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   ទំព័រ 
 ១-២ អំរីអងគការ ច្ខប ចំនួនគច្ព្ោងកំរុងព្បត្ិបត្តិ និងោេ ស់ជំនួយកនុងឆ្ន ២ំ០២១  

១. ការអភិវឌ្ឍសាលាររៀនធម្មនុញ្ញ  (NGS) 
  ៤ ព្បរន័ធបច្ចេកវទិ្យាឌីជីថេរិត្ជាសំខានក់នុងការរស់ច្ៅព្បចថំ្ថៃ 
 ៥ ការច្ទេរការគពំ្ទ្យបនតសាលាច្រៀនជំនានថ់មីច្ខត្តសាា យច្រៀង ជូនព្កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា  
 ៧ ដំច្ណើ រទ្យសសនកិចេគណៈព្បត្ិភូសហគមនអ៍ឺរ  បុ និងទ្យីភ្នន កង់ារអភវិឌឍនប៍ារងំច្ៅសាលាច្រៀនជំនាន់ថមី  
 ៧ ដំច្ណើ រទ្យសសនកិចេសិកាច្ៅសាលាច្រៀនជំនានថ់មីរបស់ ADB 
 ៨ កិចេព្បជុំជាមួយអាណារាបាេសិសស 
 ៩ ការបណតុ ុះបណាត េព្គូថមីចូេបច្ព្មើការងារកនុងសាលាច្រៀនជំនានថ់មី 

២. បរចេកវិទាព័តម៌ានវិទា និងសារគម្នាគម្ន៍សម្រមាបក់ារអប់រ ំ
 ១២ ការចុុះព្បមូេទ្យិននន័យកនុងថាបខ់ភែត្ច្ៅតាមសាលាច្រៀនច្គេច្ៅ 
 ១៣ ការទតេ់ថាបខ់បែត្ដេ់សាលាច្រៀនច្គេច្ៅ 

៣. ការអភិវឌ្ឍម្រគូបរម្រងៀន 
 ១៥  ការច្ព្បើព្បាស់កញ្េបឯ់កសារបច្ព្ងៀនបខនែមកនុងបរបិទ្យជំងឺកូវដី-១៩  
 ១៥ រព្ងឹងសមត្ែភ្នរច្លាកព្គូអនកព្គូច្េើច្សៀវច្ៅរច្នែឿនការសិកា  
 ១៦ ច្ត្ើអាីច្ៅជាការព្គបព់្គងថាន ក់ និងនិវយ័ខបបវជិជោន? 
 ១៧ កមមវធិ្ីសិកាេមអតិ្ និងការច្រៀនរីចោៃ យ  
 ១៧ បណតុ ុះទ្យោែ បេ់អដេ់សិសសច្ោយការបច្ងកើត្កែឹបអំណាន 
 ១៨ តួ្នាទ្យី និងការព្គបព់្គងបណាា េ័យកនុងបរបិទ្យកូវដី-១៩  
 ១៩ ការព្បឹកាគរចុ្កាសេយ គពំ្ទ្យដេ់ការអបរ់ខំសេម (STEM) 
 ២០ ព្បរន័ធព្គបព់្គងទ្យិនននយ័កុោរ និងយុវជនព្បឈមនឹងហានិភយ័ 

៤. កម្មវិធីអប់របំរយិាប័នន 
 ២៣ ការផ្លែ ស់បតូររច្បៀបដឹកនារំបស់នាយក និងគណៈកមមការព្គបព់្គងសាលាច្រៀន 
 ២៥ ការរិច្ព្គុះច្ោបេ់រីការវាយត្ថ្មែព្គូកិចេសនាតាមត្ំបន់ច្គេច្ៅ 
 ២៦ សិសសព្កីព្កទ្យទួ្យេបានការគពំ្ទ្យរីគច្ព្ោងសីុក/SEEK 
 ២៧ ដំច្ណើ រទ្យសសនកិចេោេ ស់ជំនួយគច្ព្ោងសីុក/SEEK 
៥. កម្មវិធីអំណានថ្នន ក់ដំបូង 
   ២៩   ច្ហតុ្អាីសាលាច្គេច្ៅរបស់គច្ព្ោងព្ត្ូវច្ធ្ាើច្ត្សតដំណាក់កាេ? 

៦. កម្មវិធីម្រតេយ្យសកិា 
    ៣១   ការច្េងខេែងសិកា និងការទេិត្សោា រៈបច្ព្ងៀន និងច្រៀន 
៧. រចនាបថរេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ 
  ៣៣     ការច្រៀបចំបនេបប់ណាា េ័បខបបសត្វត្សរទ៍្យី២១ 
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៨. ការអភិវឌ្ឍបណាា លយ័្ 
 ៣៥    បណាា េ័យសតង់ោសត្វត្សរទ៍្យី២១ 
៩. កម្មវិធីបំណិនជីវិត និងម្របឹកាអាជីព 
 ៣៧    ច្ត្ើយុវជនទ្យទួ្យេបានចំច្ណុះអាីខែុះរីវគគបណតុ ុះបណាត េសតីរី ទនត្គ់ំនិត្ព្កិន ទនត្គ់ំនិត្អភវិឌឍន ៍និងការនិោយជាសាធារណៈ?  

 ៣៨    ច្ត្ើខ្ុ ំជានរណា? 

 ៣៨    ច្ត្ើសិសសសម័ព្គចិត្តទ្យទួ្យេបានចំច្ណុះដឹងអាីខែុះរីការត្ស ូមត្ិ? 

 ៣៩    បំណិនជីវតិ្សតីរី ការចិញ្េ ឹមោន ់ 

 ៤១    កមមវធិ្ីអបរ់បំំណិនជីវតិ្មូេោា ន  

១០. កម្មវិធីរ ល្ើយ្តបនឹងវិសយ័្អប់រកំនងុបរបិទកវីូដ១៩ 
     ៤៣     សកមមភ្នរកមមវធិ្ីច្្ែើយត្ប និងសាត រច្ ើងវញិនូវវស័ិយអបរ់ចំ្ៅកមពុជា 
១១. ម្រពឹតេិការណ៍ ការម្រសាវម្រាវចំរណេះដឹង និងការកំសានេរសេងៗ 
 ៤៥     កមមវធិ្ីច្បើកដំច្ណើ គច្ព្ោង សមពន័ធភ្នរច្ដើមែកីារអភវិឌឍព្បកបច្ោយច្ចរភ្នរនិងការគពំ្ទ្យសំច្ ងច្ដើមែសីមធ្មស៌ងគម(CO-SAVED) 

     ៤៦     មច្ហាព្សបជាត្ិច្េើកទ្យី១ សតីរី រិររ័ណ៍ការអបរ់ខំសេម  

     ៤៩     ការព្ត្ួត្រិនិត្យ និងវាយត្ថ្មែវឌឍនភ្នរគច្ព្ោង 

     ៥០     ព្ត្ូវកាែ យជាខែួនឯង!  

     ៥១     ព្ប ងបាកឌុ់ប ២០២១! 

     ៥២     ព្គូបច្ព្ងៀនរកាបានតួ្នាទ្យីសំខានក់នុងការអបរ់ពំ្គបក់ាេៈច្ទ្យសៈ 

     ៥៣     មនុសសរងឹោ!ំ  

      ៥៣     មត្ិអនកអាន 

រលាក រអឿ សាវីន មន្ត្រីទំនាក់ទំ្ងជា្់ខ្ពស់  ររៀបចំផែ្ការ បរងកើតទម្មង់ ្ិងរចនា 
រលាក ឈនួ តារា មន្ត្រីបរចេកវិទយាព័ត៌មា្ជា្់ខ្ពស់  ជំ្ួយការបរចេករទស 
រលាក វ៉ា ន់ សខុសារៈ មន្ត្រីតាមដា្ & វាយតម្មៃ ្ិងម្រប់ម្រងទិ្ន្័យជា្់ខ្ពស់  ជំ្ួយការផែនកទិ្ន្័យ 
រលាក មម្៉ា សខុឃា មន្ត្រីព័ត៌មា្វិទយា ជំ្ួយការបរចេករទស 
កញ្ញញ  ម្រជន កាត់ថ្ន ជំ្ួយការផែនកទំនាក់ទំ្ង ម្បមូល ្ិងសររសរព័ត៌មា្ 

ព្រឹត្តិបព្ត្    ការអបរ់ំ នងិបច្ចេកវិទ្យា     
ច្រៀបចំផលិត្ និងច្ចញផយាយច្ោយ 

ព្ត្ួត្រិនតិ្យយ នងិកកសព្រួលខ្លឹរសារច្ោយ 

រលាក ស សផុាណាក់ ម្បធា្សម្មបសម្មួលផែនកបរចេកវិទយាសម្មាប់ការអប់រំ  
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 ចក្ខុវិស័យ 
ចក្ខុវស័ិយរបស់ខេប គឺផ្តល់លទ្ធភាព
ដល់កុ្មារ និងយុវជននូវជខ្រើសដ៏លអ
បំផុ្តខៅក្នុងជើវតិផ្ផ្អក្ខលើសក្តត នុពល
របស់ពួក្ខគតាររយៈទ្ទួ្លបានក្តរ 
អប់រលំអ។ 

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

គុណតម្ម្ៃ 
 ក្តរផ្តល់សិទ្ធិអំណាច 
 ក្តរសារគគើ 
 ខសចក្តើខរតាត  
 ក្តរខររព 
 ក្ិចចសហ្បតិបតតិក្តរ 
 ក្តរផ្ក្ផ្្បថ្មើ ឬច្ចន្បឌិតថ្មើ 
 តមាា ភាព 
 ខជឿជាក់្ 

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

អំរីអងគការ ច្ខ្ប 

រុខ្ងារគច្ព្ោងរបស់អងគការ ច្ខ្ប តារកផែកបច្ចេកច្ទ្សកែុងឆ្យំ២០២១ 

 

           

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 (ម្េត ាម្រពវវង) E2L  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 

សរុបគច្ព្ោងកំរុងដំច្ ើរការកែុងកផែកនីរួយៗ   ៤ ៧ ១១ ១២ ៦ ៣ ៦ ៨ ១១ ១២ 
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ោចយស់ជំនួយអងគការ ច្ខ្ប កែុងឆ្យំ២០២១ 
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សុខ្ុោលភារ និងសុវត្ថភិារច្លើឥទ្ធិរលព្បរ័នធបច្ចេកវទិ្យាឌីជថីល 

 ខៅច្ថ្ៃទ្ើ១៧ ផ្េក្ញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១
សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ វទិ្ាល័យសខរតចអគគ
រហាខពា្ិសាល ជា សុើរ ផ្្ពក្អញ្ញច ញ 
បានខរៀបចំសិក្តខ សាលាសតើពើ សុេុមាលភាព 
និងសុវតថិភាពខលើឥទ្ធពិល្បព័នធបខចចក្វទិ្ាឌើ
ជើថ្ល តាររយៈ្បព័នធអនឡាញផ្ដលមាន
អនក្ចូលររួសរុបចំនួន ៤៤នាក់្ ររួមាន៖ 
នាយក្/នាយក្រង ខលាក្្គូអនក្្គូ សិសេ  
និងអនក្ពាក់្ព័នធខផ្េងៗ។ 
 សិក្តខ សាលាខនោះមានខរលបំណង
បំផុ្សឱ្យសិសានុសិសេយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក់្ខលើ
ក្តរខ្បើ្បាស់បខចចក្វទិ្ាឱ្យ្តូវខៅនឹងខរល
ខៅសិក្ាខរៀនសូ្ត និងខ្វើឱ្យបអូនៗយល់ដឹង
ពើគនាឹោះសំខាន់ៗអំពើបខចចក្វទិ្ាឌើជើថ្លខដើរបើ
ខ្បើ្បាស់ឱ្យបាន្តឹរ្តូវ។ 
  ខលាក្ ខៅ ចនាថ  នាយក្វទិ្ាល័យ   
សខរតចអគគរហាខពា្ិសាល ជា សុើរ ផ្្ពក្
អញ្ញច ញបានមាន្បសាសន៍ថា ខៅក្នុ ងសត
វតេរទ៍្ើ២១ខនោះ ្បព័នធឌើជើថ្លមានសារៈ
សំខាន់ក្នុ ងក្តរអភិវឌឃទងំសងគរកិ្ចច និងខសដា
កិ្ចច ខហើយវាក៏្មានគុណសរបតតិ និងគុណវបិតតិ
ផ្ងផ្ដរ។ ដូខចនោះ ខបើបអូ នៗខ្បើវា្តវូផ្ាូ វខនាោះ វា
នឹងនាបំអូ នៗខដើរខៅរក្ផ្ាូ វលអ និងរ ើក្ចខ្រើន ផ្ត
ខបើខ្បើរិន្តវូផ្ាូ វខទ្ ខនាោះវានឹងនាបំញ្ញា ដល់

បអូ នវញិជារិនខាន។ ចូរបអូ នខ្បើ្បាស់្បព័នធឌើ
ជើថ្លឱ្យមាន្បខោជន៍ខដើរបើទ្ទួ្លបាន
ចំខណោះដឹង ព័ត៌មាន និងមានទ្នំាក់្ទ្ំនងលអ
ជារួយរនុសេជុវំញិេាួ ន ។  
 ខលាក្ ផ្ញ៉ែរ ឆដ្ឋផ្រន ជាជំនួយក្តរ
្បធានផ្ផ្នក្ព័ត៌មានវទិ្ាខៅ ACE/IDP បាន
មាន្បសាសន៍ថា បចចុ បបននខនោះ បខចចក្វទិ្ា
ឌើជើថ្លពិតជាខដើរតួោ៉ែ ងសខំាន់ក្នុ ងជើវតិ
្បចចំ្ថ្ៃ។ ខដើរបើរក្ាសុវតថិភាពខៅខលើ         
បណាត ញសងគរ   បអូ នៗរិន្តវូ្បាប់ ឬផ្ចក្
រផំ្លក្ខលេកូ្ដសមាៃ ត់ខៅអនក្ដច្ទ្ និងចុចខលើ

តំណភាា ប់ផ្ដលេាួ នរិនដឹង្បភពចាស់លាស់
ខនាោះខ ើយ ។  
 សិសេបានយល់ដឹងអំពើគុណសរបតតិ 
និងគុណវបិតតិច្នក្តរខ្បើ្បាស់បខចចក្វទិ្ាខៅ
ក្នុងជើវភាពរស់ខៅ្បចចំ្ថ្ៃស្មាប់ក្តរ្បា 
្ស័យទក់្ទ្ងរន  ក្តរសិក្ាខរៀនសូ្ត ក្តរ
្សាវ្ជាវរក្ព័ត៌មានពិត និងចំខណោះដឹងថ្មើៗ
សំខាន់ៗជាខ្ចើនខៅខលើបណាត ញសងគរខៅ
្គប់ទ្ើក្ផ្នាងខដ្ឋយ្រន់ផ្តភាា ប់ជារួយ
្បព័នធអុើនខ្ើណិតខៅនឹងទូ្រសពាច្ដ/កុ្ំពយូទ័្រ 
ថាប់ផ្បាត និងឧបក្រណ៍ខផ្េងៗខទ្ៀត៕ 

 ខលាក្ ខៅ ចនាថ  នាយក្វទិ្ាល័យសខរតចអគគរហាខពា្ិសាល ជាសុើរ ផ្្ពក្អញ្ញច ញ 

ខលាក្ ផ្ញ៉ែរ ឆដ្ឋផ្រន ជាជំនួយក្តរ្បធានផ្ផ្នក្ព័ត៌មានវទិ្ាខៅ ACE/IDP ខ្វើបទ្បងាា ញពើសុេុមាភាព និងសុវតថិភាពខលើ្បព័នធបខចចក្វទិ្ា 
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ខៅច្ថ្ៃទ្ើ០៨ ផ្េវចិឆិក្ត ឆ្ន ២ំ០២១ អងគ
ក្តរ ខេប បានខរៀបចំសិក្តខ សាលាសតើពើ ក្តរ
ខផ្ារក្តររំ្ ទ្បនតសាលាខរៀនជនំាន់ថ្មើវទិ្ាល័យ
ខរក្្ពើង និងបឋរសិក្ាសាវ យ្ពហូត ខេតត
សាវ យខរៀង ជូន្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ើឡា  
ផ្ដលបានខរៀបចំខ ើងតារ្បព័នធអនឡាញ 
ខដ្ឋយមានអនក្ចូលររួសរុបចំនួន៨៤នាក់្ ររួ
មាន៖ រដាខលខា្ិក្តរ្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និង
ក្ើឡា ្បធានរនាើររអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា 
នាយក្្បតិបតតិអងគក្តរឆ្លហាវ នក្រពុជា ្ក្ុរ
្បឹក្ាភិបាលសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើថាន ក់្ជាតិ   
គណៈ្គប់្គងសាលាខរៀន  ខលាក្្គូអនក្្គូ 
និងបុគគលិក្អងគក្តរ ខេប។  

អងគក្តរឆ្លហាវ នក្រពុជាបានផ្តល់ជំនួយ
ហរិញ្ាបបទនដល់អងគក្តរ ខេប ខដើរបើរំ្ ទ្
សក្រមភាពក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ វទិ្ា  
ល័យខរក្្ពើង និងសាលាបឋរសិក្ាសាវ យ
្ពហូត ចប់ខផ្តើរពើឆ្ន ២ំ០១៦ រក្ដល់ផ្េ
សើហា ឆ្ន ២ំ០២១ និងបានចំណាយថ្វកិ្ត
សរុបជាង១លានដុលាា អាខររកិ្ក្នុងក្តរចូលររួ
អភិវឌឍវស័ិយអប់រខំៅក្រពុជា។  

សិក្តខ សាលាខនោះមានខរលបំណងខ្វើ
ក្តរពិភាក្ាខរៀបចំផ្ផ្នក្តរខដើរបើខផ្ារក្តររំ្ ទ្
បនតសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ វទិ្ាល័យខរក្្ពើង 
និងបឋរសិក្ាសាវ យ្ពហូត ខេតតសាវ យខរៀង 
ជូនខៅ្ក្សួងអប់រ ំយុរជន និងក្ើឡា។ 

សរិទ្ធផ្លសំខាន់ៗផ្ដលគខ្មាង
សខ្រចបាន ររួមាន៖ 
១-ផ្ផ្នក្ក្សាងសរតថភាពនងិខលើក្ក្រពស់គុណ 
ភាពសកិ្ា គ៖ឺ 

-បានបខងកើតក្ាឹបសិក្ាតារ្បធាននើរួយ
ៗផ្ដល្គប់្គង និងដឹក្នាខំដ្ឋយខលាក្្គូ
អនក្្គូ ររួមាន៖ ក្ាឹបវទិ្ាសាស្តសត ភាសាអង់ 
ខគាស ្បវតតិសាស្តសត និងមានក្ាឹបសិក្ាដច្ទ្ៗ
ខទ្ៀត។  

-គខ្មាងបានផ្តល់វគគបណតុ ោះបណាត ល
ព្ងឹងសរតថភាពដល់សិសេទក់្ទ្ងខៅនឹង
បំណិនជើវតិ ដូចជា ផ្ផ្នក្ក្សិក្រម បញ្ញា សងគរ 
ជំនាញខសដាក្ិចច និងក្តរងារ ្ពរទងំឱ្យ
សិសេខចោះខ្បើ្បាស់បខចចក្វទិ្ាស្មាប់ក្តរ
សិក្ា។ 

-ផ្តល់វគគបំប៉ែន និងសិក្តខ សាលាដល់     

គណៈ្គប់្គងសាលាខរៀន បណាា រក្េ និង
ខលាក្្គូអនក្្គូផ្ដលបានព្ងឹងសរតថភាព
វជិាា ជើវៈជា្គូបខ្ងៀនក៏្ដូចជាព្ងើក្ចំខណោះ
ដឹងបផ្នថរក្នុងក្តរបខ្ងៀន និងខរៀន។  

-ជំរុញខលើក្ទ្ឹក្ចិតតខលាក្្គូអនក្្គូឱ្យ
បនតក្តរខរៀន និងក្តរបខ្ងៀនតាររយៈក្តរខ្បើ
្បាស់ក្រមវ ិ្ ើអប់រ(ំGoogle Form, Kahout, 

Quizz)។ 
-ផ្តល់ថ្វកិ្តឧបតថរភ្បចផំ្េ និងផ្តល់   

អាហារូបក្រណ៍ជូន្គូបខ្ងៀនបនតយក្បរញិ្ញា  
ប្តររួទងំផ្តល់ក្ញ្ច ប់ថ្វកិ្តដល់សាលា។ 

-ដឹក្នាសំក្រមភាពវាយតច្រាគុណភាព
សាលាខរៀនខដ្ឋយ្ក្ុរ្បឹក្ាថាន ក់្ជាតិ។ 

-តភាា ប់អុើនខ្ើណិតស្មាប់ក្តរងារ
ទ្ំនាក់្ទ្ំនង ក្តរ្សាវ្ជាវក្តរបខ្ងៀន និង 
ក្តរខរៀន។ 
២-ផ្ផ្នក្ក្សាងខហដ្ឋា រចនាសរព័នធសាលាខរៀន៖ 

គខ្មាងបានបំពាក់្សមាភ រៈសិក្ាតារ 
សតង់ដ្ឋសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ ផ្ក្លរអអររ
សិក្ា និងបនាប់ខរៀន សាងសង់បណាា ល័យ 
សតវតេរទ៍្ើ២១ ខរៀបចំ

ការច្ផេរការោំព្ទ្សាលាច្រៀនជំនានថ់មីច្ខ្ត្តសាវយយច្រៀង ជូនដលព់្កសងួ
អប់រំ យុវជន និងកីឡា ដឹកនាំបនត 

(អានបនតទំ្រ័រ 6...) 

កិ្ចចសមាភ សន៍ជារួយ្ក្ុរ្បឹក្ាភិបាល នាយក្សាលា គណៈក្មាម ក្តរ្គប់្គងសាលាខរៀន និងខលាក្្គូអនក្្គូ  



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០៣ ព្បចខំខកញ្ញា -ធ្នូ  ទ្យំររ័ 6 

បនាប់ពិខសា្ន៍ និងកុ្ំពយូទ័្រ 
សាងសង់រណឌ លយុវជន អាហារដ្ឋា ន និង
ក្ផ្នាងលាងច្ដ ផ្ក្លរអសួនជើវៈ និងសួនកុ្មារ 
្ពរទងំ្ក្តលសាបឥដាក្តរ ៉ែូឡា។ 
៣-ផ្ផ្នក្សមាភ រៈបរកិ្តខ បំពាក់្ក្នុងសាលាខរៀន៖ 
 -រំ្ ទ្សមាភ រៈបខ្រើក្តរងារខរៀន និង
បខ្ងៀនទងំក្នុងថាន ក់្ខរៀន និងបណាា ល័យ។ 
 -បំពាក់្ខ្គឿងសងាា ររិ ដូចជា មា៉ែ សុើន
្តជាក់្ និងក្ងាា រទងំក្នុងទ្ើចត់ក្តរ បណាា  
ល័យ និងអររសិក្ា្បក្បខដ្ឋយផ្ទសុក្  
ភាព។ 
-ផ្តល់កុ្ំពយូទ័្រ ទូ្រទ្សេន៍ច្វឆ្ា ត ថាប់ផ្ភាតដល់
សាលាស្មាប់សិសេ និង្គូក្នុងក្តរ្សាវ្ជាវ 
និងទ្ិញខសៀវខៅស្មាប់ដ្ឋក់្បណាា ល័យ។ 
 ខលាក្ ្បាសាន់ វ ើមា៉ែ  នាយក្្បចំ
្បខទ្សរបស់អងគក្តរឆ្លហាវ នក្រពុជា បាន
មាន្បសាសន៍ថា ក្នុ ងនារជាអងគក្តរអនតរ
ជាតិ រិនអាចជួយរំ្ ទ្ខៅផ្តតបំន់រួយក្នុ ង   
រយៈខពលយូរខ ើយ ខនាោះសាលាខរៀនរិនមាន
ឯក្រាជយភាពក្នុងក្តរដឹក្នា។ំ សរិទ្ធផ្ល     
សំខាន់ៗសខ្រចបានខដ្ឋយសារក្តរេិតេំ្បឹង
ផ្្បងរបស់គណៈ្គប់្គងសាលាទងំពើរ និង
ក្តរជួយរបំខចចក្ខទ្សរបស់គខ្មាងបានខ្វើឱ្យ
សាលាខរៀនទ្ទួ្លបានវញិ្ញា បនប្តពើ្ក្រុ
្បឹក្ាភិបាលថាន ក់្ជាតិ្សបខៅតារខរល

នខោបាយ្ក្សងួអប់រយុំវជននិងក្ើឡា។ 
ខទោះបើជាខពលខនោះ សាលាខរៀនរិនទ្ទួ្លបាន
ក្តររំ្ ទ្ពើខាងខយើងខទ្ៀតក៏្ខដ្ឋយ សូរឱ្យ
សាលាខរៀនបនតកិ្ចចេិតេំ្បឹងផ្្បងក្នុ ងក្តរ
អភិវឌឍសាលា្បក្បខដ្ឋយនិរនតភាព ។ 
 ខលាក្ ហុនិ សុើរហួន នាយក្រង
្បតិបតតិអងគក្តរ ខេប បានមាន្បសាសន៍ថា 
សាលាខរៀនជនំាន់ថ្មើ វទិ្ាល័យខរក្្ពើង និង
សាលាបឋរសិក្ាសាវ យ្ពហូត ្តវូបាន
បខងកើនខ ើងនូវគុណភាពអប់រ ំ និង្បសិទ្ធភាព

ជាខរៀងរាល់ឆ្ន  ំខដើរបើខ្តៀរវាយតច្រាពើអនុ 
គណៈក្រមក្តរវាយតច្រាថាន ក់្ជាតិខដើរបើទ្ទួ្ល
សាគ ល់ពើគុណភាពអប់រ។ំ ខៅឆ្ន ២ំ០២០ 
សាលាខរៀនទងំពើរទ្ទួ្លបានវញិ្ញា បនប្ត
ទ្ទួ្លសាគ ល់ពើគុណភាពអប់រ ំ ្សបខពលផ្ដល
គខ្មាង្តវូបានបញ្ច ប់   ខហើយសាលាខរៀន
ខៅរិនទន់មានខសថរភាពក្នុ ងក្តរឈរខជើងឱ្យ
រងឹមាខំៅខ ើយ។ ដូខចនោះ អងគក្តរ ខេប បាន
ផ្សវងរក្ក្តរសហក្តរ និងក្តររំ្ ទ្ពើ្ក្សួង
អប់រ ំយុវជន និងក្ើឡាខដើរបើបនតនិរនតរភាពដល់
សាលាខរៀន ។  
 ឯក្ឧតតរ អុឹរ កុ្ច  រដាខលខា្ិក្តរ 
្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា បានមាន
្បសាសន៍ថា ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជនំាន់ថ្មើ
ទងំពើរផ្ដលបានដខំណើ រក្តរខ្ក្តរក្តរឧបតថរភ
របស់អងគក្តរឆ្លហាវ នក្រពុជានាខពលខនោះ 
អាចនឹង្ត ប់ខៅសថិតខ្ក្តរក្តរ្គប់្គង
ផ្ទា ល់ខដ្ឋយ្ក្រុ្បឹក្ាភិបាលសាលាខរៀន
ជនំាន់ថ្មើថាន ក់្ជាតិ ខហើយសាលាខរៀននឹង្តវូ
បញ្ចូ លខៅក្នុង្បព័នធសាលាខរៀនជនំាន់ថ្មើ 
ផ្ដល្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡាក្ពុំង
បខងកើតខដ្ឋយមានជនួំយបខចចក្ខទ្សពើអងគក្តរ
ច្ដគូផ្ដលមានបទ្ពិខសា្ន៍ដល៏អរបស់ខយើង គឺ
អងគក្តរ ខេប ផ្ដលខរៀបចំផ្ផ្នក្តរព្ងើក្្បព័នធ
សាលាខរៀនជនំាន់ថ្មើចនួំន១៥សាលាបផ្នថរ
ខទ្ៀត ខហើយេ្ុ ំ្បាក្ដណាស់ថា សាលាខរៀន
ទងំពើរ ក៏្នឹងទ្ទួ្លបានអតថ្បខោជន៍ពើកិ្ចច

េិតេំ្បឹងផ្្បងទងំខនោះផ្ងផ្ដរ ។ 
 ខលាក្ ខសារ សំ ជានាយក្សាលាខរៀន
បឋរសិក្ាសាវ យ្ពហូតបានមាន្បសាសន៍
ថា "សាលាខរៀនមានក្តររ ើក្ចខ្រើនគួរឱ្យក្ត់
សមាគ ល់បនាា ប់ពើទ្ទួ្លបានក្តរជួយរំ្ ទ្ពើ
គខ្មាងក្នុ ងក្តរព្ងឹងសរតថភាពបខ្ងៀន និង
ខរៀន ក៏្ដូចជាព្ងឹងជនំាញទ្ន់គណៈ្គប់
្គងស់ាលាខរៀនក្នុងក្តរដឹក្នាតំាររយៈក្តរ   
ផ្តល់វគគសិក្តខ សាលា បណតុ ោះបណាត ល និងបបំ៉ែន
ខលើវ ើ្ ើសាស្តសតបខ្ងៀនថ្មើៗ ខដើរបើខ្វើឱ្យសិសេ
ចូលររួជារួយសក្រមភាពបខ្ងៀន និងខរៀន
្បក្បខដ្ឋយបរោិក្តសសបាយរ ើក្រាយទងំ

ក្នុ ង និងខ្ៅថាន ក់្ ជាពិខសសគខ្មាងបានជួយ
អភិវឌឍន៍សក្រមភាពសាលាខរៀនជាខ្ចើនបផ្នថរ
ខទ្ៀត "។ 
 ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើខេតតសាវ យ
ខរៀង គឺជាក្តរបខងកើតសាលាខរៀនសវយត័សា
ធារណៈ ខដើរបើទ្ទួ្លបានក្តរអប់រជំាសតង់ដ្ឋ
ក្្រិតេពស់ផ្ដលមានអភិបាលក្ិចចលអ
គណខនយយភាព តមាា ភាព និងមានក្្រិតវជិាា
ជើវៈេពស់ផ្ដលជាធាតុសំខាន់របស់ក្រមវ ិ្ ើ ជា
ពិខសសវាជាសាលាខរៀនគំរូរួយខៅក្នុង
ជនបទ្ខដ្ឋយមានក្តរទ្ទួ្លសាគ ល់ពើ្ក្ុរ
្បឹក្ាភិបាលថាន ក់្ជាតិ ជាសាលាខរៀនជំនាន់
ថ្មើ្សបតារ្ក្បេ័ណឌ ខរលនខោបាយផ្ដល
បានក្ំណត់ខៅក្នុងក្រមវ ិ្ ើ។ 
 សិក្តខ សាលាបានដំខណើ រក្តរខៅខដ្ឋយ
រលូន ក្នុងក្តរពិភាក្ាផ្សវងរក្ខដ្ឋោះ្សាយ
្បក្បខដ្ឋយផ្ផ្ាផ្ទក ខដើរបើផ្សវងរក្ថ្រកិ្តរក្នងក្តរ
រំ្ ទ្សក្រមភាពនានារបស់សាលាខរៀន។ ជា
លទ្ធផ្លសរុប សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើទងំពើរ
្តូវខរៀបចំផ្ផ្នក្តរក្នុងក្តរអភិវឌឍ និងខ្វើ
របាយក្តរណ៍ដ្ឋក់្ជូនខៅ្ក្សួងអប់រ ំយុវជន 
និងក្ើឡាខដើរបើផ្សវងរក្ក្តររំ្ ទ្បនតខទ្ៀតដល់
សាលា៕ 

ខលាក្ ្បាសាន់ វ ើមា៉ែ   

ខលាក្ ហិុន សុើរហួន  

ឯក្ឧតតរ អឹុរ កុ្ច   

ខលាក្ ខសារ សំ  

(...ត្ទំ្រ័រទី្5) 
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 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ១១ ផ្េវចិឆិក្ត ឆ្ន ២ំ០២១  គណៈ្បតិភូសហគរន៍អឺរ ៉ែុប និងទ្ើភាន ក់្ងារ អភិវឌឍន៍បារាងំបានអខញ្ា ើញរក្ទ្សេនក្ិចច
ខៅសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ វទិ្ាល័យផ្្ពក្ខលៀប 
ខដើរបើសិក្ាផ្សវងយល់អំពើក្តរអនុវតតក្រមវ ិ្ ើ
សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើផ្ដលបានស្របស្រួល
ខដ្ឋយឯក្ឧតតរ សាន វឌឍនា។ 
 ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើគឺជាក្រមវ ិ្ ើ
ក្ំផ្ណទ្្រង់អប់រថំ្មើរួយផ្ដលមានក្តររំ្ ទ្
ហរិញ្ាញបបទនពើ្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និង
ក្ើឡា តាងំពើឆ្ន ២ំ០១៥ ខដើរបើបខងកើតសាលា
ខរៀនសាធារណៈសវយត័រួយ្បក្បខដ្ឋយភាព
ច្ចន្បឌិត និងផ្ក្លរអគុណភាពអប់រ ំ ខហើយ 
ខផ្ទត តសំខាន់ខលើសតង់ដ្ឋវជិាា ជើវៈេពស់ ្ពរទងំ
មានអភិបាលក្ិចចលអ។ គនាងអភិវឌឍន៍ថ្មើខនោះ
ពាោរជំរុញ្គឹោះសាថ នអប់រសំាធារណៈឱ្យ
ឈានដល់ក្្រិតេពស់រួយខទ្ៀតខដើរបើសខ្រច
បានសតង់ដ្ឋអប់រអំតិបរមិា ជាពិខសសចំខពាោះ
រុេវជិាា ផ្សារ (STEM) ផ្តរតង៕ 

ដខំណើ រទ្សេនកិ្ចចគណៈ្បតិភូសហគរន៍អឺរ ៉ែុប និងទ្ើភាន ក់្ងារអភិវឌឍន៍បារាងំខៅសាលាខរៀន
ជនំាន់ថ្មើ ផ្ដលស្របស្រួលខដ្ឋយ ឯក្ឧតតរ សាន វឌឍនា។ 

ដំច្ ើរទ្សយសនកិចេគ ៈព្បត្ិភូសហគរនអ៍ឺរ ុប និងទ្ភីា្យក់ងារ 
អភិវឌយឍន៍បារាំយងច្ៅសាលាច្រៀនជំនាន់ថមី  

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ0២ ផ្េ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១អនក្ 
តំណាង្នាររអភិវឌឍន៍អាសុើ (ADB) បាន
អខញ្ា ើញរក្ខ្វើទ្សេនក្ិចចសិក្ាខៅសាលា
ខរៀនជំនាន់ថ្មើ វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន ក្ំពង់ចរ 
ខដើរបើផ្សវងយល់អំពើក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ 
ពាក់្ព័នធនឹងដំខណើ រក្តររ ើក្ចខ្រើន បញ្ញា
្បឈរ និងធាតុចូលរបស់សាលាខរៀន ជា
ពិខសសខលើរុេវជិាា ផ្សារ។ 
 អនក្តំណាង្នាររអភិវឌឍន៍អាសុើបាន
ជួបសំខណោះសំណាលជារួយនាយក្សាលា
ពិភាក្ាអំពើ្បវតតិសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ បញ្ញា
្បឈរផ្ដលបានជួប្បទ្ោះ ដំខណាោះ្សាយ 
និងខរលក្តរណ៍្បតិបតតិក្រមវ ិ្ ើ។ ខ្ៅពើជួប 
សំខណោះសំណាលជារួយខលាក្នាយក្សាលា
រចួរក្ ពួក្រត់បានខៅអខងកតខរើលបនាប់កុ្ំពយូ
ទ័្រ ក្ាឹបសិក្ាវទិ្ាសាស្តសត (Robotic) និង
បនាប់គើរើវទិ្ា ្ពរទងំបានបនតចូលទ្សេនា
ខៅក្នុងបណាា ល័យសតវតេរទ៍្ើ២១ និងបាន

ចប់អាររមណ៍ពើខសាភ័ណភាពក្នុងបណាា ល័យ 
ខដ្ឋយពិនិតយខលើ Tablets ផ្ដលមានក្រមវ ិ្ ើ
សិក្ារួយចំនួនផ្ដល្តូវបានតខរាើងស្មាប់
សិសេ និងបានសួរសិសេពើក្តរខ្បើ្បាស់កុ្ំពយូ
ទ័្រមា៉ែ ក់្(Mac) ស្មាប់ខរៀន។  
 តំណាង្នាររអភិវឌឍន៍អាសុើក៏្បាន
បនតជួបនិងសំខណោះសំណាលជារួយសិសេ 

អំពើក្តរសិក្ាតារផ្បបបខចចក្វទិ្ា ក្តរបខ្ងៀន 
និងខរៀនរបស់ខលាក្្គូអនក្្គូ។ សិសេសាលា
ខរៀនជំនាន់ថ្មើបានខឆាើយតបភាា រៗោ៉ែ ងរ ើក្រាយ
ចំខពាោះក្តរសិក្ាខៅខៅសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ 
ពើខ្ពាោះពួក្រត់បានយល់ដឹងខ្ចើនអំពើរុេវជិាា  
ផ្សារ ក្ាឹប Robotic និងទ្ទួ្លបានក្តរ្បឹក្ា
ខោបល់ពើ្គូ្បឹក្ាអាជើពបផ្នថរខទ្ៀតផ្ង៕  

ដំច្ ើរទ្សយសនកិចេសកិយារបស់ធនាោរ ADB ច្ៅសាលាច្រៀនជំនានថ់ម ី

អនក្តំណាង្នាររអភិវឌឍន៍អាសុើជួបជារួយសិសេសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើខៅ្ក្ុងក្ំពង់ចរ។ 
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 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ០៣-០៤ ផ្េ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ វទិ្ាល័យ ផ្្ពក្ខលៀប 
បានខរៀបចំក្ិចច្បជុំជារួយឪពុក្មាត យ និង
អាណាពាបាលសិសេចប់ពើថាន ក់្ទ្ើ៧ ដល់
ថាន ក់្ទ្ើ១២ ខៅក្នុងបរខិវណសាលាខរៀន ខដ្ឋយ
មានក្តរអខញ្ា ើញចូលររួពើសំណាក់្ឪពុក្មាត យ 
និងអាណាពាបាលសិសេសរុបចំនួន២០៩
នាក់្ និងសិសេសរុបចំនួន២៧១នាក់្ ខដើរបើ  
ទ្ទួ្លបានក្តរផ្ណនាអំំពើខរលក្តរណ៍ក្រមវ ិ្ ើ
សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើដល់ឪពុក្មាត យ និង
អាណាពាបាលសិសេថ្មើ ្ពរទងំពាក្យចុោះ
ខឈាម ោះសិសេថ្មើចូលខរៀនក្នុងឆ្ន សំិក្ាថ្មើ
២០២១-២០២២។ 
 សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ វទិ្ាល័យ ផ្្ពក្
ខលៀបទ្ទួ្លបានជំនួយហរិញ្ាបបទនពើ្ក្សួង 
អប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា និង្បតិបតតិខដ្ឋយអងគ
ក្តរ ខេប ខដើរបើបខងកើតគំរូអភិវឌឍន៍ថ្មើខៅក្នុង
្បព័នធអប់រសំាធារណៈផ្ដលនឹងនាខំៅដល់ក្តរ
បខងកើតសាលាខរៀនសាធារណៈសវយត័ ផ្ដល
ទ្ទួ្លបានក្តរវនិិខោគេពស់ផ្ារភាា ប់ខៅនឹង
សតង់ដ្ឋថ្មើផ្ដលមានគណខនយយភាព និង
អភិបាលក្ិចចលអ ្ពរទងំមានសតង់ដ្ឋវជិាា ជើវៈ
ស្មាប់ក្តរសិក្ាខៅក្នុងសតវតេរទ៍្ើ២១។ 

 ខដ្ឋយទ្ទួ្លបានវញិ្ញា បនប្តទ្ទួ្ល 
សាគ ល់ជាសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើពើ្ក្ុរ្បឹក្ាថាន ក់្
ជាតិក្នុងច្ថ្ៃទ្ើ៣០ ផ្េក្ញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១ សាលា
ខរៀនជំនាន់ថ្មើ វទិ្ាល័យ ផ្្ពក្ខលៀប អាចខសនើ
សំុថ្វកិ្តបដិភាគពើមាតាបិតាសិសេខដើរបើចូល
ររួអភិវឌឍន៍ និងរំ្ ទ្សក្រមភាពសាលាខរៀន។  
 ជាចុងបញ្ច ប់ច្នក្រមវ ិ្ ើ្បជុំខនោះ ឪពុក្ 
មាត យ និងអាណាពាបាលសិសាបានរំ្ ទ្
ខរលក្តរណ៍សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ និងបាន

យល់្សបតារសំខណើ រសុំ ខដ្ឋយអនុញ្ញា តឱ្យ
វទិ្ាល័យ ផ្្ពក្ខលៀប ្បរូលថ្វកិ្តវភិាគទន
ពើមាតាបិតាសិសេក្នុង១នាក់្ ចំនួន២៦០
ដុលាា រអាខររកិ្ ប៉ែុផ្នតមានក្តរខលើក្ផ្លងចំខពាោះ
សិសេ្ក្ើ្ក្ ខៅក្នុងឆ្ន សិំក្ា ២០២១-
២០២២ខនោះ ខដើរបើចូលររួចំផ្ណក្រំ្ ទ្សក្រម 
ភាពបខ្ងៀន និងខរៀនឱ្យមាន្បសិទ្ធភាព និង
្បសិទ្ធផ្លេពស់ក្នុងក្តរខឆាើយតបនឹងក្តរអប់រ ំ
ក្នុងសតវតេរទ៍្ើ២១៕ 

កិចេព្បជុជំារយួ ឪរុកោតយយ និងអាណារយាបាលសិសយស 

សក្រមភាពសិសេទ្ទួ្លយក្ពាក្យចូលខរៀនស្មាប់ឆ្ន សិំក្ាថ្មើ។ 

ឪពកុ្មាត យ និងអាណាពាបាលសិសេចូលររួ្បជុខំៅវទិ្ាល័យ ផ្្ពក្ខលៀប ខដើរបើផ្សវងយល់ឱ្យចាស់អំពើក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជនំាន់ថ្មើ។ 
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 ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើបានខរៀបចំ
សិក្តខ សាលាសតើពើ ក្តរបំប៉ែនសរតថភាព្គូ
បខ្ងៀនថ្មើ ពើច្ថ្ៃទ្ើ១៣ ដល់ទ្ើ២៥ ផ្េ្នូ ឆ្ន ំ
២០២១ មានរយៈខពល១២ច្ថ្ៃក្នាោះខៅ
សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន 
ក្ំពង់ចរ។ ក្រមវ ិ្ ើខនោះទ្ទួ្លបានហិរញ្ាបប
ទនពើ្ក្សួង អប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា។ អនក្
ចូលររួសរុបមានចំនួន៨០នាក់្ ជា្គូបខ្ងៀន
តាររុេវជិាា នើរួយៗរក្ពើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ
ចំនួន៩សាលា ររួមាន៖ វទិ្ាល័យ ហ ុន 
ផ្សន ពារជើក្ង វទិ្ាល័យ សខរតចអគគរហា
្រមខពា្ិសាល ជាសុើរ ផ្្ពក្អញ្ញច ញ វទិ្ា 
ល័យ ផ្្ពក្ខលៀប វទិ្ាល័យ ខរក្ ្ពើង វទិ្ា
ល័យ ហ ុន ផ្សន ក្ំពង់ចរ សាលាបឋរ
សិក្ា ហ ុន ផ្សន អនុវតតន៍ សាលាបឋរ
សិក្ា ្ពោះរាជអគគរខហសើ សាលាបឋរសិក្ា 
អងគរបាន និងសាលាបឋរសិក្ាសាវ យ   
្ពហូត។ 
 សិក្តខ សាលាខនោះខរៀបចំខ ើងមានខរល
បំណង៖ ១) ឱ្យខលាក្្គូអនក្្គូយល់ដឹងពើ
ខរលនខោបាយ និងខរលក្តរណ៍្បតិបតតិ
ក្នុងក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ។ ២) ផ្តល់វ ិ្ ើ
សាស្តសត និងបខចចក្ខទ្សលអៗ ក្នុងក្តរបខ្ងៀន 

និងខរៀន។ ៣) យល់ដឹងពើក្តរបខងកើតខតសត និង
សំណួរឱ្យបាន្សបតារសរតថភាពសិសេ និង
យល់បានក្តន់ផ្តចាស់ពើរខបៀបខរៀបចំផ្ផ្នក្តរ
គនាងអាជើពជា្គូបខ្ងៀន។ 
 ខលាក្្គូអនក្្គូទ្ទួ្លបានចំខណោះដឹង
ជាខ្ចើនទក់្ទ្ងខៅនឹងក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀន
ជំនាន់ថ្មើដូចខាងខ្ក្តរ៖ ១) សាគ ល់ និងយល់
ដឹងពើខរលនខោបាយ និងខរលក្តរណ៍ខៅ
សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ។ ២) ្ក្បេណឌ អភិវឌឍន៍
្គូបខ្ងៀន គឺក្មាា ងំចលក្រជួររុេ រិនអាចេវោះ
បានក្នុងក្តរផ្លិតរូល្នរនុសេផ្ដលជា
ក្មាា ងំពលក្រមសក្រម និងមានផ្លិតភាពេពស់
ស្មាប់ធានាក្ំខណើ នខសដាក្ិចច និងក្តរអភិវឌឍ
្បក្បខដ្ឋយចើរភាព។ ធាតុសំខាន់ៗក្នុង្ក្ប
េណឌ អភិវឌឍន៍្គូដូចជា ផ្ផ្នក្តរគនាងអាជើព
្គូបខ្ងៀន ក្តរខ្វើផ្ផ្នក្តរ និងក្តរអនុវតត ក្តរ
ផ្តល់្បឹក្ាទ្ល់រុេ ក្តរសខងកតក្តរបខ្ងៀន 
ដំខណើ រទ្សេនិចចសិក្ាខ្ៅសាលា និងផ្តល់
ក្តរ្បឹក្ាដល់្គូបខ្ងៀនផ្បបឌើជើថ្ល។ ៣) 
ក្តរអប់រខំៅសតវតេរទ៍្ើ២១ គឺខផ្ទត តខលើក្តរ
្សាវ្ជាវ ថាន ក់្ខរៀនមានភាពបត់ផ្បន សិសេ
ខរៀនខដ្ឋយេាួនឯង សាលាខរៀនមានបណាត ញ
ទ្ំនាក់្ទ្ំណង  មានទ្សេនវជិាា អ់ប់ររំិនមាន

ភាពដូចរន  និងសាលាខរៀនរិនក្ំណត់សតង់ដ្ឋ
ផ្តរួយ។ ៤) ក្តរសិក្ាផ្បបសាថ បនានិយរ គឺ
ជាវ ិ្ ើសាស្តសតបខ្ងៀនរួយផ្ដលបូក្បញ្ចូ ល្ទ្ឹ 
សតើសិក្ាខផ្េងៗខទ្ៀត ដូចជា ក្តរសិក្ា
អា្ស័យខលើបញ្ញា  ក្តរពិចរណាសុើជខ្ៅ ក្តរ
សិក្ាផ្បប្សាវ្ជាវ ក្តរបខងកើតបញ្ាតតិ ក្តរ
សិក្ាផ្បបរោិះរក្ ក្តរ្ាុោះបញ្ញច ងំពើបទ្ពិខសា្ន៍  
និងក្តរពិភាក្ា្ក្ុរ។ ៥) ក្តរសិក្ាផ្បប
សហក្តរ គឺវ ិ្ ើសាស្តសតបខ្ងៀនរួយផ្ដលផ្តល់ឱ្
ក្តសឱ្យសិសេខរៀនររួរន ជា្ក្ុរតូច ខ្វើឱ្យ
សិសេសិក្ាោ៉ែ ងសក្រម ខរៀនជួយរន ខៅវញិ
ខៅរក្ និងទ្ទួ្លបានក្តររំ្ ទ្ផ្បបបណាត ញ
កុ្មារជួយកុ្មារ។ ៦) ក្តរសិក្ាផ្បបគខ្មាង 
គឺជាវ ិ្ ើសាស្តសតបខ្ងៀនរួយផ្ដលសិក្ាខលើបទ្
ពិខសា្ន៍ ផ្តល់ឱ្យសិសេនូវឱ្ក្តសខដើរបើ
សំខោគចំខណោះដឹងពើផ្ផ្នក្ខផ្េងៗច្នក្តរ
សិក្ា រចួអនុវតតវាខៅក្នុងសាថ នភាពរស់ខៅ  
្បចចំ្ថ្ៃ ឬក្តរ្សាវ្ជាវ្បក្បខដ្ឋយក្តរវភិាគ 
និងច្ចន្បឌិត។ ក្តរសិក្ាផ្បបខនោះជួយខលើក្
ក្រពស់ចំខណោះដឹងដល់សិសេ និងអាចឱ្យពួក្
ខគទ្ទួ្លបានបំណិន ដូចជា បំណិនសហក្តរ 
បំណិន្បា្ស័យទក់្ទ្ង និងក្តរខរៀនខដ្ឋយ
មាច ស់ក្តរ ្ពរទងំខរៀប (អានបនតទំ្រ័រ 10...) 

ការប ្តុះបណាតយលព្គូថមីចលូបច្ព្រើការងារកែុងសាលាច្រៀនជំនាន់ថមី 

្គូបខ្ងៀនថ្មើថ្តរូបរួររន ខ្ក្តយខពលបញ្ច ប់ក្តរបណតុ ោះបណាត លសរតថភាពខៅសាល្បជុសំាលាខរៀនជនំាន់ថ្មើ វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន ក្ំពង់ចរ។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០៣ ព្បចខំខកញ្ញា -ធ្នូ  ទ្យំររ័ 10 

ចំពួក្ខគស្មាប់ក្តរខរៀនខពញ 
រួយជើវតិ និងខ្តៀរេាួនក្នុងក្តរ្បឈរនឹង
ឧបសគគនាខពលអនាគត។ ៧) ក្តរសិក្ាផ្បប
ច្រុោះ គឺជាវ ិ្ ើសាស្តសតរួយផ្ផ្នក្ខរៀនតាររយៈ
អនឡាញ រួយផ្ផ្នក្ខរៀនក្នុងបនាប់សិក្ា 
ខហើយ្តូវ្គប់្គងខលើធាតុសំខាន់រួយចំនួន
ដូចជា ខពលខវលា ទ្ើតាងំ វគគសិក្ា និង
ខលបឿនរបស់សិសេ។ ៨) បា ៊ូរតាក់្សូណូរើ 
ខលាក្្គូអនក្្គូ្តូវខ្បើ្បាស់តាក់្សូណូរើ
ស្មាប់ក្តរវាយតច្រា ក្តរបខងកើតក្រមវ ិ្ ើសិក្ា 
និងក្តរសរខសរវតថុបំណងបខ្ងៀនតាររុេវជិាា
នើរួយៗ។ បាូរតាក់្សូណូរើមាន៦ក្្រិត ដូច
ជា ក្តរចងច ំ ក្តរយល់ដឹង ក្តរអនុវតត ក្តរ
វភិាគ ក្តរវាយតច្រា និងក្តរបខងកើតថ្មើ។ ៩) ក្តរ
វាយតច្រាសិសេក្នុងថាន ក់្ខរៀន គឺខដើរបើតារដ្ឋន
វឌឍនភាពរបស់សិសេខឆ្ព ោះខៅរក្ក្តរសខ្រច
បាននូវក្តររពំឹងទុ្ក្។ ដូខចនោះ ្គូអាចផ្តល់នូវ 
រតិ្តលប់ខៅក្តន់សិសេ ខរៀបចំយនតក្តរក្នុង
ក្តរខឆាើយតប ដូរវ ិ្ ើសាស្តសតបខ្ងៀន និងក្តរ
វាយតច្រាខដើរបើខឆាើយតបខៅនឹងត្រូវក្តររបស់
សិសេ។ ១០) ក្តរអប់របំំណិនជើវតិ គឺជាក្តរ
សិក្ាអំពើជើវភាព្បចចំ្ថ្ៃ អំពើអាជើព ខដើរបើ   
បណតុ ោះបញ្ញា សាម រតើ ខចោះជួយរន  សហក្តរ និង
ខចោះខដ្ឋោះ្សាយបញ្ញា ្បឈរ និង ១១)  ក្តរ
ខ្បើ្បាស់ ICT សំខៅដល់ក្នុងក្តរបខ្ងៀន
ខដ្ឋយខ្បើ្បាស់បខចចក្វទិ្ាជំនួយដល់ក្តរ
បខ្ងៀន និងខរៀន ក្តរបខងកើតខរខរៀន ក្តរខ្វើ 
ខតសត ក្តរដ្ឋក់្ពិនាុតារក្រមវ ិ្ ើអប់រ ំ និង្បព័នធ
អនឡាញផ្ដលខឆាើយតបតារយុគសរ័យឌើជើ
ថ្ល។ 
 ខលាក្ ខណង ្ជយុ ជា្គូបខ្ងៀនរុេ
វជិាា ភាសាអង់ខគាសខៅវទិ្ាល័យ សខរតចអគគ
រហា្រមខពា្ិសាល ជា សុើរ ផ្្ពក្អញ្ញច ញ 
មាន្បសាសន៍ថា ក្តរបណតុ ោះបណាត លខនោះគឺ
មានអតថ្បខោជន៍ជាខ្ចើនស្មាប់ក្តរបខ្ងៀន 
និងខរៀន ពើខ្ពាោះេ្ុ ំបានខរៀនសូ្ត និងយល់ដឹង
ក្តន់ផ្តចាស់អំពើ ខរលបំណងបខ្ងៀន ក្តរ
ក្ំណត់ខរលខៅ វ ិ្ ើសាស្តសតបខ្ងៀន ក្តរវាយ
តច្រា សក្រមភាព បខចចក្ខទ្ស ផ្លបងសិក្ា 
បំណិនជើវតិ និងខចោះខ្បើ្បាស់បខចចក្វទិ្ាថ្មើ
រួយចនួំនក្នុ ងក្តរបខ្ងៀនសិសេ ខដ្ឋយមាន
ភាពបត់ផ្បនតារក្តលៈខទ្សៈគួបផ្េនឹំងវ ិ្ ើ 
សាស្តសតបខ្ងៀនថ្មើៗ ខដើរបើខឆាើយតបខៅនឹងក្តរ

អប់រផំ្បបសតវតេរទ៍្ើ២១ ស្មាប់យក្ខៅអនុ
វតតន៍ក្នុងសាលាខរៀន ។  
 អនក្្គូ ជាន សុជាតា ជា្គូបខ្ងៀនខៅ
សាលាបឋរសិក្ាអងគរបាន បានមាន
្បសាសន៍ថា នាងេ្ុ ំពិតជាសបាយចិតតោ៉ែ ង
ខាា ងំផ្ដលទ្ទួ្លបានឱ្ក្តសចូលររួក្តរបណតុ ោះ
បណាត លខនោះ ពើខ្ពាោះនាងេ្ុ ទំ្ទួ្លបានចំខណោះ
ដឹងថ្មើៗ ជាខ្ចើន ររួមាន៖ សាគ ល់ពើរខបៀប
បខ្ងៀន និងខរៀនខៅសាលាខរៀនជនំាន់ថ្មើ ខចោះ
ខរៀបចំផ្ផ្នក្តរគនាងអាជើព្គ ូសាគ ល់ពើតួនាទ្ើ្គូ
្បឹក្ាផ្ដលចជួំយជរុំញ្គកូ្នុងក្តរបខ្ងៀន 
សាគ ល់ក្តន់ផ្តចាស់ពើក្តរខ្បើ្បាស់បា ៊ូរតាក់្សូ
ណូរើទងំ៦ក្្រិត  ដឹងពើក្តរខ្បើ្បាស់សមាភ រៈ
ឧបខទ្សក្នុងក្តរបខ្ងៀន ខចោះខ្បើ្បាស់បខចចក្
វទិ្ារួយចំនួនជនួំយដល់ក្តរបខ្ងៀន និងខរៀន 
និងមានវ ិ្ ើសាស្តសតលអៗ ោ៉ែ ងសរបូរផ្បបស្មាប់
យក្ខៅអនុវតតក្នុ ងក្តរថាន ក់្ខរៀន។ សិក្តខ សាលា
ខនោះ បានចូលររួចំផ្ណក្អភិវឌឍសរតថភាពក្នុ ង
ក្តរបខ្ងៀនរបស់នាងេ្ុ ំក៏្ដូចជាបានជួយជរុំញ
ឱ្យមានក្មាា ងំចិតតក្នុងក្តរបំខពញក្តរងារ ្ពរ
ទងំព្ងឹងវជិាា ជើវៈជា្គបូខ្ងៀនខដើរឱ្យទន់
សរ័យក្តល ។ 
 ខលាក្ ផ្ទន វាសនា ជា្គូបខ្ងៀនជើវ
វទិ្ាខៅវទិ្ាល័យ ផ្្ពក្ខលៀប បានខលើក្
ខ ើងថា ក្តរបណតុ ោះបណាត លខនោះពិតជាលអ
ស្មាប់្គបូខ្ងៀនពាក់្ព័នធវ ិ្ ើសាស្តសតលអៗ
ស្មាប់ព្ងឹងដខំណើ រក្តរបខ្ងៀន និងខរៀនខៅ
ក្នុ ងក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជនំាន់ថ្មើ និងរខបៀបខរៀបចំ
សំណួរឱ្យបានសរ្សបតារសរតថភាពសិសេ 
ជាពិខសសវ ិ្ ើសាស្តសតសិក្ា្សាវ្ជាវថ្មើៗរក្
បខ្ងៀន្បក្បខដ្ឋយភាពច្ចន្បឌិត និងបខងកើត

បរោិក្តសរ ើក្រាយក្នុ ងក្តរខរៀនសូ្តតារផ្បប
សរ័យឌើជើថ្ល ។ 
 អនក្្គូ ខចង ្សើរ៉ែូវ ជា្គូបខ្ងៀនភាសា
អង់ខគាសខៅវទិ្ាល័យ សខរតចអគគរហា្រម
ខពា្ិសាល ជា សុើរ ផ្្ពក្អញ្ញច ញ មាន
្បសាសន៍ថា ក្តរបណតុ ោះបណាត លរបស់ក្រម
វ ិ្ ើសាលាខរៀនជនំាន់ថ្មើ មាន្បព័នធក្រមវ ិ្ ើសិក្ា
លអជាងសាលារដា្រមតា ក្តរសិក្ាខផ្ទត តខៅខលើ
ក្តរអនុវតតជាក់្ផ្សតងជាជាងក្តរសិក្ាតារផ្បប
្ទឹ្សដើផ្ដលខ្វើឱ្យសិសេមានក្តរគិតផ្បបសុើ
ជខ្ៅ មានអររសិក្ាបំពាក់្ខដ្ឋយខ្គឿង
បរកិ្តខ រសិក្ាជាខ្ចើន មានសមាភ រឧបខទ្ស្គប់
្រន់ មាន្បព័នធអុើនខ ើ្ផ្ណតស្មាប់្គ ូ និង
សិសេខ្បើ្បាស់សិក្ា្សាវ្ជាវ និងបាន
ព្ងឹងវជិាា ជើវៈជា្គបូខ្ងៀន ។ 
 ជាខរលក្តរណ៍របស់ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀន
ជំនាន់ថ្មើ សរតថភាព្គូបខ្ងៀនជាក្តាត ដ៏
សំខាន់ និង្តូវបានខ្ជើសខរ ើសខដ្ឋយមានក្តរ
វាយតច្រាហមត់ចត់ខដ្ឋយផ្ផ្អក្ខលើបទ្ពិខសា្ន៍ 
និងគុណវឌឍន៍ជាក់្ផ្សតង និងត្រូវឱ្យបណតុ ោះ 
បណាត លបំប៉ែនសរតថភាព និងត្រង់ទ្ិស
បផ្នថររុននឹងចប់ខផ្តើរបខ្ងៀនសិសេខៅ
សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ។ ក្តរបបណតុ ោះបណាត ល
ខនោះបានជួយអភិវឌឍវជិាា ជើវៈ្គូបខ្ងៀន ខលើក្
ក្រពស់គុណភាពអប់រ ំ ផ្តល់វ ើ្ ើសាស្តសតបខ្ងៀន
ថ្មើៗមានលក្ខណៈបត់ផ្បនតារសាថ នក្តរណ៍ 
និងបានបងាា ញពើក្តរខ្បើ្បាស់បខចចក្វទិ្ារួយ
ចំនួនជំនួយដល់ក្តរបខ្ងៀន និងខរៀនខដើរបើ
ខឆាើយតបខៅនឹងទ្ើផ្ារក្តរងារក្នុងសតវតេរទ៍្ើ
២១ ខហើយ្សបតារចក្ខុវស័ិយរបស់រាជរដ្ឋា ភិ
បាលចង់ផ្្បក្តា យក្រពុជាឱ្យខៅជា្បខទ្ស
ផ្ដលមានចំណូលរ្យរក្្រិតេពស់ខៅឆ្ន  ំ
២០៣០ និងចំណូលេពស់ខៅឆ្ន ២ំ០៥០៕ 

(...ត្រីទំ្រ័រ 9) 

សកម្មភាពក្កុម្តក្រៀម្ត្វើបទបង្ហា ញពើអ្វើដែលពួកគារ់បានពិភាកាែល់ក្កុម្ែទទ 
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 ខៅច្ថ្ៃទ្ើ២០-២១ ផ្េតុលា ឆ្ន ២ំ០២១ 
គខ្មាងវ ិ្ ើសាស្តសតសរុបខដើរបើព្ងឹងអំណាន
ស្មាប់កុ្មារ ខៅក្តត់ថា (TRAC III) បាន
ខ្វើក្តរ្បរូលទ្ិននន័យ និងវាយតច្រាដំខណើ រ
ក្តរបណាា ល័យសតវតេរទ៍្ើ២១ ខៅតារសាលា 
ខរៀនខរលខៅទងំ១៨របស់េាួនក្នុងខេតតក្ំពង់
ចរ និងតបូងឃមុ។ំ សក្រមភាពខនោះខរៀបចំខ ើង
ក្នុងខរលបំណងខដើរបើពិនិតយវឌឍនភាព
គខ្មាង និងបញ្ញា ្បឈររួយចំនួនផ្ដល
សាលាខរៀនបានជួប្បទ្ោះ អំ ុងខពលសាលា
បិទ្ទវ រជាខ្ចើនផ្េក្នាងរក្ខនោះ។  
 ក្រមវ ិ្ ើ M-Learning ជាក្រមវ ិ្ ើសិក្ាខអ
 ចិ្តូនិក្រួយរបស់គខ្មាងផ្ដលក្ំពុង្តូវ
បានតខរាើងដ្ឋក់្ឱ្យខ្បើ្បាស់ក្នុងថាប់ផ្បាត
ខដើរបើខលើក្ក្រពស់សរតថភាពអានរបស់កុ្មារពើ
ចមាៃ យស្មាប់ក្តរអប់រផំ្បបឌើជើថ្លក្នុងបរ ិ
បទ្ជំងឺកូ្វ ើដ-១៩។  
 ក្តរ្បរូលទ្ិននន័យក្នុងថាប់ផ្បាតខៅ
តារសាលាខរៀន ជាសូចនាក្រសំខាន់ជួយឱ្យ
គខ្មាងដឹងពើក្តរខ្បើ្បាស់ក្រមវ ិ្ ើខអ ចិ្តូ
និក្ខៅខលើថាប់ផ្បាត និងងាយ្សួលស្មាប់
គខ្មាងតារដ្ឋនសក្រមភាពនានា ក៏្ដូចជារោិះ
រក្រខ្ាបាយអនតរាគរន៍ច្រុោះដល់សិសេក្នុង
ក្តរព្ងឹងសរតថភាពអំណានថាន ក់្ដំបូង ផ្ដល
ជារូលដ្ឋា ន្គឹោះស្មាប់ខរៀនរុេវជិាា ដ៏ច្ទ្ខទ្ៀត
បានោ៉ែ ងរហ័ស ខទោះបើជាពួក្ខគរិនបានរក្

សាលាខរៀនផ្ទា ល់ក៏្ខដ្ឋយ។ 
 ខៅតារសាលាខរៀនខរលខៅទងំអស់
ទ្ទួ្លបានថាប់ផ្បាតចខនាា ោះពើ ២០ ខៅ ២៥
ខ្គឿងឱ្យសិសេរក្ខ្បើ្បាស់ខៅក្នុងបណាា   
ល័យ ព្ងឹងអំណាន។ ក្រមវ ិ្ ើ M-Learning 

ខនោះមានខរឿងអប់រខំអ ចិ្តូនិក្ជាខ្ចើនសរបូរ
ផ្បបស្មាប់សិសេសិក្ា ប៉ែុផ្នតសិសេភាគ
ខ្ចើនខៅតារសាលាខរៀននើរួយៗរិនសូវបាន
ខ្បើ្បាស់ថាប់ផ្បាតក្នុងក្តរសិក្ាខនាោះខទ្ 
ខដ្ឋយសារក្តរឆាងរ ើក្រាលដ្ឋលជាសក្លច្ន
ជំងឺកូ្វ ើដ-១៩។ គខ្មាង្តាក់្៣ខៅផ្តបនត
តារដ្ឋន ្តួតពិនិតយ និងជំរុញឱ្យ្គប់សាលា
ខរៀនខរលខៅទងំអស់បខងកើតសក្រមភាព
សិសេសិក្ាតារថាប់ផ្បាតបានខ្ចើន៕ 

ការចុុះព្បរូលទ្ិនែនយ័កែុងថាប់កភលត្ច្ៅតារសាលាច្រៀនច្ោលច្ៅ 

សិសេក្ំពុងខ្បើ្បាស់ក្រមវ ិ្ ើ  M-learningខសៀវខៅឆ្ា តរបស់អងគក្តរ ខេប ខៅខលើ 
ថាប់ផ្ភាតក្នុ ងបណាា ល័យ។ 

រស្តនតើគខ្មាងចុោះ្បរូលទ្ិននន័យក្នុងថាប់ផ្ភាតខៅសាលាបឋរសិក្ា  
ប ុន រា៉ែ នើ ហ ុន ផ្សន្ក្ូចឆ្ម រ 
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 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ២៦ដល់ទ្ើ២៧ ផ្េតុលា ឆ្ន ំ
២០២១ គខ្មាងវ ិ្ ើសាស្តសតសរុបខដើរបើព្ងឹង
អំណានស្មាប់កុ្មារ (្តាក់្៣/TRACIII) 
បានផ្តល់ថាប់ផ្បាតផ្ដលជាឧបក្រណ៍ខអ ចិ
្តូនិក្ខដ្ឋយបានដ្ឋក់្បញ្ចូ លក្រមវ ិ្ ើព្ងឹង
អំណានរួយចំនួន (ក្រមវ ិ្ ើអានផ្េមរ សរខសរ
ផ្េមរ ខរឿងអប់រ ំ ខសៀវខៅឆ្ា ត) ជូនដល់សាលា
ខរៀនខរលខៅ (ជុំទ្ើ៣) ផ្ដលមាន៦សាលា
ដូចជា សាលាបឋរសិក្ាសាបឹងផ្វង សាលា
បឋរសិក្ាបឹង្តាវ សាលាបឋរសិក្ាខសតើង 
ជ័យ សាលាបឋរសិក្ាថ្កូវ សាលាបឋរសិក្ា 
ខជៀស និងសាលាបឋរសិក្ា្ក្ញូង។ 
គខ្មាងបាន្បតិបតតិសក្រមភាពឆ្ន ទំ្ើ២របស់
េាួនោ៉ែ ងខជាគជ័យខៅសាលាខរលខៅចំនួន
១២ក្នុងខេតតក្ំពង់ចរ និងខេតតតបូងឃមុ។ំ ផ្ផ្អក្ 
ខលើលទ្ធផ្លខ្វើខតសតអំណាន រូលនិ្ិហវ ើនិក្ 
បានបនតផ្តល់ជំនួយហរិញ្ាបបទនដល់គខ្មាង
្តាក់្៣ចំនួន២ឆ្ន ខំទ្ៀត ខដ្ឋយព្ងើក្សាលា
ខរៀនខរលខៅដល់ខៅចំនួន១៨សាលាខរៀន។ 
ខនោះបញ្ញា ក់្ថាលទ្ធផ្លសិក្ារបស់កុ្មារមាន
ក្តរខក្ើនខ ើង ខបើខ្បៀបខ្ៀបខៅនឹងឆ្ន ចំស់
នាខពលក្នាងរក្។  
 ក្តរផ្តល់ថាប់ផ្បាតគឺជាសក្រមភាពខនាឿន

ក្តរសិក្ារបស់កុ្មារ និងបងកបរោិក្តសរ ើក្ 
រាយក្នុងក្តរសិក្ា ្ពរទងំបានជួយកុ្មារ
ខលើក្ក្រពស់អំណានឱ្យក្តន់ផ្ត្បខសើរខ ើងខៅ
ថាន ក់្ដំបូង (ថាន ក់្ទ្ើ១ ទ្ើ២ និងទ្ើ៣)។ កុ្មារ
ទងំអស់អាចខ្បើ្បាស់ភាសាខដើរបើខរៀនរុេ
វជិាា ដច្ទ្ៗខទ្ៀតបានោ៉ែ ងឆ្ប់រហ័ស និងមាន
្បសិទ្ធភាពខាា ងំ។ 
 គខ្មាងបានផ្តល់ថាប់ផ្បាតដល់សាលា
ខរៀនខរលខៅខៅតារចំនួនសិសេតិច ឬខ្ចើន
ខៅក្នុងថាន ក់្ខរៀនជាក់្ផ្សតង។ ក្តរខ្វើខតសត

ដំណាក់្ក្តលតារថាប់ផ្បាតជាធាតុសំខាន់
របស់គខ្មាងក្នុងក្តរអនុវតតក្រមវ ិ្ ើខៅក្នុង
សាលាខរៀនខរលខៅទងំអស់ ខហើយក្តរខ្វើ
ខតសតខនោះរិនឱ្យខលើសពើពើរបើដងខ ើយ។ 
្បសិនខបើមានសិសេខ្ចើនខ្វើខតសតខលើសពើពើរ
ដង ខនាោះគខ្មាងនឹងពិភាក្ាជារួយនាយក្
សាលាឱ្យចូលររួបដិភាគថ្វកិ្ត ខដើរបើទ្ិញថាប់
ផ្បាតបផ្នថរដ្ឋក់្បញ្ចូ លសាលាខៅតារចំនួន
សិសេរក្សិក្ាជាក់្ផ្សតងខ្ចើន ឬតិច៕ 

ថាប់កបលត្គឺជាឧបករ ៍ច្អឡិចព្ត្នូិកជយួសិសយសសិកយាច្ោយខ្លួនឯង 

អនក្្គូតំណាងឱ្យសាលាបឋរសិក្ា្ក្ញូងបានទ្ទួ្លថាប់ផ្បាតចំនួន១២ខ្គឿងពើគខ្មាង្តាក់្៣ដ្ឋក់្ឱ្យសិសេសិក្ា។ 

្គូតំណាងសាលាបឋរសិក្ាថ្កូ វទ្ទួ្លថាប់ផ្ភាត១២ខ្គឿងពើគខ្មាង្តាក់្៣។ 
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ទ្យំររ័ 15 

 គខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយបានខរៀបចំ
សិក្តខ សាលាសតើពើ ក្តរខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅព
ខនាឿនក្តរសិក្ា  ពើច្ថ្ៃទ្ើ១៨ដល់ទ្ើ២០ ផ្េ
តុលា ឆ្ន ២ំ០២១ តារ្បព័នធអនឡាញ ខដ្ឋយ
មានសិក្តខ ក្តរចូលររួសរុបចំនួន២៤៨នាក់្ 
ផ្ដលជារស្តនតើរនាើរនិងក្តរោិល័យអប់រ ំយុវជន 
និងក្ើឡា្សុក្-ខេតត នាយក្/នាយកិ្ត និង
ខលាក្្គូអនក្្គូផ្ដលរក្ពើសាលាខរៀនខរល
ខៅចំនួន៣០ខៅក្នុងខេតតតបូងឃមុ ំ ្ក្ខចោះ រតន
គិរ ើ និងខសៀររាប។ 
 សិក្តខ សាលាខនោះ មានខរលបំណងផ្តល់
ឱ្ក្តសដល់ខលាក្្គូអនក្្គូសិក្ាអំពើរខបៀប
ខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅពខនាឿនក្តរសិក្ាក្នុងក្តរ
ស្របស្រួលដល់ក្តរខរៀនរបស់សិសេផ្ដល
េក្ខានរិនបានខរៀនខពញខលញក្នុងអំ ុង
ខពលរ ើក្រាលដ្ឋលជំងឺកូ្វ ើដ-១៩ និងខ្វើោ៉ែ ង
ណាឱ្យពួក្ខគទ្ទួ្លបានចំខណោះដឹង និងមាន
រូលដ្ឋា ន្គឹោះរងឹមាអំាចឈានខៅក្តន់ក្្រិត

ថាន ក់្ថ្មើ ខទោះបើជាពួក្ខគរិនទ្ទួ្លបានក្តរអប់រ ំ
ខៅក្នុងសាលាខរៀនក៏្ខដ្ឋយ។ 

 ខលាក្ ផ្ឆរ ឌុំ ជានាយក្សាលាបឋរ
សិក្ាសារគគើ ្សុក្អូរជុំ 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ១៤-១៥ ផ្េតុលា ឆ្ន ំ
២០២១ គខ្មាងបខងកើនភាពងាយ្សួលចូល
សាលាខរៀនតាររយៈក្តររំ្ ទ្ពើសហគរន៍ 
(REACH IV) បានខរៀបចំសិក្តខ សាលាសតើពើ 
ក្តរខ្បើ្បាស់ក្ញ្ច ប់ឯក្សារបខ្ងៀនបផ្នថរ
ក្នុងបរបិទ្ជំងកូឺ្វ ើដ-១៩  ផ្ដលខ្វើខ ើងតារ

្បព័នធអនឡាញ(Google Meet)។ សិក្តខ
សាលាខនោះមានសិក្តខ ក្តរចូលររួសរុបចំនួន 
២២៧នាក់្ ផ្ដលជានាយក្ នាយិក្ត និង
ខលាក្្គូអនក្្គូរក្ពើសាលាខរៀនខរលខៅ
ចំនួន២២ក្នុងខេតតសាវ យខរៀង និងច្្ពផ្វង។  
 សិក្តខ សាលាខនោះមានខរលបំណង

ព្ងឹងសរតថភាពខលាក្្គូអនក្្គូខលើក្តរខ្បើ
្បាស់ក្ញ្ច ប់ឯក្សារបខ្ងៀនបផ្នថរថាន ក់្ទ្ើ២ 
ដល់ទ្ើ៦ ឱ្យចំខរលខៅ្បក្បខដ្ឋយគុណ
ភាព និងមាន្បសិទ្ធភាព។ 
 ខលាក្្គូអនក្្គូបានផ្សវងយល់ពើក្តរខ្បើ
្បាស់ក្ញ្ច ប់ឯក្សារបំប៉ែនបផ្នថរ ក្តរខរៀបចំ     
សមាភ រៈបខ្ងៀន និងខរៀន ក្តរខ្បើ្បាស់្ទ្ឹសតើ 
ប ាូររក្ពិពណ៌នាក្្រិតយល់ដឹងរបស់សិសេ 
និងខចោះបខងកើតសក្រមភាពបខ្ងៀន្សខដៀងៗ
រន ខដើរបើបខ្ងៀនសិសេខរៀនយតឺផ្ងផ្ដរ។ 
 ក្តរផ្តល់វគគសិក្តខ សាលាដល់ខលាក្្គូ
អនក្្គូខៅតារសាលាខរៀនខរលខៅគឺជា
សក្រមភាពចរបងរបស់គខ្មាង ខដើរបើអភិវឌឍ
សរតថភាព្គូបខ្ងៀនខដ្ឋយខ្បើវ ិ្ ើសាស្តសត
បខ្ងៀនថ្មើៗផ្បបច្រុោះដល់សិសានុសិសេក្នុង
ក្តរសិក្ាខរៀនសូ្ត និងបខងកើតភាពងាយ
្សួលចូលសាលាខរៀនខដ្ឋយផ្ផ្អក្ខលើខរល
នខោបាយក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនកុ្មារខរ្តើ៕ 

ការច្ព្បើព្បាសក់ញ្េបឯ់កសារបច្ព្ងៀនបកនថរកែុងបរិបទ្ជងំឺកូវីដ-១៩  

តោកក្រូអ្នកក្រូម្កពើសាោត ៀនតគាលតៅចំនួន ២២ កនុ ងតេរតសាវ យត ៀង និងទក្ពដែង។  

សរត្ថភារច្ព្បើព្បាសច់្សៀវច្ៅរច្នលឿនការសិកយាោនសារៈសំខាន់ខា្យំង 

សកម្មភាពតោកក្រូអ្នកក្រូចូល មួ្ជាមួ្យរតក្ោងតែើម្បើពក្ងឹងសម្រថភាពតលើ 
កា តក្បើក្បាស់តសៀែតៅពតនលឿនកា សិកា។ 

(អានបនតទំ្រ័រ ១៦...) 
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ខេតតរតនគិរ ើបានមាន

្បសាសន៍ថា "សិក្តខ សាលាខនោះមានអតថ
្បខោជន៍ណាស់ស្មាប់េ្ុ ំ ក៏្ដូចជាខលាក្្គូ
អនក្្គដូច្ទ្ខទ្ៀត ខ្ពាោះខ្វើឱ្យ្គូៗ ងាយ្សលួ
ក្នុ ងក្តរបខងកើតថាន ក់្ពខនាឿនក្តរសិក្ា និងថាន ក់្
្រមតាស្មាប់ឆ្ន សិំក្ាបនាា ប់ ខចោះផ្បងផ្ចក្
សិសេខៅតារក្្រិតអាយុ និងអាចជួយសិសេ 
ឱ្យបានទន់ខពលខវលា។ រ៉ែាងខទ្ៀត ខសៀវខៅ
ពខនាឿនក្តរសិក្ាខនោះខ្វើឱ្យសិសេខរៀនផ្តបើឆ្ន ំ

ចប់ក្្រិតបឋរ ខហើយ្សបនឹងអាយុរបស់ពួក្
ខគ "។  
 ខលាក្ ្ទ្ើ អ ុយរ ជា្គូបខ្ងៀនក្ិចច
សនាច្នសាលាបឋរសិក្ា ហ ុន ផ្សន ផ្ទអ វ 
្សុក្តំផ្បរ បានមាន្បសាសន៍ថា "េ្ុ ំទ្ទួ្ល

បានចំខណោះដឹងថ្មើៗជាខ្ចើនទក់្ទ្ងនឹងក្តរខ្បើ
្បាស់ខសៀវខៅពខនាឿនក្តរសិក្ា យល់ដឹងពើ
ភាពបនេុើរវាងខសៀវខៅសិក្ាខរល និងខសៀវ 

ខៅពខនាឿនក្តរសិក្ា្គ ូ និងសិសេថាន ក់្ទ្ើ២។ 
សិក្តខ សាលាខនោះបានផ្តល់ចំខណោះដឹងលអៗ ជា
ខ្ចើនស្មាប់េ្ុ ំយក្ខៅអនុវតតក្នុ ងក្តរបខ្ងៀន 
ខដើរបើបខងកើតបរោិក្តសរ ើក្រាយស្មាប់សិសេ
ក្នុ ងក្តរខរៀនសូ្ត "។ 
 ខលាក្្គូអនក្្គូទ្ទួ្លបានចំខណោះដឹង
បផ្នថរទក់្ទ្ងខៅនឹងក្តរបខ្ងៀន និងខរៀនខលើ
ខសៀវខៅពខនាឿនក្តរសិក្ា ដូចជា ដឹងពើរខបៀប
បខ្ងៀនចំណុចសំខាន់ៗក្នុងខសៀវខៅពខនាឿន
រុេវជិាា ភាសាផ្េមរ និងគណិតវទិ្ាថាន ក់្ឆ្ន ទំ្ើ១ 
ដល់ថាន ក់្ឆ្ន ទំ្ើ៣ ខចោះបំផ្ណងផ្ចក្ក្រមវ ិ្ ើសិក្ា 
លំនាចំ្នក្តរបខ្ងៀន ដឹងពើភាពេុសរន រវាង
ខសៀវខៅ្គូ និងខសៀវខៅសិសេ ភាពេុសរន
រវាងខសៀវខៅថាន ក់្ពខនាឿនក្តរសិក្ា និងខសៀវ 
ខៅសិក្ាខរល ខចោះពើរខបៀបខ្វើខតសត និង
្សង់ពិនាុ។ ដូខចនោះ ក្តរព្ងឹងសរតថភាព្គូក្នុង
ក្តរខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅពខនាឿនក្តរសិក្ាគឺពិត
ជាមានសារៈសំខាន់ និងជួយជំរុញខលើក្ក្រពស់
ក្តរបខ្ងៀនឱ្យមាន្បសិទ្ធភាព៕ 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ២៦ដល់ទ្ើ៣០ ផ្េតុលាឆ្ន ំ
២០២១ គខ្មាងងាយ្សួលខរៀនខ្ក្តរ
ជំនួយហិរញ្ាបបទនពើអងគក្តរឆ្លហាវ ន    
ក្រពុជា បានខរៀបចំវគគបណតុ ោះបណាត លសតើពើ    
“វន័ិយផ្បបវជិាមាន និងក្តរ្គប់្គងថាន ក់្ខរៀន
្បក្បខដ្ឋយ្បសិទ្ធភិាព និងក្រមវ ិ្ ើសាលា
កុ្មារខរ្តើ” ផ្ដលអនុវតតខៅតារសាលាខរៀន
ខរលខៅចំនួន្បារួំយក្នុង្សុក្ក្ំពង់្តផ្បក្ 

ខេតតច្្ពផ្វង ររួមាន៖ សាលាបឋរសិក្ា
ក្ំពង់្តផ្បក្ បឋរសិក្ាទួ្លរក្ត បឋរ
សិក្ាអខនាង បឋរសិក្ាខ្គើល បឋរសិក្ា
ច្្ពខពាន និងបឋរសិក្ាខបងបុរ ើ។ វគគបណតុ ោះ
បណាត លខនោះមានអនក្ចូលររួសរុបមានចំនួន 
១២២នាក់្ ររួមាន៖ រនាើរក្តរោិល័យអប់រ ំ
យុវជន និងក្ើឡាខេតត-្សុក្ នាយក្ ខលាក្្គូ 
អនក្្គូ និងអនក្ស្របស្រួលរបស់គខ្មាង។ 

 វគគបណតុ ោះបណាត លខនោះខ្វើខ ើងក្នុង
ខរលបំណងខដើរបើផ្េពវផ្ាយក្តរអនុវតតក្រម
វ ិ្ ើវន័ិយតារផ្បបវជិាមាន និងក្តរ្គប់្គង
ថាន ក់្ខរៀនឱ្យមាន្បសិទ្ធភាពេពស់ ្ពរទងំ
ផ្ារភាា ប់ក្តរអនុវតតជាក់្ផ្សដងរបស់្គូខៅតារ
សាលាខរៀនជារួយសិសេឱ្យក្តន់ផ្តមានភាព
លអ្ បខសើរក្នុងក្តរបខ្ងៀន និងខរៀន។ 
 ខលាក្្គូអនក្្គូបានសិក្ាអំពើ ក្តរ
ក្ំណត់បានពើទ្ណឌ ក្រមរាងក្តយ និងផ្ផ្នក្
សាម រតើ ផ្លវបិាក្ទ្ណឌ ក្រមរាងក្តយ និងផ្ផ្នក្
សាម រតើ ក្តរឆាុោះបញ្ញច ងំ និងក្តរផ្សវងយល់អំពើ
សារៈសំខាន់អំពើតួនាទ្ើគំរូ ក្តរក្ំណត់ពើរខបៀប
ផ្ដលសិសេខរៀនបានខ្ចើនបំផុ្ត ក្តរ្គប់្គង
អាររមណ៍ និងរងាៃ ប់ក្ំហងឹ ក្តរអនុវតតក្តរដ្ឋក់្  
វន័ិយផ្បបវជិាមានជំនួសខដ្ឋយទ្ណឌ ក្រមរាង
ក្តយ និងផ្ផ្នក្សាម រតើ និងសរខសរខរល
ក្តរណ៍ស្មាប់ថាន ក់្ខរៀនជារួយសិសេ និង
ខលើក្ទ្ឹក្ចិតតសិសេឱ្យមានអាក្បបក្ិរោិលអ ឱ្យ
មានក្តរផ្ទា ស់បតូរទ្មាា ប់អនុវតតក្តលវភិាគ
សិក្ា្បចចំ្ថ្ៃ៕ 

(...ត្រីទំ្រ័រ ១៥) 

ខលាក្  ផ្ឆរ ឌំុ នាយក្សាលាបឋរសិក្ាសារគគើ 

ខលាក្  ្ទ្ើ អ ុយរ ្គូកិ្ចចសនាសាលាបឋរសិក្ា 
ហ ុន ផ្សន ផ្ទអ វ ខេតតតបូងឃមុ  ំ

សក្រមភាពសផ្រដងតួតុលាក្តរសុបបនិរមិត 

ច្ត្ើការព្គប់ព្គងថា្យក់ច្រៀន នងិនិវ័យកបបវិជជោនោននយ័ដូចច្រតច? 
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 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ២៧ ផ្េតុលា ឆ្ន ២ំ០២១ 
គខ្មាងបខងកើនភាពងាយ្សួលចូលសាលា
ខរៀនតាររយៈក្តររំ្ ទ្ពើសហគរន៍(រ ើក្៤/
REACH IV) បានខរៀបចំវគគបណតុ ោះបណាត ល
សតើពើ "ក្រមវ ិ្ ើសិក្ាលរអិត នងិក្តរខរៀនពើ
ចមាៃ យ" តារ្បព័នធអនឡាញដល់សាលាខរៀន 
ខរលខៅចំនួន១៦ខៅក្នុងខេតតច្្ពផ្វង និង
សាវ យខរៀង ខដ្ឋយមាន្គូនិងនាយក្សាលា
សរុបចំនួន៣៥នាក់្ចូលររួ។ 
 វគគបណតុ ោះបណាត លខនោះមានបំណង៖ 
១)-ព្ងឹងសរតថភាព្គូរខតតយយសិក្ារដាសតើ
ពើក្តរបំ្ពួញក្រមវ ិ្ ើសិក្ាចុងឆ្ន  ំ ២)-ព្ងឹង
ខលើក្តរបខ្ងៀន និងខរៀនតារ្បព័នធអនឡាញ 
៣)-ព្ងឹងខលើរុេវជិាា ភាសាផ្េមរ និងបុខរ     
គណិតវទិ្ា  និងរលំឹក្ខ ើងវញិនូវក្រមវ ិ្ ើសិក្ា 
លរអិត និងខតសតកុ្មារ៥ឆ្ន ក៏ំ្ដូចជាខរៀបចំ
ផ្ផ្នក្តរបនត។ 
 អនក្្សើ ញឹរ រចនា ជា្គូបខ្ងៀនខៅ
សាលាបឋរសិក្ាវតតសាា បានមាន្បសាសន៍
ថា“ចំខណោះដឹងលអៗ ជាខ្ចើនផ្ដលេ្ុ ំទ្ទួ្លបាន 
ពើវគគបណតុ ោះបណាត លរបស់គខ្មាងរ ើក្ វាពិតជា
បានជួយព្ងឹងសរតថភាពេ្ុ ំក្នុ ងក្តរបខ្ងៀន 

និងខរៀនក្នុ ងបរបិទ្ជងឺំកូ្វ ើដ-១៩ ជាពិខសសេ្ុ ំ
បានយល់ដឹងអពំើវ ិ្ ើសាស្តសតបខ្ងៀនបផ្នថរ និង
ក្តរបំ្ពញួកិ្ចចផ្តងក្តរបខ្ងៀនឱ្យ្សបតារ
ក្រមវ ិ្ ើសិក្ា ខហើយេ្ុ ំបានខរៀនពើក្តរផ្ចក្
រផំ្លក្ពិខសា្ន៍លអៗ រវាងខលាក្្គអូនក្្គផូ្ដល
ចូលររួជារួយរន ។ េ្ុ នឹំងយក្ចណុំចលអៗ ទងំ 
ខនាោះរក្អនុវតតក្នុ ងថាន ក់្ខរៀន ខ្វើោ៉ែ ងណាឱ្យ
កុ្មារបានសិក្ា្បក្បខដ្ឋយគុណភាពលអ ”។ 
 ខលាក្ ហួត វណាៈ ្គូបខ្ងៀនខៅសាលា 

បឋរសិក្ាថ្មើបានមាន្បសាសន៍ថា “វគគ    
បណតុ ោះបណាត លខនោះ ពិតជាមានអតថ្បខោជន៍
ដល់្គបូខ្ងៀនដូចជាេ្ុ សំ្មាប់យក្ខៅ
បខ្ងៀនសិសេជារួយវ ិ្ ើសាស្តសតថ្មើៗ  និងមាន
លក្ខណៈច្ចន្បឌិត ”។  
 វគគបណតុ ោះបណាត លខនោះបានផ្តល់នូវ
រខបៀបបខ្ងៀនសិសេតារផ្បបបំ្ពួញក្រមវ ិ្ ើ
សិក្ាដល់ខលាក្្គូអនក្្គូយក្ខៅអនុវតតតារ
សាលាខរៀនខរៀងៗេាួន៕ 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ២៦ ផ្េវចិឆិក្ត ឆ្ន ២ំ០២១
គខ្មាងអប់រកុំ្មារ ើបានខរៀបចំបណតុ ោះបណាត ល 
សតើពើ ក្តរបខងកើតក្ាឹបអណំាន  រយៈខពលរួយ
ច្ថ្ៃខពញខៅក្នុងខេតតក្ំពង់ចរ ខដ្ឋយមាន
អនក្ចូលររួសរុបមានចំនួន៩នាក់្ ផ្ដលជា
នាយក្ ខលាក្្គូអនក្្គូទ្ទួ្លបនាុក្អាហារូប
ក្រណ៍ពើសាលាខរៀនខរលខៅ និងស្រប
ស្រួលខដ្ឋយរស្តនតើក្រមវ ិ្ ើអប់រកុំ្មារ ើអងគក្តរ  
ខេប។   
 ក្តរបណតុ ោះបណាត លខនោះមានខរល
បំណងខផ្ទត តសំខាន់ខៅខលើ៖ ១).ក្តរបខងកើន
ភាពយល់ដឹងពើគខ្មាងអប់រគំខ្មាងអប់រ ំ
កុ្មារ ើ ២).ក្តរផ្សវងយល់ពើលទ្ធផ្លក្តរ
សិក្ា និងបញ្ញា ្បឈររបស់សិសេអាហារូប
ក្រណ៍។ ៣).

ការប ្តុះទ្ោ្យប់លអដល់សសិយសតាររយៈការបច្ងកើត្កលឹបអំណាន 

ក្ញ្ញា  សុើរ ផ្លាើ ្បធាន្ក្ុរ GEI បានខ្វើបទ្បងាា ញអំពើក្តរបខងកើតក្ាឹបអំណាន។ (អានបនតទំ្រ័រ ២០...) 

សាលាខរៀនខរលខៅចំនួន១៦ ផ្ដលមានសមាសភាពអនក្ចូលររួសរុបចំនួន ៣៥នាក់្ ។ 

ច្ត្ើព្ត្ូវច្ធវើកបបណាឱយយករមវធិសីិកយាលរអិត្ និងការច្រៀនរចីោងយយលអ? 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០៣ ព្បចខំខកញ្ញា -ធ្នូ  ទ្យំររ័ 18 

 
 គខ្មាងបខងកើនភាពងាយ្សួលចូល
សាលាខរៀនតាររយៈក្តររំ្ ទ្ពើសហគរន៍ 
(រ ើក្/REACH IV) បានខរៀបចំក្ិចច្បជុំសតើពើ   
ក្តររលំកឹ្ខ ើងវញិតួនាទ្ើ នងិរុេងារបណាា  
ល័យបឋរសិក្ា និងក្តរងារបណាា ល័យក្នុង  
បរបិទ្កូ្វ ើដ-១៩  ផ្ដលខ្វើខ ើងតារ្បព័នធអន
ឡាញ (Google Meet) ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ១៥ 
ដល់ទ្ើ១៦ ផ្េវចិឆិក្ត ឆ្ន ២ំ០២១។ សមាស
ភាពអនក្ចូលររួសរុបចំនួន៤២នាក់្ ររួមាន៖ 
តំណាងរនាើរអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡាខេតត 
នាយក្ និងបណាា រក្េ ផ្ដលរក្ពើសាលាខរៀន
ខរលខៅចំនួន១៩ក្នុងខេតតក្ំពង់ឆ្ន ងំ និង 
ខពា ិ្៍សាត់។ 
 ក្ិចច្បជុំខនោះមានខរលបំណង ខដើរបើ៖ 

១-ផ្សវងយល់ខ ើងវញិនូវរុេងារ និងតួនាទ្ើ
ក្នុងបណាា ល័យបឋរសិក្ា។ ២-ឆាុោះបញ្ញច ងំ
សក្រមភាព និងលទ្ធផ្លក្តរងារបណាា ល័យ
ក្នុង្តើមាសទ្ើ១ របស់បណាា រក្េក្នាងរក្ក្នុង
ឆ្ន ២ំ០២១។ ៣-ខរៀបចំផ្ផ្នក្តរបនត និងយនត
ក្តររបស់្ក្ុរក្តរងារចុោះជួយសាលា នាយក្  
បណាា រក្េ និង្ក្ុរ្បឹក្ាកុ្មារស្មាប់ឆមាស
ទ្ើ២ ឆ្ន ២ំ០២១ និងអនតរាគរន៍សិសេតារ 
រយៈក្តរផ្តល់ខសៀវខៅសិក្ាខរល និងសមាភ រៈ
កុ្មារខលង ខដ្ឋយ្បក្តន់ភាា ប់វធិានក្តរបើកុ្ំ បើ
ក្តរពារ។  
 អនក្្គូ ខៅ ចនាធ  បណាា រក្េរក្ពើសាលា
បឋរសិក្ាសំបា៉ែ នបានមាន្បសាសន៍ថា     
ក្តរចូលររួកិ្ចច្បជុខំនោះ េ្ុ ទំ្ទួ្លបានចំខណោះ

ដឹងលអៗ រួយចនួំនទក់្ទ្ងខៅនឹងក្តរងារ្គប់ 
្គងបណាា ល័យ ក្តរងាររដាបាល និងក្តរខរៀបចំ
បណាា ល័យឱ្យក្តា យខៅជាបណាា ល័យសតងដ់្ឋ 
ជាពិខសសបានផ្ទា ស់បតូ របទ្ពិខសា្ន៍លអៗ ពើ
ខលាក្្គអូនក្្គ ូនិង្គឧូខទ្ាសផ្ដលខ្វើឱ្យេ្ុ បំាន
យល់ដឹងក្តន់ផ្តចាស់អពំើតួនាទ្ើ និងភារកិ្ចច
របស់បណាា រក្េ ។ 
 ក្ិចច្បជុំខនោះបានជួយព្ងឹងសរតថភាព
ខលាក្្គូអនក្្គូជាបណាា រក្េខលើក្តរ្គប់្គង 
ក្តរងារដាបាល និងក្តរខរៀបចំបណាា ល័យឱ្យ
មានខសាភ័ណភាពលអមានលក្ខណៈទក់្ទញ 
និងផ្ក្លរអវាឱ្យក្តា យខៅជាបណាា ល័យរួយ
ផ្ដលមានសតង់ដ្ឋ ជួយបខងកើននិងរក្ាចំនួន
សិសេចូលអានខថ្រ៕  

រូបភាពសិក្តខ ក្តរចូលររួកិ្ចច្បជុតំារ្បព័នធអនឡាញ សតើពើ តួនាទ្ើ និងក្តរ្គប់្គងបណាា ល័យក្នុ ងបរបិទ្ជងឺំកូ្វ ើដ-១៩។ 

កិចេព្បជុសំតីរីត្នួាទ្ ីនិងការព្គប់ព្គងបណាណយល័យកែុងបរបិទ្កូវីដ-១៩  
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 រជឈរណឌ ល្សាវ្ជាវគរុខក្តសលយ
ជំនាន់ថ្មើ ច្នវទិ្ាសាថ នជាតិអប់រ ំ ខ្ក្តរក្ិចច
សហក្តរជារួយ្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និង
ក្ើឡា និងអងគក្តរសក្រមភាពស្មាប់ក្តរអប់រ ំ
ខៅក្រពុជា(ខេប)  បានខរៀបចំសននិសើទ្អនតរ
ជាតិខលើក្ទ្ើ២សតើពើ ក្តរ្បឹក្ាគរុខក្តសលយ 
ខ្ក្តរ្បធានបទ្៖ ្គូ្ បឹក្ាគរុខក្តសលយរំ
្ទ្ដល់ក្តរអប់រសំាើរ ផ្ដលបានខរៀបចំខ ើង
តាររយៈ្បព័នធអនឡាញចប់ពើច្ថ្ៃទ្ើ១៥ 
ដល់ច្ថ្ៃទ្ើ១៧ ផ្េវចិឆិក្ត ឆ្ន ២ំ០២១។   
 ខរលបំណងច្នក្តរខ្វើសននិសើទ្ខនោះ គឺ
ខដើរបើពិនិតយខរើលលទ្ធភាពច្នក្តរផ្តល់្បឹក្ា
គរុខក្តសលយតាររខបៀបខផ្េងៗ និងបខងកើត 
ឱ្ក្តសខដើរបើជួយ្រំ្ ទ្អនក្អប់រចំំខណោះទូ្ខៅ 
ចប់ពើថាន ក់្រខតតយយដល់ថាន ក់្ទ្ើ១២ ក្នុងក្តរ
អភិវឌឍសរតថភាពរបស់ពួក្ខគ ជាពិខសសខៅ
ក្នុងវស័ិយវទិ្ាសាស្តសត បខចចក្វទិ្ា វសិវក្រម 
សិលបៈ និងគណិតវទិ្ា (STEM)។ អនក្ចូល
ររួសរុបមានចំនួន្បមាណជា៥០០នាក់្ 
ផ្ដលជាអនក្សិក្ា្សាវ្ជាវ ្គូបខ្ងៀន ្គូ
ឧខទ្ាស ទ្ើ្បឹក្ាអប់រ ំអនក្្បឹក្ាខោបល់ និង
អនក្ពាក់្ព័នធខផ្េងខទ្ៀតរក្ពើ្បខទ្សចំនួន
១៧ខៅជុំវញិពិភពខលាក្ ចូលររួផ្ចក្រផំ្លក្
លទ្ធផ្លសិក្ា្សាវ្ជាវ ចំខណោះដឹង និងបទ្
ពិខសា្ន៍ខផ្េងៗអំពើក្តរអប់រ។ំ 
 ក្នុងសននិសើទ្អនតរជាតិខនោះមាន្បធាន

បទ្សំខាន់ជាខ្ចើន ដូចជា តួនាទ្ើ និងក្តតពវ 
ក្ិចចរបស់អនក្ផ្តល់ក្តរ្បឹក្ាក្នុងក្តរអប់រផំ្សារ 
(STEM) អនុវតតន៍ក្តររ្បឹក្ា និងផ្ណនាំ
តារ្បព័នធអនឡាញខៅក្នុងវសិាលភាពទូ្លំ
ទូ្លាយ ក្តរអប់រផំ្សារ និងយុទ្ធសាស្តសតក្នុងក្តរ
អនុវតតខៅក្នុង្បខទ្សក្រពុជា ្ក្បេណឌ អភិ   
វឌឍន៍ក្រមវ ិ្ ើ្គូ្បឹក្ាអាជើព ក្តរខ្បើ្បាស់ក្តរ
បងវឹក្ខដើរបើជួយផ្ក្លរអក្តរអនុវតតរបស់្គូ
បខ្ងៀន យុទ្ធសាស្តសត្បក្បខដ្ឋយភាពច្ចន 
្បឌិត និងក្តរអនុវតតលអបំផុ្តក្ត្បឹក្ាអាជើព 
និងផ្ណនាតំារ្បព័នធអនឡាញស្មាប់្គូ
សិក្ាភាសាអង់ខគាស សមាសភាគ និងផ្ល
ជោះក្តរ្បឹក្ាក្នុងក្តររអប់រផំ្សារ ្ពរទងំ
មាន្បធានបទ្ខផ្េងៗជាខ្ចើនខទ្ៀត។ 
 ខលាក្្សើបណឌិ ត ប ិខវ ើលើ ខជ ខអៀប ើ បាន
មាន្បសាសន៍ថា "ពួក្ខយើងបានចុោះអនុសេ  
រណៈខោគយល់រន ជារួយរជឈរណឌ ល្សាវ 
្ជាវគរុខក្តសលយជនំាន់ថ្មើ (NGPRC) ខដើរបើ
ព្ងឹងសរតថភាពវជិាា ជើវៈ្គបូខ្ងៀន អនក្អប់រ ំ
និងអនក្ដឹក្នាខំដើរបើបខងកើតសក្តត នុពលខលើផ្ផ្នក្
សិក្ា្សាវ្ជាវ និងអភិវឌឍទក់្ទ្ងនឹងក្តរ
្បឹក្េខោបល់ ដូចជា ខ្វើក្តរផ្ទា ស់បតូ រនិសេិត
ខដើរបើបខងកើន និងព្ងើក្បទ្ពិខសា្ន៍លអៗ ថាន ក់្
អនតរជាតិរវាងសហរដាអាខររកិ្ និង្បខទ្ស 
ក្រពុជាខដ្ឋយចូលររួតាររយៈ្បព័នធអនឡាញ
ក្នុ ងអ ុំងខពលរ ើក្រាលជងឺំកូ្វ ើដ-១៩ខនោះ "។ 

 ឯក្ឧតតរបណឌិ តសភាចរយ ហង់ជួន 
ណារ ៉ែុន រដារស្តនតើ្ ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ើឡា
បានមាន្បសាសន៍ក្នុងសននិសើទ្អនតរជាតិ
ខលើក្ទ្ើ២ខនោះថា "ខរលបំណងសននិសើទ្ឆ្ន ំ
ខនោះគឺផ្សវងរក្វ ិ្ ើសាស្តសតអប់រថំ្មើៗ និងឱ្ក្តស
្បឹក្ាខោបល់ផ្ណនាខំផ្េងៗ ផ្ដលខរៀបចំ
ខ ើងខដើរបើជួយខលាក្្គអូនក្្គ ូ និងអនក្អប់រ ំ
ក្នុ ងក្តរអភិវឌឍសរតថភាពរបស់ពួក្ខគ ជា
ពិខសសក្នុ ងវស័ិយវទិ្ាសាស្តសត បខចចក្វទិ្ា វសិវ
ក្រម សិលបៈ និងគណិតវទិ្ា។ រួយវញិខទ្ៀត  
សននិសើទ្ខនោះនឹងជរុំញ ក៏្ដូចជាផ្តួ ចខផ្តើរកិ្ចច
សហ្បតិបតតិក្តរពើអនក្ចូលររួក្តន់ផ្តខ្ចើន
ទក់្ទ្ងខៅនឹងក្តរ្បឹក្ាគរុខក្តសលយរំ្ ទ្
ដល់ក្តរអប់រសំាើរ "។ 
 សននិសើទ្អនតរជាតិខនោះបានបងកលទ្ធភាព
ខ្ចើន ក៏្ដូចជាផ្តល់ឱ្ក្តសដល់អនក្ចូលររួ
ជាតិ និងអនតរជាតិបានផ្ចក្រផំ្លក្ចំខណោះដឹង 
ខរលគំនិតខផ្េងៗ បទ្ពិខសា្ន៍លអៗ  លទ្ធ
ផ្លសិក្ា្សាវ្ជាវ និងក្ិចចពិភាក្ាខលើ
បញ្ញា ្បឈរនានា ផ្ដលទក់្ទ្ងនឹងក្តរ
្បឹក្ាគរុខក្តសលយ ្ពរទងំបានអនុញ្ញា តឱ្យ
អនក្ចូលររួអាចអនុវតតខៅតតារគនាងអាជើព
របស់េាួនខដើរបើចូលររួបខងកើតសហគរន៍សិក្ា
វជិាា ជើវៈស្មាប់អនក្្បឹក្ាគរុខក្តសលយ ខហើយ
បខងកើតបានជាបណាត ញសិក្ាអប់រខំៅទូ្ទងំ
ពិភពខលាក្៕ 

ឯក្ឧតតរបណឌិ តសភាចរយ ហងជួ់ន ណារ ៉ែុន រដារស្តនតើ ្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ើឡា អខញ្ា ើញចូលររួជាអ្ិបតើភាពខបើក្សននិសើទ្អនតរជាតិខលើក្ទ្ើ២  

ការព្បឹកយាគរុច្កាសលយយោំព្ទ្ដលក់ារអប់រកំសេរ/STEM 
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បងាា ញពើអតថ្បខោជន៍ច្ន
ក្តរបខងកើតក្ាឹបអំណាន និងខរៀបចំបខងកើតក្ាឹប
អំណានតារសាលាខរៀនខរលខៅ ។ 
 ក្ាឹបអំណានខនោះបខងកើតខ ើងខដើរបើឱ្យ
សិសេអាហារូបក្រណ៍បខងកើនទ្មាា ប់អាន និង
ខរៀនពាក្យថ្មើៗ មានគំនិតច្ចន្បឌិត ខចោះសខងខប
ខរឿងខដ្ឋយខ្បើ្បាស់ពាក្យខពចន៍បានទូ្លំទូ្ 
លាយ ខចោះផ្ចក្រផំ្លក្ខរឿង ឬអតថបទ្ផ្ដលបាន
អានដល់រិតតភក្តិ និងយល់ដឹងពើក្តរខ្បើ្បាស់
ខពលខវលាទ្ំខនរឱ្យមានតច្រា។ 
 ខលាក្្គូអនក្្គូបានយល់ដឹងនូវ៖ ១) 
រខបៀបដឹក្នាកំ្ាឹបអំណាន និងក្តរអនុវតតជាក់្
ផ្សតង មានអនក្អាន និងក្ត់្តារបាយក្តរណ៍
បនាា ប់ពើអានខសៀវខៅខរឿងចប់។ ២) ភាព
ងាយ្សួលខរៀបចំក្ាឹបអំណានរបស់្គូទ្ទួ្ល
បនាុក្អាហារូបក្រណ៍។ ៣) បទ្ពិខសា្ថ្មើ
ទក់្ទ្ងនឹងក្តរបខងកើតក្ាឹប។ ៤) ក្តរជួយ
ព្ងឹងសិសេឱ្យចប់អាររមណ៍អំពើអំណាន
ខដ្ឋយខចោះខ្បើ្បាស់ខពលខវលារបស់ពួក្ខគឱ្យ
មាន្បខោជន៍។ ៥) ផ្ល្បខោជន៍របស់  
ក្ាឹបចាស់លាស់។ ៦) វ ិ្ ើសាស្តសតថ្មើៗក្នុងក្តរ
បខ្ងៀនខ្វើោ៉ែ ងណាឱ្យសិសេក្តា ហានជាងរុន
ក្នុងក្តរពិភាក្ា និងផ្សវងយល់ពើអតថន័យអប់រ ំ
ក្នុងអតថបទ្ខរឿង។ 

 ស្មាប់ខរលខៅរយៈខពលផ្វង គខ្មាង 
អប់រកុំ្មារ ើជួយរំ្ ទ្ និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាច
ដល់ខក្មង្សើផ្ដលជួបក្តរលំបាក្្បឈរនឹង
ក្តរខបាោះបង់ក្តរសិក្ា អាចបនតក្តរអប់ររំហូត
ដល់បញ្ច ប់ក្តរសិក្ាខៅអនុវទិ្ាល័យ និងផ្តល់
ក្តរ្បឹក្ាអំពើ្គឹោះសាថ នបណតុ ោះបណាត លវជិាា ជើវៈ 
ផ្ដលពួក្រត់្តូវខ្វើក្តរសខ្រចចិតតឱ្យបាន
្តឹរ្តូវរុនខពលបញ្ច ប់គខ្មាង។  
 ក្តរបណតុ ោះបណាត លខនោះបានខ្វើឱ្យខលាក្
្គូអនក្្គូផ្ដលជានាយក្សាលា និង្គូទ្ទួ្ល

បនាុក្អាហារូបក្រណ៍ខចោះខ្វើផ្ផ្នក្តរបខងកើតក្ាឹប
អានខសៀវខៅចំនួន៣ផ្េដំបូង គឺចប់ពើផ្េ្នូ 
ឆ្ន ២ំ០២១ ដល់ផ្េកុ្រភៈ ឆ្ន ២ំ០២២) ខនោះត
ខៅ។ គខ្មាងនឹងខ្វើក្តរតារដ្ឋន និងរំ្ ទ្
បនតបនាា ប់ពើដំខណើ រក្តរក្ាឹបអានខសៀវខៅ។ 
ក្ញ្ច ប់អាហារូបក្រណ៍្តូវបានផ្ដល់ឱ្យសាលា
ខរៀនខរលខៅចំនួន៥ខៅក្នុងខេតតក្ំពង់ចរ 
និងខេតតតបូងឃមុសំ្មាប់សិសេផ្ដលងាយរង
ខ្រោះ និងអាចមានលទ្ធភាពបនតក្តរសិក្ា
របស់េាួនបានខ្ចើនបនតខទ្ៀត៕ 

ខលាក្្គូក្ំពុងពិភាក្ាអំពើរខបៀបដឹក្នាកំ្ាឹបអំណានឱ្យក្តន់ផ្តមាន្បសិទ្ធភាពខទ្វខ ើង។  

ព្បរ័នធព្គប់ព្គងទ្ិនែនយ័កោុរ នងិយុវជនព្បឈរនងឹហានិភយ័ 
 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ០៩ ផ្េ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
គខ្មាងសរពនធភាពខដើរបើក្តរអភិវឌឍ្បក្ប 
ខដ្ឋយខចរភាព និងក្តររំ្ ទ្សំខ ងខដើរបើសរ
្រ៌សងគរ(CO-SAVED)បានខរៀបចំវគគបណតុ ោះ
បណាត លសតើពើ "្បព័នធ្គប់្គងទ្និនន័យ
កុ្មារ និងយុវជន្បឈរនឹងហានិភ័យ" ផ្ដល
ខ្វើខ ើងខៅសាលាបឋរសិក្ាក្ំពង់ផ្ក្ស ឃុំ
្តពាងំសផ្ងក ្សុក្ទ្ឹក្ឈូ ខេតតក្ំពត។ 
សមាសភាពអនក្ចូលររួសរុបចំនួន៦៥នាក់្ 
ផ្ដលជានាយក្/នាយក្រង ្បធានក្តរោិ   
ល័យបឋរ អប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡាខេតតក្ំពត 
តំណាងរស្តនតើក្តរោិល័យ អប់រ ំ យុវជន និង
ក្ើឡា្សុក្ក្ំពង់្តាច តំណាង្ក្ុរ្បឹក្ា
្សុក្ក្ំពង់្តាច ្បធានសមាគរ្ក្ុរ្បឹក្ា
ក្ំពត និងអងគក្តរច្ដគូ ្ពរទងំបុគគលិក្      
គខ្មាង។ សាលាខរៀនខរលខៅចំនួន៤៦បាន

ចូលររួក្នុងវគគបណតុ ោះបណាត ល ក្នុងខនាោះមាន
សាលាបឋរសិក្ាចំនួន១៥ និងអនុវទិ្ាល័យ 

ចំនួន១១សាលា។  

(...ត្រីទំ្រ័រ១៧ ) 

សក្រមភាពខលាក្្គូៗពិភាក្ាអំពើក្តរបំខពញទ្្រង់កុ្មារងាយរងខ្រោះ 

(អានបនតទំ្រ័រ ២១...) 
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វគគបណតុ ោះបណាត លខនោះ 
មានខរលបំណងផ្ចក្រផំ្លក្ និងខរៀនសូ្តពើ
្បព័នធ្គប់្គងទ្ិននន័យរបស់កុ្មារ និង      
យុវជន្បឈរនឹងហានិភ័យដល់អងគក្តរច្ដគូ 
និងខលាក្្គូអនក្្គូ ក៏្ដូចជាអនក្ពាក់្ព័នធយក្
ខៅអនុវតតខៅតារតំបន់ខរលខៅ។ 
 តាររយៈបទ្បងាា ញរបស់ខលាក្្សើ ឈើ 
សុភារទិ្ធ ជា្បធានផ្ផ្នក្្តួតពិនិតយតារដ្ឋន 
និងវាយតច្រារបស់អងគក្តរ Aide et Action  
បានខលើក្ខ ើងថា "្បខភទ្កុ្មារខ្ៅសាលា
ខរៀនមានចំនួន្បាំ្ បខភទ្ ដូចជា ១) កុ្មារ
ផ្ដលរិនបានចូលខរៀន ២) កុ្មារផ្ដលមាន
លទ្ធភាពខៅខរៀន ប៉ែុផ្នតរិនបានចុោះខឈាម ោះ ៣) 
កុ្មារផ្ដលមានលទ្ធភាពខៅខរៀន និងបានចុោះ
ខឈាម ោះចូលខរៀន ប៉ែុផ្នតអត់ខៅខរៀន ៤) កុ្មារ
ផ្ដលខបាោះបងក់្តរសិក្ា និងកុ្មារផ្ដលសថិត
ក្នុ ងសាថ នភាពអាសនន ឬវបិតតិ។ ទងំខនោះជា
្បខភទ្កុ្មារផ្ដលងាយខ្រោះក្នុងក្តរខបាោះបង់
ក្តរសិក្ាខៅថាន ក់្បឋរសិក្ា "។  
 វគគបណតុ ោះបណាត លខនោះបានផ្តល់ឱ្ក្តស
ខ្ចើនដល់ខលាក្្គូអនក្្គូផ្សវងយល់អំពើក្តរ
ខ្បើ្បាស់្បព័នធ្គប់្គងទ្ិននន័យកុ្មារ និង
យុវជនងាយរងខ្រោះ និងជាឧបក្រណ៍យក្
ខៅខរៀបចំផ្ផ្នក្តរអនុវតតខៅតារសាលាខរៀង 

ៗេាួនខដើរបើជួយសិសេផ្ដលងាយ្បឈរនឹង
ក្តរខបាោះបង់ក្តរសិក្ា បានទ្ទួ្លក្តររំ្ ទ្
ពើសាលាខរៀនក្នុងក្តរអនុវតតក្តរងារឱ្យក្តន់ផ្ត
្បខសើរខ ើងតាររយៈក្តរអនតរាគរន៍នានាពើគ
ខ្មាង។ វគគបណតុ ោះបណាត លខនោះជាសក្រមភាព 

ព្ងឹងសរតថភាពខលាក្្គូអនក្្គូឱ្យក្តន់ផ្ត
មាន្បសិទ្ធភាពក្នុងក្តរងារអប់រកុំ្មារ និង   
យុវជនខៅតំបន់ខរលខៅខឆនរសរុ្ទ្ក្នុងខេតត
ក្ំពត និងខេតតផ្ក្ប៕  
 

ខលាក្្គូអនក្្គូសរុបចំនួន៦៥នាក់្ផ្ដលរក្ពើសាលាខរៀនខរលខៅចំនួន៤៦ក្នុ ងខេតតក្ំពតក្ំពុងចូលររួក្នុ ងវគគបណតុ ោះបណាត ល។ 

ខលាក្្សើ ឈើ សុភារទិ្ធ ជា្បធានផ្ផ្នក្្តួតពិនិតយតារដ្ឋន និងវាយតច្រា 
របស់អងគក្តរ Aide et Action  ខ្វើបទ្បងាា ញពើ្បខភទ្កុ្មារខៅខ្ៅសាលា។ 

(...ត្រីទំ្រ័រ ២០) 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០៣ ព្បចខំខកញ្ញា -ធ្នូ  ទ្យំររ័ 22 
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 សាលា
បឋរសិក្ា ប ុនរា៉ែ នើ ហ ុន ផ្សន ក្នាួត 
សថិតខៅក្នុងភូរិក្នាួត ឃុំរខំចក្ ្សុក្ខររត់  
មានចមាៃ យ៦៥គើ ូផ្រ៉ែ្តពើទ្ើររួខេតតតបូងឃមុ ំ
និងមានចមាៃ យ៣៩គើ ូផ្រ៉ែ្តពើក្តរោិល័យ
អប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា្សុក្ខររត់។ សាលា
ខនោះមានភូរិចំណុោះចំនួន៤ ររួមាន៖ ភូរិ    
ក្នាួត ភូរិេពប ភូរិខនន  និងភូរិផ្សនផ្ល ផ្ដល 
មាន្បជាជនសរុបចំនួន ២,៨២១នាក់្ និង
មាន្គួសារចំនួន៩២២ ផ្ដលភាគខ្ចើនបំផុ្ត
ជាក្សិក្រ ខហើយមានអនក្ចំណាក្្សុក្ ៥% 
និង្គួសារ្ក្ើ្ក្ ៨%។ 
 សាលាបឋរសិក្ា ប ុនរា៉ែ នើ ហ ុន ផ្សន 
ក្នាួត ្តូវបានក្សាងខ ើងខៅក្នុងឆ្ន ១ំ៩៩៧ 
មានអរររួយេនង៦បនាប់ ខហើយបានដំខណើ រ
ក្តររហូតដល់ឆ្ន ២ំ០១៤ មានក្ំខណើ នសិសេ
ខក្ើនខ ើងជាបនតបនាា ប់។ ខដ្ឋយខរើលខឃើញ
ក្តរលំបាក្ផ្បបខនោះ ក៏្មានសបបុរសជនជប៉ែុន
បានផ្តល់ជំនួយថ្វកិ្តរក្ក្សាងអរររួយេនង
មានពើរបនាប់បផ្នថរខទ្ៀត។ 
 សាថ នភាពខៅរុនខពលគខ្មាងកុ្មារ
ក្រពុជារ ើក្រាយ (HCC) ចូលរក្អនតរាគរន៍ 
សាលាបឋរសិក្ា ប ុនរា៉ែ នើ ហ ុន ផ្សន ក្នាួត
បានជួប្បទ្ោះបញ្ញា ្បឈរខ្ចើន ដូចជា េវោះ
អររសិក្ា ពិខសសថាន ក់្រខតតយយសិក្ា អររ

សិក្ា
ខពលខនាោះមានលក្ខណៈ្ទ្ុឌ ខ្ទរ 
្ាុោះធាា យ េវោះខហដ្ឋា រចនាសរព័នធ បងគន់ចស់
ពិបាក្ខ្បើ្បាស់ េវោះសមាភ រៈខ្បើ្បាស់ ដូចជា 
តុ ក្តត រខេៀន ខៅអើ។ សាលាខរៀនរិនអាចខដ្ឋោះ
្សាយបញ្ញា ទងំអស់ខនាោះបានខទ្ ខដ្ឋយសារ
ខលើសពើលទ្ធភាពផ្ដលសាលាមាន ខទោះបើជា
ខលាក្ សន គង់ ជានាយក្សាលាខនោះបាន
េិតេំេនោះផ្េនងផ្សវងក្តររំ្ ទ្ពើថាន ក់្ដឹក្នាំ

រនាើរ/ក្តរោិល័យអប់រខំាងខលើ ប៉ែុផ្នតលទ្ធផ្ល
ខឆាើយតបខៅផ្តយតឺោ៉ែ វ។ ទ្ំហថំ្វកិ្ត
សាងសង់ខនោះ្ំខ្ងខពក្ ខទ្ើបសបបុរជន
ខៅក្នុងសហគរន៍រិនអាចមានលទ្ធភាព 
និងសរតថភាពជួយខដ្ឋោះ្សាយបាន។ 

 ខទោះបើជាោ៉ែ ងណាក៏្ខដ្ឋយ សាថ នភាព
សាលាខរៀន្តូវបានផ្ទា ស់បតូរោ៉ែ ងឆ្ប់រហ័ស
បនាា ប់ពើមានអនតរាគរន៍របស់គខ្មាងកុ្មារ
ក្រពុជារ ើក្រាយចប់តាងំពើឆ្ន ២ំ០១៩រក្។ 
ខលាក្ សន គង់ បានមាន្បសាសន៍ថា វា
ជាខរឿងរួយរិនងាយ្សលួខ ើយខដើរបើផ្សវង
រក្ក្តររំ្ ទ្ពើមាច ស់ជនួំយខាងខ្ៅ ខ្ពាោះខយើង
្តវូខបតជ្ាចិតតេពស់លោះបងខ់ពលខវលា ទងំ     
ក្ំលាងំក្តយនិងក្ំលាងំចិតតចំខពាោះក្តរងារ
ដឹក្នាអំភិវឌឍន៍សាលាខរៀន។ ខយើង្តវូមាន
ទ្ំនាក់្ទ្ំនងលអជារួយអាជ្ា្រ និងភាគើពាក់្
ព័នធទងំអស់។ បចចុ បបននខនោះ េ្ុ ំពិតជាមានក្តរ
សបាយចិតតោ៉ែ ងខាា ងំចំខពាោះក្តរជួយរបស់
គខ្មាង HCC ខ្ពាោះបានខ្វើឱ្យសាលាខរៀន
របស់េ្ុ មំានក្តរផ្ទា ស់បតូ ររុេមាត់ ដូចជា ក្តរ
ជួសជុលអររសិក្ាចស់ៗចនួំនពើរេនងមាន 
៨បនាា ប់ ក្សាងអររសិក្ាថាន ក់្រខតតយយថ្មើ ១
េនងមាន២បនាប់ និងបងគន់អនារ័យ១េនងមាន 
២បនាប់ ជួសជុលតុ 

ការផ្្យស់បតូររច្បៀបដកឹនាជំាវិជជោនរបស់ច្លាកនាយក និង 
  គ ៈករមការព្គប់ព្គងសាលាច្រៀន 

ខលាក្ សន គង់ 
នាយក្សាលា
បឋរសិក្ា  
ប ុនរា៉ែ នើ ហ ុន 
ផ្សន ក្នាួ ត  

(អានបនតទំ្រ័រ ២៤...) 
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ខៅអើ ជាពិខសសក្តរផ្តល់ 
សមាភ រៈសិក្ាបផ្នថរ។ ខ្ៅពើខនោះគខ្មាងបាន
ផ្តល់ជាវគគបណតុ ោះបណាត លសតើពើក្តរ្គប់្គង 
និងដឹក្នាសំាលាខរៀនដល់សាលាេ្ុ ំផ្ងផ្ដរ 
ផ្ដលេ្ុ ទំ្ទួ្លបានបទ្ពិខសា្ន៍ថ្មើបផ្នថរ និង 
បានផ្ទា ស់បតូ រឥរោិបថ្្គប់្គង និងដឹក្នាំ
សាលាខរៀន ជាពិខសសក្តរងារ្បថុ្យ្បថាន
ជួយកុ្មារ។ គខ្មាងបានជួយផ្ក្លរអខហដ្ឋា
រចនាសរព័នធ ខរៀបចផំ្ទា ងំរូបចមាា ក់្សតវ ខរៀបចំ
សក្រមភាពខរៀនរបស់កុ្មារតារត្រវូក្តរ និង
ខក្ៀរគរ្នធានពើរូលដ្ឋា ន។ សាលាេ្ុ បំាន
បញ្ច ប់ក្តរក្សាងរបងសាលាខរៀន្បផ្វង១០៥
ផ្្រ៉ែត ខដ្ឋយមានក្តរចូលររួពើសហគរន៍ អាជ្ា 
្ររូលដ្ឋា ន និងអនក្ពាក់្ព័នធោ៉ែ ងផុ្សផុ្ល ។ 
 គខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយ ឬខៅក្តត់
ថា HCC បានជួយបណតុ ោះបណាត លសរតថ
ភាព្គូបខ្ងៀន ទងំ្គូ្ក្បេណឌ  និង្គូក្ិចច
សនាតាររយៈសិក្តខ សាលាេាើៗ និងផ្វងក្នុង
ខរលបំណងក្សាង្នធានរនុសេឱ្យរងឹមា ំ
ខ្វើោ៉ែ ងណាឱ្យខលាក្្គូអនក្្គូមានសរតថ
ភាព្គប់្រន់ស្មាប់បខ្ងៀនសិសេ្បក្ប 
ខដ្ឋយភាពច្ចន្បឌិតថ្មើៗ។ គខ្មាងបានជួយ
អភិវឌឍសាលាបឋរសិក្ា ប ុនរា៉ែ នើ ហ ុន ផ្សន
ក្នាួតបផ្នថរខទ្ៀតខលើក្តរតុបផ្តងថាន ក់្ខរៀន 
បខចចក្ខទ្សផ្លិតសមាភ រៈសិក្ា ក្តរខ្វើខតសត
អំណាន ក្តរអនុវតតរុេងារ្បក្បខដ្ឋយវជិាា  
ជើវៈ និងមានក្តរផ្ទា ស់បតូរឥរោិបថ្បខ្ងៀន
សិសេផ្បបវជិាមាន។ 
 ខៅខពលបចចបបននខនោះ ខលាក្្គូអនក្្គូ
បានរក្បខ្ងៀនខទ្ៀងទត់ខពលខវលា មាន
សរគគើភាពរន លអ ខ្វើឱ្យសិសេមានភាពរ ើក្រាយ
ក្នុងក្តរសិក្ា និងរក្សាលាខរៀនជាប់លាប់។ 
បរសិាថ នសាលាមានក្តរខរៀបចំខដ្ឋយភាពច្ចន
្បឌិត និងទក់្ទញសិសេ ជាពិខសសសហ
គរន៍បានចប់អាររមណ៍យក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក់្
ោ៉ែ ងផុ្សផុ្លចូលររួក្តរងារអភិវឌឍសាលា
ខរៀន គឺេុសផ្បាក្ខ្ចើនជាងក្តលពើរុនផ្ដល
ពួក្រត់រិនសូវចប់អាររមណ៍ក្តរងារសាលា។ 
ក្តរបងាា ញសរិទ្ធផ្លអភិវឌឍន៍សាលាខរៀន
របស់គណៈ្គប់្គងដល់ឪពុក្មាត យសិសេ 
អាជ្ា្រ និងសហគរន៍ បានជំរុញឱ្យមាតា
បិតាតារដ្ឋនក្តរសិក្ារបស់កូ្ន។ សាលា

ខរៀនមានក្តរផ្្ប្បួលទងំបរសិាថ ន គុណភាព
អប់រ ំនិងឥរោិបថ្សិសេ។ 
 ខលាក្ ទួ្ន ឃុនខ ង ្បធានគណៈ
ក្រមក្តរ្គប់្គងសាលាខរៀន បានមាន
្បសាសន៍ថា េ្ុ ំមានខសចក្តើរខំភើបផ្ដលមាន
គខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយចូលរក្ជួយអភិ   
វឌឍសាលារបស់េ្ុ ំ។ គខ្មាងបានផ្តល់វគគ      
បណតុ ោះបណាត លអំពើតួនាទ្ើ និងភារកិ្ចចទ្ទួ្ល
េុស្តវូរបស់គណៈក្រមក្តរ្គប់្គងសាលា
ខរៀន រខបៀបខរៀបចំខបាោះខឆ្ន ត ជាពិខសសក្តរ
ផ្េពវផ្ាយព័ត៌មានអំពើក្តរសិក្ាកូ្ន និង
ក្តរងារសាលាដល់ឪពុក្មាត យសិសេ និង
ទ្ទួ្លព័ត៌មាន្ត ប់ពើពួក្រត់វញិ។ េ្ុ បំាន
យល់ដឹងអពំើសារៈសខំាន់ច្នក្តរអប់រកុំ្មារខាា ងំ
ជាងរុន និងររួសហក្តរោ៉ែ ងសអិតររួតជារួយ

នាយក្ និងអាជ្ាអររូលដ្ឋា ន តារដ្ឋនក្តរ
បខ្ងៀនរបស់ខលាក្្គអូនក្្គ ូ និងក្តរសិក្ា
របស់សិសេ។ េ្ុ សូំរឱ្យគខ្មាង HCC ផ្តល់  
សមាភ រៈសិក្ា វគគបណតុ ោះបណាត លខផ្េងៗ និង
បនតជួយសាលាខរៀនខយើងេ្ុ បំនតខទ្ៀត ។ 
 ចំផ្ណក្រខតតយយសិក្ាវញិ ខលាក្
នាយក្ និងគណៈក្រមក្តរ្ទ្្ទ្ង់សាលាខរៀន 
បានដឹក្នាំ្ បជុំជារួយមាតាបិតាសិសេខទ្ៀង
ទត់ ខដើរបើផ្េពវផ្ាយសក្រមភាពសាលាខរៀន 
និងលទ្ធផ្លសិក្ារបស់សិសេ។ ខទោះបើអាក់្
ខានក្តរ្បជុំខនោះខដ្ឋយសារក្តររ ើក្រាលដ្ឋល
ជំងឺកូ្វ ើដ-១៩ក៏្ខដ្ឋយ ក៏្ខលាក្នាយក្បាន
ខ្បើ្បាស់្បព័នធអនឡាញខដើរបើឱ្យ្គូបខ្ងៀន
សិសេ ផ្តល់ព័ត៌មាន និងទ្ំនាក់្ទ្ំនងជារួយ
ឪពុក្មាត យ និងសហគរន៍ផ្ងផ្ដរ។ 
 ខ្ក្តរក្តរដឹក្នារំបស់ខលាក្ សន គង់ 
និងជំនួយបចចក្ខទ្សពើគខ្មាង HCC សាលា
បឋរសិក្ា ប ុនរា៉ែ នើ ហ ុន ផ្សន ក្នាួត បាន
ផ្ទា ស់បតូររុេមាត់ ្គូបខ្ងៀនសិសេមានលក្ខ
ណៈច្ចន្បឌិត បរសិាថ នសាអ ត មានសមាភ រៈ
បខ្ងៀនខ្ចើន្បខភទ្ មានអររសិក្ា្គប់
្រន់ មានក្តរ្បជុំផ្េពវផ្ាយដល់អាណា
ពាបាល និងឪពុក្មាត យសិសេទូ្លំទូ្លាយ 
មានក្ិចចសហក្តរពើអនក្ពាក់្ព័នធ អាជ្ា្រ និង
ខលាក្្គូអនក្្គូទងំអស់។  
 សាលាខរៀនខនោះរ ើក្ចខ្រើនខដ្ឋយសារ
ក្តរមានឆនាៈដ៏រងឹមា ំ និងមានទ្សេនវស័ិយ
ចាស់លាស់របស់ថាន ក់្ដឹក្នាសំាលា និង
ខលាក្្គូអនក្្គូ បានខ្វើឱ្យកុ្មារក្នុងរូលដ្ឋា ន
ទ្ទួ្លបានក្តរអប់រ ំ្ បក្បខដ្ឋយគុណភាព ៕  

្ចក្ចូលខៅក្តន់សាលាបឋរសិក្ា ប ុនរា៉ែនើ ហ ុន ផ្សន ក្នាួត 

ខលាក្ ទ្នួ ឃុនខ ង ្បធានគណៈក្រមក្តរ 
្គប់្គងសាលាខរៀន សាលាបឋរសិក្ា ក្នាួ ត 

(...ត្រីទំ្រ័រ២៣) 
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 ខៅច្ថ្ៃទ្ើ១២ ផ្េវចិឆិក្ត ឆ្ន ២ំ០២១ 
គខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយបានខរៀបចំក្រមវ ិ្ ើ
្បជុំសតើពើ”ក្តរពិខ្រោះខោបល់ខលើក្តរវាយតច្រា 
្គកូ្ិចចសនា" ខ្វើខ ើងតាររយៈ្បព័នធអន 
ឡាញ(Zoom)។ សមាសភាពអនក្ចូលររួ
ក្តរ្បជុំសរុបចំនួន៨០នាក់្ ររួមាន៖  
្បធាន/អនុ្បធានរនាើរ និងក្តរោិល័យ 
អប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡាខេតត-្សុក្ ្បធាន
រនាើរទ្ទួ្លបនាុក្ក្តរងារបឋរសិក្ា ្បធាន
ក្តរោិល័យបឋរសិក្ា ្បធានក្តរោិល័យ
បុគគលិក្ ្បធានក្តរោិល័យអ្ិក្តរក្ិចចច្ន
រនាើរអប់រ ំយុវជន និងក្ើឡា្សុក្។ 
 ក្ិចច្បជុំខនោះមានខរលបំណង៖ 
១. បងាា ញសរិទ្ធផ្លគខ្មាងកុ្មារក្រពុជា
រ ើក្រាយ រយៈខពលបើឆ្ន កំ្នាងរក្ 

២.  បងាា ញយនតក្តរ និងយុទ្ធសាស្តសតក្តររំ្ ទ្
្គូក្ិចចសនារបស់គខ្មាង 

៣. ពិខ្រោះខោបល់ខលើក្តរងារវាយតច្រា្គូ
ក្ិចចសនា និងក្តរខលើក្ទ្ឹក្ចិតត។ 

 ខលាក្ ខអឿន បូរា៉ែ  ្បធានគខ្មាងកុ្មារ
ក្រពុជារ ើក្រាយបានមាន្បសាសន៍ គខ្មាង
បានរំ្ ទ្សក្រមភាពសាលាខរៀនចំនួន៤១ ក្នុ ង
ខេតតចនួំន៥ ខដើរបើអភិវឌឍគំរូក្រមវ ិ្ ើសាលា
កុ្មារខរ្តើ និងខផ្ទត តខលើគុណភាពអប់រ ំ ក្តរ
អប់របំញ្ចូ លរន  និងក្តរចូលររួពើអនក្ពាក់្ព័នធ
របស់សាលាខរៀន ខដើរបើខ្វើោ៉ែ ងណាធានាឱ្យ
បានក្តរផ្ទា ស់បតូ រោ៉ែ ងលអនូវក្តរសិក្ាពើក្្រិត
សាលារខតតយយសិក្ាឆាងខៅសាលាបឋរ
សិក្ា។ គខ្មាងបានខ្វើក្តរព្ងឹងលទ្ធភាពច្ន
ក្តរទ្ទួ្លបានខសវាក្តរអប់រ ំ ព្ងឹង្បសិទ្ធ

ភាពច្នក្តរបខ្ងៀននិងខរៀន ព្ងឹងសក្រមភាព
អំណានថាន ក់្ដបូំង ផ្ក្លរអសរតថភាពអនក្

្គប់្គងសាលាខរៀន និងផ្ក្លរអខហដ្ឋា រចនា 
សរព័នធ ។ 
 សរិទ្ធិផ្លសំខាន់ៗរបស់គខ្មាងររួ

មាន៖ ១) ផ្តល់វគគសិក្តខ សាលាបណតុ ោះបណាត
ល និងបំប៉ែនព្ងឹងសរតថភាពបខ្ងៀន និង
ខរៀនដល់្គូ្ក្បេ័ណឌ  ្គូក្ិចចសនយ ្ពរទងំ
បណាា រក្េទ្ទួ្លបានចំខណោះដឹងទក់្ទ្ងនឹង
ក្តរ្គប់្គងបណាា ល័យ ជាពិខសស នាយក្
សាលា និងគណៈក្រមក្តរ្គប់្គងសាលា 
មានក្តរផ្ទា ស់បតូររខបៀបច្នក្តរ្គប់្គង និង
ដឹក្នាកំ្ិចចក្តរងារខៅក្នុងសាលាខរៀន។ ២) 
ផ្ផ្នក្សមាភ រៈខរៀន និងបខ្ងៀន គខ្មាងបាន  
ផ្តល់ហបិអំណានភាសាផ្េមរ និងគណិត ខតសត
អំណាន ខសៀវខៅអាន សមាភ របខ្ងៀននិងខរៀន 
្ពរទងំថាប់ផ្ភាត។ ៣)ផ្ផ្នក្សំណងគខ្មាង 
បានជួសជុលអររសិក្ាចស់ អររខឈើ និង
បងគន់។ ៤) ផ្ផ្នក្ខហដ្ឋា រចនាសរព័នធ គខ្មាង
បានជួលជុលអររ ររួមាន៖ លាបថាន  ំ ខរៀបចំ
ក្តរ ៉ែូ ពិដ្ឋន ទវ  បងអូច ផ្តល់ និងជួសជុលតុ។ 
៥) ផ្ផ្នក្សងាា ររឹសាលាខរៀន ររួមានៈ ផ្តល់ក្តត
រខេៀនថ្មើ ឧបក្រណ៍ច្រុោះទ្ឹក្សាអ ត ក្ផ្នាង
លាងច្ដ និងខ្នើរដ្ឋក់្ផ្សបក្ខជើង និង ៦) ក្តរ
អភិវឌឍបណាា ល័យ គខ្មាងបានខរៀបចំ និង
ផ្ក្លរអបណាា ល័យផ្ដលរំ្ ទ្សក្រមភាពអាន
របស់កុ្មារោ៉ែ ងសក្រម។ 
 ទ្នាឹរនឹងខនាោះ គខ្មាងក៏្មានសក្រមភាព
បផ្នថរដល់សាលា ដូចជា ១) បំប៉ែន្គូពើ

ដំខណើ រក្តរច្ន្បព័នធខឆាើយតបរហ័ស តាររយៈ
ក្តរខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅសតង់ដ្ឋអំណានរបស់
្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា និងក្តរជំរុញ

ខលើក្ទ្ឹក្ចិតតឱ្យ្គូៗខរៀបចំខ្វើខតសតដំណាក់្។ 
២)ខរៀបចំខ្វើខតសតវាយតច្រាអំណានថាន ក់្ដំបូង 
(EGRA) ស្មាប់ជាទ្ិននិន័យរូលដ្ឋា ន ខដើរ
្រ និងចុង្រ ខដើរបើខ្វើក្តរខ្បៀបខ្ៀបពើសា
លាអនុវតតគខ្មាងខៅនឹងសាលាខ្បៀបខ្ៀប 
អំពើ្បសិទ្ធភាពអំណាន។ ៣) ្បជុំជារួយ
មាតាបិតាសិសេ ខដើរបើឱ្យពួក្រត់ចូលររួជួយ
បខ្ងៀនកូ្នៗរបស់រត់ខៅផ្ាោះ។ ៤) ផ្តល់
សមាភ រឧបខទ្សនិងផ្លបងសវ័យសិក្ាព្ងឹង
អំណាន ខដើរបើដំខណើ រក្តរ្បព័នធខឆាើយតប
រហ័សឱ្យបានរលូន។ ៥)បខងកើតឱ្យមានក្រមវ ិ្ ើ
កុ្មារជួយកុ្មារ ផ្ដលអាចឱ្យកុ្មារផ្ដលមាន
ត្រូវក្តរខរៀនបផ្នថរ(ខរៀនយតឺ) បានខរៀន
សូ្តបផ្នថរពើរិតតភក្តិ។ ៦) បំប៉ែន្គូកុ្មារ
ខរ្តើខលើវ ិ្ ើសាស្តសតខឆាើយតរតារត្រូវក្តរនិង
សរតថភាពសិសេ។ ៧) បំប៉ែនសរតថភាពអនក្
ពាក់្ពនធ័ គណៈ្គប់្គងសាលាខរៀន សហ
គរន៍ អាណាពយបាលសិសេ និងខរៀបចំក្រមវ ិ្ ើ  
បំណិនជើវតិ។ 
 គខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយបានេិតេំ
្បឹងផ្្បងព្ងឹងគុណវុឌឍន៍្គូ្ក្បេ័ណឌ  ្គូ
ក្ិចចសនា នាយក្ នាយក្រង គណៈក្រមក្តរ
្គប់្គងសាលា និងអនក្ពាក់្ព័នធទងំអស់ខៅ
តារសាលាខរៀន

ការរិច្ព្ោុះច្ោបលរ់ីការវាយត្ម្រលព្គូកចិេសនយាតារត្ំបន់ច្ោលច្ៅ 

ខលាក្ ខអឿន បូរា៉ែ  

សក្រមភាពបណតុ ោះបណាត លខលាក្្គូអនក្្គូពើរខបៀបសមាភ រៈសិក្ាក្នុងក្តរបខ្ងៀន និងខរៀន។ 

(អានបនតទំ្រ័រ ២៦...) 
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 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ២៥ ដល់ច្ថ្ៃទ្ើ២៩ ផ្េតុលា 
ឆ្ន ២ំ០២១ គខ្មាងខលើក្ក្រពស់ក្តរអប់រ ំ និង
ក្តរងារខៅក្រពុជា(SEEK) បានខរៀបចំក្រមវ ិ្ ើ 
ផ្ចក្អាហារូបក្រណ៍ដល់សសិេ្ក្ើ្ក្ ខៅ
សាលាខរៀនខរលខៅចំនួន១០ក្នុងខេតតក្ំពង់
ចរ និងខេតតតបូងឃមុខំដ្ឋយមានសិសេអាហា
រូបក្រណ៍ចំនួន១៥០នាក់្។ 
 ក្រមវ ិ្ ើខនោះមានខរលបំណងផ្តល់ឱ្យ
សិសេអាហារូបក្រណ៍ទ្ទួ្លបាននូវ៖ 
១-ចំខណោះដឹងសតើពើក្រមវ ិ្ ើបំណិនជើវតិរុេរបរ
ខាន តតូច និងរខបៀប្គប់្គងថ្វកិ្ត។ ២-វ ិ្ ើ 
សាស្តសត និងខរលក្តរណ៍ទូ្ខៅ ្ពរទងំបខចចក្ 
ខទ្សទក់្ទ្ងរុេរបរខាន តតូចជាលក្ខណៈ
្គួសារ ខ្វើោ៉ែ ងណាឱ្យពួក្រត់ទ្ទួ្លចំខណោះ
ដឹងក្តន់ផ្តចាស់លាស់ និង ៣-ថ្វកិ្តស្មាប់
ដំខណើ រក្តររុេរបរខាន តតូច។ 
 ក្រមវ ិ្ ើខនោះបានជំរុញខលើក្ទ្ឹក្ឪពុក្   
មាត យយល់ដឹងខ្ចើនអំពើសារៈ្បខោជន៍ច្ន
ក្តរសិក្ារបស់កូ្នៗ ជាពិខសសក្តរបងកប់នូវ
ខរលគំនិតក្រមវ ិ្ ើខលើក្ក្រពស់ក្តរអប់រ ំ

្នធានរនុសេ ខ្វើឱ្យពួក្រត់ខបតជ្ាចិតតបញ្ាូ ន
កូ្នខៅសិក្ា។ គខ្មាងសុើក្បខងកើតខ ើងក្នុង
ខរលបំណងខដើរបើបំខពញនូវសិទ្ធិខសដាក្ិចច 
និងសងគររបស់យុវជន ពិខសសក្តរយក្ចិតត
ទុ្ក្ដ្ឋក់្ខៅខលើស្តសតើរក្ពើសហគរន៍ជនជាតិ
ចរតាររយៈទ្ទួ្លបានក្តរអប់រ ំ្ បក្ប 
ខដ្ឋយគុណភាព និងបរោិប័នន ក្តរបណដុ ោះ

បណាដ លវជិាា ជើវៈ និងក្តរងារផ្ដលសរររយ។  
 ជាលទ្ធផ្ល ឪពុក្មាត យ និងអាណា
ពាបាលសិសេផ្ដលបានចូលររួខៅក្នុងក្រមវ ិ្ ើ
ផ្ចក្អាហារូបក្រណ៍មានក្តរយល់ដឹងខ្ចើន
អំពើក្រមវ ិ្ ើបំណិនជើវ ើត ដូចជា ក្តរចិញ្ច ឹរមាន់ 
ចិញ្ច ឹរ្តើ និងក្តរដ្ឋបំផ្នាជាលក្ខណៈ្គួសារ
ខដើរបើក្តត់បនថយក្តរចំណាយ៕ 

សិសយសព្កីព្កទ្ទ្ួលបានការយកចិត្តទ្ុកោក់ោំព្ទ្រីគច្ព្ោង SEEK 

អាណាពាបាលសិសេចូលររួ
ក្រមវ ិ្ ើផ្ចក្អាហារូបក្រណ៍ និង
បានយល់ដឹងពើរុេរបរខាន តតូច
លក្ខណៈ្គួសារខៅវទិ្ាល័
យហ ុន ផ្សនពញ្ញា ផ្្ក្ក្ 

ខរលខៅនើរួយៗក្នុងក្តរ 
ក្សាង្នធានរនុសេឱ្យរងឹមា ំ សរ្សបខៅ
តារខរលនខោបាយរបស់្ក្សួងអប់រ ំ    

យុវជន និងក្ើឡា។ រា៉ែងវញិខទ្ៀត គខ្មាង
មានផ្ផ្នក្តរព្ងឹក្សាលាខរៀនខរលខៅ
បផ្នថរជាខ្ចើនខទ្ៀតខៅខពលខាងរុេខនោះ។ 

ខៅខពលណាគណៈ្គប់្គងសាលាខរៀន 
ខលាក្្គូ និងអនក្ពាក់្ព័នធមានសរតថភាពខាា ងំ 
ខនាោះសាលាខរៀននឹងវវិតតខៅតារខនាោះផ្ដរ៕ 

សិសានុសិសេចូល
ខលងផ្លបងសិក្ា
ខៅក្នុ ងបណាា ល័យ
ខៅខមា៉ែ ងខចញ។ 

(...ត្រីទំ្រ័រ ២៥) 
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ដំច្ ើរទ្សយសនកិចេោចយស់ជនំយួគច្ព្ោងសុកី/SEEK 

 កាេរីថ្ថៃទ្យ២ី៤ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២១ 
គច្ព្ោងច្េើកកមពស់ការអបរ់ ំ និងការងារច្ៅ
កមពុជា (សីុក/SEEK) ច្ព្កាមជំនួយហិរញ្ាបែ
ទានរីសហភ្នរអឺរ  បុ និងរមួសហព្បត្ិបត្តិ
ច្ោយអងគការសកមមភ្នរសព្ោប់ការអបរ់ចំ្ៅ
កមពុជា (ច្ខប) អងគការសកមមភ្នរព្រុះរុទ្យធសាស 
នាច្ដើមែអីភវិឌឍនស៍ងគម (BSDA) អងគការព្កុម
ព្បឹកាយុវជនកមពុជា (YCC) និងអងាគ រវចី្វ ើេ 
(WeWorld) បានច្រៀបចំទ្យទួ្យេដំច្ណើ រទ្យសសន
កិចេរបស់ច្លាកព្សី Flora Bertizzolo ច្លាក
ព្សី Vanicha Padmadevi និងច្លាក បូ  
ច្នឿន ខដេជាគណៈព្បត្ិភូសហភ្នរអឺរ  បុ 
កនុងច្គេបំណងសិកាខសាងយេ់ និងជួប
សំច្ណុះសំណាេជាមួយព្កុមយុវជនច្គេ
ច្ៅគច្ព្ោង ខដេទ្យទួ្យេបានការងារតាមរយៈ
ការព្បឹកាអាជីររីមណឌ េសីុក។ យុវជនទាងំ
ច្នុះជាព្កុមជួយ ខែួនឯង ច្ហើយបនតទសរាទាយ
ដេ់យុវជនដថ្ទ្យច្ទ្យៀត្កនុងសហគមន៍ ច្ដើមែ ី

ទ្យទួ្យេបានច្សវាព្បឹកាអាជីរ និងសាត បប់ទ្យ
បងាា ញរីអងគការ BSDA សែិត្កនុងព្សុកកំរង់
ច្សៀមអំរីវឌឍនភ្នររបស់គច្ព្ោង និងបញ្ញា
ព្បឈមនានាអំ ុងច្រេការ្ែងរកីរេោេ
ជំងឺកូវដី-១៩។ 
 គណៈព្បត្ិបានជួបសំច្ណុះសំណាេ 
ជាមួយសិសស ច្លាកព្គូអនកព្គូ និងនាយក
សាលាច្រៀនបនតច្ទ្យៀត្កនុងព្សុកច្ជើងថ្ព្រ ច្ដើមែ ី
ខសាងយេ់អំរីការព្បឹកាអាជីរ សិសសអាហា
របូករណ៍ព្កីព្ក ការបំប នសិសសច្រៀនយឺត្ និង
ព្បរន័ធរឮំកទុ្យកជាមុន ជារិច្សសការអនតរ  
គមនច៍្ទសងៗដេ់សិសសច្គេច្ៅ។ សិសស
ព្បោណជា២០០នាក ់ បានទ្យទួ្យេចំច្ណុះដឹង
រីការព្បឹកាអាជីរច្ៅវទិ្យាេ័យកិត្តិព្រឹទ្យធ
បណឌិ ត្ ប ុន រ នី ហ ុន ខសន ោនជ័យ រិត្ជា
ច្ព្ត្កអរខដេោនកមមវធិ្ីព្បឹកាអាជីរច្ៅ
សាលាច្រៀនរបស់រួកគត្។់ 

 ច្ព្ៅរីការសិកាខសាងអំរីការព្បត្ិបត្តិ
គច្ព្ោង សីុក/SEEK គណៈព្បត្ិភូកប៏ានច្ៅ
ទ្យសសនកិចេសាលាច្រៀនជំនានថ់មី វទិ្យាេ័យ 
ពាមជីកង ច្ដើមែសិីកាខសាងយេ់អំរីនិនាន ការ
សិសសទាកទ់្យងច្ៅនឹងការអបរ់ចំំច្ណុះទូ្យច្ៅ ឬ
បច្ចេកច្ទ្យសច្ៅកព្មតិ្វទិ្យាេ័យ។ ព្កសួងអបរ់ ំ
យុវជន និងកីឡា បានទតេ់ថវកិា៦០មុនឺច្រៀេ 
សព្ោប់សិសសមយួនាក់ ខដេសិកាជំនាញ 
បច្ចេកច្ទ្យស។ ចំខណកសាលាច្រៀនជំនានថ់មី 
វទិ្យាេ័យ ហ ុន ខសន កំរង់ចមវញិ ក៏បាន
ច្បើកថាន កអ់គគីសនី និងច្កសព្ត្សាស្រសតសព្ោប់
សិសសសិកាទងខដរ។ 
 ជាេទ្យធទេថ្នដំច្ណើ រទ្យសសនកិចេច្នុះ    
គណៈព្បត្ិភូសហភ្នរអឺរ  បុបានទ្យទួ្យេរត័្ ៌
ោនជាច្ព្ចើនរីសកមមភ្នរអនុវត្តគច្ព្ោងរបស់
អងគការសហព្បត្ិបត្តិទាងំ៤ និងបញ្ញា ព្បឈម
ច្ទសងៗខដេកំរុងច្កើត្ោនកនុងអំ ុងច្រេ
ជំងឺកូវដី-១៩៕ 

គណៈ្បតិភូបានទ្សេនកិ្ចចខៅអងគក្តរសក្រមភាព្ពោះពុទ្ធសាសនាខដើរបើអភិវឌឍន៍សងគរ (BSDA) ផ្ដលជាអងគក្តរច្ដគូរបស់ 
អងគក្តរ ខេប សថិតក្នុ ង្សុក្ក្ំពង់ខសៀរពើវឌឍនភាពរបស់គខ្មាង និងបញ្ញា ្បឈរនានាអំ ុងខពលរ ើក្រាលដ្ឋលច្នជងឺំកូ្វ ើដ-១៩។  
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ទ្យំររ័ 29 

 គខ្មាងវ ិ្ ើសាស្តសតសរុបខដើរបើព្ងឹង
អំណានស្មាប់កុ្មារ (្តាក់្៣/TRAC III) 
គឺបខងកើតខ ើងក្នុងខរលបំណងបខងកើនក្្រិត
ច្នក្តរអាន និងសរខសរស្មាប់កុ្មារថាន ក់្ទ្ើ១ 
ទ្ើ២ និងថាន ក់្ទ្ើ៣ ខដ្ឋយខរៀបចំឱ្យមានក្តរវាយ
តច្រាោ៉ែ ងខទ្ៀងទត់ជារួយ្បព័នធខឆាើយតប
រហ័ស  ្ពរទងំព្ងឹងក្តរចូលររួពើឳពុក្   
មាត យក្នុងក្តរជួយបខ្ងៀនសិសេ។ ក្តរខ្វើខតសត
ដំណាក់្ក្តលគឺជាសូចនាក្រដ៏សំខាន់រួយ
របស់គខ្មាងខដើរបើជួយអនតរាគរន៍អំណាន
ថាន ក់្ដំបូងដល់សិសានុសិសេខៅតារសាលា
ខរៀនខរលខៅនើរួយៗ។ 
 ខតសតដំណាក់្ក្តលចប់ខផ្តើរខៅខពល
ផ្ដលសិសេចូលខរៀនបានរយៈខពលរួយផ្េ 
ខលាក្្គូអនក្្គូ្តូវចប់ខផ្តើរខ្វើខតសតដំណាក់្
ក្តលទ្ើ១ និងបនតបនាា ប់រហូតដំណាក់្ក្តលទ្ើ
៩ ក្នុងរយៈខពលរួយឆ្ន សំិក្ាខពញ។ ក្តរខ្វើ
ខតសតខនោះខ ើង ខដើរបើដឹងពើសរតថភាពអាន
របស់សិសេ និងមានយនតក្តរជួយពួក្រត់   
ភាា រៗ ក្នុងក្រណើ ពួក្ខគធាា ក់្ខតសតដំណាក់្
ក្តល ខលាក្្គូអនក្្គូនឹងជួយបខ្ងៀនបំប៉ែន

បផ្នថរសិសេផ្ដលខរៀនយតឺ (៤សបាត ហ៍) 
រហូតដល់ក្តរខ្វើខតសតដំណាក់្ក្តលបនាា ប់។ 
 ក្នុងឆ្ន ២ំ០២១ ក្តរខ្វើខតសតដំណាក់្
ក្តលខៅតារសាលាខរៀនខរលខៅនើរួយៗ 
ទ្ទួ្លបានលទ្ធផ្លរិនលអ្ បខសើរខ ើយ  
ខដ្ឋយសារផ្តក្តររ ើក្រាលដ្ឋលច្នជំងឺកូ្វ ើដ-១៩
ខ្វើឱ្យសិសានុសិសេរួយចំនួន្ំ រិនទ្ទួ្ល

បានក្តរអប់រខំពញខលញ ជាខហតុខ្វើឱ្យក្តរ
សិក្ារបស់សិសេមានក្តរធាា ក់្ចុោះោ៉ែ ងខាា ងំ។ 
  ខទោះបើជាោ៉ែ ងណាក៏្ខដ្ឋយ គខ្មាងខៅ
ផ្តបនតជួយរំ្ ទ្សក្រមភាពសាលាខរៀនខដ្ឋយ
ជំរុញឱ្យសិសេក្តរខ្បើ្បាស់ក្រមវ ិ្ ើខអ ចិ្តូ
និត (M-learning) របស់អងគក្តរ ខេប ខដើរបើ
ខលើក្ក្រពស់ក្តរអានរបស់ពួក្ខគ៕ 

ច្ហត្ុអវសីាលាច្ោលច្ៅរបស់គច្ព្ោងព្ត្ូវច្ធវើច្ត្សតដណំាកក់ាល? 

ខតសតដណំាក់្ក្តលទ្ើ៥ ខៅ
សាលាបឋរសិក្ា ហ ុន ផ្សន 
្ក្ចូឆ្ម រ តាររយៈថាប់ផ្ភាត។ 

ដា្ក្តរបងាា ញពើលទ្ធផ្លខតសតដំណាក់្ក្តលនើរួយៗ 

លទធសលរតសេដំណាក់កាលតាម្គរម្រមាង 
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ទ្យំររ័ 31 

 គខ្មាងវ ិ្ ើសាស្តសតសរុបខដើរបើព្ងឹង
អំណានស្មាប់កុ្មារ (្តាក់្៣/TRAC III) 
បានខរៀបចំសិក្តខ សាលាសតើពើ ក្តរខលងផ្លបង
សិក្ា នងិក្តរផ្លិតសមាភ រៈបខ្ងៀន នងិខរៀន
ស្មាប់រខតតយយសិក្ា ផ្ដលបាន្ប្ពឹតតខ ើង
ខៅក្នុងច្ថ្ៃទ្ើ២៧ ដល់ទ្ើ២៨ ផ្េវចិឆិក្ត ឆ្ន ំ
២០២១ ក្នុង្ក្ុងក្ំពង់ចរ។  សមាសភាព
អនក្ចូលររួសរុបចំនួន៩នាក់្ រួរមាន៖ រស្តនតើ
ជំនាញក្តរោិល័យអប់រកុំ្មារតូចច្នរនាើរអប់រ ំ
យុវជន និងក្ើឡាខេតតក្ំពង់ចរ-តបូងឃមុ ំ និង
អនក្្គូរខតតយយសិក្ា។ 
 សិក្តខ សាលាខនោះ មានខរលបំណងផ្តល់
ឱ្យអនក្ចូលររួបានយល់ដឹងពើក្តរខ្បើ្បាស់
ផ្លបងសិក្ា និងដឹងពើរខបៀបផ្លិតសមាភ រៈ
ឧបខទ្សស្មាប់បខ្ងៀន និងខរៀន។ 
 អនក្្សើ ខវ ៉ែង សុភាព ជាអនុ្បធាន
ក្តរោិល័យអប់រកុំ្មារតូចច្នរនាើរអប់រ ំ យុវ 
ជន និងក្ើឡាខេតតតបូងឃមុ ំបានមាន្បសាសន៍

ថា ក្តរផ្លិត និងខ្បើ្បាស់សមាភ រឧបខទ្ស
ខនោះពិតជាសខំាន់ស្មាប់អនក្្គូៗ ក្នុ ងក្តរ
បខ្ងៀន និងខរៀន្បក្បខដ្ឋយ្បសិទ្ធភាព។ 
សិក្តខ សាលាខនោះបានផ្តល់ចំខណោះដឹងលអៗ ដល់
អនក្្គឱូ្យខចោះផ្លិតសមាភ រៈថ្មើៗ  ខចោះពើវ ិ្ ើខលង
សមាភ រៈសិក្ា និងទ្ទួ្លបានបទ្ពិខសា្ន៍
បខ្ងៀនលអៗ ផ្ដលអនក្្គបូានផ្ចក្រផំ្លក្ឱ្យរន
ខៅវញិខៅរក្ស្មាប់យក្រក្អនុវតតក្នុ ងថាន ក់្
ជាក់្ផ្សតងឱ្យក្តន់ផ្តលអ្ បខសើរខ ើង ។ 
 គខ្មាង្តាក់្៣មានសក្រមភាពសំខាន់ 
ៗ ដូចជា ១-បំប៉ែន្គូពើដំខណើ រក្តរច្ន្បព័នធ
ខឆាើយតបរហ័ស និងក្តរខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅ  
សតង់ដ្ឋអំណានរបស់្ក្សួង អប់រ ំ យុវជន 
និងក្ើឡា ផ្ណនាឱំ្យ្គូៗខរៀបចំខ្វើខតសត       
ដំណាក់្។ ២-ខរៀបចំខ្វើខតសត EGRA ស្មាប់
ជាទ្ិននន័យរូលដ្ឋា នខដើរ្រ និងចុង្រ។ ៣-
្បជុំជារួយមាតាបិតាសិសេខដើរបើឱ្យពួក្រត់
ជួយបខ្ងៀនកូ្នៗរបស់រត់ខៅផ្ាោះ។ 

៤-ផ្តល់សមាភ រផ្លបងសិក្ាដល់សាលាខរៀន
ខរលខៅខដើរបើព្ងឹងអំណាន។ ៥-បខងកើតឱ្យ
មានក្រមវ ិ្ ើកុ្មារជួយកុ្មារ ផ្ដលអាចឱ្យកុ្មារ
ខរៀនយតឺបានខរៀនសូ្តពើរិតតភក្តិ។ ៦-ផ្តល់ 
Tablets ដ្ឋក់្ក្នុងបណាា ល័យ ខដើរបើផ្តល់ឱ្យ
កុ្មារខលងតារក្រមវ ិ្ ើខអ ិច្តូនិក្។ ៧-ខរៀប 
ចំបខងកើតបណាា ល័យសតវតេទ្ើ២១ ផ្ដលរំ្ ទ្
សក្រមភាអានរបស់កុ្មារោ៉ែ ងសក្រម។ 
 ជាសននិដ្ឋា នចុងខ្ក្តយ អនក្្គូរខតតយយ
សិក្ាបានខចោះផ្លិតសមាភ រឧបខទ្ស និងដឹង
ពើរខបៀបខ្បើ្បាស់ផ្លបងសិក្ាក្នុងរុេវជិាា ទងំ
៥របស់រខតតយយសិក្ា ដូចជា គណិតវទិ្ា 
សិក្ាសងគរ ភាសាផ្េមរ ចលនាភាព និងវទិ្ា
សាស្តសតក៏្ដូចជាបានខរៀបចំផ្ផ្នក្តរ្បចឆំ្ន ំ
ស្មាប់បខ្ងៀន និងខរៀន្បក្បខដ្ឋយ្បសិទ្ធ
ភាព និងមានគុណភាព។ ក្តរព្ងឹងសរតថ
ភាព្គូបខ្ងៀនគឺឧបក្រណ៍ស្មាប់បខងកើនក្តរ
អប់រកុំ្មារឱ្យក្តន់ផ្តរ ើក្ចខ្រើនផ្ថ្រខទ្ៀត៕ 

ការច្លងកលយែងសិកយា នងិការផលតិ្សោភយរៈបច្ព្ងៀន និងច្រៀន 

សក្រមភាពអនក្្គកូ្ពុំងផ្លតិសមាភ រៈឧបខទ្សស្មាប់ព្ងងឹដល់ក្តរបខ្ងៀន នងិខរៀនខៅថាន ក់្រខតតយសកិ្ា។ 
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 គខ្មាងបខងកើនភាពងាយ្សួលចូល
សាលាខរៀនតាររយៈក្តររំ្ ទ្ពើសហគរន៍ 
(រ ើក្/REACH IV) បានជួសជុលបណាា ល័យ
ដល់សាលាខរៀនខរលខៅចំនួន៣ ដូចជា 
សាលាបឋរសិក្ាេាុងពពក្ សាលាបឋរ
សិក្ាឯក្លើផ្ល និងសាលាបឋរសិក្ាសាន រ
្ពោះ ក្នុងខេតតក្ំពង់ឆ្ន ងំ និងខេតតខពា ិ្៍សាត់ 
ខដ្ឋយចប់ខផ្តើរជួសជុលចប់ពើច្ថ្ៃទ្ើ៣០ ផ្េ
តុលា និងបញ្ច ប់ខៅច្ថ្ៃទ្ើ៣០ ផ្េវចិឆិក្ត ឆ្ន ំ
២០២១។ 
 សក្រមភាពផ្ក្លរអបណាា ល័យ្រមតា
ខៅជាបណាា ល័យផ្បបសតវតេរទ៍្ើ២១ គឺជា
សក្រមភាពថ្មើរួយស្មាប់គខ្មាងរ ើក្ខដើរបើ
ព្ងឹងអក្ខរក្រមរបស់កុ្មារផ្ដលមានបរសិាថ ន
សិក្ា្បក្បខដ្ឋយសុេុមាលភាពក្នុងក្តរចូល
ររួចំផ្ណក្ខលើក្ក្រពស់ក្តរអភិវឌឍគុណភាព
អប់រ ំ ខដ្ឋយឈរខលើខរលនខោបាយក្រមវ ិ្ ើ
សាលាកុ្មារខរ្តើ។ 
 ខ្ៅពើជួសជុលបណាា ល័យដល់សាលា
ខរៀន គខ្មាងបានបនតយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក់្ខលើក្តរ

ខលើក្ក្រពស់ក្តរចូលខរៀន ខដ្ឋយខផ្ទត តសំខាន់
ខលើក្តរព្ងឹងជំនាញអាន ក្តរព្ងឹងថាន ក់្រខតត
យយសិក្ា ក្តរព្ងឹងក្តរក្តរពារកុ្មារ ក្តរ
ព្ងឹងបរសិាថ នសិក្ា និងក្តរព្ងឹងក្តរចូល
ររួពើសហគរន៍។ ក្តរព្ងឹងសក្រមភាពក្រមវ ិ្ ើ 

អប់រតំាររយៈក្តរក្សាងអររូបវនតស្មាប់
្ទ្្ទ្ង់ដល់ដំខណើ រក្តរលូតលាស់ច្នអប់រ ំ
កុ្មារគឺជាយនតក្តរដ៏សំខាន់របស់គខ្មាង៕ 
សហគរន៍រងឹមាកំ្សាងបាននូវសាលាខរៀន 
ដរ៏ងឹមា!ំ   

ការច្រៀបចំបនេប់សព្ោប់ដំច្ ើរការបណាណយល័យកបបសត្វត្យសរ៍ទ្ី២១ 

រស្តនតើគខ្មាងចុោះពិនិតយខរើលក្តរ 
ជួសជួលអាររសិក្ាខ្វើជាបណាា ល័យ 
សតវតេរទ៍្ើ២១ ខៅសាលាបឋរ 
សិក្ាេាុងពពក្ ខេតតក្ំពងឆ់្ន ងំ។ 

បណាា ល័យសតវតេរទ៍្ើ២១ខៅសាលាបឋរសិក្ាឯក្លើផ្ល 
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ច្ហត្ុអវបីានជាព្ត្ូវអភិវឌយឍបណាណយលយ័កបបសតងោ់សត្វត្យសរ៍ទ្ី២១ 
 អងគក្តរសក្រមភាពស្មាប់ក្តរអប់រខំៅ
ក្រពុជា(ខេប) គឺជាអងគក្តរខ្ៅរដ្ឋា ភិបាលក្នុង
្សុក្ផ្ដលខ្វើក្តរចរបងខៅក្នុងវស័ិយអប់រកំ្នុង
្បព័នធខៅក្នុង្បខទ្សក្រពុជា។ បចចុបបននខនោះ 
ខេបមានគខ្មាងចំនួន២០ក្ំពុងអនុវតតន៍
សក្រមភាពរបស់េាួនខៅតារសាលាខរៀនខរល
ខៅ ក្នុងខនាោះក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើមាន
ក្តររ ើក្ចខ្រើនលូតលាស់ោ៉ែ ងខាា ងំក្នុងក្តរចូល
ររួខលើក្ក្រពស់ក្តរអប់រខំដើរបើខដើរឱ្យទន់សរ័យ
ឌើជើថ្ល ផ្ដលរំ្ ទ្ហរិញ្ាបបទនពើ្ក្សួង
អប់រ ំយុវជន និងក្ើឡា។ 
 ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើគឺជាក្ំផ្ណ
ទ្្រង់ក្តរអប់រថំ្មើ ផ្សវងរក្ក្តរបខងកើតគនាងច្ន
ក្តរអភិវឌឍថ្មើរួយខៅក្នុង្បព័នធអប់រសំាធា     
រណៈផ្ដលនឹងនាខំៅរក្ក្តរបខងកើតសាលាខរៀន
សាធារណៈសវយត័ ផ្ដលទ្ទួ្លក្តរវនិិខោគ
េពស់សរ្សបខៅនឹងសតង់ដ្ឋថ្មើ ផ្ដលមាន
គណខនយយភាព និងអភិបាលក្ិចច ក៏្ដូចជា
មានសតង់ដ្ឋវជិាា ជើវៈស្មាប់ក្តរសិក្ាបផ្បប
សតវតេរទ៍្ើ២១។ 

 ក្តរអភិវឌឍបណាា ល័យ្រមតាឱ្យក្តា យ
ខៅជាបណាា ល័យសតវតេរទ៍្ើ២១ ជាចំណុច
សនូលដ៏សំខាន់រួយរបស់ក្រមវ ិ្ ើ។ បណាា ល័យ 
សតវតេរទ៍្ើ២១ខដើរតួនាទ្ើោ៉ែ ងសំខាន់ខដើរបើ
ជួយជំរុញឱ្យសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើអាចបំខពញ
តារខសចក្តើ្តូវក្តរច្នក្តរសិក្ាផ្បបឌើជើថ្ល
ដូចខាងខ្ក្តរ៖ ១) ផ្តល់ជូននូវបរោិក្តស
សិក្ា្បក្បខដ្ឋយសុេុមាលភាព មានភាព
ទក់្ទញដល់ក្តរសិក្ាផ្បប្សាវ្ជាវ រុក្រក្ 
និងសិក្ាព្ងើក្បផ្នថរ រិនផ្រន្តឹរផ្តជា
ក្ផ្នាងផ្ដលសិសានុសិសេរក្អានខសៀវខៅ
ពើរបើក្ាលខរៀងរាល់សបាត ហ៍ខនាោះខទ្។ ២)
សរបូរខសៀវខៅសិក្ា ផ្លបងសិក្ា និងសមាភ រ
សិក្ាស្មាប់សិសេក្នុងក្តរខរៀនសូ្ត និងជា
្បភពព័ត៌មានស្មាប់ផ្សវងយល់្ពឹតតក្តរណ៍
ផ្ដលបានខក្ើតខ ើងជុំវញិពិភពខលាក្។ ៣)  
ផ្តល់ជូននូវបខចចក្វទិ្ាទ្ំខនើបមានបំពាក់្កុ្ំពយូ 
ទ័្រ កុ្ំពយូទ័្របនាោះខសតើងខដ្ឋយភាា ប់ជារួយ្បព័នធ
អុើនខ្ើណិត ខដើរបើព្ងឹងផ្ផ្នក្្សាវ្ជាវ  ជា
ពិខសសមានបរខិវណស្របស្រួលដល់ក្តរ

អានខសៀវខៅ្បក្បខដ្ឋយភាពច្ចន្បឌិតេពស់
ក្នុងក្តរទក់្ទញសិសានុសិសេចូលរក្ក្នុង 
បណាា ល័យខពលទ្ំខនរពើក្តរសិក្ា។ ៤) មាន
បរកិ្តខ ទ្ំខនើបៗបំពាក់្ខដ្ឋយមា៉ែ សុើន្តជាក់្
្បក្បខដ្ឋយផ្ទសុក្ភាព និងខសាភ័ណភាព។ 
 បណាា ល័យទ្ំខនើបបខងកើតខ ើងមានរចនា
សរព័នធបណាា ល័យថ្មើ ផ្តល់ខសវាឌើជើថ្ល និង
មានបណាា រក្េ្បចកំ្តរ្តឹរ្តូវ ផ្ដលមាន
ជំនាញក្នុងក្តរ្គប់្គងនិងផ្ារភាា ប់បណាា  
ល័យខៅនឹងសក្រមភាពទងំឡាយផ្ដលខក្ើត
ខ ើងខៅក្នុងថាន ក់្ខរៀនខដើរបើខឆាើយតបខៅនឹង
ក្តរផ្ទា ស់បតូរច្នខសចក្តើ្តូវក្តរក្នុងក្តរបខ្ងៀន 
និងខរៀនរវាងសិសេនិង្គូ។ (អតថបទ្ខាងខលើ
ដក្្សង់ខចញពើសតង់ដ្ឋបណាា ល័យសតវសេរ ៍
ទ្ើ២១) ស្មាប់ព័ត៌មានបផ្នថរ សូរចុចខលើ
តំណភាា ប់ខាងខ្ក្តរ៖ (h t t p : / /
www.kapekh.org/en/publ ications-
m e d i a / 2 6 / )  ខដើរបើទញយក្ឯក្សារ         
បណាា ល័យសតង់ដ្ឋសតវតេរទ៍្ើ២១ ខរើលខសច
ក្តើលរអិតបផ្នថរខទ្ៀត៕ 

សក្រមភាពកុ្មារខៅសាលាបឋរសិក្ា 
អងគបានចូលក្នុ ងបណាា ល័យ 

ខដើរបើទ្សេនាខរឿងនិទនកុ្មារតូច។ 

http://www.kapekh.org/en/publications-media/26/


 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០៣ ព្បចខំខកញ្ញា -ធ្នូ  ទ្យំររ័ 36 



 

ទ្យំររ័ 37 

 ខៅច្ថ្ៃទ្ើ៤ ដល់ទ្ើ៨ ផ្េវចិឆិក្ត ឆ្ន ២ំ០២១ 
គខ្មាងសក្រមភាពយុវជនវយ័ខក្មងខៅក្រពុជា
(KYLA) បានខរៀបចំវគគបណតុ ោះបណាត លសតើពើ 
ផ្នត់គំនិត្ក្ិន ផ្នត់គំនិតអភិវឌឍន៍ និងក្តរ
និោយជាសាធារណៈ ជូនដល់សិសេវទិ្ា  
ល័យខរលខៅចំនួន៦ ររួមាន៖ វទិ្ាល័យ 
ហ ុន ផ្សន មានជ័យ វទិ្ាល័យប ុនរា៉ែ នើ ហ ុន 
ផ្សន មានជ័យ វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន ពារជើ
លាងំ វទិ្ាល័យ ខតខជា ហ ុន ផ្សន ក្ំពង់
្ទស វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន ពញាផ្្ក្ក្ និង
វទិ្ាល័យ ប ុន រា៉ែ នើ ហ ុន ផ្សន វាលតូច ក្នុង
ខេតតក្ំពង់ចរ និងតបូងឃមុ។ំ  
 វគគបណតុ ោះបណាត លខនោះមានខរលបំណង
ព្ងឹងក្តរនិោយជាសាធារណៈឱ្យបានលអ 
និងបខងកើនចំខណោះដឹងអំពើគំនិត្ក្ិន និងផ្នត់
គំនិតអភិវឌឍន៍ខដើរបើឆាុោះបញ្ញច ងំនូវក្តរគិតរបស់
សិសេ។ អនក្ចូលររួសរុបក្នុងវគគខនោះមានខលាក្

នាយក្ ្គូទ្ទួ្លបនាុក្ផ្ផ្នក្យុវជន សិសេ និង
ខសនា្ិក្តរគខ្មាងសរុបចំនួន៩១នាក់្។ 
 ក្ញ្ញា  ផ្ណរ សុេជាតិ ជាសិសេថាន ក់្ទ្ើ
១០ 'B' ច្នវទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន មានជ័យ 
បានបងាា ញចំណាប់អាររមណ៍ចំខពាោះវគគបណតុ ោះ     
បណាត លខនោះថា នាងេ្ុ ំពិតជាខពញចិតតនូវ
្បធានបទ្សតើពើ គនិំត្គិន និងគនិំតអភិវឌឍន៍
ខនោះខាា ងំផ្រន ខ្ពាោះវាបានបខ្ងៀនឱ្យេ្ុ មំានចិតត
ទូ្លាយ ខចោះអត់្ន់ ឧសាហ៍ពាោរ យក្
ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក់្ក្នុងក្តរខ្វើអវើរួយ ជាពិខសសព្ងឹង
ក្តរគិតផ្តរតង ។  
 វគគខនោះ្តូវបានខរៀបចំខ ើងខៅសាលា
ខរៀនខរលខៅផ្ទា ល់បនាា ប់ពើ្ក្សួងអប់រ ំ យុវ 
ជន និងក្ើឡា បាន្បក្តសខបើក្សាលាខរៀន
ខ ើងវញិខៅច្ថ្ៃទ្ើ០១ ផ្េវចិឆិក្តរ ឆ្ន ២ំ០២១។ 
ខ្ក្តរក្តរស្របស្រួលពើរស្តនតើគខ្មាងឃើឡា 
ខសនា្ិក្តរចំនួនពើររូបបានបណតុ ោះបណាត ល

ដល់សិសេសម័្គចិតត ផ្ដលរិនបានចូលររួវគគប
ណតុ ោះបណាត លតារ្បព័នធអនឡាញបានខជាគ
ជ័យ។ សិសេសម័្គចិតតទងំអស់បានបងាា ញនូវ
ភាពរ ើក្រាយខ្ចើន បនាា ប់ពើពួក្រត់ខ្វើក្តរឆាុោះ
បញ្ញច ងំតាររយៈខតសតសំខណរ នូវអវើផ្ដលបាន
សិក្ាពាក់្ព័នធនឹងផ្នត់គំនិត្ក្ិន ផ្នត់គំនិត
អភិវឌឍន៍ និងក្តរនិោយជាសាធារណៈខៅ
ក្នុងច្ថ្ៃខនោះបានបងាា ញឱ្យខឃើញោ៉ែ ងជាក់្ 
ផ្សតងថា ពួក្រត់បានយល់ចាស់នូវពាក្យ 
ផ្នត់គនំិត្ក្ិន  គឺជាគំនិតសាញំា ំ និងរិន
ហា នខ្វើអវើរួយខដ្ឋយខមាោះរុត ខហើយបានបតូរ
ខៅជាគំនិតវជិាមាន ហា នពិខសា្ន៍ខ្វើអវើផ្ដល
ថ្មើ ជាពិខសសផ្នត់គំនិតអភិវឌឍន៍។ ន័យខនោះគឺ
ជំរុញពួក្រត់បតូរក្តរគិតពើអវជិាមានរក្វជិាមាន
វញិខៅក្នុងក្តររស់ខៅ្បចចំ្ថ្ៃ។ ពួក្រត់ខចោះ
រខបៀបខរៀបចំផ្ផ្នក្តរនិោយឱ្យមាន្បសិទ្ធ
ភាព ខដ្ឋយ្តូវមានខរលខៅចាស់លាស់រុន
ខពលនិោយខចញខៅ។  
 គខ្មាងឃើឡាបានបខងកើនឱ្ក្តសលអដល់
យុវជនស្មាប់បំខពញនូវសក្តត នុពលភាព
របស់ពួក្ខគតាររយៈក្តរផ្តល់សិទ្ធិអំណាចក្នុង
ក្តរដឹក្នាំ្ ក្ុរយុវជនក្នុងក្តរខគៀងគរ្នធាន 
ផ្ដលមាន្បខោជន៍ស្មាប់យុវជនខៅក្នុង 
សងគរ៕ 

ច្ត្ើយុវជនទ្ទ្លួបានចំច្ ុះអវីខ្លុះរីវគគប ្តុះ 
បណាតយលសតីរ ីផែត្គ់ំនិត្ព្កនិ ផែត្គ់ំនិត្អភិវឌយឍន៍ 

និងការនិោយជាសាធារ ៈ?  

សិសេសម័្គចិតតគខ្មាងខៅវទិ្ាល័យហ ុន ផ្សន ពារជើលាងំ 
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 គខ្មាងសក្រមភាពយុវជនវយ័ខក្មងខៅ
ក្រពុជា(ឃើឡា/KYLA) បានសហក្តរជារួយ
អងគក្តរ្ក្ុរ្បឹក្ាយុវជនក្រពុជា(YCC) ខរៀប 
ចំវគកបណតុ ោះបណាត លសតើពើ ក្តរតស ូរតិ  ផ្ដល
ខៅសាលាខរៀនខរលខៅចំនួន៥ ដូចជា វទិ្ា 
ល័យក្ិតតិ្ពឹទ្ធបណឌិ ត ប ុន រា៉ែ នហ ុន ផ្សន 
មានជ័យ វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន មានជ័យ 
វទិ្ាល័យ ខតខជា ហ ុន ផ្សន វទិ្ាល័យ ហ ុន 

ផ្សន ពារជើលាងំ វទិ្ាល័យដើដុោះ ហ ុន ផ្សន 
ផ្ដលសថិតក្នុងខេតតក្ំពង់ចរ និងតបូងឃមុ។ំ 
សមាសភាពអនក្ចូលររួសរុបមានចំនួន៥៨ 
នាក់្ ររួមាន៖ នាយក្/នាយក្រង ខលាក្្គូ
អនក្្គូ បុគគលិក្ YCC និងសិសេសម័្គចិតតគ
ខ្មាង។ 
 វគគបណតុ ោះបណាត លមានខរលបំណង៖ 
១-ខដើរបើព្ងឹងសរតថភាពដល់បណាត ញយុវ

ជនតាររយៈក្តរផ្ចក្រផំ្លក្ចំខណោះដឹង។ ២-
បខងកើនក្តរចូលររួរបស់យុវជនក្នុងក្តរផ្សវងរក្
រតិរំ្ ទ្ខដើរបើអភិវឌឍសហគរន៍។ ៣-ខលើក្
ក្រពស់ក្តរយល់ដឹងរបស់យុវជន ក្នុងក្តរវភិាគ
បញ្ញា ក្នុងសហគរន៍ ខដើរបើរក្ដំខណាោះ្សាយ 
និងក្តរសហក្តរជារួយអនក្ពាក់្ព័នធ និង ៤-
យុវជនចូលររួខលើក្ក្រពស់អភិបាលក្ិចចលអ និង 
ជំរុញក្តរចូលររួក្នុងរូលដ្ឋា នខដើរបើខឆាើយតប
ខៅនឹងក្តរអភិវឌឍ។ 
 សិក្តខ ក្តរទ្ទួ្លបានចំខណោះដឹង
ទក់្ទ្ងនឹងក្តរតស ូរតិដូចជា៖ ១-ខចោះផ្សវង
រក្រតិរំ្ ទ្ គឺជាក្តរខ្បើ្បាស់រខ្ាបាយ
្បជា្ិបខតយយ ខដើរបើខ្វើឱ្យមានក្តរផ្ទា ស់បតូរ
ខដ្ឋយសនតិវ ិ្ ើ។ ២-ដឹងពើយុទ្ធនាក្តរផ្សវងរក្
រតិរំ្ ទ្ គឺជាក្្រងសក្រមភាពយូរអផ្ងវង
ដូចជា ក្តរ្សាវ្ជាវ ខ្វើផ្ផ្នក្តរ ក្តរ្តួតពិ 
និតយ និងវាយតច្រា។ ៣-ក្តរក្ំណត់បញ្ញា  
សំខៅដល់ក្តរខលើក្ខ ើងអំពើបញ្ញា ផ្ដលក្ំពុង
ខក្ើតខ ើងក្នុងសហគរន៍ និងខ្វើក្តរវភិាគ    
ឬសគល់បញ្ញា ។    

 
  
 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ៣0 ផ្េវចិឆិក្ត ដល់ច្ថ្ៃទ្ើ០២ 
ផ្េ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ គខ្មាងសក្រមភាពយុវជនវ ័
យខក្មងខៅក្រពុជា(ឃើឡា/KYLA)បានខរៀបចំ
វគគបណតុ ោះបណាត លសតើពើ ខតើេ្ុ ំជាអនក្ណា?  
ផ្ដលបាន្ប្ពឹតតខៅខៅតារសាលាខរៀន
ខរលខៅចំនួន៤ក្នុងខេតតក្ំពង់ចរ និងតបូង
ឃមុ។ំ សមាសភាពអនក្ចូលររួសរុបមានចំនួន 
៤០នាក់្ ផ្ដលជាសិសេសម័្គចិតតវយ័ខក្មងខៅ
ក្នុងគខ្មាងឃើឡា។ 
 វគគបណតុ ោះបណាត លខនោះមានខរល
បំណងឆាុោះបញ្ញច ងំពើក្តរសាគ ល់េាួនឯង ក្តរឱ្យ
តច្រាេាួនឯង ក្តរក្ំណត់អំពើខរលបំណង
ផ្ទា ល់េាួនផ្ដលជាផ្ផ្នក្ចបំាច់បំផុ្តច្នក្តរ
្គប់្គងេាួនឯង ក្តរេិតេំខដើរបើភាព្តឹរ្តូវ 
ភាពសថិតខសថរក្នុងជំខនឿផ្ទា ល់េាួន និងក្តរផ្ទា ស់
បតូរឥរោិបថ្ ខដើរបើសខ្រចខរលខៅជើវតិ។ 

 សិសេសម៏្គចិតតបានផ្សវងយល់ពើក្តរសាគ ល់
េាួនឯង ភាពខាា ងំ និងភាពខេាយ ចំណង់
ចំណូលចិតត សាគ ល់ពើខទ្ពខក្តសលយ ចរកិ្ 
លក្ខណៈ និងក្តរទ្ទួ្លេុស្តូចំខពាោះអវើផ្ដល
ពួក្ខគបានខ្វើ និងក្ំពុងខ្វើ។  
 សិសេសម័្គចិតតខៅតារសាលាខរៀន
នើរួយៗបានខរៀនសូ្ត និងយល់ពើេាឹរសារខរ
ខរៀនបាន្បមាណជា៧០ភាគរយ និងបាន

ខសនើរក្ដល់គខ្មាងឱ្យមានខរៀបចំវគគបណតុ ោះ 
បណាត លផ្បបខនោះបផ្នថរខ្ចើនខទ្ៀត។ 
 គខ្មាងឃើឡាបានបខងកើនឱ្ក្តសដល់
យុវជន ខដើរបើបំខពញនូវសក្តត នុពលរបស់ពួក្
ខគតាររយៈក្តរផ្តល់សិទ្ធិអំណាចក្នុងក្តរដឹក្ 
នាំ្ ក្ុរយុវជន ខគៀងគរ្នធានផ្ដលមាន
្បខោជន៍ដល់យុវជនខៅក្នុងសងគរ និងជា
ក្តរចូលររួចំផ្ណក្អភិវឌឍ្នធានរនុសេ៕ 

ច្ត្ើខ្្ុំជានរណា? 

សិសេសម័្គចិតតខៅវទិ្ាល័យកិ្តតិ្ពឹទ្ធបណឌិ ត ប ុន រា៉ែ នើ ហ ុន ផ្សន មានជយ័ 

ច្ត្ើយុវជនសម័ព្គចិត្តទ្ទ្ួលបានចំច្ ុះដឹងអវីខ្លុះរីការត្ស ូរត្ិ? 

សក្រមភាពសិសេពិភាក្ា្ក្ុរខលើខៅវទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន មានជ័យ 
(អានបនតទំ្រ័រ ៣៩...) 
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៤-ក្តរ្សាវ្ជាវគឺជា
ជំហានដ៏សំខាន់ផ្ដលនាឱំ្យខយើង និងអនក្រំ
្ទ្ដឹងពើរូលខហតុ និងផ្លប៉ែោះពាល់បញ្ញា ។ 
៥-ខ្វើផ្ផ្នក្តរផ្សវងរក្រតិរំ្ ទ្ គឺ្តូវក្តរ
ខរលខៅជាក់្លាក់្ ក្ំណត់ពើអវើផ្ដលនឹង
សខ្រចបាន ជារួយអនក្ណា ខដ្ឋយរខបៀប
ណា និងរយៈខពលសខ្រច ្ពរទងំអាច
វាស់ផ្វងបាន។ ៦-ខ្វើសក្រមភាព គឺក្តរអនុវតត
តារផ្ផ្នក្តរ ក្តរខផ្ទត តឱ្យចំចំណុច និងអនុវតត
ន៍ឱ្យចំខពលខវលា។ ៧-ក្តរវាយតច្រា គឺ្គប់
យុទ្ានាក្តរផ្សវងរក្រតិរំ្ ទ្្តូវមានក្តរខបតជ្ា
ចិតតក្នុងក្តរ្តួតពិនិតយ និងវាយតច្រាឱ្យខទ្ៀង
ទត់នូវក្ិចចេិតេំ្បឹងផ្្បងរបស់េាួន ខដ្ឋយ
ក្ំណត់ខពលខវលាេាោះខដើរបើវភិាគព័ត៌មានផ្ដល
្បរូលបានក្នុងដំខណើ រក្តរ្តួតពិនិតយ។ ៨- 
សមាភ រៈស្មាប់ក្តរផ្សវងរក្រតិរំ្ ទ្ ដូចជា 
ផ្ទា ងំរូបភាព បដ្ឋ ឬ្ក្ដ្ឋសពាក្យខសាា ក្ អតថ
បទ្សារព័ត៌មាន ខសៀវខៅខរឿងេាើៗ និងេិត  
ប័ណាផ្េពវផ្ាយខផ្េងៗ។ ៩-តួនាទ្ើ និងក្តរ
ទ្ទួ្លេុស្តូវរបស់អនក្ផ្សវងរក្រតិរំ្ ទ្ ររួ
មាន៖ ចរច ររួដំខណើ រ ផ្តល់សិទ្ាិអំណាច ខ្វើ
ជាតំណាង ខ្វើជាអនក្ក្ណាត ល និងខ្វើជាគំរូ 
និង ១០-តួនាទ្ើ និងក្តរងារទ្ទួ្លេុស្តូវ

របស់អនក្តស ូរតិ ដូចជា ខលើក្ទ្ឹក្ចិតតឱ្យមាន
ក្តរចូលររួ ធានាឱ្យមានភាព្សបចាប់ ្តូវ
មានក្តរទ្ទួ្លេុស្តូវជាសាធារណៈ ខ្វើ
សក្រមភាពខដ្ឋយសនតិវ ិ្ ើ និងខ្វើជាតំណាង
្ក្ុរផ្ដលទ្ទួ្លរងផ្លប៉ែោះពាល់។ 
 យុវជនផ្ដលចូលររួខៅក្នុងវគគបណតុ ោះ   
បណាត លខនោះទ្ទួ្លបានចំខណោះដឹងលអៗ  ទុ្ក្ 
ជាជំនាញទ្ន់ ក៏្ដូចជាបានដឹងពើខបៀបដំខណើ រ

ក្តរក្តរងារតស ូរតិ្បក្បខដ្ឋយសនតិវ ិ្ ើខៅ
ក្នុងសហគរន៍។ ខ្ក្តយវគគបណតុ ោះបណាត ល 
ខនោះចប់ យុវជនចំនួនជាង៨០ភាគរយយល់
ដឹងពើេាឹរសារខរខរៀនបានខ្ចើន និងក៏្ខរៀបចំ
្ទរយក្ចំខណោះដឹងពើវគគខនោះខៅអនុវតតខៅ
ក្នុងជើវភាពរស់ខៅ្បចចំ្ថ្ៃក្នុងក្តរចូលររួក្តរ
អភិវឌឍសហគរន៍ខៅរូលដ្ឋា នរបស់ពួក្ខគ៕ 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ០៣ ដល់ទ្ើ០៤ ផ្េ្នូ ឆ្ន ំ
២០២១  គខ្មាងខលើក្ក្រពស់ក្តរអប់រ ំ និង
ក្តរងារខៅក្រពុជា (សុើក្/SEEK) បានខរៀបចំ
វគគបណតុ ោះបណាត លបំណិនជើវ ើតសតើពើ ក្តរ 
ចិញ្ច ឹរមាន់ ក្តរខរៀបចំ្បាក់្ចំណូល នងិលទ្ធ
ផ្លច្នផ្ផ្នក្តរអាជើវក្រមខាន តតូច  ខៅតារ
សាលាខរៀនខរលខៅក្នុងខេតតក្ំពង់ឆ្ន ងំ។ 
អនក្ចូលររួសរុបមានចំនួន៥៩នាក់្ ផ្ដលជា 
នាយក្សាលា ខលាក្្គូអនក្្គូ គណៈក្រមក្តរ
្គប់្គងសាលាខរៀន ្ក្ុរ្បឹក្ាឃុ ំ និង
អាណាពាបាលសិសេ។ 
 វគគបណតុ ោះបណាត លមានខរលបំណង៖ 
១-ខ្វើក្តរយល់ដឹងអំពើគខ្មាងសុើក្ ២-ផ្តល់
បខចចក្ខទ្សចិញ្ច ឹរមាន់ តារដ្ឋនចំណូល និង
លទ្ធផ្ល និង ៣-ក្តរយល់ដឹងអំពើក្តរចប់
ខផ្ដើរអាជើវក្រមខាន តតូច។ 

 វគគបណតុ ោះបណាត លខនោះផ្តល់នូវចំខណោះ
ដឹង ដូចជា ១-សារៈ្បខោជន៍ច្នក្តរ
ចិញ្ច ឹរមាន់៖ ពួក្រត់អាចបខងកើន
្បាក់្ចំណូល និងក្តរងារដល់
្គួសារ ្ពរទងំបានក្តត់បនថយ 
ចំណាយបានរួយក្្រិត។ ជា
ពិខសស ក្តរចំណាយខដើរទុ្ន
តិច ប៉ែុផ្នតវាងាយ្សួលចិញ្ច ឹរខហើយ
មានត្រូវក្តរទ្ើផ្ារេពស់ និងលក់្បាន
ច្ថ្ា។ ២-ក្តរខរៀបចំ្ទ្ងុ និងសមាភ រៈ៖ ខដើរបើ
ចិញ្ច ឹរមាន់ឱ្យទ្ទួ្លបានលទ្ធផ្លលអ ពួក្រត់
្តូវមាន្ទ្ុងស្មាប់្ក្ុងមាន់ ្ទ្ុងស្មាប់
ខរមាន់ និងកូ្នដ្ឋក់្ខផ្េងរន  ក្តរខរៀបចំខ្នើរ 
និងសំបុក្មាន់េពស់ឱ្យផុ្តពើដើ។ ក្តរសង់្ទ្ុង
មាន់្តូវខរ ើសទ្ើតាងំរិនលិចទ្ឹក្ មានពនាឺ និង
េយល់អាក្តសខចញចូលលអ។ ក្តរសង់្ទ្ុងមាន់

្ំអាចទ្ទ្ឹង ២,៥រ x បខណាត យ ៥រ។ ក្រពស់
ខជើងខរៀង ១,៧រ ក្រពស់ក្ណាត ល ២,៧រ 
ខដ្ឋយមានេ័ណឌ ជាបនាប់ដ្ឋច់ខដ្ឋយផ្ ក្ពើ
រន  និងទុ្ក្ក្ផ្នាង ៣រ ខៅ ៤រ ស្មាប់មាន់
ខដើរខលង។ ចំខពាោះ្ទ្ុងកូ្នមាន់មានទ្ំហំ
ទ្ទ្ឹង 0,៨រ x

វគគប ្តុះបណាតយលករមវិធីបំ ិនជីវិត្សតីរី ការចិញ្េឹរោន់  

យុវជនខៅវទិ្ាល័យ ខតខជា ហ ុន ផ្សន ក្ំពង់្ទសក្ំពុងចូលររួ 
វគគបណតុ ោះបណាត លសដើពើ “ក្តរតស ូរតិ “។ 

(...ត្រីទំ្រ័រ ៣៨) 

(អានបនតទំ្រ័រ ៤០...) 
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បខណាត យ ១,២រ ក្រពស់
ខជើង 0,៤រ និងក្រពស់្ទ្ុង ០,៥ រ។ ៣-ក្តរ
ខរៀបចំសបុំក្ស្មាប់មាន់ពង និងសនូក្ស្មាប់
ដ្ឋក់្ចណំើ ៖ សំបុក្ខ្វើលអើ សំបក្ឡាងំ បងគើ 
បនាា ប់រក្ដ្ឋក់្ចំខបើង សាឹក្ខចក្ ឬក្ំខទ្ាច្ក្
ណាត់្ទប់បាតសំបុក្ខដ្ឋយសាឹក្ច្្គ ថាន ជំក់្ 
សាឹក្ខៅត ខដើរបើក្តរពារកុ្ំឱ្យខក្ើត្សខរើល។ 
សនូក្ស្មាប់ដ្ឋក់្ចំណើ មាន ដូចជា សនូក្ខ្វើពើ
សំបក្ក្ង់ឡាន ដូង ្ុង និងសនូក្ខ្វើពើខឈើ។ 
៤-ក្តរខ្ជើសខរ ើសខរមាន់ស្មាប់ចិញ្ច ឹរ៖ ខរ
មាន់្តូមានលក្ខណៈជាខរមាន់មានពូជ្ំ 
(សំខន) មានទ្រៃន់ ១,៥ គើ ូខ ើងខៅ 
មានសុេភាពលអ ផ្តល់ស ុតបានពើ ៤ ខៅដល់ 
៥ដងក្នុង១ឆ្ន  ំ និង្ក្តបពងញាស់បានលអ  
មានរុេ្ក្ហរ្សស់ ខរារភាឺរខលាង និងមាន
ខជើងខលឿងរខរៀត។ ចំផ្ណក្ឯមាន់គក្ ្តូវ
មានទ្រៃន់ ២ គើ ូខ ើង សុេភាពលអ ភាព
រហ័សរហូន ពូផ្ក្ជាន់ខរ និងមានលក្ខណៈ
ដូចជារុេ្ក្ហរ្សស់ ផ្ភនក្ភាឺថាា  និងមាន
ខជើងខលឿងរខរៀត។  ចំខពាោះក្តរខ្ជើសខរ ើសកូ្ន
មាន់ស្មាប់ចិញ្ច ឹរវញិ ខរបាវា្តូវផ្តមាន
មាឌ្ំ និងជាកូ្នមាន់ផ្ដលខ្វើវា៉ែ ក់្សាងំរួច 

ខហើយមានលក្ខណៈដូចជា មានអាយុ២០ច្ថ្ៃ 
រុេ្ក្ហរ្សស់ ផ្ភនក្ភាឺថាា  ខរារគូថ្សៃួត និង
រហ័សរហួន។ រ៉ែាងខទ្ៀត មាន់ផ្ដលខទ្ើបទ្ិញ
រក្ថ្មើ្តូវ្ក្ុងទុ្ក្ដ្ឋច់ខដ្ឋយផ្ ក្សិន ខដើរបើ
ឱ្យ្បាដក្ថារម នជំងឺរុនដ្ឋក់្ចិញ្ច ឹរចូល
ជារួយមាន់ចស់។ ៥-រខបៀបភ្ាស់កូ្នមាន់៖ 
ពងមាន់្តូវក្តរក្ំខៅ ៣៧,៥ អងាខស មាន
សំខណើ រសរ្សប ខហើយពង្តូវក្តរបងវិល
រួយច្ថ្ៃោ៉ែ ងតិច១០ដង។ ៦-រខបៀបផ្ថ្ទកូំ្ន
មាន់ខ្ក្តយខពលញាស់៖ កូ្នមាន់ខ្ក្តយ
ខពលញាស់ទុ្ក្ឱ្យខរ្ក្ុងចំនួន៣ច្ថ្ៃ ខដ្ឋយ
ដ្ឋក់្ក្នុង្ទ្ុងតូចទងំខរទងំកូ្ន បនាា ប់ពើ៣ 
ច្ថ្ៃ បំផ្បក្ខរខចញខៅខពលច្ថ្ៃ។ ក្នុងរយៈ
ខពលពើ៧ខៅ១០ច្ថ្ៃអាចបំផ្បក្ដ្ឋច់ពើខរ និង
ផ្តល់ទ្ឹក្ចំណើ ឱ្យសុើរហូតដល់អាយុ១ផ្េ។ ៧-
ក្តរខរៀបចំណើ  នងិក្តរផ្តល់ចំណើ មាន់៖ កូ្ន
មាន់លាយចំណើ សខ្រច១ភាគ ជារួយចំណើ
ក្នុងភូរិ (ចុងអងក ក្នាក់្ខលេ១ ខរៅខពាត)១
ភាគស្មាប់កូ្នមាន់អាយុពើ១ផ្េខៅ២ផ្េ។  
រ ើឯកូ្នមាន់្ំលាយចំណើ សខ្រច១ភាគ
ជារួយចំណើ ក្នុងភូរិ ២ភាគស្មាប់កូ្នមាន់
អាយុ២ផ្េខ ើង និងស្មាប់ខរមាន់ពង្តូវ

បផ្នថរខរៅ សំបក្េយង ឬខរៅឆអឹង។ ទ្នាឹរនឹង
ខនាោះ ចិញ្ច ឹរជខនាន្ក្ហរផ្តល់ជាចំណើ បផ្នថរ
ស្មាប់មាន់ ពើខ្ពាោះវាសរបូរជាតិ្បូខតអុើនខ្វើ
ឱ្យមាន់សុើឆ្ប់្ំ ខហើយជួយក្តត់បនថយក្តរ
ចំណាយខលើចំណើ ។ ៨-ជរៃឺមាន់៖  មានដូច
ជា ជរៃឺញូវក្តស ជរៃឺអុតមាន់ ជរៃឺអាសននខរាគ 
ជរៃឺផ្ទត សាយបក្េើគឺវាឆាងតាររយៈក្តរផ្ឹក្ទ្ឹក្ 
សុើចំណើ  ខហើយវាខក្ើតខលើមាន់្គប់វយ័ និង
មានអ្តាសាា ប់េពស់ និង ៩-វធិានក្តរណ៍ក្តរ 
ពារ៖ គឺ្តូវដ្ឋក់្មាន់ក្នុង្ទ្ុង ផ្តល់ទ្ឹក្ចំណើ
្គប់្រន់ ចក់្វា៉ែ ក់្សាងំក្តរពារជរៃឺ្គប់រុេ  
និងខទ្ៀងទត់ សមាអ តអនារ័យសនូក្ទ្ឹក្ សនូក្
ចំណើ ជា្បច ំ ទ្មាា ក់្្ពូនមាន់១ផ្េរតង និង
្តូវបំផ្បក្មាន់ឈខឺចញពើមាន់ជា។ 
 ក្តរបណតុ ោះបណាត លខនោះបានខ្វើឱ្យឪពុក្
មាត យសិសេយល់ដឹងអំពើរខបៀបចិញ្ច ឹរមាន់ 
និងក្តរខរៀបចំផ្ផ្នក្តរអាជើវក្រមខាន តតូច ខដើរបើ
បខងកើនចំណូលក្នុង្គួសារ។ បនាា ប់ពើចូលរួរ
ក្នុងវគគបណតុ ោះបណាត លខនោះរចួ ឪពុក្មាត យ 
សិសេបានខ្វើក្ិចចសនាជារួយគខ្មាងខដើរបើ
ខបើក្ដំខណើ រក្តរចិញ្ច ឹរមាន់៕ 

ខលាក្្សើ ហុើរ មា៉ែ រ ើ ្បធានគខ្មាងក្ំពុងខ្វើខ្វើបទ្បងាា ញសដើពើក្តរ្គប់្គងចំណូល និងចំណាយរដល់ឪពុក្មាត យ និងអាណាពាបាល 
សិសេក្នុ ងអំ ុងវគគបណតុ ោះបណាត លក្រមវ ិ្ ើបំណិនជើវតិសដើពើ ក្តរចិញ្ច ឹរមាន់។ 

(...ត្រីទំ្រ័រ ៣៩) 
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 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ២៩ ដល់ទ្ើ៣០ ផ្េ្នូ ឆ្ន ំ
២០២១ គខ្មាងខលើក្ក្រពស់ក្តរអប់រ ំ និង
ក្តរងារខៅក្រពុជា (សុើក្/SEEK)  ខ្ក្តរ
ជំនួយហិរញ្ាបបទនពើសហភាពអឺរ ៉ែុប និងរួរ
សហ្បតិបតតិខដ្ឋយអងគក្តរសក្រមភាព
ស្មាប់ក្តរអប់រខំៅក្រពុជា (ខេប) អងគក្តរ
សក្រមភាព្ពោះពុទ្ធសាសនាខដើរបើអភិវឌឍន៍
សងគរ (BSDA) អងគក្តរ្ក្ុរ្បឹក្ាយុវជន
ក្រពុជា (YCC) និងអងគក្តរវ ើខវ ើល បានខរៀបចំ
សិក្តខ សាលាសតើពើ ក្រមវ ិ្ ើអប់របំំណិនជើវតិរូល
ដ្ឋា ន ផ្ដល្ប្ពឹតតខៅខៅសាលាបឋរសិក្ា 
គិរ ើសុវណឌ វងេ។ 
 សិក្តខ សាលាខនោះមានអនក្ចូលររួសរុប
ចំនួន៥៤នាក់្ ររួមាន៖ តំណាងក្តរោិ    
ល័យអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា្សុក្ នាយក្ 
និងខលាក្្គូអនក្្គូទ្ទួ្លបនាុក្ក្រមវ ិ្ ើអប់រ ំ
បំណិនជើវតិរូលដ្ឋា ន ផ្ដលរក្ពើសាលាខរៀន
ខរលខៅចំនួន១៨ ដូចជា សាលាបឋរ

សិក្ា អនុវទិ្ាល័យ និងវទិ្ាល័យ ក្នុងខេតត
ក្ំពង់ឆ្ន ងំ។ 
 សិក្តខ សាលាខនោះមានខរលបំណងឱ្យ
ខលាក្្គូអនក្្គូបានផ្សវងយល់ពើសាវតា និង
ក្តរខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅបំណិនជើវតិ ខដើរបើយក្
ខៅបខ្ងៀនសិសេឱ្យមានចំខណោះដឹង បំណិន 
និងទ្ទួ្លបានបទ្ពិខសា្ន៍ផ្ផ្នក្បំណិនជើវតិ
ងាយផ្ដលចបំាច់ស្មាប់បខ្រើដល់ជើវភាព
្បចចំ្ថ្ៃ។ 
 បំណិនជើវតិ គឺជាបំណិនបញ្ញា  បុគគលិក្
លក្ខណៈ អនតរបុគគល និងវជិាា ជើវៈផ្ដលអាច
ជួយដល់ក្តខ្វើក្តររសខ្រចចិតត ក្តរខ្វើទ្ំនាក់្
ទ្ំនង្បក្បខដ្ឋយ្បសិទ្ធភាព ្ពរទងំអាច
ខដ្ឋោះ្សាយ និង្គប់្គងេាួនឯងបាន។ វាគឺ
ជាបំណិនផ្ដលររួចំផ្ណក្ក្នុងក្តរខលើក្សាួយ
សុេុមាលភាព និងជើវ ើត្បក្បខដ្ឋយផ្លិត  
ភាព។ 
 សិក្តខ ក្តរខចោះខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅបំណិន

ជើវតិក្នុងក្តរបខ្ងៀន និងខរៀនដូចខាងខ្ក្តរ៖ 
១-ក្តរខ្តៀរលក្ខណៈរុនខពលបខ្ងៀនសិសេ 
គឺ្គូវ្តូវមាន៖ សមាភ រឧបខទ្ស វតថុបំណង 
សញ្ញា សមាគ ល់ស្មាប់សក្រមភាពនើរួយៗ 
លំនាបំខ្ងៀន េាឹរសារសខងខប និងក្តរវាយ  
តច្រា។ ២-សិក្តខ ក្តរខ្វើក្តរជាច្ដគូខដើរបើខរៀប 
ចំខរខរៀនបខ្ងៀនពើក្តរដ្ឋដំំណាខំ្ទ្ើង ររួ 
មាន៖ ក្តរខរៀបចំដើ ក្តរលូតលាស់ដំណាំ    
សផ្ណត ក្ខ្ទ្ើង ក្តរខ្វើ្បដ្ឋប់បឺតសតវ និង
្ទ្ុងសតវលអិត ជើ ក្តរវភិាគ្បព័នធខក្េ្ត       
បរសិាថ ន សតវលអិត ខៅម ចច្្ង វដតជើវតិ និង
សំណាញ់ចំណើ អាហារ លក្ខណៈជំងឺដំណាំ 
សផ្ណត ក្ខ្ទ្ើង និងទ្ើវាលចំក្តរ។  
 ខលាក្្គូអនក្្គូបានខ្វើផ្ផ្នក្តរបខ្ងៀន
ក្រមវ ិ្ ើបំណិនជើវតិតារសាលាខរៀននើរួយៗ 
និងបានយល់ពើសារៈ្បខោជន៍អំពើក្រមវ ិ្ ើ 
ផ្ដលវាបានផ្ារភាា ប់ខៅនឹងត្រូវក្តរ្បចចំ្ថ្ៃ 
និងបានជួយឱ្យរនុសេខជៀសផុ្តពើក្តរ
្បឈរនឹងបញ្ញា អត់ក្តរងារខ្វើផ្ដល          
បណាត លរក្ពើេវោះក្តរយល់ដឹងក្នុងក្តរខ្វើ
ផ្លិតក្រមក្សិក្រម៕ 

ករមវិធីអប់រំបំ ិនជីវិត្រូលោឋយន  

សក្រមភាពខលាក្្គូអនក្្គូ 
ខ្វើក្តរជាច្ដគូពិភាក្ាអំពើ
រខបៀបដ្ឋដំណំាសំផ្ណត ក្ 

ខ្ទ្ើង។ 
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 ក្រមវ ិ្ ើខឆាើយតប និងសាត រខ ើងវញិនូវ    
វស័ិយអប់រខំៅក្រពុជាក្នុងបរបិទ្ជំងឺកូ្វ ើដ-១៩ 
(CERRP) រំ្ ទ្ខដ្ឋយភាពជាច្ដគូសក្ល
ខដើរបើក្តរអប់រ ំ ផ្ដលជាក្រមវ ិ្ ើថ្មើរបស់អងគក្តរ 
ខេប និងរំ្ ទ្ហរិញ្ាបបទនខដ្ឋយអងគក្តរយូ
នើខសហវ (UNICEF)។ 
  អំ ុងខពលផ្េក្ញ្ញា  ដល់ផ្េវចិឆិក្ត ឆ្ន ំ
២០២១ គខ្មាងបនតរំ្ ទ្ផ្ផ្នក្បខចចក្ខទ្ស
ដល់នាយក្ដ្ឋា នរបស់្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និង 
ក្ើឡា ខលើសមាសភាគសំខាន់ៗចំនួនពើរ ររួ
មាន៖ ១-បនតជំរុញក្តរសិក្ាពើចមាៃ យ  (អាទ្ ិ
ភាពខៅខពលសាលាខរៀន្តវូបានបិទ្)៖ ខដើរបើ
បខងកើនលទ្ធភាព និងគុណភាពច្នក្តរខ្បើ
្បាស់សមាភ រៈសិក្ាពើចមាៃ យផ្ដលផ្លិត
ខដ្ឋយ្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា (វ ើខដអូ 
និងសនាឹក្ក្ិចចក្តរ)។ ២-ក្ញ្ច ប់ឯក្សារក្តរ
សិក្ាបបំ៉ែនបផ្នថរ (ខៅខពលផ្ដលសាលាខរៀន
ខបើក្)៖ ក្ញ្ច ប់ឯក្សារក្តរសិក្ាបំប៉ែនបផ្នថរ 
បានរំ្ ទ្កុ្មារក្នុងក្តរព្ងឹងសរតថភាពខៅ
ខលើសមាសភាគសំខាន់ៗក្នុងរុេវជិាា ភាសា
ផ្េមរ និងគណិតវទិ្ា ខដើរបើឱ្យពួក្ខគមានភាព
្សួលក្នុងក្តរបនតក្តរសិក្ាខៅថាន ក់្បនាា ប់
បាននាខពលអនាគត។ 
 សមាសភាគសំខាន់ៗក្តរសិក្ាពើ 
ចមាៃ យ៖ 
 - គខ្មាងបានខ្វើក្តរបញ្ច ប់ក្តរចត់ថាន ក់្ 
និងបានដ្ឋក់្បញ្ចូ លសមាភ រៈសិក្ាពើចមាៃ យ
ចូលខៅក្នុងខគហទ្ំព័ររជឈរណឌ លសិក្េតាររ
យៈខអ ចិ្តូនិក្របស់្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន 
និងក្ើឡា (MoEYS E-Learning Portal)។ 
្នធានទងំខនោះររួមាន៖ រខតតយយ សិក្ា 
បឋរសិក្ា និងអនុវទិ្ាល័យ។ 
 - បផ្នថរ្នធានផ្ផ្នក្អប់រពំិខសសផ្ដល
នឹង្តូវបានបខងកើតខៅក្នុងក្រមវ ិ្ ើ MoEYS e-

Learning Portal។ 
 - ខៅ្តើមាសបនាា ប់ គខ្មាងនឹងបញ្ច ប់
ក្តរដ្ឋក់្បញ្ចូ លសមាភ រអប់រកំ្្រិតបឋរសិក្ា 
ររួទងំ្នធានសិក្ាផ្ផ្នក្វទិ្ាសាស្តសត និង
សងគរបផ្នថរចូលខៅក្នងខគហទ្ំព័រ ផ្ដលមាន
សមាភ រសិក្ាភាសាផ្េមរ និងគណិតវទិ្ាផ្ដល

បានដ្ឋក់្បញ្ចូ លរចួជាខ្សច។ 
 -  គខ្មាងបានពិភាក្ាជារួយរជឈ 
រណឌ ល្សាវ្ជាវគរុខក្តសលយជំនាន់ថ្មើ ខដើរបើ
ផ្សវងរក្ក្តរសហក្តរក្នុងក្តរផ្េពវផ្ាយលទ្ធ
ផ្លសំខាន់ៗរបស់គខ្មាង ស្មាប់ជំរុញក្តរ
សិក្ាពើចមាៃ យ និងក្តរខ្បើ្បាស់ក្ញ្ច ប់ឯក្
សារក្តរសិក្ាបំប៉ែនបផ្នថរខៅក្តន់វទិ្ាសាថ ន 
បណតុ ោះបណាត លក្តរបខ្ងៀន ខៅខដើរផ្េកុ្រភៈ 
ឆ្ន ២ំ០២២ និងបានសហក្តរជារួយទ្ើភាន ក់្ 
ងារច្ដគូ Melon Rouge Agency (MRA) 

ផ្ដលក្ំពុងខ្វើក្តរផ្លិតសំណំុវ ើខដអូស្មាប់
នាយក្សាលា មាតាបិតា ខលាក្្គូអនក្្គូ 
ខដើរបើរំ្ ទ្ក្តរបខ្ងៀន និងខរៀនរបស់កុ្មារ
ទងំខៅផ្ាោះ និងខៅសាលាខរៀន។  
 ក្ញ្ច ប់ឯក្សារក្តរសិក្ាបបំ៉ែនបផ្នថរ៖ 
 - ក្ញ្ច ប់ឯក្សារក្តរសិក្ាបំប៉ែនបផ្នថរ
ក្្រិតបឋរសិក្ាទងំអស់ ទងំភាសាផ្េមរ 
និងគណិតវទិ្ា្តូវបានបញ្ចូ លខៅក្តន់
សាលាបឋរសិក្ាទងំអស់តាររយៈនាយក្
ដ្ឋា នអប់របំឋរសិក្ា។ 
 - ក្ញ្ច ប់ឯក្សារក្តរសិក្ាបំប៉ែនបផ្នថរ
អាចរក្បានក្នុង MoEYS E-Learning Por-

tal។ 
 - ថ្មើៗខនោះ គខ្មាងក្ំពុង្តួតពិនិតយនិង

សាក្លបងដ្ឋក់្ឱ្យខ្បើ្បាស់ក្ញ្ច ប់ឯក្សារ
ក្តរសិក្ាបំប៉ែនបផ្នថរ ផ្ដលបានផ្ក្ស្រួល
សខ្រចចុងខ្ក្តយក្នុងផ្េរក្រា ឆ្ន ២ំ០២២។ 
 - គខ្មាងបាន្បជុំជារួយនាយក្ដ្ឋា ន
អប់របំឋរសិក្ា និងអងគក្តរខ្ៅរាជរដ្ឋា ភិ  
បាលដច្ទ្ខទ្ៀត រួរទងំអងគក្តរទ្សេនៈពិភព
ខលាក្ខដើរបើពិភាក្ាអំពើក្ិចចសហក្តរក្នុងក្តរ
ដ្ឋក់្ខចញនូវក្ញ្ច ប់ឯក្សារក្តរសិក្ាបំប៉ែន
បផ្នថរដល់សាលាខរៀនទងំអស់ក្នុង្បខទ្ស។  
 អងគក្តរ ខេប ខៅផ្តបនតស្របស្រួល
ខលើក្តរសិក្ាពើចមាៃ យជារួយ្ក្ុរក្តរងារ
ផ្ដលដឹក្នាខំដ្ឋយអងគក្តរសខស្តងាគ ោះកុ្មារ ខដើរបើ
ររួបញ្ចូ លអនុសាសន៍ទក់្ទ្ងនឹងសក្រមភាព
ផ្ដល្តូវអនុវតតខដ្ឋយ្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន 
និងក្ើឡា ស្មាប់ឆ្ន សំិក្ាបនាា ប់។  
 ចំណុចសំខាន់ៗទងំអស់ផ្ដលបាន
ខលើក្ខ ើងខៅក្នុងក្តរពិភាក្ាជារួយនាយក្
ដ្ឋា នអប់របំឋរសិក្ា ្តូវបានបញ្ចូ លក្នុងឯក្
សារផ្ដលនឹង្តូវខ្វើក្តរផ្ចក្រផំ្លក្ខៅក្នុងក្ិចច
្បជុំ Joint Technical Working Group 

(JTWG) ផ្ដលនឹងមានអងគក្តរយូណើ ខសហវ 
ចូលររួខដើរបើខ្វើបចចុបបននភាពក្តរអភិវឌឍក្នុង
ក្រមវ ិ្ ើ CERRP ផ្ងផ្ដរ ៕ 

សករមភារករមវិធីច្្លើយត្ប និងសាតយរច្ឡើងវញិនូវវសិ័យអប់រំច្ៅករពុជា 
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 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ០៩ ផ្េក្ញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១ 
អងគក្តរ ខេប បានខរៀបចំក្រមវ ិ្ ើខបើក្ដំខណើ ក្តរ
គខ្មាង  សរព័នធភាពខដើរបើក្តរអភិវឌឍ្បក្ប 
ខដ្ឋយខចរភាព និងក្តររំ្ ទ្សំខ ងខដើរបើសរ
្រ៌សងគរ (CO-SAVED) តាររយៈ្បព័នធ 
អនឡាញ (Zoom) ផ្ដលមានអនក្ចូលររួ
សរុបចំនួន៩៨នាក់្ ផ្ដលជា្បធាន/អនុ
្បធានរនាើរ ក្តរោិល័យរ្យរ បឋរ កុ្មារ
តូច និងក្តរោិល័យខ្ៅ្បព័នធអប់រ ំ យុវជន 
និងក្ើឡាខេតត-្សុក្ អភិបាល្ក្ុង សមាជិក្
្ក្ុរ្បឹក្ា្ក្ុង អភិបាលរង្សុក្ ខៅសងាក ត់ 
ខសមៀន ខរឃុ ំ ជំទ្ប់១ នាយក្ និងនាយក្រង 
ខដើរបើផ្េពវផ្ាយសក្រមភាពគខ្មាងដល់
សាលាខរៀនខរលខៅ និងអនក្ពាក់្ព័នធពាក់្។ 
 គខ្មាង CO-SAVED ្តូវបានបខងកើត
ខ ើងជាគំរូ្បក្បខដ្ឋយនវានុវតតន៍ និងក្តរអភិ 
វឌឍផ្ដលខ្វើឱ្យមានភាពជាច្ដគូរវាងវស័ិយឯក្
ជន រដ្ឋា ភិបាល និងសងគរសុើវលិចូលររួខដើរបើ
ជំរុញដំខណើ រវឌឍនភាពខឆ្ព ោះខៅរក្ខរលខៅ
អភិវឌឍន៍្បក្បខដ្ឋយនិរនតរភាព។ 
 ខរលខៅរបស់គខ្មាង គឺខលើក្ក្រពស់
ជើវភាពសហគរន៍ខនសាទ្ក្នុងតំបន់ខឆនរ     
សរុ្ទ្ផ្្បក្តា យមានភាពរស់រខវ ើក្ក្នុងក្តរ

អភិវឌឍខសដាក្ិចចខៅរូលដ្ឋា ន្បក្បខដ្ឋយខចរ
ភាព ព្ងឹងក្តរផ្តល់ខសវាក្រម និងក្តរអភិវឌឍ
ច្បតង ខដើរបើចូលររួចំផ្ណក្ក្តត់បនថយភាព
្ក្ើ្ក្ និងវសិរភាព ខដើរបើ៖ ១-អភិវឌឍសរតថ
ភាព និងព្ងឹងភាពជាច្ដក្នុងក្តរអភិវឌឍខសដា
ក្ិចចខៅរូលដ្ឋា ន។ ២-ព្ងឹងនូវក្តរផ្តល់ខសវា
អប់រ ំនិងក្តរទ្ទួ្លបានខសវាទ្ឹក្សាអ ត  និងអ
នារ័យ។ ៣-ព្ងឹងក្តរផ្តល់ឱ្ក្តសស្មាប់
ក្តរ្បក្បរុេរបបចិញ្ច ឹរជើវតិ និងក្តរអភិរក្េ
បរសិាថ ន ខដើរបើក្តរអភិវឌឍខសដាក្ិចច។ 
 គខ្មាងខផ្ទត តខលើសក្រមភាពសំខាន់ៗ 
ដូចជា៖ ១-ផ្តល់ក្តររំ្ ទ្ផ្ផ្នក្បខចចក្ខទ្ស 
និងហរិញ្ាវតថុដល់សាលារខតតយយសហគរន៍។ 
២-ខលើក្ក្រពស់លទ្ធភាពទ្ទួ្លបានក្តរអប់រ ំ
ស្មាប់សិសេកូ្នអនក្ខនសាទ្។ ៣-បខងកើន
ក្តរចុោះខឈាម ោះចូលខរៀន និងព្ងឹងគុណភាព
សិក្ាស្មាប់សិសេអនុវទិ្ាល័យ។ 
 គខ្មាង CO-SAVED គឺជាគខ្មាង   
សរព័នធផ្ដលមានសក្រមភាព្បតិបតតិរយៈ
ខពល៤ឆ្ន  ំររួមាន៖ អងគក្តរ Aide et Action 

(AEA) អងគក្តរសក្រមភាពស្មាប់ក្តរអប់រ ំ
ខៅក្រពុជា (ខេប)  សមាគរបណតុ ោះកុ្មារ
(BK)  អងគក្តរសក្រមភាព្ពោះពុទ្ធសាសនា

ខដើរបើអភិវឌឍន៍សងគរ (BSDA) គណៈក្មាម
្ិក្តរសហ្បតិបតតិក្តរខដើរបើក្រពុជា (CCC) 
សមាគរអនក្ផ្គត់ផ្គង់ទ្ឹក្សាអ តក្រពុជា (CWA) 
អងគក្តរខហខហវើអនតរជាតិ (HI)  អងគក្តរ
Impact Hub (IH) សមាគរខទ្សចរណ៍
អាសុើបា៉ែ សុើហវចិ (PATA) សមាគរសហ្គិន
វយ័ខក្មងក្រពុជា (YEAC) សរព័នធភាពជាតិ
្ក្ុរ្បឹក្ាថាន ក់្រូលដ្ឋា ន (NLC) សមាគរ
ទងំបួន្សុក្ រាជធានើ ឃុ ំនិងសងាក ត់ (AM 

DCS) អងគក្តរសរព័នធភាពក្រពុជាខដើរបើអភិរក្េ
ជលផ្ល (CCF)  និងអងគក្តរសងគរសុើវលិ
ចំនួន២០សាថ ប័ន រួរទងំវស័ិយឯក្ជន និង 
សហ្រសសងគរចំនួន១៧សាថ ប័នបផ្នថរ 
ខទ្ៀត។ 
 គខ្មាង CO-SAVED បានខ្បើ្បាស់វ ិ្ ើ
សាស្តសតពហុភាគើពាក់្ព័នធ និងខផ្ទត តខលើ្បធាន
បទ្ព្ងើក្បនត ផ្ដលនឹងផ្តល់សិទ្ធិអំណាច
ដល់្បជាពលរដាក្រពុជាខៅក្នុងសហគរន៍
តំបន់ខឆនរ ខដើរបើបខងកើតភាពជាច្ដគូយូរអផ្ងវង
ស្មាប់ក្ំខណើ នខសដាក្ិចចច្បតង ្ពរទងំក្តរ
ផ្តល់ខសវាក្រម្បក្បខដ្ឋយគុណភាព និងខ្វើ
ោ៉ែ ងណាឱ្យជើវភាពរស់របស់អនក្ទ្ទួ្លផ្លពើ
គខ្មាងក្តន់ផ្តមានភាពលអ្ បខសើរខ ើង៕ 

ករមវិធីច្បើកដំច្ ើគច្ព្ោងសរព័នធភារច្ដើរយែីការអភិវឌយឍព្បកបច្ោយច្ចរ
ភារនិងការោពំ្ទ្សំច្ឡងច្ដើរយែីសរធរស៌ងគរ (CO-SAVED) 

អាជ្ា្រផ្ដនដើ ខលាក្្គូអនក្្គូ និងអនក្ពាក់្ព័នធបានចូលរួរជាសក្ខើភាពក្នុ ងក្តរខបើក្ដខំណើ រក្តរគខ្មាងតាររយៈ្បព័នធអនឡាញ។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០៣ ព្បចខំខកញ្ញា -ធ្នូ  ទ្យំររ័ 46 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ១៣ ដល់ទ្ើ១៥ ផ្េ្នូ ឆ្ន ំ
២០២១ រខហា្សបជាតិខលើក្ទ្ើ១ សតើពើ ព ិ
ព័រណ៍ក្តរអប់រផំ្សារ ្តូវបានខរៀបចំខដ្ឋយ
្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា ររួសហក្តរ
ជារួយអងគក្តរ KOICA, World Best 

Friend, EMCAST, STTC តាររយៈ្បព័នធ
អនឡាញ(ZOOM)។ សមាសភាពអនក្ចូល
ររួសរុបក្នុងរខហា្សបជាតិខលើក្ទ្ើ១ មាន
ចំនួន១០០០នាក់្ ររួមាន៖ វាគមិនគនាឹោះផ្ដល
ជាអនក្សិក្ា្សាវ្ជាវ ទ្ើ្បឹក្ាអប់រ ំ្គូ្បឹក្ា
គរុខក្តសលយ ្គូឧខទ្ាស ្គូបខ្ងៀន និងបអូនៗ
សិសានុសិសេជាខ្ចើនរក្ពើ្គឹោះសាថ នសិក្ា
នានា ខដើរបើចូលររួផ្ចក្រផំ្លក្ចំខណោះដឹង បទ្
ពិខសា្ន៍ទក់្ទ្ងខៅនឹងក្តរបខ្ងៀនផ្បប 
ផ្សារ និងបងាា ញសាន ច្ដរបស់សិសេ។ 
 រខហា្សបជាតិខលើក្ទ្ើ១ខនោះ ្តូវបាន
ខរៀបចំខ ើងខដ្ឋយមានខរលបំណង ខដើរបើ   
បខញ្ច ៀប និងផ្េពវផ្ាយក្តរអប់រផំ្បបផ្សារ
ផ្ដលទក់្ទ្ងខៅនឹងវទិ្ាសាស្តសត បខចចក្វទិ្ា 
វសិវក្រម និងគណិតវទិ្ាផ្ដលខផ្ទត តខលើក្តរ
សិក្ាផ្បបសុើជខ្ៅអំពើបាតុភូតអវើរួយ ក្តរ
ពិខសា្ន៍ផ្ដលមានលក្ខណៈវទិ្ាសាស្តសត និង

ក្តរសិក្ាខដ្ឋយខ្បើ្បាស់្បព័នធបខចចក្វទិ្ា  
ទ្ំខនើប។  
 ឯក្ឧតតរបណឌិ តសភាចរយ ច័នា រត័ន 
្បធានរជឈរណឌ ល្សាវ្ជាវគរុខក្តលយជំនាន់
ថ្មើបានមានរតិសាវ គរន៍ខៅក្នុងរខហា្សប

ជាតិខលើក្ទ្ើ១ថា ក្តរអប់រនំាខពលបចចុបបនន
មានក្តរផ្ទា ស់បតូ រខលឿនជាងក្តររពឹំងទុ្ក្ ផ្ដល
ត្រវូឱ្យមានផ្ផ្នក្តរចាស់លាស់ ខដើរបើខឆាើយ
តបនឹងក្តរផ្ទា ស់បតូ រក្នុ ងបរបិទ្សក្លភាវូបនើយ 
ក្រម។ ដូខចនោះ ្ក្សងួអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា 
បានផ្ក្ផ្្បវស័ិយអប់រខំដ្ឋយក្ណំត់នូវសរសរ
សតរភទងំ្បាផំ្ដលមានវសិាលភាព ចប់ពើ     
រខតតយយសិក្ារហូតដល់បឋរសិក្ា។ ក្តរ

អភិវឌឍសរតថភាព្គបូខ្ងៀនខលើក្តរខ្បើ្បាស់
បខចចក្វទិ្ា ព័ត៌មានវទិ្ា និងសារគរនាគរន៍ 
ក្នុ ងដខំណើ រក្តរបខ្ងៀន និងខរៀន គឺជាក្តាត
ចរបងធានាដល់ដខំណើ រក្តរអប់រនិំងខផ្ារចំខណោះ 
ដឹងឱ្យរក្ាបាននូវតុលយភាពអប់រ ំ ។ ខលាក្
បានបផ្នថរថា រខហា្សបជាតិសតើពើពិព័រណ៍
ក្តរអប់រផំ្សារ គឺពិតជាបានចូលររួចំផ្ណក្
ផ្ចក្រផំ្លក្ចំខណោះដឹង បទ្ពិខសា្ន៍ ក្ិចច
ក្តរងារ និងក្តរបខញ្ច ៀបបខចចក្វទិ្ា ព័ត៌មាន
ក្នុងវស័ិយអប់រ ំ ្ពរទងំបានឆាុោះបញ្ញច ងំពើតួ
នាទ្ើ និងសារៈសំខាន់ច្នបខចចក្វទិ្ា។  ខរល
បំណងច្នរខហា្សបជាតិខនោះ គឺខដើរបើផ្ទា ស់ 
បតូរបទ្ពិខសា្ន៍តាររយៈក្ិចចពិភាក្ា អំពើគំរូ
ខផ្េងៗពើក្តរអប់រផំ្សារ ទ្សេនយល់ខឃើញច្ន
ក្តរអនុវតតក្តរអប់រផំ្សារ និងក្្រិតសាលាខរៀន 
ផ្ដលបានផ្តល់ឱ្ក្តសដល់ខលាក្្គូអនក្្គូ 
និងសិសានុសិសេ រក្ាបាននូវបណាត ញទ្ំ 
នាក់្ទ្ំនងជាសហគរន៍្ពរទងំបានអភិវឌឍ
សរតថភាពខលើវ ើជាា ជើវៈជា្គូបខ្ងៀនរបស់េាួន
ផ្ងផ្ដរ។  
 ខលាក្ KiWoong Nam នាយក្រជឈ 
រណឌ លបណតុ ោះបណាត ល 

រច្ហាព្សបជាត្ិច្លើកទ្ី១ សតីរី រិរ័រ ៍ការអប់រំកសេរ  

ឯក្ឧតតរបណឌិ តសភាចរយ ច័នា រត័ន  

(អានបនតទំ្រ័រ ៤៧...) 

វាគមិនគនាឹោះផ្ដលជាអនក្សិក្ា្សាវ្ជាវ ទ្ើ្បឹក្ាអប់រ ំ្គូ្ បឹក្ាគរខុក្តសលយ ្គឧូខទ្ាស ្គបូខ្ងៀន និងបអូ នៗសិសានុសិសេជាខ្ចើនរក្ពើ្គឹោះសាថ នសិក្ានានា 
 ខដើរបើចូលររួផ្ចក្រផំ្លក្ចំខណោះដឹង បទ្ពិខសា្ន៍ទក់្ទ្ងខៅនឹងក្តរបខ្ងៀនផ្បបផ្សារ និងបងាា ញសាន ច្ដរបសសិ់សេ តាររយៈអនឡាញ (Zoom)។ 
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្គូស្មាប់ក្តរអប់រផំ្សារ
បានមានរតិសាវ គរន៍ខៅក្នុងរខហា្សរជាតិ
ខលើក្ទ្ើ១ថា ក្តរអប់រផំ្សារពិតជាសខំាន់
ស្មាប់អភិវឌឍន៍្បខទ្សឱ្យមានក្តររ ើក្ចខ្រើន 
ជាពិខសសក្នុងសរ័យឌើជើថ្ល ឬឧសាហក្រម 
៤.0។ ខៅក្នុ ងសតវតេវទ៍្ើ២១ ក្តរអប់រផំ្សារ
្តវូក្តរវ ិ្ ើសាស្តសតថ្មើស្មាប់ក្តរអប់រថំ្មើខដើរបើ
ទ្ទួ្លបានគុណភាពអប់រេំពស់ ។  
 ខលាក្ RHO Hyunjun ជានាយក្្បចំ
្បខទ្សរក្រពុជារបស់ទ្ើភាន ក្ងាសហ្បតិបតតិ

ក្តរអនតរជាតិកូ្ខរ ៉ែគ័រក្ត មាន្បសាសន៍ថាក្តរ
អប់រផំ្សារនឹងជរុំញឱ្យយុវជនក្រពុជាមានភាព
រ ើក្ចខ្រើនរុងខរឿង ផ្ដលជា្នធានោ៉ែ ងសខំាន់
ស្មាប់ដឹក្នាំ្ បខទ្សខឆ្ព ោះខៅរុេ និងជា្ន 
ធានស្មាប់រនុសេជនំាន់ខ្ក្តយ ។ 
  ឯក្ឧតតរបណឌិ តសភាចរយ   

ហង់ជួន ណារ ៉ែុន រដារស្តនតើ្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន 
និងក្ើឡា បានផ្ថ្ាងសុនារក្ថាខៅក្នុងឱ្ក្តស
ខបើក្ក្រមវ ិ្ ើរខហា្សបជាតិខលើក្ទ្ើ១ ថា ក្រម
វ ិ្ ើរខហា្សបជាតិ ខ្វើខ ើងខដើរបើបខងកើនក្តរ
យល់ដឹងពើសារៈសំខាន់ ក្តរអប់រផំ្សារ ខដ្ឋយ
មានក្តរចូលររួទងំ្គឹោះសាថ នសិក្ារដា និងឯក្
ជន ្គឹោះសាថ នបណតុ ោះបណាត ល និងផ្តល់ឱ្ក្តស
ដល់ខលាក្្គអូនក្្គ ូ ជាពិខសសរុេវជិាា ឯក្
ខទ្សវទិ្ាសាស្តសត និងគណិតវទិ្ា ខដើរបើបងាា ញ
ពើសរតថភាពបខ្ងៀនក៏្ដូចជាបផុំ្ស និងជរុំញ
ខលើក្ទឹ្ក្ចិតតឱ្យសិសេ និង្គខូដើរបើបងាា ញសាន  
ច្ដបខងកើតថ្មើរបស់េាួ នតាររយៈក្តរផ្លិតវ ើខដអូ
ស្មាប់ខ្វើក្តរចូលររួ្បកូ្ត្បផ្ជងក្នុងរខហា
្សបជាតិខលើក្ទ្ើ១ខនោះ ។ ខលាក្បានបនត
ខទ្ៀតថា ្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡាបាន
សហក្តរោ៉ែ ងជិតសនិតជារួយបណាត ្ក្សួង
ពាក់្ព័នធ ភាន ក់្ងារអងគក្តរជាតិ និងអនតរជាតិ 
្នាររពិភពខលាក្ ្នាររអភិវឌឍអាសុើ 
និងច្ដគូដច្ទ្ខទ្ៀតក្នុងវស័ិយអប់រ ំ ខដ្ឋយររួរន
អនុវតតន៍ និងវនិិខោគខលើក្តរអប់រផំ្សារ ររួ
មានក្តរព្ងើក្សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើផ្ដលបចចុ 
បបននមាន១១ក្ផ្នាង និងព្ងើក្១៥ក្ផ្នាង
បផ្នថរខទ្ៀតក្នុងខពលខាងរុេ។ សាលាខរៀន
ជំនាន់ថ្មើខផ្ទត តខលើក្តរអប់របំខចចក្វទិ្ា  Robot-

ic ក្តរបខងកើតអររអប់រផំ្សារខៅសាក្លវទិ្ា
ល័យភនំខពញ ក្តរជំរុញរុេវជិាា ផ្សារខៅថាន ក់្
ឧតតរសិក្ា  និងក្តរខរៀបចំ្បកួ្តសាន ច្ដ ផ្ដល

មានគំនិតច្ឆន្បឌិតផ្សារ។ ជាងខនោះខៅខទ្ៀត 
្ក្សួងបានបខញ្ច ៀបក្តរសិក្ាបខចចក្វទិ្ា និង
វទិ្ាសាស្តសតក្នុងក្រមវ ិ្ ើសិក្ាចំខណោះទូ្ខៅថាន ក់្
ទ្ើ៤ ដល់ទ្ើ១២ និងខលើក្ទ្ឹក្ចិតតឱ្យសិសេ
សិក្ាផ្ផ្នក្វទិ្ាសាស្តសត។ 
  ខលាក្ សរយ ក្ំសានត ជានាយក្រងច្ន
វទិ្ាល័យ្ពោះសុើសុវតថិ ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀន
ជំនាន់ថ្មើ តាររយៈបទ្បងាា ញបានខលើក្ខ ើង
ថា ខលាក្្គអូនក្្គូ្ តវូផ្តផ្ទា ស់បតូ រទ្មាា ប់
បខ្ងៀនតារផ្បប្បច្ពណើ រក្ជាសតវតេរទ៍្ើ
២១វញិ ខដ្ឋយខ្បើ្បាស់វ ិ្ ើបខ្ងៀននិងខរៀន
ថ្មើៗ ដូចជា ១-ក្តរសិក្ាផ្បបរោិះរក្ ២-ក្តរ
សិក្ាផ្បបខដ្ឋោះ្សាយបញ្ញា  ៣-ក្តរសិក្ាផ្បប
គខ្មាង និងថាន ក់្ខរៀន្ត ប់ ឬក្តរសិក្ាផ្បប
បញ្ចូ លរន ។ ខនោះគឺជាគនាឹោះផ្ដលខាងសាលា
ខរៀនជនំាន់ថ្មើខ្តៀរខ្វើស្មាប់ជាថាន លខដើរបើ   
បណតុ ោះបណាត លយុវជនផ្បបសតវតេរទ៍្ើ២១ឱ្យ
ខឆាើយតបខៅនឹងត្រវូក្តរទ្ើផ្ារក្នុងសរ័យឌើជើ
ថ្ល។ ពិតណាស់ វទិ្ាល័យ្ពោះសុើសុវតថិបាន
អនុវតតវ ិ្ ើសាស្តសតទងំអស់ខនោះបាន៤-៥ឆ្ន រំក្
ខហើយ និងទ្ទួ្លបានលទ្ធផ្លលអគួរឱ្យក្ត់
សមាគ ល់ ។ 
 ឯក្ឧតតរ ពុ្ សារតិត ្បធាននាយក្  
ដ្ឋន នអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា បានមាន
្បសាសន៍ក្នុងរខហា្សបជាតិខលើក្ទ្ើ១ខនោះ
ថា ក្តរខ្វើក្ំផ្ណទ្្រងខ់ៅក្នុ ងវស័ិយអប់រ ំ 
ក្តាត សខំាន់បំផុ្តគឺក្តាត បខងកើនគុណវុឌឍិ្គូ
បខ្ងៀន ខដើរបើឱ្យ្បព័នធអប់ររួំយរងឹមា ំ
អា្ស័យខលើគុណភាព្គបូខ្ងៀន គឺជាក្តាត
ចរបងក្នុ ងក្តរអភិវឌឍ្បខទ្សជាតិ ។ 
 ឯក្ឧតតរ អុឹរ កុ្ច រដាខលខា្ិក្តរ្ក្សួង 
អប់រ ំយុវជន និងក្ើឡា បានមាន្បសាសន៍ថា 
្ក្សងួអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា បានខ្វើក្ំផ្ណ
ទ្្រងវ់ស័ិយអប់រ ំ និងបានខរៀបចំឱ្យមាន
នខោបាយអប់រផំ្សារខៅឆ្ន ២ំ០១៦ ខដើរបើ
ឈានខៅរក្សវ័យសិក្ាខរៀនសូ្តក្នុ ងក្តរផ្សវង
រក្ភាពមាច ល់ក្តរខលើេាួនឯងខដើរបឈានខៅរក្
ក្តរអភិវឌឍ្នធានរនុសេឱ្យមានជនំាញសត
វតេរទ៍្ើ២១ ទក់្ទ្ងផ្ផ្នក្ខាង Robotic និង 
Coding។ ផ្សារគឺជាក្តរខដ្ឋោះ្សាយបញ្ញា  
ក្តរខរើលខឃើញពើបញ្ញា  និងេិតេំខដ្ឋោះ្សាយ 
បញ្ញា  និងបខងកើតបានជាដខំណាោះ្សាយរួយ
ផ្ដលមានគុណតច្រា

ខលាក្ RHO Hyunjun   

 ឯក្ឧតតរបណឌិ តសភាចរយ  ហងជួ់ន ណារ ៉ែុន រដារស្តនតើ្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ើឡា 

(...ត្រីទំ្រ័រ ៤៦) 

(អានបនតរំទ័្រ៤៨...) 
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ស្មាប់រនុសេជាតិ ។ 
 តាររយៈបទ្បងាា ញសតើពើ នវានុវតតន៍ក្តរ
បខ្ងៀនរបស់ខលាក្ ខអឿរ ខឃឿរ នាយក្វទិ្ា
ល័យ ខនត យង់ ខេតតបាត់ដំបង មាន
្បសាសន៍ថា ក្តរបំប៉ែនសរតថភាពខលាក្្គូ
អនក្្គខូលើក្តរខ្បើ្បាស់បខចចក្វទិ្ាខៅវទិ្ា  
ល័យរបស់េ្ុ ំ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខាា ងំខៅ 
ក្នុ ងក្តរជរុំញឱ្យសិសានុសិសេសិក្ាពើចមាៃ យ
ក្នុ ងបរបិទ្ជងឺំកូ្វ ើដ-១៩បានោ៉ែ ងឆ្ប់រហ័ស។ 
ខនោះក៏្ខដ្ឋយសារ្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ើឡា
ជរុំញ និងខលើក្ទឹ្ក្ចិតតោ៉ែ ងខាា ងំក្តា ដល់ខលាក្
្គអូនក្្គខូដើរបើជួយអភិវឌឍន៍ក្នុ ងវស័ិយអប់រ។ំ  
វឌឍនភាពច្នក្តរបខ្ងៀនរុេវជិាា  STEM ខៅ
វទិ្ាល័យរបស់េ្ុ ំ គឺក្តរបខ្ងៀនផ្ារភាា ប់ជា 
រួយក្តរអនុវតតជាក់្ផ្សតងខលើរុេវជិាា វទិ្ា    
សាស្តសត ខហើយទ្ទួ្លបានក្តរចូលររួរបស់
សិសេក្នុងបខ្ងៀន ។  
 ឯក្ឧតតរបណឌិ ត អ ុរ ររយណើ  អគគនាយក្ 
ច្នវទិ្ាសាថ នបខចចក្វទិ្ាក្រពុជា (ITC) បាន
មាន្បសាសន៍ថា ITC ក្ំពុងព្ងើក្ក្តរ    

បណតុ ោះបណាត ល្នធានរនុសេស្មាប់រំ្ ទ្
ដល់ក្តរអភិវឌឍខសដាកិ្ចច និងសងគរខៅក្នុ ង
្បខទ្សក្រពុជា។ ខបសក្ក្រមរបស់ខយើងគឺផ្្ប
ក្តា យជា្គឹោះសាថ នរួយក្នុ ងចំខណារ្គឹោះសាថ ន
ផ្ដលមានក្តរបណតុ ោះបណាត លក្្រិតេពស់មាន
គុណភាពលអខៅក្នុ ង្បខទ្សជាសមាជិក្អាស
សា ន ខាងផ្ផ្នក្វទិ្ាសាស្តសតបខចចក្វទិ្ា និងក្តរ
អប់រវំសិវក្រមខដ្ឋយព្ងើក្្នធានរនុសេទងំ
និសេិត និងរហាវទិ្ាល័យជារួយនឹងជនំាញ
ផ្ដលពាក់្ព័នធខៅនឹងខរលនខោបាយអភិវឌឍ
ឧសាហក្រមក្រពុជា ជួយបំខពញចំណុចេវោះ
ខាតបខចចក្ខទ្សឱ្យរន ខៅក្នុ ងខសដាកិ្ចចតំបន់ 
តាររយៈច្នក្តរព្ងើងសរតថភាព្សាវ្ជាវ 
និងច្ចន្បឌិត ។  
 រខហា្សបជាតិខលើក្ទ្ើ១ទ្ទួ្លបានក្តរ 
រំ្ ទ្ោ៉ែ ងខ្ចើនពើខលាក្្គូអនក្្គូសិសានុ 
សិសេ និងអនក្ពាក់្ព័នធ។ វ ើខដអូចំនួន១១៦
ផ្ដលរក្ពើ១៤ រាជធានើ-ខេតត ដូចជា ភនំខពញ 
ក្ណាត ល ក្ំពង់ចរ រតនគិរ ើ បាត់ដំបង ្ពោះ
សើហនុ ខសៀររាប សាវ យខរៀង ខពា ិ្៍សាត់ 

រណឌ លគិរ ើ ឧតតរមានជ័យ ក្ំពង់ឆ្ន ងំ បនាា យ
មានជ័យ និងតបូងឃមុ ំ ្តូវបានដ្ឋក់្្បកួ្ត
្បផ្ជងក្នុងក្រមវ ិ្ ើខនោះ។  
 ក្នុងចំខណារវ ើខដអូទងំអស់ មានវ ើខដអូ
ចំនួន៦ក្ាើបទ្ទួ្លបានជ័យលាភើជាខរដ្ឋយ
មាស និងរងាវ ន់ខលើក្ទ្ឹក្ចិតតជា Labtop រួយ
ខ្គឿង វ ើខដអូចំនួន១0ទ្ទួ្លបានជ័យលាភើ
ខរដ្ឋយ្បាក់្ និងរងាវ ន់ខលើក្ទ្ឹក្ចិតតជា 
Speaker រួយខ្គឿង និងវ ើខដអូចំនួន ១០ 
ទ្ទួ្លបានជ័យលាភើខរដ្ឋយសំរទិ្ធ និងរងាវ ន់
ខលើក្ទ្ឹក្ចិតតជា Keyboard & Mouse និង
មានរងាវ ន់ខលើក្ចិតតទ្ឹក្ Ear Phone ស្មាប់
វ ើខដអូផ្ដលរិនបានជាប់ជាជ័យលាភើ។ សរិទ្ធ
ផ្លសាន ច្ដទងំខនោះបានឆាុោះបញ្ញច ងំអំពើក្តររ ើក្
ចខ្រើនផ្ផ្នក្បខចចក្វទិ្ាក្នុងក្តរផ្លិតវ ើខដអូ
អប់រ ំ ជាពិខសសបានបងាា ញអំពើក្តរយក្ចិតត
ទុ្ក្ដ្ឋក់្ពើ្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា 
ខដើរបើខលើក្ក្រពស់ក្តរអប់រផំ្សារ ផ្ដលអាច
ខឆាើយតបនឹងត្រូវក្តរផ្ដលក្ំពុងក្ខលើខ ើង
ជាក់្ផ្សតងខៅក្នុងសតវតេរទ៍្ើ២១ខនោះ៕ 

ឯក្ឧតតរបណឌិ ត អឹុរ កុ្ច រដាខលខា្ិក្តរ្ក្សួង អប់រ ំយុវជន និងក្ើឡាក្នុងអ ុំងខពលរខហា្សពជាតិខលើក្ទ្ើ១តាររយៈ្បព័នធអនឡាញ។ 

(...ត្រីទំ្រ័រ ៤៧) 
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 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ១១ ដល់ទ្ើ១២ ផ្េ្នូ ឆ្ន ំ
២០២១ បុគគលិក្គខ្មាងអងគក្តរ ខេប ចំនួន 
៤៣នាក់្បានចូលររួវគគក្តរក្សាងសរតថភាព
សតើពើ ក្តរ្តតួពិនតិយ និងវាយតច្រាគខ្មាង
្បក្បខដ្ឋយ្បសិទ្ធភាព  ខៅសណាា ររ រ ៉ែក់្រ ៉ែូ
ោ៉ែ ល់ក្នុងខេតតផ្ក្ប។   
 វគគក្សាងសរតថភាពខនោះខ្វើខ ើងខដើរបើ៖ 
១-ឱ្យបុគគលិក្បានយល់ដឹងពើក្តរខ្បើ្បាស់
ឧបក្រណ៍ក្តរ្តួតពិនិតយ និងវាយតច្រា។ ២-
បខងកើននូវក្តរទុ្ក្ចិតតពើមាច ស់ជំនួយ តាររយៈ
គខ្មាងមានក្តរ្តួតពិនិតយ និងវាយតច្រា
ចាស់លាស់ស្មាប់វាស់នូវវឌឍនភាព         
គខ្មាង។ ៣-ខ្វើរបាយក្តរណ៍គខ្មាងមាន
គុណភាពេពស់ និងបខងកើតនូវយនតក្តរនិរនតរភាព 
ដល់គខ្មាង។ 
 បុគគលិក្គខ្មាងទ្ទួ្លបានចំខណោះដឹង
ខដើរបើយក្ខៅអនុវតតន៍គខ្មាងខៅតារសាលា
ខរៀនខរលខៅ្បក្បខដ្ឋយ្បសិទ្ធភាពដូច
ខាងខ្ក្តរ៖ 

 ១-ក្តរ្តួតពិនិតយគឺតារដ្ឋន និងបងាា ញ
ពើវឌឍនភាពខដ្ឋយខផ្ទត តសំខាន់ខលើធាតុចូល 
សក្រមភាព លទ្ធផ្ល ហានិភ័យ ក្តរសនមត់    
រយៈខពលអនុវតតន៍ និងទ្ិននន័យគខ្មាង។ ក្តរ
វាយតច្រាគឺសខៅត ខៅក្តរវាយតច្រាសរិទ្ធិផ្ល
ររួ និងរខបៀបផ្ដលគខ្មាងបានសខ្រចតារ  
រយៈក្តរខ្បើ្បាស់ឧបក្រណ៍ ដូចជា ក្តរសាង់
រតិ ទ្ិននន័យបនាា ប់បនេំ និងខផ្េងខទ្ៀត ខដ្ឋយ
ខផ្ទត តខលើ្បសិទ្ធភាព តាររយៈទ្ិននន័យរបស់
គខ្មាង តារក្តលក្ំណត់រួយជាក់្លាក់្។ 
 ២-សារៈសំខាន់ច្នក្តរ្តួតពិនិតយ និង
វាយតច្រាគខ្មាងគឺពិតជាសំខាន់ស្មាប់ផ្តល់
នូវ្បភពព័ត៍មាន និងភាពបនេុើរន បានលអអំពើ
វឌឍនភាពគខ្មាង និងងាយ្សួលសរខសរ
របាយក្តរណ៍្បក្បខដ្ឋយគុណភាពខៅក្តន់
មាច ស់ជំនួយ្ពរទងំខ្វើឱ្យ្បធានគខ្មាងខ្វើ
ក្តរសខ្រចចិតត្បក្បខដ្ឋយ្បសិទ្ធភាពេពស់។  
 ៣-សូចនាក្រជាអវើផ្ដលគខ្មាងខ្បើក្នុង
ក្តរវាស់ផ្វង ខដើរបើដឹងចាស់អំពើ្ទ្ឹសដើច្នក្តរ

ផ្ទា ស់បតូរក្នុងគខ្មាង។ រ៉ែាងខទ្ៀត សូចនាក្រ
ផ្ដលលអគឺ្តូវផ្បងផ្ចក្ឱ្យដ្ឋច់រវាងសូចនាក្រ 
និងចំណុចខរលខៅ។  
 ៤-វ ិ្ ើសាស្តសតក្នុងក្តរបខងកើតក្តរ្សាវ្ជាវ  
 ៥-ដឹងពើវ ិ្ ើសាស្តសតក្នុងក្តរ្បរូលទ្ិនន 
ន័យផ្បបផ្ទា ល់ និង្បខោល និង 
 ៦-រខបៀបផ្តល់រតិ្ត ប់ក្នុងន័យសាថ ប
នា និងក្តរសរខសររបាយក្តរណ៍។  
 ខលាក្ ខៅ វណាា  នាយក្្បតិបតតិអងគ 
ខេប បានមាន្បសាសន៍ថា លទ្ធផ្ល
គខ្មាងទ្ទួ្លបានបរាជយ័ខពលេាោះវាបណាត ល 
រក្ពើក្តរខរៀបចគំខ្មាងខនាោះខ ើងខៅមាន
ចំណុចេវោះចខនាា ោះខ្ចើន ដូខចនោះ ខដើរបើក្តត់បនថយ
បញ្ញា ខៅក្តន់ផ្តតិច ខយើង្តវូផ្តគិតឱ្យបាន
លរអិតជារុន ។ 
 បុគគលិក្គខ្មាងចូលររួក្នុងក្រមវ ិ្ ើខនោះ
ទងំអស់ទ្ទួ្លបានចំខណោះដឹងលអៗ ជាខ្ចើន
ទក់្ទ្ងខៅនឹងផ្ផ្នក្្តួតពិនិតយ និងវាយតច្រា
ស្មាប់វាស់នូវវឌឍនភាពគខ្មាងក៏្ដូចជាយក្
ចំណុចលអៗ ខៅអនុវតតន៍ខៅតារសាលាខរៀន
ខរលខៅ្បក្បខដ្ឋយគុណភាព និងឱ្យ
ក្តន់ផ្តមាន្បសិទ្ធភាពខទ្វរខ ើង៕ 

ការព្ត្ួត្រិនិត្យយ និងវាយត្ម្រលវឌយឍនភារគច្ព្ោង 

ក្្រងរូបភាពអនុសាវរ ើយក៍្នុ ងវគគក្សាងសរតថភាពសតើពើ ក្តរ្តួតពិនិតយ និងវាយតច្រាគខ្មាង្បក្បខដ្ឋយ្បសិទ្ធភាពខៅខេតតផ្ក្ប 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ ការអបរ់ ំនិងបច្ចេកវទិ្យា  ឆ្ន ទីំ្យ១ ច្េខ០០៣ ព្បចខំខកញ្ញា -ធ្នូ  ទ្យំររ័ 50 

  
 
 
 
 ខរឿងដ៏សារញ្ារួយផ្ដលខ្វើឱ្យអនក្ដច្ទ្
ផ្តងផ្តខឃើញសាន រញញឹររបស់េ្ុ ំ គឺេ្ុ ំខ្ជើស
ខរ ើសយក្សាន រញញឹរខៅបងាា ញពួក្ខគ ខហើយ
ខរឿងផ្ដលផ្តងផ្តខ្វើឱ្យេ្ុ ំរ ើក្រាយជានិចចខនាោះ គឺ
េ្ុ ំខ្ជើសខរ ើសយក្ក្តររ ើក្រាយ។ រាល់ដងផ្ដល
េ្ុ ំ្ជុលេាួនអងគុយពិបាក្ចិតតខលើខរឿងផ្ដលរិន
ចាស់លាស់ វាក៏្ជាខពលផ្ដលេ្ុ ំចប់ខផ្ដើរ
ភ្ាក់្េាួនវញិភាា រៗ ខហើយេ្ុ ំខផ្ដើរខចទ្សួររក្
ក្តន់េាួនឯងនូវសំណួរទងំខនោះ។ ខតើក្នុងសាថ ន
ភាពផ្បបខនោះ ទ្ឹក្រុេអស់សងឃរឹផ្បបខនោះ វា
អាចខដ្ឋោះ្សាយអវើឱ្យ្បខសើរជាងរុនបាន
ខទ្? សរុបខៅ រម ននរណាផ្ដលមានខរឿង
អស់សំខណើ ច ២៤ខមា៉ែ ង ក្នុងរួយច្ថ្ៃខទ្ ប៉ែុផ្នត
ខពលចួបខរឿងលំបាក្ផ្ដល្តូវខដ្ឋោះ្សាយ ខតើ
ខយើង្តូវខដ្ឋោះ្សាយខដ្ឋយញញឹរ ឬក៏្ខយើង
្តូវខដ្ឋោះ្សាយទងំរុេតប់្បរល់? 
 បើឆ្ន រុំន ជើវតិេ្ុ ំ្តូវ្បឈរនឹងខរឿង
អា្ក្ក់្្ពររន ក្នុងខពលផ្តរួយ េ្ុ ំ្តូវបាត់បង់
ក្តរងារ រម ន្បាក់្ផ្េ ខហើយបនតរស់ខៅក្នុងទ្ើ
្ក្ុងផ្ដលមានផ្តក្តរចំណាយ្គប់វនិាទ្ើ(ក្តរ 
សាន ក់្ខៅ ក្តរហូបចុក្ ក្តរខ្វើដំខណើ រ គឺ្គប់
ោ៉ែ ងទងំអស់) ខសនហាក៏្បរាជ័យ ្គួសារក៏្
មានបញ្ញា ខក្ើតខ ើងជាហូរផ្ហ ខហើយរិតតភក្ដិ
ផ្ដលធាា ប់សាគ ល់រាប់អានរន ក៏្រសាត់ឆ្ៃ យអស់
រលើង។ ក្នុងខពលហនងឹ េ្ុ ំបានដ្ឋក់្សំណួររក្
ក្តន់េាួនឯង។ ខតើេ្ុ ំ្តូវក្តរអវើពើជើវតិខនោះ? 
ចខរាើយ េ្ុ ំ្តូវក្តរខសរ ើភាព ្តូវក្តរភាពរ ើក្ 
រាយ ្តូវក្តរទ្ំនុក្ចិតត ្តូវក្តរក្ដើសងឃឹរ ្តូវ
ក្តរភាពរងឹមា ំក្តា ហាន ្តូវក្តររិតតលអៗ ។ ចុោះ
ខតើេ្ុ ំនឹងបានអវើទងំខនាោះខដ្ឋយរខបៀបណា? 
ខពលហនឹង េ្ុ ំខរើលរិនខឃើញខសាោះ ថានរណា
មាន ក់្ផ្ដលអាចផ្ដល់វារក្ឱ្យេ្ុ ំបាន។ រនុសេ
ផ្ដលខយើងចង់ខៅជិតក៏្បានចក្ខចញឆ្ៃ យ។ 
រនុសេផ្ដលខយើងចង់រត់ខគចរិនឱ្យចួប ខយើង
ក៏្្តូវចួបរាល់ច្ថ្ៃ។ ក្ផ្នាងផ្ដលខយើងរិនចង់
ខៅ ប៉ែុផ្នតខយើងក៏្្តូវផ្តខៅ។ ក្ផ្នាងផ្ដល
ខយើងរិនចង់ខៅ ផ្តចុងខ្ក្តយក៏្បនតខៅ 
ខ្ពាោះវារម នជខ្រើសអវើផ្ដលលអជាងហនងឹ។  

 ជើវតិខនោះពិតជារិន្ពរបញ្ច ប់្តឹរភាព
លំបាក្ទងំអស់ហនងឹពិតផ្រន។ ខៅ្ពឹក្រួយ
ខនាោះ េ្ុ ំភ្ាក់្ពើខគងខៅក្ផ្នាងដផ្ដល ប៉ែុផ្នតេ្ុ ំ
មានអាររមណ៍អសាច រយរួយ ផ្ដលវារិនផ្រនជា
អាររមណ៍ក្តលពើរេលិរិញខនាោះខទ្។ េ្ុ ំបាន
រលាស់េាួនខចញពើក្ផ្នាងខគងោ៉ែ ងមានក្មាា ងំ 
និង្សស់្សាយបំផុ្ត។ េ្ុ ំនឹក្ខៅដល់ខរឿង
រួយ ខហតុអវើបានជាេ្ុ ំ្តូវរក្េាោះខាា យនឹក្គិត
ផ្តពើខរឿងផ្ដលវារិនអាចសូរបើផ្តខ្វើឱ្យេ្ុ ំ    
ញញឹរបានដូខចនោះ? ខតើមាននរណារក្េវល់
នឹងទ្ឹក្រុេដ៏ក្រេត់របស់េ្ុ ំ? ខតើមាននរណា
រក្េវល់ថាសាថ នភាពជើវតិរបស់េ្ុ ំលំបាក្
ក្្រិតណា? ខបើខពលហនងឹ េ្ុ ំក្ំពុងផ្តសថិត

ខៅក្នុងសាថ នភាពអា្ក្ក់្ផ្បបហនងឹខនាោះ?  
 ខបើសុេរក្ដល់ ក៏្ខ្តក្អរនឹងវាខៅ 
ខហើយខបើទុ្ក្ខរក្ដល់ ក៏្្បឈររុេខដ្ឋោះ
្សាយខៅ។ ជើវតិខយើង្គប់រន សុទ្ធផ្តមាន
បញ្ញា ផ្ដល្តូវ្បឈរខដ្ឋោះ្សាយ មានខរឿង
ផ្ដល្តូវគិត ខហើយ្គប់ោ៉ែ ងផ្ដលខក្ើតខចញ
ពើក្តរសខ្រចចិតតរបស់ខយើង វា្តូវផ្តជាក្តរ
ទ្ទួ្លេុស្តូវរបស់ខយើងេាួនឯង។ ក្តរផ្ដល
ពាោរយក្ជើវតិរបស់ខយើងខៅឆាុោះខរើល
ជើវតិអនក្ដច្ទ្ ខហើយរស់ខៅខដ្ឋយក្តរខ្បៀប
ខ្ៀបជា្បច ំវារិនបានខ្វើឱ្យមានក្តរ្បខសើរ
អវើខ ើយ។  
(ដក្្សងខ់ចញពើ #ខដើរខចញពើអតើតក្តល ) 

រូបភាព #Pinterest  

ព្ត្ូវកា្យយជាខ្លនួឯង!  
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១ ្គឹោះសាថ នសិក្ា្គប់ក្្រិត បឋរ្តូវបិទ្ និងរខតតយយ 
 ទុ្តិយ.បឋរភូរិក្តើ  ្ប ងខលើក្ច្ថ្ៃខ្ពាោះកូ្រ ៉ែូណា។ 
២ ្ប ងបាក់្ឌុប្តូវពនា  ខលើក្ខពលខវលាជាខ្ចើនសា 
 សិសានុសិសេខ្តៀរក្តោ ចដំំណឹងសារ្បក្តសផ្ាយ។ 
៣ ្ក្សួងអប់របំានសខ្រច  ក្ំណត់ជាខ្សចនឹងបរោិយ  
 ខវលារកំ្ិលខៅរិនឆ្ៃ យ  ខក្ៀក្ជិតបខងកើយគួរេំេិត។ 
៤  ច្រភ្បាពំើរ្នូពើរពាន់ច្រភរួយ  យុវសិសេនឹក្្ពួយរពំឹងគិត 
 ្ប ងបាក់្ឌុបនឹង្ប្ពឹតត ពុទ្ធិគំនិត្តូវព្ងឹង។ 
៥ សិសេខរើលខរខរៀន និងលំហាត ខមាោះរុតដុោះខាត់ចំខណោះដឹង 
 េំខ្វើលំហាត់ផ្ដលតឹងរងឹ  េិតេំផ្្បង្បឹងទុ្ក្្ប ង។ 
៦ ខរៀនខហើយខរៀនខទ្ៀតខរៀនឱ្យច ំ ខរៀនយល់ចំណាំសាា ត់ក្នាង 
 ខទ្ើបអាចបក្្សាយខពល្ប ង រិនលួចចរាងេុសមា្ត។ 
៧ បាក់្ឌុបខៅផ្តរតឹបនតឹង  វន័ិយព្ងឹងោ៉ែ ងខាា ងំក្តា  
 អនក្ខចោះ គឺជាប់ខដ្ឋយ្បាជ្ា សូក្បា៉ែ ន់តវា៉ែ េុសវន័ិយ។ 

(បទ ពាកយក្បាពំើ ) 

 

សាន ច្ដនិពនធខដ្ឋយ 
ថា លើដ្ឋ  

សិសេថាន ក់្ទ្ើ១០ 
សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ 
វទិ្ាល័យហ ុន ផ្សន  

ពារជើក្ង 

៨ សរ័យទ្ំខនើបពិតខជឿជាក់្  ្ប ងជាប់ធាា ក់្កុ្ំ្ពួយភ័យ
សុ្ក្ឹតយុតតិ្រ៍មានតច្រា  ពិនាុបំច្ភាពុំខក្ើតមាន។ 

៩ ដូខចនោះសិសេ្តូវផ្ត្បឹងផ្្បង ពាោររផ្រងខជាគជ័យបាន 
 ពិនធុសញ្ញា ប្តពើខរៀន  បនតជាសាព នខៅបវរ។ 
១០ ១០ជាចុងបញ្ច ប់សូរពរជ័យ សិរ ើសួសតើ និងបវរ 
 បំបាត់ភិតភ័យខក្ើតខ្តក្អរ យក្និខទ្ាសលអជូន្គួសារ៕ 
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១. េំុ្សូរសាសពា ខរៀបរាប់រាយរា៉ែ ប់ នូវទិ្វាន័យ 
     គុណ្គូបខ្ងៀន ពិតជាសក្ខើ ្បារពធ្បច្ព 
  ទ្ើ្បាតុំលា។ 
២. ជាខរៀងរាល់ឆ្ន  ំ ្គប់រន ចំណា ំ ពិខសសសិសា 
     ផ្តងផ្តរឭក្ គុណ្គូសាស្តសាត  បុពវខហតុខនោះណា 
  តរក្សពវច្ថ្ៃ។  
៣. ខលាក្្គូអនក្្គូ ពិតជាគ្រូ ដល់សិសេ្បុស្សើ 
     ផ្ដល់ចំខណោះដឹង គិតគូផ្ក្ច្ចន ឱ្យសិសេ្គប់វយ័ 
  ទ្ទួ្លអប់រ។ំ 
៤. តាងំពើខដើររក្ ្គូពិតច្លលក្ បខ្ងៀនជួបជំុ 
     ក្នុងថាន ក់្រួយៗ សិសេ្បរូលផ្ដុ ំ ្គូច្លសនេំ 
  តារមារ៌ពិត។  
៥. ចូលពើរពាន់ច្រភ បានផ្្បផ្ទា ស់ថ្មើ ខ្ពាោះផ្តកូ្វ ើដ 
     បខ្ងៀនតារZoom បខ្ងៀនតារMeet ្គូសិសេឆ្ៃ យេិត 
  ខៅផ្តបនត។ 
៦. ខរៀនខ្បើក្រមវ ិ្ ើ ខៅ្គប់ទិ្សទ្ើ ក៏្បខ្ងៀនលអ 
     ខ្ពាោះផ្តចំខណោះ រិនអាចក្ក្រ េិតេំរំ្ ទ្ 
  ខទោះបើខនឿយហត់។ 
៧. សូរខក្តតសរខសើរ ដល់្គូផ្ដលខ្បើ ្បាស់្គប់កំ្ណត់ 
     បខចចក្វទិ្ា ដ្ឋក់្រក្សងកត់ ឱ្យពិត្បាក្ដ 
  ខទ្ើបបាន្បច្ព។ 
៨. សងឃរឹសិសេខចោះ ខដ្ឋយខ្បើចំខណោះ គំនិតផ្ក្ច្ចន 
     ្ទ្្ទ្ង់សងគរ ជាតិឱ្យថាា ច្ថ្ា សរ្សបសរ័យ 
  យុគឌើជើថ្ល។ 
៩. ទងំ្គូទងំសិសេ រោិះរក្គនាឹោះ វ ិ្ ើរម នសល់ 
     េិតេំឃ្មម តេមើ ឱ្យបានលទ្ធផ្ល ដបតិអើសក្ល 
  ជួបនូវវបិតតិ។ 
១០.ទឹ្ក្ចិតត្គូៗ រម នអវើផ្ទា ស់បដូរ រម នអវើរក្ក្តត់ 
 ឧតដុងឧតដរ ពាោរដុសខាត់ លក្ខណៈសរបតតិ 
  ពិតបានខថ្កើនថាក ន។ 
១១.សូរផ្ថ្ាងអំណរ ពរជ័យបវរ ដល់្គូ្គប់្បាណ 
 សុេភាព្បច្ព រម នអវើេក្ខាន ខជាគជ័យសុេសានត 
  តខៅខរៀងខអើយ៕ 

កែុងការអប់រំព្គបក់ាលៈច្ទ្សៈ 
(បទ កាកររ)ិ 

ម្រូបរម្ងៀ្រកយាបា្តួនាទី   
   សំខា្់កនុងការអប់រ ំ
   ម្រប់កាលៈរទសៈ  
 

 

     អបអរសាទរ ទិវាគ្របូងគ្រៀន 

     ០៥ តលុា ២០២១  

និពនធខដ្ឋយ៖ កញ្ញយ សីុរ ផលលី 
្បធាន្កុ្រគខ្មាងអប់រកុំ្មារ ើ អងគក្តរ ខេប 
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 រនុសេរងឹមារំិនផ្រនជារនុសេផ្ដល
ពូផ្ក្លាក់្ក្តរឈឺចប់ខទ្។ វាក៏្រិនមានន័យ
ថា ខយើងរិន្តូវក្តរឲ្យនរណាដឹងពើក្តរឈឺ
ចប់ ឬរិន្តូវក្តរជំនួយខនាោះខ ើយ។ រនុសេ
រងឹមារំិនផ្រនជារនុសេផ្ដលផ្តងផ្តបដិខស្
ក្តរជួយពើនរណាមាន ក់្ខនាោះខទ្ ខហើយក៏្រិន
ផ្រនជារនុសេផ្ដលចង់តស ូចំខពាោះបញ្ញា ផ្ត
មាន ក់្ឯងខនាោះផ្ដរ។  
 រនុសេរងឹមារំិនផ្រនជារនុសេផ្ដល
អាចខគចផុ្តពើបញ្ញា ខទ្ ប៉ែុផ្នតជារនុសេផ្ដល
ហា ន្បឈរជារួយបញ្ញា ខៅចំខពាោះរុេ។ 
រនុសេរងឹមានំឹងរិនបខងកើតបញ្ញា រួយខទ្ៀត
ខដើរបើលាក់្បាងំបញ្ញា ផ្ដលបានខក្ើតខ ើងខនាោះ
ខ ើយ។ ផ្ាុយខៅវញិ ខគជារនុសេផ្ដលហា ន
ទ្ទួ្លយក្ក្តរពិតខៅចំខពាោះរុេ។ រនុសេរងឹ
មាកំ្តា ហានខដើរបើសុំជំនួយពើនរណាមាន ក់្ 
បនាា ប់ពើេាួនបានេិតេំ្បឹងផ្បងអស់លទ្ធភាព      
ខហើយ។ 
 ចង់ខ្វើជារនុសេរងឹមាមំាន ក់្ផ្ដរផ្រនខទ្? 
រិនបាច់ញញឹរខដើរបើទ្ប់ទ្ឹក្ផ្ភនក្កុ្ំឲ្យ្សក់្
ចុោះខនាោះខទ្។ ខបើមានអាររមណ៍ថា វាចង់្សក់្
ចុោះរក្ខហើយ សូរអនុញ្ញា តឲ្យវា្សក់្ឲ្យអស់
ចិតតរក្។ អវើផ្ដលខយើង្តូវខ្វើគឺជូតទ្ឹក្ផ្ភនក្
ខចញ រចួខហើយញញឹរសារជាថ្មើរដងខទ្ៀត។

្រមជាតិបខងកើតរនុសេរក្្គប់រន អាចខសើច 
អាចយ ំ អាចមានទុ្ក្ខ អាចឈចឺប់ អាចរ ើក្   
រាយ។  
 ដូខចនោះ សូរ្រន់ផ្តអនុញ្ញា តឲ្យផ្ភនក្
របស់ខយើងអាចបងាូរទ្ឹក្ផ្ភនក្ ខពលផ្ដលមាត់

របស់ខយើងរិនអាចនិោយបាន។ វារិនអើខទ្ 
ខយើងរិនផ្រនជារនុសេទ្ន់្ជាយខទ្ ខបើ្រន់
ផ្តខយើងយ ំខដ្ឋយសារផ្តពិបាក្្ទខំនាោះ៕ 
 
(ដក្្សង់ខចញពើខសៀវខៅ #វញិ្ញា សាជើវតិ ) 

 

រត្ិអែកអាន 

 សូរផ្ថ្ាងអំណរគុណោ៉ែ ង្ជាលខ្ៅចំខពាោះ
គខ្មាងសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើរបស់អងគក្តរ ខេប ផ្ដល
បានជួយរំ្ ទ្ដល់សាលាខយើងេំុ្ទងំសមាភ រៈ និង 
បខចចក្ខទ្ស ខ វ្ើឱ្យបុគគលិក្អប់រ ំនិងអនក្ពាក់្ព័នធមាន
សរតថភាពចូលររួអភិវឌឍវស័ិយអប់រ ំ្ បក្បខដ្ឋយ
្បសិទ្ធភាព៕  

ខលាក្ ខសារ សំ  
នាយក្សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើបឋរសិក្ាសាវ យ្ពហូត 

រនុសយសរងឹោំ!  

រូបភាព #Pinterest  


