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ក្រសួងរសិរម្ម រុក្ខា ក្រមាញ ់និង ននសាទ 

 

 

រទដ្ឋា នអនុវត្ដរនចេរវិទារទដ្ឋា នអនុវត្ដរនចេរវិទា  

  

ក្ខរចញិ្េ មឹ្ នងិក្ររក់្រងទានៅជនរទ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

នរៀរចំនដ្ឋយនរៀរចំនដ្ឋយ  នាយរដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយរសិរម្មនាយរដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយរសិរម្ម  

សហក្ខរជាម្យួសហក្ខរជាម្យួ  នាយរដ្ឋា នផ្លិត្រម្មនាយរដ្ឋា នផ្លិត្រម្ម  និងរសុព្ាបាលនិងរសុព្ាបាល  

ឧរត្ថម្ភនដ្ឋយឧរត្ថម្ភនដ្ឋយ  រំនោងក្ខរផ្សព្វផ្ាយរសិរម្មរំនោងក្ខរផ្សព្វផ្ាយរសិរម្ម  រម្ពជុារម្ពជុា--អូស្ដ្សាដ លីអូស្ដ្សាដ លី  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នរៀរនរៀងនដ្ឋយៈ រណ្ឌ តិ្ ន ៀវ រូរិន 

ម្ជឈម្ណ្ឌ លអភវិឌ្ឍនក៍្ខរចញិ្េ ឹម្សត្វ និងរសិរម្ម “សសលអាក្រីត្” 
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© រក្សាសិទធិគ្របយ់៉ែ ងៈ គ្រប់បទដ្ឋា នអន វត្ដបច្ច េក្សវិទា (បអប) ទាំងអស់រួ ទាំងឯក្សសារច្នេះជាក្ស មសទិធ ិ

របស់គ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ ច្ ើយសាំច្រចផ្ដល់ច្ោយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស មច្្វើជាមាេ ស់

ក្ស មសទិធ ិ។ រាល់សាំច្ ើស ាំផ្លិត្បមនែ  គ្ត្ូវស ាំក្ខរអន ញ្ញា ត្សទិធជិា  ន ព្៊ីនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម ។ 



 

 

រុព្វរថា 

គ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និង ច្នសាទ ច្គ្ក្ខ កិ្សច េស ក្ខរគាំគ្ទព្៊ីទ៊ីភ្នា ក់្សងារអូស្ដ្សាដ ល៊ីសគ្មាបក់្ខរ 

អភិវឌ្ឍន៏អនដរជាត្ិ ¬AusAID¦តា រយៈរាំច្រាងក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម ក្ស ពុជា-អូស្ដ្សាដ ល៊ី ជាំហានទ៊ី២ (២០០១-

២០០៦) មែលមានច្គលច្ៅព្គ្ងឹងសាែ ប័ន និង គ្បព្័ន ធផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស មច្ៅក្ស ពជុាបានខតិ្ខាំយ៉ែ ងច្ព្ញទាំ ឹង

ច្ែើ ប៊ីច្្វើក្ខរព្គ្ងឹងស ត្ែភ្នព្ ស្ដ្នដ៊ីផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម ក្ខរច្រៀបចាំក្សសាងមផ្នក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស មគ្សបតា 

ច្គលនច្យបាយ វវិ ជកាក្ខរ និងវិស  ជកាក្ខររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល តា រយៈក្ខរវិភ្នរគ្បព្័ន ធច្ក្សសគ្ត្-បរិសាែ ន

ថ្នា ក់្សឃ ាំ សងាា ត្ ់និង បានចងគ្ក្សងជាបទដ្ឋា នអន វត្ដបច្ច េក្ស វវិទាច្នេះច្ើើង។ 
 

បទដ្ឋា នអន វត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះបានចងគ្ក្សងច្ដ្ឋយអាក្សជាំនាញឯក្សច្ទស (Subject Matter Specialist) 

នឹង គ្ត្ូវបានឆ្លងក្ខរព្ិនិត្យព្ិច្គ្គេះច្យបល ់ និង ឯក្សភ្នព្យល់គ្ព្ ព្៊ីរ ៈក្ស មក្ខរបច្ច េក្សច្ទសមែលមានសមាស

ភ្នព្  ក្សព្៊ីនាយក្សដ្ឋា នជាំនាញនានា ននគ្ក្សសួងក្សសកិ្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និង ច្នសាទ និងអាក្សពាក់្សព្នធច័្ផ្សងៗ ច្ទៀត្។

ឯក្ស សារែ៏មានសារៈសាំខាន់ច្នេះ រឺជាឯក្សសារច្គលមែលព្ិព្ ៌នាអាំព្៊ីព្ត័្៌មាន បច្ច េក្សច្ទស វវិ្៊ីសាស្ដ្សដ ន៊ីត្ិវិ្ ៊ី  

និង មផ្នក្ខរថវិក្ខចាំណាយសគ្មាប់ជួយែល ់  ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សុក្ស និងភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្ដិច្ៅ ូលដ្ឋា ននានាយក្ស ច្ៅ

ច្គ្បើគ្បាស ់ក្សាុងក្ខរប ដុ េះបណាដ ល និងផ្សព្វផ្ាយបច្ច េក្សច្ទសថម៊ៗី  ក្សាុងបាំ ងច្ផ្ទរចាំច្ េះែឹង ព្ត័្ម៌ាន និងបច្ច េក្សវទិា

ក្សសិក្ស មតា  គ្រប់រូបភ្នព្ឱ្យបានគ្ជួត្គ្ជាបែល់គ្បជាក្សសិក្សរ និង ផ្លិត្ក្សរមែលរស់ច្ៅក្សាុងត្ាំបន់មានសក្ខដ ន ព្ល

ភ្នព្គ្សបតា  លក្សាខ័ ឌភ ូិសាស្ដ្សដ ច្សែាកិ្សច េសងគ  និងត្គ្ វូក្ខរចាំបាច់ជាក់្សលាក់្សច្ៅ លូដ្ឋា ន ។  
 

ែូច្ច ាេះបទដ្ឋា នអន វត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះ មានសារៈគ្បច្យជន៍ជារួ សគ្មាប់ ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មច្ខត្ដ-គ្កុ្សង យក្សច្ៅ 

ច្គ្បើគ្បាស់ក្សាុងក្ខរចូលរួ ច្ដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា ចាំច្ពាេះ  ខ មែលគ្បជាក្សសិក្សរច្យើងក្សាំព្ ងគ្បឈ   ខច្ៅក្សាុងក្ខរច្្វើ

ផ្លតិ្ក្ស ម ក្សសិក្ស ម ព្ពិ្ិ្ ក្ស មក្សសិក្ស ម ច្ែើ ប៊ីធានាសនដសិ ខច្សបៀង និង បច្ងាើនគ្បាក់្សចាំ លូគ្រសួារ ជាព្ចិ្សសរួ 

ចាំម ក្សក្ខត្ ់បនែយភ្នព្គ្ក្ស៊ីគ្ក្ស គ្សបតា យ ទធសាស្ដ្សដចត្ ច្ក្ខ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។  
 

គ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទគាំគ្ទនូវឯក្សសារបទដ្ឋា នអន វត្ដបច្ច េក្សវទិាច្នេះ មែលជា ឯក្ស

សារច្គលសគ្មាប ់ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សុក្ស ច្ខត្ដ-គ្កុ្សង អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាលភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្ដិនានាច្ៅ ូលដ្ឋា ន និង

អាក្សពាក់្សព្័ន ធទាំងអស់យក្សច្ៅអន វត្ដក្សាុងក្ខរច្ផ្ ទរបច្ច េក្សវិទាែល់គ្បជាក្សសិក្សរច្ៅជនបទឱ្យទូលាំទលូាយ និងទទួល 

បានមផ្លផ្កា ល អគ្បច្សើរគ្បក្សបច្ដ្ឋយក្សដ៊ីសងឃឹ ។ 

                               រដ្ាម្ស្ដ្នដី 



 

 

អារម្ភរថាអារម្ភរថា  
 

 ពាក្សយច្ព្ញនន បអប រ ឺ (បទដ្ឋា នអន វត្ដបច្ច េក្សវទិា)។ បអប ព្នយលព់្៊ីរច្បៀបអន វត្ដបច្ច េក្សវិទា 

ច្ែើ ប៊ីជយួច្ដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា មផ្ ាក្សក្សសិក្ស មរបស់ក្សសិក្សរ ។បអបផ្ទកុ្សនូវព្ត័្៌មានបទដ្ឋា ន និងសាំភ្នរៈសគ្មាប់ឱ្យ ស្ដ្នដ៊ី

ផ្សព្វផ្ាយច្ផ្ទរបច្ច េក្សវទិាច្នេះច្ៅក្សសិក្សរ ។ ច្គលរាំនិត្ននបអប រឺច្ែើ ប៊ីផ្សព្វផ្ាយែល់ឃ ាំ គ្សុក្ស និង ច្ខត្ដច្ៅ

ទូទាំងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្ស ពជុា ។ បអប គ្ត្វូបានច្រសរច្សរសគ្មាប់ច្ោយ ស្ដ្នដ៊ីផ្សព្វផ្ាយ អងគក្ខរ ច្គ្ៅរដ្ឋា ភិ

បាល និងមផ្ ាក្សច្ផ្សងៗច្ទៀត្មែលបាំច្រើក្ខរច្ៅក្សាុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៏ក្សសិក្ស មច្ៅតា  ូលដ្ឋា នច្គ្បើគ្បាស់។  

បអប មានលក្សា ៈែូចខាងច្គ្ក្ខ ច្នេះ ៖ 

 ោចបត្់មបនបាន-បអប ោចយក្សច្ៅអន វត្ដបានច្ៅគ្របទ់៊ីក្សមនលងក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្ស ពជុា 

 សា ញ្ា-បអប ោចច្គ្បើគ្បាសប់ានច្ដ្ឋយគ្រប់មផ្ ាក្សមែលបាំច្រើក្ខរច្ៅតា  លូដ្ឋា ន  

 ងាយយល-់ងាយគ្សួលក្សាុងក្ខរផ្ដល់នូវព្័ត្៌មានសាំខាន់ៗ 

 បអប គ្ត្ូវបានក្សាំ ត្់ោទិភ្នព្ច្ដ្ឋយមផ្អក្សច្ៅតា បញ្ញា មផ្ ាក្សក្សសិក្ស មសាំខាន់ៗរបស់ក្សសិក្សរតា រយៈ 

គ្បភព្ជាច្គ្ចើនែូចជា គ្បព្័ន ធគ្រប់គ្រងព្ត័្៌មានរបស់នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម(FSMIS) មែលផ្ទកុ្សនូវព្័ត្៌មានសាំ

ខាន់ៗរបស់ក្សសិក្សរ ។ បញ្ញា មផ្ ាក្សក្សសិក្ស មរបស់ក្សសិក្សរ គ្ត្ូវបានច្រវិភ្នរតា រយៈក្ខរវិភ្នរគ្បព្័ន ធច្ក្សសគ្ត្-បរិសាែ

នថ្នា ក់្សឃ ាំ (AEA) ច្ៅទូទាំងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្ស ពុជា ។ បអប មានច្ៅតា សាែ ប័ននានាែូចខាងច្គ្ក្ខ ៈ 

 វវិទាសាែ នគ្សាវគ្ជាវជាត្ ិ  ក្ស មវិ្៊ីផ្សព្វផ្ាយ 

 គ្កុ្ស ក្សសិក្សរ  មាេ ស់ជាំនយួ 

 អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល  មផ្ ាក្សឯក្សជន 

 ទ៊ីភ្នា ក់្សងារគ្សាវគ្ជាវអនដរជាត្ ិ  

  

 បអប គ្ត្វូបានគ្រប់គ្រងច្ដ្ឋយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស មននគ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និង 

ច្នសាទ ។ បអប គ្ត្ូវបានសរច្សរច្ដ្ឋយអាក្សឯក្សច្ទសមែលមានបទព្ិច្សា្ន៍ច្ៅក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្ស ពុជា ។ 

ែូច្ច ាេះ បអប ផ្ទកុ្សនូវបទព្ិច្សា្ន៍ល អៗ សគ្មាប់អន វត្ដបច្ច េក្សវិទា។ បអប គ្ត្ូវបានឆ្លងក្ខត្់ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យរបស ់

គ្កុ្ស ក្ខរងារ បអប បនាទ ប់ ក្សអន  ័ត្និងអន ញ្ញា ត្ច្ដ្ឋយគ្ក្សសងួក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទសគ្មាបច់្គ្បើ 

គ្បាស់ច្ៅតា  លូដ្ឋា ន ។ 



 

 

១. នសចរដីអធិរាយ 

នសចរដីសនងារ 
 

រញ្ហា  ោគ្តារស់ទបច្ព្លទច្ៅត្ូចៗ និងផ្លិត្ក្ស មស  ត្ទប 
 

នោលរណំ្ង ផ្លិត្កូ្សនទមានស ខភ្នព្ល អសគ្មាប់ចិញ្េ ឹរ តូ្ែល់ែាំណាក់្សក្ខលផ្លិត្ស  ត្ និងក្ខរពារព្៊ី ជាំងឺ

ច្ផ្សងៗ ។ 
 

វវិធីសាស្ដ្សដ 

1> ច្គ្ជើសច្រើសកូ្សនទមែលមានស ខភ្នព្ល អ 

2> បងាា ត្់ទសគ្មាប់ផ្លតិ្សាច់ និងស  ត្បានខពស ់

3> ផ្ដល់ក្ខរមថទាំចប់ព្៊ីែាំណាក់្សក្ខលកូ្សនទរ ូត្ែល់ទព្ង 

4> ច្រៀបចាំចាំ ៊ីបានល អ 

5> ច្្វើក្ខរគ្រប់គ្រងបានគ្បច្សើរ តា ែាំណាក់្សក្ខលននោយ របសទ់ 

 

នោលរណំ្ង និងផ្លក្រនោជន៍ 

 ផ្ដល់ែល់ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយនូវក្ខរម នាាំបច្ច េក្សច្ទស និងផ្សព្វផ្ាយសា ញ្ា និងស រ យច្ែើ ប៊ីឱ្យច្ផ្ ទរ 

ព្ត័្៌មាន-សារែល់ក្សសិក្សរសគ្មាប់មក្សលាំអផ្លិត្ក្ស មមាន់ក្សាុងគ្សកុ្សច្ៅជនបទ។ 

 ផ្ដល់ែល់ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយនូវជច្គ្ ើសបច្ច េក្សច្ទស ោគ្សយ័ច្ៅតា លក្សាខ ឌ និង្នធានមែលមានច្ៅ 

តា ត្ាំបន់និ យួៗ និង។ 

 ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយោចច្គ្បើគ្បាស ់ បអប ‘TIP’ច្នេះច្ែើ ប៊ីបច្ង ាើនចាំ លូច្សែាកិ្សច េគ្រួសារក្សសិក្សរតា រយៈ

ក្ខរមក្សលាំអចាំ ៊ី ក្ខរគ្រប់គ្រង និងមថទាំទ ។ 

លរាណ្ៈវិនិចេ័យរនចេរនទសសម្ក្សរៈ 

ខាងច្គ្ក្ខ ច្នេះ ជាលក្សាខ ឌចាំបាច់សគ្មាបក់្ខរអន វត្ដន៍ បអប ‘TIP’enH ច្ែើ ប៊ីសាំច្រចច្ជារជយ័ច្លើទសិច្ៅ 

ច្លើក្សច្ើើងច្លើ។ 

សយនឌ្័រៈ 

- ក្សរ ៊ី  វងូទ ៣០-៣៥ ក្សាល ោចទទលួខ សគ្ត្វូក្សាុងក្ខរមថទាំ មត្ច្ៅច្ព្លមែល វងូទ 

មានចាំនួន ១០០-១៥០ក្សាល ប រសោចចូលរួ ក្សាុងក្ខរសាងសង់គ្ទុង ។ 



 

 

 

អាក្ខសធាត្/ុទឹរ 

- ទោចចិញ្េឹ ច្ៅគ្រប់ច្ព្លច្វលា និងរែូវ ប៉ែ មន ដរួរចប់ច្ផ្ ដើ ចិញ្េឹ ច្ៅច្ែើ រែូវវសា ច្ដ្ឋយសារ 

មានចាំ ៊ី ជាព្ិច្សសរ ក្សាជាត្ិែ េះក្សាុងទឹក្ស កូ្សនក្ខដ   ខយង ច្ៅតា គ្បឡាយ និងថ លកុ្សមក្សបរផ្ ទេះ ។ 

- ទគ្ត្ូវក្ខរទឹក្សសគ្មាប់ម លច្លង ច្ ើយច្ៅក្សាុងច្ព្លមត្ យួ ព្ួក្សវាោចរក្សចាំ ៊ីច្ៅក្សាុងទកឹ្ស ។ 

 

ភូមិ្សាស្ដ្សដ 

- បអប ‘TIP’ ច្នេះោចយក្សច្ៅអន វត្ដច្ៅគ្របទ់៊ីក្សមនលងទាំងអស់ននគ្បច្ទសក្ស ពុជា ច្លើក្សមលងមត្ 

ត្ាំបន់ខពង់រាប ែូចជាត្ាំបន់ភាាំច្ៅភ្នរឦសានមែលគម នទឹក្សគ្រប់គ្គន់មត្ព្ួក្សច្រោចចិញ្េឹ ទក្ខបា៉ែ  ។ 

 

ទំហំទីរសនែង  

- ក្ខរចិញ្េឹ ទជាលក្សា ៈគ្រួសារ ត្ាំរូវក្ខរនផ្ ទែ៊ី ៣-៤  ២ សគ្មាប់ក្សូនទ ៣០-៣៥ ក្សាល និង 

១៥ ២ សគ្មាប់ទសាច់ ឬទព្ង។ ច្ដ្ឋយសារជាំងឺផ្កដ សាយបក្សស៊ី ទរួរដ្ឋក់្សគ្ទុង (ជ៊ីវសនដសិ ខ) 

ច្ជៀសវាងទាំនាក់្សទាំនងជា យួសត្វច្ផ្សងច្ទៀត្ ជាព្ចិ្សសបក្សស៊ីនគ្ព្ ។ ក្សមនលងផ្ ដល់ចាំ ៊ីទជាទចូ្ៅ 

ទក់្សទញសត្វសាល បែនទ ឱ្យច េះ ក្សស ៊ីចាំ ៊ីមែរ ។ 

 

ត្ំរូវក្ខរព្លរម្ម  

-  ន សសមាា ក់្សច្ៅក្សាុងគ្រួសារ គ្បច្សើរជាស្ដ្សដ៊ីចាំណាយច្ព្ល១ ៉ែ ក្សាុង១នថ ៃ ដ្ឋក់្សទឹក្ស-ចាំ ៊ី សាំោត្ 

និងក្ខរងារបនាទ ប់ត្ិចត្ួច។ ក្ខរមថទាំកូ្សនទោចត្ាំរូវក្ខរព្លក្ស មច្គ្ចើន រួ បញ្េលូទាំងក្ខរផ្ដល់ ក្សាំ

ច្ៅកូ្សនទសាំោត្គ្ទុង និងផ្ ដល់ចាំ ៊ី ។ ប រសោចជួយក្ខរងារច្ៅច្ព្លសាងសង់គ្ទុង ។ 

 

សាថ នភាព្រសិររអនុវត្ដ រអរ ‘TIP’ ននេះ  

- ច្ែើ ប៊ីច្្វើឱ្យក្ខរចិញ្េឹ ទទទួលគ្បាក់្សចាំច្ ញច្គ្ចើនក្សសិក្សររួរចប់ច្ផ្ ដើ ចិញ្េ ឹក្សូនទច្ៅច្ែើ រែូ
វវសា ។ 



 

 

- ថវិក្ខចាំណាយក្សាុងក្ខរចិញ្េឹ  រឺ ១៥០.០០០-២០០.០០០ ច្រៀល សគ្មាប់ក្សូនទ ៣០-៣៥ 

ក្សាល រ ូត្ែល់ោយ  ៣មខ ។ សគ្មាបក់្ខរចិញ្េឹ ទព្ង ក្សសិក្សរគ្ត្ូវក្ខរចាំណាយ ១,៣ 

លានច្រៀល ក្សាុង យួឆ្ា ាំ មែលោចទទួលចាំ លូ ក្សវិញ ២,៤ លានច្រៀល ក្សាុង យួឆ្ា ាំ ។ 

 

អនុសាសន៍នផ្សងនទៀត្  

- ទព្ូជក្សាុងគ្សុក្ស និងទក្ខបា៉ែ  ស គ្សបសគ្មាប់ក្ខរចិញ្េឹ ជាលក្សា ៈគ្រួសារ ។ កូ្សនទោចរក្ស 

ទិញបានច្ៅគ្របត់្ាំបន ់មត្ក្សូនទក្ខបា៉ែ  ក្សសិក្សរោចឱ្យច្ វាភ្នា ស់ច្ៅតា ភូ  ិ។ 

 

២. ក្ខរសណ្នារំនចេរនទស 

២.១ នហត្ុផ្លននក្ខររនងកើត្ រអរ ‘TIP’ 

ជាទាំលាប់ក្សសិក្សរចិញ្េឹ ទជាលក្សា ៈគ្រួសារច្ៅជនបទ ។ ព្ួក្សច្រចិញ្េឹ ទសគ្មាបយ់ក្សព្ង ច្ដ្ឋយទ ក្ស 

ទច្មម ល យួចាំនួនសគ្មាប់បងាា ត្ព់្ជូ ច្ ើយទច្មម លច្ផ្សងច្ទៀត្សគ្មាបយ់ក្សសាច់បរិច្ភ្នរក្សាុងគ្រួសារ ។ 

ក្សសិក្សរជា្ មតាទ ក្សទច្មម ល ២-៣ក្សាល ច្ៅក្សាុង វងូសគ្មាប់ច្ ទ ២០-៣០ក្សាល ។ ក្សសិក្សរោចរក្ស 

កូ្សនទតា គ្បភព្ច្ផ្សងៗ ែូចជាផ្ារ ក្សមនលងភ្នា ស់ព្ងទច្ៅតា ភ ូ ិនិងកូ្សនទមែលភ្នា ស់ច្ដ្ឋយច្ មាន់ ឬទ

ក្ខបា៉ែ ច្ៅតា ផ្ទេះ ។ 

 

ច្ែើ ប៊ីច្្វើឱ្យក្ខរចាំណាយច្លើចាំ ៊ីទប ក្សសិក្សរច្គ្បើយ ទធសាស្ដ្សដច្ផ្សងៗច្ែើ ប៊ីចិញ្េឹ ទ ។ ក្សសិក្សរចិញ្េឹ ក្សូន 

ទោយ  ១ោទិត្យ ដ្ឋក់្សគ្ទងុ ច្ដ្ឋយឱ្យវាស ៊ីក្សនទក់្ស ចក្សបាយទ ជច្នលន ។ល។ មត្ច្ៅច្ព្លកូ្សនទ មាន

ោយ  ២-៣ោទិត្យ ព្ួក្សច្របងាា ត្់វាឱ្យម លទឹក្សច្ៅតា វាលមគ្ស និងគ្បឡាយច្ៅមក្សបរផ្ ទេះមែលច្ៅ ច្ព្ល

ជា យួគា ព្ួក្សវាោចស ៊ីកូ្សនក្ខដ   ខយង និងរ ក្សាជាត្ិែ េះក្សាុងទឹក្ស។ ច្ៅច្ព្លមែលទ្ាំល ម ក្សសកិ្សរមលងព្កួ្សវា ឱ្យរក្ស

ចាំ ៊ីច្ៅក្សាុងមគ្ស។ សាំខាន់ជាងច្នេះច្ៅច្ទៀត្ក្សសិក្សរមលងឱ្យទច្ែើរស ៊ីចាំ ៊ីច្គ្ក្ខយច្ព្ល គ្ចូត្ក្ខត្់រួចច្ដ្ឋយ ព្ួក្សវា

ច្រើសគ្គប់គ្សវូច្សសសល់ច្ៅក្សាុងមគ្ស ។ ក្សសិក្សរោចចិញ្េឹ ទឱ្យគ្បច្សើរជាងច្នេះច្ដ្ឋយចិញ្េឹ ដ្ឋក់្សគ្ទុង ច្ ើយ

ឱ្យចាំ ៊ីមែលច្រមានច្ៅតា ភ ូិក្ខរចិញ្េឹ មបបច្នេះច្្វើឱ្យទឆ្ប់្ាំនិងសាំខាន់ច្ៅច្ទៀត្ច្នាេះក្ខរចូលរួ ចាំម ក្ស

ក្ខរពារជាំងឺជាព្ចិ្សសក្ខរផ្ទេុះច្ើើងននជាំងឺផ្កដ សាយបក្សស៊ី ។ 

 

 



 

 

២.២ ក្ខរនក្ជើសនរើសព្ូជ 

មានព្ូជទជាច្គ្ចើនច្ៅគ្បច្ទសក្ស ពុជា រួ បញ្េលូទព្ជូក្សាុងគ្សុក្ស និងនាាំចូល ។ ព្ជូទទាំងច្នាេះមាន ទ

សាំច្ៅ អងាា   និងក្ខបា៉ែ ។ ប៉ែ នាម នឆ្ា ាំច ងច្គ្ក្ខយច្នេះព្ជូទ ក្ខរ៊ីក្ខាំមបល និងទច្ប៉ែក្ខាំងគ្ត្ូវបាននាាំចូល ក្ស 

ចិញ្េឹ យក្សស  ត្ និងសាច់ច្ៅគ្បច្ទសក្ស ពុជា។ ព្ូជទាំងព្៊ីរច្នេះភ្នរច្ឃើញមានចិញ្េឹ ច្ៅក្សសិដ្ឋា ន្ាំៗ។ ច្ទេះប៊ី 

យ៉ែ ងណាក៏្សច្ដ្ឋយក្សសិក្សររួរបនដក្ខរចិញ្េឹ ទព្ជូក្សាុងគ្សុក្សែូចជាទសាំច្ៅ អងាា   និងក្ខបា៉ែ និងទកូ្សនក្ខត្់ជា 

 យួទនាាំចូល ។ គ្បសិនច្បើក្ខរចិញ្េឹ គ្គន់ មត្សគ្មាបក់្ខរផ្លិត្សាច់ច្នាេះច្ទទព្ជូក្សាុងគ្សុក្សនិងទក្ខបា៉ែ  ស 

គ្សបបាំផ្ ត្មត្ច្បើមានបាំ ងចងប់ានទមែលផ្លិត្ស  ត្ខពស់ក្សាុងក្សរ ៊ីច្នេះជច្គ្ ើសរួរមត្យក្សព្ជូក្ខរ៊ីក្ខាំមបល។ទ

ច្ប៉ែក្ខាំង ជាព្ជូល អបាំផ្ ត្សគ្មាប់ផ្លិត្សាច់ មត្ទកូ្សនក្ខត្់រវាងព្ជូនាាំចូល និងព្ូជក្សាុងគ្សកុ្សស គ្សប សគ្មាប់

ក្ខរផ្លិត្ស  ត្ និងសាច់ផ្ង ។ 

 

២.៣ ទាក្សុរ 

ជាច្គ្ចើនជាំនាន់ ក្សច្ ើយ មែលក្សសិក្សរច្ៅក្ស ពជុា ចិញ្េឹ ទព្ូជក្សាុងគ្សុក្ស ច្ដ្ឋយសាររ  ភ្នព្ននសាច់ 

របស់វាមានខាល ញ់ទប ច្ ើយស គ្សបសគ្មាប់ក្ខរចិញ្េឹ ជាលក្សា ៈគ្រួសារ ។ ទគ្សុក្សស គ្សបសគ្មាប ់

អាក្សច្ទើបចប់ច្ផ្ ដើ ចិញ្េឹ ទច្ដ្ឋយសារវាោច្ន់នឹងោក្ខសធាត្  ិនល អ និងរែូវក្ខលមែលខវេះចាំ ៊ី ។ ទគ្សុក្ស 

គ្បច្សើរណាស់ក្សាុងក្ខរច្ែើររក្សចាំ ៊ីច្ដ្ឋយខលនួវា ។ មត្រួរឱ្យច្សាក្សសាដ យច្ដ្ឋយសារវាមានច្ជើងខល៊ីច្្វើឱ្យែងខលនួវា 

ច្សទើរមត្អសូែ៊ី មែលច្្វើឱ្យវាមានក្ខរលាំបាក្សក្សាុងក្ខរច្ែើរឆ្ៃ យ ។ ជាទូច្ៅ ទគ្សុក្សផ្លតិ្ ៦០-៨០ ស  ត្ក្សាុង 

 យួឆ្ា ាំមត្ផ្លិត្ក្ស មស  ត្ោចច្ក្សើនច្ើើង ច្ដ្ឋយមក្សលាំអក្ខរគ្រប់គ្រង និងចាំ ៊ី ។ 

 



 

 

 

ទគ្សកុ្ស 

២.៣.១ ទាសំនៅ 

មានក្ខរនិយ ចូលចិត្ដចិញ្េឹ ទសាំច្ៅច្ៅជនបទននគ្បច្ទសក្ស ពុជាច្ដ្ឋយសារស  ត្របស់វា្ាំ ។ ទ 

សាំច្ៅមានទាំ ាំខលនួ ្យ  និងព្ូមក្សច្ែើររក្សចាំ ៊ី ។ ទសាំច្ៅគ្ត្វូបានសាំគលត់ា រយៈបងាង់សរច្ៅគ្ត្ង់ក្សរ 

និង ច្រា របស់វាច្លឿងភល ឺចាំព្ េះច្តាា ត្ និងច្ជើងច្លឿង ។ ព្កូ្សវាចប់ច្ផ្ ដើ ផ្លិត្ស  ត្ច្ៅោយ  ៥-៦មខ ។ 

 

២.៣.២ ទាអង្កក ម្ 

ទអងាា  មានច្ជើងត្ូច ច្ ើយខល៊ី និងក្សរខល៊ី មានែងខលងត្ូច និងមានច្រា ព្ ៌ចបព់្៊ីច្លឿងទ ាំ រ ូត្ែល ់

ព្ ៌ច្តាា ត្មែលមានចាំ  ចច្មម ត្ូចៗ ។ ព្ជូច្នេះមានលក្សា ៈស បត្ដសិ គ្សបសគ្មាប់ផ្លតិ្ក្ស មខាា ត្ត្ូចច្ដ្ឋយ 

សារវា្ន់នឹងភ្នព្រាាំងសៃតួ្នឹងជាំងឺ រួ បញ្េលូទាំងព្ព្ួក្សបា៉ែ រាស ៊ីត្។ ច្គ្ៅព្៊ីច្នេះព្ួក្សវាប ិនច្ែើររក្សចាំ ៊ីែូចជារ ក្សាជាត្ិ 

ទឹក្សមែលមានបរិមា ទឹក្សខពស់ ។ ព្ួក្សវាោចស ៊ីចាំ ៊ីែូចជា ចក្សបាយទ ច្សមើនឹងទ ៃន់ខលនួវា ។ 

 



 

 

 

ទអងាា   

២.៣.៣ ទាក្ខបា៉ា  

ទក្ខបា៉ែ ខ សគា ទាំងគ្សងុព្៊ីព្ូជទក្សាុងគ្សុក្សែនទច្ទៀត្ ច្ដ្ឋយសារវាោចភ្នា ស់ស  ត្របស់វា មាន

ទាំ ាំខលនួ្ាំ មានច្រា ព្ ច៌្មម  មត្ក្ស៏មានព្ ស៌ស ទធ និងច្មម លាយសផ្ងមែរ ។ ទញ៊ីចប់ផ្លិត្ស  ត្ ច្ៅ

ោយ  ៥-៦មខ មែលមានព្ង១៥-២០គ្គប ់ សគ្មាបក់្ខរព្ង យួច្លើក្សៗ ។ ទក្ខបា៉ែមានក្ខរនិយ  ចូល

ចិត្ដណាស ់ ច្ៅគ្បច្ទសក្ស ពុជាច្ដ្ឋយសារវា្ន់នឹងជាំងឺ និងចាំ ៊ីមានរ  ភ្នព្ទប ។ ទគ្បច្ភទច្នេះមាន ក្ខរប

នដព្ូជបានល អមែលោគ្តាស  ត្វាោចមានរ ូត្ែល់ ៨០-៩០% ។  ទក្ខបា៉ែ ច្មម លោចមានទាំងន់ែលច់្ៅ ៤-៥

រគ្ក្ស ច្ ើយញ៊ីវិញ ១-១,៥រគ្ក្ស ។ ទក្ខបា៉ែញ៊ី ជាច្ ទល អោចមថរក្សាកូ្សនវាបានរង់វងសច្គ្ចើន ។ ព្ជួ ទ

ច្នេះស គ្សបណាស់សគ្មាប់ក្សសិក្សរច្ដ្ឋយសារវាព្ូមក្សរក្សចាំ ៊ី និងភ្នា ស់កូ្សនខលនួវាបាន ។ ព្ងទក្ខបា៉ែ គ្ត្ូវក្ខរ ៥ 

ោទិត្យច្ែើ ប៊ីញ៉ែ ស់ផ្ ទយុព្៊ីទ្ មតាមែលគ្ត្វូក្ខរមត្រយៈច្ព្ល៤ោទតិ្យ។ ទក្ខបា៉ែ ច្មម លោចបងាា ត្ព់្ជូជា 

 យួទញ៊ីច្ផ្សងច្ទៀត្ច្ ើយកូ្សនក្ខត្់របសព់្ជូទាំងព្៊ីរ ជាទូច្ៅ្ាំច្លឿននិងផ្លតិ្សាច់បានល អសគ្មាបទ់៊ីផ្ារ ។ 

 



 

 

 

ទក្ខបា៉ែ 

 

២.៤ ព្ូជទានាចូំល 

២.៤.១ ក្ខរកី្ខសំរល 

ទព្ូជច្នេះគ្ត្វូបានបច្ងាើត្ច្ើើងច្ដ្ឋយអាក្សគ្ស៊ី ក្ខាំមបលននគ្បច្ទសអងច់្រលសមែលអាក្សគ្ស៊ីបានបងាា ត្់ 

ព្ូជទអងច់្រលសជា យួព្ូជទអនិណាឌ ។ ទព្ូជច្នេះមានព្ ក៌្ខរ៊ីោចមានព្ ៌គ្បច្ផ្េះច្លឿងគ្សាលច្ ើយមាន 

ទាំ ាំគ្បហាក់្សគ្បម លទគ្សុក្សច្ៅក្ស ពុជាមត្វាមានែងខលនួគ្ទមវង និងច្ជើងមវង។ ទច្នេះមានច្ជើង និងគ្ក្សចក្ស 

ព្ ៌ច្តាា ត្ ។ ទច្នេះោចព្ង ២៥០-៣០០គ្គប់ក្សាុង យួឆ្ា ាំ ឬក៏្សច្គ្ចើនជាងច្នេះ ។ ទាំងន់ជា ្យ របស់ទ 

ច្នេះ រ ឺ១,៥-២រគ្ក្ស ។ ព្ួក្សវាច្ែើររាងច្ងើប  នមែលោចឱ្យវាមានលទធភ្នព្រក្សចាំ ៊ីឆ្ៃ យបាន ។ 

 

២.៤.២ ទានរ៉ាក្ខងំ 

ទព្ូជច្នេះ ិនមានចិពាេឹ  ខាា ត្ត្ចូជាលក្សា ៈគ្រួសារច្ៅក្ស ពុជាច្ទ ច្ដ្ឋយសារវាត្ាំរូវក្ខរចាំ ៊ី 

មានរ  ភ្នព្ព្ិច្សស និងបរិមា ច្គ្ចើនច្ែើ ប៊ីលតូ្លាស់បានឆ្ប ់ ។ ទច្ប៉ែក្ខាំងច្ឃើញមានចិញ្េឹ ជាខាា ត្ 

 ្យ  និងជាលក្សា ៈឧសា ក្ស ម ។ ទព្ូជច្នេះមានទាំងន់ ៣,៥-៤រគ្ក្សច្ៅច្ព្លច្ព្ញវយ័ ។ ច្ៅច្ព្ល 

ផ្ដល់ចាំ ៊ីគ្រប់គ្គន់វាមានទាំនង ់២,៥-៣រគ្ក្សក្សាុងរយៈច្ព្ល៣មខ។ ចាំព្ េះទច្នេះមានព្ ទ៌ឹក្សគ្កូ្សចនិងច្ជើងព្ ៌ 



 

 

ច្លឿងទ ាំ ច្ ើយមសបក្សព្ ច៌្លឿង ។ ទច្ប៉ែក្ខាំង ិនម នជាព្ូជទព្ងច្ទ មត្វាោចព្ង ១០០-១៥០គ្គប ់

ក្សាុង យួឆ្ា ាំ ។ 

 

 

ទច្ប៉ែក្ខាំង 

 

២.៤.៣ ទារូនក្ខត្ ់

ជាទចូ្ៅ ព្ូជទកូ្សនក្ខត្់ល អគ្បច្សើរតា រយៈក្ខរបងាា ត្ព់្ូជទច្ផ្សងគា  ។ ព្ូជកូ្សនក្ខត្ ់យួក្សាុងចាំច្ណា ព្ជូ 

កូ្សនក្ខត្់ច្ផ្សងច្ទៀត្ រឺរវាងក្ខរ៊ីក្ខាំមបលច្មម ល និងទក្សាុងគ្កុ្ស ញ៊ី ។ ព្ូជក្សូនក្ខត្់មែលទទួលបាន ោចស  

គ្សបច្ៅតា លក្សាខ ឌក្សាុងគ្សកុ្ស និងព្ងច្គ្ចើន ឬ្ាំធាត្ប់ានច្លឿនជាងទគ្សុក្ស ។ ទកូ្សនក្ខត្់ច្នេះោចព្ង 

១០០-២០០គ្គប់ក្សាុង យួឆ្ា ាំ ។ 

2>5  ត្ំរូវក្ខរននក្ខរចារ់នផ្ដើម្ចិញ្េ ឹម្ទា 

ច្ៅច្ព្លក្សសិក្សរមានមផ្នក្ខរចិញ្េឹ ទ បញ្ញា ទ៊ី យួមែលគ្ត្វូច្ ើល រឺចាំ ៊ីសគ្មាប់ទ ។ ក្សសិក្សររស់ 

ច្ៅមក្សបរគ្បភព្ទឹក្ស ែូចជាែងទច្នល បឹង និងត្ាំបនទ់ាំនាបលិចទឹក្ស ច្គ្ពាេះច្ៅទ៊ីច្នាេះមានគ្បភព្្នធានចាំ ៊ី 

ច្គ្ចើនែូចជា ខយង ក្ខដ   សត្វល អិត្ក្សាុងទឹក្ស និងរ ក្សាជាត្ិក្សាុងទឹក្ស។ ចាំ ៊ីទ៊ីព្៊ីរ រឺថ្នា ាំសគ្មាប់ក្ខរពារ និង 

ព្ាបាលទ។ ជាំងឺសាំខាន់ៗសគ្មាប់ទមាន ោសនាច្រារ និងច្ប៉ែសដទមត្ច្ៅច្ព្លបច េបុបន ាមានជាំងឺផ្កដ សាយបក្សស៊ី 



 

 

មែលជាបញ្ញា ច្ចទែ៏សាំខាន់ ួយច្ ើយ ិនទន់មានក្ខរទប់សាា ត្់ និងព្ាបានមានគ្បសិទធិភ្នព្ច្ៅច្ើើយ ។ មាន 

បទដ្ឋា ន យួចាំនួនច្ែើ ប៊ីអន វត្ដក្សាុងក្ខរចិញ្េឹ ទឱ្យច្ជារជយ័ៈ 

 ផ្ដល់ចាំ ៊ីែល់ទឱ្យគ្រប់គ្គន់ និងមានរ  ភ្នព្ល អ 

 ច្គ្ជើសច្រើសទមែលមានស ខភ្នព្ល អសគ្មាប់ចប់ច្ផ្ ដើ  

 ចក់្សថ្នា ាំបងាា រជាំងឺនានា និង 

 មថទាំទឱ្យល អ 

 

ជាទចូ្ៅគ្ត្វូចបច់្ផ្ ដើ ច្ដ្ឋយសកិ្សានិងយលឱ់្យគ្រប់មផ្ ាក្សច្លើក្ខរចិញ្េឹ ទជា  ននិងស ូោចព្ត័្៌មានមែល

ផ្ដល់ច្ៅក្សាុងបទដ្ឋា នអន វត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះ  នចបច់្ផ្ ដើ រាំច្រាង។ក្សសិក្សរមែលមានជាំនួយក្ខរព្៊ីអាក្សផ្សព្វ ផ្ាយគ្ត្ូវ

យលព់្៊ីត្ាំរូវក្ខរោហាររូបត្ែ សសគ្មាប់ទគ្បច្ភទន៊ី យួៗ និង្នធានមានសក្ខដ ន ព្ល សគ្មាបច់ាំ ៊ីទ ។ កូ្សន

ទមានត្ាំរូវក្ខរចាំ ៊ីត្ិចត្ូច មត្គ្ត្ូវមានរ  ភ្នព្ល អ និងមានគ្បច្ត្អូ ៊ីីនខពស(់២០,២២%ក្សាុងមា៉ែ ស់សៃតួ្) ច្ ើយទ

គ្ត្ូវក្ខរចាំ ៊ីច្គ្ចើនច្ៅច្ព្លវាក្ខន់មត្្ាំមត្ក្សាំរិត្គ្បចូ្ត្អ ៊ីនថយច េះច្គ្បៀបជា យួកូ្សនទ (១៦-១៨%ក្សាុង មា៉ែ ស់

សៃតួ្)។ច្ ទព្ងគ្ត្វូក្ខរចាំ ៊ីមានគ្បូច្ត្អ ៊ីន ៤-១៥% ក្សាុងចាំ ៊ីរបស់វាមត្មានក្ខរបមនែ ក្ខលស់យូ  ព្៊ីច្ ៅឆ្អឺង 

ឬសាំបក្សស  ត្។ គ្បសិនច្បើទព្ងមានផ្ដល់កូ្សនខយងនិងក្ខដ  ព្ួក្សវាទទួលមរ៉ែគ្របគ់្គន់តា ត្ាំរូវក្ខររបស់វាច្ ើយ ។ 

 

ទគ្ត្ូវក្ខរគ្បូច្ត្អ ៊ីន ថ្ន ព្ល មរ៉ែ ជ៊ីវជាត្ ិ និងទឹក្ស ។ គ្បូច្ត្អ ៊ីនមែលនិយ ច្គ្បើជាទូច្ៅមានត្ន លនថ ល 

ច្ ើយ ិនងាយរក្សច្ៅតា ជនបទច្ទៀត្ផ្ងមត្ក្សសិក្សរោចផ្លិត្និងរក្សចាំ ៊ីច្ផ្សងជាំនសួបានច្ៅតា ភ ូិរបស់

ព្ួក្សគត្់ែូចជា ចក្សបាយទ ជច្នលន គ្ត្កួ្សន ខយង ក្ខដ   និងកូ្សនគ្ត្៊ី និងក្សាំព្ិសត្ូចៗ ។ល។ច្ៅរែូវវសា 

ព្ព្ួក្សគ្បចូ្ត្អ ៊ីនគ្បច្ភទច្នេះ មានលក្សា ៈងាយគ្សួលនឹងរក្ស ឬក៏្សទោចច្ែើររក្សស ៊ីខលនួវាបាន ។ 

 

២.៥.១ ត្ំរូវក្ខរចណំ្ ី

ភ្នព្ច្ជារជ័យននក្ខរចិញ្េឹ ទ ោគ្ស័យយ៉ែ ងខាល ាំងច្លើទ៊ីតាាំងមែលោចរក្សគ្បភព្្នធានចាំ ៊ី្ ម

ជាត្ិច្ព្ញ យួឆ្ា ាំ ។ គ្បសិនច្បើចិញ្េឹ ទ ច្ៅទ៊ីតាាំងច្នាេះច្ដ្ឋយមានក្ខរគ្រប់គ្រងគ្ត្ ឹគ្ត្វូអាក្សចិញ្េឹ នឹងបានចាំ

ច្ណាញច្គ្ចើន។ ក្សសិក្សរគ្ត្ូវមានមផ្នក្ខរថ្ន ច្ត្ើច្រគ្ត្វូផ្ ដលអ់វ៊ីឱ្យទស ៊ី  ននឹងចប់ច្ផ្ ដើ រាំច្រាងចិញ្េ ឹទ ។ ទ៊ីតាាំង

ស គ្សបមែលច្លើក្សច្ើើងខាងច្លើជាទូច្ៅ  ិនសវូមានគ្របទ់៊ីក្សមនលងច្ៅទូទាំងគ្បច្ទសក្ស ពុជាច្ទែូច្ច ាេះ ក្សសិក្សរ

រួរចប់ច្ផ្ ដើ ចិញ្េ ឹក្សូនទច្ៅច្ែើ រែូវវសា មែលច្្វើឱ្យក្សសិក្សរោចមានលទធភ្នព្ទទលួផ្លព្៊្ី នធាន ្ មជាត្ិ

ច្ៅក្សាុងទឹក្សមក្សបរផ្ ទេះ ែូចជាគ្បឡាយ គ្សេះ បឹង ។ល។ 

 



 

 

សាំ រួ យួចាំននួមែលក្សសកិ្សរគ្ត្វូសរួខលនួឯងៈ 

 ច្ត្ើមានគ្បភព្្នធានចាំ ៊ីច្ព្ញ ួយឆ្ា ាំមែរឫច្ទ? 

 ច្ត្ើគ្បភព្្នធានចាំ ៊ីអវ៊ីខ លេះមែលទោចស ៊ីបាន? ច្ត្ើ យួណាជាចាំ ៊ី គ្បូច្ត្អ ៊ីន ថ្ន ព្ល 

ជ៊ីវជាត្ ិនិងមរ៉ែ? 

 ច្ត្ើមានចាំ ៊ីណាខលេះមែលោចផ្លិត្ច្ៅក្សាុងក្សសដិ្ឋា ន? 

 ច្ត្ើចាំ ៊ីណាមែលគ្ត្វូទិញព្៊ីផ្ារ? 

 ច្ត្ើគ្ត្ូវច្្វើយ៉ែ ងែូចច្ ដចច្ែើ ប៊ីក្ខត្់បនែយោគ្តាងាប់របស់ទ? 

 

ចាំ ៊ី្ មជាត្ិមែលទោចស ៊ីមានែូចខាងច្គ្ក្ខ  

ចំណ្ ី ក្រូនត្អីុន ថាម្ព្ល សរ៉ែ ជីវជាតិ្ 

ខយង ****  **  

ជច្នលន *****  *  

សត្វល អិត្ ****  *  

កូ្សនក្ខដ   **  *  

កូ្សនគ្ត្៊ី *****  *  

ចក្សបាយទ ****  * * 

គ្ត្កួ្សន ***  * * 

ច្មម ខេ៊ី **  * * 

ក្សនទក់្ស * *** * * 

ច ងអងារ * ****  * 

គ្សូវ * ** * * 

ច្ ើ ែាំើូងច្ឈើ  **** *  

 

ចំណៈំ 

 ផ្កា យគ្បាាំមានន័យថ្នមានច្គ្ចើន ច្ ើយផ្កា យ យួមានត្ិច 

 ច្ែើ ប៊ីទទលួបានព្័ត្ប៌មនែ ច្លើក្ខរផ្លិត្ចាំ ៊ី យួចាំនួនែូចបានច្លើក្សច្ើើងក្សាុងតារាងខាងច្លើ 

សូ ោន បទដ្ឋា នអន វត្ដបច្ច េក្សវិទាសដ៊ីព្៊ី ”ក្ខរគ្រប់គ្រងច្  នងិក្សនូមានច់្ៅជនបទ” 



 

 

 

ចាំ ៊ី្ មជាត្ិមានរ  ភ្នព្ល អគ្បច្សើរសគ្មាប់ទ គ្បសិនោចឱ្យទច្គ្ជើសច្រើសចាំ ៊ីទាំងច្នាេះច្ដ្ឋយខលនួវា 

ច្គ្ពាេះ ែឹងថ្នច្ត្ើចាំ ៊ីគ្បច្ភទណាមែលវាគ្ត្ូវសគ្មាបក់្ខរលូត្លាស ់ និងផ្លិត្ក្ស មរបស់វា ជាជាងក្ខរដ្ឋក់្សវា 

ក្សាុងគ្ទុងច្ដ្ឋយឱ្យស ៊ីចាំ ៊ីផ្ស ាំ ។ ប៉ែ មន ដច្ដ្ឋយសារជាំងឺជាបញ្ញា ្ាំ ែូចជា ផ្កដសាយបក្សស៊ី ោសនាច្រារ និងច្ប៉ែសដទ 

ែូចច្នេះទគ្ត្ូវដ្ឋក់្សគ្ទុង ឬបងាា ាំង ច្ ើយឱ្យចាំ ៊ីមែលផ្ស ាំឱ្យវាស ៊ី ច្ដ្ឋយច្គ្បើ្នធានចាំ ៊ីមែលមានច្ៅ ូលដ្ឋា ន 

ឬក៏្សផ្លិត្ច្ៅក្សសដិ្ឋា នរបសខ់លនួែូចជា គ្ត្កួ្សន ជច្នលន ។ល។ 

 

២.៥.២ ក្ទុងទា 

សាំ ង់គ្ទងុទគ្ត្វូសា ញ្ាជាព្ចិ្សសសគ្មាប់ក្សសិក្សរចិញ្េឹ ជាលក្សា ៈគ្រួសារមត្គ្ត្ូវមានខយល់

ោក្ខសច្ចញចូលគ្របគ់្គន់ និងគ្ត្ូវឱ្យសាអ ត្ ។ ក្សសិក្សរគ្ត្ូវអន វត្ដតា ក្ខរម នាាំែូចខាងច្គ្ក្ខ ៈ 

 

 រក្សាគ្ទុងទឱ្យសាអ ត្ 

 គ្ក្ខលក្សាំរាលគ្ទងុទ ច្ដ្ឋយច្គ្បើអងាា   ោច ៍រណារ ឬចាំច្បើងក្ខត្ត់្ូចៗ 

 

ចំណៈំ 

 បដរូក្សាំរាលព្៊ីរែងក្សាុង យួសបាដ  ៍

 ច្គ្ក្ខយព្៊ីគ្ប លូក្សាំរាលច្នាេះជាជ៊ី្ មជាត្ិែ៏ល អសគ្មាប់ែាំណា ាំច្ដ្ឋយសារវាមានទឹក្ស និងលា ក្ស 

លាយគា  

 ទព្ងផ្កទ ល់ែ៊ី គ្បសិនច្បើមានក្សាំរាល ោចក្ខត្់បនែយក្ខរមបក្សព្ង ច្ ើយច្្វើឱ្យព្ងសាអ ត្ 

 

ក្សសិក្សរមែលច្ ើលទ វងូច្លើសព្៊ី ១០០ក្សាល ច្ៅរែូវគ្ចូត្ក្ខត្ព់្ួក្សច្រមត្ងមត្ឱ្យ វងូទឈប់សគ្មាក្សច្ៅ 

វាលមគ្សមែលច្រោចច្ៅែលច់្ៅច្ព្លរច្សៀល ច្ ើយទ វងូទាំងច្នាេះច្ែក្សច្ៅទ៊ីវាលល ាច្ល ាវ ។ ជួនក្ខល 

ក្សសិក្សរច្គ្បើគ្បលួសគ្មាប់បទិបាាំងទទាំងច្នាេះ ច្ ើយក៏្សជួនក្ខលគម នអវ៊ីបទិបាាំងទាំងអស់មត្មាេ ស់ច្ៅសាំរាក្សមក្សបរ 

ច្នាេះ។វិ្ ៊ីច្នេះក្សសិក្សរមែលចិញ្េឹ ទច្លើសព្៊ី ១០០ក្សាល មត្ងមត្អន វត្ដច្ ើយទ វងូច្នេះសគ្មាបយ់ក្សសាច់។ 

ក្សសិក្សរខលេះបច្ ដ ើរទ វងូរបសច់្រចាំងាយឆ្ៃ យច្ែើ ប៊ីឱ្យទរក្សោហារ ច្ ើយព្ួក្សច្រក្ស៏ចាំណាយច្ព្លច្គ្ចើនោទតិ្យ 

ជា យួ វងូទ ។ 

 



 

 

 

ច្្វើែាំបូលគ្ទងុទក្សាំព្ស ់១,២-១,៥ ព្៊ីែ៊ី និងបាាំងគ្បួលជ ាំវិញទ ក្សឱ្យសលទ់៊ីវាលសគ្មាបព់្នលឺគ្ព្េះោទតិ្យ 

២.៥.៣ នក្ជើសនរើសទាព្ង 

គ្បសិនច្បើក្សសិក្សរមានបាំ ងចិញ្េឹ ទព្ង គ្ត្ូវទិញច្ ទគ្ក្ស  ាំមែលមានោយ ១ឆ្ា ាំច្គ្ពាេះោយ ច្នេះទ 

ចប់ព្ងល អច្ទេះប៊ីជាវាមានោយ រ តូ្ែល៣់ឆ្ា ាំក៏្សច្ដ្ឋយ ក៏្សោចច្ៅបនដព្ងបានល អ ។ ក្សសិក្សររួរយល់ែឹង លក្សា

 ៈច្ ទមែលព្ងល អ មែលក្សាុងច្នាេះមានៈ 

 

 ច្រា មានព្ គ៌្សោប ់ច្ ើយមានសាល បខលេះបាក់្ស 

 គម នច្រា ច្លើក្សាលខាងច្គ្ក្ខយច្ដ្ឋយសារច្មម លចឹក្សទញច្ៅច្ព្លច្ើើងពាក់្ស និង 

 ច្ ទមែលព្ងល អមានែងខលនួគ្ទមវង ។ 

 

ចំណ ំ

 ច្ ទមែលមានោយ គ្បហាក់្សគ្បម លគា   ិនសូវព្ងច្នាេះ មានច្រា ភលឺសាអ ត្ 

 ទច្មម ល យួោចពាក់្សច្ ទព្៊ី ៧-១០ ក្សាល 

 គ្បសិនគ្ត្ូវទិញច្ ទកូ្សនក្ខត្ ់ គ្ត្ូវសាក្សសួរឱ្យចាសថ់្នច្មម លមែលបានពាក់្សច្នាេះ ជាព្ជូ 

នាាំចូលស ទធល អ ច្ែើ ប៊ីធានាថ្ន កូ្សនវាមានម ជាទផ្លតិ្ស  ត្ 

 

 



 

 

២.៥.៤ ក្ខរទិញរូនទា 

កូ្សនទមានលក់្សជាទូច្ៅច្ៅទ៊ីផ្ារច្ៅទ៊ីគ្កុ្សងភាាំច្ព្ញ និងទ៊ីគ្បជ ាំជន។ កូ្សនទ ួយក្សាលមានត្ន ល 

៥០០-៦៥០ច្រៀល ។ ក្សសិក្សរគ្ត្ូវច្គ្ជើសច្រើសកូ្សនទមែលមានមភាក្សភលឺថ្នល  និងច្រា សៃតួ្ល អ ។ ជួនក្ខលក្សូនញ៉ែ ស ់

 ក្សច្ខាយ ច្ ើយងាបច់្ៅក្សាុងរយៈច្ព្លខល៊ី។ មានកូ្សនទខលេះញ៉ែ ស ់ក្ស ិនគ្រប់លក្សា ៈ និង ិនោចច្ ើល 

ច្ឃើញច្ដ្ឋយងាយគ្សួល ក៏្សោចងាប់ក្សាុងរយៈច្ព្លខល៊ីមែរ ។ ក្សសិក្សរគ្ត្ូវច្ ើលសាែ នភ្នព្ និងលក្សា ៈកូ្សនទ 

ឱ្យបានល អតិ្ល អន់គ្បសិនច្បើច្ ើលច្ៅសងស័យថ្ន វា ិនមានស ខភ្នព្ល អច្ទក្ស ាំទិញឱ្យច្សាេះ ។ កូ្សនទោយ  យួ 

នថ ៃច្ទេះប៊ីមានស ខភ្នព្ល អយ៉ែ ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ ក៏្សត្ាំរូវឱ្យចាំណាយច្ព្លច្វលាច្គ្ចើនសគ្មាបក់្ខរមថទាំវាឱ្យបានគ្រប់ 

គ្គន់ ។ ជួនក្ខនក្សសិក្សរក៏្សោចទិញកូ្សនទមែលមានោយ  ២-៣មខផ្ងមែរ ។ ទមែលមានោយ ច្នេះោច ស 

គ្សបសគ្មាប់ក្សសិក្សរមែលមានបទព្ចិ្សា្ន៍ត្ិចត្ួចក្សាុងក្ខរចិញ្េឹ ទ ប៉ែ មន ដកូ្សនទច្ៅោយ ច្នេះមានត្ន លនថ ល មត្

សារៈគ្បច្យជន៍រឺទច្ៅោយ ច្នេះ ិនសវូគ្ត្វូក្ខរមថទាំយ៉ែ ង មាញឹក្សច្នាេះច្ទច្បើច្គ្បៀបច្្ៀបជា យួកូ្សនទ ។ 

ែូច្ច ាេះក្សសិក្សរគ្ត្ូវច្គ្ជើសច្រើសទទាំងច្នាេះច្ដ្ឋយមានៈ 

 

 មភាក្សភលឺ និង ូល 

 ច្រា រាបជាប់មសបក្ស និងភលឺថ្នល  

 គ្ទូងទលូាយ 

 មានែងខលនួច្ងើបគ្ត្ង ់និង 

 ក្សរមវងសដចួ 

 

ចំណ ំ

 ទមានែងខលនួខល៊ី ធាត្ ់ោចជាព្ូជមែលផ្លតិ្ស  ត្ទប 

 

២.៥.៥ ផ្លិត្រូនទា 

ទជា្ មតា ិនគ្ក្ខបព្ងវាច្ទច្លើក្សមលងមត្ទក្ខបា៉ែ  ។ ក្សាុងក្សរ ៊ីច្នេះព្ងរបស់ទទូច្ៅគ្ត្ូវឱ្យមាន 

គ្ក្ខបច្ ើយក៏្សោចឱ្យច្ មាន់បច្ ដ ើរច្ៅោទតិ្យទ៊ី យួ និងទ៊ីព្៊ីរច្គ្ក្ខយច្ព្លញ៉ែ ស ់ ។ គ្បសិនច្បើក្សសិក្សរមាន 

្នធានល ម ោចច្្វើច្ក្សើត្កូ្សនទគ្ត្ូវយក្សច្ចញព្៊ីច្ មាន់ ច្ ើយកូ្សនទទាំងច្នាេះគ្ត្វូមថទាំច្ដ្ឋយមាេ ស ់។ 

 

 

 



 

 

ចំណ ំ

 ព្ងទជាទូច្ៅ្ាំជាងព្ងមាន់ ែូច្ច ាេះច្ ើយក្សសិក្សរោចដ្ឋក់្សព្ងទឱ្យច្ មាន់គ្ក្ខបគ្ត្ ឹមត្ 

១៥ គ្គប់ប៉ែ ច្ណាណ េះ។ 

 ចាំនួនព្ងទមែលដ្ឋក់្សឱ្យមាន់គ្ក្ខបក៏្សគ្ត្វូច្ ើលច្ៅច្លើទាំ ាំខលនួរបស់ច្ មាន់មែរ 

 រក្សាក្សមនលងមែលច្ មាន់គ្ក្ខបឱ្យសាអ ត្ល អ និងផ្ ដល់សាំប ក្សព្ងមែលមានចាំច្បើងគ្ក្ខលគ្ត្ឹ គ្ត្ូវ 

 ទ៊ីក្សមនលងគ្ក្ខបផ្ដលល់ទធភ្នព្ឱ្យច្ មាន់គ្ក្ខបព្ងច េះរក្សចាំ ៊ី និងទឹក្ស ។ 

 

គ្បសិនច្បើច្ មាន់ ិនគ្ត្ើប់ចូលគ្ក្ខបព្ងវិញច្ទោចច្ដ្ឋយសារមានគ្សច្ ើរ (សត្វល អតិ្ត្ូចជញ្ជក់្សម  

ច្ មាន់)ច្ៅក្សាុងសាំប ក្សគ្ក្ខប ។ ក្សាុងក្សរ ៊ីច្នេះយក្សព្ងច្ចញទាំងអសទ់ ក្សក្សមនលងមែលមានក្សាំច្ៅរួចយក្សចាំច្បើងែ ត្ 

ច្ចលច្ ើយយក្សច្គ្បងក្ខត្ ឫទឹក្សច្ៅដ ច្គ្សាចច្លើបង គ៊ី ឬល អ៊ីសាំប ក្សព្ង ។ ច្គ្ក្ខយព្៊ីអន វត្ដក្ខរងារច្នេះរួចយក្ស 

ចាំច្បើងថ ម៊ី ក្សដ្ឋក់្សសារជាថម៊ីច្ទើបយក្សព្ង ក្សដ្ឋក់្សច្ើើងវិញ។ ក្ស ាំច្ភលចដ្ឋក់្សថ្នា ាំជក្ស ់ (ថ្នា ាំខាល ាំងច្ៅក្សាុងសាំប ក្សព្ងច្ែើ ប៊ី 

ច្ជៀសវាងគ្សច្ ើរសារជាថម៊ី ) ។ 

 

រយៈច្ព្លននក្ខរគ្ក្ខបព្ងោគ្សយ័ច្លើព្ូជទ មែលរយៈច្ព្លគ្ក្ខបរបស់វាខ សៗគា ៈ 

 ព្ងទននព្ូជទទូច្ៅ គ្ត្ូវក្ខររយៈច្ព្ល ២៦-២៨ នថ ៃ សគ្មាប់ញ៉ែ ស ់

 ព្ងទក្ខបា៉ែ គ្ត្វូក្ខររយៈច្ព្ល ៣៥នថ ៃ ច្ែើ ប៊ីញ៉ែ ស ់និង 

 កូ្សនទព្ូជក្សូនក្ខត្់គ្ត្វូក្ខររយៈច្ព្ល ៣០ នថ ៃ ច្ែើ ប៊ីញ៉ែ ស ់។ 

 

ចំណ ំ

 ច្គ្ជើសច្រើសព្ងទសាអ ត្មានទាំ ា្ំ ាំ និងទាំរង់ លូគ្ទមវងមែលមានសាំបក្សរច្លាង 

 គ្បសិនច្បើព្ងគ្បលាក់្សលា ក្ស ឬគ្ក្សខវក់្សគ្ត្ូវជូត្សាំោត្ជា យួទឹក្សច្ៅដ ល ម ច្ ើយដ្ឋក់្សសាំែិល 

ឱ្យសៃតួ្ភ្នល   

 កូ្សនទទាំង ិនញ៉ែ ស់ច្ព្លជា យួគា ច្នាេះច្ទ ។ ចាំច្ពាេះកូ្សនទមែលញ៉ែ ស ់ នច្របងអស់ោច 

យក្សច្ចញច្ៅដ្ឋក់្សក្សាុងក្សច្ញ្េរគ្ក្ខលអងាា   ឬចាំច្បើងច្ ើយគ្របបាវព្៊ីច្លើរង់ចាំរ តូ្ែល់កូ្សនទ 

ទាំងអសញ់៉ែ ស់។ច្្វើតា វិ្ ៊ីច្នេះច្ជៀសវាងច្ មាន់ជាន់កូ្សនទឬ យួចក្សច្ចញព្៊ីល អ៊ីគ្ក្ខបព្ង ។ 

 

 



 

 

2>6 ក្ខរចិញ្េ ឹម្រូនទា 
 

ច្ព្លច្វលាល អសគ្មាប់ចិញ្េ ឹក្សូន រឺច្ៅច្ែើ រែូវវសា ។ កូ្សនទគ្ត្ូវក្ខរ ក្ខរមថទាំបានល អ ែូចជា 

ក្សាំច្ៅគ្ត្ឹ គ្ត្ូវក្ខរផ្ដល់ចាំ ៊ីនិងអនា យ័។ អន វត្ដក្ខរមថទាំ និងគ្រប់គ្រងបានល អរួ បញ្េលូទាំងក្ខរផ្ដល់ចាំ ៊ីច្្វើ

ឱ្យោគ្តាននក្ខររស់រានរបស់កូ្សនទមានក្សាំរិត្ខពស ់។ 

២.៦.១ រសនែងដ្ឋររ់ូនទា 

កូ្សនទព្៊ីញ៉ែ ស់រ តូ្ែល់ោយ  ១៥ នថ ៃគ្ត្ូវរក្សាទ ក្សក្សាុងក្សច្ញ្េរ ឬគ្ទុងសាអ ត្។ វវិធានក្ខរែូចខាងច្គ្ក្ខ  

គ្ត្ូវអន វត្ដៈ 

 ច្ៅក្សាុងក្សច្ញ្េរ ឬគ្ទុងគ្ត្ូវមានក្សាំរាលអងាា   ោច ៍រណា ឬចាំច្បើង ក្សាំព្ស ់២-៣ស  
 ក្សាំរាលគ្ត្វូផ្កល សប់ដរូជានិច េច្ែើ ប៊ីឱ្យកូ្សនសៃតួ្ល អ 
 ោចបមនែ អងាា   ោច ៍រណា ឬចាំច្បើង ច្រៀងរាល់នថ ៃព្៊ីច្លើក្សាំរាលចស ់និង 
 ក្សសិក្សរ ិនរួរដ្ឋក់្សកូ្សនទច្គ្ចើនច្ព្ក្សច្ទច្ៅក្សាុងក្សច្ញ្េរ យួច្នាេះ ច្ែើ ប៊ីឱ្យព្ួក្សវាមានលទធភ្នព្ច្្វើ 

ចលនា ប៉ែ មន ដច្បើទូលាយច្ព្ក្សច្្វើឱ្យកូ្សនទ ិនមានក្សាំច្ៅគ្រប់គ្គន់ច្្វើឱ្យព្ូក្សវាច្សាា រនិងោចងាប់ 

។ 

 

 

គ្ទងុមែលមានក្សាំរាលអងាា  សគ្មាបក់្សនូទោយ  ១-១៥នថ ៃ 



 

 

ចំណ ំ

 អរគ៊ីសន៊ីគ្ត្វូបានច្គ្បើគ្បាសស់គ្មាប់ក្ខរចិញ្េឹ ទជាលក្សា ៈឧសស ក្ស ម ច្ ើយអាក្សមែលមាន 

បណាដ ញអរគ៊ីសន៊ី ក៏្សោចច្គ្បើគ្បាស់បានមែរ ច្ែើ ប៊ីផ្ ដល់ក្សាំច្ៅែល់កូ្សនទព្៊ី ១-៧ នថ ៃ 

 ច្ៅត្ាំបន់ជនបទ និងសគ្មាប់ក្សសិក្សរចិញ្េឹ ទខាា ត្ត្ូច ោចច្គ្បើ្យូងសគ្មាបផ់្ ដល់ក្សាំច្ៅបាន 

 ឆ្ា ាំងែ៊ី ឬក្សអ មែលមានច្ចេះរនធត្ូចៗច្ៅសងខាង និងរាំរបព្៊ីច្លើ ោចច្គ្បើសគ្មាបដ់្ឋក់្ស្យងូ 

ផ្ដល់ក្សាំច្ៅច្នេះែល់កូ្សនទ 

 ច្ែើ ប៊ីឱ្យក្សាំច្ៅច្ៅក្សាុងគ្ទុងល អ គ្ត្ូវមានបទិជញ្ញជ ាំងជ ាំវិញ ច្ដ្ឋយច្គ្បើសលឹក្សច្តាា ត្ ឬបាវចស់ៗ  

ក្ស ាំឱ្យខយល់បក្សចូលខាល ាំង ។ 

ក្សសិក្សរមាេ ស់ទគ្ត្ូវព្ិនិត្យច្ ើលសញ្ញា សគ្មាប់វធិានក្ខរ  ៍ បាច់នានាច្្វើឱ្យក្សូនទមានស ខភ្នព្

ល អ 

 ច្ៅច្ព្លមានក្សាំច្ៅខាល ាំងច្ៅក្សាុងគ្ទុង ឬក្សច្ពាេ រកូ្សនទច្ងើបក្សាលច្ើើងច្លើ និងជួនក្ខលមគ្សក្ស 

គ្បសិនព្ិនិត្យច្ឃើញមានលក្សា ៈមបបច្នេះ ក្សសិក្សរគ្ត្ូវយក្សអវ៊ីមែលបាាំងជ ាំវិញ និងខាងច្លើ 

ច្ចញច្ែើ ប៊ីឱ្យមានខយល់ច្ចញចូល ។ 

 ចាំបាច់គ្ត្ូវព្ិនិត្យច្ ើលក្សាំរាលគ្បសិនច្បើគ្ក្សខវក់្សច្ដ្ឋយទឹក្សលា ក្សនិងចាំ ៊ី ក៏្សោចបងាឱ្យក្សាំច្ៅ

ខ ស ្ មតាច្ៅក្សាុងគ្ទងុទ និង 

 ច្ៅច្ព្លមែលគ្ត្ជាក់្សខ ស្ មតា កូ្សនទគ្ប ូលផ្ដុាំ ច្ែើ ប៊ីឱ្យមានក្សាំច្ៅ ។ ច្ៅច្ព្លច្នេះ 

ក្សសិក្សរគ្ត្ូវផ្ ដល់ក្សាំច្ៅឱ្យព្ួក្សវា ។ 

 



 

 

 

ផ្ដលក់្សាំច្ៅច្ៅច្ព្លក្សនូទគ្ប លូផ្ដុាំគា  

 

ចំណៈំ 

 កូ្សនទគ្ត្ូវរក្សាច្ៅក្សាុងស៊ីត្  ាភ្នព្ ២៦,៥-២៩,៥ អងារច្ស សគ្មាប់ក្សូនទោយ  ១នថៃ 

ច្ៅ ១០-១៥នថ ៃ ។ 

២.៦.២ ក្ខរផ្ដល់ចំណ្ ី

កូ្សនទចប់ច្ផ្ ដើ ស ៊ីចាំ ៊ីច្គ្ក្ខយច្ព្លញ៉ែ ស់ច្ ើយនឹង្ាំធាត្់យ៉ែ ងឆ្ប់រ ័ស ច្ ត្ ែូច្ច ាេះច្ ើយគ្ត្ូវ 

ផ្ដល់ចាំ ៊ីែល់វាបានគ្ត្ ឹគ្ត្ូវច្ែើ ប៊ីគ្សូបយក្សសក្ខដ ន ព្លននក្ខរលូត្លាស់របស់វា និងមាន 

ស ខភ្នព្ល អ (តារាងទ៊ី ១) ។ 

 ផ្ដល់ចាំ ៊ីែល់កូ្សនទ ៤-៥ែង ក្សាុង យួនថ ៃ 

 លាយចាំ ៊ីផ្ស ាំឱ្យច្គ្ចើន  ន 

 កូ្សនទចូលចិត្ដស ៊ីច ងអងារ និងក្សនទក់្សច្ៅ ឬចាំអិន មែលផ្ដលស់ាំខាន់គ្បភព្ថ្ន ព្ល 

 បមនែ គ្បចូ្ត្អ ៊ីនែូចជាគ្ត្៊ីត្ូចៗ ឬជច្នលនក្ខត្់ត្ូចៗ ច្្វើឱ្យក្សូនទឆ្ប់្ាំធាត្់ច្លឿន 

 បមនែ ក្សូនក្ខដ   ខយង ជាគ្បភព្មរ៉ែ និង 

 ផ្ដល់បមនលនបត្ងែូចជាគ្ត្កួ្សន ឬចក្សបាយទ ជាគ្បូភព្វើតា ៊ីន ។ 



 

 

ចំណ ំ

 កូ្សនទចូលចិត្ដចាំ ៊ីច្សើ  ែូចជាចក្សបាយទ ព្ួក្សវាោចស ៊ីច្សមើនឹងទាំងន់វា 

 ក្ស ាំផ្ ដល់ចាំ ៊ីែល់កូ្សនទច្ៅក្សាុងក្សច្ញ្េរ ឬគ្ទងុ។ ឱ្យវាស ៊ីច្ៅច្លើក្សាំរាល យួោច ជាបាល សទ៊ីក្ស 

ក្សច្នទលចស ់ឬគ្ក្សដ្ឋស ឬឱ្យស ៊ីច្ៅក្សាុងក្សច្ញ្េរច្ផ្សង និង 

 ច្គ្ក្ខយច្ព្លឱ្យចាំ ៊ីរួចគ្ត្ូវដ្ឋក់្សកូ្សនទច្ៅក្សាុងចនទប យួមែលមានទឹក្ស ១-១,៥ ស  ។ 

ច្គ្ក្ខយព្៊ីឱ្យវាច្លងទឹក្សសាំោត្ខលនួរួចច្ ើយ ច្ទើបដ្ឋក់្សព្ួក្សវាច្ៅច្លើក្សាំរាលសៃតួ្ ឬច្លើក្សាំរាល 

អងាា  ច្ែើ ប៊ីសាំងួត្ព្ួក្សវា  ននឹងដ្ឋក់្សវាចូលច្ៅក្សាុងក្សច្ញ្េរ ឬគ្ទងុច្ែើ វិញ ។ 

តារាងទ៊ី១វចាំ ៊ីក្សូនទ ទជាំទង ់(ោយ ច្លើសព្៊ី ៦ោទតិ្យ) និងទព្ង 

វត្ែធុាត្ ច្ែើ  ក្សនូទ (រគ្ក្ស) ក្សនូទ (រគ្ក្ស) ទជាំទង់ 

(រគ្ក្ស) 

ទព្ង 

(រគ្ក្ស) 

ទព្ង 

(រគ្ក្ស) 

ច ងអងារ ៣៤ ៣៦ ៣៤ ៣៥ ៣៤ 

ក្សនទក់្ស ២២ ២០ ២០ ២០ ១៧ 

ច្ ៅ៉ែ ច្ ើលែាំើូង

ច្ឈើ 

 ១៥ ១៦  ១២ 

ច្ពាត្ ៤   ១៥ ១៣ 

ច្ ៅគ្ត្៊ី ១៣ ៥ ៨   

កូ្សនគ្ត្៊ីគ្សស ់     ៥ 

សម ដក្សច្សៀង    ៩ ១ 

ជច្នលន  ៦    

ចក្សបាយទ  ៧    

គ្ត្កួ្សន ១៣ ១២ ១៣  ១៣ 

ច្ ៅសលឹក្សែាំើូងច្ឈើ ១៣  ៩ ១៥  

អាំបិល ០,៥ ១ ១ ១ ១ 

ច្ ៅសាំបក្សខយង    ៥ ៤ 

 ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

%គ្បចូ្ត្អ ៊ីន ២០,៦ ២០,៦ ១៦,៨ ១៥,៦ ១៥,៧ 

 



 

 

២.៦.៣ ក្ខរនលងទឹរ 

ទជាទចូ្ៅចូលចិត្ដទឹក្សច្ែើ ប៊ីម ល ក៏្សែូចជាមសវងរក្សចាំ ៊ីច្ៅក្សាុងទឹក្ស ច្ ត្ ែូចច្នេះច្ ើយក្សសកិ្សរគ្ត្ូវៈ 

 ឱ្យកូ្សនទច្លងទឹក្សច្ៅក្សាុងចនមែលមានទឹក្ស ៣-៥ ស  ក្សាុងរយៈ៤-៥នាទ៊ី ច្ៅច្ព្លនថ ៃគ្ត្ង ់

 គ្ត្ូវឱ្យកូ្សនទសាំែិលខលនួឱ្យសៃតួ្   នដ្ឋក់្សចូលច្ៅក្សាុងគ្ទុង ឬក្សច្ញ្េរវិញ 

 ច្ៅរែូវវសា កូ្សនទក៏្សោចឱ្យម លទឹក្សច្ៅក្សាុងគ្សេះត្ូចៗ និងគ្បឡាយច្ៅមក្សបរផ្ ទេះ 

 ក្សសិក្សរគ្ត្ូវគ្បាក្សែថ្នមាននថៃគ្រប់គ្គន់ ច្ែើ ប៊ីឱ្យកូ្សនទសាំែិលខលនួ ច្  ីត្ច្នេះច្ ើយបានជា 

សាំ  ូព្រក្សសិក្សរឱ្យក្សូនទច្លងទឹក្សច្ៅច្ព្លនថ ៃគ្ត្ង់ ។ 

 

២.៦.៤ ក្ររក់្រងរូនទាអាយុ ២-៤សបាដ ហ ៍

ច្ៅច្ព្លមែលកូ្សនទមានោយ  ២ោទតិ្យ ច្ព្លច្វលាននក្ខរមថទាំថយច េះ មានសក្ស មភ្នព្ 

 យួចាំនួន មែលគ្ត្ូវច្្វើរ តូ្ែល់កូ្សនទមានោយ  ៤ោទតិ្យៈ 

 ដ្ឋក់្សក្សាំរាលែូចជាអងាា   ោច ៍រណា និងចាំច្បើងមត្មផ្ ាក្ស យួននគ្ទងុទ ច្គ្ពាេះច្ៅោយ ច្នេះកូ្សនទ 

គ្ត្ូវខយល់ោក្ខសច្ចញចូលច្គ្ចើន និងព្នលឺនថ ៃ 

 ច្ៅច្ព្លនថ ៃកូ្សនទច្ែើររក្សចាំ ៊ីែូចជា សត្វល អតិ្ និងរ ក្សាជាត្ិច្ៅមក្សបរផ្ ទេះ ច្ ើយទ៊ីក្សមនលងច្នាេះោចជា 

វាលមគ្ស និងថ លកុ្សមែលសាំបូរចាំ ៊ី្ មជាត្ិែូចជាសត្វល អតិ្ កូ្សនក្ខដ   ខយង និងរ ក្សាជាត្ិក្សាុងទឹក្ស 

 ច្ទេះប៊ីច្ែើររក្សចាំ ៊ីច្ដ្ឋយខលនួវាក៏្សច្ដ្ឋយ ផ្ដល់ចាំ ៊ីោហារបមនែ ែល់វាែូចមានច្ៅក្សាុងតារាងទ៊ី១ 

និងទឹក្សផឹ្ក្សព្៊ីរែងក្សាុង យួនថ ៃ ច្្វើឱ្យក្សូនទមានក្ខរលូត្លាសឆ់្ប ់និង 

 គ្បសិនក្សសិក្សរោចមានលទធភ្នព្រក្សសាកូ្សចាំ ៊ីច្្វើព្៊ីជ័រ ព្ួក្សគត្យ់ក្ស ក្សច្គ្បើគ្បាស់សគ្មាប់ផ្ ដល់ចាំ ៊ី 

ែល់ទ ។ ទនទឹ ច្នេះក្សសិក្សរក៏្សោចច្្វើសាកូ្សចាំ ៊ីព្៊ីបាំព្ង់ឫសស៊ី ឬែបទឹក្សបរិស ទធ។ 

 

 

សាកូ្សទកឹ្ស នងិចាំ ៊ីជរ័ 
 

សាកូ្សទកឹ្ស នងិចាំ ៊ីច្្វើព្៊ីបាំព្ងឫ់សស៊ី 



 

 

ចំណ ំ

 បញ្េលូកូ្សនទក្សាុងគ្ទុងមានែាំបលូច្ៅច្ព្លច្ភលៀង 

 ច្ៅច្ព្លនថ ៃគ្ត្ង់កូ្សនទគ្ត្វូបញ្េលូក្សាុង លបច់្គ្ក្ខ ច្ែើ ច្ឈើព្៊ីព្នលនឺថ ៃច្ៅច្ព្លមានក្សាំច្ៅច្ៅដ ខាល ាំង 

 ច្គ្ក្ខយច្ព្លច្នេះ កូ្សនទោចបនដឱ្យរក្សចាំ ៊ី មត្គ្ត្វូបញ្េលូគ្ទងុ  នងងឹត្ និង 

 ផ្ដល់ចាំ ៊ីក្សូនទច្ៅច្ព្លលាៃច នឹងច្្វើឱ្យក្សូនទគ្ត្ើប ់ក្សទ៊ីក្សមនលងច្ែើ យ៉ែ ងងាយគ្សលួ។ 

ច្ៅច្ព្លកូ្សនទមានោយ  ៤ោទតិ្យ ត្ាំរូវក្ខរលក្សាខ ឌ ែូចមានមចងខាងច្គ្ក្ខ ៈ 

 ទ៊ីក្សមនលងសគ្មាប់ទ យួក្សាល រឺ ០,០១ ២ ។ គ្បសិនច្បើក្សសិក្សរមានែ៊ីត្ូចយ៉ែ ងច្ហាចណាស់

គ្ត្ូវផ្ ដល ់០,០០៥ ២ សគ្មាប់ទក្សាុង យួក្សាល ច្ ើយគ្ទងុគ្ត្ូវមានខយលច់្ចញចូលល អ និងសាអ ត្ 

 ច្ៅច្ព្លគ្ព្ឹក្ស ផ្ដល់ែល់កូ្សនទនូវចាំ ៊ីមែលបានផ្ស ាំ និងទឹក្ស ។ ច្គ្បើគ្បាសស់ាតូ្សាអ ត្សគ្មាប់ដ្ឋក់្ស

ទឹក្ស និងចាំ ៊ី ។ 

 ផ្ដល់ចាំ ៊ីែល់កូ្សនទច្ៅច្គ្ៅគ្ទងុរបស់វា មត្ច្ៅក្សមនលងនែលធាល ប់ឱ្យស ៊ីជាគ្បចាំ និង 

 ទច្ព្ញវ័យចូលចិត្ដទឹក្សច្ភលៀង មត្កូ្សនទ ិនឱ្យគ្ត្ូវទឹក្សច្ភលៀងជាព្ិច្សសច្ៅច្ព្លច្ភលៀងខយល់ខាល ាំង ។ 

ចំណ ំ

 ច្ៅច្ព្លមែលទមានោយ  ៣-៤មខ ព្ួក្សវាោច្ន់នឹងោក្ខសធាត្ មគ្បគ្បលួខាល ាំង ។ 

2>7 ក្ររក់្រងទានព្ញវ័យ 

២.៧.១ ចិញ្េ ឹម្ទានៅរនងុសក្ស 

ច្ដ្ឋយសារក្ខរផ្ទេុះច្ើើងននជាំងឺផ្កដ សាយបក្សស៊ី ទរួរគ្ត្ូវបានចិញ្េឹ ច្ៅក្សមនលង យួមានក្ខរបិទបាាំងល អ

ច្គ្ក្ខ ក្ខរគ្រប់គ្រងផ្កទ លព់្៊ីមាេ ស ់។ ក្សាុងក្សរ ៊ីច្នេះក្សសិក្សរ គ្ត្ូវក្ខរថវិក្ខបមនែ សគ្មាប់សាងសង់ទ៊ីធាល ចឹញ្េ ឹទក្សាំ

លា ាំងព្លក្ស ម និងចាំ ៊ី ។ ច្បើ ិនច្្វើគ្ទុងច្ទទោចច្រៀង ឱ្យស ៊ីច្ៅក្សាុងមគ្ស ច្ ើយក្ខរពារ ិនឱ្យមានសត្វ

សាល បច្ផ្សងច្ទៀត្ ក្សមក្សបរ ច្ ើយច្ដ្ឋយសារវាច្ៅមក្សបរផ្ ទេះ ច្ក្សមងៗោចទទលួខ សគ្ត្វូច្លើក្ខរងារច្នេះ ឬដ្ឋក់្សឱ្យ

មានទ៊ីងច្មាងក្សាុងមគ្សច្នាេះ ។ ច្ែើ ប៊ីអន វត្ដវវិ្ ៊ីច្នេះក្សសិក្សរោចច្គ្បើសាំណាញ់ជ័រសគ្មាប់បទិបាាំងមគ្សមក្សបរផ្ ទេះច្នាេះ 

 ក្សសិក្សរ ិនគ្ត្ូវឱ្យទច េះមគ្សច្ៅច្ព្លច្ទើបសាបច្ទើបសទងូរួច និងច្ៅច្ព្លគ្សូវចប់ផ្លតិ្គ្គប ់

 ចាំ ៊ីមែលផ្ដល់ឱ្យទ គ្ត្ូវដ្ឋក់្សច្ៅក្សាុងគ្ទុងបទិជិត្ និងយក្សច្ចញច្ៅច្ព្លវាឈបស់ ៊ី ។ 

ចំណ ំ

 ក្សសិក្សរខលេះ ិនឱ្យទច េះស ៊ីក្សាុងមគ្សទល់មត្ច្សាេះច្ដ្ឋយយលថ់្ន ទោចច្្វើឱ្យែ៊ីមគ្សហាប់ច្ៅច្ព្ល

ក្សាំព្ ង មត្ច្្វើមគ្ស 

 មានផ្លគ្បច្យជន៍យ៉ែ ងច្គ្ចើនច្ដ្ឋយឱ្យទច េះស ៊ីក្សាុងមគ្ស ព្៊ីច្គ្ពាេះោចស ៊ីសត្វល អិត្បាំផ្កល ញគ្សវូក្ខដ   

ខយង ច្ ើយក៏្សឱ្យ ិនសូវមានច្មម ចនគ្ងក្សាុងមគ្សផ្ងមែរ 



 

 

 ទច េះោច ៍ក្សាុងមគ្សមែលផ្ដលជ់ាគ្បភព្ោសសូត្ និងមរ៉ែយ៉ែ ងល អសគ្មាប់គ្សវូ ។ 

២.៧.២ ក្ររក់្រងទាចាស់ និងទាថ្ម ី

ច្ែើ ប៊ីធានាក្សាុងក្ខរផ្ដលស់  ត្ជាបនដឱ្យ ៉ែយូ ក្សសិក្សរគ្ត្ូវចប់ចិញ្េឹ ទថម៊ី ច្ៅច្ព្លមែលទព្ង 

មានោយ  ២-៣ឆ្ា ាំ ។ ច្ៅោយ  ៣,៥មខ កូ្សនទ វងូថ ម៊ីោចបញ្េលូក្សាុង វងូទចស ់ ច្ែើ ប៊ីឱ្យទចស់ជយួ 

បងាា ត្ប់ងាា ញែល់ទថម៊ី ។ គ្បសិនច្បើគម នទចសច់្នាេះច្ទ ជាព្ិច្សសទញ៊ីជាំទង់មែលច្ទើបទិញចូលគ្ត្វូគ្កុ្សង 

ក្សាុងគ្ទុង យួោទតិ្យ ច្ែើ ប៊ីឱ្យវាសាគ ល់បរិសាែ នជ ាំវិញមែលគ្ត្ូវរស់ច្ៅ ។ 

 ទគ្ត្ូវបច្ញ្េញច្ៅក្សាុងមគ្សព្៊ីរែងក្សាុង ួយនថ ៃ ច្ៅច្ព្លគ្ព្ឹក្ស និងលាៃ ច ។ ច្ៅច្ព្លច្នាេះព្ួក្សវាោច 

ច្ែើររក្សចាំ ៊ីច្ៅទ៊ីច្នាេះ  

 ចាំ ៊ីគ្ត្ូវផ្ ដល់ឱ្យទច្ៅខាងក្សាុង ច្ជៀសវាងបក្សស៊ីច្ផ្សងច្ទៀត្ចូល ក្ស ។ ចាំ ៊ីគ្ត្ូវឱ្យច្ទៀងច្ព្ល

ច្ែើ ប៊ី ច្លើក្សទឹក្សចិត្ដគ្ត្ើប់ចូលគ្ទុងវិញ 

 ដ្ឋក់្សទចូលគ្ទុងច្ព្លងងឹត្ ប៉ែ មន ដគ្បសិនបងាាំទឱ្យចូលគ្ទុងនថ ៃច្ព្ក្សច្្វើឱ្យខ សគ្បគ្ក្សត្៊ីមែលនាាំឱ្យទ 

 ិនចូលគ្ទុងមត្ ដងក៏្សមានមែរ ។ 

 

ចំណ ំ

  ិនគ្ត្វូផ្ ដលទ់ឹក្សែល់ទភ្នល  ច្ៅច្ព្លវាច្ទើបច្ែើរឆ្ៃ យ មត្គ្ត្វូផ្ ដល់ឱ្យវាច្ៅក្សាុងគ្ទុងច្ព្លយប ់។ 

 

២.៧.៣ ក្ខរក្ររ់ក្រងទាព្ង 

មានលក្សាខ ឌ យួចាំនួនមែលគ្ត្វូអន វត្ដ ចាំច្ពាេះក្សសិក្សរមែលចិញ្េឹ ទព្ង ។ ក្ខរអន វត្ដន៍គ្ត្ ឹគ្ត្វូ 

ច្្វើឱ្យទទួលផ្លច្គ្ចើន ែូចជាក្ខរផ្លិត្ស  ត្ និងស ខភ្នព្របស់ទៈ 

 

 មលងទព្ងច្ៅច្មា៉ែ ង ៧និង៣០នាទ៊ីគ្ព្ឹក្ស ច្ដ្ឋយសារ  នច្ព្លច្នេះ ទបានព្ងរួចរាល់ច្សទើរមត្ទាំង 

អស ់។ ប៉ែ មន ដគ្បសិនច្បើទ ក្សវាក្សាុងគ្ទុងយូរច្ព្ក្ស ច្្វើឱ្យទក្សច្ស្ដ្ញ្ញជ ល  

 ទឆ្ប់ទទលួអវ៊ៗី មែលផ្កល សប់ដរូច្ៅក្សាុងជ៊ីវតិ្របស់វា ែូច្ច ាេះក្សសកិ្សរគ្ត្ូវអន វត្ដក្ខរងារច្ទៀងទត្់ និង 

ជាគ្បចាំ ។ ទនឹង ិនព្ងគ្ត្ ឹគ្ត្វូ គ្បសិនច្្វើឱ្យវា ិនសបាយចិត្ដ ច្ដ្ឋយសារក្ខរផ្កល ស់បដរូច្ព្ល 

ច្វលាក្សាុងក្ខរមលងវាច្ចញច្គ្ៅគ្ទុង ឬក៏្សបញ្េលូក្សាុងគ្ទងុវិញ ។ 

 ក្ខរច្្វើឱ្យទច្ផ្អើលច្ដ្ឋយសារមឆ្ា ឆ្ម  និងអវ៊ីចាំមើក្ស ក្សមក្សបរគ្ទុងវាច្្វើឱ្យទផ្កអ ក្សព្ងច្ ើយក្ខរោក់្ស 

ព្ងច្នេះោចមានរយៈច្ព្លមវងែល់២មខ ។ 

 



 

 

 

ទ ក្សទក្សាុងគ្ទងុរ តូ្ែលច់្មា៉ែ ង ៧ីៈ៣០នាទ៊ី ច្ែើ ប៊ីគ្ប លូព្ង 

 

ចំណ ំ

 គ្ត្ូវចងចាំថ្នក្ខរថយច េះក្សាុងក្ខរផ្លិត្ស  ត្ ប៉ែេះពាល់ែល់ចាំ លូក្សសិក្សរ ច្ ើយគ្បសិនច្បើវាច្ក្សើត្ច្ើើង 

ច្ដ្ឋយនចែនយ  ិនងាយនឹងច្្វើឱ្យគ្ត្ើប់ ក្សែូចច្ែើ ច្ទ ។ 

 អន វត្ដក្ខរងារឱ្យច្ទៀងទត្់ជា យួទព្ងែូចជាក្ខរព្ិនិត្យទចូ្ៅ និងគ្រប់គ្រងគ្ត្ឹ គ្ត្ូវច្្វើឱ្យក្សសិក្សរ 

ទទួលច្ជារជយ័ក្សាុងក្ខរចិញ្េឹ ទព្ង ។ 

2>8  ក្ខរក្ខរពារជំង ឺ

រួរចងចាំថ្ន ក្សសិក្សរ ិនោចបងាា ត្់ទ និងចិញ្េឹ ទឱ្យមានស ខភ្នព្ល អ គ្បសិនច្បើច្រ ិនចបច់្ផ្ ដើ  

ជា យួទមែលមានស ខភ្នព្ល អ ។ ក្ខរព្ាបាលជាំងឺ ជាទចូ្ៅមានក្ខរលាំបាក្ស និងមានត្ន លនថ ល ែូច្ច ាេះជាក្ខរ 

ចាំបាច់គ្ត្ូវច្្វើក្ខរក្ខរពារជាំងឺក្ស ាំឱ្យច្ក្សើត្មាន ។ ច្គលក្ខរ ខ៍ាងច្គ្ក្ខ ច្នេះោចជយួឱ្យក្ខរចិញ្េឹ ឃ្លល ត្ឆ្ៃ យព្៊ី 

ជាំងឺនានា ។ 

 

 ជានិច េជាក្ខលផ្ដល់ចាំ ៊ីមែលគ្សស់ថ ម៊ី  ិនរលួយសអយុ 

 សាំោត្សាកូ្សចាំ ៊ី និងទឹក្ស និងគ្ទុងទគ្បចាំនថ ៃ 



 

 

 ក្ស ាំឱ្យទសែតិ្ច្ៅច្គ្ក្ខ ព្នលនឺថ ៃខាល ាំង និងច្ភលៀង (ជាព្ិច្សសកូ្សនទ) 

 គ្ទុងទគ្ត្ូវសាអ ត្ និងមានខយល់ច្ចញចូលល អ 

 ចក់្សថ្នា ាំក្ខរពារជាំងឺទសាំខាន់ៗទន់ច្ព្លច្វលា និង 

 យក្សទឈឺច្ចញព្៊ី វងូ ។ 

ចំណ ំ

 រក្សក្ខរជួយផ្ដល់ច្សវាក្ស មច្លើក្ខរចក់្សថ្នា ាំក្ខរពារែល់ទរបស់អាក្ស ។ 

២.៨.១ ក្ខរចារថ់ាន កំ្ខរពារជំងឺទា 

ជាំងឺទមានច្គ្ចើនមត្ោសនាច្រារ និងច្ប៉ែសដទ ច្ ើយមត្ងមត្ច្ក្សើត្ច្ៅច្លើទច្ៅគ្បច្ទសក្ស ពជុាក្សាុងច្ព្ល 

មែលទមានោយ គ្បម ល ៦ោទតិ្យ ឬច្ៅច្ព្លមែលកូ្សនទចប់ច្ផ្ ដើ មានច្រា ច្ព្ញគ្ទងូច្ៅច្ព្លច្នេះវាគ្ត្ូវ 

ចក់្សថ្នា ាំក្ខរពារជាំងឺោសនាច្រារ និងច្ប៉ែសដទ ។ 

ជំងឺអាសនននោរទា 

ច្នេះជាជាំងឺែូចបងាច្ើើងច្ៅច្លើមាន់ និងបក្សស៊ីែនទច្ទៀត្ ។ ច្រារសញ្ញា ននជាំងឺមានៈ 

 ទន់ច្ខាយ 

 ក្សាំច្ៅច្ើើង 

 ច្ ើ សនាល ក់្សច្ជើង 

 ឈឺមភាក្ស ឬច្ ើ មភាក្ស 

 រាក្ស និង 

 ជួនក្ខលច្ ើ ក្សាល ។ 

ក្ខរសាល ប់ោចច្ក្សើត្ច្ើើង យួរំច្ព្ច ច្ដ្ឋយ ិនបងាឱ្យច្ឃើញច្រារសញា ចាសល់ាស ់ ឬក៏្សច្ឃើញទឈឺច្គ្ចើន 

នថ ៃ ។ គ្បសិនច្បើវេះក្ខត្់ទឈឺ ួយក្សាលមែលងាប់រួចច្ ើយច្នាេះ នឹងព្ិនិត្យច្ឃើញ ច្ថ លើ រើក្ស្ាំព្ ច៌្សលក្សសាល ាំង 

និងមានព្ អ៌ ចគ្បច្ផ្េះជាច្គ្ចើនច្ៅច្លើច្នាេះ។ចូរចក់្សថ្នា ាំក្ខរពារទរបស់អាក្សគ្បឆ្ាំងនឹងជាំងឺច្នេះ។ គ្បឆ្ាំងជាំងឺផ្ ទេុះ

ច្ើើងច្ៅច្លើទមែល ិនទន់ចក់្សថ្នា ាំក្ខរពារោចច្គ្បើថ្នា ាំគ្កុ្ស ព្ព្ួក្សស  លហាវ ច្ែើ ប៊ីព្ាបាល។ ថ្នា ាំច្នេះច្គ្បើវា ច្ដ្ឋយ

លាយជា យួទឹក្សឱ្យទផឹ្ក្សច្ ើយបរិមា ទឹក្សថ្នា ាំោគ្សយ័ច្លើក្សាំ ត្់ច្ ត្ សរច្សរច្ៅលខិតិ្ក្សាុងសាំប គ្ត្ថ្នា ាំ ។ 

ក្សសិក្សរចិញ្េឹ ទគ្ត្ូវអន វត្ដតា ក្ខរម នាាំខាងច្គ្ក្ខ សគ្មាបព់្ាបាលទៈ 

 បងាា ាំងទក្សាុងគ្ទុង 

  ិនឱ្យទផឹ្ក្សទឹក្សក្សាុងរយៈច្ព្ល ២-៣ច្មា៉ែ ង ច្្វើឱ្យវាច្គ្សចទកឹ្ស 

 បនាទ ប ់ក្សច្ទើបដ្ឋក់្សទឹក្សលាយថ្នា ាំឱ្យវាផឹ្ក្ស និង 

 ច្្វើតា រច្បៀបច្នេះរយៈច្ព្ល ៣-៥នថ ៃ ។ 



 

 

 

វវិ្៊ីមានគ្បសិទធិភ្នព្គ្ត្វូចក់្សថ្នា ាំក្ខរពារទតា ោយ របស់វា។ កូ្សនទគ្ត្ូវចក់្សថ្នា ាំក្ខរពារជាំងឺច្នេះ តា ោយ  

ែូចមានខាងច្គ្ក្ខ ៈ 

 ចក់្សច្លើក្សទ៊ី យួច្ៅច្ព្លទមានោយ ១-១,៥មខច្ៅច្ព្លទមានច្រា ច្ព្ញខលនួច្ដ្ឋយចក់្សច្គ្ក្ខ 

មសបក្ស 

 ១៥នថ ៃ ច្គ្ក្ខយគ្ត្ូវចក់្សជាច្លើក្សទ៊ី ព្៊ីរ និង 

 ច្គ្ក្ខយ ក្សច្ទៀត្ ទគ្ត្ូវចក់្សក្សាុង យួឆ្ា ាំ ដង ។ 

ជំងឺនរ៉ាសដទា 

ច្រារសញ្ញា ននជាំងឺច្នេះ គ្បហាក់្សគ្បម លនឹងជាំងឺោសនាច្រារទមែរ ច្ ើយមត្ងមត្គ្ចើាំគា  ប៉ែ មន ដមានច្រារ 

សញ្ញា  យួចាំនួន ខ សគា មែលក្សសិក្សរោចរក្សច្ឃើញបានៈ 

 ទទន់ច្ខាយច្ដ្ឋយគម នច្ឃើញច្ ើ សនាល ក់្ស ឬច្ើើងក្សាំច្ៅ 

 មានច្ចញទឹក្សមភាក្សជាប ់ច្ ើយច្រា ជ ាំវិញមភាក្សមានជាបព់្ព្ឹក្សមភាក្ស 

 មានច្ ៀរសាំច្បារ និង 

 រាររូស 

ទងាប់ក្សាុងរយៈច្ព្ល ៣នថៃច្គ្ក្ខយច្ព្លចប់ច្ផ្ ដើ ឈឺ ។ គ្បសិនច្បើវេះ ិនច្ ើលច្ឃើញមានសញ្ញា ននជាំងឺ 

ច្នាេះច្ទមត្ច្បើយក្សច្បេះែូងច្ៅព្និិត្យច្ឃើញមានម ជាាំត្ូចៗច្ៅច្លើសាច់ែ ាំច្បេះែូងច្ ើយច្ក្ខេះវិញ ច្ ើល

ច្ៅជាាំច្មម  ។ 

ចំណ ំ

 គម នថ្នា ាំសគ្មាបព់្ាបាលជាំងឺច្នេះច្ទ 

 គ្បសិនច្បើទិញទ ក្សព្៊ីខាងច្គ្ៅ ទ ក្សវាយ៉ែ ងច្ហាចណាស់ ៣ោទិត្យ និងព្ិនិត្យតា ដ្ឋនច្រារ

សញ្ញា  ននជាំងឺ   ននឹងបញ្េលូវាជា យួទ វងូមែលមានគ្សាប់ច្ៅផ្ទេះ ។ 

ច្ៅច្ព្លទមានោយ  ៧ោទតិ្យគ្ត្វូចក់្សថ្នា ាំក្ខរពារជាំងឺច្នេះជាច្លើក្សទ៊ី យួ ច្ដ្ឋយចក់្សចូលក្សាុងសាច់ែ ាំ ។ 

ទនឹងមានភ្នព្សា ាំក្សាុងជ៊ីវតិ្របស់វាច្ដ្ឋយ ិនចាំបាច់ចក់្សថ្នា ាំក្ខរពារជាំងឺច្នេះ ជាច្លើក្សទ៊ី២ច្ទៀត្ច្ទ ។ 

2>9 ផ្លក្រនោជន៍នសដ្ារិចេ 
 

ក្ខរសនមត្់នានាច្គ្បើគ្បាសស់គ្មាប់ក្ខររ នាផ្លគ្បច្យជន៍ច្សែាកិ្សច េ មានែូចខាងច្គ្ក្ខ ច្នេះ 

 ក្ខរផ្ដល់ចាំ ៊ីបមនែ ច្លើច ងអងារសគ្មាប់់ក្សូនទ និងគ្សូវសគ្មាប់ទច្ព្ញវយ័ ។  



 

 

 ក្សសិក្សរគ្ត្ូវចាំណាយថវិក្ខ សគ្មាប់ក្ខរសាងសង់គ្ទុងសគ្មាបកូ់្សនទ និងគ្ទុងសគ្មាប់ទ្ាំ និងច្ ទព្ង 

មានច្ៅក្សាុងក្ខរចិញ្េឹ ជាលក្សា ៈប រា  ក៏្សែូចជាច្ៅក្សាុងបទដ្ឋា នអន វត្ដបច្ច េក្សវទិាច្នេះមែរ ។ ែូចច្នេះ 

ត្ន លសាងសង់គ្ទុងគ្ត្ូវដ្ឋក់្សបញ្េលូសគ្មាប់ក្ខររ នាច្សែាកិ្សច េននគ្បព្័ន ធទាំងព្៊ីរ។ មត្បមនែ ច្លើច្នេះច្ដ្ឋយ 

សារជាំងឺផ្កដ សាយបក្សស៊ី ក្សសិក្សរនឹងវិនិច្យរបមនែ ច្លើក្ខរសាងសង់គ្បព្័ន ធជ៊ីវសនដសិ ខសគ្មាប់ទ ។ 

 ក្ខរវិភ្នរច្នេះ ច្គ្បៀបច្្ៀបមត្ច្លើផ្លចាំច្ ញននក្ខរមក្សលាំអចាំ ៊ី និងក្ខរគ្រប់គ្រង ។ ែូចច្នេះបញ្ញា ពាក់្ស 

ព្័ន ធច្លើស ខភ្នព្  ិនបានសងាត្់្ៃន់ច្ៅក្សាុងក្ខរវិភ្នរច្នេះច្ទច្ដ្ឋយសនមត្់ថ្ន ទចិញ្េឹ ច្ៅក្សាុងគ្បព្័ន ធទាំងព្៊ីរ 

បានទទួលក្ខរចក់្សថ្នា ាំក្ខរពារជាំងឺរួចរាល់ច្ៅច្ ើយ ។ 

 ក្ខររ នាមផ្អក្សច្ៅច្លើចាំនួនទ ៣០-៣៥ក្សាលមែលក្សសិក្សរខាា ត្ត្ូចនិយ ចិញ្េឹ ។ មត្ោចបច្ងាើនចាំ លូ 

ក្ខន់មត្ច្គ្ចើនសគ្មាប់ក្សសិក្សរមែលមាន្នធាន ច្ដ្ឋយបច្ងាើនចាំនួនទែល់ ១០០-១៥០ ក្សាលច្ែើ ប៊ីច្គ្បើគ្បាស់ 

ក្សាំលា ាំងព្លក្ស មគ្រសួារឱ្យមានគ្បសទិធិភ្នព្ ។ 

 ច្ែើ ប៊ីរ នាផ្លគ្បច្យជន៍ច្សែាកិ្សច េ  ្យ ភ្នរននក្ខរស ៊ីចាំ ៊ីរបស់ទចប់ច្ផ្ ដើ ព្៊ីកូ្សនរ ូត្ែលច់្ ទព្ង 

មផ្ អក្សច្លើបទព្ចិ្សា្ន៍ច្ៅមសលោគ្រ៊ីត្ គ្ត្ូវបានច្គ្បើគ្បាសស់គ្មាប់ក្ខររ នាច្នេះ ។ 

 ច្គលបាំ ងននក្ខរមក្សលាំអក្ខរផ្ដល់ចាំ ៊ី និងគ្រប់គ្រងទច្ែើ ប៊ីបច្ង ាើនោគ្តារស់របស់កូ្សនទក្ខរលូត្លាស់ 

និងក្ខរច្រៀបចាំទសគ្មាប់ទ ក្សយក្សព្ង ។ សាំច្រចបានក្សតាដ ទាំងច្នេះធានាឱ្យកូ្សនច្ទលូត្លាស់ឆ្បរ់ ័សនិងក្ខល យ 

ជាច្ ទព្ងែ៏ល អ ។ 



 

 

ឧទាហរណ្៍ឧទាហរណ្៍  នក្រៀរនធៀរនសដ្ារិចេននក្ខរចញិ្េ ឹម្ទាលរាណ្ៈរុោណ្នងិក្ខរសរលអំចណំ្នីងិក្ររ់ក្រងទារនងុម្ួយឆ្ន រំនងុម្ួយក្រួសារនក្រៀរនធៀរនសដ្ារិចេននក្ខរចញិ្េ ឹម្ទាលរាណ្ៈរុោណ្នងិក្ខរសរលអំចណំ្នីងិក្ររ់ក្រងទារនងុម្ួយឆ្ន រំនងុម្ួយក្រួសារ  

 ទាំលាបក់្សសកិ្សរ មក្សលាំអ 

គ្បាក្សច់ាំ លូ ទនិ ាផ្ល 

ឯក្សតា/ឆ្ា ាំ 

ត្ន ល 

ច្រៀល/ឯក្សតា 

ចាំ លូ 

ច្រៀល/ឆ្ា ាំ 

ទនិ ាផ្ល 

ឯក្សតា/ឆ្ា ាំ 

ត្ន ល 

ច្រៀល/ឯក្សតា 

ចាំ លូ 

ច្រៀល/ឆ្ា ាំ 

ច្ ទព្ង ៣០ក្សប ១២០០០ ៣៦០០០០ ៣០ក្សប ១២០០០ ៣៦០០០០ 

ផ្លិត្ក្ស មស  ត្ ២១០០គ្គប់ ៤៥០ ៩៤៥០០០ ៤៥០០គ្គប់ ៤៥០ ២០២៥០០០ 

សរ ប ១៣០៥០០០  ២៣៨៥០០០ 

ក្ខរចាំណាយ បរិមា  

ឯក្សតា/ឆ្ា ាំ 

ត្ន ល 

ច្រៀល/ឯក្សតា 

ចាំណាយ 

ច្រៀល/ឆ្ា ាំ 

បរិមា  

ឯក្សតា/ឆ្ា ាំ 

ត្ន ល 

ច្រៀល/ឯក្សតា 

ចាំណាយ 

ច្រៀល/ឆ្ា ាំ 

កូ្សនទ ៣៥ក្សាល ៥៥០ ១៩២៥០ ៣៥ក្សាល ៥៥០ ១៩២៥០ 

ច្គ្បើគ្បាស់ចាំ ៊ីក្សាុងតារាងទ៊ី យួ 

គ្សូវ ៧៤៨ ៥៥០ ៤១១៤០០    

ច ងអងារ ២២១ ៨០០ ១៧៦៨០០ ៤៦០ ៨០០ ៣៦៨០០០ 

ក្សនទក់្ស    ៧២០ ៥៥០ ៣៩៦០០០ 

ច្ពាត្    ១៤២ ៥៥០ ៧៨១០០ 

ច្ ៅច្ ើ ែាំើូងច្ឈើ    ៥៥៣ ៣៥០ ១៩៣៥០ 

ច្ ៅគ្ត្៊ី    ៨០ ២០០០ ១៦០០០០ 

សម ដក្សច្សៀង    ១១ ១៧០០ ១៨៧០០ 

គ្ត្កួ្សន    ១៧៩ ១០០ ១៧៩០០ 

អាំបិល    ២០ ៤០០ ៨០០០ 

ច្ ៅសាំបក្សខយង    ១០ ៤០០ ៤០០០ 

វា៉ែ ក់្សសា ាំង ១៤០ ១០០ ១៤០០០ ១៤០ ១០០ ១៤០០០ 

គ្ទុង (៣០%)8   ៩០០០០   ៩០០០០ 

របងជ៊ីវសនដិស ខ      ១៥០០០០ 

ចាំណាយគ្បាក់្សសរ ប ៦៣០៤៥០  ១៣៤៣៣០

០ 

គ្បាក្សច់ាំច្ ញ+ព្លក្ស ម ៦៧៤៥៥០   ១០៤១៧០០ 

ចាំណាយ និម នសាចគ់្បាក្ស ់

ព្លក្ស ម ១១៣ ៤០០០ ៤៥២០០០ ៦៧ ៤០០០ ២៦៨០០០ 

ចាំណាយសរ ប ១០៨២៤៥០  ១៦១១៣០០ 

គ្បាក្សច់ាំច្ ញ ២២២៥៥០  ៧៧៣៧០០ 

គ្បាក្សទ់ទលួបានរតិ្ជាព្លក្ស មក្សាុង យួនថ ៃ ៥៩៧០  ១៥៥៤៥ 



 

 

គ្បាក្សច់ាំច្ ញស ទធ ៥៥១១៥០ 

បច្ង ាើនចាំ លូគ្រសួារ ៣៦៧១៥០ 

*ច្យើងរិត្ថ្នគ្ទុងទ ួយមែលបានសាងសង់ ោចច្គ្បើគ្បាស់រយៈច្ព្ល ៣ឆ្ា ាំ ។ 

ផ្លរ៉ាេះពាល់នលើររិសាថ នផ្លរ៉ាេះពាល់នលើររិសាថ ន 
 

ច្ដ្ឋយសារបច្ច េក្សវទិាមែលបានច្លើក្សច្ៅក្សាុង បអប ”TIP” ច្នេះគ្ត្វូបានគ្រប់គ្រងតា លក្សា ៈ 

្ មជាត្ិច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បាស់ផ្លនិងអន ផ្លក្សសិក្ស ម ឬអវ៊ីមែលគត្់ផ្លតិ្ច្ ត្ ែូច្ច ាេះច្ ើយច្្វើឱ្យមានផ្លប៉ែេះពាល់ 

វវិជ ជមាន យួចាំនួនសគ្មាប់បរិសាែ ន ។ 

 

ទចិញ្េឹ ក្សាុងគ្ទុងច្ៅក្សមនលង យួោចគ្ប ូលលា ក្សសគ្មាបែ់ាំណា ាំនិងក្សាុងច្ព្លជា យួគា អន វត្ដ ជ៊ីវសនដិស ខ 

មែលចូលរួ ចាំម ក្សក្សាុងក្ខរក្ខរពារជាំងឺទរួ បញ្េលូទាំង ជាំងឺផ្កដ សាយបក្សស៊ី និងក្ខរពារមាន់ ិនឱ្យទបាំផ្កល ញ 

សួនបមនលក្សសិក្សរែនទ ។ 

 

ក្ខរចិញ្េឹ ជច្នលនជាវិ្ ៊ី យួមានគ្បសទិធខិ ពស់ណាស់ក្សាុងក្ខរច្គ្បើគ្បាសល់ា ក្សសត្វមែលមានោសសូត្ខពសឱ់្យ 

ក្ខល យជាជ៊ី យួមានជ៊ីជាត្ជិ៊ីរលាយយតឺ្ៗសគ្មាប់ែាំណា ាំ។ វវិ្៊ីច្នេះោចក្ខត្់បនែយផ្លោគ្ក្សក់្សែល់បរិសាែ នច្ដ្ឋយ 

សារមានជ៊ីជាត្ិច្គ្ចើនបានភ្នយច្ចញព្៊ីគ្បព្័ន ធក្សសិដ្ឋា ន និងច្្វើឱ្យគ្សេះ ទច្នល ព្ លគ្ក្សខវក់្ស ។ល។ មត្នឹងផ្លតិ្ 

ោហារ ួយមែលមានគ្បចូ្ត្អ ៊ីនយ៉ែ ងល អ ។  

 

៣៣..  ក្ខរសណ្នានំលើក្ខរង្ករផ្សវព្វផ្ាយក្ខរសណ្នានំលើក្ខរង្ករផ្សវព្វផ្ាយ  

៣.១ វវិធីសាស្ដ្សដននក្ខរផ្សព្វផ្ាយ  

ទសែិត្ចាំច្ណា សត្វនិយ ចិញ្េ ឹច្ដ្ឋយក្សសិក្សរច្ៅជនបទ ច្ ើយក្សសិក្សរជាទចូ្ៅទិញកូ្សនទព្៊ីទ៊ីផ្ារ 

មែលមានោយ  យួនថ ៃ ។ ក្សសិក្សរ ួយចាំនួនភ្នា ស់កូ្សនទច្ដ្ឋយច្ មាន់ ឬទក្ខបា៉ែ  ។ ជាផ្លគ្បច្យជន៍ច្លើក្ស

តាដ  ឆ្លងជាំងឺសាំ  ូព្រឱ្យក្សសិក្សរផ្លិត្កូ្សនទច្ដ្ឋយខលនួឯង ច្ ើយអាក្សផ្សព្វផ្ាយោចយក្សកូ្សនទមែលភ្នា ស់ទាំង

ច្នាេះ ក្សច្្វើក្ខរបងាា ញ ។ ក្ស មវិ្៊ីផ្សព្វផ្ាយ គ្ត្វូច្រៀបចាំច្ើើងជា យួក្សសិក្សរមែលមានបទព្ិច្សា្ន ៍និងមាន

ក្ខរចប់ោរ ម ៍ច្ៅក្សាុងភូ ចិ្ៅទ៊ីតាាំងច្ផ្សងៗក្សាុងភូ ិមែលោចឱ្យក្សសិក្សរច្ផ្សងច្រៀនសូគ្ត្តា  ។ ក្សសិក្សរចូល

រួ ច្្វើបងាា ញច្្វើកិ្សច េសនាក្សាុងក្ខរមចក្សរំមលក្ស និងអន វត្ដក្ខរបងាា ញច្នេះជា យួក្សសិក្សរនែរូររបស់ច្រ៥នាក្ស់ច្ទៀត្ 

ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយ ជួបគ្បជ ាំជា យួគ្កុ្ស ក្សសិក្សរច្នេះច្រៀងរាល់សបាដ  ៍ច្ែើ ៊ីបព្ិនិត្យតា ដ្ឋនក្ខរច្្វើបងាា ញ ច្នេះ 

ច្ ើយជា យួគា ច្នាេះមែរព្ិភ្នក្សាបញ្ញា  ឬគ្បធានបទពាក់្សព្័ន ធនានា ច្ៅច្លើក្ខរអន វត្ដន៍ បអប ’TIP’ ច្នេះ ។ 



 

 

វវិ្៊ីសាស្ដ្សដសគ្មាប់ក្ខរអន វត្ដន៍ បអប ’TIP’enHមផ្ អក្សច្លើក្ខរច្្វើបងាា ញតា ច្គលច្ៅគ្រួសារ 

ន៊ី ួយៗ ប៉ែ មន ដក្ខរជួបគ្បជ ាំ និងព្ិភ្នក្សាច្រៀងរាល់សបាដ  ៍គ្ត្ូវច្្វើជាគ្កុ្ស ្ាំច្ៅក្សាុងភូ ិមែលមានក្ខរចូលរួ ទាំង 

ក្សសិក្សរច្្វើ បងាា ញ និងនែរូររបសច់្រ ។ 

ែាគ្ក្ខ ននយ ទធសាស្ដ្សដរើក្សសាយច្លើក្ខរងារផ្សព្វផ្ាយនន TIP ច្នេះ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ែាំណាក្សក់្ខល នងិក្ខរម នាាំ  ែាំណាក់្សក្ខល និងមបបបទនានាក្សាុងក្ខរច្រៀបចាំអន វត្ដ និង 

វាយត្ន លច្ៅច្លើ បអប ’TIP’ ច្នេះ មានច្រៀបចាំច្ក្សាេះ 

ក្សាយច្ៅខាងច្គ្ក្ខ ៈ 

 

ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសទ៊ីតាាំង   

ច្ដ្ឋយសារមត្ បអប ‘TIP’ ច្នេះ ោចស គ្សបច្សទើរមត្គ្រប់ត្ាំបន់ទាំងអសន់នគ្បច្ទសក្ស ពុជា 

ែូច្ច ាេះ ិនមានជាលក្សា ៈវិនិច េយ័អវ៊ី្ាំែ ាំសគ្មាប់ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសច្នាេះច្ើើយ។ ច្ទេះប៊ីយ៉ែ ងច្នេះក្ស៏ច្ដ្ឋយភ ូិមែល 

មានផ្ទេះច្ៅដ្ឋច់ៗ ឆ្ៃ យព្៊ីគា ររួគ្ត្ូវបានច្គ្ជើសច្រើសច្ែើ ប៊ីសាក្សលបង ’TIP’ ច្នេះជាែាំបងូសនិច្ែើ ប៊ីងាយគ្សលួ 

ក្សាុងក្ខរច្រៀបចាំ និងទ៊ីក្សមនលងសគ្មាប់ផ្លិត្ចាំ ៊ីទច្ទៀត្ផ្ង ។ 

ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសក្សសកិ្សរ នងិក្ខរច្រៀបចាំ  

ច្ែើ ប៊ីច្្វើឱ្យត្ន ល ក្ខរងារផ្សព្វផ្ាយច្នេះោចទទលួយក្សបាន និងបច្ង ាើនគ្បសទិធិភ្នព្ននក្ខរច្គ្បើ្នធាន 

ច្នាេះភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយរួរៈ 

ភាន រ់ង្ករ 

ផ្សព្វផ្ាយ 
 

ទ៊ីតាាំងបងាា ញ ៥-

១០តា ផ្ទេះនា 

នាច្ៅក្សាុងភ ូ ិ

ក្សសិក្សរនែរូ 

២៥-៥០នាក់្សចូល 

រួ រាល់ក្ខរគ្បជ ាំ 

 ក្សសិក្សរច្្វើបងាា ញមាា ក់្សៗមាននែរូ 

ចាំនួន ៥នាក្ស ់ 

ទ៊ីវាមគ្សក្សសិក្សរ 

 

ក្សសិក្សរច្ផ្សង 

ច្ទៀត្ចលូរួ   

ច្ព្ទយសត្វភ ូ ិ

 



 

 

 ច្គ្ជើសច្រើសក្សសិក្សរចប់ោរ ម  ៍ និងសក្ស ម ៥-១០នាក្ស ់ ច្ៅក្សាុងភូ ិ យួ (ចាំនួនោគ្សយ័ច្លើចាំនួនគ្រួសារ 

ែង់ស ៊ីច្ត្ និងទាំ ាំភ ូ)ិ ។ ក្សសិក្សរចូលរួ គ្ត្ូវចបច់្ផ្ ដើ យ៉ែ ងច្ហាចណាស ់៣០-៣៥ទ សគ្មាប់ចូលរួ  

អន វត្ដ ’TIP’ ច្នេះ ។ 

 ក្សសិក្សរមែលបានច្គ្ជើសច្រើសមានផ្ទេះច្ៅឆ្ៃ យៗព្៊ីគា ច្ៅក្សាុងភូ  ិ ច្ែើ ប៊ីច្្វើឱ្យក្ខរផ្សព្វផ្ាយមចក្សចយែល ់

 ន សសច្គ្ចើន ។ ក្សសិក្សរចូលរួ ធាល ប់មានបទព្ចិ្សា្នច៍្លើក្ខរចិញ្េឹ មាន់ខលេះ និងមានចិត្ដចងចូ់លរួ  ។ 

 ជាលក្សាខ ឌសគ្មាប់ចូលរួ ច្ៅក្សាុងក្ខរអន វត្ដន៍ ’TIP’ ច្នេះក្សសិក្សរមែលបានច្គ្ជើសច្រើសគ្ត្វូរក្សនែរូរចាំនួន 

៥នាក្ស ់មែលរស់ច្ៅជ ាំវិញផ្ទេះខលនួច្ែើ ប៊ីច្្វើក្ខរច្រៀនសូគ្ត្រួ គា  ។ 

 ច្ែើ ប៊ីច្លើក្សទឹក្សចិត្ដែលក់្ខរចូលរួ របស់ក្សសិក្សរច្គ្ជើសច្រើស និងមចក្សរំមលក្សបទព្ិច្សា្ន៍ែលអ់ាក្សែនទ មាន 

សាំភ្នរៈ ួយចាំនួនមែលផ្ដលឱ់្យក្សសិក្សរែូចជាវត្ែុធាត្ ផ្ស ាំចាំ ៊ី មែលគត្់ ិនោចផ្លតិ្ច្ៅក្សាុងភូ  ិ និងព្ូជ 

ែាំណា ាំជាចាំ ៊ីគ្បូច្ត្អ ៊ីន ឬបាល សទ៊ីក្សសគ្មាប់ផ្លតិ្ចក្សបាយទ ក្សាុងក្សរ ៊ីលក្សាខ ឌអាំច្ណាយផ្ល និងវា៉ែ ក់្ស 

សា ាំង ប៉ែ មន ដក្សសិក្សរគ្ត្ូវមានកូ្សនទ សាំភ្នរៈសគ្មាប់ច្្វើគ្ទងុ របងបាាំង និងែ៊ី ។ 

 

ឧបក្សរ /៍សាំភ្នរៈ  

សាំភ្នរៈមែល ិនមានច្ៅក្សាុងភូ ិ ឬ ិនោចផ្លតិ្បានច្ដ្ឋយក្សសិក្សរ ោចគ្ត្ូវផ្ ដល់ឱ្យជាក្ខរច្លើក្សទឹក្ស 

ចិត្ដច្ែើ ប៊ីចូលរួ និងមចក្សរំមលក្សបទព្ចិ្សា្ន៍ែលអ់ាក្សែនទ ។ សាំភ្នរៈ និងឧបក្សរ ៍គ្ត្ូវក្ខរសគ្មាប់អន  ីវត្ដ 

បអប ’TIP’ ច្នេះមានៈ 

សាំភ្នរៈឧបត្ែ សែលក់្សសកិ្សរ 

 វា៉ែ ក់្សសា ាំងសគ្មាប់ចក់្សក្ខរពារជាំងឺ (ោសនាច្រារ និងច្ប៉ែសដ) សគ្មាបក់្ខរច្្វើបងាា ញប៉ែ ច្ណាណ េះ ។ 

 ក្សាំរាលបាល សទ៊ីក្សគ្បសិនច្បើក្សសិក្សរគ្ត្ូវក្ខរផ្លិត្ចក្សបាយទ ។ 

 ចាំ ៊ីគ្បូច្ត្អ ៊ីនមែលក្សសិក្សរ ិនោចផ្លិត្បានច្ដ្ឋយខលនួឯង (ផ្ដល់ច្លើក្សែាំបូងជាក្ខរច្លើក្សទឹក្សចិត្ដ) ។ 

 គ្គបព់្ូជែាំណា ាំចាំ ៊ីសត្វរួ បញ្េលូទាំងជច្នលន គ្បសិនច្បើ មានត្ាំរូវក្ខរ ។ 

ចាំណា ាំ 

 ច្ែើ ប៊ីអន វត្ដន៍បអប ’TIP’ ច្នេះជាលក្សា ៈគ្ទង់គ្ទយ្ាំមែលមានក្សសិក្សរច្គ្ចើនចប់ោរ ម ៍ 

ច្នាេះចាំណាយច្ផ្សងៗគ្ត្វូច្ចញច្ដ្ឋយក្សសិក្សររួ ទាំងត្ន លច្សវាក្ស មច្គ្ក្ខយព្៊ី ក្ខរច្្វើបងាា ញ ដង ។ 

 ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយច្ៅច្ព្លច្នាេះ ោចច្្វើក្ខរជា យួភ្នា ក់្សងារច្ព្ទយសត្វភូ  ិ គ្បសិនច្បើមាន 

ច្ែើ ប៊ីជយួសាំរួលែលក់្ខរអន វត្ដន៍ ’TIP’ ច្នេះ ។ ជាទូច្ៅក្សសិក្សរ ិនមានគ្បាក់្សសគ្មាប់បង ់

ែល់ច្សវាក្ស មរបស់ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយ ក៏្សែូចជាច្ព្ទយសត្វភ ូិមែរ ែូច្ច ាេះភ្នរ៊ីទាំងសងខាង 



 

 

គ្ត្ូវច្រៀបចាំជាកិ្សច េគ្ព្ ច្គ្ព្ៀងច្ដ្ឋយយក្សនថល ច្សវាក្ស ម និងនថ លវា៉ែ ក់្សសា ាំង ព្៊ី៣-៥% ននត្ន ល 

ស  ត្សរ បមែលបានផ្លតិ្ ។  

 ច្្វើតា វិ្ ៊ីច្នេះ ោចច្លើក្សទឹក្សចិត្ដទាំងក្សសិក្សរ ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយ និងច្ព្ទយសត្វភ ូិអន វត្ដ 

ឱ្យល អច្ែើ ប៊ីមចក្សចយផ្លគ្បច្យជន៍គា  ។ 

 

ក្ខរចលូរ ួចាំម ក្សព្៊ីក្សសកិ្សរ  

 ច្រៀបចាំែ៊ី យួមផ្ ាក្សសគ្មាប់អន វត្ដ ’TIP’ ច្នេះ ។ 

 មានកូ្សនទ ៣០-៣៥ក្សាល សគ្មាបអ់ន វត្ដ ’TIP’ ច្នេះ ។ 

 សាំភ្នរៈសគ្មាប់សាងសង់គ្ទុង ែាំបូល និងរបងបទិបាាំង ។ 

 សមាជិក្សគ្រសួារមាា ក់្សទទួលខ សគ្ត្ូវច្លើក្ខរងារច្នេះរួ បញ្េលូទាំងក្ខរចូលរួ ច្ៅក្សាុងកិ្សច េគ្បជ ាំនិងព្ិភ្នក្សាគា

នានា ។ 

 ចាំ ៊ីទ មាន ច ងអងារ និងក្សនទក់្សច្ែើ ប៊ីផ្ស ាំចាំ ៊ីតា រូប នដខាងច្លើ ។ 

 

ក្ខរព្និតិ្យតា ដ្ឋន នងិវាយត្ន ល  

ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយ គ្ត្ូវច េះជបួក្សសិក្សរែល់ទ៊ីក្សមនលងឱ្យញឹក្សញបច់្ៅច្ព្លកូ្សនទច្ៅត្ូច ។ ត្ួនាទ៊ីអាក្សផ្សព្វ 

ផ្ាយមែលគ្ត្ូវច្្វើមានែូចខាងច្គ្ក្ខ ៈ 

 ច្រៀបចាំក្ខរគ្បជ ាំជា យួក្សសិក្សរ និងនែរូររបសព់្ួក្សច្រ ច្ែើ ប៊ីព្ិភ្នក្សាច្លើែាំច្ ើរក្ខរបងាា ញោគ្សយ័ ច្ៅ

តា  ជច្គ្ ើសបច្ច េក្សច្ទសមែលក្សសិក្សរបានច្គ្ជើស ។ 

 ព្ិនិត្យតា ដ្ឋនច្ៅតា ផ្ទេះន៊ី យួៗច្ែើ ប៊ីវាយត្ន លច្ៅច្លើក្ខរអន វត្ដន៍ ’TIP’ ច្នេះ ។ 

 ថលឹងកូ្សនទជាគ្កុ្ស ច្រៀងរាល ់១០នថ ៃ ដង ជា យួមាេ ស ់។ 

 ច្រៀបចាំក្ខរព្ិនិត្យតា ដ្ឋន និងវាយត្ន លច្ដ្ឋយមានក្ខរចូលរួ ព្៊ីក្សសិក្សរច្ៅច្ព្លកូ្សនទមានោយ ៣មខ 

(ែាំណាក់្សក្ខលលូត្លាស)់ ។ ច្ៅនថ ៃជា យួគា ច្នេះ ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយោចអច្ញ្ជើញក្សសិក្សរច្ផ្សងៗច្ទៀត្ 

ឱ្យចូលរួ វាយត្ន ល ’TIP’ ច្នេះ និងទនទ ឹគា ច្នាេះច្រៀបចាំទ៊ីវាមគ្សក្សសិក្សរមែលអន ញ្ញា ត្ឱ្យក្សសិក្សរបច្ងាគ ល 

មចក្សរំមលក្ស បទព្ចិ្សា្ន៍ែលអ់ាក្សែនទ ។ ច្ៅែាំណាក់្សក្ខលមែលទចប់ច្ផ្ ដើ ព្ង ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយោច 

ក្ខត្ប់នែយច្ព្លច្វលាក្សាុងក្ខរច េះជួបជា យួក្សសិក្សរមត្ច្ៅច្ព្លច េះ ដងៗ ភ្នា ក់្សផ្សព្វផ្ាយតា ដ្ឋនក្ខរផ្លតិ្ 

ស  ត្របស់ទ ច្ ើយោចមានច្រៀបចាំគ្បធានបទណា យួពាក់្សព្ន័ ធច្លើែាំណាក់្សក្ខលផ្លិត្ក្ស មស  ត្ច្នេះ ។ 

 

 



 

 

មផ្នក្ខរ  

ចាំច្ពាេះ ’TIP’ ច្នេះ  ិនមានច្ព្លច្វលា/រែូវជាក់្សលាក់្សចាំបាច់ច្នាេះច្ទ មត្ជាក្ខរគ្បច្សើររួរមត្ចប់អន វត្ដ 

ច្ៅច្ែើ រែូវច្ភលៀងធាល ក់្ស ច្ដ្ឋយសារមានទឹក្សសគ្មាប់ក្សូនទម លច្លង និងមានចាំ ៊ីោហារ្ មជាត្ិែូចជា 

គ្ត្កួ្សន កូ្សនក្ខដ   ខយង ។ល។ 

៣.២ ថ្វិក្ខសំោរក់្ខរនធវើរង្កា ញ 

ថវិក្ខសគ្មាប់ក្ស មវិ្៊ីផ្សព្វផ្ាយ នឹងមគ្បគ្បលួោគ្សយ័ច្លើត្គ្ ូវក្ខរជាក់្សមសដងននសា  ៊ីអង គភ្នព្ ។ 

តារាងថវិក្ខខាងច្គ្ក្ខ បានបច្ងាើត្ច្ើើងក្សាុង ឆ្ា ាំ២០០៦ ច្ដ្ឋយច្យងច្ៅច្លើក្ខរបា៉ែ ន់សាម នច្លើបទដ្ឋា នអន វត្ដ ប

ច្ច េក្សវិទារបស់នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម . 

ថ្វិក្ខ និង ក្ខរសនមត្ ់ ចាំនួន / ត្ន ល 

គ្កុ្ស ក្សសិក្សរ (ក្ស) ៣០ នាក្ស ់

ទ នសគ្មាបទ់៊ីតាាំងច្្វើបងាា ញ (ខ) $១៣៥ 

ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កុ្ស ក្សសិក្សរ (រ) 

- ឯក្សសារ ឬ ក្ខរម នាាំព្៊ីបច្ច េក្សវិទា បអប  

 
 

$៣០  

ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កុ្ស ក្សសិក្សរ (ឃ) 

- ោហារសាំរ៉ែន់ 

 
 

$៩០ 

ទ នចូលរួ ព្៊ីក្សសិក្សររាំរូ (ង) 

 

ក្សាំលា ាំងព្លក្ស ម ទ៊ី

ក្សមនលង-សាំភ្នរៈ កូ្សនទ 

ច្ព្ទយសត្វភ ូ ិ

 

ទិវាមគ្ស – ោហារសាំរ៉ែន់  (ច) 
$២៥ 

ទិវាមគ្ស – សាំភ្នរៈ  (ឆ្) 
$១០ 

 ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សុក្ស-គ្បាក់្សឧបត្ែ សគ្បចាំនថ ៃ  (ជ)                                                      

- ក្ខរប ដុ េះបណាដ ល ក្ខរគ្ត្ួត្ព្និិត្យទ៊ីក្សមនលងច្្វើបងាា ញ        

$៤២ 

 ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សុក្ស-គ្បាក់្សឧបត្ែ ស នថ លច្្វើែាំច្ ើរ (ឈ)    $២៤ 

ក្ខរច េះគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ-តា ដ្ឋនច្ៅ ូលដ្ឋា នច្ដ្ឋយអាក្សឯក្សច្ទសជាំនាញ (ញ)    $២០  

សរ ប  $៣៧៦ 

 



 

 

ក្ខរសនមត្់នក្រើក្បាស់មាន 

ក្ស. ក្សាុង បអប  ួយ មានគ្កុ្ស ក្សសិក្សរ (៣០ នាក្ស)់ និងក្សសិក្សររាំរូ មែលមានទ៊ីក្សមនលងបងាា ញ ៣ ក្សមនលង 

ខ. ទ នសគ្មាបទ់៊ីតាាំងច្្វើបងាា ញ កូ្សនទ៣៥ក្សាល x ៣បងាា ញ x US$០,២ = US$ ២១ 

- ច្ ៅគ្ត្៊ី (២៧រគ្ក្ស x ៣បងាា ញ x US$០,៥= US$4៤០,៥ប + សម ដក្សច្សៀង (៤ រគ្ក្ស x ៣បងាា ញ 

x US$០,៤= US$4៤,៨ប + គ្គប់ជូជគ្ត្កួ្សនសាំរាបដ់្ឋាំច្្វើចាំ ៊ី (២ រគ្ក្ស x ៣បងាា ញ x US$១,៥ 

US$៩ប = US$៥៤,៣ 

- គ្ទុង (សាំណាញ់) ៣បងាា ញ  x US$២០ = US$៦០ .  

សរ បទ នសគ្មាបទ់៊ីតាាំងបងាា ញទាំងអសរ់ឺ US$១៣៥ 

រ. ឯក្សសារប ដុ េះបណាដ លបច្ច េក្សវិទាមានរួ បញ្េលូទាំងសាំភ្នរៈសគ្មាប់បច្គ្ងៀន ច្ ច្រៀន ក្ខរបញ្ញេ ាំងសាល យ 

និង ផ្កទ ាំងរូបភ្នព្្ាៗំ  មែលជាែាំច្ ើរក្ខរននវិ្៊ីសាស្ដ្សដបច្គ្ងៀន ។ 

ឃ. ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កុ្ស ក្សសិក្សរមាន ៣វរគ  យួវរគ មានរយៈច្ព្ល យួនថ ៃង ច្លើក្សមលងមត្វរគ ក្ខរច្្វើជ៊ី 

ក្សាំប៉ែ សដ ិមានមត្ ២វរគច្ទ និង ក្ខរក្សាំ ត្់ចាំណាត្ថ់្នា ក់្សែ៊ី មាន ួយវរគមែរ 

ង. ទ នចូលរួ ព្៊ីក្សសិក្សរឬទ៊ីក្សមនលងបងាា ញ មានែ៊ីសាំរាប់អន វត្ដ មានកូ្សនទ ៣០-៣៥ក្សាល ក្សាំលា ាំងព្លក្ស ម 

សាំភ្នរៈសគ្មាប់សាងសង់គ្ទុង ែាំបូល និងរបងបទិបាាំង និងក្សនទក់្សច្ែើ ប៊ីផ្ស ាំចាំ ៊ី ក្សាំលា ាំងព្លក្ស ម និង 

ថវិក្ខសគ្មាបច់្ព្ទយសត្វភូ ិ។ 

ច. ទិវាមគ្សមានក្សនលេះនថ ៃ មានមត្ ដងក្សាុងវរគណា យួក្សាុងចាំច្ណា ទាំងប៊ីវរគ និងោចមានក្ខរចូលរួ ព្៊ីក្សសិក្សរ 

ច្ៅមក្សបរៗភូ ិគ្បម ល ៤០-៦០នាក្ស។់ 

ឆ្. សាំភ្នរៈសគ្មាប់ទិវាមគ្សរួ មានឧច្ឃ្លសនសព័្ទ(ច្ គ្ក្ស)ូ ក្សាំរាលបាល សទិក្ស និងផ្កទ ាំងបដ្ឋរូបភ្នព្ច្ផ្សងៗ ច្ទៀត្ 

ជ. សគ្មាប់ ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សុក្ស ថវិក្ខឧបត្ែ សរួ មាន៤នថ ៃ សគ្មាប់ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសទ៊ីក្សមនលងបងាា ញ ក្ខរចប់

ច្ផ្ ដើ  ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យតា ដ្ឋន ។ ចាំច្ពាេះក្ខរប ដុ េះបណាដ លសគ្មាប ់៣វរគ ផ្ដល់ច្ោយ ៦ នថ ៃ និងទិវា

មគ្សផ្ដល ់ច្ោយ២នថៃ 

ឈ. គ្បាក់្សឧបត្ែ សសគ្មាប ់៉ែូត្ ូ២ែ លាលសគ្មាប់ យួនថ ៃ ទាំងអស ់១២នថ ៃ 

ញ.  នទ៊ីរក្សសិក្ស មច្ខត្ដ-អាក្សឯក្សច្ទសផ្ដល់ជាំនួយបច្ច េក្សច្ទស និងគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ-តា ដ្ឋនក្ខរប ដុ េះបណាដ ល បអប  

 

៣.៣ រសនែងររឯរសាររសនថម្ 

 ជកា  ឌលអភិវឌ្ឍន៍ក្ខរចិញ្េឹ សត្វ និងក្សសិក្ស ម “មសលោគ្រ៊ីត្“ www.celagrid.org  និង នាយក្ស

ដ្ឋា ន ផ្លិត្ក្ស ម និងបស ព្ាបាល ។ 

 

http://www.celagrid.org/


 

 

៣.៤ សយនឌ្័រ  

ស្ដ្សដ៊ីស រ យសគ្មាប់ច្គ្ជើសច្រើសក្សាុងក្ខរចូលរួ ច្ៅក្សាុង បអប ’TIP’ ច្នេះ ច្ដ្ឋយសារជាទូច្ៅព្ួក្សច្រ ច្គ្ចើន

ច្្វើក្ខរងារច្ៅមក្សបរផ្ ទេះ។ ’TIP’ ច្នេះោចជួយស្ដ្សដ៊ីឱ្យបច្ង ាើនចាំ លូ ច្ែើ ប៊ីគាំគ្ទែល់គ្រួសារច្រជាព្ចិ្សស 

សគ្មាបប់ច្ង ាើនោហាររូបត្ែ សែល់ក្ស មារ និងទិញសាំភ្នរៈសគ្មាប់ក្សូនច្ៅសាលាច្រៀន ។ 

 

ច្ដ្ឋយសារអាក្សចូលរួ អន វត្ដ ’TIP’ ច្នេះ ភ្នរច្គ្ចើនជាស្ដ្សដ៊ីក្ខរផ្ ដល់អទិភ្នព្ែល់អាក្សផ្សព្វផ្ាយជាស្ដ្សដ៊ីក្សាុងក្ខរ

ច្រៀបចាំក្ខរងារច្នេះច្ៅតា ភូ មិានសារៈសាំខាន់ណាស់ ។ 

 

 

 

សគ្មាបព់្ត័្ម៌ានបមនែ  ស ូទាំនាក្សទ់ាំនង 

នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម ននគ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ 

# ២០០ វវិថ៊ីគ្ព្េះនច្រាត្ដ   ភាាំច្ព្ញ  

គ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្ស ពុជា 

ទូរសព័្ទៈ ០១២ ៨៣៣ ៧៧៧ ឬ ០១២ ៨២៦ ៦១៧ 

ទូរសារៈ ៨៥៥ ២៣ ២១០ ៩៤៨ ឬ ៨៥៥ ២៣ ២១៣ ០១១ 

អ ៊ីម ៉ែលៈ  kunso@camnet.com.kh ឬ mak_soeun@camnet.com.kh  

mailto:mak_soeun@camnet.com.kh

