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 តើ ធ្វើ ដូចម្តែច ទើប អាច ក្លាយជា អ្នក- 
ចែកចាយ គំនិត បាន ? តើ ធ្វើ ម្តែច ទើប 
គំនិត យើង អាចស័ក្តិ សម នឹង ចែក-
ចាយ បាន ? 

លោកបណ្ឌតិអុ៊ងវ៉ាន់ធឿនសាក-
លវិទ្យាធិការរងន្សាកលវិទ្យាល័យ
ន័រតុនហើយលោកក៏ជាវ្ជ្ជបណ្ឌតិ
ផ្ន្កចិត្តវិទ្យាផងដ្រនោះថ្ល្ងថា
ទំាងអស់ន្ះគឺកើតច្ញពីការច្ះគិត
ឲ្យបានច្ើនជុ្ងយកហ្តុផល
ជាច្ើនមកថ្លឹងថ្ល្ងដោយមាន
អំណះអំណាងនិងបទពិសោធ
ជាក់ស្តង្បន្ទាប់មកគឺច្ះវយតម្ល្។

ការអប់រំចំណ្ះដឹងទូទៅ និង
បណ្តះុបណា្តាលជំនញផ្ស្ងៗពិតជា
សំខាន់ និងបានឆ្លើយតបទៅកាន់
តមូ្វការទីផ្សារការងារក្នុងសង្គម។
ហើយនៅព្លដ្លយើងមានគំនិត
ដ្លល្អយើងនឹងអាចយកគំនិត
មកប្ើប្ស់ឬគ្ន់ត្ច្កចាយ
គំនិតនោះយើងក៏អាចរកចំណូលបាន
ដ្រ។ឧទាហរណ៍ ដូចជាក្នងុកម្មវិធី
TedTalk ដ្លជាកម្មវិធីដ៏ល្បីមួយ
ដ្លវគ្មនិគឺមកពីគ្ប់មជ្ឈដ្ឋាន គ្ប់
ជាតិសាសន៍អ្នកខ្លះបកស្យពី
របកគំហើញថ្មីអ្នកខ្លះនិយាយពីបទ-
ពិសោធផ្ទាល់ខ្លនួ។

លោកបានលើកឡើងថា៖«យើង
ត្ងដឹងថាលុយគឺជារូបិយប័ណ្ណក្នងុ
ជីវភាពប្ចំាថ្ង្ បុ៉ន្ត្ក្នងុសតវត្សរ៍ទី
២១តូ្វបានគ្និយាយថា«គំនិតគឺជា
រូបិយប័ណ្ណថ្មី»។
យោងតាមលោកសាកលវិទ្យា-

ធិការរងសាស្ត្ចារ្យដ្លកំពុង
បង្ៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយ
ចំនួនបានបងា្ហាញអំពីការបារម្ភពីការ-
ចុះខ្សាយន្សមត្ថភាពន្ការគិត
របៀបន្ការបញ្ចញ្គំនិតនិងបញ្ចញ្
មតិ។
«ជាមួយគ្នាន្ះដ្រយើងក៏សង្កត្

ឃើញថាក្នងុបណា្តាញសង្គមក៏ឃើញ
មានការច្កចាយនូវព័ត៌មានជាច្ើន
ដ្លព័ត៌មានជាច្ើនគឺជាព័ត៌មានមិន
ពិតនិងគ្មានប្ភពច្បាស់លាស់ដ្ល
ន្ះក៏កើតឡើងដោយសារកង្វះការ-
ពិចារណាដោយផ្អក្លើភ័ស្តតុាងនិង
ហ្តុផលសមរម្យដ្រ»។
លោកបណ្ឌតិវ៉ាន់ធឿនបានបន្តថា៖

«យើងមិនអាចគ្ន់ត្បង្ៀនឲ្យគត់
ថាតាមយើងនោះទ្យើងតូ្វរកវិធី
ដើម្បីឲ្យគត់ចូលរួមគិត និងបញ្ចញ្
យោបល់ជាមួយយើង។យើងគួររិះរក
វិធីននដើម្បីទាញនិស្សិតឲ្យចូលរួម
ជាមួយការបង្ៀនដ្រដោយយើងតូ្វ
ប្ើបច្ច្កទ្សឲ្យពួកគត់ដ្លជា
សិស្សនិស្សិតច្ះឆ្ងល់,គត់ច្ះយក

រឿងឬម្រៀនមកភា្ជាប់ជាមួយជីវភាព
ប្ចំាថ្ង្»។
លោកក៏បានលើកឧទាហរណ៍

ទាក់ទងនឹងហ្តុការណ៍ជាក់ស្ត្ង
ដ្លកើតឡើងថា៖«នៅព្លដ្ល
មានអ្នកបើកបរមា្នាក់បានបើកបុក
មនុស្សមា្នាក់សា្លាប់ហើយក៏បានរត់គ្ច
ត្តូ្វមនុស្សជាច្ើនចោមរោមវយ
សមា្លាប់អ្នកបើកបរនោះដោយគិតថា
ដើម្បីរកយុត្តិធម៌។ បុ៉ន្ត្ពួកគត់
មិនបានគិតថាអ្នកបើកបរនោះគត់
អាចជាប់ទោសពីបទមនុស្សឃាត
ដោយអច្តន បុ៉ន្ត្ប្ជាជនដ្ល
ព័ទ្ធវយនោះអាចជាប់ទោសពីហិង្សា

ឬមនុស្សឃាតដោយច្តន»។
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថា៖«ការដ្លច្ះ

គិត និងថ្លងឹថ្លង្អាចបញ្ចៀសយើងពី
បញ្ហាហើយក៏អាចជួយឲ្យយើងរីក-
ចម្ើនច្នប្្ឌិតជាគំនិតដ្លមាន
ប្យោជន៍»។
លោកបណ្ឌិតក៏បានលើកយក

កម្ងសម្តីរបស់លោកប្នចាមីន
េ្រហ្វងគ្លីន ដ្លជាអ្នកនិពន្ធ និង
អ្នកទស្សនវិទូនយោបាយដ៏ល្បីរបស់
អាម្រិកមួយរូបដ្លបានពោលថា៖
«បើអ្នកប្ប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងអាចភ្លច្បើអ្នក
បង្ៀនខ្ញុំខ្ញុំនឹងចំាបើអ្នកឲ្យខ្ញុំចូលរួម
ជាមួយដ្រខ្ញុំនឹងច្ះ»៕

ការរីកចម្ើនយា៉ាងឆាប់រហ័សន្
សាលាអន្តរជាតិឯកជននៅកម្ពុជា
កំពុងផ្លាស់ប្តរូទិដ្ឋភាពអប់រំរបស់កម្ពជុា
និងនំមកនូវឱកាសសិក្សាកាន់ត្
ច្ើនសម្ប់យុវជនជំនន់ក្យ។
ការចូលរៀននៅសាលាឯកជន

ដ្លភាគច្ើនបើកដំណើរការដោយ
កុ្មហុ៊នបរទ្សកំពុងចាប់ផ្តើមបង្កើន
គុណភាពវិស័យអប់រំនិងបំព្ញគមា្លាត
ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នងុប្ព័ន្ធអប់រំផងដ្រ។
បច្ចប្ុបន្នសាលាអន្តរជាតិជាច្ើន

កំពុងបង្ៀនកម្មវិធីសិក្សាដ្លមាន
ការប្កួតប្ជ្ងខា្លាងំដោយផ្អក្លើ
គំរូកម្មវិធីសិក្សារបស់ចក្ភពអង់គ្លស្
អាម្រិកសិង្ហបុរីឬបារំាងជាដើមដ្ល
ជាកម្មវិធីសិក្សាមានការព្ញនិយម
ខា្លាងំនៅតាមបណា្តាប្ទ្សជាច្ើន។

 លោកហុកសុទ្ធិនយកអង្គការសីុ-
បា៉ាបានឲ្យកាស្តភ្នព្ំញបុ៉ស្តិ៍ដឹងថា
សា្ថាប័នអប់រំអន្តរជាតិមានតួនទី
សំខាន់ពីព្ះវជាគំរូមួយសម្ប់ឲ្យ
វិស័យអប់រំរបស់យើងដើម្បីធ្វើយា៉ាង-

ណាឲ្យយើងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅក្នងុ
ប្ទ្សកម្ពជុា។
«ចំពោះសាលាអន្តរជាតិឯកជននៅ

កម្ពជុាមានកមិ្តខ្ពស់ជាងគុណភាព
អប់រំក្នងុសុ្កដ្លគ្បង្កើតឡើងដើម្បី
ឆ្លើយតបទៅនឹងស្តង់ដរបស់ប្ទ្ស
គ្។ស្តង់ដទំាងនោះភាគច្ើនគឺ
លើសស្តង់ដអប់រំរបស់យើង»។
សីុបា៉ាគឺជាអង្គការក្រដ្ឋាភិបាល

មួយដ្លបានជួយលើកកម្ពស់អក្ខរ-
កម្មនៅក្នងុប្ទ្សកម្ពជុាអស់រយៈ-

ព្លជាង២ទសវត្សរ៍មកហើយ។
សាលាឯកជនអន្តរជាតិជាច្ើន

កំពុងទាញយកប្យោជន៍ពីតមូ្វ-
ការអប់រំដ្លមានគុណភាពពីឪពុក
មា្តយដ្លមានក្តីប្ថា្នាខ្ពស់និងមាន
ជីវភាពធូរធារជាពិស្សអ្នករស់នៅ
ក្នងុទីកុ្ងជាកន្លង្ដ្លសាលាមាន
គុណភាពមានតូ្វការខ្ពស់។
សាលាឯកជនភាគច្ើនមានបំពាក់

ដោយសមា្ភារទំនើបបន្ទប់រៀនសា្អាត
មានហ្ដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធល្អ គូ្មាន
សមត្ថភាពខ្ពស់ដ្លអាចបង្ៀននូវ
កម្មវិធីសិក្សាដ្លមានតមូ្វការខ្ពស់
នៅលើទីផ្សារ ក៏ដូចជាដើម្បីឆ្លើយតប
ទៅនឹងការចង់បានពីអ្នកដ្លមាន
លទ្ធភាពផងដ្រ។
យោងតាមរបាយការណ៍ស្ថតិិ និង

សូចនករអប់រំឯកជនរបស់ក្សួង
អប់រំយុវជន និងកីឡា(ឆា្នាំសិក្សា
២០១៨-២០១៩)បានបងា្ហាញថា
សិស្សសរុបចំនួន២១៨,៣៥៧នក់
បានចុះឈ្មាះចូលរៀននៅសាលា

ឯកជនចំនួន១២២២សាលានៅ
ទូទំាងប្ទ្សចាប់ពីថា្នាក់មត្ត្យ្យ
រហូតដល់ថា្នាក់វិទ្យាល័យ។

 លោកសុទ្ធិបន្ថម្ថា៖«សាលាអន្តរ-
ជាតិទំាងនោះក៏បានរួមចំណ្កតប
តាមតមូ្វការរបស់ប្ទ្សយើង
ផងដ្រ និងតមូ្វការចង់ច្ះចង់ដឹង
របស់កូនខ្មរ្ជាពិស្សសម្ប់គួ្សារ
ដ្លមានលទ្ធភាពនិងជីវភាពធូរធារ»។ 
«សាលាមួយចំនួនក៏យកកម្មវិធី

សិក្សាផ្លវូការរបស់កម្ពជុាទៅអនុវត្តដ្រ
ដើម្បីរៀបចំឲ្យយុវជនដ្លច្ញ
ពីសាលាទៅថ្ង្ក្យមកធ្វើការ
នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាវិញ។ ចំពោះ
សាលាមួយចំនួនទៀតគត់ធ្វើយា៉ាង-
ណាបង្ៀនសិស្សដើម្បីតម្ង់ទិសឲ្យ
ពួកគ្ចូលប្ឡូកទៅក្នងុទីផ្សារអន្តរ-
ជាតិ ដូចជានៅអឺរុ៉បនៅអាម្រិក
ជាដើម»។
បុ៉ន្ត្លោកក៏បានលើកឡើងអំពី

ការរីកដុះដលយា៉ាងខា្លាងំន្សាលា
អន្តរជាតិទំាងអស់នោះថាវមានតម្ល្

ថ្ល្ដ្លគួ្សារកម្ពជុាភាគច្ើនគ្មាន
លទ្ធភាពបង់ហើយអាទិភាពបង្ៀន
ជាភាសាខ្មរ្មានទាប។
លោកលើកឡើងថា៖«ចំពោះកូន

ខ្មរ្មួយចំនួនដ្លពួកគ្ទៅរៀននៅ
សាលាអន្តរជាតិឯកជន បុ៉ន្ត្ពួកគ្
អត់ច្ះភាសាខ្មរ្ ច្ះត្ភាសាអង់-
គ្លស្ ដូច្នះ្បើគត់អត់ច្ះភាសាខ្មរ្
វនឹងកា្លាយជាឧបសគ្គមួយសម្ប់
គត់នៅព្លចូលធ្វើការងារនៅក្នងុ
សង្គមខ្មរ្»។
លោកសុទ្ធិបន្ថ្មថា៖«សម្ប់

សាលាអន្តរជាតិឯកជនទំាងនោះ
គួរត្មានបង្ៀនជាភាសាខ្មរ្យា៉ាង-
ហោចណាស់សម្ប់កូនសិស្សខ្មរ្។
ព្លខ្លះឪពុកមា្តយចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្លនួ
ច្ះភាសាអង់គ្លស្ខា្លាងំព្កធ្វើឲ្យ
ពួកគ្គ្មានឱកាសរៀនភាសាខ្ម្រ។
ពួកគ្អាចច្ះនិយា យភាសាខ្មរ្បុ៉ន្ត្
សរស្រអត់តូ្វអានអក្សរអត់ដច់
ថ្ង្ក្យវអាចប៉ះពាល់ដល់អត្ត-
សញ្ញាណរបស់កូន»៕

ការគិតសីុជម្រៅជួយដោះស្រៅយបញ្ហាប្រៅឈមនិងបង្កើតឱកាសសម្រៅប់កម្ពុជា

សាលាអន្តរជាតិឯកជនជួយពង្រៅងឹការអប់រំប្រៅកបដោយគុណភាព  

លោកបណ្ឌតិ អុ៊ង វ៉ាន់ធឿន សាកលវិទែយាធិកររងនែសាកលវិទែយាល័យន័រតុន។

សាកលវិទែយាល័យន័រតុននៅក្នងុរាជធានីភ្នពំែញ។ 

លោក ហុក សុទ្ធ ិនាយកអង្គករសីុបា៉ា។ 



សាលាអន្តរជាតិថ្មីមួយកំពុងត្ៀម
ខ្លនួចលូក្នងុវសិយ័សាលាអន្តរជាតិនៅ
កម្ពុជាដ្លនឹងនំមកនូវកម្មវិធីសិក្សា
ប្កបដោយគុណភាពខ្ពស់។
សាលាអន្តរជាតិ Invictusដ្ល

ត្វូបានបង្កើតឡើងនៅបទ្ស្សងិ្ហ-
បុរីក្នុងឆា្នាំ២០១៥ដោយសហគ្ិន
បច្ច្កវិទ្យាអា្រហិ្វកខាងត្បូងលោក
JohnFearonដើម្បីផ្តល់ការអប់រំ
កម្ិតខ្ពស់ជាមួយតម្ល្សមរម្យ នឹង
បើកដណំើរការក្នងុរាជធានីភ្នពំញ្នៅ
ខ្មីនខាងមុខជាមួយនឹងតម្ល្
៨០០០ដុលា្លារក្នុង១ឆា្នាំ។
សាលាអន្តរជាតិន្ះនឹងផ្តត

សំខាន់លើការអប់រំគ្ប់ជ្ុងជ្យ
និងការអភិវឌ្ឍអត្តចរិតដោយផ្តត
ជាពិស្សលើភាពជាអ្នកដឹកនំ
ការបង្ៀនពហុភាសានិងកម្មវិធី
សិក្សាគណិតវិទ្យាស្តង់ដរបស់
ប្ទ្សសិង្ហបុរីដើម្បីធានថាសិស្ស
ដល្បញ្ចប់ការសកិស្ានឹងមានចំណ្ះ- 
ដងឹនងិជនំញចប្ាសល់ាស់នងិមាន
ជម្ើសច្ើនដើម្បីបន្តការសិក្សានៅ
គ្ឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សា។
សាលាអន្តរជាតិ Invictusកំពុង

ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលពង្ីក
សាខារបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្ទ្សដទ្
បន្ទាបព់ីភាពជោគជយ័នៅក្នងុបទ្ស្
សិង្ហបុរី និងទទួលបានការផ្តល់អនុ-
សាសន៍គំទ្យា៉ាងខា្លាំងពីសហគមន៍
អន្តរជាតិ។
សាខានៅកម្ពជុាន្ះគឺបើកដណំើរ-

ការសប្ជាមយួសាខាថ្មី២ផស្ង្ទៀត
នៅទីកុ្ងហុងកុងហើយក៏មាន
ផ្នការនំយកការអប់រំលំដប់ខ្ពស់
របស់សាលាInvictusទៅកាន់
ប្ទ្សថ្ផងដ្រ។
គណៈគ្ប់គ្ងនៅសាលាInvic-

tusសុទ្ធត្មានបទពិសោធខ្ពស់
ដោយមយួចនំនួបានបម្ើការងារនៅ
ក្សួងអប់រំសិង្ហបុរីទៀតផង។
ក្នុងនោះលោកស្ី CeciliaNg

ដ្លជានយិកាសាលាលោកស្ី
បានរៀបរាប់ថា ចំណូលចិត្តរបស់
លោកស្ីគឺការអប់រំហើយលោកស្ី
ពតិជារភំើបណាស់ដល្បានកា្លាយជា
ថា្នាក់ដឹកនំរបស់សាលាអន្តរជាតិ
Invictusនៅទីក្ុងភ្នំព្ញ។
«ការបង្ៀនគឺជាចំណង់ចំណូល-

ចតិ្តរបសខ់្ញុំហើយវគជឺាការងារ
ត្មួយគត់ដ្លខ្ញុំបានធ្វើ
គឺជាគ្ូបង្ៀនរហូតដល់
កា្លាយជានយិការង
ហើយបន្ទាប់មកជាន-
យិកាសាលានៅក្នុង
ក្សួងអប់រំរបស់ប្-
ទ្សសិង្ហបុរី»។
លោកស្ីNgមាន

បស្ាសនថ៍ា៖«ខ្ញុំពតិជា
រីករាយណាស់ដែល
បានមកកាន់ប្ទ្ស
កម្ពុជា។ខ្ញុំចង់ធ្វើឱ្យមាន

ការខុសប្ល្កដោយផ្តល់នូវជំនញ
ចាំបាច់ដូច្ន្ះ [សិស្ស]អាចចូលរួម
ចំណ្កក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងភាព-
ជោគជ័យរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា»។

 នយិកាដ្លមានបទពិសោធ 
រយៈព្ល៣០ឆា្នាំរូបន្ះបានបន្តថា
ការសិក្សា៣ភាសាគឺភាសាអង់គ្ល្ស
ខ្ម្រ និងចិននឹងកា្លាយជាចំណុច
ពសិស្របស់សាលាអន្តរជាតិInvic-
tus។
«ជាមួយនឹងសកលភាវូបនីយកម្ម

វមានសារៈសំខាន់ណាស់ដ្លយើង

បង្កើនសមត្ថភាពពហុភាសាដល់
សិស្សរបស់យើងដោយយើងដឹងថា
ការច្ះច្ើនភាសានឹងផ្តល់ឱ្យពួកគ្
នូវការប្កួតប្ជ្ងច្ើន។ការច្ះ
ច្ើនជាង១ភាសាជួយបង្កើនការ-
យល់ដឹង និងការប្ស្័យទាក់ទង
ជាមួយមនុស្សជាច្ើនទៀត។
លោកស្ីNgបន្ថ្មថា៖«ការ-

ស្វជ្វជាច្ើនបានបងា្ហាញថា
កុមារអាចរៀនភាសាផ្ស្ងៗបានយា៉ាង
ឆាប់រហ័សនិងងាយច្ះ។ការ-
រៀនសូត្ច្ើនភាសាគួរត្ចាប់ផ្តើម
នៅវ័យក្ម្ងដូច្ន្ះហើយទើបសាលា
អន្តរជាតិ Invictusមានកម្មវិធី
បង្ៀនកុមាររហូតដល់៣ភាសា។
ទស្សនៈរបស់សាលាអន្តរជាតិIn-

victusគឺផ្តល់ឲ្យសិស្សនូវការអប់រំ
គ្ប់ជ្ុងជ្យទាំងផ្ន្កកម្មវិធី-
សិក្សានិងក្កម្មវិធីសិក្សា។
«ការសកិស្ាគប្់ជ្ងុជយ្នៅក្នងុ

ថា្នាករ់ៀនគឺផ្តតលើមខុវជិា្ជាបន្ទាប់មក
គឺអនុវត្តតាមរយៈបទពិសោធ
ការពិភាក្សាធ្វើកិច្ចការជាក្ុមនិង
ការសិក្សាជាក់ស្ត្ង»។

«ការអភិវឌ្ឍអត្តចរិកក៏ជា
ផ្ន្កសំខាន់មួយន្កម្មវិធី
សិក្សារបស់យើងផងដ្រពី
ព្ះយើងជឿជាក់យា៉ាងមុត-
មាំថា គុណតម្ល្ការអប់រំខ្ពស់
និងប្ជា្ញាទាំង២ត្ូវត្មាន
តុល្យភាព»។

 លោកស្ីលើកឡើងថា៖«
ចពំោះភាពជាអ្នកដកឹនំក៏ជា
ផ្ន្កមួយដ្លយើងនឹង
ផ្តតជាសំខាន់ផងដ្រ
ពីព្ះយើងជឿជាក់ថា«

កុមារគ្ប់រូបគឺជាអ្នកដឹកនំ»។
កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងធានថា

ឱកាសទាងំនោះនងឹត្វូបានផ្តល់ដល់
កមុារគប្រ់បូដើមប្ីអភវិឌឍ្ជនំញជវីតិ
ដូច្ន្ះពួកគ្នឹងមានទំនុកចិត្ត និង
អាចបស្្យ័ទាកទ់ងបានល្អជាមយួ
សហគមន៍។
អ្នកដឹកនំពិតប្កដគឺជាអ្នក

ដល្មានចក្ខវុសិយ័សទុដិ្ឋនិយិមច្ះ
សម្បខ្លួន មានទំនុកចិត្តមានការ-
សម្ចចតិ្តនងិមានជនំញទនំកទ់នំង 
រឹងមាំ»។

 លោកស្ីក៏លើកឡើងផងដ្រថា៖
«ចពំោះជនំញកុពំយ្ទូរ័កម៏ានបង្ៀន
នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងដ្រ។
យើងមានគម្ងបង្ៀនជំនញ
សរស្រកូដនិងជំនញទាក់ទងនឹង
ព័ត៌មានវិទ្យា»។

ទាំងអស់ន្ះមានន័យថា សិស្ស
នៅព្លចាកច្ញពីសាលាInvic-
tusពួកគ្មានចំណ្ះដឹង និង
លក្ខណសម្បត្តិគ្ប់គ្ន់ដើម្បី
ចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនិង
ជំនញផ្ស្ងៗដើម្បីទទួលបាន
ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត។
លោកស្ីNgថ្ល្ងថា៖«យើងចង់

ឲ្យសិស្សដ្លបញ្ចប់ការសិក្សាជា-
មួយយើងកា្លាយអ្នកដឹកនំប្កប-
ដោយទំនុកចិត្តជាមួយនឹងទស្សន-
វសិយ័សកលជាមយួនងឹជនំញរងឹមាំ
ដ្លអាចបន្តការសិក្សានៅគ្ឹះសា្ថាន
ឧត្តមសិក្សាន្ជម្ើសរបស់ពួកគ្
ហើយជនំញទន់អាចផ្តល់ឥទ្ធពិលជា
វិជ្ជមានដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួននិង
ដឹកនំពួកគ្ដោយក្តីស្ឡាញ់និង
ការព្ញចិត្ត៕
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សាលាអន្តរជាតិInvictusត្រៅៀមផ្តល់គុណភាពអប់រំខ្ពស់នៅកម្ពជុា

លោកសែ ីCecilia Ng នាយិកសាលា Invictus នៅភ្នពំែញ ។

លោក John Fearon សា្ថាបនិកសាលាអន្តរជាតិ Invictus ។ 

សាលាអន្តរជាតិ Invictus ផ្តោតលើករអប់រំគែប់ជែងុជែយ ភាពជាអ្នកដឹកនំា ករអភិវឌែឍអត្តចរិត ពហុភាសា និងស្តង់ដាគណិតវិទែយារបស់បែទែសសិង្ហបុរី។ 

សម្ប់ព័ត៌មានលម្អិត
http://www.cambodia.invictus.school
https://www.facebook.com/invictusintlschoolcambodia
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ទីកុ្ងធំៗនៅជំុវិញពិភពលោកមាន
វប្បធម៌ចមុ្ះកាន់ត្កើនឡើង ដូច្នះ្
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុគសកលន្ះ
យុវជនសព្វថ្ង្គួរត្បណ្តះុនូវទស្សនៈ
ឲ្យកាន់ត្ទូលំទូលាយដើម្បីអាចមាន
សមត្ថភាពធ្វើការជាមួយមនុស្សដ្ល
មានវប្បធម៌គំនិតនិងទស្សនៈខុសៗ
គ្នា។
ទោះជាយា៉ាងណាមោទនភាពន្

វប្បធម៌របស់ពួកគ្ធ្វើឲ្យគ្យល់ដឹង
អំពីបញ្ហាជាតិ និងការចូលរួមយា៉ាង-
សកម្មដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានដ្ល
ធានបាននូវឫសគល់ន្មោទនភាព
ន្ក្រដំណ្លរបស់ពួកគ្។
សាលាអន្តរជាតិសិង្ហបុរី (SCIA)

ទទួលសា្គាល់សារៈសំខាន់ន្ការអភិ-
វឌ្ឍសមត្ថភាពចមុ្ះវប្បធម៌ ដ្លជា
ផ្នក្មួយន្ប្សកកម្មរបស់ខ្លនួដើម្បី
ជំរុញការបំផុសគំនិតអនគតអ្នក-
ដឹកនំ។ក្ពីការសិក្សាសាលា
អន្តរជាតិSCIAក៏ផ្តល់នូវជំនញទន់
តាមរយៈគំរូសិក្សាគ្ប់ជុ្ងជ្យនិង
កម្មវិធីសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដូចជា
ភាពជាអ្នកដឹកនំសហគិ្នភាពនិង
មុខវិជា្ជាSTEMជាដើម។
ផ្ន្កសំខាន់ៗន្បទពិសោធ

សិក្សាចមុ្ះវប្បធម៌នៅសាលាអន្តរ-
ជាតិSCIA ការសិក្សា៣ភាសា៖
សិស្សសាលាSCIAតមូ្វឲ្យរៀនជា

៣ភាសាគឺភាសាអង់គ្លស្ ចិន និង
ភាសាខ្ម្រ។ការរៀនច្ើនភាសា
ពីដំបូងនឹងជួយពងឹ្ងមូលដ្ឋានគឹ្ះ
សម្ប់សិស្សនៅព្លពួកគ្បន្ត
ការសិក្សានៅថា្នាក់ឧត្តមសិក្សា។ខណៈ
ភាសាអង់គ្ល្សគឺជាភាសាចម្បង
សម្ប់ការបង្ៀនសាលាSCIAក៏
សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការសិក្សាវប្បធម៌
អាសីុតាមរយៈការរៀនសូត្ជាភាសា
ខ្មរ្និងភាសាចិនផងដ្រ។
សកម្មភាពវប្បធម៌៖នៅសាលា

SCIAសិស្សចូលរួមអបអរពិធីបុណ្យ
សំខាន់ៗន្វប្បធម៌ផ្ស្ងៗគ្នាក្នងុនោះ
រួមមានពិធីបុណ្យចូលឆា្នាំខ្ម្រ បុណ្យ

ភ្ជុបិំណ្ឌបុណ្យស្នព្ះខ្បុណ្យចូលឆា្នាំ
ចិននិងបុណ្យណូអ្លជាដើម។
ចំពោះសកម្មភាពសហកម្មវិធីសិក្សា

គឺក្លបិវប្បធម៌ខ្មរ្ ដ្លបើកឲ្យសិស្ស
មកពីគ្ប់ជាតិសាសន៍ឲ្យពួកគ្រៀន-
សូត្ពីប្ព្ណី និងទំនៀមទមា្លាប់
ក្នងុសុ្ក។តាមរយៈការចូលរួមដោយ
ផ្ទាល់ដ្លសិស្សអាចទទួលបានការ-
យល់ដឹងកាន់ត្សីុជម្អំពីភាព-
ចមុ្ះក្នងុចំណោមមិត្តភក្ដិរបស់ពួកគ្
និងសារៈសំខាន់ន្ឱកាសពិស្សៗ
ទំាងន្ះ។
ដំណើរការរៀនសូត្ និងការចូលរួម៖

មានឱកាសច្ើនសម្ប់សិស្សសាលា

SCIAក្នងុការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅ
បរទ្សសម្ប់ចូលរួមកម្មវិធីសិក្សា
ផ្ស្ងៗហើយក៏មានការរចូលរួមការ-
ប្កួតប្ជ្ងនៅក្ប្ទ្សផងដ្រ។
ក្នងុឆា្នាំសិក្សាកន្លងទៅសិស្សសាលា
SCIAបានធ្វើដំណើរកម្មសិក្សាទៅកាន់
ប្ទ្សសិង្ហបុរី ចិនមា៉ាឡ្សីុ និង
ឥណ្ឌន្ូសីុ។
តំបន់គោលដៅជាច្ើននឹងតូ្វបាន

កំណត់សម្ប់២ឬ៣ឆា្នាំខាងមុខដើម្បី
ពងី្កការយល់ដឹងរបស់សិស្សឲ្យ
កាន់ត្ធំទូលាយ។សាលាSCIAបាន
ចាប់ដ្គូជាមួយសាលាវិទ្យាសាស្ត្
និងបច្ច្កវិទ្យា(SST)នៅសិង្ហបុរី
នៅក្នងុគម្ងសិក្សាស្វកម្មសម្ប់
សហគមន៍មលូដ្ឋាននៅលើកោះសតូ្
(Silk Island)។ ដំណើរទស្សនកិច្ច
ប្បន្ះនឹងផ្តល់នូវវ្ទិកាមួយដ៏
ជាក់លាក់សម្ប់សិស្សចូលរួម និង
រៀនសូត្ពីសមភាគីរបស់ពួកគ្ដ្ល
មកពីប្ទ្សផ្ស្ងៗ។
កុ្មសាស្ត្ចារ្យអន្តរជាតិ៖ជា

រៀងរាល់ថ្ង្សិស្សសាលាSCIAរៀន
សូត្ពីកុ្មគូ្អន្តរជាតិដ្លមាន
សមត្ថភាព។សាស្ត្ចារ្យរបស់
សាលាSCIAមានចំនួន៤០នក់មកពី
១៥ប្ទ្សផ្ស្ងៗគ្នា ដ្លមាន
បទពិសោធខ្ពស់ក្នងុការបង្ៀនកម្មវិធី
សិក្សារបស់ខ្មបី៊្ដ និងប្ព័ន្ធអប់រំ

របស់សិង្ហបុរី។  គូ្បង្ៀននំយក
ចំណ្ះដឹង និងទស្សនវិស័យចមុ្ះ
របស់ពួកគ្មកក្នងុថា្នាក់រៀនដោយ
ផ្តលឱ្់យសិស្សនូវទស្សនៈចមុ្ះ និង
ជាសកលអមជាមួយថា្នាក់រៀនប្កប-
ដោយផសុកភាពន្សាលាSCIA។
គុណតម្ល្ទទួលបានតាមរយៈបទ-

ពិសោធ៖មិនដូចរឿងរា៉ាវជាក់ស្តង្និង
ចំណ្ះដឹងនោះទ្ ជំនញវប្បធម៌
ចមុ្ះនិងគុណតម្លដូ្ចជាការយោគ-
យល់ឬការគោរពជាដើមមិនអាចរៀន
ច្ះតាមរយៈការបង្ៀននិងការអាន
សៀវភៅទ្។វកើតឡើងតាមរយៈ
សកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យជាច្ើនដូច
ជាបទពិសោធសិក្សាការចូលរួម
ក្នងុការប្កួតប្ជ្ងការជួយដល់
សហគមន៍ដ្លជួបការលំបាកជាដើម
ដ្លទំាងអស់ន្ះជាគុណតម្ល្ដ៏
វិស្សសម្ប់សិស្សានុសិស្សទុកជា
បទពិសោធរបស់ពួកគ្។
តាមរយៈការបង្កើតបទពិសោធ និង

បរិយាកាសសិក្សាដ៏សមស្បសាលា
អន្តរជាតិSCIA កំពុងព្យាយាមបណ្តះុ
និងកសាងសមត្ថភាពសិស្សតាមរយៈ
ការសិក្សាចមុ្ះវប្បធម៌ដើម្បីឲ្យវកា្លាយ-
ជាចំណ្ះដឹងជាក់ស្តង្សម្ប់ពួកគ្
ដ្លនឹងកា្លាយទៅជាអ្នកដឹកនំនៅថ្ង្
អនគតនៅក្នងុយុគដ្លកំពុងមាន
ការវិវឌ្ឍយា៉ាងឆាប់រហ័សន្ះ៕

សាលាអន្តរជាតិSCIAអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសិក្សាចម្រៅុះវប្បធម៌សម្រៅប់អនាគតអ្នកដឹកនាំ

សាលា SCIA មាន សាស្តោែ ចារែយ ចំនួន ៤០ នាក់ មក ពី ១៥ បែទែស ផែសែង ៗ  គ្នាដែល 
បងែៀន សិសែស ឲែយ យល់ អំព ទីសែសន វិស័យ ជាសកល។
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ការជ្ើសរីសនូវជំនញសម្ប់
អាជីពការងារព្ញ១ជីវិតរបស់
មនុស្សយើងមា្នាក់ៗ គឺជារឿងដ្ល
សំខាន់និងមិនអាចមើលរំលងបាន។
ប្សិនបើជ្ើសរីសតឹ្មតូ្វអ្នកនឹង
តូ្វខាតបង់ព្លវ្លាប្ក់កាសឬក៏
អាចទទួលនូវវិប្បដិសារីដ៏ធំធ្ង
ចំពោះការស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាស
ការងារដ្លមិនតូ្វនឹងចំណង់-
ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លនួ។

 អ្នកប្កដជាបានជ្បខ្លះហើយ
ថាការជ្ើសរីសនូវជំនញឬធ្វើ
អ្វមួីយដ្លផ្ទយុពីចំណង់ចំណូលចិត្ត
ប្ៀបដូចជាការបំផ្លាញនូវទ្ពកោ-
សល្យដ៏ល្អពីធម្មជាតិរបស់ខ្លនួយា៉ាង-
ដូច្នះ្ដ្រ។អ្នកតូ្វធ្វើវទំាងដ្លមិន
ប្សប់មិនព្ញចិត្តនិងមិនសូវបាន
ផលល្អ។
ផ្អក្លើបទពិសោធនិងការសិក្សា

ស្វជ្វកន្លងទៀតមានកតា្តសំខាន់ៗ
ចំនួន៤ដ្លយើងតូ្វគិតពិចារណា
ដើម្បីជ្ើសរីសជំនញមួយដ៏សម-
ស្ប គឺទ្ពកោសល្យពីធម្មជាតិ
ចំណង់ចំណូលចិត្តតមូ្វការទីផ្សារ
ការងារ និងជ្ើសរីសសាលា/មហា-
វិទ្យាល័យតឹ្មតូ្វ។
មនុស្សជាច្ើនជាពិស្សប្អនូៗ

រៀនថា្នាក់វិទ្យាល័យត្ងសួរខ្លនួឯងថា
«តើ ខ្ញុ ំគួរ រៀន ជំនាញ អ្វ ី?»ខណៈសំណួរ
ដ្លពួកគ្គួរសួរបំផុតនោះគឺ « តើ 
ជំនាញ អ្វដីែល ស័ក្ត ិសម នឹង ខ្ញុ ំ?»តើ
អ្នកដឹងទ្ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺជា
កតា្តដ៏សំខាន់ក្នងុការនំផ្លវូអ្នកទៅកាន់
វិជា្ជាជីវៈដ៏ស័ក្តិសម។
ការសិក្សាគឺជាការវិនិយោគមួយ

ដ្លចំណាយរយៈព្លវ្ងអ្នកខ្លះ
អាចនឹងប្ើរយៈព្លជាច្ើនឆា្នាំដើម្បី
បញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគ្នៅក្នងុ
កម្មវិធីមួយ។ដូច្នះ្ហើយយើងមា្នាក់ៗ
គប្បីគិតពិចារណាស្វជ្វពត៌មាន
ដ្លពាក់ព័ន្ធឲ្យបានច្បាស់លាស់
ព្មទំាងស្វង្រកឲ្យឃើញនូវចំណង់-
ចំណូលចិត្តពិតប្កដរបស់ខ្លួន
ហើយអ្វដ្ីលមិនអាចខ្វះបាននោះគឺ
ការជ្ើសរីសសាលារៀនដ្លមាន
បច្ច្កទ្សបង្ៀនកមិ្តស្តង់ដ
រួមទំាងមានការទទួលសា្គាល់លក្ខណៈ
អន្តរជាតិ។
ជាក់ស្តង្ដូចជាវិទ្យាសា្ថានCamed

BusinessSchool គឺជាវិទ្យាសា្ថាន
ដ្លផ្តល់ការបណ្តះុបណា្តាលទៅលើ
ជំនញគណន្យ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ និង
សវនកម្មស្បទៅតាមស្តង់ដគណ-
ន្យ្យអន្តរជាតិ IFRSហើយក៏

មានការទទួលសា្គាល់ពីក្សួងអប់រំ
យុវជន និងកីឡា ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុជាពិស្សនោះគឺ
សមាគមគណន្យ្យករជំនញអន្តរ-
ជាតិ(ហៅកាត់ថាACCAដ្លមាន
ការទទួលសា្គាល់១៨៣ប្ទ្សទូទំាង
ពិភពលោក)។
មិនតឹ្មត្បុ៉ណោ្ណោះកម្មវិធីសិក្សានិង

ការអប់រំផ្ន្កបរិញ្ញាបត្ផ្ន្កគណ-

ន្យ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់វិទ្យាសា្ថានក៏
បានទទួលសា្គាល់ដោយCFA Insti-
tuteUniversityAffiliationPro-
gramព្មទំាងមានការទទួលសា្គាល់
ស្ដង់ដន្ការសិក្សាដោយASEAN
UNIVERSITYNETWORK និង
ដោយសា្ថាប័នISOកមិ្ត9001:2015
ផងដ្រ។
លើសពីន្ះទៅទៀត រួមផ្សំជាមួយ

ការសិក្សាជាមួយសាស្ត្ចារ្យដ្ល
មានទំាងបទពិសោធចំណ្ះដឹង និង
ការទទួលសា្គាល់ជាអន្តរជាតិមកពី
សហរដ្ឋអាម្រិកចក្ភពអង់គ្លស្សិង្ហ- 
បុរីហ្វលីីពីននិងប្ទ្សជាច្ើនទៀត
និស្សិតនឹងទទួលបាននូវបទពិសោធ
ការអប់រំដ៏អសា្ចារ្យទំាងជំនញវិជា្ជាជីវៈ
ជំនញទន់ ក្មសីលធម៌ការងារ និង
បទពិសោធជាច្ើនទៀត។
និស្សិតនឹងបញ្ចប់ការសិក្សាប្កប

ទៅដោយសមត្ថភាព ចំណ្ះដឹង
វិជា្ជាជីវៈបទពិសោធន៍ជំនញទន់និង
ក្មសីលធម៌ព្ញល្ញសម្ប់
បម្ើការ និងប្កួតប្ជ្ងទីផ្សារ
ការងារទំាងសា្ថាប័នក្នុងសុ្ក និង
សា្ថាប័នអន្តរជាតិដូចជាកុ្មហុ៊នPwC
KPMGEYនិងDeloitteជាដើម។

 សូមចាប់ផ្តើមកសាងជម្ើសដ៏ឆា្លាត- 
វ្ របស់អ្នកនៅថ្ង្ន្ះជាមួយនឹង
វិទ្យាសា្ថានCamedBusiness
Schoolដោយគ្ន់ត្ចូលទៅកាន់
គ្ហទំព័រ៖www.cam-ed.com
សម្ប់ព័ត៌មានបន្ថម្សូមទំនក់-
ទំនងមកកាន់ល្ខ023986522/
523/960/961។ចាប់ផ្តើមទទួល
ពាក្យពីថ្ង្ន្ះ រហូតដល់ថ្ង្ទី១៥
ខ្វិច្ឆកិាឆា្នាំ២០២០៕

ទិចនិកក្នុងការជ្រៅើសរើសជំនាញដ៏ស័ក្តិសមសម្រៅប់អាជីពការងារ

CamEd ផ្តល់ករបណ្តះុបណ្តាលជំនាញគណនែយែយ ហិរញ្ញវត្ថ ុនិងសវនកម្ម ឈានមុខគែ។ 


