេគើរ មានអាយុ ២៣ឆ្ន  ំ
រស់ខៅក្នុង្សុក្្កូ្ចឆ្ម រ ខេតតតបួងឃមុ ំជាអតើត 
និសេតិអាហារូបក្រណ៍គខ្មាងអាហារូប      
ក្រណ៍និសេតិក្្រិតឧតតរសិក្ា (CTSP) 
សិក្ាថ្នន ក់្បរញិ្ញា ប្តផ្ផ្នក្្នាររ និងហរិញ្ា
វតថុក្នុងឆ្ន សំិក្ា២០១៦-២០២០។ នាងមាន
បអូន្សើពើរនាក់្ បអូន្សើខៅរស់ខៅជារួយ
យាយ និងមាត យខ វ្ើក្តរខៅទ្ើ្កុ្ងភនំខពញ។ 
  សុេគើរជាខក្មងកំ្្ពាឪពុក្តាងំពើខរៀន
ខៅបឋរសិក្ា។ នាងផ្តងផ្តខឆាៀតខពលទ្ំខនរ 
ពើក្តរសិក្ាខៅសុើឈនួលខគខដើរបើជួយស្រួល

បនាុក្្គួសារ រុនខពលនាងទ្ទួ្លបានអាហា
រូបក្រណ៍ពើអងគក្តរ ខេប។ 
 បនាា ប់ពើទ្ទួ្លបានក្តររំ្ ទ្ពើគខ្មាង 
នាងទ្ទួ្លបានចំខណោះដឹងខ្ចើន ដូចជា ក្តរ
សាគ ល់ពើជើវតិរស់ខៅជា្កុ្រ មានឱ្ក្តសបាន
ចូលររួវគគសិក្ាេាើៗជាខ្ចើន មានក្តរអភិវឌឍ
សរតថភាពក្នុងក្តរផ្សវងរក្ក្តរងារ។ 
 ខៅខពលបចចុបបននខនោះ ក្ញ្ញា  សុេគើរ 
ទ្ទួ្លបានក្តរងារខ វ្ើខៅ្កុ្រហ ុនអិលខេ 

្គុប មានទ្ើតាងំសថិតក្នុង្សុក្ខររត់ ខេតតតបូង 
ឃមុ ំក្តន់តួនាទ្ើជាគណខនយយក្រ៕ 

កម្មវិធីអប់របំរយិាបន័ន 

ក្ញ្ញា  វទុ្ធើ សុេគើរ 
“កុ្ំខបាោះបង ់
ឱ្ក្តសជារបស់
អនក្! អនក្អាច
្ក្ខ ក្ខរើល 
អតើតក្តលបាន 
បុ៉ផ្នតកុ្បំនត 
រស់ខៅក្នុង 
អតើតក្តល”។ 



 

ទ្យំររ័ 15 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ 

 អបអរសាទ្រទិ្វាជាតិអំណាន ១១  រើនា 
ខលើក្ទ្ើ៦ ខ្ក្តរ្បធានបទ្ “អំណានក្នុងបរ ិ
បទ្ជំងឺកូ្វ ើដ-១៩” ជាក្រមវ ិ្ ើ្បចាឆំ្ន  ំ ខដើរបើ
ខលើក្ក្រពស់វបប្រ៌អាន និងបខងកើនទ្មាា ប់អាន
ខៅក្រពុជា ្ពរទងំរខំលចឱ្យខឃើញអំពើទ្សេ
នាទនថ្មើច្នអំណាន ររួទងំេាឹរសារស្មាប់ 
អំណាន រខ្ាបាយអាន និងក្តរផ្តល់នូវអនតរា 
គរន៍ចាបំាច់ស្មាប់រំ្ ទ្ដល់អំណានក្នុង   
បរបិទ្ជំងឺកូ្វ ើដ-១៩។ 

  គខ្មាងវ ិ្ ើសាស្រសតសរុបខដើរបើព្ងឹង
អំណានស្មាប់កុ្មារ (្តាក្៣់/TRACIII) 
បានខ្រងខរៀបចំទិ្វាជាតិអំណានខៅតារ
សាលាខរៀនខរលខៅក្នុងខេតតកំ្ពង់ចារ និង
តបូងឃមុ ំខៅច្ថ្ៃទ្ើ១១ ផ្េរើនា ឆ្ន ២ំ០២១ បុ៉ផ្នត
្តូវបានពនារខពលខដ្ឋយសារក្តរឆាងរ ើក្រាល
ដ្ឋលច្នជំងឺកូ្វ ើដ-១៩ ្សបតារខសចក្តើ
្បក្តសរបស់្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា 

ឱ្យផ្ទអ ក្ក្តរជួបជំុរន រួយរយៈខពល។ គខ្មាង
ខៅផ្តជំរុញខលាក្្គូអនក្្គូ និងនាយក្សាលា
បនតខរៀបចំទិ្វាខនោះខៅសាលាខរៀនខរៀងៗេាួន
បនាា ប់ពើជំងឺកូ្វ ើដ-១៩ធាា ក់្ចុោះវញិ។ ជាខរៀង
រាល់ឆ្ន  ំ ខៅតារសាលាខរៀនខរលខៅគខ្មាង
មានវញិ្ញា សារស្មាប់កុ្មារខ វ្ើក្តរ្បកួ្ត ដូច
ជា ក្តរ្បក្បពាក្យ ពនយល់ពាក្យ អានខរឿង 
ពាក្យផ្ាុយ និងអានខសៀវខៅឆ្ា តក្្រិត៣។ 
វញិ្ញា សារអាចមានលក្ខណៈេុសផ្បាក្រន
អា្ស័យខៅខលើសាលាខរៀននើរួយៗ។ 

 ខទោះបើជាយ៉ាងណាក៍្ខដ្ឋយ ខដើរបើចូល
ររួអបអរសាទ្រទិ្វាជាតិអំណាន ១១ រើនា 
្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា ខៅផ្តបនតខរៀប
ចំក្តរ្បារពធទិ្វាជាតិអំណានតារ្បព័នធអន
ឡាញ ក្នុងខរលបំណងរឭំក្ដល់វ ើរភាពរបស់
សខរតច្ពោះសងឃរាជ ជួន ណាត ផ្ដលបានេិត
េំតស ូពុោះពារក្តរពារររតក្វបប្រ៌ អក្េរ

សាស្រសតផ្េមរ និងក្នុងខរលបំណងបណតុ ោះទ្មាា ប់
អាន ជំរុញវបប្រ៌អាន ខលើក្ក្រពស់សរតថភាព
អាន និងក្តរផ្តងនិពនធ ផ្ដលសំខៅដល់ក្តរ
ចូលររួចំផ្ណក្ក្តរពារ និងព្ងឹងវបប្រ៌ និង
អរយិ្រ៌ផ្េមរ។ 

 ឯក្ឧតដរបណឌិ តសភាចារយ ហង់ជួន 
ណារ ៉ុន រដារស្រនតើ្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា
បានមាន្បសាសន៍ថ្ន “សរតថភាពច្នក្តរអាន 
រិន្តឹរផ្តសរតថភាព និងវ ិ្ ើសាស្រសតក្នុ ងក្តរ
បខ្ងៀន សមាភ រៈឧបខទ្សបុ៉ខណាា ោះខទ្ អា្សយ័ 
ខៅខលើក្តរ្គប់្គងសាលាខរៀនខដ្ឋយនាយក្ 
ក្តរចូលររួពើសហគរន៍ មាតាបិតា និងក្តរ
ខរៀបចំវាយតច្រាក្តរសិក្ារបសសិ់សេ“។ 

 ្បខទ្សរួយអភិវឌឍន៍ខៅបានអា្ស័យ
ខលើ្បជាជនរបស់្បខទ្សខនាោះសរបូរ្នធាន
រនុសេ ខដ្ឋយខផ្តើរខចញពើក្តរអានខសៀវខៅ៕ 

សក្រមភាពកុ្មារអានខសៀវខៅខៅក្នុ ងថ្នន ក់្ខរៀនខៅច្ថ្ៃទិ្វាអណំានជាតិខៅសាលាបឋរសិក្ា ខសតើងជយ័ ផ្ដលជាសាលាខរលខៅរបសគ់ខ្មាង្តាក់្៣។ 

ទ្ិវាជាត្ិអំណាន ១១ រីនា ២០២១ 
កម្មវិធីអំណានថ្នន ក់ដំបូង 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ ទំ្យររ័ 16 

 គខ្មាងវ ិ្ ើសាស្រសតសរុបខដើរបើព្ងឹង
អំណានស្មាប់កុ្មារ (្តាក្៣់/TRACIII) 
ខ្ក្តរក្តរឧបតថរភហរិញ្ាបបទនពើរូលនិ្ិ ហវ ើ
នើក្េ ៍ និង្បតិបតតិខដ្ឋយអងគក្តរ ខេប បាន
ខរៀបចំសិក្តខ សាលាសតើពើ “បខចចក្ខទ្សបខ្ងៀន
រខតតយយជំនាន់ថ្មើ” នាច្ថ្ៃទ្ើ២០-២២ ផ្េកុ្រភៈ 
ឆ្ន ២ំ០២១ ខៅសាល្បជំុ្កុ្រហ ុន្នធាន
អប់រ(ំTTO) ក្នុង្កុ្ងកំ្ពង់ចារ។ សិក្តខ សាលា 
ខនោះមានសិក្តខ ក្តរចូលររួចំនួន ១៤នាក្់ ជា
្គូខរលខៅរក្ពើខេតតកំ្ពង់ចារ និងតបូង  
ឃមុ។ំ សិក្តខ សាលាខនោះមានខរលបំណងៈ 1)- 

ផ្សវងយល់អំពើខរលក្តរណ៍រខតតយយជំនាន់ថ្មើ 
ក្តរអភិវឌឍរបស់កុ្មារ ក្តររចនាក្នុងថ្នន ក់្ខរៀន 
និងខ្ៅថ្នន ក់្ខរៀន 2)-ព្ងឹងសរតថភាពសិក្តខ
ក្តរខលើក្តរខ្បើ្បាស់វ ិ្ ើសាស្រសតថ្មើ និងបខចចក្ 
វទិ្ាថ្មើរបស់សាលារខតតយយជំនាន់ថ្មើ 3)-ផ្ណ 
នាអំំពើយុទ្ធសាស្រសតបខ្ងៀន និងខរៀនរបស់
សាលារខតតយយជំនាន់ថ្មើ និងក្តរអភិវឌឍ
ជំនាញទ្ន់ដល់្គូរខតតយយ 4)-ខ វ្ើក្តរតារ
ដ្ឋន និងវាយតច្រា។ សិក្តខ សាលារយៈខពលបើ
ច្ថ្ៃខនោះបាន្ប្ពឹតតខៅខដ្ឋយខជាគជ័យ និង
សខ្រចបាននូវលទ្ធផ្លសំខ្ន់ៗដូចខ្ង

ខ្ក្តរ៖ ១)-នាយក្សាលាទងំ៦ និង្គូ    
រខតតយយបានយល់ដឹងពើខរលនខយាបាយ
សាលារខតតយយជំនាន់ថ្មើ ២)-្គូរខតតយយបាន
យល់ដឹងអំពើវ ិ្ ើសាស្រសតបខ្ងៀន និងខរៀនតារ  
រយៈផ្លបងសិក្ា រខបៀបខរៀនេុសៗរន របស់
កុ្មា ៣)-ក្តរអភិវឌឍជំនាញទ្ន់ យុទ្ធសាស្រសត
សិក្ាតារផ្បបសហក្តរ បខចចក្វទិ្ាព័ត៌មាន
វទិ្ានិងក្តរអប់រ ំ ក្តរសិក្ាផ្ផ្អក្ខលើគខ្មាង 
ក្តរសិក្ាតាររយៈក្តរខលងផ្លបងសិក្ា ក្តរ
បខងកើតទ្មាា ប់ និងផ្ផ្នក្តរ្បចាចំ្ថ្ៃ ជាពិខសស
ក្តរវាយតច្រាលទ្ធផ្លក្តរសិក្ារបស់កុ្មារ៕ 

បច្ចេកច្ទ្សបច្ព្ងៀនរច្ត្តយយយជំនាន់ថ្ម ី 

សក្រមភាពអនក្្គកូ្ពុំងផ្ទត់ពណ៌ខលើផ្ទា ងំរបូភាព ផ្ដលជាឯក្សារស្មាប់បងាា ញខៅក្តន់សសិានុសសិេរបសព់កួ្រត់។ 

កម្មវិធីម្រតេយ្យសកិា 



 

ទ្យំររ័ 17 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ 

 

ការកកលរអរច្ត្តយយយជំនានថ់្មី  

ក្តរខរៀបចំផ្ក្លរអសាលារខតតយយខៅសាលាបឋរសិក្ា តាងំ្សើ (ជាសាលាខរៀនខរលខៅគខ្មាងក្នុងជុទំ្ើ៣) 

 គខ្មាងវ ិ្ ើសាស្រសតសរុបខដើរបើព្ងឹង
អំណានស្មាប់កុ្មារ (្តាក្៣់/TRACIII) 
ខ្ក្តរជំនួយហរិញ្ាបបទនពើរូលនិ្ិហវ ើនើក្ស៍ 
និង្បតិបតតិខដ្ឋយអងគក្តរ ខេប កំ្ពុង្បតិបតតិ
ក្តរងារផ្ក្លរអរខតតយយជំនាន់ថ្មើ(ជំុទ្ើ៣)ផ្ដល
មានសក្រមភាពជាខ្ចើន ររួមាន៖ ក្តរខរៀបចំ
ថ្នន ក់្ខរៀន បណាា ល័យ សួនកុ្មារ និងសួន
បំណិនជើវតិខៅតារសាលាខរៀនខរលខៅ
នើរួយៗក្នុងខេតតតបូងឃមុ ំ និងកំ្ពង់ចារ។ ខៅ
ក្នុងបរបិទ្ជំងឺកូ្វ ើដ-១៩ខនោះ គខ្មាងបាន
អភិវឌឍន៍ផ្ផ្នក្តរសក្រមភាពផ្ក្លរអរខតតយយ

ជំនាន់ថ្មើខដើរបើខលើក្ក្រពស់អំណានកុ្មារថ្នន ក់្ដំ
បូង។ ក្តរព្ងឹងអំណានថ្នន ក់្ដំបូងរបស់កុ្មារ
ជាសក្រមភាពសំខ្ន់ ផ្ដលគខ្មាងខផ្ទត តខលើ 
ខដ្ឋយសារខរើលខឃើញពើអ្តាក្តរអានរបស់
កុ្មារខរៀនខៅថ្នន ក់្ទ្ើ១ ទ្ើ២ និងទ្ើ៣ ខៅមាន

ក្្រិតទប ភាគខ្ចើនច្នកុ្មារអានអក្យររិន
បាន។ ដូខចនោះ គខ្មាងបានពាយាររក្រខ្ា 
បាយថ្មើៗខដើរបើជួយកុ្មារងាយរងខ្រោះខលើក្
ក្រពស់ផ្ផ្នក្អំណានរបស់កុ្មារ ក្តត់បនថយ   
អ្តាសិសេខរៀន្តួតថ្នន ក់្ កុ្មារអាចខរៀនតារ
្បព័នធខអ ចិ្តូនិក្ខៅផ្ាោះតាររយៈក្រមវ ិ្ ើ
សុសផ្វរជាខ្ចើន ដូចជា ខរឿងអប់រ ំ ខសៀវខៅ
ឆ្ា ត អានផ្េមរ ររួទងំថ្នន ក់្ខរៀនសាអ ត បរសិាថ ន
ជំុវញិ្បក្បខដ្ឋយផ្ទសុក្ភាព កុ្មារខពញចិតត
សិក្ាជារួយអនក្្គូជាគំរូលអស្មាប់ពួក្ខគ៕ 

កម្មវិធីម្រតេយ្យសកិា 

កម្ មវធិមី្ម្ត ាយយសកិា 
"បម្ង កើនគនំតិម្យួសរោប់កោុរ
ម្យួនាក់ក នងុម្ពលតតម្យួ"។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ ទំ្យររ័ 18 

 ក្តរចូលររួក្នុងក្តរងាររចនាបថ្ខហដ្ឋា
រចនាសរព័នធ អងគក្តរ ខេប បានចាប់ខផ្តើរខ វ្ើក្តរ 
វនិិខយាគខលើអរររូបវនត ខដ្ឋយខ វ្ើក្តរខផ្ទត តខលើ
រចនាបថ្ច្ចន្បឌិតថ្មើៗផ្ដលខលើក្ក្រពស់ក្តរ
សិក្ាខៅក្នុងសតវតេរទ៍្ើ២១ ផ្ដលមានខសា 
ភ័ណភាពទក់្ទញ និងមានផ្ទសុក្ភាពក្នុង
ក្តរសិក្ា។  
 បចចុបបននខនោះ អងគក្តរ ខេប មានគខ្មាង
ចំនួន៦ ផ្ដលកំ្ពុងខ វ្ើក្តរខលើផ្ផ្នក្ខនោះ ររួមាន 
គខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយ សាលាខរៀនជំនាន់
ថ្មើ (ក្្រិតបឋរសិក្ា និងរ្យរសិក្ា) 
គខ្មាងវ ិ្ ើសាស្រសតសរុបខដើរបើព្ងឹងអំណាន
ស្មាប់កុ្មារ និងគខ្មាងអភិវឌឍន៍វសិ័យ
អប់ររំ្យរសិក្ាទុ្តិយភូរិទ្ើ២។ ក្តរវនិិខយា
គទងំខនោះបានផ្ទា ស់បតូរបរយិាក្តសខៅក្នុង

សាលាខរៀនជាខ្ចើន ខដ្ឋយមានសហក្តរពើអងគ
ក្តរ ខេប ខ វ្ើឱ្យក្ផ្នាងសិក្ាក្តន់ផ្តទំ្ខនើប ជា
ពិខសស ក្តររំ្ ទ្ដល់គរុខក្តសលយថ្មើៗ ដូចជា 
ក្តរសិក្ាខ្បើខរលគំនិត ក្តរងារគខ្មាង និង
វ ិ្ ើសាស្រសតដច្ទ្ៗខទ្ៀត។ រ៉ាងវញិខទ្ៀត រចនា
បថ្ថ្មើខនោះរិន្តឹរផ្តយក្ចិតតទុ្ក្ខលើថ្នន ក់្ខរៀន
ផ្តបុ៉ខណាា ោះខទ្ បុ៉ផ្នតក៏្បានខផ្ទត តខលើអររ
សិក្ាដច្ទ្ខទ្ៀតជាខ្ចើន រាប់ទងំបណាា ល័យ 
បនាប់ពិខសា្ន៍វទិ្ាសាស្រសត សាល្បជំុ បនាប់

កំុ្ពយូទ័្រ។ល។ ចាប់តាងំពើឆ្ន ២ំ០១៥រក្ អងគ
ក្តរ ខេប មានលទ្ធភាពជួសជុល និងរចនា   
អររសិក្ាចំនួន ៤៩២បនាប់ ទងំក្្រិត
បឋរសិក្ា និងរ្យរសិក្ា។ ដូខចនោះ អងគក្តរ 
ខេប បានខលើក្ក្រពស់ក្តរសិក្ារបស់សិសា 
នុសិសេជារួយបរសិាថ នលអ មានភាពច្ចន្បឌិត
ថ្មើៗ និងមានលក្ខណៈទក់្ទញសិសេឱ្យរក្
សិក្ាក្តន់ផ្តខ្ចើនខ ើង និងទញចំណាប់
អាររមណ៍ឪពុក្មាត យផ្ងផ្ដរ៕ 

ការវិនិច្ោគរបស់អងគការ ច្ខ្ប កផែកច្េោឋយរចនាសរពន័ធ 

បណាា លយ័សតវតេរទ៍្ើ២១ខៅសាលាបឋរសិក្ា បឹង្តាវ បានរចនាបថ្ខ ើងខដ្ឋយគខ្មាងវ ិ្ ើសាស្រសតសរបុខដើរបើព្ងឹងអណំានស្មាប់កុ្មារ (្តាក់្បើ/TRACIII) 

គំរសូាលាបឋរសិក្ា រពុំក្ ផ្ដលជាសាលាខរលខៅរបសគ់ខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយ (HCC) 

រចនាបថរេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ 



 

ទ្យំររ័ 19 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ 

 សាលាបឋរសិក្ាខឈើេាឹរមានទ្ើតាងំ
សថិតខៅតំបន់ជនបទ្ក្នុងភូរិខឈើេាឹរ ឃុរំខំចក្ 
មានចមាៃ យ ២៦គើ ូផ្រ៉្ត ពើទ្ើររួ្សុក្ខររត់ 
ខេតតតបូងឃមុ ំ ខដ្ឋយចំណាយខពលខវលា
្បមាណជា ៣០នាទ្ើ ខ វ្ើដំខណើ រតារផ្ាូវលំ
ក្តត់ចំក្តរខៅស ូ។ ខៅតំបន់ខនោះមាន្គួសារ
ជួបក្តរលំបាក្ជាខ្ចើន ខក្មងៗខៅជួយខ វ្ើក្តរ
ខចៀរជ័រជារួយឪពុក្មាត យ និងចំណាក្្សុក្
រិនបានចូលខរៀន្តឹរ្តូវខទ្។ សាលាបឋរ
សិក្ាខឈើេាឹរមានសិសេចំនួន ៥១២នាក់្ 
(្សើ២៣៥នាក់្) ្គូនិងបុគគលិក្ចំនួន ១១
នាក់្ (្សើ៥នាក់្) និងគណៈក្រមក្តរ្ទ្្ទ្ង់
សាលាចំនួន ១៥នាក់្ (្សើ៣នាក់្)។ 
 ខលាក្ ខនត សុឃ្លន់ ជានាយក្សាលា
បឋរសិក្ាខឈើេាឹរ ចាប់តាងំពើឆ្ន ២ំ០០៩
រក្ដល់បចចុបបនន ខដ្ឋយឆាងក្តត់ឧបសគគ     
លំបាក្ៗជាខ្ចើនទ្្មាខំ វ្ើឱ្យសាលាខលាក្មាន
ក្តរផ្ទា ស់បតូររុេមាត់ រ ើក្ចខ្រើន មានក្តររំ្ ទ្
ពើសហគរន៍ អនក្ពាក់្ព័នធ និងសបបុរសជន  
ដច្ទ្ៗខទ្ៀតខៅក្នុងរូលដ្ឋា ន ជាពិខសសក្តរ
អនតរាគរន៍របស់គខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយ 
(H C C )។ ចលនាឧបតថរភរំ្ ទ្សាលាខរៀន
មានក្តរទក់្ទញក្តន់ផ្តខ្ា ងំខៅៗផ្ផ្អក្ខលើ
ក្តាត ចរបងៗ ររួមាន៖ ថ្នន ក់្ដឹក្នាសំាលាខ្បើ
ខបោះខ វ្ើក្តរងារររួ មានតមាា ភាព យុតតិ្រ៌ ភាព
ទ្ទួ្លេុស្តូវ សរតថភាព ឆនាៈ ក្តា ហានពុោះ
ពារជំនោះរាល់ឧបសគគ ភាព្សុោះ្សួលរន ច្ផ្ា
ក្នុង និងក្តរលោះបង់ខពលខវលាខលើក្តំខក្ើន
ក្តរងារសាលាខរៀន្ំជាងក្តរងារផ្ទា ល់េាួន។ 

កិ្ចចសហក្តរយ៉ាងសអិតររួតរបស់គណៈក្រម
ក្តរ្ទ្្ទ្ង់សាលាខរៀនក៏្ជាក្តរស្រួលបនាុក្
ក្តរងារខ្ចើនរបស់សាលាខរៀនផ្ងផ្ដរ។ 
 ក្តលពើរុនរិនទន់មានគខ្មាង HCC 
ចូលរក្ដល់ សាលាបឋរសិក្ាខឈើេាឹរមាន
ក្តរលំបាក្ខ្ចើន ជាសាលាក្្រងឧបសរព័នធ
របស់សាលាបឋរសិក្ាផ្សនជ័យ ខហើយ
ខលាក្ សុឃ្លន់ គឺជានាយក្រងខដ្ឋយសាររិន
ទន់មាននាយក្ដឹក្នាំ្ តឹរ្តូវ។ សាលាបឋរ 
សិក្ាខឈើេាឹរបានផ្ទត ច់េាួនខដ្ឋយផ្ ក្ខចញ
ពើសាលាឧបសរព័នធខៅឆ្ន ២ំ០១០ ខ្ក្តរក្តរ
អនតរាគរន៍ពើអងគក្តររិនផ្រនរដ្ឋា ភិបាលរួយ។ 
ក្តរដឹក្នាខំពលខនាោះបានជួបក្តរលំបាក្ៗ ររួ
មាន៖ េវោះអររសិក្ាលអ អររចាស់ពើរ្ទុ្ឌ
ខ្ទរស្មាប់ឱ្យកុ្មារសិក្ា។ ក្តរជួសជុល
អររសិក្ាចាស់ខនោះ្តូវក្តរថ្វកិ្តខ្ចើន
សាលារម នលទ្ធភាព បណាា ល័យខៅលាយ ំ
និងទ្ើចាត់ក្តរសាលា។ អររចាស់្តូវបាន
លិចទឹ្ក្ខភាៀង រខំ្នដល់សិសេរិនអាចខរៀន 
ខក្ើត។ ចំផ្ណក្ឪពុក្មាត យសិសេខៅក្នុងតំបន់
ខនោះមានភាព្ក្ើ្ក្ មានលទ្ធភាពតិចតួចជួយ

ជួសជុលអររ ផ្តខលាក្ សុឃ្លន់ ខៅផ្តពា 
យារដឹក្នាពុំោះពារដឹក្នាសំាលាខរៀនបនត។   
គណៈក្រមក្តរ្ទ្្ទ្ង់សាលាខរៀនរិនទន់
យល់ដឹងចាស់ពើតួនាទ្ើ និងភារកិ្ចចេាួន និងពំុ
សូវចូលររួក្តរងារសាលា ខហើយសហគរន៍
ផ្តងបខនាា សសាលា និងរិនបានចូលររួជួយ
ក្សាងសាលា្ស្សាក់្្សាងំខនាោះខទ្។ 
 បនាា ប់ពើមានក្តរចូលអនតរាគរន៍
គខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយខៅចុងឆ្ន សំិក្ា 
២០១៨-២០១៩រក្ បានខ វ្ើឱ្យសាលាបឋរ
សិក្ាខឈើេាឹរជួសជុលអររសិក្ាឱ្យខៅជាថ្មើ
មានបរសិាថ នលអសាអ ត បខងកើតបានបណាា ល័យ 
និងទ្ើចាត់ក្តរដ្ឋច់ខដ្ឋយផ្ ក្ពើរន មាន   
លក្ខណៈច្ចន្បឌិតទំ្ខនើប ខរៀបចំតុអងគុយខ វ្ើ
ក្តរងារមានបាង់រខបៀប្តឹរ្តូវ។ គខ្មាងបាន
ខសនើខៅរនាើរអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា្សុក្ខរ 
រត់ឱ្យមានបណាា រក្េដ្ឋច់ខដ្ឋយផ្ ក្ ខហើយ
គខ្មាងបានផ្តល់ថ្វកិ្តចំនួន ៦.០០០ដុលាា
ររួនឹងបដិភាគសហគរន៍ចំនួន ៦.០០០ដុលាា  
ខទ្ៀតខ វ្ើក្តរជួសជុលអររខឈើចាស់ខៅជា
អររផ្ដក្រួយេនង។ ខលាក្ សុឃ្លន់ ពិតជា

ការផ្លយស់បតូរវិជជោនរបស់ច្លាកនាយក និងគ ៈករមការព្ទ្ព្ទ្ង់
សាលាបឋរសកិយាច្ ើខ្លរឹ 

បរខិវណរុេថ្នន ក្ ់និងសួនចារ្តវូបានខរៀបចំរចនាខ ើងមានខសាភណ័ភាពសាអ ត ផ្បាក្ មានភាពទក្ទ់ញសិសេរក្សិក្ា។ 

ផ្ាូ វចូលខខ្ា ងទវ រសាលាបឋរសិក្ាខឈើេាឹរមានក្តរខរៀបចំរចនាខដ្ឋយថ្នន ក្ដឹ់ក្នាសំាលា និងគណៈក្រមក្តរ្ទ្្ទ្ងស់ាលា 

រចនាបថរេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ ទំ្យររ័ 20 

មានខសចក្តើសបាយរ ើក្រាយ និងរខំភើបចិតតរក្
អវើរក្ផ្ាឹរពំុបានខដ្ឋយសារក្តររំ្ ទ្ពើគខ្មាង 
ជាពិខសសគខ្មាងបានជួយបខងកើតអររ      
រខតតយយសិក្ា។ 
 ខលាក្ សុឃ្លន់ បានខរៀនសូ្ត និង
ផ្ទា ស់បតូរវជិាមានជាខ្ចើនពើគខ្មាងក្នុងភាពជា
អនក្ដឹក្នាសំាលា ររួមាន៖ ខហដ្ឋា រចនាសរព័នធ
អររសិក្ាបឋរ និងរខតតយយ ក្តរផ្តល់វគគ    
បណតុ ោះបណាត លភាពជាអនក្ដឹក្នាបំឋរសិក្ា 
និងភាពជាអនក្ដឹក្នារំខតតយយសិក្ា  ក្តរ      
បណតុ ោះបណាត លគណៈក្រមក្តរ្ទ្្ទ្ង់សាលា។ 
ជាទូ្ខៅ ក្តរខ្ជើសខរ ើសគណៈក្រមក្តរ្ទ្្ទ្ង់
សាលាខរៀន្តូវយក្អនក្ផ្ដលមានឥទ្ធិពលរក្
ចូលររួ ប៉ុផ្នតសាលារម ន្បាក្់ចំណូលឱ្យពួក្
រត់ ខទ្ើបសាលាខឈើេាឹរខ្ជើសខរ ើសតារខរ
ភូរិខ វ្ើ្បធានគណៈក្រមក្តរ អនុភូរិរក្ខ វ្ើជា
អនុ្បធានគណៈក្រមក្តរ សមាជិក្ភូរិខ វ្ើជា
ហរិញ្ាឹក្ និងបខងកើតឱ្យមានជា្គូបងវឹក្អំណាន
រំ្ ទ្ខដ្ឋយគខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយ
ស្មាប់បខ្ងៀនសិសេមានត្រូវក្តរពិខសស។ 
 គខ្មាង HCC បានបខ្ងៀនរខបៀបខបាោះ
ខឆ្ន តខ្ជើសខរ ើសគណៈក្រមក្តរ ខដ្ឋយឱ្យឪពុក្
មាត យសិសេជាអនក្ខបាោះខឆ្ន តខ្ជើសខរ ើសបុគគល
ផ្ដលពួក្រត់្សឡាញ់ ខហើយបានជាប់ខបក្ខ 
ជនខផ្េងខ្ៅពើសាលាផ្តងតាងំ។ 
 គខ្មាង HCC ពិតជាបានខ វ្ើឱ្យគណៈ
ក្រមក្តរសាគ ល់ចាស់នូវតួនាទ្ើ និងភារកិ្ចចអនុ
វតត ភាព្សុោះ្សួលរន  កិ្ចចសហក្តរជារួយ
សាលា និងសហគរន៍យ៉ាងសអិតររួតខ វ្ើឱ្យ
សាលាបឋរសិក្ាខឈើេាឹរផ្ទត ស់បតូរខលឿន។ 
ខសចក្តើរខំភើបចិតតរួយខទ្ៀត គឺសាលាខរៀនមាន
ឧបក្រណ៍ខតសតអំណានស្មាប់វាស់សាង់
សរតថភាពសិសេថ្នន ក់្ទ្ើ១ ទ្ើ២ និងទ្ើ៣ ផ្លបង 

សិក្ាមាន្គប់
្បខភទ្ ឪពុក្
មាត យអាចរក្  
បណាា ល័យេចើ
ខសៀវខៅខៅផ្ាោះ
បខ្ងៀនកូ្ន   
បាន។ ឪពុក្ 
មាត យ និងសហ
គរន៍មានខសច
ក្តើសបាយ

រ ើក្រាយបំផុ្ត ខហើយបានរក្េចើផ្លបងសិក្ា
បនតបនាា ប់។ ខរខរៀនថ្មើរួយខទ្ៀត គឺគខ្មាង 
HCC បានខ វ្ើឱ្យសាលាបឋរសិក្ាខឈើេាឹរ
មានកិ្ចច្បជំុជារួយឪពុក្មាត យជា្បចាខំដើរបើ
ផ្សវងរក្ចំណុចេវោះខ្ត ជាពិខសសបញ្ញា
សិសេខរៀនខេាយស្មាប់ខ វ្ើផ្ផ្នក្តរអភិវឌឍន៍
សាលាបនត។ 
 ខលាក្ សុឃ្លន់ បានសងកត់ ៃ្ន់ថ្ន “ក្តរ
រំ្ ទ្ពើគខ្មាងខនោះពិតជាមានតច្រាខ្ា ងំណាស់
ស្មាប់របូេាុ ផំ្ទា ល ់ និងក្តរងារសាលា។ ជា
ទូ្ខៅ ្បសិនខបើសាលាខរៀននើរួយៗមាន្តឹរ
ផ្តបរសិាថ នសាអ ត មានក្តរចូលររួពើសហគរន៍ 

្គសុូទ្ធផ្តមានសញ្ញា ប្តបរញិ្ញា ប្ត អនុ
បណឌិ ត បុ៉ផ្នតគុណភាពសិសេខៅផ្តរិនទន់
ខឆាើយតបនឹងទងំអសខ់នោះខទ្ សាលាខនាោះគឺខសមើ
នឹងសូនយ ឥតគុណភាព ខ្បៀបដូចជាខយើង
ខសាៀក្ពាក់្ខខ្អាវសាអ តបាតលអ បុ៉ផ្នតក្នុ ងេាួ ន
ខយើងសុទ្ធផ្តផ្្សងចឹង គឺអត់លអខទ្”។  
 គខ្មាង HCC បានខ វ្ើឱ្យឥរយិាបទ្ថ្នន ក់្
ដឹក្នាសំាលាផ្ទា ស់បតូរ ទងំនាយក្រង ្គូ          
គណៈក្រមក្តរ្ទ្្ទ្ង់សាលា បណាា រក្េ និង
សិសេ និងបានផ្តល់ក្តរខរៀបចំថ្នន ក់្ខរៀនតារ
ក្រមវ ិ្ ើកុ្មារខរ្តើ។ គណៈក្រមក្តរ្ទ្្ទ្ង់សា 
លាមានភាពរមាញឹក្ចូលររួក្តរងារសាលា

ខ្ចើនជាងរុន ររួមាន៖ ក្តររក្សាលាពើ
្ពលឹររុេខគ សមាអ តក្ញ្ចុ ោះ ចាក់្ប៉ក់្ខឌៀ ខដើរ
្តួតពិនិតយបរសិាថ នសាលា្គប់្ក្ ុក្្ក្
ខលៀតខដ្ឋយរិនរង់ចាផំ្តខលាក្នាយក្ខទ្ 
ខរើលក្តរេុស្តូវខៅខលើសុវតថភាពសិសេ     
ពិនិតយតារដ្ឋនវតតមាន និងក្តរបខ្ងៀនរបស់
្គូ ខម៉ាងចូលខ វ្ើក្តររបស់បុគគលិក្ ផ្េពវផ្ាយ
និងទ្ទួ្លព័ត៌មានដល់អាណាពាបាល និង
ឪពុក្មាត យ ជួយ្គប់្គងថ្នន ក់្រខតតយយ ខពល
េាោះផ្តល់ក្តរដ្ឋស់ខតឿនដល់្គូផ្ដលរក្យតឺ។  
 ខលាក្ ឃ្លន់ វ៉ាន់ខដត ជាប់ជា្បធាន  
គណៈក្រមក្តរ្ទ្្ទ្ង់សាលាខដ្ឋយក្តរខបាោះ
ខឆ្ន តបានខលើក្ខ ើងថ្ន “េាុ ំពិតជាសបាយ
រ ើក្រាយខ្ា ងំចំខពាោះក្តរអនតរាគរន៍ពើគខ្មាង 

ខ្ពាោះបានខ វ្ើក្តរបណតុ ោះបណាត លឱ្យយលអំ់ពើ
សារៈសខំ្ន់ច្នតួនាទ្ើ និងភារកិ្ចច និងបណតុ ោះ
គំនិតឱ្យ្សឡាញ់ក្តរអភិវឌឍសាលាខរៀន។ 
សាលាខនោះខ្បៀបបានដូចជាផ្ាោះរបសេ់ាុ ំអញ្ច ឹង 
ផ្ដរ េាុ ំ្តវូខរើលក្តរេុស្តវូជា្បចា ំ ខ វ្ើអវើៗ
ខដ្ឋយតមាា ភាពជារួយថ្នន ក់្ដឹក្នាសំាលា និង
សហគរន៍”។ 
 ខដើរបើខ វ្ើឱ្យសាលាខរៀនរួយមានក្តរអភិ 
វឌឍ្បក្បខដ្ឋយគុណភាព គឺទរទរឱ្យថ្នន ក់្
ដឹក្នាសំាលាខ្បើខបោះដូង ខទ្ើបរិនរុញរានឹង
ក្តរឈមុសឈមុលក្តរងារសាលាខរៀន មានតមាា
ភាព សរតថភាព និងលោះបង់ចំខពាោះក្តរងារអភិ 
វឌឍសាលា និងមានក្តរឯក្ភាពរន ច្ផ្ាក្នុងលអ។ 
សរិទ្ធិផ្លគខ្មាងទងំខនោះបានខ វ្ើឱ្យទងំ្គូ 
នាយក្/រង បណាា រក្េ និងឪពុក្មាត យហា ន
លោះបង់ខពលខវលាផ្ទា ល់េាួនរក្ជួយខ វ្ើកិ្ចចក្តរ
សាលា ខហើយបានខបតជាា ចិតតផ្ថ្ទកំ្តរពាររាល់
សរិទ្ធិផ្លទងំខនោះឱ្យសថិតខៅមានជានិរនតន៍ 
ស្មាប់បណតុ ោះបណាត លដល់កូ្នៗខ្ចើនជំនាន់
បនតខទ្ៀត៕ 

រចនាបថរេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ 

ខលាក្ ខនត សុឃ្លន ់នាយក្សាលាបឋរសិក្ាខឈើេាឹរ  

ខលាក្ ឃ្លន ់វ៉ានខ់ដត ្បធានគណៈក្រមក្តរ្ទ្្ទ្ងស់ាលា 

បរសិាថ ន និងក្តរខរៀបចំសមាភ រៈក្នុ ងថ្នន ក្ស់ាអ តលអមានលក្ខណៈទក្ទ់ញសិសេ។ 



 

ទ្យំររ័ 21 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ 

 ខៅច្ថ្ៃទ្ើ២៥ ផ្េរក្រា ឆ្ន ២ំ០២១ ខលាក្ 
ខៅ វណាា  នាយក្្បតិបតតិ និងខលាក្ ខព្ជ  
សុខភឿន ្បធានគខ្មាងខសៀវខៅស្មាប់ក្រពុ
ជា(BFC)អងគក្តរ  ខេប បានចូលររួ និងខ វ្ើ
បទ្បងាា ញខៅក្នុងក្តរ្បជំុឆាុោះបញ្ញច ងំ្បចាឆំ្ន ំ
របស់គខ្មាង BFC ជារួយ្ក្សួងអប់រ ំយុវជន 
និងក្ើឡា ររួទងំអងគក្តររូលនិ្ិអាសុើ ខៅ
វទិ្ាសាថ នជាតិអប់រ ំ ខដ្ឋយខផ្ទត តសំខ្ន់ខៅ 
ខលើ៖ ១)-្បវតតិច្នក្តរចុោះអនុសេរណៈខយាគ
យល់ ២)-ផ្ផ្នក្តរយុទ្ធសាស្រសត ៥ឆ្ន  ំចាប់ពើឆ្ន ំ
២០១៨ ដល់ឆ្ន ២ំ០២២ ៣)-ក្តរអនុវតត
សក្រមភាពសំខ្ន់ៗក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩-២០២១ 
៤)-បញ្ញា ្បឈរ ៥)-សំនួរ ពិភាក្ា ៦)-
ខសនើសុំក្តរអនតរាគរន៍។ លទ្ធផ្ល្បជំុ្តូវបាន
ខ វ្ើក្តរខសនើសុំឱ្យមានក្តរផ្ទា ស់បតូរផ្ផ្នក្តរយុទ្ធ
សាស្រសតស្មាប់ឆ្ន ២ំ០២១៕ 

កិចេព្បជុំឆលុុះបញចយំងព្បចឆំ្យំរបស់គច្ព្ោងច្សៀវច្ៅសព្ោប់ករពុជា 

របូភាពបនាា ប់ពើកិ្ចច្បជុំ្ បចាឆំ្ន ខំៅវទិ្ាសាថ នជាតិអប់រ។ំ 

ការរព្ងឹងបណាណយល័យសតងោ់សត្វត្យសរ៍ទ្ី២១  
 ខៅច្ថ្ៃទ្ើ៥ ផ្េរក្រា ឆ្ន ២ំ០២១ គខ្មាង 
វ ិ្ ើសាស្រសតសរុបខដើរបើព្ងឹងអំណានស្មាប់
កុ្មារ (្តាក្៣់/TRAC III) បានខរៀបចំវគគ   
បណតុ ោះបណាត លសតើពើ "ព្ងឹងបណាា លយ័សតង់
ដ្ឋសតវតេរទ៍្ើ២១" មានរយៈខពល ១ច្ថ្ៃខៅ
បនាប់្បជំុរបស់អងគក្តរ ខេប ផ្ដលមានអនក្
ចូលររួសរុប ៩នាក្់ជាបណាា រក្េ។ វគគខនោះ  
ខផ្ទត តសំខ្ន់ខៅខលើ៖ ១)-ក្តរកំ្ផ្ណទ្្រង់ 
ខដើរបើរកិំ្ល្បព័នធអប់រកំ្រពុជាឱ្យចូលខៅក្នុង
សតវតេរថ៍្មើរួយ ២)-បណតុ ោះសរតថភាពខលើ
ផ្ផ្នក្្គប់្គងរដាបាល ក្តរខរៀបចំ និងក្តរខ វ្ើ
ទ្ំនាក្់ទំ្នងរបស់បណាា រក្េ ៣)-អភិវឌឍន៍
ចំខណោះដឹង តួនាទ្ើ និងក្តរទ្ទួ្លេុស្តូវ 
របស់បណាា រក្េ។ 
 សិក្តខ ក្តរមាន ក់្បានខលើក្ខ ើងថ្ន "ក្តរ
ចូលររួវគគបណតុ ោះបណាត លខនោះ េាុពិំតជា
សបាយរ ើក្រាយ ខដ្ឋយទ្ទួ្លបានចំខណោះដឹង
ចាសល់ាស ់ និងក្តរ្គប់្គងបណាា លយ័បាន

លអ និងមាន្បសិទ្ធភាព"។ 
 បណាា រក្េទ្ទួ្លបានចំខណោះដឹងថ្មើៗ
បផ្នថរខទ្ៀតខលើក្តរ្គប់្គងបណាា ល័យ 
ខដ្ឋយមានកិ្ចចសហក្តរលអជារួយ្គូៗ និង
សហគរន៍ ខដើរបើអភិវឌឍន៍បរសិាថ នជំុវញិ      

បណាា ល័យឱ្យមានភាពទក់្ទញសិសេឱ្យ
ចូលរក្អានខសៀវខៅក្តន់ផ្តខ្ចើនខដ្ឋយមាន 
បណាា ល័យសតង់ដ្ឋជា្បភពចំខណោះដឹង
ស្មាប់សិក្ា្សាវ្ជាវ៕ 

សក្រមភាព្បជុរំបស់គខ្មាង្តាក់្៣្តូវបានខ្វើខ ើងខៅក្តរយិាល័យក្ណាត លអងគក្តរ ខេប។ 

ការអភិវឌ្ឍបណាា លយ័្ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ ទំ្យររ័ 22 

 គខ្មាងខលើក្ក្រពស់ក្តរអប់រ ំ និងក្តរងារ
ខៅក្រពុជា (SEEK) ខ្ក្តរជំនួយហរិញ្ាបបទន
ពើសហភាពអឺរ ៉ុប និងសហ្បតិបតតិខដ្ឋយអងគ
ក្តរសក្រមភាពស្មាប់ក្តរអប់រខំៅក្រពុជា   
(ខេប/KAPE) ររួជារួយអងគក្តរជាច្ដគូចំនួន
បើខផ្េងខទ្ៀត ដូចជា អងគក្តរវ ើខវ ើល 
(WeWorld) អងគក្តរ្កុ្រ្បឹក្ាយុវជនក្រពុជា 
(YCC) និងអងគក្តរសក្រមភាព្ពោះពុទ្ធសាសនា
ខដើរបើអភិវឌឍន៍សងគរ (BSDA) បានខរៀបចំវគគ
សិក្តខ សាលាសដើពើ "ក្តរអប់របំំណិនជើវតិរូល
ដ្ឋា ន" ចាប់ពើផ្េរក្រាដល់ ផ្េកុ្រភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ 
ខៅដល់នាយក្ នាយក្រង និង្គូទ្ទួ្លបនាុក្
បំណិនជើវតិចំនួន ៦៤នាក់្ (្សើ២៦នាក់្) 
រក្ពើសាលាខរៀនខរលខៅក្នុង្សុក្តបូងឃមុ ំ
និង្កូ្ចឆ្ម រក្នុងខេតតតបូងឃមុ។ំ  

 គខ្មាង SEEK បខងកើតខ ើងខដើរបើបំខពញ
នូវសិទ្ធិខសដាកិ្ចច និងសងគររបស់យុវជន ជា
ពិខសសក្តរយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក់្ខៅខលើស្រសតើរក្ពើ
សហគរន៍ជនជាតិចារ តាររយៈទ្ទួ្លបាន
ក្តរអប់រ ំ្ បក្បខដ្ឋយគុណភាព និងបរយិាប័នន 
ក្តរបណដុ ោះបណាដ លវជិាា ជើវៈ និងក្តរងារផ្ដល
សរររយនាខពលអនាគត។ 
 ខៅច្ថ្ៃទ្ើ១ សិក្តខ ក្តរបានផ្សវងយល់ពើ
ក្រមវ ិ្ ើសិក្ា និងវតថុបំណងក្នុងខសៀវខៅអប់រ ំ
បំណិនជើវតិតាររូលដ្ឋា នផ្ដលផ្លិតខដ្ឋយ
្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ើឡា។ ទ្នាឹរនឹងខនោះ 
សិក្តខ ក្តរបានខ្ជើសខរ ើសខរខរៀនពើក្នុងខសៀវ 
ខៅបំណិនជើវតិ ខដើរបើបខ្ងៀនក្នុងថ្នន ក់្ខដ្ឋយ
អនុវតតសក្រមភាពផ្បបចូលររួ និងសក្រមភាព
ពិភាក្ាជា្កុ្រតូចៗ។  

 ខៅច្ថ្ៃទ្ើ២ សិក្តខ ក្តរទ្ទួ្លបានចំខណោះ
ដឹងពើក្តរអប់របំំណិនជើវតិបខចចក្ខទ្ស (ក្តរ   
បណតុ ោះកូ្នខឈើ) និងអនុវតតផ្ទា ល់ពើក្តរសាក្
ផ្រក្ តផ្ភនក្ និងក្តរផ្ក្ច្ចនសំបក្ក្ង់ឡានដ្ឋំ
ផ្ទក ។ សាលានើរួយៗបានខ វ្ើផ្ផ្នក្តរបខ្ងៀន
បំណិនជើវតិតារសាលាខរៀងៗេាួន។ ក្តរបំប៉ន
ខរខរៀនបំណិនជើវតិតារសាលាខរៀននឹង្ប្ពឹតត
ខៅខៅពាក់្ក្ណាត លផ្េកុ្រភៈ ឆ្ន ២ំ០២១។  
 សិក្តខ សាលាបានដំខណើ រក្តរខៅខដ្ឋយ
ខជាគជ័យ និងមានកិ្ចចសហក្តររន លអ លទ្ធ
ផ្លខ វ្ើខតសតសិក្តខ ក្តរបនាា ប់ពើចូលររួសិក្តខ
សាលាមានចំនួន ៧០% បានយល់ដឹងចាស់ 
លាស់លអពើក្តរអប់របំំណិនជើវតិរូលដ្ឋា ន ខបើ
ខ្បៀបខ្ៀបនឹងខតសតរុនខពលសិក្តខ សាលា គឺ
មានចំនួនផ្ត ៣០%បុ៉ខណាា ោះ៕ 

សិកាខយសាលាសតរីី     ការអប់រំបំ ិនជីវិត្រូលោឋយន     

សក្រមភាពខលាក្្គូអនក្្គូពិភាក្ាជា្ក្ុរតូចៗខផ្ទត តខលើបណិំនជើវតិរូលដ្ឋា នផ្ដលបានដក្្សងខ់ចញពើខសៀវខៅរដា។ 

កម្មវិធីបំណិនជីវិត និងម្របឹកាអាជីព 



 

ទ្យំររ័ 23 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ 

 ខៅក្នុងផ្េ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ អងគក្តរ ខេប 
បានចុោះហតថខលខ្ខលើកិ្ចច្ពរខ្ពៀងរយៈ
ខពលរួយឆ្ន  ំជារួយអងគក្តរ យូនើខសហវ ខដើរបើ
រំ្ ទ្្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា ក្នុងក្តរ
ខឆាើយតបខៅនឹងសាថ នភាពបនាា ន់ក្នុងបរបិទ្ 
ជំងឺកូ្វ ើដ-១៩  ខ្ក្តរក្រមវ ិ្ ើខឆាើយតប និងសាត រ
ខ ើងវញិនូវវសិ័យអប់រខំៅក្រពុជាក្នុងបរបិទ្
ជំងឺកូ្វ ើដ-១៩ រំ្ ទ្ខដ្ឋយភាពជាច្ដគូសក្ល
ខដើរបើក្តរអប់រ ំ(CERRP)។ 

 អងគក្តរ ខេប មានតួនាទ្ើផ្តល់ក្តររំ្ ទ្
ផ្ផ្នក្បខចចក្ខទ្សដល់នាយក្ដ្ឋា នរបស់្ក្សួង
អប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា ខដ្ឋយមានសមាស
ភាគសំខ្ន់ៗពើរ៖ 

១)-ក្តរបនតក្តរសិក្ាពើចមាៃ យ (ជាអាទិ្ភាព
ក្នុងខពលបិទ្សាលា): ខដើរបើខ វ្ើឱ្យ្បខសើរ
ខ ើងនូវក្តរទ្ទួ្លបានក្តរសិក្ា និង
គុណភាពច្នសមាភ រៈសិក្ាពើចមាៃ យទងំ
អស់ ផ្ដលផ្លិតខដ្ឋយ្ក្សួងអប់រ ំ    
យុវជន និងក្ើឡា (វ ើខដអូ និងសនាឹក្កិ្ចច
ក្តរ)។ 

២)-ក្តរស្របស្រួលក្តរសិក្ាពើចមាៃ យ 
(ខៅខពលសាលាខរៀនខបើក្ដំខណើ រក្តរ): 
សាលានឹងទ្ទួ្លបានក្ញ្ច ប់ឯក្សារ
សិក្ាបំប៉នបផ្នថរ ខដើរបើជួយដល់សិសេ
ក្នុងក្តរព្ងឹងសរតថភាពខរលខលើរុេ
វជិាា គណិតវទិ្ា និងរុេវជិាា ភាសាផ្េមរ 
ខដើរបើអាចឱ្យពួក្ខគសិក្ាបនតខៅថ្នន ក់្
បនាា ប់នាខពលខ្ងរុេ។ 

 ដំណាក់្ក្តលចាប់ខផ្តើរគខ្មាងបាន
ចាប់ពើផ្េរក្រា ដល់ផ្េខរសា ឆ្ន ២ំ០២១ អងគ
ក្តរ ខេប បានផ្ដល់អាទិ្ភាពខលើកិ្ចចរំ្ ទ្ដល់

នាយក្ដ្ឋា នបឋរសិក្ាខៅក្នុងសមាសភាគទ្ើ
២ គឺក្តរសិក្ាបំប៉នបផ្នថរ។ អងគក្តរ ខេប 
ទ្ទួ្លបនាុក្បខងកើតក្ញ្ច ប់ឯក្សាររុេវជិាា
ភាសារផ្េម ខដ្ឋយសហក្តរជារួយអងគក្តរច្ដគូ 
VVOB ផ្ដលទ្ទួ្លបនាុក្បខងកើតក្ញ្ច ប់ឯក្សារ

រុេវជិាា គណិតវទិ្ា។ ្កុ្រក្តរងារគខ្មាងបាន
រំ្ ទ្ដល់នាយក្ដ្ឋា នបឋរសិក្ា (PED) 
ខដើរបើខចញខសចក្តើផ្ណនាំ្ បតិបតតិខលេ១៣  
ផ្ដលផ្ណនាខំៅដល់សាលាបឋរសិក្ា ក្នុង
ក្តរអនុវតតខលើកិ្ចចរំ្ ទ្ក្តរងារបំប៉នបផ្នថរ 

ច្យើងច្ធវើការងារជារួយព្កសួងអប់រំ យុវជន និងកឡីា ច្ដើរយបីច្ឆលើយត្ប
ព្បកបច្ោយព្បសិទ្ធភារសព្ោប់កិចេគំព្ទ្ចំច្ ុះបញហយព្ប រច្លើ

ការសិកយារបសស់ិសយសករពជុាកែុងបរិបទ្ជងំឺកូវីដ-១៩  

កម្មវិធីរ្លើយ្តបនឹងវិសយ័្អប់រកំនងុបរបិទ្យជំងឺកវូីដ១៩ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ ទំ្យររ័ 24 

កម្មវិធីរ្លើយ្តបនឹងវិសយ័្អប់រកំនងុបរបិទ្យជំងឺកវូីដ១៩ 
ខដ្ឋយក្ំណត់យក្៣ច្ថ្ៃ្ពហសបតិ៍ក្នុងរួយផ្េ 
បូក្ររួទងំខម៉ាងបខ្ងៀនបផ្នថរ ផ្ដលចាបំាច់
ខ្បើក្នុងអំ ុងខម៉ាងបខ្ងៀន្រមតា ខម៉ាង
ស្មាក្ និងកិ្ចចក្តរផ្ាោះ។ ខយើងសនមត់ជាទូ្ខៅ
បានថ្ន សិសេទងំអស់នឹង្តូវក្តរក្តររំ្ ទ្
បផ្នថរខលើក្តរសិក្ារួយចំនួនខៅខពលពួក្ខគ 
វលិ្ត ប់ខៅសាលាខរៀនវញិ ខដើរបើខ្សាច
្សង់ក្តរសិក្ាផ្ដលបានេក្ខ្ន។ ខៅ
ជំហានបនាា ប់ អងគក្តរ ខេប និងអងគក្តរ VVOB 
បានកំ្ណត់េាឹរសារក្ញ្ច ប់ឯក្សារសិក្ា
បំប៉នបផ្នថរ  ខដ្ឋយបផ្នថរសរតថភាពខរល
ខលើរុេវជិាា ភាសាផ្េមរ និងរុេវជិាា គណិតវទិ្ា 
ខដ្ឋយចាត់ទុ្ក្ចំខណោះទងំខនោះជាចំខណោះដឹង
្គឹោះ និងចំខណោះដឹងខរល ផ្ដលសិសេទងំ
អស់្តូវខចោះ ខដើរបើអាចខរៀនខៅរុេខទ្ៀតបាន 
ខហើយអងគក្តរទងំពើរក៏្រំ្ ទ្ដល់ក្តរបខងកើត 
និងក្តរផ្ចក្ចាយនូវក្ញ្ច ប់ឯក្សារសិក្ា
បំប៉នបផ្នថរ តាររយៈរខ្ាបាយជាផ្ាូវក្តរ
របស់្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ើឡា ររួ  មានៈ 
ខតខ ្ក្តរ (Telegram) និងខវទិ្ក្តសិក្ា
តារខអ ចិ្តូនិក្ (https://

elearning.moeys.gov.kh/rean/)។ 
ខដ្ឋយសារផ្តសាលាខរៀនខៅបនតបិទ្ ខ្ក្តយ
ក្តរផ្ាុោះខ ើងនូវ្ពឹតតិក្តរណ៍ ២០កុ្រភៈ  អងគក្តរ 
ខេប បានចាប់ខផ្តើរខ វ្ើក្តរជាបនាា ន់ខលើសមាស
ភាគខផ្េងខទ្ៀតជារួយវទិ្ាសាថ នខបើក្ទូ្លាយ 
(OI)  ផ្ដលជាអងគក្តរច្ដគូ ខដើរបើខលើក្ក្រពស់
ក្តរទ្ទួ្លបានក្តរសិក្ា និងគុណភាពច្ន្ន 
ធានសិក្ាពើចមាៃ យខដ្ឋយមាន (ទងំសនាឹក្
កិ្ចចក្តរ និងឌើជើថ្ល)។ បចចុបបននខនោះ វទិ្ា
សាថ នខបើក្ទូ្លាយ និងអងគក្តរ ខេប បានកំ្ពុង
រំ្ ទ្ដល់នាយក្ដ្ឋា នបខចចក្ខទ្សរបស់្ក្សួង
អប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡាទងំអស់ មានដូចជា 
(នាយក្ដ្ឋា នបឋរសិក្ា (PED) នាយក្ដ្ឋា ន
អប់រកុំ្មារតូច(ECED) នាយក្ដ្ឋា នរ្យរ
សិក្ាចំខណោះទូ្ខៅ (DGSE) នាយក្ដ្ឋា នអប់រ ំ
ពិខសស/វទិ្ាសាថ នជាតិអប់រពិំខសស(SED/

NISE)) ខដើរបើកំ្ណត់ និងខរៀបចំសមាភ រៈសកិ្ាពើ
ចមាៃ យ ដ្ឋក់្បញ្ចូ លខៅក្នុងខវទិ្ក្តរបស់្ក្សួង

អប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា។ អងគ
ក្តរ ខេប ក៏្បានរំ្ ទ្ដល់
នាយក្ដ្ឋា នបខចចក្ខទ្ស
្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និង
ក្ើឡា ខដើរបើខលើក្ក្រពស់
គុណភាពក្តរសិក្ាតារ
សនាឹក្កិ្ចចក្តរ និងសមាភ រៈ
សិក្ាផ្បបឌើជើថ្លនា
ខពលបចចុបបនន និងខៅអ
នាគត។ អងគក្តរ ខេប 
ក៏្កំ្ពុងស្រប
ស្រួលជារួយ 
រជឈរណឌ លសិក្ាពើ
ចមាៃ យ និងឌើជើថ្ល
ផ្ងផ្ដរ ខដើរបើធានា
ដល់សុេុដុរនើយ
ក្រមខលើកិ្ចចេិតេំ
្បឹងផ្្បងទងំ 
រូលក្នុងក្តរខលើក្
ក្រពស់ខលើក្តរ
សិក្ាពើចមាៃ យតារ
្បព័នធឌើជើថ្ល។  
គខ្មាងរពឹំងថ្ន ខៅផ្េ
រិថុ្នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
្នធានសិក្ាពើ
ចមាៃ យទងំអស់
ស្មាប់ក្្រិតបឋរ
នឹង្តូវបានខរៀបចំ
រចួរាល់ ខហើយអាចរក្
បានខៅក្នុងខគហ
ទំ្ព័ររបស់្ក្សួង
អប់រ ំ យុវជន និង
ក្ើឡា ររួទងំឯក្
សារសិក្ាបផ្នថរ
នានាផ្ដល្តូវបាន
្ក្សួងអប់រ ំ     
យុវជន និងក្ើឡា
អនុរ័ត៕ 



 

ទ្យំររ័ 25 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ 

 ក្រមវ ិ្ ើរបស់អងគក្តរ ខេប ខៅតារសាលា 
ខរៀនខរលខៅជាខ្ចើនបានកំ្ពុងពាយារ
ខដ្ឋោះ្សាយបញ្ញា ្បឈរនានាផ្ដលប៉ោះពាល់
ខដ្ឋយសារក្តររ ើក្រាលដ្ឋលជំងឺកូ្វ ើដ-១៩។ 
អងគក្តរ ខេប បានខ វ្ើក្តរជារួយ្ក្សួងអប់រ ំ
យុវជន និងក្ើឡាក្នុងក្តរផ្េពវផ្ាយសនាឹក្កិ្ចច
ក្តរសវ័យសិក្ា ខដើរបើបនតក្តររំ្ ទ្ដល់ក្តរ
សិក្ារបស់សិសានុសិសេ។ ទ្នាឹរនឹងខនាោះ 
អងគក្តរ ខេប ក៏្បានខ្បើ្បាស់ហរិញ្ាបបទន
មាច ស់ជំនួយបខងកើតក្ញ្ច ប់ឧបក្រណ៍ក្តរពារជំងឺ
កូ្វ ើដ-១៩ ររួមាន៖ បរកិ្តខ រអនារ័យ (ម៉ាស ់
អាល់កុ្ល) និងផ្លបងសិក្ាផ្ដលឪពុក្មាត យ
អាចខ្បើ្បាស់បានខដើរបើរំ្ ទ្ដល់ក្តរសិក្ា
ខៅតារផ្ាោះ។   
 អងគក្តរ ខេប បានខ វ្ើក្តរងារស្រប
ស្រួលជារួយសាលាខរលខៅឱ្យរក្ាបណាា
ល័យខបើក្ដំខណើ រក្តរខដើរបើឱ្យឪពុក្មាត យសិសេ

អាចរក្េចើខសៀវខៅ និងផ្លបងសិក្ាឱ្យកូ្នៗ
ពួក្រត់បានខ្បើ្បាស់ក្នុងក្តរសិក្ាខៅផ្ាោះ 
បាន។ 
 ចំខពាោះក្តរសិក្ាតារអនឡាញវញិ អងគ
ក្តរ ខេប បានកំ្ពុងខ វ្ើក្តរយ៉ាងជិតសនិទ្ធជា 
រួយរជឈរណឌ លអប់រពំើចមាៃ យ និងឌើជើថ្ល 
ខៅវទិ្ាល័យ្ពោះសុើសុវតថិ ខ វ្ើឱ្យសក្រមភាព
សិក្ាខៅសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើដំខណើ រក្តរខៅ
រុេតារ្បព័នធអនឡាញ។ ក្នុងន័យខនោះផ្ដរ 
អងគក្តរ ខេប បានជួយសាលាខរៀនជាខ្ចើនក្នុង
ក្តរឈមុសឈមុលសក្រមភាពសិក្ាជាទ្្រង់ 
និរមិត (ក្តរសិក្ាពើចមាៃ យ ឬតារអនឡាញ) 
ខដ្ឋយខផ្ទត តខ្ា ងំខៅខលើក្តរផ្លិតវ ើខដអូខរ   
ខរៀន។ វ ើខដអូ្បមាណ ៤.១៨០ក្ាើប្តូវបាន  
ផ្លិតខដ្ឋយសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើស្មាប់ផ្ចក្
ចាយខៅរជឈរណឌ លអប់រពំើចមាៃ យ និងឌើជើ
ថ្ល (CDDE)។ 

 អងគក្តរ ខេប ្តូវបាន្ក្សួងអប់រ ំ     
យុវជន និងក្ើឡា និងអងគក្តរយូនើខសហវខ្ជើស
ខរ ើសឱ្យជួយខ វ្ើក្តរងារបខចចក្ខទ្សរំ្ ទ្ដល់
នាយក្ដ្ឋា នបឋរសិក្ា និងរ្យរសិក្ា
ចំខណោះដឹងទូ្ខៅរបស់្ក្សួង ក្នុងក្តរបខងកើត
សនាឹក្កិ្ចចក្តរសិក្ាបនត និងក្រមវ ិ្ ើបខ្ងៀន
បំប៉នបផ្នថរផ្ដលជាផ្ផ្នក្រួយរបស់ក្រមវ ិ្ ើ 
GPE ខឈាម ោះថ្ន ក្រមវ ិ្ ើខឆាើយតប និងសាត រខ ើង
វញិនូវវសិ័យអប់រខំៅក្រពុជាក្នុងបរបិទ្ជំងឺកូ្វ ើដ 
១៩។ អងគក្តរ ខេប មានតួនាទ្ើខផ្ទត តខលើក្តរ
ជួយស្របស្រួលជារួយមាច ស់ជំនួយ្ពរ
ទងំក្តររំ្ ទ្បខចចក្ខទ្សដល់នាយក្ដ្ឋា ន
នើរួយៗរបស់្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា។ 
បចចុបបននខនោះ គខ្មាងរបស់អងគក្តរ ខេប ចំនួន
១៣កំ្ពុង្បតិបតតិក្តរខៅក្នុងតំបន់ខរលខៅ
ផ្ដលយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក់្ខលើក្តរសិក្ាពើ          
ចមាៃ យ៕ 

ជំរុញសិសយានសុិសយសបនតអនុវត្តន៍ការសិកយារីចោងយយ (កបបនិរិមត្) 

សក្រមភាពសិសេខៅសាលាខរៀនជនំាន់ថ្មើ សាលាបឋរសិក្ាអងគរបាន បានខ្បើ្បាស់ក្រមវ ិ្ ើ Google Meet ស្មាប់សិក្ាផ្បបនិរិមត ជាវ ិ្ ើផ្ដល
មានសុវតថិភាពក្នុ ងក្តរចូលររួ្បយុទ្ធ្បឆ្ងំនឹងក្តរឆាងរ ើក្រាលដ្ឋលជងឺំកូ្វដិ-១៩។ សាលាបឋរសិក្ាអងគរបានជាសាលាខរៀនខរលខៅរួយក្នុ ង

ចំខណារសាលាខរៀនខរលខៅជាខ្ចើនខទ្ៀតច្នក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជនំាន់ថ្មើរបស់អងគក្តរ ខេប។ 

កម្មវិធីរ្លើយ្តបនឹងវិសយ័្អប់រកំនងុបរបិទ្យជំងឺកវូីដ១៩ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ ទំ្យររ័ 26 

 អងគក្តរ ខេប សូរសផ្រតងនូវក្តរអរគុណ
ចំខពាោះក្តរសម័្គចិតតឧបតថរភដបដ្ឋក់្ទឹ្ក្ចំនួន 
៧០ដបរបស់បុគគលិក្្នាររ ខអប ើខអ/ABA 
សាខ្្កុ្ងកំ្ពង់ចារ ក្តលពើច្ថ្ៃចនា ១១ខក្ើត 
ផ្េផ្លគុន ឆ្ន ជូំត ខទស័ក្ ព.ស. ២៥៦៤ ្តូវ
នឹងច្ថ្ៃទ្ើ២២ ផ្េកុ្រភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ ខដើរបើឱ្យអងគ
ក្តរ ខេប ខរៀបចំផ្ចក្ជូនដល់កុ្មារ្ក្ើ្ក្ខៅ
ខៅក្នុងតំបន់ខរលខៅរបស់គខ្មាង។ អងគក្តរ 
ខេប សូរជូនពរដល់បុគគលិក្្នាររ ខអប ើខអ/
ABA ទ្ទួ្លបាននូវពុទ្ធពរទងំ ៤ ្បក្តរ គឺ
អាយុ វណាៈ សុេៈ និង ពលៈ កំុ្បើអាក់្ខ្ន  
ខ ើយ៕  

បុគគលិកធនាគរ ច្អប ៊ីច្អ/ABA ឧបត្ថរភដបោក់ទ្ឹកដល់អងគការ ច្ខ្ប 

ខលាក្ បូ សរបតតិ ជានាយក្្គប់្គងហិរញ្ាវតថុ  និងបុគគលិក្តណំាងឱ្យអងគក្តរ ខេប ខដើរបើ 
ទ្ទ្ួលយក្ដបដ្ឋក់្ទឹ្ក្ពើតណំាង្នាររ ABA ស្មាប់ផ្ចក្ជូនសិសេខរលខៅ។ 

 ខៅច្ថ្ៃទ្ើ២៤-២៦ ផ្េកុ្រភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ 
គខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយ (HCC) ខ្ក្តរ
ជំនួយហរិញ្ាបបទនពើរូលនិ្ិ គើនឆ្ន់ សាើហវ
ទុ្ង និង្បតិបតតិខដ្ឋយអងគក្តរ ខេប បាន
ខរៀបចំកិ្ចច្បជំុ្បចាផំ្េខៅសាល្បជំុរបស់
អងគក្តរ ខេប ខដ្ឋយមានបុគគលិក្គខ្មាងចូល
ររួទងំអស់ចំនួន ១៥នាក់្ និងអនក្ពាក់្ព័នធ
ខផ្េងខទ្ៀត។ កិ្ចច្បជំុខនោះមានខរលបំណង៖ 
១)-បងាា ញវឌឍនភាពក្តរអនុវតតសក្រមភាព

គខ្មាង ២)-ព្ងឹងយនតក្តរខ វ្ើក្តរងារបណាា
រក្េ និងព្ងើក្សក្រមភាពក្នុងបណាា ល័យ 
៣)-យល់ក្តន់ផ្តចាស់ពើរខបៀបជួយរំ្ ទ្្គូ
បខ្ងៀន ជាពិខសសសខងកត និងផ្តល់ព័ត៌មាន
្ត ប់ ៤)-ខ្តៀរខរៀបចំយនតក្តរគខ្មាង
ថ្នន ក់្ជាតិ និងខ្ក្តរជាតិ ៥)-ខរៀបចំផ្ផ្នក្តរ
បនត។ ក្តរពិភាក្ាខផ្ទត តអំពើទ្្រង់តារដ្ឋន 
និងវាយតច្រាសិសេ្ំជួយសិសេតូច ក្តរខរៀប 
ចំសក្រមភាពក្នុងបណាា ល័យ ទ្្រង់របាយ

ក្តរណ៍របស់បណាា រក្េ និងទ្្រង់វាយតច្រា 
បណាា ល័យស្មាប់គខ្មាង ក្តរចុោះសខងកត្គូ
បខ្ងៀន ឧបក្រណ៍សខងកត្គូបខ្ងៀន ឧប  
ក្រណ៍្តួតពិនិតយ និងផ្ថ្ទសំាលាខរៀន យនត
ក្តរតារដ្ឋន និងក្តរ្តួតពិនិតយសក្រមភាព
សាលាខរៀន ខដ្ឋោះ្សាយបញ្ញា ្បឈរពាក់្
ព័នធនឹងក្តរអនុវតតសក្រមភាពគខ្មាង ្ពរ
ទងំខរៀបចំផ្ផ្នក្តរស្មាប់គខ្មាងផ្េ        
បនាា ប់។  
 កិ្ចច្បជំុ្បចាផំ្េខនោះ បានព្ងឹងសរតថ
ភាពរស្រនតើគខ្មាងខលើក្តរអនុវតតន៍ក្រមវ ិ្ ើឱ្យ
ក្តន់ផ្តលអ្ បខសើរ និងបានយល់ដឹងពើយនតក្តរ
សំខ្ន់ៗខដើរបើជួយសិសេផ្ដលមានត្រូវក្តរ
បផ្នថរ ្ពរទងំផ្ណនាំ្ គូបខ្ងៀនអនុវតតន៍
ក្រមវ ិ្ ើឱ្យ្តូវខរលខៅរបស់គខ្មាង្បក្ប 
ខដ្ឋយគុណភាព តាររយៈក្តរចុោះ្តួតពិនិតយ
តារដ្ឋនតារសាលាខរៀនខរលខៅ            
នើរួយៗ៕  

កិចេព្បជុំព្បចំកខ្របស់គច្ព្ោងកុោរករពជុារីករាយ  (HCC) 

ខលាក្ ខៅ វណាា  នាយក្្បតិបតតិអងគក្តរ ខេប បានចូលររួកិ្ចច្បជុំ្ បចាផំ្េកុ្រភៈ 
ក្នុ ងគខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយ (HCC) ខៅក្តរយិាល័យក្ណាត ល ្ក្ុងក្ំពងច់ារ។ 

ម្រពឹតេិការណ៍ ការម្រសាវម្រាវចំរណេះដឹង និងការកំសានេរសេៗ 



 

ទ្យំររ័ 27 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ 

 រនុសេមាន ក់្ៗផ្តងផ្តខ វ្ើក្តរសខ្រចចិតត
ជា្បចា ំ តូចក្តើ ្ំក្តើ ខហើយវាផ្តងមានខហតុ
ផ្លផ្ដលអនក្្តូវខ វ្ើក្តរសខ្រចចិតតក្នុងសាថ ន
ភាពផ្បបណារួយ អនក្នឹងទ្ទួ្លបានផ្លពើ
ក្តរសខ្រចចិតតខនាោះខៅច្ថ្ៃរួយ។ ចូររ ើក្រាយ 
នឹងទ្ទួ្លសាគ ល់ក្តរពិតនូវអវើផ្ដលបានខ វ្ើក្នុង
ខពលបចចុបបនន និងខពញចិតតនូវអវើផ្ដលអនក្បាន

សខ្រចចិតត។ កំុ្ខ្ា ចក្នុងក្តរខ វ្ើេុស ្តូវមាន
ភាពក្តា ហាន ហា ន្បឈររុេ និងមានក្តរ
ទ្ទួ្លេុស្តូវចំខពាោះសក្រមភាពផ្ដលអនក្បាន
ខ វ្ើ។ ខពលអនក្ចង់សខ្រចចិតតក្នុងក្តរខ វ្ើអវើ
រួយ អនក្ផ្តងផ្តសុំខយាបល់ពើរនុសេផ្ដលអនក្
ទុ្ក្ចិតត បុ៉ផ្នតក្តលៈខទ្សៈេាោះ ខបើពួក្ខគរិន
យល់្សបនឹងក្តរសខ្រចចិតតខនាោះ អនក្ក៏្រិន

សបាយចិតតផ្ដរ។ ក្តរសុំខយាបល់ពើរនុសេ
ផ្ក្បរេាួនវាជាខរឿងលអ ពើខ្ពាោះគំនិតខ្ចើនអាច
ផ្សវងរក្រខ្ាបាយលអក្នុងខដ្ឋោះ្សាយ ផ្តចុង
ខ្ក្តយអនក្ផ្តមាន ក់្គត់ជាសខ្រចចិតត។ ដូខចនោះ 
ខពលអនក្ចង់ខ វ្ើអវើក៏្ខ វ្ើខៅ រម នអើ្តូវខ្ា ចខនាោះ
ខទ្! ផ្ាុយខៅវញិ ខបើអនក្សខ្រចចិតតខ វ្ើតារ
នរណាមាន ក់្ ខពលទ្ទួ្លបានលទ្ធផ្លលអ ខនាោះ 
អនក្នឹងដឹងគុណដល់ពួក្ខគ ផ្តខបើេុសវញិ 
អនក្នឹងសាត យខ្ក្តយ និងខៅផ្តរិនអស់ចិតត
ថ្នខហតុអវើរិនខ វ្ើតារចិតតេាួនឯង។ អនក្ជា
រនុសេដំបូងផ្ដលទ្ទួ្លេុស្តូវជារួយបញ្ញា
ផ្ដលបានខក្ើតខ ើង ខហើយអនក្នឹងសាគ ល់
រនុសេ្សឡាញ់អនក្ ចាជួំយអនក្ រំ្ ទ្អនក្ 
ខៅខពលខនាោះឯង។ លទ្ធផ្លនឹងខក្ើតខ ើង
រាល់ខពលអនក្សខ្រចចិតតខ វ្ើអវើរួយ រាល់សក្រម 
ភាព សុទ្ធផ្តមានលទ្ធផ្លទងំអស់៕ 
 

(ដក្្សងខ់ចញពើខសៀវខៅេយល់ដខងាើរ) 

 ជើវតិផ្ដលឆាងក្តត់ខរឿងរ៉ាវរិនសរ
្បក្បឧបសគគ និងបញ្ញា  វារិន្តឹរផ្តខ វ្ើឱ្យ
ខយើងរងឹមាផំ្តបុ៉ខណាា ោះខទ្ បុ៉ផ្នតវាជាខរខរៀន 
និងជាក្តរចងចាដ៏ំលអបំផុ្ត។ ខពលេាោះអងគុយ
គិតពើខរឿងចាស់ៗទងំអស់ខនាោះ វាអាចខ វ្ើឱ្យ
អនក្ខ្ក្ៀរ្កំ្ សបាយចិតត និងអស់សំខណើ ច
ខដ្ឋយរិននឹក្សាម នថ្នអនក្ក្តា យជាអនក្ខៅច្ថ្ៃ
ខនោះខដ្ឋយសារខរឿងផ្ដលធាា ប់បានឆាងក្តត់
ក្នាងរក្។ ឱ្យផ្តអនក្មានក្តរតាងំចិតត និង
មានខរលខៅរួយចាស់លាស់ ររួចាប់ខផ្តើរ
ខ វ្ើវា គឺខ វ្ើខដ្ឋយរិនរង់ចាចំ្ថ្ៃផ្សអក្ ខនាោះ្គប់
យ៉ាងនឹងបានលអ្ បខសើរជាងខពលខនោះ។ 
រនុសេ្គប់រន គបបើខរៀនរស់ខៅជារួយនឹងក្តរ
ពិតថ្នជើវតិ គឺជាក្តរតស ូ ក្តរលោះបង់ ក្តរអត់

ម្ត់ និងក្តា ហាន្ពរទ្ទួ្លយក្ក្តរផ្ទា ស់បតូរ 
ខហើយរ ើក្រាយនឹងខរឿងរ៉ាវថ្មើៗ។ ខទោះបើជាសថិត
ក្នុងសាថ នភាពអា្ក្ក់្ផ្បបណាក្តើ ខបើខយើងរិន
ខគចខវស ខដ្ឋោះសា ខហើយហា ន្បឈររុេ 
ខនាោះរម នអវើផ្ដលថ្នរិនអាចខៅរចួខ ើយ។ 
ខបើខយើងមាន ក់្ៗខ្ា ចក្តរលំបាក្ ខតើខ វ្ើដូចខរតច 
អាចរក្ខឃើញនូវដំខណាោះ្សាយទងំខនាោះ

បាន? ខទោះបើជាមានឧបសគគជាខ្ចើនកំ្ពុង
រង់ចា ំ បុ៉ផ្នតខយើងក៏្កំ្ពុងខដើរខៅរុេ គឺខដើរខៅ
ខលើផ្ាូវផ្ដលេាួន្សលាញ់ ខដើរខដ្ឋយភាពខជឿ
ជាក់្ ខហើយរិន្ពរចុោះចាញ់ជាដ្ឋច់ខ្ត          

តស ូរហូតដល់ដំណាក់្ក្តលច្ន វនិាទ្ើចុង
ខ្ក្តយ៕ 

(ដក្្សងខ់ចញពើខសៀវខៅរនុសេខមម ) 

្បភពរូបភាព #Pinterest 

កុំអស់សងយឃឹរ! 

ចុងច្ព្កាយអែកព្ត្ូវច្ធវើការសច្ព្រចចិត្ត 

្បភពរូបភាព #Pinterest 

ម្រពឹតេិការណ៍ ការម្រសាវម្រាវចំរណេះដឹង និងការកំសានេរសេៗ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ ទំ្យររ័ 28 

១ អានខ្ចើនខចោះខ្ចើនខក្ើនគំនិត ្បាជាា ខចោះគិតពិចារណា 
 ខរើលខឃើញពិភពខលាក្អសាច រយ បខញ្ចញវាចាលអ្ បច្ព។ 
២ បណតុ ោះឱ្យេាួនជារនុសេលអ ្បខសើរបវរ្បខសើរច្្ក្ 
 អាន្ពឹក្អានយប់អានទងំច្ថ្ៃ ច្លលក្ផ្ក្ច្ចនចខ្រើនណាស់។ 
៣ បណតុ ោះគំនិតលអៗ ខ្ចើន បញ្ញា ចខ្រើនខក្ើនរិនេវោះ 
 បញ្ញា ថ្មើៗគរខសអក្សកោះ ត្មាលអលអោះតខរៀងខៅ។ 
៤ ខហតុខនោះចូរខយើងឧសាហ៍អាន ខសៀវខៅអំណានផ្ដល្តឹរ្តូវ 
 រិនថ្នក្តរផ្សតឬខសៀវខៅ ្តិោះរក្េុស្តូវ្តង់ណារួយ។ 
៥ ខយើងនឹងជាជនមានតច្រា ក្នុងសងគរច្្ក្ផ្ដលជា្តួយ 
 េំក្សាងជាតិ និងខលើក្សាួយ កិ្តតិយសជា្តួយដ៏ច្ថ្ាថ្នា ។ 
៦ រាង៉ខយើងយុវជនយុវតើ រិន្តូវខ្ា ចភ័យឬរអា 
 តាងំចិតតតស ូ និងរក្ា ្បក្បចរយិាខដ្ឋយសរររយ។ 
៧ សងគរខពារខពញខដ្ឋយគំនិត រនុសេខចោះគិតវាងច្វសរ 
 ខចោះឱ្នលំខទនតារ្កឹ្តយ្ក្រ ទូ្នាម នអប់រចិំតតរនុសេលអ។ 

និពនធខដ្ឋយយុវសិសេ ញឹរ សុេវសិាល 
ជាសិសេថ្នន ក់្ ទ្ើ១១ ខៅសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ
វទិ្ាល័យ្ពោះសុើសុវតថិ 

ត្ម្រលម្នអំណាន 
(បទ្ ពាក្យ្បាពំើរ) 

រត្ិអែកអាន 

 
 
ខៅ ូ ផ្ស្រហវរ ើ បានខលើក្ខ ើងថ្ន “ក្តរអប់ររិំនអាចផ្ទា សប់តូ រពិភពខលាក្ទងំរូលបានខទ្ ផ្តក្តរអប់រផំ្ទា ស់បតូ ររនុសេ  

ខហើយរនុសេផ្ទា ស់បតូ រពិភពខលាក្”។  
“Education does not change the world. Education changes people. People changes the world,” Paulo Freire. 

៨ ្បខទ្សរុងខរឿងរ ើក្ចខ្រើន ្បាជាា រនុសេខក្ើនបានបវរ 
 ្បជាជនចូលររួខ្តក្អរ អបអរសាទ្រយ៉ាងអសាច រយ។ 
៩ កំុ្ឱ្យពុក្ផ្រ៉អស់សងឈរឹ ឱ្យរត់ញញឹររុេ្សស់ថ្នា  
 ខឃើញកូ្នពូផ្ក្មាន្បាជាា  នាជំាតិ្គួសារខថ្កើងបវរ។ 
១០ ចុងខ្ក្តយចូរកូ្នចងចាថំ្ន ចំណាចំំណារឱ្យបានលអ 
 ្បខយាជន៍ខ្ា ងំណាស់អានអក្េរ ជួយខយើងផ្លង្ក្លអរុងខរឿង។ 

 

 ខលាក្ រុន រសមើ ជាអតើតសិសេអាហារូបក្រណ៍អងគក្តរ ខេប និង
បចចុបបននជា្គូបខ្ងៀនខៅសាលាបឋរសិក្ាអូរឫសេើ បានមាន្បសាសន៍
ថ្ន “គខ្មាងរបសអ់ងគក្តរ ខេប បានចូលររួចំផ្ណក្ដលក់្តរផ្ទា សប់ដូ រក្នុ ងវសិ័
យអប់រខំៅក្រពុជាតាររយៈសក្រមភាពជាខ្ចើន ដូចជាmជួយផ្ដលជ់ាសមាភ រៈ
សិក្ាដលសិ់សានុសិសេខៅថ្នន ក់្អនុវទិ្ាលយ័ វទិ្ាលយ័ និងបានផ្តលអ់ា
ហារូបក្រណ៍បនតក្តរសិក្ាថ្នន ក់្សាក្លវទិ្ាលយ័ផ្ថ្រខទ្ៀតផ្ង។ អវើផ្ដលគួរ
ឱ្យចាប់អាររមណ៍  គឺគខ្មាងអប់រកុំ្មារ ើ (GEI) របសអ់ងគក្តរ ខេបបានជួយ
ផ្គត់ផ្គងថ់្វកិ្តស្មាប់គរសិុសេ្ក្ើ្ក្ ផ្ដលកំ្ពុងផ្តសិក្ាខៅសាលា
គរុខក្តសលយ និងរជឈរណឌ លគរខុក្តសលយ។ េាុ សូំរអរគុណខៅដល់គខ្មាង 
GEI ផ្ដលជួយរំ្ ទ្ស្មាប់ឱ្យបនតក្តរសិក្ារហូតដល់ខពលេាុ បំានបញ្ច ប់
ក្តរសិក្ាពើសាលាគរខុក្តសលយខនោះផ្ងផ្ដរ”។ 

ម្រពឹតេិការណ៍ ការម្រសាវម្រាវចំរណេះដឹង និងការកំសានេរសេៗ 



 

ទ្យំររ័ 29 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ 

វិធានការ ៣កុំ ៣ការ រ 
(បទ្ ពាក្យ្បាពំើរ) 

១. ច្មច្រាគកូវដីដបព់្បាបំនួ បានបងាា ញខៃួនកនុងសេគមន ៍
 ម្មភកុមភៈជួបគន ជំនំុ បងកច្ព្គុះធំដេ់កមពុជា។ 
២. ច្ៅាមច្ខត្តព្កុងរាជធានី ភតិ្ភយ័ជាទី្យដេ់ព្បជា 
 រេរដា រដ្ឋា ជនព្គបគ់ន  បាត្ប់ងក់ារងារខវុះថ្វកិា។ 
៣. ផ្លអ កការច្រៀនបច្ណាត ុះអាសនន ច្ៅព្គបត់្ំបន់ាមសាលា 
 រដា ឯកជនព្គឹុះសាថ នសិកា ផ្លអ កព្គបស់ាខាម្នកមពុជា។ 
៤. ទូ្យទងំព្បច្ទ្យសផ្លអ កជួបជំុ រកាបីកំុបីការ រ 
 រកាគោៃ ត្ព្គបអ់ងាគ  កូរ ៉ណូាវាច្ចៀសឆ្ា យខៃួន។ 
៥. បគុគេព្គបរ់បូព្តូ្វព្បយត័្ន ជំុគន ផ្លត ចក់ាត្់ច្គររកបនួ 
  កោ៉់ស់ការ រឱ្យខាេ បខ់ជួន ជួយ ការ រខៃួននុត្ច្ព្គុះភយ័។ 
៦. ព្តូ្វោនអាេ់កុេនិងសាប ូ អនកព្តូ្វគិត្គូរសោអ ត្ម្ដ 
 លាងម្ដញឹកញាបច់្រៀងរាេ់ម្ថ្ា កូវដីនឹងកសយ័បាត្ស់ងាា រ។ 
៧. គោៃ ត្សុវត្ថិភារម្នសងគម ឃ្លៃ ត្គន មនិនតុ ំជួយ រកា 
 មយួខមព៉្ត្កនៃុះាមសាស្តសាត  សុខាភបិាេបានជព្ោប។ 

រត្ិអែកអាន 

និពនធខដ្ឋយយុវសិសេ ថ្ន លដី្ឋ 
ជាសិសេថ្នន ក់្ទ្ើ១០ ខៅសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ 
វទិ្ាល័យ សខរតចហ ុន ផ្សន ពារជើក្ង 

៨. កំុច្ៅកខនៃងោនមនុសសច្ព្ចើន ច្ព្ ុះអាចបច្ងកើនសមត្ថភារ 
 ច្មច្រាគចម្ព្ងអាចចូេច្ព្ជៀប បងគជាភារកាយព្គពំ្គ។ 
៩. កំុច្ចញច្ៅច្ព្ៅឬបុ៉ះ េ់ សាវ គមនច៍្ដ្ឋយផ្លា េ់ចបម់្ដគន  
 ការឱ្បការច្ថ្ើបព្តូ្វការ រ ព្តូ្វបតូរមកជាសំរុះមតង។ 
១០. កំុច្ៅកខនៃងខដេបិទ្យជិត្ ច្រាគអាចរមួរតឹ្ាមកាយនង 
 រកកខនៃងខយេ់ឱ្យេមត្់េមង ច្មច្រាគមនិឆៃងដេ់ដច្ងាើម។ 
១១. ដូច្ចនុះព្តូ្វចកំុំព្បខេស ព្តូ្វោនចំច្ណុះជាអនកច្នតើម 
 កអក ឬកណាត ស់ខាប់ជាច្ដើម ព្គបគ់ន នេុងច្នតើមច្ចុះការ រ។  

 ខលាក្ ្គូ ខហង សុេុរ ជានាយក្សាលា ខៅវទិ្ាល័យ្កុ្រ្ពោះរហាលាភ “គខ្មាងរបស់
អងគក្តរ ខេប បានជួយខ្ចើនដល់វសិយ័អប់រខំៅ្បខទ្សក្រពុជាខយើង ទងំបំណិនជើវតិ ខរលខៅជើវតិ 
ខរលខៅក្តរងារ ផ្ដលជួយដលសិ់សានុសិសេភាគខ្ចើនមានក្តរអប់រលំអ និងមានក្តរងារខ វ្ើ្បក្ប 
ខដ្ឋយសុឆនាៈផ្ដល្សបនឹងខរលនខយាបាយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល។ េាុ សំងឃឹរថ្នអងគក្តរ ខេប នឹង
បនតជួយវសិយ័អប់រខំៅក្រពុជាស្មាប់សិសេផ្ដលនឹងខរៀនចប់ថ្នន ក់្ទ្ើ១២ ឱ្យសខ្រចបាន ៩០% 
ស្មាប់ជើវតិអនក្សិក្ាទូ្ទងំ្បខទ្ស“។ 

 
 

វចិទ្រ័ ហូហគូរ “លបំាក្ខដ្ឋយមាន្បាជាា  ្បខសើរជាងក្តរសបាយខដ្ឋយភាពលៃងខ់មា ”។ 
"An intelligent hell would be better than a stupid paradise," Victor Hugo. 

ម្រពឹតេិការណ៍ ការម្រសាវម្រាវចំរណេះដឹង និងការកំសានេរសេៗ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអប់រ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០១ ព្បចខំខមករា-ច្មសា  ឆ្ន ២ំ០២១ ទំ្យររ័ 30 

យថ្ច្ព្គុះណាស់ច្បើកូនគមយន! 
(បទ្ពាក្យ៧) 

១. បដិវត្តឧសាេកមម កូនច្ធវើឧបកមមសំសនានា 
 ចបរី់ទី្យមយួមកសាួនភ្ា ឥឡូវព្តូ្វជាទី្យបនួច្េើយ។ 
២. វវិត្តឥត្ ប់ទងំយបម់្ថ្ា ឱ្ខកវចរម្ណកំុកច្នតើយ 
 កំណត្ច់្គេច្ៅសមៃងឹច្ព្ត្ើយ កំុច្ៅច្ាុះច្ត្ើយច្ភៃចសាម រតី្។ 
៣. អាចសួរទី្យព្បឹកាអាជីរ នដេ់ជាព្បទី្យបកូនព្បុសព្សី 
 ត្ខព្មត្ព្មង់ឱ្យឃ្លម ត្ខមី បញ្ា ខវងខៃីសព្ោេធូរ។ 
៤. ចំច្ណុះជំនាញព្បឹងសវុះខសវង ឱ្ហាត្ខនុះខខនងខំគិត្គូរ 
 វភិាគច្ដ្ឋុះព្សាយកំុច្ៅយូរ អត្ធ់មត្ត់្ស ូច្េើយទ្យនភ់ៃន។់ 
៥. នវានុវត្តនប៍ច្ងកើត្ថ្មី ខកម្ចនព្ទឹ្យសដីជំនាញទ្យន ់
 ឱ្យជាធនធានគួរគយគន់ េអេអុះច្េើសេន់រនម់្ថ្ៃថ្នៃ ។ 
៦. រត័្ោ៌នវទិ្យាកជ៏ាោន កូនព្ត្ូវខត្ោនជាបអ់ាាម  
 ច្ទ្យើបទនស់ម័យបច្ព្មើការ នាយុគច្នុះណាច្ៅរិសី។ និពនធខដ្ឋយខលាក្ ស ំម្ករា 

ជា្គូបខ្ងៀនខៅសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ 
វទិ្ាល័យ្ពោះសុើសុវតថិ 

 អ នករតវូម្ចេះឱ្យតម្ម្ លម្ល ើខ្ លនួឯង ក ុមំ្ផ្ ញើក ាសីខុ្របស់អ នកម្ល ើោត់អ នក 
ដម្ទ។ ោរខ្តិខ្រំបងឹតរបងរបស់អ នកម្ៅម្ថ្ ៃម្នេះ វាម្និហចុផ្លឱ្យ  
ភាល ម្ៗម្ទ ប  តុន ាវាកពំងុដមំ្ណើរោរម្ៅរកទសិម្ៅតដលអ នកបានកណំត់
ទកុ។ ចរូអ នកចងចថំ្ន ម្នសុសោន ក់ៗោនតម្ម្ ល នងិចនំចុពមិ្សស 

ម្រៀងៗខ្ លនួ។ ដមូ្ច នេះ អ នករតវូតតម្ច នខ្ លនួឯងឱ្យោនតម្ម្ លចប់ពមី្ថ្ ៃម្នេះម្ៅ 
ម្នាេះអ នកនងឹម្ធ ាើម្រឿងណាតដលោនរបម្យាជន ៍នងិអាចជាជំហរ 

ជយួដល់អ នកដម្ទបាន។ 

ម្រពឹតេិការណ៍ ការម្រសាវម្រាវចំរណេះដឹង និងការកំសានេរសេៗ 

៧. គំនិត្ដឹកនាចំ្ដ្ឋុះបញ្ា  ព្តិ្ុះរុិះរិចរោនខនតី  
 ព្គបព់្គងអារមមណ៍ កយសមដី ច្នដើមគំនិត្ថ្មីច្រៀបខននការ។ 
៨. កូនោនឬច្ៅច្ៅសាួនច្អាើយ ដេ់ម្ថ្ាច្នុះច្េើយោសច្សនហា 
 ោនគិត្ោនគូររិចរណា ព្បុងច្ព្បៀបកាោបព្មុងច្ទ្យ? 
៩. យថ្នច្ព្គុះណាស់ច្បើកូនគម ន បំណិនធនធានច្នុះោសច្ម 
 ដេ់ម្ថ្ាខាងមុខច្យើងចញ់ច្គ កូនច្អាើយរុិះច្រខិត្ខំច្ៅ។ 
១០.វាសនាជាតិ្ច្យើងច្ន្ើច្េើកូន សច្ណាដ ងសណដូ នគិត្ឱ្យច្ព្ៅ 
 យកជយ័ឱ្យបានណា េច្ៅ នាជំាតិ្ច្ឆ្ព ុះច្ៅរងុកិត្តិ។ 


