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ព្រសួងរសិរម្ម រុក្ខា ព្រមាញ ់និង ននសាទ 

  
  

រទដ្ឋា នអនុវរដរនចេរវិទា 

  

ក្ខរចិញ្េ ឹម្រំរ៉ននោ 

 

 

 

នរៀរចំនដ្ឋយនរៀរចំនដ្ឋយ  នាយរដ្ឋា នផ្សរវផ្ាយរសិរម្មនាយរដ្ឋា នផ្សរវផ្ាយរសិរម្ម  

សហក្ខរជាម្យួសហក្ខរជាម្យួ  នាយរដ្ឋា នផ្លិររម្មនាយរដ្ឋា នផ្លិររម្ម  និងរសុរាបាលនិងរសុរាបាល  

ឧររថម្ភនដ្ឋយឧររថម្ភនដ្ឋយ  គំនរាងក្ខរផ្សរវផ្ាយរសិរម្មរម្ពជុាគំនរាងក្ខរផ្សរវផ្ាយរសិរម្មរម្ពជុា--អូស្ដ្សាដ លីអូស្ដ្សាដ លី  

    



  

  

  

  

  

  

  

នរៀរនរៀងនដ្ឋយ:  នោរ ម៉ារី ម៉ាឃ្ល ីន (Murray Maclean) 

ក្ខលររិនចេទ: ខែ ររកដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០០៦ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ា ង:គ្របប់ទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិ្ា (បអប) ទាំងអស់រួមទាំងឯក្សសារច្នេះ ជាក្សមមសទិ្ធិរបស់គ្ក្សសងួក្សសិក្សមម 

រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ្ ច្ ើយសាំច្រចផ្ដល់ច្ោយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ច្្វើជាមាេ សក់្សមមសទិ្ធ ិ។ រាល់សាំច្ ើសុាំផ្លិត្បន្នែម 

គ្ត្ូវសុាំក្ខរអនុញ្ញា ត្សទិ្ធិជាមុន ព្ីនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ។ 



  

រុរវរថារុរវរថា  

គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និង ច្នសាទ្ ច្គ្ក្ខមក្សិច េស ក្ខរគាំគ្ទ្ព្ទី្ីភ្នា ក់្សងារអូស្ដ្សាដ លសីាំរាបក់្ខរអភិវឌ្ឍន៏អនដរជាត្ិ 

តាមរយៈរាំច្រាងក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ក្សមពុជា-អូស្ដ្សាដ ល ីជាំហានទ្ី២ (២០០១-២០០៦) ន្ែលមាន ច្គលច្ៅព្គ្ងឹងសាែ ប័ន និងគ្បព្័ន ធ

ផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមច្ៅក្សមពុជា បានខិត្ខាំយ៉ា ងច្ព្ញទ្ាំ ឹងច្ែើមបីច្្វើក្ខរព្គ្ងឹងសមត្ែភ្នព្មស្ដ្នដីផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ក្ខរច្រៀបចាំក្សសាង

ន្ផ្នក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមគ្សបតាមច្គលនច្យបាយវិមជឈក្ខរ និងវិស មជឈក្ខររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល តាមរយៈក្ខរវិភ្នរគ្បព្័ន ធ

ច្ក្សសគ្ត្-បរិសាែ នថ្នា ក់្សឃុាំ សងាា ត្ ់ និងបានចងគ្ក្សងជាបទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិ្ាច្នេះច្ ើង។ 

 

បទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទ្ាច្នេះ បានចងគ្ក្សងច្ដ្ឋយអាក្សជាំនាញឯក្សច្ទ្ស (Subject Matter Specialist) នឹងគ្ត្ូវបាន ឆ្លង

ក្ខរព្ិនិត្យព្ចិ្គ្គេះច្យបល ់ និងឯក្សភ្នព្យល់គ្ព្មព្រី ៈក្សមមក្ខរបច្ច េក្សច្ទ្សន្ែលមានសមាសភ្នព្មក្សព្ីនាយក្សដ្ឋា ន ជាំនាញនានា 

ននគ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និង ច្នសាទ្ និងអាក្សពាក់្សព្នធ័ច្ផ្សងៗច្ទ្ៀត្។ ឯក្សសារែ៏មានសារៈសាំខាន់ច្នេះ រឺជាឯក្សសារច្គល

ន្ែលព្ិព្ ៌នាអាំព្ ី ព្ត័្៌មាន បច្ច េក្សច្ទ្ស វវិ្ីសាស្ដ្សដ នីត្ិវិ្ ី និងន្ផ្នក្ខរថវិក្ខចាំណាយសគ្មាប់ជួយែល ់ មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស និង

ភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្ដិច្ៅមូលដ្ឋា ននានាយក្សច្ៅច្គ្បើគ្បាស់ក្សាុងក្ខរប ដុ េះបណាដ ល និងផ្សព្វផ្ាយបច្ច េក្សច្ទ្សថមីៗ ក្សាុងបាំ ងច្ផ្េរចាំច្ េះែឹង 

ព្ត័្៌មាន និងបច្ច េក្សវិទ្ាក្សសិក្សមមតាមគ្រប់រូបភ្នព្ឱ្យបានគ្ជួត្គ្ជាបែល់គ្បជាក្សសិក្សរ និង ផ្លិត្ក្សរ ន្ែលរស់ច្ៅក្សាុងត្ាំបន់មានសក្ខដ នុ

ព្លភ្នព្គ្សបតាមលក្សាខ ឌភមូសិាស្ដ្សដ ច្សែាកិ្សច េសងគម និងត្គ្មូវក្ខរចាំបាច់ជាក់្សលាក់្សច្ៅមលូដ្ឋា ន ។  

 

ែូច្ច ាេះបទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទ្ាច្នេះ មានសារៈគ្បច្យជន៍ជារួមសគ្មាប់មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមច្ខត្ដ-គ្កុ្សង យក្សច្ៅច្គ្បើគ្បាស់ក្សាុងក្ខរ 

ចូលរួមច្ដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា ចាំច្ពាេះមុខ ន្ែលគ្បជាក្សសិក្សរច្យើងក្សាំព្ងុគ្បឈមមុខច្ៅក្សាុងក្ខរច្្វើផ្លិត្ក្សមមក្សសិក្សមម ព្ពិ្ិ្ ក្សមមក្សសិក្សមម 

ច្ែើមបីធានាសនដសិុខច្សបៀង និងបច្ង ាើនគ្បាក់្សចាំ លូគ្រួសារ ជាព្ិច្សសរួមចាំន្ ក្សក្ខត្់បនែយភ្នព្គ្កី្សគ្ក្ស គ្សបតាមយទុ្ធសាស្ដ្សដ ចត្ុ

ច្ក្ខ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។  

 

គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ្ គាំគ្ទ្នូវឯក្សសារបទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទ្ាច្នេះ ន្ែលជាឯក្សសារច្គល 

សគ្មាប់មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស ច្ខត្ដ-គ្កុ្សង អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា *ភិបាល ភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្ដិនានាច្ៅមលូដ្ឋា ន និងអាក្សពាក់្សព្័ន ធទាំងអស់យក្ស 

ច្ៅអនុវត្ដក្សាុងក្ខរច្ផ្ េរបច្ច េក្សវិទ្ាែល់គ្បជាក្សសិក្សរច្ៅជនបទ្ឱ្យទ្ូលាំទ្លូាយ និងទ្ទ្ួលបានន្ផ្លផ្កា ល អគ្បច្សើរគ្បក្សបច្ដ្ឋយក្សដីសងឃឹម។ 

 

                                    រដ្ាម្ស្ដ្នដី  



  

អារម្ភរថាអារម្ភរថា  
 

  ពាក្សយច្ព្ញនន បអប រឺ “បទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិ្ា”។ បអប ព្នយលព់្ីរច្បៀបអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទ្ា ច្ែើមបីជួយច្ដ្ឋេះ 

គ្សាយ បញ្ញា ន្ផ្ ាក្សក្សសិក្សមមរបស់ក្សសិក្សរ។ បអប ផ្េកុ្សនូវព្ត័្ម៌ានបទ្ដ្ឋា ន និងសាំភ្នរៈសគ្មាប់ច្ោយមស្ដ្នដីផ្សព្វផ្ាយច្ផ្េរ បច្ច េក្ស

វវិទ្ាច្នេះច្ៅក្សសិក្សរ។ ច្គលរាំនិត្ននបអប រឺច្ែើមបីផ្សព្វផ្ាយែល់ឃុាំ គ្សុក្ស និងច្ខត្ដច្ៅទ្ូទាំងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្ស ក្សមពុជា។ បអប 

គ្ត្ូវបានច្រសរច្សរសគ្មាបច់្ោយមស្ដ្នដីផ្សព្វផ្ាយ អងគក្ខរ ច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល និងន្ផ្ ាក្សច្ផ្សងៗ ច្ទ្ៀត្ ន្ែលបាំច្រើក្ខរច្ៅក្សាុងវសិយ័

អភិវឌ្ឍន៏ក្សសិក្សមម ច្ៅតាមមលូដ្ឋា នច្គ្បើគ្បាស់។បអប មានលក្សា ៈែូចខាងច្គ្ក្ខមច្នេះ ៖ 

 ោចបត្់ន្បនបាន-បអប ោចយក្សច្ៅអនុវត្ដបានច្ៅគ្របទ់្ីក្សន្នលងក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពជុា 

 សាមញ្ា-បអប ោចច្គ្បើគ្បាសប់ានច្ដ្ឋយគ្រប់ន្ផ្ ាក្សន្ែលបាំច្រើក្ខរច្ៅតាមមលូដ្ឋា ន  

 ងាយយល-់ងាយគ្សួលក្សាុងក្ខរផ្ដល់នូវព្័ត្៌មានសាំខាន់ៗ 

 បអប គ្ត្វូបានក្សាំ ត្់ោទ្ិភ្នព្ច្ដ្ឋយន្ផ្អក្សច្ៅតាមបញ្ញា ន្ផ្ ាក្សក្សសិក្សមមសាំខាន់ៗរបស់ក្សសិក្សរ តាមរយៈ គ្បភព្ ជាច្គ្ចើន 

ែូចជា គ្បព្័ន ធគ្រប់គ្រងព្័ត្៌មានរបស់នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម (FSMIS) ន្ែលផ្េកុ្សនូវព្ត័្៌មានសាំខាន់ៗ របស់ក្សសិក្សរ។ 

បញ្ញា ន្ផ្ ាក្សក្សសិក្សមមរបស់ក្សសិក្សរ គ្ត្ូវបានច្រវិភ្នរតាមរយៈក្ខរវិភ្នរគ្បព្័ន ធច្ក្សសគ្ត្-បរិសាែ នថ្នា ក់្សឃុាំ (AEA) ច្ៅទ្ូទាំងគ្ព្េះរាជា

ណាចគ្ក្សក្សមពុជា។ បអប មានច្ៅតាមសាែ ប័ន នានាែូចខាងច្គ្ក្ខមៈ 

 វវិទ្ាសាែ នគ្សាវគ្ជាវជាត្ ិ  ក្សមមវិ្ីផ្សព្វផ្ាយ 

 គ្កុ្សមក្សសិក្សរ  មាេ ស់ជាំនយួ 

 អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល  ន្ផ្ ាក្សឯក្សជន 

 ទ្ីភ្នា ក់្សងារគ្សាវគ្ជាវអនដរជាត្ ិ  

  

បអប គ្ត្ូវបានគ្រប់គ្រងច្ដ្ឋយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមននគ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ្។ បអប គ្ត្ូវបានសរ

ច្សរច្ដ្ឋយអាក្សឯក្សច្ទ្សន្ែលមានបទ្ព្ចិ្សា្ន៍ច្ៅក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពុជា។ ែូច្ច ាេះ បអប ផ្េកុ្សនូវបទ្ ព្ិច្សា្ន៍ល អៗ សគ្មាប់

អនុវត្ដបច្ច េក្សវទិ្ា។ បអប គ្ត្ូវបានឆ្លងក្ខត្់ក្ខរគ្ត្តួ្ព្ិនិត្យរបស់គ្កុ្សមក្ខរងារ បអប បនាេ ប់មក្ស អនុម័ត្ និងអនុញ្ញា ត្ច្ដ្ឋយ

គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ្សគ្មាប់ច្គ្បើគ្បាសច់្ៅតាមមូលដ្ឋា ន។ 
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១-នសចរដីអធរិាយ 

ច្ ម្ េះ                                          ក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គ 

នថ ៃ ន្ខ ឆ្ា ាំ                                        ន្ខ មក្សរា ឆ្ា ាំ ២០០៦ 

គ្បភព្បទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិ្ា               Murray Maclean 

                                                      បច្ច េក្សវទិ្ា និង ែាំច្ ើរក្ខរផ្សព្វផ្ាយច្នេះគ្ត្ូវបានច្្វើសាក្សលបងយ៉ា ងច្គ្ចើន ច្ៅ 

គ្បច្ទ្សច្វៀត្ណាមច្ៅច្គ្ក្ខមរាំច្រាងក្ខរផ្កល ស់បដរូវសិយ័ក្សសិក្សមម ២០០០-២០០៥ 

និងគ្ត្ូវបានអនុវត្ដសាក្សលបងច្លើផ្ងន្ែរក្សាុងច្ខត្ដច្ពា្ិសាត្់ក្សាុងឆ្ា ាំ ២០០៥។ 

ទ្សិច្ៅ និង ផ្លគ្បច្យជន៍ ច្្វើឱ្យគ្បច្សើរនូវជវីភ្នព្របស់ក្សសិក្សរតាមរយៈក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គ សគ្មាបព់្ិឃាែ 

ច្ែើមបីបាំច្រើទ្ីផ្ារក្សាុងគ្សុក្ស។ 

 

បទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិ្ា រមឺានទ្ិសច្ៅបន្នែមត្នមលន្ថមច្ទ្ៀត្ែល់ច្គមុនច្ព្ល 

ព្ិឃាែ តាមរយៈក្ខរផ្ដល់ចាំ បីាំប៉ានែល់ច្គច្ែើមបីបច្ង ាើនទ្មៃន់ និងសាច់របស់វា។ 

ក្សសិក្សរោចចាំច្ ញគ្បាក់្សចាំនួន ៦០០.០០០ច្រៀល ច្លើរយៈច្ព្ល ២ន្ខ បនាេ បព់្ ី

ទ្ិញច្គព្ជូក្សាុងគ្សុក្ស ន្ែលមានសភ្នព្សគមៗចាំនួន ២ក្សាល រឺក្សសិក្សរគ្គន់ន្ត្ 

ចាំណាយថវិក្ខែាំបងូក្សាុងក្ខរទ្ិញច្គចាំនួន ២.០០០.០០០ច្រៀល និងផ្ ដល់ចាំ បីាំប៉ាន 

បន្នែម។ បច្ច េក្សវិទ្ាច្នេះ ោចគ្ត្ូវបានច្គ្បើគ្បាស់ច្ដ្ឋយក្សសិក្សរន្ែលលក្ស់ច្គជា ចាំ

ន្នក្សមួយននក្ខរគ្រប់គ្រងក្សសដិ្ឋា ន ែូចជា ច្ៅច្ព្លច្គមានោយុចស ់ឬច្គ ថយ

ចុេះក្សាំលា ាំងព្លក្សមម ឬអស់សមត្ែភ្នព្បនដព្ូជ ឬច្ដ្ឋយក្សសិក្សរ និងឈមញួន្ែល ោច

ទ្ិញច្គ ជាព្ិច្សសន្ែលមានច្គលបាំ ងចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គសគ្មាប់ព្ឃិាែ។  

វាមានក្ខរបច្ងាើននូវទ្ាំនាក់្សទ្ាំនង រវាងជាំនាញបច្ច េក្សច្ទ្ស និងផ្សព្វផ្ាយក្សាុង 

ចាំច្ណាមសាែ ប័នន្ែលពាក់្សព្័ន ធ ែូចជា ភ្នា ក់្សងារច្ព្ទ្យសត្វភូម ិ និងមស្ដ្នដីបច្ច េក្សច្ទ្ស 

និងផ្សព្វផ្ាយ។  

 

លក្សាខ ឌសមគ្សបច្ៅនឹងបច្ច េក្សច្ទ្ស       ក្ខរចូលទ្ិន ាន័យសាំខាន់ៗ 

 ច្គន្ែលមានោយុោចព្ឃិាែបាន 

 ច្មម ច្គ 

 ព្លក្សមម។ ច្ែើមបីចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គ២ក្សាល ជាម្យមរឹគ្ត្ូវក្ខរព្លក្សមមន្ែល 

ចាំណាយរយៈច្ព្ល ៣ច្មា៉ា ងក្សាុង១នថ ៃសគ្មាប់រយៈច្ព្ល ២ន្ខ ន្ែលច្ព្ល 
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ច្វលាច្នេះសគ្មាប់ចាំណាយច្ៅក្សន្នលងចិញ្េឹមច្គ និងក្ខត្ ់និងគ្បមូលច្មម  ឱ្យ

ច្គសុី។ ក្ខរន្ នាាំច្នេះោចន្គ្បគ្បួលយ៉ា ងច្គ្ចើន រឺភ្នរច្គ្ចើនោគ្សយ័ ច្ៅ 

ច្លើទ្តីាាំងច្មម  និងទ្ឹក្ស និងមច្្ាបាយែឹក្សជញ្េនូ។ គ្បសិនច្បើច្មម ច្គ គ្ត្ូវ 

បានទ្ិញជាជាងក្ខត្ ់ ឬគ្បមូល ចាំណាយព្លក្សមមនឹងមានក្ខរថយចុេះ ប៉ាុន្ន ដ 

ថវិក្ខគ្ត្វូបានច្ក្សើនច្ ើង។ ក្សាំលា ាំងព្លក្សមម គ្ត្ូវក្ខរន្ថមច្ទ្ៀត្ សគ្មាបទ់្ិញ 

និងលក់្សច្គ ន្ែលបញ្ញា ច្នេះនឹងមានខុសគា ច្គ្ចើនផ្ងន្ែរ រឺោគ្សយ័ច្ៅច្លើ 

ក្ខរច្រៀបចាំក្សាុងក្ខរលក់្សែូរច្ៅទ្កី្សន្នលងច្នាេះ។ 

 ចាំ ីផ្ស ាំ (ែូចជា សន្ ដក្សច្សៀង ច្មៅច្ពាត្ ច្មៅែាំ ូងម ី ចុងអងារ ក្សនេក់្ស អាំបិល 

អ យុច្រ៉េ ោហារបន្នែមក្ខលស់យមូឬ វសូវរ និងវើតាមីនគ្របម់ុខ)។ វាមានជច្គ្មើសជា

ច្គ្ចើនច្ែើមបីច្គ្ជើសច្រើសគ្បច្ភទ្ចាំ ីផ្ស ាំ ។ ែូច្ច ាេះចាំ ីផ្ស ាំ ោចគ្ត្ូវបានសាំរបសាំរួល 

ច្ៅតាមត្នមលទ្ីផ្ារក្សាុងគ្សុក្ស និងភ្នព្រក្សបាន នូវសមាសធាត្ុផ្ស ាំច្ផ្សងៗ។ 

 ថ្នា ាំព្ាបាលបា៉ា រាសុតី្ែល់ច្គច្ៅែាំណាក់្សក្ខលែាំបូងននរយៈច្ព្លចិញ្េឹមបាំប៉ា

ន។  

 

ក្ខរចូលែល់ទ្ីផ្ារសគ្មាបច់្គន្ែលចិញ្េឹមបាំប៉ានៈ 

“បទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិ្ា” រឺគ្ត្វូបានអនុវត្ដច្ៅច្លើន្ត្ក្សសកិ្សរមានជីវភ្នព្ 

្ូធារ ឬឈមញួទ្ិញ-លក់្សច្គន្ែលមាន្នធានគ្រប់គ្គន់សគ្មាប់ទ្ិញ និង 

ចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គ។ ច្ទេះបីជាយ៉ា ងណាក៏៏្សច្ដ្ឋយ បទ្ដ្ឋា នច្នេះោចគ្ត្ូវបាន អនុវ

ត្ដផ្ងន្ែរច្លើក្សសិក្សរន្ែលលក្ស់ច្គច្ែើមបីព្ិឃាែ។ 

ក្សសិក្សរគ្ត្ូវក្ខរថវិក្ខគ្បន្ ល ២.០០០.០០០ច្រៀលច្ែើមបីទ្ញិច្គ និងចិញ្េឹម 

បាំប៉ានច្គព្ជូក្សាុងគ្សុក្សចាំនួន ២ក្សាល។ គ្បសិនច្បើក្សសិក្សរមានច្គ ច្ ើយព្ួក្ស 

ច្រគ្ត្វូក្ខរគ្បន្ ល ៤៥០.០០០ច្រៀល ច្ែើមបីទ្ិញចាំ ីផ្ស ាំ និងថ្នា ាំសគ្មាប ់ចិពាេឹ

មបាំប៉ានច្គចាំនួន ២ក្សាល។ ថវិក្ខចាំណាយច្នេះនឹងមានក្ខរន្គ្បគ្បួលរ ឺ

ោគ្សយ័ ច្ៅច្លើទ្ាំ ាំនិងត្នមលរបសច់្គ។ 

ក្សសិក្សរន្ែលមានច្គរួចច្ ើយ គ្ត្វូក្ខរថវិក្ខគ្បន្ ល ២២៥.០០០ច្រៀល 

ច្ែើមបីទ្ិញថ្នា ាំ និងចាំ ីសគ្មាបចិ់ញ្េឹមបាំប៉ានច្គមយួក្សាល។ 
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២-ក្ខរខែនារំនចេរនទស 

២.១ សនងារននក្ខរខែនារំនចេរនទស 

k> ទ្ិញច្គន្ែលមានោយុោចព្ឃិាែបានក្សាុងសភ្នព្សគម មានសុខភ្នព្ល អ សលតូ្ និងមានត្នមលសមរមយ។ 

x> ព្ាបាលច្គជាមយួថ្នា ាំព្ាបាលបា៉ា រាសុតី្ច្ែើមបីសាំលាប់បា៉ា រាសុីត្ខាងក្សាុងនិងខាងច្គ្ៅនិងចក់្សថ្នា ាំច្គនូវវើតាមីនគ្រប់

មុខ 

រ.  ផ្ដល់ចាំ ីច្គនូវលាយចាំ ីផ្ស ាំ និងច្មម ច្ខៀវ និងទ្ឹក្សសាអ ត្។ 

ឃ.  គ្ត្ួត្ព្ិនិត្យក្ខរច្ក្សើន និងលក្សាខ ឌននទ្មៃន់។ 

ង.  ច្្វើក្ខរលក់្សច្គច្ៅត្នមលគ្ត្មឹគ្ត្វូ។ 

 

២.២ ក្ខរររ់សំោល់នលើក្ខរខែនារំនចេរនទស 

២.២.១ ទិញនោខដ្លមានអាយុអាចរិឃាដ្បានរនងុសភារសគម្ មានសុែភារលអ សលរូ និង មានរនម្លសម្រម្យ 

សាវតា 

ច្គភ្នរច្គ្ចើនក្សាុងគ្បច្ទ្សក្សមពជុាន្ែលបានព្ឃិាែ រឺមានសភ្នព្សគម។ បញ្ញា ច្នេះរបឺណាដ លមក្សព្ីៈ 

 ច្គន្ែលសគ្មាប់បងាា ត្ ់និងបាំច្រើក្ខរងារជាញឹក្សញាប់គ្ត្វូបានន្ថទាំច្ដ្ឋយក្សសិក្សរ រឺច្ៅច្ព្លន្ែលច្គទាំងច្នាេះ មាន

ោយុចស់វាច្ៅសភ្នព្សគមែន្ែល។ 

 ក្សសិក្សរជាញឹក្សញាប់លក់្សច្គក្សាុងច្គ្ក្ខយរែូវគ្បាាំងយូរន្ែលក្សាុងច្ព្លច្នេះច្មម ព្ុាំមានគ្រប់គ្គន់និង ច្គមានសភ្នព្សគ

ម។ 

 ខវេះខាត្គ្បព្័ន ធចិញ្េឹមបាំប៉ានែលច់្គ និងជាំនាញ ចាំច្ េះែឹង និងក្ខរបញ្េលូបច្ច េក្សវិទ្ាច្ផ្សងៗច្ទ្ៀត្ន្ែលគ្ត្វូក្ខរ 

សគ្មាបប់ច្ង ាើត្គ្បព្័ន ធចិញ្េមឹច្នេះ។ 

  ក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គបច េបុបន ាច្នេះ រឺមានលក្សា ៈខាា ត្ត្ូចន្ែលចិញ្េឹមឱ្យសុីច្មម ក្សាុងត្ាំបន់ន្ក្សបរទ្ីសែាឃាែ។ 

ក្ខរព្ិឃាែ ឬ នាាំច្ចញច្គន្ែលមានសភ្នព្សគម រឺជាក្ខរខាត្បង់ណាស់ក្សាុងន្ផ្ ាក្សច្សែាកិ្សច េ ព្ីច្គ្ពាេះច្គទាំងច្នេះោច គ្ត្ូវ

បានចិញ្េឹមបាំប៉ានបានរឺោចចាំច្នញបានថវិក្ខច្គ្ចើនមុនច្ព្លព្ឃិាែ។ 
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គ្បច្ភទ្ច្គគ្ត្វូទ្ញិ 

ច្គន្ែលទ្ិញសគ្មាប់ចិញ្េមឹបាំប៉ានរូរ ឋិត្ច្ៅច្គ្ក្ខមលក្សាខ ឌច្ៅច្ព្លលក់្សអត្ិបរិមា។ ច្ៅក្សាុងគ្បច្ទ្សក្សមពជុាក្សសិក្សរ ជា

្មមតាចិញ្េឹមច្គមានសភ្នព្សគម  សគមល មម និងខាល ញ់ច្គ្ចើន។ ោគ្សយ័ច្ ត្ុច្នេះ ក្សសិក្សរោចទ្ិញច្គន្ែលសែិត្ក្សាុងសភ្នព្ សគម ឬ 

សគមល មម ច្ ើយន្ែលច្្វើឱ្យទ្ទ្លួផ្លចាំច្ ញយ៉ា ងច្គ្ចើន។ 

ច្គច្ ម្ ល ច្គច្ ម្ លគ្គវ ឬច្គញីោចគ្ត្ូវបានទ្ិញ។ ច្គន្ែលអត្ច់្្មញមិនរួរទ្ិញច្ ើយ។ ព្ូជច្គគ្រប់គ្បច្ភទ្ 

ោចទ្ិញបាន។ ច្គរួរមានសុខភ្នព្ល អ។ ច្គន្ែលមានសុខភ្នព្ល អ រឺមានន្ភាក្សភលឺ និងព្ូន្ក្សសុីចាំ ី។ 

ច្គច្ៅគ្រប់ោយុោចគ្ត្ូវបានទ្ិញសគ្មាប់ចិញ្េឹមបាំប៉ាន ប៉ាុន្ន ដច្គន្ែលមានោយចុ្ក្សមងជាទ្ូច្ៅមានត្នមលនថ លណាស ់

សគ្មាប ់ចិញ្េឹមបាំប៉ានច្ែើមបយីក្សច្ៅព្ឃិាែ ព្ចី្គ្ពាេះត្នមលរបសវ់ាសគ្មាប់បងាា ត្់នឹងខពស់ជាងត្នមលសាច់របស់វា។ 

ច្គន្ែលមានោរមម ៍ឆ្ប់ភយ័សលន់ច្សាល មិនរួរទ្ិញច្ ើយ ព្ីច្គ្ពាេះព្ួក្សច្រោចមានច្ស្ដ្សដសច្ៅច្ព្លន្ែលក្សសិក្សរចិញ្េឹម

វា។ ជាលទ្ធផ្ល ច្គនឹងមានក្ខរថយចុេះក្ខរសុីចាំ ីនិងមានក្ខរលូត្លាស់ថយចុេះ។ ច្គន្ែលមានោរមម ៍ឆ្ប់ភយ័នឹងមនិ មាន

ោរមម ៍សាំរាក្សច្ៅច្ព្លមានវត្ដមានមនុសស។ 

ជាទ្ចូ្ៅ ច្មច្គន្ែលច្ផ្ើមោយ ុ៥ន្ខ ច្ ើងច្ៅ មិនរួរទ្ិញមក្សចិញ្េឹមបាំប៉ានច្ែើមបីព្ឃិាែ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ច្មច្គច្ព្ញវយ័ក្សាុងលក្សាខ ឌសគមច្គ្ត្ៀមសគ្មាប់ព្ិឃាែ។ ច្មច្គ 

ច្នេះមានលក្សា ៈល អសគ្មាប់ផ្ ដល់ចាំ ី និង ចិញ្េឹមបាំប៉ាន 
ច្គច្ ម្ លច្គ្ក្សៀវច្ព្ញវយ័ក្សាុងលក្សាខ ឌសគមល មមន្បបច្នេះរួរគ្ត្ូវ 

បានទិ្ញសគ្មាប់ផ្ ដល់ចាំ ីនិងចិញ្េឹមបាំប៉ាន។ 

. 
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ទ្ញិច្គក្សាុងត្នមលសមរមយ 

ច្ែើមបីចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គសគ្មាបព់្ឃិាែឱ្យបានផ្លចាំច្ ញច្គ្ចើន ក្សសិក្សរររួររិត្ព្ីត្នមលសាច់សត្វច្គន្ត្មយួរត្់។  

ច្ែើមបីទ្ិញច្គន្ែលមានសភ្នព្សគមក្សាុងត្នមលសមរមយ ក្សសិក្សរគ្ត្ូវវាយត្នមលសមាសធាត្ុសាច់។ ជាញឹក្សញាប ់វាមិន ងាយ

គ្សួលច្ ើយសគ្មាប់ក្សសិក្សរន្ែលព្ុាំមានបទ្ព្ិច្សា្ន៏។ អាក្សទ្ញិច្គន្ែលមានបទ្ព្ចិ្សា្ន៍ោចវាយត្នមលយ៉ា ងសុគ្កិ្សត្យ នូវ ចាំនួន

សាច់ច្ៅច្លើសត្វច្គ ប៉ាុន្ន ដច្ព្លខលេះព្ួក្សច្រោចមានក្សាំ ុសន្ែរ។ 

ក្សសកិ្សរោចច្្វើក្ខរន្ក្សលាំអច្លើជាំនាញននក្ខរវាយត្នមលសមាសធាត្សុាចច់្ដ្ឋយ 

 ជាច្លើក្សែាំបូង ច្្វើក្ខរវាយត្នមលទ្មៃន់ច្គគ្សសត់ាមរយៈក្ខរច្គ្បើគ្បាស់ន្ម៉ាគ្ត្ន្ខស។ 

 ជាច្លើក្សទ្ី២ ច្្វើក្ខរវាយត្នមលភ្នររយសាច់ននសត្វ។ 

 ជាច្លើក្សទ្៣ី ច្គ្បើគ្បាសព់្ត័្៌មានច្នេះច្ែើមបីវាយត្នមលចាំនួនសាច់សរុប។ 

បនាេ បម់ក្ស ក្សសិក្សរវាយត្នមលននសត្វច្ដ្ឋយយក្សចាំនួនសាច់សរុប រុ នឹងត្នមលសាច់ច្ៅតាមទ្ផី្ារបច េបុបន ា (ត្នមល សាច់

ច្គច្ៅច្លល ខាងច្គ្ក្ខយ)។ 

ច្ែើមបវីាយត្នមលទ្មៃនគ់្សសរ់បសច់្គ 

 គ្បន្វងច្ៅជុាំវិញទ្ទ្ងឹខលនួច្គ និង គ្បន្វងព្ីចាំាំ ចុសាម រ តូ្ែលឆ់្អឹងរូថរួរគ្ត្វូបានវាស់។ 

 បនាេ បម់ក្ស រូបមនដខាងច្គ្ក្ខមគ្ត្ូវបានច្គ្បើគ្បាស ់

                       ទ្មៃន់ច្គ (រ.គ្ក្ស) = ទ្ទ្ឹង (ម) ×ទ្ទ្ឹង (ម) ×បច្ណាដ យ (ម) ×៩០ 

តារាងវាយត្នមលទ្មៃនច់្គគ្ត្វូបានបងាា ញក្សាុងឧបសមពន័ ធ 

 

 

 

 

 

 

 

ទ្មៃនច់្គ ោចគ្ត្វូបានវាយត្នមល ច្ដ្ឋយវាសគ់្បន្វង 

ទ្ទឹ្ងនិងបច្ណាដ យរបស់ច្គ ពី្សាម រ ូត្ែល់ឆ្អឹងរូថ 

នងិច្គ្បើគ្បាសរ់បូមនដខាងច្លើ។ ច្នេះជាក្ខរន្ នាាំទ្ ូ ច្ៅ

ន្ត្មយួរត្ ់ ប៉ាុន្ន ដជាចាំ ចុចបច់្ផ្ដើមន្ែលមានគ្ប 

ច្យជនស៍គ្មាបក់្សសកិ្សរែងឹអាំព្ទី្មៃនច់្គ។ 
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សមាសធាត្ុសាច់របស់ច្គោគ្សយ័ច្ៅច្លើលក្សាខ ឌ  (សគម សគមល មម ឬធាត្)់និងក្ខរក្សាំ ត្់សាច់ែុាំ(គ្បច្ភទ្ទ្១ី, ២ ឬ 

៣) 

លក្សាខ ឌច្នេះ រឺជាមុខងារននចាំ ីោហារ និងសាច់ែុាំសាំខាន់ន្ែលជាមុខងារននព្ជូ និងច្ភទ្។ ក្ខរន្បងន្ចក្សរវាង 

លក្សាខ ឌ  និងក្ខរក្សាំ ត្់សាច់ែុាំច្នេះ រឺទមទនូវបទ្ព្ិច្សា្ន៍ខលេះ។ 

 

គ្ក្ខ វកិ្សទ្១ី. ក្ខរន្ នាាំច្លើគ្បច្ភទ្សាចែុ់ាំរបសច់្គ 

 

 

ច្គច្ ម្ លន្ែលមិនគ្គវ មានសាច់ែុាំច្គ្ចើនជាងច្គច្ ម្ លន្ែលគ្គវ ចាំន្ ក្សច្គញីមានសាច់ែុាំត្ិច។ វាមានព្ជូ ច្គ

ចាំនួន ៣ គ្បច្ភទ្សាំខាន់ៗច្ៅក្សាុងគ្បច្ទ្សក្សមពជុារួមមានៈ  

 ព្ូជច្គត្ូចៗក្សាុងគ្សុក្ស ឬ ព្ូជច្គមានព្ ៌គ្ក្ស ម ឬ ច្លឿង ន្ែលជា្មមតាច្រច្ឃើញច្ៅក្សាុងត្ាំបន់វាលន្គ្ស។ 

 ព្ូជច្គ ហារា៉ា ណាន្ែលមានព្ ៌ស ក្សាំព្ស់ខពស ់ន្ែលជា្មមតាសច្ងាត្ច្ឃើញច្ៅក្សាុងត្ាំបន់ជាប់មាត្ទ់្ច្នល។ 

 ព្ូជច្គកូ្សនក្ខត្់រវាងព្ជូច្គហារា៉ា ណា និង ព្ូជច្គក្សាុងគ្សុក្ស។ 

វាមានព្ូជច្គគ្បាមា៉ា ន់ន្ែលមានសាច់ែុាំ្ាំ និង ព្ជូក្សូនក្ខត្់របស់វា។ ប៉ាុន្ន ដ ព្ូជច្គទាំងច្នេះមានចាំនួនត្ិចត្ួចណាសច់្ៅ 

ក្សាុងគ្បច្ទ្សក្សមពុជា។ 

រវាងព្ូជទាំងច្នេះសាច់ែុាំមានភ្នព្ខសុគា យ៉ា ងខាល ាំង ។ ក្ខរគ្សាវគ្ជាវក្ខរខុសគា ច្នេះមានក្ខរខវេះខាត្ច្ៅក្សាុងគ្បច្ទ្ស ក្សមពុ

ជា ន្ែលជាច្ ត្ុច្្វើឱ្យចាំច្ េះែឹងបច េបុបន ាក្សាុងន្ផ្ ាក្សច្នេះមានក្សាំរិត្។  

ច្គព្ជូក្សាុងគ្សុក្សជាទ្ូច្ៅមានសាច់ែុាំក្សាំរិត្ទ្ី១ ច្ទេះបីជាមានក្សាំរិត្សាច់ែុាំ្នែល់ក្សាំរិត្ទ្ី២សគ្មាប់ច្គច្ ម្ លយ៉ា ង 

ណាក៏្សច្ដ្ឋយ។ គ្បច្ភទ្ព្ជូច្គហារា៉ា ណាន្ែលមានព្ ស៌ និងខពស ់ហាក់្សបីែូចជាមានសាច់ែុាំច្គ្ចើនជាងព្ូជច្គក្សាុងគ្សុក្សន្ែល មាន

ព្ ៌គ្ក្ស ម រឺមានសាច់ែុាំ្នែល់ក្សាំរិត្ទ្ី២។ វាមានច្គចាំនួនត្ិចត្ួចណាស់ន្ែលមានសាច់ែុាំក្សាំរិត្ទ្៣ី។  

Muscle Type 3Muscle Type 2Muscle Type 1

Guide to Muscles Types in cattle
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តារាងទ្១ី. ក្ខរន្ នាាំច្លើសមាសធាត្សុាចត់ាមរយៈគ្បច្ភទ្ នងិ លក្សាខ ឌសាចែុ់ាំ ់
 

ក្ខរន្ នាាំច្លើសមាសធាត្សុាចត់ាមរយៈគ្បច្ភទ្ នងិ លក្សាខ ឌសាចែ់ុាំ ់

 សាច់ែុាំក្សាំរិត្ទី្១ សាច់ែុាំក្សាំរិត្ទី្២ សាច់ែុាំក្សាំរិត្ទី្៣ 

សគម ២២% ២៥% ៣២% 
ល មម ២៧% ៣២% ៣៧% 
ធាត្់ ៣២% ៣៧% ៤២% 

 

វាមានសារៈសាំខាន់ណាស់ន្ែលោចបាំន្បក្សខាល ញ់ច្ចញព្ីសាច់ែុាំ។ ខាល ញ់ វាបងានូវែុាំមូល និងមានភ្នព្ញ័រច្ៅ ច្ព្លន្ែល

ច្គច្្វើចលនា។ សាច់ែុាំមានភ្នព្សាំន្ប៉ាត្ និង វរងងមាាំ។ 

គ្ក្ខ វកិ្សខាងច្គ្ក្ខមមានបងាា ញ រាំរនូនក្ខររ នាត្នមលរបសច់្គច្ៅទ្កី្សន្នលងចញិ្េមឹ។ 

គ្ក្ខ វកិ្សទ្២ី. រាំរនូនក្ខររ នាត្នមលរបសច់្គ 

រាំរនូនក្ខររ នាត្នមលរបសច់្គ 

ព្ូជជ ក្សាុងគ្សុក្ស 

ច្ភទ្ ញី 

ោយុ (ឆ្ា ាំ) ៨ 

លក្សាខ ឌ ម្យម 

គ្បច្ភទ្សាច់ែុាំ (១-៣) ១ 

ទ្មៃន ់(រ.គ្ក្ស) ១៨០ 

សមាសធាត្ុសាច់ (%) ២៧ 

សមាសធាត្ុសាច់ (រ.គ្ក្ស) ៤៩ 

ច្គន្ែលច្គ្ក្សៀវមានសាចែ់ុាំមនិល អ រ ឺសាចែ់ុាំក្សាំរតិ្ទ្ ី១ ព្ជូច្គហារា៉ា ណាច្ព្ញវយ័ញី មានសាចែ់ុាំល អ រ ឺសាចែ់ុាំក្សាំរតិ្ទ្ ី២ 
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ត្នមលសាច់ (រ.គ្ក្ស ក្សាុង នថ ៃ) ១៥.០០០ 

ត្នមលសត្វ (ច្រៀល)  ៧២៩.០០០ 

  ទក់្សទ្ិននឹងសក្សមមភ្នព្លក់្សែូរ ត្នមលនឹងោគ្សយ័ច្ៅនឹងក្សតាដ ជាច្គ្ចើនែូចជាក្ខរត្នថ លជាច្ែើម។ ត្នមលននក្ខរគ្សាវគ្ជាវ សាំ

រុេះសាំរួល និងែឹក្សជញ្ជនូ ក៏្សមានសារៈសាំខាន់ផ្ងន្ែរ។ អាក្សទ្ិញច្គ រួរព្ាយមរិត្រូរព្ិចរណាអាំព្ីសាែ នភ្នព្ទ្ីផ្ារឱ្យបាន 

ចាសល់ាស ់និងព្ាយមក្ខត្ប់នែយត្នមលននក្ខរគ្សាវគ្ជាវ សាំរុេះសាំរួល និងែឹក្សជញ្ជនូឱ្យែល់ក្សាំរិត្អបបបរមា។ 

 

  ២.២.២ រាបាលនោជាមួ្យថាន រំាបាលប៉ារាសីុរនដ្ើម្បីសំោរប៉់ារាសីុរខាងរនងុនិងខាងនព្ៅ និងចារ់ថាន នំោនូវ

វវីមមី្នព្គរ់មុ្ែ 

  ច្គច្ៅគ្បច្ទ្សក្សមពជុា ោចឆ្លងបា៉ា រាសុតី្ខាងក្សាុងជាច្គ្ចើនគ្បច្ភទ្ (ឧទ រ ៏ គ្ព្ូនមូល គ្ព្ូនសាំន្ប៉ាគ្ត្) និងបា៉ា រាសុតី្ 

ខាងច្គ្ៅ (នច ទ្ឹក្សន្ក្ស រុយ)។ ក្សាុងខ ៈន្ែលច្គទាំងអសម់ិនោចឆ្លងបា៉ា រាសុតី្ទាំងច្នេះ ច្គន្ែលគ្ត្ូវយក្សមក្សចិញ្េឹមបាំប៉ាន រួរគ្ត្ូវ

បានព្ាបាលច្ែើមបីគ្បាក្សែថ្នអត្់មានឆ្លងបា៉ា រាសុតី្ទាំងច្នេះ។ 

  ថ្នា ាំន្ែលមានគ្បសទិ្ធភ្នព្បាំផ្តុ្សគ្មាបក់្ខរច្គ្បើគ្បាស់រឺ អុីវឺមុចិទ្ីនបាល ស។់ ថ្នា ាំច្នេះសាំលាប់បា៉ា រាសុីត្ រួមមានគ្ព្ូនសាំន្ប៉ាត្ 

ន្ែលរស់ច្ៅក្សាុងច្ថ លើម។ ថ្នា ាំច្នេះោចគ្ត្ូវបានចក់្សច្ៅច្គ្ក្ខមន្សបក្ស។ 

  ច្គរួរចក់្សនូវវើតាមីនគ្របម់ុខផ្ងន្ែរក្សាុងច្ព្លន្ត្មយួនឹងក្ខរចក់្សអុីវឺមុិចទ្ីន ច្ែើមបីធានាថ្នច្គមានវតិាមីនគ្រប់គ្គន់ 

ន្ែលោចជួយបច្ងាើនក្ខរសុីចាំ រីបស់វា។ 

 

២.២.៣ ផ្ដល់ចំែីនោនូវលាយចំែីផ្ស ំនិងនមម នែៀវ និង ទឹរសាអ រ  

ទ្សិច្ៅននក្ខរផ្ដល់ចាំ ីរបឺច្ង ាើនទ្មៃន់ច្គឱ្យបានឆ្ប់ ច្ ើយក្ខរច្ក្សើនទ្មៃន់ច្នាេះជាសាំខាន់មានសាច់ែុាំ (សាច់) ន្ែលមាន

ត្នមលខពស់ជាជាងមានខាល ញ់ន្ែលមានត្នមលទប។ 

ច្គក៏្សោចផ្ដល់ចាំ ីច្មម នបត្ងន្ែលមានរុ ភ្នព្ខពស់ផ្ងន្ែរ ប៉ាុន្ន ដអគ្តា្ាំធាត្់នឹងគ្បន្ លជាមានក្សាំរិត្រឺ៤០០គ្ក្ខម 

ក្សាុង១នថ ៃ។ ច្នេះមានន័យថ្ន ក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គសគមព្ូជក្សាុងគ្សុក្សសគ្មាបព់្ិឃាែនិងចាំណាយច្ព្លគ្បន្ ល ១០០នថ ៃ រឺសនមត្ថ់្ន 

ក្ខរច្ក្សើនទ្មៃន់គ្បន្ ល ៤០រ.គ្ក្ស ព្កី្ខរចិញ្េឹមច្គន្ែលមានលក្សាខ ឌសគមឱ្យច្ៅជាធាត្់។ 

ច្គផ្ដល់ចាំ ចី្មម នបត្ងន្ែលមានរុ ភ្នព្ខពស ់ និងចាំ ផី្ស ាំន្ែលមានភ្នព្រលាយខពស់ក្សាុងន្ផ្ ាក្សជាត្ិគ្បូច្ត្អុីន និង 

ថ្នមព្ល នឹងច្្វើឱ្យច្គឆ្ប់រើក្សលូត្លាស់រឺរ តូ្ែល ់៨០០គ្ក្ខម ក្សាុង១នថ ៃ។ 

ច្នេះមានន័យថ្នក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គព្ជូក្សាុងគ្សុក្សន្ែលមានសភ្នព្សគមសគ្មាបព់្ឃិាែ នឹងចាំច្ ញ ៥០នថ ៃ ន្ែលសនមត្ ់ថ្ន 

ក្ខរច្ក្សើនទ្មៃន់គ្បន្ ល ៤០រ.គ្ក្ស ព្កី្ខរចិញ្េឹមច្គន្ែលមានលក្សា ៈសគមឱ្យច្ៅជាធាត្់។ 

អគ្តាលូត្លាសព់្តិ្គ្បាក្សែនឹងមានក្ខរន្គ្បគ្បួលយ៉ា ងច្គ្ចើនន្ែលោគ្សយ័ច្ៅនឹងព្ូជ លក្សាខ ឌ  ក្សាំរិត្សាច់ែុាំ ភ្នព្ក្ខច ឬ

សលតូ្របស់ច្គ និងក្ខរគ្រប់គ្រងទ្ូច្ៅ។ 
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ច្ទេះបីជាភ្នព្ចាំច្ ញននគ្បព្័ន ធទាំងព្ចី្នេះោគ្សយ័ច្ៅនឹងត្នមលននចាំ ី ត្គ្មវូក្ខរព្លក្សមម ត្នមលក្ខរគ្បាក់្ស និងគ្បព្័ន ធ ទ្ី

ផ្ារយ៉ា ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ ក្សាុងក្សរ ីជាច្គ្ចើនក្ខរផ្ដល់ចាំ លីាយនូវច្មម នបត្ង និងចាំ ីផ្ស ាំក៏្សច្ៅន្ត្ផ្ដល់ផ្លចាំច្ ញ។ 

វាមានច្មម  និងវាលច្មម មយួចាំនួនច្ៅគ្បច្ទ្សក្សមពជុាន្ែលភ្នរច្គ្ចើនចាំ ពី្ ន៌បត្ង រឺជាវាលច្មម ្មមជាត្ិ។ 

គ្បច្ភទ្ចាំ ផី្ស ាំច្ផ្សងៗគា ោចគ្ត្ូវបានផ្ដល់ចាំ ីច្ៅឱ្យច្គសគ្មាប់ចិញ្េឹមបាំប៉ាន។រាំរូខលេះគ្ត្ូវបានបងាា ញក្សាុងតារាងខាងច្គ្ក្ខមៈ  

តារាងទ្២ី. ជច្គ្មើសចាំ ផី្ស ាំសគ្មាបក់្ខរចញិ្េមឹបាំប៉ានច្គ 

 

ជច្គ្មើសចាំ ីផ្ស ាំ 

ធាត្ុផ្ស ាំ 
ចាំ ីផ្ស ាំ 

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ 

ច្មៅគ្ត្ ីឬ សន្ ដក្សច្សៀង ០ ០ ១០ ៥ ០ ៥ 

ច្ពាត្ ៥០ ៧៥ ០ ២៥ ៥០ ២០ 

ក្សនេក់្ស ៥០ ២៥ ០ ០ ០ ០ 

ច្មៅែាំ ងូម ី ០ ០ ៩០ ៦៥ ៥០ ៧០ 

អ យុច្រ៉េ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ 

អាំបិល ១ ១ ១ ១ ១ ១ 

ឧទ រ ៍ៈ ច្ៅក្សាុងជច្គ្មើសចាំ ីផ្ស ាំទ្ ី២ៈៈ ៧៥ន្ផ្ាក្សននច្ពាត្រួរលាយជាមយួនឹង២៥ន្ផ្ាក្សននក្សនេក់្ស និង ៣ន្ផ្ាក្សននអ យុច្រ៉េ 

និង ១ន្ផ្ាក្សននអាំបលិ។ គ្បសិនច្បើចាំ ីផ្ស ាំន្ែលគម នច្មៅគ្ត្ីគ្ត្វូបានផ្ដល់ ក្ខរបន្នែមក្ខល់សយមូឬ វសូវររួរច្្វើច្ ើងច្ែើមប ី ច្្វើ

ឱ្យច្គមានក្ខររើក្សលូត្លាស់។ ច្មៅវើតាមីនគ្រប់មខុ ឬន្រ៉េ រួរគ្ត្ូវបានបន្នែមច្ៅក្សាុងចាំ ីផ្ស ាំ។  
 

ច្ែើមបគី្សបច្ៅនងឹធាត្ផុ្ស ាំទាំងច្នេះ 

 ច្មៅគ្ត្ីនិងសន្ ដក្សច្សៀងរឺជាគ្បភព្គ្បចូ្ត្អុីនខពស់។ ច្មៅគ្ត្មីានអត្ែគ្បច្យជន៍ជាងច្រ ច្គ្ពាេះវាសាំបូរជាត្ ិក្ខល់

សយូមនិង វសូវ័រ។ 

 ច្ពាត្ និងក្សនេក់់្ស រឺជាគ្បភព្ថ្នមព្លន្ែលមានគ្បចូ្ត្អុីនម្យម។ 

 ច្មៅែាំ ងូម ីរឺជាគ្បភព្ថ្នមព្លន្ែលមានគ្បូច្ត្អុីនត្ិចត្ួច។ 

 អ យុច្រ៉េ រឺជាគ្បភព្ោ សូត្ន្ែលោចច្គ្បើគ្បាសស់គ្មាបក់្ខរផ្លិត្គ្បូច្ត្អុីនច្ៅក្សាុងសត្វ។ 
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 អាំបិល បច្ងាើនក្ខរសុីចាំ  ីនិងជវីជាត្ិចាំ  ីនិងជាធាត្ុមានគ្បច្យជន៍សគ្មាប់ក្ខរលូត្លាស់របស ់សារពាងគក្ខយ។ 

  អ យុច្រ៉េន្ែលបានច្គ្បើគ្បាស់ច្ៅក្សាុងចាំ ីផ្ស ាំច្នេះ រឺែូចគា ច្ៅនឹងអ យុច្រ៉េន្ែលច្គ្បើគ្បាស់ច្ៅក្សាុងជ។ី គ្បសនិច្បើច្គសុីអ យុច្រ៉េ 

បរិមា ច្គ្ចើន រឺោចសាល ប់បានច្ដ្ឋយសារក្ខរព្លុ។ ោគ្សយ័ច្ ត្ុច្នេះ បរិមា អ ុយច្រ៉េមិនររួច្លើសព្ីចាំនួនន្ែលបានបងាា ញ ច្ៅ

ក្សាុងចាំ ីផ្ស ាំច្នេះច្ទ្។ ក្សសិក្សរគ្ត្វូគ្បាក្សែថ្ន ច្គមិនោចសុអី យុច្រ៉េន្ត្មយួមខុបានច្ទ្។ 

សមាសធាត្ុផ្ស ាំច្ផ្សងៗរបស់ចាំ ីផ្ស ាំច្នេះ រួរគ្ត្ូវបានលាយឱ្យបានល អមុនច្ព្លផ្ដល់ចាំ ឱី្យច្គ។ ជាព្ចិ្សស អ យុច្រ៉េ គ្ត្ូវ 

លាយឱ្យបានសព្វជាមយួចាំ ី។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ត្នមល និងភ្នព្រក្សបានននសមាសធាត្ុននចាំ ីផ្ស ាំ មានក្ខរន្គ្បគ្បួលច្ៅតាមទ្ីតាាំង និងគ្បព្័ន ធក្សសិក្សមមននគ្បច្ទ្សក្សមពុ

ជា។ គ្បសទិ្ធភ្នព្ចាំ នីនចាំ ផី្ស ាំន្ែលមិនរួមបញ្េលូច្មៅគ្ត្ ី នឹងមិនគ្ត្វូបានច្ក្សើនច្ ើងតាមរយៈក្ខរច្គ្បើគ្បាស់នូវក្ខរបន្នែម ជាត្ិ

ក្ខលស់យូម និង  វូវរសវ័រ។ បច េបុបន ាជាត្ិទាំងច្នេះោចរក្សបាន ច្ ើយន្ែលមានគ្បភព្ព្គី្បច្ទ្សនថ និងច្វៀត្ណាម។ ក្សន្នលង ន្ែល

ោចរក្សបាន ក្ខរច្គ្បើគ្បាស់នូវជវីជាត្ិច្នេះ រឺោគ្សយ័ច្ៅនឹងក្ខរន្ នាាំ។ 

  ចាំនួនសរុបននចាំ ីផ្ស ាំ (ចាំ ីនបត្ងនិងចាំ ីផ្ស ាំ) ន្ែលបានផ្ដលស់គ្មាប់ចិញ្េមឹបាំប៉ានច្គ មានក្ខរខុសគា ោគ្សយ័ច្ៅ នឹង 

ទ្មៃន់របស់វា។ ជាទ្ចូ្ៅ ច្គន្ែលចិញ្េឹមបាំប៉ានោចសុីចាំ ីក្សាុងទ្គ្មង់មា៉ា សសៃតួ្ ច្ដ្ឋយរតិ្ជាម្យមគ្បមា  ២.៥-៣% ននទ្មៃន់

ច្គ។ សគ្មាប់ក្ខរអនុវត្ដន៍ ច្យើងោចសនមត្ថ់្ន ចាំ ីនបត្ងគ្សស់ចាំនួន ២០%ននមា៉ា សស់ៃតួ្ និងចាំ ីផ្ស ាំ ៩០%នន មា៉ា សស់ៃតួ្។ 

ោគ្សយ័ច្ ត្ុច្នេះ សត្វច្គទ្មៃន់ ២០០រ.គ្ក្ស ោចសុីចាំ ីនបត្ងគ្សស់គ្បន្ ល ៣០រ.គ្ក្ស ក្សាុង១នថ ៃ។  

  ក្ខរន្ នាាំជាទ្ូច្ៅសគ្មាបក់្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គ រឺគ្ត្វូផ្ ដល់ចាំ ីឱ្យបានច្គ្ចើនតាមន្ែលច្គសុោីចសុបីាន។ ច្ទេះបជីា 

យ៉ា ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ ចាំ ីផ្ស ាំមិនរួរឱ្យច្គ្ចើនច្លើសព្ីគ្បន្ ល ៧០% ននចាំ ី។ ច្នេះមានន័យថ្ន ចាំនួនចាំ ីផ្ស ាំសរុបក្សាុង១នថ ៃ រួរ មាន 

១,៥-២% ននទ្មៃន់របស់ច្គ។ 

សមាសធាត្សុគ្មាបច់ាំ ផី្ស ាំ  ររួគ្ត្វូបានថលងឹ មនុច្ព្លលាយ ។ 

ចាំ ផី្ស ាំររួថ លងឹមនុច្ព្ល ផ្ដលច់្ៅឱ្យច្គសុ ី។ 

ច្មម នបត្ងោចគ្បមលូ ឬ ទ្ញិ  ។ 
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  ច្ៅច្ព្លែាំបូង ច្គរួរផ្ ដល់ចាំ ចី្មម នបត្ងទាំងអស ់ប៉ាុន្ន ដចាំ ផី្ស ាំគ្ត្ូវផ្ ដលប់នដិចមដងៗក្សាុងរយៈច្ព្ល ៧-១០នថ ៃ។ ក្ខរច្្វើ

រច្បៀបច្នេះ រឺច្ែើមបីច្ជៀសច្វៀងកុ្សាំឱ្យគ្បព្័ន ធរំលាយោហាររបស់ច្គមានក្ខរប៉ាេះពាល់ច្ដ្ឋយសារន្ត្ក្ខរបច្ង ាើនចាំ ីផ្ស ាំច្លឿន ច្ព្ក្ស 

និងច្ែើមបីក្ខត្ប់នែយចាំ ីន្ែលច្សសសលច់្ដ្ឋយសារន្ត្ច្គមិនទន់សាំរបច្ៅនឹងចាំ ីផ្ស ាំច្នាេះ។ តាមក្ខរន្ នាាំ ច្គោច ផ្ដលច់ាំ ី

ន្ែលមានចាំនួន ០,៥ % ននទ្មៃន់ច្គ (ឧទ រ ៍ៈ ១រ.គ្ក្ស សគ្មាបច់្គន្ែលមានទ្មៃន់ ២០០ រ.គ្ក្ស) ច្ៅនថ ៃទ្ី២ នន ក្ខរចិញ្េឹម

បាំប៉ាន ច្ ើយចាំនួនច្នេះោចបច្ងាើនជាគ្បចាំរ ូត្ែល់ ១,៥-២% ននទ្មៃន់ច្គ (៣-៤ រ.គ្ក្ស សគ្មាប់ច្គន្ែលមាន ទ្មៃន់ ២០០រ

.គ្ក្ស ) ច្លើរយៈច្ព្ល ៧-១០រ.គ្ក្ស។ ក្ខរន្ នាាំច្លើក្ខរផ្ដល់ចាំ  ីគ្ត្ូវបានបងាា ញក្សាុងឧបសមពន័ ធ។  

  ច្ៅក្សាុងក្ខរអនុវត្ដន៍ វាមានក្ខរន្គ្បគ្បួលយ៉ា ងច្គ្ចើនរវាងច្គន្ែលសែិត្ក្សាុងអគ្តាមយួ ន្ែលច្គទាំងច្នាេះសាំរបច្ៅនឹង 

ចាំ ីផ្ស ាំ ច្ ើយអាក្សចិពាេឹ មត្គ្មវូព្ិនិត្យច្មើលឱ្យបានម៉ាត្់ចត្់ច្លើច្គក្សាុងរយៈច្ព្លច្នេះ។ ច្ព្លខលេះក្ខរបន្នែមទ្ឹក្សច្ៅនឹងចាំ ីផ្ស ាំ នឹង 

បច្ងាើនក្ខរសុីចាំ ីផ្ស ាំរបសច់្គ។ ច្ព្លខលេះក្ខរលាយចាំ ផី្ស ាំជាមយួចាំ ីនបត្ងោចជយួជាំរុញក្ខរសុីចាំ ីផ្ស ាំ។ ឧបក្សរ ច៍្្វើព្ីន្ែក្ស ឬ 

បាល សេីក្ស ែូចនឹងឧបក្សរ ៍ន្ែលបានច្គ្បើគ្បាស់សគ្មាបល់ាងចនក្សាុងផ្ េេះបាយ ោចច្គ្បើគ្បាសជ់ាសាកូ្សសគ្មាបដ់្ឋក់្សចាំាំ ីផ្ស ាំ។ 

  ច្គរួរផ្ ដលទ់្ឹក្សសាអ ត្ជានិច េ ច្ៅក្សាុងសាកូ្សន្ែលច្្វើព្ីន្ែក្ស ឬបាល សេកី្ស។ 

  ច្គន្ែលចិញ្េឹមន្ត្មយួក្សាល ោចសុីចាំ ីច្មម នបត្ង និងចាំ ីផ្ស ាំច្ដ្ឋយខលនួឯង ន្ែលជាច្ ត្ចុ្្វើឱ្យក្សសិក្សរោចគ្ត្ួត្ព្ិនិ

ត្យយ៉ា ងែិត្ែលច់្លើក្ខររើក្សចាំច្រើនរបស់ច្គមយួៗ និងោចច្ឃើញគ្បសិនច្បើមានបញ្ញា ក្សាុងក្ខរសុីចាំ ី។ 

 

២.២.៤ ព្រួររិនិរយក្ខរនរើន និង លរាែែឌ ននទម្ងន់ 

  ក្សសិក្សររួរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យទ្មៃន់សត្វនិមួយៗច្រៀងរាល់ោទ្ិត្យ ច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បាស់ន្ម៉ាគ្ត្ន្ខស និងរូបមនដ ប៉ាុន្ន ដសារៈសាំខាន់ផ្ង 

ន្ែរតាមក្ខរវាយត្នមលតាមន្ភាក្ស។  

  បនាេ ប់រយៈច្ព្ល ២ោទ្ិត្យ ក្ខរវាយត្នមលតាមន្ភាក្សរួរោចច្្វើច្ ើង។ ក្ខរវាយត្នមលតាមន្ភាក្សោចសច្ងាត្ជាត្ាំបូង តាមរ

យៈក្ខរច្មើលនូវលក្សាខ ឌន្សបក្ស និងច្រាម។ ច្រាមរបស់ច្គរួរក្ខល យជាភលឺរច្លាង។ គ្បសិនច្បើលក្សាខ ឌទាំងច្នេះមិនបាន ច្ឃើញច្ទ្ 

ក្សសិក្សររួរព្ិចរណាលក់្សច្គក្សាុងច្ព្លន្ែលច្គច្នាេះមិនោចចិញ្េឹមបាំប៉ានបានច្ ើយ។  

 

២.២.៥ នធវើក្ខរលរ់នោនៅរនម្លព្រឹម្ព្រូវ 

  ក្សសិក្សររួរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យថ្ន ច្គក្សាំព្ុងបនដច្ក្សើនសាច់ែុាំ រឺមិនច្ក្សើនខាល ញ់។ គ្បសិនច្បើសត្វក្សាំព្ុងច្ក្សើនខាល ញ់ ច្ព្លច្នាេះរជឺាច្ព្ល 

ន្ែលគ្ត្ូវលក់្សច្គច្គ្ពាេះខាល ញ់ច្គព្ុាំមានសូវមានត្នមលែូចខាល ញ់គ្ជូក្សច្ ើយ។  

  តាមក្ខរន្ នាាំទ្ូច្ៅ រយៈច្ព្លចិញ្េឹមបាំប៉ានចាំនួន ៦០នថ ៃ រួរគ្ត្ូវបានចត្ទ់្ុក្សថ្នជារយៈច្ព្លសមរមយមយួសគ្មាប់ ក្ខរ

ចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គព្ូជក្សាុងគ្សុក្សន្ែលមានសភ្នព្សគម ឱ្យច្ៅជាច្គន្ែលមានទ្មៃន់ោចព្ិឃាែបាន។ 

  ច្ៅច្ព្លលក់្សច្គ ក្សសិក្សររួរច្គ្បើគ្បាស់នូវវិ្ីសាស្ដ្សដែូចគា ច្ៅនឹងវិ្ីសាស្ដ្សដច្ៅច្ព្លទ្ិញច្គ ែូចជាក្ខរវាស់នូវត្នមល 

ទ្មៃន់និងសាច់ច្ដ្ឋយច្គ្បើន្ម៉ាគ្ត្ន្ខស និងវាយត្នមលនូវលក្សាខ ឌនិងសាច់ែុាំ។ ក្ខរច្្វើរច្បៀបច្នេះ នឹងជយួឱ្យអាក្សទ្ិញព្ុាំសវូត្នថ លក្សាុង 

ច្ព្លទ្ិញច្គ។  
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២.៣ ផ្លចំនែញខផ្នរនសដ្ារិចេ 

  ក្សសកិ្សរមានជច្គ្មើសជាច្គ្ចើនក្សាុងក្ខរលក្សច់្គ។ ក្សសកិ្សរោចៈ 

 មិនចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គទាំងគ្សុង ប៉ានុ្ន ដរក្សាទ្ុក្សច្គច្ដ្ឋយផ្ដល់ចាំ តីាមន្បបបុរា ែលច់្គរ ូត្ែល់ច្ព្លលក់្ស។ 

 ចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គច្ដ្ឋយផ្ដលច់្មម នបត្ងែលច់្គ។ 

 ចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គច្ដ្ឋយផ្ដលច់្មម នបត្ង និងចាំ ីផ្ស ាំែល់ច្គ។ 

  ក្សាុងជច្គ្មើសនីមយួៗ ក្សសិក្សរោចច្្វើក្ខរលក់្សែូរច្គន្ែលព្ួក្សច្រចិញ្េមឹច្ដ្ឋយខលនួឯង ឬក្សសិក្សរោចទ្ញិច្គច្ដ្ឋយច្គ្បើ 

គ្បាសល់យុផ្កេ ល ់ឬឥ ទន។ 

  ក្សរ ីខលេះក្សសិក្សរសាំច្រចចិត្ដចិញ្េមឹបាំប៉ានច្គច្ដ្ឋយផ្ដល់ចាំ ីច្មម នបត្ង និងចាំ ីផ្ស ាំ ច្ ើយក្សសកិ្សរោចទ្ទ្ួលផ្ល ចាំច្ ញ

នូវន្ផ្ ាក្សបច្ច េក្សច្ទ្សជាច្គ្ចើនច្ដ្ឋយោគ្សយ័ច្ៅច្លើគ្បច្ភទ្ច្គន្ែលទ្ិញ រុ ភ្នព្ច្មម នបត្ងន្ែលោចរក្សបាន រុ ភ្នព្ចាំ ីផ្ស ាំ 

អគ្តាននក្ខរសុីចាំ ីផ្ស ាំ និងអគ្តាច្ក្សើនទ្មៃន់ច្គជាបនដបនាេ ប។់ 

  ច្លើសព្ចី្នេះច្ៅច្ទ្ៀត្ វាមានក្ខរខសុគា នវូលទ្ធផ្លន្ផ្ាក្សថវកិ្ខយ៉ា ងច្គ្ចើនផ្ងន្ែរ ច្ដ្ឋយសារក្សតាដ ជាច្គ្ចើនែូចជាៈ 

 ក្ខរន្គ្បគ្បួលនវូត្នមលសាច់ និងសត្វច្គរវាងច្ព្លទ្ិញ និងលក់្ស។ 

 សមត្ែភ្នព្របស់ក្សសិក្សរក្សាុងក្ខរវាយត្នមលច្គឱ្យបានព្ិត្គ្បាក្សែ។ 

 អាំណាចរបស់អាក្សទ្ិញ និងអាក្សលក់្សក្សាុងច្ព្លទ្ិញ និងលក់្ស។ 

 ភ្នព្ខសុគា ក្សាុងត្នមលលក់្សែូរ។ 

 ត្នមល និងភ្នព្រក្សបាននូវក្សមមក្សរសគ្មាប់គ្បមលូច្មម នបត្ង គ្ព្មទាំងក្ខរគ្រប់គ្រងច្គ។ 

 ចាំណាយថវិក្ខច្លើក្ខរទ្ិញច្គគ្បសិនច្បើគ្ត្វូក្ខរ។ 

 ចាំណាយច្លើចាំ ីផ្ស ាំ។ 

ច្គញីព្ូជក្សាុងគ្សកុ្សច្នេះ រឺោចព្ិឃាែច្ៅចុងោទិ្ត្យ 

ទី្៦ននក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ាន។ ច្ៅច្ព្លច្គច្គ្ត្ៀមសគ្មាប់ 

លក្ស់ គ្បន្វងទ្ទឹ្ងច្គ មានទ្ាំ ាំ្ាំច្ព្ញ ច្ ើយចច្ងាេះ 

និងឆ្អឹង មិនគ្ត្ូវបាន ច្មើលច្ឃើញ។  
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  ក្ខរវភិ្នរច្សែាក្សចិ េ គ្ត្វូបានបងាា ញច្ដ្ឋយច្្វើក្ខរច្គ្បៀបច្្ៀបៈ 

 ក្សសិក្សរមួយន្ែលទ្ិញ និងចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គចាំនួន២ក្សាលច្ដ្ឋយផ្ដល់ចាំ ីច្មម នបត្ងន្ត្មយួមុខ ក្ខរចិញ្េឹមន្បបច្នេះ 

គ្ត្ូវបានចត្ទ់្ុក្សថ្នជាគ្បព្័ន ធចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គក្សាំរិត្ទប។ 

  ក្សសិក្សរមួយន្ែលទ្ិញ និងចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គចាំនួន២ក្សាលច្ដ្ឋយផ្ដល់ចាំ ីច្មម នបត្ង និងចាំ ីផ្ស ាំ ក្ខរចិញ្េឹមន្បប 

ច្នេះ គ្ត្ូវបានចត្ទ់្ុក្សថ្នជាគ្បព្ន័ ធចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គក្សាំរិត្ខពស់។ 

  ក្សាុងគ្បព្័ន ធទាំងព្ីរគ្បច្ភទ្ ទ្មៃន់ច្គច្ៅច្ព្លត្ាំបូង និងចុងច្គ្ក្ខយមានលក្សា ៈែូចគា  ច្ ើយចាំណាយច្លើន្ផ្ ាក្សច្ផ្សងៗ 

មានលក្សា ៈែូចគា ។ លាមក្សច្គន្ែលបានមក្សព្ីគ្បព្័ន ធទាំងព្ីរ គ្ត្ូវបានរិត្ថ្នមានសភ្នព្គ្បហាក់្សគ្បន្ លគា  ច្ ើយចាំ ចុច្នេះ 

មិនគ្ត្វូបានរិត្ចូលក្សាុងក្ខរវិភ្នរច្សែាកិ្សច េច្ទ្ ច្ទេះបីជាវាផ្ដលផ់្លចាំច្ ញែល់ក្សសិក្សរក៏្សច្ដ្ឋយ។ ក្ខរវិភ្នរបានបងាា ញថ្ន ផ្ល

ចាំច្ ញសរុបមានចាំនួនគ្បហាក់្សគ្បន្ លគា  ប៉ាុន្ន ដគ្បព្័ន ធក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ានក្សាំរិត្ខពស់ ទ្ទ្ួលផ្លចាំច្ ញនូវច្ព្លច្វលាចាំនួន

ពាក់្សក្សណាដ ល (៦០នថ ៃ)ន្ែលផ្េយុនឹងគ្បព្័ន ធក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ានក្សាំរិត្ទប ន្ែលចាំណាយច្ព្លច្វលាចាំនួន ១២០នថ ៃ។ 

តារាងទ្៣ី. ក្ខរច្គ្បៀបច្្ៀបច្សែាកិ្សច េននគ្បព្័ន ធក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គតាមគ្បព្័ន ធក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ានក្សាំរិត្ទបនិងខពស់ 

 

ក្ខរច្គ្បៀបច្្ៀបច្សែាក្សចិ េននគ្បព្ន័ ធក្ខរចញិ្េមឹបាំប៉ានច្គតាមគ្បព្ន័ ធក្ខរចញិ្េមឹបាំប៉ានក្សាំរតិ្ទបនងិខពស់ 

 ក្សាំរតិ្ទប(ច្មម នបត្ងន្ត្មយួមខុ) ក្សាំរតិ្ខពស(់ច្មម នបត្ងលាយចាំ ផី្ស ាំ) 

ឯក្សតា ត្នមលច្រៀល /

ឯក្សតា 

ចាំនួន ឯក្ស

តា 

ត្នមលច្រៀល ឯក្សតា ត្នមលច្រៀល  / 

ឯក្សតា 

ចាំនួន ឯក្ស

តា 

ត្នមលច្រៀល 

ចាំណាយ         

ទ្ិញច្មច្គក្សាល ទ្ី១  រ.គ្ក្ស ៣៧៥០ ២០០ ៧៥០០០០ រ.គ្ក្ស ៣៧៥០ ២០០ ៧៥០០០០ 

ទ្ិញច្មច្គក្សាល ទ្ី២  រ.គ្ក្ស ៣៧៥០ ២០០ ៧៥០០០០ រ.គ្ក្ស ៣៧៥០ ២០០ ៧៥០០០០ 

ថ្នា ាំព្ាបាល រ.គ្ក្ស ២០ ០ ០ រ.គ្ក្ស ២០ ៤០០ ៨០០០ 

ច្មម នបត្ង រ.គ្ក្ស ១០០ ៥៣៤០ ៥៣៤០០០ រ.គ្ក្ស ១០០ ១៣៣៥ ១៣៣៥០០ 

ចាំ ីផ្ស ាំ រ.គ្ក្ស ៧០០ ០ ០ រ.គ្ក្ស ៧០០ ៤៣៣ ៣០២៨២០ 

    ២០៣៤០០០    ១៩៤៤៣២០ 

គ្បាក្ស់ចាំ លូ         

ក្ខរលក់្សច្មច្គ រ.គ្ក្ស ៥២៥០ ២៤៥ ១២៨៦២៥០ រ.គ្ក្ស ៥២៥០ ២៤៥ ១២៨៦២៥០ 

ក្ខរលក់្សច្គច្ ម្ ល ច្រៀល, រ.គ្ក្ស ៥២៥០ ២៤៥ ១២៨៦២៥០ រ.គ្ក្ស ៥២៥០ ២៤៥ ១២៨៦២៥០ 

    ២៥៧២៥០០    ២៥៧២៥០០ 

 ផ្លចាំច្ ញ     ៣៦៤៤១៧    ៥៩១២៩៩ 
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ចាំនួននថ ៃព្លក្សមម នថ ៃ   ៤៥ នថ ៃ   ២៣ 

គ្បាក់្សចាំច្ ញ, នថ ៃព្ល

ក្សមម 

ច្រៀល, នថ ៃ   ១១៩៦៧ ច្រៀល, 

នថ ៃ 

  ២៧៩១៩ 

 ក្ខរគ្បាក់្សច្លើនថ លច្ែើម (៣ %ក្សាុង១ន្ខសគ្មាប់រយៈច្ព្ល ២ន្ខ) ១២២០៤០    ១១៦៦៥៩ 

គ្បាក់្សចាំច្ ញែក្ស ក្ខរ

គ្បាក់្ស 

   ៤១៦៤៦០    ៥១១៥២១ 

 
ក្ខរច្រៀបរាបន់្ផ្ ាក្សបច្ច េក្សច្ទ្ស 

ព្ូជច្គ ក្សាុងគ្សុក្ស 

ច្ភទ្ ញី 

ោយុ(ឆ្ា ាំ) ៨ 

សាែ នភ្នព្ច្ផ្ើម គម ននផ្ េច្ពាេះ 

សាែ នភ្នព្សុខភ្នព្ ល អ 

ោរមម  ៍ ល អ 

ក្ខរសាំរបច្ៅនឹងចាំ ីផ្ស ាំ ក្ខរសាំរបច្លឿន 

 ច្ព្លែាំបូងក្សាុងរយៈច្ព្ល   ក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ាន ច្ព្លចុងច្គ្ក្ខយក្សាុង រយៈច្ព្លក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ាន 

លក្សាខ ឌ សគម ធាត្់ 

គ្បច្ភទ្សាច់ែុាំ (១-៣) ១.០ ១.០ 

ទ្មៃន ់(រ.គ្ក្ស) ២០០ ២៤៥ 

សមាសធាត្ុសាច់ (%) ២៥ ៣៥ 

សមាសធាត្ុសាច់ (រ.គ្ក្ស) ៥០ ៨៥.៧៥ 

ត្នមលសាច់ (ច្រៀលក្សាុង១រ.គ្ក្ស) ១៥០០០ ១៥០០០ 

ត្នមលសត្វច្គ (ច្រៀល) ៧៥០០០០ ១២៨៦២៥០ 

 ក្ខរផ្ដល់ចាំ ីតាម ក្សាំរិត្ទប ក្ខរផ្ដល់ចាំ ីតាម ក្សាំរិត្ខពស់ 

ក្ខរច្ក្សើនទ្មៃន់ជាម្យម        (រ.

គ្ក្សក្សាុងនថ ៃ) 

០.៣៨ ០.៧៥ 

ក្ខរច្ក្សើនទ្មៃន់សរុប  (៤០រ.គ្ក្ស) ៤៥ ៤៥ 

ចាំនួននថ ៃសរុប ១២០ ៦០ 
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៣-ក្ខរខែនានំលើក្ខរងារផ្សរវផ្ាយ 

ច្គលក្ខរ ៍ផ្សព្វផ្ាយរចឺ្ផ្កដ ត្ច្ៅច្លើក្សមមវិ្ីផ្សព្វផ្ាយថ្នា ក់្សឃុាំ។ច្គលក្ខរ ៍ទាំងច្នេះោចត្គ្មវូច្ៅនឹងត្ាំបន់អនុ

ត្ដន្ែលមានទ្ាំ ា្ំ ាំ (]ទ រ ៈ៍ គ្សុក្ស ច្ខត្ដប។  

៣.១ ក្ខរនរៀរចំសាថ រ័ន 

  អាក្សចូលរួមក្សាុងក្សមមវិ្ីផ្សព្វផ្ាយច្នេះមានៈ 

k- មស្ដ្នដីក្ខរិយល័យផ្លិត្ក្សមម និងបសពុ្ាបាលតាមច្ខត្ដ។ សមាជិក្សននមស្ដ្នដថី្នា ក់្សច្នេះ រឺទ្ទ្លួខុសគ្ត្ូវក្សាុងក្ខរងារ សាំរប

សាំរួលទ្ចូ្ៅននក្ខរផ្សព្វផ្ាយ។ 

x- មស្ដ្នដីច្ព្ទ្យសត្វននក្ខរិយលយ័ក្សសិក្សមមគ្សុក្ស ន្ែលច្ៅច្គ្ក្ខមកិ្សច េសនាក្សាុងក្ខរគ្រប់គ្រងសក្សមមភ្នព្របស់ក្សមមវិ្  ី ក្សាុង

គ្សុក្ស។ មស្ដ្នដីគ្សុក្សច្្វើក្ខរចុេះគ្ត្តួ្ព្ិនិត្យច្ដ្ឋយផ្កេ ល ់ ចាំច្ពាេះនថ ៃចុេះអនុវត្ដច្ៅទ្ីក្សន្នលង។ គ្បធានក្ខរិយល័យ ក្សសិក្សមម

ថ្នា ក់្សគ្សុក្ស នឹងមានត្ួនាទ្ីគាំគ្ទ្ក្សមមវិ្ីផ្ងន្ែរ។ 

K- ភ្នា ក់្សងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ។ ភ្នា ក់្សងារសុខភ្នព្សត្វភមូ ិ ចូលរួមច្្វើន្ផ្នក្ខរនិងកិ្សច េគ្បជុាំបូក្សសរុប នឹងចូលរួមគ្រប ់នថ ៃចុេះ

អនុវត្ដច្ៅទ្ីក្សន្នលង។ ព្ួក្សច្រជយួក្សាុងក្ខរច្គ្ជើសច្រើសក្សសិក្សររាំរូ និងក្សសិក្សរន្ែលចូលរួម។ ព្ួក្សច្រផ្ ដល ់ច្សវាក្សមមសុខភ្នព្

សត្វច្ៅច្ព្លែាំបូង និងក្សាុងច្ព្លចិញ្េឹមបាំប៉ាន។ភ្នា ក់្សងារសខុភ្នព្សត្វភូមិមានកិ្សច េសនាក្សាុង ក្ខរផ្ដល់ច្សវាក្សមមរបសច់្រ។ 

X- ោជាា ្រន្ែនែីច្ៅក្សាុងភូម ិនិងឃុាំ ជយួនូវសក្សមមភ្នព្របស់ក្សមមវិ្ី។ 

g- អាក្សផ្គត្់ផ្ គង់ចាំ ីផ្ស ាំ។ 

c- អាក្សលក់្សែូរច្គ ន្ែលរួមទាំងអាក្សទ្ិញ និងមាេ ស់ក្សន្នលងព្ឃិាែសត្វ។ អាក្សពាក់្សព្័ន ធទាំងច្នេះ រួរគ្ត្ូវបានច្លើក្សទ្ឹក្ស ចិត្ដឱ្យ

ចូលរួមគ្របស់ក្សមមភ្នព្ក្សាុងក្ខរច្្វើបងាា ញ។ 

q- ក្សសិក្សររាំរូគ្ត្ូវមានកិ្សច េសនាក្សាុងក្ខរគ្រប់គ្រងទ្ីក្សន្នលងចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គចាំនួន ២ ក្សាល។ ក្សសិក្សររាំរូផ្ ដល់ច្គ ២ក្សាល

ន្ែលសមគ្សបច្ៅនឹងក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ាន ទ្ីក្សន្នលងសគ្មាប់ក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ាន ច្មម នបត្ង និងព្លក្សមម សគ្មាប់ក្ខរ

គ្រប់គ្រងច្គនិងទ្ុក្សដ្ឋក់្សរបាយក្ខរ ៍។ រាំច្រាងផ្ដល់សមាសធាត្ុននចាំ ីផ្ស ាំ ជញ្ជីងន្ែលោចថលឹង ទ្មៃន់បាន ១០រ.គ្ក្ស 

ន្ម៉ាគ្ត្ន្ខស ក្ខរន្ នាាំបច្ច េក្សច្ទ្ស និងឯក្សសារក្សត្់គ្តាសគ្មាបទ់្ីក្សន្នលងក្សាុងក្ខរច្្វើបងាា ញ និង ត្នមលសគ្មាបទ់្ីក្សន្នលងក្សាុង

ក្ខរច្្វើបងាា ញ ន្ែលចាំណាយច្លើក្ខរទ្ិញសាកូ្សទ្ឹក្ស និងចាំ ីន្ែលបន្នែមច្លើត្នមល ក្សាុងក្ខរគ្របគ់្រង។ គ្បសិនច្បើក្ខរច្្វើ

បងាា ញច្លើសព្ីចាំនួន ១ក្សន្នលងក្សាុង១ឃុាំ ក្សសិក្សររាំរូោចច្្វើក្ខរព្និិត្យច្ៅ វវិញច្ៅមក្ស រវាងក្សន្នលងច្្វើបងាា ញមយួៗ។ 

C- ក្សសិក្សរចូលរួម គ្ត្វូចូលរួមច្ៅទ្ីក្សន្នលងច្្វើបងាា ញច្ៅគ្រប់នថ ៃក្សាុងក្ខរច្្វើបងាា ញ។ គ្កុ្សមក្សសិក្សរន្ែលមានសមាជកិ្ស ១៥

នាក្ស ់ រួរចូលរួម៣នថ ៃច្ៅទ្ីក្សន្នលងច្្វើបងាា ញ។  ក្សសិក្សរទាំងច្នេះោចជាក្សសិក្សរន្ែលមានបទ្ព្ចិ្សា្ន៍ច្ក្សមងខេ ី ក្សាុងក្ខរ

ចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គ ក៏្សក្សសិក្សរន្ែលមានច្គច្គ្ចើន និងមានថវិក្ខច្គ្ចើនក្សាុងក្ខរច្្វើជាំនួញចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គ។ 
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 ៣.២ ក្ខរនធវើខផ្នក្ខរសរម្មភារ 

  ន្ផ្នក្ខរសក្សមមភ្នព្មានរយៈច្ព្លគ្បន្ ល ៤ន្ខ ន្ែលរួមមានក្ខរច្្វើន្ផ្នក្ខរ ក្ខរអនុវត្ដនូវក្ខរច្្វើបងាា ញ និងវរគ ព្ិនិត្យ 

និងវាយត្នមល។ ចាំនួនន្ខព្តិ្គ្បាក្សែននឆ្ា ាំសគ្មាបអ់នុវត្ដរាំច្រាង នឹងមានក្ខរន្គ្បគ្បួលរវាងឃុាំមយួច្ៅឃុាំមយួ ច្ដ្ឋយោគ្សយ័ច្ៅ

ច្លើភ្នព្រក្សបានននច្មម នបត្ង និងគ្បត្ទិ្ិនក្សសិក្សមមទ្ូច្ៅ។ តារាងទ្ី៤. ន្ផ្នក្ខរសក្សមមភ្នព្សគ្មាបក់្ខរផ្សព្វផ្ាយច្លើក្ខរចិញ្េឹម

បាំប៉ានច្គ 

 

ន្ផ្នក្ខរសក្សមមភ្នព្សគ្មាបក់្ខរផ្សព្វផ្ាយច្លើក្ខរចញិ្េមឹបាំប៉ានច្គ 

សក្សមមភ្នព្ ន្ខ 

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ 

ក្ខរគ្បជុាំថ្នា ក្ស់ឃុាំ       ៈ       ៈ    

ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសទី្ក្សន្នលង        ៈ         

ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសក្សសិក្សររាំរ ូ       ៈ   

ៈ  

     

ក្ខរ វឹក្ស វឺនក្សសិក្សររាំរ ូ         ៈ        

នថ ៃចុេះទ្សសនៈក្សិច េច្ៅទី្ក្សន្នលងច្្វើបងាា ញ         ៈ   ៈ   ៈ    

ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យអាក្សគ្រប់គ្រងថ្នា ក្ស់គ្សុក្ស      ៈ ៈ  ៈ ៈ ៈ ៈ 

ៈ ៈ ៈ  

ៈ  

ៈ ៈ   

ៈ ៈ ៈ 

ៈ   

ៈ ៈ ៈ 

ៈ ៈ ម 

ៈ   

ៈ  

  

ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យអាក្សសាំរបសាំរួលថ្នា ក្ស់ច្ខត្ដ       ៈ  ៈ ៈ ៈ ៈ 

ៈ ៈ ៈ  

ៈ  

ៈ ៈ   

ៈ ៈ ៈ 

ៈ   

ៈ ៈ ៈ 

ៈ ៈ ម 

ៈ   

ៈ  

  

 

  ក្ខរគ្បជុាំថ្នា ក្សឃុ់ាំច្លើក្សទ្១ី 

  កិ្សច េគ្បជុាំច្នេះ គ្ត្ូវបានចូលរួមច្ដ្ឋយមស្ដ្នដីគ្សុក្ស និងច្ខត្ដោជាា ្រឃុាំ អាក្សរក្សសុីច្គ និងភ្នា ក់្សងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ ច្ៅក្សាុង

ឃុាំ។ ទ្ិសច្ៅននកិ្សច េគ្បជុាំច្នេះ រឺថ្នអាក្សចូលរួមយល់អាំព្បីច្ច េក្សវទិ្ា និងែាំច្ ើរក្ខរផ្សព្វផ្ាយនិងសាំច្រចចិត្ដច្លើចាំនួន និង ទ្ីតាាំងក្សាុង

ក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ានបងាា ញ។  
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 ក្សាុងក្សចិ េគ្បជុាំច្នេះ មានៈ 

 ន្ផ្ ាក្សបច្ច េក្សច្ទ្សន្ែលក្សាុងច្នាេះ អាក្សចូលរួមគ្ត្វូបានផ្ដល់នូវទ្សសនៈននន្ផ្ ាក្សបច្ច េក្សច្ទ្ស និង ិរឭ វត្ែុក្សាុងក្ខរ 

ចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គ និងសាែ នភ្នព្បច េបុបន ាក្សាុងក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គ និងក្ខរលក់្សែូរច្គច្ៅក្សាុងច្ខត្ដ គ្សុក្ស និងឃុាំ។ អាក្ស

ចូលរួមព្ិភ្នក្សាបទ្ព្ចិ្សា្ន៍របសព់្ួក្សច្រន្ែលទក់្សទ្ងក្សាុងក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ាន និងក្ខរលក់្សែូរច្គ។ 

 ន្ផ្ ាក្សច្រៀបចាំន្ែលព្ពិ្ ៌នាអាំព្សីក្សមមភ្នព្ននក្សមមវិ្ី។ 

  ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសទ្ីក្សន្នលងនិងក្សសកិ្សររាំរូ 

  ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសទ្ីក្សន្នលង និងក្សសិក្សររាំរូ រឺជាក្សតាដ សាំខាន់ណាស់ច្ៅក្សាុងែាំច្ ើរក្ខរផ្សព្វផ្ាយ ច្ដ្ឋយសារភ្នព្ទ្ទ្លួខសុ 

គ្ត្ូវខពសស់គ្មាប់ក្សមមវិ្ីី់ រឺជាបនេកុ្សរបស់ក្សសិក្សររាំរូ។ ជាក្ខរគ្បច្សើរបាំផ្ុត្ ក្សសិក្សររាំរូន្ែលនឹងច្គ្ជើសច្រើសរួរមានបទ្ព្ិច្សា្ន ៍

គ្សាប់ក្សាុងក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គ ច្ដ្ឋយផ្ដល់ច្មម នបត្ងក្សាុងទ្សិច្ៅសគ្មាប់លក់្សច្ែើមបីព្ឃិាែ។ គ្បសិនច្បើក្សសិក្សរន្បបច្នេះព្ិបាក្ស 

ន្សវងរក្ស ក្សសិក្សរែនទ្ច្ទ្ៀត្ន្ែលមានបាំ ងចិញ្េមឹច្គសគ្មាប់ព្ឃិាែ ោចគ្ត្ូវបានច្គ្ជើសច្រើស។ មស្ដ្នដីគ្សុក្សគ្ត្ូវក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ ទ្ី

ក្សន្នលងច្ែើមបីៈីឱ្យែឹងចាស់ថ្ន ទ្ីច្នាេះោចរក្សបាននូវច្មម នបត្ងគ្រប់គ្គន់ ច្ ើយគ្ត្ូវែឹងថ្នច្មម ន្ែលរក្សបានច្នាេះោចគ្បមលូ ឬ

ទ្ិញបាន ឬអត្់។  

  មស្ដ្នដីគ្សុក្សព្ិភ្នក្សាជាមយួក្សសិក្សររាំរូច្លើកិ្សច េសនា ច្ ើយក្សសកិ្សររាំរូយល់គ្ព្មច្លើបញ្ញា ច្នេះ។ ជច្គ្មើសចាំ ីផ្ស ាំគ្ត្វូបាន 

ព្ិភ្នក្សា និងយល់គ្ព្ម។ 

  ក្ខរ វឹក្ស វឺនក្សសិក្សររាំរូ 

  ច្នេះជាក្ខរ វឹក្ស វឺនចាំនួន១នថ ៃសគ្មាប់ក្សសិក្សររាំរូ និងភ្នា ក់្សងារសុខភ្នព្សត្វភូមិក្សាុងន្ផ្ ាក្សបច្ច េក្សច្ទ្ស និង ិរញ្ ាវត្ែុ ននក្ខរ

ចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គ និងន្ផ្ ាក្សគ្រប់គ្រងក្សមមវើ្ ីននក្ខរច្្វើបងាា ញ។ លក្សា ៈវិនិច ឆ័យននក្ខរច្គ្ជើសច្រើសសគ្មាប់ក្សសិក្សរ ១៥គ្រួសារ ច្ែើមបី

ចូលរួមនថ ៃចុេះច្្វើទ្សសនៈកិ្សច េគ្ត្ូវបានព្ិភ្នក្សា និងយល់គ្ព្ម។ 

  ក្សសិក្សររាំរូ ភ្នា ក់្សងារសុខភ្នព្សត្វភូម ិ និងអជាា ្រន្ែនែី ច្្វើក្ខរច្គ្ជើសច្រើសក្សសិក្សរ ១៥គ្រសួារ ច្ដ្ឋយន្ផ្អក្សច្លើលក្សា ៈ 

វវិនិច ឆ័យន្ែលបានយល់គ្ព្ម។ 

  ក្ខរច្្វើទ្សសនៈក្សចិ េនថ ៃទ្១ី 

  ច្ៅនថ ៃទ្ី១ននក្ខរច្្វើទ្សសនៈកិ្សច េច្នេះ 

 ច្គនិងសាំភ្នរៈច្ផ្សងៗ គ្ត្វូបានគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យនិងព្ិភ្នក្សា។ ក្ខរវាស់ទ្មៃន់ច្គច្ដ្ឋយច្គ្បើន្ម៉ាគ្ត្ន្ខស គ្ត្ូវបានបងាា ញ។ 

លក្សាខ ឌសាច់ែុាំ និងទ្មៃន់ច្គ គ្ត្ូវបានព្ិភ្នក្សា។ ត្នមលច្គ និងទ្ីផ្ារបច េបុបន ាសគ្មាប់ច្គ និងសាច់ច្គគ្ត្ូវបាន 

ព្ិភ្នក្សា។ 

 ច្មម នបត្ងគ្ត្វូបានគ្ត្តួ្ព្ិនិត្យសគ្មាបរ់ុ ភ្នព្របស់វា។ 

 ជច្គ្មើសចាំ ីផ្ស ាំគ្ត្ូវបានព្ពិ្ ន៌ានិងចាំ ីផ្ស ាំគ្ត្វូបានលាយ។ 
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 ច្គគ្ត្វូបានព្ាបាលបា៉ា រាសុតី្។ 

 ច្គគ្ត្វូបានផ្ដល់ចាំ ីផ្ស ាំនិងច្មម នបត្ង។ 

 ក្ខរសាំរបច្គច្ៅនឹងចាំ ីផ្ស ាំនឹងគ្ត្ូវបានព្ិភ្នក្សា។ 

 ន្ផ្នក្ខរច្ច េក្សច្ទ្ស និង ិរញ្ ាវត្ែុគ្ត្ូវបានច្្វើច្ ើងនិងព្ិភ្នក្សារួមទាំងក្ខរបញ្េលូនូវចាំណាយច្ផ្សងៗ និងព្លក្សមម។ 

  ក្ខរច្្វើទ្សសនៈកិ្សច េនថ ៃទ្ី២ 

ក្ខរងារច្នេះរួរច្្វើច្ ើងគ្បន្ ល ១ន្ខច្គ្ក្ខយ បនាេ បព់្ីក្ខរទ្សសនៈកិ្សច េនថ ៃទ្ី២។  

 ច្គគ្ត្វូបានគ្ត្តួ្ព្ិនិត្យសគ្មាបក់្ខររើក្សចាំច្រើន ច្ ើយទ្មៃន់ លក្សាខ ឌ  ក្សាំរិត្សាច់ែុាំ និងត្នមលគ្ត្វូបានវាយត្នមល។ 

 របាយក្ខរ ៍ក្សសិក្សររាំរូគ្ត្ូវបានបងាា ញនិងព្ិភ្នក្សា។ 

 ក្សសិក្សររាំរូ ព្ិភ្នក្សាអាំព្ីចាំនុចច្ខាយ និងខាល ាំងននសក្សមមភ្នព្ តាាំងព្ចី្ព្លចប់ច្ផ្ ដើមរ ូត្រ តូ្ែល់បច េបុបន ា។ 

 ន្ផ្នក្ខរបច្ច េក្សច្ទ្ស  ិរញ្ាវត្ែុ និងទ្ីផ្ារគ្ត្ូវបានព្ិភ្នក្សា។ 

  ក្ខរច្្វើទ្សសនៈកិ្សច េនថ ៃទ្៣ី 

  ក្ខរងារច្នេះរួរច្្វើច្ ើងគ្បន្ ល១ន្ខច្គ្ក្ខយបនាេ បព់្ីក្ខរទ្សសនៈកិ្សច េនថ ៃទ្ី១ ។ 

 ច្គគ្ត្វូបានគ្ត្តួ្ព្ិនិត្យសគ្មាបក់្ខររើក្សចាំច្រើន ច្ ើយទ្មៃន់ លក្សាខ ឌ  ក្សាំរិត្សាច់ែុាំ និងត្នមលគ្ត្វូបានវាយត្នមល។ ជា

ក្ខរគ្បច្សើរ រឺោចអច្ញ្ជើញអាក្សលក់្សែូរច្គច្ៅចូលរួមនថ ៃទ្សសនៈកិ្សច េច្ែើមបីផ្ ដល់ជារាំនិត្ច្លើត្នមលច្គ។ 

 របាយក្ខរ ៍ក្សសិក្សររាំរូគ្ត្ូវបានបងាា ញ និងព្ិភ្នក្សា។ 

 ក្សសិក្សររាំរូព្ិភ្នក្សាអាំព្ីចាំ ចុច្ខាយ និងខាល ាំងននសក្សមមភ្នព្តាាំងព្ីច្ព្លចបច់្ផ្ ដើមរ តូ្ែល់បច េបុបន ា។ 

 ជច្គ្មើសទ្ីផ្ារគ្ត្ូវបានព្ិភ្នក្សា។ 

 លទ្ធផ្លបច្ច េក្សច្ទ្ស និង ិរញ្ ាវត្ែុគ្ត្ូវបានព្ិភ្នក្សា។ 

  ក្ខរគ្បជុាំថ្នា ក់្សឃុាំច្លើក្សទ្ី២ 

  កិ្សច េគ្បជុាំច្នេះ គ្ត្ូវបានចូលរួមច្ដ្ឋយមស្ដ្នដីគ្សុក្ស និងច្ខត្ដ ោជាា ្រឃុាំ អាក្សលក់្សែូរច្គ និងភ្នា ក់្សងារច្ព្ទ្យសត្វភូមិច្ៅក្សាុង 

ឃុាំ។ ទ្សិច្ៅននកិ្សច េគ្បជុាំច្នេះរឺថ្ន អាក្សចូលរួមយល់អាំព្លីទ្ធផ្លបច្ច េក្សច្ទ្ស ិរញ្ាវត្ែុ នឹងផ្សព្វផ្ាយច្លើក្ខរច្្វើបងាា ញអាំព្កី្ខរ 

ចិញ្េឹមបាំប៉ាន។ អាក្សចូលរួមព្ិភ្នក្សាចាំ ចុខាល ាំង និងច្ខាយននបច្ច េក្សវទិ្ា និងែាំច្ ើរក្ខរផ្សព្វផ្ាយ និងផ្ ដល់អនុសាសន៍សគ្មាប ់

សក្សមមភ្នព្ក្សាុងច្ព្លអនារត្។  
 



 - 19 -  

៣.៣ ឧរររែ ៍និង សំភារៈ 

        បញ្ជីឧបក្សរ ៍និងសាំភ្នរៈន្ែលគ្ត្ូវក្ខរសគ្មាបអ់នុវត្ដ  ៈ៉ាបទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិ្ា  ៈ៉ា បានបងាា ញក្សាុងតារាងខាងច្គ្ក្ខមៈ 

តារាងទ្៥ី. ឧបក្សរ  ៍នងិ សាំភ្នរៈ 

ច្សៀវច្លសគ្មាបស់រច្សររបាយក្ខរ ៍របស់អាក្សគ្រប់គ្រងគ្សកុ្ស 

ច្សៀវច្លសគ្មាបស់រច្សររបាយក្ខរ ៍របស់ក្សសិក្សររាំរូ 

ក្ខរន្ នាាំអាំព្ទី្មៃន់ច្គ 

ក្ខរន្ នាាំអាំព្សីមាសធាត្សុាច់ច្គព្ជូក្សាុងគ្សុក្ស 
ក្ខរន្ នាាំអាំព្កី្ខរផ្ ដល់ចាំ ីច្គ 
ន្ម៉ាគ្ត្ន្ខសសគ្មាប់វាស ់

ជញ្ជីងសគ្មាប់ថ លឹងទ្មៃន់ ១០ រ.គ្ក្ស  

 

  រាំរូច្សៀវច្លអាក្សគ្រប់គ្រងគ្សុក្ស របាយក្ខរ ៍ក្សសិក្សររាំរូក្ខរន្ នាាំអាំព្ទី្មៃន់ច្គសមាសធាត្ុសាច់និងក្ខរផ្ដល់ចាំ  ី

សគ្មាបព់្ជូច្គក្សាុងគ្សុក្ស គ្ត្ូវបានន្ នាាំក្សាុងឧបសមព័ន ធ។  

៣.៤ ថវិក្ខសព្មារក់្ខរនធវើរងាា ញ 

  ថវិក្ខសគ្មាប់ក្សមមវិ្ផី្សព្វផ្ាយ នឹងន្គ្បគ្បលួោគ្សយ័ច្លើត្គ្មវូក្ខរជាក់្សន្សដងននសាមុអីង គភ្នព្។ តារាងថវកិ្ខខាង 

ច្គ្ក្ខមបានបច្ងាើត្ច្ ើងក្សាុងឆ្ា ាំ២០០៦ច្ដ្ឋយច្យងច្ៅច្លើក្ខរបា៉ា ន់សាម នច្លើបទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទ្ារបសន់ាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ

ក្សសិក្សមម។ 

មរាងទី៦. ថវិក្ខសព្មារអ់នុវរដគំនរាង 

 

ថវិក្ខ និង ក្ខរសនមរ ់ ចាំនួន / ត្នមល 

គ្កុ្សមក្សសិក្សរ (ក្ស) ៣០ នាក្ស់ 

ទ្ុនសគ្មាបទ់្ីក្សន្នលងច្្វើបងាា ញ (ខ) $១២៣ 

ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កុ្សមក្សសិក្សរ (រ) 

- ឯក្សសារ / ក្ខរន្ នាាំព្បីច្ច េក្សវិទ្ា បអប 

 
 

$៣០ 

ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កុ្សមក្សសិក្សរ (ឃ) 

- ោហារសាំរ៉េន់ 

 
 

$៩០ 

ទ្ុនចូលរួមព្ីក្សសិក្សររាំរូ (ង) ក្សាំលា ាំងព្លក្សមមច្គ ២ក្សាល 

(១ក្សាល=២០០រី )ូ និង្ុងដ្ឋក់្សចាំ  ី
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ទ្ិវាន្គ្ស - ោហារសាំរ៉េន់  (ច) $២៥ 

 ទ្ិវាន្គ្ស - សាំភ្នរៈ  (ឆ្) $១០ 

មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស-គ្បាក់្សឧបត្ែមភគ្បចាំនថ ៃ  (ជ)                                                      

- ក្ខរប ដុ េះបណាដ ល ក្ខរគ្ត្ួត្ព្និិត្យទ្ីក្សន្នលងបងាា ញ        

 
 

$៤២ 

 មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស-គ្បាក់្សឧបត្ែមភ នថ លច្្វើែាំច្ ើរ (ឈ)    $២៤ 

ក្ខរចុេះគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ-តាមដ្ឋនច្ៅមូលដ្ឋា នច្ដ្ឋយអាក្សឯក្សច្ទ្ស (ញ)    $២០  

សរុប  $៣៦៤ 

 

ក្ខរសនមរ់នព្រើព្បាស់មាន 

k> ក្សាុង TIP មួយ មានគ្កុ្សមក្សសិក្សរ (៣០ នាក្ស)់ និងទ្ីក្សន្នលងបងាា ញ ២ក្សន្នលង 

x> ទ្ុនសគ្មាប់ច្្វើបងាា ញក្សាុង ១ក្សន្នលលង ច្ដ្ឋយមានរួមបញ្េលូទាំងចាំ ីផ្ស ាំ ៤៥០រ ី ូ(១រ ី ូ= ៧០០ច្រៀល)=4៨០  

ច្មម គ្សស ់១៤០០រ ី ូ(១រ ី=ូ១០០ច្រៀល)=4៤០ និងថ្នា ាំព្ាលបាល/វា៉េ ក់្សសា ាំងក្ខរពារ=4៣ (សរុបរួម= $

១២៣)។ ទ្ុនសគ្មាប់ច្្វើបងាា ញអាំព្កី្ខរចិញ្េឹមច្គវ(សគ្មាបក់្ខបយ់ក្សសាច់)២ក្សាល ច្ដ្ឋយផ្ដល់នូវច្មម គ្សស ់(សុី

តាមចតិ្ដ)  ច្ ើយនិងចាំ ីផ្ស ាំន្ែលមានគ្បូច្ត្អុីន រយៈច្ព្ល ៦០នថ ៃ ភ្នព្្ាំធាត្់ោចច្ក្សើន បាន៧៥០គ្ក្ខម ក្សាុងមយួ

ក្សាល/នថ ៃ។ 

K> ឯក្សសារប ដុ េះបណាដ លបច្ច េក្សវទិ្ា មានរួមបញ្េលូទាំងសាំភ្នរៈសគ្មាបប់ច្គ្ងៀនច្មច្រៀន ក្ខរបញ្ញេ ាំងសាល យ និង ផ្កេ ាំង 

រូបភ្នព្្ាៗំ  ន្ែលជាែាំច្ ើរក្ខរននវិ្ីសាស្ដ្សដបច្គ្ងៀន។ 

ឃ. ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កុ្សមក្សសិក្សរមាន ៣វរគ មយួវរគ មានរយៈច្ព្លមយួនថ ៃង ច្លើក្សន្លងន្ត្វរគ ក្ខរច្្វើជីក្សាំប៉ាសុដិ៍មាន ន្ត្ 

២វរគច្ទ្ និងក្ខរក្សាំ ត្់ចាំណាត្ថ់្នា ក់្សែី មានមយួវរគ។ 

ង.  ទ្ុនចូលរួមព្ីក្សសិក្សរមានច្គ ២ក្សាល (ក្សាុង១ក្សន្នលង) ទ្មៃន់្ៃន់ជាង ២០០រគ្ក្ស/ច្គ១ = ២ x $១៩០=4៣៨០ 

្ុងដ្ឋក់្សចាំ /ីច្មម  ច្រាងដ្ឋក់្សច្គ និងក្សាំលា ាំងព្លក្សមម។ 

ច. ទ្ិវាន្គ្សមានក្សនលេះនថ ៃ មានន្ត្មដងក្សាុងវរគណាមួយក្សាុងចាំច្ណាមទាំងបីវរគ និងោចមានក្ខរចូលរួមព្ីក្សសិក្សរច្ៅ ន្ក្សប

រៗ ភូមិគ្បន្ ល ៤០-៦០នាក្ស។់ 

ឆ្.  សាំភ្នរៈសគ្មាបទ់្ិវាន្គ្សរួមមាន ឧច្ឃាសនសព័្េ(ច្មគ្ក្ស)ូ ត្ង់ និងផ្កេ ាំងបដ្ឋរូបភ្នព្ច្ផ្សងៗច្ទ្ៀត្។ 

ជ.  ថវិក្ខឧបត្ាមភគ្បចាំនថ ៃសគ្មាបម់ស្ដ្នដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស រួមមាន៤នថ ៃ សគ្មាបក់្ខរច្គ្ជើសច្រើសទ្ីក្សន្នលងបងាា ញក្ខរចប់ ច្ផ្ ដើម 

ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យតាមដ្ឋន ចាំច្ពាេះក្ខរប ដុ េះបណាដ លសគ្មាប៣់វរគ ផ្ដល់ច្ោយ ៦នថ ៃ និងទ្ិវាន្គ្សផ្ដល ់ច្ោយ ២នថ ៃ។ 

ឈ. គ្បាក់្សឧបត្ែមភសគ្មាប់ម៉ាតូ្ ូ២ែុលាលសគ្មាបម់យួនថ ៃ ទាំងអស ់១២នថ ៃ 

ញ. មនេីរក្សសិក្សមមច្ខត្ដ-អាក្សឯក្សច្ទ្សជាំនាញផ្ដល់ជាំនួយបច្ច េក្សច្ទ្ស និងគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ-តាមដ្ឋនក្ខរប ដុ េះបណាដ ល បអប  
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៣.៥ ទីរខនលងអនុវរដគនព្មាង 

  “បទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិ្ា” គ្ត្វូបានអនុវត្ដយ៉ា ងច្ជារជយ័ច្ៅក្សាុងទ្ីក្សន្នលងន្ែលច្្វើព្ិច្សា្ន៍ក្សាុងច្ខត្ដច្ពា្ិ៍សាត្ ់ ច្ៅ

ឆ្ា ាំ ២០០៥។ ក្សមមវិ្ីគ្បហាក់្សគ្បន្ ល គា ច្នេះគ្ត្ូវបានអនុវត្ដយ៉ា ងច្ជារជយ័ក្សាុងត្ាំបន់ក្សណាដ លននគ្បច្ទ្សច្វៀត្ណាមព្ីឆ្ា ាំ 

២០០១-២០០៣។   

៤. ឧរសម្ព័នា 

៤.១ ឧរសម្ព័នាទី១. ក្ខរខែនានំលើទម្ងន់នោ 

                        ទ្ទឹ្ង (ម) ×ទ្ទឹ្ង (ម) ×បច្ណាដ យ (ម) ×៩០ = ទ្មៃន់ច្គ (រ.គ្ក្ស) 

បច្ណាដ យ 

១០១ 

សម 

១០២ 

សម 

១០៤ 

សម 

១០៦ 

សម 

១០៨ 

សម 

១១០ 

សម 

១១២ 

សម 

១១៤ 

សម 

១១៦ 

សម 

១១៨ 

សម 

១២០ 

សម 

១២២ 

សម 

១២៤ 

សម 

១២៦ 

សម 

១២៨ 

សម 

១៣០ 

សម 

ទ្ 

ទឹ្ 

ង 

១២០ សម ១៣០ ១៣២ ១៣៥ ១៣៧ ១៤០ ១៤៣ ១៤៥ ១៤៨ ១៥០ ១៥៣ ១៥៦ ១៥៨ ១៦១ ១៦៣ ១៦៦ ១៦៨ 

១២២ សម ១៣៤ ១៣៧ ១៣៩ ១៤២ ១៤៥ ១៤៧ ១៥០ ១៥៣ ១៥៥ ១៥៨ ១៦១ ១៦៣ ១៦៦ ១៦៩ ១៧១ ១៧៤ 

១២៤ សម ១៣៨ ១៤១ ១៤៤ ១៤៧ ១៤៩ ១៥២ ១៥៥ ១៥៨ ១៦១ ១៦៣ ១៦៦ ១៦៩ ១៧២ ១៧៤ ១៧៧ ១៨០ 

១២៦ សម ១៤៣ ១៤៦ ១៤៩ ១៥១ ១៥៤ ១៥៧ ១៦០ ១៦៣ ១៦៦ ១៦៩ ១៧១ ១៧៤ ១៧៧ ១៨០ ១៨៣ ១៨៦ 

១២៨ សម ១៤៧ ១៥០ ១៥៣ ១៥៦ ១៥៩ ១៦២ ១៦៥ ១៦៨ ១៧១ ១៧៤ ១៧៧ ១៨០ ១៨៣ ១៨៦ ១៨៩ ១៩២ 

១៣០ សម ១៥២ ១៥៥ ១៥៨ ១៦១ ១៦៤ ១៦៧ ១៧០ ១៧៣ ១៧៦ ១៧៩ ១៨៣ ១៨៦ ១៨៩ ១៩២ ១៩៥ ១៩៨ 

១៣២មម ១៥៧ ១៦០ ១៦៣ ១៦៦ ១៦៩ ១៧២ ១៧៦ ១៧៩ ១៨២ ១៨៥ ១៨៨ ១៩១ ១៩៤ ១៩៨ ២០១ ២០៤ 

១៣៤ សម ១៦២ ១៦៥ ១៦៨ ១៧១ ១៧៥ ១៧៨ ១៨១ ១៨៤ ១៨៧ ១៩១ ១៩៤ ១៩៧ ២០០ ២០៤ ២០៧ ២១០ 

១៣៦សម ១៦៦ ១៧០ ១៧៣ ១៧៦ ១៨០ ១៨៣ ១៨៦ ១៩០ ១៩៣ ១៩៦ ២០០ ២០៣ ២០៦ ២១០ ២១៣ ២១៦ 

១៣៨សម ១៧១ ១៧៥ ១៧៨ ១៨២ ១៨៥ ១៨៩ ១៩២ ១៩៥ ១៩៩ ២០២ ២០៦ ២០៩ ២១៣ ២១៦ ២១៩ ២២៣ 

១៤០ សម ១៧៦ ១៨០ ១៨៣ ១៨៧ ១៩១ ១៩៤ ១៩៨ ២០១ ២០៥ ២០៨ ២១២ ២១៥ ២១៩ ២២២ ២២៦ ២២៩ 

១៤២ សម ១៨១ ១៨៥ ១៨៩ ១៩២ ១៩៦ ២០០ ២០៣ ២០៧ ២១១ ២១៤ ២១៨ ២២១ ២២៥ ២២៩ ២៣២ ២៣៦ 

១៤៤ សម ១៨៧ ១៩០ ១៩៤ ១៩៨ ២០២ ២០៥ ២០៩ ២១៣ ២១៦ ២២០ ២២៤ ២២៨ ២៣១ ២៣៥ ២៣៩ ២៤៣ 

១៤៦ សម ១៩២ ១៩៦ ២០០ ២០៣ ២០៧ ២១១ ២១៥ ២១៩ ២២៣ ២២៦ ២៣០ ២៣៤ ២៣៨ ២៤២ ២៤៦ ២៤៩ 

១៤៨ សម ១៩៧ ២០១ ២០៥ ២០៩ ២១៣ ២១៧ ២២១ ២២៥ ២២៩ ២៣៣ ២៣៧ ២៤១ ២៤៤ ២៤៨ ២៥២ ២៥៦ 

១៥០ សម ២០៣ ២០៧ ២១១ ២១៥ ២១៩ ២២៣ ២២៧ ២៣១ ២៣៥ ២៣៩ ២៤៣ ២៤៧ ២៥១ ២៥៥ ២៥៩ ២៦៣ 

១៥២ សម ២០៨ ២១២ ២១៦ ២២០ ២២៥ ២២៩ ២៣៣ ២៣៧ ២៤១ ២៤៥ ២៥០ ២៥៤ ២៥៨ ២៦២ ២៦៦ ២៧០ 

១៥៤ សម ២១៣ ២១៨ ២២២ ២២៦ ២៣១ ២៣៥ ២៣៩ ២៤៣ ២៤៨ ២៥២ ២៥៦ ២៦០ ២៦៥ ២៦៩ ២៧៣ ២៧៧ 

១៥៦ សម ២១៩ ២២៣ ២២៨ ២៣២ ២៣៧ ២៤១ ២៤៥ ២៥០ ២៥៤ ២៥៨ ២៦៣ ២៦៧ ២៧២ ២៧៦ ២៨០ ២៨៥ 

១៥៨ សម ២២៥ ២២៩ ២៣៤ ២៣៨ ២៤៣ ២៤៧ ២៥២ ២៥៦ ២៦១ ២៦៥ ២៧០ ២៧៤ ២៧៩ ២៨៣ ២៨៨ ២៩២ 

១៦០ សម ២៣០ ២៣៥ ២៤០ ២៤៤ ២៤៩ ២៥៣ ២៥៨ ២៦៣ ២៦៧ ២៧២ ២៧៦ ២៨១ ២៨៦ ២៩០ ២៩៥ ៣០០ 

១៦២ សម ២៣៦ ២៤១ ២៤៦ ២៥០ ២៥៥ ២៦០ ២៦៥ ២៦៩ ២៧៤ ២៧៩ ២៨៣ ២៨៨ ២៩៣ ២៩៨ ៣០២ ៣០៧ 

១៦៤ សម ២៤២ ២៤៧ ២៥២ ២៥៧ ២៦១ ២៦៦ ២៧១ ២៧៦ ២៨១ ២៨៦ ២៩០ ២៩៥ ៣០០ ៣០៥ ៣១០ ៣១៥ 

១៦៦ សម ២៤៨ ២៥៣ ២៥៨ ២៦៣ ២៦៨ ២៧៣ ២៧៨ ២៨៣ ២៨៨ ២៩៣ ២៩៨ ៣០៣ ៣០៨ ៣១២ ៣១៧ ៣២២ 
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៤.២ ឧរសម្ព័នាទី២. ក្ខរខែនានំលើក្ខរផ្ដល់ចំែីនោ 

ក្ខរន្ នាាំច្លើក្ខរផ្ដល់ចាំ ីច្គនិងក្ខរច្ក្សើនទ្មៃន់ច្គ 

ទ្មៃន់ច្គ 

ែាំបូង 

ក្ខរផ្ដល់ចាំ ីផ្ស ាំែល់ច្គ (រ.គ្ក្ស ក្សប នថ ៃ) ចាំនួនសរុបននចាំ ផី្ស ាំ 

(រ.គ្ក្ស) 

ក្ខរច្ក្សើនទ្មៃន់ន្ែល 

ចង់បាន (រគ្ក្ស) 

ទ្មៃន់ចុងច្គ្ក្ខយន្ែល ចង់

បាន (រគ្ក្ស) 
ោទ្ិ

ត្យ ១ 

ោទ្ិ

ត្យ ២ 

ោទ្ិ

ត្យ៣ 

ោទ្ិ

ត្យ ៤ 

ោទ្ិ

ត្យ ៥ 

ោទ្ិ

ត្យ ៦ 

ោទ្ិ

ត្យ ៧ 

ោទ្ិ

ត្យ ៨ 

១៥០ រគ្ក្ស ២.៦ ២.៧ ២.៨ ៣.០ ៣.១ ៣.២ ៣.៣ ៣.៥ = ១៦០ រគ្ក្ស ➡  

 

៣៥-៤៥ 

➡ 
១៨៥-១៩៥ 

១៦០ រគ្ក្ស ២.៧ ២.៩ ៣.០ ៣.១ ៣.៣ ៣.៤ ៣.៥ ៣.៧ 
= 

១៦៩ រគ្ក្ស ➡ ➡ ១៩៥-២០៥ 

១៧០ រគ្ក្ស ២.៩ ៣.០ ៣.២ ៣.៣ ៣.៤ ៣.៦ ៣.៧ ៣.៩ 
= 

១៧៨ រគ្ក្ស ➡ ➡ ២០៥-២១៥ 

១៨០ រគ្ក្ស ៣.១ ៣.២ ៣.៣ ៣.៥ ៣.៦ ៣.៧ ៣.៩ ៤.០ 
= 

១៨៧ រគ្ក្ស ➡ ➡ ២១៥-២២៥ 

១៩០ រគ្ក្ស ៣.២ ៣.៤ ៣.៥ ៣.៦ ៣.៨ ៣.៩ ៤.១ ៤.២ 
= 

១៩៧ រគ្ក្ស ➡ ➡ ២២៥-២៣៥ 

២០០ រគ្ក្ស ៣.៤ ៣.៦ ៣.៨ ៤.០ ៤.២ ៤.៤ ៤.៦ ៤.៦ 
= 

២១៦ រគ្ក្ស ➡  

 

៤៥-៥៥ 

➡ ២៤៥-២៥៥ 

២១០ រគ្ក្ស ៣.៦ ៣.៨ ៤.០ ៤.២ ៤.៤ ៤.៦ ៤.៨ ៤.៨ 
= 

២២៥ រគ្ក្ស ➡ ➡ ២៥៥-២៦៥ 

២២០ រគ្ក្ស ៣.៧ ៣.៩ ៤.១ ៤.៣ ៤.៥ ៤.៧ ៤.៩ ៥.០ 
= 

២៣៥ រគ្ក្ស ➡ ➡ ២៦៥-២៧៥ 

២៣០ រគ្ក្ស ៣.៩ ៤.១ ៤.៣ ៤។៥ ៤.៧ ៤.៩ ៥.២ ៥.២ 
= 

២៤៤ រគ្ក្ស ➡ ➡ ២៧៥-២៨៥ 

២៤០ រគ្ក្ស ៤.១ ៤.៣ ៤.៥ ៤.៧ ៤.៩ ៥.១ ៥.៣ ៥.៥ 
= 

២៥៤ រគ្ក្ស ➡ ➡ ២៨៥-២៩៥ 

២៥០ រគ្ក្ស ៤.៣ ៤.៦ ៤.៨ ៥.១ ៥.៣ ៥.៦ ៥.៨ ៥.៧ 
= 

២៧៣ រគ្ក្ស ➡  

 

៥៥-៦៥ 

➡ ៣០៥-៣១៥ 

២៦០ រគ្ក្ស ៤.៤ ៤.៧ ៤.៩ ៥.២ ៥.៤ ៥.៨ ៦.០ ៦.០ 
= 

២៨២ រគ្ក្ស ➡ ➡ ៣១៥-៣២៥ 

២៧០ រគ្ក្ស ៤.៦ ៤.៩ ៥.១ ៥.៤ ៥.៦ ៥.៩ ៦.១ ៦.៣ 
= 

២៩១ រគ្ក្ស ➡ ➡ ៣២៥-៣៣៥ 

២៨០ រគ្ក្ស ៤.៨ ៥.១ ៥.៣ ៥.៦ ៥.៨ ៦.១ ៦.៣ ៦.៤ 
= 

៣០១ រគ្ក្ស ➡ ➡ ៣៣៥-៣៤៥ 

២៩០ រគ្ក្ស ៤.៩ ៥.៣ ៥.៥ ៥.៨ ៦.០ ៦.៣ ៦.៥ ៦.៥ 
= 

៣១១ រគ្រ ➡ ➡ ៣៤៥-៣៥៥ 

៣០០ រគ្ក្ស ៥.១ ៥.៤ ៥.៦ ៥.៩ ៦.១ ៦.៥ ៦.៧ ៦.៨ 
= 

៣១៩ រគ្ក្ស ➡ ➡ ៣៥៥-៣៦៥ 

សាំគល់ៈ ក្សាុងរយៈច្ព្លោទិ្ត្យទី្១ក្សាុងក្ខរផ្ ដល់ចាំ  ីចាំ ីផ្ស ាំរួរគ្ត្ូវបានផ្ដល់បនដិចមដងៗក្សាុងទិ្សច្ៅឱ្យចាំ ីសែិត្ក្សាុងក្សាំរិត្មួៈួយន្ែលសមគ្សបច្ៅនឹងរយៈច្ព្លចុងោទិ្ត្យ  ទី្១ 
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៤.៣ ឧរសម្ព័នាទី៣. ក្ខរខែនានំលើសមាសធារុសាច់នននោរនងុព្សុរ 

 

 

 

ព្ជូ                   ក្សាុងគ្សុក្ស 

ច្ភទ្                 ញី 

ោយ ុ               ច្ព្ញវយ័ 

គ្បច្ភទ្សាចែុ់ាំ       ១ 

ព្និ េលុក្សាខ ឌ        ខាល ញ់ 

សមាសធាត្សុាច ់  ៣២ % 

ព្ជូ                   ក្សាុងគ្សុក្ស 

ច្ភទ្                 ច្ ម្ ល (ច្គ្ក្សៀវ) 

ោយ ុ               ច្ព្ញវយ័ 

គ្បច្ភទ្សាចែុ់ាំ       ១ 

ព្និ េលុក្សាខ ឌ        ម្យម 

សមាសធាត្សុាច ់  ២៧% 

ព្ជូ                   ក្សាុងគ្សុក្ស 

ច្ភទ្                 ច្ ម្ ល (ច្គ្ក្សៀវ) 

ោយ ុ               ច្ព្ញវយ័ 

គ្បច្ភទ្សាចែុ់ាំ       ១ 

ព្និ េលុក្សាខ ឌ        ម្យម 

សមាសធាត្សុាច ់  ២៧% 

 

 

 

រាំរូននព្ិន េលុក្សាខ ឌនិងសមាសធាត្ុសាច់ននច្គព្ជូក្សាុងគ្សុក្ស 
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៤.៤ ឧរសម្ព័នាទី៤. របាយក្ខរែ៍ររស់រសិររគំរ ូ

ក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គ 

របាយក្ខរ ៍របស់ក្សសិក្សររាំរ ូ

របាយក្ខរ ៍គ្បចាំនថ ៃននក្ខរចិពាេឹ មបាំប៉ានច្គ 

ោទិ្ត្យនិង 

នថ ៃ 

ក្ខលបរិច្ច ឆទ្ ច្គទី្១ ច្គទី្២ 

ចាំ ីផ្ស ាំ 

(រគ្ក្ស) 

ចាំ ីច្មម  

(រគ្ក្ស) 

ថ្នា ាំ ចាំ ីផ្ស ាំ 

(រគ្ក្ស) 

ចាំ ីច្មម  

(រគ្ក្ស) 

ថ្នា ាំ 

 

 

 

១ 

១        

២        

៣        

៤        

៥        

៦        

៧        

 

 

 

២ 

៨        

៩        

១០        

១១        

១២        

១៣        

១៤        

 

 

 

៣ 

១៥        

១៦        

១៧        

១៨        

១៩        

២០        
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២១        

 

 

 

៤ 

 

២២        

២៣        

២៤        

២៥        

២៦        

២៧        

២៨        

 

 

 

៥ 

២៩        

៣០        

៣១        

៣២        

៣៣        

៣៤        

៣៥        

 

 

 

៦ 

៣៦        

៣៧        

៣៨        

៣៩        

៤០        

៤១        

៤២        

 

 

 

៧ 

៤៣        

៤៤        

៤៥        

៤៦        

៤៧        

៤៨        
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៤៩        

 

 

 

៨ 

៥០        

៥១        

៥២        

៥៣        

៥៤        

៥៥        

៥៦        

 

 

 

៩ 

៥៧        

៥៨        

៥៩        

៦០        

៦១        

៦២        

៦៣        

 

ក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ានច្គ 

របាយក្ខរ ៍ក្សសិក្សររាំរូ 

ក្ខរគ្ត្ួត្ព្និិត្យច្គ 

 ច្គទ្ី១ ច្គទ្ី២ 

ោយុ           

ច្ភទ្           

ព្ូជ           

លក្សាខ ឌ           

នថ ៃ ក្ខលបរិច្ច ឆទ្ ទ្ទ្ឹង បច្ណាដ ៈ 

យ 

ទ្មៃន ់

(រគ្ក្ស) 

សាច ់

(%) 

ត្នមល 

(ច្រៀល) 

ទ្ទ្ឹង បច្ណាដ ៈ 

យ 

ទ្មៃន ់

(រគ្ក្ស) 

សាច ់

(%) 

ត្នមល 

(ច្រៀល 

០            
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៥            

១២            

១៩            

២៦            

៣៣            

៤០            

៤៧            

៥៤            

៦១            

 

៤.៥ ឧរសម្ព័នាទី៥ នសៀវនៅគំរូអនរព្គរ់ព្គងថាន រព់្សុរ 

 

ច្សៀវច្លរាំរអូាក្សគ្របគ់្រងថ្នា ក្សគ់្សកុ្ស 

 ច្គទី្១ ច្គទី្២ 

ឯក្សតា ត្នមលច្រៀល /

ឯក្សតា 

ចាំនួន ឯក្ស

តា 

ត្នមល    (ច្រៀល)  ឯក្សតា ត្នមលច្រៀល  / 

ឯក្សតា 

ចាំនួន 

ឯក្សតា 

ត្នមល 

(ច្រៀល) 

ចាំណាយ         

ទ្ិញច្គ រ.គ្ក្ស    រ.គ្ក្ស    

ថ្នា ាំព្ាបាល រ.គ្ក្ស    រ.គ្ក្ស    

ច្មម នបត្ង រ.គ្ក្ស    រ.គ្ក្ស    

ចាំ ីផ្ស ាំ រ.គ្ក្ស    រ.គ្ក្ស    

         

គ្បាក្ស់ចាំ លូ         

ក្ខរលក់្សច្គ រ.គ្ក្ស    រ.គ្ក្ស    
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 ផ្លចាំច្ ញ          

នថ ៃផ្ ដល់ចាំ ីសរុប         

ចាំនួននថ ៃព្លក្សមម នថ ៃ    នថ ៃ    

គ្បាក់្សចាំច្ ញ, នថ ៃ

ព្លក្សមម 

ច្រៀល, នថ ៃ    ច្រៀល, នថ ៃ    

           

ច្សៀវច្លអាក្សគ្រប់គ្រងថ្នា ក្ស់គ្សុក្ស 

ចាំ ីផ្ស ាំ 

១ សមាសធាត្ុផ្ស ាំ ចាំនួន (រគ្ក្ស) ត្នមល  

(ច្រៀលក្សាុង រគ្ក្ស) 

ត្នមល (ច្រៀល) 

២     

៣     

៤     

៥     

 សរុប    

 

ក្ខរច្រៀបរាប់ន្ផ្ ាក្សបច្ច េក្សច្ទ្សសគ្មាប់ច្គទ្ី១ 

ព្ូជច្គ  

ច្ភទ្  

ោយុ(ឆ្ា ាំ)  

សាែ នភ្នព្ច្ផ្ើម  

សាែ នភ្នព្សុខភ្នព្  

ោរមម  ៍  

ក្ខរសាំរបច្ៅនឹងចាំ ីផ្ស ាំ  

 ច្ព្លែាំបូងក្សាុងរយៈ 

ច្ព្លក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ាន 

ច្ព្លចុងច្គ្ក្ខយក្សាុងរយៈ 

ច្ព្លក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ាន 

លក្សាខ ឌ   

គ្បច្ភទ្សាច់ែុាំ (១-៣)   

ទ្មៃន ់(រ.គ្ក្ស)   

សមាសធាត្ុសាច់ (%)   

សមាសធាត្ុសាច់ (រ.គ្ក្ស)   
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ត្នមលសាច់ (ច្រៀលក្សាុង១រ.គ្ក្ស)   

ត្នមលសត្វច្គ (ច្រៀល)   

ក្ខរច្ក្សើនទ្មៃន់ជាម្យម(រ.គ្ក្សក្សាុងនថ ៃ)  

ក្ខរច្ក្សើនទ្មៃន់សរុប  (៤០រ.គ្ក្ស) ០ 

ចាំនួននថ ៃសរុប ១២០ 

 

ក្ខរច្រៀបរាប់ន្ផ្ ាក្សបច្ច េក្សច្ទ្សសគ្មាប់ច្គទ្ី២ 

ព្ូជច្គ  

ច្ភទ្  

ោយុ(ឆ្ា ាំ)  

សាែ នភ្នព្ច្ផ្ើម  

សាែ នភ្នព្សុខភ្នព្  

ោរមម  ៍  

ក្ខរសាំរបច្ៅនឹងចាំ ីផ្ស ាំ  

 ច្ព្លែាំបូងក្សាុងរយៈ 

ច្ព្លក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ាន 

ច្ព្លចុងច្គ្ក្ខយក្សាុងរយៈ 

ច្ព្លក្ខរចិញ្េឹមបាំប៉ាន 

លក្សាខ ឌ   

គ្បច្ភទ្សាច់ែុាំ (១-៣)   

ទ្មៃន ់(រ.គ្ក្ស)   

សមាសធាត្ុសាច់ (%)   

សមាសធាត្ុសាច់ (រ.គ្ក្ស)   

ត្នមលសាច់ (ច្រៀលក្សាុង១រ.គ្ក្ស)   

ត្នមលសត្វច្គ (ច្រៀល)   

ក្ខរច្ក្សើនទ្មៃន់ជាម្យម        (រ.

គ្ក្សក្សាុងនថ ៃ) 

 

ក្ខរច្ក្សើនទ្មៃន់សរុប  (៤០រ.គ្ក្ស) ០ 

ចាំនួននថ ៃសរុប ១២០ 

 


