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របាយការណ៍ពិសេស

អនាគតនៃវិស័យអប់រំ
របស់ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា
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ចាប់តំាងពីប្រទ្រសកម្ពជុាបានបិទ
សាលារៀនដោយសារការរីករាល-
ដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩មកអ្នកផ្តល់
ការអប់រំ និងគ្រូក៏កំពុងជួបបញ្ហា
ប្រឈមដូចសិស្រសានុសិស្រសដ្ររ។
ពួកគ្រគួរត្រគិតពីរបៀបទាក់ទង
ជាមួយសិស្រសហើយគិតថាតើសម្ភារ
ដ្រលពួកគ្រផ្អាកប្រើប្រស់អាចនៅ
ប្រើការបានហើយតើថា្នាក់រៀននៅមន
សភាពដើមដ្ររឬទ្រ?។
កញ្ញាស្រ៊នុសុវណ្ណសហសា្ថាបនិក

កម្មវិធីផ្តល់ការអប់រំតាមអនឡាញ
របស់ក្រុមហុ៊នEdemyបានឲ្រយ
កាស្រតភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ដឹងថាទោះបីមន
បញ្ហាប្រឈមការសិក្រសាតាមអន-
ឡាញ (e-learning)នៅត្រមន
ដំណើរការដដ្រល។
ក្រមុហុ៊នរបស់កញ្ញាកំពុងឆ្លើយតប

ទៅនឹងការរាតត្របាតជំងឺកូវីដដោយផ្តល់
ឲ្រយគ្រូ និងសិស្រសនូវកម្មវិធីសិក្រសាតាម
ឌីជីថល«Tesdopiត្រស្ត១២»។
«ខ្ញុំគិតថាការបញ្ចលូបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌- 

មនវិទ្រយាជាមួយនឹងការអប់រំបានជួយ
បង្កើនប្រសិទ្ធភាពន្រការបង្រៀនជួយ
គ្រូឲ្រយផ្តោត និងបង្កើនទំនាក់ទំនង
របស់ពួកគ្រជាមួយសិស្រសបានកាន់ត្រ
ប្រសើរ»។

កញ្ញាបន្ថ្រមថា៖«វ្រទិកាអនឡាញ
អនុញ្ញាតឱ្រយមនក្របខ័ណ្ឌផ្អ្រកលើ
សម្ភារ ក៏ដូចជាសិស្រសានុសិស្រសដ្រល
អាចទទួលបានព័ត៌មន។ទោះជា
យ៉ាងណានៅក្នងុថា្នាក់រៀនជាធម្មតា
គ្រូអាចមើលឃើញកាយវិការរបស់
សិស្រសឬអាចសួរសំណួរពួកគ្រដើម្របីធ្វើ
ឲ្រយប្រកដថា វត្ថបំុណងន្រការសិក្រសា
ត្រវូបានឆ្លើយតប»។
កម្មវិធី«Tesdopiត្រស្ត១២»ជួយ

ដោះស្រយបញ្ហាន្រះដោយអនុញ្ញាត
ឱ្រយគ្រូអាចជួយពួកគ្រក្នុងការដោះ-
ស្រយចន្លោះប្រហោងន្រការរៀន-
សូត្រ និងផ្តល់ការបង្រៀន១ទល់១
តាមរយៈអនឡាញ»។
ចាប់តំាងពីការផ្ទះុឡើងន្រជំងឺកូវីដ

មកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាន
ផ្រសព្វផ្រសាយម្ររៀនជាង៧០០នៅលើ
ទំព័រហ្វ្រសបុ៊ករបស់ខ្លួនសម្រប់
សិស្រសានុសិស្រសចាប់ពីថា្នាក់បឋមរហូត
ដល់ថា្នាក់វិទ្រយាល័យ។
ដើម្របីបានទៅដល់សហគមន៍នៅ

តំបន់ជនបទដាច់ស្រយលដ្រល
ពិបាកទទួលកម្មវិធីប្របឌីជីថល
ក្រសួងក៏បានផ្តួចផ្តើមដើម្របីលើក
កម្ពស់កម្មវិធីអប់រំពីចម្ងាយដោយ
បង្កើតទូរទស្រសន៍ជាតិកម្ពុជាទី២ឬ

TVK2។
នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាចំនួនទូរស័ព្ទ-

ដ្រគឺមនច្រើនជាងចំនួនប្រជាជន
ហើយមួយរយៈចុងក្រយន្រះទូរស័ព្ទ
ត្រូវបានគ្រប្រើប្រស់យ៉ាងទូលំទូ-
លាយជាប្រភពផ្តល់ព័ត៌មននំាមុខ
ទូរទស្រសន៍បុ៉ន្ត្រនៅតាមជនបទប្រជា-
ជនប្រមណត្រពាក់កណា្តាលបុ៉ណ្ណោះ
ដ្រលប្រើប្រស់វាជាប្រចំា។
លោកPhilipWhiteនាយក

សាលាអន្តរជាតិហ្រសាយអិនភ្នពំ្រញ
នៅជិតផ្រសារទូលទំពូងថ្ល្រងថាបរិយ-

កាសបច្ចបុ្របន្នកំពុងបង្កើនល្របឿនការ-
សិក្រសាតាមឌីជីថល បុ៉ន្ត្រលោកសង្កត់
ធ្ងន់ថា លោកមិនបានចាត់ទុកវាជា
«ដំណះស្រយដើម្របីបង្កើនការ-
ចូលរួមរបស់សិស្រសនះទ្រ»។
លោកថ្ល្រងថា៖«ក្នងុនាមជាអ្នកផ្តល់

ការអប់រំវាត្រងត្រសំខាន់ក្នុងការ-
ស្វ្រងរកមធ្រយាបាយថ្មីៗដើម្របីលើក
កម្ពស់ការបង្រៀនការសិក្រសារបស់
សិស្រសនិងការប្រស្រយ័ទាក់ទងរបស់
ឪពុកម្តោយ»។
លោកWhiteដ្រលបានមកកាន់

ប្រទ្រសកម្ពជុាក្នងុឆ្នា២ំ០១៣បាន
បន្តថាបនា្ទាប់ពីសាលាដ្រលមិនស្វ្រង-
រកប្រក់ចំណ្រញមួយន្រះបានផ្អាក
ការសិក្រសាកាលពីថ្ង្រទី១៦ខ្រមីនាគ្រូ
របស់ពួកគ្របានផ្លោស់ប្តរូបទពិសោធ
ការបង្រៀនក្នងុថា្នាក់មកបង្រៀនប្រប
ឌីជីថលវិញ។
សាលាអន្តរជាតិហ្រសាយអិនភ្ន-ំ

ព្រញមនបន្ទប់ពិសោធន៍Infini-D
LearningLabត្រមួយគត់នៅ
អាសីុ។បច្ច្រកវិទ្រយាច្ន្រប្រឌិតបាន
ផ្លោស់ប្តរូថា្នាក់រៀនទៅជាយនស-
ម្រប់ទំនាក់ទំនងខណៈកំពុងក្រខ្រ
បទពិសោធទៅនឹងវត្ថបំុណងសិ-
ក្រសាពិស្រសៗរបស់គ្រូនីមួយៗ។
«យើងនឹងបន្តរកវិធីដើម្របីបង្កើន

គុណភាពអប់រំ និងការចូលរួមរបស់
សិស្រសនិងឪពុកម្តោយបុ៉ន្ត្រខ្ញុំមិនជឿថា
ការសម្លងឹមើលអ្រក្រង់ព្រញ១ថ្ង្រគឺជា
មគ៌ាល្អបំផុតនះទ្រ»។
លោកWhiteបានបន្ថ្រមថា៖

«សិស្រសានុសិស្រសជាច្រើនកំពុងត្រ
បំព្រញការងារបានយ៉ាងល្អជាមួយ
ការសិក្រសាតាមអនឡាញដោយ
មនសា្មារតីល្អបើទោះបីសិស្រសគ្រប់
គ្នាមិនបានចូលរៀននៅក្នងុសា-
លារៀនក្តី»៕

ខណៈជីវិតរស់នៅក៏ដូចជាសកម្មភាពអាជីវកម្ម
ផ្រស្រងៗកំពុងដំណើរការជាធម្មតា ជំងឺកូវីដ១៩
បានចូលមកដល់ធ្វើឱ្រយពិភពលោកមនភាព-
ច្របូកច្របល់យ៉ាងខា្លោងំ។
គិតត្រមឹខ្រកុម្ភៈ វីរុសដ៏កាចសាហាវមួយន្រះ

បានរីករាលដាលទៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្ល្រងមិនថាភូមិ
ដាច់ស្រយលទីក្រងុទ្រសចរណ៍ និងរដ្ឋធានី
នានានៅគ្រប់ទ្វបីរាប់ចាប់ពីទ្វបីអាសីុដល់ទ្វបី
អឺរុ៉ប និងអាម្ររិកដ្រលធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ជីវិត
ប្រជាជននិងស្រដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។
វីរុសកូរូ៉ណាដ៏រាតត្របាតន្រះបានគំរាមកំហ្រង

ដល់អាយុជីវិតមនុស្រសធ្ងន់ធ្ងរជាងវីរុសអ្របូឡា
និងជំងឺសារស៍ទៅទៀតដ្រលធ្វើឱ្រយមនចំណាត់-
ការបនា្ទាន់ពីវិស័យសុខាភិបាលនៅជំុវិញពិភព-
លោកដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហ្រងពី
ជំងឺដ៏រាតត្របាតន្រះ។
ករណីជំងឺកូវីដ១៩ន្រះក៏បានកើតឡើងនៅក្នងុ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុាដ្ររ។ បុ៉ន្ត្រកម្ពជុាបាន
ចាត់វិធានការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្របាតន្រះបាន
យ៉ាងល្អរហូតមកដល់ព្រលន្រះ។
ការចាត់វិធានការទាន់ព្រលវ្រលារបស់រដា្ឋា-

ភិបាលតាមរយៈការហាមប្រមមិនឲ្រយប្រជាជន
បំផ្លោស់ទីរួមជាមួយយុទ្ធនាការបង្កើនការយល់-
ដឹងនៅទូទំាងប្រទ្រសអំពីជំងឺកូវីដ១៩បានជួយ
ទប់សា្កាត់វីរុសន្រះកំុឲ្រយរីករាលដាលយ៉ាងមន
ប្រសិទ្ធភាព។នៅកម្ពុជាមនអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-
១៩ ចំនួន១២២នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្របើយ
សរុបចំនួន១២០នាក់ចំណ្រកអ្នកកំពុងសម្រក
ព្រយាបាលនៅសល់ត្រ២នាក់បុ៉ណ្ណោះ។
ទោះយ៉ាងណាជំងឺរាតត្របាតសកលន្រះបាន

ធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់វិស័យជាច្រើនរាប់ចាប់ពី
វិស័យកាត់ដ្ររ រហូតដល់ទ្រសចរណ៍ និងលក់
រាយ។អាកាសយនដា្ឋានសណា្ឋាគរមន
សភាពស្ងប់សា្ងាត់រោងចក្រកាត់ដ្ររមួយចំនួន
បានផ្អាកសកម្មភាពមួយរយៈដ្រលធ្វើឲ្រយប៉ះ-
ពាល់ដល់ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពជុា។
វិស័យអប់រំឯកជនក៏គ្រចមិនផុតពីផលប៉ះ-

ពាល់ដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ន្រះដ្ររដោយ
សាលារៀនត្រវូបានបិទទា្វារដើម្របីទប់សា្កាត់ការ-
រីករាលដាលជំងឺន្រះ។
សាលារៀនឯកជនមនការបារម្ភអំពីការ-

ចំណាយសម្រប់ប្រតិបត្តកិារខណៈចំណូល

ថយចុះ។ការចំណាយលើថ្ល្រជួលអគរថ្ល្រ
ប្រក់ខ្របុគ្គលិក និងការចំណាយផ្រស្រងៗបាន
គំរាមកំហ្រងដល់ការរស់រានមនជីវិតន្រសាលា
ឯកជនជាច្រើនក្នងុអំឡុងព្រលវ្រលាដ៏លំបាក
ន្រះហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់ការសិក្រសារបស់សិ-
ស្រសានុសិស្រសផងដ្ររ។
បុ៉ន្ត្រទោះយ៉ាងណាខណៈបច្ច្រកវិទ្រយាកាន់ត្រ

រីកចម្រើនហើយមនុស្រសភាគច្រើនអាចប្រើប្រស់
បានវាបានផ្តល់ភាពងាយស្រលួសម្រប់ការ-
សិក្រសាតាមអនឡាញក្នុងនះមនកម្មវិធី
Zoom,YouTube,Google,Classroom
និងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដ្រលជួយបំព្រញបន្ថ្រម

ការសិក្រសានៅសាលា។
ទោះយ៉ាងណាបច្ច្រកវិទ្រយាប្រហ្រលមិនម្រនជា

ដំណះស្រយល្អគ្រប់គ្រន់សម្រប់វិស័យន្រះ
ទ្រ។តើការបង្រៀនតាមអនឡាញប្របណាដើម្របី
កំុឲ្រយបាត់បង់គុណភាពអប់រំ?
បញ្ហាប្រឈមនៅត្រមនច្រើន។ឧទាហរណ៍

ការប្រើបច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថលសិស្រសានុសិស្រសនៅ
តាមជនបទប្រហ្រលមិនអាចមនបច្ច្រកវិទ្រយា
នះគ្រប់គ្រន់ដូចសិស្រសនៅក្នងុទីក្រងុទ្រ។
ក្រពីន្រះនៅមនបញ្ហាន្រការភា្ជាប់អីុនធឺណិត

ឲ្រយមនស្ថរិភាពជាពិស្រសនៅតាមបណា្តាខ្រត្ត
ដាច់ស្រយល។
វិធីសាស្ត្រគរុកោសល្រយ ក៏ត្រវូការផ្លោស់ប្តរូពី

របៀបន្រការបង្រៀននៅក្នុងថា្នាក់មករបៀប
បង្រៀនតាមអនឡាញវិញ ដូច្ន្រះគ្រូ និងសិស្រស
ត្រវូត្រច្រះសម្របខ្លនួទៅនឹងការវិវឌ្រឍថ្មីន្រះ។
អ្វដី្រលពិបាកបំផុតនះគឺការតាមដានព្រល-

វ្រលារបស់សិស្រសដើម្របីពិនិត្រយមើលថាតើពួកគ្រ
រៀនសូត្រតាមកាលវិភាគកំណត់ និងសិក្រសា
ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដ្ររឬទ្រ?។
ប្រសិនបើសិស្រសក្រកី្រនៅក្រថា្នាក់រៀនក្នងុ

រយៈព្រលយូរនះពួកគ្រអាចខកខានទទួល-
បានអាហារព្រលព្រកឹដ្រលផ្តល់ដោយគិតថ្ល្រពី
អង្គការស្របៀងអាហារពិភពលោកដ្រលគំទ្រ
ដោយរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាក្នងុម៉ាងសិក្រសា។
កុមរកម្ពជុាប្រមណ២៦០០០០នាក់នឹង

ខកខានទទួលបានអាហារព្រលព្រកឹដោយឥត
គិតថ្ល្រន្រះខណៈសិស្រសរាប់លាននាក់ទៀតកំពុង
ទន្ទងឹរង់ចំាដើម្របីបានជួបជំុមិត្តភក្តិលោកគ្រ-ូ
អ្នកគ្ររូបស់ពួកគ្រនៅក្នងុថា្នាក់រៀនវិញ៕ 

តើយើងត្រៀមខ្លនួសម្រប់ការសិក្សាតាមប្របឌីជីថលហើយឬនៅ?

ការបង្រៀនប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌិតជួយចាប់ផ្តើមវិស័យអប់រំឡើងវិញ

 លោក Philip White នាយកសាលា អន្តរជាតិ ហៃសាយអិន ភ្នពំៃញ។  

 ជាទូទៅសិសៃសនៅតំបន់ជនបទមិនសូវទទួលបានបច្ចៃកវិទៃយាចុងកៃយដូចសិសៃសនៅក្នងុទីកៃងុទៃ។ 
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ភាពជឿនលឿននៃផ្នៃកបច្ចៃកវិទៃយា
បានផ្លាស់ប្តរូសង្គមរបស់យើងយ៉ាង
ចៃើន។តាមរយៈការបៃើបៃស់អីុន-
ធឺណិត និងឧបករណ៍ចល័ត ព័ត៌មាន
អាចរកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដៃលធ្វើឲៃយ
ការសិកៃសាកាន់តៃមានភាពងាយសៃលួ
ជាងមុន។
ការវិវឌៃឍនៃះជំរុញឲៃយមានការផ្លាស់ប្តរូ

យ៉ាងលឿនដៃលមិនធ្លាប់មាន។ចំណៃះ-
ដឹងនិងជំនាញដៃលកំពុងបងៃៀនអាច
នឹងមិនមានតមៃវូការនាពៃលអនាគត។
ដូច្នៃះបៃសកកម្មដ៏សំខាន់របស់សាលា
គឺរៀបចំឱៃយសិសៃសតៃៀមខ្លនួសមៃប់
ពៃលអនាគត។
សាលាអន្តរជាតិសិង្ហបុរី(SCIA)

ចៃករំលៃកសមត្ថភាពសតវតៃសរ៍ទី២១
ហើយក៏បងៃៀនឲៃយសិសៃសកា្លាយជា
អ្នកសិកៃសាដោយខ្លនួឯង។ការសិកៃសា
ដោយខ្លនួឯង(SDL)តមៃវូឲៃយចៃះ
ស្វៃងយល់ដោយខ្លនួឯង និងបន្តរក
ការរីកចមៃើន។គៃូនៅសាលាSCIA
ណៃនំាសិសៃសឱៃយអនុវត្តSDLតាមរបៀប
ដៃលសមសៃបតាមអាយុរបស់សិសៃស។
តាមរយៈការបងៃៀននៃះសិសៃសបណ្ដះុ
ការសៃលាញ់ការរៀនបង្កើនភាពជា
មា្ចាស់ការនៃការលូតលាស់និងបង្កើន
ការតៃៀមខ្លនួសមៃប់អាជីពនាពៃល

អនាគត។
SDLតៃវូបានអភិវឌៃឍតាមរយៈការ-

កសាងបរិយកាសសិកៃសាបៃបសហ-
បៃតិបតិ្តការដៃលតមៃវូឲៃយគៃូធ្វើជា
ទីបៃកឹៃសាចៃើនជាងលក្ខណៈផ្លវូការ។
ការដាក់ដំណើរការកម្មវិធីសិកៃសា

នៅផ្ទះ(HBL)បច្ចបុៃបន្ននៃះដោយសារ
ការបិទសាលាគឺជាឱកាសមួយសមៃប់
សិសៃសក្នងុការអនុវត្តកម្មវិធីSDL។
កម្មវិធីសិកៃសានៅផ្ទះរបស់សាលាSCIA

តៃវូបានរៀបចំឡើងដោយទាក់ទាញ

តាមរយៈកម្មវិធីផៃសៃងៗដូចជាClass
DojoនិងMicrosoftTeams។
គៃបូងៃៀនមៃរៀនតាមរយៈវីដៃអូដៃល
បានថតទុកការបងៃៀនដោយផ្ទាល់
និងការដាក់កិច្ចការឲៃយសិសៃសធ្វើ។
គៃូជំរុញ និងដឹកនំាបទពិសោធនៃ

ការសិកៃសារបស់សិសៃសជួយសមៃលួដល់
គំនិតផ្តចួផ្តើមក្នងុការរៀនហើយក៏
ទទួលពិគៃះយោបល់ផងដៃរ។
សិសៃសអនុវត្តតាមកាលវិភាគកម្មវិធី

HBL។ថ្នាក់មត្តៃយៃយនៅសាលាSCIA

គៃនិូទានរឿងគួរឱៃយទាក់ទាញ។ថ្នាក់
បឋមសិកៃសានិងវិទៃយាល័យគៃូផ្នៃកវិទៃយា-
សាស្តៃថតបងា្ហាញការធ្វើពិសោធនិង
ណៃនំាសិសៃសឱៃយអនុវត្តនៅផ្ទះដោយ
ខ្លនួឯងដោយសុវត្ថភិាព។
គៃូផ្នៃកកីឡាផ្តល់លំហាត់បៃណ

បៃចំាសបា្តាហ៍ដើមៃបីឱៃយសិសៃសបន្តមាន
ភាពសកម្ម។នៅពៃលដៃលគៃូដើរតួជា
អ្នកសមៃបសមៃលួ ពួកយើងសង្កៃត
ឃើញថសិសៃសជាចៃើនមានភាពជា
មា្ចាស់ការនិងភាពទទួលខុសតៃវូកាន់តៃ
ខ្ពស់ក្នងុការសិកៃសា។
ក្នងុពៃលដៃលសាលាផ្អាកដំណើរការ

នៃះ គឺជាពៃលដៃលចំាបាច់បំផុតដៃល
ពួកយើងតៃវូរួមគ្នាជាសហគមន៍តៃមួយ។ 
ក្នងុរយៈពៃលជាចៃើនសបា្តាហ៍មកនៃះ
បុគ្គលិករបស់សាលាSCIAរកៃសាទំនាក់-
ទំនងយ៉ាងជិតស្នទិ្ធជាមួយសិសៃស និង
ឪពុកមា្តាយដើមៃបីជួយពួកគៃក្នងុការ-
ផ្លាស់ប្តរូមករៀនកម្មវិធីHBL។
បន្ថៃមពីលើនៃះលោកBrenton

Tohពៃទឹ្ធបុរសផ្នៃកបឋមសិកៃសានៅ
សាលាSCIAចៃករំលៃកគន្លះឹមួយចំនួន
ដូចខាងកៃម៖

  បង្កើតទមា្លាប់ឱៃយកូនរបស់អ្នកមាន
រចនាសម្ពន័្ធក្នងុការរៀនសូតៃនៅផ្ទះ។
ពិភាកៃសាជាមួយគត់ពីរបៀបដៃលគត់

ចង់រៀនសូតៃ។រៀបចំកន្លៃងជាក់លាក់
នៅផ្ទះសមៃប់ឲៃយគត់បំពៃញកិច្ចការ
ជាបៃចំា។

 ដាក់កំណត់ពៃលវៃលាជាក់លាក់
ដៃលកូនរបស់អ្នកអាចបៃើបៃស់កំុពៃយូទ័រ
បាន។បៃប់ពួកគត់ពីការរំពឹងទុករបស់
អ្នក។គោលការណ៍ណៃនំាសាមញ្ៗញ គឺ
មិនឲៃយលើសពី៤ម៉ាងក្នងុ១ថ្ងៃសមៃប់
សិសៃសថ្នាក់បឋមសិកៃសា និងមិនឲៃយ
លើសពី៥ម៉ាងសមៃប់សិសៃសធំ។

 អនុញ្ញាតឲៃយកូនរបស់អ្នករៀនដោយ
ឯករាជៃយ។វាអាចសាមញ្ញដូចជាអនុ-
ញ្ញាតឱៃយពួកគត់ដោះសៃយលៃបៃងផ្គុំ
រូបភាពដោយខ្លនួឯង។បងៃៀនឲៃយ
ពួកគត់ស្វៃងរកដំណោះសៃយ។ កំុ
ផ្តល់ចម្លើយភា្លាមៗ។ភ្ញោចគំនិតពួកគត់
ដោយផ្តល់ពៃលវៃលាឱៃយពួកគត់គិត។
ការតៃៀមខ្លនួសមៃប់ពៃលអនាគត

មានន័យថតៃវូមានភាពរឹងមំាជម្នះ
រាល់ការលំបាក និងចៃះដោះសៃយ
ជាមួយភាពមិនបៃកដបៃជា។ខណៈ
ដៃលសាលាអន្តរជាតិSCIAបានផ្អាក
ការបងៃៀននៅសាលាដោយសារជំងឺ
កូវីដ១៩សាលាជឿជាក់ថសិសៃសានុុ-
សិសៃសនឹងទទួលបាននូវបទពិសោធដ៏
មានតម្លៃមួយ គឺការកា្លាយជាអ្នករៀន-
សូតៃដោយខ្លនួឯង៕

សាលា អន្តរជាតិ SCIA - សហគមន៍ អ្នកសិក្សា ដោយ ខ្លនួឯង

បុគ្គលិកសាលា SCIA សហការជាមួយឪពុកម្តាយដើមៃបីផ្តល់ការអប់រំមនគុណភាពខ្ពស់។



ថ្ងៃសុកៃ ទី៨ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០ | www.postkhmer.com/special-reportប៉ុស្តិ៍ សិក្សា អប់រំ E

វិទៃយាសា្ថានCamEdBusiness
Schoolដៃលមានមូលដា្ឋាននៅ
រាជធនីភ្នពំៃញមានបាវចនា១គឺ
«បណ្ដះុបណ្ដាលនិសៃសិតដៃលមាន
គុណភាពខ្ពស់សមៃប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
នៅកម្ពជុា»។
អស់រយៈពៃលជិត២០ឆា្នាំមកហើយ

វិទៃយាសា្ថាននៃះបានបណ្ដះុបណ្ដាល
និសៃសិតពោរពៃញដោយសកា្ដានុពល
ជាមួយជំនាញទូលំទូលាយផ្នៃក
គណនៃយៃយនិងហិរញ្ញវត្ថុដៃលសព្វថ្ងៃ
ពួកគៃជាអ្នកកាន់ការងារនៅក្នងុវិស័យ
សាជីវកម្មនានារាប់ចាប់ពីធនាគរ
រហូតដល់កៃមុហុ៊នគណនៃយៃយលៃបីៗ
ទំាងក្នងុសៃកុនិងអន្តរជាតិ។
ភាពជោគជ័យរបស់វិទៃយាសា្ថាន

CamEd គឺកំពុងផ្តល់នូវវគ្គសិកៃសា
ដៃលសៃបតាមតមៃវូការទីផៃសារបច្ច-ុ
បៃបន្ននិងផ្តល់ការអប់រំល្អបំផុតសមៃប់
និសៃសិតដៃលមានទៃពកោសលៃយដើមៃបី
ឲៃយពួកគៃមានសមត្ថភាពដ៏ស័ក្តសិម
ក្នងុការចូលទៅបមៃើការងារនៅក្នងុ
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមំារបស់កម្ពជុា
ដៃលកំពុងមានតមៃវូការខ្ពស់ដើមៃបី
គំទៃដល់អាជីវកម្មដៃលកំពុងរីក-
ចមៃើន ដូចជាឧសៃសាហកម្មខា្នាតតូច
និងមធៃយមឬកៃមុហុ៊នធំៗជាដើម។
បរិញ្ញាបតៃផ្នៃកគណនៃយៃយ និង

ហិរញ្ញវត្ថុ (Honours) រយៈពៃល៤
ឆា្នាំឬBA របស់វិទៃយាសា្ថាននៃះ គឺជា
បរិញ្ញាបតៃដៃលអនុញ្ញាតឱៃយនិសៃសិត
សិកៃសាទំាងកមៃិតបរិញ្ញាបតៃផ្នៃក
គណនៃយៃយ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសិកៃសា
សញ្ញាបតៃជំនាញអ្នកបច្ចៃកទៃសផ្នៃក
គណនៃយៃយ (CAT)ហើយថៃមទំាង
អាចបន្តសិកៃសាថ្នាក់គណនៃយៃយករ
ជំនាញ(ACCA)ជាមុខវិជា្ជាដៃលជួយ
ហ្វកឹហ្វនឺនិសៃសិតដៃលបញ្ចប់ការសិកៃសា
សមៃប់អាជីពបៃកបដោយវិជា្ជាជីវៈ
នៅក្នងុឧសៃសាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។
«យើងអាចនិយយបានថយើងជា

សាលាធុរកិច្ចល្អបំផុតមួយនៅក្នុង
បៃទៃសកម្ពុជាដៃលផ្តាតលើការ-
បណ្ដះុបណ្ដាលជំនាញគណនៃយៃយ
ហិរញ្ញវត្ថុ និងសវនកម្ម។អាថ៌កំបំាង
របស់យើង គឺកា្លាយជាសា្ថាប័នដំបូងគៃ
ដៃលផ្តល់ការអប់រំផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុបៃកប-
ដោយគុណភាពដោយយោងតាម
ការទទួលសា្គាល់ជាអន្តរជាតិពីសា្ថាប័ន
មួយចំនួនដូចជាសមាគមគណនៃយៃយ-
ករជំនាញ(ACCA)វិទៃយាសា្ថានChar-
teredFinancialAnalyst(CFA)
អង្គការស្តង់ដាអន្តរជាតិ(ISO) និង
AUNជាដើម។
លោកសៃីសំសុគនា្ធារីនាយិការរង

របស់វិទៃយាសា្ថានCamEdថ្លៃងថ៖
«បុគ្គលិកផ្នៃកបណ្ដះុបណ្ដាលរបស់
យើងមានគៃូ និងសាស្តាៃចារៃយដៃល
មានសមត្ថភាពកមៃិតអន្តរជាតិ។

យើងមានបច្ចៃកវិទៃយា និងបៃព័ន្ធអប់រំ
ខ្ពស់ហើយកៃមុហុ៊នសវនកម្មអន្តរ-
ជាតិលៃបីៗដូចជាPwC,KPMG,EY
និងDeloitteសុទ្ធតៃបានទទួលសា្គាល់
គុណភាពនិសៃសិតរបស់យើង»។
ទោះយ៉ាងណក៏ដោយវគ្គសិកៃសា

តៃ១មិនអាចធ្វើឲៃយសាលាCamEd
កា្លាយជាសា្ថាប័នអប់រំដ៏លៃចធ្លាមួយ

នៅកម្ពជុាបាននោះទៃ។បុ៉ន្តៃការដឹកនំា
ដោយគណៈគៃប់គៃងដ៏រឹងមំាជាមួយ
នឹងចក្ខវិុស័យដើមៃបី«អភិវឌៃឍន៍សហ-
គមន៍គណនៃយៃយនិងហិរញ្ញវត្ថុជំនាញ
ឲៃយសៃបទៅនឹងមជៃឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុ
អន្តរជាតិផ្តចួផ្តើមគំនិតក្នងុនាមជា
អ្នកដឹកនំា និងលើកកម្ពស់ស្តង់ដា
សីលធម៌»បានធ្វើឱៃយវិទៃយាសា្ថាននៃះ

ឈានមុខគៃនៅក្នងុវិស័យនៃះ។
គុណតម្លៃស្នលូរបស់វិទៃយាសា្ថានគឺ

គុណភាពខ្ពស់នៃការបងៃៀនការរៀន-
សូតៃជាប់ជានិច្ចនិងជំនាញការងារ។
ថ្នាក់បរិញ្ញាបតៃជំនាញគណនៃយៃយ

និងហិរញ្ញវត្ថុ និងវិញ្ញាបនបតៃអ្នក-
បច្ចៃកទៃសគណនៃយៃយអន្តរជាតិ(BA
+CAT)សៃបតាមតមៃវូការរបស់
សហព័ន្ធគណនៃយៃយករអន្តរជាតិ
កៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង
កៃបខ័ណ្ឌគុណវុឌៃឍិជាតិកម្ពជុា។
សិកៃសានៅវិទៃយាសា្ថានCamEd

និសៃសិតនឹងទទួលបានសញ្ញាបតៃចំនួន
២ក្នងុពៃលតៃ១គឺបរិញ្ញាបតៃគណ-
នៃយៃយ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសញ្ញាបតៃ
CATដោយនិសៃសិតមានជំនាញដៃល
និយោជកនិងសហគៃនិតៃវូការ។
«នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការសិកៃសា

ជំនាញគណនៃយៃយ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅ
កម្ពជុាវិទៃយាសា្ថានCamEdតៃងតៃមាន
ចក្ខវិុស័យនិងបៃសកកម្មចៃបាស់លាស់។
គោលដៅវៃងឆា្ងាយរបស់យើង គឺ

បណ្ដះុបណ្ដាលនិសៃសិតឲៃយមានជំនាញ
គណនៃយៃយនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងសមត្ថភាព
ក្នងុជំនាញនៃះសៃបនឹងមជៃឈមណ្ឌល
ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនានា»។
លោកសៃីបន្ថៃមថ៖«ជាមួយគ្នានៃះ

វិទៃយាសា្ថាននឹងបំពៃញតមៃវូការការងារ
របស់កៃមុហុ៊នក្នងុសៃកុសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
និងអង្គការផៃសៃងៗទាក់ទងនឹងជំនាញ
គណនៃយៃយ និងហិរញ្ញវត្ថុដៃលបៃកប-
ដោយគុណភាព»។
កម្មវិធីសិកៃសាថ្នាក់បរិញ្ញាបតៃBA

បានបណ្ដះុបណ្ដាលនិសៃសិតដើមៃបី
បមៃើការងារជាគណនៃយៃយករ និង
ហិរញ្ញវត្ថុជំនាញដៃលអាចបៃកួត-

បៃជៃងបានយ៉ាងងាយសៃលួជាមួយ
អ្នកដៃលធ្វើការនៅកៃមុហុ៊នលំដាប់
ពិភពលោក។
សមៃប់និសៃសិតដៃលបញ្ចប់ការ-

សកិៃសាដោយជោគជយ័គអឺាចទទលួ-
បានការងារដៃលមានបៃក់ខៃខ្ពស់
កពំងុរងច់ាំពកួគៃដចូជាគណនៃយៃយ-
ករសវនករអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុអ្នក-
ពិគៃះយោបល់ផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុ អ្នក-
បៃកឹៃសាពន្ធដារមន្តៃីវនិយិោគមន្តៃីផ្នៃក
ផ្តល់បៃក់កម្ចីអ្នកវិភាគថវិកាគណ-
នៃយៃយករចំណយហៃរញ្ញិកមន្តៃី
គៃបគ់ៃងហានភិយ័នងិគណនៃយៃយករ
ហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។
«និសៃសិតនឹងបញ្ចប់ការសិកៃសាជាមួយ

ចំណៃះដឹងជំនាញការចៃះសមៃបខ្លនួ
កៃមសីលធម៌ និងការធ្វើការជាកៃមុ
ដៃលជួយពួកគៃឱៃយបំពៃញការងារបាន
យ៉ាងល្អទំាងនៅក្នងុកៃមុហុ៊នជាតិនិង
អន្តរជាតិ»។
លោកសៃី សុគនា្ធារីថ្លៃងថ៖«ជាង

៧០ភាគរយនៃការជៃើសរីសបុគ្គលិក
ពីកៃុមហុ៊នធំៗចំនួន៤ គឺកៃុមហុ៊ន
PwC,KPMG,Ernst&Youngនិង
Deloitte គឺពួកគៃជៃើសរីសនិសៃសិត
ដៃលបញ្ចប់ការសិកៃសានៅវិទៃយាសា្ថាន
CamEd»។
ខណៈពៃលដៃលតមៃវូការគណ-

នៃយៃយករ និងទីបៃឹកៃសាហិរញ្ញវត្ថុ
ដៃលមានជំនាញកំពុងបន្តកើន
ឡើងនៅក្នងុឧសៃសាហកម្មធនាគរ
និងហិរញ្ញវត្ថុនោះជមៃើសអាជីព
គណនៃយៃយពិតជាផ្តល់នូវអត្ថ-
បៃយោជន៍ចៃើននិងជាជមៃើសដ៏
ល្អបៃសើរដល់និសៃសិតដៃលមាន
ជំនាញផ្នៃកខាងគិតលៃខ៕

ជំនាញ គណនេយ្យ នៅ វិទ្យាសា្ថាន CamEd Business School 
ដេលមាន ស្តង់ដាពិភពលោក នៅក្នងុ ឧស្សាហកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ

វិទៃយាសា្ថាន CamEd ផ្តល់ការបណ្តះុបណ្តាលជំនាញគណនៃយៃយល្អបំផុតនៅក្នងុទីកៃងុភ្នពំៃញ។              និសៃសិតបញ្ចប់ការសិកៃសាអាចទទួលបានការងារមនបៃក់ខៃខ្ពស់។  

លោ កសៃ ីសំ សុគនា្ធារី នាយិការងរបស់វិទៃយាសា្ថាន CamEd ។ 



ចាប់ផ្តើមជាមួយនិស្សិតកម្ពជុាដ្ល
បានសិក្សានៅប្ទ្សអូស្តលី្ក្ម
គម្ងកូឡំុបូក្នងុឆ្នា១ំ៩៥០អាហា-
រូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្លី
គឺជាផ្នក្មួយដ៏សំខាន់និងយូរអង្វង្
ន្ទំនាក់ទំនងទ្វភ្ាគីរបស់អូស្តលី្
ជាមួយប្ទ្សកម្ពជុា។កម្មវិធីអាហា-
រូបករណ៍អូស្ត្លីបន្តក្រដំណ្ល
ដល់ថ្ងន្្ះ។
អស់រយៈព្លជាង២៥ឆ្នាំកម្មវិធី

អាហារូបករណ៍អូស្ត្លីបានផ្តល់
ឱកាសអប់រំនៅកមិ្តក្យឧត្តម
ដល់ប្ជាជនកម្ពជុាដ្លមានទ្ព-
កោសល្យ។ និស្សិតកម្ពជុាជិត៨៥០
នាក់បានបន្តសិក្សានៅប្ទ្សអូស្ត-្
លីក្មកម្មវិធីន្ះ។
អតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍អូស្ត-្

លីដ្លបានវិលត្ឡប់មកប្ទ្ស
កម្ពជុាឥឡូវន្ះកំពុងប្ើប្ស់បទ-
ពិសោធ និងជំនាញដ្លទទួលបាន
នៅក្នុងប្ទ្សអូស្ត្លីដើម្បីជួយ
ប្ទ្សកម្ពជុាក្នងុការឆ្លើយតបទៅនឹង
ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ និងជំរុញ
ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងស្ដ្ឋកិច្ចរបស់
ប្ទ្សកម្ពជុា។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្លីប្ចំានៅ

កម្ពជុាលោកPabloKangមាន

ប្សាសន៍ថា៖«អតីតនិស្សិតអូស្តលី្
កំពុងធ្វើគោលនយោបាយជួយជំរុញ
កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចកសាងទំនាក់ទំនង
ពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្ម និងពងឹ្ង
សា្ថាប័នសុខាភិបាលនៅកម្ពជុា»។
ឧទាហរណ៏មួយន្អតីតនិស្សិត

អាហារូបករណ៍អូស្តលី្ដ្លចូល-
រួមចំណ្កក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹង
សា្ថានការណ៍រាតត្បាតកូវីដ១៩ គឺ

លោកសី្អ្ងឡ្ងសា៊ាដ្លបានបញ្ចប់
ការសិក្សាថា្នាក់អនុបណ្ឌតិផ្នក្ជំងឺឆ្លង
ន្សាកលវិទ្យាល័យWestern
Australia។បនា្ទាប់ពីវិលត្ឡប់មក
ប្ទ្សកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ២០១៨
ឡ្ងសា៊ាបានកា្លាយជាជំនួយការ
ប្ធានមន្ទីរពិសោធន៍វិនិច្ឆ័យនៅ
មន្ទរីព្ទ្យកាល់ម្៉តរាជធានីភ្នព្ំញ។
ឡ្ងសា៊ាគ្ប់គ្ងមុខងារមន្ទីរ-

ពិសោធន៍ជាច្ើនដ្លមានសារៈ-
សំខាន់ក្នងុការប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងជំងឺ
រាតត្បាតកូវីដ១៩។លោកសី្ឡ្ង
សា៊ាទទួលសា្គាល់ថា ជំនាញ និងចំ-
ណ្ះដឹងដ្លលោកសី្ទទួលបាន
តាមរយៈអាហារូបករណ៍អូស្ត្លី
ជួយឱ្យលោកសី្ធ្វើការស្វជ្វជំងឺ
រាតត្បាតប្ភ្ទកូវីដ១៩ប្កបដោយ
ប្សិទ្ធភាព។
ដោយសារត្លទ្ធផលសិក្សាល្ច

ធ្លាក្នងុអំឡុងព្លអាហារូបករណ៍
អូស្តលី្ឡ្ងសា៊ាថ្មីៗ ន្ះបានទទួល
អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាថា្នាក់បណ្ឌតិ
នៅសាកលវិទ្យាល័យCurtin,Perth,
WesternAustralia។
រឿងរា៉ាវរបស់ឡ្ងសា៊ា គឺជាឧទា-

ហរណ៍ជាក់ស្តង្មួយដ្លកម្មវិធីអូ-
សា្ការអូស្តលី្កំពុងជួយវិស័យសុខា-
ភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ
រាតត្បាតន្ះ និងរបៀបដ្លកម្មវិធី
ន្ះធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តរូពិតប្កដ
នៅក្នងុជីវិតរបស់ប្ជាជនកម្ពជុា។
ការសម្ចចិត្តរបស់លោកសី្ឡ្ង
សា៊ាក្នងុការពន្យារព្លការចាប់ផ្តើម
អាហារូបករណ៍របស់លោកសី្ដោយ-
សារកាលៈទ្សៈជំុវិញជំងឺកូវីដ១៩
និងបានផ្តល់ឱកាសឱ្យលោកសី្ជួយ

ក្នងុការប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងរោគរាត-
ត្បាតន្ះនៅកម្ពជុា។
លោកKangបានបន្ថម្ថាបច្ចប្ុបន្ន

ន្ះមាននិស្សិតកម្ពជុាជិត២៥០០
នាក់កំពុងត្សិក្សានៅសាកល-
វិទ្យាល័យផ្ស្ងៗនៅប្ទ្សអូស្តលី្
តួល្ខន្ះបានកើនឡើង១៥ភាគរយ
បើធៀបនឹងរយៈព្លដូចគ្នាកាលពី
ឆ្នាមុំន។ ប្ទ្សអូស្ដលី្នៅត្ជា
ទិសដៅទី១សម្ប់និស្សិតកម្ពុជា
ដ្លចង់ទៅសិក្សានៅប្ទ្សនិយាយ
ភាសាអង់គ្លស្ដោយបង់លុយដោយ
ខ្លនួឯង។
លោកKangបន្ថម្ថា៖«ទំនាក់-

ទំនងរបស់ប្ទ្សអូស្តលី្ជាមួយ
ប្ទ្សកម្ពជុាតូ្វបានបង្កើតឡើង
ដោយការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាង
ប្ជាជនប្ទ្សទំាង២ជាច្ើន
ជំនាន់ហើយទំនាក់ទំនងន្ះក៏
កាន់ត្មានភាពរឹងមំាជាងព្ល
មុនដោយសារការផ្លាស់ប្តូរការ-
សិក្សា»។
អាហារូបករណ៍អូស្តលី្បានពន្យារ

ព្លន្ការដក់ពាក្យសំុរហូតដល់ថ្ងទី្
៣០ខ្មិថុនាដើម្បីបន្ធរូបន្ថយបន្ទកុ
ដល់អ្នកដក់ពាក្យទំាងឡាយដ្លរង
ផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩៕
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លោកឧកញ៉ាវ្ជ្ជបណ្ឌតិ គួច ម្៉ង
លីសា្ថាបនិកប្ធានកុ្មបឹ្ក្សាភិបាល
និងជាអគ្គនាយកប្តិបត្តិន្កុ្មហុ៊ន
ម្៉ងលី ជ្. គួច អ្ឌ្យូខ្សិន
(MJQE)ដ្លជាកុ្មហុ៊នម្ន្
មជ្ឈមណ្ឌលភាសាអ្អាយអាយ
(Aii) និងសាលារៀនអន្តរទ្វីប
អាម្រិកំាង(AIS)បានថ្លង្អំណរ-
គុណដល់សិស្សានុសិស្សឪពុកមា្តយ
និងលោកគូ្អ្នកគូ្ខណៈព្ះរាជា-
ណាចក្កម្ពជុាកំពុងប្យុទ្ធប្ឆំង
ជំងឺកូវីដ១៩ដ្លជាជំងឺរាតត្បាត
សកល។
ទោះជាយា៉ាងណាលោកឧកញ៉ា

វ្ជ្ជបណ្ឌតិរូបន្ះក៏បានច្ញសារព្-
មានផងដ្រនៅព្លដ្លគឹ្ះសា្ថាន
អប់រំកំពុងតសូ៊ជាមួយនឹងផលប៉ះ-
ពាល់ន្ការបិទសាលារៀនដោយ
លោកបានបញ្ជនូសញ្ញាយា៉ាងច្បាស់ថា
វិស័យអប់រំរបស់ព្ះរាជាណាចក្
កម្ពជុាកំពុងស្ថតិនៅក្នងុដំណាក់កាល
មួយដ៏លំបាក។
«មនុស្សភាគច្ើនបានកាន់ដ្រួមគ្នា

ក្នងុព្លវ្លាដ៏លំបាកន្ះ។ខ្ញុំសូម
ថ្លង្អំណរគុណចំពោះបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំ
ចំពោះការលះបង់និងព្លវ្លារបស់
ពួកគ្។ ពួកគ្នៅត្ខិតខំធ្វើការ
ហើយខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរចំពោះ
ការយោគយល់របស់ពួកគ្ខា្លាំង
ណាស់»។
«ខ្ញុំក៏សូមថ្លង្អំណរគុណផងដ្រ

ដល់ឪពុកមា្តយនិងសិស្សានុសិស្ស។
ខ្ញុំពិតជាសូមកោតសរសើរចំពោះការ-
យោគយល់របស់ពួកគ្ និងវិធីដ្ល
ពួកគ្តសូ៊ក្នងុគ្ក៏លំបាកន្ះ»។
ជាមួយនឹងវិស័យអប់រំដ្លកាន់-

ត្មានភាពតានតឹងលោកឧកញ៉ា
វ្ជ្ជបណ្ឌតិគួចម្៉ងលីបានធ្វើការអំពាវ- 
នាវយា៉ាងអស់ពីចិត្តសំុការយោគយល់
និងការគំទ្បន្ថម្។អំឡុងព្លកំពុង
ជួបវិបត្តិដ្លមិនធា្លាប់មានមកន្ះវា
បានធ្វើឱ្យស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធា្លាក់ចុះ
លោកឧកញ៉ាវ្ជ្ជបណ្ឌតិក៏បានអំពាវ-
នាវដល់មា្ទាស់ផ្ចះជួលអគរនិងឪពុក-
មា្តយឲ្យសម្លងឹទៅ«រូបភាពធំ»។
«សម្ប់អ្នកដ្លមិនទាន់បាន

ចូលរួមដោះស្យសា្ថានការណ៍ន្ះ
រួមគ្នាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឱ្យពួកគ្ក្ឡ្ក-
មើលរូបភាពធំជាងន្ះហើយថាតើអ្វី
នឹងរងផលប៉ះពាល់ប្សិនបើគ្មាន
សាលារៀនសម្ប់កូនៗរបស់យើង
នោះ។វានឹងមានផលប៉ះពាល់យា៉ាង
ខា្លាងំទៅលើកូនៗ និងស្ដ្ឋកិច្ចរបស់
យើងលុះត្ត្ប្ជាជនយល់ដឹងអំពី
សា្ថានភាពន្ះកាន់ត្ទូលំទូលាយ»។
«វាតូ្វការព្លវ្លា៣០ឆ្នាំសម្ប់

ប្ព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាដើម្បីមកដល់

ចំណុចន្ះដូចសព្វថ្ង្បុ៉ន្ត្ប្សិនបើវា
ដួលរលំនោះវានឹងមិនអាចស្ទះុងើប
ឡើងវិញឆប់រហ័សនោះទ្។ខ្ញុំបា៉ាន់-
សា្មានថា៨០ភាគរយន្សាលាឯកជន
នៅកម្ពជុាអាចនឹងបិទទា្វារប្សិនបើ

សា្ថានការណ៍ន្ះនៅត្បន្តរយៈព្ល២
ខ្ទៀត»។
លោកព្មានថា៖«សាលារៀនភាគ-

ច្ើនជួលអគរគ្ហើយពួកគ្ពឹង-
ផ្អក្ច្ើនទៅលើប្ក់បង់ថ្ល្ការសិក្សា

ដើម្បីបន្តដំណើរការ។ប្សិនបើមា្ចាស់
អគរមិនអើពើនឹងសា្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ
ន្ះហើយបដិស្ធមិនជួយទាក់ទង
នឹងតម្ល្ជួលហើយឪពុកមា្តយទាមទារ
ការបញ្ចះុតម្ល្ឬសូម្បីត្មិនបង់ថ្ល្
ការសិក្សានោះសាលានឹងមិនអាច
រស់នៅបានយូរនោះទ្»។
ក្នុងនាមជាសាស្ត្ចារ្យជាវ្ជ្ជ-

បណ្ឌតិសហគិ្ននិងជាសប្បុរសជន
ផងដ្រនោះបុរសសញ្ជាតិខ្មរ្-អាម្រិ-
កំាងរូបន្ះបានលើកឡើងថាប្សិន
បើការព្យាកររបស់គត់កា្លាយជាការពិត
នោះនឹងពិបាកដោះស្យលើបញ្ហា
ន្ះ។
«តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះ

សិស្សានុសិស្សប្សិនបើសាលាឯក-
ជនទំាងអស់តូ្វបិទទា្វារ?តាមសា្ថាន-
ភាពនាព្លកន្លងមកសូម្បីត្សាលា-
រៀន១តូ្វបិទទា្វារ ក៏មានបញ្ហាប្ឈម
ជាច្ើនទំាងរដ្ឋាភិបាលក្សួងអប់រំ
យុវជននិងកីឡាសា្ថាប័នអប់រំកមិ្ត
ឧត្តមសិក្សាសមាគមសាលារៀនគឺ
យើងទំាងអស់គ្នាបានតសូ៊ដើម្បីដោះ-
ស្យសា្ថានភាពនោះ»។
«ឥឡូវសាកស្ម្មើលប្សិនបើ

សាលារៀនឯកជនភាគច្ើនតូ្វបាន
បិទទា្វារសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចដោះ-
ស្យជាមួយសិស្សទំាងអស់ដ្លរង
ផលប៉ះពាល់ដោយរបៀបណា?ខ្ញុំ
គិតថាន្ះជាព្លវ្លាដ៏លំបាកមួយ
សម្ប់រដ្ឋាភិបាលឪពុកមា្តយ និង
វិស័យឯកជន»។

លោកបន្តថា៖ «វាពិតជាពិបាក
ណាស់នៅព្លរដ្ឋាភិបាល និង
សា្ថាប័នអប់រំស្នើសំុជំនួយ បុ៉ន្ត្មាន
អ្នកខ្លះបដិស្ធមិនជួយ។វាជាព្ល-
វ្លាដ៏លំបាកសម្ប់យើងនិងអាជីវ-
កម្មតូចតាចដទ្ទៀតហើយនៅព្ល
បញ្ហាន្ះកាន់ត្អាក្ក់ទៅៗនោះ
មនុស្សខ្លះសម្លងឹមិនវ្ងឆ្ងាយហើយ
មិនបានមើលទៅរូបភាពធំជាងន្ះ»។
លោកវ្ជ្ជបណ្ឌតិ ម្៉ងលីបានព្-

មានថា វិបត្តិប្បន្ះនៅក្នងុវិស័យ
អប់រំនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា
ទំាងមូល។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«វានឹងប៉ះពាល់

យា៉ាងខា្លាងំទៅលើស្ដ្ឋកិច្ចទំាងមូល។
តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះបុគ្គលិកដ៏
ច្ើនដ្លនឹងបាត់បង់ការងាររបស់
ពួកគ្និងសិស្សានុសិស្សដ្លមិនអាច
បញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគ្បាន»?
ដើម្បីដោះស្យបញ្ហាន្ះលោក

បានអំពាវនាវឱ្យមានការខិតខំបឹ្ង-
ប្ងរួមគ្នាពីគ្ប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទំាង-
អស់ដើម្បីធានាដល់វិស័យអប់រំឯក-
ជនឲ្យអាចទប់ទល់នឹងព្យុះភ្លៀងន្ះ
បាន។
លោកវ្ជ្ជបណ្ឌិតបន្ថ្មថា៖«វា

ចំាបាច់ណាស់ដ្លមា្ចាស់អគរ និង
ឪពុកមា្តយតូ្វយល់អំពីសា្ថានភាព
ធ្ងន់ធ្ងរន្ះ និងតូ្វឆ្លើយតបតាម
ការជាក់ស្តង្។វាជារឿងល្អប្សិនបើ
រដ្ឋាភិបាលធ្វើអន្តរាគមន៍ហើយ
ប្ហ្លអាចស្នើសំុថវិកាមួយចំនួន
ជាការការពារដើម្បីឱ្យប្ក់កម្ចីទៅ
សា្ថាប័នអប់រំទំាងន្ះដើម្បីធានាថា
សាលារៀនទំាងន្ះអាចនៅរស់រាន
មានជីវិតបាន»។
សា្ថាបនិកន្មជ្ឈមណ្ឌលភាសាអ្

អាយអាយ(Aii) និងសាលារៀន
អន្តរទ្វបីអាម្រិកំាង(AIS)ដ្លមាន
សិស្សប្មាណ១៤៥០០នាក់ចាប់តំាង
ពីបើកដំណើរការ តំាងពីឆ្នាំ២០០៥មក
នោះបានលើកឡើងថាចំណង់ចំណូល-
ចិត្តគឺជាអាថ៌កំបំាងន្ភាពជោគជ័យន្
សាលារៀនរបស់គត់។
លោកថ្លង្ថា៖«អ្នកមិនម្នធ្វើការ

នៅក្នងុវិស័យអប់រំដើម្បីស្វង្រកលុយ
នោះទ្អ្នកតូ្វត្មានទឹកចិត្តស្-
លាញ់អ្វីៗ គឺជាការស្លាញ់។តើអ្នក
ស្លាញ់វិស័យន្ះដោយរបៀបណា
តើអ្នកជួយសិស្សានុសិស្សឲ្យរីកចម្ើន 
ដោយរបៀបណា?តើអ្នកចង់ជួយ
ប្ជាជនកម្ពជុាឱ្យប្សើរឡើងដោយ
របៀបណា?វាគួរឲ្យសោកសា្តយ
ណាស់ដ្លព្លខ្លះមនុស្សមួយចំនួន
មិនយល់ពីទឹកចិត្តដ្លយើងមាន
ចំពោះការអប់រំ»៕

លោកឧកញ៉ាវ្រាជ្ជបណ្ឌតិគួចម៉្រាងលីព្រាមានពីអនាគត 
របស់គ្រាឹះស្ថានអប់រំឯកជនអំឡុងវិបត្តិជំងឺកូវីដ

 លោកឧកញ៉ាវៃជ្ជបណ្ឌតិ គួច ម៉ៃងលី អរគុណលោកគៃ ូអ្នកគៃ ូសិសៃសានុសិសៃស និងឪពុកម្តយ ខណៈកម្ពជុាកំពុងបៃយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩។ 

 លោកវៃជ្ជបណ្ឌតិ គួច ម៉ៃងលី អំពាវនាវឲៃយភាគីពាក់ព័ន្ធជួយការពារវិស័យអប់រំ។ 

 សាលា Aii និង AIS មនសិសៃសបៃមណ១៤៥០០នាក់ចាប់តំាងពីបើកក្នងុឆ្នា២ំ០០៥។ 



តើលោកអាចប្រ្រប់ខ្ញុំបានទ្រ អំពី
ការផ្តល់ជូនពិស្រសចំនួន២ឆ្ន្រំសិក្រសា
ដ្រលមានតម្ល្រត្រមឹត្រ៥០០០ដុល្ល្ររ
ក្នងុ១ឆ្ន្រំ?
សិស្សានុសិស្សចំនួន១០០នាក់

ដំបូងដ្លចុះឈ្មោះចូលរៀននៅ
សាលារបស់យើង នឹងទទួលបាន
ការបញ្ចះុតម្ល្ពិស្សពោលគឺបង់
តឹ្មត្៥០០០ដុលា្លារបុ៉ណ្ណោះ
ក្នងុ១ឆ្នាំសម្ប់រយៈព្ល
២ឆ្នាំសិក្សាខាងមុខ គឺ
ឆ្នាំសិក្សា(២០២០-
២០២១និង២០២១-
២០២២)។សម្ប់
សិស្សដ្លចុះឈ្មោះ
ចាប់ពីព្លន្ះ រហូត
ដល់ខ្សីហាក្នុងឆ្នាំន្ះ
នឹងរីករាយជាមួយការ-
ផ្តល់ជូន

ពិស្សន្ះ។ការផ្តល់ជូនន្ះគឺដើម្បី
ផ្តល់ការអប់រំដ្លមានគុណភាពខ្ពស់
ជាមួយតម្ល្សមរម្យជាពិស្សក្នងុ
អំឡុងព្លមានបញ្ហាស្ដ្ឋកិច្ច។

សាលរៀនមួយចំនួនបានដំឡើងថ្ល្រ
តើសាលInvictusប្រកាន់ជំហរ
ដូចម្ត្រចចំពោះបញ្ហ្រន្រះ?
យើងបន្តប្កាន់ខា្ជាប់នូវការប្តជ្ា្ញា-

ចិត្តរបស់យើងក្នងុការផ្តល់ការអប់រំ
ប្កបដោយគុណភាពខ្ពស់ក្នងុតម្ល្
សមរម្យមួយសម្ប់ឪពុកមា្តាយនៅ
ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ខណៈសាលា
អន្តរជាតិមួយចំនួនបានដំឡើងថ្ល្ក្នងុ
គ្ដ៏លំបាកន្ះសាលាអន្តរជាតិ
Invictusភ្នំព្ញបានជ្ើសរីស
ការបន្ធរូបន្ថយតម្ល្ពី៨០០០ដុលា្លារ
មកនៅតឹ្ម៥០០០ដុលា្លារក្នងុ១ឆ្នាំ។
សិស្សានុសិស្សដ្លមិនអាចមក

រៀននៅសាលារបស់យើងក្នងុរាជធានី
ភ្នំព្ញបាន ពួកគ្ក៏អាចចុះឈ្មោះ
ចូលរៀនតាមអនឡាញwww.invic-
tus.familyជាមួយនឹងតម្ល្តឹ្មត្
៤០០០ដុលា្លារបុ៉ណ្ណោះក្នងុ១ឆ្នាំ។

តើលោកនឹងរៀបចំការសិក្រសាតាម
អនឡាញដ្ររឬទ្រ?

បន្ថម្ពីលើការផ្តល់ជូនការ-
សិក្សាតាមផ្ទះដល់សិ-
ស្សានុសិស្សឥឡូវន្ះ
សាលាអន្តរជាតិ In-
victus ភ្នំព្ញ 
កំពុងផ្តាតលើទស្សនៈ
បង្ៀនតាមអនឡាញ
(virtualcampus)

www.invictus.family
ដើម្បីផ្តល់ជូននូវការ-

សិក្សានៅផ្ទះព្ញម៉ោងដល់សិស្សា-
នុសិស្សនៅទូទំាងពិភពលោក។
សិស្សានុសិស្សចាប់ពីថ្នាក់ទី១ដល់ទី
៦ ព្លន្ះអាចចុះឈ្មោះចូលរៀន
ជាមួយកម្មវិធី InvictusFamily
ដើម្បីចូលរួមសិក្សាម្រៀនប្ចំាថ្ង្
តាមកាលវិភាគច្បាស់លាស់ដ្ល
បង្ៀនដោយលោកគូ្-អ្នកគូ្ដ្ល
មានសមត្ថភាព និងបទពិសោធខ្ពស់
មកពីគ្ប់សាខារបស់សាលាអន្តរ-
ជាតិInvictus។
យើងរួមបញ្ចលូគ្នាន្កម្មវិធីZoom

សម្ប់VideoConference និង
GoogleClassroomដើម្បីអនុវត្ត
ម្រៀនរៀននៅតាមផ្ទះ(HBL)។

 
តើលោកមើលឃើញថាវិបត្តិន្រះបាន
ជះឥទ្ធពិលដូចម្ត្រចចំពោះវិស័យអប់រំ
នៅកម្ពជុា?
ន្ះជារឿងថ្មីមួយដ្លផ្តាតសំខាន់
ទៅលើអនាម័យនិងសុខុមាលភាព។
ហើយក៏បង្កើនការយល់ដឹងរបស់
យើងអំពីសារៈសំខាន់ន្ការថ្ទំា
សុខភាព និងការធ្វើការងារជាកុ្ម
ដើម្បីធានាបាននូវសុខុមាលភាព
សង្គម។សាលាអន្តរជាតិ Invictus
ភ្នំព្ញចូលរួមចំណ្កក្នុងការអប់រំ
ប្កបដោយគុណភាពខ្ពស់នៅទីកុ្ង
ភ្នព្ំញ។

ពាក្រយ InvIctusមានន័យថា 
«អង់អាច» ។តើក្នងុអំឡុងព្រលន្រះ
សាលបង្ហ្រញពីអត្ថន័យន្រពាក្រយន្រះ
យ៉្រងដូចម្ត្រច?
កម្មវិធីInvictusFamilyដ្លជា

កម្មវិធីផ្តល់ការសិក្សាតាមផ្ទះគឺប្សូត

ច្ញពីសា្មោរតីន្ពាក្យ «អង់អាច»។
យើងទទួលបានការសាកសួរជាច្ើន
ពីឪពុកមា្តាយនៅតាមបណ្តាប្ទ្ស
ក្នងុតំបន់ដូចជាប្ទ្សសិង្ហបុរីកម្ពជុា
ជបុ៉នត្វ៉ាន់កូរ្៉និងប្ទ្សជាច្ើន
ទៀត។យើងជឿជាក់ថន្ះគឺជា
សករាជថ្មីមួយសម្ប់ការសិក្សាអន-
ឡាញ។ដូច្នះ្យើងនឹងផ្តល់ការសិក្សា
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យផ្អ្កលើកម្មវិធី
សិក្សាខ្មបី៊្ជកមិ្តអនុវិទ្យាល័យ
Cambridgesecondarycurricu-
lumកម្មវិធីប្ឡងបញ្ចប់ថ្នាក់អនុ- 
វិទ្យាល័យអន្តរជាតិ IGCSE និង
កម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្មបី៊្ជកមិ្តA
Levelនៅខ្សីហាន្ះ។

តើលោកមើលឃើញថាវិបត្តិន្រះបាន
ជះឥទ្ធិពលយ៉្រងដូចម្ត្រចទៅលើ
វិស័យអប់រំជាទូទៅនៅក្នងុតំបន់?
អ្នកផ្តល់ការអប់រំតូ្វប្កាន់ខា្ជាប់ឲ្យ

បាននូវការអប់រំដ្លមានគុណភាព
សម្ប់សិស្សដ្លរៀននៅសាលា-
រៀន ក៏ដូចជាសិស្សដ្លរៀនអន-
ឡាញនៅតាមផ្ទះខណៈតមូ្វការ
សម្ប់ការអប់រំដ្លមានគុណភាព
ខ្ពស់កើនឡើង។

តើបច្ច្រកវិទ្រយានឹងដើរតួនាទីកាន់ត្រធំ
ជាងមុនម្រនទ្រ?តើលោកមើលឃើញ
ការរៀនសូត្រតាមប្របឌីជីថលត្រូវ
បានដាក់បញ្ចលូកាន់ត្រច្រើននៅក្នងុ
ថា្ន្រក់រៀនសាលអន្តរជាតិ Invictus
ដ្ររឬទ្រ?
បច្ច្កវិទ្យាកំពុងដើរតួនាទីយ៉ោង

សំខាន់កាន់ត្ខា្លាងំឡើងៗជាពិស្ស
ក្នងុដំណក់កាលន្ការសិក្សានៅតាម

ផ្ទះ។ទន្ទឹមនឹងន្ះដ្រ ចំណ្ះដឹង
ការតំាងចិត្តនិងការឧស្សាហ៍ព្យាយម
ពីសំណក់គូ្របស់យើងក្នុងការ-
ប្ើប្ស់ការបង្ៀនប្បឌីជីថល
ពិតជាបានរួមចំណ្កដល់បទពិសោធ
អប់រំ ប្កបដោយជោគជ័យសម្ប់
សិស្សានុសិស្ស។

  
ព្រលន្រះតើលោកមានដំបូនា្ម្រនអ្វខី្លះ
សម្រ្រប់សិស្រសានុសិស្រសលោកគ្រូ-
អ្នកគ្រូក៏ដូចជាសហគមន៍ទូទៅ? 
សូមឲ្យយើងបន្តមានសុខសុវត្ថភិាព

និងសុខភាពល្អ។ សូមឲ្យយើងប្ើ-
ប្ស់ឱកាសន្ះរៀនសូត្ឲ្យកាន់ត្
ជោគជ័យ និងរីកចម្ើនទាក់ទង
ទៅនឹងចំណ្ះដឹង និងជំនាញ។ ចូរ
យើងរួមគ្នាបង្កើនគុណតម្ល្វិជ្ជមាន
ដ្លអាចជួយយើងឲ្យមានការរីក-
ចម្ើនទៅមុខ៕   

អញ្ជ្រីញចូលរួមកម្មវិធីសំណ្រះ- 
សំណាលរបស់លោកនាយកសាល
ជាមួយនឹងអាណាព្រយាបាលសិស្រស
នៅថ្ង្រទី15ឧសភាវ្រលម៉្រង12
ថ្ង្រត្រង់ដល់ម៉្រង1រសៀល។ 
សូមធ្វ្រីការចុះឈ្ម្រះតាមរយៈ

សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រមសូមទាក់ទង
មកកាន់092222868
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សិសៃស១០០នាក់ដំបូងចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលា Invictus ភ្នពំៃញនឹងទទួលបានការបញ្ចះុតម្លៃពិសៃសសមៃប់២ឆ្នាសិំកៃសា។  

លោក Clive Swale នាយកសាលាអន្តរជាតិ Invictus ភ្នពំៃញ ។ 

សាលាអន្តរជាតិinvictus 
ភ្នំពេញផ្តល់ជូនការអប់រំ
ដេលមានគុណភាពខ្ពស់
ជាមួយតម្លេសមរម្យអំឡុង- 
ពេលជួបបេទះនូវភាពមិន
បេកដបេជានេជំងឺកូវីដ១៩
 ការរីក រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
នៅ ទូទំាង ពិភពលោកបាន 
នំាមក នូវ ភាព មិន បៃកដ បៃជា 
ដល់ វិស័យ អប់រំ នៅ បៃទៃស 
កម្ពជុា ។ ឆ្លៀត ក្នងុឱកាស នៃះ 
លោក Clive Swale នាយក 
សាលា អន្តរជាតិ Invictus 
ភ្នពំៃញ បានផ្តល់ បទ សម្ភាស 
ជាមួយ កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ 
អំពី កិច្ចខិតខំ បៃងឹបៃង រប ស់ 
ខ្លនួ ក្នងុការ នំាយក ការអប់រំ 
បៃកបដោយ គុណភាពជាមួយ 
តម្លៃ សមរមៃយ មកកាន់ 
ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា ។ 
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