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ព្រសួងរសិរម្ម រុក្ខា ព្រមាញ ់និងននសាទ 

  

  

រទដ្ឋា នអនុវតដរនចេរវិជាារទដ្ឋា នអនុវតដរនចេរវិជាា  
  

ក្ខររំរ៉នមាន់សាច់ក្ខររំរ៉នមាន់សាច់  និងមាន់រងនៅជនរទនិងមាន់រងនៅជនរទ  

  

  

  

  

  

  

  

  

នរៀរចំនដ្ឋយនរៀរចំនដ្ឋយ  នាយរដ្ឋា នផ្សរវផ្ាយរសិរម្មនាយរដ្ឋា នផ្សរវផ្ាយរសិរម្ម  

សហក្ខរជាម្យួសហក្ខរជាម្យួ  នាយរដ្ឋា នផ្លិតរម្មនាយរដ្ឋា នផ្លិតរម្ម  និងរសុរាបាលនិងរសុរាបាល  

ឧរតថម្ភនដ្ឋយឧរតថម្ភនដ្ឋយ  គំនរាងក្ខរផ្សរវផ្ាយរសិរម្មគំនរាងក្ខរផ្សរវផ្ាយរសិរម្ម  រម្ពជុារម្ពជុា--អូស្ដ្សាដ លីអូស្ដ្សាដ លី  

  



 

 

 

 

 

 

នរៀរនរៀងនដ្ឋយៈ រណ្ឌ តិរណ្ឌ តិ  ន ៀវន ៀវ  រូរិនរូរិន  

ម្ជឈម្ណ្ឌ លអភវិឌ្ឍនក៍្ខរចញិ្េ ឹម្សតវម្ជឈម្ណ្ឌ លអភវិឌ្ឍនក៍្ខរចញិ្េ ឹម្សតវ  និងរសិរម្មនិងរសិរម្ម  ““សសលអាព្គិតសសលអាព្គិត””  

ទូរស័ព្ទៈទូរស័ព្ទៈ  ០២៣០២៣  ២២៣៦៤០២២៣៦៤០   

អុីសម្៉អុីសម្៉លៈលៈ  cceellaaggrriidd@@cceellaaggrriidd..oorrgg  

 

 

ក្ខលររិនចេទៈ ស  ររកដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០០៦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© រក្សាសិទធិគ្របយ់៉ា ងៈ គ្រប់បទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទា (បអប) ទាំងអស់រួមទាំងឯក្សសារច្នេះជាក្សមមសទិធ ិ

របស់គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ ច្ ើយសាំច្រចផ្ដល់ច្ោយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមច្្វើជា 

មាេ ស់ក្សមមសទិធ ិ។ រាល់សាំច្ ើសុាំផ្លិត្បន្នែម គ្ត្ូវសុាំក្ខរអនុញ្ញា ត្សទិធិជាមុន ព្ីនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ។ 



អារម្ភរថាអារម្ភរថា  
 

 ពាក្សយច្ព្ញនន បអប រ ឺ (បទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិា)។ បអប ព្នយលព់្ីរច្បៀបអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទា 

ច្ ើមបីជយួច្ដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា ន្ផ្ ែក្សក្សសិក្សមមរបស់ក្សសិក្សរ ។ បអប ផ្ទកុ្សនូវព្ត័្៌មានបទដ្ឋា ន និងសាំភារៈ សគ្មាបឱ់្យម

ន្ដនដីផ្សព្វផ្ាយច្ផ្ទរបច្ច េក្សវទិាច្នេះច្ៅក្សសិក្សរ ។ ច្ោលរាំនិត្នន បអប រឺច្ ើមបីផ្សព្វផ្ាយ ល់ឃុាំ គ្សុក្សនិងច្េត្ដ

ច្ៅទូទាំងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពជុា ។ បអប គ្ត្ូវបានច្រសរច្សរសគ្មាប់ច្ោយមន្ដនដីផ្សព្វផ្ាយ អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា

ភិបាលនិង ន្ផ្ ែក្សច្ផ្សងៗច្ទៀត្ ន្ លបាំច្រើក្ខរច្ៅក្សែុងវិសយ័អភិវឌ្ឍន៏ក្សសិក្សមមច្ៅតាមមូលដ្ឋា នច្គ្បើគ្បាស ់។ បអប 

មានលក្សា ៈ  ូចខាងច្គ្ក្ខមច្នេះ ៖ 

 ោចបត្់ន្បនបាន-បអប ោចយក្សច្ៅអនុវត្ដបានច្ៅគ្របទ់ីក្សន្នែងក្សែុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពជុា 

 សាមញ្ា-បអប ោចច្គ្បើគ្បាសប់ានច្ដ្ឋយគ្រប់ន្ផ្ ែក្សន្ លបាំច្រើក្ខរច្ៅតាមមលូដ្ឋា ន  

 ងាយយល-់ងាយគ្សួលក្សែុងក្ខរផ្ដល់នូវព្័ត្៌មានសាំខាន់ៗ 
 

 បអប គ្ត្វូបានក្សាំ ត្់ោទភិាព្ច្ដ្ឋយន្ផ្ែក្សច្ៅតាមបញ្ញា ន្ផ្ ែក្សក្សសិក្សមមសាំខាន់ៗរបស់ក្សសកិ្សរតាមរយៈ 

គ្បភព្ជាច្គ្ចើន ូចជា គ្បព្័ន ធគ្រប់គ្រងព្័ត្៌មានរបស់នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម (FSMIS) ន្ លផ្ទកុ្សនូវ 

ព្ត័្៌មានសាំខាន់ៗរបស់ក្សសិក្សរ ។ បញ្ញា ន្ផ្ ែក្សក្សសិក្សមមរបសក់្សសិក្សរ គ្ត្ូវបានច្រវិភារតាមរយៈក្ខរវិភារគ្បព្័ន ធ 

ច្ក្សសគ្ត្-បរិសាែ នថ្នែ ក់្សឃុាំ (AEA) ច្ៅទូទាំងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពុជា ។ បអប មានច្ៅតាមសាែ បន័នានា ូចខាង

ច្គ្ក្ខមៈ 

  វិទាសាែ នគ្សាវគ្ជាវជាត្ ិ  ក្សមមវិ្ីផ្សព្វផ្ាយ 

 គ្កុ្សមក្សសិក្សរ  មាេ ស់ជាំនយួ 

 អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល  ន្ផ្ ែក្សឯក្សជន 

 ទីភាែ ក់្សងារគ្សាវគ្ជាវអនដរជាត្ ិ  

  

 បអបគ្ត្វូបានគ្របគ់្រងច្ដ្ឋយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមននគ្ក្សសួងក្សសិក្សមមរុក្ខា គ្បមាញ់និងច្នសាទ 

។ បអប គ្ត្ូវបានសរច្សរច្ដ្ឋយអែក្សឯក្សច្ទសន្ លមានបទព្ិច្សា្ន៍ច្ៅក្សែុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពុជា ។  ូច្ច ែេះ 

បអប ផ្ទកុ្សនូវបទព្ចិ្សា្ន៍ល ែៗ សគ្មាបអ់នុវត្ដបច្ច េក្សវិទា ។ បអប គ្ត្វូបានឆ្ែងក្ខត្ក់្ខរគ្ត្តួ្ព្ិនិត្យ របស់គ្កុ្សម

ក្ខរងារ បអប បនាទ ប់មក្សអនុមត័្និងអនញុ្ញា ត្ច្ដ្ឋយគ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ សគ្មាបច់្គ្បើគ្បាស់

ច្ៅតាមមូលដ្ឋា ន ។ 

 

 

 



រុរវរថា 

គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និង ច្នសាទ ច្គ្ក្ខមក្សិច េស ក្ខរោាំគ្ទព្ទីីភាែ ក់្សងារអូន្ដសាដ លសីាំរាបក់្ខរ 

អភិវឌ្ឍន៏អនដរជាត្ ិតាមរយៈរាំច្រាងក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ក្សមពុជា-អូន្ដសាដ ល ី ជាំហានទី២ (២០០១-២០០៦) ន្ ល

មានច្ោលច្ៅព្គ្ងឹងសាែ ប័ន និងគ្បព្័ន ធផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមច្ៅក្សមពុជាបានេិត្េាំយ៉ា ងច្ព្ញ ទាំ ឹងច្ ើមបីច្្វើក្ខរព្គ្ងឹង

សមត្ែភាព្ មន្ដនដីផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ក្ខរច្រៀបចាំក្សសាងន្ផ្នក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមគ្សប តាមច្ោលនច្យបាយវិម

ជឈក្ខរ និងវិស មជឈក្ខររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល តាមរយៈក្ខរវិភារគ្បព្័ន ធច្ក្សសគ្ត្-បរិសាែ ន ថ្នែ ក់្សឃុាំ សងាា ត្ ់ និងបាន

ចងគ្ក្សងជាបទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះច្ ើង។ 
 

បទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះ បានចងគ្ក្សងច្ដ្ឋយអែក្សជាំនាញឯក្សច្ទស (Subject Matter Specialist) នឹង 

គ្ត្ូវបានឆ្ែងក្ខរព្ិនិត្យ ព្ិច្គ្ោេះច្យបល ់ និងឯក្សភាព្យល់គ្ព្មព្រី ៈក្សមមក្ខរបច្ច េក្សច្ទសន្ លមានសមាស 

ភាព្មក្សព្នីាយក្សដ្ឋា នជាំនាញនានា ននគ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និង ច្នសាទ និងអែក្សពាក់្សព្នធ័ច្ផ្សងៗ ច្ទៀត្។ 

ឯក្សសារ ៏មានសារៈសាំខាន់ច្នេះ រឺជាឯក្សសារច្ោលន្ លព្ិព្ ន៌ាអាំព្ ីព្័ត្៌មាន បច្ច េក្សច្ទស  វិ្សីាន្ដសដ នីត្ិវិ្ី និង

ន្ផ្នក្ខរថវិក្ខចាំណាយសគ្មាប់ជួយ ល ់ មន្ដនដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស និងភាែ ក់្សងារគ្បត្ិបត្ដិច្ៅមូលដ្ឋា ននានាយក្ស ច្ៅច្គ្បើ

គ្បាស់ក្សែុងក្ខរប ដុ េះបណាដ ល និងផ្សព្វផ្ាយបច្ច េក្សច្ទសថមីៗ ក្សែុងបាំ ងច្ផ្ទរចាំច្ េះ ឹង ព្័ត្៌មាន និងបច្ច េក្ស  វិទា

ក្សសិក្សមមតាមគ្រប់រូបភាព្ឱ្យបានគ្ជួត្គ្ជាប ល់គ្បជាក្សសិក្សរ និង ផ្លិត្ក្សរ ន្ លរស់ច្ៅក្សែុងត្ាំបន់មាន សក្ខដ នុព្ល

ភាព្គ្សបតាមលក្សាេ័ ឌភមូិសាន្ដសដ ច្ស ាកិ្សច េសងគម និងត្គ្មវូក្ខរចាំបាច់ជាក់្សលាក់្សច្ៅមូលដ្ឋា ន ។  
 

 ូច្ច ែេះបទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះ មានសារៈគ្បច្យជន៍ជារួមសគ្មាប់មន្ដនដីក្សសិក្សមមច្េត្ដ-គ្កុ្សង យក្សច្ៅ

ច្គ្បើគ្បាស ់ ក្សែុងក្ខរចូលរួមច្ដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា ចាំច្ពាេះមុេ ន្ លគ្បជាក្សសិក្សរច្យើងក្សាំព្ងុគ្បឈមមេុច្ៅក្សែុងក្ខរច្្វើ

ផ្លតិ្ក្សមមក្សសិក្សមម ព្ពិ្ិ្ ក្សមមក្សសិក្សមម ច្ ើមបីធានាសនដិសុេច្សបៀង និងបច្ង ាើនគ្បាក់្សចាំ លូគ្រសួារ ជាព្ិច្សស រួម

ចាំន្ ក្សក្ខត្ប់នែយភាព្គ្កី្សគ្ក្ស គ្សបតាមយទុធសាន្ដសដចត្ុច្ក្ខ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។  

 

គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ ោាំគ្ទនូវឯក្សសារបទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិាច្នេះ ន្ លជា ឯក្ស

សារច្ោលសគ្មាបម់ន្ដនដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស ច្េត្ដ-គ្កុ្សង អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា *ភិបាល ភាែ ក់្សងារគ្បត្ិបត្ដ*ិិនានាច្ៅមូលដ្ឋា ន 

និងអែក្សពាក់្សព្័ន ធទាំងអស់ យក្សច្ៅអនុវត្ដក្សែុងក្ខរច្ផ្ ទរបច្ច េក្សវិទា ល់គ្បជាក្សសិក្សរច្ៅជនបទឱ្យទូលាំទលូាយ និង 

ទទួលបានន្ផ្ែផ្កា ល ែគ្បច្សើរគ្បក្សបច្ដ្ឋយ ក្សដីសងឃឹម។ 

                                    

        រដ្ាម្ស្ដ្នដី 
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១-នសចរដីអធរិាយ 

នោលរណំ្ងនោលរណំ្ង  និងផ្លព្រនោជន៍និងផ្លព្រនោជន៍  

ទសិច្ៅសាំខាន់ៗសគ្មាប ់‘TIP’ ក្ខរបាំប៉ានមាន់សាច់ និងមាន់ព្ងច្ៅជនបទ មាន ូចខាងច្គ្ក្ខមច្នេះ 

 
 ច្ ើមបីផ្ ដល់ជាជច្គ្មើសោហាររូបត្ែមភ និងគ្បភព្ចាំ លូជាគ្បាក់្ស ល់គ្រួសារជនបទ ។ 

 ផ្ដល់ ល់អែក្សផ្សព្វផ្ាយនូវក្ខរន្ នាាំបច្ច េក្សច្ទសល ែៗ នានាសគ្មាប់បច េបុបន ែក្ខល និងក្ខរផ្សព្វផ្ាយ 

ច្ ើមបីន្ក្សលាំអផ្លតិ្ក្សមមមាន់គ្សកុ្ស និងគ្បាក់្សចាំច្ ញច្ៅត្ាំបនជ់នបទ ។ 

 

លរាណ្ៈវិនិចេ័យរនចេរនទសសម្ព្សរលរាណ្ៈវិនិចេ័យរនចេរនទសសម្ព្សរ   

 

ខាងច្គ្ក្ខមច្នេះ ជាលក្សាេ ឌចាំបាច់រួមបញ្េលូ សងគម ោក្ខសធាត្/ុបរិសាែ ន និងត្គ្មវូក្ខរច្ស ាកិ្សច េ  

សគ្មាបក់្ខរអនុវត្ដន៍ ‘TIP’ ច្នេះ ច្ ើមបីសាំច្រចច្ជារជយ័ច្លើ ទសិច្ៅច្លើក្សច្ ើងខាងច្លើៈ 

  

សយនឌ្័រ  

- ន្ដសដ ី និងបុរសោចចូលរួមក្សែុងក្ខរអនុវត្ដន៍ ‘TIP’ ច្នេះ ន្ត្ច្ដ្ឋយសារក្ខរចិញ្េឹមមាន់ច្នេះ ជាមេុ 

របរច្ៅន្ក្សបរផ្ ទេះសាំន្បង  ូច្ច ែេះអទិភាព្រួរផ្ ដល់ ល់ន្ដសដ ី ច្ដ្ឋយសារព្ួក្សច្រមានលទធភាព្ផ្ារភាា ប់ 

ក្ខរងារច្នេះជាមយួក្ខរងារផ្ទេះសាំន្បង ។ ក្ខរអនុវត្ដន៍ ‘TIP’ ច្នេះ ោចជួយ ល់ន្ដសដ ី ក្សែុងក្ខរ 

បច្ងាើនចាំ លូ ច្ ើមបីគ្ទគ្ទង់ ល់គ្រួសាររបស់ច្រ ជាព្ិច្សសក្ខរន្ក្សលាំអោហាររូបត្ែមភ  ល់កុ្សមារ 

និងគ្បាក់្សសគ្មាបឱ់្យក្សូនបងន់ថ ែសាលា និងក្ខរចាំណាយច្ផ្សងៗច្ទៀត្ ។ 

 

អាក្ខសធាត/ុទឹរ  

- មិនមានក្ខរគ្ព្យួបារមភខាែ ាំង ច្ៅច្លើោក្ខសធាត្ុច្ទ ច្ដ្ឋយសារមាន់ន្ លបានច្រើសមក្សចិញ្េឹមក្សែុង 

‘TIP’ ច្នេះ ជាព្ូជមាន់គ្សុក្ស ន្ លមានក្ខរ្ន់ និងោក្ខសធាត្ុច្ៅគ្បច្ទសក្សមពុជា ។ ច្ទេះប ី

យ៉ា ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ ក្ខរបច្ងាើត្បរិយក្ខសសមគ្សបច្ៅរ ូវគ្បាាំង (មិនា-ច្មសា) ច្ដ្ឋយមានជា 

មែប់ជាក្ខរគ្បច្សើរសគ្មាប់មាន់ ។ ច្ ើមល ាងុច្គ្បងគ្ត្វូបានចត្ទ់ុក្សថ្ន ជាមែប់នបត្ងល ែគ្បច្សើរ ។ 

ក្ខរក្ខរពារមិនឱ្យច្ភែៀងសាចឆ្ែងគ្ទងុមាន់ព្ង ជាវិ្ីមយួគ្បច្សើរ ច្ ើមបីច្ជៀសវាងក្ខរេូចខាត្ 

ស ុត្ ។ រួរចងចាំថ្ន មាន់មានក្ខរលូត្លាស់បានល ែច្ៅច្ព្លសុីត្ ុាភាព្ សែិត្ច្ៅច្គ្ក្ខម ៣០ 

អងារច្ស ។ 
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- បរិមា ទឹក្សត្ិចត្ួច  ងព្អី ដូង ោចគ្រប់គ្ោន់សគ្មាប់មាន់ផឹ្ក្ស ។ ន្ត្គ្បសិនណាក្សសិក្សរ គ្ត្ូវផ្

លិត្ចាំ មីយួចាំនួន ូចជា ចក្សបាយទ និងគ្ត្កួ្សន ជាគ្បូច្ត្អុនី សគ្មាប់មាន់ ព្ួក្សច្រគ្ត្វូក្ខរ ទឹក្ស

សគ្មាបច់្គ្សាចគ្សព្ និងបន្នែមក្សែុងគ្សេះចក្សច្ៅរ ូវគ្បាាំង ។  

 

ភូមិ្សាស្ដ្សដ  

- បអប ច្នេះ ោចអនុវត្ដច្ៅគ្រប់ទីក្សន្នែងទាំងអស់ ននគ្បច្ទសក្សមពុជា គ្ោន់ន្ត្ព្ិចរណា ច្ៅច្លើ

្នធានចាំ ីោហារន្ លមាន ឬន្ លគ្ត្ូវដ្ឋាំគ្សបច្ៅតាម លក្សាេ ឌជាក់្សលាក់្សរបស ់ត្ាំបន់ភមូិសា

ន្ដសដនិមយួៗ ។ ផ្ទុិ ុយច្ៅវញិ សគ្មាប់ភូមិន្ លលិចទឹក្សច្ៅរ ូវវសា ោចមានក្ខរ លាំបាក្ស

សគ្មាបអ់នុវត្ដ បអប ច្នេះ ន្ត្ោចច្រៀបចាំបានច្ៅរ ូវទឹក្សសាំរក្ស ។ 

 

ទំហំទីរសនែង  

- គ្ទុងន្ លមានទាំ ាំ ២,៥ រុ  ៣ ន្ម៉ាគ្ត្ ោចដ្ឋក់្ស មាន់ចាំនួន ៥០ក្សាល សគ្មាប់ច្ ក្សច្ព្លយប ់

និងន្ផ្ ែក្សមយួសគ្មាប់មាន់ព្ង ។ ន្ត្ច្ដ្ឋយសារ ‘TIP’ ច្នេះ ច្រៀបចាំច្ ើងច្ដ្ឋយបងាា ាំងមាន់ ច្ៅទី

ក្សន្នែងមួិួយ  ូច្ច ែេះនផ្ ទ ីទាំ ាំ ៥០-៦០ ម២ (៥-៦ រុ  ១០ ន្ម៉ាគ្ត្) ច្ទៀត្សគ្មាប ់ច្្វើជារបង ។ 

 

តព្ម្ូវក្ខររលរម្ម  

- មនុសសមាែ ក់្សច្ៅក្សែុងគ្រួសារ ជាព្ិច្សសន្ដសដ ី ោចចាំណាយច្ព្ល ១-២ម៉ា ក្សែុង១នថ ៃ ដ្ឋក់្សទឹក្ស-ចាំ  ី

សាំោត្ និងក្ខរងារបនាទ ប់បនស ាំត្ិចត្ួចច្ទៀត្ោចគ្រប់គ្ោន់សគ្មាប់ច្មមាន់ ៥ក្សាល ។ ោច 

ត្គ្មវូក្ខរព្លក្សមមច្គ្ចើន ច្ៅច្ព្លសាងសង់គ្ទុង ផ្លិត្ចាំ  ី និងច្រៀបចាំរច្ដដ  សគ្មាប់ផ្លតិ្ ចក្ស

បាយទ ឬថ្នែ លគ្ត្កួ្សន ។ល។ ច្ៅច្ព្លចប់ច្ផ្ ដើម ។ 

 

សាថ នភារនសដ្ារិចេរសិររ  

- ក្ខរចិញ្េឹមមាន់មានចប់ោរមម ព៍្ិច្សស លម់នុសស ន្ លមានមច្្ាបាយ និង្នធានត្ិចត្ួច 

ច្ដ្ឋយសារ គ្ត្ូវក្ខរចាំណាយត្ិចសគ្មាបអ់នុវត្ដ ។ 

- ច្ដ្ឋយចត្ទ់ុក្សថ្ន ក្សសិក្សរច្គ្ជើសច្រើសច្នេះ បានចូលរួមរួចច្ៅច្ ើយច្ៅក្សែុង ‘TIP’ សគ្មាប់ក្សូន 

មាន់១-៤៥នថ ៃ  ូច្ច ែេះក្សសិក្សរច្នេះមានកូ្សនមាន់រួចន្ត្ច្រច្ៅគ្ត្វូក្ខរគ្បាក់្សចាំនួន ៣៧៧.០០០ច្រៀល 

សគ្មាបក់្ខរចាំណាយច្ផ្សងៗច្ទៀត្  ូចជា ចាំ ី គ្ទុង របង ថ្នែ ាំ និងវា៉ា ក់្សសា ាំង។ល។ ក្ខរចាំ ណាយ

ោចក្ខត្់បនែយច្ៅច្ព្លន្ លក្សសិក្សរច្គ្បើគ្បាស់ចាំ ីន្ លផ្លតិ្ច្ៅក្សែុងក្សសដិ្ឋា នរបសេ់ែនួ 
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អនុសាសន៍នផ្សងនទៀត  

- ក្សសិក្សរគ្ត្ូវច្គ្បើគ្បាស់ចាំ  ី និងសាំភារៈសាងសង់ន្ ល មានច្ៅក្សែុងក្សសិដ្ឋា ន ឬផ្លិត្ច្ៅក្សែុង ក្សសិ

ដ្ឋា ន ច្ ើមីបបច្ង ាើនគ្បាក់្សចាំច្ ញ ។ ជាឧទ រ ៍ ក្ខរដ្ឋាំ ាំណា ាំ ូចជា  ាំ ូងច្ឈើ គ្ត្កួ្សន ចក្សបាយ

ទ មរមយ ផ្ដល់ជាចាំ ីគ្បចូ្ត្អុនីបន្នែម ល់ក្ខរចិញ្េឹមមាន់ ។ 

- ច្គ្បើគ្បាស់សន្ ដក្សច្សៀងគ្ោប់ច្ដ្ឋយសារច្មៅគ្ត្ីមិនោចធានារុ ភាព្ល ែ ។ 
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២. ក្ខរសណ្នារំនចេរនទស  

២.១ នហតុផ្លននក្ខររនងកើត ‘TIP’ ននះ 

  

តាមទាំលាប ់ មាន់គ្ត្ូវបានចិញ្េឹមន្លងច្ោយច្ ើររក្សចាំ ីេែនួវា ។ ក្ខរចិញ្េឹមមាន់ច្ៅក្សែុងគ្បព្័ន ធ រឺក្សសិក្សរ 

ទទួលផ្លព្ីមាន់ន្ លច្ៅច្សសសល ់ ព្កី្ខរសវេះន្សវងរក្សចាំ ីច្ដ្ឋយេែនួវា ព្សីត្វច្ផ្សងៗន្ លជាសគ្ត្ូវវា និងជមៃឺ

ច្ផ្សងៗ ។ ន្ត្ច្ៅច្ព្លន្ លក្សសិក្សរមានបាំ ងយក្សក្ខរចញ្េឹមមាន់ច្នេះជាជាំនួញមយួច្នាេះ ព្កួ្សច្រគ្ត្វូច្រៀបចាំេែនួ

ជាច្គ្សចក្សែុងផ្ ដល់ក្ខរយក្សចិត្ដទកុ្សដ្ឋក់្ស និងក្ខរន្ថទាំរួមបញ្េលូទាំងគ្ទុង និងក្ខរផ្ដល់ចាំ ី ។ ច្ៅ ច្ព្លគ្រប់គ្រង

បានល ែ ក្សសិក្សរោចទទលួបានមាន់ចាំនួន ៣០-៤០ ក្សាល សគ្មាប់បាំប៉ាននិមយួៗ ព្ីច្មមាន់ចាំនួន ៥ ក្សាល ។ 

ផ្លិត្ក្សមមមាន់មយួគ្កុ្សមត្ូចច្នេះ មិនត្គ្មវូក្ខរត្ាំរិត្បច្ច េក្សច្ទស ូចក្ខរចិញ្េឹមជាលក្សា ៈឧសា ក្សមមច្នាេះច្ ើយ 

ប៉ាុន្ន ដមាន់មយួគ្កុ្សមត្ូចច្នេះ ជា្នធានសាំខាន់សគ្មាប់គ្រួសារក្សសិក្សរ ជាោហារ និង គ្បាក់្ស ចាំ លូ ច្ដ្ឋយមិន

ចាំបាច់ចាំណាយច្ព្លច្វលា និង្នធានច្គ្ចើន ។ 

 

ច្ទេះបីជាមាន់មយួគ្កុ្សមត្ូចក៏្សច្ដ្ឋយ ក៏្សក្សសិក្សរគ្ត្ូវក្ខរវិនិច្យរច្ៅច្លើកូ្សនមាន់ គ្ទុង និងចាំ ីោហារ 

សគ្មាបក់្ខរបាំប៉ានរយៈច្ព្ល ៥ន្េ រិត្ចបព់្នីថ ៃញ៉ា ស់រ តូ្ ល់ច្ព្លលក្ស ់ ។ ច្ៅច្ព្លមាន់ញីគ្ត្ូវបានទុក្ស 

សគ្មាបយ់ក្សព្ង នឹងគ្ត្ូវក្ខរទនុន្ថមច្ទៀត្សគ្មាប់ចាំ ីរបសម់ាន់ព្ង ។ ច្ៅក្សែុង ‘TIP’ ច្នេះ នឹងច្ផ្កដ ត្ច្ៅ 

ច្លើក្ខរលតូ្លាស ់ និងក្ខរន្ក្សលាំអនានាសគ្មាប់មាន់ចិញ្េមឹយក្សសាច់ ឬព្ង ឬយក្សព្ង និងសាច់រួមោែ  ោគ្សយ័ 

ច្ៅច្លើត្គ្មវូក្ខរ លទធភាព្ និងសាែ នភាព្ទីផ្ារ ។ ក្សែុងក្ខរបនដព្ីមាន់ជាំទង់ច្ៅមាន់សគ្មាបយ់ក្សព្ង ត្គ្មូវក្ខរវិ

និច្យរទុនន្ថមច្ទៀត្ ន្ត្ចាំណាយច្ព្លត្ិចសគ្មាបទ់ទូលបានចាំ លូមក្សវិញ ច្ដ្ឋយសារមាន់ផ្ដល់មក្សវិញជា

គ្បចាំ សគ្មាបល់ក់្សយក្សគ្បាក់្សមក្សវិញ ។ ជាទូច្ៅច្ៅក្សែុងចាំនួន ៣០-៤០ ក្សាល បាំប៉ានច្នេះ ោចមាន ៥០% ជា

មាន់ច្មម ល ន្ លក្សសិក្សរោចលក់្សវាជាមាន់សាច់ ច្ ើយយក្សគ្បាក់្សច្នាេះមក្សបនដចាំណាយច្លើ មាន់ព្ង ។ 

 

‘TIP’ ច្នេះ នឹងផ្ ដលព់្ត័្៌មានបច្ច េក្សច្ទស និងមូលដ្ឋា ន លអ់ែក្សផ្សព្វផ្ាយ និងមនុសសពាក់្សព្ន័ ធច្ផ្សងៗ ច្ទៀត្

ច្ ើមបីជយួក្សសិក្សរបច្ង ាើនផ្លិត្ក្សមមមាន់ច្ដ្ឋយច្្វើក្ខរន្ក្សលាំអច្ៅច្លើក្ខរចិញ្េឹមតាមលក្សា ៈបុរា ច្នាេះ។ ច្ៅ

ច្ព្លមាន់គ្ត្វូបានចិញ្េឹមដ្ឋក់្សគ្ទងុ មាន់ទាំងច្នាេះនឹងព្ងឹន្ផ្ ែក្សទាំងគ្សុងច្ៅច្លើមាេ ស់វាក្សែុងក្ខរផ្ដល់ចាំ ី និងទឹក្ស

សគ្មាបក់្ខរលូត្លាស់របស់វា និងផ្លិត្ស ុត្ ។ 
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២.២ ក្ខរនព្ជើសនរើសរូជ 

 

អស់រយៈច្ព្លជាយូរណាស់មក្សច្ ើយ ក្សសិក្សរបានចិញ្េឹមមាន់ព្ូជគ្សុក្ស ន្ លជាទូច្ៅមានទាំ ាំត្ូច ម្យម 

និង្ាំ មានព្ ៌ច្មម  និងព្ ៌ចាំរុេះ បច្ ដ ើរកូ្សនរយៈច្ព្លេែ ីនិងន្វង មានច្សរេែ ីនិងន្វង មានច្ជើងន្វង និងេែី ។ល។ 

ផ្ទយុមក្សវិញក្ខរច្គ្ជើសច្រើសព្ូជន្ លក្សសិក្សរធាែ ប់ច្្វើបានន្ផ្ ែក្សច្លើ ១)ព្ូជន្ លមានច្ៅន្ក្សបរ ោចរក្សបាន ២)ជា

អាំច្ណាយ និង៣)ជាមាន់ន្ លច្ៅច្សសសលច់្គ្ក្ខយជមៃឺផ្ ទេុះ ។ ព្ូជមាន់ក្សែុងគ្សុក្សច្នេះ ោចសគ្មបសគ្មលួ ច្ៅ

នឹងោក្ខសធាត្ ុ និងបរិសាែ ន ច្ ើយមានភាព្រ ស័រ ួនន្ លច្្វើឱ្យសត្វច្ផ្សងច្ទៀត្  ូចជាឆ្មម រ ន្ឆ្ា មិនងាយ

ចប់ជាចាំ ី។ ច្មមាន់ព្ជូក្សែុងគ្សុក្សជាទូច្ៅជាច្មមាន់ល ែ ច្ទេះបីជាមានកូ្សនមាន់ជា ច្គ្ចើនគ្ត្ូវងាប់ច្ដ្ឋយសារសត្វ

ច្ផ្សងៗ និងជមៃ ឺមុនច្ព្លព្ួក្សច្រច្ព្ញវយ័ ។ សាំខាន់ច្ៅច្ទៀត្ច្នាេះមានមនសុស ច្គ្ចើន ន្ លចត្់ថ្ន មាន់ព្ូជក្សែុង

គ្សុក្សមានរស់ជាត្ិឆ្មៃ ញ់ ។ 

 

២.២.១ មាន់រំរ៉ន 

 

ក្សសិក្សរជាទូច្ៅមិនមានឱ្ក្ខសច្គ្ចើនក្សែុងក្ខរច្គ្ជើសច្រើសព្ជូច្ទ ច្ៅក្សែុងគ្បព្័ន ធផ្លិត្ក្សមមជាទាំលាប់ច្នាេះ 

ច្ដ្ឋយសារមាន់ភារច្គ្ចើនគ្ត្វូបានងាប់ច្ដ្ឋយសារក្ខរផ្ទេុះច្ ើងននជមៃ ឺឬលក់្សមុនក្ខរផ្ទេុះច្ ើងននជមៃ ឺ។ ផ្ទយុ ច្ៅ

 វិញ ក្ខរចក់្សថ្នែ ាំក្ខរពារោចសងឃឹមថ្ន ោគ្តារស់រានោចមានរ ូត្ ល ់ ៧០-៨០% ន្ លច្្វើឱ្យក្សសិក្សរ មាន

លទធភាព្ច្្វើក្ខរសច្ងាត្យូរច្ៅច្លើលក្សា ៈរបស់មាន់ មុននឹងច្្វើក្ខរសាំច្រចចិត្ដច្គ្ជើសច្រើសសគ្មាប់បនដព្ូជ ច្ ើយ 

លក្សា ៈន្ លោចព្ិនិត្យច្មើលមានៈ 

 

 លូត្លាស់ច្លឿន 

 ព្ងច្គ្ចើនក្សែុងមយួវរគ ឬមយួឆ្មែ ាំ 

 ភាា ស់កូ្សនបានច្គ្ចើន 

 ន្ថទាំកូ្សនបានល ែ និង 

 បច្ ដ ើរកូ្សនរយៈច្ព្លេែ ី។ 

 

ច្ទេះបីយ៉ា ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ លក្សា ៈច្នេះមិនន្មនគ្ត្ឹមន្ត្ប៉ាចុ្ណាណ េះច្ទ ក្សសិក្សរោចព្ិនិត្យច្មើលព្មីយួឆ្មែ ាំ ច្ៅ

មយួឆ្មែ ាំច្ដ្ឋយន្ផ្ែក្សច្ៅច្លើក្ខរសច្ងាត្ច្ផ្សងច្ទៀត្ ោគ្សយ័តាមទផី្ារៈ 

 ព្ ៌របស់ច្រាម 
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 ព្ ៌របស់ន្សបក្ស 

 ព្ ៌របស់ច្ជើង 

 ព្ ៌របសស់ាំបក្សព្ង 

 

ជាទចូ្ៅមាន់ន្ លមានច្ជើង និងន្សបក្សព្ ៌ច្លឿង មានក្ខរនិយមព្ីអែក្សទិញច្ៅទីផ្ារ ។ ន្ត្មាន់សាំ  ី

ន្ លមានច្រាមព្ ស៌ ន្សបក្ស ច្ជើង និងឆ្ែឹងច្មម  មានក្ខរនិយមសគ្មាប់ជាមាបូច្ៅច្ព្លច្រៀបោពា ព៍្ិពា ៍ ។ 

ក្សសិក្សរោចចិញ្េឹមមាន់គ្រប់គ្បច្ភទ ក្សែុងក្សរ ីច្នេះ អែក្សផ្សព្វផ្ាយគ្ត្ូវមានលទធភាព្ជយួផ្ដល់ក្ខរន្ នាាំ ល់ 

ក្សសិក្សរឱ្យច្រៀបចាំន្ផ្នក្ខរ ថ្នច្ត្ើមានគ្បច្ភទណាមយួគ្ត្ូវលក់្សច្ៅច្ព្លមានត្គ្មូវក្ខរេពសច់្ៅក្សែុងឆ្មែ ាំនិមយួៗ 

ន្ លច្្វើឱ្យព្ួក្សច្រោចរក្សចាំ លូច្គ្ចើន ។  

 

ច្ដ្ឋយច្ៅគ្បច្ទសក្សមពុជាោម នសាែ នីយ៍ច្គ្ជើសច្រើសព្ូជមាន់ជាផ្ែវូក្ខរន្ លោចផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ច្ៅច្លើព្ូជ 

ន្ លមានសក្ខដ នុព្លសគ្មាបយ់ក្សសាច់ ឬស តុ្ ឬសាច់ និងស ុត្ផ្ងច្នាេះ បទព្ិច្សា្ន ៍និងក្ខរសច្ងាត្ន្ ល ច្លើក្ស

ច្ ើងខាងច្លើ ោចសមគ្សបសគ្មាប់សាែ នភាព្បច េបុបន ែ ។ 

 

២.២.២ មាន់រង 

 

ច្ៅក្សែុិុងមាន់ព្ជូក្សែុងគ្សុក្ស ោម នមាន់ន្ លព្ងច្គ្ចើនច្នាេះច្ទ ។ ជាទូច្ៅច្មមាន់គ្សុក្សព្ងព្ ី ១៥-២០គ្ោប ់

ក្សែុងមយួវរគ ច្ ើយចប់ច្ផ្ ដើមគ្ក្ខបព្ង ។ ច្ទេះយ៉ា ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ មានច្មមាន់ន្ លបច្ ដ ើរកូ្សនរយៈេែី ច្្វើឱ្យវា 

ោចព្ងច្គ្ចើនរិត្ក្សែុងរយៈច្ព្លមយួឆ្មែ ាំ ច្ ើយច្មមាន់ទាំងច្នាេះ ច្គ្ចើនជាមាន់ន្ លមានទាំ ាំត្ចូ (មាន់ន្ចរ មាន់

សាយួ) ។ ន្ត្រួរចាំថ្ន មាន់ន្គ្សន្ លចិញ្េឹមន្លង ន្ត្ងន្ត្ព្ងច្ៅតាមនគ្ព្ រុមពច្មម ន្ លច្្វើ ឱ្យមានក្ខរ លាំបាក្ស

ក្សែុងក្ខរគ្បមូលព្ង ។ 

 

ស ុត្របស់មាន់ព្ូជក្សែុងគ្សុក្សមានត្នមែនថ ែជាងព្ងមាន់ននព្ជូនាាំចូល។ ក្សរ ីច្នេះច្ក្សើត្ច្ ើងោចច្ដ្ឋយ សារ

ក្ខរផ្គត្់ផ្ គង់មិនគ្រប់គ្ោន់ និងជច្គ្មើសរបសអ់ែក្ស បូ ជាព្ចិ្សសសគ្មាប់ដ្ឋក់្សក្សែុងទឹក្សន្ផ្ ែច្ឈើគ្ក្ស ុក្សច្ៅ តាម ទី

គ្បជុាំជន។ ក្សសិក្សរជាទចូ្ៅចិញ្េឹមមាន់ច្មសគ្មាបយ់ក្សព្ងភាា សជ់ាកូ្សន ន្ លអនុញ្ញា ត្ឱ្យច្របនដផ្លិត្ មាន់សាច់ 

ន្ លជាច្ ត្ចុ្្វើឱ្យក្ខរផ្គត្់ផ្ គង់ព្ងមាន់គ្សុក្សមិនបានគ្រប់គ្ោន់ ។ 

ក្ខរផ្លិត្ព្ងននមាន់ក្សែុងគ្សុក្សោចច្ក្សើនច្ ើងក្សែុងមយួឆ្មែ ាំ ច្ដ្ឋយអនុវត្ដតាមក្ខរគ្រប់គ្រង ូចខាងច្គ្ក្ខមៈ 

 

 យក្សព្ងមាន់ច្ចញ ច្រៀងរាលន់ថ ៃច្ដ្ឋយទុក្សន្ត្ព្ងមយួគ្ោប់ច្ៅក្សែុិុងសាំបុក្ស 

 គ្ជលក់្សច្មមាន់ក្សែុងទឹក្ស២ ងក្សែុងមយួនថ ៃច្ៅច្ព្លន្ លវាចប់ច្ផ្ ដើមគ្ក្ខបព្ង ច្ ើយបងាា ាំងក្សែុងគ្ទងុ៤-៥ នថ ៃ 
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 ផ្ដល់ចាំ ីឱ្យបានគ្របគ់្ោន់ទាំងបរិមា  និងរុ ភាព្ និងទឹក្ស ច្ ើយផ្ដល់ច្មៅសាំបក្សេយងច្មេ ច្ៅក្សែុង 

ចាំ ី ន្ លជាគ្បភព្សគ្មាប់បច្ង ាើត្សាំបក្សព្ង ។ 

 

២.៣ ព្ទុង និងក្ខរព្គរព់្គង 

 

ច្ៅក្សែុងគ្បព្័ន ធចិញ្េមឹមាន់បុរា  មាន់មិនគ្ត្ូវបានផ្ដលក់្ខរយក្សចិត្ដទុក្សដ្ឋក់្សឱ្យបានគ្រប់គ្ោន់ច្នាេះច្ទ ។ 

មាន់គ្ត្ូវឱ្យច្ ក្សច្ៅច្លើច្ ើមច្ឈើ ច្ៅច្គ្ក្ខមផ្ទេះ ច្ ើយមានជួនក្ខលច្ៅច្លើ ាំបូលផ្ទេះ ន្ត្ក្ខរចិញ្េឹមច្នេះសច្ងាត្ 

ច្ឃើញមានភាព្ច្ជារជយ័ក្សែុងក្ខរចិញ្េឹមច្ៅច្ព្លន្ លទតីាាំងននក្សន្នែងចិញ្េឹមសែតិ្ច្ៅដ្ឋច់ន្ត្ឯក្សឯង ។ ប៉ាុន្ន ដ សាែ ន

ភាព្ច្នេះ មិនមានច្ៅគ្របទ់ីក្សន្នែងច្នាេះច្ទ ច្ដ្ឋយសារជាទាំច្នៀមទាំលាប ់ ផ្ទេះក្សសិក្សរច្គ្ចើនសាងសង ់ ច្ៅន្ក្សបរោែ  

ច្ ើមបីជយួោែ ច្ៅវិញច្ៅមក្សក្សែុងក្សរ ីមានក្ខរបនាទ ន់ ។ 

 

ច្ទេះបីជាព្ជូក្សែុងគ្សុក្សោចរស់រានមានជីវិត្ និងសាំរបេែនួវាច្ៅតាមលក្សាេ ឌ្មមជាត្ ិនិងជនបទ មាន់ ព្ូជ

ច្នេះជាទូច្ៅមិនសមគ្សបសគ្មាប់ក្ខរចិញ្េឹមដ្ឋក់្សគ្ទុងទាំងគ្សុងច្នាេះច្ទ ច្ដ្ឋយសារព្ូក្សវាសក្សមម និងមាន ភាព្

 រើក្សរាយច្ៅច្ព្លព្ួក្សវាោចច្ៅផ្កទ ល់ ី និងបរិសាែ នជុាំវិញវា មានក្ខរផ្ដល់ចាំ ី និងទឹក្សសាែ ត្ មានរុ ភាព្ ច្ ើយ

ក្សរ ីច្នេះោចច្្វើឱ្យវាឆ្មប់មានលូត្លាស់ល ែ ច្ ើយក៏្សផ្លិត្ស តុ្បានច្គ្ចើន និងមានរុ ភាព្ល ែច្ទៀត្ ផ្ង ។ 

ខាងច្គ្ក្ខមច្នេះ ជាក្ខររាំរូមួយចាំនួន ន្ លោចជាក្ខរជយួ ល់អែក្សផ្សព្វផ្ាយ ផ្ដល់ ាំបូនាម ន ល់ក្សសិក្សរ 

ច្ ើមបីសាងសង់គ្ទងុមាន់ក្សែុងក្ខរអនុវត្ដន៍ ‘TIP’ ច្នេះ ។ 

 

២.៣.១ ព្ទុងមាន់ 

 

គ្ទុងមាន់មានសារៈគ្បច្យជន៍ណាស់សគ្មាប់មាន់ ច្ដ្ឋយសារវាមិនគ្ត្ឹមន្ត្ផ្ដល់សនដសិុេ និងសវុត្ែិភាព្ 

ោច  ល់មាន់ច្ៅច្ព្លយបព់្ីច្ចរក្សមម និងសត្វក្ខចសាហាវច្នាេះច្ទ ប៉ាុន្ន ដវាបានបច្ងាើត្លក្សាេ ឌចាំបាច់មយួ ចាំនួន 

ច្ ើមបីច្្វើក្ខរងារសាំខាន់ៗមយួចាំនួន ូចជាៈ 
 

 ក្ខរចក់្សវា៉ា ក់្សសា ាំងក្ខរពារមាន់ 

 គ្ត្ួត្ព្ិនិត្យមាន់តាមរយៈក្ខររាប់មាន់ច្ៅរាល់ច្ព្លលាៃ ច 

 ផ្ដុាំលាមក្សមាន់ច្ៅក្សន្នែងមយួ ងាយគ្សលួគ្បមូលច្្វើជ ីនិង 

 ងាយចប់មាន់ច្ៅច្ព្លចង់បរិច្ភារ និងលក់្ស ។ 

 



 
8 

ទតីាាំងសមគ្សបសគ្មាប់សង់គ្ទងុមាន់ គ្ត្ូវសែិត្ច្ៅន្ក្សបរផ្ ទេះក្ខរពារព្ីច្ចរ និងសត្វសាហាវច្ផ្សងច្ទៀត្  ូច

ជា ន្ឆ្ា ឆ្មម រច្ៅច្ព្លយប ់។ គ្ទុងមាន់គ្ត្ូវមានលក្សា ៈសាមញ្ា និងសាងសង់ច្សាយច្គ្បើគ្បាស់សាំភារៈមាន ច្ៅ

ក្សែុងក្សសិដ្ឋា ន និងភូម ិ។ សាំភារៈទាំងច្នាេះមានៈ 

 

 សសរច្ឈើ 

 បងាង ់ច្ឃែៀបជញ្ញា ាំង 

 កូ្សនច្ឈើមូល ន្គ្ត្ង ឬបនទេះឬសសី 

 សែឹក្សច្តាែ ត្សគ្មាបគ់្បក្ស ់

 ន្ ក្សច្ោល និងលសួ 

 

ចំណា ំចំណា ំ 

- ជាសាំ មូព្រ ាំបូលគ្ទុងគ្ត្ូវគ្បក់្សសបូវ ឬសែឹក្សច្តាែ ត្ច្ ើមបីបង ាឱ្យមានសីត្ ុាភាព្គ្ត្ជាក់្សច្ៅទី ច្នាេះ 

ជាព្ចិ្សសច្ៅរ ូវគ្បាាំង ។ 

- ក្សែុងក្សរ ីគ្បក់្សសងាស័ ី ឬ ាំបូលន្ ក្សន្ លមានច្ៅក្សែុងក្សសិដ្ឋា នគ្សាប់ច្នាេះ ក្ខរច្្វើឱ្យមានមែបច់្ឈើ 

ជាក្សតាដ ចាំបាច់ ។ 

o ច្ដ្ឋយចត្ទ់ុក្សថ្នក្សសិក្សរមាែ ក់្សចិញ្េឹមច្មមាន់ចាំនួន ៥ក្សាល ោចផ្លិត្កូ្សនចាំនួន ១២០-១៦០ក្សាល ក្សែុង មួយ

ឆ្មែ ាំ ក្សែុងលក្សាេ ឌន្ លក្សសិក្សរច្នេះអនុវត្ដតាមក្ខរគ្រប់គ្រង ន្ថទាំបានល ែ និងក្ខរផ្ដល់ចាំ -ីទកឹ្ស ។ ច្ ត្ុ ូច

ច្នេះ ោត្់ោចទទលួបានមាន់ចាំនួន ៣០-៤០ក្សាល ក្សែុងមយួវរគបាំប៉ានយក្សសាច់ ។ ក្សែុងក្សរ ីច្នេះ ោត្់គ្ត្វូ

ក្ខរគ្ទុងន្ លមានទាំ ាំ ២,៥ រុ  ៣ន្ម៉ាគ្ត្ សគ្មាបជ់ាជាំរក្ស ល់មាន់ច្ៅច្ព្លយប ់ និងន្ផ្ ែក្សមយួ ត្ូច 

សគ្មាបដ់្ឋក់្សសាំបុក្សមាន់ព្ង ។ 

o ក្សសិក្សរោចច្គ្ជើសច្រើសយក្សរាំរូមយួន្ លផ្ដលច់្ៅខាងច្គ្ក្ខម ោគ្សយ័ច្ៅតាមក្ខរចូលចិត្ដ ។ រាំរូទមីយួ (រូប

ភាព្ ១ក្ស និងេ) សបគ្សបសគ្មាប់ក្ខរ ចិញ្េឹមមាន់យក្សសាច់ច្ដ្ឋយសារមានេយល់ច្ចញចូល ល ែ ច្ ើយ រាំរូទ ី

២ (រូបភាព្ ២ក្ស និងេ) សមគ្សបណាសស់គ្មាប់មាន់ព្ង និងគ្ក្ខបព្ង ច្ដ្ឋយសារគ្ទងុ គ្បច្ភទច្នេះ មាន

ក្ខរក្ខរពារព្ីច្ភែៀងសាច ។ 

o មាន់គ្ត្ូវបានក្ខរពារព្េីយលខ់ាែ ាំង ឬច្ភែៀងសាច ។ ក្ខរងារច្នេះ ោចច្្វើច្ៅបានច្ដ្ឋយគ្ោន់ន្ត្ភាួរក្សច្នទល 

ចស ់បា៉ា វ ឬសាំភារៈច្ផ្សងច្ទៀត្ន្ លោចបាាំងច្ភែៀងបាន ។ 
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រាំរូ ១ គ្ទុងមាន់ ាំបូលក្ខត្ស់គ្មាប់មាន់បាំប៉ាន 

  
រូបភាព្ ១ក្សៈ គ្ទុងមាន់ត្ូចសាមញ្ាច្្វើបងាា ញ ល់អែក្ស 

សគ្មបសគ្មួលថ្នែ ក្ស់គ្សុក្ស ច្ៅច្េត្ដតាន្ក្សវ 

រូបភាព្ ១េៈ សាំណាញ់ជ័រោចច្គ្បើគ្បាស់សគ្មាប់បាាំងជា 

ជញ្ញា ាំង 

 
 

  

២,៥ ម៉ា 

 

 

 

 

 

២,៨ ម៉ា 
 

១,៨ ម៉ា 
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រាំរូ ២ គ្ទុងមាន់មាន ាំបូលក្សនាដ ាំង 

 

 

  
រូបភាព្ ២ក្សៈ ជញ្ញា ាំងគ្ទុងមាន់ោចបាាំងច្ដ្ឋយសាំណាញ់

ជ័រ 

រូបភាព្ ២េៈ គ្ទុងោចសាមញ្ាន្ត្ោចក្ខរពារគ្រប់ 

គ្ោន់ព្ីក្ខរសាចច្ភែៀង 

ច្ៅក្សែុងគ្បព្័ន ធចិញ្េមឹមាន់បុរា  ក្សសិក្សរភារច្គ្ចើនមិនបានន្បងន្ចក្សកូ្សនមាន់ច្ចញ ក្សន្នែងមាន់ច្ ក្ស និងសាំបុក្ស ព្ង

ច្នាេះច្ទ ។ ោម នក្ខរន្បងន្ចក្សច្នេះ ោចរំខាន ល់ច្មមាន់គ្ក្ខបព្ង ។ ន្ថមច្លើច្នេះោចក្ខត្់បនែយចាំនួនកូ្សន មាន់

 

 

2.8m 

 

3 m 

1.8m 
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ញ៉ា ស់ច្ដ្ឋយសារលាមក្សមាន់ធាែ ក់្សច្ៅក្សែុងសាំបុក្សប៉ាេះពាល់ លព់្ងមាន់ ។ ច្ ើមបីក្ខត្ប់នែយក្ខរចាំណាយច្ៅ ច្លើក្ខរ

សាងសង់គ្ទងុមាន់ព្ងមយួច្ទៀត្ ក្សសិក្សរោចបិទន្ផ្ ែក្សមាា ងសគ្មាប់មាន់ព្ង (រាំរូទី ៣) ។ 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រាំរូ ៣ គ្ទុងមាន់ច្មើលខាងក្សែុង 

 

ក្សន្នែងមាន់ច្ ក្សគ្ត្ូវសង់ក្សាំព្ស ់០,៨ម- ១ម ន្ លច្្វើឱ្យមានក្សាំព្ស់គ្ស េះោចចូលច្ៅសាំោត្ និង គ្បមលូ

លាមក្ស ។ ច្គ្ៅព្ីច្នេះ គ្បសិនច្បើគ្ទងុមានសវុត្ែិភាព្ អគ្ងុត្គ្កុ្សងកូ្សនមាន់ោចដ្ឋក់្សបញ្េលូច្ៅក្សែុងគ្ទងុ ច្នាេះផ្ង

ន្ រ ន្ត្ក្សសិក្សរមិនគ្ត្វូដ្ឋក់្សអគ្ងុត្ និងកូ្សនមាន់ច្ៅច្គ្ក្ខមក្សន្នែងមាន់្ាំច្ ក្សច្នាេះច្ទ ច្គ្ពាេះមាន់្ាំោច ជុេះោចម៍

ច្លើកូ្សនមាន់ ។ 

 

  

 

 

1.8m 

 

 

 

3m 

 

2.5m 

 

 

 

 

 
0.8 - 1m 
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២.៣.២ ក្ខរព្គរព់្គង (គំរចិូញ្េ ឹម្ដ្ឋរ់រង្ា ងំ) 

 ូចបានដ្ឋក់្សច្លើក្សច្ ើងខាងច្លើ ព្ីរច្បៀបសាងសង់គ្ទុងមាន់ និងរាំរូច្ផ្សងៗ ន្ លបានដ្ឋក់្សបញ្េលូច្ៅក្សែុង  

‘TIP’ ច្នេះ ជាឧទ រ ៍សគ្មាប់ក្សសិក្សរច្គ្ជើសច្រើសោគ្សយ័ច្ៅតាមចាំ ង់ចាំ លូចិត្ដ និងត្ាំបន់ន្ ល  

‘TIP’ ច្នេះ គ្ត្ូវយក្សច្ទៀត្ច្គ្បើគ្បាស ់។ ច្ព្លច្នេះ នឹងព្ិភាក្សាព្ីក្ខរងារគ្រប់គ្រង លក្សាេ ឌត្គ្មវូក្ខរ គ្បច្ភទ 

បងាា ាំងសត្វន្ លគ្ត្វូច្រៀបចាំសគ្មាប់ផ្លិត្ក្សមមមយួមានគ្បសទិធភិាព្ ។ ក្ខរច្្វើឱ្យគ្បច្សើរច្ ើង ល់ក្ខរគ្រប់គ្រង 

នឹងច្្វើឱ្យក្ខរទទលួផ្លច្ក្សើន ល់អបបបរមា សគ្មាប់ក្សសិក្សរ ឬអែក្សផ្លតិ្មាន់ ។ 

 

ច្ៅក្សែុងគ្បព្័ន ធចិញ្េមឹតាមលក្សា ៈបុរា  ឬន្លងឱ្យច្ ើររក្សចាំ  ីក្សសិក្សរភាររិត្ថ្នមាន់ោចរក្សចាំ ី ច្ដ្ឋយ

េែនួវា ត្គ្មូវក្ខរក្ខរន្ថទាំត្ិចត្ចូ និងផ្លទទួលព្ីមាន់ច្ៅច្សសសលព់្ីក្ខរសាែ ប ់។ ផ្លិត្ក្សមម គ្បច្ភទច្នេះគ្ត្វូ

បានអនុវត្ដជាច្គ្ចើនជាំនាន់ណាសម់ក្សច្ ើយ។ បច េបុបន ែច្នេះមានផ្លល ែ និងមិនល ែព្ីផ្លិត្ក្សមម គ្បច្ភទច្នេះ ច្ដ្ឋយ

ច្យលច្ៅក្សតាដ នានាន្ លបានច្លើក្សច្ ើងខាងច្លើ ។ ជាបទព្ចិ្សា្ន៍ច្ៅច្ព្លន្ ល ក្សសិក្សរយក្សចិត្ដទុក្សដ្ឋក់្សច្ៅ

ច្លើផ្លតិ្ក្សមមមាន់ច្នេះ ច្ដ្ឋយអនុវត្ដក្ខរបងាា ាំង ផ្ដល់ចាំ  ី និងទឹក្សសាែ ត្ ក្សសិក្សរច្នេះជាទចូ្ៅទទួលបានគ្បាក់្ស

ចាំ លូល ែគ្បច្សើរ ។ ក្ខរចិញ្េឹមមាន់បងាា ាំង ឬ ពាក់្សក្សណាដ លបងាា ាំង មានផ្លគ្បច្យជន៍ច្គ្ចើនច្លើក្ខរ ចិញ្េឹមមាន់

តាមលក្សា ៈបុរា  ឬចិញ្េឹមន្លងៈ 

 

 ក្ខរពារជមៃឺបានគ្បច្សើរ 

 មានក្ខរបាត្់បងត់្ិចត្ួចច្ដ្ឋយសារច្ចរលួច ឬសត្វចបស់ុ ី

 ោម នក្ខររំខាន ល់ក្ខរដ្ឋាំ ាំណា ាំ និងបន្នែ 

 ងាយគ្សលួគ្បមូលស ុត្ 

 ងាយគ្សលួព្ិនិត្យច្មើលមាន់ជាគ្បចាំ 

 ងាយគ្សលួចប់មាន់សគ្មាបច់្្វើមាបូ និងលក់្ស 

 ងាយគ្សលួគ្បមូលលាមក្សសគ្មាប់ជាជដី្ឋក់្សបន្នែ ។ 

 

o ក្សសិក្សរន្ លមានផ្ទេះដ្ឋច់ៗោែ  ព្ួក្សោត្់ោចមិនចាំបាច់ច្្វើរបងបងាា ាំងច្ដ្ឋយសារទីតាាំងច្នាេះោចព្ទ័ធជុាំវិញ 

ច្ៅច្ដ្ឋយគ្បឡាយ ទឹក្ស និងវាលន្គ្ស (រូបភាព្ទ ី៣) ។ ច្ទេះបីយ៉ា ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ ក៏្សច្ៅមានបញ្ញា  មួយ

ចាំនួន និងក្ខរងារន្ លគ្ត្ូវច្្វើន្ រ ។ 

 

 មាន់ោចបាំផ្កែ ញថ្នែ លសាំណាប គ្បសិនច្បើោម ននរណាមាែ ក់្សច្ៅក្សែុងគ្រួសារចាំច្មើលច្ៅច្ព្លសាបរួច ជា

ព្ិច្សសច្ៅ ាំណាក់្សក្ខលគ្សូវ ុេះ ។ 
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 សួនបន្នែគ្ត្វូបានច្្វើរបងព្ទ័ធច្ ើមបីក្ខរពារមាន់ចូលក្សែុងសួន ។ 

 សត្វច្ផ្សងោចចប់មាន់ជាចាំ  ី។ 

 

  
រូបភាព្ ៣ ផ្ទេះដ្ឋច់ន្ត្ឯង ោចមិនចាំបាច់របងបិទ ប៉ាុន្ន ដ

គ្ត្ូវក្ខរគ្ទុងមួយសគ្មាប់មាន់ច្ ក្សច្ព្លយប់ 

រូបភាព្ ៤ ក្ខរដ្ឋក្ស់គ្ទុងបងាា ាំងមាន់ជាក្ខរចាំបាច់ ច្ៅ

ច្ព្លផ្ទេះជាប់ៗោែ  

 
o ច្ៅច្ព្លន្ លផ្ទេះអែក្សភូមិច្ៅជាប់ៗោែ  ក្ខរបងាា ាំងមាន់ក្សែុងគ្ទុង ជាក្ខរចាំបាច់ ។ ទីក្សន្នែងច្្វើរបងបងាា ាំង 

ោចច្្វើច្ៅន្ក្សបរផ្ ទេះ(រូបភាព្៤) និងច្ៅព្ទ័ធជុាំវិញច្ដ្ឋយច្ ើមច្ឈើ ូបន្ផ្ ែ  ូចជាច្ ើមច្ចក្ស (រូបភាព្ ៥) ។ 

ក្ខរបងាា ាំងក្សែុងគ្ទុងនឹងជយួ លក់្សសិក្សរច្ ើមបីទទួលបានផ្លគ្បច្យជន៍នានា ូចបានច្លើក្សច្ ើងខាងច្លើ ។ 

 

  
រូបភាព្ ៥ ទីក្សន្នែងបងាា ាំងោចច្្វើច្ ើងជុាំវិញច្ ើម ច្ឈើ

 ូបន្ផ្ែ ូចជាច្ចក្ស ។ល។ 

រូបភាព្ ៦ រនាបឬសសីោចច្គ្បើគ្បាស់ក្សែុងក្ខរច្្វើរបង 

បងាា ាំងផ្ងន្ រ ។ 

o របងបងាា ាំងោចសង់ច្ ើងព្សីាំភារៈន្ លមានគ្សាប់ ឬច្ៅក្សែុងគ្សុក្ស ូចជា ឫសសី ធាងច្តាែ ត្ កូ្សនច្ឈើមូល ត្ូ

ចៗ និងបច្ងាគ ល (រូបភាព្៦) ។ ច្ទេះបីយ៉ា ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ បច េបុបន ែច្នេះ សាំណាញ់ជ័រន្ លមានទាំ ាំ ច្ផ្សងៗោែ  

មានលក់្សច្ៅទីផ្ារ ។ 
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o គ្ទុងមាន់ោចសាងសង់ច្ៅក្សែុងទតីាាំងន្ លបានច្្វើរបងបងាា ាំង (រូបភាព្៧) ន្ លោចសាំរួល ល់ក្ខរ ចាំណាយ

ច្ព្លក្សែុងក្ខរបញ្េលូមាន់ច្ៅក្សែុងគ្ទុងច្ៅច្ព្លលាៃ ច ។ ទតីាាំងបាាំងរបងមាន ូចត្ច្ៅ ៖ 

 
 របងមានក្សាំព្ស ់១,៨-២ម៉ា ច្ ើមបីក្ខរពារមិនឱ្យមាន់ច្ ើរច្ចញច្គ្ៅ 

 លទធភាព្ច្ផ្សងច្ ើមបីក្ខរពារមិនឱ្យមាន់ច្ ើរច្ចញច្គ្ៅច្នាេះ រឹក្ខរក្ខត្់ច្រាមច្ៅតាមបច្ណាដ យសាែ ប ចាំនួន 

៤-៥ ច្ៅច្លើសាែ បទាំងសងខាងរបស់មាន់ ។ 

 ក្សែុងក្សរ ីច្្វើរបងទបច្នាេះ (១,៥ម៉ា)គ្ត្ូវគ្រប់ន្ផ្ ែក្សខាងច្លើឱ្យជតិ្ច្ដ្ឋយច្គ្បើសាំភារៈន្ លោចឱ្យមាន 

ព្នែឺនថ ៃចូលគ្រប់គ្ោន់ (រូបភាព្ ៨) ។ 

 

o សគ្មាបអ់ែក្សភូមិន្ លរសច់្ៅន្ក្សបរ ូត្៍ច្នសាទ ោចទិញគ្ព្លួចស ់ ឬសាំណាញ់ចស់ៗ មក្សសាងសង់គ្ទងុ 

និងរបងបាន ។ 

 

  
រូបភាព្ ៧ រាំរូននក្ខរបងាា ាំងរច្បៀបច្នេះ ល ែគ្បច្សើរណាស់ 

ច្ដ្ឋយវាផ្ដល់ទីធាែ សគ្មាប់មាន់ច្្វើចលនា ។ 

រូបភាព្ ៨ ទីធាែ បានបិទជិត្ន្ផ្ែក្សខាងច្លើ ច្ជៀសវាង មិន

ឱ្យមាន់ច្ ើរច្ចញច្គ្ៅ ។ 
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រាំរូ ៤ បច្ងាើត្លក្សាេ ឌចាំបាច់ច្ៅក្សែុងគ្បព្័ន ធចិញ្េឹមបងាា ាំង 

 

o ច្ៅក្សែុងគ្បព្័ន ធចិញ្េមឹមាន់ន្ លបានច្លើក្សច្ ើងច្នេះ មាន់គ្ត្ូវបានចិពាេ ិឹមដ្ឋក់្សគ្ទុងន្ លសែិត្ច្ៅក្សែុងទតីាាំង 

មយួ ន្ លមានបងាលទធភាព្សគ្មាប់មាន់ច្្វើចលនាច្ៅក្សែុងទីក្សន្នែងន្ លមានរបងបាាំង ។ ច្ ើមបីច្្វើ ូច ច្នេះ

បានត្គ្មវូឱ្យមានក្ខរគ្រប់គ្រងមយួល ែ និងចាំ ីោហារគ្រប់គ្ោន់ (រាំរូ ៤) ។ ច្ ត្ុ ូចច្នេះ ច្ ើយជាក្ខរ 

ចាំបាច់ គ្ត្ូវផ្ ដល់ក្ខរន្ នាាំ លក់្សសិក្សរបច្ង ាើត្ឱ្យមានលក្សាេ ឌ ូចខាង ច្គ្ក្ខមច្នេះ ៖ 

 

 សាងសង់គ្ទងុមាន់ច្ៅចាំក្សណាដ លទតីាាំងព្ទ័ធរបង ។ គ្បសិនណាគ្ទុងសង់ច្ៅន្ក្សបររបង ច្្វើមាន់ោច ច្ ើង

ទុាំច្លើ ាំបូល ច្ ើមបីច្ ើរច្ចញច្គ្ៅរបង ។ 

 ព្ទ័ធរបងច្ៅទតីាាំងន្ លមានទាំ ាំ ៦ម៉ា រុ  ១០ម៉ា ។ 

 បច្ង ាើត្ឱ្យមានមែបច់្ៅក្សែុងទតីាាំងព្ទ័ធរបង ។ ក្សសិក្សររួរដ្ឋាំច្ ើមច្ឈើ និង ាំណា ាំមួយចាំនួនសគ្មាប់ច្្វើជា 

មែប ់ច្ ើយរុក្សាជាត្ដិ្ឋាំជាមែប់ច្នាេះោច ច្បេះសគ្មាប់ច្្វើជាចាំ សីត្វបាន ូចជា មរមយ អងាគ រ ី  ាំ ូងច្ឈើ 

ល ាងុច្គ្បង ។ល។ 

 បច្ង ាើត្ក្សន្នែងមយួច្ៅក្សែុងទតីាាំងព្ទ័ធរបង ច្ ើមបីទក់្សទញសត្វល ែិត្ ូចជា ចគ្ងិត្ គ្ក្សឡាត្ ី  ងាវូ ។ល។ 

ន្ លជាគ្បភព្គ្បូច្ត្អុីនយ៉ា ងល ែសគ្មាប់មាន់ ។ 

 

 

5-6m 

 

10m 

3m 

 

2.5m 

គ្ទុងមាន ់

 

  
ច្ ើមល ាងុច្គ្បង 

(Ricinus communis) 
ក្សន្ន ែងផ្លិត្សត្វល ែិត្សាំរាប់ជាចាំ ីមាន់ 

 

 ាំ ូងច្ឈើ  មរមយ ច្សាែ  
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៣.៤ ចំណ្ ីនិងក្ខរផ្ដល់ចំណ្ី 

ច្ៅក្សែុង ‘TIP’ សគ្មាប់ក្សូនមាន់ ១-៤៥នថ ៃ មានតារាងជច្គ្មើសននក្ខរលាយចាំ  ី រួមបញ្េលូទាំងបច្ច េក្ស 

ច្ទសងាយៗមយួចាំនួន សគ្មាប់ផ្លិត្ចាំ សីត្វ គ្ត្ូវបានច្រៀបចាំច្ ើងសគ្មាបអ់ែក្សផ្សព្វផ្ាយ និងក្សសិក្សរច្ ើមប ី

ច្គ្ជើសច្រើសច្យលច្ៅតាមលក្សាេ ឌ  និងលទធភាព្របសព់្ួក្សច្រ ។ ច្ៅច្ព្លច្នេះវិ្គី្បហាក់្សគ្បន្ លោែ ច្នេះ គ្ត្ូវ

បានយក្សមក្សច្គ្បើគ្បាស់ច្ៅក្សែុង ‘TIP’ សគ្មាប់មាន់បាំប៉ានន្ លមានោយុចបព់្ ី ៤៥- ១៥០នថ ៃ ន្ត្ចាំ  ី ច្នេះ

គ្ត្ូវបានច្រៀបចាំច្យលច្ៅតាមត្គ្មវូក្ខរគ្បូច្ត្អុីន  និងន្រ៉ាសគ្មាប់មាន់គ្បច្ភទច្នេះ ។ ខាងច្គ្ក្ខមច្នេះជា 

ក្ខរន្ នាាំមយួចាំនួនសគ្មាប់អនុវត្ដ ‘TIP’ ច្នេះ ៖ 

 
o ច្ៅក្សែុងក្ខរចិញ្េឹមមាន់ជាលក្សា ៈបុរា  មាន់សុីចាំ ចី្សសសល់គ្ជុេះច្គ្ក្ខមផ្ទេះ ឬត្ ុ បន្នែច្សសសល ់ និង 

ក្ខក្សសាំ ល ់ ច្ ើយជួនក្ខលមាន់ទាំងច្នាេះគ្ត្ូវបានផ្ដល់បន្នែមគ្ោប់្ញ្ាជាត្ិ ូចជា គ្សូវ ឬអងារ ន្ លច្្វើ 

ឱ្យមាន់ទាំងច្នាេះោចផ្ដលម់ក្សវញិជាសាច់សគ្មាបជ់ាមាបូគ្រួសារ ។ ក្សសិក្សរេែេះផ្លិត្គ្សូវបានច្គ្ចើនជាង 

ត្គ្មវូក្ខរ  ូចច្នេះច្ ើយគ្សវូន្ លច្លើសព្តី្គ្មវូក្ខរ បូក្សែុងគ្រសួារោចលក់្សន្ត្ោចចាំច្ ញបានច្គ្ចើន ជាង 

ច្ៅច្ព្លផ្ដលជ់ាចាំ ីមាន់ ។ 

o ច្ៅច្ព្លន្ លក្សសិក្សរមានបាំ ងយក្សមាន់ជាមុេរបរមយួសគ្មាប់ផ្ ដល់ចាំ លូច្នាេះ ព្ួក្សោត្់គ្ត្ូវរក្សវិ្ ីផ្កែ ស់

បដរូថ មី ន្ លោចយលព់្ចី្ោលគ្រៈឹននត្គ្មវូក្ខរោហាររូបត្ែមភរបស់មាន់ និងទីផ្ារ ។ ច្ ត្ុ ូច្ច ែេះច្ ើយ ព្ួក្ស

ោត្់គ្ត្វូមានន្ផ្នក្ខរ និងក្សាំ ត្់គ្តាននក្ខរចាំណាយច្ ើមបីច្្វើឱ្យព្ួក្សច្រោចរ នា គ្បាក់្សចាំច្ ញ ។ 

o មាន់ក៏្ស ូចជាសត្វ នទច្ទៀត្ន្ រ ោចគ្ត្វូក្ខរចាំណាយគ្បមា  ៧៥% ច្ៅច្លើចាំ នីនបរិមា ចាំណាយ 

សរុបចបព់្ីក្ខរច្ផ្ ដើមចិញ្េឹមរ តូ្ ល់លក្ស ់។  ូចច្នេះច្ ើយជាក្ខរគ្បច្សើរណាស់ន្ លគ្ត្វូច្គ្បើផ្លិត្ផ្ល និង

អនុផ្លច្ៅក្សសដិ្ឋា ន ច្ ើមបីក្ខត្ប់នែយច្ៅច្លើក្ខរចាំណាយ ។ 

o សគ្មាប់ក្សសិក្សរខាែ ត្ត្ូចន្ លចិញ្េឹមមាន់ គ្បមា ២០០ក្សាល ក្សែុងមួយឆ្មែ ាំ គ្ត្ូវក្ខត្ប់នែយក្ខរព្ឹងន្ផ្ ែក្ស ឱ្យត្ិ

ចបាំផ្ុត្ច្ៅច្លើ្ នធានខាងច្គ្ៅ ច្ដ្ឋយចប់ច្ផ្ ដើមផ្លតិ្ចាំ ីច្ៅក្សែុងក្សសិដ្ឋា នរបសេ់ែនួ ។ 

o ក្សរ ីច្នេះច្ ើយន្ លចាំបាច់ឱ្យអែក្សផ្សព្វផ្ាយ និងអែក្សចិញ្េឹមសត្វ គ្ត្ូវច្្វើក្ខរជាមយួោែ  ច្ ើមបីន្សវងរក្ស 

្នធានចាំ ីក្សែុងគ្សុក្ស និង ន្ នាាំឱ្យដ្ឋាំ ាំណា ាំចាំ មីយួចាំនួនមានសក្ខដ នុព្លន្ លោចផ្លិត្បានទាំង 

បរិមា  និងរុ ភាព្សគ្មាប់ជាចាំ ីមាន់ ។ ្នធានទាំងច្នាេះបានច្លើក្សច្ ើងច្ៅក្សែុង ‘TIP’ សគ្មាប ់

កូ្សន មាន់ ១-៤៥នថ ៃរួចច្ ើយ ។ 

o ច្ទេះបីជាច្គ្បើ្ នធានន្ លមានច្ៅក្សែុងគ្សុក្សក៏្សច្ដ្ឋយ ក៏្សគ្ត្វូច្្វើយ៉ា ងណាឱ្យក្ខរឱ្យចាំ ីច្ៅតាមផ្ទេះរបស ់

ក្សសិក្សរ បាំច្ព្ញតាមត្គ្មវូក្ខរោហាររូបត្ែមភរបស់មាន់ ។ 
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២.៤.១ ចំណ្ីលាយនៅផ្ទះរសិររ 

ច្ៅច្ព្លន្ លអែក្សផ្សព្វផ្ាយដ្ឋក់្សបញ្េលូបច្ច េក្សច្ទសលាយចាំ ចី្ៅតាមផ្ទេះក្សសិក្សរច្នាេះ ព្កួ្សច្រគ្ត្វូមាន 

ព្ត័្៌មានេែេះច្ៅច្លើចាំ ីផ្ស ាំន្ លគ្ត្ូវយក្សច្ៅច្គ្បើគ្បាសច់្នាេះ ច្ ើមបីមានលទធភាព្ផ្ដលក់្ខរន្ នាាំ ល់ក្សសិក្សរ ។ 

ព្ត័្៌មាន សដពី្ីធាត្ុផ្ស ាំរមីីននចាំ ីផ្ស ាំច្នាេះមានសារៈគ្បច្យជន៍ណាស់ច្ដ្ឋយសារោចអនុញ្ញា ត្ច្រៀបចាំចាំ ីមាន 

ត្ុលយភាព្សារធាត្ុចិញ្េមឹគ្រប់គ្ោន់ ូចជា គ្បូច្ត្អុីន និងថ្នមព្ល ជីវជាត្ ិនិងន្រ៉ាសគ្មាប់មាន់ ។ 

o ក្ខរច្រៀបចាំចាំ ីមយួល ែ មិនសគ្មាប់ន្ត្មាន់ចិញ្េឹមជាលក្សា ៈឧសា ក្សមមច្នាេះច្ទ ន្ត្ក៏្សចាំបាច់សគ្មាប ់

ក្សសិក្សរ ខាែ ត្ត្ូចន្ លចិញ្េឹមមាន់គ្សុក្សច្នាេះន្ រ ព្ីច្គ្ពាេះចាំ ីច្នេះនឹងផ្ដលស់ារធាត្ុចិញ្េឹមន្ លមាន់គ្ត្ូវក្ខរ 

ក្សែុងក្ខរលូត្ឆ្មប់រ ័ស មានសេុភាព្ល ែ និងផ្លិត្ស ុត្បានច្គ្ចើន ។ 

o ចាំ ីន្ លមានត្ុលយភាព្សារធាត្ុចិញ្េឹមច្នាេះ ោចផ្លិត្ជាមយួ្នធានចាំ ីក្សែុងគ្សុក្សឬផ្លតិ្ក្សែុង ក្សសិដ្ឋា ន 

ច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បាសទ់ុនត្ិចត្ួចព្ីខាងច្គ្ៅ ។ 

 

ច្ ើមបីច្្វើទាំងអសច់្នាេះបាន ក្សសិក្សរគ្ត្ូវសួរេែនួឯងថ្នៈ 

 

 ច្ត្ើសារធាត្ុផ្ស ាំចាំ អីវីេ ែេះន្ លមានច្ៅក្សែុងគ្សុក្ស/ក្សសិដ្ឋា នអែក្ស មានបរិមា ប៉ាុនាម ន ច្ ើយមានត្នមែ យ៉ា ង

 ូចច្មដចន្ រ? 

 ច្ត្ើសារធាត្ុផ្ស ាំចាំ ីទាំងច្នេះមានច្ព្ញមយួឆ្មែ ាំ? 

 ច្ត្ើសារធាត្ុផ្ស ាំចាំ ីទាំងអស់ច្នេះ ោចផ្លិត្ច្ៅក្សែុងមូលដ្ឋា ន/គ្សុក្ស? 

 ច្ត្ើោចច្ៅរក្សសារធាត្ុផ្ស ាំចាំ ចី្ៅឯណា ន្ លមិនផ្លតិ្បានច្ៅក្សែុងគ្សុក្ស/ក្សសិដ្ឋា ន? 

 ច្ត្ើសារធាត្ុផ្ស ាំចាំ ីទាំងអស់ច្នាេះោចលាយបញ្េលូោែ ជាចាំ មីយួ ឬមយួគ្ត្ូវទិញចាំ ពី្កី្សន្នែងច្ផ្សង 

ច្ទៀត្? 

 ច្ៅច្ព្លន្ លក្ខរចិញ្េឹមមាន់ជាខាែ ត្ក្សណាដ ល ក្សសិក្សរគ្ត្ូវរក្សជាំនួយព្អីែក្សផ្សព្វផ្ាយ ឬអែក្សមានជាំនាញ 

ចិញ្េឹមសត្វច្ ើមបីជយួច្រៀបចាំចាំ ីច្នេះ ។ ច្ទេះយ៉ា ងណាក៏្សច្ដ្ឋយក្ខរសាក្សលបងចុងច្គ្ក្ខយច្ៅច្លើសារធាត្ុ

ផ្ស ាំចាំ ីសែិត្ច្ៅច្លើក្ខរលតូ្លាស់របស់មាន់ ។ 

 

រុ ភាព្របស់សារធាត្ុផ្ស ាំចាំ លីាយសគ្មាប់មាន់ ោចផ្កែ សប់ដរូច្ៅតាមក្សតាដ មយួចាំនួន ប៉ាុន្ន ដក្សែុងចាំច្ណាម ច្នាេះ 

មានបច្ច េក្សច្ទសននក្ខរទុក្សដ្ឋក់្ស និងច្ព្លច្វលា ។ ក្ខរន្ក្សនឆ្ែនានាក្ស៏មានអាំច្ព្ើច្ៅច្លើរ ុភាព្ចាំ ី ន្ រ ។  ូច

បានច្លើក្សច្ ើងរួចច្ ើយថ្ន ក្សសិក្សរគ្ត្ូវព្ឹងន្ផ្ ែក្សច្ៅច្លើផ្លិត្ផ្លច្ៅក្សែុងក្សសដិ្ឋា នរបស់េែនួ ច្ដ្ឋយសារោត្់មាន

លទធភាព្គ្ត្តួ្ព្ិនិត្យច្ៅច្លើរ ុភាព្ និងគ្ត្ូវក្ខរត្ិចត្ួចព្ទីផី្ារ ។ 
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សារធាតុផ្សចំំណ្រីីទីផ្ារសារធាតុផ្សចំំណ្រីីទីផ្ារ 

ច្ទេះបីផ្ ដលក់្ខរន្ នាាំ ល់ក្សសកិ្សរឱ្យច្គ្បើសារធាត្ុផ្ស ាំចាំ ីផ្លតិ្ច្ៅក្សែុងក្សសដិ្ឋា ន ក៏្សមិនបានច្សចក្សដីថ្ន គ្រប ់

្នធានផ្ស ាំចាំ ីច្ៅក្សែុងគ្សុក្សោចយក្សមក្សលាយចាំ  ីច្ ើយផ្ដល់ចាំ ីន្ លមានសារធាត្ុចិញ្េមឹ ជាព្ចិ្សស គ្បូច្ត្

អុីនគ្រប់គ្ោន់តាមគ្បច្ភទចាំ  ី ច្ ើមបីបាំច្ព្ញតាមច្សចក្សដីគ្ត្ូវក្ខររបស់មាន់ ។  ូចច្នេះច្ ើយ ចាំច្ពាេះ ក្សសិក្សរ

ន្ លមិនបានផ្លិត្សារធាត្ុផ្ស ាំចាំ ីច្ៅក្សែុងក្សសិដ្ឋា នរបស់េែនួន្ លមានរុ ភាព្ល ែច្នាេះ ព្ួក្ស ោត្់ោច ទិញព្ី

ផ្ារន្ លច្ៅន្ក្សបរច្នាេះ  ូចជាៈ 

 ច្មៅគ្ត្ ី  

 សន្ ដក្សច្សៀង 

 ច្មៅសាំបក្សេយង ឬឆ្ែឹង 

 អាំបិល 
 

តារាងទ ី១ សារធាត្សុៃតួ្ និងគ្បូច្ត្អុីនននសារធាត្ុផ្ស ាំចាំ ីច្គ្ជើសច្រើសមយួចាំនួនព្ទីីផ្ារ 

សារធាតុផ្សចំំណ្ ី សារធាតុសងតួ (%) ព្រនតអីុន (%) 

ច្មៅគ្ត្ ី ៨៨ ៣៥ 

គ្ត្ីគ្សស ់ ២៥ ៣៥ 

សន្ ដក្សច្សៀង ៨៩ ៤៣ 

ចំណា ំចំណា ំ   

 ច្ ើមបីទទលួសារធាត្ុផ្ស ាំចាំ ីបានត្នមែច្ថ្នក្ស ជាចាំបាច់ក្សសិក្សរគ្ត្ូវទិញផ្លតិ្ផ្លទាំងច្នាេះច្ៅ រ ូវ

គ្បមូលផ្ល ។ 

សារធាតុផ្សផំ្លិតនៅរសិដ្ឋា នសារធាតុផ្សផំ្លិតនៅរសិដ្ឋា ន  

 ូចបានច្លើក្សច្ ើងច្ៅក្សែុង ‘TIP’ ច្នេះ សគ្មាប់មាន់ោយ ុ១-៤៥នថ ៃ មាន ាំណា ាំន្ លមានសក្ខដ នុព្លជា ច្គ្ចើន

ន្ លក្សសិក្សរោចផ្លិត្ច្ៅក្សសដិ្ឋា នរបស់ច្រ ឬន្ លមានច្ៅក្សែុងភូម ិ ។  ូចច្នេះច្ ើមបីក្ខត្់ក្ខរចាំណាយ ច្លើ

ផ្លិត្ក្សមម ក្សសិក្សរគ្ត្ូវផ្លតិ្ និងច្គ្បើគ្បាស់ផ្លតិ្ផ្ល និងអនុផ្លននក្សសដិ្ឋា ន  ូចជាៈ 

 ចុងអងារ និងក្សនទក់្ស 

 គ្ត្ីល ែតិ្ៗ និងក្សាំព្សិ 

 គ្ត្កួ្សន 

 សែឹក្ស ាំ ូងច្ឈើ 

 សែឹក្សមន 

 ចក្សបាយទ 

 ជច្នែន ។ល។ 
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តារាងទ ី ២ មា៉ា ស់សៃតួ្ និងគ្បូច្ត្អុីនសារធាត្រុីមនីនសមាសធាត្ផុ្ស ាំចាំ ីន្ លបានច្គ្បើគ្បាស់ច្ៅក្សែុង 

ជច្គ្មើសទាំង ៦ ខាងច្លើ 

សមាសធាតុផ្សចំំណ្ ី ម៉ាស់សងតួ ព្រូនតអីុន 

ចុងអងារ ៨៨ ៨ 

ក្សនទក់្ស ៨៨ ១១ 

គ្ត្ីគ្សស ់ ២៥ ៥០ 

ជច្នែន ២៥ ៤០ 

ចក្សបាយទ ៥ ៣៥ 

សែឹក្សគ្ត្កួ្សន ១២ ៣០,៦ 

ច្មៅសែឹក្សមរមយ ៨៥ ២៤ 

ច្មៅសែឹក្សមន ៨៨ ២៥ 

ច្មៅសែឹក្ស ាំ ូងច្ឈើ ៨៨ ២២ 
*
ទិន ែន័យវិភារច្ៅមនទីរព្ិច្សា្ន៍ននមជឈម ឌលអភិវឌ្ឍនក៍្ខរចិញ្េឹមសត្វ និងក្សសិក្សមម “ន្សលោគ្រីត្” 

ខាងច្គ្ក្ខមច្នេះជាជច្គ្មើសច្ផ្សងៗននក្ខរច្រៀបចាំចាំ ីសគ្មាបម់ាន់ក្សាំព្ុងលតូ្លាស់ (តារាងទ ី ៣) និងមាន់ព្ង 

(តារាងទ ី៤) ន្ លអែក្សផ្សព្វផ្ាយោចផ្ដលក់្ខរន្ នាាំ ល់ក្សសកិ្សរ ៖ 

តារាងទីតារាងទី  ៣៣  ជនព្ម្ើសននក្ខរលាយចំណ្ីជនព្ម្ើសននក្ខរលាយចំណ្ី  ១០១០  គីឡូព្ក្ខម្គីឡូព្ក្ខម្  សព្មារ់មាន់រំរងុលូតលាស់សព្មារ់មាន់រំរងុលូតលាស់88 

សមាសធាតុផ្សចំំណ្ី  ររិមាណ្ គិតជាគីឡូព្ក្ខម្  

ជច្គ្មើស ១ 

 រគ្ក្ស   រងាវ ល់  

ជច្គ្មើស ២ 

 រគ្ក្ស   រងាវ ល់  

ជច្គ្មើស ៣ 

 រគ្ក្ស   រងាវ ល់  

ចុងអងារ ៥ ៣០ ក្សាំប៉ាុង ៥ ៣០ ក្សាំប៉ាុង ៥ ៣០ ក្សាំប៉ាុង 

ក្សនទក់្ស ១,៥ ១២ ក្សាំប៉ាុង ១,៥ ១២ ក្សាំប៉ាុង ១,៥ ១២ ក្សាំប៉ាុង 

ច្មៅគ្ត្ ី   ១ ៥ ក្សាំប៉ាុង ០,៣ ២ ក្សាំប៉ាុង 

សន្ ដក្សច្សៀង ១ ៥ ក្សាំប៉ាុង   ០,៧ ៣ ក្សាំប៉ាុង 

ច្មៅសែឹក្ស ាំ ូងច្ឈើ ២,៥ ៣១ ល ែី   ២,៥ ៣១ ក្សាំប៉ាុង 

សែឹក្សមន   ២,៥ ៣១ ក្សាំប៉ាុង   

អាំបិល ០,០៤  ០,០៤  ០,០៤  

គ្បូច្ត្អុីន % ១៥,៥ ១៥,៤ ១៥,២ 
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តារាងទីតារាងទី  ៤៤  ជនព្ម្ើសននក្ខរលាយចំណ្ីជនព្ម្ើសននក្ខរលាយចំណ្ី  ១០១០  គីឡូព្ក្ខម្គីឡូព្ក្ខម្  សព្មារ់មាន់រងសព្មារ់មាន់រង88 

សមាសធាតុផ្សចំំណ្ី  ររិមាណ្ គិតជាគីឡូព្ក្ខម្  

ជច្គ្មើស ១ 

 រគ្ក្ស   រងាវ ល់  

ជច្គ្មើស ២ 

 រគ្ក្ស   រងាវ ល់  

ជច្គ្មើស ៣ 

 រគ្ក្ស   រងាវ ល់  

ចុងអងារ ៤,២ ២៥ ក្សាំប៉ាុង ៤,២ ២៥ ក្សាំប៉ាុង ៤,២ ២៥ ក្សាំប៉ាុង 

ក្សនទក់្ស ៣,៥ ២៩ ក្សាំប៉ាុង ២,៣ ១៩ ក្សាំប៉ាុង ២,៣ ១៩ ក្សាំប៉ាុង 

ច្មៅគ្ត្ ី ១,២ ៦ ក្សាំប៉ាុង ០,៧ ៤ ក្សាំប៉ាុង   

សន្ ដក្សច្សៀង (គ្ោប់) ០,៨ ៣ ក្សាំប៉ាុង   ០,៧ ៣ ក្សាំប៉ាុង 

ច្មៅសែឹក្ស ាំ ូងច្ឈើ   ២,៥ ៣១ ក្សាំប៉ាុង ២,៥ ៣១ ក្សាំប៉ាុង 

អាំបិល ០,១  ០,១  ០,១  

ច្មៅសាំបក្សេយង ០,០៤  ០,២  ០,២  

គ្បូច្ត្អុីន % ១៥ ១៥,៤ ១៤,៥ 

*ផ្ដល់សែឹក្សគ្ត្កួ្សនគ្សស់ចាំនួន ០,៤-០,៥ រ ីូគ្ក្ខម ឬចក្សបាយទន្ លបានហាលឱ្យសៃតួ្ទឹក្ស សគ្មាប់មាន់ ១០ 

ក្សាល នឹងបច្ង ាើនបរិមា គ្បចូ្ត្អុីន  វើតាមីន និងគ្បូច្ត្អុីន ។ 

ទឹរទឹរ 

សារៈគ្បច្យជន៍របសទ់ឹក្សច្ៅក្សែុងផ្លិត្ក្សមមមាន់ មិនរួរឱ្យត្នមែត្ិចត្ួចច្នាេះច្ទ ។ ផ្លិត្ក្សមមមាន់នឹងបរា 

ជយ័គ្បសិនណាមិនផ្ដលទ់ឹក្សឱ្យគ្រប់គ្ោន់តាមត្គ្មវូក្ខររបសម់ាន់ ជាព្ិច្សសច្ៅរ ូវច្ៅដ  (រ ូវគ្បាាំង-ជាព្ិច្សស 

ន្េមិនា និងច្មសា) ។ ក្ខរផ្ដល់ទឹក្សឱ្យបានគ្រប់គ្ោន់សគ្មាប់មាន់ច្នាេះ ជាក្ខរគ្បច្សើរណាស ់សគ្មាបក់្ខរ លូត្

លាស់ល ែ និងព្ងបានច្គ្ចើន ។ ខាងច្គ្ក្ខមច្នេះជាក្ខរបា៉ា ន់សាម នននក្ខរសុីចាំ ី និងទឹក្ស (តារាងទ ី៥) ៖ 

តារាងទ ី៥ ក្ខរប៉ាន់ព្រមាណ្នៅនលើក្ខរសុីចំណ្ ីនិងផឹ្រទឹរននមាន់រូជរនងុព្សុរ ចិញ្េ ឹម្ដ្ឋរ់ព្ទុង 

អាយ ុ(សបាដ ហ)៍ ក្ខរសុីចំណ្ ី(គ.ឡ សព្មារម់ាន់ 

១០រាល រនងុ ១នងង) 

ក្ខរផឹ្រទឹរ (សព្មារ់មាន់ ១០ 

រាលរនងុមួ្យនងង (លិព្ត) 

១-៥ ០,១៥-០,៣ ០,២-១ 

៦-១០ ០,៤-០,៦ ១,១-១,៩ 

១១-១៦ ០,៧-០,៧៥ ២,៣-២,៥ 

១៧-២១ ០,៨ ២,៧ 

២២-២៤ ០,៨-១ ២,៨-៣ 
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*ត្ួច្លេននបរិមា ចាំ ីសុីច្នេះ គ្ត្ូវបានផ្លិត្ច្ ើងតាមក្ខរព្ិច្សា្ន៍ច្ៅច្លើមាន់ន្ លបានឱ្យសុីចាំ ីមាន 

ច្មៅគ្ត្ ី ច្មៅសែឹក្ស ាំ ងូច្ឈើ ចុងអងារ ក្សនទក់្ស អាំបិល និងគ្ព្មីុិចក្សែុងរយៈច្ព្ល ៤ន្េ (ន្េច្មសា-ក្សក្សាដ្ឋ ឆ្មែ ាំ

២០០៥) ច្ៅន្សលោគ្រតិ្ ។ 

 

 ាច់ ាច់ 

 មាន់ោម នច្្មញច្ ើមបីជយួបាំន្បក្សោហារច្នាេះច្ទ  ូច្ច ែេះច្ ើយបានជាមាន់ចឹក្សេាច់ គ្រួសត្ូចៗ ។ ច្ៅ 

ច្ព្លេាច់ និងគ្រួសត្ូចៗចូលច្ៅក្សែុងច្ក្ខេះ ោចជយួកិ្សនក្សាំទិចគ្ោប់្ញ្ាជាត្ ិ និងចាំ ីរឹងច្ផ្សងៗច្ទៀត្ មុននឹង 

ឆ្ែងចូលច្ៅក្សែុងច្ពាេះច្វៀនត្ូច ។ គ្ោប់គ្រួសត្ូចៗ និងេាច់ោចជយួយ៉ា ងច្គ្ចើន ច្ៅច្ព្លន្ លចាំ ី មានជាត្ ិស

នសច្គ្ចើន ឬចាំ ីរឹង ូចជា ច្មៅសែឹក្ស ាំ ូងច្ឈើ ច្មៅសែឹក្សមន សែឹក្សគ្ត្កួ្សនចិន្ដញ្ញេ ាំត្ូចៗ ។ល។  ូច្ច ែេះ សគ្មាប់មាន់

ចិញ្េឹមច្ៅក្សែុងគ្ទងុ រួរមានក្សាំប៉ាុងជ័រន្ លមានេាច់ត្ូចៗច្ៅក្សែុងច្នាេះ ច្ ើយដ្ឋចន់្ក្សបរសែកូ្ស ចាំ  ីសគ្មាបឱ់្យមាន់

ចឹក្សសុី គ្បសិនច្បើវាចង់ ។ ប៉ាុន្ន ដេាច់ត្ូច មិនចាំបាច់ឱ្យមានច្ទ ច្ៅច្ព្លមាន់ចិញ្េឹមច្ៅ ក្សែុង របងន្ លោចឱ្យ

មាន់ច្រើសេាច់ត្ូចសុីបាន ។ 

 

ក្ខរទរុដ្ឋរ់ចំណ្ីក្ខរទរុដ្ឋរ់ចំណ្ី  

 

 ច្ ើមបីរក្សាទុក្សចាំ ីមិនឱ្យមានក្ខរេូចរលួយ ច្ដ្ឋយសារសាំច្ ើម ក្ស ដុ រ សត្វល ែតិ្ ។ល។ គ្ត្វូអនុវត្ដ

តាមចាំ ចុ ូចខាងច្គ្ក្ខមច្នេះ 

 រក្សាចាំ ីទុក្សក្សែុងថង់ ក្ខរុង និងបាវន្ លចងមាត្ជ់ិត្ 

 រក្សាទុក្សក្សែុងពាង ឡាាំងច្ឈើ ឬក្សែុងទីក្សន្នែងមយួបទិជតិ្មិនឱ្យសត្វចូលបាន 

 រក្សាទុក្សចាំ ីឱ្យផ្តុ្ព្ទីីក្សន្នែងច្សើម និងទឹក្សច្ភែៀង ។ គ្របបាែ សទកី្សឱ្យជតិ្ច្ ើមបីច្ជៀសវាងច្ភែៀងសាច ។ 

 ចងមាត្់ចង់ច្គ្ក្ខមព្ីចាំ ីឱ្យមាន់សុីរួច ។ 

 

ចំណា ំចំណា ំ 

 លាយចាំ ីសគ្មាប់រយៈច្ព្លន្ត្ ៤សបាដ  ប៍៉ាុច្ណាណ េះ 

 វត្ែុធាត្ុច្ ើមច្គ្បើក្សែុងក្ខរលាយចាំ  ីគ្ត្ូវឱ្យសៃតួ្ 

 ក្សែុងក្សរ ីច្គ្បើចក្សបាយទ និងគ្ត្កួ្សន គ្ត្វូច្គ្បើគ្សស ់។ 
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សនរូចំណី្សនរូចំណី្  និងទឹរនិងទឹរ  
 មានគ្បច្ភទសែកូ្សទឹក្ស និងចាំ ីជាច្គ្ចើនន្ លោចច្គ្បើគ្បាស់បាន ។ ច្ោលបាំ ងសាំខាន់ គ្ត្ូវច្្វើយ៉ា ង 

ណាឱ្យវារឹងមាាំ និងច្្វើឱ្យមានក្ខរបាត្់បង់ចាំ ីត្ិចត្ួច ។ 

 

 សែកូ្សចាំ  ី  

ោចច្គ្បើសែកូ្សបាែ សទីក្សន្ លមានលក់្សច្ៅតាមទីផ្ារ (រូបទ ី ៩) និងភារច្គ្ចើនគ្ត្ូវបានច្គ្បើសគ្មាប់ ក្ខរចិញ្េឹម

មាន់ជាលក្សា ៈឧសា ក្សមម ប៉ាុន្ន ដក៏្សោចច្គ្បើសគ្មាប់ក្ខរចិញ្េឹមជាលក្សា ៈក្សសិក្សរបានន្ រ ច្ៅ ច្ព្លន្ លវាមាន

ត្នមែច្ថ្នក្សសមរមយ ។ សែកូ្សគ្បច្ភទច្នេះ គ្ត្ូវដ្ឋក់្សគ្បមា  ១២សម ព្ី ីច្ដ្ឋយច្គ្បើ ន្េសលួសចងភាួរ ។ ច្ទេះបី

យ៉ា ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ ក៏្សសាំ មូព្រឱ្យក្សសិក្សរច្គ្បើសាំភារៈន្ លមានច្ៅក្សែុងគ្សុក្ស ច្ ើមបីក្ខត្់បនែយក្ខរចាំណាយ ។ 

 

 

រូបភាព្ទ ី៩ សែកូ្សចាំ ីបាែ សទីក្ស 

 

រូបភាព្ទ ី១០ សែកូ្សទឹក្សបាែ សទីក្ស 

 
សែកូ្សចាំ  ី ក៏្សោចច្្វើបានច្ដ្ឋយច្គ្បើឫសសីន្ រ ។ ក្សសិក្សរគ្ត្ូវច្គ្ជើសច្រើសឫសសីន្ លមានអងាត្ផ់្ េិត្ទាំ ាំ ៥-៧សម 

និងគ្បន្វង ២៥-៣០សម ។ សែកូ្សចាំ ីឫសសីគ្ត្វូមានច្ជើងទបឱ់្យ ែឹង ២-៣ (រាំនូរទ ី៥) ។ ជាក្ខរចាំបាច់ ណាស់

ន្ លគ្ត្ូវន្ចក្សសែកូ្សជាគ្បច្លាេះត្ចូៗច្ៅន្ផ្ែក្សខាងច្លើច្ដ្ឋយច្គ្បើលួស ច្្វើ ូចច្នេះ ោចក្ខត្ប់នែយក្ខរខាេ យ ចាំ  ី។ 
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រាំនូរទ ី៥ សែកូ្សទឹក្សច្្វើព្ីឬសសី 

 

 សែកូ្សទឹក្ស  

សែកូ្សបាែ សទីក្ស (រូបទី ១០) ច្គ្បើសគ្មាប់ក្ខរចិញ្េឹមមាន់ជាលក្សា ៈឧសា ក្សមម បច េបុបន ែច្នេះមានលក់្សច្ៅ តាម

ទីផ្ារច្ៅតាមបណាដ ច្េត្ដ ។ សគ្មាប់គ្រួសារក្សសិក្សរន្ លចិញ្េឹមមាន់គ្បមា  ៥០ក្សាលក្សែុងមយួវ ដ ផ្លិត្ក្សមម 

ក្សសិក្សរោចទិញសែកូ្សច្ៅតាមទផី្ារ ចាំនួន ៣-៤ ោចគ្រប់គ្ោន់ ច្ ើយច្គ្បើគ្បាស់បាន ២-៣ឆ្មែ ាំ គ្បសិនច្បើមាន

ក្ខរន្ថទាំបានល ែ ។ ទនទឹមច្នេះក្សសិក្សរ ក៏្សោចច្្វើសែកូ្សទឹក្សច្ដ្ឋយច្គ្បើក្សាំប៉ាុងន្ ក្ស (ក្សាំប៉ាុងទឹក្សច្ដ្ឋេះច្ោ ច្មៅច្ក្សមង) និង

ថ្នសជ័រ ឬន្ ក្ស (រាំនូរទី ៦) ។ គ្ត្ូវច្ចេះរនធត្ូចៗជុាំវិញក្សាំប៉ាុងទឹក្សច្ដ្ឋេះច្ោ ន្ លមានក្សាំរិត្ ៣ភារ៤ ព្ីបាត្ថ្នស

ទគ្មជ័រ ឬបាែ សទីក្ស ច្្វើតាមវិ្ីច្នេះ ច្ៅសល ់១ភារ៤ ន្ លោចផ្ដល់សាំពា្មិនឱ្យទឹក្ស ូរ ច្ចញច្គ្ៅ ។ 

 



 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រាំនូរទ ី៦ សែកូ្សទឹក្សច្្វើព្ីក្សាំប៉ាុងទឹក្សច្ដ្ឋេះច្ោ (ក្សាំប៉ាុងច្មៅទឹក្សច្ដ្ឋេះច្ោច្មៅសគ្មាប់ច្ក្សមង) 

 

២.៥ ជម្ងឺ និងក្ខរក្ខរពារ  
 

 មាន់ជារបរមួយល ែសគ្មាប់ក្សសកិ្សរច្ៅជនបទ ច្ ើមបីច្្វើឱ្យគ្បច្សើរ ល់ជីវភាព្រស់ច្ៅរបសព់្ួក្សច្រ និង 

ត្គ្មវូវិនិច្យរទបជាងសត្វ នទច្ ើមបីចបច់្ផ្ ដើម ។ ផ្ទយុច្ៅវញិក្ខរចិញ្េឹមមាន់ ត្គ្មវូឱ្យមានក្ខរន្ថទាំ ិត្  ល ់

ច្គ្បៀបជាមយួសត្វ នទន្ រ ។ ខាងច្គ្ក្ខមជាវិធានក្ខរ ល៍ ែៗ នានាន្ លគ្ត្ូវន្ នាាំឱ្យក្សសកិ្សរទញយក្ស ផ្ល 

គ្បច្យជន៍សគ្មាប់ក្ខរចិញ្េឹមមាន់របស់ច្រ ៖ 

 

 មិនគ្ត្វូទិញ ឬក៏្សយក្សមាន់ចូលព្កី្សន្នែង នទ ូចជា ទីផ្ារ ចូលច្ៅក្សែុងក្សសិដ្ឋា នេែនួ ។ 

 ឱ្យមាន់សុីចាំ ីន្ លមានរុ ភាព្ល ែ ច្ ើមបីច្ជៀសរាងក្ខរច្ក្សើត្ជមៃឺច្ដ្ឋយសារក្ខរោម នោហារ  

រូបត្ែមភ ។ 

 ផ្ដល់ចាំ ីនបត្ង  ូចជា គ្ត្កួ្សន មន ចក្សបាយទ ។ល។ ន្ លដ្ឋាំច្ៅក្សែុងក្សសដិ្ឋា នរបស់េែនួ ។ ចាំ ី

ទាំងច្នេះនឹងផ្ដល ់គ្បូច្ត្អុីន ជីវជាត្ ិនិងន្រ៉ាបន្នែម ល់មាន់ ។  

 មិនចិញ្េឹមមាន់លាយជាសត្វសាែ ប នទច្ទៀត្  ូចជា ទ ក្ខៃ ន មាន់បារាាំង ។ 

 មិនទិញមាន់ច្ព្ញវយ័ ឬជាំទង់ច្ ើមបីដ្ឋក់្សបញ្េលូបន្នែមច្ៅក្សែុង វងូមាន់ចិញ្េឹមរបស់អែក្ស ព្ីច្គ្ពាេះវា 

ោចនាាំមក្សនូវជមៃឺ ល់មាន់អែក្ស ។ គ្ត្ូវចិញ្េមឹក្សូនមាន់ច្ផ្សងព្ ីមាន់្ាំ ។ 

 ច្្វើគ្ទុងមាន់ឱ្យមានេយល់ច្ចញចូលល ែ និងមែប់ច្ ើមបឱី្យមាន់ោចគ្ជក្សច្ៅរ ូវច្ៅដ ខាែ ាំង ។ 
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 សាំោត្ក្សន្នែងរសច់្ៅរបស់មាន់ឱ្យមានអនាមយ័ល ែ និងសៃតួ្ ។ ច្ ើមបីងាយគ្សួលគ្បមលូលាមក្ស 

គ្ត្ូវគ្ក្ខលអងាា ម ន្ត្គ្ត្ូវព្គ្ងាបអងាា មក្សាំរាល ១-២ ង ក្សែុងមយួសបាដ  ៍ ច្ ើយគ្បសិនច្បើមិន 

ច្សើមច្ទច្នាេះ ោចបដរូថ មី ក្សែុងរយៈច្ព្ល ២សបាដ  ម៍ដង ។ 

 ដ្ឋក់្សទឹក្សសាែ ត្ ច្ ើយថមចី្ៅទតីាាំងន្ លមាន់ងាយគ្សលួផឹ្ក្ស ។ គ្ត្ូវលាងសែកូ្សទឹក្ស និងចាំ ីជាគ្បចាំ ។ 

 យក្សមាន់ឈឺច្ចញច្គ្ៅគ្ទងុ ។ ក្សប់មាន់ងាបឱ់្យបានច្គ្ៅ ។ ក្សសិក្សរមិនរួរលក់្សមាន់ងាប់ច្ទ ។ 

 មិនឱ្យន្ឆ្ា ឆ្មម រ មក្សច្ៅន្ក្សបរគ្ទងុមាន់ ច្ ើយច្្វើយ៉ា ងណាមិនឱ្យមានរនធក្ស ដុ រច្ៅទីច្នាេះ ។ 

 គ្ទនុាំមាន់ច្្វើយ៉ា ងឱ្យលាមក្សងាយគ្សួលធាែ ក់្សមក្សច្គ្ក្ខម ច្ ើយងាយគ្សលួគ្បមូល ។ 

 ច្ៅច្ព្លច្គ្បើគ្ទុងមយួដ្ឋក់្សមាន់សាច់ និងមាន់ព្ងគ្ត្វូគ្បយត័្ែច្្វើយ៉ា ងណាក្ខរពារមិនឱ្យមាន់ច្ ក្ស 

ច្លើសាំបុក្សព្ង ច្គ្ពាេះជុេះោចមច៍្លើ ច្្វើឱ្យស ុត្េូចរ ុភាព្ ។ 

 អនុវត្ដតាមក្ខរន្ នាាំក្ខរចក់្សថ្នែ ាំបងាា រ ។ 

ក្សែុងក្សរ ីផ្ ទេុះជមៃឺច្ ើង ក្សសិក្សរគ្ត្ូវទក់្សទងជាមយួអែក្សផ្សព្វផ្ាយ និងច្ព្ទយសត្វភូមិភាែ ម ច្ ើមបទីទួល 

ក្ខរន្ នាាំ និងច្្វើក្ខរវិភារច្រារសញ្ញា  ។ 

 

២២..៥៥..១១  ជម្ងឺសំខាន់ៗនលើមាន់នៅរម្ពជុាជម្ងឺសំខាន់ៗនលើមាន់នៅរម្ពជុា  

 

ដ្នង្ក រដ្នង្ក រ  ឬញូវក្ខសឬញូវក្ខស  

 ជមៃឺច្នេះមានក្ខរឆ្ែងយ៉ា ងខាែ ាំង បងាច្ ើងច្ដ្ឋយវើរុស ន្ លចាំលងព្ីមាន់មយួច្ៅមយួច្ទៀត្យ៉ា ងឆ្មប ់

រ ័ស ។ ច្រារសញ្ញា ន្ លច្ក្សើត្ច្ ើងច្ៅច្លើមាន់មាន  ក្ស ច្ង ាើមេែីៗ ក្សែក្ស និងសែក្ស ។ ក្ខរមិនឃ្លែ នចាំ ី និងសាំក្សុក្ស

ជាសញ្ញា បងាា ញសាំខាន់ផ្ងន្ រ ។ ចាំច្ពាេះមាន់ព្ងជមៃឺច្នេះ ច្ក្សើត្មដងច្សទើរន្ត្គ្រប់មាន់ទាំងអស ់ ។ ច្រារសញ្ញា

សាំោលស់ាំខាន់ច្នាេះ រឺមាន់មយួចាំនួនបត្់ក្សរចុេះច្គ្ក្ខម ។ ផ្លិត្ក្សមមព្ងធាែ ក់្សចុេះច្សទើរន្ត្ោម នព្ង ច្ ើយសាំបក្សព្ង

េែេះទន់ ។  វិ្ីល ែសគ្មាប់ជមៃឺច្នេះ រឺក្ខរចក់្សថ្នែ ាំក្ខរពារ ។ 

អាសនននរាគមាន់អាសនននរាគមាន់  

 ជមៃឺច្នេះ ក៏្សទទួលសាគ ល់ផ្ងន្ រថ្ន ជាជមៃឺសារទឹក្ស ។ ជមៃឺច្នេះឆ្ែងតាមលាមក្សរបស់មាន់ឈឺ ។ ក្សែុងក្សរ ី

្ៃន់្ៃរមយួចាំនួន មាន់ងាប់ក្សែុង ២៤ច្មា៉ា ង ។ មាន់ោចជា្មមតាវិញមយួនថ ៃច្គ្ក្ខយ ប៉ាុន្ន ដោចច្ឃើញ ងាបច់្ៅ

មយួនថ ៃច្គ្ក្ខយ ។ មាន់ចុេះច្េាយ សាំកុ្សក្សបិទន្ភែក្ស និងក្សររួញ ។ ច្ៅច្ព្លវេះ ច្ឃើញមានសាែ មមម អចុៗច្ៅ

ច្បេះ ូង និងសួត្ ។ យក្សល ែជមៃឺច្នេះ រួរគ្ត្ូវបានក្ខរពារច្ដ្ឋយក្ខរចក់្សថ្នែ ាំបងាា រ ។ 
 

អុតមាន់អុតមាន់  

 អុត្មានក្ខរចាំលងយតឺ្ៗ បងាច្ ើងច្ដ្ឋយវើរុស ោចសាំោលច់្រារសញ្ញា ច្ៅអុចច្លើន្សបក្សន្ លោម ន ច្រាម 

និងច្ៅតាមសងខាងចាំព្េុះ និងរនធគ្ចមុេះ ។ ជមៃឺច្នេះមានច្ក្សើត្ច្ៅច្លើមាន់គ្រប់ោយ ុជាព្ចិ្សសច្ៅក្សែុងន្េ ន្ ល 
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មានសីត្ ុាភាព្ច្ៅដ  ច្ ើយោចចាំលងច្ដ្ឋយក្ខរប៉ាេះពាល់ោែ ផ្កទ ល់ ឬតាមរយៈមូស ។ មាន់ឈឺមានក្ខរ លូត្

លាសយ់ឺត្ និងផ្លិត្ស តុ្ធាែ ក់្សចុេះ ។ ោម នថ្នែ ាំព្ាបាលជមៃអឺុត្ច្ទ ប៉ាុន្ន ដោចចក់្សថ្នែ ាំក្ខរពារបាន  ល់មាន់ ទាំងអស់

ព្ីោយ ុ ១២-១៦សបាដ  ៍ ច្ដ្ឋយចក់្សច្ៅច្លើសាែ ប ។ ច្បើមានមាន់ទទួលគ្បត្ិក្សមមច្គ្ចើន (ច្ ើមន្សបក្ស ច្ៅច្លើ

សាែ ប ឬក្សន្នែងចក់្សវា៉ា ក់្សសា ាំង) បងាា ញថ្នទទលួបានច្ជារជយ័ច្លើក្ខរចក់្សថ្នែ ាំបងាា រច្នេះ ។ 

 

ផ្ដដ សាយររសីផ្ដដ សាយររសី  

 ផ្កដសាយបក្សសីបងាច្ ើយច្ដ្ឋយ  វើរុស H5N1 គ្ត្ូវបានរាយក្ខរ ៍ថ្នមានច្ក្សើត្ច្ៅក្សមពុជា ច្ៅច្េត្ដ ក្សាំព្ត្

ជាប់គ្ព្ាំគ្បទល់ជាមយួគ្បច្ទសច្វៀត្ណាម ។ ច្រារសញ្ញាមាន ក្ខរមិនឃ្លែ នចាំ  ីច្រាមគ្សោប់ ច្ៅដ  ច្េាយ រារ 

ផឹ្ក្សទឹក្សច្គ្ចើន និងច្ ើម ។ បច ាបុបន ែ ច្ៅព្ុាំទន់មានថ្នែ ាំបងាា រជមៃឺច្នេះ ច្ៅគ្បច្ទសក្សមពជុាច្ទ ។ ច្ ើមបីក្ខរពារក្ខរ

ទក់្សទងោែ រវាងមាន់ចិញ្េឹម និងសត្វសាែ បនគ្ព្ គ្បព្័ន ធជវីសនដិសេុគ្ត្វូបានច្រៀបចាំច្ ើយ (រូបទ ី១១ និង១២) ។ 
 

 
រូបភាព្ទ ី១១ ជីវសនដិសេុសគ្មាប់មាន់យក្សព្ង 

 
រូបភាព្ទ ី១២ ជីវសនដិសេុសគ្មាប់កូ្សនមាន់ 

ព្រូនព្រូន  

 គ្ព្ូនន្ លច្ក្សើត្មានច្ៅច្លើមាន់ ច្្វើឱ្យក្ខរលូត្លាសម់ិនល ែ និងផ្លិត្ក្សមមស តុ្ទប ។ ក្ខរបងាា រ ច្ដ្ឋយ

អនុវត្ដអនាមយ័ល ែ ជាក្ខរងារមយួល ែសគ្មាបទ់ប់សាា ត្់គ្ព្ូនគ្រប់គ្បច្ភទ ។ គ្ព្ូនមិនជាបញ្ញា ច្ទ ច្ៅ ច្ព្លន្ ល

ចិញ្េឹមមាន់ក្សែុងគ្ទងុ ។ គ្បសិនច្បើមាន់មានគ្ព្ូនច្ៅក្សែុងគ្បព្័ន ធរំលាយោហារ គ្ត្ូវបញ្េេុះគ្ព្ូនជាបនាទ ន់ និងច្រៀង

រាល ់៣០នថៃបនដបនាទ ប ់។ 

 

 ថ្នែ ាំច្ប៉ាព្ីរា៉ា សុីន ជាថ្នែ ាំសគ្មាបទ់ាំលាក់្សគ្ព្ូនច្នេះ ច្គ្បើច្ៅច្លើសត្វ និងមនុសសផ្ងន្ រ ។ ច្ដ្ឋយសារអែក្ស ផ្លិ

ត្បញ្េលូក្សាំរិត្ថ្នែ ាំច្នេះច្ផ្សងៗោែ  អែក្សច្គ្បើគ្ត្វូច្មើលក្សាំរិត្អនុញ្ញា ត្ច្គ្បើគ្បាស់ច្ដ្ឋយអែក្សផ្លិត្ ។ មិនគ្ត្វូ ឱ្យទឹក្ស ល់

មាន់ ៣ច្មា៉ា ង មុនច្ព្លច្ព្លឱ្យថ្នែ ាំ ។ ក្សាំរិត្ថ្នែ ាំគ្ត្ូវផ្ ដលឱ់្យមាន់ គ្ត្ូវលាយជាមយួទឹក្សសគ្មាប់ ១,៥-២ច្មា៉ា ង ។ 

ឱ្យទឹក្សមាន់ផឹ្ក្សភាែ មច្គ្ក្ខយច្ព្លន្ លមាន់ផឹ្ក្សទឹក្សលាយថ្នែ ាំអស ់។ 
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ក្ខររត់ព្តាក្ខររត់ព្តា  

 ច្សៀវច្ៅក្សត្់គ្តាមយួ ូចបានច្លើក្សច្ ើងខាងច្គ្ក្ខម គ្ត្ូវបានបច្ងាើត្ច្ ើងច្ ើមបីច្្វើក្ខរនថ ៃ ន្េ ឆ្មែ ាំ 

ចាំណាយ ទឹក្សគ្បាក់្សន្ លបានចាំណាយតាមក្ខលបរិច្ច េទ និងគ្បាក់្សទទួលបានមក្សវិញតាមរយៈក្ខរលក់្សព្ងមាន់ 

ក្សាំច្ ើនទាំងន់ក្សែុងមយួសបាដ ៍មដង ច្ ើមបីគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យច្ៅច្លើក្ខរចិញ្េឹមមាន់របស់អែក្ស ។ ក្ខរក្សត្់គ្តាច្នេះ នឹង ជយួ

ក្សសិក្សរឱ្យក្សត្់គ្តាច្លើជាំនួញចិញ្េមឹមាន់របស់ោត្ ់ ។ ជាក្ខរចាំបាច់ណាស ់ គ្ត្ូវច្្វើក្ខរក្សត្់គ្តាក្ខរចាំណាយ និង

ចាំ លូជាក្ស់ន្សដងព្ីក្ខរលក់្សព្ងមាន់ និងសាច់មាន់ ។ ោម នក្ខរក្សត្់គ្តា ក្សសិក្សរោម នមច្្ាបាយណាមយួ សគ្មាប់

គ្ត្ួត្ព្ិនិត្យច្លើ ាំច្ ើរក្ខរផ្លិត្ក្សមម ឬក្ខរចាំណាយ និងក្ខរផ្កែ ស់បដរូផ្លចាំច្ ញ ។ 

 

ចំណាយនលើម្នធាបាយផ្លិតរម្ម 

ចាំណាយច្ព្លចបច់្ផ្ ដើម 

មុេទាំនិញ ន្ថ ៃ ន្េ ឆ្មែ ាំ ត្នមែឯក្សតា ត្នមែសរុប ច្ផ្សងៗ 

សរសរ ០១ ឧសភា ២០០៥ ៥០០០ ៥០០០០  

សែឹក្សគ្បក្ស ់ ០១ ឧសភា ២០០៥ ២០០ ២០០០០ ច្្វើេ ែនួឯង 

ឫសសី ០១ ឧសភា ២០០៥ ៨០០០ ៨០០០០  

------     

------     

------     

សែកូ្សទឹក្ស-ចាំ ី ០៥ ឧសភា ២០០៥ ៤០០០ ៨០០០  

សាំណាញ់ជ័រ ០៥ ឧសភា ២០០៥ ៦០០ ៦០០០០  

កូ្សនមាន់ ០៥ ឧសភា ២០០៥ ២៥០០ ១២៥០០០ កូ្សនមាន់ផ្កទ ល់េែនួ 

     

     

     

     

 

ចាំណាយគ្បចាំសបាដ   ៍

ច្ោលបាំ ងននផ្លិត្ក្សមមៈ ................ បាំប៉ានមាន់សាច់.............. 

នថ ៃន្េឆ្មែ ាំចបច់្ផ្ ដើមៈ ... ០៣ ន្េឧសភា ឆ្មែ ាំ២០០៥ ចាំនួនមាន់ៈ ... ៥០ ... 
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នថ ៃ ព្នីថ ៃទី១០ ន្េឧសភា ឆ្មែ ាំ២០០៥  ល់នថ ៃទី១៦ ន្េឧសភា ឆ្មែ ាំ២០០៥ 

មុេទាំនិញ ន្ថ ៃ ន្េ ឆ្មែ ាំ ត្នមែឯក្សតា ត្នមែសរុប ច្ផ្សងៗ 

ចាំ ី 

ចុងអងារ ១០ ឧសភា ២០០៥ ៨០០ ៤០០០ ផ្លិត្ក្សែុងក្សសិដ្ឋា ន 

ក្សនទក់្ស ១០ ឧសភា ២០០៥ ៤០០ ១២០០ ផ្លិត្ក្សែុងក្សសិដ្ឋា ន 

ច្មៅគ្ត្ ី ១០ ឧសភា ២០០៥ ១៧០០ ១៧០០  

អាំបិល ១០ ឧសភា ២០០៥ ៣០០ ៣០០  

------     

------     

ថ្នែ ាំបងាា រ និងព្ាបាល 

ញូក្ខស ១៥ ឧសភា ២០០៥ ១៥០ ៧៥០០  

-----     

-----     

-----     

សរុប   

  

២,៦ ផ្លព្រនោជន៍នសដ្ារចិេ  

  

ក្ខរសនមត្់នានា ច្គ្បើសគ្មាប់ក្ខររ នាផ្លគ្បច្យជន៍ច្ស ាកិ្សច េ មាន ូចខាងច្គ្ក្ខមៈ 

 ក្ខរចិញ្េឹមមានជាលក្សា ៈបរុា ច្ដ្ឋយន្លងមាន់ឱ្យច្ ើររក្សសុីមាន់គ្ត្ូវបានផ្ដល់គ្សវូឱ្យសុបីន្ន ែម ឬ អងារ ។ 

សនមត្ថ់្នក្សសិក្សរឱ្យគ្សវូ ឬអងារមយួក្សាំប៉ាុង (គ្បមា  ២៥០គ្ក្ខម)  ល់មាន់ ១០-១៥ក្សាល (គ្បមា  ១៥

គ្ក្ខមក្សែុងមាន់មយួក្សាលក្សែុងមយួនថ ៃ) ។ 

 ក្ខរវិភារច្ស ាកិ្សច េច្នេះ ច្្វើច្ ើងចាំច្ពាេះន្ត្ក្ខរន្ក្សលាំអច្ៅច្លើក្ខរផ្ដល់ចាំ  ី និងគ្រប់គ្រង ។ ច្ ត្ុ ូចច្នេះ 

ច្ ើយ បញ្ញា ពាក់្សព្័ន ធច្ៅច្លើសេុភាព្ ជាក្សតាដ មយួច្ទៀត្បន្នែមច្ទៀត្ ច្ដ្ឋយសនមត្ថ់្នមានចិញ្េឹមច្ៅគ្បព្័ន ធ 

ទាំងព្ីរគ្ត្វូបានចក់្សថ្នែ ាំក្ខរពារជមៃសឺាំខាន់ៗ ។ 

 ោគ្តាមាន់ងាប ់ (ច្ដ្ឋយសារសត្វចប់សុ)ី មាន ៥% សគ្មាប់មាន់ចិញ្េឹមតាមលក្សា ៈបច្ច េក្សច្ទស និង 

៣០% សគ្មាប់មាន់ចិញ្េឹមតាមលក្សា ៈក្សសិក្សរ ។ 
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 តាមបទព្ិច្សា្ន៍ច្ៅន្សលោគ្រីត្ មានព្ជូក្សែុងគ្សុក្សឱ្យចាំ មីានសែឹក្ស ាំ ូង ៣០% (គ្បហាក់្សគ្បន្ ល 

ចាំ ី ១) មានក្សាំច្ ើនទាំងន់ ១៥គ្ក្ខមក្សែុងមយួនថ ៃ ច្ ើយមានចិញ្េឹមតាមលក្សា ៈក្សសិក្សរ គ្ត្ូវក្ខរច្ព្ល 

ច្វលា គ្បមា  ៥-៦ន្េ ច្ ើមបីោចមានទាំងន់គ្រប់គ្ោន់សគ្មាប់លក្ស់ច្ៅទីផ្ារ ។ 

 អនុវត្ដតាម បទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះ ក្សសិក្សរោចចិញ្េឹមមាន់ ៣-៤វ ដន្ លមានមាន់ចាំនួន ៥០-៧០ 

មាន់ក្សែុងមយួវ ដ ។ 

 ជច្គ្មើសចាំ  ី១ (ច្មើលក្ខរសច្ងាបខាងច្លើ) គ្ត្ូវបានយក្សមក្សច្គ្បើគ្បាស់សគ្មាប់ក្ខរវិភារច្ស ាកិ្សច េ ។ អែក្ស

ផ្សព្វផ្ាយោចច្គ្បើតារាងច្ស ាកិ្សច េខាងច្គ្ក្ខម ច្ ើមបីរ នាផ្លគ្បច្យជន៍ច្ស ាកិ្សច េននក្ខរច្គ្បើគ្បាស់ ចាំ ី

 នទច្ទៀត្ ោគ្ស័យច្ៅតាមភាព្សមគ្សបននត្ាំបន់នីមយួៗ ។ ច្ទេះបីយ៉ា ងណា ក៏្សវត្ែុធាត្ចុ្ ើម ន្ លបាន

ច្ៅក្សែុងជច្គ្មើសចាំ ីទាំង៦គ្បច្ភទ ជាទូច្ៅមានច្ៅច្សទើរន្ត្គ្រប់ត្ាំបន់ទាំងអស់ច្ៅគ្បច្ទស ក្សមពុជា ។
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ឧទាហរហ៍ឧទាហរហ៍  នព្រៀរនធៀរនសដ្ារិចេននក្ខរចញិ្េ ឹម្មានល់រាណ្ៈរសិររនព្រៀរនធៀរនសដ្ារិចេននក្ខរចញិ្េ ឹម្មានល់រាណ្ៈរសិររ  នងិក្ខរសរលំអនលើក្ខរផ្ដលច់ណំ្ីនងិក្ខរសរលំអនលើក្ខរផ្ដលច់ណំ្ី  និងព្គរ់ព្គងនម្មាន់និងព្គរ់ព្គងនម្មាន់

សាច់សាច់  និងមានរងរូជរនងុព្សុរសព្មារ់ម្ួយព្គួសាររនងុម្ួយឆ្ន ំនិងមានរងរូជរនងុព្សុរសព្មារ់ម្ួយព្គួសាររនងុម្ួយឆ្ន  ំ

 ទាំលាបក់្សសកិ្សរ ន្ក្សលាំអ 

គ្បាក្សច់ាំ លូ ទនិ ែផ្ល 

៥ក្សប/ឆ្មែ ាំ 

ត្នមែ 

ច្រៀល/ឯក្សតា 

ចាំ លូ 

៥ក្សប/ឆ្មែ ាំ 

ទនិ ែផ្ល 

៥ក្សប/ឆ្មែ ាំ 

ត្នមែ 

ច្រៀល/ឯក្សតា 

ចាំ លូ 

៥ក្សប/ឆ្មែ ាំ 

មាន ់ ១៤០រគ្ក្ស ៨៥០០ ១១៩០០០០ ២៨៥រគ្ក្ស ៨៥០០ ២៤២២៥០០ 

សរុប ១១៩០០០០  ២៤២២៥០០ 

ក្ខរចាំណាយ បរិមា  

មាន/់ឆ្មែ ាំ 

ត្នមែ 

ច្រៀល/ឯក្សតា 

ចាំណាយ 

៥ក្សប/ឆ្មែ ាំ 

បរិមា  

មាន/់ឆ្មែ ាំ 

ត្នមែ 

ច្រៀល/ឯក្សតា 

ចាំណាយ 

៥ក្សប/ឆ្មែ ាំ 

កូ្សនមាន ់ ២០០ ២៥០០ ៥០០០០០ ២០០ ២៥០០ ៥០០០០០ 

ក្ខរច្គ្បើគ្បាសច់ាំ ជីច្គ្មើសទ ី១ 

គ្សូវ ៥៤០ ៥៥០ ២៩៧០០០    

ចុងអងារ    ៧៩៧ ៨០០ ៦៣៧៤៥០ 

ក្សនទក់្ស    ២៣៩ ៥៥០ ១៣១៤៧៤ 

សន្ ដក្សច្សៀង    ១៥៩ ២០០០ ៣១៨៧២៥ 

ច្មៅសែឹក្ស ាំ ូងច្ឈើ    ៣៩៨ ៥០០ ១៩៩២០៣ 

អាំបិល    ៦ ៤០០ ២៥៥០ 

វា៉ា ក់្សសា ាំង       

 ច្ងាា រ ២០០ ១០០ ២០០០០ ២០០ ១០០ ២០០០០ 

ោសនែច្រារមាន ់ ២០០ ១០០ ២០០០០ ២០០ ១០០ ២០០០០ 

អុត្មាន់ ២០០ ១០០ ២០០០០ ២០០ ១០០ ២០០០០ 

គ្ទុង (ត្នមែរំច្លាេះ ៣០%)  ១២០០០០ ៤០០០០  ៤៨០០០០ ១៥៨៤០០ 

ចាំណាយគ្បាក់្សសរុប ៨៩៧០០០  ១៨៤៩៤០០ 

ចាំច្ ញសាច់គ្បាក់្ស ២៩៣០០០ ៥៧៣១០០ 

ចាំណាយមនិន្មនសាចគ់្បាក្ស ់............. 

ព្លក្សមម ៤៦ ៤០០០ ១៨៤០០ ៤៥ ៤០០០ ១៨០០០០ 

ចាំណាយសរបុ ១០៨១០០០  ២០២៩៤០០ 

គ្បាក្សច់ាំច្ ញ ១០៩០០០  ៣៩៣១០០ 

គ្បាក្សទ់ទលួបានរតិ្ជាព្លក្សមមក្សែុងមយួនថ ៃ ៦៣៧០  ១២៧៣៥ 

គ្បាក្សច់ាំច្ ញសទុធព្ ីច្មមាន ់៥ ក្សាល ២៨៤១០០ 

បច្ង ាើនចាំ លូគ្រសួារតាមរយៈ ច្មមាន ់៥ ក្សាល ២៨០១០០ 
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២.៧ ផ្លរ៉ះពាល់នលើររសិាថ ន 

ច្ដ្ឋយសារបច្ច េក្សវទិាន្ លបានច្លើក្សច្ៅក្សែុង ”TIP” ច្នេះ គ្ត្វូបានគ្របគ់្រងតាមលក្សា ៈ្មមជាត្ ិ ច្ដ្ឋយ ច្គ្បើ

គ្បាស់ផ្ល និងអនុផ្លក្សសិក្សមម ឬអវីន្ លោត្់ផ្លតិ្ ច្ ត្ុ ូច្ច ែេះច្ ើយ ច្្វើឱ្យមានផ្លប៉ាេះពាល់  វិជ ាមាន មយួ

ចាំនួនសគ្មាប់បរិសាែ ន ។ 

 

មាន់ចិញ្េឹមក្សែុងគ្ទងុ មិនគ្ត្ឹមន្ត្ក្ខរពារទល់នឹងច្គ្ោេះថ្នែ ក់្សមយួចាំនួនប៉ាុច្ណាណ េះច្ទ ប៉ាុន្ន ដោចក្ខរពារមាន់មិន 

ឱ្យច្្វើក្ខរប៉ាេះពាល់ ល់ផ្លគ្បច្យជន៍ក្សសិក្សរច្ផ្សងច្ទៀត្  ូចជាក្ខរក្សក្ខយសួនបន្នែ ។ 

 

អនុវត្ដតាម បទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះ ោចគ្បមូលលាមក្សមាន់ ន្ លោចយក្សច្ៅច្គ្បើគ្បាស ់ ច្ៅច្លើ 

 ាំណា ាំ និងជាព្ចិ្សសបន្នែន្ លក្ខត្ប់នែយក្ខរច្គ្បើគ្បាស់ជរីីម ី។ 
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៣-ក្ខរសណ្នានំលើក្ខរង្រផ្សវរវផ្ាយ 

៣.១ វវិធីសាស្ដ្សដននក្ខរផ្សរវផ្ាយ  

 

 វិ្ីផ្សព្វផ្ាយសគ្មាប ់’TIP’ ច្នេះគ្បហាក់្សគ្បន្ លោែ នឹង ’TIP’ កូ្សនមាន់ ១-៤៥នថ ៃន្ រ ច្ ើយ 

ក៏្សោចជាក្ខរបនដព្ ី ’TIP’ កូ្សនមាន់ក៏្សបានន្ រ ។ ច្រៀបចាំក្ខរងារផ្សព្វផ្ាយតាមវិ្ីច្នេះ ោចធានាភាព្ 

ច្ជារជយ័ ច្ ើយធានាឱ្យមានក្ខរទទួលយក្សបច្ច េក្សវទិាច្នេះច្ៅច្គ្បើគ្បាស ់។ 

 

ច្ដ្ឋយក្សសិក្សរច្្វើក្ខរជាន រូរ ូចបានច្រៀបរាប់ច្ៅក្សែុង ’TIP’ មុន  ូចច្ច ែេះក្ខរអនុវត្ដ ’TIP’ មាន់ 

ក្សាំព្ុងលូត្លាស់ច្នេះ ក្សសិក្សរន រូរក៏្សោចច្គ្ជើសច្រើសតាមលក្សា ៈនច នយ ។ ជាទចូ្ៅក្សសិក្សរចិញ្េឹមមាន់ច្ម ច្ ើមបី

ផ្លិត្កូ្សនសគ្មាប់ចិញ្េឹមជាមាន់សាច់  ូច្ច ែច្ ើយជាចាំបាច់គ្ត្វូច្គ្ជើសច្រើសក្សសិក្សរន្ លមានចិត្ដចង់ចូលរួម ។ ក្ខរ

ច្្វើបងាា ញោចច្្វើច្ ើងច្ៅច្លើ ៥-១០ក្សន្នែងក្សែុងភូម ិ ោគ្សយ័ច្ៅតាមចាំនួនគ្បជាជនក្សែុងភូមិ ច្នាេះ ។ ច្ទេះបី

យ៉ា ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ ក៏្សក្សសិក្សរចូលរួមគ្ត្ូវមានកិ្សច េសនាច្្វើក្ខរជាមយួក្សសិក្សរ ៥នាក្សច់្ទៀត្ ។ អែក្សផ្សព្វផ្ាយោច

ច្្វើក្ខរជាមយួគ្កុ្សមច្នាេះ មយួសបាដ ៍មដងច្ ើមបីគ្ត្តួ្ព្ិនិត្យក្ខរច្្វើបងាា ញ និងព្ិភាក្សាបញ្ញា ច្ៅច្លើក្ខរអនុវ

ត្ដន៍ ’TIP’ ច្នេះ ។ 

 

 វិ្ីសាន្ដសដសគ្មាប់ក្ខរអនុវត្ដន៍ ’TIP’ ច្នេះ ន្ផ្ ែក្សច្លើក្ខរច្្វើបងាា ញតាមច្ោលច្ៅគ្រសួារនិមួយៗ 

ប៉ាុន្ន ដក្ខរជួបគ្បជុាំ និងព្ិភាក្សាច្រៀងរាល់សបាដ   ៍ គ្ត្ូវច្្វើជាគ្កុ្សម្ាំច្ៅក្សែុងភូមិន្ លមាន ក្ខរចូលរួមទាំងក្សសិក្សរ 

ច្្វើបងាា ញ និងន រូរបស់ច្រ ។ 

 ាគ្ក្ខមននយទុធសាន្ដសដរើក្សសាយច្លើក្ខរងារផ្សព្វផ្ាយនន TIP ច្នេះ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ភាន រ់ង្រ 

ផ្សរវផ្ាយ 
 

ទតីាាំងបងាា ញ ៥-

១០តាមផ្ទេះនា 

នាច្ៅក្សែុងភមូ ិ

ក្សសិក្សរន រូ 

២៥-៥០នាក់្សចូល 

រួមរាល់ក្ខរគ្បជុាំ 

 ក្សសិក្សរច្្វើបងាា ញមាែ ក់្សៗមានន រូរ 

ចាំនួន ៥នាក្ស ់ 

ទីវាន្គ្សក្សសិក្សរ 

 

ក្សសិក្សរច្ផ្សង 

ច្ទៀត្ចលូរួម  

ច្ព្ទយសត្វភមូ ិ
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 ាំណាក្សក់្ខល នងិក្ខរន្ នាាំ   ាំណាក់្សក្ខល និងន្បបបទនានាក្សែុងក្ខរច្រៀបចាំ អនុវត្ដ និង 

វាយត្នមែច្ៅច្លើ ’TIP’ ច្នេះ មានច្រៀបចាំច្ក្សាេះក្សាយច្ៅ 

ខាងច្គ្ក្ខម ៖ 

 

ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសទតីាាំង  

ច្ដ្ឋយសារន្ត្ ‘TIP’ ច្នេះោចសមគ្សបច្សទើរន្ត្គ្របត់្ាំបន់ទាំងអសន់នគ្បច្ទសក្សមពជុា  ូច្ច ែេះមិនមានជាលក្សា

 ៈវិន ែិច េ័យអវី្ាំ ុាំសគ្មាប់ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសច្នាេះច្ ើយ ។ ច្ទេះបីយ៉ា ងច្នេះក្សច៏្ដ្ឋយ ភូមិន្ លមានផ្ទេះច្ៅ ដ្ឋច់ៗ 

ឆ្មៃ យព្ីោែ  រួរគ្ត្ូវបានច្គ្ជើសច្រើសច្ ើមបីសាក្សលបង ’TIP’ ច្នេះ ជា ាំបូងសិន ច្ ើមបីងាយគ្សលួក្សែុង ក្ខរច្រៀបចាំ 

និងទីក្សន្នែង សគ្មាប់ផ្លិត្ចាំ មីាន់ច្ទៀត្ផ្ង ។ 

 

ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសក្សសិក្សរ និងក្ខរច្រៀបចាំ   

ច្ ើមបីច្្វើឱ្យត្នមែ ក្ខរងារផ្សព្វផ្ាយច្នេះ ោចទទួលយក្សបាន និងបច្ង ាើនគ្បសទិធិភាព្ននក្ខរច្គ្បើ្នធានច្នាេះ 

ភាែ ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយរួរ ៖  

 ច្គ្ជើសច្រើសក្សសិក្សរចប់ោរមម  ៍និងសក្សមម ៥-១០នាក្ស ់ច្ៅក្សែុងភូមិមយួ (ចាំនួនោគ្សយ័ច្លើចាំនួនគ្រួសារ  ង់

សុីច្ត្និងទាំ ាំភូម)ិ។ក្សសិក្សរចូលរួមគ្ត្ូវមានច្មមាន់យ៉ា ងច្ហាចណាស់៥ក្សាលសគ្មាប់ចូលរួមអនុវត្ដ ’TIP’ 

ច្នេះ ន្ លោចផ្លិត្កូ្សនមាន់ ២០០ ក្សាលក្សែុងមយួឆ្មែ ាំ ។ 

 ក្សសិក្សរន្ លបានច្គ្ជើសច្រើសមានផ្ទេះច្ៅឆ្មៃ យៗព្ីោែ ច្ៅក្សែុងភូម ិ ច្ ើមបីច្្វើឱ្យក្ខរផ្សព្វផ្ាយន្ចក្សចយ ល ់

មនុសសច្គ្ចើន ។ ក្សសិក្សរចូលរួមធាែ ប់មានបទព្ិច្សា្ន៍ច្លើក្ខរចិញ្េឹមមាន់េែេះ និងមានចិត្ដចង់ចូលរួម ។ 

 ជាលក្សាេ ឌសគ្មាប់ចូលរួមច្ៅក្សែុងក្ខរអនុវត្ដន៍ ’TIP’ ច្នេះ ក្សសិក្សរន្ លបានច្គ្ជើសច្រើសគ្ត្ូវរក្សន រូរចាំនួន 

៥នាក្ស ់ន្ លរស់ច្ៅជុាំវិញផ្ទេះេែនួច្ ើមបីច្្វើក្ខរច្រៀនសូគ្ត្រួមោែ  ។ 

 ច្ ើមបីច្លើក្សទឹក្សចិត្ដ លក់្ខរចូលរួមរបស់ក្សសិក្សរច្គ្ជើសច្រើស និងន្ចក្សរំន្លក្សបទព្ិច្សា្ន៍ ល់អែក្ស នទ មាន សាំ

ភារៈមួយ ចាំនួនន្ លផ្ដល់ឱ្យក្សសិក្សរ ូចជាសមាសធាត្ុចាំ ីន្ លោត្ ់ មិនោចផ្លិត្ច្ៅក្សែុងភូម ិ និង ព្ូជ

 ាំណា ាំជាចាំ ីគ្បូច្ត្អុីន ឬបាែ សទកី្សសគ្មាប់ផ្លតិ្ចក្សបាយទ ក្សែុងក្សរ ីលក្សាេ ឌអាំច្ណាយផ្ល និង វា៉ា ក់្សសា ាំង 

ប៉ាុន្ន ដក្សសិក្សរគ្ត្ូវមានច្មមាន់ សាំភារៈសគ្មាប់ច្្វើគ្ទុង របងបាាំង និង ី ។ 

 

ឧបក្សរ ៍/សាំភារ 

សាំភារៈន្ លមិនមានច្ៅក្សែុងភូមិ ឬមិនោចផ្លតិ្បានច្ដ្ឋយក្សសិក្សរ ោចគ្ត្ូវផ្ ដលឱ់្យជាក្ខរច្លើក្ស ទឹក្សចិត្ដច្ ើមប ី

ចូលរួម និងន្ចក្សរំន្លក្សបទព្ិច្សា្ន៍ ល់អែក្ស នទ ។ សាំភារៈ និង ឧបក្សរ ៍គ្ត្ូវក្ខរសគ្មាប់អនុិុវត្ដ ’TIP’  

ច្នេះមាន ៖ 
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សាំភារៈឧបត្ែមភ ល់ក្សសិក្សរ 

 វា៉ា ក់្សសា ាំងសគ្មាប់កូ្សនមាន់ ( ច្ងាា រ និងអុត្មាន់) សគ្មាបក់្ខរ ច្្វើវា៉ា ក់្សសា ាំង ាំបូងប៉ាុច្ណាណ េះ ។ 

 ក្សាំរាលបាែ សទីក្សគ្បសិនច្បើក្សសិក្សរគ្ត្ូវក្ខរផ្លិត្ចក្សបាយទ ។ 

 ចាំ ីគ្បូច្ត្អុីនន្ លក្សសិក្សរមិនោចផ្លិត្បានច្ដ្ឋយេែនួឯង (ផ្ដល់ច្លើក្ស ាំបូងជាក្ខរច្លើក្សទឹក្សចិត្ដ) ។ 

 គ្ោបព់្ូជ ាំណា ាំចាំ សីត្វរួមបញ្េលូទាំងជច្នែន គ្បសិនច្បើ មានត្គ្មូវក្ខរ ។ 

 

ចាំណា ាំ   

 ក្សែុងក្ខរអនុវត្ដន៍ ’TIP’ ច្នេះ ន្ លមានក្សសិក្សរច្គ្ចើនចប់ោរមម ៍ច្នាេះ ចាំណាយច្ផ្សងៗគ្ត្វូច្ចញ ច្ដ្ឋយ 

ក្សសិក្សរ រួមទាំងត្នមែច្សវាក្សមម ច្គ្ក្ខយព្កី្ខរច្្វើបងាា ញមដង ។  

 ភាែ ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយច្ៅច្ព្លច្នាេះ ោចច្្វើក្ខរជាមយួភាែ ក់្សងារច្ព្ទយសត្វភូមិ គ្បសិនច្បើមានច្ ើមបីជួយ សាំ

រួល ល់ក្ខរអនុវត្ដន៍ ’TIP’ ច្នេះ ។  

 ជាទចូ្ៅ ក្សសិក្សរមិនមានគ្បាក់្សសគ្មាបប់ង់ ល់ច្សវាក្សមម របស់ភាែ ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយ ក៏្ស ូចជាច្ព្ទយសត្វភមូ ិ

ន្ រ  ូច្ច ែេះភារី ទាំងសងខាងគ្ត្ូវច្រៀបចាំជាកិ្សច េគ្ព្មច្គ្ព្ៀង ច្ដ្ឋយយក្សនថែ ច្សវាក្សមម បូក្ស នថ ែវា៉ា ក់្សសា ាំង ព្ី

១០-១៥ភាររយ ច្លើចាំនួនមាន់ផ្លិត្បាន ។ ច្្វើតាមវិ្ចី្នេះ ោចច្លើក្សទឹក្សចិត្ដទាំងក្សសកិ្សរ ភាែ ក់្សងារ 

ផ្សព្វផ្ាយ និងច្ព្ទយសត្វភមូ ិអនុវត្ដឱ្យល ែច្ ើមប ីន្ចក្សចយផ្លគ្បច្យជន៍ោែ  ។ 

 

ក្ខរចូលរួមចាំន្ ក្សព្ីក្សសិក្សរ  

 ច្រៀបចាំ ីមយួន្ផ្ ែមក្សសគ្មាប់អនុវត្ដ ’TIP’ ច្នេះ ។ 

 មានច្មមាន់ ៥ក្សាល សគ្មាបអ់នុវត្ដ ’TIP’ ច្នេះ ។ 

 សាំភារៈសគ្មាប់សាងសង់គ្ទុង អគ្ងុត្គ្កុ្សង និងរបងបិទបាាំង ។ 

 សមាជិក្សគ្រសួារមាែ ក់្សទទួលេុសគ្ត្ូវច្លើក្ខរងារច្នេះ រួមបញ្េលូទាំងក្ខរចូលរួមច្ៅក្សែុងកិ្សច េគ្បជុាំ និងព្ិភាក្សា 

ោែ នានា ។ 

 ចាំ ីមាន់ មាន ចុងអងារ និងក្សនទក់្សច្ ើមបីផ្ស ាំចាំ ីតាមរូបមនដ ខាងច្លើ ។ 

 

ក្ខរព្ិនិត្យតាមដ្ឋន និងវាយត្នមែ  

ច្ដ្ឋយរយៈច្ព្លសគ្មាប់ចិញ្េមឹបាំប៉ានមានរយៈ ៣-៥ ន្េ ភាែ ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយ គ្ត្ូវចុេះជួបក្សសកិ្សរ ល់ទីក្សន្នែង ក្សែុង

មយួសបាដ ម៍ដង ។ ត្ួនាទ ីអែក្សផ្សព្វផ្ាយន្ លគ្ត្វូច្្វើមាន ូចខាងច្គ្ក្ខម ៖ 
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 ច្រៀបចាំក្ខរគ្បជុាំជាមយួក្សសិក្សរ និងន រូរបសព់្ួក្សច្រ ច្ ើមបីព្ភិាក្សាច្លើ ាំច្ ើរក្ខរបងាា ញោគ្សយ័ ច្ៅតាម

ជច្គ្មើសបច្ច េក្ស ច្ទសន្ លក្សសកិ្សរបានច្គ្ជើស ។ 

 គ្ត្ួត្ព្ិនិត្យតាមដ្ឋនច្ៅតាមផ្ទេះនិមួយៗច្ ើមបីវាយត្នមែច្ៅច្លើក្ខរអនុវត្ដន៍ ’TIP’ ច្នេះ ។ 

 ថែឹងកូ្សនមាន់ជាគ្កុ្សមច្រៀងរាល ់៧-១០ នថ ៃមដងជាមយួមាេ ស ់។ 

 ច្រៀបចាំក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យតាមដ្ឋន និងវាយត្នមែច្ដ្ឋយមានក្ខរចូលរួមព្ីក្សសិក្សរច្ៅច្ព្លកូ្សនមាន់ ល់ោយុ 

សគ្មាបល់ក់្សច្ចញច្ៅទីផ្ារ ។ ច្ៅនថ ៃជាមយួោែ ច្នេះ ភាែ ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយោចអច្ញ្ាើញក្សសិក្សរច្ផ្សងៗ ច្ទៀត្

ឱ្យចូលរួមវាយត្នមែ ’TIP’ ច្នេះ និងទនទឹមោែ ច្នាេះច្រៀបចាំទវិាន្គ្សក្សសកិ្សរន្ លអនុញ្ញា ត្ ឱ្យក្សសកិ្សរ បច្ងាគ ល 

ន្ចក្សរំន្លក្ស បទព្ិច្សា្ន៍ ល់អែក្ស នទ ។ 

 

ន្ផ្នក្ខរ   

ចាំច្ពាេះ ’TIP’ ច្នេះ មិនមានច្ព្លច្វលា/រ ូវជាក់្សលាក់្សចាំបាច់ច្នាេះច្ទ ន្ត្ជាក្ខរគ្បច្សើររួរន្ត្ចប ់ អនុវ

ត្ដច្គ្ក្ខយ ច្ភែៀងធាែ ក់្សច្ជារជាាំច្ៅច្ ើមរ ូវវសា (ជមៃឺ ច្ងាា រោចផ្ទេុះច្ ើង ច្ៅច្ព្លច្ភែៀងត្ិចៗ ាំបូង) ច្ ើយ

ត្ាំបន់លិចទឹក្សច្ៅរ ូវវសា រួរចប់ច្ផ្ ដើម ច្គ្ក្ខយទឹក្សសាំរក្ស ( វិច េិក្ខ-្ែ)ូ ។ 

 

៣.២ ងវិក្ខសព្មារក់្ខរនធវើរង្ា ញ 

ថវិក្ខសគ្មាប់ក្សមមវិ្ីផ្សព្វផ្ាយ នឹងន្គ្បគ្បួលោគ្សយ័ច្លើត្គ្មូវក្ខរជាក់្សន្សដងននសាមុអីង គភាព្ ។ តារាង 

ថវិក្ខ ខាងច្គ្ក្ខមបានបច្ងាើត្ច្ ើងក្សែុងឆ្មែ ាំ ២០០៦ ច្ដ្ឋយច្យងច្ៅច្លើក្ខរបា៉ា ន់សាម នច្លើបទដ្ឋា នអនុវត្ដ បច្ច េក្ស

 វិទា របស់នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម។ 

 

ងវិក្ខ និង ក្ខរសនមត ់ ចាំនួន / ត្នមែ 

គ្កុ្សមក្សសិក្សរ (ក្ស) ៣០ នាក្ស់ 

ទុនសគ្មាបទ់តីាាំងច្្វើបងាា ញ (េ) $២៨០ 

ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កុ្សមក្សសិក្សរ (រ) 

- ឯក្សសារ / ក្ខរន្ នាាំព្បីច្ច េក្សវិទា TIP  

 
 

$៣០  

ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កុ្សមក្សសិក្សរ (ឃ) 

- ោហារសាំរ៉ាន់ 

 
 

$៩០ 

ទុនចូលរួមព្ីក្សសិក្សររាំរូ (ង) 

 

ក្សាំលា ាំងព្លក្សមម ច្ម

មាន់ / កូ្សនមាន់ 
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ច្ព្ទយសត្វភមូ ិ

ទិវាន្គ្ស - ោហារសាំរ៉ាន់  (ច) $២៥ 

ទិវាន្គ្ស - សាំភារៈ  (ឆ្) $១០ 

មន្ដនដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស-គ្បាក់្សឧបត្ែមភគ្បចាំនថ ៃ  (ជ)                                                      

- ក្ខរប ដុ េះបណាដ ល, ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យទីក្សន្នែងច្្វើបងាា ញ        

$៤២ 

មន្ដនដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស-គ្បាក់្សឧបត្ែមភ នថ ែច្្វើ ាំច្ ើរ (ឈ)    $២៤ 

ក្ខរចុេះគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ-តាមដ្ឋនច្ៅមូលដ្ឋា នច្ដ្ឋយអែក្សឯក្សច្ទស (ញ)    $២០  

សរុប  $៥២១ 

 

ក្ខរសនមត់នព្រើព្បាស់មាន 

ក្ស. ក្សែុង TIP មយួ មានគ្កុ្សមក្សសិក្សរ (៣០ នាក្ស)់ និង ទីក្សន្នែងច្្វើបងាា ញ ២ ក្សន្នែង 

េ. ទុនសគ្មាប់ច្្វើបងាា ញព្កី្ខរចិពាេ ិឹមមាន់យក្សសាច់ ១២០នថ ៃ / វ ដ រួមមាន គ្ទុងមាន់ =១០០ ុលាែ  ចាំ ី១

 ុលាែ  សគ្មាប់មាន់១ក្សាល =១៤០ ុលាែ  ទុនសគ្មាប់ច្្វើបងាា ញព្ីរក្សន្នែងច្នេះ = ២៨០  ុលាែ  

រ. ឯក្សសារប ដុ េះបណាដ លបច្ច េក្សវិទាមានរួមបញ្េលូទាំងសាំភារៈសគ្មាប់បច្គ្ងៀន ច្មច្រៀន ក្ខរបញ្ញេ ាំងសាែ យ 

និង ផ្កទ ាំងរូបភាព្្ាៗំ  ន្ លជា ាំច្ ើរក្ខរននវិ្ីសាន្ដសដបច្គ្ងៀន ។ 

ឃ. ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កុ្សមក្សសិក្សរមាន ៣វរគ មយួវរគ មានរយៈច្ព្លមយួនថ ៃង ច្លើក្សន្លងន្ត្វរគ ក្ខរច្្វើជ ីក្សាំប៉ាុសដ ិ

មានន្ត្ ២វរគច្ទ និង ក្ខរក្សាំ ត្់ចាំណាត្ថ់្នែ ក់្ស ី មានមយួវរគ 

ង. ទុនចូលរួមព្ីក្សសិក្សរឬទីក្សន្នែងបងាា ញ មយួក្សន្នែង មានមាន់៤០ ន្ លបានចក់្សវា៉ា ក់្សសា ាំងរួច សួនបន្នែសគ្មាប ់

ចាំ ីមាន់ ក្សាំលា ាំងព្លក្សមម និង នថ ែច្សវាក្សមមសគ្មាប់ច្ព្ទយសត្វភូមិ  

ច. ទិវាន្គ្សមានក្សនែេះនថ ៃ មានន្ត្មដងក្សែុងវរគណាមយួក្សែុងចាំច្ណាមទាំងបវីរគ និងោចមានក្ខរចូលរួមព្ីក្សសិក្សរ ច្ៅ

ន្ក្សបរៗភូមិគ្បន្ ល ៤០-៦០នាក្ស ់

ឆ្. សាំភារៈសគ្មាប់ទិវាន្គ្សរួមមាន ឧច្ឃ្លសនសព័្ទ(ច្មគ្ក្ស)ូ ផ្កទ ាំងគ្ក្សដ្ឋសបាែ សទិក្ស និងផ្កទ ាំងបដ្ឋរូបភាព្ច្ផ្សងៗ  

ជ. សគ្មាប់មន្ដនដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស ថវិក្ខឧបត្ែមភរួមមាន៤នថ ៃ សគ្មាប់ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសទីក្សន្នែងបងាា ញ, ក្ខរចប់ 

ច្ផ្ ដើម , ក្ខរគ្ត្តួ្ព្ិនិត្យតាមដ្ឋន ។ ចាំច្ពាេះក្ខរប ដុ េះបណាដ លសគ្មាប ់៣វរគ ផ្ដល់ច្ោយ ៦ នថ ៃ និងទិវាន្គ្ស

ផ្ដល់ ច្ោយ២នថៃ 

ឈ. គ្បាក់្សឧបត្ែមភសគ្មាបម់៉ាតូ្ ូ២ ុលាែសគ្មាប់មយួនថ ៃ ទាំងអស ់១២នថ ៃ 

ញ. មនទីរក្សសិក្សមមច្េត្ដ-អែក្សឯក្សច្ទសផ្ដលជ់ាំនួយបច្ច េក្សច្ទស និងគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ-តាមដ្ឋនក្ខរប ដុ េះបណាដ ល TIP  
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សរម្មភារ ឯក្សតា ក្ស) បរមិា  េ) ត្នមែ/ឯក្សតា ត្នមែ (ក្ស8េ) 

ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសក្សសិក្សរចូលរួម នថ ៃ ១   

ច្រៀបចាំសគ្មាប់ចប់ច្ផ្ ដើម នថ ៃ ៣   

ច្្វើបងាា ញរួមបញ្េលូទាំងក្ខរជបួ

គ្បជុាំ ក្សសិក្សរមាែ ក់្សៗ និងជាគ្កុ្សម និង

ក្ខរ ព្ិនិត្យតាមដ្ឋន-វាយត្នមែ 

នថ ៃ ១២   

ទិវាន្គ្សក្សសិក្សរ និងទសសនៈកិ្សច េ នថ ៃ ១   

ច្ផ្សងៗ នថ ៃ ២   

សរុប  ១៩8   

*ចាំនួននថ ៃច្នេះបា៉ា នស់ាម នសគ្មាប់ក្ខរអនុវត្ដ  សគ្មាប់ក្សសិក្សរមួយគ្កុ្សមន្ លមានមនុសសគ្បមា  ២៥-៥០ (ចាំនួនក្សសិក្សរនេះ មាន

ក្សសិក្សរ ច្គ្ជើសច្រើសសគ្មាប់ច្្វើបងាា ញ និងក្សសិក្សរន រូរ) ក្ខរច្្វើបងាា ញ ៥-១០ ក្សន្ន ែង ។ ក្សសិក្សរោចមក្សព្ីភូម ិ១-២ ោគ្ស័យ

ច្ៅតាមទតីាាំង ។ គ្បសិនច្បើភូមចិ្ៅន្ក្សបរោែ  ក្ខរគ្បជុាំោចច្រៀបច្ៅមួយក្សន្ន ែងបាន ។ 

៣.៣ រសនែងររឯរសាររសនថម្ 

 

មជឈម ឌលអភិវឌ្ឍន៍ក្ខរចិញ្េឹមសត្វ និងក្សសិក្សមម “ន្សលោគ្រិត្“ និងនាយក្សដ្ឋា នផ្លតិ្ក្សមម និង

បសពុ្ាបាល ។ 

 

៣.៤ សយនឌ្័រ  

ន្ដសដីសមរមយសគ្មាប់ច្គ្ជើសច្រើសក្សែុងក្ខរចូលរួមច្ៅក្សែុង ’TIP’ ច្នេះណាស ់ ច្ដ្ឋយសារជាទូច្ៅព្កួ្ស ច្រ

ច្គ្ចើនច្្វើក្ខរងារច្ៅន្ក្សបរផ្ ទេះ។ ’TIP’enHGacCYyRsþIឱ្យបច្ង ាើនចាំ លូ ច្ ើមបីោាំគ្ទ ល់គ្រួសារច្រជា 

ព្ិច្សសសគ្មាប់បច្ង ាើនោហាររូបត្ែមភ ល់កុ្សមារ និងទិញសាំភារៈសគ្មាប់ក្សូនច្ៅសាលាច្រៀន ។ 

 

ច្ដ្ឋយសារអែក្សចូលរួមអនុវត្ដ ’TIP’ ច្នេះ ភារច្គ្ចើនជាន្ដសដ ីក្ខរផ្ដលអ់ទភិាព្ លអ់ែក្សផ្សព្វផ្ាយជា ន្ដសដ ី

ក្សែុងក្ខរច្រៀបចាំក្ខរងារច្នេះច្ៅតាមភូម ិមានសារៈសាំខាន់ណាស ់។ 
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សគ្មាបព់្ត័្ម៌ានបន្នែម សមូទាំនាក្សទ់ាំនងៈ 

នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ននគ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ 

# ២០០  វិថីគ្ព្េះនច្រាត្ដម ភែាំច្ព្ញ  

គ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពុជា 

ទូរសព័្ទៈ ០១២ ៨៣៣ ៧៧៧ ឬ ០១២ ៨២៦ ៦១៧ 

ទូរសារៈ ៨៥៥ ២៣ ២១០ ៩៤៨ ឬ ៨៥៥ ២៣ ២១៣ ០១១ 

អុីន្ម៉ាលៈ  kunso@camnet.com.kh ឬ mak_soeun@camnet.com.kh  

 

 

 

នាយក្សដ្ឋា ន ផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម (Department of Agricultural Extension) 
 

ច្បាេះព្ុមពច្លើក្សទ១ី ៣០០ចាប ់
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