
អង្គការ ការអប់រំ AHHA



ទស្សនៈវស័ិ្យរបស់្យយើងគឺមនុស្សម្នា ក់ៗ
ដែលយយើងអាចជួយគាត់បាន នឹងយល់អំពី
យគាលបំណងដែលគាត់បានយកើតមកកាុង
យោកយនេះ យ ើយយយើងម្ននឩបករណ៍ក៏ែូចជា
កដនែងស្ម្រម្នប់អភិវឌ្ឍស្ក្តា នុពលរបស់្គាត់ 
កាុងវធីិសាស្តស្ាមួយពិតម្របាកែនិងយពញយល
ញ។

សេចក្តលីម្អតិរបេអ់ង្គការស ើង្



ការសលើក្ស ើង្អពំបីញ្ហា

1

ភាពក្ក្កី្ក្

ការក្បគួតក្បជែង្នៃការអប់រំ

កា េម្បទា
អក្បបក្ិរិយា

រស់្កាុងកំររ ៉ៃ៦០០០កាុង១រងៃ
ភាពម្នន
កម្រមិតរន
 ិរញ្ញវតថុ

ក្តរបង់រងែ
សិ្កាយម្រៅ
ម្រកបខណឌ

25% រនសិ្ស្ស
បានចូលយរៀន
យៅអនុវទិា
ល័យ

គាា នក្តរអប់រ ំ
ជាក់ដស្ាងនិង
យពញយលញ

អត់ម្ននម្រគូ
ដែលម្ននលកខ
ណៈម្រគប់ម្រគាន់

មិនអាច
ម្រគប់ម្រគងយលើ
ជិវតិបាន

ធ្លែ ក់ចូលយៅ
កាុងបញ្ហាស្ងគម

ឳពុកម្នា យមិន
អាចអប់រកូំន
បានលអ

មជឈដ្ធា ន
សិ្កាអន់ងយ

មិនអាចទប់ទល់
និងក្តរសិ្កា:
ខវេះក្តរយតា ត
អារមាណ៍,យខាយ

IQ 

សាថ នភាពរាង
ក្តយយខាយ: 
មិនអាចសិ្កា
បាន



ក្ម្មវិធីេក្ាប់េិេសេិក្ាៃិង្
ស្នា ក្់សៅរ ៈសពល ២០ជែ

ថ្នា ក្់េិក្ាជែលបង្់ក្នក្ម្
េិក្ាតិចតួច

ក្ម្មវិធីេក្ាប់ពលរែឋលអ

ក្ម្មវិធីេក្ាប់សពលវិេសម្
កាល
៣ជែ

ក្ម្មវិធីផ្ទះទីពីរ

ែំស ះក្ស្ន : ក្ម្មវិធីការអប់រំទំាង្ 9

ក្ម្មវិធីេក្ាប់េិេសេិក្ាៃិង្ស្នា ក្់សៅ

ក្ម្មវិធីជែលម្ិៃតក្ម្ូវឲ្យេិេសេិក្ាៃិង្ស្នា ក្់សៅ 

ក្ម្មវិធីសផ្ទរែំនាញវិជ្ជា ែិវៈ

ថ្នា ក្់េិក្ាសោ ឥតគិតនលៃ
េក្ាប់ក្ុារក្បចំនលៃ

ក្ម្មវិធីេិក្ាជ្ជម្ួ នែគូ
អភិវឌ្ឍក្បចំនលៃ

ក្ម្មវិធីការនាំ ក្ៃូវបទ
ពិសស្នធៃ៍ម្ក្ វិញ

ក្ម្មវិធីការសផ្ទរភាពជ្ជអាក្
ែឹក្នាំ



ក្ម្មវិធីេក្ាប់េិេសេិក្ាៃិង្ស្នា ក្់សៅ

ក្ម្មវិធីេក្ាប់េិេសេិក្ាៃិង្ស្នា ក្់សៅរ ៈ
សពល ២០ជែ

ក្ម្មវិធីផ្ទះទីពីរ ក្ម្មវិធីេក្ាប់សពលវិេសម្កាល
៣ជែ



ក្ម្មវិធីេក្ាប់េិេសេិក្ាៃិង្ស្នា ក់្សៅរ ៈសពល ២០ជែ

គសក្ាង្ការក្ម្មវធិី

បសក្ង្ៀៃភាស្នអង្់សគៃេ វិទាស្នក្េតនៃែីវិត 
ែីវិតេង្គម្ ការងារជ្ជក្ក្ុម្ េីលធម្៌ក្ាុង្ការរេ់
សៅ បសង្កើៃទំៃុក្ចិតតៃិង្អតតចរិត ក្ុំពយូទ័រ ៃិង្       
គណិតវិទា

វគគេិក្ាក្ក្ម្ិតម្ូលោឋ ៃ
…………………………

វគគេិក្ាម្ូលោឋ ៃក្គិះ
…………………………

បសក្ង្ៀៃភាស្នអង្់សគៃេក្ក្ម្ិតម្ធយម្  វិទា
េក្េតនៃែីវិត បំណិៃែីវិតក្ក្ម្ិតែំបងូ្ អភិវឌ្ឍ
ទំៃុក្ចិតត ែីវិតេហគម្ៃ៍ ការសតត តអារម្មណ៍     
ក្ុំពយូទ័រ គណិតវិទាៃិង្ ចសក្ម្ៀង្

វគគបណតុ ះ 
ប ត លក្គូ

…………………………

បសក្ង្ៀៃភាស្នអង្់សគៃេក្ក្ម្ិតម្ធយម្ ៃិង្ភាស្នចិៃក្ក្ម្ិត
ែំបូង្ បំណិៃែីវិត ការក្គប់ក្គង្ែៃួៃឯង្ ែីវិតេហគម្ៃ៍ 
ក្ុំពយូទ័រ គណសៃ យ ការហវឹក្ហវឺៃក្គូៃិង្ការសតត
តអារម្មណ៍

វគគេិក្ាេក្ាប់គរុេិេស
…………………………

បសក្ង្ៀៃភាស្នអង្់សគៃេក្ក្ម្ិតែពេ់ បំណិៃែីវិត ការ
ក្គប់ក្គង្ែៃួៃឯង្ ការអភិវឌ្ឍៃ៍េហគម្ៃ៍ ការបសក្ម្ើេហ
គម្ៃ៍ ការបសក្ង្ៀៃ ក្ុំពយូទ័រ គណសៃ យៃិង្ ែំនាញរែឋ
បាលម្ូលោឋ ៃ

វគគេិក្ាជ្ជៃ់ែពេ់
…………………………

បសក្ង្ៀៃភាស្នអង្់សគៃេក្ក្ម្ិតែពេ់ ក្ុំពយូទ័រ  ភាស្នចិៃក្ក្ម្ិត
ម្ធយម្ បំណិៃែីវិត ែំនាញជ្ជៃ់ែពេ(់ ែំៃួញ រែឋបាល ទីផ្ារ 

ការជេវង្រក្ការងារ ការក្គប់ក្គង្ ៃិង្ គណសៃ យ)

ឆាេទ ី1
(4 ជែ)

ឆាេទ ី2
(4 ជែ)

)

ឆាេទ ី3
(4 ជែ)

ឆាេទ ី4
(4 ជែ) ឆាេទ ី5

(4 ជែ)



អក្ាការងារែពេ់
ចប់សផ្តើម្ជ្ជម្ ួក្នក្ម្ែពេ់

ាៃលទធផ្លជ្ជវែិាាៃសៅសលើក្គសួ្នរ េហគម្ៃ ៍
ៃិង្ក្បសទេជ្ជតិ

 ុតតិធម្ ៌ៃិង្ែីវតិាៃេលីធម្៌

ែំនាញជផ្ាក្អតតចរតិ

ក្ម្មវិធីេក្ាប់េិេសេិក្ាៃិង្ស្នា ក់្សៅរ ៈសពល ២០

េម្ិទធផ្ល

11 េញ្ហា បក្ត:

ក្ម្មវិធីហវឹក្ហវឺៃែ៏ទូលំទូលា សពញសលញ

អង់្សគៃេក្ក្ម្ិត 1 & 2

ក្ុំពយូទ័រក្ក្ម្ិត 1 & 2

េញ្ហា បក្តជ្ជៃ់ែពេ់ចំៃួៃ 6 



ក្ម្មវិធីផ្ទះទីពីរ

ចំ  សពលតិចក្ាុង្ការសធវើែំសណើរ

ទទួលបាៃការអប់រំពីរក្បសភទ

វិៃ័ ាៃការរីក្ចសក្ម្ើៃ

អភិវឌ្ឍបំណិៃែីវិត

ទទួលបាៃការជណនាំៃិង្ក្តួេក្ា ផ្ៃូវ

ជ្ជមួ្ ក្ម្មវិធីផ្ទះទីពីរ
េិេសទទួលបាៃ:

ជផ្ៃការគសក្ាង្

ការេិក្ាសៅស្នលាាៃភាពក្បសេើរ

េម្ិទធផ្ល

ការៃិយា ភាស្នអង្់សគៃេៃិង្ការេៃទនា

កាត់បៃថ អក្ាការឈប់ពីស្នលា

ាៃេីលធម្៌ៃិង្អតតចរឹក្លអ

ផ្ទះ

ស្នលា AHHA

ស្នលាសរៀៃ

15 km

400 m



ក្ំ ុង្សពលវិេសម្ការពីស្នលារែឋ
[3 ជែ]

ការចុះស ម្ ះចប់ពីអា ុ១២ឆ្ា ំស ើង្សៅ េិេសស្នលា េិេសេក្លវិទាល័  
បុគគលិក្ក្ក្ុម្ហ ុៃ

ក្ម្មវិធីេក្ាប់េិេសេិក្ាៃិង្ស្នា ក្់សៅរ ៈសពលែៃី ភាស្ន (អង្់សគៃេ / ចិៃ)
វិទាស្នក្េតនៃែីវិត
ការរេ់សៅក្ាុង្េហគម្ៃ៍
ការេហការណ៍ៃិង្ការងារជ្ជក្ក្ុម្
េក្ម្មភាពជែលសធវើសអា បាតភ់ាពខ្មម េ់សអៀៃ
ែំនាញអតតចរឹក្
ែំនាញក្ុំពយូទ័រ

ជផ្ៃការគសក្ាង្

សែឿជ្ជក្់សលើែៃួៃឯង្ ការេិក្ាសៅស្នលាាៃភាពក្បសេើរ ការៃិយា ភាស្នអង់្សគៃេៃិង្ការេៃទនា ការងារជ្ជក្ក្មុ្ ៃិង្ ែំនាញេហគម្ៃ៍

ក្ម្មវិធីេក្ាប់វិេសម្កាលរ ៈសពល៣ជែ

េម្ិទធផ្ល



ក្ម្មវិធីជែលម្ិៃតក្ម្ូវឲ្យេិេសេិក្ាៃិង្ស្នា ក្់សៅ 

ថ្នា ក្់េិក្ាជែលបង់្ក្នក្ម្េិក្ាតិចតួច ថ្នា ក្់េិក្ាសោ ឥតគិតនលៃេក្ាប់កុ្ារក្បចំនលៃ ក្ម្មវិធីេិក្ាជ្ជមួ្ នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ក្បចំនលៃ



ថ្នា ក្់េិក្ាជែលបង់្ក្នក្ម្េិក្ាតិចតួច

សា៉ោ ង្េិក្ា:
………………………………………………………………….

ចៃទ – េុក្ក្
1-3 សា៉ោ ង្ក្ាុង្ម្ួ នលៃ

ការចុះស ម្ ះ
……………………………………………………

េិេសស្នលា េិេសេក្លវិទាល័ បុគគលិក្ក្ក្ុម្
ហ ុៃ

ម្ុែវិជ្ជា :
………………………………………………………………….

ភាស្នអង្់សគៃេ
ក្ុំពយទ័រ

បំណិៃែីវិត

ថ្នា ក្់េិក្ា:
………………………………………………………………….

ការទំនាក្់ទំៃង្គ្នា
េិេសសតត តអារម្មណ៍
អៃុវតតៃ៍យា៉ោ ង្ខ្មៃ ំង្កាៃ
េបាេរីក្រា 

េម្ិទធផ្ល

ជផ្ៃការគសក្ាង្

ការៃិយា ភាស្នអង្់សគៃេៃិង្ការេៃទនា

ភាស្នអង្់សគៃេក្ក្ម្ិត1&2
ក្ុំពយូទ័រក្ក្ម្ិត 1&2

សែឿជ្ជក្់សលើែៃួៃឯង្



ជផ្ៃការគសក្ាង្
ថ្នា ក្់េិក្ាសោ ឥតគិតនលៃេក្ាប់កុ្ារក្បចំនលៃ

េម្ិទធផ្ល

េីលធម៌្ៃិង្អតតចរឹក្

បណតុ ះប ត លេកាត ៃុពល

ែំនាញភាស្ន

គំៃិតនចាក្បឌិ្ត

េក្ម្មភាព

សរឿង្ៃិទាៃ

ចសក្ម្ៀង្

េិបបក្ម្ម

ការេជម្តង្

ការសលង្

េក្ម្មភាពសក្ៅថ្នា ក្់សរៀៃ

ចៃទ – េុក្ក្
1-3 សា៉ោ ង្ក្ាុង្ម្ួ នលៃ

ការចុះស ម្ ះ
2-12 ឆ្ា ំ



ក្ម្មវិធីេិក្ាជ្ជមួ្ នែគូអភិវឌ្ឍក្បចំនលៃ

ម្ៃទីរសពទយ ការក្បាក្េ ័ទាក្ទ់ង្លអ

ស្នលារែឋ លទធផ្លេកិ្ាក្បសេើរ

ពៃធនាគ្នរ ឱកាេអនាគតក្បសេើរ

វតតអារាម្ ការេិក្ាលអ/ែសក្ម្ើេការងារ

ទីាំង្ជែលស ើង្បសក្ង្ៀៃ
េម្ិទធផ្ល



ក្ម្មវិធីសផ្ទរែំនាញវិជ្ជា ែិវៈ

ក្ម្មវិធីេក្ាប់ពលរែឋលអ ក្ម្មវិធីការនំា ក្ៃូវបទពិសស្នធៃ៍ម្ក្ វិញ ក្ម្មវិធីការសផ្ទរភាពជ្ជអាក្ែឹក្នំា



ាៃការរកី្ចសក្ម្ើៃែនំាញ AHHA ម្ូលោឋ ៃការក្គបក់្គង្ៃងិ្ភាពជ្ជអាក្ែកឹ្នាំ ភាពស្នវ ហាប់ ការ ល់ែងឹ្ពេីង្គម្

ការចុះស ម្ ះ
សពលេិេសបញ្ចប់ការេិក្ាថ្នា ក្ស់ពញេកិ្ាៃងិ្ស្នា ក្ស់ៅរ

 ៈសពល២ឆ្ា ំ

រ ៈសពលនៃក្ម្មវធិី
1 ឆ្ា ំ

ាៃទនួាទែីចូជ្ជក្គបក់្គង្សលើ
ផ្ទះបា ក្ាុង្ស្នលា
ក្ិចចការទូសៅ
រែឋបាល

ស្នលាសៅប ត សែតត
ក្គូទទួលបៃទកុ្ថ្នា ក្់

ក្ម្មវិធីេក្ាប់ពលរែឋលអ
ជផ្ៃការគសក្ាង្

េម្ិទធផ្ល



ក្ម្មវិធីការនំា ក្ៃូវបទពិសស្នធៃ៍ម្ក្ វិញ

ការចុះស ម្ ះបនាត ប់ពកី្ម្មវិធី
េក្ាប់ពលរែឋលអ

ក្ម្មវិធីតៃ េ់បតូរបទពិសស្នធៃរ៍ ៈ
សពល២ឆ្ា ំសៅទីម័្រ

ការសផ្ទរចំសណះែឹង្ៃិង្ែំនាញ
ជែលទទួលបាៃសៅ ុវែៃជែមររ
 ៈសពល៦ជែ

បទពិសស្នធៃក៍ារងារៃងិ្ការហវកឹ្ហាតអ់ៃតរជ្ជតិ

ម្ិតតភក្តិអៃតរជ្ជតិ
សធវើការរួម្គ្នា

បទពិសស្នធៃ៍សធវើែំសណើរៃិង្ការែិះ ៃតសហាះ

ក្បាក្េ័ ទាក្់ទង្ជ្ជម្ួ ម្ៃុេសម្ក្ពីវបបធម្៌សផ្សង្ៗគ្នា

ការសរៀៃៃិង្គិត
សោ ឯក្រាែ

អភិវឌ្ឍេម្តថភាពសពញសលញជ្ជម្ៃុេស

បរិញ្ហា បក្តពអីង្គការជផ្ាក្ភាស្នៃងិ្ការ
អភិវឌ្ឍៃក៍ារេកិ្ាាម្ រ ៈការសរៀៃសោ 
ការអៃវុតតៃត៍ទ ល់។



ក្គប់ក្គង្ម្ែឈម្ណឌ លសៅាម្
សែតតសក្កាម្ការក្តួតពិៃិតយពីថ្នា ក់្
ែឹក្នំា

ការចុះស ម្ ះ
សពលបញ្ចប់ក្ម្មវិធីការនាំ ក្ៃូវ

បទពិសស្នធៃ៍ម្ក្វិញ
សផ្ទរក្ម្មេិទធសៅឲ្យអាក្ក្គប់ក្គង្

ក្ម្មវិធីការសផ្ទរភាពជ្ជអាក្ែឹក្នំា

គសក្ាង្លវិកាការសធវើគណសៃ យេក្ាប់        
ម្ែឈម្ណឌ ល ការក្គប់ក្គង្គសក្ាង្ៃិង្លវិកា

ទំនាក្់ទំៃង្ជ្ជម្ួ  
អាជ្ជា ធរៃិង្េហគម្ៃ៍ ការាំង្ចិតតសលើការអប់រំៃិង្ការអភិវឌ្ឍៃ៍ ការគិតពី

 ុទធស្នស្តេត
ៃិង្ែំៃួញ

ការផ្តល់ក្បឹក្ា ែំបូនាម ៃៃិង្ការហវឹក្ហវឺៃ

ែីវិតក្ាុង្អង្គការៃិង្ការសបើក្អង្គការ

ជផ្ៃការគសក្ាង្



PROBLEM STATEMENT

បាៃបសក្ង្ៀៃេិេសជ្ជង្
150,000
នាក់្

បសក្ង្ៀៃេិេសជ្ជង្
10,000 នាក្់ក្បចំនលៃ

ក្ម្មវិធីតៃ េ់បតូរបទពិសស្នធៃ៍ េក្ាប់េិេស
200 នាក់្សៅក្បសទេ ា៉ោ ស េីុ ឡាវ នល េុី
ង្ហាគ ពួរ ឥ ឌ  ទីម្័រខ្មង្សក្ើតៃិង្ក្ម្ពុជ្ជ

បសង្កើត 150 ម្ែឈម្ណឌ លាំង្ពីឆ្ា ំ 
2000

បាៃសធវើេក្ម្មភាពក្ាុង្ 7 ម្ែឈម្ណឌ ល
ទូទំាង្ក្បសទេ

បាៃហវឹក្ហវឺៃក្គូស្នលា     រែឋច ំៃួៃ400នាក្់

បសក្ង្ៀៃភាស្នអង្់សគៃេសៅស្នលារែឋចំៃួៃ 30 អាក្បញ្ចប់ការេិក្ាាៃម្ុែតំជណង្ែពេ់99% 
នៃេិេសបញ្ចប់ការេិក្ាទទួលបាៃការងារសធវើ

េម្
ិទធផ្ល



លិខិតស្រយស្ើរនិងលិខិតគំាម្រទ

ពានរង្វវ ន់យចាើមម្របចំឆ្ា ំ

1 លិខិតស្រយស្ើរពីម្រពេះមហាកសម្រតរនម្រពេះរាជាណាចម្រកកមពុជា

2 លិខិតស្រយស្ើរពីឧបនាយករែឋមន្តនាីរែឋមន្តនាីម្រកសួ្ងអប់រកំមពុជា

3 លិខិតដងែងអំណរគុណពីរែឋមន្តនាីម្រកសួ្ងសុ្ខាភភិបាលកមពុជា

4 លិខិតគំាម្រទពីរែឋមន្តនាីម្រកសួ្ងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា

5 លិខិតគំាម្រទពីអភិបាលម្រកុងខណឌ ម្ននជ័យ

6 លិខិតគំាម្រទពីនាយករនក្តរយិាល័យអប់រមំ្រកុងរបស់្ម្រកសួ្ង
អប់រ ំយុវជន និងកីឡា

7 លិខិតគំាម្រទពីនាយករនក្តរយិាល័យអប់រសំ្សុ្ក របស់្
ម្រកសួ្ងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា



ក្ក្ម្ង្រូបភាពនានា



+855 12 619 719 / +855 16 619 719

cd.singh.ahhaeducation@gmail.com

www.ahhaeducation.org

អង្គការ ការអប់រំ AHHA

អាស្យដ្ធឋ ន: ភូមិមិតាភាព១ស្ង្វា ត់
ដម្រពកឯង ខណឌ ចារអំយៅ 
រាជធ្លនីភាំយពញ កមពុជា


