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អកេ្រោរ ់

ADB ធនាគារអភិវធ្ឍន៍អាសុ ី
CFS សាោកុោរបម្ត្រ ី

CGC ោរបណ្នាំពីោរត្បកឹ្ាអាជពី 
CPD ោរអភិវឌ្ឍវិជាជជ្ីវៅៈបនត 
ESDP III កម្មវិធអីភិវឌ្ឍនវិ៍ស័យអប់រំទី ៣  
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IbL ោរសិក្ាតាម្បបបរិោះរក 

ICT បបចចកវិទ្ាពរោ៌ននិងទំនាកទ់ំនង 
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NIE វិទ្ាសាថ្នជារអិប់រំ 
NSDP ប្នអភិវឌ្ឍនយ៍ុទធសាស្តសតជារ ិ
PbL ោរសិក្ាប្អកបលើបញ្ហ ្
PCR សោោត្រថាន្ក់សសិ្េ 
PLC សោគម្ន៍សកិា្វិជាជ្ជីវៅៈ 
PW ោរង្រគបត្ោង 
SRS សាោម្ធ្យម្សិកា្ធនធាន 
SS សាោម្ធ្យម្សិកា្ 
STEM វិទ្ាសាស្តសត បបចចកវិទា្ វិសវកម្ម នងិគណិ្រវិទា្ 
USE-SDP2 គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំម្ធ្យម្សកិ្ាទរុិយភមូ្ិទ២ី 
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បពុវកថា 
ឯកសារបចចុប្បននបនោះ នបបងកើរប ើងតាម្សំបណ្ើរបស់ត្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប ើម្្បីជួយ
សត្ម្ួល ល់ោរោក់ឱ្យបត្បើត្ ស់នូវរចនាបថោរអប់រំថមីបៅកនុងសាោម្ធ្យម្សិក្ា ប ល ន
គាំត្ទបោយគបត្ោងអភិវឌ្ឍនវ៍ិស័យអប់រំម្ធ្យម្សិក្ាទរុយិភូម្ិទី២ (USE-SDP2)។ 

ត្កបខ្ណ្ឌប ល នពិពណ្៌នាបៅកនុងឯកសារបនោះរួម្ោនោរបណ្នាំសត្ោប់រចនាបថថមី
បោយប្អកបលើនិនាន្ោរសាថ្បរ្យកម្មអប់រំចុងបត្ោយបងអស់ បៅកនុងត្បបទសប្្េងៗបទៀរ ក៏ ូចជា
បទពិបសាធន៍កនុងត្បបទសពីកម្មវិធីបជាគជ័យប្្េងបទៀរ ប លបផាត្របលើោរនចនត្បឌិរប្នកអប់រំ 
 ូចជាគំនិរ្តួចប្តើម្ ំបូងពីកម្មវិធីសាោបរៀនជំនាន់ថមីរបស់ ត្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ 

ត្កបខ្័ណ្ឌបនោះបសនើឱ្យោនោរកំណ្រ់រចនាសម្ព័នធថមីសត្ោប់កបនលងអប់រំជាបត្ចើន រួម្ទំង
ថាន្ក់បរៀន បណាណ្ល័យ ម្នទីរពិបសាធន៍វិទ្ាសាស្តសត និងថាន្ក់បរៀនបំណ្ិនជីវិរ។ រូបសណាឋ្នបត្គឿង
សង្ហ្រិម្ទំងបនោះ  នយកបចញម្កពីទត្ម្ង់ប ើម្ ប ល នបត្បើត្ ស់ជាទូបៅកនុងថាន្ក់បរៀនបៅ 
កម្ពុជា ប ើម្្បីបលើកកម្ពស់វិធីសាស្តសតបគាលបៅថមី ប ល ន្្េពវ្្ាយបត្ោម្កម្មវិធីកំបណ្ទត្ម្ង់  
ោរអប់រំរបស់ត្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា  ូចជាោរសិក្ាប្អកបលើបញ្ហ្ (PBL) ោរង្រ
គបត្ោង (PW) និង ោរសិក្ាតាម្បបបរិោះរក(IBL)។ 

ោរផាល្ស់បតូរោរកំណ្រ់រចនាសម្ព័នធអប់រំតាម្របបៀបបនោះគឺប្អកបលើម្ូលោឋ្ន ប លសាថ្បរ្យកម្ម 
និងោររចនាបត្គឿងសង្ហ្រឹម្អាចោនឥទធិពលយា ្ងសំខាន់បៅបលើរបបៀបប លកុោរបរៀន និង
របបៀបប លត្គូបបត្ងៀន។ ជាោរពិរណាស់ ោនោរត្សាវត្ជាវបោយសំអាងបលើោរពិបសាធន៍ជា
បត្ចើន នបង្ហ្ញថា ោររចនាកបនលងអប់រំអាចោនឥទធិពលយា ្ងខាល្ំងបលើោរបរៀនសូត្រ។  ូបចនោះ
បហើយ កតីសង្ឃឹម្របស់អនកត្គប់ត្គង កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូម្ិ គឺថាត្កប
ខ្ណ្ឌរចនាបថទោរអប់រំម្ួយបនោះអាចជោះឥទធិពលជាវិជជោន ល់គុណ្ភាពននោរអប់រំបៅកនុង
សាោបរៀនប លគាំត្ទបោយគបត្ោងបនោះ។ 

គណ្ៅៈត្គប់ត្គងគបត្ោងអភិវឌ្ឍនវិ៍ស័យអប់រំម្ធ្យម្សកិ្ាទុរយិភមូ្ទិី២ 

រាជធានីភនំបពញ   បខ្ម្ករា ឆន្ំ២០២១
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១. សេចក្ដីស្ដើម 
១.១ សាវតា 

ត្កបខ្ណ្ឌរចនាបថទោរអប់រំបនោះ  នបបងកើរប ើងប ើម្្បី ត្ល់នូវទិ ឋភាពទូបៅននសំបណ្ើបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងប ន្ក
បហោឋ្រចនាសម្ព័នធសត្ោប់សាោបរៀនប លកំពុងសថិរបៅបត្ោម្គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូមិ្ទី
២ (USE-SDP 2)។ គំនិរ ត្ួចប ត្ើម្បនោះគឺបផាត្របលើោរបលើកកម្ពស់ោរចូលបរៀន គុណ្ភាព និងោរពាក់ព័នធប្្េ
ងៗបទៀរននោរអប់រំម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូមិ្ (USE) និងោរពត្ងឹងសម្រថភាពសាថ្ប័នសត្ោប់ោរបរៀបចំប្នោរ 
ោរត្គប់ត្គង និងោរ ត្ល់បសវារបស់ត្កសួងអប់រំ យវុជន និងកីឡា។ គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំទីបី (ESDP 
III) ជាប ន្កមួ្យបបនថម្ននោរ ត្ល់ហិរញ្ញប្បទនបោយធនាគាអភិវឌ្ឍអាសុី ADB បោយ នបរៀបចំ និងអនុវរតន៍
ប ើម្្បីបបងកើន សម្ធម៌្ គុណ្ភាព និងត្បសិទធភាពននបសវាអប់រំបៅកនុងវិស័យអប់រំម្ធ្យម្សិក្ាបឋម្ភូមិ្ (LSE) 
បៅកម្ពុជា។ គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូមិ្ទី២  ន ត្ល់មូ្លនិធិតាម្រយៅៈ កម្ចីធនាគារអភិវឌ្ឍ
អាសុី ADB បលខ្ 3427-CAM (COL) ចំនួន ៣០ ោន ុោល្រ បហើយោនោររួម្ចំបណ្ករបស់ រាជរោឋ្ភិ 
លចំនួន ៣ ោន ុោល្របបនថម្បទៀរ។ គបត្ោងបនោះោនបគាលបំណ្ងគាំត្ទ ល់ោរអនុវរតអាទិភាពសំខាន់ៗនន
ប្នោរយុទធសាស្តសតអប់រំ (ESP) ឆន្ ំ២០១៤-២០១៨ របស់ ត្កសួងអប់រំ យវុជន និងកីឡា ត្សបតាម្ប្នោរ
យុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជារិ (NSDP) ឆន្ំ ២០១៤-២០១៨ បោយសងករ់ធងន់បលើោរបលើកកម្ពស់ោរចូលបរៀន 
គុណ្ភាព និងភាពពាក់ព័នធននោរអប់រំម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូមិ្។ 

បនោះជាធារុមួ្យជួយបធវើឲ្យសាោរ ឋោនោរត្បបសើប ើងបៅជាសាោបរៀនទំបនើបជាងមុ្ន ពាក់ព័នធបៅនឹងោរ 
បកលម្អបរិសាថ្នសិក្ា បហោឋ្រចនាសម្ព័នធ ប ើម្្បីបោោះត្សាយរត្មូ្វោរសត្ោប់ោរអប់រំសរវរ្េទី ២១ ឲ្យោន់បរ
ត្បបសើរប ើង។ ទំងបនោះរាប់បញ្ចូលទំងរត្មូ្វោរសត្ោប់បរោិខ្របណាណ្ល័យទំបនើប បនទប់ពិបសាធន៍វិទ្ាសាស្តសត 
សាលត្បជំុប លអំបណាយ្ល ល់សោគម្ន៍សិក្ាវិជាជ្ជីវៅៈ បនទប់សិក្ាបំណ្ិនជីវិរ និងថាន្ក់បរៀនទំបនើប។ ជា
ជំហាន ំបូងកនុងោរអនុវរតកិចចខិ្រខំ្ត្បឹងបត្បងបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងនូវរូបវ័នតទំងបនោះ ត្កសួងអប់រំ យវុជន និងកីឡា 
 នចូលរួម្ជាមួ្យន គូអភិវឌ្ឍន៍ជារិ 
ប លជាអងគោរមួ្យោនប ្្ោះថា អងគោរ
សកម្មភាពសត្ោប់ោរអប់រំបៅកម្ពុជា
(KAPE) ប ើម្្បីឲ្យជួយបបងកើរឯកសារ
ត្កបខ័្ណ្ឌ ប ល ត្ល់អនុសាសន៍សត្ោប់
ោរផាល្ស់បតូរទំងោររចនាសាថ្បរ្យកម្ម និង
ោរកំណ្រ់រចនាសម្ព័នធបត្គឿងសង្ហរ្ឹម្បៅ
កនុងកបនលងអប់រំបគាលបៅប លគាំត្ទបោយ
គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យម្ធ្យម្សិក្ាទុរិ-
យភូមិ្ទី២។ ត្កសួងអប់ រំយុវជន និង

អាគារមណ្ឌលធនធាននៅសាលាដែលគាាំទ្រនោយគនទ្ោង USE-SDP2 



គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូម្ិទី២៖ ត្កបខ្ណ្ឌរចនាបថោរអប់រំថមី  

 2 

កីឡា  នបត្ជើសបរីសអងគោរបខ្ប ឲ្យជួយបរៀបចំបសចកដីត្ពាងអនុសាសន៍ទំងបនោះ ក៏បោយសារបរអងគោរ បខ្ប 
ោនបទពិបសាធន៍បជាគជ័យរបស់ខ្លួន កនុងោរផាល្ស់បដូររចនាបថទោរអប់រំ បៅកនុងត្បព័នធសាោបរៀនជំនាន់ថមី 
ប លជាកំបនទត្ម្ង់វិស័យអប់រំ ៏សំខាន់មួ្យ បោយទួល នោរបណ្នាំពី ត្កសួងអប់រំ យវុជន និងកីឡា ោលពី
ឆន្ំ ២០១៥កនលងបៅ។ បទពិបសាធន៍បនោះ ន ដ្ល់នូវ បម្បរៀនពីោរអនុវរតជាក់បសដងប លអាចោនត្បបយាជន៍
ចំបពាោះ គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូមិ្ទី២។ អនុសាសន៍ប ល នត្ពាងបៅកនុងឯកសារ
ត្កបខ័្ណ្ឌបនោះរួម្ោន បលង់ រននបនទប់ រូបភាពបំ្ុសជាគំនិរ្យ សត្ោប់ោររចនាប ើងវិញ ននកបនលងសិក្ាប្្េ
ងៗប លបយើងអាចបម្ើលប ើញោរពិពណ្៌នាបរៀបរាប់ពន្យល់ អំពីរបបៀបប លរចនាសម្ព័នធថមី អាចបលើកកម្ពស់ោរ
បរៀនសតូ្ររបស់សិសេ្សត្ោប់សរវរ្េរ៍ទី ២១ និងោរ  ្ន់ត្បោណ្រនម្លប ើម្្បីជួយសត្មួ្ល ល់ប្នលទធកម្ម និង
ជួយឲ្យសបត្ម្ច ននូវអនុសាសន៍បនោះ។ បគាលបំណ្ងចម្្បងននឯកសារបនោះ គឺោរបង្ហ្ញននអនុសាសន៍ទំង
អស់ខាងបលើ។ 

 ១.២ បរបិទោរអបរ់ ំ

សរុបជារួម្ គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូមិ្ទី២  ននិងកំពុងគាំត្ទ ល់សាោម្ធ្យម្សិក្ា
ធនធានចំនួន ៥០ ក៏ ូចជាសាោបណាដ្ញ ៨៧ ្ងប រ ប លសាោទំងបនោះទទួល នជំនួយបបចចកបទស
ពីសាោ សាោម្ធ្យម្សិក្ាធនធានបៅកនុងរំបន់។ ម្ជ្ឈម្ណ្ឌលធនធានបៅកនុងសាោម្ធ្យម្សិក្ាធនធាន 
គឺជាកបនលងឯកបទសមួ្យប លរួម្ោន បណាណ្ល័យ បនទប់កំុព្យូទ័រ បនទប់វិទ្ាសាស្តសត និងបនទប់ត្បជំុ។ បចចុប្បននបនោះ
ចំនួនម្ជ្ឈម្ណ្ឌលទំងបនោះកំពុងសាងសង់ រួម្បញ្ចូលទំងអគារម្ជ្ឈណ្ឌលធនធានចំនួន ៣៧ បទៀរប លោន
ត្សាប់។ ម្ជ្ឈម្ណ្ឌលទំងអស់និងត្រូវ នពិចារណា សត្ោប់ោរវិនិបយាគបបនថម្បៅបលើោរបកលម្អរោររចនា 
ត្សបបពលប លម្ជ្ឈម្ណ្ឌលធនធានថមនិីងទទួល នគុណ្ត្បបយាជន៍មួ្យចំនួន ពីបទពិបសាធន៍ននោររចនាពី
មុ្ន។ សាោបណាដ្ញគា្្នម្ជ្ឈម្ណ្ឌលធនធានបទ ប ុបនតនឹងទទួល នោរវិនិបយាគពីគបត្ោងប ើម្្បីបកលម្អរ 
បណាណ្ល័យ សកម្មភាពបំណ្ិនជីវិរ និងបរិោខ្អប់រំប្្េងៗបទៀរ។ សាោបរៀនចំនួន ១៣៧ ប លគាំត្ទបោយ
គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូមិ្ទី២ ត្រូវ នពត្ង្យត្គប់បខ្រតទំងអស់កនុងត្បបទសកម្ពុជា បហើយ
សាោទំងអស់នឹងទទួល នអរថត្បបយាជន៍ពីោរវិនិបយាគ បលើបហោឋរ្ចនាសម្ព័នធនិងបនទប់សិក្ាទំបនើបៗ។ 

១.៣ ោរបរៀបចតំ្កបខ្ណ្ឌ  

ោរបរៀបចំឯកសារត្កបខ័្ណ្ឌបនោះ ចាប់ប ត្ើម្ពីប ន្កប ល ត្ល់នូវភសតុតាងជាក់បសតង មួ្យចំនួនអំពីរបបៀបប លរចនា
បថទននោរអប់រំ អាចោនឥទធិពលបៅបលើោរអនុវរតោរអប់រ។ំ កនុងន័យបនោះ ោរសិក្ាថមីៗ នបង្ហ្ញថា លទធ
្លសិក្ារបស់សិស្េអាចោនោរត្បបសើប ើង បៅកនុងសាោបរៀនប លោនបរយិាោសសិក្ា លអត្បបសើជាង
មុ្ន បោយបលើកកម្ពស់ប ន្កប្្េងៗននោរសិក្ា (ឧ.ោរបរៀនជាត្កុម្និងោរបធវើោរង្រត្កុម្របស់សសិ្េ។ល។) 
គរុបោសលយ្ថមីប ល ន្្េពវ្្ាយបៅកនុងគបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូមិ្ទី២ (ឧ. ោរសិក្ា
តាម្បបបរិោះរក ោរសិក្ាប អ្កបលើបញ្ហ្) ោនបគាលបំណ្ងជួយឱ្យ ំបណ្ើរោរសិក្ាបៅមុ្ខ្បលឿនជាង លទធ្ល
ប ល នពីោរបបត្ងៀនបបបអសកម្ម ប លជាវិធីសាស្តសតទូបៅននោរបបត្ងៀនបៅកម្ពុជា។ រចនាបថទោរអប់រំថមី
អាចជួយសត្មួ្ល ល់ោរអនុវរតគរុបោសលយ្ថមីទំងបនោះមួ្យចំនួន ប លគបត្ោង នកំណ្រ់បគាលបៅ។ ប ន្ក
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បនោះក៏ពិភាក្ាអំពីបគាលោរណ្៍ជាមូ្លោឋ្នមួ្យចំនួន ននរចនាបថទោរអប់រំប លអាចោនត្បបយាជន៍កនុង បរិប
ទកម្ពុជា។ បនាទ្ប់ពីពិភាក្ាអំពីត្កបខ្ណ្ឌត្ទឹសដីប លគាំត្ទោរផាល្ស់បតូរកនុងរចនាបថទអប់រំ ឯកសារបនាទ្ប់ម្ក
បទៀរបនតបៅោរ ដ្ល់បយាបល់ជាក់ោក់ សត្ោប់កបនលងអប់រំប្្េងៗប លនឹងត្រូវ នបរៀបចំប ើងវិញបៅកនុង
សាោបគាលបៅរបស់គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូមិ្ទី២ ទំងបនោះរួម្ោន៖ 

 ១. បណាណ្ល័យទំបនើប ឬអាចបៅថាបណាណ្ល័យសរវរ្េទី ២១ 

 ២. បនទប់ប ល នកំណ្រ់ពណ្៌ 

 ៣. បនទប់ពិបសាធន៍វិទ្ាសាស្តសត 

 ៤. បនទប់បំណ្ិនជីវិរពហុបំណ្ង 

ោរ ត្ល់បយាបល់ប ល នបធវើសត្ោប់បនទប់និមួ្យៗ រួម្ោនោរពន្យល់អំពីរបបៀបប លោរផាលស្់បតូររចនាបថទ
ោរអប់រំ អាចបបងកើនោរបត្បើត្ ស់កបនលងប លោនត្សាប់។ បនោះអាចរួម្បញ្ចូលោរបធវើឱ្យបណាណ្ល័យោន់បរោន
ត្បសិទធភាពបោយសាបសវាកម្មប លអាច ត្ល់ឲ្យសិស្េ (ឧ. ោរចូលអានបសៀវប  បសវាកម្ម ោរសិក្ាចល័រ ោរ
ត្សាវត្ជាវតាម្អ ៊ីនធឺណ្ិរ។ល។) ោរបលើកកម្ពស់ត្បបភទប្្េងៗននោរសិក្ាបៅកនុងថាន្ក់បរៀន (ឧ. ោរបធវើបទ-
បង្ហ្ញ ោរបធវើោរង្រជាត្កុម្។ល។) ោរអនុវរតបោយផាទ្ល់ប ន្កវិទ្ាសាស្តសតបៅកនុងបនទប់ពិបសាធន៍វិទ្ាសា
ស្តសត។ប ន្ករងននបត្គឿងបរិោខរ្នីមួ្យៗ ត្ល់នូវ បនលង់ រននបនទប់ គំនិរននបលង់បត្គឿងសង្ហ្រឹម្ ប ើម្្បីបធវើឲ្យោរ
ពិភាក្ាទំងបនោះោនភាពច្ាស់ោស់តាម្ប លអាចបធវើបៅ ន។ ប ន្កនីមួ្យៗក៏ នបញ្ចូលនូវបញ្ជីននបត្គឿង
សង្ហ្រឹម្ និងឧបករណ្៍ចាំ ច់រួម្ទំងរនម្ល  ្ន់សា្្នសត្ោប់បត្គឿងសង្ហរ្ឹម្ត្បបភទនិមួ្យៗ្ងប រ ប ើម្្បីសត្មួ្ល
 ល់ោរបធវើលទធកម្ម។ ឯកសារត្កបខ័្ណ្ឌបនោះក៏រួម្បញ្ចូលនូវសំណ្ ំននឧបសម្ព័នធប ល ត្ល់នូវោរបញ្ជ្ក់លម្អិរ
បបនថម្បទៀរ សត្ោប់បត្គឿងសង្ហ្រឹម្ប ល្លិរបោយជាងកនុងត្សុក រួម្ជាមួ្យនឹងវិោត្រ ោរពន្យល់អំពីមុ្ខ្ង្រ 
និងរនម្ល្ងប រ។ ឧបសម្ព័នធនិមួ្យៗ នបរៀបចំប ើងបៅតាម្កបនលងអប់រំ  និងមុ្ខ្ង្រពាក់ព័នធរបស់វា។
ឧបសម្ព័នធទី១ ោនសារៅៈសំខាន់ពិបសស
ជាងបគ បោយសារវា ន ត្ល់នូវរនម្លសរុប
សត្ោប់លទធកម្មននកបនលងសិក្ានីមួ្យៗ។ 
ឧបសម្ព័នធទំងបនោះនឹងប ើររួយា ្ងសំខាន់
កនុងោរជួយម្ស្តនតីលទធកម្មប ើម្្បីបកបត្បលទធ
កម្មត្សបបៅនឹងថវិោប លគបត្ោងោន។ 

រូបភាព១.១៖ របូភាពនៃក្ដាខ ៀៃពត៌មាៃ អាចនលើក
កមពសស់មត្ថភាពរបស់សសិ្សកនុងការនធវើកិចចការ
គនទ្ោង ដែលពួកនគអាចបនងកើត្បរបង្ហញ្ជាទ្កុម 
និងបង្ហ្ញវាខៅក្នុងថ្ន្ក។់  
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២. សោលការណ៏ទូសៅ នៃរចនាបថទការអប់រ ំ
២.១ ោររចនាអាគារអាចោនឥទធិពលរបបៀបណាបៅបលើោរអនវុរតោរអបរ់ ំ

ទំនាក់ទំនងគាន្រវាងោររចនាអគារ និងោរអនុវរតោរអប់រំ ជាបរឿយៗោនភាពត្សពិចត្សពិល។ អនកសបងករជា
បត្ចើនបសទើរបរមិ្ន នករ់សោគ្ល់ថា ោររចនាអគារថាន្ក់បរៀនអាចោនឥទធិពលបលើឥរិយាបថ របស់ត្គូនិងសិស្េ
បោយបបៀបណាបោយរបបៀបណាបនាោះបទ។ ជាឧទហរណ្៍ ថាន្ក់បរៀនពីមុ្នៗបៅកម្ពុជា ជាធម្មតាោនបវទិោមួ្យ

បៅខាងមុ្ខ្ប លជាកបនលងត្គូបរងបរ 
អងគុយឬឈបបត្ងៀន ប ុនបរលកខណ្ៅៈ
ពិបសសននោររចនាបនោះគឺ បធវើឲ្យោន
ចំណ្ ចកណាដ្ល សត្ោប់ត្គូបៅបពល
 ំបណ្ើរោរសិក្ា និងបលើកម្ពស់ោរ
បបត្ងៀនបបបគរុបោសលយ្។ ោន
បរឿងគួរឲ្យហសួចិរត គឺជាញឹកញ ្ប់
ប លគបត្ោងជាបត្ចើន  នបសវងរក
ោរជំរុញឲ្យោនោរសិក្ាតាម្បបប
សិស្េម្ជ្ឈម្ណ្ឌលបហើយ នទទួល
ជំនួយបលើោរសាងសង់អាគារសិក្ា
ថមតីាម្បបបលកខណ្ៅៈម្ ូរចាស់បនោះ។
 ូបចនោះោររចនាអគារប ល នបលើក
ប ើងជាបរឿយៗ មិ្នសម្បហរុ្ល
ចំបពាោះវិធីសាស្តសតប លកំពុងបរបសនើសុំ
សត្ោប់អនុវរតន៍បនាោះបទ។  

ោរគូសទត្ម្ង់បលង់អាគារគួបរគិរពិចារណាពីវិធី
សាស្តសតប្្េងៗប លបធវើឲ្យសិសេ្បរៀនោនត្បសិទធ
ភាពបំ្ុរ។ បនោះអាចរួម្បញ្ចូលោរសិក្ាជា
លកខណ្ៅៈបុគគល ោរបរៀនជាត្កុម្ ោរបបត្ងៀន
បបបត្កុម្ធំ ោរចូលបត្បើអ ៊ីនធឺណ្ិរ និងទត្ម្ង់
ប្្េងៗបទៀរ។ បបបប្នប លថាន្ក់បរៀន និង
កបនលងសិក្ា (ឧទហរណ្៍បៅកនុងបណាណ្ល័យ)
ប ល នបរៀបចំបនាោះ អាចោនឥទធិពលយា ្ង-
សំខាន់បៅបលើោរបលើកកម្ពស់ឬរារំាងរបបៀបនន
ោរសិក្ា។ តាម្ោរសបងករបនោះជាបរឿយៗ ន
បង្ហ្ញពីរត្មូ្វោររុប លអាចចល័រ នបោយ 

រូបភាព ២.១៖ ការរចនាដបបបុរាណ្ៈ បនទប់នរៀនដែលបានជសួជលុនោយនទ្បើ 
លកខណ្ៈរចនាដបបបុរាណ្ោនែូចជា នេរិការខ្ពស់នៅដននកខាងមុខ្ននបនទប់នរៀន 
ដែលន្ដ្ត្នលើរតីាំងខ្ពសស់ទ្ោប់ទ្គបូនទ្ងៀន។ ននេះគឺជាឧទាហរណ្៍ែល៏អមួយអាំពី
រនបៀបដែលការរចនាថ្ន្ក់នរៀនអាចប េះពាល់ែល់គរុនកាសលយ្នោយទ្បនោល។ 

រូបភាព ២.២៖ ការរចនាថ្ន្កន់រៀនដែលជាំរុញគរុនកាសល្យថ្មី៖ 
រទ្មងត់្ុពាក់កណ្ត្លរងវងជ់ួយសទ្មលួែល់ការពភិាក្ាត្ុមលូ។  
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ង្យត្សួលនិងភាជ្ប់ជាមួ្យគាន្កនុងទត្ម្ង់ប្្េងៗគាន្ (ឧ. រាងឆបោណ្ ឬរាងពាក់កណាដ្លរងវង់)។ លកខណ្ៅៈបបប
បនោះ ទ្ុយពីរុបឈើបវង និងធងន់ប លបគបត្បើជាទូបៅកនុងថាន្ក់បរៀនបៅកម្ពុជា។ ត្សប ៀងគាន្បនោះប រ ោរពិចារណាបលើ
ោររចនាគួរបរបផាត្របលើ ោរកំណ្រ់ទីតាំងននកបនលងប្្េងៗគាន្ ប ើម្្បីបលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង និងោរសត្ម្ប-
សត្មួ្លបអាយ នលអបំ្ុរ។ ជាឧទហរណ្៍ វាសំខាន់ណាស់កនុងោរោក់បណាណ្ល័យបៅចំកណាដ្លសាោ ជា
ជាងបៅកបនលងប្្េង។ ូចគាន្ប របណាណ្ល័យគួរបរបៅជិរកបនលងប្្េងបទៀរ ូចជា បនទប់ពិបសាធន៍ បនទប់កំុព្យូទ័រ 
ោរិយាលយ័និងឬបនទប់សាស្តសាត្ចារ្យ ប ើម្្បីបបងកើនោរសត្ម្បសត្មួ្លជាមួ្យអនកអប់រំ ប លបត្បើត្ ស់កបនលង 
ប្្េងៗបទៀរទំងបនោះ។ ោរបរៀបចំកបនលងបៅកនុងសាោតាម្របបៀបបនោះ ឆលុោះបញ្្្ំងពីគំនិរននោរសាងសង់សាោ
បរៀនពីខាងកនុងបចញម្កបត្ៅ ប ើម្្បីឱ្យកបនលងនីមួ្យៗអាច ដ្ល់រត្មូ្វោរ ល់អនកសិក្ាបៅកនុងថាន្ក់បរៀន (សូម្
បម្ើលត្បអប់ទី ១ ខាងបត្ោម្)។ 

២.២ អវបី លោរសកិា្ត្សាវត្ជាវ នបង្ហញ្អពំោីររចនាសាោបរៀន 

ឥទធិពលននរចនាបថទោរអប់រំបលើោរបរៀនសូត្ររបស់កុោរគឺជា
ប ន្កមួ្យប លោនោរចាប់អារម្មណ្៍ោន់បរខាល្ំងប ើងពីសណំាក់
អនកអប់រំជាបត្ចើន។ ោនោរប ោះពុម្ភ្្ាយនាបពលថមីៗបនោះបោយ
ធនាគារពិភពបោក នរកប ើញថា ោរបកលម្អរបរិោខ្រអប់រំោន
ោរបត្បត្បួលត្បបហល 16% កនុងោរបរៀនសូត្ររបស់កុោរ ប ល
បង្ហ្ញពីរត្មូ្វោរសត្ោប់កម្មវិធីបកលម្អរបហោឋ្រចនាសម្ព័នធប ើម្្បី
ទទួល នលទធ្លត្រឹម្ត្រូវ1។ កតាត្មួ្យចំនួនប លជាប់ទក់ទង
ជាទូបៅជាមួ្យនឹងោរបធវើឲ្យត្បបសើប ើងននលទធ្លោរបរៀនសូត្រ 
 នសបងខបបៅកនុងត្បអប់ទី ១។ បទោះជាយា ្ងណាក៏បោយ វាជា
បរឿងសំខាន់កនុងោរចងចាំថា លកខណ្ៅៈននោរចនាខ្លួនឯងបរមួ្យ
មុ្ខ្មិ្នអាចជំរុញោរបរៀនសូត្រឲ្យត្បបសើរប ើងបនាោះបទ ប ុបនតវាអាច
ជួយសត្មួ្ល ល់ោរបកលម្អរបបបបនោះ បៅបពលប លោរត្គប់ត្គង
កបនលងអប់រំទំងបនាោះ ោនទំនាក់ទំនងជាមួ្យគាន្ត្បកបបោយ
ត្បសិទធភាព។  ូបចនោះោរបលើកកម្ពស់រចនាបថោរអប់រំគឺជាលកខ-
ខ្ណ្ឌ ចា ំច់ សត្ោប់ោរបលើកកម្ពស់ោរសិក្ា ប ុបនតវាមិ្នទន់ 
ត្គបត់្គាន់ បនាោះបទ។ បនោះបង្ហ្ញពីរត្មូ្វោរកនុងោររំរង់ទិសត្គូ
សត្ោប់រចនាបថទោរអប់រំថមី ប ើម្្បីឲ្យពួកគារ់ ន ឹងពីរបបៀប
បត្បើត្ ស់វាឱ្យោនត្បសិទធភាពបំ្ុរ។ បលើសពីបនោះបទៀរ សត្ោប់

 
1 Barret, P., Treves, A., Schmis, T., Ambasz, D., and Ustinova, M. (2019) ផលប ៉ះពាល់នៃហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ៃធសាលាហរៀៃហលើការសិក្សាៈ 

 A Synthesis of the Evidence, Washington, DC: World Bank.  

ត្បអបទ់១ី៖ កតាតរ្ចនាបថប លរមួ្ចបំណ្កជា
វជិជោន លោ់រសកិា្របសស់សិេ្ 
• លកខខ្ណ្ឌ "ធម្មជារិ" លអ ូចជាពនល ឺខ្្យល់

បរិសុទធ សីរុណ្ហភាព សំប ង និងោរ្្ា
ភាជ្ប់បៅនឹងធម្មជារិ។ 

• កបនលងសិក្ាប លសម្ត្សបតាម្អាយុ្ តល់
នូវឱោសសិកា្ប លអាចបរ់បបន ន 
ប លសិស្េអាចសត្ម្បខ្លនួ នងិបធវើោរង្រ
ផាទ្ល់ខ្លនួ ន។ 

• ោរ្្ាភាជ្ប់រវាងកបនលងសិក្ាប លង្យ
ត្សួលរក បហើយប លអាច្តលឱ់ោសឲ្យ
សិស្េអាចសិកា្បបនថម្ ន។ 

• កត្ម្ិរននោរជំរុញជុំវិញបោយបត្បើពណ្៌ 
និងភាពសមុកស្្ាញប លបម្ើលប ើញ។ 

• សាោបរៀនត្រូវ នរចនាប ើងពខីាងកនុង
ម្កខាងបត្ៅ (ពថីាន្ក់បរៀនបៅជាសាោ
បរៀន)  ូបចនោះកបនលងនមី្ួយៗត្រូវបំបពញ
រត្ម្ូវោររបស់អនកបត្បើត្ ស់។ 

• ោររចនាប លគិរគរូពីលកខខ្ណ្ឌអាោស
ធារុ និងវប្បធម្ក៌នុងរំបន។់ 

ត្បភព៖ធនាគារពភិពបោក ឆន្២ំ០១៩ 
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អនកប លទទួលខុ្សត្រូវបលើោរបណ្្តោះបណាដ្លត្គូ
បៅកនុងសាោបត្ោម្គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យម្ធ្យម្
សិក្ាទុរិយភូមិ្ទី២ សត្ោប់គរុបោសលយ្ថមីបនោះ គួរ
បរត្ ក ថា នភាជ្ប់ខ្លឹម្សារននោរបណ្្តោះបណាដ្
លរបស់ពួកគារ់ ជាមួ្យនឹងមុ្ខ្ង្ររចនាបថទថមី
មួ្យចំនួនប ល នពិភាក្ាបៅកនុងឯកសារ
ត្កបខ័្ណ្ឌបនោះ។ ត្កសួងអប់រំ យវុជន និងកីឡា ក៏
 នបបងកើរនូវបទពិបសាធន៍ជាក់បសតងជាបត្ចើនកនុង
រចនាបថទោរអប់រំ តាម្រយៅៈោរអនុវរតកំបណ្ទត្ម្ង់
សាោបរៀនជំនាន់ថមីរបស់ខ្លួន2 ។ អនកសរបសរកម្មវិធី 
សាោបរៀនជំនាន់ថមី  នបធវើោរពិនិរ្យយា ្ងទូលំ
ទូោយននរចនាបថទោរអប់រំថមីបៅកនុងត្បបទសប្្េ
ងៗបទៀរ បហើយ នបសវងរកបរិបទននរចនាបថទ
មួ្យចំនួនសត្ោប់បរិបទបៅកម្ពុជា។ កម្មវិធីពិបត្គាោះ
បយាបល់ បលើោររចនាសាោបរៀនថមី នពិចារណាពី
រត្មូ្វោរ (ក) ោរបត្បើត្ ស់ពហុមុ្ខ្ង្រននបត្គឿងស
ង្ហ្រឹម្ និងលំហ។(ខ្) ោរបត្បើត្ ស់សោភរ្ៅៈ និងោរ
បរៀបចំបលង់ប លោននិរនតរភាព បហើយ្្ាភាជ្ប់នឹងប
រិសាថ្ន។ (គ) ោររចនាប លបលើកកម្ពស់ោរបណ្នាំ
មុ្ខ្វិជាជ្ បសទម្ និងោរបត្បើត្ ស់បបចចកវិទ្ា។ ( ) 
រត្មូ្វោរប ើម្្បបីធវើឲ្យោនរុល្យភាពននោរពិចារណាទំងបនោះ ជាមួ្យនឹងោរគិរគូបៅបលើរូបរាងនិងបសាភ័ណ្ភា
ព។ ោរពិចារណាទំងបនោះមិ្នបម្នង្យត្សួលបទ បៅបពលប លឧបសគគកងវោះថវិោបរងបរជាកងវល់ ៏ធំ។ ប ុបនត
ជាទូបៅអនកអនុវរតន៍កម្មវិធី សាោបរៀនជំនាន់ថមី  នរកប ើញថារចនាបថទោរអប់រំថមីមិ្នចាំ ច់ោនរនម្លនថល
ជាងោររចនាបបបបុរាណ្បនាោះបទ។ ជាោរពិរណាស់ កនុងករណ្ីខ្លោះោររចនាបបបបនោះពិរជាោនរនម្លបថាកជា
ង។  ូបចនោះបហើយបគបជឿជាក់ថា រចនាបថទោរអប់រំប ល នសរបសរបៅកនុងឯកសារត្កបខ័្ណ្ឌបនោះគួរបរសថិរបៅ
កនុងធនធានថវិោប លោនសត្ោប់គបត្ោង។ ោរប ោះពុម្ភបសៀវប សាថ្បរ្យកម្មថមី ប លប ោះពុម្ពបោយត្កសួង
អប់រំ យុវជន និងកីឡា ន ត្ល់នូវបគាលោរណ្៍បណ្នាំជាបត្ចើនសត្ោប់ោរកំណ្រ់រចនាសម្ព័នធ ននកបនលងសិក្ា
បោយបត្បើបគាលោរណ្៍ទំបនើបននសាថ្បរ្យកម្មសាោបរៀន បហើយក៏ ន ត្ល់នូវករណ្ីសិក្ាជាបត្ចើនបៅកនុង
ត្បបទសកម្ពុជា គំរូបលង់អគារ ោរ  ្ន់ត្បោណ្រនម្លសត្ោប់លទធកម្ម និងអនុសាសន៍សត្ោប់ទិសបៅអនាគរកនុង

 
2 ក្ក្សួង អ.យ.ក្ (2020) សាា បត្យក្ម្មសាលាហរៀៃសក្ាប់សត្វត្សរ៍ថមមាៈរចនាបទ ៃិងហោលការណ៍ណណនាាំក្ម្ម វធិមសាលាហរៀៃជាំនាៃ់ថមមសក្ាប់កា

រវៃិិហោគហេដ្ឋា -រចនាសម្ព័ៃធ ក្បក្បហដ្ឋយហសាភ័ណភាព Phnom Penh: Author.  

ត្បអបទ់ ី២៖ បគាលោរបណ្នា ំសត្ោបោ់របកលម្អរបរោិខរ្បៅ
កនងុសាោ គបត្ោងអភវិឌឍ្នវ៍សិយ័ម្ធយ្ម្សកិា្ទរុយិភមូ្ទិ២ី 
• ពហមុ្ខុ្ង្រ៖ ោរបបងកើរោររចនាបត្គឿងសង្ហ្រមឹ្ប លោន

ម្ុខ្ង្របត្ចើនបៅកនងុធម្មជារ។ិ ម្ុខ្ង្រប លអាចបធវើ នរួម្
ោនកបនលងោក់សោភ្រៅៈ កបនលងអងគុយ ោរបង្ហញ្ជាប ើម្។ 

• ោររសប់ៅកនងុគរបុោសលយ្ថម៖ី របូសណាឋ្នបត្គឿងសង្ហ្រមឹ្
គួរបរសត្ម្បបៅនឹងគរុបោសល្យថមី ូចជា IbL, PbL ជាប ើ
ម្។ វាអាចរួម្បញ្ចូលោរបត្បើត្ ស់រុត្សាលៗ នងិោររចនា
បត្គឿងសង្ហ្រឹម្ប លសត្ម្បសត្ម្លួោរពិភាកា្ជាត្កុម្។ 

• ោរសត្ម្បជាម្យួបបចចកវទិា្៖ ោររចនាកបនលងសិក្ាគួរបរ
សត្ម្បតាម្ោររស់បៅសម្យ័បបចចកវទិ្ា រមួ្ោនកបនលង
ោនចរនធអគគសិន ីកបនលង្ទកុឧបករណ្៍ចល័រ ោនអ ៊ីនធណឺ្ិ
រ នងិម្ុខ្ង្រប្េ្ងៗបទៀរ។ 

• ោរបត្បើត្ សព់ណ្៖៌ បណ្នាំពណ្៌ប ើម្្បីបបងកើនភាពទក់
ទញននកបនលងសិកា្ ក៏ ូចជាបង្ហ្ញពមី្ុខ្ង្ររបស់វា (ឧ. 
ថាន្ក់បរៀនប ល នកំណ្រ់ពណ្៌។ 

• លហំត្បសទិធភាព៖ បត្បើបត្គឿងសង្ហ្រមឹ្ប ល្លិរកនុងត្សុក
ប ើម្្បីធានាថាបត្គឿងសង្ហ្រមឹ្សាកសម្នឹងកបនលងប លោន
ប ើម្្បីឱ្យលំហប លោនកនងុសាោបរៀនត្រូវ នបត្បើត្ ស់
ត្បកបបោយត្បសិទធភាព។ 

• ភាពទកទ់ញប្នកបសាភណ័្ឌភាព៖ ពនិរិ្យបលើោរបត្បើ
ទស្េនវជិាជ្ននោររចនា ចូជា ោររចនាបបបរចិនិយម្ប ល
ធានា ននូវភាពសីុគាន្ននពណ្ ៌សោភ្រៅៈ នងិោរបរៀបចំ
បត្គឿងសង្ហ្រឹម្។ 
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ោររចនាសាោបរៀនបៅទូទំងត្ពោះរាជាណា
ចត្កកម្ពុជា។ ោរប ោះពុម្ព្្ាយ នករ់
សោគ្ល់ប ើញថាោររចនាទំបនើបោនករណ្ី
ជាបត្ចើនមិ្នោនរនម្លនថលជាងោររចនាបបប
ត្បនពណ្ីបទ បហើយជួនោលវាពិរជាបថាក
ជាងខាល្ំងបៅបទៀរ។ បោយប អ្កបលើោរ
សិក្ាប លោនត្សាប់ ត្កបខ្ណ្ឌបចចុប្បនន
 នោក់បចញនូវចំនួនបគាលោរណ្៍បណ្នាំ
ននរចនាបថទប លអាចោនត្បបយាជន៍
សត្ោប់អនកបរៀបចំប្នោរគបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិ
ស័យម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូមិ្ទី២ បៅបពល
ប លបធវើោរបកលម្អរបហោឋរ្ចនាសម្ព័នធអប់រំ 
បៅកនុងសាោបរៀនបគាលបៅ។ បគាលោរណ្ប៍ណ្នាបំ ល នបរៀបចំបនោះោនបគាលបំណ្ងបញ្្្ក់ថាសកម្មភាព
បកលម្អរបហោឋរ្ចនាសម្ព័នធ ជំរុញឲ្យោនគបត្ោងវិនិបយាគសម្រថភាពត្គូបបត្ងៀនប្្េងបទៀរ (ឧ.ោរសត្ម្បបៅ
នឹងគរុបោសល្យថមី) ោរបត្បើត្ ស់បបចចកវិជាជ្ោន់បរសុីជបត្ៅកនុងោរសិក្ា (ឧ.ោរសត្ម្បបៅនឹង 
បបចចកវិទ្ា) បហើយក៏សន្េំសំនចចំបពាោះោរចំណាយ្ងប រ។ បគាលោរណ្ប៍ណ្នាំទំងបនោះត្រូវ នពិពណ្៌នា
បៅកនុងត្បអប់ទី ២។  

 

 

 

  

រូបភាព ២.៣ - គ្រឿងសង្ហារឹមពហុមខុង្រ៖ ការនចនរូោកន់សៀេនៅដែល
រួមបញ្ចលូទាាំងនធនើរោក់នសៀេនៅ នងិកដនែងអងគុយចូលគានក្នងុនទ្គឿងសង្ហ្
រឹមដត្មយួនតល់នេូឧទាហរណ្៍ែល៏អននពហមុុខ្ង្រ.  
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៣. លក្ខណៈបសចេក្សទេនៃសេដ្ឋា រចនាេមព័ៃធ 
 ៣.១ បណាណល្យ័សរវរេ្រទ៍ ី២១ 

ទិ ឋភាពទបូៅ៖ បណាណ្ល័យសរវរ្េរ៍ទី ២១ ត្រូវ នចារ់ទុកថាជា “បបោះ ូង” ននសាោបរៀនទំបនើប។ ោររចនា
បនោះក៍ នបរៀបចំជាពិបសសសត្ោប់ោរអានសាង្រ់បោយប ក កបនលងបធវើបទបង្ហ្ញបសារទស្េន៍ និងកបនលង
ត្សាវត្ជាវប លបំពាក់កំុព្យូទ័រពី ២ បៅ ៤ បត្គឿង អាត្ស័យបលើទំហំរបស់សាោបរៀន។ ត្បសិនបបើអាចបធវើ ន រុ
រាងបោងត្រូវោក់កនុងរបបៀបមួ្យប ើម្្បីបម្ើលប ើញទិ ឋភាពទងំមូ្លននបណាណ្ល័យ បហើយធានា ននូវភាពង្យ
ត្សួលកនុងោរត្រួរពិនិរ្យ ោរបរៀបចំសណាដ្ប់ធាន្ប់ និងោរត្រួរពិនិរ្យប្្េងៗបទៀរ។ ន ទ្កណាដ្លបនទប់អាចត្ោល
កំរាលត្ពំប ើម្្បីឲ្យសិស្េអាចអងគុយ នត្សួលបៅបលើបនាោះនិងបបងកើនគំនិរនន "អនកបបងកើរ" លំហ បហើយោដ្ ឬោរ ូ 
ត្រូវបរៀបជាបរិោត្រជំុវិញ សត្ោប់ជួយកំណ្រ់ប នប លសិស្េអាចបធវើសកម្មភាពចល័រ ន និងជួយោរពារោរ
ោច់របហកកត្ោលត្ពំ។ 

រត្ម្វូោរននោររចនាបណាណល្យ័ពហមុ្ខុ្ង្រ៖ត្កបខ្ណ្ឌ
បចចុប្បននបនោះ ន ដ្ល់នូវោររចនាបណាណ្ល័យចំនួនបីប្្េង
គាន្អាត្ស័យបៅបលើទំហំ និងចំនួនបនទប់ប លអាចោន
សត្ោប់បធវើបណាណ្ល័យបនាោះ។ សាោមួ្យចំនួនោនបនទប់
បរមួ្យប ុបនាន្ោះ បហើយសាោខ្លោះបទៀរោនបនទប់ពីរសត្ោប់
បណាណ្ល័យ។ សាោម្ណ្ឌលធនធានោនបនទប់បរមួ្យ
ប លជាទូបៅោនទំហំធំជាងបនទប់បរៀនសតង់ោរទូបៅ 
បហើយសាោបណាដ្ញក៏ោនបរមួ្យបនទប់ ូចគាន្ឬក៏អាច
ោនពីរបនទប់អាត្ស័យបលើោរោនបនទប់ទំបន។ បនទប់ប ល
ោននិងវិោត្រប លត្រូវគាន្ត្រូវ នពន្យល់បៅកនុងត្បអប់ទីបី។ 

របូសណាឋន្ននបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្៖ ោររចនាប ើងវិញននសាោបរៀន គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូមិ្
ទី២ នឹងបំពាក់នូវទូត្គប់ត្គាន់បៅកនុងបណាណ្ល័យ សត្ោប់ោក់បសៀវប  នបត្ចើនជាង ១០០០០ ក្ាល។ ោរ
រចនាបត្គឿងសង្ហរ្ឹម្ប លបធវើបោយជាងកនុងត្សុក បៅកនុងបណាណ្ល័យប ល នជួសជុលបនាោះ ន ដ្ល់បអាយនូវ 
កបនលងត្សាវត្ជាវ កបនលងបង្ហ្ញបសារទស្េន៍ រុបណាណ្រក្េ និងកបនលងសត្ោប់ោរសិក្ាបសវងយល់បោយខ្លួនឯង
លកខៅៈបុគគល និង លំហអនកបបងកើរ (ោនន័យថា កបនលងសត្ោប់ោរបធវើោរង្រគបត្ោងជាត្កុម្)។ បត្គឿងសង្ហ្រឹម្
ប ល្លិរបោយជាង  នបធវើឲ្យរូបសណាឋ្នបណាណ្ល័យសត្ម្បបៅតាម្ទត្ម្ង់ននអាគារប លោនត្សាប់។ ជា
ឧទហរណ្៍សរសរកបនាល្ងបៅកណាដ្លបនទប់ នបត្បើសត្ោប់បធវើទូោក់បសៀវប យា ្ងពិបសសបអាយត្រូវបរម្ដងជា 
មួ្យគាន្បនោះទូភា្្ប់ជញ្ជ្ំងមួ្យបទៀរ  នបំពាក់ប ើម្្បីឲ្យជញ្ជ្ំងបនាោះ នបត្បើត្ ស់ បោយោនត្បបយាជន៍បំ្ុរ
សត្ោប់ោក់បសៀវប ។ ោរបត្បើត្ ស់ពណ្៌អាចបត្បត្បួលបៅតាម្ោរបសនើសុសំត្ោប់បណាណ្ល័យ។ ោរបត្បើពណ្៌
បឈើប ើម្្បីបអាយោនជាឯកសណាឋ្ន បរិយាោសកក់បៅដ្សត្ោប់អនកអាន។ ( ូច នបង្ហ្ញកនុង រូប ៣.២ ៣.៤ 
និង ៣.៦) ប ុបនតពណ្៌ជាបគាលប ល នបត្បើត្ ស់គឺជាពណ្៌ត្កហម្ រំបលចបោយន ទ្ខាងបត្ោយជាពណ្៌ស។
ោរកំណ្រ់អរតសញ្ញ្ណ្ននពណ្៌កនុងបណាណ្ល័យ គួបរពិភាក្ាជាមួ្យអនកពាក់ព័នធប ើម្្បីឲ្យពួកបគោនអារម្មណ្៍
ថាបណាណ្ល័យជាកម្មសិទធិរបស់ខ្លួន។ ប ើម្្បីឲ្យោន់បរច្ាស់បគគួបរបង្ហ្ញជាឧទហរណ្៍ឲ្យត្គប់ត្គាន់សត្ោប់

ត្បអបទ់ ី៣៖ វោិត្របណាណល្យ័ 
សាោម្ធយ្ម្សកិា្ធនធាន 
• បណាណល្យ័ម្ជឈ្ម្ណ្ឌលធនធាន៖ ៦.៨ម្x១១.៨ម្ 

សូម្បម្ើលរូបភាពទ ី៣.១ សត្ោប់បលង់ រ 
សាោបណាដញ្ 
• បណាណល្យ័ម្យួបនទប៖់ ៨.២ម្x៧.២ម្ 

សូម្បម្ើលរូបភាពទ ី៣.៣ សត្ោប់បលង់ រ 
• បណាណល្យ័ពរីបនទប៖់ ១៦.៣ម្ x៧.២ម្ 

សូម្បម្ើលរូបភាពទ ី៣.៥ សត្ោប់បលង់ រ 
 



គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូម្ិទី២៖ ត្កបខ្ណ្ឌរចនាបថោរអប់រំថមី  

 9 

ភាពសុីគាន្ននពណ្៌ចំរុោះ បធវើ ូចបនោះពណ្៌ប ល នបត្ជើសបរសី គឺោនសងគរភាពជាមួ្យនឹងោរចនាប ល ន
បង្ហ្ញបៅកនុងត្កបខ្ណ្ឌបនោះ។ ោររចនាបណាណ្ល័យទំបនើបបធវើប ើងសត្ោប់សាោបរៀនកនុង គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិ-
ស័យម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូមិ្ទី២  ន ល្ល់ឲ្យនូវកបនលងសត្ោប់អានផាទ្ល់ខ្លួន កបនលងបង្ហ្ញបសារទស្េន៍ (ឧ. 
កបនលងទស្េនារូច) កបនលងសិក្ាត្សាវត្ជាវ (ឧ. ទីតាំងត្សាវត្ជាវ) ប លោនកំុព្យូទ័រពីរ ឬបួនបត្គឿង។ រុរាង
បោងឬ រុបណាណ្រក្េ ត្រូវោក់បៅកបនលងមួ្យប លអាចបម្ើលបណាណ្ល័យឲ្យ នត្គប់កបនលង ប ើម្្បីឲ្យត្ ក ថាវា
ោនរបបៀបបរៀបរយ និងអាចត្រូរពិនិរ្យ ន។ បៅចំកណាដ្លបនទប់ បគ នត្ោលត្ពំប ើម្្បីឲ្យសសិ្េអាចអងគុយ
 ន យា ្ងង្យត្សលួបៅបលើបនាោះ បោយបញ្ចូលនូវគំនិរ្យមួ្យនន អនកបបងកើរលំហទំបនរ រីឯឥ ឋោរ ូ ឬោរ ូបឈើ ត្រូវ
 នត្ោលជាបរិោត្រជំុវិញ ប ើម្្បីជួយកំណ្រ់ប នសកម្មភាពអនកប ើរ ត្រឹម្ន ទ្ប លហាម្ឃារ់ និងប ើម្្បីជួយ
ោរពារកំុឲ្យសិករបហកត្ពំ្ងប រ។ ោរ ដ្ល់គំនិរកំបនទត្ម្ង់ននរូបសណាឋ្នបត្គឿងសង្ហ្រឹម្  ន ដ្ល់ជូនកនុររូប
ភាពទី ៣.១  ល់ ៣.៦ ប ើម្្បី នគំនិរ្យមួ្យចំនួនបោយោរបម្ើលប ើញជាក់បសដងននបលង់ រ (សូម្បម្ើលរូប
ភាពខាងបត្ោម្)។ 
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របូភាព ៣.១ - បលង ់របណាណល្យ័សាោម្ធយ្ម្សកិា្ធនធាន៖ ោរបង្ហ្ញបលង់ រសត្ោប់សាោម្ធ្យម្សិក្ាធនធាន ូចបលង់ខាង
បលើ។បណាណល័្យបនោះោនទោូក់បសៀវប ជាបត្ចើននងិកបនលងអងគុយយា ្ងត្សួលសត្ោប់អនកអាន កបនលងសកិ្ាត្សាវត្ជាវប លោនកុពំ្យូទ័រ
៤បត្គឿង កបនលងទស្េនារូចម្យួប លអាចោកប់ញ្ជ្ងំទូរទស្េន ៍ ៥៥ អ ៊ីញម្ួយបត្គឿង។ បណាណល័្យបនោះអាចទទួលសិស្េត្បោណ្ព ី
៤០បៅ ៥០ នាក់កនងុម្យួបពល។ 
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របូភាពទ ី៣.២ ក ៖ គំបហើញបបណាដ្យ 
បណាណ្ល័យ សម្ធ បង្ហ្ញន្ទខាងម្ុខ្
កបនលងទស្េនារូច និងកបនលងសិក្ា
ត្សាវត្ជាវបៅកណាដ្ល 
របូភាពទ ី ៣.២ខ្ ៖ គំបហើញបញ្ឆរិ 
បណាណ្ល័យ សម្ធ បង្ហ្ញពតី្បបហាងោបរ
ជាកបនលងោក់សោភ្រៅៈសិស្េប លបធវើជាប់
កបនលងអងគុយទស្េនា ោរបធវើបបបបនោះ
បង្ហ្ញពីសង្ហ្រឹម្ពហុម្ុខ្ង្។ 
របូភាពទ ី៣.២គ : គំបហើញពីបលើបណាណ្ល័
យ សម្ធ។ 

រូបភាពទី ៣.២ក 

រូបភាពទី ៣.២ខ 

រូបភាពទី ៣.២រ 
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របូភាព ៣.៣ - បណាណល្យ័សាោបណាដញ្ (១បនទប)់ ៖ បលង ់រខាងបត្ោម្បនោះបង្ហ្ញពីគំនសូត្ពាង សង្ហ្រមឹ្សត្ោប់បណាណល័្យម្យួ
បនទប ់ បៅសាោបណាដញ្។ បលង់ របង្ហញ្ទោូក់បសៀវប ធំជាបជ់ិញ្ជ្ងំ បៅខាងបត្ោម្ និងទរូាងរងវង់ម្យួបៅកណាដល្ប លអាចោក់
បសៀវប  ន ៥,០០០ ក្ាល កបនលងសិក្ាត្សាវត្ជាវ ភាជ្បជ់ាម្ួយកុំព្យទូស័ត្ោប់ត្សាវត្ជាវពីរបត្គឿង និងកបនលងទស្េនារូចបៅត្ជងុខាង
បឆវងប្នកខាងបលើននរូបភាព។ ត្បអប់បៅតាម្បរោិត្រជុំវិញបនោះគបឺង្ហញ្ពកីបនលងអងគុយ។ 

 

 

របូភាព ៣.៤ -របូភាពបំ្ សុគនំរិ ៖ រូបភាពខាងបលើបនោះបង្ហ្ញពគីំបហើញរូបភាពននបណាណល័្យម្ួយបនទប់ននសាោបណាដ្ញនិងទូ
ោក់បសៀវប បៅខាងបឆវងនិងកបនលងទស្េនាបៅខាងសាដ្ំជាម្យួកបនលងអងគយុបៅខាងកនងុនិងត្បបហាងោបរសត្ោប់ោក់សោភ្រៅៈសិស្េ
បៅខាងបត្ៅ។ ត្រង់្លូវចលូបណាណ្ល័យន្ទខាងបត្ោយបង្ហញ្ពីោដរ្ពរោ៌នបៅត្ជុងោខ្ងនងិរូបភាពជាប់ជញ្ជ្ំងបៅោខង្បទៀរប ើម្ប្ី
សាវ្គម្ន៍ចូលបណាណ្ល័យ។ 
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របូភាព ៣.៥ - បណាណល្យ័សាោបណាដញ្ (ពរីបនទប)់ ៖ បលង់ រខាងបលើបនោះបង្ហញ្ពគីំនូសត្ពាងសង្ហ្រមឹ្កនុងបណាណល័្យពីរបនទប់នន
សាោបណាដញ្។ បណាណ្ល័យោន្លូវចូលពីរអម្បោយរុរាងបោង។ ្លូវចូលម្យួ ំងបោយោដ្ពរ៌ោនប លជាខ្នងទូោក់ទូរទស្េន ៌ នន
កបនលងទស្េនា វាជាោរបត្បើពហមុ្ុខ្ង្រននបត្គឿងសង្ហ្រមឹ្។ សរសរកបនាលង្ភាជ្បជ់ាម្យួទូោក់បសៀវប បៅត្គប់ត្ជុង។ បៅខាងចុងននប-
ណាណ្ល័យោនកបនលងសិកា្ត្សាវត្ជាវ នងិទូបសៀវប រាងម្លូ្ងប រ បហើយនិងទូបសៀវប ធជំាប់ជញ្ជ្ំងប លអាចោក់បសៀវប  ន ល់ 
១០,០០០ ក្ាល ។ ត្បអប់ត្កហម្បៅតាម្បរោិត្រជុំវីញសំគាល់បលើកបនលងអងគយុសត្ោប់ោរអានជាឯកជន។
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 ៣.២ បនទបប់រៀនកណំ្រព់ណ្ ៌

ទិ ឋភាពទបូៅ៖ រចនាបថអប់រំប ល នបលើកប ើងបៅកនុងសាោបគាបៅ គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិសយ័អប់រំម្ធ្យម្
សិក្ាទុរិយភូមិ្ទី២ គឺខុ្សបបលកពីអវីប លសិស្េធាល្ប់ នជួបត្បទោះបៅកនុង បនទប់វិទ្ាសាស្តសត (សូម្បម្ើលប ន្ក
បនាទ្ប់)។ បៅកនុងន័យបនោះបយើងសំបៅបៅបលើបនទប់មួ្យចំនួនប លមិ្នបម្នជាបនទប់វិទ្ាសាស្តសត បនាោះអាចជា
បនទប់ភាសាបខ្មរ គណ្ិរវិទ្ា វិទ្ាសាស្តសតសងគម្ ឬក៏ភាសាបរបទស។ ពណ្៌សត្ោប់បនទប់មិ្នបម្នវិទ្ាសាស្តសតត្រូវ
 ន ដ្ល់អនុសាសន៍ថា អាចបត្បត្បួលពីមួ្យបនទប់បៅមួ្យបនទប់បោយោរកំណ្រ់ពណ្៌បៅតាម្មុ្ខ្វិទ្ានិមួ្យៗ
(ឧ.ពណ្៌បខ្ៀវសត្ោប់វិទ្ាសាស្តសតសងគម្ ត្កហម្សត្ោប់ភាសាបខ្មរជាប ើម្) ថាន្ក់បរៀនប ល នកំណ្រ់ពណ្៌
តាម្វិធីបនោះនឹងោនភាពខុ្សគាន្កនុងោរកំណ្រ់ោរសិក្ា។ បៅបពលប លសិស្េជួបត្បទោះភាពខុ្សគាន្ននោរ
កំណ្រ់ភាពរូបបៅកនុងមួ្យនថង វានឹងជួយបបញ្ជៀសនូវភាពត្ចំប លននោររចនាថាន្ក់បរៀនបបបបុរាណ្ប លបធវើឲ្យ
ោនោរធុញត្ទន់និងគា្្នោរចាប់អារម្មណ្៌។ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
របូសណាឋន្បត្គឿងសង្ហរ្មឹ្៖ វាត្រូវ នបណ្នាំបបនថម្បទៀរថា ថាន្ក់បរៀនតាម្មុ្ខ្វិទ្ាកនុងសាោបគាលបៅនន 
គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូមិ្ទី២  នបត្បើសត្ោប់មុ្ខ្វិទ្ាគណ្ិរវិទ្ា ភាសាបខ្មរ ភាសា-
អង់បគលស ត្បវរតិវិទ្ា ភូមិ្វិទ្ា និងសីលធម៌្ ពលរ ឋវិទ្ា គឺត្រូវ នបំពាក់ រុចំនួន ១៨ ជាមួ្យនឹងរាងពិបសស 
(សូម្បម្ើលរូបភាព ៣.៨ ខាងបត្ោម្) ប លអាចអងគុយ នសិស្េពីរនាក់។ បហើយអាច ទ្ុកសិស្េ ន ៣៦ នាក់

របូភាព ៣.៧- បលង ់រ
សត្ោបប់នទបក់ណំ្រព់ណ្៖៌
រូបភាពខាងបឆវងបង្ហ្ញពី 
បលង់ រននបនទបម់្ិនបម្ន
វិទ្ាសាស្តសតប លបត្បើររុាង
ពាក់កណាដ្លឆបោណ្
សត្ោបសិ់ស្េអងគុយ។  
រុទំងបនោះអាចរបំរៀបជារាង
ប្្េងៗ នបត្ចើនប ើម្្បី
សត្ម្ួល ល់សិស្េកនងុ
ពិភាក្ាត្កុម្ នងិបធវើោរង្រ
គបត្ោង។ លំហរកណាដ្ល
បនទប់សត្ោបសិ់ស្េបធវើបទ
បង្ហ្ញឬក៏សត្ោប់ត្គូ កឹនាំ
ោរបបត្ងៀន។ ទជូាប់ជញ្ជ្ំង 
ខាងម្ខុ្និងខាងបត្ោយ
បនទប់ក៏្ ដល់នូវពហុម្ុខ្ង្រ
សត្ោបោ់កស់ោភ្រៅៈ ោដ្
បខ្ៀននងិោដព្រ៌ោនសត្ោប់
ោរង្រគបត្ោងរបស់
សិស្េ។ 

Area Reserved 
for Teacher 

Monitoring & 
Student Presen-

tations  

Front Display Cabinet  
(White Board, Bulletin Boards, Pull-down Screen, Storage Space) 

Back Cabinet for Storage 
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កនុងមួ្យថាន្ក់ ប លជាចំនួនអនុញ្ញ្រ បត្ចើ
បំ្ុរសត្ោប់មួ្យថាន្ក់។ បហើយក៏សុំឲ្យ
ោនសិស្េរិចជាងបនោះត្បសិនបបើអាចបធវើ
បៅ ន។ អនករចនាោរអប់រំក៏ នបណ្នា ំ
ឲ្យោនោរបត្បើត្ ស់រុសិសេ្ោនរាង
ប្្េងគាន្សត្ោប់ថាន្ក់បរៀនចំបពាោះសាោ
ប លគាំត្ទបោយគបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ
ម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូមិ្ទី២(សូម្បម្ើលរូប
ភាព៣.៨)រុរូបរាងថមីបត្រៀម្សត្ោប់
សិស្េ ប លអាចរំបរៀបជាត្កុម្កនុងរូប
សណាឋ្នប្្េងគាន្ជាបត្ចើន ន។ ជា
ឧទហរណ្៍រុអាចោនរាងជា
ពាក់កណាដ្លឆបោណ្ ឬពាក់កណាដ្ល
រងវង់  ូបចនោះពួកបគអាចោក់ គ្ួបគាន្ ប ើម្្បីបបងកើរទត្ម្ង់ធំជាងបនោះ។ ជាថមីម្ដងបទៀររុោនរូបសណាឋ្នជារាងអក្េរ U 
ជាទូបៅត្រូវ នបននាំឲ្យបត្បើប ើម្្បី នលំហបៅចំកណាដ្លថាន្ក់បរៀនបោយោនភាពង្យត្សួល ល់ោរផាល្ស់ទី
របស់ត្គូជំុវិញបនទប់ ក៏ ូចជាោរបធវើបទបង្ហ្ញរបស់សិស្េ និងសកម្មភាពត្កុម្។ (សូម្បម្ើលរូប ៣.៧ និង ៣.៩)
។ ទូពហុមុ្ខ្ង្ក៏ត្រូវ នោក់បៅខាងមុ្ខ្ (ោដ្ពរ៌ោននិងោដ្បខ្ៀន) បហើយប ន្កខាងបត្ោយ (សត្ោប់ោក់ស
ោភ្រៅៈសិក្ា) ននបនទប់បរៀនបហើយទូទំងអស់បនោះក៏ត្រូវ នោក់ ូចគាន្បនោះបៅកនុងបនទប់វិទ្ាសាស្តសត។ ទូទំងបនោះ
ភា្្ប់ទល់ពីជញ្ជ្ំងមួ្យបៅជញ្ជ្ំងមួ្យបត្បើជាពហុមុ្ខ្ង្រ ប លបធវើឲ្យោនត្បសិទធិភាពខ្ពស់កនុងោរបត្បើត្ សល់ំហ 
(សូម្បម្ើលរូប ៣.១០ ក និង ខ្)។ ទូត្រូវបត្បើពណ្៌ឲ្យ ូចបៅនឹងពណ្៌រុសិស្េប ើម្្បី ដ្ល់នូវភាពសុីគាន្ននពណ្៌។ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាព ៣.៨-ររុាងពាក់កណាដល្ឆបោណ្ប លបង្ហ្ញខាងបលើអាចបអាយ
សិស្េអងគយុ នពីរនាក ់បហើយសត្ម្ួល ល់ោរបរៀបជាត្កុម្បោយោក់
បញ្ចូលគាន្បត្ចើនប លអាចបបងកើរជាត្កមុ្ ន ៤,៦ ឬ ៨ នាក។់ 

របូភាព ៣.៩– គបំហើញជាគនំរិយ្ននបនទបក់ណំ្រព់ណ្៖៌ បលងថ់ាន្ក់បរៀនកណំ្រ់ពណ្ខ៌ាងបលើបង្ហញ្អំពរីបបៀបននោរផាល្ស់បដូរសាម្ញ្ញបៅ
កនុងោររចនាបនទបប់រៀនអាចសបត្ម្ច ននូវោរបកលម្អរសំខាន់ៗបៅកនុងបរិយាោសសិក្ា។ រុសិស្េរូបរាងថមីបបនថម្នូវភាពបរ់បបន
 នបត្ចើនកនងុោរង្រត្កុម្របស់សិស្េ ត្សបគានជ្ាម្ួយនឹងលំហរបៅកណាដល្ថាន្ក់បរៀនសត្ោប់ត្គូអាចប ើបម្ើលោរង្រត្កមុ្របស់សិស្េ។ 
ោដ្ពរោ៌នបៅខាងម្ុខ្្ដល់នូវកបនលងសត្ោប់តាងំងម្អរសាន្ន សិស្េបហើយទូបៅប្នកខាងបត្ោយោនកបនលងជាបត្ចើនសត្ោប់ោកស់ោភ្រៅៈ
ត្គូ។ ជាចុងបត្ោយោរបត្បើពណ្៌បរម្យួវា ននាមំ្កនូវភាពសីុគាន្បៅកនងុថាន្ក់បរៀន បហើយ នបបនថម្បសាភណ័្ធភាពននបរយិាោស
សិក្ា។ 
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របូភាព 3.១០ ក & ៣.១០ ខ្- ទថូានក្ម់្និបម្នវទិា្សាស្តសត៖ ទភូា្ប្់ជញ្ជ្ងំបៅប្នកខាងម្ុខ្ (រូប ៣.១០ក និងខាងបត្ោយរូប៣.១០ខ្) 
បៅកនុងបនទបម់្ិនបម្នវិទា្សាស្តសត  នបង្ហញ្នូវោររចនាបត្គឿងសង្ហ្រឹម្ថមបី លោរបត្បើត្ ស់លំហ ោនត្បសិទធិភាពជាពហុបណំ្ង។ ទូ
ខាងម្ខុ្ោនភាជ្បម់្កជាម្ួយោដ្ពរ៌ោនពីរប លសិស្េអាចបត្បើសត្ោបោ់រង្រគបត្ោង ត្ពម្ទងំោដ្បខ្ៀនកញ្ចកធ់ំម្ួយ និងកបនលងប្្េង
បទៀរបៅប្នកខាងបត្ោម្សត្ោប់ោកស់ោភ្រៅៈប្្េងៗ។ ទូបៅខាងបត្ោយ ន្ដល់នវូកបនលងជាបត្ចើនបទៀរសត្ោបោ់កឧ់បករណ្៍ធងន់ៗ 
ផាទ្ំង្្េពវ្្ាយជាប ើម្។ ទូទងំពីរបនោះបធវើពសីនលកឹហវបម្ោររឹង សត្ោបោ់រពារភាពសិករបហក។ បហើយទទូំងបនោះគរួបរបត្បើពណ្៌បរ់បបន
ប ើម្្បីបអាយោនភាពសីុគាន្ជាម្យួរនុិងបៅអី។ 

រូបភាពទី ៣.១០ក 
 

រូបភាពទី ៣.១០ខ 
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កណំ្រ់ចណំារំមួ្៖ ោរបំបលងពីសណាឋ្នបនទប់បរៀនបុរាណ្បៅជាបនទប់បរៀនថមីមួ្យ វាពិរជាមិ្នបម្នង្យត្សួល
បនាោះបទ បហើយោនោររឹងទទឹងជាបត្ចើន ពីសំណាក់អនកអប់រំអភិរក្េនិយម្តាម្ម្ករហូរ។ យា ្ងណាក៍បោយ 
សោដ្នុពលខ្ពស់ននរចនាបថទថមីប លបលើកកម្ពស់ោរសិក្ាបបបបកមងម្ជ្ឈម្ណ្ឌល រួម្ជាមួ្យនឹងោរផាល្ស់បដូរថមី
ប លបផាដ្របៅបលើបរយិាោសសិក្ា ប លោនបសាភណ្ឌភាពភាពទក់ទញ អាចជួយបបងកើរោរគាំត្ទពីបោកត្គូ
អនកត្គូជាបត្ចើន។  

 

 

 

 

របូភាព ៣.១១- បោំសប់ដបូរយិាោសសកិា្៖ ោរបណ្នាពំីរសិុស្េប លត្សាល បហើយោនរាងធរណ្ោីត្រប លជសួត្ម្លួ ល់
ោរង្រត្កុម្របស់សិស្េ អាចោនឥទធីពល ល់ោរផាលស់្បដូបៅបរយិាោសសិស្ា បៅកនងុសាោគបត្ោងអភិវឌឍ្ន៍វិស័យម្ធ្យម្សិក្ា
ទុរិយភូម្ិទ២ី។ របូភាពខាងបលើបង្ហ្ញអំពីោរបកបត្បរូបសណាឋន្បត្គឿងសង្ហ្រឹម្ថមអីាចជត្ម្ុញោរត្បរិបរត ិននគរបុោសល្យថមីប ល
គបត្ោង នោក់បោលបៅ។ ោរកំណ្រ់ពណ្៌រ ុនិងភាពសីុគាន្ននពណ្៌ប្េ្ងៗជាម្ួយបត្គឿងសង្ហ្រមឹ្បៅកនុងបនទប ់ជួយជត្ម្ញុ
បបនថម្នូវភាពទកទ់ញននបសាភណ្ភាពោន់បរខាល្ំងបៅ ល់បរយិាោសសិក្ា។ 
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 ៣.៣ បនទបព់បិសាធនវ៍ទិា្សាស្តសត 

ទិ ឋភាពទបូៅ៖ បនទប់ពិបសាធន៍វិទ្ាសាស្តសតបៅកនុងសាោបគាលបៅ គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយ
ភូមិ្ទី២  នរចនាប ើងរត្មូ្វតាម្ោរបបងកើរឲ្យោន៦ ត្កុម្ ប លត្កុម្និមួ្យៗអាចឲ្យសិស្េសិក្ា ន ៦នាក់ 
(សូម្បម្ើលរូប ៣.១២)។ បលង់បនោះត្សបគាន្ជាមួ្យនឹង បគាលោរណ្ន៍នោរសិក្ាបបបសហោរប លោនទំហំ
ត្បបសើរបំ្ុរ សត្ោប់ត្កុម្សិស្េោនសោជិក ៤បៅ ៦នាក់។ ពីរត្កុម្សិសេ្ត្រូវបត្បើឡាបូោងមួ្យចូលគាន្ 
 ូបចនោះពួកបគទំងអស់គាន្ត្រូវោរឡាបូោង ៣ និងោនោបូោងសត្ោប់ត្គូមួ្យបទៀរបៅរុត្គូខាងមុ្ខ្កនុងថាន្ក់
បរៀន។ោរបបងកើរត្កុម្សិស្េបបបបនោះ នជួយសត្មួ្លយា ្ងបត្ចើន  ល់កម្មភាពពិបសាធន៍វិទ្ាសាស្តសត ក៏ ូចជា
ប ន្កមួ្យបបនថម្បលើោរសិក្ាបសទម្។ បនទប់ពិបសាធន៍ក៏បំពាក់នូវទូបៅប ន្កខាងមុ្ខ្ និងទូភាជប់្ជញ្ជ្ំងមួ្យបទៀរ
បៅប ន្កខាងបត្ោយបនទប់បរៀន្ងប រ ប ល នរចនាប ើងប ើម្្បីោក់សោភ្រៅៈវិទ្ាសាស្តសតឲ្យ នបត្ចើន។ ោររក្ា
ទុក 
សោភ្រៅៈបៅកនុងថាន្ក់បរៀន ន ដ្ល់នូវភាពត្ ក ថា ត្គូនឹងបត្បើវាកនុងោរបបត្ងៀនរបស់គារ់បត្ចើនជាងប លគារ់ត្រូវ

យកសោភ្រៅៈវិទ្ាសាស្តសតបនាោះ បៅជាមួ្យគារ់ពីទីកបនលងប្្េងពីថាន្ក់បរៀន។ 
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របូភាព ៣.១៤- រោុនឡាបោូងបត្បើរមួ្គាន៖្ រោុនឡាបោូងរួម្ប លោនក្ាល
រ ូប ៊ីបណ្ពីរជយួោរប់នថយរនម្លននបនទប់ពិបសាធន៍វិទ្ាសាស្តសត ប ល នបំពាក់
បោយឡាបោូងសថរិបៅកណាដល្ បត្ម្ុងសត្ោប់សិស្េពីរត្កមុ្ប លម្ួយត្កុម្ ៦
នាក់ បត្បើកនងុបពលបរម្យួ។ ឡាបោូងបទៀរបសារត្រូវបធវើពីបោហៅៈធារបុ លោន
គុណ្ភាពខ្ពស់ ប ើម្្បីបជៀសវាងព ីបត្ចោះ ឬ បធវើពីបសរា ្ម្ចិប លធនន់ឹងោរឆករូ។ រុក៏
ត្រូវបធវើពថីមោ ប្បៅន្ទខាងបលើប ើម្្បីោរពារទកឹត្ជាបចូលកនុងបត្គាងោដ្ហវបម្ោរ
ខាងបត្ោម្។ បោយសារបរបពំង់ទបុយាបងហូរទកឹបៅកត្ោលខាងបត្ោម្ នភាជប្់
ជាម្ួយឡាបោូង  ូបចនោះរោុនឡាបូម្និត្រូវបធវើឲ្យរកំិល នបនាោះបទ។ បោយបហរុ
្លបនោះ ត្កមុ្ោរង្រលទធកម្មអាចបត្ជើសបរសីោរបត្បើត្ ស់ទងំពីរ ន បោយរុ
បត្គាងបឈើបិរហវបម្ោ ( ូច នបង្ហ្ញកនងុរូបភាពខាងបឆវង) គឺជាជបត្ម្ើសោន
រនម្លបថាក ឬក៏ោរចាកសីុ់ម្ ងរ់៍ជាម្ួយោរបិរសនលឹកហវបម្ោរប លបត្បើពណ្៌ ចូ
គាន្។ ជបត្ម្ើសចងុបត្ោយបនោះោនរនម្លនថលជាង ប ុបនតបជឿជាក់ថា នបបនថម្នូវកត្ម្រិ
ននោរោរពារោរខ្ូចខារប លបណាដល្ម្កពីទកឹត្ជាបចូលពីឡាបូោង។  

រុពបិសាធន៍្ សុ៖ ោរកំណ្រ់រុពិបសាធន៍ ប ល នបង្ហ្ញខាងបលើគឺបធវើប ើងពីថមោ ្បបៅន ទ្ខាងបលើ ប ើម្្បី
ង្យត្សូល ល់ោរបធវើពិបសាធន៍ប លោនទំងោរបត្បើត្ សធ់ារុគីមី្ប្្េងៗ។ រុពិបសាធន៍ោនរូបសណាឋ្នជា
រាងអក្េរ U ប លជួយសត្មួ្ល ល់ោរត្រួរពិនិរ្យនិងោរបធវើបទបង្ហ្ញតាម្ត្កុម្។ រុពិបសាធន៍ត្រូវបធវើឲ្យរំកិល
 ន ូបចនោះបហើយរូបសណាឋ្នរបស់វាអាចផាល្ស់បដូរ នបៅតាម្រត្មូ្វោររបស់ត្គូ។ បទោះបីជាយា ្ងណាក៏បោយ រុ
ប លោនឡាបូោង នភាជ្ប់មិ្នបអាយរំកិល ន បោយសារវា នរភាជ្ប់ជាមួ្យទុបយាទឹកប ល នបងកប់រួច

ជា 

 

 

 

 

 

 

របូភាព ៣.១៣- រពុបិសាធន៖៍ រុពិបសាធន៍ប ល នបសនើប ើងបៅកនុងបនតប់ពិបសាធន៍បនោះ ោនកបនលងអងគយុសត្ោប់សិស្េពីត្កុម្បសនើនឹង ៦
នាក ់ បៅសងខាងននឡាបោូងប លោនរ ូប ៊ីបណ្ពរីអាចបត្បើរួម្គាន្ ន។ រុោនឡាបូោងបនោះក៏ោនទវ្របៅខាងបត្ោយប លអាចបត្បើ
សត្ោបទ់ុកោក់សោភ្រៅៈ ន។ រពុិបសាធន៍ត្រូវ នរចនាប ើងសត្ោប់បត្បើជាម្ួយបជើងោ ្ខ្លីបធវើពីត្កមូ្ឬបឈើ។ ចំបពាោះរពុិបសាធន៍បធវើពីបត្គាង
ោដ្បគៀបរឹងោ ំជាម្យួោរបិរសនលឹកហវបម្ោរពណ្៌បឈើ។ រុពិបសាធន៍ប្នកខាងបលើបធវើប ើងពថីមោ ប្ពណ្៌ប្្្របោងខាល្ំង ប ើម្្បទីប់នងឹោរ
កំពប់ត្សក់ធារុគមី្ី។ ឡាបោូងត្រវូបធវើពបី កអ ៊ីណ្ កប លោនគុណ្ភាពខ្ពស់ឬបសរា ្ម្ចិ។ បជើងោ ្ត្រូវ នបធវើពីត្កមូ្របោង ជាម្ួយនងឹ
ត្ទនាប់បជើងបៅស ូរងឹប ើម្ប្ីបជៀសវាងោរកករិបលើកំរាល។ 
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បត្សច។ ោររចនាសង្ហរ្ឹម្បោយអាចផាល្ស់បដរូទីតាំង នបនោះ ន ដ្ល់បបនថម្នូវកត្មិ្រននភាពបរ់បបន នបហើយ
វា នបធវើឲ្យត្បបសើប ើងជាងរុពិបសាធន៍ប លរចនាប ើងបោយមិ្នអាចចល័រ ន បៅកនុងបនទប់ពិបសាធន៍វិទ្ា
សាស្តសតោលពីមុ្ន។ ពណ្៌បឈើត្កបៅ  ្នបត្បើប ើម្្បីឲ្យពណ្ត៌្សបគាន្ជាមួ្យនឹងោ ្បពណ្៌ប្្្បៅន ទ្រុខាងបលើ។ 
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របូសណាឋន្ននបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ប លបលើកកម្ពសស់កម្មភាពវទិា្សាស្តសត៖ ត្បរិបរតិោរណ្៍គត្មូ្ននោរសិក្ាវិទ្ា
សាស្តសតប លបង្ហ្ញកនុងរូបទី ៣.១៦ គឺជាសោដ្នុពលប លអាចសបត្ម្ច នបៅបពលប លោររចនាបនទប់បរៀន
ប ើងវិញ បៅបលើសាោប លោនត្សាប់កនុងទត្ម្ង់ជាោរបត្បើត្ ស់ រូបសណាឋ្នននោរអប់រំបុរាណ្។ ោរបត្បើ
ត្ ស់(រុ្ុស)រួម្គាន្ជាមួ្យនឹងបសាភណ្ឌភាពននោរបត្បើពណ្៌ បហើយនិងោររចនាបោយយកចិរតទុកោក់បៅ
បលើមុ្ខ្ង្រទូ (ឧ.ោដពរ៌ោន ថររុោក់សោភ្រៅៈជាប ើម្)អាចនាំវិធីសាស្តសតននោរសិក្ាននសាោបៅកម្ពុជាត្រូវ
ោរចាំ ច់ប ើម្្បីបរៀបចំយុវជនសត្ោប់សរវរ្េថមី។ 

 

 

 

ទូប ល នសាងសង់បៅប ន្កខាងមុ្ខ្
ថាន្ក់បរៀនោនោដ្បខ្ៀនកញ្ចក់ និងោដ្ពរ៌
ោនសត្ោប់ោក់តាំងបង្ហ្ញោរង្រ
គបត្ោងសិស្េ។ ជាមួ្យគានប្នោះទូជាប់
ជញ្ជ្ំងបៅខាងបត្ោយអាចោក់បរិោខ្-
វិទ្ាសាស្តសត សារធារុគីមី្ និងសោភ្រៅៈ
ប្្េងៗបទៀរសត្ោប់ជួយសត្មួ្ល ល់
ោរអនុវរតន៍ោរសិក្ាវិទ្ាសាស្តសត។ ទូ
ោនចបនាល្ោះទំបនរជាបត្ចើនអាចបត្បើត្ ស់
 នសត្ោប់ោក់សោភ្រៅៈអប់រំប លអាច
ឲ្យសាោទទួល ននូវោរ នបៅរក
ថាន្ក់បរៀនតាម្មុ្ខ្វិទ្ា។  ូបចនោះបហើយត្គូ

របូភាព ៣.១៦- ោរបត្បើត្ សវ់ទិា្សាស្តសត ៖ ោរបត្បើត្ ស់រុពិបសាធន៍បៅកបនលងត្រឹម្ នបលើកកម្ពស់សម្រថភាពបនទប់ពិបសាធន៏កនុង
ោរបង្ហញ្គនំិរ្យវទិ្ាសាស្តសត តាម្របបៀបជាក់បសដងជាម្ួយត្គូប លប ើរជួាអនកសត្ម្បសត្ម្ួលជាជាងជាអនកត្ររួពិនរិ្យ។ 

របូភាព ៣.១៧- ទជូាបជ់ញ្ជ្ងំៅៈ ទពូហមុ្ុខ្ង្ប លរួម្បញ្ជួល ោដព្រ៌ោនជួយ
សត្ម្ួល ល់ោរោកត់ាំងសាន្ន សិស្េ បហើយទជូាប់ជញ្ជ្ំងខាងបត្ោយបៅត្គប់
បនទប់ពបិសាធន៍ទងំអស ់អាចរក្ាទុកសោភ្រៅៈវិទ្ាសាស្តសត នយា ្ងបត្ចើនសត្ោប់
ោរបធវើពបិសាធន៍វិទ្ាសាស្តសត។ 
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មិ្នចាំ ច់យកសោភ្រៅៈរបស់គារ់បៅម្កពីបនទប់មួ្យបៅមួ្យបនាោះបទ ប លធម្មតាវាជាករណ្ីប លោនបៅកនុង
សាោជាបត្ចើនបៅកម្ពុជា។ 

៣.៤ បនទបប់ណំ្និជវីរិពហបុណំ្ង 
ទិ ឋភាពទបូៅ៖ បនទប់បំណ្ិនជីវិរពហុបំណ្ង ន ដ្ល់នូវរនម្លសម្រម្្យ និងោររចនាោនភាពបទបបនបៅកនុង
លំហសម្រម្្យ សត្ោប់បនទប់ត្បឹក្ាអាជីប (CGC) និងសកម្មភាព(រួម្បញ្ចូលទំងភាពជាន គូរជាមួ្យនឹងពានិ-
ជជកម្ម និងឧស្ាហកម្ម) ក៏ ូចជាលំហរសត្ោប់ ដ្ល់ឲ្យសសិ្េកនុង ោរអភិវឌ្ឍន៍ និងោរអនុវរត បលើបំណ្ិនជីវិរ
របស់ពួកបគ (ោន ូចជា សហត្គិនភាព & ភាពជាអនក ឹកនាំ បំណ្ិនននោរសិក្ាបពញមួ្យជីវិរ និងជំនាញ
ទន់) បៅកនុងសាោអនុវិទ្ាល័យ។ បនទប់ នរចនាប ើងប ើម្្បីសត្មួ្ល ល់ ោរបរៀននិងបបត្ងៀនកនុងទត្ម្ង់ថមី
ប លត្កសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡា កំពុងបលើកកម្ពស់បៅកនុងោរត្បឹងបត្បងយា ្ងខាល្ំង សត្ោប់បរៀបចំកុោរ និង
យុវជន កម្ពុជា ប ើម្្បីភាពបជាគជ័យបៅកនុង បស ឋកិចចសរវរ្េទី ២១។ បៅកនុងោរអប់នថងបនោះោនោរបញ្ជ្ក់លអ 
បៅបលើោរសហោររបស់សសិ្េ បលើភាពនចនត្បឌិរ បហើយបបចចកវិទ្ា នោល្យជាប ន្កមួ្យសតង់ោ ននត្គប់
បរិយាោសសិក្ា។ ជាោរពិរបនោះគឺជាវរថុបំណ្ងប ល នបញ្ជូលបៅកនុងបនទប់ពហុបំណ្ង។ 

បរើអវបីៅជាបនទបស់កិា្បណំ្និជវីរិពហបុណំ្ង? ៖ បនទប់ពហុបំណ្ង  នបគឲ្យនិយម្ន័យថា គឺជាបនទប់ឬទី
កបនលងប លរចនាម្កកនុងបំណ្ងគាំត្ទបៅបលើោរត្បរិបរតិ សត្ោប់ោផាល្ស់បដូននសកម្មភាពខុ្សៗគាន្ ជាមួ្យនឹង
ោរបត្បត្បួលមួ្យចំនួន និងត្ទង់ត្ទយរបស់អនកចូលរួម្។ បហរុ ូបចនោះ បលង់បនទប់និងបត្គឿងសង្ហ្រឹម្ នរចនា
ប ើងប ើម្្បីអាចបធវើបៅ ននិងគាំត្ទ ល់ ោរបត្បត្បួលសត្ោប់ោរអប់រំ (ោន ូចជា ោរបបត្ងៀន ោរបធវើោរង្រ
ត្កុម្ ោរត្បឹក្ាមួ្យទល់មួ្យ ោរបត្បើត្ ស់អ ៊ីនធឺបណ្រ ោរង្រជាឯករាជ ោរបធវើបទបង្ហ្ញ ោរង្រកលឹបជាប ើម្) 
បហើយជួយសត្មួ្ល ល់ោរត្បរិបរតិ  នបៅរកោរបបត្ងៀនប លជាសកម្មកនុងោរជត្មុ្ញសិស្េឲ្យសិក្ាបោយ
ខ្លួនពួកបគផាទ្ល់។ បត្គឿងសង្ហរ្ឹម្បៅកនុងបនទប់ពហុបំណ្ងគឺ រចនាម្កកនុងបំណ្ងប ើម្្បីបរៀបចំឲ្យោនភាពប្្េង
គានប្ លសាកសម្បៅតាម្ប ន្កប្្េងៗននោរអប់រំ។ បៅអីនិងរុគឺោនទម្ងន់ត្សាល បហើយង្យត្សួលកនុងោរបដូរ
ទីតាំង ប ើម្្បីធានា ននូវភាពបរ់បបន នបត្ចើនបំ្ុរបៅកនុងោរបត្បើត្ ស់បនទប់បនោះ។ បធវើបបបបនោះបទើបត្គូនិង
សិស្េបរៀបចំលំហប ើម្្បីរត្មូ្វបៅតាម្សកម្មភាព ប លនឹងបកើរប ើងបៅកនុងបនទប់បរៀន នយា ្ងង្យត្សួល។ 
សង្ហ្រឹម្អាចបរៀបចំសត្ោប់ោរបបត្ងៀនត្ទង់ត្ទយធំឬរូច សិោខ្សាោ ោរង្រត្កុម្ ោរបរៀនឯករាជ ឬអាចបធវើអវី
ប្្េងៗបទៀរប លត្គូនិងសិស្េត្រូវោរ។ 

បគាលោរណ្ម៍្លូោឋន្កនងុោររចនាបនទបប់ណំ្និជវីរិពហុបណំ្ងៅៈ អនកគូសបលង់ នបបងកើរគំនូរបលង់ននបនទប់បរៀន
បំណ្ិនជីវិរពហុបំណ្ងបនោះប ើងជាមួ្យបគាលគំនិរសំខាន់ៗបីយា ្ងគឺ៖ 

1. គំនរិៅៈបនទប់ នរចនាប ើងប ើម្្បីរត្មូ្វតាម្សកម្មភាពននោរត្បឹក្ាអាជីបនិងោរអនុវរតន៍ជំនាញទន់។ 
2. ភាពបរប់បនៅៈ បត្គឿងសង្ហរ្ឹម្បៅកនុងបនទប់អាចបរៀបចំ នយា ្ងបលឿននិងោនភាពង្យត្សួលបៅតាម្

ទំហតំ្កុម្ប្្េងៗគាន្ និងរបបៀបបបត្ងៀនប្្េងៗគាន។្ 
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3. ម្ុខ្ង្រៅៈ បនទប់ោនោនសោភ្រៅៈសំខាន់ៗចា ំច់ជាបត្ចើន និងោនកបនលងទុកោក់  ូបចនោះបហើយអនកត្គប់
គាន្បៅកនុងថាន្ក់អាចបត្បើត្ ស់ នយា ្ងបលឿន និងង្យត្សលួយកនូវសោភ្រៅៈនិងទីកបនលងនប លពួកបគ
ត្រូវោរសត្ោប់បធវើោរង្ររបស់ពួកបគ។ រត្មូ្វោរចរនធអគគិសនីប ើម្្បី  ំបណ្ើរោរណ្៍កំុព្យូទ័រមួ្យចំនួន
ប លត្រូវោរចរនតអគគិសនី្ងប រ  ូបចនោះបហើយ កបនលងបោរចរនតអគគិសនីត្រូវបរោនបៅជំុវិញបនទប់។ 

បគាលបណំ្ង ៖ បរើបនទបព់ហបុណំ្ងត្រវូ នបគបត្បើត្ សក់នងុបណំ្ងអវ?ី បនទប់ពហុបំណ្ងគឺត្រូវ នរចនា
យា ្ងពិបសស ប ើម្្បបីត្បើត្ ស់សត្ោប់ោរត្បរិបរតិបៅបលើសកម្មភាពោរត្បឹក្ាអាជីប រាប់បញ្ចូលទំងសហត្គិ
នភាព និងភាពជាអនក ឹកនាំ ក៏ ូចជាន គូឧស្ាហកម្មសិស្េ។ បបើសិនជាបនទប់ទំបនរ វានឹងត្រូវបត្បើត្ សប់ោយ
សិស្េនិងត្គូ កនុងថាន្ក់ប្្េងៗគាន្សត្ោប់ោរអនុវរតន៍និងោរអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញទន់ ( ូចជាោរទំនាក់ទំនង ោរ
ត្សាវត្ជាវ ោរបធវើបទបង្ហ្ញជាប ើម្)។ វា នបត្បើម្ដងោក្លសត្ោប់សកម្មភាពសិក្ាបបនថម្ ូចជាកលឹបវិទ្ានិពនធ3 
ជាប ើម្។ 

ោរត្បឹក្ាអាជីបក៏ នបបត្ងៀនបៅទីបនាោះម្ដងោក្ល្ងប រ។ ជូនោលវា នបបត្ងៀនកនុងទត្ម្ង់ជាត្គូបបត្ងៀន
សិស្េ ឬក៏ជាអនតរសោសភាព  ូចជាោរង្រត្កុម្ជាប ើម្។ បពលខ្លោះវារត្មូ្វសត្ោប់ឯកជនភាព ល់សិស្េប ើម្្បី
បធវើោរង្រត្សាវត្ជាវបោយឯករាជ ឬក៏ោរបធវើបទបង្ហ្ញ។ បពលខ្លោះថាន្ក់ត្បឹក្ាអាជីបនិងត្រូវបបត្ងៀនបៅទីបនាោះ
បោយអនកជំនាញម្កពីខាងបត្ៅប លម្កសាោប ើម្្បីជបជកជាមួ្យសិស្េ។ បហើយបពលខ្លោះបទៀរ សកម្មភាព
ត្បឹក្ាអាជីព នបធវើបៅបរិបវណ្សាោបរៀន  ូចជាបៅបពលប លសិស្េបៅទស្េនកិចចបៅត្កុម្ហ ុនណាមួ្យ ឬ
សាថ្ប័នណាមួ្យ ប ើម្្បីបសវងយល់ពីជបត្ម្ើសវជិាជ្ជីវៅៈ។ បរឿងសំខាន់មួ្យរបស់ោរត្បឹក្ាអាជីបគឺោរត្បឹក្ាមួ្យ
ទល់មួ្យ ប លអនក ដ្ល់ត្បឹក្ាអាជីប បធវើោរផាទ្ល់ជាមួ្យសសិ្េោន្ក់។ ោរពិភាក្ាបៅម្កបនោះរត្មូ្វឲ្យោនកបនលង
សាង្រ់ប លោរបចករំបលកពរ៌ោនរវាងអនកត្បឹក្ានិងសិស្េ បោយសោង្រ់និងគា្្នោររំខានពីម្នុស្េខាងបត្ៅ។ 

ោរបត្បើត្ សន់ងិោរបថទថំានក្ប់រៀនបណំ្និជវីរិពហុបណំ្ងៅៈ បោយសារបរបនទប់ពហុបំណ្ងមិ្នបម្នជាកម្មសិទធិ
របស់ត្គូណាោន្ក់ (គឺវាត្រូវបត្បើត្ សប់ោយត្គូនិងអនកបង្ហ្រ់ប្្េងៗគាន្) វាជាបរឿងសំខាន់ណាសប់ ើម្្បីឲ្យត្ ក 
ថាសាោនិមួ្យៗ នបបងកើរ ោរបណ្នាំច្ាសោ់ស់សត្ោប់ោរកំណ្រ់ោលវិភាគ ោរទុកោក់សោភ្រៅៈកនុង
បនទប់ ោរសោអ្របនទប់ និងោរបថទំឧប្បករណ្៍និងធនធានប ល នទុកោក់បៅទីបនាោះ។ 

របូសណាឋន្បត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ នងិបសចកដលីម្អិរសាថប្រយ្កម្មៅៈ បលង់ ររបស់បនទប់បំណ្ិនជីវិរពហុបំណ្ងរួម្បញ្ចូល
ទំងសង្ហ្រឹម្ត្សាលៗ ទូនិងឧប្បករណ្៍ពិបសសៗបទៀរ (សមូ្បម្ើលរូបភាព ៣.១៨  ល់ ៣.២១ ខាងបត្ោម្) ទូ
ធំទូោយពីរ មួ្យបៅខាងមុ្ខ្និងមួ្យបទៀរបៅខាងបត្ោយបនទប់4  នបត្បើសត្ោប់ោក់ឧប្បករណ្៍ បសៀវប និង
ធនធានឯកសារប្្េងៗបទៀរ ក៏ ូចជាោនកំុព្យូទ័រមួ្យបត្គឿងប ើម្្បីបត្បើត្ សស់ត្ោប់ ោរបធវើបទបង្ហ្ញនិងោរ
សិក្ាត្សាវត្ជាវ (សូម្បម្ើលរូបភាពទី ៣.២១ក និងខ្)។ ទូបៅប ន្កខាងមុ្ខ្រួម្បញ្ចូលទំងោដ្បខ្ៀន ោដ្ពរ៌ោន

 
3 ចំណំាំៈ ក្បធាៃបទក្ល ឹបបាៃបាំផុសហ ើងឲ្យាៃទាំនាក្់ទាំៃងហៅៃឹងបៃទប់ហរៀៃ។ ឧ.ភាសាអង់ហគលសហៅក្ន ុងថ្នា ក្់ភាសា។ ហ ៉ះបមជាោ ងណា
ក្៏ហដ្ឋយ. ហ ៉ះជាោ ងណាក្៏ហដ្ឋយ ហគទទួលសាា ល់ថ្នៃឹងាៃទិដ្ាភាពមួ្យចាំៃួៃនៃការអៃុវត្តក្ល ឹបណដ្លអាចទទួលបាៃអត្ាក្បហោជៃ៍ពមការ
ហក្បើក្បាស់បៃទប់ហរៀៃពេុបាំណង។  ជាឧ េរណ៏មួ្យនៃហរឿងហៃ៉ះៃឹងបង្ហា ញតាម្រយាៈា សុមៃបញ្ច ាំងរបូភាពណដ្លបាៃត្ហម្ល ើងក្ន ុងបៃទប់ពេុ
បាំណង។ 
4 បៃទប់ហៃ៉ះបាៃសៃមត្់យក្តាម្សតង់ដ្ឋបៃទប់ហរៀៃរបស់រដ្ឋា ភិបាលណដ្លាៃទាំេាំ ៧ម្x៨ ម្។ 
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បធនើោក់សោភ្រៅៈមួ្យចំនួននិងោរបបនថម្ចបនាល្ោះទូជាប ើម្។ វាក៏ោនផាទ្ំងសំពរ់សសត្ោប់បញ្្្ំងរូបភាព (សូម្
បម្ើលតារាងបត្គឿងបរិោខ្ខាងបត្ោម្)។ ន ទ្បធនើមួ្យបៅជាប់នឹងទូខាងមុ្ខ្នឹងបត្បើសត្ោប់ោក់កំុព្យូទ័របលើរុ ប ល
អាចភាជ្ប់បខ្្េបៅនឹង ោ ្សុីនបញ្្្ំងរូបភាព ប ល នភាជ្ប់ជាមួ្យពិោនខាងបលើកនុងបនទប់ពហុបំណ្ង។ កបនលង
ភាជ្ប់ចរនធអគគិសនីត្រូវបរោក់បៅត្ជុងបនោះសត្ោប់បត្មុ្ងទុកកនុងបគាលបំណ្ងប ើម្្បីរភា្្ប់កំុព្យូទ័របនោះ។ រុរាងឆ-
បោណ្ត្សាល ោនភាពង្យត្សួលកនុងោរចល័រជំុវិញបនទប់ បហើយ នពត្ង្យកនុងរូបសណាឋ្នជាបត្ចើន (រាង
រងវង់ រាងអក្េរអ ុយ-ល-) បៅតាម្បនាោះប ើម្្បីសត្មួ្ល ល់ោរពិភាក្ាត្កុម្ ោរង្រគបត្ោង និងោរបធវើបទបង្ហ្ញ
របស់សិស្េ (សូម្បម្ើលរូបភាពទី ៣.១៨ និង ៣.១៩)។ បចចុប្បននបនោះថាន្ក់បរៀន នបរៀបចំសត្ោប់ចំនួនសិស្េ 
២៤ កបនលង ប ុបនតចំនួនបនោះអាចបបនថម្ នបៅតាម្រត្មូ្វោរប លសាោ ន ដ្ល់ឲ្យ។ (សូម្បម្ើលបលង់ របៅ
រូបភាពទី ៣.២០) 
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 របូភា៣.១៨ក & ខ្ របូ
សណាឋន្បត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ប ល
អាចបរៀបចបំៅកនងុបនទបប់ណំ្និ
ជវីរិពហបុណំ្ងៅៈ ោរបរៀបចរំុ
ជាទត្ម្ង់ប្្េងៗគាន្ នបសនើ
ប ើងសត្ោបប់នទបប់ំណ្និជីវរិ
ពហុបណំ្ង ប លត្គូអាចបត្ជើស
បរីសទត្ម្ង់ថានក្់បរៀនណាម្ួយ
ឲ្យសម្ត្សបបំ្ ុរបៅនឹងរត្ម្ូវ
ោរប លបគយល់ប ើញក ៏ូចជា
វិធីសាស្តសតគរុបោសល្យ ជាម្ួយ
នឹងអវីប លង្យត្សួលបំ្ ុរ 
(ឧទហរណ្ ៍ោរង្រគបត្ោង 
ោរសិកា្បផាដ្របលើបញ្ហ្)។ 
ឧទហរណ្ប៍ ល ន្ដល់បៅ
កនុងរូបភាពប្នកខាងបឆវងបនោះ
បង្ហ្ញពីោរបត្បត្បលួននោរ
បរៀបចំរបូសណាឋ្នបត្គឿងសង្ហ្រឹម្
ប លអាចបធវើបៅ ន 
របូភាព ៣.១៩ - គបំហើញពមី្ខុ្
ននបនទប ់ពហបុណំ្ងៅៈ គបំហើញ
ពីម្ុខ្ននបនទប់បរៀនជាម្យួទជូាប់
ជញ្ជ្ំងនិងោដ្បខ្ៀន ោដ្ពរោ៌ន 
និងផាទ្ងំបញ្្្ងំរូបភាពទញចុោះ
 ន។   
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ទូបៅខាងបត្ោយកនុងបនទប់បំណ្ិនជីវិរពហុបំណ្ង ត្រូវ នរចនាប ើងសត្ោប់ោក់សោភ្រៅៈអប់រំប លត្រូវោរ 
បហើយន ទ្ប ល ន ដ្ល់បបនថម្គឺសត្ោប់សិសេ្កនុងោរបធវើោរង្រគបត្ោង។ ោររចនាខុ្សគាន្បនតិចបនតួចពី បនទប់
មិ្នបម្នវិទ្ាសាស្តសត និងបនទប់វិទ្ាសាស្តសត។ ទូោក់សោភ្រៅៈបំណ្ិនជីវិរពហុបំណ្ង ដ្ល់នូវលំហរជាបត្ចើន
សត្ោប់ោរោក់តាំងគបត្ោងសសិ្េ និងសោភ្រៅៈ។ បៅបពលអនាគរ ោរោក់បបនថម្កំុព្យូទ័រ ត្បបហលនឹងត្រូវរ-
បម្លើងបៅទីបនោះ្ងប រ អាត្ស័យបៅបលើធនធានប លោន។ កបនលងភាជ្ប់ចរនធអគគិសនី ក៏ត្រូវោរោក់បៅបលើជញ្ជ្ំង
បនោះ្ងប រប ើម្្បីសត្មួ្ល ល់ោររបម្លើងកំុព្យួទ័រនិងឧប្បករណ្៍អគគិសនីប្្េងបទៀរប លត្បបហលជាត្រូវោរប ើម្្បី
បលើកកម្ពស់ោរអប់រំបំណ្ិនជីវិរ។ 

របូភាព ៣.២០ បលង ់របនទបប់ណំ្និជវីរិពហបុណំ្ងៅៈ បលង់ រខាងបលើបង្ហ្ញពរីបបៀបននោររំបរៀបបត្គឿងសង្ហ្រមឹ្បៅកនុងថាន្ក់បរៀន
បដូរបៅតាម្បគាលបណំ្ងននោរបបត្ងៀនបណំ្ិនជវីិរ។ បលង់ របង្ហ្ញពទីតីាំងននទូជាប់ជញ្ជ្ងំទងំព ីបៅខាងម្ខុ្និងខាងបត្ោយ 
កនុងបនទប់នងិរុរាងឆបោណ្ចនំួន១២ ប លអាចអងគុយ ន ២៤នាក់។ របូសណាឋ្នបនោះជយួសត្ម្ួល ល់ោរបធវើបទបង្ហញ្របស់
សិស្េ ោរង្រត្កុម្ នងិោរពិភាក្ា។ 
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របូភាព ៣.២១ក & ខ្ៅៈ ោររចនារូបភាពខាងបលើគឺបង្ហ្ញពគីំនូទខូាងម្ុខ្ (រូបភាព ៣.២១ក ) នងិ ទូខាងបត្ោយ (របូភាព ៣.២១ខ្) 
ប លនងឹបធវើបៅកនុងបនទប់ប់ណំ្ិនជីវរិពហុបណំ្ង។ វាោនភាពត្សប ៀងគានជ្ាម្ួយនឹងបនទបម់្ិនបម្នវិទ្ាសាស្តសតប ុបនតក៏ោនភាពខ្ុសគាន្
បនតិចបនតួចបលើកបនលងតាងំបង្ហ្ញពបិសសសត្ោប់ោរង្រគបត្ោងរបស់សិស្េនិងកបនលងោកស់ោភ្រៅៈបថម្ទំងោនកបនលងោកក់ុំព្យូទ័របៅទូ
ខាងម្ខុ្បទៀរ្ង។ ទូបនោះោនជបត្ៅ ៤០សងទ់ីបម្ ត្រប លអាច្ដល់កបនលងត្គប់ត្គានស់ត្ោបោ់កឧ់ប្បករណ្ ៍នងិសោភរ្ៅៈប លជារត្ម្ូវ
ោរសត្ោប់ោរបបត្ងៀនបលើត្បធានបទបំណ្និជីវរិប្្េងៗ។ 

របូភាពទ ី៣.២១ក 
 

របូភាពទ ី៣.២១ខ្ 
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សោភ្រៅៈប លបសនើឲ្យយកម្កបត្បើសត្ោប់បធវើទូនិងរុសិស្េបនោះ
គឺ ោដ្ MC (ោដ្ប លកិនសម្ងួរ) បិរសនលឹក ហវបម្ោ (សូម្
បម្ើលរូប ៣.២២ ក និង ខ្)។ បនោះគឺជាសោភ្រៅៈប លោនរនម្ល
សម្រម្្យ និងបត្បើត្ ស់ នយ ូ ប លបយើងោនបទពិបសាធន៍
បត្បើត្ ស ់នបជាគជ័យកនុងសាោបៅកម្ពុជា។ ោររចនា
ប ល នោក់ជូនម្កទំងបនោះ អាចផាល្ស់បដូរ នអាត្ស័យ
បលើរត្មូ្វោររបសស់ាោបរៀន។ (ឧទហរណ្៍ ោរបបនថម្ទូឬ
បធនើ ោរបបងបចកបធនើបៅតាម្របបៀបប្្េងៗជាប ើម្)។ ោរ
ោក់ោដ្របខ្ៀនចល័រ នសត្ោប់សិសេ្បត្បើត្ ស ់ បៅបពល

បធវើោរង្រត្កុម្ជាធារុ្្េំពិបសសននបសវាត្បឹក្ាអាជីបនិង
បលើកកម្ពស់បំណ្ិនជីវិរ។ ោដ្បខ្ៀនប លអាចចល័រ នបនោះ
 នោក់បបនថម្មួ្យបទៀរបលើោដ្បខ្ៀនជាប់ជាមួ្យទូខាងមុ្ខ្
ប លោនត្សាប់។ វាជាជបត្ម្ើសមួ្យកនុងោរបត្បើត្ សោ់ដ្
បខ្ៀនចល័របនោះ ឬោដពរ៌ោនឬអាចោក់បៅបលើជញ្ជ្ំង
ចំបហៀងប លគា្្នទូ។ បយើងបម្ើលប ើញបរឿងសំខាន់មួ្យ
បទៀរបនាោះគឺ បៅកនុងបនទប់ពហុបំណ្ងបនោះ មិ្ន នបំពាក់រុ
ត្គូោច់បោយប កបនាោះបទ ថវីបបើ ូបចនោះបម្ន បរបយើង ន
រចនាបអាយោនបៅអីសត្ោប់ត្គូ បត្ពាោះគារ់នឹងបធវើោរ
ជាមួ្យសិស្េបោយភាពនចនត្បឌិរ។  ំបណាោះត្សាយបនោះបធវើ
ឲ្យត្បបសើរបំ្ុរកនុងោរកំណ្រ់ទំហំសត្ោប់សកម្មភាពសិស្េ 
និងបលើកទឹកចិរតត្គូឲ្យបធវើសកម្មភាពជំុវិញថាន្ក់បរៀន បហើយ
ចូលរួម្ជាមួ្យសិស្េ។  ូច នជត្ោបជូនខាងបលើ ត្គូោន
កំុព្យូទ័របលើរុមួ្យបត្គឿង និងោ ្សុីនបញ្្្ំងរូបភាពសត្ោប់

បបត្ងៀន និងោនកបនលងសត្ោប់ ត្គូបត្បើបៅបពលបបត្ងៀន្ងប រ។ (សត្ោប់ោក់សោភ្រៅៈប លជាគបត្ោងបម្បរៀន
ជាប ើម្) ត្គូអាចបត្បើទូខាងមុ្ខ្សត្ោប់ោក់ឯកសារ បហើយពួកគារ់ត្រូវបលើកទឹកចិរតឲ្យបធវើសកម្មភាពជំុវិញបនទប់
ប ើម្្បីសបងករ និងបធវើោរជាមួ្យសិសេ្នូវរាល់ោរង្រប លគារ់ នោក់ឲ្យសិស្េ។ 

  

របូភាព 3.22ក & ខ្ៅៈ វរថធុារបុ ើម្សត្ោប ់សង្ហរ្មឹ្៖ 
សោភ្រៅៈសំណ្ង់ប លបង្ហញ្ខាងបលើគឺោនភាពជាប់
 នយនូិង អាចបរ់បបនតាម្ោររចនា ន ប ើម្្បីរត្ម្ូវ
បៅតាម្ទំហបំនទប។់ រូបភាព ក ខាងបលើគជឺាសនលកឹហវ
បម្ោរប លោនបត្ចើនពណ្៌និងរូបភាព ខ្ គឺជាសនលឹក
បឈើោដ្កនិ MC ប លយកម្កបធវើសង្ហ្រឹម្ទំងបនោះ។ 

របូភាពទ ី៣.២២ខ្ 
 

របូភាពទ ី៣.២២ក 
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៤. ផ្ៃការលទធក្មម 
លកខណ្ៅៈបបចចកបទសននោររចនាប ល នបង្ហ្ញបៅកនុង ឯកសារត្កបខ្ណ្ឌបនោះោនបគាលបំណ្ង ដ្ល់នូវអនុ-
សាសន៍ទូបៅប លោនទំងរនម្លជាក់បសដងក៏ ូចជាោរបណ្នាំលអៗប ើម្្បបីកលម្អរបរិយាោសសិក្ាបៅកនុងកបនលង
ជាបត្ចើនប លនឹងបធវើឲ្យត្បបសើប ើងបត្ោម្កម្មវិធី គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូមិ្ទី២ (ឧ. បណាណ្-
ល័យ បនទប់វិទ្ាសាស្តសត-ល-)។ លកខណ្ៅៈបបចចកបទសលម្អិរ និងរនម្ល ន ដ្ល់ជូនបៅប ន្កឧប្បសម្ព័នធ កនុងឯក-
សារបនោះ្ងប រ (សូម្បម្ើលឧប្បសម្ព័នធទី ១  ល់ទី ៧) សត្ោប់អនកប លទទួលខុ្សត្រូវបលើប ន្កលទធកម្មកនុងោរ
បង្ហ្ញនូវអវីប លអាចបធវើបៅ នទក់ទងបៅនឹងោរវិនិបយាគ កនុងសាោបគាលបៅបត្ោម្គបត្ោងបនោះ។ បសចកដី
សបងខបននរនម្ល  ្ន់សា្្ន ន ដ្ល់ជូនកនុងតារាង ៥.១ ខាងបត្ោម្។ 

តារាង 5.1 រនម្ល  ន្ស់ា្ន្កនងុលទធកម្ម តាម្ត្បបភទបនទប់ 

ប ្ោ្ះបនទប ់ រនម្ល  ្នស់ា្ន្ សាថប្ន័ធពាក់ពន័ធ 

1. បណាណល័្យសាោម្ធ្យម្សិក្ាធនធាន $7,018 សាោម្ធ្យម្សិក្ាធនធាន 

2. បណាណល័្យម្យួបនទប ់ $7,025 សាោបណាដញ្ 

3. បណាណល័្យពរីបនទប ់ $8,160 សាោបណាដញ្ 

4. បនទប់បរៀនកណំ្រព់ណ្ ៌ $3.150 
សាោម្ធ្យម្សិក្ាធនធាន 
សាោបណាដញ្ 

5. បនទប់វទិ្ាសាស្តសត $3,725 
សាោម្ធ្យម្សិក្ាធនធាន 
សាោបណាដញ្ 

6. បនទប់បណំ្និជីវិរពហបុំណ្ង $5,000 
សាោម្ធ្យម្សិក្ាធនធាន 
សាោបណាដញ្ 

 

រនម្ល  ្ន់សា្្នគឺប អ្កបលើោរសិក្ារនម្លបៅបលើទី្្ា និងបទពិបសាធន៍ប លគបត្ោងធាល្ប់ នបធវើលទធកម្មត្បហាក់
ត្បបហលគានប្ៅកនុងត្បព័នធសាោបរៀនជំនាន់ថមី។ រនម្ល  ្ន់សា្្នអាចោនភាពបត្បត្បួលខ្លោះ បលើសពីបនោះចំណាយ
ប ល ន  ្ន់សា្្នអាចបលើសពីថវិោរប លោនបៅកនុងគបត្ោង ប លទម្ទឲ្យោនោរោរ់បនថយត្បបភទ និង
ចំនួនបត្គឿងសង្ហ្រឹម្ ឬឧប្បករណ្៍ប លត្រូវទិញ។ ោរចំណាយលម្អិរប លោនបៅកនុងឧបសម្ព័នធននឯកសារបនោះ
នឹងជួយអនកបរៀបចំប្នោរលទធកម្ម កនុងោរោក់អាទិភាពបលើវរថុសំខាន់ៗប លត្រូវទិញ និងអវីប លអាចលុប
បចាលបហើយវាប ោះពាល់រិចរួចបំ្ុរបៅបលើបលង់ប ល នបត្គាងទុក។ 
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ឧបសម្ព័នធទី ១៖ប្នោរលទធកម្មបត្គឿងសង្ហ្រឹម្សត្ោប់ោរបកលម្អរបរិោខ្អប់រំ គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ
ម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូមិ្ទី២  
បណាណល្យ័ 

ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ ចនំនួប ល នបសនើ រនម្លឯកតាត ្($) រនម្លសរបុ 
បណ្ណាល័យសាលាមធាយមសិកាាធនធាន    
1. ទូោកត់ាំងទូរទស្េន៍នងិោដ្ពរ៌ោន 1 $772.00 $772.00 
2. សា ុងអងគុយបវង (9,5ម្) 1 $1,062.0 $1,062.00 
3. ទូសត្ោបោ់កោ់រតាបសសិ្េ 1 $424.00 $424.00 
4. ទូរាងរងវង ់ 1 $1,351.0 $1,351.00 
5. ទូធំជាប់ជញ្ជ្ងំ 1 $1106.0 $1,106.00 
6. សា ុងសត្ោប់សិស្េអងគយុ (1=1.6ម្)  7 $138.00 $966.00 
7. ទូោក់បសៀវប ជាប់សរសរកណាដល្ - - $0.00 
8. ទូោកក់ុំព្យូទ័រត្សាវត្ជាវ (កុំព្យូទ័រ៤បត្គឿង) 1 $515.00 $515.00 
9. រុរាងបោង (រុបណាណ្រក្េ) 1 $104.00 $104.00 
10. ត្បអបោ់ក់បសៀវប រចូៗបៅបលើជញ្ជ្ងំ 5 $50.00 $250.00 
11. រុអងគុយអាន (ជាជបត្ម្ើស) 1 $240.00 $240.00 
12. គំនបូិរបលើជញ្ជ្ំង (គិរជាបម្ ត្រោបរ ) 12 បម្ ត្រោបរ  $19.00 $228.00 
សរបុកនងុម្យួបនទប ់   $7,018.00 
បណាណល្យ័ម្យួបនទប ់(សាោបរៀនបណាដញ្)    
1. ទូោកត់ាំងទូរទស្េន៍នងិោដ្ពរ៌ោន 1 $772.00 $772.00 
2. សា ុងអងគុយបវង (8,5ម្) 1 $950.00 $950.00 
3. ទូសត្ោបោ់កោ់រតាបសសិ្េ 1 $690.00 $690.00 
4. ទូរាងរងវង ់ 1 $1351.00 $1,351.00 
5. ទូធំជាប់ជញ្ជ្ងំ 1 $1106.0 $1,106.00 
6. សា ុងសត្ោប់សិស្េអងគយុ (1=1.6ម្) 3 $138.00 $414.00 
7. ទូោក់បសៀវប ជាប់សរសរកណាដល្ - - $0.00 
8. ទូោកក់ុំព្យូទ័រត្សាវត្ជាវ (កុំព្យូទ័រ២បត្គឿង) 1 $615.00 $615.00 
9. រុរាងបោង (រុបណាណ្រក្េ) 1 $104.00 $104.00 
10. ោដ្ពរោ៌នខ្ណ្ឌបចក្លូវចលូ 1 $645.00 $645.00 
11. ត្បអបោ់ក់បសៀវប រចូៗបៅបលើជញ្ជ្ងំ 3 $50.00 $150.00 
12. គំនបូិរបលើជញ្ជ្ំង (គិរជាបម្ ត្រោបរ ) 12 បម្ ត្រោបរ  $19.00 $228.00 
សរបុកនងុម្យួបនទប ់   $7,025.00 
បណាណល្យ័ពរីបនទប ់(សាោបរៀនបណាដញ្)    
1. ទូោកត់ាំងទូរទស្េន៍នងិោដ្ពរ៌ោន 1 $772.00 $772.00 
2. សា ុងអងគុយបវង (9,5ម្) 1 $1062.00 $1,062.00 
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3. ទូសត្ោបោ់កោ់រតាបសសិ្េ 1 $424.00 $424.00 
4. ទូរាងរងវង ់ 1 $1351.00 $1,351.00 
5. ទូធំជាប់ជញ្ជ្ងំ 1 $1106.00 $1,106.00 
6. សា ុងសត្ោប់សិស្េអងគយុ (1=1.6ម្) 9 $138.00 $1,242.00 
7. ទូោក់បសៀវប ជាប់សរសរកណាដល្ 1 $360.00 $360.00 
8. ទូោកក់ុំព្យូទ័រត្សាវត្ជាវ (កុំព្យូទ័រ៤បត្គឿង) 1 $515.00 $515.00 
9. រុរាងបោង (រុបណាណ្រក្េ) 1 $610.00 $610.00 
10. ត្បអបោ់ក់បសៀវប រចូៗបៅបលើជញ្ជ្ងំ 5 $50.00 $250.00 
11. រុអងគុយអាន  1 $240.00 $240.00 
12. គំនបូិរបលើជញ្ជ្ំង (គិរជាបម្ ត្រោបរ ) 12 បម្ ត្រោបរ  $19.00 $228.00 
សរបុកនងុម្យួបនទប ់   $8,160.00 

 

បនទបប់រៀនកណំ្រព់ណ្ ៌
្បគេទគ្រឿងសង្ហារឹម ចំននួដែលបានគសនើ តម្មៃឯកត្តា ($) តម្មៃសរុប 

1. រុសិស្េរាងឆបោណ្ 18 $47.00 $846.00 
2. បៅអីសិស្េ 36 $13.50 $486.00 
3. ទូថាន្ក់បរៀនខាងម្ុខ្ភាជប្់ជាម្ួយោដ្បខ្ៀន និងោដ្

ពរ៌ោន 
1 $699.00 $699.00 

4. ទូថាន្ក់បរៀនខាងបត្ោយ 1 $917.00 $917.00 
5. រុត្គ ូ 1 $104.00 $104.00 
6. បៅអីត្គ ូ 1 $13.50 $13.50 
7. ផាទ្ំងសពំរប់ញ្ជ្ំងរូបភាព 1 $85.00 $85.00 
សរបុកនងុម្យួបនទប ់   $3,150.50 
បនទបព់បិសាធនវ៍ទិា្សាស្តសតទបំនើប    

ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ ចនំនួប ល នបសនើ រនម្លឯកតាត ្($) រនម្លសរបុ 
1. រុោ ្បោនឡាប ូ 3 $71.00 $213.00 
2. រុោ ្បសត្ោបស់ិស្េអងគុយ 6 $147.00 $882.00 
3. ទូថាន្ក់បរៀនខាងម្ុខ្ភាជប្់ជាម្ួយោដ្បខ្ៀន និងោដ្

ពរ៌ោន 
1 $699.00 $699.00 

4. ទូថាន្ក់បរៀនខាងបត្ោយ 1 $917.00 $917.00 
5. រុត្គូោនភាជ្បឡ់ាប ូ 1 $339.00 $339.00 
6. បៅអីត្គ ូ 1 $50.00 $50 
7. បជើងោ ្សសិ្េ 36 $15.00 $540.00 
8. ផាទ្ំងសពំរប់ញ្ជ្ំងរូបភាព 1 $85.00 $85.00 
សរបុកនងុម្យួបនទប ់   $3,725.00 
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បនទបប់ណំ្និជវីរិពហបុណំ្ង 
ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ ចនំនួប ល នបសនើ រនម្លឯកតាត ្($) រនម្លសរបុ 
សង្ហរ្មឹ្   $2,639.00 
1. រុសិស្េ 13 $44.00 $572.00 
2. បៅអីសិស្េ 26 $12.00 $312.00 
3. បៅអីត្គ ូ 1 $50.00 $50.00 
4. ទូថាន្ក់បរៀនខាងម្ុខ្ 1 $755.00 $755.00 
5. ទូថាន្ក់បរៀនខាងបត្ោយ 1 $950.00 $950.00 
បត្គឿងបរោិខ ្   $2,361.00 
6. ោ ្សុីនបញំ្្្ងរូបភាព 1 $400.00 $400.00 
7. ផាទ្ំងសពំរប់ញ្ជ្ំងរូបភាព 1 $200.00 $200.00 
8. កុំព្យូទ័របលើរ ុ 1 $600.00 $600.00 
9. ោដ្បខ្ៀនបបនថម្ 1 $150.00 $150.00 
10. កុំព្យូទ័របនទោះ  - - - 
11. បត្គឿងសោភ្រៅៈបរិោខប្បនថម្ ត្បហាក់ត្បបហល $1,311.00 $1,311.00 
សរបុកនងុម្យួបនទប ់   $5,000.00 
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ឧបសម្ពន័ធទី ២៖លកខណ្ៅៈបបចចកបទស និងរនម្លបត្គឿងសង្ហ្រឹម្បណាណ្ល័យ (មួ្យបនទប់) 
ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ លកខណ្ៅៈបបចចកបទស របូភាព រនម្លឯកតា 

1. ទូោកត់ាំងទរូទស្េន៍និងោដ្
ពរ៌ោន 

ទូោកត់ាំងទរូទស្េន៍ោនោដ្បខ្ៀនពរ៌ោនបៅខាងបត្ោយបហើយោនទហំំ
 ូចខាងបត្ោម្៖  
 
បបណាដយ្ ២.៤ ម្ 
គម្ពស ់២.៤ ម្ 
ទទឹង ០.៤ ម្ 

 
 
  

$772.00 

2. សា ុងអងគយុបវង (8.5ម្) សា ុងអងគយុបវងសថរិបៅ ពមី្ុខ្ទោូកទ់ូរទស្េន ៍បហើយោនទំហ ំូច
ខាងបត្ោម្៖ 
 
បបណាដយ្ ៨.៥ ម្ 
កម្ពស ់០.៧៥ ម្  
 
  

$950.00 

3. ទូសត្ោប់ោក់ោរតាប
សិស្េ 

ទូសត្ោប់ោក់ោរតាបសិស្េ គឺ នោកភ់ាជ្បជ់ាម្យួទូោក់ទូរទស្េន ៍
បហើយោនទហំំ ូចខាងបត្ោម្៖ 
 
បបណាដយ្ ៥.២ ម្  
កម្ពស ់០.៨ ម្  
ជបត្ៅ ០.៤ ម្    
  

$690.00 
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ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ លកខណ្ៅៈបបចចកបទស របូភាព រនម្លឯកតា 
4. ទូរាងរងវង ់ ទូរាងរងវង់បនោះោនបធនើ៥ជាន់ប លោក់បសៀវប  នសង្ខង្។ ទូបនោះអាច

ោក់បសៀវប  ន ៥០០០ ក្ាល។ទូបនោះោនទំហ ំូចខាងបត្ោម្៖  
 
កម្ពស ់២.៤ ម្ 
អងករ់្ចរិ ២ ម្ 
ទទឹងបធនើ ០.៤ ម្  
 
 
 
  

$1,351.00 

5. ទូធំជាប់ជញ្ជ្ំង ទូធំជាប់ជញ្ជ្ំងប លជាង នោរ់បោយភាជ្ប់បៅនឹងជញ្ជ្ងំោន បធនើ ៦
ជាន់នងិសា ុងអងគុយបៅចបនាល្ោះកណាដល្ បហើយោនទំហំ ចូខាង
បត្ោម្៖  
 
បបណាដយ្ ៧ ម្ 
កម្ពស ់២.៤ ម្  
ជបត្ៅ ០.៤ ម្  
  

$1,106.00 

6. សា ុងសត្ោប់សិស្េ
អងគុយ (១=១.៦ ម្) 

 សា ងុសត្ោប់សិស្េអងគុយោនទហំំ ចូខាងបត្ោម្៖  
 
បបណាដយ្ ១.៦ ម្ 
កម្ពស ់០.៧៥ ម្ 
ជបត្ៅ ០.៦ ម្  
ជាទូបៅអាចោក ់ន ៥ បៅ ៦ ឈុរបៅកនុងបណាណល័្យ សាោជនំាន់
ថមី។  

$138 
កនុងម្យួឈុរ 



គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូម្ិទី២៖ ត្កបខ្ណ្ឌរចនាបថោរអប់រំថមី  

 37 

ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ លកខណ្ៅៈបបចចកបទស របូភាព រនម្លឯកតា 
7. ទូោក់បសៀវប ជាបស់រសរ

កណាដល្ 
 

-- -- 

8. ទូោកក់ុំព្យូទរ័ត្សាវត្ជាវ (កុំ
ព្យូទ័រ២បត្គឿង) 

ទូប លជាកបនលងត្សាវត្ជាវ អាចោក់កុំព្យទូ័របលើរុ iMac (ឬកុំព្យទូ័រប្្េង
បទៀរ)  នពីរបត្គឿង (២បត្គឿងបៅត្ជងុខាងម្ុខ្)។ បហើយបៅត្ជុងោខង្
បទៀរោនកបនលងអាចោក់បសៀវប  ន អាចោក់តាងំរូបសំណាក ន 
និងអាចោកស់ោភ្រៅៈ នបៅប្នកខាងបត្ោម្ បហើយោនទំហ ំូចខាង
បត្ោម្៖  
 
បបណាដយ្ ១.២ ម្  
កម្ពស ់២.៤ ម្  
ជបត្ៅ ០.៨ ម្  

$615.00 

9. រុបណាណ្រក្េ  រុបណាណ្រក្េបៅកនុងបណាណ្ល័យសាោម្ធ្យម្សិកា្ធនធាន ជារុពណ្៌
បឈើបហើយោកប់ៅកបនលងប លបណាណ្រក្េអាចបម្ើលត្គបស់កម្មភាពកនុងប
ណាណ្ល័យ ន។ រុបណាណ្រក្េបនោះោនទហំំ ូចខាងបត្ោម្៖  
 
បបណាដយ្ ១.១ ម្  
ទទឹង ០.៦៥ ម្  
កម្ពស ់០.៧៥ ម្    

$104.00 
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ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ លកខណ្ៅៈបបចចកបទស របូភាព រនម្លឯកតា 
10. ោដ្ពរោ៌នខ្ណ្ឌបចក្លូវ

ចូល 
 រ ំងបចក្លូវចូលបនោះោនោដ្ពរ៌ោនបៅសង្ខ្ងសត្ោប់បិរ្្ាយពរ៌
ោន កិចចោរគបត្ោងរបស់សិស្េ -ល-។ រ ំងបចកបនោះត្រវូោក់បៅទវរ្
ចូលបណាណ្ល័យប ើម្្បីពោុះបចកលំហរបណាណ្ល័យ។ន្ទោខង្ជា្លូវចូល 
បហើយោខ្ងបទៀរជាកបនលអអងគយុរបស់បណាណ្រក្េ។ រ ំអបនោះោនទំហ ំូច
ខាងបត្ោម្៖  
 
បបណាដយ្ ១.៧ ម្ 
ជបត្ៅ ០.៣៥ ម្ 
កម្ពស ់២.៤ ម្  

$645.00 

11. ត្បអបោ់ក់បសៀវប រូចៗ
បៅបលើជញ្ជ្ំង 

បធនើបបណ្្របលើជញ្ជ្ងំត្រូវ នចាប់ជាប់ជញ្ជ្ំងបៅកម្ពស់សម្លមម្ម្ួយពី
បលើ ប លោនសា ុងអងគុយបៅខាងបត្ោម្ បហើយវា នបធវើឲ្យោរបត្បើ
ត្ ស់ន្ទជញ្ជ្ងំោនត្បបយាជន។៏ 

កម្ពស ់០.៨ ម្ 
បបណាដយ្ ១ ម្ 
ជបត្ៅ ០.៣ ម្ 
ចណំា៖ំ រូបប លបង្ហញ្បនោះោនពីរឈុរ ។  

$50.00 

12. គំនូបិរបលើជញ្ជ្ំង (គរិជា
បម្ ត្រោបរ ) 

គំនូបិរបលើជញ្ជ្ំងប លោនរូបភាពធម្មជារិ ជួយបបនថម្បរយិាោសធម្ម
ជារិបៅឲ្យបណាណ្ល័យ ជាពិបសសបនាោះគឺោរបត្បើពណ្៌បឈើសត្ោប់បត្គឿង
សង្ហ្រឹម្។ គំនូបនោះជាទូបៅត្រូវ នបិរបៅបលើជញ្ជ្ំងត្រង់កបនលងប ល
ោនោរចាបង់្រម្មណ្៍ខាល្ងំ ូចជាបៅកនុងបណាណល័្យម្ួយបនទប់បនោះវាត្រូវ
 នបគោក់បៅត្ចកចូលបណាណ្ល័យ  ូបចនោះបហើយវាជារបរឿងទមី្ួយប ល
សិស្េប ើញបពលចលូបណាណ្ល័យ។ គនំូបលើជញ្ជ្ំងគួបរោនបហើយបរិ
ឲ្យ ល់ពិោនខាងបលើប ើម្្បីឲ្យទក់ទញខាល្ងំ កនុងោរបិរបនោះោនន្ទត្ក
ោត្បបហល ១២ បម្ ត្រោបរ ។ 
  

$18/ម្2 
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ឧបសម្ព័នធទី ៣៖លកខណ្ៅៈបបចចកបទស និងរនម្លបត្គឿងសង្ហ្រឹម្បណាណ្ល័យ (ពីរបនទប់) 
ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ លកខណ្ៅៈបបចចកបទស របូភាព រនម្លឯកតា 

1. ទូោកត់ាំងទរូទស្េន៍និងោដ្
ពរ៌ោន 

ទូោកត់ាំងទរូទស្េន៍ោនោដ្បខ្ៀនពរ៌ោនបៅខាងបត្ោយនងិោនទហំំ
 ូចខាងបត្ោម្៖  
 
បបណាដយ្ ២.៤ ម្ 
គម្ពស ់២.៤ ម្ 
ទទឹង ០.៤ ម្ 
 

  

$772.00 

2. សា ុងអងគយុបវង  សា ុងអងគយុបវងសថរិបៅ ពមី្ុខ្ទោូកទ់ូរទស្េន ៍បហើយោនទំហ ំូច
ខាងបត្ោម្៖ 
 
ត្បបវង ៩.៥ ម្ 
កម្ពស ់០.៧៥ ម្  
 

 

$1,062.00 

3. ទូសត្ោប់ោក់ោរតាប
សិស្េ 

សត្ោបោ់កោ់រតាបសិស្េ គ ឺនោកភ់ាជ្ប់ជាម្ួយទូោកទ់ូរទស្េន ៍
បហើយោនទហំំ ូចខាងបត្ោម្៖ 
 
បបណាដយ្ ៥.២ ម្  
កម្ពស ់០.៨ ម្  
ជបត្ៅ ០.៤ ម្  

 
    

$424.00 
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ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ លកខណ្ៅៈបបចចកបទស របូភាព រនម្លឯកតា 
4. ទូរាងរងវង ់ ទូរាងរងវង់បនោះោនបធនើ៥ជាន់ប លោក់បសៀវប  នសង្ខង្។ ទូបនោះអាច

ោក់បសៀវប  ន ៥០០០ ក្ាល។ទូបនោះោនទំហ ំូចខាងបត្ោម្៖  
កម្ពស ់២.៤ ម្ 
អងករ់្ចរិ ២ ម្ 
ទទឹងបធនើ ០.៤ ម្  
 
 
 
 
  

$1,351.00 

5. ទូធំជាប់ជញ្ជ្ំង ទូធំជាប់ជញ្ជ្ំងប លជាង នោរ់បោយភាជ្ប់បៅនឹងជញ្ជ្ងំោន បធនើ ៦
ជាន់នងិសា ុងអងគុយបៅចបនាល្ោះកណាដល្ បហើយោនទំហំ ចូខាង
បត្ោម្៖  
 
បបណាដយ្ ៧ ម្ 
កម្ពស ់២.៤ ម្  
ជបត្ៅ ០.៤  

$1,106 

6. សា ុងសត្ោប់សិស្េ
អងគុយ (១=១.៦ ម្) 

សា ុងសត្ោប់សិស្េអងគយុោនទំហ ំូចខាងបត្ោម្៖  
 
ត្បបវង ១.៦ ម្ 
កម្ពស ់០.៧៥ ម្ 
ជបត្ៅ ០.៦ ម្  
ជាទូបៅអាចោក ់ន ៦ ឈុរបៅកនុងបណាណ្ល័យ សាោជំនាន់ថម។ី 
  

$138 
កនុងម្យួឈុរ 
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ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ លកខណ្ៅៈបបចចកបទស របូភាព រនម្លឯកតា 
7. ទូោក់បសៀវប ជាបស់រសរ

កណាដល្ 
ទូោក់បសៀវប បនោះបធវើភាជប្់ជាម្ួយសរសរប លោនបៅកណាដ្លបនទប់ប
ណាណ្ល័យ បហើយោនវោិត្រ ុចខាងបត្ោម្៖ 
 
កម្ពស់ៅៈ ១.៥ ម្ 
ត្បបវងៅៈ ១.២ ម្ (ត្គប់ត្ជុង) 
ជបត្ៅៅៈ ០.៤ ម្  
 
 
 
 
  

$360.00 

8. ទូោកក់ុំព្យូទរ័ត្សាវត្ជាវ (កុំ
ព្យូទ័រ៤បត្គឿង) 

ទូប លជាកបនលងត្សាវត្ជាវ អាចោក់កុំព្យទូ័របលើរុ iMac  ន៤បត្គឿង 
(ោខ្ង២បត្គឿង) ឬក៏កុពំ្យូទ័របលើរុធម្មតាក៏ ន។ បធនើបៅខាងបលើអាចោក់
តាំងជាភូបគាលក៏ ន រូបសំណាកក៏ ន ឬសោភរ្ៅៈអប់រំប្្េងៗក៏ ន។ 
ទូបនោះត្រូវភាជប្់កបនលងបោរចរនធអគគិសនជីាបត្សច និងោនបបនថម្កបនលអោ
កសោភ្រៅៈបៅខាងបត្ោម្បទៀរ។ បហើយោនទំហំ ចូខាងបត្ោម្៖  
 
ត្បបវង ១.២ ម្  
កម្ពស ់២.៤ ម្  
ជបត្ៅ ០.៨ ម្ 
 
 
 
 

 

$515.00 



គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូម្ិទី២៖ ត្កបខ្ណ្ឌរចនាបថោរអប់រំថមី  

 42 

ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ លកខណ្ៅៈបបចចកបទស របូភាព រនម្លឯកតា 
9. រុបណាណ្រក្េ រុបណាណ្រក្េបៅកនុងបណាណ្ល័យពីរបនទប់បនោះោនទហំំធជំាងរបុៅកនងុប

ណាណ្ល័យសាោធនធានឬបណាណ្ល័យម្យួបនទប់ បោយសាវាោនទតីាំង
ធំជាង។ រុបនោះអាចអងគយុ នម្នស្ុេ ២បៅ៣នាក់បហើយអាចោកស់ោភ្
រៅៈ នបត្ចើនបៅខាងម្ុខ្បណាណ្រក្េ។ រុបណាណ្រកេ្សត្ោប់បណាណ្ល័យពីរ
បនទប់បនោះោនវោិត្រ ចូខាងបត្ោម្៖  
 
ត្បបវង ២.៥ ម្  
កម្ពស ់១ ម្   
ជបត្ៅ ០.៦៥ ម្ 

 

$610.00 

10. ត្បអបោ់ក់បសៀវប រូចៗ
បៅបលើជញ្ជ្ំង 

បធនើបបណ្្របលើជញ្ជ្ងំត្រូវ នចាប់ជាប់ជញ្ជ្ំងបៅកម្ពស់សម្លមម្ម្ួយពី
បលើ ប លោនសា ុងអងគុយបៅខាងបត្ោម្ បហើយវា នបធវើឲ្យោរបត្បើ
ត្ ស់ន្ទជញ្ជ្ងំោនត្បបយាជន។៏ 

កម្ពស ់០.៨ ម្ 
ត្បបវង ១ ម្ 
ជបត្ៅ ០.៣ ម្ 
ចណំា៖ំ រូបប លបង្ហញ្បនោះោនពីរឈុរ  

$50.00 

11. រុសត្ោប់អងគយុអាន រុសត្ោប់អងគយុអានអាចឲ្យសិស្េអងគុយ នព ី៦ បៅ ៨នាក់។ បហើយ
ត្រូវោកព់ណ្ឲ៌្យ ចូបៅនឹងពណ្៌សង្ហ្រឹម្ប្្េងបទៀរបៅកនុងបណាណ្ល័
យ។ បហើយោនវិោត្រ ូចខាងបត្ោម្៖  
 
កម្ពស់ៅៈ ០.៧៥ ម្ 
បបណាដយ្ៅៈ ២.៤ ម្ 
ទទឹងៅៈ ១ ម្ 
 
 

 

$240.00 



គបត្ោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំម្ធ្យម្សិក្ាទុរិយភូម្ិទី២៖ ត្កបខ្ណ្ឌរចនាបថោរអប់រំថមី  

 43 

ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ លកខណ្ៅៈបបចចកបទស របូភាព រនម្លឯកតា 
12. គំនូបិរបលើជញ្ជ្ំង (គរិជា

បម្ ត្រោបរ ) 
គំនូបិរបលើជញ្ជ្ំងប លោនរូបភាពធម្មជារិ ជួយបបនថម្បរយិាោសធម្ម
ជារិបៅឲ្យបណាណ្ល័យ ជាពិបសសបនាោះគឺោរបត្បើពណ្៌បឈើសត្ោប់បត្គឿង
សង្ហ្រឹម្។ គំនូបនោះជាទូបៅត្រូវ នបិរបៅបលើជញ្ជ្ំងត្រង់កបនលងប ល
ោនោរចាបង់្រម្មណ្៍ខាល្ងំ ូចជាបៅកនុងបណាណល័្យម្ួយបនទប់បនោះវាត្រូវ
 នបគោក់បៅត្ចកចូលបណាណ្ល័យ  ូបចនោះបហើយវាជារបរឿងទមី្ួយប ល
សិស្េប ើញបពលចលូបណាណ្ល័យ។ គនំូបលើជញ្ជ្ំងគួបរោនបហើយបរិ
ឲ្យ ល់ពិោនខាងបលើប ើម្្បីឲ្យទក់ទញខាល្ងំ កនុងោរបិរបនោះោនន្ទត្ក
ោត្បបហល ១២ បម្ ត្រោបរ ។ 
 
 

 

$18/ម្2 
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ឧបសម្ព័នធទី ៤៖លកខណ្ៅៈបបចចកបទស និងរនម្លបត្គឿងសង្ហ្រឹម្បណាណ្ល័យ (សាោម្ធ្យម្សិក្ាធនធាន) 
ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ លកខណ្ៅៈបបចចកបទស របូភាព រនម្លឯកតា 

1. ទូដ្ឋក្ត់ាាំងទូរទសសៃ៍

ៃិងកាា ពត្ា៌ៃ 

ទូដ្ឋក្ត់ាាំងទូរទសសៃា៍ៃកាា ហ ៀៃពត្ា៌ៃហៅខាងហក្កាយៃិង
ាៃទាំេាំដូ្ចខាងហក្កាម្៖  
 
បហណាា យ ២.៤ ម្ 
គម្ពស់ ២.៤ ម្ 
ទទឹង ០.៤ ម្ 

 

 

 

$772 

2. សា ុងអងគ ុយណវង  
សា ុងអងគ ុយណវងសា តិ្ហៅ ពមម្ុ ទូដ្ឋក្ទូ់រទសសៃ៍ ហេើយាៃទាំេាំ
ដូ្ចខាងហក្កាម្៖ 
 
ក្បណវង ៩.៥ ម្ 
ក្ម្ពស់ ០.៧៥ ម្ 
 

 

 

$1,062 

3. ទូសក្ាបដ់្ឋក្ក់ារតាប

សិសស 

សក្ាប់ដ្ឋក្ក់ារតាបសិសស គបឺាៃដ្ឋក្់ភាា បជ់ាមួ្យទូដ្ឋក្់
ទូរទសសៃ៍ ហេើយាៃទាំេាំដូ្ចខាងហក្កាម្៖ 
 
បហណាា យ ៥.២ ម្  
ក្ម្ពស់ ០.៨ ម្  
ជហក្ៅ ០.៤ ម្    

 

$690 
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ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ លកខណ្ៅៈបបចចកបទស របូភាព រនម្លឯកតា 
4. ទូរាងរងវង ់

ទូរាងរងវង់ហៃ៉ះាៃហធាើ៥ជាៃ់ណដ្លដ្ឋក្់ហសៀវហៅបាៃសង្ហា ង។ ទូ
ហៃ៉ះអាចដ្ឋក្ហ់សៀវហៅបាៃ ៥០០០ ក្ាល។ទូហៃ៉ះាៃទាំេាំដូ្ចខាង
ហក្កាម្៖  
 
ក្ម្ពស់ ២.៤ ម្ 
អងកត្់ផចតិ្ ២ ម្ 
ទទឹងហធា ើ ០.៤ ម្  
 
 
 

 

 

$1,351 

5. ទូធាំជាប់ជញ្ា ាំង ទូធាំជាប់ជញ្ា ាំងណដ្លជាងបាៃកាត្ហ់ដ្ឋយភាា ប់ហៅៃឹងជញ្ា ាំង
ាៃ ហធា ើ ៦ជាៃ់ៃងិសា ុងអងគ ុយហៅចហនាល ៉ះក្ណាា ល ហេើយាៃ
ទាំេាំដូ្ចខាងហក្កាម្៖  
 
បហណាា យ ៧ ម្ 
ក្ម្ពស់ ២.៤ ម្  
ជហក្ៅ ០.៤ម្ 

 

 

$1,106 

6. សា ុងសក្ាបស់ិសស

អងគ ុយ  សា ុងសក្ាបស់ិសសអងគ ុយាៃទាំេាំដូ្ចខាងហក្កាម្៖  
 
ក្បណវង ១.៦ ម្ 
ក្ម្ពស់ ០.៧៥ ម្ 
ជហក្ៅ ០.៦ ម្  
ជាទូហៅអាចដ្ឋក្ប់ាៃ ៦ ឈតុ្ហៅក្ន ុងបណាា ល័យ សាលាជាំនាៃថ់មម។ 

 

 

$138 
ក្ន ុងមួ្យឈតុ្ 
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ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ លកខណ្ៅៈបបចចកបទស របូភាព រនម្លឯកតា 
7. ទូដ្ឋក្់ហសៀវហៅជាបស់រ

សរក្ណាា ល 

ទូដ្ឋក្់ហសៀវហៅហៃ៉ះហធវ ើភាា ប់ជាមួ្យសរសរណដ្លាៃហៅក្ណាា ល
បៃទបប់ណាា លយ័ ហេើយាៃវាិក្ត្ដុ្ចខាងហក្កាម្៖ 
 
ក្ម្ពស់ាៈ ១.៥ ម្ 
ក្បណវងាៈ ១.២ ម្ (ក្គប់ក្ជងុ) 
ជហក្ៅាៈ ០.៤ ម្  
 

 

 

 

$360 

8. ទូដ្ឋក្់ក្ុាំពយូ ទរ័ក្សាវក្ជាវ 

(ក្ុាំពយូ ទ័រ៤ហក្គឿង) 

ទូណដ្លជាក្ណៃលងក្សាវក្ជាវ អាចដ្ឋក្់ក្ុាំពយូ ទ័រហលើត្ុ iMac បាៃ៤
ហក្គឿង (ាា ង២ហក្គឿង) ឬក្៏ក្ុាំពយូ ទ័រហលើត្ុធម្មតាក្ប៏ាៃ។ ហធា ើហៅ
ខាងហលើអាចដ្ឋក្ត់ាាំងជាភូហោលក្ប៏ាៃ របូសាំណាក្ក្ប៏ាៃ ឬស
ាា រាៈអបរ់ំហផសងៗក្ប៏ាៃ។ ទូហៃ៉ះក្ត្ូវភាា ប់ក្ណៃលងហដ្ឋត្ចរៃធអគាសិៃម
ជាហក្សច ៃិងាៃបណៃាម្ក្ណៃលអដ្ឋក្សាា រាៈហៅខាងហក្កាម្ហទៀ
ត្។ ហេើយាៃទាំេាំដូ្ចខាងហក្កាម្៖  
 
ក្បណវង ១.២ ម្  
ក្ម្ពស់ ២.៤ ម្  
ជហក្ៅ ០.៨ ម្ 

 

 

$515 
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ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ លកខណ្ៅៈបបចចកបទស របូភាព រនម្លឯកតា 
9. ត្ុបណាា រក្ស  ត្ុបណាា រក្សហៅក្ន ុងបណាា លយ័សាលាម្ធយម្សិក្សធៃធាៃ ជាត្ុ

ពណ៌ហឈើហេើយដ្ឋក្់ហៅក្ណៃលងណដ្លបណាា រក្សអាចហម្ើលក្គប់
សក្ម្មភាពក្ន ុងបណាា លយ័បាៃ។ ត្ុបណាា រក្សហៃ៉ះាៃទាំេាំដូ្ចខាង
ហក្កាម្៖  
 
ក្បណវង ១.១ ម្  
ទទឹង ០.៦៥ ម្  
ក្ម្ពស់ ០.៧៥ ម្   

 

$104 

10. ហៅអមបណាា រក្ស វត្ថ ុធាត្ុហដ្ើម្ាៈ ណដ្ក្ ៃិងណសែក្ជ័រ ហេើយាៃវាិក្ត្ដូ្ចខាងហក្កាម្
៖ 

 

ក្ម្ពស់ាៈ០.៨០ ម្ 

នផទាៈ ០.៤៥x០.៤៥ ម្ 

ក្ម្ពស់អងគ ុយាៈ ០.៤៥ ម្ 
 

 

 

 

$50 

11. ក្បអបដ់្ឋក្់ហសៀវហៅតូ្
ចៗហៅហលើជញ្ា ាំង 

ហធា ើបណណាត្ហលើជញ្ា ាំងក្ត្វូបាៃចាបជ់ាប់ជញ្ា ាំងហៅក្ម្ពសស់ម្លមម្

មួ្យពមហលើ ណដ្លាៃសា ុងអងគ ុយហៅខាងហក្កាម្ ហេើយវាបាៃហធវើ

ឲ្យការហក្បើក្បាស់នផទជញ្ា ាំងាៃក្បហោជៃ៍។ 

ក្ម្ពស់ ០.៨ ម្ 
ក្បណវង ១ ម្ 
ជហក្ៅ ០.៣ ម្ 
ចំណំ៖ របូណដ្លបង្ហា ញហៃ៉ះាៃពមរឈុត្ 

 

$50 
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ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ លកខណ្ៅៈបបចចកបទស របូភាព រនម្លឯកតា 
12. គាំៃូបតិ្ហលើជញ្ា ាំង (គិត្

ជាណម្ ក្ត្កាហរ៉េ) 

គាំៃូបតិ្ហលើជញ្ា ាំងណដ្លាៃរបូភាពធម្មជាត្ិ ជួយបណៃាម្

បរោិកាសធម្មជាត្ិហៅឲ្យបណាា លយ័ ជាពិហសសហនា៉ះគកឺារហក្បើពណ៌

ហឈើសក្ាប់ហក្គឿងសង្ហា រមឹ្។ គាំៃូហៃ៉ះជាទូហៅក្ត្វូបាៃបិត្ហៅហលើ

ជញ្ា ាំងក្ត្ងក់្ណៃលងណដ្លាៃការចាបង់្ហរម្មណខ៍ាល ាំងដូ្ចជាហៅក្ន ុង

បណាា លយ័មួ្យបៃទប់ហៃ៉ះវាក្ត្វូបាៃហគដ្ឋក្់ហៅក្ចក្ចូលបណាា លយ័ 

ដូ្ហចា៉ះហេើយវាជារហរឿងទមមួ្យណដ្លសសិសហ ើញហពលចូលបណាា ល័យ។ 

គាំៃូហលើជញ្ា ាំងគួណត្ាៃហេើយបិត្ឲ្យដ្លព់ិដ្ឋៃខាងហលើហដ្ើម្ែមឲ្យ

 ក្់ ញខាល ាំង ក្ន ុងការបិត្ហៃ៉ះាៃនផទក្ក្លាក្បណេល ១២ ណម្ ក្ត្

កាហរ៉េ។ 

 

$18/ម្២ 
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ឧបសម្ព័ៃធទម ៥៖លក្ាណាៈបហចចក្ហទស ៃិងត្នម្លហក្គឿងបៃទប់សិក្សក្ាំណត់្ពណ៌  

ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ លកខណ្ៅៈបបចចកបទស របូភាព រនម្លឯកតា 
1. ត្ុសសិសរាងឆហកាណ ត្ុសសិសហធវ ើពមហក្ោងឆអងឹណដ្ក្ណដ្លាៃវាិក្ត្ (៣០x៣០x១.៥) ម្ម្ 

ហេើយលាបថ្នា ាំហក្បងពណ៌ស។ ក្គបត់្ុ ាំងអសា់ៃវាិក្ត្ដូ្ចខាង
ហក្កាម្៖  

បហណាា យ ១.១ ម្ 

ទទឹង ០.៥៥ ម្  

ក្ម្ពស់ ០.៧៥ ម្ 

អៃុសាសៃច៍ាំហពា៉ះពណ ៌

ពណ៌ហ ៀវាៈ បៃទប់វទិាសាស្រសតសងាម្ 

ពណ៌ក្ក្េម្ាៈ បៃទប់ភាសាណ មរ 

ពណ៌ហ ម្ ាៈ បៃទប់គណិត្វទិា 

ពណ៌ទកឹ្ក្ក្ចូាៈ ភាសាអងហ់គលស 
 

$47 

2. ហៅអមសសិស ហៃ៉ះគមជាហៅអមជ័រផ្លល សទ ិច ៃងិហក្ោងឆអងឹហធវ ើពម ណដ្ក្ ហេើយាៃពណ៌

ហផសងៗោា  (ផលតិ្ផល ហវៀត្ណាម្ ហល កូ្ដ្ ១៩០)។ ហៅអមាៃពណ៌

ដូ្ចហៅៃងឹពណត៌្ុ។  

 

 

 

$13.5 

3. ទូថ្នា ក្់ហរៀៃខាងម្ ុភាា ប់

ជាមួ្យកាា ហ ៀៃ ៃិងកាា ពត្៌

ាៃ 

ទូថ្នា ក្់ហរៀៃខាងម្ ុរមួ្បញ្ច លូ ាំងកាា ហ ៀៃក្ញ្ចក្់ហៅចាំក្ណាា ល 
ៃិងកាា ពត្ា៌ៃហៅសងខាងៃិងក្ណៃលងដ្ឋក្ស់ាា រាៈហៅណផាក្ខាង
ហក្កាម្។ ទូហៃ៉ះាៃវាិក្ត្ដូ្ចខាងហក្កាម្៖  
 
បហណាា យាៈ ៧ ម្ 
ក្ម្ពស់ាៈ ២.៤ ម្ 
ទទឹងាៈ ០.៣៥ ម្ 

 

$699 
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ត្បបភទបត្គឿងសង្ហរ្មឹ្ លកខណ្ៅៈបបចចកបទស របូភាព រនម្លឯកតា 
4. ទូថ្នា ក្់ហរៀៃខាងហក្កាយ ទូសក្ាបដ់្ឋក្ស់ាា រាៈហៃ៉ះគជឺាទូជាប់ជញ្ា ាំងហពញនផទជញ្ា ាំងខាង

ហក្កាយណដ្លាៃក្ណៃលង ធាំទូលាយសក្ាបដ់្ឋក្់ សាា រាៈអបរ់ំ។ ទូហៃ៉ះ
ត្ហម្ល ើងហៅក្គបថ់្នា ក្ ់ ាំងអស់ហលើក្ណលងណត្បៃទប់ក្ុាំពយូ ទរ័ប ុហនាា ៉ះ  វ ិ
ាក្ត្របស់វាគ៖ឺ 
 
បហណាា យាៈ ៧ ម្  
ក្ម្ពស់ាៈ ២.៤ ម្ 
ទទឹងាៈ ០.៣៥ ម្ 

 

$917 

5. ត្ុក្គ ូ ត្ុក្គាូៃពណស៌ៃងិឆន តូ្ពណហ៌ ៀវដូ្ចហៅៃងឹពណត៌ាម្ថ្នា ក្់ហៅ
តាម្ណគម្ត្ុ។ ត្កុ្គូហៃ៉ះាៃវាិក្ត្ដូ្ចខាងហក្កាម្៖ 
 
បហណាា យាៈ ១.១ ម្ 
ទទឹងាៈ ០.៦៥ ម្ 
ក្ម្ពស់ាៈ ០.៧៥ ម្  
 

 

$104 

6. ហៅអមក្គ ូ ហៅអមជ័រផ្លល សទ ិចហៃ៉ះាៃហក្ោងឆអងឹណដ្ក្ក្សាលៃងិាៃពណ៌ហផសងៗ 

(ផលិត្ផលហវៀត្ណាម្ហល កូ្ដ្ ១៩០)។ ពណហ៌ៅអមយក្ហៅតាម្ពណ៌

ត្ុ។ 

 

 

 

$13.5 

7. ផ្លទ ាំងសាំពត្ប់ញ្ច ាំងរបូភាព ទាំេាំ ណដ្លបាៃហសា ើហ ើង 

 

ក្ម្ពស់ាៈ ២.៥ ម្ 

ទទឺងាៈ ២.៥ ម្ 

 

 

$85 
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ឧបសម្ព័ៃធទម ៦៖លក្ាណាៈបហចចក្ហទស ៃិងត្នម្លបៃទ ប់ពិហសាធៃ៍វទិាសាស្រសត  
ប្រភេទភប្រឿងសង្ហា រមឹ លក្ខណាំៈរភចេក្ភទស ររូភាព តម្មៃឯក្តា 

1. ត្ុា បាៃឡាបូ ត្ុលាបូហធវ ើពមហក្ោងហឈើហេើយដ្ឋក្ា់ បហៅនផទខាងហលើ ហេើយាៃ
ឡាបូអុមណុក្ឬហសរា៉េ ម្ចិចាប់ភាា បជ់ាមួ្យា ប។ ឡាបូាៃក្ាលរ៉េ ូ
ប ៊ីហណពមរ ដូ្ហចា៉ះវាអាចហក្បើបាៃពមរក្ក្មុ្ដ្ាំណាលោា ។ ត្ឡុាបូហៃ៉ះក្៏
ាៃក្ណៃលងដ្ឋក្ស់ាា រាៈហៅខាងហក្កាម្ ហេើយាៃវាិក្ត្ដូ្ច
ខាងហក្កាម្៖ 
 
បហណាា យាៈ ០.៧ ម្  ក្ម្ពសា់ៈ ០.៧៥ ម្  
ទទឹងាៈ ០.៥ ម្ 

 

$71 

2. ត្ុា បសក្ាប់សសិស ត្ុពិហសាធៃ៍ហធវ ើហ ើងពមហឈើ MC ៃិងបិត្សៃលកឹ្េវម្មកា។ ហៅផទត្ុ
ខាងហលើបាំពាក្់ហដ្ឋយសៃល ឹក្ថមា បពណ៌ហ ម្ ក្ក្ាស់ ១៨ម្ម្។ ហៅ
ក្គបប់ៃទប់ពហិសាធៃ៍សាលាហរៀៃជាំនាៃ់ថមម ាៃត្ពុិហសាធៃ៍ហៃ៉ះបម
ឈុត្ ណដ្លក្ន ុងមួ្យឈតុ្ាៃត្ុសសិសពមរៃងិឡាបូមួ្យ។ ត្សុសិស
ហៃ៉ះាៃវាិក្ត្ដូ្ចខាងហក្កាម្៖  
 
ក្បណវងាៈ ១.៥ ម្ 
ទទឹងាៈ ០.៨ ម្ ក្ម្ពស់ាៈ ០.៧៥ ម្ 

 

$147 
(សក្ាប់ត្មួុ្យ) 

3. ទូថ្នា ក្់ហរៀៃខាងម្ ុភាា ប់

ជាមួ្យកាា ហ ៀៃ ៃិងកាា ពត្៌

ាៃ 

ទូថ្នា ក្់ហរៀៃខាងម្ ុរមួ្បញ្ច លូ ាំងកាា ហ ៀៃក្ញ្ចក្់ហៅចាំក្ណាា ល 
ៃិងកាា ពត្ា៌ៃហៅសងខាងៃិងក្ណៃលងដ្ឋក្ស់ាា រាៈហៅណផាក្
ខាងហក្កាម្។ ទូហៃ៉ះាៃវាិក្ត្ដូ្ចខាងហក្កាម្៖  
 
បហណាា យាៈ ៧ ម្ 
ក្ម្ពស់ាៈ ២.៤ ម្ 
ទទឹងាៈ ០.៣៥ ម្ 
 

 

 

$699 
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ប្រភេទភប្រឿងសង្ហា រមឹ លក្ខណាំៈរភចេក្ភទស ររូភាព តម្មៃឯក្តា 

4. ទូថ្នា ក្់ហរៀៃខាងហក្កាយ ទូសក្ាបដ់្ឋក្ស់ាា រាៈហៃ៉ះគជឺាទូជាប់ជញ្ា ាំងហពញនផទជញ្ា ាំងខាង
ហក្កាយណដ្លាៃក្ណៃលង ធាំទូលាយសក្ាបដ់្ឋក្់ សាា រាៈអបរ់ំ។ ទូ
ហៃ៉ះត្ហម្ល ើងហៅក្គបថ់្នា ក្់ ាំងអស់ហលើក្ណលងណត្បៃទបក់្ុាំពយូ ទ័រ
ប ុហនាា ៉ះ ហេើយ វាិក្ត្របស់វាគឺ៖ 
 
បហណាា យាៈ ៧ ម្  
ក្ម្ពស់ាៈ ២.៤ ម្ 
ទទឹងាៈ ០.៣៥ ម្ 

 

 

$917 

5. ត្ុក្គាូៃភាា បឡ់ាបូ ត្ុក្គថូ្នា ក្ព់ហិសាធៃអ៍ាចឲ្យក្គូអៃវុត្តៃក៍ារពិហសាធៃហ៍ៅក្ន ុង
ថ្នា ក្ប់ាៃ។ ត្ុហៃ៉ះបាៃដ្ឋក្ស់ៃល ឹក្ថមា បហ ម្ ហៅនផទខាងហលើ ៃងិ
ាៃឡាបូមួ្យ ហេើយក្ណៃលងដ្ឋក្ស់ាា រាៈហៅខាងហក្កាម្។ វាាៃ
 វាិក្ត្ដូ្ចខាងហក្កាម្ហៃ៉ះ៖ 
បហណាា យាៈ ១.៥ ម្ 
ទទឹងាៈ ០.៨ ម្      ក្ម្ពសា់ៈ ០.៧៥ ម្ 
 

 

$339 

6. ហៅអមក្គ ូ វត្ថ ុធាត្ុហដ្ើម្ាៈ ណដ្ក្ ៃិងណសែក្ជ័រ ហេើយាៃវាិក្ត្ដូ្ចខាង
ហក្កាម្៖ 

ក្ម្ពស់ាៈ០.៨០ ម្ 

នផទាៈ ០.៤៥x០.៤៥ ម្ 

ក្ម្ពស់អងគ ុយាៈ ០.៤៥ ម្ 
 
 

 

 

 

$50 
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ប្រភេទភប្រឿងសង្ហា រមឹ លក្ខណាំៈរភចេក្ភទស ររូភាព តម្មៃឯក្តា 

7. ហជើងា សិសស ហជើងា សិសសផលតិ្ពម ណដ្ក្ងអុមណុក្ ហដ្ឋយជាងក្ន ុងក្សកុ្ ណដ្ល
ាៃវាិក្ត្ដូ្ចខាងហក្កាម្៖ 
 
ក្ម្ពស់ាៈ ០.៤៥ ម្ 
អងកត្់ផចតិ្ាៈ ០.៣ ម្ 
 
 
 

 

 

$15 

8. ផ្លទ ាំងសាំពត្ប់ញ្ច ាំងរបូភាព ទាំេាំ ណដ្លបាៃហសា ើហ ើង 

 

ក្ម្ពស់ាៈ ២.៥ ម្ 

ទទឺងាៈ ២.៥ ម្ 

 

 

 

 

$85 
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ឧបសម្ព័ៃធទម ៧៖លក្ាណាៈបហចចក្ហទស ៃិងត្នម្លបៃទប់បាំណិៃជមវតិ្ពេុបាំណង 
 
ត្នម្លសរបុហក្គឿងសង្ហា រមឹ្...................................................$ 2,639 
ត្នម្លសរបុហក្គឿងបរកិាា រ......................................................$ 2,361 

      
ត្នម្លសរបុសក្ាបមួ់្យបៃទបព់េុបាំណងក្ន ុងសាលាធៃធាៃាៈ .............$ 5,000 

 
លមអិតភប្រឿងសង្ហា រមឹ  $ 2,639 

ប្រភេទភប្រឿងសង្ហា
 រមឹ 

លក្ខណាំៈរភចេក្ភទស ររូភាព តម្មៃឯក្តា ចំនួនឯក្តា តម្មៃសររុ 

ត្ុសិស្ស 
(ចាំនួន ១៣) 

ត្ុសសិសហធវ ើពមហក្ោងណដ្ក្ (30 x 30 x 1.5) ម្ម្ បាំ
ពាក្ក់ាា ៃងិបតិ្េវម្មការ ត្ុ ាំងអសា់ៃវាិក្ត្
ដូ្ចខាងហក្កាម្៖ 
 
បហណាា យាៈ ១.១ ម្ 
ទទឹងាៈ ០.៥៥ ម្ 
ក្ម្ពស់ាៈ ០.៧៥ ម្ 
 
 

 

$44 13 ត្ ុ $572 

នៅអសីិស្ស 
(ចាំនួន ២៦) 

ហៅអមហៃ៉ះជាហៅអមជ័ផ្លល សទ ិចៃងិហក្ោងឆអងឹណដ្ក្
ក្សាលហេើយាៃពណហ៌ផសងៗ (ផលិត្ផលហវៀត្
ណាម្ហល កូ្ដ្ ១៩០) 
 
 
 
 
  

 

$12 26 ហៅអម $312 
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លមអិតភប្រឿងសង្ហា រមឹ  $ 2,639 

ប្រភេទភប្រឿងសង្ហា
 រមឹ 

លក្ខណាំៈរភចេក្ភទស ររូភាព តម្មៃឯក្តា ចំនួនឯក្តា តម្មៃសររុ 

នៅអីទ្គ ូ

ក្ម្ពស់ាៈ០.៨០ ម្ 

នផទាៈ ០.៤៥x០.៤៥ ម្ 

ក្ម្ពស់អងគ ុយាៈ ០.៤៥ ម្ 

 

វត្ថ ុធាត្ុហដ្ើម្ាៈ ណដ្ក្ ៃិងណសែក្ជ័រ 

 

 

 

 

$50 1 chair $50 

រូខាងមុខ្ 

ទូខាងម្ ុាៃកាា ហ ៀៃក្ញ្ចក្់ហៅក្ណាា លៃងិ
កាា ពត្ា៌ៃមួ្យណដ្លហៅខាងហក្កាាៃក្ណៃលង
ដ្ឋក្ស់ាា រាៈ។ ទូហៃ៉ះាៃវាិក្ត្ដូ្ចខាងហក្កាម្៖  
 
បហណាា យាៈ ៧ ម្ 
ក្ម្ពស់ាៈ ២.៤ ម្ 
ជហក្ៅាៈ ០.៣៥ ម្ 
 

 

$755 1 ឯក្តា $755 

រូខាងនទ្កាយ 

ទូសក្ាបដ់្ឋក្ស់ាា រាៈហៃ៉ះគជឺាទូជាប់ជញ្ា ាំង
ហពញនផទជញ្ា ាំងខាងហក្កាយណដ្លាៃក្ណៃលង ធាំ
ទូលាយសក្ាបដ់្ឋក្់ សាា រាៈអបរ់ំ។ ទូហៃ៉ះត្ហម្ល ើង
ហៅក្គប់ថ្នា ក្់ ាំងអស់ហលើក្ណលងណត្បៃទបក់្ុាំពយូ
ទ័រប ុហនាា ៉ះ ហេើយវាិក្ត្របស់វាគឺ៖ 
បហណាា យាៈ ៧ ម្  
ក្ម្ពស់ាៈ ២.៤ ម្ 
ទទឹងាៈ ០.៣៥ ម្ 

 

$950 1ឯក្តា $950 
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លមអិតភប្រឿងររកិ្ខខ   $ 2,361 

ប្រភេទភប្រឿងររកិ្ខខ  លក្ខណាំៈរភចេក្ភទស តម្មៃឯក្តា5 
ចំនូនឯក្តា 

តម្មៃសររុ 

ា សុមៃបញ្ច ាំងរបូភាព ា សុមៃបញ្ច ាំងរបូភាពសតងដ់្ឋ $400 1 ហក្គឿង $400 

ផ្លទ ាំងសាំពត្ប់ញ្ា ាំងរបូភាព 

ទាំេាំ ណដ្លបាៃហសា ើ 

• ក្ម្ពស់ាៈ ២.៥ ម្ 

• ទទឹងាៈ ២.៥ ម្ 

$200 1 ផ្លទ ាំង $200 

ក្ុាំពយូ ទរ័ហលើត្ ុ

លទធភាពហសា ើសុាំ បបាំផុត្ 

CPU: Core i3-7130U 2.7GHz 3M  

Screen 21.5'' Full HD Frameless 

Ram: 4 GB DDR4  
- OS: Windows 10 License 

$600 1 ហក្គឿង $600 

កាា ហ ៀៃបណៃាម្ កាា ហ ៀៃចលត័្ឬកាា ហ ៀៃជាប់ជញ្ា ាំង  $150 1 ផ្លទ ាំង $150 

ក្ុាំពយូ ទរ័បៃទ៉ះ ក្ក្សួងអប់របំាៃផាល់ជូៃរចួហេើយ ោម ៃ ោម ៃ ោម ៃ 

ហក្គឿងបរកិាា បណៃាម្   ក្បហាក្់
ក្បណេល 

1 
$1,311 

 

 
5 ត្នម្លបា ៃ់សាម ៃហដ្ឋយណផអក្ហលើត្នម្លម្ធយម្ហៅហលើទមផស  


