
វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  ៤៤



ប្រេ័ន្ធអប់រំទាំងមូល

សង្គម / សិក្ខាសាលា

ចំណ
េះដឹង / ជំនាញ

វិញ
្ញាណ

 / ច
ិត្តវិទ

េយា

 កា
រិយ

ាល
័យជីវិត

និស
េសិត

ការសេាវជេាវ / បណ្ណាល័យមិត្តភាព / ការជប់ល
ៀង 

មណ
្ឌលនិសេសិត

ស
ាមគ្គីភាព

ទេពក
ោស

លេយ / 
ក្លឹប

សុខភាព / កីឡា



មាតិកា

y  ប្រព័ន្ធអប់រំទាំងមូល

សាលាមត្ត្រយ្រយសិក្រសាព្រះសហគមន៍កាតូលិក       ១-១០

 - លទ្ធផលដែលសាលាមត្តែយែយសិកែសាពែះសហគមន៍កាតូលិកទទួលបាន

 - អាសយដ្ឋាន

សាលាបឋមសិក្រសាសហគមន៍វៀតណាម       ១១-១៤

 - ស្ថិតិសិសែសនែសាលាបឋមសិកែសាសមែប់ឆ្នាំសិកែសា ២០១៤-២០១៥ 

 - អាសយដ្ឋានសាលាបឋមសិកែសាពែះសហគមន៍កាតូលិក

វិទ្រយាល័យចំណ្រះទូទៅនិងបណ្តុះបណា្តាលវិជ្ជាជីវៈ សន្ត្រហ្វង់ស្វ័រ    ១៥-១៩

 - សមិទ្ធិផលដែលសាលាវិទែយាល័យ សន្ត្រហ្វង់ស្វ័រសមែចបាន

វិទ្រយាសា្ថានសន្តប៉ូល            ២០-២៥

 - លទ្ធផលនែការបញ្ចប់បរិញ្ញាបតែនៅវិទែយាសា្ថានសន្តប៉ូល

មជ្រឈមណ្ឌលវប្របធម៌និងភាសាបរទ្រស        ២៦-២៨

 - សមិទ្ធិផលដែលមជែឈមណ្ឌលវបែបធម៌និងភាសាបរទែសទទួលបាន

កម្មវិធីអានសៀវភៅក្រប្រព័ន្ធ        ២៩-៣០

វិញ
្ញាណ

 / ច
ិត្តវិទ

េយា

 កា
រិយ

ាល
័យជីវិត

និស
េសិត
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ទំព័រ ០១

ការិយាល័យសិក្សាកាតូលិក

រចនាសម្ពន្ធ
អ្នកស្រី ឡៃ មករា

ទរូ្័ព្ទលេខៈ 
017 / 081 575 686 

អ៊រីមមេៈ
 makara_lay01jan@yahoo.com

ប្រធានការិយាល័យ
សិក្សាកាតូលិក

អធិបតរីលោកអភិបាេ អេូរីវលីេ

សបធានការិយាេ័េម ្្នក្ិកសាកាតេូិក 

អ្នកស្រី ឡៃ មករា
សករុមសបរឹកសាភិបាេ 

ទំនាក់ទំនងជាមេួ

សាោបព្វជិតបព្វជិតា

ទំនាក់ទំនងជាមេួ

មណ្ឌ េនិ្ិ្សតល្្សងៗ
លេខាធិការ

អ្នកស្រី លទៀង សាវ៉ន

គណលនេ្យ

លោក ្៊៊ន នរីន

មលតតេេ្យ្ិកសា

អ្នក្សមប

្សមរួេ

អ្នកស្រី

ង៉៊េ គរឹម ច័ន្ទដាវី

បឋម្ិកសា

អ្នក្សមប្សមរួេ

លោក

េរី ្៊ធា

វិទយាេ័េ

្នតេហ្រ្វង់្្វ័រ

នាេក

លោក ប៊ិច វិប៊េ

វិទយាសាថា ន

្នតេប៉េូ

នាេករង

លោកល្ៀង លៃង 

កញ្ញា  មម៉ន ថារិន

មណ្ឌ េវប្បធម៌

និងភាសាបរលទ្

នាេក

លោក ្រ៊៊ន អាន

កម្មវិធរីអាន

ល្ៀវលៅ

នាេក

បងស្រី ្៊រីនក៊
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Community Pre-School of Phnom Penh Catholic Church
សាលាមត្ត្រយ្រយសិក្រសាព្ររះសហគមន៍កាតូលិក

     ការអភវិឌ្ឍកុមារ
 v  រាងកាយ និងសុខភាព

 v  សីលធម ៌និងវប្បធម៌

 v  សង្គម និងអារម្មណ៍

 v  ការយល់ដឹង និងការពិចារណា

 v  ភាសា

១

បបវត្ិសាលាមតត្យ្យសិកសាបពរះសហគមនក៍ាតូលិក

  តបកាយពីបានទទួលការតតងតាងំ ជាអភបិាលបពរះសហគមន ៍
កាតូលិកបបចាភំូមភិាគភ្តំពញ បន្មុខងារពីតលាក អភបិាលតអមលី
តដតម្ប តលាកអភបិាលអូលីវតីយ មានការចាបអ់ារម្មណ៍យ៉ា ងខ្លា ងំ 
ពីភាពខ្រះខ្ត ទុក្ខលំបាក អនក្ខរភាពរបស់បបជាជនកម្ុជាតៅតំបន ់
ជនបទដាចប់សយលចុងកាតម់ាតញ់ក ជាពិតសសកុមារតូចៗ តដល 
ខរ្ះការយកចតិទុ្កដាកត់ែទាផំ្គតផ់្គងអ់ាហារបូត្ថម្ភ អនាមយ័ការសិកសា
អបរ់កំាយ សីលធមរ៌ស់តៅ តដលជាមូលដាឋា នដច៏ាបំាចស់បមាប់
អភវិឌ្ឍន ៍អនាគតរបស់ពួកតគ កដូ៍ចជាសង្គមទាងំមូល។ តដាយតមើល 
ត�ើញពចីណុំចស្ូលតនរះ នងិសា្ម រតីតមត្ាករណុាផងតនារះ តលាកអភិ

 បាលអូលីវតីយ បានខិតខំអស់ពីកមាលា ងំ កាយចិត្ សមត្ថភាព បទ
 

ពិតសាធន ៍ និងលទ្ធភាព តដាយសតបមចចិត្បតងកើតសាលាមតត្យ្យ 
សិកសាជាតបចើនកតនលាង ក្ុងភូមភិាគភ្តំពញ តបកាមបរបិទអបរ់ទូំលំ
ទូលាយ តដាយមនិបបកានស់ាសនា ជាតិសាសន ៍ ពណ៌សម្ុបរ 
សញ្ជា តិ ឬនិន្ាការនតយបាយត�ើយ តដាយតោរពតាមខលាឹមសារអបរ់ ំ
តោរពតាមតោលតៅអបរ់ជំាតិ តោលនតយបាយអបរ់កុំមារតូច និង
សិទ្ធិកុមារជាមូលដាឋា ន តដាយមានការចូលរមួសហការពីបកសួងអបរ់ ំ
យុវជន និងកីឡាននរាជរដាឋា ភបិាលកម្ុជា។ 
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រប�ៀ�បរៀនរ�ស់កុមារ

កុមារបរៀនប�ើម្បី

 q សបមបខលាួនតៅនឹងមជ្ឈដាឋា នជំុវញិ

 q ចងត់ចរះ ចងដឹ់ង ចងស់ា្គ ល់ ចងយ់ល់ ចងត់ធ្ើឲ្យបានដូចអ្កដនទ និងមនុស្សធំ

 q ចងប់ងាហា ញអំពីអ្ីតដលជាទីតមាទនភាពរបស់ខលាួន

 q អនុវត្ឲ្យទានក់ារលូតលាស់របស់សង្គមក្ុងពិភពតលាក

 

កុមារបរៀនតាមរយៈ

 q ការតលងជាមយួវត្ថុ រុក្ខជាតិ និងសកម្មភាពនានា

 q ការចូលរមួសកម្មភាពងាយៗក្ុងបទពិតសាធនជី៍វតិពិត

 q ការតធ្ើតដាយផ្ទា ល់នដ និងគិតពីអ្ីតដលកំពុងតធ្ើ
 q ការតរៀនពីមតិ្ភក្ិ តៅតពលកំពុងតលងជាមយួោ្ ឬកំពុងតធ្ើសកម្មភាពអ្ីមយួ

 q ការស្ាបត់រឿងនានា ស្ាបវ់ទិ្ុយ តមើលទូរទស្សន ៍ភាពយន្ តមើលរូបភាពតផ្សងៗ

 q ការនិទានតរឿង ការសូបតកំណាព្យ ការតបចៀង ការតលងតនន្ីកំសាន្

 q ការតបបើបបាស់ចំតណរះដឹងមានបសាប់

 q ការសតងកតតមើលបតាបត់ាមកុមារដូចោ្ និងមនុស្សចាស់

 q ការពយាយមតធ្ើកិច្ចការណាមយួ និងតរៀនពីកំហុសនានា

 q ការបតបងៀន ឬពន្យល់ ឬជួយ��តធ្ើកិច្ចការឲ្យមតិ្ភក្ិ
 q ការស្ាបត់ាមការតណនា ំបងាហា តប់ងាហា ញពីបគរូ និងមនុស្សធំតៅជិតនិងតៅជំុវញិខលាួន

តបរៅពកីម្មវធិសិីកសាខ្ងតលើ សាលាមតតយ្្យបពរះសហគមនក៍ាតូលិកបានបតន្ថមនូវកម្មវធិមី៉ាងុតតសូរ ីតដលតធ្ើឲ្យកុមារតចរះឯករាជ្យខលាួនឯងនងិតចរះ

 ទទួលខុសបតរូវ ។   បនាទា បពី់បញ្ចបក់ារសិកសាតៅសាលាមតត្យ្យ        កុមារតូចៗទាងំតនារះអាចចូលតរៀនតៅសាលាបឋមសិកសាថ្្កទី់១ យ៉ា ងមាន 

ក្ីអំណរសបបាយ តដាយតៅក្ុងកម្មវធិីមតត្យ្យសិកសាបានបញ្ចូ លកម្មវធិីសិកសារបស់រដឋា។

២
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បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

 បពរះតយសូ៊មានបពរះបនទាូលថ្៖    ខ្ុមំកតដើម្បឲី្យមនុស្សតលាកមានជវីតិ   តហើយឲ្យតគមានជីវតិតពញបរបិរូណ៌(យហ១០,១០)។                បពរះសហគមន៍
 កាតូលិកភមូភិាគភ្តំពញ        មានតោលបណំងផ្ដល់ការោពំារ នងិតសវាអបរ់ដំល់កុមារតូចៗ តៅបបតទសកម្ុជា         តដើម្បតីធ្ើឲ្យអនាគតពកួតគកាលា យជាពលរដឋា 

ល្អតដលមានគុណភាព និងជីវតិតពញបរបិូរណ៌មានភាពរុងតរឿងនិងមានសុភមង្គលសបមាបប់គរួសារនិងបបតទសជាតិ។

 តដើម្បធីានាបបសិទ្ធិភាព  និងគុណភាពក្ុងការោពំារនិងតសវាអបរ់ដំល់កុមារតូចៗ   អ្កអបរ់នំនបពរះសហគមនក៍ាតូលិកភូមភិាគភ្តំពញបតរូវ
 តាងំខលាួនជាមាតាទី២និងជាទីបបឹកសាដល៏្អ។ មាននយ័ថ្ អ្កអបរ់កុំមារតូចៗ មានគុណធម ៌និងសីលធមរ៌ស់តៅល្អជាទីទំនុកចិត្របស់កុមារបបកប 

តដាយមនសិការវជិាជា ជវីៈខស់្         តដលអាចឲ្យកុមារមានបគុ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្លិ្អក្ុងការអនុវតគុ្ណតនមលា របស់ខលាួនតៅក្ុងបគរួសារ នងិសង្គម ជាត។ិ

 អ្កអបរ់នំនបពរះសហគមនក៍ាតូលិកភូមភិាគភ្តំពញតប្ជ្ាចិត្ផ្ល់ការោពំារ  និងតសវាអបរ់ដំល់កុមារតូចៗ ចាបព់ីអាយុ ៣ឆ្្ ំដល់តបកាម

អាយុ៦ឆ្្ ំ តដាយតផ្អកតលើសិទ្ធិកុមារជាមូលដាឋា ន តដើម្បជីួយ��ពួកតគឲ្យអភវិឌ្ឍតលើបគបវ់ស័ិយ (រាងកាយនិងសុខភាព ការគិតពិចារណាមានតហតុ 

ផល ភាសា សង្គម សិល្បៈ វប្បធម ៌ និងបបនពណី) និងមានសក្ានុពលតពញតលញក្ុងការតបតៀមខលាួនចូលតរៀនតៅបឋមសិកសា និងតរៀន 

តៅថ្្កត់លើបន្បនាទា បប់បកបតដាយបបសិទ្ធិភាពនិងគុណភាព។

គុណធម៌(គុណត ៃម្ល )

បេសកកម្ម

ទស្សនវិស័យ

	 v	បបមូលកុមារពំុមានលទ្ធភាពសិកសាឲ្យបានចូលតរៀន និងទទួលការោពំារយ៉ា ងកកត់រៅ្ដ

	 v	តលើកកម្ស់សមត្ថភាពបគរូមតត្យ្យសិកសាជាបបចាំ

	 v	អភវិឌ្ឍសាលាមតតយ្្យសិកសាបពរះសហគមនឲ៍្យកាលា យជាទីតមបតីភាពសបមាបកុ់មារ

 តផ្អកតាមតោលនតយបាយអបរ់កុំមារតូចៗ  ( តរៀបចតំដាយបកសួងអបរ់យុំវជននងិកឡីា )     ក្ុងតនារះមានកម្មវធិអីបរ់បំញ្ចូ លោ្       បពរះសហគមន ៍

កាតូលិកបតងកើតបាន២៤សាលាមតត្យ្យសិកសាបពរះសហគមន ៍ តដលមានលក្ខណៈស្ងដ់ារជាតិ និងបានទទួលកុមារបគបប់បតភទមានកុមារបកីបក

កុមារពិការ           កុមារងាយរងតបោរះ      និងកុមារជនជាតិ (ភាគតបចើនជាកុមារជនជាតិតវៀតណាម) ឲ្យមកទទលួការអបរ់បំបកបតដាយសមធម ៌និងទទលួបាន

ការោពំារយ៉ា ងកកត់រ្ៅ។ 

ទិស បៅ

៣



បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

ស្ថិតិតាងំពីចាបត់ផ្ើមដំតណើ រការ
សាលាមតត្យ្យសិកសា 

រហូតដល់ឆ្្សិំកសា២០១៥

១. អង្គការយូតហ្រ មាន៤សាលាមតត្យ្យ ៖ សាលាមតត្យ្យសិកសា ចំបា៉ា  ស្ាយបា៉ា ក ដីឥដឋា និងភូមបិា៉ា ង 

សាលាមត្តេយ្យសកិ្សាព្រះសហគមន៍ បានបែងបែក្ជា៥្ំែន់

រូបភាពសលាមតត្យ្យសិកសាតៅចំបា៉ា

៤



វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

២. កំពត-តាតកវ បានតបងតចកជា៨កតនលាង សបមាបម់តត្យ្យសិកសាបពរះសហគមន៖៍  សន្ីមា៉ា រជុីំគិរ ីតការះសាលា  តបពកបបស់ ភ្វំលលាិ៍ 

ចំការតទៀង ភូមសុិខសាន្ គិរវីង្ស នបពកបបាស

ស្ថិតិតាងំពីចាបត់ផ្ើមដំតណើ រការ
សាលាមតត្យ្យសិកសា 

រហូតដល់ឆ្្សិំកសា២០១៥

រូបភាពសាលាមតត្យ្យសិកសាតៅចំការតទៀង(តាតកវ)

ស
ន្តីម

៉ារីជ
ំគិរ
ី

៥
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្កប
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់
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ព
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បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

៣. រាជធានីភ្តំពញ តបងតចកជា២កតនលាងសបមាបម់តត្យ្យសិកសា៖ បឹងទំពុន និង ផសារតូច

ស្ថិតិតាងំពីចាបត់ផ្ើមដំតណើ រការ
សាលាមតត្យ្យសិកសា 

រហូតដល់ឆ្្សិំកសា២០១៥

រូបភាពសាលាមតត្យ្យសិកសាតៅបឹងទំពុន

៦



វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

រូបភាពសាលាមតត្យ្យតៅទួលបកសំាង

៤. តំបនទ់តនលាបាសាក ់និងតមគង្គ (CCS) តចកតចញជា៥សាលាមតត្យ្យសិកសា៖ នបជធំ សា្អ ង សំបា៉ា ន តការះតទៀវ ទួលបកសំាង ផលាូវបតី

ស្ថិតិតាងំពីចាបត់ផ្ើមដំតណើ រការ
សាលាមតត្យ្យសិកសា 

រហូតដល់ឆ្្សិំកសា២០១៥

៧



បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

៥. បករុងបពរះសីហនុ មានមតត្យ្យសិកសា៤កតនលាង៖ តបតងបតយឹង បឹងតាបពហ្ម រមាសងាប ់និង តការះខ្យង។

ស្ថិតិតាងំពីចាបត់ផ្ើមដំតណើ រការ
សាលាមតត្យ្យសិកសា 

រហូតដល់ឆ្្សិំកសា២០១៥

រូបភាពសាលាមតត្យ្យតៅតបតងបតយឹង

បឹងទំពុន បឹងតាព្រហ្ម រមាសងាប់ កោះខ្រយង

៨



វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

 អាបស័យតដាយក្ដីបសឡាញ់ចតំពារះកុមារ         រមួទាងំការខិតខំបបឹងតបបងអស់ពីកមាលា ងំកាយចិត ្ក្ុងការបតំពញកាតពក្ចិ្ចជាបគរូមតតយ្្យសិកសា

ដល៏្អរបស់បពរះសហគមន ៍បានតធ្ើឲ្យកុមារទាងំអស់ (យូតហ្រ កំពត និងតាតកវមានកុមារសរុប ៤១៩៩ នាក ់ក្ុងតនារះកុមារចីំនួន ២៧៧០នាក ់)  

ទទួលបានការសិកសាល្អបបកបតដាយភាពកកត់រៅ្ដ  មានសីលធមរ៌ស់តៅល្អ តចរះមានទំនាកទ់ំនងល្អ ចុរះសបមរុងតៅក្ុងសង្គម មានមូលដាឋា ន

ចតំណរះដឹងដំបងូរងឹមា ំនិងតពារតពញនូវសកា្ដ នុពលអាចជាទុនឈានតៅតរៀនថ្្កទ់ី១ និងថ្្កត់លើបនប្នាទា បត់ៅសាលាចតំណរះដឹងទូតៅបបកប 

តដាយគុណភាព។ ទនទាឹមតនរះមាតាបិតា និងអាណាពយាបាលកុមារកានត់តយល់ចបាស់អំពីសារៈសំខ្នន់នការអបរ់កូំន     និងចូលរមួសហការអបរ់ ំ

ឯកភាពរវាងសាលាតរៀននិងបគរួសារបាន៥០% ដូចជាការបញជាូ នកូនតៅសាលាតរៀនបានទានត់ពលតវលានិងតទៀងទាត ់ ឈបម់ានចបាប ់ បាន 

ផ្ដល់ពត័ម៌ានតដលទាកទ់ងតៅនឹងកូនរបស់ពួកោតប់ានទានត់ពល។

លទ្ធផលបែលសាលាមត្តេយ្យសកិ្សាព្រះសហគមន៍ទទួលបាន

៩



បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

អាសយដ្ឋា ន សាលាមប្តេយ្យសិកសាព្រះសហគមន៍កា្ូលិក
អង្គការេមូ្រ្វរ

េ.រ សាោសពរះ្្រគមន៍ ភមូិ ឃ៊ំ /្ង្កា ត់ ស្រុក / ខណ្ឌ លខតតេ /  រាជធានរី

០១ ចំប៉ា លចក លចក សា្វ េសជរុំ ភ្នំលពញ

០២ ដរីឥដ្ឋ លការះ្៊្ដរីឥដ្ឋ ដរីឥដ្ឋ លកៀនសា្វ េ កណ្តេ េ

០៣ សា្វ េប៉ាក េូ សា្វ េប៉ាក ឫ្រី្សមកវ ភ្នំលពញ

០៤ ភមូិបំ៊ាង(កំពង់ធំ) បំ៊ាង ចសករី បារាេ កំពង់ធំ

តាមកវ-កំពត
០៥ ្នតេរីម៉រ ីជ៊ំគិរី តារាជ សតពំាងរាំាង ជ៊ំគិរី កំពត

០៦ លការះសាលា មស្ោវ សតពំាងភាលា ំង ឈកូ កំពត

០៧ មសពកសប្់ មសពកសប្់ ទរឹកថាលា ឡសពនប់ សពរះ្រី្រន៊

០៨ ភ្នំវេលាិ៍ ចំការបរី ពងទរឹក ដំណ្ក់ចលងអើរ មកប

០៩ ចំការលទៀង ចំការលទៀង គ៊្ សតំាកក់ តាមកវ

១០ ភមូិ្៊ខសានតេ ពងទរឹកខាងត្បបូង គ៊្ សតំាកក់ តាមកវ

១១ គិរវីង្ស ឡសពលជើង លោកសពិច គិរវីង្ស តាមកវ

១២ ឡសពកបបា្ ឡសពលឈើទាេ ឡសពល ត្េ កបបា្ តាមកវ

រាជធានរីភ្នំលពញ

១៣ បរឹងទំព៊ន ភមូិ្ន្សកំ៊្េ៤ បរឹងទំព៊ន មនជ័េ ភ្នំលពញ

១៤ ្សារតចូ ល្ាបូវជាតិ៥A ទេួ្មងកា ឫ្្សរីមកវ ភ្នំលពញ

តំបន់ទលនលាលមគង្គ CCS

១៥ សាអ ង មសពករ៊ន មសពកគេ សាអ ង កណ្តេ េ

១៦ ្ំប៉ាន កបាេលសជាេ លពាធិបាន លការះធំ កណ្តេ េ

១៧ លការះលទៀវ មសពកតាគនួ ្ំលៅពនួ លការះធំ កណ្តេ េ

១៨ ល្ាបូវសតរី ល្ាបូវសតរី ថ្មគរ ោ្វ ឯម កណ្តេ េ

១៩ ឡសជធំ ឡសជធំ ្ំលៅពនូ លការះធំ កណ្តេ េ

២០ ទេួសកសាងំ ទេួសកសាងំ រកាខ្ព្់ សាអ ង កណ្តេ េ

សករុងសពរះ្រី្រន៊

២១ មសតងសតេរឹង ភមូិ២ មសតងសតេរឹង ភ្នំស្រួច កំពង់្្ពពឺ

២២ បរឹងតាសព្រ្ម ភមូិបរឹងតាសព្រ្ម បរឹងតាសព្រ្ម ឡសពនប់ សពរះ្រី្រន៊

២៣ រម្ង្ប់ ភមូិរម្ង្ប់ បរឹងតា្៊រី ឡសពនប់ សពរះ្រី្រន៊

២៤ លការះខ្យង ភមូិលការះខ្យង អរូលសរៅ ឡសពនប់ សពរះ្រី្រន៊

១០



វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

        បបវត្ិននការកតកើតកម្មវធិីអក្ខរកម្មភាសាតខ្មរតនរះ បានចាបត់ផ្ើម
តាងំពីឆ្្១ំ៩៩៥ តបកាមការជួយ��ឧបត្ថម្ភពីអង្គការ (COERR)
តៅបបតទសនែ។ ដំតណើ រការដំបូង មាន១៦សហគមនត៍វៀតណាម 
ទូទាងំភូមភិាគភ្តំពញ មានក្ុងតខត្នបពតវង កណ្ាល និងរាជធានី 
ភ្តំពញ តដលសហគមនទ៍ាងំតនារះជាបពរះសហគមនក៍ាតូលិក។ អង្គការ
(COERR) បានផ្ល់ជំនួយឧបត្ថម្ភជាែវកិា រហូតដល់ឆ្្២ំ០០៣។
តដាយតមើលត�ើញថ្ បពរះសហគមនក៍ាតូលិក មានការរកីចតបមើនអាច 
ទទួលខុសបតរូវបាន តទើបអង្គការ(COERR) បានតផទារឲ្យបពរះសហ
គមន ៍ ជាអ្កបគបប់គងទាងំបសរុងតៅក្ុងឆ្្២ំ០០៤ តហើយបពរះសហ 
គមនក៍ាតូលិក បានពបងីកគតបមាងរហូតដល់ ២២សហគមន ៍ តដល
ឧបត្ថម្ភតដាយបពរះសហគមនក៍ាតូលិកភូមភិាគភ្តំពញ និងតបកាមការ
តណនារំបស់តលាកអភបិាលតអមលី តដតតម្ប។ 
    តៅក្ុងឆ្្២ំ០១០ តលាកអភបិាល អូលីវតីយ បតរូវបានតតងតាងំ 
ជាអភបិាលបបចាភំមូភិាគភ្តំពញ។  បនាទា បម់កតលាកអភបិាល អលីូវតីយ 
បានយកចតិទុ្កដាកខ់ស់្តៅតលើគតបមាងសហគមនត៍វៀតណាម តហើយ
ខិតខំអស់ពីសមត្ថភាព ក្ុងការតបើកដំតណើ រការសហគមនត៍ការះតទៀវ 
ត�ើងវញិ និងបានតបើកសាលាែ្មីៗបន្បនាទា ប ់ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ 
មានសរុបចំនួន២១សហគមន ៍ ដូចជា៖ ចំបា៉ា  ទួលតាងំ តការះនរា 
តរាងចបក ផលាូវបតី កំពងច់មលាង តបពកដាច ់ សំតរាងធំ បឹងឈូក 
ទួលបកសំាង សា្អ ង សំបា៉ា ន នបជធំ តាហុីង មាតប់កសាស់
អរយិក្សបត ស្ាយបា៉ា ក គី�ូតលខ៩ ចាកអ់តបងតបកាម តការះតទៀវ

និងតពាធិចិនតុង។ តដាយបពរះសហគមនក៍ាតូលិកភូមភិាគភ្តំពញ
បានអភវិឌ្ឍបគបវ់ស័ិយ ជាពិតសសតផ្កអបរ់មំានការទទួលសា្គ ល់ពី
បកសួងអបរ់យុំវជននិងកីឡា។
   កម្មវធិីអក្ខរកម្មកប៏ានអភវិឌ្ឍ តៅជាសាលាបឋមសិកសាបពរះ
សហគមនក៍ាតូលិកវញិតៅឆ្្២ំ០១៣។ ក្ុងចំតណាមសាលាអក្ខរ
កម្មទាងំ២១សហគមន ៍ កម្មវធិីសាលាបឋមសិកសា បានតបជើសតរ ើស
ចំនួន១៣សាលា មានដូចជា៖  ចំបា៉ា  ទួលតាងំ តការះនរា តរាងចបក ផលាូវបតី 
កំពងច់មលាង តបពកដាច ់ សំតរាងធំ បឹងឈូក ទួលបកសំាង សា្អ ង
សំបា៉ា ន និងនបជធំ។ ចំតណកសាលាចំនួន៨កតនលាងតទៀត ជាកម្មវធិី 
អក្ខរកម្មមានដូចជា៖ តាហុីង មាតប់កសាស់ អរយិក្សបត ស្ាយបា៉ា ក 
គី�ូតលខ៩ ចាកអ់តបងតបកាម តការះតទៀវ និង តពាធិចិនតុង (សាលាតនរះ
បានបិទ តហើយបនាទា បពី់សិស្សតៅតរៀនបន្ជាមយួសាលារដឋាអស់ ោ្ម ន
សិស្សែ្មីចុរះតឈា្ម រះចូលតរៀនតទៀត ចាបត់ាងំពីនែងៃទី២៩ តខវចិ្ិកាឆ្្ំ
២០១៣)។ គតបមាងសាលាបឋមសិកសាបពរះសហគមនក៍ាតូលិកែ្មី 
តនរះ មានកម្មវធិីសិកសា និងតមា៉ា ងសិកសាដូចជាសាលារដឋា។
       ចំតណកបគរូបតបងៀនកម្មវធិី សាលាបឋមសិកសាបពរះសហគមន៍
កាតូលិកបានបបកាសតបជើសតរ ើសបគរូ តដលមានគរុតកាសល្យ និងមាន
បទពិតសាធនប៍តបងៀន។ ជាពិតសសកម្មវធិីបានតបជើសតរ ើសបគរូតចញ 
ពីកម្មវធិីអក្ខរកម្ម (ជាបគរូសាលារដឋា) និងបគរូមកពីសាលារដឋាផងតដរ។
គតបមាងតនរះនឹងជួយ��បតងកើនការោបំទ និងការទុកចិត្ពីសំណាកឪ់ពុក 
ម្ាយ និងជួយ��តអាយកុមារទាងំអស់ថ្្កទី់១ និងទី២ បន្ការសិកសា
ថ្្កទី់៣តៅសាលារដឋាតផ្សងៗ។

Community Primary School for Vietnamese Children
សាលាបឋមសិក្រសាសហគមន៍កុមារវៀតណាម

១១     



បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

 កម្មវធិីសាលាបឋមនឹងបបមូលកុមារបកីបកមកពីបគរួសារតខ្មរ តវៀតណាមនិងចាម តដលស្ថិតក្ុងសហគមនត៍រៀបរាបខ់្ងតលើតដើម្ប៖ី

១/ជួយ��ឲ្យពួកតគមានមូលដាឋា នបគឹរះតដើម្បបីន្ការសិកសាតៅបឋមសិកសា  អនុវទិយាល័យ  វទិយាល័យ ឬមហាវទិយាល័យដូចកុមារទូតៅ

២/ជំរុញឲ្យមានធនធានមនុស្សបបកបតដាយគុណភាពសបមាបអ់នាគតការងារតៅក្ុងបបតទសកម្ុជា 

៣/ជួយ��ឲ្យពួកតគតរៀនអបរ់ជំំតនឿនិងចូលរមួសកម្មភាពបពរះសហគមនត៍ផ្សងៗ ពីតបពារះពួកតគភាគតបចើនជាបគីស្បរស័ិទ

៤/ផ្ល់មូលដាឋា នបគឹរះននសីលធម ៌សុជីវធម ៌និងរតបៀបរស់តៅសបមាបក់ារបបាបស័យទាកទ់ងោ្បបចានំែងៃ 

៥/បតបងៀនភាសាតខ្មរតដើម្បឲី្យពួកតគអាចតបបើបបាស់ភាសាតខ្មរសបមាបរ់បរចិញ្ច ឹមជីវតិ ។

 តបកាយពកីារបញ្ចបក់ារសិកសាថ្្កទ់១ី នងិទ២ី កុមារទាងំតនារះនងឹអាចបនក្ារសិកសារបស់ខលាួនតៅថ្្កទ់៣ី នងិថ្្កប់នប្នាទា បត់ៅសាលា

រដឋា តដលជាឱកាសដល៏្អតដើម្បឲី្យពួកតគតៅលាយ�ំជាមយួនឹងកុមារតខ្មរដនទតទៀត ក្ុងការបតងកើតមតិ្ភាព ការបសឡាញ់ ការតោរព និងការ 

តចរះរស់តៅជាមយួោ្ដូចជាបងប្អូន។ 
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វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  ១៣

សាលា្រឋមសិក្សា ឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥



បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

ល-រ សាលា
ពពរះសហគមន៍ ភូមិ ឃុំ/សង្កាត់ ពសុក/ខណ្ឌ ខខត្ត/រាជធានី បញ្ជូនសិស្ស ខៅសាលារដ្ឋថ្នាក់ទី៣

០១ ចំប៉ា លសជាេអំពិេ កបាេលការះ ចបារអំលៅ ភ្នំលពញ សាោបឋម្ិកសាចំប៉ា

០២ ទេួតំាង លដើមម្លាង ចបារអំលៅទរី២ ចបារអំលៅ ភ្នំលពញ សាោបឋម្ិកសាចបារអំលៅ២

០៣ លការះនរា លការះនរា និលរាធន៍ ចបារអំលៅ ភ្នំលពញ សាោបឋម្ិកសាឫ្្សរីស្្់

០៤ លរាងចសក ដរីឥដ្ឋ លកៀនសា្វ េ កណ្តេ េ សាោបឋម្ិកសាដរីឥដ្ឋ

០៥ ល្ាបូវសតរី ល្ាបូវសតរី ថ្មគរ ោ្វ ឯម កណ្តេ េ សាោបឋម្ិកសា ល្ាបូវសតរី

០៦ កំពង់ចមលាង កំពង់ចមលាង មសពកទនាលា ប់ លេើកមដក កណ្តេ េ សាោបឋម្ិកសា្រ៊៊នម្នកំពង់ចមលាង

០៧ មសពកដាច់ មសពកដាច់ មសពកដាច់ លេើកមដក កណ្តេ េ សាោបឋម្ិកសា្រ៊៊នម្នមសពកដាច់

០៨ ្ំលរាងធំ លដើមមសតង ្ំលរាងធំ លកៀនសា្វ េ កណ្តេ េ សាោបឋម្ិកសាមសពកមសតង

០៩ បរឹងឈកូ លេខ ១ក សា្វ េរេំ សាអ ង កណ្តេ េ សាោបឋម្ិកសា្រ៊៊នម្នមសពក្ំលរាង

១០ ទេួសកសាងំ ទេួសកសាងំ រកាខ្ព្់ សាអ ង កណ្តេ េ សាោបឋម្ិកសាអ៊រីរ៉ហូា

១១ សាអ ង មសពករ៊ន មសពកគេ សាអ ង កណ្តេ េ សាោបឋម្ិកសា្រ៊៊នម្នមសពកគេ

១២ ្ំប៉ាន កបាេលសជាេ លពាធិបាន លការះធំ កណ្តេ េ សាោបឋម្ិកសាពិជ័េសាគរ

១៣ ឡសជធំ ឡសជធំ ្ំលៅពនូ លការះធំ កណ្តេ េ សាោបឋម្ិកសា្ំលៅម្

អាសយដ្ឋា ន ទបីតាងំសាលា�ឋមសិកសា ព្រះសហគមន៍កា្ូលិក

១៤



វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

 តៅឆ្្ ំ២០០២ តលាកបជូាចារ្យ អលីូវតីយបបធានបពរះសហគមនក៍ាតូលិកចកំារតទៀង បានតបើកវគ្គបបំ៉ានចតំណរះដងឹតពលយបដ់ល់សិស្ស

ថ្្កទ់១ី១ នងិថ្្កទ់១ី២ ននវទិយាល័យអង្គរនាបក្ុងតោលបណំងជយួ��ពបងងឹឲ្យពកួតគមានសមត្ថភាពសមល្មមអាចបប�ងបាកឌុ់បជាប ់     កដូ៏ចជា

កាតប់ន្ថយការចណំាយតលើការសិកសារបស់ពកួតគ។ តលើសពតីនរះតៅតទៀតតលាកបានតាមដានលទ្ធផលបាកឌុ់បរបស់សិស្សទាងំតនារះ តដាយយក

ចតិ្ទុកដាកប់ំផុត។ 

 ឆលាងតាមសកម្មភាពទាងំតនរះតលាកបានសតងកតត�ើញថ្សិស្សមយួចំនួន តដលបានបប�ងបាកឌុ់បជាបព់ួកតគោ្ម នសមត្ថភាពបគប់

បោនត់ដើម្បរីកការងារតធ្ើ តហើយកោ៏្ម នលទ្ធភាពតៅបន្ការសិកសា តៅមហាវទិយាល័យនានាឬសាលាបណុ្រះបណ្ាលជំនាញតៅទបីករុងតដរ   តបពារះ

តតពួកតគមានជីវភាពបកីបក។ តដាយតសចក្អីាណិតបសលាញ់នងិចិត្សប្ុបរសធមត៌មត្ាករុណាចងជ់ួយ��ដល់សិស្សបកបីកទាងំតនារះ តដើម្បឱី្យពួក 

តគមានសមត្ថភាពជំនាញមយួចបាស់លាស់អាចរកការងារតធ្ើបានឬអាចអភវិឌ្ឍបគរួសាររបស់តគបនាទា បពី់បប�ងបាកឌុ់បរចួ តលាកបូជាចារ្យ  

អលីូវតីយ បានផ្ួចតផ្ើមគនំតិបតងកើតវទិយាល័យឯកជនមយួតដលមានតឈា្ម រះថ្ វទិយាល័យចតំណរះទូតៅ នងិបណុ្រះបណ្ាលវជិាជា ជវីៈសន្នហ្ងស់្័រតដើម្បី

ផ្ល់លទ្ធភាពឱ្យសិស្សតរៀនមុខវជិាជា ចំតណរះទូតៅផង    នងិជំនាញតដាយមានទតីាងំស្ថិតតៅភូមចិំការតទៀង �ុំគុស បសរុកបតាកំក ់ តខត្តាតកវ។

 វទិយាល័យចំតណរះទូតៅ និងបណុ្រះបណ្ាលវជិាជា ជីវៈ សន្នហ្ងស់្័រចាបត់ផ្ើមដំតណើ រការតាងំពីឆ្្សិំកសា ២០០៣-២០០៤ តាមលិខតិ

អនុញ្ញា តតលខ១២៧៧ អយក.បបក របស់បកសួងអបរ់យុំវជន នងិកីឡាចុរះនែងៃទី២៦ តខធ្ូឆ្្២ំ០០៣។ ែ្តី្បតិតតវទិយាល័យតនរះជាសាលា

ឯកជនតដលស្ថិតតៅតបកាមការបគបប់គងតដាយបពរះសហគមនត៍ាតូលិកភូមភិាគភ្តំពញកត៏ដាយ កប៏ពរះសហគមនម៍និបានបង្ខតិបង្ខំឱ្យសិសសា-

នុសិស្សចូលសាសនាតដរ តហើយសិស្សតដលមកតរៀនតៅសាលាតនរះពំុមានបងន់ែលាសិកសាត�ើយ។   មនិតតប៉ាុតណាណ រះពួកតគតែមទាងំទទួលបាននូវ

ការឧបត្ថម្ភជាចណីំអាហារ សតមលាៀកបពំាក ់ និងឯកសារតផ្សងៗពីសាលាតែមតទៀត។   រាល់ការឧបត្ថម្ភទាងំអស់តនរះ គសុឺទ្ធសឹងជាបនទាុករបស់បពរះសហ 

គមនក៍ាតូលិកតាមរយៈតលាកអភបិាលអលីូវតីយ ដឆ៏្លា តនវរបស់ពកួតយើងក្ុងការបតងកើតគនិំតែ្មកីដូ៏ចជាសហការ តដើម្បទីនំាកទ់នំងជាតិ និងអនរ្ជាតិ។

ពែវ្តេិននការក្តក្ើ្វិទយាលយ័សនតេហហ្វង់ស្វរ័

LYCÉE Professionnel Saint François 

វិទ្រយាល័យចំណ្ររះទូទៅ និងបណ្តុរះបណា្តាលវិជ្ជាជីវៈ
 សន្ត ្រហ្វង់ស្វ័រ

១៥



បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

លោកអភិបាេ អូេរីវលីេ
អ្នក្សមប្សមរួេ

លោក ប៊ិច វិប៊េ
នាេកវិទយាេ័េ

អ្នកស្រី ឡៃ មករា
នាេិការង

លោក ជិ នរី

ជំនេួការនាេិការង

ចំលណរះដរឹងទូលៅ (វិទយាេ័េ) ចំលណរះដរឹងទូលៅ (អនវ៊ិទយាេ័េ)

លោក ្រ៊ិន ៃរុន
រដ្ឋបាេ

អ្នកស្រីអ៊ិន ក៊្េ
ជំនេួការទលូៅ

អ៊រឹន ធរីវ លចៀវ ្៊ផានរី សករុមច៊ងលៅ

ជាងទលូៅ អ្នកអនាម័េ ១ ្រ៊៊ន សារ៉៊ម
២ ជបួ ្៊ខ
៣ មកវ ទចូ
៤ ្រង្ស ល្ឿន

លោក ក៊េ លជៀង
នាេកទូលៅ

1. លោក ប៊ិច វិប៊េ (គណិតវិទយា)

2.  អ៊ងួ េ៊ម (្រីេធម៌)

3.  ណេ ភងួ (អក្សរសាហ្តេមខ្ម រ)

4. ជិន ក៊្េ (អក្សរសាហ្តេមខ្ម រ)

5. មអម ថ៊េ (គណិតវិទយា)

6. ទា ចន្ទបូ (ជរីវវិទយា)

7. អ៊ ូល្រង (សបវតតេិ-ភមូិវិទយា)

8. ម៉ង ្៊ពឺន (ម្នដរីវិទយា)

9. ្េ ល្ម (គរីមរីវិទយា)

10. ជបួ ញ៉រុញ (គរីមរីវិទយា)

11. ឃ៊ន ភា (គរីមរីវិទយា)

12. េ៊ន ប៊៊នធរី (របូវិទយា)

13. េ៊ន ្ំអាត (អក្សរសាហ្តេមខ្ម រ)

14. ស្រី ្ំអ៊េ (គណិតវិទយា)

15. ឈពឺន ្៊លភឿន (សបវតតេិ-ភមូិវិទយា)

14. ជា ្៊គនាធា រ ី(ជរីវវិទយា)

15. ជិ នរី (អក្សរសាហ្តេអង់លគលា្)

16. មិតតេ ធិ (អក្សរសាហ្តេអង់លគលា្)

17. លកត វណ្ៈ 

(អក្សរសាហ្តេអង់លគលា្)

18. ្៊ខ រតនា (ក៊ំព្យបូទ័រ)

19. ឈ៊ន សារិទធា (ក៊ំព្យបូទ័រ)

20. េរឹម វ៉ន (ក្ិកម្ម អន៊វតតេន៏)

21. ប៊ី្ ចិនាតេ  (ក្ិកម្ម សទរឹ្តេរី)

22. ទិត្យ សាវ៉ន (តហនតេរី)

23. ស៊ាង ឡរ៉ (ករីឡា)

24. ្៊ខ ្៊ខ៊ម (ករីឡា)

វិជាជា ជរីវៈ

វិទ្រយាល័យចំ ពណរះទូពៅ និងបណ្តុរះបណា្តាលវិជ្ជាជីវៈសន្ត  ្រហ្វង់ស្វ័រ
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ែក្្ខុវិសយ័ តែើម្ បីឱ្យមនខុស្សតលាក្មានជបីវិ្ 

តហើយឱ្យមានជបីវិ្ត្ញែរែិូរណ៌

 តដើម្បឲី្យការអបរ់បំណុ្រះបណ្ាលទទលួ បានតជាគជយ័វទិយា
ល័យចតំណរះទូតៅ និងបណុ្រះបណ្ាលវជិាជា ជីវៈសន្នហ្ងស់្រ័ បាន
កណំត ់ ចក្ខុវស័ិយ តបសកកម្ម គុណធម ៌ កម្មវធិសិីកសាដូចខ្ងតបកាម៖

ែក្្ខុវិសយ័ តែសក្ក្ម្ម គខុណធម៌ ក្ម្មវិធបីសកិ្សា

 តនរះជាបពរះបនទាូលដកបសងពី់បពរះគម្រីដំណឹងល្អ ឆលាុរះបញ្្ច ងំពី 
តោលការណ៍គរតុកាសល្យតយើង តដលតបមងត់ឆ្្រះតៅរកតសចក្ពីតិ 
របស់ជីវតិ។ ជីវតិតយើងមានតនមលានែលាែ្ូរ តដាយសារតយើងតចរះតោរព
វប្បធម ៌និងជំតនឿសាសនារបស់អក្ដនទ។

                  តបសកកម្ម អបរ់បំណុ្រះបណ្ាលសិស្សកាលា យតៅជា៖                មនុស្ស 
ឈាលា សនវបុនិបបសប ់សុចរតិសា្អ តសំ្អ តោរពអក្ដនទ ឯករាជ្យមា្ច ស់ 
ការ នងិសា្ម រតីទទលួខុសបតរូវខស់្ តដើម្បកីសាងជីវតិរស់តៅក្ុង 
តសចក្នីែលាែ្ូរ និងសុខដុមរមនា។

   គខុណធម៌៖ ទំនួលខខុសព្រូវ ភា្តសា្ម រះព្ង់  
សាមគ្បីភា្ ការ្ស៊ ូ្ យាយាម ការយក្ែិ្តេទខុក្

ដាក្់ក្ម្មវិធបីសកិ្សា

 តដើម្បសីតបមចនូវចក្ខុវស័ិយ នងិតបសកកម្មរបស់ខលាួន វទិយា
ល័យបានកណំតយ់កកម្មវធិសិីកសាតដលមានមខុវជិាជា សំខ្ន់ៗ ដូចខ្ង
តបកាម៖



























គណិតវទិយា
អក្សរសានស្តខ្មរ
របូវទិយា
គមីវីទិយា
ជវីវទិយា
សីលធម-៌ពលរដឋា
បបវតិ្វិទិយា

ភមូវិទិយា
តផនដីវទិយា
តសដឋាកចិ្ច
ភាសាអងត់គលាស
កំុព្ូយទរ័
កសិកម្ម និង កីឡា
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សមិទ្ធិផល

 - ២០០៣៖ សាងសងអ់ោរែ្ម១ីខង្ សបមាបវ់ទិយាល័យ តដាយមានថ្្កត់រៀន៣បនទាប ់បនទាបកំុ់ព្ូយទរ័១ បនទាបពិ់តសាធន១៍   

      នងិការយិល័យសិកសា១បនទាប។់

 - ២០០៨៖ សាងសងអ់ោរែ្ម១ីខង្សបមាបថ្់្កអ់នុវទិយាល័យ តដាយមានថ្្កត់រៀន៣បនទាប ់បនទាបភ់ាសា១បនទាប ់  

              បណាណ ល័យ១បនទាប ់បនទាបត់រៀនរមួ ចនំនួ២បនទាប ់បនទាបដ់ាកស់មា្ភ រ១បនទាប ់បនទាបទឹ់កបបរុសនិងបសី២បនទាប ់

  កតនលាងញុបំាយសបមាបសិ់សសានុសិស្ស នងិផទារះបាយ។

 - ២០០៨៖ ខបួ៥ឆ្្រំបស់វទិយាល័យ

 - ២០១៣៖ ពធិគីបមបខ់បួ១០ឆ្្រំបស់វទិយាល័យ

 - ២០១៤៖ សាងសងប់នទាបទឹ់កែ្មចីនំនួ៦បនទាប។់ 

 - សិសសានុសិស្សននវទិយាល័យសន្នហ្ងស់្័រ មានសាលានដគូតៅតបរៅបបតទសដូចជា Shin Ai  បបតទសជប៉ានុ  

     Temasek បបតទសសិងហាបរុ ីនងិ Saint Charles d’ Athis Mons បបតទសបារាងំ តដើម្បផី្លា ស់ប្ូរវប្បធមក៌ដូ៏ចជា

     ទតំនៀមទលំាប ់និង បតងកើតភាពសិទ្ធស្ាល។

 - សិស្សថ្្កទី់១២៖ ៩ជនំានប់ានបប�ងបាកឌុ់ប តហើយក្ុងតនារះមាន ៥ជំនានត់ដលបានបប�ងជាប ់១០០%   

     (ឆ្្សិំកសា ២០០៧,២០១០,២០១១, ២០១២,២០១៣) ។

 - សិស្សថ្្កទី់៩៖ ៤ជំនានប់ានបប�ងឌីបលាូមជាប ់១០០% ជាតរៀងរាល់ឆ្្ ំ(ឆ្្សិំកសា ២០១១,២០១២, ២០១៣, ២០១៤) 

 - ឆ្្សិំកសា២០១៤ សិស្សថ្្កទី់១២ បប�ងតលើកទី១ និងតលើកទី២ បប�ងជាបប់ាន ៩១.៨៩% (សិស្សសរបុ៣៧ នាក ់ 

  ជាបប់ាន៣៤នាក)់ ។

 - ២០១២-២០១៣៖ បបកតួកីឡាថ្្កជ់ាត ិសបមាបប់ាល់ទាតន់ារ ីតៅតខតក្ពំងច់ាម ។

 - ២០១៣-២០១៤៖ បបកតួកឡីាថ្្កជ់ាត ិសបមាបប់ាល់ទាត ់នងិបាល់តបារះនារតីៅតខតក្ពំងឆ្់្ងំ ។
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២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤
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  វទិយាសា្ថ នសនប្៉ាលូ(SPI) គជឺាបគឹរះសា្ថ នអបរ់ ំ
កាតូលិក តដលផល់្ការអបរ់កំបមតិខស់្ជាងតគ តតមយួ 
គតត់ៅក្ុងបបតទសកម្ុជា    តដលបតរូវបានបតងកើតតដាយ
តលាកអភបិាល អលីូវតីយ តបកាមការឧបត្ថម្ភោបំទពីតលាក- 
បសីជនជាតិសិងហាបរុ ី តប៉ាកហ្គ ី តហើយវទិយាសា្ថ នតនរះបតរូវ
បានបតងកើតត�ើង តៅក្ុងឆ្្២ំ០០៩។ តៅក្ុងតនារះផង
តដរ វទិយាសា្ថ នមានសិស្សនសិិ្សតជាង៣៨០នាក ់ រមួទាងំ 
នសិិ្សតអាហារបូករណ៍ នងិនសិិ្សតបងន់ែលាសិកសា តដលស្ថិត
តៅកបមតិតផ្សងៗ ោ្ននកម្មវធិសិីកសាថ្្កប់រញិ្ញា បបត។
SPI  គឺជាវទិយាសា្ថ នមយួ តៅក្ុងបបតទសកម្ុជាតដលផល់្
ការអបរ់ថ្ំ្ក ់ ឯកតទសក្ុងវស័ិយអបរ់មំខុវជិាជា ពិតសសៗ
ដូចជា៖ មហាវទិយាល័យតក្សបតសានស្(កសិកម្ម) មហា
វទិយាល័យ ពត័ម៌ានវទិយា មហាវទិយាល័យបគបប់គង

តទសចរណ៍           មហាវទិយាល័យអក្សរសានស្អងត់គលាស      នងិមហាវទិយាល័យសង្គមកចិ្ច។    វទិយាសា្ថ នសនប្៉ាលូ   គជឺាបគឹរះសា្ថ នអបរ់ខំស់្មយួតៅក្ុង 
បបតទសកម្ុជា តដាយមានភាពសហបបតបិត្កិារជានដគូរជាមយួមហាវទិយាល័យកាតូលិកជាតបចើន និងសាកលវទិយាល័យនានាតៅអាសីុបព៌ូា
នងិសហគមនអ៍ាស៊ាន           តដាយតហតុតនរះតហើយតទើបតធ្ើឲ្យវទិយាសា្ថ នសតបមចបាននូវសមទិ្ធផិលជាតបចើន។      វទិយាសា្ថ នសនប្៉ាលូមានបគុ្គលិកបបតហល
ជា៦១នាក ់ តដាយមនិបានរាបប់ញ្ចូ លទាងំបគុ្គលិកសិកសាតនារះតទ តលើសពតីនរះពកួតយើងមានកិច្ចសហបបតិបត្កិារយ៉ា ងល្អជាមយួសាកលវទិយា 
ល័យភមូនិទាកសិកម្ម។ បគុ្គលិកសិកសា៣៨នាកទ់ាងំអស់សុទ្ធតតបានបញ្ចបក់ារសិកសាបបកបតដាយគុណភាព រាបប់ញ្ចូ លទាងំតបក្ខជនបណិ្ត
៣របូ អនុបណិ្ត៣១របូ និងតបក្ខជនអនុបណិ្ត៦របូ តដលបតរូវបានោបំទតដាយបគុ្គលិករដឋាបាល នងិតែទា ំ២៣របូ ។ ជាងតនរះតៅតទៀត វទិយាសា្ថ ន
កប៏ានរកសាបណ្ាញទនំាកទ់នំងដធ៏មំយួនងឹ RUA តដើម្បសីហការតៅតបកាមកិច្ចបពមតបពៀងននការផ្លា ស់ប្ូរកម្មវធិសិីកសា និងបគុ្គលិកសបមាប ់
នាយកដាឋា នតក្សបតសានស្(កសិកម្ម)។    វទិយាសា្ថ នសនប្៉ាលូ      មានទីតាងំតៅភមូគិរគី      �ុតំាតភម      បសរុកបតាកំក ់    តខតត្ាតកវ   (ខ្ងតជើងផសារ
អង្គតាតសាម ផលាូវជាតតិលខ៣)។

ែក្្ខុវសិយ័

  វទិយាសា្ថ នសនប្៉ាលូមានចក្ខុវស័ិយក្ុងការតបបកាលា យសង្គមកម្ុជា បបជាធបិតតយ្យ តដលជាកតនលាងនិស្សតិទាងំអស់ទទលួបានការអបរ់ ំ
 តដាយតផ្អកតៅតលើតនមលាសីលធម ៌និងផល់្អណំាចដល់ពកួតគឲ្យតដើរតនួាទីយ៉ា ងសកម្មក្ុងការអភវិឌ្ឍបបតទសជាតមិយួ។

តែសក្ក្ម្ម
 តបសកកម្មរបស់ វទិយាសា្ថ នសនប្៉ាលូគតឺដើម្បជីរំញុក្សីង្មឹ  បណុ្រះការអបរ់ ំ និងតលើកកមស់្តសចក្នីែលាែ្ូររបស់មនុស្សតាមរយៈការ

 អបរ់ដំសំ៏ខ្នម់យួដល់និស្សតិ តដលមានមលូដាឋា នតលើ តសចក្ដីបសឡាញ់។ ដូតចរ្ះការផល់្អណំាចដល់ពកួតគ តដើម្បកីាលា យជាពលរដឋាតដលមាន
 

ទនំលួខុសបតរូវតលើសកម្មភាពនានារបស់ពកួតគ គឺបតរូវបានតផ្អកតលើមលូដាឋា នននតសចក្ដីបសឡាញ់ នងិសបមាបត់សចក្នីែលាែ្ូររបស់មនុស្ស
 ម្ាក់ៗ ផងតដរ។

Saint Paul Institute
វិទ្រយាសា្ថានសន្តប៉ូល

២០
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បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

  ផល់្នូវការអបរ់បំបកបតដាយគុណភាព នងិមានអត្ថ-
នយ័ បបតសើរជាងលទ្ធផលននការបប�ងតៅតទៀត។ 
នសិ្សតិ បតរូវតរៀនអពីំរតបៀបសិកសា  រតបៀបររិះគតិ និងរតបៀប 
រស់តៅបបកបតដាយសុចរតិ។ វទិយាសា្ថ នអាចសតបមច
តបសកកម្មរបស់ខលាួនបានតៅតពលនសិ្សតិតចរះ៖

តោលតៅ៖

y បសឡាញ់បបតទសជាតរិបស់ខលាួន តចរះអភវិឌ្ឍន ៍
តទពតកាសល្យរបស់ខលាួន និងតចរះតលើកតតមកើងវប្បធម៌
របស់ខលាួន ។
y    មានការយល់ដងឹនិងតចរះទទលួសា្គ ល់ខលាួនឯង និង 
អក្ដនទ តហើយតចរះតពញចតិច្តំពារះភាពខុសតបលាកោ្ 
រវាងជាតិសាសនន៍ានា  នងិមានសា្ម រតីតមត្ាករណុាដ ៏
បជាលតបរៅ។
y តចរះគតិគរួល្អិតល្អនប់តឹមបតរូវ តហើយមានការបតញ្ចញ    

អាសយដ្ឋា ន

វិទ្យាសាថានសន្តប៉ូល ស្ិត ខៅ

អុីមម៉ល៖ seangleng@gmail.com

ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ២៤ ០៣  ៤១

នាយករង មួរ សសៀងសេង

ភមូគិរគី �ុតំាតភម
បសរុកបតាកំក ់តខតត្ាតកវ

២១

    មតិបបកបតដាយបបសិទ្ធភិាព។
y ដឹងចបាស់ពតីហតុផលននការតជឿទុកចតិរ្បស់ខលាួន។
y មានការយល់ដងឹពីសង្គម និងមានសា្ម រតីទទលួខុសបតរូវក្ុងសង្គម។
y បតងកើនសមត្ថភាពទាងំបគុ្គលិកលក្ខណៈទាងំតទពតកាសល្យជនំាញតាមរយៈការសិកសា និងសកម្មភាពសិកសាបតន្ថមដូចជាសិល្បៈ នងិកីឡាជាតដើម ។
y បតងកើតសមត្ថភាពននការររិះគតិពិចារណាតដលជាមាោ៌តណនាដំំតណើ រជីវតិរស់តៅរបស់ពកួតគ



បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

លទ្ធផលនៃការបញ្ច ប់បរិញ្ញា បត្រ

ឆ្នាសិំក្សា ដេប៉នាតឺម៉ង់ កំ្រិតវប្បធម៌ ចំនួនសិស្ស

2012-2013

ពត័ម៌ានវទិយា បរញិ្ញា បបត 49

តក្សបតសានស្
បរញិ្ញា បបត 54

បរញិ្ញា បបតរង 51

2013-2014

ពត័ម៌ានវទិយា បរញិ្ញា បបត 19

អក្សរសានស្អងត់គលាស បរញិ្ញា បបត 22

បគបប់គងតទសចរណ៍ បរញិ្ញា បបត 7

ទនិ្ននយ័របស់អ្នកមានការងារធ្វើ សម្មាបន់សិ្តិដែលបានបញ្ចបប់រញិ្ញា បម្តជំនានទ់១ី  ឆ្្ន  ំ២០១២ -២០១៣

បរញិ្ញា បបតពត័ម៌ានវទិ្យា បរញិ្ញា បបតតក្សបតសានស្ បរញិ្ញា បបតរងតក្សបតសានស្

ចនំនួនិស្សតិបញ្ចបប់រញិ្ញា បបតសរបុ 49 54 51

តធ្ើការជាមយួសា្ថ បន័ឯកជន 44 27 19

តធ្ើការជាមយួសា្ថ បន័រដាឋា ភបិាល 3 22 14

ោ្ម នការងារតធ្ើ 0 1 6

មនិដឹង 2 4 13

បបាកត់ខអតិបរមា $700.00 $500.00 $300.00

បបាកត់ខអប្បបរមា $150.00 $120.00 $100.00

បបាកត់ខជាមធ្យម $242.00 $225.00 $223.00

 តយងតាមការអតងកតរបស់វទិយាសា្ថ នបានរកត�ើញថ្ ៨៣,៧៧% ននចនំនួនិស្សតិ តដលបានបញ្ចបក់ារសិកសាថ្្កប់រញិ្ញា បបត ក្ុងឆ្្ំ
សិកសា២០១២-២០១៣ បានទទលួការងារតធ្ើជាមយួបបាកត់បៀវត្សសមរម្យ ចាបពី់ ១០០ដុលាលា រអាតមរកិក្ុងមយួតខ  រហូតដល់៧០០ដុលាលា រ 
អាតមរកិក្ុងមយួតខ និងមានបបាកត់បៀវត្សជាមធ្យមចនំនួ ២៣៧ដុលាលា រអាតមរកិក្ុងមយួតខ។ ចណូំលជាមធ្យម តដលវទិយាសា្ថ ន បានរកត�ើញតនរះ
គជឺាតតួលខដល៏្អមយួសបមាបអ់ក្តដលតទើបតតបញ្ចបថ្់្កប់រញិ្ញា បបតែ្មីៗ  ក្ុងបបតទសកម្ុជានាតពលបច្ចុប្បន។្ តារាងខ្ងតបកាម តនរះបញ្ជា ក់
អពីំការកតប់តាការងារ និងបបាកត់ខរបស់និស្សតិបញ្ចបថ្់្កប់រញិ្ញា បបត៖

២២
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បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

 

  តៅក្ុងជរួទី២ននតារាងខ្ងតលើបានបងាហា ញឲ្យត�ើញថ្ ក្ុងចតំណាមនិស្សតិបរញិ្ញា បបតពត័ម៌ានវទិយា ៤៩នាក ់ មាន៤៤នាក ់ កពុំង
តតតធ្ើការងារជាមយួសា្ថ បន័ឯកជន  និង៣នាក ់ តៅក្ុងសា្ថ បន័រដាឋា ភបិាល តដលបងាហា ញឲ្យត�ើញថ្ ៩៥,៩១ភាគរយ នននសិ្សតិពត័ម៌ានវទិយា
ទាងំអស់ទទលួបានការងារតធ្ើបនាទា បពី់បានបញ្ចបប់រញិ្ញា បបត។ មាននសិ្សតិពីរនាក ់ តដលតយើងមនិអាចទាកទ់ងយកពត័ម៌ានពីពកួតគបាន។        

       តៅក្ុងជរួទី៣ ននតារាងខ្ងតលើបានបងាហា ញឲ្យត�ើញថ្
ក្ុងចតំណាមនិស្សតិបរញិ្ញា បបតតក្សបតសានស្ ចនំនួ ៥៤នាក ់
មាន ២៧ នាក ់កពុំងតតតធ្ើការងារជាមយួសា្ថ បន័ឯកជន  និង 
២២នាកត់ៅក្ុងសា្ថ បន័រដាឋា ភបិាល។  តដលបងាហា ញឲ្យត�ើញ
ថ្ ៩០,៧៤ភាគរយ នននសិ្សតិបរញិ្ញា បបតតក្សបតសានស្
ទាងំអស់ ទទលួបានការងារតធ្ើបនាទា បពី់បានបញ្ចបក់ារសិកសា។
មាននិសិ្សតម្ាកម់និទានម់ានការងារតធ្ើ នងិ៤នាកត់ផ្សង
តទៀតមនិអាចទាកទ់ងយកពត័ម៌ានបាន។ តៅក្ងុជរួចុងតបកាយ
ននតារាងខ្ងតលើបានបងាហា ញឲ្យត�ើញថ្ ក្ុងចតំណាមនិស្សតិ 
បរញិ្ញា បបតរងតក្សបតសានស្ ចនំនួ៥១នាក ់ មាន ១៩នាក ់
កពុំងតតតធ្ើការងារជាមយួសា្ថ បន័ឯកជន និង១៤នាក ់តៅក្ុង
សា្ថ បន័រដាឋា ភបិាល តដលបងាហា ញឲ្យត�ើញថ្ ៦៤,៧០ 

ភាគរយ នននសិ្សតិបរញិ្ញា បបតរងតក្សបតសានស្ទាងំអស់ទទលួបានការងារតធ្ើបនាទា បពី់បានបញ្ចបក់ារសិកសា។ និសិ្សត៦នាក ់មនិទានម់ានការងារ
តធ្ើនងិ១៣នាកត់ផ្សងតទៀតមនិអាចទាកទ់ងបាន។

   ក្ុងឆ្្សិំកសា ឆ្្២ំ០១៣-២០១៤មាននិស្សតិ ចនំនួ
៤៨នាក ់កពុំងបសាវបជាវ   និងសរតសរសារណាបទរបស់ពកួ 
តគ។ ក្ុងចតំណាមនិស្សតិទាងំអស់តនារះ មាន១៩ នាកម់កពី 
តដបា៉ា តឺម៉ាងព់ត័ម៌ានវទិយា  ២២នាក ់ មកពីតដបា៉ា តឺម៉ាងអ់ក្សរ
សានស្អងត់គលាស នងិ៧នាក ់ មកពីតដបា៉ា តឺម៉ាងបគបប់គង 
តទសចរណ៍។       ក្ុងចតំណាមនសិ្សតិ ៤៨នាកត់នរះ មាន ២៧នាក ់ 
មានការងារតធ្ើក្ុងសា្ថ បន័ឯកជន  តដលមានបបាកត់ខចាបពី់ 
១០០ រហូតដល់ ៦០០ ដុលាលា រអាតមរកិ និងោ្ម នអក្ណា
ម្ាកត់ធ្ើការតៅសា្ថ បន័រដាឋា ភបិាលតៅត�ើយតទ តបពារះពកួតគ 
មនិអាចដាកព់ាក្យតធ្ើការតៅសា្ថ បន័រដាឋា ភបិាល មនុតពល 
តដលពកួតគបញ្ចបប់រញិ្ញា បបតតនារះត�ើយ។ តារាងខ្ងតបកាម 
បងាហា ញអំពីទិន្នយ័និសិ្សតតដលមានការងារតធ្ើ ក្ុងអំ�ុង 
តពលសរតសរសារណាសបមាប ់ឆ្្ ំសិកសា២០១៣-២០១៤។

២៣



បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

 នសិ្សតិជំនាញពត័ម៌ានវទិយាទទលួបានលទ្ធផលល្អបបតសើរបផុំតមាន ១៦នាក ់ក្ុងចតំណាម ១៩នាក ់តដលតស្មើរនឹង ៨៤,២១    ភាគរយ 
ននពកួតគមានការងារតធ្ើក្ុងសា្ថ បន័ឯកជនជាមយួនឹងបបាកត់ខជាមធ្យមបបមាណ ២៦១.៨៧ដុលាលា រអាតមរកិក្ុងមយួតខ។ តនរះគជឺាតជាគជយ័ដ ៍
ធតំធង មយួសបមាបត់ដបា៉ា តឺម៉ាងព់ត័ម៌ានវទិយាតដលតធ្ើការបណុ្រះបណ្ាលអបរ់បំបកប តដាយគុណភាពខស់្ ជាមយួនសិ្សតិតដលមានជីវភាពបកីបក
ក្ុងបពរះរាជាណាចបកកម្ុជា។ ក្ុងចតំណាមនិស្សតិអក្សរសានស្អងត់គលាស២២នាក ់ មាន៩នាក ់ តស្មើរនឹង៤០.៩០ ភាគរយមានការងារតធ្ើក្ុង
សា្ថ បន័ឯកជនជាមយួនឹងបបាកត់ខជាមធ្យមបបមាណ ១៥៧.៧៧ដុលាលា រអាតមរកិក្ុងមយួតខ។ តនរះគជឺាតជាគជយ័ដធ៍តំធងមយួសបមាបត់ដបា៉ា  
តមឺ៉ាង ់អក្សរសានស្អងត់គលាសជនំានទ់១ី។    ជាពតិសសនសិិ្សតតដលមនិទានម់ានការងារតធ្ើ  សនយាថ្នងឹរកការងារតធ្ើបនាទា បព់បីញ្ចបក់ារសិកសា។   ក្ុង
ចតំណាមនិស្សតិតផក្បគបប់គងតទសចរណ៍ ៧នាក ់មាន៣នាក ់តស្មើរនឹង ៤២.៨៥ភាគរយ មានការងារតធ្ើក្ុងសា្ថ បន័ឯកជនជាមយួ នឹងបបាកត់ខ
ជាមធ្យមបបមាណ ២០៦.៦៦ ដុលាលា រអាតមរកិក្ុងមយួតខ។  និស្សតិតដលតរៀនពូតកជាងតគមនិទានម់ានការងារតធ្ើតៅត�ើយតទ តដាយសារតតោត់
ចងប់ញ្ចបស់ារណារបស់ោតសិ់ន មនុនឹងតសង្រកការងារតធ្ើ ។

ទិន្នន័យរបស់អ្នកមានការងារធ្វើ សម្រប់និស្រសិតដ្រលបាន

បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី២ (២០១៣-២០១៤)

គ្រប់គ្រងទ្រសចរណ៍អក្រសរសាស្រ្តអង់គ្ល្រសព័ត៌មានវិទ្រយា

សរុបចំនួននិស្រសិត ចំនួននិស្រសិតទទួលបានការងារធ្វើ ប្រក់ខ្រមធ្រយម

២៤



វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

 តោលតៅចម្បងននពហុបបពន័្ធផ្សពផ្សាយរបស់វទិយាសា្ថ នសនប្៉ាលូ គសឺបមាបនិ់ស្សតិ និងសានស្ាចារ្យតសង្រកតសៀវតៅ  ទស្សនាវដ្ី  

CD-ROMs DVDs មានភាសាអងត់គលាស នងិភាសាតខ្មរ  ការបគបដណ្បក់ារផ្លា ស់ប្ូរបបធានបទ តផ្្តសំខ្នត់លើវទិយាសានស្ អក្សរសានស្ 

នងិសិល្ប:។  បណាណ ល័យកជ៏ាកតនលាងតដលអាចឲ្យនសិ្សតិតៅសិកសាបសាវបជាវ ក្ុងបរយិកាសសងៃបស់ាងៃ ត ់ និងភាពទាកទ់ាញ។ បនទាបកំុ់ព្ូយទរ័

ធំៗ ចនំនួពីរ គបឺានតរៀបចតំ�ើងសបមាបក់ារបសាវបជាវតាមអនឡាញនងិតមើលមាតកិាននពហុបបពន័្ធផ្សពផ្សាយ។ តហើយបណាណ ល័យកជ៏ាកតនលាង 

តដលអាចឲ្យនិស្សតិបានទទលួយកចតំណរះដងឹពកីារអាន នងិការផល់្ដំបនូា្ម នពកីារអាន។   អ្តីដលសំខ្នជ់ាងតនរះតៅតទៀតវាជាកតនលាងតដលបបតសើរ

បផុំតតដើម្បតីលើកទកឹចតិឲ្្យនសិិ្សតមានភាពមា្ច ស់ការតលើការតរៀនសូបត។

ែណ្ណា លយ័

អតនតេវាសកិ្ដាឋា ន

 វទិយាសា្ថ នសនប្៉ាលូបានតរៀបចអំោរចនំនួ៣ សបមាបទ់ទលួនិស្សតិឱ្យស្ាកត់ៅតដាយមនិបងន់ែលា តដលមានចងំាយបបតហល ៥០០តម៉ាបតពីទតីាងំ
វទិយាសា្ថ ន។ អោរស្ាកត់ៅចនំនួពីរសបមាបប់រុស និង ១សបមាបន់ារ។ី អោរមយួមានកមស់្ពរីជាន ់និងមាន ៩បនទាប ់ មានការយិល័យមយួ  បនទាបសិ់កសា
ចនំនួ១ បនទាបកំុ់ព្ូយទរ័ចនំនួ១ និងមានបនទាបទឹ់កចនំនួ១៦។ អោរអតនវ្ាសិកដាឋា នទាងំបីអាចទទលួ និស្សតិឱ្យស្ាកត់ៅចនំនួ ២១៦ នាកជ់ាតរៀងរាល់ឆ្្ ំ។

២៥



បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

 មជ្ឈមណ្លវប្បធម ៌និងភាសាបរតទស បានបតងកើតត�ើងតាងំពីឆ្្ ំ២០០៧ មកតមលា៉ារះ តដលមានអោរចនំនួ១ខង្  ២ជានត់ស្មើនងឹ ០៨បនទាប ់
(តដលមានបនទាបសិ់កសាចនំនួ ០5បនទាប ់បណាណ ល័យ ០១បនទាប ់បនទាបC់omputer ០១បនទាប ់ និងការយិល័យ០១បនទាប។់  មានបតបងៀនកំុព្ូយទរ័ 
នងិថ្្កភ់ាសាអងត់គលាសតបរៅតមា៉ា ង (English Part Time) តលើសពតីនរះតៅតទៀតសាលាមានបតបងៀនបតន្ថមតផក្ សិល្បៈរបា ំនិងគនូំរសបមាបប់្អូនៗ 
តដរមានបណំងចងសិ់កសាតលើជនំាញតនរះ។ រហូតមកដល់ឆ្្ ំ២០០៩ សាលាកប៏ានចាបត់ផ្ើមតបើកថ្្កម់តតយ្្យ ភាសារតខ្មរ និងអងត់គលាស រហូតមក 
ដល់សពន្ែងៃតនរះ។
 តមា៉ា ងសិកសាសបមាបថ្់្កម់តតយ្្យ៖
 សិកសាចាបពី់នែងៃ ចន័ទា ដល់ តែងៃ សុបក តពលបពឹកចាបពី់តមា៉ា ង ៧.00 ដល់ តមា៉ា ង ១០.30 បតបងៀនបសបតាមកម្មវធិរីបស់បកសួង 
 អបរ់ ំតពលលាងៃ ចចាបពី់តមា៉ា ង ២.០០ ដល់ តមា៉ា ង ៤.30 បតបងៀនជាភាសាអងត់គលាស ។
    - ស្ថិតកុិមារ៖ សំរាបឆ្់្សិំកសា ២០១៣-២០១៤ មជ្ឈមណ្លវប្បធម ៌និងភាសាបរតទស មានសិស្សចនំនួ២ថ្្ក ់  នងិតចកតចញជា ២
 កបមតិគឺ៖                          
 - កបមតិទី ១ ៖ មានអាយុចាបព់ ី៣ឆ្្ ំដល់៤ឆ្្ ំមានសិស្សសរបុចនំនួ ២៦នាក ់បសី ១៣នាក ់តរៀន១តពល តដលតរៀនតាមកម្មវធិសីាលា 
    រដឋា មានបញ្ចូ លកម្មវធិែី្មីៗ មយួចនំនួតទៀត និងមានភាសាអងត់គលាសផងតដរ។
  - កបមតិទី២៖  មានអាយុចាបព់ ី ៤ឆ្្ ំ ដល់៥ឆ្្ ំ មានសិស្សសរបុចនំនួ ១០នាក ់ បសី៥នាក ់ តរៀនចនំនួ ២តពលគ ឺ តពលបពឹកតរៀន
 ភាសាតខ្មរ និងតពលរតសៀលតរៀនភាសាអងត់គលាស។
   -ស្ថិតកុិមារ៖ សបមាបឆ្់្សិំកសា ២០១៤-២០១៥ មជ្ឈមណ្លវប្បធម ៌ និងភាសាបរតទស មានសិស្សសរបុមានចនំនួ៧០ នាក ់
 បសីចនំនួ៣៥ នាកត់ដលមាន ៣ ថ្្ក ់នងិតចកតចញជា ៣ កបមតិគឺ៖                          
 - កបមតិទី ១ ៖ មានអាយុ ៣ឆ្្ ំមានសិស្សសរបុចនំនួ ២៤ នាក ់បសី ១២ នាក ់ តរៀន១តពលតដលតរៀនតាមកម្មវធិ ីសាលារដឋាមានបញ្ចូ ល
 កម្មវធិែី្មីៗ  មយួចនំនួតទៀត  និងមានភាសាអងត់គលាសផងតដរ ។
  - កបមតិទី២៖  មានអាយុ ៤ ឆ្្ ំមានសិស្សសរបុចនំនួ ២៦នាក ់បសី ១៤ នាក ់          តរៀនចនំនួ ២តពលគ ឺតពលបពឹកតរៀនភាសាតខ្មរ និងតពលរតសៀល 
 តរៀនភាសាអងត់គលាស។
 - កបមតិទី៣៖  មានអាយុ ៥ ឆ្្ ំមានសិស្សសរបុចនំនួ ២០នាក ់បសី ៩នាក ់តរៀនចនំនួ ២  តពល គ ឺតពលបពឹកតរៀនភាសាតខ្មរ និងតពល
 រតសៀលតរៀនភាសាអងត់គលាស។   

Foreign Language And Cultural Center
មជ្រឈមណ្ឌលវប្របធម៌ និងភាសាបរទ្រស

២៦



វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

សមទិ្ធផលបែលសតពមែបានក្ន្លងមក្

លទ្ធផលបែលទទលួបានក្ន្លងមក្សពមាែម់ត្តេយ្យសកិ្សា

ការតលើក្ក្ម្ពសស់ម្្ថភា្ពគរូមត្តេយ្យសកិ្សា

 - បានតរៀបចជំសួជុល តុ តរៅអ ីទ្ារ នងិបង្អួច តដើម្បអីាចតបបើបបាស់ត�ើងវញិបាន
 - ចាកស់ាបខ្ងតបកាយសាលាឲ្យមានកតនលាងសបមាបត់ក្មងរតត់លង
 - តរៀបចសួំនចបារខ្ងមខុសាលា
 - តធ្ើតខ្លា ងទ្ារចូលសាលា
 - ជសួជុលបងាក នន់ដសាសា
 - ជសួជុលបនទាបទឹ់ក និងតធ្ើបនទាបដ់ាកស់មា្ភ រ
 - ចាកដ់តីធ្ើតារាងបាល់ទរះ នងិទីធាលា សបមាបឲ់្យកុមាររតត់លង
 - ចាកដី់ខ្ងមខុទ្ារបងសបមាបកុ់មារញំុ ន ំនិងសបមាបឪ់ពុកម្ាយចាទំទលួកូន
 - តធ្ើបនទាបែ់្ម ី០១ បនទាបត់ៅជានទ់២ីសបមាបថ្់្ក ់Partime
 - ទញិសមា្ភ រ  (តុ តរៅអ)ី សបមាបថ្់្កម់តតយ្្យែ្មី

  តបកាយពីទទលួបានការពបងឹងសមត្ថភាពបគរូ មជ្ឈមណ្លទទលួបាននូវលទ្ធផលមយួចនំនួដូចជា៖
 - បគរូមានទនុំកចិតត្លើខលាួនឯងក្ុងការបតបងៀន និងអបរ់ដំល់កុមារ
 - បគរូមានវធិសីានស្ល្ៗអ ជាតបចើនក្ុងការបតបងៀន
 - ជយួ��ឲ្យកុមារផ្លា ស់ប្ូរឥរយិបែមយួចនំនួតដលមានទមាលា បម់និល្អពផីទារះ ឲ្យមានទមាលា បល់្អ តៅតាមសាលា
   តរៀនតដលបានបតបងៀនដល់ពកួតគ
 -  កុមារមានសកម្មភាពចូលរមួយ៉ា ងសកម្មក្ុងការសិកសា និងការតធ្ើអនាមយ័
 - ជយួ��កុមារឲ្យយល់ចបាស់ពភីាពកាលា ហានរបស់ពកួតគកានត់តខ្លា ងំត�ើង
 - ឲ្យកុមារទទលួបាននូវភាពកកត់រ្ៅ និងក្ីបសលាញ់ នងិការថ្្កែ់ម្

 តដើម្បឲី្យសិស្សទទលួបាននូវភាពតជាគជយ័បាន សាលាមតតយ្្យកប៏ានតផ្្តសំខ្នប់ផុំត តៅតលើការពបងឹងសមត្ថភាពដល់តលាក 
បគរូ អក្បគរូ និងអក្ទទលួបនទាុកតែទាកុំមារ ដូចជា៖
 - តរៀបចវំគ្គបណុ្រះបណ្ាល នងិទទលួការបបំ៉ានជាតរៀងរាល់ឆ្្ំ
 - តរៀបចកំារបបជំុបតច្ចកតទសតលើការបតបងៀនជាមយួបគរូជាតរៀងរាល់តខ
 - សបមបសបមរួល នងិបតរួតពិនតិ្យបគរូ  ផល់្មតតិយបល់តកលម្អត�ើងវញិនូវចណុំចតដលខរ្ះខ្ត
 - តរៀបចតំផនការសកម្មភាព 
 - អនុវតស្កម្មភាពតដលបានតរៀបចំ

២៧



បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

បផនការែនតេសពមាែឆ់្នា សំកិ្សា ២០១៤ - ២០១៥

តោលតៅ

 - តរៀបចបំតងកើតកម្មវធិសិីកសាែ្មីៗ ក្ុងការបតបងៀន
 - តធ្ើការពបងឹងវនិយ័បគុ្គលិកក្ុងអង្គភាព
 - ទទលួការបបំ៉ានដល់បគរូែ្ម ីសបមាបក់ម្មវធិសិីកសាែ្ម ី( ម៉ានុតតសូរ ីឆ្្២ំ០១៥)
 - តរៀបចកំតនលាង និងទីធាលា សបមាបសិ់ស្សតលង និងហាតកី់ឡា 
 - ឲ្យបគរូបានចូលរមួទស្សនកចិ្ចសិកសា
 - ជយួ��កុមារបកីបកតដលពំុមានលទ្ធភាពសិកសា អាចបនក្ារសិកសាបាន
 - ជយួ��តលើកកមស់្ជនពិការ ឲ្យពកួតគអាចបនក្ារសិកសាបាន
 - លុបបបំាតនូ់វការតរ ើសតអើង ចតំពារះអក្បកីបក ជនពកិារ ឬអក្ផទាុកតមតរាគតអដស៍
 - ឲ្យកុមារមានអនាមយ័ល្អទាងំក្ុងនិងតបរៅសាលា
 - តផ្្តការយកចិតទុ្កដាកច់តំពារះកុមារ ពបងឹងបកមសីលធម ៌នងិវជិាជា ជីវៈ សបមាបម់តតយ្្យសហគមន៍

 ថ្្កម់តតយ្្យសហគមនជ៍ាកតនលាងមយួតដលកុមារបគបរ់បូចងប់ាន តបពារះវាមនិបតឹមតតជាថ្្លមយួសបមាបអ់បរ់តំែទាកុំមារប៉ាតុណាណ រះតទ
វាកជ៏ាកតនលាងសបមាបឲ់្យកុមារឈានតៅរកភាពតជាគជយ័តៅនែងៃខ្ងមខុបាន តដាយតហតុតនរះសាលាមានតោលបណំង ឲ្យកុមារមានសមត្ថភាព 
តចរះគតិពិចារណា តចរះតដារះបសាយបញ្ហា ចតំពារះមខុ ខិតខតំរៀនសូបត មនិតតប៉ាតុណាណ រះ អាចតធ្ើពកួតគតចរះរស់តៅតដាយ ចុរះសបមរុងជាមយួអក្ដនទ
តចរះតធ្ើការជាបករុម និងមានភាពទទលួខុសបតរូវចតំពារះខលាួនឯង និងមតិភ្ក្រិបស់តគផងតដរ តដើម្បមីានភាពងាយបសរួលរស់តៅក្ុងសង្គមដល៏្អ 
បបតសើរ។ មយា៉ាងវញិតទៀតសាលាកផ៏ល់្ឱកាសឲ្យពកួតគតចរះចូលរមួក្ុងកម្មវធិតីផ្សងៗដូចជា កម្មវធិតីបើកបតវសនកាល ចូលរមួកម្មវធិបីណុ្យ
ណូតអល បណុ្យ កុមារអនរ្ជាត១ិមែុិនា នងិចូលរមួពធិបីណុ្យបពរះសហគមនជ៍ាតបចើនតទៀតផងតដរ ។

២៨
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បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

 តបសកកម្មរបស់សកម្មភាពបណាណ ល័យ គជឺយួ��សបមរួលដល់លទ្ធភាពអានតសៀវតៅរបស់មនុស្ស។ ១.តាមរយៈការអានតសៀវតៅ 

ពកួតគបតរូវបានតលើកទឹកចិតឲ្្យមានការអភវិឌ្ឍនត៍កកវជិាជា  និងការគិតបបកបតដាយការបតិរះររិះតៅ ក្ុងការយល់ដឹង    ការវភិាគ និងការកណំតពី់តបមរូវការ 

របស់សង្គមក្ុងតពលជាមយួោ្តៅបបតទសកម្ុជា។ ២.បណាណ ល័យមានបបមលូផ្ុតំៅតដាយតសៀវតៅទនិន្យ័ នងិកណំតប់តា ឬឯកសារចាបំាច ់

ជាតបចើន តដលតរៀបចទុំកដាកត់ដាយមានរតបៀបតរៀបរយ និងតែរកសា តដលផល់្ឱកាសដល់អក្តបបើបបាស់ តហើយតឆលាើយតបតៅនងឹតបមរូវការ

របស់ពកួតគ។ ៣. បណាណ ល័យចូល រមួចតំណកតលើកសទាួយ វប្បធម ៌ការសិកសាបសាវបជាវ និងការនឆ្បបឌិតរបស់មនុស្ស។ល។

 ភាពជាមនុស្សមានរាងកាយ  នងិដងួវញិ្ញា ណ គលឺក្ខណៈននបពលឹង និងរបូធាតុ។ តដាយមានដងួវញិ្ញា ណសក្សិមរាងកាយបានកាលា យ

ជារាងកាយមានជវីតិ តហើយមានតសចក្នីែលាែ្ូរជាមនុស្ស តដលបពំាកនូ់វរបូភាព នងិក្ីបសលាញ់របស់បពរះជាមា្ច ស់។ ដូចតនរះតៅតពលពកួតគអាន

តសៀវតៅ ពកួតគតជឿថ្ បពរះជាមា្ច ស់បានមកតធ្ើការងារតបរៅតៅក្ុងដងួវញិ្ញា ណរបស់ពកួតគម្ាក់ៗ ។ ដូចតនរះតយើងតជឿថ្ពកួតគ នឹងតធ្ើវាឲ្យកាលា យ 

ជាជំនយួសបមាបក់ារតរៀនសូបត តពញមយួជវីតិរបស់ពកួតគ។

ទស្សនវសិយ័

តែសក្ក្ម្ម

Informal Reading Program
កម្មវិធីអានសៀវភៅ (ក្រប្រេ័ន្ធ)

មជ្ឈមណ្
លវប្បធម ៌នងិភាសា

បរតទ
ស ជំុគរិ ី

តបព
កបបស់

តកា
រះសា

លា
គរិវីង

្ស

ចកំារតទ
ៀង

២៩



បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  
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 តដើម្បតីលើកកមស់្ដល់កុមារ នងិយុវជន តៅតាមតបំនជ់នបទដាចប់សយល តចរះយកចតិទុ្កដាកក់្ុងការអានតសៀវតៅ និងជាជំនយួ

 ដល់ពកួតគឲ្យតចរះបសលាញ់ចូលចតិក្្ុងការអានតសៀវតៅទូតៅ      តទើប បងបសី សីុន កុ បតងកើតកម្មវធិបីណាណ ល័យ តាមតបំន ់តៅក្ុងឆ្្២ំ០០៧ 

 ដូចជាតៅ៖

 * មជ្ឈមណ្លវប្បធម ៌និងភាសាបរតទស៖ មានបណាណ ល័យធទូំលាយសបមាប ់ប្អូនៗចូលអាន នងិខ្ចតីសៀវតៅ ពនីែងៃចន័ទា ដល់នែងៃសុបក 
 

 តហើយក្ុងតនារះ មានតសៀវតៅដូចជា៖

 -  កចិ្ចការទូតៅ       150 កបាល

 -  ទស្សនវជិាជា និងចិតវ្ជិាជា       97 កបាល

 -  សាសនា        175 កបាល

 -  វទិយាសានស្សង្គម       279 កបាល

 -  ភាសា        484 កបាល

 -  វទិយាសានស្ធម្មជាតិ និងគណិតវទិយា     208 កបាល

 -  វទិយាសានស្អនុវតប្តច្ចកវទិយា     230 កបាល

 -  សិល្បៈ       112 កបាល

 -  អក្សរសានស្ នងិតវាហាសានស្     1098 កបាល

 - តផនដីវទិយា និងបបវត្សិានស្     121 កបាល

 - ចនំនួតសៀវតៅតៅជុគំរិ ី       550 កបាល

 - ចនំនួតសៀវតៅតៅតបពកបបស់       550 កបាល

 - ចនំនួតសៀវតៅតៅតការះសាលា       550 កបាល

 - ចនំនួតសៀវតៅតៅគរិវីង្ស      786 កបាល

 - ចនំនួតសៀវតៅតៅចកំារតទៀង      350 កបាល

 សបមាបក់ម្មវធិអីានតសៀវតៅតៅជុគំរិ ី តបពកបបស់ តការះសាលា  គរិវីង្ស និងចកំារតទៀង គឺតធ្ើតៅតរៀងរាល់ចុងសប្ាហ៍ តៅនែងៃអាទិត្យ។ 

មនិបតឹមតតការអានតសៀវតៅតនារះតទ គបឺងបសីបានបញ្ចូ លកម្មវធិ ី សុខភាពអនាមយ័ដល់កុមារទាងំតនារះតទៀត។ កុមារមានការសបបាយរកីរាយ

ក្ុងការអានតសៀវតៅ តទារះបជីាពកួតគមានតពលតវលាតចិកត៏ដាយ។

អាសយដ្ឋាន

បង បសី សីុន កុ

អុតីម៉ាល៖

តលខទូរស័ពទា៖

០១២ ២០០ ៤៨២

 shinkocambodia363@yahoo.com.jp
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៤៤ បេរះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភំ្ពេញ  

វិស័យអប់រំកាតូលិក បបចាំភូមិភាគភ្ំពេញ

ការយិាលយ័សកិ្សាកា្ូលកិ្ភូមិភាគភនាំត្ញ
ភូមិរោងចត្រ សង្កា ្រ់ភ្នំរេញថ្មី ខណ្ឌ សសៃសុខ ោជធាៃមីភ្នំរេញ

តបធាៃការិយាល័យ អ្្រតសមី នៃ ម្រោ
 +៨៥៥ ២៣ ៦៤ ០០ ៨៤១ / ១៧ ៥៧ ៥៦ ៨៦

   catholiceducationoffice@gmail.com / makara_lay01jan@yahoo.com
 www.catholiccambodia.org


