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   ទំព័រ 
 ១-២ អំពីអង្គការ ខេប ចំនួនគខរោង្កំពុង្របតិបតតិ និង្ោា ស់

ជំនួយកនុង្ឆ្ន ២ំ០២២  
១. ការអភិវឌ្ឍសាលាររៀនធម្មនុញ្ញ  (NGS) 
 ៤ ការរគប់រគង្សាលាខរៀន 
 ៤ អង្គវបិសសនាកម្មវធិីសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មី 
 ៥ កិចារបជុំរកុម្របឹកាភិបាលថ្នន ក់ជាតិ 
២. ព័ត៌មានវិទា ទំនាក់ទំនង និងបរចេក

វិទាសម្រមាប់ការអប់រ ំ
 ៧ ការចុុះរបមូ្លទិននន័យកនុង្ថ្នប់ភ្ភែតខៅតាម្សាលាខរៀន

ខោលខៅ 

 ៧ សុសភ្វរកម្មវធិីអប់រអំំណានសរោប់ការពរង្ឹង្អំណានដល់
កុោរ 

៣. ការអភិវឌ្ឍម្ររូបរម្រងៀន 
 ៩ ការខរបីរបាស់ខសៀវខៅសតង់្ដាអំណាន  
 ១០ ការរឭំកថ្នន ក់ពខនែឿនការសិកាថ្នន ក់ទី១ 

 ១០  ការខរបីរបាស់កញ្ា ប់ឯកសារបំប៉នបភ្នែម្ 

 ១១ ថ្វកិាអភិវឌ្ឍន៍សាលាខរៀនខៅកាន់នាយកសាលា  
 ១១ ការបណតុ ុះបណាត លរគូបខគគ លកម្មវធិីបំណិនជីវតិ Gap 

Inc. P.A.C.E.  
 ១៣ ការរបមូ្លកុោរខរៅសាលាខរៀន ការគូសភ្ែនទីេនង្ែទុះ 

 ១៤ ពរង្ឹង្សម្តែភាពរគូខលីការខរបីរបាស់កញ្ា ប់ឯកសារបំប៉ន
បភ្នែម្ 

 ១៤ គណៈកម្មការសុេភាពតាម្សាលាខរៀន 

 ១៥ ការពរង្ឹង្តួនាទី ទីរបឹកាកុោរ 
 ១៥ ការពរង្ឹង្តួនាទីបណាា រកស 
 ១៦ ការរគប់រគង្បណាា ល័យ 

 ១៦ កិចារបជុំឆែុុះបញ្ា ងំ្សតីពីរគូបង្វឹកអំណាន  
 ១៧ វគគតរម្ង់្ទិសសតីពី តួនាទី និង្ភារកិចារគូសម័រគចិតត 
 ១៧ ការកសាង្ភ្ែនការអភិវឌ្ឍសាលាខរៀន  
 ១៨ វគគបណតុ ុះបណាត លសតីពី ការខរបីរបាស់ខសៀវខៅកញ្ា ប់ឯក

សារបំប៉នបភ្នែម្  
 ១៨ កម្មវធិីសិកា ICT Computational Thinking 

 ១៩ របព័នធរគប់រគង្ទិននន័យកុោរ និង្យុវជនរបឈម្នឹង្ហានិ
ភ័យ 

៤. កម្មវិធីអប់របំរយិាប័នន 
 ២១ សិសសគយរង្ខរោុះទទួលបានកង់្សរោប់ខធវីដំខណីរខៅ

សាលាខរៀន 
 ២១ កម្មវធិីភ្ចកហាហារូបករណ៍ដល់សិសសរកីរករបស់គខរោង្ 
 ២២ កិចារបជុំរកុម្ខសនាធិការបស់គខរោង្ KYLA 
 ២៣ ការឆែុុះបញ្ា ងំ្ការអនុវតតកម្មវធិីហាហារូបករណ៍  

 ២៣ ការជួយបខរង្ៀនកុោរតាម្េនង្ែទុះ  
 ២៤ ការរសាវរជាវភ្បបចូលរមួ្  
 ២៤ កម្មវធិីភ្ចកសោា រៈសិកាជូនដល់សិសសហាហារូបករណ៍  
 ២៥ ែលផ្លែ ស់បតូរវជិជោនរបស់នាយក និង្គណៈកម្មការ

រគប់រគង្សាលាខរៀន  
៥. កម្មវិធីអំណានថ្នន ក់ដំបូង 
 ២៨ ការរព្រឹរសមត្ថភារសិសសលេើខននកអាំណានថ្នន កដ់ាំបូរ 
៦. កម្មវិធីម្រតេយ្យសកិា 
 ៣០ ការវាស់សទង់្ការអភិវឌ្ឍ និង្ការហាត់ខរៀនតាងំ្ពីដំបូង្របស់

កុោរតូច 
 ៣០ ការគរបខចាកខទស និង្ការខរបីរបាស់ខសៀវខៅសិកាខោល 
៧. រចនាបថរេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ 
 ៣២ ការបខង្កីតបនទប់ម្ខតតយយសិកាភ្បបទំខនីប 
៨. ការអភិវឌ្ឍបណាា លយ័្ 
 ៣៤ ការអភិវឌ្ឍបណាា ល័យធម្មតាខៅជាបណាា ល័យសតង់្ដា 
៩. កម្មវិធីបំណិនជីវិត និងម្របឹកាអាជីព 
 ៣៦ កម្មវធិីបំណិនជីវតិ 
 ៣៦ ឯកសារកម្មវធិីបំណិនជីវតិសរោប់បឋម្សិកា និង្ម្ធយម្

សិកា 
 ៣៧ បំណិនជីវតិទាក់ទង្នឹង្ទឹកសាា ត និង្អនាម័្យផ្លទ ល់េែួន  
១០. កម្មវិធីរ ល្ើយ្តបនឹងវិសយ័្អប់រកំនងុ

បរបិទកវីូដ-១៩ 
 ៣៩ ខលីកកម្ពស់ការសិកាជាមួ្យកញ្ា ប់ឯកសារការសិកាបំប៉ន

បភ្នែម្ 
១១. ម្រពឹតេិការណ៍ ការម្រសាវម្រាវចំរណេះ

ដឹង និងការកំសានេរសេងៗ 
 ៤១ ការែសពវែាយគខរោង្អប់របំំណិនជីវតិសរោប់កុោរ ី 
៤២  កិចារបជុំសតីពីការពិនិតយសកម្មភាពកនុង្ការោរំទវទិាជាតិអប់រ ំ 
៤៣  កម្មវធិីខបីកសខោា ធគខរោង្ខលីកកម្ពស់គុណភាពអប់រ ំ

សរោប់កុោរខរៅសាលាខៅភូម្ិភាគឦសានកនុង្របខទសកម្ពុ
ជា 

 ៤៤ កម្មវធិីខបីកសខោា ធគខរោង្បខង្កីនភាពគយរសួលដល់ការ
អប់រនំិង្លទធភាពទទួលបានការគរតាម្រយៈការចូលរួម្ពី
សហគម្ន៍(BMZ) 

៤៤  ខេប ចូលរមួ្ទទួលពាន់រគវ ន់ Lotus Leadership ខៅកនុង្ទី
រកុង្ញូវយក៉ 

៤៥  នាម្សិសានុសិសស 
៤៥  កូរ ៉ូណារបល័យការសិកាេ្ុ ំ 
 ៤៦ ទរោភំ្តហាចរស់ម្កដល់ថ្ថ្ៃខនុះ!  
៤៦  ម្តិអនកហាន 
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រលាក រអឿ សាវីន មន្តនរីទ្ំនាក់ទ្ំនងជាន់ខ្ពស់  ច្រៀបចំផែនការ បច្ងកើតទ្ម្មង់ និងរចនា 
កញ្ញញ  ម្រជន កាត់ថ្ន ជំនួយការផែែកទ្ំនាក់ទ្ំនង ម្បមូល និងសរច្សរព័ត៌មាន 

ម្រពឹតេិបម្រត    ការអប់រ ំនិងបរចេកវិទា     
ររៀបចំសលតិ និងរចញសាយ្រដ្ឋយ្ 

ម្រតួតពិនិតយ និងកកសម្រម្ួល 

រលាក ស សផុាណាក់ ម្បធានសម្មបសម្មួលផែែកបច្ចេកវិទ្យាសម្មាប់ការអប់រំ  

រលាក ឈនួ តារា មន្តនរីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់  ជំនួយការផែែក IT 
រលាក វ៉ា ន់ សខុសារៈ អែកម្រប់ម្រងផែែកតាមដាន វាយតម្មៃ និងទ្ិនែន័យ  ជំនួយការផែែកទ្ិនែន័យ 
រលាក មម្៉ា សខុឃា មន្តនរីព័ត៌មានវិទ្យា ជំនួយការ IT 

ជំនួយ្កសនកបរចេករទស និងទិននន័យ្ 
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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។ 

អំពីអង្គការ ខេប 

មុេងារគខរោង្របស់អង្គការ ខេប តាមផ្នែកបខចេកខេសកែុង្ឆ្នំ២០២១ 

 

           

១.  គម្រោង ម្សៀវម្ៅសរោប់កម្ ពជុា BfC               ✓     

២. កម្ មវធិមី្្ លើយតប នងិស្តា រម្ ើងវញិនវូវសិយ័អប់រកំ នងុបរបិទជំងកឺវូដី-១៩  CERRP   ✓ ✓ ✓ ✓         ✓ 
៣. គម្រោងអប់រកំោុរ ី GEI       ✓         ✓ ✓ 
៤. គម្រោង វាយតម្ម្ ល-GPE3 (ម្តសា EGRA) GPE3-PE         ✓           
៥. គម្រោង កោុរកម្ ពជុារកីរាយ HCC     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

៦. គម្រោង សកម្ មភាពយវុជនវយ័ម្ក មងម្ៅកម្ ពជុា KYLA       ✓         ✓   
៧.  គម្រោង អប់របំណិំនជវីតិសរោប់កោុរ ី LSLAG       ✓         ✓   
៨. ម្ជឈម្ណឌលរស្តវរជាវគរមុ្ោសលយជំនាន់ថ្ ម ី NGPRC ✓ ✓ ✓             ✓ 
៩. គម្រោង ស្តលាម្រៀនជំនាន់ថ្ ម ី(ករម្តិបឋម្) NGS-P ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 
១០. គម្រោង ស្តលាម្រៀនជំនាន់ថ្ ម ី(ករម្តិម្ធយម្) NGS-S ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ ✓ ✓ ✓ 
១១. គម្រោង ស្តលាម្រៀនជំនាន់ថ្ ម/ីស្តា យម្រៀង NGS-SR ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ ✓ ✓ ✓ 
១២. គម្រោង ពន លកចមំ្ណេះ (រស្តវរជាវរបកឹាគរមុ្ោសលយ) PC     ✓               
១៣. គម្រោង បម្ង កើនភាពងាយស្សលួចលូស្តលាម្រៀនតាម្រយៈោរគរំទពសីហគម្ន  ៍ REACH IV     ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 
១៤. គម្រោង ម្ល ើកកម្ ពស់ោរអប់រ ំនងិោរងារម្ៅកម្ ពជុា SEEK     ✓ ✓         ✓ ✓ 

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

១៦. គម្រោង អភវិឌ្ឍនវ៍សិយ័អប់រមំ្ធយម្សកិាទតុយិភមូ្២ិ USE-SDP2   ✓ ✓       ✓ ✓ ✓   

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

Co-SAVED  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

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

សរុបគខរោង្កំពុង្ដំខ ើរការកែុង្ផ្នែកនីមួយៗ   ៤ ៧ ១១ ១២ ៦ ៣ ៦ ៨ ១១ ១២ 
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ោរអភវិឌ្ឍម្នសុស 
របកបម្ោយម្សចក ាមី្ថ្ លថ្ នរូ! 

២០២១ 
គម្រោងម្េបឆ្ន  ំ
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ោចនស់ជំនួយអង្គការ ខេប កែុង្ឆ្នំ២០២១ 

សសិានសុសិស  
១២០៨៣១ 

រគបូម្រងៀន/នាយក  
២៨០៦ 

ភាគពីាក់ពន័ ធ 
១៤៩៦ 

ចំនួនអែកេេួលនលផ្ទនល់ 

ម្ម្ត ាយយសកិា 
៤២ 

ម្ធយម្សកិា 
១១០ 

ឧត ាម្សកិា 
១ 

ចំនួនសាលាខោលខៅ 

តំបន់រោលរៅ 
អនុវតេ
ររម្រមាង 

កនងុឆ្ន ២ំ០២១ 
របសអ់ងគការ 

រខប មានចំនួន 
១៣ រាជធាន-ី

រខតេ 

បឋម្សកិា 
១៧២ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 4 

 ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ (NGS) បាន 
ខរៀបចំសិក្តខ សាលាសតើពើ "ក្តរ្គប់្គងសាលា
ខរៀន" ខៅសាល្បជុំសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ វទិ្ា
ល័យ ហ ុន ផ្សន ក្ំពង់ចារ ខដ្ឋយមានសិក្តខ
ក្តរចំនួន៣៥នាក់្រក្ពើសាលាខរៀនខរលខៅ
ទងំ១០។ សិក្តខ សាលាខនោះមានខរលបំណង
ផ្ណនាទូំ្ខៅស្មាប់អនុវតតក្តរ្គប់្គងតារ
សាលាខរៀន ខដ្ឋយផ្តល់ក្ិចចផ្តងក្តរដល់អនក្
ស្របស្រួល និងបណតុ ោះបណាត លពើខរល
ក្តរណ៍្គប់្គងតារសាលាខរៀនខៅដល់អនក្
ពាក់្ព័នធទងំអស់ខៅតារសាលាខរៀនេាួន។ 
 សិក្តខ ក្តរទងំអស់បានខលើក្យក្អំពើ 
បញ្ញា ្បឈរផ្ដលបានខក្ើតខ ើងខៅសាលា
ខរៀនរបស់េាួររក្ពិភាក្ា និងឆាុោះបញ្ញច ងំ

ជារួយខសៀវខៅរបស់្ក្សួង។  
 សិក្តខ សាលាខនោះបានខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅ 
"អនុវតតក្តរ្គប់្គងតារសាលា" របស់

្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ើឡា ខហើយបានផ្តល់

ឱក្តសដល់សិក្តខ ក្តរទងំអស់ពិភាក្ា្ក្ុរ 
ផ្សវងរក្ចំណុចេវោះខាត និងផ្ទា ស់បតូរនូវគំនិតថ្មើ
ស្មាប់អភិវឌឍក្តរ្គប់្គងសាលាខរៀន៕  

សក្រមភាពសិក្តខ ក្តរក្ំពុងពិភាក្ា្ក្ុរខលើក្តរអភិវឌឍក្តរ្គប់្គងសាលាខរៀន។ 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ៨ ដល់ទ្ើ១១ ផ្េកុ្រភៈ ឆ្ន ំ
២០២២ ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើផ្ដល
ទ្ទួ្លបានហរិញ្ាបបទនពើ្ក្សួងអប់រយុំវជន 
និងក្ើឡាបានខរៀបចំអងគវបិសេនាខៅររណើ យ
ដ្ឋា ន ហេូប ខក្តោះរ  ុងសនាឹរខៅខេតត្ពោះសើហនុ 
ខដើរបើខ្វើក្តរឆាុោះបញ្ញជ ងំអំពើសក្រមភាពក្រមវ ិ្ ើ
ផ្ដលបានអនុវតតក្នាងរក្ទក់្ទ្ងខៅនឹង 
វឌឍនភាព បញ្ញា ្បឈរ និងដំខណាោះ 
្សាយ។ សមាសភាពអនក្ចូលររួសរុបមាន
ចំនួន២៧នាក់្ ជាបុគគលិក្គខ្មាង និងអនក្
ពាក់្ព័នធ។ 

 អងគវបិសេនាខនោះ មានខរលបំណង៖ 
១-ព្ងឹងនិរនតរភាព សវ័យ្បតិបតតិក្តររបស់
សាលាខរៀននើរួយៗ និងក្តរខ្តៀរេាួន
ស្មាប់ក្តរព្ងើក្ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់
ថ្មើ។ ២-ព្ងឹងសរតថភាពបខចចក្ខទ្ស 
បុគគលិក្ និងរន្តនតើសាលាខរៀន និង៣-ខរៀបចំ
ផ្ផ្នក្តរអភិវឌឍន៍ និងវនិិខោគរបស់ក្រមវ ិ្ ើ
សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ ឆ្ន ២ំ០២២។ 
 ខលាក្ បា ន ចាន់នើ ្បធាន្ក្ុររ្យរ
សិក្ាបានមាន្បសាសន៍ថា "ក្តរខរៀបចកំ្រម
វ ិ្ ើអងគវបិសេនាខនោះខ ើង ខដើរបើផ្តល់ឱក្តសឱយ

បុគគលិក្បានផ្ចក្រផំ្លក្បទ្ពិខសា្ន៍ បញ្ញា
្បឈរផ្ដលបានជួប្បទ្ោះ និងជផ្ជក្
ពិភាក្ារន ខដើរបើផ្សវងរក្ដខំណាោះ្សាយ និង
ខ្វើោ ងណាឱយក្តរអនុវតតក្រមវ ិ្ ើទ្ទួ្លបាន
ដខំណើ រក្តរលអ្ បក្បខដ្ឋយនិរនតរភាព "។  
 ខលាក្ ខៅ វណាា  ្បធាន្បតិបតតិអងគ
ក្តរសក្រមភាពស្មាប់ក្តរអប់រខំៅក្រពុជា 
បានមាន្បសាសន៍ថា "ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀន
ជនំាន់ថ្មើបានផ្ក្ផ្្បវស័ិយអប់រខំៅក្រពុជាមាន
ក្តរអភិវឌឍ និងអាចខឆាើយតបខៅនឹងសាថ នភាព
ជាក់្ផ្សតងក្នុងសរ័យឌើជើថ្លខនោះ។ ខដ្ឋយសារ
ផ្តក្តរអនុវតតក្រមវ ិ្ ើសខ្រចបានសរិទ្ធផ្ល
លអៗ ជាខ្ចើនគួរឱយក្ត់សមាគ ល់ ដូខចនោះខហើយ 
្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា បនតផ្តល់ថ្វកិ្ត
ស្មាប់អនុវតតក្រមវ ិ្ ើ និងព្ងើក្សាលាខរៀន
ជនំាន់ថ្មើបនតខទ្ៀតខៅឆ្ន ២ំ០២៣ "។  
 ជាលទ្ធផ្ល បុគគលិក្ទងំអស់របស់ក្រម
វ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើបានបងាា ញពើសរិទ្ធ
ផ្ល ផ្លសខ្រចបាន បញ្ញា ្បឈរ និង
ដំខណាោះ្សាយខៅតារផ្ផ្នក្នើរួយៗរបស់
េាួនខៅក្តន់្ក្ុរ្ំខដើរបើផ្សវងរក្រតិរំ្ ទ្
បផ្នថរ្ពរទងំព្ងឹងក្តរអនុវតតសក្រមភាព
ឱយមានក្តររ ើក្ចខ្រើនបនតខទ្ៀត។ ក្តរខរៀបចំ
អងគវបិសេនាជាសក្រមភាព្តួតពិនិតយ តារ
ដ្ឋន និងវាយតច្រាបចចុបបននភាពគខ្មាង៕ 

ខលាក្ ខៅ វណាា  ្បធាន្បតិបតតិអងគក្តរ ខេប អំ ុងខពលខបើក្ក្រមវ ិ្ ើអងគវបិសេនា។ 

ការរគបរ់គង្សាលាខរៀន 

អង្គវិបសនសនាកមមវិធសីាលាខរៀនជំនាន់ថ្ម ី



 

ទាំររ័ 5 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ១៣ ផ្េខរសា ឆ្ន ២ំ០២២ 
ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើបានខរៀបចំក្ិចច្បជុំ
្ក្ុរ្បឹក្ាភិបាលថាន ក់្ជាតិសតើពើក្តរខ្វើរបាយ
ក្តរណ៍វឌឍនភាពសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ និងក្តរ
វាយតច្រាសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើស្មាប់ឆ្ន សំិក្ា
២០២១-២០២២ ខ្ក្តរអ្ិបតើភាពឯក្
ឧតតរ ខឡា ឆវណាា  អគគនាយក្រងច្នអគគ
នាយក្ដ្ឋា នអប់រ ំ និងជា្បធាន្ក្ុរ្បឹក្ាភិ
បាលសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ ្ពរទងំសមាជិក្
្ក្ុរ្បឹក្ាភិបាល និងរន្តនតើក្រមវ ិ្ ើសរុបចំនួន
១៣នាក់្។  
 ក្ិចច្បជុំ្ក្ុរ្បឹក្ាភិបាលសាលាខរៀន
ជំនាន់ថ្មើ មានខរលបំណង៖ 
 - បងាា ញរបាយក្តរណ៍វឌឍនភាព និងលទ្ធ
ផ្លសក្រមភាពសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើទងំ
រ្យរសិក្ា និងបឋរសិក្ាខៅឆ្ន ២ំ០២១។ 
 -បងាា ញរបាយក្តរណ៍វឌឍនភាពអំពើក្រម
វ ិ្ ើខៅរជឈរណឌ ល្សាវ្ជាវគរុខក្តសលយ
សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ (NGPRC) ឆ្ន ២ំ០២១ 
និងលទ្ធផ្លច្នក្តរអនុវតតក្រមវ ិ្ ើ។ 
 ឯក្ឧតតរ ខឡា ឆវណាា  ្បធាន្ក្ុរ្បឹក្ា
ភិបាលបានមាន្បសាសន៍ថា "លទ្ធផ្លផ្ដល
សខ្រចបានរបស់ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជនំាន់ថ្មើ 
បានរក្ពើក្តរេិតេំ្បឹងផ្្បងរបស់រន្តនតើក្រមវ ិ្ ើ

ទងំអស់រន  ខបើខទោះបើជាក្រមវ ិ្ ើទ្ទួ្លផ្លប ោះ
ពាល់ពើវ ើរុសកូ្វ ើត-១៩ក៏្ខដ្ឋយ ផ្តក្រមវ ិ្ ើបាន
ខដ្ឋោះ្សាយបញ្ញា ទន់ខពលខវលា និងបានបនត
អនុវតតសក្រមភាពរបស់េាួនក្នុងសាលាខរៀន
ខរលខៅនើរួយៗបានោ ងលអ "។ ខលាក្បាន
បនតខទ្ៀតថា ក្នុង្ក្បេ័ណឌ ច្នក្រមវ ិ្ ើគឺមានក្តរ
ចាប់ខផ្តើរ និងមានក្តរបញ្ច ប់ ផ្តអវើផ្ដលសំខាន់ 
រុននឹងបញ្ច ប់ក្រមវ ិ្ ើ គឺខយើង្តូវ្បរូលឯក្
សារទុ្ក្ស្មាប់ខ្បើ្បាស់ខៅក្នុងអងគភាព។ 
 ជាលទ្ធផ្ល សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើចំនួន៦ 
ទ្ទួ្លបានវញិ្ញា បនប្តទ្ទួ្លសាគ ល់គុណ

ភាព ដូចជា វទិ្ាល័យ្ពោះសុើសុវតថិ វទិ្ាល័យ 
ហ ុន ផ្សនក្ំពង់ចារ វទិ្ាល័យខរក្្ពើង 
វទិ្ាល័យ ផ្្ពក្ខលៀប វទិ្ាល័យសខរតចអគគ
រហា្រមខពា្ិសាល ជាសុើរ ផ្្ពក្អញ្ញច ញ 
និងសាលាបឋរសិក្ាសាវ យ្ពហូត ្ពរទងំ
ខរៀបចំផ្ផ្នក្តរបនត ខដើរបើផ្ក្លរអចំណុចេវោះ
ខាតក្នុងក្តរអនុវតតក្រមវ ិ្ ើ។ ក្តរខរៀបចំក្ិចច្បជុំ
ខនោះខ ើងក៏្ជាសក្រមភាពរួយដ៏សំខាន់ខដើរបើ
ខ្វើក្តរខផ្ាៀងផ្ទា ត់ ្តួតពិនិតយសារខ ើងវញិនូវ 
រាល់ផ្ផ្នក្តរសក្រមភាពទងំអស់ និងស្មាប់
ខ្វើបចចុបបននភាពវឌឍនភាពរបស់គខ្មាង៕  

កិចេរបជុរំកុមរបឹកនាភបិាលថ្្នក់ជាតិ កមមវិធសីាលាខរៀនជំនានថ់្មី 

ឯកឧតតម្ ខោ ឆវណាា  អគគនាយករង្ថ្នអគគនាយកដាា នអប់រ ំនិង្ជារបធានរកុម្របឹកាភិបាល 
សាលាខរៀនជនំាន់ថ្មីកំពុង្ពិនិតយខមី្លរបាយការណ៍របស់កម្មវធីិសាលាខរៀនជនំាន់ថ្មី។ 

សកម្មភាពម្ន្រនតីកម្មវធីិសាលាខរៀនជនំាន់ថ្មីកនុ ង្អំឡុង្កិចារបជុរំកុម្របឹកាភិបាលថ្នន ក់ជាតិសរោប់បគា ញរបាយការណ៍ និង្សមិ្ទធែលរបសក់ម្មវធីិ។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 6 



 

ទាំររ័ 7 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ១-២ ផ្េកុ្រភៈ ឆ្ន ២ំ០២២ 
គខ្មាងវ ិ្ ើសាន្តសតសរុបខដើរបើព្ងឹងអំណាន
ស្មាប់កុ្មារ (TRAC III) បានខរៀបចំវគគសិក្តខ  
សាលាត្រង់ទ្ិសពើក្តរខ្វើខតសតអំណានថាន ក់្
ដំបូង (EGRA) ផ្ដលមានសិក្តខ ក្តរចូលរួរ
សរុបចំនួន១៧នាក់្ ររួមាន៖ អនក្សម័្គចិតតជា
និសេតិរក្ពើសក្លវទិ្ាល័យនានាក្នុងខេតត
ក្ំពង់ចារ រន្តនតើគខ្មាង និងអនក្ពាក់្ព័នធដច្ទ្
ខទ្ៀត។  
 ខរលបំណងច្នក្តរខ្វើខតសត EGRA ខនោះ 
គឺរិនផ្រនខដើរបើវាយតច្រាសាលា ឬ្គូបខ្ងៀន
ខនាោះខ ើយ ប ុផ្នតវាគឺជាក្តរវាស់សរតថភាព
អានរបស់សិសេថាន ក់្ដំបូង (ពើថាន ក់្ទ្ើ១ដល់ទ្ើ
៣) ខ្ក្តយពើកុ្មារេក្ខានខៅសាលាខរៀនខសាើ
ផ្តខពញរួយឆ្ន ខំដ្ឋយសារក្តររ ើក្រាលដ្ឋលច្ន
ជំងឺកូ្វ ើត-១៩ ខហើយពួក្ខគទ្ទួ្លបានក្តរ

សិក្ាពើចមាៃ យ និងតារបណតុ ំ េនងផ្ាោះនាឆ្ន ំ
សិក្ាក្នាងខៅ (២០២០-២១) ខ្ក្តរក្តរ
េិតេំ្បឹងផ្្បងពើ្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និង
ក្ើឡា និងមានអនតរាគរន៍បផ្នថរពើគខ្មាង
របស់អងគក្តរ ខេប ។  
 ជាលទ្ធផ្ល សិក្តខ ក្តរទ្ទួ្លបាន

ចំខណោះដឹង និងនើតិវ ិ្ ើក្នុងក្តរខ្វើខតសតោ ង
ចាស់លាស់ បនាា ប់រក្ពួក្ខគនឹង្តូវចុោះខៅ
្បរូលទ្ិននន័យខៅតារសាលាខរៀនខរលខៅ
របស់គខ្មាងចំនួន១៨ ផ្ដលក្ំពុង្បតិបតតិ
ផ្ផ្នក្តរសក្រមភាពខៅក្នុងទងំពើរគឺ៖ ខេតត
តបូងឃមុ ំនិងក្ំពង់ចារ៕ 

ការចុុះរបមូលេិនែនយ័ពីថ្ប់ផ្ភែតខៅតាមសាលាខរៀនខោលខៅ 

សក្រមភាពអនក្សម័្គចិតតកំ្ពុងអនុវតតរុនចុោះ្បរូលទិ្ននន័យខៅតារសាលាខរៀនខរលខៅ។ 

សុសផ្វរកមមវិធអីប់រំអណំានសរោបក់ារពរង្ឹង្អណំានដល់កោុរ 
 អងគក្តរ ខេប ជាអងគក្តរខ្ៅរដ្ឋា ភិបាល
ក្នុង្សុក្ ផ្ដលខ្វើក្តរចរបងខៅក្នុងវស័ិយអប់រ ំ
ក្នុង្បព័នធខៅក្នុង្បខទ្សក្រពុជា ខហើយបាន
្បតិបតតិក្តរគខ្មាងខៅ្គប់ក្្រិតជារួយអនក្
ទ្ទួ្លផ្លតាងំពើសាលារខតតយយសិក្ា រហូត
ដល់ក្្រិតឧតតរសិក្ា។  
 ក្តរព្ងឹងអំណានថាន ក់្ដំបូង គឺជាសក្រម 
ភាពដ៏សំខាន់ផ្ដលគខ្មាងជាខ្ចើនបានយក្
ចិតតទុ្ក្ខដើរបើជួយអនាត គរន៍ដល់កុ្មារបខងកើន
ក្្រិតច្នក្តរអាន និងសរខសរ (ថាន ក់្ទ្ើ១ ទ្ើ២ 
និងថាន ក់្ទ្ើ៣)។ ដូខចនោះ អងគក្តរ ខេប បាន
អភិវឌឍក្រមវ ិ្ ើសុសផ្វរជាខ្ចើនខដើរបើជាជំនួយ
ជួយដល់កុ្មារអភិវឌឍសរតថភាពខលើជំនាញ
អាន និងសរខសរ ជាពិខសសពួក្ខគអាចខរៀន
សូ្តបាន្គប់ទ្ើក្ផ្នាង។ ក្រមវ ិ្ ើទងំអស់ខនាោះ
ររួមាន៖ 
១-ក្រមវ ិ្ ើខសៀវខៅឆ្ា ត គឺជាក្រមវ ិ្ ើរួយខដើរបើ
ព្ងឹងពិនាុអំណានរបស់កុ្មារក្រពុជាខៅថាន ក់្ទ្ើ 
២ និងថាន ក់្ទ្ើ៣។ ក្រមវ ិ្ ើខសៀវខៅឆ្ា ត្តូវបាន
បខងកើតខៅជាខសៀវខៅខអ ចិ្តូនិច ខដ្ឋយខ្បើ
្បាស់អតថបទ្ខសៀវខៅភាសាផ្េមរថាន ក់្ទ្ើ២ និង
ថាន ក់្ទ្ើ៣ រចួបំផ្លងខៅជាបើក្្រិត។ វាអនុ 

ញ្ញា តឱយកុ្មារអានពើរួយក្្រិតខៅរួយក្្រិត
តារសរតថភាពរបស់ពួក្ខគជារួយនឹងលក្ខ
ណៈទក់្ទញជាខ្ចើន ដូចជា រូបភាពមាន
ចលនា សំខ ង និងលំហាត់ឌើជើថ្ល ខដើរបើ
ខលើក្ក្រពស់ក្តរខរៀនសូ្ត ជួយកុ្មារខចោះពាក្យ
ថ្មើៗ និងមានក្តរវាយតច្រារួយ្បក្បខដ្ឋយ
ភាពចាស់។ 
២-ក្រមវ ិ្ ើអានផ្េមរ គឺជាផ្លបងសិក្ាស្មាប់
ព្ងឹងអំណានដល់សិសេថាន ក់្ទ្ើ១ និងទ្ើ២ 
ផ្ផ្អក្ខលើបំណិនអំណានចំនួន៥គឺ  ក្តរសាគ ល់
សូរ ក្តរសាគ ល់តួអក្េរ ក្តរអានសាា ត់ ក្តរអាន
ពាក្យ និងក្តរអានខដើរបើយល់ន័យ។ អវើគួរឱយ
ចាប់អាររមណ៍ រាល់េាឹរសារខៅក្នុងក្រមវ ិ្ ើអាន
ផ្េមរទងំអស់្តូវបានដក្្សង់ខចញពើខសៀវខៅ
សិក្ាខរលរបស់្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើ
ឡា។ ក្រមវ ិ្ ើខនោះមានចំនួន៣១ខរខរៀន ក្នុង
ខនាោះមានលំហាត់ចំនួន៣ក្នុងខរខរៀននើរួយៗ
ដូចជា (១) អនុវតតសំខ ងតួអក្េរ និងក្តរ
បខញ្ចញសំខ ង (២) អនុវតតក្ិចចក្តរពើរុនៗ 
ររួមាន៖ ផ្សវងរក្សូរតួអក្េរ ផ្គូរផ្គងតួអក្េរ
និងពាក្យ និង (៣) សាត ប់ខរឿងេាើៗផ្ដលមាន
ពាក្យ និងអក្េរផ្ដលបានខរៀនរចួ។ 

៣-ក្រមវ ិ្ ើសរខសរផ្េមរ គឺជាក្រមវ ិ្ ើស្មាប់កុ្មារ 
ខរៀនសរខសរអក្េរផ្េមរ។ សរខសរផ្េមរមានចាប់
ពើថាន ក់្ទ្ើ១ដល់ថាន ក់្ទ្ើ៣ ផ្ដលអនុញ្ញា តឱយ 
កុ្មារអាចខរៀនសរខសរបាន៤វ ិ្ ើខៅតារខរ
ខរៀននើរួយៗ ដូចជា រខបៀបសរខសរ សរខសរ
តារខរើល សរខសរតារសាត ប់ និងសរខសរតារ
រូបភាព។ 
 ជាររួ ខដើរបើជួយអនតរាគរន៍ខលើសរតថ
ភាពអំណានរបស់កុ្មារ អាណាពាបាល
សិសេអាចខ្វើក្តរទញយក្ក្រមវ ិ្ ើទងំខនោះ 
ដ្ឋក់្ខៅខលើទូ្រសពា Android ស្មាប់បខ្ងៀន
កុ្មារបាន្គប់ទ្ើក្ផ្នាង៕ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 8 



 

ទាំររ័ 9 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

 
 

 គខ្មាងវ ិ្ ើសាន្តសតសរុបខដើរបើព្ងឹង
អំណានស្មាប់កុ្មារ(TRAC III) បានខរៀបចំ
សិក្តខ សាលាសតើពើ ក្តរខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅសតង់
ដ្ឋអណំាន ផ្ដល្ប្ពឹតតខៅក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ៥-៦ 
ផ្េរក្រា ឆ្ន ២ំ០២២ ខៅសាលាគរុខក្តសលយ 
និងវ ិ្ ក្ឹតក្តរ ខេតតក្ំពង់ចារ ខដ្ឋយមានសិក្តខ
ក្តរចូលររួសរុបមានចំនួន៥០នាក់្ រក្ពើសា
លាខរៀនខរលខៅចំនួន១៨ខៅក្នុងខេតតក្ំពង់
ចារ និងតបូងឃមុ។ំ សិក្តខ សាលាខនោះមាន
ខរលបំណងផ្តល់ឱយសិក្តខ ក្តរបានផ្សវងយល់
បផ្នថរអំពើក្តរខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅសតង់ដ្ឋ       
អំណានឱយ្តូវតារខរលខៅ្បក្បខដ្ឋយ
គុណភាព និងមាន្បសិទ្ធភាពេពស់ក្នុងក្តរ
បខ្ងៀន្បចាចំ្ថ្ៃខៅតារសាលាខរលខៅ
នើរួយៗ ្ពរទងំបងាា ញអំពើបចចុបបននភាព

របស់គខ្មាង្តាក់្៣។  
 ខលាក្ ឡាង បា ង ជានាយក្សាលា
បឋរសិក្ា ហ ុន ផ្សន ខជៀស បានមាន
្បសាសន៍ថា "សិក្តខ សាលាខនោះបានបន្តញ្ញជ ប
នូវេាឹរសារសខំាន់ៗស្មាប់រំ្ ទ្ដល់ក្តរ
បខ្ងៀន និងខរៀន។ រា ងវញិខទ្ៀត េ្ុ បំាន
ទ្ទួ្លចំខណោះដឹងថ្មើៗ ទក់្ទ្ងក្តរខ្បើ្បាស់
ទ្ំព័រខហវសប ុក្ ក្តរផ្បងផ្ចក្ខមា ងសិក្ា សតង់
ដ្ឋអណំានផ្ដលមានអតថ្បខោជន៍ស្មាប់
យក្ខៅអនុវតតខៅតារសាលាខរៀន "។ 
 ខលាក្្សើ រនិ ណាវ ើ ជា្គូបខ្ងៀនថាន ក់្ទ្ើ
៣ក្ច្នសាលាបឋរសិក្ា ្គញូង បានមាន
្បសាសន៍ថា“េ្ុ ំទ្ទួ្លបានចំខណោះដឹងជាខ្ចើន 
ដូចជា ដឹងពើរខបៀបខលងផ្លបងសិក្ាខៅក្នុងខរ
ខរៀននើរួយៗ ក្តរខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅសតងដ់្ឋ

អំណាន ដឹងពើដខំណើ រក្តរខ្វើខតសតតារដណំាក់្
ក្តល និងខចោះផ្បងផ្ចក្ខមា ងស្មាប់ក្តរ
បខ្ងៀន និងខរៀន្បក្បខដ្ឋយ្បសិទ្ធភាព។ 
សិក្តខ សាលាខនោះពិតជាលអ និងមាន្បខោជន៍
ណាស់ចំខពាោះេ្ុ ំក្នុ ងក្តរបខ្ងៀន និងខរៀនជា 
រួយបខចចក្ខទ្សថ្មើៗ ររួផ្េជំារួយវ ិ្ ើសាន្តសត
បខ្ងៀនលអៗ “។ 
 ខលាក្្គូអនក្្គូបានដឹងពើវឌឍនភាព
គខ្មាង លទ្ធផ្លខតសតដំណាក់្ក្តល សូចនា
ក្រផ្ដលគខ្មាងក្ំពុងអនុវតតន៍ ក្តរខ្បើ្បាស់
ទ្ំព័រខហវសប ុក្ (Facebook page) ព្ងឹងតួ
នាទ្ើ និងភារក្ិចច្គូបងវឹក្អំណានខ ើងវញិ 
រលំឹក្ពើផ្ផ្នក្តរយុទ្ធសាន្តសតអភិវឌឍន៍សាលា
ខរៀន និងខរៀបចំក្តលវភិាគស្មាប់ឆ្ន សំិក្ាថ្មើ 
២០២១-២០២២ ឱយលអជាងរុន៕ 

ការខរបើរបាស់ខសៀវខៅសតង្់ដាអំណានឱនយោនរបសិេធភាព  

ខលាក្្គូអនក្្គូពិភាក្ារន ពើតួនាទ្ើ្គូបងវឹក្ខដើរបើជួយសិសេផ្ដលធាា ក់្ខតសតដណំាក់្ក្តលខៅក្នុ ងសាលាខរៀនខរលខៅ។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 10 

 គខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយ (H C C ) 
បានខរៀបចំវគគសិក្តខ សាលាសតើពើ ក្តររឭំក្ថាន ក់្ 
ពខនាឿនក្តរសិក្ាថាន ក់្ទ្ើ១ ដល់ថាន ក់្ទ្ើ៦ ផ្ដល
្ប្ពឹតតខៅខៅច្ថ្ៃទ្ើ១៤ ផ្េរក្រា ឆ្ន ២ំ០២២ 
តាររយៈ្បព័នធអនឡាញ(Zoom និង Google 

Meet)។ សមាសភាពអនក្ចូលររួសរុបមាន
ចំនួន១៤៩នាក់្ ដូចជា នាយក្នាយក្រង 
និងខលាក្្គូអនក្្គូ រក្ពើសាលាខរៀនខរល

ខៅចំនួន៣០សាលាក្នុងខេតតចំនួន៤ ររួមាន៖ 
ខេតតតបូងឃមុ ំខេតត្ក្ខចោះ ខេតតរតនគិរ ើ និងខេតត
ខសៀររាប។ 
 វគគសិក្តខ សាលាខនោះ មានខរលបំណង
ជួយស្រួលដល់ខលាក្្គូអនក្្គូ ខដើរបើយក្
ខៅបខ្ងៀនសិសានុសិសេ ផ្ដលេក្ខានរិន
បានទ្ទួ្លខសវាអប់រខំពញខលញខដ្ឋយសារ
ក្តរគំរារក្ំផ្ហងពើជំងឺកូ្វ ើដ-១៩ ខដើរបើក្សាង

រូលដ្ឋា ន្គឹោះឱយរងឹមាសំ្មាប់សិសេឈានខៅ
ក្តន់ក្្រិតថាន ក់្ថ្មើ។ 
 ខលាក្ ថា ្សស់ ជា្គូបខ្ងៀនក្ិចច
សនាខៅសាលាបឋរសិក្ា្ក្ញូងផ្សនជ័យ 
បានមាន្បសាសន៍ថា "ចំខណោះដឹងផ្ដលេ្ុ ំ
ទ្ទួ្លបានពើវគគសិក្តខ សាលា គឺដឹងពើរខបៀបច្ន
ក្តរខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅពខនាឿនក្តរសិក្ាក្តន់ផ្ត
ចាស់លាស់ជាងរុន ខដើរបើជួយបខ្ងៀនដល់
សិសានុសិសេឱយខរៀនទន់តារក្រមវ ិ្ ើសិក្ា ក៏្
ដូចជាបានជួយព្ងឹងសរតថភាពខលាក្្គអូនក្
្គបូខ្ងៀនកិ្ចចសនាពាក់្ព័នធទក់្ទ្ងខៅនិង
ក្តរបខ្ងៀន និងខរៀនឱយក្តន់ផ្តមាន្បសិទ្ធ
ភាពេពស់ "។  
 ខលាក្្គូអនក្្គូបានឆាុោះបញ្ញច ងំពើក្តរអនុ
វតតនាខពលក្នាងរក្ក្នុងក្តរខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅ
ពខនាឿនក្តរសិក្ា ផ្ចក្រផំ្លក្បទ្ពិខសា្ន៍ 
បញ្ញា ្បឈរ និងដំខណាោះ្សាយខៅវញិខៅ
រក្ ខដើរបើចូលររួចំផ្ណក្ខលើក្ក្រពស់លទ្ធ
ផ្លសិក្ារបស់សិសេ ក៏្ដូចជាជួយក្តត់
បនថយអ្តា្តួតថាន ក់្ និងអ្តាខបាោះបង់ក្តរ
សិក្ាខៅតារសាលាខរៀនខរលខៅ។ 
គខ្មាង HCC បានយក្ចិតតខាា ងំបំផុ្តខលើក្តរ
បំប នសរតថភាព្គូបខ្ងៀន៕ 

ការរំឭកថ្្នក់ពខនែឿនការសកិនាថ្្នកេ់ី១ 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ១៨ ផ្េរក្រា ឆ្ន ២ំ០២២ 
គខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយ (HCC) បានខរៀប 
ចំវគគសិក្តខ សាលារឭំក្ខ ើងវញិសតើពើ ក្តរខ្បើ
្បាស់ក្ញ្ច ប់ឯក្សារបំប នបផ្នថរ ផ្ដល្ប្ពឹតត 
ខៅតារ្បព័នធអនឡាញ (Zoom, Google 
Meet) និងមានសិក្តខ ក្តរចូលររួសរុបចំនួន 
១៤០នាក់្ (្សើ៥២នាក់្) រក្ពើសាលាខរៀន
ខរលខៅចំនួន១១ក្នុងខេតតចំនួន៤ ររួមាន៖ 
ខេតតតបូងឃមុ ំខេតត្ក្ខចោះ ខេតតរតនគិរ ើ និងខេតត
ក្ំពង់ចារ។ 
 សិក្តខ សាលាខនោះមានខរលបំណងព្ងឹង
សរតថភាពសិក្តខ ក្តរខលើក្តរខ្បើ្បាស់ក្ញ្ច ប់
ឯក្សារបំប នបផ្នថរស្មាប់ថាន ក់្ទ្ើ២ ដល់ទ្ើ
៦ ឱយបាន្តឹរ្តូវ្បក្បខដ្ឋយគុណភាព និង
មាន្បសិទ្ធភាពក្នុងក្តរបខ្ងៀន និងខរៀនខៅ
តារសាលាខរៀន។  

 សិក្តខ ក្តរបានផ្ចក្រផំ្លក្បទ្ពិខសា្ន៍ 
ជផ្ជក្ពិភាក្ាផ្សវងរក្ដំខណាោះ្សាយខលើ
បញ្ញា ផ្ដលបានជួប្បទ្ោះក្នុងក្តរខ្បើ្បាស់
ក្ញ្ច ប់ឯក្សារបំប នបផ្នថរ។  
 ខលាក្្គូអនក្្គូបានដក្្សង់យក្ចំណុច

លអៗ ទងំអស់ខៅអនុវតតខៅតារសាលាខរល
ខៅខរៀងៗេាួន ខ្វើោ ងណាបងកឱយសិសេបាន
សិក្ា្បក្បខដ្ឋយក្តររ ើក្ចខ្រើន និងទ្ទួ្ល
លទ្ធផ្លក្តន់ផ្តលអខ ើងបផ្នថរខទ្ៀត៕ 

ការខរបើរបាសក់ញ្េបឯ់កសារបំប នបផ្នែមខដើមនបីពរង្ឹង្ការបខរង្ៀនរគូ 

សក្រមភាពខលាក្្គូអនក្្គូចូលររួវគគសិក្តខ សាលាតារ្បព័នធអនឡាញ។ 

ផ្ទា ងំសាា យរួយខៅក្នុ ងបទ្បងាា ញរបស់គខ្មាង្តាក្៣ខលើក្ញ្ច ប់ឯក្សារក្តរសិក្ាបំប នបផ្នថរ។ 



 

ទាំររ័ 11 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

 គខ្មាងអប់របំំណិនជើវតិស្មាប់កុ្មារ ើ
(LSLAG) បានខរៀបចំសិក្តខ សាលាសតើពើ ក្តរ 
បណតុ ោះបណាត ល្គូបខងាគ លក្រមវ ិ្ ើបំណិន 

ជើវតិ Gap Inc. P.A.C.E. តាររយៈ្បព័នធអន
ឡាញ (Zoom) ផ្ដលបាន្ប្ពឹតតខៅខៅច្ថ្ៃ
ទ្ើ១៦-១៧ ផ្េកុ្រភៈ ឆ្ន ២ំ០២២ ខដ្ឋយមាន

ក្តរចូលររួពើតំណាងនាយក្ដ្ឋា ន-រនាើរអប់រ ំ
យុវជន និងក្ើឡា ទងំ២៥រាជធានើ-ខេតត។ 
 សិក្តខ សាលាមានខរលបំណងឱយសិក្តខ
ក្តរ៖ ១-យល់ដឹងអំពើគខ្មាងអប់របំំណិន 
ជើវតិស្មាប់កុ្មារ ើ (LSLAG)។ ២-យល់ដឹងពើ
បញ្ាតតិ និយរន័យក្តរអប់របំំណិនជើវតិ និង
ខយនឌ័រ ខដើរបើបន្តញ្ចបនូវក្តរយល់ដឹងដល់
សិសេក្នុងក្រមវ ិ្ ើសិក្ាផ្ភស(P.A.C.E)។ ៣-
យល់ដឹងពើភាពផ្្ប្បួលរបស់រនុសេវយ័ជំទ្ង់ 
និងរនុសេ្ំ/ខពញវយ័។ ៤-យល់ដឹងអំពើក្តរ
បណុ្ោះបណ្ាលផ្បបចូលរួរ វ ិ្ ើសាន្តសតបណុ្ោះ
បណ្ាល និងជំនាញស្របស្រួល។ ៥-
យល់ដឹងពើវ ិ្ ើសាន្តសត និងក្តរខ្បើ្បាស់ខសៀវ 
ខៅទងំ៨រ ូឌុល និងសក្រមភាពពិនិតយតារ
ដ្ឋន និងវាយតច្រាក្នុងគខ្មាង។ 
 ខលាក្ អ ុល រុន ទ្ើ

 
 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ១៦ ផ្េកុ្រភៈ ឆ្ន ២ំ០២២ 
គខ្មាងសរព័នធភាពខដើរបើក្តរអភិវឌឍ្បក្ប 
ខដ្ឋយខចរភាពនិងក្តររំ្ ទ្សំខ ង ខដើរបើសរ
្រ៌សងគរ (CO-SAVED) បានខរៀបចំវគគ 
បណតុ ោះបណាត លសតើពើ ថ្វកិ្តអភិវឌឍន៍សាលា
ខរៀនខៅក្តន់នាយក្សាលា ្តូវបានខរៀបចំ
ខ ើងខៅក្នុងខេតតក្ំពត ខដ្ឋយមានអនក្ចូលររួ
សរុបចំនួន១៦នាក់្ ររួមាន៖ នាយក្ និង   
នាយិក្តផ្ដលរក្ពើសាលាបឋរសិក្ាចំនួន 
១៥ក្នុង្សុក្ក្ំពង់្តាច និង្សុក្ទ្ឹក្ឈូ។ 
 វគគបណតុ ោះបណាត លខនោះមានខរល
បំណងត្រង់ទ្ិសនាយក្/នាយិក្តអំពើក្តរខ្បើ
្បាស់ថ្វកិ្តអភិវឌឍន៍សាលាខរៀន្បក្បខដ្ឋយ
្បសិទ្ធភាព។  
 ខលាក្ សុេ ខហង ្បធានក្តរោិល័យ
អប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា្សុក្ទ្ឹក្ឈូបានមាន
្បសាសន៍ថា“សាលាខរៀននើរួយៗមានក្តរអភិ 
វឌឍផ្ផ្នក្តរស្មាប់ឆ្ន សិំក្ាថ្មើ ២០២១-
២០២២ បនាា ប់ពើទ្ទួ្លបានវគគបណតុ ោះបណាត ល

ទក់្ទ្ងនឹងខៅសាលាកុ្មារខរ្តើ និងសូរ
ឱយនាយក្/នាយិក្តខ្បើ្បាស់ថ្វកិ្តឱយមាន
្បសិទ្ធភាពស្មាប់ផ្ទា ស់បតូ រ ក៏្ដូចជាផ្ក្ផ្្ប   
បរសិាថ នសាលាខរៀនឱយមានក្តរអភិវឌឍន៍ខដើរបើ
ខ្វើឱយកុ្មារទ្ទួ្លក្តរអប់រ ំ្បក្បខដ្ឋយ្បសិទ្ធ
ភាព និងមាន្បសិទ្ធផ្ល ”។  

 ខលាក្នាយក្/នាយកិ្តបានខរៀនសូ្ត 
និងយល់ដឹងក្តន់ផ្តចាស់ពើក្តរខ្បើ្បាស់
ថ្វកិ្តអភិវឌឍសាលាខរៀន ជាពិខសសទក់្ទ្ង
ខៅនឹងក្រមវ ិ្ ើសាលាកុ្មារខរ្តើ ផ្ដលមាន
បរោិក្តសសបាយរ ើក្រាយស្មាប់កុ្មារក្នុង
ក្តរសិក្ា៕ 

ការខរបើរបាសថ់្វិកាអភិវឌនឍន៍សាលាខរៀនឱនយោនរបសេិធភាព 

ការប ្តុះបណាតនលរគូបខងាគនលកមមវិធីប ំិនជវីិត Gap Inc. P.A.C.E.  

(អានបនតេំព័រ ១២...) 

នាយក្ និងនាយិក្តចំនួន១៦នាក់្ រក្ពើសាលាបឋរសិក្ាចំនួន ១៥ ក្នុ ង្សកុ្កំ្ពង់្ តាច 
 និង្សុក្ទឹ្ក្ឈូ ផ្ដលបានចូលររួវគគបណតុ ោះបណាត ល។ 

សក្រមភាពខលាក្្គូអនក្្គូថ្តជុំរន បនាា ប់ពើវគគសិក្តខ សាលា្តូវបានបញ្ច ប់។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 12 

្បឹក្ាជាតិជាន់េពស់របស់
អងគក្តរ ខេប បានមាន្បសាសន៍ថា “សិសេ
នឹងមានជនំាញទុ្នជាខ្ចើនស្មាប់ដឹក្នាជំើវតិ
របស់ពួក្ខគខៅក្នុងវស័ិយក្តរងារ ខបើខទោះបើជា
សិសេបានខរៀនខសៀវខៅក្រមវ ិ្ ើសិក្ា G a p 
Inc. P.A.C.E. បានផ្តបើក្ាលក៏្ខដ្ឋយ 
ពើខ្ពាោះវាបានបណតុ ោះគនិំតខក្មង្សើឱយយល់ដឹង
អំពើេាួនរបស់ពួក្ខគ ដឹងពើសរភាពខយនឌ័រ 
មានទ្នំាក់្ទ្ំនងលអ ក្តា ហាន និងអាចក្តា យជា
បុគគលផ្ដលអាចរស់ខៅពឹងពាក់្ខលើេាួ នឯង
បាន ជាពិខសសអាចនឹងក្តា យជាជនគំរូដល់
ខក្មង្សើដច្ទ្ខទ្ៀតផ្ងផ្ដរ”។ 
 ខលាក្ រត័ន សារា  ្បធាននាយក្ដ្ឋា ន
ត្រង់ទ្ិសវជិាជ ជើវៈបានមាន្បសាសន៍ថា 
“បំណិនជើវតិ គឺបំណិនរួយជួយបណតុ ោះក្តរគិត
ដល់សិសេឱយមានទ្សេនៈវស័ិយផ្វងឆ្ៃ យ 
ជរុំញ និងខលើក្ទឹ្ក្ចិតតសិសេឱយគិតអពំើបំណង

្បាថាន   និងបានបខ្ងៀនសិសេឱយសាគ ល់អពំើេាួន
ឯង ក៏្ដូចជាខ្តៀរេាួនរចួជាខ្សចស្មាប់
ចាប់យក្ឱក្តសក្តរងារនាខពលខាងរុេ 
ខហើយជនំាញទ្ន់ផ្ដលពាក់្ព័នធនឹងក្តរផ្្ប
្បលួឥរោិបថ្ ក្តរទ្ំនាក់្ទ្នំង ក្តរគិតពិចារ 
ណា និងក្តរខ្វើក្តរងារជា្ក្រុខនោះ វាជាជនំាញ
ផ្ដលរិនងាយ្សលួខនាោះខទ្ វាទរទរឱយមាន
ក្តរអនុវតតជា្បចាសំ្មាប់ឱយសិសេបានចូល
ររួចំផ្ណក្ក្នុ ងក្តរអភិវឌឍសងគរ ក្តរពារបរ ិ
សាថ ន សាគ ល់ពើគុណតច្រាច្នក្តរសិក្ាខរៀនសូ្ត 
និងខ្វើឱយពួក្ខគមានក្តរផ្្ប្បលួឥរោិបថ្ក្នុ ង
ក្តរសិក្ា ”។ 
 ខលាក្ ទុ្ំ ទ្ើតូណា ្បធានគខ្មាង អប់រ ំ
បំណិនជើវតិស្មាប់កុ្មារ ើ(LSLAG)បានមាន
្បសាសន៍ថា "ក្រមវ ិ្ ើបំណិនជើវតិ Gap Inc. 
P.A.C.E. គឺជាក្តរដ្ឋក់្ទុ្នខលើជនំាញថ្មើខដើរបើ
អនាគត ផ្ដលជាក្រមវ ិ្ ើបំណិនជើវតិរូលដ្ឋា នថ្មើ

រួយស្មាប់ខក្មង្សើអាយុ១១ឆ្ន ដំល់១៧ឆ្ន ំ
ផ្ដលមានខរលបំណងខដើរបើក្សាងបណិំន 
និង្បសិទ្ធភាពដល់កុ្មារ ើ ខដើរបើឱយមានទ្ំនុក្
ចិតត សរតថភាពខ្វើក្តរសខ្រចចិតត និងខចោះខ្វើ
ផ្ផ្នក្តរស្មាប់អនាគតរបស់ពួក្ខគ ” ។ 
 ជាលទ្ធផ្ល អនក្ចូលររួបានសាគ ល់ពើក្រម
វ ិ្ ើបំណិនជើវតិ  Gap Inc. P.A.C.E. ផ្ដល
ក្រមវ ិ្ ើខនោះ្តូវបានផ្បងផ្ចក្ជា២្ក្ុរអាយុ  
គឺ៖ ទ្ើ១ ក្រមវ ិ្ ើសិក្ាស្មាប់ខក្មង្សើទ្ំនង់
ផ្ដលមានអាយុចាប់ពើ១១ដល់១៣ឆ្ន  ំ (មាន
បួនរ ូឌុល) និងទ្ើ២ ក្រមវ ិ្ ើសិក្ាស្មាប់
ខក្មង្សើខពញវយ័ ផ្ដលមានអាយុចាប់ពើ១៤ 
ដល់១៧ឆ្ន  ំ (មានបួនរ ូឌុល) យល់ដឹងពើ
សក្រមភាពគខ្មាងផ្ដលក្ំពុង្បតិបតតិខៅក្នុង
តំបន់ខរលខៅ និងក្ញ្ច ប់ថ្វកិ្តស្មាប់ក្តរ
អនុវតតក្រមវ ិ្ ើ ៕ 

(...តពីេំព័រ ១១) 

ខលាក្ រត័ន សារា  ្បធាននាយក្ដ្ឋា នត្រងទិ់្សវជិាជ ជើវៈ បានចូលររួផ្តលជ់ាទ្សេនអំពើបំណិនជើវតិក្នុ ងអំ ុងខពលវគគបណតុ ោះបណាត លតាររយៈ្បព័នធអនឡាញ។  



 

ទាំររ័ 13 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ២២ ដល់ ទ្ើ២៤ ផ្េកុ្រភៈ ឆ្ន ំ
២០២២ គខ្មាងងាយ្សួលខរៀន (E2L) 
បានខរៀបចំវគគបណតុ ោះបណាត លនាយក្សាលា
បឋរសិក្ា និងគណៈក្រមក្តរ្គប់្គងសាលា
ខរៀនសតើពើ ក្តរ្បរូលកុ្មារខ្ៅសាលាខរៀន 
ក្តរគូសផ្ផ្នទ្ើេនងផ្ាោះ គណៈក្រមក្តរអាហារូប
ក្រណ៍ និង្បព័នធរលំឹក្ទុ្ក្ជារុនផ្ដលខរៀបចំ
ខ ើងខៅសាល្បជុំច្នសាក្លវទិ្ាល័យ្ក្
ខចោះ។ វគគបណតុ ោះបណាត លខនោះមានសមាសភាព 
អនក្ចូលររួសរុបចំនួន៣៥នាក់្ ររួមាន៖ 
នាយក្ នាយកិ្ត ្គូបខ្ងៀន និងគណៈក្រម
ក្តរ្គប់្គងសាលាខរៀនផ្ដលរក្ពើសាលា
ខរៀនខរលខៅចំនួន៧ក្នុងខេតត្ក្ខចោះ។ ក្រម
វ ិ្ ើងាយ្សួលខរៀនខៅក្នុងខេតត្ក្ខចោះទ្ទួ្ល
បានជំនួយហរិញ្ាបបទនពើអងគក្តរឆ្លហាវ ន 
្បខទ្សកូ្ខរ  ខាងតបួង និង្បតិបតតិខដ្ឋយអងគ
ក្តរ ខេប  ខដើរបើខ្វើឱយ្បខសើរខ ើងនូវលទ្ធភាព
ទ្ទួ្លបាន និងក្តររក្ាខក្មង្សើនិងខក្មង្បុស
ផ្ដល្គប់អាយុចូលសាលាបឋរសិក្ា រួរ
ទងំ កុ្មារនិងមាននិងរម នលទ្ធភាព ជា

ពិខសសកុ្មារពិក្តរភាពខៅក្នុងសាលាបឋរ
សិក្ាខរលខៅ។ 
 ក្រមវ ិ្ ើបណតុ ោះបណាត លខនោះមានខរល
បំណង៖ ១-្បរូលកុ្មារ្គប់អាយុបានចូល
ខរៀនទងំអស់រន ។ ២-ក្តរខរៀបចំផ្ផ្នទ្ើេនងផ្ាោះ 
ខដើរបើរក្ឱយខឃើញកុ្មារដល់វយ័សិក្ា្តូវចូល
ខរៀន ផ្សវងរក្កុ្មាររិនទន់បានចុោះខឈាម ោះចូល
ខរៀន ឬកុ្មារជួបក្តរលំបាក្្គប់្បខភទ្។ ៣-
ខ្ជើសខរ ើសសិសេអាហារូបក្រណ៍្គួសារ្ក្ើ្ក្ 
្គួសារជួបក្តរលំបាក្ពិត្បាក្ដ និង្គួសារ
ងាយរងខ្រោះ។ ៤-ផ្េពវផ្ាយក្តរអនុវតតក្រម
វ ិ្ ើវន័ិយតារផ្បបវជិជមាន និងក្តរ្គប់្គង
ថាន ក់្ខរៀនឱយមាន្បសិទ្ធភាពេពស់។ ៥-ផ្ារ
ភាជ ប់ក្តរអនុវតតជាក់្ផ្សតងរបស់្គូខៅតាររូល
ដ្ឋា នជារួយសិសេអំពើអាក្បបក្ិរោិ ពាក្យសំដើ 
ក្តន់ផ្តមានភាពលអ្ បខសើរ។ 
 សិក្តខ ក្តរនឹងទ្ទួ្លបានចំខណោះដឹង   
សំខាន់ៗរួយចំនួនដូចខាងខ្ក្តរ៖ 
១-ក្ំណត់បានសថិតិកុ្មារតារភូរិសិក្ា្គប់
អាយុចូលខរៀន។ ២-ក្ំណត់បានកុ្មារជួប

ក្តរលំបាក្ ងាយរងខ្រោះ កុ្មារ្ក្ើ្ក្ និង
្គួសារកុ្មារខ្បើអំខពើហងិា។ ៣-ក្ំណត់បាន
ពើទ្ណឌ ក្រមរាងក្តយ និងផ្ផ្នក្សាម រតើជាអវើ។ 
៤-ក្ំណត់បានពើផ្លវបិាក្ច្នទ្ណឌ ក្រមរាង
ក្តយ និងផ្ផ្នក្សាម រតើ។ ៥-ឆាុោះបញ្ញច ងំ និងក្តរ
ផ្សវងយល់អំពើសារៈសំខាន់ជនគំរូ។ ៦-្គប់ 
្គងអាររមណ៍ និងរងំាប់ក្ំហងឹបាន។ ៧-អនុ
វតតក្តរដ្ឋក់្វន័ិយផ្បបវជិជមានជំនួសខដ្ឋយក្តរ
ដ្ឋក់្ទ្ណឌ ក្រមរាងក្តយ និងផ្ផ្នក្សាម រតើ។ ៨-
សរខសរខរលក្តរណ៍ស្មាប់ថាន ក់្ខរៀនជារួយ
សិសេ និងខលើក្ទ្ឹក្ចិតតសិសេឱយមានអាក្បប
ក្ិរោិលអ។ 
 ខលាក្នាយក្ នាយិក្ត គណៈក្រមក្តរ
្គប់្គងសាលាខរៀន សហគរន៍ និងអនក្ពាក់្
ព័នធបានចូលររួសហក្តររន  ខដើរបើ្បរូលកុ្មារ 
ខ្ៅសាលាបានចូលខរៀនខពញខលញ យល់
ដឹងពើនិតិវ ិ្ ើក្នុងក្តរខ្ជើសខរ ើសសិសេអាហារូប
ក្រណ៍ និងវន័ិយផ្បបវជិជមានរវាង្គូបខ្ងៀន 
និងសិសេ ្ពរទងំបានខរៀបចំផ្ផ្នទ្ើស្មាប់
ឆ្ន សំិក្ាថ្មើ៕  

ការរបមលូកោុរខរៅសាលាខរៀន និង្ការគសូផ្ននេេីែង្នទុះ 

សក្រមភាពខលាក្្គូអនក្្គូពិភាក្ារន ខលើក្តាត ផ្ដលខ វ្ើឱយប ោះពាល់ដល់ក្តរសិក្ារបស់កុ្មារខៅតារតំបន់ដ្ឋច់្សខោល។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 14 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ១៦-១៧ ផ្េរើនា ឆ្ន ២ំ០២២ 
គខ្មាងងាយ្សួលខរៀន (E2L)  ទ្ទួ្លបាន
ហរិញ្ាបបទនពើអងគក្តរឆ្លហាវ នកូ្ខរ  ខាងតបូង
តាររយៈអងគក្តរឆ្លហាវ ន ក្រពុជា បានខរៀបចំ
សិក្តខ សាលាសតើពើ គណៈក្រមក្តរសុេភាពតារ

សាលាខរៀន ផ្ដលខ្វើខ ើងខៅសាលាបឋរ
សិក្ាភូរិថ្មើ និងមានសិក្តខ ក្តរចូលររួសរុប
ចំនួន៣៦នាក់្ ររួមាន៖ នាយក្/នាយិក្ត ្គូ
ដឹក្នាទំ្ើ្បឹក្ាកុ្មារ ើ ្គូដឹក្នាំ្ ក្ុរ្បឹក្ាកុ្មារ 
និងគណៈក្រមក្តរ្គប់្គងសាលាខរៀន។ 

 វគគសិក្តខ សាលាមានខរលបំណង  
ផ្តល់ឱយសិក្តខ ក្តរបាន៖ ១-យល់ដឹងពើសារៈ
សំខាន់អាហារូបតថរភ សាគ ល់ពើតួនាទ្ើអាហារ
ទងំ៣្ក្ុរ និងអនារ័យស្មាប់កុ្មារក៏្ដូច
ជា្គូបខ្ងៀន បានសិក្ាផ្សវងយល់ពើក្តរក្តរ 
ពារពើក្តររ ើក្រាលដ្ឋលជំងឺកូ្វ ើដ-១៩។ ២-អប់រ ំ
កុ្មារតារសាលាខរៀន អនុវតតនូវ ៣កុ្ំ៣ក្តរពារ 
និងរក្ាគមាា តសុវតថិភាព។ ៣-យល់ចាស់ពើ
ក្តរ្គប់្គងអាហារ្បក្បខដ្ឋយសុវតថិភាព 
និងអនារ័យក្នុងក្តរចរអិន។ 
 គណៈក្រមក្តរសុេភាពតារសាលាខរៀន
ខរលខៅនើរួយៗនឹងខ្វើក្តរផ្េពវផ្ាយពើ
ខរលក្តរណ៍សុេភាពដល់ខលាក្្គូអនក្្គូ 
អនក្លក់្ដូរក្នុងបរខិវណសាលា សហគរន៍ 
មាតាបិតា អាណាពាបាលសិសេ និងសិសា 
នុសិសេឱយហូបសាអ ត ផ្ឹក្សាអ ត និងរស់ខៅ
សាអ តជា្បចាខំដើរបើផ្ថ្ទសុំេភាព។ ខ្ៅពើ
ខនោះ គខ្មាងក៏្បានខ្វើក្តរព្ងឹងបរសិាថ នថាន ក់្
ខរៀន និងក្តរផ្តល់សមាភ របខ្ងៀន និងខរៀន ដល់
សាលាខរៀនខរលខៅផ្ងផ្ដរ៕ 

គ ៈកមមការសេុភាពតាមសាលាខរៀន 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ១០ ដល់ច្ថ្ៃទ្ើ១៦ ផ្េរើនា 
ឆ្ន ២ំ០២២ គខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយ 
(HCC) បានខរៀបចំវគគសិក្តខ សាលាសតើពើ "ក្តរ
ខ្បើ្បាស់ក្ញ្ច ប់ឯក្សារបំប នបផ្នថរ" ផ្ដលខ្វើ
ខ ើងតារ្បព័នធអនឡាញ (Zoom និង
Google Meet) ខដ្ឋយមានអនក្ចូលររួសរុប
មានចំនួន២៥៣នាក់្ ររួមាន៖ រន្តនតើក្តរោិ 
ល័យបឋរច្នរនាើរ អប់រ ំយុវជន និងក្ើឡាខេតត 
រ្នើតក្តរោិល័យ អប់រ ំ យុវជន និង ក្ើឡា
្សុក្ នាយក្ នាយិក្ត និងខលាក្្គូអនក្្គូ  
ផ្ដលរក្ពើសាលាខរៀនខរលខៅទងំអស់ក្នុង
ខេតតខសៀររាប ខេតត្ក្ខចោះ ខេតតតបូងឃមុ ំ ខេតត
រតនគិរ ើ និងខេតតក្ំពង់ចារ។ សិក្តខ សាលាខនោះ   
ខ្វើខ ើងខដើរបើព្ងឹងសរតថភាពសិក្តខ ក្តរខលើ
ក្តរខ្បើ្បាស់ក្ញ្ច ប់ឯក្សារបខ្ងៀនបផ្នថរ
ថាន ក់្ទ្ើ២ដល់ទ្ើ៦ក្នុងបរបិទ្ជំងឺកូ្វ ើដ-១៩ ឱយចំ
ខរលខៅ្បក្បខដ្ឋយគុណភាព និងមាន
្បសិទ្ធភាពក្នុងក្តរបខ្ងៀន និងខរៀន និងផ្តល់
វគគបណតុ ោះបណាត លអំពើនិតិវ ិ្ ើច្នក្តរខរៀនបណតុ ំ
តារេនងផ្ាោះក្នុងភូរិដល់ខលាក្្គូ អនក្្គូ ខដើរបើ

យក្ខៅអនុវតតបនតខៅតារសាលាខរលខៅ
របស់េាួន។ 
 សិក្តខ ក្តរទ្ទួ្លបានចំខណោះដឹងរួយ
ចំនួនទក់្ទ្ងខៅនឹងក្តរខ្បើ្បាស់ក្ញ្ច ប់ឯក្
សារបំប នបផ្នថរ ដូចជា ក្តរបខងកើតសក្រមភាព
ថ្មើក្នុងក្តរបខ្ងៀន និងខរៀន រខបៀបខ្វើខតសត 
រខបៀបបំប នបផ្នថរដល់សិសេខរៀនយតឺ តួនាទ្ើ
របស់អាណាពាបាល និងអនក្ពាក់្ព័នធ យល់
ដឹងពើរខបៀបក្ំណត់ពិនាុខលើសនាឹក្ក្ិចចក្តរសិសេ 

និងរខបៀបច្នក្តរចុោះបញ្ជ ើឯក្សារសិសេខដើរបើ
ងាយ្សួលក្នុងក្តរតារដ្ឋនលទ្ធផ្ល និង
ជំរុញសិសេខរៀនខេាយឱយទ្ទួ្លបានលទ្ធផ្ល
លអ្ បខសើរ។ 
 ជាលទ្ធផ្ល សិក្តខ ក្តរបានយល់ដឹង និង
អាចខ្បើ្បាស់ក្ញ្ច ប់ឯក្សារបំប នបផ្នថរក្នុង
ក្តរបខ្ងៀន និងខរៀន ខដើរបើជួយអនតរាគរន៍
ដល់សិសេខរៀនយឺតឱយទន់ក្រមវ ិ្ ើសិក្ារបស់
្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ើឡា៕ 

តំណាងរន្តនតើអងគក្តរឆ្លហាវ ន ចូលររួក្នុ ងវគគសិក្តខ សាលាសតើពើគណៈក្រមក្តរសុេភាពតារសាលាខរៀន។ 

ការពរង្ងឹ្សមតែភាពរគូខលើការខរបើរបាសក់ញ្េបឯ់កសារបំប នបផ្នែម 

ខលាក្្គូអនក្្គូតារសាលាខរៀនខរលខៅចូលររួោ ងសក្រមជារួយគខ្មាង។  



 

ទាំររ័ 15 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ២៣ ផ្េរើនា ឆ្ន ២ំ០២២ 
គខ្មាងងាយ្សួលខរៀន (E2L) ផ្ដលរំ្ ទ្
ហរិញ្ាបបទនខដ្ឋយអងគក្តរឆ្លហាវ ន បាន
ខរៀបចំវគគទ្្រង់ទ្ិសរួយសតើពើ តួនាទ្ើ និងភារ
ក្ិចចបណាា រក្េ ផ្ដលបានខ្វើខ ើងខៅសាលា

បឋរសិក្ាផ្្សសបូវ។ សមាសភាពអនក្ចូល
ររួសរុបមានចំនួន១៥នាក់្ ជាបណាា រក្េ 
នាយក្ និងនាយកិ្ត ផ្ដលរក្ពើសាលាខរៀន
ខរលខៅទងំអស់របស់គខ្មាង។ 
 វគគខនោះមានខរលបំណងព្ងឹងសរតថ

ភាពបណាា រក្េខលើក្តរ្គប់្គង ខរៀបចំបញ្ជ ើ
ឬខសៀវខៅ និងឯក្សារខៅក្នុងបណាា ល័យ
តារសាលានើរួយៗឱយមានសណាត ប់ធាន ប់
ស្មាប់ខលាក្្គូអនក្្គូ សិសេ សហគរន៍
ចូលអាន សិក្ា្សាវ្ជាវ្បក្បខដ្ឋយផ្ទសុក្
ភាព។ 
 ខលាក្្គូអនក្្គូទ្ទួ្លបានចំខណោះដឹង
លអៗ រួយចំនួនទក់្ទ្ងនឹងលក្ខណៈសរបតតិជា
បណាា រក្េ ក្តរតុបផ្តងលរអ និងផ្ថ្ទក៏ំ្ដូចជា
វ ិ្ ើសាន្តសតក្នុងក្តរ្គប់្គងបណាត ល័យខដើរបើ
ដឹក្នាបំណាា ល័យឱយខបើក្ដំខណើ រក្តរបានជា
្បចាសំ្មាប់សិសេ សហគរន៍្ពរទងំ្គូ
បខ្ងៀនចូលរក្អាន និង្សាវ្ជាវផ្សវងរក្
ព័ត៌មានបផ្នថរ។ 
 ខលាក្្គូអនក្្គូជាបណាា រក្េបានដឹង
ចាស់ពើតួនាទ្ើ និងភារក្ិចចក្នុងក្តរ្គប់្គង  
បណាា ល័យឱយមានដំខណើ រក្តរលអ។ ពួក្រត់
បានបងាា ញក្តរតាងំចិតតយក្ខរខរៀនទងំខនោះ
ខៅខរៀបចំដឹក្នាបំណាា ល័យឱយបាន្បខសើរ៕ 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ២២ ផ្េរើនា ឆ្ន ២ំ០២២ 
គខ្មាងងាយ្សួលខរៀន (E2L) ទ្ទួ្លបាន
ហរិញ្ាបបទនពើអងគក្តរឆ្លហាវ នកូ្ខរ  ខាង
តបូង បានខរៀបចំវគគទ្្រង់ទ្ិសរួយសតើពើ ទ្ើ
្បឹក្ាកុ្មារ ើ ផ្ដលបានខ្វើខ ើងខៅសាលាបឋរ 
សិក្ាផ្្សសបូវ ខដ្ឋយមានអនក្ចូលររួសរុប
ចំនួន១៦នាក់្ ជា្គូទ្ើ្បឹក្ាកុ្មារ ើ និង្គូដឹក្ 
នាំ្ ក្ុរ្បឹក្ាកុ្មារទងំ្បាពំើរសាលាខរៀនក្នុង
្សុក្សំបូរ។ 
 វគគទ្្រង់ទ្ិសមានខរលបំណង៖ 
១-ខដើរបើផ្សវងយល់អំពើទ្ិដាភាពទូ្ខៅ ផ្ដល
ពាក់្ព័នធខៅនឹងក្រមវ ិ្ ើទ្ើ្បឹក្ាកុ្មារ ើរបស់
្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា ផ្ដលបានដ្ឋក់្
ឱយដំខណើ រក្តរអនុវតតខៅតារសាលាខរៀនសា
ធារណៈទូ្ទងំ្បខទ្ស។ ២-សិក្ាផ្សវងយល់
អំពើដំខណើ រក្តរខរៀបចំរចនាសរព័នធរបស់ទ្ើ
្បឹក្ាកុ្មារ ើខៅតារសាលាបឋរសិក្ា ររួ
ទងំរចនាសរព័នធនានាផ្ដលពាក់្ព័នធជារួយ

ក្រមវ ិ្ ើទ្ើ្បឹក្ាកុ្មារ ើ។ ៣-ព្ងឹងក្តរអនុវតតក្រម
វ ិ្ ើទ្ើ្បឹក្ាកុ្មារ ើខៅតារសាលា ខដើរបើបខងកើន
សាម រតើរចូលរួរទ្ប់សាក ត់ក្តរខបាោះបង់ក្តរសិក្ា 
ក្តរចូលររួ្បឹក្ាខោបល់លអៗ ដល់កុ្មារ និង
ក្តរចូលររួក្នុងក្តរជួយបខងកើតនូវ្បព័នធសុវតថិ
ភាពនានាដល់កុ្មារខៅតារសាលាខរៀន។
 ក្នុងវគគត្រង់ទ្ិសខនោះ សិក្តខ ក្តរបាន
ជផ្ជក្ពិភាក្ារន អំពើរូលខហតុផ្ដលបណាត ល
ឱយមានក្រមវ ិ្ ើទ្ើ្បឹក្ាកុ្មារ ើតារសាលាខរៀន  

សារៈ្បខោជន៍អំពើរិតតអប់ររំិតត តួនាទ្ើ និង
លក្ខណៈសរបតតិរបស់្គូទ្ើ្បឹក្ាកុ្មារ ើ និង្គូ
ដឹក្នាំ្ ក្ុរ្បឹក្ាកុ្មារ។ 
 ខលាក្្គូអនក្្គូបានយល់ដឹងពើតួនាទ្ើ 
និងភារក្ិចច្ពរទងំរំ្ ទ្ដល់ដំខណើ រក្តរក្រមវ ើ
្ើទ្ើ្បឹក្ាកុ្មារ ើ និងរិតតអប់ររំិតតឱយមានខៅ
តារសាលាខរៀនខរលខៅនើរួយៗ។ គខ្មាង
ខលើក្ក្រពស់ក្តរអប់រតំាររយៈក្តរអភិវឌឍ និង 
អនុវតតវ ិ្ ើសាន្តសតសាលាកុ្មារខរ្តើ៕ 

ខលាក្្គូអនក្្គូពិភាក្ារន អំពើតួនាទ្ើ្គូដឹក្នាំ្ កុ្រ្បឹក្ាកុ្មារ និងទ្ើ្បឹក្ាកុ្មារ ើ។ 

ការពរង្ងឹ្តួនាេី  
េីរបឹកនាកុោរ ី

វគគប ្តុះបណាតនលសមតែភាពរបស់បណាណនរកនស 

សក្រមភាពខលាក្្គូអនក្្គូចូលររួវគគបណតុ ោះបណាត លសតើពើបណាា រក្េ។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 16 

 ក្តលពើសបាត ហ៍ទ្ើ៤ ផ្េរើនា ឆ្ន ២ំ០២២ 
គខ្មាងព្ងឹងក្តរអប់រ ំ និងលទ្ធភាពទ្ទួ្ល
បានក្តរងារតាររយៈក្តរចូលររួរបស់សហ
គរន៍ (BMZ) បានខរៀបចំក្តរ្បជុំឆាុោះបញ្ញច ងំ
សតើពើ ្គូបងវឹក្អំណាន ខៅក្នុងទ្ើតាងំខផ្េងៗ
រន ក្នុងខេតតខរលខៅចំនួន៣ ររួមាន៖ ខេតត
ក្ំពង់ឆ្ន ងំ ខពា ិ្៍សាត់ និងសាវ យខរៀង។ 
សមាសភាពចូលររួសរុបចំនួន៦៧នាក់្ ផ្ដល
ជាតំណាងរនាើរអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡាខេតត 

ក្តរោិល័យអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា្សុក្ 
នាយក្/នាយកិ្ត និង្គូបងវឹក្អំណាន។ 
 ខរលបំណងច្នអងគ្បជុំឆាុោះបញ្ញច ងំខនោះ 
ខដើរបើ៖ ១-បខងកើនក្តរយល់ដឹងបផ្នថរសតើពើតួ
នាទ្ើ និងទ្ំនួលេុស្តូវរបស់្គូបងវឹក្អំណាន
ខលើសក្រមភាពអានរបស់កុ្មារ ផ្ដលទក់្ទ្ង
ខៅនឹងខសៀវខៅសតង់ដ្ឋអំណាន ឧបក្រណ៍
វាយតច្រាខតសតអំណាន និង្បព័នធរលឹំក្ទុ្ក្ជា
រុន (EWS) និង ២-បងាា ញក្តរខ្បើ្បាស់

ផ្លបងសិក្ាដល់្គូបងវឹក្អំណាន និងនាយក្
ស្មាប់ជួយអនតរគរន៍ដល់សិសេផ្ដលធាា ក់្
ក្នុងក្តរខ្វើខតសតដំណាក់្។  
 ក្ិចច្បជុំខនោះបានខលើក្ក្តរពិភាក្ារន អំពើ
ចំណុចសំខាន់ៗទក់្ទ្ងនឹងសរិទ្ធិផ្ល  
បញ្ញា ្បឈរក្នុងក្តរខ្វើខតសតសតង់ដ្ឋអំណាន
ថាន ក់្ទ្ើ១ ទ្ើ២ និងទ្ើ៣ ព្ងឹងខលើក្តរអនុវតត 
ខតសតដំណាក់្ក្តល និងក្តរខ្វើខតសតផ្ទា ល់មាត់ 
ក៏្ដូចជាក្រមវ ិ្ ើបខ្ងៀន ព្ងឹងខលើក្តរអាន 
ខរៀបចំផ្ផ្នក្តរបនាា ប់ និងទ្ទួ្លរតិ្ត ប់ពើ
អាណាពាលបាលសិសេក្នុងសហគរន៍ខលើ
ក្តរខរៀនសូ្តរបស់កុ្មារខៅតារសាលាខរៀន 
នើរួយៗ។ 
 អនក្ចូលររួបានយល់ដឹងបានចាស់អំពើតួ
នាទ្ើ និងក្តរទ្ទួ្លេុស្តូវ ្ពរទងំរំ្ ទ្
សក្រមភាពគខ្មាងខដើរបើជួយកុ្មារឱយទ្ទួ្ល
បានក្តរអប់រ ំ្ បក្បខដ្ឋយគុណភាព មាន
្បសិទ្ធភាព និង្បសិទ្ធផ្ល។ ក្ិចច្បជុំខនោះក៏្
ជាសូចនាក្រស្មាប់្គូបងវឹក្អំណានផ្ដរ៕ 

  
 
 
 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ២៦-២៧ ផ្េរើនា ឆ្ន ២ំ០២២ 
គខ្មាងសរពនធភាពខដើរបើក្តរអភិវឌឍ្បក្ប 
ខដ្ឋយខចរភាពនិងក្តររំ្ ទ្សំខ ងខដើរបើសរ
្រ៌សងគរ (CO-SAVED) បានខរៀបចវំគគបណតុ ោះ 
បណាត ល្គូបខងាគ លសតើពើ ក្តរ្គប់្គងបណាា
ល័យ ជូនដល់សាលាខរៀនខរលខៅចំនួន៤៦ 
ផ្ដលខ្វើខ ើងខៅរនាើរអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា
ខេតតក្ំពត ខដ្ឋយមានអនក្ចូលររួសរុបចំនួន 
៦៦នាក់្ ផ្ដលជានាយក្ នាយកិ្ត និងបណាា  
រក្េ។ 
 វគគបណតុ ោះបណាត លខនោះមានខរលបំណង
ផ្តល់ឱយសិក្តខ ក្តរទ្ទួ្លបានបខចចក្ខទ្ស ពើ
រខបៀបផ្តល់ខសវាក្រម និង្គប់្គងបណាា ល័យ
ក៏្ដូចជាព្ងឹងក្តរខរៀបចំបណាា ល័យឱយមាន
ខសាភ័ណភាពលអ្ បខសើរ។ 
 ខលាក្ សាន សុិត រន្តនតើក្តរោិល័យអប់រ ំ

យុវជន និងក្ើឡា្សុក្ទ្ឹក្ឈូ បានមាន
្បសាសន៍ថា “បណាា ល័យជា្បភព្សាវ្ជាវ 
និងជាក្ផ្នាងស្មាប់បណតុ ោះទ្មាា ប់អានដល់
កុ្មារ ខហើយបណាា រក្េជាក្មាា ងំចលក្រដ៏
សំខាន់ក្នុ ងក្តរជរុំញឱយបណាា ល័យមានដខំណើ រ
ខដើរបើទក់្ទញសិសេឱយ្សឡាញ់ និងចាប់
អាររមណ៍ព័ត៌មានក្នុងបណាា ល័យ ”។ 
 សិក្តខ ក្តរចូលរួរទងំអស់បានខរៀនសូ្ត 

និងយល់ដឹងចាស់ពើទ្ំនួលេុស្តូវរបស់     
បណាា រក្េ ក្តរ្គប់្គងរដាបាលក្នុងបណាា    
ល័យ ក្តរខរៀបចំផ្ផ្នក្តរអភិវឌឍបណាា ល័យ 
និងជំរុញសិសានុសិសេក្នុងក្តរអានជា្បចាំ
រិនថាខៅផ្ាោះ ឬខៅសាលាខរៀនខនាោះខទ្។  CO
-SAVED គឺជាគខ្មាងសរព័នធផ្ដលដឹក្នាំ្ បតិ 
បតតិខដ្ឋយអងគក្តរ្បមាណជា១៤ រយៈខពល
៤ឆ្ន កំ្នុងខេតតក្ំពត៕ 

ការរគប់រគង្ 
           បណាណនល័យ 

កិចេរបជុឆំែុុះបញចនំង្សតពីីរគបូង្វឹកអណំាន  

សក្រមភាពខលាក្្គូអនក្្គូពិភាក្ារន ខលើក្តរ្គប់្គងបណាា លយ័។ 

សក្រមភាពខលាក្្គូអនក្្គូបងវកឹ្អំណានពិភាក្ារន ខដើរបើជួយអនតរាគរន៍ដល់សិសេខរៀនយឺត។ 



 

ទាំររ័ 17 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

 គខ្មាងងាយ្សួលខរៀន (E2L) ទ្ទួ្ល
ហរិញ្ាបបទនពើអងគក្តរឆ្លហាវ ន ក្រពុជា បាន
ខរៀបចំវគគត្រង់ទ្ិសរួយសតើពើ តួនាទ្ើ និងភារ
ក្ិចច្គូសម័្គចិតតខៅសាក្លវទិ្ាល័យ្ក្ខចោះ។ 
អនក្ចូលររួសរុបមានចំនួន១0៤នាក់្ ផ្ដលជា
នាយក្ នាយិក្ត ្គូសម័្គចិតត និង្គូបខ្ងៀន។  
 សិក្តខ សាលាខនោះ មានខរលបំណង៖ 
១-ខដើរបើផ្សវងយល់អំពើទ្ិដាភាពទូ្ខៅ ផ្ដល
ពាក់្ព័នធខៅនឹងក្រមវ ិ្ ើដូចជា ក្តរខរៀបចំសនាឹក្
ក្ិចចក្តរ ក្តរវាយតច្រាសរតថភាពសិសេតារ
ដំណាក់្ក្តល និងក្តរវាយតច្រាសិសេសរុប។ 
២-ព្ងឹងសរតថភាព្គូក្នុងក្តរក្ំណត់ក្្រិត
សរតថភាពសិសេ និងខរៀបចំផ្ផ្នក្តរបខ្ងៀន
ជួយសិសេខរៀនយតឺឱយបានទន់ខពលខវលា។ 
 ខលាក្ នូ សុើណាត ្បធានគខ្មាងងាយ
្សួលខរៀន បានមាន្បសាសន៍ថា "ខដើរបើដឹង 
ពើក្្រិតសរតថភាពសិសេ ្គបូខ្ងៀន្តវូខ្វើក្តរ
វាយតច្រាសរតថភាពសិសេជា្បចាខំៅខពល
ក្ំពុងបខ្ងៀន និងខរៀនចប់ខរខរៀនរួយ ខដើរបើ
សាា បសាងក់្តរយល់ដឹងរបស់សិសេ ក៏្ដូចជា

ផ្សវងរក្ចំណុចខេាយរបស់សិសេខដើរបើជួយ
ពួក្ខគឱយទន់ខពលខវលា តាររយៈក្តរបំប ន
បផ្នថរដល់សិសេខរៀនយឺត"។ 
 សិក្តខ ក្តរនឹងខរៀបចំផ្ផ្នក្តរ្បចាផំ្េ
ស្មាប់បខ្ងៀន និងខរៀន យល់ដឹងក្តន់ផ្ត
ចាស់ពើរខបៀបច្នក្តរវាយតច្រា ក្តរខ្បើ្បាស់
ក្ញ្ច ប់ឯក្សារបំប នបផ្នថរ និងវ ិ្ ើសាន្តសតខតសត

សិសេ ខដើរបើជួយអនតរាគរន៍ដល់សិសេខរៀន
យតឺឱយទ្ទួ្លបានលទ្ធផ្លលអ្ បខសើរក្នុងខរ
ខរៀនបនាា ប់។ គខ្មាង E2L ខ្វើក្តរបណតុ ោះ     
បណាត លនាយក្ នាយកិ្ត និង្គូខៅសាលា
ខរៀនខរលខៅអំពើវ ិ្ ើសាន្តសតបខ្ងៀនតារក្រម
វ ិ្ ើសាលាក្រុមារខរ្តើ ជាពិខសសខលើក្ក្រពស់
ជំនាញខលេ និងអក្ខរក្រមរបស់កុ្មារ៕  

វគគតរមង្់េិសសតីពី តួនាេ ីនិង្ភារកិចេរគសូម័រគចតិត 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ២៧-៣០ ផ្េរើនា ឆ្ន  ំ
២០២២ គខ្មាងងាយ្សួលខរៀន (E2L) 
ខេតត្ក្ខចោះខ្ក្តរជំនួយហរិញ្ាបបទនពើអងគ
ក្តរឆ្លហាវ ន កូ្ខរ  អាងតបូង បានខរៀបចំវគគ
សិក្តខ សាលាសតើពើ ក្តរក្សាងផ្ផ្នក្តរអភិវឌឍ
សាលាខរៀនខៅតារសាលាខរៀនខរលខៅ
នើរួយៗរបស់គខ្មាង ខដ្ឋយមានសមាសភាព
ចូលររួសរុបចំនួន១៤៣នាក់្ ផ្ដលជាគណៈ
្គប់្គងសាលាខរៀន នាយក្ នាយកិ្ត ្គូ
បខ្ងៀន សហគរន៍ ្ក្ុរ្បឹក្ាកុ្មារ និងរន្តនតើ
របស់អងគក្តរឆ្លហាវ ន ក្រពុជា។  
 សិក្តខ សាលាខនោះមានខរលបំណង
ព្ងឹងខលើក្តរខ្បើ្បាស់ថ្វកិ្តពើ្គប់្បភពឱយ
មានតមាា ភាពស្មាប់អភិវឌឍន៍ផ្ផ្នក្តរសាលា
ខរៀនក្នុងឆ្ន សំិក្ាថ្មើ ២០២២-២០២៣។ 
 សិក្តខ ក្តរបានយល់ដឹងពើសក្រមភាពជា
ខ្ចើនរបស់គខ្មាងក្ំពុង្បតិបតតិក្នុងសាលា

ខរៀនខរលខៅ ចំខណោះដឹងលអៗ ខដើរបើផ្្បក្តា យ
សាលា្រមតាខៅជាសាលាកុ្មារខរ្តើ យល់
ដឹងពើរខបៀបវភិាគខដើរខឈើបញ្ញា  និងនិតិវ ិ្ ើ
រួយចំនួនច្នក្តរខ្បើ្បាស់ក្ញ្ច ប់ថ្វកិ្តផ្ដល
គខ្មាងបានផ្តល់ជូនសាលាខរៀនខរលខៅ

ស្មាប់អភិវឌឍន៍។ 
 សិក្តខ ក្តរនឹងខរៀបចំផ្ផ្នក្តរអភិវឌឍ
សាលាខរៀនខដើរបើផ្ក្លរអបរសិាថ នឱយមានខសា 
ភ័ណភាព និងបរោិក្តសរ ើក្រាយស្មាប់
សិសានុសិសេចូលសិក្ា៕ 

ខេតុអវីរតូវខធវើការកសាង្ផ្ននការអភិវឌនឍសាលាខរៀន?  

ខលាក្ នូ សុើណាត ្បធានគខ្មាងងាយ្សួលខរៀន (E2L) ខេតតច្្ពផ្វង កំ្ពុងខ វ្ើបទ្បងាា ញ 
ទក់្ទ្ងខៅនឹងតួនាទ្ើ និងភារកិ្ចច្គូសម័្ គចិតត។ 

ខលាក្ រំុ ច្  ្បធានគខ្មាងងាយ្សលួខរៀន (E2L) ្ក្ខចោះ បានខ វ្ើបទ្បងាា ញពើផ្ផ្នក្តរ 
អភិវឌឍសាលាខរៀន។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 18 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ៥-៦ ផ្េខរសា ឆ្ន ២ំ០២២ 
គខ្មាងខលើក្ក្រពស់គុណភាពអប់រសំ្មាប់
កុ្មារខ្ៅសាលាខៅភូរិភាគឦសានក្នុង
្បខទ្សក្រពុជា (EQUAL) ខ្ក្តរជំនួយ
ហរិញ្ាបបទនពើអងគក្តរផ្ភានក្រពុជា បានខរៀបចំ
វគគបណតុ ោះបណាត លសតើពើ ក្តរខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅ
ក្ញ្ច ប់ឯក្សារបំប នបផ្នថរ ខៅវទិ្ាល័យបរ
ផ្ក្វ មានសមាសភាពចូលររួសរុបចំនួន៣៧
នាក់្ ផ្ដលជារន្តនតើរនាើរក្តរោិល័យអប់រ ំ យុវ 
ជន និងក្ើឡាខេតត-្សុក្ នាយក្ នាយកិ្ត និង
ខលាក្្គូ/អនក្្គូរក្ពើសាលាខរៀនខរលខៅ
ចំនួន១៥ក្នុងខេតតរតនគិរ ើ។ 
 វគគបណតុ ោះបណាត លខនោះ មានខរល
បំណងខលើក្ក្រពស់កុ្មារខៅខ្ៅសាលា និង
កុ្មារជនជាតិភាគតិចក្នុងខេតតរតនគិរ ើ ឱយមាន
ឱក្តសបំខពញសិទ្ធិក្នុងក្តរអប់រខំៅបឋរ
សិក្ា និងបនតខៅអនុវទិ្ាល័យខដ្ឋយរលូន 
តាររយៈក្តរអប់រ ំ្ បក្បខដ្ឋយគុណភាព បរ ិ
ោបនន និងផ្ទា ស់បតូរផ្បបខយនឌ័រ។ 
 ក្ញ្ច ប់ឯក្សារក្តរសិក្ាបំប នបផ្នថរ
ភាសាផ្េមរ និងគណិតវទិ្ាថាន ក់្ទ្ើ២ ដល់ទ្ើ៦ 
ក្នុងខរលបំណងផ្តល់ឱក្តស ជួយជំរុញ និង

ខលើក្ទ្ឹក្ចិតតសិសេបានសិក្ាខរៀនសូ្ត ផ្ារ
ភាជ ប់ជារួយសក្រមភាពផ្លបងសិក្ា្ពរទងំ
សក្រមភាពដច្ទ្ខទ្ៀតពើក្ញ្ច ប់ឯក្សារក្តរ
សិក្ាបំប នបផ្នថរភាសាផ្េមរ និងគណិតវទិ្ា
ខដ្ឋយបខងកើតខ ើងនូវបរោិក្តសសិក្ា
សបាយរ ើក្រាយដល់កុ្មារ បានចូលររួោ ង
សក្រមក្នុងថាន ក់្ខរៀន និងទ្ទួ្លបានលទ្ធផ្លលអ
្បក្បខដ្ឋយខជាគជ័យ។ 
 ខលាក្្គូអនក្្គូបានយល់ដឹងពើក្តរខ្បើ
្បាស់ខសៀវខៅក្ញ្ច ប់ឯក្សារបំប នបផ្នថរ ដូច
ជា រខបៀបខ្វើខតសតភាសាផ្េមរ និងគណិតវទិ្ាពើ

ថាន ក់្ទ្ើ២ ដល់ទ្ើ៦ យល់ពើក្តរខរៀបចំក្ិចចផ្តង
ក្តរបខ្ងៀន និងខរៀន ក៏្ដូចជាក្រមវ ិ្ ើសិក្ា
ស្មាប់ក្តរបខ្ងៀន។ រ ាងខទ្ៀត ខលាក្្គូ
អនក្្គូក៏្បានផ្ចក្រផំ្លក្បទ្ពិខសា្ន៍បខ្ងៀន 
និងខរៀនខៅវញិខៅរក្ក្នុងក្តរព្ងឹងវ ិ្ ើសាន្តសត
បខ្ងៀនសិសេឱយក្តន់ផ្តលអ្ បខសើរខ ើង។ 
 ខលាក្្គូអនក្្គូនឹងខរៀបចំផ្ផ្នក្តរ
បខ្ងៀន ខដ្ឋយយក្ខរៀងរាល់ច្ថ្ៃ្ពហសបតិ៍
បខ្ងៀនខសៀវខៅក្ញ្ច ប់ឯក្សារបំប នបផ្នថរ
ដល់សិសេរហូតដល់ចប់ខរខរៀន។ គខ្មាង 
EQUAL ខ្វើឱយកុ្មារផ្ទា ស់បតូរក្តរលំបាក្៕ 

ខេតុអវីបានជាការខរបើរបាស់កញ្េប់ឯកសារបំប នបផ្នែមសំខាន់កែុង្ការសិកនា? 

 

កិចេរបជុសំដីពីកមមវិធសីិកនា ICT Computational Thinking 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ១១ ផ្េរើនា ឆ្ន ២ំ០២២ ក្រម
វ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ និងអងគក្តរ InSTEDD 

បានសហក្តររន ខរៀបចំក្ិចច្បជុំរួយទក់្ទ្ង
នឹងក្តរអភិវឌឍ “ក្រមវ ិ្ ើសកិ្ា ICT Computa-
tional Thinking” ខៅសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ
វទិ្ាល័យផ្្ពបខលៀប ខដ្ឋយមានសមាសភាព

ចូលររួ្បមាណជា៣០នាក់្ ជាខលាក្្គូអនក្
្គូផ្ផ្នក្បខចចក្វទិ្ាព័ត៌មាន និងសារគរនា 
គរន៍(ICT)  ្បចាខំៅសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ
ចំនួន៦ ដូចជា វទិ្ាល័យ្ពោះសុើសុវតថិ វទិ្ា  
ល័យ ហ ុន ផ្សន ក្ំពង់ចារ វទិ្ាល័យផ្្ពក្
ខលៀប វទិ្ាល័យសខរតច ជា សុើរ ផ្្ពក្

អញ្ញច ញ វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន ពារជើក្ង និង
អនុវទិ្ាល័យខរក្្ពើង។  
 ក្ិចច្បជុំខនោះខ្វើខ ើងខផ្ទត តសំខាន់ខលើក្តរ
ខរៀបចំក្រមវ ិ្ ើសិក្ា ICT Computational 
Thinking  ក្តរសខសរកូ្ដ និងក្តរខដ្ឋោះ្សាយ
បញ្ញា ្បឈរខផ្េងៗស្មាប់ខ្វើឱយសាលាខរៀន
ជំនាន់ថ្មើដំខណើ រក្តរបខ្ងៀន និងខរៀនក្តន់ផ្ត
មាន្បសិទ្ធភាពក្នុងសរ័យឌើជើថ្ល ខ្ពាោះ   
បខចចក្វទិ្ាខដើរតួនាទ្ើោ ងសំខាន់ក្នុងក្តររស់
ខៅ្បចាចំ្ថ្ៃ។ 
 ខលាក្្គូអនក្្គូ ICT របស់សាលាខរៀន
ជំនាន់ថ្មើទងំអស់នឹងខ្វើក្តរជារួយរន ោ ង
ជិតសនិតនាខពលខាងរុេ ខដើរបើព្ងឹងក្តរ
បខ្ងៀន និងខរៀនក្តន់ផ្តលអ្ បខសើរខលើផ្ផ្នក្ ICT 
ខដ្ឋយមានក្តររំ្ ទ្បខចចក្ខទ្សពើខាង្ក្ុរ
ក្តរងារខាង InSTEDD និងអងគក្តរ ខេប៕ 

សក្រមភាពវគគបណតុ ោះបណាត លខៅខេតតរតនគិរ ើពើ ក្តរខ្បើ្បាស់ក្ញ្ច ប់ឯក្សារបំប នបផ្នថរ។ 

សក្រមភាព្បជុពំើក្តរអភិវឌឍក្រមវ ិ្ ើសិក្ាផ្ផ្នក្ ICT ខដ្ឋយមានក្តរចូលររួពើខាង InSTEDD។ 



 

ទាំររ័ 19 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ២២ ផ្េខរសា ឆ្ន ២ំ០២២ 
គខ្មាងសរពនធភាពខដើរបើក្តរអភិវឌឍ្បក្ប 
ខដ្ឋយខចរភាពនិងក្តររំ្ ទ្សំខ ងខដើរបើសរ
្រ៌សងគរ (CO-SAVED) បានខរៀបចំវគគបណតុ ោះ 
បណាត លរួយសតើពើ ្បព័នធ្គប់្គងទ្ិននន័យ
កុ្មារ និងយុវជន្បឈរនឹងហានិភ័យ ជូន
ដល់សាលាខរៀនខរលខៅចំនួន៤៩ ផ្ដលខ្វើ
ខ ើងខៅរនាើរអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡាខេតតខក្តោះ
កុ្ង។ ខៅក្នុងវគគខនោះ មានសមាសភាពចូលររួ

សរុបចំនួន៥៥នាក់្ ផ្ដលជានាយក្ នាយិក្ត 
និងអនក្តំណាងពើខាងរនាើរអប់រ ំ យុវជន និង
ក្ើឡាខេតត។ 
 វគគខនោះមានខរលបំណងផ្តល់ឱក្តស
ដល់អនក្ចូលររួបានផ្ចក្រផំ្លក្បទ្ពិខសា្ន៍ 
ចំខណោះដឹង និងក្តរសិក្ាអំពើ្បព័នធ្គប់្គង
ទ្ិននន័យកុ្មារ និងយុវជន្បឈរនឹងហានិ   
ភ័យ។   
 ខលាក្ ខសង សុ្ើ អនុ្បធានរនាើរអប់រ ំ

យុវជន និងក្ើឡាខេតតខក្តោះកុ្ង បានមាន
្បសាសន៍ថា “្បព័នធ្គប់្គងទិ្ននន័យកុ្មារ 
និងយុវជន្បឈរនឹងហានិភ័យគឺជាផ្ផ្នក្រួយ
ជួយជរុំញ និងតារដ្ឋនកុ្មារងាយរងខ្រោះឱយ
ទ្ទួ្លបានក្តរអនតរាគរន៍ទន់ខពលខវលា និង
អាច្ត ប់ចូលខរៀនវញិ ជាពិខសសជួយក្តត់
បផ្នថយអ្តាខបាោះបងក់្តរសិក្ារបស់សិសេ។ 
រ ាងវញិខទ្ៀត ក្តរជរុំញ និងខលើក្ទឹ្ក្ចិតតពើ
មាតាបិតា និងសហគរន៍ ជាផ្ផ្នក្ោ ងសខំាន់ 
រិនអាចេវោះបានក្នុ ងក្រមវ ិ្ ើសាលាកុ្មារខរ្តើ”។  
 លទ្ធផ្លពើវគគបណតុ ោះបណាត លខៅច្ថ្ៃខនោះ 
ទងំអងគក្តរច្ដគូ និងអនក្ពាក់្ព័នធដច្ទ្ខទ្ៀត
នឹងយក្រក្ខ្វើជាខរខរៀន និងខរៀបចំវ ិ្ ើសាន្តសត 
ថ្មើស្មាប់បនតអនុវតតន៍ខៅក្នុងតំបន់ខរលខៅ
ខរៀងៗេាួន។ ក្រមវ ិ្ ើបខងកើត្បព័នធ្គប់្គងទ្ិនន 
ន័យកុ្មារ និងយុវជន្បឈរនឹងហានិភ័យ 
នឹង្តូវខ្វើក្តរខរៀបចំផ្ផ្នក្តរ្បជុំផ្េពវផ្ាយ
ខៅតារសាលាខរៀន ្ពរទងំខ្ជើសខរ ើស្គូ
បខងាគ ល ខដើរបើរំ្ ទ្សក្រមភាពអនតរាគរន៍ខៅ
ក្នុងសាលាខរៀនរបស់ពួក្ខគខរៀងៗេាួន និងអនុ
វតតសក្រមភាពខនោះឱយបានទន់ខពលខវលាតារ
ផ្ផ្នក្តរខ្រងទុ្ក្៕  

របព័នធរគប់រគង្េិនែនយ័កោុរ នងិ្យុវជនរបឈមនងឹ្ហានិភយ័ 

ខលាក្ ខសង សុ ើ្ អនុ្បធានរនាើរអប់រ ំយុវជន និងក្ើឡាខេតតខក្តោះកុ្ង ចូលររួជា្ិបតើភាពក្នុ ងវគគបណតុ ោះបណាត ល។ 

សាលាខរៀនខរលខៅចំនួន៤៩ ក្នុ ងខេតតខក្តោះកុ្ងចូលររួក្នុ ងវគគបណតុ ោះបណាត ល។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 20 



 

ទាំររ័ 21 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ៩ ដល់ទ្ើ១១ ផ្េកុ្រភៈ ឆ្ន ំ
២០២២ គខ្មាងអប់រកុំ្មារ ើ (GEI) ខ្ក្តរ
ជំនួយហិរញ្ាបបទនពើអងគក្តរ Lotus Out-
reach បានខរៀបចំក្រមវ ិ្ ើផ្ចក្អាហារូបក្រណ៍
ដល់សិសេ្ក្ើ្ក្ចំនួន១០០នាក់្ ខៅសាលា
ខរៀនខរលខៅចំនួន៥ ររួមាន៖ អនុវទិ្ាល័យ 
ខរមាងំ អនុវទិ្ាល័យ េវិត្ំ វទិ្ាល័យ ខហង
សំរនិ ចក្ អនុវទិ្ាល័យដំរលិ និង អនុវទិ្ាល័
យ ហ ុនផ្សនទួ្លសូភើ ក្នុងខេតតតបូងឃមុ ំ និង
ក្ំពង់ចារ។ សមាសភាពចូលររួសរុបមាន
ចំនួន១៩៦នាក់្ផ្ដលជាសិសេអាហារូបក្រណ៍ 
អាណាពាបាលសិសេ តំណាង្ក្ុរ្បឹក្ាឃុំ 
ភូរិ នាយក្សាលា ខលាក្្គូអនក្្គូទ្ទួ្ល
បនាុក្អាហារូបក្រណ៍ និងបុគគលិក្គខ្មាង។ 
 សិសេអាហារូបក្រណ៍ក្នុងរួយនាក់្

ទ្ទួ្លបានសខរាៀក្បំពាក់្ពើរក្ំខបា ក្តតាបរួយ 
ខសៀវខៅ២០ក្ាល ក្តបូបប ិចរួយ ប ិចខេៀវ៨
ខដើរ ប ិក្្ក្ហរ២ខដើរ សមាភ រគណិតរួយ

ក្ញ្ច ប់ ផ្សបក្ខជើង១គូ និងដបទ្ឹក្រួយ។ ក្នុង
ខនាោះ គខ្មាងក៏្បានផ្្ល់្បាក់្ឧបតថរភចំនួន
៧,៥ដុលាា រអារខររកិ្ 

គខរោង្ GEI ខរៀបចំកមមវិធីផ្ចកអាហារូបករ ៍ដល់សសិនសរកីរក 

អាជ្ា្រផ្ដនដើចូលររួជារួយគខ្មាងក្នុ ងក្តរផ្ចក្អាហារូបក្រណ៍ដល់សិសេ្ក្ើ្ក្។ 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ១២ ផ្េរក្រា ឆ្ន ២ំ០២២   
្ក្ុរខសនា្ិក្តរ (Secretariats) របស់
គខ្មាងសក្រមភាពយុវជនវយ័ខក្មងខៅក្រពុជា
(ឃើឡា/K Y L A )  ខដ្ឋយមានក្តរស្រប
ស្រួលពើ    រន្តនតើគខ្មាង បានខរៀបចំក្រមវ ិ្ ើផ្ត
ល់ក្ង់ជូនដល់សិសេ្ក្ើ្ក្ចំនួន៧នាក់្ (្សើ
៤នាក់្) ខៅសាលាបឋរសិក្ា បឹងទ្ខនាង។ 
សិសេទងំ៧នាក់្ខនោះ្តូវឆាងភូរិសិក្ាខ ើង
ខៅវទិ្ាល័យ ទ្ខនាបិទ្ សថិតក្នុងខេតតតបូងឃមុ។ំ 
បនាា ប់ពើមានក្តរដ្ឋក់្សំខណើ សុំពើខលាក្
នាយក្ជាខ្ចើនខលើក្រក្ក្តន់គខ្មាងទក់្ទ្ង
នឹងសាថ នភាពសិសេទងំខនោះ ផ្ដលក្ំពុងជួប
ក្តរលំបាក្ខាា ងំ ខ្ពាោះេវោះរខ្ាបាយស្មាប់
ខ្វើដំខណើ ររក្សាលាខរៀនបានខទ្ៀងទត់ខពល
ខវលា។ គខ្មាងឃើឡាក៏្បានយក្ក្ញ្ច ប់ថ្វកិ្ត
ផ្ដលចូលររួពើអតើតសិសេអាហារូបក្រណ៍អងគ
ក្តរ ខេប រក្ទ្ិញក្ង់ជូនសិសេទងំ៧នាក់្
ខនោះឱយមានរខ្ាបាយខ្វើដំខណើ រខៅសាលា
ខរៀនងាយ្សួល និងទន់ខពលខវលា។ 
 ក្រមវ ិ្ ើផ្ចក្ក្ង់ខនោះមានក្តរចូលររួពើ 
តំណាង្ក្ុរ្បឹក្ាឃុ ំ ខរភូរិ គណៈក្មាម ក្តរ
អាហារូបក្រណ៍ នាយក្សាលា និងអាណា

ពាបាលសិសេ។  
 ខលាក្ សំ អ ុល ជានាយក្វទិ្ាល័យ 
ផ្្ពក្ជើក្ និង្គប់្គងសាលាបឋរសិក្ា 
បឹងទ្ខនាងផ្ដលជាសាលាឧបសរព័នធ បាន
មាន្បសាសន៍ថា “េ្ុ ំពិតជារ ើក្រាយផ្ដលអងគ
ក្តរ ខេប បានផ្ល់្ក្ងជូ់នដល់សិសេងាយរង
ខ្រោះខដើរបើអាចបនតក្តរសិក្ា។ េ្ុ សូំរឱយបអូនៗ
េិតេំ្បឹងផ្្បងខរៀនសូ្តឱយមានអនាគតលអ
ខដើរបើជួយេាួនឯង និង្ក្រុ្គសួារឱយមានជើវ 
ភាពលអ្ បខសើរខ ើង”។  
 ក្ញ្ញា  សុើរ ផ្លាើ ជាតំណាង្ក្ុរអតើត

សិសេអាហារូបក្រណ៍ និងជាបុគគលិក្អងគក្តរ 
ខេប បានមាន្បសាសន៍ថា “ថ្វកិ្តផ្ដលទិ្ញ
ក្ងទ់ងំខនោះគឺបានរក្ពើក្តរចូលររួរបស់អតើត
សិសេអាហារូបក្រណ៍ និងសបបុរសជនខផ្េងៗ 
ខហើយពួក្ខយើងសបាយរ ើក្រាយក្នុ ងក្តរផ្តល់
ជូន និងជួយដល់សិសេផ្ដលជួបក្តរេវោះខាត
ពិត្បាក្ដ ”។ 
 ខ្ក្តយទ្ទួ្លបានក្ង់ និងក្តរខលើក្ទ្ឹក្
ចិតតពើនាយក្ និងគខ្មាងរក្ សិសេទងំ៧
នាក់្បានខបតជ្ាចិតតថានឹងេិតេំ្បឹងផ្្បងតស ូ
ខរៀនសូ្ត និងរក្សាលាខរៀនឱយទន់ខពល៕ 

សិសនសងាយរង្ខរោុះេេួលបានកង្ស់រោប់ខធវើដខំ ើរខៅសាលាខរៀន 

សិសេងាយរងខ្រោះទងំ៧នាក់្ទ្ទួ្លបានក្ងស់្មាប់ឆាងភូរិសិក្ាខៅវទិ្ាលយ័ទ្ខនាបិទ្។ 

(អានបនតេំព័រ ២២...) 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 22 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ០៥ ផ្េរើនា ឆ្ន ២ំ០២២ 
គខ្មាងសក្រមភាពយុវជនវយ័ខក្មងខៅក្រពុជា
(ឃើឡា/KYLA) បានខរៀបចំក្តរ្បជុំជារួយ
្ក្ុរខសនា្ិក្តរគខ្មាងខៅររណើ យដ្ឋា ន
ហាន់ជ័យបារប ូ រ ើសត ផ្ដលមានអនក្ចូលររួ
សរុបចំនួន១០នាក់្ជាខសនា្ិក្ត ខដ្ឋយមាន

ក្តរស្របស្រួលពើរន្តនតើគខ្មាងឃើឡា។ 
 ក្ិចច្បជុំខនោះមានខរលបំណងសំខាន់
ខផ្ទត តខៅខលើ៖ ១-ក្តរខ្វើបចចុបបននភាពទក់្ទ្ង
នឹងគខ្មាងឃើឡា។ ២-ក្តរខរៀបចំផ្ផ្នក្តរ
របស់គខ្មាងក្នុងឆ្ន ២ំ០២២ និង ៣-ក្តរ
ខរៀបចំឯក្សារខរខរៀនក្នុងក្តរបខ្ងៀនទក់្ទ្ង

ខៅនឹងក្តរសិក្ា្សាវ្ជាវផ្បបចូលររួ និង
ក្តរផ្ចក្រផំ្លក្ដល់សិសេសម័្គចិតតខៅតារ
សាលាខរលខៅនើរួយៗ។ 
 ្ក្ុរខសនា្ិក្តបានជផ្ជក្ពិភាក្ាោ ង
លរអិតខលើចំណុចសំខាន់ៗក្នុងក្តរសិក្ា្សាវ 
្ជាវ ដូចជា ក្តរក្ំណត់្បធានបទ្ ក្្រង
សំណួរ ក្ំណត់អនក្ចុោះសមាភ សន៍ ក្ំណត់អនក្ 
ផ្តល់បទ្សមាភ សន៍ វសិាលភាពទ្ើតាងំ ផ្ផ្នក្តរ
ចុោះសមាភ សន៍ និងអនុវតតសក្រមភាពចុោះ  
សមាភ សន៍ វភិាគលទ្ធផ្ល ក្តរខ្វើរបាយក្តរណ៍ 
និងបទ្បងាា ញលទ្នធផ្លពើក្តរសិក្ា្សាវ
្ជាវ។ 
 ក្ិចចខនោះសខ្រចខរៀបចំឯក្សារបខ្ងៀន
ទក់្ទ្ងខៅនឹងក្តរសិក្ា្សាវ្ជាវផ្បបចូល
ររួស្មាប់បណតុ ោះបណាត លសិសេសម័្គខៅ
តារសាលាខរៀនខរលខៅរបស់គខ្មាង     
ឃើឡា៕ 

្កុ្រខសនា្ិក្តរ្បជុរំន ខដើរបើខរៀបចំឯក្សារក្នុ ងក្តរបណតុ ោះបណាត លដល់សិសេសម័្គចិតត 
ខៅតារសាលាខរៀនខរលខៅរបស់គខ្មាង។ 

កិចេរបជុរំកុមខសនាធកិារបស់គខរោង្ KYLA 

គខ្មាង GEI បានជួយខលើក្ទឹ្ក្ចិតត និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ខក្មង្សើជួបក្តរលំបាក្្បឈរនឹងក្តរខបាោះបងក់្តរសិក្ា អាចបនតក្តរសិក្ាខៅអនុវទិ្ាលយ័ 
ជាពិខសសគខ្មាងបានផ្តល់ក្តរ្បឹក្ាអំពើក្តរខ្ជើសខរ ើស្គឹោះសាថ នសិក្ាលអៗ បនាា ប់ពើពួក្រត់បញ្ច ប់ក្តរសិក្ាពើសាលាចំខណោះដឹងទូ្ខៅរចួ។ 

និងក្តតទូ្រសពាចំនួន១៥
ដុលាា ររយៈខពល៣ផ្េ។ 
 ខលាក្ នួន នើរ ជាតំណាង្ក្ុរ្បឹក្ា
ឃុចំក្ បានមាន្បសាសន៍ថា "េ្ុ ំពិតជា
សបាយរ ើក្រាយោ ងខាា ងំ ផ្ដលគខ្មាងបាន
ជួយខ្ជារផ្្ជងដល់សិសេផ្ដលមានជើវភាព

េវោះខាតខៅក្នុងឃុរំបស់េ្ុ  ំ និងសូរឱយបអូនៗ
សិសានុសិសេបនតេិតេំ្បឹងផ្្បងខរៀនសូ្ត
ខដើរបើក្តា យជា្នធានលអស្មាប់ជួយ្ក្រុ
្គសួារឱយមានជើវភាពលអ្ បខសើរតាររយៈក្តរ
ទ្ទួ្លបានក្តរអប់រ ំ”។ 
 ក្រមវ ិ្ ើផ្ចក្អាហារូបក្រណ៍បានដំខណើ រ

ក្តរខៅខដ្ឋយខជាគជ័យ និងមានក្តរសហក្តរ
ពើតំណាងក្តរោិល័យអប់រ ំយុវជន និងក្ើឡា
្សុក្ ្ក្ុរ្បឹក្ាឃុ ំ នាយក្សាលា និង
អាណាពាបាលសិសេ។ សិសេអាហារូប    
ក្រណ៍បានខបតជ្ាេិតេំខរៀនសូ្ត និងពុោះពារ
រាល់ក្តរលំបាក្ខដើរបើខៅសាលាខរៀន៕  

(...តពីេំព័រ ២១) 



 

ទាំររ័ 23 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ១១-១៥ ផ្េរើនា ឆ្ន ២ំ០២២ 
គខ្មាងងាយ្សួលខរៀន (E2L) ខ្ក្តរហិរញ្ា
បបទនពើអងគក្តរឆ្លហាវ ន់ កូ្ខរ  ខាងតបូង បាន
ខរៀបចំក្ិចច្បជុំជារួយមាតាបិតា និងអាណា
ពាបាលសិសេសតើពើ ក្តរជួយបខ្ងៀនកុ្មារ
តារេនងផ្ាោះ ផ្ដលខ្វើខ ើងខៅតារសាលាខរៀន
ខរលខៅចំនួន៩របស់គខ្មាងក្នុងខេតត្ក្ខចោះ 
ខដ្ឋយមានអនក្ចូលររួសរុបចំនួន្បមាណជា 
១.១០០នាក់្ ជាមាតាបិតា និងអាណាពា  
បាលសិសេ ្ពរទងំខលាក្្គូអនក្្គូ។ 
 ក្តរ្បជុំខនោះ្តូវបានខ្វើខ ើងក្នុងខរល
បំណងផ្េពវផ្ាយដល់មាតាបិតា និងអាណា
ពាបាលសិសេឱយចូលររួេចើសមាភ រសិក្ាខៅ
បខ្ងៀនកូ្នៗខៅតារផ្ាោះបផ្នថរ។ 
 គណៈនាយក្ និងបណាា រក្េបានខ្វើបទ្
បងាា ញពើសារៈសំខាន់ច្នក្តរខ្បើ្បាស់សមាភ រ

សិក្ា ផ្លបងសិក្ា ខសៀវខៅខរឿង និងក្រមវ ិ្ ើ
សិក្ារួយចំនួនក្នុងទូ្រសពាស្មាប់មាតាបិតា
សិសេទុ្ក្បខ្ងៀនកូ្នៗខៅតារផ្ាោះរបស់ពួក្
រត់។ 

 មាតាបិតា និងអាណាពាបាលសិសេបាន 

េចើខសៀវខៅខរឿង និងខសៀវខៅសិក្ាខផ្េងៗ
យក្ខៅឱយកូ្នខរៀន និងជំរុញឱយកូ្នៗចូល
អានខសៀរខៅខៅក្នុងបណាា ល័យ ្ពរទងំ
បានចូលររួចំផ្ណក្ជួយបងាា ត់បខ្ងៀនកូ្នៗ
ខៅផ្ាោះផ្ងផ្ដរ៕  

ការពរង្ងឹ្ការជួយបខរង្ៀនកុោរតាមេែង្នទុះ  

សក្រមភាពអនក្្គូបងាា ញអាណាពាបាលសិសេឱយចូលររួេចើសមាភ រសិក្ាក្នុ ងបណាា ល័យ 
ខៅបខ្ងៀនសិសេខៅផ្ាោះ។ 

 គខ្មាងអប់រកុំ្មារ ើ (GEI) ខ្ក្តរជំនួយ
ហរិញ្ាបបទនពើអងគក្តរ Lotus Outreach 
បានខរៀបចំវគគបណតុ ោះបណាត លសតើពើ ក្តរឆាុោះ
បញ្ញច ងំក្តរអនុវតតក្រមវ ិ្ ើអាហារូបក្រណ៍ និង
ខរៀបចំផ្ផ្នក្តរបខ្ងៀនបំប ន ខៅសាលាខរៀន 
ខរលខៅចំនួន៥ខផ្េងៗក្នុងខេតតក្ំពង់ចារ 
និងតបូងឃមុ ំ ក្តលពើច្ថ្ៃ០៣-០៤ ផ្េរើនា ឆ្ន ំ
២០២២ ផ្ដលមានអនក្ចូលររួសរុបមានចំនួន
២២នាក់្  ផ្ដលជាតំណាងរក្ពើក្តរោិល័យ
អប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា្សុក្ នាយក្/នាយិក្ត 

ខលាក្្គូអនក្្គូទ្ទួ្លបនាុក្អាហារូបក្រណ៍ 
្គូបខ្ងៀនរុេវជិាជ ភាសាផ្េមរ គណិតវទិ្ា និង
ភាសាអង់ខគាស ។  
 វគគបណតុ ោះបណាត លខនោះមានខរលបំណង
សំខាន់ៗដូចខាងខ្ក្តរ៖ ១-ខ្វើបទ្បងាា ញ
សខងខបពើគខ្មាងអប់រកុំ្មារ ើ (GEI)។ ២-ខ្វើ
បចចុបបននភាពសក្រមភាព លទ្ធផ្ល និងបញ្ញា
្បឈររបស់្គូទ្ទួ្លបនាុក្អាហារូបក្រណ៍។ 
៣-បងាា ញទ្្រង់ឯក្សារនានាស្មាប់្គូ
ទ្ទួ្លបនាុក្អាហារូបក្រណ៍ និង្គូតាររុេ

វជិាជ នើរួយៗ។ ៤-ខរៀបចំក្តលវភិាគបំប នបផ្នថរ 
ខលើរុេវជិាជ នើរួយៗដល់សិសេអាហារូបក្រណ៍ 
និងខរៀបចំផ្ផ្នក្តរបនត។ 
 ឆ្ន ខំនោះជាឆ្ន ទំ្ើ៣របស់គខ្មាងអប់រកុំ្មារ ើ  
ខហើយវាក៏្ជាឆ្ន ចុំងខ្ក្តយស្មាប់ក្តរអនុវតត
សក្រមភាពគខ្មាងក្នុងក្តរជួយរំ្ ទ្ដល់
សិសេផ្ដលងាយរងខ្រោះ និងបាត់បង់ឱក្តស 
ខៅសាលាខរៀនខរលខៅចំនួន៥ ផ្ដលមាន
សិសេអាហារូបក្រណ៍សរុបចំនួន១០០នាក់្ ។  
 គខ្មាងបានផ្តល់ថាន ក់្បំប នបផ្នថរ
ស្មាប់សិសេអាហារូបក្រណ៍ខលើ៣រុេវជិាជ
ដូចជា ភាសាផ្េមរ គណិតវទិ្ា និងភាសា
អង់ខគាស ខដើរបើព្ងឹងសរតថភាព និងចំខណោះ
ដឹងដល់ពួក្រត់ ផ្ដលអាចជួយពួក្ឱយឆាងផុ្ត
រ្យរសិក្ាបឋរភូរិបានខដ្ឋយខជាគជ័យ។ 
ថាន ក់្បំប នខនោះបាន្ប្ពឹតតខៅរយៈខពល៦ផ្េ 
គិតចាប់តាងំពើច្ថ្ៃទ្ើ០៧ ផ្េរើនា ឆ្ន ២ំ០២២  
រហូតដល់ផ្េសើហា ឆ្ន ២ំ០២២។ គខ្មាង 
G E I  បានខ្វើឱយខក្មង្សើផ្ដលងាយរងខ្រោះ
មានជខ្រើសជើវតិក្តន់ផ្តខ្ចើនខៅក្នុងផ្ផ្នក្តរ
អនាគតរបស់ពួក្ខគ៕ 

សក្រមភាពខលាក្្គូអនក្្គូខ្ក្តយពើបញ្ច ប់វគគបណតុ ោះបណាត ល និងវធិានក្តរក្តរពារពើជងឺំកូ្វឌិ-១៩។ 

ខេតុអវីរតូវខធវើការឆែុុះបញចនំង្អពំីការអនវុតតកមមវធិីអាហារូបករ ៍? 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 24 

 ក្នុងចខនាា ោះខពលច្ថ្ៃទ្ើ០៩ ដល់ច្ថ្ៃទ្ើ២៥ ផ្េ
រើនា ឆ្ន ២ំ០២២ គខ្មាងសក្រមភាពយុវជន  
វយ័ខក្មងខៅក្រពុជា(ឃើឡា/KYLA) បានខរៀបចំ
វគគបណតុ ោះបណាត លសតើពើ ក្តរ្សាវ្ជាវផ្បបចូល
ររួ ខៅតារសាលាខរៀនខរលខៅចំនួន្បាពំើរ 

ក្នុងខេតតក្ំពង់ចារ និងតបូងឃមុ។ំ សមាសភាព
ចូលររួសរុបចំនួន១៧៣នាក់្ ជាសិសេសម័្គ
ចិតតរបស់គខ្មាង។ វគគបណតុ ោះបណាត លខនោះ 
មានខរលបំណង៖ ១-ផ្តល់ឱយយុវជនបាន
យល់ដឹងពើនិយរន័យ និងតួនាទ្ើរបស់េាួន។ 

២-សខងខបបាននូវនិយរន័យក្តរសិក្ា្សាវ 
្ជាវផ្បបចូលររួ។ ៣-បក្្សាយបានពើអតថ
ន័យច្នពាក្យ “ក្តរងារសរររយ”។ ៤-ខរៀបរាប់ពើ
ដំខណើ រក្តរ្បរូលទ្ិននន័យ។ ៥-សផ្រតងតួអំពើ
រខបៀបសមាភ សន៍ និងខរៀបចំផ្ផ្នក្តរស្មាប់ 
ចុោះសមាភ សន៍។ 
 ក្តរសិក្ា្សាវ្ជាវផ្បបចូលរួរ គឺជាក្តរ
ផ្សវងយល់ពើបញ្ញា  និងត្រូវក្តរខៅក្នុងសហ
គរន៍ ឬពិភពខលាក្ ខដើរបើចង្ក្ងរបាយ
ក្តរណ៍ខ្វើបទ្បងាា ញ និងផ្េពវផ្ាយលទ្ធផ្ល
ខៅក្តន់អនក្ពាក់្ព័នធក្នុងខរលបំណងតស ូរតិ
ឱយមានក្តរផ្ទា ស់បតូរ។ យុវជនផ្ដលចូលររួវគគ
ខនោះបានយល់ដឹងអំពើដំខណើ រក្តរ្បរូលទ្ិនន 
ន័យ អនុវតតក្តរសមាភ សន៍ ក្តរវភិាគទ្ិននន័យ 
និងក្តរខ្វើរបាយក្តរណ៍ក៏្ដូចជាក្តរខ្វើបទ្
បងាា ញអំពើលទ្ធិផ្ល។ 
 យុវជនសម័្គចិតតចំនួនពើ៦០% ខៅ៨០%
បានយល់ដឹងអំពើខរខរៀនខនោះចាស់ ខហើយនឹង
យក្ខរខរៀនទងំខនោះខៅអនុវតតជាក់្ផ្សតង៕ 

សកមមភាពការសិកនារសាវរជាវផ្បបចូលរមួ  

 កាេរីថ្ងៃទី០១ ដេ់ថ្ងៃទី០៤ ខែលមសា 
ឆ្ន ាំ២០២២ គលព្ោរបលរកើនភារងាយព្សួេ
ដេ់ការអបរ់ ាំ និរេទធភារទទួេបានការងារ
តាមរយៈការចូេរមួរីសហគមន៍ (BMZ) 
លព្កាមជាំនួយហិរញ្ញ បបទានរីព្កសួរសហព្បត្ិ 
បត្តិការលសដឋកិចច និរអភវិឌ្ឍន៍តាមរយៈអរគការ
ឆ្េហ្វា នអាឡឺម៉រ បានលរៀបចាំកមមវធិីខចក  
សោា រសិកាជូនដេ់សិសសអាហ្វរបូករណ៍ 
សរបុចាំនួន៤១០នាកដ់េ់សាលាលរៀនលោេ
លៅចាំនួន៤១លៅកនុរលែត្តកាំររឆ់្ន ាំរ លែត្តលោធិ៍ 
សាត្ ់លែត្តសាា យលរៀរ និរលែត្តថ្ព្រខវរ។ 
 លោេបាំណរកមមវធិីខចកសោា រៈសិកា
លនេះ គឺលដើមបជួីយ ោាំព្ទដេ់ព្គួសារសិសសព្កីព្ក
លៅកព្មតិ្បឋមសិកា អាចបនតការសិការបស់
រួកលគលៅកព្មតិ្អនុវទិាេ័យ និរជាំរញុឪរុក
ោត យ និរអាណារាបាេសិសសឱ្យតាមដាន
ការសិការបស់កូនៗ និរលេើកទឹកចិត្តរួកលគ
កនុរការលរៀនសូព្ត្។ 
 សិសសអាហ្វរបូករណ៍កនុរោន កទ់ទួេបាន 
លសៀវលៅសរលសរចាំនួន១៥កាេ ប កិលែៀវ៣
លដើម ប ចិព្កហម២លដើម កាបូបមួយ ឯក

សណាឋ នសិសស២កាំលបេ ខសបកលជើរផ្ទា ត្ម់ួយគូ 
និរករស់ព្ោប់សិសសខដេោននាេះឆ្ៃ យរីសា
លាលរៀន។ 
 ត្ាំណារអាណារាបាេសិសសោន កសុ់ាំ
មនិបលញ្ចញល ម្ េះបានបងាា ញមត្ិចាំណាប់
អារមមណ៍ចាំលោេះគលព្ោរថ្ន “ខ្្ញំសូមអររុណ
ដល់អងគការ ច្ខ្ប និងមាចយស់ជំនួយផដលបាន
ខ្ិតខ្ំម្បឹងផម្បងផសែងរកថវិកាច្ដើមយបីមកជួយគំ
ម្ទ្ដល់ម្រួសារសិសយសម្កីម្កកែញងតំបន់របស់ពួក
ច្យើង និងច្្ែើឱយយកូនៗទំងអស់គនយរបស់ពួក
ច្យើងទ្ទ្ួលបានការអប់រំម្បកបច្ដាយម្បសិទ្ធ

ភាព ច្ ើយខ្្ញំនឹងច្លើកទ្ឹកចិតរ និងជំរុញឱយយ  
កូនៗខ្ិតខ្ំម្បឹងផម្បងច្រៀនសូម្ត និងមិនឱយយពួក
ច្រច្្ែើការចំណាកម្សុកច្ៅម្បច្ទ្សច្ម្ៅ 
ច្ ើយ "។ 
 កមមវធិីខចកសោា រសិកាដាំលណើ រការលៅ
លដាយលោគជ័យលព្កាមកិចចសហការដ៏េអរី
មនាីរ-ការយិាេ័យអបរ់ ាំ យុវជន និរកីឡាលែត្ត-
ព្សុក នាយក នាយិកា គណៈព្គបព់្គរ
សាលាលរៀន លមភូម ិ ព្កុមព្បឹកាឃុាំ លលាកព្គូ
អនកព្គូ និរអនកោករ់ន័ធលនសរៗបានជួយ សព្មប 
សព្មួេដ៏សនិទសាន េ៕ 

កមមវិធីផ្ចកសោភនរសកិនាជនូដល់សសិនសអាហារូបករ  ៍ 

សក្រមភាពសិសេសរខសរពើអាជើពរួយចំនួនទក់្ទ្ងខៅនឹងក្តរងារសរររយ។ 

សិសេ្ក្ើ្ក្ផ្ដលមានផ្ាោះខៅឆ្ៃ យពើសាលាខរៀននឹងទ្ទួ្លបានក្ងរួ់យ។ 



 

ទាំររ័ 25 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

 ខលាក្ ថា ំ ប ុនខ្ឿប បានក្តន់តួនាទ្ើជា
នាយក្ខៅសាលាបឋរសិក្ា តាផ្សង ចាប់
តាងំពើឆ្ន ២ំ០១៦ រហូតរក្ដល់បចចុបបខនោះ 
មានរយៈខពល៦ឆ្ន  ំ និងបានឆាងក្តត់បញ្ញា
្បឈរោ ងជាខ្ចើនទ្្មាខំ្វើឱយសាលាខរៀន
របស់ខលាក្ចាប់ខផ្តើរមានក្តរផ្ទា ស់បតូររុេមាត់
ថ្មើ សិសានុសិសេសក្រមក្នុងក្តរខរៀនសូ្ត និង
ទ្ទួ្លបានក្តររំ្ ទ្ពើសហគរន៍ និងអនក្ពាក់្
ព័នធខៅក្នុងរូលដ្ឋា ន ជាពិខសសក្តរងារសហ
ក្តរោ ងសក្រមជារួយគណៈក្មាម ក្តរ្គប់ 
្គងសាលាខរៀន ខ្វើឱយសាលាខរៀនមានវឌឍន
ភាពោ ងឧតតុងឧតតរ។ 
 សាលាបឋរសិក្ា តាផ្សង សថិតក្នុងភូរិ
តាផ្សង ឃុសំនួល ្សុក្ឡាញ់ ខេតតខសៀររាប 
មានចមាៃ យ២៥គើ ូផ្រ ្តពើក្តរោិល័យអប់រ ំ
យុវជន និងក្ើឡា្សុក្ មានសិសេសរុបចំនួន 
២៦៤នាក់្ រក្ពើ្គួសារចំនួន៣៣១ ្បក្ប
រុេរបរខ្វើផ្្ស និងចំណាក្្សុក្ខៅរក្ក្តរងារ
ខ្វើខៅ្សុក្ខ្ៅ្បខទ្ស។  
 ខៅរុនខពលមានអនតរាគរន៍ពើគខ្មាង
កុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយ (HCC) សាលាខនោះមាន
បញ្ញា ្បឈរជាខ្ចើនៗ ដូចជា វ ិ្ ើសាន្តសត
បខ្ងៀនរបស់ខលាក្្គូអនក្្គូអនុវតតតារ
ទ្មាា ប់ចាស់ ខដ្ឋយខ្បើ្បាស់ផ្តខសៀវខៅសិក្ា 
ខរល បរសិាថ នសាលាខរៀនរម នវ ិ្ ើថ្មើខរៀបចំឱយ
្សស់សាអ ត េវោះខាតទ្ឹក្ខ្បើ្បាស់ រម ន       
បណាា ល័យ សិសេខរៀនខេាយ ខហើយមានក្តរ
ខបាោះបង់ក្តរសិក្ាខ្ចើន េវោះសមាភ រៈក្នុងក្តរ
បខ្ងៀន និងខរៀន ជាពិខសសឪពុក្មាត យ និង
អាណាពាបាលសិសេភាគខ្ចើនយល់ដឹងអំពើ
ក្តរអប់រខំៅមានក្្រិត។ ក្តរផ្េពវផ្ាយ
ព័ត៌មាន និងក្តរទ្ំនាក់្ទ្ំនងរវាងសាលាខរៀន

ជារួយឪពុក្មាត យរិនទន់សក្រម និងលអខៅ
ខ ើយ។ ចំផ្ណក្នាយក្ គណៈក្រមក្តរ
្ទ្្ទ្ង់សាលាខរៀន និងអនក្ពាក់្ព័នធបាន
ពាោរដ្ឋក់្សំខណើ រសុំខៅក្តន់អងគក្តរច្ដគូ 
និងក្តរោិល័យអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា្សុក្ 
ផ្តទ្ទួ្លបានក្តរខឆាើយតបយតឺោ វ។ 
     ខលាក្ថា ំ ប ុនខ្ឿប និងគណៈក្រមក្តរ
្ទ្្ទ្ង់សាលាខរៀនខៅផ្តបានបនតេិតេំ្បឹង
ផ្្បងរក្អងគក្តរច្ដគូ និងសបបុរសជនដច្ទ្
ខទ្ៀតរក្ជួយអភវឌិឍសាលាខរៀន និងបខងកើន
បានបនាប់សិក្ា្គប់្រន់ដល់សិសេ។ បចចុ 
បបននខនោះសាលាបឋរសិក្ា តាផ្សង មាន
បនាប់សិក្ាចំនួន១០។ ខៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៨ 
សាលាបឋរសិក្ា តាផ្សង ទ្ទួ្លបានក្តរ
អនតរាគរន៍ពើគខ្មាង HCC បានខ្វើឱយសាលា
ខនោះផ្ទា ស់បតូររ ើក្ចខ្រើនខជឿនខលឿន ផ្ដលក្នុង
ខនាោះររួមាន៖ ក្តរខរៀបចំបរសិាថ នក្នុងថាន ក់្ និង

ខ្ៅថាន ក់្តារបខចចក្ខទ្សថ្មើ ក្តរជួសជុលអររ
សិក្ាចាស់ខៅជាថ្មើ្បក្បខដ្ឋយខសាភ័ណ
ភាព បខងកើតបណាា ល័យសតង់ដ្ឋផ្ដលបំពាក់្
ខដ្ឋយសមាភ រៈទ្ំខនើបមានខសៀវខៅសិក្ាខ្ចើន 
ក្តរខរៀបចំថាន ក់្ខរៀនខដ្ឋយភាពច្ចន្បឌិត ក្តរ
ខរៀបចំបនាប់ទ្ឹក្ ក្ផ្នាងកុ្មារញអំាហារ ក្ផ្នាង
ដ្ឋក់្ក្ង់រ ូតូ សួនជើវៈច្រុោះ ក្តរខរៀបចំសួនដ្ឋំ
ផ្ទក លរអរុេថាន ក់្ខរៀន។ល។ គខ្មាងបានផ្តល់
វគគបណតុ ោះបណាត លព្ងឹងសរតថភាពដល់
នាយក្ គណៈក្មាម ក្តរ្ទ្្ទ្ង់សាលា និង
ខលាក្្គូអនក្្គូ រខបៀបខរៀបចំ្បជុំ្បចាផំ្េ ក្តរ
ខបាោះខឆ្ន តខ្ជើសខរ ើសសមាជិក្គណៈក្មាម ក្តរ 
ក្តរផ្េពវផ្ាយព័ត៌មានពើសាលាខរៀនដល់ឪពុក្
មាត យ និងទ្ទួ្លព័ត៌មានពើឪពុក្មាត យ។ ខលាក្ 
ប ុនខ្ឿប មានខសចក្តើរខំភើបសបាយរ ើក្រាយ
ខដ្ឋយសារសាលាខរៀនរបស់ខលាក្មានក្តររ ើក្
ចខ្រើនខលើន ជាពិខសសក្តរផ្ទា ស់បតូរឥរោិបទ្
របស់ខលាក្ និងគណៈក្មាម ក្តរ្ទ្្ទ្ង់សាលា
ខរៀន សាគ ល់ពើតួនាទ្ើនិងភារក្ិចចចាស់ជាងរុន 
និងមានក្តរទ្ំនាក់្ទ្ំនងលអជារួយឪពុក្មាត យ
អាជ្ា្រឃុ ំសហគរន៍ និងអនក្ពាក់្ព័នធ។  
 ខលាក្ ថា ំ ប ុនខ្ឿប និងគណៈក្មាម ក្តរ
្ទ្្ទ្ង់សាលាខរៀនពិតជាបានទ្ទួ្លនូវក្តរ
ជួយខ្ជាងផ្្ជងខ្ចើនពើគខ្មាង ផ្ដលជារូល
ខហតុខ្វើឱយក្តរដឹក្នារំបស់ខលាក្មានវឌឍន
ភាព ទក់្ទញបាន

នលផ្លនស់បតូរវិជជោនរបស់នាយក និង្គ ៈកមមការរគប់រគង្សាលាខរៀន  

ទិ្ដាភាពសាលាខ្ក្តយគខ្មាងអនតរាគរន៍ ទិ្ដាភាពសាលារុនខពលគខ្មាងអនតរាគរន៍ 

ខសាភ័ណភាពក្នុ ងសាលាខរៀនបនាា ប់ពើមានក្តរអនតរាគរន៍គខ្មាង HCC។ 

(អានបនតេំព័រ ២៦...) 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 26 

ក្តរចូលររួពើសហគរន៍ អនក្
ពាក់្ព័នធ ជាពិខសសក្តរសិក្ារបស់សិសេមាន
ក្តរខក្ើនខ ើងជាងរុន។ ខទោះបើសថិតក្នុងក្តលៈ
ខទ្សៈលំបាក្ពើក្តររាតតាតជំងឺកូ្វ ើ-១៩ក៏្
ខដ្ឋយ ក៏្ខលាក្ និងគណៈក្មាម ក្តរ្គប់្គង
សាលាខរៀនមានក្ំលាងំចិតតចូលររួតស ូជារួយ
គខ្មាង HCC ខដើរបើខ្វើោ ងឱយកុ្មារក្រពុជា
ទ្ទួ្លបានក្តរអប់រមំានគុណភាព។ 
 ខលាក្ ថា ំប ុនខ្ឿប បានមាន្បសាសន៍
ថា “សាលាខរៀនេ្ុ មំានក្តររ ើក្ចខ្រើនខដ្ឋយសារ
មានក្តរបណតុ ោះបណាត លទងំជនំាញទ្ន់ និង  
បខចចក្ខទ្សពើគខ្មាងដល់្គ ូក្តរចូលររួនិងរំ
្ទ្ពើសហគរន៍  អ្តាសិសេខបាោះបងក់្តរសិក្ា
បានធាា ក់្ចុោះ។ ចនួំនសិសេចុោះខឈាម ោះចូលខរៀន

ខក្ើនខ ើងរក្ពើសាលាខរៀនមានបរសិាថ នក្នុ ង
ថាន ក់្និងខ្ៅថាន ក់្សាអ ត និង្គមូានបខចចក្ខទ្ស
បខ្ងៀនលអ។ េ្ុ ំបានយល់ពើក្តរខរៀបចំផ្ផ្នក្តរ
អភិវឌឍសាលាខរៀន្បចាឆំ្ន កំ្តន់ផ្តចាស់ 
រខបៀប្គប់្គង និងដឹក្នា ំដខំណើ រក្តរខរៀបចំផ្ក្
លរអបរសិាថ ន យល់ដឹងពើក្តរចង្ក្ងជាឯក្សារ 
ជរុំញឱយខលាក្្គអូនក្្គសូក្រមក្នុ ងក្តរបខ្ងៀន 
ខចោះដឹងពើវ ិ្ ើសាន្តសតស្របស្រលួ ផ្តល់ព័ត៌ 
មាន្ត ប់ និងខចោះខ្បើ្បាស់បខចចក្វទិ្ារួយ
ចំនួន ”។ 
 ខលាក្ ភើ គង់ ជាសមាជិក្គណៈក្មាម ក្តរ
្គប់្គងសាលាខរៀនបានមាន្បសាសន៍ថា 
“សហគរន៍បានសរខសើរអពំើបរសិាថ នក្នុ ងសាលា
ខរៀនមានភាព្សស់សាអ ត ជាពិខសសកុ្មារ
សបាយចិតតក្នុ ងក្តរខរៀនសូ្ត។ េ្ុ ំពិតជា
សបាយចិតតចំខពាោះក្តររំ្ ទ្របស់គខ្មាងដល់
សាលាខរៀនបឋរសិក្ា តាផ្សង ផ្ដលសថិតខៅ

ក្នុ ងតបំន់ដ្ឋច់្សខោលឱយមានទិ្ដាភាព្សស់
បំ្ពងសាអ ត ជាពិខសសបានផ្តល់ជាខសបៀង
អាហារដល់កុ្មារផ្ដលមានជើវភាពេវោះខាតក្នុង
អំ ុងខពលក្តររាតតាតពើជងឺំកូ្វ ើដ-១៩។ រា ង 
វញិខទ្ៀត េ្ុ ំបានផ្ទា ស់បតូ រឥរោិបទ្ខដ្ឋយសារេ្ុ ំ
បានសាគ ល់ចាស់អពំើតួនាទ្ើភារកិ្ចច និងក្តរខ្វើ

ផ្ផ្នក្តរសាលាខរៀនចាស់ជាងរុន ”។ 
 ខលាក្នាយក្ និងគណៈក្មាម ក្តរ្គប់ 
្គងសាលាខរៀនបានដឹក្នាសំាលាខរៀនរ ើក្
ចខ្រើនទងំខហដ្ឋា រចនាសរព័នធសាលាខរៀន ក្តរ
ទ្ំនាក់្ទ្ំនងជារួយសហគរន៍ ឪពុក្មាត យ 
និងអាណាពាបាលសិសេខៅរូលដ្ឋា នមាន
ក្តរយល់ដឹងអំពើក្តរអប់រ ំ ខហើយបានបញ្ជូ ន
កូ្នរក្សាលាខរៀនក្តន់ផ្តខ្ចើនខ ើង។ កុ្មារ
ខៅក្នុង្គួសារជើវភាពលំបាក្ និងងាយរង
ខ្រោះបានទ្ទួ្លខសវាអប់រ ំ្ បក្បខដ្ឋយគុណ
ភាព។ ទ្ំនាក់្ទ្ំនងរវាងសាលាខរៀន និងឪពុក្
មាត យសិសេបានផ្្បក្តា យខៅជាមានសក្រម 
ភាពោ ងរស់រខវ ើក្ ជាពិខសសក្តរផ្តល់ព័ត៌មាន
អំពើក្តរសិក្ាកូ្នដល់ឪពុក្មាត យ និងអាណា
ពាបាល និងក្តរបញ្ជូ នព័ត៌មាន្ត ប់រក្
ក្តន់សាលាខរៀនវញិ ផ្ដលខនោះមានន័យថាសុេ
ទុ្ក្ខសិសានុសិសេ ឪពុក្មាត យ និងអាណា
ពាបាល និងសាលាខរៀនគឺខៅជារួយរន ៕ 

សក្រមភាព្គូចូលររួផ្ក្ច្ចនសួនចាររុេថាន ក់្ខរៀនោ ងសក្រម និងរមាញឹក្ខ្ជើន។ 

ក្ផ្នាងកុ្មារលាងច្ដ និងបងគន់អនារ័យបានបខងកើតខ ើងមានបរោិក្តស្ស ោះលអ។ 

(...តពីេំព័រ២៥) 

ខលាក្ ថា ំប ុនខ្ឿប នាយក្បឋរសិក្ា តាផ្សង 

ខលាក្ ភើ គង ់សមាជិក្គណៈក្មាម ក្តរ្គប់្គង
សាលាខរៀន។ 



 

ទាំររ័ 27 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 28 

 ក្តរព្ងឹងអំណានថាន ក់្ដំបូង គឺជាផ្ផ្នក្ដ៏
សំខាន់រួយក្នុងចំខណារផ្ផ្នក្ទងំ១០ ផ្ដល
គខ្មាងអងគក្តរ ខេប ក្ំពុង្បតិបតតិខៅតារ
សាលាខរៀនខរលខៅក្នុង១៣ រាជធានើ-ខេតត
ក្នុង្បខទ្សក្រពុជា។ តាររបាយក្តរណ៍្បចាំ
២០២១របស់អងគក្តរ ខេប មានគខ្មាងចំនួន 
៩បានយក្ចិតតទុ្ក្ខលើក្តរព្ងឹងអំណានដល់
កុ្មារ។ ក្តររំ្ ទ្ និងអនតរាគរន៍របស់គខ្មាង 
ដល់សាលាខរៀនខរលខៅររួមាន៖ 
 ទ្ើ១ គខ្មាងបានផ្តល់វគគបណតុ ោះបណាត ល
ជាខ្ចើនដល់ខលាក្្គូអនក្្គូទក់្ទ្ងខៅនឹង
ក្តរខ្បើ្បាស់ក្ញ្ច ប់ឯក្សារបំប នបផ្នថរ វ ិ្ ើ
សាន្តសតបខ្ងៀន និងខរៀន រខបៀបខ្វើក្ិចចផ្តង
ក្តរបខ្ងៀន ក្តរតុបផ្តងថាន ក់្ខរៀន និងមាន
សក្រមភាពជាខ្ចើនខទ្ៀតផ្ដលរំ្ ទ្ និង
ព្ងឹងសរតថភាព្គូបខ្ងៀនក្នុងក្តរខផ្ារ
ចំខណោះដឹងខៅក្តន់សិសេ្បក្បខដ្ឋយគុណ
ភាព។ ខទោះបើជាទ្ទួ្លរងនូវផ្លប ោះពាល់ពើ
ជំងឺកូ្វ ើដ១៩ោ ងណាក៏្ខដ្ឋយ គខ្មាងអងគ
ក្តរ ខេប ទងំអស់ខៅផ្តរំ្ ទ្ជំរុញ និង
ខលើក្ទ្ឹក្ចិតតឱយខលាក្្គូអនក្្គូខៅតារសា 
លាខរៀនខរលខៅ ចុោះអនាត គរន៍បខ្ងៀនតារ
បណតុ ំ តារផ្ាោះ ផ្តល់សមាភ រៈសិក្ាឱយសិសេេចើ 
និងបានសវោះផ្សវងរក្វ ិ្ ើសាន្តសតខ្វើោ ងណា
ខដើរបើឱយក្តរបខ្ងៀនសិសេទន់ក្រមវ ិ្ ើសិក្ា

រដា ជាពិខសសជួយអនតរាគរន៍បផ្នថរខៅខលើ
សិសេខរៀនយតឺ។  
 ទ្ើ២ គខ្មាងបានផ្តល់ខសៀវខៅខរឿង
និទន និងសមាភ រៈសិក្ាជាខ្ចើន្បខភទ្ដល់
បណាា ល័យស្មាប់សិសេមានជខ្រើសខ្ជើស
ខរ ើសខសៀវខៅ ផ្ដលពួក្ខគខពញចិតតក្នុងក្តរ
អាន ខលងផ្លបងសិក្ា េចើខសៀវខៅ និងសិក្ា
្សាវ្ជាវ។ ដូចរន ខនោះផ្ដរ គខ្មាងក៏្បាន   

ផ្តល់ Tablets ដល់សាលាខរៀនខរលខៅរបស់
េាួនទងំអស់ដ្ឋក់្ក្នុងបណាា ល័យខដើរបើទក់្
ទញសិសានុសិសេឱយចូលបណាា ល័យ
ខដ្ឋយមាន Tablets ស្មាប់សិក្ាខរៀនសូ្ត
និងមានក្រមវ ិ្ ើសិក្ាជាខ្ចើនស្មាប់ព្ងឹង
អំណានថាន ក់្ដំបូង ដូចជា ក្រមវ ើ្ ើអានផ្េមរ ក្រម
វ ិ្ ើសរខសរផ្េមរ និងក្រមវ ិ្ ើខសៀវខៅឆ្ា ត។ 
 ទ្ើ៣ គខ្មាងផ្តងផ្តខ្វើក្តរវាយតច្រា
អំណានថាន ក់្ដំបូងចុងឆ្ន  ំ និងខដើរឆ្ន ខំដើរបើខ្វើ
ក្តរតារដ្ឋនផ្ផ្នក្អំណានរបស់សិសេក្នុងសា 
លាខរៀនខរលខៅផ្ដលគខ្មាងបានរំ្ ទ្
ផ្ផ្នក្បខចចក្ខទ្សបខ្ងៀនក្នាងរក្។  
 គខ្មាងបានយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក់្ និងខផ្ទត ត
សំខាន់ខលើផ្ផ្នក្អំណានថាន ក់្ដំបូង តាររយៈ
ក្តរអនតរាគរន៍ខផ្េងៗ ផ្តល់វ ិ្ ើសាន្តសតបខ្ងៀន
លអៗ ក្នុងក្តរ្គប់្គងសិសេ ផ្តល់ចំខណោះដឹង
ដល់សិសេ ក៏្ដូចជាខលើក្ក្រពស់ក្តរសិក្ាក្នុង
ថាន ក់្ខរៀន មានសមាភ រៈសិក្ាោ ងសរបូរផ្បប 
ជំរុញឱយខសវាក្រមបណាា ល័យដំខណើ រក្តរបាន
ខទ្ៀងទត់ និងមានក្តរជួយបផ្នថរពើសិសេ្ំ
ជួយបខ្ងៀនសិសេតូច។ ដូខចនោះ កុ្មារអាច
បខងកើនសរតថភាពអានផ្ដលជារូលដ្ឋា ន្គឹោះដ៏
សំខាន់ស្មាប់ខរៀនរុេវជិាជ ដ៏ច្ទ្ខទ្ៀត៕ 

ការពរង្ងឹ្សមតែភាពសិសនសខលើផ្នែកអំណានថ្្នកដ់ំបូង្ 

សក្រមភាពកុ្មារខ្បើ្បាស់ក្រមវ ិ្ ើសិក្ាខលើខៅខលើ Tablets ក្នុ ងក្តរព្ងឹងខលើផ្ផ្នក្អំណាន។ 

សក្រមភាពសិសេចូលអានខសឿវខៅក្នុ ងបណាា ល័យខពលខមា ងខចញខលង។ 



 

ទាំររ័ 29 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 30 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ២៨-២៩ ផ្េរើនា ឆ្ន ២ំ០២២ 
គខ្មាងព្ងឹងក្តរអប់រ ំ និងលទ្ធភាពទ្ទួ្ល
បានក្តរងារតាររយៈក្តរចូលររួរបស់សហ
គរន៍ (BMZ) បានខរៀបចំវគគបណតុ ោះបណាត ល
ដល់្គូរខតតយយក្ិចចសនាសតើពើ ក្តរងារបខចចក្ 
ខទ្ស ក្តរខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅសិក្ាខរលរុេ
វជិាជ ចិតតចលភាព និងក្តរផ្លិតសមាភ រៈ ខ្ក្តរ
ក្តរស្របស្រួលខដ្ឋយខលាក្្សើ ទ្ើ គុនាធ  ជា
រន្តនតើក្តរោិល័យអប់រ ំយុវជន និងក្ើឡា កុ្មារ
តូចច្នរនាើរអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡាខេតតសាវ យ
ខរៀង ខៅសាល្បជុំរនាើរអប់រ ំ យុវជន និង
ក្ើឡាខេតតសាវ យខរៀង។ សមាសភាពចូលរូរ
សរុបចំនួន១៣នាក់្ រក្ពើសាលាខរៀនខរល
ខៅក្នុងខេតតសាវ យខរៀង និងច្្ពផ្វង។ 
 វគគបណតុ ោះបណាត លខនោះខរៀបចំខ ើងក្នុង
ខរលបំណង៖ ១-ព្ងឹងសរតថភាព្គូរតតយយ 
សិក្ាក្ិចចសនាអំពើវ ិ្ ើសាន្តសតបខ្ងៀន និង  
ខរៀន។ ២-ខ្វើក្តរឆាុោះបញ្ញច ងំខលើក្តរអនុវតតក្នាង
រក្ទក់្ទ្ងនឹងក្តរបខ្ងៀន និងខរៀន ក្តរ្គប់ 
្គងថាន ក់្ខរៀន បញ្ញា ្បឈរ និងដំខណាោះ  

្សាយ។ ៣-បងាា ញពើក្តរអនុវតតខសៀវខៅ
សិក្ាខរលខលើរុេវជិាច ចិតតចលភាព និងក្តរ
ខរៀបចំ្ជុងទងំ៥ ររួមាន៖ ្ជុងវទិ្ាសាន្តសត 
្ជុងអនារ័យ ្ជុងសិលបៈ ្ជុងផ្លបង និង 
្ជុងសិក្ា។ ៤-បងាា ញពើរខបៀបសរខសរក្ិចច
ផ្តងក្តរបខ្ងៀន និងផ្លិតសមាភ រឧបខទ្ស។ 
 ្គូចូលរួរទ្ទួ្លបានចំខណោះដឹងលអៗ ជា

ខ្ចើនទក់្ទ្ងខៅនឹងបខចចក្ខទ្សក្នុងក្តរ
បខ្ងៀន និងខរៀន យល់ដឹងពើក្តរខ្បើ្បាស់
ខសៀវខៅសិក្ាខរល រខបៀបខរៀបចំថាន ក់្ខរៀន
្បក្បខដ្ឋយខសាភ័ណភាព មានលក្ខណៈ
ទក់្ទញសិសេខ្ចើនជាងរុន និងខចោះផ្លិត
សមាភ រឧបខទ្សស្មាប់បខ្រើដល់ក្តរបខ្ងៀន 
និងខរៀនលអ្ បខសើរ៕  

ការវាសស់ទង្ក់ារអភិវឌនឍ នងិ្ការហាត់ខរៀនតាំង្ពីដំបងូ្របស់កោុរតូច 
 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ០១ ដល់ទ្ើ០៤ ផ្េរើនា ឆ្ន ំ
២០២២ គខ្មាងវ ិ្ ើសាន្តសតសរុបខដើរបើព្ងឹង
អំណានស្មាប់កុ្មារ (្តាក់្៣/TRAC III)
បានខរៀបចំវគគបណតុ ោះបណាត លសតើពើ ក្តរវាស់
សាង់ក្តរអភិវឌឍ នងិក្តរហាត់ខរៀនតាងំពើដំបូង
របស់កុ្មារតូចជាលក្ខណៈសក្ល (IDELA) 
ខៅសាល្បជុំសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើវទិ្ាល័យ 
ហ ុន ផ្សន ក្ំពង់ចារ ខដ្ឋយមានអនក្ចូលររួ
សរុបចំនួន១៨នាក់្ រក្ពើសាលាខរៀនខរល
ខៅទងំ ១២ខៅក្នុងខេតតក្ំពង់ចារ និងតបូង
ឃមុ។ំ 
 វគគបណតុ ោះបណាត លខនោះខ្វើខ ើងខដើរបើ៖ ១
-ផ្សវងយល់ពើនិតិវ ិ្ ើវាស់សាង់ក្តរអភិវឌឍ និង
ក្តរហាត់ខរៀនតាងំពើដំបូងរបស់កុ្មារតូចជា
លក្ខណៈសក្ល។ ២-ព្ងឹងសរតថភាព្គូ
ចូលររួក្នុងក្តរខ្បើ្បាស់ឧបក្រណ៍ KoboTool 
box ខដើរបើខ្វើឱយក្តរវាយតច្រាទ្ទួ្លបានគុណ
ភាព និងមាន្បសិទ្ធភាព។ ៣-ខរៀបចំគខ្មាង
ចុោះខ្វើខតសត IDELA ក្នុងសាលាខរៀនខរលខៅ
របស់គខ្មាង។ 

 អំ ុងខពលបណតុ ោះបណាត ល ្គូចូលររួ
ខៅក្នុងវគគខនោះបានអនុវតតសាក្លបងខ្ចើនដង
ជា្ក្ុរ និងជាច្ដគូ ខដើរបើខ្តៀរចុោះដំខណើ រក្តរ
្ប រូលទ្ិននន័យឱយបានលទ្ធផ្លលអ្ បខសើរ។ 
ក្តរខ្បើឧបក្រណ៍ IDELA ខដើរបើវាយតច្រា
ក្្រិតខរៀនសូ្តតាងំពើដំបូងរបស់កុ្មារ និង
សរតថភាព អាររមណ៍ខៅនឹងក្តាត សងគរតាងំពើ
កុ្មារខៅអាយុពើ ៣,៥ឆ្ន ខំៅ ៦ឆ្ន  ំខហើយលទ្ធ

ផ្លសិក្ារបស់ IDELA នឹង្តូវបានខ្បើ
្បាស់ខដើរបើអភិវឌឍក្រមវ ិ្ ើសិក្ាផ្ដលសរ
្សបតារអាយុ និងតារបរបិទ្ស្មាប់       
កុ្មារ។ 
 ្គូចូលរួរវគគខនោះបានខរៀនសូ្ត និង
យល់ដឹងអំពើវ ិ្ ើសាន្តសតចុោះវាយតច្រាក្តរវាស់
សាង់ក្តរអភិវឌឍ និងក្តរហាត់ខរៀនតាងំពើដំបូង
របស់កុ្មារតូចក្នុងខរលខៅ៕ 

ការងារបខចេកខេស និង្ការខរបើរបាស់ខសៀវខៅសិកនាខោល 

សក្រមភាពអនក្្គូកំ្ពុងអនុវតតក្តរចុោះខ វ្ើខតសត IDELA រុនចុោះខៅតារសាលាខរៀនខរលខៅ។ 

សក្រមភាពអនក្្គូៗចូលររួវគគបណតុ ោះបណាត លខលើក្តរខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅសិក្ាខរល។ 



 

ទាំររ័ 31 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 32 

 គខ្មាងវ ិ្ ើសាន្តសតសរុបខដើរបើព្ងឹង
អំណានស្មាប់កុ្មារ (្តាក់្៣/TRAC III) 
គឺជាគខ្មាងរួយបានខលើក្ក្រពស់គុណភាព
អំណានខៅថាន ក់្ដំបូងដល់កុ្មារតាររយៈវ ិ្ ើ
សាន្តសតរួយ ផ្ដលសំខៅខលើបរសិាថ នខរៀនសូ្ត
របស់កុ្មារ និងមានក្តរវាយតច្រាខទ្ៀងទត់ 
ជាពិខសសមានក្តរចូលររួបងាា ត់បខ្ងៀនពើ
ឪពុក្មាត យខៅផ្ាោះ។ 
 ក្តរបខងកើតបនាប់រខតតយយសិក្ាផ្បប
ទ្ំខនើបស្មាប់សាលាខរៀនខរលខៅទងំអស់ 
វាជាសូចនាក្រដ៏សំខាន់រួយរបស់គខ្មាងក្នុង
ក្តរអនុវតតគខ្មាង។ បចចុបបននខនោះ គខ្មាង 
បានផ្ក្លរអបនាប់រខតតយយសិក្ាផ្បបទ្ំខនើប
បានចំនួន៦សាលា ក្នុងចំខណារ១៨សាលា 
ផ្ដលបានជួសជុលបនាប់សិក្ាចាស់ខៅជា
បនាប់សិក្ាថ្មើ បានបំពាក់្ខ្គឿងសងាា ររឹលអៗ
ក្នុងថាន ក់្ មានសមាភ រៈផ្លបងសិក្ាខ្បើ្បាស់
ោ ងសរបូរផ្បបក្នុងថាន ក់្ខរៀន មានទូ្រទ្សេន៍ 
និងផ្ថ្បផ្ភាត១ខ្គឿងស្មាប់អនក្្គូងាយ
្សួលក្នុងក្តរបខ្ងៀន និងខរៀន្បក្បខដ្ឋយ
ភាពច្ចន្បឌិត ្ពរទងំមានបរសិាថ នសិក្ា
្បក្បខដ្ឋយផ្ទសុក្ភាព។ 
 ថាន ក់្ខរៀនមានលក្ខណៈភាឺ្ស ោះ ក្តរតុប
ផ្តងសាអ តបងកប់ខដ្ឋយេាឹរសារខរខរៀន និងមាន
ខសាភ័ណភាពទក់្ទញកុ្មារចូលចិតត និង
សបាយចិតតរក្ខរៀនសូ្ត។ ចំណុចផ្ដល
សំខាន់រួយខទ្ៀតគឺកុ្មារអាចខ្វើសក្រមភាពជា
្ក្ុរររួរន  ពិភាក្ា និងខលងផ្លបងសិក្ាបាន
ខដ្ឋយខសរ ើ និងរ ើក្រាយ។ តុអាន និងអងគុយ
អាចបំលាស់ទ្ើបានងាយ ខហើយកុ្មារអាចខគង 
រអឺងគុយខរៀនបាន្សួលផ្ដលខនោះគឺជាក្តរអភិ   
វឌឍថាន ក់្ខរៀនខឆាើយតបខៅនឹងបរបិទ្អប់រកំ្នុង
សតវតេរទ៍្ើ២១ខនោះ៕ 

ខតើការបខង្កើតបនទប់មខតតយនយសិកនាផ្បបេំខនើបោនលកខ ៈពិខសសអវី? 

សក្រមភាពកុ្មារកំ្ពុងខរើលក្តរបខ្ងៀនខៅខលើក្ញ្ច ក់្ទូ្រទ្សេន៍ផ្ដលអាចអងគុយបានខ្ចើនសណាា នខៅក្នុ ងខរៀន។ 

សក្រមភាពកុ្មារកំ្ពុងខលងផ្លបងសិក្ាក្នុ ងថាន ក់្ខរៀនខពលខចញខលង។ 



 

ទាំររ័ 33 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 34 

ការអភិវឌនឍពីបណាណនល័យធមមតា/ផ្បបរបពព ខីៅជាបណាណនលយ័សតង្ដ់ា 

 បណាា ល័យជា្បភពច្នចំខណោះដឹង្គប់
ផ្បបោ ងផ្ដលរំ្ ទ្ដល់ក្តររស់ខៅ និងក្តរ
អភិវឌឍស្មាប់អនក្សិក្ា្សាវ្ជាវ អនក្និពនធ 
សិសេ-និសេតិ និង្បជាជនទូ្ខៅ។ ក្តរអភិវឌឍ
បណាា ល័យ្រមតា ឬផ្បប្បច្ពណើ ឱយក្តា យ
ខៅជាបណាា ល័យសតងដ្ឋ ឬជាបណាា ល័យ 
សតវតេរទ៍្ើ២១ គឺជាអនុវស័ិយរួយដ៏សំខាន់
ខៅក្នុងចំខណារផ្ផ្នក្សំខាន់ៗទងំ១០របស់
អងគក្តរ ខេប ផ្ដល្តូវបានគខ្មាងយក្ចិតត
ទុ្ក្ដ្ឋក់្ក្នុងក្តរផ្ក្លរអបនាប់សិក្ាចាស់ខៅ
ជាបណាា ល័យថ្មើរួយ្បក្បខដ្ឋយភាពទក់្
ទញ និងមានផ្ទសុក្ភាព។ តាររយៈរបាយ
ក្តរណ៍្បចាឆំ្ន ២ំ០២១របស់អងគក្តរ ខេប ក្នុង
ចំខណារ២០គខ្មាង ក្នុងខនាោះមានគខ្មាង
ចំនួនផ្ដលបានខផ្ទត តសំខាន់ខលើក្តរអភិវឌឍ   
បណាា ល័យតាងំពើក្្រិតបឋរសិក្ារហូត
ដល់វទិ្ាល័យ។ 
 បណាា ល័យចាស់ឬមានសភាព្ទ្ុឌ
ខ្ទរខៅតារសាលាខរៀនខរលខៅ ្តូវបាន
គខ្មាងផ្ក្លរអខៅជាបណាា ល័យថ្មើផ្ដលមាន
ភាពច្ចន្បឌិតនិងមានបរោិក្តស្បក្ប 
ខដ្ឋយខសាភ័ណភាព។ ក្នុងក្រណើ សាលាខរៀន
រិនមានបណាា ល័យ គខ្មាងបានផ្តល់ក្ញ្ច ប់
ថ្វកិ្តររួយចំនួនជូនដល់គណៈ្គប់្គង

សាលាខរៀនខដើរបើខ្វើក្តរខគៀងក្រថ្វកិ្តបផ្នថរ
ក្នុងក្តរសាងសង់បណាា ល័យថ្មើ។  
 បណាា ល័យសតង់ដ្ឋមានក្តរខរៀបចំ និង
ទុ្ក្ដ្ឋក់្ខសៀវខៅមានរខបៀប និងមានក្តរផ្បង
ផ្ចក្ខលេកូ្ដ្បខភទ្ខសៀវខៅចាស់លាស់ 
សរបូរឯក្សារក្នុងក្តរសិក្ា ្ពរទងំមាន
ឧបក្រណ៍្សាវ្ជាវ្គប់្រន់ ដូចជា Tablets 
និងកុ្ំពយូទ័្រមានភាជ ប់អុើនខ្ើផ្ណតស្មាប់
សិសានុសិសេខ្វើក្តរសិក្ា្សាវ្ជាវ។ 
 អនក្្គូ អា  សុចិនាត  ជាបណាា រក្េសាលា
បឋរសិក្ាបឹង្តាវបានមាន្បសាសន៍ថា 

“ក្តររំ្ ទ្ពើគខ្មាងបានខ្វើឱយបណាា ល័យមាន
ភាពេុសផ្បាក្ខ្ចើន ដូចជា ពើរុនរិនសូវសរបូរ
ខសៀវខៅខរឿង ផ្លបងសិក្ា ខហើយសិសេក៏្រិន
បានចាប់អាររមណ៍បណាា ល័យ ខដ្ឋយសារផ្ត  
បរសិាថ នជុវំញិរម នភាពទក់្ទញ ប ុផ្នតបចចុបបនន
ខនោះ អំ ុងខមា ងខចញខលងរតងៗ សិសានុ 
សិសេនារំន រក្បណាា ល័យអានខសៀវខៅខរឿង 
ខលងផ្លបងសិក្ា និងខលងខ្បើ្បាស់ Tablets
មានចនួំនខ្ចើន។ បណាា ល័យថ្មើខនោះពិតជាបាន
ចូលររួចំផ្ណក្ខ្ចើនខដើរបើបខងកើនសរតថភាព
អាន និងសិក្ា្សាវ្ជាវខផ្េងៗ ”។ 

សិសេថាន ក់្ទ្ើ9 C១ ចូលសិក្ា្សាវ្ជាវអំពើ អុើ្ដូផ្សន ក្នុងខមា ងសិក្ា គើរើវទិ្ា ខៅបណាា ល័យសតវតេរទ៍្ើ២១ ច្នសាលាខរៀនជនំាន់ថ្មើ វទិ្ាល័យផ្្ពក្ខលៀប។ 

សក្រមភាពសិសេចូលអាន និងផ្លងផ្លបងសិក្ាក្នុងបណាា លយ័ខៅសាលាបឋរសិក្ាខបុើស២។ 



 

ទាំររ័ 35 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 36 

 គខ្មាងខលើក្ក្រពស់ក្តរអប់រ ំ និងក្តរងារ
ខៅក្រពុជា (សុើក្/SEEK) បានខរៀបចំសិក្តខ សា 
លាសតើពើ “ក្រមវ ិ្ ើបំណិនជើវតិ” ខ្ក្តរជំនួយ
ហរិញ្ាបបទនពើសហភាពអឺរ  ុប ខៅសាលាគរុ 
ខក្តសលយ និងវ ិ្ ក្ឹតក្តរខេតតក្ំពង់ចារ ក្តលពើ
ច្ថ្ៃទ្ើ០៨-០៩ ផ្េកុ្រភៈ ឆ្ន ២ំ០២២។ 
 សិក្តខ សាលាខនោះមានខរលបំណងឱយ
សិក្តខ ក្តរខចោះខ្បើ្បាស់សមាភ រៈពាក់្ព័នធ បខងកើត 
សមាភ រៈ និងគំនិតបខ្ងៀនផ្ទា ល់េាួន ្ពរទងំ
អាចផ្េពវផ្ាយ និងផ្ចក្រផំ្លក្ជារួយសាលា 
ខរៀនដច្ទ្ៗខទ្ៀតផ្ដលក្ំពុងអនុវតតក្រមវ ិ្ ើ  
បំណិនជើវតិខៅនឹងរូលដ្ឋា នផ្ទា ល់។ 
 សិក្តខ ក្តរបានផ្សវងយល់ពើសាវតា និង
ក្តរខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅបំណិនជើវតិ ផ្ដលបាន
ខរៀបចំខដ្ឋយ្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា ពើ
រខបៀបបខ្ងៀនសាក្លបងខរខរៀនបំណិនជើវតិ 
ផ្សវងយល់ពើឧបសរព័នធច្នខសៀវខៅបំណិនជើវតិ 
និងខ្វើផ្ផ្នក្តរក៏្ដូចជាខ្ជើសខរ ើសខសៀវខៅ

បំណិនជើវតិស្មាប់ឆ្ន ថំ្មើ។ 
 ក្រមវ ិ្ ើបំណិនជើវតិគឺជាសក្រមភាពសនូល
ស្មាប់បខងកើនគុណភាព និង្បសិទ្ធភាពក្នុង  
វស័ិយអប់រផំ្ដលនឹងផ្តល់ឱយសិសេនូវចំខណោះ
ដឹងរូលដ្ឋា នោ ងខ្ៅ្ជោះ និងព្ងឹងជំនាញ
ខផ្េងៗផ្ដលមានសារៈសំខាន់ស្មាប់ក្តរ
្សូបយក្បទ្ពិខសា្ន៍លអៗ ក្នុងក្តរព្ងឹង

ចំខណោះដឹង និងបំណិនចាបំាច់ស្មាប់បខ្រើ
ជើវភាពរស់ខៅ្បចាចំ្ថ្ៃ។ គខ្មាងសុើក្បខងកើត
ខ ើងក្នុងខរលបំណងខដើរបើបំខពញនូវសិទ្ធិ
ខសដាក្ិចច និងសងគររបស់យុវជន ជាពិខសស
ន្តសតើរក្ពើសហគរន៍ជនជាតិចារ តាររយៈ
ក្តរទ្ទួ្លបានក្តរអប់រ ំ្ បក្ខដ្ឋយគុណភាព 
និងបរោិប័នន បណតុ ោះបណាត លវជិាជ ជើវៈ៕ 

កមមវិធីបំ ិនជីវិត 

សក្រមភាព្គូចូលររួសិក្តខ សាលា សរខសរពើក្តាត ជើវសាន្តសតពើភាពេុសរន រវាងបុរស និងន្តសតើ។ 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ១៥ ផ្េរើនា ឆ្ន ២ំ០២២ 
គខ្មាងសរពនធភាពខដើរបើក្តរអភិវឌឍ្បក្ប 
ខដ្ឋយខចរភាពនិងក្តររំ្ ទ្សំខ ង ខដើរបើសរ
្រ៌សងគរ (CO-SAVED) បានខរៀបចំវគគបណតុ ោះ
បណាត លតារ្បព័នធអនឡាញ (Zoom) សតើពើ 
“ក្តរត្រង់ទ្ិសឯក្សារក្រមវ ិ្ ើបំណិនជើវតិ
ស្មាប់បឋរសកិ្ា និងរ្យរសកិ្ា” ដល់
សាលាខរៀនខរលខៅខៅក្នុងខេតតទងំបួនជាប់
មាត់សរុ្ទ្ ដូចជា ខេតតក្ំពត ខេតតផ្ក្ប ខេតត
្ពោះសើហនុ និងខេតតខក្តោះកុ្ង ផ្ដលមានអនក្
ចូលររួសរុបចំនួន១៦៩នាក់្ ផ្ដលជា្បធាន
រនាើរ-ក្តរោិល័យអប់រ ំយុវជន និងក្ើឡាខេតត-
្សុក្ នាយក្ និងនាយកិ្ត។ 
 វគគបណតុ ោះបណាត លខនោះមានខរលបំណង
ត្រង់ទ្ិសអំពើក្តរ្បតិបតតិខសៀវខៅបំណិន 
ជើវតិទងំ៣៨ក្ាលរបស់្ក្សួង អប់រ ំយុវជន 
និងក្ើឡាដល់នាយក្ នាយិក្តទងំពើរក្្រិត។ 
 ខលាក្ នូ វណាខសឿន អនុ្បធាននាយក្
ដ្ឋា នត្រង់ទ្ិសវជិាជ ជើវៈ ច្ន្ក្សួងអប់រ ំយុវជន 

និងក្ើឡា បានមាន្បសាសន៍ថា “បំណិនជើវតិ
ជាក្រមវ ើ្ ើរួយជួយខលើក្ក្រពស់គុណភាពខរៀន
របស់សិសេខៅរក្ជនំាញ និងភាពឯក្រាជយក្នុ ង
សរ័យឌើជើថ្ល។ រ ាងវញិខទ្ៀត ខដើរបើឱយមាន
ឧតតរភាពច្នជើវតិ រនុសេមាន ក់្ៗ្តវូមានចិតត 
សុេភាពបញ្ញា  និងទ្ខងវើឬសក្រមភាព ខទ្ើបេាួ ន
ដឹក្នានំាវាជើវតិក្តន់ផ្តលអ្ បខសើរ ”។ 
 សាលាខរៀនខរលខៅនើរួយៗរបស់

គខ្មាងនឹងខរៀបចំផ្ផ្នក្តរខ្ជើសខរ ើសខសៀវខៅ
បំណិនជើវតិរួយចំនួនក្នុងចំខណារបំណិន
ជើវតិទងំ៣៨ក្ាលយក្ខៅបខ្ងៀនសិសេ
ខដើរបើឱយពួក្ខគទ្ទួ្លបានបំណិនជើវតិខពញ
បរបូិរណ៍ខៅច្ថ្ៃអនាគត។ គខ្មាង C O -
SAVED ្បឹងផ្្បងរំ្ ទ្្បព័នធអប់ររូំលដ្ឋា ន
ខៅក្រពុជាពើថាន ក់្ដំបូងខៅក្្រិតបឋរសិក្ា 
ដល់អនុវទិ្ាល័យ៕ 

ឯកសារកមមវិធបីំ និជីវិតសរោបប់ឋមសិកនា និង្មធនយមសកិនា  

សាលាខរៀនខរលខៅខេតតទងំបួនជាប់មាត់ចូលររួវគគបណតុ ោះបណាត លតារ្បព័នធអនឡាញ។ 



 

ទាំររ័ 37 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

 ខៅច្ថ្ៃទ្ើ១០ ដល់ច្ថ្ៃទ្ើ១៦ ផ្េរើនា ឆ្ន ំ
២០២២ គខ្មាងខលើក្ក្រពស់ក្តរអប់រ ំ និង
ក្តរងារខៅក្រពុជា(សុើក្/SEEK) ខ្ក្តរជំនួយ 
ហរិញ្ាបបទនពើសហភាពអឺរ  ុប បានខរៀបចំវគគ
សិក្តខ សាលាសតើពើ ក្រមវ ិ្ ើបំណិនជើវតិ ខៅពើរទ្ើ
តាងំខផ្េងរន ក្នុងខេតតក្ំពង់ចារ។ អនក្ចូលររួ
សរុបចំនួន៦២នាក់្ ររួមាន៖ តំណាងរក្ពើ

ក្តរោិល័យអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា្សុក្ 
នាយក្ នាយិក្ត និងខលាក្្គូអនក្្គូ។ 
 សិក្តខ សាលាខនោះខ្វើខ ើងខដើរបើឱយសិក្តខ
ក្តរ៖ ១-បានផ្សវងយល់ពើសាវតា ឧបសរព័នធ 
និងក្តរខ្បើ្បាស់ខសៀវខៅបំណិនជើវតិរបស់
្ក្សួងអប់រយុំវជននិងក្ើឡា។ ២-អនុវតតក្តរ 
បខ្ងៀនសាក្លបងខរខរៀនបំណិនជើវតិ។ ៣-

ខ្វើផ្ផ្នក្តរ និងខ្ជើសខរ ើសខសៀវខៅបំណិន
ជើវតិស្មាប់ឆ្ន ថំ្មើ។ 
 សិក្តខ ក្តរបានយល់ដឹងពើក្តរខ្បើ្បាស់
ខសៀវខៅបំណិនជើវតិសតើពើ ទ្ឹក្សាអ ត និងអនា
រ័យផ្ទា ល់េាួន។ ទ្នាឹរនឹងខនាោះ  សិក្តខ ក្តរក៏្
បានពិភាក្ារន  និងខ្វើក្តរជាច្ដគូខដើរបើខរៀបចំ
ខរខរៀនបខ្ងៀនសាក្លបងទក់្ទ្ងខៅនឹង
្បធានបទ្នើរួយៗ ដូចជា ្បភពទ្ឹក្ ទ្ឹក្ វដត 
ទ្ឹក្ បញ្ញា ទ្ឹក្ ក្តរគំរារក្ំផ្ហង្បភពទ្ឹក្ ជំងឺ
ទក់្ទ្ងនឹងទ្ឹក្ ក្តរសមាអ តទ្ឹក្ និងអនារ័យ
្គួសារផ្ទា ល់។ 
 តារសាលាខរៀនខរលខៅនើរួយៗរបស់
គខ្មាងនឹងខរៀបចំផ្ផ្នក្តរខ្ជើសខរ ើសខសៀវ 
ខៅបំណិនជើវតិតារ្បធានបទ្្តូវនឹងត្រូវ
ក្តរជាក់្ផ្សតងខៅរូលដ្ឋា នស្មាប់បខ្ងៀន 
សិសេខៅក្នុងឆ្ន សំិក្ាថ្មើ២០២១-២០២២។ 
សិក្តខ សាលាខនោះបានបខងកើតឱក្តសខ្ចើនដល់
សិក្តខ ក្តរខដើរបើខលើក្យក្បញ្ា្បឈរនានា
រក្ពិភាក្ារន  និងខលើក្ជាដំខណាោះ្សាយ
ស្មាប់អនុវតតផ្ទា ល់៕ 

បំ ិនជីវិតទាក់េង្នឹង្េកឹសាអនត និង្អនាម័យផ្ទនលេ់ែនួ  

(អានបនតេំព័រ ៣៩...) 

សក្រមភាពខលាក្្គូៗពិភាក្ារន ខលើរខបៀបបខ្ងៀនពើក្តរខ្បើ្បាស់ទឹ្ក្ និងអនារ័យផ្ទា ល់េាួ ន។ 

សក្រមភាពខលាក្្គអូនក្្គូពិភាក្ារន ខលើ្បខភទ្ជងឺំផ្ដលខក្ើតមានក្នុ ង្បភពទឹ្ក្។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 38 



 

ទាំររ័ 39 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

 ក្រមវ ិ្ ើខឆាើយតប និងសាត រខ ើងវញិនូវវស័ិយអប់រខំៅក្រពុជាក្នុងបរបិទ្
ជំងឺកូ្វ ើដ-១៩ ផ្ដលរំ្ ទ្ខដ្ឋយភាពជាច្ដគូសក្លខដើរបើក្តរអប់រ ំ ្តូវបាន
បិទ្បញ្ជ ប់គខ្មាងក្នុងឆ្ន ២ំ០២១ ប ុផ្នតសរិទ្ធិផ្លសំខាន់ៗ របស់គខ្មាង
ដូចជា ក្តរអភិវឌឍក្ញ្ច ប់ឯក្សារក្តរសិក្ាបំប នបផ្នថរភាសាផ្េមរ និង   
គណិតវទិ្ាចាប់ពើថាន ក់្ទ្ើ២ ដល់ទ្ើ៦ ្តូវបាននាយក្ដ្ឋា នអប់របំឋរ
សិក្ាបានតារដ្ឋន និងអនុរ័តក៏្ដូចជាទ្ទួ្លក្ញ្ច ប់ឯក្សារទងំខនាោះ 
ផ្ដល្តូវបានដ្ឋក់្ឱយខ្បើ្បាស់ខៅទូ្ទងំ្បខទ្សខៅខពលផ្ដលសាលា 
ខរៀនខបើក្ដំខណើ រខ ើងវញិក្នុងផ្េរក្រា ឆ្ន ២ំ០២២។ 
 ក្ញ្ច ប់ឯក្សារក្តរសិក្ាបំប នបផ្នថរទងំខនាោះបានជួយក្ំណត់ 
និងវាយតច្រាសរតថភាពសិសេខលើរុេវជិាជ ភាសាផ្េមរ និងគណិតវទិ្ា 
្ពរទងំជួយ្គូបខ្ងៀនឱយវាយតច្រាឱយបាន្តឹរ្តូវ និងក្ំណត់
បាននូវេាឹរសារខរខរៀនដផ្ដលសិសេខរៀនយតឺ  ខដើរបើធានាបានថា 
សិសេខរៀនយតឺមានរូលដ្ឋា ន្គឹោះសរ្សបស្មាប់បនតក្តរសិក្ា
ខៅថាន ក់្បនាា ប់តខទ្ៀត។  
 ក្នុងឆ្ន ២ំ០២២ អងគក្តរ ខេប មានគខ្មាងមានគខ្មាង
ចំនួន១៨ ផ្ដលក្នុងខនាោះមានគខ្មាងចំនួន៧ ដូចជា គខ្មាងសរព័នធភាពខដើរបើ
ក្តរអភិវឌឍ្បក្បខដ្ឋយខចរភាព និងក្តររំ្ ទ្សំខ ងខដើរបើសរ្រ៌ (CO-

SAVED) គខ្មាងងាយ្សួលខរៀន (E2L) គខ្មាងកុ្មារក្រពុជារ ើក្រាយ 
(HCC) ក្រមវ ិ្ ើសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើក្្រិតបឋរសិក្ា (NGSs) គខ្មាងវ ិ្ ើ
សាន្តសតសរុបខដើរបើព្ងឹងអំណានស្មាប់កុ្មារ (TRACIII) គខ្មាងបខងកើន
ភាពងាយ្សួលដល់ក្តរអប់រ ំ និងលទ្ធភាពទ្ទួ្លបានក្តរងារតាររយៈក្តរ
ចូលររួពើសហគរន៍ (BMZ) និងគខ្មាងព្ងឹងគុណភាពអប់រសំ្មាប់
កុ្មារខ្ៅសាលាខៅភូរិភាគឦសានក្នុង្បខទ្សក្រពុជា(EQUAL) ផ្ដល 
បានយក្ក្ញ្ច ប់ឯក្សារក្តរសិក្ាបំប នបផ្នថរខៅខ្វើក្តរផ្េពវផ្ាយ
ខដើរបើឱយខលាក្្គូអនក្្គូខៅតារសាលាខរៀនខរលខៅយល់ចាស់ពើក្តរ
ខ្បើ្បាស់ក្នុងខរលបំណងជួយអនតរាគរន៍បផ្នថរខៅខលើសិសេខរៀន 
យតឺ។ រា ងវញិខទ្ៀត ឯក្សារសិក្ាបំប នបផ្នថរក៏្្តូវបានគខ្មាង 
ខលើក្ក្រពស់ក្តរអប់រ ំ និងក្តរងារខៅក្រពុជា (SEEK) ខ្បើ្បាស់ខៅ
ក្នុងក្រមវ ិ្ ើសិសេខរៀនយតឺខៅសាលាខរលខៅក្នុងខេតតក្ំពង់ចារ 
តបូងឃមុ ំនិងក្ំពង់ឆ្ន ងំផ្ងផ្ដរ។ ខ្ក្តយបានបខ្ងៀនសិសេតារឯក្
សារខនោះ សិសេខរៀនយតឺជាខ្ចើននាក់្មានក្តរផ្្ប្បួលខ្ចើន។ 
ខលាក្្សើ ....ជានាយិក្តសាលាបឋរសិក្ាតាខរៀង បានមាន
្បសាសន៍ថា “សិសេរបស់េ្ុ ំបានផ្ទា ស់បតូ រវជិជមាន ចំខណោះដឹងខក្ើន
ជាងរុន ជាពិខសសក្តរគិតខលេ ក្តរអាន និងក្តរសរខសរហ័សរហួន ”។  
 ក្ញ្ច ប់ឯក្សារក្តរសិក្ាបំប នបផ្នថរទងំអស់ខនោះអាចរក្បានខលើខគហទ្ំព័ររជឈរណឌ លសិក្ា
តារ រយៈខអ ចិ្តូនិក្របស់្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ើឡា ផ្ដលមានអាសយដ្ឋា នដូចខាងខ្ក្តរខនោះ https://

elearning.moeys.gov.kh/។ ដូខចនោះ ខលាក្្គូអនក្្គូ និងអាណាពាបាលសិសេ អាចទញយក្ឯក្សារទងំអស់ខនោះស្មាប់ជួយបខ្ងៀនកុ្មារខៅ
ផ្ាោះ និងបងកលក្ខណៈងាយ្សួលដល់ពួក្រត់បានខរៀន និងបំប នបផ្នថរបាន្គប់ទ្ើក្ផ្នាង៕ 

ខលើកកមពស់ការសិកនាជាមួយកញ្េប់
ឯកសារការសិកនាបំប នបផ្នែម 

https://elearning.moeys.gov.kh/
https://elearning.moeys.gov.kh/


 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 40 



 

ទាំររ័ 41 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

 ក្តលពើច្ថ្ៃទ្ើ១៨ ផ្េរក្រា ឆ្ន ២ំ០២២ 
គខ្មាងអប់របំំណិនជើវតិស្មាប់កុ្មារ ើ
(LSLAG) បានខរៀបចសំកិ្តខ សាលាសតើពើ ក្តរផ្េពវ 
ផ្ាយគខ្មាងអប់របំំណិនជើវតិស្មាប់កុ្មារ ើ 
តាររយៈ្បព័នធអនឡាញ (Zoom) ផ្ដលមាន
សិក្តខ ក្តរចូលរួរសរុបចំនួន៧៨នាក់្ ផ្ដលជា
តំណាងរក្ពើនាយក្ដ្ឋា នត្រង់ទ្ិសវជិាជ ជើវៈ 
នាយក្ដ្ឋា នអភិវឌឍក្រមវ ិ្ ើសិក្ា នាយក្ដ្ឋា ន
រ្យរសិក្ាចំខណោះទូ្ខៅ នាយក្ដ្ឋា នបឋរ 
នាយក្ដ្ឋា នបខចចក្វទិ្ាព័ត៍មាន និងតំណាង
រនាើរអប់រ ំយុវជន និងក្ើឡា-ខេតត   និងខលាក្
្គូអនក្្គូ ផ្ដលរក្ពើរាជធានើ/ខេតតចំនួន២៥
ខៅទូ្ទងំ្បខទ្ស។ 
 ខរលបំណងសំខាន់ក្នុងសិក្តខ សាលាខនោះ 
្តូវបានខរៀបចំខ ើងខ្វើក្តរផ្ាពវផ្ាយអំពើ
សក្រមភាពគខ្មាងខៅដល់អនក្ពាក់្ព័នធ និង
ខ្វើក្តរខ្ជើសខរ ើសសាលាខរៀនថ្មើចូលររួអនុវតត
សាក្លបងក្រមវ ិ្ ើខៅក្នុង្ក្បេណឌ ទូ្ទងំ
្បខទ្សខៅក្្រិតបឋរសិក្ា និងក្្រិត
រ្យរសិក្ា។ 
 ខលាក្ អ ុល រុន ទ្ើ្បឹក្ាជាតិជាន់េពស់

របស់អងគក្តរ ខេប បានមាន្បសាសន៍ថា 
"ក្រមវ ិ្ ើ Gap Inc. P.A.C.E ផ្ដលមាន៨រ ូឌុល 
គឺខផ្្ទតសំខាន់ខលើក្តរខលើក្ក្រពស់សរភាព  
ខយនឌ័រ និងមានជនំាញទ្ន់ខផ្េងៗខទ្ៀតផ្ដល
អាចយក្រក្ខ្បើ្បាស់ក្នុងជើវតិរស់ខៅ្បចាចំ្ថ្ៃ
របស់កុ្មារ និងយុវជនជនំាន់ខ្ក្តយ បាន
យល់ដឹងពើបផ្្រប្រលួរាងក្តយរបស់ពួក្ខគ 
តាងំពើក្្រិតបឋរសិក្ា "។  
 ខលាក្ រត័ន សារា  ្បធាននាយក្ដ្ឋា ន
ត្រង់ទ្ិសវជិាជ ជើវៈច្ន្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និង
ក្ើឡា បានមាន្បសាសន៍ថា "បំណិនជើវតិ គឺ
ជាបំណិនបញ្ញា  បំណិនអនតរបុគគលផ្ដលជួយ
អភិវឌឍផ្ផ្នក្វជិាជ ជើវៈ អាចខ្វើឱយយុវជនខចោះខដ្ឋោះ
្សាយបញ្ញា ខដ្ឋយេាួ នឯងបាន យល់ដឹងពើ
គុណតច្រាច្នបណិំនជើវតិនឹងរស់ខៅ្បក្ប 
ខដ្ឋយផ្លិតភាព ជាពិខសសជួយឱយមានសុេ
មាលភាពសងគរ "។ 
 ខលាក្ ទុ្ំ ទ្ើតូណា ្បធានគខ្មាងអប់រ ំ
បំណិនជើវតិស្មាប់កុ្មារ ើបានមាន្បសាសន៍
ថា "ក្តាត រួយចនួំនផ្ដលជួយឱយដខំណើ រក្តរក្រម
វ ិ្ ើបំណិនជើវតិ Gap Inc. P.A.C.E. ទ្ទួ្ល

បានខជាគជយ័ គឺមានក្តររំ្ ទ្ពើនាយក្ នាយិ
ក្ត សាលាមានបនាប់ខរៀន្គប់្រន់ មាន្គូ
ទ្ទួ្លបនាុក្ផ្ផ្នក្បំណិនជើវតិ ្ក្រុសិសេ និង
មានខមា ងបំណិនជើវតិស្មាប់បខ្ងៀន ឬខ្បើ
្បាស់ខមា ងផ្ដលសិសេទ្ំខនរក្នុ ងក្តរបខ្ងៀន"។  
 គខ្មាងនឹងខ្ជើសខរ ើសសាលាខរៀនខរល
ខៅថ្មើចំនួន៥០ខៅទូ្ទងំ្បខទ្ស និងបានខសនើ
សុំក្ិចចសហក្តរពើរនាើរអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា
ខេតត-្សុក្ ក៏្ដូចជាអនក្ពាក់្ព័នធក្នុងដំខណើ រ
ក្តរខ្ជើសខរ ើសសាលាខរៀនក្នុងតំបន់របស់េាួន 
និងខផ្្ើខឈាម ោះសាលាខរៀនទងំអស់ខនាោះរក្
ក្តន់នាយក្ដ្ឋា ន ឬរន្តនតើគខ្មាងផ្ទា ល់ ខដើរបើ
ខ្វើក្តរបូក្សរុបចំនួនសាលាខរៀនផ្ដលគខ្មាង
មានលទ្ធភាពជួយរំ្ ទ្បានក្នុងក្តរអនុវតតក្រម
វ ិ្ ើបំណិនជើវតិស្មាប់កុ្មារ ើ។ ក្រមវ ិ្ ើខនោះមាន
ខសៀវខៅចំនួន៨រ ូឌុលផ្បងផ្ចក្ជាពើរផ្ផ្នក្គឺ
ស្មាប់សិសេវយ័ជំទ្ង់ អាយុ១១ដល់១៣ឆ្ន  ំ
និងសិសេខពញវយ័ អាយុ១៤ដល់១៧ឆ្ន ផំ្ដល 
ខផ្្ទតខៅខលើអាររមណ៍ និងរិតត ភាព អំពើហងិា 
និងក្តរ្បា្ស័យទក់្ទ្ង្បក្បខដ្ឋយ្បសិទ្ធ
ភាពជាខដើរ។ល។  

សិកាខនសាលាននសពវននាយគខរោង្អប់រំបំ ិនជីវិតសរោប់កុោរី  

សក្រមភាពសិក្តខ ក្តរចូលររួទងំខៅក្នុ ង្បព័នធអនឡាញ និងខៅក្តរោិល័យក្ណាត លរបស់អងគក្តរ ខេប។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 42 

 ្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា បានខរៀប 
ចំក្ិចច្បជុំសតើពើក្តរពិនិតយសក្រមភាពក្នុងក្តររំ
្ទ្វទិ្ាសាថ នជាតិអប់រ ំនិងសាលារ្យរសិក្ា
្នធានច្នគខ្មាងអភិវឌឍន៍វស័ិយអប់ររំ្យរ
សិក្ាទុ្តិយភូរិទ្ើ២ (USESDP-II) ក្តលពើ
ច្ថ្ៃទ្ើ០៣ ផ្េរើនា ឆ្ន ២ំ០២២ ខដ្ឋយមាន
សមាសភាពចូលររួសរុបចំនួន៣៧នាក់្
ខ្ក្តរអ្ិបតើភាពឯក្ឧត្របណឌិ តសភាចារយ 
ហង់ជួន ណារ  ុន រដារន្តនតើ្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន 
និងក្ើឡា និងវតតមានចូលររួពើថាន ក់្ដឹក្នាំ្ គប់ 
្គងគខ្មាង រន្តនតើស្របស្រួល និងអនុវតត
គខ្មាង។ 
 ក្ិចច្បជុំខនោះខផ្្ទតសំខាន់ខៅខលើក្តរពិ 
និតយខលើសក្រមភាពរំ្ ទ្វទិ្ាសាថ នជាតិអប់រ ំ
ខផ្្ទតខលើក្តរជួសជុល និងផ្ក្លរអខហដ្ឋា រចន
សរព័នធរូបវនត ក្តរសាងសង់បណាា ល័យសខរ្ច
្ពោះសងឃរាជ ជួន ណាត និងនើតិវ ិ្ ើរួយចំនួន
ខដើរបើខលើក្ក្រពស់គុណភាព្គូបខ្ងៀនខៅ
ក្្រិតរ្យរ្បក្បខដ្ឋយ្បសិទ្ធភាព។
 ខៅចុងឆ្ន ២ំ០២០ អងគក្តរ ខេប បានចុោះ
ក្ិចចសនាជារួយ្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និង

ក្ើឡា ខដើរបើផ្តល់ក្តររំ្ ទ្បខចចក្ខទ្សដល់ក្រម
វ ិ្ ើថាន ក់្ជាតិដ៏្ំរួយមានខឈាម ោះថា ក្រមវ ិ្ ើអភិ 
វឌឍន៍វស័ិយអប់ររំ្យរសិក្ាទុ្តិយភូរិ២
ផ្ដលជាគខ្មាងដ៏្ំរួយខ្វើក្តរងារខលើក្តរខ្វើ
ទ្ំខនើបក្រមរ្យរសិក្ា ជាពិខសសទក់្ទ្ង
នឹងសាលា្នធានខៅរ្យរសិក្ាចំនួន៥០
ផ្ដល្តូវបានអភិវឌឍខ ើងខ្ក្តរគខ្មាង  ខផ្េ
ងៗពើរុន។ គខ្មាងខនោះក៏្រំ្ ទ្សាលាខរៀនប
ណាត ញចំនួន៨៧ផ្ងផ្ដរខដ្ឋយផ្ផ្អក្ខលើជំនួយ 
បខចចក្ខទ្សដល់សាលា្នធានរ្យរ
សិក្ា។ គខ្មាង USE-SDP2 បានទ្ទួ្ល
ជំនួយហិរញ្ាបបទនខ្ក្តរក្រចើពើ្នាររ
អភិវឌឍន៍អាសុើចំនួន៥៣,៥លានដុលាា រអាខររ ិ
ក្។ ក្តរងាររបស់អងគក្តរ ខេប គឺក្ំណត់បាន
នូវវសិាលភាពោ ងទូ្លំទូ្លាយចំខពាោះក្តរ
អភិវឌឍ និងក្តរផ្តល់ឯក្សារបណតុ ោះបណាត ល 
ផ្ដលេាឹរសារបណតុ ោះបណាត ល្តូវបានតារ
ដ្ឋនពិនិតយខដ្ឋយទ្ើ្បឹក្ា្បចាតំំបន់។ 
 ក្ិចចសនារបស់អងគក្តរ ខេប ខៅខពល
បចចុបបននមានសុពលភាពរយៈខពល៣ឆ្ន  ំ និង 
ខហតុផ្លសំខាន់រួយស្មាប់ក្តរសខ្រចចិតត

របស់្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡាឱយអងគក្តរ 
ខេប ចូលរួរអនុវតតគខ្មាង USE-SDP2 ខដើរបើ 
ខ្បើ្បាស់ក្តរច្ចន្បឌិតជាខ្ចើនខ្ក្តរក្រមវ ិ្ ើ
សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មើ។ ដូខចនោះ សាលារ្យរ
សិក្ាជាខ្ចើនខទ្ៀតអាចចរាង និងយក្ខៅ
អនុវតតបាន។ 
 គខ្មាង USESDP2 ជួយដល់្ក្សងួអប់រ ំ
យុវជន និងក្ើឡា ក្នុងក្តរអនុវតតក្រមវ ិ្ ើសាលា
ខរៀនខៅទូ្ទងំ្បខទ្សឱយក្តន់ផ្ត្បខសើរខ ើង 
ជាពិខសសបានផ្តួចខផ្តើរក្ំផ្ណទ្្រង់ខរល
នខោបាយក្នុងវស័ិយអប់រ ំ ខដ្ឋយខផ្ទត តសំខាន់ 
ខលើក្តរអប់រកំ្្រិតរ្យរសិក្ាទុ្តិយភូរិ និង
ខដើរបើសខ្រចបាននូវលទ្ធផ្លក្រមវ ិ្ ើចំនួន៣
ដូចខាងខ្ក្តរ៖ ១-គុណភាព្គូបខ្ងៀនខៅ
រ្យរសិក្ាទុ្តិយភូរិក្តន់ផ្តលអខ ើង។ ២-
គុណភាព និងបំណិនពាក់្ព័នធទ្ើផ្ារក្តរងារ
ខៅរ្យរសិក្ាទុ្តិយភូរិ មានក្តរផ្ក្លរអ 
និង ៣-ក្តរព្ងឹងសរតថភាពសាថ ប័នស្មាប់
ខ្វើផ្ផ្នក្តរ្គប់្គង និងក្តរផ្តល់ខសវាក្រមអប់ 
រឱំយក្តន់ផ្តមានភាពរងឹមាខំទ្វខ ើង និងមាន
្បសិទ្ធផ្លខាា ងំ៕ 

កិចេរបជំុសតីពីការពិនិតនយសកមមភាពកែុង្ការោំរេវិេនាជាតិអប់រំ  

កិ្ចច្បជុខំនោះ្តូវបានខ វ្ើខ ើងតាររយៈ្បព័នធអនឡាញ ខ្ក្តរអ្ិបតើភាពឯក្ឧត្របណឌិ តសភាចារយ ហងជួ់ន ណារ  ុន រដារន្តនតើ្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ើឡា។ 



 

ទាំររ័ 43 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

 គខ្មាងខលើក្ក្រពស់គុណភាពអប់រ ំ
ស្មាប់កុ្មារខ្ៅសាលាខៅភូរិភាគឦសាន
ក្នុង្បខទ្សក្រពុជា (EQUAL) គឺជាគខ្មាងថ្មើ
រួយរបស់អងគក្តរ ខេប ផ្ដលបានខបើក្សខមាភ ្
ដំខណើ រគខ្មាងជាផ្ាូវក្តរខៅច្ថ្ៃទ្ើ២៣ ផ្េរើនា 
ឆ្ន ២ំ០២២ ខៅរនាើរអប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា
ខេតតរតនគិរ ើ ខ្ក្តរអ្ិបតើភាពខលាក្ ហុនិ  
សុើរហួន នាយក្រង្បតិបតតិ និង្បធានបខចចក្ 
ខទ្សរបស់អងគក្តរខេប។ ពិ្ើខនោះមានអនក្ចូល
ររួសរុបចំនួន៥២នាក់្ ផ្ដលជា្បធានរនាើរ
អប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡាខេតត ្បធានក្តរោិ  
ល័យបឋរសិក្ា នាយក្ នាយិក្ត ខលាក្្គូ
អនក្្គូ គណៈក្មាម ក្តរ្គប់្គងសាលាខរៀន 
្ក្ុរ្បឹក្ាឃុ ំ និង្បធានក្តរោិល័យអប់រ ំ 
យុវជន និងក្ើឡា្សុក្បរផ្ក្វ និងអណតូ ង    
មាស។ 
 ខរលបំណងរបស់គខ្មាង ខដើរបើ៖ ១-
ព្ងឹងគុណភាអប់រ ំ និងក្តរចូលររួខៅក្្រិត
អប់រជំារូលដ្ឋា នខក្ើនខ ើងក្នុងចំខណារ្ក្ុរ
ងាយរងខ្រោះ ដូចជា កុ្មារ ើ្ ក្ុរជនជាតិភាគ
តិច ជនពិក្តរ និងជន្ក្ើ្ក្។ ២-ខ្វើឱយកុ្មារ
ខៅខ្ៅសាលាខរៀន និងកុ្មារជនជាតិភាគតិច
ក្នុងខេតតរតនគិរ ើមានឱក្តសបំខពញសិទ្ធិក្នុង
ក្តរអប់រខំៅបឋរសិក្ា និងបនតខៅអនុវទិ្ា

ល័យខដ្ឋយរលូនតាររយៈក្តរអប់រ ំ្ បក្ប 
ខដ្ឋយគុណភាព បរោិបនន និងផ្ទា ស់បតូរផ្បប
ខយនឌ័រ។ 
 គខ្មាង EQUAL នឹងអនុវតតខៅសាលា
ខរៀនខរលខៅចំនួន១៥សថិតក្នុង្សុក្ចំនួនពើរ
ខៅជាប់្ពំផ្ដនខវៀតណារក្នុងខេតតរតនគិរ ើ 
ខហើយក្តរ្បតិបតតិរបស់គខ្មាងនឹងចូលររួ
ខដ្ឋោះ្សាយបញ្ញា ្បឈរផ្ដលទក់្ទ្ងខៅ
នឹងគុណភាពអប់រ ំបរោិបនន ជាពិខសសកុ្មារ ើ 
្ក្ុរងាយរងខ្រោះ កុ្មារ ើជនជាតិខដើរភាគតិច 
និងកុ្មារក្នុង្គួសារ្ក្ើ្ក្។ 
 ពិ្ើខបើក្សខមាព ្គខ្មាង EQUAL បាន

្ប្ពឹតតខៅខដ្ឋយខជាគជ័យ និងទ្ទួ្លបាន
ក្តររំ្ ទ្ក្តរចូលររួក្តរសហក្តរោ ងលអពើ
អាជ្ា្ររូលដ្ឋា ន នាយក្ នាយកិ្ត ខលាក្្គូ
អនក្្គូ និងអនក្ពាក់្ព័នធរបស់គខ្មាងក្នុងក្តរ
អនុវតតផ្ផ្នក្តរសក្រមភាពឱយសខ្រចបានតារ
ខរលខៅ។ គខ្មាង EQUAL នឹងព្ងឹងទ្ើ
ភាន ក់្ងាររបស់ខក្មង្សើ និងន្តសតើវយ័ខក្មង ខដ្ឋយ
ខ្វើក្តរខដើរបើផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ខក្មង្សើ និង 
ខក្មង្បុសតាររយៈក្តរផ្តល់នូវឧបក្រណ៍អនុ
វតតជាក់្ផ្សតង ខដើរបើខ្វើក្តរសំខរចចិតត្បក្ប 
ខដ្ឋយក្តរយល់ដឹងខ្ចើននាខពលអនាគត
របស់ពួក្ខគ៕ 

ក្្រងរូបភាពថ្តជុរំន បនាា ប់ពើក្រមវ ិ្ ើសខមាព ្គខ្មាង្តូវបានបញ្ច ប់ ខៅរនាើរអប់រ ំយុវជន និងក្ើឡាខេតត ខេតតរតនគិរ ើ ។ 

ពិធីខបើកសខោពនធគខរោង្ខលើកកមពស់គុ ភាពអប់រំសរោប់កុោរ
ខរៅសាលាខៅភូមិភាគឦសានកែុង្របខេសកមពុជា  

ខលាក្ ហិុន សុើរហួន នាយក្រង្បតិបតតិ 
អងគក្តរ ខេប ក្នុ ងអ ុំងខពលផ្ថ្ាងសុនារក្ថា 

ខបើក្សខមាព ្គខ្មាង EQUAL ក្នុង 
ខេតត រតនគិរ ើ។ 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 44 

 ខៅច្ថ្ៃទ្ើ០៦ ផ្េខរសា ឆ្ន ២ំ០២២ អងគ
ក្តរ ខេប បានសហក្តរជារួយអងគក្តរច្ដគូ ររួ
មាន៖ អងគក្តររំ្ ទ្ផ្ាូវចាប់ដល់កុ្មារ និង្សើត 
(LSCW) និងអងគក្តរវ ើខវ ើល-ជើវ ើសុើ (WeWorld-

GVC) ខរៀបចំក្រមវ ិ្ ើសខមាព ្គខ្មាងបខងកើនភាព 
ងាយ្សួលដល់ក្តរអប់រ ំ និងលទ្ធភាពទ្ទួ្ល
បានក្តរងារតាររយៈក្តរចូលររួពើសហគរន៍ 
(BMZ) ខៅក្នុងរាជធានើភនំខពញ ខ្ក្តរអ្បិតើ
ភាពខលាក្្សើ គង់ សុភាវតើត អនុ្បធាននាយក្ 
ដ្ឋា នបឋរសិក្ាច្ន្ក្សួងអប់រយុំវជននិង   
ក្ើឡា។  
 ក្រមវ ិ្ ើខនោះមានបំណងផ្េពវផ្ាយអំពើ
គខ្មាង BMZ ដល់្បធាន/អនុ្បធានរនាើរ
អប់រ ំ យុវជន និងក្ើឡា ្ក្ុរខរលខៅ និង
អនក្ពាក់្ព័នធរក្ពើខេតតសាវ យខរៀង ច្្ពផ្វង 
ក្ំពង់ឆ្ន ងំ និងខពា ិ្៍សាត់។ 

 គខ្មាង BMZ មានខរលបំណងររួ
ចំផ្ណក្ដល់ក្តរបំខពញសិទ្ធិសងគរ និងខសដា
ក្ិចចដល់កុ្មារ និងយុវជនផ្ដលងាយរងខ្រោះ
ខៅក្រពុជា ផ្ដល្បឈរនឹងហានិភ័យច្នក្តរ
ខ្វើចំណាក្្សុក្ខដ្ឋយរម នសុវតថិភាព។ 
 គខ្មាង BMZ ទ្ទួ្លបានជំនួយហិរញ្ា
បបទនពើ្ក្សួងសហ្បតិបតតិក្តរខសដាក្ិចច 

និងក្តរអភិវឌឍរបស់្បខទ្សអា រឺ ង់តារ     
រយៈអងគក្តរឆ្លហាវ ន Deutschland (ឆ្
លហាវ នអា ឺរ ង់) និង្បតិបតតិក្តរខដ្ឋយអងគ
ក្តរ ខេប អងគក្តរ LSCW និងអងគក្តរវ ើខវ ើលខៅ
ក្នុងខេតតខរលខៅចំនួន៤ ររួមាន៖ ខេតត
សាវ យខរៀង ខេតតច្្ពផ្វង ខេតតក្ំពង់ឆ្ន ងំ និង
ខេតតខពា ិ្៍សាត់៕ 

ខលាក្ ហិុន សុើរហួន នាយក្រង្បតិបតតិ និង្បធានបខចចក្ខទ្សច្នអងគក្តរ ខេប បានផ្ថ្ាង 
សុនារក្ថាខបើក្សខមាព ្គខ្មាង BMZ ខៅរាជធានើភនំខពញ។ 

កមមវិធីខបើកសខោភនធគខរោង្បខង្កើនភាពងាយរសួលដលក់ារអប់រំ និង្លេធ
ភាពេេួលបានការងារតាមរយៈការចូលរួមពីសេគមន(៍BMZ) 

 ខៅច្ថ្ៃទ្ើ0៦ ផ្េខរសា ឆ្ន ២ំ០២២ នាយក្
្បតិបតតិ ្បធានស្របស្រួលក្រមវ ិ្ ើអប់របំរ ិ
ោបនន និងអតើតនិសេិតអាហារូបក្រណ៍របស់
អងគក្តរ ខេប បានចូលររួក្រមវ ើ្ ើទ្ទួ្លពាន
រងាវ ន់ Lotus Leadership Award ខៅសណាា  
ររ Oriental Mandarin ជាន់ទ្ើ៣៤ សថតិក្នុង
ទ្ើ្ក្ុងញូវយ ក្ សហរដាអាខររកិ្ តារក្តរ
អខញ្ជ ើញរបស់អងគក្តររូលនិ្ិអាសុើ ខដើរបើខ្វើ
ក្តរទ្ទួ្លសាគ ល់ក្តរងារសំខាន់ៗរបស់អងគក្តរ 

ខេបក្នុងក្តរខលើក្ក្រពស់ក្តរអភិវឌឍ និងភាព
ជាអនក្ដឹក្នាដំល់ន្តសតើ និងខក្មង្សើផ្ដលងាយ
រងខ្រោះ។ ពិ្ើ្បគល់ពានរងាវ ន់ខនោះបានផ្តល់
ឱក្តសឱយខេបបាននិោយខៅក្តន់ឥសេរជន
ក្នុងក្រមវ ិ្ ើឱយបានដឹងអំពើសក្រមភាពរបស់អងគ
ក្តរក្នុងក្តរជួយអនាត គរន៍ និងរំ្ ទ្ដល់្ក្ុរ
កុ្មារ ើ និងយុវនារ ើផ្ដលងាយរងខ្រោះឱយមានឱ
ក្តសទ្ទួ្លបានក្តរអប់រ ំ្រប់្រន់តាររយៈ
គខ្មាងអប់រកុំ្មារ ើ(GEI)ផ្ដលមានរយៈខពល

យូរក្នុងក្តរអនុវតតសក្រមភាពរបស់េាួន និងក្រម
វ ិ្ ើអាហារូបក្រណ៍ថាន ក់្ឧតតរសិក្ា (CTSP) 
ផ្ដលមានក្ញ្ញា  សុើរ ផ្លាើ ជាអតើតសិសេអា
ហារូបក្រណ៍គខ្មាង និងបចចុបបននខនោះ ក្ញ្ញា  
ក្ំពុងផ្តខ្វើក្តរខៅក្នុងអងគក្តរ ខេប ក្តន់តួនា 
ទ្ើជា្បធាន្ក្ុរគខ្មាង GEI។ ខ្ក្តយពើបាន
ផ្តល់សុនារក្ថាបងាា ញអំពើអវើផ្ដលអងគក្តរ ខេប 
បានក្ំពុង្បតិបតតិរក្ មានក្តរសាទ្រ និងសាវ  
គរន៍អបអរសាទ្រោ ងក្ក់្ខៅត ពើទ្សេនិក្ជន 
ខហើយជាសញ្ញា ដ៏លអរួយស្មាប់អងគក្តរក្នុង
ក្តរផ្សវង្នធានខដើរបើរំ្ ទ្ក្រមវ ិ្ ើរបស់អងគ
ក្តរ។  
 អវើផ្ដលគួរឱយចាប់អាររមណ៍ អនក្ផ្ដលមាន
វតតមានខៅក្នុងពិ្ើខនោះបានបរចិាច គជិតថ្វកិ្ត
្បមាណជា ៧០០ ០០០ដុលាា រអាខររកិ្ដល់
អងគក្តររូលនិ្ិអាសុើស្មាប់ក្រមវ ិ្ ើ (ររួទងំ 
ខេប) ក្នុងរយៈខពល្បផ្ហលរួយខមា ង។ ខនោះ 
ជា្ពឹតតិក្តរណ៍ដ៏អសាច រយ និងមានសារៈសំខាន់
ស្មាប់អងគក្តរ ខេប ក្នុង្បវតតិសាន្តសតរបស់
េាួន៕ 

ខេបបានចូលរួមេេួលពាន់រងាវនន់ Lotus Leadership ខៅកែុង្េរីកងុ្ញូវយ ក 

ខលាក្ ខៅ វណាា  នាយក្្បតិបតតិអងគក្តរខេប បានផ្ថ្ាងសុនារក្ថាសតើពើសក្រមភាពគខ្មាងកំ្ពុង 
្បតិបតតិ ជាពិខសសខលើក្តរជួយរំ្ ទ្កុ្មារ ើ និងន្តសតើងាយរងខ្រោះឱយទ្ទួ្លបានក្តរអប់រ។ំ 



 

ទាំររ័ 45 ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

 

១. ខនោះសុំចារផ្ចងផ្តងក្ំណាពយ ខវាហាតារក្តពយជាខលា ងលា  
 ជូនដល់កុ្លបុ្ត្ើតាភាៃ  ទុ្ក្ជាមារ៌ខ្ក្ើនរឭំក្។  
២. អំខពើ្ប្ពឹតតតបិតចិតតខយើង ខបើចង់បានខថ្កើងគួរកុ្ំភាឹក្ 
 កុ្ំភាា ត់សាម រតើភាា ត់ក្តរគិត ហវកឹ្ហាត់គំនិតខនាោះខទ្ើបជា។ 
៣. ខដើរតារអនក្្បាជ្ក្តា យបណឌិ ត តារជនឧ្ក្ិដាចិតតពាលា 
 ្ប្ពឹតតអំខពើទ្ខងវើពាល សងគរតិោះខដៀលគួរបងាក រ។ 
៤. យក្ខពលខៅខចាលឥតគំនិត ខលងរម នក្តរគិតឥតបានក្តរ 
 ឥតបាន្បខោជន៍ដល់រនុសេណា ខនាោះខហើយបញ្ញា គួរកុ្ំឆៃល់។ 
៥. ក្ិតតិយសមាស្បាក់្និងខក្រ ត ិ៍ខឈាម ោះ បុណយសក្តិសក្តិយសក៏្ពុំដល់ 
 ្បសិនខបើខយើងខៅ្តដរ ចាវំារក្ដល់រិន្បខសើរ។ 
៦. គួរផ្តសិក្ាយក្ចំខណោះ ជំនាញឲ្យខចោះអាចយក្ខ្បើ 
 អក្េរសាន្តសាត រប់្បខសើរ វទិ្ាសាន្តសតអរខដើរខឆ្ព ោះខជាគជ័យ។ 
៧. គំនូរសិលបៈចាស់សំខាន់ ខបើខយើងចាប់ក្តន់ឲ្យតច្រា 
 របារំខបៀនមានផ្ក្ច្ចន វបប្រ៌្បច្ពខចោះឲ្យជាក់្។ 
៨. បំណិនអំណាន្ចានក្តរគិត ឲ្យមានគំនិតគិតខ្ៅរាក់្ 
 ្បវតតិភូរិសាន្តសត្តូវឲ្យជាក់្ ្តូវខចោះវារៈខរៀបផ្បងផ្ចក្។ 
៩. សិក្ាបផ្នថរតារអនឡាញ តារទន់ឲ្យបាននូវបខចចក្- 
 វទិ្ាសិក្ាបាន្គប់ផ្ផ្នក្ ្គប់រុេតារផ្បបតារវជិាជ ។ 
១០. សងគរខដើរខលឿនខ្ពាោះអនក្ខរៀន ខគផ្ចក្រខបៀនមានរុេងារ 
 ខយើងគួរចាប់យក្្គប់វជិាជ  ឲ្យចាខំចោះជាជាប់គំនិត។ 
១១. ខគមានខរខរៀនមានវញិ្ញា សា េំបខងកើតណាខ្ពាោះនិសេតិ 
 ខគេំផ្េពវផ្ាយ្គប់គំនិត ខៅតារក្្រិតផ្ចក្ខៅសិសេ។ 
១២. ្ក្សួងអប់ររំរួសហក្តរ បខញ្ចញវញិ្ញា សាឲ្យនុសិសេ 
 ខដើរបើយក្ខរៀនមានជខ្រើស ខ្បើតារក្តរខ្ជើសតារ្តូវក្តរ។ 
១៣. ខមាា ោះសានុសិសេគួរេំខរៀន ឲ្យទន់ជំហានសរ័យក្តល 
 ខចោះមានជំនាញយក្ខ្បើក្តរ សងគរ្គួសារពឹងខលើបាន។ 
១៤. ចំខណោះទងំអស់អាចបានក្តរ លុោះ្តាខចោះចាស់ចងចាបំាន 
 កុ្លបុ្ត្ើតាខយើង្គប់្បាណ គួរផ្តខ្វើបានតារក្តរគួរ។ 

 កូរ ូណារបល័យការសិកនាេ្ុំ២០២១! 
(បទ្ ក្តក្គតិ) 

សាន ច្ដនិពនធខដ្ឋយ ថា លើដ្ឋ សិសេថាន ក់្ទ្ើ១០ 
 សាលាខរៀនជនំាន់ថ្មើវទិ្ាល័យហ ុន ផ្សន ពារជើក្ង 

និពនធខដ្ឋយ៖ កុ្យ ក្ក្កដ្ឋ  
សិសេថាន ក់្ទ្ើ១២ សាលាខរៀនជនំាន់ថ្មើ(កំ្ពងច់ារ) 

នាមសិសនានុសិសនស 
(បទ្ ពាក្យ្បាពំើរ) 

ឱក្រពុជាខអើយ ច្ថ្ៃណាខៅខសបើយ ខរខរាគចច្្ង 
កូ្រ  ូណាវ ើរុស ឬកូ្វ ើដថ្មើ ខរខរាគ្បល័យ 
 ក្តរសិក្ាេ្ុ ំ។ 
្គប់អនក្សិក្ា សវោះផ្សវងក្តោ រាវរក្សរររយ 
សាលាក៏្បិត ផ្លងបានជំនុំ ផ្លងបានជួបជុំ 
 ទងំ្គូទងំរិតត។ 
ខទោះបើោ ងណា សិសេតាងំចិនាត  េិតេំតាងំចិតត 
េិតេំខរៀនសូ្ត ខៅផ្ាោះចំណិត សួរផ្រ ពុក្ពិត 
 រិនចាញ់្គូណា។ 
ខរៀនខៅឯផ្ាោះ ្តូវរិនខាច យេចោះ ខៅខពលខវលា 
សិក្ាផ្សវងយល់ ខដ្ឋយេាួនអាតាម  ផ្ថ្រទងំរក្ា 
 នូវសុេភាពផ្ង។ 
ខរៀនខហើយខរៀនខទ្ៀត ខរៀនកុ្ំឪយលា ត ខរៀនជាចរបង 
ខរៀនទងំអក្េរ ខរៀនទងំខលេផ្ចង់ ខរៀនតារចំណង់ 
 ផ្ដលខយើង្តូវក្តរ។ 

 

 

“ក្តរអប់រ ំគឺជាអាវុ្ដស៏ំខាន់បំផុ្តផ្ដលអាចឱយ
អនក្ខ្បើ្បាស់វាខដើរបើផ្ទា ស់បតូ រពិភក្ខលាក្”។   

 
ផ្នលសនិ ផ្រនខដឡា (Nelson Mandela) 



 

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំខែ "ការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា"  ឆ្ន ាំទី២   លេែ០០៤   ព្បចាំខែមករា-លមសា  ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំររ័ 46 

 ទ្្មាផំ្តរស់បានរក្ដល់ច្ថ្ៃខនោះ ខយើង
បានរស់ទងំលំបាក្ក៏្យូរណាស់រក្ខហើយ 
ប ុផ្នតវាខៅមានខពលខវលាយូរជាងហនឹងខទ្ៀត
ផ្ដលខយើង្តូវជួបនូវខរឿងថ្មើៗ ខហើយ្តូវខដ្ឋោះ
្សាយ។ ឧបសគគជើវតិខ្បៀបដូចជខណ្ើ ររាប់
រយក្ត ំ ឬផ្ាូវខ ើងខៅខលើក្ំពូលភនំ ផ្ដលខយើង
្តូវខដើរក្តត់។ ជាន់ខ ើងរួយក្តខំយើងនឹងខៅ
បានេពស់ជាងរុនបន្ិច ឈានរួយជំហាន
ខយើងនឹងខៅបានឆ្ៃ យជារុនបន្ិច។ អាច
ឈានខៅរុេយតឺៗបន្ិចក៏្បាន ្បសិនខបើ
ខយើងហត់ខនឿយ។ អាចបក្ខ្ក្តយក៏្បាន
្បសិនខបើខយើងគិតថាមានផ្ាូវថ្មើផ្ដលលអជាង
ខនោះ។ អាចផ្ទា ស់ប្ូររខ្ាបាយខ្វើដំខណើ រក៏្
បាន ្បសិនខបើវាមានជខ្រើស។ ប ុផ្នត្បសិន 
ខបើខយើងរិនអាចខ្ជើសខរ ើសបានខទ្ អវើរា ង
ផ្ដលខយើងអាចខ្វើបានគឺក្តរអត់្ទ។ំ នាវា
រួយទ្្មាផំ្តអាចខៅដល់ខ្តើយបាន វាក៏្្តូវ
ឆាងក្តត់រលក្្ំៗក្ណ្ាលរហាសរុ្ទ្ ឆាង
ក្តត់ពយុោះ ខភាៀង និងភាពភ័យខាា ចជាខ្ចើន។ 
ខៅខលើវថិ្ើជើវតិខឆ្ព ោះខៅរក្ខរលខៅរួយផ្ដល
ខយើងបានក្ំណត់ វារិនងាយ្សួលដូចអវើផ្ដល 
ខយើងគិតខទ្។ វា្តូវផ្តឆាងក្តត់ភាពលំបាក្ 
និងឧបសគគខ្ចើនខលើក្ខ្ចើនសារណាស់ ប ុផ្នត
ខពលខវលាផ្ដលឆាងក្តត់រក្ខនោះ វាពិតជាបាន

បខ្ងៀនខយើងខ្ចើនផ្រនផ្ទ្ន។ ្ប ូក្ក្នុង
សងគរឲ្យខ្ចើនខទ្ៀត ខ្ពាោះមានរនុសេក្នុង
សងគរខនោះខ្ចើនណាស់ ផ្ដលខយើងរិនទន់
បានសាគ ល់ខគខៅខ ើយ ប ុផ្នតខយើងក៏្្តូវផ្ត
សខងកត និងក្សាងេាួនឯងជារុនសិនផ្ដរ។ 
 ខរឿងសំខាន់បំផុ្តក្នុងជើវតិ គឺក្តរខរៀន
្គប់្គងចិតតរបស់េាួនឲ្យបាន ខបើរិនដូខចនោះខទ្ 
វានឹង្គប់្គងខយើងវញិរិនខាន។ ្គប់្គង

ពាក្យសំដើ រិន្ចខឡាតខដើរបើផ្តឈនោះ ្គប់្គង 
ចិតតរិនសខ្រចភាា រៗខ្ពាោះផ្តក្ំហងឹ ្គប់ 
្គងក្តយវកិ្តរ រិន្ចខងង្ចងាង ខទោះជា
ក្ំពុងេឹងក្តើ។ ខក្ើតជារនុសេ នរណាក៏្ខចោះេឹង
ផ្ដរ ប ុផ្នតអវើផ្ដលេុសរន គឺក្តរ្គប់្គងក្ំហឹង
ក្នុងចិតត។ ខបើ្គប់្គងវារិនបានខទ្ ក៏្រិនអាច
បខនាា សអនក្ណា ថាខគរក្សមាា ប់ខយើងផ្ដរ ពើ 
ខ្ពាោះក្ំហឹងខៅក្នុងចិតតខយើងខនោះ វាសាហាវ
ជាងស្តូវ១០០នាក់្ខៅខាងខ្ៅេាួនខៅ  
ខទ្ៀត៕  
(ដក្្សង់ខចញពើខផ្ក្ #កូ្នចាបមាស) 

 

មតិអែកអាន 
 េ្ុ ំមានអាររមណ៍សបាយរ ើក្រាយឥតឧបមាផ្ដលសាលាបានសហក្តរ
ជារួយអងគក្តរខេប ក្នុងក្តរជួយអភិវឌឍន៍សាលា ខ្វើឱយថាន ក្់ខរៀនសាអ តមាន
រខបៀបខហើយមានលក្ខណៈគរុខក្តលសលយ។ តារក្តរសខងកតរបស់េ្ុ ំ សិសេ
ចូលចិតតរក្ខរៀនខពលផ្ដលមានបរសិាថ នសាអ តជុំវញិផ្ដលឈានខៅរក្សាលា
ផ្បបកុ្មារខរ្តើររួផ្េជំារួយខលាក្្គូអនក្្គូក្តន់ផ្តយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក្់ក្នុងក្តរប
ខ្ងៀន។ អងគក្តរ ខេប គឺជាអងគក្តរច្ដគូដ៏លអបំផុ្តផ្ដលជួយសាលាចំខរល
ខៅឱយខឆ្ព ោះខៅក្តន់សាលាខរ្តើខៅច្ថ្ៃរុេ។ 
 ជាចុងខ្ក្តយសូរអរគុណអងគក្តរ ខេប ផ្ដលបានជួយ្រំ្ ទ្សាលាឱយ
មានក្តររ ើក្ចខ្រើនទងំក្នុងថាន ក្់និងខ្ៅថាន ក្់ ខដើរបើជំរុញឱយកុ្មាររក្ខរៀន
ក្តន់ផ្តខ្ចើន៕ 

អនក្្គ ូផ្ក្វ ខសដ្ឋា   
នាយិក្តសាលាបឋរសិក្ា ទូ្យ ខេតតរតនៈគិរ ើ 

រូបភាព #Pinterest  

េរោំផ្តអាចរស់មកដល់ពថ្ៃខនុះ!  


