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I. មតសិ� គមន៏របស់េលក្រសនីាយិកសល អិុនេធេណសនិណល ស�ូល អហ� េសៀមរប ស្រមាប់ឆា� សំកិ្សោ 
២០១៩-២០២០ 
 

 

សូមជ្រមាបសួរ និងសូមស� គមនច៍ំេពះ  េលក -េលក្រសី ជាមាតបិត 

ឬ អ�កអណាព្យោបាល និងសិស្សោនុសិស្សទងំអស់គា� ែដលបានអេ�� ញមកដល់

សលអុិនេធេណសិនណល ស�ូល អហ� េសៀមរប(ISSR)  របស់េយងខ�ុ ំក�ុងឆា� ំ

សិក្សោថ�ីេនះ ២០១៩-២០២០ ។ នាងខ�ុ ំពិតជាមានេមាទនភាពណាស់ែដលេលក-

េលក្រសី បានផ�ល់នូវេសចក�ីទុកចិត�ដល់សលេយងខ�ុ ំ ក�ុងករបណ�ុ ៈបណា�

លប្ុរត បុ្រតីរបស់េលក-េលក្រសី ែដលជា ទំពងំស�ងឫស្ស ី ក�ុងករបន�េវន

្រគ�សរ និង្របេទសជាតិនាេពលខងមុខ។  

 

ក�ុងឆា� សិំក្សោថ�ីេនះសល អុិនេធេណសិនណល ស�ូល អហ� េសៀមរប(ISSR) ខិតខំព្រងឹង និងជំរុញគុណភាព

អបរ់ ំមយួក្រមតិេទៀតតមរយៈអគារសិក្សោ បរកិ� ថ�ីៗ  ធនធាន្រគ�បេ្រង�ន ករព្រងឹងករបេ្រង�ន និងេរៀន ្របកបេដយ

សមា� រឧបេទ�ស និងឧបករណ៍ពិេសធនដ៍៏សម្ូបរែបប េដម្បឱី្យសិស្សោនុសិស្ស ទទលួបាននូវចំេណះដឹង  ចំេណះេធ� យ៉ាង

ទូលំទូលយ មានសមត�ភាពេ្រប្របាស់ភាសជាតិ ភាសអង់េគ�ស  េ្រប្របាស់ពត័៌មានវទិ្យោបានស� តជ់ំនាញ  មានករ

្របា្រស័យទកទ់ង និងសីលធម៌រស់េនល�  មានេសចក�ីក� ហន មានគំនិតផ�ួចេផ�មៃច�្របឌិតខ�ស់  អចេដះ្រសយប��

្របឈម្រសបតមករវវិឌ្ឍន៍របស់សង�ម េដម្បេីឆ�យតបេទនឹងទីផ្សោរករងរជាសកល និង្រសបតមបរបិទសកលភាវូបនី
យកម�ៃនមនុស្សជាតិ និងបណា� ្របេទសនានា នាសតវត្សទី២១េនះ ។ ជាថ�ីម�ងេទៀត េយងខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរអរគុណយ៉ាង

្រជាលេ្រជបំផុតចំេពះករគា្ំរទ និងករផ�ល់នូវ េសចក�ីទុកចិត�េលសល អុិនេធេណសិនណល ស�ូល អហ� េសៀមរប

(ISSR) តងំពីេដមេរៀងមក។ 

 

 េយងខ�ុ ំសូមេគារពជូនពរចំេពះេលក-េលក្រសី  និងសិស្សោនុសិស្សទទួលបានេជាគជយ័្រគប់ភារកិច� ្រពម

ទងំពុទ�ិពរទងំ៤្របករគឺ អយុ វណ� ៈ សុខៈ និងពលៈ កុំបីេឃ��ងឃា� តេឡយ ។  

សូមអរគុណ!! 

 

___________________________ 
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III. ្របវត� ិនងិ្របកសទទលួស� ល់ អិុនេធេណសនិណល ស�ូល អហ� េសៀមរប 
         ែផ�កេខមរភាស 

 
ចបព់ី ឆា� ១ំ៩៩៧ រហូតដល់បច�ុប្បន� ្របពន័�អបរ់ចំំេណះទូេទេនកម�ុជា្រត�វបានកំណតរ់យៈេពលៃនករសិក្សោ

មានចំនួន១២ឆា�  ំ ក�ុងេនាះមានក្រមតិ បឋមសិក្សោចំនួន៦ឆា�  ំ មធ្យមសិក្សោបឋមភូមចិំនួន៣ឆា�  ំនិងមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ
ចំនួន៣ឆា�  ំ។ 

 ISSR គឺជា្រគឹស� នសិក្សោចំេណះទូេទឯកជន ែដលមានករទទួលស� ល់េដយ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា 

តម្របកសេលខ២២២១ អយក.្របក និង២២២២ អយក.្របក ចុះៃថ�ទ០ី៨ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៥ អនុ�� តឱ្យេបកករប

ណ�ុ ៈបណា� លថា� កច់ំេណះទូេទជាភាសែខ�រ និងភាសអងេ់គ�សជាភាសេគាល ។ 

 

 

 
សិស្សោនុសិស្សែដលេ្រជសេរ សយកែផ�កចំេណះទូេទភាសែខ�រ នឹងទទួលបានកម�វធិីបណ�ុ ះបណា� លពីរក�ុងឆា�  ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិក្សោែតមយួគឺ កម�វធិីសិក្សោភាសែខ�រ ្រសបតមកម�វធិីរបស់្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា ៃន្របេទសកម�ុជា 

និងកម�វធិីសិក្សោភាសអង់េគ�ស ្រសបតមកម�វធិីរបស់ Cambridge ៃនច្រកភពអងេ់គ�ស ។  េពលប�� បក់រសិក្សោ

សិស្សនឹងទទួលបាននូវស�� ប្រតទទួលស� ល់ចំនួនពីរគឺបានមកព ីCambridge ច្រកភពអងេ់គ�ស និងពី្រកសួងអបរ់ ំ 

យុវជន និងកីឡាៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

 

េដម្បសីេ្រមចឱ្យបាននូវចក�ុវស័ិយ និងេបសកកម�របស់ ISSR  កម�វធីបណ�ុ ះបណា� ល ែផ�កភាសែខ�រ បានេធ�ករ

បេង�តនូវកម�វធិីបណ�ុ ះបណា� លពិេសសមយួ្រសបជាមយួកម�វធិី Cambridge េដម្បឱី្យសិស្សោនុសិស្សទទួលបានចំេណះ 

ជំនាញ និង ឥរយិាបថល�  សកសមជាកុលបុ្រត កុលធីតែខ�រ មានមនសិកស� រតី្រសលញ់វប្បធម៌ ្រសលញ់ជាតិ 

មាតុភូម ិនិងសកសម ជាពលរដ�សកលែដលជាគំរូដល់បុគ�លដៃ៏ទេទៀត ។ 
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III. ករបេ្រងៀន នងិេរៀន  
 

ក. េម៉ាងសិក្សោៈ 

ចបព់ីេម៉ាង១៣:00 ដល់េម៉ាង១៧:00 (ៃថ�ចន� ដល់សុ្រក) និងបែន�ងេម៉ាងេន្រពឹកៃថ�េសរ ៍។ 

 

ខ.ធនធានគណៈ្រគប្់រគង និងេលក្រគ�អ�ក្រគ� 

 

្រត�វបានេ្រជសេរ សពីបុគ�លិក្រកបខណ័� រដ�ែដលមានបទពិេសធនប៏េ្រង�ន និង្រគប់្រគងេន្រគឹះស� នរដ�ចបព់ី៥ឆា� េំឡង

េទ ។ 

 

 

 

េលក សន សភុាព ជានាយក្របតិបត�ិ ែផ�កេខមរភាស 

 និង ជា្រគ�បេ្រង�នក្រមតិឧត�ម មានក្រមតិវប្បធមប៌រ�ិ� ប្រត

ជានខ់�ស់ ថា� កអ់នុបណ�ិ តMBA ្រគប្់រគងពណិជ�កម� មាន

បទពិេសធនក៍�ុងករបេ្រង�ន១៦ឆា�  ំ និងជាអ�ក្រគប្់រគងមាន

រយៈេពល១៦ ឆា�  ំក�ុងស� បន័រដ� និងឯកជន។ 

 

 

 

េលក អួង គឹមេសឿង ជាអ�ក្រគប្់រគងគេ្រមាងែផ�ក

េខមរភាស និង ជា្រគ�បេ្រង�នក្រមតិឧត�ម មានក្រមតិវប្ប

ធម ៌ បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ថា� ក់អនុបណ�ិ ត MBA ្រគប្់រគង

ពណិជ�កម� មានបទពិេសធន៍ក�ុងករបេ្រង�ន១៦ឆា�  ំនិងជា

អ�ក្រគប្់រគង មានរយៈេពល១៦ ឆា�  ំ ក�ុងស� បន័រដ� និងឯក

ជន ។ 
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ស�ស� ចរ្យ  េលក្រគ� អ�ក្រគ�ែផ�កេខមរៈភាស ថា� កឋ់មសិក្សោ ISSR 

 

  
ថា� កទី់១ ក អ�ក្រគ� ស៊ុ� សេវឿន 

ជា្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោ មានបទពិេសធនក៍ងររយៈ 
េពល១៤ឆា�  ំមានក្រមតិវប្បធម ៌បរ�ិ� ប្រតអក្សរស�ស�ែខ�រ 

ថា� កទី់១ ខ អ�ក្រគ� តងំ គមឹេខង  
ជា្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោ មានបទពិេសធន ៍៥ឆា�  ំ

មានក្រមតិវប្បធម ៌បរ�ិ� ប្រតអក្សរស�ស�ែខ�រ 
 

  
ថា� កទី់២ ក អ�ក្រគ� តន់ គមឹហូន  

ជា្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោ មានបទពិេសធនក៍ងររយៈេពល
២០ឆា�  ំមានក្រមតិវប្បធម ៌មធ្យមសិក្សោទុតិយភូម ិទី១២ 

ថា� កទី់៣ក អ�ក្រគ� េឃា� ក ចនិា�   
ជា្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោ មានបទពិេសធនក៍ងររយៈេពល

៣០ឆា�  ំមានក្រមតិវប្បធម ៌មធ្យមសិក្សោទុតិយភូម ិទី១២ 
 

  
ថា� កទី់៤ក អ�ក្រគ� ជា សងឹម  

ជា្រគ�បេ្រង�នក្រមតិឧត�ម មានបទពិេសធនក៍ងររយៈេពល
០៨ ឆា�  ំនិងេ្រចនក្រមតិ គឺក្រមតិបឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
(្រគ�អនុវទិ្យោល័យ និងវទិ្យោល័យ ែផ�កសង�មស�ស� មនុស្សស
�ស�) មានក្រមតិវប្បធម ៌បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ឯកេទស្របវត�ិទ្យោ 

 
 

 

ថា� កទី់៥ក អ�ក្រគ� ជា ច័ន�លដី ជា្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោ មាន
បទពិេសធនក៍ងររយៈេពល១៥ឆា�  ំមានក្រមតិវប្បធម ៌

បរ�ិ� ប្រតអក្សរស�ស�ែខ�រ 
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ថា� កទី់៦ក អ�ក្រគ� េសៀប ចន� ូជា្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោ មាន

បទពិេសធនក៍ងរ រយៈេពល០៩ឆា�  ំមានក្រមតិវប្បធម ៌

បរ�ិ� ប្រតអក្សរស�ស�ែខ�រ 

ថា� កទី់១ ដល់ទី៣   
អ�ក្រគ� េ្រពឿន សចុន ់ជា្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោ  

មានបទពិេសធនក៍ងររយៈ 
េពល០៤ ឆា�  ំមានក្រមតិវប្បធម ៌បរ�ិ� ប្រតអក្សរស�ស�ែខ�រ 

 

  
ថា� កទី់៤ ដល់ទី៥  

អ�ក្រគ� ែយម៉ សុយ៉ីា ជា្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោ មានបទ

ពិេសធនក៍ងរ រយៈេពល១៥ឆា�  ំមានក្រមតិវប្បធម ៌

បរ�ិ� ប្រតអក្សរស�ស�ែខ�រ 

ខងែផ�កកីឡា ថា� កទី់១ ដល់ទី១២   

េលក្រគ� រដ� ប៊នុថន ជា្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោ 

ជាអតីតនាយកសលបឋមសិក្សោវត�ចក មានបទពិេសធនក៍

ងររយៈេពល៣០ឆា�  ំមានជំនាញបែន�មខងែផ�កកីឡា 

 

 

ខងែផ�កសិល្បៈ របា ំ

 

សិល្បៈត�ន� ី

  
 

អ�ក្រគ� ផនុ ្រសនីាង និង  េលក្រគ� ផល សេុកង  ជា្រគ�

បេ្រង�នសិល្បៈរបាបុំរណែខ�រ មានបទពិេសធនក៍រងររយៈ

េពល ៨ឆា�  ំនិង ១០ឆា�  ំ

 

េលក្រគ� សន គមឹស ួ ជា្រគ�បេ្រង�នសិល្បៈ 

ត�ន�ីបុរណែខ�រ មានបទពិេសធនក៍រងររយៈេពល១២ឆា�  ំ
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ស�ស� ចរ្យ  េលក្រគ� អ�ក្រគ�ែផ�កេខមរៈភាស ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ISSR 

 

 

 

េលក្រគ�ៈ សន សភុាព 

ថា� កទី់ៈ ១០ក និង១១ក 

មុខវជិា� ៈ ្របវត�ិវទិ្យោ 
បទពិេសធន៍បេ្រង�នៈ ១៦ ឆា� ំ 

 

 

េលក្រគ�ៈ អួង គឹមេសឿង 

ថា� កទី់ៈ ១០ក 

មុខវជិា� ៈ រូបវទិ្យោស�ស� ចរ្យៈ 
បទពិេសធន៍បេ្រង�នៈ ១៦ 

ឆា� ំ 

 

 

េលក្រគ�ៈ េហង ឈនុសញិ 

ថា� កទី់ៈ ១០ក មុខវជិា� ៈ េគហវទិ្យោ 

ថា� កទី់ៈ ១១ក មុខវជិា� ៈ េសដ�កិច� 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ៨ ឆា�  ំ
 

 

េលក្រគ�ៈ លង ងន់ហក ់

ថា� កទី់ៈ ៧ក  

មុខវជិា� ៈ ភាសែខ�រ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ១៥ ឆា�  ំ

 

 

អ�ក្រគ�ៈ េង៉ សទុ�ី 

ថា� កទី់ៈ ៧ក ៨ក &៩ក 

មុខវជិា� ៈ ភូមវិទិ្យោ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ៣២ ឆា�  ំ
 

 

អ�ក្រគ�ៈ សម សឡុាវី 

ថា� កទី់ៈ ៧ក ៨ក&៩ក 

មុខវជិា� ៈ សីលធម-៌ពលរដ� 

ពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ១១ ឆា�  ំ

 

 

 

េលក្រគ�ៈ ជា ប៊ុនេលង 

ថា� កទី់ៈ ៩ក 

មុខវជិា� ៈ គណិតវទិ្យោ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ៣០ ឆា�  ំ

 

 

េលក្រគ�ៈ សុនិ ពិសដិ� 

ថា� កទី់ៈ ១០ក&១១ក 

មុខវជិា� ៈ គណិតវទិ្យោ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ១៩ ឆា�  ំ

 

 

អ�ក្រគ�ៈ  ជា សងីម 

ថា� កទី់ៈ ១០ក&១១ក 

មុខវជិា� ៈ ្របវត�ិវទិ្យោ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ៨ ឆា�  ំ

 

 

េលក្រគ�ៈ ទូច យ៉ារនិ 

ថា� កទី់ៈ ៧ក  

មុខវជិា� ៈ គណិតវទិ្យោ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ៣០ ឆា�  ំ

 

 

េលក្រគ�ៈ ជូ សគុន� 

ថា� កទី់ៈ ១០ក&១១ក 

មុខវជិា� ៈ ែផនដី បរសិ� ន&ភូមវិទិ្យោ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ១៤ ឆា�  ំ

 

 

អ�ក្រគ�ៈ េន្រត ចរយិា 

ថា� កទី់ៈ ១០ក&១១ក 

មុខវជិា� ៈ សីលធម-៌ពលរដ� 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ១៥ ឆា�  ំ
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េលក្រគ�ៈ ដុង េសងនីន 

ថា� កទី់ៈ ១១ក 

មុខវជិា� ៈ រូបវទិ្យោ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ២១ ឆា�  ំ

 

 

េលក្រគ�ៈ សងំ វណា�  

ថា� កទី់ៈ ១០ក&១១ក 

មុខវជិា� ៈ ភាសែខ�រ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ១៥ ឆា�  ំ

 

 

អ�ក្រគ�ៈ តូវ ងីម 

ថា� កទី់ៈ១០ក &១១ក 

មុខវជិា� ៈ ជីវវទិ្យោ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ១៩ ឆា�  ំ
 

 

េលក្រគ�ៈ េស រណីា 

ថា� កទី់ៈ ៨ក 

មុខវជិា� ៈ គណិតវទិ្យោ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ១៥ ឆា�  ំ

 

 

េលក្រគ�ៈ ប៊ន់ េអឿន 

ថា� កទី់ៈ ៧ក  

មុខវជិា� ៈ រូបវទិ្យោ&គីមវីទិ្យោ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ១៤ ឆា�  ំ

 

 

អ�ក្រគ�ៈ េហង សវុត�ី 

ថា� កទី់ៈ ៨ក 

មុខវជិា� ៈ ភាសែខ�រ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ១៦ ឆា�  ំ

 

 

អ�ក្រគ�ៈ ពិន គិមហុង 

ថា� កទី់ៈ ៧ក &៩ក 

មុខវជិា� ៈ ជីវវទិ្យោ& ែផនដីវទិ្យោ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ១៨ ឆា�  ំ

 

 

អ�ក្រគ�ៈ អ៊ុន បូរ៉ែណត 

ថា� កទី់ៈ ៧ក ៨ក &៩ក 

មុខវជិា� ៈ េគហវទិ្យោ 

ថា� កទី់ៈ ៩ក 

មុខវជិា� ៈ ភាសែខ�រ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ៣០ ឆា�  ំ

 

 

អ�ក្រគ�ៈ មាស រទិ�ិនារ ី

ថា� កទី់ៈ ៨ក &៩ក 

មុខវជិា� ៈ ជីវវទិ្យោ&ែផនដីវទិ្យោ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ១៥ ឆា�  ំ

 

 

ស�ស� ចរ្យៈ ឃ ីៃឆវ៉ន ់

ថា� កទី់ៈ ១០ក& ១១ក 

មុខវជិា� ៈ គីមវីទិ្យោ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ២១ ឆា�  ំ

 

 

េលក្រគ�ៈ សុនិ សរ៉ត់ 

ថា� កទី់ៈ ៨ក &៩ក 

មុខវជិា� ៈ រូបវទិ្យោ&គីមវីទិ្យោ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ៣៥ ឆា�  ំ

 

 

េលក្រគ�ៈ មួន វីម 

ថា� កទី់ៈ ៧ក ៨ក &៩ក 

មុខវជិា� ៈ ្របវត�ិវទិ្យោ 

បទពិេសធនប៍េ្រង�នៈ ១៧ ឆា�  ំ
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គ.កម�វធិីសិក្សោៈ  
- ភាសែខ�រ ៖ េរៀនអន សរេសរ េរៀនពក្យ េមសូ្រត កំណាព្យ សរេសរតមអន េវយ្យោករណ៍        ែតងេសចក�ី 

- គណិតវទិ្យោ ៖ នព�ន� និងធរណីមា្រត 

- វទិ្យោស�ស� ៖ រូបវទិ្យោ គីមវីទិ្យោ ជីវវទិ្យោ ែផនដីវទិ្យោ 

- វទិ្យោស�ស�សង�ម ៖ ភូមវិទិ្យោ ្របវត�ិវទិ្យោ សីលធម៌ ពលរដ�វជិា�  គំនូរ េគហវទិ្យោ និងសិល្បៈ 

- អបរ់កំយ បណិំនជវីតិ៖ ហត្់របាណ កីឡា និងសិល្បៈ 

- ចនំនួេម៉ាងសិក្សោ ៖ ែផ�កេលកម�វធិីសិក្សោលម�តិតមេម៉ាងសិក្សោនីមយួៗៃនេមេរៀនក�ុងេសៀវេភេគាលរបស់្រកសួងអបរ់ ំ

េដយត្រម�វឱ្យសិស្សេរៀនបាន្រគបេ់មេរៀនែដលមានក�ុងេសៀវេភសិស្ស។ 

ឃ. កិច�ករផ�ះ កចិ�ករ្រសវ្រជាវ និងករអនេសៀវេភ 
កិច�ករផ�ះ ឬកិច�ករ្រសវ្រជាវស្រមាប់សិស្ស ្រគ�ជាអ�កតក់ែតងដកឱ់្យសិស្សជាេរៀងរល់ៃថ�បេ្រង�ន ែដលត្រម�វឱ្យសិស្ស

សរេសរចូលក�ុងេសៀវេភលំហត ់និងេសៀវេភកំណត្់រត្របចៃំថ�េដយមានចុះហត�េលខពីសំណាកម់ាត បិត ឬអណា

ព្យោបាល និង្រគ�មុខវជិា� នីមយួ។ ករដកក់ិច�ករផ�ះនិងករអនេមេរៀន អ�ក្រគ�បេ្រង�នពីថា� កទ់ី១ ដល់ទី៦ បានដកក់ិច�ករ

ឱ្យេធ�ជា្របចៃំថ� ែដលមានរយៈេពលៃនករេធ�្រតឹមែត៥នាទី ដល់១០នាទីយ៉ាងេ្រចន។ ចំេពះសិស្ស យកចិត�ទុកដកក់�ុង

ករេរៀនសូ្រត ឬស� បអ់�ក្រគ� ពួកេគេធ�្រតឹមែត ៥នាទី គឺរចួរល់។ ករដកក់ិច�ករផ�ះ និងករអនេមេរៀន េរឿង េ្រពងនិទន 

ករែសត ឬទស្សនាវដីសុខភាព អហរ កីឡា និង េសដ�កិច� គឺជាករជួយ ជំរុញឱ្យកូនៗ មានករទទលួខុស្រត�េលភារកិច�

របស់ខ�ួនែដល្រត�វេធ� និង អភវិឌ្ឍនច៍ំេណះដឹង អបរ់ផំ�តគ់ំនិត និងសីលធម ៌សុជីវធមល៌�ៗ គឺជាចំណីអហរប�� បែន�មដ៏

្របេសរស្រមាបកូ់នៗ ។ មានកូនៗភាគេ្រចនបានេធ�កិច�ករផ�ះបានល� និងរចួជា្របច។ំ 

 

  ង. ករវយតៃម�លទ�ផលករសិក្សោសិស្ស 
សិស្សអចេឡងថា� កប់ានលុះ្រតែតក�ុងករណីជាបម់ធ្យមភាគ្របចឆំា� េំលករសិក្សោ មនិអវត�មានេ្រចនដូចបានកំណត ់ 

និងមានសីលធម៌រស់េនល� ។  

 ករ្របឡងរបស់សិស្ស 
- រយៈេពលសិក្សោ ៖ ករសិក្សោរបស់សិស្សែចកជាពីរឆមាស ក�ុងេនាះឆមាសទី១ចបព់ីែខសីហ ដល់ែខធ�ូ និងឆមាសទី២

ចបព់ីែខមករ ដល់ែខមថុិនា ។ 
- ្របឡង្របចែំខ ៖ ជាេរៀងរល់ចុងែខនីមយួៗ ត្រម�វឱ្យសិស្សទងំអស់ចូលរមួ្របឡងវស់ស�ងស់មត�ភាពេទតមកល

កំណតរ់បស់សលៃនែខនីមយួៗ ។ េធ�េឡងតមរយៈករ្របឡង្របចែំខ ជាេរៀងរល់សបា� ហ៍ទី៣ ឬទី៤ ៃនែខនីមយួៗ

េលមុខវជិា� ក�ុងសិក្សោេសៀវេភេគាល មានភាសែខ�រ  គណិតវទិ្យោ   សង�ម និងវទិ្យោស�ស�អនុវត�ន។៍ 

- ្របឡងឆមាស ៖ េរៀងរល់បនួែខម�ង សិស្ស្រត�វចូលរមួ្របឡងវស់ស�ងស់មត�ភាពែដលបានេរៀន អស់រយៈេពលបនួែខ

កន�ងមក ។ រមួទងំករវយតៃម�្របចឆំា� កំ�ុករេឡងថា� កផ់ងែដរ។ មានករសរេសរចម�ងចូលក�ុងេសៀវេភតមដន

(Record Book) និងេផ�ជូនេទមាតបិត េនេរៀងរល់េដមែខថ�ីនីមយួៗ េដម្បពីិនិត្យេមល និងមានមតិេយាបល់្រតឡប់

មកសលវញិ។ 
- លទ�ផលសិក្សោ្របចឆំា�  ំ ៖ ពនិ�ុ្របឡង្របចែំខក�ុងឆមាសនីមយួៗ ្រត�វបានបូកប��ូ លគា� េដម្បរីកមធ្យមភាគ្របចែំខក�ុង

ឆមាសនីមយួៗ  រចួបូកជាមយួមធ្យមភាគ្របឡងឆមាសនីមយួៗ រចួែចកនឹង២ េដម្បរីកមធ្យមភាគ្របចឆំមាស បនា� បព់ី
បានមធ្យមភាគ្របចឆំមាសទងំពីរ (ឆមាសទី១ និង ឆមាសទី២) រចួេហយេទបបូកចូលគា�  ែចកនិង២ េដម្បបីានមធ្យម

ភាគ្របចឆំា�  ំ។  

 

ចំេពះវត�មាន នងិ អវត�មានករសិក្សោ 
 សូមេលក-េលក្រសីជួយ ជំរុញកូនឱ្យមកេរៀនឱ្យបានេទៀងទត ់ េពលឈប្់រត�វមានច្បោប់ ឬ ជូនដំណឹងដល់

អ�ក្រគ� ឬ នាយក្របតិបត�ិ ឬ ជូនដំណឹងមកករយិាល័យរដ�បាល។ ឈបឥ់តច្បោប៥់ដង និងឈបម់ានច្បោប១់០ដង 
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េចញលិខិតរលឹំកេដយនាយក្របតិបត�ិ នឹង្រត�វ្របឡងេឡងថា� ក់ ឬ្រត�តថា� ក។់ ករណីឈបឥ់តច្បោប ់និងមានច្បោបច់ំនួន

២០ដងេឡង េទេដយែផ�កេទេលមធ្យមភាគ្របចឆំា� ។ំ អវត�មានចបព់ី ៣០ េឡងគឺ្រត�វេរៀន្រត�តថា� ក។់ 

 

   ច. សម�ភាពសិល្បៈ នងិកឡីា  
េ្រកពីករសិក្សោែដលមានក�ុងេសៀវេភេគាល សិស្សោនុសិស្សក៏មានជេ្រមសក�ុងករេរៀនត�ន�ី និងរបា្ំរបៃពណីែខ�រ 

ស្រមាបចូ់លរមួសែម�ងក�ុងពិធីេផ្សងៗ កដូ៏ចជាអភរិក្សេករ �ិ៍

ដំែណលវប្បធមដូ៌នតេយង។ សិស្សទងំអស់នឹងទទួលបាន

ករបណ�ុ ះបណា� លេលមុខវជិា� កីឡា និងលំហត្់របាណ េដម្បី
េធ�ឱ្យមានសុខភាពល� ខងផ�ូវចិត� ស� រតី ផ�ូវកយរងឹមា ំនិង

ឥរយិាបថរស់េនបានល�្របេសរ។ 

 

 

ឆ. ករ្របជុំជាមយួមាតបិត អណាព្យោបាលសិស្ស 
សលមានកម�វធិីជួបពិភាក្សោជាមយួមាត បិត អណា

ព្យោបាលសិស្ស អំពីលទ�ផលសិក្សោរបស់សិស្សពីរដងក�ុងមយួឆា�  ំ

េដម្បផី�ល់ពត័៌មានទកទ់ងនឹងករសិក្សោសិស្ស និងែចករែំលកនូវ

ពត័ម៌ានចបំាចម់យួចំនួន។  

 

 

 

 

 
ករចូលរមួគា្ំរទរបស់មាត បិត និងអណាព្យោលជាមយួសលេរៀន 

ជាករពិតណាស់ ករសិក្សោរបស់សិស្សោនុសិស្ស 

ចបំាច្់រត�វែតមានករចូលរមួយ៉ាងសំខនព់ី សំណាកឪ់ពុក 
មា� យ និងអណាព្យោបាល េដម្បេីធ�ឱ្យមានករអភវិឌ្ឍននូ៍វ

ចំេណះដឹងរបស់កូនៗកន ់ែតមានភាព្របេសរេឡង។ ទងំ

េនះគឺជាករចូលរមួេធ�ករងរសហករគា� រវងមាត បិត និង

សល។ េយងខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរ អរគុណនូវទឹកចិត�របស់

ឪពុកមា� យក�ុងករចូលរមួជួយ តមដនករេរៀនេនផ�ះបែន�ម

សកម�ភាព ជំនបួមាតបិត អណាព្យោបាលសិស្ស 

េដម្បផី�ល់ពត័ម៌ានអំពីករសិក្សោរបស់កូនៗ។ េនះកជ៏ា

ឱកសល� ស្រមាបម់ាតបិត បានមកេមលទិដ�ភាព 

សកម�ភាពរបស់សិស្ស ក�ុងថា� កេ់រៀនផងែដរ។ មាត

បិត អណាព្យោបាលសិស្ស បានេធ�ករសកសួរ និងផ ្

តេំផ�បែន�ម េលចំណុចខ�ះខតនានា។  
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បន�ពីសល ដូចជាករេធ�កិច�ករផ�ះ ករអនេសៀវេភ ឬឯកសរេផ្សងៗ ្រពមទងំមានករ គា្ំរទចូលរមួជំរុញឱ្យពួកេគ

មានករែស�ងយល់ពីសង�មទូេទ និងករអភវិឌ្ឍនច៍ំេណះដឹងផា� ល់ខ�ួន របស់ពកួេគែថមេទៀតផង ។ 

 

ជ. ករេលកទឹកចិត� 
សិសស្សែដលេរៀនពូែកេលខ១ដល់េលខ៣ និងពូែកតមមុខវជិា� អទិភាពនឹងទទួលបានប័ណ� សេសរ និងសក�ីប័ណ� េលក

ទឹកចិត� ។ 

 

 

 

 

 

 
 
 
ចេំពះទនំាក់ទនំង សរព័ត៌មានសកិ្សោ នងិសកម�ភាពរបស់កូនៗ 

ខងែផ�កេខមរភាស មានករផ�ល់ពត័ម៌ានតមរយៈជាេសៀវេភតមដនករសិក្សោជា្របចែំខ និងតមរយៈសរ

លិខិត ឬតមរយៈទូរស័ព� េទចេំពះមាត បិត ។ សូមេលក េលក្រសី េមត�  ែឆកកតប កបូបរបស់ពួកេគជា្របចំ

ផង និងពិនិត្យេមលកលវភិាគសិក្សោ េជៀសវងពួកគាតេ់ភ�ចេសៀវេភសរេសរ េមេរៀន និងកិច�ករផ�ះនិងលិខិតេចញពីស

លជូនេទដេល់េលក េលក្រសី។ ស្រមាបទ់ំនាកទ់ំនង ជាបន�បនា� ប ់ែផ�ករដ�បាលៃនសលអន�រជាតិ ISSR និងែតងែត

ស� គមនវ៍ត�មានរបស់េលក-េលក្រសីជានិច�។ 

ចេំពះសុខភាព សុវត�ភិាព នងិសន�សុិខកូនៗ 
  សូមជួយ ជំរុញកូនៗឲ្យឆាបចូ់លេគងបនា� បព់ីេមលេមេរៀនរចួេនេពលយប់ និងតមដនពួកគាតែ់ដលចូលេគង

េនក�ុងបន�បែ់តមា� កឯ់ង េតគាតេ់គង ឬេលង េធ�អ�ីេផ្សងៗេទៀតរហូតដល់យបេ់្រជ ? មានកូនៗខ�ះគាតម់កេរៀនងងុយេគង 

ស� បរហូត និងមនិមានចិត�ចងេ់រៀនចូលរមួពិភាក្សោជា្រក�មនឹងមតិ�ភក�ិ ជាេដម...ល។ ករញំុានំចំណីអហរ សូមជំរុញឱ្យ

ពួកគាតញំុ់ាអហរែដលមានផាសុកភាព មានបែន� និង ែផ�េឈតមរដូវ ឬម�ូបអហរែខ�រ ែដលមនិមានផលបះ៉ពល់ដល់

សុខភាពកូនៗ ។ មយួរយៈ កលកន�ងមកេនះ មានកូនមយួចំនួនគាតែ់តងែតឈេឺពះ ក�ក ផា� សយ និងក�ួត ្រក�នេក�   

ជាេដម។  

ចំេពះសុវត�ិភាព និងសន�ិសុខក�ុងករយកកូនៗមកសល និងទទួលយកេទផ�ះវញិ សូមេធ�ករប�� កឲ់្យបាន

ច្បោស់លស់ថា េតេលក េលក្រសីអនុ�� តឱ្យអ�កណាជាអ�កមកទទួលកូនៗ និងថាេត្រត�វេធ�ដូចេម�ចខ�ះ? ្រពមទងំចូល

រមួសហករជាមយួនឹងសន�ិសុខ និងអ�ក្រគ�ជំនួយកររបស់សល ចុះហត�េលខទទួលកូនៗ េនអង�ុយកែន�ងរងច់ ំនិង

មនិេទកែន�ងហមឃាត់ ឬេដរេមលតមបន�បេ់រៀនរបស់កូនៗេដយគា� នករអនុ�� ត។  កិច�សហករេនះគឺជាករចូលរមួ

ឱ្យទទួលបានភាពច្បោស់លស់ និង្រប្រពឹត�េទបានរលូន េដម្បសុីខ សុវត�ិភាពរបស់កូនៗ។ េយងខ�ុ ំ សូមអធ្យោ្រស័យពី
សំណាក ់េលក េលក្រសី មាតបិត អណាព្យោបាលសិស្ស ទងំអស់ េមត� េយាគយល់ និងអនុវត�ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពនូវ

លក�ខណ� ទងំេនះ។ 

ែផ�កឥរយិាបថ វនិយ័ នងិសណា� បធ់ា� ប ់ករអបរ់ ំនងិបេ្រង�ន េនក�ុងកម�វធិីេខមរភាសេនទីេនះ គឺបេ្រង�ន អបរ់ ំនិងជំរុញ

ឱ្យសិស្សមានចំេណះដឹងខង្រទឹស�ី  មានករអនុវត�ន ៍មានឥរយិាបថល� (េដក េដរ ឈរ អង�ុយ) សកម�ភាពេផ្សងៗ ករ

្របា្រស័យទកទ់ងគា� ល�  មានសីលធម ៌និងសុជីវធមរ៌ស់េន្របកបេដយេសចក�ីៃថ�ថ�ូរ េចះេគារពឪពុកមា� យ េលក្រគ� អ�ក

្រគ� ចស់ទុំ បងប�ូន ញាតិមតិ�  ្រពមទងំមានករេចះរស់េនជាមយួគា� ្របកបេដយេសចក�ីសុខ និងរកីរយ។ 
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 V. ឯកសណា� ន 

សិស្សោនុសិស្សែផ�កេខមរភាស ត្រម�វឱ្យពក់អវ

េទតមករកំណត់របស់សល។ ចំេពះថា� ក់

បឋមសិក្សោ គឺត្រម�វឱ្យេស��កឯកសណា� នរបស់

សល(អវ)ចំេពះេខគឺេស��កពកប់ានសមរម្យ។ 

ចំេពះសិស្សវទិ្យោល័យ៖ សិស្ស្រសី្រប�ស្រត�វេស��ក

េខ ែដលមាន្រកណាត់លតពណ៌េខៀវទឹកប៊ចិ ឬ

ពណ៌្រកេម៉េរៀងរល់េម៉ាងសិក្សោក�ុងថា� កេ់រៀន។  

 

 

 

 

 VI. សកម�ភាពេ្រកថា� ក់ 
 

សលែតងែតេរៀបចំដំេណ រទស្សនកិច�សិក្សោផ្សោភា� បន់ឹងេមេរៀនែដលបានេរៀន និងកំពុងេរៀន។ សលក៏មាន

កម�វធិីេដះដូរសិស្សរយៈេពលខ�ីជាមយួសលអន�រជាតិែដលជាៃដដូរ ។ កម�វធិីសែម�ងសិល្បៈ ្របគុំត�ន�ី តងំពិព័រណ៍ 

សលែតងែតែស�ងរកមូលនិធិជួយ េទមន�ីរេពទ្យ ឬអំពវនាវសម្ុបរសជនជាថវកិ និងសមា� រៈេដម្បជីួយ កុមារកំ្រព។ 

សមា� តបរសិ� នតមដងផ�ូវក�ុងសហគមនជ៍ាេដម ជាពិេសសមានករចូលរមួទិវេផ្សងៗក�ុង១ ឆា� ំៗ ។  
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VII. សមទិ�ផល 

 

សិស្សោនុសិស្សែដលសិក្សោេនទីេនះេពលប��ប់ថា� កវ់ទិ្យោល័យ  

សិស្សោនុសិស្សនឹងទទូលស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូម ិប�� បថ់ា� ក ់

ចំេណះដឹងទូេទភាសែខ�រ ពី្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និង កីឡា ៃន្រពះជារ

ណាច្រកកម�ុជា។ ចំេពះកម�វធិីែផ�កចំេណះដឹងទូេទភាសអង់េគ�ច 

Cambridge នឹងទទួលបានលិខិតប�� ក ់ករទទួលស� ល់ពី Cambridge 

ៃនច្រកភពអងេ់គ�ស។  េ្រកយេពលប��បក់រសិក្សោសិស្សោនុសិស្សភាគ

េ្រចន េនទីេនះបានបន�ករសិក្សោេទសកលវទិ្យោល័យក�ុង្របេទស និង

េ្រក្របេទសដូចជា៖ សហរដ�អេមរកិ អ�ូស� លី អងេ់គ�ស ជាេដម។ ម្យោ៉ង

វញិេទៀត សិស្សែផ�កេខមរភាសបានទទួលេមៃដសិស្សពូែកេលមុខវជិា� គ

ណិតវទិ្យោគឺសិស្សថា� កទ់ី៩ កលពី ឆា� ២ំ០១៧ កន�ងេទ និង បានប��ូ ន

សិស្សេទចូលរមួកិច�្របជុំជាលក�ណៈអន�រជាតិេន្របេទសចិនកលពីឆា� ថំ ្

មីៗ កន�ងេទេនះ ។  

 

 
អនុសសន៍ ករសណូំមពរពី នាយក្របតិបត�ិេខមរភាស ចំេពះមាតបិត ្រពមទងំសសិ្សោនុសសិ្ស 

 
ក�ុងនាមខ�ុំបាទនាយក្របតិបត�ិ សូមេធ�ករចូលរមួផា� េំផ�ដល់េលក េលក្រសីជាមាតបិត េមត� ចូលរមួ តម

ដន ែណនា ំនិងជំរុញដល់កូនៗ ក�ុងករសិក្សោេរៀនសូ្រត និងេមលេសៀវេភ អនេមេរៀន េធ�កិច�ករផ�ះ េនឯផ�ះជា្របចំ

ៃថ�ផងែដរ និងជួយ ចូលរមួទប់ស� ត ់ឬកតប់ន�យចំេពះកូនៗែដលែតងែតចំណាយេពលេវលជាេ្រចន ក�ុងករេលងេហ�ម 

េមលេរឿង េមលេហ�សប៊ុក ឆាត ឬេលងអ�ីេផ្សងៗេទៀត ែដលមានរហូតេទដល់យបេ់្រជ ្រពឹកេឡងមកេរៀនយឺត េហយអត់

ងងុយ និងងងុយេគងក�ុងេម៉ាងេរៀន ែដលេធ�ឱ្យគា� នចិត�ចងេ់រៀន និងស� ប ់្រគ�ពន្យល់មនិយល់ ែដលជាេហតុេធ�ឱ្យពួកេគ 

មានករសិក្សោធា� កចុ់ះេខ្សោយនូវប��  បាតក់រចងច ំគិតមនិរហ័ស និងធុញ្រទនក់�ុងករេរៀនសូ្រត េទះបីជាេលក្រគ� 

អ�ក្រគ�ខិតខំពន្យល់ និងបេ្រង�នយ៉ាងណាក៏េនែតេរៀនតមេគមនិទន។់ ដូចេនះ ក�ុងនាមខ�ុ ំជួសមុខឱ្យគណៈ្រគប់្រគង និង

ជាអ�កេមលករខុស្រត�វក�ុងករសិក្សោេនះ បានជំរុញដូចតេទ៖  

 

កម�វធីិក�ុងសល្របចឆំា�  ំកម�វធីិកម្សោន�ចូលឆា� ែំខ�រ 
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ក. សូមសិស្សស� បក់ែណនា្ំរគ�បេ្រង�ន 

ខ. ករគា្ំរទ និងសហកររបស់មាតបិតសិស្ស 

គ. ករចូលរមួតមដនកិច�ករផ�ះ និងជំរុញឱ្យកូនៗ ពិនិត្យសមា� រសិក្សោមុនមកសល 

ឃ. តមដនប�� សុខភាព និងអនាមយ័ 

ង. េពលឈប់ស្រមាក មានករសំុច្បោបឬ់ផ�ល់ពត័ម៌ានមកសល 

ច. េពលយកកូនៗមកសល និងទទួលពួកគាត ់សូមចូលរមួអនុវត�តមករែណនា ំនិងបង� ញរបស់អ�ក្រគ�ជំនួយករ ឬ

បុគ�លិករបស់សល។  

 

VIII.សន�ដិ� ន 
 
ជារមួមក េទះជាសិស្សោនុសិស្សេរៀនេនទីេនះទទួលបាននូវ ចំេណះដឹង ជំនាញ បំណិន ឥរយិាបថ និងករេចះ 

រមួរស់េនជាមយួគា�  កល៏ទ�ផលែដលទទួលបានគឺ មានេទតមក្រមតិស�ងដ់រជាតិ និងក្រមតិស�ងដ់រអន�រជាតិពិត្របាកដ 

្រពមទងំបានបណ�ុ ះមនសិក ្រសលញ់ជាតិ មាតុភូម ិ វប្បធម ៌ អរយិធម ៌ ដ៏សម្ូបរែបបរបស់្របេទសកម�ុជា និងបណា�

្របេទសជុំវញិពិភពេលកេយងេនះ េដម្បឱី្យេធ�ពួកេគបានក� យេទជាពលរដ�សកលដ៏េពញេលញមយួេនក�ុងរយៈេពលដ៏

ខ�ីខងមុខេនះ ។ សលអន�រជាតិ ISSR េនែតបន� ព្រងឹងសកម�ភាពេជាគជ័យ េលគុណភាពអបរ់ជំាបន�េទេទៀត េដម្បី
ឈនេទដល់ក្រមតិកំពូល ទងំក�ុង្របេទសកម�ុជា និងទូទងំសកលេលក។  

 

សូមែថ�ងអំណរអរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជពីសំណាក់ មាតបិត េលក េលក្រសីែដលែតងែតមានករគា្ំរទ នឹង

ចូលរមួសហករបានល�ជាមយួនឹងេយងខ�ុ ំទងំអស់គា� ។  

សូមជូនពរេលក-េលក្រសី សិស្សោនុសិស្សទងំអស់ឱ្យទទួលបានេជាគជ័យក�ុងករសិក្សោ ក�ុងអជីពករងរ  

អជីវកម�្រគប់ៗគា� ។ 

ពីសលអន�រជាតិ ISSR 

__________________________________________ 

ឆា� សិំក្សោ ២០១៩-២០២០ 
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្របតិទិន�ករងរ្របចឆំា� រំបស់សលអន�រជាតិ ISSR 

ែផ�កបឋមសិក្សោ 
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្របតិទិន�ករងរ្របចឆំា� រំបស់សលអន�រជាតិ ISSR 

ែផ�ក វទិ្យោល័យ (ជាភាសអង់េគ�ស) 
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សមូេធ�ករទំនាក់ទំនងមកកន់សលេយងខ�ុំេដម្បទីទួលបានព័ត៌មានបែន�មដូចខងេ្រកម៖ 

 

ែផ�ក បឋមសកិ្សោ 

 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………... 
 

ែផ�ក វិទ្យោលយ័ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ទំនាក់ទំនងែផ�កបឋមសិក្សោតមអសយដ� ន៖ 

ផ�ូវ្រកវ៉ត់្រក�ង ភូមិករ្រកញ់ សង� ត់េសៀមរប ្រក�ងេសៀមរប។  

តមរយៈទូរស័ព�េលខ៖ ០១២ ៨៧ ៨៧ ៨២ | ០៨១ ៨៧ ៨៧ ៨២ 

តមរយៈអីុែម៉ល៖ រដ�បាលសល admin@issr.edu.kh   

េគហទំព័រ៖ www.issr.edu.kh   
 

ទំនាក់ទំនងែផ�កវទិ្យោល័យតមអសយដ� ន៖ 

ផ�ូវេលខ៥១ ភូមិ្រតពងំែ្រតង សង� ត់សលកំេរ ក ្រក�ងេសៀមរប។  

តមរយៈទូរស័ព�េលខ៖ ០៦៣ ៩៦ ៤៩ ៨៣ | ០៩៨ ៨៧ ៨៧ ៨២ 

តមរយៈអីុែម៉ល៖ រដ�បាលសល adminhs@issr.edu.kh   

េគហទំព័រ៖ www.issr.edu.kh   
 

17 

mailto:admin@issr.edu.kh
mailto:admin@issr.edu.kh
http://www.issr.edu.kh/
mailto:adminhs@issr.edu.kh
http://www.issr.edu.kh/


 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េលក េលក្រសី អចពិនិត្យតមែផនទីដូចខងេ្រកម៖ 
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