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រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពជុា 

វិទ្យាស្ថា នវបបធម្ន៌ិងវិចិត្ត្សលិ្បៈ 

7 
 

លទ្ធផលគម្រោងសិក្សារាវរាវ សដីពី 

ចម្លា កអ់បសរានៅត្ាស្ថទ្យអងគរវត្ត៖  
សលិ្បៈតត្ងល្ម្អសក់នងិការរចនាសពំត្់ 

 

       
 

សោសភាពអនុវត្តគម្រោង៖ 
 

ឯក្សឧត្តមបណ្ឌិ ត្ នូ ចានសុ់ភី  
 - បណ្ឌិ ត្ ធុយ ចានធួ់ន - ម្ោក្សរសី មុិល វាសនា - ម្ោក្ស ទិ្ន ទី្ណា 
 - ម្ោក្ស ម្ ឿង សុធារស់ - ម្ោក្ស ប្របង ពិសិដ្ឋ  - ម្ោក្ស ចាន់ ម្ាភន័ 
 - ម្ោក្សរសី សរ សិោ  - ម្ោក្សរសី យ៉ាន់ វភិារត្ន៍ - ម្ោក្ស ម្េង សត្ា 

 

ខែកមុ្ភៈ ២០២០ 
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ល្ទ្យធផល្គនត្ម្លងសកិាត្ស្ថវត្ជាវ សតពីី 

ចម្លា ក់អបសរានៅត្ាស្ថទ្យអងគរវត្ត៖  

សលិ្បៈតត្ងល្ម្អសក់និងការរចនាសពំត្់ 
 
 
នសចកតីនផតើម្ 

 ការសិក្សាស្រាវស្រាវសតពី ី«ចម្លសក្អ់បសសរានៅស្រាាទអង្គរវត្ត៖ សលិសបៈតត្ង្លម្អសក្ន់ងិ្ការរចនាសពំត្់» 
ាគនស្រម្ង្ស្រាវស្រាវម្ួយតែលវិទសាាថសនវបសបធម្៌នងិ្វិចិស្រត្សិលសបៈននរាជបណ្ឌិត្សយសភាក្ម្ពុា ទទួលការអនុញ្ញសត្
ានោលការណ្៍សស្រម្ប់ការសិក្សាស្រាវស្រាវរយៈនពលពីរឆ្សំគឺ ឆ្ស២ំ០១៩ និង្ឆ្សំ២០២០។ គនស្រម្ង្ននេះម្ន
នោលបណំ្ង្នធវើការសិក្សាស្រាវស្រាវ ១-ក្ណំ្ត្ល់ក្ខណ្ៈរូបននចម្លសក្អ់បសសរា(ចម្លសក្់របូស្រសីតែលឆលសក្់នៅស្រាាទ
អង្គរវត្ត ម្នែូចា អបសសរា នទពស្រសី នងិ្ អនក្រំា) នែើម្សបីនធវើការសិក្សានិង្តែក្ឱសយចសាស់ពីលក្ខណ្ៈខុសោ្សននចម្លសក្់
រូបស្រសីទំង្ននាេះ ២-សិក្សាលម្អិត្នលើរូបអបសសរានីម្យួៗពីសលិសបៈតត្ង្លម្អនលើក្សាល(ម្ក្ែុ ...) ក្សាច់លម្អសក្ ់
ក្សាច់សនម្លៀក្បំពាក្់(ន្តសត្នលើសំពត្់) ៣-ក្ណំ្ត្់និង្រក្ស្របនេទរចនាបថនោយតែក្ៗពីោ្សនននស្រគឿង្លម្អសក្់
និង្ការរចនាសំពត្ ់ នោយតបង្តចក្ាស្រក្មុ្ក្សាចធ់ំៗក្នុង្ចំនោម្ចម្លសក្់អបសសរាទងំ្អស់តែលានរក្ន ើែ ៤-
នធវើបញ្ជីារនពើរេណ្ឌរបូអបសសរាតែលក្ណំ្ត្ក់្នុង្ការស្រាវស្រាវលម្អិត្  ៥-ចង្ស្រក្ង្ឯក្ាររូបភាពអបសសរាឯក្ារ
សំនណ្រនិង្វីនែអ។ូ 
 ក្នុង្ការអនុវត្តគនស្រម្ង្ននេះ វទិសាាថសនវបសបធម្៌និង្វចិិស្រត្សលិសបៈននរាជបណ្ឌតិ្សយសភាក្ម្ពាុានសហការ
យ សង្នពែនលែាម្ួយអាាញសធរាត្ិអបសសរា និង្ាក្លវទិសាល័យេូម្និទវិចិស្រត្សលិសបៈននស្រក្សួង្វបសបធម្៌នងិ្វិចិស្រត្
សិលសបៈ ទំង្តននក្ការងាររែឋាលនិង្តននក្ការងារបនចេក្នទស។ ាក្់តសតង្ក្នុង្ឆ្សំ២០១៩ក្នលង្នៅ ម្ន្តនតអីាាញសធរ
ាត្ិអបសសរាម្ននោក្ ទនិ ទោី និង្ នោក្  នែង្ សត្សា ានជួយនោយ្ទសល់នលើការងាររែឋាលនងិ្ការងារ
បនចេក្នទសនៅត្ំបន់អង្គរ នស្រកាម្ការសស្រម្បសស្រម្លួពឯីក្ឧត្តម្បណ្ឌតិ្ ហង់ នៅ អគគនាយក្អាាញសធរាត្ ិ       
អបសសរា។ ចំតណ្ក្នោក្ ចាន ់ នាេន័ ាន្តាតសចារសយម្ហាវិទសាល័យសលិសបៈសនូរូប ានចូលរួម្យ សង្សក្ម្មនលើ
ការងារបនចេក្នទសតននក្ការសកិ្សាពីក្សាច់សលិសបៈលម្អនលើចម្លសក្់និង្ការគូររូបចម្លង្ នងិ្ានចុេះនៅសិក្សាែល់ទី
តំង្្ទសល ់ នស្រកាម្ការសស្រម្បសស្រម្ួលពីឯក្ឧត្តម្បណ្ឌតិ្ នហង សផុាឌី ាក្លវិទសាធិការាក្លវទិសាល័យ
េូម្ិនទវិចិស្រត្សិលសបៈ។ ាម្ួយោ្សននេះ ស្រក្មុ្ការងារស្រាវស្រាវក្៏ទទួលានការសស្រម្បសស្រម្លួនិង្ការយក្ចតិ្តទុក្
ោក្់ពីម្ន្តនតសី្របចាំការនៅស្រាាទអង្គរវត្តនង្តែរ។ 
 ក្នុង្ឆ្សំ២០១៩ក្នលង្នៅននេះ ការអនុវត្តគនស្រម្ង្ានន្តសត្ាចម្សបង្នលើសលិសបៈតត្ង្លម្អសក្រ់បសច់ម្លសក្់
អបសសរា តម្រយៈការងារម្ួយចនំួនគ ឺសកិ្សាឯក្ារពាក្់ព័នធ ជួបពិភាក្សាាម្ួយអនក្ជំនាែ ចេុះថត្របូ ចុេះនលខ
ក្ូែរូប ក្ណំ្ត្់អត្តសញ្ញសណ្នស្រគឿង្លម្អនលើនក្ា គូរគំនូរចម្លង្ និង្ ពិពណ្ន៌ាសិលសបៈចម្លសក្់ ានែើម្។ ាលទធ
នលស្រក្ុម្ការងារានថត្រូបអបសសរានិង្ចេុះនលខក្ូែរូបអបសសរាចំនួន១៤៧១របូ ានពណ្ន៌ាសិលសបៈតត្ង្លម្អក្សាល
និង្សក្អ់បសសរាចនំួន៦៩៦របូ និង្ ានគូរគនំូរចម្លង្រូបអបសសរាចំនួន៣៦របូ។   
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កត្ម្ងរបូភាពននកិចចត្បជុំពិនត្រោះនោបល្ ់ 
និងការជួបសម្លា សនជ៍ាម្ួយអនកជំនាញ 

 

  
ក្ិចេស្របជុំពិភាក្សារបស់ស្រក្ុម្ការងារម្ុននពលចុេះអនុវត្តគនស្រម្ង្នៅវិទសាាថសនវបសបធម្៌និង្វិចិស្រត្សិលសបៈ 

 

  
ជំនួបពិភាក្សាាម្ួយនោក្ ែុង្ រី និង្នោក្ នែង្ សត្សា ម្ន្តនតីអាាញសធរាត្ិអបសសរា នៅនខត្តនសៀម្រាប 

 

  
ក្ិចេស្របជុំពិភាក្សាក្ំណ្ត្់អត្តសញ្ញសណ្នស្រគឿង្ត្ុបតត្ង្លម្អនលើក្សាលននរូបចម្លសក្់អបសសរា 

ាម្ួយម្ន្តនតីជំនាែម្ក្ពីាក្លវិទសាល័យេូម្ិនទវិចិស្រត្សិលសបៈ នៅវិទសាាថសនវបសបធម្៌និង្វិចិស្រត្សិលសបៈ 
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  ជំនួបពិភាក្សាាម្ួយឯ.ឧ. ហុឺ ចិនាតស អនក្ជំនាែក្សាច់ចម្លសក្់   ជំនួបពិភាក្សាាម្ួយឯ.ឧ.បណ្ឌិត្ លី វោណស ទីស្របឹក្សាស្រក្សួង្ 
          នៅវិទសាាថសនវបសបធម្៌និង្វិចិស្រត្សិលសបៈ   វបសបធម្៌និង្វិចិស្រត្សិលសបៈ នៅនខត្តនសៀម្រាប 

 
កត្ម្ងរបូភាពននការចុោះសកិាត្ស្ថវត្ជាវនៅត្ាស្ថទ្យអងគរវត្ត 

 

 
ស្រក្ុម្ការងារជួបពិនស្រោេះនយបល់ាម្ួយឯក្ឧត្តម្បណ្ឌិត្ ហង្់ នៅ អគគនាយក្អាាញសធរាត្ិអបសសរា នៅស្រាាទអង្គរវត្ត 

 

  
សក្ម្មភាពស្រក្ុម្ស្រាវស្រាវចុេះសិក្សា ទ្សល់និង្ថត្រូបនៅស្រាាទអង្គរវត្ត 
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ស្រក្ុម្ស្រាស្រាវថត្រូបអបសសរានិង្ចុេះនលខក្ូែអបសសរានៅស្រាាទអង្គរវត្ត  

 
 

      
       សក្ម្មភាពស្រក្ុម្ស្រាវស្រាវនធវើការននទៀង្្ទសត្់                      សក្ម្មភាពស្រក្ុម្ស្រាវស្រាវចុេះសិក្សារូបអបសសរា 
រូបគំនូរចម្លង្និង្ចម្លសក្់អបសសរាពិត្នៅស្រាាទអង្គរវត្ត                       នៅារម្នទីរអេិរក្សសអង្គរ 
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ការពិពណ៌្នាចម្លា ក់អបសរ 
 

ខាង្នស្រកាម្ននេះាការនលើក្យក្រូបអបសសរខលេះៗម្ក្បរិយយពីសិលសបៈតត្ង្លម្អរនលើក្សាលនិង្សក្់៖ 

ចម្លា ក់អប្សរខែន A4  
 

 
Code: A4-I-1-1.#12-1 (1) 

 

ចម្លសក់្អបសសរ Code: A4-I-1-1.#12-1 (1)ននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្នលើក្សាលនោយម្កុ្ែ
កំ្ពូលម្ួយ។ ម្កុ្ែកំ្ពូលម្ួយននេះនសសំនែើង្នោយក្សាំង្និង្កំ្ពូលម្ួយ៖ 

  - ក្សាំង្ម្នចងាវសយក្សាច់បីតខសស 
   - កំ្ពូលម្នពិននិង្នសនៀត្ពិន(្កសមូ្លៗ)។ ពិនម្នទស្រម្ង់្ារួត្និង្ម្នចំនួនបួនរួត្។ នៅ
តម្គល់ពិនម្ននសនៀត្ពិនធំមួ្យតែលតននក្ខាង្នលើរចនាលម្អនោយក្សាច់សនលឹក្រាង្ស្រតី្នកាណ្។ 
 ម្កុ្ែអបសសរននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្បតនែម្នោយនសនៀត្្កសទស្រម្ង់្ពីរននសសង្ោ្សនសៀត្នៅសង្
ខាង្ពិនតម្លំោប់ នោយនៅខាង្នវវង្ពិនម្នចំនួនបួន និង្នៅខាង្ាតសំពិនម្នចំនួនស្រាំ។ នៅ
សង្ខាង្ក្សាំង្តននក្ខាង្នស្រកាម្ម្ននសៀត្នសនៀត្រំនយលទស្រម្ង់្ក្សាច់្កសាលសឬ្កសែូង្មួ្យៗនង្តែរ។ 
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Code: A4-O-1-1.#8-1 (1) 

 
ចម្លសក់្អបសសរ Code: A4-O-1-1.#8-1 (1)ននេះ ម្ននស្រគឿង្តក់្តត្ង្លម្អនលើក្សាលនោយម្ក្ុែ

ក្ំពលូម្យួ។ ម្កុ្ែកំ្ពូលម្ួយននេះនសសំនែើង្នោយក្សាំង្និង្កំ្ពូលម្ួយ៖ 
- ក្សាំង្ម្នចងាវសយក្សាច់បីតខសស 

 - កំ្ពូលម្នពិននិង្នសនៀត្ពិន(្កសមូ្លៗ)។ ពិនម្នទស្រម្ង់្ារួត្តែលម្នស្រាំមួ្យរួត្ នហើយ
ម្ននសនៀត្ពិនមួ្យធំនោត្នៅចំក្ោតសលាប់នឹង្គល់ពិននលើក្សាំង្ម្កុ្ែ។ នៅសង្ខាង្នសនៀត្ពិនធំ
មួ្យននេះម្ននសនៀត្ពិនលម្អពីចំនហៀង្មួ្យៗនទៀត្។ នៅនលើនសនៀត្ពិនធំននេះម្ននសនៀត្សនលឹក្ពិនចំនួន
ពីរនសៀត្នៅតម្គល់រួត្បនតបនាទសប់ោ្ស។  
 ម្កុ្ែននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្បតនែម្នោយនសនៀត្សនលឹក្នៅចំនហៀង្សង្ខាង្កំ្ពូលចំនួនបី 
និង្នសនៀត្រំនយលសង្ខាង្ចំនួនពីរ។ 
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Code: A4-O-1-1.#1-1 (1) 

 
ចម្លសក់្អបសសរ Code: A4-O-1-1.#1-1(1) ននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្នលើក្សាលនោយម្ក្ុែ

ក្ំពលូបី។ ម្កុ្ែកំ្ពូលបីននេះនសសំនែើង្នោយក្សាំង្និង្កំ្ពូលចំនួនបី៖ 
- ក្សាំង្ម្នចងាវសយក្សាច់បីតខសស 
- កំ្ពូលនីមួ្យៗម្នពិន និង្នសនៀត្ពិន(្កសមូ្លៗ)។ ពិននីមួ្យៗម្នទស្រម្ង់្ារួត្(ថ្្សក់្)  

តែលពិននៅក្ោតសលម្នចំនួនស្រាំបីរួត្និង្ពិនខាង្ៗម្នចំនួនស្រាំពីររួត្។ នៅតម្តួ្ពិននីមួ្យៗ
ម្នលំអនោយនសនៀត្សនលឹក្ពិនមួ្យៗ។ នសនៀត្ពិនម្នចំនួនបីនិង្ម្នមួ្យថ្្សក់្ នហើយនសៀត្នៅតម្
គល់ពិនមួ្យៗ។  

ម្កុ្ែននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្បតនែម្នោយនសនៀត្្កសតូ្ចៗ(ស្រសនែៀង្នឹង្នសនៀត្ពិន)នៅ
តម្ចំនហៀង្គល់ពិន និង្ម្ននសនៀត្រំនយលនៅចំនហៀង្ខាង្នវវង្បី និង្នសនៀត្រំនយលនៅចំនហៀង្ខាង្
ាតសំពីរ។ នសនៀត្រំនយលននេះរចនាក្សាច់ទស្រម្ង់្ខុសៗោ្ស។ 
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Code: A4-I-8-3.#4-1 (1) 

 
ចម្លសក់្អបសសរ Code: A4-I-8-3.#4-1(1)ននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្នលើក្សាលនោយម្ក្ែុក្ពំលូ

ស្រាំ។ ម្កុ្ែកំ្ពូលស្រាំននេះនសសំនែើង្នោយក្សាំង្និង្កំ្ពូលចំនួនស្រាំ៖ 
- ក្សាំង្ម្នចងាវសយក្សាច់ចំនួនបួនតខសស  

   - កំ្ពូលនីមួ្យៗម្នពិននិង្នសនៀត្ពិន(្កសមូ្លៗ)។ ពិននីមួ្យៗម្នទស្រម្ង់្ា្កស។ នសនៀត្ពិន
សរុបម្នចំនួនស្រា ំ នោយនសនៀត្ពិនមួ្យនសៀត្នៅគល់ពិនមួ្យ។ នសនៀត្ពិនទំង្ននេះស្រតូ្វនសៀត្ាពីរ
ថ្្សក់្ នោយថ្្សក់្ទី១(ថ្្សក់្នស្រកាម្)ម្ននសៀត្នសនៀត្ពិនចំនួនបី(ពិនក្ោតសលនិង្ពិននៅខាង្) និង្ 
ថ្្សក់្ទី២(ថ្្សក់្នលើ)ម្ននសៀត្នសនៀត្ពិនចំនួនពីរ(ពិនសង្ខាង្ពិនក្ោតសល)។ 
 ម្កុ្ែននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្បតនែម្នោយនសនៀត្រំនយលនៅសង្ខាង្ចំនួនបីរចនាក្សាច់ក្នុង្
ទស្រម្ង់្ពីរននសសង្ោ្ស។ 
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Code: A4-I-8-3.#21-1 (1) 

 

ចម្លសក់្អបសសរ Code:A4-I-8-3.#21-1(1)ននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្នលើក្សាលនោយម្ក្ែុក្ពំលូ
ស្រាំ។ ម្កុ្ែកំ្ពូលស្រាំននេះនសសំនែើង្នោយក្សាំង្និង្កំ្ពូលចំនួនស្រាំ៖ 

- ក្សាំង្ម្នចងាវសយក្សាច់ចំនួនបីតខសស  
   - កំ្ពូលនីមួ្យៗម្នពិននិង្នសនៀត្ពិន(្កសមូ្លៗ)។ ពិននីមួ្យៗម្នទស្រម្ង់្ារួត្(ស្រសនែៀង្
ក្សាច់នក្សរ)។ នសនៀត្ពិនសរុបម្នចំនួនស្រាំបីនិង្ម្នបីថ្្សក់្ តែលថ្្សក្់ទីមួ្យម្ននសនៀត្ពិនចំនួនស្រាំ 
ថ្្សក់្ទីពីរម្ននសនៀត្ពិនចំនួនពីរ និង្ថ្្សក់្ទីបីម្ននសនៀត្ពិនចំនួនមួ្យ។ នៅតម្ពិននីមួ្យៗម្ន
នសនៀត្ពិនមួ្យ នលើក្តលង្នៅពិនក្ោតសលម្ននសនៀត្ពិនចំនួនពីរ និង្ម្ននសនៀត្ពិនមួ្យៗនសៀត្នៅ
ចំនហៀង្សង្ខាង្។  
 ម្កុ្ែអបសសរននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្បតនែម្នោយនសនៀត្រំនយលសង្ខាង្ចំនួនបី រចនាក្សាច់
ក្នុង្ទស្រម្ង់្ែូចោ្ស(អាចា្កសស្រក្ង្ឬ្កសរំនយល)។ 
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ចម្លា ក់អប្សរខែន A3  

 
Code: A3-O-1-1.#1-1 (2) 

 

ចម្លសក់្អបសសរ Code: A3-O-1-1.#1-1 (2) ននេះម្នម្ ូត្សក់្ននួង្មួ្យចសបូត្នែើង្នលើ និង្ពត់្ចុង្សក្់
រាង្នកាង្ម្ក្ចំនហៀង្ខាង្ាតសំ។ ម្ ូត្សក្់អបសសរននេះម្នតក់្តត្ង្លំអនោយនសនៀត្្កសចំនួនស្រាំបីនសៀត្ពី
នស្រកាយននួង្សក្់  តែលនៅក្នុង្ននាេះម្ននសនៀត្្កសចំនួនបួន(ក្ោតសល)នសៀត្នែើង្នលើ នហើយនសនៀត្្កស
ទំង្បួននទៀត្នៅចំនហៀង្សង្ខាង្ តែលម្ខសង្ៗម្ននសនៀត្្កសចំនួនពីរ នសៀត្ពត់្ទម្លសក់្ចុេះ។  
 

 
Code: A3-O-1-1.#2-2 (4) 

 

ចម្លសក់្អបសសរ Code: A3-O-1-1.#2-2 (4) ននេះម្នម្ ូត្សក្់ននួង្មួ្យចសបូត្ទម្លសក់្សក្់ម្ក្ចំនហៀង្
ខាង្នវវង្ និង្ម្ននសនៀត្្កស(ស្រសនែៀង្នឹង្្កសចំា ស)ចំនួនស្រាំមួ្យ លម្អសក្់នៅតម្ននួង្។ នសនៀត្្កសទងំ្
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អស់នសៀត្ពីខាង្នស្រកាយននួង្នហើយនសៀត្តែក្នចែពីោ្សាពីរ។ នៅចំនហៀង្ននួង្សក្់ខាង្ាតសំម្ន
នសនៀត្្កសចំនួនបួន(្កសពីរនសៀត្ពីនលើនិង្្កសពីរនទៀត្នសៀត្ពត់្ទម្លសក់្ចុេះ)។ ចំតណ្ក្នៅចំនហៀង្ននួង្
សក្ខ់ាង្នវវង្ ម្ននសនៀត្្កសចំនួនពីរនសៀត្ពីនលើ។  
 

ចម្លា ក់អប្សរនៅជាន់ព្រះពាន់  
 

 
Code: A-CG-1.#1-1 (2) 

 

ចម្លសក់្អបសសរ Code: A-CG-1.#1-1 (2) ននេះម្ននស្រគឿង្លំអតុ្បតត្ង្នលើក្សាលនោយម្កុ្ែកំ្ពូល
បី។ ម្កុ្ែកំ្ពូលបីននេះនសសំនែើង្នោយក្សាំង្និង្កំ្ពូលចំនួនបី៖ 

- ក្សាំង្ម្នចងាវសយក្សាច់ចំនួនស្រាំតខសស  
- កំ្ពូលនីមួ្យៗម្នពិននិង្នសនៀត្ពិន។ កំ្ពូលក្ោតសលម្នពិនមួ្យនិង្នសនៀត្ពិនបី រីឯ

កំ្ពូលសង្ខាង្ម្នពិនមួ្យនិង្នសនៀត្ពិនពីរៗ។ ពិននីមួ្យៗម្នទស្រម្ង់្ា្កស នហើយនសនៀត្ពិនម្ន
ចំនួនស្រាំពីរនិង្ម្នបីថ្្សក់្ តែលនៅថ្្សក់្ទីមួ្យម្ននសនៀត្ពិនចំនួនបី នហើយថ្្សក់្ទីពីរក៏្ម្ននសនៀត្ពិន
ចំនួនបីតែរ រីឯនៅថ្្សក់្ទីបីម្ននសនៀត្ពិនចំនួនតត្មួ្យ។ 

ម្កុ្ែននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្នោយនសនៀត្រំនយលនៅសង្ខាង្ចំនួនពីរ។ នៅកំ្ពូល
ចំនហៀង្ខាង្នវវង្ម្នឆលសក់្បងាហសែពីកាយវិការអបសសរកំ្ពុង្នលើក្នែនសៀត្រុក្ខាតិ្្កសមួ្យទង្បតនែម្។  
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Code: A-CG-1.#2-4 (4) 

ចម្លសក់្អបសសរ Code: A-CG-1.#2-4 (4) ននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្នលើក្សាលនោយម្កុ្ែកំ្ពូល
បី។ ម្កុ្ែកំ្ពូលបីននេះនសសំនែើង្នោយក្សាំង្និង្កំ្ពូលចំនួនបី៖ 

- ក្សាំង្ម្នចងាវសយក្សាច់ចំនួនបួនតខសស  
- កំ្ពូលនីមួ្យៗម្នពិនមួ្យនិង្នសនៀត្ពិនមួ្យ។ ពិននីមួ្យៗម្នទស្រម្ង់្ារួត្ និង្ម្នចំនួន

បីរួត្ែូចៗោ្ស។ នសនៀត្ពិនម្នចំនួនបីនិង្ម្នតត្មួ្យថ្្សក់្ នហើយនសៀត្នៅតម្គល់ពិននីមួ្យៗ។ 
ម្កុ្ែននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្បតនែម្នោយនសនៀត្រំនយលសង្ខាង្ចំនួនបី រចនាក្សាច់

ទស្រម្ង់្ែូចោ្ស។ 
 

 
Code: A-CG-1.#4-1 (4) 
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ចម្លសក់្អបសសរ Code: A-CG-1.#4-1 (4) ននេះម្នម្ ូត្សក់្ននួង្ពីរ(បួង្ទនសាយ) នហើយចសបូត្ពត់្
ចុង្សក្់ទល់ោ្ស។ សក្់ខាង្មុ្ខស្របតហលកាត់្សក្់ខលី នហើយសិត្ោស់នែើង្នលើ។ 

ម្ ូត្សក្់អបសសរននេះម្ននសនៀត្្កសចំនួនស្រាំក្នុង្ទស្រម្ង់្្កសបីស្របេទនោយតែក្ោ្ស (ស្របនេទ្កសរចនា
ក្សាច់ស្រសនែៀង្នឹង្ទស្រម្ង់្្កសាលសឬ្កសែូង្ម្នចំនួនពីរ ស្របនេទរុក្ខាតិ្្កសាតម្ក្ម្នមួ្យ និង្ស្របនេទ្កស
ារួត្រនបៀបាពិនម្នចំនួនពីរ)។ នៅតម្គល់ននួង្នីមួ្យៗម្នវត្ែុលម្អាក្ស្រម្ង្ម្សា សង្នៅព័ទធជំុវិែ។ 

 
 

ចម្លា ក់អប្សរខែន A2 
 

 
Code: A2-I-1-1.#8-1 (1) 

 

ចម្លសក់្អបសសរ Code: A2-I-1-1.#8-1(1)ននេះម្ននស្រគឿង្តក់្តត្ង្លម្អនលើក្សាលនោយម្កុ្ែកំ្ពូល
បី។ ម្កុ្ែកំ្ពូលបីននេះនសសំនែើង្នោយក្សាំង្និង្កំ្ពូលចំនួនបី៖ 

- ក្សាំង្ម្នចងាវសយក្សាច់ចំនួនបួនតខសស 
- កំ្ពូលនីមួ្យៗម្នពិនមួ្យនិង្នសនៀត្ពិនមួ្យ។ ពិននីមួ្យៗម្នទស្រម្ង់្ា្កស។ នសនៀត្ពិន

ម្នចំនួនបីនិង្ម្នមួ្យថ្្សក់្ នហើយនសៀត្នៅតម្គល់ពិននីមួ្យៗ។ 
ម្កុ្ែននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្បតនែម្នោយនសនៀត្រំនយលនៅចំនហៀង្សង្ខាង្ចំនួនបីៗ។ 

ចម្លសក់្អបសសរននេះានបងាហសែនូវកាយវិការក្ំពុង្នលើក្នែនសៀត្្កសមួ្យធំ នចែពីចំនហៀង្ខាង្នវវង្។ 
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Code: A2-I-1-2.#1-2 (2) 

 
ចម្លសក់្អបសសរ Code: A2-I-1-2.#1-2 (2) ននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្នលើក្សាលនោយម្កុ្ែ

កំ្ពូលបី។ ម្កុ្ែកំ្ពូលបីននេះនសសំនែើង្នោយក្សាំង្និង្កំ្ពូលចំនួនបី៖ 
- ក្សាំង្ម្នចងាវសយក្សាច់ចំនួនបីតខសស  
- កំ្ពូលនីមួ្យៗម្នពិនមួ្យនិង្នសនៀត្ពិនមួ្យ។    ពិននីមួ្យៗម្នទស្រម្ង់្ារួត្  តែលនៅពិន

ក្ោតសលម្នចំនួនបីរួត្ ចំតណ្ក្ពិនសង្ខាង្ម្នចំនួនពីររួត្។ នសនៀត្ពិនម្នចំនួនបីនិង្ម្នមួ្យ
ថ្្សក់្ នហើយនសៀត្នៅតម្គល់ពិននីមួ្យៗ។ 

ម្កុ្ែននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្បតនែម្នោយនសនៀត្រំនយលនៅចំនហៀង្សង្ខាង្ចំនួនពីរ
រចនាក្សាច់ទស្រម្ង់្ែូចៗោ្ស(ទស្រម្ង់្្កសាលសឬ្កសែូង្) តែលនសនៀត្រំនយលមួ្យនៅចំនហៀង្ខាង្ាតសំម្ន
ឆលសក់្បងាហសែពីរកាយវិការអបសសរកំ្ពុង្នសៀត្។  
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Code: A2-I-2-2.#6-2 (2) 

 

ចម្លសក់្អបសសរ Code: A2-I-2-2.#6-2 (2) ននេះម្នម្ ូត្សក្់បួង្ពីរ(បួង្ទនសាយ) និង្បូត្សក្់
នចែពីននួង្នីមួ្យៗទម្លសក់្ចុេះសង្ខាង្។ ចម្លសក់្អបសសរននេះម្ននសៀត្្កសតក់្តត្ង្លម្អសក្់សរុបចំនួន
ស្រាំបីក្នុង្ទស្រម្ង់្្កសស្របតហលបីស្របនេទនោយតែក្ោ្ស (ទស្រម្ង់្្កសម្នស្រទនុង្ឬស្រសទប់ធំៗម្នចំនួនពីរ
ទស្រម្ង់្្កសម្នស្រទនុង្ឬស្រសទប់តូ្ចៗម្នចំនួនបួន និង្ទស្រម្ង់្្កសម្នឆលសក់្ក្សាច់ទស្រម្ង់្្កសាលសឬ្កសែូង្
ម្នចំនួនពីរ)។ នៅជំុវិែននួង្នីមួ្យៗម្នរចនាលម្អនោយតខសសរំនយលសនលឹក្តវង្ៗស្រគបនលើសក់្។  

 

ចម្លា ក់អប្សរាខែន A1 
 

 
Code: A1-O-1-1.#2-1 (2) 
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ចម្លសក់្អបសសរ Code: A1-O-1-1.#2-1 (2) ននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្នលើក្សាលនោយម្កុ្ែ
កំ្ពូលបី។ ម្កុ្ែកំ្ពូលបីននេះនសសំនែើង្នោយក្សាំង្និង្កំ្ពូលចំនួនបី៖ 

- ក្សាំង្ម្នចងាវសយក្សាច់ចំនួនបួនតខសស  
- កំ្ពូលនីមួ្យៗ ម្នពិនមួ្យនិង្នសនៀត្ពិនមួ្យ(្កសមូ្លៗ)។ ពិននីមួ្យៗម្នទស្រម្ង់្ា្កស។ 

នសនៀត្ពិនម្នចំនួនបីនិង្ម្នមួ្យថ្្សក់្ នហើយនសៀត្នៅតម្គល់ពិននីមួ្យៗ។ 
 ម្កុ្ែននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្បតនែម្នោយនសនៀត្រំនយលនៅសង្ខាង្ចំនួនពីរ រចនាក្សាច់

ទស្រម្ង់្ែូចោ្ស។ 
 
 

 
Code: A1-O-1-1.#8-1 (2) 

 
ចម្លសក់្អបសសរ Code: A1-O-1-1.#8-1(2) ននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្នលើក្សាលនោយម្កុ្ែ

កំ្ពូលបី។ ម្កុ្ែកំ្ពូលបីននេះនសសំនែើង្នោយក្សាំង្និង្កំ្ពូលចំនួនបី៖ 
- ក្សាំង្ម្នចងាវសយក្សាច់ចំនួនបីតខសស  
- កំ្ពូលនីមួ្យៗ ម្នពិនមួ្យនិង្នសនៀត្ពិនមួ្យ(្កសមូ្លៗ)។ ពិននីមួ្យៗម្នទស្រម្ង់្ា្កស។ 

នសនៀត្ពិនម្នចំនួនបីនិង្ម្នមួ្យថ្្សក់្ នហើយនសៀត្នៅតម្គល់ពិននីមួ្យៗ។ 
 ម្កុ្ែននេះម្ននស្រគឿង្លម្អតក់្តត្ង្បតនែម្នោយនសនៀត្រំនយលនៅសង្ខាង្សរបុចំនួនែប់ 

រចនាក្សាច់ក្នុង្ទស្រម្ង់្នោយតែក្ោ្ស(នសនៀត្រំនយលម្ខសង្មួ្យខាង្នលើរចនាាស្រទនុង្វនូត្ឬាស្រសទប់ 
នសនៀត្រំនយលចំនួនបីនទៀត្នៅបនាទសប់រចនាក្សាច់ទស្រម្ង់្្កសាលសឬ្កសែូង្ ចំតណ្ក្នសនៀត្រំនយលមួ្យនទៀត្
នៅខាង្នស្រកាម្រចនាាតខសសមួ្យម្នភាជសប់សនលឹក្មួ្យនៅខាង្ចុង្តខសស។ 
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ខាងនត្កាម្ននោះ ជាចម្លា ក់អបសរខ្ាោះៗ តែល្ានគូរចម្ាងតាម្ចាប់នែើម្ជារបូគំនូរ 
 

   
Code: A4-O-1-1. #4-1 (2) 

 

     
Code: A4-O-1-1.#4-2 (2) 

 



-19- 

 

  
Code: A4-O-1-1. #5-2 (2) 

 
នសចកតសីននដិ្ឋា ន 
 តម្រយៈការអនុវត្តគនស្រម្ង្សកិ្សាស្រាវស្រាវសតីព ី «ចម្លសក្អ់បសសរានៅស្រាាទអង្គរវត្ត៖ សលិសបៈតត្ង្លម្អ
សក្់និង្ការរចនាសំពត្»់ ក្នុង្ឆ្សំ២០១៩ក្នលង្ម្ក្ នយើង្នទើបនឹង្ាននធវើការសកិ្សាពិពណ្ន៌ានលើសលិសបៈតត្ង្លម្អ
នលើក្សាលនងិ្សក្ា់នម្យួចនំួន តែលម្នទស្រម្ង្់ននសសង្ៗោ្សបង្កប់នោយសលិសបៈសូនសយរបូតខមរក្ស្រម្ិត្ខពស់ និង្នពារ
នពែនោយនទពនកាសលសយស្របក្បនោយា្សនែវិចិស្រត្តថម្នទៀត្។ ចំតណ្ក្សិលសបៈននការរចនាសំពត្់ម្ិនទន់ាន
នធវើការសិក្សាពពិណ្៌នានៅនែើយ។  

តម្រយៈការចេុះនៅសកិ្សាស្រាវស្រាវ ទ្សល ់ នយើង្សនង្កត្ន ើែថ្ ចម្លសក្អ់បសសរម្ួយចំនួនធំានខចូខាត្
ទស្រម្ង្់នែើម្នស្រចើន ាពិនសសនៅតននក្ខាង្នស្រកាម្ននែង្ខលួន។ ការខូចខាត្ននេះគឺបោតសលម្ក្ពីក្តតសននសសង្ៗ ែចូា 
ក្តតសធម្មាត្ ិ ក្តតសម្នុសសស និង្ក្តតសអាយុកាល(ាង្៨០០ឆ្សំ)។ នហត្ុននេះ ការសកិ្សាពិពណ្ន៌ាចម្លសក្់អបសសរ
ជំហានទ១ីននេះ គឺាតននក្ែស៏ខំាន់ម្ួយននការអេិរក្សសចម្លសក្អ់បសសរ នោយការពិពណ្៌នាននេះ គឺានក្ត្់សម្គសល់នងិ្
បញ្ជសក្់ពីអត្តសញ្ញសណ្ននក្សាច់ចម្លសក្់របស់រូបចម្លសក្់អបសសរនមី្ួយៗក្នុង្ក្ស្រម្ិត្តែលអាចនធវើនៅាន។ 
   


