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ព្រសួងរសិរម្ម រុក្ខា ព្រមាញ ់និង ននសាទ 

  

  

  

រទដ្ឋា នអនុវតដរនចេរវិទារទដ្ឋា នអនុវតដរនចេរវិទា 
  

ក្ខរចិញ្េ ឹម្ព្តីរនងុស្ព្សក្ខរចិញ្េ ឹម្ព្តីរនងុស្ព្ស  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នរៀរចំនដ្ឋយនរៀរចំនដ្ឋយ  នាយរដ្ឋា នផ្សរវផ្ាយរសិរម្មនាយរដ្ឋា នផ្សរវផ្ាយរសិរម្ម  

សហក្ខរជាម្យួសហក្ខរជាម្យួ  រដ្ាបាលជលផ្លរដ្ាបាលជលផ្ល  

ឧរតថម្ភនដ្ឋយឧរតថម្ភនដ្ឋយ  គំនរាងក្ខរផ្សរវផ្ាយរសិរម្មគំនរាងក្ខរផ្សរវផ្ាយរសិរម្ម  រម្ពជុារម្ពជុា--អូស្ដ្សាដ លីអូស្ដ្សាដ លី  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នរៀរនរៀងនដ្ឋយៈ នោរ ជិន ដ្ឋ 

រដ្ាបាលជលផ្ល 

ទូរស័ព្ទលេខៈ ០២៣ ៩៩៦ ៣៨០  ឬ ០១១៩៩០៩៩០ 

អ ៊ីម ៉ែេៈ  smallfish@online.com.kh  

  

  

ក្ខលររិនចេទៈ ស្ែ តុោ ២០០៦  

  

  

 

 

© រក្សាសិទធិគ្រប់យ៉ែ ងៈ គ្រប់បទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវិទា (បអប) ទាំងអស់រួ ទាំងឯក្សសារលនេះជាក្ស មសិទធិរបស់ គ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម 

រ ក្ខា គ្បមាញ់ និងលនសាទ ល ើយសាំលរចផ្ដេ់លោយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស មល្វើជាមាេ ស់ក្ស មសិទធិ ។ រាេ់សាំល ើស ាំផ្េិត្បមនែ  

គ្ត្ួវស ាំក្ខរអន ញ្ញា ត្សិទធិជា  ន ព្៊ីនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម ។ 
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រុរវរថា 

គ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និង លនសាទ លគ្ក្ខ ក្សិច េស ក្ខរគាំគ្ទព្៊ីទ៊ីភ្នា ក់្សងារអូស្ដ្សាដ េ៊ីសាំរាប់ក្ខរអភវិឌ្ឍន៏ 

អនដរជាត្ ិ(AusAID)តា រយៈរាំលរាងក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម ក្ស ពុជា-អូស្ដ្សាដ េ៊ី ជាំហានទ៊ី២ (២០០១-២០០៦) មែេមាន 

លគេលៅព្គ្ងឹងសាែ ប័ន និងគ្បព្័ន ធផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស មលៅក្ស ពុជាបានខិត្ខាំយ៉ែ ងលព្ញទាំ ឹងលែើ ប៊ីល្វើក្ខរព្គ្ងឹង

ស ត្ែភ្នព្ ស្ដ្នដ៊ីផ្សព្វផ្ាយក្សសកិ្ស ម ក្ខរលរៀបចាំក្សសាងមផ្នក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស មគ្សបតា លគេនលយបាយវិ ជឈក្ខរ 

និងវិស  ជឈក្ខររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាេ តា រយៈក្ខរវិភ្នរគ្បព្័ន ធលក្សសគ្ត្-បរិសាែ នថ្នា ក់្សឃ ាំ សងាា ត្ ់  និងបានចងគ្ក្សង

ជាបទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវិទាលនេះល ើង។ 

 

បទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវិទាលនេះ បានចងគ្ក្សងលដ្ឋយអាក្សជាំនាញឯក្សលទស (Suject Matter Specialist) 

នឹងគ្ត្ួវបានឆ្លងក្ខរព្ិនិត្យ ព្លិគ្គេះលយបេ ់ និងឯក្សភ្នព្យេគ់្ព្ ព្៊ីរ ៈក្ស មក្ខរបលច េក្សលទសមែេមានសមាសភ្នព្ 

 ក្សព្៊ីនាយក្សដ្ឋា នជាំនាញនានា ននគ្ក្សសងួក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និងលនសាទ និងអាក្សពាក់្សព្នធ័លផ្សងៗលទៀត្។ 

ឯក្សសារែ៏មានសារៈសាំខាន់លនេះ រឺជាឯក្សសារលគេមែេព្ិព្ ៌នាអាំព្៊ី ព្័ត្៌មាន បលច េក្សលទស វវិ្៊ីសាស្ដ្សដ ន៊ីត្ិវិ្៊ី 

និងមផ្នក្ខរថវិក្ខចាំណាយសគ្មាប់ជួយែេ ់ ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សុក្ស និងភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្ដិលៅ ូេដ្ឋា ននានាយក្សលៅលគ្បើគ្បាស់ 

ក្សាុងក្ខរប ដុ េះបណាដ េ និងផ្សព្វផ្ាយបលច េក្សលទសថម៊ីៗ ក្សាុងបាំ ងលផ្ទរចាំល េះែឹងព្័ត្៌មាន និងបលច េក្សវិទាក្សសិក្ស មតា  

គ្រប់រូបភ្នព្ឱ្យបានគ្ជួត្គ្ជាបែេ់គ្បជាក្សសិក្សរ និងផ្េិត្ក្សរ មែេរស់លៅក្សាុងត្ាំបន់មានសក្ខដ ន ព្េភ្នព្គ្សបតា  

េក្សាខ ឌភ ូិសាស្ដ្សដ លសែាកិ្សច េសងគ  និងត្គ្ ួវក្ខរចាំបាច់ជាក់្សលាក់្សលៅ ូេដ្ឋា ន ។  

 

ែូលច ាេះបទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវិទាលនេះ មានសារៈគ្បលយជន៍ជារួ សគ្មាប់ ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មលខត្ដ-គ្កុ្សង យក្សលៅ 

លគ្បើគ្បាស់ក្សាុងក្ខរ ចូេរួ លដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា ចាំលពាេះ  ខ មែេគ្បជាក្សសិក្សរលយើងក្សាំព្ ងគ្បឈ   ខលៅក្សាុងក្ខរល្វើផ្េតិ្ក្ស ម 

ក្សសិក្ស ម ព្ពិ្ិ្ក្ស មក្សសិក្ស ម លែើ ប៊ីធានាសនដិស ខលសបៀង និងបលង ាើនគ្បាក់្សចាំ េូគ្រសួារ ជាព្ិលសសរួ ចាំម ក្ស 

ក្ខត្ប់នែយភ្នព្គ្ក្ស៊ីគ្ក្សគ្សបតា យ ទធសាស្ដ្សដ ចត្ លក្ខ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាេ ។  

 

គ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និងលនសាទ គាំគ្ទនូវឯក្សសារបទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវទិាលនេះមែេជា ឯក្សសារ

លគេសគ្មាប់ ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សកុ្ស លខត្ដ-គ្កុ្សង អងគក្ខរលគ្ៅរដ្ឋា ភិបាេ ភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្តិនានាលៅ ូេដ្ឋា ន និងអាក្សពាក់្សព្័ន ធ

ទាំងអស់យក្សលៅអន វត្ដក្សាុងក្ខរលផ្ ទរបលច េក្សវិទាែេ់គ្បជាក្សសិក្សរលៅជនបទឱ្យទូេាំទលូាយ និងទទួេបានមផ្លផ្កា េ អ

គ្បលសើរគ្បក្សបលដ្ឋយក្សដ៊ីសងឃឹ ។ 

 

                                    រដ្ាម្ស្ដ្នដី  

 



  

អារម្ភរថាអារម្ភរថា  
 

  ពាក្សយលព្ញនន បអប រឺ “បទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវទិា”។ បអប ព្នយេព់្៊ីរលបៀបអន វត្ដបលច េក្សវិទាលែើ ប៊ី

ជយួលដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា មផ្ ាក្សក្សសកិ្ស មរបស់ក្សសិក្សរ។ បអប ផ្ទកុ្សនូវព្ត័្៌មានបទដ្ឋា ន និងសាំភ្នរៈសគ្មាប់លោយ ស្ដ្នដ៊ី

ផ្សព្វផ្ាយលផ្ទរបលច េក្សវទិាលនេះលៅក្សសិក្សរ។ លគេរាំនិត្ននបអប រឺលែើ ប៊ីផ្សព្វផ្ាយែេ់ឃ ាំ គ្សុក្ស និងលខត្ដលៅទូទាំង

គ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្ស ពុជា។ បអប គ្ត្ួវបានលរសរលសរសគ្មាប់លោយ ស្ដ្នដ៊ីផ្សព្វផ្ាយអងគក្ខរលគ្ៅរដ្ឋា ភិបាេ និងមផ្ ាក្ស

លផ្សងៗលទៀត្ មែេបាំលរើក្ខរលៅក្សាុងវិសយ័អភិវឌ្ឍន៏ក្សសិក្ស ម លៅតា  េូដ្ឋា នលគ្បើគ្បាស់។ បអប មានេក្សា ៈែូច

ខាងលគ្ក្ខ លនេះ ៖ 

 ោចបត្់មបនបាន-បអប ោចយក្សលៅអន វត្ដបានលៅគ្របទ់៊ីក្សមនលងក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្ស ពជុា 

 សា ញ្ា-បអប ោចលគ្បើគ្បាសប់ានលដ្ឋយគ្រប់មផ្ ាក្សមែេបាំលរើក្ខរលៅតា  េូដ្ឋា ន  

 ងាយយេ-់ងាយគ្សួេក្សាុងក្ខរផ្ដេ់នូវព្័ត្៌មានសាំខាន់ៗ 

 បអប គ្ត្ួវបានក្សាំ ត្់ោទភិ្នព្លដ្ឋយមផ្អក្សលៅតា បញ្ញា មផ្ ាក្សក្សសិក្ស មសាំខាន់ៗរបស់ក្សសកិ្សរ តា រយៈ 

គ្បភព្ជាលគ្ចើនែូចជា គ្បព្័ន ធគ្រប់គ្រងព្័ត្៌មានរបស់នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម (FSMIS) មែេផ្ទកុ្សនូវ 

ព្ត័្៌មានសាំខាន់ៗ របស់ក្សសិក្សរ។ បញ្ញា មផ្ ាក្សក្សសិក្ស មរបស់ក្សសកិ្សរ គ្ត្ួវបានលរវិភ្នរតា រយៈក្ខរវិភ្នរគ្បព្័ន ធ លក្សសគ្ត្-

បរិសាែ នថ្នា ក់្សឃ ាំ (AEA) លៅទូទាំង គ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្ស ពជុា។ បអប មានលៅតា សាែ ប័ននានាែូច ខាងលគ្ក្ខ ៈ 

 វវិទាសាែ នគ្សាវគ្ជាវជាត្ ិ  ក្ស មវិ្៊ីផ្សព្វផ្ាយ 

 គ្កុ្ស ក្សសិក្សរ  មាេ ស់ជាំនយួ 

 អងគក្ខរលគ្ៅរដ្ឋា ភិបាេ  មផ្ ាក្សឯក្សជន 

 ទ៊ីភ្នា ក់្សងារគ្សាវគ្ជាវអនដរជាត្ ិ  

 បអបគ្ត្វួបានគ្របគ់្រងលដ្ឋយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស មននគ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និង លនសាទ។ 

បអប គ្ត្ួវបានសរលសរលដ្ឋយអាក្សឯក្សលទសមែេមានបទព្លិសា្ន៍លៅក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្ស ពុជា។ ែូលច ាេះ បអប 

ផ្ទកុ្សនូវបទព្លិសា្ន៍ េ អៗ សគ្មាប់អន វត្ដបលច េក្សវទិា។ បអប គ្ត្ួវបានឆ្លងក្ខត្ក់្ខរគ្ត្តួ្ព្ិនិត្យរបស់គ្កុ្ស ក្ខរងារ 

បអប បនាទ ប់ ក្សអន  ត័្ និង អន ញ្ញា ត្លដ្ឋយគ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និងលនសាទ សគ្មាបល់គ្បើគ្បាសល់ៅ

តា  ូេដ្ឋា ន។ 

 



  

មាតិក្ខអតថរទមាតិក្ខអតថរទ  

1- នសចរដីនផ្ដើម្ 
2- នោលក្ខរណ៍រនចេរនទស 

២.១- ល ត្ អវ៊ីលយើងចាំបាច់ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស ? 

២.២- ក្ខរលគ្ជើសលរើសទ៊ីក្សមន លង  សគ្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស 

  ២.២.១- េក្សា ៈគ្បភព្ទឹក្ស  

  ២.២.២- េក្សា ៈត្ាំបន់អភិវឌ្ឍន៍ក្ខរចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស 

  ២.២.៣- េក្សា ៈលសែាកិ្សច េសងគ  

២.៣- ក្ខរលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរ សគ្មាប់ផ្សព្វផ្ាយបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស 

២.៤- ក្ខរលរៀបចាំមគ្ស សគ្មាប់ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

  ២.៤.១-  ក្ខរលរៀបចាំភលឺមគ្ស  

  ២.៤.២-  ក្ខរដ្ឋក់្សបាំព្ង់បង ារួទឹក្សលចញ-ចូេ 

  ២.៤.៣- ក្ខរលរៀបចាំជគ្ ក្សគ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស 

 ២.៤.៣.១- ក្ខរជ៊ីក្សគ្បឡាយក្សាុងមគ្ស 

 ២.៤.៣.១- ក្ខរជ៊ីក្សគ្សេះក្សាុងមគ្ស 

 ២.៤.៣.១- ក្ខរជ៊ីក្សគ្សេះភ្នា បល់ៅវាេមគ្ស 

២.៥- ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស និងក្ខរគ្រប់គ្រង 

  ២.៥.១-  ក្ខរលរៀបចាំគ្សេះ និងមគ្ស   នដ្ឋក់្សគ្ត្៊ីចិញ្េឹ   

   ២.៥.១.១- ក្ខរសាំោត្លមម  និងរ ក្សាជាត្ិក្សាុងមគ្ស 

   ២.៥.១.១.-ក្ខរបាចក្សាំលបារ 

   ២.៥.១.២-ក្ខរដ្ឋក់្សជ៊ី 

   ២.៥.១.៣-ក្ខរគ្រប់គ្រងរ  ភ្នព្ទឹក្ស 

២.៥.២-  ក្ខរដ្ឋក់្សគ្ត្៊ីចិញ្េឹ ក្សាុងមគ្ស  

២.៥.២.១-គ្បលភទគ្ត្៊ីដ្ឋក់្សចិញ្េ ឹ 

២.៥.២.២-ចាំនួនកូ្សនគ្ត្៊ីដ្ឋក់្សចិញ្េឹ  

២.៥.៣- ចាំ ៊ី និងក្ខរផ្ដេ់ចាំ ៊ីបមនែ  

២.៥.៤-  ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យរ  ភ្នព្ទឹក្ស 

២.៥.៥-  ក្ខរគ្រប់គ្រងគ្ត្៊ី និងគ្សវួ 

២.៥.៦-  គ្បលភទគ្សួវ 

២.៥.៧-  ក្ខរគ្រប់គ្រងលមម  និងសត្វេ អិត្ចនគ្ងក្សាុងមគ្ស 



  

២.៥.៧.១- ក្ខរគ្រប់គ្រងលមម  និងសត្វេ អិត្ចនគ្ងក្សាុងមគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

២.៥.៧.២- ក្ខរគ្រប់គ្រងលមម  និងរ ក្សាជាត្ិចនគ្ង 

២.៥.៧.៣- ក្ខរគ្រប់គ្រងជាំងឺគ្ត្៊ី 

២.៥.៧.៤- ក្ខរក្ខរពារជាំងឹគ្ត្៊ី 

២.៦- ក្ខរគ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ី និងគ្សួវ 

២.៦.១-  ក្ខរគ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ី 

២.៦.២-  ក្ខរគ្ប ូេផ្េគ្សវួ 

២.៧- ក្ខរេក្ស់ផ្េគ្ត្៊ីចិញ្េឹ  

២.៨- ក្ខរវិភ្នរលសែាក្សិច េ 

 

3- វវិីីសាស្ដ្សដផ្សរវផ្ាយ 

 ៣.១- ក្ខរសិក្សាទ៊ីផ្ារ    

 ៣.២- ក្ខរផ្សព្វផ្ាយបលច េក្សលទស 

 ៣.៣- ក្ខរចាំណាយសគ្មាប់ក្ខរល្វើបងាា ញ 

3>4- ក្ខរចូេរួ របស់ស្ដ្សដ៊ី ក្សាុងសក្ស មភ្នព្វារើវបបក្ស ម 
 

4- នសចរដីរស្នថម្ 
៤.១- បញ្ញា មែេលក្សើត្មានក្សាុងលព្េចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស និងវិធានក្ខរលដ្ឋេះគ្សាយ 

៤.២- តារាងគ្ប ូេទិន ាន័យ 
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១- នសចរដីអីិរាយ 

នសចរដីសនងារ 

រញ្ហា   ក្សសិក្សរ ិនលចេះបលច េក្សលទសចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស 

នោលនៅ  បលងាើនគ្បាក់្សចាំ េូព្៊ីផ្េតិ្ផ្េគ្ត្៊ី និងគ្សួវ  និងក្ខត្់បនែយក្ខរខវេះខាត្ោហារូបត្ែ ភរបស់គ្បជាក្សសិក្សរ 

តា រយៈក្ខរមក្សេាំអបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស។ 

វវិីីសាស្ដ្សដ   ១- ក្ខរលរៀបចាំមគ្ស   នលព្េសទងួ  និងដ្ឋក់្សកូ្សនគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹ 

  ២- ក្ខរលគ្ជើសលរើសរ  ភ្នព្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជ (មានទាំ ាំ្ាំ និងមានស ខភ្នព្េ អ) ដ្ឋក់្សចិញ្េឹ ក្សាុងមគ្ស 

  ៣- ក្ខរគ្រប់គ្រងកូ្សនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ ក្សាុងមគ្ស រ ូត្ែេ់លព្េគ្ប ូេផ្េ 

  ៤- ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យរ  ភ្នព្ទឹក្ស 

  ៥- ក្ខរគ្រប់គ្រងក្ខរផ្ដេ់ចាំ ៊ី និងក្ខរលគ្បើគ្បាស់ជ៊ី។ 

 

អតថព្រនោជន៍ 
 បលង ាើនគ្បាក់្សចាំ េូក្សាុងគ្រួសារ តា រយៈក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស 

 គ្រួសារក្សសិក្សរមានគ្ត្៊ី ូបគ្របគ់្គន់ (សនដិស ខលសបៀង) 

 ក្សសិក្សរមែេគម នគ្សេះ  ឬគម នែ៊ីជ៊ីក្សគ្សេះោចចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សបាន 

 ក្សសិក្សរគ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ីផ្ង និងគ្សួវផ្ង ក្សាុងលព្េមត្ យួ 

 បទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវទិាលនេះងាយគ្សេួឱ្យក្សសិក្សរយក្សលៅអន វត្ដ 

 ក្សសិក្សរោចចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សបានលដ្ឋយលគ្បើបលច េក្សលទសងាយៗ 

 ក្សសិក្សរលគ្បើគ្បាសល់ែើ ទ នត្ិចត្ចួ ក្សាុងក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស 

 គ្ត្៊ីចិញ្េឹ ឆាប់្ាំ  និងគ្សវួេតូ្លាស់បានេ អ ព្៊ីលគ្ពាេះគ្ត្៊ី និងគ្សួវ ផ្ដេ់ផ្េគ្បលយជន៍ឱ្យគា លៅវិញលៅ ក្ស 

 ក្ខត្ប់នែយក្ខរចាំណាយ  ទិញចាំ ៊ីគ្ត្៊ី  និងទិញជ៊ីដ្ឋក់្សមគ្ស 

 ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស  ោចបញ្ឈប់ក្ខរលគ្បើគ្បាស់រ៊ី ៊ីក្សសិក្ស ម មែេោចល្វើឱ្យប៉ែេះពាេ់ែេស់ ខភ្នព្ ន សស 

 បលងាើនក្ខរងារក្សសិក្ស ម មែេផ្ដេ់ព្  គ្បលយជន ៍សគ្មាប់ក្សសកិ្សរ 

  ិនចាំបាច់ចាំណាយលព្េចប់គ្ត្៊ីព្៊ី្ មជាត្ ិសគ្មាបល់គ្បើគ្បាស់ក្សាុងគ្រួសារ 

 ក្ខត្ប់នែយក្ខរចប់គ្ត្៊ីព្៊្ី  មជាត្ ិ។ 

 

លរាែណឌ អំនណាយផ្លននរនចេរនទសចិញ្េ ឹម្ព្តីរនងុស្ព្ស 

េក្សា ៈវិនិច ឆ័យខាងលគ្ក្ខ លនេះ ជាេក្សាខ ឌចាំបាច់ ក្សាុងក្ខរអន វត្ដបទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវទិាលនេះ  លែើ ប៊ីសលគ្ ចបាន 

ែូចលគេបាំ ងមែេបានលរៀបរាប់ខាងលេើ ៖ 
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េក្សា ៈោក្ខសធាត្  នងិ ទកឹ្សសគ្មាបច់ញិ្េ ឹគ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស  

 

 មគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ីរួរលៅជិត្គ្បភព្ទឹក្ស លែើ ប៊ីងាយគ្សេួប ូទឹក្សបញ្េេួមគ្សចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី 

 មគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ិនគ្ត្ួវឱ្យេិចទកឹ្សលៅរែូវវសា  លែើ ប៊ីលជៀសវាងគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹរួចចូេក្សាុងត្ាំបន់ទឹក្ស្ មជាត្ ិ និងក្ខរពារ 

ក្ស ាំឱ្យខាត្បង់ថវកិ្ខ 

 មគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ីរួរលៅជិត្ផ្ ទេះ លែើ ប៊ីងាយគ្សេួគ្រប់គ្រង  

 ែ៊ីោចែក់្សទឹក្សបានយូរ លែើ ប៊ីងាយគ្សួេចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី និងដ្ឋាំែាំណា ាំគ្សួវ 

 មគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី រួរលៅឱ្យឆាា យព្៊ីត្ាំបន់មែេមានលគ្បើគ្បាសថ់្នា ាំព្ េ ែូចជា ថ្នា ាំសមាល បស់ត្វេ អតិ្ 

 ោក្ខសធាត្ គ្បលទសក្ស ពុជា មានេក្សា ៈអាំលណាយផ្េេ អ សគ្មាប់ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស។ 
 

េក្សា ៈភ ូសិាស្ដ្សដ  

 ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សចាំបាច់គ្ត្វួយក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្សអន វត្ដតា េក្សាខ ឌ  មែេបានមចងខាងលេើ 

 ក្ខរអន វត្ដតា   (បទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវទិា)លនេះបានលជារជយ័ ក៏្សោគ្សយ័នឹងក្ខរលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរមែេមាន

ស ត្ែភ្នព្អន វត្ដបលច េក្សលទសែូចក្សាុងលសៀវលៅលនេះ ។ 

 

ទាំ ាំក្សសដិ្ឋា ន  

មគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ីរួរមានទាំ ាំយ៉ែ ងលហាចណាស ់ ៥០០  ២
 

 និងជាគ្បលភទែ៊ីោចែក់្សទឹក្សបានរយៈលព្េយូរ។  

ទាំ ាំែ៊ីមគ្សក្ខន់មត្្ាំ បរិមា កូ្សនគ្ត្៊ីដ្ឋក់្សចិញ្េឹ បានលគ្ចើន  ល ើយក៏្សទទួេផ្េគ្ត្៊ី និងគ្សវួបានក្ខន់មត្លគ្ចើនផ្ងមែរ ។  

ជាទលូៅមគ្សលៅតា ជនបទមានទាំ ាំព្៊ី ៥០០- ៥,០០០ ២
 
 មគ្សមែេមានទាំ ាំត្ូចជាងលនេះ ក៏្សោចចិញ្េឹ គ្ត្៊ីបានមែរ 

ប៉ែ មន ដបរិមា ផ្េគ្ត្៊ីទទេួបានត្ិចជាងមគ្សមែេមានទាំ ា្ំ ាំ។ 
 

ត្គ្ វួក្ខរក្សមាល ាំងព្េក្ស ម  

❏ ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សជាេក្សា ៈគ្រួសារ លៅតា ជនបទ ោចអន វត្ដបានលដ្ឋយលគ្បើគ្បាស់ក្សមាល ាំងព្េក្ស មក្សាុងគ្រួសារ 

❏ ែូចជា ក្ខរលរៀបចាំគ្សេះ និងក្ខរែឹក្សជញ្ានួកូ្សនគ្ត្៊ីព្ជូ អន វត្ដលដ្ឋយក្សមាល ាំងប រស 

❏ ក្ខរេក់្សគ្ត្៊ីសាច់ និងផ្េិត្ផ្េគ្សួវ  ជា្ មតាស្ដ្សដ៊ីជាអាក្សអន វត្ដ 

❏ សក្ស មភ្នព្អន វត្ដែនទលទៀត្ ែូចជា  ក្ខរជ៊ីក្សគ្សេះ   ជ៊ីក្សគ្បឡាយ  ឬចងអរួ  ក្ខរលេើក្សភលឺមគ្ស  សទងួគ្សួវ 

ក្ខរដ្ឋក់្សកូ្សនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ    ក្ខរផ្ដេ់ចាំ ៊ី និងជ៊ី  ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យល ើេគ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស  និងក្ខរគ្ប េូផ្េគ្ត្៊ី និងគ្សួវលគ្ចើន

ល្វើល ើងលដ្ឋយក្សមាល ាំងព្េក្ស ម រួ គា មែេមានក្សាុងគ្រួសារ ។ 

 

សាែ នភ្នព្លសែាក្សចិ េននក្ខរចញិ្េ ឹគ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សរបសក់្សសកិ្សរ  

ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សជាេក្សា ៈគ្រួសារក្សសិក្សរោចលគ្បើគ្បាសទ់ ន ៧០.០០០៛- ១០០,០០០៛ ក្សាុងក្សរ ៊ី 

ក្សសិក្សរ ិនចាំណាយលៅលេើក្ខរជ៊ីក្សគ្សេះ គ្បឡាយ លេើក្សភលឺមគ្ស ព្ូជគ្សួវ និងជ៊ី្ មជាត្។ិ ទ នលនេះសគ្មាប់ចាំណាយ 

លៅលេើក្ខរលរៀបចាំគ្សេះ បូ ទកឹ្ស ក្ខរទិញកូ្សនគ្ត្៊ី  និងទិញចាំ ៊ីគ្ត្៊ី សគ្មាប់ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងគ្សេះ ១០០ ២ ភ្នា ប់លៅ 
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មគ្សមែេមានទាំ ាំ ១.០០០ ២ ចិញ្េឹ ក្សាុងរយៈលព្េ ៤មខ (សូ ោនចាំ  ចទ៊ី ២.៨)។ ក្ខរចាំណាយលនេះនឹងោច

អន វត្ដសក្ស មភ្នព្ចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សតា ក្ខរម នាាំ  (បទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវទិា) លនេះ។ 

 

សគ្មាបព់្ត័្ម៍ានបមនែ ស ូទក្សទ់ង  

ក្ខរិយេ័យវារើវបបក្ស ម  រែាបាេជេផ្េ  ននគ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និងលនសាទ 

ទូរសព័្ទលេខៈ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៦ ៣៨០   អ ៊ីម ៉ែេៈ  smallfish@online.com.kh  
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២-នោលក្ខរណ៍រនចេរនទស 

២.១- នហតុអវីនយើងចបំាច់ចិញ្េ ឹម្ព្តីរនងុស្ព្ស ? 

 

គ្បលទសក្ស ពុជាមានក្ខរមគ្បគ្បេួបរិសាែ ន និង្នធាន្ មជាត្ ិ មែេនាាំឱ្យមានក្ខរថយច េះ ផ្េិត្ផ្េ្ន-ធានជេផ្េ។  

ក្ខរថយច េះ្នធានជេផ្េលនេះបានជាំរ ញឱ្យក្សសិក្សរជាលគ្ចើនចប់លផ្ ដើ ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ។  វារើវបបក្ស មបាន និងក្សាំព្ ងបាំលព្ញ

ត្ួនាទ៊ីយ៉ែ ងសាំខាន់  ក្សាុងក្ខរចូេរួ វិភ្នរទនែេ់ផ្េិត្ផ្េគ្ត្៊ីទូទាំងគ្បលទស និងជួយែេស់នដិស ខលសបៀង។ លរបានក្សត្់

សាំគេថ់្ន លៅឆាា ាំ ២០០៥ ផ្េិត្ផ្េវារើវបបក្ស មទទួេបាន ២៦.០០០ លតាន រឺលសមើគ្បម េ ៧% ននផ្េិត្ផ្េគ្ត្៊ី សរ ប 

មែេមាន ៤១០.០០០ លតាន លៅឆាា ាំ ២០០៥។  ផ្េិត្ផ្េវារើវបបក្ស មឆាា ាំ ២០០៥ លនេះបានបងាា ញឱ្យលឃើញនូវក្សាំល ើន 

យ៉ែ ងខាល ាំង លបើលគ្បៀបល្ៀបផ្េិត្ផ្េវារើវបបក្ស មឆាា ាំ ១៩៨៤ មែេមានមត្ ១.៦១០លតាន ប៉ែ លណាណ េះ។ លនេះបញ្ញា ក់្សថ្ន 

សក្ស មភ្នព្វារើវបបក្ស មក្សាំព្ ងមានក្ខររើក្សចាំលរើនយ៉ែ ងរ ័សព្៊ី យួឆាា ាំលៅ យួឆាា ាំ ជាព្ិលសសក្ខរអភវិឌ្ឍន៍វារើវបបក្ស មជា

េក្សា ៈគ្រួសារមែេក្សាំព្ ងមានសារៈសាំខាន់បាំផ្ ត្ ក្សាុងក្ខរចូេរួ ជយួលេើក្សសទយួជ៊ីវភ្នព្រសល់ៅរបស់គ្បជាក្សសិក្សរគ្ក្ស៊ីគ្ក្ស។ 

  បច េបុបន ាលនេះ មានក្សសិក្សរជាលគ្ចើនគ្រួសារ ក្សាំព្ ងចូេរួ សក្ស មភ្នព្ចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី លៅក្សាុងត្ាំបន់រស់លៅរបសខ់លនួ 

ជាព្លិសសត្ាំបន់លៅឆាា យព្៊ីមែនទឹក្ស្ មជាត្ិ  មែេគម នផ្េគ្ត្៊ី្ មជាត្គិ្រប់គ្គន់សគ្មាបប់ាំលព្ញត្គ្ វួក្ខរ បូច ក្ស ។ ែូចលនេះ 

ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស ព្តិ្ជាមានសារៈសាំខាន់ ក្សាុងក្ខរចូេរួ ែេ់ក្ខរអភិវឌ្ឍន៍សក្ស មភ្នព្វារើវបបក្ស ម។  បច េបុបន ាសក្ស មភ្នព្ 

ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សក្សាំព្ ងគ្ត្ួវបានទទួេក្ខរគាំគ្ទព្៊ីរាជរដ្ឋា ភិបាេ ស ក្ខរជា យួបណាដ អងគក្ខរជាត្ ិ និងអនដរជាត្ិនានា ែូច 

ជា PADEK, AIT-AARM, SCALE, MRC-AIMS, WFP, CRS, JICA។េ។  លទេះជាយ៉ែ ងណាក៏្សលដ្ឋយក៏្សលៅមត្ 

ទ ទរឱ្យមានក្ខរជយួគាំគ្ទឱ្យបានខាល ាំងក្ខល បមនែ លទៀត្ ក្សាុងក្ខរជយួបលង ាើនចាំល េះែឹងបលច េក្សលទសចិញ្េឹ  និងក្ខរគ្រប់គ្រង 

ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស លែើ ប៊ីបលង ាើនគ្បាក់្សចាំ េូ និងលដ្ឋេះគ្សាយសនដិស ខលសបៀងរបស់ក្សសិក្សរក្សាុង ូេដ្ឋា នជនបទ។ 

 

២.២- ក្ខរនព្ជើសនរើសទីរស្នែង  សព្មារ់អភិវឌ្ឍន៍ក្ខរចិញ្េ ឹម្ព្តីរនងុស្ព្ស 

២.២.១- លរាណៈព្រភរទរឹ  

ជាទលូៅ ក្ខរល្វើមគ្សរបស់គ្បជាក្សសិក្សរព្ឹងមផ្ អក្សលៅលេើទឹក្សលភលៀង។ ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សត្គ្ វួឱ្យមានគ្សេះ  

គ្ត្៊ី និងគ្បឡាយ្ាំទលូាយ ល ើយលគ្ៅ លែើ ប៊ីរក្សាទឹក្សក្សាុងគ្សេះឱ្យបានយូរ យ៉ែ ងលហាចណាសប់ានរយៈលព្េ ៤ មខ។ មគ្សចិញ្េឹ  

គ្ត្៊ីរួរមានទ៊ីតាាំងលៅជតិ្គ្បភព្ទឹក្ស លែើ ប៊ីងាយគ្សួេបូ ទកឹ្សបញ្េេួមគ្សលៅលព្េទឹក្សក្សាុងមគ្សគ្សក្សច េះ ព្លិសសលៅលព្េរែូវ 

គ្បាាំង។  លបើមានេទធភ្នព្ក្សសិក្សររួរមានមា៉ែ ស ៊ីនបូ ទឹក្ស ឬ ជួេសគ្មាបប់ូ ទឹក្សបញ្េេួមគ្ស។ 

២.២.២- លរាណៈតំរន់អភិវឌ្ឍន៍ក្ខរចិញ្េ ឹម្ព្តីរនងុស្ព្ស 

  ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស រួរមានទ៊ីតាាំងលៅជតិ្ផ្ ទេះ លែើ ប៊ីងាយគ្សួេក្សាុងក្ខរគ្រប់គ្រង ឬ សែិត្លៅក្សាុងត្ាំបន់មែេ 

លៅឆាា យព្៊ីក្ខរេួចចប់គ្ត្៊ី។ មគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ីគ្ត្វួលជៀសវាងសែតិ្លៅក្សាុងត្ាំបន់េិចទឹក្ស  លែើ ប៊ីក្ស ាំឱ្យគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹមែេជាគ្បលភទគ្ត្៊ី 

លគ្ៅគ្សុក្ស ែូចជា គ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ   ក្ខបសា ញ្ា ជាលែើ  រួចចូេលៅក្សាុងត្ាំបន់ទឹក្ស្ មជាត្ ិ មែេោចល្វើឱ្យប៉ែេះពាេ់ែេ់ ជឈដ្ឋា ន  
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២.២.៣- លរាណៈនសដ្ារិចេសងគម្ 

  លគេនលយបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាេ   រឺមានក្ខរគាំគ្ទយ៉ែ ងខាល ាំងែេ់ក្ខរជាំរ ញឱ្យមានក្ខរអភិវឌ្ឍន៍សក្ស មវ

ភ្នព្វារើវបបក្ស ម  លែើ ប៊ីជយួលេើក្សសទយួក្សាំរិត្ជ៊ីវភ្នព្រសល់ៅ  និងជយួផ្គត្់ផ្ គង់ែេ់សនដសិ ខលសបៀងរបស់គ្បជាក្សសិក្សរគ្ក្ស៊ីគ្ក្ស។  ក្ខរវ

ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស ជាវិ្៊ី យួយ៉ែ ងសាំខាន់ ននក្ខរអភវិឌ្ឍន៍សក្ស មភ្នព្វារើវបបក្ស ម ព្៊ីលគ្ពាេះវាបានជួយបលងាើនគ្បាក់្សចាំ េូបមនែ វ

ព្៊ីលេើក្ខរល្វើមគ្ស។ 

 

២.៣- ក្ខរនព្ជើសនរើសរសិររ សព្មារ់ផ្សរវផ្ាយរនចេរនទសចិញ្េ ឹម្ព្តីរនងុស្ព្ស 

ខាងលគ្ក្ខ លនេះជាេក្សា ៈវិនិច ឆ័យសាំខាន់ៗ ននក្ខរលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរ លែើ ប៊ីអន វត្ដសក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុង  

មគ្ស លដ្ឋយមផ្អក្សលេើបទព្លិសា្ន៍ និងក្ខរសិក្សាព្៊ីក្ខរអភិវឌ្ឍន៍វារើវបបក្ស ម។ 

រុគគលិរលរាណៈររស់រសិររ 

 ជាក្សសិក្សរឧសា ព៍្ាយ មានបទព្លិសា្ន៍លគ្ចើនលេើបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ី និងទ៊ីផ្ារ 

 លព្ញចិត្ដនឹងក្ខរងារចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស  និងព្ាយ ល្វើក្ខរងារ 

 ចូេរួ ស ក្ខរក្ខរងារជា យួប រគេិក្សផ្សព្វផ្ាយរបសរ់លគ្មាង 

 មានទាំនាក្សទ់ាំនងេ អជា យួគ្បជាជនក្សាុងភូ  ិនិងលគ្ៅភ ូ ិ។ 

 

ីនធានររស់រសិររ  

 មានមគ្សលៅជិត្ផ្ ទេះងាយគ្សួេគ្រប់គ្រងក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស 

 មគ្សរួរមាននផ្ទែ៊ី គ្បម េ ៥០០ ២ លែើ ប៊ីយក្សែ៊ី យួមផ្ ាក្សសគ្មាប់ជ៊ីក្សគ្សេះ និងគ្បឡាយចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស 

 លបើមានេទធភ្នព្រួរមានគ្បភព្ទឹក្ស លែើ ប៊ីងាយគ្សេួប ូទឹក្សបញ្េេួមគ្ស ឱ្យមានទឹក្សល្វើមគ្ស និងចិញ្េឹ គ្ត្៊ីបាន 

យ៉ែ ងលហាចណាស់រយៈលព្េ ៤មខ 

 គ្សេះ ឬ គ្បឡាយជ៊ីក្សក្សាុងមគ្ស រួររក្សាទឹក្សឱ្យបានរយៈលព្េ ៦ មខ 

 លបើមានេទធភ្នព្ក្សសិក្សររួរមានមា៉ែ ស ៊ីនបូ ទឹក្សសគ្មាបប់ូ ទឹក្សបញ្េេួមគ្ស 

 មានក្សមាល ាំងព្េក្ស មគ្រប់គ្គន់ 

 មាន្នធានចាំ ៊ី្ មជាត្ ិ និងជ៊ីលា ក្សសត្វក្សាុងភូ សិគ្មាប់ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

 មានទ នសគ្មាប់ែាំល ើរក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស។ 

ីនធានរនងុភូមិ្  

 មានមគ្សលគ្ចើន (ស គ្សបតា បលច េក្សលទស និងរក្សាទឹក្សបានព្៊ី ៤-៦មខ) ក្សាុងភូ ិ ឃ ាំ  សគ្មាបចិ់ញ្េឹ គ្ត្៊ី 

រស់លៅរបស់គ្បលភទគ្ត្៊ីក្សាុងគ្សកុ្ស។   ា៉ែ ងលទៀត្ ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស 

 ិនឱ្យមានក្ខរលគ្បើគ្បាសថ់្នា ាំព្ េ ឬ ថ្នា ាំសមាល ប់សត្វេ អតិ្ ព្៊ីលគ្ពាេះវាល្វើឱ្យ 

គ្ត្៊ីសាល ប់។ 
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 មានគ្បជាក្សសិក្សរជាលគ្ចើនក្សាុងភូ ិ និងលគ្ៅភូ  ិ ចប់ោរ ម ៍ និងចូេរួ ក្ខរងារចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស 

 ខវេះខាត្សាច់គ្ត្៊ីទទួេទន ែូចជា គ្ត្៊ីមគ្ស  ក្ខដ   ខយង លចេ   ជាលែើ ព្ ាំមានស បួរលៅរែូវលភលៀង ឬរែូវគ្បាាំង។ 

 

 

២.៤- ក្ខរនរៀរចំស្ព្ស សព្មារ់ចិញ្េ ឹម្ព្ត ី

២.៤.១- ក្ខរនរៀរចំភែឺស្ព្ស  

  ជា្ មតា ភលឺមគ្សមានក្សាំព្ស់ទបៗ និងមានទាំ ាំត្ូច  ព្៊ីលគ្ពាេះគ្បលភទគ្សួវរបស់គ្បជាក្សសិក្សរដ្ឋាំ ិនគ្ត្ួវក្ខរ 

ទឹក្សលគ្ៅលទ។  ប៉ែ មន ដ ចាំលពាេះមគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ចាំបាច់ត្គ្ វួឱ្យលរៀបចាំភលឺមគ្ស  តា រលបៀបែូចខាងលគ្ក្ខ  ៖ 

 គ្ត្ួវលរៀបចាំលេើក្សភលឺមគ្សឱ្យមានក្សាំព្សព់្៊ី ៥០- ៧០ ស.  (សូ ល ើេរូបភ្នព្ខាងលគ្ក្ខ )លែើ ប៊ីក្ស ាំឱ្យគ្ត្៊ីមគ្សលលាត្ 

ចូេមគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ជាព្ិលសស លៅលគ្ក្ខយលព្េដ្ឋក់្សកូ្សនគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹ 

  ា៉ែ ងលទៀត្ ភលឺមគ្សគ្ត្ួវមានទទងឹព្៊ី ៤០- ៥០ ស.  លែើ ប៊ីក្ស ាំឱ្យទឹក្សគ្ជាបលចញព្៊ីមគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

  ក្សាំរិត្ក្សាំព្សទ់ឹក្សក្សាុងមគ្ស គ្ត្ួវរក្សាឱ្យមានព្៊ី ២០- ៣០ ស.  

  ភលឺមគ្សគ្ត្ួវលរៀបចាំឱ្យមានបាំព្ងប់ង ារួទឹក្សលចញ ចូេមគ្ស លែើ ប៊ីលជៀសវាងគ្ត្៊ីរួចលចញព្៊ីមគ្ស លព្េមានលភលៀងខាល ាំង។     

 

 

 

 

 

 

២.៤.២- ក្ខរដ្ឋរ់ររំងរ់ងារូទឹរនចញ-ចូល 

ភលឺមគ្សមែេមានទាំ ាំ្ាំៗ  ិនងាយនឹងទទេួរងក្ខរបាក់្សខូត្ខាត្ល ើយ ក៏្សប៉ែ មន ដវាទ ទរព្ាយ មថរក្សាវា  

ឱ្យបានេ អ។ ក្ខរដ្ឋក់្សបាំព្ង់បងារួទឹក្សលចញចូេបងាប់ក្សាុងភលឺមគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី  រឺលែើ ប៊ីងាយគ្សេួក្សាុងក្ខរផ្កល សប់ដរួទឹក្សលចញចូេមគ្ស 

ែូចជាគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីមែរ។  ជាទូលៅ បាំព្ង់បង ារួទឹក្សលចញចូេមគ្ស ឬគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី គ្ត្ួវមានភ្នា ប់លៅខាងច ងបាំព្ងប់ង ារួទឹក្សចូេ

មគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី នូវសាំណាញ់មែេជាត្គ្ ងក្ស ាំឱ្យគ្ត្៊ីមគ្សចូេក្សាុងមគ្ស ឬគ្សេះចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីបាន។  ក្សសិក្សរោចលគ្បើបាំព្ង់ឬសស៊ី ឬ បាំព្ង់

លឈើគ្បលហាងក្សាុង ឬលគ្បើបាំព្ង់ទកឹ្សជ័រ លៅតា េទធភ្នព្ក្សសិក្សរមាម ក់្សៗ  លែើ ប៊ីងាយគ្សួេលគ្បើក្សាុងក្ខរបលញ្េញបញ្េេួទឹក្ស។ 

 

២.៤.៣- ក្ខរនរៀរចំជព្ម្រព្តីរនងុស្ព្ស 

មគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ីគ្ត្វួលរៀបចាំឱ្យមានជាជគ្ ក្ស មែេជាក្សមនលងមានជលគ្ៅលគ្ៅ សគ្មាប់គ្ត្៊ីរស់លៅបានេ អក្សាុងមគ្ស  

ជគ្ ក្សទាំងលនាេះោចជាគ្សេះ  ឬគ្បឡាយជាលែើ ។  ក្ខរលរៀបចាំជាជគ្ ក្សគ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ីលនេះ មានគ្បលយជន៍សគ្មាប់គ្ត្៊ី  

រស់លៅបានលៅលព្េមែេទឹក្សក្សាុងមគ្សរើងសាតួ្ ឬព្ ាំមានទឹក្សគ្រប់គ្គន់សគ្មាបគ់្ត្៊ីរសល់ៅ។  ា៉ែ ងលទៀត្ វាមានគ្បលយជន៍លៅ 

លព្េគ្ប ូេផ្េគ្សវួមែេលៅលព្េលនាេះគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹក្ស៏ោចគ្ប េូផ្េផ្ងមែរ។  ិនមត្ប៉ែ លណាណ េះ វាមានគ្បលយជន៍ែេក់្សសិក្សរ 

មែេចង់ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សបនដលទៀត្ លគ្ក្ខយលព្េគ្ប ូេផ្េគ្សួវរួច។ 
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រូបភ្នព្គ្សេះ ឬ គ្បឡាយ ក្សាុងមគ្ស សគ្មាប់ជាជគ្ ក្សគ្ត្៊ី 

 ២.៤.៣.១- ក្ខរជ៊ីក្សគ្បឡាយក្សាុងមគ្ស 

  ក្ខរជ៊ីក្សគ្បឡាយក្សាុងមគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី រឺជយួឱ្យគ្ត្៊ីល្វើចេនាបានគ្សួេព្៊ីគ្សេះ លៅមគ្ស ឬ មានគ្បលយជន៍លៅ 

លព្េទឹក្សក្សាុងមគ្សរាក់្ស គ្ត្៊ីនឹង ក្សរស់លៅក្សមនុងគ្បឡាយ។  គ្បឡាយរួរជ៊ីក្សឱ្យលគ្ៅ មានទាំ ាំមាត្់លេើព្៊ី ៤០- ៥០ ស.   ឬជ៊ីក្ស្ាំ 

ជាងលនេះក្ស៏បាន ោគ្សយ័នឹងទាំ ាំមគ្ស និងជ៊ីក្សឱ្យគ្សបនឹងគ្ជងុទាំង ៤ ននភលឺមគ្ស (សូ ល ើេរូបខាងលេើ) លែើ ប៊ីបង ាេក្សាខ ឌ  

រស់លៅរបស់គ្ត្៊ីឱ្យឆាប់្ ាំធាត្ទ់ាំងលៅរែូវគ្បាាំង និងរែូវវសា។ ក្ខរជ៊ីក្សគ្បឡាយ ឬគ្សេះក្សាុងមគ្ស  ិនល្វើឱ្យប៉ែេះពាេ់ែេ់ែាំណា ាំ 

គ្សួវលទ។  ជាទលូៅក្ខរជ៊ីក្សគ្បឡាយក្សាុងមគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី មាន  ខងារ ៣ យ៉ែ ងែូចខាងលគ្ក្ខ  ៖ 

 ជាជគ្ ក្សគ្ត្៊ី  និងរក្សាទឹក្សក្សាុងជគ្ ក្សគ្ត្៊ីឱ្យបានយូរ 

  បងាេក្សាខ ័ឌឱ្យគ្ត្៊ីរសល់ៅ និងល្វើចេនាលចញ ចូេលៅមគ្សរក្សចាំ ៊ីបានគ្សួេ 

  និងជាក្សមនលងគ្ប េូផ្េគ្ត្៊ីបានគ្សួេ។ 

  គ្បឡាយក្សាុងមគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ីោចជ៊ីក្សបានគ្របទ់ាំរង់ោគ្សយ័នឹងនផ្ ទមគ្ស និងចាំ ង់ចាំ េូចិត្ដរបស់ក្សសិក្សរ។ 

 

 ២.៤.៣.២- ក្ខរជ៊ីក្សគ្សេះក្សាុងមគ្ស 

   ា៉ែ ងលទៀត្ លគ្ៅព្៊ីក្ខរជ៊ីក្សគ្បឡាយក្សាុងមគ្ស ក្សសិក្សរោចជ៊ីក្សគ្សេះបមនែ លទៀត្លៅគ្ត្ង់គ្ជងុណា យួននមគ្ស 

លែើ ប៊ីល្វើជាជគ្ ក្សគ្ត្៊ីផ្ងមែរ។ ក្ខរជ៊ីក្សគ្សេះក្សាុងមគ្សចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីលនេះ ិនគ្ត្វួល្វើភលឺគ្សេះលទ លែើ ប៊ីឱ្យគ្សេះេិចទឹក្សក្សាុងមគ្សងាយគ្សួេ 

ឱ្យគ្ត្៊ីលចញលៅមគ្សបាន។ ក្សាុងក្សរ ៊ី ក្សសិក្សរជ៊ីក្សគ្បឡាយមានទាំ ាំ្ាំគ្បឡាយលនេះក្ស៏ោចចត្ទ់ ក្សជាគ្សេះបានមែរ។ ក្ខរជ៊ីក្សគ្សេះ 

និងគ្បឡាយគ្ត្វួជ៊ីក្សឱ្យភ្នា ប់គា ងាយគ្សេួឱ្យគ្ត្៊ីលចញចូេឆ្លងលៅគ្សេះបាន  លៅលព្េទឹក្សមគ្សរើងក្សាុងរែូវគ្បាាំង ឬ លៅលព្េ

គ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ី។  ជាទូលៅ ទាំ ាំគ្សេះ និងគ្បឡាយមែេគ្ត្ួវជ៊ីក្សក្សាុងមគ្ស ោគ្សយ័លៅនឹងទាំរង់ននមគ្សលនាេះ ប៉ែ មន ដវាោចជ៊ីក្សលេើ

នផ្ ទែ៊ីមគ្សព្៊ី ១៥-២០ភ្នររយ ឬជ៊ីក្សមត្ព្៊ី ៥-១០ភ្នររយ នននផ្ ទមគ្សសរ បក្ស៏បាន។  ជលគ្ៅគ្សេះមែេគ្ត្ួវជ៊ីក្ស ោគ្សយ័លៅនឹង

នផ្ទគ្សេះមែេគ្ត្វួជ៊ីក្សឱ្យមានជាំរាេលជើងលទរគ្សេះ១ លេើ ១។ ក្សាុងក្ខរអន វត្ដជាក់្សមសដង ទ៊ីតាាំងជ៊ីក្សគ្សេះភ្នរលគ្ចើន រួរជ៊ីក្សលៅក្សមនលង

មែេទាំនាបជាងលរក្សាុងមគ្ស លែើ ប៊ីងាយគ្សេួឱ្យទឹក្ស និងគ្ត្៊ីលៅគ្ប ូេផ្ដុាំគា ក្សាុងគ្សេះ លៅលព្េគ្ប េូផ្េគ្ត្៊ី។ 

 ២.៤.៣.៣- ក្ខរជ៊ីក្សគ្សេះភ្នា បល់ៅវាេមគ្ស 

  ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស ក្សសិក្សរោចជ៊ីក្សគ្សេះក្សាុងមគ្សក៏្សបាន  ឬ ជ៊ីក្សគ្សេះលៅលគ្ៅមគ្សក៏្សបាន ោគ្សយ័លៅនឹង 

ចាំ ង់ចាំ េូចិត្ដក្សសិក្សរ  ប៉ែ មន ដលបើជ៊ីក្សគ្សេះលៅលគ្ៅមគ្ស ក្សសិក្សរគ្ត្ួវជ៊ីក្សកូ្សនគ្បឡាយត្ភ្នា ប់ព្៊ីគ្សេះលៅមគ្សលនាេះ (សូ ល ើេរូប 

ភ្នព្ខាងលគ្ក្ខ )។  គ្សេះមែេត្ភ្នា ប់លៅវាេមគ្ស ោចមានទាំ ាំប៉ែ នណាក៏្សបាន និងរួរមានជលគ្ៅ ២ ម ៉ែគ្ត្។  ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

ក្សាុងមគ្ស ឬគ្សេះភ្នា ប់លៅមគ្ស ល្វើឱ្យគ្ត្៊ីេតូ្លាស់បានេ អ លដ្ឋយសារគ្ត្៊ីលចញព្៊ីគ្សេះលៅរក្សចាំ ៊ីក្សាុងមគ្ស ល ើយគ្ត្៊ីនឹងគ្ត្ ប់ ក្ស
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គ្សេះវិញ លៅលព្េទឹក្សក្សាុងមគ្សរាក់្ស  ឬទឹក្សមគ្សមានក្សាំលៅលៅដ ។  ជាទលូៅ លៅលព្េគ្ប េូផ្េគ្សវួ  ទឹក្សក្សាុងមគ្សគ្ត្វួបានបូ 

ព្គ្ង៊ីង ល ើយគ្ត្៊ីនឹងលៅគ្ប ូេផ្ដុាំគា ក្សាុងគ្សេះ មែេល្វើឱ្យក្សសិក្សរងាយគ្សួេគ្ប ូេផ្េ។ 

 

 

 

 

 

២.៥- ក្ខរចិញ្េ ឹម្ព្តីរនងុស្ព្ស និងក្ខរព្គរ់ព្គង 

២.៥.១- ក្ខរនរៀរចំព្សះ និងស្ព្ស មុ្នដ្ឋរ់ព្តីចិញ្េ ឹម្  

  គ្សេះក្សាុងមគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ីចាំបាច់គ្ត្ួវលរៀបចាំ ែូចគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីមែរ លែើ ប៊ីធានាែេ់ក្ខរេតូ្លាសគ់្ត្៊ីបានេ អ។ 

ចាំម ក្សែ៊ីមគ្សក៏្សត្គ្ ួវឱ្យលរៀបចាំសាំោត្លមម  និងរ ក្សាជាត្ិលចញព្៊ីមគ្សឱ្យអស ់លគ្ពាេះវាគ្សបួយក្សសារធាត្ ចិញ្េឹ ព្៊ីែ៊ីមគ្សមែេល្វើ 

ឱ្យគ្សួវេតូ្លាស់ ិនបានេ អ  ិនមត្ប៉ែ លណាណ េះវាែល ដ ើ សារធាត្ ចិញ្េឹ ព្៊ីគ្ត្៊ីផ្ងមែរ។ 

 

 ២.៥.១.១- ក្ខរសាំោត្លមម  នងិរ ក្សាជាត្កិ្សាុងមគ្ស 

  លមម  និងរ ក្សាជាត្ិទឹក្សក្សាុងមគ្ស មានគ្បលយជន៍ និងគម នគ្បលយជន៍ែេ់គ្ត្៊ីមែេចិញ្េ ឹក្សាុងមគ្ស ព្៊ីលគ្ពាេះគ្រប ់

គ្បលភទរ ក្សាជាត្ទិឹក្សក្សាុងមគ្ស មត្ងមត្គ្សបួយក្សអ ក្សស ៊ីមសនព្៊ី ជឈដ្ឋា នទឹក្ស ជាព្លិសសលៅលព្េយប ់ ល ើយបលញ្េញ ក្សវិញឧសម័ន 

ព្ េ (ឧសម័នក្ខបូនិច)។ ប៉ែ មន ដគ្បលភទរ ក្សាជាត្ខិលេះមានគ្បលយជន៍ជាចាំ ៊ីគ្ត្៊ី ែូចជា គ្ត្កួ្សន រ ក្សាជាត្ិបលងត់្ ង លមម  .... ជាលែើ ។ 

លបើមានលមម  និងរ ក្សាជាត្ទិឹក្សលគ្ចើនក្សាុងមគ្ស វាោចល្វើឱ្យទឹក្សមគ្សសអយុ និងនាាំឱ្យខវេះខយេ់អ ក្សស ៊ីមសនលៅលព្េមែេក្សាំព្សទ់ឹក្សក្សាុង

មគ្សលក្សើនល ើងេិចលមម  និងរ ក្សាជាត្ទិឹក្សទាំងលនាេះ។ 
 

 ២.៥.១.២- ក្ខរបាចក្សាំលបារ 

  លគ្ក្ខយព្៊ីសាំោត្លមម  និងរ ក្សាជាត្ទិឹក្សក្សាុងមគ្សរួច ក្ស  ក្សសិក្សរគ្ត្ួវលគ្បើក្សាំលបារបាចមត្លេើនផ្ ទគ្បឡាយ និងគ្សេះ 

មែេមានក្សាុងមគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី លែើ ប៊ីមក្សេាំអរ  ភ្នព្ទឹក្សក្សាុងមគ្ស ល្វើឱ្យែ៊ីមានរ  ភ្នព្េ អ  សមាល ប់គ្ត្៊ីក្ខច និងល លរារជាលែើ ។  

 ិនមត្ប៉ែ លណាណ េះ ក្សាំលបារល្វើឱ្យទឹក្សថ្នល  និងោចបលងាើនសារជាត្ិចិញ្េ ឹក្សាុងទឹក្សលទៀត្ផ្ង។  បរិមា ក្សាំលបារគ្ត្ួវលគ្បើោគ្សយ័លៅ 

តា គ្បលភទែ៊ីែូចក្សាុងតារាងខាងលគ្ក្ខ ៈ 

រំរិត pH ព្រនភទដី្ ររិមាណរំនបារព្តូវនព្រើ ( គ.ព្រ រនងុ 

១០០ម្២) 

៤- ៥  ោស ៊ីត្ខពស ់ ២០ 

៥-  ៦,៥ ោស ៊ីត្ ្យ  ១០ 

៦,៥-  ៧,៥ ្ មតា ៥ 

៧,៥- ៨,៥ ជាត្ិបាស ២ 

៨,៥- ៩,៥ ជាត្ិបាស ខាល ាំង ០ 

 

កូ្សនគ្បឡាយត្ភ្នា បព់្៊ីគ្សេះលៅមគ្ស 
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 ២.៥.១.៣- ក្ខរដ្ឋក្សជ់៊ី 

  លគេបាំ ងននក្ខរលគ្បើគ្បាស់ជ៊ី រឺលែើ ប៊ីបលង ាើនសារជាត្ិចិញ្េឹ លៅក្សាុងទឹក្ស មែេនាាំឱ្យមានក្ខរេូត្លាស់ែេ ់

ែាំណា ាំគ្សួវ និងរ ក្សាជាត្ិ  សត្វបលង់ត្ ង  និងសត្វេ អិត្គ្សទបប់ាត្ ែូចជា ខយង លចេ  ជាលែើ   មែេជាចាំ ៊ី្ មជាត្ិយ៉ែ ងសាំខាន់ 

របស់គ្ត្៊ី។  ក្សសិក្សរោចលគ្បើគ្បាស់ជ៊ី ២ គ្បលភទ រឺជ៊ីរ៊ី ៊ី និងជ៊ី្ មជាត្ ិ ។  ជ៊ីរ៊ី ៊ីមាន ែូចជា ជ៊ីអ  យលរ៉េ និងជ៊ីលែោលប៉ែ ។ 

ចាំម ក្សជ៊ី្ មជាត្ិមានជ៊ីលា ក្សសត្វ និងជ៊ីរ ក្សាជាត្ិនបត្ង ជាលែើ ។  បរិមា ជ៊ី មែេគ្ត្ួវលគ្បើដ្ឋក់្សមគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី មានែូចខាង 

លគ្ក្ខ  ៖ 

 លេើនផ្ ទែ៊ីមគ្ស  ដ្ឋក់្សជ៊ីលា ក្សលគព្៊ី ១០០- ១៥០រ.គ្ក្ស ក្សាុង ១០០ ២
 
 

 ក្សាុងនផ្ ទគ្សេះ និងគ្បឡាយដ្ឋក់្សជ៊ីលា ក្សលគព្៊ី  ៨០- ១០០ រ.គ្ក្ស  ក្សាុង១០០ ២  និងជ៊ីរ ក្សាជាត្ិនបត្ងព្៊ី ១០- ១៥ 

រ.គ្ក្ស/ ១០០ ២។ 

 

 ២.៥.១.៤-   ក្ខរគ្របគ់្រងរ  ភ្នព្ទកឹ្ស 

  រ  ភ្នព្ទឹក្សមានសារៈសាំខាន់ណាស់ែេ់ក្ខរេតូ្លាស់គ្ត្៊ី។  លបើរ  ភ្នព្ទឹក្ស ិនេ អ ល្វើឱ្យគ្ត្៊ីេូត្លាសយ់ឺត្ 

នាាំឱ្យគ្ត្៊ីមានស ខភ្នព្លខាយ   គ្ត្៊ីលក្សើត្ជាំងឺ   និងោចសាល ប់លទៀត្ផ្ង។   ក្សតាដ សាំខាន់ៗ មែេមានឥទធពិ្េលៅលេើរ  ភ្នព្ទកឹ្ស 

មានែូចខាងលគ្ក្ខ  ៖ 

 ក្សាំរិត្ pH (Potential Hydrogen) 

  ក្សាំរិត្រលាយខយេ់អ ក្សស ៊ីមសនក្សាុងទឹក្ស 

  ក្សាំរិត្ស៊ីត្  ាភ្នព្ក្សាុងទឹក្ស 

  និងឧសម័នព្ េ ោ ៉ែូន៊ីញ៉ែ ក់្ស។ 
 

២.៥.២- ក្ខរដ្ឋរ់ព្តីចិញ្េ ឹម្រនងុស្ព្ស 

 ២.៥.២.១- គ្បលភទគ្ត្៊ីដ្ឋក្សច់ញិ្េ ឹ 

  គ្ត្៊ីដ្ឋក់្សចិញ្េ ឹក្សាុងមគ្ស រួរលគ្ជើសលរើសយក្សគ្បលភទគ្ត្៊ីមែេ្ន់នឹងក្ខរបាំមរបាំរួេ ជឈដ្ឋា នទឹក្សក្សាុងមគ្ស និងមាន 

ក្ខរេូត្លាស់េ អ  ក្សាុងេក្សាខ័ ឌបាំមរបាំរួេ ជឈដ្ឋា នទឹក្សក្សាុងមគ្សែូចខាងលគ្ក្ខ ៈ 

 ទឹក្សរាក់្ស   ទឹក្សេ អក់្ស  

 ក្សាំរិត្បាំមរបាំរួេស៊ីត្  ាភ្នព្ក្សាុងទកឹ្សមានព្៊ី ១០- ៤០ អងារលស 

 ក្សាំរិត្រលាយអ ក្សស ៊ីមសនទប។ 

  ជាទលូៅ មានគ្បលភទគ្ត្៊ីជាលគ្ចើនមែេោចចិញ្េឹ ក្សាុងមគ្សបាន  ប៉ែ មន ដគ្បលភទគ្ត្៊ីមែេចិញ្េ ឹក្សាុងមគ្សបានេ អ 

ជាងលរមានែូចខាងលគ្ក្ខ  ៖ 

 គ្ត្៊ីក្ខបសា ញ្ា 

 គ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ    

 និង គ្បលភទគ្ត្៊ី យួចាំនួនលទៀត្ែូចជា គ្ត្៊ីឆ្ពិន គ្ត្៊ីក្សនធរ និង គ្ត្៊ីគ្ក្ខញ់  ជាលែើ ។ 
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    គ្ត្៊ីក្ខបសា ញ្ា                            គ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ                                   គ្ត្៊ីគ្ក្ខញ់ 

 

                    គ្ត្៊ីក្សនធរ                                                                                         គ្ត្៊ីឆ្ពិន 

 

  

ក្សាំ ត្ស់ាំគេ ់ ក្សសិក្សរគ្ត្ួវលជៀសវាងដ្ឋក់្សគ្ត្៊ីចិញ្េឹ គ្បលភទស ៊ីគ្សវួជាោហារ ែូចជា គ្ត្៊ីក្ខបស ៊ីលមម ជាលែើ  ។ 

  

 ២.៥.២.២- ចាំននួក្សនូគ្ត្៊ីដ្ឋក្សច់ញិ្េ ឹ 

  ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស ោចដ្ឋក់្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ីមត្ យួគ្បលភទ ឬលគ្ចើនគ្បលភទក៏្សបាន។ បរិមា កូ្សនគ្ត្៊ីដ្ឋក់្សចិញ្េឹ  

មានក្ខរខ សគា លៅតា គ្បព្័ន ធចិញ្េឹ  គ្ព្ ទាំងោគ្សយ័លៅនឹងចាំនួនននគ្បលភទគ្ត្៊ីដ្ឋក់្សចិញ្េ ឹផ្ងមែរ។   ជាទូលៅ ចាំលពាេះក្ខរ 

ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សបរិមា កូ្សនគ្ត្៊ីដ្ឋក់្សចិញ្េ ឹមានចាំនួនត្ិច លគ្ពាេះគ្ត្៊ីចិញ្េឹ ក្សាុងមគ្សព្ឹងមផ្ អក្សលៅលេើចាំ ៊ី្ មជាត្ិមែេមានក្សាុង 

មគ្សគ្សាប់។  បរិមា ក្សូនគ្ត្៊ីដ្ឋក់្សចិញ្េឹ  មានក្ខរមគ្បគ្បួេលៅតា បលច េក្សលទសចិញ្េឹ  និងគ្រប់គ្រង។ ប៉ែ មន ដជាទូលៅបរិមា  

កូ្សនគ្ត្៊ីដ្ឋក់្សចិញ្េឹ ក្សាុងមគ្សមានែូចខាងគ្ក្ខ ៈ 
 

 ព្៊ី ០,៧៥- ២ ក្សាេ ក្សាុង ២ នផ្ ទគ្ក្សឡាគ្បឡាយ និងគ្សេះ លៅក្សាុងមគ្ស (កូ្សនគ្ត្៊ីមានទាំ ាំព្៊ី ៦-១០ ស. ) 

 ព្៊ី ០,២- ០,៥ ក្សាេ ក្សាុង ២
 
នននផ្ ទគ្ក្សឡាមគ្សទាំង ូេ (កូ្សនគ្ត្៊ីមានទាំងន់ព្៊ី ១០-១៥ គ្ក្ខ )។ 

   

  កូ្សនគ្ត្៊ីគ្ត្វួដ្ឋក់្សចិញ្េ ឹក្សាុងមគ្ស លគ្ក្ខយព្៊ីគ្សវួបានសទងួល ើយ ៣ សបាដ  ៍លែើ ប៊ីឱ្យលែើ គ្សវួរឹងមាាំបានេ អ។ 

 

២.៥.៣- ចំណ ីនិងក្ខរផ្ដល់ចំណីរស្នថម្ 

  ជាទលូៅ ក្សាុង ជឈដ្ឋា នមគ្ស ស បួរលដ្ឋយរ ក្សាជាត្ ិនិងសត្វបលងត់្ ង គ្ព្ ទាំងសត្វគ្សទប់បាត្លផ្សងលទៀត្ ែូចជា  

ខយង លចេ   មែេលក្សើត្និងេតូ្លាស់ល ើង លដ្ឋយក្ខរដ្ឋក់្សជ៊ីលែើ ប៊ីបលង ាើត្សារធាត្ ចិញ្េឹ សគ្មាប់ចិញ្េឹ  និងបនដព្ូជសត្វ និងរ ក្សាជាត្ិ

ទឹក្ស្ មជាត្ិទាំងលនេះ ។ គ្បលភទរ ក្សាជាត្ ិ និងវារើសត្វ្  មជាត្ិទាំងលនេះ ជាចាំ ៊ីមានសារៈគ្បលយជន៍សាំខាន់ែេ់គ្បលភទគ្ត្៊ីដ្ឋក់្ស

ចិញ្េឹ លផ្សងៗគា ។  ែូចលនេះ ក្សសិក្សរគ្ត្ួវលគ្បើជ៊ីដ្ឋក់្សមគ្សលែើ ប៊ីបលង ាើនសារធាត្ ចិញ្េឹ ក្សាុងមគ្ស។ ជាទូលៅ ក្សសិក្សរ 

មានេទធភ្នព្លគ្បើគ្បាស់ជ៊ីសរើរាង គ ឬជ៊ីលា ក្សសត្វ។  ែូចលនេះ ក្សសិក្សរោចគ្ប ូេលា ក្សសត្វលគ  គ្ក្សប៊ី ឬលា ក្សគ្ជួក្ស មាន់ ទ 

ដ្ឋក់្សក្សាុងរលដដ ល្វើជាទឹក្សជ៊ី រួចែួសដ្ឋក់្សក្សាុងគ្សេះ ឬក្សាុងមគ្សចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី។   ា៉ែ ងលទៀត្ ក្សសិក្សរោចចិញ្េឹ គ្ជួក្សក្សាុងគ្ទុង រួចបងារួ 

ជ៊ីលា ក្សចូេក្សាុងគ្សេះ ឬ មគ្សក្ស៏បាន លែើ ប៊ីបលង ាើត្ចាំ ៊្ី  មជាត្។ិ 
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  លគ្ៅព្៊ីលនេះ ក្សសិក្សរគ្ត្ួវផ្ គត្់ផ្ គង់ចាំ ៊ីបមនែ ខលេះលទៀត្ែេ់គ្ត្៊ី លែើ ប៊ីឱ្យគ្ត្៊ីមានក្ខរេូត្លាស់ឆាប់រ ស័ក្សាុង 

លព្េែ៏ខល៊ី។ ក្ខរផ្គត្់ផ្ គង់ចាំ ៊ីបមនែ ែេ់គ្ត្៊ី រឺមានសារៈសាំខាន់ណាស ់ ជាព្លិសសលៅលព្េចាំ ៊ី្ មជាត្ិក្សាុងមគ្ស ិនមានគ្រប ់

គ្គន់តា លសចក្សដ៊ីគ្ត្ួវក្ខររបស់គ្ត្៊ី ឬលៅលព្េមែេកូ្សនគ្ត្៊ីមានទាំ ាំក្ខន់មត្្ាំ ត្គ្ វួក្ខរបរិមា ចាំ ៊ីគ្បចាំនថ ាក៏្សក្ខន់មត្លគ្ចើន។  

ក្ខរផ្ដេ់ចាំ ៊ីបមនែ ែេ់គ្ត្៊ីចិញ្េ ឹក្សាុងមគ្ស ែូចគា នឹងក្ខរផ្ដេ់ចាំ ៊ីគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹក្សាុងគ្សេះមែរ  រឺគ្ត្ួវផ្ ដេ់ឱ្យបាន ២ ែងក្សាុង ១នថា។  

ចាំ ៊ីបមនែ សគ្មាប់គ្ត្៊ីជា្ មតា ជាគ្បលភទចាំ ៊ីមែេោចរក្សបានក្សាុងភូ  ិ ែូចជា ក្សនទក់្ស ចក្ស  ជលនលន ក្ខក្សសាំ េផ់្ទេះបាយ 

ក្ខក្សសាំ េ់បមនល គ្ត្កួ្សន  និងក្សល ដៀរជាលែើ  (សូ ល ើេរូបភ្នព្ខាងលគ្ក្ខ )។  ចាំ ៊ីបមនែ  យួចាំនួន ងាយគ្សេួរក្ស ែូចជា 

ចក្ស  ជលនលន ជាព្ិលសសក្សនទក់្សជាគ្បលភទចាំ ៊ីបមនែ  មែេក្សសិក្សរនិយ ដ្ឋក់្សឱ្យគ្ត្៊ីស ៊ីជាងលរ។ 

 

 

                                              

 

 

រូបភ្នព្គ្បលភទចាំ ៊ីបមនែ សគ្មាប់គ្ត្៊ី រួ មាន ក្សនទក់្ស  ចក្ស  ក្សល ដៀរ ជាលែើ  

២.៥.៤- ក្ខរព្តួតរិនិតយគុណភារទរឹ 

  ជលគ្ៅទឹក្សជាបញ្ញា សាំខាន់ ននក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស មែេទ ទរឱ្យមានជលគ្ៅព្៊ី ៣០- ៤០ ស.  ជានិច េ។ 

ភលឺមគ្ស និងទឹក្សក្សាុងមគ្ស គ្ត្ួវឧសា ៍គ្ត្ួត្ព្ិនិត្យល ើេលរៀងរាេ់នថ ា លែើ ប៊ីលជៀសវាងទឹក្សេិចគ្ជាបលចញព្៊ីមគ្ស។  លបើសលង ាត្ 

លឃើញមានសងស័យភលឺមគ្សក្សមនលងណា យួគ្ជាបទឹក្សគ្ត្វួជសួជ េវាបនាទ ន់។  ក្សាុងក្សរ ៊ីក្សសិក្សរមានគ្បភព្ទឹក្សបូ បញ្េេួមគ្ស 

ចាំបាច់គ្ត្ួវព្ិនិត្យល ើេទឹក្សលនាេះមានស វត្ដិភ្នព្មែរឬលទ លែើ ប៊ីលជៀសវាងក្ខរឆ្លងថ្នា ាំព្ េក្សសិក្ស ម និងជាំងឺលផ្សងៗ។ លៅលព្េប ូ 

ទឹក្សបញ្េេួមគ្ស ចាំបាច់គ្ត្វួលគ្បើត្គ្ ងចងភ្នា ប់នឹងច ងបាំព្ងទ់ លយចូេមគ្ស លែើ ប៊ីលជៀសវាងគ្ត្៊ីក្ខចចូេមគ្សស ៊ីកូ្សនគ្ត្៊ី។  ា៉ែ ង 

លទៀត្ ទឹក្សក្សាុងមគ្សទ ទរឱ្យមានព្ ន៌បត្ងមែេល្វើឱ្យស បួរ សត្វ និងរ ក្សាជាត្ិបលង់ត្ ង សត្វគ្សទប់បាត្ មានខយង លចេ  

ជាលែើ  មែេជាចាំ ៊ី្ មជាត្សិាំខាន់សគ្មាប់គ្ត្៊ី។  ចាំ ៊ី្ មជាត្ិទាំងលនេះលក្សើត្ល ើងព្៊ីក្ខរដ្ឋក់្សជ៊ី លែើ ប៊ីបលង ាើត្សារជាត្ិចិញ្េឹ  

សគ្មាប់ចិញ្េ ឹចាំ ៊ី្ មជាត្ិទាំងលនេះ (មានបញ្ញា ក់្សលៅចាំ  ច ២.៥.១.៣)។ 

 

 

 

 

 

             ក្ខរបូ ទឹក្សបញ្េេួមគ្សលដ្ឋយមានត្គ្ ង                    រ  ភ្នព្ទឹក្សព្ ន៌បត្ងស បួរចាំ ៊ី្ មជាត្ិ 
 

២.៥.៥- ក្ខរព្គរព់្គងព្ត ីនិងព្សូវ 

  កូ្សនគ្ត្៊ីដ្ឋក់្សចិញ្េឹ ក្សាុងមគ្ស ជាមផ្ាក្ស យួននគ្បព្័ន ធវារើវបបក្ស ម  លដ្ឋយព្ងឹមផ្ អក្សលេើចាំ ៊ី្ មជាត្ិមែេមានលៅ 

ក្សាុងមគ្ស។  ្នធាន្ មជាត្ិមែេមានក្សាុង ូេដ្ឋា នែូចជា  ក្ខក្សសាំ េផ់្ទេះបាយ  ក្ខក្សសាំ េ់បមនល  ចក្ស ជលនលន  ក្សល ដៀរ ែូច 
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មានបញ្ញា ក់្សក្សាុងចាំ  ច ២.៥.៣ ជាចាំ ៊ី្ មជាត្សិាំខាន់សគ្មាប់គ្ត្៊ី មែេគ្បជាក្សសិក្សរមានេទធភ្នព្រក្សបានឱ្យគ្ត្៊ីស ៊ី។  ចាំ ៊ី្ ម 

ជាត្ិទាំងលនេះជាចាំ ៊ីបមនែ សគ្មាប់គ្ត្៊ី លគ្ៅព្៊ីចាំ ៊្ី  មជាត្ិមែេមានគ្សាប់ក្សាុងមគ្ស ល ើយមែេគ្ត្ួវផ្ ដេ់ឱ្យគ្ត្៊ីស ៊ីបមនែ  លែើ ប៊ី 

ឱ្យគ្ត្៊ីឆាប់េតូ្ល់ាស់បានេ អ ក្សាុងរយៈលព្េខល៊ី។  លែើ ប៊ីបលង ាើនក្ខរេូត្លាស់ែេ់គ្ត្៊ីផ្ង និងគ្សវួផ្ង ក្សសិក្សរចាំបាច់គ្ត្ួវលគ្បើជ៊ី 

តា បលច េក្សលទសគ្ត្ឹ គ្ត្ួវ ែូចមានបញ្ញា ក់្សលៅចាំ  ច ២.៥.១.៣ និងហា ក្ខរលគ្បើថ្នាន ាំសមាល បស់ត្វេ អិត្ក្សាុងមគ្សក្សាំព្ ងចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី។  

  រយៈលព្េននក្ខរគ្ប េូផ្េគ្សួវ  ខ សព្៊ីរយៈលព្េគ្ប េូផ្េគ្ត្៊ី ។  ជា្ មតា រយៈលព្េគ្ប េូផ្េគ្សវួ 

មានព្៊ី ១០០- ១៥០ នថ ា ខល៊ីជាងរយៈលព្េគ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ី។  ែូចលនេះ លគ្ក្ខយព្៊ីគ្ប ូេផ្េគ្សវួល ើយ ភ្នរលគ្ចើនគ្ត្៊ីលៅមាន 

ទាំ ាំត្ូចលៅល ើយ ជាព្លិសសចាំលពាេះក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីជា យួែាំណា ាំគ្សួវគ្សាេ។  លែើ ប៊ីលដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា លនេះ ក្សសិក្សរគ្ត្ួវដ្ឋក់្សកូ្សន 

គ្ត្៊ីចិញ្េឹ មានទាំ ាំ្ាំលគ្ក្ខយលព្េសាំណាបសទងួល ើយរយៈលព្េ ៣ សបាដ   ៍លែើ ប៊ីក្ស ាំឱ្យគ្ត្៊ីឈមសុលែើ គ្សវួរបូត្។ 
 

២.៥.៦- ព្រនភទព្សូវ 

  គ្បលភទគ្សួវដ្ឋាំក្សាុងមគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី គ្ត្វួមានទាំនាក្សទ់ាំនងជា យួរយៈលព្េននក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី។  លបើែាំណា ាំគ្សវួឱ្យ 

ផ្េរយៈលព្េខល៊ីជាង ១០០- ១២០ នថ ា  លនាេះគ្ត្៊ីមែេចិញ្េ ឹក្សាុងមគ្សលៅមានទាំ ាំត្ូចលៅល ើយ ល ើយ ិនោចេក់្សលៅទ៊ីផ្ារ 

គ្ត្៊ីសាច់បាន។  ក្សាុងក្សរ ៊ីលនេះ ក្សសិក្សរោចចិញ្េឹ គ្ត្៊ីបនដលទៀត្ក្សាុងមគ្ស លគ្ក្ខយព្៊ីគ្ប ូេផ្េគ្សវួល ើយ រ ូត្ែេ់គ្ត្៊ី ៊ីី្ាំោច 

េក់្សលៅទ៊ីផ្ារបាន។ ែូចលនេះ ក្សសិក្សររួរលគ្ជើសលរើសគ្បលភទគ្សួវមែេមានរយៈលព្េមវងជាង ១០០នថ ា  ក្សដ្ឋាំក្សាុងមគ្ស ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

ល ើយមែេផ្ដេទ់ិន ាផ្េខពស់។   េក្សា ៈននគ្សួវមែេផ្ដេទ់ិន ាផ្េខពស ់មានែូចខាងលគ្ក្ខ  ៖- 

 លែើ ខល៊ី   លែើ គ្សួវរឹងមាាំ 

 ោចលគ្បើគ្បាស់បានគ្របគ់្បលភទជ៊ី 

 ្ន់នឹងក្ខរមគ្បគ្បេួននព្នល ឺ

 ឱ្យផ្េក្សាុងរយៈលព្េខល៊ី ឬ  ្យ  ព្៊ី ១០០- ១៣០ នថ ា។ 

  ែូចលនេះ ក្សាុងក្សរ ៊ីក្សសិក្សរលគ្ជើសលរើសគ្បលភទគ្សួវគ្សាេ មែេមានរយៈលព្េខល៊ី ក្សដ្ឋាំ ចាំបាច់កូ្សនគ្ត្៊ីដ្ឋក់្ស 

ចិញ្េឹ គ្ត្វួមានទាំ ា្ំ ាំ  និងគ្ត្ួវគ្ប ូេផ្េលៅលគ្ក្ខយលព្េគ្ប ូេផ្េគ្សវួរួច។ 

២.៥.៧- ក្ខរព្គរព់្គងនមម និងសតវលអិតចនព្ងរនងុស្ព្ស 

២.៥.៧.១- ក្ខរគ្របគ់្រងលមម  នងិសត្វេ អតិ្ចនគ្ង លដ្ឋយមានចញិ្េ ឹគ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស 

ក្ខរគ្រប់គ្រងលមម  និងសត្វេ អិត្ចនគ្ងក្សាុងមគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី មានវិ្៊ី ៣ យ៉ែ ងសាំខាន់ៗ រឺ ៖ ក្ខរល្វើលដ្ឋយនែ   

ក្ខរលគ្បើវិ្៊ីតា ទាំលាប ់និងក្ខរលគ្បើជ៊ីវសាស្ដ្សដ។  ក្សាុងចាំលណា វិ្ ៊ីទាំង ៣ យ៉ែ ងលនេះ  វវិ្៊ីមែេនិយ លគ្បើជាងលរ រឺក្ខរគ្រប់គ្រង 

លមម  និងសត្វេ អិត្ចនគ្ងក្សាុងមគ្ស លដ្ឋយក្ខរល្វើលដ្ឋយនែផ្កទ េ។់  វវិ្៊ីលនេះគ្បជាក្សសិក្សរនិយ លគ្បើជាយូរអមង វង ក្ស ល ើយែូចជា 

ក្ខរែក្សលមម  និងរ ក្សាជាត្ិចនគ្ងក្សាុងមគ្ស។  ក្ខរលគ្បើវិ្៊ីតា ទមាល ប់ រឺជាក្ខរក្សាំរិត្ក្សាំ ត្់ក្សាំព្សទ់ឹក្សក្សាុងមគ្ស លែើ ប៊ីសមាល ប់រ ក្សាជាត្ ិ

និងសត្វេ អិត្ចនគ្ង។  ចាំម ក្សវិ្៊ីលគ្បើជ៊ីវសាស្ដ្សដ   ជាវិ្៊ីសរើរាង គ យួមែេលគ្បើព្ួក្សសត្វមានគ្បលយជន៍    លែើ ប៊ីសមាល ប់សត្វេ អិត្ 

ចនគ្ងក្សាុងមគ្ស  និងក្ខរលគ្បើគ្បាសព់្ួជគ្សួវមែេ្ន់នឹងជាំងឺ។ 
 

ក្ខរដ្ឋាំគ្សវួមត្ យួ  ខ ឱ្ក្ខសក្សាុងក្ខរសាយភ្នយននលមម   និងសត្វេ អិត្ក្សាុងមគ្ស មានក្សាំរិត្ខាល ាំង។   ែូចលនេះ  

ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សជាសក្ស មភ្នព្ យួេ អបាំផ្ ត្ លគ្ពាេះវាបានបាំលព្ញផ្េគ្បលយជន៍ឱ្យគា លៅវិញលៅ ក្ស ែូចជា  គ្ត្៊ីស ៊ីលមម  

និងសត្វេ អិត្ចនគ្ងលៅក្សាុងមគ្ស មែេល្វើឱ្យផ្េគ្សួវលក្សើនល ើង និងគ្ត្៊ីចិញ្េឹ ឆាប់្ាំធាត្់។ 
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២.៥.៧.២- ក្ខរគ្របគ់្រងលមម  នងិរ ក្សាជាត្ចិនគ្ង 

មានវិ្៊ីសាស្ដ្សដអន វត្ដ យួចាំនូន ក្សាុងក្ខរក្សាំចត្់លមម  និង រ ក្សាជាត្ិចនគ្ង ក្សាុងមគ្ស ែូចជា -ក្ខរលរៀបចាំែ៊ីមគ្ស    

ក្ខរក្សាំរិត្ក្សាំព្សទ់ឹក្សក្សាុងមគ្ស  ក្ខរព្ាយ ែក្សលមម  រ ក្សាជាត្ិលដ្ឋយនែ និងក្ខរដ្ឋក់្សគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹគ្បលភទមែេចូេចិត្ដស ៊ីលមម  រ ក្សាជាត្ ិ

និងសត្វចនគ្ងបាំផ្កល ញែាំណា ាំគ្សួវ ែូចជា ខយង ជាលែើ ។  ខាងលគ្ក្ខ លនេះ ជារលបៀបក្សាុងក្ខរអន វត្តៈ 
 

 ក្សាំរិត្ក្សាំព្សទ់ឹក្សក្សាុងមគ្ស យ៉ែ ងលហាចណាស ់១៥ ស.  មែេល្វើឱ្យគ្បលភទរ ក្សាជាត្ ិយួចាំនួនែូចជា Echimochloa 

crusgalli  ិនោចេូត្លាសប់ាន ល ើយគ្បលភទលមម  និងរ ក្សាជាត្តិ្ូចៗែនទលទៀត្នឹងគ្ត្វួងាប់។ ក្សាំរិត្ក្សាំព្សទ់ឹក្ស 

លនេះោចដ្ឋក់្សគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹក្សាុងមគ្សបាន ល ើយគ្ត្៊ីនឹងជយួបាំផ្កល ញលមម   រ ក្សាជាត្ ិនិងសត្វចនគ្ងបាំផ្កល ញែាំណា ាំគ្សួវ 

ជាោហាររបស់វា។ 

 រលបៀប យួលទៀត្ រឺក្ខរែក្សលមម  រ ក្សាជាត្ិ និងក្ខរចប់យក្សសត្វចនគ្ងបាំផ្កល ញែាំណា ាំគ្សវួលចញព្៊ីមគ្សលដ្ឋយនែ។ 

រលបៀបលនេះគ្ត្វួបានគ្បជាក្សសិក្សរនិយ លគ្បើ ប៉ែ មន ដវាបងាផ្េ និេ អែេ់មគ្សមែេមានដ្ឋក់្សគ្ត្៊ីចិញ្េឹ  ល្វើឱ្យគ្ត្៊ីេតូ្ 

លាសយ់ឺត្ជាលែើ   លគ្ពាេះក្ខរច េះែក្សលមម ក្សាុងមគ្សល្វើឱ្យទឹក្សមគ្សេ អក់្ស។  ា៉ែ ងលទៀត្ វវិ្៊ីល្វើលដ្ឋយនែលនេះគ្ត្វួក្ខរ 

ព្ាយ អន វត្ដជាញឹក្សញប ់ឬ គ្ត្ួវក្ខរក្សមាល ាំងព្េក្ស មលគ្ចើន។ 

 
 

 ២.៥.៧.៣- ក្ខរគ្របគ់្រងជាំងឺគ្ត្៊ី 

  គ្ត្៊ីចិញ្េឹ លៅក្សាុងមគ្សមានត្នួាទ៊ី ក្សាំ ត្់នូវក្ខររើក្សសាយភ្នយកូ្សនរ ក្សាជាត្ិ ខយង និងសត្វេ អិត្។  

មានយនដក្ខរប៊ីយ៉ែ ងជយួក្ខត្់បនែយនូវក្ខរប៉ែេះពាេក់្ខរឆ្លងរបសព់្ួក្សផ្សិត្ៈ 

 
 គ្ត្៊ីក្ខត្់បនែយនូវជាំងឺសលឹក្សមផ្ ាក្សខាងលគ្ក្ខ របសល់ែើ គ្សវួ មែេជាល ត្ ទប់សាា ត្់នូវគ្បភព្ក្ខរឆ្លងលៅតា វាេមគ្ស  

 សលឹក្សមផ្ ាក្សខាងលគ្ក្ខ របស់លែើ គ្សួវគ្ត្ួវក្ខត្ប់នែយ ជយួឱ្យមានខយេ ់និងព្នលឺគ្រប់គ្គន់មែេជាេក្សាខ ឌ ិន  

    គ្បក្សបែេ់ក្ខរក្សលក្សើត្ និងេតូ្លាស់របសព់្ួក្សផ្សិត្។ 

 សាែ នភ្នព្ទឹក្សលគ្ៅក្សាុងរយៈលព្េយូរ  ក្ខរពារក្ខរែ េះព្នលក្សរបសស់ព័រ និងក្ខរឆ្លងជាំងឺល ើងវិញ។ 
 

 ២.៥.៧.៤- ក្ខរក្ខរពារជាំងឹគ្ត្៊ី 

  ជាទលូៅ ក្សាុងក្ខរងារអន វត្ដជាក់្សមសដង ជាំងឺគ្ត្៊ីព្ ាំមែេលឃើញមានលក្សើត្ល ើងលទ  ព្៊ីលគ្ពាេះសក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

លទេះជាក្សាុងគ្សេះក្សដ៊ី  ឬក្សាុងមគ្សក្សដ៊ី មានេក្សា ៈជាគ្ទង់គ្ទយត្ូច សគ្មាបល់គ្បើគ្បាស់ជា ាបួោហារគ្បចាំនថ ា មត្ប៉ែ លណាណ េះ។  ា៉ែ ង 

លទៀត្ ោក្ខសធាត្ គ្បលទសក្ស ពុជាមានេក្សា ៈអាំលណាយផ្េេ អ ែេ់ក្ខរអភិវឌ្ឍន៍សក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី។  លទេះជាយ៉ែ ងណាក៏្ស 

លដ្ឋយ ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស ក្សសិក្សរគ្ត្ួវមត្មានវធិានក្ខរក្ខរពារជាំងឺគ្ត្៊ី គ្បលសើរជាងក្ខរព្ាបាេជាំងឺគ្ត្៊ី។  ែូចលនេះ លែើ ប៊ី 

ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីឱ្យទទួេបានលជារជយ័ ក្សសិក្សរគ្ត្ួវយក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្សគ្រប់គ្រងស ខភ្នព្គ្ត្៊ីឱ្យបានេ អ លដ្ឋយគ្ត្ួវចត្់វិធានក្ខរ ៍ 

ក្ខរពារក្ស ាំឱ្យមានឆ្លងជាំងឺគ្ត្៊ី តា អន សាសន៍ែូចខាងលគ្ក្ខ  ៖ 
 

 គ្ត្ួវលរៀបចាំមគ្ស  គ្បឡាយ  និងគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីឱ្យបានេ អគ្ត្ឹ គ្ត្វួតា េក្សា ៈបលច េក្សលទសែូចបានបញ្ញា ក់្ស ក្សាុងចាំ  ច 

២.៥.១ ខាងលេើ 

 គ្បភព្ទឹក្សយក្ស ក្សលគ្បើគ្បាស់ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី គ្ត្វួលជៀសវាងមានធាត្ រ៊ី ៊ី និងថ្នា ាំព្ េ (សូ ល ើេបមនែ ចាំ  ច២.៥.៤) 
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 គ្ត្ួវរក្សារ  ភ្នព្ទឹក្សគ្សេះ ឬ មគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ីឱ្យបានេ អ (មានបញ្ញា ក់្សបមនែ លៅចាំ  ច ២.៥.៤) 

 កូ្សនគ្ត្៊ីព្ជូដ្ឋក់្សចិញ្េ ឹគ្ត្វួមានស ខភ្នព្េ អ ្ន់នឹងជាំងឺ  និងក្ខរបាំមរបាំរួេ ជឈដ្ឋា នទឹក្ស 

 ក្ស ាំលគ្បើគ្បាស់ថ្នា ាំព្ េក្សសិក្ស ម ែូចជា ថ្នា ាំសមាល បស់ត្វេ អតិ្ ក្សាុងមគ្សក្សាំព្ ងចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី 

 ក្ខរផ្គត្់ផ្ គង់ចាំ ៊ីបមនែ គ្ត្វួមានស វត្ែិភ្នព្េ អ លជៀសវាងមានជាត្ពិ្ េ។ 
 

២.៦- ក្ខរព្រមូ្លផ្លព្ត ីនិងព្សូវ 

២.៦.១- ក្ខរព្រមូ្លផ្លព្ត ី

ជាទលូៅ ក្ខរគ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹក្សាុងមគ្ស មាន ២ រលបៀប។  ក្ខរគ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ីរលបៀបទ៊ី ១ គ្បគ្ព្ឹត្ដលៅ  

លៅលព្េគ្ប ូេផ្េគ្សវួ  លគ្ក្ខយលព្េសទងួល ើយបានរយៈលព្េ ៦មខ មែេលៅលព្េលនាេះគ្ត្៊ីមានទាំ ា្ំ ាំ ោចចប់េក្ស់លៅទ៊ី 

ផ្ារបាន។  ែូចលនេះ លែើ ប៊ីគ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ីបានក្សាុងលព្េែាំណាេគា  ននក្ខរគ្ប ូេផ្េគ្សួវ ក្សសិក្សរគ្ត្ួវដ្ឋក់្សកូ្សនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ មាន 

ទាំ ាំ្ាំព្៊ី ៦- ១០ ស.  ល ើយក្សាុងមគ្សគ្ត្វួមានទឹក្សគ្រប់គ្គន់ព្៊ី ៣០- ៤០ ស.  រយៈលព្េ ៦មខ លែើ ប៊ីឱ្យក្សូនគ្ត្៊ីឆាប់្ ាំធាត្់។ 

ក្ខរគ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ីរលបៀបទ៊ី ២ រឺគ្បគ្ព្ឹត្ដលៅលៅលគ្ក្ខយលព្េគ្ប ូេផ្េគ្សួវល ើយព្៊ី ៣- ៤ មខ លគ្ពាេះលគ្ក្ខយលព្េគ្ប ូេ 

ផ្េគ្សវួល ើយ គ្ត្៊ីលៅមានទាំ ាំត្ូចលៅល ើយ ល ើយក្សសិក្សរោចចិញ្េឹ គ្ត្៊ីបនដលទៀត្លៅក្សាុងមគ្ស លបើក្សាុងមគ្សលៅមានទឹក្សោច 

ចិញ្េឹ បាន។ ក្សាុងក្សរ ៊ីលនេះ ក្សសិក្សរគ្ត្ួវផ្ ដេ់ចាំ ៊ីបមនែ ែេគ់្ត្៊ី លែើ ប៊ីឱ្យគ្ត្៊ីឆាប់េតូ្លាសប់ានេ អ។  ក្ខរគ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ីតា  

រលបៀប ២ យ៉ែ ងខាងលេើលនេះ ក្សសិក្សរគ្ត្ួវបងារួ ឬ បូ ទឹក្សលចញព្៊ីមគ្ស ព្៊ីគ្បឡាយ និងព្៊ីគ្សេះ លែើ ប៊ីងាយគ្សួេក្សាុងក្ខរគ្ប ូេ 

ចប់ផ្េគ្ត្៊ីព្៊ីក្សាុងគ្សេះ ឬគ្បឡាយ។  

២.៦.២- ក្ខរព្រមូ្លផ្លព្សូវ 

  ជាទលូៅ មគ្សមែេមានដ្ឋក់្សគ្ត្៊ីចិញ្េឹ  មត្ងមត្ទទួេបានទនិ ាផ្េគ្សវួខពស់ជាងមគ្ស មែេ ិនមានដ្ឋក់្សគ្ត្៊ី 

ចិញ្េឹ  ព្៊ីលគ្ពាេះក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សល្វើឱ្យែ៊ីមគ្សបលង ាើនរ  ភ្នព្  ល ើយគ្ត្៊ីស ៊ីលមម  និងរ ក្សាជាត្ិចនគ្ងត្ូចៗ ជាោហាររបស់វា។ 

តា ក្ខរសិក្សាជាក់្សមសដង មែេបានបងាា ញលៅចាំ  ចខាងលគ្ក្ខ  ២.៨ បានបញ្ញា ក់្សថ្ន ក្ខរដ្ឋក់្សគ្ត្៊ីចិញ្េឹ ក្សាុងមគ្សមែេ មានទាំ ាំព្៊ី 

២.០០០- ៣.០០០ ២ បានល្វើឱ្យទិន ាផ្េគ្សវួលក្សើនល ើងជាងលព្េមែេ ិនទន់ដ្ឋក់្សគ្ត្៊ីចិញ្េឹ  ល ើយក្សសិក្សរទទួេផ្េចាំល ញ 

ព្៊ីផ្េគ្សវួ និងគ្ត្៊ី លគ្ចើនជាងផ្េចាំល ញព្៊ីគ្សួវមត្ យួ  ខ។ 

 

២.៧- ក្ខរលរ់ផ្លព្តីចិញ្េ មឹ្ 

លគ្ក្ខយក្ខរគ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ី ក្សសិក្សរមត្ងមត្បានមបងមចក្សផ្េគ្ត្៊ីសគ្មាបល់គ្បើគ្បាស់ក្សាុងគ្រួសារ និង សគ្មាប ់ 

េក់្សក្សាុងភូ ិ។  ជា្ មតា ផ្េគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹមែេទ ក្សសគ្មាប់ បូក្សាុងគ្រួសារ លគ្ៅព្៊ីគ្ត្៊ីមែេគត្់គ្បសទ់ ក្សសគ្មាប ់ូបគ្សស់រយៈ 

លព្េ ៣-៤ នថ ា  គត្់បានមក្សនច ាជាគ្ប  ក្ស ផ្អក្ស ឬ ជាគ្ត្៊ីលងៀត្ គ្ត្៊ីគ្បឡាក់្សជាលែើ  សគ្មាបទ់ ក្ស ូបបានរយៈលព្េយូរ។ 
 

២.៨- ក្ខរវិភាគនសដ្ារិចេ 

ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស មត្ងមត្ល្វើឱ្យផ្េគ្សវួលក្សើនល ើង ព្៊ីលគ្ពាេះបានល្វើឱ្យែ៊ីមគ្សមានជ៊ីវជាត្ ិនិងក្សាំចត្់សត្វ 

រ ក្សាជាត្ិមែេបាំផ្កល ញែាំណា ាំគ្សួវ។ តា រយៈលនេះក្សសិក្សរោចបលងាើនជ៊ីវភ្នព្រសល់ៅរបស់គត្់បានេ អគ្បលសើរ លដ្ឋយសារក្ខរទទួេ 

បានគ្បាក់្សចាំ េូលគ្ចើនព្៊ីក្ខរេក់្សផ្េគ្សវួ និងគ្ត្៊ី។   ិនមត្ប៉ែ លណាណ េះ  លដ្ឋយសារក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស ក្សសិក្សរសនស ាំសាំនចថវិក្ខ 

បាន យួក្សាំរិត្លទៀត្ លដ្ឋយបញ្ឈប់ក្ខរចាំណាយលៅលេើក្ខរលគ្បើគ្បាសថ់្នា ាំសមាល បស់ត្វេ អិត្បាំផ្កល ញែាំណា ាំគ្សវួ និង ិនចាំបាច់ 
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ចាំណាយក្សមាល ាំងព្េក្ស មែក្សលមម មគ្សល ើយ។  ខាងលគ្ក្ខ លនេះ ជាក្សរ ៊ីសិក្សាជាក់្សមសដងព្៊ីក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស របស់ក្សសិក្សរ 

ព្៊ីរគ្រួសារលៅលខត្ដតាមក្សវ ក្សាុងឆាា ាំ ២០០៥-២០០៦។ 

 

បរយិយ ក្សសកិ្សរទ៊ី ១ 

នផ្ ទមគ្ស = ២.០០០  ២ 

ក្សសកិ្សរ ទ៊ី ២ 

នផ្ ទមគ្ស = ៣.០០០  ២ 
ផ្េគ្សួវ  នលព្េចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស ១៥៦ រ.គ្ក្ស – ១៧ $ ៤៨០ រ.គ្ក្ស –៥០ $  

ផ្េគ្សួវលគ្ក្ខយលព្េចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស ២៤០ រ.គ្ក្ស – ២៦ $ ៧២០ រ.គ្ក្ស –៧៥ $ 

ផ្េគ្ត្៊ីចិញ្េឹ ក្សាុងមគ្ស ១១៥ រ.គ្ក្ស – ១១៥ $ ២០០ រ.គ្ក្ស –២០០ $ 

ក្ខរចាំណាយលេើក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស ៣២ $ ៧១,៤ $ 

ផ្េចាំល ញសរ បព្៊ីក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស ១០៩ $ ២០៣ $ 

ផ្េល្ៀបគ្បាក្ស់ចាំល ញរវាងៈ 

ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សស 

ផ្េគ្សួវ  នលព្េចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស 

 

៦,៤ ែង 

 

៤ ែង 

 

តារាងខាងលគ្ក្ខ លនេះ   ជាឧទ រ ៍ននក្ខរវិភ្នរលសែាកិ្សច េ   ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សជាេក្សា ៈគ្រួសារ ទាំ ាំ  

១.០០០  ២ ភ្នា ប់ជា យួគ្សេះទាំ ាំ ១០០  ២  លដ្ឋយមានក្ខរគ្រប់គ្រងបានេ អក្សាុងរយៈលព្េជាង ៤មខ ទទេួបានេទធផ្េែូច 

ខាងលគ្ក្ខ ៈ 

 

សរម្មភារ 

ក្ខរចិញ្េ ឹម្ព្តីរនងុស្ព្ស តាម្ទំោរ់ ក្ខរចិញ្េ ឹម្ព្តីរនងុស្ព្ស តាម្រនចេរនទស 

ឯរក្ខដ  ចនំនួ តនម្ែរាយ តនម្ែសររុ(៛)    ឯរក្ខដ  ចនំនួ តនម្ែរាយ តនម្ែសររុ(៛)    

ក្ខរជ៊ីក្សគ្សេះ គ្បឡាយ 

ភល ឺ
                

គ្សេះថ ម៊ី   ៣ ៨៧ ៣ ០០០ ២៦១ ០០០  ៣ ៨៧ ៣ ០០០ ២៦១ ០០០ 

គ្បឡាយ  ៣ ៧,៥ ៣ ០០០ ២២ ៥០០  ៣ ៧,៥ ៣ ០០០ ២២ ៥០០ 

លេើក្សភលឺមគ្ស  ៣ ២៨ ៣ ០០០ ៨៤ ០០០  ៣ ២៨ ៣ ០០០ ៨៤ ០០០ 

សរ ប 
   367 500 

   367 500 

ក្ខរលរៀបចាំគ្សេះ  
                

នថ លឈាេួបូ ទឹក្សគ្សេះ លមា៉ែ ង ០ ០ ០ លមា៉ែ ង ៣ ៥ ០០០ ១៥ ០០០ 

ក្សាំលបារ រ.គ្ក្ស ០ ០ ០ រ.គ្ក្ស ១០ ៥០០ ៥ ០០០ 

ជ៊ីលា ក្សសត្វ រ.គ្ក្ស ៣០ ០ ០ រ.គ្ក្ស ៣០ ០ ០ 

ជ៊ីក្សាំប៉ែ សដិ៍ រ.គ្ក្ស ៥ ០ ០ រ.គ្ក្ស ៥ ០ ០ 

សរ ប 
      ០ 

      20 000 

ក្ខរដ្ឋក្សក់្សនូគ្ត្៊ីចញិ្េ ឹ 
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៣- ៤ គ្បលភទ ក្សាេ ៣០០ ៥០ ១៥ ០០០ ក្សាេ  ៣០០ ១០០ ៣០ ០០០ 

សរ ប 
  

    ១៥ ០០០ 
      ៣០ ០០០ 

ក្ខរលរៀបចាំមគ្ស 
        

ភាួររាស់ លមា៉ែ ង ៨ ០ ០ លមា៉ែ ង ៨ ០ ០ 

ព្ូជគ្សវួ រ.គ្ក្ស   ៥ ០ ០ រ.គ្ក្ស ៥ ០ ០ 

សទងួគ្សួវ នថ ា ១- ២ ០ ០ នថ ា ១- ២ ០ ០ 

ជ៊ីក្សាំប៉ែ សដិ៍ រ.គ្ក្ស ៥០ ០ ០ រ.គ្ក្ស ៥០ ០ ០ 

ជ៊ីលា ក្សសត្វ រ.គ្ក្ស ៣០០ ០ ០ រ.គ្ក្ស ៣០០ ០ ០ 

ក្ខរែក្សលមម  លមា៉ែ ង ៣ ០ ០ លមា៉ែ ង ៣ ០ ០ 

Sub-total  
  ០ 

 
  ០ 

ក្ខរផ្ដេច់ាំ ៊ីបមនែ  
                

ក្សនទក់្ស រ.គ្ក្ស ១៥ ៥៥០ ៨ ២៥០ រ.គ្ក្ស ១៥ ៥៥០ ៨ ២៥០ 

ចក្ស រ.គ្ក្ស ៥០  ០ ០ រ.គ្ក្ស ៥០  ០ ០ 

ក្ខក្សសាំ េប់មន ល រ.គ្ក្ស ១០  ០ ០ រ.គ្ក្ស ១០  ០ ០ 

សរ ប 
  

    ៨ ២៥០ 
      

៨ ២៥០ 

ក្ខរគ្របគ់្រងគ្សេះ 
                

នថ លឈាេួបូ ទឹក្ស លមា៉ែ ង ០ ០ ០ លមា៉ែ ង ១ ៥ ០០០ ៥ ០០០ 

ជ៊ីអ  យលរ៉េ រ.គ្ក្ស ០ ០ ០ រ.គ្ក្ស ១,៥  ១ ៦០០ ២ ៤០០ 

ជ៊ីលា ក្សសត្វ រ.គ្ក្ស ០ ០ ០ រ.គ្ក្ស ៤០ ០ ០ 

ជ៊ីក្សាំប៉ែ សិ៍ ដ រ.គ្ក្ស ០ ០ ០ រ.គ្ក្ស ២០ ០ ០ 

សរ ប  
      

០       ៧ ៤០០ 

គ្បាក្ស់ចាំណាយសរ ប 
      

២៣ ២៥០       ៦៥ ៦៥០ 

គ្បាក្ស់ចាំ េូសរ ប រ.គ្ក្ស ១០ ៥ ០០០ ៥០ ០០០ រ.គ្ក្ស ៤៦ ៥ ០០០ ២៣០ ០០០ 

គ្បាក្ស់ចាំល ញសរ ប= គ្បាក្ស់ចាំ េូសរ ប- គ្បាក្ស់ចាំណាយសរ ប ២៦ ៧៥០       ១៦៤ ៣៥០ 
 
 
 
 

 

3- វវិីីសាស្ដ្សដផ្សរវផ្ាយ 

៣.១- ក្ខរសរិាទីផ្ារ    

ក្ខរសិក្សាទ៊ីផ្ារមានត្ួនាទ៊ីសាំខាន់ ក្សាុងក្ខរក្សាំ ត្ទ់ នសគ្មាបល់រៀបចាំែាំល ើរក្ខរផ្េិត្ក្ស ម លែើ ប៊ីទទួេបាន  

គ្បាក់្សចាំល ញព្៊ីផ្េតិ្ក្ស ម។ លបើសិនផ្េគ្ត្៊ី និងគ្សវួគម នទ៊ីផ្ារ លគ្ៅព្៊ីក្ខរលគ្បើគ្បាស់ក្សាុងគ្រួសារ លនាេះក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស 

 ិនបានល្វើឱ្យក្សសិក្សរចប់ោរ ម ៍អន វត្ដគ្រប់ៗគា មែរ។  ប៉ែ មន ដជាក់្សមសដងគ្សួវ និងគ្ត្៊ីជាលសបៀងោហារយ៉ែ ងសាំខាន់ មែេ ិន 

ោចខវេះបានក្សាុងជ៊ីវភ្នព្រសល់ៅ។ លគ្ៅព្៊ីក្ខរលគ្បើគ្បាស់ក្សាុងគ្រសួារ គ្ត្៊ី និងគ្សួវ ជា  ខទាំនិញ ួយយ៉ែ ងសាំខាន់លៅលេើទ៊ីផ្ារ 

មែេគ្បជាក្សសិក្សរោចរក្សគ្បាក់្សចាំ េូបានលគ្ចើនព្៊ីក្ខរេក់្សផ្េតិ្ផ្េគ្ត្៊ី និងគ្សវួ។ ែូចលនេះ ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សក្សាំព្ ងទទួេ 

ក្ខរចប់ោរ ម ព៍្៊ីក្សសិក្សរក្ខន់មត្លគ្ចើនល ើង។  ក្ខរលរៀបចាំជាបញ្ា៊ីសាំ រួជាវិ្៊ី យួេ អ សគ្មាបក់្ខរសិក្សាទ៊ីផ្ារ។ 
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៣.២- ក្ខរផ្សរវផ្ាយរនចេរនទស 

ក្ខរផ្សព្វផ្ាយវារើវបបក្ស ម មានត្ូនាទ៊ីយ៉ែ ងសាំខាន់ក្សាុងក្ខរព្គ្ង៊ីក្សចាំល េះែឹងបលច េក្សលទសចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីក្សាុងគ្សេះ   

និងក្សាុងមគ្ស។  មផ្ អក្សលេើ េូដ្ឋា នក្ខរផ្សព្វផ្ាយលនេះ ក្សសិក្សរនឹងទទេួបានចាំល េះែឹងបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ីថ ម៊ីៗ ព្៊ីគ្កុ្ស អាក្សផ្សព្វ 

ផ្ាយ លែើ ប៊ីយក្សលៅអន វត្ដព្គ្ង៊ីក្សក្ខរងារវារើវបបក្ស មឱ្យបានក្ខន់មត្េ អគ្បលសើរល ើង។ 

តារាងខាងលគ្ក្ខ លនេះ ជាចាំ  ចសាំខាន់ៗ ននសក្ស មភ្នព្ផ្សព្វផ្ាយ។  ចាំ  ចសាំខាន់ន៊ី យួៗ នឹងល្វើក្ខរបក្ស  

គ្សាយេាំអតិ្ែូចខាងលគ្ក្ខ  ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្ខរនព្ជើសនរើសទីរស្នែង  

ក្ខរលគ្ជើសលរើសទ៊ីក្សមនលងលែើ ប៊ីអភិវឌ្ឍសក្ស មភ្នព្ចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សជាក្សតាដ សាំខាន់ក្សាុងក្ខរក្សាំ ត្នូ់វភ្នព្លជារជយ័ 

របស់រលគ្មាង  ល ើយជាទូលៅោចអន វត្ដចបព់្៊ីមខ  ៊ីនា ែេ់មខ ល សា។  ខាងលគ្ក្ខ លនេះ ជាេក្សា ៈវិនិច ឆយ័ននក្ខរលគ្ជើស 

លរើសទ៊ីក្សមនលង  លែើ ប៊ីអភិវឌ្ឍន៍សក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស (មានបងាា ញេាំអតិ្លៅល លរៀន ២. ២)។ 

 ផ្េគ្ត្៊ីមគ្ស ិនោចផ្គត្់ផ្ គង់តា ត្គ្ ួវក្ខរលគ្បើគ្បាស់របស់គ្បជាក្សសិក្សរក្សាុង ូេដ្ឋា ន  

 គ្បជាក្សសិក្សរខវេះោហារូបត្ែ ភ 

eRCIserIsTIkEnøg erobcMsikçasalaksikr erobcMEpnkarskmµPaB 

eRCIserIsksikrGnuvtþ 

erobcMkareFVIbgðaj 

karciBa©wmRtIkñúgERs 

pþl;vKÁbNþúHbNþal 

vaytémø nigeFVI 

r)aykarN_ 

tamdan nigpSBVpSaybnþ pþl;sMPar³GnuvtþxøH² 

eRCIserIsksikr 

plitkUnRtIBUC 

erobcMEpnkarGnuvtþbnþ 

erobcMsikçasala 

ksikrbBa©b; 

TTYl)ankarGPivDÆn_ 

skmµPaBciBa©wmRtI  

kñúgERs 
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 មានក្សសិក្សរគ្ក្ស៊ីគ្ក្សលគ្ចើនក្សាុង ូេដ្ឋា ន ចប់ោរ ម ៍ក្ខរងារបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ល ើយព្ ាំមែេបានទទេួក្ខរងារ 

ប ដុ េះបណាដ េព្៊ីគ្កុ្ស អាក្សផ្សព្វផ្ាយ 

 មានក្សសិក្សរមែេមានេទធភ្នព្អន វត្ដក្ខរងារផ្សព្វផ្ាយបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

 រែាអាំណាចក្សាុង ូេដ្ឋា ន ចប់ោរ ម ៍ និងគាំគ្ទែេ់ក្ខរងារអភិវឌ្ឍន៍វារើវបបក្ស ម 

 មានគ្បភព្ទឹក្សមែេោចចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សបាន យ៉ែ ងលហាចណាស់រយៈលព្េ ៤ មខ 

 ជាត្ាំបន ់ិនេិចទឹក្សខាល ាំងលៅរែូវវសា 

 ជាត្ាំបនស់ បួរវាេមគ្សស គ្សប សគ្មាប់ផ្សព្វផ្ាយបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស។ 

ក្ខរនរៀរចំសិក្ខា សាោរសិររ  

ក្ខរលរៀបចាំសិក្ខា សាលាក្សសិក្សរលរៀបចាំល ើង លែើ ប៊ីធានាែេ់ភ្នព្លជារជយ័ក្សាុងក្ខរល្វើបងាា ញ និងផ្សព្វផ្ាយ  

បលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស មែេគ្ត្ួវចប់លផ្ ដើ អន វត្ដព្៊ីមខ ឧសភ្ន ឬ ោចចប់លផ្ ដើ លៅ  ខមខ ឧសភ្ន ក៏្សបាន លៅលព្េទឹក្ស 

ក្សាុងមគ្សមានគ្រប់គ្គន់សគ្មាបដ់្ឋក់្សកូ្សនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ ។ សិក្ខា សាលាលនេះលរៀបចាំល ើង លែើ ប៊ីគ្ប ូេព្ត័្៌មាន និងព្ិភ្នក្សាជា យួ 

ក្សសិក្សរអាំព្៊ីេក្សា ៈវិនិច េយ័ននក្ខរលគ្ជើសលរើសទ៊ីក្សមនលង និងក្សសិក្សរ លែើ ប៊ីផ្សព្វផ្ាយបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស គ្ព្ ទាំងផ្ដេ ់

ព្ត័្៌មានលៅក្សសិក្សរវិញអាំព្៊ីយ ទធសាស្ដ្សដននក្ខរអភិវឌ្ឍសក្ស មភ្នព្ចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស លៅក្សាុងត្ាំបន់។ 

 

ក្ខរនរៀរចំស្ផ្នក្ខរសរម្មភារ  

មផ្នក្ខរសក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស នឹងគ្ត្ួវបានលរៀបចាំសលគ្ ច  លៅលគ្ក្ខយលព្េសកិ្ខា សាលាក្សសិក្សររួច  

លដ្ឋយមផ្អក្សលេើេទធផ្េសកិ្ខា សាលាមែេបានព្ិភ្នក្សាជា យួក្សសិក្សរ។ មផ្នក្ខរសក្ស មភ្នព្លនេះនឹងលរៀបរាបស់ក្ស មភ្នព្សាំខាន់ៗ 

ជាេាំដ្ឋប់េាំលដ្ឋយ តាាំងព្៊ីសក្ស មភ្នព្ចប់លផ្ ដើ ែាំបូង រ ូត្ែេ់បញ្េបស់ក្ស មភ្នព្ជាយ ទធសាស្ដ្សដ លដ្ឋយមានបញ្ញា ក់្សព្៊ីលព្េលវលា 

មែេគ្ត្ួវអន វត្ដែូចខាងលគ្ក្ខ ។  សក្ស មភ្នព្ខលេះ ក្សាុងមផ្នក្ខរលនេះោចមានក្ខរផ្កល សប់ដរួ ោគ្សយ័លដ្ឋយលព្េលវលាមានលភលៀង 

ធាល ក់្សគ្រប់គ្គន់។ 

សរម្មភារ ម្ររា រមុ្ភៈ ម្និា នម្សា ឧសភា ម្ថិនុា ររកដ្ឋ សហីា រញ្ហា  តោុ វវចិេកិ្ខ ីនូ 

ក្ខរលគ្ជើសលរើសទ៊ីក្សមន លង 
                        

ក្ខរលរៀបចាំសិក្ខា សាលាក្សសិក្សរ 
                        

ក្ខរលរៀបចាំមផ្នក្ខរ 
                        

ក្ខរលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរ 
                        

លរៀបចាំល្វើបងាា ញក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស 
                        

ផ្ដេ់វរគប ដុ េះបណាដ េ 
                        

ផ្ដេ់សាំភ្នរៈខលេះៗ សគ្មាប់អន វត្ដ 
                        

តា ដ្ឋនសក្ស មភ្នព្ និងផ្សព្វផ្ាយ 
                        

វាយត្ន ល និងល្វើរបាយក្ខរ  ៍
                        

លរៀបចាំសិក្ខា សាលាក្សសិក្សរបញ្េប់ 
                        

លរៀបចាំមផ្នក្ខរអន វត្ដបន ដ 
                        

លគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជ  
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ក្ខរនព្ជើសនរើសរសិររ  

ក្ខរលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរ គ្ត្ួវចបល់ផ្ ដើ អន វត្ដភ្នល   លគ្ក្ខយលព្េលរៀបចាំមផ្នក្ខរសលគ្ ចល ើយ ជាព្លិសស  

លៅ  នលព្េមានលភលៀងធាល ក់្សគ្រប់គ្គន់ក្សាុងមគ្សមែេោចដ្ឋក់្សគ្ត្៊ីចិញ្េឹ បាន លបើ ិនែូចលនេះលទក្សសិក្សរ ិនោចចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស 

បានេ អល ើយ។  េក្សា ៈវិនិច ឆ័យននក្ខរលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរ គ្ត្ួវមផ្ អក្សលេើល លរៀនខាងលេើលៅចាំ  ចទ៊ី ២.៣  និងលយងតា  

ព្ត័្៌មានគ្ប េូបានព្៊ីសិក្ខា សាលាក្សសិក្សរ។ 
 

ក្ខរនរៀរចំនីវើរង្ហា ញសរម្មភារចិញ្េ ឹម្ព្តីរនងុស្ព្ស  

ជាែាំបូងគ្ត្វួលរៀបចាំមផ្នក្ខរសគ្មាប់ែាំល ើរក្ខរសក្ស មភ្នព្ លដ្ឋយលគ្បើគ្បាស់មគ្សក្សសិក្សរមែេលយើងបានលគ្ជើស  

លរើស។ លែើ ប៊ីែាំល ើរក្ខរសក្ស មភ្នព្លនេះឱ្យមានគ្បសទិធិភ្នព្ អាក្សផ្សព្វផ្ាយគ្ត្វួលរើសយក្សក្សសកិ្សរព្៊ី ៥-១០ គ្រួសារ   ក្សាុងភូ ិមត្ 

 យួ លដ្ឋយលគ្បើវិ្៊ីសាស្ដ្សដលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរ មែេបានលរៀបរាប់លៅចាំ  ច ២.៣ ។ 

 

ក្ខរផ្ដល់វគគរណដុ ះរណាដ ល  

លគ្ក្ខយលព្េលរៀបចាំចងគ្ក្សងគ្កុ្ស ក្សសិក្សរល្វើបងាា ញ  គ្ត្ួវផ្ ដេ់វរគប ដុ េះបណាដ េបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស 

ែេ់គ្កុ្ស ក្សសិក្សរមែេបានលគ្ជើសលរើស លដ្ឋយយក្សចាំ  ចសាំខាន់ៗននល លរៀនបលច េក្សលទស មែេបានលរៀបរាប់ក្សាុងលសៀវលៅ 

លគេក្ខរ ៍ម នាាំបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សលនេះ ក្សបលគ្ងៀន ។ វរគប ដុ េះបណាដ េលនេះគ្ត្ួវលរៀបចាំលៅក្សមនលងអន វត្ដផ្កទ េ់ 

(មគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី) លែើ ប៊ីងាយគ្សួេលរៀបចាំសក្ស មភ្នព្អន វត្ដជាក់្សមសដង ។ លគ្ៅព្៊ីលនេះ គ្ត្ួវលរៀបចាំផ្កទ ាំងរូបភ្នព្ និងលសៀវលៅ 

បលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស សគ្មាបប់ងាា ញ និងមចក្សឱ្យក្សសិក្សរលៅលព្េបលគ្ងៀន ។  ា៉ែ ងលទៀត្ រួរអលញ្ាើញរែាអាំណាច 

ក្សាុង ូេដ្ឋា នចូេរួ លបើក្សវរគប ដុ េះបណាដ េ  លែើ ប៊ីបលង ាើនក្ខរងារផ្សព្វផ្ាយបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស  ឱ្យបានទូេាំទលូាយ 

ទាំងក្សាុង ូេដ្ឋា ន និងលៅលគ្ៅ េូដ្ឋា ន ។ 

 
 

ក្ខរផ្ដល់សំភារៈែែះៗសព្មារ់អនុវតដ  

ក្ខរផ្ដេ់សាំភ្នរៈខលេះៗ (សាំភ្នរៈមែេក្សសិក្សរ ិនមានលៅក្សាុងត្ាំបន់) សគ្មាបក់្ខរល្វើបងាា ញបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

ក្សាុងមគ្សែេ់ក្សសិក្សរមែេបានលគ្ជើសលរើស ជាវិ្៊ី យួេ អលែើ ប៊ីលេើក្សទឹក្សចិត្ដែេ់ក្សសិក្សរឱ្យខិត្ខាំយក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្សអន វត្ដបលច េក្សលទស 

ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សមែេរលគ្មាងផ្ដេ់ឱ្យ និងជយួផ្សព្វផ្ាយបទព្ិលសា្ន៍លនេះែេ់ក្សសិក្សរែនទលទៀត្លៅក្សាុងភូ  ិនិងលៅលគ្ៅភ ូិ ។   

គ្បលភទសាំភ្នរៈមែេរួរផ្ ដេ់ឱ្យ  លដ្ឋយរលគ្មាងមានៈ 

 កូ្សនគ្ត្៊ីព្ជូ 

 ជ៊ីរ៊ី ៊ី ែូចជា  ជ៊ីអ  យលរ៉េ   

 នថ លឈាេួបូ ទឹក្ស ។ 

 

រួរក្សត្់សាំគេថ់្ន ក្ខរផ្គត្់ផ្ គង់សាំភ្នរៈខលេះៗែេ់ក្សសិក្សរលនេះ រួរផ្ ដេ់ឱ្យលៅឆាា ាំទ៊ី ១ ប៉ែ លណាណ េះ  លែើ ប៊ីឱ្យក្សសិក្សរគ្បឹង  

មគ្បងល្វើសក្ស មភ្នព្ផ្សព្វផ្ាយ  គ្បឹងមគ្បងរក្សចាំ េូ លែើ ប៊ីមានទ នសគ្មាប់បនដអន វត្ដសក្ស មភ្នព្លៅឆាា ាំបនដបនាទ បល់ទៀត្។ 
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 ល្ាបាយ និងសាំភ្នរៈមែេក្សសិក្សរគ្ត្ួវមានៈ 

 មគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

 គ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

 ជ៊ី្ មជាត្ ិឬ ជ៊ីសរើរាង គ (ជ៊ីលា ក្សសត្វ) 

 ចាំ ៊ីសគ្មាប់គ្ត្៊ី (ក្សនទក់្ស  ចក្ស  ជលនលន   ក្សល ដៀរ   

 ក្សមាល ាំងព្េក្ស មល ើេគ្រប់គ្រងមគ្ស  ភលឺមគ្ស គ្សេះគ្ត្៊ី 

 

ក្ខរចុះរិនិតយសរម្មភារចិញ្េ មឹ្ព្តីរនងុស្ព្សររស់រសិររ និងផ្សរវផ្ាយរនចេរនទស  

ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សជាសក្ស មភ្នព្ យួថ ម៊ី សគ្មាប់ក្សសិក្សរលៅតា ជនបទ ជាព្លិសសក្សសិក្សរមែេព្ ាំមានបទ 

ព្ិលសា្ន៍ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី។ ែូចលនេះលៅឆាា ាំទ៊ី ១ ទ ទរឱ្យមានក្ខរល្វើបងាា ញ និងឱ្យគត្់បានអន វត្ដជាក់្សមសដង រ ូត្គត្ោ់ច 

អន វត្ដបានលដ្ឋយខលនួឯង។   ា៉ែ ងលទៀត្ លទេះប៊ីជាក្សសិក្សរបានទទួេក្ខរប ដុ េះបណាដ េក៏្សលដ្ឋយ ក៏្សអាក្សផ្សព្វផ្ាយ គ្ត្វួឧសា  ៍ 

ច េះគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យសក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីរបស់ក្សសិក្សរ  លែើ ប៊ីផ្ ដេ់ែាំបនូាម នបលច េក្សលទសបមនែ ែេ់គត្់  ល្វើយ៉ែ ងណាឱ្យគត្់មាន  

ស ត្ែភ្នព្គ្រប់គ្គន់ ក្សាុងក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សឱ្យបានលជារជយ័។ ខាងលគ្ក្ខ លនេះ ជាភ្នរៈកិ្សច េ ួយចាំនួនរបស់អាក្សផ្សព្វផ្ាយ 

មែេរួរយក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្សែូចជាៈ 

 ច េះព្ិនិត្យ លែើ ប៊ីវាយត្ន លស ត្ែភ្នព្ក្សសិក្សរ ក្សាុងក្ខរអន វត្ដបទដ្ឋា នបលច េក្សវទិទដ្ឋា នបលច េក្សវិទាសដ៊ីព្៊ីក្ខរចិញ្េឹ  

គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស លដ្ឋយមសវងរក្សបញ្ញា បលច េក្សលទសឱ្យលឃើញ និងផ្ ដេ់វិធានក្ខរ ៍ែេ់ក្សសិក្សរ លែើ ប៊ីលដ្ឋេះ គ្សាយ។ 

អាក្សផ្សព្វផ្ាយ រួរច េះជយួផ្ ដេែ់ាំបូនាម នែេ់ក្សសិក្សរ ឱ្យបានយ៉ែ ងលហាចណាស ់យួែង ក្សាុង ួយសបាដ  ៍។ 

 រួរផ្ ដេ់លសៀវលៅសគ្មាប់ឱ្យក្សសិក្សរក្សត្់គ្តា គ្របព់្ត័្៌មានមែេជាបញ្ញា  និងក្ខររើក្សចាំលរើន លែើ ប៊ីងាយគ្សួេក្សាុងក្ខរ 

វាយត្ន លស ត្ែភ្នព្ក្ខរយេ់ែឹងរបស់ក្សសិក្សរ 

 ក្សាុងលព្េច េះព្ិនិត្យ អាក្សផ្សព្វផ្ាយរួរក្សត្់គ្តាគ្របព់្ត័្៌មាន ទាំងបញ្ញា ក្សសិក្សរបានជួបគ្បទេះ និងសក្ស មភ្នព្ 

វរើក្សចលគ្ ើន លែើ ប៊ីងាយគ្សួេវាយត្ន លស ត្ែភ្នព្ និងផ្ ដេ់ែាំបូនាម នក្សសិក្សរលៅលព្េលគ្ក្ខយ។ 

 គ្ត្ួត្ព្ិនិត្យរ  ភ្នព្ទឹក្ស និងសក្ស មភ្នព្គ្ត្៊ីក្សាុងគ្សេះ- មគ្ស លដ្ឋយដ្ឋក្ស់ចាំ ៊ីឱ្យស ៊ី 

 អាក្សផ្សព្វផ្ាយគ្ត្ួវព្ាយ រក្សឱ្យលឃើញនូវបញ្ញា មែេក្សាំព្ ងលក្សើត្មាន និងនឹងគ្ត្វួលក្សើត្មានលៅលព្េលគ្ក្ខយ 

គ្ព្ ទាំង េូល ត្ មែេនាាំឱ្យលក្សើត្មានបញ្ញា ។ 

 គ្រប់បញ្ញា ទាំងអស់មែេរក្សលឃើញ  អាក្សផ្សព្វផ្ាយគ្ត្ួវព្ាយ រក្សឱ្យលឃើញនូវែាំលណាេះគ្សាយ ល ើយព្នយេ ់

ក្សសិក្សរឱ្យបានយេ់ចាស់។ 

 អាក្សផ្សព្វផ្ាយគ្ត្ួវលរៀបចាំរបាយក្ខរ ៍សលង ាបព្៊ីេទធផ្េសក្ស មភ្នព្ចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សរបស់ក្សសិក្សរ សគ្មាបល់្វើ 

បទបងាា ញលៅលព្េសកិ្ខា សាលាក្សសិក្សរ លែើ ប៊ីឱ្យក្សសិក្សរបានែឹង និងលរៀនសូគ្ត្ព្៊ីគា លៅវិញលៅ ក្ស លៅលព្េច ង 

បញ្េបស់ក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស មែេជា្ មតាលគ្ចើនល្វើលៅក្សាុងមខ  ិនា ឬ មខល សា ។   

 ក្សាុងក្សរ ៊ីចាំបាច់ លបើអាក្សផ្សព្វផ្ាយចង់ផ្ ដេព់្ត័្៌មាន ឬលដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា បលច េក្សលទសអវ៊ី យួែេ់ក្សសិក្សរ សិក្ខា  

សាលាលនេះោចលរៀបចាំល្វើលៅលព្េណា យួក៏្សបានក្សាុងអាំ ងុលព្េក្សាំព្ ងអន វត្ដសក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស ។ 
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ក្ខរវាយតនម្ែ និងនីវើរបាយក្ខរណ ៍ 

តា រយៈក្ខរច េះព្ិនិត្យសក្ស មភ្នព្ក្សសិក្សរលនេះ អាក្សផ្សព្វផ្ាយោចល្វើក្ខរវាយត្ន លព្៊ីបញ្ញា បលច េក្សលទស និង បញ្ញា

លផ្សងៗលទៀត្មែេក្សសិក្សរបានជួបគ្បទេះ ក្ខររើក្សចលគ្ ើនក្ខរយេ់ែឹង  និងមផ្នក្ខរក្សសិក្សរមែេគ្ត្វួអន វត្ដបនដ ។  បនាទ ប ់ក្ស 

អាក្សផ្សព្វផ្ាយោចលរៀបចាំមផ្នក្ខរសក្ស មភ្នព្ជា យួក្សសិក្សរ  មែេគ្ត្ួវអន វត្ដបនដលៅឆាា ាំលគ្ក្ខយ ។ 

 

ក្ខរនរៀរចំសិក្ខា សាោរសិររ  

ក្ខរលរៀបចាំសិក្ខា សាលាបញ្េប ់យួរែូវននសក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស ជាទលូៅលគ្ចើនល្វើលៅលគ្ក្ខយលព្េ  

គ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ី និងគ្សវួរួច លែើ ប៊ីផ្ ដេ់ឱ្ក្ខសឱ្យក្សសិក្សរបានលរៀនសូគ្ត្បមនែ   លដ្ឋយក្ខរព្ិភ្នក្សាផ្កល ស់បដរួបទព្លិសា្ន៍  

ចាំល េះែឹងព្៊ីគា លៅវិញ លៅ ក្ស លែើ ប៊ីបលង ាើនស ត្ែភ្នព្ និងក្ខរយេ់ែឹងបលច េក្សលទសចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សលៅឆាា ាំបនដបនាទ បឱ់្យបាន 

ក្ខន់មត្េ អគ្បលសើរ។ ក្សាុងឱ្ក្ខសសិក្ខា សាលាលនេះ អាក្សផ្សព្វផ្ាយគ្ត្ួវល្វើបទបងាា ញព្៊ីេទធផ្េមែេបានរក្សលឃើញ (បញ្ញា  ែាំលណាេះ 

គ្សាយ និងក្ខររើក្សចលគ្ ើន) និងវាយត្ន លលៅលព្េបានច េះព្ិនិត្យសក្ស មភ្នព្ក្សសិក្សរ។  លៅច ងបញ្េបន់នសកិ្ខា សាលា  លយើងនឹង 

ទទួេបានែាំលណាេះគ្សាយបញ្ញា   និងមផ្នក្ខរសក្ស មភ្នព្អន វត្ដបនដ លដ្ឋយមានក្ខរចូេរួ ព្ិភ្នក្សា និងឯក្សភ្នព្ព្៊ីក្សសិក្សរ ។ 

 

ក្ខរនរៀរចំស្ផ្នក្ខរសរម្មភារនៅឆ្ន រំនាា រ ់ 

លគ្ក្ខយព្៊ីសិក្ខា សាលាក្សសិក្សរចប់ អាក្សផ្សព្វផ្ាយនឹងទទួេបានគ្របព់្ត័្៌មានមែេទក់្សទងនឹងភ្នព្រើក្សចាំលរើន  

ភ្នព្លខាយ និងត្គ្ ួវក្ខរក្សសកិ្សរ  អន សាសន៍  និងមផ្នក្ខរសក្ស មភ្នព្របស់ក្សសិក្សរមែេគ្ត្វួអន វត្ដបនដ  រួចបញ្េេួលៅក្សាុង 

មផ្នក្ខរសក្ស មភ្នព្រួ  យួសគ្មាប់អន វត្ដលៅឆាា ាំបនាទ ប់ ។ 

 

ក្ខរនព្ជើសនរើសរសិររផ្លិតរនូព្តីរូជ  

លៅលព្េសក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីគ្ត្វួបានអភវិឌ្ឍក្សសិក្សរនឹងជួបបញ្ញា ក្ខរខវេះក្សូនគ្ត្៊ីព្ជូសគ្មាបដ់្ឋក់្សចិញ្េឹ ។ ែូចលនេះ 

ក្ខរជាំរ ញក្ខរងារអភិវឌ្ឍន៍បលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងគ្សេះក្សដ៊ី ក្សាុងមគ្សក្សដ៊ីក៏្សោគ្សយ័នឹងេទធភ្នព្ននក្ខរផ្គត្់ផ្ គង់កូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជផ្ងមែរ។ 

លែើ ប៊ីលដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា លនេះ អាក្សផ្សព្វផ្ាយគ្ត្ួវលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីណាមែេមានេក្សា ៈស បត្ដិគ្រប់គ្គន់ រួចល្វើក្ខរ 

ប ដុ េះបណាដ េស ត្ែភ្នព្បលច េក្សលទសផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ជូ  លែើ ប៊ីឱ្យគត្់ោចផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជបានលគ្ចើន មចក្សផ្សព្វផ្ាយែេ ់

ក្សសិក្សរែនទលទៀត្បានគ្របទ់៊ីក្សមនលង ។  ខាងលគ្ក្ខ លនេះ ជាេក្សា ៈវិនិច ឆ័យននក្ខរលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ជូ ៖ 

ប រគេកិ្សេក្សា ៈ  

 លព្ញចិត្ដនឹង  ខរបរផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជ 

 មានចរិក្សត្ស  ូ  ឧសា ព៍្ាយ  និងមានបទព្លិសា្ន៍ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីលគ្ចើន 

 មានសណាដ នចិត្ដោ្ាគ្សយ័េ អ  មានក្ខរស ក្ខរេ អជា យួ ស្ដ្នដ៊ីរលគ្មាង 

 និងសក្ស មក្សាុងក្ខរងារផ្សព្វផ្ាយចាំល េះែឹងបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ីបនដលៅក្សសិក្សរែនទលទៀត្។ 

 

 

្នធានត្គ្ វួក្ខរ  

 មាននផ្ទែ៊ីទលូាយោចព្គ្ង៊ីក្សគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី  សគ្មាប់ផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជបាន 

 មានគ្បភព្ទឹក្សគ្រប់គ្គន់លព្ញ យួឆាា ាំ ែូចជា  គ្សេះទឹក្ស្ាំ  អ ដួងទឹក្ស  គ្បឡាយ ជាលែើ  
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 មានក្សមាល ាំងព្េក្ស មគ្រប់គ្គន់ 

 មានទ នផ្កទ េ់ខលនួសគ្មាប់ចាំណាយលេើសក្ស មភ្នព្ផ្េតិ្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ជូ 

 ក្សាុងភូ ិមាន្នធាន្ មជាត្ ិសគ្មាប់លគ្បើគ្បាសជ់ាចាំ ៊ីគ្ត្៊ី ែូចជា ចក្ស  ជលនលន  ក្សល ដៀរ.... រ ក្សាជាត្ិនបត្ង 

 មានលា ក្សលគ  គ្ក្សប៊ី  គ្ជួក្ស ឬ លា ក្ស មាន់  ទ សគ្មាប់លគ្បើជាជ៊ី  ដ្ឋក់្សគ្សេះគ្ត្៊ី 

 មានោងបងាា ត្ ់ភ្នា ស់កូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជ  និងមានមា៉ែ ស ៊ីនប ូទឹក្ស 

 មានគ្ត្៊ីល ព្ជូសគ្មាប់បងាា ត្ ់ភ្នា ស ់

 គម ន  ខរបរចិញ្េឹ ជ៊ីវិត្សាំខាន់ណា យួក្សាុងគ្រួសារ មែេនាាំឱ្យរវេ់ជាប់រ តូ្ ។ 

 

៣.៣- ក្ខរចំណាយសព្មារក់្ខរនីវើរង្ហា ញ  

វវិ្៊ីសាស្ដ្សដផ្សព្វផ្ាយមែេបានលេើក្សយក្ស ក្សបងាា ញ មានក្ស មវិ្ ៊ីទេូាំទលូាយ  ល ើយមែ់េទក់្សទងគា រវាង  

អាក្សផ្សព្វផ្ាយ និងក្សសិក្សរ គ្ព្ ទាំងលព្េលវលាសគ្មាប់ល្វើក្ខរផ្សព្វផ្ាយបងាា ញនូវបលច េក្សលទសថម៊ីៗ ។ ចាំលពាេះរាំរូលសៀវលៅ 

ផ្សព្វផ្ាយបលច េក្សលទសលនេះ  ក្ខរចាំណាយសគ្មាប់ក្ខរអន វត្ដល្វើបងាា ញ មានសលងាបែូចក្សាុងតារាងខាងលគ្ក្ខ  ៖ 

 សរម្មភារ ចនំនួ-តនម្ែ 

ក្ស គ្ក្សុ ក្សសិក្សរ ៣០ នាក្ស់ 

ខ ទ នចូេរួ ព្៊ីក្សសិក្សររាំរូ ក្សមាល ាំងព្េក្ស ម  គ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី   ចាំ ៊ីគ្ត្៊ី  ជ៊ី្ មជាត្ិ 

រ ទ នសគ្មាប់ទ៊ីតាាំងល្វើបងាា ញ $ ៦០ 

ឃ ឯក្សសារសគ្មាប់ក្ខរប ដុ េះបណាដ េគ្ក្សុ ក្សសិក្សរ $ ៣០ 

ង ក្ខរប ដុ េះបណាដ េគ្ក្សុ ក្សសិក្សរ- ោហារសាំរ៉េន់ $ ៩០ 

ច ទិវាផ្សព្វផ្ាយក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី- ោហារសាំរ៉េន ់ $ ២៥ 

ឆ្ ទិវាផ្សព្វផ្ាយក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី- សាំភ្នរៈ $ ១០ 

ជ  ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សុក្ស- គ្បាក្ស់ឧបត្ែ ភគ្បចាំនថ ា $ ៤២ 

ឈ  ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សុក្ស- គ្បាក្ស់ឧបត្ែ ភនថ លល្វើែាំល ើរ $ ២៤ 

ញ 

ក្ខរច េះគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ 

តា ដ្ឋនលៅ ូេដ្ឋា នលដ្ឋយអាក្សឯក្សលទសជាំនាញ $ ២០ 

 សរ ប $ ៣០១ 

 

នសចរដីរញ្ហា រ ់នដ្ឋយសនមត់  

ក្ស- មានគ្កុ្ស ក្សសិក្សរ ៣០ នាក្ស ់និងក្សសិក្សររាំរូ ២ នាក្ស ់មែេមានទ៊ីក្សមនលងល្វើបងាា ញក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សចាំនួន  ២ ក្សមនលង 

ខ- ទ នចូេរួ ព្៊ីក្សសិក្សរ (សគ្មាប ់១ ក្សមនលង) មានមគ្សទាំ ាំ ១.០០០ ២
  
និងគ្សេះទាំ ាំ ១០០ ២   ក្សមាល ាំងព្េក្ស ម  ចាំ ៊ីគ្ត្៊ី   

(ក្សនទក់្ស   ច ងអងារ  ចក្សបាយទ  ក្សល ដៀរ  ជលនលន ....) និងជ៊ី្ មជាត្ ិ(លា ក្សលគ គ្ក្សប៊ី គ្ជួក្ស  មាន់ ទ)  

រ- ទ នសគ្មាប់ល្វើបងាា ញក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស១ ក្សមនលង លដ្ឋយមានរួ បញ្េេួៈ 

- ក្ខរលរៀបចាំគ្សេះ និងមគ្ស សរ បទាំ ាំ ២០០ ២= $១០  

- កូ្សនគ្ត្៊ីដ្ឋក់្សចិញ្េឹ  ៣ក្សាេ/ ២
 
X ១០០ ២ X ១០០៛/ ក្សាេ = $៨   - ចាំ ៊ីគ្ត្៊ី =4៥   -ជ៊ីរ៊ី ៊ី = $២ 

- ក្ខរែឹក្សជញ្ានួ = $៥   -សរ បទាំងអស ់= $៣០   ។  ែូចលនេះ ក្ខរល្វើបងាា ញ ២ ក្សមនលង អសគ់្បាក់្ស $៦០   ។ 
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ឃ- ឯក្សសារប ដុ េះបណាដ េបលច េក្សលទសរួ មាន សាំភ្នរៈសគ្មាបប់លគ្ងៀន - ល លរៀន - ក្ខរបញ្េាំងសាល យ -និងផ្កទ ាំងរូបភ្នព្្ាៗំ  

មែេជាែាំល ើរក្ខរវិ្៊ីសាស្ដ្សដបលគ្ងៀន ។ 

ង- ក្ខរប ដុ េះបណាដ េគ្កុ្ស ក្សសិក្សរមាន ២ វរគ   យួវរគមានរយៈលព្េ ២ នថ ា  

ច- ទិវាផ្សព្វផ្ាយក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស មានក្សនលេះនថ ា  មានមត្ ដងក្សាុងវរគណា យួ ក្សាុងចាំលណា  ២ វរគ និងគ្ត្ួវមានក្ខរចូេ 

រួ ព្៊ីក្សសិក្សរលៅមក្សបរៗភូ ិគ្បម េ ៤០- ៦០ នាក្ស ់។ 

ឆ្- សាំភ្នរៈសគ្មាបទ់ិវាផ្សព្វផ្ាយក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស រួ មាន   ឧលោសនសព័្ទ (ល គ្ក្ស)ួ  ផ្កទ ាំងគ្ក្សដ្ឋសផ្កល សទិក្ស  និង 

ផ្កទ ាំងបដ្ឋរូបភ្នព្លផ្សងៗ។ 

ជ- សគ្មាប ់ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សុក្ស ថវិក្ខឧបត្ែ ភរួ មាន  ៤ នថ ា  សគ្មាប់ក្ខរលគ្ជើសលរើសទ៊ីក្សមនលងល្វើបងាា ញ  ក្ខរចប់លផ្ ដើ  

ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យតា ដ្ឋន ។  ចាំលពាេះក្ខរប ដុ េះបណាដ េសគ្មាប ់២ វរគ ផ្ដេ់ឱ្យ ៦នថ ា  និង ទិវាផ្សព្វផ្ាយក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុង 

មគ្ស ផ្ដេ់ឱ្យ ២នថ ា -សរ ប ១២ នថ ា ។  

ឈ- គ្បាក់្សឧបត្ែ ភសគ្មាប់ ៉ែតូ្ ូ២ ែ លាល  សគ្មាប ់១ នថ ា ទាំងអស ់១២ នថ ា 

ញ-  នទ៊ីរក្សសិក្ស មលខត្ដ- អាក្សឯក្សលទសផ្ដេជ់ាំនួញបលច េក្សលទស និងគ្ត្តួ្ព្ិនិត្យ –តា ដ្ឋនក្ខរប ដុ េះបណាដ េ បអប សគ្មាប ់

ក្ខរល្វើបងាា ញ។ 

 

ីនធានសំភារៈ  

ក្ខរិយេ័យវារើវបបក្ស ម ននរែាបាេជេផ្េ មែេក្សាំព្ ងស គ្បត្បិត្ដកិ្ខរជា យួបណាដ អងគក្ខរនានា និងជា យួ 

បណាដ សាែ ន៊ីយគ្សាវគ្ជាវ ផ្េតិ្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជ ជា ជឈ  ឌេផ្សព្វផ្ាយបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ជូ និងផ្េិត្ឯក្សសារ 

ផ្សព្វផ្ាយ។ 

 

៣.៤- ក្ខរចូលរួម្ររស់ស្ដ្សដ ីរនងុសរម្មភារវារើវរបរម្ម 

ស្ដ្សដ៊ីជា្នធាន ន សស យួយ៉ែ ងសាំខាន់ ក្សាុងក្ខរចូេរួ ផ្សព្វផ្ាយសក្ស មភ្នព្វារើវបបក្ស ម ទាំងក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី និង 

ផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ជូ គ្ព្ ទាំងអន វត្ដបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្សមែេមានក្សាុងបទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវទិាលនេះ។ ក្ខរចូេរួ របស ់

ស្ដ្សដ៊ី ក្សាុងសក្ស មភ្នព្លនេះ រឺជាក្ខរចូេរួ ចាំម ក្សក្សាុងក្ខរជាំរ ញសក្ស មភ្នព្អភិវឌ្ឍន៍វារើវបបក្ស មឱ្យទទេួបានលជារជយ័។ ជាទ ូ លៅ 

ស្ដ្សដ៊ីជាអាក្សជយួក្ខរងារវារើវបបក្ស មលគ្ចើន ក្សាុងក្ខរគ្រប់គ្រងសក្ស មភ្នព្ចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីគ្បចាំនថ ា។ លសៀវលៅផ្សព្វផ្ាយបលច េក្សលទស លនេះ 

នឹងផ្ ដេ់ែេ់ស្ដ្សដ៊ី នូវក្ខររក្សគ្បាក់្សចាំ េូក្សាុងគ្រួសារតា រយៈក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស លែើ ប៊ីលេើក្សសទយួជ៊ីវភ្នព្រសល់ៅក្សាុងក្ខរ 

បលង ាើនសារធាត្ គ្បួលត្អ ៊ីនក្សាុង ាបួោហារ  និងផ្ គត្់ផ្ គង់កូ្សនលៅលៅសាលាលរៀន គ្ព្ ទាំងសគ្មាប់ក្ខរចាំណាយលផ្សងៗលទៀត្ ។  

លេើសព្៊ីលនេះ ស្ដ្សដ៊ី ិនគ្ត្ ឹមត្គ្ត្ួវចូេរួ ក្សាុងសក្ស មភ្នព្អន វត្ដក្ខរងារចិញ្េឹ គ្ត្៊ីប៉ែ លណាណ េះលទ ក៏្សប៉ែ មន ដសូ ប៊ីមត្សក្ស ម 

ភ្នព្វរគប ដុ េះបណាដ េ និងផ្សព្វផ្ាយបលច េក្សលទស ក៏្សចាំបាច់គ្ត្ួវឱ្យមានស្ដ្សដ៊ីចូេរួ ផ្ងមែរ  ព្៊ីលគ្ពាេះជាទូលៅស្ដ្សដ៊ីជាអាក្សផ្សព្វ 

ផ្ាយែ៏េ អទាំងលៅក្សាុងត្ាំបន់ និងលៅលគ្ៅត្ាំបន់។  ក្សាុងក្ខរងារអន វត្ដន៍ជាក់្សមសដង ស្ដ្សដ៊ី និងសាវ  ៊ី ជាល គ្រួសារសាំខាន់ក្សាុងគ្រសួារ 

មត្ងមត្មានសក្ស មភ្នព្យ៉ែ ងសក្ស មក្សាុង  ខរបរក្សសិក្ស ម ល ើយសូ ប៊ីមត្ក្សូនរបស់គត្់ក៏្សបានចួេរួ ក្សាុងក្ខរងារវារើវបបក្ស មលនេះ 

ផ្ងមែរ ែូចជា សក្ស មភ្នព្ដ្ឋក្សច់ាំ ៊ីគ្ត្៊ី ជាលែើ ។ 
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សក្ស មភ្នព្ស្ដ្សដ៊ីចូេរួ វរគប ដុ េះបណាដ េ         ចូេរួ សក្ស មភ្នព្វារើវបបក្ស ម                       េក់្សផ្េគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹ 

 

 

4- នសចរដីរស្នថម្  
៤.១- រញ្ហា ស្ដ្លនរើតមានរនងុនរលចិញ្េ ឹម្ព្តីរនងុស្ព្ស និងវិធានក្ខរនដ្ឋះព្សាយ 

ក្សាុងអាំ ុងលព្េចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស ជួនក្ខេក្សសិក្សរបានជួបគ្បទេះនឹងបញ្ញា បលច េក្សលទស យួចាំនួន  មែេល្វើឱ្យគ្ត្៊ី 

ឈឺ និងងាប ់។    ខាងលគ្ក្ខ លនេះ ជាបញ្ញា មែេល្វើឱ្យគ្ត្៊ីឈឺ និង ងាប ់ និង ែាំលណាេះគ្សាយ យួចាំនួន ។ 

រញ្ហា  ដំ្នណាះព្សាយរញ្ហា  

មគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ីេិចទឹក្សលៅរែូវវសា  -លរៀបចាំភលឺមគ្សឱ្យខពស់ និងរឹងមាាំ ឬ ព្័ទធសាំណាញ់ ឬរបាាំង  ជ ាំវិញមគ្ស 

 ិនបានយក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក្ស់ល ើេមថទាំភលឺមគ្ស 

និងបាំព្ង់បងារួទឹក្សលចញ ចូេ មគ្ស 

ល្វើឱ្យគ្ត្៊ីមគ្សចូេ និងគ្ត្៊ីចិញ្េឹ រួចលចញ 

- ភលឺមគ្សគ្ត្ួវរឹងមាាំ ធានា ិនឱ្យេិចទឹក្ស  

- បាំព្ង់បងារួទឹក្សលចញ ចូេ មគ្ស គ្ត្ួវបិទឱ្យជិត្ 

- គ្ត្ួវឧសា ៍ព្ាយ ល ើេមថទាំភលឺមគ្សជាគ្បចាំ  

មានលក្សើត្ជាំងឺគ្ត្៊ី - គ្ត្ួវឧសា ៍ព្ិនិត្យសក្ស មភ្នព្គ្ត្៊ី រ  ភ្នព្ទឹក្សលរៀងរាេ់នថ ា  

- លបើសងស័យលឃើញមានគ្ត្៊ីលក្សើត្ជាំងឺគ្ត្ួវចប់វាលចញព្៊ីមគ្ស 

- លបើមានេទធភ្នព្ផ្កល ស់បដរួទឹក្សក្សាុងមគ្សលចញខលេះ(១ភ្នរ៣) 

- និងគ្ត្ួវព្ិភ្នក្សាជា ួយអាក្សផ្សព្វផ្ាយ 

មានគ្ត្៊ីលគ្ចើនលងើបលៅលេើនផ្ ទទឹក្ស លៅលព្េគ្ព្ឹក្ស - ោចបាចទឹក្សមគ្សលដ្ឋយនែ ឬមា៉ែ ស ៊ីនបូ ទឹក្ស  

លគ្បើថ្នា ាំសមាល ប់សត្វេ អិត្ក្សាុងមគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី - គ្ត្ួវលជៀសវាងក្ខរលគ្បើថ្នា ាំសមាល ប់សត្វេ អិត្ក្សាុងមគ្ស មែេ ក្សាំព្ ងចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

ខវេះទឹក្សក្សាុងមគ្ស  ិនោចឱ្យគ្ត្៊ីរស់លៅបាន 

ក្សសិក្សរគ្ត្ួវបងាាំចិត្ដគ្ប ូេ ផ្េគ្ត្៊ី 

- រួរមសវងរក្សគ្បភព្ទឹក្សសាអ ត្បញ្េេួមគ្ស ែូចជា ទឹក្សអ ដួង ឬទឹក្សគ្បលាយលផ្សងៗ 

មែេគម នជាត្ិព្ េ (ផ្េះ និងក្សាំរិត្ រលាយអ ក្សស ៊ីមសនស គ្សប) 

- ឬ ក្សសិក្សរគ្ត្ួវព្ាយ ដ្ឋក្ស់គ្ត្៊ីចិញ្េឹ  មានទាំ ាំ្ាំ យ៉ែ ងលហាចណាស់ ៥ ស.  
ខវេះគ្បភព្ទឹក្សបញ្េេួមគ្ស លៅលព្េរែូវគ្បាាំង - គ្សេះ និងគ្បឡាយក្សាុងមគ្ស គ្ត្ួវជ៊ីក្សឱ្យលគ្ៅមែេោចរក្សា ទឹក្សបានរយៈលព្េ ១២០ នថ ា  

- ដ្ឋក្ស់ក្សូនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ មានទាំ ាំ្ាំ 

មានលរេួចគ្ត្៊ី - មគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ីរួរលៅជិត្ ឬជាប់ផ្ ទេះ លែើ ប៊ីងាយគ្សួេ គ្រប់គ្រង ឬ ោចល្វើរបងព្័ទធជ ាំវិញ 

ឬដ្ឋក្ស់សាំរេះក្សាុងគ្សេះ 

មានគ្ត្៊ីមគ្សលលាត្ចូេមគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី - លគ្ក្ខយលព្េដ្ឋក្ស់ក្សូនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ  គ្ត្ួវក្ស ាំឱ្យមានគ្ត្៊ីមគ្សលលាត្ ចូេគ្សេះ 

លដ្ឋយគ្ត្ួវលេើក្សភលឺមគ្សឱ្យខពស់ យ៉ែ ងលហាចណាស់ ០,៥ ម ៉ែគ្ត្ 

ខវេះចាំ ៊ី្ មជាត្ិលៅក្សាុងមគ្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ី -ដ្ឋក្ស់ជ៊ីជាប់ជាគ្បចាំលែើ ប៊ីឱ្យស បួរចាំ ៊ី្ មជាត្ិសគ្មាប់គ្ត្៊ី 

-ដ្ឋក្ស់ចាំ ៊ីបមនែ  
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៤.២- តារាងព្រមូ្លទិននន័យ 

ក្ខរក្សត្់គ្តាទិន ាន័យ មានសារៈសាំខាន់ណាស់សាំរាប់ក្សត្់គ្តាគ្របព់្ត័្៌មាន មែេមានឥទធពិ្េែេក់្ខរអភិវឌ្ឍន៍  

ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ែូចជា  ភ្នព្រើក្សចាំលរើន  បញ្ញា ជបួគ្បទេះ  ែាំលណាេះគ្សាយបញ្ញា  េទធភ្នព្របស់ក្សសិក្សរជាលែើ   លែើ ប៊ីល្វើក្ខរវិភ្នរ 

មសវងរក្សែាំលណាេះគ្សាយជារនលឺេះ  សគ្មាប់លរៀបចាំមផ្នក្ខរអភវិឌ្ឍន៍លៅឆាា ាំបនាទ ប់។  ខាងលគ្ក្ខ លនេះ ជាតារាងសគ្មាប់គ្ប ូេ 

ទិន ាន័យសាំខាន់ៗ យួចាំនួន។ 

 

១- លត្ើអាក្សបានជបួគ្បទេះបញ្ញា អវ៊ីខលេះ ក្សាុងលព្េចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស ? លត្ើអាក្សបានលដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា លនាេះ យ៉ែ ងែូចល ដច ? 
 

បញ្ញា  ែាំលណាេះគ្សាយ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

២- លត្ើអាក្សបានជបួគ្បទេះជាំងឺគ្ត្៊ី មែរឬលទ ? លបើមាន លត្ើគ្បលភទជាំងឹលនាេះមានេក្សា ៈយ៉ែ ងែូចល ដច ? 

             

              

______________________________________________________________________________ 

 

៣- លត្ើលព្េចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស អាក្សបានផ្កល ស់បដរួទឹក្សក្សមនុងមគ្សមែរឬលទ ? លបើមាន  ប៉ែ នាម នែង ? ________________ 

លត្ើអាក្សផ្កល ស់បដរួទឹក្សលៅលព្េណា ? _______________________________________________________ 

 

៤- លត្ើអាក្សលគ្បើគ្បាស់គ្បភព្ទឹក្សព្៊ីណា ? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

៥- លត្ើមគ្សចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីរបសអ់ាក្ស មានគ្ត្៊ីមគ្សមែរឬលទ លៅលព្េក្សាំព្ ងចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី ? 

 [  ] មាន  [  ] គម ន 

លបើមាន   លត្ើមានគ្បលភទគ្ត្៊ីអវ៊ីខ លេះ ? លត្ើគ្ត្៊ីទាំងលនាេះចូេក្សាុងមគ្សបាន យ៉ែ ងែូចល ដច ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

លត្ើអាក្សបានលដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា លនាេះ បានយ៉ែ ងែូចល ដច ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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៦- លត្ើក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងមគ្ស បានផ្ដេ់អត្ែគ្បលយជន៍ែេ់អាក្ស និងគ្កុ្ស គ្រួសារអាក្សមែរឬលទ ? 

លបើមាន  លត្ើបានផ្ដេអ់ត្ែគ្បលយជន៍ យ៉ែ ងែូចល ដចខលេះ ? 

              

______________________________________________________________________________ 

 

លបើគម ន  ចូរគ្បាប់ ូេល ត្  

             

             

              

 

៧-  ត្ ិលយបេព់្៊ីក្សសិក្សរ 
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តារាងតាម្ដ្ឋនសរម្មភារចិញ្េ ឹម្ព្តីរនងុស្ព្ស ព្រចនំថៃ 

 

ល ម្ េះក្សសិក្សរ...................................... ភូ .ិ..............................ឃ ...............................គ្សុក្ស..............................លខត្ដ 

ល ម្ េះ ស្ដ្នដ៊ីផ្សព្វផ្ាយ................................................. 

នថ ា មខ 

ចាំ ៊ី  (១)  ជ៊ី  (២) រ  ភ្នព្ទឹក្ស  (៣) ចាំនួនគ្ត្៊ីងាប់ 

(ក្សាេ) 

(៤) 

ក្សាំរិត្េូត្

លាស់គ្ត្៊ី 

(៥) 

ជាំលៅទឹក្ស 

(ស. ) 

(៦) 

មានលភលៀង 

ឬគម ន 

(៧) 

គ្បលភទ ចាំនួនែង 

ក្សាុង ១នថា 
បរិមា  

(រ.គ្ក្ស) 
្ មជាត្ិ 

(រ.គ្ក្ស) 
ជ៊ីរ៊ី ៊ី 

(រ.គ្ក្ស) 

pH ក្សាំរិត្អ ក្ស

ស ៊ីមសន 

ោ ៉ែូន៊ី 

ញក្ស់
 

ស៊ីត្  ាភ្នព្ 

(អងារលស) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

រំណត់សំោល់  ក្សាុងក្សរ ៊ីមានបញ្ញា អវ៊ី យួលក្សើត្ល ើង លដ្ឋយនចែនយ សូ ក្សត្់គ្តាព្៊ី ូេល ត្ ននបញ្ញា ទាំងលនាេះ  

(1)                     

(2)                     

(3)                     


