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   ទំព័រ 
 ១-២ អំរីអងគការ ច្ខប ចំនួនគច្ព្ោងកំរុងព្បត្ិបត្តិ អនកទ្យទួ្យេផេ សាលាច្ោេច្ៅ ោេ ស់ជំនួយកនុងឆ្ន ២ំ០២១ និងត្ំបនច់្ោេច្ៅ  

១. ការអភិវឌ្ឍសាលាររៀនធម្មនុញ្ញ  (NGS) 

 ៤ កិចេព្បជុំច្េើកទ្យី១ជាមួយព្កុមអនកព្គបព់្គងសាកេវទិ្យាេ័យត្ិចសាស់ 
 ៥ ការច្ព្បើព្ាស់ទ្យព្មង់សំណួរសព្ោបប់ច្ងកើត្ច្ត្សតព្បឡង 
 ៦ កិចេសោា សនត៍្ំណាងោេ ស់ជំនួយជាមួយព្កុមព្បឹកាភិាេ និងអនកពាករ់័នធរបស់គច្ព្ោង  
 ៦ រិធីបិទ្យបញ្េ បគ់ច្ព្ោងសាលាច្រៀនជំនានថ់្មី សាលាបឋមសិកាសាា យព្រហូត្ និងវទិ្យាេ័យច្ោកព្រីងកនុងច្ខត្តសាា យច្រៀង 

២. ព័ត៌មានវិទា ទំនាក់ទំនង និងបរចេកវិទាសម្រមាប់ការអប់រ ំ

 ៩ កមមវធិី (Apps) សព្ោបច់្ធាើទ្យំនាក់ទ្យំនងកនុងបរបិទ្យជំងឺកូវដី-១៩ 
 ១០ ការច្ព្បើព្ាស់បច្ចេកវទិ្យារត័្ា៌នជំរញុការសិកាខបបចព្មុុះកនុងបរបិទ្យជំងឺកូវដី-១៩ 

៣. ការអភិវឌ្ឍម្ររូបរម្រងៀន 

 ១២  សននិសីទ្យជាត្ិច្េើកទ្យី១ សតីរី ការព្បឹកាគរចុ្កាសេយ ច្ព្កាមព្បធានបទ្យ ការបច្ងកើត្សហគមនសិ៍កាវជិាា ជីវៈសព្ោបព់្គូព្បឹកាគរចុ្កាសេយ 
 ១៥ ព្គូបច្ព្ងៀនទ្យទួ្យេានវគគបណតុ ុះបណាត េរីកមមវធិីសាលាច្រៀនជំនានថ់្មី 
១៥-១៦ កមមវធិីបំបន៉ព្គូបច្ព្ងៀនកិចេសនា 
 ១៦ សិកាា សាលាសតីរី ការបំបន៉សមត្ថភារព្គូបច្ព្ងៀនកិចេសនា 
 ១៧ សិកាា សាលាត្ព្មងទ់្យិស សតីរី ភារជាអនកដឹកនា ំនិងការព្គបព់្គងសាលាច្រៀន 
 ១៨ សិកាា សាលា សតីរី ការបច្ងកើត្ច្ត្សតខដេោនសុរេភារ 
 ១៩ កមមវធិីបំបន៉សមត្ថភារព្គូបច្ព្ងៀនអំរីការច្ព្បើព្ាស់ធនធានសមបរូខបបកនុងថ្នន កច់្រៀន និងការច្រៀបចំបរសិាថ នថ្នន កច់្រៀន 
 ២០ ការច្រៀនបណតុ ំ តាមផទុះកនុងបរបិទ្យជំងឺកូវដី-១៩   

៤. កម្មវិធីអប់របំរយិាប័នន 
 ២២ យុវត្ីណាវនិោនការងារច្ធាើបនាទ បរ់ីានអាហារបូករណ៍អងគការ ច្ខប 
 ២៣ ការព្បជុំច្ធាើបចេុបបននភារសកមមភារជាមួយនាយកសាលាច្ោេច្ៅ 
 ២៤ ការព្បជុំសតីរីការអនុវត្តកមមវធិីអាហារបូករណ៍ និងច្រៀបចំខផនការបនត 
 ២៥ យនតការច្ព្បើព្ាស់ថ្វកិាឃំុកនុងការោពំ្ទ្យសកមមភារសាលាច្រៀន 
 ២៦ ការរិច្ព្ោុះច្ោបេ់ច្េើការច្រៀនតាមបណតុ ំ  និងការជួយ ោំព្ទ្យសិសស 
 ២៧ កុោរោនជំងឺច្សេកសាេ ំងអស់រយៈច្រេជាងបីខខព្ត្ូវានរាាេ 
 ២៨ កេឹបសិកាសិសសអាហារបូករណ៍ទ្យទួ្យេានវគគបំបន៉តាមអនឡាញ 

៥. កម្មវិធីអំណានថ្នន ក់ដំបូង 

 ៣០ សកមមភារសិកាតាមបណតុ ំ ច្ោយច្ព្បើព្ាស់កមមវធិីសិកាអងគការ ច្ខប 

៦. កម្មវិធីម្រតេយ្យសកិា 
 ៣២ សិកាា សាលា សតីរី ការខកឯកសារខផនការព្បចខំខសព្ោបម់ច្ត្តយយសិកា 
 ៣៣ វគគបំបន៉បច្ចេកច្ទ្យសច្រៀបចំខផនការបច្ព្ងៀនព្បចថំ្ថ្ៃ េំនាំបច្ព្ងៀន និងច្រៀបចំកិចេខត្ងការបច្ព្ងៀនសព្ោប់ថ្នន កម់ច្ត្តយយសិកា 
 ៣៤ ការរព្ងឹងព្គូមច្ត្តយយអំរីបច្ចេកច្ទ្យសសព្ោបប់ច្ព្ងៀន និងច្រៀនរីចោៃ យ 
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៧. រចនាបថរេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ 
 ៣៦ សម្ភា រៈសម្រម្ភប់កុម្ភរលេងម្ររូវបានដំល ើងលៅសាលាលរៀនលោេលៅ 
 ៣៧ ការលរៀបចំបរសិាា នសាា រ និងបរកិាា ទំលនើបទាក់ទាញកុម្ភរមកសិកាលម្រចើន 

៨. ការអភិវឌ្ឍបណាា លយ័្ 
 ៣៩ សកមមភារអំណាន និងសកមមភារសិសសខាីសោា រៈសិកាច្ៅបណាា េ័យសតងោ់សត្វត្សរទ៍្យី២១ យកច្ៅសិកាច្ៅផទុះ  

៩. កម្មវិធីបំណិនជីវិត និងម្របឹកាអាជីព 
 ៤១ ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យច្ាុះរុមពផាយច្សៀវច្ៅបំណិនជីវតិ្សព្ោបកុ់ោរផីេូវការ 
 ៤៣  ច្សៀវច្ៅបំណិនជីវតិ្ទងំ៨មុខព្ត្ូវានផសរាផាយច្ៅទូ្យទងំព្បច្ទ្យស 
 ៤៥ ច្សវាព្បឹកាអាជីរច្ធាើឱ្យសិសសអភវិឌ្ឍនខ៍ផនការជីវតិ្កានខ់ត្ព្បច្សើរ 
 ៤៦ ការព្បឹកាអាជីរជាយនតការជច្ព្មើសជំនាញព្ត្ឹមព្ត្ូវសព្ោបសិ់សស 
 ៤៦ ការព្បឹកាអាជីរតាមរយៈកមមវធិីព្ត្ីវស័ិយោនភារងាយព្សួេ 
 ៤៧ ច្ត្ើោនកតាត អាីខេុះខដេសិសសព្ត្ូវច្ព្ត្ៀមខេួនសិកាច្ៅសកេវទិ្យាេ័យ? 
 ៤៧ ការនិោយជាសាធារណៈជាោោ៌៌ទ្យំនាកទ់្យំនងេអសព្ោប់យុវជនកមពុជា 
 ៤៨ នីត្ិវធិីកនុងការចុុះបញ្េ ីព្កុមហ ុនច្ៅព្កសួងពាណិជាកមម និងភារជាសហព្គិនជាមូេោា នព្គឹុះសព្ោបសិ់សសសិកាចងប់ច្ងកើត្អាជីវកមមច្ៅថ្ថ្ៃមុខ 

១០. កម្មវិធីរ ល្ើយ្តបនឹងវិសយ័្អប់រកំនងុបរបិទកវីូដ១៩ 
 ៥០ ជំនួយច្សបៀងអាហារច្ធាើឱ្យកុោរព្កីព្កោនកំលំាងចិត្តខិត្ខំសិកាបនត 
 ៥២ កមមវធិីខចកច្សបៀងអាហារជួយ ច្ោុះបញ្ញា របស់កុោរងាយរងច្ព្ោុះ 
 ៥៣ ការរិច្ព្ោុះច្ោបេ់ សតីរី ការច្ព្បើព្ាស់កញ្េបឯ់កសារការសិកាបំបន៉បខនថមសព្ោបោ់កប់ញ្េូ េច្ៅកនុងការបច្ព្ងៀន និងច្រៀន  
 ៥៣ ការផតេ់សោា រៈសិកាបខនថមដេ់កុោរច្ៅសាលាច្រៀនច្ោេច្ៅ 

១១. ម្រពឹតេិការណ៍ ការម្រសាវម្រាវចំរណេះដឹង និងការកំសានេរសេងៗ 
 ៥៥ អងគការ ច្ខបចូេរមួថ្វកិាជួយ ព្គួសាររងច្ព្ោុះច្ោយសារច្ភេើងច្ ុះផទុះ  
 ៥៥ កុោរ ោ៉នព់្តា ានរងច្ព្ោុះថ្នន កច់រាចរណ៍កនុងព្សុកអូរជុំ 
 ៥៦ ការច្ធាើខផនការយុទ្យធសាស្តសតសព្ោបរ់យៈច្រេ៥ឆ្ន  ំ២០២០-២០២៤ 
 ៥៧ កុំចខំេីសាម ច្គខផអក  
 ៥៧ ជំនួបជាមួយ ច្លាក W. Partick Murphy ឯកអគគរដាទូ្យត្សហរដាអាច្មរកិ 
 ៥៨ ច្រឿងត្ថ្មេថ្នការអាន 
 ៥៩ កូរ ៉ណូាព្បេ័យការសិកាខ្ុ ំ 

រលាក រអឿ សាវីន ររៀបចំផែនការ បរ្កើតទម្រ្់ និ្រចនា 
រលាក ឈនួ តារា ជំនួយការបរចេករទស 
រលាក វ៉ា ន់ សខុសារៈ ជំនួយការផែែកទិនែន័យ 

ព្រឹត្តិបព្ត្    ការអបរ់ំ នងិបច្ចេកវិទ្យា     
ច្រៀបចំផលិត្ និងច្ចញផយាយច្ោយ 

ព្ត្ួត្រិនតិ្យយអកខរាវរិុទ្ធ និងកកសព្រួលខ្លឹរសារច្ោយ 

រលាក ្ន ឆ្យ្ទុធ ម្តួតពិនិត្យរួរ  
រលាក រពម្រជ សរុភឿន ម្តួតពិនិត្យ និ្ផកសម្រួលខ្លឹរសារ 

រលាក ឆម្៉ា សខុឃា ជំនួយការបរចេករទស 
កញ្ញញ  ម្រជន កាត់ថ្ន ម្បរូល និ្សររសរព័ត៌មាន 

កញ្ញញ  សុមី្ សលលី ម្តួតពិនិត្យអកខរាវិរុទធ និ្ខ្លឹរសារ 



 

ទ្យំររ័ 1 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

 ចក្ខុវិស័យ 
ចកាុវស័ិយរបស់លេប គឺផ្តេ់េទធភាព
ដេ់កុម្ភរ និងយុវជននូវជលម្រមើសដ៏េា
បំផុ្រលៅកនុងជើវរិផ្ផ្ាកលេើសកាត នុពេ
របស់ពួកលគតាមរយៈទទួេបានការ 
អប់រេំា។ 

បេសក្ក្ម្ម 
លបសកកមមរបស់អងគការ លេប គឺល្វើការ
ជាមួយរដ្ឋា ភិបាេ សហគមន៍ និងអនក
ពាក់ព័នធលផ្េងលទៀរ លដើមបើផ្តេ់អំណាច
ដេ់កុម្ភរ និងយុវជនងាយរងលម្រោោះកនុង
ការសលម្រមចបាននូវសិទធិទទួេបានការ
អប់រមំ្របកបលដ្ឋយគុណភាពតាមរយៈវ ិ្ ើ
ច្ចនម្របឌិរថ្មើ។ 

គុណតម្ម្ៃ 
 ការផ្តេ់សិទធិអំណាច 
 ការសាមគគើ 
 លសចកតើលមតាត  
 ការលោរព 
 កិចចសហម្របរិបរតិការ 
 ការផ្កផ្ម្របថ្មើ ឬច្ចនម្របឌិរថ្មើ 
 រម្ភា ភាព 
 លជឿជាក់ 

 លេប គឺជាអងគការលម្រៅរដ្ឋា ភិបាេកនុងម្រសុកផ្ដេ
ល្វើការចមបងលៅកនុងវស័ិយអប់រកំនុងម្របព័នធ លៅកនុង
ម្របលទសកមពុជា។ លេបបានម្របរិបរតិការគលម្រម្ភងលៅ
ម្រគប់កម្រមិរជាមួយអនកទទួេផ្េលៅកនុងសាលាបឋម
សិកា អនុវទិាេ័យ កមមវ ិ្ ើអាហារូបករណ៏សម្រម្ភប់
សិសេលៅសាកេវទិាេ័យ និងកមមវ ិ្ ើបរញិ្ញា បម្ររ
ជាន់េពស់អប់រ ំ ឯកលទសម្របឹកាគរុលកាសេយ។ ចំនួន
កុម្ភរទទួេផ្េផ្ទា េ់ម្ភនជាង ១៥០០០០នាក់ និង
ម្រគូបលម្រងៀនជាលម្រចើនរយនាក់ផ្ដេបលម្រងៀនលៅជាង
៤០០សាលាកនុង១៣រាជធានើ-លេរត។ 

អំរីអងគការ ច្ខ្ប 

រុខ្ងារគច្ព្ោងរបស់អងគការ ច្ខ្ប តារកផែកបច្ចេកច្ទ្សកែុងឆ្យំ២០២១ 

 

           

១.  គម្រោង ម្សៀវម្ៅសរោប់កម្ ពជុា BfC               ✓     

២. កម្ មវធិមី្្ លើយតប នងិស្តា រម្ ើងវញិនវូវសិយ័អប់រកំ នងុបរបិទជំងកឺវូដី-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. ម្ជឈម្ណឌលរស្តវរជាវគរមុ្ោសលយជំនាន់ថ្ 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 អភវិឌ្ឍនវ៍សិយ័អប់រមំ្ធយម្សកិាទតុយិភមូ្២ិ USE-SDP2   ✓ ✓       ✓ ✓ ✓   

១៧. គម្រោង សហរគនិវយ័ម្ក មង YEP       ✓         ✓ ✓ 
១៨. គម្រោង សម្ ពន័ ធភាពម្ដ ើម្បីោរអភវិឌ្ឍរបកបម្ោយម្ចរភាព នងិ 
 ោរគរំទសំម្ ងម្ដ ើម្បីសម្ធម្ស៌ង គម្ 

Co-SAVED  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

១៩. គម្រោង ងាយស្សលួម្រៀន  E2L  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 

សរុបគច្ព្ោងកំរុងដំច្ ើរការកែុងកផែកនីរួយៗ   ៤ ៧ ១១ ១២ ៦ ៣ ៦ ៨ ១១ ១២ 
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ោរអភវិឌ្ឍម្នសុស 
របកបម្ោយម្សចក ាមី្ថ្ លថ្ នរូ! 

២០២១ 
គម្រោងម្េបឆ្ន  ំ



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 2 

ោចយស់ជំនួយអងគការ ច្ខ្ប កែុងឆ្យំ២០២១ 

សសិានសុសិស  
១២០៨៣១ 

រគបូម្រងៀន/នាយក  
២៨០៦ 

ភាគពីាក់ពន័ ធ 
១៤៩៦ 

ចំនួនអែកទ្ទួ្លផលផ្ទយល់ 

ម្ម្ត ាយយសកិា 
៤២ 

ម្ធយម្សកិា 
១១០ 

ឧត ាម្សកិា 
១ 

ចំនួនសាលាច្ោលច្ៅ 

តំ្បន់ច្ោលច្ៅ 
អនុវត្តគច្ព្ោង 
កែុងឆ្យំ២០២១ 
របស់អងគការ 
ច្ខ្ប ោនចំនួន 
១៣ រាជធានី-

ច្ខ្ត្ត 

បឋម្សកិា 
១៧២ 

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


 

ទ្យំររ័ 3 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 4 

កិចេព្បជុចំ្លើកទ្ី១ជារួយគ ៈព្គប់ព្គងសាកលវទិ្យាល័យត្ចិសាស ់

 ចាប់តាងំពើលបើកដំលណើ រការថ្នន ក់បរញិ្ញា  
បម្ររជាន់េពស់អប់រ ំ ឯកលទសម្របឹកាគរុលកា   
សេយលៅចុងឆ្ន ២ំ០១៩មក មជឈមណឌ េ
ម្រសាវម្រជាវគរុលកាសេយជំនាន់ថ្មើ (NGPRC) 
បានដំលណើ រការរ ើកចលម្រមើនកនុងការលកៀរគរច្ដគូ
អប់រអំនតរជារិសំខាន់ៗសម្រម្ភប់លេើកកមពស់   
វស័ិយអប់រ ំ ជាពិលសសផ្ផ្នកម្របឹកាគរុលកា     
សេយលៅកមពុជា លហើយល្វើឱ្យលករ ត ិ៍ល ម្ ោះវទិា
សាា នជារិអប់រមំ្ភនភាពេបើសុសសាយលៅ
លេើពិភពលលាក។  
 លៅច្ថ្ៃទើ២៧ ផ្េឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ 
មជឈមណឌ េ NGPRC បានលរៀបចំកិចចម្របជុំ
លេើកទើ១ តាមរយៈអនឡាញជាមួយគណៈ
ម្រគប់ម្រគងសាកេវទិាេ័យរិចសាស់ លៅ
សហរដាអាលមរកិ។ កិចចម្របជុំលនោះម្ររូវបានល្វើ
ល ើងបនាា ប់ពើម្ភនការចុោះហរាលេខាលេើអនុ
សារណៈលោគយេ់ោន ច្នម្រកសួងអប់រ ំ    
យុវជន និងកើឡាច្នម្រពោះរាជាណាចម្រកកមពុជា
រវាងមជឈមណឌ េម្រសាវម្រជាវគរុលកាសេយ
ជំនាន់ថ្មើច្នវទិាសាា នជារិអប់រជំាមួយនឹង
សាកេវទិាេ័យរិចសាស់ កាេពើច្ថ្ៃទើ២០ 
ផ្េឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ លដើមបើផ្សវងរកកិចចសហ
ការ និងការោមំ្រទដេ់ថ្នន ក់បរញិ្ញា បម្ររជាន់
េពស់អប់រ ំ ឯកលទសម្របឹកាគរុលកាសេយរបស់ 
មជឈមណឌ េម្រសាវម្រជាវគរុលកាសេយជំនាន់ថ្មើ 
ម្រពមទាងំពម្រងឹងភាពជាអនកដឹកនា ំ ការម្រសាវ 
ម្រជាវផ្ផ្នកអប់រ ំ ជាពិលសសការម្រសាវម្រជាវម្របរិ 
បរតិផ្ផ្នកម្របឹកាគរុលកាសេយ។  
 លៅកនុងអនុសារណៈលោគយេ់ោន លនោះ 
បានលផ្ទត រលៅលេើចំណុចសំខាន់ៗចំនួន៥ រមួ
ម្ភន៖ (១)ការបលងកើរសកាត នុពេច្នកិចចម្រពម
លម្រពៀងផ្ផ្នកអប់រមំ្របកបលដ្ឋយកិចចសហការ
សម្រម្ភប់កមមវ ិ្ ើម្រសាវម្រជាវ និងអភិវឌឍន៍
ទាក់ទងលៅនឹងឯកលទសម្របឹកាគរុលកាសេយ។  
(២)ជំរុញឱ្យម្ភនកមមវ ិ្ ើផ្ទា ស់បតូរបទ
ពិលសា្ន៍សម្រម្ភប់និសេរិ/គរុនិសេរិ លដើមបើ
ពម្រងឹង/ពម្រងើកបទពិលសា្ន៍លៅលេើឆ្កអនតរ
ជារិ។ (៣)ការអភិវឌឍកមមវ ិ្ ើអភិវឌឍន៍
អាជើពម្រគូបលម្រងៀនផ្បបនិមិមរ (អានបនតទំ្រ័រ ៥...) 



 

ទ្យំររ័ 5 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

 លៅច្ថ្ៃទើ២២ ផ្េកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ កមម
វ ិ្ ើសាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើ សាលាបឋមសិកា
អងគរបាន បានលរៀបចំសិកាា សាលាសតើពើ ការ
លម្របើម្របាស់ទម្រមង់សំណួរសម្រម្ភប់បលងកើរលរសត
ម្រប ង  តាមរយៈម្របព័នធអនឡាញ (Google 

Meet) ផ្ដេម្ភនអនកចូេរមួសរុបចំនួន ៣៧ 
នាក់ផ្ដេជាម្រគូបលម្រងៀន និងបុគគេិកអងគការ 
លេប។  
 សិកាា សាលាលនោះល្វើល ើងជាេកាណៈ
ពិភាកាម្រកុមលដ្ឋយម្ភនលោេបំណងពម្រងឹង
សមរាភាពលលាកម្រគូអនកម្រគូកនុងការបលងកើរលរសត
ម្រប ងសម្រម្ភប់ល្វើការវាយ
រច្មាតាមដំណាក់កាេ និង
លម្របើម្របាស់ម្របលភទសំណួរសម
ម្រសបតាមសមរាភាពរបស់

សិសេ។  
 សិកាា សាលាលនោះផ្តេ់ឱ្កាសឱ្យលលាកម្រគូ
អនកម្រគូបានជួបម្របជុំោន ពិភាកាអំពើចំណុចសំ
ខាន់ៗ ដូចជា សុពេភាពម្របសិទធភាពលរសត 
ម្របលភទសំណួរ សំណួរេំលអៀង (សំណួរ
លបើក) សំណួរមិនេំលអៀង (សំណួរបិទ) 

ម្របលភទទម្រមង់សំណួរមិនេំលអៀង និងពិភាកា
លេើសំណួរជាក់ផ្សតងលដើមបើងាយម្រសួេកនុងការ
វាយរច្មាេទធផ្េសិការបស់សិសេ
ម្របកបលដ្ឋយម្របសិទធភាព។ ការបលងកើរសំណួរ
លដ្ឋយពិភាកាម្រកុម គឺជាវ ិ្ ើសាស្តសតច្ចនម្របឌិរេា
សម្រម្ភប់លចៀសវាងការជាន់សំណួរ និងម្ភន

កំណរ់ចំណុចវាយរច្មា
ចាស់លាស់លៅកនុងសំណួរ
ដ្ឋក់ឱ្យសិសេល្ាើយ៕ ម្របរភទសណួំរ 

ម្ិនលរំអៀង 
សំណួរបងាាញពផីលក នងុម្នាេះ  

ោរោក់ពនិ ទមុ្និប្របរបលួរវាងអ នកប្ក 

លរំអៀង 
សំណួរបងាាញពលីនំាកំ នងុម្នាេះ  

ោរោក់ពនិ ទអុាចប្របរបលួរវាងអ នកប្ក 

(ពើចម្ភៃ យ) ឱ្យម្ភនសកាត នុ
ពេដេ់មជឈមណឌ េ ម្រសាវម្រជាវភាពជាអនក
ដឹកនាអំប់រ ំ (ELRC) សម្រម្ភប់មជឈមណឌ េ
ម្រសាវម្រជាវគរុលកាសេយជំនាន់ថ្មើ (NGPRC)។
(៤)ការបលងកើរកផ្នាងពម្រងឹងភាពជាច្ដគូ និង
ពម្រងើកឧរតមភាពការសិកាលៅកនុងសហរដា  
អាលមរកិ និងម្រពោះរាជាណាចម្រកកមពុជា និង
(៥)ការអភិវឌឍកិចចម្រពមលម្រពៀង/េកាេណឌ
េមាិរលៅកនុងអនុសារណៈលោគយេ់ដ៏ម្ភន
សកាត នុពេ។ 

 អនុសារណៈលោគយេ់ោន លនោះម្ភន   
រយៈលពេ ២ឆ្ន  ំ លដ្ឋយគិរចាប់តាងំពើច្ថ្ៃទើ
២០ ផ្េឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ លនោះរលៅ ផ្ដេ
លនោះជាលម្ភទនភាពមួយច្នកិចចេិរេំម្របឹងផ្ម្របង
របស់មជឈមណឌ េម្រសាវម្រជាវគរុលកាសេយ
ជំនាន់ថ្មើ និងការម្របឹកាគរុលកាសេយលៅម្រពោះ
រាជាណាចម្រកកមពុជាកាន់ផ្រម្ភនការអភិវឌឍ
ម្របកបលដ្ឋយចើរភាព។ ចកាុវស័ិយមជឈមណឌ េ 
គឺការផ្ទា ស់បតូរចររិេកាណៈសាលាលរៀនទូទាងំ
ម្របលទសឱ្យម្ភនចេនាយនតការពើម្រគូឧលទាស

ផ្ដេម្ភនបទពិលសា្ន៍ អាចជួយបណតុ ោះ     
បណាត េទាងំវជិាា ជើវៈ និងម្រកមសើេ្ម៌ ល្វើឱ្យ
សាលាលរៀនរបស់ពួកោរ់ម្ភនភាពរ ើករាយ 
និងជាកផ្នាងទាក់ទាញការសិកា។ 
 កិចចម្របជុំលនោះបានផ្តេ់ផ្ផ្ាផ្ទក លម្រចើន បលងកើរ 
បានការសហការរវាងគណៈម្រគប់ម្រគងសាកេ
វទិាេ័យរិចសាស់ និងមជឈមណឌ េម្រសាវ 
ម្រជាវគរុលកាសេយជំនាន់ថ្មើ ច្នវទិាសាា នជារិ
អប់រកំនុងការលេើកកមពស់វស័ិយអប់រឱំ្យម្ភន
េកាណៈច្ចនម្របឌិរថ្មើៗ៕ 

កិចចពិភាកាតាមម្របព័នធអនឡាញជាមួយម្រកុមអនកម្រគប់ម្រគងសាកេវទិាេ័យរិចសាស់ លដើមបើផ្សវងរកកិចចសហការ និងការោមំ្រទដេ់ 
ថ្នន ក់បរញិ្ញា បម្ររជាន់េពស់អប់រ ំឯកលទសម្របឹកាគរុលកាសេយរបស់មជឈមណឌ េម្រសាវម្រជាវគរុលកាសេយជនំាន់ថ្មើ។ 

(...ត្រីទំ្រ័រ ៤) 

ការច្ព្បើព្ាសទ់្ព្រងស់ំ រួសព្ោបប់ច្ងកើត្ច្ត្សតព្បឡង  



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 6 

 លៅច្ថ្ៃទើ១២ ផ្េសើហា ឆ្ន ២ំ០២១ មស្តនតើ
ជំនាញមកពើអងគការឆ្េហាវ នកមពុជា ផ្ដេជា
ម្ភច ស់ជំនួយរបស់គលម្រម្ភងសាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើ 
សាលាបឋមសិកាសាវ យម្រពហូរ និងវទិាេ័យ 
លោកម្រពើង លេរតសាវ យលរៀង បានលរៀបចំកិចច
សម្ភា សន៍ជាមួយម្រកុមម្របឹកាភិបាេ នាយក

សាលា គណៈកម្ភម ការម្រគប់ម្រគងសាលាលរៀន 
លលាកម្រគូអនកម្រគូ និងអាណាពាបាេសិសេ 
លដើមបើម្របមូេព័រ៌ម្ភនពើការអនុវរតសកមមភាព
គលម្រម្ភងកនុងការលេើកកមពស់ការអប់រមំ្របកប 
លដ្ឋយគុណភាព សកមមភាពម្រកុមម្របឹកាភិបាេ 
ការកសាងសមរាភាពម្រគូបលម្រងៀន និងការផ្ថ្ទាំ

លហដ្ឋា រចនាសមព័នធសាលាលរៀន។ សកមមភាព
សំខាន់របស់កមមវ ិ្ ើ គឺការបលងកើរសាលារដា
សវយរ័ផ្ដេសលម្រមចបាននូវសតង់ដ្ឋអប់រេំពស់
តាមេកាេណឌ វនិិលោគ។ មយាងលទៀរ អភិបាេ 
កិចច គណលនយយភាព និងកម្រមិរវជិាា ជើវៈេពស់ 
គឺជាធារុសនូេដ៏សំខាន់របស់កមមវ ិ្ ើ៕ 

កិចេសោភយសនត៍្ំណាងោចយសជ់ំនួយជារួយព្កុរព្បកឹយាភាិល និងអែក
ពាក់រ័នធរបសគ់ច្ព្ោងសាលាច្រៀនជំនានថ់្មី ច្ខ្ត្តសាវយយច្រៀង 

កិចចសម្ភា សន៍ជាមួយម្រកុមម្របឹកាភិបាេ នាយកសាលា គណៈកម្ភម ការម្រគប់ម្រគងសាលាលរៀន និងលលាកម្រគូអនកម្រគូ  

រិធីបិទ្បញ្េបគ់ច្ព្ោងសាលាច្រៀនជំនានថ់្មី សាលាបឋរសិកយាសាវយយ
ព្រហូត្ និងវទិ្យាលយ័ច្ោកព្រីងកែុងច្ខ្ត្តសាវយយច្រៀង 

 កាេពើច្ថ្ៃទើ២៦ ផ្េសើហា ឆ្ន ២ំ០២១ 
កមមវ ិ្ ើសាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើ-លេរតសាវ យលរៀង 
(NGS-SV) លម្រកាមជំនួយហិរញ្ាបបទានពើអងគ
ការឆ្េហាវ នកមពុជា បានលរៀបចំសិកាា សាលា
សតើពើ “ការ្ាុោះបញ្ញច ងំបញ្ច ប់គលម្រម្ភង” តាម
ម្របព័នធអនឡាញ (Zoom) លដើមបើពិនិរយលមើេ
បចចុបបននភាពវឌឍនភាពលេើការអនុវរតសកមម 
ភាពគលម្រម្ភងសាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើ និងការបិទ
បញ្ច ប់គលម្រម្ភងកនុងជុំទើ២។ សម្ភសភាពអនក
ចូេរមួសរុបម្ភនចំនួន ៥២នាក់ រមួម្ភន៖ 

ម្រកុមម្របឹកាភិបាេថ្នន ក់លេរត គណៈកមមការ
ម្រគប់ម្រគងសាលាលរៀន រំណាងម្ភច ស់ជំនួយមក
ពើអងគការឆ្េហាវ ន រំណាងម្ភតាបិតាសិសេ 
លលាកម្រគូអនកម្រគូ និងបុគគេិកគលម្រម្ភង។ 
 លលាក លេៀវ សំអុេ ម្របធានម្រកុមម្របឹកាភិ
បាេសាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើថ្នន ក់លេរត បានម្ភន
ម្របសាសន៍ថ្ន “សាលាលរៀនជនំាន់ថ្មើ សាលា
បឋមសិកាសាវ យម្រពហូរ និងវទិាេ័យលោក
ម្រពើង ម្ភនការអភិវឌឍជាបនតបនាា ប់ផ្ផ្នកលហដ្ឋា
រចនាសមព័នធ គុណភាពអប់រេំា សមរាភាពម្រគូ

បលម្រងៀនម្ភនការវវិឌឍលៅមុេ ម្ភនសម្ភា រៈឧប 
លទសម្រគប់ម្រោន់ ការម្រគប់ម្រគង និងដឹកនារំបស់ 
គណៈនាយកម្ភនការរ ើកចលម្រមើន។ លបើគលម្រម្ភង
ម្ររវូបានបញ្ច ប់ការោមំ្រទដេ់សាលាលរៀនលៅ
លពេលនោះ វាជាការេំបាកខាា ងំណាស់ ពើលម្រពាោះ
សាលាមិនទាន់ម្ភនថ្វកិាោមំ្រទម្រគបូលម្រងៀន
លដ្ឋយេាួនឯងលៅល ើយ”។ 
  លលាក លសាម សំ នាយកសាលាបឋម
សិកាសាវ យម្រពហូរបានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន 
“គលម្រម្ភងសាលាលរៀន (អានបនតទំ្រ័រ ៧...) 



 

ទ្យំររ័ 7 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

ជនំាន់ថ្មើ បានផ្តួ ចលផ្តើមសាង
សងល់ហដ្ឋា រចនាសមព័នធសាលាលរៀន ដូចជា ការ
ជួសជុេអោរសិកា អភិវឌឍន៍បណាា េ័យផ្បប
សរវរេរទ៍ើ២១ បំពាក់លម្រគឿងសងាា រមិ កាត រលេៀន
កញ្ច ក់ ទូតាងំសម្ភា រៈសាន ច្ដសិសេ សម្ភា រៈ 
ពិលសា្ន៍ ម្ភនកុពំយូទ័រយួរច្ដសម្រម្ភប់ម្រគូ
បលម្រងៀន និងសម្ភា រៈជាលម្រចើនលផ្េងៗលទៀរ។  ជា
ពិលសស គលម្រម្ភងបានផ្តេ់វគគបណតុ ោះបណាត េ
បំបយនសមរាភាពម្រគបូលម្រងៀន ផ្តេ់វ ិ្ ើសាស្តសត
បលម្រងៀនថ្មើៗ ការបលងកើរសណួំរលរសត ការលម្របើ
ម្របាស់បលចចកវទិាជនួំយកនុងការបលម្រងៀន និង
លរៀនកនុ ងយុគសម័យឌើជើថ្េ។ លលាកបានបនត
លទៀរថ្ន លបើគលម្រម្ភងសាលាលរៀនជនំាន់ថ្មើបញ្ច ប់
លៅលពេលនោះ វាជាការម្រពយួបារមារបស់គណៈ
ម្រគប់ម្រគងសាលាកនុងការបនតនិរនតភាព លដ្ឋយ 
សារសាលាមិនម្ភនថ្វកិាោមំ្រទដេ់លលាកម្រគូ
អនកម្រគ ូ និងថ្វកិាលដើមបើដលំណើ ការសាលាលរៀន
ម្រសបតាមកមមវ ិ្ ើសាលាលរៀនជនំាន់ថ្មើលនាោះ
ល ើយ ”។  
 លលាក គង់ ណារនិ នាយកវទិាេ័យ 
លោកម្រពើង បានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន “សាលាលរៀន
ម្ភនការរ ើកចលម្រមើនគួរឱ្យករ់សម្ភគ េ់ និងលម្ភទន
ភាពបផុំ្រ លម្រកាយលពេចាប់ច្ដគូជាមួយ

គលម្រម្ភងសាលាលរៀនជនំាន់ថ្មើ។ គលម្រម្ភងបានផ្ក
េមាលហដ្ឋា រចនាសមព័នធរូបវនត ផ្តេ់អាហារូប    
ករណ៍ជូនលលាកម្រគអូនកម្រគបូានបនតថ្នន ក់បរញិ្ញា  
បម្ររ ម្ភនទសេនកិចចសិកាលៅលម្រៅម្របលទស
ពាក់ព័នធនឹងការបលម្រងៀន និងលរៀន ល្វើការ
ពិលសា្ន៍ជាក់ផ្សតង ម្ភនបនាប់ពិលសា្ន៍វទិា
សាស្តសត បនាប់កុពំយូទ័រ កាឹបសិកា និងផ្តេ់ម្របាក់
លេើកទឹកចិរតជូនម្រគបូលម្រងៀនតាមភារកិចច។  
លលាកបានបផ្នាមលទៀរថ្ន សាលាម្ភនសិទធិ
ម្របមូេម្របាក់មូេនិ្ិសម្ម៌ពើម្ភតាបិតាសិសេ
សម្រម្ភប់ោមំ្រទដលំណើ ការសាលាលរៀនក៏ពិរផ្មន 
បយុផ្នតថ្វកិាលនោះលៅផ្រមិនសមមូេនឹងការ
ចំណាយលៅល ើយ “។  
 ជាការល្ាើយរបនឹងបរបិទលនោះ និងការ
ម្របរិបរតិគលម្រម្ភងបនតឱ្យបានលជាគជ័យ លលាក 
អ ុេ រុន ទើម្របឹកាជារិជាន់េពស់អងគការ លេប 
បានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន“កមមវ ិ្ ើសាលាលរៀជនំាន់ 
ថ្មើម្ភនលោេនលោបាយចាស់លាស់ លដ្ឋយ
ម្ភនការឯកភាពពើម្រកសងួអប់រ ំ យុវជន និង
កើឡា លដើមបើបណតុ ោះបណាត េ្នធានមនុសេលៅ
មជឈមណឌ េគរុលកាសេយឱ្យម្ភនសមរាភាព
េពស់ ម្ភនម្រកមសើេ្ម៌ ម្ភនចំលណោះដឹងផ្ផ្នក
ព័រ៌ម្ភនវទិា ការទំនាក់ទនំង និងបលចចកវទិា 

(ICT) ការម្រសាវម្រជាវ ការោមំ្រទម្រគបូលម្រងៀន 
លដើមបើបនតនិរនតភាពចំលពាោះសាលាលរៀនជនំាន់ថ្មើ
ផ្ដេបានវាយរច្មាជាប់ លដ្ឋយទទួេសាគ េ់ 
គុណភាពអប់រពំើម្រកមុម្របឹកាភិបាេថ្នន ក់ជារិ។ 
លទាោះបើជាអងគការឆ្េហាវ នបានបិទបញ្ច ប់
គលម្រម្ភងលៅច្ថ្ៃលនោះក៏ពិរផ្មន ផ្រកមមវ ិ្ ើសាលា
លរៀនជនំាន់ថ្មើមិនម្ររវូបានបញ្ច ប់លនាោះល ើយ។ 
សាលាលរៀនេាួ នឯងម្ររវូផ្រលចោះផ្សវងរកថ្វកិាោំ
ម្រទបនត លហើយអងគការ លេប នឹងបនតជួយោមំ្រទ
ផ្ផ្នកបលចចកលទសដេ់បណាត ញសាលាលរៀន
ជនំាន់ថ្មើ ”។ 
 លលាកនាយកសាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើទាងំពើរ 
គណៈម្រគប់ម្រគងសាលាលរៀន លលាកម្រគូអនកម្រគូ 
និងអនកពាក់ព័នធលផ្េងៗ បានសំណូមពរដេ់
អងគការឆ្េហាវ នកមពុជា ឱ្យបនតជួយោមំ្រទ
ថ្វកិាដេ់សាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើ សាលាបឋម
សិកាសាវ យម្រពហូរ និងវទិាេ័យលោកម្រពើង 
ឱ្យបានោយ ងលហាចណាស់ម្ររឹមមួយឆ្ន សំិកា
លទៀរ លដើមបើល្វើោយ ងណាឱ្យសាលាលរៀនលនោះ
ម្ភនេទធភាពម្រគប់ម្រោន់កនុងការម្របមូេថ្វកិា
សម្រម្ភប់ឆ្ន សំិកាថ្មើសម្រម្ភប់ោមំ្រទសកមមភាព  
ផ្តេ់លសវាអប់រមំ្របកបលដ្ឋយសកមមភាពផុ្ស   
ផុ្េ និងរកាបាននូវនិរនតរភាព៕ 

សកមមភាពម្រកុមម្របឹកាភិបាេ នាយកសាលា គណៈកម្ភម ការម្រគប់ម្រគងសាលាលរៀន និងលលាកម្រគូអនកម្រគូកនុ ងវគកសិកាា សាលា 

(...ត្រីទំ្រ័រ ៦) 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 8 



 

ទ្យំររ័ 9 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

 បចចុបបននលនោះ ជំងឺកូវ ើដ-១៩ លៅផ្របនត
្ាងរ ើករាេដ្ឋេពាសលពញច្ផ្ាម្របលទសកមពុជា
ផ្ដេមិនអនុញ្ញា រឱ្យមនុសេម្ភនការជួបជុំោន
លម្រចើន លហើយវាបានជោះឥទធិពេោយ ងខាា ងំលៅ
លេើលេបឿនច្នការអភិវឌឍកនុងម្របព័នធអប់រលំៅ
កមពុជា។ លទាោះបើោងលនោះកតើ អងគការ លេប លៅ
ផ្របនតម្របរិបរតិសកមមភាពជួយអនតរាគមន៍ដេ់
សាលាលរៀនលោេលៅទាងំអស់កនុងលេរតចំនួន
១៣ លដ្ឋយលផ្ទត រលេើការលម្របើម្របាស់ម្របព័នធ     
បលចចកវទិាសម្រម្ភប់ការម្របាម្រស័យទាក់ទងកនុង
បរបិទការងារតាមរយៈសកមមភាពជាលម្រចើន 
ដូចជា ការលរៀបចំកមមវ ិ្ ើសិកាា សាលា វគគបណតុ ោះ 
បណាត េ លវទិកា កិចចម្របជុំ និងកមមវ ិ្ ើលផ្េងៗ
លេើម្របព័នធអនឡាញទាងំអស់វញិ។ ទនាឹមនឹង
លនោះផ្ដរ កមមវ ិ្ ើ (Apps) ចំនួនពើរផ្ដេអងគ
ការ លេប បានកំពុងលម្របើម្របាស់លម្រចើនបំផុ្រ
សម្រម្ភប់ភាា ប់ទំនាក់ទំនង រមួម្ភន៖ កមមវ ិ្ ើ 
Zoom និងកមមវ ិ្ ើ Google Meet។  
 កមមវ ិ្ ើទាងំពើរលនោះម្ររូវបានអងគការ លេប 
ទិញអាជាា ប័ណាម្ររឹមម្ររូវកនុងការលម្របើម្របាស់
សម្រម្ភប់ជួយសម្រមួេដេ់ការងារម្របជុំ ដំលណើ រ
ការបណតុ ោះបណាត េ និងសិកាា សាលាោយ ងេា

ម្របលសើរ ផ្ដេម្ភនរួនាទើសំខាន់ៗម្រសលដៀងោន
លម្រចើន ដូចជា ទើ១ វាមិនកំណរ់រយៈលពេកនុង
ការម្របជុំ ម្ភនន័យថ្ន លយើងអាចលរៀបចំការ
ម្របជុំ ឬសិកាា សាលាបានលម្រចើនលម្ភយ ងលដ្ឋយមិន
បារមាពើការដ្ឋច់ និងរអាក់រអួេរខំាន គួបផ្េំ
ម្របព័នធអុិន្ឺលណរេា និងអាចកំណរ់អនកចូេ
រមួបានោយ ងលម្រចើន គឺអាចបានពើ ១០០ ដេ់ 
៥០០នាក់ ឬ១០០០នាក់អាម្រស័យលេើអនក
លម្រជើសលរ ើសលេើកញ្ច ប់កមមវ ិ្ ើរបស់វា។ ទើ២ វា
អាចថ្រវ ើលដអូផ្ាុកលៅកាន់ Cloud សម្រម្ភប់
Zoom ចំផ្ណកឯ Google Meet ផ្ាុកលៅ
កនុង Google Drive។ វាម្ភនសមរាភាពចាប់
យកសកមមភាពទាងំអស់បានកនុងការម្របជុំ
ម្រោន់ផ្រចុចលេើឧបករណ៍ថ្រ (Recording)។ 
ដូលចនោះ អនកអាចលផ្ាើវ ើលដអូច្នការម្របជុំ សិកាា
សាលា ឬវគគបណតុ ោះបណាត េលនាោះលៅកាន់អនក
ផ្ដេមិនបានចូេរមួកមមវ ិ្ ើ និងងាយម្រសួេ
កនុងការល្វើរបាយការណ៍។ ទើ៣ វាអាចល្វើការ
ផ្េពវផ្ាយបនតលៅកាន់បណាត ញសងគម អនក
អាចភាា ប់ការម្របជុំលៅកាន់សាធារណៈលៅលេើ
កមមវ ិ្ ើលហ វសប ុក (Facebook) និងយូ្ូប
(YouTube) លដើមបើផ្េពវផ្ាយព័រ៌ម្ភនឱ្យបាន

ទូេំទូលាយលៅដេ់អនកលមើេ និងទើ៤ វាអាច
ម្រគប់ម្រគងអនកចូេរួមកនុងកមមវ ិ្ ើទាងំមូេបាន 
គឺ អនក Host ឬ Admin អាចម្ភនសិទធិដកអនក 
ចូេរមួលចញបានកនុងករណើ ចាបំាច់។       
ឧទាហរណ៍ Admins អាចម្ភនសិទធិបិទ
សំល ង ឬវ ើលដអូផ្ដេរខំានអំ ុងលពេម្របជុំ 
ម្ភនសិទធិថ្រជាវ ើលដអូ និងអាចផ្បងផ្ចកជា
ម្រកុមរូចៗលដើមបើពិភាកាម្រកុមម្រពមទាងំអាច
ម្រគប់ម្រគងសកមមភាពទាងំមូេបានលដ្ឋយងាយ
ម្រសួេ។ 
 គលម្រម្ភងរបស់អងគការ លេប ទាងំអស់
បានលម្របើម្របាស់កមមវ ិ្ ើទាងំពើរលនោះសម្រម្ភប់
ទំនាក់ទំនងជាមួយលលាកនាយក នាយកិា 
លលាកម្រគូអនកម្រគូ ម្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និង
កើឡា មនាើរអប់រ ំ ការោិេ័យអប់រ ំ យុវជន 
និងកើឡាលេរត-ម្រសុក អាជាា ្រមូេដ្ឋា ន និងអនក
ពាក់ព័នធលផ្េងៗលទៀរកនុងការងារសហការជួយ
អនតរាគមន៍ដេ់សាលាលរៀនលោេលៅសម្រម្ភប់
ល្ាើយរបឱ្យបានទាន់លពេលវលា លទាោះបើជា
សាិរកនុងបរបិទជំងឺកូវ ើដ-១៩ កំពុងលៅផ្ររ ើក
រាេដ្ឋេកតើ បយុផ្នតអងគការ លេប លៅផ្ររកាបាន
ការម្របរិបរតិគលម្រម្ភងលដ្ឋយលជាគជ័យ៕ 

ករមវិធី (Apps) សព្ោបច់្ធវើទ្ំនាក់ទ្នំងកែងុបរិបទ្ជំងកឺវូីដ-១៩ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 10 

 នាយកដ្ឋា នបលចចកវទិាព័រ៌ម្ភនច្ន
ម្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកើឡា បានលរៀបចំវគគ
បណុ្ោះបណ្ាេជាលស រ ើស្ើពើ ការលម្របើម្របាស់   
បលចចកវទិាព័រ៌បានជំរុញការសិកាផ្បបចម្រមោុះ
កនុងបរបិទជំងកូឺវ ើដ-១៩  តាមម្របព័នធអនឡាញ
(Zoom) ផ្ដេម្ភនអនកចូេរួមសរុបចំនួន
១០០នាក់ រមួម្ភន៖ នាយក/នាយកិា លលាក
ម្រគូអនកម្រគូ បុគគេិកអងគការ លេប និងអនកពាក់
ព័នធលផ្េងៗ។ ការបណតុ ោះបណាត េលនោះបាន
ម្របម្រពឹរតលៅជាបនតបនាា ប់ោន ចំនួន៣វគគ ដេ់

សិកាា កាមផ្ដេមកពើរាជធានើ-លេរត លដើមបើល្វើ
ការ្ាុោះបញ្ញច ងំពើរលបៀបអនុវរតបំណិន និងយុទធ
សាស្តសតថ្មើមៗ ម្រពមទាងំលដ្ឋោះម្រសាយបញ្ញា ម្របឈម
នានា។ 
 វគគបណតុ ោះបណាត េលនោះម្ភនលោេ
បំណងសំខាន់ៗមួយចំនួន ៣ ដូចជា ១-ផ្សវង
យេ់ពើអរាន័យការសិកាផ្បបចម្រមុោះ និងរលបៀប 
ផ្្េ់អរាម្របលោជន៍ដេ់សិសេ។ ២-ផ្សវងយេ់ 
ពើភាពេុសោន រវាងថ្នន ក់លរៀន ផ្ដេម្ភនបលចចក
វទិាសមបូរផ្បប និងថ្នន ក់លរៀនផ្ដេលរៀនផ្បប  

ចម្រមុោះ។ ៣-ផ្សវងយេ់គំរូលផ្េងៗច្នការសិកា
ផ្បបចម្រមុោះ និង ៤-ផ្សវងរកឧបករណ៍បលចចក
វទិាផ្ដេអាចលម្របើម្របាស់កនុងការជួយសម្រមួេ
ដេ់ការសិកាផ្បបចម្រមុោះ។ 
 លលាក អ ុេ រុន ម្របធានម្របរិបរតិកមមវ ិ្ ើ
សាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើ  ម្ររូវបានអលញ្ា ើញចូេរមួ
ជាវាគមិនកមមវ ិ្ ើលនោះល្វើការផ្ចករផំ្េកនូវបទ
ពិលសា្ន៍ថ្មើៗទាក់ទងលៅនឹងការសិកាផ្បប
ចម្រមុោះ លដើមបើទទួេបានម្របសិទធិភាពេពស់កនុងកា
បលម្រងៀន និងលរៀន៕  

ការច្ព្បើព្ាសប់ច្ចេកវទិ្យារត័្៌ានជរំុញការសិកយាកបបចព្រុុះ 
កែុងបរិបទ្ជំងកឺូវីដ-១៩ 

លលាក អ ុេ រុន ម្របធានម្របរិបរតិកមមវ ិ្ ើសាលាលរៀនជនំាន់ថ្មើ ចូេរមួល្វើបទបងាា ញពើការសិកាផ្បបចម្រមុោះ 

រគបូម្រងៀនរតវូោនបណិំនឌ្ជីថី្លប្ដលទាក់ទងនងឹោរម្រប ើរាស់បម្ច េកវទិាក នងុោរបម្រងៀន នងិចមំ្ណេះដងឹ
ចតិ ាវទិាគរមុ្ោសលយ។ តនួាទរីគកូ នងុយគុសម្យ័ឌ្ជីថី្ល គជឺាអ នកបងាា ញផ លវូដល់សសិស សរួសំណួរឱ្យសសិសម្ចេះ

គតិ វភិាគរកចម្ម្ លើយ បម្រងៀនសសិសតាម្ប្បបោរម្រៀនម្ោេះរស្តយបញ្ហា  នងិោរម្រៀនតាម្ប្បបរតេិះរេិះ  
ជាពមិ្សសម្រៀបចសំកម្ មភាពឱ្យសសិសម្រៀនម្ដ ើម្បីម្្ លើយតបម្ៅនងឹតរម្វូោរជាក់ប្សាង។  

 
ដកម្រសង់លចញពើបទបងាា ញសតើពើ ម្រគូបលម្រងៀនឆ្ា រច្វ លដើមបើការអប់រឌំើជើថ្េលៅកមពុជា  

លដ្ឋយ ឯកឧរតមបណឌិ រសភាចារយ ហង់ ជួន ណារ យុន រដាមស្តនតើម្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកើឡា 



 

ទ្យំររ័ 11 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 12 

 សននិសើទជារិរយៈលពេបើច្ថ្ៃ ចាប់ពើច្ថ្ៃទើ 
២៨ ដេ់ទើ៣០ ផ្េកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ លរៀបចំ
លដ្ឋយមជឈមណឌ េម្រសាវម្រជាវគរុលកាសេយ
ជំនាន់ថ្មើ (NGPRC) ច្នវទិាសាា នជារិអប់រ ំ
លម្រកាមកិចចសហការជាមួយម្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកើឡា និងអងគការសកមមភាពសម្រម្ភប់ការ
អប់រលំៅកមពុជា (អងគការ លេប) លម្រកាមម្របធាន
បទៈ ការបលងកើរសហគមន៍សិកាវជិាា ជើវៈ
សម្រម្ភប់ម្រគមូ្របកឹាគរុលកាសេយ  ផ្ដេម្ររូវបាន
លរៀបចំល ើងតាមម្របព័នធអនឡាញ(Zoom)។ 
អនកសិកាម្រសាវម្រជាវ ម្រគូបលម្រងៀន ម្រគូឧលទាស ទើ
ម្របឹកាអប់រ ំ និងអនកម្របឹកាលោបេ់ បាន
អលញ្ា ើញចូេរួមផ្ចករផំ្េកចំលណោះដឹង និងបទ
ពិលសា្ន៍កនុងការល្ាើយរបលៅនឹងការម្របឹកា
គរុលកាសេយ និងការបលងកើរសហគមន៍សិកា
វជិាា ជើវៈកនុងបរបិទកំផ្ណទម្រមង់វស័ិយអប់រលំៅ
ម្រពោះរាជាណាចម្រកកមពុជា ផ្ដេម្ភនអនកចូេរមួ
សរុបចំនួន ១០០០នាក់ ជាបុគគេិកអប់រមំក
ពើម្រគប់រាជធានើលេរត។ 
 លោេបំណងសននិសើទជារិលេើកទើ១
លនោះម្ររូវបានលរៀបចំល ើងសម្រម្ភប់ផ្ទា ស់បតូរ

លោបេ់តាមរយៈកិចចពិភាកាពើគំរូលផ្េងៗោន
ច្នការម្របឹកាគរុលកាសេយ ទសេនៈយេ់ល ើញ
លេើការអនុវរតវជិាា ជើវៈម្របឹកាគរុលកាសេយ និង
បានផ្តេ់ឱ្កាសដេ់ម្រគូម្របឹកាគរុលកាសេយកនុង
ការរកាបាននូវបណាត ញទំនាក់ទំនងជាសហ
គមន៍ ម្រពមទាងំបានអភិវឌឍន៍សមរាភាព
ចំលណោះដឹង និងបទពិលសា្ន៍។ 
 សកមមភាពសំខាន់ៗលៅកនុងសននិសើទ
ថ្នន ក់ជារិលនោះ រមួម្ភន៖ ១) ការផ្តេ់ជាលវទិកា
សម្រម្ភប់ការល្វើបទបងាា ញផ្ចករផំ្េកអំពើេទធ
ផ្េសិកាម្រសាវម្រជាវ។ ២) បងាា ញគនាឹោះ និង
មល្ាបាយថ្មើៗលដើមបើជំរុញឱ្យម្ភនឧរតមភាព
កនុងវស័ិយអប់រតំាមរយៈសកមមភាព និងគំនិរ
ច្ចនម្របឌិរលផ្េងៗ។ ៣) ផ្ចករផំ្េកការអនុវរត
វ ិ្ ើសាស្តសតបលម្រងៀនេាៗ  និងលម្របើម្របាស់េទធផ្េ
ពើការសិកាម្រសាវម្រជាវលដើមបើលដ្ឋោះម្រសាយបញ្ញា
ម្របឈមលៅតាមសាលាលរៀន។ ៤) ផ្ចករផំ្េក
គំរូលផ្េងៗ បទពិលសា្ន៍ និងជំនាញផ្ដេ
ទាក់ទងលៅនឹងការម្របឹកាគរុលកាសេយតាម
សាលាលរៀន។ ៥) បលងកើរឱ្យម្ភនភាពជាច្ដគូ 
និងកិចចសហម្របរិបរតិការរវាងអនកម្រសាវម្រជាវលៅ

ទូទាងំម្របលទស។ ៦) ផ្េពវផ្ាយេទធផ្េច្ន
និលកាបបទ ឬសារណាលៅថ្នន ក់ឧរតមសិកា។ 
និង ៧) បងាា ញពើទសេនៈថ្មើៗលដើមបើចូេរមួ
លដ្ឋោះម្រសាយបញ្ញា អប់រកំនុងម្រកបេណឌ កំផ្ណ
ទម្រមង់អប់រលំៅកមពុជា។ 
 សននិសើទលនោះបានកំណរ់ម្របធានបទ 
សំខាន់ៗជាទូលៅ ដូចជា ភាពជាគំរូច្នការ
ម្របឹកាគរុលកាសេយលៅតាមម្រគឹោះសាា នសិកា 
ការបស្តញ្ញា បការម្របឹកាគរុលកាសេយកនុងយុគ
សម័យឌើជើថ្េ ការសិកាម្រសាវម្រជាវអំពើការ
ម្របឹកាគរុលកាសេយ និងម្របព័នធបណតុ ោះបណាត េ
ម្រគូបលម្រងៀនលៅកមពុជា។ 
 ឯកឧរតមបណឌិ រសភាចារយ ហង់ជួន 
ណារ យុន រដាមស្តនតើម្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកើឡា
បានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន ម្រគបូលម្រងៀនម្ររវូផ្រល្វើ
ការសិកាម្រសាវម្រជាវពើវ ិ្ ើសាស្តសតបលម្រងៀន និង
លរៀនបំណិនថ្មើៗលដើមបើល្វើការអភិវឌឍេាួនជាប់ជា
និចចឥរឈប់ឈរ ផ្ដេល្វើឱ្យការបលម្រងៀនម្ភន
ការវវិឌឍតាមសម័យកាេលដ្ឋយលម្របើម្របាស់វ ិ្ ើ
សាស្តសតបលម្រងៀនផ្បបសរវរេរទ៍ើ២១ ដូចជា ១) 
វ ិ្ ើសាស្តសតបលម្រងៀន និង

សនែិសទី្ជាត្ិច្លើកទ្១ី សតរីី ការព្បឹកយាគរុច្កាសលយយ ច្ព្ការព្បធាន
បទ្ ការបច្ងកើត្សហគរនស៍ិកយាវជិាជយជីវៈសព្ោប់ព្គូព្បកឹយាគរុច្កាសលយយ  

ឯកឧរតមបណឌិ រសភាចារយ ហងជួ់ន 
ណារ យុន រដាមស្តនតើម្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកើឡាបានចូេរមួជាអ្ិបរើភាពដ៏
េពងេ់ពស់កនុ ងសននិសើទជារិលេើកទើ១ 
ផ្ដេបានល្វើបទបងាា ញពើ នវានុវរតន៍ 
និងទិសលៅការងារច្នលោេលៅ 
កំផ្ណទម្រមង់វស័ិយអប់រ។ំ 

(អានបនតទំ្រ័រ១៣...) 



 

ទ្យំររ័ 13 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

លរៀនតាមផ្បបម្ររិោះរោិះ ល្វើឱ្យ
សិសេអាចទទួេបានបំណិនលចោះលរៀនលដ្ឋយ
េាួ នឯង។ (២) វ ិ្ ើសាស្តសតលរៀនលដ្ឋយលម្របើម្របាស់
េួរកាេ ល្វើឱ្យសិសេម្ភនការអភិវឌឍេាួន លចោះ
រោិះរកតាមផ្បបវទិាសាស្តសត យេ់ដឹងពើមលនា   
សលញ្ចរនាកនុងការលរៀន យេ់ដឹងពើការចងចា ំ
និងអាចលដ្ឋោះម្រសាយបញ្ញា បាន។ (៣) វ ិ្ ើ   
សាស្តសតបលម្រងៀនលដ្ឋោះម្រសាយបញ្ញា  ល្វើឱ្យសិសេ
លរៀនផ្បបសកមម និងលេើកកមពស់ការអនុវរត
ចំលណោះដឹងលដើមបើលដ្ឋោះម្រសាយបញ្ញា ជាក់ផ្សតង។ 
(៤) វ ិ្ ើសាស្តសតបលម្រងៀនតាមផ្បបសហការ ជួយ 
ឱ្យសិសេលចោះល្វើការងារជាម្រកមុ។ (៥) វ ិ្ ើសាស្តសត 
បលម្រងៀនបញ្ចូ េោន  ជួយឱ្យសិសេលចោះលរៀនលដ្ឋយ
ឯករាជយតាមផ្បបម្ររិោះរោិះពិចារណា លចោះវភិាគ 
ភាា ប់គនិំរលផ្េងៗល្វើការសននិដ្ឋា ន។ (៦) វ ិ្ ើ 
សាស្តសតបលម្រងៀនតាមផ្បបសូម្រការ ឱ្យសិសេលចោះ
គិរ សួរសំណួរ លចោះសំលោគ ល្វើការរស ូមរិ 
និងសនានា ។ លលាកបានបនតលទៀរថ្ន “ម្រគូ
បលម្រងៀនលៅកនុ ងយុគសម័យឌើជើថ្េលនោះម្ររវូលចោះ
លម្របើម្របាស់បលចចកវទិា លដើមបើជនួំយដេ់ការ
បលម្រងៀនម្របកបលដ្ឋយម្របសិទធភាព លដ្ឋយបូករមួ
ការយេ់ដឹងពើរលបៀបលរៀនរបស់សិសេ លរៀបចំ
កិចចផ្រងការឱ្យបានចាស់លាស់ម្រសបតាមកមម
វ ិ្ ើ លរៀបចសំម្ភា រៈ និងលម្របើម្របាស់វ ិ្ ើសមបូរផ្បប
សម្រម្ភប់ល្វើការវាយរច្មាេទធផ្េសិកា ។ 
 ឯកឧរតមបណឌិ រសភាចារយ ច័នា ររ័ន 
ម្របធានគណៈកមមការលរៀបចំសននិសើទជារិលនោះ 

បានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន កនុ ងបរបិទជងឺំកូវ ើដ-
១៩លនោះ ការអភិវឌឍសមរាភាពម្រគបូលម្រងៀនលេើ
ការលម្របើម្របាស់បលចចកវទិាព័រ៌ម្ភន និងសារ
គមនាគមន៍កនុងដលំណើ រការបលម្រងៀន និងលរៀន គឺ
ជាកតាត ចមបងលដើមបើធានាដេ់ដលំណើ រការអប់រ ំ
និងលផ្ារចំលណោះដឹងលៅរកាបានរុេយភាពច្ន
ការអប់រ។ំ សននិសើទជារិលនោះបានចូេរមួ
ចំផ្ណកកនុងការផ្ចករផំ្េកចំលណោះដឹង បទ
ពិលសា្ន៍កិចចការងារម្របឹកាគរុលកាសេយ និងប
ស្តញ្ញា បការលម្របើម្របាស់បលចចកវទិាព័រ៌ម្ភនកនុ ង     
វស័ិយអប់រ ំ ម្រពមទាងំបាន្ាុ ោះបញ្ញច ងំពើរួនាទើ 
និងសារៈសខំាន់ច្នម្រគមូ្របឹកាគរុលកាសេយលៅ
សាលាលរៀន។ មយាងលទៀរ សននិសើទលនោះ អាចជា
កាលានុវរតភាពល្ាើយរបលៅនឹងកិចចេិរេំម្របឹង

ផ្ម្របងបលងកើរឱ្យម្ភនសហគមន៍សិកាវជិាា ជើវៈ   
បណាត ញអនកសិកាវជិាា ជើវៈ និងជរុំញឱ្យម្ភន
កិចចសហម្របរិបរតិការរវាងភាគើពាក់ព័នធលេើវជិាា
ជើវៈម្របឹកាគរុលកាសេយ ។ 
 លលាក  រឺ ផ្ម្រប ដនិផ្ប ក ទើម្របឹកាបលចចក 
លទសជាន់េពស់របស់អងគការ លេប បានម្ភន
ម្របសាសន៍ថ្ន ការអប់រលំៅសរវរេរទ៍ើ២១ ម្រគូ
បលម្រងៀនម្ររវូបលម្រងៀនសិសេឱ្យលចោះម្ររិោះរោិះពិចារ 
ណា លរៀនផ្បបសកមម វភិាគផ្វកផ្ញក ម្រសាវម្រជាវ 
បលងកើរសាន ច្ដ លចោះលរៀនជាម្រកមុ លចោះបរ់ផ្បន និង
ច្ចនម្របឌិរ ។ លលាកបនតលទៀរថ្ន សាលាលរៀន
មិនគួរម្ភនសតងដ់្ឋផ្រមួយលនាោះលទ  វាគួរម្ភន
ភាពចម្រមោុះោន  ដូចជា ការលរៀបចំកមមវ ិ្ ើសិកា 
រលបៀបបលម្រងៀន ការល្វើ 

លលាកបណឌិ រសភាចារយ ច័នា ររ័ន ម្របធានគណៈកមមការលរៀបចំសននិសើទជារិ  

(...ត្រីទំ្រ័រ ១២) 

(...អានបនតទំ្រ័រ១៤) 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 14 

លរសត និងការកំណរ់ជាក់ផ្សត
ងតាមេកាណៈបុគគេ។ ការល្វើផ្បបលនោះ សាលា

លរៀននឹងម្ភនលសរ ើភាព និងម្ភនេទធភាពកនុ ង
ការផ្្េ់គុណភាពអប់រមំ្របកបលដ្ឋយគនិំរច្ចន
ម្របឌិរេពស់ ។ 
 ឯកឧរតមបណឌិ រ លសៀង សុវណាា  នាយក 
វទិាសាា នជារិអប់រ ំ បានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន    
ម្រគបូលម្រងៀនលដើររួនាទើសំខាន់ណាស់ លម្រពាោះពួក
ោរ់ជាអនកផ្េិរសម្រម្ភប់ឱ្យលៅបលម្រមើការងារ
លៅម្រគប់វស័ិយកនុងសងគម លហើយក៏ជាវសិវករច្ន
ម្រពេឹងជារិ ផ្ដេរដាបានផ្តេ់ទំនុកចិរតឱ្យ 
បលម្រងៀន និងអប់រយុំវជន យុវនារ ើ ផ្ដេជា 
សសរម្រទងូដម៏្ភនរច្មាមិនអាចការ់ច្ថ្ាបាន
ចំលពាោះម្រគសួារ និងសងគមជារិទាងំមូេ។ 

ម្របលទសជារិទទួេបានការរ ើកចលម្រមើនអាម្រស័យ
លៅលេើ្នធានមនុសេ ផ្ដេម្រគបូលម្រងៀនម្រគប់
កម្រមិរ និងម្រគប់វស័ិយផ្េិរបាន ។ លលាក
បានបនតលទៀរថ្ន វសិវករសំណងម់្ភន ក់បំលពញ
ភារកិចចរបស់េាួ នមិនបានេា ល្វើការេាើខាា  ការេូរ
ខារម្ភនផ្រសម្ភា រៈ ឬលបើ្ៃន់្ៃរជាងលនោះនឹង
វនិាសផ្រម្រគសួារមួយបយុលណាា ោះ។ ផ្ាុយលៅវញិ លបើ
ម្រគបូលម្រងៀនម្ភន ក់ផ្ដេេវោះចំលណោះដឹង េវោះសើេ
្ម៌ លហើយបំលពញភារកិចចរបស់េាួនមិនទទួេ
បានលជាគជយ័ ផ្តេ់ការអប់រោំម នគុណភាព 
លនាោះម្របលទសជារិនឹងម្ររវូទទួេផ្េវបិាកជា
មិនខាន។ ការល្វើកំផ្ណទម្រមងម់្របព័នធបណតុ ោះ        

បណាត េម្រគបូលម្រងៀនលៅកមពុជាគឺជាការចាបំាច់

កនុ ងការសលម្រមចបាននូវកំលណើ នការងារ សម្ម៌ 
និងម្របសិទធភាពផ្ដេជាយុទធសាស្តសតចរុលកាណ
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាេកនុងការផ្ម្របកាា យកមពុជាឱ្យ
លៅជាម្របលទសម្ភនចណូំេម្យមកម្រមិរេពស់
លៅឆ្ន ២ំ០៣០ និងជាម្របលទសអភិវឌឍន៍នាឆ្ន ំ
២០៥០ ។ 
 សននិសើទជារិលនោះបានបងកេទធភាព
លម្រចើនក៏ដូចជាផ្តេ់ឱ្កាសដេ់អនកចូេរមួផ្ចក
រផំ្េកចំលណោះដឹង លោេគំនិរលផ្េងៗ បទ
ពិលសា្ន៍េាៗ  េទធផ្េសិកាម្រសាវម្រជាវ និង
កិចចពិភាកាលេើបញ្ញា ម្របឈមនានា ផ្ដេទាក់ 
ទងលៅនឹងការម្របឹកាគរុលកាសេយ ម្រពមទាងំ
បានអនុញ្ញា រឱ្យអនកចូេរមួអាចអនុវរតលៅ
តាមគនាងអាជើពរបស់េាួន លដើមបើចូេរមួបលងកើរ
សហគមន៍សិកាវជិាា ជើវៈសម្រម្ភប់អនកម្របឹកា  
គរុលកាសេយ។ សននិសើទជារិលេើកទើ២នឹងល្វើ
ការលរៀបចំ និងជូនដំណឹងលៅលពេខាងមុេ
បនតលទៀរ លដ្ឋយល្វើការលម្រជើសលរ ើសម្របធានបទ
េាៗ  និងវាគមិនផ្ដេម្ភនបទពិលសា្ន៍លៅកនុង
វស័ិយអប់រយូំរឆ្ន មំកល្វើការផ្ចករផំ្េកដេ់
សននិសើទ ជាពិលសសម្របធានបទផ្ដេទាក់ទង
នឹងជំនាញម្របឹកាគរុលកាសេយលៅកមពុជា៕ 

(...ត្ទំ្រ័រ ១៣) 

រូបភាពកនុ ងសននិសើទជារិលេើកទើ១ ថ្ររូបជុោំន ជាមួយអនកចូេរមួ។ 



 

ទ្យំររ័ 15 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

ព្គូបច្ព្ងៀនទ្ទ្លួានវគគប ្តុះបណាតយលរីករមវធិីសាលាច្រៀនជំនានថ់្មី 
 លៅមុនលពេម្ភនគលម្រម្ភងសាលាលរៀន
ជំនាន់ថ្មើចូេមក វទិាេ័យ ហ ុន ផ្សន ពាមជើ
កង ផ្ដេសាិរកនុងម្រសុកកងម្ភស លេរតកំពង់
ចាម ម្ភនបញ្ញា ម្របឈមជាលម្រចើន ដូចជា េវោះ
ខារសម្ភា រៈបរកិាា រកនុងបនាប់លរៀន មិនបានលម្របើ
ម្របាស់បលចចកវទិាទំលនើប បញ្ញា ចំនួនសិសេ
លម្រចើនលពកកនុងថ្នន ក់លរៀននើមួយៗ គឺលេើសសតង់
ដ្ឋ ជាពិលសសម្រគូបលម្រងៀនមិនសូវទទួេបានវគគ
បណតុ ោះបណាត េសតើពើវ ិ្ ើសាស្តសតថ្មើៗកនុងការ
បលម្រងៀន និងលរៀនលនាោះល ើយ។  
 លម្រកាយពើម្ភនការអនតរាគមពើគលម្រម្ភង
សាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើមក អវើៗទាងំអស់លៅកនុង
សាលាលនោះម្ភនការផ្ម្របម្របួសវជិាម្ភនលម្រចើន ជា
ពិលសសការបលម្រងៀនរបស់ម្រគូ។  
 អនកម្រគូ សុេ េើណា ជាម្រគូបលម្រងៀនលៅ
សាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើ វទិាេ័យ ហ ុន ផ្សន 
ពាមជើកង ម្ភនបទពិលសា្ន៍បលម្រងៀនអស់រយៈ 
លពេ១៧ឆ្ន  ំ និងបានដ្ឋក់ពាកយលសនើសុំចូេរមួ
បលម្រងៀនលៅកនុងកមមវ ិ្ ើសាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើចាប់
តាងំពើឆ្ន ២ំ០១៨មក។ អនកម្រគូបានលេើកល ើង
ថ្ន“នាងេាុ ទំទួេបានចំលណោះដឹងបផ្នាមជាលម្រចើន 

រមួម្ភន៖ វ ិ្ ើសាស្តសតបលម្រងៀនថ្មើៗ  លចោះបលងកើរ   
លរសត វភិាគលរសត ការលចោះលម្របើម្របាស់បលចចកវទិា
ជនួំយដេ់ការបលម្រងៀន ការល្វើលរសតតាមម្របព័នធ
អនឡាញ និងការម្រសាវម្រជាវតាមអុើន្ឺណិរ។ 
េទធផ្េទាងំលនោះពិរជាបានពម្រងឹងសមរាភាព 
និងអភិវឌឍន៍វជិាា ជើវៈជាម្រគបូលម្រងៀនលដើមបើលដើរឱ្យ
ទាន់យុគសម័យឌើជើថ្េកនុ ងសរវរេរទ៍ើ២១
លនោះ។ នាងេាុ សូំមសំណូមពរឱ្យអងគការ លេប 

បនតគលម្រម្ភងសាលាលរៀនជនំាន់ថ្មើឱ្យបានលម្រចើន
សាលាលៅកនុ ងម្របលទសកមពុជា លម្រពាោះកមមវ ិ្ ើ
សាលាលរៀនជនំាន់ថ្មើបានពម្រងឹងការអនុវរត
ការងាររបស់សាលាឱ្យម្ភនរម្ភា ភាព គណ   
លនយយភាព និងបានជួយលដ្ឋោះម្រសាយបញ្ញា    
លផ្េងៗ ជាពិលសសសជួយអភិវឌឍន៍សមរាភាព
ម្រគបូលម្រងៀនម្របកបលដ្ឋយម្របសិទធភាពសម្រម្ភប់  
កសាង្នធានមនុសេលៅកមពុជា៕ 

អនកម្រគូ សុេ េើណា (ឯកលទសភូមិវទិា) បានចូេរមួសិកាា សាលាលៅម្របលទសម្ភយ ល សុើ 
សតើពើការលម្របើម្របាស់បលចចកវទិាលដើមបើពម្រងឹងវ ិ្ ើសាស្តសតកនុ ងការបលម្រងៀន កនុ ងឆ្ន ២ំ០២១ 

 គលម្រម្ភងបលងកើនភាពងាយម្រសួេចូេ
សាលាលរៀនតាមរយៈការោមំ្រទពើសហគមន៍
(REACH IV) បានលរៀបចំកមមវ ិ្ ើ បំបយនម្រគូ
កិចចសនា   វគគ១ ម្ភនរយៈលពេបើច្ថ្ៃ ចាប់ពើ

ច្ថ្ៃទើ៩ ដេ់ទើ១១ ផ្េមិថុ្នា ឆ្ន ២ំ០២១ តាម
រយៈម្របព័នធអនឡាញ (Google Meet) ដេ់
សាលាលរៀនលោេលៅកនុងលេរតសាវ យលរៀង និង
ច្ម្រពផ្វង។ កមមវ ិ្ ើបំបយនលនោះម្ររូវបានផ្បងផ្ចកជា

បើម្រកុមផ្ដេម្ភនសិកាា កាមចូេរមួសរុបចំនួន
១០០នាក់ រួមម្ភន៖ នាយកសាលា និងម្រគូ
កិចចសនា ម្រពមទាងំបុគគេិកគលម្រម្ភង។  
 កមមវ ិ្ ើលនោះម្ភនលោេបំណងបណតុ ោះ 
បណាត េម្រគូកិចចសនាលដើមបើឱ្យពួកោរ់កាា យ
លៅជាម្រគូបលម្រងៀនលៅសាលាបឋមសិការដា
ម្របកបលដ្ឋយគុណភាពេពស់។   
 លលាកម្រគូអនកម្រគូបានទទួេបានចំលណោះ
ដឹងថ្មើៗបផ្នាមលេើវ ិ្ ើសាស្តសតបលម្រងៀន និងលរៀន
បចចុបបនន រមួម្ភន៖ ១) សាគ េ់ពើរួនាទើ និងភារ
កិចចរបស់ម្រគូបលម្រងៀនលៅកនុងសាលាបឋមសិកា
រដា។ ២) អាចអនុវរតម្រទឹសតើច្នការសិកា និង
ការរ ើកចលម្រមើនេូរលាស់របស់កុម្ភរលៅកនុងការ
បលម្រងៀនកនុងថ្នន ក់លរៀន។ ៣)ពម្រងឹងម្របសិទធភាព
ច្នការបលម្រងៀន និងលរៀនយកលៅអនុវរតកនុង
ថ្នន ក់ឱ្យល្ាើយរបនឹង 

ករមវិធីបបំ នព្គបូច្ព្ងៀនកិចេសនយា 

ការម្របជុតំាម Google meet ម្រកុមទើ៣ ម្ភនអនកចូេរមួ៤១នាក់ 

(សូរអានបនតទំ្រ័រ ១៦...) 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 16 

សិកាខយសាលាសតីរី ការបំប នសរត្ថភារព្គបូច្ព្ងៀនកិចេសនយា 

 គលម្រម្ភងកុម្ភរកមពុជារ ើករាយ (HCC) 
បានលរៀបចំសិកាា សាលាសតើពើ “ការបំបយនសមរា
ភាពម្រគបូលម្រងៀនកិចចសនា” តាមម្របព័នធអន
ឡាញ (Google Meet) ម្ភនរយៈលពេចំនួន
៥ច្ថ្ៃ ចាប់ពើច្ថ្ៃទើ១៩ ដេ់ច្ថ្ៃទើ២១ ផ្េឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០២១ ដេ់លលាកម្រគូអនកម្រគូកនុងម្រសុក
លមមរ់ លេរតរបូង មុ ំ លដ្ឋយម្ភនសិកាា កាមចូេ
រមួសរុបចំនួន ២៨នាក់ បូករមួទាងំមស្តនតើ      
គលម្រម្ភង។  
 លទាោះបើជាសាលាលរៀនម្ររូវបានបិទទាវ រ
លដ្ឋយសារការ្ាងរ ើករាេដ្ឋេច្នជំងឺកូវ ើដ-
១៩ក៏លដ្ឋយ ក៏គលម្រម្ភងលៅផ្របនតសកមមភាព  

លរៀបចំសិកាា សាលាដេ់សាលាលរៀនលោេលៅ
របស់េាួន។ សិកាា សាលាលនោះម្ភនលោេបំណង
ពម្រងឹងសមរាភាពម្រគូបលម្រងៀនកិចចសនាឱ្យ 
កាា យលៅជាម្រគូម្ភនវជិាា ជើវៈកនុងការបលម្រងៀនលៅ
តាមសាលាបឋមសិការដាម្របកបលដ្ឋយគុណ
ភាព និងម្របសិទធភាពេពស់។  
 សិកាា កាមទាងំអស់ទទួេបានវ ិ្ ើសាស្តសត
បលម្រងៀន និងលរៀនបផ្នាម រមួម្ភន៖ ១) សាគ េ់
ពើរួនាទើ និងភារកិចចជាម្រគូបលម្រងៀន ២) អាច    
អនុវរតម្រទឹសតើច្នការសិកា និងលរៀនផ្សវងយេ់ពើ
ការរ ើកចលម្រមើនេូរលាស់របស់កុម្ភរកនុងការ
បលម្រងៀនលៅកនុងថ្នន ក់លរៀន ៣) ពម្រងឹងម្របសិទធ

ភាពបលម្រងៀន និងលរៀនលដើមបើយកលៅអនុវរតកនុង
ថ្នន ក់បានេាឱ្យល្ាើយរបនឹងម្របសិទធភាព និង
គុណភាពដេ់សិសេ ៤) យេ់ដឹងពើេាឹមសារ
ច្នកមមវ ិ្ ើសិកាលៅសាលាបឋមសិកា ៥) 
អាចលម្របើម្របាស់លសៀវលៅសិសេ និងលសៀវលៅ
សិកាលោេម្រគូរបស់ម្រកសួងកនុងការល្វើកិចចផ្រង
ការបលម្រងៀន និងការវាយរច្មាការសិការបស់
សិសេលៅកនុងថ្នន ក់លរៀន និង ៦) យេ់ដឹងពើ
ទំនាក់ទំនងរវាងសាលាលរៀន និងសហគមន៍។  
 វគគសិកាា សាលាលនោះ លលាកម្រគូអនកម្រគូនឹង
ទទួេបានវ ិ្ ើសាស្តសតបលម្រងៀនេាៗ យកលៅ  
អនុវរតកនុងថ្នន ក់ផ្សតងកាន់ផ្រេាម្របលសើរ៕ 

ម្របសិទធភាព និងគុណ
ភាពដេ់សិសានុសិសេ។ ៤)យេ់ដឹងពើេាឹម
សារច្នកមមវ ិ្ ើសិកាលៅបឋមសិកា។ ៥)
អាចលម្របើម្របាស់លសៀវលៅសិសេ និងលសៀវលៅម្រគូ
របស់ម្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកើឡា កនុងការ
ល្វើកិចចផ្រងការបលម្រងៀន និងការវាយរច្មាការ
សិការបស់សិសេលៅកនុងថ្នន ក់លរៀន និង ៦)
យេ់ដឹងពើទំនាក់ទំនងរវាងសាលាលរៀន និង
សហគមន៍ ។ 
 គលម្រម្ភង REACH IV លផ្ទត រសំខាន់លេើ
ការលម្របើវ ិ្ ើសាស្តសតអភិវឌឍន៍ចម្រមុោះ លដើមបើបលងកើរ
ទិដាភាពសិកាលរៀនសូម្ររលផ្េងៗជាលម្រចើនដេ់
កុម្ភរ ដូចជា ការពម្រងឹងអការកមម បលងកើរភាព
ងាយម្រសួេចូេសាលាលរៀន បរសិាា នអប់រ ំការ
ចូេរមួរបស់សហគមន៍ និងការោពំារកុម្ភរ  

ផ្ដេឈរលេើលោេនលោបាយកមមវ ិ្ ើសាលា
លរៀនកុម្ភរលមម្ររើ។ លទាោះបើជាជំងឺកូវ ើដ-១៩លៅ
ផ្របនតលកើនល ើងនូវការរ ើករាេដ្ឋេោយ ងណា
ក៏លដ្ឋយ ក៏គលម្រម្ភង REACH IV លៅផ្របនត

ដំលណើ រការសកមមភាពផ្តេ់វគគបណតុ ោះបណាត េ
ពម្រងឹងសមរាភាពបលម្រងៀនដេ់ម្រគូកិចចសនា
សម្រម្ភប់ជាទុនជំនួយដេ់ការបលម្រងៀន និង
លរៀនពើចម្ភៃ យ៕ 

(...ត្រីទំ្រ័រ ១៥ ) 

 អនកម្រគូ ហា ន គងាគ  បលម្រងៀនថ្នន ក់ទើ៤ លៅសាលាបឋម
សិកាថ្ើម បានចូេរួមកមមវ ិ្ ើបំបយនរយៈលពេបើច្ថ្ៃ ល្វើឱ្យអនកម្រគូ
យេ់ដឹងបានលម្រចើនអំពើការបលម្រងៀនផ្បបច្ចនម្របឌិរញាណ វ ិ្ ើ   
សាស្តសតបលម្រងៀន និងលរៀនថ្មើៗ លចោះម្រគប់ម្រគងថ្នន ក់ឱ្យបានេា ម្រពម
ទាងំយេ់ពើដំលណើ រការលរៀបចំកមមវ ិ្ ើសិកាលដ្ឋយេាួនឯង ជាពិលសស
យេ់ដឹងពើការេូរលាស់ និងការគិររបស់សិសេ។ កាេពើមុន ចំលពាោះការបលម្រងៀន អនកម្រគូ
ចាផំ្រនាយកដ្ឋក់ឱ្យល្វើ ផ្ដេលពេេាោះល្វើលៅទាងំមិនយេ់ពើលោេបំណងរបស់វាផ្ង។ បយុផ្នត
ឥ ូវ កមមវ ិ្ ើលនោះពិរជាម្ភនអរាម្របលោជន៍ជួយឱ្យអនកម្រគូលចោះលរៀបចំសកមមភាពបលម្រងៀនសិសេ
ផ្បាកថ្មើៗម្របកបលដ្ឋយភាពច្ចនម្របឌិរ និងមិនចាផំ្រលលាកនាយកដ្ឋក់ឱ្យល្វើលនាោះលទ។ អនកម្រគូ
បានផ្ថ្ាងអំណរអរគុណដេ់គលម្រម្ភង REACH IV ផ្ដេបានលរៀបចំកមមវ ិ្ ើបំបយនលនោះ៕ 

សកមមភាពម្របជុតំាម Google meet ជាមួយសាលាលរៀនលោេលៅកនុ ងលេរតរបូង មុ ំ 



 

ទ្យំររ័ 17 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

សិកាខយសាលាត្ព្រង់ទ្សិ សតរីី ភារជាអែកដឹកនាំ នងិការព្គប់ព្គង 
សាលាច្រៀន 

 លៅច្ថ្ៃទើ២៩-៣០ ផ្េមិថុ្នា ឆ្ន ២ំ០២១  
គលម្រម្ភងកុម្ភរកមពុជារ ើករាយ (HCC) បាន
លរៀបចំសិកាា សាលារម្រមង់ទិសសតើពើ "ភាពជា
អនកដកឹនា ំ និងការម្រគប់ម្រគងសាលាលរៀន" វគគទើ
៣ លដ្ឋយដំលណើ រការសកមមភាពតាមរយៈ
ម្របព័នធអនឡាញ Zoom លម្រកាមជំនួយហរិញ្ា 
បបទានពើមូេនិ្ិ គើនឆ្ន់ សាើហវទុង ផ្ដេ
ម្ភនសិកាា កាមចូេរមួសរុបម្ភនចំនួន៣០នាក់ 
ជាមស្តនតើមនាើរអប់រ ំ យុវជន និងកើឡាលេរត មស្តនតើ
ការោិេ័យអប់រ ំ យុវជន និងកើឡាម្រសុក
ម្រកឡាញ់ និងវាយ រនិ នាយក និងនាយករង មក
ពើលេរតលសៀមរាប  កំពង់ចាម និងររនគិរ ើ។  
 សិកាា សាលាម្ភនលោេបំណង៖ 
១) រឭំកល ើងវញិនូវម្របធានបទទាងំបួនផ្ដេ
បានសិកាលហើយកនុងភាពជាអនកដឹកនាវំគគទើ១ 
២) យេ់កាន់ផ្រសុើជលម្រៅអំបើភាពជាអនកដឹក 
នា ំ លដើមបើផ្កេមាការបលម្រងៀន និងលរៀន និង
សាគ េ់វ ិ្ ើអនុវរត ៣) យេ់ចាស់លាស់អំពើ 
សារៈសំខាន់ច្នចកាុវស័ិយ និងវ ិ្ ើបលងកើរផ្ផ្ន 
ការលដើមបើល្វើឱ្យសលម្រមចចកាុវស័ិយ ៤) បលងកើន
ភាពច្ចនម្របឌិរ និងម្ភន្នាៈកនុងការម្របថុ្យ 
និង ៥) ឱ្យម្ភនសមរាភាពកាន់ផ្រេពស់កនុងការ
ល្វើការងារ ការសលងករថ្នន ក់លរៀន លដើមបើជួយ

ម្រទម្រទង់ឱ្យកាន់ផ្រម្ភនម្របសិទធភាព និងការផ្តេ់
ព័រ៌ម្ភនម្ររ ប់ជូនម្រគូបលម្រងៀនលពារលពញលៅ
លដ្ឋយការជួយោមំ្រទផ្ដេនឹងល្វើឱ្យការបលម្រងៀន 
និងលរៀនកាន់ផ្របានេាម្របលសើរល ើង។ 
 លលាក សា ង ទើន ជានាយកសាលាបឋម
សិកាបារ ម្រសុកអូរោយ ដ្ឋវ លេរតររនគិរ ើបាន
ម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន សិកាា សាលាលនោះពរិជា
ម្ភនអរាម្របលោជន៍ខាា ងំណាស់សម្រម្ភប់េាុ ំ 
លម្រពាោះវាល្វើឱ្យេាុមំ្ភនភាពលជឿជាក់លេើការដកឹនាំ
សាលាលរៀន និងអាចសាគ េ់ចាស់ពើរួនាទើ និង
ភារកិចចផ្ដេេាុ ំកពុំងអនុវរតជាម្របចាលំៅកនុង
សាលាលរៀនរបស់េាុ ំឱ្យម្ភនការរ ើកចលម្រមើនលៅច្ថ្ៃ
អនាគរ លហើយជាទន់បផ្នាមលទៀរសម្រម្ភប់សិកាា
កាមទាងំអស់ោន យកលៅលម្របើម្របាស់កនុងមុេវជិាា
ជើវៈរបស់េាួន ។ 
 លលាកម្រសើ ្ន់ សូភា ជាមស្តនតើការោិ 
េ័យអប់រ ំ យុវជន និងកើឡាម្រសុកម្រកឡាញ់ 
លេរតលសៀមរាប បានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន សិកាា
សាលាលនោះពិរជាផ្តេ់ចំលណោះដឹងេាៗ ផ្ដេ
ម្ភនអរាម្របលោជន៍ដេ់រូបនាងេាុ ំ ក៏ដូចជា
លលាកនាយក និងនាយកិាសាលាលផ្េងៗលទៀរ
ផ្ដរ បានផ្ចករផំ្េកបទពិលសា្ន៍ និងបានលរៀន
សូម្ររនូវលមលរៀនថ្មើេាៗ  ជាពិលសសវាបានជួយ

ពម្រងឹងបផ្នាមលេើសមរាភាពកនុងលពេបចចុបបន 
សម្រម្ភប់ល្វើការអភិវឌឍការអប់រកុំម្ភរ នងិយុវជន 
លៅកមពុជា ។ 
 លលាកម្រសើ សង សា ជានាយកិាច្នសាលា 
បឋមសិកាលោកម្រសុក ម្រសុកវាយ រនិ លេរតលសៀម 
រាប បានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន នាងេាុ ំទទួេបាន
ចំលណោះដឹងជាលម្រចើនទាក់ទងនឹងលមលរៀនថ្មើៗ  និង
រេំឹកលមលរៀនចាស់ៗសតើពើការម្រគប់ម្រគង នងិការ
ដឹកនាសំាលាលរៀន រមួទាងំទទួេបាននូវបទ
ពិលសា្ន៍េាៗ ពើការម្រគប់ម្រគងរបស់សាលាលរៀន
ដច្ទៗលទៀរ ពម្រមទាងំការបណតុ ោះគំនិរច្ចនម្របឌិរ
ថ្មើៗបផ្នាមសម្រម្ភប់យកលៅអនុវរតន៍លៅលៅ
សាលាលរៀនរបស់េាួនជាក់ផ្សតងលៅមូេដ្ឋា ន ។  
 គលម្រម្ភងកុម្ភរកមពុជារ ើករាយលផ្ទត រលេើការ
ោមំ្រទដេ់កុម្ភរលៅតាមសហគមន៍ជនបទ 
និងរំបន់ដ្ឋច់ម្រសោេបំផុ្រកនុងលេរតចំនួន ៥ 
ផ្ដេម្ភនបញ្ញា ម្របឈមជាលម្រចើន ផ្ដេម្ររូវល្វើ
ការពម្រងឹងម្របសិទធភាពបលម្រងៀន និងលរៀនឱ្យម្ភន
េកាណៈេាម្របលសើរល ើងតាមរយៈការអភិវឌឍ 
និងការអនុវរតកមមវ ិ្ ើសាលាលរៀនកុម្ភរលមម្ររើកនុង  
និងលម្រៅថ្នន ក់តាមរលបៀបផ្ដេពាក់ព័នធនឹង
រម្រមូវការរបស់កុម្ភរ ជាពិលសសកុម្ភរងាយរង
លម្រោោះ៕ 

សកមមភាពពម្រងឹងជនំាញទន់ដេ់នាយក នាយករងដេ់សាលាលោេលៅកនុ ងលេរតលសៀមរាប  កំពងច់ាម និងររនគិរ ើ។  



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 18 

សិកាខយសាលា សតីរ ីការបច្ងកើត្ច្ត្សតកដលោនសរុលភារ 

 លៅច្ថ្ៃទើ២៩ ផ្េមិថុ្នា ដេ់ច្ថ្ៃទើ១ ផ្េ 
កកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ មជឈមណឌ េម្រសាវម្រជាវគរុ 
លកាសេយជំនាន់ថ្មើ (NGPRC) បានលរៀបចំ
សិកាា សាលាសតើពើ ការបលងកើរលរសតផ្ដេម្ភន
សុពេភាព  តាមរយៈម្របព័នធអនឡាញ 
(Zoom) លម្រកាមជំនួយហរិញ្ាបបទានពើម្រកសួង
អប់រ ំយុវជន និងកើឡា។ សិកាា កាមចូេរួមកមម
វ ិ្ ើសរុបម្ភនចំនួន ៣៦នាក់ ផ្ដេជាម្រគូ

ឧលទាស និងម្រគូម្របឹកាអាជើពរបស់គលម្រម្ភង
សាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើ។ 
 សិកាា សាលាលនោះម្ភនលោេបំណងឱ្យ
សិកាា កាមលចោះ៖ ១) វាយរច្មាសិសេតាមរលបៀប 
មួយផ្ដេធានាបាននូវភាពសុេដុមរវាងលោេ
បំណង និងយុទធសាស្តសតច្នការវាយរច្មា។ ២) 
ដឹងពើគុណសមបរតិ និងគុណវបិរតិច្នម្របលភទ
សំណួរបិទ (មិនេំលអៀង) និងសំណួរលបើក 

(េំលអៀង)។ ៣) ចងម្រកងវរាុបំណងលមលរៀន/
េទធផ្េសិកាលដើមបើសម្រមួេដេ់ការបលងកើរ
សំណួរសម្រម្ភប់ការវាយរច្មា។ ៤) វាយរច្មា
លេើឧបករណ៍វាយរច្មា/វញិ្ញា សាម្រប ងផ្ដេ
ពួកលគបលងកើរលដ្ឋយឈរលេើពាកយសុពេភាព។ 
៥) លម្របើលោេការណ៍បលងកើរលរសតឱ្យម្ភន
ម្របសិទធភាពតាមរយៈការលម្របើតារាងផ្ផ្នការលរ
សត។ ៦) ដឹងពើកម្រមិរភាពេំបាក និងកម្រមិរ
ផ្ញកច្នសំណួរលដើមបើកំណរ់ពើភាពម្ររឹមម្ររូវច្ន
សំណួរ និង ៧) បលងកើរ និងអាចោមំ្រទម្រគូលេើ
ការបលងកើរ្នាោរសំណួរសម្រម្ភប់រកាទុកល្វើ
ជាវញិ្ញា សាម្រប ងតាមកម្រមិរថ្នន ក់ និងមុេវជិាា
បនាា ប់ពើបានវភិាគអំពើម្របសិទធភាពច្នសំណួរនើ
មួយៗ។ 
 សិកាា សាលាលនោះ បានជួយពម្រងឹងសមរា
ភាពគរុនិសេរិលេើការលម្របើម្របាស់បលចចកវទិាកនុង
ការបលងកើលរសតសម្រម្ភប់តាមដ្ឋនការសិការបស់
សិសានុសិសេ ជាពិលសសជួយពម្រងឹងសមរា
ភាពលលាកម្រគូអនកម្រគូផ្ដេជាគរុនិសេរិលៅ
លពេបញ្ច ប់ការសិកាកនុងរយៈលពេដ៏េាើខាង
មុេ និងម្ររូវចុោះបំលពញភារកិចចជាម្រគូម្របឹកាគរុ 
លកាសេយលៅតាមសាលាលរៀនលោេលៅ        
នើមួយៗ៕ 

កម្រមងរូបភាពអនុសាវរ ើយប៍នាា ប់ពើបញ្ច ប់សិកាា សាលា 



 

ទ្យំររ័ 19 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

ករមវិធីបបំ នសរត្ថភារព្គបូច្ព្ងៀនអរំីការច្ព្បើព្ាស់ធនធានសរយបូរ
កបបកែុងថ្្យក់ច្រៀន និងការច្រៀបចំបរសិាថយនថ្្យក់ច្រៀន 

  លៅច្ថ្ៃទើ០៩ ផ្េកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ 
គលម្រម្ភងវ ិ្ ើសាស្តសតសរុបលដើមបើពម្រងឹងអំណាន
សម្រម្ភប់កុម្ភរ (TRACIII) បានលរៀបចំកមមវ ិ្ ើ
បំបយនសមរាភាពម្រគូបលម្រងៀនលេើការលម្របើម្របាស់
្នធានសមបូរផ្បបកនុងថ្នន ក់លរៀន និងការលរៀបចំ
បរសិាា នថ្នន ក់លរៀន តាមរយៈម្របព័នធអនឡាញ 
(Zoom)។ សិកាា កាមចូេរមួសរុបម្ភនចំនួន 
៦៣នាក់ រមួម្ភន៖ នាយកសាលា នាយករង 
និងម្រគូបលម្រងៀនមកពើសាលាលរៀនលោេលៅ
ចំនួន៦ (ជុំទើ៣) របស់គលម្រម្ភងកនុងលេរតកំពង់
ចាម និងលេរតរបូង មុ។ំ  
 កមមវ ិ្ ើបំបយនលនោះល្វើឱ្យលលាកម្រគូអនកម្រគូ
ដឹងអំពើរលបៀបផ្កេមាបរសិាា នលរៀនសូម្ររកនុង
ថ្នន ក់ ផ្ដេលនោះគឺជាសកមមភាពជំនួយដេ់ការ
បលម្រងៀន និងលរៀនម្របកបលដ្ឋយគុណភាពេពស់ 
ម្រពមទាងំម្ភនបំណិនលម្របើម្របាស់្នធានកនុង
ថ្នន ក់លរៀនោយ ងសមបូរផ្បប។  
 អនកម្រគូ លងយន សុផ្ទរ ើ ជាម្រគូបលម្រងៀនថ្នន ក់ទើ
៣ លៅសាលាបឋមសិកាថ្កូវ បាននិោយថ្ន 
កមមវ ិ្ ើបបំយនលនោះបានល្វើឱ្យនាងេាុទំទួេបាន

ចំលណោះដឹងថ្មើពាក់ព័នធនងឹការលម្របើម្របាស់្នធាន
សមបូរផ្បបកនុងថ្នន ក់លរៀន នងិដងឹពើការលរៀបចំ
ថ្នន ក់លរៀនតាមផ្បបសរវរេរទ៍ើ២១។ វាពរិជា
ម្ភនអរាម្របលោជន៍លម្រចើនណាស់ ពើលម្រពាោះបាន
ល្វើឱ្យនាងេាុយំេ់ដឹងពើការផ្កច្ចន នងិការបលងកើរ
សម្ភា រៈឧបលទសមួយចំនួនលដ្ឋយងាយៗលៅជុំ
វញិេាួនលដើមបើយកមកបលម្រងៀនសិសេ។ មាយង
លទៀរ កមមវ ិ្ ើលនោះបានល្វើឱ្យនាងេាុ ំលចោះពើរលបៀប
លរៀបចំលកៀនសិកាបានម្ររមឹម្ររវូតាមមុេវជិាា ។ 
នាងេាុ ំលពញចិរតនឹងកមមវ ិ្ ើបំបយនលនោះណាស់ 
ពើលម្រពាោះបានផ្តេ់ចំលណោះដងឹជាលម្រចើនជួយពម្រងឹង
សមរាភាពកនុងការបលម្រងៀន លហើយនាងេាុ ំ
សំណូមពរឱ្យម្ភនសកិាា សាលាផ្បបលនោះជា
លម្រចើនបនតលទៀរសម្រម្ភប់បលងកើរ និងពម្រងងឹសមរា
ភាពបលម្រងៀនសិសេឱ្យកាន់ផ្រម្ភនេកាណៈច្ចន
ម្របឌិរសមបូរផ្បប ។  
 លលាកម្រគូ ឈុ ំវ ើរៈ ជាម្រគូបលម្រងៀនថ្នន ក់ទើ៣
លៅសាលាបឋមសិកាលជៀស បាននិោយថ្ន 
េាុ ំបាទទទួេបានចំលណោះដឹងជាលម្រចើន ដូចជា 
ការយេ់ដឹងពើរលបៀបតាងំរូបភាពឱ្យម្ភនរលបៀប

តាមលកៀននើមួយៗលៅតាមកម្រមរិថ្នន ក់ លចោះលម្របើ
ម្របាស់រូបភាពឱ្យសសិេម្ភនការចងចាេំា និង
លចោះលរៀបចំថ្នន ក់លរៀនតាមផ្បបសម័យថ្មើ ។  
 អនកម្រគូ ជាង វចួេើ ជាម្រគូបលម្រងៀនថ្នន ក់ទើ
២ លៅសាលាសិកាសាបឹងផ្វង បានម្ភន
ម្របសាសន៍ថ្ន បនាា ប់ពើចូេរមួវគគបំបយនរចួ 
នាងេាុបំានយេ់ដឹងលម្រចើនលេើរលបៀបលម្របើម្របាស់
ផ្ទា ងំរូបភាព ការរុបផ្រងថ្នន ក់លរៀន ការលម្របើ
ម្របាស់ផ្ផ្នទើសិកា នងិការលម្របើម្របាស់្នធាន
សមបូរផ្បប។ កមមវ ិ្ ើលនោះបានផ្តេ់ម្របលោជន៍
លម្រចើនសម្រម្ភប់នាងេាុ ំ លដ្ឋយសារវាងាយម្រសេួ
កនុងការលម្របើម្របាស់កនុងថ្នន ក់សម្រម្ភប់ការសកិា ។  
 កមមវ ិ្ ើបំបយនលនោះបានរមួចំផ្ណកលេើក
កមពស់ការអភិវឌឍវជិាា ជើវៈម្រគូបលម្រងៀនលៅកនុង
សរវរេរទ៍ើ២១ និងលេើកទឹកចិរតលលាកម្រគូអនក
ម្រគូលរៀបចំផ្បងផ្ចកលពេលវលាសម្រម្ភប់សិកា
ម្រសាវម្រជាវរកព័រ៌ម្ភនថ្មើៗបផ្នាមលទៀរសតើពើវ ិ្ ើ
សាស្តសតបលម្រងៀនថ្មើៗ និងការលម្របើម្របាស់បលចចក 
លទសជំនួយកនុងការបលម្រងៀនឱ្យកាន់ផ្រម្ភន
ម្របសិទធភាព និងម្របសិទធផ្េ៕ 

សាលាលរៀនលោេលៅចំនួនម្របាមួំយ(ជុទំើ៣)ច្នគលម្រម្ភង(ម្រតាក់/TRAC III)ចូេរមួវគគសិកាា សាលាបំបយនសមរាភាពម្រគ ូ



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 20 

ការច្រៀនប ្តតំារផទុះកែុងបរិបទ្ជំងកឺូវីដ-១៩  
 កាេពើច្ថ្ៃទើ២៤ ដេ់ច្ថ្ៃទើ៣១ ផ្េសើហា 
ឆ្ន ២ំ០២១ គលម្រម្ភងកុម្ភរកមពុជារ ើករាយ(HCC) 

បានលរៀបចំសិកាា សាលាសតើពើ ការលរៀនបណតុ ំ
តាមផ្ាោះកនុងអំ ុងលពេកូវ ើដ-១៩  ល្វើល ើង
តាមម្របព័នធអនឡាញ (Google Meet និង 
Zoom)  កនុងលពេផ្រមួយដេ់សាលាលរៀន
លោេលៅចំនួន ១១ កនុងលេរតកំពង់ចាម ររន
គិរ ើ ម្រកលចោះ និងរបូង មុ។ំ សិកាា កាមចូេរមួ
សរុបម្ភនចំនួន ១៦៤នាក់ គឺជារំណាងមនាើរ 
និងការោិេ័យអប់រ ំ យុវជន និងកើឡាម្រសុក-
លេរត នាយកសាលា ម្រគូបលម្រងៀន បណាា រកេ ម្រគូ
កិចចសនា អនកសម័ម្រគចិរតបលម្រងៀនបណតុ ំ  និង
បុគគេិកគលម្រម្ភង។ 
 សិកាា សាលាលនោះម្ភនលោេបំណង៖ 
១) បណតុ ោះបណាត េលលាកម្រគូអនកម្រគូអំពើនើរិវ ិ្ ើ
ច្នការលរៀនបណតុ ំ តាមេនងផ្ាោះកនុងភូមិ លដើមបើយក
លៅអនុវរតបនតលៅតាមសាលាលរៀនលោេលៅ។ 
២) ពម្រងឹងសមរាភាពលលាកម្រគូអនកម្រគូលេើការ
លម្របើម្របាស់កញ្ច ប់ឯកសារបលម្រងៀនបផ្នាមថ្នន ក់ទើ
២ ដេ់ទើ៦ កនុងបរបិទជំងឺកូវ ើដ-១៩ ឱ្យចំ
លោេលៅម្របកបលដ្ឋយគុណភាព និងម្ភន
ម្របសិទធភាពកនុងការបលម្រងៀន និងលរៀន។ ៣)   
ផ្តេ់ឱ្កាសដេ់ម្រគូបលម្រងៀនលដើមបើផ្ចករផំ្េក

បទពិលសា្ន៍ និងអនុវរតល្វើកិចចផ្រងការ
បលម្រងៀនអំពើការលរៀនបណតុ ំ តាមផ្ាោះ។ 
 លលាក ឌុច ល ក  ជានាយកសាលា
បឋមសិកា ហាន់ជ័យ បានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន  
សិកាា សាលាលនោះម្ភនអរាម្របលោជន៍សម្រម្ភប់េាុ ំ 
ក៏ដូចជាថ្នន ក់ដកឹនា ំ លលាកម្រគអូនកម្រគដូច្ទលទៀរ 
ពើការបលម្រងៀនសសិេកនុងបរបិទជំងកូឺវ ើដ-១៩ 
ផ្ដេកពុំង្ាងរ ើករាេដ្ឋេលៅល ើយ ឱ្យយេ់
ដឹងពើការលរៀនតាមបណំុ្ ការផ្ចកសនាកឹកចិចការ
ដេ់សិសេ និងការលរៀនតាមម្របព័នធលអ ចិ    
ម្ររនូិក។ ចំលណោះដឹងេាៗ ទាងំលនាោះ រមួម្ភន៖ 
ការលម្របើម្របាស់កញ្ច ប់ឯកសារបំបយនបផ្នាម េំនាំ
កិចចផ្រងការបលម្រងៀន នងិវ ិ្ ើសាស្តសតបលម្រងៀន
សិសេតាមបណតុ ំ ។ េាុសូំមសំណូមពរឱ្យគលម្រម្ភង
បនតជួយោមំ្រទម្រគបូលម្រងៀនសម័ម្រគចិរតលៅសាលា
បនតលទៀរ ។ 
 លលាក កាា ន ជារិ ជាម្រគូបលម្រងៀនថ្នន ក់ទើ១ 
លៅសាលាបឋមសិកា ុំ បានម្ភនម្របសាសន៍
ថ្ន េាុ ំទទួេបានចំលណោះដឹងជាលម្រចើនពាក់ព័នធ
នឹងការលម្របើម្របាស់កញ្ច ប់ឯកសារទាងំម្របាពំើរវ ិ្ ើ
សាស្តសតសខំាន់ៗសម្រម្ភប់ជួយសសិេផ្ដេម្ភន
ម្ររវូការកនុងអំ ុងលពេកូវ ើដ-១៩ និងរលបៀបល្វើ
របាយការណ៍ ការដ្ឋក់ពនិាុលរសតសសិេ។ សិកាា

សាលាលនោះម្ភនម្របលោជន៍ខាា ងំណាស់ លម្រពាោះវា
បានផ្តេ់នូវចំលណោះដងឹថ្មើៗ េាៗ សម្រម្ភប់ម្រគយូក
លៅជួយបលម្រងៀនសិសេផ្ដេម្ភនរម្រមវូការលដើមបើ
បំបយនបផ្នាម ឬសិសេផ្ដេម្ររវូរេំឹកល ើងវញិ។ 
េាុ ំសូមសំណូមពរដេ់គលម្រម្ភងបនតផ្តេ់វគគ 
បណតុ ោះបណាត េសតើពើការលម្របើម្របាស់វ ិ្ ើសាស្តសត
បលម្រងៀនម្រគប់មុេវជិាា  ការផ្េិរសម្ភា រៈឧបលទស 
ការរុបផ្រងថ្នន ក់ ការលរៀបចំកចិចផ្រងការបលម្រងៀន 
និងការម្រគប់ម្រគងថ្នន ក់លរៀន ។  
 សិកាា សាលាលនោះបានដំលណើ រការលៅ
ោយ ងរេូនលដ្ឋយម្ភនការចូេរមួសហការ
ោយ ងេាជាមួយមនាើរ និងការោិេ័យអប់រ ំ  
យុវជន និងកើឡាម្រសុក-លេរត លលាកម្រគូអនកម្រគូ 
និងអនកពាក់ព័នធទាងំអស់របស់គលម្រម្ភង លហើយ
វាបានផ្តេ់ចំលណោះដឹងថ្មើៗដេ់លលាកម្រគូអនកម្រគូ
បានផ្សវងយេ់ពើនិរិវ ិ្ ើកនុងការអនុវរតការ
បលម្រងៀន និងលរៀនបណតុ ំ តាមផ្ាោះកនុងអំ ុងលពេ
ជំងឺកូវ ើដ-១៩ ផ្ដេកំពុងលៅផ្ររ ើករាេដ្ឋេ 
ក៏ដូចជាបានផ្ចករផំ្េកបទពិលសា្ន៍លៅវញិ
លៅមកអំពើវ ិ្ ើសាស្តសតបលម្រងៀនចម្រមុោះ និងដក
ម្រសង់លមលរៀនេាៗ ទាងំអស់ពើសិកាា សាលាលនោះ
យកលៅបលម្រងៀនលៅតាមសាលាលរៀនកនុងរំបន់
លរៀងៗេាួន៕ 

សកមមភាពលលាកម្រគូអនកម្រគូចូេរមួសិកាា សាលាសតើពើការលរៀនបណតុ ំ តាមផ្ាោះ 



 

ទ្យំររ័ 21 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 22 

 កញ្ញា  ថ្ន ណាវនិ ម្ភនអាយុ ២២ឆ្ន  ំជា
អរើរនិសេរិអាហារូបករណ៍របស់គលម្រម្ភង  
អាហារូបករណ៍និសេិរកម្រមិរឧរតមសិកា
(CTSP)។ ណាវនិបានបញ្ច ប់ថ្នន ក់បរញិ្ញា បម្ររ 
ពាណិជាកមម ឯកលទសម្រគប់ម្រគង ចុងឆ្ន ំ
២០២០ពើសាខាសាកេវទិាេ័យលវលសាើនកនុង
ម្រកុងកំពង់ចាម។ ណាវនិរស់លៅកនុងម្រសុក
លកាោះសូទិន លេរតកំពង់ចាម។ នាងម្ភនបង
បាូនចំនួន ៣នាក់ ផ្ដេកំពុងរស់លៅជាមួយ
ឪពុកម្ភត យជាកសិករ។ ម្រគួសាររបស់នាងម្ភន
ការេវោះខារ និងមិនម្ភនេទធភាពឱ្យនាងបាន
បនតការសិកាលៅសាកេវទិាេ័យលនាោះលទ 
បនាា ប់ពើបញ្ច ប់ការសិកាលៅម្យមសិកា
ទុរិយភូមិ។  
 កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ណាវនិបានដ្ឋក់ពាកយ
ម្រប ងយកអាហារូបករណ៍ពើអងគការ លេប 
លដើមបើបនតការសិការយៈលពេបួនលៅឧរតម 
សិកាលម្រកាមជំនួយហរិញ្ាបបទានពើអងគការ
មូេនិ្ិអាសុើ(The Merali Foundation)។ 
សាិរលម្រកាមការជួយោមំ្រទពើគលម្រម្ភង CTSP 
នាងម្ភនការផ្ទា ស់បតូរ និងអភិវឌឍេាួនបាន
ោយ ងឆ្ប់រហ័សតាមរយៈចូេរមួវគគសិកាេាើៗ 

សិកាា សាលា វគគបណតុ ោះបណាត េ ការងារសម័ម្រគ
ចិរតកនុងសងគម លចោះដឹកនាគំលម្រម្ភង និងកាឹប
សិកា។ ណាវនិបានកាា យជាយុវរើគំរូដ៏េាលៅ
កនុងសហគមន៍របស់នាង ជាពិលសសនាងម្ភន
សមរាភាពអាចផ្សវងរកការងារល្វើសម្រម្ភប់
ចិញ្ច ឹមជើវរិេាួនឯង ម្រគួសារ និងអាចចូេរួម
ចំផ្ណកកនុងការអភិវឌឍសងគមជារិឱ្យម្ភនការ
រ ើកចលម្រមើន។ បចចុបបននលនោះ ណាវនិកំពុងបលម្រមើ

ការងារលៅកនុងអងគការលម្រៅរដ្ឋា ភិបាេមួយកនុង
ម្រកុងកំពង់ចាម លហើយនាងបានលម្របើម្របាស់
ចំលណោះដឹង ជំនាញ និងសមរាភាពផ្ដេម្ភន
កនុងការបំលពញការងារបានោយ ងេាម្របលសើរ។ 
 គលម្រម្ភង CTSP ពិរជាបានជួយដេ់
នាង និងលកមងម្រសើៗទច្ទលទៀរផ្ដេបារ់បង់
ឱ្កាស និងងាយរងលម្រោោះឱ្យទទួេបានការ
អប់រេំពស់ និងជួយសងគមទាងំមូេបាន៕ 

យុវត្ណីាវិនោនការងារច្ធវើបនាទយប់រាីនអាហារបូករ ៍អងគការ ច្ខ្ប 

ការអភិវឌយឍសរត្ថភាររបសស់្តសតីកែុងវសិ័យឯកជន 
 កញ្ញា  ច្ថ្ េកាិណា ម្ភនអាយុ ២២ឆ្ន  ំ
ជាអរើរនិសេរិអាហារូបករណ៍របស់គលម្រម្ភង
អាហារូបករណ៍និសេិរកម្រមិរឧរតមសិកា
(CTSP) រស់លៅកនុងម្រសុកលកាោះសូទិន លេរត
កំពង់ចាម។ នាងបានបញ្ច ប់ថ្នន ក់បរញិ្ញា បម្ររ
ពាណិជាកមម ឯកលទសគណលនយយ ពើសាខា
សាកេវទិាេ័យលវលសាើនកនុងម្រកុងកំពង់ចាម
ចុងឆ្ន ២ំ០២០។ នាងម្ភនបាូនម្រសើម្ភន ក់រស់
លៅជាមួយម្ភត យផ្ដេជាកសិករ។ 
 មុនលពេទទួេបានអាហារូបករណ៍ពើ
គលម្រម្ភង CTSP ជើវភាពម្រគួសាររបស់នាង
ម្ភនការេំបាកលម្រពាោះម្ភនផ្រម្ភត យម្ភន ក់ផ្ដេ
ជាអនករកសុើចិញ្ច ឹមកូនៗ និងោម នេទធភាព
ម្រគប់ម្រោន់សម្រម្ភប់ផ្តេ់ឱ្យនាងបានបនតការ
សិកាលៅថ្នន ក់ឧរតមសិកាល ើយ។ បនាា ប់ពើ

ទទួេបានការោមំ្រទពើគលម្រម្ភងរយៈលពេបួន
ឆ្ន  ំ នាងម្ភនភាពកាា ហាន រ ើកចលម្រមើនភាសា
អង់លគាស លចោះពើរលបៀបលម្របើម្របាស់កុំពយូទ័រ លចោះ
រស់លៅចុោះសម្រមុងជាមួយមិរតលផ្េងៗោន   លចោះ
ផ្បងផ្ចកលពេលវលា លចោះល្វើការងារជាម្រកុម 
លចោះកំណរ់លោេលៅរបស់េាួន លចោះសលម្រមច
ចិរតលដ្ឋយេាួនឯង និងទទួេបានការបណតុ ោះ
បណាត េជំនាញទន់ជាលម្រចើនលទៀរតាមរយៈ
គលម្រម្ភង CTSP របស់អងគការ លេប។  
 លៅលពេបចចុបបននលនោះ នាងទទួេបាន
ការងារមួយទទួេបនាុកផ្ផ្នកគណលនយយលៅ
លៅកនុង្នាោរមួយកនុងម្រសុកលមមរ់់ លេរត
របូង មុ។ំ នាងម្ររូវបានលគលេើកសរលសើរ
ចំលពាោះការេិរេំពុោះពម្រងឹងសមរាភាព និង
បានល្វើឱ្យការងារម្ភនការរ ើកចលម្រមើនរហ័ស៕ 

កញ្ញា  ច្ថ្ េកាិណា បលម្រមើការងារលៅ្នាោរ 
ហវើេើព (Phillip) ម្រសុកលមមុរ លេរតរបូង មុ ំ 



 

ទ្យំររ័ 23 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

 លៅច្ថ្ៃទើ១៧ ផ្េមិថុ្នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
គលម្រម្ភងសកមមភាពយុវជនវយ័លកមងលៅកមពុជា 
(KYLA) លម្រកាមជំនួយហរិញ្ាបបទានពើមូេនិ្ិ 
អូកម្រទើ បានលរៀបចំកិចចម្របជុំលបើកដំលណើ រការបនត
ម្របរិបរតិគលម្រម្ភងផ្ដេល្វើល ើងតាមរយៈម្របព័នធ 
អនឡាញ (Google Meet)  លដ្ឋយម្ភន
អនកចូេរមួជាបុគគេិកការោិេ័យអប់រ ំ យុវ 
ជន និងកើឡាម្រសុក នាយកសាលា ម្រគូបលម្រងៀន 
បុគគេិកគលម្រម្ភង និងម្រកុម Secretariat របស់
គលម្រម្ភង KYLA។ 
 កិចចម្របជុំលនោះម្ភនលោេបំណងសំខាន់ៗ
ចំនួន ៣ គឺ៖ ១) ផ្្េ់ព័រ៌ម្ភនសលងាបរបស់អងគ
ការ លេប ២) ផ្្េ់ព័រ៌ម្ភនសលងាបរបស់
គលម្រម្ភង (KYLA) និង ៣) អនុវរតផ្ផ្នការ
របស់គលម្រម្ភងសម្រម្ភប់ឆ្ន ២ំ០២១។  
 កិចចម្របជុំលនោះបានម្របម្រពឹរតិលៅោយ ងរេូន 
និងម្ភនការោមំ្រទពើការោិេ័យអប់រ ំ យុវជន 
និងកើឡាម្រសុក នាយកសាលា និងម្រគូបលម្រងៀន 

ជំរុញឱ្យគលម្រម្ភងបលងកើនសកមមភាពបនតបផ្នាម
សម្រម្ភប់អភិវឌឍន៍យុវជន ជាពិលសសលមលរៀន
ភាពជាអនកដឹកនាផំ្ដេម្ររូវចាប់លផ្តើមបណតុ ោះ   
បណាត េចាប់ពើផ្េកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ ខាង
មុេលនោះរលៅ។ វរតម្ភនពើសាលាលរៀនលោេ
លៅចំនួន ៧ បានយេ់ម្រពមចូេរមួដំលណើ រការ
សកមមភាពគលម្រម្ភង លដ្ឋយលម្រជើសលរ ើសសិសេ
សម័ម្រគចិរតចំនួនពើ ១៥ លៅ ១៧នាក់ កនុងមួយ
សាលាលដើមបើអនុវរតសកមមភាព។  
 េទាផ្េច្នកិចចសហការ និងការោមំ្រទ
ជាវជិាម្ភនលនោះបានល្វើឱ្យគលម្រម្ភង KYLA ទទួេ 
បានជំនួយហរិញ្ាបបទានបនតពើម្ភច ស់ជំនួយ
សម្រម្ភប់ពម្រងើកបនតសកមមភាពលៅឆ្ន ទំើ៣លនោះ 
បនាា ប់ពើបានល្វើបចចុបបននភាពសកមមភាពមួយ
ចំនួនផ្ដេបានល្ាើយរបនឹងសាា នភាពជាក់
ផ្សតងលៅកមពុជា។  
 លោេគំនិរចមបងរបស់គលម្រម្ភង KYLA 
គឺលកៀរគរអរើរនិសេរិអាហារូបករណ៍របស់

អងគការ លេប ជាលម្រចើននាក់ចូេរមួលរៀបចសំកមម 
ភាពបណតុ ោះបណាត េ និងលវទិការស ូមរិឱ្យ
យុវជនលៅកនុងសាលាលរៀន។ សកមមភាព     
សំខាន់ៗផ្ដេគលម្រម្ភងលរៀបចំសម្រម្ភប់យុវជន 
ដូចជា ១) ការផ្តេ់វគគបណតុ ោះបណាត េសតើពើ
ការពម្រងឹងសិទធិអំណាចម្រសើត និងជំនាញទន់ 
ភាពជាអនកដឹកនា ំ ការនិោយជាសាធារណៈ 
ការងារម្រកុម ការលដ្ឋោះម្រសាយបញ្ញា  និងការ
ការ់រវ ើលដអូ ២) ផ្តេ់ការម្របឹកាលោបេ់
អាជើពតាមលអ ចិម្ររូនិក និងលរៀបចំផ្ផ្នការ
អាជើពលៅតាមសាលាលរៀន ៣) លរៀបចំកមមវ ិ្ ើ
ជួបជុំអរើរសិសេអាហារូបករណ៍របស់អងគការ 
លេប និង ៤) ល្វើបចចុបបននភាពម្របព័នធបណាត ញ
ទំនាក់ទំនង និងផ្េពវផ្ាយសងគម លដើមបើផ្តេ់
ព័រ៌ម្ភនដេ់យុវជនពាក់ព័នធនឹងការម្របឹកា
លម្រជើសលរ ើសអាអាជើពលៅតាមបំណិនផ្ទា េ់េាួន 
និងអាចល្ាើយរបលៅនឹងរម្រមូវការសិកា និង
ការងារជាក់ផ្សតងលៅកនុងម្របលទសកមពុជា៕ 

ការព្បជុចំ្ធវើបចេបុយបនែភារសករមភារជារយួនាយកសាលាច្ោលច្ៅ 

សកមមភាពម្របជុតំាមអនឡាញលដើមបើល្វើបចចុ បបននភាពសកមមភាពគលម្រម្ភងជាមួយនាយកសាលាលោេលៅកនុ ងលេរតរបូង មុ  ំនិងកំពងច់ាម។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 24 

 កាេពើច្ថ្ៃទើ១៤ និងទើ១៦ ផ្េ 
កកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ គលម្រម្ភងអប់រកុំម្ភរ ើ (GEI) 
បានលរៀបចំ ការម្របជុសំតើពើការអនុវរតកមមវ ិ្ ើ  
អាហារូបករណ៍ និងការលរៀបចំផ្ផ្នការបនត  
តាមរយៈម្របព័នធអនឡាញ (Google Meet) 

ផ្ដេម្ភនអនកចូេរមួសរុបចំនួន ៣១នាក់ រមួ
ម្ភន៖ ម្របធានការោិេ័យអប់រមំ្រសុក ច្ម្រពឈរ  
និងអូរាងំឪ ម្រកុមម្របឹកា ុ ំ នាយកសាលា ម្រគូ
ទទួេបនាុកអាហារូបករណ៍ ម្រគូមុេវជិាា ភាសា
ផ្េមរ គណិរវទិា និងភាសាអង់លគាស ម្រពម
ទាងំបុគគេិកគលម្រម្ភង។ ការម្របជុំលនោះម្ភន
លោេបំណង៖ ១) ល្វើបទបងាា ញសលងាបពើ
សកមមភាពរបស់គលម្រម្ភង។ ២) បងាា ញអំពើ  

របាយការណ៍សលងាបរបស់ម្រគូទទួេបនាុកកមម
វ ិ្ ើអាហារូបករណ៍ និងដំលណើ រការសិការបស់
សិសេអាហារូបករណ៍។  ៣) ពិភាកាជាមួយ
គណៈម្រគប់ម្រគងសាលាលរៀនអំពើការលម្របើម្របាស់
Tablets (ថ្នផ្បារ) ផ្ដេអាចជួយសិសេអាហា 
រូបករណ៍ ផ្ដេមិនម្ភនទូរសពាច្វឆ្ា រលម្របើ  
ម្របាស់។ ៤) លរៀបចំកាេវភិាគបំបយនបផ្នាមលេើ 
មុេវជិាា ភាសាផ្េមរ គណិរវទិា និងភាសា
អង់លគាសដេ់សិសេអាហារូបករណ៍ និង ៥) 
បងាា ញពើអរាម្របលោជន៍បលងកើរកាឹបអំណាន 
លដើមបើជំរុញទម្ភា ប់អានលសៀវលៅដេ់សិសេ   
អាហារូបករណ៍។ 
 លលាក ជុំ សមសុជារិ ជាអនុម្របធាន

ការោិេ័យអប់រ ំ យុវជន និងកើឡាម្រសុកអូ
រាងំឪ បានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន េាុ ំពិរជារ ើក 
រាយផ្ដេបានចូេរមួសហការជាមួយអងគការ 
លេប លដើមបើជួយោមំ្រទដេ់កុម្ភរ ើផ្ដេេវោះខារ
លៅកនុងសហគមន៍របស់េាុ។ំ គលម្រម្ភង GEI លនោះ
ពិរជាបានជួយកុម្ភរ ើផ្ដេម្ភនការេំបាកទាងំ
លនាោះឱ្យទទួេបាននូវឱ្កាសបនតការសិកា។ 
ដូលចនោះ កនុងនាមេាុ ំជាមស្តនតើអប់រមំ្ភន ក់ ក៏ដូចជា
រំណាងឱ្យលលាកនាយក លលាកម្រគអូនកម្រគ ូ និង
អាជាា ្រពាក់ព័នធទាងំអស់ផ្ងផ្ដរ េាុសូំមចូេ
រមួជួយជាចំផ្ណកកនុងការសម្រមបសម្រមេួកមម
វ ិ្ ើអាហារូបករណ៍ច្នគលម្រម្ភង GEI លនោះដំលណើ រ
ការបានរលៅមុេលទៀរលដ្ឋយរេូន ។ 
 លៅលពេបចចុបបននលនោះ គលម្រម្ភង GEI  
បានកំពុងបានអនុវរតដេ់ឆ្ន ទំើ២លហើយ កនុង
ការជួយោមំ្រទដេ់សិសេផ្ដេងាយរងលម្រោោះ  
និងបារ់បង់ឱ្កាសសិកាលៅសាលាលរៀន។ 
សិសេសរុបលៅសាលាលរៀនលោេលៅចំនួន៥
លនោះម្ភនចំនួន ១០០នាក់។ គលម្រម្ភងបានោំ
ម្រទជាកញ្ច ប់អាហារូបករណ៍ ម្របាក់ឧបរាមា
ម្របចាផំ្េ កង់ វគគបណុ្ោះបណ្ាេេាើៗ និងការ
លរៀនបំបយនបផ្នាម លដើមបើផ្្េ់ឱ្កាសឱ្យសិសេ
អាចបនតការសិការហូរដេ់ចប់ថ្នន ក់ទើ៩ និង
ម្ភនេទធភាព និងសមរាភាពបនត្ាងលៅ
សិកាលៅថ្នន ក់វទិាេ័យ ឬលៅសិកាជំនាញ
វជិាា ជើវៈលផ្េងៗតាមេកាេណឌ  និងរម្រមូវការ
ជាក់ផ្សតងរបស់សិសេលរៀងៗេាួន ៕  

ការព្បជុសំតីរកីារអនុវត្តករមវធិីអាហារូបករ ៍ និងច្រៀបចំកផនការបនត 

ការម្របជុតំាមអនឡាញជាមួយនាយក និងលលាកម្រគូអនកម្រគូលដើមបើបងាា ញពើសកមមភាពអនុវរតកមមវ ិ្ ើអាហារូបករណ៍ និងសមិទធផ្េរបស់គលម្រម្ភង។ 



 

ទ្យំររ័ 25 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

 លៅច្ថ្ៃទើ២0 ផ្េកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ 
គលម្រម្ភងកុម្ភរកមពុជារ ើករាយ (HCC) និង
សម្ភគមម្រគួសារលយើង (Kr.Y) ផ្ដេោមំ្រទ
ហរិញ្ាបបទានពើមូេនិ្ិ គើនឆ្ន សាើហវទុង 
(Kinchan Stiftung) បានលរៀបចំកិចចម្របជុំមួយ 
លដើមបើពិលម្រោោះលោបេ់អំពើ យនតការច្នលម្របើ
ម្របាស់ថ្វកិា ុកំនុងការោមំ្រទសកមមភាពសាលា
លរៀន  តាមរយៈម្របព័នធអនឡាញ (Google 

Meet) លដ្ឋយម្ភនសម្ភសភាពចូេរមួសរុប
ចំនួន ៤០នាក់ ផ្ដេជាម្របធានមនាើរផ្ផ្នការ
លេរតរបូង មុ ំនាយកសតើទើចារ់ការផ្ផ្នការ និង
វនិិលោគលេរតរបូង មុ ំ ម្របធានមនាើរអប់រ ំ យុវ 
ជន និងកើឡាលេរតរបូង មុ ំម្របធាន/អនុម្របធាន
ការោិេ័យអប់រ ំ យុវជន និងកើឡាម្រសុក
(លមមរ់ រំផ្បរ និងពញាផ្ម្រកក) លម ុ ំ លសមៀន
 ុមំ្រសុកអូវោយ ដ្ឋវ រំណាងម្ភច ស់ជំនួយ សម្ភ 
គមម្រគួសារលយើង ម្រពមទាងំបុគគេិកគលម្រម្ភង។ 
  កិចចម្របជុំលនោះម្ភនលោេបំណង៖ ១) 
បងាា ញអំពើសកមមភាពគលម្រម្ភងផ្ដេបានអនុ
វរតរយៈលពេបើឆ្ន ។ំ ២)  ពិភាកាផ្សវករក
ដំលណាោះម្រសាយកនុងការលម្របើម្របាស់ថ្វកិា ុកំនុង
ការោមំ្រទសកមមភាពសាលាលរៀនលៅលេើអនក
ផ្ថ្ទា ំ និងចុងលៅ និង ៣) កំណរ់ទិសលៅ
សកមមភាព និងការអនុវរតរមួោន បនតសម្រម្ភប់
ចូេរមួលរៀបចំផ្ផ្នការវនិិលោគ ុំលៅកនុងឆ្ន ំ

២០២២ខាងមុេលនោះ។ 
  លលាក ហុនិ សុើមហួន នាយករងម្របរបិរតិ 
អងគការ លេប បានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន គលម្រម្ភង
កុម្ភរកមពុជារ ើករាយ និងសម្ភគមម្រគសួារលយើង
បានោមំ្រទដេ់សាលាបឋមសិកា និងមលរតយយ 
សិកា លដើមបើល្វើោយ ងណាឱ្យសាលាលរៀនលៅ
តាមជនបទដ្ឋច់ម្រសោេម្ភនការអភិវឌឍដូច
នឹងទើម្របជុជំនផ្ដរ ។ លលាកបនតលេើកល ើង
ពាក់ព័នធនឹងថ្វកិា ុលំនោះថ្ន  ុំម្ររវូម្ភនថ្វកិា
សម្រម្ភប់ោមំ្រទសកមមភាពសាលាលរៀន ជា
ពិលសសអនកផ្ថ្ទា ំ និងចុងលៅលៅសាលាលរៀន
លោេលៅ។ លយើងម្ររវូផ្សវងរកដលំណាោះម្រសាយ 
និងកណំរ់ទិសលៅកនុ ងការវនិិលោគលដ្ឋយ
ម្ភនថ្វកិា ុចូំេរមួកនុ ងឆ្ន ២ំ០២២។ ម្ភច ស់
ជនួំយពិរជាចងល់ ើញសាលាលរៀនម្ភនការ 
អភិវឌឍម្របកបលដ្ឋយនិរនតភាព និងអាចកាា យ
ជាសាលាលរៀនគំរូលៅតាមរំបន់ជនបទ លហើយ
វាអាចនឹងកាា យជាសាលាលរៀនជនំាន់ថ្មើកូនការ់ 
ម្របសិន លបើម្ភនការចូេរមួសហការោយ ងេាពើ
ម្រគប់ភាគើអនកពាក់ព័នធទាងំអស់ ជាពិលសស
ឪពុកម្ភត យ និងអាណាពាបាេសិសេលៅកនុ ង
រំបន់មូេដ្ឋា នផ្ទា េ់ផ្រមតង ។ 
  លលាក ទិរយ សិលា រំណាងម្ភច ស់ជំនួយ
បានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន គលម្រម្ភងកុម្ភរកមពុជា
រ ើករាយម្ររវូបានម្ភច ស់ជនួំយ គឺមូេនើ្ិ គើន  

ឆ្ន សាើហវទុង បានចុោះកិចចម្រពមលម្រពៀងជាមួយ
អងគការកុម្ភរកមពុជារ ើករាយសម្រម្ភប់រយៈលពេ 
៩៩ឆ្ន  ំ កនុ ងការអនុវរតសកមមភាពគលម្រម្ភងផ្ដេ
ម្របរិបរតិការលដ្ឋយអងគការ លេប និងសម្ភគម
ម្រគសួារលយើងលដ្ឋយមិនកំណរ់រយៈលពេ។ 
លទាោះបើជាម្ភនការ្ាងរ ើករាេដ្ឋេជងឺំកូវ ើដ-
១៩ ោយ ងណាក៏លដ្ឋយ ម្ភច ស់ជនួំយលៅផ្របនត
ោមំ្រទសកមមភាពគលម្រម្ភងមិនម្ភនការផ្ម្របម្របេួ
លនាោះលទ គឺម្ភនផ្របផ្ងវរសកមមភាពមួយចនួំន
ដូចជា ការបណតុ ោះបណាត េបលចចកលទសលដ្ឋយ
ផ្ទា េ់មកជាការបណតុ ោះបណាត េតាមអនឡាញ
វញិ លដើមបើល្វើោយ ងណាឱ្យសាលាលរៀនម្ភនការ
អភិវឌឍម្របកបលដ្ឋយនិរនតភាព ។ 
 កិចចម្របជុំលៅកនុងច្ថ្ៃលនោះបានផ្តេ់នូវេទធ
ផ្េផ្ដេម្ភនផ្ផ្ាផ្ទក េាលម្រចើន ជាពិលសសបាន 
ជំរុញឱ្យអាជាា ្រមូេដ្ឋា នចូេរមួសហការ
ោយ ងលពញចិរត និងផុ្េផុ្សកនុងការជួយោមំ្រទ
លៅដេ់សកមមភាពរបស់គលម្រម្ភង HCC និង
បានរមួចំផ្ណកផ្សវងរកថ្វកិាររបស់ ុំយក
មកោមំ្រទសកមមភាពអភិវឌឍការអប់រកុំម្ភរ 
សាលាលរៀន និងបានជួយសម្រមបសម្រមួេឱ្យ
គលម្រម្ភងលនោះបានដំលណើ រការលៅលដ្ឋយរេូន
ម្ភនម្របសិទធភាព ម្របសិទធផ្េ និងម្ភនការ
ចាប់អារមមណ៍លម្រចើនពើម្រគប់អនកពាក់ព័នធទាងំ
អស់លៅមូេដ្ឋា ន៕ 

យនតការច្ព្បើព្ាស់ថ្វកិាឃុកំែុងការោំព្ទ្សករមភារសាលាច្រៀន 

លលាក ស ុន គើរ ើវណឌើ  នាយកសតើទើចារ់ការផ្ផ្នការ និងវនិិលោគលេរតរបូង មុ បំានបលញ្ចញមរិ 
លៅលេើថ្វកិា ុ ំលដើមបើជួយលដ្ឋោះម្រសាយបញ្ញា ផ្ដេគលម្រម្ភងកំពុងជួបម្របទោះកនុ ងការអនុវរត។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 26 

ការរិច្ព្ោុះច្ោបល់ច្លើការច្រៀនតារប ្តំ នងិការជយួោំព្ទ្សិសយស 

 កាេពើច្ថ្ៃទើ១៨ ផ្េសើហា ឆ្ន ២ំ០២១ 
គលម្រម្ភងកុម្ភរកមពុជារ ើករាយ (HCC) បានលរៀប 
ចំការម្របជុំសតើពើ “ការពិលម្រោោះលោបេ់លេើការ
លរៀនតាមបណតុ ំ  នងិការជួយោមំ្រទសសិេកនុង
អំ ុងលពេកូវ ើដ១៩” ជាមួយមនាើរអប់រ ំ យុវជន 
និងកើឡាលេរតម្រកលចោះ របូង មុ ំ និងររនគិរ ើ 
ការោិេ័យអប់រ ំ យុវជន និងកើឡាម្រសុក 
នាយក និងនាយកិា។  
 ការម្របជុំលនោះល្វើល ើងលដើមបើបងាា ញពើ៖ 
១) អំពើគលម្រម្ភងកុម្ភរកមពុជារ ើករាយ។ ២)
យនតការោមំ្រទដេ់សាលាលរៀនលោេលៅ និង
ផ្ផ្នការសកមមភាពរបស់គលម្រម្ភងសម្រម្ភប់ឆ្ន ទំើ
៤។ ៣) បញ្ញា ម្របឈមច្នការលរៀនតាមលអ ចិ
ម្ររូនិក។ ៤) សាកេបងអនុវរតនូវវ ិ្ ើសាស្តសត
លរៀនបណតុ ំ ម្រកុមរូចតាមេនងផ្ាោះជាមួយការោមំ្រទ
ពើម្រគូសម័ម្រគចិរតបលម្រងៀនតាមភូមិ។ ៥) ពិលម្រោោះ
លោបេ់លេើលម្ភយ ងសិកាបផ្នាមសម្រម្ភប់ការ
លរៀនបណតុ ំ តាមសាលាលរៀនលោេលៅរបស់
គលម្រម្ភង និង ៦) លរៀបចំផ្ផ្នការអនុវរតគលម្រម្ភង 
បនត។ 
 គលម្រម្ភងកុម្ភរកមពុជារ ើករាយម្ភនលោេ
លៅលផ្ទត រសំខាន់លៅលេើ៖ ១) ពម្រងឹងេទធភាព
ទទួេបានលសវាការអប់រឱំ្យម្ភនភាពម្របលសើរ

ល ើងលៅរំបន់លោេលៅ ជាពិលសសសម្រម្ភប់
កុម្ភរ ើ និងកុម្ភរងាយរងលម្រោោះ។ ២) ពម្រងឹង
ម្របសិទធភាពបលម្រងៀន និងលរៀនឱ្យម្ភនភាព
ម្របលសើរល ើងតាមរយៈការអភិវឌឍ និងការអនុ
វរតកមមវ ិ្ ើសាលាលរៀនកុម្ភរលមម្ររើកនុង និងលម្រៅ
ថ្នន ក់លរៀនតាមរលបៀបផ្ដេពាក់ព័នធនឹងរម្រមូវ
ការរបស់កុម្ភរ។ ៣) ពម្រងឹងសកមមភាព       
អំណានថ្នន ក់ដំបូងរបស់កុម្ភរលរៀនថ្នន ក់ទើ១ ទើ
២ និងទើ៣ ឱ្យបានម្របលសើរល ើង។ ៤) ផ្កេមា
សមរាភាពម្រគប់ម្រគងអនកពាក់ព័នធសាលាលរៀន
លដើមបើបលងកើនេទធភាពទទួេបានលសវាអប់រ ំនិង 
គុណភាពបលម្រងៀន និងលរៀន និង ៥) ផ្កេមា
លហដ្ឋា រចនាសមពនធ័សាលាលរៀន។ 
 លលាកម្រសើ មយន សុេណាន ជាមស្តនតើអប់រ ំ
យុវជន និងកើឡា លេរតម្រកលចោះ បានម្ភន
ម្របសាសន៍ថ្ន “លបើកាេណាលលាកម្រគអូនកម្រគូ
បានសហការជាមួយអាណាពាបាេលៅតាម
សហគមន៍ ឬគណៈម្រគប់ម្រគងសាលាលរៀនបាន
េា លយើងល ើញថ្ន ដលំណើ រការលរៀនតាមបណតុ ំ
លនោះ ម្ភនសកមមភាពរេូន លដ្ឋយសារលលាកម្រគូ
អនកម្រគបូានផ្បងផ្ចកលម្ភយ ងកនុងការបលម្រងៀនបាន
ចាស់លាស់ ម្ភនការទទួេេុសម្ររវូចំលពាោះ
កផ្នាងផ្ដេពួកោរ់បលម្រងៀន។ នាងេាុ ំោមំ្រទ

សកមមភាពគលម្រម្ភងផ្ដេបានល្វើល ើងល្ាើយរប
លៅនឹងបរបិទជងឺំកូវ ើដ-១៩លនោះ “ ។ 
 លលាក លៅ សុផ្ទនិចច នាយកសាលា
បឋមសិកា១០៥ បានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន 
“ការបលម្រងៀន និងលរៀនតាមេនងផ្ាោះ លលាកម្រគអូនក
ម្រគមូ្ររវូផ្បងផ្ចកសិសេជាបណតុ ំ  ឬម្រកមុលៅតាម
ចំនួនសិសេកនុ ងថ្នន ក់នើមួយៗ។ ចំផ្ណកការ
ផ្ចកសនាឹកកិចចការវញិ សិសេម្ររវូមកយកពើ 
សាលាលរៀនលៅល្វើលៅផ្ាោះរចួ ម្របគេ់សនាឹកកិចច
ការទាងំលនាោះលៅសាលាលរៀនផ្រមតងគរ់កនុ ងមួយ
សបាត ហ៍តាមកាេកំណរ់។ បញ្ញា ម្របឈមកនុង
ការបលម្រងៀន និងលរៀនតាមបណតុ ំ  លដ្ឋយសារ 
អាណាពាបាេសិសេមិនអនុញារិឱ្យកូនមក
លរៀន ពិបាកកនុ ងការម្របមូេផ្តុ សិំសេ ពិបាករក
កផ្នាងបលម្រងៀន សិសេមកលរៀនមិនលទៀងទារ់ 
ម្រគមិូនម្ភនលពេលម្រចើនសម្រម្ភប់ចុោះសម្រមប
សម្រមេួសិសេកនុ ងម្រកមុ និងមិនម្ភនសុវរាិភាព
លពេម្រគលូ្វើដលំណើ រចុោះតាមភូមិ។ ដូលចនោះ ការ
បលម្រងៀន និងលរៀនតាមបណតុ ំ  ការផ្ចកសនាឹកកិចច
ការ ការល្វើលរសតដណំាក់កាេ ការផ្ចកលវណឱ្យ
សិសេចូេអានលសៀវលៅលៅបណាា េ័យ និងេចើ
លសៀវលៅយកលៅលរៀន ឬអានលៅផ្ាោះ លយើង
ល ើញថ្ន  សិសេផ្ដេបានមកលរៀនតាមបណតុ ំ
ម្ភនម្របម្ភណជា ៥៦% បយុលណាា ោះ”។ 
 ដំលណើ រការម្របជុំលនោះបានម្របម្រពឹរតលៅោយ ង
រេូន និងម្ភនការចូេរមួផ្ចករផំ្េកបទ
ពិលសា្ន៍ពើខាងមនាើរអប់រ ំ យុវជន និងកើឡា
លេរត ការោិេ័យ អប់រ ំ យុវជន និងកើឡា
ម្រសុក លលាម្រគូអនកម្រគូ និងអនកពាក់ព័នធទាងំអស់
លដើមបើល្វើឱ្យការអនុវរតសកមមភាពគលម្រម្ភង
ទទួេបានេទធផ្េេា ផ្ដេអាចល្ាើយរប
លៅនឹងរម្រមូវការសិការបស់សិសេជាក់ផ្សតង 
និងការអភិវឌឍសាលាលរៀនឱ្យរ ើកចលម្រមើនលឆ្ព ោះ
លៅសលម្រមចលោេលៅគលម្រម្ភង។ េទធផ្េ
បនាា ប់ពើការម្របជុំលនោះ គលម្រម្ភងកុម្ភរកមពុជា
រ ើករាយនឹងល្វើការលរៀបចំវគគសិកាា សាលាបណតុ ោះ
បណាត េជូនដេ់ នាយក/នាយកិា លលាកម្រគូ
អនកម្រគូ និងអនកព័នធទាងំអស់សតើពើការលរៀនតាម
បណតុ ំ បផ្នាមលទៀរ លដើមបើបលងកើនលេបឿនអភិវឌឍ 
ការអប់រលំៅកមពុជា។  



 

ទ្យំររ័ 27 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

 កុម្ភរ ើ សុលភឿ ជាសិសេថ្នន ក់ទើ៥ សិកា
សាលាបឋមសិកា សា ន់បារាយយ សិារលៅកនុង
ម្រសុកទឹកផុ្ស លេរតកំពង់ឆ្ន ងំ។ នាងម្ភនជំងឺ
លសាកសាា ងំអស់រយៈលពេជាងបើផ្េមកលហើយ 
ផ្ដេបណាត េឱ្យនាងម្ភនរាងកាយសគមសាគ ងំ
ជាខាា ងំ ជាលហរុល្វើឱ្យនាងនិោយមិនបាន 
លដើរមិនរចួ និងកលម្រមើកេាួនមិនបាន។ នាងមិន
ម្ររូវបានបញ្ាូ នលៅពាបាេលនាោះលទ លដ្ឋយ 
សារផ្រម្រគួសាររបស់នាងោម នេទធភាព។ 
លមើេល ើញសាា នភាពផ្បបលនោះ គលម្រម្ភងបលងកើន
ភាពងាយម្រសួេចូេសាលាលរៀនតាមរយៈការ
ោមំ្រទពើសហគមន៍ (រ ើក/REACHIV) លម្រកាម
ជំនួយហិរញ្ាបបទានពើអងគការវ ើលវ ើេ បានសហ
ការជាមួយនាយកសាលា និងអាជាា ្រមូេ
ដ្ឋា នចុោះជួបពិភាកាជាមួយអាណាពាបាេ

សិសេ លដើមបើផ្សវងរកដំលណាោះម្រសាយរមួមួយ 
រហូរដេ់ពួកោរ់ម្រពមបញ្ាូ ននាងលៅសម្រម្ភក
ពាបាេ។ គលម្រម្ភងបានលរៀបចំដឹកយកអនក 
ជំងឺលៅពាបាេលៅមនាើរលពទយបផ្ងាកកនុងលេរត
កំពង់ឆ្ន ងំ ម្រពមទាងំបានផ្តេ់ច្ថ្ាអាហារដេ់
នាង និងអនកផ្ថ្ទាបំផ្នាមលទៀរ។ បចចុបបននលនោះ 
សុលភឿកំពុងសម្រម្ភកពាបាេលៅកនុងមនាើលពទយ
បផ្ងាកលេរត និងម្ភនសុេភាពេាម្របលសើរជាង 
មុនលម្រចើន លម្រពាោះនាងអាចញាអំាហារបាន និង
បានចាប់លផ្តើមកលម្រមើកបានបលណតើ រៗ។   
 កុម្ភរម្រកើម្រក និងោម នេទធភាពពាបាេ
ជំងឺលៅតាមសាលាលរៀនលោេលៅគឺជាម្រកុម
លោេលៅផ្ដេគលម្រម្ភងម្ររូវជួយល្វើោយ ងណា
បងកេកាណៈឱ្យពួកោរ់ទទួេបានឱ្កាស
សិកាម្រគប់ៗោន ។ លនោះម្ភនន័យថ្ន គលម្រម្ភង

លផ្ទត រការយកចិរតទុកដ្ឋក់លៅលេើកុម្ភរងាយ
រងលម្រោោះផ្ដេោម នេទធភាពទទួេបានការ
សិកា មិនថ្នកុម្ភរលនាោះសាិរកនុងសាា នភាព
ផ្បបណាក៏លដ្ឋយ ពួកោរ់ម្ររូវផ្រទទួេបាន
ការអប់រ ំ និងធានាឱ្យបានថ្ន មិនម្ភនកុម្ភរ
ណាម្ភន ក់លបាោះបង់ការសិកាលដ្ឋយសារផ្រ
សាា នភាពេំបាកលនាោះល ើយ។  
 អាណាពាបាេរបស់កុម្ភរ ើ សុលភឿ ម្ភន
ចិរតរលំភើបរ ើករាយរកអវើលម្របៀបផ្ាឹមពុំបាន លម្រពាោះ
បានល ើញកូនរបស់ោរ់ម្ភនភាពេាម្របលសើរ
លម្រចើនល ើងវញិ និងបានផ្ថ្ាងអំណរអរគុណ
ដេ់អងគការ លេប តាមរយៈគលម្រម្ភង REACH 
IV សូមឱ្យទទួេបាននូវពុទធពរទាងំបួនម្របការ 
គឺ អាយុ វណាៈ សុេៈ ពេៈ កុំបើល ាៀងឃ្លា រ
ល ើយ៕  

កុោរោនជំងឺច្សលកសា្យំងអស់រយៈច្រលជាងបីកខ្ព្ត្ូវានរយាាល 

ការសម្រម្ភកពាបាេលៅមនាើរលពទយបផ្ងាកលេរតកំពង់ឆ្ន ងំ។  



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 28 

 លម្រកាយពើគលម្រម្ភងអប់រកុំម្ភរ ើ (GEI) បាន 
បញ្ច ប់កិចចពិភាកាជាមួយថ្នន ក់ម្រគប់ម្រគង
សាលាលរៀន ម្រគូទទួេបនាុកអាហារូបករណ៍ 
លលាកម្រគូអនកម្រគូតាមមុេវជិាា នើមួយៗលេើការ
បលម្រងៀនបំបយនកាឹបសិកាដេ់សិសេលៅកនុង
សាលាលរៀនលោេលៅ។ ម្រគូផ្ដេទទួេបនាុក
បលម្រងៀនកាឹបសិកាតាមម្របព័នធអនឡាញ 
(Google Meet, Telegram និង Messen-

ger) បានលរៀបចំការបលម្រងៀនលដើមបើបំបយនដេ់
សិសេអាហារូបករណ៍កនុងរយៈលពេបើផ្េ 
លដ្ឋយចាប់លផ្តើមពើផ្េកកកដ្ឋដេ់ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ំ
២០២១។ គលម្រម្ភង GEI បានផ្្េ់ហិរញ្ាបប
ទានោមំ្រទដេ់សកមម ភាពរបស់កាឹបសិកា។  
កាឹបលនោះម្ររូវបានលផ្្ទរលេើមុេវជិាា ចំនួន ៣ រមួ
ម្ភន៖ ភាសាផ្េមរ គណិរវទិា និងភាសាអង់ 
លគាស ផ្ដេម្ភនរយៈលពេ ៦លម្ភយ ងកនុងមួយ
មុេវជិាា កនុងមួយសប្ាហ៍។  
 សិសានុសិសេម្របម្ភណជា ៦០% បាន

ចូេលរៀន េណៈសិសេលផ្េងលទៀរ
ម្ភនបញ្ញា ម្របឈមេាោះៗ ដូច
ជា មិនម្ភនទូរសពាឆ្ា រច្វ 
ការចំណាយច្ថ្ាការទូរ
សពា លសវាអុើនល្ើ  
ផ្ណរ ចំលណោះដឹងលម្របើ
ម្របាស់បលចចកវទិាលៅ
ម្ភនកម្រមិរ និងមួយ
ចំនួនរូចល្វើការចំណាក 
ម្រសុក។ ចំលពាោះបញ្ញា ទាងំអស់
លនោះ គលម្រម្ភងបានសហការជាមួយម្រគូ
ទទួេបនាុកអាហារូបករណ៍កនុងការសម្រមប
សម្រមួេដេ់សិសេលដើមបើល្វើោយ ងណាជួយឱ្យ
ពួកោរ់ចូេរមួលរៀនពើចម្ភៃ យបាន។ គលម្រម្ភង
បានផ្្េ់ Tablet ដេ់សាលាលរៀនលោេលៅ
សម្រម្ភប់សិសេផ្ដេមិនម្ភនទូរស័ពាឆ្ា រច្វ។  
 គលម្រម្ភងអប់រកុំម្ភរ ើលៅផ្របនតកិចចេិរេំ
ម្របឹងផ្ម្របងជួយលកមងម្រសើឱ្យទទួេបានការ

សិកាបំបយនបផ្នាម និងជំរុញសវ័យសិកាលៅ
ផ្ាោះតាមរយៈកមមវ ិ្ ើសិកាលផ្េងៗ។ សកមម 
ភាពទាងំលនោះបានល្ាើយរបនឹងការអប់រលំៅ
តាមសាលាលរៀនលោេលៅកនុងបរបិទជំងឺកូវ ើដ-
១៩ ផ្ដេសាលាលរៀនមិនទាន់អាចដំលណើ រការ
បានលៅល ើយ៕ 

កលឹបសិកយាសសិយសអាហារូបករ ៍ទ្ទ្លួានវគគបបំ នតារអនឡាញ 

សកមមភាពសិសេចូេរមួសិកាកាឹបបំបយនភាសាផ្េមរតាមម្របព័នធអនឡាញ 

សកមមភាពសិសេលរៀនពើចម្ភៃ យលៅផ្ាោះ 



 

ទ្យំររ័ 29 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 30 

 កនុងអំ ុងលពេម្រគឹោះសាា នសិកាកំពុងផ្រ
បិទទាវ រ លលាកម្រគូអនកម្រគូក៏បានសម្រមបេាួនតាម
សាា នការណ៍លដ្ឋយបផ្ងវរសកមមភាពបលម្រងៀន
ផ្ទា េ់លៅតាមម្របព័នធឌើជើថ្េវញិ លដើមបើជំរុញ
សិសេឱ្យយកចិរតទុកដ្ឋក់លេើការសិកា លទាោះ 
បើជាមិនបានលរៀនផ្ទា េ់ជាមួយោន ក៏លដ្ឋយ។ 
តាមរយៈលសចកតើម្របកាសរបស់ម្រកសួងអប់រ ំយុវ 
ជន និងកើឡា សតើពើ ការបលម្រងៀន និងលរៀនពើ
ចម្ភៃ យ លដើមបើធានាបាននូវការបនតការសិកា
របស់សិសេតាមម្របព័នធលអ ិចម្ររូនិក ដូចជា 
កមមវ ិ្ ើ Google Meet, Youtube, Zoom, 

MoEYS E-learning និងលផ្េងៗលទៀរ ឬ
លរៀនតាមបណតុ ោះរូចៗ អាម្រស័យលេើច្ចនម្របឌិរ
របស់ម្រគូ។  
 គលម្រម្ភងអងគការ លេប មួយចំនួនដូចជា 
គលម្រម្ភងកុម្ភរកមពុជារ ើករាយ (HCC) គលម្រម្ភង
បលងកើនភាពងាយម្រសួេចូេសាលាលរៀនតាម   
រយៈការោមំ្រទពើសហគមន៍ (REACH IV) 

គលម្រម្ភងវ ិ្ ើសាស្តសតសរុបលដើមបើពម្រងឹងអំណាន
សម្រម្ភប់កុម្ភរ (TRAC III) កមមវ ិ្ ើសាលាលរៀន
ជំនាន់ថ្មើបឋមសិកា និងគលម្រម្ភងដច្ទលទៀរ
ផ្ដេកំពុងអនុវរតកនុងសាលាលរៀនលោេលៅ
របស់េាួនបានជំរុញលេើកទឹកចិរតលលាកម្រគូអនក
ម្រគូចុោះបលម្រងៀនតាមភូមិ ឬសហគមន៍ផ្ដេជា
រំបន់ម្ភនសុវរាិភាពជាបណតុ ំ រូចៗ ផ្ចកសនាឹក
កិចចការលដើមបើល្វើោយ ងណាឱ្យសិសានុសិសេ

លៅផ្រអាចបនតការសិកាលៅតាមផ្ាោះបាន។ 
មយាងលទៀរ កុម្ភរទាងំអស់អាចសវ័យសិកា
បផ្នាមលដ្ឋយេាួនឯងបានម្រគប់លពេលវលា និង
លៅម្រគប់ទើកផ្នាងលដ្ឋយម្រោន់ផ្រអាណាពា   
បាេផ្ណនាកូំនឱ្យចូេលៅកនុង PlayStore ឬ 
AppStore ល្វើការទាញយកកមមវ ិ្ ើសិកា 
(downloading apps) ទាងំលនាោះរបស់អងគ
ការ លេប ដូចជា កមមវ ិ្ ើអានផ្េមរ សរលសរផ្េមរ 
និងលសៀវលៅឆ្ា រមកលម្របើម្របាស់លដ្ឋយងាយ 

ម្រសួេ។ កមមវ ិ្ ើទាងំអស់លនោះជាកមមវ ិ្ ើផ្េបង
សិកា អប់រភំាសាផ្េមរសម្រម្ភប់កុម្ភរលរៀន     
សរលសរអកេរផ្េមរ និងពម្រងឹងពិនាុអំណានលដើមបើ
ឱ្យកុម្ភរទទួេបានចំលណោះដឹងក៏ដូចជាចូេរមួ
លរៀនោយ ងសកមមម្រគប់កផ្នាង។ ចំផ្ណកឯឪពុក
ម្ភត យ និងអាណាពាបាេវញិ ពិរជាម្ភនរួ
នាទើោយ ងសំខាន់កនុងការបលម្រងៀនពួកោរ់ 
លដ្ឋយមិនពឹងផ្ផ្ាកផ្រលៅលេើម្រគូទាងំម្រសុងលនាោះ
លទ៕  

សករមភារសកិយាតារប ្តចំ្ោយច្ព្បើព្ាស់ករមវធិីសកិយាអងគការ ច្ខ្ប 

កមមវ ិ្ ើរបស់អងគការលេប
សម្រម្ភប់ជនួំយដេ់កុម្ភរ
កនុ ងសរលសរអកេផ្េមរ និង
ពម្រងឹងអណំានម្ភន កមម
វ ិ្ ើអានផ្េមរ កមមវ ិ្ ើ

លសៀវលៅឆ្ា រ និងកមមវ ិ្ ើ
សរលសរផ្េមរ។ 

សកមមភាពបលម្រងៀន និងលរៀនតាមបណតុ ំ លៅ 
សាលាលរៀនគលម្រម្ភងHCC។ 

សកមមភាពលលាកម្រគផូ្ចកសនាឹកកិចចការលៅសាលា
បឋមសិកាវរតសាា របសគ់លម្រម្ភង REACH IV។ 

សកមមភាពបលម្រងៀន និងលរៀនតាមបណតុ ំ គលម្រម្ភងសាលា
លរៀនជនំាន់ថ្មើ ផ្ផ្នកបឋមសិកា។ 



 

ទ្យំររ័ 31 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 32 

 គលម្រម្ភងវ ិ្ ើសាស្តសតសរុបលដើមបើពម្រងឹង
អំណានសម្រម្ភប់កុម្ភរ (TRACIII)  បាន
លរៀបចំសិកាា សាលាសតើពើ ការផ្កឯកសារ
ផ្ផ្នការម្របចាផំ្េសម្រម្ភប់ថ្នន ក់មលរតយយ  រយៈ
លពេពើរច្ថ្ៃ លៅច្ថ្ៃទើ២៧ និងទើ២៨ ផ្េឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០២១ តាមរយៈអនឡាញ (Google 

Meet) លដ្ឋយម្ភនសិកាា កាមចូេរមួម្ភនចំនួន 
១០នាក់ ផ្ដេជាម្រគូឧលទាស និងម្រគូបលម្រងៀន 
មកពើសាលាលរៀមលោេលៅចំនួន ៦ កនុងលេរត

កំពង់ចាម និងរបូង មុ។ំ សិកាា សាលាលនោះម្ភន 
លោេបំណងលដើមបើពិនិរយ និងផ្កឯកសារលេើ
មុេវជិាា បុលរគណិរវទិា វទិាសាស្តសត ចិរតចេនា 
សិកាសងគម និងភាសាផ្េមរសម្រម្ភប់ទុកជា
ជំនួយកនុងការបលម្រងៀនសិសេឱ្យកាន់ផ្រេា
ម្របលសើរល ើង។  
 អនកម្រគូ គង់ សូរ ើោយ  ជាម្រគូមលរតយយបឋម
សិកា រកាពម្របា ំ បាននិោយថ្ន សិកាា
សាលាលនោះពិរជាេាសម្រម្ភប់េាុ ំ ផ្ដេជាម្រគលូទើប

ផ្រលចញបលម្រងៀនថ្មើ។ ដូលចនោះ េាុ ំអាចលរៀបចំលម
លរៀន និងបលម្រងៀនឱ្យបានម្ររមឹម្ររវូនងឺដងឹចំណុច 
ណាម្ររវូបលម្រងៀនមុន នងិលម្រកាយលគ ជាពិលសស 
េាុ ំបានលរៀនសូម្ររនូវបទពិលសា្ន៍េាៗ ជាលម្រចើន
ពើការផ្ចករផំ្េករបស់ម្រគលូផ្េងៗលទៀរ។ 
 សិកាា សាលាលនោះបានផ្តេ់នូវចំលណោះដឹង 
និងវ ិ្ ើសាស្តសតលរៀបចំលមលរៀនេាៗ ដេ់អនកម្រគូ
សម្រម្ភប់បលម្រងៀនម្របចាផំ្េឱ្យបានម្ររឹមម្ររូវ និង
ចាស់លាស់៕ 

សិកាខយសាលា សតីរី ការកកឯកសារកផនការព្បចំកខ្សព្ោប់រច្ត្តយយយសិកយា 

 លៅច្ថ្ៃទើ២៣-២៥ ផ្េមិថុ្នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
គលម្រម្ភងបលងកើនភាពងាយម្រសួេចូេសាលា
លរៀនតាមរយៈការោមំ្រទពើសហគមន៍ (REACH 

IV) បានលរៀបចំសិកាា សាលាសតើពើ ការបបំយនម្រគូ
មលរតយយកិចចសនាសតើពើកមមវ ិ្ ើសិកាេមារិ
ការងារបលចចកលទស។ កមមវ ិ្ ើលនោះល្វើល ើងតាម 
ម្របព័នធអនឡាញ (Google Meet) ផ្ដេ
ម្ភនសិកាា កាមចូេរមួសរុបចំនួន ១១នាក់ ជា 
ម្រគូមលរតយយកិចចសនាមកពើសាលាលរៀនលោេ
លៅចំនួន ៨ កនុងលេរតច្ម្រពផ្វង និងសាវ យលរៀង។ 
 សិកាា សាលាលនោះម្ភនលោេបំណង៖ 
១) ពម្រងឹងសមរាភាពម្រគូមលរតយយសិកាកិចច
សនាពើការងារបលចចកលទស។ ២) ការអនុវរត
កមមវ ិ្ ើសិកាេមាិរ។ ៣) ការលរៀបចំ និងម្រគប់ 

ម្រគងថ្នន ក់លរៀន។ ៤) រេំឹកលរសតកុម្ភរអាយុ ៥
ឆ្ន  ំនិង ៥) លរៀបចំផ្ផ្នការអនុវរតបនត។ 
 លលាកម្រសើ ទើ គនាធ  ជាមស្តនតើជំនាញផ្ផ្នក
អប់រកុំម្ភររូចលៅការោិេ័យច្នមនាើរអប់រ ំ 

យុវជន និងកើឡា លេរតសាវ យលរៀង បានម្ភន
ម្របសាសន៍ថ្ន សិកាា សាលារយៈលពេបើច្ថ្ៃ
លនោះម្ភនអរាម្របលោជន៍លម្រចើនដេ់អនកម្រគកូចិច
សនា លម្រពាោះវាបានល្វើ

សកមមភាពម្របជុតំាម Google Meet កនុ ងការផ្កសម្រមួេឯកសារថ្នន ក់មលរតយយ 

ករមវិធសីិកយាលរអិត្ ការងារបច្ចេកច្ទ្ស 

ម្រគមូលរតយយកិចចសនាមកពើសាលាលរៀនលោេលៅចំនួន ៨ កនុងលេរតច្ម្រពផ្វង និងសាវ យលរៀងចូេរមួ 
សិកាា សាលារមម្របព័នធអនឡាញ។ 

(អានបនតទំ្រ័រ ៣៣...) 



 

ទ្យំររ័ 33 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

ឱ្យពួកោរ់លចោះលម្របើម្របាស់ 
ម្របព័នធលអ ចិម្ររនូកិ (Telegram, Messa-

ger, Zoom, Google Meet, Facebook) 

ផ្ចករផំ្េកបទពិលសា្ន៍ វ ិ្ ើសាស្តសតកនុងការ
បលម្រងៀន និងលរៀនថ្មើៗ ម្រពមទាងំម្ភនលពេ
សម្រម្ភប់ផ្តេ់មរិលោបេ់ម្ររ ប់ចំលពាោះការ
បលម្រងៀនឱ្យោន លៅវញិលៅមក។ នាងេាុ ំពិរជា
សបាយរ ើករាយនូវអវើផ្ដេអងគការ លេប បាន

យកចរិតទុកដ្ឋក់ និងម្ភនការសហការោយ ងេា
ជាមួយម្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកើឡា លដ្ឋយ
បានផ្តេ់ឱ្កាសដេ់នាងេាុ ំ នងិអនកម្រគដូច្ទ
លទៀរកនុងការលម្របើម្របាស់បលចចកវទិា ជាពិលសស
បានពម្រងឹងសមរាភាពដេ់អនកម្រគូៗ កនុងការ
បលម្រងៀនកាន់ផ្រេាម្របលសើរល ើងកនុងបរបិទជងំឺកូ
វ ើដ-១៩ ផ្ដេកំពុងរ ើករាេដ្ឋេលនោះ ។ 
 អនកម្រគូ  ុង សុើនួន ជាម្រគូបលម្រងៀនលៅ

សាលាបឋមសិកា
លសគៀលេរតច្ម្រពផ្វងបាន
និោយថ្ន បនាា ប់
ពើបានចូេរមួកនុង
សិកាា សាលាលនោះមក 
េាុ ំទទួេបានចំលណោះ
ដឹងថ្មើៗ បផ្នាមជា
លម្រចើន ដូចជា បលចចក 
លទសកនុងការបលម្រងៀន 
បទពិលសា្ន៍រលបៀប
បលម្រងៀនពើចម្ភៃ យ 
េាៗ  រលបៀបរុបផ្រង

ថ្នន ក់លរៀន លហើយអវើផ្ដេេាុ ំផ្ម្របម្របេួលម្រចើនលនាោះគឺ
េាុ ំដឹងវ ិ្ ើសាស្តសត និងម្ភនេកាណៈសាវ ហាប់កនុង
ការបលម្រងៀនេាជាងមុន ។ 
 សិកាា សាលាលនោះពិរជាបានអភិវឌឍន៍
សមរាភាពកនុងការអនុវរតកមមវ ិ្ ើសិកាេមាិរ
រេំឹកលរសតកុម្ភរអាយុ ៥ឆ្ន  ំ កនុងការបលម្រងៀន
ម្របកបលដ្ឋយបរោិបននម្ភនគុណភាព និង
ម្របសិទធភាព៕ 

សកមមភាពបំបយនម្រគមូលរតយយ
សិកាកិចចសនាសតើពើ 
កមមវ ិ្ ើសិកាេមាិរ 
តាមរយៈអនឡាញ។ 

(...ត្រីទំ្រ័រ ៣២) 

 គលម្រម្ភងវ ិ្ ើសាស្តសតសរុបលដើមបើពម្រងឹង
អំណានសម្រម្ភប់កុម្ភរ (TRACIII) បានលរៀបចំ 
វគគបំបយនបលចចកលទសលរៀបចំផ្ផ្នការបលម្រងៀន
ម្របចាចំ្ថ្ៃ េនំាបំលម្រងៀន នងិលរៀបចកំិចចផ្រងការ
បលម្រងៀនសម្រម្ភប់ថ្នន ក់មលរតយយសកិា  លៅច្ថ្ៃទើ
៧-៨ ផ្េកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ តាមរយៈម្របព័នធ
អនឡាញ (Zoom)។ សិកាា កាមចូេរួម
សរុបម្ភនចំនួន ១៤នាក់ ផ្ដេជាម្រគូឧលទាស 
ម្រគូមលរតយយ និងបុគគេិកគលម្រម្ភងមកពើ
ការោិេ័យអប់រកុំម្ភររូច លេរតកពំង់ចាម នងិ
សាលាលោេលៅចំនួន ៦ កនុងលេរតកំពង់ចាម 
និងរបូង មុ។ំ   
 លោេបំណងកនុងវគគបំបយនលនោះផ្តេ់ឱ្យ
សិកាា កាមនូវ៖ ១) ការយេ់ដឹងចាស់អំពើេាឹម
សារទម្រមង់ផ្ផ្នការបលម្រងៀនម្របចាចំ្ថ្ៃ ២) យេ់
ពើេំនាបំលម្រងៀនតាមសកមមភាពលោេនើមួយៗ
តាមមុេវជិាច   និង ៣) ម្ភនសមរាភាពកនុងការ
លរៀបចំកិចចផ្រងការបលម្រងៀនលដ្ឋយផ្ផ្ាកលេើ

ផ្ផ្នការបលម្រងៀនម្របចាចំ្ថ្ៃ។ 
 លលាកម្រសើ សុក គឹមហា ង ជាអនកសម្រមប
សម្រមួេផ្ផ្នកមលរតយយសិកាច្នគលម្រម្ភង TRAC 
III លៅអងគការ លេប បានម្ភនម្របសាសន៍ វគគ
បំបយនលនោះល្វើឱ្យអនកម្រគមូលរតយយសិកាទាងំអស់

បានយេ់ដងឹចាស់អពំើេនំាបំលម្រងៀន នងិកិចច
ផ្រងការបលម្រងៀនលេើមុេវជិាា ចនួំន ៥ រមួម្ភន៖ 
គណិរវទិា ភាសាផ្េមរ សកិាសងគម ចិរតចេ 
ភាព នងិវទិាសាស្តសត ផ្ដេអាចយកលៅអនុវរត
កនុងថ្នន ក់លរៀនជាក់ផ្សតង

វគគបំប នបច្ចេកច្ទ្សច្រៀបចកំផនការបច្ព្ងៀនព្បចថំ្ថ្ៃ លនំាំបច្ព្ងៀន 
និងច្រៀបចំកិចេកត្ងការបច្ព្ងៀនសព្ោប់ថ្្យក់រច្ត្តយយយសកិយា 

សកមមភាពម្រគមូលរតយយកំពុងពិភាកាលេើផ្ផ្នការបលម្រងៀន 

(អានបនតទំ្រ័រ ៣៤...) 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 34 

 លៅច្ថ្ៃទើ១៩-២០ ផ្េកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ 
គលម្រម្ភងកុម្ភរកមពុជារ ើករាយ (HCC) បានលរៀប 
ចំកមមវ ិ្ ើសិកាា សាលាសតើពើ “បលចចកលទសសម្រម្ភប់ 
បលម្រងៀន និងលរៀនពើចម្ភៃ យ” តាមរយៈម្របព័នធ
អនឡាញ (Google Meet) ដេ់ម្រគូមលរតយយ
សិកាសហគមន៍កនុងលេរតកំពង់ចាម លដ្ឋយ
ម្ភនសិកាា កាមចូេរមួសរុបចំនួន ១១នាក់ 
ផ្ដេជាម្រគូឧលទាលស ម្រគូមលរតយយ និងបុគគេិក
គលម្រម្ភង HCC។  
 សិកាា សាលាលនោះម្ភនលោេបំណងឱ្យ
សិកាា កាមទាងំមូេលចោះ៖ ១) លរៀបចំ និងអនុ
វរតកមមវ ិ្ ើសិកាម្រពមទាងំកាេវភិាគផ្បប

បម្រងួញ ២) លរៀបចំ និងលម្របើម្របាស់ផ្ផ្នការ
បលម្រងៀនម្របចាចំ្ថ្ៃផ្បបបម្រងួញ និង ៣) បលងកើរ 
និងលម្របើម្របាស់កិចចការផ្ាោះតាមកមមវ ិ្ ើសិកាផ្បប
បម្រងួញ ម្រពមទាងំបងាា ញពើវ ិ្ ើសាស្តសតផ្តេ់
សនាឹកកិចចការដេ់សិសានិសិសេ។ 
 អនកម្រសើ លៅ ឈុនលអឿង ជាម្រគូមលរតយយ 
សហគមន៍បលម្រងៀនថ្នន ក់មលរតយយកម្រមិរេពស់
លៅម្រសុកកំពង់លសៀមកនុងលេរតកំពង់ចាមបាន
ម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន បនាា ប់ពើេាុ ំចូេរមួសិកាា
សាលាលនោះ េាុបំានលកើនចំលណោះដងឹមួយចំនួន្ំ
ដូចជា ការលចោះលរៀបចំកមមវ ិ្ ើសិកា និងកាេ
វភិាគផ្បបបម្រងញួ ការលចោះលម្របើម្របាស់ផ្ផ្នការ

បលម្រងៀនម្របចាចំ្ថ្ៃ ការលចោះបលងកើរ និងលម្របើម្របាស់
កិចចការផ្ាោះតាមកមមវ ិ្ ើផ្បបបម្រងញួម្រគប់មុេវជិាា
លហើយសកិាា សាលាលនោះពិរជាម្ភនអរាម្របលោជន៍
សម្រម្ភប់េាុណំាស់ ពើលម្រពាោះវាជាជនួំយដេ់ការ
បលម្រងៀនសិសេលៅកនុងអំ ុងលពេការ្ាងរ ើក
រាេដ្ឋេជំងកូឺវ ើដ-១៩។ នាងេាុ ំលពញចិរតសិកាា
សាលាលនោះខាា ងំ លដ្ឋយសារេាុទំទួេបានលមលរៀន
េាៗ ជួយឱ្យនាងេាុមំ្ភនគំនរិថ្មើៗ ផ្បាកៗ និង
កាន់ផ្រយេ់ចាស់ពើកមមវ ិ្ ើនើមួយៗលម្រកាយពើ
ការលរៀនចប់។ ជាចុងលម្រកាយ នាងេាុសូំមផ្ថ្ាង
អំណរគុណដេ់អងគការ លេប ផ្ដេបានយក
ចិរតទុកដ្ឋក់ដេ់នាងេាុ ំ និងអនកម្រគលូផ្េងៗលទៀរ
កនុងការផ្សវងរកនូវវ ិ្ ើសាស្តសតថ្មើៗបផ្នាមមកប
ណតុ ោះបណាត េឱ្យពួកេាុ ំម្ភនសមរាភាពកាន់ផ្រ
រងឹម្ភ ំនិងម្ភនការលជឿជាក់លេើ    ការលម្របើម្របាស់
វ ិ្ ើបលម្រងៀនថ្មើៗទាងំលនាោះ”។  
 គលម្រម្ភង HCC បានជួយអនតរាគមន៍ និង
ោមំ្រទផ្ផ្នកបលចចកលទសដេ់សាលាលរៀនលោេ
លៅកនុងការបលម្រងៀន និងលរៀន ម្រពមទាងំបនត
ជួយផ្តេ់វគគសិកាា សាលាសម្រម្ភប់ពម្រងឹងសមរា
ភាពម្រគូៗអំ ុងលពេដ៏េំបាកផ្ដេមិនអាច
ជួបមុេោន ផ្ទា េ់បាន៕ 

ការរព្ងងឹព្គូរច្ត្តយយយអំរីបច្ចេកច្ទ្សសព្ោប់បច្ព្ងៀន និងច្រៀនរីចោងយយ 

សកមមភាពម្រគមូលរតយយសហគមន៍កំពុងពិភាកាលេើផ្ផ្នការបលម្រងៀនផ្បបបម្រងញួ 

ម្របកបលដ្ឋយម្របសិទធ
ភាព ។ 
 អនកម្រគូ កិោះ រសមើ ជាម្រគូមលរតយយសិកាមក
ពើសាលាបឋមសិកាម្រគញូង បានលេើកល ើង
ថ្ន នាងេាុ ំទទួេបានចំលណោះដងឹជាលម្រចើនពើ 
អនកម្រគផូ្ដេបានផ្ចករផំ្េកបទពិលសា្ន៍កនុង
ការបលម្រងៀន និងលរៀន ជាពិលសសទាក់ទងលៅ
នឹងកចិចផ្រងការបលម្រងៀន។ វគគបំបយនលនោះពរិជា
ម្ភនសារៈម្របលោជន៍ណាស់សម្រម្ភប់នាងេាុ ំ
លដើមបើលរៀបចំលមលរៀនយកលៅបលម្រងៀនសិសេឱ្យ
បានេាម្របលសើរ នងិម្ររមឹម្ររវូតាមមុេវជិាា
នើមួយៗ  ។ 
 គលម្រម្ភង TRAC III បានផ្តេ់សម្ភា រៈ
សិកាមួយចំនួនលដើមបើោមំ្រទសកមមភាពលរៀនពើ
ចម្ភៃ យដេ់សាលាលរៀនលោេលៅ និងលៅផ្រ
បនតផ្តេ់ការបណតុ ោះបណាត េពម្រងឹងសមរាភាព
ម្រគូបលម្រងៀនអំពើវ ិ្ ើសាស្តសតបលម្រងៀន និងលរៀន
រលបៀបផ្ចកសនាឹកកិចចការដេ់សិសេម្របកប 

លដ្ឋយសុវរាិភាពកនុងអំ ុងលពេជំងឺកូវ ើដ-១៩
កំពុង្ាងរ ើករាេដ្ឋេ។ កិចចលនោះគឺល្វើល ើង
ធានាឱ្យបានថ្ន សិសេលៅផ្រទទួេបានការ

សិកាសមម្រសបមួយលទាោះបើជាពួកលគលៅផ្ាោះក៏
លដ្ឋយ ក៏លៅអាចម្ភនឱ្កាសបនតការសិកា
បានោយ ងសកមម៕ 

(ត្រីទំ្រ័រ ៣៣...) 

សម្ភា រៈសកិាផ្ដេគលម្រម្ភង TRAC III បានផ្តេដ់េស់ាលាលរៀនលោេលៅសម្រម្ភប់សសិានុសសិេ 



 

ទ្យំររ័ 35 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 36 

 គលម្រម្ភងវ ិ្ ើសាស្តសតសរុបលដើមបើពម្រងឹង
អំណានសម្រម្ភប់កុម្ភរ (TRAC III) បាន
រចនាបនាប់ផ្បបមលរតយយទំលនើបនឹងលម្រោង
បលងកើរជាសាលាមលរតយយជំនាន់ថ្មើសម្រម្ភប់

សាលាលរៀនលោេលៅចំនួន ៦ កនុងលេរតកំពង់
ចាម និងរបូង មុ ំ រមួម្ភន៖ សាលាបឋមសិកា
តាងំម្រសើ សាលាបឋមសិកាអនកតាសនឹង សាលា
បឋមសិកាលជៀស សាលាបឋមសិការកា

ពម្របា ំ សាលាបឋមសិកាម្រកញូង និងសាលា
បឋមសិកាបឹងម្រតាវ។ គលម្រម្ភងបានល្វើការផ្ក
េមាបនាប់សិកាផ្ដេម្ភនម្រសាប់លដ្ឋយបំពាក់
លម្រគឿងសងាា រមឹថ្មើៗ  ជួសជុេ ឬកសាងបងគន់
ថ្មើ។ មយាងលទៀរ គលម្រម្ភងក៏បានរចនាសួនកុម្ភរ
លដើមបើទាក់ទាញឱ្យកុម្ភរចង់មកសាលាលរៀន
ផ្ដេម្ភនឧបករណ៍សម្រម្ភប់កុម្ភរអាចលលារ 
លតាង លោេ ល ើង ចុោះ រអំិេជំនួយដេ់
ចេនាចិរតចេភាព និងចេនារាងកាយកនុង
សួន។ 
 ជាពិលសស គលម្រម្ភងបានផ្តេ់
ទូរទសេន៍មួយលម្រគឿង សម្ភា រៈសលស្តងាគ ោះបឋម   
និង Tablet មួយសម្រម្ភប់ម្រគូងាយម្រសួេកនុង
ការបលម្រងៀន និងលរៀន លដើមបើបងាា ញសកមមភាព
មួយចំនួនលៅដេ់សិសានុសិសេកនុងការអនុ
វរតផ្ទា េ់ ដូចជា លរឿងនិទាន ចលម្រមៀង រា ំហារ់
ម្របាណ និងសកមមភាពលផ្េងៗលដើមបើជំនួយ
ដេ់ការបលម្រងៀនម្របកបលដ្ឋយម្របសិទធភាព៕ 
  

 លៅច្ថ្ៃទើ១៦ ផ្េមិថុ្នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
គលម្រម្ភងបលងកើនភាពងាយម្រសួេចូេសាលា
លរៀនតាមរយៈការោមំ្រទពើសហគមន៍ (រ ើក IV/
REACH IV) លម្រកាមការោមំ្រទហរិញ្ាបបទានពើ
អងគការវ ើលវ ើេ (WeWorld) បានលរៀបចំសម្ភា រៈ
សម្រម្ភប់កុម្ភរលេងម្ររូវបានដំល ើងលៅសួន
កុម្ភរ (Playground) លៅសាលាលរៀនលោេ
លៅថ្មើចំនួន ៣សាលា លៅកនុងម្រសុកទឹកផុ្ស 
លេរតកំពង់ឆ្ន ងំ។ សាលាលរៀនទាងំបើលនោះ ដូច
ជា សាលាបឋមសិកាសំបាយ ន សាលាបឋម
សិកាឯកេើផ្េ និងសាលាបឋមសិកាេាុង 
ពពក។ ការដំល ើងសម្ភា រៈទាងំលនោះសម្រម្ភប់
ល្ាើយរបនឹងរម្រមូវការរបស់សិសេលៅសាលា
លរៀនលោេលៅបផ្នាមថ្មើលដើមបើពម្រងឹងការអប់រ ំ
កុម្ភរ។  
 នាយកសាលា ម្រពមទាងំលលាកម្រគូអនកម្រគូ
បានសាទរោយ ងសបាយរ ើករាយចំលពាោះការ
ចូេមកអនតរាគមន៍របស់គលម្រម្ភង ជាពិលសស 
បានផ្ថ្ាងអំណរគុណដេ់អងគការ លេប និង
ម្ភច ស់ជំនួយផ្ដេបានជួយដេ់សាលាលរៀន
របស់ពួកោរ់៕  

សោភយរៈសព្ោប់កោុរច្លងព្ត្ូវានដំច្ឡើងច្ៅសាលាច្រៀនច្ោលច្ៅ 

សកមមភាពលរៀបចំកផ្នាងសម្រម្ភប់កុម្ភរលេងលៅសាលាបឋមសិកាឯកេើផ្េផ្ដេជាសាលាលរៀន 
លោេលៅថ្មើរបស់គលម្រម្ភងកនុងម្រសុកទឹកផុ្ស លេរតកំពងឆ់្ន ងំ។ 

ការច្រៀបចំថ្្យករ់ច្ត្តយយយទ្ំច្នើបោនការទាកទ់ាញខ្យំងដល់កុោររកច្រៀន 

បនាប់សិកាមលរតយយសិការចនាផ្បបទំលនើបលៅសាលាបឋមសិកាតាងំម្រសើ ម្រសុកបាធាយ  
លេរតកំពងច់ាម។ 



 

ទ្យំររ័ 37 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

 សាលាបឋមសិកាលឈើេាឹមទទួេបាន
ពានរងាវ ន់ជាសាលាម្ភនបរសិាា នលមម្ររើ         
ចំណារ់ថ្នន ក់លេេ១ កនុងលេរតរបូង មុ ំ និង
លេេ៣ ម្របចាមំ្របលទសពើម្រកសួងបរសិាា នលៅ
លដើមម្ររើម្ភសទើ៣ កនុងឆ្ន ២ំ០២១។ សមិទធ
ផ្េដ៏ម្ររចោះម្ររចង់លនោះលកើរល ើងលដ្ឋយសារ
ថ្នន ក់ដឹកនាសំាលា និងគណៈកមមការម្រទម្រទង់
សាលាលរៀន ផ្ដេបានពាោមពុោះពារម្រគប់
ឧបសគគកនុងការអភិវឌឍសាលារហូរដេ់ម្ភន
ការទាក់ទាញពើសបបុរសជន ឪពុកម្ភត យ សហ
គមន៍ និងអាជាា ្រមូេដ្ឋា ន ជាពិលសសទាក់
ទាញបានការវនិិលោគការអប់រពំើគលម្រម្ភង
កុម្ភរកមពុជារ ើករាយ (HCC)។ គលម្រម្ភងលនោះ 
ទទួេជំនួយហរិញ្ាបបទានពើមូេនិ្ិ គើនឆ្ន់ 
សាើហវទុង លហើយសហម្របរិបរតិលដ្ឋយអងគការ 
លេប និងសម្ភគមម្រគួសារលយើង (KRY) ចាប់
តាងំពើចុងឆ្ន សំិកា ២០១៨-២០១៩ មក។  
 សាលាបឋមសិកាលឈើេាឹមបានផ្ទា ស់បតូរ
ពើអោរសិកាលឈើម្រទុឌលម្រទាមមកជាអោរផ្ដក
ថ្មើ បរលិវណសាលាលរៀនម្រគេើកម្រគ ុកកាា យមក
ជាចាក់លម្រោោះរាបលសមើ ម្ភនសួនចារ សួនកុម្ភរ 
សួនជើវៈ អោរមលរតយយសិកា ម្ភនកង់ទើន 
បងគន់ផ្កច្ចនថ្មើ ម្ភនកញ្ចុ ោះទទួេលភាៀវ តារាង
បាេ់ទោះ និងបាេ់ទារ់ រូបចម្ភា ក់ កផ្នាងដ្ឋក់
កង់មយូរូ អោរច្ចនលាបពណ៌ថ្មើ ម្រកាេឥដាការ យូ 
បណាា េ័យ្ំសាា រលដ្ឋយម្ភនការលរៀបចំដ្ឋក់

លសៀវលៅតាមេំដ្ឋប់ងាយម្រសួសសម្រម្ភប់
សិសេយកអាន និងទើចារ់ការលៅដ្ឋច់លដ្ឋយ
ផ្ ក លលាកម្រគូអនកម្រគូ និងបុគគេិក
ការោិេ័យលោរពលម្ភយ ងការងារ
េា។ មាយងវញិលទៀរ ការ
លរៀបចំបរសិាា នលៅជុំ
វញិថ្នន ក់លរៀនម្ភនការ
លរៀបចំជាការ យូឡាេកា
ណៈច្ចនម្របឌិរ សួន
លៅមុេថ្នន ក់លរៀន
លរៀបចំព័ទធលដ្ឋយបយក់

លឌៀលាបថ្នន ពំណ៌ម្រសស់សាា រល្វើឱ្យម្ភនការ
ទាក់ទាញសិសេមកលរៀនកាន់ផ្រលម្រចើនលៅៗ៕ 

ការច្រៀបចំបរសិាថយនសាអយត្ នងិបរិកាខយទ្ំច្នើបទាក់ទាញកោុររកសិកយាច្ព្ចើន 

ការលរៀបចំការ យូឡាលៅមុេបរលិវណថ្នន ក់លរៀនសាា រ។  

សិសេមលរតយយកំពុងសិកាលៅកនុ ងថ្នន ក់លរៀន។  

បាង់លមសាលាបឋមសិកាលឈើេាឹម  
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 គលម្រម្ភងវ ិ្ ើសាស្តសតសរុបលដើមបើពម្រងឹង
អំណានសម្រម្ភប់កុម្ភរ (ម្រតាក់/TRAC III) គឺ
ជាគលម្រម្ភងមួយរបស់អងគការ លេប ផ្ដេផ្តេ់
ការអនតរាគមន៍ចម្រមុោះលផ្ទត រលេើការវាយរច្មាបនត
បនាា ប់ផ្ផ្ាកលៅលេើលសៀវលៅសតង់ដ្ឋអំណាន 
និងម្ភនសកមមភាពសំខាន់ៗជាលម្រចើន ដូចជា 
ការបំបយន និងការលម្រជើសលរ ើសម្រគូបងវឹកអំណាន
លដើមបើសម្រមបសម្រមួេអំណាន អភិបាេកិចចេា 
ការរងាវ យរច្មាបនតបនាា ប់ កមមវ ិ្ ើកុម្ភរជួយ
កុម្ភរ កមមវ ិ្ ើសុសផ្វរពម្រងឹងអំណានផ្ាភាា ប់
នឹង Tablets ពម្រងឹងការចូេរមួពើឪពុកម្ភត យ
កនុងការអប់រ ំការផ្តេ់ផ្េបងពម្រងឹងអំណាន និង
ផ្េិរសម្ភា រៈបផ្នាមកនុងថ្នន ក់លរៀន ជួយសិសេ
ម្រសបលពេតាមរយៈេទធផ្េលរសត និងការល្វើ
លរសតតាមម្របព័នធលអ ិចម្ររូនិក ការបលងកើរ       
បណាា េ័យសរវរេរទ៍ើ២១។ 
 ការអភិវឌឍបណាា េ័យកនុងសាលាលរៀន

លោេលៅចំនួន ១៨ កនុងលេរតកំពង់ចាម និង
របូង មុឱំ្យកាា យជាបណាា េ័យសរវរេរទ៍ើ២១ 
ជាសកមមភាពោយ ងសំខាន់មួយកនុងចំលណាម
សកមមភាពសំខាន់ៗខាងលេើរបស់គលម្រម្ភង។  
បណាា េ័យថ្មើលនោះម្ររូវបានរចនាល ើងតាមផ្បប
ទំលនើបលដ្ឋយគលម្រម្ភង លដើមបើផ្តេ់ភាពងាយ
ម្រសួេកនុងការនិទានលរឿង និងសវ័យសិកា 
លហើយវាបានទាក់ទាញសិសេឱ្យចូេមកអាន
លសៀវលៅផ្ដេម្ភនលម្រចើនផ្បបសម្រម្ភប់ឱ្យកុម្ភរ
េចើ លេងផ្េបងសិកា លរៀនតាម Tablets (ថ្នប់
ផ្បារ) និងម្ភនកមមវ ិ្ ើសិកាជាលម្រចើនលទៀរជួយ
ពម្រងឹងសមរាភាពអានរបស់កុម្ភរ និងអាចឱ្យ
ពួកលគលរៀនពើចម្ភៃ យបានសម្រម្ភប់កុម្ភរមិន
ម្ភនទូរសពាច្ដឆ្ា រច្វកនុងការលម្របើម្របាស់កនុង
អំ ុងលពេច្នការ្ាងរ ើករាេដ្ឋេជំងឺកូវ ើដ-
១៩។ មាយងវញិលទៀរ បរោិកាសកនុងបណាា
េ័យម្ភនផ្ទសុកភាព ម្ភនកផ្នាងអងគុយលម្រចើន

សណាា នងាយម្រសួេសម្រម្ភប់កុម្ភរផ្ចង់
អារមមណ៍លេើការអាន ផ្ដេលនោះអមលដ្ឋយ     
បរសិាា នផ្ដេម្ភនការបំពាក់លម្រគឿងសងាា រមិថ្មើៗ
េាម្របណិរ។ 
  លទាោះបើជាជំងឺកូវ ើដ-១៩ លៅផ្រកំពុង្ាង
រ ើករាេដ្ឋេោយ ងណាក៏លដ្ឋយ គលម្រម្ភងលៅផ្រ
ពាោមផ្សវងរកមល្ាបាយជួយអនតរាគមន៍
ដេ់សាលាលរៀនលោេលៅទាងំអស់លៅតាម
េទធភាព និងបានជំរុញលេើកទឹកចិរតឱ្យលលាក
ម្រគូអនកម្រគូលៅសាលាលរៀនលោេលៅទាងំអស់
លបើកបណាា េ័យទទួេសិសេេចើលសៀវលៅយក
លៅលរៀនលៅផ្ាោះបាន។ ចំនួនសិសេចូេមកកនុង
បណាា េ័យម្ររូវបានកំណរ់លដ្ឋយចាស់លាស់
តាមថ្នន ក់នើមួយៗ និងម្ររូវបានលោរពតាម
លោេការណ៍ផ្ណនារំបស់ម្រកសួងសុខាភិបាេ 
គឺ ៣ កុំ ៣ ការពារលដ្ឋយខាា ប់េាួនបំផុ្រកនុង
ការការពារជំងឺ្ាង៕ 

  

សករមភារអណំាន និងសករមភារសិសយសខ្ខីសោភយរៈសកិយាច្ៅបណាណយ 
ល័យសតង់ោសត្វត្យសរ៍ទ្ី២១ យកច្ៅសកិយាច្ៅផទុះ 

សកមមភាពរបស់កុម្ភរមកេចើលសៀវលៅយកលៅអានលៅផ្ាោះលៅកនុ ងសាលាបឋមសិកាបឹងម្រតាវ។ 
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 ម្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកើឡាបានលចញ
លសចកតើម្របកាសលេេ ៦៣៧ និង ៦៣៨ ចុោះ
ច្ថ្ៃសុម្រក ១លរាច ផ្េបឋម្ភសាឍ ឆ្ន ំ្ ាូ វ ម្ររើស័ក 
ព.ស.២៥៦៥ ម្ររូវនឹងច្ថ្ៃទើ២៥ ផ្េមិថុ្នា ឆ្ន ំ
២០២១ សតើពើ ការអនុញ្ញា រឱ្យលបាោះពុមពផ្ាយ
លសៀវលៅបំណិនជើវរិសម្រម្ភប់កុម្ភរ ើវយ័ជំទង់ 
អាយុ ១១ឆ្ន  ំ ដេ់ ១៣ឆ្ន  ំ (ម្ភន៤ចំណង
លជើងគឺ ១) េាុ ំនិងបរសិាា នជុំវញិេាុ ំ ២) េាុ ំនិង
រាងកាយេាុ ំ ៣) េាុ ំ អារមមណ៍េាុ ំ និងទំនាក់
ទំនងរបស់េាុ ំ ៤) េាុ ំនិងបំណងម្របាថ្នន េាុ ំ និង
លសៀវលៅបំណិនសម្រម្ភប់កុម្ភរ ើវយ័ជំទង់ អាយុ
ពើ ១៤ ដេ់ ១៧ឆ្ន  ំ (ម្ភន៤ចំណងលជើងគឺ 
១) េាួនឯង ២) សវ័យម្របសិទធភាព ៣) សមរា
ភាពល្វើការងារ និង ៤) សមរាភាពរកការងារ 
ផ្ដេជាសាន ច្ដនិពនធ និងលរៀបលរៀងលដ្ឋយគណៈ
កមមការនិពនធគលម្រម្ភង LSLAG របស់អងគការ 
លេប លម្រកាយជំនួយហរិញ្ាបបទានម្រកុមហ ុន
Gap Inc.។ លសៀវលៅកមមវ ិ្ ើបំណិនជើវរិ Gap 
Inc. P.A.C.E. លនោះម្ររូវបានដ្ឋក់ឱ្យលម្របើម្របាស់
ជាឯកសារជំនួយសម្រម្ភប់ការលរៀន និងបលម្រងៀន 
លៅតាមសាលាលរៀនម្យមសិកាចំលណោះទូលៅ
កនុងម្រពោះរាជាណាចម្រកកមពុជា។  
 កមមវ ិ្ ើ Gap Inc. P.A.C.E. ផ្ដេម្ភន
ន័យលពញលេញថ្នជាការដ្ឋក់ទុនលេើជំនាញថ្មើ
លដើមបើអនាគរ (Personal Advancement 

and Career Enhancement) គឺជាកមមវ ិ្ ើ
ច្ចនម្របឌិរថ្មើមួយផ្ដេបញ្ចូ េបំណិនមូេដ្ឋា ន 
លយនឌ័រសម្រម្ភប់លកមងម្រសើផ្ដេម្ភនអាយុចាប់ពើ 
១១ ដេ់ ១៧ឆ្ន ។ំ កមមវ ិ្ ើលនោះម្ភនលោេ
បំណងលដើមបើល្វើឱ្យដំលណើ រផ្ទា ស់បតូរម្របកបលដ្ឋយ
ភាពវជិាម្ភនលៅជាមនុសេលពញវយ័ េណៈ
លពេផ្ដេពួកលគអាចទទួេសាគ េ់ច្នការបផ្ម្រម
បម្រមួេរូបរាងកាយ និងអាចលដ្ឋោះម្រសាយបញ្ញា
ភាពងាយរងលម្រោោះផ្ផ្នកលយនឌ័រ និងវសិមភាព 
ម្រពមទាងំកសាងបំណិនជើវរិសម្រម្ភប់កុម្ភរ ើឱ្យ
ម្ភនទំនុកចិរតលេើេាួនឯង ម្ភនសមរាភាពល្វើ
ការសលម្រមចចិរត លចោះលរៀបចំផ្ផ្នការសម្រម្ភប់
អនាគរ ម្រពមទាងំយេ់ចាស់ពើការផ្ទា ស់បតូរ
រាងកាយ ផ្ាូវចិរត អារមមណ៍កនុងអំ ុងលពេវយ័ 
ជំទង់ ផ្ដេជាវយ័ម្ភន

ការអនញុ្ញយត្ឱយយច្ាុះរុរពផយាយច្សៀវច្ៅបំ ិនជីវិត្សព្ោបក់ុោរផីលូវការ 

(បនតច្ៅទំ្រ័រ ៤២) 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 42 

ផ្េបយោះពាេ់សំខាន់ៗ
ចំលពាោះេទធផ្េលៅលពេលពញវយ័។ ជំលនឿ
សនូេ និងសកាត នុពេកមមវ ិ្ ើសិកាគឺថ្នលកមង
ម្រសើអាចផ្ទា ស់បតូរជើវរិរបស់ពួកលគផ្ទា េ់ជាមួយ
នឹងជំនាញសំខាន់ៗ ផ្ដេម្ររូវបានផ្តេ់ឱ្យពួក
លគលៅលពេផ្ដេពួកលគម្ភនវយ័ជំទង់។ 

 ការអនុញ្ញា រឱ្យលបាោះពុមពផ្ាយលសៀវលៅ
បំណិនជើវរិសម្រម្ភប់កុម្ភរ ើវយ័ជំទង់ទាងំ ៨ មយូ
ឌុេលនោះ គឺជាសមិទធផ្េសលម្រមចបានដ៏្ំមួយ
របស់គលម្រម្ភងផ្ដេបានេិរេំម្របឹងផ្ម្របងអនុវរត
សកមមភាពតាមផ្ផ្នការបស់េាួនកនុងរយៈលពេ
២ឆ្ន កំនាងមកលនោះ។ លៅសាលាលរៀនលោេលៅ

ទាងំ ២៣ សាលា កនុងលេរតកំពង់ចាម និងរបូង 
 មុ ំ ម្ភនការចូេរមួសហការោយ ងេាពើម្រកសួង
អប់រ ំ យុវជន និងកើឡា មនាើរ-ការោិេ័យ
អប់រ ំ យុវជន និងកើឡាលេរត-ម្រសុក អាជាា ្
រមូេដ្ឋា ន លលាកម្រគូអនកម្រគូ និងអនកពាក់ព័នធ
លផ្េងលទៀរ៕ 

(...ត្រីទំ្រ័រ ៤១) 
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 លៅច្ថ្ៃទើ០៥ ផ្េកកកដ្ឋ ឆ្ន ផំ្េ២០២១ 
គលម្រម្ភងអប់របំំណិនជើវរិសម្រម្ភប់កុម្ភរ ើ
(LSLAG) បានលរៀបចំសិកាា សាលាថ្នន ក់ជារិ
សតើពើ ការផ្េពវផ្ាយឯកសារបំណិនជើវរិ  
តាមម្របព័នធអនឡាញ (Zoom) លម្រកាមអ្ិបរើ 
ភាពដ៏េពង់េពស់របស់ឯកឧរតម អុឹម កុច រដា
លេខា្ិការម្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកើឡា។ 
សិកាា សាលាលនោះម្ភនសិកាា កាមចូេរួមចំនួន 
១១៦នាក់ មកពើ ២៥ រាជធានើ-លេរត ម្រកុង 
រមួម្ភន៖ ម្របធាន និងមស្តនតើនាយកដ្ឋា នរម្រមង់
ទិសវជិាា ជើវៈ អនុម្របធាននាយកដ្ឋា នម្យម
សិកាចំលណោះទូលៅ ម្របធានការោិេ័យច្ន
នាយកដ្ឋា នបឋមសិកា រំណាងនាយកដ្ឋា ន
បលចចកវទិាព័រ៌ម្ភន មស្តនតើនាយកដ្ឋា នអភិវឌឍ
កមមវ ិ្ ើសិកា មនាើរអប់រ ំយុវជន និងកើឡាលេរត 
ម្របធាន-អនុម្របធានការោិេ័យ មនាើរអប់រ ំ  
យុវជន និងកើឡាលេរត នាយកវទិាេ័យ ម្រកុម
ម្រពោះមហាលាភ, សផ្ណត ក, លហាណាហុំងច្ម្រព
ញា, ហ ុន ផ្សន លចច , ហ ុន ផ្សន ពាមជើកង, 
ហ ុន ផ្សនកំពង់ចាម, ដើដុោះ, សលមតចជួន  
ណារ, ហ ុន ផ្សន ច្ម្រពទទឹង, លាវ , ហ ុន 

ផ្សនអូរាងំឪ, ម្រកូចឆ្ម រ, ហ ុន ផ្សនអមពរវន័
ជំនើក, ហ ុន ផ្សន ផ្ម្រពកអាជើ, និងវទិាេ័យ 
សលមតចលរលជា ហ ុន ផ្សនសួង, អនុវទិាេ័យ 
ទួេថ្ម,  អងគរ, ហ ុន ផ្សន ទួេសុភើ និងអនុ
វទិាេ័យ ជាចក, ម្រគូបលម្រងៀន និងរំណាងពើ
ម្ភច ស់ជំនួយរបស់ម្រកុមហ ុន Gap Inc. និង
អនកពាក់ព័នធដច្ទលទៀរ។ 
 កមមវ ិ្ ើលនោះម្ភនលោេបំណងផ្េពវផ្ាយ
ឯកសារបំណិនជើវរិទាងំ ៨ មយូឌុេផ្ដេ
ម្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកើឡា បានអនុញ្ញា រ
ឱ្យលបាោះពុមពផ្ាយសម្រម្ភប់លម្របើម្របាស់ជាឯក
សារជំនួយផ្ាូវការដេ់ការលរៀន និងបលម្រងៀន
លៅតាមសាលាលរៀនម្យមសិកាចំលណោះទូលៅ
កនុងម្រពោះរាជាណាចម្រកកមពុជា។ 
 ឯកឧរតម អុឹម កុច បានម្ភនម្របសាសន៍
ថ្ន ការអប់រគំជឺាមូេដ្ឋា នម្រគឹោះដ៏រងឹម្ភកំនុងការ
អភិវឌឍលសដាកិចចសងគម នងិវបប្ម៌លដើមបើធានា
ឱ្យបាននូវកំលណើ នលសដាកចិចម្របកបលដ្ឋយចើរ  
ភាព។ កមមវ ិ្ ើអប់របំំណិនជើវរិសម្រម្ភប់កុម្ភរ ើ
លពញវយ័ និងវយ័ជទំង់លនោះគឺជាជំនួយដេ់
សាលាលរៀនសហគមន៍ និងអងគការច្ដអភិវឌឍន៍

កនុងកាលរៀបចំឱ្យម្ភនលសៀវលៅ សម្ភា រៈឧបលទាស
លដើមបើដំលណើ រការអនុវរតកមមវ ិ្ ើបំណិនជើវរិលនោះ 
តាមមូេដ្ឋា នម្របកបលដ្ឋយម្របសិទធភាព នងិ
ធានាបាននូវនិនតរភាព ។  
 លលាក លៅ  វណាា  នាយកម្របរិបរតិអងគ
ការ លេប បានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន ការលរៀបចំ
លសៀវលៅកមមវ ិ្ ើបណិំនជើវរិសម្រម្ភប់កុម្ភរ ើវយ័ 
ជំទង់ និងកុម្ភរ ើលពញវយ័ លដើមបើឱ្យពួកលគម្ភន
បំណិនមួយកនុងការលរៀបចំេាួនទុកជាចំលណោះ
ដឹងសម្រម្ភប់ពួកលគផ្ដេនងឹម្ររវូ្ាងការ់ការ
ផ្ទា ស់បតូររូបរាងកាយ ផ្ាូវចិរត សងគម កនុងអំ ុង
លពេវយ័ជំទង់ ផ្ដេជាវយ័មួយអាចបយោះពាេ់
ោយ ងសំខាន់ដេ់លពេពួកលគលពញវយ័ ជា
ពិលសសកុម្ភរ ើវយ័ជទំង់អាយុពើ ១១ ដេ់ ១៣ 
ឆ្ន  ំ និងលកមងម្រសើលពញវយ័អាយុពើ ១៤ ដេ់ 
១៧ ឆ្ន ។ំ   
 លលាកបានបនតលទៀរថ្ន លពេណាពួកលគ 
អាចផ្ទា ស់បតូរម្របកបលដ្ឋយភាពម្ររមឹម្ររវូ លនាោះ
លទើបជាមនុសេលពញវយ័អាចនងឹលដ្ឋោះម្រសាយ
បញ្ញា ងាយរងលម្រោោះផ្ផ្នកវសិមភាពលយនឌ័រ 
បាន លហើយមយូឌុេទាងំ (បនតច្ៅទំ្រ័រ ៤៤...) 

ច្សៀវច្ៅបំ និជីវិត្ទាំង៨រុខ្ព្ត្ូវានផយសរវផយាយច្ៅទ្ូទាំងព្បច្ទ្ស 

ឯកឧរតម អឹុម កុច  
រដាលេខា្ិការម្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកើឡា ផ្តេ់សនារកថ្នលបើកសិកាា
សាលាសតើពើ ការផ្េពវផ្ាយឯកសារ
បំណិនជើវរិរបស់គលម្រម្ភងអប់រ ំ
បំណិនជើវរិសម្រម្ភប់កុម្ភរ ើ។ 
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លនោះនឹងជាជនួំយលដើមបើ
ជំរុញឱ្យលកមងម្រសើម្ភនទំនុកចរិត សមរាភាពកនុង 
ការល្វើផ្ផ្នការជើវរិសម្រម្ភប់ច្ថ្ៃអនាគរ ។ 
 លលាកម្រសើ  ុង ដ្ឋនើ ជានាយកិារងច្ន
វទិាេ័យដើដុោះ  បានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន កមម
វ ិ្ ើអប់របំំណិនជើវរិសម្រម្ភប់កុម្ភរ ើលនោះពរិជា
ម្ភនសារៈសខំាន់សម្រម្ភប់លយើងទាងំអស់ោន  ជា
ពិលសសចំលពាោះសិសេផ្ដេជាកុម្ភរ ើ។ នាងេាុ ំ
បានជួយផ្េពវផ្ាយ នងិលរៀបចកំាេវភិាគ
សម្រម្ភប់ម្រគកូនុងការបលម្រងៀនកមមវ ិ្ ើបំណិនលនោះ 
លដ្ឋយយកលម្ភយ ងទំលនរបលម្រងៀន។  បញ្ញា ផ្ដេ
ពួកោរ់ជួបម្របទោះកនុងការបលម្រងៀន លដ្ឋយសារ
កនុងលសៀវលៅលម្របើម្របាស់ពាកយចំៗ (អសុលរាោះ) 
េាឹមសារ និងពាកយកនុងលសៀវលៅពិបាកកនុងការ
ពនយេ់ ម្រពមទាងំបងាា ញរូបភាពចំៗ។ តាមការ
សលងកររបស់េាុ ំល ើញថ្ន សសិេចូេរមួបាន 
លម្រចើនម្របផ្ហេជាពើ ៧០ លៅ ៨០ភាគរយ កនុង

កមមវ ិ្ ើផ្ភស (P.A.C.E) លនោះ។ ពួកោរ់យេ់ 
ដឹងបានលម្រចើនអពំើរច្មាេុសោន រវាងមនុសេម្របសុ 
និងមនុសេម្រសើ រច្មាការងារ ការយេ់ដឹងពើការ
ចូេរមួកនុងសងគម សាប់លេពើមអំលពើហងិា ផ្ទា ស់បតូរ 
អាកបបកិរោិសិសេម្របសុចំលពាោះសសិេម្រសើ ។ 
 លលាកម្រសើ វងេ សមាសេ ជាម្រគូបលម្រងៀន
លៅវទិាេ័យលចច បានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន លៅ
កនុងដំលណើ រការបលម្រងៀនកមមវ ិ្ ើអប់របំណិំនជើវរិ
សម្រម្ភប់កុម្ភរ ើលនោះ នាងេាុបំានលរៀបចំផ្ផ្នការ
បលម្រងៀនកនុងរយៈមួយផ្េមតងជូនលៅអងគការ  
លេប នងិកំណរ់យកលម្ភយ ងទំលនររបស់សិសេ
កនុងការបលម្រងៀន។ លៅលពេបលម្រងៀន នាងេាុ ំ
បានជួបការេំបាកមួយចំនួន ដូចជា បញ្ញា
បនាប់លរៀនលដ្ឋយសារសាលាលរៀនរបស់នាងេាុ ំ
ជួសជុេអោរ  លទើបល្វើឱ្យលម្ភយ ងសិកាកមមវ ិ្ ើ
អប់រជំើវរិបានផ្ទា កមួយរយៈលពេសិន។ មយាង
លទៀរ នាងេាុ ំមនិសូវយេ់េាឹមសារលមលរៀន ក៏

ដូចជាពាកយបលចចកលទសមួយចំនួនតាមមយូឌុេ
នើមួយៗ។ លទាោះបើជាជួបបញ្ញា េំបាកោយ ងក៏
លដ្ឋយ នាងេាុបំានពាោមេិរេំម្របឹងផ្ម្របង
បលម្រងៀនសិសេតាមេទធភាពកនុងមយូេឌុេ     
នើមួយៗ។ បនាា ប់ពើបលម្រងៀនលហើយ នាងេាុ ំ
សលងករល ើញថ្ន  សិសេម្ភនការផ្ម្របម្របេួទាងំ
ឥរោិបថ្ និងចំលណោះដងឹរបស់ពួកលគ ម្រពម
ទាងំដងឹេាួនឯងចាស់អពំើការបផ្ម្រមបម្រមេួរូប
រាងកាយ បញ្ញា សាម ររើ  ចរិតគនំិរ និងអារមមណ៍
លៅលពេផ្ដេពួកោរ់លពញវយ័ ។  
 ឯកសារបំណិនជើវរិលនោះម្ររូវបានផ្េពវ 
ផ្ាយោយ ងទូេំទូលាយលដ្ឋយម្ភនកិចចសហ
កាោយ ងរេូនជាមួយម្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង
កើឡា មនាើរអប់រ ំ យុវជន និងកើឡាលេរត 
ការោិេ័យអប់រ ំ យុវជន និងកើឡាម្រសុក 
នាយកសាលា លលាកម្រគូអនកម្រគូ និងអនកពាក់
ព័នធលផ្េងលទៀរ៕ 

(...ត្រីទំ្រ័រ ៤៤) 

លលាក ទំុ ទើរូណា ម្របធានគលម្រម្ភងអប់របំំណិនជើវរិសម្រម្ភប់កុម្ភរ ើ ល វ្ើបទបងាា ញអំពើសមិទធផ្េសលម្រមចបានរបស់គលម្រម្ភង។ 



 

ទ្យំររ័ 45 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

 លៅច្ថ្ៃទើ១២-១៤ ផ្េកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ 
សាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើ វទិាេ័យ សលមតចអគគ
មហា្មមលពា្ិសាេ ជា សុើម ផ្ម្រពកអញ្ញច ញ 
បានលរៀបចំការម្របជុំរវាងគណៈម្រគប់ម្រគង 
សាលា លលាកម្រគូអនកម្រគូ និងសិសេថ្នន ក់ទើ៧ ទើ
៨ និងទើ៩ សតើពើ លសវាម្របឹកាអាជើព  តាម
ម្របព័នធអនឡាញ (Google Meet និង 
Zoom) កនុងលពេផ្រមួយផ្ដេម្ភនអនកចូេ
រមួសរុបចំនួន ៣៦២នាក់។ កិចចម្របជុំលនោះម្ររូវ
បានលរៀបចំល្វើល ើងលដ្ឋយលផ្ទត រលេើចំណុច   
សំខាន់ៗមួយចំនួន រមួម្ភន៖ ១) ផ្សវងរក
បញ្ញា របស់សិសេផ្ដេកំពុងជួបម្របទោះកនុងការ
សិកាតាមអនឡាញ។ ២) ផ្តេ់ជាដំលណាោះ
ម្រសាយរមួលដើមបើឱ្យដំលណើ រការបលម្រងៀន និងលរៀន
កាន់ផ្រេាម្របលសើរ។ ៣) ជំរុញ និងលេើកទឹក
ចិរតលេើការសិកាលរៀនសូម្ររ។ ៤) ផ្តេ់វ ិ្ ើសា
ស្តសតេាៗ សម្រម្ភប់ការចូេម្រប ងនានា និង ៥)  
ផ្េពវផ្ាយពើឱ្កាសចូេរមួការម្របកួរម្របផ្ជង
នានាដេ់សិសេ។ 
 ការបលងកើរលសវាម្របឹកាអាជើពលនោះ គឺលដើមបើ
ឱ្យម្រសបលៅនឹងលោេនលោបាយសាលាលរៀន
ជំនាន់ថ្មើកនុងការពម្រងឹងសិទធអំណាចដេ់យុវ
ជន ផ្ដេបណុ្ោះទម្ភា ប់ឱ្យពួកលគលចោះអនុវរតរួ

នាទើលេើការម្រគប់ម្រគងសម្ភា រៈ និងលសវាថ្មើៗ
ផ្ដេលរៀបចំឱ្យម្ភនមណឌ េលៅកនុងសាលាលរៀន 
លហើយទទួេបានលសវាម្របឹកាអាជើព និងម្របឹកា
លោបេ់លផ្េងៗ។ អរាម្របលោជន៍ពើលសវា
ម្របឹកាអាជើពផ្ដេសិសេទទួេបាន រមួម្ភន៖ 
១) ទទួេបានការម្របឹកាលោបេ់ជាមួយម្រគូ
ម្របឹកាលៅបនាប់ម្របឹកាអាជើពម្របកបលដ្ឋយ
ទំនុកចិរត។ ២) សិសេអាចលរៀបចំផ្ផ្នការ
អាជើពចាស់លាស់។ ៣) សិសេអាចលរៀបចំ
ផ្ផ្នការការសិកាម្ររឹមម្ររូវ។ ៤) សិសេទទួេ 
បានការជំរុញ និងលេើកទឹកចិរតឱ្យម្រសលាញ់
ការសិកាលដើមបើសលម្រមចលោេលៅជើវរិ។ ៥) 

សិសេទទួេបានព័រ៌ម្ភនថ្មើៗលដើមបើផ្សវងយេ់
អំពើអាជើពតាមរយៈការបណុ្ោះបណ្ាេបផ្នាម
ជាមួយវាគមិនជំនាញ និង ៦) ការលម្របើម្របាស់កមម
វ ិ្ ើម្ររើវស័ិយលដើមបើជួយពួកលគបានផ្សវងយេ់
កាន់ផ្រលម្រចើនអំពើឱ្កាសការងារផ្ដេម្ភនលៅ
កនុងម្របលទសកមពុជា។  
 ការម្របជុំលនោះបានល្វើឱ្យសិសេយេ់ដឹង
កាន់ផ្រចាស់អំពើសកមមភាពសិកាពើចម្ភៃ យ 
លរៀនលរៀបចំផ្ផ្នការជិវរិ ជាពិលសសពួកោរ់
លចោះកំណរ់លោេលៅោយ ងជាក់លាក់កនុងការ
លម្រជើសលរ ើសជំនាញណាមួយឱ្យសមម្រសបលៅ
នឹងចររឹេកាណៈផ្ទា េ់េាួន៕ 

ច្សវាព្បកឹយាអាជីរច្ធវើឱយយសសិយសអភិវឌយឍន៍កផនការជីវិត្កាន់កត្ព្បច្សើរ 

សកមមភាពផ្តេ់លសវាម្របឹកាអាជើពដេ់ថ្នន ក់ទើ៨ និងបានបងាា ញពើសាលារបស់េាួ នបានទទួេសាគ េ់ជាសាលាលរៀនជនំាន់ថ្មើ 

សកមមភាពម្របជុសំតើពើ លសវាម្របឹកាអាជើព ថ្នន ក់ទើ៩ តាមម្របព័នធអនឡាញ។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 46 

 លៅច្ថ្ៃទើ២៨-២៩ ផ្េកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ 
គលម្រម្ភងសកមមភាពយុវជនវយ័លកមងលៅកមពុជា 
(KYLA) បានលរៀបចំការបណតុ ោះបណាត េសតើពើ 
ការម្របឹកាអាជើព  តាមម្របព័នធអនឡាញដេ់
សិសេលៅសាលាលរៀនលោេលៅចំនួនពើរ រមួ
ម្ភន៖ វទិាេ័យ ហ ុន ផ្សន ពញាផ្ម្រកក និង
វទិាេ័យ កិរតិម្រពឹទធបណឌិ រ ប ុន រាយ នើ ហ ុន 
ផ្សន ម្ភនជ័យ កនុងលេរតកំពង់ចាម និងរបូង 
 មុ ំ ផ្ដេម្ភនសិសេចូេរួមសរុបចំនួន ៣៦

នាក់។ ការបណតុ ោះបណាត េលនោះម្ភនលោេ
បំណងលផ្ទត រសំខាន់លៅលេើ៖ ១) ការបងាា ញ
ពើសកមមភាពគលម្រម្ភងសកមមភាពយុវជនវយ័
លកមងលៅកមពុជា។ ២) ការផ្តេ់ព័រ៌ម្ភនអំពើ
ម្របលភទមុេរបរ និងម្រគឹោះសាា នសិកានានាដេ់
សិសេ។ ៣) កំណរ់លោេលៅអាជើពនាលពេ
អនាគរ។ ៤) ទសេនាវ ើលដអូពើរលបៀបទាញ
យកកមមវ ិ្ ើម្ររើវស័ិយ (Trey Visay App)។  
 សិសេសម័ម្រគចិរតរបស់គលម្រម្ភងបានយេ់

ដឹងកាន់ផ្រចាស់អំពើអាជើពការងារ ក៏ដូចជា
ការលរៀបចំសរលសរកំណរ់លោេលៅជើវរិរបស់
េាួនកាន់ផ្រេាម្របលសើរ គឺពួកោរ់អាចផ្សវង
យេ់បផ្នាមតាមរយៈកមមវ ិ្ ើម្ររើវស័ិយ។ 
 ដំលណើ រការបណតុ ោះបណាត េបានម្របម្រពឹរត
លៅលដ្ឋយរេូន ម្ភនការផ្ចករផំ្េកលោបេ់
ោយ ងផុ្សផុ្េលម្រកាមកិចចសហការពើនាយក
សាលា លលាកម្រគូអនកម្រគូ និងម្រកុមរំណាង
ម្របឹកាអាជើព៕ 

ការព្បឹកយាអាជរីជាយនតការជច្ព្រើសជំនាញព្ត្ឹរព្ត្ូវសព្ោប់សសិយស 

ការបណតុ ោះបណាត េសិសេលៅវទិាេយ័ ហ ុន ផ្សន ពញាផ្ម្រកក និងកិរតិម្រពឹទធបណឌិ រ ប ុន រាយ នើ ហ ុន ផ្សនម្ភនជយ័ តាមម្របព័នធអនឡាញ។ 

ការព្បឹកយាអាជរីតាររយៈករមវិធីព្ត្ីវសិ័យោនភារងាយព្សលួ 
 លៅច្ថ្ៃទើ២៩-៣០ ផ្េកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ 
គលម្រម្ភងលេើកមពស់ការអប់រ ំ និងការការងារលៅ
កមពុជា (សុិក/SEEK) លម្រកាមជំនួយហិរញ្ាបប
ទានពើសហភាពអឺរ យុប និងម្របរិបរតិលដ្ឋយអងគ
ការ លេប បានលរៀបចំការបណតុ ោះបណាត េសតើពើ 
ការម្របឹកាអាជើពតាមរយៈកមមវ ិ្ ើម្ររើវស័ិយ  
តាមរយៈម្របព័នធអនឡាញដេ់សិសេវទិា   
េ័យ ប ុន រាយ នើ ហ ុន ផ្សន រលាលបាៀរ និងអនុ
វទិាេ័យ តាងំម្រកសាងំ ផ្ដេម្ភនសិសេចូេ
រមួសរុប ៧៤នាក់។ ការបណតុ ោះបណាត េលនោះ
ម្ភនលោេបំណងលផ្ទត រលេើចំណុចសំខាន់ៗ
ចំនួន ៤ គឺ ១) ការយេ់ពើគលម្រម្ភងលេើកកមពស់
ការអប់រ ំ និងការងារលៅកមពុជា (SEEK) 
ផ្ដេកំពុងអនុវរតន៍សកមមភាពលៅកនុងសាលា
លរៀន។ ២) ការបងាា ញអំពើម្របលភទមុេរបរ និង
ម្រគឹោះសាា នសិកា។ ៣) ការកំណរ់លោេលៅ

អាជើពនាលពេអនាគរ និង ៤) ទសេនាវ ើលដអូ 
ពើរលបៀបទាញយកកមមវ ិ្ ើម្ររើវស័ិយ។  
 កនុងការបណតុ ោះបណាត េលនោះ សិសេ និង
លលាកម្រគូអនកម្រគូទាងំអស់បានចូេរមួោមំ្រទ

សកមមភាព ការចូេរមួលេើកជាគំនិរលោបេ់
និងសំណួរលដញលដ្ឋេោយ ងសកមមពាក់ព័នធ
នឹងការលម្របើម្របាស់កមមវ ិ្ ើម្ររើវស័ិយសម្រម្ភប់
សិកាផ្សវងរកជំនាញផ្ដេម្ររូវនឹងេាួន៕ 

សិសេលៅអនុវទិាេ័យ តាងំម្រកសាងំចូេរមួម្របជុជំាមួយគលម្រម្ភងតាមអនឡាញកនុ ងសាលាលរៀន 



 

ទ្យំររ័ 47 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

 លៅច្ថ្ៃទើ៣០ ផ្េកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ កមម
វ ិ្ ើសាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើ វទិាេ័យ ហ ុន ផ្សន 
កំពង់ចាម បានលរៀបចំសិកាា សាលាស្ើពើ ការ
លម្ររៀមេាួនបន្ការសកិាលៅសាកេវទិាេ័យ  
តាមរយៈម្របព័នធអនឡាញ (Google Meet) 
ផ្ដេម្ភនអនកចូេរមួសរុបចំនួន ១០០នាក់ 
ដូចជា លលាកម្រគូអនកម្រគូ និងសិសេថ្នន ក់ទើ១០-
១២ មកពើសាសាលរៀនជំនាន់ថ្មើជាលម្រចើនរមួម្ភន 
វទិាេ័យ ហ ុន ផ្សន ពាមជើកង វទិាេ័យ  
សលមតចអគគមហា្មមលពា្ិសាេ ជា សុើម ផ្ម្រពក 
អញ្ញច ញ និង វទិាេ័យ ផ្ម្រពកលេៀប។ 
 សិកាា សាលាលនោះ ម្ភនលោេបំណង 
ល្វើឱ្យបាូនៗសិសេថ្នន ក់ទើ១០ ដេ់ទើ១២ បាន
ផ្សវងយេ់អំពើឱ្កាសកនុងការដ្ឋក់ពាកយលសនើសុំ
អាហារូបករណ៍ និងទទួេបានបទពិលសា្ន៍
ថ្មើៗអំពើការលរៀបចំេាួនឱ្យបានកាន់ផ្រម្របលសើរ 
សម្រម្ភប់បនតការសិកាលៅថ្នន ក់ឧរតមសិកា
លដ្ឋយភាពលជឿជាក់។  

 លលាក លសឿង វណា នាយកវទិាេ័យ 
ហ ុន ផ្សន កំពង់ចាម បានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន  
បាូ នៗកុគិំរថ្នេាួ នឯងមិនពូផ្ក លម្រពាោះមនុសេ
ម្ភន ក់ៗម្ភនភាពខាា ងំ និងម្ភនសកាត នុពេេុសៗ 
ោន  សំខាន់បាូនៗម្ររវូលចោះលរៀបចំលោេលៅជើវរិឱ្យ
បានម្ររឹមម្ររវូ។ មនុសេម្ភន ក់ៗមិនពូផ្កទាងំអស់
លទ អនកេាោះពូផ្កខាងភាសា ផ្រលេាយខាង      
គណិរវទិា។ ដូលចនោះ សូមបាូ នៗកុអំស់សងឈឹម 

ការសិកា និងការម្រប ង គឺជាផ្ផ្នកមួយច្នជើវរិ 
លហើយលដើមបើទទួេបានលជាគជយ័មួយ វាម្ររវូការ
ធារុផ្េជំាលម្រចើន រាប់បញ្ចូ េទាងំជនំាញរងឹ និង
ជនំាញទន់ផ្ដេបាូ នៗម្ររវូេិរេំម្របឹងផ្ម្របង
អភិវឌឍន៍េាួនឱ្យទាន់សម័យកាេ។ ម្របសិនលបើ 
បាូ នៗមិនសវោះផ្សវងរកឱ្កាសកនុ ងការអភិវឌឍេាួន
ឱ្យទាន់សម័យលនាោះលទ បាូនៗនឹងកាា យលៅជា
មនុសេបុរាណកនុងសម័យទំលនើបលនោះ ៕ 

ច្ត្ើោនកតាតយអវខី្លុះកដលសសិយសព្ត្ូវច្ព្ត្ៀរខ្លួនសកិយាច្ៅសកលវទិ្យាលយ័? 

លលាក លសឿង វណា នាយកវទិាេ័យហ ុន ផ្សន កំពងច់ាម បានជរំុញ និងលេើកទឹកចិរតសិសេ 
កនុ ងការកំណរ់លោេលៅ 

 កាេពើច្ថ្ៃទើ២៥-២៧ និងច្ថ្ៃទើ៣១ ផ្េ
សើហា ឆ្ន ២ំ០២១ គលម្រម្ភងសកមមភាពយុវជន
វយ័លកមងលៅកមពុជា (KYLA) បានលរៀបចំការ 
បណតុ ោះបណាត េសតើពើ “ការនិោយជាសាធា      
រណៈ” ដេ់សិសេលៅសាលាលរៀនលោេលៅ
ចំនួន ៧ ផ្ដេសាិរលៅកនុងលេរតកំពង់ចាម និង
របូង មុ ំ លដ្ឋយម្ភនសិសេសរុបចំនួន៥៨ នាក់ 
រមួទាងំនាយក និងលលាកម្រគូអនកម្រគូបានចូេ
រមួលៅកនុងការបណតុ ោះបណាត េលនោះតាមរយៈ

អនឡាញ។ ការបណតុ ោះបណាត េលនោះម្ភន
លោេបំណងបងាា ញអំពើរលបៀបលរៀបចំការ
និោយជាសាធារណៈ និងផ្តេ់ឱ្កាសដេ់
សិសេបានអនុវរតនិោយជាក់ផ្សតចំលោេលៅ
ឱ្យម្ភនម្របសិទធភាព។ 
 ស ូរ ណូរាយនើ ជាសិសេថ្នន ក់ទើ១០ A មក
ពើវទិាេ័យលរលជា ហ ុនផ្សន កំពង់ម្រទាសបាន
លេើកល ើងថ្ន ការបណតុ ោះបណាត េលនោះ នាងេាុ ំ
ទទួេបានចំលណោះដឹងេាៗ សម្រម្ភប់ជួយពម្រងឹង

ការនិោយជាសាធារណៈរបស់េាុ ំឱ្យកាន់ផ្រេា
ម្របលសើរ លហើយម្ភនភាពកាា ហានកនុ ងការនិោយ 
ជាពិលសសវាជាយនតការនាផំ្ាូ វឱ្យនាងេាុ ំលមើេ
ល ើញផ្ាូ វណាផ្ដេ្នលៅរកលជាគជយ័លៅ
ច្ថ្ៃអនាគរ។ នាងេាុ ំនឹងផ្ចករផំ្េកចំលណោះដឹង
ពើការបណតុ ោះបណាត េលនោះលៅកាន់មិរតភកតិ និង
មនុសេលៅជុវំញិេាួ នរបស់េាុ ំ លដ្ឋយពនយេ់ផ្ណ 
នាអំំពើកមមវ ិ្ ើសិកា និងម្របាប់ពើអរាម្របលោជន៍
ផ្ដេពួកោរ់នឹងទទួេបាន។ នាងេាុ ពិំរជា
លពញចិរតចំលពាោះការបណតុ ោះបណាត េលនោះណាស់  
លម្រពាោះការនិោយជាសាធារណៈ គឺជាជនំាញ
មួយពិរជាម្ភនសារៈសំខាន់កនុ ងការទំនាក់
ទំនងជាមួយមនុសេជាម្របចាចំ្ថ្ៃលៅកនុងជើវរិ ។ 
 េទធផ្េវាយរច្មា សិសេចូេរួមទាងំ
អស់ម្ភនលសចកតើរ ើករាយជាមួយការបណតុ ោះ    
បណាត េលនោះ លហើយពួកោរ់បានយេ់ដឹងលេើ
េាឹមសារលមលរៀនផ្ដេបានផ្ចករផំ្េកពើ ៦០% 
លៅដេ់ ៨0%៕ 

ការនោិយជាសាធារ ៈជាោោ ៌ទ្ំនាកទ់្ំនងលអសព្ោប់យុវជនករពុជា 

វរតសិសេ លលាកនាយក និងលលាកម្រគូអនកម្រគូលៅកនុ ងការបណតុ ោះបណាត េសតើពើ និោយជាសាធារណៈ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 48 

 គលម្រម្ភងសហម្រគិនវយ័លកមង (YEP) បាន
លរៀបចំសិកាា សាលាសតើពើ នើរិវ ិ្ ើកនុងការចុោះ   
បញ្ច ើម្រកមុហ ុនលៅម្រកសួងពាណិជាកមម និងភាព
ជាសហម្រគិន  លៅច្ថ្ៃទើ២២ ផ្េសើហា ឆ្ន ំ
២០២១ សម្រម្ភប់សិសេលោេលៅលៅកនុងកមម
វ ិ្ ើសាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើ វទិាេ័យផ្ម្រពកលេៀប
សម្រម្ភប់ផ្តេ់ចំលណោះដឹងថ្មើៗបផ្នាមអំពើភាព
លជាគជ័យកនុងការល្វើអាជើវកមម។ ម្ភនសិសេ
ចូេរមួសរុបម្ភនចំនួន ៥៥នាក់ រាប់បញ្ចូ េ
ទាងំលលាកម្រគូអនកម្រគូ និងបុគគេិកគលម្រម្ភង។ 
  លលាកម្រគូ ជឹង ទូច ជំនួយការអគគនាយកិា 
ទទួេបនាុកកិចចការគរិយុរតិ និងទំនាក់ទំនង
សាធារណៈច្នម្រកុមហ ុនលសាលម្ភយ  ម្រគុប បាន
ម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន លដើមបើឱ្យម្រកមុហ ុនម្ភនភាព 
ម្រសបចាប់នឹងយូរអផ្ងវង ក៏ដូចជាការល្វើអាជើវ
កមមម្របកបលដ្ឋយម្របសិទធភាព និងផ្សវងរកច្ដ
គូសហការដេ៏ា គឺលយើងម្ររវូការចុោះបញ្ា ើម្រកមុ
ហ ុនលដើមបើបញ្ញា ក់ពើភាពម្រសបចាប់ ជាពិលសស
ការពារនូវម្ភយ កសញ្ញា របស់ម្រកមុហ ុន ។ 
 លលាកម្រសើ េឹម វរិោិ សាស្តសាត ចារយ្ុរកិចច 
និងជាភាគទុនិកច្នម្រកុមហ ុនអិេអិម េើម្ភយ
អងគរហវ រ បានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន សហម្រគិន 
គឺជាអនកហា នចាប់យកការម្របថុ្យម្របថ្នន និង
ហា នចាប់យកហានិភ័យ។ ហានិភ័យគឺម្ភន
ន័យថ្នទទួេយកេទធផ្េពើរ គឺមួយចានទឹក 
មួយចានលោក ខារ និងចំលណញ សាា ប់ ឬរស់។ 
លបើបាូ នៗជាសិសេចងម់្រប ូកកនុ ងវស័ិយជនួំញ
លៅលពេអាយុេាង ់២០ ឬ ៣០ឆ្ន  ំបាូនៗម្ររវូវនិិ
លោគលេើចំលណោះដឹងពើថ្នន ក់ទើ១២ នឹងលៅ។   
បាូ នៗម្ររវូចាប់យកជនំាញរងឹឱ្យបានរងឹម្ភជំា
មុនសិន ចាលំៅលរៀនជនំាញទន់ លម្រពាោះជនំាញ
រងឹ បាូ នៗអាចផ្េិរលចញមកបានឱ្យល ើញជា
េទធផ្េ។ ជនំាញរងឹលនោះមិនផ្មនទាេ់ផ្រចូេ
សាកេវទិាេ័យលនាោះលទ បាូ នៗអាចចូេរមួ
លរៀនវគគេាើៗលៅតាមជឈមណឌ េបណតុ ោះបណាត េ
វជិាា ជើវៈរបស់ម្រកសួងអប់រ ំ យុវ ជន និងកើឡា  
បាន។ ដូលចនោះ បាូ នៗម្ររវូកសាងសមរាភាព 
ចំលណោះដឹង និងបលងកើរទនំាក់ទំនងឱ្យបានទូេំ

ទូលាយមុននឹង្នលដើរចូេកនុ ងវស័ិយ 
ជនួំញ ។ 
 លលាកម្រគូ យក់ លសាភ័ណ នាយករងកមម
វ ិ្ ើសាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើ វទិាេ័យផ្ម្រពកលេៀប 
បានបងាា ញចំណាប់អារមមណ៍ចំលពាោះវាគមិនទាងំ
ពើរផ្ដេបានចំណាយលពេលវលាដ៏ម្ភនរច្មា
កនុងការផ្ចករផំ្េកចំលណោះដឹងេាៗ  និងបទ
ពិលសា្ន៍ផ្ទា េ់េាួនដេ់សិកាា កាម។ លលាក 

ម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន ចំលណោះដឹងទាងំលនោះពិរ
ជាម្ភនអរាម្របលោជន៍សម្រម្ភប់សិសេ លលាកម្រគូ
អនកម្រគផូ្ដេម្ភនបំណងចងល់បើកអាជើវកមម ម្រកមុ
ហ ុន និងសហម្រោស លហើយវានឹងដឹកនា ំ និង
ផ្ណនាផំ្ាូ វលៅរកការសលម្រមចចិរតឱ្យបានម្ររឹម
ម្ររវូមុននឹងម្រប ូកចូេកនុ ងវស័ិយជនួំញ ម្រពម
ទាងំលម្ររៀមេាួ នហា នចាប់យកហានិភ័យ។ មុន
នឹងចងល់បើកម្រកមុហ ុន ឬអាជើវកមម បាូ នៗម្ររវូ ក
សាងសមរាភាព បណាត ញឱ្យបានរងឹម្ភ ំ ម្ររវូ
យេ់ដឹងអពំើដលំណើ រការលបើក ដូចវាគមិនលយើង

បានលេើកល ើងលហើយថ្ន ការលបើកអាជើវកមម
មួយម្រសេួលទ បយុផ្នតការបិទលៅវញិលទើបជាការេំ
បាក។ ដូលចនោះ មុននឹងសលម្រមចចិរតលបើកអាជើវកមម 
បាូ នៗម្ររវូពិចារណាឱ្យបានេា ដឹងពើនើរិវ ិ្ ើកនុ ង
ការលបើកអាជើវកមម ម្ររវូម្ភនទសេនវស័ិយឱ្យ
បានផ្វងឆ្ៃ យ និងម្ភនផ្ផ្នការអាជើវកមមឱ្យ
បានចាស់លាស់ លនាោះវានឹងដលំណើ ការបានយូរ
អផ្ងវងរលៅ ។ 

 សិកាា សាលាលនោះបានផ្តេ់ចំលណោះដឹង
េាៗ លម្រចើនបផ្នាមលៅលេើនិរិវ ិ្ ើកនុងការចុោះបញ្ច ើ
ម្រកុមហ ុនលៅម្រកសួងពាណិជាកមម និងភាព
ជាសហម្រគិន។ ដូលចនោះ មុននឹងចង់ម្រប ូកចូេ
កនុងវស័ិយជំនួញ សិកាា កាមទាងំអស់ម្ររូវ
អភិវឌឍន៍ចំលណោះដឹង និងសមរាភាពឱ្យបានរងឹ
ម្ភជំាមុនសិន លដើមបើលម្ររៀមេាួនម្របឈមមុេនឹង
ហានិភ័យផ្ដេនឹងលកើរម្ភនល ើងលដ្ឋយយថ្ន
លហរុ៕ 

នីត្ិវិធីកែងុការចុុះបញ្េពី្កុរហ ុនច្ៅព្កសងួពា ិជជករម និងភារជាសហ
ព្គិនជារូលោឋយនព្គឹុះសព្ោប់សិសយសសិកយាចង់បច្ងកើត្អាជីវករមច្ៅថ្ថ្ៃរខុ្ 

លលាកម្រសើ េឹម វរិោិ សាស្តសាត ចារយ្ុរកិចច និងជាភាគទុនិកច្នម្រកុមហ ុនអិេអិម េើម្ភយ អងគរហវ រ  



 

ទ្យំររ័ 49 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 50 

 លៅលដើមផ្េមិថុ្នា ចាប់ពើច្ថ្ៃទើ០២-០៨ 
ឆ្ន ២ំ០២១ គលម្រម្ភងកុម្ភរកមពុជារ ើករាយ 
(HCC) បានលរៀបចំកមមវ ិ្ ើផ្ចកលសបៀងអាហារ
ដេ់ម្រគួសារកុម្ភរម្រកើម្រកលៅកនុងសាលាលោេ
លៅចំនួន ៤០ កនុងលេរតចំនួន៥ គឺ កំពង់ចាម 
របូង មុ ំ ម្រកលចោះ ររនៈគិរ ើ និងលសៀមរាប។ 
គលម្រម្ភងលនោះោមំ្រទហិរញ្ាបបទានពើមូេនិ្ិ គើន
ឆ្ន សាើហវទុង និងម្របរិបរតិការលដ្ឋយអងគការ 
លេប។ 
 កមមវ ិ្ ើផ្ចកលសបៀងអាហារលនោះម្ភនលោេ
បំណងជួយសលស្តងាគ ោះ និងល្ាើយរបបនាា ន់ដេ់
ម្រគួសារកុម្ភរលោេលៅផ្ដេកំពុងជួបការ
េំបាកកនុងអំ ុងលពេ្ាងរ ើករាេដ្ឋេជំងឺ   
កូវ ើដ-១៩។ កនុងកមមវ ិ្ ើលនោះម្ភនអនកចូេរមួជា
ម្រគួសារម្រកើម្រក នាយកសាលា ម្រគូបលម្រងៀន លមភូមិ 

ម្រកុមម្របឹកា ុ ំ រំណាងការោិេ័យអប់រ ំ យុវ 
ជន និងកើឡាម្រសុក រំណាងសាលាម្រសុក 
រំណាងមនាើរអប់រ ំ យុវជន និងកើឡាលេរត និង
អនកពាក់ព័នធដច្ទលទៀរ។ ម្រគួសារកុម្ភរម្រកើម្រក
ចំនួន ១១៥៦ ទទួេបានលសបៀងអាហារពើ
គលម្រម្ភង លដ្ឋយកនុងមួយម្រគួសារទទួេបាន 
អងករ ៣០គើ ូ ទឹកម្ររើ ១យួរ ទឹកសុើអុើវ ១យួរ 
លម្របងឆ្ ១ដប អំបិេ ១កញ្ច ប់ មើ ១លកស 
ម្រោប់ពូជម្ររកួនកនាោះគើ ូ និងម្រោប់ច្សព ១ខា ំ
ម្រពមទាងំម្ររើេ ១យួរ។ 
  ជំនួយលនោះគឺជាការចូេរួមចំផ្ណក
សម្រមួេបនាុកកនុងម្រគួសារបានមួយផ្ផ្នកកនុង
អំ ុងលពេដ៏េំបាកលនោះ។ ការរកាគម្ភា រ ១
ផ្មយម្ររកនាោះពើោន លដ្ឋយលោរពតាមលោេការណ៍
ផ្ណនារំដ្ឋា ភិបាេ និងម្រកសួងសុខាភិបាេ  

សម្រម្ភប់អនកចូេរមួទាងំអស់ម្ររូវបានអនុវរត
លដ្ឋយយកចិរតទុកដ្ឋក់បំផុ្រ៕  
 អនកម្រសើ ្ឹម ឈុនេើ ជាអាណាពាបាេ
សិសេ  លពម្រជពិសើ លរៀនលៅមលរតយយសហគមន៍
ម្រកូចលសើច ម្រសុកកំពង់លសៀម លេរតកំពង់ចាម 
បានបងាា ញការចាប់អារមមណ៍លៅកនុងកមមវ ិ្ ើ
ផ្ចកលសបៀងលនោះថ្ន វាពិរជាម្ភនរច្មាសម្រម្ភប់
ពួកលយើងផ្ដេកពុំងរងផ្េបយោះពាេ់លដ្ឋយសារ
ការ្ាងរ ើករាេជងឺំកូវ ើដ-១៩លនោះ ល្វើឱ្យការរកសុើ
របស់ពួកលយើងជួបការេបំាក។ លទាោះបើសាិរកនុ ង
សាា នភាពេបំាកោយ ងណាក៏លដ្ឋយនាងេាុ នឹំង
េិរេំរកសុើលដើមបើបញ្ាូ នកូនលៅសាលាលរៀន និង
ោមំ្រទការលរៀនសូម្ររទាងំលៅផ្ាោះ និងលៅសាលា។ 
នាងេាុ សូំមផ្ថ្ាងអំណរអរគុណចំលពាោះទឹកចិរត 
សបបុរ្ម៌លនោះដេ់អងគ

ជំនួយច្សយបៀងអាហារច្ធវើឱយយកុោរព្កពី្កោនកំលាងំចិត្តខ្ិត្ខ្ំសកិយាបនត 

គណៈអ្ិបរើជានាយក នាយករង និងរំណាងអាជំាា រមូេដ្ឋា នកនុ ងកមមវ ិ្ ើផ្ចកលសបៀងអាហារលៅសាលាបឋមសិការពុំកកនុ ងលេរតម្រកលចោះ 

កុម្ភរ ើងាយរងលម្រោោះលៅសាលាបឋមសិកាហាន់ជយ័កនុង 
លេរតកំពងច់ាមទទួេបានលសបៀងអាហារពើគលម្រម្ភង HCC។  

ទិដាភាពឪពុកម្ភត យ និង
កូនមកទទួេលសបៀង
អាហារលៅកនុ ងសាលា
បឋមសិកាម្រចករលំដង 
លេរតរបូង មុ ។ំ 

(អានបនតទំ្រ័រ ៥១...) 



 

ទ្យំររ័ 51 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

ការកុម្ភរកមពុជារ ើករាយ 
អាជាា ្រមូេដ្ឋា ន និងគណៈម្រគប់ម្រគងសាលា
លរៀនផ្ដេបានលរៀបចំកមមវ ិ្ ើលនោះល ើង ។ 
 លលាក ទួន ផ្លាា  ជាម្របធានការោិេ័យ
អប់រ ំ ម្រសុកសំបូរបានម្ភនម្របសាសន៍ថ្ន តាងំ
ពើសាលាលរៀនបានសហការោយ ងេាជាមួយ
គលម្រម្ភងកុម្ភរកមពុជារ ើករាយមក គឺគលម្រម្ភងផ្រង
ផ្រយកចិរតទុកជួយអភិវឌឍន៍ដេ់សាលាលរៀន
លោេលៅ ជាពិលសសគលម្រម្ភងបានល្វើកមមវ ិ្ ើ
ផ្ចកលសបៀងអាហារលនោះចំលពេផ្ដេជងឺំកូវ ើដ-
១៩កំពុង្ាងរ ើករាេដ្ឋេជាសកេ។ លនោះជា
ផ្ផ្នកមួយសខំាន់កនុ ងការជួយសម្រម្ភេបនាុ ក
ដេ់ម្រគសួារសិសេផ្ដេេវោះខារលសបៀងអាហារ
សម្រម្ភប់ការបរលិភាគ។ េាុ ំសំណូមពរដេ់ម្រកមុ
ម្រគសួារម្រកើម្រកផ្ដេទទួេបានលសបៀងអាហារលៅ
ច្ថ្ៃលនោះ គឺ ១) ចូេរមួោមំ្រទសកមមភាពគលម្រម្ភង 
និងសកមមភាពសាលាលរៀន ២) ោមំ្រទការសិកា
របស់កូនៗទាងំលៅសាលា និងលៅផ្ាោះ ៣) បនត
អនុវរតន៍តាមលោេការណ៍របស់ម្រកសួងសុខា  
ភិបាេ ៣កុំ ៣ការពារ និង ៤) យកម្រោប់ពូជ

ដណំា ំ (ច្សព និងម្ររកួន) លៅដ្ឋដុំោះបានផ្េ 
ទាងំអស់ោន  ។ 
 គលម្រម្ភងកុម្ភរកមពុជារ ើករាយបានយកចិរត
ោយ ងសំខាន់លេើការោមំ្រទដេ់ការអប់រកុំម្ភរ
លៅតាមសហគមន៍ជនបទ និងដ្ឋច់ម្រសោេ
កនុងរំបន់លោេលៅ លដ្ឋយល្វើសហការោយ ងេា
ជាមួយម្រគប់ភាគើពាក់ព័នធទាងំអស់កនុងលបសក 

កមមល្វើោយ ងណាជួយជំរុញឱ្យកុម្ភរទទួេបាន
ការសិកាអប់រពំើចម្ភៃ យ និងផ្ទា េ់ម្របកបលដ្ឋយ
ម្របសិទធភាព និងម្របសិទធផ្េកនុងលោេបំណង 
ចូេរមួអភិវឌឍន៍្នធានមនុសេជាមួយ
ម្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកើឡា ល្វើឱ្យវស័ិយ
អប់រលំៅកមពុជាម្ភនការរ ើកចលម្រមើន និងល្ាើយ
របនឹងរម្រមូវការជាក់ផ្សតង៕ 

(...ត្រីទំ្រ័រ ៥០) 

សកមមភាពវាស់កលៅព  បាញ់អាកុេជូនឪពុកម្ភត យ និងអាណាពាបាេសិសេមុនលពេចូេរមួទទួេយកលសបៀងអាហារលៅបឋមសិកាកសាង។ 

អាណាពាបាេបានបងាា ញអារមមណ៍រ ើករាយ និងបានផ្ថ្ាងអំណរអរគុណដេ់គលម្រម្ភង 
ផ្ដេបានផ្តេ់លសបៀងអាហារលនោះដេ់ពួកោរ់លៅសាលាបឋមសិកាម្ភក់កណាត េ។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 52 

 លៅពាក់កណាត េ ផ្េមិថុ្នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
គលម្រម្ភងបលងកើនភាពងាយម្រសួេចូេសាលា
លរៀនតាមរយៈការោមំ្រទពើសហគមន៍ (រ ើកIV/

REACH IV) លម្រកាមជំនួយហរិញ្ាបបទានពើ
អងគការវ ើលវ ើេបានលរៀបចំផ្ចកលសបៀងអាហារជូន
ដេ់កុម្ភរងាយរងលម្រោោះចំនួន ៥២១នាក់ 
ផ្ដេកំពុងសិកាលៅសាលាបឋមសិកាលោេ
លៅចំនួន ៤១ កនុងលេរតសាវ យលរៀង កំពង់ឆ្ន ងំ 
លពា ិ្៍សារ់ និងច្ម្រពផ្វង។  
 កមមវ ិ្ ើលនោះម្ភនលោេបំណងចូេរមួជួយ
សម្រម្ភេបនាុកដេ់ម្រគួសារកុម្ភរងាយលម្រោោះ 
ផ្ដេកំពុងចួបម្របទោះការេំបាកអំ ុងលពេ
សាលាលរៀនបិទទាវ រលដ្ឋយការ្ាងរ ើករាេដ្ឋេ
ជំងឺកូវ ើដ-១៩។ គលម្រម្ភងបានល្វើការសហការ
ោយ ងេាជាមួយមនាើរអប់រ ំ យុវជន និងកើឡា
លេរត ការោិេ័យអប់រ ំយុវជន និងកើឡាម្រសុក 

អាជាា ្រមូេដ្ឋា ន លលាកលមភូមិ គណៈកមមការ
ម្រទម្រទង់សាលា រំណាងម្រកុមម្របឹកា ុទំទួេ
បនាុកកិចចការនារ ើ និងកុម្ភរ ុ។ំ  
 កុម្ភរម្ភន ក់ៗទទួេបានអងករ ២០គើ ូ ទឹក
ម្ររើ ១យួរ មើជារិ ១លកោះ ទឹកសុើអើវ ១យួរ ម្ររើ
េកំបយុង ១យួរ និងលម្របងឆ្ចំណុោះ ១េើម្ររ ១ 
ដប។ ជំនួយលនោះបានជួយលដ្ឋោះបនាុករបស់
ម្រគួសារកុម្ភរងាយរងលម្រោោះកនុងអំ ុងលពេដ៏
េំបាកលនោះ។ 
  លលាក  ប ូ សអូំន ជាអភិបាេរងម្រសុក
សាវ យម្រជំ បានម្ភនម្របសាសន៍ផ្ណនាដំេ់    
កូនៗកមួយៗ ឪពុកម្ភត យ និងអាណាពាបាេ
ថ្ន សូមឪពុកម្ភត យ និងអាណាពាបាេទាងំ
អស់រកាអនាម័យេាួនម្របាណ និងអនាម័យ 
ហូបចុក ជាពិលសសជួយបលម្រងៀនកូនៗលៅផ្ាោះ
អំ ុងលពេសាលាលរៀនកំពុងបិទទាវ រ។  សូម

តាមដ្ឋនការសិកាកូន និងកិចចការផ្ាោះផ្ដេម្រគូ
បានលផ្ាើឱ្យកុម្ភរល្វើលៅផ្ាោះ និងលផ្ាើមកម្រគតូាម
ម្រកមុរយៈ Telegram វញិ ។ 
 គលម្រម្ភងរ ើក IV បនតលផ្ទត រការយកចិរតទុក 
ដ្ឋក់លេើកកមពស់ការចូេលរៀន គុណភាព និង
ការម្រគប់ម្រគងការអប់រផំ្ដេម្ភនសកមមភាព   
សំខាន់ៗ ដូចជា ការពម្រងឹងជំនាញអាន ការ
ពម្រងឹងថ្នន ក់មលរតយយ ការពម្រងឹងការការពារកុម្ភរ 
ការពម្រងឹងបរសិាា នសិកា និងការចូេរមួពើសហ 
គមន៍។  
 កមមវ ិ្ ើផ្ចកលសបៀងអាហារលនោះបានម្របម្រពឹរតិ
លៅលដ្ឋយរេូន និងទទួេបានការសាទរពើអនក
ចូេរមួទាងំអស់ោន ។ ពួកោរ់បានផ្ថ្ាងអំណរ
គុណដេ់ម្ភច ស់ជំនួយ (អងគការវ ើលវ ើេ) តាម    
រយៈការសម្រមបសម្រមួេពើអងគការ លេប និងសូម 
ឱ្យគលម្រម្ភងបនតជួយបផ្នាមលទៀរ៕ 

ករមវិធីកចកច្សយបៀងអាហារជយួច្ោុះបញ្ហយរបស់កោុរងាយរងច្ព្ោុះ 

កុម្ភរងាយរងលម្រោោះលៅសាលា 
បឋមសិកាភូមិថ្មើមកទទួេ 
លសបៀងអាហារពើគលម្រម្ភង។ កុម្ភរងាយរងលម្រោោះលៅសាលាបឋមសិកាឯកេើផ្េទទួេបានជនួំយលសបៀងអាហារពើគលម្រម្ភង។ 

ពិ ើ្ផ្ចកលសបៀងអាហារលៅសាលាបឋមសិកាម្រគួសដេ់កុម្ភរងាយរងលម្រោោះចំនួន១០នាក់ លដ្ឋយម្ភនការ 
សហការោយ ងេាពើអាជាា ្រមូេដ្ឋា ន។ 



 

ទ្យំររ័ 53 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

 លៅច្ថ្ៃទើ២២-២៣ ផ្េមិថុ្នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
កមមវ ិ្ ើល្ាើយរប និងសាត រល ើងវញិនូវវស័ិយ
អប់រកំនុងបរបិទជំងឺកូវ ើដ-១៩ (CERRP) បាន
លរៀបចំកិចចម្របជុំមួយលដើមបើពិលម្រោោះលោបេ់ជា 
មួយម្របធានគលម្រម្ភងដច្ទៗលទៀររបស់អងគការ 
លេប អំពើការលម្របើម្របាស់កញ្ច ប់ឯកសារការសិកា 
បំបយនបផ្នាមសម្រម្ភប់ដ្ឋក់បញ្ចូ េលៅកនុងការ
បលម្រងៀន និងលរៀនតាមភូមិ ឬសហគមន៍នានា

លៅទូទាងំម្របលទសកមពុជា។ ការម្របជុំលនោះម្ភន
សម្ភសភាពចូេរមួសរុបចំនួន ១៤នាក់ លៅ
ការោិេ័យកណាត េរបស់អងគការ លេប កនុង
ម្រកុងកំពង់ចាម។ ការម្របជុំលនោះម្ភនលោេ
បំណងផ្ណនាអំំពើកញ្ច ប់ឯកសារការសិកា
បំបយនបផ្នាម (ចាប់ពើថ្នន ក់ទើ១ ដេ់ទើ៩) និង
បនតជំរុញសកមមភាពលរៀនពើចម្ភៃ យលៅដេ់
គលម្រម្ភងលផ្េងៗលទៀរ។ 

 កញ្ច ប់ឯកសារការសិកាបំបយនបផ្នាមលនោះ 
ម្ររូវបានបលងកើរលដ្ឋយកមមវ ិ្ ើល្ាើយរប និងសាត រ
ល ើងវញិនូវវស័ិយអប់រលំៅកមពុជាកនុងបរបិទ
ជំងឺកូវ ើដ-១៩ ោមំ្រទលដ្ឋយភាពជាច្ដគូសកេ
លដើមបើការអប់រ ំ (CERRP-GEP ) ផ្ដេជាកមម
វ ិ្ ើថ្មើមួយលទៀររបស់អងគការ លេប លហើយទទួេ
បានជំនួយហរិញ្ាបបទានពើអងគការយូនើលសហវ 
(UNICEF)៕ 

សកមមភាពម្របជុកំមមវ ិ្ ើល្ាើយរប និងសាត រល ើងវញិនូវវសិ័យអបរ់កំនុ ងបរបិទជងឺំកូវ ើដ-១៩ ជាមួយម្របធានគលម្រម្ភងដច្ទៗលទៀរ។ 

 កនុងផ្េមិថុ្នា ឆ្ន ២ំ០២១ កមមវ ិ្ ើសាលា
មលរតយយរបស់គលម្រម្ភងវ ិ្ ើសាស្តសតសរុបលដើមបើ
ពម្រងឹងអំណានសម្រម្ភប់កុម្ភរ (TRACIII) បាន
ផ្តេ់ផ្េបងសិកា និងលសៀវលៅមលរតយយសិកា
ផ្ដេម្ភនរូបភាពបផ្នាមសម្រម្ភប់កុម្ភរេចើលៅលម្របើ
ម្របាស់លៅផ្ាោះ និងបានផ្ចកជូនលសៀវលៅមយុនលរ
សូរ ើសម្រម្ភប់ឱ្យកុម្ភរល្វើកិចចការលៅតាមផ្ាោះម្ភន 
ចំនួន ២២៨ឈុរ និងគូេ័រផ្ទរ់ពណ៌ចំនួន 
២២៨ម្របអប់សម្រម្ភប់កុម្ភរគូរ ឬផ្ទរ់ពណ៌លេើ
កិចចការកនុងលសៀវលៅ សនាឹកកិចចការ និងសម្ភា រៈ
សិកាមួយចំនួនលទៀរដេ់សាលាលរៀនលោេ
លៅចំនួន៦កនុងលេរតកំពង់ចាម និងលេរតរបូង មុ ំ
កនុងបរបិទកូវ ើដ-១៩។ គលម្រម្ភងលៅផ្របនតោមំ្រទ
សកមមភាពជួយអនតរាគមន៍ដេ់សាលា ជា

សិកាា សាលា ការម្របជុំ ការផ្តេ់បលចចកលទស
បលម្រងៀនលដើមបើល្វើោយ ងណាឱ្យសិសេអាចសិកា

បានោយ ងម្រសួេលៅតាមផ្ាោះ លទាោះបើសាិរកនុង
សាា នភាពសាលាលរៀនកំពុងបិទទាវ រក៏លដ្ឋយ៕ 

ការផតលស់ោភយរៈសិកយាបកនថរដល់កោុរច្ៅសាលាច្រៀនច្ោលច្ៅ 

លសៀវលៅមយុនលរសូរ ើសម្រម្ភប់ឱ្យកុម្ភរសរលសរ និងផ្ទរ់ពណ៌លេើរូបភាព។ 

ការរិច្ព្ោុះច្ោបល ់សតីរ ីការច្ព្បើព្ាសក់ញ្េបឯ់កសារការសកិយា 
បំប នបកនថរសព្ោបោ់ក់បញ្េូលច្ៅកែុងការបច្ព្ងៀន នងិច្រៀន 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 54 



 

ទ្យំររ័ 55 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

កុោរ ោ យន់ព្តា ានជួបរងច្ព្ោុះថ្្យកច់រាចរ ៍កែងុព្សកុអូរជុំ 
 អងគការ លេប និងសហការ ើ ម្រពមទាងំ
លលាកវ ើរលសនើយ៍លទា. អុឹង ប ុន ជាអ្ិការនគរ 
បាេម្រកុងកំពង់ចាម បានផ្តេ់ថ្វកិាមូេនិ្ិ
ចំនួន ៣.០០០.០០០ លរៀេ ជួយដេ់កុម្ភរ
ល ម្ ោះ ម្ភយ ន់ម្រតា លភទម្របុស អាយុ ៦ឆ្ន  ំលរៀនលៅ
ថ្នន ក់មលរតយយកម្រមិរេពស់លៅសាលាបឋមសិកា 
កាច្  ផ្ដេជាសាលាលោេលៅរបស់គលម្រម្ភង
កុម្ភរកមពុជារ ើករាយ (HCC) បានជួបលម្រោោះ
ថ្នន ក់ចរាចរណ៍កាេពើច្ថ្ៃទើ0២ ផ្េឧសភា ឆ្ន ំ
២០២១ លៅភូមិកាច្  ១  ុកំាច្  ម្រសុកអូរជុំ 
លេរ្ររនគិរ ើ លដ្ឋយសារររ់តាមម្្ភយ្ាងថ្នេ់ 
បណ្ាេឱ្យបាក់លៅា ទាងំសងខាង និងម្ររូវ
កាេោយ ង្ៃន់្ៃរ។ ថ្វកិាជំនួយលនោះនឹងជួយ
សម្រមួេបនាុកបានេាោះដេ់ម្រគួសារកុម្ភររង
លម្រោោះ។  
 ឪពុកម្ភត យរបស់កុម្ភររងលម្រោោះបានផ្ថ្ាង
នូវអំណរគុណចំលពាោះអងគការ លេប និងសហការ ើ ម្រពមទាងំអ្ិការម្រកុងកំពង់ចាមចំលពាោះទឹកចិរតដ៏េាម្របច្ពជួយដេ់់ម្រគួសាររបស់ពួកោរ់ផ្ដេកំពុង
ជួបការេវោះអំ ុងលពេជំងឺកូវ ើដ-១៩ កំពុងរ ើករាេដ្ឋេរ ើករាេដ្ឋេ៕ 

កុម្ភរម្ភយ ន់ម្រតាកំពុងទទួេបានការពាបាេ 

អងគការ ច្ខ្បចូលររួថ្វិកាជយួព្គសួាររងច្ព្ោុះច្ោយសារច្ភលើងច្ ុះផទុះ 
 អងគការ លេប និងសហការ ើ ម្រពមទាងំ
លលាកវរលសនើយ៍លទា អុឹង ប ុន ជាអ្ិការនគរ 
បាេម្រកុងកំពង់ចាម បានផ្តេ់ជំនួយថ្វកិាមូេ
និ្ិចំនួន ២.៥០០.០០០ លរៀេ ជួយដេ់
សិសេល ម្ ោះ ដួងច័នា លភទម្រសើ អាយុ១៤ឆ្ន  ំ
រស់លៅជាមួយម្្ភយជាស្តសតើលមម្ភយ យ ផ្ដេរង
លម្រោោះលដ្ឋយសារលភាើងល្ោះផ្ាោះកាេពើច្ថ្ៃទើ០១ 

ផ្េឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ សិារកនុងភូមិកាច្  ២ 
 ុកំាច្  ម្រសុកអូរជុំ លេរ្ររនគិរ ើ។ កុម្ភរ ើ ដួង
ច័នា កំពុងសិកាលៅថ្នន ក់ទើ៦ លៅសាលាបឋម
សិកា កាច្  ផ្ដេជាសាលាលោេលៅរបស់
គលម្រម្ភងកុម្ភរកមពុជារ ើករាយ (HCC)។ ជំនួយ
ថ្វកិាលនោះនឹងបានចូេរមួចំផ្ណកជួយសម្រមួេ
លដ្ឋោះបនាុកម្រគួសាររបស់កុម្ភរ ើរងលម្រោោះ។ ម្ភត យ 

កុម្ភរ ើ ដួងច័នា កនុងទឹកមុេម្ភនកតើសងឃមឹ បាន
សផ្មតងនូវលសចកតើអំណរគុណចំលពាោះអងគការ 
លេប និងបុគគេិក ជាពិលសសលលាកវរលសនើយ៍
លៅ អុឹង ប ុន ផ្ដេបានផ្តេ់ជំនួយជួយដេ់
ម្រគួសាររបស់ោរ់ផ្ដេបានរងលម្រោោះលដ្ឋយ 
សារលភាើងល្ោះផ្ាោះ៕ 

រំណាងអងគការ លេប និងអាជាា ្រមូេដ្ឋា នបាននាជំនួំយថ្វកិាចំនួន ២.៥០០.០០០ លរៀេជូនដេ់ម្រគួសារកុម្ភរ ើរងលម្រោោះផ្ទា េ់ច្ដ។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 56 

ការច្ធវើកផនការយុទ្ធសាស្តសតសព្ោបរ់យៈច្រល៥ឆ្យ ំ២០២០-២០២៤ 
 លៅច្ថ្ៃទើ១១ ផ្េមិថុ្នា ឆ្ន ២ំ០២១ ម្រកុម
ថ្នន ក់ម្រគប់ម្រគងជាន់េពស់របស់អងគការ លេប និង
ម្របធានគលម្រម្ភងសំខាន់ៗបានលរៀបចំការម្របជុំ
លេើកទើបើ សតើពើ ការល្វើផ្ផ្នការយុទធសាស្តសត
សម្រម្ភប់រយៈលពេ៥ឆ្ន  ំ ២០២០-២០២៤ 
លដើមបើបលងកើនឱ្កាសសម្រម្ភប់ការអភិវឌឍអងគ
ភាព និងម្ររួរពិនិរយលៅលេើផ្ផ្នការយុទធ   
សាស្តសតឆ្ន ចំាស់ ២០១៤-២០១៩ និងអភិ    
វឌឍន៍ផ្ផ្នការយុទធសាស្តសតឆ្ន ថំ្មើ។  
 បនាា ប់ពើបានពិភាកាោយ ងសកមមលេើ
ផ្ផ្នការយុទធសាស្តសតរយៈលពេ ៥ឆ្ន  ំកនាងមក
ស្ើពើ ្នធានមនុសេ ការម្រគប់ម្រគងសាា ប័ន 
លោេនលោបាយរបស់អងគភាព បញ្ញា ម្របឈម 
លផ្េងៗ េទធផ្េពើការសិកាម្រសាវម្រជាវរបស់
ម្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកើឡា និងអងគការ
សកមមភាពសម្រម្ភប់ការអប់រលំៅកមពុជា (អងគ
ការ លេប) បានរកល ើញថ្ន សិសេលៅផ្រម្ភន
ការលបាោះបង់លចាេការសិកា និងមិនទាន់បាន

ចុោះល ម្ ោះចូេលរៀនម្រគប់ោន លៅល ើយ។  កិចច
ម្របជុំស្ើពើផ្ផ្នការយុទធសាស្តសតលនោះបានលសនើ
ល ើងនូវទិសលៅថ្មើៗជាលម្រចើនសម្រម្ភប់បនតលេើក
កមពស់ការអប់រសំម្រម្ភប់កុម្ភរ និងយុវជន ផ្ដេ 
ម្ររូវបានចារ់ថ្នន ក់ចំនួន ១២ ចំណុចដូចខាង
លម្រកាម៖ ១) ការអប់រផំ្សាម (STEM: វទិា
សាស្តសត បលចចកវទិា វសិវកមម និងគណិរវទិា)
២) ការសិកាតាមលអ ចិម្ររូនិច (E-

Learning)/ការសិកាតាមអនឡាញ ឬផ្បប
និមមិរ។ ៣) ការអប់រពំើចម្ភៃ យ។ ៤) កមមវ ិ្ ើ
អប់រមំលរតយយសិកាជំនាន់ថ្មើ។ ៥) បនតការ
អភិវឌឍវជិាា ជើវៈម្រគូបលម្រងៀន (ឯកលទសម្របឹកា
គរុលកាសេយ)។ ៦) កមមវ ិ្ ើអប់រជំំនាញទន់/
សហម្រគិនភាព។ ៧) ការអភិវឌឍ នងិការោពំារ 
កុម្ភររូច (ម្ភនអាយុពើ ១០០ច្ថ្ៃដេ់អាយុ 
៤ឆ្ន )ំ។ ៨) ការពម្រងើកកមមវ ិ្ ើសាលាលរៀន
ជំនាន់ថ្មើ។ ៩) សាលាគរុលកាសេយជំនាន់ថ្មើ។ 
១០) កមមវ ិ្ ើសិកាម្រសាវម្រជាវអប់រតំាមរយៈ

មជឈមណឌ េម្រសាវម្រជាវគរុលកាសេយជំនាន់ថ្មើ
(NGPRC)។ ១១) ការពម្រងឹងកមមវ ិ្ ើអប់របំរ ិ
ោប័នន។ ១២) ការសុសសាយលៅកនុងថ្នន ក់
ជារិ និងការរស ូមរិផ្ផ្នកម្របរិបរតិេា មូេ
ដ្ឋា នម្រគឹោះម្រគប់ម្រគងសាលាលរៀន បញ្ញា យុវជន
លម្រៅសាលាលរៀន ការផ្តេ់លសវាកមមវ ិ្ ើម្របឹកា
អាជើព និងបលចចកលទស។ 
 កនុងរយៈលពេពើរទសវរេរចុ៍ងលម្រកាយលនោះ 
អងគការ លេប នសលម្រមចសមិទធផ្េផ្ផ្នកការងារ 
អប់រលំម្រចើន ជាពិលសសបានពម្រងើកេាួនកាន់ផ្រ្ំ 
និងម្ភនទំនួេេុសម្ររូវេពស់កនុងការល្វើឱ្យកុម្ភរ 

និងយុវជនទទួេបាននូវជលម្រមើសជើវរិដ៏េា
បំផុ្រផ្ផ្ាកលេើសកាត នុពេរបស់ពួកលគផ្ដេជា
េទធផ្េច្នការអប់រេំា និងការផ្តេ់អំណាច
ដេ់កុម្ភរ ម្រពមទាងំយុវជនងាយរងលម្រោោះឱ្យ
ទទួេបាននូវសិទធិផ្ទា េ់េាួនកនុងការទទួេបាន
ការអប់រមំ្របកបលដ្ឋយគុណភាពតាមរយៈវ ិ្ ើ
សាស្តសតច្ចនម្របឌិរថ្មើៗ៕ 

ម្រកុមថ្នន ក់ម្រគប់ម្រគងជាន់េពស់ និងម្របធានគលម្រម្ភងសំខាន់ៗរបស់អងគការ លេប បានលរៀបចំម្របជុលំ្វើបចចុ បបននភាពផ្ផ្នការយុទធសាស្តសត 
សម្រម្ភប់រយៈលពេ ៥ឆ្ន  ំ២០២០-២០២៤ បនតលទៀរ។ 



 

ទ្យំររ័ 57 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

  កនុងផ្េមិថុ្នា ឆ្ន ២ំ០២១  លលាក W. 

Partick Murphy ឯកអគគរដាទូរសហរដា   
អាលមរកិម្របចាលំៅម្របលទសកមពុជា បានល្ាៀរ
លពេលវលាដ៏ម្ភនរច្មាជួបសំលណោះសំណាេ
ជាមួយអរើរលបកាជនផ្ដេធាា ប់បានចូេរមួ
កមមវ ិ្ ើផ្ទា ស់បតូរការសិកាភាពជាអនកដឹកនាលំៅ
សហរដាអាលមរកិ លម្រកាមការលរៀបចំកមមវ ិ្ ើលដ្ឋយ 
សាា នទូរអាលមរកិ។ 
 លលាកម្រសើ ហុឹម ម្ភយ រ ើ ជាម្របធានសម្រមប
សម្រមួេកមមវ ិ្ ើអប់របំរោិប័នន និងគលម្រម្ភង 
លេើកកមពស់ការអប់រ ំ និងការងារលៅកមពុជា
(SEEK) របស់អងគការ លេប និងបុគគេិក
អប់រដំច្ទលទៀរបានជផ្ជកពិភាកាជាមួយ 
លលាក W.Partick Murphy អំពើវបប្ម៍ បរ ិ
បទរស់លៅរបស់ម្របជាជនកមពុជា និងសកមម 
ភាពការងារអប់រកំនុងលេរតកំពង់ចាម។  
 លលាកម្រសើបានម្ភនម្របសាសន៍បានថ្ន 
"កិចចជផ្ជកពិភាកាលនោះពិរជាម្ភនផ្ផ្ាផ្ទក  និង
េាឹមសារណាស់ ជាពិលសសការផ្ចករផំ្េកបទ
ពិលសា្ន៍ជាលម្រចើនផ្ដេអងគការ លេប កំពុងផ្រ

ម្របរិបរតិកនុងលពេបចចុ បបនន លដើមបើឱ្យវស័ិយអប់រ ំ
លៅកនុ ងម្របលទសកមពុជាម្ភនេកាណៈេាម្របលសើរ 
ម្របកបលដ្ឋយម្របសិទធភាព និងម្របសិទធផ្េ។ 
លលាអងគការ លេប គឺជាអងគភាពមួយផ្ដេបាន
ជួយលេើកកមពស់វស័ិយអប់រចំាប់ពើកម្រមិរ      
មលរតយយសិការហូរដេ់កម្រមិរឧរតមសិកា។ 
មយាងវញិលទៀរ លេបក៏ធាា ប់ទទួេបានកញ្ច ប់
ថ្វកិាពើ USAID និង FHI កនុ ងការជួយោមំ្រទ

សាលាលរៀន អនកម្រគលូលាកម្រគ ូនិងសិសេជាលម្រចើន
រយនាក់លៅកនុ ងវស័ិយអប់រ។ំ " 
 លលាកឯកអគគរដាទូរ W. Partick Mur-

phy បានបងាា ញការលពញចិរតោយ ងខាា ងំ 
ចំលពាោះការេិរេំម្របឹងផ្ម្របងល្វើការរបស់អរើរ
លបកាជនម្ភន ក់ៗ ផ្ដេបានជួយពម្រងឹងទំនាក់
ទំនងរវាងសហរដាអាលមរកិ និងម្របលទស    
កមពុជា៕ 

 កុំបលម្រងៀនេាួនឯងឱ្យកាា យជាមនុសេ
ផ្ដេចាផំ្រផ្ផ្ាកសាម លេើលគ លម្រពាោះលបើច្ថ្ៃណាមួយ 

ោម នលគ លនាោះលយើងនឹងលវទនា។ លយើងម្ររូវលចោះ
រស់លៅលដ្ឋយយកេាួនជាទើពឹងផ្ផ្ាក លទើបលវលា
លម្រកាយលយើងមិនសូវលនឿយចិរត លម្រពាោះលហរុពឹង
រកលគមិនបាន។ តាងំពើរូចម្រកូចឆ្ម រមក លយើង
រស់លដ្ឋយពឹងលេើកម្ភា ងំរបស់ឪពុកម្្ភយទាងំ 
ម្រសុងកនុងការចិញ្ច ឹមបើបាច់រកា ទម្រម្ភដំេ់
លយើង្ំដឹងក្ើ លដើរបាន ររ់បាន និោយបាន 
និងអាចល្វើអវើៗលដ្ឋយេាួនឯង។ បយុផ្នតដេ់
លពេលយើង្ំអាតាម  លពញរូបលពញរាងកាេ
ណា លពេលយើងលចញពើសងគមម្រគួសារលៅចូេ
កនុងសងគមខាងលម្រៅ លយើងម្ររូវលរៀនរស់លដ្ឋយ
ពឹងលេើេាួនឯង។ ជាបុរសក្ើ ឬជាស្តសតើក្ើ 
ម្របសិនលបើកនុងច្ថ្ៃអនាគរលយើងបានជួបគូជើវរិ
េាម្ភន ក់ លនាោះចារ់ទុកថ្ន ជាសំណាងរបស់
លយើងកនុងជើវរិអាពាហ៍ពិពាហ៍ បយុផ្នតលម្រៅពើលដក
ម្រសច្មចង់បានមនុសេេាមករមួដំលណើ រជើវរិ
ជាមួយ លយើងម្ររូវកសាងដុសខារ់េាួនឯងឱ្យ
បានលដើរកនុងគនាងជាមនុសេេាដូចជាមនុសេ
ផ្ដេលយើងចង់បានលៅកនុងក្ើម្រសច្មរបស់លយើង

ជាមុនសិន។  
 ថ្វើលបើសមផសេដ៏ផូ្រផ្ង់របស់ស្តសតើអាចទាក់
ចិរតបុរសឱ្យធាា ក់កនុងលសចក្ើលសនហាលេើរូបនាង
បាន បយុផ្នតអវើផ្ដេរកាវរតម្ភនបុរសលនាោះបាន
យូរអផ្ងវងលៅកនុងជើវរិរបស់នាងគឺចរោិ    
សមបរ្ិ ចររិឫកពារ ម្ភរោទ សមរាភាព 
ចំលណោះដឹង ចិរតគំនិរខាងកនុងរបស់នាងឯ
លណាោះលៅវញិលទ។ ដបរិថ្នបុរសសងាា  ម្ភន
លសចក្ើកាា ហានអង់អាច អាចទាក់ចិរតនារ ើឱ្យ
េង់ម្រសឡាញ់បាន បយុផ្នតអវើផ្ដេល្វើឱ្យនាង
ផ្្េ់ការលោរព លការផ្ម្រកង និងម្ភនភក្ើភាព
ជាមួយ គឺអរតចររិដ៏សៃប់សាៃ រ់របស់បុរស
លនាោះលៅវញិលទ លហើយបុរសផ្ដេអាចរកា
ភាពសៃប់លសៃៀម ផ្រម្ភនចិរតលម្ភោះមុរកាា ហាន 
គឺម្ភនផ្របុរសអនកម្ភនចំលណោះដឹង លហើយ
លម្រសាបលដ្ឋយគុណ្ម៌េពង់េពស់ផ្របយុលណាា ោះ៕  
 
(អរាបទដកម្រសងល់ចញពើលសៀវលៅលដើរលចញពើ

អរើរកាេ)  

កុំចំខ្េសីាមយច្គកផអក 

រូបភាព #Pinterest 

ជំនួបជារួយ ច្លាក W. Partick Murphy ឯកអគគរដឋទ្តូ្សហរដឋអាច្ររិក 

លលាកឯកអគគរដាទូរ W. Partick Murphy និងអនកម្រសើ ហឹុម ម្ភយ រ ើ បានពិភាកាអំពើវបប្ម៌ 
និងបរបិទរស់លៅរបស់ម្របជាជនកនុ ងលេរតកំពង់ចាម។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា ទ្យំររ័ 58 

១. លេើកច្ដម្របណមផ្ចង់សម្ភា រៈ  ឱ្នអងគវនាា ម្រគូអាចារយ 
 សុំចូេចារ់ផ្ចងចារកថ្ន  កំណាពយអការាជាលរឿងេាើ។ 
២. លនោះនឹងថ្នា ផ្ថ្ាងផ្ចងលសចក្ើ  ជើវរិលកមងម្រសើមិនសូវស្ើ 
 នាងម្ភនល ម្ ោះថ្នសុម្ភរើ  វយ័វឌឍន៍ពិសើគួរសបាយ។ 
៣. បយុផ្នតម្រគួសារនួននាងេេរ់  រស់លៅកំសរ់កំម្រពាម្្ភយ 
 ោម នទើេំនឹងមិនសបាយ  េវោះមាូបេវោះបាយេវោះក្ើសុេ។ 
៤. រស់លៅមណឌ េលកមងកំម្រពា  កនុងចិរតលវទនាមិនម្រសណុក 
 ភាពអវជិាា ចង់អុក ុក  អងគុយសំកុកគិរល ើងយូរ។ 
៥. កនុងចិរតចង់លរៀនម្ភនម្របាជាា   សុំលរៀនភាសាជាមួយម្រគូ 
 នាងសនាថ្ននឹងរស ូ  មិនឱ្យលលាកម្រគូេកចិនាត ។ 
៦. លដ្ឋយចិរតចង់បានចំលណោះដឹង  នាងេំនាងម្របឹងនាងឧសាហ៍ 
 មិនផ្ដេផ្រាររាូញរាេ់កិចចការ  ល្វើសពវម្របការផ្ដេម្រគូផ្ចង។ 
៧. លរៀនសូម្ររលរៀនអានទាងំសំលណរ  កំណាពយកាពយលករក៏លរៀនផ្សវង 
 លរៀនករ់ចំណាំ និងតាក់ផ្រង  មិនឱ្យេវោះផ្េវងភាា វេាឹមសារ។ 
៨. មិនយូរបយុនាម នកនុងសកេ  លកើរក្ើកងវេ់លពញលលាកា 
 កូវ ើដលមលរាគនាបំញ្ញា   ម្រគប់ៗសាលាម្ររូវបិទទាវ រ។ 
៩. លលាកម្រគូអនកម្រគូក៏ម្របឹងផ្ម្របង  លលាកេំសវោះផ្សវងម្របជុំោន  
 ល្វើវ ើលដអូសមលសាភា  ឱ្យសិសេសៃួនភាា បានសិកា។ 
១០. ចំលពាោះម្រសើសៃួនសុម្ភរើ  នួននាងពិសើេំខាា ងំកាា  
 លទាោះេកខានលរៀនកនុងសាលា  នាងសវ័យសិកាោម នេកខាន។ 
១១. អានឥរទំលនរទាងំច្ថ្ៃយប់  អានកនុងបនាប់លទាោះលាងចាន 
 ម្រសាវម្រជាវបផ្នាមម្របុងលម្របៀបម្របាណ តាមលដ្ឋយេំអានអុិន្ឺណិរ។ 
១២. អានលហើយអានលទៀរឥរម្ភនេាិេ  ជក់អស់មនាិេមិនលចោះផ្្ារ 
 កំណាពយលរឿងរាយ វកនុងកាផ្សរ  ព័រ៌ម្ភនទាន់លហរុលចោះចាសំាា រ់។ 
១៣. បំណងម្របាថ្នន សលម្រមចបាន  នាងេំរុញម្រចានផ្ម្របមុេម្ភរ់ 
 លសចក្ើេៃង់េៃិរខាច រ់ខាច យម្រពារ់   ឧបសគគឃ្លងំឃ្លរ់ផ្េងរានរុក។ 
១៤. នាងជាលកមងម្រសើចូេចិរតអាន  រលំដ្ឋោះឱ្យបានស ុកម្រគេុក  
 ្ៃេ់ម្ររង់ណាសួរម្រគូមិនទុក  ពុទធិម្រសគុកលកើរកនុងម្របាណ។ 
១៥. អានលម្រចើនលចោះលម្រចើនលកើនចំលណោះ  ោម នអនកមកលបោះម្របល ោះបាន 
 ធាា ប់េិចេង់ទឹកផ្ម្របសុេសានត  ជើវរិលម្របៀបបានដូចល ើងលោក។ 
១៦. លសៀវលៅគឺជាមគគុលទសក៍  ជាបរលមសាកំណរ់លជាគ 
  ជាឱ្សថ្ទិពវពាបាេលរាគ         លកើនផ្េលកើនលភាគពណារាយ។ 
១៧. លដ្ឋយសារចំលណោះនាងេំលរៀន  ម្របិរលម្របៀនរលបៀនជាសម្ភព យ 
 យកលៅតាមេាួនមិនរាយម្ភយ     ម្ររួសម្រតាយលវចសាព យផុ្រកំម្រពា។ 
១៨. សុោត្ីព្សីជ័យលាភី   ច្រៀនទ្យីដបរ់ីរកក៏ាេ យជា 
 ោេ ស់ពានច្េខមួយថ្នទ្យិវា   អំណានោោ៌ព្ត្ួសព្តាយផេូវ។ 
១៩. ោេ ស់ពានកំណារយការយច្រឿងខេី     ច្កើត្មករីព្សីច្ដើរផេូវព្ត្ូវ 
 ខំអានត្ស ូព្គបរ់ដូវ   ផេហុចឥឡូវច្ព្ពាុះអំណាន។ 
២០. ច្ព្កាយមកក៏កាេ យជាកវ ី    ច្ៅច្េើទ្យឹកដីច្ខមរាសាថ ន 

ច្រឿងត្ថ្រលថ្នការអាន 
(បទពាកយ៧) 

ោនច្ ម្ ុះេាញេបសុីខច្កសមកានត     សាងច្ករ តិ៍ច្ ម្ ុះានផុត្ច្វទ្យនា។ 
២១.ចំច្ណុះជំនាញជាមងគេ     សអិត្សាអ ងនិមេច្ោយវជិាា  
អនកច្រៀនានច្ព្ចើនខត្ងកាេ យជា      អនកោនរ័សតុភារមយួជីវតិ្។ 
២២.មតិ្តច្អើយច្យើងជាកច្ោព ជិក     គឺជាសាថ បនិកព្ត្ូវខត្គិត្ 
សាងព្គឹុះរុទ្យធិច្ថ្កើនគំនិត្    សមត្ថភាររិត្ច្កើត្រីអាន។ 

និពនធលដ្ឋយៈ កុសេ ម្រសើម្ភស 

សិសេថ្នន ក់ទើ១១ P2  

សាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើ វទិាេ័យផ្ម្រពកលេៀប 

 
 

លសចកតើពាោមមនិធាា បក់បរល់ម្រកាយេនង  
មនុសេផ្ដេម្ភនការតាងំចរិត  

(ដកម្រសងល់ចញ Page Proverb+) 



 

ទ្យំររ័ 59 ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០២ ព្បចខំខឧសភា-សីហា 

ឱ្កមពុជាលអើយ  លរើច្ថ្ៃណាលសបើយ  លមលរាគចច្ម្រង 
វ ើរុសចមាង  ឬកូវ ើដថ្មើ   លមលរាគម្របេ័យ 
   ការសិកាេាុ ំ។ 
ម្រគប់អនកសិកា  សវោះផ្សវងកាោ  ផ្សវងរកសមរមយ 
សាលាក៏បិទ  ផ្េងបានជំនុំ  ផ្េងបានជួបជុំ 
   ទាងំម្រគូទាងំមិរត។ 
លទាោះបើោយ ងណា  សិសេតាងំចិនាត   េិរេំតាងំចិរត 
េិរេំលរៀនសូម្ររ  លៅផ្ាោះម្ររូវគិរ  សួរផ្មយពិនិរយ 
   មិនចាញ់ម្រគូណា។ 
លរៀនលៅឯផ្ាោះ  ម្ររូវមិនខាច យេចោះ  ម្ររូវេំសិកា 
សិកាផ្សវងយេ់  លដ្ឋយេាួនអាតាម   ផ្ថ្មទាងំរកា 
   នូវសុេភាពផ្ង។ 
លរៀនលហើយលរៀនលទៀរ លរៀនកុំឱ្យឃ្លា រ  លរៀនជាចមបង 
លរៀនទាងំអកេរ  លរៀនទាងំលេេផ្ចង់  លរៀនតាមចំណង់ 
   ផ្ដេលយើងម្ររូវការ។ 

 

រត្ិអែកអាន 

 កូរ ណូាព្បលយ័ការសិកយាខ្្ុំ 
(បទ កាកគរិ) 

និពនធលដ្ឋយ ថ្ន េើដ្ឋ  
សិសេពូផ្កភាសាផ្េមរថ្នន ក់ទើ៩ 
 សាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើ វទិាេ័យហ ុន ផ្សន ពាមជើកង 

  

ម្របសិនលបើអនកមិនដងឹពើម្របវរតសិាស្តសតរបស់
ជារិ អនកនងឹម្ភនចកាុវស័ិយកនុងរយៈលពេេាើ 
បយុផ្នតលបើអនកដឹងពើម្របវរតសិាស្តសតជារិ អនកនឹងលចោះ
គិរពចិារណា នងិម្ភនទសេនៈវស័ិយផ្វង
សម្រម្ភប់អភិវឌឍន៍ម្របលទស ។ េើ កាវ ន់យូ 

 
If you do not know history, you 

think short term. If you know  

History, you think medium and 

long term Lee Kuan Yew 

 គលម្រម្ភងអងគការ លេប បានជួយដេ់វស័ិយអប់រជំាលម្រចើន ជាពិលសសគលម្រម្ភងសាលាលរៀន
ជំនាន់ថ្មើ។ ការទទួេបានអនតរាគមន៍ពើគលម្រម្ភងសាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើតាងំពើឆ្ន ២ំ០១៦មក សាលា
លរៀនរបស់េាុ ំបាទម្ភនចំណុចផ្ទា ស់បតូរោយ ងេាម្របលសើរ ដូចជា ទទួេបានវគគបណតុ ោះបណាត េការ
លម្របើម្របាស់បលចចកវទិា ពម្រងឹងសមរាភាពដេ់ម្រគូជាមួយវ ិ្ ើសាស្តសតបលម្រងៀនថ្មើៗ កសាងកម្រមិរ
សំណួរ កមមវ ិ្ ើសិកា ការលរៀបចំលហដ្ឋា រចនាសម័ពនធសាលាលរៀនឱ្យទាន់សម័យ ការបំពាក់សម្ភា រៈ
បលម្រងៀន និងលរៀនល្ាើយរបរម្រមូវការនាបចចុបបនន យេ់ដឹងបផ្នាមពើរលបៀបការម្រគប់ម្រគង រលបៀប
ដឹកនាកំនុងអងគភាព ជួយសម្រមួេការងាររដាបាេ លចោះពិនិរយផ្ផ្នការគនាងអាជើព ល្វើផ្ផ្នការ
អភិវឌឍ និងការល្វើផ្ផ្នការម្របចាផំ្ដេងាយម្រសួេដេ់ការតាមដ្ឋនសកមមភាពបលម្រងៀន ។`  
 សូមអរគុណដេ់អងគការលេប ផ្ដេបានបលងកើរសាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើលនោះ ផ្ដេជាសាលា
លរៀនគម្រមូមួយដ៏េាសម្រម្ភប់សាលាលរៀនទូលៅលៅកនុងម្របលទសកមពុជាយកគម្រមូតាម និងសងឈមឹថ្ន
សាលាលរៀនជំនាន់ថ្មើនឹងពម្រងើកកាន់ផ្រលម្រចើនបផ្នាមលទៀរនាលពេអនាគរ៕ លលាក គង ់ណារនិ នាយកសាលាលរៀន

ជនំាន់ថ្មើ វទិាេ័យលោកម្រពើង 


