មតិក
េសៀវេភេផសងេទៀត
ទំព័រេដម
រ
ករេបកផលវេដ
ូ
ផលវិបកៃនករេរៀនកនងសល
ុ
បេចចកវិទយ ធំេធងណស់
វិធីេរៀនខលនឯង
ួ
រគូល អ

េសៀវេភេផសងេទៀត
៤ឆា្នំ
ចរិតែឆ្ក
អាល់ប៊ុមគំនិត ភាគពីរ
ជេ្រមីសទីពីរ
េរីសមកទុកវិញ
េរៀនតាមឆាវឆាវ
ជីវិតេយីងខ្លីេពក
ទស្សនៈខ្ញុំេគ
ឱ្យេគេដកេទៅ
អាល់ប៊ុមគំនិត ភាគពីរ
េចាលេម្សៀត
inspiremini

រក្សាសិទ្ធិ្រគប់យា៉ងេដាយអ្នកនិពន្ធ ហួត េសងេគៀ
ឆា្នំ ២០១៧

ទំព័រេដម
េដីម្បីបន្តអាជីពជាអ្នកនិពន្ធែដលគា្មនេគសា្គល់េឈា្មះេនះេទៅមុខេទៀត ខ្ញុំ្រតូវបង្ខំខ្លួន
ឯងឲ្យរក្របធានបទថ្មីមកសរេសរជាេសៀវេភៅ។ េតីអ្នកនិពន្ធ្របេភទណាែដលមិន
េចញេសៀវេភៅថ្មីេនាះ? េនះជាសំណួរែដលខ្ញុំដាស់េតឿនខ្លួនឯងជា្របចាំ។ េបីខ្ញុំេមីល
សា្នៃដចាស់ៗរបស់ខ្លួនឯង េហីយគិតថា វា្រគប់្រគាន់េហីយេដីម្បីមានេឈា្មះជា
អ្នកនិពន្ធ ខ្ញុំច្បាស់ជាែលងមានេសៀវេភៅថ្មីអ្វីេទៀតមិនខាន។
េសៀវេភៅថ្មី មិនដូចរលកថ្មីែដល្រចានរលកចាស់េចាលេទ។ ការសរេសរេសៀវេភៅថ្មី
អាចេធ្វីឲ្យខ្ញុំេមីលេឃីញពីកំហុសែដលមានេនៅក្នុងេសៀវេភៅចាស់ េហីយជួយខ្ញុំអាច
ែកែ្របបែន្ថមេទៅេលីសា្នៃដចាស់បាន។ ខ្ញុំ្រសលាញ់សា្នៃដខ្លួនឯង េហីយែតងែតមាន
បំណងរកេពលេដីម្បីែកលំអវាជានិច្ច។
ខ្ញុំមិនែមនជាមនុស្សែដល្រតូវការភាពល្អឥតេខា្ចះេទ េហតុេនះបានជាេសៀវេភៅខ្ញុំមួយ
ក្បាលណាក៏មានកំហុសមិនតិចែដរ។ កំហុសទាំងេនាះ េកីតេឡីងេដាយអេចតនា។
ខ្ញុំែតងែតេជឿថា ខ្ញុំអាចែកវាេនៅេពលេ្រកាយបានជានិច្ច េ្រពាះខ្ញុំមានសិទ្ធិ្រគប់យា៉ង
េទៅេលីេសៀវេភៅ េហតុេនះបានជា ខ្ញុំមិនែដលទុកេសៀវេភៅែដលសរេសររួចឲ្យហួសពី
មួយអាទិត្យ េដីម្បីបេញ្ចញលក់ ឬដាក់ឲ្យអានេលង។
េសៀវេភៅ “េធ្វី្រគូខ្លួនឯង” េនះ ក៏មិនខុសពីេសៀវេភៅមុនៗេបស់ខ្ញុំែដរ។ វាមានកំហុស
េហីយខ្ញុំនឹងែកែ្របវាេនៅេពលេ្រកាយ។ អ្នកែដលធា្លប់អានេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំចប់ពីរ ឬបី
ក្បាលេហីយ អាចនឹងយល់ពីរេបៀបែដលខ្ញុំេចញេសៀវេភៅ េហីយពួកេគនឹងេមីល
េឃីញកំហុសទាំងេនាះជាមិនខាន។
គំនិតក្នុងេសៀវេភៅេនះ េកីតេឡីងេ្រកាយេពលខ្ញុំេរៀនេ្របីកម្មវិធីកាត់តវិេដអូ និងេធ្វីវិេដ
អូ animation ឲ្យ្រកុមហ៊ុនែដលជួលខ្ញុំេទៅេធ្វីការ។ ខ្ញុំេលីកេឡីងពីវិធីែដលខ្ញុំេរៀន
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ក្នុងរយៈេពលខ្លី ែតអាចយកេទៅេ្របីបានេដាយមិនរេញ៉រៃញ៉។ ក្នុងរយៈេពល្របែហល
មួយែខ ខ្ញុំេរៀនេចះេ្របីកម្មវិធីពីរែដលទាក់ទងនឹងការផលិតវីេដអូ (Adobe
Softwares)។ ខ្ញុំេរៀនបង្ខំែបបេនះ េ្រពាះខាង្រកុមហ៊ុន្របញាប់។ ខ្ញុំមិនទាន់មាន
ជំនាញេទ ែតអាចេ្របីបាន។
េដាយសារេសៀវេភៅេនះេកីតេឡីងពីអ្វីែដលខ្ញុំេរៀន េហតុេនះវាអាចេ្របីបានផលខា្លំង
ក្នុងការេរៀនជំនាញកុំព្យូទ័រ។ ចំេពាះែផ្នកេផ្សង ខ្ញុំមិនអាចធានាបានេទ ទាល់ែតមាន
អ្នកយកេទៅសាក េទីបដឹងលទ្ធផល។ វាមិនែមនជាវិធីសា្រស្តអសា្ចរ្យអ្វីេទ ែតវាពិត
ជាេ្របីបានផលែមន។
មុននឹងចាប់េផ្តីមអាន ខ្ញុំសូមបញា្ជក់ថា េយីងមានសមត្ថភាពេធ្វីជា្រគូខ្លួនឯងដូចគា្ន
្រគាន់ែតអ្នកខ្លះមិនទាន់ដឹង ឬមិនហា៊នបេ្រងៀនខ្លួនឯងប៉ុេណា្ណះ។ ការបេ្រងៀនខ្លួនឯង
អាចងាយជាងបេ្រងៀនអ្នកដៃទ េបីសិនជាេយីងដឹងពីក្បួនខា្នត។ ក្បួនខា្នតេនាះ គឺ
ខ្លួនេយីង។ េយីងកាន់ែតយល់ពីខ្លួនឯង គុណភាពៃនការបេ្រងៀនរបស់េយីង នឹង
កាន់ែតល្អ។
ហួត េសងេគៀ
២៩ ឧសភា ឆា្នំ២០១៨
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រ
ករេបកផលវេដ
ូ
មនុស្សអវិជា្ជ ្រតូវបានេគចាត់ទុកជាមនុស្សខា្វក់ េ្រពាះេទាះបីជាផ្លូវែដល្រតូវេដីរ
េនៅនឹងមុខ ក៏េគមិនអាចដឹងថា េតីគួរ្រតូវេទៅខាងណាែដរ។ ផ្លូវេដីរមានេ្រចីន។ េបី
េយីង្រកេឡកេមីលេទៅកាន់អតីតកាល េយីងនឹងេមីលេឃីញថាចំេណះដឹងពីជំនាន់
មុន ្រតូវេគយកមកេ្របីេឡីងវិញ។ ផ្លូវេដីរ មិនែដលរត់េទៅណាេទ ខា្លចែតេយីងេទ
ែដលមិនសា្គល់វា។
េយីងមិនចាំបាច់បេង្កីតផ្លូវេដីរេដាយខ្លួនឯងេទ េបីសិនជាអ្នកដៃទបេង្កីតវារួចេទៅ
េហីយ។ េយីងអាចខ្ចីផ្លូវេដីររបស់េគមកេ្របី េដីម្បីទទួលបានលទ្ធផល្របហាក់
្របែហលនឹងេគ។ អ្វីែដលសំខាន់ គឺលទ្ធផល។
ការេរៀន ជាការេបីកផ្លូវេដីរ។ េនៅេពលេយីងតាំងចិត្តថាមិនចង់េចះអ្វីេផ្សងេទៀត ផ្លូវ
េដីរមួយចំនួននឹង្រតូវរលុបបាត់ពីែភ្នករបស់េយីង។ េយីងអាចពឹងេលីចំេណះដឹង
បន្តិចបន្តួច និងហួសសម័យែដលេនៅជាប់ខ្លួន េដីម្បីេដីរេលីផ្លូវដែដល េហីយទទួល
បានអ្វីដែដលដូចពីមុន។
េយីងកាន់ែតេរៀនបានេ្រចីន េយីងកាន់ែតដឹងថា េតីេយីងគួរេដីរផ្លូវណាឲ្យឆាប់ដល់
េគាលេដៅ។ រេបៀបែដលេយីងេរៀន គឺជាជេ្រមីសរបស់េយីង។ េយីងអាចចាំេគមក
បេ្រងៀនេយីង ឬេយីងអាចតាំងចិត្តបេ្រងៀនខ្លួនឯង។ ចំណុចបនា្ទប់នឹងេលីពីផល
វិបាកៃនការេរៀនក្នុងសាលា ដូេច្នះអ្នកែដលចាំេគមកបេ្រងៀន គួរែតេរីសេឡីងវិញ។
កាេរៀនេដាយខ្លួនឯង ជាការពឹងេលីខ្លួនឯង េដាះ្រសាយបញា្ហខ្លួនឯង េហីយ
ទទួលផលមា្នក់ឯង។ អ្នកដៃទ្របែហលជាអាចទទួលបានផលខ្លះែដរ ែតេយីងនឹង
រក្សា្របេយាជន៍មួយែផ្នកធំទុកមា្នក់ឯង។
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មុនេពលខ្ញុំេរៀនពីកម្មវិធីកាត់តវីេដអូ ខ្ញុំមិនយល់ថា េតីេគេធ្វីវីេដអូតាមរេបៀបណាេទ។
ឥលូវ ខ្ញុំដឹងថាេគចាប់េផ្តីមពីណា េហីយខ្ញុំដឹងថា្រតូវេរៀនអ្វីបន្តេទៀតេដីម្បីឲ្យខ្លួនឯង
មានជំនាញមួយេនះ។ ខ្ញុំដាក់េគាលេដៅផា្ទល់ខ្លួនថា ្រតូវែតេរៀនជំនាញថ្មីរាល់ឆា្នំ
េដីម្បីេដីរឲ្យទាន់ទីផ្សារការងារ។ ជំនាញក្នុងឆា្នំេនះរបស់ខ្ញុំ គឺទាក់ទងនឹងវីេដអូ។
ខ្ញុំេបីកផ្លូវថ្មីស្រមាប់ឲ្យខ្លួនឯងេដីរ េ្រពាះេពលខ្ញុំធុញនឹងការងារបច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំអាចដាក់
ពាក្យឈប់េហីយេទៅេធ្វីការេផ្សងបាន។ ផ្លូវថ្មីអាចពិបាកជាងផ្លូវពីមុន ែតផលតប
ស្នងរបស់វា ក៏ខុសគា្នេទៅតាមេនាះែដរ។ េបីខ្ញុំេនៅមួយកែន្លងេដាយមិន្របឹងរកផ្លូវ
េផ្សង មិនយូរេទ ផ្លូវែដលខ្ញុំកំពុងេដីរេនះ នឹង្រតូវេគបិទេចាល។ ចាំដល់េពលេនាះ គឺ
យឺតេពលេហីយ។ ខ្ញុំេធ្វីការក្នុងបេច្ចកវិទ្យា េហតុេនះខ្ញុំមិនអាចទុកចិត្តអ្វីមួយេលីសពី
ពីរឆា្នំេទ។ ការផា្លស់ប្តូរ អាចបង្អត់្រកពះរបស់ខ្ញុំបាន េបីខ្ញុំេភ្លចខ្លួន ែតក៏អាចជួយខ្ញុំឲ្យ
មាន្រកពះធំជាងមុនបានែដរ េបីខ្ញុំេចះេធ្វីការក្នុងែផ្នកេនះ។
មិនថា េយីងេជឿេលីអ្វីេទ ្រតូវែតចាំថា ផ្លូវេដីរក្នុងជីវិត ជាទំនួលខុស្រតូវរបស់េយីង
ទាំង្រសុង។ េយីងេរីសខុស េយីងនឹងខាតេពល េបីេយីងេរីស្រតូវ េយីងនឹងទទួល
បាន្របេយាជន៍មុនេគ។ “េធ្វីអ្វីក៏េដាយ ្រតូវែតេធ្វីឲ្យបានមុនេគ” ជាសម្តីរបស់មីងខ្ញុំ
េ្រកាយេពលគាត់រង់ចាំរាប់ឆា្នំមុននឹងដាច់ចិត្តដាក់ទុករកស៊ីក្នុងកាស៊ីណូ។ វាក៏ជា
សម្តីរបស់ខ្ញុំែដលចូលចិត្តេ្របី េពលខ្ញុំលួចេចញេទៅផ្ទះមុនេមា៉ងែដរ។
ការេរៀន ក៏មិនខុសពីទមា្លប់ស៊ីេមា៉ង្រកុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំែដរ។ េបីេយីងេរៀនបានមុនេគ
េយីងមានឱកាសេ្រចីនជាងអ្នកែដលេរៀនេ្រកាយ។ អ្នកណាេទៅដល់មុន អ្នកេនាះ
បានមុន េហីយ្របែហលជាអាចបិទផ្លូវមិនឲ្យអ្នកមកេ្រកាយចូលេទៀតផង។ សាក
គិតេទៅេមីល េបី្រកុមហ៊ុនមួយមានអ្នកែដលអាចេធ្វីវីេដអូបាន េតីេគេនៅ្រតូវការជួល
មនុស្សេផ្សងមកេធ្វីេទៀតេទ? ខ្ញុំដឹងថា ្រកុមហ៊ុនមិនខា្លចសល់លុយេ្រចីនេទ។
កុំចិត្តអា្រកក់នឹងខ្លួនឯង ្រតូវេរៀនេដីម្បីេបីកផ្លូវ។
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សាលាេរៀន ជាកែន្លងស្រមាប់មនុស្សេរៀនពីទំនាក់ទំនង។ េយីងជួបពិភាក្សាគា្ន និង
សា្តប់គា្នេទៅវិញេទៅមក ពី្រទឹស្តី និងការយល់មិនសព្វ្រជុងរបស់េយីង។ គា្មនការ
ពិភាក្សាក្នុងសាលាណា ែដលអាចជួយេយីងឲ្យយល់ពីអ្វីមួយបានស៊ីជេ្រមៅេទ។
េយីងអាចនិយាយថា ការេរៀនក្នុងសាលា ជាេរឿងខាតេពលក៏បានែដរ ប៉ុែន្តសូមកុំ
េភ្លច េយីងបានសញា្ញប្រតែដលបញា្ជក់ថា េយីងជាមនុស្សែដលធា្លប់ចូលសាលា។
វាក៏ល្អជាងមិនបានអ្វីមកវិញេសាះែដរ។
ខ្ញុំេរៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ៤ឆា្នំ េដាយគា្មនេចះអ្វីែដលអាចេ្របីការេកីតេសាះ។ ខ្ញុំ
េ្របីពាក្យថា “េ្របីការមិនេកីត” េ្រពាះអ្វីែដលខ្ញុំេរៀន មិនអាចជួយខ្ញុំឲ្យរកការងារបាន
េធ្វី្រតឹម្រតូវ។ ខ្ញុំេរៀនេចះេ្រចីន ែតជាចំេណះដឹងែដលហួសសម័យ។ ខ្ញុំមិនអាច
បេនា្ទសសាលាេរៀនបានេទ េ្រពាះេនះវិធីែដល្របព័ន្ធអប់រំរបស់េយីងបេង្កីតេឡីង។
េគមិនខ្វល់ថា េយីងេរៀនេចះ េហីយអាចយកេទៅេ្របីការបានឬអត់េទ។ អ្វីែដលេគ
ខ្វល់ គឺភាពល្អេមីល។
ផលវិបាកៃនការេរៀនក្នុងសាលា មានបីយា៉ង គឺការចំណាយេពលេ្រចីន ការេរៀន
ចំេណះដឹងែដលហួសសម័យ និងការខាតលុយ។ ខ្ញុំនឹងេលីកយកអំណះអំណាង
ែដលអ្នកេរៀនទាំងអស់គា្នអាចនឹងយល់បាន។ ខ្ញុំមិនវាយ្របហារសាលាេរៀនេទ
េ្រពាះវាជា្របភពចំេណះដឹង ែតេបីតាមខ្ញុំដឹង ឥលូវេនះ េយីងមានអុីនធឺេណតក្នុងៃដ
េហីយ ដូេច្នះេតីេយីងេនៅ្រតូវការសាលាេរៀនដល់ក្រមិតណា? េយីងេនៅែត្រតូវការវា
ែត្របែហលមិន្រតូវការដូចពីមុនេទៀតេទ។
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ករចំណយេពលេរចីន
េយីងសាកគិតពីេពលេវលាសិន។ ឧទាហរណ៍៖ េយីងចង់មានជំនាញែផ្នកអាយធី
ដូេច្នះេយីង្រតូវេ្របីេពល៤ឆា្នំ េដីម្បីទទួលសញា្ញប្រតមួយ ែដលទទួលសា្គល់េដាយ
្រកសួង និង្រកុមហ៊ុននានា។ េយីងគា្មនសញ្ញប្រត ក៏េយីងអាចចូលេធ្វីការបានែដរ
ែតខាង្រកុមហ៊ុននឹងេ្របីេលសថា េដាយសារេយីងគា្មនបរិញា្ញប្រត ដូេច្នះេគពិបាក
នឹងេឡីង្របាក់ែខ ឬឲ្យដំែណងធំៗមកេយីងណាស់។ េយីង្របាកដជាមិនចង់លឺ
េលសែបបេនះេទ េនៅេពលចរចាជាមួយ្រកុមហ៊ុនេទ ដូេច្នះ េបីសិនជាអាច គួរ
ណាស់ែតមានសញា្ញប្រត្រតឹម្រតូវ។
ក្នុងេពល៤ឆា្នំេនះ េតីេយីងេធ្វីអ្វីខ្លះ? េយីងចង់ចាប់យកជំនាញអាយធីែមន ប៉ុែន្ត
េយីងមិនែមនេរៀនអាយធី្រគប់មុខេនះេទ។ េយីង្រតូវេរីសយកមុខវិជា្ជេផ្សងមកេរៀន
បែន្ថមេទៀត េដីម្បីមានចំេណះដឹងទូលាយេនៅេពលេចញេធ្វីការ។ មូលេហតុេនះ ជា
មូលេហតុែក្លងកា្លយ។ មុខវិជា្ជេផ្សងេទៀតែដលេយីង្រតូវចំណាយេពលរាប់ែខេដីម្បី
េរៀនេនាះ មាន្របេយាជន៍េស្មីការអានេសៀវេភៅមួយក្បាល ឬអត្ថបទមួយេនៅេលីអុីន
ធឺេណតប៉ុេណា្ណះ។
ឆា្នំមូលដា្ឋន ជាឆា្នំែដលេយីងខាតេពលជាងក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ េហីយក៏ជាឆា្នំ
ែដលេធ្វីឲ្យខ្ញុំអស់អារម្មណ៍ក្នុងការេរៀនែដរ។ ខ្ញុំដឹងថា ្រកសួងអប់រំេរៀបចំកម្មវិធី
ែបបេនះ េដីម្បីជួយសិស្សឲ្យែស្វងយល់ឲ្យបានេ្រចីនពីជំនាញដៃទ េ្រពាះសិស្សខ្លះ
អាចប្តូរចិត្តេនៅេពលចប់ឆា្នំទីមួយ។ វាមាន្របេយាជន៍ ែតវាខាតេពល។ មួយឆា្នំេពញ
្រតូវយកមកេចាល េទៅេលីមុខវិជា្ជែដលមិនចាំបាច់។ ខ្ញុំចាំថា ខ្ញុំធា្លប់េរៀនថា្នក់
វិទ្យាសា្រស្តនេយាបាយ ែតមកដល់េពលេនះ ខ្ញុំេនៅែតគា្មនដឹងខ្យល់អីក្នុងេរឿង
នេយាបាយ េហីយេនៅែត្រតូវអ្នកនេយាបាយដឹក្រចមុះឲ្យេដីរដែដល។ េតីមកពីខ្ញុំ
ល្ងង់មា្នក់ឯង ឬសិស្សដៃទក៏ស្ថិតក្នុងសភាពដូចគា្នែដរ?
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េ្រកៅពីមុខវិជា្ជែដលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញរបស់េយីងេហីយ េយីងេនៅមាន ការ
ពិភាក្សា្រកុម ការេធ្វីការងារឲ្យ្រគូ ការ្របឡង និងការ្របឡងសងេទៀតេបីសិនជា
េយីងេរៀនធា្លក់។ ក្នុងចំេណាមអ្វីែដលខ្ញុំេលីកេឡីងខាងេលីេនះ េតីមួយណាែដល
មាន្របេយាជន៍ស្រមាប់េយីង?
ការពិភាក្សា្រកុម ជាេរឿងគា្មន្របេយាជន៍មួយ។ វាជាេរឿងសប្បាយ េហីយខ្ញុំក៏ចូលចិត្ត
ពិភាក្សាគា្នជា្រកុមែដរ ែតវាខាតេពលខា្លំងណាស់។ ការងារតូចមួយ េនៅេពលដាក់
ចូលជាការងារ្រកុម វានឹងរីកធំដូចឆាវឆាវេរៀបក្បួនស្រងា្គមភា្លម។
រាល់េពលែដលខ្ញុំេទៅពិភាក្សា្រកុម ខ្ញុំែតងែតដឹងមុនថា វាគា្មនអ្វីេទៅមុខរួចេទ ែតខ្ញុំ
េនៅែតេទៅដែដល េ្រពាះខ្ញុំជានិស្សិត េហតុេនះ្រតូវេធ្វីខ្លួនឲ្យដូចជានិស្សិត។ េតីអ្នក
ទាំងអស់គា្នដឹងថា និស្សិត្រតូវេធ្វីខ្លួនដូចេម្តចេទ? គឺ េធ្វីេរឿងអត់្របេយាជន៍ឲ្យបាន
េ្រចីន េ្រពាះេបីគា្មនេរឿងអត់្របេយាជន៍ទាំងេនះេទ េយីងក៏គា្មនអ្វីេធ្វីែដរ។
អ្វីែដលខ្ញុំសេង្កតេឃីញ គឺ េពលេនៅជានិស្សិត ខ្ញុំឲ្យតៃម្លេទៅេលីខ្លួនឯងខា្លំងេពក។ ខ្ញុំ
គិតថា អ្វីែដលខ្ញុំអាចជួយសង្គម ជួយសាលា ឬជួយអ្នកដៃទ។ តាមពិត វាជាការ
្រសៃមប៉ុេណា្ណះ។ និស្សិត ជា្រកុមមនុស្សែដលមិនទាន់មាន្របេយាជន៍ស្រមាប់អ្នក
ណាទាំងអស់។ សូម្បីែតែលងមានេឈា្មះជានិស្សិតេហីយ ក៏េយីងមិន្របាកដថា
កា្លយជាមនុស្សមាន្របេយាជន៍ែដរ។
ការពិភាក្សា្រកុមែដលេលីសពីមួយេមា៉ង ជាការពិភាក្សាែដលអូស្រកឡាប៉ុេណា្ណះ។
េតីខួរក្បាលេយីងែដលេទីបនឹងធំេនះ ដឹងេ្រចីនដល់ក្រមិតណារហូតអាចពិភាក្សាគា្ន
ដល់រាប់េមា៉ងេនាះ? អ្វីែដលេចញពីមាត់េយីង ជាការសា្មនខ្លះ ការ្របឌិតខ្លះ និង
េមេរៀនពីក្នុងេសៀវេភៅខ្លះប៉ុេណា្ណះ។ េយីងមិនដឹងអ្វីែដលេយីងនិយាយេចញមក ជា
ការពិត ឬមិនពិតេទ។ េយីងមានភាពលេម្អៀង (bias) េលីការគិតរបស់ខ្លួនឯង
ែដលសូម្បីែតអ្នកវិទ្យាសា្រស្តជាេ្រចីន្រតូវ្របឹងែ្របងលុបេចាល។ េយីងចំណាយេពល
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ជុំគា្នេដីម្បីនិយាយអ្វីែដលេយីងមិនដឹងច្បាស់ េហីយេយីងេបាកខ្លួនឯងថា េយីងបាន
េរៀនយា៉ងេ្រចីនពីការពិភាក្សាេនះ។
េយីងមិនអាចព្រងីកចំេណះដឹងេដាយរេបៀបេនះបានេទ េ្រពាះេនះជាការេរៀនខុស។
ការពិភាក្សា្រកុម ជាេតៀមកាេហ្វស្រមាប់និស្សិតប្តូរេយាបល់គា្ន េ្រពាះគា្មនអ្នកណា
ចង់សា្តប់េយាបល់និស្សិតេទ។ អ្នកនេយាបាយ មា្ចស់មុខជំនួញ អ្នកកាន់្របព័ន្ធ
េឃាសនាេផ្សងៗ ចូលចិត្តេធ្វីពុតជាឲ្យតៃម្លេទៅេលីេយាបល់និស្សិត រហូតេធ្វីឲ្យ
និស្សិត្រចឡំថា េយាបល់ខ្លួនឯងមានតៃម្ល។
ចំេពាះការេធ្វីកិច្ចការ និងការ្របឡងវិញ ក៏គា្មនអ្វីចំេណញដល់េយីងែដរ។ កិច្ចការផ្ទះ
ជាកិច្ចការែដល្រគូដាក់ឲ្យ។ ្រគូគិតថា សំណួរេនះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ េហតុេនះគួរែត
ឲ្យសិស្សយកេទៅេធ្វីេនៅផ្ទះ ែតគាត់មិនបានគិតថា េតីសិស្សចាប់អារម្មណ៍ដូចគាត់ឬ
អត់េទ។ សិស្សមិនេរៀនអ្វីេ្រចីនេទ េពលែដលគា្មនចំណាប់អារម្មណ៍។
ការ្របឡង រឹតែតខាតេពល។ សាលាេរៀនេហៅការ្របឡងថា ការេធ្វីេតស្តសមត្ថភាព
ែតេហតុអ្វីមិនឲ្យសិស្សេបីកេមីល? េពលខ្ញុំេចញេធ្វីការ ខ្ញុំេបីកេមីលឯកសារេយាង
ែតរហូតហ្នឹង េហីយមិនេឃីញមានអ្នកណាមកចាប់ខ្ញុំផង។ េបីការ្របឡងផ្ទុយពីភាព
ពិតក្នុងពិភពការងារែបបេនះ េតីេយីងេធ្វីវាេដីម្បីអ្វី? េយីងេរៀនេដីម្បីេធ្វីការបាន ែត
សាលាេរៀន និងពិភពការងារ មិនេដីរេលីបនា្ទត់្រសបគា្នេសាះ។
េបីសិស្ស្របឡងមិនជាប់ េ្រពាះខួរក្បាលមិនសូវចាំល្អ ឬជាប់រវល់េធ្វីការមិនបាន
េមីលេមេរៀន សិស្សនឹង្រតូវបង់លុយេដីម្បី្របឡងម្តងេទៀត។ សាលាេរៀន បានលុយ
េតីសិស្សបានអ្វីមកវិញ? គឺខាតេពល្របឡងម្តងេទៀត។ េតីសិស្សេរៀនបានអ្វីខ្លះ
េ្រកាយេពល្របឡងធា្លក់? េតីសិស្សេរៀនបានអ្វីខ្លះេពល្របលងជាប់វិញ? ខ្ញុំគិតថា
ដូចជាគា្មនេលីសពីអ្វីែដលេរៀនក្នុងថា្នក់េទ ែតេហតុអ្វីបានជាខាតេពលមក្របឡង
ម្តងេទៀត។ គា្មនអ្នកណាធា្លប់្របាប់ខាងសាលាេទថា “េពលេវលា ជាមាស្របាក់”។
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ករេរៀនចំេណះដឹងហ ួសសម័យ
េតីវាមាន្របេយាជន៍អ្វីែដលេយីងេរៀនេចះចំេណះដឹងែដលហួសសម័យេនាះ?
ចំេណះដឹងហួសសម័យ មិនសំេដៅដល់ចំេណះដឹងចាស់ៗេនាះេទ ែតជាអ្វីែដលេគ
ែលងេ្របី ឬមានវិធីេផ្សងែដលេគយកមកេ្របីជំនួស។ ចំេណះដឹងចាស់ខ្លះ ល្អជាងអ្វី
ែដលមានថ្មីេទៀតផង។
ឧទាហរណ៍៖ េសៀវេភៅពុម្ពែដលេយីងេរៀន្រតូវបានេបាះពុម្ពក្នុងឆា្នំ ២០១៣ េហីយ
េយីងយកមកេរៀនតាមក្នុងឆា្នំ ២០១៨។ េបីសិនជាវាហួសដល់ ៥ឆា្នំែបបេនះេហីយ
ទិន្នន័យែដលមានក្នុងេសៀវេភៅខ្លះ អាចនឹងេ្របីែលងបាន។ េបីក្នុងេសៀវេភៅសរេសរ
ថា ចំនួនអ្នកេ្របី្របាស់អុីនធឺេណតេលីទូរស័ព្ទៃដមានចំនួន១០លាននាក់ ដូេច្នះេបី
រាប់មកដល់ឆា្នំ ២០១៨ ចំនួនេនះអាចនឹងេកីនេឡីងខា្លំងជាងេនះ។ េមេរៀនែដល
ពាក់ព័ន្ធនឹងទិន្នន័យចាស់ ក៏េ្របីមិន្រតូវែដរ។
ការេរៀនសរេសរកូដ ក៏មិនខុសគា្នែដរ។ ខ្ញុំេនៅចាំេពលែដលខ្ញុំេរៀនេធ្វីេវបសាយ
េមេរៀនែដល្រគូយកមកបេ្រងៀន ជាេមេរៀនចាស់ ដូេច្នះកូដខ្លះ ក៏េដីរ ខ្លះេទៀតក៏មិន
េដីរ។ េ្រកាយមកខ្ញុំេរៀនតាមអុីនធឺេណតេដាយខ្លួនឯង េទីបដឹងថា េគមានកូដថ្មី
េ្រចីនណាស់ែដល្រគូមិនបានយកមកបេ្រងៀន។ ការបេ្រងៀនរបស់្រគូ មិនអន់ែត ែត
េមេរៀនចាស់េពក។ ក្នុងែផ្នកបេច្ចកវិទ្យា ្រតឹមែត២ឆា្នំ គឺណាស់េទៅេហីយ។
មុននឹងេរៀបចំជាេមេរៀនឲ្យេយីង ខាងលសាលាេរៀន្រតូវបញ្ជូនេមេរៀនទាំងេនាះេទៅ
ខាង្រកសួងអប់រំសិន េហីយេគមិនេចះែតប្តូរកម្មវិធីសិក្សាតាមចិត្តចង់េនាះេទ។ ៥ឆា្នំ
ឬេលីសពីេនះ េទីបេគសេ្រមចចិត្តថាប្តូរម្តង។ កម្មវិធីសិក្សាែដលប្តូរក្នុងរយៈេពលយូរ
ែបបេនះ មិនអាចតាមទាន់ចំេណះដឹងថ្មីេទ។ អ្នកែដលេរៀនក្នុងសាលា ែតមិនេចះ
្រសាវ្រជាវ េជៀសមិនផុតពីការេរៀនខុស។
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េបីសិនជាេយីងេរៀនប៉ះ្រគូល្អែដលែចករំែលកអ្វីថ្មីក្នុងថា្នក់ អាចចាត់ទុកថាសំណាង
េហីយ។ ្រគូខ្លះ មកបេ្រងៀនឲ្យែតរួចពីៃដប៉ុេណា្ណះ។ គាត់មិនខ្វល់ពីសិស្សេទ។ េយីង
មិនអាចពឹងេលី្រគូបានេទៀតេទ ក្នុងសម័យេនះ។ មិនែមនថា េយីងមិនទុកចិត្ត
សមត្ថភាពគាត់េទ ែតេយីងគួរែតទុកចិត្តេលីសមត្ថភាពេរៀនរបស់ខ្លួនឯងវិញ។
សមត្ថភាពរបស់្រគូ មិនពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពរបស់េយីងេទ។
អុីនធឺេណត ផា្លស់ប្តូរពិភពេលាក។ គា្មនអ្នកណាអាចបដិេសធពីឥទ្ធិពលរបស់វា
បានេទ។ េពលខ្ញុំចូលេរៀនសាកលវិទ្យាល័យ អុីនធឺេណត ជា្រគូរបស់ខ្ញុំ។ េស្ទីរែត
ទាំងអស់ៃនជំនាញែដលខ្ញុំមានសព្វៃថ្ង គឺបានមកពីអុីនធឺេណត។ អ្វីែដលេចញថ្មី
នឹងេលចខ្លួនេឡីងេនៅេលីអុីនធឺេណត េហីយខ្ញុំនឹងអាចេរៀនវាបានក្នុងេពលដ៏ខ្លី។
ចំេណះដឹងហួសសម័យ មិនែមនថាវាគា្មនតៃម្លេទ េ្រពាះយា៉ងេហាចណាស់ក៏េយីង
ដឹងពីអ្វីែដលេគរកេឃីញពីមុនែដរ ប៉ុែន្តវាគា្មន្របេយាជន៍ស្រមាប់អនាគត។ េយីង
េរៀនេដីម្បីអនាគត ដូេច្នះមានែតចំេណះដឹងថ្មីេទ ែដលអាចរុញេយីងេទៅមុខបាន។

ករខតលុយ
ការេរៀនក្នុងសាលា មិនែមនបានមកេដាយមិនអស់លុយេទ។ េទាះេយីងទទួលបាន
អាហារូបករណ៍ ក៏្រតូវចំណាយេលីៃថ្លេធ្វីដំេណីរ ៃថ្លហូបចុក និងសមា្ភរៈសិក្សាែដរ។
លុយ្រតូវែតេចញរហូត េ្រពាះេនះជាច្បាប់ៃនការរស់េនៅក្នុងសង្គម។
េនៅេពលេយីងចូលេរៀនក្នុងសាលា េយីងកា្លយជាអតិថិជនរបស់វិស័យេនះ េតីេគនឹង
េធ្វីអ្វីេដីម្បីបានលុយពីេយីង? គា្មនមុខជំនួញណាែដលេបីកេហីយមិនរំពឹងបាន
ចំេណញេទ។ ចំណុចេនះងាយយល់ េហតុេនះខ្ញុំមិនចាំបាច់សរេសរេ្រចីនេទ។
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បេចចកវិទយ ធំេធងណស់
េបីសិនជាេយីងេ្រជីសយកផ្លូវេដីរ េដាយពឹងេលីបេច្ចកវិទ្យា េយីងមិនចាំបាច់ែតេរៀន
ក្នុងសាលាេទ។ េយីងអាចេរៀនេដាយខ្លួនឯងបាន េដាយចំណាយេពលតិចជាង
េរៀនចំេណះដឹងថ្មីជាង និងចំណាយលុយតិចជាងេទៀតផង។ ការេរៀនេដាយខ្លួនឯង
អាចពិបាក េបីសិនជាេយីងជាមនុស្សែដលគា្មនវិន័យផា្ទល់ខ្លួន ែតេបីេយីងលត់ដំ
មួយៃថ្ងបន្តិច វាក៏មិនែមនជាបញា្ហអ្វីេទៀតែដរ។
មុននឹងចូលដល់វិធីេរៀនេដាយខ្លួនឯង េយីង្រតូវដឹងេរឿងមួយជាមុនសិន។ បេច្ចកវិទ្យា
គឺធំេធងណាស់។ មិនថា េយីង្របឹងេរៀនយា៉ងណាេទ េយីងគា្មនៃថ្ងេចះវាអស់េទ។
េទាះបីេយីងេរៀនេចះអស់ក្នុងៃថ្ងេនះ វានឹងបេញ្ចញអ្វីថ្មីមកេទៀតេនៅៃថ្ងេ្រកាយ េហីយ
េយីងនឹង្រតូវេរៀនវាេឡីងវិញម្តងេហីយម្តងេទៀត។
បេច្ចកវិទ្យា េ្របៀបដូច្របេហាងដ៏ធំមួយែដលគា្មនបាត។ េពលេយីងហក់ចូលេទៅ
េហីយ េយីងនឹងធា្លក់េទៅរហូត។ គា្មនអ្នកណាដឹងថា បេច្ចកវិទ្យានឹងរីកចេ្រមីនដល់
ណាេទ។ ខ្ញុំចង់ឲ្យេគរកេឃីញពីវិធីែដលអាចេធ្វីឲ្យខ្ញុំកា្លយជា Iron man បាន។ ខ្ញុំ
គា្មនបញា្ហេទែដលឲ្យេគដាក់េ្រគឿងមា៉ស៊ីនចូលក្នុងខ្លួន។
េពលេយីងសេ្រមចថាេរៀនអ្វីមួយ េយីង្រតូវដឹងជាមុនថា េយីងមិនអាចេចះអ្វីែដល
េយីងប៉ងេរៀនបានទាំងអស់េទ។ េយីងអាចេចះមួយែផ្នកែដលល្មមនឹងអាចឲ្យេយីង
យកវាេទៅេ្របីបាន េហីយេយីងនឹង្រតូវបន្តេរៀនអ្វីថ្មីរហូតដល់អ្វីែដលេយីងេចះេនាះ
ែលងមានេគេ្របី។ កុំរំពឹងថានឹងេចះអ្វីមួយ្រគប់ដប់ េ្រពាះការរំពឹងែបបេនះ បាន
្រតឹមែតរារាំងេយីងមិនឲ្យេរៀនអ្វីថ្មីប៉ុេណា្ណះ។
េបីចង់េរៀនអ្វីក៏េដាយេនៅក្នុងបេច្ចកវិទ្យា ្រតូវែតដឹងថាអ្វី្រគប់្រគាន់ស្រមាប់េយីង។
េពលេយីងេចះល្មមេហីយ គួរែតផា្អកេរៀន េហីយសាកល្បងយកចំេណះដឹងែដល
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េទីបនឹងមានេនាះេទៅអនុវត្ត។ េពលណាទាល់ ចាំបកមកេរៀនវិញេទៀត។ ការេរៀន
និងការេធ្វី េនៅក្នុងការងារែផ្នកេនះ គឺទាក់ទងគា្នរហូត។ េនៅេពលេយីងេទៅេធ្វីការ
គា្មនអ្នកណាសួរេយីងថា “េតីេយីងេចះកម្មវិធីេនះ ឬតិចណូឡូជីេនះ មួយរយ
ភាគរយឬអត់េទ?” ែតេគនឹងសួរថា “េតីេយីងអាចេធ្វីការងារេនះបានឬអត់?”
ប៉ុេណា្ណះ។ ការងារក្នុងបេច្ចកវិទ្យា ជាការងារែដលផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកមិនសូវេចះ។
េយីងមិនបាច់េចះអស់ ក៏មិនអីែដរ សំខាន់ គឺេយីងេ្របីវាេកីតឬអត់។
េបីចង់េរៀនពីបេច្ចកវិទ្យា ្រតូវគិតដូចបេច្ចកវិទ្យា។ អ្វីក៏េដាយ ក៏អាចអភិវឌ្ឍបែន្ថមបាន
ែដរ។ ៃថ្ងេនះ េយីងេចះបីចំណុច ែស្អកេយីងអាចេរៀនែថមមួយចំណុចេទៀតបាន។
េយីងអាចបែន្ថមរាល់ៃថ្ង េដាយមិនបាច់ភ័យថា អស់អ្វីេរៀនបន្ត។ បេច្ចកវិទ្យាធំេធង
ណាស់ េយីងមិនអាចេ្របៀបេស្មីនឹងវាបានេទ ែតេយីងអាចេរៀនវាេដីម្បីរស់បាន។
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វិធីេរៀនខលនឯង
ួ
េដាយសារក្នុងសាលា ខ្ញុំមិនបានេរៀនអ្វីែដលអាចជួយខ្ញុំបាន ដូេច្នះខ្ញុំបេ្រងៀនខ្លួនឯង
្រគប់អ្វីែដលខ្ញុំ្រតូវការេដីម្បីមានការងារេធ្វី។ អ្វីែដលខ្ញុំមិនធា្លប់េរៀន ខ្ញុំរកចេម្លីយេនៅ
េលីអុីនធឺេណត។ ការេរៀនេដាយខ្លួនឯងែបបេនះ អាចពិបាកបន្តិច េបីេយីងេទីបនឹង
សាកល្បង ែតេ្រកាយេពលេរៀនេចះពីរ ឬបីជំនាញេហីយ េយីងនឹងដឹងថា ការេរៀន
ខ្លួនឯង េទីបជាការេរៀនពិត្របាកដ។
េបីនិយាយឲ្យេសា្មះ្រតង់ ្រគប់ការេរៀនទាំងអស់ សុទ្ធែតេកីតេចញពីខ្លួនេយីង។ េយីង
ខំខ្លួនឯង េទីបេយីងេចះ ប៉ុែន្តនិយមន័យៃនការេរៀនខ្លួនឯង គឺការេរៀនែដលគា្មន
អ្នកដៃទមកចាំ្រតួតពិនិត្យ ឬចាំែកកំហុសេយីង។ េយីងរំលឹកខ្លួនឯង និងេរៀបចំេពល
ស្រមាប់េរៀន េហីយេយីងក៏អាចដាក់ពិន្ទុឲ្យខ្លួនឯងផងែដរ។ ការេរៀនេដាយខ្លួនឯង
ជាជេ្រមីសល្អស្រមាប់អ្នកេចះេរៀន។ “អ្នកេចះេរៀន េទីបេរៀនេចះ” ជាពាក្យែដលខ្ញុំ
បានមកពីបង្របុសមា្នក់ែដលេរៀនមិនសូវេចះ ែតែណនាំខ្ញុំឲ្យបានចូលេរៀនសាកល
វិទ្យាល័យ។
េដីម្បីេរៀនបាន េយីង្រតូវមានអ្នកេរៀន និងអ្នកបេ្រងៀន។ ចុះេបីអ្នកេរៀន ក៏ជាេយីង
េហីយអ្នកបេ្រងៀនក៏ជាេយីងវិញ េតីេយីងគួរេធ្វីរេបៀបណា? េបីេយីងបេ្រងៀនអ្នកដៃទ
េយីងអាចេ្រតៀមខ្លួនជាមុន ែតការេរៀនខ្លួនឯង មិនទាមទារឲ្យេ្រតៀមអ្វីេ្រចីនេទ។
េយីង្រគាន់ែតដាក់គូថអង្គុយ េហីយកំណត់េមា៉ងេរៀនឲ្យច្បាស់លាស់ េយីងនឹងអាច
េរៀនបាន។
ផល្របេយាជន៍ៃនការេរៀនខ្លួនឯង គឺេយីងអាចេរៀនបាន្រគប់េពល និង្រគប់ទីកែន្លង។
េយីងចង់េរៀនយឺតក៏បាន េលឿនក៏បាន ចង់្របលងក៏បាន មិន្របឡងក៏បាន។ ្រគប់
យា៉ងស្ថិតេលីការសេ្រមចចិត្តរបស់េយីង។ ការេរៀនែដលមានេសរីភាពេពញទំហឹង គឺ
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ការេរៀនេដាយខ្លួនឯង។ េសរីភាពេនះក៏្រតូវស្ថិតេ្រកាមការ្រគប់្រគងរបស់េយីងែដរ
េទីបអាចមានផល។
ខ្ញុំចាប់េផ្តីមេរៀនេដាយខ្លួនឯងក្នុងឆា្នំទីបីេនៅសាកលវិទ្យាល័យ េ្រពាះខ្ញុំអស់ជំេនឿថា
នឹងរកលុយបានេដាយពឹងេលីេមេរៀនក្នុងថា្នក់។ ខ្ញុំែលងខ្វល់ពីេមេរៀនក្នុងសាលា
េហីយ្របឹងេរៀនជំនាញ ្រកាហ្វិចឌីហ្សាញេដាយខ្លួនឯង េ្រពាះគិតថាវាល្អ និងងាយ
រកលុយ។ ខ្ញុំេរៀនផង និងយកេទៅអនុវត្តេនៅកែន្លងការងារផង េហតុេនះខ្ញុំរីកចេ្រមីន
េលឿនគួរសមែដរ។ ខាងេ្រកាមេនះជំហានទាំងបីៃនការេរៀនេដាយខ្លួនឯង៖

ទីម ួយ ៖ ែសវងរកបញ
ហ ឬបេងកីតបញ
ហ
េនៅក្នុងមុខជំនួញ បញា្ហ គឺជាឱកាសស្រមាប់រកស៊ី។ ពួកេគែស្វងរកបញា្ហែដល
មនុស្សទូេទៅមាន រួចក៏រកមេធ្យាបាយេដាះ្រសាយបញា្ហេនាះ េដីម្បីលក់យក្របាក់
ចំេណញ។ ទីណាមានបញា្ហ ទីេនាះមានមុខជំនួញ។
េពលេយីងេរៀន េយីង្រតូវចាប់េផ្តីមេដាយមានបញា្ហ។ េបីគា្មនបញា្ហច្បាស់លាស់េទ
េយីងក៏មិនដឹងថា្រតូវេរៀនពីណាេទៅណាែដរ េហីយក៏មិនដឹងេរៀនេដីម្បីអ្វីេទៀត។
េយីងអាចរកបញា្ហផា្ទល់ខ្លួន ែដលេយីងចង់សាកេដាះ្រសាយេដាយខ្លួនឯង ឬរក
បញា្ហរបស់អ្នកដៃទមកេធ្វីក៏បានែដរ។
ឧទាហរណ៍៖ ្រកុមហ៊ុនែដលខ្ញុំកំពុងេធ្វីការ ្រតូវការវីេដអូ animation េដីម្បីបងា្ហញពី
េសវាកម្មេទៅដល់អតិថិជនថ្មីក្នុងរយៈេពលមួយអាទិត្យ។ េនះជាបញា្ហរបស់្រកុមហ៊ុន
េហីយក៏ជាបញា្ហរបស់ខ្ញុំដូចគា្ន ដូេច្នះខ្ញុំ្រតូវចាប់េផ្តីមេរៀនពីរេបៀបបេង្កីតវីេដអូ
animation ពីដំបូងេទៅ េ្រពាះខ្ញុំមិនធា្លប់េធ្វីពីមុនមក។ េដាយសារែតខ្ញុំដឹងថាអ្វី
ែដលខ្ញុំចង់បាន េហតុេនះខ្ញុំអាចរកេមេរៀនេដីម្បីេរៀនបាន។ ខ្ញុំមានអុីនធឺេណតេ្របី
េនៅផ្ទះ េហតុេនះ េរឿងងាយៗែបបេនះ មិនពិបាករកេទ។
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ការេរៀនេដាយែផ្អកេលីបញា្ហ ជាការេរៀនដ៏មាន្របសិទ្ធិភាព េ្រពាះមិនថាអ្វីែដលេយីង
េចះេនាះ មានទំហំតូចប៉ុណា្ណេទ ែតវាអាចយកេទៅេដាះ្រសាយបញា្ហពិតបាន។ វាល្អ
ជាងការេរៀនបានេ្រចីន ែតមិនដឹងថា្រតូវេ្របីដូចេម្តច។ េនៅសាលាេរៀន មិនសូវមាន
ការអនុវត្តផា្ទល់េទៅេលីបញា្ហេទ េ្រពាះចំនួនសិស្សក្នុងថា្នក់េ្រចីន េពលេវលាមិន្រគប់
េហីយ្រគូគិតែតពន្យល់េដាយេ្របីសា្លយេមេរៀន។ ខ្ញុំមិនថា សា្លយេមេរៀនមិនល្អេទ ែត
ការេរៀនរេបៀបេនះ មិន្រតូវេ្របីក្នុងែផ្នកបេច្ចកវិទ្យា។
បេច្ចកវិទ្យា គឺជាការេដាះ្រសាយបញា្ហ។ េបីេយីងចង់្របឡូកក្នុងែផ្នកេនះ េយីង្រតូវ
ចូលចិត្តបញា្ហ េហីយព្យាយាមរកដំេណាះ្រសាយ។ ជួនកាលបញា្ហខ្លះ អាចេលីសពី
សមត្ថភាពរបស់េយីង ែដលេយីងអាចនឹង្រតូវេបាះេចាលក៏មានែដរ។
េបីសិនជារកបញា្ហមិនបានេទ េយីងក៏អាចបេង្កីតវាេឡីងបានែដរ។ អ្នកជំនួញេធ្វីែបប
េនះ្រគប់េពល េនៅេពលេគចង់បេញ្ចញផលិតផល ឬេសវាកម្មថ្មី។ ឧបមាថា េយីង
ចង់សាកបេង្កីតេវបសាយេដីម្បីលក់ទំនិញមួយេដាយខ្លួនឯង ដូេច្នះេយីងអាចេរៀន
បាន។ េយីងគា្មនបំណងបេង្កីតវាេដីម្បីយកេទៅលក់ ឬេធ្វីអាជីវកម្មេទ ែតេយីងចង់
បេង្កីតវាេឡីង េដីម្បីេធ្វីជាេគាលបំណងៃនការេរៀនរបស់េយីងប៉ុេណា្ណះ។ េបីវាេដីរ ក៏
េដីរេទៅ េហីយេបីមិនេដីរ ក៏េយីងមិនចាំបាច់ពិបាកចិត្តអ្វីែដរ។ េយីងកុំេភ្លចថា េយីង
កំពុងែតេរៀន ដូេច្នះភាគរយែដលអាចេធ្វីបាន គឺមានមិនេ្រចីនេទ ប៉ុែន្តវា្រគាន់េបីជាង
អ្នកែដលមិន្រពមេរៀន។
េនៅជុំវិញខ្លួនេយីង មានសុទ្ធែតបញា្ហ ដូេច្នះេយីងអាចេរីសមួយមកេរៀនេដាះ្រសាយ
េដាយខ្លួនឯង។ បញា្ហ ជាកមា្លំងជ្រមុញរបស់េយីង។ ម្យា៉ងេទៀត ការេរៀនេដាយេ្របី
បញា្ហែបបេនះ អាចជួយេយីងឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អេពលេធ្វីបានសេ្រមចអ្វីមួយ។ ខ្ញុំេធ្វី
វីេដអូ animation បានរួចក្នុងរយៈេពលមួយអាទិត្យ េដាយខ្ញុំមិនេចះអ្វីេសាះ។ ខ្ញុំ
មិនសូវេពញចិត្តនឹងវីេដអូេនាះប៉ុនា្មនេទ េ្រពាះវា្របញាប់េពក េហតុេនះមានកែន្លង
ខ្លះេមីលេទៅឆ្គង ែតខាង្រកុមហ៊ុនអាចយកេទៅេ្របីបាន។
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មុននឹងខ្ញុំេរៀនេធ្វី animation ខ្ញុំក៏េរៀនកាត់តវីេដអូផងែដរ េ្រពាះខាង្រកុមហ៊ុនចង់
បានវីេដអូសួស្តីឆា្នំែខ្មរ េដីម្បីេផ្ញីេទៅកាន់បុគ្គលិកទាំងអស់។ វីេដអូេនាះ្រតូវការែក
ពណ៌ កាត់េចាលកែន្លងមិនចាំបាច់ខ្លះ និងដាក់ចេ្រមៀងចូលឆា្នំែថម េហតុេនះខ្ញុំក៏
សម្ងំេរៀនកាត់វីេដអូេនៅផ្ទះេដាយខ្លួនឯង។ េពលខ្ញុំេចះល្មមេហីយ ខ្ញុំយកេទៅកាត់េនៅ
្រកុមហ៊ុន េដីម្បីកុំឲ្យេគគិតថា ខ្ញុំស៊ីលុយ្រកុមហ៊ុនេដាយមិនេធ្វីអ្វីេសាះ។ ខ្ញុំេធ្វីមិនល្អ
ឥតេខា្ចះេទ េ្រពាះខ្ញុំេទីបនឹងេរៀន ប៉ុែន្តវាអាចេ្របីការបាន។ ស្រមាប់ខ្ញុំ ឲ្យែតេ្របីបាន
គឺ្រគប់្រគាន់េហីយ។ វាជាការចាប់េផ្តីម ដូេច្នះការរំពឹងឲ្យេលីសពីក្រមិតចាប់េផ្តីម ជា
េរឿងល្ងង់បំផុត។
េយីងអាចេរៀនេចះេដាយមិនមានបញា្ហ ប៉ុែន្តការេរៀនរបស់េយីងនឹងកា្លយជាេរឿងគួរ
ឲ្យធុញ។ កុំេធ្វី្រគូែដលគួរឲ្យធុញ ជាពិេសសេពលេយីងបេ្រងៀនខ្លួនឯង។

កំណត់ករចំណយ
សំណួរែដលេយីង្រតូវសួរខ្លួនឯង គឺេតីេយីងអាចចំណាយលុយប៉ុនា្មនេទៅេលីការេរៀន
របស់េយីង។ ការេរៀនេដាយខ្លួនឯង មិនែមនឥតគិតៃថ្លរហូតេទ េ្រពាះេពលេយីងេរៀន
កាន់ែតេ្រចីន េយីងនឹងមានត្រមូវការេដីម្បីតាមទាន់ចំេណះដឹងរបស់េយីង។ េយីង
រស់េនៅក្នុងសង្គមែដលេគចាយលុយ េហតុេនះេយីងមិនអាចដកលុយេចញពីអ្វីៗ
ែដលេយីងេធ្វីបាន។ េយីងចំណាយ េដីម្បីបានជំនាញ ្រតលប់មកវិញ។
េយីង្របាកដជាឆ្ងល់ថា អុីនធឺេណតមានេមេរៀនឥតគិតៃថ្លេ្រចីនណាស់ េហីយេហតុអ្វី
ចាំបាច់ចំណាយលុយទិញ? តាមពិតេយីងមិនែមនទិញែតេមេរៀនេទ េនៅឧបករណ៍
ស្រមាប់ ឯកសារេផ្សង កម្មវិធី និងេសវាកម្មេផ្សងេទៀត។ សូម្បីែតអុីនធឺេណតែដល
េយីងេ្របី ក៏អស់លុយែដរ។ េបីេយីងគា្មនលុយេសាះ ការេរៀន ក៏ពិបាកែដរ។
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ពីមុនខ្ញុំឆ្ងល់ថា េហតុអ្វីកូនអ្នក្រក មិននាំគា្នេរៀនែផ្នកបេច្ចកវិទ្យា េដីម្បីរកការងារេធ្វី?
េហតុអ្វីមិនេចះេរៀនេដាយខ្លួនឯង? េ្រកាយមកេទីបខ្ញុំដឹងថា ពួកេគគា្មនលទ្ធភាព
សូម្បីែតេរៀនេដាយខ្លួនឯង។ ្រគាន់ែតកុំព្យូទ័រមួយ ក៏ពិបាកនឹងរកលុយទិញេទៅ
េហីយ េតីអាចេរៀនេម៉ចនឹងបាន? កុំព្យូទ័រេថាកៗ ពិបាកេរៀនណា មិនអាចេ្របីកម្មវិធី
ធំបាន េហតុេនះេបីទិញមក មានែតទុកេចាលប៉ុេណា្ណះ។
េយីងចំណាយេ្រចីនជាងេគេទៅេលី េ្រគឿងេអឡិច្រតូនិចស្រមាប់េរៀន។ កុំព្យូទ័រែដល
ខ្ញុំេ្របី មានមា៉ស៊ីនធំល្មមេដីម្បីកាត់តវីេដអូ និងបេង្កីតវីេដអូ animation តូចតាច
បាន។ ខ្ញុំ្រតូវទិញេអ្រកង់កុំព្យូទ័រធំមកជំនួយេទៀត េដីម្បីងាយ្រសួលេមីល ដូេច្នះ
លុយែដលខ្ញុំចំណាយេទៅេលីរបស់ទាំងេនះ ក៏មិនតិចែដរ។ េបីសិនជាគា្មនលុយ ខ្ញុំ
្របែហលជាគា្មនផ្លូវេចះេ្របីកម្មវិធីធំៗែបបេនះេទ។ ការងារែដលខ្ញុំេធ្វីសព្វៃថ្ង ជា
ឈា្នន់របស់ខ្ញុំេនៅៃថ្ងេ្រកាយ។ ខ្ញុំេមីលមិនេឃីញថាៃថ្ងេ្រកាយ ខ្ញុំនឹង្រតូវេធ្វីអ្វីេទ
េហតុេនះមានែតេ្រតៀមខ្លួនប៉ុេណា្ណះ។
េយីងអាចគិតរេបៀបេនះក៏បានែដរ។ លុយែដលេយីងចំណាយេទៅេលីការេរៀនេដាយ
ខ្លួនឯង ជាការវិនិេយាគរបស់េយីង។ េបីេយីងមិនហា៊នចំណាយលុយអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
េទ េតីអ្នកណាហា៊នចំណាយលុយយកេយីងេទៅេធ្វីការ? សំណួរេនះ ជាសំណួរ
ែដលេគឧស្សាហ៍េលីកេឡីងេនៅក្នុងសិកា្ខសាលាអភិវឌ្ឍខ្លួន។ េគចង់ឲ្យេយីងទិញ
ផលិតផលរបស់េគ េហតុេនះេគេចះែតឃា្លណាែដលទាក់ទាញចិត្តេយីងប៉ុេណា្ណះ។
ការេរៀនេដាយខ្លួនឯងខុសគា្ន េ្រពាះេយីងពិតជាេធ្វីឲ្យខ្លួនឯងរីកចេ្រមីនពិតែមន។
េយីងមិនបាច់ែ្រសកតាមគា្ន មិនបាច់្រចបាច់គា្ន និងមិនបាច់េ្របីពាក្យេសា្លក្របចាំ
្រកុមអ្វីទាំងអស់។ េយីងេរៀនចប់ េយីងេចះ។
តៃម្លខ្លួនេយីង ស្ថិតេនៅ្រតង់ការវិនិេយាគមកេលីខ្លួនឯង។ េយីងចំណាយេពល
កាន់ែតេ្រចីន េយីងកាន់ែតមានឱកាសហក់ចូលទីផ្សារការងារ។ ការងារមានេ្រចីន ែត
ការងារល្អ មិនសូវសម្បូរេទ េហតុេនះេទីបេយីង្របឹងឲ្យអស់ចិត្ត េដីម្បីមានការងារល្អ
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ក្នុងៃដ។ វាមិនស្ថិតេស្ថរែមន ែតេយីងក៏មិនពិបាកក្នុងជីវភាពែដរ។ អ្នកខ្លះមានការ
ងារេធ្វីេហីយ េនៅែតគា្មនជីវភាពធូរធារផង។ ខ្ញុំហា៊នអះអាងពីចំណុចេនះ េ្រពាះខ្ញុំ
កំពុងេធ្វីការងារែដលមិនសូវល្អ េហីយក៏កំពុងពិបាកក្នុងេរឿងលុយកាក់ែដរ។
េយីងអាចនឹងឆ្ងល់ថា េបីចំណាយេ្រចីនែបបេនះ េម៉ចក៏ថាការេរៀនេដាយខ្លួនឯង
ចំេណញជាងការេរៀនេនៅសាលា? វាេនៅែតតិចជាងក្នុងសាលាដែដលេទ។ កុំេភ្លច
េបីេយីងេទៅេរៀនសាលា េយីងក៏្រតូវទិញរបស់ទាំងអស់េនះដូចគា្នេដីម្បីេរៀន។
េយីងចំណាយលុយេដីម្បីខ្លួនឯងេទ េតីមានអ្វីគួរឲ្យសា្តយ? ខ្ញុំចំណាយលុយទិញ
េមេរៀនេដីម្បីកាត់តវីេដអូ។ មួយែខ ខ្ញុំ្រតូវបង់លុយឲ្យេគ ១២ដុលា្លរេដីម្បីបានចូល
េរៀនេមេរៀនែដលេគមានេនៅេលីេវបសាយ។ ខ្ញុំេ្របី Skillshare និង Udemy។
េពល្រតូវការសញា្ញប្រតេដីម្បីដាក់ពាក្យេធ្វីការ ខ្ញុំេរៀនក្នុង Udemy ។ េពល្រតូវការ
េរៀនអ្វីខ្លីៗ ខ្ញុំេរៀនក្នុង Skillshare។ េវបសាយពីរេនះ ជាសាលាេរៀនដ៏េថាកបំផុត
របស់ខ្ញុំ េហីយេនៅែក្បរៃដខ្ញុំេទៀត។
េ្រកៅពីេនះ ខ្ញុំ្រតូវទិញេសៀវេភៅយកមកអាន ែតវាក្រមណាស់ េ្រពាះេសៀវេភៅស៊ីជេ្រមៅ
ខា្លំងេពក េហីយខ្ញុំមិន្រតូវការដឹងលម្អិត្រគប់េរឿងេដីម្បីេធ្វីការបានេនាះេទ។ ខ្ញុំេរៀន
េដីម្បីេធ្វីការ ដូេច្នះេបីកែន្លងខ្លះខ្ញុំមិនេចះ ក៏គា្មនអ្នកណាមកថាអីឲ្យខ្ញុំែដរ។ ឲ្យែតមាន
Google អ្វីក៏ខ្ញុំអាចដំេណាះ្រសាយបានែដរ េលីកែលងែតបញា្ហេនាះមិនទាន់មាន
ដំេណាះ្រសាយ។
េដាយសារខ្ញុំមាន្របាក់ែខ េហតុេនះខ្ញុំមិនបាច់ចំណាយេពលរករបស់ free េទ។
ធនធានរបស់េយីងមានែតពីរេទ គឺេពលេវលា និងលុយ។ េបីេយីងអាចេ្របីលុយ
េដីម្បីចំេណញេពលេវលាបាន គួរែតេ្របីេទៅ។ េយីងអាចរកលុយបានមកវិញ។ ខ្ញុំមិន
ចង់ខាត េហតុេនះខ្ញុំទិញភា្លម េហីយអង្គុយេរៀនែតម្តង។ ភាគេ្រចីន េមេរៀនែដលខ្ញុំ
ទិញ មិនេលីសពី ២០ដុលា្លរេទ។ វាេថាកជាងេទៅេរៀនតាមសាលាឆា្ងយណាស់។
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ចប់េផតីមពីរ ូបភពធំ
េយីងជា្រគូ េហីយក៏ជាសិស្សែដរ ដូេច្នះ្រគប់យា៉ងស្ថិតេលីេយីង។ េយីងអាចេរៀនពី
កណា្ដលេទៅមុន េហីយេទៅរកកែន្លងចាប់េផ្តីមវិញក៏បានែដរ។ េយីងេរៀនែតអ្វីែដល
ទាក់ទងនឹងបញា្ហែដលេយីងចង់េដាះ្រសាយបានេហីយ មិនបាច់េរៀនលម្អិតក្នុងេពល
ែតមួយេទ។ េយីងអាចេរៀនលម្អិតេនៅេ្រកាយេពលេយីងេដាះ្រសាយបញា្ហចប់បាន។
ស្រមាប់ែផ្នកបេច្ចកវិទ្យា េគមិនេរៀនេដាយចាប់េផ្តីមេឡីងេដាយការអានេសៀវេភៅេទ
េ្រពាះវាលម្អិតេពក និងេធ្វីឲ្យេយីងធុញ។ ការធុញេនះសំខាន់ណាស់ េ្រពាះេយីង
អាចេបាះេចាលការេរៀនបាន។ វីេដអូ ជាជេ្រមីសល្អបំផុតស្រមាប់ការេរៀន។ េយីង
េមីលតាមេគ េហីយេរៀនេធ្វីតាមេគ បនា្ទប់ៃច្នរបស់េគបន្តិចបន្តួច េដីម្បីយកមក
េដាះ្រសាយបញា្ហរបស់េយីង។
េនៅេពលខ្ញុំចង់ដាក់ caption ចូលេទៅក្នុងវីេដអូ ខ្ញុំែឆករកក្នុង Youtube េហីយក៏
េរៀនតាមេគ។ ខ្ញុំេរៀនមិនបាន១០នាទីផង ខ្ញុំក៏អាចេធ្វីេដាយខ្លួនឯងបាន។ ខ្ញុំេ្របី
្របែហលមួយេមា៉ង េដីម្បីដាក់ caption េពញមួយវីេដអូ។ ខ្ញុំមិនទាំងយល់ថា អ្វីជា
caption ផង ែតខ្ញុំមិនទាន់ខ្វល់េទ េ្រពាះអ្វីែដលខ្ញុំ្រតូវខ្វល់េនៅេពលេនាះ គឺដាក់វាឲ្យ
រួចេដីម្បីបញ្ចប់ការងារ។
ការេរៀនលម្អិតក្នុងេរឿងអ្វីមួយ ជាកាតព្វកិច្ចស្រមាប់អ្នកជំនាញ មិនែមនស្រមាប់អ្នក
េទីបនឹងេរៀនេទ។ េយីងនឹងខាតេពលេបីខំ្របឹងែស្វងយល់ពីចំណុចលម្អិតេ្រចីនេពក
េ្រពាះេយីងមិនបានយកវាមកេ្របី េហីយមិនយូរេទ េយីងនឹងេភ្លចអ្វីែដលេយីងេរៀន
មិនខាន។ ការេរៀនេហីយេភ្លច ជាេរឿងធម្មតាេទ េហតុេនះបានជាេយីង្រតូវេរៀនជា
្របចាំ កុំឲ្យខានយូរេពក។
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រគូល អ
េបីសិនជាដាក់ចិត្តេធ្វីជា្រគូខ្លួនឯងេទៅេហីយ ្រតូវេធ្វីជា្រគូល្អមា្នក់។ ខាងេ្រកាមេនះជា
អ្វីែដលខ្ញុំគិតថា ្រគូែដលបេ្រងៀនបានល្អគួរែតមាន ៖

បេរងៀនសិសសឲយេចះឆងល ់
ការឆ្ងល់ ជា្របភពៃនចំេណះដឹង។ េបីគា្មនការឆ្ងល់េទ េយីងក៏មិនចង់េធ្វីអ្វីែដរ។ ្រគូ
ល្អ្រតូវពូែកេលីកជាសំណួរែដលេធ្វីឲ្យសិស្សឆ្ងល់ េហីយទុកេពលឲ្យសិស្សែស្វងរក
ចេម្លីយេដាយខ្លួនឯង។ ការបេង្កីតទមា្លប់ឲ្យសិស្សចូលចិត្តការ្រសាវ្រជាវ ជាកតា្ត
េជាគជ័យក្នុងការេរៀនសូ្រត។ អ្នកេរៀនណាែដលមិនេចះ្រសាវ្រជាវ េ្របៀបដូចជាអ្នក
សិល្បៈែដលមិនេចះែអបអបេគ។ ការេ្របៀបេធៀបរបស់ខ្ញុំ្របែហលជាមិន្រតូវេទ ែតខ្ញុំ
មិនខ្វល់េទ េ្រពាះវាមិនែមនជាេពលែដល្រតូវខ្វល់។
ការឆ្ងល់ នាំសិស្សឲ្យចំណាយេពលគិត។ ការគិត នឹងេធ្វីឲ្យសិស្សដឹងថា ខ្លួនឯងក៏
មានសមត្ថភាពេធ្វីអ្វីេដាយខ្លួនឯងែដរ។ េធ្វីជា្រគូ កុំខា្លចសិស្សេចះគិត េ្រពាះេនាះជា
េជាគជ័យស្រមាប់្រគូេហីយ។ ការបេ្រងៀនសិស្សឲ្យេចះគិតេដាយខ្លួនឯង ធំជាងការ
បេ្រងៀនសិស្សឲ្យបានសញា្ញប្រតេទៀត។

បេរងៀនសិសសឲយហ៊នសកលបង
េបីមិនេធ្វីេដាយខ្លួនឯង េតីេម៉ចនឹងអាចេចះ? េបីខ្ញុំមិនកាត់វីេដអូេដាយខ្លួនឯង េតីខ្ញុំ
អាចេចះបានែដរេទ? េយីងអាចេមីលវីេដអូរបស់អ្នកដៃទេធ្វីអ្វីមួយរាប់េមា៉ង ែតេបី
េយីងមិនេធ្វីតាមេគ កុំសង្ឃឹមថាេយីងបានេរៀនអ្វីឲ្យេសាះ។ ការអង្គុយេមីល និងការ
េធ្វីតាម ផ្តល់ផលខុសគា្ន។ េយីងេរៀនផង និងេធ្វីផងក្នុងេពលែតមួយែបបេនះ េជៀស
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មិនផុតពីមានកំហុសេទ ែតកំហុសស្រមាប់អ្នកេរៀន ជាេរឿងល្អ។ េយីងដឹងថាអ្វីែដល
េយីងេធ្វីមិន្រតូវ បនា្ទប់មកេយីងនឹងដឹងថាអ្វី្រតូវ។
ក្នុងការេរៀន េយីង្រតូវដឹងខុសមុន េទីបរក្រតូវេឃីញ។ េនៅេពលខ្ញុំេរៀនេធ្វីេវបសាយ
ដំបូង ខ្ញុំសរេសរកូដខុសរាប់មិនអស់។ កំហុសរបស់ខ្ញុំ នឹង្របាប់ខ្ញុំថា េតីអ្វីែដល
េធ្វីឲ្យវាមិនេដីរ េហីយេតីវិធីសា្រស្តអ្វីែដលខ្ញុំអាចយកមកេ្របីបាន។ េបីខ្ញុំមិន
សរេសរខុស ខ្ញុំក៏មិនដឹងថា សរេសរែបបហ្នឹងវាខុសនឹងក្បួនខា្នតេគែដរ។
ការេរៀនេចាល េដាយគា្មនការអនុវត្ត ជាេរឿងខាតេពល។ េបីេយីងមិនចង់េធ្វីេទ កុំ
ចំណាយេពលេរៀន។ អ្នកេរៀន ជាអ្នកហា៊នសាកល្បង។ អ្នកហា៊នសាកល្បង ជា
អ្នកេចះ។ េរឿងល្អមួយទាក់ទងនឹងការសាកល្បង គឺ មិនថាេយីងខុសប៉ុនា្មនដងេទ
េយីងេនៅែត្រគាន់េបីជាងអ្នកមិនេរៀន និងអ្នកមិនហា៊នេធ្វីជានិច្ច។ េយីងេទៅមុខ េគ
េនៅមួយកែន្លង។ េតី្រតង់ណាែដលថាមិនល្អ?

បេរងៀនសិសសឲយេចះបេរងៀនេគYញ
្រគូ ជាអ្នកដឹកនាំ។ ្រគូដឹកនាំសិស្សេចញពីភាពល្ងង់េខ្លៅ េទៅរកភាពេចះដឹង និង
មាន្របេយាជន៍។ កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដឹកនាំ គឺបណ្តុះអ្នកដឹកនាំថ្មីបន្តេទៀត។ ្រគូក៏
ដូចគា្នែដរ ្រតូវបណ្តុះ្រគូជំនាន់េ្រកាយេទៀត េដីម្បីែចកចាយការេចះដឹងរបស់ខ្លួន។
េពលបេ្រងៀនសិស្ស ្រតូវបេ្រងៀនឲ្យច្បាស់ េដីម្បីឲ្យសិស្សដឹងថា េតីការពន្យល់ល្អ
មានលក្ខណៈដូចេម្តច? េយីងអាចបេង្ហីប្របាប់សិស្សថា ការបេ្រងៀន ជាគន្លឹះៃនការ
េរៀន។ េបីេយីងេចះបេ្រងៀន េយីងក៏េចះេរៀនដូចគា្ន។ខ្ញុំធា្លប់បេ្រងៀន្រកាហ្វិចឌីហ្សាញ
ដូេច្នះវាមិនចែម្លកេទែដលខ្ញុំអាចបេ្រងៀនខ្លួនឯងបាន។
្រគូអាយធីេនៅសាលាខ្ញុំមា្នក់ ចូលចិត្តថតជាវីេដអូេនៅេពលគាត់បេ្រងៀន ឬពន្យល់ពី
គន្លឹះចាំបាច់ណាមួយ។ េនៅេពលចប់េមា៉ង សិស្សែដលមិនទាន់យល់ច្បាស់ អាចមក
21

កូពីយកវីេដអូេនាះ េទៅេមីលេឡីងវិញបាន។ សិស្សមានឱកាសេដីម្បីយកវីេដអូេនាះ
េទៅេរៀនេដាយខ្លួនឯង។ ពួកេគក៏េឃីញពីវិធីបេ្រងៀនដ៏ល្អមួយែដរ គឺការថតជាវីេដអូ
ទុក។ ្រគូជាេ្រចីនបានថតវីេដអូែដលខ្លួនបេ្រងៀនក្នុងថា្នក់ េហីយដាក់េនៅេលី
youtube ឬេវបសាយផា្ទល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ េដីម្បីេបីកឱកាសឲ្យអ្នកែដលគា្មន
លទ្ធភាពចូលសាលា បានេរៀនដូចេគែដរ។
ការបេ្រងៀន ជាការែចករំែលកចំេណះដឹង េដាយមានេគាលបំណងច្បាស់លាស់។
េបីសិនជាេធ្វីបានល្អ នឹងកា្លយជាគ្រមូដល់អ្នកេរៀនជំនាន់េ្រកាយឲ្យ្រសលាញ់
ការែចករំែលកែបបេនះបន្តេទៀត។

ដល់េវនេយីងេធវីរគូល អ
ឥលូវយកលក្ខណៈទាំងបីខាងេលីមកេធ្វីេដាយខ្លួនឯង។ េយីង្រតូវបេ្រងៀនខ្លួនឯងឲ្យ
ឆ្ងល់ ឲ្យហា៊នសាកល្បង និងឲ្យេចះបេ្រងៀនអ្នកដៃទ។ េបីេយីងជា្រគូល្អ ការេរៀន
របស់េយីងក៏រលូនេទៅមុខែដរ។
“ករបេរងៀនខនឯង
នឹងេធវឲយេយ
ើ
ើ ងេចះេគរពខនឯង”
ួល
ួល

េបីសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចទាក់ទងទិញេសៀវេភៅេផ្សងេទៀត
តាមរយៈេលខទូរស័ព្ទ ០១៥ ២១ ៤៤ ៣២
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